
يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  ـهـ 1438
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 1 ةاللجنة العلمي  |  إعداد

 

القارئ: بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، احلمُد هلِل ربِ  العاملني، وصلَّى هللُا وسلََّم وابرَك على نبيِ نا حممٍَّد وعلى 
يف كتاِبِه )إبطاُل التأويالِت  -رمَحُه هللُا تعاىل-أمَّا بعُد فقد قاَل القاضي أبو يعلى  ،آِلِه وصحِبِه أمجعني

 قاَل رمَحُه هللاُ تعاىل: (ألخباِر الصِ فاتِ 
صلَّى هللاُ -قاَل: قاَل رسوُل هللِا  -رضَي هللُا عنهُ -حديٌث آخٌر ذكَرُه البخاريُّ إبسناِدِه عن أيب هريرَة 

وما يزاُل عبدي يتقرَُّب إيلَّ  ، هللَا عزَّ وجلَّ قاَل: َمن عادى يل وليًَّا فقد آذنْ ُتُه ابحلربِ )إنَّ عليِه وسلََّم: 
ُتُه كْنُت مسَعُه الَّذي يسمُع بهِ  ،ابلنوافِل حَّتَّ أحبَّهُ  ويَدُه ال يت يبطُش  ،وبصَرُه الَّذي يبصُر بهِ  ،فإذا أحبب ْ

يكرُه املوَت وأان  ، عن شيٍء أان فاعُلُه تردُّدي عن نفِس املُؤمنِ وما تردَّْدتُ  ،ورجَلُه الَّيت ميشي هبا ،هبا
 (أكرُه إساءَتهُ 

ثَناُه أبو القاسِم إبسناِدِه عن أنٍس  عن جربيَل  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -عن النبِ   -رضَي هللُا عنهُ -وحدَّ
وما تردَّْدُت عن شيٍء أان فاعُلُه ما تردَّْدُت عن  ،)َمن أهاَن يل وليَّاً فقد ابرَزين ابحملاربةِ عن هللِا تعاىل قاَل: 

وما تقرََّب إيلَّ عبدي مبِثِل أداِء ما  ،والبدَّ لُه منهُ  ،قبِض نفِس املؤمِن الَّذي يكرُه املوَت وأكرُه مساءَتهُ 
ُتُه كْنُت لُه مسعًا وبص ،وال يزاُل عبدي يتنفَُّل يل حَّتَّ أحبَّهُ  ،افرتْضُت عليهِ   (رًا ولسااًن ويداً وَمن أحبب ْ

 وذكَر اخلرَب.
كبصرِِه ويِدِه ورجِلِه الَّيت هَي   ،أمَّا قولُُه: كْنُت مسَعُه وبصَرُه ويَدُه ورجَلُه معناُه: كْنُت لُه يف العوِن والنُّصرةِ 

والَّذي يدلُّ عليِه ما تقدََّم يف أوَِّل  ،ابلنُّصرِة والعونِ  (كما قاَل تعاىل: )إنَّ هللَا مَعنا  .عوٌن لُه على البطشِ 
فاقتضى ذلَك أنَّ َمن أطاَعُه بكثرِة النوافِل كْنُت  ،نْ ُتُه ابحلربِ اخلرِب ِمن قوِلِه: َمن عادى يل وليًَّا فقد آذ

 ال ميتنُع. ،وأمَّا قولُُه ما تردَّْدُت يف شيٍء ما تردَّْدُت عن شيٍء تردُّدي عن نفِس املُؤِمنِ  ،لُه عوانً وانصراً 
عمال جوارِحه يف يعين كناية عن است ،: أحسن من قوله هذا كنُت مسَعه الَّذي يسمُع به وبصَرهالشيخ

وهكذا يف  ،فال فال يسمُع إَّلَّ ما أِذَن هللُا له بسماِعه وأحبَّه وأراد منه اَّلستماُع له ،مراضي هللِا ويف حمابِ ه
وبصره  ،كنت مسعه ال ذي يسمع به  ،فتكون أعمالُه كلُّها حمكومًة بشرع هللا ،البصر واليد والبطش واملشي

ا يسمع ابهلل ،وليس املراد أنَّ ذلك يفعله مبشيئة هللِا وإرادة هللا فإنَّ هذا شامل كل  كل  واحد ،ال ذي  ،إّن 
)وما تشاؤن إَّل  أْن يشاَء  ،فإن َّل قدرة للعبد وَّل مشيئة إَّل إذا شاءه سبحانه ،يعين مبشيئته ،وميشي ابهلل

 .فما مل يكن ابهلل َّل يكون (هللاُ 
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وأمَّا قولُُه: ما تردَّْدُت عن شيٍء تردُّدي عن نفِس املُؤِمِن ال ميتنُع محُلُه على ظاهرِِه وأنَُّه صفٌة القارئ: 

ال  ،بل نطلُق القوَل فيِه كما أطلْقنا القوَل يف الغضبِ  ،ال على معىن الرتدُِّد الَّذي هو الفكُر والتأمُّلُ  ،لهُ 
 بل أطلْقنا صفَتُه بذلَك كذلَك ها ُهنا ،ال على معىن ميِل الطبعِ  ،على معىن نفوِر الطبِع والرِ ضى

ولكن يف احلقيقة إن  ،وَّل نفس ره ،مآلُه التفويض نثبته وَّل نفس ره ،يعين هذا مآلُه التفويض كما تقدَّم الشيخ:
 ،ث هو تعاُرُض إرادتتنيعّب  عنه شيخ اإلسالم أبن  الرتدُّد يف احلدي ،إنَّ الرتدُّد ُمفسٌَّر يف احلديث نفسه ،ال

إرادة  ،فهنا تعاُرض بني إرادتني ،ومع العلم مبقتضى احلكمة ،مع العلِم مبا ينتهي إليه األمر ،تعاُرض إرادتني
يكرُه املوَت  ،فهنا يقول تردُّدي عن قبض نفس عبدي املؤمن ،وإرادة ترك ما يسوءه ،قبض نفس املؤمن

 ،مع اجلهل مبا ينتهي إليه أمره ،أمَّا تردُّد املخلوق فمنشؤه اجلهل خبري األمرين ،وَّلبدَّ له منه ،وأكرُه مساءَته
مثَّ إنَّه َّل  ،تردُّد فمنشُأ تردُّد اإلنسان هو اجلهل مبا تقتضيه احلكمة واملصلحة ،فهو جهٌل يف املبدِأ يف النهايةِ 

 .هللا أعلمفاحلديث نفسه يف تفسري ذلك الرتدُّد و ،يدري ماَّل ينتهي إليه األمر
 

 حديٌث آخرٌ  ،القارئ: أحسن هللا إليكم
قرَأُه عليَّ أبو بكٍر حمم ٌد بُن عبيِد هللِا بُن عبيِد بياٍض قاَل: ُقِرَئ على أيب عبِد هللِا احلسنِي بِن أمحَد 

بيِد هللِا بِن جعفٍر قيَل لُه قرْأَت على أيب احلسنِي حممٍد بِن ع ،البغداديِ  الزاهِد وأان أمسُع: قيَل لُه قرْأتَ 
ثَنا إبراهيُم بُن  ،بِن أمحَد بِن محدانَ  ثَنا أبو بكٍر أمحُد بُن سلماَن بُن احلسِن النجَّاِد قاَل: حدَّ قاَل: حدَّ

ثَنا أبو عبيدَة عِن احلسِن قاَل:  ثَنا حممٌَّد بُن بشري قاَل: حدَّثَنا ابُن املبارِك قاَل: حدَّ عبِد هللِا قاَل: حدَّ
: )اي رسوَل هللِا َمن أوَُّل َمن ُُياَسُب يوَم القيامِة؟ قاَل: أبو -رضَي هللُا عنهُ - بُن أيب طالٍب قاَل علي  

يقُ  قاَل: مثَّ َمن؟ قاَل: أنَت اي علي ، قْلُت اي رسوَل هللِا أيَن  ،قاَل: مثَّ َمن؟ قاَل: مثَّ عمرُ  ،بكٍر الصدِ 
مثَّ  ،فسأْلُت هللَا أال  ُياسَب عثمانَ  ،عثماُن بُن عفَّاَن؟ قاَل: إين ِ سأْلُت عثماَن حاجًة سرًَّا فقضاها سرَّاً 

يقُ  ،ينادي املنادي: أيَن السابقوَن األولونَ  تعاىل أليب بكٍر خاصًَّة  فيتجلَّى هللاُ  ،أيَن ابو بكٍر الصدِ 
م قد اخرتُعوا ذنوابً  ،فيقوُل: وملُحبِ يين ،مثَّ يقوُل: قد غفْرُت لَك اي أاب بكرٍ  ،وللناِس عامَّةً   ،فيقوُل: إَّنَّ

 فيقوُل: هْبهم يل؟ فيقوُل: قد أمْرُت هبم إىل النارِ 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  ـهـ 1438
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 3 ةاللجنة العلمي  |  إعداد

 

 َّل حول وَّل قوََّة إَّل  ابهلل.  الشيخ:
 ،مثَّ آمُر املالئكَة أْن يدفعوهم إليَك فيأخذوَّنم ،ُأكفِ ُر هبا عنهم سيِ ئاِِتم ،...يروعون فيها روعاً القارئ: 

فيأخذوَّنم وقد بيََّض هللاُ  ،وال انَل أجساَدهم وال وجوَههم ِمن حر ِها ،ومل يدخْل يف آانِفهم حرُّ النارِ 
 (فيسلِ موَّنم إىل أيب بكرٍ  ،وجوَههم
 هذا حمبُّ أيب بكٍر؟ الشيخ:

 نعمالقارئ: 
 نعم ،قبََّحهم هللا ،إذاً الرافضة كلُّهم الشيخ:

قْل  ،فيقوُل ارفع رأَسَك اي حممَّدُ  ،فأدخُل على ريبِ  عزَّ وجلَّ فأسجُد لهُ  ،مثَّ خيلُص يل الشفاعةُ القارئ: 
اً فأخرُجهم ،فأقوُل أُمَّيت أُمَّيت ،واشفْع ُتشفَّعْ  ،ُيسَمعْ   وذكَر احلديَث بطوِلِه فأقوُل اي ريبِ   ،فيحدُّ يل حدَّ

 ..[]... الشيخ:
 القارئ: احلديث؟ 

 أي. الشيخ:
 القارئ: يقوُل مل أجْد َمن أخرَجُه.

 ،أعوذ ابهلل ،حديث الشفاعة ،...[ معروف يف الصحيح].. ،حديث َّل أصَل له ،عفا هللا عنه الشيخ:
 التفصيالت.

 
فيأخُذ اجلبَّاُر  ،قاَل: اي حممَُّد هذا إيلَّ خاصةً  (فأقوُل اي ريبِ  شفِ ْعين يف َمن قاَل: )ال إلَه إالَّ هللاَ القارئ: 

فيلتقطُهم املالئكُة ِمن الناِر فتخرُجهم ِمن  ،ماًء بيِدِه فينضُحُه فيقُع كلُّ نقٍط على َمن قاَل ال إلَه إالَّ هللاَ 
 وذكَر ابقَيُه. (الناِر ويبقى املخل دونَ 

وأنَُّه ُيشفَُّع وهذِه  ،اعلم أنَّ هذا اخلرَب قد دلَّ على فوائَد: منها فضيلٌة أليب بكٍر وأنَُّه أوَُّل َمن ُُياَسبُ 
 طبقُة األنبياِء.

 كأن ه يبين عليه.  ،يعين ما عنده هللا يغفر له ،رحَم هللاُ القاضيَ  الشيخ:
 .القارئ: أي نعم يذكُر أحسَن هللاُ إليك
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واحملقِ ق يقول ما  ،َّل إله إَّلَّ هللا َّل حول وَّل قوَّة إَّلَّ ابهلل ،عفا هللاُ عنَّا وعنه ،الشيخ: يعين يفرتض أنَّه صحَّحه
 وجدته؟

رضَي -وإسناُدُه ضعيٌف ُمرَسٌل وفيِه نكارة، احلسُن مل يسمْع ِمن عليٍ   ،القارئ: يقوُل ملْ أجْد َمن أخرَجهُ 
 رتمذيُّ.قاَلُه ال -هللاُ عنهُ 
 هذا كالم ملف ق، جتاوزه، أتركه بس الشيخ:

 قاَل إثباُت احلثياِت هلِل تعاىل بيديهِ  ،القارئ: أحسن هللا إليك
 نعم ،الشيخ: أي هذا فيه من غري حديث

قاَل:  -رضَي هللُا عنهُ -القارئ: رواُه احلسُن والدارقطينُّ يف أخباِر الصفات إبسناِدِه عن أيب أمامَة 
)وعَدين ريبَّ أْن يُدِخَل اجلنَة ِمن أُمَّيت سبعنَي ألفًا بغرِي يقوُل:  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -رسوَل هللِا مسْعُت 

اعلْم أنَُّه غرُي  (وثالُث حثياٍت ِمن حثياِت ريبِ  عزَّ وجلَّ  ،مَع كلِ  ألٍف سبعنَي ألفاً  ،حساٍب وال عذابٍ 
وعجُن  (كما محْلنا القبَض بقوِلِه: )والسماواُت مطوايٌت بيميِنهِ   ،ُُمتنٍع محُل هذِه الصِ فِة على ظاهرِها

 ويف معناُه. ،طينِة آدَم وغرُي ذلكَ 
 : أيش آدم؟ وعجن؟الشيخ

وغرُي ذلَك ويف معناُه ذكَر ابُن منيٍع يف كتاِب )املُعجم( إبسناِدِه عن أيب  ،القارئ: وعجُن طينِة آدمَ 
)وعَدين ريبَّ أْن يُدِخَل ِمن أُمَّيت سبعنَي ألفاً قاَل:  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -سعيٍد األمناريِ  أنَّ رسوَل هللِا 

 أحسَن هللاُ إليَك. -انتهى  (مثَّ ُيثي يل ثالَث حثياٍت بكِفهِ  ،ويشفُع كلُّ ألٍف بسبعنَي ألفاً  ،بغرِي حسابٍ 
 .اانتهى؟ جزاك هللا خري  الشيخ:

 


