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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما

بعد :قال المصنف رحمه هللا تعالى :ثم رسله صادقون مصدوقون ،بخالف الذيين قوولذون علقذه
ما ال قعلمذون؛ ولهذيا قذال :ﮋﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ

ﰈﮊ فسذذبن نهسذذه عمذذا وصذذهه بذذه المخذذالهون للرسذ  ،وسذلم علذذى المرسذذلين لسذذالم مذذا
والعيذبو و ذو -سذبحانه -قذد جمذف فقمذا وصذف وسذمى بذه نهسذه بذين النهذ

قالوه من الذنو

واإلثبذذا  ،فذذال عذذدول ا ذ السذذن والجماعذ عمذذا جذذا بذذه المرسذذلون ،فإنذذه الصذرام المسذذتوقم،
ص ذرام الذذيين أنعذذم علذذيهم مذذن النبيذذين والصذذدقوين والاذذهدا والصذذالحين ،وقذذد دخ ذ ف ذ
الجمل ما وصف به نهسه ف سورة اإلخال

ذذيه

التذ تعذدل ثلذل الوذرآن حيذل قوذول :ﮋﭑﭒﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﮊ ومذذذذذذا وصذذذذذذف بذذذذذذه
نهسه فذ أعمذم آقذ فذ هتابذه حيذل قوذول :ﮋﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ -أي ال قهرثه وال يثوله -ﯻﯼﯽﮊ ولهيا
هان من ق أر يه اآلق ف ليل لم يزل علقه من هللا حاف وال قورهه اقاان حتى قصبنو وقولذه
سبحانه :-ﮋﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﮊ وقوله -سذبحانه :-ﮋﭦﭧﭨﭩﭪﭫﮊ وقوله :ﮋﭬﭭﭮﮊﮋﭠﭡﭢﮊ ﮋﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﮊ

ﮋﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

ﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌﮊ وقولذذذذذذذذذذذذه :ﮋﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ

ﰌﰍﮊ وقوله :ﮋﰎﰏﰐﰑﰒ ﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﮊو
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيناا محماد وعلاى لاه وصاحبه
أجمعين ،يقاو المللا

-رحماه هللا تعاالى :-ثام رساله صااد ون مصادو ون ،ساب تعرفا

الرساو

الذي هو مفرد الرسل وما يل فيه من كالم ،وما استدرك على بعض التعارف  ،والفرق بيناه وباين
النبااي فااي أو درل الرساال الااذين بعااث م هللا -جاال وعااال -مبش ارفن ومنااذرفن صمم اام صاااد ون؛

صن اام ي ي ا تون بمااا يلااال
يلااال

الوا ا

الوا ا  ،فالصاادق هااو اللباار الااذي يااااب الوا ا ويقابلااه ال ااذب الااذي

صاادا كااان أو سا وا أو لاا  ،فاااذا لاام يااااب الوا ا

ياال لااه :كااذب وي واساااة بااين

الصاادق وال ااذب عنااد أهاال الساانة ،وأثبااا المعتةلااة الواساااة ف ا ثبتوا كالم اا لاايل بصاادق وي كااذب،

والااذي عليااه أهاال الساانة أنااه ي كااالم يلاارف عاان هااذين الوصاافين مااا صاادق وامااا كااذب ،فالصاادق
وال ااذب نقينااان ي يجتمعااان فااي لباار واحااد وي يرتفعااان عنااه؛ فااان ااااب الوا ا ف ااو صاادق وان



معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

3

لالفه ف و كاذب ،أثباا المعتةلاة الواسااة بين ماا ،و االوا :يوجاد كالماا ي يوصا

3

3
بكوناه صاد ا وي

كذبا وجعلوا منه اللا  ،مما استدلوا به على ثباا الواساة وله -جل وعاال :-ﮋﭑﭒﭓﭔ

ﭕﭖﭗﭘﮊ فجعلاوا الجناون مقاباال ال اذب ،فكالماه الااذي ي ياااب الوا ا لاايل بكاذب؛ صناه جعاال
في مقابلة ال اذب هاذا مان أدلات م ،ل ان ايساتدي بمثال هاذا صاحيل أو لايل بصاحيلر كيا

نارد

علااي م{ :أفتذذرع علذذى هللا هذذيبا أم بذذه جن ذ } اآلن ال ااالم باااةاخ اصلبااار ماان بلااه -عليااه الصااال

والسالم -وي يللو حينما لال

من أن يكون كاذباا أو مجنوناا ،فجعلاوا اساتنبااا مان

كالمه الوا

اآليااة واسااتديي ب ااا الجنااون فااي مقاباال ال ااذب ،ومعلااوم أن الصاادق أينااا يقاباال ال ااذب ،فجعل اوا
ال ااالم علااى ثالثااة أنحاااخ ،المجنااون يقصااد ال ااذب أو ي يقصااد أو ي صااد لااه أصااالر ي صااد لااه

فاذا كان ي صد لاه ،وجعال كالماه فاي مقابال ال اذب ولايل مناه؛ صناه جعال فاي مقابلاه ذا هنااك
كالم ليل بصدق وي كذب ،ول ن ماذا عان كاالم المجناون الاذي ياااب الوا ا  ،مااذا يسامونهر ذا
يلااةم علااي م كاام ساامر نعاام يصااير أربعااة أ سااام :صاادق مقصااود ،وصاادق ياار مقصااود ،وكااذب

مقصااود ،وكااذب ياار مقصااود ،ل اان عامااة أهاال العلاام علااى أن اللباار ينقساام لااى ساامين فق ا وي

ثالاال ل مااا ،وفجعلااون الناااب فااي ذلااك ماابقااة الوا ا أو ملالفااة الوا ا  ،وي واساااة بين مااا ،ااد
يقااو

ا اال :الااذي يلاا فااي كالمااه بحياال يقا منااه اللاا ماان ياار صااد ،هاال حكمااه حكاام ماان

كااذب كالمااه كااذب؛ صنااه لاام يااااب الوا ا  ،ل اان امثاام يلتل ا ؛ ولااذا جاااخ فااي الحااديل الصااحيل:
«من كذب علاي متعمادا» د علاى أن الاذي ي يتعماد أيناا يكاذب ،ل ناه لايل بمتعماد ،والوصا

واحد كله كذب ،ل ن الحكام يلتلا  ،فالمتعماد ن كاان كذباه علاى النباي -علياه الصاال والساالم-

فليتبوأ مقعده من النار ،وان كاان علاى ياره -علياه الصاال والساالم -ف او مان صافاا المناافقين،
وه ااو مح اارم ال ااذب ،مح اارم ،ي م ااا اس ااتثني فيم ااا مص االحته راجح ااة ،وج اااخا ب ااه النص ااو

ف ااي

امصااالش وشااب ه ،ال ااذب الااذي يقاباال الصاادق فااي الحااديل الصااحيل« :صاادق هللا وكااذب بااان
أليك» ،كي

ينسب ال ذب لى ما ي يعقلر

صنااه و ا منااه مااا يلااال

الوا ا  ،والوا ا أن العساال شاافاخ بااالن

بوجه من الوجوه ،ل ن لما ةاد استاالق بانه لال
ذلك لةم ف و عالف؛ صن ةفادته هي ارف

الوا

القاعااي الااذي ي يحتماال ال ااذب

من هذه الماد التي هي شفاخ ،ثام بعاد

لاى الشافاخ والعاالف ،المقصاود أن هاذا مماا يساتد باه

على أن ال ذب د يكون عمدا ،و د يكون ير متعمد ،كما في وله -عليه الصاال والساالم -فاي
الحااديل المت اواتر« :مان كااذب علااي متعماادا فليتب اوأ مقعااده ماان النااار» ،دلياال علااى أنااه يق ا ال ااذب
عليه ي عن عماد ،اللاا الاذي يقا فاي كاالم امنساان مان يار صاد ،وفجارش باه الاراوي ذا كثار

وهااو لا ا ؛ صنااه يلااال

الوا ا وهااو أينااا دالاال فااي حااد ال ااذب؛ ولااذا ذا وصاافوا ال اراوي ب نااه

صدوق ون تي على هاذا فاي ولاه" :مصادو ون" ذا وصافوه ب ناه صادوق مااذا يعناي هاذا الوصا ،
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أي يكفي أن يقا  :صادقر لماذا عدلوا عن صادق لى صدوقر للنكتة التي أشارنا لي اا ،فعادول م
عاان صااادق لااى صاادوق ماان اساام الفاعاال لااى صاايىة المبالىااة تااد علااى أنااه ي يق ا اللا ا فااي
كالمه ي عن عمد وي عن ير عمد؛ ولذا استح صيىة المبالىة ،ودلاا علاى باو الاراوي ،وان

ا بعن م :ن ا ي تشعر بشرفاة النب  ،ل ن ا ب اذه الصايىة تشاعر بشارفاة الناب ؛ صناه لاو

كان صاد ا في كالماه ي يكاذب يال لاه :صاادق ،ولماا كاان مالةماا للصادق بحيال ي يقا ال اذب
ماان كالمااه ي عاان صااد وي عاان ياار صااد اسااتح الصاافة بصاايىة المبالىااة ف شااعرا بش ارفاة
النب من هذه الحيثية ،وشرش هذه ال لمة واحتجاف العلمااخ بالموصاوب ب اا يااو وفلرجناا عان

مقصودنا ،ل ن امشاار لي اا ي باد من اا" .صااد ون مصادو ون" ،فاي بعاض النسا "مصاد ون" ماا

الفرق بين اللفظينر في حديل ابن مسعود في الصحيل« :حدثني الصادق المصدوق».
االب........... :

صدو ون ،انت ينا من "صاد ون مصد ون مان بال اوم م ومان
وم ْ
ص َّد ون َ
هم صاد ون ل ن بين م َ
باال هللا -جاال وعااال -الااذي أياادهم بااالمعجةاا الاادايا علااى صااد م" ،فقااد صااد م بااالمعجةاا

ق
صدوق.
وم ْ
ص َّدق َ
وصد م وم م الذين بعثوا لي م وهم مصدو ون ،أنا أرفد الفر بين م َ
االب............. :

صا َّاد ون فعل ااا
هاام صاااد ون فيمااا يقولااون ،الفعاال ماان َم ْ
صا َادق ف ااو صااادق ومصاادوق ،وم َ
صاادوق َ
صا ا َّادق :ﮋﯖﯗﯘﯙﮊ بعا اادها ي ا ا ر ﮋﯚﯛﯜ
صا اادق وم َ
صا ا َّادق يصا اادق ف ا ااو م َ
َ
ﯝﮊ وفي راخ ( :كذبوا) وهذه اآلية مشاكلة عناد كثيار مان المفسارفن ،ل ان الفارق باين كاذبوا
ص َّد ون.
وكذبوا كالفرق بين َم ْ
صدو ون وم َ
االب.......... :

ص اادو ون م اان ب اال م اان أرس اال م ،وم اااذا ع اان ك ااذبوا ﮋﯚﯛﯜﯝﯞﯟﮊر ه اال
َم ْ

يظنون به هذار هل يظنون باهلل -جل وعال -مثال هاذار أو نقاو
ت ذيب بالفعل {منوا أنهم ُه ِيُبوا} من أتبااع م الاذين هام مصاد ون فاي الحقيقاة ل ام ،ل ان مان شاد
ق
صدوق ذا
وم ْ
ص َّدق َ
ما أصاب م من الي ل ظنوا أن من صد م كذب م ،على كل حا الفر بين م َ
اراخ ( :كاذبوا) ممان حصال مناه

صادوق
صدوق اسم مفعو من صادق يصادق ف او صاادق ،وهاو أيناا َم ْ
نظرنا لى أصل الماد َم ْ

اساام المفعااو يعنااي يصااد ه ماان يحدثااه ،بمعنااى أنااه ي ي َحا َّادل ي بالصاادق؛ ولااذا الرسااو -عليااه
الصاال والساالم -والرسال صالواا هللا وساالمه علااي م مصادو ون صاد م هللا صاد م مان أرساال م
وصااد م ماان تحاادل مع اام ،لماااذار صن اام متصاافون بالصاادق ،فالشاال

الااذي يااالةم الصاادق أي

صا َّادق
يسااتحيي ماان يحادثااه حتااى ماان البشاار أن يكااذب عليااه ف ااو مصاادوق فيمااا ي َحا َّادل بااه وهااو م َ
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أينا فيما ي َحادل باه ظااهر أو ماا هاو ظااهرر يعناي حينماا يقولاون فاي رةاو مان الاروا أو فاي ساند
من اصسانيد :رواته موثَّقون ،وأحيانا يقولون :رواته موثو ون ،ما الفرق بين ما ،ما الفرق بين موثَّ
َ
وموثاوقر موثَّا مان بال اص ماة وموثقاون مان بال اص ماة وثق ام اص ماة وموثو اون يعناي هام ثقاااا
ب نفس م ،والوص

من المت لم الذي وصف م ب اذا الوصا

ماا الفارق باين موثقاون وثقااا؛ ذا اا

العااالم ذا لاارف حااديثا :رواتااه موثقااون ،وبااين أن يقااو  :ثقاااا ،ثقاااا حكاام ماان المللا

نفسااه ،هااو

حكم علي م بالثقة ب ن كل واحد مان م ثقاة ،ل ان موثقاون ينقال حكام ياره ومثال هاذا نماا يقاا فيماا
يشك الملل

برجحانه من التوثي وعدمه لو لم يشك لقا  :ثقاا.

ث اام رس االه ص اااد ون مص اادو ون بل ااالب ال ااذين يقول ااون علي ااه م ااا ي يعلم ااون مم اان تج اااوة الق اارن

والحااديل ،فوص ا

هللا -جاال وعااال -بمااا لاام يص ا

بااه نفسااه ،وسااماه ب سااماخ لاام تاارد عنااه ي فااي

كتاب ااه وي عل ااى لس ااان نبي ااه -علي ااه الص ااال والس ااالم ،-أو نفا اوا عن ااه م ااا أثبت ااه لنفس ااه م اان أس ااماخ

وصفاا ،هليخ يقولون عليه ما ي يعلمون ،يقولون عليه ما ي يعلماون نفياا واثباتاا لمااذار صناه ذا
نفااى صاافة ال مااا فقااد أثبااا لااه نقين ا ا ،وان كانااا دع اواهم هااي نفااي التشاابيه ،ل اان هااذا الوا ا ،
حينما يقو هو ي يص

هللا -جل وعاال -بصافة العلام ،مااذا يلاةم مان هاذا أن يصافه بناد ذلاك؛

ولذا لما القدرفة نفوا صفة العلم يل يحاجون بالعلم ،فان نفوه كفاروا وان أثبتاوه لصاموا مااذا االوار
الوا :ي نقو  :علايم؛ نماا نقاو  :ي يج ال .بام رد علاي مر يال :الساارفة ي تج ال ،الساارفة يج ال
أو يعلمر ي يعلم وي يج ل ،فالحي القادر المت لم المرفاد ي باد ماا أن يوصا
الذي تنفى عنه هذه الصافاا ي يوصا
عظا م اصمور لما ذكر الفواح

بعلام أو بج ال ،أماا

الساارفة ي تعلام وي تج ال ،والقاو علاى هللا باال علام مان

والشرك و يرهماا اا  :ﮋﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﮊ  ،وأهال العلام

يقولون :نما ذكر مرتب على سبيل التر ي ،فيكون القو على هللا بال علم أعظام مان الشارك علاى
هااذا لماااذار صن منااه شاارك باال ماان أعظاام الشاارك والشاارك كلااه ااو علااى هللا بااال علاام ،وماان القااو
على هللا بال علم :املبار عنه بما لام يصا

باه نفساه ،أو نفاي ماا أثبتاه لنفساه ،ومان القاو علاى

هللا بااال علاام :التو ي ا عنااه ماان ياار علاام ،الفتااوب بىياار علاام ،وهااذا فيااه ت وفاال لش ا ن ا ،نس ا

هللا

السااالمة والعافيااة ،وماان ال ااذب{ :وال توول ذوا لمذذا تصذذف ألسذذنت م ال ذذيب ذذيا حذذالل و ذذيا ح ذرام}
واصمر جد لاير في هذه المس لة.
االب............ :
اصصل أنه ي يقو ي الصواب ذا كان عالم المس لة على اصصل.
االب............ :

هاذه مسااتعملة عنااد أهاال العلاام ،ويباان القاايم كتاااب اساامه " :عااالم المااو عين عاان رب العااالمين" ،وهاام

المفتون ،هم الذين يفتون ويكتبون الحكم الشرعي المبني على ال تاب والسنة ،ثم بعد ذلاك يو عاون
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تحته اله فاالن ،أمااله فاالن ،وفو ا تحتاه ،ف او يو ا عان هللا -جال وعاال-؛ صناه مباين لحكام هللا
تبارك وتعالى من هذه الحيثية من هذه الج ة المدارسة م عدم الجاةم باالحكم لعلاه كاذا لعلاه كاذا،
أو ماان باااب ايلتبااار ،يعنااي ف ااي أس ا لة ايمتحااان فااي ماااد  ،..فااي مقاارر الفقااه أو الح ااديل أو

التفسير ت تي اصس لة ،هل نقو للاالب الذي ي يعرب الجواب ي يكتب شي ار أو نقو  :ل :لعال
المراد كذا أو لعل الاراجل كاذا وتبا أر مان الع اد  ،ل ان ي تجاةم بنسابة شايخ لاى هللا -جال وعاال،-
ولاايل عناادك فيااه برهااان منااه؛ ولااذا لمااا ألباار النبااي -عليااه الصاال والسااالم -عاان الساابعين اصلا

الذين يدللون الجنة بىير حساب وي عاذاب ،ماا َبَّياَن م ،فبااا الصاحابة يادوكون لعل ام كاذا ،لعل ام
كذا ،هم ما أصابوا في تقاديرهم ،وما ذلاك ماا ثارب علاي م ،فااذا لام يجاةم امنساان و اا  :لعال كاذا
لعل كذا من باب المباحثة ي ب ل ن شاخ هللا تعالى؛ ول ذا الالم هاذه يم التعليال يعناي صجال ماا
تقاادم ماان كااالم هللا وكااالم رسااله الصاااد ين ااا  :ﮋﯺﯻﯼﯽﯾﯿﮊ ساابحان اساام
مص اادر س اابل يس اابل تس اابيحا ،ه ااذا المص اادر التس اابيل وس اابحان اس اام المص اادر ،كل اام يكل اام ت ليما اا

المصاادر واساام المصاادر ال ااالم ،والتساابيل هااو التنةفااه هلل -جاال وعااال{ -سذذذبحان رهذذذك} ساابحان

مناااب ورب مناااب ليااه ورب مناااب وال اااب مناااب ليااه ،رب بااد ماان ربااك وهااو مناااب
والعة مناب ليه ،وهو من نافة الموصوب لى صفته؛ صن العاة مان صافة هللا -جال وعاال-
ماان صاافته العااة وماان أسااما ه العةفااة ،ف ااو ماان نااافة الموصااوب لااى صاافته {رب العذذزة عمذذا

قصهون} وعما اصصل عما ،والمقصود به الاذي يصافونه باه أو ت اون ماا مصادرفة ،فيكاون الماراد

تنةفه الرب رب العة عن وصف م ياه بما ي يلي به :ﮋﯺﯻﯼﯽﯾﯿﮊ وما هذه
ما أن ت ون موصولة فيكون التقدير عن الذي يصفونه به من اصوصاب التي ي تليا باه مماا لام

يرد عنه وي عن نبيه -عليه الصال والسالم ،-أو ت ون مصدرفة ،فيكون المقصود تنةفه الارب -
جل وعال -رب العة عن وصف م ياه بما ي يلي به والمعنى واحد.
االب............. :
هااذه لااو كانااا اسااتف امية حااذفا (عاام) ،ل اان هااذه مااا مصاادرفة أو موصااولة ﮋﭑﭒﮊ هااذا
اسااتف ام ،لااو كانااا مااا اسااتف امية ال اراجل حااذب ألف ااا (عاام ،وعااالم ،وباام ،ولاام) تحااذب ،أمااا هااذه
ليسا استف امية .ﮋﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﮊ .
يقو الشي رحمه هللا تعالىَ :ف َسَّب َل نفسه عما وصفه به الملالفون للرسل الاذين اتبعاوا يار سابيل
المرساالين ،وحااادوا ومااالوا عاان اارفق م ،وألحاادوا فااي أسااما ه وصاافاته ،فساابل نفسااه عمااا وصاافه بااه

المل ااالفون للرس اال ،وس االم عل ااى المرس االين لس ااالمة م ااا ااالوه م اان ال اانق
المرسلين؛ صن م جالوا بال الم السالم من النق
وهو السالم على الحقيقة سالم

والعي ااب ،وس ااالم عل ااى

والعيب وهللا -جل وعال -من أسما ه السالم.
من كل ما عيب ومن نقصان
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والعيب ،وسالمة القرن بحفظه من الةفاد والنقصان ،فسالم

المرسلين بسالمة ما الوه وما أتوا به من كل ما يشتمل على نق
جم فيما وص

7

أو عيب ،وهو -سبحانه -د

وسمى به نفسه بين النفي وامثباا ،يعني جاخا نصو

اصسماخ والصفاا

وفي كل من ما نفي واثباا ،وهما ارفان وفي الارفين أينا جما وتفصيل ،ف ناك نفي مجمل
ونفي مفصل ،وهناك ثباا مجمل واثباا مفصل ،فكل من الارفين من النفي وامثباا مشتمل
مجمل ومفصل ،فالنفي المجمل ف و أن ينفى عن هللا -عة وجل -كل ما يناد كماله من أنواع
العيوب والنقا

 ،كل ما يناد كما الرب -جل وعال -من أنواع العيوب والنقا

الرسل ي ي تون وي يقولون ي بما هو سالم من العيب والنق
-جل وعال{ -لقس همثله ا

} {

ينفى؛ ولذا

 ،من أدلة ذلك النفي المجمل وله

تعلم له سمقا}ر استف ام نكاري ،سبحان ربك التنةفه

الذي معنا{ ،سبحان رهك رب العزة} هذا أينا يتنمن النفي المجمل؛ صن هللا -جل وعال -منةه
عن كل ما ي يلي به ،والنفي المجمل هو الىالب ،والنفي المفصل البا ي يرد ي بعد وص

له

بما ي يلي به ،في تي التفصيل في نفي هذا الوص  ،ينةه هللا -جل وعال -عن عيوب جاخ
التنصي

عليه لماذار صنه وص

ب ا -جل وعال -فينةه عن الولد لم يلد؛ صنه وجد من يصفه

ب نه له ولد ،وفنةه أينا عن الوالد؛ صنه وجد من يتساخ عن أصله ،فنفى هللا -جل وعال -عنه
الفرع واصصل لم يلد ولم يولد ،ونفى عنه الشرفك؛ صنه وجد من يثبا الشرفك هلل -جل وعال-
ونفى عنه الصحابة ونفى عن نفسه الند ،والند ،والج ل ،والعجة ،والنسيان ،والسَنة ،والنوم ،كل
هذه نما نفيا؛ صنه وجد من يقو ب ا ،فجاخ التفصيل في نفي ا أو علم هللا -جل وعال -أنه
يوجد أو سيوجد من يقو ب ذا ،أو يتساخ عن هذا ،فاصصل أي يذكر ،يذكر النفي المجمل وي
يذكر شيخ من التفصيل ي ذا وجد ما يدعو لى ذكره بعينه تفصيال نظير ما يقو أهل العلم:

من كفر بشيخ ي يدلل في امسالم ي باثباا ما أنكره ذا كان نفيا أو بنفي ما أثبته ذا كان

مثبتا ياه؛ فمثال الي ود والنصارب كفرهم ب ن جعلوا هلل ابن ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮊ ي بد أن ين

الي ودي ذا أسلم ،أو النصراني على مثل ما

أثبتوه هلل -جل وعال ,-يعني من كفر باثباا شيخ معلوم نفيه بالنرور من دين امسالم ي بد
أن ينفيه ،واذا كفر بنفي ما ثباته معلوم بالنرور من دين امسالم ي بد أن ين

على ثباته

وهكذا.
االب........... :

ي ،صن هذا مقتناه ،ولذلك هم يف مون هم عرب يف مون مثل هذا؛ ولذا لما ا  :ولوا :ي له
ي هللا ،أنكروا و الوا{ :أجع اآلله } ،كل اآلل ة التي نعبدها ل ا واحدا! علما ب نه ي يوجد في

ال تاب والسنة نفي محض؛ صنه ي مدش فيه يعني ذا يل :فالن ي يج ل ،ي بد أن يتنمن هذا
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النفي أنه يعلم ،واي فمجرد النفي المحض ي مدش فيه ،وانما يراد من هذا النفي امثباا ثباا ما
يناد المنفي من ال ما  ،وأما امثباا المجمل والمفصل ،فامثباا المجمل فمثل ثباا ال ما
المال

هلل -جل وعال -ال ما المال  ،والحمد المال  ،فاذا لنا :الحمد هلل رب العالمين،

و(ا ) هذه جنسية تشمل جمي أنواع المحامد هلل -جل وعال ،-وأينا المجد المال فعندك مثل

{الحمد هلل رب العالمين} ،مال
وص

الحمد هلل -جل وعال ،-وهلل المثل اصعلى ،اص مل من كل

كما  ،وأما امثباا المفصل ف و ال ثير الىالب ،وهو متناو ل ل اسم أو صفة وردا في

ال تاب والسنة مما يعسر حصره واحصاله ،وأمثلته كثير جدا في ال تاب والسنة ،وفي هذا ال تاب
جملة أثبت ا الشي -رحمه هللا تعالى -لإلثباا المفصل ل ذه اصسماخ والصفاا ،وما ذكره هللا -
جل وعال -في كتابه وعلى لسان نبيه -صلى هللا عليه وسلم -بعض ما يتص

به وفتسمى به،

ي جميعه وفي الحديل الصحيل « :ن هلل تسعة وتسعين اسما ما ة ي واحد» يعني هل التسعة
والتسعين هي جمي ما هلل من أسماخ؛ ولذلك جاخ في الحديل« :أو است ثرا به في علم الىيب

عندك» فد على أنه له -جل وعال -أسماخ لم يلبر ب ا ولم يعلم ب ا أحدا بل است ثر ب ا،
ف سماله وأوصافه ي تحصى «سبحانك ي نحصي ثناخ عليك أنا كما أثنيا على نفسك» ،وجاخ
في الحديل« :أو است ثرا به في علم الىيب عندك» ،فد على أن ما اال عليه النال من
اصسماخ والصفاا بعض ما له -جل وعال ،-الحديل الذي أثبا اصسماخ الحسنى جماي وبين
عددها ورتب على حصا ا الثواب «من أحصاها دلل الجنة» أحصى هذه التس والتسعين ،أما
حصاخ الجمي فال يمكن؛ صنه ليل لنا ارف

ي ما جاخ عنه -جل وعال -وعن نبيه -عليه

الصال والسالم -و د ألبرنا ب نه است ثر بشيخ من ا مما ي وصو لنا ليه ،فمثل هذا يستحيل
د ار ه ومعرفته؛ صنه يدرك بالقيال؛ صنه ي يقال بللقه على ما تقدم وي تستعمل فيه اص يسة

الل م ي يال اصولى على ما تقدم ،فامحصاخ للتسعة والتسعين أوي لم يرد في ا لبر ملةم
صحيل جاخ بيان ا عند ابن حبان وعند الترمذي ،ل ن المرفوع ي يثبا؛ ولذا اجت د العلماخ في
ير ،وهناك ألفا في اصسماخ الحسنى ومن ا
حصر التسعة والتسعين ،والتلفوا في ذلك التالفا كب ا
الماو ومن ا الملتصر الذي شرش معنى ايسم وونحه ،ومن ا ما هو على معتقد السل ،
ومن ا ما فيه نوع ملالفة ،المقصود أن ال تب في اصسماخ الحسنى كثير  ،ومن أعظم ما يستفاد
منه في هذا الباب تتب ما جاخ في ذلك عن هللا في كتابه وعن نبيه -عليه الصال والسالم -في

سنته بقدر اممكان ،وهناك ما يتجاذبه أ وا أهل العلم هل يثبا أو ي يثبار
نظر للسياق الذي ورد فيه ،المقصود أن مثل هذه ينبىي أن يحر
ا
ال تاب والسنة ،وابن القيم -رحمه هللا تعالى -جم

د ار مما و

علي ا وتجم من نصو

عليه على سبيل ايستقراخ عنده

ذكر أسماخ كثير جدا أودع ا في نونيته وبين معاني ا والفا د من معرفت ا ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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ﭶ ﭷﭸﮊ فادعوه ب ا ،وي أشك أن معرفة معاني اصسماخ الحسنى ودعاخ هللا -جل وعال -ب ا
وتنةفل ا في مناةل ا ي شك أنه من أنف اصمور واصشياخ للقلب ،ومن أعظم ما يعين امنسان على

شد ايتصا بربه والوثوق به؛ صنك ذا عرفا هذا ايسم عرفا أن هللا -جل وعال -ر يب،

حرصا أي يال عليك ي على ما يحب ،واذا عرفا أن هللا -جل وعال -ايب وي يقبل ي
ايبا ،حرصا على أن تايب ماعمك ومشربك وموردك ومصرفك ،المقصود أن مثل هذه
اصمور؛ ولذا جاخ الحل على حصا ا وليل المراد حصاخها أو تنظم في أبياا ،عشر أبياا
أو عشرفن بيتا ،وتردد صباش مساخ كما يردد القرن فق م الج ل بمعاني ا وعدم تنةفل ا في
مناةل ا ،هذا ي يفيد شي ا؛ صن ا ليسا مما يتعبد بلفظه كالقرن؛ نما المقصود ب ا دراك هذه

المعاني ،ودعاخ هللا -جل وعال -ب ا ايب ،ذا كان دعاخ -جل وعال -ب ذه اصسماخ مالوب

بعض أهل العلم يرب أنك ت تي من اصسماخ الحسنى بما يناسب المقام؛ فاذا كنا ترجو من هللا -

جل وعال -المىفر والرحمة ،ف ل يناسب أن تقو  :يا عةفة يا عظيم ،أو تقو  :يا فور يا
رحيم.

االب........... :

نعم مناسب ،ل ن ماذا عن وله -جل وعال -في سور الما د  :ﮋ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶ

ﯷﯸﯹﯺﮊ.
االب........... :
صنه مشتمل.
االب........... :
ل ن أليل فيه اصمران معار ن تعذب م ،..هذا يناسبه نك أنا العةفة الحكيم ،يناسبه هذا وهم

أح بذلك ،فيه أينا وله -جل وعال -في سور التوبة من يذكرنا بعض اآلياا.
االب........... :

ي هم يقولون التعقيب في اآلياا اصصل أنه مااب  ،يااب ما بله وجبنا ية الما د وأن ا في ا
النوعان ن اابقا الش

اصو لم تااب الش الثاني ،وأهل العلم يرجحون {إنك أن

العزيز

الحهقم} في هذا المون من أراد أن يال على مثل هذا فليراج القرابي في ية الممتحنة في
لر الصفحة ،المقصود فيه ياا لرجا عن هذه القاعد  ،ل ن ي يمن أن امنسان يستحنر

الرحمة والمىفر من هذا العةفة العظيم الحكيم وأنه بعةته ونعفي..؛ صنه د ت ون الماابقة من
باب الند وبندها تتمية اصشياخ ،فاذا استحنر مثل هذا م حاجته ،م شد حاجته،

واستحنر عظمة الرب -جل وعال -ااب من هذه الحيثية؛ صن الماابقة ي يستحنر العظمة
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من ير أن ينظر لى ذله وفقره وحاجته لى ربه ،فاذا نظر لي ا من هذه الحيثية فالماابقة د

ت ون بالموافقة و د ت ون بالندية.
االب.......... :

من هذه الحيثية يمشي ما فيه شكا .

االب.......... :

ي ،تدري ي

امشكا الذي أردناه ،من أهل العلم من يقو  :ذا دعوا بشيخ ف ا من اصسماخ

الحسنى بما يناسبه تالب مىفر ورحمة ،ل :نك أنا الىفور الرحيم ،ما تقو  :نك أنا العةفة
الحكيم ،هذا رره بعض أهل العلم ،ل ن لرف عليه ياا ،يعني انتقض بآياا نقو  :يتصور مثل
هذا ذا الداعي الفقير المسكين اللان الذليل ذا تصور عظمة الرب -جل وعال -م شد

ثم مان .
حاجته وفقره ،هللا -جل وعال -ي شك أنه يجيبه ،ن لم يكن َّ
االب.......... :

معروب سمعناها مرارا ،ينشدون ا ،هناك ذاعاا تبث ا يوميا في كل صباش نظم فيه اصسماخ
الحسنى ،ل ن ي

الفا د من مجرد تالوت ا ،المقصود حصالها ،وأي

معنى حصا ار َف ْ م

معاني ا والعمل ب ا العمل ب ا؛ ولذا جاخ في الحديل« :من ااب أسبوعا يحصيه» هل معناه أنه

يعده واحد اثنين ثالثة سبعة ،هذا معنى ما هو بصحيل؛ نما يستحنر أنه في عباد  ،وي تي بما
يلي من هذه العباد من و وفعل.
االب............. :
هذا جما ما فيه تفصيل كالمه في التفصيل ،وعلى كل حا اصمر س ل ،فاذا استحنرنا

معاني هذه اصسماخ ودعونا هللا -جل وعال -ب ا أصبنا.
االب............. :

هذه اصلفاظ لم يتعبد ب ا؛ صن ا ليسا رنا ،ما فيه شيخ متعبد بلفظه ير القرن ،يعني لو أن

شلصا يق أر في البلاري مثال من ير صد استفاد وي عباد ي ليتعلم؛ نما جاة له اب ال تاب
أو لراف جميل ا  :نبي نق أر ونوس الصدر ،أو مثلما يق أر في كثير من أ اار المسلمين للبركة

فق  ،وأما العمل ف و ما كان عليه اصسالب من التعصب للمذاهب ،مثل هذا البلاري ما تعبد
بلفظه ما فيه شيخ متعبد بلفظه ي القرن ،الذي يثاب امنسان على مجرد القراخ  ،فال عدو

صهل السنة والجماعة عما جاخ به المرسلون ،ي عدو ل م وأهل السنة لم يعدلوا هذا لبر عن
أهل السنة أن م لم يعدلوا ،ويعني بذلك اصسالب ومن تبع م ،ي بد أن يكون على ارفق م وعلى

سبيل م المستقيم ،فال عدو ل م ي في الساب وي في الالح  ،ليستحقوا هذا الوص  ،وأن م من

أهل السنة والجماعة ،ي عدو صهل السنة والجماعة عما جاخ به المرسلون ،فمن عد عما جاخ

به المرسلون لم يستح أن يوص

وأن يتسمى ب نه من أهل السنة والجماعة ،وب ذا نعرب أن
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أهل السنة فر ة واحد هم الذين عملوا بما جاخ عن هللا وعن رسوله على مراد هللا ومراد رسوله -

عليه الصال والسالم -فانه الصراط المستقيم ،ما جاخ به المرسلون هو الصراط المستقيم،

الارف السوي الذي ي اعوجاف فيه وي ميل وي انحراب ،الصراط المستقيم صراط الذين أنعم هللا
علي م في سور الفاتحة يدعو المسلم في كل ركعة من ركعاا صالته يدعو ب ا دالل الصال

ولارف الصال  ،اهدنا الصراط المستقيم ،الارف الوانل البين الذي جاخ عن هللا وعن رسوله ي
اعوجاف فيه وي ميل وي انحراب ،صراط الذين أنعم هللا علي م ،صراط الذين أنعم هللا علي م ،وأي
نعمة أعظم من هذه النعم ،الذين أنعم هللا علي م من النبيين ،وأي نعمة أعظم من النبو على

البشر ،والصديقين والش داخ والصالحين ،هليخ أنعم هللا علي م ،وأي نعم تحصل للبشر فوق هذه

النعم ،وأي نعيم من نعيم أهل الدنيا يعاد شي ا من ذلك ،من النبيين الذين هم الابقة العليا من
وص َّد وا و منوا بما جاخ عن هللا وصد وا به على
ص َد وا َ
ابقاا البشر ،وفلي م الصديقون الذين َ
مراد هللا -جل وعال ،-والش داخ الذين دموا أنفس م وم ج م فداخ لدين م لت ون كلمة هللا هي

العليا ،والصالحين وهم كل عبد هلل -جل وعال -د وفى حقو ه وحقوق عباده ،واذا كان أدناهم

منةلة الصالحون ،وي شك أن اصنبياخ صالحون ،والصديقين صالحون ،والش داخ صالحون ،ل ن
الوص

العام م عا

بش ن اللا

الصالحين على ما تقدم من باب عا

العام على اللا

؛ لالعتناخ

من النبيين والصديقين والش داخ ،وفبقى من عداهم ممن هو صالل مصلل عال ته

بربه وعال ته بالمللو ين على مراد هللا -جل وعال -وعلى نوخ ما جاخ عنه -سبحانه وتعالى-
هليخ الذين هم أ ل اصربعة اصصناب الذين أنعم هللا علي م ،تصور أن امنسان ذا اتص

ب ذا

ص ةل يدعو له ،كلما تش د المصلي دعا للصالحين ،السالم علينا وعلى عباد هللا
الوص  ،كل م َ
الصالحين ،كل مصل يدعو لك ذا صلحا ،وما الذي يمنعك من هذا ،وي يتص ب ذا الوص
ي محروم ما هي المس لة مس لة عملك أنا ،عمل يرك لك نصيب منه ،ف م يدعون لك وفي م

اصليار ،وفي م اصنبياخ ،وفي م الصديقون ،وفي م الش داخ ،وفي م اصولياخ ،في م العباد ،وفي م
الةهاد ،فاذا اتصفا ب ذا الوص

تستح هذا الدعاخ ،واذا تلل

هذا الوص

فقد حرما نفسك

من هذا الدعاخ ،وهللا المستعان ،الصراط المستقيم مفرد ،وهو صراط هللا الذين أنعم هللا علي م،

مفرد؛ صنه هو الصراط الارف الوحيد الملدي لى الجنة أ رب ارف يوصل لى الجنة الصراط

المستقيم ،وما عداه ف ي الارق المنحرفة عنه يمينا وشماي ،و د توصل م بعد ل ن هذا هو

أ رب ارف ف و مفرد{ ،وأن يا صراا مستوقما فاتبعوه وال تتبعوا السب } ،فالسبل جم  ،ل ن
ماذا عن و هللا -جل وعال -ﭽﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﭼ

الما د ،٦١ :

ذا كانا سبل السالم متعدد وهي سبل توصل لى السالمة والنجا من عذاب هللا -جل وعال-
وهي متعدد  ،كي

جاخا هنا بصيىة الجم وهللا -جل وعال -يقو  :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ ر
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يعني روافد هذا الصراط المستقيم ،كل عباد من العباداا سبيل موصل لى هللا -جل وعال-
وفي الن اية الجمي يشمل ا الصراط المسقتيم ،استد بعن م بالجم بين يتي الفاتحة والنساخ
على صحة مامة أبي بكر من أينر

االب........... :

« نما عليك نبي أو صدي أو ش يد» المقصود أن النبي -عليه الصال والسالم -سماه صديقا،
ف و دالل في ية النساخ صراط الذين أنعم هللا علي م من النبيين والصديقين دالل في ية
النساخ ،و د أمرنا أن نس

هللا -جل وعال -أن ي دينا صراط هليخ الذين أنعم هللا علي م ،صراط

الذين أنعما علي م وهم المذكورون في سور النساخ ،نحن م مورون ب ن نس

هللا -جل وعال-

أن ي دينا صراا م وارفق م ،صراط الذين أنعم هللا علي م ،وهم المذكورون في ية النساخ ،وفي م

الصديقون وأبو بكر واحد من م ،فكي

نس

هللا -جل وعال -أن يجعلنا على ارفقه وعلى سبيل

الذي سل ه المبني على ما جاخ عن هللا وعن رسوله -عليه الصال والسالم -وي ت ون مامته

صحيحةر مامته باالة ،ونحن نس

هللا في كل صال أن ي دينا صرااهر!! هذا ليل بصحيل.

االب........... :

الصالش أعم وأشمل من أن يكون دون ما ذكر ،الصالش أعم؛ ولذا أردب الصالحين بما تقدم من
العام على اللا

 ،فاصنبياخ صالحون والصديقون

عن هللا -جل وعال -ف و صالل ،يعني هذا لنا :ن العا

يقتني المىاير  ،ل ن ما الذي

النبيين والصديقين والش داخ من باب العا

صالحون ،والش داخ صالحون ،ومن عداهم ممن صلحا عال ته بربه وبللقه على نوخ ما جاخ
يمن ر ..اآلياا ﮋﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﮊ من باب العا

على اللا

.

وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى له وصحبه أجمعين.

