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َر َوَعْنـُه َأنَّ ُعَمــَر "" ُه َأنَّ ُعَم ُ عَ -َوَعْن ُ عَ َرِضــَي للااَّ َي للااَّ هُ ْنـهُ َرِض اَل: َ�ــاَن إَذا ُقِحُطــوا اْسَتْسـَقى ِ�اْلَعبَّــاِس ْبــِن َعْبـِد اْلُمطَِّلــِب، َوَقــاَل:   -ْن ِب، َوَق ِد اْلُمطَِّل ِن َعْب َقى ِ�اْلَعبَّاِس ْب وا اْسَتْس اَن إَذا ُقِحُط �َ
َنـا َفاْسـقِ  ـُل إَلْیـك ِ�َعـمِّ َنِبیِّ َنـا َفَتْسـِقَیَنا، َوِ�نَّـا َنَتَوسَّ قِ اللَُّهمَّ إنَّا ُ�نَّـا َنْسَتْسـِقي إَلْیـك ِبَنِبیِّ ا َفاْس َن مِّ َنِبیِّ ك ِ�َع ُل إَلْی ِقَیَنا، َوِ�نَّا َنَتَوسَّ ا َفَتْس َن ك ِبَنِبیِّ ِقي إَلْی َقْوَن. َرَواُه َنا َفُیْسـَقْوَن. َرَواُه اللَُّهمَّ إنَّا ُ�نَّا َنْسَتْس َنا َفُیْس

 ".".اْلُبَخاِريُّ اْلُبَخاِريُّ 
بدعائه ال بذاته، ولو �ان االستسقاء بذاته �انت بدعائـه ال بذاتـه، ولـو �ـان االستسـقاء بذاتـه �انـت   -علیه الصالة والسالمعلیه الصـالة والسـالم–وا �ستسقون �النبي وا �ستسقون �النبي كانكان

مات ذاتـــه موجـــودًة �عـــد وفاتـــه، لكـــن االستســـقاء بدعائـــه ال بذاتـــه، فلمـــا مـــات  ما  ته، فل ئه ال بذا سقاء بدعا كن االست ته، ل عد وفا ته موجودًة � سالمعلیـــه الصـــالة والســـالم–ذا صالة وال یه ال   -عل
قال: فــي عــام الرمــادة لمــا أصــابهم الجــدب، قــال:   -رضي هللا عنهرضــي هللا عنــه–استسقوا �عمه، عمر بن الخطاب استســقوا �عمــه، عمــر بــن الخطــاب  ما أصابهم الجدب،  في عام الرمادة ل

فدعا فـدعا   ،،-علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–هم إنَّا �نا نتوسل إلیك بنبینا، ونحن اآلن نتوسل إلیك �عم نبینا هم إنَّا �نا نتوسل إلیك بنبینا، ونحن اآلن نتوسل إلیك �عـم نبینـا اللالل
–�ما استسقى معاو�ة �مـا استسـقى معاو�ـة   ،،العباس، فُسقوا، ثم ما زال السلف �ستسقون بدعاء الصالحین ال بذواتهمالعباس، فُسقوا، ثم ما زال السـلف �ستسـقون بـدعاء الصـالحین ال بـذواتهم

تا�عین، فُیسَقون، والرجـٌل صـالح مـن خیـار التـا�عین، فُیسـَقون، وال  ،،بیز�د بن األسود الجرشيبیز�د بن األسود الجرشـي  -رضي هللا عنهرضي هللا عنه   ::مقصودمقصـودرجٌل صالح من خیار ال
 ال بذواتهم.ال بذواتهم.  ،،بدعائهمبدعائهم

 : : -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–�قول أبو طالب في مدحه �قول أبو طالب في مدحه 
هوأْبــــــــَیض ُ�ْسَتْســــــــَقى الَغَمــــــــام ِبَوْجِهــــــــه ِ ام ِبَوْجه َ َقى الَغم ْ َْیض ُ�ْسَتس  وأب

 
لِ ُثَمـــــــــــــال الَیَتـــــــــــــاَمى ِعْصـــــــــــــَمة لألَراِمـــــــــــــلِ   ِ َمة لألَرام ْ َاَمى ِعص َال الَیت  ُثم

 ..علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم 
صالح صـالح أو �عمه أو �غیرهما من أهل الفضل والخیر والأو �عمه أو �غیرهما من أهـل الفضـل والخیـر وال  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–فكونه ُ�ستسقى �ه فكونه ُ�ستسقى �ه 

بدعائهمالمقصــــود �ــــه االستســــقاء والتوســــل بــــدعائهم سل  سقاء والتو �ه االست صود  لى هللا ال بــــذواتهم، ولــــو توســــل المســــلم إلــــى هللا   ،،المق سلم إ سل الم لو تو بذواتهم، و سبحانه ســــبحانه –ال 
ـل �األعمـال الصـالحة، والتوسـل   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسـالم–�اتباعه واقتدائه بنبینا �اتباعه واقتدائه بنبینا   -وتعالىوتعالى ل �األعمال الصالحة، والتوسل فهـذا توسُّ فهذا توسُّ

لذین أووا إلى الغار فانطبق عل�األعمال الصالحة ال �أس �ه �ما في قصـة الثالثـة الـذین أووا إلـى الغـار فـانطبق علـ فتوسلوا فتوسـلوا   ،،یهمیهم�األعمال الصالحة ال �أس �ه �ما في قصة الثالثة ا
 إلى هللا �أعمالهم الصالحة، فُكِشف ما بهم. إلى هللا �أعمالهم الصالحة، فُكِشف ما بهم. 

ــٍس "" ٍس َوَعــْن َأَن ْن َأَن ــهُ -َوَع ُ َعْن هُ َرِضــَي للااَّ ُ َعْن َي للااَّ ــاَن إَذا ُقِحُطــوا   -َرِض ــَر َ� اَن إَذا ُقِحطُوا َأنَّ ُعَم َر َ� ــةِ -َأنَّ ُعَم ــاِف َوَ�ْســِر اْلُمْهَمَل ةِ ِ�َضــمِّ اْلَق ِر اْلُمْهَمَل اِف َوَ�ْس مِّ اْلَق   ::َأيْ َأيْ   -ِ�َض
رُ ُعَمـرُ   ::َأيْ َأيْ   ""لَ لَ اْسَتْسَقى ِ�اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َوَقااْسَتْسَقى ِ�اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َوَقا""  ،،َأَصاَبُهْم اْلَقْحطُ َأَصاَبُهْم اْلَقْحطُ  مَّ إنَّا اللَُّهـمَّ إنَّـا ""  رضي هللا عنهرضـي هللا عنـه  ُعَم اللَُّه

ُل إَلْیك ِ�َعمِّ َنِبّیَنا َفاْسِقَنا َنا َفَتْسِقَیَنا، َوِ�نَّا َنَتَوسَّ ُل إَلْیك ِ�َعمِّ َنِبّیَنا َفاْسِقَناُكنَّا َنْسَتْسِقي إَلْیك ِبَنِبیِّ َنا َفَتْسِقَیَنا، َوِ�نَّا َنَتَوسَّ    ""َفُیْسَقْوَن. َرَواُه اْلُبَخاِريُّ َفُیْسَقْوَن. َرَواُه اْلُبَخاِريُّ   ،،ُكنَّا َنْسَتْسِقي إَلْیك ِبَنِبیِّ
ُ َعْنـهُ -َوَأمَّا اْلَعبَّاُس َوَأمَّا اْلَعبَّاُس  هُ َرِضـَي للااَّ ُ َعْن اَفِإنَّـُه َقـا  -َرِضَي للااَّ ـَماِء إالَّ ِبـَذْنٍب َفِإنَُّه َق َذْنٍب َل: اللَُّهـمَّ إنَّـُه َلـْم َیْنـِزْل َبـَالٌء ِمـْن السَّ َماِء إالَّ ِب ْن السَّ َالٌء ِم ِزْل َب ْم َیْن مَّ إنَُّه َل مْ َوَلـمْ   ،،َل: اللَُّه   َوَل

ــك، َوَهــِذِه َأْیــِدیَنا إَلْیــك ِ�ا َهــْت ِبــي اْلَقــْوُم إَلْیــك ِلَمَكــاِني ِمــْن َنِبیِّ ك ِ�اَیْنَكِشــْف إالَّ ِبَتْوَ�ــٍة، َوَقــْد َتَوجَّ ِدیَنا إَلْی ِذِه َأْی ْن َنِبیِّك، َوَه اِني ِم ك ِلَمَك ْوُم إَلْی ي اْلَق ْت ِب َه ْد َتَوجَّ ٍة، َوَق ْف إالَّ ِبَتْوَ� لذُُّنوِب لــذُُّنوِب َیْنَكِش
َماُء ِمْثَل اْلِجَباِل َحتَّى َأْخَصَبْت اْألَْرُض   ،،اْسِقَنا اْلَغْیثَ اْسِقَنا اْلَغْیثَ فَ فَ   ،،َوَنَواِصیَنا إَلْیك ِ�التَّْوَ�ةِ َوَنَواِصیَنا إَلْیك ِ�التَّْوَ�ةِ  ْت السَّ َماُء ِمْثَل اْلِجَباِل َحتَّى َأْخَصَبْت اْألَْرُض َفَأَرخَّ ْت السَّ  ..َفَأَرخَّ

ــاٍر ِفــي اْألَْنَســاِب، َوَأْخــَرَج َأْ�ًضــا ِمــْن َحــِدیِث اْبــِن ُعَمــَر َأنَّ ُعَمــرَ  رَ َأْخَرَجــُه الزَُّ�ْیــُر ْبــُن َ�كَّ َر َأنَّ ُعَم ِن ُعَم ِدیِث اْب ْن َح ا ِم َرَج َأْ�ًض اِب، َوَأْخ ي اْألَْنَس ُن َ�كَّاٍر ِف ُر ْب ُه الزَُّ�ْی رضي هللا رضــي هللا –  َأْخَرَج
 ".".اْسَتْسَقى ِ�اْلَعبَّاسِ اْسَتْسَقى ِ�اْلَعبَّاسِ   -عنهعنه

أما ما ورد عند الز�یر بن �كار فیحتاج أما ما ورد عند الز�یر بن �كار فیحتـاج   ،،في �ونهم �ستسقون �العباس، األصل ثابتفي �ونهم �ستسقون �العباس، األصل ثابتاألصل ثابت األصل ثابت 
 إلى نظر.إلى نظر.

 �قول عنه الُمعلِّق؟�قول عنه الُمعلِّق؟  ماذاماذا
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 طالب: ............طالب: ............
 ذ�ره الحافظ في الفتح؟ذ�ره الحافظ في الفتح؟

 طالب: ............طالب: ............
 سكت..سكت..  ماما  أمأمما ُیدرى عن الحافظ سكت ما ُیدرى عن الحافظ سكت   سكت؟سكت؟ماما  أمأمسكت عنه سكت عنه 

رَ ْبِن ُعَمـَر َأنَّ ُعَمـرَ َوَأْخَرَج َأْ�ًضا ِمْن َحِدیِث اَوَأْخَرَج َأْ�ًضا ِمْن َحِدیِث ا"" َر َأنَّ ُعَم َمـاَدةِ   -رضي هللا عنهرضـي هللا عنـه–  ْبِن ُعَم اَدةِ اْسَتْسـَقى ِ�اْلَعبَّـاِس َعـاَم الرَّ َم اَم الرَّ َقى ِ�اْلَعبَّاِس َع   ،،اْسَتْس
ــِدیثَ  ــَر اْلَح ِدیثَ َوَذَك َر اْلَح ــرَّاِء   ،،َوَذَك ــْتِح ال ــاَدُة ِ�َف َم ــَرَة، َوالرَّ ــاِنَي َعْش ــَنَة َثَم ــاَن َس ــاَدِة َ� َم ــاَم الرَّ ــاِرِزيُّ َأنَّ َع ــَر اْلَب لرَّاِء َوَذَك ْتِح ا اَدُة ِ�َف َم َرَة، َوالرَّ اِنَي َعْش َنَة َثَم اَن َس اَدِة َ� َم اَم الرَّ اِرِزيُّ َأنَّ َع َر اْلَب َوَذَك
 ".".َوَتْخِفیِف اْلِمیمِ َوَتْخِفیِف اْلِمیمِ 
 ..........طالب: .......طالب: .......

 عندك أنت؟عندك أنت؟ماذا ماذا 
 طالب: ............طالب: ............

ما أخاله، لكن البارزي صحیح هبة هللا بن البارزي مـا أخالـه، لكـن البـارزي صـحیح هبـة هللا بـن البـارزي   ،،لكن ما أظنهلكـن مـا أظنـه  ،،إن �ان �الذال فهو البالذري إن �ان �الذال فهو الـبالذري 
 عندك أنت؟عندك أنت؟ماذا ماذا معروف، و�ال فالمازري معروف، و�ال فالمازري 

 طالب: ............طالب: ............
 معروف.معروف.  لبارزي لبارزي اا  ،،معروفمعروفالبارزي، هبة هللا بن البارزي البارزي، هبة هللا بن البارزي 

 طالب: ............طالب: ............
 شرح.شرح.له له 

 طالب: ............طالب: ............
، ذاته ، ذاتـه حتاجحتـاجتت  ذاته ماذاتـه مـا  توجهوا إلى هللا لو �ان �الذات ما تكلم �كلمة، لو �ان �الذات ما تكلم �كلمةتوجهوا إلى هللا لو �ان �الذات ما تكلم �كلمة، لو �ان �الذات مـا تكلـم �كلمـة

ل �األموات وغیرهم؟حضوره أصًال، حضوره أصًال،   شاخصة قائمة، وال �حتاجشاخصة قائمة، وال �حتاج ل �األموات وغیرهم؟یتوسلون بذاته �ما ُیتوسَّ  یتوسلون بذاته �ما ُیتوسَّ
 طالب: ............طالب: ............

 ئه. ئه. وا بدعاوا بدعاهم توسلهم توسللیس فیه ُحجة؛ ولذلكم دعا، لیس فیه ُحجة؛ ولذلكم دعا،   ،،ال الال ال
ــ"" َم مَ َوالرَّ ــیمِ َوالرَّ ــْتِح الــرَّاِء َوَتْخِفیــِف اْلِم یمِ اَدُة ِ�َف یِف اْلِم لرَّاِء َوَتْخِف ْتِح ا ــاُم ِبَهــا  اَدُة ِ�َف َي اْلَع اُســمِّ اُم ِبَه َي اْلَع مِّ ِة اْلَجــْدِب   ؛؛ُس ــْن ِشــدَّ ــا َحَصــَل ِم ْدِب ِلَم ِة اْلَج دَّ ْن ِش َل ِم ا َحَص ْت   ،،ِلَم ــاْغَبرَّ ْت َف اْغَبرَّ َف

ِة َدِلیٌل َعَلى اِالْسِتْشَفاِع ِ�َأْهِل اْلَخْیِر وَ  ا ِمْن َعَدِم اْلَمَطِر، َوِفي َهِذِه اْلِقصَّ ِة َدِلیٌل َعَلى اِالْسِتْشَفاِع ِ�َأْهِل اْلَخْیِر وَ اْألَْرُض ِجد� ا ِمْن َعَدِم اْلَمَطِر، َوِفي َهِذِه اْلِقصَّ َالِح َوَ�ْیـِت اْألَْرُض ِجد� ِت الصَّ َالِح َوَ�ْی الصَّ
ــوَّةِ اا وَّةِ لنُُّب ــرَ   ،،لنُُّب ــاِس َوَتَواُضــُع ُعَم ــِه َفِضــیَلُة اْلَعبَّ رَ َوِفی ُع ُعَم یَلُة اْلَعبَّاِس َوَتَواُض یِه َفِض ــتِ   -مامــارضي هللا عنهرضــي هللا عنه-َوِف ــِل اْلَبْی ــُه ِلَحــقِّ َأْه تِ َوَمْعِرَفُت قِّ َأهِْل اْلَبْی ُه ِلَح   -َوَمْعِرَفُت

 ".".-علیهم السالمعلیهم السالم
 طالب: ............طالب: ............

األفضل، لكن قد ُینَظر إلى الشخص من زاو�ة، قد ُینَظر إلى شخص مفضول من حیث العمل، األفضل، لكن قد ُینَظر إلى الشخص من زاو�ة، قد ُینَظـر إلـى شـخص مفضـول مـن حیـث العمـل، 
یة و كـــن مـــن حیـــث صـــدق النیـــة و لل صدق الن یث  من ح خالص اإلخـــالص كن  لبعلـــى مـــا �قـــول العـــوام: طهـــارة القلـــب-اإل هارة الق عوام: ط قول ال ما � لى  �ان أ�ًضـــا لـــو �ـــان   -ع لو  ا  أ�ًض

لد شــخص مفضــول، لــو �ــان عــامي أحیاًنــا ُ�ســَقون �ــه، وأحیاًنــا ُینَظــر إلــى أضــعف شــخص فــي البلــد  لى أضعف شخص في الب ا ُینَظر إ �ه، وأحیاًن سَقون  ا ُ� شخص مفضول، لو �ان عامي أحیاًن
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ماإنمـــا««مثًال مــثًال  َعَفاِئُكمْ ُتْنَصـــُروَن َوُتْرَزُقـــوَن ِ�ُضـــَعَفاِئُكمْ   إن ُروَن َوُتْرَزقُوَن ِ�ُض هم ملحظً المقصـــود أن لهـــم ملحًظـــ  ..»»ُتْنَص صود أن ل من ا فـــي هـــذا وهـــو ُقر�ـــه مـــن المق هذا وهو ُقر�ه  في  ا 
 و�ال فعمر أفضل اتفاًقا.و�ال فعمر أفضل اتفاًقا.  -سالمسالمعلیه الصالة والعلیه الصالة وال  –لنبيلنبياا

یه عــام الرمــادة ســنة ثمانیــة عشــرة، وفیهــا أ�ًضــا الطــاعون فــي نفــس الســنة طــاعون عمــواس مــات فیــه  ها أ�ًضا الطاعون في نفس السنة طاعون عمواس مات ف یة عشرة، وفی عام الرمادة سنة ثمان
 . . -رضوان هللا علیهمرضوان هللا علیهم  -جمع من الصحا�ةجمع من الصحا�ة

سٍ َوَعــْن َأَنــسٍ "" ْن َأَن نهرضــي هللا عنــه–  َوَع َع َقــاَل: َأَصــاَبَنا َوَنْحــُن َمــَع   -رضي هللا ع ُن َم اَبَنا َوَنْح اَل: َأَص بيالنبــيَق ُ َعلَ -  الن ُ َعلَ َصــلَّى للااَّ لَّى للااَّ ــِه َوَســلَّمَ َص لَّمَ ْی ِه َوَس ٌر ٌر َمطَ َمَطــ  -ْی
هُ َفَحَســَر َثْوَ�ــهُ  َر َثْوَ� هِ َ�َشــَف َ�ْعَضــُه َعــْن َبَدِنــهِ   ::َأيْ َأيْ   ..َفَحَس ْن َبَدِن ُه َع َف َ�ْعَض اَل: َحتَّــى َأَصــاَ�ُه ِمــْن اْلَمَطــِر، َوَقــاَل: ""  َ�َش ِر، َوَق ْن اْلَمَط اَ�ُه ِم ــُه َحــِدیُث َعْهــٍد ««َحتَّى َأَص ٍد إنَّ ِدیُث َعْه إنَُّه َح

ِلمٌ َرَواُه ُمْســِلمٌ   »»ِبَرّ�ِهِ ِبَر�ِّــهِ  َب َلــُه اْلُبَخــاِريُّ َفَقــاَل:   ""َرَواُه ُمْس اَل: َوَ�ــوَّ اِريُّ َفَق ُه اْلُبَخ َب َل وَّ نْ َ�ــاُب َمــْن ُ�ْمَطــُر َحتَّــى َیَتَحــاَدَر َعــنْ ((َوَ� اَدَر َع ُر َحتَّى َیَتَح ْن ُ�ْمَط اُب َم هِ ِلْحَیِتــهِ   َ� اَق َوَســاَق   ))ِلْحَیِت َوَس
 ".".َحِدیَث َأَنٍس ِ�ُطوِلهِ َحِدیَث َأَنٍس ِ�ُطوِلهِ 

یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–الرسول الرســول  �حسر عن �حســر عــن   ،،و�كشفو�كشــف  ،،�ان من عادته أن یبرز إذا نزل المطر�ــان مــن عادتــه أن یبــرز إذا نــزل المطــر  -عل
 فما المراد �حداثة العهد؟ فما المراد �حداثة العهد؟   ،،»»إنَُّه َحِدیُث َعْهٍد ِبَر�ِّهِ إنَُّه َحِدیُث َعْهٍد ِبَر�ِّهِ ««  رأسه وساقیه؛ لُیصیبه المطر و�قول:رأسه وساقیه؛ لُیصیبه المطر و�قول:

 طالب: ............طالب: ............
 �ه؟�ه؟حداثة العهد بر حداثة العهد بر 

 ..طالب: ...........طالب: ...........
من هللا حداثـــة �عنـــي ُقـــرب الـــزمن، لكـــن �یـــف �كـــون قر�ـــب الـــزمن مـــن هللا  لزمن  كون قر�ب ا یف � كن � لزمن، ل رب ا ني ُق ثة �ع عالىســـبحانه وتعـــالىحدا هد ؟ قر�ـــب عهـــد سبحانه وت ؟ قر�ب ع

هي�ـــالتكو�ن اإللهـــي مثًال أو قر�ـــب عهـــد �ـــالنزول مـــن جـــوار الـــرب مـــن الســـماء مـــثًال   ،،�التكو�ن اإلل سماء  من ال لرب  جوار ا من  �النزول  هد  هذا أو مـــا معنـــى هـــذا   ،،أو قر�ب ع نى  ما مع أو 
 الكالم؟الكالم؟

 طالب: ............طالب: ............
ِدیُث عَ َحـِدیُث عَ ««أمر التكو�ن، غیره أمر التكـو�ن، غیـره   ،،هذا هو التكو�نهذا هو التكو�ن ٍد ِبَر�ِّ ْهـٍد ِبَر�ِّـَح نا: حدیث عهد �األمر �التكو�ن قلنـا: حـدیث عهـد �ـاألمر �ـالتكو�ن ؟ إذا ؟ إذا »»هِ هِ ْه قل

�الوجود، فعلى هذا �طَّرد في �ل حدیث عهد، فالصبي �عد والدته حدیث عهد بر�ه؛ ألمر ر�ه �ــالوجود، فعلــى هــذا �طَّــرد فــي �ــل حــدیث عهــد، فالصــبي �عــد والدتــه حــدیث عهــد بر�ــه؛ ألمــر ر�ــه 
ِدیُث إنَُّه َحـِدیُث ««: : -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–بتكو�نه وهكذا، فما �ختص �المطر، لكن �یف قال الرسول بتكو�نه وهكذا، فما �ختص �المطر، لكن �یف قال الرسول  إنَُّه َح

 ؟ ؟ »»َعْهٍد ِبَر�ِّهِ َعْهٍد ِبَر�ِّهِ 
 ..............طالب: .....طالب: .....

 �قول؟�قول؟ماذا ماذا 
 لب: أي إ�جاد ر�ه إ�اه على تأو�ٍل ُ�خالف مذهب السلف.لب: أي إ�جاد ر�ه إ�اه على تأو�ٍل ُ�خالف مذهب السلف.طاطا
 مذهب السلف؟مذهب السلف؟  ماما

 طالب: ............طالب: ............
 ما مذهب السلف في هذا؟ما مذهب السلف في هذا؟

 طالب: ............طالب: ............
 ؟ ؟ ماذاماذاظاهره فیه ظاهره فیه 



 
 

 

 
 
 

5  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=5 

دعنا �ما یتعلق �الخالق، ما ظاهره الذي یتعلق �المطر؟ دعنـا �مـا یتعلـق �الخـالق، مـا ظـاهره الـذي یتعلـق �ـالمطر؟   ،،انظر من ظاهره فیما یتعلق �المخلوق انظر من ظاهره فیما یتعلق �ـالمخلوق 
هنــص المعلِّــق علــى أن هــ  اآلناآلن مذهب ذا ُ�خــالف مــذهب الســلف فــي مثــل هــذه األشــیاء، �عنــي هــل مــذهب نص المعلِّق على أن  هذه األشیاء، �عني هل  ثل  في م سلف  مذهب ال خالف  ذا ُ�

هذا یتعلق �مخلوق ُ�مكن الكالم هـذا یتعلـق �مخلـوق ُ�مكـن الكـالم   ،،السلف إمرار هذه األشیاء �ما جاءت من غیر فهٍم لمعناها؟ الالسلف إمرار هذه األشیاء �ما جاءت من غیر فهٍم لمعناهـا؟ ال
 ولیس من الغیب.ولیس من الغیب.  ،،فیهفیه

 طالب: ............طالب: ............
 لكنه رحمة أحیاًنا �كون نقمة.لكنه رحمة أحیاًنا �كون نقمة.  ،،الال

 طالب: ............طالب: ............
 طبعات وال شيء؟طبعات وال شيء؟تعلیق على أحد التعلیق على أحد ال  ههییفف  ماما

 طالب: ............طالب: ............
 شيء عندك؟شيء عندك؟  ههأین الشرح؟ خالف مذهب السلف على ما قاله الرازي، فیأین الشرح؟ خالف مذهب السلف على ما قاله الرازي، فی

 طالب: ............طالب: ............
 أكمل الشرح ونرى.أكمل الشرح ونرى.

ِلمٌ َرَواُه ُمْسـِلمٌ   ،،»»إنَُّه َحِدیُث َعْهٍد ِبَرّ�ِهِ إنَُّه َحِدیُث َعْهٍد ِبَر�ِّـهِ ««َحتَّى َأَصاَ�ُه ِمْن اْلَمَطِر، َوَقاَل: َحتَّى َأَصاَ�ُه ِمْن اْلَمَطِر، َوَقاَل: "" وَّ َوَ�ـوَّ   ،،""َرَواُه ُمْس ُه َب َلـُه َوَ� اِريُّ اْلُبَخـاِريُّ َب َل اَل: َفَقـاَل:   اْلُبَخ َفَق
 . . َوَساَق َحِدیَث َأَنٍس ِ�ُطوِلهِ َوَساَق َحِدیَث َأَنٍس ِ�ُطوِلهِ   ،،))َ�اُب َمْن ُ�ْمَطُر َحتَّى َیَتَحاَدَر َعْن ِلْحَیِتهِ َ�اُب َمْن ُ�ْمَطُر َحتَّى َیَتَحاَدَر َعْن ِلْحَیِتهِ ((

دِ َأْي ِ�ِإ�َجاِد َر�ِِّه إ�َّاُه: َ�ْعِني َأنَّ اْلَمَطَر َرْحَمٌة، َوِهَي َقِر�َبُة اْلَعْهـدِ   »»َحِدیُث َعْهٍد ِبَر�ِّهِ َحِدیُث َعْهٍد ِبَر�ِّهِ ««َوَقْوُلُه: َوَقْوُلُه:  ِق ِ�َخْلـِق   َأْي ِ�ِإ�َجاِد َر�ِِّه إ�َّاُه: َ�ْعِني َأنَّ اْلَمَطَر َرْحَمٌة، َوِهَي َقِر�َبُة اْلَعْه ِ�َخْل
ُك ِبَها، َوُهَو َدِلیٌل َعَلى اْسِتْحَباِب َذِلكَ   ،،االلااَِّ َلهَ للااَِّ َلهَ  ُك ِبَها، َوُهَو َدِلیٌل َعَلى اْسِتْحَباِب َذِلكَ َفَیَتَبرَّ  ".".َفَیَتَبرَّ

 التعلیق على أ�ش؟التعلیق على أ�ش؟
 "؟"؟ِ�ِإ�َجاِد َر�ِِّه إ�َّاهُ ِ�ِإ�َجاِد َر�ِِّه إ�َّاهُ طالب: على قوله: "طالب: على قوله: "

 �قول الشیخ؟ �قول الشیخ؟ ماذا ماذا �عد إ�اه �عد إ�اه 
 طالب: ............طالب: ............

 شك أجود.شك أجود.  ههما فیما فی
 طالب: ............طالب: ............

 علَّق، وجدت؟ علَّق، وجدت؟ 
 ..................طالب: ...طالب: ...

 �قول؟�قول؟ماذا ماذا 
 طالب: ............طالب: ............

 معك الحدیث؟معك الحدیث؟
 طالب: ............طالب: ............

 �قول؟�قول؟ماذا ماذا 
 طالب: ............طالب: ............
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 متجددة.متجددة.
 طالب: ............طالب: ............

 عاد �الم الشیخ إلى الخلق حدیث الخلق.عاد �الم الشیخ إلى الخلق حدیث الخلق.
 طالب: ............طالب: ............

 حدیث الخلق.حدیث الخلق.
 طالب: ............طالب: ............

 الفرق بینه و�ین �الم الصنعاني؟الفرق بینه و�ین �الم الصنعاني؟  ماما
 ......................طالب: .طالب: .

 ما هو �التعلیقات یتبرَّك بها.ما هو �التعلیقات یتبرَّك بها.  ،،ككیتبرَّ یتبرَّ   الال
 طالب: ............طالب: ............

 ال شك أن المطر رحمة.ال شك أن المطر رحمة.
 طالب: ............طالب: ............

 هو نازل من السماء أو من السحاب دون السماء؟هو نازل من السماء أو من السحاب دون السماء؟
 طالب: ............طالب: ............

 اآلن ما في الدنیا جبال تكون أرفع من السحاب؟اآلن ما في الدنیا جبال تكون أرفع من السحاب؟
 طالب: ............طالب: ............
 لهم مز�ة؟ لهم مز�ة؟   بالبالكنون أعالي هذه الجكنون أعالي هذه الجوهل هؤالء الذین �سوهل هؤالء الذین �س
 طالب: ............طالب: ............

 الجواب �ا إخوان؟الجواب �ا إخوان؟
 لكن الظاهر أن �لهم ما فهموا المقصود.لكن الظاهر أن �لهم ما فهموا المقصود.  ،،�عني تظهر المسألة واضحة، هم اآلن راد ومردود�عني تظهر المسألة واضحة، هم اآلن راد ومردود

 طالب: ............طالب: ............
 ها.ها.هذا من المكونات الحادثة ُیتبرَّك بهذا من المكونات الحادثة ُیتبرَّك ب  حدیث تكو�ن؟ غیرحدیث تكو�ن؟ غیر؟ ؟ »»َحِدیُث َعْهٍد ِبَر�ِّهِ َحِدیُث َعْهٍد ِبَر�ِّهِ ««معنى معنى   ماما

 ..طالب: ...........طالب: ...........
 من جهة العلو أقرب المخلوقات إلى هللا فیه ما هو أعلى منه.من جهة العلو أقرب المخلوقات إلى هللا فیه ما هو أعلى منه.  جاءجاء

 طالب: ............طالب: ............
 �عده.�عده.  ،،�عده�عده

 طالب: ............طالب: ............
 ..أقرب مثًال أقرب مثًال 

 طالب: ............طالب: ............
 وهذا �السحاب له أشهر تبخَّر من البحار.وهذا �السحاب له أشهر تبخَّر من البحار.
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 طالب: ............طالب: ............
 ر.ر.ُ�ساق من مكان إلى آخُ�ساق من مكان إلى آخ  ،،ما یلزمما یلزم  ،،الال

 طالب: ............طالب: ............
 فیه؟فیه؟ماذا ماذا 

 طالب: ............طالب: ............
 �صیر لو زاد على الحاجة؟�صیر لو زاد على الحاجة؟ماذا ماذا الناس السیل الناس السیل   أغرق أغرق   ووولول

 طالب: ............طالب: ............
 ُینَظر إلى آثار رحمة هللا بال شك، لكن مع ذلك المسألة تحتاج إلى تحر�ر.ُینَظر إلى آثار رحمة هللا بال شك، لكن مع ذلك المسألة تحتاج إلى تحر�ر.

 طالب: ............طالب: ............
 معروف الحقیقي.معروف الحقیقي.ل من السماء الُجرم الل من السماء الُجرم المن المفسر�ن یرى أن السحاب ناز من المفسر�ن یرى أن السحاب ناز   ااأنتم تدرون �ثیرً أنتم تدرون �ثیرً 

 طالب: ............طالب: ............
یفیــ لة أشــیاء فــي مثــل هــذا الموضــع، ومثــل ســجود الشــمس تحــت العــرش فــي �ــل لیلــة   ههف سجوًدا حقیقی�ا ســجوًدا حقیقی�ــا أشیاء في مثل هذا الموضع، ومثل سجود الشمس تحت العرش في �ل لی

ولیست من �اب المجاز، ولیسـت مـن �ـاب المجـاز،   ،،وهي أ�ًضا حقیقةوهي أ�ًضا حقیقة  ،،أشیاء فوق تصور البشرأشیاء فوق تصور البشر  ههن لها، فین لها، فیتستأذن فال یؤذتستأذن فال یؤذ
لث األخوأ�ًضــا النــزول اإللهــي فــي الثلــث األخ في الث هي  نزول اإلل ا ال صیــر مــن اللیــل مــع أن الصــوأ�ًض مع أن ال یل  من الل ــم مــن الســلف یر  سلف حیح عنــد أهــل العل من ال لم  ند أهل الع حیح ع
ها تسجد وهــو ینــزل إلــى الســماء الــدنیا فــي �ــل لیلــة، فكونهــا تســجد   ،،وغیرهم یرون أن العرش ال �خلو منهوغیــرهم یــرون أن العــرش ال �خلــو منــه لة، فكون لدنیا في �ل لی سماء ا لى ال نزل إ وهو ی

غادرهوهـي فـي فلكهـا لـم ُتغـادره  ااتحت العرش حقیقًة لیس مجازً تحت العـرش حقیقـًة لـیس مجـازً  ن، بـدلیل أنـوهي في فلكها لم ُت ب أصًال، ب أصـًال، إنها ما تغیإنهـا مـا تغیـا نقول: ا نقـول: ، بدلیل أ
كفمــا الــذي �منــع أن �كــون أ�ًضــا هــذا مكــ هذا م ا  كون أ�ًض نع أن � لذي �م ما ا ن فــي الســحابف سحابوَّ في ال ن  من ا لــه اتصــاٌل بر�ــه علــى وجــٍه مــن وأ�ًض وأ�ًضــ  ،،وَّ له اتصاٌل بر�ه على وجٍه  ا 

 الوجوه ثم ینزل؛ ولذا جاء في األثر أن میكائیل �كیله، �كیل المطر قبل نزوله.الوجوه ثم ینزل؛ ولذا جاء في األثر أن میكائیل �كیله، �كیل المطر قبل نزوله.
ر أن هللا  ر أن هللا فمــا یلــزم أن ُیوَقــف علــى حقیقــة األمــر �حیــث تجلــو لكــل أحــد، و�ال َمــن یتصــوَّ صوَّ ن یت حد، و�ال َم كل أ لو ل قة األمر �حیث تج ف على حقی لزم أن ُیوَق ما ی سبحانه ســبحانه –ف

عالىوتعــالى لةینـــزل فـــي آخــر �ـــل لیلـــة  -وت �ل لی خر  في آ نزل  عوال �خلـــو منــه العـــ  ،،ی نه ال لو م ر هـــذا لــو  ؟؟رشرشوال �خ لوُیتصـــوَّ هذا  ر  صوَّ ناننـــاأأ  ُیت نا اســـتعملنا عقولنـــا   ن ستعملنا عقول ا
 المحدودة؟  المحدودة؟  

 ي �قیس على المخلوق یتصوره.ي �قیس على المخلوق یتصوره.طالب: أقول: الذطالب: أقول: الذ
 ال یتصوره.ال یتصوره.

ر. ر.طالب: یتصوَّ  طالب: یتصوَّ
ر؟ ر؟كیف یتصوَّ  كیف یتصوَّ

 ي عنده القاعدة أن المخلوق إذا �ان في مكان خال منه المكان اآلخر.ي عنده القاعدة أن المخلوق إذا �ان في مكان خال منه المكان اآلخر.طالب: الذطالب: الذ
ر أن ینزل وال �خلو. ر أن ینزل وال �خلو.إًذا ما ُیتصوَّ  إًذا ما ُیتصوَّ

 ........طالب: ........طالب: ........
وهو حقیقي ولیس �مجاز، هذا الذي جعل وهـو حقیقـي ولـیس �مجـاز، هـذا الـذي جعـل   -،،سبحانه وتعالىسـبحانه وتعـالى–زول یلیق �اهلل زول یلیـق �ـاهلل شك أن النشـك أن النـ  ههما فیما فیـ

�ات الكثیــر مــن األفهــام تضــل وتــزل؛ ألنهــم یــرون أن أحادیــث النــزول معارضــة �أحادیــث العلــو وآ�ــات  نزول معارضة �أحادیث العلو وآ هم یرون أن أحادیث ال هام تضل وتزل؛ ألن یر من األف الكث
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  �ثیر�ثیـر  ،،االستواء، فاضطروا أن یؤولوا حدیث النزول أو ُینكروه �الكلیة، مثل حدیث سجود الشمساالستواء، فاضطروا أن یؤولوا حدیث النـزول أو ُینكـروه �الكلیـة، مثـل حـدیث سـجود الشـمس
ــم عقلــه �قــو ممن ممــن  قو ُ�حكِّ له � بًدا لیس �صحیح، وهو ثابت في الصحیحین، تسجد تحت العرش �ل ل: أبــًدا لــیس �صــحیح، وهــو ثابــت فــي الصــحیحین، تســجد تحــت العــرش �ــل ُ�حكِّم عق ل: أ

تي ال لیلــة وتســتأذن، تخــرج مــن مغر�هــا وُ�قــال لهــا: ارجعــي مــن حیــث أتیــِت، فمثــل هــذه األشــیاء التــي ال  یِت، فمثل هذه األشیاء ال ها: ارجعي من حیث أت قال ل ها وُ� لة وتستأذن، تخرج من مغر� لی
قاس �تُــدَرك تفاصــیلها إنمــا �جــب اإل�مــان بهــا ســواٌء ُفِهمــت أو لــم ُتفَهــم، لكــن عــالم الغیــب ال ُ�قــاس � م، لكن عالم الغیب ال ُ� دَرك تفاصیلها إنما �جب اإل�مان بها سواٌء ُفِهمت أو لم ُتفَه عالم عــالم ُت

 الشهادة.الشهادة.
 لو ُوِجد �الم ألهل العلم المعتمدین ُ�قرِّب هذا و�قرب �حیث ال �كون من شخص ُعِرف  لو ُوِجد �الم ألهل العلم المعتمدین ُ�قرِّب هذا و�قرب �حیث ال �كون من شـخص ُعـِرف وعلى �لٍّ وعلى �لٍّ 

 ببدعة، لو وجدنا من �الم شیخ اإلسالم ما �شرح هذا الموضع.   ببدعة، لو وجدنا من �الم شیخ اإلسالم ما �شرح هذا الموضع.   
 طالب: ............طالب: ............

 ؟؟كیفكیف
 طالب: ............طالب: ............

   ؟ ؟ »»ٍد ِبَر�ِّهِ ٍد ِبَر�ِّهِ َحِدیُث َعهْ َحِدیُث َعهْ ««معنى معنى   ماما  ،،معنىمعنىبل بل   ،،اآلن ما هو تلمُّس ِحكمةاآلن ما هو تلمُّس ِحكمة  ،،ال، تلمُّس معنىال، تلمُّس معنى
 طالب: ............طالب: ............

لىبلــى المُیــالم  ب ــر   ،،�المه�المــه  ما یؤ�دمــا یؤ�ــد  �قف حتى �جد�قــف حتــى �جــد  ،،ُی ــر نعــم، لكــن ُ�فسِّ ر ُ�فسِّ كن ُ�فسِّ عم، ل ر ن ــر علــى مــا ماذامــاذا��ُ�فسِّ ما ؟ ألنــه لــو فسَّ ر على  لو فسَّ ؟ ألنه 
له�قتضــیه عقلــه ه علــى حســب مــا �قتضــي العقــل اضــُطر إلــى إنكــار   ،،واسترسل معهواسترســل معــه  ،،�قتضیه عق لى إنكار ووضــحه وجــالَّ ه على حسب ما �قتضي العقل اضُطر إ ووضحه وجالَّ

 فلكها دائرة.فلكها دائرة.  جد تحت العرش وهي فيجد تحت العرش وهي فيالخبر؛ ألنه �ستحیل عنده أن تسالخبر؛ ألنه �ستحیل عنده أن تس
 ولها اتصال �العالم العلوي.ولها اتصال �العالم العلوي.  ،،روح النائم هي ُتفارق الجسد �الكلیة؟ ال ُتفارق الجسد �الكلیةروح النائم هي ُتفارق الجسد �الكلیة؟ ال ُتفارق الجسد �الكلیة  ،،الروحالروح

 طالب: ............طالب: ............
 على �المهم.على �المهم.

 طالب: ............طالب: ............
ن السحاب سببه ن السـحاب سـببه إإ  الذي ذ�رناه أنه ُ�مِكن أن ُ�جَمع بین أقوال المتقدمین والمتأخر�ن، ولنُقل مثًال:الذي ذ�رناه أنـه ُ�مِكـن أن ُ�جَمـع بـین أقـوال المتقـدمین والمتـأخر�ن، ولنُقـل مـثًال:

یة تبخیر من البحار أو غیرها، واجتماع من رطو�ات الجو وما أشبه ذلك، لكن ال �منع أن یة تبخیر مـن البحـار أو غیرهـا، واجتمـاع مـن رطو�ـات الجـو ومـا أشـبه ذلـك، لكـن ال �منـع أن عملعمل
أن أن   ،،�كون له طور و�ن لم ُندر�ه �ما تصعد الشمس وتسجد تحت العرش وهي في فلكها سائرة�كــون لــه طــور و�ن لــم ُندر�ــه �مــا تصــعد الشــمس وتســجد تحــت العــرش وهــي فــي فلكهــا ســائرة

 وهو في السحاب.وهو في السحاب.  -سبحانه وتعالىسبحانه وتعالى–�كون هذا له نفس الطور، فینزل من عند هللا �كون هذا له نفس الطور، فینزل من عند هللا 
 وطوٌر ال �علموه.وطوٌر ال �علموه.  ،،بشربشرني طوٌر علمه الني طوٌر علمه ال: �ع: �عطالبطالب
عمنعــم یمــا فیــ  ،،ن غادر فلكهاشــك مثــل الشــمس، اآلن البشــر ُیــدرك أن الشــمس ال ُتغــادر فلكهــا  ههما ف درك أن الشمس ال ُت ــْمُس َتْجــِري   ؛؛شك مثل الشمس، اآلن البشر ُی ِري {َوالشَّ ْمُس َتْج {َوالشَّ

ا}ِلُمْســَتَقرٍّ َلَهــا} َتَقرٍّ َلَه �س:[�ــس:  ِلُمْس لة لكــن أ�ًضــا جــاء فــي النصــوص الصــحیحة الثابتــة أنهــا تســجد �ــل لیلــة   ،،]]3838[ ها تسجد �ل لی تة أن في النصوص الصحیحة الثاب كن أ�ًضا جاء  ل
 تحت العرش. تحت العرش. 

 طالب: ............طالب: ............
 ل؟ل؟ااققماذا ماذا 

 ......طالب: .........طالب: .........
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عرشلكــن تحــت العــرش كن تحت ال عرش؟ مــا معنــى تحــت العــرش؟   ،،ل ماذا ... لمــاذا ما معنى تحت ال عرش�ســجد تحــت العــرش... ل له خصیصة إذا مــا لــه خصیصــة إذا   ؟؟�سجد تحت ال ما 
ما یلزم، شيء مـا یلـزم، شـيء   ،،یلزم علیه إلغاء الخبر، لكن ما یلزم أننا ُندرك الكیفیةیلـزم علیـه إلغـاء الخبـر، لكـن مـا یلـزم أننـا ُنـدرك الكیفیـة  ،،صار، نحن لغینا الخبرصار، نحن لغینـا الخبـر

  ،،دیثدیثماء من القد�م والحماء مـن القـد�م والحـوشيء ما ُندر�ه، الحروف المقطَّعة في أول السور خبط فیها العلوشيء ما ُندر�ه، الحروف المقطَّعة في أول السور خبط فیها العل  ،،ُندر�هُندر�ه
 هذا أرجح األقوال، یلزم أن ُیدرك اإلنسان �ل شيء؟ هذا أرجح األقوال، یلزم أن ُیدرك اإلنسان �ل شيء؟   ،،هللا أعلم �مرادههللا أعلم �مراده  ،،وفي النها�ة ال شيءوفي النها�ة ال شيء

 ما یلزم.  ما یلزم.    ،،ال الال ال
 طالب: ............طالب: ............

 أین؟أین؟
 طالب: ............طالب: ............

 وال �منع أن تكون تسجد تحت العرش حقیقًة وهي في فلكها.وال �منع أن تكون تسجد تحت العرش حقیقًة وهي في فلكها.  ،،المقصود أنها تسجد تحت العرشالمقصود أنها تسجد تحت العرش
 ........................ب: ب: طالطال
  ،،وهو على عرشه؟ ما ُندرك هذا الشيءوهو على عرشه؟ ما ُنـدرك هـذا الشـيء  -سبحانه وتعالىسبحانه وتعالى–ل وهل هناك ما �منع من نزول هللا ل وهل هناك ما �منع من نزول هللا أجأج

تسجد تحت تسـجد تحـت   ،،لكن ُنثبت جمیع ما ثبت عن الشارعلكـن ُنثبـت جمیـع مـا ثبـت عـن الشـارع  ،،هللا أعلم، نقف عند حدهللا أعلم، نقـف عنـد حـد  ،،ما ُندر�ه، ما ندري ما ُندر�ه، ما ندري 
 والقدرة اإللهیة صالحة لكل ذلك.والقدرة اإللهیة صالحة لكل ذلك.  ،،العرش �عني تحت العرش حقیقةً العرش �عني تحت العرش حقیقةً 

ل. ل.كمِّ  كمِّ
 ....................طالب: ..طالب: ..

 كیف؟كیف؟
 طالب: ............طالب: ............

 ، عند�م شيء؟ ، عند�م شيء؟ ااجزاكم هللا خیرً جزاكم هللا خیرً   ،،نرى اإلخوان ماذا عندهم؟ أفیدونا �ا إخواننرى اإلخوان ماذا عندهم؟ أفیدونا �ا إخوان
 طالب: ............طالب: ............

 شيء؟شيء؟  ههما فیما فی  ،،ااأفیدونا جزاكم هللا خیرً أفیدونا جزاكم هللا خیرً 
 طالب: ............طالب: ............

 الكل جاء للفائدة �ا إخوان.الكل جاء للفائدة �ا إخوان.
 طالب: ............طالب: ............
َماِء َمـاًء ُمَباَرًكـا}{َوَنزَّ {َوَنزَّ   ،،ث عهٍد بر�هث عهٍد بر�ـهال، العلة؛ ألنه حدیال، العلة؛ ألنه حدی ا}ْلَنا ِمَن السَّ اًء ُمَباَرًك َماِء َم فهو مبارك بال شك، فهـو مبـارك بـال شـك،   ،،]]99[ق:[ق:  ْلَنا ِمَن السَّ

حاءات وعلــى �ــلٍّ مــا �منــع أن ُتبَحــث المســألة، �عنــي �ــالم الشــیخ فــي شــرح حــدیث النــزول فیــه إ�حــاءات  یه إ� نزول ف في شرح حدیث ال شیخ  �الم ال نع أن ُتبَحث المسألة، �عني  ما �م �لٍّ  وعلى 
 لمثل هذه األشیاء، �الم شیخ اإلسالم في حدیث النزول فیه إ�حاءات. لمثل هذه األشیاء، �الم شیخ اإلسالم في حدیث النزول فیه إ�حاءات. 

 طالب: ............طالب: ............
 استمر.    استمر.    لو لو 

 ....................طالب: ..طالب: ..
 ما یلزم.ما یلزم.  ،،الال
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 طالب: ............طالب: ............
 ما یلزم.ما یلزم.

 طالب: ............طالب: ............
 ال ُ�فَعل بال شك.ال ُ�فَعل بال شك.

 طالب: ............طالب: ............
 كیف؟كیف؟

 طالب: ............طالب: ............
 بر�ه، هذه ُمعللة.بر�ه، هذه ُمعللة.  حدیث عهدحدیث عهد  ،،عللعلل  ال هوال هو

َة َوَعْن َعاِئَشـَة "" ُ َعْنَهـا-َوَعْن َعاِئَش اَرِضـَي للااَّ ُ َعْنَه وَل للااَِّ َأنَّ َرُسـوَل للااَِّ   ::-َرِضَي للااَّ ُ عَ -َأنَّ َرُس ُ عَ َصـلَّى للااَّ لَّى للااَّ لَّمَ َلْیـِه َوَسـلَّمَ َص ِه َوَس َر َ�ـاَن إَذا َرَأى اْلَمَطـَر   -َلْی اَن إَذا َرَأى اْلَمَط �َ
ًبا َناِفًعا««  ::َقالَ َقالَ  ًبا َناِفًعااللَُّهمَّ َصیِّ اهُ َأْخَرَجـاهُ   »»اللَُّهمَّ َصیِّ ـْیَخاِن، َوَهـَذا ِخـَالُف َعـاَدِة اْلُمَصـنِّفِ   ..َأْخَرَج نِّفِ َأْي الشَّ اَدِة اْلُمَص َالُف َع َذا ِخ ْیَخاِن، َوَه ا َفِإنَّـُه َ�ُقـوُل ِفیَمـا   ،،َأْي الشَّ وُل ِفیَم َفِإنَُّه َ�ُق

 ..ُمتََّفٌق َعَلْیهِ ُمتََّفٌق َعَلْیهِ   ::َأْخَرَجاهُ َأْخَرَجاهُ 
یُِّب ِمْن َصاَب اْلمَ  یُِّب ِمْن َصاَب اْلمَ َوالصَّ ارِّ َطُر إَذا َوَقعَ َطُر إَذا َوَقعَ َوالصَّ یِِّب الضَّ ارِّ ، َوَناِفًعا ِصَفٌة ُمَقیََّدٌة اْحِتَراًزا َعْن الصَّ یِِّب الضَّ  ".".، َوَناِفًعا ِصَفٌة ُمَقیََّدٌة اْحِتَراًزا َعْن الصَّ

لم أ�ش؟ لـم أ�ـش؟   -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–الصیب: المطر ُسمي بذلك لنزوله، جاؤوا في وصف ر�وعه الصیب: المطر ُسـمي بـذلك لنزولـه، جـاؤوا فـي وصـف ر�وعـه 
ُینزله ُینزلـه ولم ولـم   ،،ولم ُ�صو�ه، �عني لم یرفع رأسهولم ُ�صو�ه، �عني لم یرفع رأسه  ،،لم ُ�قِنع رأسهلم ُ�قِنع رأسه  ::وفي روا�ةٍ وفي روا�ةٍ   ،،ولم �صو�هولم �صو�ه  ،،ُ�شِخص رأسهُ�شِخص رأسه
 ..-علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم-ظهره ظهره عن مستوى عن مستوى 

ُ َعْنهُ -َوَعْن َسْعٍد َوَعْن َسْعٍد "" ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َأنَّ النَِّبيَّ َأنَّ النَِّبيَّ   ::-َرِضَي للااَّ لَّمَ َصلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی َقاِء: َدَعـا ِفـي اِالْسِتْسـَقاِء:   -َصلَّى للااَّ ي اِالْسِتْس ا ِف مَّ اللَُّهـمَّ ««َدَع اللَُّه
اَجلِّْلَنــا یلِ ِ�ــاْلِجیِم ِمــْن التَّْجِلیــلِ   »»َجلِّْلَن ْن التَّْجِل اْلِجیِم ِم یُم اْألَْرِض َواْلُمــَراُد َتْعِمــیُم اْألَْرِض   ،،ِ� َراُد َتْعِم حَ َســحَ ««َواْلُم اَ�ِثیًفــا  اً�ااً�اَس ــاٌة �ِ �ِ   »»َ�ِثیًف ٌة َفُمَثنَّاٌة َفــْتِح اْلَكــاِف َفُمَثلََّثــٌة َفُمَثنَّ اِف َفُمَثلََّث ْتِح اْلَك َف

ا َتْحِتیٌَّة َفَفاٌء َأْي ُمَتَكاِثًفـا ُمَتَراِكًمـا  ا ُمَتَراِكًم یًفاَقِصـیًفا««َتْحِتیٌَّة َفَفاٌء َأْي ُمَتَكاِثًف اٌء، ِ�اْلَقـاِف اْلَمْفُتوَحـِة َفَصـاٌد ُمْهَمَلـٌة َفُمَثنَّـاٌة َتْحِتیَّـٌة َفَفـاٌء،   »»َقِص ٌة َفُمَثنَّاٌة َتْحِتیٌَّة َفَف اٌد ُمْهَمَل ِة َفَص اِف اْلَمْفُتوَح ِ�اْلَق
ْوتِ  ْوتِ َوُهَو َما َ�اَن َرْعُدُه َشِدیَد الصَّ  ".".َوُهَو َما َ�اَن َرْعُدُه َشِدیَد الصَّ

 شدید الصوت.شدید الصوت.  القصف وهوالقصف وهو
ِم َوُسُكوِن اْلَواِو َفَقافٌ   »»َدُلوًقاَدُلوًقا««ُهَو ِمْن َأَماَراِت ُقوَِّة اْلَمَطِر ُهَو ِمْن َأَماَراِت ُقوَِّة اْلَمَطِر وَ وَ "" اِل اْلُمْهَمَلِة َوَضمِّ الالَّ ِم َوُسُكوِن اْلَواِو َفَقافٌ ِ�َفْتِح الدَّ اِل اْلُمْهَمَلِة َوَضمِّ الالَّ اُل: ُ�َقـاُل:   ،،ِ�َفْتِح الدَّ ُ�َق

ْفَعــةِ  ةِ َخْیــٌل َدُلــوٌق َأْي ُمْنَدِفَعــٌة َشــِدیَدُة الدَّ ْفَع ِدیَدُة الدَّ ٌة َش وٌق َأْي ُمْنَدِفَع ٌل َدُل ــْیُل َعَلــى اْلَقــْوِم َهَجــ  ،،َخْی ْوِم َهجَ َوُ�َقــاُل: َدَلــَق السَّ ى اْلَق ْیُل َعَل َق السَّ اُل: َدَل ُحوً�اَضــُحوً�ا««  ،،مَ مَ َوُ�َق ْتِح َفــْتِح �ِ �ِ   »»َض َف
ِلِه ِبِزَنِة َفُعوٍل َأْي َذاُت َبْرقٍ  ِلِه ِبِزَنِة َفُعوٍل َأْي َذاُت َبْرقٍ َأوَّ ِ�َضمِّ الرَّاِء َفَذاٌل ُمْعَجَمٌة َفُأْخَرى ِمْثُلَها ُهَو َما ِ�َضمِّ الرَّاِء َفَذاٌل ُمْعَجَمٌة َفُأْخَرى ِمْثُلَها ُهَو َما   »»ُتْمِطُرَنا ِمْنُه َرَذاًذاُتْمِطُرَنا ِمْنُه َرَذاًذا««  ،،َأوَّ

اِقْطِقًطـا««  ،،َكاَن َمَطُرُه ُدوَن الطَّّشِ َكاَن َمَطُرُه ُدوَن الطَّّشِ  ُكوِن الطَّاِء اْألُولَ ِ�َكْسـِر اْلَقـاَفْیِن َوُسـُكوِن الطَّـاِء اْألُوَلـ  »»ِقْطِقًط اَفْیِن َوُس ِر اْلَق و َقـاَل َأُبـو   ،،ىىِ�َكْس اَل َأُب ُط َزْ�ـٍد: اْلِقْطِقـُط َق ٍد: اْلِقْطِق َزْ�
َذاِذ  ، َوُهَو َفـْوَق الـرَّ َذاُذ، َوُهَو َفْوَق اْلِقْطِقِط ُثمَّ الطَّشُّ َذاِذ َأْصَغُر اْلَمَطِر ُثمَّ الرَّ لرَّ ْوَق ا ، َوُهَو َف َذاُذ، َوُهَو َفْوَق اْلِقْطِقِط ُثمَّ الطَّشُّ ْجًال َسـْجًال ««َأْصَغُر اْلَمَطِر ُثمَّ الرَّ َجْلُت َمْصـَدُر َسـَجْلُت   »»َس َدُر َس َمْص

َحاُب ُمَباَلَغًة ِفي َ�ْثَرِة مَ  َحاُب ُمَباَلَغًة ِفي َ�ْثَرِة مَ اْلَماَء َسْجًال إَذا َصَبْبته َصب�ا ُوِصَف ِ�ِه السَّ اِء َحتَّى ا ِمـْن اْلَمـاِء َحتَّـى ا ُ�َصبُّ ِمْنهَ ا ُ�َصـبُّ ِمْنَهـاْلَماَء َسْجًال إَذا َصَبْبته َصب�ا ُوِصَف ِ�ِه السَّ ْن اْلَم ا ِم
ْكَرامِ ««َكَأنََّها َنْفُس اْلَمْصَدِر َكَأنََّها َنْفُس اْلَمْصَدِر  ْكَرامِ َ�ا َذا اْلَجَالِل َواإلِْ  ".".َرَواُه َأُبو َعَواَنَة ِفي َصِحیِحهِ َرَواُه َأُبو َعَواَنَة ِفي َصِحیِحهِ   ،،»»َ�ا َذا اْلَجَالِل َواإلِْ

 الحدیث ضعیف.الحدیث ضعیف.  ،،ضعیفضعیف
ُق َوااْلُمْطَلـُق َوا  َوِفي التَّْفِسیِر َأْي: اِالْسِتْغَناءُ َوِفي التَّْفِسیِر َأْي: اِالْسِتْغَناءُ   ،،َوَهَذاِن اْلَوْصَفاِن َنَطَق ِبِهَما اْلُقْرآنُ َوَهَذاِن اْلَوْصَفاِن َنَطَق ِبِهَما اْلُقْرآنُ "" ُل التَّامُّ ْلَفْضـُل التَّـامُّ اْلُمْطَل یَل: َوِقیـَل:   ،،ْلَفْض َوِق

ْكَراِم ِلْلُمْخِلِصیَن ِمْن ِعَبـاِدِه، َوُهَمـا ِمـْن َعَظـاِئِم ِصـَفاِتِه َتَعـاَلى ْجَالِل َواإلِْ اَلىالَِّذي ِعْنَد اإلِْ َفاِتِه َتَع اِئِم ِص ْن َعَظ ا ِم اِدِه، َوُهَم ْكَراِم ِلْلُمْخِلِصیَن ِمْن ِعَب ْجَالِل َواإلِْ اَل َوِلـَذا َقـاَل   ؛؛الَِّذي ِعْنَد اإلِْ َذا َق -َوِل
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ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ ْكرَ ««  ::-َصلَّى للااَّ ْكرَ َأِلظُّوا ِبَیا َذا اْلَجَالِل َواإلِْ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَُّه َأنَُّه   َوُرِويَ َوُرِويَ   ،،»»امِ امِ َأِلظُّوا ِبَیا َذا اْلَجَالِل َواإلِْ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ رَّ َمـرَّ   -َصلَّى للااَّ َم
ْكَرامِ  ْكَرامِ ِبَرُجٍل، َوُهَو ُ�َصلِّي َوَ�ُقوُل: َ�ا َذا اْلَجَالِل َواإلِْ  ..»»ُاْسُتِجیَب َلكُاْسُتِجیَب َلك  َقدَقد««َفَقاَل: َفَقاَل:   ،،ِبَرُجٍل، َوُهَو ُ�َصلِّي َوَ�ُقوُل: َ�ا َذا اْلَجَالِل َواإلِْ

ُ َعْنهُ -َوَعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة َوَعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة  ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ ُ -َأنَّ َرُسوَل للااَِّ َأنَّ َرُسوَل للااَِّ   -َرِضَي للااَّ ُ َصلَّى للااَّ لَّ َعَلْیـِه َوَسـلَّ َصلَّى للااَّ ِه َوَس اَل: َقـاَل:   -مَ مَ َعَلْی َلْیَماُن َخـَرَج ُسـَلْیَماُن ««َق َرَج ُس َخ
َماءِ  َماءِ َ�ْسَتْسِقي َفَرَأى َنْمَلًة ُمْسَتْلِقَیًة َعَلى َظْهِرَها َراِفَعًة َقَواِئَمَها إَلى السَّ ْن َتُقوُل: اللَُّهـمَّ إنَّـا َخْلـٌق ِمـْن   ،،َ�ْسَتْسِقي َفَرَأى َنْمَلًة ُمْسَتْلِقَیًة َعَلى َظْهِرَها َراِفَعًة َقَواِئَمَها إَلى السَّ ٌق ِم مَّ إنَّا َخْل َتُقوُل: اللَُّه

َحُه   ،،»»ِة َغْیِرُ�مْ ِة َغْیِرُ�مْ ِقیُتْم ِبَدْعوَ ِقیُتْم ِبَدْعوَ َفَقاَل: اْرِجُعوا َفَقْد سُ َفَقاَل: اْرِجُعوا َفَقْد سُ   ،،َلْیَس ِبَنا ِغًنى َعْن ُسْقَیاكَلْیَس ِبَنا ِغًنى َعْن ُسْقَیاك  ،،َخْلِقكَخْلِقك َحُه َرَواُه َأْحَمُد َوَصـحَّ َرَواُه َأْحَمُد َوَصحَّ
 ..اْلَحاِكمُ اْلَحاِكمُ 

ِد�مٌ ِفیِه َدَالَلٌة َعَلى َأنَّ اِالْسِتْسَقاَء َشـْرٌع َقـِد�مٌ    ْرٌع َق َذِلكَ َواْلُخـُروُج َلـُه َ�ـَذِلكَ   ،،ِفیِه َدَالَلٌة َعَلى َأنَّ اِالْسِتْسَقاَء َش ُه َ� ُروُج َل اِئِم َوِفیـِه َأنَّـُه َ�ْحُسـُن إْخـَراُج اْلَبَهـاِئِم   ،،َواْلُخ َراُج اْلَبَه ُن إْخ یِه َأنَُّه َ�ْحُس َوِف
ا یَ ِفي اِالْسِتْسـَقاِء، َوَأنَّ َلَهـا إْدَراًكـا یَ  ا إْدَراًك َقاِء، َوَأنَّ َلَه هُ ِرَفـِة للااَِّ، َوَمْعِرَفـًة ِبـِذْ�رِِه، َوَتْطُلـُب اْلَحاَجـاِت ِمْنـهُ َتَعلَُّق ِ�َمعْ َتَعلَّـُق ِ�َمعْ ِفي اِالْسِتْس اِت ِمْن ُب اْلَحاَج ِذْ�رِِه، َوَتْطُل ًة ِب ِة للااَِّ، َوَمْعِرَف ي َوِفـي   ،،ِرَف َوِف

اَذِلَك َقَصٌص َ�ُطـوُل ِذْ�ُرَهـا وُل ِذْ�ُرَه ِلیَن َلَهـا َال مُ   ،،َذِلَك َقَصٌص َ�ُط ا َال مُ َوآَ�ـاٌت ِمـْن ِ�َتـاِب للااَِّ َدالَّـٌة َعَلـى َذِلـَك، َوَتْأِو�ـُل اْلُمَتـَأوِّ ِلیَن َلَه َأوِّ َك، َوَتْأِو�ُل اْلُمَت ى َذِل اِب للااَِّ َدالٌَّة َعَل ْن ِ�َت اٌت ِم َأ ْلَجـَأ َوآَ� ْلَج
 ".".َلهُ َلهُ 

قوات مالحیوانــات لهــا قــوات م ها  نات ل ها عقلــیس لهــا عقــ  ،،در�ةدر�ــةالحیوا قوات مدر�ةول، لكــن لهــا قــوات مدر�ــةلیس ل ها  كن ل ها ُتــدرك بواســطتها مــا ینفعهــا   ،،ول، ل ما ینفع سطتها  درك بوا ُت
وما �ضرها فتهرب عنه، الحیوانات ُتدرك أن الولد محنوٌّ علیه، وأن القتل مهروٌب منه، ومـا �ضـرها فتهـرب عنـه، الحیوانـات تُـدرك أن الولـد محنـوٌّ علیـه، وأن القتـل مهـروٌب منـه،   ،،فتطلبهفتطلبه

هاوالــذئب ضــار �النســبة لهــا لذئب ضار �النسبة ل ــبع، والُعشــب نــافع لهــا فتأكلــه، والمــاء قــاطع لظمئهــا فتشــر�ه، وهــي   ،،وا ها فتشر�ه، وهي والسَّ ماء قاطع لظمئ ها فتأكله، وال نافع ل بع، والُعشب  والسَّ
ر اآلخـر،   ،،مثًال ُیدرك أن ما في أحد جناحیه داء ضار فُیقدمهمثًال ُیدرك أن ما في أحد جناحیـه داء ضـار فُیقدمـهإلدراك، فالذ�اب إلدراك، فالذ�اب متفاوتة في امتفاوتة في ا ر اآلخر، و�ـؤخِّ و�ؤخِّ

 النملة ُتدرك أن الحبة تنبت إذا جاءها الماء، فتكسرها بنصفین؛ لئال تنبت.النملة ُتدرك أن الحبة تنبت إذا جاءها الماء، فتكسرها بنصفین؛ لئال تنبت.
بهـــا هللا  ها هللا كــل هـــذه قـــوات مدر�ـــة ر�َّ ب قوات مدر�ة ر�َّ هذه  عالىســـبحانه وتعــالى–كل  شرات فـــي هـــذه العجمـــاوات مـــن البهـــائم والحشـــرات   -سبحانه وت هائم والح من الب ماوات  هذه العج في 

ـنَّة �حیـث ال مجـال ار مثل هذه األشیار مثل هذه األشیوغیرها، وال مجال إلنكوغیرها، وال مجال إلنك نَّة �حیث ال مجال اء، فمنها ما هـو ثابـت فـي القـرآن والسُّ اء، فمنها ما هو ثابت في القرآن والسُّ
هل له عقل هـل لـه عقـل   ؟؟لألخذ والرد والتأو�ل، فمن ُینِكر مثل حدیث الذ�اب بناًء على أنه �یف �عقل الذ�ابلألخذ والرد والتأو�ل، فمن ُینِكر مثل حدیث الذ�اب بناًء على أنه �یف �عقل الذ�اب

إنما له قوة ُمدر�ة، وذ�رنا في أكثر من مناسبة قصة إنما له قوة ُمدر�ة، وذ�رنا في أكثر من مناسـبة قصـة   ،،ُ�میز �ه بین النافع والضار؟! لیس له عقلُ�میز �ه بین النافع والضار؟! لیس له عقل
لذي ُأجالفــرس الــذي ُأج  ،،الخیلالخیــل فرس ا بن حجرِبــر علــى النــزو علــى أمــه، وذ�رهــا الحــافظ ابــن حجــرال حافظ ا مه، وذ�رها ال نزو على أ ر على ال ظائر، وذ�ــر لهــا نظــائر،   ،،ِب ها ن �ر ل وذ
السیاط في ظهره و�متنع، فلما ُجلِّلت أمه �حیث ال یراها نزا علیها، فلما ُ�ِشف الُجل قطع السیاط في ظهره و�متنع، فلما ُجلِّلت أمه �حیث ال یراها نزا علیهـا، فلمـا ُ�ِشـف الُجـل قطـع   ،،فامتنعفامتنع

 ذ�ره �أسنانه، هذه قوة.ذ�ره �أسنانه، هذه قوة.
 فرجموها.  فرجموها.  في البخاري أ�ًضا أن قردًة زنت في الجاهلیة، فاجتمع علیه ِقردة في البخاري أ�ًضا أن قردًة زنت في الجاهلیة، فاجتمع علیه ِقردة 

ون، لكن ال عقول لهم؛ ألن العقول مناط التكلیف، فلیست لهم عقول ُیدر�ون بها إدراًكا تاًما، ون، لكن ال عقول لهم؛ ألن العقول مناط التكلیف، فلیست لهم عقول ُیدر�ون بها إدراًكا تاًمـا، ُیدر�ُیدر�
 قوة ُتدرك بها ما ینفع وما �ضر.قوة ُتدرك بها ما ینفع وما �ضر.  منمن  لكن فیها شيءلكن فیها شيء

نزل من مستوى الحیوان، فُتوجد وقــد وصــل �عــض النــاس فــي �ثیــٍر مــن المجتمعــات إلــى مــا هــو أنــزل مــن مســتوى الحیــوان، فُتوجــد  یٍر من المجتمعات إلى ما هو أ ناس في �ث وقد وصل �عض ال
بالد المسلمین القضــا�ا فــي بــالد المســلمین  في  نز وفــي غیرهــا مــن ینــز القضا�ا  من ی یةنســأل هللا العافیــة-و على محارمه و علــى محارمــه وفي غیرها  سأل هللا العاف هذا، ُوِجــد هــذا،   ،،-ن د  ُوِج

نه یزدادومــع األســف أنــه یــزداد ناس في دورهمالقضــا�ا تــزداد فــي الوجــود �ســبب الغــزو الــذي غــزا النــاس فــي دورهــم  ،،ومع األسف أ لذي غزا ال فال فــال   ،،القضا�ا تزداد في الوجود �سبب الغزو ا
و�م من قصة و�ـم مـن قصـة   ،،حواجب وال حواجز، وال �حتاج إلى أن ُ�سعى إلیه، هو في البیوت و�م من حادثةحواجب وال حواجز، وال �حتاج إلى أن ُ�سعى إلیه، هو في البیوت و�م من حادثـة

 الجهات من هذا النوع، �هللا المستعان.الجهات من هذا النوع، �هللا المستعان.ن في الدوائر في ن في الدوائر في ُتذَ�ر على األلسنة وُتدوَّ ُتذَ�ر على األلسنة وُتدوَّ 
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 طالب: ............طالب: ............
تَّـع مـا ُمطـر النـاس، لـوال مـن ال ذنـب لـه  تَّع ما ُمطر الناس، لوال من ال ذنب له على �ـلٍّ الحیوانـات لهـا نصـیب مـن هـذا، فلـوال البهـائم الرُّ على �لٍّ الحیوانات لها نصیب من هذا، فلوال البهائم الرُّ

صبیانمـــن البهـــائم والصـــبیان هائم وال عروف معـــروف ففو�ال و�ال   ،،من الب سبابقامـــت األســـباب  إذاإذام مت األ طرأســـباب امتنـــاع المطـــر  ،،قا ناع الم سباب امت مة، وهـــي قائمـــة،   ،،أ وهي قائ
لدوانــع مــن قبــول الــدووجدت المووجــدت الم بول ا من ق نع  نزل المطر؛ ألن هللا لــم ینــزل المطــر؛ ألن هللا   ،،عاءعاءوا عالىســبحانه وتعــالى–لم ی   ،،سبَّب األسبابســبَّب األســباب  -سبحانه وت

وأوجد الموانع، فإذا ُوِجد أكل الحرام وُمِنعت الز�اة لم �مطروا، لكن �ونهم ُ�مطرون إذا طلبوا أو وأوجد الموانع، فـإذا ُوِجـد أكـل الحـرام وُمِنعـت الز�ـاة لـم �مطـروا، لكـن �ـونهم ُ�مطـرون إذا طلبـوا أو 
ــا؛ ِلمــا ُذِكــر ممــن ال ذنــب لــه، وقــد ُ�صــرو  صرو �غیــر طلــب أحیاًن له، وقد ُ� نب  من ال ذ ر م ما ُذِك ا؛ ِل یر طلب أحیاًن نو�هم ومعاصیهم فُیمطرون علــى ذنــو�هم ومعاصــیهم فُیمطــرون   ن ن �غ على ذ

دون أفضل البالد �النسبة لألمطار والجو والمناظر وغیرها بالد الكفار، لسبب دون أفضل الـبالد �النسـبة لألمطـار والجـو والمنـاظر وغیرهـا بـالد الكفـار، لسـبب ؛ ولذا تج؛ ولذا تجااتدراجً تدراجً اساس
 وهو أن الدنیا جنة الكافر، وقد ُ�فَعل �المسلمین مثل هذا الفعل من �اب االستدراج.  وهو أن الدنیا جنة الكافر، وقد ُ�فَعل �المسلمین مثل هذا الفعل من �اب االستدراج.  

ُ َعْنـهُ -َوَعْن َأَنٍس َوَعْن َأَنٍس "" هُ َرِضَي للااَّ ُ َعْن يَّ َأنَّ النَِّبـيَّ   -َرِضَي للااَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّ -َأنَّ النَِّب لَّ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َقىاْسَتْسـَقى  -مَ مَ َص ِر َ�فِِّه َفَأَشـاَر ِ�َظْهـِر َ�فِّـِه   ،،اْسَتْس اَر ِ�َظْه َفَأَش
َماءِ  َماءِ إَلى السَّ    ".".َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ   ..إَلى السَّ

 طالب: ............طالب: ............
 قبله شيء؟قبله شيء؟أم أم وصلت الحدیث وصلت الحدیث 

 طالب: ............طالب: ............
 عند�م؟ عند�م؟ ماذا ماذا   ؟؟�ظهر �فه أو �فیه�ظهر �فه أو �فیه

 طالب: ............طالب: ............
 كفیه؟كفیه؟
 عندك أنت؟عندك أنت؟ماذا ماذا 

 طالب: �فه مفرد.طالب: �فه مفرد.
 ؟؟أم أم والظهر مفرد والظهر مفرد 

 ........................  طالب:طالب:
 عندك؟عندك؟ماذا ماذا هر �فه، هر �فه، �ظ�ظ

 طالب: ............طالب: ............
 هو األصل الكفین.هو األصل الكفین.

ْیـِه إ"" َعاِء َرْفُع اْلَبَالِء َفِإنَُّه َیْرَفُع َیَدْ�ـِه َوَ�ْجَعـُل َظْهـَر َ�فَّ ِه إِفیِه َدَالَلٌة َأنَُّه إَذا ُأِر�َد ِ�الدُّ ْی َر َ�فَّ ُل َظْه ِه َوَ�ْجَع َعاِء َرْفُع اْلَبَالِء َفِإنَُّه َیْرَفُع َیَدْ� ـَماِء، َوِ�َذا ِفیِه َدَالَلٌة َأنَُّه إَذا ُأِر�َد ِ�الدُّ َماِء، َوِ�َذا َلـى السَّ ى السَّ َل
َماءِ  َجَعَل َ�ْطَن  َجَعَل َ�ْطَن َدَعا ِ�ُسَؤاِل َشْيٍء َوَتْحِصیِلهِ َدَعا ِ�ُسَؤاِل َشْيٍء َوَتْحِصیِلهِ  ْیِه إَلى السَّ َماءِ َ�فَّ ْیِه إَلى السَّ  ".".َ�فَّ

 رفع؟رفع؟أم أم اآلن في االستسقاء فیه طلب اآلن في االستسقاء فیه طلب 
 طالب: ............طالب: ............

ــقیا الرفــع، فالــذي  لذي طلــب ُســقیا وهــو فــي الوقــت نفســه رفــع للشــدة، ورفــع للقحــط، فمــن الزم طلــب السُّ قیا الرفع، فا شدة، ورفع للقحط، فمن الزم طلب السُّ في الوقت نفسه رفع لل قیا وهو  طلب ُس
لمال رفع لمـال رفـع �طلب رفع المرض من الزمه طلب الصحة والعافیة، الذي �طلب المال من الزم طلب ا�طلب رفع المرض من الزمه طلب الصحة والعافیة، الذي �طلب المال مـن الزم طلـب ا
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رغبة في رغبـة فـي   ،،�ظهور �فیه، و�ذا طلب لحصول شيء�ظهـور �فیـه، و�ذا طلـب لحصـول شـيءفالرفع فالرفع فكونهم �قولون: إذا دعا لطلب فكونهم �قولون: إذا دعا لطلب   الحاجة،الحاجة،
 شيء ففي �طونهما، هذا تفر�ق، فهنا رغًبا �عني ببطون األكف، ورهًبا �ظهورها.شيء ففي �طونهما، هذا تفر�ق، فهنا رغًبا �عني ببطون األكف، ورهًبا �ظهورها.

یه عند التعارض، فهل �ان استسقاؤه علــى �ــلٍّ التفر�ــق فــي مثــل هــذا إنمــا ُیلجــأ إلیــه عنــد التعــارض، فهــل �ــان استســقاؤه  یه الصالة علیــه الصــالة –على �لٍّ التفر�ق في مثل هذا إنما ُیلجأ إل عل
یه ببطــون �فیــه   -المالموالسوالســ أو �ظهورهما؟ وهل �ان الظهور هي المقصودة في االستسقاء أو نتجت أو �ظهورهمــا؟ وهــل �ــان الظهــور هــي المقصــودة فــي االستســقاء أو نتجــت ببطون �ف

رفع ید�ه حتى رؤي بیاض إ�طیه، رفـع ید�ـه حتـى رؤي بیـاض إ�طیـه،   -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–من أثر المبالغة في الرفع؟ الرسول من أثـر المبالغـة فـي الرفـع؟ الرسـول 
لزم هــذه مبالغــة فــي الرفــع، مــن الزم هــذه المبالغــة أن تكــون ظهــور �فیــه إلــى الســماء، لكــن هــل یلــزم  هل ی كن  سماء، ل لى ال یه إ كون ظهور �ف غة أن ت هذه المبال من الزم  في الرفع،  غة  هذه مبال

ما ُ�مكن؟ مـا ُ�مكـن؟ أم أم ُیرى بیاض إ�طیه مع أن �طونهما إلى السماء؟ ُ�مكن ُیرى بیاض إ�طیه مـع أن �طونهمـا إلـى السـماء؟ ُ�مكـن   ا �حیث �ستطیع أنا �حیث �ستطیع أنلزوًما تامً لزوًما تامً 
صل ألن مـــن أهـــل العلـــم مـــن یـــرى أن الـــدعاء �ظهـــور األكـــف ســـببه المبالغـــة فـــي الرفـــع، و�ال فاألصـــل  في الرفع، و�ال فاأل غة  سببه المبال كف  هور األ لدعاء �ظ یرى أن ا من  لم  من أهل الع ألن 

ـــداعي ســـائل سائلالـــدعاء �ـــالبطون ببطـــون األكـــف؛ ألن ال لداعي  كف؛ ألن ا طون األ �البطون بب لدعاء  ـــنَّة المتـــواترة تـــواتًرا   ،،ا تواتًرا ورفـــع الیـــدین ثابـــت �السُّ تواترة  نَّة الم بت �السُّ یدین ثا ورفع ال
ا ثبت أنه رفع ید�ه ا، وفي قضا�ا �ا، وفي قضا�ا �معنو�� معنو��  ا ثبت أنه رفع ید�ه ثیرة جد� و�ن �ان �عض السلف و�ن �ان �عض السـلف   ،،-علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–ثیرة جد�

ماذا تتناول بهما؟ مع أنه ثابت ثبوًتا ماذا تتناول بهما؟ مع أنه ثابت ثبوًتا   ،،النخعي لما رأى من یرفع ید�ه في الدعاء قال: ثكلتك أمكالنخعي لما رأى من یرفع ید�ه في الدعاء قال: ثكلتك أمككك
     ال مراء فیه رفع الیدین في الدعاء.ال مراء فیه رفع الیدین في الدعاء.

فت فیها األجزاءرة، وُألِّفـت فیهـا األجـزاءیها النصوص الكثییهـا النصـوص الكثیـوأحادیث رفع الیدین في الدعاء فیها مصنفات، فوأحادیث رفع الیـدین فـي الـدعاء فیهـا مصـنفات، ف فال فـال   ،،رة، وُألِّ
 ؟  ؟  ااداعي لمثل قول: ماذا تتناول بهمداعي لمثل قول: ماذا تتناول بهم

لدعاء أو هو من علـى �ــلٍّ نعــود إلـى المســألة، فالــدعاء �ظهـور األكــف هــل هـو ابتــداًء مــن بدا�ـة الــدعاء أو هــو مــن  تداًء من بدا�ة ا على �لٍّ نعود إلى المسألة، فالدعاء �ظهور األكف هل هو اب
في بدا�ة األمر قال هكذا في في بدا�ـة األمـر قـال هكـذا فـي   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–آثار المبالغة في الرفع؟ �عني هل الرسول آثار المبالغة في الرفع؟ �عني هل الرسول 

ومن آثار الرفع صارت الظهور ومـن آثـار الرفـع صـارت الظهـور   ،،أو أنه دعا ببطون األكفأو أنـه دعـا ببطـون األكـف  ،،وهو على طر�قتهوهو على طر�قتـه  الدعاء، ثم ارتفعالدعاء، ثم ارتفع
 أو �حتمل؟    أو �حتمل؟      ،،إلى السماءإلى السماء

 طالب: األول هو غیر مستساغ �ا شیخ.طالب: األول هو غیر مستساغ �ا شیخ.
 أو غیر مستساغ هذا ما هو...أو غیر مستساغ هذا ما هو...  ااكونه مستساغً كونه مستساغً 

 طالب: ............طالب: ............
ر. ر.ال، هو متصوَّ  ال، هو متصوَّ

 طالب: ............طالب: ............
 ه أو �ظهر �فیه؟ه أو �ظهر �فیه؟لكن �ظهور �فیلكن �ظهور �فی  ،،ععهذا األصل في الرفهذا األصل في الرف
 طالب: ............طالب: ............

نه من البدا�ة �طلب نـه مـن البدا�ـة �طلـب إإهذا هو المتجه بال شك، لكن منهم من قال: هذا هو المتجه بـال شـك، لكـن مـنهم مـن قـال:   ،،صارت ظهورها إلى السماءصارت ظهورها إلى السماء
 كشف الضر �ظهور األكف قبل المبالغة من البدا�ة.كشف الضر �ظهور األكف قبل المبالغة من البدا�ة.

 طالب: ابتداًء؟طالب: ابتداًء؟
قــون إذا �ــان لرفــع فبــالظهور، إذا �ــان ل بالظهور، إذا �ان لابتــداًء نعــم؛ ولــذلك ُ�فرِّ قون إذا �ان لرفع ف تداًء نعم؛ ولذلك ُ�فرِّ و اقتضى األمر و اقتضــى األمــر ولولــ  ،،طلب فبالبطون طلــب فبــالبطون اب

 إلى رؤ�ة بیاض اإل�طین.إلى رؤ�ة بیاض اإل�طین.
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 والتالزم موجود بین �ل رفٍع وطلب؟والتالزم موجود بین �ل رفٍع وطلب؟: : طالبطالب
 نعم �ا هشام.نعم �ا هشام.

 طالب: ............طالب: ............
 �له رفع.�له رفع.  ،،رفعرفع

 طالب: ............طالب: ............
وهو أ�ًضا رفع، رفع ُضر، األول ُضر �العدم، والثاني ُضر �الوجود، وهو أ�ًضا في الوقت نفسه وهو أ�ًضا رفع، رفع ُضر، األول ُضر �العدم، والثاني ُضـر �ـالوجود، وهـو أ�ًضـا فـي الوقـت نفسـه 

 سؤال رحمة.سؤال رحمة.
 ..الب: ...........الب: ...........طط

 في الموضعین في األول وفي الثاني.في الموضعین في األول وفي الثاني.
 طالب: ............طالب: ............

 أن یرفع هذا القحط.أن یرفع هذا القحط.  -سبحانه وتعالىسبحانه وتعالى–الموجود قحط، وُ�ر�دون من هللا الموجود قحط، وُ�ر�دون من هللا   ،،هو قحطهو قحط
 طالب: ............طالب: ............

 هذا �المهم، وأنتم سمعتم ماذا قلت في البدا�ة.هذا �المهم، وأنتم سمعتم ماذا قلت في البدا�ة.  ،،على �المهمعلى �المهم  ::أنا أقولأنا أقول
سأنـــا أقـــول: �ـــل رفـــع یلـــزم منـــه ســـ نه  لزم م �ل رفع ی قول:  نا أ لؤال، و�ـــل ســـؤال یلـــأ سؤال ی نه رفعزم منـــه رفـــعؤال، و�ل  لب رفع حینمـــا تســـأل المـــال تطلـــب رفـــع   ،،زم م مال تط سأل ال ما ت حین

 وهكذا.وهكذا.  ،،الحاجة، حینما تطلب الصحة فأنت تطلب أ�ًضا رفع المرضالحاجة، حینما تطلب الصحة فأنت تطلب أ�ًضا رفع المرض
یة لكــــن أال �طلــــب اإلنســــان الصــــحة وهــــي موجــــودة مــــن أجــــل االســــتمرار؟ و�ذا �ــــان طلــــب العافیــــة  لب العاف �ان ط ستمرار؟ و�ذا  جل اال من أ صحة وهي موجودة  سان ال لب اإلن كن أال �ط ل

 ا وقع.ا وقع.ر مر مهل معنى هذا أنه طلب لرفع الضر؟ الضُّ هل معنى هذا أنه طلب لرفع الضر؟ الضُّ ففالموجودة من أجل االستمرار الموجودة من أجل االستمرار 
 ..................طالب: ...طالب: ...

اآلن هو من أصح الناس �طلب العافیة، ومن أفضل ما ُ�سأل العفو والعافیة، �سأل العافیة في اآلن هو مـن أصـح النـاس �طلـب العافیـة، ومـن أفضـل مـا ُ�سـأل العفـو والعافیـة، �سـأل العافیـة فـي 
دینه وهو معافى على طر�قة السلف الصالح في االعتقاد، وطر�قتهم في العمل و�ذا، لكن �ما دینـه وهــو معــافى علـى طر�قــة الســلف الصــالح فـي االعتقــاد، وطــر�قتهم فــي العمـل و�ــذا، لكــن �مــا 

َراَط اْلُمْسَتِقیَم}�طلب الهدا�ة �طلب الهدا�ة  َراَط اْلُمْسَتِقیَم}{اْهِدَنا الصِّ �طلب رفع الضالل الذي �طلب رفع الضالل الـذي هل معنى هذا أنه هل معنى هذا أنه   ]]66[الفاتحة:[الفاتحة:  {اْهِدَنا الصِّ
 هو واقع؟ هو واقع؟ 

 ما یلزم، إنما �طلب االستمرار والثبات على هذا.ما یلزم، إنما �طلب االستمرار والثبات على هذا.  ،،الال
 طالب: االستمرار والز�ادة؟طالب: االستمرار والز�ادة؟

 نعم. نعم. 
 طالب: ............طالب: ............

لرأسال، أحیاًنــا تصـــیر فـــوق الـــرأس فوق ا صیر  ا ت قربهــو أقـــرب  ،،ال، أحیاًن كون أقـــرب أن تكـــون   ،،هو أ قرب أن ت في �ـــون الظهــور مـــن أثـــر المبالغـــة فـــي   ،،أ غة  ثر المبال من أ �ون الظهور 
 الرفع.           الرفع.           

اِئِب َعْن َأِبیهِ َرَد َصِر�ًحا فِ َرَد َصِر�ًحا فِ َوَقْد وَ َوَقْد وَ "" ِد ْبِن السَّ اِئِب َعْن َأِبیهِ ي َحِدیِث َخالَّ ِد ْبِن السَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َأنَّ النَِّبيَّ َأنَّ النَِّبيَّ : : ي َحِدیِث َخالَّ لَّمَ َصلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی اَن َ�ـاَن   -َصلَّى للااَّ �َ
َماِء، َوِ�َذا اْسَتَعاَذ َجَعَل َظْهَرُهَما إَلْیَها ْیِه إَلى السَّ َماِء، َوِ�َذا اْسَتَعاَذ َجَعَل َظْهَرُهَما إَلْیَهاإَذا َسَأَل َجَعَل َ�ْطَن َ�فَّ ْیِه إَلى السَّ  ..إَذا َسَأَل َجَعَل َ�ْطَن َ�فَّ
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َ ِبُبُطوِن َأُكفُِّكمْ : : بَّاسٍ بَّاسٍ َحِدیِث اْبِن عَ َحِدیِث اْبِن عَ َوِ�ْن َ�اَن َقْد َوَرَد ِمْن َوِ�ْن َ�اَن َقْد َوَرَد ِمْن  َ ِبُبُطوِن َأُكفُِّكمْ َسُلوا للااَّ  ".".َوَال َتْسَأُلوُه ِ�َظْهِرَهاَوَال َتْسَأُلوُه ِ�َظْهِرَها  ،،َسُلوا للااَّ
 ضعیف هذا.ضعیف هذا.

ــَؤاُل ِ�ُحُصــوِل "" ــاٍس َ�ْخــَتصُّ ِ�َمــا إَذا َ�ــاَن السُّ وِل َوِ�ْن َ�ــاَن َضــِعیًفا َفــاْلَجْمُع َبْیَنُهَمــا َأنَّ َحــِدیَث اْبــِن َعبَّ َؤاُل ِ�ُحُص اَن السُّ ا إَذا َ� َتصُّ ِ�َم ِن َعبَّاٍس َ�ْخ ِدیَث اْب ا َأنَّ َح اْلَجْمُع َبْیَنُهَم ِعیًفا َف اَن َض َوِ�ْن َ�
َالٍء،َشــْيٍء َال ِلــَدْفِع َبــَالٍء، َدْفِع َب ْيٍء َال ِل ْد فُ َوَقــْد فُ   َش ــَوَق اَلى: َقْولــه َتَعــاَلى: َر َر سِّ سِّ له َتَع ا}{َوَ�ــْدُعوَنَنا َرَغًبــا َوَرَهًبــا}َقْو ا َوَرَهًب ْدُعوَنَنا َرَغًب یاء:[األنبیــاء:  {َوَ� َب ] َأنَّ الرََّغــَب 9090[األنب ] َأنَّ الرََّغ

 ".".َوالرََّهَب ِ�الظُُّهورِ َوالرََّهَب ِ�الظُُّهورِ   ،،ِ�اْلُبُطونِ ِ�اْلُبُطونِ 
 طالب: ............طالب: ............

 �اللباس.�اللباس.  ،،الال
فینهــذا بیــان مــن اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلمیــة واإلفتــاء عــن ُحكــم االحتفــال �حلــول عــام ألفــین فال �حلول عام أل تاء عن ُحكم االحت مة للبحوث العلمیة واإلف یان من اللجنة الدائ وما ومــا   ،،هذا ب

ل وشافٍ یتعلق �ه من یتعلق �ه من  ل وشافٍ أمور في �الٍم مطوَّ  في ست صفحات.في ست صفحات.  -إن شاء هللا تعالىإن شاء هللا تعالى–  أمور في �الٍم مطوَّ
 طالب: ............طالب: ............

مان وعشر�ن سبعة، وخمسة �قــول: جــاء بتــار�خ واحــد وعشــر�ن ســبعة، واثنــین وعشــر�ن ســبعة، وثمــان وعشــر�ن ســبعة، وخمســة  نین وعشر�ن سبعة، وث تار�خ واحد وعشر�ن سبعة، واث قول: جاء ب �
  ةةستسـت  ،،األصل أنه طو�لاألصـل أنـه طو�ـل  ،،ن، فاللجنة الدائمة أصدرت هذا البیانن، فاللجنة الدائمة أصدرت هـذا البیـانلمستفتیلمستفتیثمانیة، من مجموعة من اثمانیة، من مجموعة من ا

 وتاسًعا إلى آخره، فُیطَّلع علیه ال �أس.           وتاسًعا إلى آخره، فُیطَّلع علیه ال �أس.             بنود ثامًنابنود ثامًنا
 

               
 

 


