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كتاب التوحيد                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

 

 الدرس األول
 

بسم ا الرٛتن الرحيم، ٨تمد ا كنشكره كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا 
كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال . من يهده ا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو. كسيئات أعمالنا

فتح . شريك لو، كأشهد أف نبينا ٤تمدان عبده كرسولو، أرسلو ربو با٢تدل كدين اٟتق ليظهره على الدين كلو
 .ا بو أعينان عميان، كآذانان صٌمان، كقلوبان غلفان، حىت يعبدكا ا كحده ال شريك لو

. اللهم صلي على ٤تمد كعلى آؿ ٤تمد كما صليت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم، إنك ٛتيد ٣تيد
 .كبارؾ على ٤تمد كعلى آؿ ٤تمد كما باركت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك ٛتيد ٣تيد

 :أما بعد

كيف . نستأنف درسنا يف تدارس اٞتامع الصحيح، لئلماـ أيب عبد ا ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم
من اٞتامع الصحيح، كىو آخر كتب اٞتامع " كتاب التوحيد"ىذه الفًتة إف شاء ا، كقع االختيار على 

جل _ سنقضي فيو إف شاء ا الفًتة القادمة، حىت ننتهي منو إف شاء ا تعاذل كبتوفيق من ا . الصحيح
 .فنبدأ بتوفيق ا نقرأ على ما تعودنا. _كعبل 

. بسم ا الرٛتن الرحيم، اٟتمد  ٛتد الشاكرين، ٛتدان كثَتان طيبان مباركان فيو كما ٭تب ربنا كيرضى
 ._ذل ا عليو كسلمص_كالصبلة كالسبلـ على معلم الناس ا٠تَت، سيد األبرار ٤تمد بن عبد ا 

 
 بَاب َما َجاَء ِفي ُدَعاِء النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم أُمََّتُو ِإَلى تَػْوِحيِد اللَِّو تَػَباَرَؾ َوتَػَعاَلى

 
 .(كتاب التوحيد) :القارئ

 : _رحمو اهلل تعالى _ قاؿ الشيخ اإلماـ الحافظ أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري 

 .(بَاب َما َجاَء ِفي ُدَعاِء النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم أُمََّتُو ِإَلى تَػْوِحيِد اللَِّو تَػَباَرَؾ َوتَػَعاَلى)
ثَػَنا َيْحَيى ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن َصْيِفيٍّ َعْن ) ثَػَنا زََكرِيَّاُء ْبُن ِإْسَحاَؽ َحدَّ ثَػَنا أَبُو َعاِصٍم َحدَّ َحدَّ

ُ َما َأفَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم بَػَعَ  ُمَعاًاا ِإَلى اْلَيَمنِ   . (أَِبي َمْعَبٍد َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِ َي اللَُّو َعنػْ
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ثَػَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن أَُميََّة َعْن َيْحَيى ْبِن  ثَػَنا اْلَفْضُل ْبُن اْلَعََلِء َحدَّ ثَِني َعْبُد اللَِّو ْبُن أَِبي اْْلَْسَوِد َحدَّ َحدَّ
َعْبِد اللَِّو ْبِن َصْيِفيٍّ أَنَُّو َسِمَع أَبَا َمْعَبٍد َمْوَلى اْبِن َعبَّاٍس يَػُقوُؿ َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس يَػُقوُؿ َلمَّا بَػَعَ  النَِّبيُّ 

ـُ َعَلى قَػْوـٍ ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب  َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ُمَعاَا ْبَن َجَبٍل ِإَلى َنْحِو َأْىِل اْلَيَمِن قَاَؿ َلُو ِإنََّك تَػْقَد
فَػْلَيُكْن َأوََّؿ َما َتْدُعوُىْم ِإَلى َأْف يُػَوحُّْدوا اللََّو تَػَعاَلى فَِإَاا َعَرُفوا َاِلَك فََأْخِبْرُىْم َأفَّ اللََّو فَػَرَض َعَلْيِ ْم 

تَػَرَض َعَلْيِ ْم زََكاًة ِفي َأْمَواِلِ ْم تُػْؤَخُذ  َلِتِ ْم فَِإَاا َصلَّْوا فََأْخِبْرُىْم َأفَّ اللََّو افػْ َخْمَس َصَلَواٍت ِفي يَػْوِمِ ْم َولَيػْ
ُ ْم َوتَػَوؽَّ َكَراِاَم َأْمَواِؿ النَّاسِ   .(ِمْن َ ِنيِّْ ْم فَػتُػَردُّ َعَلى َفِقيرِِىْم فَِإَاا َأقَػرُّوا ِبَذِلَك َفُخْذ ِمنػْ

 صٌدر بالبسملة على عادتو يف أكثر (ِبْ ِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ ): _عليو رٛتة ا _ يقوؿ اإلماـ 
بل يف ٚتيع كتب اٞتامع الصحيح، ٍب عنوف ىذا الكتاب بكتاب التوحيد، ىكذا كقع يف ٚتيع أصوؿ 

كتاب التوحيد كالرد "كتاب التوحيد، إال نسخة أيب ٤تمد ا١تستملي فإف فيها : "كنسخ اٞتامع الصحيح
ا١تالكيُت،  (03:45 )ك٤تمد بن جعفر بن التُتككقع يف شرح علي بن خلف بن بىطَّاؿ، ". على اٞتهمية

، زيادات زادىا كٌتاب "كتاب التوحيد كالرد على اٞتهمية"كاألصل ترٚتة ". كتاب الرد على اٞتهمية"
كإف كاف كثَت من تراجم ىذا الكتاب كتاب التوحيد، فيها . النسخ، ليست من كضع أيب عبد ا البخارم

 .ردكد صر٭تة ككاضحة على مذىب اٞتهمية نفاة الصفات، كما سيأٌب تقريره مفصبلن إف شاء ا

كىو على قواعد أىل السنة، أم التوحيد بالنسبة للعبد . مصدر كٌحد يوحد توحيدان : كالتوحيد
 :بنوعُت من التوحيد_ جل كعبل _ ا١تكلف، ٬تب علينا ٚتيعان عبادان مكلفُت، أف نوحد ربنا ا٠تالق 

 ،توحيد يف اإلثبات كا١تعرفة 

 كتوحيد يف القصد كالطلب. 

بأفعالو اليت تسمى أفعاؿ _ جل كعبل _ أما توحيد اإلثبات كا١تعرفة، فهو ما يشمل معرفة ا 
_ الربوبية، نعرفو خالقان، رازقان، ٤تييان، ٦تيتان، مدبران، ال خالق غَته، كال رازؽ غَته، كال يدبر األمر إال ىو 

أفعاؿ الربوبية، _جل كعبل _ كال ٭تيي، كال ٯتيت، كال معقب ٟتكمو، كال راد لقضائو _ سبحانو كتعاذل 
ما يليق بو من نعوت الكماؿ، كصفات اٞتبلؿ كاٞتماؿ، اليت درجنا على _ جل كعبل _ كأف نثبت لربنا 

تسميتو بتوحيد األٝتاء كالصفات، الذم ىو الباب األكرب األعظم ١تعرفة ؛ ألف كل شيء من األشياء ال 
_ جل كعبل _ ك١تا كاف ا . ييعرؼ إال باٝتو الذم ٯتيزه عن غَته، كال ييعرؼ إال بصفتو اليت ٘تيزه عن غَته

 .ىو الواحد األحد الذم ال نظَت لو، كال شبيو كال مثيل كال كفؤ
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كاف البد أف يكوف لو من األٝتاء اٟتسٌت، كمن النعوت كالصفات الدالة على معاشل اٞتماؿ 
كبُت ما سواه من أجناس _ سبحانو كتعاذل _ كاٞتبلؿ كالكماؿ، ما بو أعظم التمييز بُت ا ا٠تالق 

 .ا١تخلوقات ا١تربوبات

فإذا عرفنا ا ربان خالقان مدبران، كعرفناه ْتقيقة أٝتائو كصفاتو، حٌققنا النوع األكؿ كىو توحيد 
اإلثبات كا١تعرفة، الذم يفضي بنا كيلزمنا كيوردنا إذل النوع الثاشل؛ كىو توحيد القصد كالطلب، كىو إذا عرفنا 

_ كىو الواحد األحد، األجل األعظم _ سبحانو كتعاذل _ خالقنا، كرازقنا، كربنا _ جل كعبل _ أف ا 
 ._سبحانو كتعاذل 

شى، كييرجى، كييعبد، كييتوجو لو، كيقصد بكل أنواع العبادات  كاف من الـز ذلك أف ييتقى، كٮتي
: الظاىرة كالباطنة من األقواؿ كاألعماؿ على حد سواء، على حد قوؿ ا تعاذل يف قصة ا٠تليل إبراىيم

:   كقولو تعاذل(1)﴿ِإنّْي َوجَّْ ُت َوْجِ َي لِلَِّذي َفَطَر ال ََّماَواِت َواَْلْرَض َحِنيفاً َوَما أَنَْا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن﴾
﴿َبِل اللََّو فَاْعُبْد :   كقولو تعاذل(2)فَاْعُبُدوا َما ِشْبُتم مّْن ُدونِِو﴾( 14)﴿ُقِل اللََّو َأْعُبُد ُمْخِلصاً لَُّو ِديِني 

يَن ُحنَػَفاء َويُِقيُموا :كقولو تعاذل (3)وَُكن مّْْن الشَّاِكرِيَن﴾  ﴿َوَما أُِمُروا ِإَّلَّ لِيَػْعُبُدوا اللََّو ُمْخِلِصيَن َلُو الدّْ
فوجب على العباد ٚتيعان أف يقصدكا رهبم كخالقهم، كىو ا  (4)الصَََّلَة َويُػْؤُتوا الزََّكاَة َوَاِلَك ِديُن اْلَقيَّْمِة﴾

بالتعبد، كالتذلل، كاإلنابة، كا٠تشية، كاإلخبلص، كابة، كا٠تضوع، كالركوع، كالسجود، _ جل كعبل _ 
، كاٟتج كل أنواع العبادات قلبية، كمالية، كلفظية، ظاىرة كباطنة، . كغَت ذلك.. كالصبلة، كالزكاة، كالصـو

كال ٬توز ْتاؿ من األحواؿ كال ٖتت أم مربر من ا١تربرات، صرؼ شيء من ذلك . ٬تب أف ييقصد هبا ا
 .لغَته سبحانو كتعاذل

كمعٌت قولنا القصد كالطلب، العبد ١تا كنا ٚتيعان عبادان فقراء ٤تتاجُت، ال غٌت لنا عن ربنا كخالقنا 
طرفة عُت كال أقل من ذلك، كالعبد مفطور ٣تبوؿ على الفاقة كاٟتاجة كالفقر، ٖتتاج إذل طعاـ تأكلو، كإذل 
ماء تشربو، كإذل ىواء تتنفسو، كإذل يعٍت ثوب تلبسو، كإذل بيت تسكنو، كإذل دكاء تتداكل بو، ال ينفك 

فهو الغٍت ذاتان، _ سبحانو كتعاذل _ ا١تخلوؽ عن اٟتاجة، كالذم ال ٭تتاج إذل غَته أبدان لغناه الذاٌب ىو ا 
يف قصة الكليم _ جل كعبل _ ا١تستغٍت عن كل ما سواه، ككل ما سواه إليو ٤تتاج فقَت على حد قوؿ ا 

                                                 

 .79: األنعاـ (1)
. 15-14: الزمر (2)
 .66:الزمر (3)
 5: البينة (4)



 

 5 

كتاب التوحيد                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

﴿يَا أَيػَُّ ا النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقَراء :  كقولو تعاذل يف فاطر (1)﴿َربّْ ِإنّْي ِلَما أَنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر﴾:  موسى
 .سبحانو كتعاذل (2)ِإَلى اللَِّو َواللَُّو ُىَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد﴾

 فلنا مطالب يف اٟتياة ىذه كحاجات، كلنا مطالب كحاجات عند ا١توت، كلنا مطالب كحاجات يف 
فا١توفق من العباد من يلقي ..  الربزخ، كلنا مطالب عظيمة كحاجات يف الدار اآلخرة، ال يسٌدىا كال ٬تربىا

، من ذىب يلقي _سبحانو كتعاذل _ فقره بربو، كيطلب سٌد حاجاتو من خالقو  ، كالشقي ا١تطركد ارـك
ىذا عُت الضبلؿ، كعُت الغباء، . فقره كحاجتو بفقَت مثلو، ك٥تلوؽ مثلو ال ٯتلك لو موتان كال حياة كال نشوران 

 .كعُت اٞتهل، كعُت الشقاء
فبل ٬توز يف حق من عرؼ أنو عبد فقَت ٤تتاج، ال ٯتكن أف يستغٍت طرفة عُت كقد عرؼ ربو الغٍت 

اٟتميد، أف يذىب يلتفت كلو حىت بالنية، كلو حىت بالرغبة، كلو حىت بالطمع إذل غَت _ سبحانو كتعاذل _ 
 ._سبحانو كتعاذل _ ا 

من توكل على شيء سوى )): _صلى ا عليو كسلم _ كيف اٟتديث عند أٛتد كغَته، يقوؿ النيب 
 فإذا التفت بقلبك يف سد حاجة من حوائجك، أك فقر من فقرؾ، أك طمع من طمعك ((اهلل وكلو اهلل إليو

بغَت ا كلو بقلبك، ك اطبلع على أسرارنا كخبايا قلوبنا، فإف أكؿ عقوبة يعاقبنا ا هبا أف يتخلى عنا، 
التفت إذل غَت ا، فمن العدؿ أف يكلك ا إذل من قصدتو . كيكلنا إذل من التفتنا إليو، كىذا عدؿ

قصدتو بطلبك، ككبلمك، كتوجهك لسد فقرؾ _ أعوذ با _ بنيتك، كرغبتك، كقلبك، فضبلن  
 .كحاجتك، كجرب كسرؾ، كرفع يعٍت أحوالك كأمورؾ

يرفع عنا _ سبحانو كتعاذل _ أكؿ عقوبة نعاقب هبا أف ا _ جل كعبل _ إذا التفت إذل غَت ا 
إف كاف ماالن، أك سلطانان، أك أمَتان، أك . مدده، كعونو، كتأييده، كرزقو، كتوفيقو، كيكلنا إذل من توكلنا عليو

أك غَت ذلك من األسباب اليت يعتزم هبا الناس، كيعٍت ..  كجيهان، أك كظيفة، أك صحة كقوة، أك عشَتة
 .يظنوف أهنا ٘تدىم بشيء

يقوؿ ابن عباس يف تفسَت قولو تعاذل، يف قصة ا٠تليل إبراىيم ١تا ألقاه ا١تشركوف يف النار، يف تفسَت 
﴿الَِّذيَن قَاَؿ َلُ ُم النَّاُس ِإفَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوْا َلُكْم فَاْخَشْوُىْم فَػَزاَدُىْم ِإيَماناً َوقَاُلوْا َحْ بُػَنا : قولو تعاذل

 (3)فَانَقَلُبوْا بِِنْعَمٍة مَّْن الّلِو َوَفْضٍل لَّْم َيْمَ ْ ُ ْم ُسوٌء َواتػَّبَػُعوْا ِرْ َواَف الّلِو﴾( 173 )الّلُو َونِْعَم اْلوَِكيلُ 
                                                 

 24: القصص (1)
 15:فاطر (2)
 .174-173: آؿ عمراف (3)
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قا٢تا ا٠تليل إبراىيم ١تا ألقاه قومو يف النار، نار عظيمة " حسيب: "يقوؿ ىذه الكلمة العظيمة يقوؿ ابن عباس
ألك حاجة؟ : ٖترؽ اٟتجارة فما بالك ّتسد من ٟتم كعظاـ، فعرض لو جربيل، فقد رموه با١تنجنيق فقاؿ

أما إليك فبل، كأما إذل ا فنعم، فجاء العوف : قاؿ ىذا اإلماـ ا١توحد إماـ اٟتنفاء. جربيل كبَت ا١تبلئكة
صلى ا _ كقا٢تا ٤تمد (1)﴿قُػْلَنا يَا نَاُر ُكوِني بَػْرداً َوَسََلماً َعَلى ِإبْػَراِىيَم﴾اإل٢تي ٔتا ال ٮتطر على باؿ 

كأصحابو ١تا ٚتع ٢تم األحزاب يف يـو األحزاب، كاضطرب عليهم اٟتاؿ، كغدر هبم اليهود، _ عليو كسلم 
 .كبلغت القلوب اٟتناجر كما أخرب ا يف القرآف العظيم

فجعل ا١تخذلوف من ا١تنافقُت ٮتذلوف فيهم، كيقولوف ٢تم إف الناس قد ٚتعوا لكم، فكيف 
ستخرجوف من ىذه الكارثة كاٟتصار ىذا، فا١تقتلة كاإلبادة القادمة عليكم، فقالوا حسبنا ا كنعم الوكيل، 
فانقلبوا بنعمة من ا كفضل دل ٯتسسهم سوء، كدل يقتل منهم أحد، كدل يصابوا بأذل، ككفى ا ا١تؤمنُت 

 .القتاؿ

إذا اطلع يف قلوبنا التفاتان إذل غَته، فإنو يكلنا إذل من _ جل كعبل _ كىذه السٌنة كىي أف ا 
 .التفتنا إليو، سنة ال ٖتايب أحدان كال حىت األنبياء

_ عليو الصبلة كالسبلـ _ يف ذلك شاىدة، أف يوسف _ صلى ا عليو كسلم _ كقصة يوسف 
م عليو، القصة ا١تشهورة مع امرأة العزيز، كأقاموا شواىد الزكر، كحكموا عليو بالسجن  ﴿ثُمَّ َبَدا َلُ م مّْن افًتي

 فلما طاؿ عليو اٟتبس، كمضت السنوف تلو بعضها، كخرج (2)بَػْعِد َما رََأُوْا اآليَاِت لََيْ ُجنُػنَُّو َحتَّى ِحيٍن﴾
﴿َوقَاَؿ  ماذا قاؿ يوسف لو؟ (3)﴿َوَدَخَل َمَعُو ال ّْْجَن فَػتَػَياَف﴾أحد رفيقيو يف السجن الذين دخلوا معو  

ُ َما ااُْكْرِني ِعنَد رَبَّْك فَأَنَ اُه الشَّْيطَاُف ِاْكَر رَبِّْو فَػَلِبَ  ِفي ال ّْْجِن ِبْضَع  لِلَِّذي َظنَّ أَنَُّو نَاٍج مّْنػْ
. ﴿ااُْكْرِني ِعنَد رَبَّْك﴾ :األكذل يف قولو" ربو "(4)ِسِنيَن﴾

طلب يوسف ىذا أصح التفاسَت يف ىذه اآلية، طلب يوسف من ىذا الذم سيخرج من السجن 
كىو ساقي ا١تلك، كظيفة األصلية أنو ىو الذم يسقي ملك مصر يف ذاؾ الوقت ا٠تمر، يعٍت حظوتو عند 

يف الليل ...ا١تلك ىو الذم يصب لو ا٠تمر، فسيسكر ا١تلك يوقع البلد كلو يسلم لو ٦تكن، سكراف يقودىم

                                                 

  .69: األنبياء (1)
. 35: يوسف (2)
. 36: يوسف (3)
. 42:يوسف (4)
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 :فرٔتا كلمة منو ستشفع لو عند ىذا ا١تلك فيطلق أسره كسراحو.. سكراف كيف النهار ناصل ٭تكم األمم
 .أم عند ا١تلك ﴿ااُْكْرِني ِعنَد رَبَّْك﴾

إذل ىذا السبب ا١تادم، عتب عليو ا فيو، _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ىذا نوع التفات من يوسف 
فأنساه الشيطاف ذكر ربو اٟتق الذم ال ٬توز أف ينتظر من سواه فرجان كال ٥ترجان، فعوقب يوسف بأف لبث 
زيادة على ما كاف عليو بضع سنُت، حىت يتحرر ٘تامان ما يف قلبو من أم التفات إذل غَت ربو كخالقو، فيأٌب 

ليس فقط ٮترج من السجن، ٮترج كيصبح ملكان حىت، على األرض كعلى يعٍت كما نعرؼ يف . النجاح اٟتق
 .ىذه أكؿ عقوبة. فهذه السنة ال ٖتايب أحدان، كال ٕتامل أحدان، كىو مقتضى العدؿ. قصتو

ال يعيد إلينا عفوه، كعافيتو، كتسديده، إال إذا ٤تا من _ سبحانو كتعاذل _ أف ا : العقوبة الثانية
٨تن قد ندعي بألسنتنا ما ليس يف قلوبنا، ما أحسننا يف الكبلـ، . قلوبنا كاٟتكم يف ذلك ىو، ىو ا١تطلع

٦تكن كل منا يلقي خطبان رنانة، كيكتب مقالة يف التوحيد مثل ما تكلماف اآلف ما شاء ا يعٍت، كلكن 
ال يعيد إلينا عفوه _ سبحانو كتعاذل _ اٟتقائق القلبية ال يدركها على حقيقتها كيعلمها على كنهها إال ا 

عند ذلك يأتيك نصره، كتسديده من _ سبحانو كتعاذل _ كعافيتو، إال إذا زاؿ من قلوبنا كل التفات لغَته 
 .حيث ال ٖتتسب، كمن حيث ال ترٕتي

 كرقة، كعبودية، كسبنا ٖتقيق مطالبنا، (18:10)فإذا توجهنا إذل ا قصدان، فبلن . فهذا ىو الطلب
كسد فقرنا كحاجاتنا فيما ٨تن فيو من أسباب ىذه اٟتياة اليت ٨تن فيها، كفيما ٨تن قادموف عليو من موت، 
كحياة برزخ يف ظلمات القبور، كيف الدار اآلخرة كىي طبعان االمتحاف األكرب كاألعظم، الذم ال ينجو منو 

ىذاف ٫تا نوعا التوحيد الذم  .كتوحيده_ سبحانو كتعاذل _ إال من أتى ا بقلب سليم، إال من ٤تبتو 
 ._سبحانو كتعاذل _ ٬تب أف ٭تد العبد هبما ربو 

رٛتو _ ٨تن مٌر معنا يف أكؿ ىذا الدرس، أف البخارم . نعود، ىنا فيو مناسبة من مناسبات الًتتيب
كقررنا كقتها أف بدء ". بدء الوحي"نعم سبقو كتاب اٝتو . افتتح جامعو الصحيح بكتاب اإلٯتاف_ ا 

، كختمو كما اليـو يعٍت "كتاب اإلٯتاف"الوحي يعٍت كا١تقدمة كا١تمهد للجامع، كالكتاب األكؿ فيو ىو 
فبل . نبتدئ كندرس كنقرأ بكتاب التوحيد، كجعلو ما بينهما من فركعهما، كمن ٙتراهتما، كمن يعٍت نتائجهما

صحة لصبلة، كال لعبادة، كال ٞتهاد، كال ألم عمل من األعماؿ، إذا دل يكن باعثو كدافعو كمنشئو اإلٯتاف 
 .فيجب أف نبتدئ حياتنا ك٩تتتمها باإلٯتاف كالتوحيد. كتوحيده، كطلب مقصوده_ سبحانو كتعاذل _ با 
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كالتوحيد ما يتعلق . اإلٯتاف أعم، يشمل فركعان كثَتة. كا١تناسبة الثانية، أف التوحيد من مفردات اإلٯتاف
أليس كذلك؟ ٍب يأٌب اإلٯتاف . ؛ ألف أكؿ ركن من أركاف اإلٯتاف ىو اإلٯتاف با_سبحانو كتعاذل _ با 

أك٢تا كأجلها . با١تبلئكة، كالكتب، الرسل، كالقدر، كاليـو اآلخر، كما يتفرع عن ىذه األركاف من فركع كثَتة
أف نوحد ا يف . كيف ٨تقق اإلٯتاف با؟ بالتوحيد على ما شرحت قبل قليل بنوعيو. كأ٫تها، اإلٯتاف با

أفعاؿ ربوبيتو، كننسب إليو ما يستحقو من نعوت الكماؿ، كاٞتماؿ، كاألٝتاء اٟتسٌت، كأف نقصده كنتوجو 
هبذا نكوف . إليو بكل أنواع العبادات، كنطلب سد اٟتاجة كالفقر يف الدنيا كاآلخرة منو كحده ال شريك لو

 .الذم ىو أصل الدين كلو كما ىو معلـو مقرر_ سبحانو كتعاذل _ مؤمنُت حقان با 

من كتاب _ رٛتو ا _ ٍب أريد أف أقوؿ أف أغراض اإلماـ البخارم، أغراض اإلماـ البخارم 
، ٦تكن أف ٧تملها يف ٜتسة أغراض أك أىداؼ  :التوحيد الذم سنبتدئ يف تدارسو اليـو

يريد البخارم أف يبُت لنا كىو اآلف يعٍت ىو ٯتثل منهج، كمنهج أىل السنة، ىذا : الغرض األكؿ
كىذا منهج اعتقادم ال ٭تتمل . إماـ من أئمة السنة الكبار، يعتد بقولو، كتقديره، كتبويبو، ككبلمو يف األمور

الغيبيات كاإلٯتانيات ما . ا٠تطأ، كال ٭تتمل النقص، كال ٭تتمل ا٠تلل، كال ٭تتمل الًتدد، كال ٭تتمل الشك
ٖتتمل شيئان من ذلك، أقل شيء يفسدىا من تردد، أك شك، أك ريب، أك خلل، أك خطأ، خطأ يف الفهم، 

 .أك شيء من ىذا القبيل، ال ٖتتمل ذلك أبدان 

مثبلن قولو . كا أخربنا يف القرآف أف الًتدد كالريب من صفات ا١تنافقُت، ال من صفات ا١تؤمنُت
ال : قاؿ ا تعاذل مثبلن يف ا١تنافقُت اللي فيها.  يف كصف ا١تنافقُت(1)﴿فَػُ ْم ِفي رَْيِبِ ْم يَػتَػَردَُّدوَف﴾: تعاذل

 يريدكف  (3)﴿َوَّلَ ِإَلى َىػُؤَّلء﴾ يعٍت ليسوا مؤمنُت حقان (2)﴿مَُّذْبَذبِيَن بَػْيَن َاِلَك َّلَ ِإَلى َىػُؤَّلء﴾إذل ىؤالء  
 .أف يظهركا أهنم ليسوا بكافرين حقان كإف كانوا كذلك، ٕتدىم يعٍت مذبذبُت مًتددين

فباب اإلٯتاف كالتوحيد، كعمـو االعتقادات ما ٖتتمل، ال التأخَت، كال حىت االختيار، ما لك حق 
االختيار، تؤمن كما يريد ا، كإال أراؾ ا١تٌر، كمد٢تمات، كعذاب، كعقاب، ما ىو فوضى ىكذا خلقك 

كراءؾ . ا تأكل مثل اٟتمار، كتشرب مثل البغل، كتناـ مثل اٞتحش، ما ينفع ىذا، ىذه حياة هبائم ىذه
 . أمور كبعث، كنشور، كحساب، كعقاب

                                                 

. 45: التوبة (1)
. 143:النساء (2)
. 143:النساء (3)
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 (1)﴿ِإفَّ الّلَو َّلَ يَػْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ ِبِو﴾فأكؿ شيء االعتقادات، اإلٯتاف التوحيد، ا٠تلل فيو مهلكة 
ـَ الّلُو َعَليِو اْلَجنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر﴾  . ما ٖتتمل شيئان من ذلك أبدان  (2)﴿ِإنَُّو َمن ُيْشِرْؾ بِالّلِو فَػَقْد َحرَّ

ماداـ الباب ىذا ال . كلذلك أىل السنة منهج قضية، ما ىو ا١تصدر الذم ال خطأ فيو؟ ىو الوحي
٨تتاج إذل مصدر معصـو ... ٭تتمل ا٠تطأ، كال ٭تتمل سوء الفهم، كال ٭تتمل الًتدد، كال الشكن كال كال كال

جل كعبل _ من ا٠تطأ، كمعصـو من ا٠تلل، كمعصـو من السوء، كال ٕتد ذلك إال يف الوحي، يف كبلـ ا 
كيف _ سبحانو كتعاذل _ الذم ال يأتيو الباطل من بُت يديو كال من خلفو؛ ألنو تنزيل من حكيم ٛتيد _ 

كىو النيب  (3) َعلََّمُو َشِديُد اْلُقَوى﴾(4) ِإْف ُىَو ِإَّلَّ َوْحٌي يُوَحى(3 )﴿َوَما يَنِطُق َعِن اْلَ َوىكبلـ الذم 
 ._صلى ا عليو كسلم _ ٤تمد 

فأىل السنة ١تا كجدكا أف ىذه القضية هبذا اٟتجم من ا٠تطورة، كال ٖتتمل كلو جزءان من ا٠تلل، 
فإذا أحدثنا مصادر أخرل غَت معصومة، كغَت متفق . عصموىا بأف جعلوىا مبنية على ا١تصدر ا١تعصـو

 .عليها، قطعان ستجد ا٠تلل يف النتائج كارد

إذا جعلنا عقولنا مثبلن ىي اليت ستؤسس الغيبيات، كٖتدد ما ىو اٟتق كالباطل يف أمور غَت ٤تسوسة 
؟ ما _سبحانو كتعاذل _ كغَت مدركة، كال سبيل للحواس البشرية إليها، ىل رأيت ا؟ ىل تعرؼ كيف ا 

ا١تلكوت األعلى إيش يعرفك عنو؟ كيف . رأيتو، كال ٯتكن أف ٖتدد يعٍت معلمان لو ىكذا بالتخمُت كالظن
تعرؼ ا١تبلئكة إيش؟ ما أٝتاؤىم؟ ما أعما٢تم؟ كيف تعرؼ ىذا؟ القرب كما فيو، كا١توت كما بعده ىذه كيف 
تعرفها؟ ما فيها ٣تاؿ للعقوؿ، كال لبلخًتاعات، كال لبلكتشافات، كال لبلحتماؿ، كال للظن، كال للتخمُت، 

٧ترب يف غيبيات، لو قعدت أربعُت سنة على ضبلؿ، كمت على ضبلؿ، ىذا ايش تسوم . كال للتجربة
 .ما ينفع ىذا الكبلـ، البد ترجعو إذل األصل ا١تعصـو! بعدين؟ ابعثي مرة ثانية أصحح التجربة؟

١تا كاف أحد ا١تمنهجُت ٢تذا ا١تنهج من أئمة السنة، يعٍت سيعقد _ رٛتو ا _ كإمامنا البخارم 
فدكره ىو كإماـ كدكر غَت ق . تراٚتو كما سنقرأ كيبنيها على الدالئل، على النصوص، على ا١تصدر ا١تعصـو

ال . ىو ٣ترد الداللة على النص، أم اإلرشاد إليو، بياف كجو الداللة من النص ال أقل كال أكثر. من األئمة
 . ٮتًتعوف ىم من عندىم أحكامان كنتائج

                                                 

. 48: النساء (1)
. 72: ا١تائدة (2)
.  5-3: النجم (3)
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. ا١تقدمات تبٌت على الدالئل كاألدلة ا١تعصومة، لتخرج النتيجة اٟتقة، كىي االعتقاد كاٟتق الصحيح
قدٯتان، كسلك بنا سبيلهم يف باب الدين كلو، كباب _ رٛتة ا عليهم _ ىذا ىي قاعدة أىل السنة 

حىت األحاديث الضعيفة ال . االعتقادات من إٯتاف، كتوحيد، كما يتفرع منهما من باب أكذل، كآكد، كأحرل
القرآف ال كبلـ فيو . يقبلوهنا يف ىذا الباب، كال حىت اتملة، ال يبنوف إال على دليل ثبت عندىم صحتو

من جهة الثبوت، لكن السٌنة قد يرد فيها أشياء ضعيفة، ال يقبلوهنا، ك٭تققوف فيها، كيدققوف؛ ألهنم يبنوف 
 .دين كملة، يعيشوف عليها، كٯتوتوف عليها، كيوصوف هبا غَتىم

عندما نقوؿ ما ىي أغراض البخارم؟ ىذا ا١تنهج، يريد أف يدلنا _ رٛتو ا _ فاإلماـ البخارم 
 . على منهجية معينة، كتراٚتو تقود إليها

عندنا ٜتسة تقريبان أىداؼ كربل أساسية، يريد أف يقدمها لنا، كيوصلنا إليها ىذا اإلماـ ا١تبارؾ أبو 
كقد مررنا بعدة كتب من كتبو، كمن خبلؿ ىذا . كلو" اٞتامع الصحيح"عبد ا البخارم، من خبلؿ كتابو 

 ".كتاب التوحيد"الكتاب ا١تهم العظيم اٞتليل 

ىذه قاعدة . بياف أ٫تية التوحيد، كأنو أكؿ ما ٬تب علينا من الواجبات إتاه ربنا: الغرض األكؿ
ا ما خلقنا، كال أكجدنا، كال ركب فينا العقوؿ، كال السمع، كاألبصار، إال . أصلية عند أىل السنة

فإذا فات ىذا الغرض كىذا ا٢تدؼ، أصبح كجودنا عبثان، نوعان من . لنوحده، كنعبده كحده ال شريك لو
العبث ال معٌت لو، كأصبح عقولنا كما نتمتع بو من ٝتع كبصر يف عبث، يف ضبلؿ، يف ضياع، ال معٌت لو  

نَس ِإَّلَّ لِيَػْعُبُدوِف﴾  ( 1).﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ
، أف أ٫تية التوحيد توحيد ا بأقسامو "اٞتامع الصحيح"كسيتضح ىذا الغرض من أكؿ ترٚتة يف 

ال معٌت ال لصبلة، كال لصياـ، كال لتفاصل . كفركعو اليت ٖتدثت عنها قبل قليل، كأنو أكؿ ما ٬تب  علينا
؟ ...إذا اختل األصل، ما معٌت أف تبحث يف الفركع كيف. إذا اختل ىذا األصل، ال معٌت لو.. فقهيات، كال
معناه كالذم يأٌب يبٍت داران ال يضع ٢تا أسسان، فيذىب ينقش فيها با١تناظر اٞتميلة، ما ! ما معٌت ذلك؟

 .األصل، قاعدة، دين، إٯتاف، توحيد، أكؿ ما ٬تب  علينا. تلبث أف تنهار على رأسو، كنقوشو كرتوشو

كلذلك دارت دعوات الرسل ٚتيعان على ىذا األصل اورم كما سيأٌب يف أكؿ ترٚتة، كأكؿ 
 .حديث، كىو حديث معاذ الذم سنتحدث عنو بعد قليل

                                                 

 .     56: الذاريات (1)
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كىذا ىو السبب الذم جعل البعض نٌساخ . تفصيل القوؿ يف باب أٝتاء ا كصفاتو: الغرض الثاشل
الصحيح يدخل يف عنواف ىذا الكتاب الرد على اٞتهمية؛ ألف اٞتهمية فرقة عيرفت بنفي صفات ا 

كتعطيلها، سواء الصفات الذاتية، أك الفعلية، أك االختيارية أك غَتىا، ٔتا يؤدم أف ا يف اعتقادىم عدـ ال 
شيء؛ ألف العقبلء كل العقبلء كأنتم منهم، يعلموف أف أم شيء من األشياء، أم شيء من األشياء تقدره 
موجودان ككجوده ثابت، البد لو من صفة ٘تيزه عن غَته كاسم يدؿ عليو؛ ألف العقبلء ٚتيعان يقولوف الشيء 
الذم ييفًتض أنو شيء، الذم ال صفة لو ٘تيزه عن غَته، كال اسم يدؿ عليو ىو ال شيء يف اٟتقيقة، ىو 

أما شيء موجود، ككجوده ثابت حقيقي، . العدـ ىو الذم ال صفة لو كال اسم لو؛ ألنو ال شيء. العدـ
 .ىذه قاعدة عقلية ال ينازع فيها إال ٣تنوف. البد لو من صفات ٘تيزه عن غَته، كأٝتاء تدؿ عليو

كبلـ اٞتهمية يدكر على أنو ليس يف السماء :  كىذا معٌت قوؿ األئمة كابن ا١تبارؾ كغَته ١تا يقولوف
يسلبوف عن ا الصفات، ...لو سلمنا ٢تم أف ا ىكذا ال يعلم، كال يسمع، كال يبصر، كال كال. إلو ييعبد

كيف ا؟ ال شيء، ىذه اٟتقيقة، ىذا منتهى . يف النهاية ما فيو شيء اٝتو ا، ليس يف السماء إلو يعبد
ىذا ما انتهى منو غبلة ا١تبلحدة الذين ينكركف كجود خالق أصبلن للعادل كموجد ٢تذا . التعطيل أعوذ با منو

 .الكوف

فكلما . كقاعدة عقلية ثانية، أف كل شيء من األشياء إ٪تا شرفو كقيمتو ٔتا لو من النعوت كالصفات
أليس كذلك؟ كالشيء التافو اٟتقَت ىو . كاف الشيء شريفان كجليل، كلما كثرت نعوتو، كتنوعت كماالتو

 :شوؼ مثبلن قارف بُت السيف كبُت العصا كما قاؿ الشاعر. الذم يعٍت يدكب صفة كال صفتُت كخبلص

 .............أال ترل أف السيف

  .............................. 

   
باعتبار شكلو، ككظائفو، كتعلق النفوس كالقلوب بو، :  السيف تستطيع أف تنعتو بنعوت متنوعة

كم اسم . كحسن منظره يف العيوف، كفعلو يف اٟتركب، كلذلك كثر كبلـ الشعراء فيو، كتنوعت أٝتاؤه
 .عصا، خشية، عود، كخبلص ما عاد فيو شيء ثاشل، ما فيو مقارنة: للسيف؟ كثَت جدان، لكن العصا

١تا كاف أشرؼ _ صلى ا عليو كسلم _ النيب . فبقدر عظمة الشيء، بقدر ما تكثر كتتنوع صفاتو
أليس كذلك؟ كلو من . كأكملهم، كاف لو من الصفات ما ليس لغَته_ عليو الصبلة كالسبلـ _ البشر 

فلو كاف كغَته يستوم بضع صفات، ما كاف لو . األٝتاء ما ليس لغَته أليس كذلك؟ ٘تيزان؛ ألنو متميز فعبلن 
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 (32:30)ىو أجل األشياء  _ جل كعبل _ فا . من الشرؼ كا١تقاـ ما ىو لو فعبلن كىو ٥تلوؽ بشر
 .سبحانو كتعاذل (1)﴿ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَػُر َشَ ادًة ُقِل الّلِو﴾:  كأعظمها سبحانو كتعاذل

فلما كاف ا أجل . كل كبَتة تقدرىا، ا أكرب منها". ا أكرب"ك٨تن نقوؿ يف صبلتنا كأذاننا 
األشياء كأعظمو، كاف البد عقبلن كنقبلن أف يكوف لو من النعوت، كالصفات، كاألٝتاء العظيمة ا١تتنوعة اليت 
ال تدخل ٖتت حصر، كما أف كماالتو ال تدخل ٖتت حصر، ما يكوف بو أعظم التمييز بُت ا ا٠تالق 

إذف فدكر األٝتاء كالصفات عمومان ألنو هبذه األ٫تية، كاف لو نصيب كافر من . كالعباد ا١تخلوقُت ا١ترغوبُت
 .تراجم اإلماـ البخارم يف ىذا الكتاب كتاب التوحيد

مسألة عظيمة، _ سبحانو كتعاذل _ ١تا كانت مسألة الكبلـ، صفة الكبلـ بالنسبة  : غرض ثالث
حدثت فيها ٥تاضة فكرية كعلمية فيما مضى كال يزاؿ، مع أرباب البدع كأىل الكبلـ من أياـ اإلماـ أٛتد 
كما قبل ذلك، كأصبحت مسألة الكبلـ ٤تورية ينبٍت عليها ضبلؿ عظيم إذا أيخطيء فهمها، كينبٍت عليها 

كأنت تعرؼ يعٍت . ىدل كبَت إذا أيحسن فهمها، كينبٍت عليها مسألة القرآف ىل ىو ٥تلوؽ أك غَت ٥تلوؽ
ا٠تضم الكبَت الذم دخلو أىل السٌنة يف ىذه ا١تسألة، كسيأٌب لنا باب نفصل القوؿ فيها إف شاء ا 

أراد البخارم أف يدرل بدلوه يف ٖتقيق مقاصد ما دلت عليو نصوص الوحي فيما يتعلق بصفة . تفصيبلن 
. كمسألة القرآف على كجو ا٠تصوص، فعقد ٢تا بضعة تراجم؛ بل أكثر من ذلك_ جل كعبل _ الكبلـ  

 .بفهمها يفهم مذىب أىل السٌنة يف صفة الكبلـ كمسألة القرآف

فباعتبار أ٫تيتها، كخطورهتا يف نفس الوقت، كما حصل فيها من خلل قدٯتان كحديثان، أفرد ٢تا 
 .البخارم ٣تموعة أبوب ضمن ىذا الكتاب كتاب التوحيد

البحث يف نوع معُت من الصفات اصطلح على تسميتهم الصفات االختيارية، : الغرض الرابع
صفات يسميها العلماء _ جل كعبل _ من صفات ا ا١تتصف هبا ربنا . الصفات االختيارية بالنسبة 

كٝتوىا هبذا االسم؛ ألهنا صفات من توابع ا١تشيئة . الصفات االختيارية: اصطبلحان للتمييز كالتعليم
 كالغضب، يغضب ا على من يشاء كلبل ال؟

، كيرضى يف كقت  كيرضى على من يشاء، يغضب يف كقت دكف كقت، يغضب على قـو دكف قـو
، ىذا يرجع إذل مشيئتو كعلمو يف خليقتو سبحانو كتعاذل أما قاؿ . دكف الوقت، كيرضى عن قـو دكف قـو

األنبياء ٚتيعان أك سيقوؿ األنبياء ٚتيعان يـو القيامة عندما يفزع إليهم البشر يف الكرب األعظم، كيـو النشر 

                                                 

. 19: األنعاـ (1)
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كاٟتشر الكبَت، كالشمس قريبة، حديث الشفاعة ا١تشهور، يأتوف إذل آدـ كنوح كإبراىيم اشفعوا لنا عند ربنا 
 فماذا يقوؿ األنبياء؟. حىت ير٭تنا من ىذا ا١تقاـ

كالغضب . كل كاحد يقوؿ إف ريب غضب اليـو غضبان دل يغضب قبلو مثلو، كلن يغضب بعده مثلو
الغضب، كالرضا، كالفرح، كعلى الصحيح ا٠تلق، كعلى الصحيح صفة . متفاكت، كيقع يف كقت دكف كقت

الكبلـ كغَتىا، ٢تا تعلق با١تشيئة، كلذلك كقع فيها نزاع فكرم كبَت جدان، كخلل عظيم سنتطرؽ إليو بتفصيل 
كيظهر مذىب أىل السنة بقواعده عندما نأٌب ٢تذه ا١تسألة يف ٣تموعة أبواب أفردىا البخارم . إف شاء ا

 .يف مسألة الصفات الفعلية االختيارية

ىي مسألة كبَتة كارتباطها بالصفات االختيارية ال . مسألة أفعاؿ العباد: كالغرض األخَت ا٠تامس
ىي من جهة تتصل بباب القدر؛ ألف ا . أفعالنا الصادرة منا ٨تن العباد كقع فيها خلل عظيم. ٯتكن فصلو

كل فعل يصدر من كل فاعل، . أليس كذلك؟ ىذا اعتقادنا أف ا قٌدر كل شيء. خلقنا كقٌدر ا١تقادير
 ._سبحانو كتعاذل _ مقدر عند ا، أراده ا ككتبو، كخلقنا كخلق أفعالنا 

ىذا كجو إدخا٢تا يف كتاب التوحيد _ كمن جهة . ىذه قاعدة عند أىل السنة عظيمة يف باب القدر
أعياف، : كقلنا من الصفات صفة ا٠تلق كا١تخلوقات على نوعُت. كمن جهة تعلق الصفات االختيارية_ 

جسد إف شئت، أك بدف أك جسم، كحركات،  اإلنساف ما ىو؟ اإلنساف عُت يعٍت ذات، أك. كأفعاؿ
كالقراءة، أفعاؿ تصدر منك، ىذا ما ٯتيزؾ  النظر، كالسمع، كالكبلـ، كالبصر، كا١تشي، كالكتابة،. كأفعاؿ

فا خالقي، كخالق إرادٌب، كخالق قدرٌب، كبالتارل بالضركرة خالق . عن اٞتماد، أنك متحرؾ بإرادة عندؾ
 .ىذه فيها منزع للمعتزلة يف نفي األفعاؿ. فعلي الصادر مٍت

أراد البخارم أف ٭تسم ا١تسألة أيضان بناءن على القواعد ا١تعتربة عند أىل السنة، مبنية على دالئل 
كإف كاف اإلماـ البخارم لعظيم خطورة مسألة أفعاؿ العباد كما . النصوص يف ىذا الكتاب كتاب التوحيد

من كتب اإلماـ البخارم غَت " كتاب خلق أفعاؿ العباد"يتصل هبا، أفردىا بكتاب مستقل، تعرفوف اٝتو 
 .لكن أدخل يف كتاب التوحيد ٚتلة أبواب ٖتقق ا١تقصود كاٟتمد  ربنا". الصحيح"

ىذه ىي ا٠تمسة أىداؼ الكربل اورية اليت سيدكر عليها ْتثنا مع إمامنا البخارم يف تراٚتو، 
 قرأت الباب؟ . كترتيب أحاديث ىذا الكتاب كتاب التوحيد من اٞتامع الصحيح

 . با٢تمزة(بَاب َما َجاَء ِفي ُدَعاءِ ): يقوؿ اإلماـ البخارم (باب): قاؿ يف أكؿ ترٚتة

 . بالنصب، مفعوؿ بو للمصدر(النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم أُمََّتوُ )



 

 14 

كتاب التوحيد                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

 ىكذا يف أغلب نسخ اٞتامع الصحيح، إال نسخة ٛتٌاد بن شاكر (ِإَلى تَػْوِحيِد اللَِّو تَػَباَرَؾ َوتَػَعاَلى)
 . بالتاء كا١تعٌت كاحد(بَاب َما َجاَء ِفي ُدَعاءِ ): فرؽ طفيف

١تا قلنا أف دعوات الرسل تدكر على ٤تور كاحد كىو ٤تور ماذا . يف ىذا الباب ٭تقق ا١تقصود األكؿ
صلى ا عليو كسلم _ يفعل الرسل؟ ٔتاذا بعثوا؟ إذل ماذا يدعوف أقوامهم؟ من آدـ كنوح إذل ا٠تاًب ٤تمد 

ُرُه﴾يدعوهنم إذل ىدؼ كاحد أكرب أعظم  . _ ىذا ما أخربنا بو القرآف  (1)﴿اْعُبُدوْا اللََّو َما َلُكم مّْْن ِإلَػٍو َ يػْ
ُرُه﴾عن الرسل  ﴿َوِإَلى َعاٍد  (2)﴿َلَقْد َأْرَسْلَنا نُوحاً ِإَلى قَػْوِمِو فَػَقاَؿ يَا قَػْوـِ اْعُبُدوْا اللََّو َما َلُكم مّْْن ِإلَػٍو َ يػْ

 (4)﴿َوِإَلى َثُموَد َأَخاُىْم َصاِلحاً قَاَؿ يَا قَػْوـِ اْعُبُدوْا الّلَو﴾ (3)َأَخاُىْم ُىوداً قَاَؿ يَا قَػْوـِ اْعُبُدوْا الّلَو﴾
 .ىكذا

فكل األنبياء يأتوف إذل ىذه األقواـ هبذه الدعوة األصلية اورية، اليت ال معٌت للبحث يف غَتىا إذا 
دل ييسلم هبا، كٮتضع العباد ٢تا، كيستجيبوا إذل مقتضاىا الذم جاءت بو رسلهم، كما سيؤكد أكليات ذلك 

 .١تعاذ بن جبل ١تا بعثو إذل اليمن كما سنقرأ يف اٟتديث_ صلى ا عليو كسلم _ النيب 

كإفراده بالعبادة، ىو أكؿ اجب على العباد، _ جل كعبل _ كلذلك يقوؿ أىل السٌنة أف توحيد ا 
كما أنو ىو أكؿ دعوات الرسل إذل أقوامهم؛ بل إف الرسل دل يبحثوا مع أقوامهم أم دعول أخرل، يف كثَت 

من دعوات الرسل؛ ألهنم ما حققوا ىذه أصبلن، عصوا كذبوا فما معٌت أف يدعوىم إذل أمور أخرل كقد 
 ! رفضوا أصل األمور كلها، كعمدتو، كقطب رحاىا كىو توحيد ا سبحانو كتعاذل؟

كىو النيب ا٠تاًب ا١تقفي، الذم قفى ا بو سلسة الرسل، كختم بو _ صلى ا عليو كسلم _ فالنيب 
﴿ُقْل َما _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ليس بدعان من الرسل _ عليهم ٚتيعان الصبلة كالسبلـ _ سلسة األنبياء 

﴿اْعُبُدوْا اللََّو َما َلُكم فكاف أكؿ ما دعا ا٠تلق ٚتيعان إليو ىذه الكلمة األكذل  (5)ُكنُت ِبْدعاً مّْْن الرُُّسِل﴾

                                                 

. 59: األعراؼ (1)
. 59األعراؼ (2)
. 65األعراؼ (3)
. 73: األعراؼ (4)
. 9: األحقاؼ (5)
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ُرُه﴾ ﴿فَاْصدَْع ِبَما تُػْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن :  ١تا قاـ على جبل الصفا ١تا نزؿ قولو تعاذل(1)مّْْن ِإلَػٍو َ يػْ
. القصة ا١تشهورة.. ٔتاذا صدع؟ قاـ على اٞتبل (2)اْلُمْشرِِكيَن﴾

فدعا بطوف قريش، يا بٍت فبلف اجتمعوا إليو، كثاركا إليو من نواديهم، كل قلبية على ناديها، لو 
أخربتكم أف خيبلن خلف ىذا اٞتبل تريد أف تغَت عليكم أمصدقي كنتم؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبان، 

قاؿ فإشل أدعوكم إذل كلمة ٘تلكوف هبا العرب، كتسودكف العجم، كتفلحوف كتفوزكف يف الدار اآلخرة كتنجوف 
 فيعٍت تساخركا، كتضاحكوا، كتواصوا ٔتا تواصى بو الكفار (3 )((قولوا َّل إلو إَّل اهلل تفلحوا)): ما ىي؟ قاؿ

َوانطََلَق ( 5 )﴿َأَجَعَل اآْلِلَ َة ِإَل اً َواِحداً ِإفَّ َىَذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ :  قبلهم بقو٢تم كما سجل عليهم القرآف
ُ ْم َأِف اْمُشوا َواْصِبُروا َعَلى آِلَ ِتُكْم ِإفَّ َىَذا َلَشْيٌء يُػَراُد﴾  شيء عجاب، عندىم سبعمائة إلو (4)اْلَمََلُ ِمنػْ

 .كيريد يلغيها كٮتلي كاحد، إيش ىذا؟ ٗتفيضات عمرىا ما صارت ىذه، فرفضوىا بسخرية كاستهزاء

حىت دل راسل ملوؾ األرض مثل . دعا إذل ما دعا إليو من قبلو_ صلى ا عليو كسلم _ فالنيب 
، ككسرل ملك الفرس، كا١تنذر بن ساكل على البحرين، كا١تقوقس على مصر، كاآلخر على  ىرقل ملك الرـك

؟ ميثاؽ حقوؽ _عليو الصبلة كالسبلـ _ ماذا كاف مضموف رسائلو . اٟتبشة، راسل ملوؾ األرض يدعوىم
الناس تأكل ! اإلنساف، كال توقيع معاىدة التعاكف ا١تشًتؾ يف استَتاد البصل، كال ا١توز، كال ما أعرؼ مُت؟

معاىدات، كتوقيع، كحفلة كربل . إذا ما أكلت موز ما ىي مشكلة. على كل حاؿ، ما أنت جوعاف
؟ مىت ىذه توقعوا معاىداهتا؟ ما ىذا؟ "اعبدكا ا ما لكم من إلو غَته"طيب أين . الستَتاد موز كبطاطس

أسلم )): أليس كذلك؟ إذل ىرقل أرسل. إذل أف نسلك مسلك األنبياء كا١ترسلُت، كنتبع منهجهم كسننهم
َنُكْم﴾ (5)((ت لم نَػَنا َوبَػيػْ ﴿َأَّلَّ نَػْعُبَد ِإَّلَّ الّلَو   ما ىي؟(6)﴿ُقْل يَا َأْىَل اْلِكَتاِب تَػَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة َسَواء بَػيػْ

 .(7)﴾ ن َوَّلَ ُنْشِرَؾ ِبِو َشْيبا

                                                 

. 73: األعراؼ (1)
. 94: اٟتجر (2)
. 186: رقم حديث 45 ص/  3 ج سننو يف الدارقطٍت (3)
 .6-5: ص (4)
. 1109: رقم حديث 380 ص/  1 ج ا١تفرد األدب يف البخارم (5)
. 64: آؿ عمراف (6)
. 64: آؿ عمراف (7)
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فدعاء النيب أمتو إذل  (1)﴿ُقْل َما ُكنُت ِبْدعاً مّْْن الرُُّسِل﴾نفس الكلمة إذل ىذا كإذل ىذا كإذل ىذا  
التوحيد ىو نفس دعوة نوح، كإبراىيم، كموسى، كعيسى، كصاحل، كشعيب، كتلك الكوكبة ا١تنَتة من أنبياء 

كلوال دعوهتم ألصبحت حياة . الذين أناركا التاريخ البشرم بدعوهتم_ عليهم الصبلة كالسبلـ _ ا كرسلو 
َناُه﴾البشر ظبلـ   بالتوحيد، كنور اإلٯتاف، كا٠تَت ىذا العظيم الذم ٭تاربو الناس (2)﴿َأَو َمن َكاَف َمْيتاً فََأْحيَػيػْ

 .كلهم اآلف ما أدرم ليش؟ ما يريدكف خَت أعوذ با من الشيطاف

إذف ىذا ىو أصل ىذا الباب، كمقصوده، كأكرد األحاديث األربعة ىذه اليت تدؿ على ىذا 
 .ا١تقصود

ثَػَنا أَبُو َعاِصمٍ ): قرأ القارئ فقاؿ  ىو النبيل، النبيل أحد كبار شيوخ البخارم، كنيتو أبو (َحدَّ
عاصم، كلقبو النبيل، كاٝتو الضحاؾ بن ٥تلد الشيباشل، إماـ عظيم جليل، أحد من يركم عنو البخارم 

 . الثبلثيات يف الصحيح

ثَػَنا زََكرِيَّاُء ْبُن ِإْسَحاؽَ ): قاؿ  .ا١تكي، ثقة، عابد من الطبقة السادسة، أخرجو لو اٞتماعة كلهم (َحدَّ

  بن ٤تمد بن ٭تِت(َعْن َيْحَيى ْبِن َعْبِد اللَّوِ )

 .ثقة، عابد، أيضان مكي.  أيضان ا١تكي(ْبِن َصْيِفيٍّ )

نافذ أبو معبد، موذل ابن عباس، .  ىذا أبو معبد موذل ابن عباس، اٝتو نافذ بالذاؿ(َعْن أَِبي َمْعَبدٍ )
 .ثقة إماـ، مكي أيضان كاف يوصف بالفقو

 . عبد ا بن عباس الصحايب ا١تشهور(َعْن اْبِن َعبَّاسٍ )

حىت ابن عباس مكي عاش حياتو كلها يف . السند مكي كما تسمعوف إال أبو عاصم فهو بصرم
 .مكة كما نعرؼ

 ٍب أكقف البخارم الركاية كانتقل إذل سند (أفَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم بَػَعَ  ُمَعاًاا ِإَلى اْلَيَمنِ )
ثَِني َعْبُد اللَِّو ْبُن أَِبي اْْلَْسَودِ ): آخر فقاؿ  اٝتو اٟتقيقي عبد ا بن ٤تمد بن أيب األسود، بصرم (َوَحدَّ

 .يكٌت أبا بكر

ثَػَنا اْلَفْضُل ْبُن اْلَعََلءِ ): قاؿ  . أبو العباس كويف(َحدَّ

                                                 

. 9: األحقاؼ (1)
. 122: األنعاـ (2)
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ثَػَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن أَُميَّةَ ): قاؿ  ابن عمرك بن سعيد بن العاص، أموم، إماـ مشهور، دل ٮترج لو (َحدَّ
 .من الستة إال البخارم كالنسائي

 . السابق(َعْن َيْحَيى ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُمَحمَّد ْبِن َصْيِفيٍّ )

قد يقوؿ قائل ١تاذا ترؾ البخارم السند األكؿ كأردفو هبذا السند الثاشل، مع أننا  (أَنَُّو َسِمَع أَبَا َمْعَبدٍ )
من جهة أف السند األكؿ أعلى، فلو : نلحظ أف يف السند الثاشل نزكالن كا٩تفاضان عن السند األكؿ من جهتُت

تبلحظ بُت البخارم كبُت ابن عباس، يف السند األكؿ أربعة رجاؿ أليس كذلك؟ أبو عاصم، كزكرياء، ك٭تِت 
 . بن صيفي، كأبو معبد

عبد ا بن أيب األسود، كالفضل، كإٝتاعيل، : بينما يف السند الثاشل ازداد العدد فصاركا كم؟ ٜتسة
كاألئمة يطلبوف العلو، كال . فهذا نزكؿ، يسمى يف علم االصطبلح يسمى نزكؿ. ك٭تِت، كأبو معبد

كاال٩تفاض اآلخر يف السند الثاشل أضعف، أضعف من السند . ينخفضوف يف األسانيد إذل لغرض مهم
 .األكؿ لوجود إٝتاعيل بن أمية، ىذا بعضهم تكلم فيو

كعذر البخارم يف أنو ترؾ السند األكؿ، كعطف إذل السند الثاشل مع ما فيو من نزكؿ من جهة 
 (السند الثاشل)الطبقة نزؿ طبقة، كا٩تفاض حىت يف قوة السند عن األكؿ، لسبب كاحد كىو أنو فيو التصريح 

فيو التصريح بسماع ٭تِت بن عبد ا بن صيفي ٢تذا اٟتديث من أيب معبد كما تسمعوف عن ٭تِت أنو ٝتع 
 .(عن أيب معبد): أبا معبد؛ بينما يف السند األكؿ قاؿ

ك١تا كاف ابن صيفي ىذا، ليس من مقاصد البخارم يف الصحيح، كدل ٮترج لو إال يف موضع كاحد أك 
موضعُت، كليس االعتماد عليو كثَتان؛ ألف اٟتديث مركم يف مواضع أخرل يف الصحيح عن غَته، ا٩تفض 

ما يثبت " اٞتامع الصحيح"كقد علمنا أف البخارم يطلب يف أسانيده يف . البخارم ألنو ىنا صرح بالسماع
كىذا ىو الذم دفعو، ىا الغرض . السماع ما كجد إذل ذلك سبيبلن، كلو كاف السند حىت كالرجاؿ ثقات

 فهمتم ىذا؟. الذم دفعو للنزكؿ طبقة، كالنزكؿ حىت يف ثقة الركاة

َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس يَػُقوُؿ َلمَّا بَػَعَ  النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ): أبو معبد موذل ابن عباس يقوؿ
بعث معاذ بن جبل قبيل _ عليو الصبلة كالسبلـ _  اٟتقيقة أف النيب (ُمَعاَا ْبَن َجَبٍل ِإَلى َنْحِو َأْىِل اْلَيَمنِ 

قد مر معنا ىذا يف . حجة الوداع، يف السنة التاسعة من ا٢تجرة، كبعث معو رفيقو أبا موسى األشعرم
ماذا بعثهم . بعث أبا موسى، كمعاذ بن جبل معان إذل اليمن، سنة تسع قبيل حجة الوداع". كتاب العلم"

 .يصنعاف يف اليمن؟ يدعواف، كيعلماف، ك٭تكماف، كيقضياف، كيصلياف بأىل اليمن
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٥تبلؼ اٞتىنىد كما حولو، ككاف معاذ ىو القائم  بو : كاف اليمن إذ ذاؾ على ٥تبلفُت يعٍت منطقتُت
كأبو موسى مسئوؿ عن ما ا٩تفض عن ذلك من . كيعٍت ا١تستقر فيو، كالقائم ٔتا فيو من دعوة أىلو كتعليمهم
 .السفوح كاٞتباؿ، كىو بقية ٥تبلؼ اليمن، كبل الرجلُت

فهذا البعث . حجة الوداع، كافياه يف مكة، كشاركاه حجتو_ صلى ا عليو كسلم _ ك١تا حج النيب 
١تعاذ إذل اليمن يف ىذا الوقت من السنة التاسعة، ١تا بعثو مع أيب موسى األشعرم إذل أىل اليمن، يعٍت 

 .يعلماف أىل اليمن كيقضياف فيهم

قد قلت غَت مرة أف اليمن كا١تدينة أسلمت رغبة ال رىبة، دل يوجف عليها الصحابة كال النيب ال 
كبعض األرض يغزكهنم كيرتدكف، . ٓتيل كال ركاب، ما غيزيت اليمن قط، مباركة ىذه األرض، أسلمت طوعان 

يوزع ا فضائلو . كيغزكف فيهم كيرجعوف يكفركف، أعوذ با من الشيطاف الرجيم، بالسبلسل ٬تركهنم ىكذا
 .أسلموا رغبة يف القصة ا١تشهورة. على ا٠تلق كما يشاء

كانت اليمن ٭تكمها اٟتبشة، أبرىة كقومو حىت أجبلىم العرب، سيف بن ذم يزف كمن معهم 
ٔتعاكنة الفرس؛ ألف سيف بن ذم يزف استعاف بالفرس كطلب معونتهم إلجبلء اٟتبشة من اليمن، كأعانوه 
الفرس ّتيش، كأجلوا أبرىة كمن معو، كاستوطن الفرس اليمن، كأصبحت ْتكم ىذه ا١تعونة العسكرية تابعة 
يعٍت، ىذا يف اٞتاىلية مثل ما يسموهنا يعٍت خاضعة للنفوذ الفارسي، ليس يعٍت حكم مباشر، لكن نفوذ 

 .يعٍت ما يريده الفرس يف اليمن ٭تصل

كتابو ا١تشهور إذل كسرل يدعوه إذل اإلسبلـ، يف السنة _ صلى ا عليو كسلم _ فلما بعث النيب 
السادسة من ا٢تجرة، فمزؽ الكتاب كسرل، ككرب  عليو أف رجبلن من العرب، كالعرب كانوا يف ذاؾ الوقت ما 

 ما ىم مذكورين ال يف عَت كال يف نفَت مثل اآلف .. ٢تم قيمة، كال ٢تم

 كىيػيٍقضى األٍمري حُتى تىغيبي تػىٍيمه 

 كىال ييٍستىأمىريكفى كىىيٍم شيهيودي   

   
إما أف تكوف رجبلن ! حىت شهود ما فيو، ناس عندىم فيتو كناس أربعُت سنة كال عندىم ربع فيتو
 .كانوا ىكذا العرب. كالرجاؿ، كال ركح كببلش ىذا مشركع قرار كصدر كرجع، ككبلـ فاضي ال معٌت لو

فلما جاء الكتاب مزٌقو، ككرب عليو كىو ملك كريث أسرة آؿ ساساف ٭تكموف ببلد فارس من ألفُت 
يش أسلم تسلم ىذه؟ مزقو إ ((أسلم ت لم))كٜتسمائة سنة، أف تأتيو كتاب على جلد على جلد شاة 

كأرسل إذل عاملو على اليمن فقاؿ لو أرسل رجلُت، أرسل شرطيُت إذل يثرب إذل ىذا الذم يزعم أنو نيب، 
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فلما جاء الكتاب . ىذا ما يعرؼ األنبياء كالرسل، ما يفهم. فيأتوشل بو، اثنُت شرطي يركحوف ٬تيبوف ٥تفور
 .إذل عاملو، أرسل رجلُت العريف فبلف، كالرقيب فبلف يأتوف بو

ككانوا قد حلقوا ٟتاىم، القصة _ صلى ا عليو كسلم _ فلما أتوا إذل ا١تدينة ىو يعٍت كقابلوا النيب 
أما أنا فريب أمرشل أف أعفي ٟتييت النيب : قاؿ. قاؿ من أمركم أف ٖتلقا؟ قاال ربنا، على سنة ملوكهم. ا١تشهورة

قاؿ . قاؿ من بعثكم؟ قالوا ربنا، كسرل بعثنا نأٌب قاؿ من ربكما؟ قالوا كسرل_ صلى ا عليو كسلم _ 
إف ربكما مات البارحة، كيف تلك الليلة فعبلن قيتل كسرل، عدل عليو ابنو أبركيز ّتع بطنو، كاف مريض 

كىذا يبغي ٯتلك بعده، فعدا عليو يف الليل بقر بطنو . بالصرع، كاف يصرع كل يـو مرتُت ثبلث ىذا ٯتوت
 فرجع إذل اليمن، فوجدا ا٠ترب (1)((إف ربكما قتل البارحة)). كرماه يف الشارع، قاؿ أنا ا١تلك، ىذا رهبما

 . فأسلمت اليمن_ صلى ا عليو كسلم _ على ما أخرب النيب 

ـُ ) :قاؿ مصدر قًدـ يقدىـ أم أقبل، قدـ . ىذا ضبط مهم جدان تػىٍقدىـ بفتح الداؿ (قَاَؿ َلُو ِإنََّك تَػْقَد
لكن لو قلت يقًدـ ٔتعٌت يتقدـ، يقدـ الركب أم ٯتشي أمامو، يقدـ اإلماـ يعٍت يتقدـ . الرجل ٔتعٌت أقبل
إذا قلت . الرسم كاحد كالنطق ٥تتلف يقدىـ أك يقًدـ. لكن يقدىـ أم يقدـ، فرؽ بُت ا١تعنيُت. للصبلة بالناس

لكن إذا قلت يقًدـ ٔتعٌت . لذلك النيب قاؿ إنك تقدىـ أم تقبل، كتأٌب إذل قـو أىل كتاب.. يقدىـ ٔتعٌت
 .يتقدـ كليست مرادة ىنا

 ا١تقصود هبم من بقي من اليهود؛ ألف اليمن يف فًتة من الفًتات (َعَلى قَػْوـٍ ِمْن َأْىِل اْلِكَتابِ )
 .كسبب هتود اليمن قصة مشهورة ذكرىا ابن إسحاؽ يف السَتة. هتٌودت يعٍت صار فيها يهود كثَت

١تا تػيبَّع ا١تلك اليماشل خرج يف بعض غزكه، فمر على يثرب ا١تدينة، فعدل بعض من كاف فيها من 
األكس كا٠تزرج على بعض يعٍت حرسو، كبعض ركاحلو، فقتلوا كهنبوا، قدٯتان كاف يف اٞتاىلية، فغضب تػيبَّع، 

ككاف يف ا١تدينة يهود كما تعرفوف، بنو قريضة ككذا، ككاف فيهم راىباف . كىٌم أف يغزك يثرب كيقتل من فيها
 .يهودياف، أحد٫تا اٝتو شىق بفتح الشُت، كاآلخر اٝتو سطيح

فأتوه تػىٌبع قالوا ال تفعل، ال تغزك ىذه الببلد؛ ألف ىذه . قصة شق كسطيح مًتٚتة يف السَتة راجعوىا
أرض سيبعث فيها نيب من آخر الزماف، كسيكوف من شأنو كذا، كمن أمره كذا، كمن فعلو كذا، كال نراؾ 

غزكىا، كأعجب تٌبعان كبلـ ىذاف اٟتربين، كحىت أنو صحبهما معو إذل اليمن، كابتدأت دعوة اليهود يف اليمن 

                                                 

   .20455: رقم حديث 43 ص/  5 ج مسنده يف حنبل ابن (1)
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كأما التنصر يف اليمن فكاف من فعل اٟتبشة ١تا غزك . عن طريق شق كسطيح، فتهٌود كثَت ٦تن كاف يف اليمن
 . اليمن كملكوىا، فتنصر أيضان من فيهم

_ بعد ذلك دل يبقى يف اليمن من النصارل أحد إال طائفتاف يف ٧تراف، كىم الذين كفدكا على النيب 
يبعث _ صلى ا عليو كسلم _ كفد نصارل ٧تراف كبعض اليهود، الذين اآلف النيب _ صلى ا عليو كسلم 

 .إليهم أك يوصي معاذان إذا لقيهم كيف يتعامل قي دعوهتم كالبياف ٢تم

كنسأؿ ا سبحانو كتعاذل . كإف شاء ا الدرس القادـ نكمل. طيب، نضع نقطة عند ىذا ا١تفصل
 .أف يلهمنا الصواب فيما نقوؿ كنسمع كاٟتمد  كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدرس الثاني
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بسم ا الرٛتن الرحيم، إف اٟتمد  ٨تمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا 
كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال . من يهده ا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو. كسيئات أعمالنا

 .شريك لو، كأشهد أف نبينا ٤تمدان عبده كرسولو، صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان كثَتان 

 :أما بعد

باب ما جاء يف دعاء النيب صلى ا عليو كسلم أمتو إذل توحيد ا تبارؾ "يف أكؿ أحاديث 
، كىو أكؿ باب يف كتاب التوحيد من اٞتامع الصحيح لئلماـ البخارم، حديث ابن عباس يقوؿ ١تا "كتعاذل

ـُ َعَلى قَػْوـٍ ِمْن َأْىِل اْلِكَتابِ ) :معاذان ٨تو اليمن قاؿ لو_ صلى ا عليو كسلم _ بعث النيب   (ِإنََّك تَػْقَد
 .عرفنا ما يتعلق هبذا يف الدرس السابق

ىكذا يف ىذه الركاية، اٟتديث جاء  (فَػْلَيُكْن َأوََّؿ َما َتْدُعوُىْم ِإَلى َأْف يُػَوحُّْدوا اللََّو تَػَعاَلى): قاؿ
فليكن أوؿ ما تدعوىم إليو أف يش دوا أف َّل إلو إَّل اهلل وأني رسوؿ )): أيضان يف كتاب التفسَت بلفظ

 .(2)((فليكن أوؿ ما تدعوىم إلي م أف يعبدوا اهلل وحده َّل شريك لو)):  أيضان يف ركاية أخرل(1)((اهلل

رضي _ يوجو معاذان _ صلى ا عليو كسلم _ كىذه األلفاظ تدؿ على معٌت كاحد، كىو أف النيب 
يف دعوتو من يف اليمن من أىل الكتاب، إذل أف يكوف أكؿ ما يدعوىم إليو ىو توحيد ا تبارؾ _ ا عنو 

كتعاذل، الذم ىو عبادتو كحده ال شريك لو، كبداية ذلك أف يعلنوا الشهادتُت، أف يشهدكا أف ال إلو إال ا 
كهبذا انعقد إٚتاع علماء أىل السنة، على أف أكؿ كاجب ٬تب على العبد ا١تكلف  . كأف ٤تمدان رسوؿ ا

تعاذل ىو الشهادتاف، أكؿ كاجب ىو الشهادتاف أف يشهد أف ال إلو إال ا كحده ال شريك لو، كأف يشهد 
 ._عليو الصبلة كالسبلـ _ أف ٤تمدان عبد ا كرسولو 

هبذه الشهادتُت يسلم الكافر، ك٭تقن الدـ، كتلـز أحكاـ اإلسبلـ، كبإعبلهنا كإظهارىا يكوف العبد 
 .قد حقق أكؿ ما ٬تب عليو  سبحانو كتعاذل

فبداية توحيد ا كبابو كأصلو كعنوانو، ىو الشهادتاف، كلذلك انعقد اإلٚتاع كما قلت على أف أكؿ 
كال حاجة للبحث الطويل، الذم نقلو اٟتافظ ىنا عن بعض أرباب . كاجب على العبد ا١تكلف الشهادتاف

فمنهم من جعل أكؿ كاجب إقامة األدلة . الكبلـ كالفلسفة، الذين حولوا ا١تسألة إذل مسألة ْتث عقلي
فإذا . كالرباىُت العقلية اجملردة، الدالة على أف ىذا العادل صدر من معلوؿ أكؿ، أك خالق أكؿ، أك موجد أكؿ

                                                 

. 4: رقم حديث 136 ص/  2 ج سننو يف الدارقطٍت (1)
. 2789: رقم حديث 158 ص/  3 ج األكسط معجمو يف الطرباشل (2)
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كىذه قضية مفطور عليها ال أقوؿ البشر . أقيمت األدلة كالرباىُت على ذلك، نكوف قد حققنا أكؿ كاجب
كل من سول ا من ا١تخلوقات، حىت ما نسميو اٞتمادات، كاٞتباؿ، كالبحار، . فقط؛ بل ا٠تلق كلهم

كاألشجار، كاألهنار، كاألطيار كغَتىا، كلها مركوز يف فطرىا مغركس يف دكاخلها أهنا ٥تلوقة مربوبة كا 
َ ا﴾_ سبحانو كتعاذل _ خالقها كرهبا   كلوال ما يغشى ىذه الفطرة من (1)﴿ِفْطَرَة اللَِّو الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَليػْ

الشبهات كالشكوؾ اليت تولدىا اآلثاـ كالذنوب، كإرخاء السمع كالبصر كالقلب لوساكس الشياطُت، من 
ار كأكساخ اآلثاـ كالفجور كا١تعاصي كأمثا٢تا، ١تا يعٍت كضشياطُت اٞتن كاإلنس، كما يغيم على القلوب من أ

_ يصدؽ ذلك قوؿ النيب . عرفت إال خالقها، كال طلبت إال رهبا، كال عبدت إال موالىا سبحانو كتعاذل
ما من مولود إَّل يولد على الفطرة فأبواه ي ودانو أو ينصرانو أو يمج انو )): _صلى ا عليو كسلم 

 .(2 )((كما تنتج الب يمة ب يمة جمعاء ىل تح وف في ا من جدعاء حتى تكونوا أنتم الذين تجدعون ا

إذا كلدت البهيمة جفران أك تيسان أك كذا، يولد كامل ا٠تلقة ٚتيبلن، فيأٌب صاحب الغنم يقطع األذف 
فلوال ىذه الطوارئ اليت تطرأ . أك يسمو ٔتيزة معينة أك كذا، فيغَت يف شكلو كخلقتو اٞتمعية اليت كلد عليها

 .على قلوب ا٠تلق، ما عرفوا إال ا كما عبدكا إال غَته

صلى ا _ قاؿ النيب : قاؿ_ رضي ا عنو _ كيف حديث مسلم عن عياض بن ٛتار اجملاشعي 
صيغة  ((إني خلقت عبادي حنفاء كل م)): فيما يركيو عن ربو تبارؾ كتعاذل يقوؿ جل كعبل_ عليو كسلم 

 كلهم حنفاء، أم مؤمنُت موحدين مغركس يف فطرىم (3 )((إني خلقت عبادي حنفاء)): تعميم على ا٠تلق
وإن م أتت م الشياطين فاجتالت م عن دين م وحرمت علي م ما أحللت ل م ))أف ا رهبم كخالقهم 

 .(4)((وأمرت م أف يشركوا بي ما لم أنزؿ بو سلطاناً 

فلوال ىذه الصوارؼ من الشياطُت ك٨توىا، فبل ىناؾ حاجة الستفراغ األذىاف كاٞتهود يف إقامة 
براىُت عقلية نظرية، أكثرىا معقد ال ييفهم، كما فيهم ال يؤدم إذل ا١تقصود، لتحصيل قضية ىي فطرية 

 . مغركزة يف الفطر؛ ألننا رٔتا قلنا ىذا الكبلـ سابقان، ١تا ٖتدثنا عن ما يسمى بالتسلسل

ا٠تلق ا١توجود البد لو من أصوؿ نتج عنها، يعٍت أنا كأنت أخرجنا من آباءنا كأمهاتنا، كىم خرجوا 
من آبائهم كأمهاهتم، إذل مىت؟ إذل البشرم األكؿ آدـ، كآدـ من تراب، كالًتاب أنشأه ا من العدـ، ننتهي 
                                                 

 . 30: الرـك (1)

. 2359: رقم حديث 311 ص/  1 ج مسنده يف الطيالسي (2)
. 17519ح 162ص/4ج:أٛتد مسند (3)
 .17519ح 162ص/4ج:أٛتد مسند (4)
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النار، كا١تاء، : قيل ٜتسة كقيل أكثر. إذل ما يسمونو با١تخلوقات األكلية اليت أنشأىا ا٠تالق من العدـ اض
فبلبد ننتهي إذل موجد أكجد، كخالق خلق، ىذا ا١توجد كىذا .. كمنها ركب ا بقية.. كا٢تواء، كالًتاب

ا٠تالق خارج عن ىذه القسمة، ليس لو أصل صدر عنو؛ كلذلك من حسن فهم البخارم، سيدخل يف ىذا 
اليت فيها أف ا دل يلد كدل يولد، أم دل ٮترج من أصل سابق، كال " قل ىو ا أحد"الباب ما يتعلق بسورة 

ما صدر من شيء قبلو كما نصدر ٨تن، األكؿ،  .يلحقو فرع الحق، ىو الواحد األحد سبحانو كتعاذل
 .األحد، ا٠تالق

لو فرضنا ىذا حىت عقبلن، فإف ىذا يقتضي طيب ا٠تالق ىذا إذا كاف صدر من شيء قبلو، ما ىو 
ىذا الشيء؟؟كذلك الشيء يقتضي أف يكوف صدر من شيء قبلو، ىذا يقتضي فتح باب التسلسل الذىٍت 

البد ننتهي إذل شيء عنو صدر كل شيء، كىذا الشيء ال ٬توز . إذل ما ال هناية، كىذا ال تقبلو العقوؿ أبدان 
﴿َلْم يَِلْد َوَلْم أف يكوف صادران عن غَته، ٔتعٌت كجوده ذاٌب دل يستفده من غَته، كما نصت على آية 

كاف اهلل ولم يكن شيء قبلو ))_ سبحانو كتعاذل _  بأكضح عبارة ٖتقق ا١تقصود كىو ا األكؿ (1)يُوَلْد﴾
كما يف حديث ( 2 )((وكاف عرشو على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق ال ماوات واْلرض

 ._صلى ا عليو كسلم _ عمراف بن حصُت عن النيب 
طرؼ الزماف،  (3)﴿َوَأفَّ ِإَلى رَبَّْك اْلُمنتَػَ ى﴾ كقاؿ تعاذل يف سورة النجم اآلية العظيمة ا١تشهورة

كل ا١توجودات ٭تصرىا . الزماف الذم نعيشو البد لو طرؼ قدصل ماضي كلبل ال؟ كطرؼ قادـ دل يأًت بعد
ٔتعٌت كل شيء سول ا، لو بداية كاف قبلها عدمان، كلو هناية سينتهي إليها إما التبلشي، أك العدـ، . الزماف

إال ا الذم ابتدأ خارج عن ىذه القسمة اٟتاصرة، ليس لو بداية سبحانو ..أك ا١توت، أك التبدؿ كالتغَت
﴿َوتَػوَكَّْل َعَلى اْلَحيّْ كىو اآلخر الباقي الذم سبحانو ال ٯتوت _ كبل كحاشا _ كتعاذل كاف قبلها عدمان 

 ىذا ننتهي إذل ا سواء تركت التسلسل يف الطرؼ ا١تاضي إذل (4)الَِّذي ََّل َيُموُت َوَسبّْْح ِبَحْمِدِه﴾
ا١تخلوقات األكلية، البد تنتهي إذل ا، الذم ابتدأ األشياء من العدـ اض، كدل يبتدئ ىو من شيء قبلو، 

 .كجوده ذاٌب دل يستفده من غَته

                                                 

. 3: اإلخبلص (1)
. 6142: رقم حديث 12 ص/  14 ج صحيحو يف حباف ابن (2)
. 42: النجم (3)
. 58: الفرقاف (4)
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كإف تسلسلت كطرقت الزماف إذل القادـ اجملهوؿ الذم دل يأت بعد، فننتهي أيضان إذل ا اآلخر، 
األكؿ الذم ليس قبلو شيء كاآلخر الذم ليس بعده شيء، ىذا من جهة _ جل كعبل _ كمن أٝتائو 

كل ٥تلوؽ سول ا حىت العرش ٤تصور، ٔتعٌت لو حدكد ينتهي إليها، ما . الزماف كمن جهة ا١تكاف كذلك
 فيو شيء غَت متناىي ىكذا، كال كبلمي ىذا ما ىو مقبوؿ؟

كل شيء حىت العادل الفسيح ىذا الكوف الذم ٨تن ما نعرؼ أطرافو، كلن نعرؼ أطرافو، كلذلك 
٭تسبوف ا١تسافات بُت األفبلؾ بالسنُت الضوئية، كسرعة الضوء؛ ألهنم يعجزكف عن تصور ٣ترد تصور، كمع 

 .ذلك نعتقد أنو منتهي، لو أطراؼ ينتهي إليها حىت العرش
كل شيء يف العادل ىذا يف الكوف، ما . كالعرش يف اعتقادنا ٨تن أىل السنة ىو سقف العادل كقبتو

صلى _ قاؿ النيب . نعلمو كما ال نعلمو، ىو ٖتت قبة العرش يسبح كيدكر، كل شيء، العرش العظيم ىذا
يف خطبتو كىو ٮتطب على ا١تنرب، ١تا دخل األعرايب يطلب منو االستغاثة كاالستمطار _ ا عليو كسلم 

١تا _ عليو الصبلة كالسبلـ _ كا١تطر، كيقوؿ ىلكنا فادع ا أف يغيثنا ٍب قاؿ الكلمة األعرايب أزعجت النيب 
ت بيحاً كثيراً _ صلى اهلل عليو وسلم _ فإننا ن تشفع بك على اهلل وباهلل عليك ف بح النبي )): قاؿ

ويحك أتدري ما اهلل؟ شأف اهلل أعظم من الك : حتى ُعرؼ في وج و كراىية لقوؿ اْلعرابي فقاؿ لو
إف اهلل َّل ي تجيب على أحد من خلقو إف اهلل على عرشو وإف عرشو على سمواتو ىكذا وأشار بيده 

 . شوؼ القبة ىذه كل شيء ٖتت العادل يسبح ٖتتها(1)((ك يأة القبة

ا فوؽ العرش، ككل ما سول العرش . العرش ىذا الذم رٔتا تعجز حىت عن تصوره متناىي ضركرة
أما جاء يف القرآف ككذلك يف السنن أف العرش لو قوائم كٖتملو ا١تبلئكة، حافُت . من العادل ٖتتو كلو أطراؼ

سبحانو _ كلو دل يكن منتهيان، فكيف ٖتفو ا١تبلئكة كٖتملو؟ إال ا . من حوؿ العرش، منتهي لو أطراؼ
كىو _ سبحانو كتعاذل _ ليس للحواصر ا١تكانية عليو سبيل، ىو العلي األعلى ليس فوقو شيء _ كتعاذل 

فليس للحواصر الزمانية _ سبحانو كتعاذل _ يعٍت أكرب من كل شيء، كال نتصور حىت ٔتجرد ا٠تياؿ ذاتو 
 .بداية كهناية، كال للحواصر ا١تكانية من فوؽ كٖتت كأطراؼ إليو سبيل

األكؿ، كاآلخر، تكسر : كىذا ٭تققها السماء األربعة العظيمة اٞتليلة اليت يف سورة اٟتديد كىي
األكؿ ليس قبلو شيء، ببل بداية، كاف قبلها معدكمان تعاذل ا، كال هناية ىو . حواصر الزماف عن ا٠تالق

                                                 

 . 4726: رقم حديث 232 ص/  4 ج سننو يف داكد أيب (1)
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الذم ال ٯتوت، اآلخر ننتهي إليو، كالظاىر كالباطن كسر اٟتواصر ا١تكانية، _ سبحانو كتعاذل _ الباقي 
 ايش العادل ىذا؟. _سبحانو كتعاذل _ خارج عن العادل ىذا كلو 

ما السموات السبع ىذه . السموات كلها يف قبضتو، كلها كخردلة يف كف أحدكم يقوؿ ابن عباس
اليت ال نعرؼ آخرىا من أك٢تا كأطرافها، يف كف الرٛتن إال كخردلة صغَتة حقَتة يف كف الرٛتن، كأنت 

عليك اٟتساب بعد، ما عاد ٖتسبها أصبلن، فتسلم لؤلكؿ اآلخر الظاىر الباطن، ىذا نقولو ايش يعٍت ىذا؟ 
ما أدرم أستغفر ا كيف دخلنا ىذه الدخلة؟ أيوة فبل تقل أكؿ كاجب على ا١تكلف الرباىُت العقلية، 

كالعقل ىذا يكل كيعجز كيضع يعٍت تصور للخالق، ككيف بدأ ككيف بدأ ا٠تلق، كاألمور ىذه كلها ليس 
 .للعقوؿ عليها سبيل

فأكؿ ما ٬تب علينا أف نشهد أف ال إلو إال ا كحده ال شريك لو، كأف ٤تمدان عبده، هبذا يسلم 
 .ىذه مسألة. الكافر ك٭تقن الدـ كما قلنا

الصحيح اقق عند أىل السنة، أف كل عبارة تدؿ على إسبلـ العبد ٬تب قبو٢تا، : ا١تسألة الثانية
أك حىت كل فعل، لو رأيت شخص ما كنت تعرؼ .. فلو قاؿ مثبلن . كباعتباره هبا مسلمان، كحقن دمو هبا

فهمتوا . تشهده تقوؿ اشهد، تعتربه مسلم مباشرةسإسبلمو من قبل، كجدتو يصلي مثبلن الظهر، ما ٖتتاج ت
 كلبل ال؟

كجدتو يطوؼ يعتمر ك٭تج، خبلص تعتربه مسلمان، أك قاؿ لك أنا مسلم، أك قاؿ أنا أخوؾ ا١تسلم، 
كالدليل على ىذا قولو تعاذل، أك سبب نزكؿ قولو تعاذل . أك قاؿ إنٍت من ا١تسلمُت، أك ٨تو ذلك ٬تب قبو٢تا

﴿يَا أَيػَُّ ا الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَاا َ َربْػُتْم ِفي َسِبيِل الّلِو :  _جل كعبل _ يف سورة النساء اآلية ا١تشهورة قاؿ ا 
نْػَيا َفِعنَد الّلِو َمَغاِنُم  ـَ َلْ َت ُمْؤِمناً تَػْبتَػُغوَف َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ فَػَتبَػيػَُّنوْا َوَّلَ تَػُقوُلوْا ِلَمْن أَْلَقى ِإلَْيُكُم ال َََّل

 قصة مشهورة أصلها يف الصحيح من حديث (1)َكِثيَرٌة َكَذِلَك ُكنُتم مّْن قَػْبُل َفَمنَّ الّلُو َعَلْيُكْم فَػَتبَػيػَُّنوْا﴾
يف األرض، سرية من السرايا، _ صلى ا عليو كسلم _ ابن عباس، ك٢تا ركايات كاسعة أف سرية بعثها النيب 

فنزلوا يف كادم فمر هبم راعي غنم، قيل أف اٝتو عمرك بن األضبط كقيل غَت ذلك، سلمي من بٍت سليم، 
فقاؿ السبلـ عليكم إشل أخوكم ا١تسلم، فكفوا عنو كلهم إال شخصان كاحدان، ا ا١تستعاف ما قبل كىو ٤تلم 
بن جثامة ذكر اٝتو، شقيق الصحايب ابن جثامة، صحايب مشهور قاـ إليو فقتلو، كاستاؽ ما عنده من غنم 
كقاؿ ىذه غنيمة لكم، فرفض بقية السرية بقية الفقهاء الباقُت قالوا ال، أنت اآلف قتلت ك٨تن عندنا مشكلة 

                                                 

. 94: النساء (1)
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صلى _ فبل نعترب قتلك شرعيان، كال ىذا ما أخذتو غنيمة، حىت نفضي إذل النيب . اآلف، قتلك ىذا فيو نظر
 .فننظر ما يقضي فيك_ ا عليو كسلم 

كلوال ما يف القسمة من تأكيل، . غضب غضبان عظيمان _ صلى ا عليو كسلم _ فلما أخربكا النيب 
لوال ما سبق من كتاب ا أف القتل فيو نوع تأكيل، لكاف رل كلك شأف، ال ترشل : حىت قاؿ للمحلم

فصار ٭تثو الًتاب على كجهو، كيقوؿ ما . يعاقبو ما عاد أشوؼ كجهك يقوؿ لم بن جثامة. كجهك
 .رأيت أشقى مٍت، كفيو نزلت اآلية ىذه اليت تلوت عليكم قبل قليل

فاستنبط منها العلماء أف كل فعل أك عبارة تدؿ على إسبلـ العبد، شرعان ٬تب اعتبارىا هبا كحقن 
كلذلك العبارات شوؼ يوحدكا ا، أف . الدـ، كال يلـز التنصيص على الشهادتُت على كجو ا٠تصوص

، أك ٭تج البيت، ىذا . يعبدكا ا تارة يأٌب بضابط قورل يوحدكا، ضابط فعلي يعبدكا، يصلي، أك يصـو
خبلص مسلم تعتربه، كلست مكلفان أف تفتش عن سريرتو ىل ىو منافق، ىذا شأف آخر كْتث آخر ال 

 .عبلقة لو هبذه ا١تسألة

اتفق أىل السنة قدٯتان كحديثان بناء على ىذا اٟتديث كغَته، على أف أكؿ ما ييبدأ : أيضان مسألة ثالثة
بو دعوة الناس، كدعوة ا٠تلق من غَت ا١تسلمُت، ىو دعوهتم إذل أصل ا١تلة، كقاعدهتا كىو توحيد ا سبحانو 

ال معٌت لدعوهتم إذل صبلة، أك زكاة، أك صياـ، أك أخبلؽ، أك غَت ذلك كىم دل يقركا بعد بأف ا . كتعاذل
ال . ختم ا بو األنبياء_ صلى ا عليو كسلم _ ىو اإللو اٟتق كما سواه باطل، كأف ٤تمدان رسوؿ ا 

ىو أكؿ : باب ما جاء يف دعاء أمتنا التوحيد: "معٌت لذلك كلو دكف ىذه األكلية؛ كلذلك البخارم قاؿ
 ىذا ترتيب (فَػْلَيُكْن َأوَّؿَ ): قاؿ_ صلى ا عليو كسلم _ شيء ييبدأ بو؛ كلذلك رتب األكلويات ١تعاذ النيب 

 .شرعي مقصود

أك _ تعاذل ا جل كعبل _ قـو يعبدكف غَت ا، أك يشركوف مع ا غَته، أك ينسبوف لو الولد 
إذل ماذا تدعوىم؟ ال معٌت ألم نقاش . يكفركف با كفران من أنواع الكفر، كال يقركف بأف ٤تمدان رسوؿ ا

يف أم جزئية أخرل، أك مسلمة أخرل كلو كانت عظيمة كالصبلة كغَتىا دكف ىذا األصل األكؿ الكبَت، 
 .دكف ىذا األصل األكؿ الكبَت، الذم ىو يعٍت أكؿ ما ييبدأ بو يف دعوة ا٠تلق

ىذا اٟتديث أكرده . نقلت فائدة من كتابو التوحيد_ رٛتو ا _ اإلماـ ٤تمد بن عبد الوىاب 
رٛتة _ أئمة السنة . يقتدم بًتٚتة البخارم". باب الدعاء إذل شهادة أف ال إلو إال ا: "كترجم عليو قاؿ

يعٍت ٕتدىم سابقهم كالحقهم حىت ألفاظهم تكاد تكوف كأهنا ىي؛ ألنو منهج كاحد، كطريقة _ ا عليهم 
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البدء يف الدعوة : "ٍب أعجبٍت استنباط يف مسائلو يف ىذا الباب الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب فقاؿ. كاحدة
 ".باألىم فاألىم

إذا كانت دعوة غَت ا١تسلم، ال يناقش يف أم مسٌلمة أخرل أك أم قضية أخرل قبل التوحيد، قبل 
أف يشهد أف ال إلو إال ا، يدعوه للصبلة يصلي ١تن؟ الصبلة حركات رياضية، نتدرب عشاف نلعب مباراة 

كال ٯتكن أف تعبد ا قبل أف تقر اعتقادان كقوالن ظاىران كباطنان، . ال، الصبلة عبادة ١تن؟ تعبد من؟ ا! ككذا؟
حىت لو صليت، حىت لو صلى ا١تصلي كيف قلبو أف غَت ا . أنو ىو اإللو الواحد األحد، ككل ما سواه باطل

كاٟتديث . لو حق يف نوع من أنواع العبادات، ىذا كلو ال معٌت؛ ألف ا ال يقبل الشرؾ ال قليلو كال كثَته
أنا أ نى الشركاء عن الشرؾ من عمل )):_جل كعبل _ القدسي ا١تشهور الذم ٨تفظو ٚتيعان يقوؿ 

 ((تركتو وشركو)):  أك قاؿ(1 )((أشرؾ فيو معي  يري تركتو للذي أشرؾ)) أٯتا كاف ذلك العمل ((عمَلً 
 . أك كما جاء يف اٟتديث، فانتبهوا ٢تذا(2)

قبلوا ذلك،   ((فإاا وحدوا اهلل)):  كيف ركاية((فإاا عبدوا اهلل)): كيف ركاية (فَِإَاا َعَرُفوا َاِلكَ )
شهدكا أف ال إلو إال ا، كشهدكا أف ٤تمدان رسوؿ ا دخلوا يف اإلسبلـ، اعتربكا من ىذه اللحظة مسلمُت، 

 ؟ ما ىي البدايات ٔتاذا يبدؤكف؟_جل كعبل _ بقي كيف يعبدكف ا . مستعدين مهيئُت أف يعبدكا ا

كىو اآلف الذم يرتب األكلويات، كال كبلـ مع كبلمو، كال أكلويات _ عليو الصبلة كالسبلـ _ قاؿ 
كإال سنكوف سلكنا منهجان غَت منهجو، كطريقان غَت _ عليو الصبلة كالسبلـ _ نرتبها ٨تن مع أكلوياتو 

باب دعاء النيب "ك١تاذا إمامنا البخارم يضع ىذا الباب يف أكؿ كتاب التوحيد من اٞتامع الصحيح . طريقو
 ؟"صلى ا عليو كسلم

. دعوتنا كلها ٤تورية على التوحيد، كاإلٯتاف با، كإفراده بالعبادة، ٤تورية، كل ما عداىا يؤدم إليها
ال تقل رل دعوة أخبلقية، كأخبلؽ، ما فيو شيء اٝتو أخبلؽ يف العادل ىذا، إال إذا عبدكا ا سبحانو 

ال تقل رل أخبلؽ، . فمن خاف ا، كخاف خالقو، ككذب ربو، كسب أنبياءه، ال ترجو منو خَتان ىذا. كتعاذل
حق ا ضايع، تريد حقك _ جل كعبل _ حقوؽ إنساف إذا عبد ا٠تالق . كحقوؽ إنساف، ككبلـ فاضي
أخوؾ شقيقك ما يأخذ منك حقو بعض األحياف . ما حصلت كلن ٖتصل! أنت يعطونك ىكذا باجملاف؟

                                                 

.  9617: رقم حديث 435 ص/  2 ج مسنده يف حنبل ابن (1)
ثنا : قاؿ( 7986)2/301 أٛتد خرجو أ(2) ثنا ، جعفر بن ٤تمد حدَّ ثنا : قاؿ( 6987 )كيف . شعبة حدَّ ثنا ، ركح حدَّ  . شعبة حدَّ

ثنا : قاؿ( 9617)2/435 كيف . (7584)8/223(( مسلم))ك . شعبة عن ، ٭تِت حدَّ
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تريد أمريكي كال فرنسي كال ىندم حقك ىذا ٣تاشل . إال بستُت ألف كبلـ كانتو كىو خارج من بطن كاحدة
 .لوجو ا، ىذا كبلـ ال يكوف كلو يف ا١تناـ ما يصَت 

صلى ا _  بطبيعة اٟتاؿ قاؿ العلماء النيب (فََأْخِبْرُىْم َأفَّ اللََّو َقْد فَػَرَض َعَلْيِ ْم َخْمَس َصَلَواتٍ )
 .ىنا دل يذكر طبعا نوافل األمور كنوافل الصبلة؛ ألنو يعٍت كل شيء ْتسب األصل_ عليو كسلم 

رضي ا _ يف كتاب أيب بكر الصديق الذم كتبو يف آخر حياتو يوصي بو ا٠تليفة بعده كىو عمر 
كاعلم أف  عمبلن بالنهار ال يقبلو بالليل كعمل بالليل ال يقبلو بالنهار كاعلم أف : "فيو قاؿ_ عنهم أٚتعُت 

تصَت ىذه؟ با عليكم تصَت؟ يقـو . كاحد يقـو الليل كما صلى العشاء" ا ال يقبل النافلة حىت تؤدل
ال معٌت للنافلة قبل . كال يصـو عاشور كما صاـ رمضاف. كيبكي كيدعو كما صلى العشاء، عبث ال معٌت لو

نبدأ بالفرائض، ٍب إذا أسلم العبد كحسن إسبلمو، كاستقاـ على عبادة ا، العبادة طاعة تولد . الفريضة
وللملك باإلن اف لمة، ))الطاعة، كا٠تَت يولد ا٠تَت، كالعكس صحيح الذنب يولد اإلٍب، كالشر يولد الشر، 

وللشيطاف لمة، فلمة الملك إيعاد أو قاؿ إيعاد بالخير ودفع إليو أو كما قاؿ ولمة الشيطاف إيعاد 
 . كالتوفيق بيد ا(1)((بالشر وأز إليو

َلِتِ مْ )  كانعقد اإلٚتاع على أف ليس  على عبده ا١تسلم فريضة يف (َخْمَس َصَلَواٍت ِفي يَػْوِمِ ْم َولَيػْ
يعٍت مثبلن الوتر لو قوة يف . الصبلة سول ىذه ا٠تمس، كما سواىا نوافل، تتفاكت درجة استحباهبا

 .أما الفرائض فبل سول ىذه ا٠تمس. االستحباب، كالركاتب، ك٨تو ذلك ليس لغَتىا

٢تا نص ٚتيل جدان ذكره اإلماـ ٤تمد _ رضي ا عنها _  أخذت أـ ا١تؤمنُت عائشة (فَِإَاا َصلَّْوا)
، اشًتكه كاقرؤكه، ذكر أثر عن عائشة جدان رائع "تعظيم قدر الصبلة: "بن أيب نصر ا١تركزم يف كتابو العظيم
إلى العرب في _ صلى اهلل عليو وسلم _ إف اهلل ابتع  محمداً )): كٚتيل تعظ بو بعض التابعُت تقوؿ

ولو كاف أوؿ . بداية اْلمر، فكاف أوؿ ما دعاىم إليو إلى أف يعبدوا اهلل، ويتركوا ىذه اْلوثاف واْلصناـ
ما دعاىم إليو أف يصلوا، ويصوموا، ويحجوا، ويزكوا، وَّل يزنوا، وَّل ي رقوا، وَّل يشربوا خمر، ما أحد 

فلما آمنوا با كرسولو كتركوا األصناـ كاألكثاف، قاؿ .  لو جاب اإلسبلـ كلو دفعة كاحدة ىكذا((استجاب
لم يصلوا ما نفع م  فلو)): تقوؿ عائشة كىذا سبب إيرادم لو اآلف. ٢تم صلوا إف ا فرض عليكم الصبلة

ىنا يظهر ا٠تلل، إذا كاف آمنوا حقان، أك آمنوا مثبلن خوفان من قتل، أك آمنوا .  الذم قالوا أننا آمنا((إيمان م
كيف نعبده؟ صلوا . ىنا يظهر صلوا، آمنتم با، ا الذم آمنتم بو يقوؿ لكم اعبدكشل...نفاقان، أك العتبار

                                                 

 .  8532: رقم حديث 101 ص/  9 ج الكبَت معجمو يف الطرباشل (1)
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فإف رفض، دؿ على أف ا١تسلمة . ىذه ٜتس صلوات ما تًتكها ْتاؿ من األحواؿ، كإف زدت فهو خَت لك
األكذل تأسس الثانية، كالثانية إذا . ىذه تنقض األكذل.. السابقة مازالت مغشوشة، مدخولة، فيها خلل كفيها

 .ما كقعت تنقض األكذل

فلو دل يزكوا ما نفعتهم صبلهتم كال إٯتاهنم . فلما صلوا نزؿ أف زكوا، تقوؿ عائشة أيضان ٘تاـ كبلمها
 .ٍب نزؿ أف صوموا كىكذا رتبت. السابق

كلذلك قاتلوا . فا١تسلمة األكذل تستتبع كتستلـز كتؤسس الثانية، كالثانية تنقض األكذل إذا دل ٖتقق
كا يقوؿ . مانعي الزكاة الصحابة كاعتربكىم مرتدين؛ ألف ىذا نقض للمسلمات اليت قبلها اليت بنيت عليها

 مو على ( 1)﴿َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍن َوََّل ُمْؤِمَنٍة ِإَاا َقَضى اللَُّو َوَرُسولُُو َأْمراً َأف َيُكوَف َلُ ُم اْلِخيَػَرة﴾ :يف القرآف
، تصلي كال ما تصلي، ما ىي انتخابات كال دين تأخذه كما رتبو مشرعو ... كيفك تصـو كال ما تصـو

ككما دعا إليو رسولو، كإال تعترب ناقضان لو كافران بو، كلو زعمت ليبل كهنارا أنك يعٍت _ جل كعبل _ كمنزلو 
أكؿ ا١تسلمُت كأحسنهم كأفضلهم، الكبلـ طويل عريض، ىو أحسن منك يف الكبلـ ا١تنافقوف، لبقُت يف 

﴿َوِإف يَػُقوُلوا َتْ َمْع  مثل البغل كل كاحد ( 2)﴿َوِإَاا رَأَيْػتَػُ ْم تُػْعِجُبَك َأْجَ اُمُ ْم﴾الكبلـ ك٭تسنونو 
تسمع لقو٢تم كٮتدعوف .  لشدة احًتافهم للكبلـ، كحسن عرضهم ١تا عندىم بالزكر كالبهتاف(3)ِلَقْوِلِ ْم﴾

كالذم يكشف أسرارىم كيفضح أخبارىم رب العا١تُت سبحانو كتعاذل، الذم ال . الناس بشيء من ذلك
 .نرجع للكبلـ. ٗتفى عليو خافية

تَػَرَض َعَلْيِ مْ ) ١تا جاء عند .  الحظوا معي با اختبلؼ اللفظ(فَِإَاا َصلَّْوا فََأْخِبْرُىْم َأفَّ اللََّو افػْ
الصبلة ماذا قاؿ؟ فرض كلبل ال؟ بصيغة يف الزكاة ماذا قاؿ؟ افًتض، أدخل التاء الطلبية ك١تاذا؟ ١تاذا؟ ما 

 الفرؽ بُت فرض كافًتض؟ تفضل

 :..........طالب_ 

اعترب الزكاة اليت يقدمو ا١تسلم، كعمـو الصدقات كأهنا نوع _ عز كجل _ ىذا كجو، ككجو قبلو ا 
َاا الَِّذي  ﴿مَّنألفاظ القرآف تدؿ على ذلك  . كىو الغٍت عنا_ جل كعبل _ استقراض، كأنو يستقرض منا 
ال ال؟ يقرض مع أنو ما ٭تتاج إذل ٜتسمائة لاير حقك أنت، لكنو تعظيمان ؿك( 4)يُػْقِرُض الّلَو قَػْر اً َحَ نًا﴾

                                                 

. 36: األحزاب (1)
. 4: ا١تنافقوف (2)
 .4: ا١تنافقوف (3)
. 245: البقرة (4)
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لفريضة الزكاة، كلتطيب نفسك هبا، كلتطمئن أهنا مضمونة عند ا أجران كثوابان، كما يستدعوا ذلك من بركة 
تَػَرضَ )يف مالك كعمرؾ، كأنك تقرضو لضامن أمُت أف قرضك لن يذىب سدل،   فيها تاء الطلب (افػْ

 فهمتوا كلبل ال؟

كفيو ا١تعٌت الذم ذكر األخ أف الزكاة ٕتب على ا١توسر صاحب ا١تاؿ، كلذلك رٔتا ٘تر على مسلم 
حياتو كلها كال يزكي لاير كاحد، ما عنده ما يزكي يقطع يده يزكيها كال ماذا يفعل؟ فهمت ىذا الفرؽ بُت 

 .فرض افًتض؟ انتبهوا ٢تذا األمر

تَػَرَض َعَلْيِ ْم زََكاةً ) فالزكاة ٔتعٌت الطيهرة، فهي .  طبعان تسميتها زكاة ٢تا كجو شرعي كنفسي عظيم(افػْ
كال تطيب األمواؿ إال إذا طابت النفوس كالقلوب، ا فطرنا ٨تن البشر . طهرة للقلوب، كالنفوس، كاألمواؿ

أما يف . على حب ا١تاؿ، كىذا أمر ال ينازع فيو أحد، قضية تقابلية كلذلك ٝتيت زكاة للنفوس قبل األمواؿ
 .األمواؿ، فهي تطٌيب ا١تاؿ كتباركو، كتزكيو، كتنميو، كلو غفل الناس عن ذلك

ٍب ىنا نقطة مهمة جدان، ال ٬توز أف نتعامل مع ا يف زكواتنا كصدقاتنا معاملة الغرصل الشحيح 
ٔتعٌت إذا قلنا أف من ٙترات الزكاة، حىت منصوص عليها يف القرآف قاؿ . لغرٯتو، كالشريك الشحيح لشريكو

.  آية يف القرآف يف سورة سبأ أك فاطر أك كذا، يف سبأ(1)﴿َوَما أَنَفْقُتم مّْن َشْيٍء فَػُ َو ُيْخِلُفُو﴾: ا تعاذل
فهو ٮتلفو، ىذا الضامن رب العا١تُت، ٮتلفو فبل ٖتسبها صدقت لاير كٜتسمائة لاير، بكرة ٬تب ترجع لك 

ال، ٮتلفو كأنت ال تعرؼ، رٔتا ٮتلفو . ٜتسمائة لاير، كأنك قاعد يف دكاف تبيع كتشًتم معو رب العا١تُت
كاف ٬تيك سرطاف كال بلول من ىذه الببلكم تنكد . دفع ا عنك سوء عظيم كاف سيأتيك، ما تدرم عنو

عاد  عليك حياتك كلها، كتطلع أموالك كلها ببل قيمة، لو عندؾ مليارات مع السرطاف ايش تفيدؾ؟ ما
 ال ال؟ؿتاكل لك شربة ما تقدر تشرهبا، سرطاف أعوذ با من الشيطاف ك

ديفع عند شيء كأنت ما تعرؼ ال تتعامل مع ا بذلك، . ما تكاد تشرب شربة قيمة ىا الريالُت
خلف ىذا يف الولد، صدقة يف الولد، يف األىل، يف الزكج، يف عمرؾ، يف صحتك، توفق لعمل صاحل حيـر 

 .عنو غَتؾ
ٮتلفو خبلص بكرة تصدؽ حىت تصَت أموالو . أنت تنظر للقضية ٔتنظار، ال تنظر هبذا ا١تنظار الضيق

يقع ذلك . ليخرج الدخن ىذا يف نفسك_ عز كجل _ أكثر، كإذا ما صارت أموالو أكثر، رٔتا ٮتتربؾ ا 
بسبب نزكؿ قولو تعاذل يف سورة اٟتج، القرآف شيء عظيم كشفنا، القرآف كشف ا١تنافقُت، . فتذىب ٘تتنع

                                                 

 .39: سبأ (1)
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: قولو تعاذل يف سورة اٟتج. ككشف ا١ترائُت، ككشف كل شيء، يا تسلم مضبوط كال أنت يعٍت مكشوؼ
َنٌة انَقَلَب َعَلى َوْجِ ِو  ٌر اْطَمَأفَّ ِبِو َوِإْف َأَصابَػْتُو ِفتػْ ﴿َوِمَن النَّاِس َمن يَػْعُبُد اللََّو َعَلى َحْرٍؼ فَِإْف َأَصابَُو َخيػْ

نْػَيا َواآْلِخَرَة َاِلَك ُىَو اْلُخْ َراُف اْلُمِبينُ  َيْدُعو ِمن ُدوِف اللَِّو َما ََّل َيُضرُُّه َوَما ََّل يَنَفُعُو ( 11 )َخِ َر الدُّ
َرُب ِمن نػَّْفِعِو لَِبْبَس اْلَمْوَلى َولَِبْبَس اْلَعِشيُر﴾( 12)َاِلَك ُىَو الضَََّلُؿ اْلَبِعيُد    (1).َيْدُعو َلَمن َ رُُّه َأقػْ

ىكذا يف الركاية قاؿ  (لنتبع ىذا الرجل الذم يزعم أنو نيب): بعض قبائل العرب قالوا بعضهم لبعض
يبغوف . طيب إذا اتبعناه كيف ا١تقاييس؟ فإف أخصبت أرضنا، كذٌر ذرعنا، ككثرت أنعامنا. لو شوؼ نتبعو

ٛتَت، كبقر، كاف عنده ٜتسة تيوس بعد كما أسلم تصَت عشرة تيوس على طوؿ، ىذا مو تعامل رب 
 .فأسلموا ىذا إسبلـ فيو خلل اآلف. العا١تُت ىكذا، اٞتاىل ىذا

طيب . فا اختربىم رجعوا تيسُت ماتت، ٛتارين مرضت، كا١تطر ما عاد جاء، فارتدكا على أعقاهبم
البلت كالعزل ٕتيب لك ا١تطر  (2)﴿َيْدُعو ِمن ُدوِف اللَِّو َما ََّل َيُضرُُّه﴾ارتدكا إذل أين؟ إذل البلت كالعزل 

﴿َاِلَك ىذا جهل عجيب جدان، خسركا الدنيا كاآلخرة فعبل . يعٍت، كٖتيي لك التيوس اليت ماتت يا جاىل
 .ما يعامل رب العا١تُت بذلك (3)ُىَو اْلُخْ َراُف﴾

فالزكاة نعم من ٙتراهتا أف ا ٮتلفها، كما نقص ماؿ من صدقة حق كصدؽ، لكن ٬تب أف تنظر إذل 
يبارؾ ا لك يف عمرؾ، يف كلدؾ، يف حياتك، يدفع ا . القضية إذا طابت نفسك با١تثاؿ الذم ذكرتو

عنك سوء عظيم، رٔتا ما كنت تدرم، بالفعل ما تدرم عنو، كاف سيصيبك لوال صدقتك تلك اليت طبت 
 . فيها نفسان كأخلصت فيها 

ىذا  (ِفي َأْمَواِلِ ْم تُػْؤَخُذ ِمْن َ ِنيِّْ ْم فَػتُػَردُّ َعَلى َفِقيرِِىمْ ): _عليو الصبلة كالسبلـ _ قاؿ النيب 
كضع طبيعي، الزكاة تؤخذ من صاحب ا١تاؿ سواء كاف سائمة ،أك نقدان، أك ٕتارة، أك يعٍت حبوبان كٙتاران ك٨تو 

 . ذلك، بشركط الزكاة ا١تعركفة اليت ال ٗتفى عليك

، ككل أىل بلد األكذل، أف تيصرؼ  (فَػتُػَردُّ َعَلى َفِقيرِِىمْ ): أخذ بعضهم من قولو أف زكاة كل قـو
صدقة بٍت فبلف، األكذل هبم فقراء بٍت فبلف كال ال؟ صدقات أىل جدة مثبلن . على فقراء ذلك البلد بعينو

                                                 

 13-11:  اٟتج(1)
 .12:  اٟتج(2)
 .11:  اٟتج(3)
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فإف يعٍت فاض كال يفيض شيء، ٦تكن أف ينظر فيو ىنا كىناؾ، كىذا استنباط صحيح . لفقراء أىل جدة
 ._صلى ا عليو كسلم _ ىكذا يقرر النيب  (فَػتُػَردُّ َعَلى َفِقيرِِىمْ )

فصدقات من عليهم صدقات من أىل بلد، األكذل هبا يف فقراء أىل بلده؛ بل كاألكذل هبا األقرب 
ال معٌت أف تذىب تسد خلة فقَت، كلك قريب ما سددت خلتو، مثل أخ، أك . فاألقرب إذل صاحب ا١تاؿ

قاؿ _ صلى ا عليو كسلم _ كلذلك ١تا سئل النيب . أخت، أك عم، أك عمة، أك خاؿ، فهم أكذل كأقرب
أيٌد ىذا ا١تعٌت كقاؿ إف الصدقة على القريب اتاج الفقَت صدقة كصلة، فأجرىا مضاعف يأخذ أجر 

 . الصدقة كامبلن كاٟتمد ، كلو أجر صلة الرحم، كىي منقبة كبَتة كعظيمة

ُ مْ ) ُ مْ ) كلمة (فَِإَاا َأقَػرُّوا ِبَذِلَك َفُخْذ ِمنػْ   رتبت الفعل على اإلقرار، كىذا أحد قواعد (َفُخْذ ِمنػْ
 . أىل السنة

. الشرع عندنا كاإلٯتاف عندنا ٨تن أىل السنة، ما ىي ٣ترد الفتات تيرفع، أك مقاالت كال يتبعها عمل
أقررت أف عليك . أقررت أف عليك الصبلة، أقم الصبلة. أقررت أنو عليك زكاة، خبلص خذ أدم الزكاة

 .صياـ، صم ما أكجب ا صيامو
فالفعل مرتب على اإلقرار، كإال يصبح اإلقرار نوع كذب كنفاؽ، فصلت القوؿ عن العمل، كمن 

 .قواعد أىل السنة أف اإلٯتاف قوؿ كعمل ال ييفصبلف، كفصلهما ىدـ للحيثية كلها، ال إٯتاف، ال إٯتاف

ُ مْ )  . أم خذ منهم ما ٕتب بو الصدقة كالزكاة من أصنافها كأنوعها(َفُخْذ ِمنػْ

 أخذكا من قولو كتوؽ كرائم أموا٢تم، أف الزكاة تؤخذ من عُت الكماؿ (َوتَػَوؽَّ َكَراِاَم َأْمَواِؿ النَّاسِ )
ا١تزكي من أكسطو، ال يؤخذ أنفس ما يف األمواؿ، ألف فيو رٔتا إضرار با١تتصدؽ، كال يؤخذ ا٠تسيس الردمء، 

 ﴿تُنِفُقوَف﴾ أم من أموالكم ﴿َوَّلَ تَػَيمَُّموْا اْلَخِبيَ  ِمْنُو﴾كا يقوؿ يف سورة البقرة . فإف فيو إضرار بالفقَت
كإ٪تا يأخذ من أكسط ذلك لئبل  (1)﴿َوَلْ ُتم ِبآِخِذيِو ِإَّلَّ َأف تُػْغِمُضوْا ِفيِو﴾ٕتعلونو ىو النفقة يف الزكاة 

 .اقرأ ما بعده. يتضرر صاحب ا١تاؿ، كيقع يف نفسو شيء، كلئبل يتضرر أيضا الفقَت بدفع ا٠تسيس لو

اٟتمد  رب العا١تُت كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت، نبينا ٤تمد كعلى آلو : القارئ
 .كصحبو أٚتعُت

 :_رٛتو ا تعاذل _  قاؿ اإلماـ أبو عبد ا البخارم 

                                                 

  . 267: البقرة (1)
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ثَػَنا ُشْعَبُة َعْن أَِبي َحِصيٍن َواْْلَْشَعِ  ْبِن ُسَلْيٍم َسِمَعا ) ثَػَنا ُ ْنَدٌر َحدَّ ثَػَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدَّ َحدَّ
اْْلَْسَوَد ْبَن ِىََلٍؿ َعْن ُمَعاِا ْبِن َجَبٍل قَاَؿ قَاَؿ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَا ُمَعاُا أََتْدِري َما َحقُّ اللَِّو 
َعَلى اْلِعَباِد قَاَؿ اللَُّو َوَرُسولُُو َأْعَلُم قَاَؿ َأْف يَػْعُبُدوُه َوََّل ُيْشرُِكوا ِبِو َشْيًبا أََتْدِري َما َحقُُّ ْم َعَلْيِو قَاَؿ اللَُّو 

بَػُ مْ   . (َوَرُسولُُو َأْعَلُم قَاَؿ َأْف ََّل يُػَعذّْ

ثَػَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ): يقوؿ البخارم ار(َحدَّ  .  ىو اٟتافظ البصرم ا١تشهور بلقب بػيٍندى

ثَػَنا ُ ْنَدر)  .  ىو ٤تمد بن جعفر(َحدَّ

ثَػَنا ُشْعَبةُ )  .ابن اٟتجاج (َحدَّ

 .  بفتح اٟتاء، اٝتو عثماف بن عاصم األسدم(َعْن أَِبي َحِصينٍ )

 . ىو ابن سليم ااريب(َواْْلَْشَع ِ )

 .أم كبل٫تا ابن حصُت كالشعت (أن ما)

 . أيضان ااريب(َسِمَعا اْْلَْسَوَد ْبَن ِىََلؿٍ ) 

حديثو السابق يركيو ابن عباس يف . اآلف ىذا حديث معاذ. رضي ا عنو (َعْن ُمَعاِا ْبِن َجَبلٍ )
صحايب، أنصارم، جليل، من أرفع علماء الصحابة _ رضي ا عنو _ معاذ . بعثو، اآلف ىو حديثو

 كيف بعض (1 )((أعلم أمتي بالحَلؿ والحراـ معاا)): _صلى ا عليو كسلم _ كأفقههم، كفيو قاؿ النيب 
 . أم ٔتسافة ىائلة(2 )((إاا ُحشر العلماء يـو القيامة تقدم م معاا برتوة)): األحاديث

تدركف كم سنو ١تا . كبعثو كما عرفنا يف اٟتديث السابق إذل اليمن يف السنة التاسعة، قاضيان كمعلمان 
١تاذا؟ ألنو  ١تا . بعثو إذل اليمن؟ ٙتانية كعشرين سنة، ٙتانية كعشرين سنة ما يعرؼ ٬تيب لك بطاطس اليـو

مات عمره ستة كثبلثُت سنة، ١تا مات بطاعوف عيمواس الذم أصاب ببلد الشاـ؛ ألنو سكن ببلد الشاـ 
، كأتى حصل كباء عظيم يف السنة الثامنة عشر من ا٢تجرة أم يف _رضي ا عنو _ بعد الفتوح معاذ 

خبلفة عمر، يسمى طاعوف عمواس، من ضحاياه معاذ، تويف فيو مات أصيب هبذا ا١ترض عمره ستة 
 ماذا ٭تٌدث؟_  رضي ا عنو كأرضاه_ كل ىذه القضايا .كثبلثُت سنة 

                                                 

.  3791: رقم حديث 665 ص/  5 ج سننو يف الًتمذم (1)
 . 556: رقم حديث 335 ص/  1 ج الصغَت معجمو يف الطرباشل (2)
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قاؿ معاذ : اختصر البخارم اٟتديث ك٘تامو (قَاَؿ قَاَؿ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَا ُمَعااُ ): يقوؿ
 (1 )((على حمار يقاؿ لو ُعَفير_ صلى اهلل عليو وسلم _ كنت ردؼ رسوؿ اهلل )): _رضي ا عنو _ 

إذ يركب ما تيسر من _ صلى ا عليو كسلم _ اسم اٟتمار عفَت، كأيخذ منع طبعان شدة تواضع النيب 
صلى ا عليو كسلم _ كىو خَت خلق ا _ عليو الصبلة كالسبلـ _ الدكاب حىت كلو كاف بغبلن أك ٛتاران 

 ._ 

. أما إذا كانت غَت مطيقة، فبل. كأخذكا منو أيضان جواز االرتداؼ على الدابة مىت كانت مطيقة
 ككانوا قدٯتان يتعانوف تسمية دكاهبم من ا٠تيوؿ، كاٞتماؿ، يسموهنا بأٝتاء معينة من عادة ((يقاؿ لو عفير))

كيف كتاب لو تراجع كتاب اٞتهاد الصحيح . درج على ذلك_ صلى ا عليو كسلم _ ككاف النيب . العرب
_ صلى ا عليو كسلم _ ىنا، فيو أبواب كثَتة، باب أٝتاء ا٠تيل، يأتيك بأحاديث فيها أٝتاء خيل النيب 

القصباء، كالعضباء، كالبغاؿ ديٍنديف اليت أىداىا _ صلى ا عليو كسلم _ الليحىٍيف ككذا، أٝتاء نوؽ النيب 
إذف الكلب  (2)﴿وََكْلبُػُ م بَاِسٌط ِارَاَعْيِو﴾: _قولو تعاذل _ تشرفوا ١تا قاؿ يف تفسَت . ا١تقوقس، كٛتاره عفَت

فكيف يعٍت عفَت؟ عرفنا . كاٟتمار خلد ذكرىم كأٝتاؤىم؛ ألهنم صحبوا ىكذا قدران أنبياءن كرسبلن كصاٟتُت
 .اآلف ٯتوتوف ما ٢تم قيمة. ىذا اٟتمار مات من ألف سنة اٝتو عفَت

 ىذا أسلوب استحثاث، ((فقاؿ لي يا معاا، قلت لبيك يا رسوؿ اهلل وسعديك ثم سكت))
كيف  ((قلت لبيك يا رسوؿ اهلل وسعديك)) مرة ثانية ((يا معاا)). يستحث معاذ ليوعي ٝتعو للكبلـ

يا معاا قلت لبيك يا رسوؿ اهلل ))ٍب الثالثة .  يعٍت اعتربشل يديك سكت((وساعديك)): بعض األلفاظ
كقع يف حس معاذ قطعان أنو سيأٌب كبلـ عظيم، فانفتحت كل أجهزة االستقباؿ كما نقوؿ  (3)((وسعديك

ىذا التكرار كالفصل بُت كل .. اآلف ٝتعان، كبصران، كقلبان، ثبلث مرات يناديو كىو رديفو على الدابة ما ىو
 .مرة كمرة بسكوت، ىذه كسائل استحثاث للسامع حىت يسمع ما سيقاؿ؛ ألف منا سيقاؿ كبلـ عظيم

اختار معاذان ليستقبل عنو مثل ىذا _ صلى ا عليو كسلم _ ىنا فيو أيضان أمر كاضح من النيب 
ا١تعٌت كىذا الكبلـ؛ ألف معاذ ما ىو شخص يعٍت، ٭تسن االستماع، ك٭تسن الفهم، ك٭تسن الضبط؛ ألنو 

كاختاره لكي يكوف .  يعٍت ال ينقصو شيء ما شاء ا،كما عرفنا قبل قليل شاب أ١تعي، ذكي، فقيو النفس

                                                 

.  30: رقم حديث 59 ص/  1 ج صحيحو يف مسلم (1)
 . 18: الكهف (2)

. 81: رقم حديث 49 ص/  20 ج الكبَت معجمو يف الطرباشل (3)
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رديفو يف ىذه الرحلة الصغَتة البسيطة، كليستقبل منو ىذا العلم العظيم الذم سنسمعو اآلف من معاذ بن 
 .جبل

 كما حق العباد على ا، ىذا (أََتْدِري َما َحقُّ اللَِّو َعَلى اْلِعَبادِ ): ٍب قاؿ لو عليو الصبلة كالسبلـ
أسلوب آخر لبلستحثاث، كاف ا١تفًتض، مو مفًتض يعٍت كاف متوقع أف يبادره بكبلـ مباشرة يقوؿ لو يا 

أف معاذان لن _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ١تاذا يسألو ىذا السؤاؿ كىو يعرؼ .. معاذ حق ا على العباد
 .٬تيب

عليو الصبلة _ حىت لو فرضنا جدالن أف معاذ يعرؼ اٞتواب، ما ٯتكن ٬تيب يف حضرة رسوؿ ا 
_ أنتم تعرفوف يعٍت أدب الصحابة مع النيب . فينقلب معلمان، كمفكران، كموجهان، ما ٯتكن أدبان _ كالسبلـ 

ٮتفضوف الصوت، كال يسألوف حىت ال يسألوف، منعوا من السؤاؿ، فيفرحوف بالرجل _ عليو الصبلة كالسبلـ 
ليستمعوف علمان، حىت رٔتا _ صلى ا عليو كسلم _ الغريب الذم يأٌب من نواحي األرض ليسأؿ النيب 

نريد نعرؼ _ صلى ا عليو كسلم _ يأتوف ىم بشخص كيطرحوف عليو مسألة، كيقولوف سل عنها النيب 
ُموا بَػْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقًة﴾ذلك أدبان ما يسألونو ىم   . تربية ٢تم كتأديبان (1)﴿فَػَقدّْ

لو استخدمو ا١تعلم مع تلميذه، فيو أكالن يعٍت تضخيم . ؟ ٨تو استحثاث((أتدري)): ىذا السؤاؿ
ما شئت _ صلى ا عليو كسلم _ كىو النيب _ صلى ا عليو كسلم _ إذا كاف النيب . لشأف ا١تستمع ىذا

من فضائل تنسبها إليو، مؤيد بالوحي، يسأؿ معاذ بن جبل الشاب الصغَت ىذا، الذم ال ٣تاؿ للمقارنة 
فيو نوع اعتبارم كبَت جدان ١تعاذ كال ال؟ رفعان لقدره _ عليو الصبلة كالسبلـ _ بُت مقامو كمقاـ رسوؿ ا 

. كأنك يا معاذ أىل ١تسائل العلم، كمطارحتها، كنقاشها، كأخذىا، كاستقبا٢تا، كفهمها، كاستيعاهبا. يسألو
 .فيبقى نشوة االعتبار ىذا يف معاذ ما تفارقو مدل اٟتياة

. أتدرم يا معاذ ما حق ا على العباد، كا١تسألة ا١تسؤكؿ عنها عظيمة، جليلة؛ بل ىي أعظم مسألة
ما خلقنا، كأكدعنا األٝتاع كاألبصار كاألفئدة ككل . _جل كعبل _ ما خلق ا ىذا الكوف كلو إال ليعبد 

 ._جل كعبل _ شيء، إال ليعبد، لنعبده 
كيسألو عن مسألة قامت الدنيا كلها من أجلها، كخلق ا اٞتنة النار ألجلها، كخلق اٞتن كاإلنس 

فا١تسألة عظيمة؛ بل ىي أعظم ا١تسائل، كالسائل عظيم . ألجلها، كبعث الرسل كأنزؿ الكتب كل ألجلها
كا١تسؤكؿ نالو شيء من تلك العظمة يف ىذا ا١توقف اٞتليل البسيط يف _ عليو الصبلة كالسبلـ _ كىو النيب 

                                                 

. 12: اجملادلة (1)
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على ٛتار . كسائلو، راكبُت على ٛتار، ما ىم قاعدين يف استديو قاعدين، كبر١تانات فاخرة، كال فائدة
فما كاف من معاذ، كىو . شوؼ ىذا ا١تشهد اٞتميل ا١تهيب ىذا الرائع العظيم. ٯتشوف يف أحد أزقة ا١تدينة

اللَُّو ): فكاف جوابو ا١تتوقع. الصحايب ا١تؤدب ا١تًتيب أف يتقدـ بُت يدم رسوؿ ا ّتواب، كلو كاف يعرؼ
 .(َوَرُسولُُو َأْعَلمُ 

كيعلم، _ صلى ا عليو كسلم _ خبلص اآلف بقي معاذ مرخيان ٝتعو، فاٖتان ذىنو ليتكلم النيب 
 ._رضي ا عنو كأرضاه _ كيوجو معاذان، لتتوجو األمة كلها من خبلؿ ىذا العادل الفقيو معاذ بن جبل 

. إذا كاف ا١تسؤكؿ عنو مسألة من مسائل الدين كالشرع، ككانت خربية، أك كانت طلبية: قاؿ العلماء
 .إما خربية، كإما طلبية: تدركف مسائل الدين نوعاف

أخبار غيبية، خرب عن ا، عن ا١تبلئكة، عن اليـو اآلخر، عن أشراط الساعة، عن األمم : ا٠تربية
٬تب إذا كاف ىذا ا٠ترب من عند ا كرسولو أف نصدؽ كال ال؟ فهمنا ما فهمنا، استوعبنا، ما . ا١تاضية، خرب

الطلب الذم : كالنوع الثاشل. التكذيب كفر، كردة، ك٤تاتة، كمشاقة  كرسولو. استوعبنا، ال ٣تاؿ للتكذيب
موقفنا منو ٝتعنا كأطعنا، كننفذ ْتسب . طلب.. صلي، ال تشرب ا٠تمر. ىو التكاليف افعل كال تفعل

 ..منازؿ األحكاـ، إف كانوا كاجبات، أك فرائض، أك ٤ترمات أك

ناقش فيو مسألة من مسائل الشرع كالدين خربية أك طلبية، يسوغ بل 
ي
فإذا كاف ا١تسؤكؿ عنو، أك ا١ت

ألنو لن يأٌب أحد إذل _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ٬تب أف نقوؿ ا كرسولو أعلم كلو حىت بعد كفاة النيب 
 ._عليو الصبلة كالسبلـ _ قياـ الساعة أعلم با كدينو، كمواقع أحكامو من رسوؿ ا 

أما إذا كاف ا١تسؤكؿ عنو أمور من األمور اليت يف حياتنا، أين ذىب فبلف؟ مىت يأٌب فبلف؟ ما يسوغ 
سواء .. أف تقوؿ ا كرسولو أعلم، ينسب العلم فقط  الواحد األحد؛ ألف ىذه األمور ال يعلمها إال ا

 .كاف حيان أك ميتان، نقوؿ ا أعلم فقط

فيعٍت جواب معاذ التـز فيو كل أصناؼ األدب، قٌدـ ا كىو حق للتقدصل يف كل شيء سبحانو، 
ٔتا _ سبحانو كتعاذل _ الذم علمو من علم ا _ صلى ا عليو كسلم _ ا، ٍب عطف عليو رسولو 

 .أكحاه ا إليو أعلم، كسكت، كال ٯتكن أف يتكلم بعد ذلك

بعد كل كسائل االستحثاث ىذه، كإعطائو االعتبار _ صلى ا عليو كسلم _ فهنا تكلم النيب 
ىذا العلم العظيم تكلم عليو الصبلة كالسبلـ _ صلى ا عليو كسلم _ البلئق بو، ليستقبل عن رسوؿ ا 

 .(قَاَؿ َحقُّ اللَِّو َعَلى اْلِعَباِد َأْف يَػْعُبُدوُه َوََّل ُيْشرُِكوا ِبِو َشْيًبا): فقاؿ
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 : ىنا مسائل
 أف حق ا علينا عبادتو: ا١تسألة األكذل. 

 ال تعترب أم أمر تعملو عبادة ، إذا دل تكن قد نفيت عنها ٚتلة كتفصيبلن : ا١تسألة الثانية
 متقيدة بشرط (يَػْعُبُدوُه َوََّل )كل شائبة من شوائب الشرؾ، كلو حىت الرياء البسيط يعٍت 

 عظيم كال ال؟ 
قد يصلي عدد خلق ىائل يصلوف كال ال؟ يقرؤكف القرآف، يتصدقوف، لكن ا أعلم من ىم منهم 

أم خلل يف : كالقاعدة كما قلنا. متربئ فعبلن من كل أكضار الشرؾ كشوائبو كىو من ىو ٥تلص يف عبادة ا
كما أف أم خلل فيها من جهة الوسيلة، إذا كانت على غَت شرع . العبادة من جهة ىذه ا١تقاصد يلغيها

ال يقبل ا . أيضان يلغيها، ىذه قاعدة ثابتة، يبٌت عليها العبادة يف الشرع_ صلى ا عليو كسلم _ النيب 
 .إال ما كاف لو خالصان 

فقاؿ يا رسوؿ اهلل إني أقـو )): _صلى ا عليو كسلم _ يف صحيح مسلم، جاء رجل إذل النيب 
 شوؼ ىذه الشغلة اليت دخلت ((المقاـ من العمل الصالح أبتغي بو وجو اهلل وأحب أف يُرى مكاني

 ليش ٖتب أف يرل مكانك؟ ١تاذا تريد أف يعرؼ الناس أنك تصدقت ٔتائة ((أحب أف يرى مكاني))عليو 
ألف لاير مثبلن ليو؟ ما الداعي؟ حىت يشهدكف لك عند ا، ٬تحدؾ ا سبحانو كتعاذل يقوؿ ال ما انتبهت، 
ما شفتك تصدقت؟ ١تاذا يركف مكانك؟ ١تاذا يعلموف أنك صليت البارحة أربع ركعات ليش؟ ما الداعي؟ 

إف )): لو_ عليو الصبلة كالسبلـ _  فكاف جواب النيب ((وأحب أف يرى مكاني))فيو خلل معُت كال ال؟ 
 (1 )((إَّل ما كاف لو خالصاً وابتغي بو وج و)) أنت تفهم يا سائل كنفهم ٚتيعان ((اهلل َّل يقبل من العمل

فأحب أف يرل مكاشل تلغيها ٚتلة كتفصيبلن، كإال ال ٖتسب نفسك قد عبدت ا كلو صليت ألف ركعة يف 
 ._سبحانو كتعاذل _ الليل، كلو تصدقت باألمواؿ ا٢تائلة، كالقلوب مكشوفة عند عبلـ الغيوب 

أنت قد تتصنع، ك٨تن قد نتصنع أماـ الناس يا سبلـ، لكن الذم يكشف السر رب العا١تُت، اذىبوا 
إذل ما كنتم تراءكف فاْتثوا لكم عن أجر، ىكذا يقاؿ للمرائي أعوذ با يـو القيامة، نسأؿ ا لنا كلكم 

 .العافية من ذلك

كلذلك أيضان من استنباطات الشيخ اإلماـ ٤تمد بن عبد الوىاب . فإذف تقييد ىذا القيد جد مهم
يقوؿ . فيو استنباطُت ٚتيلة أعجبتٍت أيضان، أنقلها لكم كأنتم منها على علم إف شاء ا_ رٛتة ا عليو _ 

                                                 

 .   3140: رقم حديث 25 ص/  6 ج سننو يف النسائي (1)
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يعٍت ال تعتربؾ . يف ا١تسائل يف نفس الباب الذم ذكرت لكم يف أكؿ الدرس، يقوؿ أف العبادة ىي التوحيد
كلو صليت، ما صليت، كصمت، إذا ما أسست عبادتك على إفراد ا الواحد األحد بالعبادات، ال تعترب 

_ أف من دل يأت بو يعٍت التوحيد ا٠تالص، دل يعبد ا . أنك عبدت ا، ىذا استنباط جد عظيم فعبلن 
َأْف ): _صلى ا عليو كسلم_ىذا كبلـ الشيخ رٛتو ا، استنباطات يف ٤تلها لتقييد النيب _ جل كعبل 
 . البد ٢تا فائدة زائدة(َوََّل ُيْشرُِكوا ِبِو َشْيًبا): ما فائدة قولو (يَػْعُبُدوُه َوََّل 

كلذلك يرفض علماء السنة أف يأٌب . الكبلـ الفصيح من ا١تتكلم الفصيح، كل كلمة تفيد معٌت زائد
كل كلمة تؤدم معٌت، كل . بعض علماء اللغة كيقوؿ لك ىذا حرؼ زائد يف القرآف، ما فيو شيء اٝتو زائد

حرؼ يؤدم معٌت، كدائمان ٖتمل كبلـ ا كرسولو، أم كلمة ٖتملها على معٌت التأسيس أكذل من ٛتلها 
على التأسيس تؤسس معٌت جديد، أك . على معٌت التأكيد، كما نقوؿ تأكيدان، ما فيو شيء اٝتو تأكيد

كال اعترب ىذه عبادة إال إذا صرفت عنها كمنعت عنها كل شوائب الشرؾ . تضيف، أك تقيد أف يعبدكا ا
 .كلو كاف بالرياء اليسَت، فضبلن عن شيء أعظم من ذلك، أعاذكم ا كإيانا كا١تسلمُت من ذلك

ففيو معٌت قولو . أف من دل يأٌب بو يعٍت بالتوحيد دل يعبد ا_ رٛتة ا عليو _ فقولو الشيح ٤تمد 
ىذه فيو إشارة جدان ٚتيلة، كال بأس أف ٩ترج ٢تا قليبلن يف سبب نزكؿ  (1)﴿ََّل َأْعُبُد َما تَػْعُبُدوَف﴾:  تعاذل
 .السورة العظيمة ىذه {قل يا أيها الكافركف}

صلى ا عليو كسلم _ جاء يف بعض األذكار كاألحاديث أهنا تعدؿ ربع القرآف، ككاف يقرأ هبا النيب 
 َوََّل أَنُتْم َعاِبُدوَف َما (2 ) ََّل َأْعُبُد َما تَػْعُبُدوفَ (1 )﴿ُقْل يَا أَيػَُّ ا اْلَكاِفُروفَ يف ركعيت الفجر كالطواؼ _ 

 .شوؼ التكرار ىذا، فيو معاشل جليلة (2) َوََّل أَنَا َعاِبٌد﴾( 3 )َأْعُبدُ 
قالوا _ صلى ا عليو كسلم _ ذكركا يف سبب نزك٢تا الواحدم كغَته، أف قريشان عرضت على النيب 

لو شوفوا أنت من عشر سنُت أشغلتنا، عندنا اقًتاح، حل كسط، نعقد مؤ٘تر حوار ك٨تنا ٨تط حل كسط، 
ما ىو اٟتل الوسط؟ قالوا ايش رأيك نعبد ا سنة، كتعبد . شرائع ا كالرسوؿ صارت ٤تل لؤلخذ كالرد

 .آ٢تتنا سنة؟ ال تقوؿ ال
قريش كلها كالعرب كلها جايُت على خاطرؾ اآلف، سنة كاملة ٨تط األصناـ يف الصناديق كنقفل 

، ٨تج، كما تريد نسوم كالسنة . عليها، ك٨تط ٢تا مواد حىت ال تفسد، كنعبد ا كما تريد، نصلي، نصـو

                                                 

. 2: الكافركف (1)
 .4-1:  الكافركف(2)
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الثانية اليت بعدىا البلت كالعزل، كىبل، كمناة الثالثة األخرل، فينزؿ القرآف، اٞتواب اآلف من ا ال من 
يعٍت حىت السنة   ََّل َأْعُبُد َما تَػْعُبُدوَف﴾(1 )﴿ُقْل يَا أَيػَُّ ا اْلَكاِفُروفَ _ عليو الصبلة كالسبلـ _ رسوؿ ا 

اليت تعبدكف ا معي فيها، مادامت أنتم حاطُت يف بالكم كمقررين أف اآل٢تة ىذه ما زالت آ٢تة كإف كانت 
: ككررىا إذل أف قاؿ ﴿ََّل َأْعُبُد َما تَػْعُبُدوَف﴾أعطيت إجازة، ما يعترب ذلك عبادة حىت تقع ا١تفاصلة التامة 

جل كعبل _ حىت يعبد ا كحده ال شريك لو، كبلن ظاىران كباطنان، سران كجهران  (1)﴿َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن﴾
 .كاٟتكم ا رب العا١تُت سبحانو كتعاذل فيهم كيف خلقو_ 

إذف ىذه يعٍت ىي استنباطات الشيخ ٚتيلة كمؤثرة كمرتبة على اٟتديث، كفيها يعٍت ما يف 
 .استنباطات البخارم السابقة

أتدرم ما حق العباد على ا إف ىم فعلوا ذلك؟ إذا فعل العباد ذلك، عبدكا ا كدل :  ٍب قاؿ
 ما حقهم؟_ جل كعبل _ يشركوا بو شيئان، كاستقاموا على ذلك إذل أف لقوا ا 

 قاؿ العلماء ٝتى ىذا حقان من العباد عليو، تعظيمان لشأف عابديو، كإشعاران ٢تم بأف ا ال يضيع من 
_ يقوؿ . ال يستحق أحد على ا شيء. ىذا اعتقاد أىل السنة. أجرىم شيئان، كإال ال حق ألحد على ا

يف القرآف لرده على النصارل الذين زعموا أف عيسى بن ، تعاذل ا الواحد األحد جل كعبل _ جل كعبل 
﴿لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن َقآُلوْا ِإفَّ الّلَو ُىَو اْلَمِ يُح اْبُن َمْرَيَم ُقْل َفَمن َيْمِلُك ِمَن الّلِو َشْيباً ِإْف َأرَاَد َأف : قاؿ ا

 . من ٯتنعو؟ ما نستحق شيء على ا(2)يُػْ ِلَك اْلَمِ يَح اْبَن َمْرَيَم َوأُمَُّو َوَمن ِفي اَْلْرِض َجِميعًا﴾

الذم دل يأًت من يعبد _ عليو الصبلة كالسبلـ _ رسولنا _ عليو الصبلة كالسبلـ _ يقوؿ رسولنا 
ىذا يقُت عندنا؛ كلذلك ١تا حضرت . _عليو الصبلة كالسبلـ _ ا كيعظم ا، دل يأًت كلن يأًت مثلو 

فلما جاءه . أحد أصحابو كىو عثماف بن مظعوف الوفاة، أحد ا١تهاجرين عثماف، يف قصة أـ ربيع األنصارية
قالت أـ الربيع ىذه شهادٌب عليك يا أبا . سيعوده ككجده يف سياؽ ا١توت_ عليو الصبلة كالسبلـ _ 

مو إني وأنا رسوؿ اهلل َّل )): فقاؿ ٢تا مو يزجرىا، كلمة زجر كمنع. السائب أف ا أكرمك أك كلمة ٨توىا
 إيش عاد تبغى أكثر؟ فما فيو حق على ا، يهلكنا، من ٯتنعو أصبلن؟ لكن ا ٝتوه (3)((أدري ما يفعل بي

إف قصرنا فعلى أنفسنا، . بقي ا٠تلل عندنا ٨تن. حقان يعٍت لتثق كتطمئن أف ا ال يضيعك من أجرؾ شيئان 

                                                 

 .6:  الكافركف(1)
. 17: ا١تائدة (2)
. 337: رقم حديث 140 ص/  25 ج الكبَت معجمو يف الطرباشل (3)
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 كا ىو الغٍت (1 )((إنما ىي أعمالكم أحصي ا لكم))إف فعلنا ا٠تَت فؤلنفسنا، كإف ىذا على أنفسنا 
 .اٟتميد سبحانو كتعاذل، قاؿ فسماه حقان 

 .نفس اٞتواب (اللَُّو َوَرُسولُُو َأْعَلمُ ): قاؿ

بَػُ مْ )  .(2 )((أف َّل يعذب من َّل يشرؾ بو شيباً )):  يف الركاية األخرل يف التفسَت(قَاَؿ َأْف ََّل يُػَعذّْ

بقلب سليم، سلم من أنواع الشرؾ كلها يف نياتو _ جل كعبل _  ىنا قسمة تناسبية، من أتى ا 
قاؿ ا تعاذل يف خا٘تة . كمقاصده كىذا، ىذا بإذف ا لو األمن التاـ كما كاف لو يف الدنيا االىتداء التاـ

﴿وََكَذِلَك نُِري ِإبْػَراِىيَم َمَلُكوَت ال ََّماَواِت : مناظرة ا٠تليل إبراىيم لقومو اليت ابتدأىا ا يف األنعاـ بقولو
﴿فََأيُّ اْلَفرِيَقْيِن َأَحقُّ بِاَْلْمِن ِإف ُكنُتْم : إذل أف ختمها بقولو يف سؤاؿ إبراىيم لقومو (3)َواَْلْرِض﴾
﴿الَِّذيَن آَمُنوْا : قاؿ العلماء كأىل التفسَت قالوا الذم توذل اٞتواب ىو ا، فقاؿ جل كعبل (4)تَػْعَلُموَف﴾

كينقص من  ﴿َوَلْم يَػْلِبُ وْا ِإيَمانَػُ م ِبظُْلٍم ُأْولَػِبَك َلُ ُم اَْلْمُن َوُىم مُّْ َتُدوَف﴾ىذا التقييد مهم  (5)َوَلْم﴾
 .فمستكثر من ذلك كمستقل، كا١توفق من كفقو ا. األمن، كيتعرض العبد للوعيد بقدر ما ينقص من ذلك

اللهم خذ بنواصينا . اللهم علمنا ما جهلنا، كانفعنا ٔتا علمتنا. اللهم أ٢تمنا رشدنا، كقنا شركر أنفسنا
 .اٟتمد  كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا كالسبلـ عليكم كرٛتة ا كبركاتو. إذل الرب كاٟتق كالتقول

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 

. 2577: رقم حديث 1995 ص/  4 ج صحيحو يف مسلم (1)
. 2701: رقم حديث 1049 ص/  3 ج صحيحو يف البخارم (2)
. 75: األنعاـ (3)
. 81: األنعاـ (4)
. 82: األنعاـ (5)
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 الدرس الثالث
 

إف اٟتمد  ٨تمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا . بسم ا الرٛتن الرحيم
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 ٤تمدان عبده كرسولو، أرسلو ربو با٢تدل كدين اٟتق ليظهره على الدين كلو

اللهم صلي على ٤تمد كعلى آؿ ٤تمد كما صليت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك ٛتيد ٣تيد، 
 .كبارؾ على ٤تمد كعلى آؿ ٤تمد كما باركت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك ٛتيد ٣تيد

 :أما بعد

باب ما جاء يف دعاء النيب صلى ا عليو كسلم "فنقرأ اٟتديث الذم كقفنا عنده يف كتاب التوحيد، 
 .تفضل" أمتو إذل أف يوحدكا ا

 .اٟتمد  كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا كعلى آلو كصحبو كمن كااله

ثَِني َماِلٌك َعْن َعْبِد ): _رٛتو ا تعاذل _ قاؿ اإلماـ أبو عبد ا البخارم  ثَػَنا ِإْسَماِعيُل َحدَّ َحدَّ
الرَّْحَمِن ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن أَِبي َصْعَصَعَة َعْن أَبِيِو َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريّْ َأفَّ رَُجًَل َسِمَع 
رَُجًَل يَػْقَرأُ ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد يُػَردُّْدَىا فَػَلمَّا َأْصَبَح َجاَء ِإَلى النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َفذََكَر َلُو َاِلَك 
وََكَأفَّ الرَُّجَل يَػتَػَقالَُّ ا فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوالَِّذي نَػْفِ ي بَِيِدِه ِإنػََّ ا لَتَػْعِدُؿ ثُػُلَ  
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اْلُقْرآِف زَاَد ِإْسَماِعيُل ْبُن َجْعَفٍر َعْن َماِلٍك َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن أَبِيِو َعْن أَِبي َسِعيٍد َأْخبَػَرِني َأِخي قَػَتاَدُة 
 .(ْبُن النػُّْعَماِف َعْن النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّم

ثَػَنا ِإْسَماِعيلُ ): قولو كقلت غَت مرة أف . ىو ابن أيب أكيس األصبحي ا١تدشل، ابن أخت مالك (َحدَّ
 :، ٮترجها عن رجل من رجاؿ أربعة"ا١توطأ"البخارم إذا أراد أف ٮترج أحاديث مالك يف 

 ،إٝتاعيل ىذا أحدىم 

 عبد ا بن كىب القرشي،: كالثاشل 

 عبد ا بن يوسف التنيسي،: كالثالث 

 عبد ا بن مسلمة القعنيب: كالرابع. 

 .إال عن أحد ىؤالء األربعة" ا١توطأ"ال يكاد ٮترج البخارم أحاديث مالك يف 

ثَِني َماِلكٌ ): قاؿ  . ، مالك ابن أنس(َحدَّ

 . ا١تدشل(َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن أَِبي َصْعَصَعةَ )

 . يعٍت عبد ا(َعْن أَبِيوِ )

الرجل السامع ىو أبو  (َأفَّ رَُجًَل َسِمَع رَُجًَل يَػْقَرأُ _ ر ي اهلل عنو _ َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريّْ )
يرددىا، ىو أخوه ألمو قتادة بن النعماف،  {قل ىو ا أحد} سعيد نفسو، كالرجل الذم ٝتو أبو سعيد يقرأ

أبو سعيد ا٠تدرم كما تعرفوف اٝتو مالك بن سناف، أخوه ألمو قتادة بن . فهما أخواف من جهة األـ
النعماف األنصارم، أمهما صحابية فاضلة اٝتها أينػىٍيسة بنت عمرك، من بٍت مالك بن النجار، فهم إخوة من 

 .جهة األـ

كاف ال يفصل دار أيب سعيد عن دار أخيو قتادة بن النعماف، . ٍب ٫تا أيضان متجاكرين يف السكٌت
فكاف لو يعطس . شوؼ اٟتوش ىذا اٟتلو ىذا، حائط من جريد النخل. إال حائط من جريد النخل

 .يسمعو، مو عاد يقرأ كيصلي يف الليل
 ال يزيد ﴿ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد﴾فسمع أبو سعيد أخاه قتادة بن النعماف يصلي يف صبلة الليل، يقرأ 

فكأف أبا سعيد الـ، أك عتب، أك . عليها، يعٍت سورة اإلخبلص كاملة يكررىا يف كل صبلة، حىت أصبح
 يف صبلة الليل، ﴿ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد﴾ناقش بعبارة ٯتكن تكوف أصوب أخاه قتادة يف لزكمو كتكراره لسورة 

ككأف أبا سعيد كما يف الركاية ىنا يتقا٢ٌتا، يراىا قليلة يعٍت من جهة القراءة، آياهتا قليلة أربع آيات تقريبان، 
كىو يرل أبو سعيد أف صبلة الليل ا١تفًتض فيها كاألفضل فيها أف يقرأ فيها ا١تتهجد يعٍت أكرب قدر ٦تكن 
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كمن قٌواـ الليل _ صلى ا عليو كسلم _ من اآليات، كىذا ىو ا١تعهود ا١تعموؿ بو يف صبلة الليل من النيب 
﴿ُقْل : فكأف أبا سعيد عتب على أخيو اقتصاره يف صبلتو يف الليل على قراءة. من أصحابو كمن بعدىم

 يكررىا ال يزيد عليها، فكأنو تقا٢تا من جهة أف آياهتا قليلة، كىو يرل أنو كلما قرأ أكثر، ُىَو اللَُّو َأَحٌد﴾
 .كلما كاف أفضل كاألجر أكثر كأعظم

كأخربه ٔتا صنع يف صبلتو من _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فكاف أف قتادة رفع القضية إذل رسوؿ ا 
 .تكرار ىذه السورة العظيمة، كلـو أيب سعيد لو

عليو الصبلة _ عن ما فعل، أخرب النيب _ صلى ا عليو كسلم _ فلما أخرب قتادة رسوؿ ا 
أف ىذه السورة اٞتليلة العظيمة، كإف كانت يعٍت قليلة يف عدد آياهتا كيف ألفاظها، لكنها كبَتة _ كالسبلـ 

 .كجليلة كعظيمة يف ٤تتواىا، كمعناىا، كثواهبا، كأجرىا

ال ٗترج أقواؿ  (َوالَِّذي نَػْفِ ي بَِيِدِه ِإنػََّ ا لَتَػْعِدُؿ ثُػُلَ  اْلُقْرآفِ ) :_عليو الصبلة كالسبلـ _ فقاؿ 
 أهنا تعدؿ ﴿ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد﴾يف سورة _ صلى ا عليو كسلم _ أىل العلم يف تفسَت معٌت قوؿ النيب 

 :ثلث القرآف عن قولُت

من فضل كمزية، ك٨تن _ أم ىذه السورة _ أف أجر قراءة ىذه السورة، ١تا ٢تا عند ا : القوؿ األكؿ
نعتقد، ٨تن أىل السنة نعتقد أف بعض القرآف أفضل من بعض، ىذا جزء من اعتقادنا أف بعض القرآف 

صلى ا عليو _ بدليل قوؿ النيب . أفضل من بعض؛ بل نقوؿ أيضان أف بعض صفات ا أفضل من بعض
كتب كتاباً ف و عنده )) ،(2 )((لما فرغ من الخلق) : كيف ركاية(1)((إف اهلل لما قضى الخلق)): _كسلم 

 . ((إف رحمتي تغلب  ضبي)):  أك قاؿ(3 )((فوؽ العرش مو وع إف رحمتي سبقت  ضبي

كلذلك من ضمن أدعيتنا اليت . فصفة الرٛتة آثارىا كمعانيها أعظم كأجل كأفضل من صفة الغضب
أف نستعيذ ببعض صفاتو من بعض، كما يف _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ندعو ا هبا، ٦تا علمنا رسولو 

أعوا بر اؾ من سخطك وبمعافاتك من )): أما نقوؿ. دعاء القنوت الذم نردده يف صلواتنا كثَتان 
كتستعيذ .  تستعيذ برضا ا، كىو صفة من صفاتو، من غضبو كىي صفة أخرل من صفاتو(4)((عقوبتك

 .ٔتغفرتو كرٛتتو من عقابو كعذابو، فدؿ على أف ا١تستعاذ بو أكمل كأفضل، ككذلك صفة الكبلـ كالقرآف
                                                 

. 6986ح 2700ص/6ج:البخارم صحيح (1)
. 7286: رقم حديث 179 ص/  4 ج مستدركو يف اٟتاكم (2)
. 6986ح 2700ص/6ج:البخارم صحيح (3)
.  1179: رقم حديث 373 ص/  1 ج سننو يف ماجو ابن (4)
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كلذلك جاء عندنا يف كتب اٟتديث، ما ٮتلو كتاب من كتب اٟتديث، من كتاب اٝتو فضائل 
فيأتيك مثبلن فضائل سور معينة أفضل آية يف القرآف مثبلن آية الكرسي، أفضل سورة يف القرآف، ما . القرآف

نقوؿ ىذا؟ كىو ثابت يف األحاديث أفضل من غَتىا من القرآف نفسو، ال أهنا أفضل من سواىا من كبلـ 
البشر، فالقرآف كلو ككبلـ ا كلو ال ٣تاؿ أصبلن للمفاضلة بينو كبُت كبلـ ا٠تلق، كال ٣تاؿ للمفاضلة أصبلن 

 .كعقد ا١تقارنة أصبلن بُت ا كصفاتو كبُت ا١تخلوقات، ال ٣تاؿ لذلك أصبلن 
فبعض القرآف أفضل من بعض قطعان، آية الكرسي _ عز كجل _ فالتفاضل يف داخل صفات ا 

كجاء يف البقرة كآؿ عمراف من الفضائل ما يفضلها عن . كسورة الفاٖتة تفضل غَتىا. أفضل من آية الٌدين
 . غَتىا كىكذا

فمن جهة ا١تعٌت األكؿ الذم قالو العلماء يف معٌت أهنا تعدؿ ثلث القرآف أهنا لفضلها؛ كألف بعض 
كالـز ذلك كما قاؿ العلماء، أنو لو . القرآف يفضل بعض، فقراءهتا يف الثواب كاألجر كقراءة ثلث القرآف

 . قرأىا القارئ ثبلث مرات، فكأ٪تا قرأ القرآف، ٭تصل من الثواب كاألجر كما لو قرأ القرآف، ىذا القوؿ األكؿ

_ كىو الذم نصره نصران يعٍت كبَتان، كاختاره اختياران كاضحان شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : القوؿ الثاشل
أف _ صلى ا عليو كسلم _ فلو رسالة مستقلة يف شرح ىذا اٟتديث، يف بياف معٌت قوؿ النيب _ رٛتو ا 

كلو رسالة ". ٣تموع الفتاكل" تعدؿ ثلث القرآف ما معٌت ذلك؟ لو رسالة مطبوعة يف ﴿ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد﴾
أخرل يف شرح السورة، شرح سورة اإلخبلص شرحان مفصبلن كاسعان ابن تيمية، كلو رسالة أخرل يف بياف معٌت 

 .أهنا تعدؿ ثلث القرآف_ صلى ا عليو كسلم _ قولو 
كغَته أيضان أف القرآف احتول على معاشل _ رٛتو ا _ ك٣تمل ىذا القوؿ الذم اختاره ابن تيمية 

 :عظيمة كجليلة، كال ٗترج معاشل القرآف كلو عن ثبلثة أمور رئيسية

جزء كبَت من حديث القرآف ىو يف بياف اإلٯتاف كالتوحيد . األمر األكؿ ما يتعلق باإلٯتاف كالتوحيد
، عن أفعالو الربوبية، عن أٝتائو، عن صفاتو، عن ألوىيتو، عن _جل كعبل _ اٟتديث عن ا . كمتعلقاتو

تأسيس التوحيد، عن إبطاؿ الشرؾ كالرد على من أشركوا مع ا غَته، عن إثبات البعث بعد ا١توت كالرد 
على منكريو، يعٍت كلو يدكر يف ٣تاؿ سواء ما يتعلق با، أك ا١تبلئكة، أك الرسل، أك الكتب، أك اليـو 

فالتوحيد كاإلٯتاف كمفرداهتما . اآلخر، ٔتا فيو كصف اٞتنة كالنار كما يعٍت ٭تصل فيهما، كغَت ذلك من أمور
 .أخذت جزءان كبَتان من القرآف، ٔتعدؿ الثلث تقريبان 
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األخبار، ما يتعلق ٓترب القرآف عن األمم ا١تاضية كقـو عاد، كٙتود، كفرعوف، كمثبلن : كالقسم الثاشل
أخذت أيضان . مدين، كيوسف قصة يوسف كما جرل لو ك٨تو ذلك، أخبار غيبية جرت يف الزمن األكؿ

يتعلق باألحكاـ، إما باٟتبلؿ، إما باٟتراـ، إما : كالقسم الثالث. جزءان ال بأس بو من حديث القرآف العظيم
 .بالفرائض، إما بالواجبات، ما أمر ا بو، ما هنى ا عنو

فحديث القرآف ال ٮترج عن أحد ىذه الثبلثة، الذم أك٢تا كأجلها اٟتديث عن اإلٯتاف كالتوحيد فهو 
 بعباراهتا ا١تختصرة اٞتميلة، كآياهتا القصَتة ىذه، استوعبت ﴿ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد﴾ثلث القرآف؛ كألف سورة 

كىو أصل كلب قضايا اإلٯتاف كلها، فحققت _ جل كعبل _ تقريبان ما يتعلق بأمر التوحيد فيما يتعلق با 
 .ا١تعٌت الكلي اٞتملي ألمر اإلٯتاف كالتوحيد

 فمن اعتقد أف ا أحد سبحانو كتعاذل، كاحد أحد ال شريك لو، كال ند لو، كال نضَت، كال شبيو، 
كأنو دل يلد _ جل كعبل _ كال حقيق بأف ييعبد سواه، ىذه من أعظم مفردات معٌت األحادية، كأنو صمد 

كدل يولد، دل ٮترج من أصل سابق كال يلحقو فرع الحق، كليس لو كفؤ كال نظَت، فقد استوعب أك كاد 
كيكوف غَت ىذه السورة إ٪تا يف النهاية ٭تقق مقاصدىا، . معاشل اإلٯتاف كمفرداتو كمطلوباتو، ٔتا ال مزيد عليو

ٔتا أهنا حققت _ صلى ا عليو كسلم _ كيعٍت يؤدم إذل مؤداىا، كإذل فحواىا، كإذل معناىا، فعٌدىا النيب 
 .أحد أثبلث القرآف ا١تعنوية يف حديث القرآف، أهنا حقان تعدؿ ثلث القرآف

ٔتعٌت أف يكوف . كال مانع كما نعرؼ يف أكجو اٞتمع بُت األقواؿ أف يكوف كبل القولُت صحيحُت
كبل القولُت صحيحان، ٔتعٌت أهنا بالفعل حققت معاشل اإلٯتاف كالتوحيد، كىو أحد أثبلث القرآف الثبلثة من 
جهة ا١تعٌت، كأف أيضان يؤجر قارئها كا١تتعبد بتبلكهتا، أك ا١تعتقد ١تعناىا كفحواىا كمدلو٢تا، يؤجر أجران عظيمان 
مضاعفان، كأنو قرأ ثلث القرآف، كىذا يدؿ عليو أحاديث أخر كحديث أيب سعيد ا٠تدرم يف موضع آخر، 
أخرجو البخارم يف غَت ىذا ا١توضع، أبو سعيد ا٠تدرم أخرج لو البخارم حديثان آخر يف ىذا ا١تعٌت، ٕتدكنو 

من طريق رجل اٝتو الوضاح ا١تشرقي " {قل ىو ا أحد}باب فضل "إذا راجعتم كتاب فضائل القرآف، 
 .كىذا الوضاح ليس لو يف الصحيح سول ىذا اٟتديث. عن أيب سعيد

ىذه قصة أخرل غَت قصة  ((خرج علينا النيب صلى ا عليو كسلم يومان فقاؿ)): قاؿ أبو سعيد
أيعجز أحدكم أف يقرأ في ليلة ثل  القرآف؟ قاؿ قاال م وأينا يطيق الك؟ )): فقاؿ. قتادة بن النعماف

 ىذا يدؿ على أنو (1)((تعدؿ ثل  القرآف {حد، اهلل الصمدأقل ىو اهلل }فقاؿ عليو الصَلة وال َلـ 

                                                 

 . 5359: رقم حديث 295 ص/  5 ج األكسط معجمو يف الطرباشل (1)
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بالفعل يقصد معٌت القراءة، كمعٌت الفضل، كمعٌت األجر، مع فهم طبعان مدلو٢تا، كفحواىا، كما تؤدم إليو 
من أمور التوحيد العظيمة بإفراد ا جل كعبل باألحادية، كالصمدية، كعدـ الند، كعدـ الشريك كا١تثيل 

 .كالصاحبة كالولد، كىذه ىي مقاصد التوحيد الكربل يف النهاية

فبل ٯتنع أف يكوف كبل القولُت أك كبل ا١تعنيُت مطلوباف، أهنا تعدؿ ثلث القرآف من جهة ا١تعٌت، إذ 
حققت أمور التوحيد، كىو أحد أقساـ حديث القرآف الثبلثة، كأهنا بالفضل إف شاء ا يعٍت من قرأىا 

 .طيب ىذا ا١تعٌت. معتقدان ٢تا طالبان لفضلها، ٭تصل على أجر مضاعف كأنو قرأ ثلث القرآف

يف ىذا اٟتديث ىنا، أم _ رٛتو ا _ إخراج البخارم _ أضيف نقطة مهمة _ إخراج البخارم 
، "باب ما جاء يف دعاء النيب صلى ا عليو كسلم أمتو إذل توحيد ا"يف كتاب التوحيد، يف ىذا الباب 

 أهنا من جهة ا١تعٌت كإال ىو أخرج ((تعدؿ ثل  القرآف)): إشارة منو إذل أنو ٮتتار يف تفسَت معٌت قولو
قل ىو }باب "اٟتديث كما أخربتكم يف كتاب فضائل القرآف، كىو ا١توضع ا١تناسب؛ ألنو عقد باب اٝتو 

ىذا ا١تناسب أف ٮترج، كقد أخرجو ىناؾ، ليدؿ على أف ا١تعٌت يف األجر كالثواب غَت مرفوض؛ " {ا أحد
، "باب دعاء النيب أمتو إذل التوحيد"إخراجو يف كتاب التوحيد، يف . بل مطلوب لذاتو، لكن ىنا معٌت جديد

إشارة إذل أف ىذه السورة من فهم معناىا، كاعتقد بفحواىا، كآمن هبا، قد حقق بالفعل أصوؿ عظيمة يف 
التوحيد فيما يتعلق با سبحانو كتعاذل من جهة ذاتو، كصفاتو، كمن جهة ألوىيتو سبحانو كتعاذل، كمن 

فهذه أيضان تضيفوهنا . جهة نفي أف يكوف لو صاحبة، أك كلد، أك نظَت، أك شبيو، أك مثيل تعاذل ا كتقدس
 .إشارة من البخارم يف إدخاؿ ىذا اٟتديث ىنا

 : ىناؾ إخراجو للحديث يف موضعُت(زَاَد ِإْسَماِعيُل ْبُن َجْعَفرٍ ): قولو

 موضع يف فضائل القرآف ليشَت إذل أف قراءهتا أجرىا مضاعف إذل الثلث. 

  كإخراجو أيضان ىنا إشارة إذل ا١تعٌت اٞتديد، كىو أهنا يف ا١تعٌت تعدؿ ثلث القرآف أيضان. 

يف كتاب . فالبخارم بإخراجو اٟتديث يف ا١توضعُت، يرل أف كبل التفسَتين للحديث صحيح
 (زاد أبو معمر قاؿ حدثنا إٝتاعيل بن جعفر)، كإ٪تا قاؿ (زاد إٝتاعيل بن جعفر)دل يقل " فضائل القرآف"

 .كىنا اختصر
فالذم زاده ىو أبو معمر شيخ البخارم؛ ألف إٝتاعيل بن جعفر ليس شيخان للبخارم؛ كإ٪تا من 
طبقة شيوخ شيوخو، لكن الزيادة اٟتقيقية ىي زادىا أحد شيوخو كىو أبو معمر، كا١تقصود بو أبو معمر 

كقد مٌر معنا، اٝتو إٝتاعيل بن إبراىيم ا٢تيذىرل، كنيتو أبو معمر، كلقبو القطيعي نسبة إذل القطيعة . القطيعي
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ىو الذم زاد يف ركايتو عن شيخو إٝتاعيل بن جعفر بن أيب كثَت . يف بغداد، كىو ىذرل اٝتو إٝتاعيل
 .األنصارم

 . أم ابن عبد ا بن عبد الرٛتن بن أيب إسحاؽ(َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ )

 ىذه (َعْن أَبِيِو َعْن أَِبي َسِعيٍد َأْخبَػَرِني َأِخي قَػَتاَدُة ْبُن النػُّْعَماِف َعْن النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ )
 :الزيادة تفيدنا فائدتُت

 منها عرفنا أف قتادة أخ أليب سعيد، فدعانا ذلك إذل البحث عن األخوة : الفائدة األكذل
ىذه ىل ىي من جهة األب، فعرؼ أهنا من جهة األـ كما ذكركا يف سَتىم، كٝتيت لكم 

 .أمهما معا أينػىٍيسىة بنت عمرك

 بينت لنا أف اٟتديث من ركاية قتادة بن النعماف، يركيو عنو أخوه أبو سعيد: الفائدة الثانية. 
كقد شرحت لك ذلك يف البداية، كىو أف أبا سعيد ١تا أصبح الـ أك عاتب أخاه قتادة يف تكراره 

كسألو ىل يف _ عليو الصبلة كالسبلـ _ ٍب قتادة نقل ذلك إذل النيب .  يف صبلة الليل﴿ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد﴾
ككررهتا كأخي أبو سعيد يعٍت يتقا٢ٌتا يرل آياهتا قليلة، " قل ىو ا أحد"ذلك ٤تضور يف فعلي أنا قرأت 

كقياـ الليل يعٍت األفضل فيو كثرة التبلكة، ككثرة اآليات، ك٨تو ذلك ما دلت عليو أصوؿ كثَتان من قوؿ النيب 
رد انتقاد أيب سعيد، كأيٌد فعل _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فكأف النيب . كمن فعلو_ صلى ا عليو كسلم _ 

 تعدؿ ثلث القرآف يف ا١تعٌت كيف الفضل، يف ا١تعٌت ﴿ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد﴾قتادة، كأثٌت عليو، كزاده علمان بأف 
 .كيف الفضل

طبعان أخذ منو الفقهاء جواز قراءة بعض القرآف، كاالقتصار عليو، كتكراره حىت يف صبلة الليل أك 
على فعل قتادة، كإخباره أف _ صلى ا عليو كسلم _ ٨تو ذلك، أخذكه من ىذا الفعل، كمن ثناء النيب 

 .اقرأ ما بعده. ىذه السورة تعدؿ ثلث القرآف

ثَػَنا َعْمٌرو َعْن اْبِن أَِبي ِىََلٍؿ ): _رٛتو ا _ قاؿ  ثَػَنا اْبُن َوْىٍب َحدَّ ثَػَنا َأْحَمُد ْبُن َصاِلٍح َحدَّ َحدَّ
ثَُو َعْن أُمِّْو َعْمَرَة بِْنِت َعْبِد الرَّْحَمِن وََكاَنْت ِفي َحْجِر َعاِاَشَة  َأفَّ أَبَا الرَّْجاِؿ ُمَحمََّد ْبَن َعْبِد الرَّْحَمِن َحدَّ

َأفَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم بَػَعَ  _ ر ي اهلل عن ا _ َزْوِج النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َعْن َعاِاَشَة 
رَُجًَل َعَلى َسرِيٍَّة وََكاَف يَػْقَرأُ ِْلَْصَحاِبِو ِفي َصََلِتِ ْم فَػَيْخِتُم ِبُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد فَػَلمَّا رََجُعوا اََكُروا َاِلَك 

لِلنَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم فَػَقاَؿ َسُلوُه ِْلَيّْ َشْيٍء َيْصَنُع َاِلَك َفَ أَُلوُه فَػَقاَؿ ِْلَنػََّ ا ِصَفُة الرَّْحَمِن َوأَنَا 
َرَأ ِبَ ا فَػَقاَؿ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َأْخِبُروُه َأفَّ اللََّو ُيِحبُّوُ   .(ُأِحبُّ َأْف َأقػْ
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ثَػَنا َأْحَمُد ْبُن َصاِلحٍ ): قولو ىنا ثَػَنا ُمَحمَّد قاؿ َحدَّ :  ىذا يعٍت يقع نادران، ٤تمد ىذا قولو(َحدَّ
ثَػَنا ُمَحمَّد) كقائل حدثنا ٤تمد ىو راكم الصحيح عنو، كىو ٝتيو .  ٤تمد ىذا ىو البخارم نفسو(حدَّ

كتلميذه ٤تمد بن يوسف الًفرىٍبرًم، ٝتيتو لكم راكم الصحيح عن البخارم، كىي أحاديث قليلة جدان يصرح 
األصل الذم تعودنا عليو . فيها، أك يظهر فيها راكم الصحيح عن البخارم كىو الفربرم مثل ىذا األسلوب

أليس . أف قائل حدثنا ىو صاحب الكتاب كىو البخارم، فيكوف االسم الذم بعد حدثنا ىو أحد شيوخو
كذلك؟ فنحتاج أف نبحث عن ٤تمد ىذا من ىو من شيوخو، ىل ىو ٤تمد بن سبلـ، ىل ٤تمد بن 

 عيسى، ىل ىو ٤تمد بن أٛتد؟ من ىو ٤تمد ىذا؟

 لكن ىنا حدثنا القائل ليس ىو البخارم؛ إ٪تا تلميذه راكم الصحيح عنو الفربرم، فيكوف ٤تمد ىو 
البخارم، كيكوف شيخ البخارم ىو من؟ أٛتد بن صاحل ا١تصرم، أبو جعفر  ا١تشهور بابن الطربم أحد 

ك١تاذا ىذا اٟتديث بالذات، كىو بضعة أحاديث يف الصحيح كلو يعٍت : بقي السؤاؿ. األئمة ا١تشهورين
ما قاؿ مباشرة، أك كتب حدثنا، أك كتب شيخ البخارم مباشرة، على أف . صرٌح فيها الفربرم هبذا األسلوب

البخارم ىو ا١تتكلم؟ ١تاذا ىو يظهر ىذا؟ ذكركا لو سبب، كىذا السبب أف اٟتديث الذم أمامكم اآلف، 
الذم ٝتيتو " فضائل القرآف"حديث عىٍمرىة بنت عبد الرٛتن عن عائشة ذكره، أقوؿ ذكره البخارم يف كتاب 

ٕتد البخارم يقوؿ فيو، أم يدخل يف فضائل ىذه السورة، فيو عمرة " {قل ىو ا أحد}لكم، يف باب 
 .عن عائشة بس كسكت البخارم نفسو، أم عٌلقو كدل يذكر لفظو

للحديث نظَت كشبيو يف ا١تعٌت . ٍب جاء ىنا البخارم فركل اٟتديث مسندان متصبلن بذكر لفظو
إذا . كالقصة، كىو حديث آخر، صنع فيو البخارم مثل ما صنع هبذا اٟتديث يف التعليق، لكنو دل يصلو

راجعت يف كتاب الصبلة، ٕتد باب اٝتو باب اٞتمع بُت السورتُت، كتكرار السورة يف الركعة الواحدة، كقراءة 
سورة قبل سورة، باب يعٍت يف كتاب الصبلة، يرل مسألة فقهية أنو ٬توز أف تقرأ سورتُت يف ركعة، كتقرأ 

 .ٓتواتيم بعض السور، كتقرأ ّتزء من سورة يف ركعة، كجزء من سورة أخرل يف ركعة أخرل

 ((فيو عبيد اهلل بن عمر)): كيف ىذا الباب الذم ٝتيتو لكم يف كتاب الصبلة، ٧تد البخارم يقوؿ
كذكر قصة شبيهة ٘تامان هبذه القصة، كإف كاف بعضها بينها فركقات،  ((عن ثابت عن أنس))يعٍت العمرم 

كإف . لكن تشابو القصتُت جعل أكثر الشرٌاح يركهنما قصة كاحدة، كالصواب أهنما قصتُت ٥تتلفتُت ٘تامان 
كتكرارىا، كىي قصة إماـ كاف يصلي يف بالناس يف بٍت عمرك  {قل ىو ا أحد}كانت يف ا١تعٌت الكلي يف 

بن عوؼ يف قباء، يف مسجد قباء، الذم كاف يسمى مسجد بٍت عمرك بن عوؼ، كاف إمامهم الذم 
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قل ىو ا }يصلي هبم، كلما صلى هبم صبلة جهرية، كلما صلى هبم صبلة جهرية كقرأ الفاٖتة، افتتح ب
ٍب يضيف إليها سورة، يفعل ذلك يف كل ركعتُت يف كل صبلة، كٝتوه اٝتو كيٍلثيـو بن ا٢ًتٍدـ، من بٍت  {أحد

 .عمرك بن عوؼ، أنصارم صحايب فاضل، مات قدٯتان، حىت ما شهد بدر، مات قبل بدر

أنا أذكر . أذكر لكم القصة ٍب نرجع إذل سبب إظهار الفربرم ٢تذه الركاية. فأصحاب ا١تسجد الموه
يقوؿ لك من عيب ا١تتكلم كبلمو ٬تي مبعثر ىكذا، كأنا ىذا عيب يف . ىذا الكبلـ غَت منظم أنتم نظموه

 .أعرؼ ذلك جيدان مٍت. فتحملوه

. فبلموه قالوا أنت اآلف نراؾ تقرأ ىذه السورة، ٍب نراؾ ال تكتفي هبا حىت تضيف إليها سورة أخرل
ليش ىذا التصرؼ منك؟ تقرأىا فكأنك ترل أهنا ال ٕتزئ . فإما أف تقرأ هبا فقط، كإما أف تغَت كتقرأ بغَتىا

فإما أف تقرأ هبا . مثبلن، أك ال تكفي فتضيف إليها أخرل، ٍب تفاجئنا بأنك تفعل ذلك دائمان كيف كل ركعة
فقاؿ ما أنا بفاعل، فإف شئتم صليت بكم على ما أنا عليو، كإال . كتقتصر، كإما أف تقرأ بغَتىا كتغَت

فكاف . تركتكم، فرأكا أف لو فضبلن عليهم يف القراءة كالعلم، ككرىوا أف يؤمهم غَته، ككرىوا ىذا الفعل منو
مالك ال : فقاؿ_ عليو الصبلة كالسبلـ _ فأخربكه، فدعاه النيب _ صلى ا عليو كسلم _ اٟتكم ىو النيب 

تفعل ما يأمرؾ بو أصحابك؟ كما ٭تملك على لزـك ىذه السورة؟ كما ٬تعلك تصنع ذلك يف كل ركعة؟ 
يف آخر الدرس عندنا مسائل فقهية . ثبلثة أسئلة مهمة؛ ألنو سيبٍت عليها مسألة فقهية، انتبهوا ٢تذه ا١تسألة

تب  . سًتي

 . ىذه األسئلة النبوية الثبلثة من رسوؿ ا إذل كل كلثـو بن ا٢تدـ إماـ قباء

 ١تاذا دل تفعل ما يأمرؾ بو أصحابك؟ : أكالن 

 ما ٭تملك على لزـك ىذه السورة بعينها؟: ثانيا

 ١تاذا تصنع ذلك يف كل ركعة؟: ثالثان 

فيعٍت حبو ٢تا جعلو . إشل أحبها، ىذه السورة أحبها، يتلذذ هبا، متمتع ٔتعانيها: فقاؿ ذلك الرجل
حبك إياىا )): _عليو الصبلة كالسبلـ _ فقاؿ النيب . يكررىا ىذا التكرار، كيعيدىا، كيفعل ىذا التصرؼ

باب اٞتمع "ىذا ركاه البخارم أين؟ يف الصبلة . حبك إياىا أدخلك اٞتنة ىكذا اٟتديث( (أدخلك اٞتنة
 ٝتعتم معلقان قاؿ فيو عبيد ا بن عمر، عن ثابت، عن أنس، كدل يعده يف (26:52)" بُت السورتُت

لكن حديث صاحب السرية، حديث عمرة عن . موضع آخر من الصحيح مطلقان، ال معلقان كال موصوالن 
ٍب ىنا . كدل يذكره لفظو (فيو عمرة عن عائشة): بقولو" فضائل القرآف"عائشة، عٌلقو نعم ٔتا ٝتعتم يف كتاب 

فأراد الفربرم، ىذا ذكره بعض الشرٌاح الدمياطي كغَته، أراد الفربرم أف ينبهنا . كصلو كأسنده كذكر لفظو
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إذل الفرؽ بُت اٟتديثُت، كأهنما قصتُت، كما كجد أسلوب ٢تذا التنبيو إال أف يغاير الفربرم راكم الصحيح يف 
أسلوبو يف كتابة األحاديث، فأظهر اسم البخارم على أنو ىو ا١تتحدث، ليلفتك إذل أف ىذه ىي قصة 

فتلك معلقة دل تكرر، كىذه جاءت يف . عمرك بن عبد الرٛتن، كىي غَت حديث أنس يف قصة إماـ قباء
 .أحد٫تا معلق، كاآلخر موصوؿ: موضعُت

إذف أٛتد بن صاحل كما قلنا اآلف ىو شيخ البخارم أٛتد بن صاحل ا١تصرم، أبو جعفر ا١تعركؼ 
بابن الطربم؛ ألف أباه من طىرٍبًٍستىاف، أٚتعوا على توثيقو إال النسائي، كأىدر األئمة قولو ألنو بناه على غَت 

ماذا تريد أكثر من ىذا؟ ليس . بينة ٠تصومة بينهما؛ بل قاؿ اإلماـ أٛتد ليس يف مصر بعد الليث أثبت منو
يف مصر بعد الليث بن سعد، اللي ىو إماـ مصر ا١تشهور يف الثقة عند اإلماـ أٛتد مثل أٛتد بن صاحل 

 .ا١تصرم ىذا

ثَػَنا اْبُن َوْىبٍ ): قاؿ ىو عبد ا بن كىب القرشي نسبان، ا١تصرم سكنان ككفاة أيضان، أحد  (َحدَّ
 .عن مالك" ا١توطأ"تبلميذ الليث، كأحد ركاة 

ثَػَنا َعْمٌرو): قاؿ  . اليـو سند مصرم.  ىو ابن اٟتارث ا١تصرم أيضان (َحدَّ

عاد خلصنا ما ىو كل شيء مصرم، نرجع .  اٝتو سعيد بن أيب ىبلؿ ا١تدشل(َعْن اْبِن أَِبي ِىََلؿٍ )
 .عن سعيد بن أيب ىبلؿ ا١تدشل. إذل ا١تدينة شوية

.  اٝتو كما ٝتعتم ٤تمد بن عبد الرٛتن، تضيف ابن حارثة بن ا٠تزرج األنصارم(َأفَّ أَبَا الرَّْجاؿِ )
 .٤تمد بن عبد الرٛتن بن حارثة بن ا٠تزرج األنصارم، كنيتو أبو الرجاؿ

ثَُو َعْن أُمّْوِ ): قاؿ  ىي عمرة بنت عبد الرٛتن بن سعد بن زرارة، األنصارية تابعية، جليلة تربت (َحدَّ
يف حجر عائشة كما معنا يف الركاية ىنا، كىي ٥تتصة بالركاية عنها، عٌدكىا من الفقيهات القليبلت من 

 .ىي أـ أيب الرجاؿ ٤تمد بن عبد الرٛتن. التابعيات من أىل ا١تدينة

 ._صلى ا عليو كسلم _  زكج النيب (َعْن َعاِاَشةَ )

 الصواب أف ىذه قصة صاحب السرية (َأفَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم بَػَعَ  رَُجًَل َعَلى َسرِيَّةٍ )
بعثو على سرية ! انتبهوا للكبلـ. كا١تخالفة يف ٗتريج البخارم القصتُت، أشعرتنا بذلك. غَت قصة إماـ قيباء

 .يقودىا يف أمر من األمور 

 .  يف سفرىم ذلك(وََكاَف يَػْقَرأُ ِْلَْصَحاِبوِ )
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﴿ُقْل  صاحب قباء كاف يفتتح كل ركعة يف صبلة جهرية بػ(ِفي َصََلِتِ ْم فَػَيْخِتُم ِبُقْل ُىَو اللَُّو َأَحدٌ )
صاحب السرية ىذا كاف يقرأ ما تيسر، ٍب ٮتتم قراءتو يف كل ركعة .  كيضيف إليها غَتىاُىَو اللَُّو َأَحٌد﴾

كاختلفا يف كوف صاحب .  فتشابو فعبل٫تا من جهة لزكمهما ٢تذه السورة يف كل ركعة﴿ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد﴾بػ
قباء كلثـو بن ا٢تدـ يفتتح هبا القراءة بعد الفاٖتة، كصاحب السرية كدل يعرؼ اٝتو ٮتتتم هبا القراءة قبل أف 

 . يركع

 طبعان أصحابو ما عتبوا عليو شيئان، كما عتب أصحاب قباء، الموه قالوا شوؼ لك (فَػَلمَّا رََجُعوا)
ىؤالء ما قالوا شوؼ لك حل؛ ألهنا كلها أياـ معدكدة كسَتجعوف كىو أمَت السرية، . حل يف القضية ىذه

ىناؾ إماـ ا١تسجد، جالس ٢تم يف كل فرض، كىم يعٍت رأكا ىذا . كال يريدكف ٭تدثوف خبلفان حىت يرجعوف
_ كلذلك اختلف تصرؼ النيب _ صلى ا عليو كسلم _ التصرؼ منو فيو شيء، فرفعوا أمره إذل النيب 

. مع كبل الرجلُت، كاختلف الكبلـ ٔتا ينبٍت عليو فوائد فقهية سنذكرىا إف شاء ا_ صلى ا عليو كسلم 
 .كإذا ما ذكرتو ذكركشل

 الحظوا بارؾ ا فيكم أف أىل قباء (فَػَلمَّا رََجُعوا اََكُروا َاِلَك لِلنَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ )
أليس كذلك؟ ألهنما . كأصحاب السرية، ما يعٍت استقبلوا ىذا الفعل من ىذين الرجلُت استقباؿ ا١ترحب

عليو _ النيب يصلي هبم كما عهدكا النيب _ صلى ا عليو كسلم _ كجدك٫تا خالفا ما عهداه عن النيب 
 أك غَتىا، كيكررىا يف كل ركعة، ما ﴿ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد﴾يلـز سورة كاحدة، سواء _ الصبلة كالسبلـ 

فكاف النتيجة الطبيعية أف تصرؼ ىذين الرجلُت فيو . _صلى ا عليو كسلم _ عهدكا ىذا يف فعل النيب 
فهناؾ أنكركا كىنا سكتوا حىت آمركا كراجعوا يف _ صلى ا عليو كسلم _ أليس كذلك؟ ألف النيب . ٥تالفة

 .ىذه انتبهوا ٢تا_ عليو الصبلة كالسبلـ _ ذلك رسوؿ ا 

صلى ا _  يف قصة صاحب قباء، استدعاه النيب (َسُلوهُ ): _صلى ا عليو كسلم _ فقاؿ النيب 
انتبهتوا للفرؽ اآلف؟ ىذا فرؽ آخر؛ ألف الفركؽ ىذه ٕتعلنا ٧تـز بأف القصتُت ٥تتلفتُت، . _عليو كسلم 

١تاذا ال تفعل ما يأمرؾ أصحابك؟ كما : ىناؾ دعاه فسألو ثبلث أسئلة اليت ذكرهتا لكم. ٥تتلفتاف قطعان 
٭تملك على لزـك ىذه السورة يف كل ركعة؟ ثبلث أسئلة ىنا ما قاؿ ىذا، كال استدعاه، قاؿ سلوه اسألوه 

 .ألم شيء يصنع ذلك، ما ىو السبب الذم ٬تعلو ٮتتم كل ركعة يصلي هبا هبذه السورة
.  أيضان ىنا اختلف جواب الرجل عن جواب صاحب قباء(َفَ أَُلوُه فَػَقاَؿ ِْلَنػََّ ا ِصَفُة الرَّْحَمنِ )

طبعان متعلق اٟتب، قد السورة ٚتيلة يف ألفاظها، كعظيمة يف معانيها، كفيها . صاحب قباء قاؿ إشل أحبها
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ىذا كاضح أنو ٭تبها، لكن ذكر سبب ىذا التعلق هبذه السورة، كأهنا ٖتقق عنده . مقاصد كثَتة فأحبها
فكاف جوابو يعٍت ليس خاصان بو أنو ٭تبها فقط؛ بل فيو ناحية _ سبحانو كتعاذل _ أعظم كصف للرٛتن  

ب، كأف تيفضل على غَتىا، كأف ييكرر قراءهتا، كأف ييتأمل يف  علمية إضافية، أف ىذا السورة تستحق أف ٖتي
 .معانيها؛ ال ألشل أحبها كعبلقة خاصة يب

رٔتا شخص ٕتده ٭تب سورة الكهف، يقع ذلك، . كأكرر أنت قد ٖتب شيئان من القرآف كتأنس بو
يعٍت يقع .. يقرأىا، ٭تبها، كاآلخر ٭تب سورة الرٛتن مثبلن، يًتزل هبا، كل يـو يصلي هبا يف ا١تسجد كاآلخر

 .ذلك فيو يعٍت ىذا غَت مفهـو مع االعتقاد أنو كل القرآف ٣تزمء يف الصبلة
إذا جئنا ٣تزمء أك غَت ٣تزمء الكبلـ سيختلف ٘تامان، لكن كونو يعٍت يتلذذ بقراءهتا، كيتمتع هبا، 

لكن ىذا صاحب السرية أضاؼ إضافة علمية . كيعٍت ٭تسن تبلكهتا أكثر من غَتىا، ىذا شأف ٮتصو
، _سبحانو كتعاذل _  فتعلقو هبا لتعلقو بصفات ا (ِْلَنػََّ ا ِصَفُة الرَّْحَمنِ ): عظيمة، كجليلة كمهمة فقاؿ

كحبو ٢تا ٟتبو لصفة ا؛ ألهنا حققت ىذه السورة عنده كىو رجل عريب يفهم ا١تعاشل باللساف كالسليقة، ما 
قرآف ىذا بلساف عريب مبُت، فتحقق عنده كاردان عظيمان، . ٭تتاج إذل تفسَت، كال إذل أقواؿ علماء كال إذل غَته

كأهنا ٕتمل لو صفة الرٛتن ٔتا يقع فيو، كيف خاطره، كيف صبلتو من تعظيم ا، كا٠تشوع لو ما ال ٖتققو 
قاؿ إهنا . فهي إضافة علمية معينة تزيد على كبلـ صاحب قباء أك إماـ مسجد قباء. سورة أخرل عنده

 .صفة الرٛتن

 اإلماـ ابن حـز أبو ٤تمد ابن حـز أنكر ىذا اٟتديث إنكاران شديدان، كطعن يف راكيو سعيد بن 
ىبلؿ، كقاؿ كبلمان ال ٭تسن أف يقولو عن البخارم بسبب إخراجو للحديث يف الصحيح؛ ألف ابن حـز 

. يزعم أننا قولنا صفة، كصفات، صفة ا، كصفات ا كلمة مبتدعة موٌلدة، من توليد الفبلسفة كا١تتكلمُت
فلما أكردكا عليو ىذا اٟتديث، قاؿ كيف تقوؿ كلمة مولدة، كمن صناعة ا١تتفلسفة كا١تتكلمة، كىذا 

كسائلوه ١تا يعتقد أهنا صفة الرٛتن، فيثٍت عليو _ صلى ا عليو كسلم _ الصحايب قائد السرية ٬تيب النيب 
كيؤيده، كيقوؿ بأف ا ٭تبو بسبب حبو ٢تذه السورة اليت ٖتقق عنده صفة _ صلى ا عليو كسلم _ النيب 
 .ا

، طبعان إيراد قوم جدان عليو، ما ىي مولدة ال من جهة اللغة كال من جهة التأصيل  فما كجد ابن حـز
 .الشرعي، من زمن النوبة الكلمة
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ابن حـز اعًتض على إطبلؽ كلمة الذات على ا، كإطبلؽ كلمة _ معلش نزيد شوية_ كابن حـز 
كقاؿ أهنا من التوليدات، .. طعن يف كبل. ال تقل ذات ا عنده، كال صفة ا. الصفة على ا أيضان 

فكلمة الذات كلمة شرعية، كتضاؼ إذل ا، كجاءت يف . كمولدات ا١تتكلمُت، كىو ٥تطئ يف كبل األمرين
، ىكذا "باب ما قيل يف الذات"كسيأٌب لنا باب ىنا يف الصحيح . األحاديث النبوية، ككذلك كلمة الصفة

صلى ا _ ، كركل حديث قصة إبراىيم ا١تشهورة النيب "باب ما قيل يف الذات"البخارم عقد ىذا الباب، 
، (1 )((ثَلث كذبات كل ن في اات اهلل _ يعٍت خليل ا إبراىيم_ كذب إبراىيم )) :قاؿ_ عليو كسلم 

كركل حديث قصة قتل الصحايب ىذا ا١تشهور الذم خيبػىٍيب بن عدم، الذم قتلوه يف مكة كصلبوه، أبياتو 
 :ا١تشهورة

 كلست أبارل حُت أقتل مسلمان 

 صرعيـل أم جنب كاف يف ا عل  

   
 .........كذلك يف ذات اإللو

  ................................. 
   

 

 :كيف أحد الركايات

 كذلك يف ذات ا كإف يشأ.......

 يبارؾ على أكصاؿ شلو ٦تزع  

   
كلذلك ما كجد ابن حـز ١تا عرض عليو إال الطعن يف . كيف موضوع الصفة مردكد عليو هبذا اٟتديث

صحة اٟتديث، كطعن يف سعيد بن أيب ىبلؿ على كجو ا٠تصوص، كقاؿ لو أكىاـ، كىذا من كيسو كدل 
 .انعقد اإلٚتاع على توثيقو، كال عربة بالطعن بعد ذلك. يطعن فيو قبلو أحد

فيجوز أف نقوؿ . فما يعٍت كبلمو مردكد ال من جهة الطعن يف اٟتديث، كال من جهة إنكاره للكلمة
كسيأٌب ىذا لو باب خاص، باب ما قيل يف الذات . ذات ا، كصفات ا، كصفة ا بناءن على ما ٝتعتم

 .سيأٌب لنا باب ىنا يف كتاب التوحيد، ٨تقق ا١تسألة إف شاء ا بشكل أكرب كأكضح. كالنعوت كالصفات

اختار ىذا الصحايب . ىنا يعٍت كلمة مهمة. فلما أجاب الصحايب بأف ىذه السورة فيها صفة الرٛتن
. اسم الرٛتن ىنا، صفة الرٛتن، ىذا سيبٌت عليو مسألة علمية، سأرجع الكبلـ عليها يف الباب الذم بعده

اسم ا، اسم اللفظ جاء ا، كاسم الرٛتن ٢تما خصوصية من بُت أٝتاء ا كلها، سأذكرىا لكم إف شاء 
 .فقط لتكوف األمور مرتبطة {قل ادعوا ا أك ادعوا الرٛتن}باب "ا يف الباب القادـ 

َرَأ ِبَ ا فَػَقاَؿ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َأْخِبُروُه َأفَّ اللََّو ُيِحبُّوُ )  .(َوأَنَا ُأِحبُّ َأْف َأقػْ

                                                 

. 9230: رقم حديث 404 ص/  2 ج مسنده يف حنبل ابن (1)
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 (1 )((حبك إياىا أدخلك الجنة)): ىناؾ قاؿ_ صلى ا عليو كسلم _ أيضان اختلف جواب النيب 
 كإف كاف طبعان يعٍت اٞتنة إحدل ٙترات ٤تبة ا للعبد ببل شك، كببل (َأْخِبُروُه َأفَّ اللََّو ُيِحبُّوُ ): كىنا قاؿ

 .أخربكه أف ا ٭تبو. تردد

 : يظهر من القصة، كقصة صاحب قباء، نريد ٨تقق ثبلث مسائل: ا١تسألة األكذل: ىنا مسائل

 لو قاـ اإلماـ فقرأ بثبلث سور يف . حكم اٞتمع بُت السورتُت يف القراءة: ا١تسألة األكذل
 .ركعة، أك أكثر، أك أقل، ىذه مسألة

 التزاـ قراءة سورة بعينها: ا١تسألة الثانية. 

 تكرار ذلك يف كل ركعة: ا١تسألة الثالثة. 

أما ا١تسألة األكذل فيكاد ينعقد اإلٚتاع على اٞتواز، ٬توز ببل كراىية أف يقرأ القارئ ا١تصلي سواء 
ذلك األمر ال يعٍت . كاف إمامان، أك منفردان، بسورة أك أكثر بعد الفاٖتة، إف شاء ٬تمع سورتُت، ثبلث، أربع

كىذه القصة، قصة . إشكاؿ فيو، كال خلل فيو، كأكرد البخارم يف كتاب الصبلة آثار تدؿ على ذلك
 .صاحب قباء، كقصة صاحب السرية أيضا تؤصل ذلك

قل ىو ا }التزاـ ذلك، التزاـ سورة بعينها، كما التـز صاحب قباء بافتتاحو بػ: ا١تسألة الثانية
 .، كالتـز صاحب السرية با٠تتم هبا{أحد

، كفاجأنا أنو يف ا١تغرب كالعشاء كلما أهنى الفاٖتة، يلـز سورة سواء  قل }فلو جاء إماـ مسجد اليـو
ىل يكوف تصرفو ىذا منكر ينكر عليها؟ أـ بناءن . مثبلن، أك رٔتا غَتىا ٍب يضيف إليها أخرل {ىو ا أحد

كىل يعد فعلو تقرير لتصرفهما، فيعد من _ صلى ا عليو كسلم _ على القصتُت كما ييفهم من فعل النيب 
لكن . لو فعلها مرة كاحدة، أك بُت فًتة كفًتة، لرٔتا ىاف األمر. السنة التقريرية؟ ٍب تكرار ذلك يف كل ركعة

إذا التـز ذلك يف كل ركعة يف كل صبلة على الدكاـ، ىل يدخل ذلك يف البدعة؟ ألننا نعلم قطعان يقينان أف 
؟ _ صلى ا عليو كسلم _ النيب   دل يفعل ذلك، ٧تـز بذلك أك ال ٧تـز

كىو صاحب الشرع، ما فعل ذلك يف حياتو _ صلى ا عليو كسلم _ نستطيع أف ٧تـز أف النيب 
ما حصل أنو كرر سورة يف كل ركعة، كلو حىت ألياـ، كال حصل أنو التـز سورة معينة يقرؤىا . إذل أف مات

فهل تكوف ىذه األفعاؿ بالسورتُت، نزكؿ سورة بعينها، سواء ىذه السورة أك . يف صلواتو يكرىها أك كذا

                                                 

. 792: رقم حديث 73 ص/  3 ج صحيحو يف حباف ابن (1)
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صلى _ غَتىا، كتكرار ذلك يف كل ركعة، سيجعل ىذاف الفعبلف صحيحاف مقبوالف، ك٧تعل تصرؼ النيب 
 تقريران ندخلو ضمن السنة التقريرية أـ ال؟_ ا عليو كسلم 

اٞتمهور فيما أعرؼ كالعلم عند ا على ا١تنع، أنو ال .  ا١تسألة فيها ْتث، ذكركه يف كتب األصوؿ
تقريران لتصرؼ صاحب قباء، كال صاحب _ صلى ا عليو كسلم _ يفعل ذلك، كدل يعتربكا فعل النيب 

 :السرية، كاحتجوا ْتجتُت

اطرد من فعلو عدـ ذلك، كال ٯتكن أف يطرد من _ صلى ا عليو كسلم _ أف النيب : اٟتجة األكؿ
 .ىذا أكالن . عدـ شيء كيكوف غَته يعد ضمن األمر ا١تشركع_ صلى ا عليو كسلم _ فعل النيب 

الثبلثة لصاحب قباء، تشعر بأنو قبل اعًتاض القـو _ صلى ا عليو كسلم _ سؤاالت النيب : ثانيان 
_ ما منعك أف تصنع ما يفعل أصحابك؟ كلو كاف األمر مقرر عند النيب : عليو؛ ألنو سألو ثبلثة أسئلة قاؿ

على اٞتواز من األصل، ما كاف ٢تذه األسئلة، كاف قاؿ ٢تم ىذا أمر ال بأس بو _ صلى ا عليو كسلم 
مثبلن، أك دعوه، أك اتركوه، أك حىت يسكت كال يقبل اعًتاضهم، كيدخل بيتو، أك يفعل فعبلن يشعر بأنو ما 

 .قبل شكواىم

. كونو يدعوه كيسألو، فيو نوع كما قاؿ اٞتمهور يعٍت من يعٍت قبوؿ ضمٍت، أك اعًتاض القـو عليو
إذا قرأت ىذه . فقاؿ ما ٛتلك أك ما منعك أف تفعل ما يأمرؾ بو أصحابك؟ ماذا أمركه؟ قالوا ال تفعل ىذا

السورة، اقتصر عليها خبلص تكفي كاركع، أك اقرأ بغَتىا يف غَتىا، ال تلزمها يف كل ركعة، القرآف كلو كايف 
 .يف أحاديث أخرل_ صلى ا عليو كسلم _ شايف كما قاؿ النيب 

كما ٛتلك على لزـك ىذه السورة بعينها؟ ألف ىذا قد ٭تتمل، رٔتا علميان ٭تتمل كما : السؤاؿ الثاشل
نص عليو مالك أك غَته، أنو رٔتا يرل غَتىا غَت ٣تزئ مثبلن، أك ال يرل الركعة ٣تزئة أك كاملة إال بإضافة ىذه 

فلو قرأ يف ركعة كدل يأًت هبا، رٔتا كقع يف نفسو أف الركعة اليت دل يقرأ فيها من ىذه السورة . السورة إليها
أف يتثبت من ىذه _ صلى ا عليو كسلم _ فَتيد النيب . أنقص، فندخل يف خلل شرعي من جهة أخرل

 .النقطة

ليش تلـز ىذا يف كل ركعة؟ كاف جوابو أنو ٭تب ىذه السورة، ما عنده ال يعتقد أف : كالسؤاؿ الثالث
؛ كإ٪تا  غَتىا ال ٬تزئ، كال يعتقد أف السورة اليت ال تقرأ فيها أنقص، كال يفعل ذلك ىكذا عنادان ىكذا للقـو

 .يعٍت ٭تب ىذه السورة
قاؿ حبك ٢تا ما فيو مشكلة؛ بل . ٟتبو إياىا دكف البقية_ صلى ا عليو كسلم _ فكاف تقرير النيب 

ما تبقى ما أجاب عنو، ما لو جواب علمي، خالفت فيها ا١تطرد من . جيد كطيب كسيؤدم بك إذل اٞتنة
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ككبار أصحابو، فهو غَت مقبوؿ منك مثل ىذا الفعل كإف كاف _ صلى ا عليو كسلم _ فعل النيب 
مقصدؾ ْتبك ىذه السورة ٚتيل، كطيب، كيعٍت مؤيد عليو، كحبك ٢تا سيؤدم بك إذل اٞتنة، كدل يقل 

حىت لو أحببتها كما قرأهتا . صبلتك ىذه كفعلك يف الصبلة ىو الذم سيؤدم بك إليها؛ قاؿ حبك إياىا
فيبقى بقية األسئلة . إال يف صبلة الليل، لو ما قرأهتا إال يف نوافل الصلوات، سيؤدم بك إذل نفس النتيجة

قط كال يف ركعة _ صلى ا عليو كسلم _ تيعاد كٖتكم على التصرؼ النبوم ا١تطرد من فعل ما فعلو النيب 
 . كاحدة مثل ىذا الفعل

فدؿ على أنو غَت كارد يف السنن، كبالتارل ٚتهور العلماء، كعلي ا١تسؤكلية ما عدكا ىذا ضمن السنة 
 فهمتم كال ال؟ . التقريرية

ذاؾ قاؿ . كإف كاف أيثٍت على الرجلُت، ال من جهة التصرؼ، كلكن من جهة تعلقهما هبذه السورة
حب السورة سيؤدم بك إذل . فهذا اٟتب كىذا الفهم ١تعناىا ٚتيل كعظيم. أحبها، كىذا قاؿ صفة الرٛتن

 .اٞتنة، كفهمك ١تعناىا يف صفة الرٛتن، ٬تعل ا ٭تبك، كتنزؿ عنده ٔتنزلة عظيمة جليلة
لكن ىذا الفعل نستطيع أف نقوؿ رٔتا ٤تدث يف الصبلة على غَت ما ىو معركؼ مضطرد من سٌنة 

كم على فعل النيب _ صلى ا عليو كسلم _ النيب  كإال كما يقوؿ اٞتمهور . _عليو الصبلة كالسبلـ _ ٭تي
لكلثـو بن ا٢تدـ إماـ قباء فائدة، لقولو ما ٛتلك؟ ك١تاذا _ صلى ا عليو كسلم _ دل يكن ألسئلة النيب 

 تصنع ذلك؟ ما فائدهتا؟
لو كاف الفعل من األصل عنده مقرر، ١تا احتاج أف يدعوه كال يسألو؛ بل رد عليهم قاؿ دعوه، أك 

لكن ا١توافقة النبوية صدرت على حبو للسورة، كفهمو . اتركوه، أك كلمة تشعر بأنو موافق على فعلو كلو
ىذا كبلـ اٞتمهور كأنتم إذا . لفحواىا كمعناىا بالنسبة لصاحب السرية، كال على الفعل كالعلم عند ا

 .أحببتم تراجعوف، كتثبتوف لكم ذلك

 ماذا نقوؿ اآلف؟

 :.............. طالب_

كأنا يعٍت ما أدرم يعٍت قوؿ اٞتمهور قوؿ علمي قوم .  نعم قالوا باٞتواز، كلكن القليل اٟتقيقة
 .جدان، كالعلم عند ا

 طبعان الثمرة (فَػَقاَؿ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َأْخِبُروُه َأفَّ اللََّو ُيِحبُّوُ ) طيب نرجع إذل الصفة
الكربل العظيمة، أف التعلق بصفات ا سبحانو كتعاذل، ك٤تبتها، كالثناء على ا هبا، كاعتقاد األكملية 
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ىذا ٙترة كبَتة جدان، . ا١تطلقة فيها، أحد أبواب اٞتنة، كأحد الطرؽ ا١توصلة إذل رضواف ا سبحانو كتعاذل
 .(1 )((حبك إياىا أدخلك الجنة))

كالثاشل يقوؿ صفة الرٛتن فأخربكه بأف ا ٭تبو؛ ألنو أنا قلت يف درس سابق يعٍت باب الصفات 
كمعرفتو باب عظيم مهم؛ ألنك كيف تعظم ا، ككيف تثٍت عليو، ككيف تعرؼ جبللو، ككمالو، كٚتالو 
سبحانو كتعاذل، ككيف بالتارل تتعلق بو إال من خبلؿ معرفتك بأٝتائو العظيمة اٟتسٌت اٞتميلة كصفاتو 

ىذا سيزيد حبك ا، كتعظيمك لو، . العظيمة، اليت تزيد كارد اإلٯتاف، كتعظيم ا كتوقَته ك٤تبتو عندؾ
 .كتوقَتؾ لو

كإذا أغلق ىذا الباب، أك ضعف كارده عند اإلنساف، قٌل يف مقابلو تعظيمو ، كحبو لو سبحانو 
كتعاذل، كالتعلق بو، فيغلق على من جهل ذلك فضبلن عمن جحد أك كفر بو باب عظيم من أبواب كركد 

كبالتارل كلما عرفت شيئان أعظم كأكثر من أٝتاء ا، كتفقهت يف معانيها، . اٞتنة، ككسب ٤تبة ا كرضوانو
 . زاد تعلق قلبك با حبان كتعظيمان 

يعٍت ا١تتكلموف ىؤالء كمن . ك٨تن سيأٌب معنا باب، باب ابة يف العبلقة بُت العبد كبُت الرب ٤تبة
تأثر هبم أفسدكا ىذا الباب باب ابة إفساد عظيم، عندما حولوىا من ٤تبة قلبية تعلقية عاطفية كجدانية، 

 تعرؼ الفرؽ بُت ابة العقلية كابة العاطفية؟. إذل ٤تبة عقلية

يعٍت عقلك . أنت اشًتيت جهاز ٚتيل، لو فوائد، ٖتبو عقبلن . أف قد ٖتب شيئان استحسانان منك لو
يؤدم بك إذل أف ترل ىذا اٞتهاز ٙتُت، كتتمٌت لو أنو يكوف عندؾ؛ ألف فوائده كثَتة كلبل ال؟ كلكن ما فيو 

كما . عبلقة قلبية، تركح مثبلن تنشد األشعار فيو، كما تناـ الليل، ما يصلح ىذا الكبلـ كلبل ال؟ ٤تبة عقلية
ٖتب مثبلن إماـ من األئمة، قد ٭تصل كلبل ال؟ ٖتب صحايب على كجو ا٠تصوص صحايب معُت؛ ألف مناقبو 
كفضائلو مثبلن أعجبتك كثَتان، كاستحسنتها، ىذا يسمونو اٟتب العقلي، يدخل يف معٌت االستحساف، غَت 

 .اٟتب القليب العاطفي الوجداشل ىذا ٘تامان 
فنحن ال نريد أف ٨توؿ كما يقوؿ ٤تبة ا كالعبلقة بُت العبد كالرب بة عقلية، كلكن تيستخدـ 

االستحساف العقلي من خبلؿ معرفتك لعظمة ا كجبللو، لتكثيف، كتنمية، كتكثَت تعظيم ا يف قلبك، 
كسيأٌب ٢تذا مزيد يف باب ابة إف شاء . كتوقَته، كتعلقو، ك٤تبتك لو، فتطرؽ باب عظيم من أبواب اٞتنة

 ....ا تعاذل، باب قوؿ ا

                                                 

.  792: رقم حديث 73 ص/  3 ج صحيحو يف حباف ابن (1)
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 بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَباَرَؾ َوتَػَعاَلى ُقْل اْدُعوا اللََّو َأْو اْدُعوا الرَّْحَمَن أَيِّا َما َتْدُعوا فَػَلُو اْْلَْسَماُء اْلُحْ َنى
 

 

بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَباَرَؾ َوتَػَعاَلى ُقْل اْدُعوا اللََّو َأْو اْدُعوا الرَّْحَمَن أَيِّا َما َتْدُعوا ) :_رٛتو ا _ قاؿ 
 فَػَلُو اْْلَْسَماُء اْلُحْ َنى 

َياَف َعْن َجرِيِر  ثَػَنا أَبُو ُمَعاِويََة َعْن اْْلَْعَمِش َعْن زَْيِد ْبِن َوْىٍب َوأَِبي ظَبػْ ثَػَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسََلـٍ َحدَّ َحدَّ
قَاَؿ قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ََّل يَػْرَحُم اللَُّو َمْن ََّل يَػْرَحُم _ ر ي اهلل عنو _ ْبِن َعْبِد اللَِّو 

 .(النَّاسَ 

قَػْوِؿ ):  ترجم بلفظ اآلية فقاؿ(بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَباَرَؾ َوتَػَعاَلى): _رٛتو ا _ قاؿ اإلماـ البخارم 
 ىذه اآلية يف (اللَِّو تَػَباَرَؾ َوتَػَعاَلى ُقْل اْدُعوا اللََّو َأْو اْدُعوا الرَّْحَمَن أَيِّا َما َتْدُعوا فَػَلُو اْْلَْسَماُء اْلُحْ َنى

 صٌدر ﴿ُقْل اْدُعوا اللََّو َأْو اْدُعوا الرَّْحَمَن﴾قاؿ ا فيها . أكاخر سورة بٍت إسرائيل، تسمى سورة اإلسراء
 .﴿أَيِّا َما َتْدُعوا فَػَلُو اْْلَْسَماُء اْلُحْ َنى﴾: هباذين االٝتُت ٍب عمم فقاؿ

 ليس تعميمان لبقية ﴿أَيِّا َما َتْدُعوا﴾: يرل بعض أىل التفسَت، يرل بعض أىل التفسَت أف قولو
 .ىذه انتبهوا ٢تا. األٝتاء، كلكن أيان ما تدعوا من ىذين االٝتُت

كفريق آخر من ا١تفسرين، قالوا ال ا١تقصود عمـو أٝتاء ا الثابتة لو، كلكنو صٌدر بأفضل كأكمل 
كقاؿ أىل التفسَت أيضان أف سبب تصدير ا ٢تذه اآلية يف . اسم ا لفظ اٞتبللة ا، كالرٛتن: اٝتُت، ك٫تا

ىذه ا١تيزة أف .  ألف ىذين االٝتُت ٢تما ميزة﴿ُقْل اْدُعوا اللََّو َأْو اْدُعوا الرَّْحَمَن﴾: باب الدعاء كالطلب قاؿ
 .ىذاف االٝتاف حكران، حكر على ا، ال ٬توز شرعان أف يتسمى هبما غَت ا ٖتت أم ظرؼ كبأم كجو

أما لفظ اٞتبللة ا، فهو اسم علم على ا سبحانو كتعاذل، ييعرؼ جل كعبل بو، كىو الدليل على 
تقوؿ الرحيم من .. أنت تقوؿ الرٛتن من أٝتاء ا، ال العكس ال تقوؿ ا من أٝتاء. األٝتاء ال العكس

١تاذا؟ ألف الرحيم اسم مشًتؾ، قد يتسمى بو غَت ا . أٝتاء ا، ال العكس ال تقوؿ ا من أٝتاء الرحيم
بًاٍلميٍؤًمًنُتى ﴿_  صلى ا عليو كسلم _ تقوؿ فبلف رحيم، أدل يقل جل كعبل يف كصف النيب . بنسبة معينة

لكن اسم ا غَت مشًتؾ، حكر على ا ال يتسمى بو غَته، فبو تعرؼ األٝتاء ال  (1)َرُؤوٌؼ رَِّحيٌم﴾
 .ىذه كاحدة. العكس

                                                 

 . 128: التوبة (1)
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كىي أشار إليها الغزارل كغَته، يعٍت سبحاف ا العظيم دل يعرؼ أحد معلـو من البشر، ٕترأ : ثانيان 
فهمت كلبل ال؟ فهو اسم خاص بو؛ كلذلك ١تا سئل . أكثر الكثَت ما ٕترأ أف يفعلها. أف يسمي نفسو ا

سيبويو إماـ النحو أف يذكر تعريفان لغويان ٢تذا االسم ا، كىي مادتو اللغوية كما تعود النحاة كاللغويوف، كل 
 .شيء يرجعونو إذل أصلو اللغوم

يعٍت كيف . فقاؿ ىو أعرؼ ا١تعارؼ_ رٛتو ا _ قاؿ أجاب ّتواب ٚتيل عظيم سيبويو ىذا 
تعرؼ أعرؼ ا١تعارؼ؟ كيف تعٌرؼ شيء ىو أعرؼ ا١تعارؼ؟ أنت تعرؼ الشيء الذم فيو نوع جهالة تريد 

كغَته . لكن أعرؼ ا١تعارؼ الذم ال ٯتكن أف ٬تهل ْتاؿ، ما عندم لو تعريف إال أنو أعرؼ ا١تعارؼ. تعرفو
ان، فهو أصل : من أىل اللغة ١تا طرقوا ىذا االسم لبياف معانيو، منهم من أرجعو إذل أصلو الثبلثي أىلًوى يىٍألىوي ًإ٢تى

 .كلمة إلو، لكن فيخمت البلـ فكانت ككأهنا الماف فقيل ا، كأصلو اإللو، ىذا كبلـ ا٠تليل كغَته

تعرفوف الولو؟ ما ىو الولو؟ . كبعضهم أرجعو إذل معٌت آخر، كىو أف كلمة ا مأخوذة من الولو
من درجاهتا العالية تسمى الولو، الذم . شدة ابة، درجة عالية من ابة؛ ألهنم يقسموف ابة أقساـ

كالشعراء يستخدموف ىذه الكلمة، يقوؿ لك . يصرؼ اب عن كل ما سول ٤تبوبو، كمنو كلمة الو٢تاف
 .ك٢تاف، كما ك٢تاف

إذا كاف كالبد أف تكوف ك٢تانان، فكن با رب العا١تُت سبحانو كتعاذل الذم يغنيك عن غَته، إف 
يعٍت ال ٬توز شرعان، كال حىت عندم . كاف كالبد، كاترؾ كبلـ الشعراء ىذا كلو كبلـ يعٍت يأكلوف بو عيش

انتبهتوا كلبل ال؟ سواء تعلق . عقبلن أف تصرؼ ٤تبة هبذا ا١تستول العارل لشيء سول ا سبحانو كتعاذل
ال ٬توز ذلك أبدان، خبلؼ العقل، كخبلؼ الشرع كحىت العقل، ما . ٔتحبوبة، كال صورة، كال شيء آخر

 .يستحق غَت ا

كلمة الولو ىي معناىا أف يصرفك عن كل ما سواه ٤تبوبك، كال يغٍت عنك سول ا سبحانو 
أما إذا انصرفت ٔتخلوؽ، كال . فإذا انصرفت بو عن كل ما سواه، فأنت قد كقعت يف الغٌت اٟتقيقي. كتعاذل

أعاذنا ا كإياكم . بصورة، كال شيء ٦تا ينصرؼ بو الناس ىؤالء، فتجمع خسارتُت خسارة الدنيا كاآلخرة
 .من ذلك

ا اسم عظيم . فكلمة ا من الولو، كىي شدة ابة، فًتكيبها اللغوم مرتبط ٔتعناىا كفحواىا
 .جليل، حكر على ا سبحانو كتعاذل، بو يعرؼ، كبو تعرؼ األٝتاء ال العكس كما قلنا
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كرٔتا خيفف الضم . أما الرٛتن فأكثر أىل اللغة يقولوف ىو مصدر رىًحمى يػىٍرحىمي رىٍٛتىةن كريٍٛتان، كريٍٛتىانان 
رىٍٛتىة، أك ريٍٛتان، أك : رىًحمى، يػىٍرحىمي، ا١تصدر. فقيل رىٍٛتىانان، فأصلها الرٍُّحم، ىكذا قالوا يف الًتتيب ا١تيزاشل للكلمة

 .ريٍٛتىانان 

أضيفت األلف كالنوف إليها مبالغة؛ ألف . فإذا قيل رىٛتانا ٗتفيف، كأصلها الرُّٛتاف ألهنا من الرحم
كلبل ال؟ ما تعرفوف . من كظائف األلف كالنوف إذا أضيفت إذل االسم الثبلثي تزيده معٌت، كتفخيمان كتعظيمان 

 .ىذا؟ زيادة األلف كالنوف، فأصلها رٛتاف
كلذلك جاءت يف الشاىد ىكذا، ١تا استشهدكا على ىذا ا١تعٌت، كأهنا مشتقة من رحم يرحم رٛتا 
كرٛتانا، كخفف الراء من الضم إذل الفتح؛ ألهنا أسهل يف النطق فقيل رٛتانان، استشهدكا بأبيات الشاعر 
ىذا ا١تشهور جرير بن عبد ا بن ا٠تطفي، لو قصيدة مشهورة ىاج هبا األخطل التغليب النصراشل، كاف 

 :بينهما مهاجاة مع األخطل، قصيدة مشهورة اليت أك٢تا يقوؿ

 باف ا٠تليط كلو طوعت ما باف

 كقطعو من حباؿ الصـر اقرانا  

   
 حي ا١تنازؿ إذ ال نبتغي بدال

 بالدار دار كال اٞتَتاف جَتانا  

   
 ختمها ببيتُت، قبل أف أذكر لك البيتُت، فيها مسألة لغوية إذل اليـو يف الكتب يعٍت، مو اليـو ٨تن 

، يعٍت عجزكا يف إعراهبا ٚتع فيها جرير بُت ٜتس كلمات منصوبة متوالية، ما كقع يف . ما نفهم شيء اليـو
بيت من شعر العرب كلو، ٜتس كلمات كلها منصوبة متواليات، فحاركا يف ٖتديد الناصب لكل كلمة، 

 :آخر بيتُت يف القصيدة يهاجي األخطل فيقوؿ. كألفوا فيها رسائل خاصة كا

 لن تبلغوا اجملد أك تشركا عباءكم

 با٠تز أك ٕتعلوا التمـو ضمرانا  

   
 أم اٝتعوا

 أك تًتكوف إذل القسُت ىجرتكم

 كمسحكم صلبهم رٛتن قربانا  

   
. إذا حٌددت الناصب لكل كلمة من ىذه ا٠تمس. ىيا أعرهبا إف كنت شاطر، أعطيك مائة لاير كا

يلـو النصراشل ىذا، را٭تُت جايُت على . يعٍت إذل القسس كالكنائس ىجرتكم" أك تًتكوف إذل القسُت"
الكنيسة يعبدكف صليب، كالقسيس يأخذ ىذه األمواؿ ك٭تط عليهم حديدة على رؤكسهم ىكذا بركة، ايش 

الربكة من عند ا، تأتيك الربكة من ا، مو أحد ٯتسح على رأسك، . مثلهم كأخس منهم حىت...ىذا؟ 
كما أعرؼ كيف يسوم حركات، حىت كتذاع يف التلفاز يعٍت من ٝتاحة العلماء كالفضبلء، ما فيها، الربكة 

 يعٍت نركح لشغبلت. عند ا سبحانو كتعاذل، اطلبها من ا بعبادتو، كاترؾ الكبلـ ىذا كلو
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 أك تًتكوف إذل القسُت ىجرتكم

  .................................. 

   
 ىذا ا١تنصوب األكؿ

 .................................. 

 كمسحكم صلبهم رٛتن قربانا  

   
كبلـ لغوم ىذا جرير يستشهد بكبلمو يف اللغة ترل؛ ألنو قبل دخوؿ العجم على العرب، شعر 
جرير كالفرزدؽ على الصحيح من شواىد اللغة، فاْتثوا عن الناصب لكل كلمة، ستجدكف الثبلثة األكذل 

 ما إعراهبما؟". رٛتانا قربانا: "سهلة، لكن الكبلـ كلو يف األخريتاف كىي كلميت

، لو رسالة "األضواء"صاحب _ رٛتو ا _ الشيخ األمُت الشنقيطي . أعطيكم فائدة حىت تراجعوف
يف رحلة اٟتج لو كتاب . يف ىذين البيتُت، راجعوىا كنلتقي األسبوع القادـ إف شاء ا، بس ما فيو مائة لاير

 .، يف آخرىا تستفيد فائدة عظيمة، إذا ما فهمتم أخربكشل"رحلة اٟتج"لو اٝتو 

 . للحديث بقية نكملها يف الدرس القادـ كالسبلـ عليكم كرٛتة ا
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدرس الرابع
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كأشهد أف ال إلو إال ا كرل . اٟتمد  رب العا١تُت، كالعاقبة للمتقُت. بسم ا الرٛتن الرحيم
الصاٟتُت، كناصر ا١تؤمنُت، كأشهد أف نبينا ٤تمدان عبده كرسولو، أرسلو با٢تدل كدين اٟتق ليظهره على 

 .الدين كلو

 .اللهم صلي كسلم على عبدؾ كرسولك ٤تمد كآلو كصحبو

 :أما بعد

باب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَباَرَؾ َوتَػَعاَلى ُقْل اْدُعوا اللََّو َأْو اْدُعوا الرَّْحَمَن أَيِّا َما )فابتدأنا يف درسنا السابق يف 
 كىذا الباب عقده البخارم للداللة الشرعية من القرآف كالسنة النبوية، على (َتْدُعوا فَػَلُو اْْلَْسَماُء اْلُحْ َنى

بصفة الرٛتة، اليت ىي من صفاتو اٞتليلة العظيمة، كتسٌميو بأٝتاء تدؿ على _ جل كعبل _ اتصاؼ ربنا 
 .تلك الصفة، من أعظمها ىذا االسم الذم ذكر يف ىذه اآلية كىو اسم الرٛتن

ا، كالرٛتن، : كقلنا يف الدرس السابق أف ىذه اآلية صيٌدرت هبذين االٝتُت اٞتليلة العظيمُت
 :لسببُت

فبل ٬توز شرعان إطبلؽ أم منهما على . هبذين االٝتُت_ جل كعبل _ اختصاص ا : السبب األكؿ
 . ال ٬توز شرعان مطلقان إطبلؽ أم منهما على أحد غَته ا كالرٛتن. غَته

كا لفظ اٞتبللة ا إما قلنا مشتق من كلمة اإللو، على ما قالو ا٠تليل بن أٛتد، أك مشتق من 
كإما أنو اسم ىكذا علم، كيضع للداللة على ا جل كعبل، ليس مشتقان من . كلمة الولو كىي غاية ابة

كجرت يف ىذا ا١توضع، . كىذا ا١تذىب األخَت تبناه عادل لغوم مشهور اٝتو أبو عمرك ا١تازشل. أم كلمة
جرت مناظرة علمية بُت أيب عمرك ىذا ا١تازشل، كعادل آخر اٝتو أبو جعفر الناشي أك الناشئ، ٕتدكهنا يف 

اشتقاؽ أٝتاء "، كذكر بعض ىذه ا١تناظرة الزٌجاج أبو إسحاؽ يف كتابو ا١تشهور "ٖتفة العلماء"كتاب اٝتو 
 .من أراد فلَتاجعها" ا اٟتسٌت

كأما اسم الرٛتن، فهو مشتق كما قلنا من الرٛتة، فهو مصدر رىًحمى يػىٍرحىمي رىٍٛتىة كريٍٛتان، كأضيفت إذل 
. _جل كعبل _ كىو اسم أيضان علم ال ٬توز إطبلقو على غَت ا . الرٍُّحم كالرٍَّحًم األلف كالنوف فقيل رىٍٛتىن

كدل يعرؼ أحد تسمى ال باسم اٞتبللة ا، كال باسم الرٛتن، إال ما ذكركه يف كتب السَت، أف مسيلمة 
يعٍت ما شاؼ ذلك يعٍت قانعان لطمعو، كخبث طويتو ادعى النبوة، حىت . الكذاب ما اكتفى بأف يدعي النبوة

﴿َما َعِلْمُت َلُكم  يعٍت أك (1)﴿أَنَا رَبُُّكُم اْْلَْعَلى﴾ذىب فسمى نفسو رٛتن اليمامة، كىي قريب جدان من 

                                                 

.                 24: النازعات (1)
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كىكذا حبل الكذب كاالفًتاء ٦تدكد كطويل، . اليت قا٢تا قبلو الكذاب األكرب فرعوف (1)مّْْن ِإَلٍو َ ْيِري﴾
 .كلذلك قتلو الصحابة يف غزكة اليمامة أك غزكة اٟتديقة ا١تشهورة

السبب الثاشل يف تصدير ىذه اآلية هبذين االٝتُت كىو سبب مهم، كىو أف كل اإلضافات اليت يف 
إما ا، : القرآف العظيم، من أفعاؿ الربوبية، أك من حقوؽ األلوىية، تضاؼ إذل ا بأحد ىذين االٝتُت

 . كإما الرٛتن

اقرأ القرآف كتأمل، ٕتد أم إضافة سواء أضيف إذل ا فعل كا٠تلق، كالرزؽ، كاإلعطاء، كا١تنع، 
 . كاإلحياء، كاإلماتة، إما تضاؼ إذل ا باٝتو ا، أك إذل اسم الرٛتن

ال ٕتد يف القرآف يعٍت إضافة كفعل من أفعاؿ الربوبية إذل ا بغَت أحد ىاذين اٝتُت، ككذلك 
﴿يَا أََبِت ََّل تَػْعُبِد  (2)﴿َوِإَاا ِقيَل َلُ ُم اْسُجُدوا لِلرَّْحَمِن﴾حقوؽ األلوىية، ككذلك حقوؽ األلوىية  

 كتلك آية أخرل (4)﴿ِإفَّ رَبَُّكُم الّلُو﴾: كتلك اآلية تقوؿ(3)الشَّْيطَاَف ِإفَّ الشَّْيطَاَف َكاَف لِلرَّْحَمِن َعِصّيًا﴾
ال تكاد بل ال ٕتد إضافة فعل من أفعاؿ  (5) َعلََّم اْلُقْرآَف﴾(1 )﴿الرَّْحَمنُ يعٍت تدؿ على صفة الرٛتة 

. الربوبية، أك استحقاؽ من استحقاقات األلوىية يف القرآف يضاؼ إذل ا، إال بأحد ىذين االٝتُت ال غَت
﴿ُقِل ك٢تذين السببُت صيدرت اآلية الداعية إذل تعظيم ا، كالثناء عليو، كدعائو اليت يف سورة اإلسراء هبذين 

كانبٌت على ىذا خبلؼ يعٍت يف  اْدُعوْا الّلَو َأِو اْدُعوْا الرَّْحَمػَن أَيّاً مَّا َتْدُعوْا فَػَلُو اَْلْسَماء اْلُحْ َنى﴾
أكثر أىل التفسَت حىت نكوف يعٍت منصفُت يف  ﴿أَيّاً مَّا َتْدُعوْا﴾: ا٠تبلؼ يف قولو. التفسَت، يف تفسَت اآلية
فبأم اسم من أٝتاء ا الثابتة لو، صح .  تعم ٚتيع أٝتاء ا الثابتة﴿أَيّاً مَّا َتْدُعوْا﴾النقل، يقوؿ أف كلمة 

 .ٯتكن تقوؿ يا عظيم، أك يا كرصل، أك يا رزاؽ، أك يا حليم، يا غفور، يا رحيم. أف تدعو ا بو

 انعطافان على ما تقدـ، يعٍت سواء دعوت ا باٝتو ا، أك ﴿أَيّاً مَّا َتْدُعوْا﴾أف : كالقوؿ الثاشل
ىذا قالو بعض أىل  التفسَت، كيعٍت  . دعوت ا باٝتو الرٛتن، أيان ما دعوت من ىذين االٝتُت صاغ ذلك

 كأعظم ما يرد بو عليو ذكره، األلوسي كغَته، تاء التعميم يف نفس اآليات. قد يكوف عليو اعًتاض، أك رد

                                                 

. 38: القصص (1)
. 60: الفرقاف (2)
. 44: مرصل (3)
. 54: األعراؼ (4)
 .2-1:  الرٛتن(5)
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 فهذا التعميم يقضي على ىذا الفهم الثاشل كإف كاف قالو بعضهم، ﴿أَيّاً مَّا َتْدُعوْا فَػَلُو اَْلْسَماء اْلُحْ َنى﴾
 .أحببت ذكره حىت نستويف ا١تعٌت

ثَػَنا ُمَحمَُّد ْبُن ): ٍب ركل البخارم اٟتديث، الذم معنا اآلف قرأناه يف الدرس السابق كىو قولو َحدَّ
ـٍ  ٍند .  يف بعض النسخ ٤تمد غَت منسوب(َسََل أنت تضيف ٤تمد بن سبلـ، ىذا الًبكىٍندم البخارم، ًبكى

بلدة يف ٓتارل، أك قرية صغَتة أك ٤تلة، ينسب إليها ىذا الشيخ من شيوخ البخارم ٤تمد ابن سبلـ 
 .البكندم البخارم

ثَػَنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ): قاؿ  .ىو الضرير اٝتو ٤تمد بن خىازًـ، كاف آية يف اٟتفظ مع كف بصره (َحدَّ

 .  سليماف بن مهراف(َعْن اْْلَْعَمشِ )

زيد بن كىب جهٍت يكٌت أبا سليماف، كويف تويف سنة ٙتانُت، .  ىو اٞتهٍت(َعْن زَْيِد ْبِن َوْىبٍ )
، يعٍت عاش فًتة من حياتو يف اٞتاىلية، كدل يرى النيب عليو الصبلة كالسبلـ، كإف كاف أسلم يف حياة  ٥تضـر

لكن دل يره ففاتو شرط من شركط عده من ضمن الصحابة، فيقاؿ لو _ عليو الصبلة كالسبلـ _ النيب 
 .ا١تخضـر

َيافَ )  أبو ظبياف اٝتو حصُت اٞتنيب، حصُت اٞتنيب نسبة إذل قبيلة ٯتنية اٝتها جنب، كما (َوأَِبي ظَبػْ
تويف سنة تسعُت، كثٌقو اٞتميع، كيعٍت دل يقدح فيو ". اللباب يف معرفة األنساب"ذكر ذلك صاحب كتاب 

 . كلكن البخارم دل ٮترج لو يف الصحيح استقبلالن؛ كإ٪تا ٮترج لو مضافان إذل ابن ىب أك غَته. أحد

باب ما "، حديث جرير ىذا، كترجم لو "األدب"كنفس ىذا اٟتديث أخرجو البخارم يف كتاب 
، كركل نفس اٟتديث بنفس السند، بإسقاط أيب ظبياف كاالقتصار فقط على "جاء يف رٛتة الناس كالبهائم

 .زيد بن ىب اٞتهٍت

قاؿ ابن عبد الرب يف .  جرير بن عبد ا ىو البجلي األٛتسي، صحايب(َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد اللَّوِ )
بأربعُت يومان، كخطٌأه العلماء يف ذلك، _ صلى ا عليو كسلم _ أنو أسلم قبل كفاة النيب " االستيعاب"

ٔتدة ال تقل عن _ صلى ا عليو كسلم _ خٌطؤكا ابن عبد الرب، كبٌينوا أف إسبلـ جرير كاف قبل كفاة النيب 
بعثو يف السنة التاسعة من ا٢تجرة ٢تدـ _ صلى ا عليو كسلم _ أربعة إذل ٜتسة أشهر، بدليل أف النيب 

الصنم ا١تشهور الذم كاف ييعبد يف عتخم كدكس ىناؾ، كىو ذك ا٠تىلىصىة، كىو آخر أصناـ اٞتاىلية اليت 
 .كانت يف جزيرة العرب
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مع رجاؿ من أٛتس ٢تدـ ىذا الصنم، _ صلى ا عليو كسلم _  ١تا أسلم جرير، بعثو النيب 
: يف صدره كقاؿ_ صلى ا عليو كسلم _ فاشتكى لو جرير بأنو ال يكاد يثبت على ا٠تيل، فضرب النيب 

 . ككاف يركب يعٍت الفرس من غَت سرج حىت، ما شاء ا(1 )((الل م ثبتو واجعلو ىادياً م دياً ))

صلى ا عليو _ كشهد حجة الوداع، كىذا ثابت يف الصحيح، كلو ركاية يف الصحيح أف النيب 
صلى ا _ يف اٟتج، ٞترير ىذا، يسكتهم حىت يسمعوف كبلـ النيب  استنصت رل الناس: قاؿ لو_ كسلم 

 . _عليو كسلم 

ىذا يدؿ على أف إسبلمو أربعُت يـو ما تكفي ٢تذه، حجة الوداع فقط فيها يعٍت زيادة على ذلك 
كالصواب أنو أسلم عاـ الوفود أك سنة الوفود، كىي سنة تسع ضمن كفد ّتيلة، الذين كفدكا على . كثَتان 
صلى ا عليو كسلم _ ككٌلفو بتلك ا١تهمة، كشهد حجة الوداع مع النيب _ صلى ا عليو كسلم _ النيب 
حىت تويف عليو الصبلة كالسبلـ، كىي تنيف على _ عليو الصبلة كالسبلـ _ كعاش مع النيب بقية حياتو _ 

 .أربعة أشهر

قَاَؿ قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ََّل يَػْرَحُم اللَُّو َمْن ََّل يَػْرَحِم ): فجرير بن عبد ا يقوؿ
كأصل الكلمة .  بالكسر، ىذا الكسر يسمونو الكسر العارض لتخفيف السكوف(يَػْرَحِم النَّاسَ )، (النَّاسَ 

كلكن ١تا كاف يف . ىكذا كضعها اإلعرايب (يرحمٍ )٬تب أف تسكن  (ال يرحمي ا من ال يرحٍم الناس)ساكنة، 
التسكُت ثقل يف اللساف؛ ألنك ٖتتاج أف تقف كتقطع كتسكت لتنتقل إذل الكلمة اليت بعدىا، سٌهلت 

 . بالكسر(ََّل يَػْرَحُم اللَُّو َمْن ََّل يَػْرَحِم النَّاسَ ): العرب ىذا السكوف بالكسر فتقرأ ىكذا

 كيف ىذا النص (2)((من َّل يَػْرحم َّل يُػْرَحم))": األدب"يف اللفظ الذم أخرجو البخارم يف كتاب 
، كأف ىذه الصفة صفة الرٛتة يينظر إليها من _سبحانو كتعاذل _ كيف ىذا اللفظ أكالن إثبات صفة الرٛتة  

 :جهتُت اثنتُت

كلذلك ىو رٛتن، رحيم، أرحم . ىي صفة من صفات ا الذاتية، كقائمة بذات ا جل كعبل: أكالن 
 ._جل كعبل _يعٍت بعباده من الوالدة بولدىا 

                                                 

.  5739: رقم حديث 2260 ص/  5 ج صحيحو يف البخارم (1)
. 371: رقم حديث 136 ص/  1 ج ا١تفرد األدب يف البخارم (2)
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ََّل يَػْرَحُم ): ىي صفة فعلية ٔتعٌت ٢تا أثر على ا٠تليقة، كما دؿ عليها ىذا اٟتديث: كمن جهة أخرل
 مفهومو أف من رحم الناس، كرحم ا٠تلق ك٨تو ذلك، استجدل على نفسو (اللَُّو َمْن ََّل يَػْرَحِم النَّاسَ 

 .كاستنزؿ على نفسو رٛتة أرحم الراٛتُت سبحانو كتعاذل

فرٛتة ا سبحانو كتعاذل، ينز٢تا ا، كٯتنحها ا، كيرحم هبا سبحانو كتعاذل الرٛتاء من عباده كما 
 ككما يف اٟتديث الذم (1)((إنما يرحم اهلل من عباده الرحماء)) جاءت يف نصوص كثَتة تدؿ على ذلك

سيأٌب بعد ىذا، يف قصة سعد بن عيبادة، كغَتىا من األلفاظ الكثَتة، كاألحاديث الكثَتة الدالة على أف ا 
ىذا بالنظر إذل ىذه الصفة من جهتها . فهو الرٛتن الرحيم_ جل كعبل _ متصف يف ذاتو بصفة الرٛتة 

﴿َورَْحَمِتي َوِسَعْت : الذاتية، ك٢تا أثر كىو ما يسمى بالصفة الفعلية، كىو أثر ذلك على ا٠تلق قاؿ ا تعاذل
 .  فلها أثر(2)ُكلَّ َشْيٍء َفَ َأْكتُبُػَ ا لِلَِّذيَن يَػتػَُّقوَف َويُػْؤُتوَف الزََّكػاَة﴾

كلذلك جاء يف بعض األحاديث، كسيأٌب معنا ىنا يف كتاب التوحيد يف باب آخر عن صفة الرٛتة 
إف اهلل لما )): _عليو الصبلة كالسبلـ _ يقوؿ النيب ". {إف رٛتة ا قريب من اسنُت}باب قولو تعاذل "

خلق الرحمة خلق ا مااة جزء فأنزؿ جزءاً يتراحم بو الخلق فيما بين م حتى أف الدابة لترفع حافرىا 
عن وليدىا خشية أف تصيبو وأبقى ت عاً وت عين جزءاً فإاا كاف يـو القيامة  م الك الجزء إلي ا 

 كىنا يقوؿ إف ا ١تا خلق الرٛتة، ىذه تنظر إليها من جهة األثر كالتمرة، (3)((رحمة يرحم اهلل ب ا عباده
أم أف ا ١تا كاف يف ذاتو رٛتانان رحيمان، ذك رٛتة سبحانو كتعاذل، خلق مادة الرٛتة ىذه كأكدعها يعٍت 

ا٠تبلئق ٔتا فيهم البهائم، يًتاحم هبا ا٠تلق فيما بينهم، كاذخر ٢تم من ىذه الرٛتة ا١تخلوقة أجزاءن كثَتة جدان، 
 .يتجاكز ا هبا، كيرحم هبا من شاء من عباده يـو القيامة

اٞتنة خلق من خلق ا، .  ىذا أيضان يف الصحيح(4 )((اختصمت الجنة والنار)): كيف حديث آخر
كخلق النار كجعلها كعيدان، كجحيمان، . خلقها ا كجعلها يعٍت مكانان، كموعدان، كموئبلن لعباده ا١تؤمنُت

. ككبل اٞتنة كالنار ٥تلوقتاف. من الكافرين كا١تنافقُت كاجملرمُت_ جل كعبل _ كنكاالن ينتظر أعداءه 
ما رل ال يدخلٍت إال ضعفاء الناس كفقراءىم؟ كىذا ىو الواقع كالذم : فاختصمت اٞتنة كالنار فاٞتنة تقوؿ

 .سيقع
                                                 

. 7010: رقم حديث 2711 ص/  6 ج صحيحو يف البخارم (1)
. 156: األعراؼ (2)
. 2752: رقم حديث 2108 ص/  4 ج صحيحو يف مسلم (3)
. 554: رقم حديث 195 ص/  1 ج ا١تفرد األدب يف البخارم (4)
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كيكوف يف الغالب . من ىدل_ جل كعبل _ أكثر من يؤمن باألنبياء كالرسل، كيهتدم ٔتا أنزلو ا 
٥تبثان لربو، كموقنا بوعده، صاٟتان يف عملو، ىم البسطاء من الناس كالفقراء، كيعٍت من يف حكمهم كمعناىم، 

كيعٍت يف ا١تقابل أكثر أىل النار كما تقوؿ النار نفسها، ما رل ال يدخلٍت إال اٞتباركف، . كىو قريب إليهم
كا١تتكربكف؛ ألف الكرب، كاٞتربكت، كاٞتاه، كالسلطاف، كا١تاؿ تطغي كتدفع النفوس البشرية إذل التمرد على 

 .حكم ا، كأمره، كتكذيب الرسل
كلذلك ٨تن نقرأ يف القرآف أف أكؿ من يعادم األنبياء، كيبهتهم يف كجوىهم، كيقـو باٟترب عليهم، 
ىم الكرباء، ا١تؤل من ا١تلوؾ، كالرؤساء، كأصحاب اٞتاه كا١تصاحل، خشية على ملكهم طبعان، كعلى جاىهم، 
كعلى سلطاهنم، كعلى مقاماهتم اليت تعودكا عليها قبل أف تأٌب دعوات الرسل، كتنزؿ أحكاـ ا سبحانو 

 .فلذلك كاف أكثر كاردم النار من ىذا اٞتنس .كتعاذل

كالنار تقوؿ . اٞتنة تقوؿ ما رل ال يدخلٍت إال الضعفاء، كالفقراء، كالبسطاء. فاٞتنة كالنار ٗتتصماف
قاؿ للجنة أنت رٛتيت، _ جل كعبل _ فحكم ا بينهما فقاؿ . ما رل ال يدخلٍت إال ا١تتكربكف، كاٞتباركف

أنت رٛتيت؛ مع أف اٞتنة كما قلنا خلق من خلق ا، لكن نسبها إذل نفسو بصيغة الرٛتة، من باب إضافة 
. ا١تخلوؽ إذل ا٠تالق إضافة التكرصل كالتشريف كالرفعة، كما تقوؿ رسوؿ ا، كبيت ا، كناقة ا، ك٨توىا

أنت )):  كيف بعض األلفاظ قاؿ((أنت عذابي: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقاؿ للنار))
 .(1)(( ضبي أعذب بك من أشاء من عبادي

كلذلك يعٍت ما نقلو اٟتافظ من . فيجب أف ننظر إذل ىذه الصفة اٞتليلة العظيمة من ىاتُت اٞتهتُت
بعض الكبلـ من بعض الشراح، يعٍت خاضوا يف ىذا اٞتانب خوضان كثَتان، كأكثرىم يفسر ىذه الصفة 

كلذلك يقوؿ لك الرٛتة ىي إرادة النفع للخلق، . ا١تنسوبة إذل ا من جهتها الثانية، من جهة الفعل كاألثر
ىذه ٙترات الرٛتة كنتائجها، ١تا كاف ا رحيمان، . كيأتيك من يقوؿ الرٛتة إثابتهم على أعما٢تم، ك٨تو ذلك

كلوال رٛتة ا سبحانو كتعاذل، كالطمع . كرٛتانان، كذك رٛتة، يتجاكز عن العباد، كيعفو عنهم، كيغفر ٢تم
 .فيها، كانتظارىا ٢تلكنا ٚتيعان 

واعلموا أف أحدكم لن يدخل الجنة بعملو قالوا وَّل )) :_صلى ا عليو كسلم _ قاؿ رسوؿ ا 
 .  رٛتة ا ىي ا١تفزع (2)((أنت يا رسوؿ اهلل قاؿ وَّل أنا إَّل أف يتغمدني اهلل برحمتو منو وفضَلً 

                                                 

. 554: رقم حديث 195 ص/  1 ج ا١تفرد األدب يف البخارم (1)
. 348: رقم حديث 62 ص/  2 ج صحيحو يف حباف ابن (2)
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من بعض األقواؿ، إ٪تا نظركا إذل ىذه الرٛتة من جهة _ رٛتو ا _ فأقوؿ يعٍت ما نقلو اٟتافظ 
. _جل كعبل _ ٙترهتا، كآثارىا على ا٠تلق، كىو أحد جانيب ىذه الصفة، كلكنها صفة قائمة بذات ا 

فلما كاف ىو يف ذاتو رٛتانان رحيمان، ذك رٛتة كاسعة، كاف من أثر ذلك العفو، كالصفح، كالتجاكز، كيعٍت 
 .إدخاؿ اٞتنة كالنجاة من عذاب الدنيا كاآلخرة، أك ٨تو ذلك

كلذلك . فتفسَتىا باألثر دكف النظر لؤلصل خلل، فينبغي يعٍت أف يقاؿ كال ينبغي أف ينظر إليو
أخربتكم أف ىذه الصفة ىي من جهة صفة ذاتية قائمة بذات ا، فهو ا الرٛتن الرحيم، ك٢تا آثارىا على 

 .ا٠تلق كما بينتم لكم

مفهـو ا١تخالفة منو أف من رحم  (ََّل يَػْرَحُم اللَُّو َمْن ََّل يَػْرَحِم النَّاسَ ): كقولو صلى ا عليو كسلم
الناس، كأشفق عليهم، كٕتاكز عن ما أساؤكا بو إليهم، يوشك أف يناؿ نصيبو األكفر من رٛتة ا، كعفوه، 

 . كالعكس صحيح

كلما قسا قلب اإلنساف، كٕترد عن الرٛتة إذل القسوة، كالصلف، كا١تشقة على ا٠تلق، كتعذيبهم، 
كأخسر الناس صفقة كحظان كنصيبان من عفو ا . كإرىاقهم، ك٨تو ذلك، كاف أبعد عن ا كعن رٛتتو

إف اهلل جل وعَل يـو القيامة يعذب الذين )): لذلك جاء يف اٟتديث الصحيح. كعافيتو سبحانو كتعاذل
 .  كىذا مقتضى العدؿ(1 )((يعذبوف الناس
 أم دل ير٫تا يف الواقع، (2 )((صنفاف من أىل النار لم أرىما)): _عليو الصبلة كالسبلـ _ كقاؿ 

الن اء الكاسيات العاريات والمميَلت وقـو مع م ))لكن أخرب  أهنم سيأتوف بعد ذلك، كذكر طبعان 
سياط كأاناب البقر يضربوف ب ا الناس يروحوف بغضب اهلل يغدوف في  ضب اهلل ويروحوف في سخط 

 كٗتيل يعٍت كيف يعيش إنساف كىو يصبح يف غضب ا، كٯتسي يف سخط ا، ٍب يأكل كيشرب (3)((اهلل
 .فبل تكونوا من ىؤالء الذين ىم يتقلبوف بُت غضب ا كسخطو. كيضحك

يعٍت . ككثَت من الناس انعكست مفاىيمهم، فيظنوف أف الرٛتن يفسرىا بعضهم بنوع من الضعف
اإلنساف إذا كاف ضعيف، كما يستطيع أف يستخلص حقو، كيعٍت كذا دركيش، كال مثل ما يقولوف يعٍت، 

ىذا منطق جاىلي، نعم كاف أىل اٞتاىلية على ذلك، ككانوا . يفسركهنا بأهنا نوع من ا٠تلل، كالضعف

                                                 

. 15366: رقم حديث 403 ص/  3 ج مسنده يف حنبل ابن (1)
. 2128: رقم حديث 1681 ص/  3 ج صحيحو يف مسلم (2)
. 2128: رقم حديث 1681 ص/  3 ج صحيحو يف مسلم (3)



 

 69 

كتاب التوحيد                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

ككلما كاف يعٍت عفوان رقيقان، . كلما كاف صلفان، خبيثان، ظا١تان، ىذا رجاؿ يعٍت. يتفاخركف يف أشعارىم بذلك
 .قالوا ىذا أبلو كدركيش، كما يفهم ككذا

 ....كالظلم من شيم النفوس

  .............................. 
   

 :الظلم يف عرؼ اٞتاىلية يصبح من شيم النفوس كما قاؿ الشاعر

دٍ   كالظلمي ًمن ًشيىًم النفوًس فإف ٕتى

 .ذا عفةو فىًلًعلَّةو ال يىظًلمي   

   
 .ىذا منطق اٞتاىلية. إذا كجدت أحد ال يظلم ككذا، اعرؼ انو تعباف مريض كال ما فيو خَت

كأما منطق كدعوة القرآف العظيم، ا رب العا١تُت ال يقـو لقدرتو كال لقوتو شيء، كال أحد ٯتلك منو 
لو أراد أف يهلك ا١تسيح ابن مرصل كأمو كمن يف األرض ٚتيعان كال يبارل، كمع ذلك اتصف بصفة . شيئان 

الرٛتة، فهو رٛتن، رحيم، عفو، كرصل سبحانو كتعاذل، كأنبياؤه كرسلو عفوا عمن ظلمهم، كعاداىم كيوسف 
ىذه من شيم . مع إخوتو، ك٤تمد صلى ا عليو كسلم مع قومو مع شدة األذية_ عليو الصبلة كالسبلـ _ 

 .النفوس الرٛتة

بقدر ما يكوف العبد . نقل ذلك ابن القيم أف الرٛتة ىي مرادفة لئلٯتاف. كىي كما قاؿ بعض العلماء
ال ٬تد الناس منو ال يف بيع، كال يف شراء، . مؤمنان، بقدر ما يكوف رحيمان، رقيق القلب، قريبان، مألوفان، سهبلن 

 .كيفهم يفسركنو كما يشاؤكف. كإف كاف بعضهم يفسر ىذا بالضعف. كال يف معاملة، مشقة كال عنت

أَّل أخبركم بأىل الجنة كل  عيف م تضعف لو أق م على اهلل )): قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
 ٥تمـو القلب الذم قلبو (2)((أىل الجنة كل مخمـو القلب)):  كيف ركاية كيف بعض األحاديث(1 )((ْلبره

حىت إذا مات، ٯتت عن قلة . رقيق، رخيم، سهل، قليل اٟتاؿ، يعٍت ما ىو مستكثر من متاع اٟتياة الدنيا
 .كخفة، ما ٯتوت عن مصائب كانت كاٞتباؿ شوؼ مىت ٮترج منها

 ا١تؤمن يؤلف بسرعة، كتقبلو (3)((المؤمن مألفة)): كيف اٟتديث اآلخر قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
 كشر (4 )((وَّل خير فيمن َّل يألف وَّل يؤلف)): يقوؿ عليو الصبلة كالسبلـ. النفوس، للطفو، كرقة قلبو

 .فهي مرتبطة باإلٯتاف لزامان . الناس من كدعو الناس اتقاء فحشو كشره

                                                 

. 4115ح 1378ص/2ج:ماجو ابن سنن (1)
. 4216: رقم حديث 1410 ص/  2 ج سننو يف ماجو ابن (2)
. 5744: رقم حديث 131 ص/  6 ج الكبَت معجمو يف الطرباشل (3)
. 5744: رقم حديث 131 ص/  6 ج الكبَت معجمو يف الطرباشل (4)
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كدليل ذلك من الواقع، من أسلم من أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم، كانوا قبل اإلسبلـ يف 
جاىلية قساة، كبلغت هبم القسوة مراحل عالية جدان لدرجة أهنم ٕتاسركا على أف يقـو أحدىم ليأخذ ابنتو 

يعٍت ا١تشهد من القسوة، كسجلها القرآف . كىي طفلة صغَتة بنت يـو أك يومُت، كيدفنها حية يف الًتاب
أكلئك األقواـ بأنفسهم ١تا آمنوا، . عليهم يف قصة ا١توؤكدة، تدلك على ما جبلت عليو تلك القلوب

كأسلموا، كىذهبم اإلٯتاف، كانوا من الرقة كاإلحساف إذل ا٠تلق، كرٛتتهم، ما نفع ا هبم األرض كلها يف 
 .أزماهنم كبعد ذلك

، _جل كعبل _ فاإلنساف نفسو إذا ىذبو اإلٯتاف، كاستكن يف قلبو، كتغذل بطرؼ من كتاب ا 
كاقتدل بالسابقُت األكلُت، البد من دالالت صحة إٯتانو، كحسن إسبلمو، أف يكوف فيو شيء من الرقة، 

ىذه صفات . كالرٛتة، كنفع ا٠تلق، كيكوف مألوفان قريبان، سهبل، ال يعٍت عسران، شكسان، فاحشان، بذيئان 
اقرأ ما . فبقدر رٛتتك للخلق تناؿ جزاء رٛتتك. فبل يرحم ا من ال يرحم الناس. تناقض كتضاد اإلٯتاف

 .بعده

اٟتمد  رب العا١تُت كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت نبينا ٤تمد كعلى آلو كصحبو 
 .أٚتعُت

ثَػَنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن ) :قاؿ اإلماـ أبو عبد ا البخارم رٛتو ا تعاذل ثَػَنا أَبُو النػُّْعَماِف َحدَّ َحدَّ
قَاَؿ ُكنَّا ِعْنَد النَِّبيّْ َصلَّى _ ر ي اهلل عنو _ َعاِصٍم اْْلَْحَوِؿ َعْن أَِبي ُعْثَماَف النػَّْ ِديّْ َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد 

اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِإْا َجاَءُه َرُسوُؿ ِإْحَدى بَػَناتِِو َيْدُعوُه ِإَلى اْبِنَ ا ِفي اْلَمْوِت فَػَقاَؿ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو 
َ ا فََأْخِبْرَىا َأفَّ لِلَِّو َما َأَخَذ َوَلُو َما َأْعَطى وَُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه بَِأَجٍل ُمَ مِّى َفُمْرَىا فَػْلَتْصِبْر  َوَسلََّم اْرِجْع ِإلَيػْ

ـَ َمَعُو َسْعُد  ـَ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوقَا َوْلَتْحَتِ ْب فََأَعاَدْت الرَُّسوَؿ أَنػََّ ا َقْد َأْقَ َمْت لََتْأتِيَػنػََّ ا فَػَقا
َناُه فَػَقاَؿ َلُو َسْعٌد  ْبُن ُعَباَدَة َوُمَعاُا ْبُن َجَبٍل َفُدِفَع الصَِّبيُّ ِإلَْيِو َونَػْفُ ُو تَػَقْعَقُع َكأَنػََّ ا ِفي َشنٍّ فَػَفاَ ْت َعيػْ
 .(يَا َرُسوَؿ اللَِّو َما َىَذا قَاَؿ َىِذِه رَْحَمٌة َجَعَلَ ا اللَُّو ِفي قُػُلوِب ِعَباِدِه َوِإنََّما يَػْرَحُم اللَُّو ِمْن ِعَباِدِه الرَُّحَماءَ 

 . شيخ البخارم اٝتو ٤تمد بن الفضل السدكسي، كىو اٟتافظ ا١تلقب بعاـر(أَبُو النػُّْعَمافِ )

ثَػَنا َحمَّاُد ْبُن زَْيدٍ ): قاؿ  . ىو اٞتهضمي البصرم(َحدَّ

ما .  تعرفوف اسم أيب عثماف النهدم؟ مر معنا أذكر(َعْن َعاِصٍم اْْلَْحَوِؿ َعْن أَِبي ُعْثَماَف النػَّْ ِديّْ )
، أف كلمة ميٍل ٬توز "اللباب"كإف كاف الصواب كما ذكره صاحب كتاب . تعرفونو؟ اٝتو عبد الرٛتن بن ميلٍ 

 .يف حقها تثليث ا١تيم، يعٍت تقرؤىا بالضم كالفتح كالكسر بن ميل
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مالك بن النهد فخذ من قبيلة كبَتة . كالنهدم نسبة إذل بطن من قضاعة اٝتهم مالك بن النهد
 . اٝتها قضاعة، فهو القضاعي النهدم القضاعي
 يعٍت كعمر دىران طويبلن، يعٍت ١تا مات مائة كثبلثُت سنة ،ىذا أيضان ٥تضـر عبد الرٛتن بن مل ىذا

كلكنو دل يرد _ صلى ا عليو كسلم _ ستُت سنة يف اٞتاىلية، كأسلم يف حياة النيب . عمره، ال إلو إال ا
 ففاتو الركاية عن أيب بكر، كركل عن عمر كبقية من كاف موجودان من ،ا١تدينة إال حىت بعد كفاة أيب بكر

كمات كىو صحيح، سليم اٟتواس، . ٍب عمر بعد الستُت ىذه سبعُت سنة ثانية، ما شاء ا. الصحابة
مستجمع ا٠تلق، ما اهنار منو شيء، ال سقط منو سن، كال ما شاء ا يعٍت كف بصره، كال أصابو ٦تا 

كركل علمان كثَتان، كىو من فضبلء . طبعان السكر ىذه ما فيو هنائي أصبلن . يصيبنا يف سن األربعُت شيء
 .التابعُت كيعٍت حفاظهم

 . حب رسوؿ ا(َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيدٍ )

 يسموهنا الفجائية، يعٍت تشَت أنو (ِإاْ )، (ُكنَّا ِعْنَد النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِإْا َجاَءهُ ): قاؿ
 .حصل موقف مفاجئ، دل يكن يعٍت متوقعان أك يعٍت منتظران 

 ىي زينب بنت رسوؿ ا، زكج أيب العاص بن الربيع، تويف ٢تا بن (ِإْا َجاَءُه َرُسوُؿ ِإْحَدى بَػَناتِوِ )
 .صغَت كىذه قصتو

 . أم تدعو كالدىا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم(َيْدُعوهُ )

 ألنو كاف يف السياؽ، كٖتب أف يشهده الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ ليناؿ (ِإَلى اْبِنَ ا ِفي اْلَمْوتِ )
 . من دعائو، كىذا شيء مقصود طبعان 

 .يقوؿ لرسولو (فَػَقاَؿ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم اْرِجعْ )

 يريد يعٍت ٮتربىا النيب (اْرِجْع فََأْخِبْرَىا َأفَّ لِلَِّو َما َأَخَذ َوَلُو َما َأْعَطى وَُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه بَِأَجٍل ُمَ مِّى)
صلى ا عليو كسلم أف حضوره أك عدمو، لن ٯتنع من قضاء ا كقدره شيئان، فللو ما أخذ كلو ما أعطى، 

 .ك٭تسن استخداـ ىذه األلفاظ يف العزاء كالتعزية. ككل شيء عنده بأجل مسمى

 كىذا األمر الذم ينبغي أف يكوف عليو كل صاحب مصيبة من (َفُمْرَىا فَػْلَتْصِبْر َوْلَتْحَتِ بْ )
يصرب ألف قضاء ا ال يرد، كا١تعوؿ فيو الصرب، كٖتتسب األجر عند ا؛ ألف عدـ ذلك لن يغَت . ا١تسلمُت

. عدـ الصرب، كعدـ االحتساب، لن يرجع ميتان، كلن يدفع مرضان كقع، كلن يغَت شيء. يف القضاء شيئان 
فالعاقل ا١تؤمن يصرب على ما أصابو من أقضية ا، كيعلم أهنا . األمر قضي، كسيقع سيقع، لن ٯتنعو شيء
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من رضي بقضاء ا فلو الرضا، كمن . من ا، كأف ا إذا أراد شيئان ال يرده شيء، ك٭تتسب األجر عنده
 .سخط فعليو السخط، كقضاء ا نافذ فيو كال يستفيد شيئان 

 . فكاف البد من أف ٬تيب دعوهتا بعد ىذا اإلٟتاح(فََأَعاَدْت الرَُّسوَؿ أَنػََّ ا َقْد َأْقَ َمْت لََتْأتِيَػنػََّ ا)

ـَ َمَعُو َسْعُد ْبُن ُعَباَدةَ ) ـَ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوقَا سيد ا٠تزرج، ككاف من بٍت ساعدة،  (فَػَقا
كقاـ أيضان معو معاذ بن جبل، الصحايب ا١تشهور، ذكرنا شيئان من . كىم إحدل بيوت ا٠تزرج من األنصار

 .حالو يف الدرس، كىو من بٍت جيشىم أيضان من ا٠تزرج

 . يعٍت كقت الغرغرة كطفل يعٍت يف النزع(َفُدِفَع الصَِّبيُّ ِإلَْيِو َونَػْفُ ُو تَػَقْعَقعُ )

َناهُ )  . عينا رسوؿ ا عليو الصبلة كالسبلـ (َكأَنػََّ ا ِفي َشنٍّ فَػَفاَ ْت َعيػْ

 .  أم سعد بن عبادة(فَػَقاَؿ َلُو َسْعدٌ )

ىو سبق من النيب صلى ا عليو كسلم . سؤاؿ سعد ما ىذا ليس من فراغ (يَا َرُسوَؿ اللَِّو َما َىَذا)
ٝتعوا من النيب صلى ا . تعليم ٢تم بأال يكثركا البكاء، كالتأسف، كالصراخ، فضبلن عن النياحة عياذان با

إف ))حىت أنو كاف يقوؿ أف ا١تيت نفسو الذم تبكوف عليو، يتأذل كيتضرر . عليو كسلم هنيان عن ذلك
 يتضرر، كيتأذل، كالبكاء كالصياح كالعويل كالنياحة ال تعيد كما (1)((الميت ليعذب ببكاء أحدكم عليو

 .قلنا ميتان، كال تدفع قدران 

فلما رأل سعد بن عبادة رسوؿ ا عليو الصبلة كالسبلـ فاضت عيناه يف ىذا ا١توقف، استشكل 
. رٔتا كونو يبكي، كقد علمهم قبل يعٍت التقليل أك االمتناع عن البكاء، كالصياح، ك٨توه، يف أثناء ا١تصيبة
فلما أكرد سعد ىذا على رسوؿ ا قاؿ يا رسوؿ ا ما ىذا؟ أم كأنك كنت تنهانا؟ جاء يف بعض 

 ىذا جواب (2 )((ىذه رحمة)): ك٨توه فقاؿ ((ألم تكن ن يتنا عن البكاء)): األلفاظ يف حديث غَت ىذا
االعًتاض، أك جواب كشف، فما سبق النهي منو عن البكاء يف موضعو، كىو البكاء الذم كيتجاكز اٟتدكد 

الطبيعية يف أعراؼ البشر، الذم يصحبو الصياح، كيصحبو ضرب الرأس مثبلن، أك لطم الوجو، أك شق 
فإف صحبو كبلـ، . الثوب، أك رفع الصوت، كرفع الصوت من البكاء نياحة مباشرة كلو دل يصحبو كبلـ

ىذا . يشعر باالعًتاض على القدر، أك يشعر مثبلن كأنو أصابتو ا١تصيبة اليت ما أصابت أحدان قبلو ك٨تو ذلك
النااحة إاا لم تتب ))): قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ. كلو فيو إٍب شديد؛ بل ىو من الكبائر على الصحيح

                                                 

. 928: رقم حديث 641 ص/  2 ج صحيحو يف مسلم (1)
. 923: رقم حديث 636 ص/  2 ج صحيحو يف مسلم (2)
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: ككاف ينهى عن صوتُت ملعونُت خبيثُت (1 )((ألب ت ثوباً من قطراف يـو القيامة)): أك قاؿ( (سربلت
 . صوت فاجران يف رنة أم الغناء ككذا، كصوت نائحة يف مصيبة

كإذا دل يقع من . كخصت النساء بالذكر، كاٟتكم يشمل الطرفُت؛ ألف ىذا يقع أكثره من النساء
أما يعٍت حزف . إذا رفع صوتو بالصياح، أك البكاء، أك كذا. الرجاؿ، لكاف رٔتا حىت يف حقو أقبح، كآٍب

القلب، كدمع العُت ٔتا يوافق الطبيعة البشرية، كالقلوب ا١تؤمنة الرقيقة الرحيمة، فهذا ٤تمود ليس فقط جائز؛ 
 .بل ٤تمود يدؿ على ما يف ىذه القلوب ا١تؤمنة، كأعظمها قلب النيب عليو الصبلة كالسبلـ من الرٛتة كالرقة

 كقد قررنا قبل قليل ارتباط ىذه الرٛتة (قَاَؿ َىِذِه رَْحَمٌة َجَعَلَ ا اللَُّو ِفي قُػُلوِب ِعَباِدهِ ) :فقاؿ
فبلبد ٢تذه الرٛتة يف . اجملعولة يف القلوب باإلٯتاف اجملعوؿ يف تلك القلوب، فمستكثر من ذلك كمستقل

القلوب من أثر، يتأثر إذا رأل مصيبة، يعٍت يتأثر إذا رأل يعٍت كذا، يتأثر إذا حضر ميتان، يتأثر إذا رأل 
أليس كذلك؟ أما ٘تر عليو ىذه ا١تصائب كىو مثل اٞتبل ىذا، أعوذ با ىذا . فقَتان، يرؽ إذا رأل حزينان 

ال ٭تزنو بكاء اٟتزين، كمصيبة صاحب ا١تصيبة، كنوح الثكلى، ىذا ال تعده من البشر . ليس من البشر ىذا
 .أعوذ با من الشيطاف الرجيم

 ىذه تدخل كلمة (قَاَؿ َىِذِه رَْحَمٌة َجَعَلَ ا اللَُّو ِفي قُػُلوِب ِعَباِدهِ ): فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
تدخل ضمن النوع الثاشل من نوعي الرٛتة ا١تضافة إذل ا، كىي الرٛتة ا١تخلوقة، اليت ىي أثر   (َىِذِه رَْحَمةٌ )

اتصافو بصفة الرٛتة؛ ألف جعلها ا يف قلوب عباده، خلقها كأنز٢تا، كأكدع ىذه القلوب منها ما شاء أف 
فمنهم رٛتاء، أرقاء، ىم أجدر برٛتة ا، كمنهم من ىو أقل من ذلك، كمنهم من تنعدـ الرٛتة يف . يودع
 .قلبو

 :ىنا مسألة أك مسائل (َوِإنََّما يَػْرَحُم اللَُّو ِمْن ِعَباِدِه الرَُّحَماءَ ) :ٍب عقب بقولو

:  كحديث أسامة ىذا(ََّل يَػْرَحُم اللَُّو َمْن ََّل يَػْرَحِم النَّاسَ ): أف حديث جرير السابق: ا١تسألة األكذل
 . يؤسساف لقاعدة كىي أف اٞتزاء من جنس العمل(َوِإنََّما يَػْرَحُم اللَُّو ِمْن ِعَباِدِه الرَُّحَماءَ )

فمن كاف رحيمان من الرٛتاء، قابلو ا ْتظ . ا عز كجل يقابل العباد جزاءن من جنس ما يصنعوف
. كمن كاف أيضان خبيثان قاسيان ظا١تان معذبان للناس، قابلو ا من سخطو كعذابو جزاء ما فعل. أكفر من رٛتتو

                                                 

. 1582: رقم حديث 504 ص/  1 ج سننو يف ماجو ابن (1)
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ْحَ اُف﴾: فاٞتزاء من جنس العمل على حد قوؿ ا تعاذل يف سورة الرٛتن ْحَ اِف ِإَّلَّ اإْلِ  (1)﴿َىْل َجَزاء اإْلِ
 .مع الفارؽ ا٢تائل العظيم بُت أفعالنا البسيطة ادكدة، كبُت عفو ا، ككرمو، كٕتاكزه العظيم

كاف او ماؿ )).  اٝتع ٢تذه القصة((كاف رجل فيمن كاف قبلكم)): قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
فكاف يقوؿ .. كل من أتاه ي تدين منو ماَّلً لي د حاجة يعطيو، فيو سماحة، وفيو. وكاف يداين الناس

لذي مالو القاامين على أموالو، إاا أتاكم الموسر يريد أف ي دد فأسقطوا عنو، َّل تأخذوا المبلغ كامل 
وىو يعني لو إسراؼ على نف و في . يعني، وإاا أتاكم المع ر فتجاوزوا عنو لعل اهلل يتجاوز عنا

 . (2 )((فيقوؿ اهلل جل وعَل لمَلاكتو نحن أحق أف نتجاوز عنو. جوانب أخرى

كقصة اليت ساقت الكلب ا١تاء كىي يعٍت حىت بغي من . ىذا اٞتزاء من جنس العمل، كوفئ بذلك
 .بغايا بٍت إسرائيل، غفر ٢تا بسبب ذلك، ك٨تو ذلك

فبقدر ما يرحم اإلنساف غَته، ك٭تسن إذل غَته، ٭تتسب عند ا جزاءن من جنس العمل، مع قطع 
. النظر عن ا١تقابلة أصبلن بُت ما تفعل كبينما يغمرؾ ا سبحانو كتعاذل بعفوه، كعافيتو، كإحسانو جل كعبل

 .ىذا ا١تسألة األكذل

قاؿ العلماء ىو خاص من جهة . اسم الرٛتن الذم تدكر عليو مباحث ىذا الباب: ا١تسألة الثانية
كقابلوه باسم الرحيم، كجعلوا اسم الرحيم عاـ من جهة اٝتو كلفظو، خاص . اٝتو، عاـ من جهة فعلو كأثره

 . من جهة أثره

كمعٌت ذلك أف الفرؽ بُت الرٛتن، أف الرٛتن كما قلنا يف أكؿ الدرس خاص با، ال ٬توز التسمي 
قالوا يف معٌت الرٛتن ىو ذك . لكن عاـ من جهة معناه. غَته بو، ىذا معٌت خاص من جهة لفظو كاٝتو

اإلنس، كاٞتن، كا١تبلئكة، كالبهائم، كاٟتيوانات، كا١تسلم، كالكافر، كالرب، كالفاجر، : الرٛتة للخبلئق كلها
رٛتن متكفل ٔتعاش ا٠تبلئق كأرزاقهم، كقياـ . آمنوا، كفركا، اعًتفوا، ال يغَت ذلك. كلهم يتقلبوف يف رٛتة ا

 .ىذا معٌت عاـ من جهة أثره. أموره سبحانو كتعاذل

كلذلك قلت يف أكؿ الدرس يف تفسَت اآلية، أف ىذين االٝتُت يضاؼ إليهما يف القرآف كل أفعاؿ 
ما ىي أفعاؿ الربوبية؟ ا٠تلق، كالرزؽ، كاإلحياء، كاإلماتة، كنفع ا٠تلق بشىت ا١تنافع من ا١تعاش . الربوبية
 .كغَته

                                                 

  .60: الرٛتن (1)
. 2226: رقم حديث 34 ص/  2 ج مستدركو يف اٟتاكم (2)
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فلما كاف خاصان با ال يتسمى بو غَته، اندرج ٖتتو عمـو يف أفعالو كأثره، فاندرج كل ٖتت ا٠تلق، 
٨تن كخلق عباد  أليس كذلك؟ . كىذا يقابل من جهة العباد ٔتا ييعرؼ بنوعي العبودية. كل ا٠تلق

 :العبودية ىذه ٢تا ذات قسمُت

ينتظم كل من سول ا، كل ما سول ا عبد ، ٔتعٌت ٥تلوؽ خلقو ا، عرؼ أـ دل :  قسم عاـ
٨تن عباد ا مسلمنا، ككافرنا، مشسنا، . يعرؼ، آمن أـ كفر، اعًتؼ أك جحد، ىذا ال يغَت يف ذلك شيئان 

كىذا معٌت . كقمرنا، أرضنا، كٝتاؤنا، ا١تبلئكة، اٞتاف، البهائم، كلنا خلق ا، عبيده، ما شاءه ا فينا يقع
شوؼ ا١تناسبة اآلف كا١تقابلة ماذا؟  (1)﴿ِإف ُكلُّ َمن ِفي ال ََّماَواِت َواْْلَْرِض ِإَّلَّ آِتي الرَّْحَمِن﴾:  قولو
قابل بُت اسم الرٛتن الذم ىو اسم خصيص ، فهو خاص من جهة لفظو كاٝتو، عاـ من جهة " عىٍبدان "

﴿ِإف ُكلُّ َمن ِفي ال ََّماَواِت َواْْلَْرِض ِإَّلَّ مشولو ١تنافع ا٠تلق، فقابلو بعبودية عامة تنتظم ٚتيع ا١تخلوقات 
 .(2)وَُكلُُّ ْم آتِيِو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة فَػْردا﴾( 94)َلَقْد َأْحَصاُىْم َوَعدَُّىْم َعّداً ( 93 )آِتي الرَّْحَمِن َعْبداً 

اسم الرحيم عاـ من جهة لفظو، ٬توز . كىناؾ نوع آخر للعبودية ا٠تاصة، كىي تناسب اسم الرحيم
يقوؿ فبلف رجل رحيم كلبل ال؟ كال ال ٬توز؟ فبلف رجل رحيم ٬توز ىذا، ٬توز  . أف يتسمى غَت ا بو

فا ال . فهو فيو عمـو من جهة التسمي بو، لكن فيو خصوص من جهة أثره بالنسبة . الشك يف ذلك
﴿وََكاَف ماذا تقوؿ اآلية  . يرحم من عباده إال فئات معينة، ىذا أصل اٝتو الرحيم، الرٛتاء، كالراٛتوف

 قصر، كحصر، كخص أثر اسم الرحيم على فئة ﴿وََكاَف بِاْلُمْؤِمِنيَن﴾يف األحزاب  (3)بِاْلُمْؤِمِنيَن رَِحيمًا﴾
. كىذه تقابلها العبودية ا٠تاصة من العباد ﴿وََكاَف بِاْلُمْؤِمِنيَن رَِحيمًا﴾خاصة من عباده كىم ا١تؤمنُت 

يدخل فيها ا١تبلئكة، كيدخل فيها مؤمنو . كالعبودية ا٠تاصة ىي الذم عٌبد نفسو طوعان ، كىم ا١تؤمنوف
كٮترج عنها من ال ييكلف من أنواع ا١تخلوقات يف األرض، كٮترج . اٞتن كاإلنس، كما شاء ا ٦تا ال نعلم

فبل نصيب ٢تم الذين دل يدخلوا يف العبودية ا٠تاصة، . عنها قطعان عن ىذه العبودية الكافر، كا١تشرؾ ك٨توه
 .حظان يف اسم الرحيم، كٮتسر ذلك غَت الرٛتاء

بقدر ما يكوف إٯتانك عاليان، بقدر . كىنا تأٌب فائدة ا١تقابلة بُت اإلٯتاف كالرٛتة يف القلوب، ال تنفك
كبقدر ما يكوف استثمارؾ، كاستنزاؿ رٛتة ا عليك، كىي إحدل . ما يكوف الرٛتة نصيبك من الرٛتة عاليان 

 .فقارف بُت أمرين تتضح لك القضية. مفردات اٝتو الرحيم عليك عظيمان 

                                                 

. 93: مرصل (1)
. 95-93: مرصل (2)
. 43: األحزاب (3)
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_ ىذه مسألة مهمة جدان _ أيضان من ا١تسائل اليت ينبغي االعتناء هبا يف ىذا الباب، قاؿ العلماء 
إذا قاؿ أشهد أف ال إلو إال ا، صح . انعقاد إسبلـ كل من شهد  باأللوىية، بأحد ىذين االٝتُت شرطان 

طيب إذا قاؿ أشهد أف ال إلو إال الرٛتن ماذا تقولوف بناءن على ما ٝتعتم؟ طيب إذا قاؿ أشهد أف . إسبلمو
 :ال إلو إال الرحيم، أك إال العظيم، أك إال الكرصل، ماذا تقولوف يف ىذا؟ يف ا١تسألة قولُت اثنُت

أشهد أف : أشهد أف ال إلو إال ا، أك قاؿ: إذا قاؿ. ال ينعقد إال هبذين االٝتُت فقط: القوؿ األكؿ
 .ال إلو إال الرٛتن، صح ذلك

أشهد أف ال إلو إال : أرأيت لو قاؿ. يضاؼ إذل ىذين االٝتُت ما يشعر ٓتصوصية ا: كالقوؿ الثاشل
ايي ا١تميت مثبلن؟ أشهد أف ال إلو إال ا إال خالق السموات كاألرض مثبلن؟ أشهد أف ال إلو إال ا إال 

يعٍت بعضهم اعًتض قاؿ . رب العا١تُت؟ الصواب يصح؛ ألف ىذه يف الشرع بصرؼ النظر عن قناعتو ىو
أقوؿ أيضان ىذا القصد قد يأٌب أيضان حىت يف . كيف تقبل رٔتا يقصد برب العا١تُت غَت ا، أكرد بعضهم

فانتبو فمقاصد ا٠تلق ٭تاسبهم . أشهد أف ال إلو إال ا كليست يف قلبو: ا١تنافق يقوؿ. اسم الرٛتن كالرحيم
 لكن أنت كتشريع، ىل تقبل إسبلمو؟. هبا عبلـ الغيوب

٦تا ال ٬توز اتصاؼ " إال"صح عند أكثر العلماء ذلك، بشرط أف يكوف ما ذكره يف االستثناء بقولو 
 .كأبرز ذلك اسم ا، كاسم الرٛتن. غَت ا بو

فإذا قاؿ كالعظيم، . انعقاد ٯتُت كل من حلف باسم من األٝتاء الثابتة  حصران : مسألة ثالثة أيضان 
إال ركاية حكوىا يف مذىب الشافعية، أهنا ال . أك كالكرصل، أك كالرحيم، عند اٞتمهور تنعقد ىذه اليمُت

تنعقد إال هبذين االٝتُت فقط اليمُت؛ ألف تلك السماء يعٍت يتسمى هبا ا٠تلق كثَتان، فليس فيها من التميز 
فينبٍت ا٠تبلؼ يف انعقاد اليمُت على ىذين القولُت، كالصواب األكؿ كىو أف . ما يف اسم ا، كاسم الرٛتن

تنعقد اليمُت بكل اسم ثابت ، كبكل صفة ثابتة ، كٓتارينا إمامنا من أصحاب ىذا القوؿ؛ كلذلك 
إف قلت كحياة ا، كعزة ا، كقدرة " باب اٟتلف بعزة ا كقدرتو كحياتو: "سيأٌب لنا باب يف ىذه ا١تسألة

 .كل ذلك أٯتاف منعقدة على الصحيح، كسنحرر ىذا يف حينو إف شاء ا تعاذل. ا، كعلم ا

اٟتافظ قاؿ ىنا عندنا يعٍت كبلمان ٭تسن، أك ينبغي التنبيو . فائدة رابعة مهمة ىنا ٬تب التنبيو عليها
يف ىذا الباب كغَته، يًتجم بآية من القرآف _ رٛتو ا _ قاؿ اٟتافظ أف البخارم . عليو، كالتعليق عليو
١تا .  ٍب يأٌب ْتديث أك حديثُت، فيو معٌت داللة اآلية﴿ُقْل اْدُعوا اللََّو َأْو اْدُعوا الرَّْحَمَن﴾: كما ٝتعنا اآلف

 .جاء يف اآلية اسم الرٛتن، أتى ْتديث أك حديثُت التصاؼ ا هبذه الصفة
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يقوؿ اٟتافظ إنو يصنع ذلك تنزالن على قوؿ من ال يرل االحتجاج ْتديث اآلحاد، كأفراد األحاديث 
ك٨تن نعلم أف . يف العقائد، حىت تعتضد ٔتتواتر إٚتاعان، أك نص من القرآف كما يقوؿ كثَت من الطوائف

فبل ٭تتاج أىل السنة إذل تعضيد اٟتديث . مذىب أىل السنة خبلؼ ذلك، كالبخارم من ىذا القبيل
الصحيح كلو كاف فردان أك آحادان، إلثبات قضية اعتقادية غيبية، بإحدل ا١تعضدات سواءن بآية حىت لو 

تستقل السنة، يستقل اٟتديث النبوم، كلو كاف حديثان كاحدان، كلو كاف من األحاديث اآلحاد لبناء العقائد 
 .ىذا قوؿ مشهور ألىل السنة كالبخارم من ىذا القوؿ. عليو

كيدؿ على ذلك أنو ستأٌب معنا أبواب، ال آيات فيها، دل يًتجم بلفظ اآلية، كأتى فيها بأحاديث يف 
فهو إ٪تا يريد أف يقصد البخارم، أف ال يكاد تأٌب السنة بقضية اعتقادية، إال كيف . مسائل عقائدية كثَتة

 : ثبلث قضايا. القرآف إما مثلها، أك نظَتىا، أك أصلها

كما ىنا الرٛتة جاءت يف آيات كثَتة مضافة إذل ا صفة، كجاءت يف أحاديث نبوية : إما مثلها
 .مضافة إذل ا صفة

أليس ىذا يف القرآف . يف القرآف كيصف ا أنو ذك يدين جل كعبل: نظَتىا مثاؿ ذلك: أك نظَتىا
﴿َيُد الّلِو َمْغُلوَلٌة ُ لَّْت أَْيِديِ ْم َولُِعُنوْا ِبَما قَاُلوْا َبْل َيَداُه  اقرؤكا آلية ﴿َوقَاَلِت اْليَػُ وُد﴾موجودا؟ 

ا١تشهورة، يف لـو ا جل كعبل إلبليس يف امتناعو للسجود " ص"كيف آية  (1)َمْبُ وطََتاِف يُنِفُق َكْيَف َيَشاُء﴾
ـْ ُكنَت ِمَن اْلَعالِيَن﴾:  آلدـ قاؿ  (2)﴿قَاَؿ يَا ِإْبِليُس َما َمنَػَعَك َأف َتْ ُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكبَػْرَت َأ

ىذا النظَت اليداف صفة ذاتية غيبية، . كجاء يف السٌنة كصف ا جل كعبل بالقدـ، كجاء كصفو بالقدمُت
ىذا . شيء ذيكر يف القرآف كشيء ذكر يف السنة. كالقدماف صفة ذاتية غيبية غَت مكيفة كغَت مدركة الكنو

 .يف النظَت

الذاتية، كالفعلية، : كاألصل يف ذلك كما ىو معلـو القرآف ساؽ من صفات ا: أك األصل
 . كاالختيارية شيئان كثَتان 

.      ما ٝتعتم كصف ا باليدين، ككصفو بالعُت جل كعبل، كالوجو: من الصفات الذاتية    _ 
 .كما ا٠تلق، مثبلن استول على العرش، كنظائرىا: كالفعلية_

                                                 

. 64: ا١تائدة (1)
. 75: ص (2)
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 الغضب صفة (1)﴿َوَ ِضَب اللَُّو َعَلْيِ ْم َوَلَعنَػُ ْم﴾ما كرد يف القرآف؟ . كالغضب: كاالختيارية  _ 
 .اختيارية، من توابع ا١تشيئة

ىذا . ذاتية، كفعلية، كاختيارية: فالقرآف أصل كصف ا، كإضافة الصفات إذل ا باألنواع الثبلثة
 . ىو أصل ا١تسألة

فإذا جاء النيب صلى ا عليو كسلم، كصح عنو أنو أضاؼ ا صفة من النوع األكؿ ذاتية، أك من 
النوع الثاشل فعلية، أك من الثالث اختيارية، كجب قبوؿ ذلك مىت صح إليو السند؛ ألف أصل ذلك مؤصل يف 

فقد يأٌب يف السنة ما ىو مثيل للقرآف كما ىنا، كقد يأٌب ما ىو نظَت لو، كقد يأٌب ما يف القرآف . القرآف
 .أصلو كالعلم عند ا

ِة اْلَمِتينُ     بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُاو اْلُقوَّ
 

ِة اْلَمِتيُن ): _رٛتو ا _ قاؿ   بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُاو اْلُقوَّ
ثَػَنا َعْبَداُف َعْن أَِبي َحْمَزَة َعْن اْْلَْعَمِش َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَػْيٍر َعْن أَِبي َعْبِد الرَّْحَمِن ال َُّلِميّْ  َحدَّ

قَاَؿ قَاَؿ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َما َأَحٌد َأْصبَػُر َعَلى _ ر ي اهلل عنو _ َعْن أَِبي ُموَسى اْْلَْشَعِريّْ 
 .(َأًاى َسِمَعُو ِمْن اللَِّو َيدَُّعوَف َلُو اْلَوَلَد ثُمَّ يُػَعاِفيِ ْم َويَػْرزُقُػُ مْ 

ِة اْلَمِتينُ ) :_رٛتو ا _ قاؿ اإلماـ  ىذه اآلية  (بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُاو اْلُقوَّ
جاءت بعد اآلية العظيمة، اليت أخرب ا فيها بأنو إ٪تا خلق ا٠تلق من اٞتن كاإلنساف ليعبدكه، كيوحدكه، 

نَس ِإَّلَّ لِيَػْعُبُدوفِ : قاؿ ا تعاذل يف خواًب الذاريات. كيقوموا ٔتا ىو حق لو عليهم  ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ
ُ م مّْن رّْْزٍؽ َوَما ُأرِيُد َأف ُيْطِعُموِف ( 56) ِة اْلَمِتيُن﴾( 57)َما ُأرِيُد ِمنػْ  (2)ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُاو اْلُقوَّ

ليتمحض  ﴿َوَما َخَلْقُت﴾: فصٌدر ىذا السياؽ ٓتلق العباد، بإضافة ا٠تلق إذل نفسو بصيغة اإلفراد فقاؿ
 .ىذا الفعل فيو جل كعبل، ليتمحض استحقاقو للعبادة فيو أيضان جل كعبل

_ فلما كاف ىو خالقنا كال خالق غَته، كدل ٭تتج يف خلقنا إذل معُت، كإذل مساعد، كإذل معاكف 
كاف استحقاقو أف يعبد كحده ال شريك لو، مناسب لكونو ا٠تالق الرازؽ جل _ تعاذل ربنا تقدس جل كعبل 

 .كعبل

                                                 

. 6: الفتح (1)
. 58 -56: الذاريات (2)
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ُ م مّْن رّْْزٍؽ َوَما ُأرِيُد َأف ُيْطِعُموِف﴾ٍب  فيو إشعار بأنو إ٪تا خلق ا٠تلق لغَت حاجة  ﴿َما ُأرِيُد ِمنػْ
فتمحضت حكمة كغاية خلق ا٠تلق، يف أف ييعبد، كال شيء كراء ذلك، كما . ٔتعٌت الغٌت ا١تطلق التاـ. إليهم

يصنعو الناس من ٖتسُت كتغيَت أكضاع معاشهم؛ إ٪تا ىو ْتكم يعٍت حياهتم ا١تعيشية، كعقلهم ا١تعيشي، ال 
 .يدخل يف حكمة ا٠تلق، ال يدخل يف حكمة ا٠تلق

جاء يف بعض اآليات القرآنية دعوة . ٬تب أف نفرؽ_ ىذه قضية مهمة _ كلذلك ٬تب أف نفرؽ 
أك ثناؤه، أك إخباره بعبارة أدؽ أف ا٠تلق سيعمركف ىذه األرض، كأخربنا أنو خلت أمم _ جل كعبل _ ا 

كعمارة األرض يعٍت مطلوبة كناحية تقديرية معيشية . سابقة عمركا األرض أكثر ٦تا عمرىا من جاء بعدىم
ماداـ أننا ٥تلوقُت مركبُت على اٟتاجة، فاٟتجة تقضي لنا أف نبٍت داران، كأف نلبس . يقتضيها العقل ا١تعيشي

 كلبل ال؟ . ثوبان، كأف نأكل طعامان، كأف نشرب ماءن، كأف نتداكل
فهي طبيعة ما يسميو العلماء العقل ا١تعيشي، كىذا ىو الذم يعٍت يكدح فيو الناس، كيعملوف، 

ىذا ليس مقصودان يف حكمة ا يف خلق ا٠تلق؛ ألف البهيمة نفسها ٖتسن . كيتغَت، كيتطور، ك٨تو ذلك
١تاذا ال تأكل البهائم اليت تأكل األعشاب، ١تاذا . ذلك ْتسب كفايتها كحاجتها، فتأكل ما ترل أنو ينفعها

يسميو . ال تأكل اللحـو كالسمك ١تاذا؟ من عٌلمها؟ أك درست، أك كذا؟ ْتكم العقل الفطرم ا١تعيشي
 .العلماء العقل ا١تعيشي

عتب ا عليهم . كلذلك عتب ا على من كفركا بو، كغفلوا عن عبادتو، كاشتغلوا بعمارة األرض
آيات كثَتة منها . بأف ىؤالء انشغلوا بالعقل ا١تعيشي الذم ىو أصبلن من طبيعة اٟتياة، عن اٟتكمة الكربل

نْػَيا َوُىْم َعِن اآْلِخَرِة ُىْم ىذه فيو اآلية ىذه؟؟  ﴿يَػْعَلُموَف ظَاِىرًا﴾: قولو تعاذل ﴿مَّْن اْلَحَياِة الدُّ
 (1).َ اِفُلوَف﴾

فلما جاء يف آية الذاريات، ٤ٌتض اٟتكمة، ٤ٌتض اٟتكمة من خلقهم يف عبادتو، كذكر صفة ا٠تلق 
مع أننا نعرؼ أف أفعاؿ الربوبية يف القرآف تضاؼ إذل ا بصيغة اٞتمع، الداؿ . مضافة إليو بصيغة اإلفراد

ليتمحض فعل ا٠تلق يف  ﴿َخَلْقُت﴾: لكن ىنا قاؿ. خلقنا، كبعثنا، كأرسلنا، كأنزلنا، كأمثا٢تا: على التعظيم
من يعينو كقد كاف كال شيء من ا١تخلوقات سبحانو كتعاذل؟ . ذاتو ليمنع ا١تعُت عنو، ال معُت لو جل كعبل

 . فتمحض استحقاقو أف يعبد كحده ال شريك لو

                                                 

. 7: الرـك (1)
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فبل يذىب ا٠تلق يعٍت ينشغلوف ٔتا ىو غَت اٟتكمة اليت خلقوا من أجلها، من عمارة اٟتياة الدنيا، 
كإف كانت ىي بطبيعة العقل ا١تعيشي ىي كاردة عليهم، كٖتمد من ىذا اٞتانب فقط؛ ألف اإلنساف ٭تمد 

مد ىذا بطبيعة العقل ا١تعيشي، كيستوفيو العقبلء؛ بل رٔتا . إذا فعل ما يصلح لو، كابتعد عن ما يضره، ٭تي
 .غَت العقبلء تشًتؾ يف شيء من ذلك، ْتكم الغريزة كالعقل ا١تعيشي، الذم ىداىا ا ٢تا

فإذا دل ٖتصل، أك كقع فيها ا٠تلل، . لكن عبادة ا جل كعبل ىي اٟتكمة ا١تتمحضة من خلقنا
ُ م مّْن رّْْزٍؽ َوَما ُأرِيُد َأف ُيْطِعُموِف﴾:كلذلك قاؿ بعدىا  ليشعر باستغنائو عنهم، كليخرب بأنو  ﴿َما ُأرِيُد ِمنػْ

 .إ٪تا خلقهم من أجل ذلك ال من حاجة إليهم

ِة اْلَمِتيُن﴾ٍب جاء باآلية اليت صدر هبا البخارم  أختم كنؤجل شرح  ﴿ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُاو اْلُقوَّ
 .األٝتاء ىذه كمناسباهتا للدرس القادـ

ِة اْلَمِتيُن﴾أختم بأف   ىذه قراءة اٞتماىَت، لكن  جاء يف حرؼ من ﴿ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُاو اْلُقوَّ
ِة اْلَمِتيُن﴾القراءات كىي قراءة ٭تِت بن كثاب كغَته، قرأىا ىكذا   بالكسر ﴿ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُاو اْلُقوَّ

ىو ٤تلها الرفع؛ ألهنا معطوفة على الرزاؽ؛ ألنو ىو الرزاؽ . ىذا ما يسميو العلماء ا٠تفض باجملاكرة. با٠تفض
  أيضان ﴿ُاو اْلُقوَِّة﴾ مرفوعة، ﴿الرَّزَّاُؽ﴾. ٤تلها مرفوع، كا١تعطوفات قطعان تتبع ما عطفت عليو إعرابان 

 .مرفوعة
 كىي معطوفة، العطف إذا ألغيت حركفو، بعضهم يسميو عطف النسق، ما ﴿اْلَمِتيُن﴾١تا جاء لػ

أجرل األٝتاء ٣ترل .  مثل الرٛتن بسم ا الرٛتن الرحيم، عطف نسق،ٖتتاج فيو حركؼ العطف حىت
 .كاحدان، كأسقط اٟترؼ، ما ٨تتاج لو

فأتبع كلمة . فهمت حرؼ العطف الذم تعودنا أف يعطف بو ا١تعطوؼ على ا١تعطوؼ عليو
 ﴿ُاو﴾  القوة ٥تفوضة ألهنا مضافة إذل ﴿ُاو اْلُقوَِّة﴾ىنا اقرأ  (القوة) للكلمة اليت قبلها ككلمة ﴿اْلَمِتيُن﴾

 لفظان إتباعان لشكلة اليت قلبها كإف كاف ٤تلها الرفع، ىذا يسمونو يف علم اللغة ﴿اْلَمِتيُن﴾فخفض كلمة 
ال يغَت يف ا١تعٌت، لكن استسهاالن االنتقاؿ من مكسور إذل مرفوع، الرفع أقول اٟتركات . العطف باجملاكرة

 .كما تعلم، كالكسر أضعفها
، ﴿اْلَمِتيُن﴾أنت رٔتا ما تشعر بذلك؛ ألنك تقف على كلمة . كاالنتقاؿ فيو كلفة على اللساف

ِة اْلَمِتيُن﴾لكن ال تقف تشعر هبذا   ٖتتاج أف تعد نفسك رٔتا، حىت تظهر ﴿ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُاو اْلُقوَّ
 . إذا كصلت القراءة﴿اْلَمِتيُن﴾ضمة 
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فيحِت بن كثاب يف قراءتو كىي طبعان ليست معدكدة يف السبعة، لكنها يعٍت ذكر ىذا با١تناسبة، 
ِة اْلَمِتيُن﴾خفض إتباعان للشكلة اليت قبلها تسهيبلن  مثلها قراءة منسوبة أليب  ﴿ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُاو اْلُقوَّ

 شوؼ الرفع اآلف (1)﴿يُػْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ﴾: عمرك بن العبلء، أحد القراء ا١تشهورين آلية سورة الرٛتن
﴿مّْن  ككلمة ﴿ُشَواٌظ﴾معطوفة على  ﴿َوُنَحاٌس﴾ على أف (3)﴿َوُنَحاٌس﴾كل القراء يقولوف  (2)﴿مّْن نَّاٍر﴾

﴿ُشَواٌظ مّْن نَّاٍر َوُنَحاٌس َفََل فهمت كال ال؟ ىكذا القراءة .  دخلت ىنا لتعريف نوعية الشواظ ىذانَّاٍر﴾
مثل ما صنع  ﴿ُشَواٌظ مّْن نَّاٍر َوُنَحاٌس﴾: القراءة اليت نسبت إذل أيب عمرك ىذا قرأىا ىكذا (4)تَنَتِصَراِف﴾

يسمى ا٠تفض باجملاكرة لتسهيل، كىو كارد يف كبلـ العرب . خفض لفظي فقط (ا١تتُت)٭تي بن كثاب يف 
 .نكتفي اليـو هبذا القدر. كأشعارىم، ال نشغلكم كثَتان 

 .كاٟتمد  كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا. زادنا ا كإياكم علمان كنفعان كخَتان كىدل
 

 

 
 الدرس الخامس

 

إف اٟتمد  ٨تمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا، . بسم ا الرٛتن الرحيم
كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال . من يهده ا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو. كسيئات أعمالنا

 .شريك لو، كأشهد أف نبينا ٤تمدان عبده كرسولو، صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان كثَتان 

 : أما بعد

ِة اْلَمِتينُ ) :_رٛتو ا _ قاؿ اإلماـ البخارم   (بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُاو اْلُقوَّ
ىذه اآلية اليت ترجم هبا اإلماـ البخارم ىذا الباب من كتاب التوحيد من اٞتامع الصحيح، جاءت يف 

سباؽ بياف ا تعاذل للغاية، كاٟتكمة من خلقو للجن كاإلنس، كىو أف ا عز كجل إ٪تا خلق اٞتن كاإلنس 
. ليعبدكه كحده ال شريك لو، دل ٮتلقهم استكثاران من قلة، كال استنصاران من ضعف، كال استغناءن من فقر

                                                 

. 35: الرٛتن (1)
. 35: الرٛتن (2)
. 35: الرٛتن (3)
. 35: الرٛتن (4)
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تعاذل ا كتقدس فهو الغٍت سبحانو كتعاذل، القوم ا١تتُت، الذم ال ٭تتاج إذل من يعينو، كال ٭تتاج، كليس 
 .ذك حاجة أصبلن 

نَس ِإَّلَّ لِيَػْعُبُدوِف﴾: قاؿ ا تعاذل ُ م مّْن : ٍب عقبها بقولو (1)﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ ﴿َما ُأرِيُد ِمنػْ
كمن معاشل الصمد، ىو الذم ال يطعم . ألف ا عز كجل ىو الصمد (2)رّْْزٍؽ َوَما ُأرِيُد َأف ُيْطِعُموِف﴾

﴿ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُاو الصمد . الطعاـ، كال يشرب الشراب، كليس بذم حاجة أصبلن سبحاف ا كتعاذل
ِة اْلَمِتيُن﴾ . اْلُقوَّ

كىذه اآلية تدؿ على أف ا جل كعبل، يريد أف يبُت لنا أنو إ٪تا خلق ا٠تلق، كأنز٢تم يف ىذه 
األرض، كابتبلىم با٠تَت كالشر، كركبهم على اٟتاجات، كالفقر، كابتبلىم بأنواع الببليا، لتظهر فيهم آثار 

من صفاتو أنو الرازؽ، فبلبد . من صفاتو أنو ا٠تالق، فبلبد من ٥تلوقات، أثر تلك الصفة. صفاتو العظيمة
من صفاتو أنو الغفور الرحيم، فبلبد من خلق يذنبوف، فيستغفركف . من ٥تلوقات ٖتتاج إذل الرزؽ كا يرزقها

من صفاتو أنو شديد العقاب، كأخذه أليم شديد، فبلبد من عباد كخلق يعصونو، يشاقونو، . فيغفر ا ٢تم
 .فيأخذىم كيهلكهم كيعذهبم

فمن أىم اٟتكم العظيمة لوجود ا١تخلوقات، أك إل٬تاد ا للمخلوقات، أف تظهر فيهم آثار صفاتو 
من ا٠تلق، كالرزؽ، كاإلحياء، كاإلماتة، كا١تغفرة، كالرٛتة، كا١تغفرة، كالتعذيب، كالنكاؿ، كالتدمَت، ك٨تو ذلك 

 .من الصفات

 اسم عظيم جليل ﴿الرَّزَّاُؽ﴾ ﴿ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ﴾: فقولو يف ىذه اآلية قولو تعاذل يف ىذه اآلية
 .دل يرد يف القرآف كلو إال ىنا. دل يرد يف القرآف الكرصل كلو إال يف ىذا ا١توضع الواحد. من أٝتاء ربنا  تعاذل

﴿ونَّْحُن نَػْرزُُقَك : كجاءت كصف ا برزؽ ا٠تلق يف آيات كثَتة بصيغة الفعل، كقولو تعاذل
 (5)﴿نَّْحُن نَػْرزُُقُكْم َوِإيَّاُىْم﴾ (4)﴿َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اَْلْرِض ِإَّلَّ َعَلى الّلِو ِرْزقُػَ ا﴾  (3)َواْلَعاِقَبُة لِلتػَّْقَوى﴾

 .فيضيف فعل الرزؽ إليو

                                                 

 .56: الذاريات(1)
 .57: الذاريات (2)
. 132: طو (3)
. 6: ىود (4)
. 151: األنعاـ (5)
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يقولوف  ﴿الرَّزَّاُؽ﴾ك. إال يف ىذا ا١توضع الواحد" اؿ"كدل يأت يف القرآف تسميتو باسم الرزاؽ ٤تبلن بػ
كسر ا١تسألة أف ا خلق . فٌعاؿ، من الرزؽ فعاؿ أم كثَت الرزؽ؛ بل إف أرزاؽ ا٠تلق كلهم متوقفة عليو

البد ٢تا من طعاـ، كشراب، كىواء، كدكاء، كعافية، . ا١تخلوقات كلها مركبة على الضعف، كاٟتاجة، كالفقر
 .كدفع لآلفات، كاستجبلب للخَتات، البد للخلق من ذلك
فلما ريكبوا على اٟتاجة، اليت ال يتصور انفكاكهم . ال يتصور انفكاؾ ا٠تلق عن اٟتاجة كالفقر مطلقان 

عنها، كاف ا جل كعبل ىو ا١تتكفل كالقائم بسد ىذه اٟتاجات، كما دٌؿ عليو اسم الرزاؽ، كدٌؿ عليو 
، أم القائم بشؤكف خلقو،  اسم الصمد، ىو الذم تصمد إليو ا٠تبلئق يف حوائجها، كدؿ عليو اسم القيـو

﴿َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اَْلْرِض ِإَّلَّ َعَلى الّلِو ِرْزقُػَ ا كأحوا٢تم، كأرزاقهم كما قاؿ ا تعاذل يف اآلية السابقة  
 .فالٌرزٌاؽ فٌعاؿ من الرزؽ (1).َويَػْعَلُم ُمْ تَػَقرََّىا َوُمْ تَػْوَدَعَ ا﴾

كلذلك ينبغي على ا٠تلق ماداـ أهنم ٤تتاجوف كفقراء، ال يتصور انفكاكهم قط عن اٟتاجة، كجب 
. عليهم أف يلجؤكا ٚتيعان إذل الغٍت ذاتان، كا١تقتدر ذاتان، كيطلبوا أرزاقهم منو، كينتظركىا منو سبحانو كتعاذل

   (2).﴿فَابْػتَػُغوا ِعنَد اللَِّو الرّْْزَؽ َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُو ِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف﴾: كلذلك كجهنا ربنا إذل ذلك فقاؿ

فمن طلب رزقان، أك حياة، أك شفاءن، أك نصران، أك سد خلة من غَت ا،  فقد ألقى حاجتو يف غَت 
 .٤تلها، كٞتأ إذل فقَت مثلو، كضعيف مثلو ليسد حاجتو، كترؾ باب الغٍت سبحانو كتعاذل

قلت لكم يف الدرس السابق، أف أٚتع القراء تقريبان على قراءة لفظ ا١تتُت يف ىذه اآلية بالرفع ﴿ًإفَّ 
. اللَّوى ىيوى الرَّزَّاؽي ذيك اٍلقيوًَّة اٍلمىًتُتي﴾ على أهنا كصف من أكصاؼ ا معطوفان على كلمة الرزاؽ، كىي مرفوعة
ماخبل قراءة ٭تِت بن كثاب كىي ليست من السبعة، فإنو قرأىا با٠تفض ﴿متًُت﴾ كىذه القراءة أحدثت يف 
بعض كتب التفسَت فهمان لآلية يعٍت غَت مستقيم، على أف ا١تتُت كصف للقوة كىي كلمة تسبق كلمة ا١تتُت 
كىي ٥تفوضة ﴿ذيك اٍلقيوًَّة اٍلمىًتًُت﴾ كبناءن عليو قاؿ الٌزٌجاج كغَته أف ﴿ا١تتُت﴾ ليس من صفات ا، كليس 

كإف كاف ىذا داخبلن يف معٌت . من أٝتائو، كىذا ىو اللبس الذم حصل؛ كإ٪تا ىو كصف للقوة با١تتانة
 .ا١تتُت، لكن ليس ىذا بسديد

كبناءن على ما كجو العلماء، كجهوا كلمة ﴿ا١تتُت﴾ ٥تفوضة على قراءة ٭تِت بن كثاب، على أنو 
خفض لفظي ليس معنويان، ٤تلها الرفع، على أهنا كصف اسم معطوؼ على اسم الرزاؽ، كىو مرفوع 

                                                 

. 6: ىود (1)
. 17: العنكبوت (2)
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. ﴿الرزاؽي ا١تتُتي﴾ لكن خفضها ٭تِت بن كثاب يف قراءتو لفظان، ٔتا يسمى عند علماء اللغة ا٠تفض للمجاكرة
فض لفظان مع بقاء حكمها  كىو أف يعمد إذل الكلمة، فينظر إذل الكلمة اليت تسبقها، فإف كانت ٥تفوضة ٗتي

كذكرت لكم أيضان أف يف القرآف . فالعطف أك ا٠تفض ىذا لفظي. اإلعرايب ٤تبلن على األصل كىو الرفع
شاىدان آخر على مثل ىذا الصنيع، كىو ا٠تفض باجملاكرة إتباعان لشكلة اليت قبلها، مع أف ٤تلها ليس ا٠تفض 

 .كإ٪تا الرفع، أك رٔتا النصب

كا١توضع الثاشل أك الشاىد الثاشل يف سورة الرٛتن على قراءة أيب عمرك بن العبلء كىو من القراء 
 ألهنا نائب فاعل ﴾ ه ﴿ُشَواظشوؼ مرفوعة  (1)﴾ ه ﴿يُػْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواظ: السبعة فإنو قرأ قولو تعاذل

فخفض أبو عمرك يف قراءتو كلمة  ﴿َوُنَحاٍس َفََل تَنَتِصَراِف﴾قرأ  ﴾ و ﴿يُػْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ مّْن نَّار
 ﴿َوُنَحاٌس﴾كىي ٥تفوضة لفظان، مع أف ٤تلها الرفع  (نار) إتباعا لشكلة اليت قبلها كىي كلمة ﴿ُنَحاٍس﴾

 . على قراءة اٞتمهور﴿ُشَواٌظ﴾ألهنا معطوفة يف ا١تعٌت على كلمة 

كىذا كارد يف كبلـ العرب كيف أشعارىم، كذكركا لو ابن عبد الرب كغَته شواىد كثَتة يف ا٠تفض 
كمن شواىد ذلك . باجملاكرة، كال يغرؾ ىذا ا٠تفض فتنظر إذل ٤تل الكلمة األصلي اإلعرايب، فتبٍت ا١تعٌت عليو

 :قوؿ امرئ القيس يف قصيدتو ا١تعلقة ا١تشهورة يقوؿ

 ..................... كأف ثبَتا

  .............................. 

   
 .جبل مشهور يف مكة اٝتو ثبَت

 كأفَّ ثىًبَتنا يف عىرىاًفً يًنً  كٍبًلوً 

  .............................. 

   
 . يعٍت يف كقت نزكؿ ا١تطر عليو

............................. 

 كبَتي أناسو يف ًّتىادو ميزىٌملً   

   
، لكن قصيدتو كلها على "مزملي " مزٌمل كصف لكلمة كبَت فمحلها الرفع، كاف األكذل أف يقوؿ 

كحقها " يف ّتادو مزملً "، "ّتاد"البلـ ا١تخفوضة، فخفض كلمة مزمل إتباعان لشكلة اليت قبلها كىي كلمة 
 .الرفع

 :كمنو قولو أيضان 

 فظلَّ طيهىاةي اللحم ما بػىٍُتى ميٍنًضجو 

 صىًفيفى ًشوىاء أك قىًدٍيرو ميعىجَّلً   

   

                                                 

. 35: الرٛتن (1)
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صفيفى : "فكاف األكذل لغة أف يقوؿ" صفيفى "حقها النصب ألهنا معطوفة على " قىًديػٍرو ميعىػجَّلً "
 :،"شواء"كلكن ىذا سيخل بوزف القصيدة، كركيها، فخفض إتباعان لكلمة " شواءو أك قديرى معجلى 

.............................. 

 صىًفيفى ًشوىاء أك قىًدٍيرو ميعىجَّلً   

   
كىذا لو شواىد كثَتة من أشهرىا قو٢تم البيت ا١تشهور . النصب" قىًديػٍرو ميعىػجَّلً "مع أف ٤تل كلمة 

 :الذم يرككنو يف كتب التفسَت كثَتان يقوؿ

 حي دارنا أعبلمها باٞتناب

 مثل ما الح يف األدصًل الكتابً   

   
، لكنو خفضها : فحق الشاعر أف يقوؿ. الكتاب فاعل، الح الكتابي  مثل ما الح يف األدصل الكتابي

كىذا يزيل الفهم ا٠تاطئ الذم ذكره الزجاج كغَته، أف . إتباعان لشكلة اليت قبلها، ك٤تلها اٟتقيقي الرفع
كخطؤه أنو ٛتل . ليس بالتارل معطوفان على الرزاؽ، فبل ٭تسب من أٝتاء ا؛ ألنو كصف للقوة (ا١تتُت)

 .يف قراءة ٭تِت بن كثاب على أنو خفض معنوم، كاٟتقيقة أنو لفظي (متُت)ا٠تفض يف كلمة 

 يف لساف العرب كلغتهم تأٌب على ﴿ُاو﴾ ىنا مسألة مهمة ﴿ُاو﴾، ﴿ُاو اْلُقوَِّة﴾: أما قولو
 : معنيُت

 ذك علم أم صاحب علم. ٔتعٌت الصاحب، ذك ماؿ أم صاحب ماؿ: ا١تعٌت األكؿ. 

 مالكها كاليت ىي : يعٍت مثبلن ذك الدار، أك ذك الكنائس. كتأٌب ٔتعٌت ا١تالك، مالك الشيء
 .ىكذا يف اللغة. يف ملكو

٭تق لك أف تستخدمها ٔتعٌت ا١تالك، كٔتعٌت الصاحب، . كأكثر أىل اللغة يعتربكف ا١تعنيُت كاحدان 
.  مضافان إليها شيء أك كصف أضيف إذل ا﴿ُاو﴾خصوصان عندما تأٌب كلمة . لكن يف القرآف ٗتتلف

 فيجب أف تنظر، يكوف ىذا ﴿ُاو﴾عندما يضاؼ شيء إذل ا يف القرآف العظيم، مستخدمان يف كلمة 
 :على نوعُت اثنُت

فإف كاف كصفان كمعٌت، .  فهو الوصف ا١تضاؼ إذل ا﴿ُاو﴾انظر إذل ما بعد كلمة : النوع األكؿ
 . قوالن كاحدان ٔتعٌت صاحب الشيء، ليس ٔتعٌت ا١تالك﴿ُاو﴾فتكوف 

 .كفيو أربعة شواىد يف القرآف، ال أظن كال أعتقد أف ىناؾ غَتىا

ألف .. مباشرة تعترب القوة صفة من صفات.  أم صاحب القوة﴿ُاو اْلُقوَِّة﴾: منها ىذا ا١توضع
أم صاحب . تكوف قوالن كاحدان ٔتعٌت الصاحب (ذك)فلما أضيفت إذل ا بلفظ . القوة صفة ككصف كمعٌت

 ._تعاذل كتقدس _ القوة، فتكوف القوة صفتو اليت اتصف هبا، القائمة بذاتو العلية 
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﴿َورَبَُّك يف أم سورة ىذه؟ يف األنعاـ ىذه؟  (1)﴿َورَبَُّك اْلَغُفوُر ُاو الرَّْحَمِة﴾: قولو تعاذل مثبلن 
ىنا قوالن كاحدان تقوؿ صاحب الرٛتة، فتكوف . ال تقل مالك الرٛتة.. أم صاحب اْلَغُفوُر ُاو الرَّْحَمِة﴾

 .الرٛتة صفتو اليت اتصف هبا، كقامت بو تعاذل

﴿ِاي   (2)﴿َ اِفِر الذَّنِب َوقَاِبِل التػَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِاي الطَّْوِؿ﴾: يف غافر يقوؿ جل كعبل
 : الطوؿ كصف، كىو يأٌب على معنيُت اثنُت كبل٫تا صحيح أف ينسب إذل ا الطَّْوِؿ﴾

أم ذك الغٌت :  ً ﴿ِاي الطَّْوِؿ﴾. ٔتعٌت الغٌت كالسعة، كىذا كصف حقيقي كصحيح: ا١تعٌت األكؿ
 كيأٌب ﴿ِاي الطَّْوِؿ﴾ىذه من معاشل . كالسعة، الذم يستوعب ا٠تبلئق كلها فضلو، كإحسانو، كإنعامو

 با، (14:57)كىذا . ٔتعٌت الشيء األبدم، الباقي، السرمدم، الذم ال يزكؿ، كال ٭توؿ (الطٍَّوؿ)أيضان 
. _تعاذل ا كتقدس _ فا سبحانو كتعاذل حي ال ٯتوت، كال يطرقو شيء من ا٠تلل كالنقص كالفناء 

كاإلنس كاٞتن ٯتوتوف، كل شيء سول ا معرض للفناء، كا٠تراب، كاالضمحبلؿ، كالزكاؿ، إال ا سبحانو 
منها قوؿ الشاعر، . ىذا معٌت كونو أبدم، باقي، سرمدم، كىذا ا١تعٌت صحيح، كلو شواىد يف اللغة. كتعاذل

 :كىو الًقطىامي يف قصيدتو ا١تشهور يقوؿ

 إنا ٤تيوؾ فاسلم أيها الطلل

 كإف بليت كإف طالت بك الطيل  

   
ال . أم كإف استلمتك األمور اليت ىي مستدٯتة يف حكم الزماف، مثل الفناء. الطيل ىنا ٚتع طوؿ

سيأٌب عليو يـو يتعرض .. ٯتكن شيء يف األرض ال يفٌت، أليس كذلك؟ مهما عاش، كمهما طاؿ، كمهما
كما أحسن قوؿ . فيو للًبلى، كا٠تراب، كالفناء، حىت الدنيا ىذه كلها ٢تا يـو كلبل ال؟ ىذا حكم قدرم زماشل

 :أيب ديرىٍيد يف مقصورتو ا١تشهورة، ١تا عرٌب عن ىذا ا١تعٌت بقولو يقوؿ

يًن ًإذا ما ًاستىولىيا  ًإفَّ اٞتىديدى

 .عىلى جىديدو أىدنياهي لًلًبلى  

   
كل يـو يتجدداف أليس كذلك؟ كل يـو ليل جديد كبعده هنار . اٞتديدين يقصد هبما الليل كالنهار

كل شيء يشملهما حكم . لكن ىذين اٞتديدين، حكم ٕتدد٫تا أبدم سرمدم إذل آخر الزماف. جديد
الليل كالنهار، مهما كاف جديدان، فإف جدة الليل كالنهار ستستلمو حىت تدنيو قطعان، كيقينان، ككاقعان إذل البلى 

 .كالفناء

 :كالشاعر يقوؿ

                                                 

. 58: الكهف (1)
. 3: غافر (2)
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.............................. 

 كإف طالت بك الطيل..........  

   
يعٍت مهما كنت جديدان أيها الطلل، فإنك ستبلى كستفٌت؛ ألف ًطوىؿ الزماف، كتعاقب الدىور، سنة 

 .﴿ُاو﴾ىذا ا١تثل الثالث لكلمة . كونية تدشل كل شيء إذل الفناء، كا٠تراب، كالنهاية

َ ا : ، يف موضعُت يف أكؿ السورة يقوؿ جل كعبل"الرٛتن"فيو مثل رابع كىو يف سورة  ﴿ُكلُّ َمْن َعَليػْ
﴾(26 )فَافٍ  َقى َوْجُو رَبَّْك ُاو اْلَجََلِؿ َواإْلِْكَراـِ فوصف نفسو باٞتبلؿ، كاإلكراـ، مضافان إليو  (1) َويَػبػْ
، كاإلكراـ من صفات ربنا جل كعبل كيف آخرىا قاؿ﴿ُاو﴾ػب ﴿تَػَباَرَؾ اْسُم رَبَّْك :  فيكوف اٞتبلؿ، كالكـر

﴾ كالكـر كاإلكراـ أيضان كصف كمعٌت أضيف إذل ا بصيغة .  اٞتبلؿ كصف كمعٌت(2)ِاي اْلَجََلِؿ َواإْلِْكَراـِ
كالصفة ىذه قائمة بذاتو، . فبلبد ٕتعلهما قطعا ٔتعٌت الصاحب، أم أنو صاحب تلك الصفة. (ذك)

 ._تعاذل ا كتقدس_سبحانو كتعاذل، دل يكن قط معطبلن عنها، كلن يعطل عنها قط يف الزمن القادـ 

ا أىل للجبلؿ كالتعظيم، . اٞتبلؿ كىو ٔتعٌت العظمة، كٔتعٌت ا٢تيبة، حىت يأٌب اٞتبلؿ ٔتعٌت ا٢تيبة
شى، كييتقى سبحانو كتعاذل كيأٌب يف كبلـ العرب اٞتبلؿ كاٞتلل، ٔتعٌت األمر العظيم، . كأىل ألف ييهاب، كٮتي

 .كيأٌب ٔتعٌت األمر ا١تهاب، الذم يفزع كٮتاؼ منو، كٯتلك على اإلنساف جوارحو ك٨تو ذلك

يهاب من أمَت، . كإف كاف مع األسف يصرفوهنا ا٠تلق ىذه ا١تهابة، كىذه اٞتبلؿ إذل ا١تخاليق مثلهم
حىت قاؿ . كيهاب من كزير، كيهاب من شرطي، كيهاب من ماشل عارؼ إيو، كيعطي اٞتبلؿ ١تن ال يستحقو

 . األصمعي كلمة جدان أعجبتٍت
 قرر أف كصف اٞتبلؿ، كمشتقاتو من التجليل، كاٞتبللة، ك٨توىا ال تليق ،األصمعي اإلماـ ا١تشهور

كخالفو بعض أىل اللغة كالسجستاشل كغَته، كأبو حاًب، كىو . إال با، فبل تصرؼ لغَته حكمان شرعيان 
كالشاعر يقوؿ ابن ٚتيل أك غَته، ٚتيل بن معمر . مردكد عليهم بأدلة كثَتة، ليس رٔتا اآلف موضع تفصيلها

يقوؿ، يعٍت يتجلل أطبلؿ معشوقتو كعادة الشعراء يعٍت ىكذا، يركح يبكي عند اٟتجارة البالية، كا٠تياـ 
 :كيقوؿ

 .....................رسم دار

  ............................... 

   
 ىي ٚتيلة القصيدة تسمعوف مطلعها

 رٍسًم دىارو كىقػىٍفتي يف طىلىًلوٍ 

 قىٍد قىضىٍيتي اٍليػىٍوـى ًمٍن جىلىًلوٍ   

   
                                                 

 27-26:  الرٛتن(1)
. 78:  الرٛتن(2)
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أطبلؿ يعٍت يشوفها كاد أف ٯتوت ١تا رأل . يعٍت كدت أموت من مهابة أطبلؿ صديقتو كصاحبتو
 .أطبلؿ، ىذا ال يليق إال با رب العا١تُت سبحانو كتعاذل

ال ٬توز صرؼ اٞتبلؿ، كالتجليل، كاإلجبلؿ، كاٞتبللة، كمشتقاهتا، كما يتفرع عنها من ا١تهابة، 
 .كا٠تشية، لغَت ذم اٞتبلؿ كاإلكراـ ربنا سبحانو كتعاذل

 كصفان أك معٌت، تعترب ﴿ُاو﴾فإذا كاف ا١تضاؼ إذل ا يف القرآف بكلمة . نعم، ىذا النوع األكؿ
 .ذلك صفة، كىي أربعة مواضع كما ٝتعتم

أما إذا كاف ا١تضاؼ إذل ا عينان، من أجناس ا١تخلوقات، فبل يكوف ذلك كصفان ، فهي تكوف 
﴿رَِفيُع الدَّرََجاِت ُاو :  قطعان ىنا با١تعٌت الثاشل، كىي ٔتعٌت ا١تلك مالك الشيء كقولو تعاذل مثبلن ﴿ُاو﴾

﴿رَِفيُع الدَّرََجاِت ُاو اْلَعْرِش يُػْلِقي يف أم سورة ىذه؟ يف غافر  ﴿رَِفيُع الدَّرََجاِت﴾  (1)اْلَعْرِش ﴾
كإف كنا ٨تن أىل السنة . العرش ٥تلوؽ من ٥تلوقات ا. أم مالكو، كخالقو ﴿ُاو اْلَعْرِش﴾ ،الرُّوَح﴾

 .نعتقد أف العرش أعظم ا١تخلوقات طرٌان، كىو سقف العادل كلو كلو
العرش انتظم . كل شيء من ا١تخلوقات، ما نعلمو كما ال نعلمو، كلو ٖتت قبة العرش يسبح

خلقو ا، . ىذا العرش العظيم، اٞتليل، اجمليد، ا١تهيب، ىو خلق من خلق ا سبحاف ا. ا١تخلوقات
كأكجده، مسبوؽ بالعدـ، كيعٍت جعلو ا أعلى ا١تخلوقات، كسقفها، كلو مبلئكة ٖتملو، كلو أطراؼ ينتهي 

﴿الَِّذيَن َيْحِمُلوَف اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُو ُيَ بُّْحوَف :  إليها، كحوؿ، ٖتيط بو ا١تبلئكة كتطيف بو قاؿ ا تعاذل
﴿ُاو اْلَعْرِش :  كيف سورة الربكج﴿ُاو اْلَعْرِش﴾: فلما يضيفوا إذل ذاتو جل كعبل بقولو (2)ِبَحْمِد رَبِّْ ْم﴾

ىذه اإلضافة إضافة ملك، أم أف ا مالك ىذا العرش، كخالقو، كمدبره، كىو الذم ٭تملو  (3)اْلَمِجيُد﴾
 .جل كعبل

إف كاف ا١تضاؼ معٌت، أك كصفان، تعترب معٌت  (ذك)فما أضيف إذل ا بكلمة . فيجب أف تفرؽ
ٔتعٌت ا١تلك  (ذك)عينان كخلقان، فتكوف ىنا  (ذك)كإف كاف ا١تضاؼ إذل ا بػ. الصاحب، كٕتعل ذلك صفة 

 .﴿ُاو اْلَعْرِش﴾: كقولو

                                                 

. 15: غافر (1)
. 7: غافر (2)
. 15: الربكج (3)
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  أم صاحب القوة، ﴿ُاو اْلُقوَِّة﴾ القوة معٌت من ا١تعاشل، كصفة من الصفات، فػ﴿ُاو اْلُقوَِّة﴾ىنا 
 .فالقوة صفتو

، (ذك)كجاء يف نصوص أخرل تسمية ا بالقوم، فدؿ على ىذه الصفة إضافتها إذل ا بلفظ 
 .كدٌؿ ليها اٝتو القوم سبحانو كتعاذل

 .ىنا عندكم يف الشرح، ٨تتاج إذل أف ننبو إذل بعض التنبيهات، دكنتها حىت ال أنساىا

نقل عن ابن . عن كثَت من الشرٌاح تفسَت القوة ٔتعٌت القدرة مثبلن _ رٛتو ا _ يفسر ينقل اٟتافظ 
فالقوة صفة . على قواعد أىل السنة ىذا ال يستقيم. بىطَّاؿ عندكم ىنا، كعن البيهقي أيضان أهنا ٔتعٌت القدرة

 .من صفات ا، كالقدرة صفة أخرل، كلذلك يعٍت ٬تب أف ننبو إذل الفرؽ
قد تقوؿ رل طيب ما الفرؽ بُت صفة القوة كصفة القدرة؟ إذا دل نقبل تفسَت القوة بالقدرة؛ ألف ىذا 

إذا دل نقبل ذلك، فبلبد أف نذكر فرقان معنويان . سيحيل صفة القدرة إذل القوة، سيحيل صفة القوة إذل القدرة
 .بُت كصف القوة ككصف القدرة فنقوؿ

ذكر أىل السنة طبعان من غَت الشركحات من كتب أخرل، أف القادر على الشيء، أنت تعرؼ 
الفرؽ، قد يقدر عليو كيستحق كصف القادر عليو، كلكن بنوع كلفة، كمشقة، كصعوبة، كجهد، أليس 

ارل ٬تيبوهنم يف التلفاز كل كاحد مثل البغل ... كذلك؟ تقوؿ فبلف يقدر أف يرفع ىذا مثبلن ا١تائة كيلو كلبل
كىو قدر أف يرفع كيستحق أف يسمى قادران على ىذا الفعل، . ما شاء ا يرفع، كيعطونو جائزة كيسفقوف

 .لكن بنوع كلفة، كجهد، كمشقة، كتعب، ىذا يف حق ا ملغي
فقوتو جل كعبل، اليت ىي . ١تاذا؟ ألنو ىو القوم. فا يقدر على كل شيء ببل كلفة، كال مشقة

قاؿ . صفتو، مٌكنتو من أف يفعل ما يشاء ببل مشقة، كال كلفة، كال جهد، كىذا منصوص عليو يف القرآف
حفظ السماكات كاألرض . حفظ السماكات كاألرض (1)﴿َوَّلَ يَػُؤوُدُه ِحْفظُُ َما﴾: ا تعاذل يف آية الكرسي

 .عمل ىائل عظيم؛ بل حىت العقل ال تكاد تتصوره
إمساؾ السماكات أف تزكؿ، كتقدير األقدار ىذه كلها، كمراقبة ا٠تلق، كالقياـ بأحوا٢تم كأرزاقهم، 

ىذا يفعلو جل كعبل كيقدر عليو ببل كلفة ١تاذا؟ . ىذا عمل ىائل عظيم، ال تستطيع عقولنا أف تتصوره
 أم ال ييٍكرًثيو، كال يكربو، كال يزعجو، فضبلن عن أف يعجزه حفظ السماكات ﴿َوَّلَ يَػُؤوُدُه ِحْفظُُ َما﴾لقوتو 

 فعرفت فيو فرؽ كال ما فيو فرؽ؟. كاألرض كالقياـ هبما

                                                 

. 255: البقرة (1)
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كىذه الكلفة، كا١تشقة، كاٞتهد، لنقص يف . قد يكوف قادران على فعل، لكن بكلفة كمشقة كجهد
أما الذم يفعل ما ييشاء، كيقدر على ما يريد فعلو ببل كلفة، القوة اليت ىي صفتو، ىي ميٍكنىتيو يف فعلو . القوة

 .كقدرتو على فعل ما يريد

اليهود ١تا زعموا كافًتكا بأف ا جل كعبل ١تا خلق السماكات . كآية اليت رد ا هبا على اليهود
كاألرض، انتهى كفرغ من خلق السماكات كاألرض يـو اٞتمعة، فاسًتاح أخذ إجازة يعٍت يـو السبت، ليزيل 

﴿َوَلَقْد َخَلْقَنا ال ََّماَواِت َواْْلَْرَض ":  ؽ"عن نفسو آثار اإلعياء كالتعب، فكذهبم ا كأنزؿ اآلية يف سورة 
نَػُ َما ِفي ِستَِّة أَيَّاـٍ َوَما َم ََّنا ِمن لُُّغوٍب﴾ ىذا لكماؿ القوة، اليت مٌكنتو كأقدرتو جل كعبل، كىو  (1)َوَما بَػيػْ

 .القادر ا١تقتدر القوم أف يفعل ما يشاء ببل كلفة كال مشقة

كل قادر غَت ا تفرضو، ال يستقل بالقدرة، ٭تتاج رٔتا يف أحواؿ كثَتة إذل األعواف : فارؽ آخر
 كلبل ال؟. كاألنصار

افًتض ملك على بلد ما، ىو قادر على ضبط األمور ىذا ا١تلك كىو فرد كاحد، كقادر على حفظ 
٭تتاج إذل جيوش، كعساكر، ككزراء، . ٦تلكتو، كحفظ نفسو، كتصريفو، لكن كحده؟ ال يتصور ذلك

.. كاعترب ذلك بأحوالك كأحواؿ. ال ٯتكن أف يستقل لوحده بفعل شيء من األشياء... كمستشارين، ككٌتاب
كيصح عقبلن كلغة أف تقوؿ فبلف قادر على ضبط أمر دكلتو، قادر لكن ليس . ال ٯتكن مهما كنت متمكنان 

٭تتاج . استقبلالن، لنقص فيو؛ ألنو ٥تلوؽ، فيو ضعف، فيو نقص، ماذا يضبط كماذا ٯتسك لوحده؟ ما ٯتكن
 . إال ا جل كعبل.. إذل جيوش جرارة حىت يتمكن من

فلكماؿ قدرتو ا١تبنية على ٘تاـ قوتو، ال ٭تتاج إذل األنصار، كال إذل األعواف، كال إذل ا١تستشارين جل 
كلقد كاف كال ٥تلوؽ جل كعبل، كىو ا٠تالق للخلق . يستقل بفعل ما يشاء كما يريد سبحانو كتعاذل. كعبل

 .كا١تقدر ٢تم، كا١تزيل ٢تم إذا شاء

فإحالة القوة إذل القدرة، إحالة . فصار عندنا فرقاف اثناف كاضحاف، بُت كصف القدرة، ككصف القوة
 . الوصف األصلي، الذم ىو تيبٌت عليو القدرة يف التصور العقلي

ِة اْلَمِتيُن﴾، ﴿اْلَمِتيُن﴾: أما قولو أيضان دل يرد ىذا االسم .  جل كعبل﴿ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُاو اْلُقوَّ
: لكن يف غَته جاء موضعاف أك ثبلثة، قاؿ ا تعاذل فيهما. يف القرآف كلو إال يف ىذا ا١توضع الواحد

                                                 

. 38: ؽ (1)
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كا١تتُت يف اللغة يأٌب ٔتعٌت الشديد، كما قالو ابن عباس، كيأٌب ٔتعٌت مهم  (1)﴿َوأُْمِلي َلُ ْم ِإفَّ َكْيِدي َمِتيٌن﴾
 . جدان ىذا ا١تعٌت، كيصح أف يضاؼ إذل ا يف معٌت ا١تتُت

كل قوم تفرضو، ككل قادر تفرضو سول ا، البد قطعان كضركرة ْتكم القانوف القدرم للخبلئق، 
كلبل ال؟ يتدرب رٔتا، كيصبح قويان، . ما يبقى قوم طوؿ عمره. كلبل ال؟ كنقص ما. أف يطرؽ قوتو ضعف ما

صحيح؟ أم قوم تفرضو سول ا، قوتو كقتية، آنية، مهما كاف . كبعد ٜتس سنُت يصبح ما يقدر ٯتشي
فقوتو متينة، كصفتو متينة . قادران أك قويان، سيطرؽ قوتو الضعف، كالوىن، كالًبلى، إال ا سبحانو كتعاذل

ٔتعٌت أنو جل كعبل ال يطرؽ كصفو بالقوة، ككصفو بالقدرة، كغَتىا من األكصاؼ، أم خلل، كأم نقص 
ك٬تب أف ننظر إذل ىذه . مهما طاؿ الزماف، قصر الزماف، ىذه ال اعتبار هبا يف أكصاؼ ا سبحانو كتعاذل

 :من جهتُت اثنتُت

دل يكن جل كعبل قط يف زمن ماضي تقدره معطبلن عن صفة من صفاتو : من جهة الزمن ا١تاضي
 .اٞتليلة، أك ناقصان كملها يومان من األياـ

كتنظر يف الزمن القادـ أيضان، لن يكوف يف الزمن القادـ قط، أف يطرؽ كصفان من صفاتو سبحانو 
كتعاذل شيء من ذلك، كلذلك ٬تب أف نعتقد على قواعد أىل السنة، أف ا سبحانو كتعاذل كاف كدل يكن 

على عبارة الطحاكم _ معو غَته، ككاف جل كعبل ّتميع صفاتو العلية، حىت قبل كجود خالق قبل أف ٮتلق 
. كرازقان قبل أف يرزؽ، كقوم، كمتُت، كعليم، حىت قبل كجود ا١تعلومات، كٖتققها يف أرض الواقع_ ا١تشهورة 

 .فيجب أف تعتقد ذلك

دل يطرقها نقص، فضبلن عن تعطيل كزكاؿ يف الزمن .  فصفاتو جل كعبل تامة كاملة، كىذا معٌت ا١تتُت
ىذا ىو األمر ا١تتُت، فهو . ا١تاضي، كلن يطرقها أيضان نقص فضبلن عن زكاؿ أك تعطيل يف الزمن القادـ

 . ٔتعٌت الشديد﴿اْلَمِتيُن﴾ىذا معٌت مهم جدان، مع ما نقل عن ابن عباس أف معٌت . كصف للصفة

عرفنا معناه .  من جهة ثانية أك ثالثة، من جهة كوهنا كصفان ذاتيان  جل كعبل﴿اْلَمِتيُن﴾يينظر إذل
 . قبل قليل، أنو مكتمل جل كعبل، كامل الصفات دل يطرقها قط نقص يف زمن ماضي كال قادـ

 فعلم ا سبحانو كتعاذل متُت، فبل يؤتى ﴿ِإفَّ َكْيِدي َمِتيٌن﴾:  ك٢تا معٌت فعلي، أشارت إليو آييت
  (2).﴿َّلَّ َيِضلُّ رَبّْي َوََّل يَنَ ى﴾:  من جهل سبحانو كتعاذل، كال من خفاء

                                                 

.  183: األعراؼ (1)
. 52: طو (2)
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كمن أكثر أسباب كركد ا١تضار على اإلنساف، عزكب العلم عنو، ٕتهل مضرة ىذا األمر، كٕتهل أنو 
سيصيبك يف ذلك ا١تكاف سوء، كٕتهل أف ىذا اإلنساف سيفعل بك كذا، كٕتهل، كتنسى، كتغفل، فتأتيك 

أخذه، كعذابو، كنكالو ألعدائو متُت، كذلك . ىذا ال سبيل لو إال ا، ١تتانة علمو سبحانو كتعاذل. اآلفات
قدـ ما شئت من ملوؾ الدنيا كّتيوشهم، ما يستطيع أف . من جهة لن يفلت منو أحد. من جهتُت اثنتُت

 . يربطوف كل ما يريدكف، تفلت منهم األمور من ىنا كىناؾ

كمن سوء ظن الكفار . كىذا منصوص عليو يف القرآف. ال يستطيع أحد أف يفلت من قبضة ا
كا١تشركُت، ككثَت من الفجار، كا١تنافقُت، كمن راف على قلوهبم معصية ا، أهنم يظنوف رٔتا جهبلن كتغريران 
للشيطاف هبم، ك٭تسبوف نظران ٠تفة تعظيم ا يف قلوهبم، أهنم رٔتا يفوتوف ا؛ بل قد يظنوف أهنم قد 

ـْ َحِ َب الَِّذيَن يَػْعَمُلوَف ال َّيَّْباِت َأف َيْ ِبُقونَا َساء : يعجزكنو كيسبقونو، ىذا منصوص عليو يف القرآف ﴿َأ
 (1).َما َيْحُكُموَف﴾

فإذا علمت أف ا متُت يف علمو، كيف حكمو، كيف قبضو، كيف أخذه، ال ٯتكن أف تظن با ىذا 
 أم يفوتونا، فبل ﴿َيْ ِبُقونَا﴾كمعٌت . الظن أنك ستسبق ا فيفوتك، فبل يطلبك بذنوبك كال ّترائمك

 .٨تصي عليهم مثاقيل الذر من أعما٢تم، كيغلطوننا اٟتساب يـو القيامة

يظن أف ٬تي مثل ما ىو يف الدنيا فهلوم كده، كيلخبط اٟتسابات، . ىكذا ذكر ابن عباس كغَته
كىذا الظن حقيقي، كإذل يـو القيامة بعض ا٠تلق يف ا١توقف األكرب، كا١تشهد . يظن بعض اٞتاىلُت ىكذا

اقرأ اآلية يف سورة اجملادلة . األعظم الذم تطيش فيو العقوؿ، ٭تسبوف أهنم رٔتا بالكذب، يركجوف على ا
َعثُػُ ُم اللَُّو َجِميعًا﴾:  قولو تعاذل ﴿فَػَيْحِلُفوَف َلُو َكَما َيْحِلُفوَف َلُكْم َوَيْحَ ُبوَف  ماذا يصنعونو؟ ﴿يَػْوـَ يَػبػْ

 حسب الكبلـ، كالكذب، كالزكر، كالبهتاف، كاألٯتاف الكاذبة ٘تشي، ىذا ال يزاؿ إذل (2)أَنػَُّ ْم َعَلى َشْيٍء﴾
 .ذاؾ اليـو يظن با ظن السوء

فا أخذه، كقبضو متُت، . فا١تتُت يف علمو، كيف أخذه، كيف حسابو، ال يظن بو ىذا الظن أبدان 
﴿َفَذْرِني  (4)﴿َوأُْمِلي َلُ ْم﴾(3)﴿َسَنْ َتْدرُِجُ م﴾ :لذلك قاؿ. ككيده ١تن يكيدكف بدينو كعباده أيضان متُت

                                                 

. 4: العنكبوت (1)
. 18: اجملادلة (2)
. 44: القلم (3)
. 183: األعراؼ (4)
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 ماذا أصنع هبم؟ قاعدين مائة سنة يكذبوف كيفًتكف على ا الكذب (1)َوَمن ُيَكذُّْب ِبَ َذا اْلَحِديِ ﴾
  (2).َوأُْمِلي َلُ ْم ِإفَّ َكْيِدي َمِتيٌن﴾( 44 )﴿َسَنْ َتْدرُِجُ م مّْْن َحْيُ  ََّل يَػْعَلُموفَ 

البد للذنوب، كاآلثاـ، كمشاقاة ا من آثار، البد ٢تا : يقوؿ_ رٛتو ا _ يقوؿ اإلماـ ابن القيم 
كا يعامل خلقو كيعاقبهم ٔتا يفعلوف، كٔتا ٬تنوف، كٔتا يفًتكف عليو، كٔتا يتجاكزكف من حرمات . من عقوبة

يقوؿ ابن القيم إحدا٫تا ىي األعظم يف ظاىر النظر، بينما األخرل ىي األعظم يف . بإحدل عقوبتُت
 .حقيقة األمر

األعظم يف ظاىر النظر، أف يأخذؾ ا أك يأخذ العاصي ىذا كما أخذ أمم سابقة، كال يعجزه 
 كمعٌت صرب ا سبحانو (َما َأَحٌد َأْصبَػرُ ): كما سنقرر ىذا رٔتا يف اٟتديث عند قولو. شيء سبحانو كتعاذل

إيش قلت؟ العقوبة، نعم . ال كصرب ا١تخلوقُت كما سنذكر إف شاء ا. كتعاذل، ٟتكم عظيمة استدراجية
كلكن األخرل كىي األسوأ يف اٟتقيقة، كىي أف . العقوبة، ىذه قد تكوف رٛتة للعاصي ىذا، يطهره ا هبا

صحتو طيبة، تسعُت سنة ما صار لو كال حىت سخونة . ا ٯتلي ٢تذا الظادل، كلذلك الفاجر، كلذلك ا١تنافق
أعوذ با من الشيطاف، أموالو تزيد ما تنقص، كل ما يريد أف يفعل يفعل، كما أصابو من قوارع الدنيا 

َوأُْمِلي َلُ ْم ِإفَّ َكْيِدي ( 44 )﴿َسَنْ َتْدرُِجُ م مّْْن َحْيُ  ََّل يَػْعَلُموفَ ىذا أراد ا بو أمران عظيمان . شيء
. َمِتيٌن﴾

َنُفِ ِ ْم ِإنََّما نُْمِلي َلُ ْم :  فسرهتا آية آؿ عمراف ٌر ْلّْ ﴿َوَّلَ َيْحَ َبنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا أَنََّما نُْمِلي َلُ ْم َخيػْ
 .﴿اْلَمِتيُن﴾ىذا معٌت   (3)لِيَػْزَداُدوْا ِإْثماً َوَلْ ُم َعَذاٌب مُِّ يٌن﴾

ثَػَنا َعْبَدافُ ):  _رٛتو ا _ قاؿ البخارم .  إذا ندخل على اٟتديث اآلف  قلت لكم غَت مرة (َحدَّ
عبداف، لقبو كاٝتو عبد ا بن عثماف بن جبلة بن أيب ركاد، العتكي ا١تكي، كلو شقيق من شيوخ البخارم 
. يف الصحيح، مٌر معنا أكثر من مرة اٝتو شاذاف، أك لقبو شاذاف، كاٝتو عبد العزيز بن عثماف بن أيب ركاد

 .فأنت بُت عبداف كشاذاف

 .  السكرم، اإلماـ ا١تشهور، اٝتو ٤تمد بن ميموف(َعْن أَِبي َحْمَزةَ )

 . ىو سليماف بن مهراف(اْْلَْعَمشِ )

                                                 

. 44: القلم (1)
. 45-44: القلم (2)
 .178: آؿ عمراف (3)
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 .  الواليب األسدم موالىم، اإلماـ التابعي ا١تشهور(َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَػْيرٍ ) 

الذين .  ىذا تابعي جليل، كىو أحد أعمدة القراءة، قراءة القرآف(َعْن أَِبي َعْبِد الرَّْحَمِن ال َُّلِميّْ )
قرأ القرآف . نقل القرآف غظان طريان كما أينزؿ من أفواه الصحابة. تكاد يكوف كاسطة عقد يف أسانيد القراءات

كأكثر أسانيد القراءات . على عثماف، كعلى علي، كعلى زيد بن ثابت، كعلى أيٌب، كبار قراء الصحابة
 .ا١تشهورة، ترجع إليو إذل أيب عبد الرٛتن السلمي

اٝتو عبد ا بن حبيب بن ربيعة السلمي، كويف . ٍب ىو ٤تدث كما تسمعوف، كعابد، ناسك زاىد
 .من الكوفة، عٌمر حىت بلغ تسعُت سنة، كتويف سنة سبعُت أك ٨توىا

من عمر . من ا١تعلومات ا١تهمة، دل يفتو من الصحابة يف الراية سول الصديق أيب بكر كأيب عبيدة
 .كمن بعد أدركهم كركل كٝتع منهم، عمر، كعثماف، كعلي، كابن مسعود، فاتو الصديق، كفاتو أبو عبيدة

َعْن أَِبي ُموَسى اْْلَْشَعِريّْ قَاَؿ قَاَؿ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َما َأَحٌد َأْصبَػُر َعَلى َأًاى َسِمَعُو )
أنت ١تاذا تصرب على أمر يكربك أك يسوؤؾ؟ فيو . الصرب من ا٠تلق قد يكوف ألسباب كثَتة (ِمْن اللَّوِ 

كلبل ال؟ فتصرب، تصرب . من ذلك رجاء العاقبة اٟتميدة للصرب يف الدنيا كاآلخرة. أسباب تدفعك إذل الصرب
على ألكاء الدنيا، تصرب عن معصية ا فبل تفعلها، تصرب على طاعة ا فتأتيها، تصرب على ا١تكاره، تصرب 

١تاذا؟ ألنك ترجو من صربؾ ىذا عاقبة ٛتيدة يف الدنيا كاآلخرة، كالصرب خَت كلو . على األقدار اليت تصيبك
 .البد من الصرب. نصف اإلٯتاف أك كما جاء يف اآلثار. باٞتملة

مريض داركا بو ا١تستشفيات، كٌدكه . قد يصرب اإلنساف عجزان، يعٍت كما نقوؿ ٨تن  صابر غصبان عنو
 إيش مسوم يعٍت؟ (1)﴿فَاْصِبُروا َأْو ََّل َتْصِبُروا َسَواء َعَلْيُكْم﴾مريض يصرب غصبان عنو ىذا .... ألمريكا 

صاح، ما صاح، بكى، . أجيبوشل معشر العقبلء، ىذا صرب اضطرارم، غصبان عنو؛ ألنو ما لو حالة غَته
 .ضرب، خبط، ال يرد ذلك يف األمر شيئان 

يقهره عدك أك آذاه فيصرب لعجزه عن أخذ حقو، كمدافعة، قد . قد يصرب عجزان عن االنتقاـ مثبلن 
ال يصرب ا جل كعبل انتظار . أسباب صرب ا١تخلوقُت كثَتة، ىذه كلها ال تأٌب يف صرب ا. يصرب ضعفان 

جل _   ال يصرب عجزان عن دفع أمر يكرىو (2)﴾ ً ﴿َولِلَِّو َعاِقَبُة اْْلُُمور!ينتظر عاقبة ٦تن جل كعبل؟. عاقبة
 ليس صربه من ىذا الباب؛ إ٪تا صربه من أم باب؟. كأخذ حقو ٦تن يعاديو من ا١تخلوقُت_ كعبل 

                                                 

. 16: الطور (1)
. 41: اٟتج (2)
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ايش معناه . حىت تفهم معٌت األذل بعد قليل. صربه أكالن من جهة أف ا٠تلق ٚتيعان لن يبلغوا ضره
ما استوعبوا كلمة . كفيو ٧تيب على بعض ما قالو بعض الشراح يف معٌت األذل. على أذل ٝتعو من ا

ما استوعب بعض الشراح كيف أف .  مثبلن (1 )((بن آدـايؤايني )):  كنظائرىا كقولو(َعَلى َأًاى َسِمَعوُ )
 .ا١تخلوؽ يؤذم ا، ىذا نوع ضرر يوصلو ا١تخلوؽ إذل ا٠تالق

كقد علمنا بالقواعد كاألصوؿ العظيمة، أنو ال يبلغ ا٠تلق كلهم كلو اجتمعوا ضر ا٠تلق سبحانو 
يا عبادي لو أف أولكم وآخركم وإن كم وجنكم )): كما يف اٟتديث القدسي حديث أيب ذر. كتعاذل

 ال يضر ا شيء سبحانو (2 )((كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص الك مما عندي شيء
فليس صربه انتظار عاقبة، فلو  .لو كل ا٠تلق كفركا، كفجركا، كشاقوا ا، كادعوا، لن يبلغوا ضره. كتعاذل

 . كال عجزان عن أخذ حقو من عدكه. عاقبة األمور

 .فيضركه_ ىذا من جهة _  ألهنم ما بلغوا ضره :أكالن 

قبل قليل  (ا١تتُت)أما عرفنا يف كلمة . حىت يرتبط مناسبة اٟتديث باآلية اليت ترجم هبا البخارم: ثانيان 
أف من معانيها أف ا يستدرج الفاجر، كيستدرج ا١تنافق، يعطيو ٜتسُت سنة يعبث، كستُت سنة يلعب، 

 . استدراجان لو، ىذا ىو معٌت الكيد ا١تتُت.. كتسعُت سنة يفجر

إذا . ىذا ىو الصرب، يصرب استدراجان لو، ليوقعو يف شر أعمالو، فبل ٬تد لو مسلكان كال سبيبلن للنجاة
. من يقـو لكيد ا سبحانو كتعاذل، كمكره، كمتانة كيده. عامل ا العبد هبذه ا١تعاملة انتهى ىذا، انتهى

 .فصربه من ىذا الباب
ىو إ٪تا يصرب جل كعبل؛ ألنو قضى كقدر أنو البد أف تظهر كل آثار صفاتو يف : قاؿ أىل العلماء

فبلبد أف ٯتد يف ا١تدة . خلقو، كمنها تعذيبو ١تن أراد تعذيبو، كإىبلكو ١تن أراد إىبلكو، كرٛتتو ١تن أراد رٛتتو
قد يكوف بو خَت، أراد ا بو خَتان، فيعطيو ستُت سنة كٯتد يف . ٢تذا ك٢تذا، ٯتد يف ا١تدة ٢تذا حىت يتوب رٔتا

ىذا معٌت صربه، لتظهر آثار حكمتو كصفاتو  (3)﴿َويَػْفَعُل الّلُو َما َيَشاُء﴾٬تي بعد ستُت سنة يتوب، . عمره
يف خلقو، ال على معٌت ا١تدافعة، كعلى معٌت ا١تغالبة، كال على معٌت انتظار العاقبة، كال على معٌت العجز، 

﴿َأْو نُرِيَػنََّك الَِّذي َوَعْدنَاُىْم :  كما قاؿ سبحانو (4)﴿فَِإنَّا َعَلْيِ م مُّْقَتِدُروَف﴾:  عن أخذ حقو من عدكه
                                                 

. 8856: رقم حديث 354 ص/  8 ج األكسط معجمو يف الطرباشل (1)
. 2577: رقم حديث 1995 ص/  4 ج صحيحو يف مسلم (2)
. 27: إبراىيم (3)
. 42: الزخرؼ (4)
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َما َأَحٌد َأْصبَػُر َعَلى َأًاى ): فهذا معٌت قولو. كأياـ ا يف الكفار تدؿ على ذلك (1)فَِإنَّا َعَلْيِ م مُّْقَتِدُروَف﴾
 .(َسِمَعُو ِمْن اللَّوِ 

فنسبة الولد إذل ا . ا٠تلق يؤذكف ا٠تالق كما ٝتعنا اآلية ىنا، أك كبلـ النيب صلى ا عليو كسلم
 .أذل، يسمعو ا من ا٠تلق، كيصرب عليو ١تا علمنا من حكم كمعاشل صربه

. يف اٟتديث اآلخر ا١تشهور حديث النيب صلى ا عليو كسلم، يقوؿ فيما يركيو عن ربو جل كعبل
ي ب الدىر وأنا الدىر بيدي الليل والن ار أقلب ما )) ماذا يصنع؟ ((يؤايني بن آدـ)): يقوؿ جل كعبل

 .(2 )((كيف أشاء

١تا يأٌب ا٠تلق تصيبو مصيبة، فيذىب يسب الزماف كالدىر، كيتهمهم بكذا، ىو ما يسب، الزماف ما 
 . حىت يف اللغة يسمونو ظرؼ زماف. الزماف يف تعريف ا١تناطقة ظرؼ للفعل. ىو؟ ظرؼ للفعل

فالذم قدر ىذا القدر، كفعل ىذا الفعل، ليس الليل كالنهار، ٫تا ظرفاف للفعل، كالفاعل ىو ا 
 ._جل كعبل _ ا١تقدر ا١تدبر 

فسٌب الزماف كالدىر نظران ١تا أصاب اإلنساف ٦تا ال ٭تب، ك٦تا يكره، يؤكؿ بالضركرة سبان للمقدر 
 .((يؤايني ابن آدـ))فجعل ذلك أذية . ا١تدبر، الذم قدر ىذه األمور كىو ا سبحانو كتعاذل

من )) :قاؿ النيب عليو الصبلة كالسبلـ يف قصة كعب بن األشرؼ، يف اٟتديث ا١تشهور يقوؿ
فَّ الَِّذيَن يُػْؤُاوَف إ﴿:  كالقرآف يصدؽ ذلك قاؿ ا تعاذل(3 )((لكعب بن اْلشرؼ فإنو آاى اهلل ورسولو ِِ

 فأذية ا٠تلق حىت  ال تشكل عليك مع ما قررناه، كما ىو مقرر فطرة كعقبلن (4)اللََّو َوَرُسوَلُو َلَعنَػُ ُم اللَُّو﴾
ا جل كعبل أذيتو يفسرىا ما جاءت األذية . كشرعان، بأف ا٠تلق لن يضركا ا يف شيء سبحانو كتعاذل

مقركنة بو، نسبة الولد إذل ا أذية من ا٠تلق إذل ا٠تالق، كيف معناىا كل الشرؾ، سب الدىر أذية ، معاداة 
 .األنبياء كالرسل، كمعاداة أمر ا، كعدـ الرضا بو، نوع أذية  سبحانو كتعاذل

كل شريف عفيف، نظيف، يكرب عليو، كيغضبو، ك٭تفظو : يقوؿ العقبلء. معٌت األذية حىت سألت
إذا كاف ال يغضبك ما تيتهم بو زكران . أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ كىذا من الكماؿ. أف يتهم ٔتا ليس فيو

 .كهبتانان، فأنت يعٍت ال ٖتسب نفسك حىت من البشر

                                                 

. 42: الزخرؼ (1)
. 5274: رقم حديث 15 ص/  2 ج سننو يف الًتمذم (2)
. 1801: رقم حديث 1426 ص/  3 ج صحيحو يف مسلم (3)
. 57: األحزاب (4)



 

 97 

كتاب التوحيد                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

نعم اٟتمار، يا ٛتار، يا ".  ٛتاركمن استيغضب فلم يغضب فو: "الشافعي لو كلمة ٚتيلة يقوؿ
أما األبلو الثور اٟتمار ما . اٟتر الشريف تؤذيو الكلمة كلبل ال؟ كٖتفظو. كلب، يا جحش، ما فيو فائدة

 .كلب، يا ٛتار، مثل يا بطل، مثل يا شاطر، كلها كاحدة، أبلو ثور. يفهم شيء

كلذلك . كلما عظم عليو أف ييتهم ٔتا ليس فيو_ حىت من العقبلء _ فكلما ازداد شرؼ الشيء 
. قالوا أف أعظم أذية تعرض ٢تا النيب صلى ا عليو كسلم تدركف ما ىي؟ اهتامو ٔتا ىو أبعد الناس عنو

أربعُت سنة مثاؿ لؤلمانة، كالصدؽ، كالشرؼ، كالطهر، فجأة يصبح ٣تنوف، أنت ٣تنوف، أنت ساحر، أنت 
 .ىذا يكرب على الشريف، ك٭تفظو، كيغضبو. كاىن، أنت، أنت

كالغضب صفة كماؿ يف . فمعٌت أذية ا جل كعبل أف إذا قاؿ ا٠تلق ذلك، فقد أحفظوه كأغضبوه
 كلبل ال؟. موضعها

ىذا معٌت أذيتهم لو، كبالتارل . إذا غضب ا من عبد، أك من أىل بلد،  فقد أحفظوه، كأغضبوه
كما أف الرضا من . فالغضب ٔتوجبو، كيف موضعو كماؿ. سيقع كباؿ غضبو، كنقمتو، بسبب أذية عليهم

 أليس كذلك؟. ا من صفاتو أنو يغضب كيسخط. آثار أفعاؿ العباد، كماؿ
كيعاقب كيهلك، بسبب ما الذم يغضبو؟ أفعاؿ العباد كلبل ال؟ يسبوف الدىر، ينسبوف لو الولد، 
يشركوف بو، يكفركف بدينو، يسبوف أنبياءه، يؤخركف شريعتو، كيقدموف غَتىا عليها، ينتهكوف حرماتو 

أما . فإف شاء عٌجل العقوبة، كإف شاء كادىم الكيد ا١تتُت الذم تكلمنا عنو قبل قليل. فيحفظونو كيغضبونو
 ما الذم ٭ترؾ ىذه الغَتة عند ا كيبعثها؟ فعل أف يزشل (1 )((إف اهلل يغار)): قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ

٘تامان كما . فالغَتة يف موضعها ٤تمودة ككماؿ، كالغضب من آثار أفعالو ٤تمودة ككماؿ. عبده، أك تزشل أمتو
إذا استقاـ على . إذا تاب العبد، فرح ا بتوبتو. أف الرضا كالفرح من صفات ا، أيضان من آثار العباد

 .طاعتو، فرح بو كرضي عنو

إما الغضب كالنقمة، إذا آذكه . فآثار أفعاؿ العباد، ىي اليت تنزؿ عليهم أحد آثار صفات ا
كإما الرضا، كالفرح، كا١تغفرة، كالرٛتة إذا أطاعوه، كيعٍت قاموا ٔتا يريد منهم، كتابوا إليو، كأنابوا . كأحفظوه

 .إليو

كا سبحنو كتعاذل يغضب . فالغضب يف موضعو كماؿ، كالرضا يف موضعو كماؿ. كىذا ىو الكماؿ
 .أرجو أف أكوف أكصلت ا١تعلمة كما ينبغي. كيرضى ال كأحد من الورل

                                                 

. 2761: رقم حديث 2115 ص/  4 ج صحيحو يف مسلم (1)
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يعٍت إشارة إذل من نسبوا إذل ا األكالد كالنصارل، كحىت  (َسِمَعُو ِمْن اللَِّو َيدَُّعوَف َلُو اْلَوَلد)
فنسبة الولد إؿ ا قدح يف أحدية ا كصمديتو؛ . ا١تشركُت يف اٞتاىلية جعلوا ا١تبلئكة بنات ا، كغَت ذلك

ألف من معاشل الصمد كما قررنا كغَت ما مرة، أف ا جل كعبل دل يلد، كدل يولد، دل ٮترج من أصل سابق، 
فنسبة الولد إليو قدح يف أخص خصائص صمديتو كإ٢تيتو سبحانو كتعاذل، أعظم من . كال يلحقو فرع الحق

اليت أشركها . كلذلك خصها بالذكر، ىنا مع أف يف صور الشرؾ كثَتة. جنس الشرؾ نسبة الولد إذل ا
ا٠تلق قدٯتان كحديثان، لكن نسبة الولد إليو، كيف معناه نسبة الصاحبة، كيف معناىا نسبة تدبَت أمر من األمور 

﴿َوَلم َيُكن لَُّو َشرِيٌك ِفي : يف العادل لغَته، أك أف  أعوانان كأنصاران، كىو قد نزٌه نفسو عن ذلك بقولو
   (1).اْلُمْلِك َوَلْم َيُكن لَُّو َوِليّّ مَّْن الذُّؿَّ وََكبػّْْرُه﴾

إخراج البخارم ٢تذا _ ٩تتم هبا الباب ىذا _ مناسبة :  قاؿ بعض الشراح(ثُمَّ يُػَعاِفيِ ْم َويَػْرزُقُػُ مْ )
ِة اْلَمِتيُن﴾اٟتديث متناغمان مع اآلية   : من جهتُت﴿الرَّزَّاُؽ ُاو اْلُقوَّ

ٖتدثنا عنها قبل قليل يعافيهم كيرزقهم، كأف ا عز كجل ال ٯتنع رزقو . من جهة باب صفة الرزؽ
ألف ىذا تكفل بأفعاؿ الربوبية اليت تعم ا٠تلق ... عن ا٠تلق حىت لو أغضبوه، كحىت لو كفركا بو، كحىت لو 

 .كقد ٯتد ٢تم يف الرزؽ أيضان إذا كاف ىناؾ استدراج ككيد متُت ٢تم. ٚتيعان 

اآلية ذكرت أف ا ذك القوة، . ماذا؟ تفيدنا حىت يف تفسَت األذل الذم قبل قليل: ا١تناسبة الثانية
كأنو متُت، ببل عجز، كال ضعف، كال مانع، كأف ا٠تلق ال يبلغوا ضره فيضركه، كما أهنم يف نفس الوقت ال 

فهو على معٌت أذل  (َما َأَحٌد َأْصبَػُر َعَلى َأًاى َسِمَعُو ِمْن اللَّوِ ) :كيف اٟتديث يقوؿ. يبلغوا نفعو فينفعوه
فظو كما قلنا كيغضبو، أف يضاؼ إليو ما يعلمو ىو سبلمتو منو، كبراءتو منو، ٦تا  الشريف اٞتليل، الذم ٭تي

 .يغضبو، فينتقم ذك القوة ا١تتُت لنفسو، كلصفتو، كألحديتو، كلصمديتو، ١تن نسبوا إليو الولد

ا١تهم أنو ال . اآلف بعد مائة سنة ٯتلي ٢تم، يستدرجهم، ىذا صربه، كىذا كيده ا١تتُت، كىذه قوتو
﴿ُقْل َفَمن َيْمِلُك ِمَن الّلِو َشْيباً ِإْف َأرَاَد َأف يُػْ ِلَك يؤخر شيئان عن عجز، كلو شاء ألىلكم ا٠تلق ٚتيعان  

 .(2)اْلَمِ يَح اْبَن َمْرَيَم َوأُمَُّو َوَمن ِفي اَْلْرِض َجِميعًا﴾

: اْلسبلة

                                                 

. 111: اإلسراء (1)
.  17: ا١تائدة (2)



 

 99 

كتاب التوحيد                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

 
ىل ي تقيم أف نقوؿ إف اهلل ت مى باْلسماء الح نى واتصف ب ا : نعم يقوؿ ال اال: سؤاؿ

 قبل أف يكوف شيء؟

. ّتميع صفاتو ككماالتو قبل كجود شيء من ا٠تلق_ جل كعبل _ نعم كاف ا  :جواب فضيلة الشيخ
٬تب أف . دل يكن قط معطبلن عن صفة من صفاتو يف الزمن ا١تاضي، كلن يكوف معطبلن يف الزمن القادـ

 .نعتقد ىذا

 
  :................سؤاؿ

 .ال ٬توز يعٍت كصف اٞتبللة ال ٬توز إطبلقو على غَت ا :جواب فضيلة الشيخ

 

 ما ىو أفضل كتاب يتكلم عن أسماء اهلل الح نى؟ :سؤاؿ

كتاب القرطيب، ا١تفسر أبو عبد ا القرطيب صاحب التفسَت، لو كتاب اٝتو  :جواب فضيلة الشيخ
نعم ا١تقصد األقصى أظن يف شرح أٝتاء ا اٟتسٌت، ىذا يعٍت جيد كطيب يراجع فيو " ا١تقصد األقصى"

 .فوائد كثَتة

 
 :............... سؤاؿ

الدىر ىو .  يسأؿ عن الدىر، ليس الدىر من أٝتاء ا كال من صفاتو:جواب فضيلة الشيخ
الليل، كالنهار، . الليل، كالنهار ما فيو شيء ثالث: كالزماف كما تعرفوف ما لو إال ظرفُت اثنُت. جنس الزماف

٥تلوقات من ٥تلوقات ا، لكن السب يؤكؿ إذل ا١تدبر الذم ليس ىو الليل، . الشمس، كالقمر، كالسنُت
 .كليس ىو النهار، كليس ىو الشمس، كليس ىو القمر

فليس الدىر كال الزمن، ال من أٝتاء ا كال من صفاتو على خبلؼ يف ذلك؛ ألف بعض أئمة السنة 
يٍػهىار من أٝتاء ا، كىذا قوؿ ضعيف ال  القدماء مثل نعيم بن ٛتاد ا٠تزاعي يرل أف الدىر كالدٍَّيهور كالدَّ

 .يعوؿ عليو كا أعلم

. اللهم ارٛتنا كارحم بنا. اللهم ارزقنا كارزؽ بنا. اللهم أصلحنا كأصلح بنا. اللهم علمنا كعلم بنا
 .كالسبلـ عليكم. اللهم صلي كسلم على عبدؾ كرسولك ٤تمد كآلو كصحبو
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 الدرس السادس
 

إف اٟتمد  ٨تمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا، . بسم ا الرٛتن الرحيم
كأشهد أف ال إلو إال ا، كحده ال . من يهده ا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو. كسيئات أعمالنا

 .صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان كثَتان . شريك لو، كأشهد أف نبينا ٤تمدان عبده كرسولو

 :أما بعد

 .كنقرأ الباب الذم كقفنا عليو. فنواصل بتوفيق ا درسنا يف كتاب التوحيد من اٞتامع الصحيح

كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ . اٟتمد  رب العا١تُت، كالعاقبة للمتقُت، كال عدكاف إال على الظا١تُت
 .خلق ا ٤تمد بن عبد ا صلى ا عليو كسلم

 
 بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى َعاِلُم اْلَغْيِب َفََل ُيْظِ ُر َعَلى َ ْيِبِو َأَحًدا

 

بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى َعاِلُم اْلَغْيِب َفََل ): _رٛتو ا تعاذل _ قاؿ اإلماـ أبو عبد ا البخارم 
ُيْظِ ُر َعَلى َ ْيِبِو َأَحًدا َو ِإفَّ اللََّو ِعْنَدُه ِعْلُم ال َّاَعِة َو أَنْػَزَلُو ِبِعْلِمِو َوَما َتْحِمُل ِمْن أُنْػَثى َوََّل َتَضُع ِإَّلَّ 
 ِبِعْلِمِو ِإلَْيِو يُػَردُّ ِعْلُم ال َّاَعِة قَاَؿ َيْحَيى الظَّاِىُر َعَلى ُكلّْ َشْيٍء ِعْلًما َواْلَباِطُن َعَلى ُكلّْ َشْيٍء ِعْلًما 

ثَِني َعْبُد اللَِّو ْبُن ِديَناٍر َعْن اْبِن ُعَمَر َرِ َي  ثَػَنا ُسَلْيَماُف ْبُن ِبََلٍؿ َحدَّ ثَػَنا َخاِلُد ْبُن َمْخَلٍد َحدَّ َحدَّ
ُ َما َعْن النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ َمَفاتِيُح اْلَغْيِب َخْمٌس ََّل يَػْعَلُمَ ا ِإَّلَّ اللَُّو ََّل يَػْعَلُم َما  اللَُّو َعنػْ
ـُ ِإَّلَّ اللَُّو َوََّل يَػْعَلُم َما ِفي َ ٍد ِإَّلَّ اللَُّو َوََّل يَػْعَلُم َمَتى يَْأِتي اْلَمَطُر َأَحٌد ِإَّلَّ اللَُّو َوََّل َتْدِري  َتِغيُض اْْلَْرَحا

 . (نَػْفٌس بَِأيّْ َأْرٍض َتُموُت ِإَّلَّ اللَُّو َوََّل يَػْعَلُم َمَتى تَػُقوـُ ال َّاَعُة ِإَّلَّ اللَّوُ 
١تسألة العلم، كىي صفة عظيمة من صفات رب العا١تُت _ عليو رٛتة ا _ بٌوب اإلماـ البخارم 

بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى َعاِلُم اْلَغْيِب َفََل ُيْظِ ُر ): صفة العلم، كصدر الباب هبذه اآليات فقاؿ. جل كعبل
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كقولو . (2)﴿أَنْػَزَلُو ِبِعْلِمِو﴾: كقولو تعاذل. (1)﴿ِإفَّ اللََّو ِعْنَدُه ِعْلُم ال َّاَعِة﴾:  كقولو تعاذل({َعَلى َ ْيِبِو َأَحًدا
 .(4)﴿ِإلَْيِو يُػَردُّ ِعْلُم ال َّاَعِة﴾:  كقولو تعاذل(3)﴿َوَما َتْحِمُل ِمْن أُنْػَثى َوََّل َتَضُع ِإَّلَّ ِبِعْلِمِو﴾: تعاذل

 :صفة العلم بالنسبة  سبحانو كتعاذل يندرج ٖتتها ثبلثة أنواع: قاؿ العلماء

ال يعلمو ملك مقرب، كال نيب . علم الغيب ا١تطلق، الذم ال يعلمو أحد سول ا: النوع األكؿ
 (َمَفاتِيُح اْلَغْيِب َخْمٌس ََّل يَػْعَلُمَ ا ِإَّلَّ اللَّوُ ): كىي ىذه ا٠تمس اليت ذيكرت يف حديث ابن عمر. مرسل

ىذه ا٠تمس ال يعلمها سول ا تعاذل، ال يطلع ا عليها . كذكر ا٠تمس، كسيأٌب ذكرىا يف شرح اٟتديث
كلذلك ٝتيت علم الغيب . _عليهم الصبلة كالسبلـ _ أحدان ال من ا١تبلئكة، كال من األنبياء كالرسل 

 .ا١تطلق

علم الغيب النسيب، كذلك أف ا سبحانو كتعاذل يف النوع الثاشل ىذا رٔتا يطلع على : كالنوع الثاشل
بعض ىذه العلـو الغيبية، من شاء من ا١تبلئكة الكراـ كجربيل، كمن شاء من أنبيائو كرسلو يطلعهم على 

بعض ا١تغيبات، كأشراط الساعة اليت ٖتدث عنها األنبياء كالرسل، كبعض أحداث القيامة، كبعض األخبار 
اليت حصلت يف أمم سابقة، ىذه علم غيب، ال يستطيع أحد من البشر أف يعلمها إال األنبياء كالرسل، عن 

 أم (5)﴿َعاِلُم اْلَغْيِب َفََل ُيْظِ ُر َعَلى َ ْيِبِو َأَحًدا﴾: طريق تعليم ا ٢تم كما نص عليو يف أكؿ آية يف الباب
  (6).﴿ِإَّلَّ َمِن اْرَتَضى ِمن رَُّسوٍؿ فَِإنَُّو َيْ ُلُك ِمن بَػْيِن َيَدْيِو َوِمْن َخْلِفِو َرَصدًا﴾من ا٠تلق  

كعلم الشهادة ىو بالنسبة  جل كعبل، ٬تب أف يينظر إليو . ٦تا يسمى علم الشهادة: كالنوع الثالث
قبل أف يكوف علم شهادة، كاف يف حق ا سبحانو كتعاذل علم غيب، قبل أف ٮتلق ا ا٠تلق، . من جهتُت

ال يعلمها . ك٬ترم أحداث الدنيا ىذه، كيقدر األقدار، كانت ىذه األمور كلها يف علم ا سبحانو كتعاذل
كاف ا، كدل ...غَته؛ ألنو ما ٙتة إال ىو جل كعبل، ما فيو ٥تلوقات، ال ٝتاكات، كال أرض، كال بشر، كال

كيف علمو كل ما سيكوف، ٍب ٮترج ا جل كعبل ىذه األشياء اليت علمها، . يكن شيء غَته سبحانو كتعاذل

                                                 

. 34: لقماف (1)
. 166: النساء (2)
. 11: فاطر (3)
. 47: فصلت (4)
. 27: اٞتن (5)
. 27: اٞتن (6)
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كىي بالنسبة لنا ٨تن ا٠تلق أيضان قبل أف تقع، كقبل أف ٖتصل، ىي يف حقنا . كيوجدىا، فتنقلب إذل شهادة
 .فإذا كقعت كشهدناىا، انقلبت يف حقنا إذل شهادة. غيب

فهو ما . ال يدرم أحدنا من اٟتاضرين، كال غَتنا، ما سيقع لو ك٬ترم يـو غد األحد: مثاؿ ذلك
أليس كذلك؟ إال على سبيل التخمُت، كالظنوف، أك ما يطرقو الناس . سيجرم غدان بالنسبة لنا اليـو غيب

 .من أخبار الكهاف كالسحرة، ىذه كلها أمور ال تسمن كال تغٍت من علم

فإذا خيلقنا يـو غد ككيجدنا كدل ٪تت، سنشهد ما سيحصل لنا كيقع لنا، فينقلب ما كاف اليـو يف 
 .حقنا علم غيب، إذا حضرناه كشهدناه غدان انقلب يف حقنا علم شهادة

ككل ىذه األنواع الثبلثة يف علم ا ثابتة، مركوزة، إال أف بعضها ال يطلع ا عليو أحدان، كمفاتيح 
كبعضها ٦تا قٌدر ا أهنا تكوف من علم الشهادة، فتخرج إذل . كبعضها رٔتا يطلع عليو أنبياءه كرسلو. الغيب

 .الوجود حسب تنظيم ا كتقديره ٢تا، فتنقلب يف حق ا١تخلوقات كلهم إذا شهدكىا إذل علم شهادة

علم :  يتمدح رب العا١تُت باختصاصو بعلم الغيب، بأنواعو كلها﴿َعاِلُم اْلَغْيِب﴾: اآلية األكذل قولو
قبل أف يكوف شهادة، ىو يف . الغيب ا١تطلق، كعلم الغيب النسيب، كحىت علم الشهادة الذم نسميو شهادة

األشياء ما كقعت كال حصلت، لكنها ستحصل، فتنقلب من علم غيب إذل علم . حق ا كاف علم غيب
 .شهادة

ك٬تب أف نعلم أف علم ا يتعلق باألشياء قبل كوهنا، كيتعلق باألشياء حاؿ كوهنا، ككجودىا 
كعلمو هبا حاؿ كوهنا كحصو٢تا ككجودىا، علم . فعلمو باألشياء قبل كوهنا ىو من علم الغيب. كحصو٢تا
 . شهادة

كالذم يتجدد بالنسبة  سبحانو كتعاذل، ليس زيادة علم بشيء دل يكن يعلمو؛ كإ٪تا ما يتعلق 
أما آية اٞتن ىذه . فرٔتا يطلع عليو من حضره كشهده من ا٠تلق. بكونو علم غيب، انقلب إذل علم شهادة

 فيتحدث عن النوع الثاشل من األنواع الثبلثة السابق ذكرىا، ﴿َعاِلُم اْلَغْيِب َفََل ُيْظِ ُر َعَلى َ ْيِبِو َأَحًدا﴾
 .كىو علم الغيب النسيب، الذم ال يطلع ا عليو إال األنبياء

علم . كما أخرب األنبياء عن أشراط الساعة، ىذا علم غيب ال يعلمو البشر، كال يدركف ما سيحصل
بعض أمور اآلخرة، األخبار ا١تاضية لؤلمم السابقة، كلها من علم الغيب النسيب الذم أطلع ا عليو فقط 

 .أنبياءه كرسلو، كعن طريقهم أيطلع بقية ا٠تلق عليو
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﴿ِإلَْيِو يُػَردُّ ِعْلُم  ككذلك اآلية األخَتة يف الباب ﴿ِإفَّ اللََّو ِعْنَدُه ِعْلُم ال َّاَعِة﴾: كقولو تعاذل 
 علم الساعة من مفاتيح الغيب ا٠تمس، فهي من النوع األكؿ الذم ىو الغيب ا١تطلق، الذم ال ال َّاَعِة﴾

كا١تراد بو علم كقت قياـ الساعة؛ ألف ما يسبق ىذا الوقت من أحداث، أخرب . يعلمو إال ىو سبحانو كتعاذل
بو األنبياء كالرسل، نسميو أشراط الساعة، األمور ا١تمهدة، كالسابقة، كا١تؤمِّرة أم اللي ىي أمارة كعبلمة 

 .على الساعة، ىي من النوع الثاشل، من العلم الغييب النسيب الذم أطلع ا عليو األنبياء كالرسل

عليهم الصبلة _ أما مىت تقـو الساعة، فهي من النوع األكؿ الذم ال يعلمو األنبياء، كال الرسل 
﴿َيْ أَُلوَنَك َعِن ال َّاَعِة أَيَّاَف : لذلك يقوؿ ا تعاذل يف سورة النازعات. ، كال ا١تبلئكة_كالسبلـ 
 كيف آية األعراؼ (2)ِإَلى رَبَّْك ُمنتَػَ اَىا﴾( 43 )﴿ِفيَم أَنَت ِمن ِاْكَراَىا مىت تقع كٖتصل؟  (1)ُمْرَساَىا﴾

 . اآلية(3)﴿َيْ أَُلوَنَك َعِن ال َّاَعِة أَيَّاَف ُمْرَساَىا ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَ ا ِعنَد رَبّْي َّلَ ُيَجلّْيَ ا ِلَوْقِتَ ا ِإَّلَّ ُىَو﴾

جربيل ىو كبَت . _صلى ا عليو كسلم _ ١تا سأؿ جربيل النيب . كيف حديث جربيل ا١تشهور
ا١تبلئكة، كسيدىم، كىو أمُت الوحي، كىو ا١تقدـ عند ا سبحانو كتعاذل، كىو الركح األمُت كركح القدس، 

عليهم ٚتيعان _ ك٤تمد صلى ا عليو كسلم ىو سيد الرسل، ككبَتىم، كشفيعهم كا١تقدـ فيهم يـو القيامة 
: كبَت ا١تبلئكة كسيدىم يسأؿ إماـ الرسل كيقوؿ مىت الساعة؟ فيكوف جوابو ا١تشهور. _الصبلة كالسبلـ 

 ألهنا من العلم الغيب ا١تطلق، الذم ال يعلمو إال ا سبحانو (4)((ما الم ؤوؿ عن ا بأعلم من ال اال))
 كمدلوؿ اآلية األخَتة كىو ﴿ِإفَّ اللََّو ِعْنَدُه ِعْلُم ال َّاَعِة﴾كلكن ٬تب أف نفرؽ بُت مدلوؿ آية . كتعاذل
 .﴿ِإلَْيِو يُػَردُّ ِعْلُم ال َّاَعِة﴾: قولو

 إخبار صريح مؤكد بكل ا١تؤكدات اللفظية من ﴿ِإفَّ اللََّو ِعْنَدُه ِعْلُم ال َّاَعِة﴾مدلوؿ اآلية األكذل 
ٮتربنا جل كعبل أف علم كقت ﴿ِإفَّ اللََّو ِعْنَدُه ِعْلُم ال َّاَعِة﴾أتَتم يف ا٠تطاب كالكبلـ تككقعها اؿ (إف)   ى

 .الساعة علمو ا٠تاص بو، الذم ىو عنده، الذم ال يطلع عليو أحد

 فيها إخبار مع طلب كتوجيو، أم ال تتعانوا أيها ا٠تلق كتشغلوا ﴿ِإلَْيِو يُػَردُّ ِعْلُم ال َّاَعِة﴾كآية 
 .أنفسكم بطلب كقت الساعة، فإنو ال سبيل إذل الوصوؿ إذل ىذا العلم مطلقان 

 : ككجب علينا يف ىذين اآليتُت كاجباف

                                                 

. 42: النازعات (1)
. 44-43: النازعات (2)
. 187: األعراؼ (3)
. 173: رقم حديث 399 ص/  1 ج صحيحو يف حباف ابن (4)
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 نصدؽ ا يف خربه، أف علم ﴿ِإفَّ اللََّو ِعْنَدُه ِعْلُم ال َّاَعِة﴾تصديق خرب ا : الواجب األكؿ
 .الساعة من خصائصو، كمفاتيح الغيب اليت ال يعلمها إال ىو

 ال نتعاسل يف ْتث كطلب علم كقت ﴿ِإلَْيِو يُػَردُّ ِعْلُم ال َّاَعِة﴾ا١تدلوؿ عليو بآية : كالواجب الثاشل
الساعة،، كلو دفعتنا أنفسنا لشيء من ذلك، أك سيئلنا عنو، كجب علينا أف نرده إذل عا١تو سبحانو كتعاذل، 

ككما . ((ما الم بوؿ عن ا بأعلم من ال اال)): كما رده النيب صلى ا عليو كسلم ١تا سألو جربيل بقولو
دفع النيب صلى ا عليو كسلم األعرايب الذم سألو فقاؿ لو مىت الساعة؟ اٟتديث مشهور يف الصحيحُت، 

ثم بعد فترة قاؿ أين ال اال . متى ال اعة ف كت عنو: قاؿ)): ١تا جاءه رجل، حديث أنس أك غَته
أعرض عن ذات السؤاؿ مىت الساعة؟ ال جواب . (1)((ىا أنذا قاؿ ما أعددت ل ا؟: عن ال اعة؟ قاؿ

 اٞتواب ماذا أعددنا ٢تا؟ . عنها

ىذا الذم من كظيفة األنبياء كالرسل توضيحو للناس، حىت يكونوا إذا حصلت الساعة، أك أتتهم 
ما أعددت ل ا كبير صـو وَّل )): قاؿ. ساعتهم ا٠تاصة هبم كىي ا١توت، يكوف قد أعد للقاء ا عدتو

 . اٟتديث(2 )((أنت مع من أحببت: صَلة ولكني أحب اهلل ورسولو قاؿ

 اآلية الثانية ﴿ِإفَّ اللََّو ِعْنَدُه ِعْلُم ال َّاَعِة﴾فاآلية األكذل خربية ٤تضة، كجب تصديق ا يف خربه 
 .فيها معٌت الطلب بوجوب قطع ما رٔتا تدفع إليو النفوس، من طلب علم كقت الساعة

﴿ُىَو الَِّذَي :  كأىل العلم يقولوف يف تفسَت آية الشبهات، اليت يف أكؿ آؿ عمراف قاؿ ا تعاذل
ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَ اٌت فََأمَّا الَِّذيَن في قُػُلوِبِ ْم زَْيٌغ  أَنَزَؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آيَاٌت مُّْحَكَماٌت ُىنَّ ُأ

فإف القرآف . طلب علم كقت الساعة:  أجود التفاسَت للمتشاهبات ىو ىذا(3)فَػَيتَِّبُعوَف َما َتَشابََو ِمْنُو﴾
كأهنا عند ( 4)﴿َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ ال َّاَعَة َتُكوُف َقرِيبًا﴾أخربنا أف الساعة آتية ال ريب فيها، كأخربنا أهنا قريب 

 .أك غَتىا" ص" يف آية (5)﴿ِإَّلَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُىَو َأقػَْرُب﴾ا سبحانو كتعاذل 
ففقط النفوس تتوؽ، نفوس البشر رٔتا تتوؽ، كتتطلع، كٖتب، كتزعم رٔتا عن طريق حسابات، عن 
طريق مثبلن مدلوالت نصوص عامة، أك عن طريق ظنوف كأكىاـ من ىم رٔتا يستطيعوف أف يضعوا توقيتان كلو 

                                                 

. 13180: رقم حديث 207 ص/  3 ج مسنده يف حنبل ابن (1)
 .13180: رقم حديث 207 ص/  3 ج مسنده يف حنبل ابن (2)
. 7: آؿ عمراف (3)
. 63: األحزاب (4)
. 77: النحل (5)
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يعٍت حىت بعض ا١تشهورين من العلماء، يعٍت طرؽ . كىذا ليس جديدان ىذا منذ القدصل. تقريبيان لوقت الساعة
موا  .. شيئان من ذلك، كقامت عليو الشُّنعة، كحىت بالغ اٟتاؿ رٔتا اهتي

١تا . الطربم اإلماـ ا١تشهور صاحب التفسَت، يعٍت قاؿ كبلمان فيهم، كمن فهم لو مصوغ يف الفهم
ىذا كبلـ الطربم كىو تويف . من مبعث النيب صلى ا عليو كسلم إذل قياـ الساعة قاؿ ٜتسمائة سنة: قاؿ

٨تن اآلف كم سنة؟ كحسبها جاب حديث، ككاف . يعٍت كاف بقي بعد موتو مائتُت سنة. سنة ثبلٙتائة كعشر
. أك كما قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم ((ما بقاؤكم فيما مضى قبلكم إَّل كنصف يـو)): فيو ضعف

 .كحسبها بأف يـو عند ا كألف سنة، فنصف يـو ٜتسمائة سنة

لو كانت ا١تسألة هبذه السهولة، حديثُت كنطلع عملية حسابية، ٜتسمائة، نصف ٜتسمائة، ىذا ما 
صار من أسرار الغيب، كال من مفاتيح الغيب، كال ا١تسؤكؿ عنها بأعلم من السائل حىت ٖتسب ٜتس 

 . دقائق

فالطربم ال أدرم ما الذم دفعو لذلك، كشينع عليو، كاستغلها بعض من لو ًإحىن خاصة من 
معاصريو من العلماء، أذكر لكم ىذا فكفركه، كسعوا بو سعاية فاسدة عند بعض السبلطُت، كأف السبلطُت 

عاد ٫تهم، خايفُت بس يقرب ٢تم الساعة، كىم يبغوهنا شوية بعيدة، كىو قاؿ ترل بعد مائتُت سنة، ما 
 .ككاد ييسعى يف إراقة دمو، ٍب اعتذر عنو؛ إ٪تا يعٍت الفهم ا٠تاطئ ٭تصل ككذا. يقدركف يأخذكف راحتهم

ا١تهم ىذا كلو . كجاء بعده السيوطي، كزاد ا١تسألة كجعلها ألف سنة كال ألف كٜتسمائة سنة
لكن نذكر ىذا حىت ال تفاجأ بو إذا كجدتو يف بعض الكتب، يعٍت ال . يتصادـ مع االعتذار لكبار األئمة

يعٍت . ال تعاشل نفسك كلو حىت بنيتو على حسابات حديثية.  فيو توجيو اآلية﴿ِإلَْيِو يُػَردُّ﴾: ٬توز ألنو يقوؿ
جبت حديث من ىنا، كحديث من ىنا، كألفت بينها كطلعت بأرقاـ حسابية ككذا، كطلعتها ألف سنة، كال 

ليس ذلك يف علم البشر، كالباب دكف ذلك مغلق، . ألف كمائة سنة، كال ألف كٜتسمائة سنة كتقـو الساعة
 .كىي من علم الغيب ا١تطلق الذم ٝتيتو لكم

 .  فتعاشل ذلك أكالن ْتث فيما ال فائدة فيو، كال يوصل إذل نتيجة

يتعارض كيتصادـ مع توجيهات القرآف، كمدلوالتو بأف ىذا علم كقت الساعة ال يعلمو إال ا : ثانيان 
 .﴿ِإلَْيِو يُػَردُّ ِعْلُم ال َّاَعِة﴾فيجب علينا أف نرد بنص اآلية . سبحانو كتعاذل
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ىذا .  ىذه آية عظيمة، ك٬تب أف نقف معها كقفة﴿أَنْػَزَلُو ِبِعْلِمِو﴾: كاآلية الثالثة أك الرابعة قولو
آية يف القرآف ا١تدشل، يف سورة النساء كىي : ، جاء يف القرآف الكرصل يف موضعُت آيتُت"أىنٍػزىلىوي ًبًعٍلًموً "ا١تعٌت 
 .كآية يف القرآف ا١تكي يف ىود. ىذه

﴿لَّػِكِن الّلُو َيْشَ ُد ِبَما أَنَزَؿ ِإلَْيَك قاؿ ا تعاذل يف سورة النساء يف ىذه اآلية  : يف القرآف ا١تدشل
  .(1)أَنَزَلُو ِبِعْلِمِو َواْلَمآلِاَكُة َيْشَ ُدوَف وََكَفى بِالّلِو َشِ يدًا﴾

تَػَراُه ُقْل فَْأُتوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مّْْثِلِو ُمْفتَػَريَاٍت َواْدُعوْا َمِن اْسَتطَْعُتم مّْن : يف آية ىود ـْ يَػُقوُلوَف افػْ ﴿َأ
فَِإف لَّْم َيْ َتِجيُبوْا َلُكْم فَاْعَلُموْا أَنََّما أُنِزِؿ ِبِعْلِم الّلِو َوَأف َّلَّ ِإلَػَو ِإَّلَّ ُىَو ( 13 )ُدوِف الّلِو ِإف ُكنُتْم َصاِدِقينَ 

  (2).فَػَ ْل أَنُتم مُّْ ِلُموَف﴾

 ؟﴿أَنْػَزَلُو ِبِعْلِمِو﴾ما معٌت . يف اآليتُت كلتيهما كجهاف من التفسَت

﴿أَنْػَزَلُو أف _ رٛتو ا _ القوؿ األكؿ الذم اختاره شيخ ا١تفسرين أبو جعفر بن جرير الطربم 
صفة تعود إليو، أم أنزلو عا١تان بو، كٔتنازلو، كٔتن أنزؿ إليو كىو النيب صلى ا عليو كسلم، كأنو ِبِعْلِمِو﴾

﴿َوَلَقِد : فعلمو يتعلق باإلنزاؿ كمواقعو، كمن أينزؿ عليو كقولو تعاذل. مصطفى، ك٥تتار من قبلو على علم
   (3).اْختَػْرنَاُىْم َعَلى ِعْلٍم َعَلى اْلَعاَلِميَن﴾

ٮتتار ا يصطفي األنبياء كالرسل على علم كال ال؟ علم ا جل كعبل بسابق علمو أف ىذا الرجل 
أحق الناس كأجدرىم ٔتقاـ النبوة كالرسالة فاصطفاه بنبوتو كرسالتو، فهو اصطفاء على علم، كبالتارل القدح 
يف نبوتو صلى ا عليو كسلم، أك نبوة أم نيب، ىو قدح يف اختيار ا، كاصطفائو الذم ينبٍت عليو ضركرة 
القدح يف علمو، أنو ما أحسن أف ٮتتار لنبوتو، كىذا القدح تطرؽ كحصل من أعداء األنبياء كالرسل، كنٌص 
عليو القرآف، كذكره يف آيات كثَتة كقولو تعاذل يف سورة الزخرؼ، اقًتح ا١تشركُت اقًتاح يعٍت إف كاف كالبد 

، يعٍت عندنا ٨تن أشخاص أكذل، نرل أهنم أجدر هبذا ا١تقاـ من ٤تمد  _ من النبوة، كالبد يعٍت الـز الـز
 ._عليو الصبلة كالسبلـ 

                                                 

. 166: النساء (1)
. 14-13:  ىود(2)
. 32: الدخاف (3)
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﴿َوقَاُلوا َلْوََّل نُػزَّْؿ َىَذا فاقًتحوا شخص الوليد، كشخص آخر من الطائف قيل أنو عركة أك غَته 
ىذا ليس قدح يف النيب صلى ا عليو كسلم، قدح فيمن  (1)اْلُقْرآُف َعَلى رَُجٍل مَّْن اْلَقْريَػتَػْيِن َعِظيٍم﴾

 .اصطفاه كاختاره، كأنو ما أحسن أف ٮتتار، كال أحسن أف يصطفي ١تقاـ النبوة
عليو الصبلة كالسبلـ _ ك٨تن نرل يركىم ٔتنظورىم أف ىناؾ من ىم أعظم، كأجدر هبذا ا١تقاـ منو 

نَػُ م مَِّعيَشتَػُ ْم ِفي اْلَحَياِة :  فقاؿ ا تعاذل يف الرد عليهم_  ﴿َأُىْم يَػْقِ ُموَف رَْحَمَة رَبَّْك َنْحُن َقَ ْمَنا بَػيػْ
نْػَيا﴾ ﴿َلْو َكاَف َخْيراً مَّا َسبَػُقونَا كقولو تعاذل أيضان يف سورة . على علم، كعلى حكمة، كعلى خربة (2)الدُّ
 . يف األحقاؼ أظن أك يف غَتىا(3)ِإلَْيِو﴾

كيف األنعاـ يقوؿ عنهم جل كعبل، يقوؿ ١تا طلبوا إذل النيب صلى ا عليو كسلم أف يطرد من ٣تلسو 
أشراؼ قريش ١تا قالوا ال تتحدث العرب أننا جلسنا مع عبيدنا يف ٣تلس كاحد، . ببلالن، كصهيبان، كعماران 

﴿َوَّلَ َتْطُرِد الَِّذيَن كاف كالبد تريد أف نتحدث معك، فأخرجهم كاطردىم من ٣تلسك، كنزؿ القرآف يعاتب 
َيْدُعوَف رَبػَُّ م بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيّْ يُرِيُدوَف َوْجَ ُو َما َعَلْيَك ِمْن ِحَ اِبِ م مّْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَ اِبَك َعَلْيِ م 

﴿وََكَذِلَك فَػتَػنَّا بَػْعَضُ م بِبَػْعٍض  ماذا بعدىا؟ ىذا الشاىد (4)مّْن َشْيٍء فَػَتْطُرَدُىْم فَػَتُكوَف ِمَن الظَّاِلِميَن﴾
 ىذا قدح يف االصطفاء كاالختيار، ما أحسن يف نظرىم أف (5)لّْيَػُقولوْا َأَىػُؤَّلء َمنَّ الّلُو َعَلْيِ م مّْن بَػْيِنَنا﴾

فكيف كاف جواب  ﴿َأَىػُؤَّلء َمنَّ الّلُو َعَلْيِ م مّْن بَػْيِنَنا﴾ٮتتار نبيان، كال أحسن أف ٮتتار أتباعو كأصحابو 
 .إذف أعادىم أنو على علم ﴿أَلَْيَس الّلُو بَِأْعَلَم﴾القرآف؟ 

فقدحهم يف النيب ا١تصطفى ا١تختار، كقدحهم يف أصحابو ا١تصطفُت األخيار، ليس قدحان فيهم، ىو 
  (6).﴿أَلَْيَس الّلُو بَِأْعَلَم بِالشَّاِكرِيَن﴾: بالضركرة قدح يف علمو؛ ألنو اختارىم على علم سبحانو كتعاذل فقاؿ

 أم أنزلو عا١تان بو، عا١تان ٔتا تضمنو من خَت، عا١تان ﴿ِبِعْلِمِو﴾ىذا ىو القوؿ األكؿ عند بن جرير 
ٔتنازلو، عا١تا بأحقية النيب الكرصل ٤تمد بأف يينزؿ عليو ىذا القرآف العظيم، كأف يقـو خَت القياـ بببلغو، 

 .صلى ا عليو كسلم _ ككاجب الدعوة كالنبوة 
                                                 

. 31: الزخرؼ (1)
. 32: الزخرؼ (2)
. 11: األحقاؼ (3)
. 52: األنعاـ (4)
. 53: األنعاـ (5)
. 53: األنعاـ (6)
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ىي  (1)﴿فَاْعَلُموْا أَنََّما أُنِزِؿ ِبِعْلِم الّلِو﴾ كآية ىود ﴿أَنْػَزَلُو ِبِعْلِمِو﴾: القوؿ الثاشل أف الباء يف قولو
فما يف القرآف من علـو سواءن كانت . فيكوف ا١تعٌت أف ا أنزلو متضمنان علمو، مستصحبان لو. باء ا١تصاحبة

كما فيو من أحكاـ، . علـو خربية ٤تضة، كأخبار األمم السابقة، كأخبار القيامة أك ٨توىا، فهي من علم ا
 . فالقرآف كلو متضمنان ىو علم ا نازؿ إلينا. كطلب، كتشريع، ىي أيضان من علم ا

كىذا قوؿ عظيم جدان يف التفسَت، كعليو ٚتاىَت من األئمة؛ بل ا١تنقوؿ عن السلف القدماء ىذا 
 .ا١تعٌت

للسيوطي؛ ألف أكثر ابن أيب حاًب " الذر ا١تنثور"يقوؿ ركل ابن أيب حاًب يف تفسَته، كالنقل عن 
تذكركنو؟ عبد . مفقود، عن التابعي ا١تشهور الذم مر معنا ذكره يف األسبوع ا١تاضي أبو عبد الرٛتن السلمي

ا بن حبيب، كبالتارل قلت لكم ىذا الذم نقل، ييعترب إماـ يف القراءة، ٝتع القرآف من كبار الصحابة 
 .كعثماف، كعلي، كزيد، كأخذ عنو كبار القراء

قاؿ لو أبو عبد الرٛتن السلمي . كاف إذا أقرأ رجبلن القرآف، كختمو عليو، ىذا ركاه ابن أيب حاًب
ما ىي ٣ترد بس مد . لقد أخذت علم ا. شوؼ العبارة العظيمة. لقد أخذت علم ا: قاؿ. يقوؿ ٢تذا

، كمد كلمي مثقل، كحريف ٥تفف كخبلص ك٪تشي ال، أخذت علم ا، فليس أحد اليـو أحسن حاالن . الـز
 .منك، إال بعمل أم يفوقك بأف يبٍت على ىذا العلم عمبلن 

فمعٌت كبلمو ىذا التابعي اٞتليل، ككصيتو العظيمة، أف القرآف الذم قرأتو كتفهمتو، أنت أخذت 
فبل أحد ضٌم يف صدره علمان أحسن منك، إال من أخذ مثلك، كفاقك ْتسن . اليـو نصيبان كافران من علم ا

 .العمل، كحسن توظيف معاشل القرآف، كاستثمارىا يف حياتك

كىذا اختاره الٌزٌجاج ا١تفسر ا١تشهور، كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، أف ىذا ىو القوؿ الذم يعٍت 
 .أقرب إذل ا١تعٌت، كأف القرآف ىو علم ا ا١تنزؿ إليك

يف آية النساء اليت قلت لكم أهنا من القرآف ا١تدشل؛ ألف القرآف : كلذلك انبٌت االستشهاد يف اآليتُت
ا١تدشل كما تعرفوف أكثره تشريع كلبل ال؟ أحكاـ نازلة يف الصبلة، يف الصياـ، يف اٟتج، يف الطبلؽ، يف 

أحكاـ .... يا أيها الذين"، "يا أيها الذين آمنوا"أحكاـ تنزؿ .. البيوع، يف ا١تعامبلت مع الكفار، يف اٞتهاد
 . تشريع

                                                 

.     14: ىود (1)
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فالقدح يف التشريع اإلسبلمي ا١تنزؿ يف القرآف . كىذا التشريع أنزلو ا بعلم، فهو جزء من علم ا
العظيم، أك االعًتاض عليو، أك االبتعاد عنو، أك اٟتكم بغَته، أك رؤية غَته، رٔتا ٭تقق ا١تصلحة الدنيوية، كال 
ا١تصلحية كال ماشل عارؼ إيو، أكثر من علم ا ىو ليس قدحان ال يف النيب صلى ا عليو كسلم، كال يف 

 أنزؿ التشريع بعلم؛ ألف ا عز ﴿أَنْػَزَلُو ِبِعْلِمِو﴾اإلسبلـ كا١تسلمُت؛ كإ٪تا قدح يف ا١تشرع األكؿ الذم نزؿ 
صفة . كجل متصف بثبلث صفات، ٬تب أف تعلم يف باب التشريع، كباب اٟتكم، باب ا١تسألة كلها

 .ا عليم، كحكيم، كخبَت. العلم، كصفة اٟتكمة، كصفة ا٠تربة

العلم أكسع . خبَت ٔتعٌت يعلم، حكيم يعٍت يعلم، فيو فوارؽ.  الشرٌاح ىنا يركهنا كلها يف باب كاحد
فاٟتكمة ىي إحساف توظيف العلم، . لو نظرت قد يكوف عا١تان كال يكوف حكيمان . يف دائرتو من اٟتكمة

. اٟتكيم ىو الذم يضع األمر يف موضعو، كيوقعو يف موقعو، كينزلو يف منزلتو. معرفة منازؿ مصلحة األمور
 كلبل ال؟. فهو علم كزيادة

الذم سرب األمور، : يعٍت ا٠تبَت قالوا يف تفسَته. ا٠تربة كا٠تبَت قالوا ىي غاية العلم مع غاية ا٠تربة
كعرؼ سرىا، كجهرىا، كأك٢تا، كآخرىا، كمستقرىا، كمستودعها، كعرؼ طبائع النفوس، يعٍت ىو خالقها، 

 .كىو موجدىا، فهو ا٠تبَت هبا، كىو األجدر كاألعلم ٔتا يصلحها، كلذلك شرع

القدح يف التشريع، ال تنظر لو أنو قدح فيك كمسلم، أك يف النيب صلى ا عليو كسلم، ىو قدح يف 
اآلية جاءت يف معرض تشريعات كثَتة يف سورة النساء، النساء كلها .. علم ا؛ كلذلك قاؿ القرآف

تشريعات كلبل ال؟ سورة النساء من أك٢تا تقريبان إذل آخرىا، اللهم إال يف مواقف معينة نقاش مع اليهود كمع 
 .النصارل، كالباقي كلو تشريع يف أحكاـ النساء، كا١تواريث كغَتىا

رل النيب صلى ا  م(1)﴿لَّػِكِن الّلُو َيْشَ ُد ِبَما أَنَزَؿ ِإلَْيَك﴾: تأٌب ىذه اآلية يف منتصف الطريق لتنبو
عليو كسلم الناس معرضوف، يرل النيب صلى ا عليو كسلم الناس يكذبوه، يرل النيب صلى ا عليو كسلم 

 ألنو ىو الذم أنزلو بعلم ﴿لَّػِكِن الّلُو َيْشَ ُد﴾: الناس يسخركف كيستهزئوف بشرعو كدينو ككذا، فا يقوؿ لو
﴿َواْلَمآلِاَكُة َيْشَ ُدوَف ، متضمنان علمو يف باب التشريع ﴿أَنْػَزَلُو ِبِعْلِمِو﴾١تاذا ىذا؟ ألنو . كحكمة كخربة

 .(2)وََكَفى بِالّلِو َشِ يدًا﴾

                                                 

. 166: النساء (1)
. 166: النساء (2)
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يف آية ىود كىي يف القرآف ا١تكي، يف كقت الصراع على التأسيس االعتقادم، كأنو ال إلو إال ا، 
كسر ا١تسألة أف الشرؾ يف باب . كأنو ال أصناـ، كال أكثاف، كال أرباب، كال أنداد، كال طواغيت، كال مشرعُت

األلوىية بعبادة غَت ا، يتبلـز معو ضركرة الشرؾ يف التشريع، بإصدار كاستصدار أحكاـ تناسب ىذا 
 . الشرؾ الطاغوٌب كاألحكاـ الطاغوتية ضركرة

انظر أم ٣تتمع مشرؾ ال يعبد ا، يف قدصل الزماف كحديثو، البد تصاحب شركو يف عبادة غَت ا، 
ككفرىم با، البد تصاحبو تشريعات ىم يضعوهنا، رؤساؤىم، حاخامتهم، زعماؤىم، أىل الرأم فيهم، 
البد يشرعوف تشريعات تتناسب مع الواقع ا١تعكوس ىذا؛ ألف الشرؾ عكس الفطرة، كسيجر الشرؾ معو 
سيجر اإلباحية، ك٬تر الفساد، ك٬تر الظلم، ك٬تر البغي، ك٬تر الطبقية، ٬تر خلفو ظلمات بعضها فوؽ 

 .بعض

فبلبد ىؤالء ا١تشركوف يضعوف من القوانُت كالتشريعات كاألنظمة، ما يبقي على مراكزىم، كشركهم، 
كاعترب ْتاؿ العرب األكؿ العرب، العرب قبل اإلسبلـ، العرب أكالد . ككفرىم، كإباحيتهم، البد ضركرة

أين أيرسل إٝتاعيل؟ يف أـ القرل كمن حو٢تا بنص . إٝتاعيل بن إبراىيم أليس كذلك؟ إٝتاعيل نيب مرسل
 (1)﴿َوااُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيَل ِإنَُّو َكاَف َصاِدَؽ اْلَوْعِد وََكاَف َرُسوَّلً نَِّبّيًا﴾: القرآف قاؿ ا تعاذل

فأين رسالتو؟ يف ا١تريخ؟ يف مكة كما حو٢تا، . كباإلٚتاع أف إٝتاعيل منذ طفولتو إذل موتو ما خرج من مكة
 .يف أبنائو كمن اتصل هبم من جيٍرىيم كغَتىم

العرب إذل عصور متقدمة، إذل إلياس . فالعرب كانوا مسلمُت، مؤمنُت، ال يشركوف با طرفة عُت
 . بن ميضىر، كإذل نزار كأمثا٢تم من أجداد العرب بعد عدناف ال يزالوف مسلمُت

القصة ا١تشهورة .. حىت قامت خيزىاعة. ما عرفوا أصنامان كال أكثانان . نص على ذلك ابن عباس كغَته
شوفوىا يف ا١تبعث النبوم، كطردت جر٫تان عن مكة، كحكمت ". باب قصة خزاعة"موجودة ىنا يف البخارم 

 . البيت

كالذم ٭تكم مكة، يكوف ىو يف الغالب الذم ٭تكم كيسود على العرب كلهم، ١تا ١تكة من موضع 
 .عند العرب من أياـ إٝتاعيل كإبراىيم

فقاـ ذلك الشقي عمرك بن ٟتيىي، الذم قمع ٓتندؼ ا٠تزاعي، كىو جد خزاعة كأبوىم، كذىب 
ككانت . كاستخرج األصناـ اليت عيبدت من قـو نوح بوسوسة الشياطُت كد، كسواع، كيغوث، كنسر

                                                 

. 54: مرصل (1)
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 مرطومة ىنا يف سيل البحر كشاطئ البحر، كأكردىا معو إذل مكة، كانتظر حىت جاءت العرب إذل (32:9)
ا١توسم إذل اٟتج، كبدأ يعرض عليهم أف ىذه أٝتاء رجاؿ صاٟتُت، نفس الشبهة اليت كقعت يف قـو نوح 

فدٌب الشرؾ يف التأليو . األكلُت، ككانوا يستسقوف هبم ككانوا يستنصركف، فتوزعت قبائل العرب تلك األصناـ
 .يف العبودية، يف أكؿ مرة عند العرب

استصدر عمرك بن ٟتي كمن كافقو على شركو، أحكاـ تناسب _ حىت تعلم سر ا١تسألة _ مباشرة 
 . الدين اٞتديد، البد

﴿َما َجَعَل الّلُو ِمن َبِحيَرٍة َوَّلَ َسآاَِبٍة َوَّلَ فجاءت البحَتة، كالسائبة، كالوصيلة، ذكرت يف القرآف 
فهذا شرؾ   (2)﴿يَػْفتَػُروَف َعَلى الّلو﴾ الذين أشركوا كأتوا باألصناـ (1)َوِصيَلٍة َوَّلَ َحاـٍ َولَػِكنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا﴾

عة، كقدران الشرؾ يف التأليو، يف عبادة غَت ا كإف كضع ذلك عمرك بن مناسب ضركرة، طب. يف التشريع
رأيت عمرو بن )): بنص حديث النيب صلى ا عليو كسلم يف مسلم كغَته قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ. ٟتي

 شوؼ ((ْلنو أوؿ من سّيب ال اابة)):   ١تاذا؟ قاؿ(3 )((ُلَحيٍّ بن قمعة بن خنذؼ يجر ُقُصَبُو في النار
فأدخل على .  أك قاؿ إبراىيم((ووصل الوصيلة وحمى الحامي و ّير معالم دين إسماعيل))التشريع 

 .العرب نوعي الشرؾ ا١تتبلزمُت
كالتشريع ىذا . أينما كجدت يف األرض قدٯتان كحديثان، عبادة لغَت ا، ستجد معها تشريع يناسبها

 كالطبقية، كال يصل حق لضعيف كال ،سيجر كما قلت لكم كل األكضار، من اإلباحية، كالفساد، كالظلم
كالبشر يضعوف ما يشتهوف، كما ٭تفظ امتيازاهتم، كما ٭تفظ ٥تصصاهتم، . لغَته؛ ألف التشريع كضعو البشر

﴿َما َكاَف لَِيْأُخَذ َأَخاُه ِفي : كما يبقي الناس ٖتت إمرهتم كٖتت سلطاهنم ،كما قاؿ تعاذل يف قصة يوسف
 .  ا١تلك ىذا حاط لو دين حىت يبقي الناس ٖتت حكمو(4)ِديِن اْلَمِلِك﴾

ىذا ما ٯتشي مع . فتشريع ا ما فيو، فيو مساكاة، كفيو إذا سرؽ الشريف كما إذا سرؽ الضعيف
 كلبل ال؟ . األنظمة الطبقية كالكبلـ ىذا

كأكامر القرآف كتوجيهاتو خاصة يف األنعاـ، . فتبلحظ القضية ىذه جدان مهمة. فآية ىود نعود ٢تا
سورة األنعاـ كسورة النساء متبلزمة، يذكر لك الشرؾ يف عبادة غَته، سواء يف صورة األصناـ أك غَتىا، إال 

                                                 

. 103: ا١تائدة (1)
. 103: ا١تائدة (2)
. 2856: رقم حديث 2192 ص/  4 ج صحيحو يف مسلم (3)
. 76: يوسف (4)
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شرؾ التشريع مباشرة يأٌب معو، فبل تظنن أف ا١تسألة منفصلة؛ بل ىي متبلزمة . كيأٌب معها شرؾ التشريع
 .بتبلـز يعٍت النهار مع طلوع الشمس، ما ٯتكن

تَػَراه:آية ىود قولو تعاذل ـْ يَػُقوُلوَف افػْ طيب إذا قلتم أف النيب افًتل ىذا القرآف، كالنيب . (1)﴾ ي  ﴿َأ
كأنتم  (2)﴿ُقْل فَْأُتوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مّْْثِلِو ُمْفتَػَريَاٍت﴾بشر يأكل ٦تا تأكلوف، فالوضع الطبيعي يف التحدم 

أفصح الناس، كالقرآف بلسانكم، من جنس حركفكم ككبلمكم، كالعجز كاضح باالعًتاؼ الصريح، كالدليل 
 . كىم لن يستجيبوا(3)﴿فَِإف لَّْم َيْ َتِجيُبوْا َلُكْم﴾: أهنم ما استطاعوا فقاؿ تعاذل
شوؼ العبارة " لىكيمٍ " قبل أف نذكر ذلك، ﴿فَِإف لَّْم َيْ َتِجيُبوْا َلُكْم﴾: أمرنا ا بثبلث أكامر

تَػَراُه ُقْل فَْأُتوْا﴾: من أكؿ ا٠تطاب، الكبلـ عن النيب صلى ا عليو كسلم. القرآنية ـْ يَػُقوُلوَف افػْ  يا ﴿َأ
 ضم مع ٤تمد صلى ا عليو كسلم، ﴿فَِإف لَّْم َيْ َتِجيُبوْا َلُكْم﴾: لكن ١تا جاء يف اآلية الثانية. ٤تمد

ٔتعٌت أف االعًتاض على اإلسبلـ كعلى القرآف سيستمر بعد النيب صلى ا . أتباعو، كأنصاره، كمن آمنوا بو
 .عليو كسلم، كنيواجىو بو

كل مسلم مؤمن يريد أف يقيم أمر ا، كيريد أف يرل شرع ا قائمان يف األرض، سيجابو باعًتاض، 
: كما قلنا قبل قليل أف القضية االعًتاض يف النهاية فهو إذل علم ا، كحكمة ا، كخربة ا، كلذلك قاؿ

فيحدث ىذا عندؾ أكالن أنك . ىذه أكؿ قضية (4)﴿فَِإف لَّْم َيْ َتِجيُبوْا َلُكْم فَاْعَلُموْا أَنََّما أُنِزِؿ ِبِعْلِم الّلِو﴾
. تطمئن أنت، ا٠تطاب اآلف لك أنت يا مسلم، تطمئن إذل أف ىذا القرآف حق كصدؽ، ككل ما فيو خَت

مهما لٌبسوا من شبهات، كمهما قٌدركا من تقديرات، كمهما أتوا ٔتسوغات، ىم الباطل، كىم الضبلؿ، كىم 
 .الكفر، كا ىو اٟتق ا١تبُت سبحانو كتعاذل

إذا كنت  ﴿ُقْل فَْأُتوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مّْْثِلِو ُمْفتَػَريَاٍت﴾ا١تشكلة ال ٯتكن أنت تكوف يف مستول التحدم 
، نستحي أف نصرح بأحكاـ ا يف . أنت نفسك مهزكمان، مأزكمان، مًتددان، شاكان  كلبل ال؟؟ كما حالنا اليـو

 كلبل ال؟ . ٤تبلت كثَتة

نستحي كا الناس ايش يقولوف، كال الناس العادل فُت راح، العادل فُت كصل العادل، العادل يأكل تنب 
؟ يعجب عاقل ىذا؟؟ ىذا العادل كلو ظلم، . سبحاف ا. نأكل تنب مثلهم أنت عاجبك ىذا العادل اليـو

                                                 

. 13:  ىود(1)
. 13:  ىود(2)
. 14:  ىود(3)
. 14:  ىود(4)
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القوم ىو العائش، . ال أعراض ٤تًتمة، كال شيء قائم. كبغي، كعدكاف، ككفر، كشرؾ، كظلمات، كإباحية
 . ىذا الواقع حىت عندنا ىنا يف كل مكاف. كالغٍت ىو العائش، كالفقَت يأكل تراب

حيثما يغيب شرع ا، ىناؾ ظلم، كىناؾ البغي، كىناؾ . ىذا الواقع أف النظاـ الطبقي ىكذا حالو
 .العدكاف، كاترؾ من الكبلـ كلو ببل معاىدات، ببل مؤسسات دكلية، ببل كبلـ فاضي

. ىذه ١تا كيجدت ىذه ا١تؤسسات الدكلية، زاد الظلم يف األرض، كاعترب أنت شوؼ العادل أمامك
اٟتركب تزداد، كالقتل يزداد، كاالضطهاد يزداد، كالعنصرية عند اليهود كالنصارل كغَتىم تزداد، كلهم بربكة 

 .﴿أَنْػَزَلُو ِبِعْلِمِو﴾ا١تعاىدات الدكلية، كجنيف، ك٧ترم كراءىا كعندنا 

اليهودم ماذا تنتظر منو أنت كال النصراشل؟ ماذا تنتظر منهم؟ . إذف ٨تن ا١تشكلة فينا ٨تن ليس يف اليهودم
كال بوذم يعبد األكثاف كاألصناـ، كال ىندكسي، كال شيوعي ماذا تنتظر منو؟ ٭تًتمك كال ٭تًـت دينك، كأنت 

 .ىكذا ىذا الواقع. نفسك مهزـك مأزـك على مستول الدكؿ كاجملتمعات كاألفراد

إذا ابتدأنا بأنفسنا فأحسنا  ﴿فَِإف لَّْم َيْ َتِجيُبوْا َلُكْم فَاْعَلُموْا أَنََّما أُنِزِؿ ِبِعْلِم الّلِو﴾فا يقوؿ لنا 
الظن بربنا، كأف دينو ككتابو أنزؿ بعلم، كأنو ىو اٟتق كأف ما سواه باطل، كأف ما تضمنو من تشريع كتوجيو، 

 مواجهة ﴿فَِإف لَّْم َيْ َتِجيُبوْا َلُكْم﴾إذا أيقنا بذلك، نستطيع أف نكوف يف مستول . ىو غاية ا٠تَت كالسبلـ
 .﴿أَنََّما أُنِزِؿ ِبِعْلِم الّلِو﴾٬تب أف تعلم أف توقن  ﴿فَاْعَلُموْا﴾فهمتوا كلبل ال؟ . ىذه، حرب طويلة عريضة

ما قلت لكم البد إذا دخل علينا كتطرؽ إلينا ا٠تلل يف تشريع ا،   ﴿َوَأف َّلَّ ِإلَػَو ِإَّلَّ ُىَو﴾:الثانية
كاستبدلنا غَته بو، أك حكمنا بغَته، انظر الشرؾ يف األلوىية، عما قريب على ىيئة القبور، كاألضرحة، على 

ىيئة االستغاثة بغَت ا، على ىيئة تعظيم األنداد كالطواغيت كاألرباب، ٕتد الشرؾ أمامك ك٬تر خلفو 
. كالظلم، كالطبقية، إذل أف يصبح فساد ال يعلم مداه إال ا... اإلباحية، كالفساد ا٠تلقي، كالربا، كالزنا 

 فهمتوا كلبل ال؟

مباشرة حيثما يغيب شرع ا، أك يشكك فيو، أك ٮتتزؿ، أك ٮتتصرف أك يبعد، أك يكفر بو كما ىو 
، سواء بالكبلـ كال بالفعل ايش ينفع تقوؿ . كالكفر بالفعل قد يكوف أسوأ من الكفر بالكبلـ. الواقع اليـو

رل أنا مسلم، كشرع ا ما أنت معًتؼ ْتكم كاحد منو، مسلم كيف ىذا؟ أنا أريد أف أفهمك كيف 
فا٠تلل يف قولنا، خلل يف ال إلو إال  ﴿فَاْعَلُموْا أَنََّما أُنِزِؿ ِبِعْلِم الّلِو َوَأف َّلَّ ِإلَػَو ِإَّلَّ ُىو﴾: مسلم؟ كا يقوؿ

دين . ىو بالضركرة عندؾ، عندؾ أنت يف نفسك، مو بس نصلي كم ركعة كشايفُت أنفسنا أحسن من غَتنا



 

 114 

كتاب التوحيد                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

رَُكْم﴾ا ىكذا  ﴿فَػَ ْل أَنُتم  ىكذا ماذا تريد؟ تريد إعبلف الغزك (1)﴿َوِإف تَػتَػَولَّْوا َيْ َتْبِدْؿ قَػْوماً َ يػْ
ال إلو إال ىو، كاعلم أ٪تا أنزؿ بعلم ا التشريع تشريع ا :  ال تكوف مسلمان إال باألمرين(2)مُّْ ِلُموَف﴾

 .كالقرآف يتحدل كىذا الكبلـ ا.  صيغة سؤاؿ، معناه فيو تردد﴿فَػَ ْل أَنُتم مُّْ ِلُموَف﴾. كاٟتكم حكم ا

القرآف نزؿ إذل يـو القيامة، يتحدث عن ما ىو يف عهد النيب صلى ا عليو كسلم، كلذلك قلت 
 .﴿فَػَ ْل أَنُتم مُّْ ِلُموَف﴾ إذل يـو القيامة ﴿َلُكْم﴾عمم ا٠تطاب  ﴿فَِإف لَّْم َيْ َتِجيُبوْا َلُكْم﴾

ىذه من القرآف ا١تكي، كالصحابة ما يستطيع أحدىم يصلي ركعتُت عند الكعبة أياـ االستضعاؼ 
 . ىذا القرآف يف ىود سورة ىود.... كأياـ

 .ٍب آية النساء مناسبة للتشريع يف ا١تدينة بعد ذلك؛ ألهنا من القرآف ا١تدشل

 .﴿أَنْػَزَلُو ِبِعْلِمِو﴾: إذف ىذا ٫تا كجهاف من التفسَت يف قولو

أيضان ىذه من مفاتيح الغيب، أف ما يف أرحاـ  ﴿َوَما َتْحِمُل ِمْن أُنْػَثى َوََّل َتَضُع ِإَّلَّ ِبِعْلِمِو﴾: قولو
 .النساء ال يعلمو إال ا

﴿َوَما َتْحِمُل ِمْن أُنْػَثى َوََّل : كالقرآف ذكر ثبلث مستويات يف تعلق علم ا ٔتا يف أرحاـ النساء
ـُ﴾ كَتَضُع﴾  أربعة مراحل ّتامع اآلية اليت يف إبراىيم ما ىي اآلية؟ إيش ﴿َوَما تَػْزَداُد﴾ ﴿َوَما َتِغيُض اَْلْرَحا

َوَما تَػْزَداُد﴾ ﴿ُكلُّ أُنَثى َوَما َتِغيُض اَْلْرَحاـ: أك٢تا؟ ذكركشل اليت يف الرعد  :  فعندنا(3)ُِ

 ﴾َوَما َتْحِمُل ِمْن أُنْػَثى﴿،  
 ﴾َوَما َتِغيُض﴿، 

 ﴾َوَما تَػْزَداُد﴿، 

 ﴾َوََّل َتَضُع﴿.  

يعلم أف ىذه ا١ترأة رٔتا تكوف حىت لسو طفلة صغَتة، . ىذا العلم السابق: ﴿َما َتْحِمُل ِمْن أُنْػَثى﴾
أهنا ستحمل يف علم ا، علم سابق، ىذا ما أحد يعلمو، ما يعرفو أف ىذه ستحصل ببطنُت، أك ثبلثة، أك 

. فهو يرجع إذل الغيب. ىذا يف علم ا ما ٖتمل من أنثى قبل أف ٖتمل ىو يف علم ا. أربعة، أك كذا
 .النوع األكؿ.

                                                 

. 38: ٤تمد (1)
. 14:  ىود(2)
. 8: الرعد (3)
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ـُ﴾ ىذه ال .  إذا كقع اٟتمل، اٟتمل يف مرحلة الغيب، كىي مرحلة تعلق النطفة﴿َوَما َتِغيُض اَْلْرَحا
َّل يعلم ما تغيظ اْلرحاـ إَّل )): كلذلك جاء يف بعض األحاديث. يعلمها إال ا أيضان كال أحد غَته

 خصوصان مرحلة غيظ األرحاـ، كىي بداية تعلق النطفة الذكرية ٔتاء الذكر باألنثى، مرحلة ال يعلمها (1)((اهلل
 . أحد ال أطباء، كال غَتىم، يف علم ا ماذا سيتخلق من ىذه النطفة

أما ازديادىا، كىي تقلبها من علقة كإذل مضغة ٍب إذل خلق مستجمع، ىي يف علم ا سبحانو 
 .كتعاذل، لكنها خرجت من الغيب ا١تطلق إذل الغيب النسيب

 .ٗترج من الغيب النسيب إذل غيب الشهادة: كما تضع

 .تعلق علم ا باألربع مستويات، لكن تنفرد األمرين األكلُت بعلمو ا١تطلق فافهموا ىذا

.  ٭تي ىو ابن زياد الفراء(قَاَؿ َيْحَيى الظَّاِىُر َعَلى ُكلّْ َشْيٍء ِعْلًما َواْلَباِطُن َعَلى ُكلّْ َشْيٍء ِعْلًما)
مطبوع موجود يف ثبلثة أجزاء، يشرح " معاشل القرآف"كلو كتاب اٝتو . عادل لغوم، فنو اللغة ال ٭تسن غَتىا

علم اإلعراب، كعلم ذات : علم اللغة نوعُت كما قلت لكم. مفردات ألفاظ القرآف لغويان، يعٍت من جهتُت
فهمتوا كلبل ال؟ ا١تفردة ٖتتاج تعرؼ معناىا، كٖتتاج تعرؼ موقعها اإلعرايب لتفهم ا١تعٌت الكلي . ا١تفردة

 .للجملة كاآلية، ٖتتاج ٢تذين النوعُت

. علم ذات ا١تفردة ما معناىا، كيعٍت إعراهبا: تعاسل األمرين" معاشل القرآف"فيحِت بن زياد الفراء يف 
كالبخارم . يرل األلفاظ اليت ٖتتاج أف تبُت ككذا، بعضها قد تكوف يعٍت ما ٖتتاج. طبعان ليس كل األلفاظ

تارة يسميو كما ىنا، كتارة ال يسميو؛ بل أكاد أقوؿ ال ٕتد يف صحيح . ينقل عنو كثَتان يف الصحيح
البخارم نقل من ىذا النوع، خاصة يف كتاب التفسَت من اٞتامع الصحيح، يشرح البخارم معاشل مفردات 

، أك "معاشل القرآف"ىي يف الغالب إما عن ٭تِت بن زياد الفراء من كتاب . كثَتة بدكف تسمية، من نقل عنو
 ".٣تاز القرآف"عن اآلخر معمر بن ا١تثٌت، أبو عبيدة معمر بن ا١تثٌت يف كتابو 

يف نقلو ١تعاشل ا١تفردات، أك رٔتا إلعراهبا يف الصحيح كلو على أحد ىذين العا١تُت  (45:35)
 .إما ٭تِت بن زياد الفراء كما ٝتاه ىنا، ككثَتان ال يسميو: اللغويُت

 ".٣تاز القرآف"أبو عبيدة معمر بن مثٌت يف كتابو : كإما رفيقو اآلخر

                                                 

. 4420: رقم حديث 1733 ص/  4 ج صحيحو يف البخارم (1)
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 فسرىا ٭تي الفراء بأهنا (1)﴿ُىَو اْْلَوَُّؿ َواآْلِخُر َوالظَّاِىُر َواْلَباِطُن﴾: نقل عن ٭تِت يف تفسَت قولو
فجعل االٝتُت مورد٫تا .  أم على كل شيء علمان أيضان ﴿َواْلَباِطُن﴾. أم على كل شيء علمان  ﴿الظَّاِىُر﴾

 .كاحد يف العلم

كغَته . كىذا حقيقة يعٍت كجو ٤تتمل يف معٌت ا١تفردة كمفردة، كلكن غَته أصوب منو، كأقول منو
 .أكثر كأشهر يف النقوالت عنهم. قوالف، ىي ا١تأثورة عن السلف

 : أم العارل على ا٠تلق سبحانو كتعاذل، ٔتعاشل العلو كلها﴿الظَّاِىُر﴾ا١تعٌت األكؿ أف معٌت قولو 
  ىكذا . فوؽ عرشو، فوؽ خلقو، ليس فوقو شيء_ جل كعبل _ علو الذات، فا

العلي، كاألعلى، ا١تتعارل سبحانو كتعاذل كىو فوؽ : ٬تب أف نعتقد؛ ألف من أٝتائو
 .(2)﴿الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى﴾العادل كلو فوؽ عرشو 

 قدران يف اعتقاد _ جل كعبل _ كال أعظم كال أعلى من ا : كعلو القدر كا١تقاـ
 .ا١تسلم

  ،كعلو ا٢تيمنة كالسيطرة، كىو القائم على ا٠تلق ا١تهيمن عليهم، ال يعزب عن عملو
 .كال عن قبضتو، كال عن تقديره شيء

فإذا جعلت الظهور علمان فهو الظاىر بالعلم، كىي . فمعاشل العلو متعددة، يدؿ عليها اسم الظاىر
_ كإذا علو الذات ىو الظاىر على خلقو علوان بذاتو . إحدل ا١تعاشل لبلسم الذم نص عليها ٭تِت الفراء

 ._جل كعبل _ كإذا علو ا٢تيمنة، كا١تلك، كالسيطرة، كالقوة، فلو ىذه ا١تعاشل كلها . _سبحانو كتعاذل

ىذا أحد بل ىو القوؿ الذم يدكر على ألفاظ السلف كتفسَتاهتم ١تعٌت اسم ا الظاىر كسيأٌب لو 
 .إف شاء ا درس مستقل

 الذم يقابل ىذا العلو، مناسب جدان مع معٌت العلم، أم سبحانو بطن علمو باألمور ﴿َواْلَباِطُن﴾
فمهما استبطن يف صدكر ا٠تلق كأيخفي، يف علم ا ال ٮتفى سبحانو . إذل أخفى أخفى شيء تتصوره

 .(3)﴿ِإفَّ الّلَو َّلَ َيْخَفَى َعَلْيِو َشْيٌء ِفي اَْلْرِض َوَّلَ ِفي ال ََّماء﴾كتعاذل 

يف ذاتو، كقدره، كىيمنتو، ال يتصادـ مع علمو _ جل كعبل _ فعلوه . ىذا يتناسب مع معٌت العلو
كىذا معٌت ا١تعية، أك إحدل . فهو بطن األمور كلها بعلمو. بدقائق األمور، كمثاقيل الذر يف ظلمات األرض

                                                 

. 3: اٟتديد (1)
. 5: طو (2)
. 5: آؿ عمراف (3)
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 أم ال ٮتفى عليو شيء بالعلم ا١تتضمن ا٢تيمنة، ﴿َوُىَو َمَعُ ْم﴾ ،معاشل ا١تعية اليت يف القرآف الكرصل
الذم ال يعلم ما يدكر كيف يهيمن؟ ككيف يسيطر؟ ككيف يقٌدر؟ العلم ىو . كالسيطرة، كالقبض، كالتقدير

 . أصل التقدير؛ لذلك أكؿ مرتبة يف القدر ىي العلم

ما يف صدكر ا٠تلق، . ىو العارل على ا٠تلق، كىو الباطن إذل أدؽ أدؽ أسرارىا_ جل كعبل _ ا 
كما ىو أدؽ من ذلك، ٦تا يعلمو كال نعملو، كىو أقرب إلينا من حبل الوريد، كيعلم ما توسوس بو نفسو 

أىكىلىٍيسى اللَّوي بًأىٍعلىمى ٔتىا يف صيديكًر  }(1)﴿َأَولَْيَس اللَُّو بَِأْعَلَم ِبَما ِفي ُصُدوِر اْلَعاَلِميَن﴾: كالقرآف يذكر
 . سبحاف ا(2)﴿َوَّلَ َحبٍَّة ِفي ظُُلَماِت اَْلْرِض َوَّلَ َرْطٍب َوَّلَ يَاِبٍس﴾{.10:العنكبوت{اٍلعىالىًمُتى 

. كلذلك يعٍت أبو سعيد ا٠ترٌاز، ىذا رجل يعٍت ٤تسوب على الصوفية، لو كبلـ ٚتيل يف بعض كتبو
كلو كتب أخرل يف هتذيب النفس، . مطبوع، جيد ٚتيل، ال بأس أف نذكره" كتاب الصدؽ"لو كتاب اٝتو 

 .كلو عاد شطحات ال يوافق عليها

لو كلمة قد رٔتا إف أردت تفهمها بفهم سيء، العبارة ٖتتمل، كقد يكوف ٢تا معٌت صحيح يتوافق مع 
 . ما شرحت قبل يف معٌت الظاىر كالباطن

ىي أضداد عندؾ أنت إذا كنت بعيد، ما تعلم . ٦تا اختص ا بو ٚتعو يف صفتو بُت األضداد: قاؿ
كلبل ال؟ فبعدؾ ٯتنعك أف ٕتمع الضد كىو العلم بالقريب كلبل ال؟؟ صحيح كلبل ال؟ . ما ىو بعيد عنك

 . يعٍت ما تستطيع أف ٕتمع بُت بعد ىائل عن شيء كعلمك بو، ما تستطيع أف ٕتمع بُت األضداد ىذه

فممكن كما ٛتلها شيخ اإلسبلـ كغَته، ٚتع بُت غاية العلو الذم يقتضي عندنا أنو فوؽ السماء 
ففي ا١تعنيُت نوع . كغاية العلم بالشيء كأنو أقرب قريب إليو. كفوؽ العرش، بالنسبة لنا قد يكوف بعيدان 
 .مضادة، لكن يف حق ا غاية الكماؿ

غاية الرٛتة كالرأفة با٠تلق، مع الشدة غاية الشدة يف األخذ _ سبحانو كتعاذل _ ك٬تمع بُت 
ال ال؟ كيقوؿ لك إنو بعباده غفور ؿك (3)﴿ِإفَّ َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديٌد﴾: كالعقاب كالعذاب، فاآلية تقوؿ لك

 .رحيم

ك٬تمع بُت غاية الغضب الذم إذا غضب . _سبحانو كتعاذل _ ىذه قدرة ا .. يعٍت قد تبدك لك
 .على ا٠تلق، ىلكوا ٚتيعان، كبُت غاية الرضا اليت إذا رضي عنهم يعٍت أفلحوا ٚتيعان 

                                                 

. 10:العنكبوت (1)
. 59: األنعاـ (2)
 .102: ىود (3)
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مل على ىذا كما ٛتلها ابن تيمية كغَته، أف األضداد يعٍت األمور  فكلمة أيب سعيد ا٠تراز قد ٖتي
 .تبدك لنا متضادة، ما ٕتتمع يف حقنا

كلذلك جاء اٟتديث النبوم يف دعاء القنوت، عٌلمو . من ميزة ا على ا٠تلق أهنا ٕتتمع يف حقو
كغَتىا، أنو أمرنا أف نستعيذ " السنن"لعلي، كجاء ركاية عن اٟتسن يف _ صلى ا عليو كسلم _ النيب 

ترد الضد بالضد كلبل ال؟ ما تستعيذ بغضب ا برضا ... ببعض صفاتو من البعض اآلخر أعوذ برضاؾ من 
فبلبد تستعُت برضا ا من . لو رضي عنك ا٠تلق كلهم، ما منع عنك غضب ا. ا٠تلق، ما ٯتكن، ما ٕتي

عافانا ا _ إذا أخذ أخذه أليم شديد . غضبو، كٔتغفرتو من عقوبتو، كبو منو؛ ألنو ىو شديد العقاب
٦تكن ٖتمل كلمة أيب . فما لك سبيل إليو إال بو. كال ييدفع أخذه األليم الشديد إال بعفوه ىو. _كإياكم 

 .سعيد ا٠تراز على ىذا

أم عاقل . أنو الظاىر باٟتجج: القوؿ الثاشل. الظاىر كالباطن ىذا القوؿ األكؿ يف تفسَت السلف
. يتأمل، البد يوقن أف ٢تذا العادل خالق، أف ٢تذا العادل خالق مدبر، بالعقل ىكذا، قبل أف يأٌب كارد الشرع

 .العاقل يرفض أف يوجد عادل ٥تلوؽ ىذه ا٠تلقة العظيمة ا٢تائلة ا١تنتظمة بدكف خالق مدبر

فاٟتجج الدالة على كجوده يف فطر ا٠تلق، كآيات اآلفاؽ، قوية كظاىرة، كال ٬تحدىا إال ا١تتكربكف 
﴿َوَلْو َجاءتْػُ ْم ُكلُّ ماذا تقوؿ اآلية. الذين ال يقبلوف حجة أصبلن، كمهما جئتهم بآية كما قاؿ ا تعاذل

 إذا دخل جنهم عاد تلك اللحظة (2)﴿ُكلُّ آيٍَة َحتَّى يَػَرُوْا اْلَعَذاَب اْلَلِيَم﴾ىذا ايش تسوم فيو؟  ؟(1)آيٍَة﴾
 .يعرؼ أنو حق

بعضهم ال يعرؼ إذل أف يصلى نار  (3)﴿َولِيَػْعَلَم الَِّذيَن َكَفُروْا أَنػَُّ ْم َكانُوْا َكاِابِيَن﴾كالقرآف ذكر ىذا 
 .فبل تورد نفسك ىذا ا١تورد. اٞتحيم، يعرؼ ىذا أف ا حق، كأف ما أخربت بو األنبياء صدؽ

كلبل ال؟ أحد يعرؼ كيف ا؟ . الباطن بذاتو ككنهو، فهو بالنسبة لنا غيب، ال نعلم كيف ا ٨تن
سبحانو كتعاذل _ فهي بالنسبة لنا باطن ال نعلمو، ٧تهلو ٘تامان، كيف ا . كنهو، ذاتو، حقيقتو، ال نعلمها

 .؟ حقيقة ذاتو، ككنو ذاتو، ككنو صفاتو_

فمع أنو الظاىر علينا باٟتجج الدالة على كجوده، كربوبيتو، . غيب مطلق استبطن عنا، ال نعلمو
 .كألوىيتو، كالباطن عنا ْتقيقة ذاتو ككنو صفاتو تعاذل ا

                                                 

. 97: يونس (1)
. 97: يونس (2)
. 39: النحل (3)
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ثَػَنا َخاِلُد ْبُن َمْخَلدٍ ): قولو القطواشل نسبة إذل ٤تلة يف الكوفة .  ىو القىٍطوىاشل، الكويف أبو ا٢تيثم(َحدَّ
من كبار شيوخ البخارم، أكثر أئمة اٞترح كالتعديل . ّتلي بالوالء، منتسب إذل ّتيلة بالوالء. اٝتها قطواف
كضٌعفو ٭تِت بن معُت يف ركاية، كالنسائي، كغَتىم كثَت، . أحاديثو مناكَت: حىت قاؿ أٛتد. على تضعيفو

لكن أخرج لو البخارم، كأخرج لو مسلم، كأخرج لو الًتمذم، كالنسائي، كابن . كعٌدكا أحاديثو مناكَت
 .فقط أبو داككد الذم دل ٮترج عنو من أصحاب الكتب الستة. ماجة

، األحاديث اليت قيل أهنا منكرات من حديث "الكامل"كتتٌبع اٟتافظ أبو أٛتد بن عدم يف كتابو 
 .آسف أخذكا عليو التشٌيع، فيو تشٌيع... خالد بن ٥تلد

التشٌيع إذا كاف دل يصل حد الرفض، كىو سب الصحابة . كالتشٌيع كما مررنا يف دركس ماضية
تمل ذلك، ماداـ ٤تلو الصدؽ كالثقة. كالقدح فيهم  .إذا كاف فقط يرل عليان أفضل ككذا، ٭تي

كلذلك أٛتد يف . إذا كصل حد الرفض، كأف عيثر يف كبلمو قدح يف الصحابة، ييضرب على أحاديثو
. اجتهاده اإلماـ أٛتد رأل أف خالد بن ٥تلد كصل ىذه ا١ترحلة، نيقلت لو كلمة عنو فضرب على حديثو

 . أحاديثو مناكَت: كقاؿ العبارة اليت ٝتعتموىا

ٍب ١تا سربكا . أما غَته من األئمة، ما رأكا تشٌيعو كصل بو إذل حد الرفض ا١توجب إسقاط ركايتو
 .األحاديث اليت قيل عنها منكرة، كجدكىا أحاديث صحيحة ثابتة، ركاىا غَته من كبار األئمة

البيعاف بالخيار ما )): يكفي أف تعلم أف من األحاديث اليت ركاىا ىو كاليت قيل عنها منكرة حديث
 . ال يكاد كتاب يف السنة إال كىو يوجد فيو(1)((لم يتفرقا

: من األحاديث اليت قيل أهنا منكرة كىي ٢تا ٥تارج كثَتة يف الصحيحُت كغَتىا، حديث أيب ىريرة
 حديث مشهور يف الصحيح، الذم فيو كلمة (2 )((َّل يمنعن أحدكم جاره أف يغرس خشباً في جداره))

 .(3)((ما لي أراكم عن ا معر ين واهلل ْلرمين ب ا بين أكتافكم أو قاؿ ظ وركم)): أبو ىريرة ١تا قاؿ

 اللهم صلي عليو كعلى آلو (4 )((البخيل من اكرت عنده ثم لم يصل علي)): كىو راكم حديث
 .كصحبو أٚتعُت

                                                 

. 3457: رقم حديث 273 ص/  3 ج سننو يف داكد أيب (1)
. 2331: رقم حديث 869 ص/  2 ج صحيحو يف البخارم (2)
. 2331: رقم حديث 869 ص/  2 ج صحيحو يف البخارم (3)
. 8100: رقم حديث 34 ص/  5 ج الكربل سننو يف النسائي (4)
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ىو راكم حديث كانفرد بو، كىو اٟتديث ا١تشهور حديث الوالية، فيما يركيو النيب صلى ا عليو 
قاؿ اهلل تعالى من عادى لي ولياً فقد آانتو بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء )): كسلم عن ربو

فإاا أحببتو كنت سمعو . أحب إلي مما افتر تو عليو، وَّل يزاؿ عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبو
اٟتديث ىذا العظيم ىذا اٞتليل من ركاية خالد بن ٥تلد كانفرد . (1 )((وما ترددت)):  إذل أف قاؿ((وبصره

 .أخرجو" األدب"بو، كاعتمده البخارم يف الصحيح كأخرجو يف كتاب 

. كقاـ على البخارم من قاـ، بأنو يعٍت أخرج حديثان انفرد بو خالد بن ٥تلد كفيو الكبلـ الشهور
لكن شواىد اٟتديث، ك٥تارج طرقو، كعظيم ألفاظو كما قاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية كاٟتافظ بن حجر، 

يدؿ قطعان على أنو حديث نبوم صحيح، كلذلك أعطوه األئمة اىتمامان عظيمان يف مصادره، ك٥تارجو، كيف 
 . ألفاظو كمعانيو العظيمة اٞتليلة

أم . فما أينكر عليو شيء، إال كلو فيو إما شاىد، كإما لو ٥ترج آخر كهذا اٟتديث الذم معنا اآلف
 :نكارة فيو؟ ىذا اٟتديث يف البخارم موجود يف ٜتسة مواضع

  ِإفَّ اللََّو موجود يف كتاب التفسَت، يف تفسَت سورة األنعاـ أك اآلية أين ىذه اآلية؟﴿
ىذه يف األنعاـ يف األنعاـ كيف  (2)﴿َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب﴾، ِعْنَدُه ِعْلُم ال َّاَعِة﴾

 .﴿ِإفَّ اللََّو ِعْنَدُه ِعْلُم ال َّاَعِة﴾لقماف، أخرجو البخارم يف آخر آية 

  أخرج ىذا اٟتديث يف كتاب االستسقاء؛ ألف "كتاب االستسقاء"أخرجو أيضان يف ،
 .فيو اآليات ال يعلم مىت يأٌب ا١تطر إال ا

 ،كأخرجو ىنا يف التوحيد 

 من غَت خالد بن ٥تلد، كلها تنتهي . كأخرجو يف موضع خامس يعٍت ال أذكره اآلف
كتابع خالد عليو أئمة كبار . عند ابن عمر، كبعضها ينتهي عند عبد ا بن دينار

 فأم كجو للنكارة فيو كاٟتديث يعٍت معلـو معركؼ؟. مثل جعفر الًفٍريىايب كغَته

كلذلك البخارم .. فما أينكر عليو حديث، كإال كقد توبع عليو، كاعتيمد، فبالتارل زاؿ ما ٯتكن
 .213ىذا تويف سنة . اعتمده كأخرج أحاديث كثَتة عنو يف الصحيح

ثَػَنا ُسَلْيَماُف ْبُن ِبََلؿٍ )  .  ىو التيمي بالوالء، مدشل يكٌت أبا أيوب(َحدَّ

                                                 

. 347: رقم حديث 60 ص/  2 ج صحيحو يف حباف ابن (1)
. 59: األنعاـ (2)
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ثَِني َعْبُد اللَِّو ْبُن ِديَنارٍ ) أيضان العدكم موذل عبد ا بن عمر، مدشل أيضان إماـ مشهور، يكٌت  (َحدَّ
 . أبا عبد الرٛتن

 ._رضي ا عنهما _   الصحايب (َعْن اْبِن ُعَمرَ )

ُ َما َعْن النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاؿ َمَفاتِيُح اْلَغْيِب َخْمسٌ ) ، (َعْن اْبِن ُعَمَر َرِ َي اللَُّو َعنػْ
 .بإثبات الياء، كْتذفها:  فيها لغتاف(َمَفاتِيحُ )

 بإٚتاع القراء، إال ما ﴿َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب﴾القرآف يف سورة األنعاـ بدكف الياء كال أنا كاىم؟ 
 .كمفاتيح بإثبات الياء، ٚتع مفرده مفتاح لغة. فمفاتح بدكف الياء ٚتع مفردىا مفتح. شذٌ 

إذا ذيٌكر العدد، دؿ :  كالقاعدة اللغوية تقوؿ(َخْمسٌ ) الحظ ىنا ذكر كلمة (َمَفاتِيُح اْلَغْيِب َخْمسٌ )
 . على أف ا١تعدكد مؤنث كالعكس صحيح

ببلش جاءشل جاء ٜتسة رجاؿ، ... جاءشل. ٜتس رجاؿ: صحيح ىذا. ٜتس رجاؿ: تقوؿ جاءشل
 .إذا كاف مذكر تؤنث، كإذا كاف مؤنث تذكر. ضركرة ٗتالف بُت ا١تعدكد كالعدد. جاء ٜتس نساء

 . مؤنث(َمَفاتِيحُ )ىنا ذكر كلمة ٜتس العدد، فدٌؿ على أف كلمة 

قاؿ أىل العلم أىل اللغة ىي مؤنثة باعتبار ٚتع التكسَت ىذا، ٚتع تكسَت يسمونو، ال باعتبار 
مع، ٕتمع على ٚتع . ا١تفرد مذكر كلمة مفتاح، أك مفتح كمفردة مذكر، ليست مؤنث. ا١تفرد لكن ١تا ٕتي

 .ٚتع التكسَت يعامل معاملة ا١تؤنث، فذٌكر العدد. التكسَت كمفاتيح، كمفاتح

 تدخل يف النوع األكؿ من العلم ا١تنسوب إذل ا، كىو (َمَفاتِيُح اْلَغْيِب َخْمٌس ََّل يَػْعَلُمَ ا ِإَّلَّ اللَّوُ )
 .علم الغيب الذم ال يعلمو سواه، ا٠تمسة أشياء ىذه

ـُ )  كما شرحنا بو اآلية أف (َما َتِغيضُ ) اٚتع بُت كلمة (ََّل يَػْعَلُمَ ا ِإَّلَّ اللَُّو ََّل يَػْعَلُم َما َتِغيُض اْْلَْرَحا
تعلق علم ا باألرحاـ ٔتا قبل أف ٖتمل النساء، كمرحلة الغيض، كاالزدياد، كالوضع، فمفتاح الغيب ىي 

مرحلة ما قبل بطبيعة التقدير ال يعلمها أحد، كمرحلة الغيب، كما كراء ذلك إما يدخل يف الغيب النسيب أك 
 .يف علم الشهادة

 مع مبلحظة ما ذكرتو يف تفسَت اآلية، أف ما يف غد ال يعلمو إال (َوََّل يَػْعَلُم َما ِفي َ ٍد ِإَّلَّ اللَّوُ )
 .ا

اليـو بالنسبة لنا ىو غيب، كىو أحد مفاتيح، يعٍت ال يعلم أحد اليـو ما سيجرم غدان، كمن زعم 
ذالك فقد ادعى علم أحد مفاتيح الغيب عند ا، كلذلك نكذب الكهاف كا١تنجمُت كالسحرة كا١تشعوذة، 
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أحد . كنقدح فيهم، كنعتقد أهنم ادعوا أخص خصائص مفاتيح الغيب عند ا، كىذا أحد أكجو كفرىم
أكجو كفر الساحر كالكاىن، الذم يزعم أنو ٮترب ٔتا سيجرم يف غد كما بعد غد، أنو زعم لنفسو صفة ىي 

. كلذلك إذا صدقتو أنت، فقد خلعت عليو ما ىو . من أخص خصائص علم ا، أحد مفاتيح الغيب
كلبل ال؟ تستطيع أف تأٌب على كاحد عادم، ٗتلع عليو صفة من صفات أمَت البلد، كال ملك البلد، 

 .تستطيع؟ يرمونك يف الشارع

من )): صح كلبل ال؟ كىذا أحد أكجو. فبل ٗتلع عليو صفة ملك ا١تلوؾ ىذا ا١تشعوذ الكذاب ىذا
، ألنك خلعت عليو مو بس صفة أحد خصائص علم ا، الغيب (1 )((أتى ساحراً فصدقو فقد كفر

 ماذا تريد؟... إذف ال يعلم ما يف غد. ا١تطلق الذم كال األنبياء، كال الرسل، كال جربيل، حىت ما يعرؼ

كنت أكد أف ننتهي من ىذا الباب، لكن يعٍت أكالن أعتذر عن األسبوع القدـ يف اٟتضور 
 .نلتقي يف الذم بعده إف شاء ا... الرتباطي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 23528ح 42ص/5ج:شيبة أيب ابن مصنف (1)
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الدرس السابع 
 

بسم ا الرٛتن الرحيم، إف اٟتمد  ٨تمده كنستعينو كنستغفره، كنسألو ا١تزيد من فضلو، نشكره 
كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال شريك لو، كأشهد أف نبينا ٤تمدان . كال نكفره، ك٩تلع كنًتؾ من يفجره

 .عبده كرسولو، أرسلو  با٢تدل كدين اٟتق ليظهره على الدين كلو

. اللهم صل على ٤تمد كعلى آؿ ٤تمد كما صليت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك ٛتيد ٣تيد
 .كبارؾ على ٤تمد كعلى آؿ ٤تمد كما باركت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك ٛتيد ٣تيد

 : أما بعد

بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى َعاِلُم اْلَغْيِب َفََل ُيْظِ ُر َعَلى َ ْيِبِو ) كنا يف الدرس السابق قد ابتدأنا يف
كقد أدخل . كتدارسنا ما يتعلق باآليات األربع أك ا٠تمس اليت صدر هبا اإلماـ البخارم ىذا الباب (َأَحًدا

 :البخارم كركل يف ىذا الباب حديثُت اثنُت

ثَػَنا ُسَلْيَماُف ْبُن ِبََلٍؿ ): اٟتديث األكؿ رٔتا تدارسناه أك بعضو قولو ثَػَنا َخاِلُد ْبُن َمْخَلٍد َحدَّ َحدَّ
ثَِني َعْبُد اللَِّو ْبُن ِديَنارٍ   كتكلمنا على ما يتعلق بأحاديث خالد بن ٥تلد القطواشل، كىذا منها، كمواضع (َحدَّ

َمَفاتِيُح اْلَغْيِب َخْمٌس ََّل يَػْعَلُمَ ا ِإَّلَّ ) :قاؿ_ صلى ا عليو كسلم _ اٟتديث كذكر أك ركل حديث النيب 
 :كبنينا على ىذا ما ذكره العلماء، أف العلم ا١تنسوب إذل ا تعاذل على ثبلثة أنواع (اللَّوُ 

  مفاتيح الغيب كىي ىذه ا٠تمس، كىذه ال يعلمها إال ا جل كعبل، ال يعلمها ال ا١تبلئكة
 .كال األنبياء كال غَتىم

 كقد يطلع ا بعض أنبيائو _ جل كعبل _ علم الغيب، كىذا من علم ا : كالنوع الثاشل
﴿َعاِلُم اْلَغْيِب َفََل : كمبلئكتو على بعض ىذا العلم، علم الغيب، على مدلوؿ قولو تعاذل

 .(1) ِإَّلَّ َمِن اْرَتَضى ِمن رَُّسوٍؿ﴾(26)ُيْظِ ُر َعَلى َ ْيِبِو َأَحداً 

 علم الشهادة، كىذا يطلع عليو ا٠تلق أك بعضهم، ْتسب معاشهم : كالنوع الثالث
_ عز كجل _ ٘تيز علم ا . كاطبلعهم، كلكن تعلق علم ا بعلم الشهادة من جهتُت

 :على علم البشر يف علم الشهادة من جهتُت

                                                 

 .  27-26:  اٞتن(1)
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علم األشياء قبل أف تكوف من . من جهة كوف علم ا يسبق األشياء قبل كجودىا، فعلمو سابق
لق العادل ىذا، كقبل أف ٩تلق . علم الشهادة فكل علم الشهادة كاف قبل ذلك من علم الغيب، قبل أف ٮتي

 . ٨تن ماذا كاف؟ كاف يف علم ا سبحانو كتعاذل، كٮترج ا ىذا العلم ْتسب أقداره، كما كتب ا كما أراد

ال يعزب . أف علم ا باألشياء علم تفصيلي، يعلم دقائق األمور: كاٞتهة الثانية أك القضية الثانية
كا٠تلق كلو اطلعوا، كلو شاىدكا، كلو علموا، فإهنم يعلموف يعٍت علمان . مثقاؿ ذرة_ جل كعبل _ عن علمو 

كليان ٚتليان، كال يستطيع أحد أف يزعم أنو علم حىت من علم الشهادة األشياء كلها على دقائقها كتفاصيلها، 
 .ال يستطيع أحد أف يدعي ذلك. ْتيث ال يعزب عن علم ىذا ا١تخلوؽ مثقاؿ ذرة

علم ا يسبق األشياء، . فيظهر حىت ٘تيز علم ا على علمنا حىت يف تعلق علمنا بعلم الشهادة
ىذا ذكرناه لكن حىت يتصل . علمو سابق، كيعلمها على تفاصيلها كدقائقها ال يعزب عنو مثقاؿ ذرة

 .الدرس

ـُ  َتِغيضُ  َما يَػْعَلمُ  ََّل ): ٍب ذكر ا١تفاتيح ىذه، كىي ما يتعلق باألرحاـ كذكرنا ما  (اللَّوُ  ِإَّلَّ  اْْلَْرَحا
 .كال يعلم ما يف غد إال ا، كىذا ما يتعلق ٔتا ذكرناه قبل قليل. يتعلق هبذه النقطة

فإذا حضر . فما يف غد ىو اليـو من النوع الثاشل من علم الغيب، الذم يعلمو ا كال نعلم عنو شيئان 
غد ك٨تن موجودكف، كشاىد كل منا ما ٯتكن أف يشاىده ٦تا ٬ترم لو كلغَته، فينقلب يف حقنا من علم 

 .كلكن علم ا بو تفصيل، كعلمنا بو كلي ٚتلي. غيب ال نعلمو إذل علم شهادة نعلمو

فبل يعلم ما يف غذ إال ا، فقبل أف يكوف من علم الشهادة ىو من علم الغيب عند ا سبحانو 
 . كتعاذل

 قد يقوؿ قائل رٔتا يتوصل الناس إما بتجربة كخربة، كإما (َوََّل يَػْعَلُم َمَتى يَْأِتي اْلَمَطُر َأَحٌد ِإَّلَّ اللَّوُ )
بأجهزة، كإما بدراسات كحسابات معينة، يتوقعوف من خبل٢تا كيعلموف من خبل٢تا مواسم سقوط كنزكؿ 

يتوقعوف ْتسب دراسات مناخية معينة، كرٔتا حىت بدكف دراسات . األمطار، كيصدؽ شيء من ذلك كثَت
 .ْتسب التجربة

ٕتد كل أىل بلد، خاصة اللذين تتعلق حياهتم با١تطر كالزراع كالفبلحُت مثبلن، عندىم خربة معينة 
فهذا ال يلغي . يعلموف يعٍت علم ٚتلي كلي بتقريب ١تواسم ا١تطر. من خبلؿ ٕتربة اٟتياة عن مواسم ا١تطر

كوف ال يعلم مىت يأٌب ا١تطر إال ا، ال يلغي أف يكوف ىذا العلم من علم الغيب، من مفاتيح الغيب كذلك 
 :لؤلمور اآلتية
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كلو بٍت على دراسات دقيقة، يبقى . علم البشر يبقى دائمان يف حدكد الظن، كالتوقع، كالتخمُت: أكالن 
 .باعًتاؼ اٞتميع احتماؿ، كالظن، كالتخمُت

كىذا ال يلغي كال ٮترج علم كقت ا١تطر من كونو علم غييب ال يعلمو إال ا إذل علم مثبلن من علم 
فيصدؽ على ىذا التوقع قوؿ ا تعاذل . الشهادة، ٯتكن أف يعلمو البشر؛ ألننا يف حدكد الظن كالتخمُت

ماذا؟ يف الظن يف النجم  {يعلموف}كيف اآلية األخرل  (1)﴿ِإف يَػتَِّبُعوَف ِإَّلَّ الظَّنَّ﴾: اآلية يف سورة النجم
العلم اليقيٍت  (3)﴿ِإَّلَّ اتػَّْباَع الظَّنّْ﴾ ىذا ا١تقصود  (2)﴿َوَما َلُ م ِبِو ِمْن ِعْلٍم ِإف يَػتَِّبُعوَف ِإَّلَّ الظَّنَّ﴾: نفسها

كىذا يبقي علم كقت نزكؿ . لكن يبقى يف دائرة الظن، كالتخمُت، كاالحتماؿ. ال يستطيع أحد أف ٬تـز بو
 .ا١تطر يف علم ا سبحانو كتعاذل العلم الغييب

ا١تقصود بو ليس يعٍت أف تتوقع مثبلن أف غدان يدخل علينا  (َوََّل يَػْعَلُم َمَتى يَْأِتي اْلَمَطرُ ): كاألمر الثاشل
ال، . موسم ا١تنخفض ا٢تندم، كال منخفض ماشل عارؼ إيو، كجاء ا١تطر حصل، فعرفت علم الغيب

 ا عز كجل، كىذا منسوب البن عباس ىذا العلم كىذا (ََّل يَػْعَلُم َمَتى يَْأِتي اْلَمَطُر َأَحٌد ِإَّلَّ اللَّوُ )ا١تقصود بػ
 .التفسَت

ىذه ذكرىا ابن أيب الدنيا، الركاية ىذه عن ابن عباس ذكرىا اٟتافظ ".. يقدر ا: "ابن عباس يقوؿ
كذكر فيو آثار " كتاب ا١تطر كالرياح كالرعد كالسحاب"ابن أيب الدنيا حىت ترجعوف ٢تا، يف كتاب لو اٝتو 

 .رائعة كٚتيلة جدا كمهمة عن العلماء يف ىذه القضايا
ا قدر كمية ا١تطر الذم سينزؿ على العادل كلو، على األرض كلها، خبلؿ السنة : ابن عباس يقوؿ

من يستطيع أف يعلم ىذا؟ من . كلها، كمواقعو، كمواضعو، كمنازلو، كمن سيستفيد منو، كمن ال يستفيد
 .يستطيع كال حىت ضمن التخمُت ما يستطيع أف يستوعب ىذا

سبحانو كتعاذل، ا عز كجل أنو ىو ا١تتكفل  (ََّل يَػْعَلُم َمَتى يَْأِتي اْلَمَطُر َأَحٌد ِإَّلَّ اللَّوُ )فا١تقصود بػ 
باألرزاؽ، كالقائم بأحواؿ ا٠تلق، اليت تعتمد اعتمادان كليا على الغيث، كا١تطر ىذا العظيم، الذم يغيث ا 

 .بو العائشوف ىؤالء يف ىذا العادل

                                                 

 .23: النجم (1)
 .23: النجم (2)
 .157: النساء (3)
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فيعلم سبحانو كتعاذل ما . يف كل سنة يقدر ا من كميات األمطار ما شاء، كيوزعو حيثما شاء
نَػُ ْم﴾: سينزؿ ىنا كىنا كىناؾ، كمواضعو، كمواقعو، على حد قولو تعاذل َناُه بَػيػْ أم ا١تطر  (1)﴿َوَلَقْد َصرَّفػْ

 فينسبوف إذل  ﴿فَأََبى َأْكثَػُر النَّاِس ِإَّلَّ ُكُفورًا﴾أم لينسبوا فضل ذلك، كأمره كعلمو إذل ا  ﴿لَِيذَّكَُّروا﴾
ا١تواسم، كإذل األجواء، كإذل النجـو كما يف حديث زيد بن خالد اٞتهٍت ا١تشهور، ١تا أصبحوا يف اٟتديبية 

ألم تعلموا مااا قاؿ ربكم )): _عليو الصبلة كالسبلـ _ على إثر ٝتاء كانت هبم من الليل، فقاؿ النيب 
من قاؿ مطرنا . البارحة قاؿ أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب أو كافر بي مؤمن بالكوكب

بفضل اهلل ورحمتو فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قاؿ مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي 
 إحالة األمطار كنزك٢تا كمواٝتها إذل أمور طبيعية ْتثة ٕتريدية ترتبط بطلوع النجـو (2)((مؤمن بالكوكب

فبل يعلم مىت يأٌب ا١تطر إال ا، كا يصرفو . كغركهبا كا١تواسم، ىذا يعٍت من كفراف النعمة، من كفراف النعمة
 .كيفما يشاء

كركاية أخرل عن ابن عباس رائعة جدان يف الكتاب اآلنف الذكر البن أيب الدنيا، كىي حقيقة عجيبة 
ما من سنة ىي أقل مطر من السنة : "يقوؿ ابن عباس. جدان، كأعجبتٍت كثَتان، كيعٍت تدؿ على علم عظيم

٭تـر ىؤالء منو ىذه السنة، كيكثره على آخرين، ك٭تـر آخرين كيكثره على ". األخرل، كلكن ا يصرفو
 .األكلُت

.  األمر من قبل كمن بعد. ٕتد بعض البلداف تغرؽ من األمطار، كبعضهم ما ٬تدكف ما يشربوف
نَػُ ْم﴾! أين النجـو ما تنظم ىذا كترتبو؟ َناُه بَػيػْ  كمية ا١تطر النازلة كما يقوؿ ابن عباس ىي كاحدة، ﴿َصرَّفػْ

لكن تصريف ا ٢تا يغرؽ هبا أقواـ، ك٭ترمها أقواـ، كينز٢تا على أقواـ، كٯتنعها أقواـ، تدبَته كتقديره على 
 .علمو كحكمو سبحانو كتعاذل

فبالتارل من ىذا يظهر لنا أنو كوننا نتوقع بدراسة، أك ْتسابات، أك بتجربة معينة مواسم األمطار، ال 
ٮترج كال يلغي أف يكوف علم كقت نزكؿ ا١تطر من أمور الغيب اليت ال يعلمها إال ا، لؤلمور اليت أسلفت 

  .ذكرىا لكم
 ىذا قطعان كحقان، كال تنفع فيو ال التوقعات، كال االحتماالت، (َوََّل َتْدِري نَػْفٌس بَِأيّْ َأْرٍض َتُموتُ )

ىذا من علم الغيب، . كال مىت ذلك_ سبحانو كتعاذل _ ال يدرم اإلنساف منا يف أم أرض قضى ا كفاتو 

                                                 

 .50: الفرقاف (1)
 . 3916: رقم حديث 1525 ص/  4 ج صحيحو يف البخارم (2)
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ٮترج من كونو من مفاتيح _ بعبارة أدؽ _ لكنو يظهر أك ٮترج . الذم ىو اختص ا سبحانو كتعاذل بعلمو
الغيب إذل علم الغيب النسيب، عندما يتصور ا١تخلوؽ يف رحم أمو، كيتكوف، ك٘تر عليو ا١تراحل ا١تذكورة يف 

فإذا ٗتلق كتكوف، بعث ا إليو ملك، فيكتب ىذا ا١تلك ذكران أك أنثى، كما يف . النطفة كالعلقة كا١تضغة
 .األحاديث ا١تشهورة، كرزقو، كعملو، كأجلو

فعندما يكتب ا١تلك أجلو، خرج من كونو مفتاح غيب؛ ألف ا١تلك اآلف عرؼ، ىذا ا١تلك ا١توكل 
يف أفراد ا١تخلوقُت يتحوؿ أك ٮترج من كونو من علم الغيب، إذل رٔتا .. عرؼ أجل ىذا اإلنساف، فانقلب

من مفاتيح الغيب اليت ال يعلمها .. أما قبل ذلك فهو يف علم. غيب نسيب أك إذل علم الشهادة بعد كتابتو
 .إال ا

كقد ذكرنا ىذا ١تا فسرنا اآليات، .  جل كعبل كىذا قطعي(َوََّل يَػْعَلُم َمَتى تَػُقوـُ ال َّاَعُة ِإَّلَّ اللَّوُ )
كذكرنا بعض ما تأكؿ بو بعض األئمة كالعلماء ٟتسابات معينة،  أك فهم خاطئ لبعض األحاديث، يعٍت 

كمعاناتو، كطلبو، ك٤تاكلة بناء حسابات . ٖتديد أكقات تقريبية لوقت قياـ الساعة، ىذا ال يعلمو إال ا
معينة على لغة األرقاـ، أك حىت على مفهـو أحاديث، نظن أهنا قد تؤدم إذل حساب معُت لوقت قياـ 

 .الساعة، كلو عجز التقريب، ىذا معاناة لعلم يعٍت ال ٯتكن الوصوؿ إليو، ال ٯتكن الوصوؿ إليو
ككل من عاسل ىذا الباب . كقد ذرت لكم قصة الطربم كما قالو، كما رد عليو األئمة يف ىذا اٞتانب

 :فهو ٥تطئ من كجهُت
  ،من كجو أنو ينازع يف أمر قضى ا سبحانو كتعاذل أنو ال يعلمو غَته
 كمن جهة أنو يضيع كقتو كجهده فيما ال طائل فيو، كال ٤تصل من كرائو. 

كأسوأ من ذلك أف ييبٌت شيء من ىذا العلم على يعٍت ركايات عن أىل الكتاب مثبلن، أك حسابات 
 .كأمثالو مهزلة" عمر أمة اإلسبلـ"أيب جاد، أك كما ظهرت الكتب األخَتة ىذه 

كا لو كنت سكرتَت . ٭تددكف بلغة األرقاـ يعٍت، يـو كاحد كاحد عاـ ٙتانية كتسعُت ٮترج الدجاؿ
كاحد كاحد ٮترج الدجاؿ، من يعرؼ . ىذا مهزلة ىذا، كبلـ فاضي! الدجاؿ ما تعرؼ تقوؿ الكبلـ ىذا

كباليـو ما بقي إال ٭تط الساعة كماف عشرة كنص كٜتس دقائق ينزؿ عيسى ! ىذا إال ا سبحانو كتعاذل؟
بن مرصل، مهزلة فاضية، ىذا كذاب أشر من يصنع ذلك، كفاجر لئيم يتطاكؿ إذل علم ال ٯتكن الوصوؿ إليو، 

كال ٯتكن ال ْتساب كال بغَته، ما ىو أقل من ىذا علمك أجلك أنت ا٠تاص بك ما تعرؼ ٖتسبو، كال 
 .فبل يتعاسل اإلنساف. ٯتكن أف تصل إليو
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كأسوأ من ىذا أف ٬تد ىذا مثل ىذا الكبلـ لو قبوؿ عند الناس، كينتشر، كيشيع، ىذا من أعجب 
 .ما ٯتكن مع القطع القرآشل ٢تذه ا١تسألة أنو ال يعلم مىت ذلك إال ا

عدـ معاناة ذلك، كعدـ يعٍت االشتغاؿ بو، لعلمهم أف _ رٛتة ا عليهم _ كمنهج األئمة 
ما الم ؤوؿ عن ا ))االشتغاؿ بو مضيعة للوقت، كطرؽ باب ال ٯتكن أف يفتح، ما فتح لؤلنبياء كالرسل 

 فكيف يفتح لواحد قاعد يف مكتب يسوم حسابات باآللة اٟتاسبة، كيطلع مىت (1) ((بأعلم من ال اال
 .كبلـ يعٍت سخيف فاضي ال معٌت لو. ٮترج الدجاؿ، كمىت ينزؿ عيسى، كمىت تقـو الساعة
كىذه ا٠تمس ىي ا١تنصوص عليها يف آخر آية يف . فبل يعلم مىت الساعة إال ا سبحانو كتعاذل

كلذلك حديث ابن عمر ىذا يف الصحيح ىنا، ١تا ذكرت لكم مواضع أك ٜتسة مواضع، يف بعضها . لقماف
 (مىفىاتًيحي اٍلغىٍيًب ٜتىٍسه ): قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم_ صلى ا عليو كسلم _ يقوؿ ابن عمر عن النيب 

﴿ِإفَّ اللََّو ِعنَدُه ِعْلُم ال َّاَعِة َويُػنَػزُّْؿ اْلَغْيَ  َويَػْعَلُم َما ِفي اْْلَْرَحاـِ َوَما َتْدِري نَػْفٌس مَّاَاا كيتلو اآلية 
 .اقرأ اٟتديث الذم بعده (2)َتْكِ ُب َ داً َوَما َتْدِري نَػْفٌس بَِأيّْ َأْرٍض َتُموُت ِإفَّ اللََّو َعِليٌم َخِبيٌر﴾

 .اٟتمد  رب العا١تُت كالصبلة كالسبلـ على نبينا ٤تمد صلى ا عليو كسلم
_:  رٛتو ا تعاذل_ قاؿ اإلماـ أبو عبد ا البخارم 

ثَػَنا ُسْفَياُف َعْن ِإْسَماِعيَل َعْن الشَّْعِبيّْ َعْن َمْ ُروٍؽ َعْن َعاِاَشَة ) ثَػَنا ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسَف َحدَّ َحدَّ
َثَك َأفَّ ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم رََأى رَبَُّو فَػَقْد َكَذَب َوُىَو يَػُقوُؿ ََّل  َ ا قَاَلْت َمْن َحدَّ َرِ َي اللَُّو َعنػْ

َثَك أَنَُّو يَػْعَلُم اْلَغْيَب فَػَقْد َكَذَب َوُىَو يَػُقوُؿ ََّل يَػْعَلُم اْلَغْيَب ِإَّلَّ اللَّوُ  (. ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر َوَمْن َحدَّ
ثَػَنا ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسفَ ): قاؿ البخارم. ىذا حديث عظيم  . ىو الفريايب، اٟتافظ ا١تشهور(َحدَّ

ثَػَنا ُسْفَيافُ ) :قاؿ  . ىو ابن سعيد الثورم قوالن كاحدان (َحدَّ
 .ىو ابن أيب خالد (َعْن ِإْسَماِعيلَ )
  .اإلماـ التابعي ا١تشهور، عامر بن شرحبيل الشعيب (َعْن الشَّْعِبيّْ )
 . ابن األجدع ا٢تمداشل اليماشل الكويف، أحد كبار التابعُت كأحد ا١تخضرمُت(َعْن َمْ ُروؽٍ )

َ ا قَاَلتْ )عن أـ ا١تؤمنُت  ٢تذا اٟتديث سبب كىو أف مسركقان دخل على  (َعاِاَشَة َرِ َي اللَُّو َعنػْ
كسأ٢تا سؤاالن، فقاؿ ٢تا يا أـ ا١تؤمنُت، ىل رأل ٤تمد ربو؟ ىذا اٟتديث بناءن _ رضي ا عنها _ عائشة 
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ككانت يف خدرىا كىو جالس ملقي ظهره على . على سؤاؿ، كيجو من ىذا التابعي إذل أـ ا١تؤمنُت عائشة
كاف _ صلى ا عليو كسلم _ ا١تسجد، كبينها كبُت ا١تسجد حجاب كما كاف عليو اٟتاؿ يف عهد النيب 

فكاف النيب رٔتا يكشفو فينظر إذل من يف ا١تسجد، كرٔتا . يفصل حجرة عائشة عن ا١تسجد ْتجاب فقط
 .غطاه

ثَلث من حدثك ب ن فقد )): _رضي ا عنها _ فسأ٢تا ىل رأل ٤تمد ربو فقالت عائشة 
 . كذكرهتا(2 )((ثَلث من حدثك ب ن فقد أعظم على اهلل الفرية)):  كيف ركاية(1 )((كذب

ا صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى رىأىل رىبَّوي فػىقىٍد كىذىبى ) تضمن حديث عائشة ىذا  (مىٍن حىدَّثىكى أىفَّ ٤تيىمَّدن
 :العظيم ا١تشهور ىذا، ثبلث مسائل

 ىل رأل ٤تمد صلى ا عليو كسلم ربو، : ا١تسألة األكذل
 من حدثك أنو يعلم الغيب فقد كذب، أك فقد أعظم على ا الفرية، : كا١تسألة الثانية
 من حدثك أف ٤تمدان صلى ا عليو كسلم كتم بعض ما أنزلو ا إليو فقد : كا١تسألة الثالثة

 .كذب، أك فقد أعظم على ا الفرية، ثبلث مسائل
صلى ا _ مسألة ىل رأل ٤تمد ربو، ىل رأل ٤تمد : البخارم ىنا اختصر اٟتديث على مسألتُت

، _ عليو كسلم ربو
من حدثك أف محمداً كتم بعض ما ))كىي : كمسألة من حدثك أنو يعلم الغيب، كا١تسألة الثالثة

 أخرجها البخارم أك اختصرىا كأفردىا يف باب خاص هبا ىنا ((أوحاه اهلل إليو، فقد أعظم على اهلل الفرية
ا الرَّسيوؿي بػىلٍِّغ مىا أينزًؿى إًلىٍيكى ًمن رَّبِّكى كىًإف دلٍَّ }باب قوؿ ا تعاذل ): يف كتاب التوحيد، كعقده فقاؿ يىا أىيػُّهى

ا بػىلٍَّغتى رًسىالىتىوي كىالٌلوي يػىٍعًصميكى ًمنى النَّاسً   فنرجع الكبلـ على ىذه ا١تسألة الثالثة إذل الباب الذم  ( {تػىٍفعىٍل فىمى
_ كنقتصر الكبلـ اليـو ىنا على ا١تسألتُت ا١تذكورتُت يف اٟتديث، تبعان لتنظيم البخارم . خصها البخارم هبا

 ._ رٛتو ا
َثَك َأفَّ ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم رََأى رَبَُّو فَػَقْد َكَذبَ ): ا١تسألة األكذل  مسألة رؤية (َمْن َحدَّ

. عقبلن _ جل كعبل _ انعقد إٚتاع أىل السنة سلفان كخلفان على إمكاف رؤية ا _ سبحانو كتعاذل _ ا 
عقبلن، ٔتعٌت أف رؤية ا غَت _ جل كعبل _ انعقد إٚتاع أىل السنة سلفان كخلفان على إمكاف رؤية ا 
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كيف اٟتياة اآلخرة كاقعة، كىي من . مستحيلة ٦تكنة، كلكنها يف الدنيا يف اٟتياة الدنيا ٦تنوعة، ألدلة سنذكرىا
 .يراه ا١تؤمنوف بأبصارىم يف اآلخرة يف اٞتنة_ جل كعبل _ عقائد أىل السنة الكبَتة العظيمة، أف ا 

كقد دؿ على كقوع الرؤية، رؤية ا تعاذل يف اآلخرة آيات سبع يف القرآف العظيم، كأكثر من اثنُت 
كما ال ٭تصى من اآلثار عن _ عليو الصبلة كالسبلـ _ كثبلثُت حديثان ثابتان صحيحان عن رسوؿ ا 

 .الصحابة كالتابعُت كمن بعدىم
كرؤية ا يف اآلخرة لعظيم موقعها، ككثرة ا١تخالف ٢تا من أىل البدع كاألىواء كا١تعتزلة ك٨توىم، 

 {كيجيوهه يػىٍومىًئذو نَّاًضرىةه }باب قولو تعاذل خٌصها البخارم بباب ىنا يف كتاب التوحيد، سيأٌب ذكره إف شاء ا
 .فنرجع الكبلـ عليها يف كقتها {ًإذلى رىبػِّهىا نىاًظرىةه }من النظرة 

كغَت٫تا أهنا ٦تكنة " التذكرة"أما رؤية ا يف الدنيا، فاإلٚتاع منعقد كما قاؿ الطربم، كالقرطيب يف 
 .منع ا البشر من رؤيتو يف اٟتياة الدنيا. عقبلن، كىي غَت مستحيلة، لكنها ٦تنوعة شرعان 

من القرآف قولو تعاذل، اآلية اليت استشهدت . كقد دؿ على ىذا ا١تنع الشرعي أدلة من القرآف كالسنة
آية  (1)﴿َّلَّ ُتْدرُِكُو اْلَْبَصاُر َوُىَو يُْدِرُؾ اْلَْبَصاَر َوُىَو اللَِّطيُف اْلَخِبيُر﴾هبا عائشة على تفصيل سيأٌب ذكره 

﴿وََكلََّمُو رَبُُّو قَاَؿ َربّْ َأرِِني  يف األعراؼ (2)﴿َوَلمَّا َجاء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا﴾_ عليو الصبلة كالسبلـ _ موسى 
 .أنت تسأؿ شيء ال ٯتكن أف يقع يف اٟتياة الدنيا. ألننا يف اٟتياة الدنيا (3)أَنظُْر ِإلَْيَك قَاَؿ َلن تَػَراِني﴾

كالدليل على . كمن آية موسى ىذا، أخذ العلماء أهنا ٦تكنة عقبلن، ٦تنوعة شرعان يف نفس الوقت
الشيء ا١تستحيل الذم ال . إمكاهنا عقبلن كوف موسى سأ٢تا؛ ألف موسى ال ٯتكن يسأؿ شيئان مستحيبلن 

ٯتكن أف يقع ْتاؿ، كأف يكوف مع ا إلو كرب آخر، ىذا مستحيل، ال ٯتكن أف يكوف خالقاف ٢تذا العادل، 
ماداـ ىو مستحيل، لو صنعت ما صنعت لن . كأف تسأؿ كتطلب أف تكوف نبيان، مستحيل. مستحيل
 .ىذا مستحيل. تكوف نبيان 

لعلمو _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فموسى ال ٯتكن . فطلبو أك البحث عنو، يعٍت طلب ما ال يكوف
. لكن دل يكن يعلم أنو ٦تنوع أثناء ىذه اٟتياة الدنيا. أف يطلب ما ال يكوف؛ إ٪تا طلب ما يعلم أنو ٦تكن

، كىو يناقش مسألة رؤية النيب "الشفاء"فيما نقل عنو القاضي عياض يف _ رٛتو ا _ كما قاؿ مالك 
 .لربو
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أبصارنا، كحياتنا، . عياض يقوؿ، نقل عن مالك ركاية يقوؿ ألف ا ال ٯتكن أف ييرل الباقي بالفاشل
. فبل يناسب أف ييرل الباقي الذم ال ٯتوت ٔتا يفٌت ككذا. كأجسادنا فانية، كالدنيا كلها فانية، كا ىو الباقي

يف اآلخرة ىناؾ حكم آخر؛ ألف ا يعطي ا١تخاليق الذين يبعثهم من أىل اٞتنة كأىل النار على حد سواء 
فناسب أف يرل يف اآلخرة، كال يناسب أف يرل يف الدنيا على ما عٌللو مالك فيما نقلو عنو . حكم البقاء

 ."الشفاء"القاضي عياض يف 
دؿ ذلك على أف الرؤية من  ﴿قَاَؿ َربّْ َأرِِني أَنظُْر ِإلَْيَك﴾فموسى ١تا سأؿ . نعود ألصل ا١تسألة

كلو كانت من ا١تستحيبلت ١تا سأ٢تا موسى؛ ألف موسى عقبلن كعلمان كنبوة ال يسأؿ ما ال . ا١تمكنات عقبلن 
ٍب ضرب  ﴿َلن تَػَراِني﴾: كالذم دؿ على منعها شرعان قولو تعاذل يف جوابو ١توسى. يكوف كيعلم أنو مستحيل

﴿انظُْر ِإَلى : لو ا١تثل أنك يف كضعك الدنيوم ألنك فاشل، ال ٯتكن أف يناسب رؤية الباقي، فضرب لو ا١تثل
﴿فَػَلمَّا ! كأين تقع قوة موسى، كحجمو، كصبلبتو، كاحتمالو مع اٞتبل العظيم ا٢تائل الصلب؟ اْلَجَبِل﴾

 . اآلية يف سورة األعراؼ (1)َتَجلَّى رَبُُّو لِْلَجَبِل َجَعَلُو دَّكاً َوَخرَّ موَسى َصِعقًا﴾
واعلموا )): فيما ركاه مسلم_ صلى ا عليو كسلم _ كمن أدلة ذلك أيضان ا١تنع ىذا، قوؿ النيب 

واعلموا أنكم لن تروا ربكم )) كيف لفظ عند مسلم أيضان (2 )((أف أحداً منكم لن يرى ربو حتى يموت
 ىذا كبلـ يعٍت نص يف موضع ا٠تطاب، يف موضع السؤاؿ، يف الدنيا ال رؤيا؛ ألنو ماداـ ((حتى تموتوا

 كحىت ٘توتوا تفصل ما ((واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا))أنكم يف اٟتياة الدنيا لن ترككا ربكم 
 .بعد ا١توت عن ما قبلو، فيمكن الرؤية رؤية ا يف الدار اآلخرة كال ٘تكن يف الدنيا

 :كانعقد إٚتاع أىل السنة على أف رؤية ا يف اٟتياة الدنيا غَت ٦تكنة، كاختلفوا يف مسألتُت اثنتُت
 كىي اليت كقع فيها سؤاؿ _ صلى ا عليو كسلم _ يف خصوصية النيب : ا١تسألة األكذل

 .مسركؽ ألـ ا١تؤمنُت عائشة، كجواهبا لو
 يف ا١تناـ أك _ جل كعبل _  ا١تنامية كىل ٯتكن أف يرل ا ةما يتعلق بالرؤم: كا١تسألة الثانية

 .ال
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_ صلى ا عليو كسلم _ فا١تسألة األكذل كىي مسألة مشهورة كمبحوثة ككبَتة، ىل رأل رسوؿ ا 
ربو جل كعبل ليلة أيسرم بو، ٍب عيرج بو إذل السماء، فبلغ ا١تبالغ العظيمة، كرأل اآليات العظيمة، كحصل لو 

ا١توقف األعظم األرىب ىذا يف ليلة ا١تعراج، أـ دل يرى ربو؟ 
عائشة أمن ا١تؤمنُت، كمعها فريق من الصحابة، كٚتاىَت العلماء، كانعقد بعد ذلك إٚتاعان على 

كاستدلت . ليلة ا١تعراج_ جل كعبل _ دل يرى ا _ صلى ا عليو كسلم _ النفي، كىو أف رسوؿ ا 
 .عائشة بأدلة من القرآف، كأيضان دليل خاص من ذات السنة

يف ركاية معنا ىنا يف البخارم؛ ألهنا ىنا . أما أدلتها من القرآف فآيتاف اثنتاف استشهدت ىي هبما
لكن إذا رجعت إذل كتاب التفسَت  ﴿ََّل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر﴾: ٥تتصرة ذكر دليل عائشة األكؿ كىو قولو تعاذل

يف الصحيح، كفتحت باب تفسَت سورة النجم؛ ألف ا١توضع ا١تناسب ٢تا، ٕتد عائشة استشهدت بآيتُت 
﴿َوُىَو يُْدِرُؾ اْلَْبَصاَر َوُىَو اللَِّطيُف  يف األنعاـ ﴿ََّل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر﴾اآلية األكذل ىي ىذه : اثنتُت

ل اإلدراؾ على معٌت إدراؾ _ رضي ا عنها _ كيصح استدالؿ أـ ا١تؤمنُت  اْلَخِبيُر﴾ هبذه اآلية إذا ٛتي
 معٌت اإلدراؾ أم ﴿ََّل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر﴾فإذا كاف معٌت . _جل كعبل _ ككصوؿ البصر كالنظر إذل ذات ا 

فيشاىد _ سبحانو كتعاذل _ أك غَته إذل ا _ صلى ا عليو كسلم _ كصوؿ نظر ا١تخلوؽ، ىو النيب 
 .كييرل

فعائشة ٛتلت معٌت اإلدراؾ ىنا على ىذا، كىو أف اإلدراؾ أم ٔتعٌت كصوؿ النظر كالبصر إليو، 
 أف األبصار أبصارنا ٨تن ا١تخلوقُت ما داـ يف ىذه الدنيا، كالنيب صلى ا عليو (28:24)فاآلية ٘تثيل 

كسلم ال يزاؿ يف حكم اٟتياة الدنيا، بصره ال يصل إذل ا كال يدركو، فيدخل مع غَته يف عمـو نفي اآلية 
مرة أخرل إذا ٛتلنا اإلدراؾ كىو معٌت لغوم صحيح على معٌت كصوؿ ..  إذا ٛتلنا﴿ََّل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر﴾

كمن معها _ رضي ا عنها _ كلكن غَت عائشة . البصر إليو، فيكوف النفي صحيحان على استدالؿ عائشة
لربو _ صلى ا عليو كسلم _ على نفي رؤية النيب  ﴿ََّل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر﴾من العلماء منعوا االستدالؿ بآية 

 .ليلة ا١تعراج؛ ألف اإلدراؾ عندىم ليس ىو الرؤية، ففرقوا بُت النظر كالرؤية كبُت اإلدراؾ
 أم ال ٖتيط ﴿ََّل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر﴾كاإلدراؾ عندىم قدر زائد على الرؤية، ففسركه ٔتعٌت اإلحاطة 

بو، كىذا ال ينفي الرؤية؛ ألنك قد ترل الشيء كيف نفس الوقت ال ٖتيط بو رؤية، كىذا يقع حىت مع 
أنت قد تقف أماـ ْتر عظيم، كتشاىده، كتنظر إليو، كيصل بصرؾ إليو، كتتمتع بالنظر إليو، . ا١تخلوقات
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لكن ال تستطيع كال يزعم عاقل أف نظرؾ أحاط هبذا البحر من كل أطرافو، كمن كل جوانبو، من ًفساحو، 
كاقع ىذا كال مو كاقع؟ معقوؿ كمقبوؿ أـ ال؟ . كاتساعو مداه ىائل عن مدل بصرؾ

تنظر إذل القمر، كتنظر إذل الشمس كال تزعم كال يزعم عاقل أف نظرؾ أحاط بالقمر، كعرؼ 
  .تفاصيلو، كأطرافو كما فيو، ما يستطيع أف يقوؿ ىذا، ككذلك الشمس
 ال ينفي أصل ﴿ََّل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر﴾فعندىم اإلدراؾ قدر زائد على الرؤية كعلى النظر فعندىم 

_ أدل يقل . كنعرفو، كال ٭تيط علمنا بو_ جل كعبل _ ٘تامان كما أننا نعلمو . النظر؛ كإ٪تا ينفي اإلحاطة بو
 (1)﴿َوَّلَ ُيِحيطُوَف ِبَشْيٍء مّْْن ِعْلِمِو﴾كاف ماذا؟ اآلية  ﴿َوَّلَ ُيِحيطُوَف ِبَشْيٍء مّْْن ِعْلِمِو﴾ :_جل كعبل 

كحقوقو العظيمة، لكن ال يستطيع أحد _ سبحانو كتعاذل _ ٨تن نعلم ا كنعرفو بأٝتائو، كصفاتو، كأفعالو 
كحقيقتو، ككنهو، كعظيم أكصافو، كجليل أٝتائو، ما _ سبحانو كتعاذل _ الزعم أنو علمو أحاط با  

اط بو علمان، كييرل على ىذا الكبلـ كال ٭تاط بو من جهة الرؤية. يستطيع أحد ففرقوا بُت . فهو يعلم كال ٭تي
  .اإلدراؾ كالرؤية

﴿ََّل  بناءن على ىذا الكبلـ ال يصح االستدالؿ بآية.. فبناءن على كبلمهم، ال يصح االستدالؿ
رأل ربو ليلة ا١تعراج؛ ألف اإلدراؾ _ صلى ا عليو كسلم _  على نفي أف يكوف النيب ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر﴾
ربو كإف كاف نظره _ صلى ا عليو كسلم _ فيمكن أف ييرل، كٯتكن أف يرل النيب . عندىم غَت الرؤية

 .كما أف علمو ال ٭تيط با جل كعبل كما فسرنا لكم_ جل كعبل _ كبصره ال ٭تيط با 
﴿فَػَلمَّا تَػَراءى اْلَجْمَعاِف قَاَؿ َأْصَحاُب ُموَسى ِإنَّا : كاستدلوا باآلية ا١تشهورة اليت يف سورة الشعراء

﴾فػ.  (2)قَاَؿ َكَلَّ ِإفَّ َمِعَي رَبّْي َسيَػْ ِديِن﴾( 61 )َلُمْدرَُكوفَ  ىذه من موسى، تنفي اإلدراؾ كال تنفي  ﴿َكَلَّ
فالرؤية حصلت، فالنفي يقع على نفي اإلدراؾ، ال . أصل الرؤية؛ ألنو تراءل اٞتمعاف، رأل بعضهم بعضان 

﴿ََّل فاستدلوا هبذه اآلية على التفريق بُت اإلدراؾ كالرؤية، ليسندكا منعهم االستدالؿ بآية . على أصل الرؤية
 .رأل ربو_ صلى ا عليو كسلم _  على نفي أف ٯتكن النيب ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر﴾

: كالدليل الثاشل عند أـ ا١تؤمنُت عائشة، اآلية ا١تشهورة اليت يف سورة الشورل، قاؿ ا جل كعبل
﴿َوَما َكاَف لَِبَشٍر َأف ُيَكلَّْمُو اللَُّو ِإَّلَّ َوْحياً َأْو ِمن َورَاء ِحَجاٍب َأْو يُػْرِسَل   أسلوب تعميم﴿َوَما َكاَف لَِبَشٍر﴾

                                                 

  .255: البقرة (1)
 .62-61:  الشعراء(2)
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يف ىذه اآلية بصيغة _ جل كعبل _ فأخرب .   جل كعبل (1)َرُسوَّلً فَػُيوِحَي بِِإْانِِو َما َيَشاُء ِإنَُّو َعِليّّ َحِكيٌم﴾
ما يكلم ا، ما . التعميم اليت تنتظم البشر ٚتيعان، األنبياء كالرسل؛ بل اآلية ىي يف األنبياء كالرسل أصبلن 

 ﴿َوَما َكاَف لَِبَشٍر﴾: يكلم إال ا١تبلئكة كاألنبياء كالرسل أليس كذلك؟ فخرج ا١تبلئكة؛ ألف اآلية قالت
 .فا٨تصر ا٠تطاب يف األنبياء

اآلية ىذه ٗتص األنبياء؛ ألف بقية البشر ال خطاب  معهم، ما فيو كحي لغَت األنبياء كالرسل، كال 
خطاب لغَت األنبياء، كىذا ٦تا اختص بو األنبياء كالرسل، أف ا ال يكلم كال يوحي إال لؤلنبياء كالرسل على 

على _ عليو الصبلة كالسبلـ _ كجو ا٠تصوص؛ بل كما سنذكر بعد قليل، الكبلـ حىت خيص بو موسى 
 .كجو ا٠تصوص من األنبياء أنفسهم، كخرج ا١تبلئكة للتنصيص على البشر

فاآلية يف األنبياء أصبلن؛ ألف ا ال يكلم أحدان منهم، كال ينزؿ خطابو إليهم إال بأحد ىذه الطرؽ 
إما كحيان كىو ما ينتظم عمـو األنبياء كالرسل، إما عن طريق ا١تبلئكة اليت تنزؿ على األنبياء : الثبلث

 .بالوحي، أك عن طريق الرؤية ا١تنامية مثبلن، أك ٨تو ذلك، أك من كراء حجاب
كأكرب . إذا خاطب ا خطابان مباشران، نبيان من أنبيائو، بدكف مقابلة كبدكف رؤية، من كراء حجاب

كبلـ _ صلى ا عليو كسلم _ مثل على ذلك نيب ا ككليمو الذم خص با٠تطاب ا١تباشر، كٝتع موسى 
ا مباشرة بدكف كاسطة، كٝتع صوت ا جل كعبل بدكف كاسطة، لكن من كراء حجاب، كلمو من 

 ﴿فَػَلمَّا أَتَاَىا نُوِدي ِمن َشاِطِئ اْلَواِدي اْْلَْيَمِن ِفي اْلبُػْقَعِة اْلُمَبارََكِة ِمَن الشََّجَرِة َأف :الشجرة بنص القرآف
. (2)يَا ُموَسى﴾

كلذلك موسى كما قاؿ أىل التفسَت ١تا خص هبذه ا١تيزة الثمينة العظيمة، كىو أف ا خصو بالكبلـ 
ا١تباشر بدكف كاسطة ملك كال غَته، طمع فيما ىو أعظم من الكبلـ، كىو الرؤية ا١تباشرة، فطلبها كما يف 

 يريد أف يزكؿ اٟتجاب، فينظم إليو شرؼ  ﴿قَاَؿ َربّْ َأرِِني أَنظُْر ِإلَْيَك﴾:آية األعراؼ، اليت تلونا كلمو ربو
 ألف ىناؾ حكم ﴿قَاَؿ َلن تَػَراِني﴾. التكليم مع شرؼ الرؤية، ىنا مينع، ليبقى عمـو آية الشورل على بابو

كقد عرفنا أف البشر ىنا ال يدخل فيها ا١تبلئكة للتنصيص على البشر، كال يدخل  ﴿َوَما َكاَف لَِبَشٍر﴾قدرم 
عليهم _ فيها غَت األنبياء كالرسل؛ ألنو ال كحي لغَت األنبياء كالرسل، فهي منحصرة يف األنبياء كالرسل 

                                                 

 .51: الشورل (1)
 .30: القصص (2)
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ىذا  ﴿ِإَّلَّ َوْحياً َأْو ِمن َورَاء ِحَجاٍب َأْو يُػْرِسَل َرُسوَّلً فَػُيوِحَي بِِإْانِِو َما َيَشاُء﴾ : قاؿ_ الصبلة كالسبلـ 
_.  رضي ا عنها_ من أدلة عائشة 

مسركقان رٛتو ا على سؤالو ىل رأل ٤تمدان _ رضي ا عنها _ كمن أدلتها أيضان بعد أف أجابت عائشة 
 قاؿ مسركؽ  ﴿َوَما َكاَف لَِبَشٍر َأف ُيَكلَّْمُو﴾: كاستدلت بآية ﴿ََّل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر﴾: ربو؟ كاستدلت بآية

 كىذا من لطيف ((كنت متكباً فجل ت فقلت يا أماه)): كما يف ركاية سورة الركاية اليت يف سورة النجم
ىم يف السن، مسركؽ من ا١تخضرمُت، سنو أكرب من ابن . أدبو كاحًتامو، مع أف سنو أكرب من سن عائشة

. ((يا أماه أليس اهلل يقوؿ))لكنو يعٍت أمهات ا١تؤمنُت _ رضي ا عنها _ عباس حىت، كأكرب من عائشة 
صلى _ اآلف ماداـ نقاش كنظار، كاف يظن مسركؽ أف عائشة ما عندىا من األدلة يف رؤية النيب 

 ﴿َوَما َكاَف لَِبَشٍر﴾ كعمـو آية ﴿ََّل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر﴾يف ليلة ا١تعراج إال عمـو آية _ ا عليو كسلم 
يكسر هبا ىذا التعميم يف آية _ صلى ا عليو كسلم _ فعرضها بآية أخرل يرل ىو أهنا يف ٗتصيص للنيب 

َوَلَقْد رَآُه }يا أماه أليس اهلل يقوؿ )):  فقاؿ﴿َوَما َكاَف لَِبَشٍر﴾كالتعميم يف آيات  ﴿ََّل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر﴾
_ رضي ا عنها _ فكانت عائشة .  على أف الضمَت عند مسركؽ  يف سؤالو يعود إذل ا(({نَػْزَلًة ُأْخَرى

صلى اهلل عليو _ أنا أوؿ ىذه اْلمة سأؿ رسوؿ اهلل )): عندىا اٞتواب اليقيٍت يف ىذه ا١تسألة، فقالت
. ((عن الك_ وسلم 

:  كيف مسلم((قاؿ ااؾ جبريل {َوَلَقْد رَآُه نَػْزَلًة ُأْخَرى}: سألتو)). ىذه ما تفيدؾ يا مسركؽ
 تسألو عن ((أرأيت جبريًَل؟ {َوَلَقْد رَآُه نَػْزَلًة ُأْخَرى}: قالت سألت رسوؿ اهلل قلت يا رسوؿ اهلل قولو))

كىذا ما يدؿ عليو السياؽ، سياؽ سورة النجم  (1 )((قاؿ َّل ااؾ جبريل رأيتو من بطاً )). اآلية نفسها
نفسها حىت كلو دل تسأؿ؛ ألف السياؽ كلو يدؿ على أف ا٠تطاب عن جربيل، كالضمائر كلها تعود إليو 

﴿َفَكاَف قَاَب قَػْوَسْيِن َأْو . ىذا كصف جربيل باإلٚتاع ( 2)ُاو ِمرٍَّة فَاْستَػَوى﴾( 5)﴿َعلََّمُو َشِديُد اْلُقَوى 
فََأْوَحى ِإَلى ( 9)َفَكاَف قَاَب قَػْوَسْيِن َأْو َأْدَنى ( 8)ثُمَّ َدنَا فَػَتَدلَّى (7)﴿ َوُىَو بِاْْلُُفِق اْْلَْعَلى  (3)َأْدَنى﴾

. ﴿َوَلَقْد رَآُه نَػْزَلًة ُأْخَرى﴾:  إذل أف قاؿ(4)َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى﴾( 10)َعْبِدِه َما َأْوَحى 

                                                 

. 177: رقم حديث 160 ص/  1 ج صحيحو يف مسلم (1)
 .6-5:  النجم(2)
 .9:  النجم(3)
 .11- 7:  النجم(4)
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 تعود على شديد القول ىذا الذم ﴿َعلََّمُو َشِديُد اْلُقَوى﴾: فكل الضمائر بعد كلمة أك بعد قولو
 !فما الذم ٬تعل ىذه فقط ٗترج من ىذا فتعود على ا؟. ىو جربيل

بسؤا٢تا ا١تباشر لصاحب القصة، كصاحب ا١تعراج، _ رضي ا عنها _ ٍب عائشة حسمت ا١توضوع 
قالت ىل رأيت ربك، أك سألتو عن ىذه اآلية فأخربىا أف _ صلى ا عليو كسلم _ كصاحب اآليات 

 .كراجعوا الركاية ا١تذكورة يف مسلم._عليو الصبلة كالسبلـ _ ا١تقصود هبا أف ا١تقصود هبا جربيل 
رؤية لربو ليلة _ صلى ا عليو كسلم _ فا١توضوع عند عائشة يف درجة اليقُت أنو دل يقع من النيب 

 كاف عندىا يف ذلك علم ليس ﴿َوَلَقْد رَآُه نَػْزَلًة ُأْخَرى﴾فلما أكرد عليو خصوص . ا١تعراج، لعمـو اآليات
لتنحسم ا١تسألة عندىا كما ٬تب أف تنحسم عند _ صلى ا عليو كسلم _ عند غَتىا، سألت عنو النيب 

 ((.ااؾ جبريل)): لربو ليلة ا١تعراج فقاؿ_ صلى ا عليو كسلم _ غَتىا، أنو دل تقع الرؤية من النيب 
 كا٠تبلؼ كلو يف ليلة ا١تعراج، ما فيو ﴿َوَلَقْد رَآُه نَػْزَلًة ُأْخَرى﴾: ك٦تا يدؿ عليو من نفس اآلية قولو

 !أم أخرل ىذه؟. ربو_ صلى ا عليو كسلم _ أخرل رأل فيها النيب 
اآلية تشعرؾ بأف ىناؾ أكثر من مرة رأل فيها كلبل ال؟ فهذه ىي ا١ترة األخرل، ك٬تب أف يكوف 

 .فمىت رأل ربو قبل ليلة ا١تعراج؟ باإلٚتاع ال يوجد شيء. قبلها أكذل
ٛتلها على _ صلى ا عليو كسلم _ فيجب من منطوؽ اآلية، كلو دل تسأؿ عنها عائشة النيب 

، أنو رأل "بدء الوحي"كما قررنا يف دركس سابقة يف _ صلى ا عليو كسلم _ رؤية جربيل؛ ألنو رآه النيب 
أكؿ مرة ١تا نزؿ عليو . رأل جربيل يف سورتو اٟتقيقية_ صلى ا عليو كسلم _ جربيل أكثر من مرة النيب 

الوحي، كرأل ا١تلك منهبطان  بُت السماء كاألرض، كقد سٌد األفق لو بأجنحتو العظيمة، كىيأتو العظيمة 
 .ا١تهيبة، اليت أكقعت يف قلب النيب ذلك الركع، الذم رعدت منو فرائسو

 لكنها ليست يف األرض، كلكن يف األفق  ﴿نَػْزَلًة ُأْخَرى﴾القصة ا١تشهورة، كا١ترة الثانية ىي ىذه 
 .(1) ِعنَدَىا َجنَُّة اْلَمْأَوى﴾(14)﴿ِعنَد ِسْدرَِة اْلُمْنتَػَ ىاألعلى 

بقي سؤاؿ ىنا . على علم خاص هبذه ا١تسألة_ رضي ا عنها _ فإذف يظهر من ىذا أف عائشة 
صلى ا عليو كسلم _ ١تاذا استدلت عائشة بعمـو اآليات، كدل تذكر خصوص سؤا٢تا للنيب : أكرده بعضهم

مع أنو رٔتا يكوف أقول يف الداللة كإقامة اٟتجة؛ ألف عمـو اآليات رٔتا يفسر بتفسَتات أخرل، كما _ 
 ﴿َوَما َكاَف لَِبَشٍر﴾ككما فسركا آية . باإلحاطة بالذم ال ينفي أصل الرؤية ﴿ََّل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر﴾فسركا 

                                                 

 .15-14:  النجم(1)
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صلى ا عليو _ ١تاذا أكردت اآليات كدليل، كدل تورد سؤا٢تا للنيب . االستثناء قد يستثٌت من ىذا العمـو
إال بعد أف سئلت ىي؟ ٍب يف اإليراد ىذا إيراد علمي مهم جدان؛ ألف القاعدة الفقهية كاألصولية يف _ كسلم 

 .الدليل ا٠تاص أقول يف الداللة من الدليل العاـ: االستدالؿ تقوؿ
إذا كاف عندؾ دليل خاص يف ذات ا١تسألة، يف الداللة ىو أقول من أف تدخل ىذه النازلة يف 

يعٍت ذكركا _ رضي ا عنها _ فهمتم أـ ال؟ كلكن أجابوا عن عائشة بعدة أجوبة، أف عائشة . العمومات
ما أدرم إيش كاف يف خاطر عائشة ١تا ذكرت ىذا، لكن من . جوابُت، ىذا على سبيل االحتماؿ عندىم

صلى ا عليو _ باب يعٍت االحتماؿ أك التوقع أهنا أكردت ىذه اآليات، كدل تورد خصوص سؤا٢تا للنيب 
_ عليو الصبلة كالسبلـ _ إال بعد أف أكرد عليها مسركؽ رٛتو ا آية النجم، فذكرت سؤا٢تا للنيب _ كسلم 

 :من كجهُت
تريد أف تنبو أف ا١تسألة لعظيم موقعها، كعظيم ٤تلها، _ رضي ا عنها _ أف عائشة : الوجو األكؿ

فهمتم اآلف كلبل ال؟ يعٍت دل يقف حسم مسألة . ذكرىا القرآف، كدل يقف حسمها حىت تأٌب عائشة تسأؿ
كلو دل تسأؿ تبقى ا١تسألة _ صلى ا عليو كسلم _ هبذا اٟتجم عندىا ىي على أف تأٌب ىي فتسأؿ النيب 

كلذلك ىي يعٍت رٔتا استغربت، كاستبعدت، كاستعجبت من . غَت ٤تسومة، عندىا اٟتسم موجود يف القرآف
فهمتم كلبل ال؟ . أف تيطرؽ ىذه ا١تسألة كيف القرآف حسمها

يا أـ المؤمنين ىل رأى محمد )): كلذلك يف بعض ألفاظ اٟتديث، حىت يف البخارم ١تا قاؿ ٢تا
من أم .  دليل على أف السؤاؿ اسًتىبتو، كاستعظمتو، كاستغربتو(1 )((ربو قالت لقد قف شعري مما قلت

فكيف يغيب عنك يا مسركؽ كعن ! كجو تستغربو كتستعظمو كيف القرآف كالوجو أف يف القرآف حسمو؟
لقد )): فهمتم كلبل ال؟ ١تاذا تستعظم تقوؿ! غَتؾ حسم القرآف ٢تذه ا١تسألة، فتبدأ تسأؿ عنها كتوردىا؟

ما ىو . كاإلنساف ال يقف شعره إال من شيء عظيم يرد عليو كلبل ال. قف يعٍت كقف شعرم( (قف شعري
الشيء العظيم الذم يرد عليها، كرد عليها يف السؤاؿ؟ 

ذلك يعجبنا، ك٨تبو، . رأل ربو_ صلى ا عليو كسلم _ يطيب قلبها كقلوبنا ٚتيعان لو كاف النيب 
ك٨تب لو ذلك، لكن استعظامها، _ عليو الصبلة كالسبلـ _ كنوده لو كاف كقع كلبل ال؟ كيزيد نبينا شرفان 

 .كاستغراهبا الذم نتج منو كقوؼ شعرىا، أف تسأؿ عن مسألة كيف القرآف جواهبا

                                                 

.  24273: رقم حديث 50 ص/  6 ج مسنده يف حنبل ابن (1)



 

 138 

كتاب التوحيد                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

أف . كىذا يقع كثَتان . فاستعظمت أف يغيب عنك شيء من علم القرآف، فتسأؿ مثل ىذا السؤاؿ
يأتيك سائل يسألك عن مسألة، كقد حسمها القرآف، فتستغرب كتستعظم كركد ىذه ا١تسألة كالقرآف قد 

أليس كذلك؟ . نص عليها
كمن باب كوف الناس يسألوف عن أشياء، كيبحثوف ىذا كقد حسمها القرآف، كألغاىا، كمنعها، كبٌُت 

 .ال كجو عند من ذكر ىذا اٞتواب الستعظاـ عائشة إال ىذا. اٟتكم فيها
ليس عن أصل ا١تسألة، كلكن _ صلى ا عليو كسلم _ أف عائشة إ٪تا سألت النيب : كاٞتواب الثاشل

 فلم تورد سؤا٢تا كجواب النيب ٢تا ﴿َوَلَقْد رَآُه نَػْزَلًة ُأْخَرى﴾: عن تفسَت اآلية اليت يف النجم فقط كىي قولو
_  فيظهر من أدلة ىذه، من أدلة أـ ا١تؤمنُت ﴿َوَلَقْد رَآُه نَػْزَلًة ُأْخَرى﴾: إال ١تا أكرد عليها خصوص آية

 .قوة كاضحة، كاستدالالت قوية على ما ذىبت إليو_ رضي ا عنها 
كقد كافق عائشة على نفي رؤية النيب لربو ليلة ا١تعراج، عدد من كبار الصحابة كابن مسعود، كأيب 

 ._ رضي ا عنو_ ذر الغفارم 
_ صلى ا عليو كسلم _ كأبو ذر الغفارم أيضان ٦تن اعتٌت هبذه ا١تسألة، كسأؿ عنها رسوؿ ا 

 :سؤاالن مباشران، كاٟتديث يف صحيح مسلم من ثبلثة طرؽ، من ثبلثة طرؽ يف مسلم
 من طريق ٫تاـ بن ٭تِت، عن قتادة، عن أنس، عن أيب ذر. 
 كمن طريق ىشاـ الدستوائي، عن قتادة، عن أنس، عن أيب ذر. 
 كمن طريق يزيد بن أباف، عن قتادة، عن أنس، عن أيب ذر. 

كىذا _ عليو الصبلة كالسبلـ _  سؤاؿ مباشر من أيب ذر الغفارم لرسوؿ ا ((ىل رأيت ربك؟))
جالس ىكذا، . ١تاذا يسأؿ؟ ما ىكذا خطرت ا١تسألة على باؿ أيب ذر. السؤاؿ ما جاء من فراغ كما نقوؿ

_ كقاؿ خليٍت أسأؿ أشوؼ، إال ألف ا١تسألة يعٍت ٢تا ٭تتاج فيها جواب، كتدكر، كرٔتا ٝتع من غَت النيب 
عليو الصبلة _ كبلمان فيها، فَتيد أف ٭تسم ا١تسألة عنده من صاحب القضية نفسو _ صلى ا عليو كسلم 

 ._ كالسبلـ
يف مسلم لفظاف، اتفقت ركاية ٫تاـ بن ٭تِت عن قتادة، مع ركاية ىشاـ الدستوائي عن قتادة، على 

كانفردت ركاية يزيد بن إبراىيم ىذا، أنا قلت ابن أباف، يزيد بن إبراىيم صححوا، بلفظ ركاييت ىشاـ . لفظ
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ىل )): ١تا سألو أبو ذر_ صلى ا عليو كسلم _  يف جواب النيب (1 )((قاؿ رأيت نوراً )): ك٭تِت عن قتادة
. ((رأيت نوراً )): أليب ذر قاؿ_ صلى ا عليو كسلم _  كاف جواب النيب ((رأيت ربك؟

كانفردت ركاية يزيد بن إبراىيم، عن قتادة، عن أنس، عن أيب ذر بلفظ اعترب شاذان، كأنكره األئمة، 
 ىذه الركاية شاذة، أنكرىا (2 )((نور أنى أراه)): كخٌطؤكا مسلمان يف إخراجو، كىو قولو يف جواب أيب ذر

ألنو يزيد بن إبراىيم خالف " ال أراىا إال منكرة: "قاؿ". العلل"اإلماـ أٛتد يف ركاية ا٠تىبلَّؿ عنو يف كتاب 
من ىو أكثق منو، كأكثر عددان حىت، ٫تاـ بن ٭تِت كىو من كبار أصحاب قتادة، كىشاـ الدستوائي اٟتافظ 

ىذه حكمها يف علم اٟتديث ما ىو؟ الشذكذ، كالشذكذ . ا١تشهور، فخالف من ىم أكثق منو كأكثر عددان 
 ."العلل"ييسقط، كاإلماـ أٛتد أعطانا اٟتكم كما ركاه عنو ا٠تبلؿ يف كتاب 

البن " النهاية يف غريب اٟتديث"، "النهاية"كركاية أٛتد ىذه راجعوىا حىت ذكرىا ابن األثَت يف 
 جل كعبل_ األثَت، ابن بركات بن األثَت ذكر ركاية ا٠تبلؿ عن أٛتد، كىو يفسر اسم النور من أٝتاء ا 

_.  
ذكر ىذا اٟتديث، كذكر استنكار أٛتد لو؛ ألنو من مفردات يزيد بن إبراىيم يف ركايتو عن قتادة، 

 .اليت خالف فيها من ىم أكثق منو كأجل كأكثر عددان 
 .كغَتىم من األئمة" يف النفس منها شيء: "قاؿ" التوحيد"كأنكرىا ابن خزٯتة أيضان يف كتاب 

كاعتذر بعضهم عن مسلم يف إخراجو ٢تذه الركاية ا١تعلولة الشاذة، اليت أنكرىا من ىم قبلو، كأقعد 
 .منو كأٛتد كغَته، اعتذركا لو أنو ذكرىا يف باب الشواىد، كىذا صحيح

استفرغ جهده يف ذكر طرؽ _ رٛتو ا _ لو رجعت للركاية ىذه يف مسلم، ٕتد قبلها أف مسلمان 
حديث عائشة ىذا الذم نقرأه اآلف، حديث مسركؽ عن عائشة، ذكره من طرؽ كثَتة جدان، ٍب أردفو على 
_ طريقتو يف ذكر الشواىد ْتديث أيب ذر، على أصل ا١تسألة، كأف عائشة بنفيها دل تنفرد، بنفيها رؤية النيب 

ككما أف عائشة سألت، أبو ذر سأؿ، فأكرد ىذا . دل تنفرد  كإ٪تا معها أبو ذر_ صلى ا عليو كسلم 
 .اٟتديث منو طرقو الثبلث على أنو من قبيل الشواىد، ال من قبيل األصوؿ، ىكذا اعتذركا لو

 شاذة منكرة، كقد أنكرىا ((نور أنى أراه)) :فابنوا على ىذا أف ركاية أك نص الركاية اليت يف مسلم
 كىذا ىو الصحيح ((رأيت نوراً )): كالصحيح قولو يف اٞتواب. من ٝتعتم من األئمة، كأٛتد، كابن خزٯتة

١تاذا الصحيح الصواب؟ . الصواب
                                                 

. 58: رقم حديث 255 ص/  1 ج صحيحو يف حباف ابن (1)
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ألف ا سبحانو كتعاذل، كتقدس كتعاذل احتجب عن ا٠تلق ْتجاب من نور، ىذا الذم ٬تب أف 
 .ا جل كعبل بينو كبُت ا٠تلق كلهم حجاب من نور. يكوف يف اعتقادنا

قاـ فينا رسوؿ اهلل صلى اهلل )): قاؿ_ رضي ا عنو _ يف الصحيحُت عن أيب موسى األشعرم 
أيب موسى يقوؿ لو .  شوؼ الذين يقدركف العلم((عليو وسلم بخمس كلمات ما ي رني أف لي ب ا الدنيا

خَتت بُت الدنيا كلها، الدنيا كلها كىذه ا٠تمس كلمات ما اخًتت الدنيا الخًتت ا٠تمس كلمات، علم 
إف )). _سبحانو كتعاذل _  إذا كيف يناـ اٟتي القيـو ((إف اهلل َّل يناـ وَّل ينبغي لو أف يناـ)). عظيم فيها

اهلل َّل يناـ وَّل ينبغي لو أف يناـ يرفع الق ط  ويخفضو يرفع إليو عمل الليل قبل عمل الن ار وعمل 
_ أم األنوار ا١تنبعثة من كجهو ( (الن ار قبل عمل الليل حجابو النور لو كشفو ْلحرقت سبحات وج و

. (1 )((ما انت ى إليو بصره من خلقو)) _سبحانو كتعاذل 
ال ٯتكن أف ييرفع، لو رفع ىذا اٟتجاب الحًتؽ العادل ىذا كلو، كل العادل ٭تًتؽ يف ٟتظة، ما 

 ._ جل كعبل_ يتحمل ىذا العادل كلو انبعاث ىذه السبحات ا٢تائلة كاألنوار العظيمة من كجو اٞتبار 
يف جوابو أليب _ صلى ا عليو كسلم _ فاٟتجاب ىذا سيبقى، ال ييرفع، كىذا ىو الذم رآه النيب 

فهمتوا كلبل ال؟ .  الذم احتجب بو ا عنا ٚتيعان ((رأيت نوراً )): ذر ١تا قاؿ
_ رضي ا عنو _ كىذا اٟتجاب ال ييرفع إال يـو القيامة، كما دؿ عليو حديث صهيب بن سناف 

صلى ا _ قاؿ ٝتعت النيب  (2)﴿لّْلَِّذيَن َأْحَ ُنوْا اْلُحْ َنى َوزِيَاَدٌة﴾: يف مسلم، يف تفسَت قوؿ ا تعاذل
 انتهى األمر كقضيت األمور، كأخذ ((إاا دخل أىل الجنة الجنة، وأىل النار النار)): يقوؿ_ عليو كسلم 

نادى مناٍد من قبل العرش يا أىل الجنة إف لكم عند اهلل موعداً يريد أف )). الناس مواضعهم كمواقعهم
ينجزكموه قالوا ومااا ألم يبيض وجوىنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويؤجرنا من النار قاؿ فيرفع 

فينظروف إلى وجو اهلل فما أعطوا شيباً أحب إلي م من النظر إلى وج و )) ىذه ٟتظة رفعو، ((الحجاب
. ((وتلك الزيادة وتَل النبي صلى اهلل عليو وسلم ﴿لّْلَِّذيَن َأْحَ ُنوْا اْلُحْ َنى َوزِيَاَدٌة﴾

 ىي ا١توافقة ا١تتسقة مع حديث أيب موسى األشعرم، كحديث صهيب بن ((رأيت نوراً )) :فركاية
نور أنى )): سناف، كمنطوقات األدلة األخرل؛ كلذلك ىي اليت ٬تب أف تيعتمد يف حديث أيب ذر، كركاية

 . اليت انفرد هبا يزيد بن إبراىيم شاذة ال ييعوؿ عليها((أراه

                                                 

. 179: رقم حديث 162 ص/  1 ج صحيحو يف مسلم (1)
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 .بقي الكبلـ ىل ىناؾ من ٥تالف من الصحابة على أصل ا١تسألة؟ فاٞتواب نعم
_ عليو الصبلة كالسبلـ _ ركايات قد ييفهم منها أف النيب _ رضي ا عنو _ جاء عن ابن عباس 

كالذم ثبت عن ابن عباس يف أصل ا١تسألة من الركايات، ٯتكن أف ينزلو على ثبلثة . رأل ربو ليلة ا١تعراج
 :أنواع

: ركايات ميطلقة، من أشهرىا ركاية اٟتكم بن أباف عن عكرمة، عن ابن عباس قاؿ: النوع األكؿ
 ابن عباس ((أيعجبكم)): راجعوىا قاؿ" السنن الكربل" كركاية اليت عند النسائي يف ((رأى محمد ربو))

 عليهم ٚتيعان ((أيعجبكم أين يختص اهلل إبراىيم بالخلة وموسى بالتكليم ومحمد بالرؤية)): يقوؿ
  .ىذه ركايات مطلقة تثبت رؤية، لكن قد تكوف رؤية بصر، رؤية قلب، ٖتتاج تفسَت. الصبلة كالسبلـ

ال النوع الثاشل .. كالنوع الثاشل، كالنوع الثاشل ماذا؟؟ أك الثالث ركايات مقيدة من ابن عباس نفسو
رأل ٤تمد : "_رضي ا عنو _ يقوؿ . ركايات مقيدة للرؤية القلبية، كىي ركايات كثَتة جدان عن ابن عباس

ٖتتمل كجهُت .  فهي رؤية قلبية، كسأفسر لك ما معٌت الرؤية القلبية بعد قليل(54:38)حىت إذا " ربو بقلبو
 .من التفسَت

كالنوع الثالث من الركايات كىي ثابتة عن ابن عباس موافقة للجماعة، موافقة لعائشة، يف نفي الرؤية 
ىل رأى محمد )) :سئل ابن عباس كما يف ركاية عكرمة كغَتىا. البصرية، ىكذا نفيان كإثبات الرؤية القلبية

 .كغَت٫تا" الشعب"ىذه عند مىٍردىكىٍيو، عند البيهقي يف ( (ربو؟ قاؿ أما بعينو فَل وأما في قلبو فنعم
اللفظ العاـ  .ىكذا ٬تب أف تتصرؼ مع كبلـ األئمة. قاؿ العلماء فينبغي ٛتل ا١تطلق على ا١تقيد

كإذا كاف ابن عباس قاؿ الرؤية رأل ٤تمدان ربو عليو الصبلة . ا١تطلق، يفسره دائمان كٮتصصو اللفظ ا٠تاص
مل على ركاية أك ركاييت أك النوعُت ((ما يعجبكم أف اهلل يخص محمداً بالرؤية))كالسبلـ ك  مثبلن، ىذا ٭تي

. الثانيُت أهنا رؤية قلبية؛ ألنو نفى كما يف ركاية ابن مردكيو كغَته الرؤية العينية بالبصر، كأثبت الرؤية القلبية
فبالتارل ال يكوف يف كبلـ ابن عباس ما يصادـ مصادمة كاضحة ما ثبت عن أيب ذر، كعائشة، كابن 

رأل ربو بعُت رأسو، _ صلى ا عليو كسلم _ مسعود، كغَتىم من كبار الصحابة يف نفي أف يكوف النيب 
مل كبلمو على الرؤية القلبية  كما معٌت الرؤية القلبية؟. ك٭تي

 :فسركىا بتفسَتين
 أف علمك بالشيء، قد يصل من اليقُت مواصل كمبالغ، لو رأيتو بعينك ما : التفسَت األكؿ

 .أف اليقُت قد يوقن مؤمن بأمر، لو فيرض أنو رآه، لرٔتا ما زاده ذلك بو يقينان . زادؾ فيو يقينان 
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بربو، كإٯتانو بو، بلغ مبالغ عظيمة جدان كأنو رآه فعبلن؛ _ صلى ا عليو كسلم _ فعلم النيب 
إذا . إذا رأيت شيئان بعينك ما تشك فيو كال ٟتظة، إال إذا كنت ٣تنوف. ألف الرؤية ىي أعظم

 .كنت ٣تنوف لك حكم آخر
  ،كالتفسَت الثاشل كىو القرب كاألصوب، كالذم ٭تمل عليو كبلـ أنو يقصد بو الرؤية ا١تنامية

الرؤية ا١تنامية كىذا ما سيقودنا للمسألة الثانية اليت قلت لكم أنو سنبحثها، كىل ييرل ا يف 
ا١تناـ أـ ال يرل؟ 

رؤية ا جل كعبل منامان، كبالتارل يلغى أصل ا١تسألة، كىي _ صلى ا عليو كسلم _ فييثبت للنيب 
 .رؤية ا١تعراج ليلة ا١تعراج

من أشهرىا اٟتديث _ صلى ا عليو كسلم _ كالرؤية ا١تنامية ثبت فيها أحاديث صحيحة عن النيب 
فو ع يده ))_ عليو الصبلة كالسبلـ _  أك كما قاؿ  ((رأيت ربي في أح ن صورة)): ا١تشهور ا١تعركؼ

 اٟتديث، كلو (1 )((بين كتفي فوجدت برد أناملو فقاؿ يا محمد أتعلم فيما يختصم المَل اْلعلى
 .ركايات كلو طرؽ كثَتة جدان 

_ صلى ا عليو كسلم _ فيكوف كبلـ ابن عباس بالفعل موافق على أصل ا١تسألة يف أف ا النيب 
سواء فيسرت بالعلم اليقيٍت، . دل يرى ا بعيٍت رأسو ليلة ا١تعراج، كيثبت الرؤية القلبية اليت ال ٮتالف فيها أحد

أك فسرت بالرؤية ا١تنامية، ال إشكاؿ يف ذلك كإف كاف تفسَته بالرؤية ا١تنامية ىو األقرب كاألصوب إف شاء 
 .ا تعاذل

على _ حىت ٨تسم ا١تسألة _ كبالتارل نقل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية بعد زكاؿ ىذا ا٠تبلؼ اإلٚتاع 
فيجب أف تنحسم ا١تسألة، كال ٭تدث . أف الرؤية  دل تقع لبشر قط، ال النيب صلى ا عليو كسلم كال غَته

 .فيها خبلؼ على التفصيل الذم ٝتعتم، كالعلم عند ا سبحانو كتعاذل
َثَك َأفَّ ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم رََأى رَبَُّو فَػَقْد َكَذَب َوُىَو يَػُقوُؿ ََّل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصارُ )  (َمْن َحدَّ

 .عرفنا ما يتعلق بذلك

َثَك أَنَُّو يَػْعَلُم اْلَغْيبَ )  كل ركايات حديث عائشة يف الصحيحُت يف ىذا ا١توضع بالضمَت (َوَمْن َحدَّ
ٚتيع الركايات بالضمَت، ما فيو تنصيص على اسم معُت، كبالتارل على من  (مىٍن حىدَّثىكى أىنَّوي يػىٍعلىمي اٍلغىٍيبى )

صلى  _       إما أف يعود على النيب: ؟ احتماالف ال ثالث ٢تما(أَنَُّو يَػْعَلُم اْلَغْيبَ ): يعود الضمَت يف قولو

                                                 

. 290: رقم حديث 142 ص/  20 ج الكبَت معجمو يف الطرباشل (1)
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َثَك أَنَّوُ )فيكوف كمعٌت كبلمها ١تسركؽ . ألف كل السياؽ كاٟتديث عنو_ ا عليو كسلم   أم النيب (َمْن َحدَّ
  .صلى ا عليو كسلم يعلم الغيب من دكف ا فقد كذب، كا يقوؿ ال يعلم الغيب إال ا

 (أَنَّوُ )ك٭تتمل كاحتماؿ علمي أف يعود الضمَت إذل كل من يزعم ذلك، أم من حدثك من الناس 
: كالثاشل. (ََّل يَػْعَلُم اْلَغْيَب ِإَّلَّ اللَّوُ ): أم ىذا ادث لك أنو يعلم الغيب فهو كاذب قطعان؛ ألف ا يقوؿ

عليو الصبلة _ ككجو الًتجيح أف النيب . عود الضمَت على ا١تعٌت الثاشل مرجح عند عدد كبَت من العلماء
كلبل ال؟ كىذا ٦تا اختص بو األنبياء عن . نعم ىو ال يعلم الغيب، لكن يعلمو إذا علمو ا_ كالسبلـ 

البشر، أهنم قد يعلموف بعض الغيب، كرٔتا كثَت من الغيب عن طريق الوحي عن ا، فحمل الضمَت على 
من يفًتم الكذب من الناس، كيدعي أنو يعلم الغيب، أقول كأفضل كأحسن؛ ألف النيب صلى ا عليو 

ما أدرم الكبلـ كأنو ما ىو مقبوؿ، أك ما ىو . كسلم قد يعلم بعض الغيب إذا علمو ا سبحانو كتعاذل
 .مفهـو

باعتبار سياؽ الكبلـ كلو عليو، كا١تعٌت _ صلى ا عليو كسلم _ الضمَت إما أف ٭تمل على النيب 
لكن سياؽ ا٠تطاب فيو . صحيح أف األنبياء كالرسل ال يعلموف الغيب إال ما علمهم ا، البد فيو استثناء

صلى ا عليو كسلم _ ٘تامان، فحمل الضمَت على غَت األنبياء كغَت النيب .. تعميم أنو منع علم الغيب عن
أم من حدثك يا مسركؽ من ا٠تلق أنو عنده قدرة أف يعلم هبا الغيب بتنجيم، بكهانة، بعرافة، . أكذل_ 

 كيدخل يف ىذا (ََّل يَػْعَلُم اْلَغْيَب ِإَّلَّ اللَّوُ ): إخل، فهو كاذب على كل حاؿ؛ ألف ا قاؿ....بأبراج بػ
ما : ما معٌت النبوة؟ سؤاؿ. األنبياء إال أف األنبياء خصوا بأهنم عرفوا بعض ا١تغيبات؛ بل مقتضى النبوة ذلك

يأتيك األنبياء يعلمك كيف تزرع، ككيف . معٌت النبوة؟ أف يأٌب نيب ٮتربؾ بأشياء تعرفها؟ ال معٌت ٢تذه النبوة
يأتيك األنبياء ٔتا ال تعلم كما ال ٯتكن أف تعلم، علم . تقطع ا٠تشب، ككيف تسوم بسكوت، ما كبلـ ىذا

 غييب،
 ٭تدثوف عن ا سبحانو كتعاذل، كعن أٝتائو، كعن صفاتو، كعن ا١تبلئكة، كعن ،كىذا مقتضى النبوة

ا١تلكوت األعلى، كعن بداية ا٠تلق، كعن هناية ا٠تلق، كعن الساعة، كقيامها كأشراطها، كعن اٞتنة، كعن 
فهم . عن طريق الوحي فخربكنا هبا_ عليهم الصبلة كالسبلـ _ النار، كلها علـو غيبية عرفها األنبياء 

يعلموف من الغيب ما علمهم ا؛ ألف ىذا مقتضى النبوة، مقتضى النبوة ىو ذلك؛ ألف األنبياء ال ٯتكن أف 
َمْن ): يأتوا الناس ٔتا يعلموف؛ ألنو ال يكوف ٟتديثهم معٌت، كال لرسالتهم معٌت، كال لنبوهتم معٌت يف قولو

َثَك أَنَُّو يَػْعَلُم اْلَغْيبَ   . رٔتا يكوف على غَت األنبياء أكفق كأقرب كا أعلم(َحدَّ
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﴿ُقل َّلَّ يَػْعَلُم َمن ِفي ال ََّماَواِت َواْْلَْرِض  (فَػَقْد َكَذَب َوُىَو يَػُقوُؿ ََّل يَػْعَلُم اْلَغْيَب ِإَّلَّ اللَّوُ )
. (1)اْلَغْيَب ِإَّلَّ اللَُّو﴾

 ىكذا ىل ىو نص آية هبذا الًتكيب؟ إذف يف ىذا يؤسس ١تسألة، ىذا (ََّل يَػْعَلُم اْلَغْيَب ِإَّلَّ اللَّوُ )
اتفق األئمة كالعلماء على عدـ جواز ركاية القرآف با١تعٌت، اتفق العلماء على عدـ جواز ركاية . يؤسس ١تسألة

القرآف با١تعٌت، لكنهم جوزكا أف يذكر خرب ىو من منطوؽ القرآف كمدلولو، كلو نسب إذل ا سبحانو 
فهمتوا كلبل ال؟ . كتعاذل

١تا يأٌب مثبلن حساف بن ثابت ينشد أبياتو ا١تشهورة، بُت يدم رسل ا كىم داخلُت مكة يف الفتح 
 :العظيم

 كقاؿ ا قد أرسلت جندا

 ىم األنصار عرضتها اللقاء  

   
ىل ىذه آية قرآنية؟ 

 كقاؿ ا قد أرسلت جندان 

  .............................. 

   
  يف أم سورة ىذه؟

 كقاؿ ا قد أرسلت عبدان 

 يقوؿ اٟتق ليس بو خفاء  

   
 ...............عدمنا خيلنا

  ............................... 

   
العبد ا١ترسل ىو النيب . ىذا كبلـ صحيح_ عليو الصبلة كالسبلـ _ كيذكر القصيدة، كالنيب يسمع 

  كاألنصار ىم عدهتم اللقاءء، كيقوؿ اٟتق كليس بو خفا
.................. كقاؿ ا

  .ىنا على أف قاؿ ىنا ليس من مقوؿ القوؿ ا١تنطوؽ ا١تنصوص" قاؿ"على أف  
 .قد تأٌب ٔتعٌت الفعل حىت، فقاؿ بيده ىكذا، تطلق على الفعل ال حىت على القوؿ" قاؿ"

  فقالت الريح بنا ىكذا: كيف أشعار العرب ما يدؿ على ذلك
أم من أمر ا، كمن علم ا ا١تنزؿ " قاؿ ا: "فعندما يقوؿ. الريح ما تتكلم، أم فعلت بنا ىكذا

علينا، كمن أمر ا، كمن تدبَته، كمن حكمو أنو أرسل ىذا الرسوؿ يقوؿ اٟتق، كأنو اختار ىؤالء األنصار 
 .لنصرة رسوؿ ا، عدهتم اللقاء كأنو ال يعلم الغيب إال ىو سبحانو كتعاذل، إذل نصوص أخرل كثَتة

 . ال تستشهد بآية ىنا؛ كإ٪تا تذكر حكمان علميان مستندان إذل القرآف(َوُىَو يَػُقوؿُ )فهذا 
                                                 

  .65: النمل (1)
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كا سبحانو : فهمتوا كلبل ال؟ كأف تقوؿ مثبلن . فيجوز لك ذلك إذا دل تكن تستحضر منطوؽ اآلية
. كبلـ صحيح، كال يستطيع أحد أف ٮتطئك فيو. يقوؿ أنو ىو األحد الذم ٬تب أف يعبد، ك٬تب أف يوحد

كيعلم ا١تتكلم كالسامع أنك ال تتلو آية، كال تنسبها قرآنان، كال تصلي هبا يف الصبلة، ما تأٌب يف الصبلة 
 .كتقوؿ ا أكرب كقاؿ ا أرسلت جندان، ما يصلح

 .كا أعلم، كصل اللهم كسلم على نبينا ٤تمد كصحبو أٚتعُت
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الدرس الثامن

 
بسم ا الرٛتن الرحيم، إف اٟتمد  ٨تمده 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 ٤تمدان عبده كرسولو، صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان كثَتان 

 :أما بعد

ـُ اْلُمْؤِمنُ )فوقنا على   .(بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى ال َََّل
 

ـُ اْلُمْؤِمنُ   بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى ال َََّل
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كالصبلة كالسبلـ على نبينا كحبيبنا . اٟتمد  ٛتدان كثَتان طيبان مباركان فيو، كما ٭تب ربنا كيرضى
 .كقائدنا كقدكتنا ٤تمد بن عبد ا صلى ا عليو كسلم

ـُ اْلُمْؤِمُن ): _رٛتو ا تعاذل _ قاؿ اإلماـ أبو عبد ا البخارم   بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى ال َََّل
ثَػَنا َشِقيُق ْبُن َسَلَمَة قَاَؿ قَاَؿ َعْبُد اللَِّو ُكنَّا  ثَػَنا ُمِغيَرُة َحدَّ ٌر َحدَّ ثَػَنا زَُىيػْ ثَػَنا َأْحَمُد ْبُن يُوُنَس َحدَّ َحدَّ

ـُ َعَلى اللَِّو فَػَقاَؿ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِإفَّ  ُنَصلّْي َخْلَف النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم فَػنَػُقوُؿ ال َََّل
ـُ َعَلْيَك أَيػَُّ ا النَِّبيُّ َورَْحَمُة اللَِّو  ـُ َوَلِكْن ُقوُلوا التَِّحيَّاُت لِلَِّو َوالصََّلَواُت َوالطَّيَّْباُت ال َََّل اللََّو ُىَو ال َََّل

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّو الصَّاِلِحيَن َأْشَ ُد َأْف ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ اللَُّو َوَأْشَ ُد َأفَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه  ـُ َعَليػْ َوبَػرََكاتُُو ال َََّل
 . (َوَرُسولُوُ 

ـُ اْلُمْؤِمنُ ): _رٛتو ا _ يقوؿ اإلماـ البخارم   . (بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى ال َََّل

ىذا الباب معقود لبياف معٌت ىذين االٝتُت، اٞتليلُت، العظيمُت، الشريفُت، من أٝتاء ربنا جل كعبل 
 .السبلـ، كا١تؤمن: ك٫تا

: كىذاف االٝتاف كردا يف القرآف العظيم يف ىذا ا١توضع الواحد من آخر سورة اٟتشر قاؿ ا تعاذل
ـُ اْلُمْؤِمُن اْلُمَ ْيِمُن اْلَعزِيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبػُّْر﴾  (1)﴿ُىَو اللَُّو الَِّذي ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ ُىَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس ال َََّل

كبُت ىذين االٝتُت تقارب يف ا١تعٌت، كلذلك يعٍت ريكبا يف اآلية معان، كاقتصر البخارم عليهما، كإف .اآلية
 .كمعٌت ا١تؤمن ال يفًتؽ كثَتان عن معٌت السبلـ كما سنبُت. كاف اٟتديث الذم أكرده ٮتص اسم السبلـ

 : كا١تنقوؿ عن أئمة العلم يف معٌت اسم ا السبلـ قوالف

 فا سبحانو . _جل كعبل _ أف السبلـ أم السادل من كل عيب كنقص : القوؿ األكؿ
السبلـ ذك : "قاؿ الزَّجَّاج. _جل كعبل _ كتعاذل ال يطرقو نقص، كال يتصل بو عيب 

 ". السبلمة من اآلفات، كالنقائص، كالفناء، كا١توت، ال يلحقو شيء من ذلك

 السبلـ أم السادل من كل آفة، كعيب، كنقص سبحانو كتعاذل: "كقاؿ ابن كثَت. 

نزه نفسو : مثاؿ ذلك. كلذلك ينزه ا يف القرآف نفسو عن النقائص كالعيوب، كثَتان يرد يف القرآف
؛ ألف فيهما عزكب العلم، كفيهما غفلة، كفيهما . عن السِّنة كالنـو السنة ىي النعاس، كالنـو ىو يعٍت النـو

                                                 

. 23: اٟتشر (1)
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: قاؿ ا تعاذل_ جل كعبل _ راحة، كىذه تنايف كماؿ اٟتياة، كالقيومية، كالصمدية، اليت ىي صفات الرب 
 (1).﴿َّلَ تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوَّلَ نَػْوـٌ﴾

﴿َوُقِل اْلَحْمُد لِّلِو الَِّذي َلْم : قاؿ ا تعاذل. نزٌه نفسو عن الصاحبة، كالولد، كالشريك، كالورل
كآيات كثَتة  (2)﴾ ن يَػتَِّخْذ َوَلداً َوَلم َيُكن لَُّو َشرِيٌك ِفي اْلُمْلِك َوَلْم َيُكن لَُّو َوِليّّ مَّْن الذُّؿَّ وََكبػّْْرُه َتْكِبيرا

 .نفى عنو الصاحبة

كمن ٚتيل كطيب ثناء مؤمٍت اٞتن على ربنا تعاذل، ما ذكره القرآف عنهم يف سورة اٞتن، قاؿ ا 
ىذا تنزيو عن الصاحية كالولد؛ ألف  (3)﴿َوأَنَُّو تَػَعاَلى َجدُّ رَبػَّْنا َما اتََّخَذ َصاِحَبًة َوََّل َوَلدًا﴾: تعاذل عنهم

. الصاحبة الزكجة كالولد، ىذه فيها معٌت اٟتاجة، أف اإلنساف ٭تتاج إذل زكجة، ك٭تتاج إذل كالولد، ك٨تو ذلك
 .كا سبحانو كتعاذل ىو األحد الصمد، الذم دل يلد كدل يولد

نزٌه نفسو عن العجز، ال يعجزه شيء يف السماكات كال يف األرض سبحانو كتعاذل؛ ألف العجز فيو 
كآيات كثَتة يف ىذا . ال تناسب من كصفو القوة، كالقدرة، ك٘تاـ اإلرادة. ضعف، كفيو مسكنة، كفيو ذلة

 .ا١تعٌت، ال يعجزه شيء يف السماكات كال يف األرض سبحانو كتعاذل

﴿َوَّلَ يَػُؤوُدُه : نزٌه نفسو عن اإلعياء، كالتعب، كالنصب، كما يف آية الكرسي قاؿ ا تعاذل
كيف . أم ال يثقلو، كال يتعبو، كال ييٍكرًثو أف ٭تفظ كيستقل ْتفظ السماكات كاألرض كما فيهن (4)ِحْفظُُ َما﴾

فرغ من خلق ا٠تلق _ جل كعبل _ يف الرد على اليهود، كاف اليهود يزعموف قبحهم ا، أف ا " ؽ"آية 
يـو اٞتمعة، كاسًتاح يـو السبت، فاٗتذ السبت راحة ك٨تو ذلك، كسجلوا ذلك فيما كتبتو أيديهم زكران يف 

نَػُ َما : قاؿ ا تعاذل. التوراة، كنسبوه إذل ا، تعاذل ا عن ذلك ﴿َوَلَقْد َخَلْقَنا ال ََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَػيػْ
 .أم تعب، كإعياء (5)ِفي ِستَِّة أَيَّاـٍ َوَما َم ََّنا ِمن لُُّغوٍب﴾

ىذه كلها يعٍت معاشل كغَتىا، كثَت تدؿ على أف ا سبحانو كتعاذل ىو السبلـ، أم السادل من كل 
 .آفة، كنقص، كعيب، تعاذل كتقدس

                                                 

 .255: البقرة (1)
. 111: اإلسراء (2)
. 3: اٞتن (3)
 .255: البقرة (4)
. 38: ؽ (5)
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ـُ )كا١تعٌت الثاشل من معاشل  ىو مانح السبلـ، كال سبلـ للعادل، كال _ جل كعبل _  أم أف ا (ال َََّل
سبلـ للخلق من اآلفات، كا٢تلكات، كاألمراض، كال سبلمة ألحد يـو القيامة من العذاب، كالنقمة، 

 . فهو ا١تسٌلم سبحانو كتعاذل ١تن شاء من خلقو، من يستحق ذلك يسلمو ا. كاٞتحيم إال من سٌلمو ا

كلوال تسلمي . كلوال تسليم ا لنا، ألصابتنا ا٢تمـو كالغمـو كاآلفات من كل كجو، كتنكدت اٟتياة
 .ا لعباده الصاٟتُت يـو القيامة من الفزع األكرب، كا٢تم األعظم، كالعذاب، ١تا ٧تى أحد

على رأس اٞتسر _ عليهم الصبلة كالسبلـ _ كلذلك ثبت يف حديث الشفاعة، أف دعاء األنبياء 
يف ا١توقف األعظم، ١تا ٯتر ا٠تلق على اٞتسر، ىذا الذم ىو دحض، مزلة، فناجن، مكدكش، كمكردس 

 ".اللهم سلم اللهم سلم: "رأل الرسل كلمة كاحدة. على كجهو يف النار

ىو مانح السبلـ، فمن راـ سبلمان من شر، أك مرض، أك ىلكة، أك عدك من غَت ا سبحانو 
 . كمن رأل أنو يـو القيامة ينجو كيسلم. كتعاذل، فقد راـ ٤تاالن، كطلب يعٍت ضبلالن 

كلذلك الفرؽ بُت ا١تعٌت األكؿ كا١تعٌت الثاشل، أف ا١تعٌت األكؿ كصف ذاٌب، ٮتص ا يف ذاتو، أف ا 
 .ىو السادل من كل نقص كعيب

كا١تعٌت الثاشل معٌت فعلي أثرم، كىو ما ٨تتاجو ٨تن ا٠تلق، كىو أف ٯتنحنا ربنا السبلـ، كالنجاة من 
، كالسبلمة يـو القيامة من الفزع األكرب، كالعذاب، كالنقمة  .فبل سبلمة ١تن دل يسلمو ا. ا٢تمـو كالغمـو

أنو ثبت يف _ صلى ا عليو كسلم _ كلذلك كىذا من ٚتيل ا١توافقات الواردة يف كبلـ رسوؿ ا 
الل م أنت ال َلـ ومنك )): كاف يقوؿ يف دبر كل صبلة_ صلى ا عليو كسلم _ ، أف النيب "السنن"

ىذا ذكر ثابت للنيب صلى ا عليو كسلم، ككاف يقولو يف  (1)((ال َلـ تباركت يا اا الجَلؿ واإلكراـ
 : فجمع بُت ا١تعنيُت. األذكار اليت تلي الصبلة، يف دبر الصبلة

نقص، كال عيب _ جل كعبل _  أم أنت السبلـ يف ذاتك، فبل يلحقك ((الل م أنت ال َلـ))
 . بوجو من الوجوه، لتماـ كمالو سبحانو كتعاذل

.  أم منك ٯتنح السبلـ، كيطلب السبلـ، كاألمن، كا٠تَت يف الدنيا كيف اآلخرة((ومنك ال َلـ))
يف ىذا الذكر العظيم الذم يقولو عليو الصبلة كالسبلـ يف أدبار _ صلى ا عليو كسلم _ فجمع النيب 

 : الصبلة، ٚتيع بُت ا١تعنيُت يف كصف ا بالسبلـ

 . أم يف ذاتك((الل م أنت ال َلـ)): ا١تعٌت الذاٌب

                                                 

. 2002: رقم حديث 343 ص/  5 ج صحيحو يف حباف ابن (1)
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كىذا حقيقة . كا١تعٌت الطليب الفعلي الذم ٨تتاجو، كمنك نستقبل السبلـ، كنطلب السبلـ، كاألمن
﴿ُقْل َمن يُػَنجّْيُكم مّْن :  منة ا على ا٠تلق يف القرآف قاؿ ا تعاذل(11:13)يعٍت من أحد معارض 
 إذا يعٍت اإلنساف كقع يف مشكلة من ينجيو؟ ١تن يسلم؟؟ ١تن يسلم، للسبلـ  (1)ظُُلَماِت اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر﴾

 . سبحانو كتعاذل رب العا١تُت جل كعبل

ىذاف ٫تا ا١تعنياف السم ا سبحانو . فبل سبلـ للخلق، كال للعادل، إال بتسليم ا سبحانو تعاذل
ـُ ) كتعاذل  .(ال َََّل

 :فلو ثبلثة معاشل (اْلُمْؤِمنُ )أما 

كىذه ا١تعاشل صحيحة، ". ا١توقن: "كقاؿ ابن زيد". ا١تصدؽ: "ا١تؤمن قاؿ الضحاؾ قاؿ: ا١تعٌت األكؿ
أليس كذلك؟ فا سبحانو كتعاذل أعلم بنفسو، كصفاتو، كقدره، . أم أف اليقُت ىو أعلى درجات العلم
فعنده . ال أحد أعلم با منو بنفسو، كال أحد أعلم با٠تلق من ا بو. كأيضان أعلم ٓتلقو من غَته سبحانو

الذم _ جل كعبل _ ٘تاـ العلم، كغاية اليقُت بنفسو كذاتو، كما ىو عليو من ٚتيل الصفات، كعظيم القدر 
ٍب ىو أيضان العادل بأحواؿ ا٠تلق على سبيل التفصيل، أعلم بنا منا . ال يستطيع ا٠تلق أف يدركوا كنهو

َرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد﴾بأنفسنا  نَ اَف َونَػْعَلُم َما تُػَوْسِوُس ِبِو نَػْفُ ُو َوَنْحُن َأقػْ  .(2)﴿َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

كال يقرب يف علمو .  أم ا١توقن، العادل بغاية العلم بنفسو كبغَته(اْلُمْؤِمنُ )كلذلك كاف أحد معاشل 
 .بذلك شيء

ككجو ىذا التصديق ما . كا١تعٌت الثاشل أم أنو سبحانو كتعاذل ا١تصدؽ لعباده ا١تؤمنُت يف إٯتاهنم
فإذا صدؽ العبد مع ربو يف إٯتانو، كعملو، صدقو ا بعظيم . يقابلهم بو جل كعبل من الثواب، كاألجر

 .(اْلُمْؤِمنُ )أحد معاشل  (3)﴿َوَلَقْد َصَدَقُكُم الّلُو َوْعَدُه﴾ىذا أحد ا١تعاشل . الثواب، كرفيع ا١تقاـ

أف ا عز كجل ال يضيعك من _ سبحانو كتعاذل _ كلذلك يثق العبد ا١تؤمن بوعد الرب ا١تؤمن 
 . أجرؾ شيئان، كال يفوتك، كال يبخسك من عملك شيئان 

أما . ا٠تلل سيأتينا من أنفسنا، إذا قٌصرنا يف إٯتاننا بربنا، كيف عملنا، كارتكبنا بعض ما هنانا ا عنو
 .(4)﴿َوَمن يَػْعَمْل ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُىَو ُمْؤِمٌن َفََل َيَخاُؼ ظُْلماً َوََّل َىْضمًا﴾: من ا قاؿ تعاذل

                                                 

. 63: األنعاـ (1)
. 16: ؽ (2)
. 152: آؿ عمراف (3)
. .112: طو (4)
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﴿ُكلُّ نَػْفٍس ِبَما . أم ال ٮتاؼ أف يعاقب ّتريرة غَته: "قاؿ أىل التفسَت الطربم، كنقلو ابن عباس
 .كال ٗتاؼ أف يضيع ا من عملك شيء، ٭تصي مثاقيل الذر سبحانو كتعاذل (1)َكَ َبْت رَِىيَنٌة﴾

. بقي أنو نؤمن بصدؽ، فإذا صدقنا ا، صدقنا ا سبحانو كتعاذل. فمن ىذا الباب يطمئن ا١تؤمن
ذكر قصة خرج : قاؿ_ رضي ا عنو _ يف سنن النسائي، كمستدرؾ اٟتاكم، من حديث شٌداد بن ا٢تاد 

النيب صلى ا عليو كسلم يف غزكة، فمر على أعرايب يرعى غنمان، فدعاه النيب صلى ا عليو كسلم لئلسبلـ 
فأسلم معو، كمضى مع النيب صلى ا عليو كسلم، ترؾ غنمو كمضى ٣تاىدان مع النيب صلى ا عليو كسلم، 
فشهدكا يعٍت غزكة كغنموا فيها بعض الغنائم، فقسمها النيب صلى ا عليو كسلم بُت من معو، كقسم لذلك 

ىذا نصيبك، أنت آمنت : ما ىذا؟ قالوا: فقاؿ. فجاؤكا بذلك القسم من الغنيمة لو .األعرايب نصيبو
قاؿ . فأخذه وجاء بو إلى النبي صلى اهلل عليو وسلم. وش دت معنا الغزوة، لك حق في ىذا المغنم
  .(2 )((ما على ىذا تبعتك: قاؿ. ما ىذا؟ قاؿ ىذا نصيبك من الغنيمة، حقك

ما على ىذا تبعتك؛ إ٪تا تبعتك .. كاف عندم قطيع تركتو، كأجي ىنا تعطيٍت جفرتُت كتيسُت
أنت أخربتٍت قبل ساعتُت . ألصاد بسهم ىا ىنا، كأشار إذل ما بُت ترقوتيو، كٮترج من ىا ىنا فأدخل اٞتنة

 . ((إف تصدؽ اهلل يصدقك)): قاؿ لو النيب صلى ا عليو كسلم. أف ىناؾ جنة، كأنا صدقتك، آمنت
أنت اآلف تتعامل مع الرب ا١تؤمن، إف كنت مؤمنان ْتق، كصادؽ يف ىذا الطلب، يصدقك ا 

ٍب مضوا فشهدكا أيضان يعٍت غزكان آخر أك معركة أخرل، فأصيب ذلك األعرايب، فجيء بو . كيوافيك ٔتا تريد
نعم : أىو ىو؟ قالوا: قاؿ. إذل النيب صلى ا عليو كسلم، كإذا السهم يف موضع إصبعو الذم أشار بو إليو

 ((من سّره أف ينظر إلى رجل دخل الجنة ولم يصِل ركعة فلينظر))صدؽ ا فصدقو ا، : قاؿ. ىو ىو
(3). 

فبقدر ما تصدؽ . فا ىو ا١تؤمن، ا١تصدؽ لعباده. التوفيق بيد ا سبحانو كتعاذل.. ساعتُت كلهم
فا٠تلل منا، ال ٗتشى من ا سبحانو . مع ا سبحانو كتعاذل، يصدقك ا، كيصدقك كعده سبحانو تعاذل

 .كتعاذل ظلمان، كال ىضمان، كال شيء من ىذا القبيل

                                                 

. 38: ا١تدثر (1)
 2570:رقم" فضل طلب العلم: "سنن الًتمذم، باب (2)

.  14ح 44ص/1ج:مسلم صحيح (3)



 

 151 

كتاب التوحيد                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

كىو رٔتا يتداخل مع معٌت السبلـ الثاشل، أم أف ا١تؤمن ميٍفًعله، من األمن، فهو مانح : ا١تعٌت الثالث
، كأفاعي . األمن سبحانو كتعاذل ْتق الفرد، النفس البشرية فيها قلق، كفيها شركد، كتطرقها عقارب ا٢تمـو

، كيعٍت اٟتياة البشرية رٔتا تنقلب إذل أشد درجات التعاسة، بسبب ما يطرؽ النفوس من أمراض،  الغمـو
، كقلق، ال تغٍت عنو كال يرفعو ترؼ اٟتياة، كال كثرة ا١تاؿ، كال التقلب يف أعطاؼ النعيم ، ك٫تـو . كغمـو

 . كلذلك أكثر ما يطرؽ ىذا القلق األثرياء ترل

فيهم من القلق، كفيهم من ا٢تمـو .. ال تظن ىؤالء األثرياء الذين يتقلبوف يف القصور أهنم يعٍت
، ما ا بو عليم  .كالغمـو

. لو تقرؤكف بعض الكتب اليت كتبت عن حياة بعض ا١تشاىَت، يناموف باٟتبوب كيستيقظوف باٟتبوب
قلق مريض ىذا، كىو من ا١تشاىَت األثرياء الذم كذا ككذا؛ .. ىذه حياة ىذه؟ ما يناـ حىت ييعطى إبرة كال

 ألف القلق إذا دب من داخل النفس، ما حيلتو؟ ما عبلجو؟

كسبب ذلك . مهما كسعت يف الدار، كٚتلت يف اللباس، كطيبت يف الطعاـ، رٔتا يزيد القلق كا١ترض
﴿َسنُػْلِقي ِفي : قاؿ ا تعاذل. ما يف ىذه النفوس من الشر، كالظلم، كالشرؾ با، كالغفلة عن ذكر ا

كاٟتياة اآلخرة أتعس  (2)﴿ِبَما َأْشرَُكوْا بِالّلِو َما َلْم يُػنَػزّْْؿ ِبِو ُسْلطَانًا﴾ ٔتاذا؟ (1)قُػُلوِب الَِّذيَن َكَفُروْا الرُّْعَب﴾
  (4).﴿َوبِْبَس َمثْػَوى الظَّاِلِميَن﴾ نعوذ با (3)﴿َوَمْأَواُىُم النَّاُر﴾

فبل أمن للنفوس، كالقلوب، إال با سبحانو كتعاذل، كذكره، كاألنس بو، كاإلٯتاف بو جل كعبل، 
﴿الَِّذيَن آَمُنوْا َوَتْطَمِبنُّ قُػُلوبُػُ م ِبذِْكِر الّلِو َأَّلَ ِبذِْكِر الّلِو َتْطَمِبنُّ : قاؿ ا تعاذل. كاستمطار عفوه كعافيتو

ال طمأنينة ٢تذه القلوب إال بذكر ا . أال استفتاحية، حكم قدرم مرتبط بو أمر شرعي (5)اْلُقُلوُب﴾
. كإال فدكنك األمراض، كاألحزاف، كالقلق، كالشر، كالغم كا٢تم. سبحانو كتعاذل، كطاعتو، كاألنس بو

 .ينٌفسوف عن أنفسهم با١تخدرات، كال با٠تمور، حىت ينتحر ٖتت شاحنة، كال ٖتت قطار كخبلص

 . ىذه اٟتياة الدنيا اليت يعٍت يتقٌلبوف فيها، كيظنوف أهنم حققوا فيها مرادىم، كمكاسبهم

                                                 

. 151: آؿ عمراف (1)
. 151: آؿ عمراف (2)
. 151: آؿ عمراف (3)
. 151: آؿ عمراف (4)
. 28: الرعد (5)
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، كمالك األمن ٢تا، _جل كعبل _ فا١تؤٌمن ٢تذه النفوس، كا١تطمئن ٢تذه القلوب ىو ا١تؤمن ا 
كباعثو فيها، كلو كانت تعيش شغفان من اٟتياة، كقلة من الذات، ككما ىي يعٍت عادة ا١تؤمنُت يف أغلب 

 .األحواؿ

إذف يعٍت يؤثر ذلك عليهم، ىو أحد معيناهتم على اليقُت كالطمأنينة؛ ألف كثرة ا١تتاع، ككثرة 
كمن طلب أمنان . االنشغاؿ، ككثرة صخب اٟتياة، مزعج مقلق كمتعس، ْتيث يظن الناس أنو مفرًح كمؤًنس

لنفسو، كسكونان لقلبو، من غَت الرب ا١تؤمن كطاعتو، كذكره، فهو إ٪تا كا١تستجَت من الرمضاء بالنار فعبلن 
 . ا١تؤمِّن لعباده: فأحد معاشل ا١تؤمن ىو ىذا. كحقان 

كقد كرب . ، ال ٭تسن أف نتجاكزىا دكف أف ننبو عليها"فتح البارم"كاٟتقيقة ىنا عبارة يف الفتح يف 
كلكن أداءن ٟتق العلم، كحق ". فتح البارم"علي كثَتان أف تيكتب يف منت الكتاب بوزف ىذا الكتاب العظيم 

أنو قا٢تا ناقبلن، على _ رٛتو ا _ كلو كاف قد يعتذر قوؿ اٟتافظ . ا قبل كل شيء، كجب التنبيو عليها
أنو قوؿ من األقواؿ، كلكن لقبح الكلمة، كيعٍت رٔتا ما يًتتب عليها من معٌت ال يليق أبدان أف يضاؼ إذل 
رب العا١تُت، يعٍت استيهجنت كاستقبحت، كينبغي التنبيو عليها، كىو أنو قاؿ يف تفسَت السبلـ كا١تؤمن، أك 

ىذا ما ينبغي أف ييقاؿ ىذه ال مدح فيها؛ بل ىي إذل الذـ رٔتا . أحد٫تا أنو قيل الذم سلم العباد من ظلمو
صح كلبل ال؟ ىذا ماذا . أقرب؛ ألنك تقوؿ ىذه الكلمة عن رجل صاحب شر، تقوؿ سلمنا من شر فبلف

 . يفهم منها السامع؟ أف فبلف ذك شر، ك٨تن سلمنا بأعجوبة من شره

كا . ىذا مقتضى ىذه الكلمة سلمنا من ظلمو، يقتضي أنو ذك ظلم، ك٨تن سلمنا من ىذا الظلم
١تاذا منزه عنو؟ ألف الظلم لو معنياف ْتسب مقتضى اللغة، أف نبٍت . منزه عن الظلم أصبلن، أصبلن منزه عنو

 .عليو مقتضى الشرع

فإيقاع العقوبة على من ال يستحقها ظلم، ينزه . أف الظلم كضع الشيء يف غَت موضعو: النوع األكؿ
جل كعبل _ ا ال يضع العقوبة إال يف ٤تلها، ال يعاقب إال من يستحق العقاب . ا عنو سبحانو كتعاذل

 .ال يعاقب من ال يستحق ذلك. _

١تا نظركا . كلذلك التقدير العقلي الذم يطرقو أك يذكره بعض الكبلميُت، كرٔتا ينقل يف بعض الشركح
إذل القضية من جانب القدرة عقبلن، قالوا أف ا يقدر أف يدخل األنبياء النار، كيدخل إبليس اٞتنة، 

.. لكن ا منزه. من جهة التقدير العقلي من جهة القدرة ما أحده ٯتنعو، يفعل ما يشاء. كفرعوف، كىاماف
 ._سبحانو كتعاذل _ ىذا الظلم، ينزه ا عنو، ينزه ا عنو 
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سبحانو كتعاذل _ ال يضع العقوبة إال يف موضعها، فبل يطرقو كصف الظلم من ىذا الباب مطلقان 
ما يقوؿ أنت ظلمتنا؛ إ٪تا يعودكف . كلذلك أىل النار، كالكفار، كاجملرمُت، إذا دخلوا النار كذاقوا العذاب. _

على أنفسهم بالبلئمة، غلبت علينا شقوتنا، أك كذا، كيطلبوف ا١تهلة، يطلبوف العودة، كيطلبوف أهنم، عرفوا 
ماذا  (1)﴿َاِلَك ِبَما َقدََّمْت أَْيِديُكْم َوَأفَّ الّلَو لَْيَس ِبَظَلَّـٍ لّْْلَعِبيِد﴾.  أهنم لقوا ما يستحقوف، كجزاء ما فعلوا

سيقولوف؟ فا ال يضع القوة يف غَت موضعها؛ ألف كضع الشيء يف غَت موضعو، نوع من الظلم ا١تنزه رب 
 .العا١تُت عنو

إذا تصرفت فيما ال ٘تلك، أخذت ماؿ . من معاشل الظلم ىو التصرؼ فيما ال ٯتلك: كا١تعٌت الثاشل
غَتؾ ٓتداع، بغش، بسرقة، بنهب، بغصب، أك انتهكت عرض غَتؾ، أك سفكت دـ غَتؾ بغَت كجو حق، 

. كال غَت ىنا كل شيء  سبحانو كتعاذل. تعترب أنت ظادل، من أحد أنواع الظلم، التصرؼ يف ملك الغَت
﴿ُقل لَّْو َكاَف : كلذلك جاء يف اآلية قولو تعاذل. فمهما فعل رب العا١تُت، ىو يفعل يف ملكو أليس كذلك

﴿ِإااً لََّذَىَب ُكلُّ ِإَلٍو ِبَما  ذكركشل، ال ال، اليت فيها ﴿ِإااً لََّذَىَب ُكلُّ ِإَلٍو﴾ اآلية اليت فيها (2)َمَعُو آِلَ ٌة﴾
 أحد٫تا يعدك على اآلخر مثل ﴿َوَلَعََل﴾ىنا يأٌب الظلم،  ﴿ِإااً لََّذَىَب ُكلُّ ِإَلٍو ِبَما َخَلَق َوَلَعََل﴾ (3)َخَلَق﴾

كْتسب إذا انتصر ىذا، فيو . ا١تلوؾ يف الدنيا، ىذا ٭تارب ىذا عشاف شربين من األرض، كىذا ٭تارب ىذا
ال مالك غَت ا سبحانو كتعاذل ٢تذا العادل، . نوع من ا١تدافعة، كنوع من ا١تصاكلة، كنوع من العلو كالعدكاف

 . ال كفؤ مهما فعل ىم يفعلو يف ملكو

كلذلك أكرد الصحايب اٞتليل عمراف بن حصُت كاٟتديث يف الصحيحُت، أكرد سؤاالن من ىذا القبيل 
على التابعي ا١تشهور أيب األسود الدؤرل، اإلماـ ا١تشهور، الذم يينسب إليو كضع علم قواعد النحو، أكؿ من 

اٝتو ظادل بن عمرك، كىو ليس ظادل، ىو يعٍت عادؿ، أريب، . كضع قواعد علم النحو أبو األسود الدؤرل
 .لطيف، عادل، لكن اٝتو ىكذا أبوه ٝتاه ظادل

أليس : قاؿ. فيسألو عمراف قاؿ أرأيت لو أىلك ا خلقو كلهم أيعجزه ذلك؟ قاؿ ال، ال يعجزه
ظلمان ٢تم إذا أىلكهم ىكذا؟ قاؿ كل شيء ملكو، ككلهم عبيده، يفعل ما يشاء، من ٯتانع أصبلن، من 

كأظهر الرجل االنزعاج، فقاؿ لو عمراف بن حصُت إ٪تا أردت أف أختربؾ أك كلمة ٨توىا، أم أخترب . ينازعو
 . فا لو كل شيء. عقلك كعلمك

                                                 

. 182: آؿ عمراف (1)
. 42: اإلسراء (2)
. 91: ا١تؤمنوف (3)
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من البابُت، من _ جل عبل _ فانتفى إذف معٌت الظلم عن ا . فمهما فعل، فهو يفعل يف ملكو
فهو ال يضع الشيء إال يف موضعو، فبل يعاقب إال من استحق العقوبة فعبلن، جزاء ما كسب كفعل . ا١تعنيُت
ٮتلق، . فالظلم منتف عنو من ىذا الوجو، كال ىو كل ما يفعلو إ٪تا يفعلو يف ملكو. _سبحانو كتعاذل _ 

ك٭تيي، كٯتيت، يغٍت ىذا، كيفقر ىذا، ٯترض ىذا، يطيل عمر ىذا، يقصر عمر ىذا، ىذا تدبَته يف ملكو، 
﴿ِإااً لََّذَىَب ُكلُّ إذ ال غَت ٯتلك معو فيتصور معٌت التقابل، الذم ينبٍت عليو معٌت العدكاف كالعلو كالظلم 

  (1).ِإَلٍو ِبَما َخَلَق َوَلَعََل بَػْعُضُ ْم َعَلى بَػْعٍض ُسْبَحاَف اللَِّو﴾
، ينبغي التعليق عليها؛ ألهنا يعٍت نقوؿ ىو ا١تسلم ١تن شاء من "سلم العباد من ظلمو: "فكلمة
ككيف يسلمهم؟ بأف يهديهم، يشرح صدكرىم، كيعطيهم أسباب السبلمة، ما فيو شيء . عباده من عذابو

 . ىكذا، البد أسباب

فإذا أراد ا بعبده خَتان، كأراد لعبده اٟتسٌت، كأراد لعبده النجاة من عذابو، يشرح صدره للخَت، 
 .كلئلسبلـ، كلئلٯتاف، كيوفقو لؤلعماؿ الصاٟتة، فيصدقو عليها كينجيو

كإذا أراد ا بعبده األخرل، جعل صدره ضيقان حرجا كأ٪تا يصعد يف السماء، كال يشرح صدره ٠تَت 
 ألف ا  (2)﴿َوِإف يَػَرْوْا َسِبيَل الرُّْشِد َّلَ يَػتَِّخُذوُه َسِبيَلً َوِإف يَػَرْوْا َسِبيَل اْلَغيّْ يَػتَِّخُذوُه َسِبيًَل﴾أعوذ با 

 .أراد هبم النقمة، كالعذاب، كا٠تسار، ك يف خلقو التدبَت الذم ال نعلمو كال نعرفو

كالعبارة . كلذلك ال ينسب إليو منو شيء_ سبحانو كتعاذل _ فكل معاشل الظلم منتفية عن ا 
 .يعٍت قد تكوف ٢تا معاشل، لكن ىي مستهجنة معلقة هبا

ثَػَنا َأْحَمُد ْبُن يُوُنسَ ): طيب، قولو يف اٟتديث ، ىو أٛتد بن عبد ا بن يونس التميمي (َحدَّ
 . الَتبوعي، بٍت يربوع بطن من ٘تيم

كقد ذكرت لكم أف أىل النسب إذا ذكركا نسب رجل، ابتدؤكا بفصيلو األكرب، ٍب ذكركا بطنو 
 . فبنو ٘تيم قبيل كبَت، يدخل ٖتتو بطوف كثَتة، منهم بٍت يربوع. األصغر

فإذا أردت أف تذكر نسبان، تقوؿ أٛتد بن عبد ا التميمي، تبدأ بالفصيل األكرب، ىكذا درج أىل 
 .ٍب تذكر إف شئت يعٍت فصيلو األصغر الَتبوعي أك ٨تو ذلك. النسب

                                                 

. 91: ا١تؤمنوف (1)
       .146: األعراؼ (2)
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دل يرًك عنو مباشرة من الستة . (227)إماـ كثٌقو اٞتميع، حافظ، تويف سنة مائتُت كسبعة كعشرين 
 .إال البخارم، كمسلم، كأبو داككد، كالباقوف بواسطة

رٌ ): قولو ثَػَنا زَُىيػْ  . ىو ابن معاكية اٞتيٍعفي، إماـ مشهور، مٌر معنا كثَتان (َحدَّ

ثَػَنا ُمِغيَرةُ ): قولو ، نسبان ليس كالءن  (َحدَّ  .ىو ابن ًمٍقسىم بكسر ا١تيم، ًمٍقسىم الضَّيبِّ

ثَػَنا َشِقيُق ْبُن َسَلَمةَ ): قاؿ ، ىو أبو كائل(َحدَّ شقيق بن سلمة األسدم، من .  تابعي ٥تضـر
 .إماـ مشهور، من أجبلء التابعُت، كمن ا١تخضرمُت، كمن خواص أصحاب عبد ا بن مسعود. أنفسهم

 ._رضي ا عنو _  ىو الصحايب اٞتليل الفقيو عبد ا بن مسعود (قَاَؿ قَاَؿ َعْبُد اللَّوِ ) 

ـُ َعَلى اللَّوِ ): قاؿ  لبلختصار يف (ُكنَّا ُنَصلّْي َخْلَف النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم فَػنَػُقوُؿ ال َََّل
إذا رجعت لكتاب الصبلة، ٕتد كانوا يقولوف يف الصبلة على ما ذكر ابن مسعود من طريق . اٟتديث

السبلـ على ا السبلـ على جربيل السبلـ على ميكائيل السبلـ على فبلف كالسبلـ )): األعمش كغَته
ـُ ): فمنعهم النيب صلى ا عليو كسلم بقولو( (على فبلف  .(ِإفَّ اللََّو ُىَو ال َََّل

، "السبلـ عليك: "السبلـ طلب األمن، طلب السبلـ كلبل ال؟ ١تا أقوؿ. ١تا نقوؿ السبلـ على ا
فلما أقوؿ السبلـ على ا، أطلب  السبلـ ٦تن؟ ال إلو إال ا، . ٦تن؟ من ا. أطلب لك السبلـ كاألمن

فكاف . ىو السبلـ، فبل ييطلب لو السبلـ من غَته؛ ألنو ىو السبلـ يف ذاتو كما عرفناه كمنو يطلب السبلـ
ـُ َعَلى اللَّوِ ): ٔتنعهم من قو٢تم_ صلى ا عليو كسلم _ تعليل النيب   أف ا ىو السبلـ، فبل ييطلب (ال َََّل

ِإفَّ اللََّو ُىَو ): فقاؿ النيب صلى ا عليو كسلم. لو السبلـ؛ كإ٪تا يطلب منو السبلـ سبحانو كتعاذل
ـُ   . (ال َََّل

ففيو معٌت التوحيد، كفيو معٌت طلب السبلـ من ا سبحانو كتعاذل، كفيو تسمية النيب صلى ا عليو 
 .كسلم لربو جل كعبل هبذا االسم العظيم اٞتليل السبلـ، موافقة ١تا جاء يف القرآف

 قالوا يف تفسَت التحيات أم كل ٖتية يصلح أف ٭تِت كل ذم شرؼ (َوَلِكْن ُقوُلوا التَِّحيَّاُت لِلَّوِ )
كل ٖتية يصلح أف ٭تِت هبا كل ذم شرؼ، من ملك، . كمنزلة، ىي تدخل يف ىذا الوصف، التحيات 

التحيات، كل ٖتية طيبة . أك أمَت، أك يعٍت كبَت، أك يعٍت معظم أك كذا، فهي يف حق ا أكذل أف تينسب لو
 .يف ىذا ا١تعٌت، نضيفها إذل ا ك٨تيي ا هبا لقولو التحيات 

قالوا كل صبلة على شرع ا سواء من شرع األنبياء السابقُت، أك من شريعتنا، ٝتيت  (َوالصََّلَواتُ )
فكل صبلة تيصلى، جدير أف تكوف  . على شرع ا ىي ، أم حقيق أف يصلى  سبحانو تعاذل
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ألف الصبلة فيها معٌت السكوف، كا٠تضوع، _ سبحانو كتعاذل، ففيها معٌت التوحيد أيضان ٔتعٌت ال صبلة 
 .تليق بغَت ا سبحانو كتعاذل_ كالذلة، كاال٨تناء 

كل دعاء يدعى، ككل . كبعضهم جعل الصلوات ىنا على معناىا أم الدعوات، أم ندعو ا
 .طلب ييطلب؛ إ٪تا ىو  كمنو سبحانو

 كل كلم طيب كفعل طيب ىو ، ٔتعٌت أف ا ىو ا١توفق لو، كا٢تادم لو، كىو الذم (َوالطَّيَّْباتُ )
  (1).﴿ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُّْب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعُو﴾٭تبو 

كإذا طيلب بو كجهو، أثاب عليو . فكل كلم طيب، كعمل صاحل، ىو  ٭تبو ا، كيرضى عنو
 .أعظم الثواب

ـُ َعَلْيَك أَيػَُّ ا النَِّبيُّ َورَْحَمُة اللَِّو َوبَػرََكاتُوُ ): ٍب ذكر  خيص النيب صلى ا عليو كسلم هبذا (ال َََّل
التسليم يف كل صبلة، لشرفو، كمقامو الرفيع صلى ا عليو كسلم، كىذه ٖتيتو اليت ٬تب أف ٨تييو هبا يف 

كلذلك ١تا علمهم اآلف السبلـ عليو، أحدث ذلك سؤاالن عندىم آخر، . صلواتنا كلها عليو الصبلة كالسبلـ
لما علم م النبي صلى اهلل عليو وسلم ىذا، قاؿ َّل تقولوا ))كما دٌؿ عليو حديث كعب بن عيٍجرىة 

قاؿ لو كعب قد ))، (2 )((ال َلـ على اهلل، اهلل ىو ال َلـ قولوا التحيات هلل ال َلـ عليك أي ا النبي
﴿أَيػَُّ ا الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو :  عندنا أمرين يف القرآف(3)((علمنا كيف ن لم عليك فكيف نصلي

السبلـ : اآلف عرفنا يف كل صبلة نصليها، ٬تب أف ندخل فيها تسلمينا على النيب (4)َوَسلُّْموا َتْ ِليمًا﴾
﴿َصلُّوا : فكيف نصلي عليك حىت نطبق األمرين الذم أمرنا هبا ربنا. عليك أيها النيب كرٛتة ا كبركاتو

 . اٟتديث، الصبلة اإلبراىيمية ا١تشهورة (اللهم صلي على ٤تمد كآؿ ٤تمد):  قاؿ قولوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا﴾

كلذلك يف مذىب اإلماـ أٛتد، كأحد األقواؿ يف الشافعي ككذا، أدخلوا كبل األمرين ضمن ألفاظ 
السبلـ، السبلـ ىذا التشهد الذم علمو النيب صلى ا عليو كسلم لو، مضافان إليو الصبلة على النيب صلى 

ا عليو كسلم الصبلة اإلبراىيمية يف آخر قعدة أك آخر تشهد يف الصبلة، فتطيب الصبلة، كٖتسن، 
 .كٕتمل، كيصح بعد ذلك كيناسب بعد ذلك أف تدعو ٔتا شئت

                                                 

. 10: فاطر (1)
. 402: رقم حديث 302 ص/  1 ج صحيحو يف مسلم (2)
. 5996ح 2338ص/5ج:البخارم صحيح (3)
. 56: األحزاب (4)
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فلما . ٝتع النيب صلى ا عليو كسلم رجبلن يصلي، أك رأل النيب صلى ا عليو كسلم رجبلن يصلي
قضى صبلتو يف األخَت قبل السبلـ، يعٍت جعل يدعو ربو، دكف أف يقدـ بُت دعائو السبلـ على النيب صلى 

 ((لقد عجل ىذا)) :ىذا يف البخارم، اٟتديث.. ا عليو كسلم كالصبلة عليو، فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
أما إنو لو اكر ربو أو كلمة نحوىا وصلى على نبيو ثم دعا كاف حري أف يجاب ))عجل يعٍت استعجل 

 .((أو ي تجاب لو

كىذا منزع اإلماـ أٛتد كغَته يف إ٬تاب، أك إخاؿ ىذه التحيات ا١تتضمنة السبلـ على النيب صلى 
ا عليو كسلم، مضافان إليها الصبلة اإلبراىيمية كما دٌؿ عليها حديث كعب بن عيٍجرىة، كدليل ذلك أف ىذا 
التوجيو أف ىذه الصبلة اإلبراىيمية كانت تعليم من النيب صلى ا عليو كسلم جوابان لكعب بن عجرة الذم 

﴿أَيػَُّ ا الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا سألو كيف نصلي عليك، تطبيقان لؤلمر اإل٢تي ألنو اآلف مأمور هبا 
 .َتْ ِليمًا﴾

ك١تا كانت الصبلة أشرؼ مواقف اإلنساف، كأشرؼ أعمالو، كأزكى ما يقدمو، كالنيب صلى ا عليو 
كسلم ىو أشرؼ األنبياء عليو الصبلة كالسبلـ، كأشرؼ ا٠تلق صلى ا عليو كسلم، كحقو علينا من ا١تقاـ 

﴿أَيػَُّ ا الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو : الرفيع العظيم، كاف من ا١تناسبة العظيمة أف يكوف تنفيذ أمر ا لقولو
داخل الصبلة نافلة أك فريضة، كعٌلمنا األلفاظ ْتديث ابن مسعود ىذا، كحديث كعب  َوَسلُّْموا َتْ ِليمًا﴾

 .بن عجرة

فبل ٬توز أف ييهدر ذلك كال ييهمل، كينبغي يعٍت إ٬تاب الصبلة عليو، كالسبلـ عليو داخل كل 
 .صبلة

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّو الصَّاِلِحينَ ): ٍب قاؿ ـُ َعَليػْ : يف كتاب الصبلة زيادة ركاية األعمش قاؿ. (ال َََّل
أصابت كل عبد صالح )) يعٍت إف قلت السبلـ علينا كعلى عباد ا الصاٟتُت، ((فإنك لو قلت الك))

 . (1 )((هلل في ال ماء واْلرض

يدخل فيها كل ملك من مبلئكة ا، كأركاح ا١تؤمنُت، كالشهداء، كالصاٟتُت، كاألنبياء السابقُت، 
شوؼ التحية اٞتليلة . ككل عبد  صاحل يف األرض تعرفو أك ال تعرفو. الذين يسكنوف ا١تلكوت األعلى

َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّو الصَّاِلِحينَ ): العظيمة ىذه ـُ َعَليػْ  كال نصيب للفاسقُت كالفاجرين، فضبلن عن (ال َََّل
 .الكافرين كاجملرمُت كا١تلحدين يف ىذا التسليم كالتجاكب الكوشل العظيم باسم السبلـ ىذا

                                                 

.   3920ح 413ص/1ج:أٛتد مسند (1)
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 كا١تسألة ٢تا تفصيل يف كتاب الصبلة، (َأْشَ ُد َأْف ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ اللَُّو َوَأْشَ ُد َأفَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُوُ )
 .ليست يعٍت ٦تا ٨تتاجو اآلف، اقرأ ما بعده

 
 
 

 بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى َمِلِك النَّاسِ 
 

بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى َمِلِك النَّاِس ِفيِو اْبُن ُعَمَر َعْن النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو ): _رٛتو ا _ قاؿ 
 َوَسلََّم 

ثَػَنا اْبُن َوْىٍب َأْخبَػَرِني يُوُنُس َعْن اْبِن ِشَ اٍب َعْن َسِعيٍد َعْن أَِبي  ثَػَنا َأْحَمُد ْبُن َصاِلٍح َحدَّ َحدَّ
َعْن النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ يَػْقِبُض اللَُّو اْْلَْرَض يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوَيْطِوي _ ر ي اهلل عنو _ ُىَريْػَرَة 

ال ََّماَء بَِيِميِنِو ثُمَّ يَػُقوُؿ أَنَا اْلَمِلُك أَْيَن ُمُلوُؾ اْْلَْرِض َوقَاَؿ ُشَعْيٌب َوالزُّبَػْيِديُّ َواْبُن ُمَ اِفٍر َوِإْسَحاُؽ ْبُن 
 .(َيْحَيى َعْن الزُّْىِريّْ َعْن أَِبي َسَلَمةَ 

 ترجم بلفظ (بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى َمِلِك النَّاسِ ): يقوؿ إمامنا البخارم عليو من ا أعظم الرٛتة
 ِإَلِو (2 ) َمِلِك النَّاسِ (1 )﴿ُقْل َأُعوُا ِبَربّْ النَّاسِ : اآلية اليت يف آخر سورة يف القرآف سورة الناس

 . كفيها كصف ا با١تلك (1)النَّاِس﴾

: كقد جاء يف القرآف كصف ا باسم ا١تلك يف آية سورة اٟتشر التالية اليت تلوناىا يف أكؿ الدرس
كجاء تسميتو با١تليك، كىي لغة يف ا١تلك يف آخر آية يف سورة  (2)﴿ُىَو اللَُّو الَِّذي ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ ُىَو اْلَمِلُك﴾

  (3).ِفي َمْقَعِد ِصْدٍؽ ِعنَد َمِليٍك مُّْقَتِدٍر﴾( 54 )﴿ِإفَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َونَػَ رٍ القمر 

كلكن يقوؿ العلماء إذا جاء كلمة مالك بزيادة األلف، فتقتضي ضركرة . كجاء كصفو با١تالك
كدل تأًت يف القرآف إال . يعٍت ما يصلح أف تقوؿ مالك ىكذا، مالك ماذا؟ البد تضيفها إذل شيء. مضافان 

                                                 

 . 3-1:  الناس(1)

. 23: اٟتشر (2)
.  55-54: القمر (3)
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على قراءة الكسائي كعاصم،  (1)﴿َماِلِك يَػْوـِ الدّْيِن﴾يف الفاٖتة  : ىكذا، كىي يف موضعُت يف القرآف
بإٚتاع القرآف  (2)﴿ُقِل اللَُّ مَّ َماِلَك اْلُمْلِك﴾كآية آؿ عمراف ا١تشهورة  ﴿َماِلِك يَػْوـِ الدّْيِن﴾كالبقية يقرؤكف 

  (3).﴿َماِلَك اْلُمْلِك تُػْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشاء﴾
فهمتوا كلبل ال؟ يعٍت ما يصح أف تقوؿ مثبلن . ٔتقتضى اللغة البد ٢تا من مضاؼ" مالك"فإذا كلمة 

مالك  ﴿َماِلَك اْلُمْلِك﴾، ﴿َماِلِك يَػْوـِ الدّْيِن﴾ا ىو ا١تالك كتسكت، البد تضيفها إذل شيء ٦تلوؾ 
 . ا٠تلق، مالك السماء كاألرض، ك٨تو ذلك

كإذا أردت أف تطلق تستخدـ كلمة ا١تلك، ا ىو ا١تلك؛ ألف فيو معٌت اإلطبلؽ؛ ألف فيها معٌت 
حىت بعضهم لغة ال ٬توِّز أف تقوؿ مثبلن أنا ملك ىذه الدار؛ كإ٪تا تقوؿ أنا مالك ىذه الدار؛ ألف . اإلطبلؽ

معٌت ملك فيها معٌت أبرل كأبلغ من معٌت القبض كالتصرؼ، تقتضي أنك موجدىا، كخالقها، كمالكها، 
كىذا ال يكوف، ٘تلكها فًتة ًب تطس مع الطاسُت ك٘توت مع ا١تيتُت . كأف ملكها ال ٮترج من يدؾ أبد األبد

 . كخبلص

٨تن ٪تلك، . كملك ا سبحانو كتعاذل، يفًتؽ عن ملك ا١تخلوؽ بأربعة فوارؽ ذكرىا أىل العلم
﴿َوقَاَؿ اْلَمِلُك أنت ٘تلك شيئان كىذا ٯتلك شيئان، كقد يتسمى بعض ا٠تلق باسم ا١تلك، كجاء يف القرآف 

أم ملك تلك الناحية، أك ملك ىذا البلد، أك  (5)﴿َوقَاَؿ اْلَمِلُك ِإنّْي َأَرى َسْبَع بَػَقَراٍت﴾ (4)ااْػُتوِني ِبِو﴾
 :يفًتؽ ملك ا عن ملك ا١تخاليق من أربعة كجوه عظيمة....ملك تلك كذا

أم . ٔتعٌت دل يكن سبحانو كتعاذل معطبلن عن ا١تلك ٍب ملك. ملك ا سبحانو كتعاذل ال أكؿ لو
٥تلوؽ تفرضو من ا١تلوؾ ك٨توىم، فإ٪تا ملكوا بعد أف دل يكونوا مالكُت؛ ألهنم ىم أصبلن كيجدكا بعد أف دل 

كما كاف كىو ا٠تالق . أليس كذلك؟ فا سبحانو كتعاذل ىو ا١تلك، كال ٥تلوؽ حىت. يكونوا موجودين
صفاتو ال بداية ٢تا، ال أكؿ ٢تا، دل يكن قط . كصفان كال ٥تلوؽ، كالرازؽ كصفان كال مرزكؽ سبحانو كتعاذل

 . معطبلن عنها ٍب استفادىا بعد جل كعبل

                                                 

   .4: الفاٖتة (1)
.  26: آؿ عمراف (2)
.  26: آؿ عمراف (3)
. 50: يوسف (4)
. 43: يوسف (5)



 

 160 

كتاب التوحيد                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

كأم مالك تفرضو من ملوؾ الدنيا ىذه، . ملك ا سبحانو كتعاذل أبدم سرمدم، ال يطرقو الفناء
من السابقُت كالبلحقُت، ملكو منتهي يومان من األياـ كلبل ال؟ عشرين سنة، ثبلثُت، أربعُت، يفٌت ينتهي 

ككم جرل على ا١تلوؾ يف الدنيا أف يفقد ملكو أماـ . ٯتوت، إما يهلك ىو أك يهلك ملكو، أك يهلكاف معان 
كا سبحانو ( 1)﴿مَّا َخوَّْلَناُكْم َورَاء ظُُ ورُِكْم﴾عينو، كيصبح يعٍت مفلس من كل شيء، أك يهلك كيًتؾ 

 .كتعاذل ال يطرؽ ملكو ذلك
قاؿ ١تا يفٍت ا . كىذا ىي النكتة اٞتميلة يف إدخاؿ البخارم ىذا اٟتديث الذم قرأه يف ىذا الباب

العادل ىذا كلو يـو القيامة، يطوم السماكات ىذه كلها كما تطول الورقة، كيقبض األرض كلها، كيقلبها يف 
 ال (أَنَا اْلَمِلُك أَْيَن ُمُلوُؾ اْْلَْرضِ ) :كفو مثل الكرة الصغَتة، كل ىذا الذم تشوفو الكوف ىذا، ٍب يقوؿ

 .ٔتعٌت إشارة إذل ملك ا الباقي السرمدم األبدم! أدرم على ماذا يغًت اإلنساف؟

١تا قامت دكلة بٍت العباس على أنقاض دكلة . يذكر الذىيب، يعٍت شوؼ اإلنساف كيف ٬تهل كيغفل
بٍت أمية، بعد أحداث طويلة معركفة يف التاريخ، كملك بنو العباس، كتربعوا على أسرة ا١تلك، كخضع ٢تم 

خطب عمو السفاح كىو داككد بن علي أكؿ خطبة، تعترب . ا٠تلق، كبايعوا أكؿ خلفائهم أبو العباس السفاح
كاف ". إف ىذا ا١تلك كاف فينا، فغصبو منا بنو أمية: "ماذا قاؿ؟ قاؿ. البياف رقم كاحد مثلما يقولوف اليـو

ٍب عاد إلينا كسيبقى فينا . فينا يعٍت حسب النيب صلى ا عليو كسلم، رٔتا من ا١تلوؾ كال ماشل عارؼ كيف
 كين داككد بن علي؟ كين بٍت العباس؟. يعٍت يقعد إذل قياـ الساعة. حىت نسلمو لعيسى بن مرصل

 أتى على الكل أمر ال مرد لو

 حىت قضوا فكأف القـو ما كانوا  

   
اختلف مع أيب العباس السفاح، أكؿ . ىذا جهل عظيم، كأكؿ ضحاياه ىو نفسو داككد بن علي

أكؿ كاحد من ضحايا بٍت العباس ىو نفسو داككد بن علي اقرؤكا قصتو، سجنو . كاحد صفاه ىو، ىيا ركح
 .ٍب صفاه يف ليل أظلم

الناس سكرل، كاٞتهل كالغفلة اليت .. بأم عقل؟ بأم منطق؟ بأم. يقعد إذل يـو عيسى بن مرصل
 .تنتاب اإلنساف يعٍت باستخفاؼ الشيطاف لو

                                                 

. 94: األنعاـ (1)
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؟ يف آية غافر، فيجيب  ﴿لَّْمِن اْلُمْلُك اْليَػْوـَ﴾ينادم  (أىٍينى ميليوؾي اأٍلىٍرضً ). فملك ا ىو الباقي
ىذا ىو ا١تلك ا١تهيب . سبحانو كتعاذل (1)﴿لِلَِّو اْلَواِحِد اْلَق َّاِر﴾نفسو بنفسو، ال أحد، ا٠تلق كلهم ىلكى 

 .الذم يعطى ا٠تشية اٟتقيقية، كاالحًتاـ البلئق بو، ا١تلك لرب العا١تُت جل كعبل

. ملك ا سبحانو كتعاذل عاـ ال ٮترج عنو شيء، ٯتلك كل شيء سبحانو كتعاذل: الفارؽ الثالث
أليس . كما يفوتو أكثر ٦تا يف يده. كأم ملك تفرضو يف ىذه الدنيا؛ إ٪تا ٯتلك عرضان من الدنيا كيفوتو أشياء

كذلك؟ ماذا سيملك؟ افًتض من السابقُت، من البلحقُت، ماذا سيملك؟ قطعة من األرض كشوية يعٍت 
. أما ا فهو مالك ا١تلك كلو سبحانو كتعاذل. كما يفقده كما ال ٯتلكو أكثر بكثَت ٦تا ٯتلكو. ىذا كخبلص

كل من يف السماكات كاألرض يف قبضتو، كٖتت ملكو، كتصرفو، كتدبَته، لو . ال يعزب عن ملكو شيء
مَتاث السماكات كاألرض، كلو كنوز السماكات كاألرض سبحانو كتعاذل، كلو ملك السماكات كاألرض، 

 .عاـ، شامل، ملك مهيب، عظيم ملك رب العا١تُت جل كعبل

كلذلك جاء النهي العظيم يف شريعتنا بأف يتسمى أحد من ا١تلوؾ، ٔتا يفيد معٌت اإلطبلؽ، كملك 
يقوؿ النيب صلى . ا١تلوؾ مثبلن، أك سلطاف السبلطُت، أك قاىر السبلطُت، أك العبارات ىذه، أك شاىن شاه

إف أخنع اسم عند اهلل رجل ت مى ملك الملوؾ أو مالك )): ا عليو كسلم يف مسند أٛتد كغَته
 أقبح اسم عند ا، ك٦تا يستدر على ىذا اإلنساف أعظم (2)((اْلمَلؾ َّل مالك إَّل اهلل سبحانو وتعالى

 .غضب من ا، أف يسمي نفسو ملك ا١تلوؾ؛ ألف فيو معٌت اإلطبلؽ

، يف أحد ملوؾ الدكلة البػيوىٍيًهية، دكلة حكمت فًتة من الفًتات يف ببلد "التاريخ"يذكر ابن كثَت يف 
خيرىساف بعض أطراؼ العراؽ اٝتها الدكلة البويهية، بنو بويو، يف القرف الثالث تقريبان ا٢تجرم، كاقتطعوا جزءان 

ككاف من أعظم ملوكهم ا١تسمى بعضد الدكلة  فػىنَّاخسرك الذم كاف . من ا١تملكة اإلسبلمية من بٍت العباس
ٯتدحو ا١تتنيب يف قصائده كثَتان بنا لو قصر عظيم كىائل على هنر دجلة، كأنفق عليو من األمواؿ، ككضع فيو 
. من أنواع اٟتلى كاألثاث كالنمارؽ كاٟتدائق، ٍب حشاه با٠تىوىؿ، كا٠تدـ، كاٞتوارم، يعٍت ما ال يعلمو إال ا

 . ٍب أقاـ حفلة، تسمى حفلة افتتاح ٢تذا ا١تشركع الوطٍت العظيم

فبينما ىو جالس يف حديقة ىذا القصر . كجاء الشعراء كالعادة ٯتدحوف ىذا اإل٧تاز ا٢تائل الكبَت
فقاؿ يقوؿ ىو، يعٍت ال يطيب أنسنا . كيف يده الكأس يشرب ا٠تمر طبعان _ يذكر ذلك ابن كثَت _ العظيم 

                                                 

.  16: غافر (1)
 .  2143: رقم حديث 1688 ص/  3 ج صحيحو يف مسلم (2)
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شوؼ االستدراج . يقوؿ ابن كثَت فما أهنى كلمتو حىت نزؿ ا١تطر.. ىذه الليلة إال إذا نزؿ مطر، يعٍت ٘تٌت لو
 :نزؿ لنا ا١تطر، فجرل على لسانو أبياتو ا١تشهورة... اآلف من رب العا١تُت

 ليس شرب الراح إال يف ا١تطر

 كغناء من جوار يف السحر  

   
.............................. 

 ساقيات الكأس من فاؽ البشر  

   
 عضد الدكلة كابن ركنها

 ملك األمبلؾ غبلب القدر  

   
، شهر كاحد فقط أصابو "ملك األمبلؾ غبلب القدر. "، مشوىا لو"فاؽ البشر"ىذا كين رايح؟ 

تعرفوف مرض الصرع يصرع يقوؿ ابن كثَت يف اليـو مرات، كيبوؿ على . مرض الصرع تعرفونو عافاكم ا
ىكذا يعذبو ا، يبوؿ، كيسحبونو كيرشونو ىناؾ يغسلوف بالكلوريكس، كالديتوؿ ينظفوف . نفسو، كيتغوط

ٍب طالت بو ا١تدة، فابنو ىذا أتعبنا خليو ٯتوت، دكاه . يقوؿ ملك األمبلؾ غبلب القدر. ا٠تمج ىذا، القدر
 .كرماه كصار ملك ٤تلو

فبل يستحق أحد ىذا االسم ملك ا١تلوؾ، كسلطاف السبلطُت، إال . فملك ا ىو العاـ الشامل
 .رب العا١تُت سبحانو كتعاذل

ال ٭تتاج إذل األنصار جل كعبل، كال إذل . ا جل كعبل مستق بذاتو بتدبَت ملكو: الوصف الرابع
كأم ملك تفرضو يف الدنيا سابقان كالحقان، ال ٯتكن أف يدير كلو ٦تلكة بسيطة إال ّتنود، كحرس، . األعواف

 .ما يستطيع ما يستقل بنفسو. كلبل ال؟ ككزراء، ككذا، ككذا. كمستشارين

كلذلك ا١تلوؾ يف الدنيا ٭تتاجوف إذل . اإلنساف بنفسو ما يستقل بنفسو أف ٭تمل طوىب كاحدة، البد
ىؤالء، حاجة ضركرية؛ كلذلك يطوقوف أنفسهم هبذا ا٢تيلماف من اٞتنود، كاٟتراس، ككذا، كا١تراكب، 

فيقع فيهم من اٟتاجة إذل ىؤالء األنصار، بقدر ما . ؛ ألف ملكو ال يقـو إال هبذه اإلضافات....كا١تواكب
فإف قاؿ قائل أليس  . أما ا سبحانو كتعاذل، فهو مستقل ٔتلكو تدبَتان . هبؤالء األنصار من حاجة إليهم

نعم، كلكن من خلق  (1)﴿َولِلَِّو ُجُنوُد ال ََّماَواِت َواْْلَْرِض﴾: مبلئكة تدبر أمر ىذا العادل؟ أليس ا يقوؿ
﴿ِإفَّ اللََّو يُْمِ ُك كلو شاء لعطلهم عنها . ىؤالء ا١تبلئكة؟ كمن أعطاىم ىذه القدرات؟ من؟ ىو ا

  .(2)ال ََّماَواِت َواْْلَْرَض َأف تَػُزوََّل َولَِبن زَالََتا ِإْف َأْمَ َكُ َما ِمْن َأَحٍد مّْن بَػْعِدِه﴾

                                                 

. 7: الفتح (1)
. 41: فاطر (2)
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كأم ملك تفرضو من الدنيا، ففيو من اٟتاجة . فا ال ٭تتاج يف إدارة ملكو إذل األنصار، كاألعواف
 .إذل األنصار كاٞتنود كاٟترس ما ال يعلمو إال ا، كال ٮتفى على أحد

فثبت هبذا ا١تلك  سبحانو تعاذل أكالن، كآخران، كأبدان، كسرمدان، كظاىران، كباطنان، فهو ا١تلك ٞتبلؿ 
 .ىذا االسم العظيم، كتقديسو، كمهابتو

 ىذه أحد أنواع التعليق، حديث (ِفيِو اْبُن ُعَمَر َعْن النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ ) :قاؿ البخارم
كدل يذكر لفظو كال سنده، كسيأٌب اٟتديث سندان كمتنان بعد اثٍت عشر بابان يف كتاب التوحيد . معلق ىذا ذكر

؛ ألف فيو كصف "{ما منعك أف تسجد ١تا خلقت بيدم"باب قولو تعاذل "ىنا يف الصحيح، كترجم عليو 
اليدين ، أف ا يقبض السماكات بيمينو، يقبض األرض بيمينو كيطوم السماكات بيده األخرل، ٍب يقوؿ 

 .سيأٌب اٟتديث كنذكر شرحو ىناؾ. أنا ا١تلك أين ملوؾ األرض

ثَػَنا َأْحَمُد ْبُن َصاِلحٍ ): قولو  .ىو ا١تصرم اٟتافظ ا١تشهور (َحدَّ

ثَػَنا اْبُن َوْىبٍ ): قاؿ  عبد ا بن كىب القرشي، مصرم أيضان، من أجبلء تبلميذ مالك اإلماـ، (َحدَّ
 .عنو" ا١توطأ"كأحد ركاة 

 . ىو ابن يزيد األيلي، ا١تصرم أيضان (َأْخبَػَرِني يُوُنسُ ): قاؿ

 .  اإلماـ ا١تشهور ٤تمد بن مسلم بن شهاب الزىرم(َعْن اْبِن ِشَ ابٍ )

 . التابعي ا١تشهور(َعْن َسِعيٍد ُىَو اْبُن اْلُمَ يَّبِ )

َعْن أَِبي ُىَريْػَرَة َعْن النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ يَػْقِبُض اللَُّو اْْلَْرَض يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوَيْطِوي )
 : جاء ا١تعنياف يف القرآف(ال ََّماَء بَِيِميِنوِ 

﴿يَػْوـَ َنْطِوي ال ََّماء َكَطيّْ ال ِّْجلّْ لِْلُكُتِب َكَما َبَدْأنَا َأوََّؿ َخْلٍق نُِّعيُدُه : قاؿ ا تعاذل يف األنبياء
َنا ِإنَّا ُكنَّا فَاِعِليَن﴾ كانوا قدٯتان يكتبوف فتطول الورقة طيان . كالسجل ىو الكاتب الذم يكتب (1)َوْعداً َعَليػْ

كما تعرفوف، ٔتنتهى السهولة على السجل؛ ألهنا لرقة الورقة، يطويها السجل طيان سريعان، ٓتفة ال تكرثو كال 
 . تكربو

طي يطويها سبحانو . فا يطوم ىذه السماء بأفبلكها ك٧تومها، كما تطوم أنت الورقة يف يدؾ
كيقبض األرض بيده األخرل، ٍب يهزىن معان كما سيأٌب إف شاء ا يف الباب ا١تشار إليو يف حديث . كتعاذل

                                                 

. 104: األنبياء (1)
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.  أعظم من يثٍت على ا ا(أَنَا اْلَمِلكُ ): كينادم ىذا النداء ا١تهيب، اٞتليل، العظيم. ابن عمر كغَته
 ؟(1 )((ال ٨تصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)): ألسنا ٨تن نقوؿ يف دعواتنا

 ىذه فيها اإلشارة السابقة أف ملك ا ىو الدائم، الباقي، األبدم، (أَنَا اْلَمِلُك أَْيَن ُمُلوُؾ اْْلَْرضِ )
كلذلك جاء يف . كملوؾ األرض طيحنوا يف ىذا الطي، كيف ىذا القبض، كطوكا. السرمدم؛ ألنو كصفو الذاٌب
 شايف النملة (2)((يبع  اهلل المتكبرين والجبارين يـو القيامة كأمثاؿ الذر)): اٟتديث عند مسلم كغَته

١تا أحد يعٍت . الصغَتة ىذه يف األرض؟ ىؤالء اٞتباركف الذين يف األرض تشوفهم ىؤالء، أك تسمع عنهم
يقوؿ لو كيف حالك؟ كأمثاؿ الذر يـو القيامة، يطؤىم الناس بأقدامهم، من خزم ا ٢تم، كٖتقَته ٢تم، 

 . كإذاللو ٢تم، اٞتباركف ا١تتكربكف ىؤالء

الكرب ال ٭تبو ا، يبغضو بغض عظيم، كيعاقب عليو عقاب . فاحذر أف تكوف جباران، أك متكربان 
 .(3)((َّل يدخل الجنة من في قلبو مثقاؿ ارة من كبر))شديد 

انتبو احذر ليستخفنك . قد يؤتيك ا ماالن يـو من األياـ، يعطيك منصبان، يعطيك ماشل عارؼ ايو
نَ اَف لََيْطَغى: قاؿ ا تعاذل يف كتابو الكرصل. الشيطاف كما استخف غَتؾ  َأف رَّآُه (6 )﴿َكَلَّ ِإفَّ اإْلِ

. (4) ِإفَّ ِإَلى رَبَّْك الرُّْجَعى﴾(7 )اْستَػْغَنى
فيو فائدة علمية رائعة جدان، ذكرىا سفياف بن عيينة، قد ال تكوف متعلقة بباب ا١تلك، متعلقة ٔتسألة 

أىنىا )يـو القيامة _ جل كعبل _ ١تا ينادم . القرآف، كأنو كبلـ ا، كأف ا يتكلم كما يشاء سبحانو كتعاذل
 الواحد القهار من اجمليب؟ فثبت أف ا يتكلم كما يشاء، كأف كبلمو : من ا١تتكلم؟ ك١تا يقوؿ. (اٍلمىًلكي 

 .غَت ٥تلوؽ، إذ ال ٥تلوؽ يف تلك اللحظة

 .استدالؿ عظيم كسنكرره إف شاء ا بتفصيل يف بابو البلئق بو

 . ىو ابن أيب ٛتزة اٟتمصي(َوقَاَؿ ُشَعْيبٌ )

 . ٤تمد بن الوليد الزبيدم نسبة إذل قبيلة، اٟتمصي أيضان (َوالزُّبَػْيِديُّ )

                                                 

 2570:رقم" فضل طلب العلم: "سنن الًتمذم، باب (1)

. (3430 رقم/4ج )البزار أخرجو (2)
. 3947: رقم حديث 416 ص/  1 ج مسنده يف حنبل ابن (3)
. 8-6: العلق (4)
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كاف أمَتان على مصر يومان من األياـ، فهمي .  اٝتو عبد الرٛتن بن خالد بن مسافر(َواْبُن ُمَ اِفرٍ )
 .من بٍت فهم

 . ىو الكليب(َوِإْسَحاُؽ ْبُن َيْحَيى)

 : يريد البخارم أف يبُت  أف ٢تذا اٟتديث عن أيب ىريرة إسنادين(عن الُزىري عن أبي َسَلمةَ )

 .الزىرم، عن سعيد، عن أيب ىريرة. سعيد بن ا١تسيب عن أيب ىريرة: اإلسناد األكؿ

كالفرؽ أف . الزىرم، عن أيب سلمة كىو ابن عبد الرٛتن بن عوؼ، عن أيب ىريرة: كاإلسناد الثاشل
شعيب، كالزبيدم، كابن مسافر، كإسحاؽ، كلهم : كل من ركل اٟتديث عن الزىرم، كىم الذين ٝتاىم ىنا

كانفرد يونس بن يزيد األيلي بركايتو عن . اتفقوا على الركاية عن الزىرم، عن أيب سلمة، عن أيب ىريرة
 .الزىرم، عن سعيد

كا٠تبلؼ ىذا إ٪تا ىو خبلؼ إسنادم ال يقدح يف . ككبل الطريقُت ٤تفوظاف كما قاؿ أئمة اٟتديث
 .الركاية يف قليل كال كثَت

اللهم . اللهم أصلحنا كأصلح بنا. اللهم ارٛتنا كارحم بنا. اللهم علمنا كعلم بنا. اللهم زدنا علمان 
اللهم اغفر ذنوبنا كاسًت عيوبنا، كتوفنا . اللهم كفقنا ١ترضاتك. اللهم احفظنا ْتفظك. ارزقنا كارزؽ بنا

 .مسلمُت، كتوفنا كأنت راض عنا

 .اللهم صلي كسلم على عبدؾ كرسولك ٤تمد كآلو كصحبو كالسبلـ عليكم
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الدرس التاسع 

 

بسم ا الرٛتن الرحيم، إف اٟتمد  ٨تمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا 
كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال . من يهده ا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو. كسيئات أعمالنا

 .شريك لو، كأشهد أف نبينا ٤تمدان عبده كرسولو، صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان كثَتان 

 :أما بعد

 .تفضل(. {باب قوؿ ا تعاذل كىو العزيز اٟتكيم): فوقفنا على قوؿ البخارم
 

  بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم ُسْبَحاَف رَبَّْك َربّْ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوفَ 
 

اٟتمد  رب العا١تُت، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت، نبينا كحبيبنا كقدكتنا ٤تمد 
 .صلى ا عليو كسلم

 :   _رٛتو ا تعاذل _ قاؿ اإلماـ البخارم 
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بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم ُسْبَحاَف رَبَّْك َربّْ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوَف َولِلَِّو اْلِعزَُّة )
َوِلَرُسوِلِو َوَمْن َحَلَف ِبِعزَِّة اللَِّو َوِصَفاتِِو َوقَاَؿ أََنٌس قَاَؿ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم تَػُقوُؿ َجَ نَُّم َقْط َقْط 
َقى رَُجٌل بَػْيَن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر َوُىَو آِخُر َأْىِل  َوِعزَِّتَك َوقَاَؿ أَبُو ُىَريْػَرَة َعْن النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَػبػْ

َرَىا قَاَؿ أَبُو َسِعيٍد ِإفَّ  النَّاِر ُدُخوًَّل اْلَجنََّة فَػيَػُقوُؿ يَا َربّْ اْصِرْؼ َوْجِ ي َعْن النَّاِر ََّل َوِعزَِّتَك ََّل َأْسأَُلَك َ يػْ
َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ قَاَؿ اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ َلَك َاِلَك َوَعَشَرُة َأْمثَاِلِو َوقَاَؿ أَيُّوُب َوِعزَِّتَك ََّل 

 ِ َنى ِبي َعْن بَػرََكِتَك 
ثَِني َعْبُد اللَِّو ْبُن بُػَرْيَدَة َعْن َيْحَيى  ثَػَنا ُحَ ْيٌن اْلُمَعلُّْم َحدَّ ثَػَنا َعْبُد اْلَواِرِث َحدَّ ثَػَنا أَبُو َمْعَمٍر َحدَّ َحدَّ
ْبِن يَػْعَمَر َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأفَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َكاَف يَػُقوُؿ َأُعوُا ِبِعزَِّتَك الَِّذي ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ أَْنَت 

ْنُس َيُموُتوفَ   . (الَِّذي ََّل َيُموُت َواْلِجنُّ َواإْلِ
، معقود لبياف ىذه _رٛتو ا _ ىذا الباب من كتاب التوحيد من اٞتامع الصحيح لئلماـ البخارم 

كلذلك ذكر . الصفة العظيمة كاٞتليلة من صفات ربنا تعاذل، كىي صفة العزة ا١تضمنة يف اسم ا العزيز
﴿َوُىَو اْلَعزِيُز : قوؿ ا تعاذل: اإلماـ البخارم يف صدر ىذا الباب ثبلث آيات من القرآف العظيم

(2)﴿ُسْبَحاَف رَبَّْك َربّْ اْلِعزَِّة﴾: كقولو تعاذل يف آخر الصافات  (1)اْلَحِكيُم﴾
﴿َولِلَِّو اْلِعزَُّة : كقولو تعاذل 

  .(3)َوِلَرُسوِلِو﴾

ككثر ذكره يف القرآف العظيم، _ سبحانو كتعاذل _ العزيز اسم جليل، عظيم، مهيب، من أٝتاء ربنا 
 .كىو اسم جامع ١تعاشل متنوعة متعددة، الئقة أف تضاؼ لرب العا١تُت سبحانو كتعاذل، فيحسن ذكرىا

فمن معاشل العزيز اليت يسوغ كيصح أف تضاؼ كتنسب، كيوصف هبا رب العا١تُت، أف العزيز يأٌب 
كمنو قولو تعاذل يف قصة . ككل شيء غالب قاىر ٦تتنع، يقاؿ عنو لغة عزيز. ٔتعٌت الغالب، القاىر، ا١تمتنع
﴿ِإفَّ : ، قاؿ أحد٫تا يف شكواه"ص"اراب يف سورة _ عليو الصبلة كالسبلـ _ اللذين تصٌورا على داككد 

أم غلبٍت  (4)َىَذا َأِخي َلُو ِتْ ٌع َوِتْ ُعوَف نَػْعَجًة َوِلَي نَػْعَجٌة َواِحَدٌة فَػَقاَؿ َأْكِفْلِنيَ ا َوَعزَِّني ِفي اْلِخطَاِب﴾
 .كقهرشل ١تا أعطي من قدرة على الكبلـ كالبناء، أم غلبٍت كقهرشل

                                                 

. 4: إبراىيم (1)
. 180: الصافات (2)
 . 8: ا١تنافقوف (3)
. 23: ص (4)
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من غلب يف اٟتركب، استلب . ، أم من غلب استلب"من عىزَّ بػىزَّ : "كمن أمثاؿ العرب ا١تشهورة
ىذا معٌت يعٍت كثَت كشهَت، كحىت ذكركا من شواىده بيت ا٠تنساء الشاعرة ا١تشهورة، كىي . ا١تغلوب
 :صحابية

 ككينَّا ًٛتىن يػيتػَّقىى

 إذ النَّاس إذ ذىاؾى مىٍن عىزَّ بػىزَّ   

   
يعٍت تقصد يف أياـ اٞتاىلية، القانوف السائد عند الناس، أف من غلب يف اٟترب كا١تعركة بٌز، أم 

 .استلب ا١تغلوب كل ما عنده من ماؿ، ككذا، ك٨توه

فتقوؿ ٨تن كنا أم يف اٞتاىلية ٛتى يتقينا الناس، كال يستطيعوف أف يتجرؤكا علينا، ١تا كاف القانوف 
 . السائد ا١تعموؿ بو يف أعراؼ الناس يف اٞتاىلية أف من عز بز

 ككينَّا ًٛتىن يػيتػَّقىى

 إذ النَّاس إذ ذىاؾى مىٍن عىزَّ بػىزَّ   

   
فا١تعٌت أف من معاشل العزة كمعاشل العزيز، معٌت الغلبة، كالقهر، كاالمتناع، كىذا معٌت . أك كما قالت

فا ىو الغالب، القاىر، الذم ٯتتنع على أحد أف يغالبو سبحانو . عظيم، الئق برب العا١تُت سبحانو كتعاذل
. ككل من حارب العا١تُت فهو اركب. فكل من راـ أف يغلب أك يغالب رب العا١تُت، فهو ا١تغلوب. كتعاذل

 .كىذه من أعظم صفات رب العا١تُت سبحانو كتعاذل

_ كقد ٭تصل كال يزاؿ ٭تصل أف كثَتان من ا٠تلق يركموف، كيظنوف، كرٔتا يقصدكف فعبلن أف يغالبوا ا 
يف ملكو، كيف أمره، كيف قدره، من خبلؿ حرب دينو، كحرب أنبيائو، كحرب أكليائو، ك٨تو _ جل كعبل 

 .كيعٍت أياـ ا يف أمثاؿ ىؤالء قد ٯتان كحديثان كثَتة. ذلك
ذكر فرعوف مثبلن، كما حصل من بغيو كعلوه كعتوه، . كقد ذكر ا لنا يف القرآف كمنها شيئان كثَتان 

مع السحرة _ عليو الصبلة كالسبلـ _ حىت أف ١تا كقعت ا١تناظرة ا١تشهورة بُت نيب ا كرسولو ككليمو موسى 
﴿َوقَاُلوا ِبِعزَِّة : الذين ٚتعهم فرعوف ليغلبوا آيات ا، اليت جاء هبا موسى، يف القرآف يقوؿ جل كعبل

 يف األعراؼ ىذه؟( 1)ِفْرَعْوَف ِإنَّا لََنْحُن اْلَغالُِبوَف﴾
يتعززكف ٔتاذا؟ بعزة فرعوف الذم رٌشح نفسو ٢تم، كنٌصب  ﴿َوقَاُلوا ِبِعزَِّة ِفْرَعْوَف﴾يف إحدل السور 

نفسو ربان أعلى عليهم، كإ٢تان ٢تم ٯتلك سرىم كجهرىم، كٯتلك أمرىم، فهم كجدكه أعلى يعٍت قدران عندىم، 
فكانت النتيجة أف غلبت آيات موسى  ﴿َوقَاُلوا ِبِعزَِّة ِفْرَعْوَف ِإنَّا لََنْحُن اْلَغالُِبوَف﴾فتعززكا بو كحلفوا بعزتو 

                                                 

. 44: الشعراء (1)
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 (2)﴿فَػَوَقَع اْلَحقُّ َوَبَطَل َما َكانُوْا يَػْعَمُلوَف﴾( 1)﴿فَِإَاا ِىَي تَػْلَقُف َما يَْأِفُكوَف﴾العظيمة، ١تا ألقى عصاه 
فبما أعلى ا بو موسى، كمٌكنو، مع أنو ىو فرد . كخسر فرعوف، كما تعززكا بعزتو يعٍت ذىب أدراج الرياح
 .كاحد، كىم يعٍت أمة كدكلة ٔتلك كجيوش كما نعرؼ

أبرىة أيضان اٟتبشي، ١تا بٍت بيتان يف أرض اليمن، كدعا الناس إذل أف ٭تجوه كيقصدكه كما ٭تجوف 
فلما امتنع الناس من الذىاب لو، كأىانوه، راـ أف . بيت ا ا١تعظم اـر يف مكة، كٝتاه الكينػٍَّيس أك كذا
ككانت سبحاف ا مقدمة ١تيبلد رسوؿ ا صلى ا . يهدـ الكعبة، القصة مشهورة ذكرىا أصحاب السَت

 .عليو كسلم؛ ألف القصة كقعت يف نفس العاـ الذم كلد فيو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

كأتى بالفيل كاٞتيوش العظيمة، رماىم ا سبحانو كتعاذل . فلما كصل إذل مكة، القصة مشهورة
بالطَت األبابيل، كألقت عليهم اٟتجارة من سجيل، كجعلهم ا عربة كعصف مأكوؿ، كذكر ا ذلك يف 

كأثناء ما كانت جنود ا من الطَت األبابيل، كاٟتجارة ىذه اليت من سجيل، تفعل بأبرىة . سورة الفيل
كجيشو األفاعيل، اطلع ألف قريشان كمن معهم من العرب، ١تا رأكا اٞتيش ىذا قادـ، كجدكا أهنم ال قبل ٢تم 

 .بو، فذىبوا كاختفوا يف اٞتباؿ كالشعاب، ينظركف ماذا سيصنع ىذا الرجل

فلما فعل ا بو ىذا الفعل، اطلع رجل من العرب عليهم، كذكركا اٝتو نػيفىٍيل ا٠تىٍفعىمي، فوجدىم 
 :ال ذكر بيتو ا١تشهور.. كال يغلنب مغالب الغبلب: فقاؿ بيتو ا١تشهور. فعبلن كعصف مأكوؿ كما أخرب ا

.............................. 

 كاألشـر ا١تغلوب ليس الغالب  

   
 ما ٖتفظونو؟

 أين ا١تفر كاإللو الطالب

 ........................كاألشـر  

   
 كاألشـر الذم ىو أبرىة

......................... 

 ا١تغلوب ليس الغالب...........  

   
ألنو راـ أف يغلب ا يف ىذه اٟتيثية، كىو ىدـ البيت الذم أراد ا أف يكوف ىو بيتو ا١تعظم 

، كدل يكن إذ ذاؾ من يقـو بدفعو من عباد ا كجنده ا١تؤمنُت، ففعل ا هبم ىذا الفعل العظيم الذم  اـر
 .يعٍت نعلمو كنعرفو

                                                 

. 45: الشعراء (1)
. 118: األعراؼ (2)
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أيضان رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كىو ذاىب يقود جيشو ا١تبارؾ لفتح مكة بلد ا ا١تعظم، 
لتطهَتىا من األكثاف، كاألصناـ، كبقايا اٞتاىلية، كاف أثناء الطريق رسوؿ ا عليو الصبلة كالسبلـ، ذكر 

يردد بيتان فيو ىذا ا١تعٌت، بيت قالو شاعره أك أحد شعرائو كىو كعب بن . ىذا أيضان ابن ىشاـ يف السَتة
 :زىَت

ا تػىٍغًلبى رىبػَّهى  زىعىمىٍت سىًخينىةي أىٍف سى

َّ ميغىاًلبي اٍلغىبلبً     كىلىيػيٍغلنبى

   
ال يكوف معنا .. سخينة اسم كانت تسميو العرب من أٝتاء قريش، القبيلة ا١تشهورة، كٝتوىم بذلك

أحد قرشي يزعل اآلف؛ ألهنم كانوا يف الشتاء يصنعوف طعامان يعٍت سخينان أم حاران يأكلونو فيتدفئوف بو، 
 .فيعٍت يسموهنم هبذه االسم سخينة، لشهرهتم هبذا الطعاـ الذم يأكلوف يف أياـ الشتاء كالربد

 :فيقوؿ الشاعر كعب بن زىَت

ا تػىٍغًلبى رىبػَّهى  زىعىمىٍت سىًخينىةي أىٍف سى

  .............................. 

   
 

عليو الصبلة _ من خبلؿ يعٍت ما ظنوه أهنم سيطفئوف نور ا من خبلؿ طردىم لرسوؿ ا 
كقتا٢تم ٢تم، يظنوف ٔتا معهم من قوة أهنم سيمنعوف ىذا النور العظيم، كٯتنعوف دين ا من _ كالسبلـ 
 : عائد راجع لفتحها كتطهَتىا، يردد ىذا البيت_ صلى ا عليو كسلم _ فأثناء فتح مكة كالنيب . الظهور

 ...............زعمت سخينة

  .............................. 

   
 أم قريش

 أف ستغلب رهبا................

  ............................... 

   
 :كالنتيجة الطبيعية يف مثل ىذا اٟتاؿ

.............................. 

 كليغلنب مغالب الغبلب.........  

   
ككل من راـ . ككل من راـ غلبتو، فهو ا١تغلوب.  ألف ا ىو الغبلب على أمره، كىو العزيز القاىر

 .حربو فهو اركب سبحاف ا كتعاذل كتقدس

الشيء القوم الشديد يقاؿ عنو . ا١تعٍت الثاشل الذم يتضمنو معٌت العزيز، ٔتعٌت القوم، كالشديد
 .عزيز، كىذا صحيح لغة، كصحيح يعٍت شرعان 
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كمنو قولو . كا عز كجل الئق أف يضاؼ إليو ىذا ا١تعٌت، إف ا ىو العزيز، أم القوم الشديد
بُوُىَما فَػَعزَّْزنَا بِثَاِلٍ ﴾: تعاذل يف قصة أصحاب القرية  أم قويناىم االثنُت ( 1)﴿ِإْا َأْرَسْلَنا ِإلَْيِ ُم اثْػنَػْيِن َفَكذَّ

.  أم شددناىم كقويناىم بثالث﴿فَػَعزَّْزنَا بِثَاِلٍ ﴾. ىؤالء من األنبياء، قويناىم كشددنا أزرىم بنيب ثالث
 .فمن معاشل العزيز أم القوم الشديد، كىذا صحيح أف يضاؼ إذل ا سبحانو فهو القوم الشديد

ا١تعٌت الثالث أيضان من معاشل العزيز، كىو معٌت عظيم، كجليل، كشريف، كصحيح لغة كشرعان، أف 
تقوؿ عنو عزيز، ىذا أمر عزيز . يأٌب العزيز ٔتعٌت األمر النادر، النفيس، العدصل النظَت كا١تثيل. يضاؼ إذل ا

 .كىذا ا١تعٌت صحيح. أم ال مثيل لو لنفاستو، كندرتو، ال يكاد يوجد لو نظَت كال شبيو كال مثيل

 :كإضافتو إذل ا سبحانو كتعاذل من جهتُت

فا ىو الواحد، األحد، العزيز، الذم . ا يف ذاتو عزيز ٔتعٌت ال نظَت لو، كال مثيل سبحانو كتعاذل
﴿لَْيَس  (2)﴿َوَلْم َيُكن لَُّو ُكُفواً َأَحٌد﴾: كالقرآف فيو من ىذه ا١تعاشل الكثَت. ليس كفؤ، كال شبيو، كال نظَت

 .ك٨توىا من اآليات، كىذا من معاشل العزيز ( 3)َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾

. فاٟتقوؽ اليت  متفردة، ال ٬توز أف تيصرؼ لغَته. أم عزيز يف حقوقو: كالفرع الثاشل أك ا١تعٌت الثاشل
أليس كذلك؟ ىذه حقوؽ منفردة . من حق ا التعظيم، كالتوقَت، كالتبجيل، كالعبادة، كا٠تضوع، كالتذلل

١تا كاف ا يف ذاتو عزيزان، عدصل النظَت سبحانو . ، ال ٬توز أف ييصرؼ نظَتىا، كال مثيلها، كال شبيهها لغَته
كتعاذل يف ذاتو، كأٝتائو، كصفاتو، كاف من ا١تناسب أف تكوف حقوقو أيضان عدٯتة النظَت، فبل تيصرؼ لغَته، 

فا سبحانو كتعاذل عزيز يف ذاتو، ٔتعٌت أنو ال نظَت كال شبيو لو سبحانو . كىذا ا١تعٌت صحيح عقبلن كشرعان 
كعزيز يف حقوقو، ٔتعٌت أنو ال ٬توز ألحد أف يصرؼ ما  لغَت ا، كال أف يشرؾ يف حقوؽ ا . كتعاذل
 .غَته

 (4)((من عمل عمَلً أشرؾ فيو معي  يري تركتو))كلذلك ا عز كجل يتعزز عن الشرؾ كال يقبلو 
فمن صرؼ خوفان لغَت ا نظَت ا٠توؼ . ألنو عزيز، يريد شيئان ال نظَت لو من عباده، تذلبلن كخضوعان 

ا١تصركؼ ، أك من صرؼ رجاء لغَت ا نظَت ما يصرفو ، أك صرؼ تذلبلن كخضوعان ك٨تو ذلك لغَت ا 
نظَت ما يصرفو ، ىذا مشرؾ ساكل بُت ا كبُت غَته يف اٟتقوؽ، فا٩تـر أحد معاشل العزة، ا٩تـر أحد 

                                                 

. 14: يس (1)
. 4: اإلخبلص (2)
. 11: الشورل (3)
. 2985: رقم حديث 2289 ص/  4 ج صحيحو يف مسلم (4)
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كل معاشل التعظيم، كاإلذالؿ، كلها  ( 1)﴿َفِللَِّو اْلِعزَُّة َجِميعًا﴾: كىذه اإلضافة يف قولو تعاذل. معاشل العزة
 . ال ٬توز أف يصرؼ نظَتىا كال شبيهها لغَته. سبحانو كتعاذل

كىناؾ معٌت رٔتا يكوف رابع اآلف، ىو صحيح لغة، لكن دل يدخلو أحد من العلماء ضمن معاشل 
ما رأيت ىذا لغَته، كىو أف " اشتقاؽ أٝتاء ا"اسم ا العزيز، سول أبو إسحاؽ الزَّجَّاج صاحب كتاب 

. كإف كاف الزجاج ذكره كانفرد بذكره. العزيز يأٌب ٔتعٌت الشريف كاٞتليل، كىو معٌت صحيح ال إشكاؿ فيو
كلو كاف . تقوؿ فبلف ذك عزة، أم ذك شرؼ، كذك مقاـ، كذك قدر معُت. العزيز ٔتعٌت الشريف كاٞتليل

 .الزجاج فقط ذكره، لكنو صحيح

. فا عز كجل ىو اٞتليل سبحانو كتعاذل، ذك القدر الذم ال يساكيو كال يقاربو غَته فيو جل كعبل
 .لكن ال أعلم أحدان ذكره سول الزجاج

معٌت صحيح لغة، لغة صحيح يف مادة العزة ىذه، . ىناؾ معٌت خامس رٔتا، لكن باإلٚتاع ال يصح
، لكنو ىذا ا١تعٌت غَت الئق با  .ا١تعٌت األخَت ىذا. مادة عىزَّ يػىعىزُّ

الثبلثة األكذل متفق على جواز إضافتها ، ٔتعٌت الغالب، كالقاىر، كٔتعٌت  :٨تن ذكرنا ٜتس معاشل
كا١تعٌت الرابع ٔتعٌت الشريف كاٞتليل، انفرد بذكره . القوم كالشديد، كٔتعٌت عدصل النظَت، كا١تثيل، كالشبيو

 .الزجاج كا١تعٌت صحيح

. ال ٬توز إضافتو  كإف صح لغة، كىو أهنم قالوا يأٌب العزيز ٔتعٌت ىو ٔتعٌت نفسي: ا١تعٌت ا٠تامس
تقوؿ عٌز علي أف أراؾ هبذا اٟتاؿ، أم صعب علي كشق علي، كأكربٍت، كأحزنٍت أف أراؾ هبذا الوضع، 

يف كصف النيب صلى " التوبة"، "براءة"صحيح لغة، ككارد يف القرآف هبذا ا١تعٌت فقط يف اآلية اليت يف آخر 
﴿َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌؿ مّْْن أَنُفِ ُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌؼ :  ا عليو كسلم

؟ أم يشق عليو، كيكربو، ك٭تزنو أم أمر فيو مشقة عليكم، كفيو ﴿َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم﴾ما معٌت (  2)رَِّحيٌم﴾
 ._عليو الصبلة كالسبلـ _ عنت لكم، لشدة رأفتو با١تؤمنُت 

ىذا كصف القرآف للنيب عليو الصبلة كالسبلـ، أنو يكرب عليو، كيعظم عليو، كيصعب عليو، كيشق 
 ىذا ا١تعٌت ال ٬توز أف  ﴿َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم﴾عليو، ك٭تزنو كل أمر يشق على أمتو صلى ا عليو كسلم 

يعٍت فيو معٌت الئق . يضاؼ إذل ا ١تاذا؟ ألف ا عز كجل ال يكربو شيء، كال ٭تزنو شيء سبحانو كتعاذل

                                                 

. 10: فاطر (1)
.  128: التوبة (2)
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فبل يعٍت يأٌب معٌت يشق . يفعل ما يشاء كال يبارل جل كعبل. بالبشر، لكنو غَت الئق برب العا١تُت سبحانو
كلذلك ما ذكر ىذا ا١تعٌت ضمن معاشل أٝتاء ا أحد مطلقان، كإف صح معناه لغة . عليو، أك يصعب عليو

 .من ضمن معاشل  كلمة عزيز

كيف تفرؽ يف األداء اللغوم بُت ما ينصرؼ إذل . بقي فائدة ٦تكن تكوف يعٍت لغوية، لكن كشرعية
 معٌت القوة كالغلبة، كمعٌت شق عليو، كأحزنو، كأكربو، مع أف ا١تادة كاحدة؟

إذا . ، لكنها تفًتؽ يف الفعل ا١تضارع الرباعي"عزٌ "قاؿ أىل العلم ا١تادة كاحدة يف الفعل الثبلثي 
 فهمت كلبل ال؟ " عىزَّ يىًعزُّ : "أردت معٌت القوة كالشدة كالغلبة، يكوف الفعل ا١تضارع بكسر العُت

 .تنصرؼ إذل شق عليو، كصعب عليو، كأحزنو، كأكربو" عىزَّ يػىعىزُّ : "كإذا فتحت العُت، كقلت

للفائدة . كاٟتديث ا١تشهور الذم نردده يف دعاء القنوت، ألفاظ دعاء القنوت ا١تشهورة ا١تعركفة
" السنن" مركم يف كتب ((الل م اىدينا فيمن ىديت وعافنا فيمن عافيت)): حديث القنوت الذم أكلو

 ":السنن"ىو حديثاف يف كتب 

 ._رضي ا عنو _ حديث يركيو أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب 

ٝتعت النيب صلى ))": الكبَت"، كالبيهقي يف "السنن"، كالًتمذم يف "ا١تسند"كحديث عند أٛتد يف 
 .كدل يذكر يف القنوت( (...اللهم اىدنا: ا عليو كسلم يقوؿ يف دعائو

كحديثو عند أٛتد يف _ رضي ا عنهما _ كاٟتديث اآلخر يركيو ابنو بن علي، اٟتسن بن علي 
علمني )): الًتمذم، كأبو داككد، كالنسائي، كابن ماجة، مع البيهقي كىو أنو قاؿ: ، كالسنن األربع"ا١تسند"

قل الل م اىدني فيمن ىديت وعافني : رسوؿ اهلل عليو الصَلة وال َلـ دعاء أدعو بو في قنوتي قاؿ
 .(1 )((فيمن عافيت

: العبارة ا١تشهورة اليت ىي أكردنا ىذا الكبلـ ألجلها، كىي العبارة اليت يف آخر الدعاء كىي قولو
ىذه دل ترد يف ألفاظ اٟتديث يف ركاية علي بن أيب طالب مطلقان، كدل ترد أيضان يف  ((وَّل يعز من عاديت))

، كال عند أصحاب السنن "ا١تسند"اٟتديث من ركاية اٟتسن يف كل ا١تصادر اليت ٝتعتم، ال عند أٛتد يف 
األربعة، ال الًتمذم، كال أبو داككد، كال ابن ماجة، كال النسائي، كانفرد بذكرىا زيادة يف اٟتديث البيهقي 

 .فقط ال غَت، لن ٕتدىا يف كتب السنة مطلقان ىذه الزيادة، إال يف حديث اٟتسن كعند البيهقي فقط

                                                 

. 722: رقم حديث 500 ص/  2 ج صحيحو يف حباف ابن (1)
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ماداـ ذكر _ كزاد البيهقي بسند ال بأس بو : "ذكر ذلك قاؿ" الزاد"يف _ رٛتو ا _ كابن القيم 
َّل يذؿ من ))أٚتعوا يف شرحها على أهنا بكسر العُت . ((وَّل يعز من عاديت)): عبارة_ ألفاظ اٟتديث 

كال .  أم لن يغلب، كلن يظهر، كلن يقهر أحد عاد رب العا١تُت، ىذا ا١تعٌت((واليت وَّل يِعز من عاديت
 . تصح أف تكوف ٔتعٌت كال يعىز من عاديت

، الذم ىو أبو الربكات بن األثَت يف غريب اٟتديث، كأبو عبيد، "النهاية"ذكر ذلك صاحب 
إال السيوطي، جبلؿ الدين السيوطي لو رسالة صغَتة، لعلكم كقفتم عليها، أك دل تقفوا عليها . كغَتىم
رسالة " الثبوت يف شرح ألفاظ القنوت"شفتوىا؟ مرت عليكم؟ " الثبوت يف شرح ألفاظ القنوت"اٝتها 

 .صغَتة للحافظ ا١تصرم ا١تشهور جبلؿ الدين السيوطي، شرح فيها ألفاظ حديث القنوت ىذا

خالف كل من تقدـ، فقاؿ أهنا بفتح العُت، " كال يعز من عاديت: "١تا جاء عند العبارة ىذه األخَتة
رسالة "خالف اٞتميع السيوطي يف . كعلى معٌت الغلبة، كأنو إذا كيسرت على معٌت الشدة كالصعوبة

 ".الثبوت

أما من تقدـ كأيب عيبػىٍيد، كابن األثَت، كالشرٌاح كغَتىم، أٚتعوا على أهنا بكسر العُت، ٔتعٌت الغلبة  
 .كالظهور، ما عدا السيوطي كالعهدة عليو

إذا تريد تصرفها إذل معٌت الظهور، كالغلبة، كالشدة، . الشاىد من ىذا الكبلـ، نفرؽ بُت ا١تعنيُت
كإذا صرفتها إذل معٌت اٟتزف، كالكرب، كيًعز أم يشق . كالقوة، كا١تعاشل ىذه، البد يف ا١تضارع من كسر العُت

 . عليو بفتح العُت

ا١تتنيب الشاعر ا١تشهور استخدمها . كمن شواىد، رٔتا ال يكوف شاىد لغوم، كلكن شاىد يف العمـو
هبذا ا١تعٌت، ٔتعٌت الصعوبة كالشدة على النفس، بفتح العُت بإٚتاع ٚتيع شراح ديوانو يف بيتو ا١تشهور ١تا 

 :قاؿ

 يا من يػىعىز علينا أف نفارقهم

  .............................. 

   
 أم يشق علينا ك٭تزننا أف نفارقهم

............................. 

 كجداننا كل شيء بعدكم عدـ  

   
حىت قاؿ أحد الشراح أنو دل . كاستخدمها أيضان ٔتعٌت النفاسة كالندرة، كىذا شاىد عجيب يعٍت
. طلبوا لو شاىد يف شعر العرب. يسبق ا١تتنيب من الشرٌاح أحد ذكر ىذا ا١تعٌت، مع أنو معٌت صحيح يف اللغة

 ما قلت لكم أف من معاشل العزيز النادر كالنفيس كعدصل النظَت؟
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تطلب لو شاىد، الشاىد ىو قولو عزؿ كجل ماذا أكردنا الشاىد ٢تا؟ ٔتعٌت النادر، ما أكردنا شاىد 
عليها؟ ذكركا بيتُت فقط شاىدان عليها ٔتعٌت النفيس كالنادر كعدصل النظَت، بيت لريٍأبىة بن العىجَّاج تعرفونو ىذا 

بيت رأبة . صاحب رجز مشهور، يستشهد بو يف الشعر كثَتان، كبيت ا١تتنيب، ما كجدكا لو شاىدان غَت٫تا
 :افتتح بو قصيدة لو من ْتر الرجز ا١تشهور، يقوؿ فيها

 ............اٟتمد  العزيز فردان 

  ............................... 

   
 .أم العدصل النظَت، متفرد

 اٟتمد  العزيز فردان 

 دل يتخذ من كلد شيء كلدان   

   
كبيت ا١تتنيب يف قصيدة . قالوا معٌت عزيز يف البيت ريٍأبة، ينصرؼ إذل عدصل أنو أمر النفيس النادر

 :مشهورة ٢تا مطلعها يقوؿ

 عىزيزي أسان مىن داؤهي اٟتىدىؽي النٍُّجلي 

يحٌبوفى من قػىٍبلي   
 عىيىاءه بًو ماتى ا١ت

   
داؤه ال عبلج لو، ليس يف أدكاء . أم الذم يكوف داؤه العيوف اٞتميلة، غزؿ عاد نشرحها لكم

 .يعٍت ال ٕتد صاحب أسان مثل أسى الذم يكوف داؤه اٟتدؽ النجل" عزيز أسان . "البشر مثلو

. لو تقرأ شرح أيب البقاء العكربم للديواف، ديواف ا١تتنيب ٢تذه الكلمة، ثبلث صفحات كتب فيها
 .فيها معاشل ٚتيلة راجعوىا

ىذه تقريبان ا١تعاشل ا٠تمسة اليت يدكر عليها معٌت العزة يف اللغة، الثبلثة األكذل متفق على إضافتها ، 
كالرابع انفرد بو الزجاج بن إسحاؽ يف االشتقاؽ، كال أرل أف لو مانعان من ذكره ٔتعٌت العزيز، ٔتعٌت الشريف 

 .ىذه معاشل العزيز يعٍت لغة، كما يضاؼ إذل ا منها .كالرابع ال ٬توز إضافتو  كالعلم عند ا. كاٞتليل
 قلت قبل قليل ذيكر ىذا االسم العظيم من  ﴿َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم﴾:البخارم ىنا أتى باآلية األكذل

، كتارة ﴿َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم﴾: أٝتاء ا العزيز يف القرآف كثَتان، لكنو تارة ييقرف باسم اٟتكيم كما يف اآلية
يَػْوـَ ََّل يُػْغِني َمْوًلى َعن مَّْوًلى َشْيباً َوََّل ُىْم ( 40 )﴿ِإفَّ يَػْوـَ اْلَفْصِل ِميَقاتُػُ ْم َأْجَمِعينَ : يقرف بالرحيم

 .كيقرف بغَتىا من األٝتاء ( 1)ِإَّلَّ َمن رَِّحَم اللَُّو ِإنَُّو ُىَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم﴾( 41 )يُنَصُروَف 

أعًتؼ بأف الذم ذكرىا الوحيد الذم ذكرىا فيما أعرؼ الغزارل، . قاؿ أىل العلم، ىذه فائدة ٚتيلة
". ا١تقصد األسٌت"لو كتاب يف رشح أٝتاء ا اٟتسٌت، اٝتو ". إحياء علـو الدين"أبو حامد الغزارل صاحب 

 ".ا١تقصد األقصى"حىت نفرؽ بينو كبُت كتاب القرطيب 
                                                 

. 42-40: الدخاف (1)
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ىناؾ كتاب آخر ". ا١تقصد األقصى يف شرح أٝتاء ا اٟتسٌت"فيو كتاب للقرطيب ا١تفسر اٝتو 
قرنو . ذكر ىذا ا١تعٌت، يعٍت لطيفة ٦تكن تقوؿ لطيفة يف الفهم، أك يف ا١تعٌت". اٝتو ا١تقصد األسٌت"للغزارل 

اسم العزيز باٟتكيم كبالرحيم، مع أف العزة تفيد معٌت القوة، كالقهر، كالغلبة، كالرٛتة، كاٟتكمة، كأهنا تفيد 
معٌت بعيد رٔتا عن معٌت العزة كالقهر، كذلك ليظهر الفرؽ العظيم بُت كصف ا سبحانو كتعاذل، ككصف 

 .غَته من ا١تخلوقُت
ا١تخلوؽ منا إذا ٘تكن، ككاف ذا قوة، كقدرة، كسلطاف، كماؿ، كأصبح لو مثبلن أنصار كثَتين ككذا، 

كلبل ال؟ كالظلم، كأخذ حقوؽ الناس . يف الغالب األعم يدعوه ذلك دائمان إذل البطر، كاألشر، كالعدكاف
 .القوم ا١تتمكن ال ٮتلو من ظلم أبدان . بالغلبة ىكذا على منطق اٞتاىلية القدٯتة كاٟتديثة

أما ا سبحانو كتعاذل، فمع أنو العزيز القادر الغالب الذم ال يعجزه شيء، إال أنو حكيم سبحانو 
 .قدرتو كقوتو ال ٕتعلو يفعل ما ال فائدة فيو، ليس من جنس أفعاؿ البشر. كتعاذل

كىذا ال يكاد يسلم منو أحد من . اإلنساف يفعل الطيش، كالرعونة، خاصة إذا شعر أنو متمكن
 .ا٠تلق

أما ا سبحانو كتعاذل فهو عقد عزتو كقوتو كقدرتو ْتكمتو، كبرٛتتو أيضان، مع أنو قد يبدك نوعان من 
فا عندما يرحم سبحانو كتعاذل، كيعفو، كيغفر، كأيضان جاء . التقابل بُت معٌت القوة كالعزة كالشدة كالرٛتة

يغفر من عدـ حاجة، كال مصلحة لو، مع (  1)﴿َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَغُفوُر﴾: يف القرآف ارتبط اسم العزيز بالغفور
أنو متمكن غاية التمكن أف يفعل بنا ما يريد، كيهلكنا ٚتيعان لو شاء، كال ٯتنعو مانع، كال يعوزه شيء 

 انتبهتوا كلبل ال؟؟. سبحانو، إال أنو يغفر كيصفح كيتجاكز كيرحم، ليتم الفضل ىنا

أم ٥تلوؽ شوؼ، أنا كأم ٥تلوؽ تقدره، عندما يتجاكز أك يعفو عن غَته، لو يف ذلك مصلحة، لن 
 .ٮتلو إنساف من ذلك، إما يف الدنيا كرٔتا ٭تتسب األجر عند ا يف اآلخرة

رٔتا أنت تتنازؿ عن . ال ٮتلو اإلنساف ٦تا ٭تقق لو مصلحة يف نفسو، أك رٔتا يتجاكز عن نوع عجز
بعض حقك؛ ألنك عجزت عن ٖتصيلو رٔتا، أك إف حصلتو ستحصلو بعنت شديد، كتعب شديد، فيقع 

 . أليس كذلك؟ كا١تصلحة تنشدىا. عندؾ التنازؿ كالصفح بنوع عجز عندؾ

                                                 

. 2: ا١تلك (1)
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﴿ُقْل َفَمن َيْمِلُك ىذا ا١تعٌت ٦تتنع يف حق ا؛ ألف كماؿ العزة كالقدرة، كلو شاء لفعل بنا ما يريد 
إال أنو عقد عزتو، (  1)﴾ ن ِمَن الّلِو َشْيباً ِإْف َأرَاَد َأف يُػْ ِلَك اْلَمِ يَح اْبَن َمْرَيَم َوأُمَُّو َوَمن ِفي اَْلْرِض َجِميعا

فهو ال يعفو عن . فعندما يعاقب، يضع العقوبة يف موضعها ْتكمة، كعفوه أكسع. كقدرتو باٟتكمة كالرٛتة
 ._تعاذل ا كتقدس _ مصلحة يريدىا، أك لنوع عجز عنده عن ٖتصيل حقوقو من ا٠تلق 

ىذا ا١تعٌت اللطيف ييستحضر عندما يقرف رب العا١تُت اسم العزيز بالغفور تارة، كبالرحيم أخرل، 
 .كباٟتكيم ثالثة سبحاف ا كتعاذل كتقدس

﴿ِإفَّ اللََّو ُىَو "ذك"مر معنا إف كنتم تذكركف يف باب قبل ىذا كلمة  ﴿ُسْبَحاَف رَبَّْك َربّْ اْلِعزَِّة﴾
ِة اْلَمِتيُن﴾ شرحت لكم إذ ذاؾ أنو يفرؽ، حىت تفرؽ يف ا١تعاشل، تنظر إذل الكلمة اليت  ( 2)الرَّزَّاُؽ ُاو اْلُقوَّ

ذك العرش "ىنا ٔتعٌت ا١تلك " ذك"، فإف كاف ا١تضاؼ إليها عينان من األعياف، فتكوف "ذك"أضيفت إذل كلمة 
 .أم مالك العرش كخالقو: العظيم

ٔتعٌت الصاحب " ذك"أما إذا كاف ا١تضاؼ إليها صفة من الصفات، كمعٌت من ا١تعاشل، فتكوف 
 . أم صاحب الرٛتة ا١تتصف هبا.( 3)﴿َورَبَُّك اْلَغُفوُر ُاو الرَّْحَمِة﴾

 :يف لغة العرب تتصرؼ على معاشل عدة (رب). (رب)نفس ا١تعٌت ننقلو اآلف لكلمة 

 .فبلف رب الدار أم مالكها: تقوؿ. تأٌب ٔتعٌت مالك الشيء

 تأٌب ٔتعٌت الصاحب،

 كلمة يوسف لساقي ا٠تمر، ( 4)﴿ااُْكْرِني ِعنَد رَبَّْك﴾ :كتأٌب ٔتعٌت السيد ا١تطاع كمنو قولو تعاذل
كتأٌب ٔتعٌت العناية . رب البلدة ىذه أك ا١تملكة ىذه، السيد ا١تطاع فيها.  يعٍت ا١تلك﴿رَبَّْك﴾ساقي ا١تلك، 

الًتبية ىذه نستخدمها ٔتعٌت العناية بالشيء، كالقياـ عليو، . بالشيء، كالقياـ عليو، كمنو أخذت كلمة الًتبية
كمنو كلمة الربيبة بنت الزكجة؛ ألف زكج أمها يف الغالب األعم ىو الذم يقـو على العناية هبا . كالرعاية لو

 .كتربيتها، فسميت ربيبة، معٌت ا١تادة كاحدة

ٔتعٌت ا١تلك، ٔتعٌت ا١تالك؟ كمىت ٧تعلها ٔتعٌت الصاحب؟ تنظر إذل ما أضيف  (رب)مىت ٧تعلها كلمة 
 .إليها

                                                 

. 17: ا١تائدة (1)
. 58: الذاريات (2)
. 58: الكهف (3)
. 42: يوسف (4)
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 .فإذا كاف ا١تضاؼ إليها عينان من األعياف، تكوف ٔتعٌت مالك ذلك الشيء

كاآلية عندؾ أتت با١تعنيُت . كإذا كاف ا١تضاؼ إليها صفة كمعٌت من ا١تعاشل، تكوف ٔتعٌت الصاحب
 ىنا مرتُت كلبل ال؟ (رب) ذكرت ﴿ُسْبَحاَف رَبَّْك َربّْ اْلِعزَِّة﴾

 أضيف إليها الكاؼ، كا١تراد هبا ا١تخاطب النيب صلى ا عليو كسلم، ﴿ُسْبَحاَف رَبَّْك﴾: ا١ترة األكذل
ىنا ٔتعٌت مالك، مالكنا، خالقنا، ىو . فهو رب النيب صلى ا عليو كسلم، كربنا. كعمـو ا١تخاطبُت باآلية

رب النيب صلى ا عليو كسلم، رب العا١تُت، رب السماكات كاألرض، . الذم خلقنا كىو الذم ٯتلكنا
 .ٔتعٌت خالقو كمالكو  (1)﴿َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم﴾

 (رب)فتكوف .  العزة ىنا ليست عينان من األعياف؛ كإ٪تا معٌت من ا١تعاشل، صفة﴿َربّْ اْلِعزَِّة﴾لكن 
كال داعي لكبلـ ابن بطاؿ الذم يف الشرح ىنا، أهنا إذا . الثانية ىذه ٔتعٌت أم صاحب العزة، كا١تتصف هبا

 . كانت صفة ذاتية، كإذا كانت صفة فعلية

كل ما يضاؼ إذل ا كما سنحرر من الصفات، ذاتية أك فعلية ىي صفات ، كلذلك نرتب 
كسيأٌب ذكر ا١تسألة، ذكرىا البخارم ىنا يف الباب، سنذكرىا إف شاء ا؛ إ٪تا نفرؽ . عليها اٟتلف با

 .ىكذا

فإف كاف عينان من ". ذك"كما ينظر إذل ما أضيف إذل كلمة  (رب)يينظر إذل ما أضيف إذل كلمة 
كهبذا ا١تعٌت يصح أف ييطلق على ا١تخلوؽ فبلف رب الدار، فبلف رب . األعياف ا١تخلوقة، كاف ٔتعٌت ا١تلك
لكن ٔتعٌت الصاحب ا١تتصف بالصفة، تنظر ال يأٌب ا١تضاؼ دائمان . الغنم، فبلف رب كذا، ٔتعٌت مالكها

 فهمتم ىذا؟. معٌت من ا١تعاشل، كصفة من الصفات مباشرة

  ٔتعٌت صاحبها، أم ا١تتصف ﴿َربّْ اْلِعزَِّة﴾ األكذل ٔتعٌت ا١تالك، ك﴿رَبَّْك﴾، ﴿رَبَّْك َربّْ اْلِعزَِّة﴾فػ
 .التعريف كأمثا٢تا" اؿ"، ك"ذك"، ك"رب"كإحدل كسائل اإلضافة يف لغة العرب ىذه . هبا

 أم ﴿َعمَّا َيِصُفوَف﴾أم صاحب العزة  {سيٍبحىافى رىبِّكى رىبِّ اٍلًعزًَّة } ﴿ُسْبَحاَف رَبَّْك َربّْ اْلِعزَِّة﴾
 .عما يضيفوف إليو من أكصاؼ اليت ال تليق بو من الصاحبة، كالولد، كالشريك، ك٨تو ذلك

 ذكر ا ىذه اآلية يف الرد على ا١تنافق األشر ابن أيب، ١تا يف  ﴿َولِلَِّو اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِو﴾:اآلية الثالثة
﴾ ا١تشهور ١تا قاؿ (37:16)قصة  َ ا اْْلََاؿَّ كيقصد باألعز (  2)﴿لَِبن رََّجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اْْلََعزُّ ِمنػْ

                                                 

. 26: النمل (1)
. 8: ا١تنافقوف (2)
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﴿يَػُقوُلوَف لَِبن رََّجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنِة _عليو الصبلة كالسبلـ _ نفسو، كيقصد باألذؿ كحاشاه رسوؿ ا 
َ ا اْْلََاؿَّ َولِلَِّو اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِو َولِْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ََّل يَػْعَلُموَف﴾ ﴿َولِلَِّو  ىنا لَُيْخرَِجنَّ اْْلََعزُّ ِمنػْ

قلت لكم صفات ا سبحانو كتعاذل، اعتقاد . ٖتتمل ا١تعٌت الذم شرحناه يف مرة ماضية يف الرٛتة اْلِعزَُّة﴾
أىل السنة فيها، ما ثبت من صفات أهنا قائمة بذات رب العا١تُت جل كعبل، دل يكن قط معطبلن عنها جل 

 .كعبل

ما ىو أثر ىذه . صفة ا٠تلق، ا ىو ا٠تالق كا٠تبلؽ سبحانو كتعاذل. كصفاتو ٢تا آثار على ا٠تليقة
 الصفة؟ 

ىذه ا١تخلوقات ا١توجودة من السماء، كاألرض، كاٟتجر، كالشجر، كاإلنس، كاٞتن، ٥تلوقات ألف 
. فلما نقوؿ ىذا خلق ا، اإلضافة ىنا تعٍت أف ىذه ٥تلوقات ا. ا خالق متصف با٠تلق، خلق فأكجد

 يعٍت ىذه السماء، كاألرض، ( 1)﴾ ً ﴿َىَذا َخْلُق اللَِّو فََأُروِني َماَاا َخَلَق الَِّذيَن ِمن ُدونِو فهمتوا كلبل ال؟
 .كالشمس، خلق ا، أم ٥تلوؽ ا، الذم ىو أثر اتصاؼ ا بصفة ا٠تلق

الذين من دكنو ال يتصفوف بصفة ا٠تلق، فلم ٮتلقوا كدل  ﴾ ً ﴿فََأُروِني َماَاا َخَلَق الَِّذيَن ِمن ُدونِو
 . يوجدكا شيئان 

الرٛتة صفتو القائمة بو، ٢تا أثرىا؛ فؤلنو رٛتن . الرٛتة كذلك، ا عز كجل رٛتن، رحيم، ذك رٛتة
 .رحيم ذك رٛتة، خلق الرٛتة

 ىو (2 )((إف اهلل لما خلق الرحمة خلق ا مااة جزء)): جاء يف اٟتديث قولو صلى ا عليو كسلم
فأنزؿ جزءاً يتراحم بو الخَلاق إلى يـو القيامة حتى أف الدابة ترفع ))يف الصحيحُت، ما مر عليكم؟ 

 .(3 )((حافرىا عن وليدىا خشية أف تصيبو وادخر عنده ت عاً وت عين جزءاً 

ىذه الرٛتة ا١تخلوقة اليت أكدعها ا يف قلوب العباد كا٠تلق، اليت منها رٛتة الوالد بولده، كاألـ 
انتبهتوا كلبل ال؟ ما يًتاحم بو الناس، ىذه رٛتة ٥تلوقة خلقها ا، ىي أثر اتصافو . لوليدىا، كالدابة لوليدىا

 .بصفة الرٛتة

                                                 

. 11: لقماف (1)
. 2752: رقم حديث 2108 ص/  4 ج صحيحو يف مسلم (2)
. 2752: رقم حديث 2108 ص/  4 ج صحيحو يف مسلم (3)
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النار تقوؿ . لما قضى اهلل بين الجنة والنار، اختصمت الجنة والنار)): جاء يف اٟتديث الصحيح
ما لي َّل يدخلني إَّل الجباروف والمتكبروف والعتاة ىؤَّلء، والجنة تقوؿ ما لي َّل يدخلني إَّل الضعفاء، 

فقضى ا بينهما فقاؿ للجنة، ماذا .  من أمثالكم نسأؿ ا أف يدخلنا كإياكم(1)((والفقراء، والم اكين
فأضافها إذل نفسو كٝتاىا رٛتة؛ .  اٞتنة ٥تلوقة ٔتا فيها من نعيم((أنت رحمتي)): قاؿ للجنة؟ ىذا ا١توضع

ألهنا أثر اتصافو هبذه صفة الرٛتة، خلق اٞتنة كجعلها رٛتة يرحم هبا الصاٟتُت، أك من شاء من عباده، 
 .كخلق النار كجعلها عذابان كنكاالن ألعدائو كمن شاء من عباده

فلما كاف ا يف ذاتو عزيزان، ١تا كاف ا يف ذاتو عزيزان،  ﴿َولِلَِّو اْلِعزَُّة﴾. العزة كذلك، نريد نصل إليها
من ا١تعاشل اليت سلف ذكرىا، كانت العزة اليت ينز٢تا على أنبيائو كرسلو، كعز هبا أنبياءه، كيعز هبا كتابو، 

كيظهر هبا أكليائو على تصريف األمور، كتدبَت األكقات على حكمتو كتدبَته، ىذه العزة عزة منزلة، مغالبة 
 فهمتوا كلبل ال؟ . ألعداء أنبيائو كرسلو، ٥تلوقة أثر اتصافو بصفة العزة

  العزة أم ٯتلك العزة اليت أنز٢تا، فعز نبيو، كعز هبا أىل بدر، كعز هبا أصحاب ﴿َولِلَِّو اْلِعزَُّة﴾
نبيو، كعز هبا كتابو فبل يزاؿ ظاىران قاىران، ال يستطيع أف يغالب القرآف بأف يأٌب ٔتثلو، كال ّتزء من مثلو؛ 

 .كلذلك من أٝتاء القرآف أنو كتاب عزيز

كما نقوؿ يف الرٛتة . كأعز هبا أكلياءه، كيظهر هبا دينو على ما يشاء على تصريف األمور كتدبَتىا
 .سواء بسواء

العزة للرسوؿ صلى ا عليو كسلم كللمؤمنُت، ىي عزتو اليت ينز٢تا ا جل  ﴿َولِلَِّو اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِو﴾
﴿ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُّْب َواْلَعَمُل كمن ٚتيل ا١تقابلة يف القرآف، اآلية اليت يف فاطر، قاؿ ا تعاذل . كعبل

ماذا بعدىا؟ فيها (  2)الصَّاِلُح يَػْرفَػُعُو َوالَِّذيَن َيْمُكُروَف ال َّيَّْباِت َلُ ْم َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْكُر ُأْولَِبَك ُىَو يَػُبوُر﴾
أحسنت  ( 3)﴿َمن َكاَف يُرِيُد اْلِعزََّة َفِللَِّو اْلِعزَُّة َجِميعاً ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُّْب﴾: العزة اآلية بعدىا

فيو مقابلة، إذا كنت تريد العزة على أعدائك، كخصومك، كأعداء دينك ككتاب ربك  ﴿َواْلَعَمُل الصَّاِلُح﴾
كسنة نبيك، من ىؤالء الساخرين ا١تستهزئُت كالكافرين كا١تنافقُت، كما أكثرىم، ٬تب أف يصعد إذل ا منك 

كيف تنزؿ علينا؟ كيف . ﴿َمن َكاَف يُرِيُد اْلِعزََّة َفِللَِّو اْلِعزَُّة َجِميعًا﴾الكلم الطيب، كالعمل الصاحل، مقابلة 
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نستمطرىا علينا؟ إذا صعد إليو منا الكلم الطيب كالعمل الصاحل، نزؿ علينا منو التعزيز، ىذا الذم نطلبو 
أما إذا صعدنا إليو منا الفسوؽ، كالفجور، كالتبلعب، بأحكامو، كاالستهزاء بآياتو، ك٣تاملة . كننشده كنريده

 كيف يعٍت ينزؿ علينا من عزتو شيء؟ . الكافرين كا١تنافقُت على حساب دينو

قد يقوؿ لك قائل، قد يأتيك كسواس من الشيطاف يقوؿ . كلذلك قد ٖتدث عندؾ ىذه القضية
لك أين العزة ىذه كحالك أنت اآلف ما أنت عارؼ تتكلم حىت، مو عاد تسوم شيء مع ىؤالء الكفار، 

؟ أين العزة يف دينك، أك يف شخصك، أك يف كتابك؟ من يصدؽ ! كىؤالء اجملرمُت الذين ٯتلؤكف األرض اليـو
الكبلـ؟ من يقبل قرآنك ىذا؟ كال دينك كال أحكاـ شريعتك اآلف؟ أين العزة؟ أين الظهور؟ أين الغلبة؟ أين 

 معاشل قولو كأنو لكتاب عزيز، كأنو مهيمن؟ ا٢تيمنة كينها أركشل إياىا؟

نعم ا٩تفضت يف حقنا كرٔتا انعدمت حىت إذل فًتات؛ ألنو ما صعد إذل ربنا .  قد يقوؿ قائل ذلك
 . كا سبحانو كتعاذل لو سنن يف ا٠تلق. منا الكلم الطيب كالعمل الصاحل

فبقدر ما نورم ا من أنفسنا خَتان، كال يأتيو منا كال يصعد إليو منا إال خَت الكبلـ، كطيبو، كالعمل 
انظركا نصر ا كعزتو عن قريب، انظر نصر ا كعزتو . الصاحل، ىذا ىو ا١تسالك، ىذا ىو الباب اٟتقيقي

: كاقرأ معاشل ىذه اآلية، كا١تقابلة بُت ذكر العمل الصاحل كالعمل الطيب، مع تصدير اآلية بقولو. عن قريب
  .﴿َمن َكاَف يُرِيُد اْلِعزََّة َفِللَِّو اْلِعزَُّة َجِميعًا﴾

كعاب القرآف على ا١تنافقُت، كيف معناىم ٚتيع اجملرمُت كالفاسدين كالفاسقُت ككل من يف عنقو كقلبو 
 ( 1)﴿أَيَػْبتَػُغوَف ِعنَدُىُم اْلِعزََّة﴾ ذؿ ا١تعصية كىواهنا، أهنم ينشدكف العزة من غَت مضاهنا، يف الكافرين ينشدكهنا
٧ترم نلهث، . إخل....ا١تنافقوف يبتغوف العزة عند الكافرين، كيف ٣تالسهم، كيف حقوقهم، كيف مواثيقهم

أربعُت سنة يريدكف قرار عشاف يقولوف إسرائيل استحي . مساكُت، ٣تلس األمن ك٣تلس ما أنا عارؼ إيو
﴿أَيَػْبتَػُغوَف ِعنَدُىُم على كجهك، مو عارفُت يطلعوىم، استحي على كجهك شوية، ٜتسة كعشرين دكلة 

  ( 2).اْلِعزََّة فَِإفَّ الِعزََّة لِّلِو َجِميعًا﴾

 ىذا معٌت شرعي عظيم، يريد البخارم أف يذكر لنا (َوَمْن َحَلَف ِبِعزَِّة اللَِّو َوِصَفاتِوِ ): قاؿ البخارم
أف ا١تتفق عليو عند أئمة العلم من أىل السنة، جواز القسم كاٟتلف بأم اسم من أٝتاء ا اٟتسٌت، كأم 
صفة من صفات ا العبل، مىت ثبتت  صفة كثبت  اٝتان، سواءن صفة ذاتية، أك فعلية، أك اختيارية، أك 
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كلذلك قلت قبل قليل ما ذكره . كل ما ثبت  كأضيف  اٝتان كصفة، جاز القسم بو كاٟتلف. غَت ذلك
ابن بطاؿ كنقلو اٟتافظ، غَت متسق من طرائق أىل السنة كقواعدىا يف التفريق بُت جواز القسم بالصفة 

فتقسم بعزة ا، تقسم بعلم ا، تقسم ْتياة ا، تقسم بقدرة ا، تقسم . الذاتية دكف الصفة الفعلية
 .بالعزيز، بالعظيم، بالكرصل، بالرٛتن

كل أٝتاء ا كصفاتو ينعقد هبا اليمُت، ك٬توز أف يقسم هبا، كيلـز الكفارة إذا حلفت يف شيء من 
 . ذلك

كلذلك أكثر األحاديث اليت أكردىا البخارم . كال أعلم خبلفان على قواعد أىل السنة يف ىذه ا١تسألة
 .معنا إ٪تا ىي يف ىذا ا١توضع، كلها أقساـ بعزة ا، ككرمو كما سنقرأ بعد قليل

 :أدخل البخارم يف ىذا الباب العظيم اٞتليل، ٣تموعة أحاديث، منها ا١تعلق كمنها ا١توصوؿ فقاؿ

 ىذا حديث معلق، (َوقَاَؿ أََنٌس قَاَؿ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم تَػُقوُؿ َجَ نَُّم َقْط َقْط َوِعزَِّتكَ )
 .كسيأٌب موصوالن يف نفس الباب، كىو اٟتديث الثاشل ا١تتصل يف الباب، كنتكلم عليو يف كقتو إف شاء ا

 ىذا قسم، أقسمت النار بعزة ا أهنا اكتفت ١تا كضع  (َوِعزَِّتكَ ): كموضع الشاىد منو، قوؿ جهنم
 .اٞتبار فيها قدمو كما سنذكر

َقى رَُجٌل بَػْيَن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر َوُىَو آِخُر َأْىِل ) َوقَاَؿ أَبُو ُىَريْػَرَة َعْن النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَػبػْ
َرَىا  علق اٟتديث ىنا (النَّاِر ُدُخوًَّل اْلَجنََّة فَػيَػُقوُؿ يَا َربّْ اْصِرْؼ َوْجِ ي َعْن النَّاِر ََّل َوِعزَِّتَك ََّل َأْسأَُلَك َ يػْ

كركاه يف مواضع من الصحيح متصبلن، كىو حديث الشفاعة الطويل، موجود يف الصحيحُت من حديثي أيب 
 .ىريرة كأيب سعيد ا٠تدرم

يجمع اهلل اْلولين واآلخرين على صعيد واحد ينفذىم )): اٟتديث الطويل الطويل، الذم أكلو
 اٟتديث ا١تشهور، فيستشفع ا٠تلق باألنبياء (1 )((البصر وي مع م الداعي فيقوؿ يا آدـ أخرج بع  النار

كالرسل، إذل أف ينتهوف إذل النيب صلى ا عليو كسلم، فيشفع، كيبدأ فصل القضاء، كيدخل من أىل اٞتنة 
 .اٞتنة، كأىل النار النار

فإذا استقر أىل اٞتنة فيها، كاستقر أىل النار فيها، يبقى رجل الذم ىو ىذا قصتو الذم ىو آخر 
أىل النار، آخر من ٮترج من النار كيدخل اٞتنة، بعد الشفاعات كبعد اٟتثيات الثبلث من حثيات رب 
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العا١تُت، القبضات الثبلث؛ ألف ا كعد رسولو عليو الصبلة كالسبلـ بثبلث قبضات يقبضها بيده العظيمة 
 . فمن فاتتو ىذه القبضات الثبلث، فبل أمل لو. اٞتليلة من النار ٮترجهم

ىذا الرجل يناشد رب العا١تُت، كاف يعٍت منتهى طلبو كأملو أف ٮترج من ىذا اٞتحيم الذم ىو فيو، 
فيًتكو ا ينادم ما شاء، ٍب يستجيب لو، فيعٍت يذكر حاجتو يقوؿ ألكوف أشقى خلقك ال أطلب إال أف 

 ((َّل وعزتك)): ٗترجٍت من ىذا اٞتحيم، فيأخذ عليو رب العا١تُت العهود كا١تواثيق أال تسألٍت غَتىا، فيقوؿ
(1). 

 يقسم بُت يدم رب العا١تُت كىو يف ىذه اٟتالة صادؽ بالفعل، ((وعزتك)): ىذا موضع الشاىد
كاف منتهى كطلبو كأملو ا٠تركج من ىذا اٞتحيم، كالعذاب األليم الذم ىو فيو، كيعترب ذلك مكسبان ال يريد 

فيقسم بعزة ا كىو صادؽ يف تلك اٟتاؿ؛ ألف اإلنساف ضعيف، اإلنساف مسكُت، يعٍت . بعده شيئان 
تنقطع بو األماشل ١تا يكوف يف مثل ىذا اٞتحيم العظيم، ال يطمع يف أكثر من ا٠تركج، كيرل ذلك أعظم 

 .مكسب ٭تقق لو

فإذا أخرجو ا، كبقي ما شاء ا، يًتكو ا ما شاء أف يًتكو، كينظر إذل أىل النار يتعذبوف، كتصلو 
فيقوؿ بس اصرؼ كجهي عن النار . أصواهتم، كيعٍت ما ىم فيو، فيناشده كيدعو كيسأؿ، فيستجيب لو ربو

 . ال أريد أف أٝتع حسيسها، كال يأتيٍت من ر٭تها شيء، ال أكوف أشقى خلقك بك. كما ذكر اللفظ ىنا

 ((وعزتك)): كلذلك الرجل ١تا يقوؿ. ىذا ما ذكرناه قبل قليل، كيف أف ا ٬تمع العزيز الرحيم
يناشد ا ٔتعٌت عظيم جدان، معٌت أنو ال يضرؾ أف ٗترجٍت من النار، كال يعٍت يزيد عندؾ شيئان أف تدخلٍت 

كاف الوضع يناسب أف يناشده بالرٛتة كلبل ال؟ كيقسم بالعزة ىنا، ٔتعٌت أنو ال يضرؾ شيئان لعزتك، . اٞتنة
 .ككماؿ ملكك، كأف أ٧تو أنا

 .يستمطر الرٛتة كيقسم بالعزة، ليحقق فقره التاـ، كغٌت ا التاـ عنو ىبلكان أك ٧تاة

َرَىا)   إذل آخر اٟتديث حىت يدخل اٞتنة، كىو يف كل مرة يقسم، كا يقوؿ لو ما (ََّل َأْسأَُلَك َ يػْ
 .أغدرؾ يا بن آدـ إذل أف يدخل اٞتنة، ٍب يقوؿ لو ربو ٘تٌت، فيظل ما يتمٌت ما يشاء من أنواع النعيم
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فإذا انقطعت بو . فإذا انقطعت بو األماشل يذكره ربو، يقوؿ بقي كذا ما ذكرهتا، بقي كذا ما ذكرهتا
ىذه اآلماشل، يقوؿ ا لو ىذا لك ما ٘تنيتو، كشوؼ عاد ا٠تياؿ كاألماشل البشرية إذل أم حدكد تصل، 

 . ىكذا ركاية أيب ىريرة(1 )((ىذا لك ومثلو))

أبو سعيد كاف حاضران يسمع حديث أيب ىريرة ال يغَت منو شيئان، كيوافقو على كل ما ذكر، إال 
 كلذلك (2 )((سمعت النبي صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ وعشرة أمثال ا)): العبارة األخَتة ىذه قاؿ

 . البخارم رٔتا ذكرىا أك ما ذكرىا

ا يقوؿ يف ذلك : أبو سعيد ا٠تدرم يف ٝتاعو اٟتديث من النيب صلى ا عليو كسلم، أنو قاؿ
 .(َلَك َاِلَك َوَعَشَرُة َأْمثَاِلوِ ): الرجل

 .نسأؿ ا أف يبلغنا كإياكم عفوه كعافيتو. ىذا آخر شخص ٮترج من النار كيدخل اٞتنة

قَاَؿ أَبُو َسِعيٍد ِإفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ قَاَؿ اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ َلَك َاِلَك َوَعَشَرُة )
 . اتفق أبو سعيد ا٠تدرم، كأبو ىريرة على كل ألفاظ اٟتديث إال ىذه العبارة األخَتة(َأْمثَاِلوِ 

 أيوب نيب ا أيوب صلى ا عليو كسلم، أصابو (َوقَاَؿ أَيُّوُب َوِعزَِّتَك ََّل ِ َنى ِبي َعْن بَػرََكِتكَ )
ابتبله ا يف بدنو با١ترض العظيم، أم طالت بو . ببلء عظيم من رب العا١تُت، ابتبله ا بببلء عظيم

كازداد ببلء بأف فقد كل ما ٯتلك من . السنوف، حىت ٘تزع جلده كتساقط ٟتمو من ا١ترض، نيب ا أيوب
 .شوؼ الببلء العظيم ىذا، كىو صابر، ٤تتسب، ينتظر فرج ا أيضان . الولد كا١تاؿ

فلما انقطعت بو أسباب الدنيا ٘تامان، كعلم كأيقن أف ال ينجيو ٦تا ىو فيو، كال يشفيو ٦تا ىو فيو إال 
ا جل كعبل، كيئس أف يأتيو من أحد شفاء أك دكاء، ك٘تحض إخبلصو ، ك٘تحض ابتهالو إذل ا 

 .جاءه فرج ا، كجاءه شفاؤه سبحانو كتعاذل ( 3)﴿نَاَدى رَبَُّو أَنّْي َم َِّنَي الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِحِميَن﴾

فا جل كعبل قد يبتلي العبد ليمحصو، حىت ييأس إنساف من أف يأتيو عز، أك نصر، أك دكاء، أك 
﴿َحتَّى ِإَاا فإذا علم ا من قلبك ىذا التمحض، فانظر فرجو كنصره كشفاءه عن قريب . شفاء من غَت ا

ك٘تحض ىذا يف قلب أيوب  ( 4)اْستَػْيَأَس الرُُّسُل َوظَنُّوْا أَنػَُّ ْم َقْد ُكِذبُوْا َجاءُىْم َنْصُرنَا فَػُنجَّْي َمن نََّشاء﴾
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ما بقي رل  ﴿أَنّْي َم َِّنَي الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِحِميَن﴾صلى ا عليو كسلم، كعبارتو تدؿ على ذلك 
 .سبب

قاؿ أىل العلم قولو تعاذل (  1)﴿ارُْكْض ِبرِْجِلَك َىَذا ُمْغَتَ ٌل بَاِرٌد َوَشَراٌب﴾: فجاءه عفو ا كشفاؤه
كىذا فيو معاناة، كفيو تكلف؛ ألنك إذا اقًتبت من مريض  ﴿ارُْكْض ِبرِْجِلَك﴾: أليوب كىو يف غاية ا١ترض

أهنكو ا١ترض كما قالوا يف التفسَت، سبعة عشر أك ٙتانية عشر سنة طريح، ك٘تٌزعت عليو جلده كٟتمو، أف 
يركض كيبذؿ أقصى طاقتو؛ ألف التشريع اإل٢تي البد فيو من بذؿ السبب، ىذا كلو لبذؿ السبب، كإال ال 

كما طلب مرصل كىي يف . ا١تغتسل البارد كالشراب ىو الشفاء، الشفاء من عند ا، لكن لبذؿ السبب
 كيف تطلب من امرأة يف ( 2)﴿َوقَػرّْي َعْينًا﴾ ا١تخاض أف هتز جذع النخلة ليتساقط عليها الرطب كتأكل

 ا١تخاض ال تستطيع رٔتا أف ٖتمل كرقة، أف هتز جذع ٩تلة ال يهزىا عشرة رجاؿ أشدة أقوياء؟ لبذؿ السبب

 أدل تر أف ا أكحى ١ترصل

  إليك اٞتذع تسَّاقط الرطبمكىز  

   
 كلو شاء أف ٕتنيو من غَت ىزىا

 جنتو كلكن كل شيء لو سبب  

   
١تا _ صلى ا عليو كسلم _ كاف غاية أمنية أيوب . ككاف ىذا ا١توضع يشبو موضع ذلك الرجل

 .فعل بو ا١ترض أف يشفى

ا١تريض عافنا ا كإياكم، نسأؿ ا أف يشفي مرضانا كمرضاكم، كيعايف مبتبلنا كمبتبلكم، كيرفع عنا 
ا١تريض إذا أعياه ا١ترض، غاية أمنيتو الشفاء، عنده استعداد لو . كعن إخواننا ا١تسلمُت كل ببلء، ككل مرض

ما يريد ال ذىب، كال فضة، يريد . يدفع رٔتا لو كاف لو األرض كلها ذىب، يدفعها كيطيب كيشفى، يفعل
 .بس ٯتشي مع الناس، كتعود إليو عافيتو

خاصة إذا طاؿ بو، ككاف من تلك . ا١ترض عافاكم ا كعافنا ينهك، كأثره النفسي عظيم جدان 
كيف دكاؤىا؟ كيف شفاؤىا؟ فأثرىا النفسي . نسأؿ ا أف يعافينا كإياكم. األمراض اليت أعيت األطباء

كلذلك كانت غاية أمنية أيوب ذلك، فلما تداركو ا بعفوه كرٛتتو، . يغلق، ال يريد إال أف يشفى فقط
كشرب، كاغتسل، كدبت يف أكصالو العافية، كرجعت إليو ركحو مثل ما يقولوف، جاءت اٟتاجات البشرية 

 .الطبيعية

                                                 

. 42: ص (1)
.     26: مرصل (2)
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اإلنساف عندما يشفى، يريد طعاـ، يريد شراب، يريد يلبس، يريد يأكل، يريد ماؿ، فتبدأ اٟتياة ٢تا 
كاف قبل، الضر بس يذىب ىذا إف شاء ا آكل عيش يابس، بس أنتهي من البلية ىذه . مطالبها

صحيح كلبل ال؟ اإلنساف مسكُت بسيط، كلو كاف يف طراز األنبياء كالرسل، . السرطاف كال ا١تصيبة ىذه
 .تبقى حكم البشرية

فلما اغتسل، بينما أيوب يغتسل كالعافية دبت، كشفاء ا تنزؿ عليو، أرسل ا، ألقى عليو جرادان 
فًتؾ االغتساؿ، كبدأ .. ىنا اٟتديث، أين ىو؟ قاؿ أيوب أنزؿ عليو ذىبان كىو. من ذىب كما يف اٟتديث
 .يلم يف ىذا الذىب ك٬تمعو

ماداـ تعافيت أركح أشوؼ البيت ايش فيو، نتغذل كيشوؼ كذا، . بدأ اٟترص البشرم الطبيعي
 .يشوؼ اٟتياة ٢تا مطالبها ككلها يقـو على ا١تاؿ. كيتزكج إذا ما تزكج

فقاؿ يا أيوب يناديو أدل أغنك عن ىذا؟ كانت غايتك كأمنيتك أف تشفى، كقد يئست من ٚتيع 
بلى وعزتك )).  شوفوا أدب األنبياء كالرسل((بلى وعزتك)) :فماذا تريد بالذىب اآلف؟ قاؿ. ا٠تلق

 .((أ نيتني و ناؾ ىو الغنى وشفاؾ ىو الشفا ولكن َّل  نى لي عن بركتك

اآلف أنا طيب كأريد أف أعيش اٟتياة كما يعيشها الناس، ٨تتاج إذل ىذا ا١تاؿ، فاعتربه خَتان إضافيان، 
كموضع  ((بلى وعزتك)). ماداـ عافيتٍت، تعطيٍت من ا١تاؿ ما يقوتٍت كيقـو ْتياٌب القادمة. كبركة من ا

 .الشاىد أقسم أيوب صلى ا عليو كسلم بعزة ا كىو صادؽ كلو دل يقسم

ثَػَنا أَبُو َمْعَمرٍ ) :قولو  يف الصحيح رجبلف، يف صحيح البخارم من شيوخ (أَبُو َمْعَمر)، (َحدَّ
 .البخارم اثناف أبو معمر، ال ثالث ٢تما يف شيوخ البخار يف الصحيح

مر معنا قبل كىو إٝتاعيل بن إبراىيم ا٢تذرل، أبو معمر القطيعي، ذكرناه لكم رٔتا، ذكرناه : األكؿ
 .فعبلن 

أما الثاشل ىذا أبو معمر اآلخر ىذا، اٝتو عبد ا بن عمرك بن اٟتجاج، التميمي بالوالء، موالىم، 
ليس لو يف البخارم إال أحاديث قليلة قيل تسعة عشر كقيل عشرين، . بصرم، حافظ، إماـ، ثقة، ثبت

دل ٮترج لو من الستة مباشرة إال . (224)تويف سنة مائتُت كأربعة كعشرين . كغَتىا أبو معمر ىو ا٢تذرل
 .البخارم كأبو داككد

ثَػَنا َعْبُد اْلَواِرثِ ): قاؿ  ىو ابن سعيد التميمي العنربم؛ أيضان ألف عنرب بطن من ٘تيم، بصرم (َحدَّ
 .، يكٌت أبا عبيدة"إليو ا١تنتهى: "أيضان، حافظ مشهور، إماـ قاؿ عنو اإلماـ أٛتد
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ثَػَنا ُحَ ْينٌ ): قاؿ  . ىو ابن دكواف ا١تعلم(َحدَّ

ثَِني َعْبُد اللَِّو ْبُن بُػَرْيَدةَ ): قاؿ .  ابن اٟتصُت توأـ سليماف بن بريدة ا١تعركفُت، يعٍت كثقو األكثر(َحدَّ
 . ، ككثق أخوه سليماف عليو"يف نفسي منو شيء: "قاؿ عنو اإلماـ أٛتد

 ٭تق لك يف ميم يعمر الضم كالفتح يعمىر أك يعمير، أبو سليماف أيضان اٞتدرل (َعْن َيْحَيى ْبِن يَػْعَمر)
 .القيسي، كاف قاضي مرك، إماـ مشهور، يعٍت من علماء اللغة الكبار اتج هبم

كيف نصنع اآلف؟ ٕتلسوف بعد اآلذاف؟ ألف األسبوع القادـ لن أحضر عندم ظرؼ ىكذا، نريد 
. من شاء أف يبقى، كمن شاء أف ينصرؼ لظرفو فيسر ا لو. أف نكمل على األقل ىذا اٟتديث بعد األذاف

 .نسمع اآلذاف كنكمل شرح ىذا اٟتديث كا ا١توفق

ثَػَنا أَبُو َمْعَمرٍ ): نعود ألصل اٟتديث من أكلو قولو  قلت من شيوخ البخارم رجبلف ٭تمبلف (َحدَّ
 : ىذه الكنية

 أبو معمر األكؿ ىو األشهر، أبو معمر القطيعي اٝتو إٝتاعيل بن إبراىيم ا٢تذرل. 

 الذم معنا اآلف أبو معمر عبد ا بن اٟتجاج التميمي ا١تنقرم: كالثاشل . 

يفًتقاف، إذا رأيت أبو معمر عن عبد الوارث، مباشرة ىو عبد ا بن عمرك ا١تنقرم التميمي؛ ألف 
كأبو معمر ا١تنقرم ىذا خصيص بالركاية عن عبد . األكؿ أبو معمر القطيعي ال ركاية لو عن عبد الوارث

 .الوارث بن سعيد بن دكواف العنربم التميمي

ثَػَنا ُحَ ْينٌ ): قاؿ  ابن اٟتصيب األسلمي، (َعْبُد اللَِّو ْبُن بُػَرْيَدةَ ) قلنا ىو ابن دكواف ا١تعلم ك(َحدَّ
 .يكٌت أبا سهل

يعمىر، أك يعمير، القيسي اٞتدرل، إماـ مشهور كاف :  ميم يعمىر فيها الفتح كالضم(َيْحَيى ْبِن يَػْعَمرَ )
كقيل أنو ىو أكؿ من نقط كلمات ا١تصحف، أكؿ من ابتكر النقط . قاضي مرك يف زمنو، كأحد علماء اللغة

للتفريق بُت الباء كالتاء كالثاء، ينسب إذل ٭تِت بن يعمر ىذا أكؿ من ابتكر النقط للمصحف على كجو 
ا٠تصوص، ليحسن الناس القراءة كالتفريق بُت اٟتركؼ كالكلمات، كعنو أيخذ بعد ذلك، كىو إماـ مشهر 

 .أٚتعوا على توثيقو

 ىذا صريح ككاضح فيما (َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأفَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َكاَف يَػُقوُؿ َأُعوُا ِبِعزَِّتكَ )
 .(ِبِعزَِّتكَ ): ينقلو ابن عباس عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أنو كاف يستعيذ بعزة ا
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كلقد اتفقنا قبل قليل بإٚتاع العلماء . كالعزة ىنا ا١تضافة إذل ا، اليت ىي صفتو سبحانو كتعاذل
لكن العلماء يقولوف ينبغي . جواز اٟتلف، كالقسم، كاالستعاذة بأم اسم من أٝتاء ا، أك صفة من صفاتو

 . على الداعي كا١تستعيذ أف يتخَت من أٝتاء ا ما يناسب اٟتاجة، كيناسب الطلب

فلما كانت االستعاذة، اإلنساف يستعيذ ٦تاذا؟ يستعيذ من الشيطاف، يستعيذ من العدك، يستعيذ من 
الشر عمومان، يستعيذ من الباطل، يستعيذ من شر نفسو، يستعيذ فيناسب أف يستعيذ بعزة ا القادر، 
الغالب، الشديد القوم سبحانو كتعاذل أف ٯتنعو جل كعبل من شر كل ذم شر، مناسب ذلك كطيب، 

 .ككذلك يعٍت ما ٬ترم يف ىذا ا١تعٌت

ناسب إدخاؿ عبارة التوحيد ىذه ال إلو إال :  قاؿ العلماء(ِبِعزَِّتَك الَِّذي ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ أَْنتَ ):  فقولو
أنت عندما تدعو . أنت يف موضع االستعاذة ىنا؛ ألف من أىم كأعظم كسائل التزٌلف إذل ا، كالتقرب إليو

كتستعيذ، تتقرب إذل ا، تتزلف إليو، تريد أف تستنزؿ من ا عليك الرٛتة، كالرضواف، كا١تغفرة، كالنصرة، 
ال أحد أحب إليو ا١تدح من . فبلبد تتزلف إليو بعمل صاحل، كأعظم ما يتزلف بو إذل ا الثناء عليو. كالعزة

فبقدر ما تثٍت عليو، كبقدر ما يكوف تزلفك كتقربك إليو عظيم، . ٭تب أف ٯتدح_ عز كجل _ ا، ا 
 .كبقدر ما يقبلك ا سبحانو كتعاذل كيعطيك سؤلك

. كأعظم ما يثٌت بو على ا، إفراده بالتوحيد كاأللوىية، اليت ىي حقو األعظم األكرب سبحانو كتعاذل
 يتقرب هبذه العبارة الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ التوحيدية (ِبِعزَِّتَك الَِّذي ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ أَْنتَ )لكن ناسب ىنا 

العظيمة، اليت ٭تبها ا سبحانو كتعاذل، ك٭تب أف يثٍت العباد هبا عليو، كفيها معٌت التجرد  أنك أنت 
فيوشك أف تقع استجابة ا، كتعويذه لنا، . إ٢تنا، كربنا، ال إلو لنا إال أنت، كال معاذ كمبلذ بنا إال أنت

 .كإنزالو عزتو كرٛتتو علينا هبذا التزلف العظيم

 كصف ثبوٌب، أثبت  العزة (ِبِعزَِّتكَ ):  قاؿ العلماء قولو(الَِّذي ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ أَْنَت الَِّذي ََّل َيُموتُ )
 .ٔتعانيها الشريفة اٞتليلة، كاستعاذ هبا

كىذا معٌت .  كصف سليب ٬تب أف يينفى عن ا، أف ا عز كجل حي ال ٯتوت(الَِّذي ََّل َيُموتُ )
 . طيب كمناسب ٢تذا ا١توضع يف االستعاذة؛ ألف غَت ا ٦تا يستعاذ بو رٔتا، حكمو إذل الفناء

غَت ا من بشر أك أم قوة تفرضها، ٯتكن أف تيطرح معاذان أك مبلذان، أك يظن اإلنساف أف فيها ملجأ 
 . لو، كمعاذان غَت ا سبحانو كتعاذل، حكمها إذل الفناء، كالبوار، كالقلة، كالضعف
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فبل يناسب أبدان أف تنزؿ استعاذتك، كمنتهى طلبك ٔتن حكمو إذل الفناء، كالبوار، كالزكاؿ، ال 
 فالباقي الذم ال ٯتوت، اٟتي (الَِّذي ََّل َيُموتُ )ينصركف أنفسهم، كال ينصركنا؛ كلذلك عرب أتى بكلمة 

الذم ال ٯتوت، العزيز الذم ال ٯتوت، كىو البلئق أف يستعاذ بو، كيدعى، كيرجى، كيوحَّد، كييعبد بكل 
 .أنواع العبودية سبحانو

ْنُس َيُموُتوفَ ) ىذه العبارة العظيمة يف ىذا اٟتديث النبوم، دليل  (الَِّذي ََّل َيُموُت َواْلِجنُّ َواإْلِ
كل ما . قطعي على أف حكم الفناء يلـز اٞتن كاإلنس؛ بل حكم الفناء الـز كصف ذاٌب لكل ما سول ا

اٞتن، كاإلنس، : لكن الفناء يتنوع، منو ما ينتهي إذل ا١توت، كىم عمـو األحياء. سول ا إذل الفناء
﴿يَػْوـَ تُػَبدَُّؿ كقد يكوف الفناء الكامل، كالتبلشي، كالزكاؿ، كالتبدؿ، كالتغَت . كالبهائم، كمن يف معناىم
َر اَْلْرِض﴾ السماكات اليت تراىا . األرض ىذه اليت تشوفها تزكؿ ٘تامان، كيأٌب شيء آخر غَتىا (1)اَْلْرُض َ يػْ

 انتبهتوا إذل ىذا كلبل ال؟. كلها تزكؿ، كتبدؿ بغَتىا

. نعم ىناؾ أشياء أعطاىا ا حكم البقاء، لكنها يف اٟتكم التقديرم العقلي األصلي حكمها الفناء
 .كلوال أف ا أعطاىا ىبة البقاء، لطا٢تا حكم الفناء كغَتىا

ىناؾ أشياء خلقها ا للبقاء ال تفٌت، اٞتنة، النار، العرش على الصحيح، الركح، عجب الذنب 
كاللوح افوظ، ذكرت من األشياء ٙتاشل (2)((يفنى بنو آدـ إَّل عجب الذنب)): كما جاء يف اٟتديث

 .ىذا كصف ا أعطاه ٢تا. ىي ال تفٌت ليس كصفان ذاتيان ٢تا. أشياء، ذكركا أهنا ال تفٌت

فهي مستفيدة ىذا الوصف من غَتىا، كإال . فا سلب عنها حكم الفناء، كأعطاىا حكم البقاء
 .حكمها حكم كل ما سول ا إذل الفناء كالنهاية

ْنُس َيُموُتوفَ )  . فاستعذ إذف باٟتي الذم ال ٯتوت، كدع عنك كل ما سول ا(َواْلِجنُّ َواإْلِ
قالوا لعل النيب صلى ا عليو كسلم ١تا ذكر ىذا، كاف يريد . قاؿ بعض الشراح أيضان فائدة ٚتيلة

بذلك اجتثاث ما رٔتا بقي يف قلوب العرب، ٦تا كاف من عقائد اٞتاىلية، اليت كاف يف اٞتاىلية، كىم كانوا 
نِس : يف اٞتاىلية ٮتافوف جدان من اٞتن، كذكر ا ذلك عنهم يف سورة اٞتن ﴿َوأَنَُّو َكاَف رَِجاٌؿ مَّْن اإْلِ

                                                 

. 48: إبراىيم (1)
. 9524: رقم حديث 428 ص/  2 ج مسنده يف حنبل ابن (2)
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١تا كجدكىم ٮتافوهنم، ٕترؤكا عليهم أكثر، فزادكىم رعبان  ( 1)يَػُعوُاوَف ِبرَِجاٍؿ مَّْن اْلِجنّْ فَػَزاُدوُىْم رََىقًا﴾
 كلبل ال؟. كرىقان؛ ألف الذم يستدؿ كيستضعف حقو من ا١تقابل لو أف ييتمكن منو

فبل ٬توز ألحد أف يستضعف نفسو؛ ألنك . كلما تعززت، كلما منعت العدكاف من غَتؾ عليك
كىذا قد يكوف باقي عند كثَت من الناس، ا٠توؼ من األشباح، كاألركاح الشريرة، . ٕترئ غَتؾ عليك

أعرؼ رجاؿ بلحاىم، ما يعرؼ يقعد يف غرفة . كاٞتاف، كالشيطاف، ككذا، كٕتد عند الناس رعب عظيم
ْنُس )فهذا البد أف ٬تثث من قلبو ىذا ا٠توؼ من غَت ا . لوحده، مريض يعٍت عنده مشكلة َواْلِجنُّ َواإْلِ

كعندؾ التعوذ با . كلو كنت ال تراه كىو يراؾ.  ىذا اٞتاف رٔتا ٮتاؼ منك أكثر ٦تا ٗتافو أنت(َيُموُتوفَ 
 .سبحانو كتعاذل ىو مصدر القوة عندؾ

ِمن ( 3) ِإَلِو النَّاِس (2)َمِلِك النَّاِس ( 1) ﴿ُقْل َأُعوُا ِبَربّْ النَّاِس : ذكركا يف تفسَت سورة الناس
األب األكرب للشيطاف كىو إبليس، ىذا الذم يفعل بالعادل األفاعيل، كصفو  ( 2)َشرّْ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس﴾

كيف ذلك؟ من شره من االستعاذة منو . القرآف بأنو خٌناس، أم يضعف، كيذبل، كيصغر، كىو يندحر
 .االستعاذة ٔتلك الناس إلو الناس ﴿َمِلِك النَّاِس﴾

يأتي )): _عليو الصبلة كالسبلـ _ ذكركا حديث ركاه الطربم بأسانيد ال بأس هبا، يقوؿ فيها النيب 
فلو .  يف البداية بداية ا١تعركة، أنت تشوؼ حجمو كىو كاٞتبل((الشيطاف على اإلن اف ك يأة الجبل

 فبل يزاؿ ٮتنس حىت يصبح (3 )((خنس)) اإلنساف استعاذ با ((فإاا استعاا باهلل))تصورت ىذا ٘توت 
 .ىذا الذم يراؾ كال تراه. كالذبابة

كإذا غفل اإلنساف، كال راح كلع رل ٓتور، كال جاب رل خيطُت حطها يف حلقو، كال جاب رل 
خرابيط يصنعوهنا، لعب فيو كسول فيو األفاعيل، ال ٬تعلو يناـ، كال يأٌب أىلو، كيفعل بو األفاعيل الشيطاف، 

، كال يصنع شيء  .يصبح ٣تنوف ضائع يف حياتو. ك٬تعلو ال يعرؼ يصلي، كال يقرأ قرآف، كال يصـو

فبل يزاؿ ٮتنس كالذبابة يصبح، ىذا الذم كاف يف البداية . اذكر ا، استعذ با، قوة عظيمة عندؾ
 .كمصدر ذلك من داخل اإلنساف، ال داعي ٢تذا الرعب، كىذا ا٠توؼ، ال داعي لو. جببلن عظيمان 

                                                 

. 6: اٞتن (1)
 .4-1:  الناس(2)
. 23141: رقم حديث 365 ص/  5 ج مسنده يف حنبل ابن (3)
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ما رآؾ الشيطاف سالكاً فجاً )): ١تا نسمع النيب صلى ا عليو كسلم يقوؿ عن عمر بن ا٠تطاب
 كيف تفهم ىذا إال هبذا؟ عمر ال يتميز عن غَته بأنو مثبلن لو ٜتسة رؤكس، (1)((إَّل سلك فجاً  ير فجك
الناحية النفسية بطبيعتو، كرجولتو، كزاده ا . ال، عنده الناحية النفسية قوية جدان . كال يرل ما ال يرل الناس

 .بإٯتانو خَتان عظيمان 

. فتستطيع أف تصل إذل شيء من ذلك. الشيطاف الذم دٌكخ العادل ال يستطيع، مع أنو يراه كال يراه
عنواف ذلك تعزز بعزة ا، كاجعل ا٠توؼ كلو إذل ا سبحانو كتعاذل، كانظر كيف تصنع بالعادل ىذا كلو مو 

أما إذا . بس عادل الشياطُت، كل الشياطُت اإلنس اٞتن، يعملوف لك ستُت ألف مليوف حساب بعدين
 .قعدت ىكذا كفُت ك٘تشي

ْنُس َيُموُتوفَ ) . فاٟتي الذم ٯتوت ىو ا سبحانو كتعاذل.  حكم ا على كل ما سواه(َواْلِجنُّ َواإْلِ
انتزعت من نفسك ا٠توؼ من كل ما سول ا سبحانو كتعاذل، كجعلت معاذؾ كمبلذؾ .. فإذا انتزع ا

رب العا١تُت، كا ال يضرؾ شيء، كال ٗتشى من شيء، ككل ما تسمعو كتراه كىم، كا كىم، كال يركح 
أُعوُا ِبِعزَِّتَك الَِّذي ََّل )بعزتك . عند األطباء النفسيُت كيبدؤكف ٮتبطوف بو باٟتبوب ىذه، كيهلوسونو زيادة

ْنُس َيُموُتوفَ   . ينقلب اٟتاؿ من حاؿ إذل حاؿ(ِإَلَو ِإَّلَّ أَْنَت الَِّذي ََّل َيُموُت َواْلِجنُّ َواإْلِ

انتهى خبلص؟ . نكتفي هبذا القدر إذل اإلقامة، اإلقامة تقيم على كقت العادة ال تزيد كال دقيقة
 .نأخذ سؤالُت

 

: اْلسبلة
 

  ﴿قَاُلوْا يَا أَيػَُّ ا اْلَعزِيُز﴾في سورة يوسف " العزيز"ىذا يقوؿ  ما معنى كلمة : سؤاؿ

معٌت السيد، أك الشريف، أك ا١تتمكن يف ىذه : ىي لن ٗترج من أحد ا١تعاشل :جواب فضيلة الشيخ
 .األرض، يسمى عزيزان 

 

 .كىذه درس آخر يـو اٞتمعة القادمة، ىذه خطبة ٚتعة إف شاء ا يـو اٞتمعة_ 

 
                                                 

 ( .1/133 )اٟتكيم أخرجو (1)
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 ؟....انتشر في ىذا الزمن من يدعي علم الغيب في القنوات :سؤاؿ

كل من زعم أنو يعلم الغيب . يعٍت سبحاف ا ادعاء علم الغيب كفر :جواب فضيلة الشيخ
، أك أبراج، أك كف، أك كذا، أك بأسباب موىومة من استعانة ّتاف، أك ٨تو  لسبب مادم من قراءة ٧تـو

ٍب ىو كافر على الصحيح اقق أف علم الغيب من خصائص . ذلك، فهو أكالن كاذب، كاذب أفٌاؾ أشر
(  1)﴿ُقل َّلَّ يَػْعَلُم َمن ِفي ال ََّماَواِت َواْْلَْرِض اْلَغْيَب ِإَّلَّ اللَُّو﴾ا رب العا١تُت، علم الغيب من خصائص 

ٍب ىم ١تا يدعوف علم الغيب، ماذا يقولوف للناس؟ أنا أسأؿ . فيجب تكذيبهم، كرد إفكهم. سبحانو كتعاذل
 ماذا يقولوف للناس؟

أنت تقرأ األبراج قاؿ أنا برجي مثبلن إيش أحسن برج؟ شوفوا لنا برج . ١تا آٌب أنا أقوؿ اقرأ رل برج
العقرب أعوذ با من الشيطاف الرجيم، القوس مثبلن، كال اٟتوت، كال يقل لك كا إنت يعٍت . حلو كذا

كإذا حسبت حسابك بدقة، ستتفادل . مثبلن األسبوع القادـ سيأتيك خرب مزعج، كرٔتا يأتيك مكسب مارل
ىذه قراءات تقرأىا، ىذه عمره . أنا أقوؿ لك ىذا كبلـ من ما أقرأ أبراجك. مشاكل كثَتة رٔتا تعرض لك

 .أحد يعيش أسبوع دكف أف تأتيو مشكلة، دكف أف يأتيو خرب مزعج، دكف أف يأتيو خرب مفرح

ىكذا اٟتياة ما ٯتكن ٯتر عليك أسبوع دكف أف يأتيك من ىنا خرب يزعجك، كىنا خرب يفرحك، 
ما . ما ٗتلو اٟتياة منو، ىذه طبيعة اٟتياة.. كىنا مكسب مارل، كمن ىنا خسارة يف كذا، من ىنا مشكلة

فهو يعطيك كليات عامة تصيب يف الغالب، لكن ىل . داـ أنك حي يف األحياء، ما ٗتلو من شيء
يستطيع أف يقوؿ لك يـو االثنُت الساعة العاشرة سيصيبك حادث عند إشارة ا١تركر عند الشارع الفبلشل؟ ما 

ما يستطيع يقو٢تا؛ ألنو ال يعلم، ما يعرؼ، . يقدر، ما يقدر؛ ألنو يقو٢تا لك ما صار، طلع كذاب أمامك
 .فيعطيك أشياء كلية عامة

علي بن أيب طالب خرج يف غزكة من الغزكات، يف حرب ا٠توارج، كأتاه أحد ا١تنجمُت قاؿ يعٍت 
 .العقرب يف برج ٨تس النحوس، كماشل أعرؼ كذا، فاٟترب خاسرة

فكاف أعظم غزكة بورؾ لو فيها ىي . قاؿ نغزك بسم ا، كتكذيبان لك، كإنا إف شاء ا ١تنصوركف
كقصة . ما بورؾ لو يف غزكة مثلها، اليت  قيل لو انصرؼ عنها. ىذه، ١تا ذرأ ا بو شر ا٠توارج يف ذاؾ الوقت

 .عمورية مشهورة كا أعلم

                                                 

. 65: النمل (1)
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اللهم قنا شر . اللهم أ٢تمنا رشدنا. اللهم كفقنا ١تا ٖتب كترضى. كصلى ا كسلم على رسولو
 .اللهم صلي كسلم على عبدؾ كرسولك ٤تمد كآلو كصحبو. اللهم زدنا علمان كإٯتانان كيقينان . أنفسنا

 .كاألسبوع القادـ نعتذر إليكم، كنلتقي إف شاء ا فيما بعد كالسبلـ عليكم كرٛتة ا
 

 

 
 

الدرس العاشر 
 

٨تمد ا كنشكره كنستعينو كنستغفره، . بسم ا الرٛتن الرحيم. السبلـ عليكم كرٛتة ا كبركاتو
كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال شريك لو، كأشهد أف نبينا ٤تمدان عبده كرسولو، صلى ا عليو كعلى آلو 

 .كأصحابو كسلم تسليمان كثَتان 
أعتذر أكالن عن االنقطاع الذم حصل األسبوعُت السابقُت، كنواصل درسنا يف كتاب التوحيد من 

 .اٞتامع الصحيح
_      كاآليات اليت ذكرىا البخارم (بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ )كنا قد ابتدأنا يف 

 .يف ىذا الباب ا١تتعلقة بإثبات ىذه الصفة العظيمة من صفات ربنا تعاذل، كىي صفة العزة_ رٛتو ا 
كبقي الكبلـ عن اٟتديثُت ا١تسندين، اللذين . كتدارسنا ما يتعلق باآليات كاألحاديث ا١تعلقة

 .أخرجهما البخارم رٛتو ا يف ىذا الباب
ثَػَنا ُحَ ْيٌن اْلُمَعلُّْم ):  _رٛتو ا_ فقاؿ البخارم  ثَػَنا َعْبُد اْلَواِرِث َحدَّ ثَػَنا أَبُو َمْعَمٍر َحدَّ َحدَّ

ثَِني َعْبُد اللَِّو ْبُن بُػَرْيَدَة َعْن َيْحَيى ْبِن يَػْعَمَر َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأفَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َكاَف يَػُقوُؿ  َحدَّ
 .اٟتديث (َأُعوُا ِبِعزَِّتكَ 

فما شيرح حسب ما رجعت بُت كتب الشركح أصبلن، ٔتا . ىذا اٟتديث ظيلم حقيقة من قبل الشرٌاح
يف ذلك اٟتافظ ىنا يف الفتح، فإنو لو تقرؤكف عندكم، اٟتافظ تكلم عليو بكبلـ يسَت جدان يف أسطر قليلة، 

 ."األٯتاف كالنذكر"، كيف كتاب "الدعوات"كقد تقدـ الكبلـ عليو يف كتاب : "ٍب قاؿ
 ."األٯتاف كالنذكر"، كال يف كتاب "الدعوات"كاٟتقيقة أف اٟتديث ال كجود لو أصبلن يف كتاب 
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إال أف البخارم علقو يف كتاب . ال يوجد أصبلن يف البخارم كلو إال يف ىذا ا١توضع يف كتاب التوحيد
باب اٟتلف بعزة ا كصفاتو ككلماتو كقاؿ ابن "٥تتصر جدان يف باب ىناؾ إذا رجعتم إليو " األٯتاف كالنذكر"

كاٟتافظ نفسو ىناؾ قاؿ ىكذا ركاه . فقط" عباس كاف النيب صلى ا عليو كسلم يقوؿ أعوذ بعزتك
 .البخارم معلقان ىنا، أك ذكره معلقان 

. كقد ركاه البخارم موصوالن يف التوحيد، كسيأٌب شرحو ىناؾ، يعٍت ىنا يف التوحيد: "ٍب قاؿ اٟتافظ
" التوحيد"، كال يف "الدعوات"، كال يف "األٯتاف كالنذكر"، فأصبحت ال يف "األٯتاف كالنذكر"كىنا رجعنا إذل 

 .شيرح
قد يلتمس للحافظ عذر يف ذلك، تباعد ا١تسافات الزمانية؛ ألف الكتاب ىذا أخذ دىران طويبلن من 

فرٔتا ١تا كعد . يف الشرح، ٨تو ربع قرف من الزمن، ٜتسة كعشرين سنة_ رٛتو ا _ حياة اٟتافظ بن حجر 
. ، مضى على ذلك ثبلث، أربع، ٜتس عشر سنوات"التوحيد"بشرحو يف كتاب " األٯتاف كالنذكر"يف كتاب 

 .فلما جاء، ظن رٔتا، أك غلب على ظنو أنو سبق الكبلـ عليو، فأحاؿ على ما تقدـ
 .كلذلك ٭تتاج أف نقف قليبلن مع ىذا اٟتديث، يعٍت ٔتا ييسره ا عز كجل

يف صحيح  .البخارم يف إخراج ىذا اٟتديث، فاٟتديث متفق عليو_ رٛتو ا _ أكالن كافق مسلم 
كمسلم أخرج . يف آخر صحيح مسلم" كتاب الدعوات كاألذكار"مسلم أيضان يوجد يف موضع كاحد، يف 

 .اٟتديث بزيادات يف السند، كزيادات يف ا١تنت أيضان يف النص

أما الزيادة يف السند، فمسلم أخرج ىذا اٟتديث بنفس السند الذم أخرج بو البخارم اٟتديث، 
بزيادة شيخ، يعٍت دل ٮترجو مسلم من حديث أيب معمر؛ ألنو دل يدركو؛ كإ٪تا احتاج أف ٮترجو من طريق 

 .حدثنا معمر عن عبد الوارث، بنفس السند إذل ابن عباس: شيخ لو اٝتو اٟتجاج بن الشاعر قاؿ

الل م لك )): _صلى ا عليو كسلم _ قاؿ النيب : أكلو: كلفظ اٟتديث عند مسلم فيو زيادات
الشطر األكؿ ىذا  (1 )((أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوا بعزتك

ٍب يشتبك أك يلتقي مع نص . كلو من انفرادات مسلم عن شيخو اٟتجاج بن الشاعر دكف البخارم
أعوا بعزتك الذي َّل إلو إَّل أنت أف )): _عليو الصبلة كالسبلـ _ اٟتديث يف البخارم ابتداءن من قولو 

إذا استعذت با، البد .  ىذه أيضان زائدة عند مسلم، كىي مهمة جدان؛ ألهنا ىي ا١تستعاذ منو(2 )((تضلني

                                                 

 .  2717: رقم حديث 2086 ص/  4 ج صحيحو يف مسلم (1)

 .  2717: رقم حديث 2086 ص/  4 ج صحيحو يف مسلم (2)
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البد .. تستعيذ بو من شيء ما، من الفقر، من اٞتهل، من الكفر، من الذنوب، من الشياطُت، من الكفار
 .تستعيذ من شيء

أعوا بعزتك الذي َّل )): ىنا اٟتديث عند البخارم ما ذكر ا١تستعاذ منو، ذكر عند مسلم كىو قولو
 . فاالستعاذة من الضبلؿ، أك أف يقع يف الضبلؿ((إلو إَّل أنت أف تضلني

 أيضان من انفرادات مسلم، ((أنت الحي))ٚتلة . ((أنت الحي الذي َّل تموت)): زاد مسلم أيضان 
الذي َّل إلو إَّل أنت الذي َّل يموت والجن واإلنس )). كليست موجودة يف نص اٟتديث عند البخارم

 .متفق عليو( (يموتوف

كلذلك الذين ألفوا الكتب اٞتمع بُت الصحيحُت، كاٟتميدم مثبلن، كعبد اٟتق اإلشبيلي، يف ىذا 
 .ا١توضع احتاجوا أف يفرقوا

١تا ذكر مسند ابن عباس، ذكر ا١تتفق عليو من حديث " اٞتمع بُت الصحيحُت"اٟتميدم مثبلن يف 
ىذا لفظ مسلم : "فلما جاء ىنا ذكر ىذا اٟتديث بلفظ مسلم، ٍب قاؿ. ابن عباس، ما اتفق عليو الشيخاف

فاحتاج أنو فيو زيادات ". كأما لفظ البخارم فذكر ىذا اللفظ ا١تختصر كقاؿ كدل يزد البخارم على ما ذيكر
 . كثَتة كما ٝتعتم

ثَػَنا أَبُو َمْعَمرٍ ): قوؿ البخارم يف السند: ثانيان   قلت لكم يف شيوخ البخارم يف الصحيح اثناف (َحدَّ
أبو معمر، األشهر منهما كاألكثر ذكران يف الصحيح ىو أبو معمر القطيعي، كاٝتو إٝتاعيل بن إبراىيم 

 .ا٢تذرل، إماـ مشهور، كليس ىو ىذا

أما ىذا الذم معنا اآلف أبو معمر، اٝتو عبد ا بن عمرك ا١تنقرم التميمي، ذكر بالركاية، لكنو مقل 
 . جدان، كدل يرًك عنو مباشرة من أصحاب الكتب الستة سول البخارم كأبو داككد

لذلك قلت لكم قبل قليل، ركاه مسلم عن . أما مسلم كالبقية، فاحتاجوا أف يرككا عنو بواسطة
 .حجاج بن الشاعر، عن أيب معمر الذم ىو شيخ البخارم ىنا

ثَػَنا َعْبُد اْلَواِرثِ ): قاؿ . العنرب بطن من ٘تيم.  ىو ابن سعيد بن دكواف، أيضان ٘تيمي عنربم(َحدَّ
 .أخرج لو اٞتماعة، ثقة، إماـ مشهور

ثَػَنا ُحَ ْينٌ ) :قاؿ  .ىو ابن دكواف ا١تعلم (َحدَّ

ثَِني َعْبُد اللَِّو ْبُن بُػَرْيَدَة َعْن َيْحَيى ْبِن يَػْعَمرَ ): قاؿ  . أك يعمير، يف ا١تيم كجهاف(َحدَّ
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 ٨تن نشرح ما يفتح ا بو على لفظ (َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأفَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َكاَف يَػُقوؿُ )
 .البخارم؛ ألنو ىو مسؤكليتنا اآلف، كنذكر ما يتعلق بالزيادات عند مسلم إذا احتجنا لشيء من ذلك

 االستعاذة ىي طلب العوف، كىو (َأفَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َكاَف يَػُقوُؿ َأُعوُا ِبِعزَِّتكَ )
العوذ ىو تطلب ما يعيذؾ، كٯتنعك، ك٭تفظك من الوقوع يف مكركه ما، أك يصلك . االلتجاء، كاالعتصاـ

كلذلك اتفق علماء أىل السنة على أف االستعاذة إحدل أنواع العبادات العظيمة، اليت نتعبد هبا . مكركه ما
ٔتعٌت أننا ال ٬توز يف حقنا ٨تن ا١تسلمُت، ا١تؤمنُت با تعاذل، الذين نعتقد أف _ جل كعبل _ رب العا١تُت 

ال معاذ، كال . األمر كلو بيد ا سبحانو كتعاذل، ىو الذم ٯتلك األمور، كىو يدبرىا كيصرفها كيفما يشاء
 . ملجأ، كال مفزع من ا إال إذل ا سبحانو كتعاذل

فبل يقي من اآلثاـ، كال من الشركر، كال من العدك، كال من ا١ترض، كال من الفقر إال ا سبحانو 
كالعبادات اليت نصرفها كنتعبد هبا ربنا سبحانو . كتعاذل، فوجب عبادة أف تكوف االستعاذة من حقوؽ ا

 .كتعاذل

 كىذا يدؿ على (َأُعوُا ِبِعزَِّتكَ ): ىنا يعطينا ٪توذج يف ذلك بقولو_ عليو الصبلة كالسبلـ _ كالنيب 
أف ضد ذلك، ٔتعٌت االستعاذة بغَت ا، سيؤدم إذل صرؼ ىذه العبادة لغَت ا، كىذه إحدل صور الشرؾ 
با سبحانو كتعاذل، كالدليل الواضح على ذلك، ما كاف العرب يف اٞتاىلية يفعلونو كيصنعونو من ا٠ترافات 

العادل ا٠تفي _ اليت كانوا فيها، كالشركيات اليت كانوا يصنعوهنا، أهنم كانوا يستعيذكف ٔتلوؾ كعظماء اٞتاف 
 .٦تن ٖتت أيديهم كتصرفهم من سفهائهم_ الذم يعٍت ذكره يرعب الناس 

﴿َوأَنَُّو َكاَف : فجاء يف سبب نزكؿ قولو تعاذل يف سورة اٞتن ا١تشهور يف القرآف العظيم قولو تعاذل
نِس يَػُعوُاوَف ِبرَِجاٍؿ مَّْن اْلِجنّْ فَػَزاُدوُىْم رََىقًا﴾ ذكر الواحدم كغَته يف أسباب النزكؿ، أف  (1)رَِجاٌؿ مَّْن اإْلِ

نعوذ بعظماء أك كرباء أىل : العرب يف اٞتاىلية كانوا إذا سافركا فنزلوا كاديان، يقيلوف فيو أك يبيتوف فيو، قالوا
ىذا الوادم من شر سفهائو أك كما يقولوف، يعٍت يستعيذكف ٔتا يعتقدكنو أك يظنونو من ملوؾ اٞتاف 

 .ككربائهم، حىت يعيذكىم من تسلط كأذية سفهاء اٞتاف

فلما رأت اٞتن تذلل اإلنس ٢تم، كاستعاذهتم هبم، فرٔتا ليس يف ذلك الوادم إال سنكوح جاف ما 
ىذا شيء طبيعي إذا تذللت ألحد، استأسد عليك، ىذا شيء . عنده ال ملك كال شيء، فتسلط عليهم

                                                 

  .6: اٞتن (1)
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من طبائع الناس، كمن كاقع اٟتياة ا١تشهود، فاستأسدكا عليهم فزادكىم أذية كرىقان، كازدادكا أكلئك ٢تم رعبان 
 كخوفان، كالتجاء كاستعاذة

فذكر اٞتاف ىذا؛ ألف القرآف ٭تدث عن خطاب اٞتاف، أهنم كانوا يفعلوف ذلك باإلنس ١تا كانوا يف 
فدؿ ىذا على أف االستعاذة بغَت ا سبحانو كتعاذل من صور اٞتاىلية، كمن صور . اٞتاىلية يستعيذكف هبم

كاالستعاذة حق  سبحانو . الشرؾ اليت ال ٬توز ١تسلم يؤمن با سبحانو كتعاذل كاليـو اآلخر أف يفعلها
كتعاذل؛ ألهنا طلب ا١تلجأ كا١تفزع، كالذم ٯتلك األمور، كيدبرىا، كيصرفها، كيقي من كل شر، ك٬تلب كل 

 .خَت، اعتقادان عندنا كيقينان ىو ا رب العا١تُت سبحانو كتعاذل، ال اٞتاف، كال الشيطاف، كال غَته

 مناسب؛ ألف العوذ كطلب اللجوء ىو من ضعيف، فقَت، (َأُعوُا ِبِعزَِّتكَ ): كاختيار العزة يف قولو
٤تتاج، ال ٯتلك أف يدفع عن نفسو إذل قوم، قادر، عزيز، غالب، ٯتلك أف يدفع، كٯتلك كل شيء سبحانو 

 .كتعاذل

عليو _ فاختيار صفة العزة من صفات ا لتكوف ىي ا١تفزع، كا١تعاذ، كا١تلجأ يف كبلـ رسوؿ ا 
 .مناسب ٢تذا الوضع ك٢تذا اٟتاؿ_ الصبلة كالسبلـ 

 :ٖتقق يعٍت عند أىل السنة مقصدين شرعيُت كبَتين (ِبِعزَِّتكَ ): كقولو

كما ىو كاضح ككما ىو مقصود البخارم ىنا يف ىذا الباب، إثبات صفة العزة  : ا١تقصد األكؿ
الذم ىو أعلم ا٠تلق، كأعرفهم با، كأقداره _ عليو الصبلة كالسبلـ _ من كبلـ رسولو _ جل كعبل _ 

كىذا كاضح كما مر يف اآليات السابقة، كىذا اٟتديث من ضمن األدلة . سبحانو كتعاذل، ككماالتو كصفاتو
إلثبات ىذه الصفة العظيمة اٞتليلة، صفة العزة على معانيها اليت تكلمنا عليها يف الدرس ا١تاضي قبل أف 

 .نتوقف لبلنقطاع ا١تاضي

كا١تقصد الشرعي الثاشل، كىو مهم جدان، ٭تقق ألىل السنة مقصد أف كل صفات ا سبحانو 
كلذلك ساغ االستعاذة هبا؛ ألهنا لو كانت . كغَتىا.. العزة، كالرٛتة، كالعلم، كالكبلـ. كتعاذل غَت ٥تلوقة

 .٥تلوقة على ما يقولو الطوائف الضالة ا١تبتدعة من معتزلة، كمعطلة، كغَتىم، ١تا ساغ أف ييستعاذ ٔتخلوؽ

كلذلك يستدؿ أىل السنة كثَتان إلثبات أف الكبلـ كىو إحدل صفات الرب جل كعبل، كمنو القرآف 
من قاؿ )): كقولو مثبلن _ صلى ا عليو كسلم _ غَت ٥تلوؽ، باألحاديث الثابتة الكثَتة اليت عٌلمناىا النيب 

 أليس ىذا حديث ثابت يف (1)((حين يصبح وحين يم ي أعوا بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق

                                                 

 .  1022: رقم حديث 300 ص/  3 ج صحيحو يف حباف ابن (1)
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مسلم كغَته؟ فيستعيذ بكلمات ا، فدؿ على أف كلمات ا غَت ٥تلوقة؛ ألنو ال يسوغ شرعان يف كبلـ 
انتبهتوا . ىنا استعاذ بالعزة، ىناؾ استعاذ بالكلمات. أف يستعيذ ٔتخلوؽ_ صلى ا عليو كسلم _ النيب 

كلبل ال؟ كقد يستعاذ بغَتىا من صفات ا، ففيها مقصد إثبات الصفة، كفيها أف صفات ا كلها غَت 
عز كجل _ ٔتعٌت أف ا . ٥تلوقة، كصفات ا سبحانو كتعاذل ال أكلية ٢تا كما قررناه رٔتا يف دركس سابقة

 .دل يكن قط معطبلن عن صفة من صفاتو العظيمة، ٍب استفادىا بعد ذلك_ 

صفاتو قدٯتة ال أكؿ ٢تا، قدـ ذاتو سبحانو كتعاذل اليت ال أكؿ ٢تا، ىذا من اعتقادات أىل السنة 
 .ا١تشهورة

قلت قبل قليل أف أىل السنة .  أيضان مقصد توحيدم جليل عظيم(الَِّذي ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ أَْنتَ ) :كقولو
من عقائدىم ا١تشهورة، أف االستعاذة من صنوؼ العبادات اليت ال يسوغوف كال ٬توزكف ٖتت أم صورة 

 .صرفها لغَت ا، فهي توحيد، كعبادة االستعاذة با

﴿َوِإمَّا يَنَزَ نََّك ِمَن الشَّْيطَاِف إذا أردت أف تستعيذ، فاستعذ با سبحانو كتعاذل، على ما أمر ا 
 . (2)﴿فَِإَاا قَػَرْأَت اْلُقْرآَف فَاْسَتِعْذ بِالّلِو ِمَن الشَّْيطَاِف الرَِّجيِم﴾ (1)نَػْزٌغ فَاْسَتِعْذ بِالّلِو﴾

كصرفها لغَت . االستعاذة با حقو؛ ألنو ىو الذم ٯتلك كيقدر على أف يصرؼ عنك كيدفع عنك
 .ا جل كعبل سيهدـ ىذا األصل التوحيدم، كيدخل الشرؾ على ىذا ا١تستعيذ بغَت ا

.  ٭تقق ىذا ا١تقصد؛ ألف ىذا كبلـ نبوم(الَِّذي ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ أَْنتَ ): _عليو الصبلة كالسبلـ _ قولو 
  يف موضع االستعاذة؟(الَِّذي ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ أَْنتَ )فأدخل ىذا التهليل  (َأُعوُا ِبِعزَِّتكَ )ما عبلقة 

أف اإللو اٟتق الذم ٬تب أف ييعبد، كيوحد، ىو رب _ عليو الصبلة كالسبلـ _ لينبو، كيبُت، كيؤكد 
 .كىذه ىي إحدل صور العبادة كىي االستعاذة. _جل كعبل _ العا١تُت 

كاختار صفة العزة ١تناسبة اٟتاؿ، أنو يستمطر قدرة ا، كقوتو، كعزتو، ليدفع عن نفسو الشر، 
 .كالضبلؿ، كاإلٍب، ك٨تو ذلك

 .ىنا إال لذلك (الَِّذي ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ أَْنتَ )ال كجو لذكر ىذا التهليل 

                                                 

 .200: األعراؼ (1)
 .98: النحل (2)
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ىذه مثل اٟتكمة، أك ٦تكن ا١تقصد التفسَتم، الذم ذكره بعض أىل التفسَت يف اآلية اليت يف سورة 
عليو _ األعراؼ، كىي إحدل األدلة ا١تشهورة اليت يذكرىا العلماء، الدالة على عمـو رسالة رسوؿ ا 

 .للناس ٚتيعان؛ بل للجن كاإلنس إذل قياـ الساعة_ الصبلة كالسبلـ 

﴿ُقْل يَا أَيػَُّ ا النَّاُس : من األدلة ا١تشهورة يف ذلك، اآليات اليت يف سورة األعراؼ، قاؿ ا تعاذل
﴿ِإنّْي َرُسوُؿ الّلِو ِإلَْيُكْم َجِميعاً الَِّذي َلُو ُمْلُك ٍب أدخل التهليل  (1)ِإنّْي َرُسوُؿ الّلِو ِإلَْيُكْم َجِميعًا﴾

ما كجو إدخاؿ ىذه اٞتملة؟  (2)ال ََّماَواِت َواَْلْرِض َّل ِإلَػَو ِإَّلَّ ُىَو ُيْحيِػي َويُِميُت َفآِمُنوْا بِالّلِو َوَرُسوِلِو﴾
صدر اآلية إخبار، أمر من ا لرسولو أف ٮترب الناس . يسموهنا ٚتلة اعًتاضية بعض اللغويُت، ٚتلة اعًتاضية

اٞتملة تامة، فدخلت ٚتلة اعًتاضية فصلت ا١تقدمة عن نتيجتها،  ﴿ِإنّْي َرُسوُؿ الّلِو ِإلَْيُكْم َجِميعًا﴾
 ما كجو إدخاؿ ىذا ﴿الَِّذي َلُو ُمْلُك ال ََّماَواِت َواَْلْرِض َّل ِإلَػَو ِإَّلَّ﴾كاٞتملة االعًتاضية ىذه هتليل 

التهليل؟ تنبيو، ذكركا من اٟتكمة أنو تنبيو على أف ىذا الرسوؿ ىو الوحيد الباقي، كرسالتو ىي الوحيدة 
فأم طريق ييسلك غَت طريقو، كأم تعبد ييتعبد غَت تعبده، . الباقية، اليت تدؿ على طريق ا، كتوحيد ا

 .(الَِّذي ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ أَْنتَ )كأم منهج يينهج غَت منهجو، ال يؤدم إذل ٖتقيق 

البد من ٚتلة اعًتاضية البد، ٢تا فائدة، ىذا كبلـ قرآف ما ىو حشو ألفاظ، كىذا كبلـ نبوة أيضان 
كذلك، أدخل التهليل بُت االستعاذة، كما رتبوا عليها بعد ذلك من افتقار اٞتن كاإلنس إليها، كأهنم ال 

كإدخاؿ ىذا . ٯتلكوف أف يعيذ بعضهم بعضان؛ ألهنم ٚتيعان يف حكم الفقر كالفناء كا١توت كما سنذكر
التهليل كاضح جدان على أنو إشارة صر٭تة، صر٭تة يعٍت ليست حىت رٔتا بعيدة، أف ٖتقيق ال إلو إال ا، أك 
من ضوابطها، أك من فرائضها، أك من مقاصدىا، أف تكوف االستعاذة هبذا اإللو، يستعاذ بو سبحانو كتعاذل 

. (الَِّذي ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ أَْنتَ )فإذا استعيذ بغَته، ا٩تـر كاهندـ ىذا األصل اٞتليل، أصل . ألنو ال إلو إال ىو
 . يدؿ على ذلك(الَِّذي)كاالسم ا١توصوؿ 

 قٌدر سائل سألو (َأُعوُا ِبِعزَِّتكَ ): ١تا قاؿ. كأنو كما يقوؿ بعض اللغويُت قٌدر سؤاالن  (َأُعوُا ِبِعزَِّتكَ )
 ١تاذا تعوذ بعزة ا يا رسوؿ ا؟

 :ألنو ىو الذم ال إلو إال ىو، فيحقق مقصدين: فاٞتواب

 .كالشرؾ كما تعرفوف ال يغفره ا. أف أعبده؛ ألنو لو استعذت بغَته، أشركت بو فغضب علي

                                                 

 .158: األعراؼ (1)
 .158: األعراؼ (2)
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كلو استعذت بأىل األرض . لعلمي أنو ىو اإللو اٟتق، كبالتارل ىو الذم ٯتلك أف يعيذشل: كالثاشل
كلو أعاذشل ىو كعصمٍت، ما نفعٍت كلو اجتمع علي أىل األرض . كلهم، كدل يرد ىو أف يعيذشل ما أعاذشل

 .حراسة كحياطة ك٨تو ذلك

مقاصد جليلة كعظيمة أفادهتا ىذه اٞتملة اليت ٦تكن نسميها اعًتاضية، يف ىذا التهليل العظيم كىو 
 .(الَِّذي ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ أَْنتَ ) :قولو

 أيضان يعٍت ىذا كصف كما يسمونو ((أنت الحي الذي َّل يموت)):  يف مسلم(الَِّذي ََّل َيُموتُ )
يعٍت أىل العلم، كصف سليب، سلب عن ا صفة ا١توت، الداؿ على كماؿ اٟتياة كالقيومية؛ ألف السلوب 

 .إذا جاءت يف النصوص، ليست ض السلب كما يقرره علماؤنا؛ كإ٪تا إلثبات كماؿ ضد ا١تسلوب

فإذا قلت ا الذم ال ٯتوت؛ إ٪تا تريد أف تثبت كماؿ حياتو، كقيوميتو، كقوتو، فبل سبيل للموت 
  تثبت كماؿ العلم، كاإلحاطة ك٨تو ذلك، كما تنفي (1)﴿َّلَ تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوَّلَ نَػْوـٌ﴾حينما تقوؿ . عليو

 كما الوحدانية، كالصمدية، كتنفي العجز ال يعجزه شيء لكماؿ (2)﴿َما اتََّخَذ َصاِحَبًة َوََّل َوَلدًا﴾الصاحبة 
 .القدرة كالقوة كىكذا

كليس يف نصوص الشرع سلب ألجل السلب؛ كإ٪تا سلب ليضيف معٌت كماؿ ضد ا١تسلوب كما 
. (الَِّذي ََّل َيُموتُ ) ىذا كصفو ((أنت الحي)): ىنا

كالتوظيف ٢تذا الوصف، أك إدخالو ىنا ليعطي التماـ يف االستعاذة، أف اٟتي الذم ال ٯتوت، كال 
، كال يعجزه شيء يف األرض كال يف السماء، ىو األحق أف يستعاذ بو ٦تن ٯتوت، كيفٌت،  تأخذه سنة كال نـو

كيضعف، ك٬تهل، كيفقر، كلو ظهر أماـ الناس رٔتا يف صورتو مقتدر كقادر كمالك، فإف ىذه الصورة ال 
﴿ََّل َيْمِلُكوَف ِمثْػَقاَؿ َارٍَّة ِفي ال ََّماَواِت ٗتفي اٟتقيقة، ال ٗتفي حقيقة فقر اٞتن كاإلنس كا٠تلق كلهم، 

 .(3)َوََّل ِفي اْْلَْرِض﴾

ْنُس َيُموُتوفَ ) على اٞتن كاإلنس ٯتوتوف، _ عليو الصبلة كالسبلـ _  تنصيص النيب (َواْلِجنُّ َواإْلِ
كل ما رٔتا باقي يف نفوس العرب الذين ىم _ عليو الصبلة كالسبلـ _ لعلى أقوؿ كالعلم عند ا، ليجتث 

يعاٞتهم اآلف، كما بعد ذلك ٦تن كاف ترسبت يف أذىاهنم كعقو٢تم االستعاذة باٞتن، كأف اٞتن كأهنم ٯتلكوف 

                                                 

 .255: البقرة (1)
 .3: اٞتن (2)
. 22: سبأ (3)
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فيخربىم عليو الصبلة كالسبلـ أنو .. ا٠توارؽ كالقدرات ا٢تائلة، يفعلوف بنا ما يشاؤكف، كأف ىذا مًتسب يف
. كما أنكم أيها اإلنس ٘ترضوف، كتضعفوف، كٕتهلوف، كتغفلوف، ك٘توتوف

فبل . ففيهم من الفقر، كالضعف، كالقلة، كالذلة، كالفناء ما فيكم. اٞتن يشملهم ىذا اٟتكم القدرم
معٌت إذف إذل أف تستعيذ ٔتن ىو مساكم لك يف ىذا اٟتكم القدرم؛ ألف يعٍت الفقَت يستجَت بفقَت، ىذا 

لكنهم . أكالن من ا٠تلل الشرعي العظيم ا١توجب للشرؾ، كفيو فوات ا١تقصود، ما يعيذكنك، ما يعيذكنك
تسلطوا رىقان على العرب قدٯتان يف اٞتاىلية، كما رٔتا يتسلطوف اآلف على جهاؿ ا١تسلمُت؛ ألنو العقيدة 

ىذه، أك ا٠ترافة ىذه باألصح، اعتقاد أف اٞتاف يستطيعوف يفعلوف بنا ما يشاؤكف، كأهنم لو شاؤكا لقتلونا، 
 .كلو شاؤكا لفعلوا بنا، فيصبح يف أذىاف الناس رعب كخوؼ من ىذا العادل ا٠تفي

ييذكر ا، .. كٔتجرد ذكر اسم اٞتاف أك ىذا، يضطرب ا١تضطرب، كيرٕتف ا١ترٕتف ككأنك يعٍت
 فهمتوا كلبل ال؟ . كحدكد ا، كحرمات ا، ما يرؼ ٢تم، مشكلة ىذا الشرؾ ا٠توؼ دخلنا فيو إذف

أما قاؿ عن . كخشيناه حق خشيتو، ألخاؼ منك اٞتن كاإلنس_ جل كعبل _ كلو خفنا من ا 
 كماذا ٯتلك عمر من ((لو رآؾ الشيطاف سالكاً فجاً إَّل وسلك فجاً  ير فجك)): عمر بن ا٠تطاب

قدرات بدنية أك كذا زائدة على الناس؟ كىو يتعامل أك ٭تارب عدكان ال يراه عمر، كىو يراه، أم عنده 
قدرات زائدة رٔتا يف ظاىر اٟتاؿ، كمع ذلك ىو الفار ا٢تارب، ا٠تائف، ا١تذعور من عمر، ك٦تن ىم من 

 .طرازه، فانقلب يعٍت

بقدر ما ٗتشى ا، كبقدر ما تراقب ا، كبقدر ما يقع يف قلبك من توقَت ا، ٮتيف ا منك من 
﴿َفَلَ َتَخاُفوُىْم َوَخاُفوِف ِإف ُكنُتم  :كا يقوؿ يف القرآف. رٔتا ْتساباتك ا١تادية ال تستطيع أف تواجهو بشيء

فيعٍت ٬تب على ا١تسلم أف يعتز بعزة ا، كٯتؤل قلبو من خوؼ ا سبحانو كتعاذل، كمراقبتو،  (1)مُّْؤِمِنيَن﴾
ك٬تعل كل مبلذه، كعوذه، كاستعانتو با سبحانو كتعاذل، فبل ٮتاؼ ال من جاف، كال من إنساف، كال من 

 .شيء

نؤمن بو الشك، كىو ثقل مكلف . كنزيل ىذا الرعب الذم يف قلوب الناس كالعادل ىذا عادل اٞتاف
فانتبهوا . كإذا آمنا با حقان، خافونا أكثر ٦تا ٨تن رٔتا نتصور أننا ٩تافهم. مثلنا، ٬ترم عليو ما ٬ترم علينا

 .٢تذا

                                                 

 .175: آؿ عمراف (1)



 

 202 

كتاب التوحيد                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

ْنُس َيُموُتوفَ ): من ٚتلة فيما يظهر كالعلم _ عليو الصبلة كالسبلـ _ يف كبلـ النيب  (َواْلِجنُّ َواإْلِ
عند ا، ٖتقق ىذا ا١تقصود، فبل ترعب، كال ٗتف، كال تستعن ال ّتاف كال بغَتىم؛ ألنو حكم الفقر، 

فبالتارل يكوف من . كالفناء، كالقلة، كالذلة، كأنو ال ٯتلكوف مثقاؿ ذرة، يشملهم كما يشملك أنت ا١تستعُت
اٟتمق، كذىاب العقل مع ذىاب الدين، أف ييلجأ إليهم، كييستعاذ هبم، أك ييطلب منهم يعٍت شيئان ٦تا ال 

 .٬توز أف ييطلب إال من ا سبحانو كتعاذل

يف أسئلة جاءتو من أحد العلماء من مدينة _ رٛتو ا _ قرأت قدٯتان رسالة الشيخ الشوكاشل 
من ضمنها سؤاؿ يعٍت ىذا، كالشيء بالشيء يذكر، ما كنت يعٍت . أم من جنوب اٞتزيرة ىنا" ضمن"

 .٤تضر أف آٌب بو، كلكن ىو اآلف كرد

أين : ما أدرم لكن ا١تهم، من ضمن األسئلة..فخذكا الفائدة ىذه، ما أدرم تعتربكنو فائدة كال يعٍت
 يذىب القرين الذم كيكل باإلنساف من اٞتاف بعد موت اإلنساف؟

صلى ا _ قاؿ النيب . سؤاؿ ٚتيل ىاه؟ كل إنساف منا كيكل بو قرين من اٞتن، ىكذا يف تقدير ا
فيوكل ))من ىذا العادل عادل اٞتاف  (1 )((ما من مولود يولد من بني آدـ إَّل ولد قرينو)): _عليو كسلم 

 لو قرين ((حتى أنا)):  حديث عائشة أك غَتىا قاؿ((قالوا لو حتى أنت يا رسوؿ اهلل؟)) إلضبللو ((بو
 .(2 )((فَل يأمرني إَّل بخير)) أم القرين صار مسلمان ((إَّل أف اهلل أعانني عليو فأسلم))

قاؿ ذلك ١تناسبة أف عائشة قالت كلمة غمزت هبا ذرهتا أـ زينب، إذا كنتم تستحضركف اٟتديث، 
أو : جاءؾ شيطانك، قالت)) :أك  قاؿ ((جاءؾ قرينك)): _صلى ا عليو كسلم _ فقاؿ ٢تا النيب 

إذا غضبت يستغل الفرصة، .  يستغل الفرص((معنا؟ قاؿ ما من مولود من بني آدـ إَّل ومعو قرينو
جالس ينتظر ىكذا يًتبص . فيوقعك يف ستة سبع كلمات تودم دينك، كدنياؾ، كزكجتك يف ستُت دىية

 .بك الدكائر

كإذا فرحت، كخف عقلك شوية، كداؾ كماف يف شغلة ثانية أخس من األكذل كىكذا، كيوديك، 
 .فيعٍت استنصر با عليو. كيطلق نظرؾ ىنا، كأذنك ىناؾ، شغاؿ عليك ىكذا، يراقبك، متابع لك

فكتب ْتثان طويبلن الشوكاشل ما أدرم ! إذا مات ابن آدـ، قرينو ىذا ماذا يصنع؟ يأخذ تقاعد؟
سبحاف ا ما داعي لو، كأهنم ٬تتمعوف يف البحار، كيعٍت كذا، كيصبحوف جنود إضافيُت للشيطاف، كشغلة 

                                                 

. 658: رقم حديث 330 ص/  1 ج صحيحو يف خزٯتة ابن (1)
. 658: رقم حديث 330 ص/  1 ج صحيحو يف خزٯتة ابن (2)
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ْنُس َيُموُتوفَ )يعٍت  رٔتا يزيد عمره عليك يعٍت بضعو أياـ أك شهور . يعٍت خبلص اٞتواب كاضح (َواْلِجنُّ َواإْلِ
أك سنُت يف علم ا سبحانو كتعاذل، يذىب حيثما يذىب، كيكوف حيثما يكوف، كلكن حكمو الفناء 

 .ٯتوت

كلوال أف ا أعطى أباىم األكؿ إبليس، أعطى أباىم األكؿ إبليس حكم البقاء، لطواه حكم الفناء 
﴿قَاَؿ َربّْ لكنو طلب ا١تهلة _ عليو الصبلة كالسبلـ _ من ظهور الزماف األكؿ، كما طول أبانا آدـ 

َعُثوَف   ﴿ِإنََّك ِمَن اْلُمنَظرِيَن﴾:  لوال أف ا قاؿ لو(1)قَاَؿ فَِإنََّك ِمَن اْلُمنَظرِيَن﴾ (79)فَأَنِظْرِني ِإَلى يَػْوـِ يُػبػْ
 .لطواه حكم الفناء كما طول ا١تخلوقات األكذل يف الزماف األكؿ

أما األفراد تفٌت أجياؿ . فيجب أف نعتقد أف جنس اٞتن كاإلنس باقي يف األرض إذل قياـ الساعة
كتأٌب أجياؿ، تفٌت أجياؿ كتأٌب أجياؿ كيبقى اٞتنس، إذل أف يأٌب اليـو ا١توعود كيهلك اٞتميع، ٍب يبعثهم 

 .ا ليـو اٞتزاء كاٟتساب
 ماذا قلت أنت؟

 .......:..طالب

قطعان ال، قطعان ال ألنو يعٍت فيما يظهر من األحاديث أنو يعٍت ىو للببلء : جواب فضيلة الشيخ
فما يبقى؛ بل جاء يف بعض اآلثار، كذيكرت مرفوعة لكنها ال تصح، أنو أحرص، ىذا القرين . كالفتنة

أحرص ما يكوف على اإلنساف حاؿ الوفاة، أحرص ما يكوف عليك حىت رٔتا يربط لو كلمة يعٍت تفقد دنياؾ 
فإذا . كآخرتك يف اللحظات األخَتة ىذه، أحرص ما يكوف عليو عند الوفاة؛ ألنو ىي فرصتو األخَتة

لكن . فهذا يدؿ أنو باقي، ما بعد ذلك علمو عند ا. سٌلمك ا منها كما سلمك يف أيامك األكؿ ٧توت
 .أفراد عمـو اٞتاف كالشياطُت يفنوف، كٯتوتوف، ا أعلم كم يبقوف، كم يعمركف

 .أما اٞتنس، كما ىو يف حاؿ اإلنساف باقي إذل قياـ الساعة

 .تفضل اقرأ ما بعده

قاؿ اإلماـ أبو عبد ا . اٟتمد ، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا كعلى آلو كصحبو كمن كااله
ثَػَنا ُشْعَبُة َعْن قَػَتاَدَة َعْن أََنٍس َعْن ): _رٛتو ا _ البخارم  ثَػَنا َحَرِميّّ َحدَّ ثَػَنا اْبُن أَِبي اْْلَْسَوِد َحدَّ َحدَّ

ثَػَنا َسِعيٌد  ثَػَنا َيزِيُد ْبُن زُرَْيٍع َحدَّ النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ يُػْلَقى ِفي النَّاِر ح و قَاَؿ ِلي َخِليَفُة َحدَّ
َعْن قَػَتاَدَة َعْن أََنٍس ح َوَعْن ُمْعَتِمٍر َسِمْعُت أَِبي َعْن قَػَتاَدَة َعْن أََنٍس َعْن النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم 
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َزِوي بَػْعُضَ ا ِإَلى  قَاَؿ ََّل يَػَزاُؿ يُػْلَقى ِفيَ ا َوتَػُقوُؿ َىْل ِمْن َمزِيٍد َحتَّى َيَضَع ِفيَ ا َربُّ اْلَعاَلِميَن َقَدَمُو فَػيَػنػْ
بَػْعٍض ثُمَّ تَػُقوُؿ َقْد َقْد ِبِعزَِّتَك وََكَرِمَك َوََّل تَػَزاُؿ اْلَجنَُّة تَػْفُضُل َحتَّى يُػْنِشَئ اللَُّو َلَ ا َخْلًقا فَػُيْ ِكنَػُ ْم 

 .(َفْضَل اْلَجنَّةِ 

ثَػَنا اْبُن أَِبي اْْلَْسَودِ ): _رٛتو ا _ قوؿ البخارم   ىو أبو بكر عبد ا بن ٤تمد البصرم، (َحدَّ
 .اٟتافظ، كاف قاضي  ٫تداف يف زمنو

ثَػَنا َحَرِميّّ ): قاؿ  . ىو بن عيمارة بضم العُت(َحدَّ

ثَػَنا ُشْعَبةُ ): قاؿ  . ابن اٟتجاج اإلماـ ا١تشهور(َحدَّ

 .قتادة بن دعامة السدكسي (َعْن قَػَتاَدَة َعْن أََنٍس َعْن النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ )
 . ابن مالك(أََنسٍ )

 حرؼ يدؿ على أف البخارم (ح)، (َعْن النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ يُػْلَقى ِفي النَّاِر ح)
 :ٖتوؿ من السند ىذا الذم ٝتعناه إذل سند ثاشل فقاؿ

خليفة ىو شيخ البخارم، خليفة بن خىيَّاط العيٍصفيرم، البصرم، حافظ مشهور،  (وقَاَؿ ِلي َخِليَفةُ )
لكن دل . كاف ييلقب شباب بفتح الشُت كالباء شىبىاب، كاٝتو خليفة بن خياط العصفرم، شيخ للبخارم

 (قاؿ رل خليفة): ٮترج لو البخارم يف ىذا الصحيح إال ٨تو سبعة أك ٙتانية مواضع، كفيها ٚتيعان هبذه الصيغة
" حدثنا"دل يقل قط يف ا١تواضع السبعة أك الثمانية اليت ذكر البخارم فيها شيخو خليفة بن خياط بصيغة ال 

 .يف كل ا١تواضع" قاؿ رل خليفة: "؛ كإ٪تا يقوؿ"أخربنا"كال 

ما يأخذه عن بعض شيوخو من اٟتديث، إذا _ رٛتو ا _ قاؿ العلماء سبب ذلك، أف البخارم 
أخذه عنهم يف ٣تالس ا١تذاكرة ا٠تاصة، بعض ا١تشايخ، بعض العلماء، ٮتص بعض من يقصدىم ٔتجالس 

خاصة، ١تا يرل فيهم من فضل كعلم، كالبخارم خصو شيخو خليفة ٔتجالس خاصة، ليس فيو إال ىو كىو 
فرٔتا ٝتع منو بعض األحاديث يف تلك اجملالس ا٠تاصة، فاصطلح، صار عنده اصطبلح البخارم إذا . فقط

احتاج أك أراد أف يدخل شيئان ٦تا ٝتعو من بعض شيوخو يف ٣تالس ا١تذاكرة ا٠تاصة، ٮترجها هبذا 
ٗتص ما يأخذه عن " أخربنا"، ك"حدثنا"؛ ألف "أخربنا"، ك"حدثنا"كال يقوؿ  (قاؿ رل خليفة): االصطبلح

 .شيوخو يف ٣تالس التحديث العامة، اليت ينتصب فيها الشيوخ لئلٝتاع كالتحديث
ىذا ىو جواب كل األئمة أك كبلمهم، ماخبل أك ماعدا عبد الرٛتن بن منده األصبهاشل، اٟتافظ 

ا١تشهور، فإنو اٗتذ من عبارة البخارم ىذه، ك٢تا نظائر يف الصحيح عن شيوخ آخرين، منو اٟتديث ا١تشهور 
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عن شيخو عثماف بن ا٢تيثم، اٟتديث ا١تشهور الذم حديث أيب ىريرة يف قصة السارؽ الذم يأٌب يسرؽ من 
 .التمر

يعٍت  ((وكلني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بصدقة الفطر)): حديث أيب ىريرة تعرفونو قاؿ
فجاء سارؽ في الليل يحثو من التمر ))أليب ىريرة  ((تمر جمعو الناس قاؿ احرسو))قاؿ احرس صدقة 

فلما أصبح قاؿ لو النبي صلى . ي رؽ، فأخذه أبو ىريرة فشكا الحاجة والعياؿ وكذا، فرؽ لو فأطلقو
اهلل عليو وسلم ما فعل أسيرؾ البارحة، يقوؿ لو النبي صلى اهلل عليو وسلم، قاؿ شكا الحاجة 

 فجاء في الليل نفس جاء ي رؽ أخذه أبو ىريرة، .فعلمت أنو سيعود. قاؿ كذبك وسيعود. والعياؿ
في المرة اْلخيرة قاؿ أنت كذوب ما تتوب . ثَلث مرات يصنع بو الك. فأيضاً شكا الحاجة فرؽ
أعلمك شيء ينفعك اهلل بو وتطلقني فقاؿ لو اقرأ آية الكرسي فإنو َّل : فقاؿ. أنت، ثَلث مرات تأتي

يزاؿ عليك من اهلل حافظ وَّل يقربك شيطاف حتى تصبح فلما أخبر ب ا النبي عليو الصَلة وال َلـ 
أخرجو البخارم  (1 )((قاؿ صدقك وىو كذوب أَّل تعلم يا أبا ىريرة من تخاطب منذ ثَلث ااؾ شيطاف

: ىذا اٟتديث الذم ٝتعتم اآلف يف ثبلث مواضع يف الصحيح، يف كل ا١تواضع الثبلثة ٕتد البخارم يقوؿ
فدؿ على أنو أخذ ىذا اٟتديث من شيخو . يف كل ا١تواضع الثبلث. شيخو" قاؿ رل عثماف بن ا٢تيثم"

 .عثماف بن ا٢تيثم يف ٣تلس خاص بينو كبينو، فيعٍت اختار البخارم ىذه الصيغة لئلشعار بذلك

فابن منده عبد الرٛتن يقوؿ ال، ىذا عٌده نوع من التدليس، كيعٍت صٌنف اإلماـ البخارم يعٍت 
ضمن من يتعانوف أك يتعاطوف التدليس، فيقوؿ ىو رٔتا ما ٝتعو من شيخو مباشرة، ٝتعو من شخص آخر 
عن الشيخ، فأسقط ىذا الشيخ اآلخر الذم رٔتا ىو ضعيف، أك ٣تهوؿ، أك كذا، كأتى بعبارة ٤تتملة، ىذا 

كيعٍت رفض اٟتفاظ كالعلماء ىذا الكبلـ البن منده، كعدكه يعٍت شطحة " قاؿ رل: "كبلـ ابن منده يف قولو
 .ال داعي ٢تا؛ ألنو لو كاف ىذا الكبلـ صحيح، يكوف ىذا كذب

كا١تشكلة طعن يف األئمة هبذا .  كىو دل يقل لو، كاف كذبان (قَاَؿ ِلي َخِليَفةُ ): إذا قاؿ البخارم
كمن يعلم منا أف البخارم أخذ ىذا .  تدؿ على إتقاف عارل جدان، ما استجاز(قَاَؿ ِلي): التصرؼ؛ بل عبارة

ىؤالء األئمة، يعٍت كبار ثقات، يؤدكف أمانة، ! من يعلم؟... اٟتديث من شيخو يف ٣تلس مذاكرة كال يف
 فهمتوا كلبل ال؟. يشعركف ٔتسؤكليتها أماـ ا، مو أمامي كال أمامك كال ذكركنا كال فكركا فينا أصبلن 

                                                 

  . ، باب فضل سورة البقرة4624: صحيح البخارم، رقم (1)
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فما يأخذه من شيوخو يف ٣تالس ا١تذاكرة، كاحتاج أف يذكر شيئان منو يف الصحيح لفوائد معينة، 
يعٍت ابتكر لو ىذه العبارة ا١تشعرة بأف ىذا ليس ٦تا ٝتعو من شيوخو يف ٣تالس التحديث؛ كإ٪تا أخذه عنهم 

 ماذا قاؿ خليفة؟.  ابن خياط العصفورم(قَاَؿ ِلي َخِليَفةُ )يف بعض اجملالس ا٠تاصة، فبعبارة 

ثَػَنا َيزِيُد ْبُن زُرَْيعٍ )  . العىٍيشي التميمي، أبو معاكية البصرم(َحدَّ

ثَػَنا َسِعيدٌ ): قاؿ أكثق الناس يف : "قاؿ اإلماـ أٛتد.  ىو ابن أيب عركبة، سعيد بن أيب عركبة(َحدَّ
 ".سعيد بن أيب عركبة يزيد بن زريع

. كعند اٟتافظ كغَته، أف ىذا ىو سبب إدخاؿ البخارم سند خليفة، كما ىو ٤تتاج لسند خليفة
عنده اٟتديث مركم أصبلن من طريق السند األكؿ كلبل ال؟ موجود اٟتديث بالتحديث كاإلخبار، ما ىو 

فما علة ذكره لو؟ علة ذكره لو أنو ٯتلك خليفة سند، فيو من القوة، كالوجاىة، . ٤تتاج لطريق خليفة أصبلن 
كالعلو، ما ٬تعل ذكره ٦تا يسند أسانيد األحاديث األخرل كيقويها كيرفعها، كىو أنو يركيها عن يزيد، عن 

 ".  أكثق الناس يف سعيد ىو يزيد بن زريع: "_رٛتو ا _ سعيد بن أيب عركبة، كقد قاؿ اإلماـ أٛتد 

 بعد أف ذكر البخارم سنده عن شيخو خليفة بالصيغة اليت عرفنا، كعرفنا (َعْن قَػَتاَدَة َعْن أََنٍس  ح)
 ىنا ٬تب أف (ح َوَعْن ُمْعَتِمرٍ )النكتة يف إدخا٢تا، إدخا٢تا بسند خليفة، ٖتوؿ إذل سند ثالث آخر فقاؿ 

تعيد فتقوؿ، يعٍت تقديران ذىنيان قاؿ رل خليفة أيضان عن معتمر؛ ألف خليفة بن خياط لو يف ىذا اٟتديث 
 .الشيخ األكؿ يزيد بن زريع، كالثاشل ا١تعتمر بن سليماف: شيخاف

ففي كل ا١توضعُت قاؿ، ا١تفركض يقوؿ ىكذا قاؿ رل خليفة، نص على ذلك أبو اٟتجاج ا١تزم يف 
 ".األطراؼ"

معتمر ىو ابن سليماف، شيخ خليفة يف السند الثالث، كىو شيخ شيخ البخارم على الًتتيب الذم 
 .كىو معتمر بن سليماف بن طرخاف التيمي. ذكرنا

معمر كثَت، أما معتمر . ليس يف رجاؿ الكتب الستة من اٝتو معتمر سواه: خذكا ىذه الفائدة
بصيغة اسم الفاعل من االعتمار، ال يوجد يف رجاؿ الكتب الستة أحد سول معتمر بن سليماف بن طرخاف 

 الذم ىو اإلماـ التابعي ا١تشهور سليماف بن طرخاف التيمي، (َسِمْعُت أَِبي)التيمي، إماـ ابن إماـ، أبوه 
 ._رحم ا اٞتميع _ أحد العٌباد الصاٟتُت كالعلماء األفراد 

كيف كل .  ظهر باألسانيد الثبلثة أف مدار اٟتديث على قتادة السدكسي(َعْن قَػَتاَدَة َعْن أََنسٍ )
 .ا١تواضع الثبلثة دل يصرح قتادة بالسماع كالتحديث من أنس، كقتادة ٦تا عدكه يف ا١تدلسُت
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فما الذم اغتفر للبخارم إدخالو ىذا . كالقاعدة يف ا١تدلس، البد أف يظهر السماع كإال تكوف علة
 اٟتديث، كبكل األسانيد الثبلثة ينتهي إذل قتادة، كىو دل يصرح يف الثبلث مواضع بالتحديث؟

فإف العلماء الذين قالوا بأف قتادة ٦تن يتعاسل . ىو السند األكؿ، كىو ركاية شعبة عن قتادة: اٞتواب
التدليس، فتشملو قاعدة أف ا١تدلس البد أف يصرح بالسماع كإال تكوف علة، استثنوا ما يركيو شعبة عن 

 !ك١تاذا استثنوا ما يركيو شعبة عن قتادة؟ ىي كذا بس جالسُت يستثنوف؟. قتادة

ىذا شعبة ىذا إماـ يعٍت، كنت أتتبع فم . دعوا حديث قتادة، فأنا طبيبو: "ال، شعبة رٛتو ا قاؿ
فما يركيو شعبة عن . قتادة، فإذا ٝتعتو قاؿ حدثنا أك أخربنا أك ٝتعت قٌيدت، ما قاؿ أحدان منهم ما قيدت

 . انتهى" قتادة ٖتملو على السماع كلو دل ٕتد التصريح

يعٍت يف النار، حديث مشهور مركم  (َعْن النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ ََّل يَػَزاُؿ يُػْلَقى ِفيَ ا)
باب قولو "، يف كتاب التفسَت "ؽ"يف تفسَت " ؽ"يف مواضع يف الصحيح، أشهرىا ا١توضع الذم يف سورة 

ًٍت كىتػىقيوؿي ىىٍل ًمن مَّزًيدو﴾: تعاذل  . كىي تقوؿ ىل من مزيد(﴿يػىٍوـى نػىقيوؿي ٞتًىهىنَّمى ىىًل اٍمتىؤلى

 من حصب النار من اٞتاف، كاإلنس، كاٟتجارة، كمن استحقوا دخوؿ النار، (ََّل يَػَزاُؿ يُػْلَقى ِفيَ ا)
 . يلقى فيها كىي تقوؿ ىل من مزيد

عافانا ا _  النتهاء الغاية، ٔتعٌت حىت إذا انتهى من يستحق أف يكوف من حصب النار (َحتَّى)
 .من اٞتاف، كاإلنساف، ك٨تو ذلك، كما بقي أحد يدخلها كىي ال تزاؿ تقوؿ ىل من مزيد_ كإياكم 

يينصب  (حىت) يضع البد أف تفتحها ىكذا منصوبة؛ ألف الفعل ا١تضارع إذا سبقتو (َحتَّى َيَضعَ )
 .كما يقولوف" حىت"بأف ا١تضمرة بعد 

قدمو، كجاءت : ىذه العبارة جاءت يف كتب السنة بلفظُت (َحتَّى َيَضَع ِفيَ ا َربُّ اْلَعاَلِميَن َقَدَموُ )
فرجلو كىي صحيحو موجودة يف كتاب التفسَت يف صحيح البخارم، تلغي التأكيل الذم تأكلو . بلفظ رجلو

قالوا قدمو، أم ما يقدمو ا ٦تا يشاء؛ ألنو كرب عليهم بعض الطوائف كالفرؽ أف . بعض ا١تتأكلُت للصفات
لشبهة أف ذلك يقتضي ٕتسيمان، كتشبيهان، . يثبتوا  الصفات، اليت منها الصفات الذاتية، كاليت منها القدـ

ك٨تو ذلك، كأىل السنة ىذا ٦تنوع عندىم؛ ألف التشبيو أصبلن مغلق بابو، ال يف الصفات الفعلية، كال يف 
 .الصفات العقلية، كال يف حىت الوجود، كجود ا ليس كوجودنا، كالبد من إثبات الوجود يف النهاية

يعٍت لو مشيت مع ا١تعطل للصفات إذل أف يبقى ىل ا موجود أك غَت موجود؟ البد أف يقوؿ ا 
 .كالوجود صفة، فيقاؿ لو ىل كجوده كوجودم ككجودؾ؟ قطعان ال. موجود كإال خرج يصبح إٟتاد تاـ
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ففي النهاية أثبت شيئان من الصفات، كلو على األقل شيء يف صفة الوجود، مع قطع أف يكوف 
 .كجوده مشابو لوجودنا؛ ألف كجود ا دل يسبق بالعدـ، كال يلحقو الفناء، كال يطرقو النقص كالعجز

ك٨تن لسنا كذلك، كجودنا سيبق بفناء كبعدـ، كيلحقو فناء، كىو ناقص، ناقص، كجودنا ناقص، 
 .مفتقرين باستمرار، كا غٍت باستمرار سبحانو كتعاذل

كبالتارل قس على ىذا القانوف من بداية صفة الوجود، إذل أف تنتهي إذل الصفات الذاتية، ترل أف 
 .األمر ليس فيو يعٍت تلك الشبهة

فما جاء منو، كلسنا ٨تن أعلم با منو، كال أتقى ، كال أعلم ٔتا ٬توز أف يضاؼ إذل ا أك 
ينسب إليو منو جل كعبل، كمن رسولو عليو الصبلة كالسبلـ، فنحن مطمئنوف إذا ثبت النص، كصحت 

 .أسانيده، كاستقرت، كركاه األئمة الثقات األتباع، ىذا ال إشكاؿ يف ذلك

فتأكيل قدـ ٔتا يقدـ، يرفعو كيدفعو ركاية رجلو، فبل ٖتتمل أم تأكيل ركاية رجلو، إال عدا ا١تكابرة 
 على اٟتقيقة، ك سبحانو قدماف على ما يليق بو، ال نعلم (َيَضَع ِفيَ ا َربُّ اْلَعاَلِميَن َقَدَموُ  )كالعناد، فػ

 .كيفيتها، كال نعلم كيفية صفاتو سبحانو كتعاذل

عند ذلك تنزكم، _ رضي ا عنهم _ قاعدة مشهورة يتداك٢تا أىل السنة من أياـ الصحابة 
 .كتتضامن، كتصغر أماـ قدرة ا كعزتو سبحانو كتعاذل

﴿َوَلمَّا َجاء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا موسى صلى ا عليو كسلم ١تا سأؿ رؤية ا، ١تا كعده ربو يف الطور 
 ٕتل يعٍت يسَتان، هتاكت (1)وََكلََّمُو رَبُُّو قَاَؿ َربّْ َأرِِني أَنظُْر ِإلَْيَك قَاَؿ َلن تَػَراِني َولَػِكِن انظُْر ِإَلى اْلَجَبِل﴾

 .اٞتباؿ، كساخت األرض، كخر موسى صاعقان، ما يقـو لقدرة ا كجربكتو شيء سبحانو كتعاذل

فاٞتحيم النار العظيمة ىذه اليت ال تزاؿ ييلقى فيها كىي تقوؿ ىل من مزيد، كيلقى فيها كتقوؿ ىل 
 (( رس الكافر في النار مثل جبل أحد)): _عليو الصبلة كالسبلـ _ من مزيد، يلقى فيها ماذا؟ يقوؿ 

ما بين )) جليتو يعٍت ((ومقعده))ضرس الكافر يف النار ضرسو ْتجم جبل أحد، ! شوؽ ا١تصيبة ىذه (2)
الركاية عند مسلم  ((وكثف جلده)).  البيضاء ناحية يف طرؼ ا١تدينة بعيدة جدان ((المدينة إلى البيضاء
 غلظ اٞتلد، كيلقى فيها أمم هبذه األحجاـ عافانا (3 )((كثف جلده سبعوف اراعاً ))كفيها ركايات أخرل، 

                                                 

  .143: األعراؼ (1)
. 8327: رقم حديث 328 ص/  2 ج مسنده يف حنبل ابن (2)
. 8327: رقم حديث 328 ص/  2 ج مسنده يف حنبل ابن (3)
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فبل يزكيها، كال . ا كإياكم، كىي تقوؿ ىل من مزيد ىل من مزيد، كمعهم اٟتجارة، شيء عظيم مهوؿ
يطامنها إال أف يضع ا فيها قدمو، فتنزكم، يعٍت يتطامن بعضها إذل بعض، كتنزكم لتجلي ا ٢تا، 

 .   ككضعو، كإرغامو ٢تا بوضع قدمو فيها جل كعبل

، ((قط قط))بالداؿ، أك بالطاء : ىذه الكلمة جاءت يف كتب السنن بلفظتُت (ثُمَّ تَػُقوُؿ َقْد َقدْ )
 : كيف القراءة كجهاف ((قد قد))ك

 ،إما السكوف قٍد قٍد، كقٍط قٍط 

  أك الكسر بدكف تنوين كال إشباع قًط قًط، أك قًد قًد، كىي من أٝتاء األفعاؿ، ال معٌت ٢تا
تشعر ". ىيهات ىيهات"يف ذاهتا، ىي ما ٢تا معٌت، ما ترجع تشوؼ إيش تركيبها، مثل 

 . تشعر بطلب الزيادة مثبلن " إيو. "ىيهات ىيهات ١تا توعدكف: باالستبعاد" ىيهات ىيهات"

فأٝتاء األفعاؿ من ىذا النوع ال . يعٍت اكتفيت، أك حسيب، أك يكفي، أك عبارة ٨توىا (َقْد َقدْ )
إذا ". قد قد"، أك "قط قط"معٌت ٢تا يف ذاهتا، لكنها كلمات ٤تددة ىي تيستخدـ إذا أرادت االكتفاء تقوؿ 

 .إذا أردت ا١تزيد تقوؿ إيوو، أم زدنا ك٨تو ذلك، اسم فعل يسمى. ىيهات ىيهات: أردت االستبعاد تقوؿ

 أقسمت النار كىذا موضع الشاىد إلدخاؿ ىذا اٟتديث يف ىذا الباب، أف النار (ِبِعزَِّتَك وََكَرِمكَ )
أنت عذايب )): العظيمة كىي خلق من خلق ا سبحانو كتعاذل، قاؿ ا تعاذل يف اٟتديث القدسي للنار

﴿النَّاُر َوَعَدَىا اللَُّو الَِّذيَن َكَفُروا َوبِْبَس فهي جند من جند ا ( (أعذب بك من أشاء من عبادم
٭تكي كبلمها، كىذه أمور غيبية ال _ صلى ا عليو كسلم _ فأقسمت بعزة ا، كالنيب  (1)اْلَمِصيُر﴾

تيعرؼ إال بإخبار األنبياء، فدؿ على إثبات صفة العزة، كأف بعزة ا ينقهر كل عظيم ٔتا فيو اٞتحيم 
 يعٍت صفات ا كما (ِبِعزَِّتَك وََكَرِمكَ ) .العظيمة ىذه اليت ال  يكفيها شيء، كلو ألقي فيها ا٠تلق ٚتيعان 

 .قررنا كلها يسوغ اٟتلف هبا، كاإلقساـ هبا، كاالستعاذة هبا

اٞتنة ال يزاؿ فيها  (َوََّل تَػَزاُؿ اْلَجنَُّة تَػْفُضُل َحتَّى يُػْنِشَئ اللَُّو َلَ ا َخْلًقا فَػُيْ ِكنَػُ ْم َفْضَل اْلَجنَّةِ )
متسع، يدخلها من ا٠تلق من يعلم ا دخو٢تم، كال يزاؿ فيها ْتبوجة كمتسعان، فييمؤل ىذا ا١تتسع منها ٓتلق 

 .ينشئهم ا، يسكنهم فضوؿ اٞتنة

 بعض ركاة اٟتديث انقلب عليو اٟتديث، .ىذا اٟتديث ٯتثلوف لو العلماء بباب اٟتديث ا١تنقلب
 كىي تقوؿ ىل من مزيد حىت يضع فيها اٞتبار قدمو نةال يزاؿ يلقى يف اجل): ىكذا شغلة كلها، فقاؿ

                                                 

 .72: اٟتج (1)
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يعٍت ٠تبط كل شيء،  ( فضوؿ فينشيء ا ٢تم نشئن فيسكنهم فضوؿ النارنارفتنزكم كال يزاؿ يبقى يف اؿ
ىذا يسمونو اٟتديث ا١تنقلب، انقلب على الراكم، قد يقع ذلك ينقلب فيقلب ما حقو يعٍت التقدصل، كما 
حقو التأخَت، ٯتثلوف لو أف بعض ركاة اٟتديث، كليسوا منهم أحد ٦تن ىم معنا يف األسانيد انقلب عليو 

 .اٟتديث

 .اقرأ الباب.  كىذا يعٍت كاضح(ِبِعزَِّتَك وََكَرِمكَ ): موضع الشاىد قولو
 

 بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى َوُىَو الَِّذي َخَلَق ال ََّمَواِت َواْْلَْرَض بِاْلَحقّْ 
 

 بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى َوُىَو الَِّذي َخَلَق ال ََّمَواِت َواْْلَْرَض بِاْلَحقّْ ): _رٛتو ا _ قاؿ 
ثَػَنا ُسْفَياُف َعْن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن ُسَلْيَماَف َعْن طَاُوٍس َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِ َي اللَُّو  ثَػَنا قَِبيَصُة َحدَّ َحدَّ
ُ َما قَاَؿ َكاَف النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َيْدُعو ِمْن اللَّْيِل اللَُّ مَّ َلَك اْلَحْمُد أَْنَت َربُّ ال ََّمَواِت  َعنػْ

َواْْلَْرِض َلَك اْلَحْمُد أَْنَت قَػيُّْم ال ََّمَواِت َواْْلَْرِض َوَمْن ِفيِ نَّ َلَك اْلَحْمُد أَْنَت نُوُر ال ََّمَواِت َواْْلَْرِض 
قَػْوُلَك اْلَحقُّ َوَوْعُدَؾ اْلَحقُّ َوِلَقاُؤَؾ َحقّّ َواْلَجنَُّة َحقّّ َوالنَّاُر َحقّّ َوال َّاَعُة َحقّّ اللَُّ مَّ َلَك َأْسَلْمُت َوِبَك 
آَمْنُت َوَعَلْيَك تَػوَكَّْلُت َوِإلَْيَك أَنَػْبُت َوِبَك َخاَصْمُت َوِإلَْيَك َحاَكْمُت فَاْ ِفْر ِلي َما َقدَّْمُت َوَما َأخَّْرُت 
ثَػَنا ُسْفَياُف ِبَ َذا َوقَاَؿ أَْنَت  ثَػَنا ثَاِبُت ْبُن ُمَحمٍَّد َحدَّ ُرَؾ َحدَّ َوَأْسَرْرُت َوَأْعَلْنُت أَْنَت ِإَلِ ي ََّل ِإَلَو ِلي َ يػْ

 .(اْلَحقُّ َوقَػْوُلَك اْلَحقُّ 
ا٠تلق يف لغة العرب ييطلق  (بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى َوُىَو الَِّذي َخَلَق ال ََّمَواِت َواْْلَْرَض بِاْلَحقّْ )

 :كيراد بو معنياف اثناف

تقدر . كالتقدير أمر ذىٍت يرجع إذل العلم. العرب تقوؿ خلق ٔتعٌت قٌدر. ٔتعٌت التقدير: ا١تعٌت األكؿ
كمن ىذا ا١تعٌت قوؿ الشاعر، . الشيء يف ذىنك، كتديره، كٖتسبو، لغة يصح أف تقوؿ خلقت ٔتعٌت قدرت

 : كىو زىَت بن أيب سيلمى ٯتدح رجبلن، فيقوؿ يف مدحو

 كألنت تفرم ما خلقت

 كبعض القـو ٮتلق ٍب ال يفرم  

   
ٔتعٌت تنفذ كتنجز ما قدرت؛ ألف كل فعل تفعلو، كل فعل البد " تفرم"، "كألنت تفرم ما خلقت"

 .أف يسبقو تقدير كلبل ال؟ كإرادة معينة لو، الفعل الراشد ليس الفعل الطائش، يعٍت البد من تقدير
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كالعاقل قبل أف يقدـ على أم فعل أم فعل، إال كلو فيو تقدير معُت، كحساب معُت، كانتظار 
 .فؤلنت تفرم ما خلقت". خلق"فهذا التقدير كاٟتسابات السابقة، لغة يطلق عليها كلمة . مكسب معُت

كمن كماؿ ا١تدح أف يستطيع الرجل أف ينفذ ما يرتب كٮتطط، كمن العجز أف يقعد يسوم ستُت 
 :فيقوؿ. ألف خطة يف الليل، كيقـو الصباح يبغي يأكل لو صحن فوؿ كٯتشي يف حالو، ما عنده كال شيء

 كألنت تفرم ما خلقت

  ............................... 

   
 . تقدر كتنجز

.............................. 

 ..........كبعض القـو ٮتلق  

   
 يقعد الليل كلو ٮتطط كيرتب

.............................. 

 ٍب ال يفرم.....................  

   
كمن معٌت خلق ىنا اليت ٔتعٌت التقدير يف القرآف العظيم، . أم ال يستطيع أف ينفذ ما قدر كخلق

 (1)﴿َوَتْخُلُقوَف ِإْفكًا﴾: قولو تعاذل يف قصة إبراىيم ا٠تليل يف سورة العنكبوت كىو ٮتاطب قومو كيقوؿ ٢تم
 أم ٘تكركف، كٗتططوف، ﴿َوَتْخُلُقوَف ِإْفكًا﴾ما معٌت قوؿ ا٠تليل . ىذه آية يف أم سورة؟ العنكبوت

كتدبركف اإلفك كاالفًتاء كالكذب، ببناء األصناـ، بزعمكم أهنا كذا، ىذا كلو ٗتطيط منكم، كإرادة منكم، 
 . كمكر منكم

 أم تقدركف، كترتبوف، ككل ما تصنعونو كتفكركف فيو إفك كافًتاء على ا ﴿َوَتْخُلُقوَف ِإْفكًا﴾"ٝتاه 
 .ٔتا تفعلوف من أصناـ كأكثاف

  }كمنو أيضان قولو تعاذل يف ا١تؤمنوف سورة ا١تؤمنوف، يف ١تا ذكر ا طور خلق اإلنساف ككذا 
ـَ اقرؤكا اآلية  ﴿َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة﴾ ﴿ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاماً َفَكَ ْونَا اْلِعظَا

فهي صيغة  ﴿َأْحَ ُن اْلَخاِلِقيَن﴾ ما معٌت (2)َلْحماً ثُمَّ أَنَشْأنَاُه َخْلقاً آَخَر فَػَتَباَرَؾ اللَُّو َأْحَ ُن اْلَخاِلِقيَن﴾
؟ البد تفسرىا قوالن كاحدان ٔتعٌت ا١تقدرين؛ "ا٠ٍتىالًًقُتى "ما معٌت . ٚتع، خالقوف كثر، لكن ا أحسنهم خلقان 
فا خلقنا كقد سبق العلم، علم كيف سيخلقنا، كعلى أم . لن أم فعل كما قلنا البد يسبقو إرادة كعلم

 .صورة سيخلقنا، كأراد ذلك

                                                 

 .17: العنكبوت (1)
 .   14: ا١تؤمنوف (2)
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ىذا التقدير اكم منو، كالعلم السابق اكم منو، ترتب عليو أف خلقو أحسن ا٠تلق كأعظمو، كال 
 ىنا بإٚتاع ا١تفسرين أحسن ا١تقدرين، ﴿َأْحَ ُن اْلَخاِلِقيَن﴾يستطيع أحد أف يصنع مثلو أبدان كال قريبا منو، 

﴿َوَما ُأوتِيُتم مّْن اْلِعْلِم ِإَّلَّ ا١تهيئُت بسابق علمو كعظيم علمو الذم ال ييذكر معو علم ا٠تلق مهما كاف 
 .(1)َقِليًَل﴾

 .إذف ىذا ا١تعٌت األكؿ. ىناؾ موضع ثالث يف القرآف أيضان هبذا ا١تعٌت، رٔتا ال ٭تضرشل اآلف

ىو اإلنشاء من العدـ، كىذا الذم ٮتص ا سبحانو كتعاذل كال يشركو غَته فيو، خلق : ا١تعٌت الثاشل
﴿َخَلَق ال ََّماَوات ٔتعٌت أنشأ من العدـ، كعليو مفردات كلمة خلق يف القرآف يف أغلب ا١تواضع 

ىذه أشياء كانت ..  خلق الشمس كالقمر، خلق، خلق(3)﴿َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ثُمَّ َصوَّْرنَاُكْم﴾ (2)َواَْلْرَض﴾
نَ اُف أَنَّا َخَلْقَناُه ِمن معدكمة، ال مشس، كال قمر، كال بشر، كال حيواف، كال شيء، ٍب عدمان  ﴿َأَوََّل َيْذُكُر اإْلِ

 . فالذم ينشئ الشيء من الشيء من العدـ اض ىو ا(4)قَػْبُل َوَلْم َيُك َشْيبًا﴾

فخلق ٔتعٌت أنشأ من العدـ، ىنا تكوف من خصائص ا الواحد، كىو ا١تعٌت الثاشل من معاشل 
 ".خلق"

فا ٮتلق، لكنو قبل أف ٮتلق علم، كأحكم سبحانو كتعاذل، . ككبل ا١تعنيُت خلق صحيح يف حق ا
 ﴿َأْحَ ُن اْلَخاِلِقيَن﴾: فهو ٮتلق بعلم كحكمة كىذا ىو التقدير السابق، الذم امتدح نفسو بو بقولو

ا١تقدرين، ٍب ىو ا١تتفرد بعد ذلك دك٪تا غَته بالقدرة على أف ينشيء األشياء من العدـ اض ٔتا فيها ىذا 
 .ا٠تلق كىؤالء البشر

نكتفي اليـو هبذا القدر، كقبل أف أنصرؼ فيو ىديو بسيطة يعٍت أقدمها لكم، نعتذر فيها عن 
كتيب بسيط كاللوحة اليت ما أخذىا يأخذ . االنقطاع الذم حصل، كنعوضكم إف شاء ا هبذه ا٢تدية
 .منها، كنلتقي على موعدنا السبت القادـ إف شاء ا تعاذل

يعٍت ذيكر ىنا أف أحد اإلخوة الذم كاف مواظب على الدرس يعٍت توفاه . زادنا ا كإياكم علمان 
اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم عايف . نسأؿ ا أف يغفر لنا كلو. ا

مبتبلنا، اللهم اجعل آخرتنا خَتان من دنيانا، اللهم علمنا كعلم بنا، اللهم ارٛتنا كارحم بنا، اللهم ارزقنا 
                                                 

 .85: اإلسراء (1)
 .1: األنعاـ (2)
 .11: األعراؼ (3)
 .67: مرصل (4)
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كارزؽ بنا، اللهم أصلحنا كأصلح بنا، اللهم صل كسلم على عبدؾ كرسولك ٤تمد كآلو كصحبو كالسبلـ 
 . عليكم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الدرس الحادي عشر 
 

بسم ا الرٛتن الرحيم، إف اٟتمد  ٨تمده 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

 .صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان كثَتان . شريك لو كأشهد أف ٤تمدان عبده كرسولو

 :أما بعد

كذكرت يف  ({َوُىَو الَِّذي َخَلَق ال ََّماَواِت َواَْلْرَض بِاْلَحقّْ }باب قوؿ اهلل تعالى ) كقفنا على
 :الدرس السابق أف خلق تتصرؼ يف لساف العرب على معنيُت اثنُت
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﴿فَػَتَباَرَؾ اللَُّو : كمنو قولو تعاذل(1)﴿َوَتْخُلُقوَف ِإْفكًا﴾: ٔتعٌت التقدير، كمنو قولو تعاذل: ا١تعٌت األكؿ
كتأٌب با١تعٌت الثاشل كىو ٔتعٌت اإلنشاء من العدـ، كىو من خصائص ا .  أم ا١تقدرين(2)َأْحَ ُن اْلَخاِلِقيَن﴾

﴿َوُىَو الَِّذي َخَلَق ال ََّماَواِت يف مواردىا يف القرآف، كهذا ا١تورد " خلق"تعاذل، كعليو أكثر كلمة 
 كاف ا كدل يك شيء قبلو سبحانو كتعاذل، كابتدأ ا٠تلق سبحانو كتعاذل، فخلق السموات، َواَْلْرَض﴾

نَ اُف أَنَّا َخَلْقَناُه كخلق األرض كما بينهما، كخلق اإلنس كاٞتن، كخلق ما شاء من ٥تلوقات  ﴿َأَوََّل َيْذُكُر اإْلِ
ما كنا شيء، كل ىذا ا٠تلق ما كاف موجودان كاف معدكمان، كا ابتدأه كأنشأه  ( 3)ِمن قَػْبُل َوَلْم َيُك َشْيبًا﴾

 .كىذا ا٠تلق هبذا ا١تعٌت من خصائص ا. من العدـ

 : باٟتق فيها كجهاف من التفسَت(بِاْلَحقّْ ): بقي الكبلـ يف قولو

أف الباء ىنا باء السبب، أم بكلمة اٟتق أنشأ ا كخلق السموات كاألرض كىي : الوجو األكؿ
فا سبحانو كتعاذل يقوؿ للشيء كن فيكوف، كىذا التفسَت، كىذا ا١تعٌت ىو الذم ذكره ". كن"كلمة 

من إدخاؿ ىذه اآلية كىذا _ رٛتو ا _ اٟتافظ ابن حجر يف الشرح يف الفتح، كقاؿ بأف ىو مراد البخارم 
 .((وقولك الحق)): الباب يف كتاب التوحيد، كاستدؿ باٟتديث الذم يف الباب كفيو قولو

أف الباء باء الغاية، أم ألجل اٟتق خلق ا السموات كاألرض، كخلق : كالوجو الثاشل من التفسَت
 . اإلنس كاٞتن، كخلق كل شيء

كاٟتق ا١تقصود الذم من أجلو خلق ا ا٠تلق، ىو أف ييعرؼ جل كعبل، كيؤمن بو، كيوحد، كيعبد، 
 .فهذا ىو اٟتق الذم من أجلو خلق ا ا٠تلق

فإذا فات ىذا ا١تقصود، كما عبد ا٠تلق رهبم كال عرفوه، يكونوا قد فٌوتوا اٟتكمة العظيمة، كالغاية 
 .اٞتليلة اليت من أجلها خلقهم ا، كخلق السموات كاألرض كما فيهما

_ جل كعبل _ كيدؿ على صوابو أف ا . كىذا ا١تعٌت الثاشل ىو األصوب يف تفسَت اآلية كنظائرىا
ذكر يف القرآف يف مواضع أخرل ىذا ا١تعٌت، أنو سبحانو كتعاذل إ٪تا خلق السموات كاألرض ألمر عظيم؛ 

﴿َوَما َخَلْقَنا : قولو تعاذل مثبلن . كإ٪تا خلق اٞتن كاإلنس ألمر عظيم، ما خلق ا ذلك باطبلن كال عبثان 
نَػُ َما بَاِطَلً َاِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا فَػَوْيٌل لّْلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر﴾ الذين كفركا  (4)ال ََّماء َواْْلَْرَض َوَما بَػيػْ

                                                 

 .17: العنكبوت (1)
 .   14: ا١تؤمنوف (2)
. 67: مرصل (3)
. 27: ص (4)
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١تا ظنوا با ظن السوء، فكفركا بو، أك رٔتا جحدكه، أك رٔتا نسبوا كجود ىذا ا٠تلق إذل الصدفة، أك التكوين 
الذاٌب، أك ٨تو ذلك من النظريات اليت يصدرىا البشر قدٯتان كحديثان، كبالتارل ترتب على ىذا أهنم ما عرفوا 
ا خالقان، كال ربان، كال رازقان، كال مدبران، كال عرفوه إ٢تان حقان، كبالتارل لن يعبدكه، كلن يوحدكه، كسيتخذكف 

 .٢تم آ٢تة يبتدعوهنا من عند أنفسهم ما أنزؿ ا هبا من سلطاف

فلما فوتوا الغاية كاٟتكمة اليت من أجلها خلق ا السموات كاألرض، كقعوا يف الكفر الذم كقعوا 
 أم ظنهم أف ىذا ﴿َاِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا﴾فيو، فاستحقوا النقمة كالويل كالوعيد عليهم بدخوؿ النار

ا٠تلق ال غاية من كرائو، كال حكمة من كجوده، كيفلسفوه بأنواع من الفلسفة، إما التكوين الذاٌب، أك 
كإف نسبوه إذل خالق، ينسبونو إذل خالق أكجد ببل ىدؼ عنده، كال غاية عنده من ىذا اإل٬تاد، . الصدفة

كأهنا ٣ترد ٦تارسة كظيفة ٮتلق كخبلص، كىذا ىو ظن السوء با سبحانو كتعاذل؛ ألف ذلك هنايتو نسبة 
﴿َاِلَك ، كىذا من أعظم ما ٬تب أف ينزه عنو رب العا١تُت _جل كعبل _ العبث كاللعب إذل فعل البارم 

 .َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا﴾

نَػُ َما : كيؤيد ىذا ا١تعٌت أيضان قولو تعاذل يف آية أخرل ﴿َوَما َخَلْقَنا ال ََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَػيػْ
ىنا منصوبة على اٟتالية، أم ما خلقنا السموات كاألرض حالة كوننا العبُت، أم  ﴿ََّلِعِبيَن﴾ (1)ََّلِعِبيَن﴾

  .(2)﴿َما َخَلْقَناُىَما ِإَّلَّ بِاْلَحقّْ﴾ىكذا للعب كالعبث 

كىذا اٟتق قررنا قبل قليل أنو أف ييعرؼ جل كعبل، كييعبد، يينسب لو أفعاؿ الربوبية كلها من ا٠تلق، 
 .كالتدبَت، كييرتب عليها توحيده، كإفراده جل كعبل كحده بكل أنواع العبادات

بدكف ذلك يكوف البشر قد نسبوا اللعب، كالعبث، كالباطل إذل فعل ا٠تالق البارم سبحانو كتعاذل 
﴿ِإفَّ يَػْوـَ كلذلك رتب على ذلك كعيدىم  (3)﴿َما َخَلْقَناُىَما ِإَّلَّ بِاْلَحقّْ َوَلِكنَّ َأْكثَػَرُىْم ََّل يَػْعَلُموَف﴾

ِإَّلَّ َمن رَِّحَم  (41)يَػْوـَ ََّل يُػْغِني َمْوًلى َعن مَّْوًلى َشْيباً َوََّل ُىْم يُنَصُروَف  (40)اْلَفْصِل ِميَقاتُػُ ْم َأْجَمِعيَن 
 .﴿ِإَّلَّ َمن رَِّحَم اللَُّو﴾كىذا االستدالؿ  (4)اللَُّو﴾

فهداه، ككفقو ١تعرفة اٟتكمة كالغاية اٞتليلة اليت من أجلها أكجد ا ىذا العادل، كأكجدنا، فنعبده 
 .كنوحده، فتحل علينا رٛتتو، كندخل يف ىذا االستثناء، نسأؿ ا ذلك

                                                 

. 38: الدخاف (1)
. 39: الدخاف (2)
. 39: الدخاف (3)
. 42-40الدخاف (4)
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 يف آية الباب الذم معنا، أف الباء للغاية، أم (بِاْلَحقّْ ) فهذه اآلية كنظائرىا تؤكد أك تقرر أف تفسَت
ألجل أف ٭تق اٟتق الذم ىو عبادتو جل كعبل كتوحيده، خلق ا السموات كاألرض، كخلق اٞتن كاإلنس، 

نَس ِإَّلَّ كما نص على ذلك نصان غاية يف الوضوح يف سورة الذاريات  ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ
كإدخاؿ البخارم يعٍت ىذا الباب هبذه اآلية ىنا، لتقرير ىذه القضية، ال لتقرير قضية . اآليات (1)لِيَػْعُبُدوِف﴾

التخليق، كأف ا من فعلو أف ٮتلق كيوجد، سواءن بأف يقوؿ للشيء كن فيكوف، أك ٮتلق ٔتا ىو متصف بو 
من صفة ا٠تلق كاإل٬تاد كاإلنشاء كالربء، أك ٮتلق كرٔتا يباشر خلق بعض األشياء بيده، كما جاء يف بعض 

. كأمثاؿ ذلك ليس ىذا مراده_ جل كعبل  _ ((خلق اهلل آدـ بيده وخلق جنة عدف بيده)): األحاديث
 ١تاذا نقوؿ ذلك؟

ألنو سيأٌب باب معنا ىنا يف كتاب التوحيد يف اٞتامع الصحيح، بعد بضعة أبواب أك ٣تموعة 
كأف التخليق " باب ما جاء يف ٗتليق السموات كاألرض كٗتليق ا٠تبلئق: "أبواب، باب يقوؿ فيو البخارم

 .فعل ا سبحانو كتعاذل، كما يكوف بتخليقو كتكوينو ىو ا١تكونات كا١تخلوقات

فذلك الباب الذم سيأٌب، يناقش يف صفة ا٠تلق القائمة با سبحانو كتعاذل، كاليت دل يكن قط 
فهناؾ شيء اٝتو صفة التخليق، كىي إ٬تاد األشياء . معطبلن عنها، كبكونو متصفان بصفة ا٠تلق خلق

 .كسيأٌب تقرير ذلك يف الباب ا١تشار إليو يف حينو إف شاء ا. كٗتليقها

فيكوف إذف مراد ىذا الباب اٟتديث عن الغاية كاٟتكمة من خلق ا للسموات، كاألرض، كىذا 
 .العادل، كما فيو من األحياء من اٞتن كاإلنس كغَتىم، على ما قررناه، كىو أف ييعرؼ جل كعبل كيعبد

فإف فات ىذا ا١تقصود، كقعنا يف الظن الباطل، ككقعنا يف الكفر با عياذان با، كتوعد ا من فعل 
 . (2)﴿فَػَوْيٌل لّْلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر﴾ذلك كظن بو ىذا الظن الباطل 

ثَػَنا قَِبيَصةُ ) :ٍب أدخل البخارم ىذا اٟتديث فقاؿ  ىو ابن عيقبة السُّوىائي، كويف، يكٌت أبا عمار (َحدَّ
 .قبيصة بن عقبة السوائي (115)تويف سنة مائة كٜتسة عشر 

ثَػَنا ُسْفَيافُ ): قاؿ  . ىو ابن سعيد الثورم(َحدَّ

 . ىو اٝتو عبد ا١تلك بن عبد العزيز بن جريج ا١تكي، مفيت اٟتـر يف كقتو كزمانو(َعْن اْبِن ُجَرْيجٍ )

 . ىو ابن أبو سليماف األحوؿ، لقبو ىكذا، مكي أيضان، إماـ مشهور(َعْن ُسَلْيَمافَ )

                                                 

. 56: الذاريات (1)
. 27: ص (2)
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 . التابعي ا١تشهور اٞتليل طاككس بن كىٍيسىاف اليماشل(َعْن طَاُوس)

 ._رضي ا عنهما _ الصحايب اٞتليل عبد ا بن العباس  (َعْن اْبِن َعبَّاسٍ )

ىذا اٟتديث يعٍت كرد يف الصحيح يف  (قَاَؿ َكاَف النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َيْدُعو ِمْن اللَّْيلِ )
؛ ألنو من األدعية اليت كاف "كتاب الصبلة"، يف "كتاب الدعوات"، يف "كتاب التهجد"مواضع كثَتة يف 
 .عندما يقـو يتهجد يف صبلة الليل_ صلى ا عليو كسلم _ يدعو هبا النيب 

بات ليلة ابن عباس عند خالتو ميمونة بنت اٟتارث، . القصة ا١تشهورة.. كابن عباس يعٍت شهد ليلة
فؤلجل ذلك شهد ابن عباس ما كاف أك ما _ عليو الصبلة كالسبلـ _ أخت أمو، كىي زكجة رسوؿ ا 

يف ليلو من الوضوء، كقراءة خواتيم آؿ عمراف، كالسواؾ، كالصبلة _ صلى ا عليو كسلم _ يفعلو النيب 
 .الطويلة، كاألدعية اليت كاف يدعو هبا، كمنها ىذا الدعاء، كفيو موضع الشاىد ٢تذا الباب

َكاَف النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َيْدُعو ِمْن اللَّْيِل اللَُّ مَّ َلَك اْلَحْمُد أَْنَت َربُّ ال ََّمَواِت )
 ىو موضع الشاىد إلدخاؿ (اللَُّ مَّ َلَك اْلَحْمُد أَْنَت َربُّ ال ََّمَواِت َواْْلَْرضِ ): ىذا تقريبان قولو (َواْْلَْرضِ 

، كىو أنو أضاؼ السموات "باب خلق السموات األرض باٟتق"اإلماـ البخارم ىذا اٟتديث يف ىذا الباب 
إضافة الربوبية، أف ا رب السموات كاألرض رهبما أم خالقهما، _ سبحانو كتعاذل _ كاألرض إذل ا 

 فلما أضيفت إليو بفعل الربوبية، فا سبحانو كتعاذل رب. كموجد٫تا، فبل رب ٢تما كال موجد ٢تما سواه
السموات، كرب األرض، كرب العا١تُت، رب ا٠تلق أٚتعُت ٔتعٌت خالقهم كموجدىم، كبالتارل ىو 

 .مالكهم كمدبرىم، الذم ينفذ فيهم أمره كقضاؤه جل كعبل
 ألنو (قَػْوُلَك اْلَحقُّ ): كليس كما قاؿ اٟتافظ أف موضع الشاىد كما قررت يف صدر اٟتديث قولو

 .أم خلق السموات بكلمة اٟتق" اٟتق"جنح إذل تفسَت 
كقد قررنا على ما قرره شراح كثَتكف أف ا١تقصود باٟتق الغاية، اليت من أجلها تناسب أف يكوف 

أم  (اللَُّ مَّ َلَك اْلَحْمُد أَْنَت َربُّ ال ََّمَواِت َواْْلَْرضِ ): موضع الشاىد ىو ما صدر بو لفظ اٟتديث بقولو
 .موجد٫تا، كخالقهما، كمالكهما كما فيهما

ىذه الكلمة جاءت يف الصحيح، يف الصحيحُت  (لىكى اٟتٍىٍمدي أىٍنتى قػىيِّمي السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرضً ): ٍب قاؿ 
  :يف ثبلثة ألفاظ
 "كما ىنا، " قٌيم
 كما يف مواضع يف التهجد كغَته، " قيـو"ك
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 أيضان جاءت قٌياـ" قٌياـ"ك. 
، كمن معانيها أنو ىو القائم  كمعانيها متقاربة، كا١تقصود كصف ا بالقيومية، كمن أٝتائو القيـو

بأرزاؽ ا٠تلق، كتدبَتىم، كتصريفهم، ال قائم بذلك سواه، فهو القيـو سبحانو كتعاذل، كلذلك أضيف ىذا 
﴿الّلُو َّلَ ِإلَػَو ِإَّلَّ ُىَو اْلَحيُّ االسم يف القرآف يف مواضع ثبلث باٝتو اٟتي، كما يف آية الكرسي مثبلن 

ألف مناسبة اٟتياة ككما٢تا، الذم ال  ﴿الّلُو َّلَ ِإلَػَو ِإَّلَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوـُ﴾ كما يف فواتيح آؿ عمراف اْلَقيُّوـُ﴾
ىو الذم سيقـو بأعباء ا٠تلق؛ ألنو لو _ سبحانو كتعاذل _ يطرقو النـو كال الًسنة كال الغفلة كال النسياف 

أف يكوف تطرقو غفلة كنسياف كسهو ك٨تو ذلك، لفسد أمر ا٠تلق، كضاع _ تعاذل ا عن ذلك _ قدر 
 .التقدير كتدبَت أمر ١تلكوت ا٢تائل ىذا العظيم

فلما دل يقع ذلك، دؿ على أف القائم بتدبَت ىذا العادل حي دائم اٟتياة، ال يطرقو كال جنس غفلة 
كسيأٌب ٢تذا باب إف شاء . فتناسب اسم اٟتي مع اسم القيـو يف ثبلث مواضع يف القرآف. كال سنة كال نـو

 .ا تعاذل
، نور ىنا مثل اآلية (قَػيُّْم ال ََّمَواِت َواْْلَْرِض َوَمْن ِفيِ نَّ َلَك اْلَحْمُد أَْنَت نُوُر ال ََّمَواِت َواْْلَْرضِ )

كىذا الوصف كصف النور، جاء  (1)﴿اللَُّو نُوُر ال ََّماَواِت َواْْلَْرِض﴾: اليت يف سورة النور كىي قولو تعاذل
 :يف ألفاظ الكتاب كالسنة على أنواع

. ىنا (أَْنَت نُوُر ال ََّمَواِت َواْْلَْرضِ ):  كحديث﴿اللَُّو نُوُر ال ََّماَواِت َواْْلَْرِض﴾آية : النوع األكؿ
كمعٌت منور٫تا ٔتا أكجد . أم منور٫تا (أَْنَت نُورُ )ككما ىنا .  أم منور٫تا(نُوُر ال ََّمَواتِ )كعلى أصح التفاسَت 

، كضوء النهار، كيدخل فيو حىت األنوار ا١تعنوية : ا فيهما من مصادر النور، كالشمس، كالقمر، كالنجـو
نور العلم، كا٠تَت، كالوحي، كا٢تداية، كالكتاب، كىي أنوار أعظم حىت من األنوار اٟتسية؛ ألف غاية فقد 

األنوار اٟتسية بالعمى ك٨توه يعٍت شيء يفوت شيء معُت، لكن إذا فات نور العلم كا٠تَت كاإلٯتاف كالوحي، 
 .فات كل شيء

﴿َواتػَّبَػُعوْا النُّوَر : قاؿ_ صلى ا عليو كسلم _ كلذلك قاؿ ا تعاذل يف كصف أصحاب النيب 
نور معنوم الوحي، القرآف العظيم، السنة، العلم الذم جاء بو عليو الصبلة كالسبلـ،  (2)الَِّذَي أُنِزَؿ َمَعُو﴾

نور ٖتِت بو القلوب كالنفوس كاٟتياة، كيعٍت ىو الذم سيبعث األنوار ٢تؤالء ا١تؤمنُت يـو القيامة، يعٍت كما 

                                                 

. 35: النور (1)
. 157: األعراؼ (2)
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نَػُ م ِبُ وٍر لَُّو بَاٌب بَاِطُنُو ِفيِو الرَّْحَمُة َوظَاِىُرُه ِمن ِقَبِلِو : قاؿ ا تعاذل يف كصف ا١تنافقُت ﴿َفُضِرَب بَػيػْ
﴿انظُُرونَا نَػْقَتِبْس ِمن نُّورُِكْم ِقيَل اْرِجُعوا َورَاءُكْم فَاْلَتِمُ وا نُوراً َفُضِرَب ماذا يقوؿ ا١تنافقُت؟  اْلَعَذاُب﴾

نَػُ م ِبُ وٍر لَُّو بَاٌب﴾ . (1)بَػيػْ
كىذا جاء نصو كذكره . احتجب عن ا٠تلق ْتجاب من نور_ جل كعبل _ أف ا : كالنوع الثاشل

قاـ فينا النبي صلى اهلل عليو )): يف اٟتديث ا١تشهور يف الصحيحُت عن أيب موسى األشعرم، ١تا قاؿ
وسلم بخمس كلمات واكر من ا قاؿ إف اهلل َّل يناـ وَّل ينبغي لو أف يناـ يرفع الق ط ويخفضو يرفع 

 كىذا اٟتجاب سيبقى قائمان؛ ألنو لو ((حجابو النور)):  إذل أف قاؿ((إليو عمل الليل قبل عمل الن ار
حجابو )): كشف ىذا اٟتجاب، لو فيرض أنو أزيل ككشف الحًتؽ العادل كلو؛ ألنو يف نفس اٟتديث يقوؿ

 أم األنوار ا١تنبعثة من كجو رب ((ْلحرقت سبحات وج و)) على فرض أنو لو كقع ذلك ((النور لو كشفو
 كبصره ينفذ ا٠تلق ٚتيعان، يعٍت ٭تًتؽ العادل (2 )((ما انت ى إليو بصره من خلقو))العا١تُت سبحانو كتعاذل 

 .كلو
كىذا اٟتجاب ال يرفع إذل أف يدخل . فرٛتة با٠تلق، كإبقاءن عليهم، احتجب عنهم ْتجاب من نور

يف _ رضي ا عنو - أىل اٞتنة اٞتنة، فَتفع كما دؿ عليو ما يف صحيح مسلم، حديث صهيب بن ًسنىاف 
 ركل مسلم من حديث صهيب بن (3) ﴿لّْلَِّذيَن َأْحَ ُنوْا اْلُحْ َنى َوزِيَاَدٌة﴾:تفسَت قوؿ ا تعاذل يف يونس

إاا دخل أىل الجنة الجنة، وأىل النار النار، : سمعت النبي صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ)): سناف قاؿ
نادى مناٍد من قبل العرش يا أىل الجنة إف لكم عند اهلل موعداً يريد أف ينجزكموه قالوا مااا ألم يثقل 

. ((موازيننا ويبيض وجوىنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار قاؿ فيكشف الحجاب
فينظروف إلى وجو اهلل فما )): ىذه ىي ٟتظة الكشف الرىيبة العظيمة اٞتليلة للحجاب، قاؿ

اآلية اليت يف _ عليو الصبلة كالسبلـ _  كىي الزيادة كتبل (4 )((أعطوا شيباً من النعيم أعظم من الك
 . اآلية (5)﴿لّْلَِّذيَن َأْحَ ُنوْا اْلُحْ َنى َوزِيَاَدٌة َوَّلَ يَػْرَىُق ُوُجوَىُ ْم قَػتَػٌر﴾: ىود

                                                 

 .13اٟتديد (1)
ثنا : قاؿ 4/395 أٛتد أخرجو (2) ثنا : قاال ، جعفر كابن الرٛتاف عبد حدَّ ثنا : قاؿ ،4/40 كيف . شعبة حدَّ ثنا : قاؿ ، ككيع حدَّ  حدَّ

ثنا : قاؿ 4/405 كيف . ا١تسعودمى  ثنا : قاؿ ، معاكية أبو حدَّ  (. 1/111 )مسلم(ك . األعمش حدَّ

. 26 :يونس (3)
. 23970: رقم حديث 16 ص/  6 ج مسنده يف حنبل ابن (4)
. 26 :يونس (5)
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نور مضاؼ إذل ا سبحانو كتعاذل، صفة من صفاتو على أصح التفاسَت لقوؿ ا : كالنوع الثالث
 إضافة ٖتتمل أف تكوف ﴿نُوِر رَبػَّْ ا﴾ ىذه إضافة ٖتتمل  (1)﴿َوَأْشَرَقِت اْْلَْرُض بُِنوِر رَبػَّْ ا﴾: تعاذل يف الزمر

 .إضافة ا٠تلق إذل ا٠تالق من باب التشريف كالتكرصل، كٖتتمل أف تكوف من باب الصفة
الذم ىو نوره _ جل كعبل _ كأرجح التفاسَت عند األئمة، كيكاد بعضهم ال يذكر غَته، أنو نوره 

 .الذم ىو صفتو سبحانو كتعاذل
كقد أشرت رٔتا إليو يف درس سابق، كىي . فيو نوع رابع ٥تتلف فيو اختبلفان كثَتان : كالنوع الرابع
تسمية ا بالنور، ىذا جاء فيو اٟتديث ا١تشهور الذم يف صحيح مسلم، حديث أيب ذر . تسمية ا بالنور

 أم ىو ((سألت النبي صلى اهلل عليو وسلم ىل رأيت ربك قاؿ نور)): قاؿ_ رضي ا عنو _ الغفارم 
لكن يعٍت قررت لكم يف درس سابق أف الركاية اليت يف ىذا اللفظ فيها . (2 )((أنى أراه))نور ىذا ا١تعٌت 

اإلماـ أٛتد، ككذا ابن خزٯتة، ركاية شاذة _ رٛتو ا _ مطاعن إسنادية كثَتة، ثبلثة أك أربع، كاعتربىا أٛتد 
كصححوا الركاية األخرل يف نفس صحيح مسلم، ١تا سأؿ أبو ذر . بل منكرة كما نص عليو اإلماـ أٛتد

 (3 )((رأيت نوراً )) :ىل رأيت ربك، يعٍت ليلة ا١تعراج قاؿ_ صلى ا عليو كسلم _ النيب 
كا١تقصود بو نور اٟتجاب الذم قررنا قبل قليل أنو لن ييكشف ىذا اٟتجاب  إذل آخر الزماف، إذل 

 .أف يدخل أىل اٞتنة اٞتنة، كأىل النار النار
كا١تسألة فيها تفصيل، كسيأٌب ٢تا إف شاء ا باب نقرر فيو ما يتعلق باسم النور كصفتو ا١تنسوبة إذل 

 (أىٍنتى نيوري السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرضً ) ا، لكن ىذه عجالة قدمناىا ٔتناسبة كركد ىذه اٞتملة
﴿اللَُّو نُوُر : كقولو تعاذل (أَْنَت نُوُر ال ََّمَواِت َواْْلَْرضِ ) :لكن ما أريد اآلف أف أقرره أف قولو

أم منور السموات كاألرض ٔتا خلق فيها من األنوار اٟتسية كا١تعنوية على ما  (4)ال ََّماَواِت َواْْلَْرِض﴾
 .قررت، على ما قرر أىل العلم يعٍت كما أنا إال ناقل

 ىذه يعٍت ىي الذم يرل اٟتافظ بن حجر أف البخارم عقد ىذا الباب، كأدخل (َوقَػْوُلَك اْلَحقُّ )
كالكبلـ صحيح أف ا ٮتلق بكلمة  (كن)اٟتديث، أنو خلق السموات كاألرض بكلمة اٟتق، كىي كلمة 

 .يف اآلية قررنا أف ٢تا معٌت آخر كىو الغاية كما بينا (باٟتق)سبحانو كتعاذل، لكن  (كن)

                                                 

. 69: الزمر (1)
. 178: رقم حديث 161 ص/  1 ج صحيحو يف مسلم (2)
. 58: رقم حديث 255 ص/  1 ج صحيحو يف حباف ابن (3)
. 35: النور (4)



 

 221 

كتاب التوحيد                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

 (1)﴿َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن الّلِو ِقيًَل﴾: كقد قاؿ تعاذل يف كصف نفسو. كالشك أف قوؿ ا كلو حق
فكبلـ ا كلو حق سبحانو . ا نزؿ أحسن اٟتديث، كأصدقو، كأبركو (2)﴿َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن الّلِو َحِديثًا﴾

 .كتعاذل

 كىذا اٟتديث سيأٌب أيضان يف كتاب التوحيد؛ ألنو فيو صفة الكبلـ، ١تا يقرر (َوقَػْوُلَك اْلَحقُّ )
َوقَػْوُلَك ) :من ضمن الشواىد كاألدلة اليت سيقررىا ىذا. البخارم أف من صفات ا العظيمة صفة الكبلـ

 . أف ا يتكلم كيقوؿ كقولو كلو حق كصدؽ(اْلَحقُّ 

كلمة ا اليت ال تتخلف كانت كعدان، أك  (3)﴿َوَلَقْد َسبَػَقْت َكِلَمتُػَنا﴾: سيأٌب معنا باب قولو تعاذل
حكمان، أك خربان، أك كعيدان، إال إذا شاء ا أف يغفر كيرحم كيزيل بعض كعيده عن بعض من استحقوا 

 .كسيأٌب تقرير ذلك يف موضعو. ذلك، فذلك أمره

.  كىذا الشك أنو من ضمن ما ينبغي على كل مسلم أف يعتقد أف كعد ا حق(َوَوْعُدَؾ اْلَحقُّ )
َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَن﴾كال يغرنك أنو رٔتا ترل أف يعٍت كعد ا أف ينصر ا١تؤمنُت  كعد ا  (4)﴿وََكاَف َحّقاً َعَليػْ

كعد ا أنو سيمحق . أف يعلي كيظهر دينو اٟتق على الدين كلو كلو كره الكافركف كا١تشركوف كاجملرموف
 .الكافرين

رٔتا يأتيك كسواس من الشيطاف، يقوؿ لك أين ىذا اق للكافرين؟ كأين ذلك الوعد بنصر 
 ا١تؤمنُت؟ كأين ذلك الوعد بإظهار الدين ك٨تن نرل اٟتاؿ يعٍت خبلؼ ىذا كلو؟

نعم الشك يف ذلك أف ا سبحانو كتعاذل لن ينفد كعده للناس ا١تنتسبُت لدينو، أك اسم اإلٯتاف، 
فإذا . كقد أحدثوا كأكقعوا من موانع، كجعلوا بينهم كبُت ا من موانع كحواجز إنفاذ ا كعده ٢تم ما جعلوا

استنفوا أسباب نصر ا، كأزالوا ما بينهم كبُت ا من حجب، باتباع أمره، كالثقة بو، كالتوكل عليو حقان 
كصدقان، كينصرىم كيعليهم كما نصر ا١تؤمنُت يف الزمن األكؿ كىم قلة، كذلة، كأفراد قليلُت على قول الشر 

 .يف األرض كلها

فوعد ا ال يتخلف، لكنو قد يتأخر ٟتكم عظيمة، ٯتحص ا١تؤمنُت، ٯتيز بأف ينتسب لئلسبلـ 
كاإلٯتاف كالدين أمم كخبلئق، ما كلهم صادقوف، فيهم من الكذابُت، كفيهم من ا١تنافقُت، كفيهم من 

                                                 

. 122: النساء (1)
. 87: النساء (2)
. 171: الصافات (3)
 .47: الرـك (4)
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فكيف يتمايزكف؟ باالبتبلءات، . فيهم رٔتا أكثر بكثَت من الصادقُت ا١تؤمنُت.. األدعياء كا١تتآكلُت
كاالختبارات، كتأخَت النصر عنهم، كتسليط بعض األعداء عليهم ك٨تو ذلك، فيعٍت يتميز ا١تؤمن الصادؽ 
الواثق بوعد ا، ا١توقن بو إذل درجات عظيمة جدان، حىت أنو رٔتا الرسل أنفسهم يقع فيهم من استبطاء 

 .كما نص ا عليو يف آيتُت مشهورتُت يف البقرة كيوسف. ذلك ما يقع

ىذه يف يوسف نبدأ  (1)﴿َحتَّى يَػُقوَؿ الرَُّسوُؿ َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُو َمَتى َنْصُر الّلِو﴾: يف البقرة يقوؿ
فالعبارة تشعر بأهنم  ﴿َحتَّى يَػُقوَؿ الرَُّسوُؿ َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُو َمَتى َنْصُر الّلِو﴾: يف البقرة يقوؿ. بالبقرة

﴿َأَّل ِإفَّ َنْصَر الّلِو  فيأٌب التعقيب العظيم. بدلوا يعٍت كرأكا أهنم استوفوا كل طاقتهم يف الصرب كالتحمل
 .(2)َقرِيٌب﴾

﴿َحتَّى ِإَاا اْستَػْيَأَس الرُُّسُل َوظَنُّوْا أَنػَُّ ْم َقْد ُكِذبُوْا َجاءُىْم يف يوسف اآلية اليت يف خواًب يوسف 
كلكن ا سبحانو كتعاذل ٮتترب كيبتلي . ال يتخلف_  جل كعبل _ فوعد ا  (3)َنْصُرنَا فَػُنجَّْي َمن نََّشاء﴾

ٟتكم، ٘تحيص ا١تؤمنُت حكمة، كإظهار الدغل يف ا١تنافقُت حكمة، كزيادة أجور الصابرين ا١تبتلُت من 
 .ا١تؤمنُت حكمة، كزيادة استدراج الكافرين حكمة، كلو من اٟتكم ما ال نعلم

اجعل كل سوء . لكن أعظم سوء تقع فيو يا مسلم، أف يتطرؽ إذل نفسك سوء ظن با ككعده
ماذا أنت؟ ما ىي مراتبك يف اإلٯتاف؟ ماذا صنعت أنت أصبلن حىت . الظن بك أنت كأفعالك كأحوالك

كال ٬توز بأم . تستوجب كتستنزؿ؟ فوجب على ا١تسلم أف ٭تسن ظنو، كجب علينا أف ٨تسن ظننا با
حاؿ من األحواؿ مهما كقع يعٍت من سوء علينا، ككرب، كتأخر يعٍت يف أسباب النصر، كتسلط ا١تنافقُت 

فإف ذلك لو كقع، سيزيد النصر . كالكافرين كأمثا٢تم، مهما كقع من ذلك ال ٬توز أف نسيء الظن با
 .تأخران، كيزيد من حرماننا من رٛتة ا

فإذا أسأنا ظننا با سبحانو كتعاذل، فبأم كجو يعٍت نطلب منو أف ينصرنا، كيعزنا، يعٍت يعيننا على 
 بأم كجو؟. كرب الدنيا

فوجب على كل مسلم كمسلمة أف يصلح ما بينو كبُت ا، باتقائو، كأىم شيء يف ذلك إحساف 
فيجب أف نكوف على ثقة با، . ظنو بربو سبحانو كتعاذل، ك األمر يفعل ما يشاء، ك٭تكم من يريد

. كقدرتو، كعظمتو، كأف ىذا ىو قدره، كىذا ىو دينو اٟتق الذم ال ٬توز أف ٪تارم فيو، كال نسيء الظن بو
                                                 

 .214: البقرة (1)
 .214: البقرة (2)
 .110يوسف (3)
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فإذ كاف البد نريد أف نسيء الظن، فلنسيء الظن بأنفسنا، كأفعالنا القبيحة، كذنوبنا العظيمة، كشركرنا 
 .نسأؿ ا أف يتوب علينا، كيغفر لنا فهذا ىو ا١تراد، مراد ا حق على كل حاؿ. ا ا١تستعاف.. اليت

 ىذه اٞتملة سلفية عظيمة، نبوية شريفة جليلة، كىي إحدل أدلة أىل السنة على (َوِلَقاُؤَؾ َحقّّ )
باب قولو "كألجل ىذا أدخل البخارم ىذا اٟتديث يف باب سيأٌب معنا، كىو . كقوع رؤية ا يـو القيامة

 .لقاؤؾ اٟتق. من النظر {ًإذلى رىبػِّهىا نىاًظرىةه "من النُّظرة  {كيجيوهه يػىٍومىًئذو نَّاًضرىةه }: تعاذل

كٔتقتضى اللغة كا١تعاشل العقلية أف . كعندنا بضع آيات يف القرآف نصت على لقاء ا سبحانو كتعاذل
 .اللقاء يقتضي ا١تقابلة كا١تواجهة، مع أدلة أخرل سيأٌب تقريرىا إف شاء ا تعاذل يف الباب ا١تشار إليو

 طبعان اختصر البخارم اٟتديث؛ ألف مقصوده كما قلنا يعٍت (َواْلَجنَُّة َحقّّ َوالنَّاُر َحقّّ َوال َّاَعُة َحقّّ )
 .بياف ربوبية ا لسموات كاألرض

 كىو دعاء نبوم شريف يف (اللَُّ مَّ َلَك َأْسَلْمُت َوِبَك آَمْنُت َوَعَلْيَك تَػوَكَّْلتُ ): كأكمل اٟتديث
ُرؾَ ):  إذل قولو(َوِإلَْيَك أَنَػْبُت َوِبَك َخاَصْمتُ ). صبلة الليل  .(ََّل ِإَلَو ِلي َ يػْ

ثَػَنا ثَاِبُت ْبُن ُمَحمَّدٍ ): ٍب أدخل البخارم سندان آخر فقاؿ قالوا يف كصفو كما يف . ىو العابد (َحدَّ
 .كغَته صدكؽ رٔتا أخطأ، يكٌت أبا ٤تمد" التقريب"

ثَػَنا ُسْفَيافُ ): قاؿ  . ىو الثورم(َحدَّ

أم أف ثابت بن ٤تمد ركل اٟتديث السابق حديث ابن عباس، عن شيخو سفياف الثورم  (ِبَ َذا)
إال أف ثابت بن ٤تمد خالف . ٘تامان كما ركاه قبيصة بن عقبة، كىو شيخ البخارم بنفس اٟتديث كما قرأنا

كىي ثابتة صحيحة، موجودة يف ركاية اٟتديث " أنت اٟتق"قبيصة يف لفظة كاحدة، كىي أنو أضاؼ كلمة 
 فا اٟتق، من  ،(أَْنَت اْلَحقّ ) "{كجوه يومئذ}كتاب "كسيأٌب أيضان يف ". التهجد"عند البخارم يف كتاب 

اقرأ ما . كسيأٌب تقرير ١تعٌت اٟتق يف موضعو من ىذا الكتاب إف شاء ا تعاذل. أٝتائو اٟتق سبحانو كتعاذل
 .بعده

 
 بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى وََكاَف اللَُّو َسِميًعا َبِصيًرا

 

 .اٟتمد  كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا كعلى آلو كصحبو كمن كااله

 : _رٛتو ا _ قاؿ اإلماـ أبو عبد ا البخارم 
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_ بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى وََكاَف اللَُّو َسِميًعا َبِصيًرا َوقَاَؿ اْْلَْعَمُش َعْن َتِميٍم َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِاَشَة )
قَاَلْت اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي َوِسَع َسْمُعُو اْْلَْصَواَت فَأَنْػَزَؿ اللَُّو تَػَعاَلى َعَلى النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو _ ر ي اهلل عن ا 

 َعَلْيِو َوَسلََّم َقْد َسِمَع اللَُّو قَػْوَؿ الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَ ا 
ثَػَنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن أَيُّوَب َعْن أَِبي ُعْثَماَف َعْن أَِبي ُموَسى  ثَػَنا ُسَلْيَماُف ْبُن َحْرٍب َحدَّ _       َحدَّ

قَاَؿ ُكنَّا َمَع النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِفي َسَفٍر َفُكنَّا ِإَاا َعَلْونَا َكبػَّْرنَا فَػَقاَؿ اْربَػُعوا _ ر ي اهلل عنو 
َعَلى أَنْػُفِ ُكْم فَِإنَُّكْم ََّل َتْدُعوَف َأَصمَّ َوََّل َ ااًِبا َتْدُعوَف َسِميًعا َبِصيًرا َقرِيًبا ثُمَّ أََتى َعَليَّ َوأَنَا َأُقوُؿ ِفي 

ٌز  َة ِإَّلَّ بِاللَِّو فَِإنػََّ ا َكنػْ َة ِإَّلَّ بِاللَِّو فَػَقاَؿ ِلي يَا َعْبَد اللَِّو ْبَن قَػْيٍس ُقْل ََّل َحْوَؿ َوََّل قُػوَّ نَػْفِ ي ََّل َحْوَؿ َوََّل قُػوَّ
 .(ِمْن ُكُنوِز اْلَجنَِّة َأْو قَاَؿ َأََّل َأُدلُّكَ 

ىذا  (بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى وََكاَف اللَُّو َسِميًعا َبِصيًرا): _رٛتو ا _ يقوؿ إمامنا اٞتليل البخارم 
َسِميًعا ) :الباب بتقرير إثبات صفيت السمع كالبصر  تعاذل، كىي من صفات الكماؿ؛ ألف معٌت قولنا

 :أك السمع كالبصر يقتضي ثبلثة أشياء (َبِصيًرا

 يقتضي إثبات ذات، أك نفس ٝتيعة بصَتة: الشيء األكؿ. 

  كيقتضي ثانيان إثبات صفة اٝتها صفة السمع كصفة البصر، هبا تسمع تلك الذات، كتلك
 .النفس، كهبا تبصر

 كبلـ مرتب . كيقتضي ثالثان إثبات مسموعات كثَتة ال حصر ٢تا، كمرئيات كثَتة ال عد ٢تا
 .أـ ال؟ نعم

، عدـ "ٝتيع بصَت: "كمعٌت قولنا. فا سبحانو كتعاذل بذاتو اٞتليلة العظيمة، كنفسو ٝتيع بصَت
ذلك إذا قلنا عياذان با كما يقوؿ كثَت من الطوائف أف ا ال يسمع كال يبصر، غَت متصف بالسمع 

 :ىذا يقتضي أحد أمرين. كالبصر

اٞتماد غَت قابل للسمع . إما أف نفسو كذاتو غَت قابلة للسمع كالبصر، كىذا تشبيو  باٞتمادات
 .أليس كذلك؟ اٞتدار، كالعمود، كا٠تشب، غَت قابل. كالصرب بأم حاؿ من األحواؿ

غَت قادر لو فرضنا أنو قابل للسمع كالبصر، نفي السمع البصر سيكوف إذف أنو : أك االقتضاء الثاشل
ك٬تب تنزيو ا عن كبل األمرين؛ ألنك إف جعلتو عياذان . غَت قادر على السمع كالبصر لوجود آفة، أك عجز

با غَت قابل أف يسمع أك يبصر، شٌبهتو باٞتماد الغَت قابل للحياة، كغَت قابل للسمع، كغَت قابل للبصر، 
 . كغَت قابل للعلم، ٚتاد
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كإف جعلتو غَت قادر على السمع كالبصر، اقتضى ذلك كجود مانع، كا١تانع ال ٮترج إما أف يكوف 
ككبل ىذا .  أك كجود عجز، عاجز،(ََّل َتْدُعوَف َأَصمَّ ): بقولو_ صلى ا عليو كسلم _ آفة، كقد نفاه النيب 

 .فيو نسبة العجز كاآلفة إذل ا

فوجب إذف على قاعدة الكماؿ ا١تطلق ، أف يكوف ا قاببلن للسمع كالبصر كقادران عليو، فوجب 
يقوؿ . كال ٥ترج إذا نفينا السمع كالبصر عياذان با كما يقوؿ أئمة بعض ا١تتكلمُت. إثبات كونو ٝتيعان بصَتان 

٨تن إذا قلنا بأف ا يسمع كيبصر، ىذا يقتضي تشبيهو با١تخلوقات، كىذا يقتضي أف ا يعٍت ٭تتاج إذل 
ففيو إثبات .. ًٝتاخ، ك٭تتاج إذل شعاع، ك٭تتاج إذل ىواء ينتقل فيو ذبذبات الكبلـ، ك٭تتاج، ك٭تتاج، ك٭تتاج

كما علم ىذا ا١تتكلم كىذا القائل أنو كقع . فتنزيهان  عن ىذه اٟتوائج، ينزىو أف يكوف ٝتيعان بصَتان . اٟتاجة
فإذا فررت من تشبيهو با١تخلوقات اٟتية السميعة البصَتة، إذا بك ٕتعلو شبيهان إما . يف أسوأ ٦تا فر منو

 .باٞتماد الغَت قابل أف يسمع كيبصر، أك بالعاجز عن السمع كالبصر، لوجود اآلفة كالعجز

كاآلخر غَت قابل . كالعقبلء يقولوف لو فرضت شيئُت، أحد٫تا قابل للسمع، كالبصر، كالعلم، كاٟتياة
كلبل . ٢تذه األشياء، كل عاقل سيقوؿ الذم ىو قابل للسمع كالبصر كالعلم أكمل من الذم ال يقبل ذلك

 ال؟
لو قدرت شيئُت، أك فرضت شيئُت أحد٫تا قادر على السمع . ٍب إذا انتهينا من قضية القابلية

كل عاقل سيقوؿ لك القادر على السمع كالبصر . كالبصر كالعلم كاٟتياة، كاآلخر غَت قادر آلفة أك عجز
فينبٍت عليها كصف ا بكل ما . كالعلم كاٟتياة كنظائرىا أكمل، كال جداؿ يف ىذه ا١تسلمة كىذه ا١تقدمة

 .فيو كماؿ من ىذه الصفات ا١تنسوبة لو، ٔتا فيها السمع كالبصر، ٔتا فيها السمع كالبصر

كلذلك يف أثر . كيقتضي ذلك كما قلنا ثالثان، كجود مسموعات كأصوات تيسمع، ككجود أعياف تيرل
عائشة الذم سيأٌب بعد قليل، إشارة إذل بعد إثبات أف ا يسمع سبحانو كتعاذل، إشارة إذل خصائص ٝتعو 

سبحانو كتعاذل، كخصائصو بصره الذم ٘تيز هبما كما ىو متميز يف كل صفاتو سبحانو كتعاذل عن بقية 
 .ا١تخلوقات

٨تن نسمع كنبصر، لكن فيو مفارقات ىائلة كعظيمة بُت ٝتعنا كبصرنا، كٝتع ا كبصره، كما ىناؾ 
 .كسنقرر ىذا يف حديث عائشة. فرؽ ىائل بُت حياتنا كقدرتنا، كحياة ا٠تالق كالبارئ سبحانو كتعاذل كقدرتو
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بعد ىذه ا١تقدمة ننتقل إذل مقدمة أخرل مهمة أيضان، كىي ال ينبغي أف نربط بُت صفيت السمع 
أنت ٔتاذا تبصر؟ بأصابعك كال بيدؾ؟ . كالبصر، كصفة العُت مثبلن اليت ىي يف فهمنا كتصورنا آلة اإلبصار

 :كحىت تبصر ٖتتاج إذل ثبلثة أشياء. فعيناؾ آلة بصرؾ. تبصر بعينيك

 عُت باصرة سليمة من اآلفة، من العمى عياذان با ك٨تو ذلك. 

 البد . إذا أطلقت النظر يف السماء ما تشوؼ شيء، يضيع البصر. كتقتضي أجسم عاكسة
 .من أجساـ تعكس رؤيتك كبصرؾ

  كالبد من ضوء، يف الظبلـ ما ترل شيئان، حىت لو كانت حاستك سليمة، حىت مع كجود
 .أجساـ ٦تكن أف تيرل

كىذه مدخل ا١تتكلم، . ىذا النظاـ يف رؤيتنا ال تنقلو إذل صفة البصر بالنسبة للبارئ سبحانو كتعاذل
إذف فا ٭تتاج إذل عُت جارحة آلة . ١تا كرب عليو أف يثبت  صفة البصر؛ ألنو قاس بصر ا على بصرنا

لئلبصار، كأجساـ عاكسة للشعاع ا١تنبعث من عينو، كالشعاع ا١تنبعث من عينك، كأضواء ك٨تو ذلك يعٍت 
 .ىذا القانوف ال تنقلو إذل ا ككصفو. حىت يبصر

كلذلك قلبت يف ا١تقدمة قبل قليل، ال تربط عندما تثبت  صفة السمع كالبصر، ك٫تا صفتاف  
كلذلك أىل السنة إذا جاؤكا لصفة البصر مثبلن، . سبحانو كتعاذل، كصفات أخرل ذاتية كصفة العُت مثبلن 

: كتكلموا عليها، كأرادكا بياف أهنا صفة ثابتة ، يأتوف باآليات، كيأتوف باألدلة الدالة على ذلك كهذه اآلية
 . ك٨توىا(1)﴿ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى﴾، ﴿وََكاَف اللَُّو َسِميًعا َبِصيًرا﴾

﴿َولُِتْصَنَع َعَلى كعندما يأتوف يقرركف صفة العُت ، كىي صفة ذاتية، يأتوف أدلة أخرل كلبل ال؟ 
إف ربكم ليس )): _صلى ا عليو كسلم _ مثبلن، ْتديث النيب  (3)﴿َتْجِري بَِأْعيُِنَنا﴾ (2)َعْيِني﴾
 . مثبلن (4)((بأعور

كأزيدؾ توضيحان، كدل يقل أحد من أئمة السنة قط، كدل يتكلم أحد منهم قط بصفة اٝتها صفة 
 فهمت كلبل ال؟ ىل مر عليك شيء من ذلك؟. األذف مثبلن 

                                                 

 .46: طو (1)
 .39: طو (2)
 .14: القمر (3)
. 2241: رقم حديث 514 ص/  4 ج سننو يف الًتمذم (4)
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ما ٕتد يف كتاب سلفي سٍت من األئمة صفة األذف؛ ألف ال رابط عندىم بُت السمع كاألذف، يعٍت 
ال، لذلك ١تا جاؤكا لصفة العُت، لوال كجود النصوص ا٠تاصة هبا، كاليت ٝتعتم . ال يسمع إال بوجود أذف

بعضها، ال رابط بينها كبُت صفة البصر، كال صفة السمع؛ ألف األشياء حىت يف ا١تخلوقات ا١توجودة، حىت 
. يف ا١تخلوقات ليس بالضركرة كل ٥تلوؽ متصف بالسمع كالبصر، البد لو من أذف كعُت، ليس ىذا ضركريان 

 .كما أنو يعٍت كما سيأٌب
َوَأِاَنْت ِلَربػَّْ ا  (1)﴿ِإَاا ال ََّماء انَشقَّت ْ : خذ الدليل الواضح على ىذا، ما معٌت قولو تعاذل

 إما أف تكوف من اإلذف كٔتعٌت السماح، أك ﴿َأِاَنْت﴾.  نأخذىا بالًتتيب﴿َأِاَنْت﴾  ما معٌت (1)َوُحقَّْت﴾
قطعان لن تكوف ٔتعٌت السماح؛ ألف اإلذف ٔتعٌت السماح يكوف من األعلى لؤلدسل، . من األذف كىو االستماع

 أليس كذلك؟. األرض ال تأذف ، ا يأذف ٢تا

. األقل كاألضعف كاألصغر ىو الذم يستأذف األعلى كاألجل. ىذا مقتضى اللغة كالعقل كالشرع
. تستأذف على كالدؾ يأذف لك أك ال يأذف لك. أنت تستأذف مثبلن على األمَت، فيأذف لك أك ال يأذف لك

 .تستأذف على مديرؾ، تستأذف على رئيسك يأذف لك أك ال يأذف لك، ال العكس
 من اإلذف؛ ألنو ال يقـو لك بأف تكوف السموات كاألرض كىي ﴿َأِاَنْت ِلَربػَّْ ا﴾فبل تكوف 

من األىذىف  ﴿َأِاَنْت﴾فأصبح قطعان كجزمان . ٥تلوقات ضعيفة من خلق ا يف ٣تاؿ أف تأذف  أك ال تأذف
كىل ىناؾ قائل أك عاقل يقوؿ بأف لؤلرض أذف تسمع هبا؟ أك للسماء؟ ٝتعها على ما يليق . كىو االستماع

ف ا أثبت أف األرض كالسماء، كبعض ا١تخلوقات اليت أكما . هبا بصفة ككيفية، ليس بالضركرم أف نعرفها
﴿فَػَقاَؿ َلَ ا كإيش اآلية اليت يف سورة فصلت؟ . يف حسنا، رٔتا ال تتكلم كال تنطق أهنا تتكلم كتنطق

َنا طَااِِعين َنا طَااِِعينكبلـ فصيح، كبلـ عقلي فصيح (2)﴾ ى َوِلَْلَْرِض ِاْاِتَيا َطْوعاً َأْو َكْرىاً قَالََتا أَتَػيػْ  ﴾ ى ﴿أَتَػيػْ
ٔتعٌت يعٍت التنفيذ القدرم كا٠تضوع " قىاؿى "كقاؿ ىنا قوؿ ال كما فسرىا الرازم كغَته، كذىب يفلسفها بأف 

 .القدرم، ليس ىذا يف لساف العرب معركفان 

صلى ا عليو _  ىنا ٔتعٌت استمعت، كمنو قولو تعاذل فيما أضافو ا١تنافقوف إذل النيب ﴿َأِاَنْت﴾
ُ ُم الَِّذيَن :قاؿ ا١تنافقوف قاؿ ا تعاذل عن ا١تنافقُت. من صفات القبح، كاللمز كالغمز_ كسلم   ﴿َوِمنػْ

                                                 

 .2-1: االنشقاؽ (1)
 .11: فصلت (2)
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  ليس ا١تعٌت بكل كجوه اللغة كالتفسَت أنو ذك أذف؛ ألف ىذا يشًتؾ فيو (1)يُػْؤُاوَف النَِّبيَّ َوِيُقوُلوَف ُىَو ُأُاٌف﴾
 .مع غَته، كىذا ليبس كاردا ىنا_ صلى ا عليو كسلم _ النيب 

كل كبلـ تسمعو يقولو، يستمع للناس، كينقل . كاألذف يعٍت كثَت االستماع لكل من ىٌب كدبٌ 
كحاشاه عليو الصبلة _ األخبار ككذا، يسوم نفسو كأنو عنده علم ككذا، يصوركنو كأنو إنساف ساذج 

ككذا، يستمع لكل من يتكلم، كينقل لنا ىذا الكبلـ أنو من أساطَت األكلُت، كأخبار، يستمع _ كالسبلـ 
يصفوف النيب هبذا ليطعنوا يف كبلمو العظيم، كعلمو اٞتليل . إذل الكهاف كالسحرة كا١تنجمُت كا١تشعوذين

ىنا ٔتعٌت كثَت االستماع، يستمع لكل شيء كينقل كل شيء، كىذا فيو ذـ؛  ﴿ُأُاٌف﴾. الذم أكحاه ا إليو
ىذا ٣تنوف ىذا ما ىو عاقل . ألف العاقل اٟتصيف ما يستمع لكل من ىب كدب، ككل كبلـ يسمعو ينقلو

 من يصنع ذلك كلبل ال؟ 

كالذم ٭تدث الناس بكل . العاقل ٯتيز الكبلـ، ينظر ما ييسمع كما ال يسمع، ما يينقل كما ال ينقل
ٔتعٌت " أيذيفه "فهذا . أف يكوف كذلك_ حاشاه صلى ا عليو كسلم _ ما يسمع، يقع يف الكذب قطعان 

كمنو قوؿ الشاعر كىو عدم بن زيد . كثَت االستماع، ليس اٟتديث عن صفة أذف، كال آلة ٝتع هنائيان 
 :الًعبىادم، شاعر جاىلي نصراشل يقوؿ ماذا يف أبياتو يقوؿ

ًدٍف      إف ٫تي يف استماع كأذف     أيها القلب تعزل ًبدى

يريد بس أم . يعٍت مشهور عنك باالستماع، كتتبع أخبار كما يقوؿ صديقتو، أك يعٍت اليت يتغزؿ هبا
يقوؿ لقلبو لست يف حاؿ أف أسليك، فعزشل ١تا فأنا اآلف أتتبع أخبار، أنا مشغوؿ مرة، . خرب ٮتربه عنها

 . أتتبع أخبار أم خرب يأتيو من صديقتو، أك يعٍت معشوقتو يتغزؿ هبا هبذا الشعر

 إف ٫تي عنك يف استماع كأذف                     .........

اليت ٔتعٌت " أذف"ككلمة " استمع"نريد أف نفرؽ فيو معٌت لطيف جدان بُت كلمة .. إال ىذه مهمة
 ال، . السمع، ليست ٔتعٌت كاحد ٘تامان، ْتيث ٭تق لك أف ٕتعلها مًتادفتُت ٘تامان 

إذا كاف االستماع بإصغاء، يصح أف تقوؿ عنو أذف، تستخدـ . ىو استماع بإصغاء" أذف القارمء"
 :يف ا١تتفق عليو، على أصح أقواؿ كمعاشل اٟتديث_ صلى ا عليو كسلم _ كمنو قوؿ النيب . كلمة أذف

 ىذا استماع باىتماـ كإصغاء، يقوؿ (2 )((ما أاف اهلل لشيء كأانو لنبي ح ن الصوت يتغنى بالقرآف))

                                                 

. 61: التوبة (1)
 .  8053: رقم حديث 22 ص/  5 ج الكربل سننو يف النسائي (2)
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يعٍت ما استمع ا، ىذا معٌت اٟتديث، لشيء كاستماعو، يدؿ على أنو استماع بنوع اىتماـ كيعٍت إصغاء 
ليش أكردنا ىذا الكبلـ؟ لنقرر ما قلتو قبل، .  ىذا معٌت االستماع((لنبي ح ن الصوت يتغنى بالقرآف))

كلذلك قلت يثبت أىل السنة . ال تربط بُت صفة السمع كالبصر، كمع العُت كاألذف. حىت نربط الكبلـ
١تاذا؟ لعدـ كجود دليل . صفة العُت من كجو أدلة خاصة هبا، كال يتكلموف يف شيء اٝتو صفة األذف 

 .عليو، كدل يربطوا بُت السمع كبينها

انتبهوا ٢تذا فإنو . ا يستمع سبحانو كيسمع كما يشاء على ما يشاء، كيفية ذلك ٣تهولة عند ا٠تلق
 .مهم

ال .  ىذا اٟتديث فيو مسائل مهمة، ىذا اٟتديث ا١تعلق رٔتا كفيو طرؼ مرفوع(َوقَاَؿ اْْلَْعَمشُ )
يوجد حديث عائشة ىذا، ال يوجد يف صحيح البخارم كلو إال يف ىذا ا١توضع فقط، كهبذه الصيغة صيغة 

 ال يوجد موصوالن مسندان يف صحيح البخارم قط، كىو ال يوجد أصبلن إال ىنا، (َوقَاَؿ اْْلَْعَمشُ ): التعليق
 .كلكن علقو البخارم جازمان بو. فهو حديث معلق غَت مسند كال موصوؿ

 .كاٟتديث أخرجو اإلماـ أٛتد، كالنسائي، كأبو داككد بأسانيد صحيحة يعٍت ١تن أراد أف يراجع

 .كىو سليماف بن مهراف، من طبقة صغار التابعُت (َوقَاَؿ اْْلَْعَمشُ )

إذا قلنا السَّلىمي نسبة إذل بٍت سىًلمىة بكسر .  ىو ابن سلمة السَّلىمي بفتح السُت كالبلـ(َعْن َتِميمٍ )
البلـ، كىم بطن من األنصار ا٠تزرج، قـو جابر بن عبد ا بن عمرك بن حراـ السلمي، الصحايب اٞتليل، 

ىذا الرجل ال يوجد لو أم ذكر يف صحيح البخارم . كلذلك البد تضبطها السَّلىمي. نسبة إذل بٍت سىًلمىة
 .٘تيم بن سلمة السلمي، كقد كثقو اٞتمهور. سجلوا ىذه أيضان . كال ركاية إال يف ىذا ا١توضع الواحد

 . ىو ابن الزبَت، التابعي ا١تشهور(َعْن ُعْرَوةَ )

 ._رضي ا عنها _  أـ ا١تؤمنُت (َعاِاَشةَ )عن خالتو 

أـ ا١تؤمنُت تتأدب يف _ رضي ا عنها _ عائشة  (قَاَلْت اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي َوِسَع َسْمُعُو اْْلَْصَواتَ )
يف القرآف العظيم رٔتا يبتدئ كثَت من الكبلـ _ جل كعبل _ فإف ا . كبلمها ىذا بآداب القرآف العظيم

 ._جل كعبل _ كالسور ْتمده، كالثناء عليو 
يتقدـ : األمر األكؿ: كإذا تتبعت مواضع اٟتمد يف القرآف، ٕتدىا تدكر على ثبلثة أمور يف الغالب

قاؿ ا . اٟتمد ١تا يًتتب عليو ثناء على ا، كالثناء ال يكوف إال بذكر األٝتاء، كاألكصاؼ العظيمة اٞتليلة
﴿اْلَحْمُد لِّلِو الَِّذي َخَلَق ال ََّماَواِت َواَْلْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر ثُمَّ الَِّذيَن : تعاذل مثبلن أكؿ األنعاـ
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﴿َوُقِل اْلَحْمُد لِّلِو آخر آية يف اإلسراء، ٛتده على ماذا؟  ﴿َوُقِل اْلَحْمُد لِّلِو﴾ (1)َكَفُروْا ِبَربِّْ م يَػْعِدُلوَف﴾
 كاٟتمد (2)الَِّذي َلْم يَػتَِّخْذ َوَلداً َوَلم َيُكن لَُّو َشرِيٌك ِفي اْلُمْلِك َوَلْم َيُكن لَُّو َوِليّّ مَّْن الذُّؿَّ وََكبػّْْرُه َتْكِبيرًا﴾

: فاٖتة سبأ (3)﴿اْلَحْمُد لِلَِّو فَاِطِر ال ََّماَواِت َواْْلَْرِض َجاِعِل اْلَمََلِاَكِة ُرُسًَل﴾: يف فاٖتة فاطر اقرأ
 . ىذا النوع األكؿ(4)﴿اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي َلُو َما ِفي ال ََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض َوَلُو اْلَحْمُد ِفي اآْلِخَرِة﴾

ٛتده على نعمو الدينية اليت أعظمها الرسالة، كاألنبياء، كالوحي، كالقرآف، كالشريعة : النوع الثاشل
﴿اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي أَنَزَؿ َعَلى َعْبِدِه عندؾ فاٖتة الكهف دليل على ذلك . الغراء العظيمة، ٨تمد ا عليها
ىذا الكتاب العظيم القيم، الذم تضمن  (5)قَػيّْماً لّْيُنِذَر بَْأساً َشِديدًا﴾ (1)اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعل لَُّو ِعَوَجا 

فيحمد ا نفسو . من العلم كا٠تَت كا٢تداية ما يغٍت العباد إذل يـو القيامة لو فقهوا كعقلوا عن ا رسالتو
 .على ذلك سبحانو كتعاذل

ٛتده على النعم اٟتسية، ك٦تكن نسميها الدنيوية من الصحة، كالطعاـ، كالشراب، : كالنوع الثالث
﴿ُسْبحاَف الَِّذي كالظهور على عدك، كدفع الشركر كاآلثاـ، كىذا أيضان يأٌب يف القرآف يف مواضع يعٍت كثَتة 

 .كنظائرىا (6)َسخََّر لََنا َىَذا َوَما ُكنَّا َلُو ُمْقرِنِيَن﴾

ىنا تريد أف تصف رب العا١تُت بوصف جليل عظيم، فاستخدمت _ رضي ا عنها _ فعائشة 
 ما مورد اٟتمد ىنا؟ مورده أهنا تتبع أسلوب القرآف؛ ألهنا (اْلَحْمُد لِلَّوِ ): فقالت. أسلوب القرآف، كتأدبت بو

مد، كٯتيجد، كيثٌت عليو _ جل كعبل _ ستضيف إذل ا كصفان جليبلن، يستحق بو  كأكصاؼ أخرل أف ٭تي
 .بو

قلت يف صدر درسي ىذا، أف السمع كالبصر  (اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي َوِسَع َسْمُعُو اْْلَْصَواتَ ) :فقالت
 نفس سامعة،: يقتضي ثبلثة أمور

نبهت .. صفة السمع، ىذه ٯتكن أف نسميها ٕتاكزان اٟتاسة، ال تقوؿ اآللة؛ ألننا نتكلم يف كصف
كقلت أف ما يتميز بو . ككجود أصوات تسمع، كأعياف تيرل. قبل قليل الفرؽ بُت السمع كالعُت ألجل ىذا

                                                 

. 1 :األنعاـ (1)
 .111: اإلسراء (2)
 .1: فاطر (3)
  .1:سبأ (4)
 .2-1: الكهف (5)
 . 13: الزخرؼ (6)
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كسع األصوات _ جل كعبل _ أكالن من أعظمو أف ٝتعو . ٝتع ا كبصره، كسأذكره يف ذكر أثر عائشة ىذا
كلها، قليلها ككثَتىا، دقها كجلها، خفيها كظاىرىا، كىذا ليس ٔتقدكر أحد من ا٠تلق، كال عشره، كال 

 .شيء يذكر منو

فا سبحانو كتعاذل كل أصوات ا٠تبلئق ٦تا نسمع كال نسمع، ك٦تا نعلم كال نعلم، ٝتعو اٞتليل 
 .العظيم كسعها

قاؿ ما قبل السعة قبل الضيق، . ككبلـ ابن بطاؿ ىنا اٟتقيقة ال معٌت لو، ك٘تنيت أال يكوف ذكره
ماذا تعلم من كصف عائشة، كٛتدىا، كثنائها، ككبلـ ا، ككل ما قبل السعة قبل . كىذا ال يليق با

 .الضيق

. ٨تن نسمع، متصفُت بالسمع اٟتمد . ىنا عائشة تذكر كصفان يتميز بو ٝتع ا عن أٝتاعنا
 .أسأؿ ا أف يبارؾ يف أٝتاعنا، كأبصارنا، كقواتنا، كيتوالنا بعفوه كعافيتو

فبل يعزب عن . متميز ٘تيز ىائل عظيم، إف ا كسع األصوات كلها_ جل كعبل _ لكن ٝتع ا 
 .ٝتعو صوت، ٘تامان كما ال يعزب عن علمو شيء

ا٠تبلئق، الذم يدعو، كالذم يناجي، كالذم يتكلم . ال يشغلو ٝتع عن ٝتع: كالصفة الثانية
فيجيب من ٬تيب، كيعطي من . كيعلمها_ جل كعبل _ باإلٯتاف، كالذم يتكلم بالكفر، يسمعها كلها 

يعطي، ك٭تاسب من ٭تاسب، كيعاقب من يعاقب، كيدبر ما يدبر، كيقدر ما يقدر، كيقدـ ما يقدـ، كيؤخر 
 . األصوات ال يشغلو سبحانو كتعاذل(54:37)فجل . فسمعو كسع األصوات، كال تشغلو. ما يؤخر

كما ٘تيز أيضان بصره، كما ٘تيز _ جل كعبل _ ىذاف كصفاف جليبلف عظيماف ٘تيز هبما ٝتع ا 
بصره سبحانو كتعاذل بسعة ذلك، فيسع كل ا١ترئيات، كال ٭تتاج كما قلنا إذل ضوء، كإذل آلة باصرة كشعاع، 

 .كالكبلـ ىذا كلو ال تنقلو مقاييس ا٠تلق إذل صفات ا٠تالق

 . ىذا ىو مرادىا كمقصودىا(اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي َوِسَع َسْمُعُو اْْلَْصَواتَ ) فعائشة

 ىنا فيو اختصار يف الركاية؛ ألف مقصود البخارم حصل؛ كىو أف يعٍت ا (فَأَنْػَزَؿ اللَُّو تَػَعاَلى)
تقوؿ لقد جاءت اجملادلة كىي . يسمع، كأـ ا١تؤمنُت يعٍت تصف ٝتع ا كتستشهد باآلية العظيمة اٞتليلة

ٕتادؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يف زكجها، ظىاىىر منها أكس بن _ رضي ا عنها _ خولة بنت ثعلبة 
مع أف بيت عائشة ما ىي فيبل، . يف طرؼ البيت، كإنو ليعزب عٍت كثَت من كبلمها.. الصامت، ظاىر منها

 ._صلى ا عليو كسلم _ إذا أراد أف يسجد سحبت قدميها، مًت كنصف يف مًتين بيت النيب . حجرة
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جاءت يف طرؼ البيت تناجي رسوؿ ا كتشتكي زكجها، عائشة يف داخل البيت، يعزب عنها ما 
 ﴿َقْد َسِمَع :تسمعها، تسمع صوتان لكن ال تدرؾ معاشل الكبلـ، كا من فوؽ سبع ٝتوات ينزؿ قولو تعاذل

سراران _ صلى ا عليو كسلم _ مع أهنا كانت تكلم النيب  (1)اللَُّو قَػْوَؿ الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَ ا﴾
 .كمناجاة، جاءت شاكية متضررة من زكجها الذم ظاىر منها

فعائشة ١تا نزلة ىذه اآلية، بنت عليها ٖتميد ا كإثبات ىذه الصفة العظيمة ا١تقدسة اٞتليلة صفة 
: _صلى ا عليو كسلم _ فأنزؿ ا تعاذل على نبيو . السمع، اليت كسع ٝتعو األصوات سبحانو كتعاذل
 .﴿َقْد َسِمَع اللَُّو قَػْوَؿ الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَ ا﴾

من أنواع علـو اٟتديث، أف الصحايب إذا فسر اآلية بسبب النزكؿ، فإف ذلك يعطى : نقطة أخَتة
٬تب أف نفرؽ بُت . يعطى حكم الرفع، ليس مرفوعان صر٭تان _ صلى ا عليو كسلم _ حكم الرفع إذل النيب 
أمر النيب صلى ا "، "فعل النيب صلى ا عليو كسلم"، "قاؿ النيب: "ا١ترفوع الصريح. ما ىو مرفوع صريح

 .، ينسب إليو فعل أك قوؿ"عليو كسلم

، ما نسب األمر إذل معُت، لكن قطعان "أيمرنا بكذا: "لكن شيء لو حكم الرفع، إذا قاؿ الصحايب
ينا عن كذا"_ صلى ا عليو كسلم _ ىناؾ حكم رفع فبل آمر ٢تم غَت النيب  من : "إذا قاؿ الصحايب". هني

 .يعطى حكم الرفع" السنة كذا أك كذا

 ىذا يعطى حكم (فَأَنْػَزَؿ اللَّوُ ): إذا فسر الصحايب اآلية ٔتقتضى سبب النزكؿ كما تفعل عائشة ىنا
_ ىو موقوؼ من كبلمها، لكنو حكم الرفع إذل النيب  (الَِّذي َوِسَع َسْمُعُو اْْلَْصَواتَ ): فيكوف قو٢تا. الرفع

 .ألهنا رتبتو إذل سبب النزكؿ_ صلى ا عليو كسلم 

فإذا الصحايب فسرىا . كعٌد ما فسره الصحايب رفعان فمحموؿ على األسباب: "قاؿ العراقي يف األلفية
 .كىذا من أمثلة ذلك الواضحة البينة_ صلى ا عليو كسلم _ بسبب النزكؿ، لو حكم الرفع إذل النيب 

اللهم ثبتنا على اٟتق . اللهم قنا شركر أنفسنا. اللهم أ٢تمنا رشدنا. اللهم كفقنا ١تا ٖتب كترضى
اللهم صل كسلم على عبدؾ كرسولك ٤تمد كآلو كصحبو، كالسبلـ عليكم كرٛتة . كا٢تدل إذل أف نلقاؾ

 .ا
 

 

                                                 

 .1: اجملادلة (1)
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 الدرس الثاني عشر

 
إف اٟتمد  ٨تمده كنستعينو نستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا، . بسم ا الرٛتن الرحيم

كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال . من يهده ا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو. كسيئات أعمالنا
 .شريك لو، كأشهد أف نبينا ٤تمدان عبده كرسولو صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان كثَتان 

 :أما بعد

كٖتدثنا على ما قرره  (بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى وََكاَف اللَُّو َسِميًعا َبِصيًرا) ابتدأنا يف الدرس السابق يف
أىل السنة من إثبات ىاتُت الصفتُت العظيمتُت اٞتليلتُت من صفات ا تعاذل، ك٫تا صفة السمع كالبصر، 

كأيضان األثر أك اٟتديث ا١توقوؼ الذم صٌدر بو البخارم الباب، كىو حديث . كتقدير ذلك عقبلن كنقبلن 
 تكلمنا عن ىذا أيضان ٔتا يكفي، فنواصل (اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي َوِسَع َسْمُعُو اْْلَْصَواتَ ): عائشة يف قو٢تا

 .الدرس بذكر أك تدارس األحاديث الباقية يف ىذا الباب
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ثَػَنا ُسَلْيَماُف ْبُن َحْربٍ ) :_رٛتو ا _ قاؿ البخارم   ابن ّتيل األزدم الواسطي، قاضي مكة، (َحدَّ
٥تتص كثَتان بالركاية عن ٛتٌاد بن زيد، حىت قيل أنو لزمو ٨تو تسعة عشر . إماـ مشهور، من كبار األئمة

عامان، أخرج لو الستة كلهم، إال أف البخارم كأبا داككد أخرجا عنو مباشرة، كالباقوف من الستة أخرجوا عن 
 (.224)تويف سنة مائتُت كأربعة كعشرين . بواسطة

ثَػَنا َحمَّاُد ْبُن زَْيدٍ ): قاؿ ابن درىم اٞتهضمي البصرم، اإلماـ ا١تشهور، أحد اٟتٌمادين الثبلثة،  (َحدَّ
 .ٛتٌاد بن زيد، ٛتاد بن سلمة، كٛتاد بن أسامة: كانوا أئمة العلم يف البصرة

 . السختياشل، ابن أيب ٘تيم السختياشل، إماـ تابعي مشهور(َعْن أَيُّوبَ )

 ىو النهدم اٝتو عبد الرٛتن بن ميل، من بٍت مالك من النهد، كالنهد من قيضاعة (َعْن أَِبي ُعْثَمافَ )
، عاش ستُت سنة يف اٞتاىلية، كسبعُت سنة يف اإلسبلـ يعٍت مائة  كما رٔتا قررناه يف دركس سابقة، ٥تضـر

إماـ مشهور، يعٍت من ثقات التابعُت، من كبار التابعُت، دل يفتو يف الركاية من . كثبلثُت سنة ما شاء ا
 .الصحابة أحد إال صديق، كركل عن عمر، كعثماف، كعلي، كبقية كبار الصحابة

 . األشعرم عبد ا بن قيس(َعْن أَِبي ُموَسى)

كتاب "اٟتديث أخرجو البخارم ىنا يف  (قَاَؿ ُكنَّا َمَع النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِفي َسَفرٍ )
؛ ألهنا كاردة يف اٟتديث، "باب فضل ال حوؿ كال قوة إال با"، "كتاب الدعوات"، كأخرجو يف "التوحيد

 ىنا فيسرت يف الركاية اليت يف (ِفي َسَفرٍ )أف كلمة " ا١تغازم"كسبب إخراج اٟتديث يف ". ا١تغازم"كأخرجو يف 
 . ؛ كىو أف ىذا السفر كاف  سفر لغزك، كليس ىذا فقط؛ بل يف غزكة خيرب على كجو ا٠تصوص"ا١تغازم"

، "ا١تغازم" عرفنا من ركاية اٟتديث عند البخارم اليت يف (ِفي َسَفرٍ ): ىذه القصة اليت حصلت قولو
فهي سفر، غزك لفتح خيرب،  ((خرجنا مع النيب صلى ا عليو كسلم إذل خيرب)): قاؿ" باب غزكة خيرب"

 .ككاف ذلك يف السنة السابعة كما نعرؼ

 . أم شرفان أك ٨تو ذلك، رفعوا أصواهتم بالتكبَت(ِإَاا َعَلْونَا)، (َفُكنَّا ِإَاا َعَلْونَا َكبػَّْرنَا)

ككانوا يعٍت كىم يف الطريق،  ((ككنا إذا علونا شرفان أك ىبطنا كاديان كربنا))": الدعوات"زاد يف ركاية 
ألنو _ عز كجل _ سواء صعدكا على أحد ىذه الصعودات، أك ىبطوا أحد تلك األكدية، جهركا بتكبَت ا 

. خارجوف للغزك، كاٞتهاد، كيستأنسوف بذكر ا سبحانو كتعاذل، كيتقوكف بو على كجو ا٠تصوص التكبَت
التكبَت ١تا فيو من شد القلوب، كاستنزاؿ نصر ا كتأييده سبحانو كتعاذل؛ كأهنم إ٪تا خرجوا يقاتلوف يف 

 .سبيل ا، الذم ىو أعظم كأكرب من كل شيء
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صلى ا عليو _ لكنهم  كانوا يرفعوف أصواهتم بأقصى ما عندىم من طاقة، فاستدرؾ عليهم النيب 
 .ىذا الرفع من الصوت كما سنذكر_ كسلم 

 ىذا الضبط الصحيح ٢تذه الكلمة هبمزة قطع مكسورة، كالباء (َفُكنَّا ِإَاا َعَلْونَا َكبػَّْرنَا فَػَقاَؿ اْربَػُعوا)
 .ا١توحدة الساكنة، كالعُت مفتوحة

أم أرفقوا بأنفسكم كال ٕتهدكىا هبذا الصياح الشديد كرفع  (اْربَػُعوا) كمعٌت (اْربَػُعوا َعَلى أَنْػُفِ ُكمْ )
 .الصوت؛ ألف اإلنساف إذا رفع صوتو كثَتان يرىقو ذلك كيتعبو

فالنيب صلى ا عليو كسلم رفقان هبم، كإبقاء لطاقتهم كجهدىم؛ ألهنم خارجُت إذل الغزك، كا١تراحل 
الشديدة يف ىذا السفر دل تأًت بعد؛ ألنو رٔتا سيقاتلوف، ك٭تتاجوف أف يتوفر ٢تم كل طاقتهم، كإلحدل 

 .اٟتكم يف إباحة الفطر يف رمضاف يف الغزك

إذا خرجوا للغزك، فاألفضل الفطر كما قرره أىل العلم؛ ألف ذلك فيو تقوية للجسم؛ ألف ما 
سيقابلونو من جبلد العدك كاٟترب، ٭تتاج طاقة بدنية كما نعرؼ، كطاقة نفسية كبَتة، فأقرىم على الذكر 

كتكبَت ا ١تا فيو من شد القلوب، كاستنزاؿ نصر ا، كبذكر ا تطمئن القلوب كتسكن، كاستدرؾ عليهم 
اٞتهر بالصوت هبذه الطريقة الشديدة، إبقاء عليهم، كإرفاقان هبم حىت ال يكلفوا أنفسهم جهدىا، توفَتان ٢تذا 

 .اٞتهد للقادـ من اٞتبلد كحرب العدك

 _   ىذا موضع الشاىد إلخراج البخارم (اْربَػُعوا َعَلى أَنْػُفِ ُكْم فَِإنَُّكْم ََّل َتْدُعوَف َأَصمَّ َوََّل َ ااًِبا)
 .{ككاف ا ٝتيعان بصَتان }باب )ىذا اٟتديث يف ىذا الباب من كتاب التوحيد، _ رٛتو ا 

 دل يتقدـ من الصحابة دعاء؛ كإ٪تا تقدـ ذكر، كىو التكبَت على كجو (فَِإنَُّكْم ََّل َتْدُعوفَ ) :قولو
 .ا٠تصوص

فقاؿ العلماء أك بعضهم، يستفاد من ىذا أف عمـو ذكر ا يندرج يف الدعاء، عمـو ذكره؛ ألف 
اإلنساف عندما يذكر ا، لو يف ذلك غاية كىدؼ، أف يعفو ا عنو كلبل ال؟ أف يرفع درجتو، أف يزيد يف 

 .ثوابو، أف يغفر ذنوبو

فا١تسلم عندما يذكر ا سبحانو كتعاذل لو يف ذلك مقاصد، من غفراف الذنوب، كرفعة الدرجات، 
كتسجيل اٟتسنات، كتثقيل ا١توازين ك٨تو ذلك، كىو الغرض ا١تطلوب أصبلن من الدعاء؛ ألف الدعاء ىو 

 . استجداء، كاستنزاؿ عفو ا كعافيتو، إف كاف الدعاء با١تغفرة كبالرٛتة كغَت ذلك
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فذكر ا ألنو ٭تقق الغاية اليت ٭تققها، أك اليت يطلبها الداعي، كىو أف يستنزؿ على نفسو من عفو 
ا، كرٛتتو، كرزقو، كإعانتو، كتسديده، كتوفيقو، ما يرـك كيطلب، ككسيلتو الدعاء، ىذا ٭تصل أيضان 

 .بالذكر، ىذا ٭تصل أيضان بالذكر، كذكر ا أكرب، كذكر ا سبحانو كتعاذل أعظم

فسمى النيب صلى ا عليو كسلم ما صنع أصحابو من ذكر ا كتكبَته، ٝتاه دعاءن؛ ألهنم إ٪تا 
يكربكف ا ك٢تم يف ذلك مقاصد، أف ينصرىم ا، كأف يثبتهم، كأف يعينهم، كأف يسددىم، كأف يكفر 

ذنوهبم، كأف يرفع درجاهتم، كأف يشد قلوهبم، ك٨تو ذلك من مقاصد، خاصة أهنم خارجُت إذل أمر عظيم 
تطيش فيو العقوؿ، كتزيغ األبصار، كتزؿ األقداـ، كىو اٟترب كالغزك، كىذه فيها ما فيها من الكرب العظيم 

فهم إ٪تا يكربكف ا على ىيأة الداعي كالطالب اتاج إذل نصر  (1)﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُؿ َوُىَو ُكْرٌه لَُّكْم﴾
 يف كل (َأَصمَّ )، (فَِإنَُّكْم ََّل َتْدُعوَف َأَصمَّ َوََّل َ ااًِبا)ا، فسماه دعاء من ىذا الباب كمن ىذا الوجو 

ىذا ٟتن؛  ((أصمان ))كما جاء يف ركاية القابسي كغَته . بدكف تنوين (َأَصمَّ )ركايات اٟتديث هبذا الضبط 
 .(َأَصمَّ )ثبلثي ٦تنوع من الصرؼ، كا١تمنوع من الصرؼ ال يسوغ فيو التنوين، فتيقرأ  (أصم)ألف 

 . مصركفة يف اللغة، كلذاؾ جاز تنوينها( ااباً )، (َوََّل َ ااًِبا)

كالصمم ىو  (ال غائب)ك (أصم)قاؿ الشراح أك العلماء، جاكز النيب صلى ا عليو كسلم بُت كلمة 
ىو عدـ القدرة على السمع آلفة  (أصم)الصمم الذم منو كلمة . عدـ القدرة على السمع آلفة عارضة

 .عارضة

قررنا يف الدرس السابق، أنك إذا افًتضت شيئُت، أحد٫تا قابل للسمع كالبصر، كاآلخر غَت قابل 
كلذلك كاف جنس . لذلك، فالعقبلء يقولوف ما كاف قاببلن للسمع كالبصر، أكمل من الذم ال يقبل ذلك

 .اٟتيواف أكمل من جنس اٞتماد

كأيضان إذا قٌدرت أك افًتضت شيئُت، أحد٫تا قادر على السمع كالبصر، كاآلخر غَت قادر على 
السمع كالبصر، كاف العقبلء متفقوف على أف ما كاف قادران على السمع كالبصر أكمل من الذم ال يقدر 

 .على السمع كالبصر

 .العجز، أك اآلفة العارضة: ٍب قلنا أف عدـ القدرة على السمع كالبصر تكوف لسببُت

كلذلك قلنا يف درس سابق إثبات صفيت السمع كالبصر  تعاذل ضركرية، تدخل يف الضركريات 
إذل جنس _ تعاذل ا جل كعبل _ العقلية حىت، كلو دل يأًت هبا النص؛ ألف عدـ ذلك إما أف ٭تيل ا 

                                                 

 .216: البقرة (1)
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اٞتمادات الغَت قابلة للسمع كالبصر، أك إذل جنس العاجز عن السمع كالبصر لعجز أك آفة، ككبل٫تا ٦تتنع 
فعندما يقوؿ عليو الصبلة كالسبلـ ال تدعوف أصمان، فيو إثبات أف ا . يف حق البارم سبحانو كتعاذل

سبحانو كتعاذل قادر على السمع كالبصر، متصف هبذه الصفة صفة السمع، ال عجز عنده فيها كال آفة 
ىنا؛ ألف الصمم نكرر مرة أخرل ىو عدـ القدرة على السمع آلفة  (أصم)عارضة؛ كلذلك استخدـ كلمة 

عارضة، كا سبحانو كتعاذل ال يعرض لو من النقائص كاآلفات ما ٯتنعو عن كماؿ صفاتو من ٝتع، أك 
 .بصر، أك حياة، أك علم، أك قدرة، أك ٨تو ذلك من صفاتو العظيمة اٞتليلة

فا عز كجل ٝتيع، كسع ٝتعو األصوات، يينفى عنو عدـ القدرة على السمع لآلفة كالعجز؛ ألف 
ذلك قدح، كينفى عنو أيضان عدـ القابلية للسمع كالبصر؛ ألف ذلك أبعد يف التعجيز كاالستحالة من عدـ 

فا ٝتيع، بصَت، قادر على السمع كالبصر، ال ٯتتنع عليو ذلك، كال آفة . القدرة، لوجود  العارض أك اآلفة
فلذلك ثبت كوف ا ٝتيعان، بصَتان، عقبلن؛ بل . ٘تنع عنو ٝتعو أك بصره، كال بقية صفاتو، كال عجز عن ذلك

فَِإنَُّكْم ََّل َتْدُعوَف َأَصمَّ َوََّل ): أقوؿ ضركرة عقلية مع تقريرات كأدلة الشرع اليت يعٍت منها ىذا اٟتديث
 .(َ ااًِبا

يف ا١توضع الذم رٔتا ييتوقع أف  (َ ااًِبا)استخدـ النيب صلى ا عليو كسلم كلمة : قاؿ أىل العلم
 (َأَصمَّ )فهمتم اآلف؟ قاؿ . يستخدـ كلمة العمى مثبلن، كاالمتناع من الرؤية لعجز كما استخدـ كلمة الصمم

الكلمة ا١تقابلة للصمم، أك ا١تناسبة ٢تا، الدالة على عدـ الرؤية، ىي العمى، فنزٌه ا عن كونو غَت قادر على 
. (فَِإنَُّكْم ََّل َتْدُعوَف َأَصمَّ )السمع، لعدـ كجود اآلفة العارضة، فنفى عنو 

 لكن ١تا جاء يف نفي أف يكوف ا عز كجل غَت قادر على الرؤية كالبصر، دل يستخدـ كلمة العمى 
 ٭تقق (َ ااًِبا)استخداـ كلمة : قاؿ أىل العلم. (َ ااًِبا)الذم ىو اآلفة العارضة للرؤية، استخدـ كلمة 

 :معنيُت

البصر كالرؤية، كىي إحدل صفات اإلدراؾ، كالعلم، كاإلحاطة، كالشهود، كاٟتضور، : ا١تعٌت األكؿ
حىت تكوف _ سبحانو كتعاذل_ يعٍت ا . كعدـ كصوؿ علم بعض أحواؿ خلقو عن طريق غَت ٝتعو كبصره

﴿َما يَػْلِفُظ كٌكل بنا مبلئكة يراقبوننا، كيتابعوننا، أليس كذلك؟ كيرصدكف علينا كل شيء _ ا١تسألة كاضحة 
 كترفع الصحف إذل ا سبحانو كتعاذل، أليس كذلك؟(1)ِمن قَػْوٍؿ ِإَّلَّ َلَدْيِو رَِقيٌب َعِتيٌد﴾

                                                 

 . 18: ؽ (1)
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. صحائف األعماؿ كغَتىا أيضان، فيغفر ا، كيتجاكز، كيعطي، كٯتنع، كيوفق، يعٍت تدبَت يف خلقو
 أليس ىذا صحيحان؟

علم ا بأحواؿ خلقو غَت ٤تتاج لصحف ا١تبلئكة، كال متابعتهم، كال مراقبتهم، فإنو يستقل ٔتا لو 
من صفات العلم، كاإلدراؾ، كاإلحاطة، كالسمع، كالبصر، ٔتعرفة مثاقيل الذر، كما ىو أصغر من ذلك من 

فبل يظنن ظاف أف أحواؿ ا٠تلق تصل إذل ا عن طريق ما ترفعو ا١تبلئكة، كيعٍت تقدمو . أحواؿ ا٠تلق
 لتحقق (َ ااًِبا)كلذلك أتى بكلمة . ا١تبلئكة إليو، فهو عادل بأحوا٢تم، راءو ٢تا، مبصر ٢تا سبحانو كتعاذل

 .ىذين ا١تعنيُت، أف ا يرل ما نفعل، كال يعزب عن رؤيتو شيء، كيعلم استقبلالن ما نفعل

كما ذيكر يف نصوص أخرل من كجود ا١تبلئكة، ككتابتهم، كرفع للصحائف، ليس من حاجة عند ا 
ىذا يصح يف ملوؾ الدنيا، كما يستقلوف، ٭تتاجوف إذل اٞتواسيس، . ألف يعرؼ أحواؿ ا٠تلق عن طريقهم

كإذل ا١تتابعُت، كا١تراقبُت، كإذل التقارير، كإال إيش يعرفو؟ إيش يدريو ما يصنع ىنا كىناؾ، ما يدرم، البد 
 .تأتيو التقارير من خبلؿ الوسائط الكثَتة

﴿وََكَفى ِبِو ِبُذنُوِب فليس ا كذلك سبحانو كتعاذل، فهو يستقل، كلذلك يأٌب يف النصوص كثَتان 
كلكن ا عز كجل لتماـ العدؿ، كإقامة اٟتجج على ا٠تلق،  (2)﴿وََكَفى بِالّلِو َشِ يدًا﴾ (1)ِعَباِدِه َخِبيرًا﴾

ككل ا١تبلئكة للكتابة كالشهادة ك٨تو ذلك، ألغراض أخرل غَت حاجتو أف يعلم ما يفعلوف، أك يقولوف، أك 
﴿َما َيُكوُف ِمن نَّْجَوى َثََلثٍَة ِإَّلَّ ُىَو يصنعوف، أك ٗتاجل نفوسهم، أك ما يتحدثوف بو كما يفعلوف 

 . سبحاف ا(فَِإنَُّكْم ََّل َتْدُعوَف َأَصمَّ َوََّل َ ااًِبا)فهذا ىو ا١تعٌت  (3)رَاِبُعُ ْم﴾

قد يفهم ىذا أيضان ّتامع قولو صلى ا عليو . قاؿ أيضان بعض الشراح أيضان حىت ال أنسى ىذه
كسلم يف حديث جربيل الطويل ١تا ذكر مرتبة اإلحساف، قاؿ أف تعبد ا كأنك تراه، فإف دل تكن تراه فإنو 

 .يراؾ

اإلنساف رٔتا رٔتا أقوؿ لضعف إٯتانو، كقلو توقَت ا يف قلبو، غَت مستشعر مراقبة ا لو؛ ألف ا يف 
فرٔتا يعٍت لضعف اإلٯتاف، لكن لو قلنا لك أف . حسنا اآلف غيب، ما نراه كال نشاىده، كال نعلم كيف ىو

ىناؾ شخص يراقبك يف ا١تكاف الفبلشل، ٕتدؾ قلق كلبل ال؟ تتلفت ٯتنة كيسرة، ككذا، كتضبط كبلمك حىت 
 .كلبل ال؟؟ ألنك شاعر أف ىناؾ من يرصدؾ، كيرقبك...ال تسمع كلمة توديك يف مشكلة

                                                 

 .58: الفرقاف (1)
 .79: النساء (2)
 .7: اجملادلة (3)
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فنحن البشر، . كرٔتا لو شاىدت من يراقبك، الزداد عندؾ القلق، كازداد عندؾ اٟترص ك٨تو ذلك
ألننا يعٍت غَت مستحضرين ما نرل ا، كقد ال نستحضر _ نسأؿ ا أف يتوب علينا _ رٔتا كىذا يقع كثَتان ن 

يف فًتات كثَتة من أحوالنا مراقبة ا لنا، فهو يف حسنا غائب، كرٔتا ىذا يعٍت نستطيل يف حرماتو، 
. كنستطيل يف حدكده ما ال نستطيل لو كاف جالس معك شخص عادم جدان، رٔتا ال ٯتلك من أمرؾ شيئان 

 .كلذلك ىذا مشكلة عظيمة

فتذكَتان من النيب صلى ا عليو كسلم بأف ا عز كجل بأف يراؾ، كليس كونك ما تراه، ال ينزلن 
﴿َاِلَك َظنُّ عندؾ منزلة أنو غائب عنك، كىذا الظن يقع فيو كل من فقد اإلٯتاف، أك ضعف عنده اإلٯتاف 

 .يظنوف با ظن السوء، كمنو ىذا (1)الَِّذيَن َكَفُروا﴾

ـْ َحِ َب الَِّذيَن يَػْعَمُلوَف ال َّيَّْباِت َأف َيْ ِبُقونَا َساء َما : كأحسن التفاسَت لقوؿ ا تعاذل ﴿َأ
 أم يعٍت يفعلوف أشياء غَت مستحضرين ا١تراقبة ﴿َيْ ِبُقونَا﴾أحسن التفسَتات ىذا ا١تعٌت  (2)َيْحُكُموَف﴾

اإل٢تية، كيظنوف أهنا رٔتا ما شاؼ ا كل ما صنعنا، كرٔتا يقع يف حسنا رٔتا أف ا ما أدرؾ كل ما فعلنا، 
ىذا خطَت كعظيم جدان، كيقع . كرٔتا إذا جئنا يـو القيامة نغلطو اٟتساب، كنسبقو يف إدراؾ ما نفعل كنصنع

 .فيو الكفار عمومان لعدـ إٯتاهنم با، كيقع فيو من راف على قبلو إٙتو، كمعصيتو

رٔتا ىذا الراف، كىذه الظلمة يف القلب، ترشح ىذا ا١تخلوؽ البائس إذل أف يظن يف ا مثل ىذا 
ٕتده متأدبان، متوقران، متحفظان يف كبلمو إذا جلس مع . الظن، فيستسهل ٕتاكز حرمات ا، كيستبسطها

 .كسفيهان، ًعربيدان، فاجران إذا خبل ْترمات ا. صديق لو، أك مع إنساف رٔتا حىت ال يعرفو

ىذا انطبق يف حقو تصور أف ا غائب عنو؛ كلذلك مهم جدان يعٍت أف يستحضر ا١تسلم مثل ىذا 
 .ا١تعٌت

 .فيو اختصار يف العبارة (فَِإنَُّكْم ََّل َتْدُعوَف َأَصمَّ َوََّل َ ااًِبا َتْدُعوَف َسِميًعا َبِصيًرا َقرِيًبا)

فيو  ((إف الذم تدعوف ٝتيع بصَت قريب))كغَتىا " ا١تغازم" يف ركاية (َتْدُعوَف َسِميًعا َبِصيًرا َقرِيًبا)
كىو معكم، " ا١تغازم"ىذه فقط يف الركاية اليت يف  ((كىو معكم))": ا١تغازم"زيادة فقط يف الركاية اليت يف 

 فهو معٌت ّتميع كسائل اإلدراؾ، العلم الذم ال ٭تتاج فيو إذل مراقبة (َوََّل َ ااًِبا) كىذه ٖتضر لك معٌت

                                                 

. 27: ص (1)
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كالسمع الذم . ا١تبلئكة، كال صحفهم، كال كتابتهم، كالرؤية اليت ال يعزب عنها  أدؽ شيء، كأصغره، كأخفو
 !كسع األصوات كلها سبحانو كتعاذل، فإذل أين ا١تفر إذف؟

 السابقة كىو ٤تيط ٔتا لو من (َ ااًِبا) قريب جاء يف الركاية لتقابل كتزيل معٌت ((ٝتيع بصَت قريب))
الصفات العظيمة، مستقل بذلك، بالسمع، بالبصر، بالعلم، غَت ٤تتاج ألم كسائل أخرل من مبلئكة، أك 

فا عز كجل ٝتيع بصَت . (َسِميًعا َبِصيًرا َقرِيًبا)ىذا ا١تعٌت يعٍت نؤكد عليو، كيؤكد عليو كبلمنا . ٨توىا
 .قريب

ال ٬توز بعد ىذا النص الصريح من النيب صلى ا عليو كسلم أف يتمارل، أك ٯتًتم، أك يًتدد أحد 
يف إثبات أف ا عز كجل ٝتيع، بصَت، قريب، ٤تيط، عليم، ال يعزب عنو شيء سبحانو كتعاذل، كإضافة 

لتحقق معٌت ا١تعية العلمية، كاإلدراؾ، كاإلحاطة اليت ىي من خصائص ا، كقدرتو  ((كىو معكم))كلمة 
 .(َسِميًعا َبِصيًرا َقرِيًبا) العظيمة، ٔتا لو من ىذه الصفات اٞتليلة

إذف نعيد فقط نؤكد أف النيب صلى ا عليو كسلم دل يستدرؾ عليهم  (ثُمَّ أََتى َعَليَّ َوأَنَا َأُقوؿُ ): قاؿ
التكبَت، كالذكر؛ كإ٪تا استدرؾ عليهم الصراخ، يعٍت ما الداعي للصراخ كأنت تنادم ٝتيعان بصَتان، يسمع 

يعلم كيسمع كيرل كل شيء، كل شيء ٦تا نراه كنسمعو، ! دبيب النملة، فكيف ال يسمعك كأنت تذكره؟
خصوصان أف ىذا يتعارض مع خشوع الذكر، . ك٦تا ال نراه كال نسمعو، فرفع الصوت ال مربر لو يف ذلك

 .كخشوع الدعاء

اإلسرار بالدعاء، كاالختفاء بو، كلذلك  (1)﴾ ن ﴿اْدُعوْا رَبَُّكْم َتَضرُّعاً َوُخْفَية: ا يقوؿ يف القرآف
ناسب الًتتيب بُت ىذا اٟتديث كاٟتديث الذم بعده حديث أيب بكر، اٞتليل العظيم، كىو ٪توذج من 
األدعية اليت يف أشد فًتات السر كا٠تفاء، كىذا أبعد عن حىت رٔتا الرياء، كعن إذا دعا ا العبد متضرعان 
٥تلصان ٓتفية، ال يريد أف يعلم بدعائو كال يسمعو إال ا السميع البصَت القريب سبحانو كتعاذل، ىذا أقعد 
بتحقيق إف شاء ا اإلخبلص، كآنس يف خضوع الدعاء، كإخباتو، كخشوعو، كلذلك يكره أكثر العلماء 
رفع الصوت يف الدعاء، كالصراخ كما قد ييصنع يف بعض ا١تساجد، خاصة يف رمضاف، يصرخوف كأهنم يف 

َِ ﴿ما ينبغي ىذا، كال يليق ٓتضوع الصبلة، كخشوعها، . ملعب كرة َ رُّعاً َوُخْفَيًة ِإنَُّو َّلَ ُيِحبُّ َت
ليش تصرخ؟ تسمع غائبان؟ كال تدعو بعيدان؟ ما الداعي للصراخ؟ ما مربره؟ إذا كنت تعتقد  (2)اْلُمْعَتِديَن﴾

                                                 

 .55: األعراؼ (1)
 .55: األعراؼ (2)
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أليس كذلك؟ فأصبح متنايف فعبلن مع ا١تقصود الشرعي للدعاء، . ٝتيع بصَت قريب، فيقد ا١تربر للصياح
 .بإخفائو

كحىت الدعاء ا١تطلوب فيو كالذكر عمومان حىت ٭تقق مقاصده، كاليت من أعظمها كأ٫تها أف يستجيب 
ا لنا سبحانو كتعاذل، كيعطينا مرادنا، من أىم شيء فيو حضور القلب، أليس كذلك؟ كاستحضار الفقر، 

كاٟتاجة، كا١تسكنة، كالتذلل، كىذا ال يناسبو الصراخ، كالعويل، ما ناسبو، يناسبو اإلخبات، كاإلسرار، 
كا٠تفية، كٕتتمع ىذه ا١تقاصد مع خضوع القلب، كانكساره، يقع أعظم ا١تقصود يف ٖتقيق ا١تراد الشرعي من 

 .الدعاء كالذكر

ذر مثل ىذا الصراخ، كالبكاء، كرفع األصوات، ىذا متنايف صلى ا _ كاف النيب . فينبغي أف ٭تي
إذا صلى كدعا كبكى، يسمع لصدره أزيز كأزيز ا١ترجل، ييكتم يعٍت البكاء ما استطاع، ىذا _ عليو كسلم 
 .ا١تطلوب

لكن الصراخ، كرفع الصوت بالدعاء، كمرة الداعي يرفع . ليس ا١تطلوب أال يبكي، قد ما ٯتلك ذلك
صوتو، كمرة ٮتفضو، يأتيك بسجعات كأننا قاعدين يف حفلة، ىذا كبلـ ليس من خلق األنبياء، كال من 

 .دعائهم، كال من دعاء الصاٟتُت

رجبلن يدعو، فرتب لو سجعات ىكذا، فذمتو كقالت ما ىكذا _ رضي ا عنها _ كٝتعت عائشة 
﴿اْدُعوْا رَبَُّكْم َتَضرُّعاً كأصحابو كما قالت فيعٍت يتق ىذا _ صلى ا عليو كسلم _ كاف يفعل النيب 

دليل على أف ضد ا٠تفية كىو الصراخ من االعتداء يف  (1)﴿ِإنَُّو َّلَ ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن﴾:  كقولو﴾ ن َوُخْفَية
الدعاء، مع االعتداءات األخرل، كىي أف ييطلب من ا يعٍت ما ال ٭تسن كال يكوف، ىذا من جنس 

 .االعتداء، كالتفصيل يف الدعاء، ىذا من االعتداء

 .نعود إذف. تيفصل، تشًتط على ا، ٖتط شركط يا تستجيب لنا زم كده كال كيفك

ثُمَّ أََتى َعَليَّ َوأَنَا َأُقوُؿ ِفي ) ىنا يعٍت فائدة رٔتا تكوف مهمة (ثُمَّ أََتى َعَليَّ َوأَنَا َأُقوُؿ ِفي نَػْفِ ي)
 _  ، فأطلع ا نبيو"ال حوؿ كال قوة إال با" يعٍت كاف أبو موسى األشعرم يردد يف نفسو كلمة (نَػْفِ ي

 .على ما يدكر يف نفس أيب موسى_ عليو الصبلة كالسبلـ 

كىذا شوؼ اآلف قبل قليل يقوؿ ٢تم إنكم ال تدعوف أصمان كلكن ٝتيعان بصَتان قريبان، كيعطينا ٪توذج 
 .حي
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فما . رٔتا ىو نفسو ما أٝتع نفسو" ال حوؿ كال قوة إال با"أبو موسى األشعرم يردد يف نفسو 
أف أبا موسى األشعرم من بُت اٟتضور كىم خارجُت مئات _ صلى ا عليو كسلم _ الذم أعلم النيب 

كلبل ال؟ ما الذم أعلم . السميع، البصَت، القريب! كرٔتا آالؼ إذل الغزك، أنو يقوؿ يف نفسو ىذه الكلمة؟
؟ ك١تاذا أتى إذل أيب موسى األشعرم على كجو ا٠تصوص، كقاؿ لو كىو يردد _صلى ا عليو كسلم _ النيب 

 انتبهت معي كلبل ال؟! يف نفسو ىذه الكلمة؟

علم أف أبا موسى األشعرم كىو عبد ا بن قيس يردد يف نفسو _ صلى ا عليو كسلم _ النيب 
 ؟_صلى ا عليو كسلم _ كيف علم رسوؿ ا ". ال حوؿ كال قوة إال با"كلمة 

ذلك ٪توذج حي من السميع البصَت، حىت ال تصرخوف، كإذا كاف ما يف نفس أيب موسى علمو ا، 
يف اٟتاؿ، فماؿ إذل أيب موسى كجاء إليو، كقد علم أنو يردد يف _ صلى ا عليو كسلم _ كأيخرب بو النيب 

ال حوؿ كال قوة إال "ليعطيو يعٍت تأييدان كعلمان عن معية ىذه الكلمة اٞتليلة العظيمة " ال إلو إال ا"نفسو 
 .انتبهتوا من ىذا الوجو الرابط اآلف؟ مهم جدان " با

 السميع البصَت القريب علم ما يقوؿ أبو موسى األشعرم يف (ثُمَّ أََتى َعَليَّ َوأَنَا َأُقوُؿ ِفي نَػْفِ ي)
نفسو، فأعلم رسولو ليأٌب رسولو إليو كيقوؿ لو يا أبا موسى، ىذه كنز من كنوز اٞتنة، يعٍت أثبت عليها ككثر 

 .منها كما سنذكر بعد قليل

َة ِإَّلَّ بِاللَِّو فَػَقاَؿ ِلي يَا َعْبَد اللَِّو ْبَن قَػْيسٍ )  .كىو اسم أيب موسى (ََّل َحْوَؿ َوََّل قُػوَّ

ٌز ِمْن ُكُنوِز اْلَجنَِّة َأْو قَاَؿ َأََّل َأُدلُّكَ ) َة ِإَّلَّ بِاللَِّو فَِإنػََّ ا َكنػْ يعٍت شك الراكم،  (ُقْل ََّل َحْوَؿ َوََّل قُػوَّ
 ".ا١تغازم"ىنا، كموجود يف ركاية " التوحيد"كىذا الشك موجود عندنا يف ركاية 

يا عبد اهلل بن قيس أَّل أدلك على كنز من كنوز الجنة َّل )): كأكثر الركايات يف الصحيحُت
 فأيده على ىذه الكلمة، كأثٌت عليو هبا يف ذكره ٢تا، كذكر لو قيمتها العظيمة (1) ((حوؿ وَّل قوة إَّل باهلل

 .اٞتليلة

ٍب كجو آخر رٔتا حىت ال يذىب ذىٍت، قلنا قبل قليل ىذا ٪توذج حي من علم السميع البصَت، ٔتا 
 .دار يف نفس ىذا العبد الفقَت البسيط أيب موسى، كأعلم بو رسولو

صلى ا _ كقلنا أيٌدىم النيب . القـو كانوا يكربكف، كيذكركف ا بصوت مرتفع. ىناؾ مناسبة أخرل
 .كباركو ٢تم، كاستدرؾ عليهم رفع الصوت_ عليو كسلم على الذكر 

                                                 

".  باب غزكة خيرب"، 3883:  صحيح البخارم، رقم(1)
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فما استدرؾ عليو . أبو موسى األشعرم ٚتع بُت الوصفُت الطيبُت، كاف يذكر ا، كخفية يف نفسو
ال ذكره ؛ ألف ذكره  عظيم، كال طريقتو ألف ىذه ىي الطريقة _ صلى ا عليو كسلم _ النيب 

الصحيحة أف يذكر ا خفية، كزاده مكافأة بأف ذكر لو قيمة علمية عظيمة غيبية عن قيمة ىذه الكلمة 
َة ِإَّلَّ بِاللَّوِ )العظيمة   الحظتم ىذا؟ (ََّل َحْوَؿ َوََّل قُػوَّ

، مع بنفس العظيم ١تا كانوا "ال حوؿ"إذف صار عندنا مناسبتاف بُت قصة أيب موسى األشعرم بذكر 
أف التكبَت هبذا الصوت ا١ترتفع ال داعي لو؛ ألف الذم _ صلى ا عليو كسلم _ يكربكف، كٮتربىم النيب 

 .تدعوف ليس أصمان كال غائبان، إنو ٝتيع قريب بصَت سبحانو كتعاذل

زٌ ): قولو  الكنز ىو ما يدخر، كيذخر عند اٟتاجة إليو، كيأٌب يف الوقت الذم اإلنساف يف أمس (َكنػْ
 .اٟتاجة إليو، كنز من كنوز اٞتنة

فبقدر ما تذكر ىذه الكلمة، بقدر ما ترصد لك عند ا سبحانو كتعاذل كنوز ىائلة عظيمة، ٙتنها 
كىي أعظم مطلب يطلبو ا١تسلم، أف ينجو من عذاب ا كيفوز برضوانو، كيدخل يف . كٙترهتا دخوؿ اٞتنة

كبقدر ما تذخر لنفسك من ىذه الكنوز، اليت من أعظمها ىذه الكلمة العظيمة . كنز من كنوز اٞتنة. جنتو
اٞتليلة، كسأذكر مناسبة ٢تا يف ىذا ا١تشهد بالذات، مشهد الغزك كاٟترب، كمبلقاة العدك، بقدر ما ييكنز 

 .لك عند ا من الذخائر

أيضان فائدة ٙتينة، يعٍت ٨تن تعودنا يف النصوص الشرعية، أك . قاؿ بعض الشرٌاح كىو ابن أيب ٚترة
أف يذكر لنا فضائل _ صلى ا عليو كسلم _ كثَتان ليس دائمان، كثَتان يف النصوص الشرعية، إذا أراد النيب 

من فعل "، "من فعل كذا فلو كذا ككذا"بعض األعماؿ، أك فضائل بعض الذكر مثبلن، أك كذا، يذكر أجره 
 أليس كذلك؟". كذا فلو كذا ككذا

إال أف بعض األعماؿ ما ذكر ٢تا ثواب معُت، ال بعدد؛ كإ٪تا ضيخمت، كأيعلم ا١تتكلم أك العامل ٢تا 
 .بأنو يعٍت سيأتيو من ا كنوز ىائلة من الثواب، تعجز رٔتا األرقاـ كاإلحصاءات عن ذكرىا

، اٟتديث ا١تشهور ييردد دائمان، خاصة  ىذا يشبو ٘تامان اٟتديث الذم يذكركنو دائمان يف فضائل الصـو
إَّل الصـو )) اٟتسنة بعشر أمثا٢تا ((كل عمل ابن آدـ لو)) إيش أكلو؟ ((إَّل الصـو))إذا جاء رمضاف 

. (1 )((فإنو لي وأنا أجزي بو

                                                 

 ".  باب ما يذكر يف ا١تسك" ،  5472:  صحيح البخارم، رقم(1)
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، فهو أكرب من أف ييذكر لؤلجر ا١ترتب عليو رقمان معينان، أك ثوابان  ىذا فيو إعبلء عظيم لعبادة الصـو
 .فبل تتخيل كم سيضع ا فيو من األجور إذا أخلص فيو .  ((ف و لي))معينان 

ما حجمو؟ ما حده؟ ما . كذلك ىنا ىذه الكلمة العظيمة تتميز من بُت الذكر عمومان أف كنز
تعطيك إشعار بضخامة ىائلة، قد تعجز حىت رٔتا الكلمات أك التصورات عن  (كنز)ٙتراتو؟ يعٍت كلمة 

فظ، كأف  إدراؾ أبعادىا، كمراميها، فتعطي فتوقع يف النفس أف ىذه الكلمة العظيمة بالفعل تستحق أف ٖتي
 .يذكرىا ا١تسلم يف كل ما يأٌب كيذر، ال حوؿ كال قوة إال با كنز من كنوز اٞتنة

ىي  (ال قوة)اليت بعدىا يف  (ال)ككذلك  (ال حوؿ)يف  (ال) (ال حوؿ كال قوة إال با): قاؿ العلماء
يسموهنا البلـ النافية للجنس، تنفي  (ال إلو إال ا)النافية للجنس، النافية للجنس مثل البل اليت يف كلمة 

 .ىذا ىو ا١تطلوب. جنس ما دخلت عليو

َة ِإَّلَّ بِاللَّوِ ) :عندما تقوؿ  تنفي كل حوؿ لك دقيقان، أـ كثَتان، سران، تنفي، تتجرد (ََّل َحْوَؿ َوََّل قُػوَّ
فهمتوا كلبل ال؟ نافية للجنس، فهي تنفي جنس ا١تعٌت الذم دخلت . من كل حوؿ، كتنتفي من كل قوة

 فهمتوا؟. تنفي أف يكوف مع ا إلو مطلقان هنائيان، ما فيو أم استثناء ىنا" ال إلو إال ا"عليو، مثل 

 . تتجرد من كل حوؿ لك، أك طوؿ، أك قوة، كتلقي ذلك كلو با(ََّل َحْوؿَ )فػ

ةَ ) البد من تقدير؛ ألف  النافية للجنس، يقولوف يف اللغة أهنا تعمل عمل  (ال) (ََّل َحْوَؿ َوََّل قُػوَّ
 ".إف"

ماداـ تعمل عمل . تدخل على اٞتملة اإلٝتية طبعان، ال تدخل على الفعلية، كٖتتاج اسم كخرب" إف"
كأخواهتا كما " إف"اليت ضد كاف، " إف. "البد ٢تا اسم كخرب، كاٝتها منصوب كخربىا مرفوع" إف"، "إف"

 .يقولوف

أين ". إف"ىي اٝتها، بينيت على النصب ألهنا يف موضع اسم  (حوؿ كقوة) (38:20) (ال)فػ
، "كاقعة. "خربىا؟ البد تقدره، أم ال حوؿ كال قوة حاصلة رل إال با، ال حوؿ كال قوة كاقعة رل إال با

ال إلو إال "ىو ا٠ترب اذكؼ لفظان الذم تقدره يف ا١تعٌت، تقدره يف ا١تعٌت، كما يقدركف ا٠ترب يف " حاصلة"ك
 ".ا

ال إلو ْتق إال ا، : أين خربىا؟ قالوا. يف موضع النصب على أنو اٝتها" إلو"البلـ النافية للجنس 
 .البد ٖتط خرب. ال إلو حقيق أف يعبد إال ا، ال إلو بالفعل إال ا
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الناس اٗتذكا لكن تنفي أحقيتها أهنا ال تستحق أف تعبد، باطلة، . فأنت ال تنفي كجود آ٢تة تيعبد
فهمت ىذا؟ إذف . زائفة؛ كإ٪تا اٗتذىا الناس ٞتهلهم، كيعٍت إضبلؿ الشيطاف ٢تم، كغَت ذلك من األسباب

 .ال حوؿ لنا

كموضعها . جنس اٟتوؿ، كمطلق اٟتوؿ، كمطلق القوة كاقعة لنا إال ما ٯتدنا بو ربنا سبحانو كتعاذل
 .ىنا ٔتناسبة ا٠تركج إذل الغزك مهم للغاية

قاؿ أىل العلم، كىذا أكد عليو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، كأكردىا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، ليستدرؾ 
فإف كثَتان من الناس من ا١تسلمُت يعٍت، الذاكرين  يستخدموف . هبا على خطأ يقع فيو كثَت من الناس

َة ِإَّلَّ بِاللَّوِ )كلمة   دائمان يف موضع التأسف، كيف موضع االسًتجاع، كعند كركد ا١تصيبة (ََّل َحْوَؿ َوََّل قُػوَّ
فتكوف كلمة . ، تقوؿ ال حوؿ كال قوة مصيبة عظيمة ىذه.."إف "مثبلن، كلبل ال؟ رٔتا يقع ذلك كما تقوؿ 

 .توجع، أك تأسف، أك اسًتجاع، أك استدراؾ على أمر قدـ

كإف . يقوؿ لنا ىذا غَت صحيح، ليس موضعها ىذا ا١توضع_ رٛتو ا _ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
كاف ذكر ا كلو طيب طبعان على األصل؛ إ٪تا ىي كلمة استقواء، ككلمة استنزاؿ حوؿ كقوة، فتناسب يف 

 .موضع العمل، موضع اٞتد، كموضع االجتهاد، كأعظمو موضع القتاؿ

كأنك _ صلى ا عليو كسلم _ كلذلك ١تا قاؿ أبو موسى كىم خارجوف للغزك، أيثٍت عليو من النيب 
 .أدركت اآلف يف ىذا ا١توضع ىذا األمر، كىذا جدير

" حي على الصبلة"علمنا عندما يقوؿ ا١تصلي _ عليو الصبلة كالسبلـ _ كمن مناسبة ذلك، النيب 
 ، أف نقوؿ ماذا؟ ال حوؿ كال قوة إال با، ال كجو للتأسف كالًتجع ىنا؛ إ٪تا فيو استعزاـ أنك تريد أف تقـو
كتتوضأ، كتذىب إذل ا١تسجد، كتؤدم فريضة ا، كالنفس تريدؾ أف ٕتلس، كتناـ، كال ماشل عارؼ تكمل 

 فتحتاج إذل عـز كلبل ال؟. كإخل، كالشياطُت كغَتىم...ا١تباراة

، ككذا، ٖتتاج فناسب أف تقوؿ ال حوؿ كال قوة إال با يف جواب . صبلة الفجر مثبلن لتزيل النـو
، كقياـ، كحركة، كنشاط، كقبل اٟتركة كالنشاط عـز " حي"؛ ألف "حي"ا١تؤذف  ىذه ٖتتاج منك إذل عـز

فأنت يعٍت تزيل عنك كل كىن، ككل يعٍت تردد، ككل تسويف، ككل شبهة شيطاف أك . نفسي كقليب، كإٯتاشل
إغراء نفس بأف تعيقك عن الصبلة، أك أف تعيقك عن تكبَتة اإلحراـ، أك تعيقك على الصف األكؿ، أك 
تعيقك عن ٨تو ذلك من أمور عظيمة، يعٍت تستحوؿ حوؿ ا عليك، كتستقوم بقوة ا، تقوؿ ال حوؿ 

 .تستقوم على من؟ على الشيطاف. كال قوة إال با
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ما يريدؾ تقـو تصلي، . الشيطاف يعقد على أذنك كما يف اٟتديث كم عقدة؟ كزل عليك ليل طويل
 .كالنفس بشهواهتا ككسلها ا١تعهود، كحاجات النفس األخرل، كاألمور األخرل. كال تذكر ا

فأنت هتدـ ىذه العوائق، ال بقوتك، كال بقدرتك ألنك لو ككلت إذل قوتك . فكل ىذه عوائق
 .ال تستطيع. كقدرتك، شيطاف ىذا كلو يويدؾ يف ستُت دىية

_ عليو الصبلة كالسبلـ _ فمن أعظم ا١تناسبات أف النيب . فبلبد تقاـك ذلك كلو ْتوؿ ا، كقوتو
َة ِإَّلَّ بِاللَّوِ )أف نقوؿ " حي على الصبلة"علمنا عندما يقوؿ لنا ا١تؤذف   .(ََّل َحْوَؿ َوََّل قُػوَّ

كىنا أيضان خارجوف للغزك، كالقتاؿ، كاٟترب، كالنفوس تضعف، كالعقوؿ تطيش، كاألبصار تزيغ، 
كيف تنتهي من ىذا . كإخل...كتبلغ النفوس اٟتناجر، كالرعب يأٌب، كالشيطاف ٮتذؿ، كا١تنافقوف ٮتذلوف

َة ِإَّلَّ بِاللَّوِ )كلو؟ بػ فيصبح األمر العظيم ا٢تائل، يسَت كصغَت، كتقول عليو النفس، كتتجرأ . (ََّل َحْوَؿ َوََّل قُػوَّ
 .عليو ْتوؿ ا كطولو كقوتو سبحانو كتعاذل

يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ال ٭تسن استخداـ ىذه الكلمة يف .. فليس. فا١تناسبة جد كاضحة
؛ كإ٪تا "إف  كإنا إليو راجعوف"موضع التحسر، كالتأسف، كالًتجع عند كركد ا١تصيبة، فتكوف مقابلة لكلمة 

، كاإلقداـ، كالعمل الذم ٭تتاج إذل نشاط نفس، كإقباؿ، كسركر  .يف موضع العـز

كمن أعظم العوائق اليت تعيق اإلنساف، األمور النفسية ترل؛ ألف ا يقوؿ عن الذين ٗتلفوا عن 
  .(1)﴿َوَلْو َأرَاُدوْا اْلُخُروَج َْلَعدُّوْا َلُو ُعدًَّة﴾: قاؿ_ صلى ا عليو كسلم _ اٞتهاد مع رسولو 

ليست ا١تشكلة يف إعداد العدة، ا١تشكلة عائق نفسي، من خوؼ، من رعب، من نفاؽ، من كفر، 
 .إخل....من شهوات، من إخبلد إذل الدنيا

فؤلجل ذلك، ما أعدكا العدة، كيأتوف باألعذار الكاذبة، يعٍت ارل يقوؿ بيوتنا عورة، كارل يقوؿ ال 
 .تفتٍت، كارل يقوؿ كذا، كارل يقوؿ كذا، كاٟتقيقة ليست األعذار ىي ؛إ٪تا ا٠تور يف النفس، كا٠تلل يف القلب

فنزيل ىذه العوائق النفسية كلها، سواء يف الصبلة، أك يف اٞتهاد، أك يف الصياـ، أك األعماؿ اليت 
ككذلك يف اإلنفاؽ لتعلق القلوب . النفوس دائمان ٖتجم عنها؛ ألف فيها نوع من اإلجهاد النفسي ككذا

َة ِإَّلَّ بِاللَّوِ )بشدة على األمواؿ بػ كىذا كجو، أك كجو آخر من أكجو كوهنا كنز من كنوز . (ََّل َحْوَؿ َوََّل قُػوَّ
 .اٞتنة

                                                 

  .46: التوبة (1)
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قاؿ العلماء طبعان بقدر ما تقوؿ ىذه الكلمة، ٔتجرد ذكرؾ ا هبا، .. قلت لكم قبل قليل، بقدر
 .يكتب لك عند ا من األجور ما ال ٮتطر لك على باؿ

ٍب فيو ملمح آخر؛ ألف كثَت من األعماؿ العظيمة اليت ىي بالفعل من ذخائر اٞتنة ككسائلها 
 .العظيمة، تعوؽ عنها عوائق

الصبلة مثبلن أعظم األبواب لدخوؿ اٞتنة، الصياـ من أعظم أبواب دخوؿ اٞتنة، اٞتهاد يف سبيل 
كىذه . ا من أعظم أبواب دخوؿ اٞتنة، اٟتج مثبلن ألنو فيو مشقة من أعظم أبواب دخوؿ اٞتنة، كىكذا

إما نفسية، إما شهوات، إما شبهات، إما ٗتذيل الشياطُت، ككساكس : األعماؿ العظيمة تعوؽ دكهنا عوائق
 .إخل...الشياطُت، كالتسويف، كالكسل ك

َة ِإَّلَّ بِاللَّوِ )أنت عندما هتدـ كتزيل عنك ىذه العوائق بػ  ستنشط إذل الصبلة، (ََّل َحْوَؿ َوََّل قُػوَّ
كتنشط إذل الصياـ، كتنشط إذل اٞتهاد، كتنشط إذل اٟتج كالعمرة، كتنشط إذل كذا، كتنشط إذل كذا، فتكنز 

فانتبهوا ٢تذين األمرين يف . لك كنوز يف اٞتنة ال يعلمها إال ا الذم ىو ٝتيع بصَت قريب، يعلم ما نفعل
ٌز ِمْن ُكُنوِز اْلَجنَّةِ ) إذف ىذا ىو. معٌت كوهنا كنز من كنوز اٞتنة َة ِإَّلَّ بِاللَِّو فَِإنػََّ ا َكنػْ (. ََّل َحْوَؿ َوََّل قُػوَّ

أَّل أدلك على كنز )):  قلنا يعٍت الشك من الراكم، كأكثر الركايات على قوؿ(َأْو قَاَؿ َأََّل َأُدلُّكَ )
. ((من كنوز الجنة

 .اقرأ ما بعده
 .اٟتمد ، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا، كعلى آلو كصحبو كمن كااله

ثَِني اْبُن َوْىٍب ): _رٛتو ا _ قاؿ اإلماـ أبو عبد ا البخارم  ثَػَنا َيْحَيى ْبُن ُسَلْيَماَف َحدَّ َحدَّ
يَق َرِ َي اللَُّو َعْنُو قَاَؿ  َأْخبَػَرِني َعْمٌرو َعْن َيزِيَد َعْن أَِبي اْلَخْيِر َسِمَع َعْبَد اللَِّو ْبَن َعْمٍرو َأفَّ أَبَا َبْكٍر الصّْدّْ
لِلنَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَا َرُسوَؿ اللَِّو َعلّْْمِني ُدَعاًء َأْدُعو ِبِو ِفي َصََلِتي قَاَؿ ُقْل اللَُّ مَّ ِإنّْي ظََلْمُت 

(. نَػْفِ ي ظُْلًما َكِثيًرا َوََّل يَػْغِفُر الذُّنُوَب ِإَّلَّ أَْنَت فَاْ ِفْر ِلي ِمْن ِعْنِدَؾ َمْغِفَرًة ِإنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 
ثَػَنا َيْحَيى ْبُن ُسَلْيَمافَ ): قولو يكٌت أبا سعيد، .  ىو ابن ٭تِت، ٭تِت بن سليماف بن ٭تِت اٞتيعفي(َحدَّ
 .الكويف ا١تقرئ

من ا١تعلومات عنو، دل ٮترج لو من أصحاب الكتب الستة إال البخارم كالًتمذم، كدل ٮترج لو 
 .الباقوف
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أما الًتمذم فأخرج لو . أخرج البخارم مباشرة كما نسمع اآلف، فهو من شيوخو: ا١تعلومة الثانية
 .بواسطة

ثَِني اْبُن َوْىبٍ ): قاؿ  عبد ا بن كىب القرشي ا١تصرم، أحد تبلميذ مالك، كأحد ركاة ا١توطأ (َحدَّ
   .عنو

 . ىو ابن اٟتارث(َأْخبَػَرِني َعْمٌرو): قاؿ
 . ىو ابن أيب حبيب(َعْن َيزِيدَ )
 . ىو اليزشل، اٝتو مىٍرثىد بن عبد ا(َعْن أَِبي اْلَخْير)
يَق َرِ َي اللَُّو َعْنوُ )  ىذا اٟتديث أخرجو إمامنا (أنو َسِمَع َعْبَد اللَِّو ْبَن َعْمٍرو َأفَّ أَبَا َبْكٍر الصّْدّْ

 :البخارم يف مواضع من الصحيح
  ،ىنا
  باب الدعاء يف الصبلة، "، "الدعوات"أخرجو يف
  أم قبل السبلـ" باب الدعاء قبل التسليم"أخرجو يف الصبلة. 
 يف مواضع أخرجو من الصحيح. 

عل اٟتديث من مسند أيب بكر، ىكذا عن عبد ا بن عمرك عن أيب بكر ): أسانيده تارة ٬تي
 (أنو َسِمَع َعْبَد اللَِّو ْبَن َعْمٍرو َأفَّ أَبَا َبْكرٍ ) :كتارة كما ىنا .، فيكوف من مسند الصديق(الصديق أنو قاؿ

 .فيكوف من ركاية أك من مسند عبد ا بن عمرك
ماذا يقوؿ عبد ا بن . اختلفت يف ذلك األسانيد، كالكل ال إشكاؿ يف صيغة اٟتديث يف ذلك

عمرك بن العاص؟ 
يَق َرِ َي اللَُّو َعْنُو قَاَؿ لِلنَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَا َرُسوَؿ اللَِّو َعلّْْمِني ُدَعاًء ) أفَّ أَبَا َبْكٍر الصّْدّْ

ما بالك . ىنا اجتمع فطنة السائل، كٚتيل سؤالو، كحكمة ا١تسؤكؿ، كعظيم جوابو (َأْدُعو ِبِو ِفي َصََلِتي
كيف يكوف ىذا السؤاؿ؟ أحسن سؤاؿ !؟_صلى ا عليو كسلم _ بسؤاؿ السائل الصديق، كاجمليب النيب 

 .بعد القرآف على طوؿ
أعمالو كفضائلو لو . ىذا الرجل العظيم ا١تبارؾ_ رضي ا عنو _ ٍب فيو كضوح شوؼ الصديق 

يف _ صلى ا عليو كسلم _ ىل ستذكر سابقتو لئلسبلـ، كال إنفاقو على النيب . بقينا نعدىا، يفٌت الوقت
أكؿ األمر كقت الشدة كالضيق، أك تذكر ا٢تجرة، أـ تذكر الغزكات، أـ تذكر ا٠تبلفة؟ ماذا ستذكر من 
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مناقبو؟ كمع ذلك يأٌب ىنا يتلطف، كيسأؿ عن دعاء يناجي بو ربو، خاصة أف اٞتواب جاء باستغفار، 
فيدؿ ىذا على أنك مهما عملت من أعماؿ عظيمة، مهما، كماذا ستنصع مع أعماؿ الصديق، كمع ذلك 
يقوؿ ظلمت نفسي ظلمان كثَتان، ك٭تتاج إذل استمطار ا١تغفرة هبذا الدعاء اللطيف، الذم فيو تزلف إذل ا، 

 .كتقرب إليو، كانكسار بُت يديو
 .فمن باب أكذل أمثالنا من األعماؿ اليت مثل كجهنا، كذنوبنا، كيسًت كيغفر لنا، يعٍت ٨تتاج إذل ىذا

عليو الصبلة _ إذا كاف الصديق على جبللتو، كعظيم مقاماتو الشريفة العظيمة، يسأؿ رسوؿ ا 
فعلمو ىذا الدعاء الذم كلو من أكلو إذل  (َعلّْْمِني ُدَعاًء َأْدُعو ِبِو ِفي َصََلِتي): ىذا السؤاؿ_ كالسبلـ 

كال ىجرة، كال تذكر ا٢تجرة، كال اٞتهاد، . آخره استغفار، كإقرار بالذنب، كأف ا١تعوؿ عليو مغفرة ا كرٛتتو
 .كال األعماؿ العظيمة ىذه كلها على ضخامتها، كأ٫تيتها، كعظيم موقعها

، كىذا ىو االستغفار كاالنكسار بالذنب، كاالعًتاؼفاستحضر ىذا، يدفعك ىذا إذل كثرة اإلقرار، 
 .اٟتقيقي

االستغفار اٟتقيقي ىو . كلو قعدت تقوؿ أستغفر ا ستُت ألف مرة، كالقلب فيو ٘ترد، كفيو كذا
االنكسار، أف يرل ا منك التذلل إليو، كاالنطراح بُت يديو، كأف يرل ا منك كيعلم منك أنك بالفعل 

 .شاعر، موقن أنك يف أمس اٟتاجة إذل رٛتتو كمغفرتو، فلم تذكر أعمالك
فهمت . كلو كاف أحد ٭تق لو أف يدؿ بعملو، لكاف من ىو يف مثل كزف الصديق رضي ا عنو

ىذا؟ 
ىذا ىو، االستغفار اٟتقيقي مقدار ما يقع يف قلب ا١تؤمن من االنكسار، كشعوره باٟتاجة إذل ا، 

 .كأف ا١تعوؿ عليو مغفرة ا كرٛتتو، كلو قاؿ أستغفر ا حىت مرة كاحدة فقط هبذا الشعور، كىذا اٟتضور
أما ٬تيب رل سبحة طو٢تا إذل ىناؾ كطق طق أستغفر ا أستغفر ا، كيتفرج يف ارل رايح كارل 

 .ا يتوب علينا بس.. جام، ىذا يعٍت ما فيو مناسبة حىت
الكثرة ألف مرة، ستُت ألف مرة قلتها، ستُت ما ىو ىذا ا١تقصود، كال ىذا ىو ا١تطلوب، كليس ىذا 

لكن صٌدر اٟتديث ىنا كما سنذكر، أكؿ شيء تقر باالنكسار ، كأف ذنويب كثَتة، كظلمي لنفسي . ا١تراد
فهمتوا كلبل ال؟ مع أنو عنده من األعماؿ العظيمة ا٢تائلة اليت . عظيم، كال ٮترجٍت منها إال عفو ا كعافيتو

 ._ رضي ا عنو كأرضاه_ األمة كلها ما تستطيع تفعلها 
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كلذلك قلت قبل قليل مناسب ىذا . فهذا ىو االستغفار يف حقيقتو، كىذه ىي التوبة يف حقيقتها
(. فَِإنَُّكْم ََّل َتْدُعوَف َأَصمَّ َوََّل َ ااًِبا َتْدُعوَف َسِميًعا َبِصيًرا َقرِيًبا)اٟتديث مع حديث 

فإف اإلنساف يف حاؿ دعائو، اتصالو با كعبلقة ا بو من خبلؿ ىذه األكضاع الثبلثة، يسمع 
. (َسِميًعا َبِصيًرا َقرِيًبا)أليس كذلك؟ كلذلك أكردىا . كبلمك، كيرل مكانك، كيعلم حالك

َسِميًعا ) كلذلك قلنا قبل قليل ما ٭تتاج للصراخ، كال رفع الصوت ماداـ ىذا األمر عند ا معلـو
  . كىذا كجو إدخاؿ حديث أيب بكر مع مناسبة إدخاؿ اٟتديث السابق(َبِصيًرا َقرِيًبا

ال، .  ك٬تيب رل حديث يف االستغفار،(سميعاً بصيراً )بعض الشراح قاؿ ما فيو كجو مناسبة، الباب 
 .دعاء أدعو بو يف صبلٌب: ألنو يقوؿ

إما السجود،  : مواضع الدعاء داخل الصبلة موضعاف_ شوؼ ا١تناسبة _ قاؿ أىل العلم 
 .أك بعد التشهد قبيل السبلـ

كبقية الصبلة أذكارىا معركفة، يف الوقوؼ ٢تا . ىذاف ٫تا موضعا الدعاء، كالسؤاؿ داخل الصبلة
 أف يستجاب (55:20)مىت تريد أف تدعو ا يف الصبلة السجود . ذكر، كالركوع لو ذكر، كالسجود ككذا

 .لكم، أك قبيل السبلـ
؛ ألف إما قبيل السبلـ بعد الفراغ من "باب الدعاء قبل السبلـ"كلذلك ترجم البخارم للحديث 

ككبل ا١توضعُت موضع إسرار، حىت يف الصبلة اٞتهرية، عندما تدعو ا يف . التشهد، أك داخل السجود
أليس كذلك؟ حىت الذم ّتانبك ساجد ما يسمع . السجود، بالكاد تسمع نفسك أنت، كرٔتا ال تسمعها

أك كذلك بعد التشهد قبيل السبلـ، بالكاد أيضان أف تسمع نفسك، أك يسمعك من ّتانبك، . ماذا تقوؿ
كىذا كايف كال ٭تتاج رفع صوت؛ ألف السميع الذم تدعوه ٝتيع قريب بصَت، ىذا موضع إرادة اٟتديث 

فهمتوا كلبل ال؟ . ىنا
موضعو أنك عندما تدعو يف الصبلة، إما يف السجود أك قبيل السبلـ، ككبل٫تا موضع استسرار ال 
كجو فيهما لرفع الصوت، ال كجو فيهما لرفع الصوت مطلقان، كىذا كاؼ جدان؛ ألف من تدعوه ٝتيع بصَت 

 .قريب
فاجتمع يف حقو كونو يسمع كبلمك، كلو رددتو داخل نفسك، كيرل مكانك الذم أنت فيو، 

كعملك الذم تقـو بو، كيعلم بقلبك كحالك ىل أنت مستحضر، ىل أنت منكسر، ىل أنت يعٍت منطرح 
 .كال الىي، ساىي، يعٍت يذىب ذىنك ىنا كىناؾ
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ٌب ) قلنا إما يف داخل السجود، أك قبيل السبلـ، كاستظهر البخارم أنو قبيل  (أىٍدعيو ًبًو يف صىبلى
صلى ا عليو _ ، كىو من موضع الدعاء؛ ألف النيب "باب الدعاء قبل السبلـ"السبلـ لقولو أنو ترجم 

لقد عجل ىذا أما لو أنو أثنى )): يقوؿ ١تا ٝتع الرجل يف صبلتو، ١تا جلس للتشهد دعا فقاؿ_ كسلم 
فليتخير من الدعاء ما )) : كقاؿ يف حديث آخر((على ربو وصلى على رسولو ودعا َّلستجيب لو

كىذا مناسب جدان؛ ألنك أديت الصبلة، كفرغت منها، كما بقي إال أف تسلم كٗترج منها،  ( 1 )((شاء
 .كفتحت أبوابك إذل ا بذكره، كالسجود لو، كقراءة كبلمو

فهنا مناسب جدان . كلو فيعل ذلك ٓتشوع، كانكسار، لفتحت كل السُّدؼ إذل ا سبحانو كتعاذل
أف ترفع حاجتك، كمسألتك، كدعاءؾ، فإهنا ستجد أبواب السماء إف شاء ا مشرعة مفتوحة، كالسميع 

 .كأبشر ٔتا ال ٮتطر على باؿ من خَت. البصَت القريب اجمليب يسعمك كيرل مكانك، كيعلم حالك
 كنت أريد اٟتقيقة أف (ُقْل اللَُّ مَّ ِإنّْي ظََلْمُت نَػْفِ ي ظُْلًما َكِثيًرا َوََّل يَػْغِفُر الذُّنُوَب ِإَّلَّ أَْنتَ ) :قاؿ

 .ق يف الدرس القادـؤسنقر.. أقرأ عليكم، شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، لكن يظهر الوقت اآلف
شرح ىذا اٟتديث شرحان عظيمان، كقد أحضرت معي _ رٛتة ا _ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

النسخة، كرقمت على بعض الفوائد الثمنية اليت ما ىي موجودة كال يف شرح آخر كالعادة طبعان، أف يغرؼ 
كغَته كما قالوا يغرؼ من السواقي، فأحببت أف أعطيكم فائدة ٙتنية من كبلمو، _ رٛتة ا عليو _ من ْتر 

لكنها كثَتة سأرجعها إذل الدرس القادـ، كنكمل الكبلـ على اٟتديث ٔتا ذكره الشراح، كنؤجل كبلـ ابن 
 .تيتمة إذل الدرس القادـ إف شاء ا تعاذل

 : اإلنساف تصدر منو ثبلث أنواع من الظلم(اللَُّ مَّ ِإنّْي ظََلْمُت نَػْفِ ي ظُْلًما َكِثيًرا): قاؿ
﴿يَا بُػَنيَّ ََّل ُتْشِرْؾ  إف كقع فيو كصدر منو، فوقعت بو القاٝتة، كىو الشرؾ، فإف الشرؾ ظلم عظيم :أحدىا

﴿الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم يَػْلِبُ وْا ِإيَمانَػُ م ِبظُْلٍم ُأْولَػِبَك : ١تا نزؿ قولو تعاذل (2)بِاللَِّو ِإفَّ الشّْْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيٌم﴾
يا رسوؿ اهلل أينا لم يظلم نف و قاؿ )):  يف حديث ابن مسعود كغَته قالوا(3)َلُ ُم اَْلْمُن َوُىم مُّْ َتُدوَف﴾

يَا بُػَنيَّ ََّل ُتْشِرْؾ بِاللَِّو ِإفَّ }ليس الذي تعنوف ألم ت معوا إلى قوؿ العبد الصالح أو قاؿ الرجل الصالح 
ألف الظلم ىو كضع الشيء يف غَت موضعو، كا١تشرؾ كٌجو العبادة، ككضع  (4)(({الشّْْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ 

                                                 

(. 402)كمسلم  (5876)ركاه البخارم  (1)
 .13: لقماف (2)
 .82: األنعاـ (3)
. 3246ح 1262ص/3ج:البخارم صحيح (4)
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فهذا أعظم الظلم، كأشنعو كا . ا٠تضوع يف غَت موضعو؛ ألنو ال يستحق العبادة إال ا كحده ال شريك لو
 .(1)﴿ِإفَّ الّلَو َّلَ يَػْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ ِبِو﴾ال يغفره، إال إذا تاب العبد منو، كآمن كأسلم، فاإلسبلـ ٬تب ما قبلو 

ما تظلم الناس كتريد .  مظادل ا٠تلق يف أبشارىم، كأموا٢تم، كأعراضهم، كدمائهم:والنوع الثاني
ليش قدح يف ا؟ ألف ا عز كجل حكم . األمور ٘تشي ىكذا، ىذا قدح يف ا إذا ظننت ىذا الظن

كلذلك ٭ترمو . عدؿ، حرـٌ الظلم على نفسو مع أنو لو شاء ىلك ا٠تلق كلهم، كال أحد يقوؿ لو ١تا ككيف
على نفسو، تأٌب أنت تبيحو لنفسك ألنك صاحب منصب مثبلن، كال صاحب جاه، كال صاحب ماشل 

عارؼ إيو؟ كتأكل أمواؿ الناس بالباطل، كتظن األمور ٘تشي ىكذا، كتضرب الناس على غَت حق، كتقتلهم 
 .ما ٘تضي ىكذا.. على غَت ىدل، كتلوغ يف أعراضهم بالغيبة كالنميمة كالدسيسة، كالسب

حسنو .. قاؿ_ صلى ا عليو كسلم _ يف اٟتديث حسنو اٟتافظ كغَته، من حديث أيب ىريرة، أف النيب 
ينشر لكل عبد يـو القيامة ثَلثة دواوين، ديواف َّل يغفره اهلل إاا فُتح ووجد ))اٟتافظ كبعضهم ضعفو 

فيو شيء حلت القاسمة وىو الشرؾ، وديواف َّل يبقي اهلل منو شيباً حتى يأخذ الحق وىو مظالم 
  انتبهتوا كلبل ال؟.  حديث ا١تفلس ٖتفطونو(2) ((الخلق، يأتي وقد  رب ىذا، وشتم ىذا

فإذا ذىب لك حق من ظادل، أك غاشم، ال تظنن األمور عند ا ذىبت، حىت لو ما استطعت أف 
لكن انظر ما يصنع ا بالظا١تُت، كالباغُت، كاجملرمُت ىؤالء، . تستخلص حقك، كأنت كذلك يف الغالب

كلو دل يصنع هبم شيء يف الدنيا، فا١توعد ا سبحانو كتعاذل، كا١تظلـو ا١تسكُت ىذا ىو الرابح الفائز، 
كالظادل الباغي ىذا الذم ما يستطيع أحد يقوؿ لو اتق ا حىت، سيكوف يف األذلُت عند ا سبحانو 

فما بعد . كمن شدة بغضو لو حٌرمو على نفسو جل كعبل. كتعاذل؛ ألف ا يكره الظلم كيبغضو بغضان عظيمان 
  .فإياؾ كمظادل ا٠تلق، احذر. ىذا يعٍت بغض ٢تذا العمل الشنيع

 . ظلم العبد نفسو، ٔتا يقع فيو من ذنوب كآثاـ، كىذه البد منها ا يتوب علينا:والديواف الثال 
ىذه بُت العبد كبُت ربو، تيغفر كتزاؿ باالستغفار، بالتوبة، باٟتسنات، بالشفاعات، بكذا، كمن 

لو كالذم يسمح كيدرأ أكالن بأكؿ _ صلى ا عليو كسلم _ أعظمها استغفار أيب بكر ىذا الذم عٌلمو النيب 
 .فإذا سلمت من الشرؾ كظلم العباد فأنت يف خَت. ما يقع رٔتا يف ىذا الديواف الثالث

                                                 

   .48: النساء (1)
 .موضوع: كقاؿ 2069 كالًتىيب الًتغيب ضعيف يف األلباسل كذكره ( ضعيف. ) البزار ركاه (2)
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 طبعان ال يتصور قضية الشرؾ كأضرابو من مثل أيب بكر كطرازه، (ظََلْمُت نَػْفِ ي ظُْلًما َكِثيًرا): فقولو
 .إال ما يقع رٔتا يف النفوس من حب كذا، ىذه قد ال يسلم منها أحد، ىذه تدافع

اإلنساف قد يعجب بشيء من عملو، قد يرد عليو شيء، قد يرد حىت على الصدقُت كأمثا٢تم، فهذا 
مظادل ا٠تلق ال يأمن منها أحد، يعٍت مهما حرصت، قد . يدفع ٔتثل ىذا االستغفار، كما ىو مثلو كيف نوعو

رٔتا تزؿ منك كلمة يومان ما يف فبلف من الناس، تبذر منك بادرة يعٍت تؤذم هبا يعٍت عبدان من عباد ا كقتان 
ما ٭تصل؟ ىذه رٔتا تزؿ الزالة، فهذه أيضان ٖتتاج إذل استغفار كثَت، كرد للحقوؽ ككذا، يعٍت حىت من . ما

 ._ رضي ا عنو_ مثل من ىم يف طراز الصديق 
نسأؿ ا أف يعافينا منها، . كالديواف الثالث يعٍت الذم ما يسلم منو أحد، ارل ىو الذنوب، كاآلثاـ

يف _ رٛتة ا عليو _ كسنذكر إف شاء ا من كبلـ ابن تيمية . فهذه البد فيها أكالن بأكؿ ٦تا ٯتحوىا
الدرس القادـ ما ىي األمور العظيمة اليت ٘تحو الذنوب، كتزيلها، كتذرؤىا، كمنها االستغفار الذم قلت 
لكم حقيقتو االنكسار، كالشعور باٟتاجة كالفاقة ، كلو دل تقل ىذا الدعاء إال مرة كاحدة يف يومك 

 .كليلتك، كدع عنك ما سول ذلك
: ىكذا كل نسخ الصحيح، إال نسخة القىاًبسي، كىي نسخة مغربية قاؿ فيها (ظُْلًما َكِثيًرا): قولو

((. ظلمان كبَتان ))
_ اإلماـ ٭تِت، أبو زكرياء ٭تِت بن شرؼ النوكم، اإلماـ ا١تشهور _ رٛتة ا عليو _ اإلماـ النوكم 

 .، ٚتع فيو أحاديث كثَتة يف الذكر"األذكار"، لو كتاب اٝتو "األذكار"يف كتابو _ رٛتة ا عليو 
ٍب قاؿ  ((كبَتان ))كركاية  ((كثَتان ))١تا جاء عند ىذا اٟتديث، كأكرده ككذا، ذكره بالركايتُت، أف ركاية 

 ."اللهم إشل ظلمت نفسي ظلما كثَتان كبَتان : فيحسن أف تذكر٫تا معان فتقوؿ: "ىو يعٍت كجمع منو قاؿ
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية استدرؾ ىذا على أيب زكرياء النوكم، كاستدرؾ نظائره، كقٌعد قاعدة مهمة 

ت منها اال ٭تسن أف تلفِّق من الركام_ صلى ا عليو كسلم _ جليلة، كىي األذكار الواردة اليت عن النيب 
كإ٪تا تنظر يف ا١ترجحات زيادة _ صلى ا عليو كسلم _ ذكران، ٮترج يف النهاية ليس ىو الذم قالو النيب 

 .كبَتان ككثَتان 
ىنا ال ٯتكن تدخلو، قطعان إما فيو تصحيف؛ ألف كلمة كبَتان . إال القابسي (كثَتان )كل النسخ تقوؿ 

كاحتماؿ ا٠تطأ كاحتماؿ التصحيف كارد، فبل ٕتعلها . ككثَتان يف الرسم كاحدة، كقدٯتا ما كانوا ينقطوف حىت
_ كأهنا ركاية ثابتة، صحيحة، كبالتارل تلفق من ٣تموع الركايات دعاء يف النهاية ليس ىو الذم قالو النيب 
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فهمتم؟ كىذا قد يأٌب يف أنواع كثَتة من األذكار كاألدعية، ما تلفق؛ ألف . ْتركفو_ صلى ا عليو كسلم 
اليت يقو٢تا النيب صلى ا عليو _ ىذه قاعدة عظيمة _ األذكار النبوية _ صلى ا عليو كسلم _ النيب 

صلى ا عليو _ كأدؿ الدليل على ذلك دعاء النـو الذم عٌلمو النيب . كسلم الكلمات فيها مرادة مقصودة
  .للرباء بن عازب كال لغَته؟ ال للرباء بن عازب_ كسلم 

كبلـ  ((إاا أخذت مضجعك فتو أ و وءؾ للصَلة، ثم ا طجع على شقك اْليمن)) :قاؿ
 إذل أف قاؿ يف آخر  (1 )((ثم قل الل م إني أسلمت نف ي إليك ووج ت وج ي إليك)). مقصود مرتب

. ((آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فقاؿ أعدىا علي)): اٟتديث
من الرباء أف يعيد عليو الدعاء، يشوؼ ضبطو كال ما _ صلى ا عليو كسلم _ يطلب النيب 

١تاذا يطلب منو إعادتو؟ ألف كل كلمة ما تقعد تودم ىذه ىنا، كٕتيب ىذه، كٕتيب رل أدعية من . ضبطو
فأعدت ا عليو حتى )) ._صلى ا عليو كسلم _ ركايات، كتطلع رل دعاء ثاشل طويل عريض ما قالو النيب 

بكلمة  ((نبيك)) غٌَت كلمة (2 )((بلغت قولو آمنت بكتابك الذي أنزلت قاؿ ورسولك الذي أرسلت
األنبياء كالرسل يعٍت طرازىم كاحد، فيو معاشل . مع أنو يعٍت ليس ىناؾ كبَت خبلؼ يف ا١تعٌت ((رسولك))

. ((قل ونبيك الذي أرسلت))قاؿ ال، ليش غَتت ىذه الكلمة؟ . طفيفة جدان، علمية دقيقة جدان 
 ((كرسولك)): إذا قلت ((كرسولك الذم أرسلت)): كالفارؽ يف اللغة، أك يف ا١تعٌت إذا قلت

 ((كرسولك))أصبحت كلمة الذم أرسلت ال معٌت ٢تا، زيادة يف الكبلـ ال تؤدم غرضان معنويان؛ ألنك قلت 
تصبح ال معٌت ٢تا الغية، فحشو من  ((الذم أرسلت))فكلمة . ؟ ىو الذم أرسلو((كرسولك))ما معٌت 

ال تقتضي اإلرساؿ  ((كنبيك)): لكن إذا قلت_ صلى ا عليو كسلم _ الكبلـ، ينزه عنو كبلـ ا كرسولو 
فلماذا يطلب منو التحفظ، كا١تراجعة، كيستدرؾ  ((الذم أرسلت))بالضركرة، فأضفت إليو كصفان جديدان 

عليو كلمة قد ال يبدك يف أكؿ كىلة أف فيها كبَت خبلؼ يف ا١تعٌت، إال دليل على تلكم القاعدة اليت نٌبو 
إليها ابن تيمية، أنو ال ينبغي أف تلفق من ٣تاميع الركايات يعٍت دعاء يصبح يف النهاية ليس ىو الذم قالو 

 .كىذا شاىد على ذلك، أك ٪توذج_ صلى ا عليو كسلم _ النيب 
كالتصحيف  (كبَتان )إال نسخة حىت ما ىي ركاية، نسخة القابسي للصحيح  (كثَتان )كل الركايات 

 .فيها كارد

                                                 

.   3574ح 567ص/5ج:الًتمذم سنن (1)
.   3574ح 567ص/5ج:الًتمذم سنن (2)
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يعٍت ىذا ييستدرؾ، فاستدرؾ عليو ابن تيمية، كسيأٌب بقية " كبَتان كثَتان "فقوؿ النوكم أهنا تصبح 
الكبلـ على ىذا اٟتديث، كنأٌب بالنسخة معنا، نقرأ كبلـ ابن تيمية، أك بعض فوائده النفيسة اليت دل يذكرىا 

 .غَته
اللهم صل كسلم على عبدؾ . اللهم اغفر ذنوبنا، كاسًت عيوبنا، كزدنا علمان كفهمان . كفقكم ا

 .كرسولك ٤تمد كآلو كصحبو كالسبلـ عليكم كرٛتة ا
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الدرس الثالث عشر 
 

إف اٟتمد  ٨تمده كنستعينو نستغفره، كنسألو ا١تزيد من فضلو، نشكره كال . بسم ا الرٛتن الرحيم
كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال شريك لو، كأشهد أف نبينا ٤تمدان عبده . نكفره، ك٩تلع كنًتؾ من يفجره

 .اللهم صل كسلم على عبدؾ كرسولك ٤تمد كآلو كصحبو. كرسولو

 :أما بعد

_ ابتدأنا يف الدرس السابق بتدارس الفوائد العظيمة ا١تستفادة من حديث سؤاؿ أيب بكر الصديق 
 فقاؿ لو (َعلّْْمِني ُدَعاًء َأْدُعو ِبِو ِفي َصََلِتي): بقولو_ صلى ا عليو كسلم _ لرسوؿ ا _ رضي ا عنو 
 .اٟتديث (اللَُّ مَّ ِإنّْي ظََلْمُت نَػْفِ ي ظُْلًما َكِثيًرا): _صلى ا عليو كسلم _ رسوؿ ا 

كذكرنا بعض فوائده، ككعدت بأف أقرأ عليكم يف ىذا الدرس يف ىذه اٞتلسة، بعض الفوائد العظيمة 
يف رسالة مستقلة لو يف شرح ىذا _ رٛتو ا _ الثمينة اليت كتبها اإلماـ شيخ اإلسبلـ أٛتد ابن تيمية 

 .اٟتديث

كألهنا طويلة، ككما نعرؼ الشيخ يسهب كثَتان، كيتفرع يف قضايا كثَتة، يعٍت سأقرأ فقط أشياء هتمنا، 
 .أراىا أك أيراىا جديرة بأف تقرأ كبأف تسمع

بٌُت أف اعًتاؼ العبد . فمن ىذه الفوائد، قاؿ الشيخ يف ضمن جوابو، أك كتابتو على ىذا اٟتديث
بظلمو لنفسو من أعظم التزلف كالتقرب بُت يدم ا، من أحسن الوسائل كأفضلها لبلنطراح بُت يدم ا، 
كالتزلف، كالتقرب إليو، االعًتاؼ بالذنب، كإرجاع اللـو على النفس، كاالعًتاؼ بُت يدم ا بأشل ظلمت 
نفسي ظلمان كثَتان، كعرضتها ١تا ال ٖتتمل كال تطيق من نقمة ا كعذابو، ٔتا حصل من تقصَت يف حقوؽ 

 .ا، كإسراؼ، كٕتاكز يف حدكد الذم ال ٮتلو منو أحد

ىم أرفع _ عليهم الصبلة كالسبلـ _ كألف ىذه الوسيلة من أعظم الوسائل، حىت األنبياء كالرسل 
البشر قدران، كأعبلىم مقامان، كأقرهبم منزلة إذل ا، كانوا يستخدموهنا على ما أصلو الشيخ، فقاؿ الدعاء 
الذم فيو االعًتاؼ اعًتاؼ العبد بظلمو لنفسو ليس من خصائص الصديقُت كمن دكهنم؛ بل ىو من 

 .األدعية اليت يدعو هبا األنبياء كىم أفضل ا٠تلق



 

 257 

كتاب التوحيد                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

كذكر شواىد على ذلك، دعاء آدـ كزكجو ١تا عصيا أمر ا، فأكبل من الشجرة، تقربا إذل ا 
﴿قَاَّلَ رَبػََّنا ظََلْمَنا أَنُفَ َنا َوِإف لَّْم تَػْغِفْر لََنا َوتَػْرَحْمَنا لََنُكوَننَّ ِمَن : كاستغفراه بقوؿ ا فيما ذكره عنهم

﴿قَاَؿ َربّْ ِإنّْي ظََلْمُت نَػْفِ ي فَاْ ِفْر : _عليو الصبلة كالسبلـ _ كقاؿ تعاذل عن موسى  (1)اْلَخاِسرِيَن﴾
﴿رَبػََّنا اْ ِفْر ِلي : _صلى ا عليو كسلم _ كقوؿ ا٠تليل إبراىيم . ( 2)ِلي فَػَغَفَر َلُو ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم﴾

﴿َوالَِّذي َأْطَمُع َأف يَػْغِفَر ِلي َخِطيَبِتي يَػْوـَ :  كقولو أيضان (3)َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنيَن يَػْوـَ يَػُقوـُ اْلِحَ اُب﴾
﴿أَنَت : اآلية، كقوؿ موسى (5)﴿رَبػََّنا تَػَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَنَت ال َِّميُع اْلَعِليُم﴾: كقولو ىو كإٝتاعيل (4)الدّْيِن﴾

﴿َربّْ ِإنّْي َأُعوُا ِبَك َأْف َأْسأََلَك َما  :_عليو الصبلة كالسبلـ _ كقوؿ نوح (  6)َولِيػَُّنا فَاْ ِفْر لََنا َواْرَحْمَنا﴾
_ عليو الصبلة كالسبلـ _ كقوؿ يونس  (7)لَْيَس ِلي ِبِو ِعْلٌم َوِإَّلَّ تَػْغِفْر ِلي َوتَػْرَحْمِني َأُكن مَّْن اْلَخاِسرِيَن﴾
﴿َّلَّ ِإَلَو ِإَّلَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإنّْي ُكنُت ِمَن : ١تا أبق كالتقمو اٟتوت، كدعاؤه ا١تشهور ذكره ا يف األنبياء قاؿ

 .اعًتؼ بالظلم (8)الظَّاِلِميَن﴾

أدعية كثَتة، كما ثبت يف _ رٛتو ا _ أم الشيخ _ صلى ا عليو كسلم _ كذكر من أدعية النيب 
أنو كاف يقوؿ يف دعاء _ صلى ا عليو كسلم _ الصحيح من حديث علٌي عليو السبلـ عن النيب 

ىذا النيب  ((اللهم أنت ا١تلك ال إلو إال أنت، أنت ريب كأنا عبدؾ ظلمت نفسي)): االستفتاح يف الصبلة
ظلمت نف ي واعترفت بذنبي فا فر لي انوبي جميعاً فإنو َّل يغفر )): يقوؿ_ صلى ا عليو كسلم _ 

 .كذكر يف ىذا أدعية كثَتة. اٟتديث( (الذنوب إَّل أنت

فالفائدة اليت نريد أف نصل إليها، أف من أعظم ما تتزلف بو بُت يدم ربك، االعًتاؼ بالذنب، 
 .(اللَُّ مَّ ِإنّْي ظََلْمُت نَػْفِ ي ظُْلًما َكِثيًرا)كاإلقرار بو، كالعود باللـو على النفس بالظلم 

                                                 

 .23: األعراؼ (1)
 .16: القصص (2)
 .41: إبراىيم (3)
 .82: الشعراء (4)
 .127: البقرة (5)
 .155: األعراؼ (6)
 .47: ىود (7)
 .87: األنبياء (8)
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ما ٬تيب بو صديقو، كصاحبو األكرب، كصٌديقو _ صلى ا عليو كسلم _ كلذلك ما كجد النيب 
١تا سألو أف يعلمو دعاءن، إال أف يصدر ىذا الدعاء هبذه القربة، كىذه _ رضي ا عنو _ األشهر أبا بكر 

الزلفة العظيمة اليت مىت فعلها العبد ا١تسلم كىو صادؽ ٥تلص، إال كإف شاء ا فيما يرجو من فضل ا 
 .فهي فائدة عظيمة. يستجيب ا لو، كيطهره من الذنوب، كيكفر عنو سيئاتو، كيغفر ذنوبو

كاعلم أف كثَتان من الناس يسبق إذل ذىنو من ذكر "٦تكن من كبلـ الشيخ يقوؿ : الفائدة الثانية
. كالسرقة مثبلن، كشرب ا٠تمر، كظلم ا٠تلق، ك٨توىا من الذنوب الكثَتة الشهَتة ىذه" الذنوب، الزنا

فيستعظم أف كرٯتان يفعل ذلك، كال يعلم أف أكثر عقبلء بٍت آدـ ال يسرقوف؛ بل كال يزنوف حىت يف "
جاىليتهم ككفرىم، فإف أبا بكر كغَته من الصحابة كانوا قبل اإلسبلـ ال يرضوف أف يفعلوا مثل ىذه 

 ".األعماؿ

يعٍت ال يتبادر إذل ذىنك أف الظلم الكثَت يعٍت رٔتا الزنا، كالسرقة، كمن ىم يف طراز أيب بكر، ما 
فكيف يعٍت يفكر فيها أصبلن . كاف يزشل كال يشرب ا٠تمر يف اٞتاىلية، حيث ال ديانة، كال رسالة، كال شيء

فاإلنساف اٟتر الشريف العاقل، ال يرضى لنفسو الدناءة كا٠تسة يف أخبلقو ككرمو، حىت ! يعٍت يف اإلسبلـ؟
 .فإذا جاءتو الديانة اٟتقة الصحيحة، زادتو خَتان كنوران . لو رٔتا لو دل تكن عنده ديانة

_ كذكر من الدالئل ىذا، أف ىند بنت عتبة بن ربيعة، كىي كالدة زكجة أيب سفياف، كأـ معاكية 
بيعة النساء، كاف من ضمن البيعة بيعة النساء _ صلى ا عليو كسلم _ ١تا بايعت النيب _ رضي ا عنها 

 يعٍت استعظمت أف يطلب منها أف (1)((أو تزني الحرة يا رسوؿ اهلل؟)) :أال يسرقن كال يزنُت، فقالت ىند
على أال تزشل كال تسرؽ، كىي دل تفكر يف أف تضع نفسها يف موضع _ صلى ا عليو كسلم _ تبايع النيب 

 .الزنا كالفاحشة، كىي يف كضع اٞتاىلية ١تا فيها من شرؼ

ا١ترأة اٟترة ذات النسب، كذات ا١تقاـ اليت لشرفها يف نفسها ككرامة نفسها عندىا، ال ترضى أف تنزؿ 
 .إذل ىذا اال٨تطاط كىذا الدنو، فكيف ترضى بو بعد ا٠تَت كا٢تداية كاإلسبلـ؟ كذكر أشياء من ذلك

كلكن الذنوب اليت ىي يف باب الضبلؿ يف اإلٯتاف با، كمبلئكتو، ككتبو، : "قاؿ الشيخ يقوؿ
كرسلو، كاليـو اآلخر، كما يدخل يف ذلك من البدع اليت ىي من جنس العلو يف األرض، كالفخر، كا٠تيبلء، 

 ".كاٟتسد، كالكرب، كالرياء ك٨تو ذلك، ىي يف الناس الذين ىم متعففوف عن الفواحش

                                                 

 فقاؿ يبايعن، حئن النساء أف يذكر الشعيب ٝتعت: قاؿ زائدة أيب بن عمر طريق من ،[189/ 8" ]الطبقات "يف سعد ابن أخرجو (1)
 " .شيئان  با تشركن ال أف على تبايعن: "كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النيب
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ىناؾ آثاـ أخرل يقع فيها كثَت من الناس ارل رٔتا ال يقع يف الزنا، كال يف الفاحشة، كال يف السرقة، 
 .لكنو رٔتا يقع يف اٟتسد، كيقع يف الكرب، يرل أنو أفضل من غَته، كأنو أعلى مقامان من غَته

حىت من اٞتهة الدينية، إذا ٕتاكزنا الفخر باألنساب، كبالعنصر، كبالقبيلة، كبالبلد، كىي من جنس 
الذنوب العظيمة اليت ال ييتفطن ٢تا، كال تيستوحش كتستبشع يف النفوس استبشاع النفوس بالزنا، كالسرقة، 

 .كشرب ا٠تمر

فنحن يف عوائدنا إذا ذكرنا الذنوب أك كذا، أكؿ ما يتبادر يف الذىن يف الغالب ىذه الفواحش 
العظيمة، كالكبائر العظمية ىذه، مع أف كثَتان ٦تن يتعففوف عنها، يقعوف فيما ىو نظَتىا، كرٔتا يف بعض 
األحواؿ ما ىو أعظم إٙتان منها من الكرب، كاٟتسد، كالعلو يف األرض، كرؤية النفس، كاإلعجاب حىت من 

فيعمل أعماؿ صاٟتة، رٔتا يظن هبا أنو أفضل من . الناحية الدينية، ييعجب بعملو الصاحل كىي كارثة عظيمة
 .غَته، كأعلى مقامان من غَته ك٨تو ذلك

السائل أبو بكر الصديق، الذم لو حيق ألحد أف . كلذلك ىنا فيو ٣تانسة بُت السائل كاجمليب
 يعجب ٔتا صنع، كما عمل من خَت، كما قدـ من معركؼ، لكاف ىو أليس كذلك؟

_ صلى ا عليو كسلم _ كما فيتء ٮتدـ رسوؿ ا _ صلى ا عليو كسلم _ أكؿ من آمن بالنيب 
صلى ا عليو كسلم _ بنفسو، كمالو، ككاف صاحبو يف سفر ا٢تجرة، كما ٗتلف عن موقف من مواقف النيب 

فييخشى على مثل ىذا الطراز الذم ال . كفضائلو عظيمة، كجليلة، ككثَتة، يعٍت ال تكاد ٖتصى كتعد_ 
شى عليو من زنا، أك من سرقة، أك من شرب ٜتر، كال من الفواحش ىذه، لكن ٮتشى عليو أف يفتح لو  ٮتي
الباب اآلخر، أف يرل شيئان يف نفسو، أك ييعجب بعملو، أك يراه تقدـ إذل فضيلة كأعماؿ شريفة فاتت غَته، 

 .أك رٔتا ٞتنسو كعنصره كقبيلتو يدخلو شيء من ا٠تيبلء، كشيء من الفخر، أك اٟتسد مثبلن 

فالشيطاف يدخل على كثَت من القلوب الشريفة كالعفيفة، اليت سلمت من األكضار كالفواحش 
 .الدنيئة تلك من ىذا الباب

 :لتحصل الفائدتُت (اللَُّ مَّ ِإنّْي ظََلْمُت نَػْفِ ي ظُْلًما َكِثيًرا): فصٌدر اٞتواب يف قولو

قد تأمن من الفاحشة العظيمة من زنا ككذا، لكن ال . فائدة إشعار نفسك بأنك لست يف مأمن
تأمن يف الغالب من ىذا اٞتانب اآلخر الذم شرحت لكم، فتحتاج أف تقر بأنك كاقع أك حاصل فيك 

 .شيء من ذلك، فًتجو غفرانو، كإزالتو، ك٨تو ذلك
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ٍب ىذا يكسر ما رٔتا يتولد يف النفس من إعجاب، كرؤية يف النفس، خاصة إذا اإلنساف كفق لعمل 
صاحل، أك كفق ٟتفظ شيء من العلم، أك حفظ القرآف مثبلن، أك كفق ١تنصب يعٍت طيب، أك كاف نسبو 

 .شريفان، أك قبيلتو مثبلن كذا، أك رٔتا يطرقو كيدخلو من ىذه األمور شيء

اللَُّ مَّ ِإنّْي ظََلْمُت نَػْفِ ي ظُْلًما ): فإذا أكثر يف دعائو بقولو. كال يكاد أحد يسلم من ىذه األمور
 . ليكسر ما يف نفسو من مداخل الشيطاف ىذه(َكِثيًرا

. السائل أبو بكر الصديق. فالشيخ يريد أف ينبو إذل ىذا ّتامع من ىو السائل، كمن ىو اجمليب
كمن ىم _رضي ا عنو _ كماذا عند أيب بكر الصديق؟ ما زسل يف اٞتاىلية، كال شرب ا٠تمر يف اٞتاىلية 

شى عليو . يف طرازه من أشراؼ الرجاؿ، كأشراؼ النساء حىت لكن اٞتانب اآلخر ليس ىو يف مأمن منو، كٮتي
 .منو

فكاف من ضمن عبلجو، أف يكسر ىذا يف نفسو باالعًتاؼ أنو كاقع يف ظلم نفسو من ىذا اٞتانب 
 .الذم ال يكاد أحد يسلم منو

كىذا بالفعل الذم ٬تب على ا١تسلم أف يتنبو منو، خاصة كأعيد مرة أخرل أل٫تية ىذه النقطة، 
 .اإلعجاب بالقضية الدينية

إذا كفقك ا لعمل صاحل، اٛتده عليو، كاعًتؼ بفضلو عليك، كاستثمره، كافعلو، لكن ال ٖتولو إذل 
تزكية لنفسك، فتعجب بنفسك، كتعجب بعملك، فيدخل عليك الشيطاف من ىذا ا١تدخل، فيفسد عليك 

ثواب عملك الذم عملت، كثواب حسناتك من حيث ال تظن أف الشيطاف دخل عليك، كىذا كجو 
. ا٠تطورة يف ىذه األمور؛ ألف الزنا لو كقع اإلنساف يف الزنا، مكشوفة الشغلة ىذه كرطة كرطة، كاضحة يعٍت

لكن ىذا الباب قد ال نتفطن لو، قد يكوف فيك حسد كأنت لست مستشعران أف ىذا الداء طرقك، أك فيك 
كرب كال تظن أك ال ٖتسب أف ىذا ا١ترض تسلل إليك، كفيك إعجاب بنفسك، كعملك، كشخصيتك، 

 .كما إذل آخره، كما تظن أنك كصلت إذل ىذه ا١ترحلة.. كنسبك

فمثل ىذا الدعاء ىو االستغفار ا١تناسب لسًت أكضار ىذه األمراض ا٠تطَتة، ككسر ما رٔتا نشأ يف 
 .النفس منها

إذا ثبت : "يقوؿ_ رٛتو ا _ الدرس للشيخ اليـو ابن تيمية . ننتقل إذل فائدة ثانية من كبلـ الشيخ
 ".ىذا، فظلم العبد نفسو يكوف بًتؾ ما ينفعها، كىي ٤تتاجة إليو، أك بفعل ما يضرىا
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تركك فعل ما ينفعك، يسجل . ىذه مرتبة جديدة يف الذنوب رٔتا، إذا ٕتوزنا يف تسميتها ذنوب
 .عليك مؤاخذة رٔتا، رٔتا أقوؿ، كىذا يعٍت شيء عظيم

ىيأؾ، ككفقك، كفتح لك باب خَت، فيو نفعك _ عز كجل _ ككجو ذلك أك شرحو، إذا كاف ا 
يف الدنيا كيف اآلخرة، فما قمت بو، كقصرت فيو، ىذه بعبارة دقيقة شرعية نعمة كفرهتا، نعمة كفرهتا كىي 

 .إحدل الذنوب العظيمة اليت كقعت فيها بنو إسرائيل

أليس كذلك؟ يف النهاية . جعل فيهم الرسل، كالنبوة، كالكتاب: بنو إسرائيل أعطاىم ا نعم عظيمة
كفركا هبا، ما قاموا هبا، كال رعوىا حق رعايتها، كانقلبوا يف مرحلة من مراحل ضدىا كحربان عليها، فلعنوا 

 ..بسبب ذلك، كاف من أعظم

ككذلك العبد ا١تسلم، أم خَت يشرح ا صدرؾ لو، كيهيئو لك من علم، أك عمل، كال تقـو بو كما 
 .يريده ا، كال ترعاه حق رعايتو، كال تستثمره حق استثماره، ىذه نعمة كفرهتا، فتسجل عليك ا١تؤاخذة

عليو الصبلة _ كالطرباشل بأسانيد حسنة، أف النيب _ رٛتو ا _ كدليل ذلك ما أخرجو اإلماـ أٛتد 
 عرض ا لرسولو أعماؿ أمتو (1 )((عر ت علي محاسن أعماؿ أمتي وم اوا ا)): قاؿ_ كالسبلـ 

وعرض علي أيضاً م اوئ اْلعماؿ التي تعمل ا اْلمة، فرأيت ))اٟتسنة، أمتك ستعمل ىذه األعماؿ، 
 .((في محاسن أعمال ا القذاة يخرج ا الرجل من الم جد

 شوؼ ما ((ورأيت في م اوئ أعمال ا))ذكر أدؽ ما ٯتكن من اٟتسنات، لتتفرغ منو إذل األعلى، 
 ((الرجل يؤتى اآلية من كتاب اهلل))ألف ىذه مكشوفة كما قلنا ذكر ماذا قاؿ؟ ...ذكر زنا، كال سرقة كال

إذل ...  يتعلمها، أك ٭تفظها، أك يتفقهها، أك يصلي هبا يف الليل((ال ورة)):  كيف أحد ألفاظ اٟتديث(2)
آخره، فينساىا يضيعها، ال صلى هبا يف الليل كال يف النهار، كال عرؼ ما فيها من علم كال عمل، كال رعاىا 

فسيجلت يف ماذا؟ يف مساكمء األعماؿ؛ ألهنا نعمة . حق رعايتها؛ بل رٔتا حىت ينساىا من حفظو ٘تامان 
 .فهذا أيضان جانب آخر. أيعطيها، كىيأه ا ٢تا، فما رعاىا حق رعايتها

ىذا طبعان ىذه القضية تعرض على من ىم يف طراز أيب بكر، كمن ىو قريب منو، أك من يريد أف 
 .يكوف على مضماره كمنهاجو

                                                 

 . 2916: رقم حديث 179 ص/  5 ج سننو يف الًتمذم (1)

 . 2916: رقم حديث 179 ص/  5 ج سننو يف الًتمذم (2)
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إذا ٕتاكزنا ْتمد ا، كفضلو، كرٛتتو علينا ال ّتهدنا، الذنوب الفواحش ىذه من الزنا، كالسرقة، 
اٟتسد، كالكرب، كالبغي، كرؤية النفس، كاإلعجاب : ننتبو إذل اٞتانب اآلخر ا٠تفي. إخل...كا٠تمر، كالربا

 .بالعمل

ننتقل منها إذل خطوة أعظم كىي أبواب ا٠تَت اليت ىيئت لك فما قمت هبا، أك أ٫تلتها، أك ما 
رَُكْم ثُمَّ ََّل َيُكونُوا :رعيتها حق رعايتها، فتيسلب من العبد ىذه كا يقوؿ  ﴿َوِإف تَػتَػَولَّْوا َيْ َتْبِدْؿ قَػْوماً َ يػْ

كليس بالضركرة  (2)﴿يَا أَيػَُّ ا الَِّذيَن آَمُنوْا َمن يَػْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِو﴾:  كا يقوؿ جل كعبل(1)َأْمثَاَلُكْم﴾
يقوموف هبذه ا١تقامات اليت عرضت  ﴿ُيِحبػُُّ ْم َوُيِحبُّونَُو﴾غَتؾ  ﴾ و ﴿َفَ ْوَؼ يَْأِتي الّلُو ِبَقْوـالردة الكاملة 

 .عليك فما قمت هبا

فهذا أيضان يريد الشيخ أف ينبو إذل ىذا اٞتانب، أف ظلم العبد قد يكوف بًتؾ ما ينفع نفسو كىي 
٤تتاجة إليو، كأم حاجة أحوج إذل العمل الصاحل الذم يزكيك عند ا، كيرفعك عنده، كينجيك بإذف ا 

 إيش أحوج ما تكوف ١تثل ىذا؟. كرٛتتو من النار، كتدخل بو اٞتنة بعفو ا كعافيتو

أحوج إليو من اٟتياة اليت أنت فيها، كا٢تواء، كالطعاـ، كالشراب، ككل شيء ٦تا نعده يف اٟتاجيات 
 .كالضركريات

عليك حقوؽ لغَتؾ، فيو حق . كما أف ظلم الغَت كذلك يكوف إما ٔتنع حقو، أك التعدم عليو
، فيو حق لوالدؾ، لوالدتك، لزكجتك، ألبنائك، ٞتَتانك، إلخوانك _صلى ا عليو كسلم _ للرسوؿ 
 .ا١تسلمُت

إذا كاف عندؾ . إذا كاف عندؾ ىدل، للغافل عليك حق. إذا كاف عندؾ علم، للجاىل عليك حق
 معركؼ من ماؿ، كيسرة، للفقَت اتاج عليك حق كلبل ال؟

ما تنتظر أف يأتيك الوالد كالوالدة كاٞتار يشحدؾ . ىذه حقوؽ، التقصَت فيها يسجل عليك
حقوقو، ٬تب أنت أف تقـو هبا، فهذا يسجل عليك من ظلم نفسك، أف تقصر يف اٟتقوؽ الواجبة عليك 

 .لغَتؾ كما ٝتعت

                                                 

 .38: ٤تمد (1)
. 54: ا١تائدة (2)
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من طاعتو، كالتأسي بو، كتعظيمو حق تعظيمو، حق أصحابو _ صلى ا عليو كسلم _ حق النيب 
من رفع قدرىم، كالدفاع عنهم، حق كالدؾ ككالدتك يف الرب العظيم، كا١تعركؼ الكبَت، _ رضي ا عنهم _ 

 .كال ٖتوجهم إذل أف يسألوؾ؛ بل كال ٖتوجهم إذل أف ينتظركا منك شيئان 

زكجتك اليت يف البيت ٢تا حق، أكالدؾ ٢تم حق عظيم، كليس اآلف ٣تاؿ تفصيل اٟتقوؽ، اٞتَتاف، 
فهذه كلها _عليو الصبلة كالسبلـ _  كما قاؿ (1)((انصر أخاؾ ظالماً أو مظلوماً ))اٞتاىل، الغافل 

فقد تسلم ٦تا سبق، فيبقى ىذه اٟتقوؽ مشكلة كبَتة يعٍت، التقصَت فيها . حقوؽ، تقصَتؾ فيها تبعة عليك
 .يعٍت ا ا١تستعاف

فمثل ىذا االستغفار يدرأ ا بو ىذا التقصَت يف ىذه . فهذه أيضان ٖتتاج أف نتنبو ٢تذا اٞتانب
اٟتقوؽ، كيدرأ بو تقصَتنا يف األعماؿ الصاٟتة اليت قصرنا يف اغتنامها، كاالستفادة منها، كيسًت ا بو ما 
يقع يف قلوبنا من كرب، أك حسد، أك ٨تو ذلك كغَت ذلك من أمور عظيمة، نسأؿ ا أف يعفو عنا كعنكم 

 .فيها

: إذل أف قاؿ.." فظلمها ال ٮترج عن ترؾ حسنة مأمور هبا، أك فعل سيئة منهي عنها، كما يضطر"
إف ا : "التابعي ا١تشهور يف قولو" فا تعاذل أمر العباد ٔتا ينفعهم، كهناىم عن ما يضرىم كما قاؿ قتادة"

 ".دل يأمر العباد ٔتا أمرىم هبم حاجة إليو

ما أمرنا ا بو، كأرشدنا إليو، كشرعو لنا، دل يشرعو لنا ٟتاجة ىو ٤تتاجها منا أف نفعل ذلك 
 .ليستثمر ذلك حاجة عنده

كال هناىم جل كعبل عن ما هناىم عنو ٓتبلن بو، كلكن أمرىم ٔتا فيو صبلحهم كهناىم عن ما فيو "
فمن ابتع ما أمر ا، صلح كاستصلح نفسو، كصار من الصاٟتُت، كيدخل إف شاء ا يـو ". فسادىم

كمن قصر يف ىذه اٞتوانب، فضبلن عن أف يفعل ما هنى ا عنو، فهذا الذم . القيامة يف عباده الصاٟتُت
 .عٌرض نفسو للخسارة

كالصبلح كلو يف طاعة ا، . كالقرآف جاء باألمر بالصبلح، كالنهي عن الفساد يف غَت موضع
 . ننتقل أيضان نقلة سريعة. كالفساد كلو يف معصية ا

                                                 

 ". باب أعن أخاؾ ظا١تا أك مظلومان "، 2264:  البخارم، رقم(1)
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ما مفهـو قوؿ : فقوؿ السائل: "ابن تيمية_ رٛتو ا _ يقوؿ الشيخ " فقوؿ السائل: "فائدة أخرل
_ رضي ا عنو _ كالدعاء بُت يدم ا ال ٭تتمل اجملاز، كالصديق  ((ظلمت نفسي ظلمان كثَتان ))الصديق 

 ".أمره بذلك، يتضمن شبهة يف ىذا الدعاء_ صلى ا عليو كسلم _ من أئمة السابقُت، كالرسوؿ 
ظُْلًما ): يقوؿ. أجل قدران من أف يكوف لو ذنوب_ رضي ا عنو _ كمثار الشبهة أف يقاؿ الصديق 

 . فإف ذلك ينايف مرتبة الًصٌديقية(َكِثيًرا

يعٍت أم رجل تفرضو يف األمة بعد األنبياء كالرسل، عندنا ٨تن أىل السنة، لن يكوف كلن يقرب من 
 !فإذا كاف ظلم نفسو ظلمان كثَتان، فيأمره أف يستغفره،  احنا إيش نقوؿ؟. مرتبة الصديق أيب بكر

: كىذه الشبهة تزكؿ بوجهُت: قاؿ. فهذه يعٍت يريد الشيخ أف يوضح القضية. مشكلة عظيمة ىذه
، بل كالنيب كالرسوؿ إ٪تا كملت مرتبتو، كانتهت درجتو، كًب علو _رضي ا عنو _ الوجو األكؿ أف الصديق 

 ".منزلتو يف هنايتو ال يف بدايتو

الصديق ليس من أكؿ يـو أسلم فيو اكتمل كارتفع، ال يزاؿ كل يـو يزداد خَتان، ال يزاؿ  كل يـو 
كىكذا . يزداد علمان، ال يزاؿ كل يـو يزداد ىدل، ال يزاؿ كل يـو يزداد عمبلن صاٟتان، إذل آخر يـو يف حياتو

 .٬تب أف يكوف ا١تؤمن

فكمالو، كعلو درجتو كمقامو يف الدنيا كاآلخرة إ٪تا كاف باعتبار النهاية ال باعتبار البداية؛ ألنو لو 
 .كاف من البداية مكتمبلن، لكاف بقية أعمالو يف حياتو ال معٌت ٢تا

اإلٯتاف ال ينتهي إذل غاية، _ كىي قاعدة أىل السنة يف باب اإلٯتاف _ كالقاعدة أف ا١تسلم كا١تؤمن 
ال تزاؿ تزداد خَتان، كىدل، كعلمان، كإٯتانان إذا كفقك ا، كلن تصل يومان من األياـ تقوؿ يعٍت كصلت إذل 

 .غاية الغايات، كهناية النهايات، كأعلى الدرجات

يعٍت ". اإلٯتاف يف زيادة: "ال يزاؿ، كىذا معٌت قوؿ مالك اإلماـ، كابن ا١تبارؾ اإلماـ كغَتىم يقوؿ
 .اإلٯتاف ال يزاؿ يف زيادة

ككلما فعلت خَتان، ككل يـو تعيش فيو، ا١تفًتض يف حقك أف يكوف حالك اإلٯتاشل، كالديٍت، كا٠تَت، 
ال تزاؿ يف ترقي، ال تزاؿ يف زيادة، ال تزاؿ يف خَت بتوفيق ا إذل . كالعلم، كا٢تدل أفضل ٦تا مضى، فتكتمل

 .أف ٗترج من ىذه الدنيا كتصَت إذل عفو ا كعافيتو كرٛتتو

، ٖتتاج إذل ٣تاىدة  فالصديقية، كا١تراتب العليا، كا١تقامات الشريفة ىذه ال ينا٢تا العبد من أكؿ يـو
ما كصل إذل ما كصل إليو بالتمٍت، كال _ رضي ا عنو _ عظيمة، كمصابرة، كأعماؿ جليلة، كالصديق 
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٨تطك صديق، ما ىكذا األمور؛ إ٪تا ىي _ صلى ا عليو كسلم _ بالتحلي، كال ٔترسـو قرار من النيب 
 مقامات قامها كلبل ال؟

أكؿ شيء مقامات إٯتانية نفسية، شرح ا صدره ٢تا فاتت غَته، كىذا معٌت قوؿ أيب بكر بن 
 ".ما سبقو أبو بكر بكثرة صـو كال صبلة؛ كإ٪تا بشيء كقر يف صدره أك قاؿ يف قلبو: "عيىاش

ليسجل لو _ صلى ا عليو كسلم _ كسبقهم أيضان باألعماؿ، بادر إذل اإلسبلـ حىت قاؿ النيب 
تردد  ((ما دعوت أحداً إلى اإلسَلـ إَّل ثَلثة)): _عليو الصبلة كالسبلـ _ يقوؿ . ىذه ا١تنقبة الفريدة

 .((ما خَل أبا بكر ما تلعثم))كيف؟ ألنو عنده سجل من اٞتاىلية طويل 

ٍب ا٢تجرة، كالصحبة، كا١تقامات، كاألعماؿ الصاٟتة اليت . شفت ا١تقاـ الشريف ىذا، فهذا زاده خَت
قاـ مقامات ما قامها غَته، كشارؾ الناس يف مقامات أخرل من األعماؿ . نستطيع أف نقوؿ دل يفعلها غَته

يومان من األياـ اٟتديث مشهور معركؼ _ صلى ا عليو كسلم _ الصاٟتة من صياـ، كصدقة، أصبح النيب 
 .((من أصبح منكم اليـو صااماً؟ ما تكلم أحد من القـو فقاؿ أبو بكر أنا)): قاؿ

من عاد اليـو . من تصدؽ اليـو بصدقة قاؿ أبو بكر أنا)). ما أصبح صائمان ذلك اليـو سواه
قاؿ ما اجتمعت في عبد في يـو إَّل . من ش د اليـو جنازة؟ قاؿ أبو بكر أنا. مريضاً؟ قاؿ أبو بكر أنا

 ._عليو الصبلة كالسبلـ _ أك كما قاؿ  (1) ((دخل الجنة من أي باب شاء

فهو ال يزاؿ كما تسمع يًتقى يًتقى يًتقى إذل آخر يـو يف حياتو؛ كلذلك على الطراز بيشر باٞتنة 
 . أليس كذلك؟ كبشارهتم باٞتنة ما جعلتهم يتكلوف على ما سبق. كىو ال يزاؿ يف األحياء

يعٍت . ٮتربىم أنك يف اٞتنة، كخرب األنبياء حق كصدؽ ال يتخلف_ صلى ا عليو كسلم _ النيب 
صلى _ لو راح أبو بكر جلس يف البيت، كاكتفى فقط بالفرائض األساسية، ضمن اٞتنة؛ ألف كبلـ النيب 

ال يتخلف، لكن ىذا زاده رٔتا خَتان على خَت، كمعركؼ على معركؼ، كإحساف على _ ا عليو كسلم 
 .إحساف، كأشرؽ قلبو زيادة

أما غَته لو شاؼ رؤية يف ا١تناـ، سول منها مشركع كأنو . ىذا ىو الذم يستحق مثل ىذه البشارة
يركح يفسرىا، كيعطونو ا١تفسرين ىؤالء .. صار كا شفت يف ا١تناـ يفرح هبا كأنو يرل نفسو ما مثلو أحد

مشركع طويل عريض، أنك ا١تهدم، كأنك ماشل عارؼ مُت؟ كىذا يوديو ىنا كالثاشل يوديو ىنا، كالصورة ما 
 .راحت برؤية منامية، كىو ٯتكن ما صلى الفجر ذلك اليـو

                                                 

ثنا : قاؿ( 515 )ا١تفرد األدب يف البخارم أخرجو (1) .  7/110ك 3/92" مسلم"ك. العزيز عبد بن ٤تمد حدَّ
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كما من صديق إال كٯتكن أف يتوب من الكفر، . فهذا يعٍت الوجو األكؿ يف جواب مثل ىذه
 .كالفسوؽ، كالعصياف كالصديقُت السابقُت كاألكلُت

ٍب تكلم عن التوبة كفضائلها، كأنو ال يستغٍت عنها أحد، كذكر ما تقدـ ذكره أف األنبياء أنفسهم 
 .٭تتاجوف إذل ذلك

 ٨تن قلنا جاكب من كجهُت أليس كذلك؟. الوجو الثاشل (88)ٟتظة يف ٙتانية كٙتانُت .. ٍب قاؿ

" كتناؿ ذلك بالوجو الثاشل كىو أف ظلم النفس أنواع ٥تتلفة، كدرجات متفاكتة: "الوجو الثاشل يقوؿ
 .كما تقدـ التنبيو عليو كما شرحنا، أك قرأنا لكم من كبلـ الشيخ

ككل أحد ظلم نفسو على قدر درجتو كمنزلتو، كما ٯتكننا ف ٨تصر ما فعلو كل شخص من "
أشخاص الصديقُت، فإف أحواؿ العباد مع ا أسرار فيما بينو كبُت ا؛ كإ٪تا ٯتكن أف يعرؼ أنواع ذلك 

 ".كما دؿ عليو الكتاب كالسنة

فمن ىم يف مثل . يعٍت ظلم النفس مقامات، كدقائق خفية جدان، يعٍت ْتسب مراتب الناس
كغَته ظلمو لنفسو أيضان حسب مقامو، كاٞتميع يف . الصديق، ظلمو لنفسو ْتسب مقامو، كعلو درجتو

النهاية ٤تتاجوف إذل االعًتاؼ كاالنطراح بُت يدم ا، كالتزلف إليو هبذه القربة، كالتوبة الدائمة إليو، 
 .كاالستغفار ا١تستمر لو

يف  (ِمْن ِعْنِدَؾ َمْغِفَرةً ): قولو. من الفوائد اليت ذكرىا الشيخ أيضان، كسأختصر ألف الوقت قليل رٔتا
 (اللَُّ مَّ ِإنّْي ظََلْمُت نَػْفِ ي ظُْلًما َكِثيًرا َوََّل يَػْغِفُر الذُّنُوَب ِإَّلَّ أَْنَت فَاْ ِفْر ِلي ِمْن ِعْنِدَؾ َمْغِفَرةً ): اٟتديث

الذم فيو التنصيص على كلمة _ ماشل مستحضر اآلف _ أقوؿ رٔتا . ىذا نص ىنا اٟتديث ىذا رٔتا الوحيد
 فلماذا التنصيص على ىذا؟.  مع أننا قدمنا، كنعرؼ أف الذنوب كلها تيغفر من عند ا(ِمْن ِعْنِدؾَ )

كمن الناس من . مغفرة من عندؾ دل يقل فيو من لدنك مغفرة؛ بل من عندؾ: "يقوؿ الشيخ كقولو
كىكذا قد يفرؽ بُت التقدصل كالتأخَت، فإف دل يكن بينهما فرؽ فقد يكوف ا١تراد . يفرؽ بُت من لدنك كعندؾ

اغفر رل مغفرة من عندؾ ال تصلها بأسباب، ال تصلها بأسباب، ال من عزائم ا١تغفرة اليت ييغفر لصاحبها 
كاٟتج كاٞتهاد ك٨توىا، ما يوجب ا١تغفرة لصاحبو؛ بل اغفر رل مغفرة هتبها رل كٕتود هبا علي ببل عمل 

 ".يقتضي ذلك من أعماؿ عظيمة تكفر ىذه الذنوب

مكفرات الذنوب اليت ٯتحص ا هبا . مكفرات الذنوب يف شريعتنا كثَتة ك اٟتمد. أشرح القضية
 : ذنوبنا كثَتة
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  الصَلة إلى ))منها األعماؿ الصاٟتة، الصبلة اليت نصليها يكفر ا هبا ذنوب كثَتة
 .(1 )((الصَلة كفارة لما بين ما

 (2 )((من حج ىذا البيت فلم يرف  ولم يف ق رجع من انوبو كيـو ولدتو أمو)) :اٟتج. 

  قياـ رمضاف، قياـ ليلة القدر، (3 )((من صاـ رمضاف  فر لو ما تقدـ))صياـ رمضاف ،
كلها ٦تحصات للذنوب، كمكفرات ٖتتاج أف تعمل من ىذه . الزكاة، الصدقة، اٞتهاد

 .األعماؿ الصاٟتة أكرب قدر تستطيعو، ليزيل ا هبا عنك من آثامك كذنوبك ما يزيل

  من مكفرات الذنوب ما يبتليك ا بو من ا١تصائب، كالكوارث، سواء مرض يف البدف، أك
 .قلة يف ا١تاؿ، أك يعٍت مشكلة من ىنا، كقضية من ىناؾ

َّل يصيب العبد الم لم ىم وَّل  م وَّل حزف وَّل تعب وَّل )): _الصبلة كالسبلـ _ قاؿ عليو 
 .(4 )((وصب حتى الشوكة يشاك ا إَّل كفر اهلل ب ا من خطاياه

من ٙتراتو يعٍت اغفر رل مغفرة هتاهبا رل جودان من عندؾ، ال ٖتوجٍت فيها إذل كثرة  (ًمٍن ًعٍنًدؾى ): فقولو
 .فرٔتا أضعف، كرٔتا أعجز، كرٔتا تعوقٍت عن ىذه األعماؿ عوائق. صبلة، كصياـ

 أف يستنزؿ ىذا الداعي ىذا الدعاء العظيم، أف يستنزؿ بو الداعي من (ِمْن ِعْنِدؾَ ) فَتيد من كلمة
فضل ا نفحة يكفر ا هبا ذنوبو يف الساعة، يف اللحظة، كفضل ا كاسع، كاجعل طمعك يف ا عظيمان 

 .ككبَتان 

. كمثل ىذا الدعاء النبوم الشريف، إذا دعا بو ا١تسلم مقببلن، ٥تبثان، منكسران، منطرحان، معًتفان 
 يوشك بإذف ا؛ بل ىذا اليقُت إف (ِمْن ِعْنِدؾَ ): كاستحث عفو ا كعافيتو، كتوسل إذل ربو سبحانو بقولو

شاء ا ثقة با، كتصديقان لرسولو، كٟتاجتنا كفقرنا الذم ٨تن ال ننفك عنو، يعفو ا عنك الساعة عندما 
 .(ِمْن ِعْنِدؾَ )فهذا إحدل فوائد كلمة ماذا؟ . تدعو هبذا الدعاء يف مثل ىذا اٟتاؿ

 .ال ٖتتاج فيها إذل نوع من ا١تعاكضات (ِمْن ِعْنِدؾَ )أف استعماؿ لفظة : الفائدة الثانية

كاستعماؿ لفظ من عندؾ يف مثل ىذا معركؼ كما يف حديث توبة كعب بن مالك، : "يقوؿ الشيخ
 ".فقاؿ لو أبشر يا كعب بن مالك_ صلى ا عليو كسلم _ ١تا جاء إذل النيب 

                                                 

.   10584: رقم حديث 506 ص/  2 ج مسنده يف حنبل ابن (1)
". باب فضل اٟتج  ا١تربكر"، 1424 : البخارم، رقم(2)
. 683: رقم حديث 68 ص/  3 ج سننو يف الًتمذم (3)
". باب ما جاء يف كفارة ا١ترض"، 5210 : البخارم، رقم(4)
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 . التوبة ا١تشهورة ١تا ٗتلف على غزكة تبوؾ، كنزلت توبتو كصاحبيو يف القرآف ليتوبوا

قاؿ يا رسوؿ ا من عندؾ أـ من عند . قاؿ أبشر يا كعب ٓتَت يـو مر عليك منذ كلدتك أمك"
 "ا؟

استغفرت رل، فكاف استغفارؾ . يعٍت ىل أنت يا رسوؿ ا ٔتقامك عند ا شفعت رل مثبلن، كارد
كشفاعتك ىي سبب توبة ا علي؟ فهمت اآلف اإليراد ىذا؟ أـ أهنا من عند ا ١تا كقع يف قلبو من 

مع صاحبيو ما اعتذركا بعذر؛ بل أقركا أهنم ما _ رضي ا عنو _ ىو اعًتؼ . انكسار، كاعًتاؼ بالذنب
اختلفوا ألم سبب، كاعًتفوا بذنبهم، كضاقت عليهم األرض ٔتا رحبت، كانقطعت عنهم أسباب األرض، 

 .كبقي ما عند ا

فلما ٘تحضت توبتهم، ك٘تحض تعلقهم با أنو ال يزيل عنهم ىذه ا١تعرة إال ىو، كدل يطمعوا حىت 
على جبللة قدره، كعظيم استغفاره، ككذا، يعٍت _ صلى ا عليو كسلم _ يف سبب عظيم كاستغفار النيب 

؛ ألف السبب اٟتقيقي ىو االنطراح الذم حصل عنده، كاالنكسار، (1 )((بل من عند اهلل)): ناسب ١تا قاؿ
من أف يأتيك الشفاعة من أحد، أك كسيلة ( 2)﴿َ اَقْت َعَلْيِ ُم اَْلْرُض ِبَما رَُحَبْت﴾كاالعًتاؼ، كيأسك، 

 ._سبحانو كتعاذل _ فلما ٘تحض ذلك فيك، جاءتك توبة ا متمحضة من عند ا . من أحد

 تريد أف ا يتوب عليك، كيغفر لك، كال ٭توجك إذل شفاعة شافع، كال (ِمْن ِعْنِدؾَ ): كبالتارل قولو
. إذل شيء من ىذا القبيل ال يف الدنيا كال يف اآلخرة؛ ألنو يف اآلخرة كثَت من ا٠تلق ٭تتاجوف للشفاعات

ما من نبي إَّل أعطي دعوة )): _صلى ا عليو كسلم _ كلذلك يقوؿ النيب . كلبل ال؟ حىت يسلموف
م تجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة ْلمتي يـو القيامة ف ي ناالة إف شاء اهلل من قاؿ َّل إلو إَّل اهلل 

 . شفاعيت ألىل الكبائر. _عليو الصبلة كالسبلـ _ أك كما قاؿ  (3 )((خالصة من قلبو
كلو حوققوا هبا راحوا يف اٞتحيم، كبعضهم سَتكح يف . طيب جايُت ٔتصائب عظيمة كثَت من األمة

_ صلى ا عليو كسلم _ أليس كذلك؟ شفاعة األنبياء، شفاعة النيب . اٞتحيم، فيحتاجوف للشفاعات
 .كىكذا، ٭تتاجوف ٢تا.. شفاعة الشهداء، شفاعة الصاٟتُت، العلماء، ا١تبلئكة، األبرار ا١تقربوف

                                                 

. 2769: رقم حديث 2128 ص/  4 ج صحيحو يف مسلم (1)
.   118: التوبة (2)
. 3602: رقم حديث 581 ص/  5 ج سننو يف الًتمذم (3)
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 فيها معٌت أف تطلب من ا أف يكفر لك ذنوبك، كال ٭توجك إذل شفاعة (ِمْن ِعْنِدؾَ ): فقولك
فتطلب من ا ا١تغفرة الكاملة، كفضلو . من قيمة عظيمة، شريفة، جليلة (ِمْن ِعْنِدؾَ )فكم من كلمة . شافع

كاسع، ككسيلتك إليو فقرؾ اٟتاضر ال أف ٖتتاج أف تعمل بعد ذلك أعماؿ كثَتة، كأنت إف شاء ا البد أف 
. تعمل، كال أيضان أف ٖتتاج يـو القيامة إذل شفاعات من ىنا كىناؾ، كيعٍت تنقذ هبا، كيكفر هبا ذنوبك

فيها تضمُت طلب أف يغفر ا لك دكف أف ٭توجك إذل سبب آخر سول فقرؾ إليو،  (ِمْن ِعْنِدؾَ )فكلمة 
 . فيها ىذه الثمرة العظيمة اٞتليلة(ِمْن ِعْنِدؾَ )كحاجتك إليو، فكانت كلمة 

ىذه بعض الفوائد، كالشيخ استطرد يف قضايا كثَتة قد ال تكوف اآلف مناسبة يف الرد على قضايا 
 . الرافضة يف العصمة كما العصمة، كأف كل أحد معرض للذنوب، كال يعصم إال األنبياء كالرسل

اقرأ اٟتديث الذم . ىذا ْتث آخر تقرؤكنو أنتم إف شاء ا بأكقاتكم، كفراغاتكم، كحاجتكم للعلم
 .بعده

 :...............طالب_ 

البن  (اللهم إشل ظلمت نفسي): ىذا جزء يف شرح حديث أيب بكر الصديق: جواب فضيلة الشيخ
 . تيمية

 :...............طالب_ 

قد تكوف مغفرة متقدمة أك متأخرة، ىي  (اغفر رل مغفرة من عندؾ)نعم : جواب فضيلة الشيخ
على اختبلؼ  (اغفر رل مغفرة من عندؾ)أك  (من عندؾ مغفرة)كلمة كاحدة، إما تقدمها أك تؤخرىا 

 .تفضل. ركايات اٟتديث

 .اٟتمد ، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا كعلى آلو كصحبو كمن كااله

ثَػَنا َعْبُد اللَِّو ْبُن يُوُسَف َأْخبَػَرنَا اْبُن َوْىٍب ): _رٛتو ا _ قاؿ اإلماـ أبو عبد ا البخارم  َحدَّ
ثَػْتُو قَاَؿ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو  َ ا َحدَّ ثَِني ُعْرَوُة َأفَّ َعاِاَشَة َرِ َي اللَُّو َعنػْ َأْخبَػَرِني يُوُنُس َعْن اْبِن ِشَ اٍب َحدَّ

 .(َعَلْيِو َوَسلََّم ِإفَّ ِجْبرِيَل َعَلْيِو ال َََّلـ نَاَداِني قَاَؿ ِإفَّ اللََّو َقْد َسِمَع قَػْوَؿ قَػْوِمَك َوَما َردُّوا َعَلْيكَ 

ثَػَنا َعْبُد اللَِّو ْبُن يُوُسفَ ): _رٛتو ا _ قاؿ البخارم   . ىو التنيسي كما قلنا ا١تصرم(َحدَّ

العجيب ىنا أف كبل .  ىو عبد ا بن كىب القرشي، ا١تصرم أيضان (َأْخبَػَرنَا اْبُن َوْىبٍ ): قاؿ
عبد ا بن يوسف التنيسي، كعبد ا بن كىب القرشي من طبقة كاحدة، كمن أرفع تبلميذ : الرجلُت

 .كىنا أصبح أحد٫تا شيخا لآلخر. مالك، ككبل الرجلُت لو ركاية كنسخة خاصة بو ١توطأ مالك
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 . ابن يزيد األيلي(َأْخبَػَرِني يُوُنسُ ): قاؿ

 . اإلماـ ا١تشهور الزىرم(َعْن اْبِن ِشَ ابٍ )

ثَِني ُعْرَوةُ ): قاؿ  . بن الزبَت بن العواـ التابعي ا١تشهور(َحدَّ

ثَػْتوُ ) َ ا َحدَّ  . كىي خالتو(َأفَّ َعاِاَشَة َرِ َي اللَُّو َعنػْ

 ذكر البخارم قطعة صغَتة من (قَاَؿ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِإفَّ ِجْبرِيَل َعَلْيِو ال َََّلـ نَاَداِني)
 .(وََكاَف الّلُو َسِميعاً َبِصيراً )حديث طويل، مقصوده إثبات صفة السمع على أصل الباب؛ ألف أصل الباب 

يا )): _صلى ا عليو كسلم _ قالت لرسوؿ ا _ رضي ا عنها _ كأكؿ اٟتديث أف عائشة 
 (.(رسوؿ اهلل ىل مر بك يـو كاف أشد عليك من يـو أحد؟

كأصحابو _ صلى ا عليو كسلم _ كاف يـو أحد كما تعرفوف من أشد األياـ اليت مرت على النيب 
ىل مر بك يـو كاف أشد عليك من يـو أحد؟ )) :تقوؿ_ رضي ا عنها _ فهي تسألو . ١تا كقع كحصل

عليو الصبلة كالسبلـ _  قريش ١تا كانوا يعادكنو ((لقد لقيت من قومك: _عليو الصَلة وال َلـ _ فقاؿ 
._ 

وكاف )).  أم لقي من ا١تشركُت يف مكة عنتان، كعداكة شديدة((لقد لقيت من قومك ما لقيت))
كاف . ((أشد ما لقيت يـو عر ت نف ي على ابن عبد يَِليل بن عبد ُكََلؿ، فلم يجبني إلى ما دعوتو

أياـ ١تا كاف يف مكة، كاف يعرض نفسو على بعض قبائل العرب، _ صلى ا عليو كسلم _ ٦تا سلكو النيب 
كبعض أشراؼ ككجهاء العرب، عٌلهم يعٍت يؤككه كينصركه، ليتمكن من أف يبلغ رسالة ربو، فإف قومو آذكه 

 .أذية عظيمة، كمنعوه أف يبلغ رسالة ربو

كأنت تعرؼ الرجل الكرصل الشريف النبيل، إذا عرض نفسو على غَته يف أمر ما فرٌده، يكسره ذلك 
مكلف تكليف _ صلى ا عليو كسلم _ كلوال أنو . كلبل ال؟ كيؤذيو أذية عظيمة، ١تا ىو فيو من شرؼ

كلكن عنده تكليف عظيم، كقومو ما . إ٢تي أف يبلغ الرسالة، ما عرض نفسو على أحد كلو مات جوعان 
 .تعرفوف ما صنعوا بو، كبالقلة من أصحابو ٦تن أسلموا يف مكة. أعطوه كال فرصة

عر ت نف ي على ابن عبد يليل بن عبد )): _عليو الصبلة كالسبلـ _ فهذا اليـو يقوؿ 
 .((فلم يجبني إلى ما دعوتو)) أحد أشراؼ العرب ((كَلؿ
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يتجشم يف ىذا الرجل ١تا فيو رٔتا _ صلى ا عليو كسلم _ رٔتا كما يقوؿ بعض الشراح كاف النيب 
١تا كاف يعرؼ عنو أنو ابن عبد يليل بن عبد كبلؿ ىذا كاف رٔتا يتجشم فيو شيئان كثَتان، فصده ككسره ..من

 .بأنو دل ٬تبو إذل ما دعوتو، فأثر ذلك يف نفسو

ىذا يدلك على شدة األثر  ((فخرجت ىااماً على وج ي)): _عليو الصبلة كالسبلـ _ قاؿ 
١تا رٌده خاصة ىذا الرجل؛ ألنو كاف يتوقع منو أف _ صلى ا عليو كسلم _ النفسي الذم كقع يف نفسو 

 .يعينو كلو حىت ّتميل كبلـ، أك ٨تو ذلك

 .فرده ردان منكران، كأثر ذلك يف نفسو تأثَتان أدل بو أنو خرج ىائمان على كجهو

كاإلنساف العاقل الرشيد، ال ٯتكن ٮترج ٯتشي ىكذا بغَت ىدؼ، إال كقد كقع يف ىم عظيم، ككرب 
 .أليس كذلك؟ ىائم على كجهو، يعٍت ٯتشي ال ينوم على شيء، ليس لو ىدؼ يف ىذا الطريق. جسيم

_ سلك الطريق الذم أمامو مباشرة، ال يقصد ىدفان معينان لشدة ما كاف فيو من غم، ككرب، كحزف 
 ._عليو الصبلة كالسبلـ 

كادم على مرحلة من مكة، خرج كٕتاكز مكة كابتعد،  ((فلم أستفق إَّل وأنا بقرف الثعالب))
عليو الصبلة كالسبلـ _  كحيدان فريدان ((إَّل وأنا في قرف الثعالب)). فاستفاؽ كانتبو أنو يعٍت قطع مسافة

._ 

جبريل نادني قاؿ إف اهلل قد )):  ىذا يعٍت اٟتديث فقاؿ((فإاا سحابة أ لتني فناداه جبريل))
 . كىذا موضع الشاىد إلدخاؿ ىذا اٟتديث يف ىذا الباب(1 )((سمع قوؿ قومك وما ردوا عليك

قد ٝتع ما قالو لك ابن عبد يليل بن عبد كبلؿ، كما رد عليك فبلف، كما سٌفهك بو فبلف، كما 
 .ا عز كجل ٝتعهم، كيعلمو سبحانو كتعاذل.. قٌبحك بو

فناداه ملك اٞتباؿ كسلم عليو، كقاؿ . كقد بعث ربك إليك ٔتلك اٞتباؿ لًتل فيهم أمرؾ أك كربك
لو إذا شئت أف أطبق على أىل مكة األخشبُت اآلف، ننهيهم كلهم كخبلص، ال عبد يليل كال عبد يا هنار، 

 !ضرب اٞتباؿ كلها إيش بيسوم أبو جهل، يوقفوف اٞتباؿ ما تصطدـ؟

ىنا تأٌب النفس الشريفة مرة أخرل، النفس العفيفة، النفس صاحبة _ عليو الصبلة كالسبلـ _ فقاؿ 
كإذا طبق عليهم من أكؿ األخشبُت، ىذا عاد يعٍت كىم قومو . الرسالة العظيمة، ىو مكلف من ا أف يبلغ

األقربوف، كعشَتتو األقربوف، كيعٍت النفس الشريفة اليت ىيئت للرسالة العظيمة ىذه، ليس من مطالبها 

                                                 

".    باب ذكر ا١تبلئكة"، 2992:  البخارم،رقم(1)
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حىت لو فرض أف اٞتيل ا١توجود اليـو لن يستجيب، كىذه أبعد ما يكوف يف . االنتقاـ الشخصي، كال الذاٌب
عليو الصبلة _ فغلبو . ألن يأٌب بعدىم أجياؿ تعبد ا؟ كارد كلو حىت بضعة نسمة ضعيفة. االحتماؿ
من ىذا الشرؼ يف نفسو صلى ا عليو كسلم كىذه األر٭تية العظيمة، كلذلك رشح ١تقاـ النبوة، _ كالسبلـ 

القرية األخرل إذا ٝتعت أنك طبقت اٞتباؿ ... لو كاحد مثلنا إيش يسوم؟ . ىذا الرجل الكرصل العظيم
على الناس ىربوا قبل أف يركؾ، ىذه حقيقة، كقد أكذم حىت بعد ذلك بأذية عظيمة، فكاف يقوؿ ٢تم نقتل 

 ..ال يتحدث الناس أف ٤تمد.. ىذا الذم

ىذه النفس الشريفة العظيمة العفيفة اليت اختَتت يف مقاـ النبوة، كختم الرسالة حىت، كأنو رسوؿ إذل 
ىؤالء، كإذل أجيا٢تم، كأبنائهم، كأحفادىم، كنيب إليهم كإذل غَتىم، كإذل من سيأٌب بعد ألف كألفُت سنة، 

 .إذل آخر الزماف

َّل بل أستأني )): قاؿ. ك١تن ىو فيهم_ عليو الصبلة كالسبلـ _ فاالنتقاـ الشخصي غَت كارد عنده 
 حىت رٔتا لو يئسنا منهم ىم ا١توجودين اآلف، كجلسنا يف جبلد معهم ((لعل اهلل))أنتظر كأصرب . ((ب م

لعل اهلل أف يخرج من أصَلب م من يعبد اهلل َّل يشرؾ )). أربعُت كٜتسُت سنة يف الدعوة كالصرب، سيأٌب
 .(1 )((بو شيباً 

فبارؾ ا، كحىت أكثر ىؤالء الذين عادكه أسلموا بعد . كىذا ىدؼ عظيم كسامي، فنصرب ألجلو
 .ذلك فكانوا من خٌلص أصحابو، كمن أعظم أنصاره

كقولو تعاذل يف قصة اليت ظاىر منها  ((إف ا قد ٝتع قوؿ قومك لك)): فموضع الشاىد قولو
 .(2)﴿َقْد َسِمَع اللَُّو قَػْوَؿ الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَ ا﴾زكجها 

. بقيت فائدة رٔتا اآلف، أك رٔتا نسيت أذكرىا، أك رٔتا ذكرهتا يف الدركس ا١تاضية ال أستحضر اآلف
يعان بىًصَتا}باب "ما سبب إدخاؿ حديث أيب بكر السابق ضمن  ؟ ذكرنا الفائدة ىذه؟ "{كىكىافى الٌلوي ٝتًى

 .ذكرناىا إذف نقرأ ما بعده
 بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى ُقْل ُىَو اْلَقاِدرُ 

 

 بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر ): _رٛتو ا _ قاؿ اإلماـ البخارم 

                                                 

".    باب ذكر ا١تبلئكة"، 2992:  البخارم،رقم(1)
 .1: اجملادلة (2)
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ثَِني َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن أَِبي اْلَمَواِلي قَاَؿ  ثَػَنا َمْعُن ْبُن ِعيَ ى َحدَّ ثَِني ِإبْػَراِىيُم ْبُن اْلُمْنِذِر َحدَّ َحدَّ
َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن اْلُمْنَكِدِر ُيَحدُّْث َعْبَد اللَِّو ْبَن اْلَحَ ِن يَػُقوُؿ َأْخبَػَرِني َجاِبُر ْبُن َعْبِد اللَِّو ال ََّلِميُّ قَاَؿ 
َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يُػَعلُّْم َأْصَحابَُو اَِّلْسِتَخارََة ِفي اْْلُُموِر ُكلَّْ ا َكَما يُػَعلُّْمُ ْم ال ُّورََة 

ِمْن اْلُقْرآِف يَػُقوُؿ ِإَاا َىمَّ َأَحدُُكْم بِاْْلَْمِر فَػْليَػرَْكْع رَْكَعتَػْيِن ِمْن َ ْيِر اْلَفرِيَضِة ثُمَّ لِيَػُقْل اللَُّ مَّ ِإنّْي َأْسَتِخيُرَؾ 
ـُ  ِبِعْلِمَك َوَأْستَػْقِدُرَؾ ِبُقْدرَِتَك َوَأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك فَِإنََّك تَػْقِدُر َوََّل َأْقِدُر َوتَػْعَلُم َوََّل َأْعَلُم َوأَْنَت َعَلَّ

ًرا ِلي ِفي َعاِجِل َأْمِري َوآِجِلِو قَاَؿ َأْو ِفي  يِو ِبَعْيِنِو َخيػْ اْلغُُيوِب اللَُّ مَّ فَِإْف ُكْنَت تَػْعَلُم َىَذا اْْلَْمَر ثُمَّ ُيَ مّْ
ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري فَاْقُدْرُه ِلي َوَي ّْْرُه ِلي ثُمَّ بَاِرْؾ ِلي ِفيِو اللَُّ مَّ َوِإْف ُكْنَت تَػْعَلُم أَنَُّو َشرّّ ِلي ِفي 
َر َحْيُ  َكاَف  ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري َأْو قَاَؿ ِفي َعاِجِل َأْمِري َوآِجِلِو فَاْصرِْفِني َعْنُو َواْقُدْر ِلي اْلَخيػْ

(. ثُمَّ َر ِّْني ِبوِ 
ترجم بلفظ اآلية اليت ٘تامها  (بَاب قَػْوِؿ اللَِّو تَػَعاَلى ُقْل ُىَو اْلَقاِدرُ ) :_رٛتو ا _ قاؿ البخارم 

َعَ  َعَلْيُكْم َعَذاباً مّْن فَػْوِقُكْم َأْو ِمن َتْحِت َأْرُجِلُكْم َأْو يَػْلِبَ ُكْم : قولو تعاذل ﴿ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر َعَلى َأف يَػبػْ
  .(1)ِشَيعاً َويُِذيَق بَػْعَضُكم بَْأَس بَػْعٍض﴾

كمقصوده إثبات عظيم قدرة ا سبحانو كتعاذل، كأف ا على كل شيء قدير، ال ٯتنعو مانع، كال 
ففيو إثبات صفة القدرة  رب العا١تُت، اليت ال يعجزىا شيء ككاف ا على كل شيء قديران . يعجزه شيء

 .سبحانو كتعاذل

ثَِني ِإبْػَراِىيُم ْبُن اْلُمْنِذرِ ): ٍب أكرد اٟتديث فقاؿ ٦تا .  ابن عبد ا األسدم اٟتزامي، ثقة كثقوه(َحدَّ
ينبغي أف يعرؼ عنو، دل يرًك عنو مباشرة من أصحاب الكتب الستة سول البخارم، كابن ماجة، فهو من 

 .كركل عنو الًتمذم كالنسائي بواسطة، كدل ٮترج لو مسلم كال أبو داككد حديثان كاحدان . شيوخهم
ثَػَنا َمْعُن ْبُن ِعيَ ى): قاؿ  ىو ابن ٭تِت األشجعي بالوالء، يكٌت أبا ٭تِت ا١تدشل، ا١تلقب بالقزاز، (َحدَّ

 .أحد مشاىَت تبلميذ مالك أيضان، كأحد ركاة ا١توطأ عنو، كلو نسخة ١توطأ مالك، ىي يف حكم ا١تفقود

 : إال نسختاف_ فيما أعرؼ كالعلم عند ا _ دل يصلنا من موطأ مالك من النسخ كامبلن 

النسخة ا١تشهورة نسخة ٭تِت بن أيب ٭تِت ا١تصمودم الليثي، اليت عليها العمل كىي ا١تشهورة، كاليت 
 .شرحها ابن عبد الرب أيضان 

                                                 

  .65: األنعاـ (1)
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كنسخة ٤تمد بن اٟتسن الشيباشل، موجودة كتزيد على نسخة ٭تِت ا١تصمودم ٔتائة حديث كاملة، 
 .نسخة الشيباشل ٤تمد بن حسن، صاحب أيب حنيفة

أما البقية فعلمها عند . كقطعة صغَتة ال تتجاكز العشر من موطأ عبد ا بن ىب القرشي عن مالك
 (.98)ثقة، ثبت، تويف ٙتانية كتسعُت . ا، منها نسخة معن بن عيسى القزاز ىذا

ثَِني َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن أَِبي اْلَمَواِلي): قاؿ ركل عنو _ رٛتو ا _ كثقوه، إال أف اإلماـ أٛتد  (َحدَّ
انفرد بركاية حديث االستخارة عن ٤تمد : "صاحبو األثـر ركاية، قاؿ فيها اإلماـ أٛتد عن عبد الرٛتن قاؿ

 ".بن ا١تنكدر كىو منكر

ككما ترل اإلماـ البخارم اعتمد اٟتديث ىنا حديث . ىذه أزعجت العلماء، كلمة أٛتد قوية جدان 
 .االستخارة

ىو بالفعل ال يوجد يف الكتب الستة كال غَت الستة حىت إال من ركاية عبد الرٛتن بن أيب ا١توارل، عن 
حديث االستخارة ىذا انفرد بركايتو عبد الرٛتن بن أيب . ٤تمد بن ا١تنكدر، عن جابر، فقد انفرد بو فعبلن 

 . كلذلك عٌده اإلماـ أٛتد منكران . ا١توارل، عن ٤تمد بن ا١تنكدر، عن جابر

أجاب العلماء بعد ا١توافقة على أنو فعبلن انفرد بو، كال مندكحة عن ىذا أف قوؿ أٛتد منكران، ال 
يقصد النكارة االصطبلحية اليت تسقط اٟتديث كتضعفو؛ كإ٪تا أراد من النكارة اللغوية اليت ىي ٔتعٌت التفرد 

التاـ الكامل ا١تتفرد بو، فأصبح يعٍت بدعان من األحاديث، أك نكران من األحاديث للتفرد ال النكارة اليت 
 .تتبادر إذل ذىننا، كىي النكارة اليت تعٍت إسقاط اٟتديث كإضعافو

أجاب بعضهم هبذا، خصوصان أف كبار أئمة اٟتديث، من ضمنهم صاحبا الصحيح، صاحبا 
 .الصحيح خاصة البخارم ىنا أخرج اٟتديث

أخرجو ىنا يف . البخارم اعتمد اٟتديث مع معرفتو بانفراد ابن أيب ا١توارل عن ابن ا١تنكدر بو
 .أيضان " الدعوات"، كأخرجو يف "التوحيد"

كينضاؼ إذل ىذا كيؤكده أف اٟتديث الذم يف مطلق االستخارة، تعليم النيب االستخارة، مركم من 
من حديث أيب أيوب، من حديث ابن عباس، بعضها حسن كبعضها فيو : صحابة آخرين غَت جابر

ضعف، لكن ىذا يزيل النكارة اليت ٔتعٌت أنو يعٍت الضعف كٔتعٌت اإلسقاط من ركاية ابن أيب ا١توارل؛ كلذلك 
 .اعتمدىا البخارم يف الصحيح رغم تفرد عبد الرٛتن بن أيب ا١توارل عن ابن ا١تنكدر هبا
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َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن ): ك٦تا يؤكد ىذا كما تسمع ىنا يف السند، أف عبد الرٛتن بن أيب ا١توارل قاؿ
 .كىذا من دقة ابن أيب ا١توارل (اْلُمْنَكِدِر ُيَحدُّْث َعْبَد اللَِّو ْبَن اْلَحَ نِ 

كاف بإمكانو أف يقوؿ حدثٍت ٤تمد بن ا١تنكدر كلبل ال؟ أك ٝتعتو، كىو صادؽ، حاضر سامع، 
فكاف ابن ا١تنكدر ال ٭تدثو؛ إ٪تا ٭تدث رجبلن آخر كىو عبد ا بن اٟتسن ْتضور من . لكن دقيق يف النقل

 .أيب ا١توارل، فسمع اٟتديث منو

فلدقة عبد الرٛتن، كاستحضاره للحديث، كاستحضاره للمكاف، كا١توضع، كاٟتاؿ الذم ٝتع 
َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن اْلُمْنَكِدِر ُيَحدُّْث َعْبَد ): اٟتديث فيو من شيخو ابن ا١تنكدر، كاف دقيقان يف النقل فقاؿ

 فهذه طمأنت األئمة، خاصة البخارم أف ابن أيب ا١توارل (اللَِّو ْبَن اْلَحَ ِن يَػُقوُؿ َأْخبَػَرِني َجاِبُر ْبُن َعْبِد اللَّوِ 
إذ لوال ركايتو ٢تذا اٟتديث، لضاعت . مستحضر للحديث، كانفراده بو بالتارل ال يعد مذمة؛ بل يعد منقبة

 .علينا ىذه السنة اٞتليلة العظيمة كىي سنة االستخارة، كحديث االستخارة الذم فيو ا١تضامُت العظيمة
كثَت من األحاديث  .كىذا يكثر جدان . فانفراده ىنا ييشكر لو، ك٭تمد عليو، كييذكر بو ال أف يذـ بو 

انفرد هبا ليس ٢تا إال أسانيد مفردة، فإذا كاف الركاة ٢تا ثقات، اعتيمدت ىذه األحاديث كقبلت كحديث 
لوال ىذا اٟتفظ منهم، كانفرادىم هبذا اٟتفظ . النيات كغَته، كأثٍت على ركاتو؛ ألهنم حفظوا لنا حديثان كسنة

 .كالنقل، لرٔتا ضاعت كفاتت كذىبت

 . التابعي، ا١تدشل ا١تشهور(َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن اْلُمْنَكِدرِ ): قاؿ

صلى ا _ ابن اٟتسن بن علي بن أيب طالب، من آؿ بيت النيب  (ُيَحدُّْث َعْبَد اللَِّو ْبَن اْلَحَ نِ )
يعٍت رجبلن شريفان، ليست لو ركاية عبد ا بن اٟتسن؛ بل كليس لو ذكر يف الصحيح كلو إال _ عليو كسلم 

يف ىذا ا١توضع، كذيكر عرضان؛ ألف ابن أيب ا١توارل حٌدث كيف ٝتع اٟتديث من أيب ا١تنكدر، كليس لو دكر 
 .يف الركاية مطلقان 

 .كلو قصة ١تا خرج على أيب جعفر ا١تنصور، اقرؤكىا يف ترٚتتو يعٍت يف السَت كغَته

نسبة إذل بٍت سىًلمىة بكسر البلـ، بطن من ا٠تزرج من  (َأْخبَػَرِني َجاِبُر ْبُن َعْبِد اللَِّو ال ََّلِميُّ ): قاؿ
 : كال ٗتلط بُت السَّلىمي، كالسُّلىمي، كاألىٍسلىمي، ثبلث قبائل عندؾ. األنصار، كالنسبة إليها السَّلىمي

 السلمي نسبة إذل بٍت سلمة، من ا٠تزرج من األنصار، قـو جابر بن عبد ا. 

 كالسُّلىمي القبيلة ا١تشهورة سيلىٍيم، قبيلة ا٠تنساء الشاعرة ا١تشهورة. 

 كاألىٍسلىمي نسبة إذل قبلية أىٍسلىم، قبيلة أيب برزة األسلمي كأمثالو من فضبلء الصحابة. 
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كاف ا١تتوقع كما يقوؿ بعض الشراح أف ٮترج البخارم لنا يف ىذا الباب حديثان آخر ٞتابر بن عبد 
﴿ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر َعَلى : ٔتاذا ترجم البخارم؟ بنص قولو تعاذل. ا نفسو، أقرب إذل مقصود الباب من ىذا

َعَ  َعَلْيُكْم َعَذاباً مّْن فَػْوِقُكْم﴾  .(1)َأف يَػبػْ

، كيف مواضع عن جابر بن عبد ا أف "التفسَت"يف الصحيحُت ىنا موجود كأخرجو البخارم يف 
َعَ  َعَلْيُكْم َعَذاباً مّْن : ١تا نزؿ عليو قولو تعاذل_ صلى ا عليو كسلم _ النيب  ﴿ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر َعَلى َأف يَػبػْ

 _    قاؿ النيب﴿َأْو ِمن َتْحِت َأْرُجِلُكْم﴾ أعوذ بوجهك_ صلى ا عليو كسلم _ قاؿ النيب  فَػْوِقُكْم﴾
 _    قاؿ النيب ﴿َأْو يَػْلِبَ ُكْم ِشَيعاً َويُِذيَق بَػْعَضُكم بَْأَس بَػْعٍض﴾أعوذ بوجهك _ صلى ا عليو كسلم 
 ىذا أكثق أليس كذلك؟( (ىذه أىوف_ صلى ا عليو كسلم 

فلماذا ما أخرجو كأخرج . أكثق كأقرب لتحقيق مقصود الباب من حديث جابر يف االستخارة
 حديث االستخارة؟

فرٔتا يًتجم . عنده كلوع باالجتزاء بالتلميح دكف التصريح_ رٛتو ا _ قالوا يف اٞتواب أف البخارم 
أليس كذلك؟ . كٮترج حديثا يف الباب، ترل أنو ليس لو عبلقة بًتٚتة الباب من قريب كال من بعيد

فيستحثك ذلك على أف تبحث كلبل ال؟ كتنظر ١تاذا البخارم أخرج ىذا اٟتديث، كما أخرج ذاؾ اٟتديث 
 اآلخر الذم ىو أقرب؟

ٍب . لوال ىذا البحث ما كصلت إليها. ىذا سيجعلك تبحث، كالبحث يفيدؾ فوائد كثَتة جدان 
أعطاؾ مفتاح اللغز، فأخرج حديث عن جابر أيضان، ليشعرؾ بأف ٞتابر حديث يف الباب رٔتا يكوف أكثق، 

اْتث عنو كفتش عنو لتجده، كأثناء البحث كالتفتيش ستسفيد، كتتنور، كتتبصر، كتتدرب، كأنت أماـ 
 .ترتيب كتاب رتبو إماـ من أذكياء األمة كعلمائها

قبل أف تذىب فتعارض كتصادمو ككذا، انظر ١تاذا فعل ذلك؟ كيصنع ذلك كثَتان، ليدفعك إذل 
 .البحث كالتنقيب

كالبحث كالتنقيب فيو فوائد ٙتينة لك؛ ألف الفائدة اليت تصل إليها أنت بنفسك، أٙتن عندؾ يف 
 . الغالب ٦تا تسمعو

. اآلف جالس رل ٜتس سنوات أتكلم، يأٌب يف كبلمي عشرين فائدة مثبلن، ببلش نقوؿ أكثر
لكن لو أنت جالس يف البيت تقلب كتفتش، فوقفت على فائدة، ا . تسمعها رٔتا ال تكتبها، كال تعقل

                                                 

 .65: األنعاـ (1)



 

 277 

كتاب التوحيد                                                                                                _ شرح صحيح البخاري
 الدروس كاملة

ترل أنك يعٍت ظفرت بكنز عظيم، فتثبت يف ذىنك، كرٔتا تسجلها، كرٔتا ٖتدث هبا غَتؾ، كيعٍت ما شاء 
 فهمتوا كلبل ال؟. كىذا من طبيعة البشر، ال ٤تظور يف ذلك كال عيب. ا تنطلق أسارير قلبك كلسانك هبا

فمثل ىذه الفوائد يدفعك ٢تا البخارم عن طريق أف يأٌب لك ْتديث يشعرؾ أنو ليس لو عبلقة 
بالباب، ليدفعك للبحث كالتنقيب، فتجد أف ٞتابر بن عبد ا بركاية بن ا١تنكدر أيضان حديث آخر يف 

، يف مواضع أخرل من اٞتامع "ا١تبعث النبوم"، يف "الدعوات"، يف "التفسَت"معٌت اآلية نفسها، ٕتده يف 
 .الصحيح الذم ىو ما شاء ا كاٟتديقة الغناء، العامرة بالعلم كالفوائد

 . ٍب ركل لنا حديث االستخارة الطويل ىذا، كليس اآلف طبعان موضع شرحو

فإف العبد الضعيف، االستخارة يقوؿ أىل العلم كل أمر تريد  (َوَأْستَػْقِدُرَؾ ِبُقْدرَِتكَ ): مقصوده قولو
أف تقدـ عليو يف مستقبل حياتك، ال تعلم عاقبتو؛ ألنك ال تعلم الغيب، تريد تتزكج، ال تدرم ىذه ا١ترأة 

صح كلبل ال؟ ما تدرم، تريد تدخل . اليت ستتزكجها مناسبة لك، ىل ستسعد معها، كال مشكلة، ما تدرم
يف ىذا ا١تشركع التجارم ما تدرم تربح كال تطَت األسهم كتركح، تريد تبٍت بيتان ىنا، تريد تشًتم أرض، يعٍت 

 . أمور مستقبلية ال تعرؼ عواقبها، ال نعلم الغيب

فتدعو كتلقي حاجتك ٔتن يعلم الغيب، كمن يقدر على أف يصرؼ عنك السوء، كيقدـ لك ا٠تَت، 
 .فتستخَته كتدعوه بعلمو الغيب، كبقدرتو اليت ال يعجزىا شيء

. فبعلمو الغيب، يكفيك ا ما ال تعلم، كبقدرتو ىو كحده الذم يصرؼ عنك السوء كيأتيك با٠تَت
عليو _ كلذلك كما يقوؿ جابر يعلمنا االستخارة يف األمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآف، ٟترصو 

 .على أمتو، أف ال ٬تازفوا بأم أمر من األمور حىت ينظركا كيستخَتكا، كيف خَتة ا ا٠تَت_ الصبلة كالسبلـ 

كإذا اختار ا لك أمر، فاعلم أف ا٠تَت فيو كلو بدا لك يعٍت عظيمان أك ظاىران، فإف علمك بسيط 
 .٤تدكد، كقدرتك أيضان ضعيفة كبسيطة ك٤تدكدة

كسأكقف الدرس يعٍت أستأذنكم خبلؿ ىذه الفًتة، كرٔتا سنرجع بعد فًتة رٔتا . نقف عند ىذا الباب
سنعلن لكم عن طريق بعض اإلخوة إذا كجدنا فرصة يف الصيف، . يف الصيف أك شيء من ىذا القبيل

 .سنعلن إرجاع الدرس إف شاء ا تعاذل

أكصيكم كنفسي بتقول ا سبحانو كتعاذل، كاٟترص على .  ا ككفقنا ٚتيعان ١تا ٭تبو كيرضىكفككم
فإف اٟترص على العلم كالسنة كا٠تَت يف كقت غفلة الناس عنها، كانشغا٢تم ٔتلهيات . العلم، كالسنة، كا٠تَت

اٟتياة ىذه، ىي من أعظم نعم ا اليت ىيئت لكم فبل تفرطوا فيها، كال تضيعوىا كما نبهنا شيخ اإلسبلـ 
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فبل تظلم نفسك بًتؾ العلم، كالسنة، ككتب العلم، فتذىب تقرأ رل  (إشل ظلمت نفسي ظلمان كثَتان ): يف قولو
، كتضيع حياتك يف ٢تو فاضي كضياع يعٍت ال ٬تٍت عليك  خَت ال يف عبلسوبرماف، كجريدة فبلف، كمباراة 

أشوؼ أشياء عند الناس ال دنيا كال آخرة، ماشل عارؼ إيش .. يف أشياء رٔتا ٕتد. الدنيا كال يف اآلخرة
 ...يبغوف فيها، يصيحوف من الصبح ماشل دارم

 
 


