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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 ٱ ٻ ٻ

 واألخري  الواحد اخلمسونالدرس 

احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، اللهم اغفر لنا 

 :-رمحه اهلل تعاىل  -ولشيخنا وللحارضين يقول املؤلف 

 "باب ال يستشفع باهلل عىل خلقه  "

يا رسول اهلل هنكت األنفس : فقال   ملسو هيلع هللا ىلصجاء أعرايب إىل النبي  ": قال  -ريض اهلل عنه  -عن جبري بن مطعم 

   :  ملسو هيلع هللا ىلص، وجاع العيال ، وهلكت األموال ، فاستسق لنا ربك ، فإنا نستشفع باهلل عليك وبك عىل اهلل ، فقال النبي  

 !! سبحان اهلل ، سبحان اهلل  "

وحيك أتدري ما اهلل ؟ إن شأن اهلل أعظم  ": فام زال يسبح، حتى عرف ذلك يف وجوه أصحابه، ثم قال "

 .رواه أبو داود . وذكر احلديث  "من ذلك، إنه ال يستشفع باهلل عىل أحد 

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ونبيه حممد،  بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، :[الرشح ] 

- :وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد

وهذا الباب  : "باب ال يستشفع باهلل عىل خلقه" -:-رمحه اهلل  -قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  

أن الشافع أقل منزلة أن االستشفاع باهلل عىل أحد من خلقه تنقص جلناب الربوبية، وذلك  :مناسبته لكتاب التوحيد

ويستشفع باهلل الذي له املنزلة وله املثل األعىل عىل أحد من خلقه  ،غالبا من املشفوع إليه فكيف تعكس القضية

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه استشفاع باهلل عىل خلقه تنقص وهضم  ! ملسو هيلع هللا ىلصحتى لو كان ذلك رسول اهلل 

وجبري بن  :حديث جبري بن مطعم :ا جاء هذا احلديث يف النهي عنه وهوجلناب الربوبية، وقدح يف التوحيد؛ فلهذ

جبري بن مطعم بن عدي من بني عبد مناف وكان ذا وجاهة يف قومه ريض اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأحد أصحاب رسول اهلل  :مطعم

 وتعلمون أن األعراب هم الذين يسكنون البوادي "ملسو هيلع هللا ىلصجاء أعرايب إىل النبي " :قال. عنه تويف سنة سبع ومخسني

كن فهو من س األعرايبوأما  اسم للجنس، فالعريب  :ففرق بني أعرايب وعريب. فمن سكن البادية قيل عنه أعرايب

 -اجلهل وهلذا قال ربنا  ومن شأن األعراب أن يكثر فيهم ملسو هيلع هللا ىلصجاء أعرايب إىل النبي ، البادية العرب يقال له أعرايب

وذلك ألهنم مل ينالوا حظا من العلم مثل ما يناله املستوطنون يف املدن فمن  ،(األعراب أشد كفرا ونفاقا)  :عز وجل

وهلذا  ،هما مل حيصل ملن كان يف باديت ملسو هيلع هللا ىلصاستوطن املدن زال عنه وصف األعرابية وحصل له من التعلم من النبي 

اهد ذلك ما جاء عن تعرب املهاجر يعني أن يرجع إىل باديته بعد هجرته فيكثر فيهم اجلهل ومن شو ملسو هيلع هللا ىلصهنى النبي 

يعني جهدت وضعفت وتلفت  :"هنكت": "يا رسول اهلل هنكت األنفس وجاع العيال": يف هذا احلديث فقال

 هنكت" :قدم هبذه املقدمة قالمن يعوهلم اإلنسان من زوج وولد، ملا؟ بسبب انقطاع املطر  :"وجاع العيال"
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

وليته اقترص  "فإنا"عني استسق اطلب لنا السقيا ي :"وهلكت األموال فاستسق لنا ربك ،األنفس وجاع العيال

أي هاتني اجلملتني صواب  :"فإنا نستشفع باهلل عليك وبك عىل اهلل": عىل الشق األول لكنه علل ذلك وأتبعه قال

 الثانية هي الصواب؛ ألن قوله ألنا نستشفع باهلل عليك يعني نجعل اهلل شافعا بيننا وبينك يف طلبتناو آيتهام خطأ؟ 

وأما اجلملة الثانية وبك ، ملسو هيلع هللا ىلصبمنزلة الشافع إىل النبي  -سبحانه وتعاىل  -هذه وهذا أمر عظيم جدا أن جيعل اهلل 

 :الشفاعةألنه قد مر بنا أن  ؛وهذا نوع من الشفاعة ،يف حياته الدعاء ملسو هيلع هللا ىلصعىل اهلل فهذا ال بأس به أن يطلب من النبي 

ذي هو ضد الوتر وذلك ألن الشافع انضم إىل املشفوع له فبعد أن هي طلب اخلري للغري، وأهنا مشتقة من الشفع ال

صىل اهلل  -، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلصاملهم تأمل يف أثر هذه اجلملة ووقعها عىل نبينا كان وترا صار شفعا هذا سبب تسميتها، 

 .–عليه وسلم 

در بمعنى تنزهيا هلل، سبحان اهلل اسم مص "سبحان"فـ . ما معنى سبحان اهلل؟ أي تنزهيا هلل "سبحان اهلل "

 ملسو هيلع هللا ىلصيعني عرف التأثر يف وجوه أصحابه، فأصحابه  :فام زال يسبح حتى عرف ذلك يف وجوه أصحابهسبحان اهلل، 

ويرضون لرضاه فلام رأوا نبيهم وحبيبهم قد حلقه هذا التأثر تأثروا هم وظهر ذلك يف وجوه  ملسو هيلع هللا ىلصيغضبون لغضبه 

لربه يف هذا املقام مناسب جدا؛ ألنه معظم هلل تعاىل مقدر ملقام الربوبية فلام رأى هذا  ملسو هيلع هللا ىلصوتسبيح النبي أصحابه، 

قل هذه سبييل أدعو إىل اهلل }وهلذا قال اهلل تعاىل له وامتثل أمره  وسبح،  -عز وجل  -املقام قد نيل منه غضب هلل 

فمن أسس ديننا وتوحيدنا التسبيح فلهذا  {نيوسبحان اهلل وما أنا من املرشك}وماذا؟   {عىل بصرية أنا ومن اتبعني

كان العلم باهلل يقوم عىل ساقني التسبيح والتحميد فحمد اهلل معناه وصفه بصفات الكامل ونعوت اجلالل، 

وسبحان اهلل تنزهيه عن صفات النقص والعيب ومماثلة املخلوقني فإذا اجتمع التسبيح والتحميد حصل التوحيد 

سبحان ربك رب العزة عام يصفون وسالم عىل املرسلني واحلمد هلل } -عز وجل  -ل ربنا حتقق التوحيد وهلذا قا

: ملسو هيلع هللا ىلصحتى عرف ذلك يف وجوه أصحابه ثم قال النبي "فجمع بني التسبيح والتحميد، طيب قال  {رب العاملني 

 .وهي كلمة زجر مثل ويلك لكنها قد تكون ألطف اللتامس العذر للمتكلم بسبب جهله "وحيك"

وهذا االستفهام منه يعني فيه إشارة إىل قلة علم املخاطب وغلبة اجلهل عليه وحصول  "دري ما اهلل؟أت" 

إن شأن اهلل أعظم من ذلك إنه ال يستشفع باهلل ، صىل اهلل عليه وسلم -اجلفاء منه، أتدري ما اهلل هكذا يقول النبي 

هل وال يزال إىل يومنا هذا يقع ممن هم قلييل العلم وهذا إنام وقع من األعرايب بسبب هذا اجل :عىل أحد من خلقه

: عىل غري صيل بمجالس الذكر وأهل العلم من هذا ال يزال الناس يتحدثون بمثل هذه الوقائع وما يشاهبها، قال

 "أعظم من ذلك إنه ال يستشفع باهلل عىل أحد من خلقه"يعني صفته ومقامه سبحانه وما ينبغي له  "إن شأن اهلل"

 هذا احلديث يف احلقيقة قد رواه مجع وقد اختلف يف ثبوته فممن رواه من أهل احلديث إضافة :رواه أبو داوودقال 

 وأجاب -رمحه اهلل  -وقد قواه ابن القيم  ابن أيب عاصم والطرباين والبغوي وابن خزيمة والبيهقي، : إىل أيب داوود
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قال فيه ضعف  -رمحه اهلل  -وشيخنا ، ستغربه أيضا ابن كثري رمحهم اهللوا وممن ضعفه ابن عساكر،علله،  عن

فعىل تقدير ضعفه من ناحية السند إال أن معناه صحيح ال يستشفع باهلل عىل أحد من خلقه ، ولكن معناه صحيح

 فإنه يطلب منه الدعاء وحصول ملسو هيلع هللا ىلصلكن يستشفع باملخلوق الذي يستأهل أن يكون شافعا عىل اهلل كالنبي 

 .املطلوب

ألنه يدل عىل حتريم االستشفاع باهلل عىل أحد من خلقه ملا يف ذلك من تنقص  :إذن هذا احلديث مطابق متاما للرتمجة

 -:فنستفيد منه.ربوبيته

 .حتريم االستشفاع باهلل عىل أحد من خلقههذه املسألة وهي  -

  .وجوب تنزيه اهلل عام ال يليق به عموماوفيه  -

ألن هذا الذي اعرتاه يدل عىل قوة اإليامن وامتالء القلب من  ؛لربه وعلمه به ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قوة تعظيموفيه  -

ملا قال له السائل كيف استوى أطرق برأسه وعلته الرحضاء  -رمحه اهلل  -أمل تروا أن اإلمام مالك . التعظيم 

لسؤال ألقي عليه وقع عليه كوقع اجلبل ثم رفع رأسه وأجاب باجلواب املشهور  -رمحه اهلل  -وانصب عرقا 

االستواء معلوم والكيف جمهول واإليامن به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إال صاحب بدعة ثم أمر به 

 .فبعض األسئلة تنم عن يعني انطواء القلب عىل فساد وآفة فلذلك يغلظ يف الرد عىل السائلنيفأخرج، 

 .وجوب إنكار املنكر وتعليم اجلاهلكذلك أيضا  -

مل  ملسو هيلع هللا ىلصمن أين أخذنا هذه الفائدة؟ من كون النبي  ،يف حياته ملسو هيلع هللا ىلصجواز االستشفاع بالنبي ونستفيد أيضا  -

  .ينكر عليه ذلك أنكر عليه اجلملة األوىل ومل ينكر عليه اجلملة الثانية

كأن يقف اإلنسان عىل قربه ويقول يا رسول  :اطبته بذلكلكن تأمل قولنا يف حياته أما بعد مماته فال جتوز خم

واحتاج  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اشفع لنا يا رسول اهلل سل اهلل لنا كذا وكذا هذا ال جيوز هذا توسل بدعي وهلذا ملا تويف النبي 

إذا  واستشفع به قال يا عباس قال اللهم إنا كنا ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمون إىل االستسقاء يف زمن عمر هل قام عمر عىل قرب النبي 

وال يتوسل به بعد  ملسو هيلع هللا ىلصاستسقينا بنبيك فسقيتنا وإنا نستشفع بعم نبيك قم يا عباس فادع فال يستشفع بالنبي  أجدبنا

  .مماته أما يف حياته فنعم يتوسل بطاعته وباالقتداء به والتسنن بسنته وبدعائه

منه الشفاعة حينام يعتذر فإن الناس يأتون إليه ويطلبون  ؛بعد البعث فإنه له الشفاعة العظمىوكذلك أيضا 

منها آدم وأولو العزم من الرسل حتى تأول النوبة إليه فيقول أنا هلا أنا هلا أما ما يقع من بعض اجلهال اآلن من 

بعد موته يف غيبته أو عند قربه فهذا توسل بدعي فيه أيضا احلذر من كل ما يوهم التسوية بني  ملسو هيلع هللا ىلصاالستشفاع بالنبي 

طيفة ألن هاتان مجلتان كأهنام كفة ميزان قال فيهام السائل فإنا نستشفع باهلل عليك وبك عىل اهلل اهلل وبني نبيه وهذه ل

  .واهلل تعاىل كأهنام جعلهام بمنزلة سواء فهذا معنى مذموم ملسو هيلع هللا ىلصفكأنه جعل النبي 
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 ومن صوره الواقعة يف حياة الناس ما يفعله بعض الناس حينام يزخرفون حماريب املساجد ويكتبون اهلل

أو يرسمون بعض السور املزخرفة ويكتبون اهلل حممد عىل حد سواء فإن هذا يوقع يف قلوب العامة ويف قلوب  حممد

الناشئة حتى إنك تسمع من بعض األعاجم يف املطاف من يقول يا اهلل يا حممد يظن أن هذين االسمني بمنزلة 

  .واحدة فينبغي التنبه هلذه الدقائق

 يه مسائلف .............طيب نستمع إىل املسائل: 

 .“نستشفع باهلل عليك  ": إنكار عىل من قال: األوىل -

وبقوله وحيك وأما بالفعل  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا اإلنكار وقع بالقول وبالفعل وقع بالقول وذلك بتسبيحه  [:الرشح ] 

 ملسو هيلع هللا ىلصوإن كان هذا ليس رصحيا يف احلديث لكن حصول ذلك ألصحابه دليل عليه فإن وجه النبي  ملسو هيلع هللا ىلصفتمعر وجهه 

مرآة صقيلة لقلبه فلهذا دوما جتد يف األحاديث فرأينا وجهه يتهلل كأنه مذهبة أو فعرفنا الكراهة يف وجهه ونحو 

 .الكلامت فيظهر منه صدق االنفعال هذه

 .تغريه تغريا عرف يف وجوه أصحابه من هذه الكلمة :الثانية-

 نعم هذا ما أرشت إليه آنفا أن هذا التغري تغري فعيل انعكس عىل وجوه أصحابه [:الرشح ] 

 . "نستشفع بك عىل اهلل  ": أنه مل ينكر عليه قوله : الثالثة  -

 معنى طلب الدعاء منه أمر مرشوع غري منكر نعم فهذا يدل عىل أن االستشفاع به يف حياته ب [:الرشح ] 

 .“سبحان اهلل  "التنبيه عىل تفسري : الرابعة -

 نعم أن معناها وتفسريها أي تنزهيا هلل  [:الرشح ] 

 .االستسقاء ملسو هيلع هللا ىلصأن املسلمني يسألونه : اخلامسة-

لرجل الذي دخل عليه وهو خيطب نعم هكذا كان املسلمون ويف هذا شواهد كثرية كقصة ا [:الرشح ] 

اجلمعة ويف حديث مشهور معروف فاستسقى حتى مل ينزل عن املنرب إال واملطر يتحادر عىل حليته وحتى إهنم قالوا 

اللهم اسق لنا حتى يقوم فالن فيسد "قال  "يا رسول اهلل استسق لنا حتى يقوم فالن فيسد مربده بثوبه"له يوما 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوا حتى قالوا قم، قم فسد مربدك بثوبك وقع هذا استجابة من اهلل لنبيه وبالفعل مطر "مربده بثوبه

 محى التوحيد وسده طرق الرشكملسو هيلع هللا ىلص باب ما جاء يف محاية املصطفى 

أنت سيدنا ، : فقلنا  ملسو هيلع هللا ىلصانطلقت يف وفد بني عامر إىل رسول  ": عن عبد اهلل بن الشِخري ريض اهلل عنه ، قال 

ُقوُلوا بَِقْولُِكْم َأْو َبْعِض َقْولُِكْم » وأفضلنا فضال ، وأعظمنا طوال ، َفَقاَل : ، قلنا  "السيد اهلل تبارك وتعاىل  ": فقال 

ْيَطاُن   .رواه أبو داود بسند جيد .. «َوالَ َيْسَتْجِرَينَُّكُم الشَّ
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

: ن خرينا وسيدنا وابن سيدنا ، فقال يا رسول اهلل ، يا خرينا واب: أن ناسا قالوا  ": وعن أنس ريض اهلل عنه 

يا أهيا الناس قولوا بقولكم ، وال يستهوينكم الشيطان ، أنا حممد عبد اهلل ورسوله ، ما أحب أن ترفعوين فوق 

 .رواه النسائي بسند جيد.  " -عز وجل  -منزلتي التي أنزلني اهلل 

  :اية املصطفى محى التوحيد وسده طرق الرشكباب ما جاء يف مح  [:الرشح ] 

ألن التوحيد ال يتم إال بتحقيق أركانه وسد ما يفيض إىل   :عقد املصنف هذا الباب يف كتاب التوحيد

وقطع الطريق عىل كل ما يفيض إىل الرشك فال يتم إذن  النقص منه فام يفيض إىل النقص منه هو بحامية جنابه،

احلفاظ عىل التوحيد إال بالبناء والصيانة وهكذا كل يشء البد يف إقامته من بناء والبد بعد البناء من الصيانة هذه 

  .الصيانة هي احلامية التي  أرادها املصنف هبذا الباب

ى التوحيد، وسد مجيع الطرق املفضية إىل  ملسو هيلع هللا ىلصفال شك أن النبي  :باب ما جاء يف محاية املصطفى ى محم محم

فأنبياء  ،(هلل يصطفي من املالئكة رسال ومن الناس)فإن اهلل تعاىل اصطفاه :ووصفه باملصطفى وصف مطابقالرشك 

 "محى التوحيد ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف محاية املصطفى "، اهلل مصطفون أخيار فوصفه بذلك وصف مطابق ال حرج فيه

هلا الواجب أو يف كام، إما يف أصلها ،ويفسدها ،واحلامية كام أسلفنا هي الصيانة عن كل ما يثلمها :"محى التوحيد"

 .أو يف كامله املستحب

هو عبد اهلل بن عوف بن كعب احلرييش أسلم يوم  :عبد اهلل بن الشخري : ذكر فيه حديث عبد اهلل بن الشخري

يعني أهنم استهلوا  :"فقلنا أنت سيدنا ملسو هيلع هللا ىلصمه إىل رسول اهلل انطلقت يف وفد بني عامر قو" :قال. الفتح وله رواية

فقالوا أنت "اخلطاب له بتبجيله والثناء واملدح كام تفعل الوفود حينام تقدم عىل الكرباء تعودوا هكذا يف جاهليتهم 

أن يلقن هذا الوفد حديثي العهد باإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلصفأراد النبي  :"السيد اهلل تبارك وتعاىل": فبادرهم بالقول "سيدنا

  -عز وجل -السيادة املطلقة هي هلل أن يقتصدوا يف الكالم وأال يدب فيهم الغلو فبني أن 

أنه جيوز أن يطلق هذا  باجلوازفقال قوم  :- عز وجل -وهلذا اختلف العلامء يف إطالق اسم السيد عىل غري اهلل 

واستشهدوا بقصة سعد بن معاذ حينام أقبل بعد غزوة بني قريظة حمموال عىل محار إذ  ؛-عز وجل  -عىل غري اهلل 

ذلك آخرون؛ مستدلني بحديث ومنع ، "لألنصار قوموا إىل سيدكم" ملسو هيلع هللا ىلصكان قد أصيب يف أكحله فقال النبي 

وز إال هلل يف هذا أنه إذا قصد السيادة املطلقة فال شك أن هذا ال جي :والصحيح، [ مالك]وروي ذلك عن  ،الباب

  .عز وجل -السيادة إنام تكون هلل تعاىل فإن معنى السيد الذي حصل له السؤدد غاية السيادة فإن غاية 

واآلن يف هذه األزمنة صار لفظ السيد لفظا مبتزال أليس كذلك؟ فكل فاتورة أو خطاب يصدر من أي 

ربام يكون ليس له سيادة عىل أحد فام عادت  جهة يكتب أو يدبج بالسيد فالن وقد ال يكون سيدا وال عىل زوجته،
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

لكن يف وقت مىض إذا قيل السيد فإنه ينرصف إىل الكرباء واألمراء ومن له هذه اللفظة تعطي معنى السيادة، 

ألن  -إن شاء اهلل  -وجاهة يف قومه، فإذا انتفى هذا املحظور وهو اعتقاد السيادة املطلقة للمخاطب فال بأس 

. أن يسمى املخلوق بام يسمى به اخلالق عىل اعتبار أن ما للمخلوق يليق به وما للخالق يليق بهاألصل أنه جيوز 

حلظ هذا املعنى يف قوم حديثوا عهد بإسالم وفدوا عليه فخيش عليهم من أن يتجارى هبم األمر  ملسو هيلع هللا ىلصلكن لعل نبينا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصفيغلو فيه 

 -ا تتمة قد هيئوا كالما يقولونه بني يديه هكذ "وأفضلنا فضال وأعظمنا طوال": فقالوا متمني كالمهم 

اخلريية والزيادة، فأنت أخرينا وأعظمنا طوال يعني عطاء وبذال، وال  :والفضل املقصود به –صىل اهلل عليه وسلم 

قولوا بقولكم ": كذلك وزيادة أفضلهم فضال وأعظمهم طوال وأكثر مما قالوا لكنه قال تربية هلم ملسو هيلع هللا ىلصشك أن النبي 

يعني قولوا بام خياطب به بعضكم بعضا يف أحاديثكم  :قولوا بقولكم: "ولكم، وال يستجرينكم الشيطانأو بعض ق

ما معنى ال  :وال يستجرينكم الشيطانيعني مما ذكرمتوه اآلن لكن ما املحظور؟  :أو بعض قولكماملعتادة 

لرسول واملندوب الذي يبعث اجلري هو ا :ومن اجلري، يستجرينكم الشيطان؟ أي ال يتخذكم الشيطان جريا

يعني مثال يريد شخص أن يبلغ رسالة إىل آخر فيبعث جريا يعني شخص رسيع بريد يذهب لينقل : إلبالغ اخلرب

يعني ال يتخذنكم جريا بمعنى رسوال ووكيال كام يقال يا أخي ال تكن  :"وال يستجرينكم الشيطان"الكالم قال 

  .رسوال للشيطان ال تكن بريدا للشيطان

عن األلفاظ  ملسو هيلع هللا ىلصيف املديح فنهاهم النبي  ملسو هيلع هللا ىلصملا فيه من النهي عن الغلو بالنبي  :فهذا احلديث مناسب جدا للرتمجة

 .املتكلفة يف املديح

- :فنستفيد من هذا احلديث

بني أن يكون ملكا رسوال أو عبدا رسوال أشار  ملسو هيلع هللا ىلص، وهلذا ملا خري النبي ، وأدبه مع ربهملسو هيلع هللا ىلصتواضعه  :أوال -

أروع األمثلة يف التواضع الكريم، تواضع  ملسو هيلع هللا ىلصوفعال رضب النبي إليه جربيل أن اتضع فقال بل أكون عبدا رسوال، 

هون عليك إنام أنا ابن امرأة كانت  :قال ،وهلذا ملا رآه رجل وارتعد منه مهابة، ليس يف دناءة تواضع كريم رشيف

يتعاىل أو يتباهى أو يتخذ   ملسو هيلع هللا ىلصيعني أنا كسائر الناس فلم يكن النبي  ،هو اللحم املجفف :القديد .قديد بمكةتأكل ال

اخلدم واحلشم واألهبة بني يديه كال كان عىل سجيته ومع ذلك مجع اهلل تعاىل له بني املحبة واملهابة فمن رآه هابه 

  .ومن جالسه أحبه، وهكذا ينبغي أن يكون املؤمن

؛ وهذا يقع كثريا عافنا اهلل وإياكم من التحذير من الغلو يف املديح والتكلف يف األلفاظأيضا نستفيد  -

الشعراء فإن الشعراء يستجرهيم الشيطان ويستهوهيم فيجري عىل ألسنتهم من وحيه ووسواسه ونفخه ونفثه ما 

إذا رأيتم املداحني فاحثوا يف  ملسو هيلع هللا ىلصبي جيعلهم يرفعون املحقرين إىل أعىل أي الدرجات وهذا كثري فيهم، وهلذا قال الن



 أحمد القاضي: د.أ  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 @03:92@وجوههم الرتاب ألهنم خيرجون اإلنسان عن طبيعته يعني يمدحون الشخص حتى يفقد اجلاذبية 

وهلذا يقال إن قبيلة من العرب  -نسأل اهلل العافية عافانا اهلل وإياكم  -بني السامء واألرض ما يدري يعني أين هو 

عني ما أعجبهم هذا االسم فطلبوا من شاعر أن يعني يسوي هلم حتسني يعني سمعة قال يقال هلم بنو أنف الناقة ي

بيتا قال هم األنوف واألذناب غريهم وهل يساوى بأنف الناقة الذنبا فصارت مدحة بعد أن كانت سبة فالشعر 

 عجيب 

 ."هللالسيد ا"لقوله  -عز وجل  -أن السؤدد املطلق ال يكون إال هلل كذلك أيضا نستفيد  -

  .أن من أسامء اهلل احلسنى السيد ألن هذا رصيح قال السيد اهللنستفيد أيضا  -

 ."وال يستجرينكم الشيطان"احلذر من مزالق الشيطان لقوله ونستفيد أيضا  -

قولوا بقولكم أو "ال بأس بيشء يسري من املدحة من غري كذب وال فحش لقوله ونستفيد أيضا أنه  - 

قال من حممد رسول اهلل إىل  ملسو هيلع هللا ىلصفاليشء اليسري الذي يتضمن التعريف فال بأس به وهلذا النبي  ،"بعض قولكم

هرقل عظيم الروم فهذا فيه مدحة وهو إخبار بالواقع، أما األسجاع املتكلفة واأللقاب املفخمة وغري ذلك فإهنا ال 

 .تغني يشء
  

يا رسول اهلل يا خرينا وابن خرينا : ناسا قالوا وعن أنس ريض اهلل عنه أن"-: -رمحه اهلل  -ثم قال املصنف 

وخياطبوه هبا  ملسو هيلع هللا ىلصكذلك كانت هذه مقدمة خلطبة أراد هؤالء الناس أن جيلو فيها رسول اهلل  : "وسيدنا وابن سيدنا

يا أهيا ": مل يقرهم عىل ذلك فقال ملسو هيلع هللا ىلصخري الربية وهو سيد ولد آدم  وال ريب لكن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصوال شك أن النبي 

ال حظوا أهنم قالوا يا خرينا وابن خرينا مع أن أباه عبد اهلل بن عبد املطلب ليس له شأن يذكر تويف يف و :"الناس

شبابه وليس له سيادة لكنهم يعني جرت العادة أن يمدح األب ألجل االبن فإن هذا يكون أبلغ كأنك أنت من 

أهيا الناس قولوا يا ": ه األدنى عبد اهلل فقالساللة األماجد وإال فإن أبوه األعىل عبد املطلب أكثر سؤددا من أبي

أي ال يوقعنكم يف اهلوى أو يذهب بعقولكم وال يستهوينكم : ال يستهوينكم "بقولكم وال يستهوينكم الشيطان

هذان  ،"أنا حممد عبد اهلل ورسوله"، هكذا باسمه الرصيح دون مقدمات ودون ألقاب :"أنا حممد"الشيطان، 

 ال "أن يقال عبد اهلل ورسوله كام قال يف احلديث اآلخر ملسو هيلع هللا ىلصن الكريامن الذي يوصف هبام النبي الوصفان مها الوصفا

 ."تطروين كام أطرت النصارى املسيح بن مريم إنام أنا عبد اهلل فقولوا عبد اهلل ورسوله

رد عىل أهل الغلو الذين  "عبد اهلل"فقوله   :وهذان الوصفان فيهام رد عىل أهل اجلفاء وعىل أهل الغلو

، رد عىل أهل اجلفاء الذين ال ينزلونه منزلته التي تليق به وهي الرسالة  "ورسوله"وقوله  يرفعونه فوق منزلته،

فربام تومهوا أنه  "ما أحب أن ترفعوين فوق منزلتي" : فلهذا كان اجلمع بني الوصفني هو التعبري املناسب، وقال

: حيب هذا وأن نفسه الطيبة الكريمة املتواضعة تستنكف وتأبى مثل هذه األساليب قاليعجبه ذلك فبني هلم أنه ال 



 أحمد القاضي: د.أ  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [8[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

رواه النسائي بسند ] ، وهي منزلة الرسالة والنبوة :-عز وجل  -ما أحب أن ترفعوين فوق منزلتي التي أنزلني اهلل 

 . وهو بحمد اهلل صحيح [:جيد 

ملا فيه من النهي عن املدح بغري الصفة التي وصفه اهلل تعاىل هبا وذلك  :فهذا احلديث مناسب أيضا للرتمجة

 -:فنستفيد من هذا احلديث ما استفدنا من سابقه ، جلناب التوحيد وسد طرائق الرشك ملسو هيلع هللا ىلصمحاية منه 

 . وترك األلفاظ املتكلفة ملسو هيلع هللا ىلصالنهي عن الغلو يف شخص النبي من  -

 .جلناب التوحيد وسده مجيع الطرق املفضية إىل ذلك ملسو هيلع هللا ىلصمحايته ونستفيد أيضا  -

 .العبودية والرسالة ملسو هيلع هللا ىلصأن أجل وصفني يوصف هبام النبي ونستفيد أيضا  -

 .الرد عىل أهل الغلو والرد عىل أهل اجلفاءونستفيد أيضا  -

ا اهلل عافان-، وذلك أن الشيطان يتفنن ستزالل الشيطان وإيقاعه يف اهلوىالتحذير من اونستفيد أيضا  -

 ملسو هيلع هللا ىلصيف جر الناس إىل الوقوع يف الرشك فإنه ربام أتى إىل الصاحلني والعباد واألخيار من باب تعظيم النبي  -وإياكم

يف املوالد املبتدعة، ويدبجون القصائد، واملدائح  ملسو هيلع هللا ىلصفأوقعهم يف املحظور كام نراه عيانا من الذين يغلون يف النبي 

كام أنشدناكم سابقا أبياتا من بردة البوصريي يقول  -عز وجل  -تليق إال باهلل النبوية، ويأتون بأقوال يف احلقيقة ال 

يف غيبته يا أكرم اخللق ما يل من ألوذ به سواك عند حلول احلادث العمم إن مل تكن يوم  ملسو هيلع هللا ىلصفيها خياطب النبي 

ومن علومك علم اللوح فإن من جودك الدنيا ودرهتا  -عياذا باهلل-معادي آخذا بيدي عفوا وال فقل يا زلة القدم 

علم اللوح والقلم فهذا ال شك أنه من استهواء  ملسو هيلع هللا ىلصوالقلم سبحان اهلل ماذا أبقى هلل يعني جعل من علوم النبي 

 من كان حيب ملسو هيلع هللا ىلصالشيطان واختاذه الشاعر جريا له فيجب احلذر من هذا وأال يسلك بني الناس بدعوى حمبة النبي 

 .لك من الدعاوى فباطلحقا فليلزم سنته وأما ما سوى ذ ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 فيه مسائل................نستمع إىل املسائل 

 .حتذير الناس من الغلو: األوىل -

 نعم هذا بني يف احلديثني  [:الرشح ] 

 .ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا: الثانية -

 قيل له ذلك  نعم أن يقول السيد اهلل هكذا ينبغي ملن [:الرشح ] 

 .مع أهنم مل يقولوا إال احلق  "ال يستجرينكم الشيطان  ": قوله : الثالثة  -

صحيح هذا ملحظ يعني ليس كل كالم حق قيل فإنه يقر بل جيب أن ينظر إىل مآالته وآثاره فإهنم قد  [:الرشح ] 

 يتجارى هبم الغلو وينزلوه فوق منزلته قالوا قوال هو يف الواقع كذلك لكنه أنكر عليهم خوفا من أن 

 .“ما أحب أن ترفعوين فوق منزلتي  ": قوله: الرابعة -
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قد أحله ربه منزلة كريمة وهي منزلة العبودية والرسالة فال يزاد عليها وهلذا وصفه  ملسو هيلع هللا ىلصنعم أن النبي  [:الرشح ] 

اهلل تعاىل بالعبودية التامة ألن العبودية أهيا اإلخوان درجات هناك العبودية الكونية التي خيضع هلا كل أحد إن كل 

مل املؤمن الكافر الرب الفاجر اإلنسان من يف الساموات واألرض إال آيت الرمحن عبدا فالعبودية يف هذا املعنى تش

احليوان والطري واهلوام، وهناك عبودية خاصة وهي العبودية الرشعية التي يقوم هبا املؤمنون من امللتزمني بأوامر 

اهلل امللتزمني مناهيه، وهناك عبودية خاصة اخلاصة وهي عبودية األنبياء واملرسلني وأكملها عبودية اخلليلني 

مد صلوات اهلل وسالمه عليهام، فهذه هي العبودية التامة قد وصفها اهلل تعاىل هبا يف أرشف منازله يف إبراهيم وحم

أرشف ليلة مرت به سبحان الذي أرسى بعبده ليلة اإلرساء واملعراج، يف أرشف أحواله وهو حال تنزل القرآن 

هلل وأنه ملا قام عبد اهلل يدعوه فال شك أن تبارك الذي نزل الفرقان عىل عبده، يف أرشف أعامله وهو الدعوة إىل ا

 :وصف العبودية وصف رشيف كامل

 ومما زادين رشفا وتيــها           وكدت بأمخيص أطأ الثريا

 دخويل حتت قولك يا عبادي          وأن صريت أحـمد يل نبيا

 

 :باب ما جاء يف قوله تعاىل "

 .“[  76: الزمر]  {َوَما َقَدُروا اهللََّ َحقَّ َقْدِرِه َواأْلَْرُض مَجِيًعا َقْبَضُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة  }

 : أراد به شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب أن جيعله مسك اخلتام :هو الباب اخلاتم هلذا الكتاب املبارك [الرشح ] 

 ."باب قول اهلل تعاىل وما قدروا اهلل حق قدره": قال - سبحانه وبحمده -ملا فيه من تعظيم الرب 

أن زينة التوحيد هو أن جيل العبد ربه ويعظمه غاية التعظيم فلذلك أورد : إذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد 

عز  -أي أن املرشكني ما عظموا اهلل  "وما قدروا اهلل حق قدره": فيه األحاديث الدالة عىل العلو كام سنرى قال

هذه مجلة حالية تدل عىل عظمة الرب  "يوم القيامة قبضتهواألرض مجيعا " ،حق تعظيمه الذي ينبغي له -وجل 

الذي ما قدروه حق قدره فمن كان شأنه أن األرض مجيعا قبضته يعني يف قبضته يوم القيامة والساموات مطويات 

يعني تنزهيا  :"عام يرشكون -وتعاىل  سبحانه -"، -سبحانه وبحمده  -الل والتعظيم فحقه التقدير واإلجبيمينه 

سبحانه  -وهذه اآلية تدل عىل أن اهلل  -سبحانه وتعاىل  -له عام وقع من هؤالء املرشكني من عبادة األصنام معه 

 .ثيقبض األراضني يوم القيامة ويطوي الساموات بيمينه كام سيأيت يف احلدي -وتعاىل 

صىل اهلل عليه  -جاء حرب من األحبار إىل رسول اهلل ": قال يف احلديث عن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال           

هو عامل اليهود فهو العامل الراسخ يف العلم وقيل إنه سمي حربا من التحبري وذلك ألن احلرب  :"احلرب "–وسلم 

ا يف معناه وعىل كل حال فاحلرب هو عامل اليهود ومجعه يبقى فلام كان العلم يرسخ يف قلبه صار بمنزلة احلرب فقيل هذ
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ال  ،"يا حممد :فقال"يف املدينة،  ملسو هيلع هللا ىلصوأنتم تعلمون أن اليهود كانوا جماورين للنبي  :"ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسول اهلل "أحبار، 

 ،وصفته موجودة عندهم يف كتبهم ،برسالتهمع أن قلوهبم مستيقنة  ،ألهنم مل يسلموا له بذلك ؛خياطبه بلفظ الرسالة

 ،"ُأصبع"أو  "فقال يا حممد إنا نجد أي يف كتبنا أن اهلل جيعل الساموات عىل إِصبع" .لكن الكرب منعهم من ذلك

أنملة وأصبع ال  ومهز أنملة ثلث وثالثة التسع يف أصبع واختم بأصبوع: وهلذا قيل ،وحيث ما نطقتها فال إشكال

تغلط فيها أبدا أنملة حرفها األول مهزة وحرفها الثالث لو غريت بني احلركات فجعلتها فتحة يف اهلمزة ومثال فتحة 

تسعة احتامالت فهو يف امليم الثالثة ومهز أنملة ثلث وثالثة أو جعلت األوىل مضمومة والثانية مكسورة فيبقي عندك 

ة يف أصبع األوىل والباء فلك أن تستعمل معها احلركات الثالثة الفتحة والكرسة لها أصبع اهلمزومث ،لغة فصيحة

والضمة وتراوج بينهم فتخرج بتسع لغات كلها صواب ثم لك يف أصبع عارشة وهي أن تقول أصبوع كل ذلك 

  .فصيح ومهز أنملة ثلث وثالثة التسع يف أصبع واختم بأصبوع طيب هذه فائدة لغوية

اهلل جيعل الساموات عىل أصبع واألراضني عىل أصبع، والشجر عىل أصبع، والثرى عىل أصبع  قال إنا نجد أن"

يعني أنه  :"حتى بدت نواجذه ملسو هيلع هللا ىلصأنا امللك، فضحك النبي  –عز وجل  -أي اهلل  -:وسائر اخللق عىل أصبع، فيقول

ما قدروا اهلل حق قدره ثم قرأ و. تبسم تبسام بليغا حتى ظهرت النواجذ حتى بدت نواجذه تصديقا لقول احلرب

واجلبال ":يث يف الصحيحني ويف رواية ملسلمألن هذا احلد :ويف رواية ملسلم .واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة

جيعل الساموات عىل أصبع واملاء "ويف رواية للبخاري . "والشجر عىل أصبع ثم هيزهن فيقول أنا امللك أنا اهلل

يطوي اهلل الساموات يوم "وملسلم عن ابن عمر مرفوعا . أخرجاه "عىل أصبعوالثرى عىل أصبع وسائر اخللق 

القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا امللك أين اجلبارون أين املتكربون ثم يطوي األراضني السبع ثم 

  "يأخذهن بشامله ثم يقول أنا امللك أين اجلبارون أين املتكربون

حق عىل حقيقتها وال تستدعي وهذه الروايات  -عز وجل -متأل القلب تعظيام هلل  ياتيا هلا من روا -اهلل أكرب 

أي لون من ألوان التمثيل والتشبيه فإن بعض الناس إذا سمع مثل هذه األحاديث استشنع وأصابه رعدة كام مر بنا 

لكن من عرف اهلل علم أن هذه أسامء وأن احلقائق يف فوائد باب مىض وسبب ذلك أنه يتبادر إىل ذهنه لوثة التشبيه 

له يد يقبض هبا  -سبحانه وتعاىل  -خمتلفة فحتى لو اتفقت األسامء لكن املسميات خمتلفة لكن ذلك يدل عىل أن اهلل 

ال ندرك كنهها وال كيفيتها لكننا نثبت حقيقتها وليس من الزم إثبات  -سبحانه وتعاىل  -ويطوي وله أصابع 

  .إدراك كيفيتها ال تالزم بني القضيتني نثبت ما أثبت اهلل لنفسه وما أثبت له نبيه حقيقتها

ما قال ربنا له قبضة له صفة  :قلنا ،"واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة": -سبحانه وتعاىل  -فإذا قال اهلل 

صفة الطي فهو يطوي،  من صفات اليد والساموات مطويات بيمينه فنثبت له أو ليده الكريمة :والقبضة، القبضة

يذكر ذكر  ملسو هيلع هللا ىلصلربه، وحينام يقول النبي  ملسو هيلع هللا ىلصفإننا نثبت ما أثبت النبي  "يأخذهن هيزهن" ملسو هيلع هللا ىلصوحني يقول نبينا 
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صىل اهلل عليه  -فإن رشوط القبول قد اجتمعت يف كالم اهلل وكالم نبيه  ملسو هيلع هللا ىلصوال عىل كالم نبيه ، األصابع فكذلك

 -:فرشوط قبول اخلرب –وسلم 

 أعلم بربه ملسو هيلع هللا ىلصواهلل تعاىل أعلم بنفسه وبغريه ونبيه  العلم املنايف للجهل :أوهلا -

 صادق مصدوق ملسو هيلع هللا ىلصواهلل تعاىل أصدق قيال ونبيه  الصدق املنايف للكذب: ثانيا -

  .ي  أفصح الناس فليس فيه فهاهة وال عم  ملسو هيلع هللا ىلصأحسن حديثا ونبيه  -سبحانه وتعاىل  -واهلل  البيان: الثالثة -

 .أنصح األمة لألمة ملسو هيلع هللا ىلصفنبينا  النصح ملسو هيلع هللا ىلصنبينا وهو يتعلق ب: والرابع -

وال التجني عليه بأنواع  ،وال تأويله ،ومل جيز رده ،فإذا اجتمعت هذه األسباب األربعة لزم قبول اخلرب 

أنه حق عىل  التي سلكها أهل التأويل من املتكلمني فنثبت ما أثبت الرب لنفسه معتقدين ،التأويالت الباطلة

ضحك من قول احلرب يعني  ملسو هيلع هللا ىلصا شقي أهل التأويل هبذه األحاديث وقالوا إن النبي وهلذ؛ حقيقته وال نشقى هبا

استهجانا له ألن اليهود أهل جتسيد وما رأوا أن يف احلديث الترصيح بقوله تصديقا لقول احلرب هكذا قال ابن 

 - هذا كله ضحك استهجانا وازدراء لقول احلرب ملسو هيلع هللا ىلصمسعود ريض اهلل عنه فكيف يأيت هؤالء ليقولوا إن النبي 

من شؤم املقدمات الفاسدة وإال فال مانع من هذا األمر ما دام قد صح به اخلرب فإننا نعتقده وأنه حق  -والعياذ باهلل 

 . كام أخرب نؤمن باملعنى -سبحانه وتعاىل  -عىل حقيقته لكن عقولنا ال تطيق إدراك كيفيته فاهلل 

 -فال جييبه أحد  "أنا امللك أنا اجلبار أين ملوك األرض"يقبض األراضني ويطوي الساموات وينادي سبحانه 

  يعتقدفهذا يدل عىل كامل عظمته سبحانه وجاللته وقدره الذي ال يقدر فيجب عىل املؤمن أن  -سبحانه وبحمده 

 .ويف احلديث مسائل كثرية وتفصيالت ليس هذا أوان طرحها -سبحانه وتعاىل  -هذا يف حق ربه  

، إهنا غري حمفوظة شاذةفإن بعض الرشاح قد قال عن هذه اللفظة ؛ "ثم يأخذهن بشامله" مما يشكل قوله لكن 

والصحيح أهنا ، فقال إن هذه اللفظة الشامل غري حمفوظة؛"وكلتا يديه يمني مباركة " ملسو هيلع هللا ىلصواستدل بقول النبي 

وكلتا يديه يمني مباركة مراده أن شامل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوإنام قال النبي  ؛بالسند الصحيح ملسو هيلع هللا ىلص لفظة ثابتة مروية عن النبي

ليست كشامل املخلوقني فاهلل تعاىل له يدان كريمتان يمني وشامل لكن شامله ليست كام املخلوقني املخلوقون يف 

أن يتوهم متوهم هذا النقص نزه اهلل عن  ملسو هيلع هللا ىلصالغالب تكون الشامل أنقص وأضعف من اليمني فلام خيش النبي 

ما الساموات السبع واألرضون  ": ثم قال وروي عن ابن عباس قال  ،"ديه يمني مباركةوكلتا ي"ذلك وقال 

 @59:25@ "السبع يف كف الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم 

هي أقرب سامء إىل  :السامء الدنيا:  "بني السامء الدنيا والتي تليها ":مسعود قال  وعن ابن-:ثم قال املصنف

مخسامئة عام وبني كل سامء مخسامئة عام، وبني "، يعني الثانية  :والتي تليها، األرض وهلذا سميت دنيا لدنوها 

السامء السابعة والكريس مخسامئة عام، وبني الكريس واملاء مخسامئة عام، والعرش فوق املاء واهلل فوق العرش ال 
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 [12[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

بن مهدي عن محاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد اهلل ورواه بنحوه أخرجه ا "خيفى عليه يشء من أعاملكم

أيضا ممن رواه ممن روى هذا  قال وله طرق،   -رمحه اهلل  -املسعودي عن عاصم عن عبد اهلل قاله احلافظ الذهبي 

حيح وقال اهليثمي رجاله رجال الص احلديث الدارمي وابن خزيمة والطرباين والبيهقي واخلطيب البغدادي، 

فكام ترون أن هذا احلديث الذي يبني خلق الساموات الطباق واألقطار التي بينها حديث احتمله وصححه الذهبي 

  .أهل اإلسالم ورواه طبقات من املحدثني يف مصنفاهتم وصححوه بحمد اهلل

 

 : قال ملسو هيلع هللا ىلصوهو عمه  :ثم قال وعن العباس بن عبد املطلب

بينهام  ": اهلل ورسوله أعلم ، قال : قلنا  "سامء واألرض ؟ هل تدرون كم بني ال ": ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

مسرية مخسامئة سنة ، ومن كل سامء إىل سامء مسرية مخسامئة سنة ، وكثف كل سامء مسرية مخسامئة سنة ، وبني السامء 

 - -وتعاىل سبحانه  - -بني أسفله وأعاله كام بني السامء واألرض ، واهلل  _الذي هو املاء _السابعة والعرش بحر

 .أخرجه أبو داود وغريه  "فوق ذلك ، وليس خيفى عليه يشء من أعامل بني آدم 

واملقصود هبم محلة  ،ولكن املصنف مل يذكر ها هنا ذكر األوعال ،هذا احلديث يعرف بحديث األوعال [:الرشح]

وابن  ،والرتمذي ،اإلمام أمحد ،فقد رواه أيضا إىل جانب أيب داوود ؛خمتلف فيهوحديث األوعال ، العرش الثامنية 

حسن  ،وهو ممن رشح الرتمذي ،وقال ابن العريب ،وأقره الذهبي ،وصححه احلاكم ،وقد حسنه الرتمذي ،ماجة

فهذا يدل عىل أن األمة  ؛وابن القيم ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وصححه اجلوزقاين ،واحتج به ابن خزيمة ،صحيح

فيجب علينا . سافات بني الساموات وكثف كل سامءهذا احلديث حديث األوعال الذي فيه ذكر املأيضا احتملت 

أن نعتقد ما دلت عليه هذه األحاديث من عظم خلق الساموات واألرض، وأعظم من ذلك الفائدة الكربى وهو 

عز وجل  -ت العلو املطلق هلل بذاته فوق خملوقاته فإن قارئ هذا احلديث يفهم منه إثبا -عز وجل  -إثبات علو اهلل 

بذاته فذاته فوق كل يشء كام قال عن نفسه هو الظاهر وفرسه  -سبحانه وتعاىل  -فكام أنه عيل بصفاته هو عيل  -

فله العلو املطلق يف ذاته وأسامئه  "اللهم أنت الظاهر فليس فوقك يشء": بقوله –صىل اهلل عليه وسلم  -نبيه 

 .مناسبان جدا للباب ملا يشعران من عظمة الرب وجالله وعلوه عىل خملوقاته واحلديثان*وصفاته وأفعاله 

 ونستفيد فوائد عدة منها: -

 .بيان عظمة الرب وجالله سبحانه منما تقدم  -

فهم  ؛الذين يؤمنون بكون ليس له خالق عظم األجرام الساموية، والرد عىل املالحدةونستفيد منه أيضا  -

يقولون ليس ثم إال فضاء جمرات تقاس بالسني الضوئية ال إشكال ال اعرتاض عىل هذا هي ال شك تقاس بالسني 
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 [13[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

له  -سبحانه وتعاىل  -لكن اهلل تعاىل فوق اجلميع هذا الذي نعتقده، ومن إيامننا بالغيب أن نعتقد أن ربنا  ،الضوئية

 العرش هو سقف املخلوقات واهلل فوق العرش  العلو املطلق وأن

 .علوا ذاتيا -سبحانه وتعاىل  -علو اهلل كذلك مما نستفيده إثبات -

ومن سار عىل  الرد عىل نفاة العلو ونفاة العلو هم اجلهمية، واملعتزلة، واألشاعرةوبناء عليه نستفيد  -

 عام يقولون، بينام الرشع والعقل والفطرة واإلمجاع طريقتهم فإن منهم من يقول بحلول اهلل يف كل مكان تعاىل اهلل

كله يدل عىل علو اهلل فوق سامواته حتى قال بعض علامء الشافعية إن يف القرآن العظيم أكثر من ألف دليل يدل عىل 

 .علو اهلل بذاته، ومنهم من قال فيه ألفي دليل

 فيه مسائل .......نختم بذكر املسائل: 

ةم  }: تفسري قوله تعاىل: األوىل- يمامم
قم مم الأ وأ ُتُه يم بأضم يًعا قم

م
ُض مجم مرأ األأ  .{وم

 ملسو هيلع هللا ىلصوقد فرسها لنا من ال ينطق عن اهلوى  :[الرشح ] 

 .مل ينكروها ومل يتأولوها  - ملسو هيلع هللا ىلص -أن هذه العلوم وأمثاهلا باقية عند اليهود الذين يف زمنه : الثانية  -

وإثبات صفاته مما بقي يف كتبهم  -عز وجل  -نعم يعني هذه العلوم التي تتضمن إثبات علو اهلل  :[الرشح ] 

ة كاملعتزلة جيدوهنا عندهم ومع ذلك مل ينكروها ومل يأولوها كام صنع بعض املنتسبني إىل اإلسالم من أهل القبل

 .واجلهمية ومن وافقهم

 .صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك - ملسو هيلع هللا ىلص -أن احلرب ملا ذكر للنبي : الثالثة -

تصديقا ملا قال احلرب ثم استشهد النبي "حتى بدت نواجذه  ملسو هيلع هللا ىلصفضحك النبي "نعم لقول ابن مسعود  :[الرشح ] 

  .باآلية ملسو هيلع هللا ىلص

 .ملا ذكر احلرب هذا العلم العظيم - ملسو هيلع هللا ىلص -وقوع الضحك من رسول اهلل : الرابعة -

  .تعجبا وتصديقا ملوافقة ما عنده ما جاء به القرآن ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الضحك منه  :[الرشح ] 

 .الترصيح بذكر اليدين ، وأن الساموات يف اليد اليمنى ، واألرضني يف األخرى : اخلامسة  -

وهذا قد جاء يف رواية الصحيحني عند البخاري ومسلم وما انفرد به أحدمها عن اآلخر فلله تعاىل يدان  :[الرشح ] 

 .حقيقيتانكريمتان 

 .الترصيح بتسميتها الشامل : السادسة  -

 ملسو هيلع هللا ىلصوقلنا إن من قال إهنا غري حمفوظة فقوله مرجوح وإنام قال النبي  "بشامله"نعم لقوله يف رواية مسلم  :[الرشح ] 

 أنقص منحتى يدفع توهم من توهم أن الشامل يف حق اخلالق كالشامل يف حق املخلوق  "وكلتا يديه يمني مباركة"
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 [14[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 .اليمني فكلتا يديه يمني مباركة 

 .ذكر اجلبارين واملتكربين عند ذلك: السابعة -

يقول أين اجلبارون أين املتكربون هؤالء الذين خيرجون عن طورهم ويظنون يف أنفسهم ما  -اهلل أكرب - :[الرشح ] 

وعظة ممن ارون أين املتكربون فام أعظمها مليس هلم أين هم يف ذلك اليوم ال جييبه أحد أنا امللك أنا اجلبار أين اجلب

 .وقع يف نفسه يشء من ذلك

 ."كخردلة يف كف أحدكم  ": قوله : الثامنة -

 .يعني أن هذا التشبيه يف بيان حقر املخلوقات بالنسبة إىل الكريس أو العرش :[الرشح ] 

 .عظم الكريس بالنسبة إىل السامء: التاسعة -

  .نعم ألنه قد وصفه يف رواية ابن جرير كدراهم سبعة ألقيت يف ترس :[ح الرش] 

 .عظم العرش بالنسبة إىل الكريس: العارشة -

  .اهلل أكرب ألنه وصفه يف حديث أيب ذر بأنه كحلقة من حديد ألقيت يف فالة بني ظهراين فالة :[الرشح ] 

 .أن العرش غري الكريس واملاء  :احلادية عرشة  -

  .ألنه مجع بينهام فال يكون هذا هو هذا :[الرشح ] 

 .كم بني كل سامء إىل سامء: الثانية عرشة  -

 .بأنه مخسامئة سنة ملسو هيلع هللا ىلصبينه النبي  :[الرشح ] 

 .كم بني السامء السابعة والكريس : الثالثة عرشة -

 .ريس واملاء كم بني الك: الرابعة عرشة  -

 .أن العرش فوق املاء : اخلامسة عرشة -

  .والعرش فوق ذلك :[الرشح ] 

 .أن اهلل فوق العرش : السادسة عرشة  -

 .واهلل فوق ذلك -سبحانه وبحمده  - :[الرشح ] 

 .كم بني السامء واألرض : السابعة عرشة  -

 .بني أيضا أهنا مخسامئة عام :[الرشح ] 

 .كثف كل سامء مخس مائة سنة: الثامنة عرشة -

  .أن البحر الذي فوق الساموات أسفله وأعاله مخس مائة سنة: التاسعة عرشة -

 .هذا، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


