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

، عـینینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمرب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبالحمد هلل  
 أما �عد،

م "وتمـــا :-رحمـــه هللا تعـــالى-فـــي تمـــام "المســـألة العاشـــرة" �قـــول اإلمـــام العالمـــة الشـــاطبي  
اٍط ِإَلى ِصـرَ ْم َهَدْیَناهُ وَ {َواْجَتَبْیَناُهْم : -علیهم السالم-العشر�ن: االجتباء، فقال تعالى في األنبیاء 

یِن ِمنْ {ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْیكُ ]، وفي األمة: ٨٧[األنعام:  ُمْسَتِقیٍم} : [الحـج  َحـَرٍج}ْم ِفي الدِّ
 {ُثـمَّ مصـطفى مـن الخلـق، وقـال فـي األمـة:  -علیـه الصـالة والسـالم-]، وفي الحـدیث: أنـه ٧٨

 .]"٣٢[فاطر:  ِمْن ِعَباِدَنا}َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذیَن اْصَطَفْیَنا 
واالجتباء واالصطفاء �معنى واحد؛ ولذا جعلهما في قسـم واحـد. االجتبـاء واالصـطفاء �معنـى، هـو 

إال  یر�د أن �قرر إتماًما لما سبق أن األمة لها نصیب مما ُخص بها نبیها من بین سـائر األنبیـاء،
 . الدلیل على اختصاصه �ه دون أمته ما دل
ى علــى حــادي والعشــرون: التســلیم مــن هللا، ففــي أحادیــث إقــراء الســالم مــن هللا تعــال"وال طالــب:
ِ َوَسـَالٌم َعَلـ، وقال تعالى: -علیه الصالة والسالم-نبیه   َطَفى}الَّـِذیَن اْصـ ى ِعَبـاِدهِ {ُقـِل اْلَحْمـُد هللَِّ

 .]"٥٤األنعام: [ َلْیُكْم}عَ َالٌم {َوِ�َذا َجاَءَك الَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِ�آَ�اِتَنا َفُقْل سَ ]، ٥٩[النمل: 
رضــي هللا عنهــا -ص خد�جــة �عنــي علــى ســبیل العمــوم، ثــم جــاء علــى ســبیل الخصــوص مــا �خــ

 . -وأرضاها
�هـا ر اقـرأ علیهـا السـالم مـن «فـي خد�جـة:  -علیه الصـالة والسـالم-"وقال جبر�ل للنبي  طالب:
 .  »ومني

َت  َلَقـْد ِ�ـدْ بَّْتَنـاكَ {َوَلـْوَال َأْن ثَ ري، قـال تعـالى: والثاني والعشرون: التثبیـت عنـد توقـع التفلـت البشـ
 .]"٧٤[اإلسراء:  َتْرَكُن ِإَلْیِهْم َشْیًئا َقِلیًال}

 . ثبت نبیه وثبت الذین آمنوا -وعالجل -�عني تفلت النفس على صاحبها، هللا 
ُ الَّـــِذیَن آَمُنـــوا ِ�ــاْلَقْوِل الثَّا"وفـــي األمـــة:  طالــب: ْنیَ ي اْلَحَیــِبـــِت ِفـــ{ُیَثبِّــُت للااَّ  ا َوِفـــي اْآلِخـــَرِة}اِة الـــدُّ

 ]. ٢٧[إبراهیم: 
 ]،٣[القلـم:  } َمْمُنـونٍ {َوِ�نَّ َلَك َألَْجـًرا َغْیـرَ والثالث والعشرون: العطاء من غیر ِمنة، قال تعالى: 

 .]"٦[التین:  {َفَلُهْم َأْجٌر َغْیُر َمْمُنوٍن}وقال في األمة: 
: المقطــوع، �عنــي {َمْمُنوٍن}العطــاء، وفــي القــول اآلخــر أن المــراد �الـــ�عنــي مــن غیــر منــة تتبــع هــذا 

غیـر مقطـوع، و�ـذلك أجـر  -علیـه الصـالة والسـالم-عطاء دائم ال ینتهـي وال ینقطـع، فـأجر النبـي 
. والمراد قلنا من غیر انقطاع، فـالمراد ثوا�ـه أو مـا �ـانوا �جري علیها أجرها من غیر انقطاع األمة
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انقطــع أجــره إال مــا �ــان ســبًبا المعلــوم أنــه إذا مــات ابــن آدم اإلنســان انقطــع عملــه  ســبًبا فیــه، وأمــا
 . فیه

 ]....... ٢٧[إبراهیم:  {ُیَثبُِّت للااَُّ الَِّذیَن آَمُنوا...} طالب:
ْنَیا َوِفي اْآلِخَرِة}  ]. نعم. ٢٧[إبراهیم:  {ِفي اْلَحَیاِة الدُّ

َذا ) َفإِ ١٧َنُه (ُه َوُقْرآ{ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمعَ لیهم، قال تعالى: "والرا�ع والعشرون: تیسیر القرآن ع طالب:
نـا أن ]، قـال ابـن عبـاس: علی١٩ - ١٧: [القیامـة ) ُثمَّ ِإنَّ َعَلْیَنا َبَیاَنـُه}١٨َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه (
ى لسانك. وفي األمة: نه عل] علینا أن نبی١٩[القیامة:  {ُثمَّ ِإنَّ َعَلْیَنا َبَیاَنه}نجمعه في صدرك، 

ِكٍر} ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ ْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّ  .]"١٧[القمر:  {َوَلَقْد َ�سَّ
ة، �عد أن �ان �عاني من التنز�ـل شـد -علیه الصالة والسالم-في القرآن َ�سر هللا حفظه على نبیه 

ْرَنا ره على أمته: ره هللا علیه، ثم �سَّ ثم �سَّ  ْكِر}{َوَلَقْد َ�سَّ   .]١٧لقمر: [ا اْلُقْرآَن ِللذِّ
هد: "والخامس والعشرون: جعل (السالم علیكم) مشـروًعا فـي الصـالة؛ إذ �قـال فـي التشـ طالب:

 ."»ینالسالم علیك أیها النبي ورحمة هللا و�ر�اته، السالم علینا وعلى عباد هللا الصالح«
ُ�شــرع علــى أن �ســلم المصــلي علــى ، -علیــه الصــالة والســالم-كمــا أن الســالم مشــروع علــى النبــي 

 . وعلى غیره من عباد هللا الصالحیننفسه 
�جملــة مــن أســمائه �ــالرءوف  -علیــه الســالم-"والســادس والعشــرون: أنــه ســمى نبیــه  طالــب:

 .الرحیم، ولألمة نحو المؤمن والخبیر والعلیم والحكیم"
 �لفـظ الجاللـة والـرحمن، أمـا -جـل وعـال-هللا  إال �عني من األسماء المشتر�ة التي ال �خـتص بهـا

علیـــه الصـــالة -والنبـــي  -جـــل وعـــال-األســـماء المشـــتر�ة بـــین الخـــالق والمخلـــوق �شـــترك فیهـــا هللا 
وهــي  ،واألمــة: رءوف، رحــیم، �ــر�م، علــیم، خبیــر، حكــیم، هــذه مــن أســماء هللا الحســنى -والســالم

 . من أمته اوعلى من اتصف به -علیه الصالة والسالم-أ�ًضا تنطبق علیه 
ــا َأیَُّهــا "والســا�ع والعشــرون: أمــر هللا تعــالى �الطاعــة لهــم، قــال تعــالى:  طالــب: ــِذیَن آمَ ا{َ� ــوا لَّ ُن

ُسوَل َوُأوِلي اْألَْمِر} َ َوَأِطیُعوا الرَّ  .]"٥٩[النساء:  َأِطیُعوا للااَّ
مـا  وهذه األوجه التي ذ�رها قد ال تكون حاصلة لجمیع األمة؛ إنما لبعضهم ممن اتصـف بهـا دون 

إنمــا هــو مســلم، ومــنهم  ،ومــنهم مــن ال �ســتحق اإلطــالق ،ســواها، فمــن المســلمین مــن هــو مــؤمن
ومـنهم العـامي الـذي ال �سـتحق  ،ومنهم من ال �ستحق هـذه التسـمیة، ومـنهم مـن هـو علـیم ،الخبیر

ومـن عـداهم ال �سـتحق  ،وهـؤالء هـم األقـل ،أن یوصف �العلم، و�ذلك الحكیم �األمة من هو حكـیم
ألولي األمر مـن األمـراء و�نما هي  ،�أنه حكیم، و�ذلك الطاعة: الطاعة لیست لكل األمة الوصف
 . والعلماء
  أحسن هللا إلیك، من األسماء....... طالب:

 .نعم
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 ...... یوصف بها المخلوق أم تعرف �أل طالب:
 تنكیر؟ أم �الرءوف الرحیم تعر�ف  -علیه الصالة والسالم-جاء وصف الرسول 

 .كرةن طالب:
 نكرة.

 .]١٢٨[التو�ة:  {ِ�اْلُمْؤِمِنیَن َرُءوٌف َرِحیٌم} طالب:
 . خالص ما فیه إشكال

 ."وهم األمراء والعلماء، وفي الحدیث" طالب:
وادعــى أنــه مســتحق لــه، �عنــي الَحَكــم، أنكــر  ،لكــن لــو أن شخًصــا تســمى �شــيء مــن هــذه األســماء

 ذا؟ تسمیته �الحكم، لما -علیه الصالة والسالم-النبي 
ألنه استحضر المعنى الذي هو من خصائص الر�و�یة، و�ذلك الحكیم لو استحضر المعنى؛ إنمـا 

ل) الجنسـیة؛ امجرد تسمیة واتصافه �شيء من الحكمة، ال المـراد الحكمـة المطلقـة التـي تقتضـیها (
 . ال �ستحقها المخلوق  ههذف

ُسوَل فَ {مَ ، وقال: »من أطاع أمیري فقد أطاعني«"وفي الحدیث:  طالب: َ}َقـْد َأَطـاعَ ْن ُ�ِطِع الرَّ   للااَّ
 .]"٨٠[النساء: 

 ]؟٨٠: [النساء {َمْن ُ�ِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع للااََّ}یوجد عندك رقم اثنین في الحاشیة: 
 أخرجه البخاري. :في الحاشیة طالب:

 ]؟ ٨٠[النساء:  {َوَمْن َتَولَّى}
 اري، �أنه قطعة من حدیث.طالب: ال، في الحاشیة عندي أخرجه البخ

 آ�ة؟أم حدیث 
 طالب: هو آ�ة، آ�ة في النساء.

 ؟ نعم
 آ�ة النساء. طالب:
آ�ة، لكن لما ذ�ر اآل�ة خرجه من البخاري على أنه حدیث، وقـال فـي الـذي قبلـه: هـو قطعـة نعم، 

مــن «و ،»مــن أطــاعني فقــد أطــاع هللا«مــن الحــدیث اآلتــي. ولــو أراده حــدیًثا لســاقه مســاًقا واحــًدا: 
، . لكن �قتطع منه ما یتفق مـع اآل�ـة �حروفهـاا، ساقه مساًقا صار حدیثً »أطاع أمیري فقد أطاعني

 عم. ن]. ٨٠ساء: [الن {َمْن ُ�ِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع للااََّ}الحدیث لیس بهذا اللفظ أ�ًضا: فو�ال 
) َمـا ١{طـه (�قولـه تعـالى:  "والثامن والعشرون: الخطاب الـوارد مـورد الشـفقة والحنـان، طالب:

 {َفــَال َ�ُكــْن ِفــي َصــْدِرَك َحــَرٌج ِمْنــُه ِلُتْنــِذَر ِ�ــِه}]، وقولــه: ٢، ١[طــه:  َأْنَزْلَنــا َعَلْیــَك اْلُقــْرآَن ِلَتْشــَقى}
 ِلَیْجَعَل {َما ُیِر�ُد للااَُّ ]. وفي األمة: ٤٨[الطور:  {َواْصِبْر ِلُحْكِم َر�َِّك َفِإنََّك ِ�َأْعُیِنَنا}]، ٢[األعراف: 

ــَرُكْم} ُ ِ�ُكــُم اْلُیْســَر َوَال ُیِر�ــُد ِ�ُكــُم ] اآل�ــة، ٦[المائــدة:  َعَلــْیُكْم ِمــْن َحــَرٍج َوَلِكــْن ُیِر�ــُد ِلُیَطهِّ {ُیِر�ــُد للااَّ
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ْنَساُن َضـِعیًفا}]، ١٨٥[البقرة:  اْلُعْسَر} َف َعْنُكْم َوُخِلَق اإلِْ ُ َأْن ُ�َخفِّ {َوَال ، ]٢٨[النسـاء:  {ُیِر�ُد للااَّ
َ َ�اَن ِ�ُكْم َرِحیًما}  .]"٢٩[النساء:  َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ للااَّ

أو �أمتـه، �لهـا مـن خطـاب الشـفقة علـى  -علیه الصـالة والسـالم-هذه �لها سواء ما یتعلق �النبي 
ة علیـه الصـال-وعلى أمته، وهذا مما تشترك فیه األمـة مـع نبیهـا  -علیه الصالة والسالم-الرسول 
 . ن �ان استحقاقه لهذه الشفقة أكثر، و�-والسالم
"والتاســع والعشــرون: العصــمة مــن الضــالل �عــد الهــدى، وغیــر ذلــك مــن وجــوه الحفــظ  طالــب:
 .العامة"

 علیــه، وأمــا �النســبة لمــا یتعلــق �األمــة أمــر مجمــعهــذا ف -علیــه الصــالة والســالم-أمــا �النســبة لــه 
 . ها�مجموعها ال �النظر إلى أفراد فالمراد
ال تجتمــع أمتــي «قــد عصــمه هللا تعــالى مــن ذلــك �لــه، وجــاء فــي األمــة:  ملسو هيلع هللا ىلص"فــالنبي  طالــب:

 ."»على ضاللة
هـــذا الحـــدیث بهـــذا اللفـــظ ضـــعیف عنـــد أهـــل العلـــم، ومفرداتـــه ال تســـلم مـــن مقـــال، و�ن �ـــان مفـــاده 

 یًئا لـیسهـا أو أن تـدعي شـعلیه: أن األمة ال �مكن أن تفرط �شيء مـن دین امتفقً  اومحتواه صحیحً 
 . منه منه
 ."»احفظ هللا �حفظك«"وجاء:  طالب:

ن عبــاس، لكــن فــي لمفــرد، إال أن المــراد �ــه الجمیــع. هــذا الخطــاب موجــه البــ اهــذا و�ن �ــان خطاً�ــ
 . معناه جمیع األمة

]، ٨٣، ٨٢ [ص: ُم اْلُمْخَلِصـیَن}) ِإالَّ ِعَبـاَدَك ِمـْنهُ ٨٢{َألُْغـِوَ�نَُّهْم َأْجَمِعـیَن ("وفي القرآن:  طالب:
 ."»ال تجتمع أمتي على ضاللة«تفسیره في قوله: 

ـــذا اســـتثنى، مـــا قـــال:  ـــینَ ألنـــه ال �ســـتطیع إغـــواء األمـــة �كاملهـــا، ول  ]٨٢[ص:  }{َألُْغـــِوَ�نَُّهْم َأْجَمِع
 .ه ال �ستطیع إغواء األمة �كاملهاوسكت، استثنى العباد المخلصین؛ مما یدل على أن

ــب: ــه:  طال ــیكم أن  و�نــي �هللا«"وفــي قول ــیكم أن تشــر�وا �عــدي، ولكــن أخــاف عل مــا أخــاف عل
 ."»تنافسوا فیها

هــا. �مــا أهلكــت مــن قبل ،�مــا تنافســت األمــم الســا�قة، فتهلــك هــذه األمــة ،تنافســوا بهــذه الــدنیات�عنــي 
 نعم. 

أمَّ  -معلیــه الصــالة والســال-"وتمــام الثالثــین: إمامــة األنبیــاء، ففــي حـدیث اإلســراء أنــه  طالـب:
 ،»وقـــــد رأیتنـــــي فـــــي جماعـــــة مـــــن األنبیـــــاء، فحانـــــت الصـــــالة فـــــأممتهم«اء، قـــــال: �األنبیـــــ

إن إمـام هـذه األمــة «إلــى األرض فـي آخـر الزمــان:  -علیـه السـالم-وفـي حـدیث نـزول عیســى 
 ."»منها، و�نه �صلي مؤتم�ا �إمامها

 .نبیاءأمَّ األ -ه الصالة والسالمعلی-فثبت أن من هذه األمة من یؤم نبی�ا، �ما أن النبي 
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 ..... وحتى طالب:
 .ملسو هيلع هللا ىلصصالة النبي ....... طالب:

 .نعماألنبیاء 
 ......... طالب:

 المقصود أنهم صلوا خلفه.
 ......... طالب:

 . ما یلزم أن تكون صالة مفروضة
رات "ومن تتبع الشر�عة وجد من هذا �ثیًرا، مجموعه یـدل علـى أن أمتـه تقتـبس منـه خیـ طالب:

 .و�ر�ات، وترث أوصاًفا وأحواًال موهو�ًة من هللا تعالى ومكتسبًة"
 اع. ، ال �مجرد االنتساب إلیه من غیر اتب-علیه الصالة والسالم-و�كون هذا ببر�ة اتباعها للنبي 

  "والحمد هلل على ذلك. طالب:
 منها:  ل: وهذا األصل ینبني علیه قواعدفص

مـــن  أن جمیــع مــا ُأعطیتــه هــذه األمــة مــن المزا�ــا والكرامــات والمكاشــفات والتأییــدات وغیرهــا
، لكــن علــى مقــدار -علیــه الصــالة والســالم-الفضــائل، إنمــا هــي مقتبســة مــن مشــكاة نبینــا 

 .االتباع"
، -علیـه الصـالة والسـالم-�قدر اتباعه للنبي نعم. �حصل للمسلم وللمؤمن وللولي من هذه األمور 
، وهــذا مطــرد، تجــد -علیــه الصــالة والســالم-و�كــون إرثــه مــن هــذه األمــور �قــدر إرثــه مــن اتباعــه 

علــى رأســها العلــم  ة�ثیــر  اأمــورً  -علیــه الصــالة والســالم-العــالم العامــل المخلــص ورث مــن النبــي 
َبُهمْ ه: والعمل، ثم �عد ذلك ما یتبعه من صیانة األمة �سـبب ُ ِلُیَعـذِّ اَن یِهْم َوَمـا َ�ـِفـَوَأْنـَت  {َوَمـا َ�ـاَن للااَّ

َبُهْم َوُهْم َ�ْسَتْغِفُروَن}  .]، وهذا مالحظ٣٣[األنفال:  للااَُّ ُمَعذِّ
یـــدفع عـــن األمـــة �ســـببه الشـــيء  -جـــل وعـــال-�عنـــي إذا ُوجـــد العـــالم العامـــل الر�ـــاني تجـــد أن هللا  

ن لناس والرعب فـي قلـوب النـاس لهـذا العـالم �قـدر علمـه وعملـه، و�الكثیر، وتجد الهیبة في قلوب ا
ة علیـه الصـال-تجـد النـاس یهابونـه، والنبـي  ،لـیس �فـظ وال غلـیظ الیًنـ سـهًال  اكان في تر�یبـه سـمحً 

ثــم  لیسـأل األسـئلة الكثیـرة، وأدر�نـا مـن هـذا النـوع مـن �ـأتي وُوراثـه �ـذلك ،ُنصـر �الرعـب -والسـالم
 ،سؤالین نسي البـاقي، �لـه مـن هیبـة هـذا العـالم الـذي �سـط نفسـه للنـاس أو ًال ینساها، إن سأل سؤا

من علـم  -علیه الصالة والسالم-ومع ذلك یهاب �قدر إرثه من النبي  ،وتحبب إلیهم ،وتلطف بهم
 .وعمل

وقــد  ،لكـنهم �قــدر مــا ُ�حتــاج إلیـه، قــد �حتــاج إلــى الكرامـة بنفســه لُیثبَّــت ،و�ـذلك الكرامــات لألولیــاء 
وال �حصــــل لــــه شــــيء مــــن  ،لُیتبــــع، وقــــد �كــــون مــــن أعبــــد النــــاس وأعلمهــــم ؛حتــــاج الكرامــــة لغیــــره�

حصل له �رامة أنـه أفضـل مـن غیـره  العدم احتیاجه إلى ذلك، ولیس معنى هذا أن فالنً  ؛الكرامات
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 ؛علـــى یـــد ولـــي مـــن أولیائـــه -جـــل وعـــال-ممـــن لـــم تحصـــل لـــه �رامـــة، و�نمـــا الكرامـــة �جر�هـــا هللا 
 . حتیاجه لتثبیت نفسه أو دعوة غیرهلى ذلك، إما االحتیاجه إ

هـل  أحسن هللا إلیك، النصر �الرعب في مسیرة شهر، �یف �كون میراث هذه األمة �عني طالب:
 �مقیاس قوة معتقدات الجیوش....... واإلمام؟

لهــم  بــال شــك، حتــى قــدوتهم ومقــدمهم وعلمــاؤهم إذا �ــانوا علــى هــذا المســتوى ال شــك أنهــم �كــون 
 . ب من هذانصی

 ، �یـف-علیه الصالة والسـالم-أنه حصل على خیر بدون وساطة نبوته  "فال �ظن ظانّ  طالب:
ــم األعلــى الــذي �ــه یهتــدي فــي ســلوك  وهــو الســراج المنیــر الــذي �ستضــيء �ــه الجمیــع، والَعَل

، ملسو هيلع هللا ىلصالطر�ق. ولعل قائًال �قول: قد ظهرت على أیدي األمة أمـور لـم تظهـر علـى یـدي النبـي 
رضـي -رار الشـیطان مـن ظـل عمـر بـن الخطـابا الخواص التي اختص بها �عضهم، �فـوال سیم
مــا « فــي صــالته الشــیطان، وقــال لعمــر: -علیــه الصــالة والســالم-، وقــد نــازع النبــيَّ -هللا عنــه

ا غیر فجك ا إال سلك الشیطان فج�  ."»سلكت فج�
ر �فـر إذا لقیـه �فـر وأنـه �فـ أن الشـیطان -علیه الصـالة والسـالم-�عني ما جاء مثل هذا في النبي 

 -فــي صــالته، لكــن �قــال: عمــر -الســالمعلیــه الصــالة و -مــن ظلــه، الشــیطان تفلــت علــى النبــي 
 علیـه الصـالة-هو وجمیع أعماله وما أنتج هـذه الكرامـات إال اتباعـه للنبـي  -رضي هللا تعالى عنه

، اختـرع آلـة الـو أن إنسـانً  فهو حسنة من حسناته. األسباب ال شك أنهـا لهـا أثرهـا، �عنـي -والسالم
ا؟ لواله إن هذه اآللة أنفع من فالن الذي اخترعه :وهذه اآللة تنتج أشیاء �ثیرة ُینتفع بها، هل نقول

ألنـه اختـرع آالت �ثیـرة. هـذا علـى سـبیل التقر�ـب،  ؛ما ُوجدت هذه اآللـة، فهـي حسـنة مـن حسـناته
علـى الهـدى، ولـه أجـر �ـل مـن فعـل مـن  هـو الـذي دل األمـة -علیه الصالة والسـالم-و�ال فالنبي 
 .  »من دل على خیر فله مثل أجر فاعله«هذا الهدى 

، ولـم »أن مالئكة السماء تسـتحي منـه«: -رضي هللا عنه-"وجاء في عثمان بن عفان  طالب:
ــــــــــــى النبــــــــــــي  ــــــــــــل هــــــــــــذا �النســــــــــــبة إل ــــــــــــرد مث ــــــــــــه الصــــــــــــالة والســــــــــــالم-ی  .-علی

فـي لیلـة  ملسو هيلع هللا ىلصا مـن عنـد رسـول هللا أنهمـا خرجـ«وجاء في أسید بـن حضـیر وعبـاد بـن �شـر: 
 -، ولـم ُیـؤثر مثـل ذلـك عنـه»مظلمة، فإذا نـور بـین أیـدیهما حتـى تفرقـا، فـافترق النـور معهمـا

إلى غیر ذلك من المنقوالت عن الصحا�ة ومن �عـدهم، ممـا لـم ُینقـل  ...-علیه الصالة والسالم
و العلمـاء أو ُینقـل إلـى فیقـال: �ـل مـا ُنقـل عـن األولیـاء أ. ملسو هيلع هللا ىلصأنه ظهر مثله على ید النبـي 

یــوم القیامــة مــن األحــوال والخــوارق والعلــوم والفهــوم وغیرهــا، فهــي أفــراد وجزئیــات داخلــة تحــت 
، غیر أفراد الجنس وجزئیات الكلي قد تخـتص -علیه الصالة والسالم-كلیات ما ُنقل عن النبي 

ما هو �لي، وال �أوصاف تلیق �الجزئي من حیث هو جزئي، و�ن لم یتصف بها الكلي من جهة 
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ــق لــه  یــدل ذلــك علــى أن للجزئــي مز�ــة علــى الكلــي، وال أن ذلــك فــي الجزئــي خــاص �ــه ال تعلُّ
 .�الكلي، �یف والجزئي ال �كون �لی�ا إال �جزئي؟"

 لیست لـه جزئیـات: �لـي، �لـي ال ائً نعم. ما سمي ُ�لي إال ألنه له جزئیات، ال �مكن أن �سمى شی
 . ئیات ال بد لها أن تنضوي تحت �ليبد أن تكون له جزئیات، والجز 

ر إال "إذ هو من حقیقته وداخل في ماهیته، فكذلك األوصاف الظاهرة على األمة لـم تظهـ طالب:
ل و�راماته. والـدلی -علیه الصالة والسالم-، فهي �األنموذج من أوصافه ملسو هيلع هللا ىلصمن جهة النبي 

ظـاهرًة  القتـداء �ـه، ولـو �انـتعلى صحة ذلك أن شیًئا منها ال �حصل إال على مقدار االتباع وا
 .لألمة على فرض االختصاص بها واالستقالل"

لكــن قــد �قــول قائــل: إن هــذه الكرامــات حصــلت ألنــاس مــن التــا�عین أكثــر ممــا حصــل فــي عهــد 
الصحا�ة، وحصل مـن الكرامـات ممـن �عـد التـا�عین أكثـر ممـا حصـل لـبعض التـا�عین؟ ومـرد ذلـك 

ال �كـون �حاجـة إلـى مثـل هـذا التثبیـت، ومـن �عـدهم أقـوى  إلى الحاجة، �عني في عصر الصـحا�ة
صــاحبها أو لمــن أراد ممــن �عــدهم فلــم �حتــاجوا إلــى شــيء مــن هــذا التثبیــت؛ ألن الكرامــات تثبیــت ل

 . صاحبها دعوته
اء �ـه، "والدلیل على صحة ذلـك أن شـیًئا منهـا ال �حصـل إال علـى مقـدار االتبـاع واالقتـد طالب:

ا، علـى فـرض االختصـاص بهـا واالسـتقالل لـم تكـن المتا�عـة شـرًطا فیهـ ولو �انت ظـاهرة لألمـة
طان و�تبین هذا �المثال المذ�ور في شأن عمر. أال ترى أن خاصیته المـذ�ورة هـي هـروب الشـی
لتـام منه، وذلك حفظ من الوقوع في حبائله وحمله إ�ـاه علـى المعاصـي، وأنـت تعلـم أن الحفـظ ا

ــائر والصــغائر علــى العمــوم ؛ إملسو هيلع هللا ىلصالمطلــق العــام خاصــیة الرســول  ذ �ــان معصــوًما عــن الكب
بحـر. واإلطالق، وال حاجـة إلـى تقر�ـر هـذا المعنـى هنـا، فتلـك النقطـة الخاصـة �عمـر مـن هـذا ال

دة، وقـد وأ�ًضا، فإن فرار الشیطان أو ُ�عده من اإلنسان إنما المقصود منـه الحفـظ مـن غیـر ز�ـا
نـه أقـدره هللا علـى تمك -ه الصـالة والسـالمعلی-فیه خواص؛ منها: أنه  ملسو هيلع هللا ىلصزادت مز�ة النبي 

 :-علیـه السـالم -من الشیطان، حتى َهم أن یر�طه إلى سـار�ة المسـجد ثـم تـذ�ر قـول سـلیمان
 .على شيء من ذلك" ]، ولم �قدر عمر٣٥[ص:  {َوَهْب ِلي ُمْلًكا َال َیْنَبِغي ِألََحٍد ِمْن َ�ْعِدي}

، فال �جـوز ألحـد -علیه السالم-من خواص سلیمان  ولذا �قال: إن اإلفادة من الشیاطین إنما هي
وأن �طلب منهم الخدمة فیخدموه أو �ستعلمهم عن شيء فیخبروه؛ هذا  ،أن یدعي أنه �ستفید منهم

لمـــا أراد أن یـــر�ط الجنـــي  -علیـــه الصـــالة والســـالم-، النبـــي -علیـــه الســـالم-مـــن خـــواص ســـلیمان 
 .  »تذ�رت دعوة أخي سلیمان«الشیطان قال: 

اطلـع علـى ذلـك مـن نفسـه ومـن عمـر ولـم  -علیـه الصـالة والسـالم-"ومنهـا: أن النبـي  طالب:
 .�طلع عمر على شيء منه"
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-ذلك النبـي �عني ما قال عمر إن الشیطان �فر مني، ما اطلع على ذلك؛ إنما الذي أطلعه على 
 .-علیه الصالة والسالم

، زعــات الشــیطان و�ن قــرب منــه�ــان آمًنــا مــن ن -علیــه الصــالة والســالم-"ومنهــا: أنــه  طالــب:
لـى النبـي وعمر لم �كن آمًنا و�ن �ُعد عنه. وأمـا منقبـة عثمـان، فلـم یـرد مـا �عارضـها �النسـبة إ

 ، بل نقول: هو أولى بها، و�ن لـم یـذ�رها عـن نفسـه؛ إذ ال یلـزم مـن عـدم ذ�رهـا عـدمها.ملسو هيلع هللا ىلص
 أشد النـاس ملسو هيلع هللا ىلصنبي وأ�ًضا، فإن ذلك لعثمان لخاصیة �انت فیه وهي شدة حیائه، وقد �ان ال

ة علیــه الصــال-حیــاًء، وأشــد حیــاء مــن العــذارء فــي خــدرها، فــإذا �ــان الحیــاء أصــلها، فــالنبي 
 ."-والسالم

أشــد النــاس حیــاء فهــو أشــد حیــاء مــن عثمــان، إن �انــت  -علیــه الصــالة والســالم-فــإذا �ــان النبــي 
أشــد.  -الة والســالمعلیــه الصــ-المالئكــة تســتحي مــن عثمــان لشــدة حیائــه، فاســتحیاؤها مــن النبــي 

 نعم. 
مـال. هـو الـذي حـواه علـى الك -علیـه الصـالة والسـالم-"فإذا �ان الحیاء أصلها فـالنبي  طالب:

 وعلــى هــذا الترتیــب �جــري القــول فــي ُأســید وصــاحبه؛ ألن المقصــود بــذلك اإلضــاءة حتــى �مكــن
ب �صـره، ظالم َ�حجـلم �كن ال -علیه الصالة والسالم-المشي في الطر�ق لیًال بال �لفة، والنبي 

بل �ان یرى في الظلمة �ما یرى في الضوء، بل �ان ال �حجـب �صـره مـا هـو أكثـف مـن حجـاب 
 .الظلمة، فكان یرى من خلفه �ما یرى من أمامه، وهذا أبلغ"

 هـذا مـن طـرق ضـعیفة ال تسـلم مـن قـادح،ف، "یرى في الظلمة �ما یرى فـي الضـوء"نعم. أما �ونه 
فـي الصـحیح، ؛ هذا في الصـالة ثابـت من خلفه �ما یرى من أمامه" "یرى فالخبر ضعیف. و�ونه 
 . وال �عني أن هذا مطرد

 "حیــث �انــت الخارقــة فــي نفــس البصــر ال فــي الُمبَصــر �ــه، علــى أن ذلــك إنمــا �ــان مــن طالــب:
 .معجزات النبي"
ا وهـــذ : النـــور والظلمـــة، النـــور وســـیلة لإل�صـــار، والظلمـــة وســـیلة لتغطیـــة الُمبَصـــر،"الُمبَصـــر �ـــه"
أمــره أخــف مــن أن �كــون الخــارق فــي البصــر فــي نفــس البصــر، �عنــي أعمــى فجــأة  "الُمبَصــر �ــه"

 . �رى في الظالم، فرق بین هذا وهذاو  الیبصر و�رى هذا أشد من �ونه ُمبِصرً 
 و�راماتــه التــي -علیــه الصــالة والســالم-"علــى أن ذلــك إنمــا �ــان مــن معجــزات النبــي  طالــب:

خـذ لهـذه وفي زمانه. فهذا التقر�ر هو الذي ینبغي االعتماد علیه، واألظهرت في أمته من �عده 
ال فیهـا األمور من جهته ال على الجملة، فر�ما �قـع للنـاظر فیهـا ببـادئ الـرأي إشـكال، وال إشـك

 .�حول هللا، وانظر في �الم القرافي في قاعدة األفضلیة والخاصیة"
 قف على هذا. نعم. 

 ........ قوله طالب:
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 لكن الكالم في الشرع، الكالم في الحكم الشرعي، �قول: ال �جوز أن �ستخدمه.، نعم
 ......... طالب:

 ، ُأجیبت، دعوة سلیمان ُأجیبت.نعم
 ......... طالب:
 ؟ كیف

 .... الشیاطین.-علیه الصالة والسالم-طالب: �عني وقع من النبي 
 ال ینبغي شرًعا ألحد.

 ........ طالب:
 ؟ ماذا

 .. ......طالب:
 ال سـیما فیمـا یتعلـق �ـالتبلیغ هـذا -علیـه الصـالة والسـالم-�ختلفون في هذا، واألصل أنه معصوم 

 الكبائر إجماع أ�ًضا والصغائر. فمحل إجماع، وما عدا ذلك 
 


