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ــٍد، وعلــى آلِــِه القــارئ: بســِم ِهللا الــرَّمحِن الــرَّحيِم، احلمــُد ِ� ربِّ العــاملَني، وصــلَّى هللاُ وســلََّم علــى  نبيِّنــا حممَّ

ـــُن القـــيِِّم  وصـــحِبِه أمجعـــَني. ـــافيِة يف االنتصـــاِر للفرقـــِة  -رمحَـــُه هللاُ تعـــاىل-قـــاَل اإلمـــاُم اب يف "الكافيـــِة الشَّ

  النَّاجيِة": 

  فصٌل يف اإلشارة إىل ذلَك ِمن السُّنة:

، ِمن اآل�ت وأشاَر إىل اآل�ت املتضّمِنة هلـذه األدلَة على علِو هللا ِمن كتاِب هللا -رمحه هللا-لـمَّا ذكَر الشيخ: 

ـنة، فهمـا األصـالن  الصفة ملسألة العلو، عقَد هذا الفصل لإلشارِة إىل مـا دلَّ علـى ذلـك علـى علـو هللا مـن السُّ

وسيشــُري اللَّــذاِن يُرَجــُع إليهمــا يف معرفــة الــدِّين، الكتــاب والســنة: مهــا املرجــُع يف معرفــِة ديــِن هللا عقيــدًة وشــريعًة، 

  إىل مجلٍة ِمن األحاديث ويَفوتُه أشياء هو اعتذَر عن عدِم ِذكرِها لصعوبِة سرِدها يف النَّْظِم. 

  القارئ:

  َواذُْكْر حديثًا يف الصحيِح َتَضمََّنْت    كلماتُُه تكذيَب ِذي الُبهتانِ 

  كتاَب ِذي اإلحسانِ لـمَّا قـضـى هللاُ اخلـلـيقــَة ربـُّـنــا           َكتبْت يداُه  

  وكتابُُه هو عنَدُه وضٌع على العـ         ـرِش ا�يِد الثابِت األركانِ 

ــا فــرَغ ِمــن خلــِق اخللــِق كتــب كتــاً� عنــده موضــوٌع فــوق هــذا احلــديث يف الصــحيحِني �بــٌت الشــيخ:  (أنَّ هللاَ َلمَّ

ــنة العـرِش: إنَّ َرْمحَــِيت َســبَـَقْت َغَضــِيب) علـى علــِو هللا بقولِــه يف اللَّفــظ: فهــو عنــده وضــٌع علــى  فهــذا ِمــن أدلــة السُّ

الَّة على املكـان يف الُعلـو كمـا قـاَل يف املالئكـة:   {ِإنَّ الـَِّذيَن ِعْنـَد َربِّـَك}العرش، طفهو عنده"، هذه الِعنديَّة الدَّ

   فهذا الكتاُب عنَده فوَق العرِش. ]٢٠٦[األعراف:

  القارئ: 

  العـ         ـرِش ا�يِد الثابِت األركانِ  وكتابُُه هو عنَدُه وضٌع على

  إنِّـي أنـا الرمحُن تَـسـبِـُق رَْحـَمـتـِــي        َغَضِيب وذاَك ِلَرأَفِيت وحناِين 

يعين ذكر معىن احلـديث يف الـنَّظم، َنظَـَم معـىن احلـديِث، فأشـاَر إليـه وذكـَر مضـمونَه يف البيـِت املـذكور الشيخ: 

  األخري، نعم أعد البيت

  القارئ: 

  وكتابُُه هو عنَدُه وضٌع على العـ         ـرِش ا�يِد الثابِت األركانِ 

  إنـِّي أنـا الرمحُن تَـسـبِـُق رَْحـَمـتـِــي        َغَضِيب وذاَك ِلَرأَفِيت وحناِين 
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ا الكتـاب وذلك لرمحيت وحناين"، هذا ِمـن املعـىن ال أنـه ِمـن لفـظ احلـديث، لكـن املقتضـي لكتابـِة هـذالشيخ: "

أنه رحيٌم بعباِده، فاملقتضي لكتابِة هـذا الكتـاب وأنَّ رمحتَـه تسـبُق غضـَبه؛ لكمـاِل  -سبحانه وتعاىل-هو رمحُته 

  رمحِته ورأفِته بعباِده.

  القارئ:

  ولقْد أشاَر نبيُّنا يف خطبٍة      حنَو السَّماِء �صبٍع وبـََنانِ 

ــه النــيب الشــيخ:  (اللهــمَّ َهــْل بلَّْغــُت، ملــا خطــَب النــاس بعرفــة وقــال:  -يــه وســلمصــلى هللا عل-يشــُري إىل مــا فعَل

(اللهـمَّ فقالوا: "نشهُد أنك بلَّغـَت وأدَّيـَت ونصـحَت"، فأشـار إىل السـماء �صـبِعه وقـال:  اللهمَّ َهْل بلَّْغُت...)

، فـدلَّ -سـبحانه وتعـاىل-ه فهـذه اإلشـارُة إىل السـماء ِمـن أصـلِح األدلـَّة الفعليـة علـى علـوِّ اشَهْد، اللهمَّ اشـَهْد) 

  على العلوِّ ِمن السُّنة مجلٌة ِمن األحاديِث القولية والفعلية.

  القارئ:

  ُمستشهًدا ربَّ السمواِت الُعلى   لَريَى ويسمَع قولَه الثقالنِ 

  َأَتراُه أْمَسى للسََّما ُمستشهًدا      أْم للَّذي هو فوَق ِذي األكوانِ 

ارته يستشـــهُد الســـماَء أو يستشــهد َمـــن فــوَق الســـموات؟ الثــاين هـــو املعقـــوُل يعـــين: هــل الرســـوُل �شــالشــيخ: 

واملفهــوم، الــذي فهَمــه الصـــحابة والتــابعون، َيستشــهد ربَّ العــاملني الـــذي فــوَق الســموات، ال َيستشــهد نفـــس 

  السموات، ذات السماء، نعم أتراه

  القارئ:

  مستشهًدا     أْم للَّذي هو فوَق ِذي األكوانِ  َأَتراُه أْمَسى للسَّما

  سبحانه وتعاىلالشيخ: 

  القارئ:

َيانِ ــــــــــولَقْد أتَ    ى يف رُقْـَيِة الـَمْرَضــى     َعن اهلاِدي الـُمِبْنيِ أمتَّ ما تِبـْ

الشـاهد  (ربَّنـا هللاُ الـذي يف السَّـماِء تقـدََّس امسُـك)وهـذا حـديٌث �لـث أو رابـٌع، جـاء يف دعـاِء الرُّقيـة: الشيخ: 

أي: � ربَّنا هللا الذي يف السَّماء تقدَّس اُمسك، (ربَّنا الذي يف السَّـماء تقـدَّس  (ربَّنا هللاُ الذي يف السَّماِء)قوله: 

  امسَك)

  القارئ:

َيانِ ــــــــــقْـَيِة الـَمْرضَ ولَقْد أَتى يف رُ    ــى     َعن اهلاِدي الـُمِبْنيِ أمتَّ ما تِبـْ
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  نَـــصٌّ بـــأنَّ هللاَ فـوَق ســمــائِــِه     فَاْمسَْعُه إْن مسَحْت لَك األُُذَ�نِ 

  َوَلَقْد أَتى خٌرب رواُه عمُُّه الَعبـ     ـاُس ِصـْنـُو أبـيـِه ُذو اإلحـسانِ 

ــماء واألرض،  -مشــهورٌ -هــذا حـديٌث آخـر وهــو حـديُث العبـاس أيًضـا الشـيخ:  يف ِذكـِر األبعـاِد الــيت بـني السَّ

  (هللاُ فوَق العرِش ويَعلُم ما أنتم عليه).وبني السَّموات ويف آخرِه: 

  القارئ: 

  َوَلَقْد أَتى خٌرب رواُه عمُُّه الَعبـ     ـاُس ِصـْنـُو أبـيـِه ُذو اإلحـسانِ 

  عنهرضي هللا الشيخ: 

  القارئ:

  أنَّ السمواِت الُعَلى ِمن فوِقهـ     ـا الكرسيُّ عليِه العرُش للرَّمحنِ 

ـــة، ضـــرورة أنَّ العـــرش هـــو أعلـــى الشـــيخ:  هـــذا اللفـــظ كـــوُن العـــرِش علـــى الكرســـيِّ هـــذا كأنَّـــه أراَد الفوقيَّـــة العامَّ

ـــيَس مقصـــوُده أنَّ العـــرَش علـــى  الكرســـي، بـــل الـــذي جـــاء يف املخلوقـــاِت فـــال بـــد أن يكـــون فـــوق الكرســـي، ول

(فبَني السـماِء السـابعِة والعـرِش حبـٌر بـني أسـفِله وأعـاله كمـا ، (والعرُش فوَق املاِء)احلديث أنَّ العرَش فوَق املاء، 

ــا قولــه: فــوق الكرسـي، فهــذا يظهــر أنــه اضــطره بـني الســماء واألرض، والعــرُش فــوَق املــاِء وهللا فـوق العــرش) ، أمَّ

لــك، وال يقصــُد الفوقيَّــة املباشــرة كمــا أنَّ العــرَش فــوق املــاء، أيــش قــال الشــيخ حممــد علــى الــنَّظُم حــىت يقــول ذ

  اجلملة ذي؟

ــه هللا تعــــاىل-القـــارئ: أحســـن هللا إليـــك، قـــاَل  عليـــه الصــــالة –: حـــديٌث رواُه العبـــاُس َعـــن النَّـــيبِّ -رمحـ

نَّ الكرسـيَّ فـوَق ذلـَك والعـرُش فـوَق : "أن السَّمواُت السَّبُع بيَنها مسريُة كـذا وكـذا وذكرهـا، وأ-والسالم

  فوَق العرِش يَنظُر إىل عباِده"، فهذا حديٌث دلَّ على العلوِ  -تعاىل-الكرسيِّ وأنَّ هللاَ 

  ما يف شك، انتهى؟الشيخ: 

  : انتهى أحسن هللا إليكالقارئ

  نعم بعدهالشيخ: 

  القارئ:

  وهللاُ فوَق العرِش يُبصُر خلَقُه     فانظْرُه إْن َمسََحْت لَك الَعينانِ 

  واذكْر حديَث ُحصٍني بَن املنـ     ـذِر الثقِة الرَِّضى أعِين أ� عمرانِ 

  إْذ قاَل ريبِّ يف السَّماِء ِلَرغبِيت    ولِـَرهـبتِـي أدعـوُه كــلَّ أوانِ 
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قـال: سـبعة، سـتة يف األرض  (َكْم تـَْعبُـد؟)املنذر قال له الرسول:  هذا حديٌث مشهوٌر عن ُحصني بنالشيخ: 

ُه لرغبِتَك ورهبِتَك؟)وواحٌد يف السماء، قال:    قال: الَّذي يف السَّماِء، أعد (َمِن الَِّذي تـَُعدُّ

  القارئ:

  واذكْر حديَث ُحصٍني بَن املنـ     ـذِر الثقِة الرَِّضى أعِين أ� عمرانِ 

  حصني، ِعمران الصحايب املشهور هو ابُن ُحصني هذا. ِعمران بنالشيخ: 

  القارئ:

  إْذ قاَل ريبِّ يف السَّماِء ِلَرغبِيت    ولِـَرهـبتِـي أدعـوُه كــلَّ أوانِ 

ـُم قائٌل مبكاِن    فَأَقـَرَُّه اهلادي البشيـُر وملْ يـَُقْل     أنــَت الـُمجّسِ

، قاَل االشيخ:    حلقَّ كما قاَل يف شأن اجلارية كما سيأيتنعم أقرَّه؛ ألنه نطَق �حلقِّ

  القارئ: 

ـُم قائٌل مبكانِ    فَأَقَـــرَُّه الـهـادي البـشـيــُر ولـَْم يَـُقـْل    أنــَت الـُمجّسِ

  َحيـَّْزَت بْل َجهَّْيَت بْل شبَّهَت َبْل    َجسَّْمَت َلْسَت بعارِف الرمحنِ 

على َحدِّ قوِل املعطِّلة نُفـاِة الُعلُـِو، عنـدهم َمـن يقـول هـذا هـو..، قولـه هـذا يقتضـي أنَّ هللا يف جهـٍة أو الشيخ: 

أنه جسٍم أو أنه يف َحيِّز، وهذه األلفاظ: "احلَّيز واجلهة" إطالقُها علـى هللا نفيًـا وإثبـاً� هـي ِمـن األلفـاِظ ا�ملَـة 

ــــيت ال يصــــحُّ إطالقُهــــا إال مــــع البيــــانِ  ففيهــــا تفصــــيٌل، إذا قــــاَل قائــــٌل: هللاُ يف جهــــٍة، ُيســــأُل: "مــــا اجلهــــُة يف  ال

مفهومـَك؟" إن كــان يريـد �جلهــة شـيًئا خملوقًــا، �ن هللا حيـيط بــه هـذا املخلــوق، قلنـا: ال، هللا ال ُحيــيط بـه شــيء 

لِقـه، فهـو هنـاك يف العلـو املطلَـِق متميِّـٌز �ئـٌن ِمـن خ -تعـاىل-ِمن خملوقاتِه، وإن أراد �جلهـِة مـا وراَء العـامل، فـا� 

  الذي ليَس فوقَه شيء.

  القارئ:

  َهِذي مقالتـُُهم ِلَمن َقْد قَاَل ما     َقْد قاَلُه حق�ا أبو عمرانِ 

ــمَت أو جهَّيــَت علــى َحــدِّ كلماتــه الشــيخ:  ــْمَت أو حيَّــزَت أو جسَّ هــذه مقــالُتهم، يقــول: إنــك حيَّــزَت أو جسَّ

  الُتهم لَِمن قاَل مثل ما قاَل حصني أبو عمران، نعم أعد البيتنياليت قاهلا، يقول: هذه مق

  القارئ:

ـُم قائٌل مبكانِ    فَأَقَـــرَُّه الـهـادي البـشـيــُر ولـَْم يَـُقـْل    أنــَت الـُمجّسِ

  َحيـَّْزَت بْل َجهَّْيَت بْل شبَّهَت َبْل    َجسَّْمَت َلْسَت بعارِف الرمحنِ 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اكمؤسسة وقف   هـ ١٤٤٠
ّ

 الش

 

 ٦ ا ا | إاد

 

  َقْد قَاَل ما     َقْد قـالَـُه حـق�ا أبو ِعمرانِ َهِذي مقالتـُُهم ِلَمن 

  فا�ُ يــأخـُذ َحـقَّـُه مـنـهـم وِمـْن      أتـبـاِعهم فالـحقُّ للرَّحـمنِ 

ألنَّ رمَي املتكلمني املعطلة، رمُيهم للُمثبِـت �نـه يقـول ذلـك يف ربِّ العـاملني، هـذا ظلـٌم وعـدواٌن، وهللا الشيخ: 

 -تعـــاىل-لـــوَم ِمــن الظــاِمل، فهـــذا عــدواٌن مــنهم إذا قـــالوُه يف ُمعــنيَّ أو قــالوه �طـــالِق فــا� يُنصــُف املظ -تعــاىل-

ــه مــنهم واحلــقُّ لــه  ، فيجمــُع هــؤالء بــني التَّــنقِص بــربِّ العــاملني -ســبحانه وتعــاىل-سُينتصــُر للمظلــوِم و�خــذ حقَّ

  لظلِم ألوليائه وأتباع رسولِه.والظلم للموحدين، جيمعون بني تعطيِل ربِّ العاملني والتنقِص له وا

  القارئ:

  واذكْر شهادَتُه ِلَمن َقْد قاَل رَبـِّ     ـي يف السَّما حبقيقِة اإلميانِ 

  يشُري إىل حديث اجلاريةالشيخ: 

  القارئ:

  وشهادُة الَعْدِل الـُمَعطِِّل للَِّذي     َقْد قاَل ذا حبقيقِة الُكفرانِ 

ـــل َيرمـــي َمـــن الشـــيخ:  يقـــول: "هللا يف الســـماء" يرميـــه �لكفـــر؛ ألنَّ عنـــده أْن وصـــَف هللا �لعلـــو والفوقيَّـــة املعطِّ

  يستلزم أمورًا تُوِجُب الكفر، تُوجب الكفر عنده، وشهادة

  القارئ:

  وشهادَة الَعْدِل الـُمَعطِِّل للَِّذي     َقْد قاَل ذا حبقيقِة الُكفرانِ 

لتَّهكُّم، وإال فاملعطِّل ليس عدًال، بل هو مبتدٌع ضالٌّ فاسٌق فلـيس َوَصَف املعطِّل �لعدِل على سبيل االشيخ: 

بَعــدل، وشــهادته �طلــة، فهــو يشــهُد علــى املوحــد �لكفــر، َيشــهد علــى املوحــِد املثِبــِت للصــفاِت والعلــو يشــهُد 

�لكفـراِن، نعـم أعـد عليه �لكفـر، وهـذا نقـيُض شـهادِة النَّـيب فـا� َشـِهَد للُمثبـِت �إلميـان وهـذا يشـهُد للُمثبـِت 

  بيتني

  القارئ:

  واذكْر شهادَتُه ِلَمن َقْد قاَل رَبـِّ     ـي يف السََّما حبقيقِة اإلميانِ 

  صلى هللا عليه وسلمالشيخ: 

  القارئ:

  وشهادَة الَعْدِل الـُمَعطِِّل للَِّذي     َقْد قاَل ذا حبقيقِة الُكفرانِ 
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فالرسـول  -عليـه الصـالة والسـالم-عطِّـل نقـيُض شـهادِة الرسـول فالشـهاد�ن علـى النَّقـيض، شـهادُة املالشـيخ: 

   َشِهَد لَِمن أثبَت العلو �إلمياِن، وهذا يشهُد له �لكفران.

  القارئ:

  واحكْم �يِّهما تشاُء وإنَّين   ِألَرَاَك تـَْقَبُل شاهَد البطالنِ 

  الشهادتني، وإين ألراك تشهد نعمألُراك، يعين: واحكم أي الشهادتني حق، فاحكم بني الشيخ: 

  القارئ:                          

  ِألَرَاَك تـَْقَبُل شاهَد البطالنِ                               

ِألُراك: َألظنَّك، بناًء على ما غلَب على الناس ِمن املذاهب الكالميـة، والقـوِل �لتعطيـل، يقـول: وإين الشيخ: 

  أحَد املعطِّلة أو أحَد املنتمني هلذه املذاهب، فاحكم فاحكم ألُراك، فكأنَّه خياِطب

  القارئ:

  واحُكْم �يِّهما تشاُء وإنين       ِألُرَاَك تـَْقَبُل شاهَد البطالنِ 

  إْن كنَت ِمن أتباِع َجْهم صـ      ـاحِب التَّعطيِل والُبهتاِن والعدواِن 

ِمـــن أتبـــاع اجلَهـــم فستشـــهُد �لشـــهادة الباطـــل"، وستشـــهد،  نعـــم، �ـــذا القيـــد قيَّـــَدُه، قـــال: "إْن كنـــتَ الشـــيخ: 

لكن قيََّده قال: إْن كنَت ِمن أتباع َجهـم فسيشـهُد شـهادَة املبِطـل وهـو الشـهادُة �لكفـراِن علـى  تشهد" "ِألُرَاكَ 

  َمن أثبَت العلو. 

  القارئ: 

  واذكْر حديثًا البِن إسحاَق الرَِّضى     ذاَك الصَّدوِق احلافِظ الر�ين

  الرضي وإال الرضى � شيخ؟طالب: 

  اقرأ البيتالشيخ: 

  القارئ: 

  واذكْر حديثًا البِن إسحاَق الرَِّضى     ذاَك الصدوِق احلافِظ الر�ين

يظهـــر أن الشـــيخ َيســـتعمل "الرضـــى" كثـــريًا وِهـــَي أوفـــُق لـــوزِن البيـــت، "واذكـــر حـــديَث ابـــن إســـحاق الشـــيخ: 

  يستقيُم مع: "الرضي"الرضي"! َيظهُر أنَّ البيَت ال 

  القارئ:

  يف قصِة اْسِتْسَقائِهم َيْستشفعو    َن إىل الرسوِل بربِّه الـَمنَّانِ 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اكمؤسسة وقف   هـ ١٤٤٠
ّ

 الش

 

 ٨ ا ا | إاد

 

نعم سيأيت التصريح مبعناه، وهو احلديث الذي رواه ُجبري بن ُمطعم يف قصة األعرايب الذي قال للنـيب: الشيخ: 

  وأنكَر عليه -عليه الصالة والسالم–نيب "إ� نستشفُع بَك على ِهللا ونستشفع �ِ� عليَك"، فغضب ال

  القارئ:

  يف قصِة اْسِتْسَقائِهم َيْستشفعو       َن إىل الرسوِل بربِّه الـَمنَّانِ 

  فاستعظَم املختاُر ذاَك وقاَل َشْأ      ُن ِهللا ربِّ العرِش أعظُم شانِ 

  والسُّلطانِ  هللاُ فوَق الـعرِش فـوَق ســمــائِـــــِه      سبحاَن ِذي امللكوتِ 

  ولِـــَعـــْرِشــه مـنـه أطـيٌط مـثَل مــا       قْد َأطَّ رَْحُل الرَّاكِب الَعْجالنِ 

هذا حديُث األطيِط املشـهور الـذي فيـه أنَّ للعـرش أطيطًـا كـأطيِط الرَّْحـل عليـه الراكـب، وهـو صـوت، الشيخ: 

ى البعـــري، ايل [الـــذي] ُيســـمُّونه اآلن اســـم األطـــيُط: هـــو صـــوُت الرَّْحـــل، وهـــو الـــذي َجيلـــُس عليـــه الراكـــُب علـــ

"الشداد" وامسه الرَّْحل، إذا ركَب عليه ثـَُقَل احلمل عليه صار له صوٌت نقيض ميكن ِمن نوٍع نسّميه "ُيصرصر" 

  إذا ثقل احلمل على الرحل، أو ثقل الراكُب على الرَّْحل صار له نقيٌض أو أطيطٌ 

  يقصد بـ "منه"؟ "ولِـــَعـــْرِشــه مـنـه" ماذاطالب: 

  أيش تقول؟الشيخ: 

  "ولِـــَعـــْرِشــه مـنـه"الطالب: 

  أيش فيه؟الشيخ: 

  ماذا يقصد ب: "منه"؟الطالب: 

  ِمن هللالشيخ: 

  القارئ:

  ِ� ما َلِقَي ابُن إسحاَق ِمن     اجلَهميُّ إذ يَرميِه �لُعدوانِ 

  يوافُق مذهِب الطَّعَّانِ وَيَظلُّ َميَْدُحُه إذا كاَن الذي    يَروي 

يعـــين: أصـــحاُب األهـــواء ميـــدحون الـــراوي إذا روى مـــا يوافـــُق أهـــواَءهم ويذمُّونَـــه إذا روى مـــا خيـــالف الشـــيخ: 

أهواَءهم، هذا شأُن املتِّبِع هلواه يدوُر مع هـواه مـدًحا وذم�ـا، فطَعنـوا علـى ابـن إسـحاق لروايتـه هـذا احلـديث ولـو 

  أو يكوُن فيه شبهٌة هلم مدحوه، أعد البيت روى حديثًا غريَه مما يوافق

  القارئ:

  ِ� ما َلِقَي ابُن إسحاَق ِمن     اجلَهميُّ إذ يَرميِه �لُعدوانِ 
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  وَيَظلُّ َميَْدُحُه إذا كاَن الذي    يَروي يوافُق مذهَب الطَّعَّانِ 

ــالشــيخ:  ه، "يوافــق مــذهَب الطَّعَّــان"؛ ألنَّ كلمــة الطَّعَّــاُن لــيس مــدًحا الطَّعَّــاُن املعتــدي الطــاعُن علــى احلــقِّ وأهِل

الطَّعـــان �رًة يســـتعملها ابـــن القـــيم مـــدًحا، الطَّعـــان يعـــين: ا�اهـــد الطَّعـــان لعـــدّوِه، و�رًة اســـتعملها هنـــا للطَّعـــن 

  الُعدواين، الطعُن الُعدواين

  القارئ:

  يِّ الشَّانِ َكْم قَــْد رأيْــَنا مـنـهـُم أمـثــاَل َذا       فاحلكُم ِ� الَعل

  هذا هو التَّطفيُف ال التَّطفيُف يف    َذرٌْع وال َكْيٌل وال ِميزانٌ 

يقــول: "هــذا هـو التَّطفيــف"، يعــين مــا يوافــق اهلــوى تقبلُــُه ومتــدُح َمــن أتــى بــه، ومــا خــالف هــواك تذمُّــه الشــيخ: 

) َوِإَذا َكــالُوُهْم أَْو ٢ى النَّــاِس َيْســتَـْوفُوَن ({الـَّـِذيَن ِإَذا اْكتَــالُوا َعلَــوتدفُعــه هــذا مــن نــوع مــا قــال هللا يف املطففــني 

ِمبْكَياَلْنيِ كما يقال، يكيل ِمبْكَياَلْنيِ، فإذا كاَل لنفِسه كال ِمبْكيَـاِل وإذا   فَيكيلُ   ]٣،٢[املطففني: َوَزنُوُهْم ُخيِْسُروَن}

  كاَل لغريِه كاَل ِمبْكَياِل آخر، فهذا هو الذي َيكيُل ِمبْكَياَلْنيِ، وهذا هو التَّطفيف.

  القارئ:

  واذكْر حديَث نزوِله نصَف الدُّجى ... يف ثلِث ليٍل آخٍر أو �نِ 

شارٌة إىل أنَّ أحاديَث أو حديَث النزول هـو ِمـن مجلـة أدلـِة العلـو كمـا تقـدَّم، االسـتدالل بتنزيـل وهذا إالشيخ: 

القـرآن وإنزالِـه هــو مـن أنـواع أدلــة العلـو، كــذلك أحاديـث نـزوِل الــرَّبِّ يف ثـُلُـِث اللَّيــل اآلخـر هـو ِمــن أدلـة العلــو  

  كذلك؛ ألنَّ النزوَل إمنا يكون ِمن علو.

  القارئ:

  بٍّ ليَس فوَق مسائِِه    يف العقِل ممتنٌع ويف القرآنِ فنزوُل رَ 

يعين َمن لـيَس يف العلـِو ميتنـُع وصـُفه �لنـزوِل، َمـن لـيس يف العلـو ميتنـُع عقـًال وصـُفه �لنـزوِل، أعـد هـذا الشيخ: 

  البيت

  القارئ:

  فنزوُل َربٍّ ليَس فوَق مسائِِه            يف العقِل ممتنٌع ويف القرآنِ 

  ديَث الصادِق ابِن رواحٍة     يف شأِن جاريٍة َلَدى الَغَشَيانِ واذكْر ح

هذه قصُة عبد هللا بن رواحة، ابن رواحة قصُته مشهورٌة يذكُرها َمن تـرجَم لـه ويـذكُرها املؤّرِخـون، قصـة الشيخ: 

أ إن كنت صـادقًا، مشهورٌة، أن زوجَته...، َغِشَي جاريَته فغضبْت زوجُته، فقاَل: أبًدا ما صار، قالت: اقرأ، اقر 
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ــاهد منهــا مــا يف األبيــات ِمــن ذكــِر أنَّ هللاَ  فــوَق مسواتِــه، عنــدك  -تعــاىل-فــأتى �بيــاٍت وأوَمههــا أنَّــه قــرآٌن، والشَّ

  األبيات

  أحسن هللا إليكالقارئ: 

  ماذا قال؟الشيخ: 

  عبُد هللا بن رواحة أحسن هللا إليك؟القارئ: 

  أبياتهالشيخ: 

  قال:القارئ: 

  �نَّ وعَد ِهللا حقٌّ   وأنَّ النَّاَر مثوى الكافرينَ شهدُت 

  الشيخ: 

  شهدُت �نَّ وعَد ِهللا حقٌّ   وأنَّ النَّاَر مثوى الكافرينَ 

  وأنَّ العرَش فوَق املاءِ 

  طاٍف   القارئ:            

  وفوَق العرِش ربُّ العاملني، هكذا؟الشيخ:                     

  هللا إليكنعم أحسن القارئ: 

هذا هو الشاهد، "وفوَق العرِش ربُّ العاملني"، نعم، فقاَلت املـرأة بطيبـٍة: آمنـُت �ِ� وكـذبُت بصـري؛ الشيخ: 

ا رأْته على جاريِته، ُسّرِيَِتِه.   أل�َّ

  القارئ:

  واذكْر حديَث الصادِق ابِن رواحٍة      يف شأِن جاريٍة َلَدى الَغَشَيانِ 

  نَّ عــرَش ِهللا فـــــو       َق املاِء خارَج هذِه األكوانِ فــيــِه الــشـهادُة أ

  وهللاُ فـــوَق الــعــرِش جــلَّ جـاللُــُه        سبحانَه َعن نفِي ِذي الُبهتانِ 

  ذكــَر ابــُن عـبـِد البـــرِّ فـي استيعاِبِه       هذا وصحََّحُه بال نكرانِ 

يقـــرأُ عليهـــا األبيـــاِت ويومهُهـــا أنَّـــه قـــرآن، ولعـــدِم  -رضـــي هللا عنـــه-هللا وِهللا يف الـــنفس ِمـــن كـــوِن عبـــد الشـــيخ: 

  معرفِتها َمَشْت عليها احلِيلة، عفا هللا عنها ورضي عنها، أيش قالوا يف التَّحقيق عندك؟ تكلَّموا عنه؟

ارِمّي يف "الـرَّدِّ علــى اجلهميــة"، -أحســن هللا إليــك-القـارئ: قــاَل  وابــُن قدامــَة يف : أخـرَج هــذِه القصــَة الــدَّ

ــبكيُّ يف "طبقــاِت الشــافعية"، والــذَّهيبُّ يف  ــُن عســاكٍر يف "�ريــِخ دمشــق"، والسُّ "إثبــاِت صــفِة العلــو"، واب
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ري"، وأورَدها ابُن عبِد الـربِّ يف "االسـتيعاِب" وصـحََّح طرَقهـا كمـا سـيأيت، وأورَدهـا النَّـاظُم يف "اجتمـاِع  "الّسِ

ورَدهــا شــيُخ اإلســالِم يف "احلمويَّــة"، وشــارح الطحاويـَّـة، وأخــرَج ابــُن أيب اجليــوِش وخمتصــِر الصــواعِق"، وأ

  شيبَة يف مصنَِّفه هذِه القصَة بلفٍظ آخر هلذه األبياِت وهي:

  شهدتُ 

  إىل آخرِهالشيخ: 

  نعم، أحسن هللا إليكالقارئ: 

ـُة لِمـا فيهـا ِمـن املعـىن املقصـو الشيخ:  د، مقصـوُدهم مـا يف هـذه القصـة ِمـن كثٌري ِمـن هـذه املـرو�ت يثبُتهـا األئمَّ

َنته تضـمنْته القصـُة ِمـن اجلوانـب األخـرى، وإال فهـل جيـوُز أن يقـرأَ  م ال يُـدققون فيمـا تضـمَّ ِذْكِر الُعلـو وال، وكـأ�َّ

اإلنساُن أبياً� ويقول: هذا قرآن؟ إذا قال لَك جاهٌل: اقرأ عليَّ قرآً�، فقرأَت مثل هذه األبيات اليت فيها ِذكـُر 

ٍ وال يـــدققون يف حمتو�ِ�ـــا األخـــرى، وهللا أعلـــم،  هللا، أجيــوُز هـــذا تومهـــه أنـــه قــرآن؟ لكـــنَّهم يروو�ـــا ملقصـــوٍد معــنيَّ

  الشيخ حممد ما له عليها تعليق؟

  سم أحسن هللا إليك؟القارئ: 

  الشيخ حممدالشيخ: 

عنــَده جاريــٌة فــدخَلْت عليــِه امرأتُــه فأخــَذْت القــارئ: قــاَل: حــديُث ابــِن رواحــَة هــو أنَّ عبــَد ِهللا بــِن رواحــَة 

ـــا غـــاَرْت كيـــَف ُجتــاِمُع اجلاريـــَة، فغـــاَرْت منهـــا، فقـــاَل: علــى مهلـــِك، أحتبِّـــَني أْن أقـــرَأ عليـــِك،  ــكَني؛ أل�َّ الّسِ

  واملعروُف أنَّ اجلُُنَب ال يقرُأ القرآَن، قاَلْت: نعم، اقرْأ، فقال:

   النَّاَر مثوى الكافرينَ شهدُت �نَّ وعَد ِهللا َحقٌّ     وأنَّ 

  وأنَّ العرَش فوَق املاِء طاٍف   وفوَق العرِش ربُّ العاملنيَ 

ـا قـرَأ عليهـا البيتـني قالَـْت: إذاً ال ِمجـاع؛ ألنَّ اجلُنـب ال يقـرأُ  الشاهد قوله: "وفوَق العـرِش ربُّ العـاملَني" َلمَّ

غضــُبها، فـأخَرب عبــُد ِهللا بـُن رواحــَة النـيبَّ بــذلَك فــأقرَُّه القـرآَن، فظنَّــْت أنَّ هـذيِن البيتــِني ِمـن القــرآِن فهـدَأ 

  على قوِله، وأنَّ العرَش فوَق املاِء طاٍف ... وفوَق العرِش ربُّ العاملَني"

  وبدوِن تعقيب؟الشيخ: 

رمحـه –قوله: "ابُن عبِد الرب يف استيعاِبه" أي: كتاب "االستيعاِب يف معرفـِة األصـحاب" ابـن عبـد الـرب القارئ: 

  -هللا

  لكن الشيخ ما تعقَّب، ما يف [ال يوجد] تعقيب على اجلانب هذا؟الشيخ: 
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  ال، أحسن هللا إليكالقارئ: 

  إي، عفا هللا عنه، إْن وجدُمت َمن تعقََّب على ما يف القصِة ِمن التعبِري عن األبياِت �نَّه قرآن فاذكروهُ الشيخ: 

  ألردن ذكَر كتاب يف "قصص ال تثبت" وذكَر منها هذه مشهور حسن سلمان، هذا طالب علم يف اطالب: 

  وذكَر ِمن التَّعليل هذا املعىن؟الشيخ: 

  يعين تعرَّض إلسناِدهالطالب: 

ال، مــا يكفــي، ال، هــو ذََكــَر قصًصــا مشــهورة، فهــذا هــو اإلشــكال الــذي يف نفِســي ِمــن هــذه القصــة الشــيخ: 

ـ م مل يَقصـدوا إىل نقـَد املـِنت ِمـن كـلِّ وجـه إمنـا قصـدوا ذكـَر فقط، ولكن إطباُق األئمـة علـى ذكرِهـا، اعتـذاري أ�َّ

القصة لَِما فيها من املعىن املقصود، كمـا ذَكـر شـيُخ اإلسـالم نقـوًال عـن بعـض املصـنِّفني فيهـا إشـكاالت وشـيُخ 

 يتعـــرَّض اإلســـالم مل يتعـــرَّض لِمـــا فيهـــا مـــن اإلشـــكاالِت؛ ألن مقصـــوَده مـــا يف املنقـــول ممَّـــا يؤّيِـــد مقصـــوَده، ومل

ــــا، املــــذكورة تبًعــــا كمــــا يف احلمويَّــــة، نقــــَل يف احلمويَّــــة نقــــوًال فيهــــا بعــــُض  لإلشــــكاالت اجلانبيــــة أو الداخلــــة تبًع

ا قصَد ما تضمَّنه النقُل ِمن املعىن الذي قصَد تقريرَه وإثباَته   .اإلشكاالت ومل يتعقَّْبها وإمنَّ

  القارئ:

  ــٌت     وهو الصَّريُح بغايِة التِّبيانِ وحديُث ِمْعَراِج الـــــرَّسوِل فـثابِ 

  وإىل إلــِه الــعـَرِش كـــاَن ُعـــــروُجـــُه      مل خيتلْف ِمن صحِبِه رجالنِ 

  واذكْر بقصِة خندٍق حكًما جرى      ِلُقَرْيظَة ِمن سعٍد الرَّ�ين

  وزانَشِهَد الـرســوُل بـأنَّ حـكـَم إلـهـِنـــا      ِمن فوِق سبٍع وفقه ب

 (َلقد حكمَت حبكِم امللِـِك ِمـن فـوِق سـبِع مسـواٍت)قصة سعد وحكمه يف بين قريظة قال فيه الرسول: الشيخ: 

  (ِمن فوِق سبعِة أَْرِقَعٍة)أو 

  القارئ:

  واذكْر حديثًا للرباِء رواُه            أصحاُب املسانِد منهم الشيباينّ 

  نُعيم احلافُظ الر�ينّ وأبو عوانَة مثَّ حاكُمنا الرِّضى       وأبو 

  قْد صحَّحوُه وفيِه َنصٌّ ظاهٌر       َما ملْ ُحيّرِفُه أولو الُعدوانِ 

  يف شأِن روِح العبِد عنَد وداِعَها     وِفَراِقَها ِلَمساِكِن األبدانِ 

ِقها الرمحنِ    فتظلُّ تصعُد يف مساِء فوَقها          أخرى إىل خالَّ

ا              فيها وهذا نصُُّه �مانِ    حىتَّ تصَري إىل مساِء ر�ِّ
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ــماِء الشــيخ:  ذكــر معــىن احلــديث حــديَث الــرباء يف صــعوِد روِح املــؤِمن ِمــن مســاٍء إىل مســاء، حــىت تنتهــي إىل السَّ

  فظ ورَد، فالنَّاظُم أتى يف احلقيقِة مبضمون احلديث متاًما.اليت فيها هللا هكذا اللَّ 

  القارئ:

  واذكْر حديثًا يف الصحيِح وفيِه        حتذيٌر لذاِت البَـْعِل ِمن ُهجرانِ 

  ِمن ُسْخِط َربٍّ يف السماِء على اليت   هجَرْت بال ذنٍب وال عدوانِ 

املـــرأة إذا دعاهـــا زوُجهـــا فأبَـــْت أْن �يت وجتيـــَب هـــذا حـــديٌث معـــروٌف يف الصـــحيح، يف الصـــحيح أنَّ الشـــيخ: 

َسِخط كان الذي يف السماء ساخطًا عليها، يعين: هللا، كاَن الذي يف السماِء سـاخطًا عليهـا، وهـذا هـو الـذي 

  َحتذرُه املؤمنة واملؤمن إمنا حيذرون سخَط ِهللا.

  القارئ:

فاُء لطالِب اإلميانِ واذكْر حديثًا َقد رواُه جابٌر    فيِه    الشِّ

  يف شأِن أهِل اجلنَِّة الُعليا وما   يـَْلَقوَن ِمن فضٍل وِمن إحسانِ 

  بيناُهم يف َعيِشهم ونعيِمِهم    وإذا بنوٍر ساطِع الَغشيانِ 

  لكنَّهم رََفعوا إليِه رؤوَسهم     فإذا هو الرَّمحُن ُذو الغفرانِ 

  سبحانه وتعاىلالشيخ: 

  القارئ:

  يثًا قْد رواُه الشَّافعيُّ      طريُقه فيِه أبو اليقظانِ واذُكْر حد

  يف فضِل يوِم اجلمعِة اليوِم الذي     �لفضِل قد َشِهَدْت َله النَّصانِ 

  يوُم استواِء الرَّبِّ َجلَّ جاللُُه        حق�ا على العرِش العظيِم الشَّانِ 

  أيش قال على األثر هذا؟الشيخ: 

  يف بيت سقططالب: 

  بيت سقَط ِمن كالم ِمن قراءة حسني؟خ: الشي

  نعمالطالب: 

  القارئ: يف نسخة أخرى قال: "فُيسلِّم اجلبار"، قال أحسن هللا إليك:  

فاُء لطالِب اإلميانِ    واذكْر حديثًا َقد رواُه جابٌر   فيِه الشِّ

  يف شأِن أهِل اجلنَِّة الُعليا وما   يـَْلَقوَن ِمن فضٍل وِمن إحسانِ 
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  عيِشِهم ونعيِمِهم    وإذا بنوٍر ساطِع الغشيانِ  بيناُهم يف

  لكنَّهم رفـَُعوا إليِه رؤوَسهم     فإذا هو الرَّمحُن ُذو الغفرانِ 

  فُيَسلُِّم اجلباُر َجلَّ جاللُه       حق�ا عليِهم وهو ُذو اإلحسانِ 

  ]٥٨[يس: {َسَالٌم قـَْوًال ِمْن َربٍّ َرِحيٍم}شاهده قوله: الشيخ: 

  القارئ:

  واذُكْر حديثًا قْد رواُه الشَّافعيُّ      طريُقه فيِه أبو اليقظانِ 

  يف فضِل يوِم اجلمعِة اليوِم الذي     �لفضِل قد َشِهَدْت َله النَّصانِ 

  يوَم استواِء الرَّبِّ َجلَّ جاللُُه        حق�ا على العرِش العظيِم الشَّانِ 

  قال أحسن هللا إليك

ضمون هذا األثر أو هذا احلديث أنَّه فيه اإلخباُر �نَّ هللاَ استوى على العرِش يعين بعد اجلمعـة كأنَّ مالشيخ: 

ـا فـرغ، وهللا تعـاىل يقـول:  {ِإنَّ َربَُّكـُم هللا الـَِّذي َخلَـَق السَّـَماَواِت َواْألَْرَض ... ُمثَّ اْسـتَـَوى َعلَـى أو يوم اجلمعة َلمَّ

ــموات واألرض، بعـــد الفــراغ ِمــن خلــِق املخلوقـــات، اْســتَـوَ ] ٥٤[األعــراف: اْلَعــْرِش} ى َعلَــى اْلَعـــْرِش بعــَد خلــِق السَّ

  وكاَن يوم اجلمعة هو آخُر األ�م اليت خلَق هللا فيها ما شاَء، نعم اقرأ مضمون األثر

  سم أحسن هللا إليك؟القارئ: 

  نعم اقرأ التعليقالشيخ: 

  اهلرَّاس؟القارئ: 

  التعليق على احلديث، على األثِر هذا عن الشافعي، ما رواه الشافعيال، اقرأ الشيخ: 

ُ َعْنـهُ -قاَل: يشُري النَّاظُم يف هذه األبيـاِت إىل مـا رُِوَي َعـْن َأنَـٍس  نعم أحسن هللا إليـكالقارئ:   -َرِضـَي ا�َّ

ْعُت َرُسوَل ا�َِّ  ِين ِجْربِيُل ِيف َكفِِّه َكاْلِمْرآِة اْلبَـْيَضاِء ِفيَهـا َكالنُّْكتَـُة (َأ�َ قَاَل:  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قَاَل: مسَِ

قَـاَل: اْجلُُمَعـُة، قـُْلـُت: َوَمـا اْجلُُمَعـُة؟ قَـاَل: َلُكـْم ِفيَهـا َخـْريٌ، َوُهـَو  السَّْوَداِء، فـَُقْلُت: َمـا َهـَذا الـَِّذي ِيف يَـِدِك؟

ِم، َوَحنْـُن ُنَسـمِّ  َـَذ ِعْنَدَ� َسيُِّد اْألَ�َّ يِه يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة اْلَمزِيـِد، قـُْلـُت: َوِملَ َذاَك؟ قَـاَل: ِألَنَّ الـرَّبَّ تـَبَـاَرَك َوتعـاىل اختَّ

ــْوُم اْجلُُمَعــِة يـَْنــِزُل َعَلــى ُكْرِســيِِّه ِمــْن ِعلِّ  ــَيَض، فَــِإَذا َكــاَن يـَ ِمــْن يِّــَني، َأْو نـَــَزَل ِيف اْجلَنَّــِة َواِدً� َأفْـــَيَح ِمــْن ِمْســٍك أَبـْ

ارِمي  ِعلِّيَِّني َعَلى ُكْرِسيِِّه..) " لـه، والـدَّ احلديُث بطولِـه أخرَجـه الشـافعيُّ يف مسـنِده بنحـوه، ويف كتـاِب "األمِّ

ـُد بـن أيب شـيبَة يف "الَعـرِش"،  يف "الردِّ على اجلهميَّة"، وابُن أيب شيبَة يف "املصنَِّف"، وأبو عبـِد الـرزَّاِق وحممَّ

ماِم أمحَد يف "السُّنة"، والدارقطين وأبو نُعيم يف "صفة اجلنـة" ويف "احلليـة"، وابـُن َمْنـَده يف وعبُد ِهللا ابُن اإل
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نيا يف "صـــفِة اجلنَّــة"، والبـــزَّاُر يف "مســـنِده"،  "الــردِّ علـــى اجلهميَّــة"، واآلجـــريُّ يف "الشـــريعِة"، وابــُن أيب الـــدُّ

  وأورثَه اهليثميُّ يف "َجمَْمِع الزوائِد"

  ردهوأو الشيخ: 

القارئ: وأورَده اهليثميُّ يف "َجمَْمِع الزوائِد" وقـاَل الطـرباينُّ يف "األوسـِط": ورجالُـه ثقـاٌت، وأورَدُه النَّـاظُم يف 

"زاِد املعاد" وقاَل: وهلذا احلديِث عدُة طرٍق ذكَرها الـدارقطينُّ يف "الرؤيـِة"، ويف "اجتمـاِع اجليـوش" وقـاَل: 

ُة طــرٍق مجعَ  ــدَّ ــِن أيب داوَد يف جــزٍء، وأورَده يف "حــادي األرواِح" وقــاَل: هــذا هلــذا احلــديِث ِع هــا أبــو بكــِر ب

حديٌث كبٌري عظيُم الشأِن رواُه أئمُة السُّنِة وتلقَّوُه �لَقبوِل، وَمجََّل بِه الشـافعيُّ ُمسـنَدُه وَعـَزاُه البـِن َبطـََّة يف 

صحََّحُه، وللحديِث طرٌق غـُري طريـِق أيب يقظـاَن، "اإل�نِة"، وأطاَل شيُخ اإلسالِم يف ذكِر طرِقه وشواهِده و 

  واحلديُث على أقلِّ تقديٍر حسٌن مبتابعاتِه وشواهِده.

  هللا املستعان، �قي ِمن الفصل؟الشيخ: 

  إي، �قي أحسن هللا إليكالقارئ: 

  يعين الفصل �قي فيه؟الشيخ: 

  إي نعم أحسن هللا إليكالقارئ: 

  الفصلمخسة وسبعني بيت طالب: 

  �قي مثانية عشر بيًتاالقارئ: 

  كم قرأَت اآلن؟ الفصل مخسة وسبعني؟الشيخ: 

  إي نعم، �قي [...] مخسة عشرطالب: 

  قف على هذا واقرأ شرح تعليَق اهلرَّاسالشيخ: 

  أحسن هللا إليكالقارئ: 

  رمحه هللا، رمحه هللا، عجيب!الشيخ: 

  : -ه هللاُ تعاىلرمحَ –قاَل الشارُح  أحسَن هللاُ إليَك،القارئ: 

ــِو للعلــيِّ العظــيِم شــرَع يف إيــراِد مــا  ــاِب احلكــيِم علــى إثبــاِت صــفِة الُعل ــِة آ�ِت الكت ــْن دالل بعــَد أْن فــرَغ ِم

ـــنُة الصـــحيحُة ِمـــن َدالالٍت واضـــحٍة وإشـــاراٍت صـــرحيٍة ال َختْفـــى إال علـــى َمـــن أعمـــى اهلـــوى  تضـــمَّنَـْتُه السُّ

ــا يف احلــديِث الصــحيِح:  -صــّلى هللا عليــه وســّلم-لــَك قولُــه والتعّصــُب بصــائَر قلــوِ�م، فِمــن ذ (إنَّ هللاَ َلمَّ
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فقولُه: (يف كتاٍب موضـوٍع خلَق اخللَق كتَب يف كتاٍب موضوٍع عنَده فوَق العرِش أنَّ َرْمحَِيت سبَقْت َغَضِيب) 

  فوَق عرِشه. -سبحانه-عنَده فوَق العرِش) ال حيتاُج إىل بياِن أن تلك الِعنديَّة تقتضي وجوَده 

يف خطبــِة الــوداِع الــيت شــهَدها اجلــمُّ الغفــُري ِمــن  -صــّلى هللا عليــه وســّلم-و ِمــن ذلــَك أيًضــا مــا ثبــت عنــه 

ــُه إلــيهم نصــائَحه ووصــا�ه: "ويشــُري �صــبِعه إىل الســماِء مث يـَْنُكُبهــا إلــيِهم، مثَّ يقــوُل  الصــحابِة أنَّــه كــاَن يُوّجِ

ـــَت اللَّ هلـــم:  غـــَري َمـــرَّة، فاإلشـــارٌة �صـــبِعه إىل الســـماِء ال يعقـــُل أنَّـــه أراَد �ـــا أْن هـــمُّ فاشـــُهْد) (أَال َهـــْل بلَّْغ

ــه، ولكنَّــه أراَد �ــا أْن ُيشــِهَد ربَّــه  عــزَّ -َيستشــهَد �لســماِء علــى تبليِغــه رســالَة ِهللا الــيت أرســَله �ــا إىل خلِق

لَة ربِّــه وبَــِرَئ ِمــن تبعــِة التَّقصــِري والِكتمــاِن، وهلــذا يف آخــِر َجمَمــٍع وأعظــِم مشــهٍد حضــَرُه أنَّــه أمتَّ رسـا -وجـلَّ 

اِهُد ِمْنُكُم اْلَغاِئَب فـَُربَّ ُمبَـلٍَّغ َأْوَعى ِمْن َساِمٍع).قاَل هلْم يف آخِر خطبِته    (فـَْليـُبَـلِِّغ الشَّ

ـــذي رواُه أبـــو داوَد وغـــريُه كـــالطرباّينِ واحلـــاكِم وأخ ـــه يف حـــديِث الرُّقيـــِة ال رَجـــه البيهقـــيُّ يف وِمـــن ذلـــَك قوُل

َ الَِّذي ِيف السََّماءِ    "األمساِء والصفاِت" (رَبـََّنا ا�َّ

  ال، ربَّناالشيخ: 

ــمَ القــارئ:  ــَماِء َواْألَْرِض، َكَمــا َرْمحَتُــَك ِيف السَّ ــَماِء، تـََقــدََّس اْمسُــَك، َأْمــُرَك ِيف السَّ َ الَّــِذي ِيف السَّ اِء، (رَبـََّنــا ا�َّ

ِمـْن ِيف اْألَْرِض َأْنَت َربُّ الطَّيِِّبَني َواْغِفْر لََنا ُحوبـََنا َوَخطَاَ�َ�، َأنْـِزْل َرْمحَـًة ِمـْن َرْمحَتِـَك َوِشـَفاًء  فَاْجَعْل َرْمحََتكَ 

  ِشَفاِئَك َعَلى َهَذا اْلَوَجِع)

َ الَِّذي ِيف السََّماِء) صريٌح ال َيُسْوُغ العقُل �ويَله أبًدا   فقولُه: (رَبـََّنا ا�َّ

  ال ُيسوِّغيخ: الش

ال القارئ: (رَبـََّنا ا�ََّ الـَِّذي ِيف السَّـَماِء) صـريٌح ال ُيَسـوُِّغ العقـُل �ويلَـه أبـًدا ال بــَِمَلٍك وال برمحـٍة وال �مـٍر و 

 بغِري ذلك مما يتكلَُّفـُه املعطِّلـُة، فـإنَّ كـًال ِمـن الرمحـِة واألمـِر مـذكوٌر يف احلـديِث، وُقصـارى شـغِب الــُمْبِطلنيَ 

ا أحاديُث آحاٍد ال يُعـوَُّل عليهـا يف �ِب االعتقـاِد. ولكـنَّ هـذه  على هذه األحاديِث الصرحيِة أْن يقولوا أ�َّ

ـا إذا ُضـمَّ بعُضـها  الشُّبهَة يـَُردُّ عليها �نَّ هذه األحاديَث وإْن كاَن كـلُّ واحـٍد منهـا ال يفيـُد إال الظـَّنَّ إال أ�َّ

َلَغ الت ، وهو مفيٌد للعلِم اليقيّين.إىل بعٍض تبُلُغ َمبـْ   واتِر املعنويِّ

َهـا، َوُهـْم َوالَعَجُب ِمـْن َهـُؤَالِء املَْخـُذوِلَني الـَِّذيَن يـَـُردُّوَن َعلَـى َهـِذِه اَألَحاِديـِث َويـَْرُفُضـوَن َأْخـَذ َعَقائِـِدِهْم مِ  نـْ

َقِطــٌع َعــْن َشــْخٍص َجمُْهــوٍل يـَُواِفــُق َأْهــَوا ــًة ِهلـُـْم ِيف َجمَــاِل ِإَذا َجــاَءُهْم َخــَربٌ ُمنـْ َءُهْم طَــارُوا بِــِه فـََرًحــا َوَجَعلُــوُه ُحجَّ

ُقُل َعْن َأرْسُطو َوَأْفَالُطوَن الـَوثَِنَيْنيَ، َوَعـنْ  َأْفلـوطني املَِسـيِحّي،  التَّْأِويِل َواِإلْنَكاِر، وََكْم رَْأيَِنا ِمْن َهُؤَالِء َمْن يـَنـْ
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ُم َذِلَك َعَلى الَوْحِي املُنْـ  ُموا َكـَالَم َهـُؤَالِء الَكَفـَرَة َويـَُقدِّ َزِل ِمْن عنِد ِهللا، فـََبِئَس َما ِاْشَرتَْوا بِـِه أَنـُْفَسـُهْم َأْن يـَُقـدِّ

  َعَلى َكَالِم ِهللا َوَرُسوِلِه َو�َُْخُذوا ِدينَـُهْم َعْن َأْهِل الشََّرِك َواِإلْحلَاِد.

صـلى هللا عليـه -ُسَنِنِه َعْن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب عـمِّ النَّـيبِّ : روى َأبُو َداُوَد ِيف -َرِمحَُه هللا تعاىل-َوقَاَل 

، َفَمـرَّْت ِ�ِـْم َسـَحابٌَة، -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسـلَّمَ -قَاَل: ُكْنُت ِيف اْلَبْطَحاِء ِيف ِعَصابٍَة ِفيِهْم َرُسوُل ا�َِّ  -وسلم

َها، فـََقاَل:   (َواْلَعنَـاَن)قَـاُلوا: َواْلُمـْزَن، قَـاَل:  (َواْلُمـْزَن)قَاُلوا: السََّحاَب، قَـاَل:  مُّوَن َهِذِه؟)(َما ُتسَ فـََنَظَر ِإلَيـْ

 (َهْل َتْدرُوَن َما بـُْعُد َمـا بَـْنيَ السَّـَماِء َواْألَْرِض؟)قَاُلوا: َواْلَعَناَن" قَاَل َأُبو َداُوَد: "َملْ أُْتِقِن اْلَعَناَن َجيًِّدا" قَاَل: 

ُعوَن َسَنًة، مثَُّ السََّماُء فـَْوقـََهـا ُلوا: َال َنْدِري، قَاَل: قَا نَـُهَما ِإمَّا َواِحَدٌة َأِو اثـْنَـَتاِن َأْو َثَالٌث َوَسبـْ (ِإنَّ بـُْعَد َما بـَيـْ

ــاِبَعِة َحبْــٌر بَــْنيَ َأْســَفِلِه َوَأْعــَالُه ِمْثــُل َمــا بَــْنيَ َمسَــاٍء ِإَىل َمسَــاٍء، مثَُّ َحــىتَّ َعــدَّ َســْبَع َمسَــاَواٍت  َكــَذِلَك) ــْوَق السَّ (مثَُّ فـَ

َمـا بَـْنيَ ُهـوِرِهُم اْلَعـْرُش فـَْوَق َذِلَك َمثَانَِيُة َأْوَعـاٍل بَـْنيَ َأْظَالِفِهـْم َورَُكـِبِهْم ِمثْـُل َمـا بَـْنيَ َمسَـاٍء ِإَىل َمسَـاٍء، مثَُّ َعلَـى ظُ 

ُ تـََباَرَك َوتعاىل فـَْوَق َذِلَك).    َأْسَفِلِه َوَأْعَالُه ِمْثُل َما َبْنيَ َمسَاٍء ِإَىل َمسَاٍء، مثَُّ ا�َّ

اُه ِابْـُن ماجـه وََكـَذِلَك َروَ  (إنَّ هللاَ فـَْوَق َعرَِّشُه َوَعْرُشُه فـَْوَق َمسََواتِـِه..)مثَُّ َرَواُه َأُبو َداُوُد ِمْن َطرِيٍق آَخُر َوِفيُه: 

يُن املَْقِدِسيُّ ِيف "املُْخَتارَِة" َوِاْبُن َمنده ِيف "ِكَتا ِْمِذيُّ َوحسََّنُه، َورَُواُه احلَاِفُظ ِضَياُء الدِّ ِب التـَّْوِحيِد" َوُهـَو َوالرتَّ

اِت، ِألَنَُّه ذََكَر َأنَّ الَعْرَش فـَْوَق السََّمَواِت، َوهِ  َي فـَْوِقيٌَّة ِحِسّـيَّةٌ ِ�ملََكـاِن، فـََتَكـوُن فـَْوِقيَّـُة َصرِيٌح ِيف فـَْوِقيَِّة الذَّ

َعَلــى الَعــْرِش َكــَذِلَك، َوَال َيِصــحُّ َأبَــًدا َمحْــُل الَفْوِقيَّــِة ُهَنــا َعَلــى فـَْوِقيَّــِة الَقْهــِر َوالَغَلَبــِة، َوِإالَّ  -َعــزَّ َوَجــلَّ -ِهللا 

َقى ِحيَنئِـ فـَـْوَق  -َعـزَّ َوَجـلَّ -ٍذ َمْعـًىن لَِتْخِصـيِص الَعـْرِش بِِتْلـَك الَفْوِقيَّـِة، ِإْذ هللاُ لتَـَفكََّك َمْعىن احلَِديِث َوَال يـَبـْ

يًعا َقاِهٌر ِهلُْم.   اخلَْلِق مجَِ

ـَفاِت َعـْن ِعْمـَراِن بُـنٍّ ُحِصـني  َرِضـَي هللاُ -َوَأمَّا َحِديُث ُحِصُني بـُن ُمْنـِذٍر فـََقـْد َرَواُه البيهقـيُّ ِيف اَألْمسَـاِء َوالصِّ

َعةٌ  (َكـْم ِإَهلًـا تـََعبـُد؟)قَاَل ِحلَُصـْني:  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوِفيه َأنَّ النَِّيبَّ  -َعْنهُ  ، ِسـتٌَّة ِيف اَألْرِض قَـاَل: َسـبـْ

ــَماِء. قَــاَل:  ــَماِء، قَــاَل:  (َمــْن ِلَرِغَبِتــَك َوَرْهَبِتــَك؟)َوَواِحــٌد ِيف السَّ ــتََّة َواَعبــِد قَــاَل:. الَّــِذي ِيف السَّ (فَــاْترِك الّسِ

( ــَماِء َوَأَ� ُأَعلُِّمــَك َدْعــَوَتْنيِ (اَللَُّهــمَّ َأْن يـَُقــوَل:  - َعَلْيــِه َوَســلَّمَ َصــلَّى هللاُ -فَأســلَم َوعلََّمــُه النَّــِيبُّ  الَّــِذي ِيف السَّ

  َأهلْمِين ُرْشِدي َوِقين َشَر نـَْفِسي..) 

َأقـَـرَّ ُحِصـيًنا َعلَـى َمـا قَالَـُه ِمـْن َأنَّ ِإَهلَـُه الـَِّذي يَـَدُعوُه  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوَظاِهٌر ِمْن احلَِديِث َأنَّ النَِّيبَّ 

ٌم ِبَذِلَك" َوَال "قَائِـٌل ِ�ملََكـاِن" َوَال قَـاَل لَـُه: "حيَّـِيف الرََّغِب  زَت" والرََّهِب ِيف السََّماِء َوَملْ يـَُقْل َلُه: "َأْنَت ُجمَّسِ

َبــَت احلَيِّــَز ّ�، َوَال "َجيـَّْهــَت" َأي: ِاْعتَـَقــَدَت اجلَِهــَة، َوَال "َشــبـََّهَت َوَمثـَّْلــَت" َأي: ِاْعتَـَقــَدَت ا َشــاَ�ََة ملُ َأي: أَثـْ

ٍني، َوَلِكـنَّ هللاَ ُمطَِّلـٌع َواملَُماثـََلَة َوَغْريَ َذِلَك ِمْن األَْلَفاِظ الَِّيت يـَْرِمـي ِ�َـا املَُعطِّلَـَة ُكـلَّ َمـْن قَـاَل ِمبَثَـٍل ُمَقالَـِة ُحِصـ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اكمؤسسة وقف   هـ ١٤٤٠
ّ

 الش

 

 ١٨ ا ا | إاد

 

ُهمْ  يـَـْوَم تُـوىفَّ احلُُقـوُق ِألَْصـَحاِ�َا ِمـْن ُكـلِّ ظَـاملٍِ  َعَلى َما يـَُقولُُه الظَّاِلُموَن اجلَاِحُدوَن ِلِصَفاتِِه َوَسَيْأُخُذ َحقَّـُه ِمـنـْ

  َغشوٍم.

  : ُقولُُه: َواذكْر َشَهاَدَتُه اخل. -َرِمحَُه هللا تعاىل-َوقَاَل 

ْت: "ِيف السَّـَماِء". مثَُّ فـََقالَـ (َأيْـَن ُهللا؟): -َصلَّى هللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ -ِإَشارٌَة ِإَىل َحِديِث اجلَارِيَِة الَِّيت َسَأَهلَا النَِّيبُّ 

َــا ُمْؤِمَنــٌة).فـََقاَلــْت: َأْنــَت َرُســوُل ِهللا.. فـََقــاَل ِلَســيِِّدَها:  (َمــْن َأَ�؟)قَــاَل َهلَــا:  -فـََهــِذِه َشــَهاَدتُُه  (َأْعِتْقَهــا فَِإ�َّ

نَـَهــ -َصـلَّى هللاُ َعَلْيــِه َوَســلَّمَ  ــُل ِلَمـْن قَــاَل ِمْثــَل لِِتْلـَك اجلَارِيَــِة ِ�ِإلميَــاِن، فـََقـاِرْن بـَيـْ ا َوبَــْنيَ َشـَهاَدِة اجلَهمــيِّ املَُعطِّ

لتـَّْعِطيـِل قـَْوِهلَا ِ�لُكْفِر َواْحكم بـَْعـَد َذلِـَك ِ�َيِِّهَمـا ِشـْئَت، َوَال ُأراَك إْن ُكْنـَت ِمـْن َأْصـَحاٍب َجِهـَم املَْوُصـوِف �ِ 

ـــِه َعـــْن ِصـــفَ  -َجـــلَّ َشـــْأنُهُ -لِتَـْعِطيِلـــِه َذاَت الـــرَّبِّ  ـــُدوَّاِن �اوزتِـــه احلَـــقَّ الَّـــِذي َدلَّـــْت َعَلْي ـــُه َوالَع ـــِة َل اتِِه الَواِجَب

لـُبْطَالِن َوُمْنَحـازًا النُُّصوُص، َوالبـُْهَتاِن ِلِكْذِبِه َوِاْفِرتَائِِه َعَلى ِهللا، َال ُأراَك ِإْن ُكْنـَت َكـَذِلَك إَال قَـاَبًال ِلَشـَهاَدِة ا

  ِإَىل ِفَئِة الشَّْيطَاِن.

  َوَأمَّا ُقولُه: َوُأذَكُِّر حديثاً اخل 

فـََقـاَل:  -َصـلَّى هللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ -فـَُهَو ِإَشارٌَة ِإَىل احلَِديِث الَِّذي َرَواُه ِاْبُن ِإْسَحاَق َأنَّ ِإْعَرابِي�ا َجاَء ِإَىل النَّـِيبِّ 

َك املَاُل فَاْسَتْسِق لِنَّا رَبِِّك فَـإ�َّ َنْسَتْشـِفُع ِ�ِ� َعَلْيـَك َوبِـَك "َ� َرُسوُل ِهللا َ�ََكِت األَنـُْفُس ِوَجاَع الِعَياُل َوَهلَ 

ــِه َوَســلَّمَ -َعَلــى ِهللا"، َفَســبََّح النَّــِيبُّ  ــاَل لِلرَُّجــِل:  -َصــلَّى هللاُ َعَلْي ــَك ِيف ُوُجــوِه َأْصــَحاِبِه، مثَُّ َق َحــىتَّ ُعــِرَف َذِل

مثَُّ ذََكَر احلَـِديَث. بـَْعـَد   هللاَ َال ُيستشفُع ِبِه َعَلى َأَحٍد ِمْن َخْلِقِه، َشْأن هللاُ َأْعَظُم)(َوَحيَك، َأَتْدِري َما هللاُ، إنَّ 

ــْوَق َذلِــَك ُمْســَتٍو َعَلــ ــاِبَعِة َوالَعــْرِش، َوَأنَّ هللاَ فـَ ــَماِء السَّ ى َعْرِشــِه، َوَأنَّ َمــا بَــْنيَ َمسَــاًء ُوَمسَــاء، َوبـُْعــَد َمــا بَــْنيَ السَّ

  لَعْرِش ِمْنُه أطيطًا َوُهَو َصْوُت الّرَِحِل اجلَِديُد كأطيط الّرَِحُل ِلَراِكٍب ِعْجَالِن، َأيٌّ: ُمْغٍذ ِيف َسْريِِه.لِ 

  الكلمُة ليَسْت واضحة أحسن هللا إليك.

َــا يَــْذُكُر َذلِــَك لألعــرايبِّ ِيف َمَقــاِم التـَّ  -َصــلَّى هللاُ َعَلْيــِه َوَســلَّمَ -فَالرَُّســوُل   -َعــزَّ َوَجــلَّ -ْعِلــيِم لَــُه ِبَشــْأِن ِهللا ِإمنَّ

َصــلَّى هللاُ -وِل ِهللا َوَعظَّْمتِـه تـَْربَِيــًة لِلَمَهابَـِة ِيف قـَْلِبــِه ِحـَني قَــاَل تِْلــَك املَُقولَـَة النَّْكــَراَء الـَِّيت َأْطَلَقــْت ِلَسـاَن َرُســ

ــِه َوَســلَّمَ  ــذَ  -َعَلْي ــاِء، فَــَدلَّ َه ــِة َواِالْســِتَواِء َكَمــا ِ�لتَّْســِبيِح َوالثـََّن ــِي اجلَِه ــَه لَــْيَس بِنَـْف ا َعَلــى َأنَّ التـَّْعِظــيَم َوالتـَّْنزِي

  َيدَِّعي اجلهميُة السُّفهاُء. 

" يـَْعــِين: ِيف َســِبيِل ِهللا َمــا َلِقــَي ِابْــُن ِإْســَحاَق ِمــْن اجلهمــيِّ ِبَســَبِب ِرَوايَِتــِه ِهلـَـَذا-َرِمحَــُه هللا تعــاىل-َوقَــاَل 
ِّ�" : 

َهبَـُه فـََهـَذا َدْأُ�ُـْم احلَِديِث يـَتَِّهُمُه ِ�لُعْدَواِن َوالِكْذِب، َوَلِكنَّـُه َيظَـلُّ َميَْدُحـُه َويُْطرِيـِه ِإَذا ُهـَو َروى َمـا يـَُواِفـُق َمذْ 

َذا َروى ُهـَو نـَْفُسـُه حـديثاً َعلَـى َداِئًما َتْصِديٌق لِلرَّاِوي ِفيَما َال ُيَصاِدُم َقِضيًَّة ِمْن َقَضـاَ� ُعُقـوِهلِْم اخلَاِسـَرِة، فَـإِ 
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ُهْم ِإالَّ التَّشنيُع َوالتَّْكِذيُب، َفَما َأْجـُدَر َهـُؤَالِء ِ�ْسـ ِم املَُطفِِّفـَني َحْيـُث ِخَالِف َما َذَهُبوا ِإلَْيِه َملْ َيُكْن َنِصيُبُه ِمنـْ

ُهـَو التَّطفيـُف ِيف احلَِقيَقـِة َال التَّطفيـُف ِيف َكْيــٍل َأْو ِذرَاٍع َيْسـتَـْوُفوَن الـَِّذي ِهلُـْم َويـُْنِكـُروَن الـَِّذي َعلَـْيِهم فـََهـَذا فَـ 

ـنَـُهْم َأْو ِميَزاٍن. َبْل أجدرُهم َأْن يكونوا ِممَّْن قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ِفـيِهْم:  {َوِإَذا ُدُعـوا ِإَىل ا�َِّ َوَرُسـوِلِه لِـَيْحُكَم بـَيـْ

ُهْم ُمْعِرُضـوَن ( ) َأِيف قـُلُــوِ�ِْم َمـَرٌض َأِم اْرَ�بُــوا ٤٩) َوِإْن َيُكــْن َهلُـُم اْحلَــقُّ �َْتُـوا ِإلَْيــِه ُمـْذِعِنَني (٤٨ِإَذا َفرِيـٌق ِمــنـْ

ُ َعَلْيِهْم َوَرُسولُُه َبْل ُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن}   ]٥٠-٤٨[النور: َأْم َخيَاُفوَن َأْن حيَِيَف ا�َّ

  ِلِه اخل، وأمَّا قولُُه: "َواذُكْر َحِديَث نـُُزو 

َم الَكـَالُم َعلَـى َهـَذا احلَـِديِث َوُهـَو يَـُدلُّ َدَاللَـًة قَاِطَعـًة َعلَـى ُوُجـوِد ِهللا  فـَـْوَق َعْرِشـِه،  -َعـزَّ َوَجـلَّ -فـََقْد تـََقـدَّ

 فـَْوِقيٍَّة ُممَْتِنٌع ِيف الَعْقـِل َوالشَّـرِع فَِإنَّ َحِقيَقَة النـُُّزوِل ِهَي ِانِْتَقاُل النَّاِزِل ِمْن َمَكاٍن َعاٍل ِإَىل َما ُدونَُه فـَنـُُزوٌل َبَال 

يًعا، َوَأمَّا �َِْويُلُه بِنـُُزوِل اَألْمِر َأْو الرَّْمحَِة َأْو الـَمَلِك فـََقْد بِيـَّنَّا َفَساَدُه.    مجَِ

  َوَأمَّا ُقولُه: "َواذكُر َحِديَث الصَّاِدِق ِاْبِن َرَواَحٍة.. اخل. 

قُتِـَل ِيف غَـْزَوِة ُمؤتَـة. َوقَـْد  -َصـلَّى هللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ -فـَُهَو َعْبُد ِهللا ِبْن َرَواَحة اخلزرجـيُّ َأَحـُد ُشـَعَراٍء الرَُّسـوِل 

َءْت ِبِسـكٍِّني لَِتْضـرِبَهُ ِ�َـا َجاَء ِيف َهَذا احلَِديِث َأنَّ َعْبَد هللا ِاْبن َرَواَحٍة َوَقَع َعلَـى َجارِيَـٍة لَـُه فـََرَأتْـُه َزْوَجتُـُه َفَجـا

تَ    ْنيِ: فَأَْنَكَر َأنَُّه َغِشَي اجلَارِيََة فـََقاَلْت َلُه: ِإْن ُكْنُت َصاِدقًا فَأَقْـَرُأ قـُْرآً�، فَأَْنشدَها َهَذْيِن البَـيـْ

  َشِهْدُت �َِنَّ َوَعَد هللاُ َحقٌّ     َوَأنَّ النَّاَر َمثْـَوى الَكاِفرِينَ 

  ْرَش فـَْوَق املَاِء طَاٍف   َوفـَْوَق الَعْرِش َربَّ الَعاَلِمنيَ َوَأنَّ العَ 

ــُن َرَواَحــَة َرُســوَل ِهللا  ــْد َأْخــَربَ ِاْب ــاي، َوَق َن ــَذَبْت َعيـْ ــْت: صــدَق هللاُ وََك ــِه َوَســلَّمَ -فـََقاَل بِــَذِلَك  -َصــلَّى هللاُ َعَلْي

  فَأَقـَرَُّه، َوَملْ يـُْنِكْر َعَلْيِه. 

َتْنيِ َتْصرِيٌح �َِنَّ هللاُ فـَْوَق َعْرِشِه فـَْوِقيًَّة َحِقيِقيًَّة. َوِيف َهَذْيِن ال   بَـيـْ

ـــُعوُد. َوقَـــْد ثـََبـــَت َعَلـــى روجـــه -َرِمحَـــُه هللا تعـــاىل-َوقَـــاَل  َصـــلَّى هللاُ َعَلْيـــِه -: اِملْعـــَراُج آلَـــُة الُعـــُروِج َوُهـــَو الصُّ

َلَة اإلَسَراِء ِ�َألَحاِديِث الصَّحِ  -َوَسلَّمَ  ْنَكارِِه َوَوقَع ِاّتَِفـاُق الصـحابِة لَيـْ يَحِة الَِّيت تبلُغ َحدَّ التـََّواتُِر َفَال َجمَاَل إلِِ

ــَرَض َعَلْيــِه -ُســْبَحانَهُ -َفَمــْن بـَْعــَدهْم َعَلــى َأنَّ َهــَذا الُعــروَج َكــاَن ِإَىل ِذي الَعــْرِش  ، َوَأنَّــُه قـَرَّبَــه ِمْنــُه َوَأْدَ�ُه، َوفـَ

لَـِة، َو�ََمَّـْل قـَـْوَل ُموَسـى َعَلْيـِه الَسـَالُم َوَعَلى ُأمَّتِـِه ا ِحـَني َسـَأَل نَِبيـَّنَـا َصـلَّى هللاُ -لصَّـَالَة ُمَباَشـَرًة ِيف تِْلـَك اللَّيـْ

ْلُه التَّْخِفيـَف، اْرِجـْع ِإَىل رَبِّـَك فََأْسـأَ  :-(َمخِْسـَني َصـَالٍة)َعَلْيِه َوَسلََّم َعمَّا فـَـَرَض هللاُ َعَلْيـِه َوَعلَـى ُأمَّتِـِه فـََقـاَل: 

(َفَما زِلْـُت ُأرَاِجـُع َريبِّ َحـىتَّ َجَعَلَهـا َمخْـَس َصـَلَواٍت ِيف : -َعَلْيِه الَسَالمُ -. َوقـَْولُِه فَإنَّ َأَمتََّك َال ُتِطيُق َذِلَك)

َلــة) ــْوِم َواللَّيـْ ــُل اليَـ َلــُة ِيف َهــَذا؟ َوَهــْل يـُْعَق ــا . فـََلْيــَت ِشــْعِري َمــاَذا يـَُقــوُل املَُعطِّ َصــلَّى هللاُ -َأنَّ ُموَســى َأَمــَر نَِبيـََّن
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 ِ�لرُُّجوِع ِإَىل ُمْلِك ِهللا َأْو أمرِِه َكَمـا يـَْزُعُمـوَن ِيف غَـْريِ َهـَذا املَْوِضـِع َوقَـْد َكـاَن َمَعـُه ِجْربِيـُل َملَـكُ  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  ِفيَما قَاَلُه ُموَسى فـََقاَل َلُه: نـََعْم ِإنَّ ِشْئَت؟  الَوْحُي َوقْـَتِئٍذ، َوَقْد َورََد َأنَُّه ِاْسَتَشاَر ِجْربِيلَ 

  وأمَّا قولُُه: َواذُكر ِبِقصَِّة َخْنَدٍق ُحْكًما َجرى اخل. 

ُم ِبَسـَبِب نـَْقِضـهِ  -َصـلَّى هللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ -فـَُهَو ِإَشارٌَة ِإَىل َما َكـاَن ِمـْن َأمـِر بِـِين قريظـَة ِحـَني َحاَصـَرُهْم النَّـِيبُّ 

-يُِّد األوِس الَعْهَد َوِاْنِضـَماَمِهْم ِلَألْحـَزاِب ِيف غَـْزَوِة اخلَْنـَدِق، َفطََلبُـوا ِمْنـُه َأْن ُحيَكِّـَم ِفـيِهْم َسـَعَد بـن ُمَعـاٍذ َسـ

يِهــْم، َوَأْن تـُْؤَخــَذ َأْمــَواُهلُْم َفَحَكــَم ِفــيِهْم َسـَعُد �َِْن تـُْقَتــَل ُمَقــاتَِلتـُُهْم َوَأْن ُتْســَىب ِنَسـاُؤُهْم َوَذرَارِ  -َرِضـَي هللاُ َعْنــهُ 

(َلَقـْد َحَكْمـَت ِفـيِهْم ِحبُْكـِم ِهللا ِمـْن فـَـْوِق َسـْبِع : -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسـلَّمَ -َغِنيَمًة لِلُمْسِلِمَني، فـََقاَل َلُه النَِّيبُّ 

{َوأَنـْـَزَل الـَِّذيَن ظَـاَهُروُهْم ِمـْن َأْهـِل اْلِكتَـاِب ِمـْن : -تعـاىل-َوَقْد نـَـَزَل ِيف َشـْأِن َهـِذِه الغَـْزَوِة قـَْولُـِه  َمسَاَواٍت).

ـــا ( ـــوَن َو�َِْســـُروَن َفرِيًق ُل ـــا تـَْقتـُ ـــوِ�ُِم الرُّْعـــَب َفرِيًق ـــَذَف ِيف قـُُل ـــْم ٢٦َصَياِصـــيِهْم َوَق ـــْم َأْرَضـــُهْم َوِدَ�َرُه ) َوَأْورََثُك

  ]٢٦،٢٧[األحزاب:  َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديًرا}َوَأْمَواَهلُْم َوَأْرًضا َملْ َتطَُئوَها وََكاَن ا�َُّ 

  وأمَّا قولُُه: َواذُكُر حديثاً لِلِربَاِء اخل، 

َمـا َمْعنَـاُه َأنَّ  -َصـلَّى هللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ -ِمـْن قـَْولِـِه  -َرِضَي هللاُ َعْنهُ -فـَُهَو ِإَشارٌَة ِإَىل َما َرَواُه الِربَاُء ِبْن َعاِزب 

ــدِ  ــَماِء الَّــِذي فَ  رُوَح الَعْب َتِهــَي ِإَىل السَّ ــْن َمسَــاٍء ِإَىل َمسَــاٍء َحــىتَّ تـَنـْ َــا املََالِئَكــُة ِم ــَدَن َتْصــَعُد ِ� ــا ِإَذا فَارَْقــِت الَب يَه

  ِيف السََّماِء، َأْي: ِيف ِجَهِة الُعُلوِّ. -َجلَّ َشْأنَهُ -الرَّبُّ اخل، فـَُهَو َصرِيٌح ِبُوُجوِد الرَّبِّ 

  : َواذُْكر حديثاً ِيف الصَِّحيِح اخل. -ُه هللاُ تعاىلَرِمحَ -َوقَاَل 

(َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َما ِمْن ِاْمَرَأٍة تَِبيُت هاجرًة ِفـَراَش َزْوِجَهـا ِإالَّ َما َمْعَناِه:  -َعَلْيِه الَسَالمُ -ِإَشارًَة ِإَىل قـَْوِلِه 

َها َحىتَّ  َا ُهَو الرَّبُّ   ُتصِبَح)َكاَن الَِّذي ِيف السََّماِء َساِخطًا َعَليـْ َال َيِصـحُّ  -جلَّ َشْأنُهُ -فَالَِّذي ِيف السََّماِء ِإمنَّ

ـِديُد َأْن ُحيَْمَل َعلَـى َشـْيِء آَخـَر ِمـْن َملَـٍك َوَحنْـِوِه، فَـِإنَّ املَْقُصـوَد ِمـْن احلَـِديِث الزَّْجـُر َوالتـَّْهِديـُد َوالَوعِ  يـُد الشَّ

َا ُهَو َسَخُط الرَّبِّ َوَغَضُبِه.ِلَمْن تـَْفَعُل َذِلَك، َوالَّ    ِذي يـَُناِسُب َهَذا ِإمنَّ

  َوَأمَّا قـَْولُُه: َواذُكْر حديثاً َقْد َرَواُه َجاِبٌر.. اخل. 

َنَمـا َأْهـُل اْجلَنَّـِة ِيف ما معناُه فيما رواُه ابـُن ماجـه يف سـنِنِه:  -صّلى هللا عليه وسلَّم-فهَو إشارٌة إىل قوِلِه  (بـَيـْ

ِهْم، ِإْذ َســَطَع َهلـُــْم نُــوٌر، فرفَعـــوا رؤوَســهم؛ فَــِإَذا الـــرَّبُّ تـََعــاَىل قَـــْد َأْشــَرَف َعلَــْيِهْم ِمـــن فــوِقهم، فـََقـــاَل: نَِعــيمِ 

ــاَىل: ــالُم َعَلــْيُكْم َ� َأْهــَل اجلنــة، فــذلَك قـَْولُــُه تـََع ــْوًال ِمــْن َربٍّ رَِحــيٍم}  السَّ ــاَل: فـَيَـْنُظــُر  ]٥٨[يــس:{َســالٌم قـَ َق

َقــى َويـَْنظُــُرون ِإلَْيــِه فَــَال يـَْلَتِفتُــوَن ِإَىل َشــْيٍء ِمــْن النَِّعــيِم َمــا َداُمــوا يـَْنظُــُروَن ِإلَْيــِه َحــىتَّ َحيَْتِجــَب َعــنْـ  ِإلَــْيِهم ُهْم َويـَبـْ
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ـِد بِـْن َعْبـِد املَِلـِك بِـْن َرَواُه ِابْـُن ماجـه ِيف ِكتَـاِب "السُّـَنِة" ِمـْن ُسـَنِنِه َعـْن حمَُ  نُورُُه َوبـَرََكُتُه َعَلْيِهْم َويف ِدَ�ِرِهْم) مَّ

  َأِيب الشََّواِرِب.
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