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  الشريط السابع الشريط السابع       
 .ا في أولها أو لم يذكرهاهَ رَ كَ ينبغي أن تَُراَعى أيضا هل ذَ 

ََِلَ ااك ََسَقووال   هللا  المقصووود موون هووذا أن   ََوََّاالَ َ أ ُْ ِْاَّْسََلَِْااا َِوَلااك ُْ َِماا ََ َاَأَحَااكَأََداا اا َدمأ َمَّ َُ َمااكََاااك

ََُ ََوََّالَ َ سوتة مون السوبعة القوراء [، وفي القراءة األخرى التي قرأ بها 40﴾]األحزاب:اْنأحِي ِي ُْ َلَِْاا

ََُ ََِلَ ك َِسَاْنأحِي ِي  به النبوة. ت  مَ ُخت   ملسو هيلع هللا ىلص، وفي هذه اآلية ِداللة على أّن النبي ﴾ أ
الرسوول أرفوع رتبوة مون النبوي  وَختُم النبوة يدل على َختم الرسالة من باب أولى عند مون يقوول  ن  

 .كل رسول نبي وليس كل نبي رسوالا  وأن  
 الرسول والنبي بمعنى واحد. ة المساواة عند من يقول  ن  لَ وهو من قبيل ِدالَ 

ََُ﴿واآلية تدل على التفريق؛ ألنه قال  ََِلَ ك َِسَاْنأحِي ِي ََوََّلَ َ أ ُْ  . ﴾َلَِْا
بعثته بهوا ُختِموت  الرسواالت والنبووات، فثبوت  على أن   ملسو هيلع هللا ىلصت أحاديث كثيرة عن النبي وفي السنة دل  

ََُ)في الصحيح أنه قال من حديث ثوبان  ملسو هيلع هللا ىلصعنه  َثاَلَثَّل َُ ََاذ احَّل َُّ ََيَاَّل َ عيََاَّل هَّسََْإِن هََّ نَحِايَ ي -َأَن اهََّ

نَحِيَ ألَ ْسَيَْزَعسََّأَن هََّ َِ لَ،-اَّل هَّ ْْا َحَ َإن اهَالََ)فوي موا فوي الصوحيح  ملسو هيلع هللا ىلص، وأيضوا دل قولوه 1(الَنَحِاي  نَحِاي 

 َِ ْْاا بعووأ أصووحاب الصووحيح وبعووأ أصووحاب  فيمووا رواه ملسو هيلع هللا ىلصعلووى ذلوود، ودل أيضووا قولووه  2(حَ

 السنن؛ بل هو في مسألة ستأتي ليس فيها لفظ الختم. 
األدلة من السنة التي فيها ِذكر ختم النبوة كثيرة متنوعة دالة على ما دلت عليه اآليوة  المقصود أن  
 هذا  جماع. النبوة وكما ذكرنا لكم أن   ت  مَ به ُختِ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  من أن  

 ففي هذا البحث مسائل:  ذا تبين ذلد 

 :المسألة األولى 
ََُ  قوله  أن    ََِلَ اك َِسَاْنأحِي ِاي ََوََّالَ َ أ ُْ [، بكسور التواء، هوو فاعول مون َخوتَم، 40﴾]األحوزاب:َلَِْاا
 فهو اآلخر منهم. هُ مَ تَ فخَ  الشيء يختِمه فهو خاتِم له؛ يعني جاء آخراا  مَ تَ خَ 

َِ  يعنوي الوذال ال نبوي بعوده، وأموا قولوه  3(لأناكَاْْكبا ) ملسو هيلع هللا ىلصوهذا دّل عليه قوله  ََوََّالَ َ أ ُْ َلَِْاا

ََُ  بالفتح ففسره العلماء على أوجه منها:  ﴾َلَ ك ََسَاْنأحِي ِي
   الخاتَم في هذا  أن ََُ أنه كالط وابَعِ علوى مسوألة النبووة، والط وابَع  علوى الشويء يوأتي  ﴾َ ك ََسَاْنأحِي ِي

َِ الرسالة يجعل الخواتَم آخور شويء، فتكوون داللوة  ل  س  ر  آخر ما يأتي، فالذال يُ  ََوََّالَ َ أ ُْ َلَِْاا
ََُ  الخاتم  نما يأتي آخره.  دالة على أنه هو اآلخر؛ ألن   ﴾َلَ ك ََسَاْنأحِي ِي

   الخاتم هو َزي ُن الشيء وما يُتََزيَُن به، فهو البارز حلية وزينة وفضال.  وفيه أيضا أن 
 كاني وغيره.وهذا الوجه ذكره الشو
ََُ﴿القراءتين  فدّل هذا على أن   ََِلَ ك َِسَاْنأحِي ِي ََوََّلَ َ أ ُْ ََُ ، والقراءة األخورى ﴾َلَِْا  ﴾َلَ اك ََسَاْنأحِي ِاي

تزيود علوى القوراءة األخورى بزيوادة معنوى  ﴾َلَ اك َسََ﴿قراءة  ، وأن  داللتهما على ختم النبوة واحداا  أن  
 وفضل ِداللة.

 لثانية:المسألة ا 
مسألة ختم النبوة الكالم فيها راجوع  لوى بعوأ الكوالم فوي مسوألة النبووة والنبوي والرسوول التوي  أن  

 مرت معنا.
 النبوة ُمك تََسبَة.  ِمن  األفراد المنتسبين  لى الفلسفة و لى الصوفية الغالية َمن  قال  ن   وذلد أن  

 و ذ  تُك تََسب  النبوة بأشياء:
 منها أشياء علمية. 
  .ومنها أشياء عملية 
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  .ومنها استعدادات ومواهب فطرية 
 كما قد يكون غير األنبياء مساوين لهم في تلقي األوامر وتلقي الوحي كما يزعمون.

الصووفية قوالوا  الفالسوفة قوالوا هوذا أو  ن   وهذا القول ال يُن َسُب  لوى طائفوة معروفوة بحيوث يقوال  ن  
 د  منهم.هذا؛ بل ربما ُوجد عند بعأ أفرا

 :المسألة الثالثة 
 النبوة  نما كانت بالوحي. أّن الكالم على ختم النبوة هو الكالم نفسه على ختم الوحي، فإن   

 ى أنه يُوَحى  ليه.عَ فقد اد   ى أنه يسمع كالم هللا عَ فمن اد  

 .ملسو هيلع هللا ىلصالوحي ال يكون ألحد بعده  داٌل على أن   ملسو هيلع هللا ىلصوانقطاع الوحي بموت النبي  

 ى أنوه يووحى  ليوه وأنوه يسومع كوالم هللا َعوَر طائفوة مون المحققوين مون أهول السونة مون اد  فلهذا كف  
 حقيقة سماع الوحي هي حقيقة النبوة.  مباشرة أو بواسطة جبريل ونحو ذلد؛ ألن  

 نبي، ولو نفى النسبة عن نفسه. هُ ن  ى أَ عَ يوحى  ليه فقد اد   هُ ى أن  عَ من اد   اا فإذ

 ة:المسألة الرابع 
َعاء الوحي كفر كدعوى النبوة، وهذا باتفاق أهل السنة. أن     اّدِ

ى منزلووة النبوووة، وهووذا يوودخل فووي عوودم التصووديق بخووتم النبوووة َعووى  ليووه فقوود اد  وحَ ى أنووه يُووَعووفمون اد  
 وبالكذب على رب العالمين، وهذا هو الكفر.

  الخامسةالمسألة: 
يواء وَخواتََمُهم ال يعوارأ نوزول عيسوى عليوه السوالم فوي خواتِم األنب ملسو هيلع هللا ىلصأّن ختم النبوة وكون النبوي  

، و ذا نزل فالنبوة السابقة مالزموة لوه ملسو هيلع هللا ىلصآخر الزمان، فإّن نبوته عليه السالم كانت قبل نبوة محمد 
ا  ا  ملسو هيلع هللا ىلصبمحموود  عليووه السووالم، ولكنووه يووأتي م منووا الصووليب،  الخنزيوور، كاسووراا  بشووريعته، قوواتالا  حاكمووا

ا  َيَْناِزَ َِِاياَّسََّ)قال  ملسو هيلع هللا ىلصليهود، كما ثبت في الصحيح أنه الجزية على النصارى وا واضعا ُْ َأَ  ُ َْيَّلِشَا

ََمْويََسََدَامكَ َُّ َْالعيَىَْح ِْْ ْنِزيوََع ِليَ ,ََليَْق َّ ََّا َاْص  وَّ َِ ِْْلْزيَةَ،ََليَْا َا  .4(.ََِيََضعَّ

ا عَ و ذا نزل عليه السالم جَ  ماناسََإماكماس)، وقوال فوي ذلود ملسو هيلع هللا ىلص ل  مام هذه األمة منها وصولى مأموموا

 . 5( َْاِومةَهللاَْهذهَاألمة

فوإن ، آخور الزموان ى بطوالن تقريور خوتم النبووة بنوزول عيسوى عليوه السوالم فويَعوفال يُن َظر  مون اد  
 .ملسو هيلع هللا ىلصنبوته والوحي  ليه كان سابقا لبعثة محمد 

ا  ا  و ذا نووزل فووي آخوور الزمووان فإنووه ينووزل حاكمووا ا  بالشووريعة، حاكمووا ، وال ملسو هيلع هللا ىلصبمحموود  بووالقرآن، م منووا
  ليه بشيء جديد. يوحى

اَ َ) ملسو هيلع هللا ىلصه، جاء اآلن، وهو قولوه تُ ي  الحديث الذال ذكرُت لكم أُنسِ  َمثَِلايََلَمثَا ََّاألَْنحياكِقَبحلايََاَمثَاِ ََولَّ
َ َأنََهكَلزينهكَإالََمْلِضَعََْحِنَِةَمنهك,َََِلََْ َاْن كسَّ َد ََ اواًََف ََ يطلِلَُحهذهَاَْاو،َليقلْالَُاْح َنَىَ

 .ملسو هيلع هللا ىلص 6(ملتَهذهَاْلحنة،َِأنكَ لكَاْلحنةَلحيَ  سَاْنحيلُمكَأدَنهكَمكَألملهكَْلَا

َ(َلإَِمكسََّاأل ِْقيَكقَِحَْهكَ)َ/بك َاْمؤْفَ
ا  ملسو هيلع هللا ىلصفكونه  تَمُّ به.  ماما  يعني أنه يُ  

 واألتقياء هم صفوة هذه األمة.

كقوول  وفي قوله هذا  بطوال لقوول مون قوال:  ّن مون األتقيواء مون قود يخورم عون االئتموام بمحمود 

الخوروم علوى شوريعة محمود  هُ عُ سَ يَ  هُ الصوفية من أهل الزندقة الذين رأى بعضهم أن     بعأ غالة
 الخضر الخروم عن شريعة موسى عليه السالم. عَ سِ كما وَ  ملسو هيلع هللا ىلص

ا  ملسو هيلع هللا ىلصفكل تقي جاء بعده   .ملسو هيلع هللا ىلص ال باإلتمام بمحمد  فال يكون تقيا
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ََْاَّْسَِِيََوََّال  وهذا اإلتمام يكون باإلتباع كما قال  َُ ََاك َْ الََْقَ َيَْولَّ َُ ََااك ُْ َِْما ََانَةَا َد اَلٌَا َْ َّ َِأ ِ َ أ

َََاثِيااًوا ْْيَااْلَسَاْخِ ااَوََلذََاااَوَ أ َََلا َََِااك أحَِّْلنِيَ  [، وقووال 21﴾]األحووزاب: أ َ أ َُ َاَّْناا َّْسَ َِّدح اال ُْ بَّااْ َإِ

َليَْغِفْوََْاَّْسَذَّنَّلحَاَّسَْ ََّ  [.31﴾]آل عمران:يَّْدحِْحاَّْسَ أ

 التقوى.  ص لَ جمع تقي ، والتقي هو من حَ واألتقياء 
 والتقوى في القرآن جاءت على ثالث مراتب:

َ:َاْمو حةَاأللْى
أن يتقي العذاب الم بد بتحقيق التوحيد؛ باإلتيان بالتوحيود وبنبوذ الشورد وتركوه، يعنوي باإلسوالم،  

َا أقَّالاَ  وهذه هوي التوي جواءت فوي مثول قوول هللا  ﴾ فخوطوب النواس جميعوا َوحأاَّاسَْيَاكَأَي َهاكَاْنأاكسَّ

وبتوورد الشوورد والبووراءة منووه وموون  بووالتقوى؛ يعنووي باتقوواء العووذاب الُمَخل وود  باإليمووان بتوحيوود هللا 

 أهله.
ََاْمو حةَاْثكنية:َ
، وهووذه هووي مرتبووة المقتصوودين ويتوورد المحوورم ممتوثالا  المتقوي هووو الووذال يفعوول الواجوب ممتووثالا  ن  أَ 

ااِهَ   الووذين جوواء فوويهم قووول هللا َِ ِْنَْف ِْساَ ْسََهااك نَااكََِِمااْنهَّ َِ َِعحَك ُْ َاْصااَطفَْينَكَِماا َُ ِْْا َااكَ َاْأااِذي ثَّااسأَأَْلَوثْنَااكَا

َ أَِ ُِ َْْ ْيَواِتَحِااِ ْذ َحِااك ََااكحِخا ْسَ َاََلِمااْنهَّ ْق َِصاا ْسَمَّ وأتووى  المحوورم امتثوواالا  دَ رَ [، موون تَوو32﴾]فوواطر:َلِمااْنهَّ

ى العووذاب، والعووذاب يكووون يتوورد الواجووب أو بفعوول قَووات   هُ فهووو موون المتقووين؛ ألن وو بالواجووب امتثوواالا 
 المحرم.
َاْمو حةَاْثكْثة:َ

بترد صغائر الذنوب وبترد ما به بأس وبترد ما ال بأس به َحذَراا مما بوه بوأس،  أن يتقي هللا  

ََ  وهووذه هووي تقوووى هللا حووق تقاتووه ، كمووا قووال  َاَمنَّاالاَا أقَّاالاَ أ َُ َ َّقَك ِااهَِيَااكَأَي َهااكَاْأااِذي ﴾]آل َدااخأ

[، يعنووي ُخوفُوووهُ واحووذروه حووق الخوووو والحووذر، وهووذه المرتبووة  نمووا هووي للسووابقين 102عمووران:
 بالخيرات الذين يتركون المكروهات ويَس عون في كل المستحبات. 

ََُ)َ/بك َحَْهكَ ََلي َاْمو ََّ َ.(لَي ِ
ََُقوله )  ََالي َََّاْمو السويادة فورع  هوو أفضولهم؛ ألن  هوو المقودم فوي المرسولين و ملسو هيلع هللا ىلص( معنواه أنوه لَي ِ

 الفضل بكمال الصفات المحمودة في السيد.
(ََُ ََالي َََّاْمو ، ومنهوا أن يكوون أموره ( مون السويادة كموا ذكرنوا، والسويادة معناهوا يجموع أمووراا لَي ِ
 وأن يكون المرجع هو. نافذاا 

ََُ) ملسو هيلع هللا ىلصوهذا  ذا قيول فوي محمود  ََالي َََّاْمو مرجوع فبوالنظر  لوى ( بهوذا المعنوى؛ يعنوي أنوه هوو اللَاي ِ
 شيئين:

َ َسََلالَََِْ وََ) ملسو هيلع هللا ىلصقوله : األل ََ َا َِ ََََّلَْ ََي   وولد آدم داخل فيهم المرسلون. 7(أَنَكَ

َرجووع األمور  ليوه بالنسووبة  لوى األنبيواء يكوون فووي َعَرَصوات القياموة؛ حيوث يووذهب  : أن  اْثاكني
أناكَ)منه تعجيل الحساب، فيقوول  يطلبون ملسو هيلع هللا ىلصالناس  لى آدم ثم  لى نوح  لى آخره، ثم يأتون محمدا 

  لى آخر الحديث. 8(ْهك،َأنكَْهك،َِي وَ دتَاْْوشَِيدمََهللا

 وهنا في معنى السيادة كما ذكرنا، في معنى السيادة التفضيل.
مون  الشارح هاهنا ابون أبوي العوز مسوألة التفضويل بوين األنبيواء فوي هوذا الموضوع؛ ألن   ثَ حَ ولهذا بَ 

 باب السيادة الفضل.فروع السيادة أو من أس
َسََلالَََِْ وَََ) ملسو هيلع هللا ىلصللدليل وهو قوله  -كما ذكرنا-سيد المرسلين حق  ملسو هيلع هللا ىلصوكون النبي  ََ َا َِ ََََّلَْ ََي   .(أَنَكَ

  ذا تبين ذلد ففي المسألة مسائل:

  األولى:المسألة 
َْْضاااهََّ  التفضووويل بوووين األنبيووواء جووواء بوووه الووون  كموووا قوووال  أن   اااْلنَكَحَ ََّااا َََِّضأ ْسََعلَاااىَ ِْلاااَكَاْو 

                                                
 (4308(/ ابن ماجه )3148(/ الترمذي )4673(/ أبو داود )6079مسلم ) 7

 (500(/ مسلم )7510البخاري ) 8



 فضيلة الشيخ العالمة صالح بن عبدالعزيز آلشيخ -شرح العقيدة الطحاوية     
   

 الشريط السابع

113 

ْْااَ َ [، والرسوول كثيوورون وأفضوولهم أولووو العووزم موون الرسوول وهووم خمسووة: نوووح ثووم 253﴾]البقوورة:حَ
نوح و براهيم وموسى وعيسوى ومحمود علويهم الصوالة والسوالم، وقود  -يعني في الزمان- براهيم، 

 جاء ذكرهم في سورتي األحزاب والشورى.
ووووول  بوووووراهيمملسو هيلع هللا ىلصوهووووو الء الخمسوووووة أفضووووولهم محمووووود  إِْحاااااَواِهيَسَبالُخلّوووووة   ، فقووووود فُّضِ ََّ َلا أَ اااااذََ أ

وُل  بوراهيم جواء لمحمود  خلويالا  ملسو هيلع هللا ىلصجعول محمودا  [، وهللا 125﴾]النسواء:َ ِليالًَ ول ملسو هيلع هللا ىلصلوه، فَفَض  ، وفُّضِ
 أيضا ُمَكل م  كما في حديث المعرام. ملسو هيلع هللا ىلصموسى بالتكليم ومحمد 

  :المسألة الثانية 
 له حالتان: حالة عامة وحالة خاصة.الفضل والتفاضل والتخيير بين األنبياء  أن  
َاْْكمة:ََِكْدكْة

أفضوول المرسووولين سوويد المرسووولين، أشوورو األنبيووواء  ملسو هيلع هللا ىلصيجوووز فيهوووا ذلوود بمعنوووى أن يقووال محمووود 
 والمرسلين. 

لأمكَِيَمقكحلةَنحيَحدَ َش صهَِيَمقكحلةَنحيَحذا ه:َ
 ملسو هيلع هللا ىلصالنبوي  لسونة أن  فهذا يكون خصو  فال يجرال التفضيل على وجه االختيوار، ولهوذا جواء فوي ا 
,َِاِ ذاَأناكَالَ  يولنيَعلىَملَىَِا َُ)قال  َألَ ََماَُيَِّفياخَّ َُّ اْناكسَيصاَْقلَُيالَسَاِْقيكماِةَِاأال

الِزَ َحَصاْقِةََ-ألَبك َحكطش–حملَىَا ذَا حقكئمَةَمَُبلائسَاْْوِش,َِاالَأَِو َأأِاكَ َبحلايَأسَلَّ

دّل  10(الَ فضاللنيَعلاىَملَاى)( وفوي روايوة الَ  يولنايَعلاىَملَاىهنا ) ملسو هيلع هللا ىلصفقوله  9(اْط لو

 على عدم جواز التفضيل الخا .

  :المسألة الثالثة 
الَهووذا البحووث وهوووو بحووث التفضوويل بوووين األنبيوواء جووواءت فيووه أحاديووث، منهوووا هووذا الحوووديث ) أن  

لاَحااايَُ)(، ومنهوووا حوووديث عوووام الَ  يولنااايَعلاااىَملَاااى(، ) فضاااللنيَعلاااىَملَاااى الَ ََ يأاااوَّ

الَينحغايَْْحاََأَُيقال َأناكَ) ملسو هيلع هللا ىلصخوا  بيوونس عليوه السوالم وهوو قولوه ، ومنها حوديث 11(األنحيكق

، 13(مَُباك َأناكَ ياوَماَُيالنسَحاَُم  اىَِقاََااذ )وفي رواية قال  12( يوَمَُيلنسَحَُم  ى

وهذا اختلفت فيه أنظار العلماء في الجمع بين هوذه األحاديوث والتفضويل وموا جواء فوي القورآن مون 

ََّ ََََِّقوله تعالى   َْْ َ ِْلَكَاْو  ْسََعلَىَحَ َْْضهَّ ْلنَكَحَ [، وأحسون األجوبوة علوى ذلود أن 253﴾]البقورة:ضأ
 يقال: 
 اليهووودال  ( هووذا قالووه لسووبب قصووة وردت، وهووو أن  الَ  يولناايَعلااىَملَااىقولووه ) : أن  ألال

 والمسلم اختلفا فافتخر اليهودال على المسلم بموسى، والمسلم رّد على اليهودال ولطمه؟

 ذا كان التفضيل الخا  جواء علوى جهوة العصوبية والحميوة والفخور، ولهوذا جواء يكون النهي  اا فإذ

َسََلالَََِْ وََ)في الحديث  ََ َا َِ ََََّلَْ ََي  التفضيل  ذا كان موورده الفخور والعصوبية  ، فدّل على أن  14(أَنَكَ

 فإنه يمنع منه.
 ًَ سائغ، ومن جهوة : أن  جهات الفضل متنوعة، والتفضيل من جهة الجنس؛ جنس الفضائل ثكنيك

    نَمون جهوة مجمووع الفضوائل، وال يُو ملسو هيلع هللا ىلصتفضيل محمد  كل فَضيلة بحسبها متعدد، ولهذا يقال  ن  
أفضل مون غيوره مون الرسول فوي كول فضويلة عنود جميوع الرسول؛ يعنوي مون حيوث النظور  هُ ن  على أَ 
 العام.

                                                
 (6302مسلم ) 9

 (6300(/ مسلم )3414البخاري ) 10
 (4638البخاري ) 11

 (43(/ مسلم )3395البخاري ) 12

 (4274(/ ابن ماجه )3245(/ الترمذي )0446البخاري ) 13

 (114)سبق ذكره  14



 فضيلة الشيخ العالمة صالح بن عبدالعزيز آلشيخ -شرح العقيدة الطحاوية     
   

 الشريط السابع

114 

ًََ بيواء والرسول رسوالتهم واحودة، األن التفضويل بوين األنبيواء ال حاجوة  ليوه؛ ألن   : أن يقال  ن  ثكْثك

المو منين بوأنهم آمنووا بواال ومالئكتوه وكتبوه ورسوله ال نفوّرق بوين أحود مون رسوله،  وَ صَ وَ  وهللا 

األنحيكقَإ الٌَْْاالتَاْاَيَُلاداََلاْشاوائعَ)م النبي عليهم الصالة والسالم بقوله هُ فَ صَ والرسل وَ 

ا 15(ش ى ا  ، وتََولِّي الرسل جميعا الودخول فوي التفضويل دخوول  اا فرأ ، فوإذ فرأ، ومحبتهم جميعا

مون التفضويل العوام  فيما ال طائل تحته، فالواجب أن يُب قَى في ذلد على الن  وهو ما ذكرنواه أوالا 
 دون التفضيل الخا . 

بعوأ النواس قود يظون  ن  فهوذا ألجول أَ  (مَُبك َأنكَ يوَمَُيلنسَحَُم  ىَِقََااذ ) ملسو هيلع هللا ىلصأما قوله 
بوأن كوان فوي البحور وفوي بطون الحووت، ثوم  بَ وقِوعُ  هُ ن  عليه، وأَ  المُ عل ما يُ يونس عليه السالم ف ن  أَ 

إَََ  ِإّ ِ  قووال:  ََ َك َُ َحهه ِاههإِلِ  َ   َّلا ِإلَههَ  ِإَّلا نََهه َُ ِنههَل ال هووذه الكلمووة ربمووا  فقووال  ن  [، 87]األنبيوواء:﴾َكنهه

ا   ما فعل.  لَ عَ فَ  هُ ألن  يونس بن متّى قالها  عليه وعوقب، فقال:  ن   مُ اَل يُ  تكون لمن فعل شيئا
، ملسو هيلع هللا ىلصوهوذا فوي الحقيقووة غلوط؛ ألنوه ال ينبغووي لعبود أن يقووول أنوا خيور موون يوونس بون متّووى، كموا قووال 

إَََ  ِإّ ِ  فيَت ُرد  الدعاء بهذا الدعاء العظيم  ََ َُ َحَك ِاهإِلِ  َ   َّلا ِإَلَ  ِإَّلا نََ َُ ِنَل ال ، فهذا قد دعا به ﴾َكن

  موسى عليه السالم، ودعا به غيرهما من األنبياء والمرسلين.آدم عليه السالم، ودعا به 
أعنوي يوونس بون متّوى  -هذا الدعاء وحال يونس بن متّى ليس فيها ن  في حقه عليوه السوالم  اا فإذ

فالنوا أفضول مون يوونس مون جهوة االسوتحباب، ال ينبغوي  ال ينبغي أن يقال  ن   اا ، فإذ -عليه السالم 
أفضل من يونس بون متّوى علوى جهوة االسوتحباب،  بغي أن يقال  ن محمداا أن يقال ذلد، يعني ال ين

والدليل دّل على عدم الجواز فيمن يقوله لنفسه فوال يجووز ألحود أن يقوول: أنوا خيور مون يوونس بون 
 ترد ذلد، وهو أكمل الخلق عليه السالم. ملسو هيلع هللا ىلصمتّى. والنبي 

هنواد ِمون َمون يعتقود  الموضوع؛ ألن  هذا البحث ربموا لوم تظهور حاجتُوه لكون بَحثَوه العلمواء فوي هوذا 
 الكمال في الَوالية من يظن أّن حالتَه أرفع من حالة يونس بن متّى عليه السالم.

َِاْْكَْميُحََْذْكَ)َ/بك َ َو   َ.(لَدحي َّ

َِاْْكَْميُبأنّه ) ملسو هيلع هللا ىلصفوصو النبي   َو    ملسو هيلع هللا ىلصلنبيوه  (، والمحبة، محبة رب العالمين، محبة هللا َدحي َّ

 ما نُِظَر في مسألة الُخل ة.هذه متحققة، و ن
 والمحبة لفظ عام يدخل تحته مراتب في اللغة، وأعلى مراتب المحبة الخلّة.

َِاْْاكَْميُفالتعبير بـ) َو   َ)( عنود المصونو موال  ليوه ألجول موا ورد فوي بعوأ األحاديوث َدحي َّ  ُ أ

 . 16(إحواهيسَعليهَاَْالسَ لي َهللاَلمدمََدحي َو َاْْكْميُ

هوو حبيوب رب  ملسو هيلع هللا ىلص هُ هوذا قصوور؛ ألن و ملسو هيلع هللا ىلصاالقتصار علوى مرتبوة المحبوة العاموة للنبوي  والجواب أن  
ا   .العالمين وهو خليل رب العالمين أيضا

إِْحاَواِهيَسََ ِلايالًَ  فإبراهيم عليه السالم خليل الرحمن كما قال  ََّ [، وكوذلد 125﴾]النسواء:َلا أَ اذََ أ

َمَّ  ِ اذاًَ) ملسو هيلع هللا ىلص خليل هللا كما ثبت ذلد في السونة، قوال ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  اََْاْلَاَّْناتَّ ًَ َأَحَاكَحَْااَوَأدا َ ِلايالًَالَ  َ اْذتَّ

ََصكِدحَاَّْسََ ِلي َََّ،َ ِليالًَ  ُ َِأو قال -اْودمَُإِ فدل هذا مع أحاديث أَُخور  فوي البواب علوى  17(-َ ِلي ََّ  

 .  ملسو هيلع هللا ىلص، وفوقها مرتبة الخلة ثابتة له ملسو هيلع هللا ىلصالمحبة ثابتة للنبي  أن  
 لة مسائل: ذا تبين ذلد ففي هذه الجم

 :المسألة األولى 
  نما هي ما ورد. المحبة بمراتبها التي تضاو  لى رب العالمين  أن   

ا في ذلد فوصفوا هللا  -  بكل مراتب المحبة، وهذا باطل وغلو. وبعأ الناس َغلَو 

                                                
 (5سبق ذكره ) 15

 (47(/ سنن الدارمي )3616الترمذي ) 16

 (141(/ ابن ماجه )1216مسلم ) 17



 فضيلة الشيخ العالمة صالح بن عبدالعزيز آلشيخ -شرح العقيدة الطحاوية     
   

 الشريط السابع

115 

 وبعضهم جفا كالجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم فنفوا المحبة بمعناها الظواهر وموا يكوون مون -

لوا ذلود كموا سويأتي لعبده خليالا  مراتبها؛ فنفوا حقيقة محبة هللا لعبده ونفوا حقيقة اتخاذ هللا  ، وأو 

 في مواضعه في بيان أصولهم في الصفات.
وأهل السونة والجماعوة بوين هواتين الطوائفتين فلوم يغلوو فوي المحبوة؛ يعنوي فوي محبوة هللا لعبوده ولوم 

وولُوهُ وأن  يكونوووا موون الجفوواة فووي ذلوود، بوول سوولكو هووذه المسووائل تبووع لمووا ورد فووي  ا األصوول الووذال أص 
 النصو . 

 : فمن المراتب، مراتب المحبة التي جاءت في النصو  وتُثبت ال 
دة الخاصة التي هي بمعنى المحبة.اإلرا   .والمحبة بلفظها 
.والمودة       .والخلة 

  رادة، المحبة، المودة، الخلّة. وما ثبت من غير ما ذكرت هذه التي أذكرها األربعة:

 :المسألة الثانية 
  .(العشق)من ألفاظ المحبة التي هي من مراتبها لفظ  أن   

 وهذا اللفظ استعمله طائفة من أرباب السلود فيما بين العبد وبين ربه، فقالوا: 

 . هللا  أعشق -مَ ل  كَ يعني المتكلم الذال تَ -وقالوا:  نني  ، ّن هللا يُعَشُق ويَع َشق  

نَوع  فوي  طالقوه مون العبود علوى ربوه -كما هو معلوم-ولفظ الِعش ق  هو من مراتب المحبة  ؛ ولكنه يُم 
 ومن الرب للعبد، وذلد ألمور:

 أّن لفظ العشق لم يرد في النصو  ال في الكتاب وال في السنة، ال من جهوة العبود لربوه  األل
 ا اللفظ واستعماله في المحبة ألجل االتّباع.وال من جهة الرب لعبده، فيمتَنُِع  طالق هذ

:لفوظ العشوق  نموا تسوتعمله العورب فيموا  ذا كوان لصواحبه  أن   -وهوو تعليول لفظوي أيضوا- اْثكني
 شهوة في المعشوق، ومعلوم أّن الشهوة  نما تكون لمن يَنِكح أو يُنَكح يعني للرجل أو المرأة.

ا ممتنع ل ستعمال اللفظ في حق هللا اا افإذ  ؛ ألنه ال يستعمل هذا اللفظ  ال في ذلد المعنى.فظا

:العشق فيه من جهة العبود، أو  ن  من جهة المعنى، وهو أَ  -في رد لفظ العشق واستعماله اْثكْث
 في  طالقه على من ُوِصَو به فيه تعلُّق باإلرادة وباإلدراد.

 إلدراد بحصول خلل فيه.فال عشق يحصل  ال وهو ُمَ ثٌِر في اإلرادة بإضعافها وم ثر في ا
 معاني العشق البد أن يكون في آثارها ما هو نوع اعتداء: ولهذا أجمع أهل اللغة في أن  

  ما على النفس ، و ما على الغير.
 اعتداء على النفس بإضعاو اإلدراد أو بإضعاو اإلرادة. -

دراد وضوعو فوي واعتداء على الغير بأنه لو أشوعره بوذلد فتعاشوقا لصوار عنوده ضوعو فوي اإل -
 اإلرادة.

ا  وهللا   ا  ال يجوز أن  يُقال في محبته  نها تُن تُِج ضعفا فوي اإلدراد؛ بول محبوة  في اإلرادة أو ضوعفا

تبلوغ بالعبوود كموال اإلرادة المطلوبووة المحموودة وكمووال  -يعنوي محبووة العبود لربووه-تبلوغ بالعبوود  هللا 

تَنَع  أن  يوصو هللا  اإلدراد المطلوب المحمود؛ يعني في اإليمان، ولهذا بأنوه يعشوق عبوَده أو  ام 

 أن العبد يعشق رب ه.
ََلَهلىحَْهكَ)َ/بك َ َِغَيٌّ هََّ ََ ٌَِحَْ ََْعلىَاْن حل َ َ(لاَّ  

فوي حوديث ثوبوان  ملسو هيلع هللا ىلصفهوي ضوالل وكوذب كموا قوال  ملسو هيلع هللا ىلصكول دعووى للنبووة بعوده  وهذا فيوه تقريور أن  

(ََُ َثاَلَثَّل َُ َحَْ ََاذ احَّل َُّ ََيَاَّل ْسَيَْزعَّاََََّلإِن هََّ ،ل هَّ نَحِي  َِ لإنهََسََّأَن هََّ ْْ َحَ فكل دعوى للنبووة  18(الَنَحِي 

 كما ذكرت لد من قبل. ملسو هيلع هللا ىلصكذب وال شد؛ لإلجماع المنعقد على ختم النبوة بمحمد 
ى النبووة فوال شوبهة َعويعنوي مون اد   ،شبهة فيهوا ( يعني أنها ناشئة عن الهوى وليس ثَم  َلَهلىقوله )

معجزات نبوة مون عنود -فلن ينزل عليه وحي ولن يكون معه معجزات  د  ر  جَ مُ  له، و نما هي هوىا 
ر الشياطين لنفسوه فتعينوه بوبعأ الخووارق  لوى آخور موا ذكرنوا فوي  -هللا و نما هي هوى، وقد يَُسّخِ
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 البحث السابق في الدرس الماضي.
هََّ) ََ ٌَِحَْ ََلَهلىَ-ملسو هيلع هللا ىلص-ََْعلىَاْن حل  ( يعني وكفر.َِغَيٌّ

 ى  ليه أو أنه رسول فإنه كافر يجب قتله.وحَ نبي أو أنه يُ  هُ ن  أَ  يعِ د  والذال يَ 
 وهل يستتاب فتقبل توبته  ن تاب ؟

 هذا مبني على خالو العلماء في قبول توبة الزنديق.

ُح في هذا أنه ال تُق بَُل توبته ظاهراا  ا والذال يَُرج  يقبول توبتوه،  هللا  في الباطن فوإن   ، فإن كان صادقا

 ال تُق بَُل توبته بل يجب قتله. لكن ظاهراَ 
 .من النبوة ولو قال  ني تبت ظاهراَ  اهُ عَ د  اوهذا هو الراجح وهو الصحيح، فيُق تَُل لما 

النبوة والرسالة ثم يقول: تبُت فيكون فوي ي عِ د  يَ ي ثان  وثالث ورابع وخامس كل عِ د  وذلد ألنه قد يَ 
 ذلد خلل في األمة.

ِهوو اا فووإذ النبوووة أو أشووباه هووذه ي عِ د  يَووأو  أو يسووب رسوووله  ُر الكفوور، يسووب هللا الزنووديق الووذال يُظ 

 الوحي، فهذا يُق تَُل على كل حال وال تقبل توبته.ي عِ د  يَ األشياء أو 
َلاْهاَى،َلحاكْن لوَ)َ/اْلملةَاأل ياوٌَباك َ ِ َلَاكِأاةَاْاَلَوىَحاكْدخ  ِ ُ اِةَاِْلا َإْاىََعكمأ َلهَّالَاْمحْالثَّ

يكق َ.(لاْض ِ
َلَاكِأةَاَْلَوىقوله ) ِ ُ ِةَاِْل َإْىََعكمأ هوو المبعووث  لوى الجون واإلنوس  ملسو هيلع هللا ىلص( يعني أنه َلهَّلَاْمحْلثَّ
 أجمعين.
ا  ملسو هيلع هللا ىلصوبعثته  عدد مون أهول العلوم اإلجمواع عليهوا، فنُقول عون ابون عبود البور  رَ كَ ذَ  لإلنس والجن جميعا

لجوون واإلنووس، ل ملسو هيلع هللا ىلصوعوون ابوون حووزم فووي ]الِفَصوول[ أنهووم ذكووروا اإلجموواع علووى عموووم بعثووة النبووي 
 .  ملسو هيلع هللا ىلصوذكرها تقي الدين السُب ِكي أيضا في رسالة خاصة في عموم رسالته 

اِةَالدليل على قول الم لوو ) -يعني على عموم بعثته  -والدليل على ذلد  َإْاىََعكمأ َلهَّالَاْمحْالثَّ
َلَاكِأةَاَْلَوى ِ ُ  ( أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة:اِْل
 فمن القرآن:

 : له قو اَْْي َاألل  ََ َحَلَا ُْ َأِلَّناِذَواَّْسَحِاِهََلَما َُّ ْْقَّْوا ََهذَاَا [، واإلنوذار 19﴾]األنعوام:َلأَّلِدَيَإَِْيأ

 هو نذير للجن ولإلنس.  اا بلغ الجن كما في آيات أخر، فإذ

 قولووووه  :اْااااَْي َاْثاااااكني  َ َُ ِْْلَْاااااكَِْمي َ َُ ِْيَاَّااااال ِهَ َِ ََعلَاااااىََعْحاااا َُ ْْفَّْوبَااااك َ َا  َحَاااااكَوَكَاْأااااِذ َنَااااازأ

، وخورم مون ذلود المالئكوة علوى الصوحيح [، والعالَُمون اسم لكل ما سوى هللا 1﴾]الفرقان:ِذيًوانََ

كما سيأتي، فيكون من العام المخصو ، والعام المخصوو  داّل علوى موا بقوي بعود التخصوي  
كما هو معلوم، فيكون كل الجن واإلنس داخلين في لفظ العوالمين ولوم يُسوتثنوا ولوم يخورجهم دليول 

 قون داخلين في عموم النِّذارة.فيب

َنَاِذيًوا  وهذا الودليل أع تُوِرَأ عليوه بوأن قولوه  َُ ِْْلَْاكَِْمي َ َُ هوذا هوو القورآن ولويس هوو  ألن   ﴾ِْيَاَّال

ََُ، وهذا و ن  كان وجها الحتمال رجوع الضمير فوي قولوه )ملسو هيلع هللا ىلصبمحمد  ( للقورآن فوي قولوه فوي ِْيَاَّال
ْْفَّوَْأوله ) َ َا ََُ َحَكَوَكَاْأِذ َنَزأ ِْيَاَّل ِهَ َِ ََعلَىََعْح َُ َنَاِذيًوا -يعني القرآن -بَك َُ ( فهوذا الوجوه و ن ِْْلَْكَِْمي

الضوومير يرجووع علووى أقوورب  ن  ى عنوود أهوول العربيووة أَ ولَووى، واألَ ولَوو؛ لكنووه خووالو األَ كووان محووتمالا 

هَِ مذكور وهو قوله  َِ ََِ، )﴾َعلَىََعْحا ََعلَاىََعْحا َُ ْْفَّْوبَاك َ َا َ َحَاكَوَكَاْأاِذ َنَازأ َُ ِْيَاَّال ََ-عبوُده–ِهَ َُ ِْْلَْاكَِْمي

 .نَِذيًوا(

 قوله  :اَْْي َاْثكْث   َفي سورة األحقاو َُ ْْقَّاْوا َا َُ ا َِمَّْل َْ َيَ ِ ُ ِْْلا َا ُْ ِْنَكَإَِْْيَكَنَفًَواَِم َلإِْذََصَو

( َُ ْناِذِوي كَبَِّضاَيََلْأاْلاَإَِْاىَبَاْلِمِهْسَمَّ لهََّبَكَّْلاَأَْنِص َّلاََِلَمأ كََدَضوَّ ْْنَك29ََِلَمأ ََاِم (بَاكَّْلاَيَاكَبَْلَمنَاكَإِنأاكَ

ََى ل َمَّ َِ ْْ َحَ ُْ َّْنِزَ َِم  [،  لى آخر اآليات .30-29﴾]األحقاو:ِا َكحًكَأ

 :قوله  اَْْي َاْواحع  َُِ حَك َِااَلِقََوح ِاََّمكَ ََّاذ ِ  ﴾]الرحمن[ يعني للجن ولإلنس.َِحِأَ  

 :قولوه  اَْْي َاْ كمس  َََّأَنأاه ْْنَكَبَّْوانًاكَبَّاْ َأَّلِداَيَإَِْايأ ََاِم ََِقَاكَّْلاَإِنأاكَ ِ ُ ِْْلا َا َُ َِما ا ََمَعَنَفَاوا َْ َا

1َََِعَلحًكَ) ْش َِ َإَِْىَاْو  ا دل وت عليهوا  ملسو هيلع هللا ىلصوبعثوة محمود ، [2-1﴾]الجون:(َيَْه  لوى الجون واإلنوس جميعوا

 هذه األدلة.
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ب ترتيوب ة فوي قوتهوا بحسوبَ ت  رَ قال بعأ العلماء  نها في القوة وفي عدم االعتراأ ممن خالو مُ 
 المصحو، فأقواها آية األنعام، ثم آية الفرقان، ثم األحقاو ثم الرحمن ثم آية الجن، وهذا وجيه.

ا على عموم بعثته   للجن واإلنس كثيرة معروفة، منها: ملسو هيلع هللا ىلصواألدلة من السنة أيضا

ثتَْلناكسَاكِاة) ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ِْ علوى لغوة مون يُودخل الجون فوي 19(اكَُاْنحيَيحْثَإْىَبلمهَ كصةَلحَّ

 الناس، وسيأتي زيادة بيان لذلد.لفظ 

ا في الصحيح أنه  قال بعأ العلمواء يودخل فوي قولوه 20(حْثتَْألدموَلاألحي )قال  ملسو هيلع هللا ىلصوثبت أيضا

 ، والنار صائرةٌ  لى الحمرة أو لونها مائل  لى الحمرة.ألحمر الجن ألنهم مخلوقون من نارا
 للجن واإلنس. ملسو هيلع هللا ىلصوغير ذلد من األدلة التي تدل على عموم بعثته 

ا فثَم  آيات كثيرة. ملسو هيلع هللا ىلصأما عموم بعثته  ا، للناس جميعا  لإلنس جميعا
عليها غيور واحود  اإلجمواع  رَ كَ هذه المسألة ذَ   ذا تبين ذلد في معنى قول المصنو وفي دليله، وأن  

 فثم  في هذه الجملة مسائل:

 المسألة األولى : 
ْنااِسَأََْاْسَ  أن  قولوه  ِ ْْ ََلا ِ ُ ِْْلا َْْشااَوَا ََعلَاْياَّْسَيَاكََم َُ اال ََّاا اَِماْناَّْسَيَقَّص  [ 130﴾]األنعووام:آيَاتِييَاأْ ِاَّْسَوَّ
الجن واإلنس اجتمعا في شيء وافترقوا فوي  هذا على جهة التغليب ألن   ﴾أَلَم  يَأ تِكُم  ُرسٌُل ِمن كُم   قوله 
 أشياء.

الشوتراكهما فوي  ﴾ٌل ِمون كُم  أَلَوم  يَوأ تِكُم  ُرسُو فاجتمعا فوي التكليوو، فلوذلد صوح  أن يشوتركا فوي التثنيوة 

ََّلُ أصل التكليو  ْْحَّ ِْيَ َ ْنَسَإاِلأ ِ ْْ ََلا ُأ ِْْل َا [ واالشتراد فوي الجونس ولوو 56﴾]الذاريات: َِلَمكََ لَْقتَّ

 اختلو النوع فإنه يُبقي الداللة األغلبية صحيحة.
 . ن  الجن يكون منهم رسل :وقال بعأ السلو

 يرون من أهل العلم من التابعين فمن بعدهم.ولكن هذا القول ضع فَهُ جماعة كث

 .21(اْوَ َمَُاْنسَلمَُاْلَُاْن ذَّو) قال ابن عباس 

ََُأخذ هذا من قوله تعالى   ْنِذِوي كَبَِّضَيََلْأْلاَإَِْىَبَْلِمِهْسَمَّ  [.29﴾]األحقاو:َِلَمأ

 : المسألة الثانية 
َنَاِذيًوا لعمووم قولوه  قيل فيها  نها تشومل المالئكوة، وذلود ملسو هيلع هللا ىلصأن  بعثة النبي  َُ ِْْلَْاكَِْمي َ َُ وهوذا  ﴾ِْيَاَّال

 ليس بجيد، هذا القول ليس بجيد؛ بل يترجح أنّه غلط وذلد ألمور:

َ أّن قوله األل :  َنَِذيًوا َُ ِْْلَْكَِْمي َ َُ هذا فيه اإلنذار، والمالئكة مقيموون علوى عبوادة هللا  ﴾ِْيَاَّل

  ملسو هيلع هللا ىلصوعلى توحيده وعلى تسبيحه كما قال (ََ َأَْوحَاعَِأ َ َئِط ََمكَِِيَهكََمْلِضاعَّ ُْ َََْهكَأَ خ  َ َمكقَََّلدَّ ط ْتَاْ

َوااع ََكِلََألََملَكا َ َبكئسَألََملَكا َلَملَكا فالمالئكة موحدون ال يعصون هللا موا أمورهم  22(أََصكحِعََإاِلَ 

هوذه حالوه ، ومون كانوت  ، المالئكوة متقربوون  لوى ال ويفعلون ما ي مرون، المالئكة عُب واد  ال 
 فال يصلح له اإلنذار.

َنَااِذيًوا  ولهووذا قولووه  َُ ِْْلَْااكَِْمي َ َُ عامووة  لوويس فيووه دليوول لموون ذهووب  لووى أّن بَعثووة النبووي  ﴾ِْيَاَّاال

 للجميع؛ ألن اآلية فيها تعليق باإلنذار والمالئكة ال يُن ذَُرون.
َوهوو جبريول عليوه  ملسو هيلع هللا ىلصمود المالئكة جنسُهم أو نقول مونهم مون أتوى بالرسوالة  لوى مح : أن  اْثكني

السووالم، وأَمووَرهُ أن يُبَلِّغهووا للنوواس، ودخووول اآلِموور  فووي مثوول هووذا فووي األموور يحتووام  لووى دليوول؛ ألّن 
َمَر غيره فإنه ال يدخل في األمر، فطلوب مون النبوي  ََ ََ أن  يُعلون الرسوالة  ملسو هيلع هللا ىلصاألصل أّن اآلِمر   ذا أَ

 ه السالم يحتام  لى دليل.علي - دخال جبريل-للناس جميعا بل للثقلين ، فإدخاله 

                                                
 (432(/ النسائي )335البخاري ) 19

 (1191لم أجده بهذا اللفظ وإنما وجدت )بعثت إلى كل أحمر وأسود( وهو في مسلم ) 20

 (130تفسير ابن كثير )األنعام: 21

 (2312الترمذي ) 22
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ََِِاااايَاأْلَْوِ  : أّن المالئكووووة اْثكْااااث ُْ َِْماااا َ َُ ل اااا َْغِفوَّ َْ َ[، 5]الشووووورى:﴿يَ َُ لأااااِذي ِْ َ َُ ل اااا َْغِفوَّ َْ ﴿َليَ

ِسوولُُهم هللا 7]غووافر:اَمنَّالا   لوويهم لنصوورتهم وهووم أوليووا هم، وهووذا يوودل  [، وهووم أنصووار األنبيوواء يُر 

وللموو منين  ملسو هيلع هللا ىلصلووو كوانوا تووابعين لصووارت نصورتهم للنبووي  علوى أنهووم خوارجون عوون االتِّبوواع؛ ألنهوم
َرة  الرسالة.  ُمتَعَيِّنَة بال أمر ألجل َعق ِد نُص 

َلَاكِأِةَاْاَلَوىقال هنا ) ِ ُ ِةَاِْل َإْىََعكمأ ( هوذه فوي  ضوافتها للوورى لَاكِأاة(، )اْمحْلثَّ  الوَوَرى -َِ

وهوي  ها عمور بون الخطواب صحيحة، وجاءت في لغوة قليلوة عون العورب، واسوتعمل -يعني الناس

وو( ال تُ َاكِأاة) صوحيحة، خالفوا لمون قوال  ن   يعنوي أن تكووون  - ال منصووبة علوى وجوه الحوال  م  دَ خ  تَ س 

ِْلنأكِسَحَِشيًواََلنَِذيًوا  كما قال  - حاالا  ََاكِأةًَ ْلنَكَكَإاِلأ ََ  [28﴾]سبإ:َلَمكَأَْو

 ة استُع ِملَت  مضافة.فاألصل أن تكون منصوبة حال، ويجوز أو في لغة قليل
يكققوله ) َلاْهَى،َلحكْن لوَلاْض ِ ِ  ( هذه األربع أوصاو وأسماء للقرآن.حكْدخ 

 وبهذا نختم هذا الدرس. 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأن يجعلنا من أتباع محمد  أسأل هللا 

َموع فوي كتواب عوام لكول مباحوث األنبيواء تعريوو النبوي  مباحث النبوة سبق أن ذكرنا لكم أنها لوم تُج 
والمعجزات والبراهين وخوتم النبووة والورد علوى المخوالفين فوي كول موا يتعلوق بوالنبوات، والرسول 
الحاجة داعيوة  لوى ذلود، فهوذه مباحوث قود ال توجود فوي كتواب مجمووع، لهوذا حبوذا لوو  وال شد أن  

يتوجه  لوى هوذا البحوث بجموع كول مسوائل النبووة، بعوأ طلبوة العلوم حتوى يكوون تناولوه يسويرا فوي 
 من طلبة العلم.أيدال  خوانهم 
 نكتفي بهذا القدر.

َاألَئلة

ما حكم تكفير الكوافر المعوين والحكوم عليوه بوالخلود فوي النوار بعود المموات، وموا معنوى قوول  /1س

 أهل السنة وال نشهد ألحد بجنة وال نار  ال من شهد له،  لى آخره؟

؛ يعنوي د لوه رسوول هللا قول أهل السنة وال نشهد ألحد بجنة وال بنار  ال من شه م/ الجواب: أن  
من هوذه األموة مون المنتسوبين للقبلوة، أموا المشورد األصولي أو الكوافر اليهوودال أو النصوراني فإنوه 
يستصحب األصل الذال كان عليه؛ فإذا مات على الكفر فإننا نقول هو كافر ومات عليوه وهوو مون 

أبشر بالنوار، هوذا ال يودخل  23(ديثمكَمووتَحقحوَاكِوَِحشوهَحكْنكو)قال لنا  ملسو هيلع هللا ىلصأهل النار، والنبي 

المقصوود مون ذلود أهول القبلوة، ال نشوهد لمعوين بجنوة مون أهول القبلوة وال  في قول أهول السونة ألن  
فوي الوذين يودخلون الجنوة وفوي الوذال غوّل  ملسو هيلع هللا ىلصلمعين من أهل القبلوة بنوار،  ال مون شوهد لوه الرسوول 

بنوار مون أهول  رسوول هللا  وفي الذال قتل نفسوه؛ وَجوَع نفسوه بحديودة ونحوو ذلود، مون شوهد عليوه

القبلة فنشهد عليه بالنار وأما المشركون والكفار من أهل الكتاب فال كراموة لهوم فوإذا مواتوا شوهدنا 
نَاهم في حياتهم وبعد مماتهم، وال يقال في حقهم ال نكفر  ال من بلغته الحجوة أو  عليهم بالنار وكف ر 

ونحوو ذلود، كموا بينوا ذلود مورة فوي هوذا المسوجد  ال نشهد عليهم بالنوار  ال مون قاموت عليوه الحجوة
 حينما رددت على صاحب مقالة كفرية.

 هل المالئكة أفضل أم األنبياء؟ /2س

م/ يأتينا البحث مطوال  ن شاء هللا في آخر العقيدة الطحاوية، والجوواب باختصوار األنبيواء أفضول 
 من المالئكة.

 ة محمد عيسى عليه السالم؟هل يُقال أن أفضل الصحابة أبو بكر وأفضل أم /3س
عيسى عليه السالم نبي من األنبياء ومون أولوي العوزم مون الرسول، وأيضوا يصودق  م/ الجواب أن  

عليه حد الصحابي، ولذلد يُل ِغوُز بعوأ العلمواء يقوول َمون ِمون هوذه األموة مون هوو أفضول مون أبوي 
أسورال بوه وآمون بوه و ذا نوزل لموا  ملسو هيلع هللا ىلصبكر؟ فيقال عيسى عليه السالم، من جهة أنه لقيه، لقي النبي 

 يكون م منا وحاكما بشريعة محمد.
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 نكتفي بهذا القدر، وصلى هللا وسلم وبارد على نبينا محمد.
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 الحمد ال والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
َاألَئلة

االسووم والمسووّمى مووع األمثلووة؟  مووا هووو الفوورق بووين الفعوول ال والصووفة ال، مووا هووو الفوورق بووين /1س

 كر المرجع الذال تكلم عن هذه المسألة؟ وحبذا ذِ 
الفعول  األفعال مشتملة علوى صوفة وعلوى زمون؛ ألن   الجواب: الفرق بين أفعال هللا وصفاته أن   /ج

يشتمل على حدث وعلى زمن، والحدث هذا وصو، ولما كان كذلد كان الفعول المضواو  لوى هللا 

  ّالصووفة التوي اشووتمل عليهووا هووذا الفعول بووإطالق، بوول قود يوصووو هللا علووى  ال يودل  بهووا وقوود ال
 باب األفعال أوسع بمن باب الصفات.  يوصو؛ ألنّ 

ََُّمثالووه   ْدَم َْْْااْوِشَاْااوأ اا ََلىََعلَااىَا َْ َا صووفة أخووذناها موون فعوول  [، فاسووتواء هللا 59﴾]الفرقووان:ثَّااسأ

اء )الصووفة(، ومشووتمل علووى زموون وهووو اسووتوى مشووتمل علووى حوودث وهووو االسووتو ألن   ؛اسووتوى

كموا يليوق بجاللوه وبعظمتوه ألنوه متضومن كمواال، فيقوال  ثبَت  االستواء هنا صوفة ال ويُ  ،الماضي
 من صفات هللا االستواء على العرش.

ََّمثال الثاني   َ أ ََليَْماَّوَّ َُ ل َّ(َ[، )30﴾]األنفال:َليَْماَّوَّ َ أ دث مضارع مشتمل علوى حوَهذا فعليَْماَّوَّ

يعني على مصدر وهو المكر، ومشتمل علوى زمون وهوو المضوارع؛ لكون  ؛على صفة وهو المكر
ال يقال هذا الفعل يدّل علوى  ثبوات صوفة المكور؛ ألّن صوفة المكور ليسوت دائموا صوفة كموال، فلهوذا 
قال أئمة أهل السنة رحمهم هللا تعالى:  ن  باب األفعال أوسع من باب الصفات؛ فقود يضواو الفعول 

بوواب الصووفات أوسووع موون بوواب  وال تُث بَووُت الصووفة التووي تضوومنها هووذا الفعوول، كمووا أن   ى الحووق  لوو

مون مثوول االسوتواء والمسووتوال، وممثوول  .وال يطلووق االسووم األسوماء؛ فقوود تطلوق الصووفة علوى هللا 

 المكر بحق والماكر وأشباه ذلد.

 وبين صفاته من هذه الجهة. فرق بين أفعال هللا  مّ ثَ  اا  ذ

ولهوا أثور فوي الخوارم، لهوا أثور مثول صوفة  فالصفة قائمة باال  من جهة قيامها جميعا باال أما 

 الخلق لها أثر في المخلوق، صفة الرحمة لها اثر في المرحوم، وهكوذا، والفعول فوي تعقلوه بواال 

 قد يكون متعديا وقد يكون الزما.
وأنوه ال يطورد القوول  ،اب الصوفاتوللمسألة مزيود تفصويل المقصوود أن بواب األفعوال أوسوع مون بو

 .وبين الصفات القائمة باال  بالمساواة بيت الفعل القائم باال 

 ما هو الفرق بين االسم والمسمى؟/2س

عنود أهول الكوالم ودخول فيوه أهول السونة كالمي بحوث االسم والمسمى  ذا اجتمعت فيُع نَى بها بحث 
فبحث االسم والمسمى ليس من البحوث الموجودة فوي  و ال ،على أهل الكالم وبيانا للحق فيها رداا 

 لوى  الكتاب والسنة وال في كالم الصحابة رضوان هللا عليهم، و نما الكوالم فيهوا حوادث؛ لكون جورّ 

 .المعتزلة خاضوا في ذلد توطئةا لنفي الصفات ولتحريو األسماء ال  الكالم فيها أن  
 وتلخي  المسألة:

، محموود ونحووو ذلوود، المسوومى بهووذا االسووم هووو هللا  ،الكووريم ،رحيمالوو ،الوورحمن :االسووم مثوول أنّ 

 ، الكأس اسم المسمى هو هذا الذال ترى. ملسو هيلع هللا ىلصالمسمى به رسول هللا 
 االسم داللة عامة والمسمى انطباق هذا االسم على العين أو على الذات. اا فإذ

االسوم غيور  لمسومى أم أن  قولهم هل االسم عوين ا :فإن المسألة التي اختلفوا فيها هي ، ذا تبين ذلد
 المسمى؟ 

االسوم ال  موذهب األئموة أن   لكون اختصوار القوول فيهوا أن   ؛وهوذه المسوألة مبسووطة وطويلوة الوذيول
بل المسألة فيها تفصيل في داللة االسوم علوى  ؛يطلق القول بأنه عين المسمى وال أنه غير المسمى

ى المسمى وزيادة صوفة، فهوو يودل علوى الوذات كل اسم يدل عل ألنّ  ؛األسماء مختلفة المسمى وأن  

المتصوفة  ويدل على الصفة التي تضمنها هذا االسم، كما ذكرنوا لكوم الورحيم تودل علوى ذات هللا 

والذين قالوا  ن االسم هو عين المسمى جعلوا أنه ال فرق بين األسماء فوي داللتهوا علوى  ،بالرحمة
علوا الملد هو الودود، ونحو ذلد، بدون تفرقوة بوين المسّمى فجعلوا العليم هو الرحيم مطابقة، وج
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رحيم بال  ،األسماء دالة على الذات كما قال المعتزلة عليم بال علم االسم والصفة، يعني جعلوا أن  
 رحمة، وهكذا وهلم جّراا.

 والمسألة فيها طول لكن هذا بيان ألصلها.

أرجوو حول  ،للعقيودة والِفوَرق  يتعرأ كثير مون الشوباب لوبعأ الشوبهات مون خوالل دراسوته  /3س

 هذه المشكلة كيو يتعامل الشخ  مع هذه الشبهات؟
الشوود أن هووذا داء وكثيوور موون المسووائل يرغووب الُمعلِّووم ربمووا فووي تفصوويلها للخاصووة موون طووالب  /ج
لكون ألجول حضوور موون لويس مسوتواه مهيئوا لتلقوي العلووم العوالي فإنوه يُحجوم، فوِذك ُر المسووائل  ،العلوم

لتفصيل وكالم أهل الفرق والشبهة وردها حقيقة في األصول أنوه ال يناسوب المبتود  العقدية وذكر ا
في طلب العلوم بول البود أن يتلقواه مون علوم أصوول أهول السونة والجماعوة وفهوم موذهبهم وطوريقتهم 

لهووذا نوصووي دائمووا بالمنهجيووة،  ذا علووم مووذهب أهوول  ،وسوونتهم فووي ذلوود بعوود قراءتووه الكتووب األولووى
خوالل موثالا لمعووة االعتقواد كمونهج عووام فوي تقريور مسووائل اإليموان بأجمعهووا؛  السونة والجماعوة موون

مذهبهم في الصوفات، موذهبهم فوي األسوماء، فوي القودر، فوي الغيبيوات،  ،عرو مذهبهم في اإليمان
وهكووذا المسووائل التووي  ،األموور بووالمعروو والنهووي عوون المنكوور، فووي والة األموورفووي فووي الصووحابة، 

قوول أهول السونة، بعود ذلود ينتقول  لوى  مَ ِلوعَ  ،فيموا يُع وَرأ   ،اليوم اآلخوريعرضونها، في القدر، في 
مرحلة تلي ذلد؛ حتى ال يط ِلع على بعأ الشبهات فيظن أن هذه مو ثرة علوى موذهب أهول السونة 

فيُع َرأ  له شيء من التفصيل من الزيادة بقول أهل البودع موع الورد علويهم، ثوم يترقوى  ،والجماعة
  حتى يتوسع في ذلد.

فلهذا من رأى أن حضوره لمجالس العلم التي فيهوا تفصويل يوورد عليوه الشوبهات فينبغوي لوه أن ال 
 يحضر وأن يبتد  العلم من أوله وأن ال يعرأ نفسه للشبهة ألن الشبهة ربما استحكمت فأثرت

 وكيو؟ هل الرافضة والجهمية ليستا من االثنين والسبعين فرقة /4س
جميعوا علوى أنهوم ليسووا مون الثنتوين والسوبعين فرقوة ليسووا مون فورق  م/ أما الجهميوة فأهول السونة

  .األمة
والمقصووود موون  ،وأمووا الرافضووة فجمهووور أهوول السوونة علووى خووروجهم موون الثنتووين والسووبعين فرقووة

الرافضة الغالة؛ غالة الشيعة الذين يلعنون أبا بكر وعمر رضي هللا عنهما، والذين يتدينون بسوب 
 من معتقداتهم المعروفة. ،بعأ أمهات الم منين ويقذفون عائشة ونحو ذلدالصحابة ويُب ِغُضون 

 ،ما حكم قوول الوبعأ شواءت األقودار، سواقته األقودار، اقتضوته حكموة هللا، شواءت  رادة هللا /5س
 ونحو هذه العبارات؟

ر وهوو هللا والقودر م/ شاءت األقدار، األقدار جمع قودر،  هللا ، والوذال يشواء القودر هوو تبوع المقوّدِ

هووذا غلووط ألن األقوودار لوويس لهووا  فقووول القائوول شوواءت األقوودار وأشووباه ذلوود، فووإنّ  ،سووبحانه وتعووالى

 هو الذال شاء القدر وشاء القضاء سبحانه وتعالى.  مشيئة، المشيئة ال 
 وتجنبها أولى. ،وساقته األقدار هذه محتملة، محتملة لهذا وهذا

تعملها أهوول العلووم؛ ألن االقتضوواء خووارم عوون هووذه صووحيحة ال بووأس بهووا اسوو ،اقتضووت حكمووة هللا
يعنوي  ؛الشيء؛ يعني حكمة هللا نشأ عنها شيء هو مقتضاها، اقتضت حكمة هللا أن يكون كذا وكذا

 . من القضاء الذال حصل؛ يعني أن ما حصل موافق لحكمة هللا 

القائوول شوواءت اإلرادة الكونيووة هووي المشوويئة، فقووول  شواءت  رادة هللا، هووذا أيضووا مثوول مووا سووبق فووإنّ 
  رادة هللا كقوله شاءت مشيئة هللا وهو تكرار ال وجه له.

 ونرجئ بقية األسئلة  لى وقتها. 
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ا، َوَصد قهُ الم منون علوى ذلود َحق وا،  او ِن  القرآَن َكالُم هللا، من هُ بَدَ  يا الا، وأن زلَه على َرُسوِلِه َوح  بالَ َكي ِفي ة قَو 

ُم هللا تعالى بالحقيقوة، لويس بمخلووق  ككوالم البَِري وِة، فمون سوِمعَهُ فَوَزَعَم أَن وهُ كوالُم البشوِر، فَقَود  وأَي قَنُوا أن ه كال

ِليِه َسقََر﴾]المدثر: هُ هللا وعابَهُ وأوَعدهُ بَسقَر، حيث قال تعالى  َسأُص  َعوَد هللاُ بَِسوقَر  26َكفََر، وقد ذم  وا أَو  [، فَلَم 

ُل ال بََشِر﴾]المدثر:لمن  قال   ِن  َهذَا  بِهُ قوَل البشر.25 اِل  قَو  نَا وأَي قَن ا أنه قوُل خالِق البَشِر، وال يُش   [، َعِلم 

 اشتملت على: /هذه الجمل من كالم الطحاوال 
تقرير قول السلو وأئمة الحديث والسنة وأهل السنة والجماعة واألثر فوي مسوألة  ❑

 .القرآن وكالم هللا 

 م هللا منه بدأ و ليه يعود.القرآن كال وأنّ  ❑
 القرآن ليس بمخلوق. وأنّ  ❑
 من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. وأنّ  ❑
 .( 24)لتواتر كالم من زعم أن القرآن كالم البشر فهو كافر وأنّ  ❑
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