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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 أحسن هللا إلیك.  طالب:

 ین.رب العالمین، وصلى هللا وسـلم و�ـارك علـى نبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـالحمد هلل 
 أما �عد،

ــة الشــاطبي   ــول المؤلــف العالم ــي دخــول  -رحمــه هللا تعــالى-فیق تحــت بیــان قصــد الشــارع ف
  المكلف تحت أحكام الشر�عة:

نـت ب مـا �ا"المسألة العاشـرة: �مـا أن األحكـام والتكلیفـات عامـة فـي جمیـع المكلفـین علـى حسـ
یهـا إال مـا ُخـص �ـه، �ـذلك المزا�ـا والمناقـب، فمـا مـن مز�ـة ُأعط ملسو هيلع هللا ىلص�النسبة إلى رسـول هللا 

مـوم سوى ما وقع استثناؤه إال وقد ُأعطیت أمته منها أنموذًجا، فهي عامـة �ع ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
أمتــه  عطــىأالتكــالیف، بــل قــد زعــم ابــن العر�ــي أن ســنة هللا جــرت أنــه إذا أعطــى هللا نبی�ــا شــیًئا 

أمـا  راء.منه، وأشر�هم معه فیه، ثم ذ�ر من ذلك أمثلًة؛ وما قاله �ظهر فـي هـذه الملـة �االسـتق
ن ُتتعبــد أوًال: فالوراثــة العامــة فــي االســتخالف علــى األحكــام المســتنبطة، وقــد �ــان مــن الجــائز أ

 الــهاألمــة �ــالوقوف عنــدما ُحــد مــن غیــر اســتنباط، و�انــت تكفــي العمومــات واإلطــالق حســبما ق
علیـــه الصـــالة -األصـــولیون، ولكـــن هللا َمـــنَّ علـــى العبـــاد �الخصوصـــیة التـــي خـــص بهـــا نبیـــه 

ُ}؛ إذ قـال تعـالى: -والسالم وقـال فـي األمـة:  ،]١٠٥سـاء: [الن {ِلـَتْحُكَم َبـْیَن النَّـاِس ِ�َمـا َأَراَك للااَّ
 .طول �ه"واضح فال ن]. وهذا ٨٣[النساء:  {َلَعِلَمُه الَِّذیَن َ�ْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم}

الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسـوله نبیـه محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 
 أجمعین.

ي فـإنما أرسل الرسل لیبلغوا عنه دینـه، ولیقتـدي �ـه أممـه، واألصـل  -جل وعال-أما �عد، فإن هللا 
ا ُ�لـف �ـه النبـي ُ�لفـت �ـه أمتـه، ومـأن الرسول قدوة ألمته، فما جاء في حقه فله منه نصیب، وما 

مـــن التشـــر�ف فألمتـــه منـــه نصـــیب، فـــالقرآن ِذ�ـــر لـــه  -علیـــه الصـــالة والســـالم-ُخـــص �ـــه النبـــي 
وشـرف ألمتـه، إال مـا دل الـدلیل علـى اختصاصـه  -علیـه الصـالة والسـالم-ولقومه، هو شرف لـه 

ا �خــتص �ــه، ولــه مــن �ــه، فلــه مــن المناقــب مــا �شــر�ه فیهــا غیــره مــن أمتــه، ولــه مــن المناقــب مــ
مــا تشــر�ه �ــه األمــة وهــو األصــل إال مــا دلیــل الــدلیل علــى  -وهــذا هــو الكثیــر الغالــب-األحكــام 

 .-رحمه هللا تعالى-اختصاصه �ه. هذا ما یر�د أن �قرره المؤلف 
رب وذ�ر لذلك أمثلة: األمر العام الذي تقدم، وأما األمور الخاصة التـي ذ�ـر منهـا المؤلـف مـا �قـ 

و�عضـــها ال �خلـــو مـــن  ،و�عضـــها واضـــح ،ین نوًعـــا أو ثالثـــین وجًهـــا، یـــذ�رها �التفصـــیلمـــن ثالثـــ
تكلف، �عضها �ما �قول �عض أهـل العلـم: ال �ـأتي إال �ـالجر الثقیـل، و�عضـها واضـح أنـه أُعطـي 

ضـها فیـه شـيء مـن التكلـف، وأعطیت ما أعطیـت �حروفـه، لكـن �ع -علیه الصالة والسالم-النبي 
 . غیر واضح
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 ."وأما ثانًیا: فقد ظهر ذلك من مواضع �ثیرة، نقتصر منها على ثالثین وجًها" طالب:
�قــدر الوراثــة العامــة التــي ذ�رهــا، وراثــة األمــة لنبیهــا، والمــوروث هــو العلــم، والعــالم هــو الــوارث، و 

 هللا�حكــم �مــا أراه هللا، �عنــي �ــالحق الــذي أراه  -علیــه الصــالة والســالم-علمــه �كــون إرثــه، والنبــي 
ــ ، فعنــده »إنمــا أنــا �شــر أقضــي علــى نحــو مــا أســمع«اه �ــالطرق والوســائل والمقــدمات الشــرعیة: إ�

مقدمات شرعیة تكون نتائجهـا شـرعیة، �غـض النظـر عـن �ونهـا طا�قـت الواقـع أو لـم تطـابق؛ ولـذا 
إنما أنا �شر أقضي على نحو ما أسمع، فمـن قضـیت لـه �شـيء مـن حـق أخیـه فإنمـا أقطـع «قال: 

، هــذا فــي حــال مــا إذا ُطبقــت المقــدمات الشــرعیة وخرجــت »ار فلیأخــذها أو یــدعهالــه قطعــة مــن نــ
د النتیجــة شــرعیة، ســواء �ــان طــابق هــذا الحكــم الواقــع أو لــم �طا�قــه. إذا �ــان هــذا هــو النبــي المؤ�ــ

، فكیـــف �مـــن �قتضـــي �ـــه مـــن القضـــاة والمفتـــین وغیـــرهم؟ نعـــم -علیـــه الصـــالة والســـالم-�ـــالوحي 
ــَتْنِبُطوَنُه ِمــْنُهْم}{َلَعِلَمــ�ســتنبطون:  النصــوص األحكــام،  ]، فیســتنبطون مــن٨٣[النســاء:  ُه الَّــِذیَن َ�ْس

سواء �ان هذا االستنباط هو الحق الصواب، أو �ان غیر صواب، لكنـه علـى أي حـال: المسـتنبط 
ل هــو مــأجور علــى �ــل حــال، وأمــا النتــائج مطا�قــة أهــفإذا �ــان متــأهًال لالســتنباط وأهــًال لالجتهــاد 

 واقع فهي �حسب موافقتها للنص، فقد �جتهد المجتهد وال یوفق للصواب.ال
إنمــا أنــا �شــر أقضــي علــى نحــو مــا «معصــوم، لكــن حینمــا قــال:  -علیــه الصــالة والســالم-النبــي  

البینــة علــى المــدعي «، لیســن للقضــاة ســنة القضــاء المعــروف الشــرعي الــذي لــه مقدماتــه: »أســمع
ض أن البینــة �عــد أن تحــرى القاضــي فیهــا واجتهــد فــي تعــدیل ، لكــن افتــر »والیمــین علــى مــن أنكــر

ثـــم �عـــد ذلـــك طلعـــت الشـــهادة غیـــر صـــحیحة، یـــالم القاضـــي؟ ال یـــالم  ،الشـــهود وطلـــب المـــز�ین
القاضـــي. أو مـــا ُوجـــدت البینـــة عنـــد المـــدعي، وطلـــب الیمـــین مـــن المـــدعى علیـــه فحلـــف فحكـــم لـــه 

عیة فالنتیجــــة شــــرعیة. لكــــن یبقــــى أن القاضــــي، یــــالم القاضــــي؟ ال یــــالم القاضــــي، المقــــدمات شــــر 
إنمــــا أقضــــي لــــه �قطعــــة مــــن نــــار، فــــإن شــــاء أن �أخــــذها و�ن شــــاء «الجهــــات األخــــرى مطاَلبــــة: 

و، �قضي على هذا النحـ -علیه الصالة والسالم-، �عني فیما إذا لم �طابق الواقع. النبي »فلیدعها
]، وقـال ١٠٥ [النساء: }نَّاِس ِ�َما َأَراَك للااَُّ {ِلَتْحُكَم َبْیَن الوالقضاة من �عده �قضون على هذا النحو: 

 ]. ٨٣[النساء:  {َلَعِلَمُه الَِّذیَن َ�ْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم}في حق األمة: 
 وال یلــزم مــن االســتنباط أن �كــون هــو الصــواب، قــد اســتنبط العــالم، وهــذا �ثیــر، �ســتنبط اســتنباًطا

لیـل دو�ستدل �ه غیره على خالفـه وهـو  ،العالم على حكممرجوًحا، وأحیاًنا الدلیل الواحد �ستدل �ه 
 . واحد، وذلكم �اختالف الفهوم

ن هـذا ]، أ٨٣لنسـاء: [ا ْنُهْم}{َلَعِلَمُه الَِّذیَن َ�ْسَتْنِبُطوَنُه مِ أحسن هللا إلیكم، آ�ة االستنباط  طالب:
 ........ �ستفید بها العلماء على القیاس

 . یاس، والقیاس نوع من أنواع الرأيرأي واالجتهاد والق، االستنباط �عني استعمال للنعم
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 ِإنَّ للااََّ {: -علیـه الصـالة والسـالم-"أحدها: الصالة من هللا تعالى، فقال تعالى في النبي  طالب:
{ ُكْم {ُهـَو الَّـِذي ُ�َصـلِّي َعَلـیْ ة: ] اآل�ة، وقـال فـي األمـ٥٦[األحزاب:  َوَمَالِئَكَتُه ُ�َصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ

{ُأوَلِئـَك َعَلـْیِهْم َصـَلَواٌت اآل�ة، وقال:  ]٤٣[األحزاب:  َوَمَالِئَكُتُه ِلُیْخِرَجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر}
 ]. ١٥٧[البقرة:  ِمْن َر�ِِّهْم َوَرْحَمٌة}

[الضـحى:  ى}ْرَضـ َفتَ {َوَلَسْوَف ُ�ْعِطیـَك َر�ُّـكَ والثاني: اإلعطاء إلى اإلرضاء، قال تعالى في النبي: 
٥.[ 

 ]،٥٩[الحــــــــــــــــج:  {َلُیــــــــــــــــْدِخَلنَُّهْم ُمــــــــــــــــْدَخًال َیْرَضــــــــــــــــْوَنُه}وقــــــــــــــــال فــــــــــــــــي األمــــــــــــــــة: 
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه}وقال:   ]. ١١٩[المائدة:  {َرِضَي للااَّ

ُ َمــا َتَقـدَّ غفـران مــا تقـدم ومـا تــأخر، قـال تعــالى:  والثالـث: َر} ْنِبــَك َوَمـاَم ِمـْن ذَ {ِلَیْغِفـَر َلـَك للااَّ  َتــَأخَّ
: ا لنـا؟ فنـزل]، وفي األمة ما ُروي أن اآل�ة لما نزلت قال الصـحا�ة: هنیًئـا مر�ًئـا، فمـ٢[الفتح: 

 َئاِتِهْم}یَها َوُ�َكفَِّر َعْنُهْم َسیِّ فِ  َخاِلِدیَن ْنَهارُ {ِلُیْدِخَل اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَ 
 .]، فعمَّ ما تقدم وما تأخر"٥[الفتح: 

َم ِمْن َذْنِبَك َوَمـ: -علیه الصالة والسالم-لكن التعمیم هنا �النسبة للنبي  رَ {َما َتَقدَّ ] ٢[الفـتح:  }ا َتـَأخَّ
 ، أما �النسبة لألمة فعم ما تقدم وما تأخر هذا متى یبین؟ -علیه الصالة والسالم-في حیاته 

 في اآلخرة. طالب:
مــة ]، فــي اآلخــرة. هنــاك خصــال مكفــرة للــذنوب المتقدمــة والمتــأخرة فــي حــق األ٥لفــتح: [ا {ِلُیــْدِخَل}

مـن قـام «، و»....مـن قـام رمضـان«، و»...مـن صـام رمضـان«أ�ًضـا، جـاء فـي �عـض الروا�ـات: 
 ومـا«، وفـي �عـض الروا�ـات عنـد النسـائي وغیـره: »لیلة القدر؛ ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

ا خصال أخرى جمعها الحـافظ ابـن حجـر فـي رسـالة اسـمها (الخصـال المكفـرة ، وهناك أ�ًض »تأخر
 للــذنوب المتقدمــة والمتــأخرة). �عنــي اإلتیــان �األحادیــث التــي تــدل علــى غفــران مــا تقــدم ومــا تــأخر

َم ِمْن َذْنِبَك وَ �النسبة لألمة هو المطابق لقوله:  ، وأمـا مـا ]٢لفـتح: [ا َر}َما َتـَأخَّ {ِلَیْغِفَر َلَك للااَُّ َما َتَقدَّ
جاء في اآل�ة فمعلـوم أن الـذي یـدخل الجنـة هـذا قـد ُغفـر لـه، لكـن مـاذا عمـن لـم یـدخل الجنـة مـن 

 أول وهلة؟ هذا ُغفر له ما تأخر؟ ما ُغفر له ما تأخر، �عني حوسب علیه.
 ......... طالب:

 هي؟  ما
 ......... طالب:

 نصوص �ثیرة. لعلها، اللفظة، لكن ُوجد غیرها، جمعها ابن حجر في رسالة
 ؟ محققة طالب:
 .نعممحققة 
 ....... طالب:
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 كیف؟
 .وما تأخر طالب:

ال ال، جــاء فــي �عــض الخصــال أنهــا ســبب لغفــران الــذنوب المتقدمــة والمتــأخرة، والبــن حجــر هــذه 
 . كفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة)الرسالة تراَجع (الخصال الم

 َتِقیًما}ِصـَراًطا ُمْسـ َ�ْهـِدَ�كَ {َوُ�ـِتمَّ ِنْعَمَتـُه َعَلْیـَك وَ مة في قولـه: "وفي اآل�ة األولى إتمام النع طالب:
ُ ِلَیْجَعــَل َعَلــْیُكْم ِمــْن َحــرَ ]، وقــال فــي األمــة: ٢[الفــتح:  ــَرُكْم َوِلُیــِتمَّ ُیِر�ــُد ِلُیطَ  ٍج َوَلِكــنْ {َمــا ُیِر�ــُد للااَّ هِّ

 .جه الرا�ع"] اآل�ة؛ وهو الو ٦[المائدة:  ِنْعَمَتُه َعَلْیُكْم}
علیـــه الصـــالة -�عنـــي �ونـــه یـــذ�ر ثالثـــین وجًهـــا فیمـــا ذ�ـــره، وهـــو األصـــل أن مـــا ثبـــت فـــي حقـــه 

ثبــت فــي حــق األمــة؛ ألنــه هــو القــدوة وهــو األســوة، فمــا جــاء لــه جــاء لهــم؛ هــذا األصــل.  -والســالم
ن وُجعلــت مــ -علیــه الصــالة والســالم-اســتثني فیهــا النبــي  لكــن یبقــى أن هنــاك مســائل أو خصــاًال 

و�نبغــي أن یؤلــف فیهــا، وأمــا مــا عــداها فاألصــل أنهــم  ،خصائصــه، هــذا التــي ألــف فیهــا أهــل العلــم
 مثله، و�ن لم �كونوا مثله في المنزلة.

 طالب: لكن هو یر�د تقر�ر مشابته حتى في الخصائص �ا شیخ.
 ال ال.
 في نوع منها. طالب:

 ال ال، ما تصیر خصائص.
  ول......من ح اكونهم أعطوا أنموذجً  طالب:

 ، لكن إذا أُعطوا مثله ما صارت خصائص.نعم
ذا طالب: ال، لیس مثل، لكن هو یر�د أن ُیثبت أن هناك أنموذج من جـنس مـا أعطـوا. ألـیس هـ

 قصده لما �قول: "أعطوا منها أنموذًجا" في أول الكالم.
 ........ لكنه نص االستثناء طالب:

 . المشترك بینه و�ینهم در، االستثناء �عني یدل على أن وجوده القنعم
وسائر ما  ]،١٦٣ساء: [الن {ِإنَّا َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك}"والخامس: الوحي وهو النبوة، قال تعالى:  طالب:

ین الرؤ�ــا الصــالحة جــزء مــن ســتة وأر�عــ«فــي هــذا المعنــى، وال �حتــاج إلــى شــاهد، وفــي األمــة: 
 ."»جزًءا من النبوة

أول مـــا ُبــدئ �ـــه مـــن  -علیــه الصـــالة والســالم-لحة، �ونـــه هــذا غیـــر مســتقیم، �عنـــي الرؤ�ــا الصـــا
{ِإنَّـا َأْوَحْیَنـا ِإَلْیـَك الوحي الرؤ�ا الصـالحة ال �عنـي أن مـن رأى رؤ�ـا صـالحة اشـترك معـه فـي قولـه: 

رأى ]، اشـترك فـي نـوع وهـو الرؤ�ـا. لكـن مـن ١٦٣[النساء:  َكَما َأْوَحْیَنا ِإَلى ُنوٍح َوالنَِّبیِّیَن ِمْن َ�ْعِدِه}
وأر�عـــین رؤ�ـــا صـــالحة، هـــل �كـــون اكتملـــت عنـــده النبـــوة؟ حتـــى تكتمـــل عنـــده األجـــزاء الســـتة  اســـتً 

واألر�عــین. �عنــي لــو رأى ألــف رؤ�ــا صــالحة مــا صــار عنــده إال جــزء مــن ســتة وأر�عــین، لــو رأى 
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جـزء مـن سـتة وأر�عـین جـزًءا مـن النبـوة. فلـیس عنـده شـيء  ملیون رؤ�ا صـالحة مـا صـار عنـده إال
حي إال بهذا المقدار الذي هو جزء من ستة وأر�عین جـزًءا، مـع الخـالف بـین أهـل العلـم فـي من الو 

ـــول: إن المشـــابهة مجـــرد الصـــدق  ـــوة، مـــنهم مـــن �ق ـــا الصـــالحة لهـــذا الجـــزء مـــن النب مشـــابهة الرؤ�
ومطا�قــة الواقــع فقــط ال أكثــر وال أقــل، و�ثیــر مــن أهــل العلــم ینــازع أن المــراد مــن النبــوة التــي هــي 

�مــا قــرره المؤلــف، �عنــي مــن رأى رؤ�ــا  -علیــه الصــالة والســالم-الــذي یــوحى إلــى النبــي  الــوحي
معنـاه؟ هـم نظـروا إلـى  مـالكـن  ،ست مثل، الحدیث صحیح ما فیه إشـكال من صالحة أُعطي جزء

المـــدة التـــي �انـــت فیهـــا الرؤ�ـــا الصـــالحة �النســـبة للـــوحي، وهـــي ســـتة أشـــهر، ومـــدة الـــوحي ثـــالث 
الستة األشهر إلى ثالث وعشر�ن سـنة، �عنـي نصـف سـنة، نصـف سـنة إلـى وعشر�ن سنة، ونسبة 

 . ستة وأر�عین، من هذه الحیثیة فقطثالثة وعشر�ن واحد على 
َماِء} ْجِهَك ِفي{َقْد َنَرى َتَقلَُّب وَ "والسادس: نزول القرآن على وفق المراد، قال تعالى:  طالب:  السَّ

ى أ�ًضـا: �حب أن ُیرد إلى الكعبـة، وقـال تعـال -لسالمعلیه الصالة وا-]، فقد �ان ١٤٤[البقرة: 
، لمَّا �ـان قـد ُحبـب إلیـه النسـاء ]٥١[األحزاب:  {ُتْرِجي َمْن َتَشاُء ِمْنُهنَّ َوُتْؤِوي ِإَلْیَك َمْن َتَشاُء}

 .فلم یوقف فیهن على عدد معلوم"
مـا تمنـى مـن �عـض  -رضي هللا عنـه-لكن أي الموافقة في هذه، في هذا الوجه؟ نعم. تمنى عمر 

ئـة المسائل، فنزل القرآن على ضوء ما تمنى موافقة له، وأ�ًضـا عائشـة تمنـت البـراءة وتشـوفت للتبر 
ل: فمـا یتمنـاه �حصـ -علیه الصالة والسـالم-لكن ما توقعت أن ینزل فیها قرآن، أما �النسبة للنبي 

ــَماِء َفَلُنَولَِّینَّــكَ  ]. �النســبة لمســألة النكــاح ١٤٤البقــرة: [  ِقْبَلــًة َتْرَضــاَها}{َقــْد َنــَرى َتَقلُّــَب َوْجِهــَك ِفــي السَّ
هذه من الخصائص، ولیس ألمته فیها نصیب إال �قدر مـا ُأبـیح لهـم مـن األر�ـع، أمـا مـا زاد علـى ف

علیــه -د مــن أمتــه ذلــك فــال. و�ــاب الخصــائص �ثیــر منــه فــي �تــاب النكــاح ممــا ال �شــر�ه فیــه أحــ
 . -الصالة والسالم

 .. ......طالب:
 ؟ نعم

 ........ طالب:
ال ما یلزم من �ل وجه، المقصـود أنـه تمنـى فحصـل لـه، تمنـت األمـة حـص لهـا، �عنـي مـن وجـه. 

 نعم. 
بـراهیم إلو اتخـذت مقـام  ،"وفي األمة قال عمر: وافقت ر�ي في ثالث، قلت: �ا رسول هللا طالب:

یـدخل  ،قلـت: �ـا رسـول هللاو ]، ١٢٥[البقرة:  ى}{َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهیَم ُمَصل� مصلى؟ فنزلت: 
: و�لغنـي علیك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنین �الحجاب؟ فأنزل هللا آ�ة الحجاب. قـال

ًرا �عض نسائه، فدخلت علیهن فقلت: إن انتهیتن أو لیبـدلن هللا رسـوله خیـ ملسو هيلع هللا ىلصمعاتبة النبي 
}{َعَسى َر�ُُّه ِإْن َطلَّ منكن، فأنزل هللا:   .]"٥[التحر�م:  َقُكنَّ
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هذه الموافقات المذ�ورة هي الثابتـة فـي الصـحیح، وهنـاك موافقـات أخـرى أبلغهـا �عضـهم العشـر�ن، 
 . -رضي هللا عنه-ر في موافقات عمر وفیها رسالة اسمها: الكو�ب األغ

وقــد  ،ن زوجــي ظــاهر منــيإ: ملسو هيلع هللا ىلص"وحــدیث التــي ظــاهر منهــا زوجهــا، فســألت النبــي  طالــب:
 ."-علیه الصالة والسالم-وقد ولدت له أوالًدا، فقال  ،معه طالت صحبتي

وهـو یتمنـى العـودة إلیهـا، ظهـر منهـا حرمـت  ،وهنا تمنت وظهر من حالهـا أنهـا تتمنـى العـودة إلیـه
 . ر والكفارة المعروفة لیعود إلیهاآ�ة الظها تعلیه خالص انتهت، لكن نزل

 ."»علیه قد َحرمتِ «: -علیه الصالة والسالم-"فقال  طالب:
 . ذا الحكم قبل نزول آ�ات المجادلة، هنعم

، ثـم "فرفعـت رأسـها إلـى السـماء فقالـت: إلـى هللا أشـكو حـاجتي إلیـه، ثـم عـادت فأجابهـا طالب:
ُ َقــْوَل الَِّتــي ُتَجاِدُلــكَ ذهبــت لتعیــد الثالثــة، فــأنزل هللا:  ] ١لــة: [المجاد ِجَهــا} ِفــي َزوْ {َقــْد َســِمَع للااَّ

فق ما من اإلفك على و  -رضي هللا عنها-�ثیر لمن تتبع. ونزلت براءة عائشة اآل�ة. ومن هذا 
ت أن  مـا ظننـوأن هللا مبرِّئـي ببراءتـي، ولكـن �هللاِ  ،أرادت؛ إذ قالت: وأنا حینئـذ أعلـم أنـي بر�ئـة

ل في شأني وحًیا یتلى، ولشأني في نفسي �ان أحقـر مـن أن یـتكلم هللا فـيَّ  ، أمر ُیتلـى�ـهللا منزِّ
میـة: أفي النوم رؤ�ا ُیبرئني هللا بهـا. وقـال هـالل بـن  ملسو هيلع هللا ىلص�نت أرجو أن یرى رسول هللا ولكن 

ُمـوَن یَن َیرْ {َوالَّـذِ إني لصادق، فلینزلن هللا ما ُیبـرئ ظهـري مـن الحـد، فنـزل:  ،والذي �عثك �الحق
 اعه. انقط�النقطاع الوحي  ؛ملسو هيلع هللا ىلص] اآل�ة، وهذا خاص بزمان رسول هللا ٦[النور:  }...َأْزَواَجُهمْ 

بتت ]، وقد ث٧٩ء: [اإلسرا ا}{َعَسى َأْن َیْبَعَثَك َر�َُّك َمَقاًما َمْحُمودً والسا�ع: الشفاعة، قال تعالى: 
 ."»�شفع في مثل ر�یعة ومضر«في أو�س:  -علیه الصالة والسالم-�قوله  ،شفاعة هذه األمة

�ـه أحادیـث ومـن طـرق �عني �ون رجل من هذه األمة �شـفع هـذا العـدد وهـذا المقـدار؛ هـذا جـاءت 
. حتـى طرق التي ال تصـل إلـى درجـة القبـولمتعددة، لكن التنصیص على أو�س جاء في �عض ال

 . -رضي هللا عنه-إن المراد عثمان  :منهم �قول ا�ثیرً إن 
 ، وغیر ذلك. »أئمتكم شفعاؤ�م«" طالب:

ة، وقـال فـي األمـة: ] اآل�ـ١[الشـرح:  {َأَلْم َنْشَرْح َلـَك َصـْدَرَك}شرح الصدر، قال تعالى:  والثامن:
ُ َصْدَرُه ِلْإلِْسَالِم َفُهَو َعَلى ُنوٍر ِمْن َر�ِّهِ   ]. ٢٢: [الزمر }{َأَفَمْن َشَرَح للااَّ

علیـه -والتاسع: االختصـاص �المحبـة؛ ألن محمـًدا حبیـب هللا، ثبـت ذلـك فـي الحـدیث؛ إذ خـرج 
�عضــهم: عجًبــا! إن هللا اتخــذ مــن خلقــه ونفــر مــن أصــحا�ه یتــذاكرون، فقــال  -الصــالة والســالم

خلیًال، وقال آخر: ماذا �أعجب من �الم موسى، �لمه هللا تكلیًما، وقـال آخـر: فعیسـى �لمـة هللا 
قـد سـمعت �المكـم وعجـبكم، «وروحه، وقال آخر: آدم اصـطفاه هللا. فخـرج علـیهم فسـلَّم وقـال: 

 وهو �ذلك، وعیسى روح هللا وهو �ذلك، إن هللا اتخذ إبراهیم خلیًال وهو �ذلك، وموسى َنِجي هللا
وآدم اصطفاه هللا وهو �ذلك، أال وأنا حبیب هللا وال فخر، وأنا حامـل لـواء الحمـد یـوم القیامـة وال 
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فخـر، وأنــا أول شــافع وأنــا أول مشـفع وال فخــر، وأنــا أول مــن �حـرك حلــق الجنــة فیفــتح هللا لــي 
، وفـي األمـة: »ا أكـرم األولـین واآلخـر�ن وال فخـرفیدخلنیها ومعـي فقـراء المـؤمنین وال فخـر، وأنـ

ُ ِ�َقْوٍم ُ�ِحبُُّهْم َوُ�ِحبُّوَنُه}  .] اآل�ة"٥٤[المائدة:  {َفَسْوَف َ�ْأِتي للااَّ
والحدیث المذ�ور �صورته التامة وجمله المجتمعة مضـعف عنـد أهـل العلـم، لكـن لـبعض جملـه مـا 

. ملسو هيلع هللا ىلص، �مــا قــال عــن نفســه »لــد آدم وال فخــرســید و « -علیــه الصــالة والســالم-�شــهد لــه، فــالنبي 
 نعم. 

نـه "وجاء فـي هـذا الحـدیث أنـه أول مـن یـدخل الجنـة، وأن أمتـه �ـذلك؛ وهـو العاشـر. وأ طالب:
ــد جــاء فــي األمــة:  ــین واآلخــر�ن، وق ــْت لِ أكــرم األول ــٍة ُأْخِرَج ــَر ُأمَّ ــُتْم َخْی ــاِس}{ُكْن آل عمــران: [ لنَّ

 .]؛ وهو الحادي"١١٠
فـــإذا موســـى آخـــذ �قائمـــة «، �قـــول: »أول مـــن تنشـــق عنـــه األرض یـــوم القیامـــة«وجـــاء أ�ًضـــا أنـــه 

و�ونـه  ،�عني �ونه أول مـن یـدخل الجنـة. »العرش، فال أدري أ�عث قبلي أم جوزي �صعقة الطور
ــم  اآخــذً  -علیــه الســالم-�عنــي �جــد موســى  ،أول مــن ُیبعــث ــه أو ل �قائمــة العــرش، �عنــي �عــث قبل

ال أدري أ�عــث قبلــي أم جــوزي «؟ هكــذا جــاء فــي الحــدیث: -المعلیــه الســ-ُ�صــعق أصــًال موســى 
 ، �عني فلم �صعق. »�صعقة الطور

و وال �عنـي هـذا أن موسـى أ. »-علیـه السـالم-أول من ُ�كسى یوم القیامة إبراهیم «وجاء أ�ًضا أن 
 قـب؛ ألن المز�ـة والمنقبـة الواحـدة ال تقضـي علـى المنا-علیـه الصـالة والسـالم-إبراهیم أفضل منه 

أكثــر �كثیــر مــن  -علیــه الصــالة والســالم-اإلجمالیــة الكثیــرة، فمــن حیــث العمــوم واإلجمــال مناقبــه 
علیــه -مناقــب غیــره، لكــن قــد یوجــد منقبــة لنبــي مــن األنبیــاء أو مثــل إبــراهیم أو موســى ال توجــد لــه 

؛ القیامـةأول من ُ�كسـى یـوم  -علیه السالم-، یوجد له نظیرها، لكن �ون إبراهیم -الصالة والسالم
�عنـي أن �كـون أول مـن �كسـى. وموسـى ُصـعق  ،ألنه ُجرد لما أر�د إلقاءه فـي النـار، فجـوزي بهـذا

 في الدنیا في الطور، فاحتمال أن �كون جوزي بهذه الصعقة أنـه لـم �صـعق یـوم القیامـة. فكونـه لـم
یــه عل-أول مــن �كســى، ال �عنــي أنــه أفضــل مــن محمــد  -علیــه الســالم-و�ــون إبــراهیم  ،ُ�صــعق

ال �عنـي التفضـیل فـي  ،�عنـي علـى العمـوم ،، وهذا واضح أن التفضـیل اإلجمـالي-الصالة والسالم
�عنــي �كــون غیــره أفضــل منــه. �عنــي ونظیــره فــي  ،دقــائق األمــور، �عنــي منقبــة أو منقبتــین أو �ــذا

حـد وا�عنـي تقـدیره �قـرب مـن الكمـال، أال یوجـد  ،أمورنا العاد�ة المحسوسة: األول على دفعته مـثالً 
و�ســتحق أن  ،مــن الطــالب أكثــر منــه فــي مــادة مــن المــواد؟ قــد یوجــد، لكــن ال �عنــي أنــه أعلــى منــه

 . �كون قبله في الترتیب
ـٍة ُأْخِرَجـْت ِللنَّـاِس}"وقد جاء في األمة:  طالب: هـو الحـادي و ]، ١١٠ان: [آل عمـر  {ُكْنُتْم َخْیَر ُأمَّ
 عشر. 
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فـي ، و -علـیهم السـالم-اخـتص بـذلك دون األنبیـاء والثاني عشر: أنه ُجعل شاهًدا على أمتـه، 
ـًة َوَسـًطا ِلَتُكوُنـوا ُشـَهَداءَ القرآن الكر�م:  ـ {َوَ�ـَذِلَك َجَعْلَنـاُكْم ُأمَّ ُسـوُل َعَلـْیُكْم اِس َوَ�ُكـوَعَلـى النَّ َن الرَّ

 .]"١٤٣[البقرة:  َشِهیًدا}
الســا�قة. فكونــه شــاهًدا  �عنــي شــاهد علــى أمتــه فقــط، وأمتــه شــهداء علــى النــاس، �عنــي علــى األمــم

�طابق أن �كون أمته شهداء على الناس، أو من مقتضى ذلك  -علیه الصالة والسالم-على أمته 
ـةً أن �كون هو أ�ًضا شاهًدا علـى النـاس؛ ألنـه یـدخل فـي قولـه:  َتُكوُنـوا لِ  َوَسـًطا {َوَ�ـَذِلَك َجَعْلَنـاُكْم ُأمَّ

ن مـــومـــا مـــن مز�ـــة تثبـــت لألمـــة أو ألحـــد  ،مـــا مـــن فضـــیلة]، و ١٤٣[البقـــرة:  ُشـــَهَداَء َعَلـــى النَّـــاِس}
 . منها النصیب -لیه الصالة والسالمع-األمة، إال وله 

 ........ طالب:
 �عني في أول الفصل؟ 

 ........ طالب:
 في جمیع التكالیف؟ 

 ....... نعم طالب:
 أحد. ستثنى منها، على ما تقدم أنه ال �"كما أن األحكام والتكلیفات عامة في جمیع المكلفین"

 ........ طالب:
ــى رســول هللا طیــب،  ــت �النســبة إل ــى حســب مــا �ان ــا  ملسو هيلع هللا ىلص"عل ــه، �ــذلك المزا� إال مــا ُخــص �

متـه سوى مـا وقـع اسـتثناؤه إال وقـد ُأعطیـت أ ملسو هيلع هللا ىلصوالمناقب، فما من مز�ة ُأعطیها رسول هللا 
 أفرادها؟  المقصود �عمومها؟ في وما، �عني منها أنموذًجا، فهي عامة �عموم التكالیف"

 ........ نعم طالب:
 المناقب.
 .......... طالب:
 أ�ًضا األحكام و�ن �انت عامة في جمیع األمة..... 

 .......... األصل طالب:
 األحكام أ�ًضا و�ن �انت لجمیع األمة، إال أن �عض األمة ال �شمله �عض األحكام.

 ....... لكن طالب:
 �عني هل الفقراء علیهم ز�اة؟ 

 ........ ، لكن األصل أنهمال طالب:
 هو ال شك على جهة العموم، و�ذلك هنا یتكلم في المناقب على جهة العموم.

  لو نظرنا........ حننلكن  طالب:
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ال، هــذا مــا حصــل إال لقلــة قلیلــة، هــو یر�ــد أن �مثــل أنــه ثبــت لــه ثبــت ألمتــه، و�ذا ثبــت لفــرد مــن 
یـر فـي فرد إال من هذه الحیثیة. ال، هو فیهـا تكلـف �باألمة �أنه ثبت للجمیع؛ ألنه ال مز�ة لهذا ال

 �عضها، �عني التنظیر و�ثرة األمثلة هذه �أن فیها شيء.
 ........ طالب:

معــروف أن التكــالیف هــي األصــل، المناقــب التــي ُذكــرت مــن �ــاب التشــر�ف، نعــم، �ثیــر مــن أفــراد 
و�ن دخلـوا فـي مسـمى األمـة  ،یناألمة ال �ستحق تشر�ف أ�ًضا، �ثیـر مـن أفـراد األمـة مـن المخـالف

 . لوجود المخالفات ا �ستحقون تشر�فً الف
 ، وفي حق األمـة �رامـات،ملسو هيلع هللا ىلص"والثالث عشر: خوارق العادات معجزات و�رامات للنبي  طالب:

ى الـولي �الكرامـة دلـیًال علـى أنـه ولـي أم ال؟ وهـ ذا األصـل وقد وقع الخالف: هل �صح أن َیتحدَّ
 . وقدرته"شاهد له، وسیأتي �حول هللا

أن ُیبعــث إلیــه �ــالمعجزة، فهــل نقــول: إذا ادعــى  -علیــه الصــالة والســالم-�عنــي �مــا یتحــدى النبــي 
وتحــدى �ــه دل علــى صــدقه، نقــول نظیــره فــي الــولي إذا  ،وظهــر علــى یــده مــا �خــرق العــادة ،النبــوة

بـت بـذلك وتحـدى �ـه مـن �عـارض والیتـه، هـل نث ،ثم ظهر على یده ما �خرق العـادة ،ادعى الوال�ة
صــدقه أو ال؟ ال مــا نثبــت صــدقه إال �عــرض حالــه وأقوالــه وأفعالــه علــى الكتــاب والســنة، إن �انــت 

 مــن الشــیطان ســنة فهــي �رامــة، و�ال فهــي اســتدراجأفعالــه وأقوالــه مطا�قــة لمــا جــاء فــي الكتــاب وال
 . وتلبیس
 ........ طالب:
 مـن إال -جـل وعـال-القسـم علـى هللا أحیاًنا في �عض المضایق �حتاج، مـن أیـن �ـأتي  لكنال ال، 

یـدعي أنـه ممـن لـو أقسـم علـى هللا ألبـره، لكـن قـد �ضـطر إلـى ذلـك فـي هذه الحیثیة، و�ال فمـا أحـد 
�عض المضایق، �عني تعرفون قصة �عض الدعاة الذین ُطلب منهم االستسقاء، فإن أجیب وسقي 

ثــم �عــد ذلــك �صــارف عــن هــذه  النــاس أجــابوا لدعوتــه و�ال فــال، هــذا امتحــان، احتمــال مــا �جــاب،
، هــذه المــآزق بلــوى  مثــل هــذاف�عنــي هــذه الجمــوع �لــه مــن الــدخول فــي اإلســالم،  ،الفئــام مــن النــاس

، لكن یوازن، هو یرغب في إسالم هذه القبیلة أو أهل هذا البلد ،أحیاًنا تكون بلوى، فعلیه أن یرجح
  .رض نفسه لمثل هذه االبتالءاتال �عأعلى اإلنسان فما �جاب في دعوته؛ ولذلك  أنه احتمال

 مـاذاطیـب النـاس  ،اقبضني إلیك، ما ُ�قـبضف�عني �عض الناس �قول: اللهم إن �نت على الجادة 
إن اإلنسـان ال �عـرض  :علـى الجـادة. �عنـي �ـل مـن دعـا �جـاب؟ ال ال، نقـول�قولون؟ هذا ما هـو 

 . خیار اأحیاًنا هناك مضایق ما فیه نفسه لهذه األمور، لكن
ن: "والرا�ــع عشــر: الوصــف �الحمــد فــي الكتــب الســالفة و�غیــره مــن الفضــائل، ففــي القــرآ ب:طالــ

ًرا ِبَرُسوٍل َ�ْأِتي ِمْن َ�ْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد}  ت أمته الحمَّادین. ]، وسمی٦[الصف:  {َوُمَبشِّ
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ــالى:  ــال تع ــة، ق ــم مــع األمی ــیوالخــامس عشــر: العل یِّ ــي اْألُمِّ ــَث ِف ــِذي َ�َع ــَو الَّ ــوالً  نَ {ُه ــْنُهْم}َرُس   ِم
ــ]، وقــال: ٢[الجمعــة:  ــيِّ الَّ ] ١٥٨ألعــراف: [ا  ِ�ــاهللَِّ}ِذي ُیــْؤِمنُ {َفــآِمُنوا ِ�ــاهللَِّ َوَرُســوِلِه النَِّبــيِّ اْألُمِّ

 .اآل�ة"
أمـــي، واألمیـــة  -علیـــه الصـــالة والســـالم-، والرســـول »نحـــن أمـــة أمیـــة ال نحســـب وال نكتـــب«نعـــم، 

ألفـراد أمتـه: األمـي أكمـل مـن  ،وصـف �مـال، و�النسـبة ألمتـه -معلیه الصالة والسـال-�النسبة له 
ذه هـالمـتعلم أكمـل بـال شـك، ال سـیما إذا اسـتغل  ،المتعلم أكمل؟ �عني الذي �كتـب و�قـرأ أمالمتعلم 

النعمـــة فیمـــا یرضـــي هللا ومـــا یوصـــله إلـــى هللا �ســـائر الـــنعم، �عنـــي �مـــا أن المبصـــر أكمـــل مـــن 
ألصم، لكن هذه ِنعم إن استغلت فیما ینفع فهي ِنعم و�ال صـارت والذي �سمع أكمل من ا ،األعمى

ــ -علیــه الصــالة والســالم-نقًمــا. فكــون الرســول  ة ال �عنــي أن األمــة أن هــذه صــف اُ�مــدح �كونــه أمی�
؛ لیتوصـــل بـــذلك إلـــى حكـــم شـــرعي: »نحـــن أمـــة أمیـــة«مـــدح لهـــا أنهـــا أمیـــة، إنمـــا قیـــل الحـــدیث: 

ة �ان �ستدل عامة الناس علـى أهـل العلـم �ـأن األمـ أن �ال �عد، و »صوموا لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته«
أمیــة �نبیهــا وهــذا أفضــل؟ ال لــیس �أفضــل �النســبة لألمــة. لكــن هنــاك مــن یــدعى أنــه علــم األمیــة 

 .أفضل منه
�قــول الحــافظ الــذهبي فــي ترجمــة ابــن عر�ــي: �ِهللا إن العــیش خلــف أذنــاب البقــر أفضــل مــن علــم 

 . لذي �ضر لیس �علم، فالعلم ما نفعالعلم ا كعلم ابن عر�ي، وهذا صحیح:
 .»نحن أمة أمیة ال نحسب وال نكتب«"وفي الحدیث:  طالب:

-ظـاهر، وقـد ُروي فـي �عـض الصـحا�ة  ملسو هيلع هللا ىلصوالسادس عشر: مناجاة المالئكة، ففـي النبـي  
 .ا"أنه �ان �كلمه الَمَلك، �عمران بن الحصین، ونقل عن األولیاء من هذ -رضي هللا عنهم

، �عنــي »أنــه �ــان لمــا مــرض �ــان ُ�ســلَّم علیــه«مــران بــن الحصــین �مــا فــي صــحیح مســلم: نعــم. ع
م: ، ُ�كلَّـ»فـاكتوى فـانقطع التسـلیم، فنـدم فعـاد التسـلیم«تسلم علیه المالئكة؛ هـذا فـي صـحیح مسـلم، 
نـادر؟ نـادر، لكـن ُوجـد جنسـه فـي األمـة، وهـذا مـا  أمالسالم علیكم، لكـن هـل هـذا �ثیـر فـي األمـة 

تـه. وُ�لم �عـض أم ،ُ�كلم من قبل المالئكة -علیه الصالة والسالم-أن �قرره المؤلف: الرسول یر�د 
وصــارت علیــه بــرًدا وســالًما، ووجــد فــي هــذه  ،ُأحــرق فــي النــار فلــم �حتــرق  -علیــه الســالم-إبــراهیم 

 األمة من ألقي في النار ولم یتأثر، من هو؟ 
 : أبو مسلم الخوالني �ا شیخ؟طالب

 لم الخوالني، واسمه؟ نعم. أبو مس
 ........ طالب:

ســلم مهمــا اثنــان: أبــو إدر�ــس وأبــو مســلم، اثنــان، أبــو إدر�ــس عائــذ هللا بــن عبــد هللا الخــوالني، وأبــو 
 هنا؟ حصل لبس �ه هنا؟  ماذا ،عبد هللا بن ُثَوب. هات التقر�ب

 أبو مسلم عبد هللا بن ثوب. طالب:
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؟ تـــرى هـــذامـــا هنـــا اقـــرأ �الظـــاهر، بـــن عبـــد هللا. عنـــدك عبـــد هللا بـــن ثـــوب، وأبـــو إدر�ـــس عائـــذ هللا 
 الجزأین.
 ....... طالب:
 و�حصل الخلط بینهما. ،هذا نحتاج ،ما یلزم
 ....... طالب:

 . خالص �كفي ما نحتاجه
ُ َعْنـَك ِلـَم أَ "والسا�ع عشـر: العفـو قبـل السـؤال، قـال تعـالى:  طالب: [التو�ـة:  ْم}ِذْنـَت َلُهـ{َعَفـا للااَّ

 .]"١٥٢ل عمران: [آ ُكْم}{ُثمَّ َصَرَفُكْم َعْنُهْم ِلَیْبَتِلَیُكْم َوَلَقْد َعَفا َعنْ ي األمة: ]، وف٤٣
وحصل ألمته، ومن األسماء من أسـماء  -علیه الصالة والسالم-�عني قبل سؤال العفر حصل له 

ثیـر � شـك أنـه هللا التي ُیدعى بها: المنان، والمنان الذي �عطي َ�من �العطاء قبل السـؤال، وهـذا ال
، فهــل هــذا خــاص بهــذه األمــة أو موجــود فــي األمــم الســا�قة؟ ألن المؤلــف -جــل وعــال-�النســبة لــه 

{ثُــمَّ َصــَرَفُكْم َعــْنُهْم ، ] قبــل طلــب العفـو٤٣[التو�ــة:  {َعَفـا للااَُّ َعْنــَك ِلــَم َأِذْنــَت َلُهـْم}ذ�ـر هــذا المثــال: 
ا مـن الوضـوح الـذي ]. نقول: في �عض المسائل ما فیهـ١٥٢ل عمران: [آ ِلَیْبَتِلَیُكْم َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم}

على أنه واضح، ولیس هناك ما یدل على اختصاص األمة �ـه،  -رحمه هللا تعالى-�قرره المؤلف 
 . ةقد یوجد في األمم السا�ق

كر، قال تعالى:  طالب: عنـاه مر أن ]، وذ�ـ٤ [الشـرح: {َوَرَفْعَنا َلَك ِذْ�ـَرَك}"والثامن عشر: رفع الذِّ
 .قرن اسمه �اسمه في عقد اإل�مان وفي �لمة األذان"

وأشــهد  ،فــي �لمــة التوحیــد و�لمــة الشــهادة: ال إلــه إال هللا محمــد رســول هللا، أشــهد أن ال إلــه إال هللا
 . "األذان"أن محمًدا رسول هللا، و�ذلك في 

ــب: ــه الصــالة والســالم-"فصــار ِذ�ــره  طال ــ -علی ــه، وق ــا � ــا ُمنوًه مــة د جــاء مــن ِذ�ــر األمرفوًع
 وجــاء فــي �عــض األحادیــث عــن ومــدحهم والثنــاء علــیهم فــي القــرآن وفــي الكتــب الســالفة �ثیــر،

وراة ؛ لمـا وجـد فـي التـ»اللهم اجعلني من أمـة أحمـد«أنه قال:  -علیه الصالة والسالم-موسى 
 .من اإلشادة بذ�رهم والثناء علیهم"

 ائـرة فیهـا: (هللا)، ودائـرة علـى نفـس المسـتوى بـنفسنجد في �عض المحار�ب، فوق المحراب مثًال د
علیــــه الصــــالة -الحجــــم: (محمــــد). �عــــض الشــــباب الغیــــور�ن �قــــول: إن هــــذه تســــو�ة بــــین اســــمه 

ي فـو�ین لفظ الجاللة، فینبغي إما أن ُ�قتصـر علـى هللا و�ال ُتجعـل ترتیـب. �عنـي تجـدون  -والسالم
لـوطن)، �عنـي ُتجعـل متدرجـة مـا ُتجعـل فـي صـف الجهات و�عض الـدوائر واألشـیاء: (هللا الملیـك ا

ب ألنه ما �مكن أن ُ�سوى بینها. لكن مـا ُیـذ�ر فـي المحار�ـب: (هللا، محمـد) إن �ـان مـن �ـا ؛واحد
 ]، فال ُأذ�ر إال وُتذ�ر معي.٤[الشرح:  {َوَرَفْعَنا َلَك ِذْ�َرَك}

 �ستقیم. طالب:
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ن، خالص: ما یدخل فـي اإلسـالم إال �الشـهادتیالستقام األمر، �عني �ما �قال في �لمة التوحید اإل
 والتشهد في األذان وغیره �الشهادتین؛ فال �كون في هذا تسو�ة.

محمد  :لفیرد علیه أحد من الموجودین �قو ،ال إله إال هللا :من الناس �ا شیخ من �قول طالب:
 ... رسول هللا......

 �عني أكمل.
 ال ال، ممكن �كون في حدیث..... طالب:

 هو؟  وما
 طالب:.... ال إله إال هللا وهو جالس، فیرد علیه على الحدیث محمد رسول هللا...... 

؛ ألن هــذا ُأخــذت �عنــي علــى ألســنة، �عنــي درجــت علــى ألســنة النــاس �التمــام، ولــذا جــاء فــي نعــم
 مـن ، �كفـي أو ال بـد»ال إلـه إال هللا :أمرت أن أقاتل النـاس حتـى �قولـوا«�عض األحادیث، فمثًال: 

، قول: محمد رسول هللا، أشـهد أن ال إلـه هللا وأن محمـًدا رسـول هللا؟ ألنـه جـاء فـي �عـض المـواطن
 . و�ةن، فیقتصر على األولى منهما مع أن الثانیة مراده ومطلا�عني المطلوب الشهادت

یَن نَّ الَّــذِ {إِ "والتاســع عشــر: أن معــاداتهم معــاداة هلل، ومــواالتهم مــواالة هلل، قــال تعــالى:  طالــب:
{ُ َ َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم للااَّ معنـى أن الـذین یـؤذون رسـول �]، هي عند طائفة ٥٧[األحزاب:  ُیْؤُذوَن للااَّ
 ."»من آذاني فقد آذى هللا«هللا لعنهم هللا، وفي الحدیث: 

ــد آذى هللا«" ــي فق لیــه ع-، فــالمراد �أذ�ــة هللا فــي اآل�ــة فــي آ�ــة األحــزاب أذ�ــة الرســول "»مــن آذان
فــال �مكــن إیــذاؤه  -جــل وعــال-؛ ألن مــن آذى الرســول فقــد آذى هللا، وأمــا الــرب -ة والســالمالصــال

، ال ُیتصـــور األذى »یـــؤذیني ابـــن آدم«علـــى قـــول مـــن �قـــول هـــذا الكـــالم، وفـــي الحـــدیث القدســـي: 
لكــن ال ینالــه  ،-جــل وعــال-الــرب  �غضــب و�ســخط االحســي الــذي یتضــرر �ــه؛ ال، قــد �كــون أمــرً 

. »لكم وآخر�م �انوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكـي شـیًئالو أن أو «آذاه: 
 نعم.

ــا فقــد �ــارزني �المحار�ــة«"وفــي الحــدیث:  طالــب: ــْن �ُ وقــال تعــالى:  ،»مــن آذى لــي ولی� ــِع {َم ِط
{َ ــْد َأَطــاَع للااَّ ُســوَل َفَق وتمــام طــع هللا. �ومفهومــه: مــن لــم �طــع الرســول لــم  ]،٨٠[النســاء:  الرَّ

 .االجتباء" لعشر�ن:ا
 ."تمام العشر�ن"قف على 

 
 أحسن هللا إلیك. طالب:

 


