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 ٱ ٻ ٻ

 عشر تاسعلاالدرس 

 -: ف وصحبف أمجعنيـاحلؿد هلل رب العودني، والصالة والسالم عذ أرشف األكبقوء وادرشؾني، كبقـو حمؿد، وعذ آل

 -قول ادصـػ رمحف اهلل :- 

  )فربام أدركه الشهاب قبل أن يلقوها وربام ألقاها قبل أن يدركه فوكذب معها مائة كذبة( 

فرمل اهلل ( فلتبعف صفوب ثوقى ) مـػصؾي مـ الـجقم، واألجرام السامويي حترق الشقوضني هل أجزاء  "الشهاب"

شبحوكف وتعوىل اجلـ والشقوضني هبذه الشفى فتحرقفؿ وهذا الشفوب الذي يصقب عذ همالء اجلـ مسسقل 

 كؼطع السـد والسؿع ربام أدركف قبؾ أن يؾؼل الؽؾؿي ف

كف حتك تبؾغ السوحر أو الؽوهـ هذا حمتؿؾ وهذا حمتؿؾ واعؾؿقا أن الرمل و ربام متؽـ مـ إلؼوئفو إىل مـ دو

وذلؽ مـ إرهوصوت كبقتف فؼد كوكً اجلـ تسسق السؿع ويصعدون يف  ملسو هيلع هللا ىلصبولشفى قد كثر قبقؾ بعثي الـبل 

ذا وأن واهلل تعوىل قد أقدرهؿ عذ ه، أجقاز الػضوء ويؿدون السحرة والؽفـي بام يبؾغفؿ بام  تتؽؾؿ بف ادالئؽي 

حػظً السامء لؽل ال يتطرف إىل القحل أدكك تدخؾ  ملسو هيلع هللا ىلصيصعدوا يف ضبؼوت اجلق هبقئي ال كعؾؿفو فؾام بعٌ الـبل 

وأكو كـو كؼعد مـفو  }، {وأكو دسـو السامء فقجدكوهو مؾئً حرشو صديدا وصفبو  }  ملسو هيلع هللا ىلصقول اهلل تعوىل حوكقو عـ اجلـ  

فحػظً السامء زمـ الـبقة حػظو لؾقحل الذي تؽػؾ اهلل  {دا مؼوعد لؾسؿع فؿـ يستؿع اآلن جيد لف صفوبو رص

 تعوىل بف فؾؿ يستطقعقا أن يصؾقا دو كوكقا يصؾقن إلقف، 

و هلذا دو صعروا هبذا األمر فـودوا وقولقا وقع يف األمر يشء فصوروا يبحثقن يف األرض حتك وصؾً ضوئػي مـفؿ 

يؼرأ الؼرآن ويصيل فعرفقا السبى وأكزل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصإذا بولـبل مرجعف مـ ثؼقػ و ملسو هيلع هللا ىلصإىل وادي كخؾي حقٌ كون الـبل 

وإذ رصفـو إلقؽ كػرا مـ اجلـ يستؿعقن الؼرآن فؾام حرضوه قولقا أكصتقا فؾام قيض ولقا إىل  }: -عز وجؾ -

 قولقا يو ققمـو إكو شؿعـو كتوبو أكزل مـ بعد مقشك مصدقو دو بني يديف هيدي إىل احلؼ وإىل }، {ققمفؿ مـذريـ 

فلمـ مـفؿ مـ أمـ وكػر مـفؿ مـ  ملسو هيلع هللا ىلصفوكتشػً اجلـ أكف قد حصؾ يشء عظقؿ وهق بعثي حمؿد  {ضريؼ مستؼقؿ 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصكػر موذا بعد وفوة الـبل 

كوكقا عؾقف ألهنؿ عوودوا إمداد الؽفـي  إىل مواألمر حمتؿؾ وربام عودوا هل عادت اجلن تسسق السمع أم ال؟ 

أهؾ  ، صؾ ادؼصقد مـ حػظ القحل فال موكع أن يرجع األمر إىل مو كون عؾقفوالسحرة بام كوكقا يؿدوهنؿ بف وقد ح
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اجلوهؾقي كوكقا إذا رأوا صفوبو ثوقبو يف السامء قولقا ولد عظقؿ أو موت عظقؿ يظـقن أن ثؿ عالقي بني هذا األمر وبني 

قت عظقؿ أو حقوتف الشؿس والؼؿر تـؽسػون د ووالدة عظقؿ أو مقتف كام كوكقا يظـقن أن اخلسقف والؽسقف 

 (إال مـ خطػ اخلطػي فلتبعف صفوب ثوقى ) هذه العالقي، وتبني أن األمر كون حلػظ السامء  ملسو هيلع هللا ىلصفـػك الـبل 

يعـل  يؽذب السوحر أو  فربام أدركه الشهاب قبل أن يلقوها وربام ألقاها قبل أن يدركها فوكذب معها مائة كذبة

 وجيعؾ هلو رواجو عـد الـوس فامذا يؼع؟  الؽوهـ معفو موئي كذبي لؽل يؽزهو ويضخؿفو

يعـل هذه الؽؾؿي التل هل كؾؿي حؼ خؾطفو حتك بؾغ ادجؿقع فوقال ألوس قد قال لنا يوم كذا كذا, كذا وكذا؟ 

يتحدث الـوس يستدلقن هبذا احلؼ الؼقؾ عذ إثبوت البوضؾ الؽثر فقؼقل قوئؾفؿ ألقس يعـل مو موئي كؾؿي فحني 

كذا وكذا يقم كذا وكذا؟ فقصدق بتؾؽ الؽؾؿي التل شؿعً مـ السامء يعـل بسبى تؾؽ الؽؾؿي  الؽوهـ قد قول لـو

 القحقدة قبؾ ققلف يف التسعي والتسعني البوضؾي

 

 طوب إذا هذا احلديث يفرس اآلية السابقة ومناشبته هلذا الباب ظاهرة 

ء شامع كالم الرب شبحوكف وتعوىل ومو يؾحؼفؿ مـ إذا فقفو مو يلرس ادالئؽي الؽرام العظوم مـ التلثر البؾقغ مـ جرا 

اخلضعون والذل واإلخبوت هلل عز وجؾ فػل هذا دلقؾ عذ أكف ال يدعك غر اهلل وأن مـ دعك ادالئؽي فؿـ دوهنؿ 

 يف الؼقة واخلؾؼي ففق مرشك بوهلل العظقؿ ففذا وجف إيراد ادصـػ رمحف اهلل هلذا احلديٌ

 

  عدة: واحلديث يستفاد منه فوائد 

 مـفو مو أشؾػـوه والرد عذ ادرشكني، وإبطول تقشؾفؿ بوألولقوء والصوحلني  -

 ويدل عذ عظؿ صلن الرب شبحوكف وتعوىل -

 ويدل أيضو عذ إثبوت صػي الؽالم هلل شبحوكف وتعوىل كام تؼدم وإثبوت صػي العؾق هلل شبحوكف وتعوىل -

 وأهنام مبـقون عذ الؽذب يف األعؿ األغؾى امو ذمفويدل أيضو عذ بطالن السحر، والؽفوكي،  -

  

 ريض  -بـ شؿعون الؽاليب األكصوري  ثم أردف ادصنف رمحه اهلل حديث أيب هريرة بحديث النواس

  –اهلل عـف 
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و هذا دلقؾ عذ أن قضوؤه كالم إكام ": )إذا أراد اهلل تعاىل أن يوحي باألمـر تكلـم بالوحيملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رشول اهلل 

ء إذا أردكوه أن كؼقل لف كـ فقؽقن وهذه اجلؿؾي األوىل تػ ر اجلؿؾي األوىل مـ حديٌ أيب هريرة ألكف قد أمركو لم

 إذا أراد اهلل تعاىل أن يوحي باألمـر تكلـم بالوحي "قول فقف إذا قه اهلل األمر وهـو بني بلن قضوؤه بؽالمف

ن الساموات تسؿع ألن اهلل شبحوكف وتعوىل قد و هذا دلقؾ عذ أ" أخذت السمـاوات منه رجفة ـ أو قال رعدة

اهلل فنن  أعطك كؾ خؾؼ مو خيصفؿ فال يؼقلـ قوئؾ ألقسً السامء شؼػ حمػقظ مبـقي؟ كقػ تسؿع؟ فقؼول مو ادوكع

و إن مـ صقئو إال يسبح "تعوىل أودع كؾ خؾؼ شؿع يؾقؼ بف فال غرو أن تسؿع الساموات أمل يؼؾ اهلل عز وجؾ 

فضقؼ العطـ ضقؼ الـظر ضقؼ األفؼ ال يتصقرون الؽالم إال بشػتني ولسون  "ػؼفقن تسبقحفؿبحؿده ولؽـ ال ت

هلو مشوعر وأحوشقس أمل يؼؾ عـ أحد  ملسو هيلع هللا ىلصحتك اجلامدات يثبً الـبل  النحييوهلقات يغقى عـف مثؾ هذه األدلي 

ورعدة وهذا صؽ مـ جبؾ حيبـو وكحبف فلثبً لف ذلؽ فال عجى أن تسؿع الساموات وال عجى أن يؾحؼفو رجػي 

الراوي والرجػي والرعدة بؿعـك متؼورب تعـل معـك االضطراب ادصحقب بخقف ورعى خقفو مـ اهلل عز 

 ـ صديدة  "وجؾ

إذا مقز بني الساموات وأهؾفو ألقس كذلؽ " . فإذا شمع ذلك أهل الساموات صعقوا-عز وجل  -خوفًا من اهلل 

 أو:  "هؿ ادالئؽي الؽرام صعؼقاوؽ أهؾ الساموات فولساموات أخذهتو رجػي ورعدة فنذا شؿع ذل

إذا أول خز يؽقن وجزيؾ اشؿفو ممخر فؿعـك ذلؽ أن "،خروا شجدًا. فوكون أول من يرفع رأشه جزيل

ادالئؽي الؽرام ختر غشقو ومجقعفؿ بام فقفؿ جزيؾ إال إن جزيؾ عؾقف السالم لػضؾف يؽقن أول مـ يرفع رأشف 

 القصػ جلزيؾ الرأس  وهذا فقف إثبوت هذا

فوكلمه اهلل من وحوه بام أراد, ثم يمر جزيل عذ ادالئكة, كلام مر بسامء شأله مالئكتها: ماذا قال ربنا يا جزيل؟ 

يعـل موذا يؼقلقن؟ قول احلؼ وهق "فوقول جزيل: قال احلق وهو العغ الكبر فوقولون كلهم مثل ما قال جزيل.

كلن ( حتك إذا فزع عـ قؾقهبؿ قولقا موذا قول ربؽؿ قولقا احلؼ )ؽ الضامئر يف اآليي العيل الؽبر وهذا يػ ر ل

احلديٌ يػصؾ مو يف اآليي بؿعـك أن ادالئؽي تؼقل جلزيؾ موذا قول ربؽؿ فقؼقل جزيؾ قول احلؼ فتؼقل ادالئؽي 

  "ذلؽقول احلؼ فقصدق مو أخز اهلل بف قولقا احلؼ وهق العيل الؽبر وقد تؼدم بقون 

يعـل إىل حقٌ أمر اهلل عز وجؾ مـ شامء أو أرض " (. -عز وجل  -قال  فونتهي جزيل بالوحي إىل حوث أمره اهلل 

فنن شودة ون أرشف ادالئؽي وشقد ادالئؽي بام أمره اهلل تعوىل بف ألن جزيؾ عؾقف السالم هق ادقكؾ بولقحل وهلذا ك
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، فجزيؾ مقكؾ بحقوة افقؾ وشقودهتؿ تؾؽ ألهنؿ مقكؾقن بوحلقوةادالئؽي ثالثي جزائقؾ، وومقؽوئقؾ، وإرس

ومقؽوئقؾ مقكؾ بحقوة الـبوت، وإرسافقؾ مقكؾ بحقوة األبدان وأي هذه الثالثي أرشف الؼؾقب وكذلؽ الؼؾقب، 

 كو، أوحقـو إلقؽ روحو مـ أمركو مو كـً تدري مو الؽتوب وال اإليامن ولؽـ جعؾـوه كقرا هندي بف مو كشوء مـ عبود

مـ كون  }أيضو عذ محؼ القفقد فنهنؿ يعتزون جزيؾ عؾقف السالم عدوهؿ مـ ادالئؽي يعودون جزيؾ: ـووهذا يدل

بئس مو اختوروا ألكػسفؿ، وإكام أبغضقه ألكف  {اهلل عدو لؾؽوفريـ فنن  عدوا هلل ومالئؽتف ورشؾف وجزيؾ ومقؽول

وجؾ عذ مـ خولػ أمره ضقى إذا هذا احلديٌ كسوبؼف يدل عذ  ويـزل بعؼقبي اهلل عز تثالهق الذي حيؾ هبؿ اد

عظؿ خقف ادالئؽي مـ اهلل عز وجؾ وأن مـ دعك ادالئؽي فؿـ دوهنؿ فؼد وقع يف الرشك األكز ادخرج عـ ادؾي 

 .ويستػود مـف مو اشتػقد ممو شبؼف مـ األحوديٌ 

 ..لنستمع اآلن إىل ادسائل ادرتبة عذ هذا الباب 

 ءة ادتـ [] قرا

احلؿد هلل رب العودني، والصالة والسالم عذ أرشف األكبقوء وادرشؾني كبقـو حمؿد وعذ آلف وصحبف أمجعني، الؾفؿ   

 عؾؿـو بام يـػعـو، واكػعـو بام عؾؿتـو، وزدكو عؾام كوفعو الؾفؿ اغػر لـو ولشقخـو أمجعني قول 

 فقف مسوئؾ:

 األوىل: تػسر اآليي.  -

 كعؿ وقد تبني تػسر اآليي مـ شقرة شبل] الرشح [: 

الثوكقي: مو فقفو مـ احلجي عذ إبطول الرشك، خصقصًو مـ تعؾؼ عذ الصوحلني، وهل اآليي التل ققؾ: إهنو تؼطع -

 عروق صجرة الرشك مـ الؼؾى. 

هؿ أعظؿ الصوحلني خؾؼو وكزا ] الرشح [: ال صؽ هذه احلجي البولغي التل أصور إلقفو ادصـػ هل أن ادالئؽي 

وعظام ومع ذلؽ هذا حوهلؿ مع رهبؿ فنذا كون هذا حوهلؿ وأهنؿ يعظؿقن اهلل عز وجؾ وخيضعقن لف فؿـ دوهنؿ مـ 

 بوب أوىل فال جيقز التعؾؼ بلحد مـ الصوحلني فضال عـ غر الصوحلني

َؼَّ َوُهَق ا- َؽبُِر( )الثولثي: تػسر ققلف: ) َقوُلقا احلح َعيِلُّ الح  (. 25لح
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 ] الرشح [: تػسر ققلف وقد تبني بوحلديثني بعده أن هذا ممو تساجعف ادالئؽي فقام بقـفو مـ كالم 

 الرابعي: شبى شماهلؿ عـ ذلؽ.-

 .] الرشح [: أهنؿ عؾؿقا أن جزيؾ قد أوحك إلقف ربف بؽالم فقسللقن ذلؽ مـ بوب ضؾى العؾؿ

 اخلومسي: أن جزيؾ هق الذي جيقبفؿ بعد ذلؽ بؼقلف: )قول كذا وكذا(. 

 ] الرشح [: و هذا مو أفوده حديٌ الـقاس بـ شؿعون 

 السودشي: ذكر أن أول مـ يرفع رأشف جزيؾ.

 فضقؾتف اخلوصي  منح بف يف حديٌ الـقاس ويدل عذ ] الرشح [: هذا أيضو

 السوبعي: أهنؿ يؼقلقا ألهؾ الساموات كؾفؿ، ألهنؿ يسللقكف.

 ] الرشح [: إذا هذا ممو جيري بني جزيؾ وأهؾ الساموات فقخزهؿ بلن اهلل تعوىل قول احلؼ وهق العيل الؽبر

 الثومـي: أن الغم يعؿ أهؾ الساموات كؾفؿ.

 ] الرشح [: وهذا منح بف يف احلديٌ 

 التوشعي: ارجتوف الساموات لؽالم اهلل.

 ] الرشح [: أخذت الساموات رجػي أو رعدة

 العورشة: أن جزيؾ هق الذي يـتفل بولقحل إىل حقٌ أمره اهلل.

 ] الرشح [: دو ختؿ بف حديٌ الـقاس بـ شؿعون حقٌ يـتفل بف إىل مو أمره اهلل

 حلوديي عرشة: ذكر اشساق الشقوضني. ا

 قف إثبوت اشساق الشقوضني لؾسؿع ] الرشح [: و هذا قد جوء يف احلديٌ الذي قبؾ حديٌ أيب هريرة فػ

 الثوكقي عرشة: صػي ركقب بعضفؿ بعضًو. -
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هو عـ مـ قبؾف فربام كون مـ قبقؾ ] الرشح [: كعؿ كام وصػفو شػقون بـ عققـي والذي يظفر أن شػقون رمحف اهلل تؾؼو 

ادسؾسؾ، ولعؾؽؿ تعرفقن ادسؾسؾ يف عؾؿ احلديٌ ادسؾسؾ هق أن يتقاضل الرواة عذ لػظي أو حركي يلخذهو 

ففذا يسؿك تسؾسؾ وقد يؽقن التسؾسؾ بولؼقل، وقد يؽقن بولػعؾ أمو  ملسو هيلع هللا ىلصبعضفؿ عـ بعض إىل مـتفوه إىل الـبل 

بقون ففذا يسؿك إدراجو وقد يؽقن اإلدراج يف أول احلديٌ أو وشطف أو أخره إذا أتك الراوي بؾػظ مـ عـده لؾ

 وهذا مبسقط يف عؾؿ مصطؾح احلديٌ

 الثولثي عرشة: إرشول الشفى.-

 ] الرشح [: ولذلؽ لؼتؾ الشقطون ال دو كوكً تظـف العرب يف اجلوهؾقي أن ذلؽ حلقوة عظقؿ أو دقتف 

 رابعي عرشة: أكف تورة يدركف الشفوب قبؾ أن يؾؼقفو، وتورة يؾؼقفو يف أذن ولقف مـ اإلكس قبؾ أن يدركف.ال-

 ] الرشح [: إذا كام جوء يف حديٌ أيب هريرة تورة يتؿؽـ مـ إلؼوءهو وإيصوهلو إىل مـ حتتف وتورة حيول بقـف وبني ذلؽ

 األحقون. اخلومسي عرشة: كقن الؽوهـ يصدق بعض-

] الرشح [: مـ أيـ أتوه الصدق؟ مـ هذه الؽؾؿي التل اشسقً مـ السامء ومو يصدق مـ بوب االتػوق كام يؼول 

فقغس بف مـ يغس ويؽقن اهلل عز وجؾ قد أجرى ذلؽ ابتالء، يعـل بعض ادتؼقلني وادتفقكني الذيـ يرمجقن 

 ؽ مـ بوب االبتالء لؾـوس، بولغقى ربام قولقا ققال فققع بعض مو قولقا فقؽقن ذل

إىل ركـ صديد ويعؾؿ أكف ال يعؾؿ مـ الساموات واألرض إال اهلل فال خيولطف صؽ أن ال أحد  يمويأمو ادممـ الذي 

 يتؿؽـ مـ ذلؽ 

ممو تشقعف بعض وشوئؾ اإلعالم مـ السويٍ لبعض ادـجؿني ولبعض  - معرش اإلخقان -وهلذا يـبغل احلذر 

عذ أهؾ اإلشالم والقؼني أن فنن  خرهآصدقً وإىل  وكبقءاتفكذا وكذا  وكبقءاتفجؿ فالن هؽذا ادقاقع فقؼول ادـ

يعؾؿقا إن كون قد وقع يشء مـ ذلؽ فنكام هق بوالشتعوكي بولشقوضني مـ مسسقل السؿع وخيؾطفو بلضعوففو مـ 

 بودغقبوت الؽذب، وإمو أن يؽقن قد وقعً اتػوقو فال يعقل عؾقفؿ وال يتعؾؼ هبؿ يف اإلخبور

 السودشي عرشة: كقكف يؽذب معفو موئي كذبي.-

 ] الرشح [: هذا قد جوء يف احلديٌ أكف خيؾطفو بولؽذب لروج بوضؾف 
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 السوبعي عرشة: أكف مل يصدق كذبف إال بتؾؽ الؽؾؿي التل شؿعً مـ السامء.-

و خؾط بتؾؽ الؽؾؿي التل شؿعً مـ السامء، وهذا يف احلؼقؼي يعطقـو معـك ] الرشح [: كعؿ أكف مل يصدق كذبف إال د

أعؿ وأوشع وهق أن يػفؿ اإلكسون قوعدة كؾؿي حؼ أريد هبو بوضؾ أكف ربام ققؾ صئ مـ احلؼ ومزج بولبوضؾ لروج 

البوضؾ كال عؾقف أن فعذ ادممـ البسقط أن يؿقز احلؼ فقؼر احلؼ ويرد البوضؾ وال يؽتػ بدمٍ احلؼ بولبوضؾ لؼبقل 

األعؿدة الصحػقي  يؿؾمونيؿقز مو يؾؼك عؾقف ويػرز ويػحص ويستـر بـقر اهلل عز وجؾ فؽؿ مـ ادتحدثني الذيـ 

أو يصـػقن الؽتى ويؼقلقن حؼو ويؼقلقن فقام يؼقلقن صئ مـ احلؼ وذلؽ لسويٍ البوضؾ كام يؼول دس السؿ يف 

ال يرد احلؼ الختالضف بولبوضؾ وال يؼبؾ البوضؾ القساكف بوحلؼ بؾ يؿقز العسؾ فعذ ادممـ أن يؽقن يؼظو متـبفو ف

 ويػصؾ  

 الثومـي عرشة: قبقل الـػقس لؾبوضؾ، كقػ يتعؾؼقن بقاحدة وال يعتزون بامئي؟!-

ع أن كسبي احلؼ مـف تؼبؾ البوضؾ ويستفقهيو م كقػ أهنو] الرشح [: كعؿ يشر الشقخ رمحف اهلل إىل الـػقس ادـحرفي 

واحد بودوئي ففذا يقجد عـد بعض الـػقس الضعقػي ذات األهقاء والشبفوت تتشبٌ هبذا الؼؾقؾ مـ احلؼ لـرش 

 .ثرة ـد الـوس وصقاهده كبؼقي البوضؾ وهق مؾحقظ ع

 قن هبو. التوشعي عرشة: كقهنؿ يؾؼل بعضفؿ إىل بعض تؾؽ الؽؾؿي وحيػظقهنو ويستدل-

 ] الرشح [:يعـل حيتػقن هبذه الؽؾؿي ألهنو مستـدهؿ التل متؽـقا هبو مـ ترويٍ بوضؾفؿ 

 العرشون: إثبوت الصػوت خالفًو ادعطؾي. -

اآليي واحلديثني قد تضؿـو إثبوت صػوت اهلل عز وجؾ ومـفو صػي العؾق هلل شبحوكف وتعوىل الصػي فنن  ] الرشح [:

عؾق الذات التل يـؽرهو اجلفؿقي، واألصوعرة، وغرهؿ مـ كػوة الصػوت وكذلؽ إثبوت صػي الؽالم التل  العظقؿي

يـؽرهو اجلفؿقي، وادعتزلي، ويثبتفو األصوعرة عذ وجف غر القجف الذي يثبتفو عؾقف أهؾ السـي واجلامعي فقجعؾقن 

الم احلؼقؼل هق احلرف والصقت، واحلؼ أن اهلل تعوىل كالم اهلل عز وجؾ هق ادعـك الؼوئؿ يف كػسف، وال يثبتقن الؽ

 يتؽؾؿ بحرف وصقت بؽالم حؼقؼل ولقس جمرد معـك قوئام يف الـػس كام زعؿقا 

 . -عز وجؾ  -احلوديي والعرشون: التنيح بلن تؾؽ الرجػي والغم كوكو خقفًو مـ اهلل -
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 .هلل عز وجؾ اهلل أكز ] الرشح [: كعؿ قد جوء ذلؽ رصحيو خقفو مـ ا

 الثوكقي والعرشون: أهنؿ خيرون هلل شجدًا. -

 ] الرشح [:كام يف احلديٌ أهنؿ خيرون واخلرور هق اهلقي مـ أعذ إىل أشػؾ

 اهلل وشؾؿ عذ كبقـو حمؿد ..وصذ 

 


