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 ٱ ٻ ٻ

 الرابعالدرس 

 

بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ، احلؿد هلل رب افعادغ وصذ اهلل وشؾؿ وبارك ظذ كبقـا حمؿد، وظذ آفف وصحبف أمجعغ 

 افؾفؿ اؽػر فـا، وفشقخـا واحلارضيـ وفقافديـا افؾفؿ آمغ.

 : ،ثم ذكر حديث عتبان 

مات ذم خالؾة   ملسو هيلع هللا ىلصهق ظتبان ابـ مافؽ ابـ ظؿرو ابـ ظجالن األكصاري صحايب مـ أصحاب افـبل  وعتبان:

إػ  ملسو هيلع هللا ىلصأن يصذ فف ذم مقضع اختذه ذم بقتف فؽل يتخذه مصذ ؾلجابف افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصمعاوية وؿد ضؾب مرة مـ افـبل 

 ضؾبتف، 

كف ؿال أخرجاه وافبخاري ومسؾؿ إمامان جؾقالن مـ أئؿة احلديث مـ مها أي افبخاري ومسؾؿ أل :"وهلام"قال 

 إذا:  ملسو هيلع هللا ىلصافتزما ذم ـتابقفام أال يرويا إال ما صح ظـ رشقل اهلل 

 ألكف حديث ضقيؾ، ؾنن اهلل حرم ظذ افـار  قال وهلام يف حديث عتبان:

 بذفؽ وجف اهلل .  ماذا يعـل أال متسف افـار مـ ؟ مـ ؿال ال افف إال اهلل يبتغل حرم عىل النار:

 يعـل أكف ؿاهلا خمؾصا. إذا قوله يبتغي بذلك وجه اهلل:

 

 .: -رمحف اهلل تعاػ -يؼقل ادصـػ 

 -ؿال مقشك يا رب ، ظؾؿـل صقئا أذـرك وأدظقك بف ، ؿال ؿؾ  "ؿال :  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  وظـ أيب شعقد اخلدري ظـ

ال إفف إال اهلل ، ؿال : يا رب ، ـؾ ظبادك يؼقفقن هذا؟ ؿال : يا مقشك فق أن افساموات افسبع وظامرهـ  -يا مقشك 

رواه ابـ حبان واحلاـؿ  "ال اهلل ؽري ، واألرضغ افسبع ذم ـػة ، وال إفف إال اهلل ذم ـػة ، مافت هبـ ال إفف إ

 وصححف 

 -] افؼح [:
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 مجع مـ أهؾ احلديث مـفؿ: هذا احلديث رواه: 

افـسائل ذم ظؿؾ افققم وافؾقؾة وممـ رواه أيضا ابـ حبان ـام ؿال واحلاـؿ، ورواه افبقفؼل أيضا، ورواه  

 أبق كعقؿ، وأبق يعذ، 

ف بعض أهؾ افعؾؿ وضعػف آخرون ؾؼد وممـ صححف ألن هذا احلديث خمتؾػ ذم تصحقحف ؾصحح 

 صححف احلاـؿ وواؾؼف افذهبل، وهذا أمر مفؿ أن يقاؾؼ افذهبل احلاـؿ ذم تصحقحف 

ؾنن احلاـؿ ـام تعؾؿقن ؿد اشتدرك ظذ افصحقحغ أحاديث وؿال إن ما اشتدرـف ظذ ذط افبخاري ومسؾؿ أو 

ذ بعض االشتدراـات وخيافػف ذم أخرى ؾفذا احلديث ؾصار يؼره ظ -رمحف اهلل  -ظذ ذط أحدمها ؾتعؼبف افذهبل 

مما واؾؼ ؾقف افذهبل احلاـؿ ظذ تصحقحف، وممـ صححف ابـ حبان، وممـ صححف أيضا احلاؾظ ابـ حجر، وـذفؽ 

ادـذري وضعػف ؽر همالء األئؿة بسبب أحد رواتف وهق دراج بـ شؿعان الشقام وأن دراجا ؿد رواه ظـ أيب 

عض أهؾ افعؾؿ أن أضعػ ما تؽقن روايتف إذا ـاكت ظـ أيب اهلقثؿ، وافقاؿع أن هذا احلديث فف اهلقثؿ، وؿد ذـر ب

تعاػ أن هذا احلديث حديث صحقح فتصحقح همالء  -إن صاء اهلل  -صقاهد يرتؼل هبا إػ درجة افصحة ؾافغافب 

 ؾــظر ؾقف األئؿة حتك إن مـفؿ مـ وهؿ ذم تضعقػ دراج بـ شؿعان ؾاحلديث صحقح وفف صقاهد ؾ

  ملسو هيلع هللا ىلصؿال رشقل اهلل  "يؼقل:

ـالم افـبقة األوػ: إذن هذا مما أدرــاه  إن مما أدرك افـاس مـ ملسو هيلع هللا ىلصإذن هذا مما يدخؾ ذم ؿقل افـبل  :"قال موسى

 ؿال مقشك مـاجقا ربف"ـالما ظـ كبل اهلل مقشك مـاجقا ربف   ملسو هيلع هللا ىلصمـ ـالم افـبقة األوػ، ؾؼد روى افـبل 

  :"وأدعوك به يا رب علمني يشء أذكرك 

 يعـل أثـل ظؾقؽ وأمحدك بف،  ما معـك أذـرك؟

هق كبل اهلل افؽؾقؿ أحد أويل افعزم مـ افرشؾ أحد اخلؿسة مـ أويل افعزم مـ افرشؾ، وهق أظظؿ أكبقاء  وموسى:

  "بـل إرسائقؾ ؿاضبة، 
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فة أو دظاء ظبادة ؾنن اهلل تعاػ أما افدظاء ؾادؼصقد بف افتقشؾ إفقف شبحاكف وتعاػ إما دظاء مسل "وأدعوك به أذـرك

 ذـرا خاصا يدظقه ويسلفف بف،  -ظز وجؾ  -ؿد ؿال )وهلل األشامء احلسـك ؾادظقه هبا ( ؾطؾب مقشك مـ ربف 

 أحافف ظذ ـؾؿة افتقحقد ادشفقرة،  "قال: قل يا موسى ال إله إال اهلل"

يؼقفقن بصقغة اجلؿع وذم بعض افـسخ  -هلل رمحف ا -هؽذا أوردها افشقخ  :"قال يا رب كل عبادك يؼولون هذا"

أحال ذم ذفؽ ظذ ظبادك ومـ جعؾفا بصقغة اإلؾراد يؼقل أحال بذفؽ ظذ فػظة ـؾ  : يؼقل ؾؿـ جعؾفا يؼقفقن

 وجيقز افقجفان وـالمها ثابت أيضا ذم األصقل يا رب ـؾ ظبادك يؼقل هذا أو يا رب ـؾ ظبادك يؼقفقن 

ـان يطؾب مـ ربف ذـرا ودظاء خاصا ؾألجؾ ذفؽ ؿال يا  -ظؾقف افسالم  -ؾؿقشك ادشار إفقف ـؾؿة افتقحقد  هذا:

 رب ـؾ ظبادك يؼقفقن هذا ال تؼؾقال هلذه افؽؾؿة وفؽـف أراد بقء خيتص بف، 

 -وادؼصقد ظامرهـ يعـل مـ ؾقفـ مـ افعامر شقى اهلل  :"قال يا موسى لو أن الساموات السبع وعامرهن غريي"

  –ظز وجؾ 

 ألن اهلل تعاػ يؼال ذم حؼف إكف ذم افساموات  ومل حيتاج أن يؼول وعامرهن غريي: "راضني السبعواأل"

 -شبحاكف وبحؿده  -وادؼصقد أكف ذم افسامء وذم افساموات يعـل أكف ذم افعؾق أو أكف ؾقق افساموات ؾال صؽ أن اهلل 

 ؾقق شامواتف مستق ظذ ظرصف بائـ مـ خؾؼف 

 افساموات )أأمـتؿ مـ ذم افسامء (  ؾلخز ظـ كػسف أكف ذم

 فمعنى أىه يف السامء

 أي أكف ؾقؿفـ إن أردكا بافساموات افساموات ادبـقة افتل هل افسؼػ ادحػقظ  

 ظذ وجففا تدل ظذ افظرؾقة  "ذم"وإن أردكا بافساموات افعؾق ؾـ  

 ؾال صؽ أن اهلل مقصقف بافعؾق ادطؾؼ، 

 يـزه أن يضاف إػ األراضغ ؾنن األراضغ مـ صلنهـ افسػقل واهلل مـ وصػف أما األراضغ ؾال صؽ أن اهلل تعاػ

 افعؾق ؿال 
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هؽذا ظز وهذا مقضع كادر يرد ؾقف حتديد األراضغ أنهـ شبع ؾغاية ما ذم األمر أن اهلل  :"واألراضني السبع"

ام اشتدل بذفؽ ذم ؿقفف مثؾفـ أي تعاػ ذـر ذم ـتابف ؾؼال: ) اهلل افذي خؾؼ شبع شاموات ومـ األرض مثؾفـ ( ؾرب

 واألراضغ افسبع "مثؾفـ ذم افعدد وفؽـ هذا افؾػظ رصيح ذم افتسؿقة أنهـ شبع، 

وافؽػة هل افتل يقضع ؾقفا افثؼؾ ذم ادقزان وـؾ مقزان فف فسان وـػتان ؾاهلل تعاػ أراد أن يبغ ثؼؾ ال  :"يف كػة

مرهـ مـ ادالئؽة وشائر خؾؼ اهلل شقى اهلل شبحاكف وبحؿده فق أن افساموات افسبع وظا"إفف إال اهلل ؾؼال 

 واألراضغ افسبع ذم ـػة وال إفف إال اهلل ذم ـػة 

مافت هبـ ادؼصقد يعـل رجحت وثؼؾت هبـ رواه ابـ حبان واحلاـؿ وصححف وؿد  :"مالت هبن ال إله إال اهلل

 ذـركا فؽؿ خترجيف أيضا

  

 وهذا حديث عظوم مناسب جدا للباب 

ؾػل هذا دفقؾ ظذ ؾضؾ افتقحقد، وأن ـؾؿة  "باب ؾضؾ افتقحقد وما يؽػر مـ افذكقب"نن ترمجة افباب ؾ 

 افتقحقد تعدل وتثؼؾ بجؿقع هذه ادذـقرات ؾؿـاشبتف فؾباب طاهرة 

 

 :وىستػود منه.- 

فدظاء دظاء يقم ؿال: )) خر ا ملسو هيلع هللا ىلصؾضؾ ال إفف إال اهلل؛ ومما يدل ظذ ؾضؾفا ما رواه افسمذي وحسـف أن افـبل  -

ظرؾة وخر ما ؿؾت أكا وافـبققن ؿبع ال إفف إال اهلل وحده ال ذيؽ فف، فف ادؾؽ وفف احلؿد وهق ظذ ـؾ رء ؿدير 

هذا احلديث ذم افسؾسؾة افصحقحة ؾفذا يدل ظذ ؾضؾ هذه افؽؾؿة  -رمحف اهلل  -(( وؿد صحح أو ذـر األفباين 

 أيضا

 ؼؾفا بؽؾ رء حديث افبطاؿة ومما يدل أيضا ظذ رجحانها وث -

  حديث البطاقة املشهور:

فذي رواه افسمذي وحسـف، وصححف احلاـؿ، وصححف افذهبل أيضا )) أكف يساق برجؾ مـ أمتل يقم افؼقامة ا -

يعـل يـادى بف ظذ رؤوس اخلالئؼ ؾقـؼ فف تسعة وتسعقن شجال يعـل مـ افذكقب واآلثام واخلطايا حتك يظـ أكف 

ألن اهلل حؽؿ ظدل -افة حتك يؼال أفؽ ظذر ؾال جيد ظذرا ؾقؼال إن فؽ ظـدكا رء إكؽ ال تظؾؿ هافؽ ال حم
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ؾتزز فف بطاؿة ؾنذا مؽتقب ؾقفا ال إفف إال اهلل ؾقؼقل ذم كػسف ما ظسك أن تصـع هذه افبطاؿة بجـب هذه  -مؼسط

 وضاصت افسجالت ((  افسجالت ؿال ؾتقضع افسجالت ذم ـػة وافبطاؿة ذم ـػة ؿال ؾثؼؾت افبطاؿة

هذه افبطاؿة مؽتقب ؾقفا ال إفف إال اهلل ؾامفت ورجحت بجؿقع هذه افسجالت وؿد يعجب بعض  -اهلل أـز-

افـاس مـ ذفؽ ويؼقل شبحان اهلل تسعة وتسعقن شجال ؿقدت ظؾقف مـ افذكقب واخلطايا وأؾـتفا ال إفف إال اهلل 

 ت افسجالت، فؽـ أي بطاؿة أي ال إفف إال اهلل؟ ؾثؼؾت افبطاؿة وضاص ملسو هيلع هللا ىلصكؼقل كعؿ ـام ؿال كبقـا 

ـؾؿة خرجت مـ شقيداء افؼؾب وؿامت معاكقفا ؾقف حتك صار مقحدا تقحقدا حؼقؼقا هلل تعاػ ذم ربقبقتف وأفقهقتف 

وأشامئف وصػاتف وؿام ذم ؿؾبف مـ معاين اخلقف، وافرجاء، وافتقحقد، وافتقـؾ، واالشتعاكة، واالشتغاثة ما هق 

افعبادات افبدكقة ظبادات ؿؾبقة ظظقؿة ظؿرت ؿؾب ذفؽ افرجؾ فؽـ ؿد ؾرط مـف خطايا وذكقب بؾغت أذف مـ 

 هذه بؽثرهتا تسعة وتسعغ شجال، 

وأما افبطاؿة ؾبؽقػقتفا صارت أثؼؾ مـفـ ذم ادقزان وظذ هذا ؾال يغس أحد ؾام أـثر مـ يؼقل ال إفف إال اهلل ومع 

أن فقس ـؾ مـ يؼقل ال إفف إال اهلل يليت هبا ظذ وجففا فؽـفا ذم افقؿت ذاتف تدل ظذ ذفؽ يمبد ذم افـار مما يدل ظذ 

 -ظظؿ هذه افؽؾؿة وؾضؾفا، وثؼؾفا ذم ادقزان وأن مـ ؿاهلا بصدق وإخالص يبتغل بذفؽ وجف اهلل ؾنن اهلل 

 يثؼؾ مقازيـف،  -شبحاكف وتعاػ 

دممـغ ال، ال صؽ أن ادممـغ افذيـ شؾؿقا مـ افذكقب وفقس معـك ذفؽ أن صاحب افبطاؿة أؾضؾ مـ ؽره مـ ا

 واخلطايا وافؽبائر وأتقا بـ ال إفف إال اهلل خر مـف مؼاما وأحسـ كديا وأظظؿ درجة ظـد اهلل تعاػ 

وفؽـ احلديث يدل ظذ أن هذه افؽؾؿة إذا خرجت بصدق وإخالص ـام دل ظؾقف حديث ظتبان ؾننها تثؼؾ مقازيـف 

 : -أهيا اإلخقة  -ظؾقف يؿؽـ أن كتصقر األمر ـافتايل  ا افذكقب واخلطايا، وبـاءوتػـك بنزائف

مـ ؿال ال إفف إال اهلل وشؾؿ مـ افؼك األـز وشؾؿ مـ افؼك األصغر ؾنكف ؿد أتك بحسـة متحؼ  

 افذكقب واخلطايا ؾفذا يدخؾ اجلـة وحيرم ظذ افـار، 

فؼك األـز فؽـ وؿع ذم افؼك األصغر افذي مـف افؽبائر مـ أتك بال إفف إال اهلل وشؾؿ مـ ا: افثاكقة  

: ) أؾرأيت مـ اختذ إهلف هقاه ( ؾافذي -ظز وجؾ  -ألن افؽبائر هل كقع مـ أكقاع افؼك ـام ؿال اهلل 

يتبع كػسف هقاها ـلكام اختذ إهلف هقاه ؾفذا ؿدح ذم افتقحقد فؽـف ؿدح ال خيرج ظـ ادؾة ؾؿـ تؾطخ 

ؾ ذم ادقازكة بغ احلسـات وافسقئات ؾنن ـان إخالصف ظظقام ؾنن إخالصف يرجح بافؽبائر ؾنكف يدخ
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: ) ؾؿـ يعؿؾ مثؼال ذرة خر يره ومـ يعؿؾ -ظز وجؾ  -هبذه افؽبائر ويدخؾ اجلـة ـام ؿال اهلل 

( إذن إن ثؼؾت حسـة افتقحقد بسقئة ػؾحقنمثؼال ذرة ذا يره ( ) ؾؿـ ثؼؾت مقازيـف ؾلوفئؽ هؿ اد

  وافؽبائر ؾنكف يدخؾ اجلـة، ادعايص

 

 

 وإن مل تثؼؾ هبا ؾنكف حتت ادشقئة واإلرادة:  

  ظػا ظـف جماين بػضؾف، ومـف، ورمحتف، وأدخؾف اجلـة أو بشػاظة  -تعاػ  –إن صاء اهلل

 افشاؾعغ، 

  ،وإن صاء ظذبف بؼدر ذكبف ثؿ يؽقن مآفف إػ اجلـة ؾال يؽقن مع أول افداخؾغ 

 وهق أن تثؼؾ افسقئات وافؽبائر وال يشاء اهلل تعاػ أن يغػر فف ؾحقـئذ يعذب ذم افـار بؼدر ذكبف،  وهل احلال افثافثة

ؾفذه هل أحقال ادقحديـ ذم اآلخرة مـفؿ مـ يدخؾ اجلـة ابتداء فسالمتف مـ افؼك األـز وافؼك األصغر، 

ؾقدخؾف اجلـة بؿحض رمحتف  -اػ تع –ومـفؿ مـ يؽقن ظـده ذك أصغر ويسؾؿ مـ األـز ؾتسبؼ رمحة اهلل 

ومشقئتف، ومـفؿ مـ يشاء اهلل تعذيبف بسبب رجحان ـبائره وـقكف شبحاكف مل يشل أن يدخؾف اجلـة ابتداء ؾقطفر ذم 

 افـار ثؿ يؽقن مآفف إػ اجلـة وظذ ـؾ هذه افتؼديرات ؾنن ذفؽ يدل ظذ ؾضؾ افتقحقد 

 ين ال أخافؽ كاجقاؾنن تـج مـفا تـج مـ ذي ظظقؿة       وإال ؾن

 إذن كستػقد مـ هذا احلديث ؾضؾ ال إفف إال اهلل.  -

 وكستػقد أيضا أال يتشاؽؾ اإلكسان باألدظقة ادحدثة ويدع افػاضؾ -وكستػقد ؾضؾ اإلـثار مـفا  -

وحرصف ظذ افعؾؿ؛ ومما يدفؽؿ ظذ حرصف ظذ افعؾؿ ما حؽك اهلل  -ظؾقف افسالم  -وكستػقد أيضا ؾضؾ مقشك  -

تعاػ ظـف ذم شقرة افؽفػ حقـام أخزه ربف أن بؿجؿع افبحريـ رجؾ هق أظؾؿ مـف ؾؼال: يا رب ـقػ يل بف، ؿال: 

خذ حقتا ؾضعف ذم مؽتؾ يعـل زكبقال أو زبقؾ وهق األؾصح ؾحقثام ؾؼدت احلقت ؾفق ثؿ وهلذا ؿال مقشك ) ال 

 ل حرصف ظذ حتصقؾ افعؾؿ أبرح حتك أبؾغ جمؿع افبحريـ أو أميض حؼبا ( ؾفذا يدل ظذ ـام
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ثبات افعؾق هلل شبحاكف وتعاػ ألكف ؿال فق أن افساموات افسبع وما يعؿرهـ ؽري إومما كستػقده مـ هذا احلديث  -

 . ؾاهلل تعاػ يقصػ بافعؾق ألكف ؾقق شامواتف أو فؽقكف شبحاكف ذم جفة افعؾق

  وغة ال إله إال اهلل:كلمة التوحود ال بد أن تؼال هبذه الصوكستػقد أيضا ظذ أن  -

وأما ما اشتزل بف افشقطان بعض ادتفقـغ مـ اجلفؾة وافصقؾقة حتك زيـ فف ؿال هلؿ ؿقفقا إال اهلل؛ ألكؽؿ ربام 

أدرـؽؿ األجؾ بعد افـػل وؿبؾ اإلثبات ؾؾق ؿال أحدـؿ ال إفف ثؿ مات، مات ماذا مات مـؽرا ؾصاروا يؼقفقن إال 

 اهلل، 

 خدمقا افضؿر بدل مـ االشؿ افظاهر ؾصاروا يؼقفقن إال هق إال هق وهؽذا، ثؿ أكف زيـ هلؿ أن يست

ثؿ ما زال هبؿ حتك محؾفؿ ظذ أن يؼقفقا هق هق ؾعـد افصقؾقة ذـر هبذه افصقغة هؽذا هيقهقن دون أن يلتقا بافذـر 

 افقارد، 

رهؿ افدائؿ وهجراهؿ أن ؾذـ "هق"وؿد رأيت بعض أربضتفؿ ذم بعض افبالد وؿد ـتبقا ذم مدخؾ افرباض ـؾؿة 

 يؼقل ؿائؾفؿ هق هق هؽذا هذا فقس دظاء وفقس ذـرا بؾ فق أن إكساكا ؿال اهلل اهلل، 

ألكف مصدر بقاء افـداء واهلل تعاػ يؼقل ) وهلل األشامء احلسـك ؾادظقه هبا ( وال يؽقن دظاء  هذا فقس ذـرا وال دظاء

 وكداء إال مصدرا بقاء افـداء 

هذا فقس ذـرا فق ؿال يا اهلل  "اهلل اهلل اهلل"ؽؿ أحقاكا وأكتؿ تطقؾقن ذم افبقت مـ تسؿعقكف يؼقل وربام يؼرع أشامظ

ظؾقف  -ال إفف إال اهلل، وـام ظؾؿ اهلل مقشك  ملسو هيلع هللا ىلصفؽان أصقب وأؿقم وال صؽ أن األـؿؾ أن يؼقل ـام ؿال كبقـا 

 ذم هذا احلديث أن يؼقل ال إفف إال اهلل  -افسالم 

 

احلديث إثبات ادقزان وأن فف ـػتان وـذفؽ يدل ظذ حاجة األكبقاء إػ افتعؾقؿ وأنهؿ بؼ ؿد  مما يدل ظؾقف هذا -

 يغقب ظـفؿ بعض األمقر وؿد يذهؾقن ظـ بعض احلؼائؼ افعظقؿة

ومما يستػاد مـ هذا احلديث أيضا افتسبقع فؾساموات وفألراضغ؛ أن افساموات شبع وأن األراضغ شبع، أما  -

 أظؾؿ يعـل فقس فـا أن كتخقض ذم ـقػقة هذه افسبع افساموات افطباق أخزكا اهلل تعاػ بلنهـ شبع ـقػقة ذفؽ ؾاهلل
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ضباق فؽـ أن يؼقل ؿائؾ هل ادجرات هل ـذا هذا مما ال كؼطع بف وال كجزم بف، ـذفؽ األراضغ فقس فـا أن كؼقل 

  ملسو هيلع هللا ىلصام أخز اهلل وأخز كبقف مثال هـ افطبؼات اجلققفقجقة معقـة كثبت شبع شاموات وشبع أراضغ ـ

 

  :ؿراءة ادتـ [ثم قال املصنف [ 

ؿال اهلل تعاػ : يا ابـ آدم ، فق أتقتـل بؼراب األرض  "يؼقل :  ملسو هيلع هللا ىلصوفؾسمذي وحسـف ظـ أكس : شؿعت رشقل اهلل 

 "خطايا ، ثؿ فؼقتـل ال تؼك يب صقئا ألتقتؽ بؼراهبا مغػرة 

 ]افؼح[

  ىعم هذا احلديث قد رواه

 ي ـام ؿال ادصـػ بؾ وحسـف أيضا، ورواه اإلمام أمحد ؾاحلديث حسـ بحؿد اهلل، افسمذ

 وتعؾؿقن ذم مصطؾح احلديث أن احلسـ ذم ؿسؿ ادؼبقل احلسـ ـام افصحقح مـ ؿسؿ ادؼبقل، 

  ملسو هيلع هللا ىلصخادم رشقل اهلل  -ريض اهلل ظـف  -ؾفق أكس بـ مافؽ بـ افـرض اخلزرجل  وأما أىس:

وضؾبت مـف افدظاء فف ؾدظا فف وخدم افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ظـفا وهق ابـ ظؼ شـغ فقخدم افـبل  أتت بف أمف أم شؾقؿ ريض

ظؼ شـغ أيضا، ودظا فف افـبل بلن يؽثر اهلل تعاػ وفده وأن يدخؾف اجلـة ؾلدرك مـ وفده مـ صؾبف أـثر مـ مئة  ملسو هيلع هللا ىلص

، وهذا مـ ملسو هيلع هللا ىلصبزـة دظاء افـبل وـاكت وؾاتف شـة اثـتغ وتسعغ وؿقؾ ثالث وتسعغ وظؿره ؿد جاوز ادئة ، 

 حتك يـؼؾقا شـتف،  ملسو هيلع هللا ىلصأن أمد ذم ظؿر مـ ـاكقا ظذ صؾة محقؿة فصقؼة بافـبل  -ظز وجؾ  -حؽؿة اهلل 

إذن ما كقع هذا احلديث؟ حديث ؿدد يسؿك حديث ؿدد أو حديث إهلل وهق افذي  :"قال اهلل تعاىل"يؼول 

 ظـ ربف،  ملسو هيلع هللا ىلصيرويف افـبل 

  ديس والؼرآن:والػرق بني احلديث الؼ

  –ظز وجؾ  -أن افؼرآن افعظقؿ فػظف ومعـاه مـ اهلل  

 ومعـاه مـ اهلل تعاػ،  ملسو هيلع هللا ىلصوأما احلديث افؼدد ؾؾػظف مـ افـبل  
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إذن اخلطاب يـطبؼ ظذ ـؾ مـ اتصػ هبذا افقصػ ؾفؿ بـق آدم مـ حغ أن أهبط اهلل آدم إػ  :"يا ابن آدم"قال: 

 آخر مـ يقفد ويؿقت ظذ وجف األرض 

 ُؿراب ويصح ِؿراب واألوػ أؾصح و أصفر  لو أتوتني بؼراب األرض:

  "فق أتقتـل بؼراب األرض خطايا"يعـل مؾمها أو ما يؼارب مألها، واملؼصود بؼراب: 

 افذكقب  املؼصود باخلطايا:

فؽـؽ شامل يعـل أي أكؽ مت ظذ هذا احلال فؽـ ال تؼك يب رء يعـل ظؾقؽ خطايا  ثم لؼوتني ال ترشك يب شوئا:

  –ظز وجؾ  -مـ افؼك باهلل 

ادغػرة هل افسس وافتجاوز ومـف شؿل ادغػر مغػرا ادغػر هق اخلقذة افتل دمعؾ ظذ  :"ألتوتك بؼراهبا مغػرة"

افرأس ؾقستػقد البسفا ؾائدتغ افسس وافقؿاية ؾفل تسس رأشف وتؼقف مـ افرضبات أو مـ افسؼطات ؾؽذفؽ 

 ضؿـ افسس وافتجاوز، ادغػرة مغػرة اهلل تت

وذفؽ أن اهلل شبحاكف وتعاػ يؼقل فعبده ادممـ يقم افؼقامة إين ؿد شسهتا ظؾقؽ ذم افدكقا وأكا أؽػرها فؽ افققم هذه 

 هل ادغػرة، وهلذا كحـ كسلل اهلل تعاػ ادغػرة

ب األرض خطايا ثؿ فؼقتـل يا ابـ آدم فق أتقتـل بؼرا"ؾفذا احلديث أهيا اإلخقة حديث ظظقؿ مـ أحاديث افرجاء  

  "ال تؼك يب رء ألتقتؽ بؼراهبا مغػرة

 ، يليت ال يؼك بف رءوهق أن  فؽـف يتضؿـ ذضا ظظقام ذضا ؿقدا ثؼقال

 كؽرة ذم شقاق افـػل، وافـؽرة ذم شقاق افـػل ـام ذم شقاق افـفل ـام ذم شقاق افؼط تدل ظذ افعؿقم وشوئا:

 فمناسبة احلديث للباب ظاهرة 

 ؾفل تدل ظذ ؾضؾ افتقحقد وـثرة ثقابف وتؽػره فؾذكقب واحلديث مطابؼ فؾسمجة  

 

 : وىستػود منه- 

 ؾضؾ افتقحقد  -
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 وكستػقد مـف جقد اهلل وـرمف وحؾؿف ؾؽؾ هذه أوصاف تستـبط مـ هذا احلديث افؼدد -

ت وهق ظذ ـبرة ؾنكف ال يدخؾ كستػقد مـف أيضا إبطال مؼافة اخلقارج افذيـ يزظؿ زاظؿفؿ أن اإلكسان إذا ما -

ثؿ فؼقتـل يعـل وأكت ظذ هذا احلال ال تؼك يب رء ألتقتؽ "اجلـة مع أن هذا احلديث مل يشسط افتقبة ؿال 

ؾػقف افرد ظذ اخلقارج افذيـ يؽػرون بافؽبائر وؾقف أيضا ما يدل ظذ إثبات صػة افؽالم هلل تعاػ  "بؼراهبا مغػرة

ومـ أصدق مـ اهلل }ؼقل اهلل أو ؿال اهلل تعاػ يا ابـ آدم ؾفذا يدل ظذ أن اهلل تعاػ يتؽؾؿ ؿد ؿال ي ملسو هيلع هللا ىلصألن كبقـا 

 -ظز وجؾ  -ؾافؽالم صػة مـ صػات اهلل  {ؿقال

وؾقفا أيضا ما يدل ظذ إثبات افبعث واحلساب مـ ؿقفف ثؿ فؼقتـل إذن فؼقتـل وذفؽ بعد افبعث وفؼقف فقحاشبف  -

 ة ؾؾفذا أتاه بؼراهبا مغػر

وؾقفا أيضا بقان معـك ال إفف إال اهلل افتل حيصؾ هبا تؽػر افذكقب وهل أن تؽقن خؾقة مـ افؼك ؾال تؽقن ؿقال  -

 بافؾسان ختافػفا األؾعال بؾ البد أن يؽقن صاحبفا شادا مـ افؼك

  

 ثم ىستعرض اآلن مسائل الباب 

 ؾقف مسائؾ 

 األوػ: شعة ؾضؾ اهلل تعاػ-

وؿد تؽؾؿـا ظذ هذا ؾام تؽؾؿـا ظؾقف شابؼا مـ شعة ؾضؾ اهلل يستػاد مـ جمؿقع هذه افـصقص ومـ  -افؼح [: ]

 ؿقل اهلل تعاػ: ) افذيـ آمـقا ومل يؾبسقا إيامنهؿ بظؾؿ (

 افثاكقة: ـثرة ثقاب افتقحقد ظـد اهلل-

  احلديث )) أدخؾف اهلل جؾ ظذ ما ـان مـ افعؿؾ ((ذم ملسو هيلع هللا ىلصويمخذ هذا مـ اآلية ومـ ؿقل افـبل  -] افؼح [:

 افثافثة: تؽػره مع ذفؽ فؾذكقب-

إن اهلل حرم ظذ افـار مـ ؿال ال إفف إال اهلل يبتغل "ـذفؽ يمخذ هذا مـ حديث ظتبان حقث ؿال  -] افؼح [:

  "بذفؽ وجف اهلل
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 ذم شقرة األكعام.افرابعة: تػسر اآلية افتل -

كعؿ اآلية افتل ذم شقرة األكعام هل اآلية  افتل اشتفؾ هبا ادصـػ هذا افباب ) افذيـ آمـقا ومل يؾبسقا  -] افؼح [:

إيامنهؿ بظؾؿ ( أي أن افظؾؿ هق افؼك وهذا دفقؾ ظذ تػسر افؼرآن بافؼرآن ؾاظؾؿقا أن أظذ درجات افتػسر أن 

ذم تػسر ؿقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصذم هذا ادقضع ثؿ يػرس افؼرآن بافسـة ـؼقل افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصـع افـبل يػرس افؼرآن بافؼرآن ـام ص

تعاػ ) وأظدوا هلؿ ما اشتطعتؿ مـ ؿقة ( أال إن افؼقة افرمل أال إن افؼقة افرمل، ثؿ افدرجة افثافثة تػسر افؼرآن 

ؾلؿقاهلؿ معتزة  ملسو هيلع هللا ىلصعقا مـ افـبل بؽالم افصحابة ؾنن فؾصحابة مـزفة فقست فغرهؿ ألنهؿ صاهدوا افتـزيؾ، وشؿ

  -رمحف اهلل  -ؾفذه افدرجات افثالث هل درجات تػسر افؼرآن وهل افتل شار ظؾقفا اإلمام احلاؾظ ابـ ـثر 

 اخلامسة: تلمؾ اخلؿس افؾقايت ذم حديث ُظبادة.-

وتدل ظذ افرد ظذ مجقع مؾؾ افؽػر مـ  تلمؾ اخلؿس مـ تلمؾفا وجد أكف تدل ظذ افتقحقد وتقابعف، -] افؼح [:

صفد أال إفف إال اهلل وحده ال ذيؽ فف وأن حمؿدا ظبده ورشقفف ذم هذا رد ظذ ادؼـغ وظذ ادبتدظة، وأن ظقسك 

ظبد اهلل ورشقفف ذم هذا رد ظذ افقفقد وافـصارى وـؾؿتف أفؼاها إػ مريؿ وروح مـف واجلـة حؼ وافـار حؼ ؾقفا رد 

 ري افبعث، وافؼائؾغ بػـاء اجلـة وافـار ؾتلمؾفا مـ أظظؿ أشباب افتقحقد ظذ مـؽ

وتبغ فؽؿ  "ال إفف إال اهلل  "افسادشة : أكؽ إذا مجعت بقـف وبغ حديث ظتبان وما بعده ؛ تبغ فؽ معـك ؿقل : -

 خطل ادغروريـ .

حديث ظبادة، وحديث ظتبان وما بعده تبغ معـك ال إفف كعؿ هذا صحقح إذا مجعت بغ هذا احلديث  -] افؼح [:

إال اهلل وأنها فقست جمرد ـؾؿة تؼال بافؾسان بؾ مؼقدة بافؼققد افثؼال وهق اإلخالص هلل تعاػ، وظدم اإلخالل 

رـان بؿؼتضاها ؾال يغشك ذـا، وال يؼقهلا جمرد كطؼ بافؾسان بؾ يؼقهلا معتؼدا باجلـان، كاضؼا بافؾسان، ظامال باأل

ؾفؿ افذيـ زيـ هلؿ افشقطان بلن ؿقل ال إفف إال اهلل حيرمف ظذ  -رمحف اهلل  -وأما ادغروريـ افذيـ أصار إفقفؿ افشقخ 

افـار وفق ؾعؾ ما ؾعؾ ؾـحـ أهؾ ال إفف إال اهلل وهق ظاـػ ظذ افؼز يدظق ؽر اهلل، يـذر فغر اهلل، يذبح فغر اهلل 

 ؾفذا ؽرور وال ريب   

 افسابعة : افتـبقف فؾؼط افذي ذم حديث ظتبان .-

 ما افؼط افذي ذم حديث ظتبان؟ يبتغل بذفؽ وجف اهلل  -] افؼح [:
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 افثامـة: ـقن األكبقاء حيتاجقن فؾتـبقف ظذ ؾضؾ ال إفف إال اهلل.-

ظقه ويذـره بف ؾلحافف اهلل ظذ ما هق أوػ رء خاصا يد -ظز وجؾ  -وهذا بغ ذم ؿصة مقشك ؾنكف ضؾب مـ ربف 

 فـبل مـ أوػ افعزم مـ افرشؾ  -ظز وجؾ  -وأـؿؾ ؾفذا تـبقف مـ اهلل 

 افتاشعة: افتـبقف فرجحانها بجؿقع ادخؾقؿات مع أن ـثرا ممـ يؼقهلا خيػ مقزاكف -

وات افسبع وظامرهـ ؽري واألراضغ افسبع ذم فق أن افسام"صحقح هذا مؾحظ ؾنن اهلل تعاػ ؿال  -] افؼح [:

مع أن ـثرا ممـ يؼقل ال إفف إال اهلل خيػ مقزاكف ؾام افسبب مع أن معف ال إفف إال اهلل  "ـػة وال إفف إال اهلل ذم ـػة

 حلديث افسبب أكف ال يليت هبا ظذ مراد اهلل وال حيؼؼفا افتحؼقؼ ادطؾقب ؾال حيصؾ هبا هذا افثؼؾ افذي وصػف ذم ا

 افعاذة : افـص ظذ أن األرضغ شبع ـافساموات .-

 احلادية ظؼة : أن هلـ ظامرها .-

ؾقام  ملسو هيلع هللا ىلصيعـل ذم افساموات مـ يعؿرهـ وأظظؿ ظامر افساموات هؿ مالئؽة افرمحـ حقث ذـر افـبل  -] افؼح [:

مقضع أربعة أصابع إال ومؾؽ شاجد أو راـع هلل تعاػ (( ؾافسامء  ذـر )) أضت افسامء وحؼ هلا أن تئط ما ؾقفا

 رة بافعباد وافعامر مـ ادالئؽة معؿق

 افثاكقة ظؼة : إثبات افصػات خالًؾا فألصعرية .-

 "ل اهلل تعاػؿا"مـ افصػات افتل أثبتفا اهلل ذم هذا احلديث صػة افؽالم هلل شبحاكف وتعاػ ذم ؿقفف  -] افؼح [:

 "يبتغل بذفؽ وجف اهلل "ـذفؽ مـ افصػات افتل دفت ظؾقفا هذه األحاديث صػة افقجف هلل تعاػ فؼقفف 

ؾنن اهلل حرم ظذ افـار مـ ؿال : ال  "افثافثة ظؼة : أكؽ إذا ظرؾت حديث أكس ظرؾت أن ؿقفف ذم حديث ظتبان : -

 أن ترك افؼك فقس ؿقهلا بافؾسان . "اهلل إفف إال اهلل ؛ يبتغل بذفؽ وجف 

 هذا ادعـك ؿد تؼدم وهق أن ترك افؼك فقس أن يؼقل ال إفف إال اهلل بؾساكف بؾ أن حيؼؼ ذفؽ بػعافف -] افؼح [:

ُؾ اجلؿع بغ ـقن ظقسك وحمؿد َظْبَدِي اهلل ورشقَفْقف.-  افرابعة ظؼة: تلمُّ
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تعاػ بغ ظبديف ورشقفقف ظقسك وحمؿد ظؾقفام افصالة وافسالم وصػ افعبادة وافرشافة فؽل مجع اهلل  -] افؼح [:

ظؾقف  -يبغ أن ذط افتقحقد أال جيعؾ مع اهلل كد وال صبقف وال كظر ـام ؾعؾت افـصارى حقـام وصػت ظقسك 

افتقحقد أال جيعؾ مع اهلل ؾفذا مـاف فؾتقحقد ؾؿـ ذط حتؼقؼ  -ظز وجؾ  -بلوصاف ال تـبغل إال هلل  -افسالم 

 ذيؽ فف ال ذم ربقبقتف، وال ذم ظبادتف، وال ذم أشامئف وصػاتف 

 اخلامسة ظؼة : معرؾة اختصاص ظقسك بؽقكف ـؾؿة اهلل .-

 خمؾقق بؽؾؿتف ال أكف هق ذات افؽؾؿة  -ظؾقف افسالم  -كعؿ أي أكف خمؾقق بؽؾؿتف ـام أن آدم 

 افسادشة ظؼة: معرؾة ـقكف روحا مـف.-

أي أكف روح مـ األرواح افتل خؾؼفا اهلل شبحاكف وتعاػ وصدرت مـف ابتداء، ومل يتسؾسؾ ـام تسؾسؾ  -] افؼح [:

ؽره مـ اآلدمقغ، وهذا ؾقف حؽؿة أهيا اإلخقان فعؾؽؿ تؾحظقنها وهق أن فعقسك بـ مريؿ متت افـسبة افرباظقة 

هلل بؼا مـ أب وأم، وخؾؼ اهلل بؼا بال أب وال أم، وخؾؼ اهلل بؼا مـ أم بال أب، وخؾؼ بؼا تلمؾقا معل خؾؼ ا

خؾؼف اهلل ابتداء ضقب مـ  -ظؾقف افسالم  -مـ أب بال أم ـقػ ذفؽ؟ مـ افبؼ افذي خؾؼف اهلل بال أب وال أم؟ آدم 

حقاء ألن آدم بافـسبة هلا بؿـزفة األب ؾنن افذي خؾؼف اهلل مـ أم بال أب؟ ظقسك بـ مريؿ، ضقب مـ أب بال أم ؟ 

اشتقصقا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل شبحاكف وتعاػ أفؼك ظؾقف افـقم ثؿ خؾؼ مـف حقاء مـ ضؾعف األيرس افؼصر وهلذا يؼقل كبقـا 

بافـساء ؾننهـ خؾؼـ مـ ضؾع أظقج ؾحقاء ظؾقفا افسالم خؾؼت مـ ضؾع آدم األيرس افؼصر ؾفل خمؾقؿة مـ أب 

مـ  -ظؾقف افسالم  -خؾؼ مـ أم وأب افباؿقن كحـ إذن هبذا متت افؼسؿة افرباظقة ؾعقسك  بال أم ضقب مـ افذي

 حؽؿة اهلل أن اهلل خؾؼف مـ أم بال أب 

 افسابعة ظؼة : معرؾة ؾضؾ اإليامن باجلـة وافـار .-

 حصقل هذا ادقظقد أدخؾف اهلل اجلـة كعؿ مـ ؾضؾ اإليامن باجلـة وافـار أن ـان اإليامن هبام ذضا ذم -] افؼح [: 

 ظذ ما ـان مـ افعؿؾ 

 .“ظذ ما ـان مـ افعؿؾ  "افثامـة ظؼة: معرؾة ؿقفف: -

 ـام ذـركا هلا تقجقفغ أدخؾف اهلل اجلـة ظذ ما ـان مـ افعؿؾ  -] افؼح [:
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [14[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 افتاشعة ظؼة: معرؾة أن ادقزان فف ـػتان.-

 "فق أن افساموات واألرض إفخ ذم ـػة وال إفف إال اهلل ذم ـػة"يستػاد ذفؽ مـ ؿقفف -افؼح [: ]

 افعؼون: معرؾة ذـر افقجف.-

ـام دل ظؾقف يبتغل بذفؽ وجف اهلل، وال صؽ أهيا اإلخقان أن فربـا شبحاكف وتعاػ وجف ـريؿ الئؼ -] افؼح [:

ر فق ـشػف ألحرؿت شبحات وجفف ما اكتفل إفقف بكه مـ خؾؼف، وؿد أثبت اهلل تعاػ بجالفف وظظؿتف حجابف افـق

فـػسف وجفا ـريام ذم ؽر ما آية مـ ـتابف ـام ؿال تعاػ ) ويبؼك وجف ربؽ ذي اجلالل واإلـرام ( ) إال ابتغاء وجف 

 ربف األظذ ( 

ر إػ وجفؽ ؾـممـ بام أخز اهلل تعاػ بف ظـ كػسف، ذم ؽر ما حديث ـام ذم ؿقفف وأشلفؽ فذة افـظ ملسو هيلع هللا ىلصوأثبت فف كبقف 

  ملسو هيلع هللا ىلصو ما أخز بف كبقف 

وكثبت ذفؽ إثباتا بال متثقؾ، وال كسؾؽ مسافؽ ادـحرؾغ مـ ادتؽؾؿغ افذيـ ذـقا هبذه افـصقص ألكف شبؼ إػ 

تعاػ فقس فف وجف ـريؿ وال أذهانهؿ فقثة افتشبقف ؾؾام أرادوا افػرار مـ افتؿثقؾ وؿعقا ذم افتعطقؾ ؾزظؿقا أن اهلل 

أدري ما ظذرهؿ ما حجتفؿ ظـد اهلل ظذ إكؽار ما أخز اهلل تعاػ بف ظـ كػسف أهؿ أظؾؿ باهلل مـ اهلل أهؿ أظؾؿ باهلل 

حتك  ملسو هيلع هللا ىلصمـ رشقل اهلل! أهؿ أصدق مـ اهلل ؿقال! أهؿ أحسـ مـ اهلل حديث! أهؿ أؽر ظذ اهلل مـ كػسف ومـ كبقف 

قس ادراد بافقجف ـذا ادراد بافقجف افذات أو ادراد بافقجف افثقاب مـ أيـ فؽ ذفؽ ما يـتدب أحدهؿ ؾقؼقل ف

أجرأك رء أخز اهلل بف تعاػ ظـ كػسف ؾطب بف كػسا، وؿر بف ظقـا وأثبتف فربؽ ـام أثبتف فـػسف، وـام أؿر بف كبقف 

 عطقؾ، وصحابتف افؽرام وافتابعقن هلؿ بنحسان إثباتا بال متثقؾ وتـزهيا بال ت

 ؛؛ واهلل أعلم

 


