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بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة المؤلف (رحمه اهلل):
احلمد اهلل العلي العظيم؛ السميع البصري؛ احلكيم الكرمي اللطيف اخلبري ى الععم السااغ؛؛ االضل الااعع؛
ااحلجج الباال؛؛ (تعاىل) رغعا عن صضات احملددين؛ اتقدس عن شبه املخلاقني؛ اتعزه عن ما قالة املعطلني؛ عال
رغعا فكان فاق عبع مسااتة عاليا؛ مث على عرشه اعتا ؛ يعلم السر ااخضى؛ ايسمع الكالم االعجا ؛ ال خيضى
عليه خافية يف األرض اال يف السماء؛ اال يف جلج البحار؛ اال يف اهلااء.
ااحلمد هلل الذي أنزل القرآن غعلمه؛ اأنشأ خلق اآلنسان من تراب غيده؛ مث كانة غكلمتة ااصطضى رعاله إغراهيم
‘ خبلته؛ اناد كليمه ماعى –صلاات اهلل عليهضقرغة جنياً؛ اكلمه تكليماً؛ اأمر نبيه ناحاً ‘ غصععة الضك على
عيعه؛ اخربنا أن أنثى ال حتم اال تلع إال غعلمه؛ كما أعلمعا أن ك شيء هالك إال اجهه؛ احذر عباده نضسه
اليت ال تشبه أنضس املخلاقني.
علي من اإلميان جبميع صضات ريب (عز اج ) اليت اصف هبا نضسه يف احلكم تعزيله اعلى
(أمحده) على ما ّ
من ّ
لسان نبيه ‘ محد شاكر لععمائه اليت ال حيصها أحد عااه.
(اأشكره) شكراً مصدقاً حبسن آالءه ،اليت ال يقف على كثرهتا غريه (ج اعال) اأؤمن غه إميان معرتف غاحدإنيته
راغب يف جزي ثااغه اعظيم ىخره غضل كرمه اجاده ،راهب اج خائف من أليم عقاغه من كثرة ىناغه
اخطإياه احاغاته.
(اأشهد) أن ال إله إال اهلل؛ إهلا ااحداً فرداً صمداً قاهراً رؤافاً رحيماً؛ مل يتخذ صاحبة اال الداً؛ اال شريكاً له يف

املمنت على املؤمعني غضلله؛ غذل هلم
ملكه؛ العدل يف قلائة؛ احلكيم يف فعاله؛ القائم غني خلقه غالقسط؛ ّ
اإلحسان؛ ازين يف قلاهبم اإلميان؛ اكره إليهم الكضر االضساق االعصيان؛ اأنزل على نبيه الضرقان؛ علم القرآن؛
فتمت نعماء رغعا (ج اعال) اعظمت آالؤه على املطيعني له؛ فرغعا (ج ثعاؤه) املعباد ماجاداً ااحملماد ممجداً.

(اأشهد) أن حممداً ‘ املصطضى انبيه املرتلى اختاره اهلل لرعالته؛ امستادع أمانته؛ فجعله خامت العبيني؛ اخري
خلق رب العاملني؛ أرعله غاهلد ادين احلق ليظهره على الذين كله الا كره املشركان.
غعثه غالكتاب املسطار؛ يف اللاح احملضاظ؛ فبل؛ عن اهلل (عز اج ) حقائق الرعاله؛ اأنقذ غه أمته من الرد
االلاللة؛ قام غأمر اهلل (تعاىل) مبا اعرتعاه رغه من حقه ااعتحضظه من تعزيله؛ حىت قبله اهلل إىل كرامته امعزله

أه االيته؛ الذين رضي أعماهلم محيداً ،رضياً ععيداً ،كما عبق له من السعادة يف اللاح احملضاظ ،ااإلمام املبني،
قب أن يعشئ اهلل نسمته؛ فعليه صلاات اهلل اعالمه حياً حمماداً؛ اميتاً مضقاداً؛ اأفل صالة اأمناها؛ اأزكاها
اأطيبها؛ اأغقى اهلل يف العاملني حمبته؛ ايف املقرغني مادته ،اجع يف أعلى عليني درجته؛ صلى اهلل عليه اعلى آله
الطيبني.
سبب تأليف كتاب التوحيد:

أما غعد :فقد أتى عليعا غرهة من الدهر اأنا كاره االشتغال غتصعيف ما يشاغه شيء من حسن الكالم؛ من
الكتب؛ اكان أكثر شغلعا غتصعيف كتب الضقة اليت هي خلا من الكالم يف األقدار املاضية؛ اليت قد كضر هبا كثري
من معتحلي اإلعالم؛ ايف صضات اهلل (عز اج ) اليت نضاها امل يؤمن هبا املعطلان؛ اغري ىلك من الكتب اليت
ليست كتب الضقه؛ اكعت أحسب أن ما جيري غيين اغني املعاظرين من أه األهااء؛ يف جعس الكالم يف جمالسعا؛
ايظهر ألصحايب الذين حيلران اجملالس ااملعاظرة من إظهار حقعا على غاط خمالضيعا كاف (عن) تصعيف الكتب
على صحة مذهبعا اغطالن مذاهب القام اغعية عن اإلكثار يف ىلك؛ فلما حدث يف أمرنا ما حدث مما كان اهلل
(قد قلاه اقدر كانه مما ال حميص ألحد اال مائ عما قلى اهلل) كانه يف اللاح احملضاظ قد عطره من حتم
قلائه .فمعععا عن الظهار انشر العلم اتعليم مقتبس العلم ما كان اهلل قد أادععا من هذه الصعاعة.
كعت أمسع من غعض أحداث طالب العلم ااحلديث ممن لعله كان حيلر غعض جمالس أه الزي؛ االلاللة؛ من
املعطلة؛ االقدرية املعتزلة؛ ما ختافت أن ميي غعلهم عن احلق االصااب من القال؛ إىل البهت االلالل يف هذين
اجلعسني من العلم؛ (فاحتسبت يف تصعيف كتاب جيمع هذين) اجلعسني من العلم غإثبات القال غالقلاء الساغق؛
ااملقادير العافذة قب حداث كسب العباد؛ ااإلميان جبميع صضات الرمحن اخلالق (جال اعال)؛ مما اصف اهلل غه
نضسه يف حمكم تعزيله؛ الذي ال يأتيه الباط من غني يديه اال من خلضه؛ تعزي من حكيم محيد.
امبا صح اثبت عن نبيعا ‘ غاألعانيد الثاغتة الصحيحة؛ غعق أه العدالة ماصاالً إليه ‘ ليعلم العاطر يف كتاغعا
هذا ممن افقة اهلل إلدراك احلق االصااب؛ امن عليه غالتافيق ملا حيب ايرضى صحة مذهب أه اآلثار يف هذين
اجلعسني من العلم؛ اغطالن مذاهب أه األهااء االبدع؛ الذين هم يف رغيهم اضاللتهم يعمهان اغاهلل ثقيت؛
اإياه أعرتشد؛ اال حال اال قاة إال غاهلل العلي العظيم.

قد غدأت كتاب القدر فأمليته؛ اهذا:

كتاب التوحيد

(إثبات النفس هلل (عز وجل) من الكتاب):

فأال ما نبدأ غه من ىكر صضات خالقعا (ج اعال) يف كتاغعا هذا :ىكر نضسه ج رغعا عن أن تكان نضسه
كعضس خلقه؛ اعز أن يكان عدما ال نضس له؛ قال اهلل (ج ىكره) لعبيه حممد ‘( :اإىا جاءك الذين يؤمعان

غآياتعا فق عالم عليكم كتب رغكم على نضسه الرمحة) فأعلمعا رغعا أن له نضساً كتب عليها الرمحة :أي لريحم هبا
من عم عاءً جبهالة مث تاب من غعده؛ على ما دل عياق هذه اآلية؛ اها قاله( :أنه من عم معكم عاءً
جبهالة مث تاب من غعدة اأصلح فإنه غضار رحيم)؛ ااهلل (ج ىكره) لكليمه ماعى( :مث جئت على قدر
ياماعى .ااصطععتك لعضسي)؛ اهلل أن له نضساً اصطعع هلا كليمه ماعى ‘؛ اقال (جال اعال)( :احيذركم اهلل

نضسه ااهلل رؤاف غالعباد) فثبت اهلل (أيلاً) يف هذه اآلية أن له نضساً؛ اقال راح اهلل عيسى غن مرمي –خماطباً رغه:
(تعلم يف نضسي اال أعلم ما يف نضسك إنك أنت عالم الغياب)؛ فراح اهلل عيسى غن مرمي يعلم أن ملعبادة نضساً.

(باب ذكر البيان من خبر النبي ‘ في إثبات النفس هلل (عز وجل) على مثل موافقة التنزيل الذي بين
الدفتين مسطور؛ وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقروء).
 -1حدثعا يعقاب غن إغراهيم الدارقي قال :ثعا أغا معااية؛ قال :ثعا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة؛ قال:
قال رعال اهلل ‘ (يقال اهلل أنا مع عبدي حني يذكرين ،فإن ىكرين يف نضسه ىكرته يف نضسي اإن ىكرين يف مإل
ىكرته يف مإل خري معهم).
 -2حدثعا عبداهلل غن ععيد األشج؛ قال :ثعا اغن منري؛ قال :ثعا األعمش هبذا السعد مثله.
 -3حدثعا غشر غن خالد العسكري؛ قال :ثعا حممد –يعين غن جعضرعن شعبة عن عليمان اها األعمش قال:
مسعت ىكاان حيدث عن أيب هريرة عن العيب ‘ قال( :قال اهلل :عبد ععد ظعه يب اأنا معه إىا دعإين؛ إن ىكرين
يف نضسي ىكرته يف نضسي اإن ىكرين يف مإل ىكرته يف مإل خري معهم اأطيب).

 -4حدثعا حممد غن حيىي اعبدالرمحن غن غشر؛ قاال :حدثعا عبدالرزاق قال :أخربنا معمر عن قتادة عن أنس قال
رعال اهلل ‘ قال اهلل تبارك اتعاىل( :اغن آدم اىكرين يف نضسك أىكرك يف نضسي؛ فإن ىكرتين يف مإل ىكرتك يف
مأل من املال ئكة أا قال يف مأل خري معهم) .فقال عبدالرمحن :ىكرتين يف نضسك ىكرتك يف نضسي.
 -5حدثعا عبداجلبار غن العال العطار ،قال :ثعا عضيان عن حممد غن عبدالرمحن اها ماىل آل طلحة عن كريب،
عن اغن عباس( :أن العيب ‘ حني خرج إىل صالة الصبح اجايرية جالسة يف املسجد فرجع حني (تعاىل) العهار
قال :مل تزايل جالسة غعدي؟ قالت:نعم ،قال :قد قلت غعدك أرغع كلمات لا ازنت هبن لازنتهن :عبحان اهلل
احبمده عدد خلقه ،امداد كلماته ،ارضى نضسه ازنة عرشه).
قال أغاغكر( :خرب شعبة عن حممد غن عبدالرمحن من هذا الباب خرجته يف كتاب الدعاء).
 -6حدثعا يانس غن عبد األعلى ،أخربين أنس غن عياض ،عن احلرث اها اغن أيب ىغاب ،عن عطاء غن ميعا،
عن أيب هريرة _ أن رعال اهلل ‘ قال( :ملا قلى اهلل اخللق كتب يف كتاغه على نضسه فها ماضاع ععده :أن رمحيت
نالت غليب).
(قال لعا يانس قال لعا أنس :نالت).
حدثعا حييي غن حبيب احلارثي ،قال :حدثعا خالد –يعين اغن احلرث -عن حممد غن عجالن.
 -7احدثعا حممد غن العال أغا كريب ،قال :حدثعا أغا خالد عن اغن عجالن ،عن أيب هريرة قال( :قال رعال
اهلل ‘( :ملا خلق اهلل اخللق كتب غيدة على نضسه أن رمحيت تغلب غليب).
قال أغاغكر :فاهلل (جال اعال) أثبت يف آي من كتاغه أن له نضساً ،اكذلك قد غني على لسان نبيه ‘ أن له نضساً،
كما أثبت العضس يف كتاغه ،اكضرت اجلهمية هبذه اآلي ،اهذه السعن ،ازعم غعض جهلتهم أن اهلل (تعاىل) إمنا
أضاف العضس إليه على معىن أضافة اخللق إليه ،ازعم أن نضسه غريه ،كما أن خلقه غريه اهذا ال يتامهة ىا لب
اعلم فلال عن أن يتكلم غه.
قد أعلم اهلل يف حمكم تعزيله أنه كتب على نضسه الرمحة أفيتاهم مسلم أن اهلل (تعاىل) كتب على غريه الرمحة؟
احذر اهلل العباد نضسه .أفيح ملسلم أن يقال :أن اهلل حذر العباد غريه؟ أا يتأال قاله لكليمه ماعى:
(ااصطععتك لعضسي) فيقال مععاه :ااصطععتك لغري من اخللاق ،أا يقال :أراد راح اهلل يقاله( :اال أعلم ما يف
نضسك) أراد اال أعلم مايف غريك؟ هذا ال يتامهة مسلم اال يقاله إال معط كافر.
 -8حدثعا حممد غن حيىي قال :ثعا أغا الععمان قال :ثعا مهدي غن ميمان ،قال :حدثين حممد غن عريين عن أيب
هريرة عن العيب ‘ قال( :التقى آدم اماعى (عليهما السالم) فقال له ماعى :أنت الذي أشقيت العاس

اأخرجتهم من اجلعة ،قال آدم :ملاعى عليهما السالم ،أنت الذي اصطضاك اهلل غرعاالتة ااصطععك لعضسه اأنزل
عليك التاراة؟ قال :نعم ،قال :فه اجدته كتبه يل قب أن خيلقين؟ قال :نعم ،قال :فحج آدم ماعى (عليهما
السالم) ،ثالث مرات) ،يريد :كرر هذا القال ثالث مرات.
 -9حدثعا أغا ماعى ،قال :ثعا عبدالصمد ،قال :ثعا مهام ،قال :ثعا قتادة ،عن أيب قالغة ،عن اغن أمساء ،عن
أيب ىر ،قال :قال رعال اهلل ‘ فيما يرا عن رغه تبارك اتعاىل( :إين حرمت على نضسي الظلم اعلى عبادي فال
تظاملاا ،ك غين آدم خيطئ غاللي االعهار مث فاغضر له اال أغايل ،اقال :يا غين آدم كلكم كان ضاالً إال من
هديت ،اكلكم كان جائعاً إال من أطعمت) ،فذكر احلديث.
 -10حدثعا حممد غن حيىي ،ثعا أغا مسهر عبد األعلى ،غن مسهر ،قال :ثعا ععيد اغن عبدالعزيز ،عن رغيعة غن
يزيد عن أيب إدريس اخلاالين ،عن أيب ىر ،عن رعال اهلل ‘ عن اهلل تبارك اتعاىل( :أنه قال :يا عبادي إين حرمت
الظلم على نضسي اجعلته غيعكم حمرماً فال تظاملاا).
باب ذكر إثبات العلم هلل (جل وعال):

تباركت أمساؤه اج ثعاؤه ،غالاحي املعزل على العيب املصطضى ‘ الذي يقرأ يف احملاريب االكتاتيب من العلم الذي
ها من علم العام ،ال غعق االخبار اليت هي من نق علم اخلاص ،ضد قال اجلهمية املعطلة الذين ال يؤمعان

غكتاب اهلل ،احيرفان الكلم عن مااضعه ،تشبها غإليهاد يعكران أن هلل علماء ،يزعمان أهنم يقال أن اهلل ها
العامل ،ايعكران أن هلل علماً ملافاً إليه من صضات الذات .قال اهلل (ج اعال) يف حمكم تعزيله( :لكن اهلل
يشهد مبا أنزل إليك ،أنزله غعلمه) اقال (عز اج )( :فإن مل يستجيباا لكم فأعلماا أمنا أنزل غعلم اهلل).
فأعلمعا اهلل أنه أنزل القرآن غعلمه ،اخربنا ج ثعاؤه أن أنثى ال حتم اال تلع إال غعلمه فأضاف اهلل (ج اعال)
إىل نضسه العلم الذي خربنا أنه أنزل القرآن غعلمه ،اإن من أنثى ال حتم اال تلع ال غعلمه.
فكضرت اجلهمية اأنكرت أن يكان خلالقعا علماً ملافاً إليه من صضات الذات (تعاىل) اهلل عما يقال الطاععان
يف علم اهلل علااًكبرياً ،فيقال هلم :خربانا عمن ها عامل غاالشياء كلها ،أله علم أم ال؟ فإن قال :اهلل يعلم السر
االعجا اأخضى اها غك شيء عليم ،قي له :فمن ها عامل االعجا اها غك شيء عليم ،أله علم أم ال
علم له؟ فال جااب هلم هلذا السؤال إال اهلرب( ،فبهت الذي كضر ،ااهلل ال يهد القام الظاملني).

(( )3باب ذكر إثبات وجه اهلل)

الذي اصضه غاجلالل ااإلكرام يف قاله( :ايبقى اجه رغك ىا اجلالل ااإلكرام) ،انضى ععه اهلالك إىا أهلك اهلل ما
قد قلى عليه اهلالك مما قد خلقه اهلل للضعاء ال للبقاء (ج رغعا) عن أن يهلك شيء معه مما ها من صضات
ىاتة ،قال اهلل (ج اعال)( :ايبقى اجه رغك ىا اجلالل ااإلكرام).
اقال( :ك شيء هالك إال اجهه) اقال لعبيه ‘( :ااصرب نضسك مع الذين يدعان رهبم غالغداة االعشي يريدان
اجهه).
اقال( :اهلل املشرق ااملغرب فأيعما تالاا فثم اجه اهلل).
فأثبت اهلل لعضسه اجهاً غاجلالل ااإلكرام ،احكم لاجهه غالبقاء ،انضى اهلالك ععه.
فعحن امجيع علمائعا من أه احلجاز اهتامة االيمن ،االعراق االشام امصر ،مذهبعا :أن نثبت هلل ما أثبته اهلل
لعضسه ،نقر غذلك غألسعتعا ،انصدق ىلك غقلاغعا ،من غري أن نشبه اجه خالقعا غاجه أحد من املخلاقني ،عز
رغعا عن أن يشبه املخلاقني ،اج رغعا عن مقالة املعطلني ،اعز أن يكان عدماً كما قاله املبطلان ،ألن ما ال
صضة له عدم (تعاىل) اهلل عما يقال اجلهميان الذين يعكران صضات خالقعا الذي اصف هبا نضسه يف حمكم
تعزيله ،اعلى لسان نبيه حممد ‘ قال اهلل (ج ىكره) يف عارة الرام( :فآت ىا القرىب حقه) إىل قاله (ىلك خري
للذين يريدان اجه اهلل) اقال( :اما آتيتم من رغاً لريغا يف أماال العاس فال يرغا ععد اهلل ،اما آتيتم من زكاة
تريدان اجه اهلل) ،اقال( :إمنا نطعمكم لاجه اهلل) اقال( :اما ألحد ععده من نعمة جتز إال اغتغاء اجه رغه
األعلى).

(( )4باب ذكر البيان من أخبار النبي المصطفى ‘ في إثبات الوجه هلل جل ثناؤه ،وتباركت أسماؤه ،موافقة
لما تلونا من التنزيل الذي هو بالقلوب محفوظ ،وبين الدفتين مكتوب ،وفي المحاريب والكتاتيب مقروء).

:)1( -11حدثعا عبداجلبار غن العلى العطار اععيد غن عبدالرمحن املخزامي قاال :حدثعا عضيان عن عمرا غن
ديعار عن جاغر قال :مل نزلت هذه اآلية على رعال اهلل ‘( :ق ها القادر على أن يبعث عليكم عذاغاً من
فاقكم) قال العيب ‘( :أعاى غاجهك) ،قال( :أا من حتت أرجلكم) قال العيب ‘( :أعاى غاجهك الكرمي) ،قال:
(أا يلبسكم شيعاً ايذيق غعلكم غأس غعض) ،قال( :هاتان أهان اأيسر) .هذا لضظ حديث املخزامي امعىن
حديثهما ااحد.

 :)2( -12حدثعا عبداجلبار غن العالء ،ايعقاب غن إغراهيم الدارقي ،ااحلسني غن احلسني ،اأغا عمار احلسني
غن حريث ،اععيد غن عبدالرمحن املخزامي ،قالاا :ثعا عضيان ،عن الزهري ،عن عامر غن ععد عن أغيه ،قال
مرضت مبكة عام الضتح ،فذكراا احلديث غتمامه.
اقالاا يف اخلرب قال( :قلت يا رعال اهلل أخلف عن هجريت؟ فقال :إنك لن ختلف غعدي ،فتعم عمالً تريد غه
اجه اهلل إال ازددت غه رفعة ادرجة) ،قال أغاغكر :قد أمليت طرق هذا اخلرب يف أغااب الاصايا.

 :)3( -13حدثعا أمحد غن عبدة الليب ،قال :ثعا محاد –يعين غن زيد -عن عطاء غن السائب ،عن أغيه ،قال:
(كعا جلاعاً يف املسجد فدخ عمار غن فصلى صالة أخضها ،فمر غعا فقي لة :يا أغا اليقظان :خضضت الصالة
فقال :أا خضيضة رأيتماها؟ قلعا :نعم ،قال :أما إين قد دعات فيها غدعاء قد مسعته من رعال اهلل ‘ مث ملى
فاتّبعه رج من القام قال عطاء يرانه أيب ،اتبعه الكعه كره أن يقال اتبعته فسأله عن الدعاء مث رجع فأخربهم
غالدعاء( :اللهم غعلمك الغيب ،اقدرتك على اخللق أمجعني أحيين ما علمت احلياة خرياً يل ،اتافين إىا كانت

الافاة خرياً يل ،اللهم اأعالك خشيتك يف الغيب االشهادة ،اكلمة احلق االعدل يف الغلب االرضا ،اأعالك
القصد يف الضقر االغىن اأعالك نعيماً ال يبيد ،اأعالك قرة عني ال تعقطع ،اأعالك الرضا غعد القلاء ،اأعالك
غرد العيش غعد املات ،اأعألك لذة العظر إىل اجهك ،اأعالك الشاق إىل لقائك يف غري ضراء ملرة اال فتعة

مللة ،اللهم زيعا غزيعة اإلميان ااجعلعا هداة مهتدين).
قال أغاغكر :أال يعق ىاا احلجا -يا طالب العلم -أن العيب ‘ ال يسأل رغه ما ال جياز كانه ،فضي مسألة العيب ‘
من اهلل (ج
رغه لذة العظر ىل اجهه أغني البيان اأاضح الاضاح أن هلل (عز اج ) اجهاً ،يتلذى غالعظر إليه من ّ
اعال) عليه اتضل غالعظر إىل اجهه.
من اهلل هبذه الكرامة على من يشاء من عباده املؤمعني.
اللعظر إىل اجهه يام املعاد غاب عيأيت يف ماضعهّ ،
قد أمليت أخبار العيب ‘( :من صام ياماً يف عبي اهلل اغتغاء اجه اهلل غاعد اهلل اجهه عن العار عبعني خريضاً)
غعله يف كتاب اجلهاد ،فأغىن ىلك عن تكراره يف هذا املاضع.
 :)4( -14ارا ععيد غن أيب عراغة ،عن قتادة ،عن أيب هنيك ،عن اغن عباس عن رعال اهلل ‘ قال( :من
اعتعاى غاهلل فأعيذاه ،امن عاء لكم غاجه اهلل فأعطاه).
حدثعاه نصر غن علي اجلهلمي ،اإمساعي غن غشر غن معصار السليمي ،قاال :ثعا خالد غن احلرث ،قال :ثعا
ععيد غن أيب عراغة...
 :)5( -15ثعا أمحد غن دااد الااعطي ،قال :ثعا اهب –يعين اغن جريرقال :ثعا شعبة ،عن عهي غن أيب صاحل
عن أغيه عن أيب هريرة _ عن العيب ‘ قال( :مث اجملاهد يف عبي اهلل اغتغاء اجه اهلل ،مث القائم املصلي حىت
يرجع اجملاهد).
قال أغاغكر :قد أمليت هذا الباب يف فلائ اجلهاد.
 :)6( -16حدثعا غشر غن خالد العسكري ،قال :ثعا حممد ،عن شعبة ،عن عليمان –اها األعمش،-قال:
مسعت أغا اائ  ،قال :قال عبداهلل( :قسم رعال اهلل ‘ قسماً فقال رج  :إن هذه لقسمة ما أريد هبا اجه اهلل،

فأتيت العيب ‘ فذكرت ىلك له فامحر اجهه ،قال شعبة :اأظعه قال اغلب حىت اددت إين مل أخربه ،قال شعبة:
أحسبه قال :يرمحعا اهلل اماعى ،شك شعبة يف (يرمحعا اهلل اماعى) قد أاىي غأكثر من هذا فصرب).
قال أغاغكر :قد أمليت طرق هذا احلديث يف غاب صرب اإلمام على أى الرعية.
 :)7( -17حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا أغا املغريه ،قال :ثعا أغاغكر –يعين اغن عبداهلل غن أيب مرمي الغساين-
 ،قال :حدثين ضمرة غن حبيب ،عن أيب الدرداء عن زيد غن ثاغت :أن العيب ‘ علمه اأمره أن يتعاهد أهله يف ك
صباح( :لبيلك اللهم لبيك اععديك ،ااخلري يف يديك ،امعك اإليك) ،احلديث غتمامه ،ايف هذا احلديث (اللهم
إين أعألك الرضا غعد القلاء ،اغرد العيش غعد املات ،الذة العظر إىل اجهك اشاقاً إىل لقائك يف غري ضراء
ملرة اال فتعة مللة) احلديث غطاله أمليته يف كتاب الدعاء.
قال أغاغكر :اهذا اخلرب أيلاً داخ يف إثبات اليد هلل (عز اج ) ،عيأيت أغااب إثبات اليد يف ماضعه من هذا
الكتاب.
 :)8( -18حدثعا حممد غن احلسن (غن) تسعيم ،قال :ثعا حممد –يعين اغن غكر الربعاين ،-قال :ثعا أغا العاام
–يعين عمران القطان ،-عن عاصم عن أيب اائ أن شبث غن رغعي صلى إىل جعب حذيضة ،فبزق غني يديه
فقال حذيضة( :أن رعال اهلل ‘ هنى عن ىا ،مث قال :إن املسلم إىا دخ يف صالته أقب اهلل إليه غاجهه فيعاجيه،
فال يعصرف حىت يعصرف ععه أا حيدث حدثاً).
 :)9( -19حدثعا حممد غن غشار قال :ثعا حيىي قال :ثعا األعمش قال :ثعا شقيق قال :كعا ععد حذيضة ،فقام
شبث غن رغعي فصلى فبصق غني يديه ،فقال له حذيضة :يا شبث :ال تبصق غني يديك ،اال عن مييعك (فإن عن
مييعك) كاتب احلسعات ،الكن عن يسارك ،أا من ارائك ،فإن العبد إىا تاضأ فأحسن الاضاء ،مث قام إىل
الصالة أقب اهلل عليه غاجهه ،فيعاجية فال يعصرف ععه حىت يعصرف أا حيدث عاء".
قال أغا غكر :مل أجد يف كتايب "حىت يعصرف" اأظن الاراق أعقطه ،خرجت هذا الباب يف (كتاب الصالة).
( :)10( -)...حدثعا أغا ماعى حممد غن املثىن ،قال :ثعا أغا دااد ،عليمان غن دااد ،قال :ثعا أغان –يعين غن
يزيد ،-عن حيىي غن أيب كثري عن زيد غن عالم عن أيب عالم عن احلارث االشعري ،أن رعال اهلل ‘ قال( :أن اهلل
أاحى إىل حيىي غن زكريا ‘ خبمس كلمات أن يعم هبن ايأمر غين إعرائي أن يعملاا هبن) ،فذكر احلديث غطاله،
اقال يف احلديث( :اإىا قمتم إىل الصالة فال تلتضتاا ،فإن اهلل يقب غاجهه إىل اجه عبده).
قال أغاغكر :قد أمليت خرب أيب تاغة الرغيع غن نافع عن معااية غن عالم هبذا اخلرب غطاله يف كتاب الصالة.

فعيسى راح اهلل قد حث نيب اهلل حيىي غن زكريا أن يعلم غين إعرائي ما أمره اهلل غإعالمه ،افيما أمر اهلل حيىي غن
زكريا غإعالمه غين إعرائي  :أن اهلل يقب غاجهه إىل اجه عبده إىا قام إىل الصالة ،فضي هذا ما غان اثبت اصح
أن غين إعرائي كاناا ماقعني غأن خلالقهم اجها يقب غه إىل اجه املصلى له.
انبيعا ‘ قد أعلم أمته ما أمر اهلل (عز اج ) غه حيىي غن زكريا عليهما السالم أن يأمر غه غين إعرائي لتعلم
اتستيقن أمته أن هلل اجهاً يقب غه على اجه املصلي له ،كما أاحى إليه فيما أنزل عليه من الضرقان( .فأيعما تالاا
 )..أي غصالتكم (فثم اجه اهلل).
 :)11( -20حدثعا عبداهلل غن احلكم غن أيب زياد القطااين قال :حدثعا حممد –يعين اغن عبيد -قال :ثعا حممد
غن إعحاق ،عن يزيد غن حبيب ،عن ناعم ماىل أم علمة ،عن عبداهلل غن عمرا قال :حججعا معه حىت إىا كعا
غبعض طريق مكة رأيته تيمم –اطرح شيء له فجلس حتتها ،مث قال :رأيت رعال اهلل ‘ حتت هذه الشجرة ،إى
أقب رج من هذا الشعب فسلم على رعال اهلل ‘ مث قال :يا رعال (اهلل) :إين أريد اجلهاد معك ،أغتغي غذلك
اجه اهلل االدار اآلخرة ،قال :ه من أغايك أحد حي؟ قال :نعم يا رعال اهلل كالمها ،قال :ارجع فاغرر االديك
قال :فاىل راجعاً من حيث جاء).
 :)12( -21حدثعا علي غن احلسني الدرمهي ،قال :ثعا أغا عبدالصمد العمي يعين:عبد العزيز غن عبدالصمد
عن أيب عمران اجلاين عن أيب غكر غن عبداهلل غن قيس عن أغيه( :أن رعال اهلل ‘ قال :جعتان من فلة آنيتهما
اما فيهما ،اجعتان ،من ىهب فعيتمها اما فيهما ،اما غني أن القام اغني أن يعظراا إىل اجه رهبم يف جعة عدن
إال رداء الكربياء على اجهه).
 :)13( -22حدثعا عبداهلل غن حممد الزهري قال :ثعا عضيان عن األعمش ،قال :مسعت أغا اائ يقال :مسعت
خباغا يقال( :هاجرنا مع رعال اهلل ‘ نبتغي اجه اهلل ،فاقع أجرنا على اهلل ،فمعا من ملى مل يأك من حسعاتة
شيئاً معهم مصعب غن عمري قت يام أحد اترك غردة ،فإىا جعلعاها على رأعه غدت رجاله ،اإىا جعلعاها على
رجليه غدا رأعه ،اأمرنا العيب ‘ أن جنع على رجليه شيئاً من اإلىخر ،امعا من أيععت له مثرته فها يهد هبا).
قال أغاغكر :خرجت طرق هذا اخلرب يف كتاب اجلعائز يف غاب االعتدالل غأن الكضن من مجيع املال.

 :)14( -23حدثعا أغا ماعى حممد غن املثىن ،قال :حدثعا عمرا غن عاصم قال :ثعا مهام ،عن قتادة ،عن
ماراق ،عن أيب االحااص ،عن عبداهلل عن العيب ‘ قال( :أن املرأة عارة ،فإىا خرجت اعتشرفها الشيطان اأقرب
ما تكان من اجه رهبا اهي يف قعر غيتها).

قال أغاغكر :قد أمليت طرق هذا اخلرب يف غري هذا الكتاب ،يف خرب فلي غن مرزاق ،عن عطية عن أيب ععيد
عن العيب ‘ يف الدعاء ععد اخلراج إىل الصالة ،فيه( :اأقب اهلل عليه غاجهه).
 :)15( -24حدثعا حممد غن حيىي غن ضريس ،قال :ثعا غن فلي عن فلي غن مرزاق.
( ).....حدثعا حممد غن خلف العسقالين ،قال :ثعا آدم غن أيب إياس ،قال :ثعا عليم غن حيان ،عن فلي غن
مرزاق ،فذكر احلديث غتمامه.
قال :حممد غن خلف يف حديثه ،قال( :رعال اهلل ‘ :اقال :اغن حيىي غن ضريس رفعه إىل العيب ‘.
 :)16( -25ايف خرب زيد غن أيب أنيسة ،عن القاعم غن عاف الشيباين ،عن علي غن حسني ،قال:
قال :حدثتعا أم علمة :أن نيب اهلل ‘ قال :من أد زكاة ماله ،طيب العضس هبا ،يريد هبا اجه اهلل االدار اآلخرة).
حدثعاه زكريا غن حيىي غن أغان ،قال :ثعا عمرا غن خالد ،اعلي غن معبد ،قاال :ثعا عبيداهلل غن عمرا ،عن زيد غن
أيب أنيسة ،قد أمليته غتمامه يف كتاب الزكاة.
 :)17( -26ايف خرب عامر غن ععيد غن أيب اقاص عن أغيه ،فقال العيب ‘( :إنك لن ختلف غعدي ،فتعم
عمالً صاحلاً تبتغي غه اجه اهلل (إال) ازددت درجة ارفعة).
اقال أيلاً يف اخلرب( :إنك لن تعضق نضق ًة تريد هبا اجه اهلل إال أجرت عليها).
قال أغاغكر :أمليت هذا اخلرب يف كتاب الاصايا.

 :)18( -27حدثعا حممد غن رافع قال :ثعا حيىي غن آدم ،قال  :ثعا شريك عن أيب إعحاق ،عن أيب األحاص،
عن عبداهلل ،قال :إىا لبست املرأة ثياهبا مث خرجت قي  :أين تذهبني؟ فتقال :أعاد مريلاً ،أا أصلي على
جعازة ،أا أصلي يف مسجد ،فقي  :اما تريدين؟ غذلك؟ فتقال اجه اهلل ،االذي ال إله غريه :ما التمست املرأة
اجه اهلل مبث أن تقر يف غيتها اتعبد رهبا.
قال أغاغكر :هذا غاب طاي  ،لا اعتخرج يف هذا الكتاب أخبار العيب ‘ اليت فيها ىكر اجه رغعا (ج اعال)

لطال الكتاب ،اقد خرجعا ك صضة من هذه االخبار يف مااضعها يف كتب مصعضة.
(( )5باب ذكر صورة ربنا (جل وعال)):

اصضة عبحات اجهه (عز اج )( :تعاىل) رغعا أن يكان اجه رغعا كاجه غعض خلقه ،اعز أال يكان له اجه ،إى

اهلل قد أعلمعا يف حمكم تعزيله أن له اجهاً ،ىااه غاجلالل ااإلكرام ،انضي ععه اهلالك.

 :)1( -28حدثعا ياعف غن ماعى ،ثعا جرير ،عن العال –اها اغن املسيب ،-عن عمرا غن مرة عن أيب
عبيدة غن عبد اهلل ،عن أيب ماعى ،قال :قال رعال اهلل ‘( :أن اهلل ال يعام اال يعبغي له أن يعام ،خيضض القسط
ايرفعه يرفع إليه عم العهار قب اللي  ،اعم اللي قب العهار ،حجاغه العار ،لا كشف طباقها ألحرقت
عبحات اجهه ك شيء أدركه غصره (ااضع يده ملسيء اللي ليتاب غالعهار ،امسيء العهار ليتاب غاللي  ،احىت
تطلع الشمس من مغرهبا).
 :)2( -29حدثعا علم غن جعادة القرشي ،قال  :ثعا أغا معااية عن األعمش ،عن عمرا غن مرة ،عن أيب
عبيدة ،عن أيب ماعى ،قال :قام فيعا رعال اهلل ‘ خبمس كلمات :أن اهلل ال يعام اال يعبغي له أن يعام ،يرفع
القسط اخيضله ،يرفع إليه عم اللي غالعهار ،اعم العهار غاللي  ،حجاغه العار ،لا كشضه ألحرقت عبحات
اجهه ما انتهى إليه غصره من خلقة).
 :)3( -30حدثعا عمرا غن علي احممد غن حيىي قاال :ثعا أغا عاصم عن عضيان ،عن عمرا غن مرة عن أيب
عبيدة ،عن أيب ماعى ،قال :قام فيعا رعال اهلل ‘ غأرغع :أن اهلل ال يعام اال يعبغي له أن يعام خيضض القسط
ايرفعه ،يرفع إليه عم اللي قب العهار اعم العهار قب اللي  ،حجاغه العار ،لا كشضها ألحرقت عبحات اجهه
ك شيء أدركه غصره) .اقال حممد غن حيىي( :يرفع إليه عم اللي قب عم العهار اعم العهار قب عم
اللي ).
 :)4( -31حدثعا حممد غن حيىي قال :ثعا حممد غن عبيد اأغا نعيم ،قاال :ثعا املسعادي عن عمرا غن مرة ،عن
أيب عبيدة عن أيب ماعى قال :قام فيعا رعال اهلل ‘ غأرغع قال اغن حيىي :مبثله ازاد فيه) مث قرأ أغا عبيدة( :أن غارك
من يف العار امن حاهلا اعبحان اهلل رب العاملني).
حدثعا حبر غن نصر غن عاغق اخلاالين قال :ثعا أعد –غن ماعىالسعة قال :ثعا املسعادي هبذا اإلععاد مثله ،عااء،
اقال :ايرفعه.
( :)....( :)5حدثعا حممد غن حيىي ،ثعا عثمان غن أيب شيبة قال :ثعا جرير عن األعمش ،عن عمرا غن مرة عن
أيب عبيدة عن أيب ماعى عن العيب ‘ مث حديث أيب عاصم اقال( :يد اهلل مبساطة).
 :)6( -32حدثعا حممد غن عثمان العجلي ،قال :ثعا عبيداهلل غن ماعى ،قال ثعا عضيان ،عن حكيم غن
الديلم ،عن أيب غردة عن أيب ماعى قال( :قام فيعا رعال اهلل ‘ غأرغع :فقال :إن اهلل إال يعام اال يعبغي له أن يعام،

خيضض القسط ايرفعه ،ايرفع إليه عم اللي قب العهار ،اعم العهار قب اللي  ،حجاغه العار ،لا كشضها
ألحرقت عبحات اجهه ك شيء أدركه غصره).
 :)7( -33حدثعا حبر غن نصر اخلاالين ،قال :ثعا أعد قال :ثعا أغا غسان –حممد غن مطرف ،عن أيب حازم
عن عبيداهلل غن مقسم أنه ىكر( :أن دان الرب يام القيامة عبعني ألف حجاب ،حجاب من ظلمة ال يعضذها
شيء احجاب من نار ال يعضذها شيء ،احجاب من ماء ال يسمع حسيس ىلك املاء شيء إال خلع قلبه إال
من يرغط اهلل على قلبه).
 :)8( -34حدثعا حبر غن نصر ،قال :ثعا أعد ،قال :ثعا هشيم ،عن أيب غشر عن جماهد ،قال( :غني املالئكة
اغني العرش عبعان حجاغاً من نار احجاب من ظلمة ،احجاب من نار ،احجاب من ظلمة).
قال أغا غ كر :مل أخرج يف هذا الكتاب من املقطعات ،ألن هذا من اجلعس الذي نقال :إن علم هذا ال يدرك إال
غكتاب اهلل اععة نبيه املصطضى ‘.
لست أحتج يف شيء من صضات خالقي (عز اج ) إال مبا هامسطار يف الكتاب أا معقال عن العيب ‘ غاألعانيد
الصحيحة الثاغتة.
أقال اغاهلل تافيقي ،اإياه أعرتشد :قد غني اهلل (عز اج ) يف حمكم تعزيله الذي ها مثبت غني الدفتني :أن له
اجهاً ،اصضه غاجلالل ااإلكرام االبقاء فقال (ج اعال)( :ايبقى اجه رغك ىا اجلالل ااإلكرام) انضى رغعا جال

اعال عن اجهه اهلالك يف قاله{ :ك شيء هالك إال اجهه} ازعم غعض جهلة اجلهمية :أن اهلل (عز اج ) إمنا
اصف يف هذه اآلية (نضسه) اليت أضاف إليها اجلالل ،غقاله{ :تبارك اعم رغك ى اجلالل ااإلكرام} ،ازعمت
أن الرب ها :ىا اجلالل ااإلكرام ،ال الاجه.
قال أغاغكر :قايل اغاهلل تافيقي :هذه دعا  ،يدعيها جاه غلغة العرب ،ألن اهلل (عز اج ) قال{ :ايبقى اجه

رغك ىا اجلالل ااإلكرام}.
فذكر الاجه ملماماً يف هذا املاضع ،مرفاعاً ،اىكر الرب –خبضض الباء -غأضافة الاجه الا كان قاله (ىا
اجلالل ااإلكرام) مرداداً إىل ىكر الرب يف هذا املاضاع لكانت القراءة (ى اجلالل ااإلكرام خمضاضاً) كما كان
الباء خمضاضاً يف ىكر الرب (اج اعال).
أمل تسمع قاله تبارك اتعاىل{ :تبارك اعم رغك ى اجلالل ااإلكرام} فلما كان اجلالل ااإلكرام يف هذه اآلية
صضة للرب ،خضض ى الباء الذي ىكر يف قاله (رغك) ،املا كان الاجه يف تلك اآلية مرفاعة اليت كانت صضة
الاجه مرفاعة ،فقال{ :ىا اجلال ااإلكرام}.

فتضهماا يا ىا احلجا هذا البيان ،الذي ها (مضهام يف خطاب العرب ،ال تغالطاا فترتكاا عااء السبي  ،ايف
هاتني اآلتني) داللة أن اجه اهلل صضة من صضات اهلل ،صضات الذات ،ال أن اجه اهلل ها اهلل ،اال أن اجهه غريه،
كما زعمت املعطلة اجلهمية ،ألن اجه اهلل لا كان اهلل لقرئ{ :ايبقى اجه رغك –ى ياجلالل ااإلكرام}.
فما ملن ال يضهم هذا القدر من العرغية ،ااضع الكتب على علماء أه اآلثار ،القائلني غكتاب رهبم اععة نبيهم ‘
ازعمت اجلهمية –عليهم لعائن اهلل أن أه السعة امتبعي اآلثار القائلني غكتاب رهبم اععة نبيهم ‘ املثبتني هلل
(عز اج ) من صضاته ما اصف اهلل غه نضسه ،يف حمكم تعزيله املثبت غني الدفتني اعلى لسان نبيه املصطضى ‘
غعق العدل عن العدل ماصاالً إليه مشبهبة جه معهم غكتاب رغعا اععة نبيعا ‘ اقلة معرفهم غلغة العرب ،الذين
غلغتهم خاطبعا.
اقد ىكرنا من الكتاب االسعة (يف) ىكر اجه رغعا ،مبا فيه الغعية االكضاية انزيده شرحاً ،فامسعاا اآلن أيها العقالء:
ما تذكر من جعس اللغة السائر غني العرب ،ه يقع اعم املشبهة على أه اآلثار امتبعي السعن؟
حنن نقال :اعلماؤنا مجيعاً يف مجيع األقطار :أن ملعبادنا (عز اج ) اجهاً كما أعلمعا اهلل يف حمكم تعزيله ،فذااه
غاجلالل ااإلكرام ،احكم له غالبقاء ،انضى ععه اهلالك ،انقال :أن لاجه رغعا (عز اج ) من العار االلياء االبهاء
ما لا كشف حجاغه ألحرقت عبحات اجهه ك شيء أدركه غصره ،حمجاب عن أغصار أه الدنيا ،ال يراه غشر
ما دام يف الدنيا الضانية.
انقال :أن اجه رغعا القدمي ال يزال غاقياً ،فعضى ععه اهلالك االضعاء انقال :أن لبين آدم اجاهاً كتب اهلل عليها

اهلالك ،انضى ععها اجلالل ااإلكرام غري ماصافة غالعار االلياء ،االبهاء اليت اصف اهلل هبا اجهه .تدرك اجاه غين
آدم أغصار أه الدنيا ،ال حترق ألحد شعرة فما فاقها ،لعضي السبحات ععها ،اليت غيعها نبيعا املصطضى ‘ لاجه
خالقعا.
انقال :أن اجاه غين آدم حمدثة خملاقة ،امل تكن ،فكاهنا اهلل غعد أن مل تكن خملاقة ،أاجدها غعد ما كانت
عدماً ،اإن مجيع اجاه غين آدم فانية غري غاقية تصري مجيعاً ميتاً ارميماً ،مث يعشئها اهلل غعد ما قد صارت رميماً،
فتلقى من العشار ااحلشر االاقاف غني يدي خالقها يف القيامة،امن احملاعبة مبا قدمت يداه اكسبه يف الدنيا ما ال
يعلم صضته غري اخلالق البارئ.
مث تصري إما إىل جعة مععمة فيها ،أا إىل العار معذغه فيها ،فه خيطر –يا ىا احلجا غبال عاق مركب فيه العق
يضهم لغة العرب ،ايعرف خطاهبا ،ايعلم التشبيه ،أن هذا الاجه شيبه غذاك الاجه؟ اه ها هعا –أيها العقالء
تشبيه اجه رغعا (ج ثعاؤه) الذي ها كما اصضعا اغيعا صضته من الكتاب االسعة غتشبيه اجاه غين آدم اليت
ىكرناها ااصضعاها؟ غري اتضاق اعم الاجه ،اإيقاع اعم الاجه على اجه غين آدم كما مسى اهلل اجهه اجهاً الاكان

تشبيهاً من علمائعا لكان ك قائ  :أن لبين آدم اجهاً اللخعازير االقردة االكالب ،االسباع ،ااحلمري ،ااحليات،
االعقارب ،اجاهاً ،قد شبه اجاه غين آدم غاجاه اخلعازير االقردة ،االكالب ،اغريها مما ىكرت.

الست أحسب أن أعق اجلهمية املعطلة ععد نضسه ،الا قال له أكرم العاس عليه :اجهك يشبه اجه اخلعزير
االقردة ،االدب ،االكلب ،ااحلمار ،االبغ احنا هذا إال غلب ،ألنه خرج من عاء األدب يف الضحش يف املعطق
من الشتم للمشبه اجهه غاجه ما ىكرنا ،العله غعد يقذفه ايقذف أغايه.
الست أحسب أن عاقالً يسمع هذا القائ املشبه اجه اغن آدم غاجاه ما ىكرنا إال ايرميه غالكذب ،االزار،
االبهت أا غالعته ،ااخلب  ،أا حيكم عليه غزاال العق  ،ارفع القلم ،لتشبيه اجه اغن آدم غاجاه ما ىكرنا.
فتضكراا يا ىا األلباب ،أاجاه ما ىكرنا أقرب شبهاً غاجاه غين آدم أا اجه خالقعا غاجاه غين آدم؟ فإىامل تطلق

العرب تشبيه اجاه غين آدم غاجاه ما ىكرنا من السباع أا اعم الاجه قد يقع على مجيع اجاهها كما يقع اعم
الاجه على اجاه غين آدم -فكيف يلزم أن يقال لعا :أنتم مشبهة؟
ااجاه غين آدم ،ااجاه ما ىكرنا من السباع االبهائم حمدثة ،كلها خملاقة ،قد قلى اهلل فعاءها اهالكها اقد كانت

فكاهنا اهلل اخلقها اأحدثها.
عدماً ّ
امجيع ما ىكرناه من السباع االبهائم لاجاهها أغصار اخداد اجباه ،اأناف األسعة ،اأفااه ،اأععان ،اشضاه.
اال يقال مركب فيه العق ألحد من غين آدم :اجهك شبيه غاجه اخلعزير اال عيعك شبيهة غعني قرد ،اال فمك
فم دب ،اال شضتاك كشضيت كلب اال خدك خد ىئب إال على املشامتة ،كما يرمي الرامي اإلنسان مبا ليس فيه.
فإىا كان ما ىكرنا على ما اصضعا ثبت ععد العقالء اأه التمييز ،أن من رمى أه اآلثار القائلني غكتاب رهبم
اععة نبيهم ‘ غالتشبيه فقد قال الباط االكذب ،االزار االبهتان ،اخالف الكتاب االسعة اخرج من لسان
العرب.
ازعمت املعطلة من اجلهمية :أن معىن الاجه الذي ىكر اهلل يف اآلي :اليت تلانا من الكتاب اهلل ،ايف األخبار اليت
رايعا عن العيب ‘ كما تقال العرب :اجه الكالم ،ااجه الثاب ،ااجه الدار ،فزعمت –جلهلها غالعلم -أن معىن
قاله :اجه اهلل :كقال العرب :اجه الكالم ،ااجه الثاب ،ازعمت أن الاجاه من صضات املخلاقني.
اهذه فليحة يف الدعا  ،ااقاع يف أقبح ما زعماا أهنم يهرغان معه ،فيقال هلم :أفليس كالم غين آدم ،االثياب
االدار خملاقة؟ ،فمن زعم معكم أن معىن قاله (اجه اهلل) كقال العرب( :اجه الكالم) ا(اجه الثاب) ا(اجه
الدار) أليس قد شبه –على أصلكم -اجه اهلل غاجه املاتان؟ لزعمكم -ياجهلة أن من قال –من أه السعة
ااآلثار ،القائلني غكتاب رهبم اععة نبيهم ‘ اجه اعيعان ،انضس ،اإن اهلل يبصر اير ايسمع :أنه مشبه خالقه
غاملخلاقني.
فإىا كان على ما زعمتم جبهلكم ،فأنتم شبهتم معبادكم غاملاتان.
حنن نثبت خلالقعا (ج اعال) صضاته اليت اصف اهلل (عز اج ) هبا نضسه يف حمكم تعزيله ،على لسان نبيه
املصطضى ‘ مما ثبت غعق العدل عن العدل ماصاالً إليه.

انقال :كالماً مضهاماً مازاناً ،يضهمه ك عاق نقال :ليس إيقاع اعم الاجه للخالق البارئ مباجب –ععد ىا
احلجا االعهى اأنه يشبه اجه اخلالق غاجاه غين آدم.

قد أعلمعا اهلل (ج اعال) يف اآلي -اليت تلاناها قب  -أن هلل اجهاً ،ىااه غاجلالل ااإلكرام ،انضى اهلالك ععه،
اخربنا يف حمكم تعزيله أنه يسمع اير  ،فقال (جال اعال) لكليمه ماعى األخيه هاران (صلاات اهلل عليهما):
(إنين معكما أمسع اأر ) ،اما ال يسمع اال يبصر :كاألصعام ،اليت هي من األاثان.
أمل تسمع خماطبة خلي اهلل (صلاات اهلل عليه) أغاه( :يا أغت مل تعبد ما ال يسمع اال يبصر اال يغين ععك
شيئاً؟) ،أفال يعق –يا ىا احلجا من فهم عن اهلل (تبارك اتعاىل) هذا :أن خلي اهلل (صلاات اهلل عليه اعالمه
ال ياغخ أغاه على عبادة ما ال يسمع اال يبصر (مث يدعا إىل عبادة من ال يسمع اال يبصر) ،الا قال اخللي –
صلاات اهلل عليه -ألغيه" :أدعاك إىل ريب الذي ال يسمع اال يبصر" ألشبه أن يقال :فما الضرق غني معبادك
امعبادي؟
ااهلل قد أثبت لعضسه أنه يسمع اير  ،ااملعطلة من اجلهمية تعكر ك صضة هلل (ج اعال) اصف هبا نضسه يف
حمكم تعزيله ،أا على لسان نبيه ‘ جلهلهم غالعلم ،اقال (عز اج )( :أرأيت من اختذ إهله هااه أفأنت تكان عليه
اكيالً .أم حتسب أن أكثرهم يسمعان أا يعقلان ،أن هم إال كاآلنعام غ هم أض عبيال)
فأعلم اهلل (عز اج ) أن من ال يسمع اال يعق  :كاألنعام ،غ هم أض عبيالً ،فمعباد اجلهمية –عليهم لعائن
اهلل -كاألنعام اليت ال تسمع اال تبصر .ااهلل قد ثبت لعضسه :أنه يسمع اير  ،ااملعطلة من اجلهمية تعكر ك
صضة هلل اصف هبا يف حمكم تعزيله ،أا على لسان نبيه ‘ جلهلهم غالعلم ،اىلك أهنم اجداا يف القرآن أن اهلل قد
أاقع أمساء من أمساء صضاته على غعض خلقه ،فتامهاا –جلهلهم غالعلم-أن من اصف اهلل (غتلك الصضة اليت
اصف اهلل) هبا نضسه ،قد شبهه خبلقه ،فامسعاا –يا ىاي احلجا -ما أغني من جه هاالء املعطلة.
أقال :اجدت اهلل اصف نضسه يف غري ماضع من كتاغه ،فأعلم عباده املؤمعني أنه مسيع غصري ،فقال( :اها
السميع البصري) ،اعلمعا (ج اعال) أنه ير فقال( :اق أعلماا فسري اهلل عملكم ارعاله ااملؤمعني) اقال
ملاعى اهاران (عليهما السالم)( :إنين معكما أمسع اأر ) فأعلم (عز اج ) أنه ير أعمال غين آدم ،اإن رعاله
–اها غشر -ير أعماهلم أيلاً ،اقال( :أا مل يراا إىل الطري مسخرات يف جا السماء) اغعا آدم يران أيلاً
الطري مسخرات يف جا السماء اقال( :ااصعع الضلك غاعيععا) اقال( :جتر غاعيععا) اقال( :ااصرب حلكم رغك
فإنك غأعيععا) ،فثبت رغعا (عز اج ) لعضسه عيعاً ،اثبت لبين آدم أعيعاً( :فقال :تر أعيعهم تضيض من الدمع).
فقد خربنا :أن رغعا :أن له عيعاً ،اعلمعا أن لبين آدم أعيعاً ،اقال إلغليس عليه لععة اهلل( :ما مععك أن تسجد ملا

خلقت غيدي) اقال( :غ يداه مبساطتان يعضق كيف يشاء) اقال( :ااألرض مجيعاً قبلته يام القيامة االسماات
مطايان غيميعه) فثبت رغعا (ج اعال) لعضسه يديْن ،اخربنا أن لبين آدم يديْن ،فقال( :ىلك مبا قدمت أيديكم)
اقال( :ىلك مبا قدمت يداك) اقال( :أن الذين يبايعانك إمنا يبايعان اهلل يد اهلل فاق أيديهم) اقال( :الرمحن
على العرش اعتا ).

اخربنا :أن ركبان الدااب يستاان على ظهارها ،اقال يف ىكر عضيعة ناح( :ااعتات على اجلادي) أفيلزم –ىاي
احلجا -ععد هؤالء الضسقة أن من ثبت هلل ما ثبت اهلل يف هذا اآلي أن يكان مشبهاً خالقه خبلقه ،حاش هلل أن

يكان هذا تشبيهاً كما ادعاا جلهلهم غالعلم.
حنن نقال :أن اهلل مسيع غصري كما أعلمعا خالقعا اغارؤنا ،انقال من له مسع اغصر من غين آدم :فها مسيع غصري،
اال نقال :أن هذا تشبيه املخلاق غاخلالق.
انقال :أن هلل (عز اج ) يدين ،مييعني ال مشال فيهما ،قد أعلمعا اهلل تبارك اتعاىل أن له يدين ،اخربنا نبيعا ‘
أهنما مييعان ال مشال فيهما.
انقال :أن من كان من غين آدم عليم اجلاارح ااألعلاء فله يدان :ميني امشال
اال نقال :أن يد املخلاقني كيد اخلالق –عز رغعا عن أن تكان يده كيد خلقه اقد مسى اهلل لعا نضسه عزيزاً ،امسى

غعض امللاك عزيزاً ،فقال( :اقال نساة يف املديعة امرأة العزيز ترااد فتاها عن نضسه) امسى إخاة ياعف أخاهم
ياعف :عزيزاً ،فقالاا( :يا أيها العزيز أن له أغا شيخاً كبرياً) اقال( :قالاا يا أيها العزيز مسعا اأهلعا اللر) فليس
عزة خالقعا العزة اليت هي صضة من صضات ىاته ،كعزة املخلاقني الذين أعزهم اهلل هبا ،الا كان ك اعم مسى اهلل
لعا غه نضسه اأاقع ىلك االعم على غعض خلقه :كان ىلك تشبيه اخلالق غاملخلاق على ماتاهم هؤالء اجلهلة من
اجلهمية ،لكان ك من قرأ القرآن اصدقه غقلبه أنه قرآن ااحي ،اتعزيله ،قد شبه خالقه خبلقه.
اقد أعلمعا رغعا –تبارك اتعالىأنه امللك ،مسى غعض عبيده :ملكاً فقال( :اقال امللك ائتاين غه) اأعلمعا ج
جالله أنه العظيم ،امسى غعض عبيده) عظيماً ،فقال( :اقالاا لاال نزل هذا القرآن على رج من القريتني عظيم)
امسى اهلل غعض خلقه عظيماً فقال( :اها رب العرش العظيم) فاهلل أاقع اعم اهلل العظيم على عرشه ،االعرش
خملاق ،ارغعا اجلبار املتكرب فقال( :السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب) امسى غعض الكضار متكرباً جباراً
فقال( :كذلك يطبع اهلل على ك قلب متكرب جبار).
اغارؤنا (عز اج ) احلضيظ العليم ،اخربنا أن ياعف –عليه السالم -قال للملك( :اجعلين على خزائن األرض

إين حضيظ عليم) اقال( :اغشراه غغالم عليم) ،اقال( :غغالم حليم) فاحلليم االعليم امسان ملعبادنا (ج اعال)،
قد مسى اهلل هبما غعض غين آدم ،الا لزم –ياىا احلجا أه السعة ااآلثار إىا أثبتاا ملعبادهم يدين كما ثبتهما اهلل
لعضسه اثبتاا له نضساً (عز اج ) ،اأنه مسيع غصري ،يسمع اير  ،ما ادعي هؤالء اجلهلة عليهم أهنم مشبهة ،للزم

ك من مسى اهلل ملكاً أا عظيماً ارؤافاً ارحيماً ،اجباراً ،امتكرباً ،اأنه قد شبه خالقه (عز اج ) خبلقه ،حاش
هلل أن يكان من اصف اهلل ج اعال ،مبا اصف اهلل غه نضسه ،يف كتاغه ،أا على لسان نبيه املصطضى ‘ مشبهاً
خالقه خبلقه.
(فأما احتجاج اجلهمية) :على أه السعة ااآلثار يف هذا العحا غقاله( :ليس كمثله شيء) ،فمن القائ إن
خلالقعا مثالً؟ أاإن له شبيهاً؟ اهذا من التمايه على الرعاع االسض  ،امياهان مبث هذا على اجلهال يامهاهنم أن

من اصف اهلل مبا اصف غه نضسه يف حمكم تعزيله أا على لسان نبيه ‘ فقد شبه اخلالق غاملخلاق ،اكيف يكان
ياىاي احلجا خلقه مثله؟
نقال :اهلل القدمي مل يزل ،ااخللق حمدث مرغاب ،ااهلل الرازق ،ااخللق مرزاقان ،ااهلل الدائم الباقي اخلقه هالك
غري غاق ،ااهلل الغين عن مجيع خلقه ،ااخللق فقراء إىل اهلل خالقهم ،اليس يف تسميتعا غعض اخللق غبعض أعامي
اهلل مباجب ععد العقالء الذين يعقلان عن اهلل خطاغه أن يقال :إنكم شبهتم اهلل خبلقه ،إى أاقعتم غعض أعامي
اهلل على خلقه اه ميكن ععد هؤالء اجلهال ح هذه األعامي من املصاحف أا حماها من صدار أه القرآن؟
أا ترك تالاهتا يف احملاريب ايف اجلدار االبيات؟
أليس قد أعلمعا معزل القرآن على نبيه ‘ أنه امللك؟ امسى غعض عبيده ملكاً ،اخربنا أنه السالم ،امسى حتية
املؤمني غيعهم عالماً يف الدنيا ايف اجلعة فقال( :حتيتهم يام يلقانة عالم) ،انبيعا املصطضى ‘ قد كان يقال يام

فراغه من تسليم الصالة( :اللهم أنت السالم امعك السالم) اقال (عز اج )( :اال تقالاا ملن ألقى إليكم السالم
لست مؤمعاً).
فثبت خبرب اهلل :أن اهلل ها السالم ،كما يف قاله( :السالم املؤمن املهيمن) اأاقع هذا االعم على غري اخلالق
البارئ ،اأعلمعا (عز اج ) أنه املؤمن ،امسى غعض عباده (املؤمعني) فقال( :إمنا املؤمعان الذين إىا ىكر اهلل
اجلت قلاهبم) ،اقال( :إمنا املؤمعني الذين آمعاا غاهلل ارعاله) اآلية اقال( :اإن طائضتان من املؤمعني اقتتلاا)
اقال( :إن املسلمني ااملسلمات ااملؤمعني ااملؤمعات) اقد ىكرنا قب أن اهلل خرب أنه مسيع غصري ،اقد أعلمعا أنه
جع اإلنسان مسيعاً غصرياً فقال( :ه أتى على اإلنسان حني من الدهر) إىل قاله( :فجعلعاه مسيعاً غصرياً).

ااهلل احلكم العدل اخربنا نبيعا ‘ أن عيسى غن مرمي يعزل قب قيام الساعة (حكماً عدالً اإماماً مقسطاً) ،ااملقسط
أيلاً اعم من أعامي اهلل (عز اج ) يف خرب أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة _ عن العيب ‘ يف أعامي الرب
(عز اج ) فيه (ااملقسط) اقال يف ىكر الشقاق غني الزاجني( :اإن خضتم شقاق غيعهما فاغعثاا حكما من أهله
احكماً من أهلها) ،فأاقع اعم احلكم على حكمي الشقاق.
ااهلل العدل ،اأمر عباده غالعدل ااإلحسان ،االعيب ‘ قد خرب( :أن املقسطني يف الدنيا على معاغر من نار ،أا من
لؤلؤ يام القيامة) فاعم املقسط قد أاقعه العيب ‘ على غعض أاليائه الذين يعدلان يف حكمهم اأهليهم اما الاا،
ايف خرب "عياض غن محار" :أن العيب ‘ قال (أه اجلعة ثالثة :عضيف متصدق ،اىا علطان مقسط ،ارج

رحيم ،رقيق القلب لك ى قرىب امسلم).
حدثعا أغا ماعى ،قال :ثعا حممد غن عدي قال :ثعا ععيد غن أيب عراغة ،عن قتادة ،عن مطرف ،عن عياض غن
محار اجملاشعي ،قال :مسعت رعال ‘ يقال :قال أغاغكر :اإن كان املقسط اعم من أعامي رغعا (ج اعال)
اغارئعا احلليم (ج رغعا ،امسى اهلل إغراهيم عليه السالم حليماً فقال( :أن إغراهيم حلليم أااه معيب) ،اأعلمعا أن
نبيا حممداً املصطضى ‘ رؤاف رحيم ،فقال يف اصضه{ :حريص عليكم غاملؤمعني رؤاف رحيم} ،ااهلل الشكار
امسى غعض عباده الشكار ،فقال{ :اقلي من عبادي الشكار} فسمى اهلل القلي من عباده الشكار).

ااهلل العلي ،اقال يف مااضع من كتاغه :يذكر نضسه (عز اج ){ :إنه علي حكيم} اقد مسى هبذا االعم كثري من
اآلدميني.
مل نسمع عاملاً ارعاً ،زاهداً فاضالً فقيهاً ،اال جاهالً أنكر على أحد اآلدميني تسمية اغعه علياً اال كره أحد معهم
هذا االعم لآلدميني ،قد دعا العيب ‘ علي غن أيب طالب _ غامسه ،حني اجه إليه فقال :ادع يل علياً).
ااهلل الكبري امجيع املسلمني ياقعان اعم (الكبري) على أشياء ىاات عدد من املخلاقني ،ياقعان اعم (الكبري)
على الشيخ الكبري اعلى الرئيس ،اعلى ك عظيم ،اكثري من احلياان اغريها.
ىكر اهلل قال إخاة ياعف للملك{ :أن له أغا شيخاً كبرياً}.
اقالت اخلثعمية للعيب ‘( :أن فريلة اهلل على عباده أدركت أىب شيخاً كبرياً) فلم يعكر العيب ‘ عليها تسميتها أغاها
كبرياً ،اال قال هلا :إن الكبري اعم (من أعامي) ،اهلل تعاىل( ،ايف قصة شعيب{ :اأغانا شيخ كبري} … .).ارغعا
(عز اج ) الكرمي ،االعيب ‘ قد أاقع اعم الكرمي على مجاعة من األنبياء ،فقال( :أن الكرمي غن الكرمي غن الكرمي:
ياعف غن يعقاب غن إعحاق غن إغراهيم).
اقال (عز اج ){ :فأنبتعا فيها من ك زاج كرمي} فسمى العيب ‘ ك ااحد من هؤالء األنبياء كرمياً.
ااهلل احلكيم ،امسى كتاغه حكيماً ،فقال{ :آمل .تلك آيات الكتاب احلكيم} .اأه القبلة يسمان (لقمان

احلكيم) ،إى اهلل أعلم أنه آتاه احلكمة ،فقال{ :القد آتيعا لقمان احلكمة} اكذلك العلماء يقالان :قال احلكيم
من احلكماء ،ايقالان :فالن حكيم من احلكماء.
ااهلل (ج اعال) الشهيد ،امسى الشهاد الذين يشهدان على احلقاق شهاداً ،فقال{ :ااعتشهداا شهيدين من

رجالكم} ،اقال –أيلاً–{ :فكيف إىا جئعا من ك أمة غشهيد اجئعا غك على هؤالء شهيداً}.
امسى اهلل (عز اج ) مث نبيه املصطضى ‘ امجيع أه الصالة :املقتال :يف عبي اهلل شهيداً ااهلل احلق .قال اهلل (عز
اج ){ :فاحلق ااحلق أقال} ،اقال{ :فتعاىل اهلل امللك احلق} ،اقال (عز اج ){ :اير الذين أاتاا العلم الذي
أنزل إليك من رغك ها احلق} اقال{ :اغاحلق أنزلعاه اغاحلق نزل} اقال{ :االذين آمعاا اعملاا الصاحلات ا

أمعاا مبا نزل على حممد اها احلق من رهبم} اقال{ :اإن الذين آمعاا اتبعاا احلق من رهبم} اقال{ :اليعلم الذين
أاتاا العلم أنه احلق من رغك} اقال{ :امللك يامئذ احلق للرمحن} ،اقال{ :اال يأتانك مبث إال جئعاك غاحلق}
اقال{ :ها الذي أرع رعاله غاهلد ادين احلق} اقال (ج اعال) لعبيه ‘{ :إنا أنزلعا إليك الكتاب غاحلق
لتحكم غني العاس مبا أراك اهلل}.
فك صااب اعدل يف حكم أا فع انطق :فاعم احلق ااقع عليه ،اإن كان اعم احلق امساً من أعامي رغعا (عز
اج ) ال ميعع أحد من أه القبلة –من العلماء من إيقاع اعم احلق على ك عدل اصااب.
ااهلل الاكي  ،كما قال اهلل (عز اج ){ :اها على ك شيء اكي } االعرب ال متانع غيعها من إيقاع اعم (الاكي )
على من يتاك لبعض غين آدم ،االعيب ‘ يف خرب جاغر قد قال له( :اىهب إىل اكيلي خبيرب) ،ايف أخبار فاطمة

غعت قيس يف خماطبتها للعيب ‘ :ملا أعلمته أن زاجهاً طلقها ،قالت :اأمر اكيله أن يعطيين شيئاً ،اأهنا تقالت ما
أعطاها اكي زاجهاً).

ا العجم –أيلاً-ياقعان اعم (الاكي ) على من يتاك لبعض اآلدميني ،كإيقاع العرب عااء.
اأعلم اهلل :أنه ماىل الذين آمعاا ،يف قاله{ :ىلك غأن اهلل ماىل الذين آمعاا اأن الكافرين ال ماىل هلم} اقال (عز
اج ){ :الك جعلعا ماايل مما ترك الاالدان ااألقرغان} ،فأاقع اعم املاايل على العصبة ،اقال العيب ‘ ( :من
كعت مااله فعلي مااله).
اقد أمليت هذه األخبار يف فلائ علي غن أىب طالب _.
اقال ‘ لزيد غن حارثة ملا اشتجر جعضر اعلي غن أىب طالب ازيد غن حارثة يف اغعة محزة :قال لزيد( :أنت أخانا
اماالنا) فأاقع اعم املاىل –أيلاً -على املاىل من أعض  ،كما أاقع اعم املاىل على املاىل من أعلى.
فك معتق قد يقع عليه اعم ماىل ،ايقع على املعتق اعم ماىل.
اقال ‘ يف خرب عائشة (رضى اهلل ععها)( :أميا امرأة نكحت غغري إىن اليها فعكاحها غاط ) ،فقد أاقع اهلل ،مث
رعاله ،مث مجيع العرب ا العجم اعم (املاىل) على غعض املخلاقني ،ااهلل (عز اج ) الايل ،اقد مسى اهلل نبيه ‘
الياً ،فقال{ :إمنا اليكم اهلل ارعاله االذين آمعاا الذين يقيمان الصالة} اآلية.

فسمى اهلل هؤالء املؤمعني –أيلاًً -الذين اصضهم يف اآلية :أالياء ،املؤمعني ،ا أعلمعا –أيلاً -رغعا (عز اج )
أن غعض املؤمعني أالياء غعض يف قاله{ :ااملؤمعان ااملؤمعات غعهم أالياء غعض} .اقال (عز اج ){ :العيب أاىل
غاملؤمعني من أنضسهم}.

ااهلل (ج اعال) احلي ،ااعم احلي قد يقع أيلاً على ك ىي راح ،قب قبض العضس اخراج الراح معه قب
املات ،قال اهلل (تبارك اتعاىل){ :خيرج احلي من امليت اخيرج امليت من احلي} ،ااعم احلي قد يقع –أيلاً–على
املاتان ،قال اهلل تعاىل{ :ااهلل أنزل من السماء ماء فأحيا غه األرض غعد ماهتا} ،اقال اهلل (تعاىل){ :اجعلعا من
املاء ك شيء حي} ،اقال العيب ‘( :من أحيا أرضا ميتة فهي له).
ااهلل الااحد .اك ما له عدد من احلياان ااملاتان ،فاعم الااحد قد يقع على ك ااحد من جعس معه ،إىا عد
قي  :ااحد ،ااثعان ،اثالثة إىل أن يعتهي العدد إىل ما انتهى إليه ،اإىا كان ااحد من ىلك اجلعس قي  :هذا
ااحد ،اكذلك يقال :هذا الااحد :صضته كذا اكذا ،ال متانع العرب يف إيقاع اعم الااحد على (ما) غيعت .ارغعا
(ج اعال) الاايل ،اك من له االية من أمر املسلمني فاعم الاايل ااقع عليه ععد مجيع أه الصالة من العرب.
اخالقعا (ج اعال) التااب ،قال اهلل (عز اج ){ :أن اهلل كان تااغاً رحيماً} .اقد مسى اهلل مجيع من تاب من
الذناب تااغاً ،فقال{ :أن اهلل حيب التااغني احيب املتطهرين} ،امعقال ععد ك مؤمن أن هذا االعم الذي ها
اعم اهلل ،ليس ها على معىن ما مسى اهلل التائبني غه ،ألن اهلل إمنا أخرب أنه حيب التاأغني :أي من الذناب،
ااخلطايا ،اج رغعا اعز أن يكان اعم التااب له على املعىن الذي أخرب أنه حيب التاأغني من املؤمعني.

امعبادنا (ج جالله) الغين ،قال تعاىل{ :ااهلل الغين اأنتم الضقراء} ااعم الغين قد يقع على ك من أغعاه اهلل
(تعاىل) غاملال ،قال (جال اعال ىكره){ :اليستعضف الذين ال جيدان نكاحاً حىت يغعيهم اهلل من فلله} ،اقال:
{إمنا السبي على الذين يستأىنانك اهم أغعياء رضاا غان يكاناا مع اخلاالف} اقال العيب ‘ ععد غعثه معاىاً إىل
اليمن( :اأعلمهم :أن اهلل افرتض عليهم صدقه تؤخذ من أغعيائهم فرتد على فقرائهم).
اقال ضمام غن ثعلبة للعيب ‘( :آاهلل أمرك أن تأخذ الصدقة من أغعيائعا فرتدها على فقرائعا؟ فقال :نعم).
ارغعا (ج اعال) العار ،اقد مسى اهلل غعض خلقه ناراً ،فقال{ :مث ناره كمشكاة فيها مصباح} اقال{ :نار
على نار يهدي اهلل لعاره من يشاء} ،اقال{ :نارهم يسعى غني أيديهم اغأميأهنم ،يقالان رغعا أمتم لعا نارنا}
اقال{ :يام تر املؤمعني ااملؤمعات يسعى نارهم غني أيديهم اغأميأهنم}.
قال أغاغكر :قد كعت خربت معذ دهر طاي أن غعض من كان يدعي العلم ممن كان ال يضهم هذا الباب ،يزعم

أنه غري جائز أن يقرأ{ :اهلل نار السماات ااألرض} اكان يقرأ{ :اهلل نار السمااات ااألرض} فبعثت إليه غعض
أصحايب اقلت له :ما الذي تعكر أن يكان هلل (عز اج ) اعم ،يسمي اهلل غذلك االعم غعض خلقه؟ ،فقد
اجدنا اهلل قد مسى غعض خلقه غأعام هي له أعامي ،اغعثت له غعض ما قد أمليته يف هذا الضص  ،اقلت
للرعال :ق له قد را عن العيب ‘ غاإلععاد الذي ال يدفعه عامل غاألخبار ما يثبت أن اهلل نار السماات
ااألرض ،قلت يف خرب طاااس عن اغن عباس :أن العيب ‘ كان يدعا( :اللهم لك احلمد أنت نار السماات
ااألرض ،امن فيهن ،الك احلمد أنت قيم السماات ااألرض امن فيهن) ،احلديث غتمامه.
قد أمليته يف كتاب الدعاات ايف كتاب الصالة أيلاً ،فرجع الرعال اقال :لست أنكر أن يكان اهلل (تعاىل) ناراً،

كما قد غلغين غعد أنه رجع.
قال أغا غكر :اك من فهم عن اهلل خطاغه :يعلم أن هذه األعامي اليت هي هلل (تعاىل) أعامي ،غني اهلل ىلك يف
كتاغه اعلى لسان نبيه ‘ ،مما قد أاقع تلك األعامي على غعض املخلاقني ،ليس على معىن تشبيه املخلاق
غاخلالق ألن األعامي قد تتضق اختتلف املعاين ،فالعار :اإن كان امساً هلل فقد يقع اعم العار على غعض املخلاقني،
فليس معىن العار الذي ها اعم هلل يف املعىن مث العار الذي ها خلق اهلل.
قال اهلل (ج اعال){ :يهدي اهلل لعاره من يشاء} اأعلم أيلاً أن أله اجلعة ناراً يسعى غني أيديهم اغأميأهنم،
اقد أاقع اهلل اعم العار على معان.

ارغعا (ج اعال) اهلادي ،اقد مسى غعض خلقه هادياً ،فقال (عز اج ) لعبيه{ :إمنا أنت معذر الك قام هاد}،
فسمى نبيه ‘ هادياً ،اإن كان اهلادي امساً هلل (عز اج ).
ااهلل الاارث ،قال اهلل تعاىل{ :اأنت خري الاارثني} اقد مسى اهلل من يرث من امليت ماله (اارثاً) ،فقال (عز
اج ){ :اعلى الاارث مث ىلك} فتضهماا –يا ىاي احلجاما غيعت يف هذا الضص  ،تعلماا اتستيقعاا أن خلالقعا
(عز اج ) أعام قد تقع تلك األعامي على غعض خلقه يف اللضظ ال على املعىن ،على ما قد غيعت يف هذا
الضص من الكتاب ا السعة الغة العرب.

فإن كان علماء اآلثار الذين يصضان اهلل مبا اصف غه نضسه (امبا جاء) اعلى لسان نبيه ‘ مشبهة على ما يزعم
اجلهميه املعطلة ،فك أه القبلة إىا قرؤا كتاب اهلل فآمعاا غه غإقرار غاللسان اتصديق غالقلب ،امساا اهلل هبذه
األعامي –اليت خرب اهلل هبا أهنا له أعامي امساا هؤالء املخلاقني هبذه األعامي اليت مساهم اهلل هبا هم مشبهة.
فعاد مقالتهم هذه تاجب أن على أه التاحيد الكضر غالقرآن ،اترك اإلميان غه ،اتكذيب القرآن غالقلاب،
ااإلنكار غااللسن ،فاقذر هبذا من مذهب ااقبح هبذه الاجاه ععدهم ،عليهم لعائن اهلل ،اعلى من يعكر مجيع ما

اصف اهلل غه نضسه يف حمكم تعزيله ،ا الكضر جبميع ما ثبت عن نبيعا املصطضى  غعق أه العدالة ماصاالً :إليه

يف صضات اخلالق (ج اعال).

(( :)6باب ذكر أخبار رويت عن النبي ):

تأاهلا غعض من مل يتحر العلم على غري تاايلها ،فضنت عاملاً من أه اجله ا الغبااة ،محلهم اجله مبعىن اخلربعلى
القال غالتشبيه( ،ج اعال) عن أن يكان اجه خلق من خلقه مث اجهه ،الذي اصضه اهلل غاجلالل ا اإلكرام،
انضي اهلالك ععه.

 :)35( -1حدثعا الرغيع غن عليمان املرادي ،قال :ثعا شعيب يعين اغن الليث قال :ثعا الليث ،عن حممد غن
عجالن ،عن ععيد غن أيب ععيد املقربي ،عن أيب هريرة _ عن رعال اهلل ‘ أنه قال( :ال يقالن أحدكم ألحد:
قبح اهلل اجهك ،ااجهاً أشبه اجهك ،فإن اهلل خلق آدم على صارته).
 :)36( -2احدثعا الرغيع هبذا اإلععاد عااء ،قال( :إىا ضرب أحدكم فليجتعب الاجه ،فإن اهلل خلق آدم على
صارته).
 :)37( -3حدثعا أغا ماعى ،حممد غن املثىن قال :ثعا حيىي غن ععيد ،عن غن عجالن ،عن ععيد ،عن أيب
هريرة _ عن العيب ‘ قال( :إىا ضرب أحدكم فليتجعب الاجه ،قبح اهلل اجهك ااجه من أشبه اجهك ،فإن اهلل
خلق آدم على صارته).
 :)38( -4احدثعا غعدار قال :ثعا حيىي غن ععيد ،قال حدثين اغن عجالن ،قال :حدثين ععيد غن أيب ععيد
عن أيب هريرة _ قال :قال رعال اهلل ‘( :إىا ضرب أحدكم فليجتعب الاجه ،اال يقالن قبح اهلل اجهك) ،مبث
حديث أيب ماعى.

 :)39( -5حدثعا أغا ماعي ،قال :ثعا حيىي ،عن اغن عجالن ،عن أغيه ،عن أيب هريرة _ قال( :إىا ضرب
أحدكم فيجتعب الاجه).
قال أغاغكر :ليس يف خرب اغن عجالن أكثر من هذا
 :)40( -6حدثعا نصر غن علي اجلهلمي ،قال :أخربين أيب ،قال :ثعا املثىن غن ععيد ،عن قتادة ،عن أيب
أياب –اها األزدي عبد امللك غن مالك املراغي ،عن أيب هريرة _ ،عن رعال اهلل ‘ قال( :إىا قات أحدكم
فيجتعب الاجه ،فإن اهلل خلق آدم على صارته).
قال أغاغكر :تاهم غعض من مل يتحر العلم أن قاله( :على صارته) يريد صارة الرمحن (عز رغعا اج ) عن أن
يكان هذا معىن اخلرب ،غ معىن قاله( :خلق آدم على صارته) :اهلاء يف هذا املاضع كعاية عن اعم امللراب،
ااملشتام ،أراد ‘ أن اهلل خلق آدم على صارة هذا امللراب ،الذي أمر اللارب غاجتعاب اجهه غاللرب ،االذي
قبح اجهه ،فزجر ‘ أن يقال( :ااجه من أشبه اجهك ،ألن اجه آدم شبيه اجاه غعيه ،فإىا قال الشامت لبعض غين
آدم :قبح اهلل اجهك ااجه من أشبه اجهك ،كان مقبحاً اجه آدم (صلاات اهلل عليه اعالمه) ،الذي اجاه غعيه
شبيهة غاجه أغيهم ،فتضهماا –رمحكم اهلل -معىن اخلرب ،ال تغلطاا اال تغالطاا فتللاا عن عااء السبي  ،احتملاا
على القال غالتشبيه الذي ها ضالل.
 :)41( -7اقد رايت يف حنا هذا لضظة أغمض يعين من اللضظة اليت ىكرناها يف خرب أيب هريرة اها ما حدثعا
(غه) ياعف غن ماعى قال :ثعا جرير عن األعمش عن حبيب غن أيب ثاغت ،عن عطاء غن أيب رغاح عن اغن
عمر :قال :قال رعال اهلل ‘( :ال تقبحاا الاجه فإن اغن آدم خلق على صارة الرمحن).
 :)42( -8ارا الثاري هذا اخلرب مرعالً ،غري مسعد ،حدثعا أغا ماعى ،حممد غن املثين ،قال :ثعا عبدالرمحن

غن مهدي ،قال :ثعا عضيان عن حبيب غن أيب ثاغت ،عن عطاء :قال :قال رعال اهلل ‘( :ال يقبح الاجه فإن اغن
آدم خلق على صارة الرمحن).
قال أغاغكر :اقد افتنت هبذه اللضظة اليت يف خرب عطاء ،عامل ممن مل يتحر العلم ،اتامهاا أن أضافة الصارة إىل
الرمحن يف هذا اخلرب من أضافة صضات الذات ،فغلطاا يف هذا غلطاً غيعاً ،اقال مقالة شعيعة ،ملاهية لقال
املشبهة ،أعاىنا اهلل اك املسلمني من قاهلم.
االذي ععدي –يف تااي هذا اخلرب -أن صح من جهة العق ماصاالً :فإن يف اخلرب علالً ثالثاً:
 إحداهن :أن الثاري قد خالف األعمش يف إععاده فأرع الثاري امل يق :عن اغن عمر.
 االثانية :أن األعمش مدلس ،مل يذكر أنه مسعه من حبيب غن أيب ثاغت.

 االثالثة :أن حبيب غن أيب ثاغت :أيلاً مدلس ،مل يعلم أنه مسعه من عطاء مسعت إعحاق غن إغراهيم

غن حبيب غن الشهيد يقال :ثعا أغاغكر غن عياش عن األعمش قال :قال حبيب غن أيب ثاغت :لا
حدثين رج ععك حبديث مل أغال أن أرايه ععك ،يريد مل أغال أن أدلسه.
قال أغاغكر :امث هذا اخلرب ،ال يكاد حيتج غه علماؤنا من أه األثر ،ال عيما :إىا كان اخلرب يف مث هذا

اجلعس ،فيما ياجب العلم لا ثبت ،ال فيما ياجب العم مبا قد يستدل على صحته اثباته غدالئ من نظر،
اتشبيه ،امتثي غغريه من ععن العيب ‘ من طريق األحكام االضقه.
فإن صح هذا اخلرب مسعداً غأن يكان األعمش قد مسعه من حبيب غن أيب ثاغت ،احبيب قد مسعه من عطاء غن
أيب رغاح ،اصح أنه عن اغن عمر –على ما رااه األعمش فمعىن هذا اخلرب ععدنا أن أضافة الصارة إىل الرمحن يف
هذا اخلرب إمنا ها من أضافة اخللق إليه.
ألن اخللق يلاف إىل الرمحن إى اهلل خلقه ،اكذلك الصارة تلاف إىل الرمحن ،ألن اهلل صارها ،أمل تسمع قاله –
عز اج { :-هذا خلق اهلل فأراين ماىا خلق الذين من دانه} ،فأضاف اهلل اخللق إىل نضسه ،إى اهلل تاىل خلقه،
اكذلك قال اهلل –عز اج {-هذه ناقة اهلل لكم آية} ،فأضاف اهلل العاقة إىل نضسه ،اقال{ :تأك يف أرض
اهلل} اقال{ :أمل تكن أرض اهلل ااععة فتهاجراا فيها} ،قال{ :إن األرض هلل يارثها من يشاء من عباده}.
فأضاف اهلل األرض إىل نضسه ،إى اهلل تاىل خلقها فبسطها ،اقال( :فطرة اهلل اليت فطر العاس عليها) ،فأضاف اهلل
الضطرة إىل نضسه إى اهلل فطر العاس عليها ،فما أضاف اهلل إىل نضسه على مععيني:
أحدمها :إضافة الذات.
ااآلخر :إضافة اخللق.
فتضهماا هذين املععيني ،ال تغالطاا .فمعىن اخلرب إن صح من طريق العق مسعداً ،فإن اغن آدم :خلق على الصاره
اليت خلقها الرمحن ،حني صار آدم ،مث نضخ فيه الراح ،قال اهلل (ج اعال){ :القد خلقعاكم مث صارناكم}
االدلي على صحة هذا التأاي :
 :)43( -9أن أغا ماعى ،حممد غن املثىن قال :ثعا أغا عامر عبدامللك غن عمرا قال:
(ثعا املغريه –اها اغن عبدالرمحن ،عن أيب الزناد عن ماعى غن أيب عثمان عن أغيه عن أيب هريرة عن العيب ‘ قال:
(خلق اهلل آدم على صارته ،اطاله عتان ىراعاً).
 :)44( -10حدثعا عبدالرمحن غن غشر غن احلكم قال :ثعا عبد الرزاق ،قال ثعا معمر عن مهام غن معبه ،قال:
هذا ما حدثعا غه أغا هريرة عن حممد رعال اهلل ‘ ،فذكر أحاديث ،اقال( … :قال) رعال اهلل ‘( :خلق اهلل
آدم على صارته ،طاله عتان ىراعاً ،فلما خلقه ،قال اىهب فسلم على أالئك العضر ،اهم نضر من املالئكه

جلاس ،فامسع ما جييبانك ،اإهنا حتيتك احتية ىريتك ،قال فذهب فقال :السالم عليكم فقالاا السالم عليكم
ارمحة اهلل ،فزاداه ارمحة اهلل ،قال فك من يدخ اجلعه على صارة آدم طاله عتان ىراعاً ،فلم يزل اخللق يعقص

حىت اآلن).
قال أغاغكر :فصارة آدم عتان ىراعاً ،اليت أخرب العيب ‘ أن آدم ‘ خلق عليها ،ال على ما تاهم غعض من مل
يتحر العلم ،فظن أن قاله (على صارته) :صارة الرمحن ،صضة من صضات ىاته ،ج اعال عن أن ياصف غاملاتان
ااألغشار ،قد نزه اهلل نضسه اقدس عن صضات املخلاقني ،فقال{ :ليس كمثله شيء اها السميع البصري} اها
كما اصف نضسه يف كتاغه على لسان نبيه ،ال كصضات املخلاقني من احلياان ،اال من املاتان ،كما شبه اجلهمية
معبادهم غاملاتان ،اال كما شبه الغالية من الراافض معبادهم غبين آدم ،قبح اهلل هذين القالني اقائلهما.
 :)45( -11حدثعا أمحد غن معيع ،احمماد غن خداش ،قال :ثعا أغا ععد الصاغاين ،قال :ثعا أغا جعضر الرازي،
عن الرغيع غن أنس ،عن أيب العليه ،عن أيب غن كعب ،أن الشركني قالاا :لرعال اهلل ‘ :انسب لعا رغك ،فأنزل اهلل
(عز اج ){ :ق ها أحد اهلل الصمد مل يلد امل يالد امل يكن له كضااً أحد} ،قال :امل يكن له شبيه اال عدل،
اليس كمثله شيء ،اقال حمماد غن خداش يف حديثه( :الصمد مل يلد امل يالد ،ألنه ليس شيء يالد إال
عيمات ،اليس شيء ميات إال عيارث ،اإن اهلل ال ميات اال يارث).
االباقي :مث لضظ أمحد غن معيع عااء.
(( :)7باب :ذكر إثبات العين هلل (جل وعال)):

على ما ثبته اخلالق البارئ لعضسه يف حمكم تعزيله ،اعلى لسان نبيه ‘ ،قال اهلل (عز اج ) لعبيه ناح صلاات اهلل
عليه( :ااصعع الضلك غاعيععا ااحيعا) ،اقال (ج اعال){ :جتري غأعيععا} ،اقال (عز اج ) يف ىكر ماعى:
{األقيت عليك حمبة مين التصعع على عيين} ،اقال{ :ااصرب حلكم رغك فإنك غأعيععا}.
فااجب على ك مؤمن أن يثبت خلالقه اغارئه ما ثبت اخلالق البارئ لعضسه ،من العني ،اغري مؤمن :من يعضي عن
اهلل تبارك اتعاىل ما قد ثبته اهلل يف حمكم تعزيله ،غبيان العيب ‘ الذي جعله اهلل مبيعاً ععه( ،عز اج ) ،يف قاله:
{اأنزلعا إليك الذكر لتبني للعاس ما نزل إليهم} ،فبني العيب ‘ أن هلل عيعني ،فكان غيان ماافقا لبيان حمكم
التعزي  ،الذي ها مسطار غني الدفتني ،مقراء يف احملاريب االكتاتيب.
 :)46( -1حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عبداهلل غن يزيد املقر قال :ثعا حرملة غن عمران التجييب ،عن أيب
يانس عليم جبري–ماىل أيب هريرة عن أيب هريرة _ أنه قال يف هذه اآليه{ :إن اهلل يأمركم أن تؤداا األمانات إىل

أهلها ،اإىا حكمتم غني العاس أن حتكماا غالعدل ،أن اهلل نعما يعظكم غه ،أن اهلل كان مسيعاً غصرياً}.

رأيت رعال اهلل صلى اهلل ‘ يلع إهبامه على أىنه اإصبعه اليت (تليها) على عيعه ،قال أغا هريرة _( :رأيت رعال
اهلل ‘ يضع ىلك).
 :)47( -2حدثعا حممد ،قال :ثعا عبداهلل ،غن يزيد املر  ،قال :ثعا أيب ،قال:ثعا حرمة عن عمران ،قال :حدثين
أغا يانس قال :مسعت أغا هريرة يقرأ هذه اآلية{ :ان اهلل يأمركم أن تؤداا األمانات إىل أهلها} قرأ إىل قاله:
{مسيعاً غصرياً} فيلع إهبامه على أىنه االيت تليها على عيعه ،ايقال :هكذا مسعت رعال اهلل ‘ يقرؤها ايلع

أصبعيه).
قال أغاغكر :أماله إعحق غن ماعى غن عبداهلل غن يزيد غن حصن اخلطمي األنصاري ،على مجاعة من أصحاغعا،
اأنا حاضر اجمللس فكتبته خبطي ،إال أين خائف أن أكان أخذت غعض األلضاظ عن املستلمي.
 :)48( -3إمالء عليعا عن أنس غن عياض قال :حدثين عبيداهلل غن عمر (قال حدثين نافع ماىل عبداهلل غن
عمر) عن عبداهلل غن عمر( :أن رعال اهلل ‘ قال إن اهلل ليس غأعار ،إال أن املسيح الدجال أعار ،عني اليمىن،
كأهنا ععبه طافية).
 :)49( -4حدثعا حيىي غن حكيم قال :ثعا عبدالاهاب ،غن عبداحلميد الثقضي قال :ثعا عبيداهلل ،عن نافع ،عن
اغن عمر( :أن الرعال اهلل ‘ :ىكر املسيح الدجال غني ظهراين العاس ،فقال :يا أيها العاس أن رغكم ليس غأعار،
الكن املسيح الدجال أعار عيعه اليمىن كأهنا ععبه طافية).
 :)50( -5حدثعا احلسن غن قزعة غن عبيد اهلامشي ،قال :عاصم غن هالك يعين البارقي ،قال :ثعا أياب ،عن
نافع عن عبداهلل قال :قال رعال اهلل ‘( :أال إن اهلل ليس غأعار) ،إال اإن املسيح الدجال أعار ،عيعه اليمىن
كأهنا ععبه طافية).
 :)51( -6حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حممد غن جعضر ،قال :ثعا شعبة ،عن مساك ،عن عكرمة ،عن اغن
عباس ،عن العيب  أنه قال( :الدجال ها أعار هجان ،أشبه العاس غعبد العز غن قطن ،فأما هلك اهللك فإن
رغكم ليس غأعار).
قال حممد غن جعضر :قال شعبة( :فحدثت غه قتادة ،فحدث حنااً من هذا).

 :)52( -7حدثعا حممد غن غشار قال :ثعا أغا عامر ،قال :ثعا إغراهيم –اها اغن طهمان عن أيب الزغري عن
جاغر ،عن العيب  قال( :خيرج الدجال يف خضه من الزمان ،فذكر احلديث غطاله ،ا قال :يأيت العاس فيقال :أنا
رغكم ،اها أعار ،اإن ليس غأعار).
 :)53( -8حدثعا أمحد غن عبدالرمحن غن اهب قال :ثعا عمي ،قال :حدثين خمرمة غن غكري غن عبداهلل غن

األشيخ ،عن أغيه ،عن عراة غن الزغري قال( :قالت أم علمه زاج العيب  ىكرت املسيح الدجال ليلة ،فلم يأتين

العام ،فلما أصبحت دخلت على رعال اهلل  فأخربته ،فقال :التضعلي ،فانه أن خيرج اأنا حي يكضيكماه اهلل
يب ،اإن خيرج غعد أن امات يكضكماه اهلل غالصاحلني ،مث قال :ما نيب إال اقد حذر أمته الدجال ،اإين
أحذركماه ،أنه أعار ،اإن اهلل ليس غأعار ،اإن اهلل ليس غأعار ،أنه ميشي يف األرض ،اإن األرض االسماء هلل،
إال أن املسيح عيعه اليمىن كأهنا ععبة طافية).
قال أغاغكر :هذا غاب طاي  ،خرجته يف كتاب الضنت ،يف قصة الدجال.
 :)54( -9حدثعا عبدالقداس ،غن حممد غن شعيب ،قال :ثعا عمي( ،عمر غن) صاحل غن عبد الكبري ،قال:

حدثين عمي ،أغاغكر غن شعيب ،عن أغيه ،عن أنس غن مالك قال :قال رعال اهلل ( :أنذركم الدجال ،أما أنه

أعار عني اليمىن ،اإن رغكم ليس غأعار ،مكتاب غني عيعيه :ك ف ر .يقرءاه ك مؤمن (يقرأ ،اك مؤمن
اليقرأ.).
(( :)8باب إثبات السمع والرؤيه هلل (جل وعل)):

الذي ها كما اصف نضسه :مسيع غصري ،امن كان معبادهم غريمسيع غصري ،قال اهلل تعاىل( :لقد مسع اهلل قال
الذين قالاا إن اهلل فقري احنن أغعياء)( ،اقال (عز اج ) يف قصة اجملادلة( :قد مسع اهلل قال اليت جتادلك يف زاجهاً
اتشتكي إىل اهلل  ..اآلية).
قال أغاغكر( :قد كعت أمليت يف كتاب الظهار خرب عائشه ~( :عبحان ريب احبمده ،اعع مسعه األصاات ،إن

اجملادله تشكا إىل العيب  فيخضى علي غعض كالمها ،فأنزل اهلل( :قد مسع اهلل قال اليت جتادلك يف زاجها

اتشتكي إىل اهلل)) ،اقال (عز اج )( :أم حيسبان أنا ال نسمع عرهم اجناهم) اآليه.
اقد أعلمعا رغعا –اخلالق البارئ أنه يسمع قال من كذب على اهلل ازعم أن اهلل فقري ،فكذهبم اهلل يف مقالتهم
تلك ،فرد اهلل ىلك عليهم ،اخرب أنه الغين اهم الضقراء ،اأعلم عباده املؤمعني أنه السميع البصري ،فكذلك خرب

املؤمعني :أنه قد مسع قال اجملادلة احتاار العيب  ااجملادلة ،اخربت الصديقة غعت الصديق ~ أنه خيضى عليها

غعض كالم اجملادلة مع قرهبا معها فسبحت خالقها الذي اعع مسعه األصاات ،اقالت( :عبحان من اعع مسعه
األصاات) ،فسمع اهلل (ج اعال) كالم اجملادلة ،اها فاق عبع مساات مستا على عرشه اقد خضي غعض

كالمها على من حلرها اقرب معها ،اقال (عز اج ) لكليمه ماعى اأخيه اغن أمه هاران ،يؤمعهما فرعان،
حني خافا أن يضرط عليهما أا أن يطغى( :إنين معكما أمسع اأر ) ،فأعلم الرمحن (ج اعال) أنه مسع خماطبة
كليمه ماعى اأخيه هاران (عليهما السالم) اما جييبهما غه فرعان ،اأعلم أنه ير ما يكان من ك معهم ،اقال
(ج اعال)( :عبحان الذي أعر غعبده (ليالً من املسجد احلرام) إىل قاله( :السميع البصري).
اقال يف عارة حم املؤمن( :فاعتعذ غاهلل إنه ها السميع البصري) .ااعتقصاء ىكر قاله :السميع البصري ،يطال
غذكر مجيعه الكتاب.
اقال (عز اج ) –لكليمه ماعى األخيه هاران صلاات اهلل عليهما( :كال فاىهب غآياتعا إنا معكم مستمعان)،
فأعلم (ج اعال) عباده املؤمعني أنه ها كان يسمع ما يقال لكليمه ماعى اأخيه.
اهذا من اجلعس الذي أقال :اعتماع اخلالق ليس كاعتماع املخلاق .قد أمر اهلل –أيلاً -ماعى ‘ أن يستمع ملا

ياحى فقال:
(فاعتمع ملا ياحى) ،فلضظ االعتماعني ااحد ،مععامها خمتلف ،ألن اعتماع اخلالق غري اعتماع املخلاقني ،عز رغعا
اج عن أن يشبهه شيء من خلقه ،اج عن أن يكان فع أحد من خلقه شبيها غضعله( ،عز اج )،
اقال اهلل (عز اج ) (اق اعملاا فسري اهلل عملكم ارعاله ااملؤمعان) اليس رؤية اهلل –أعمال من ىكر عملهم
يف هذه اآليةكرؤية رعال اهلل ااملؤمعني( ،اإن كان اعم الرؤية يقع على رؤية اهلل أعماهلم اعلى رؤية رعال اهلل،
ارؤية املؤمعني).
(قال أغاغكر) :اتدغراا –أيها العلماء امقتبسا العلم ،خماطبة خلي الرمحن أغاه ،اتاغيخه إياه لعبادته من كان
يعبد ،تعقلاا تافيق خالقعا (ج اعال) صحة مذهبعا ،اغطالن مذهب خمالضيعا من اجلهمية املعطلة.

قال خلي الرمحن –صلاات اهلل اعالمه عليه ألغيه( :مل تعبد ما ال يسمع اال يبصر اال يغين ععك شيئاً) ،أفليس
من احملال –يا ىا احلجا أن يقال خلي الرمحن ألغيه آزر( :مل تعبد ما ال تسمع اال يبصر) ايعيبه غعبادة ما ال
يسمع اال يبصر ،مث يدعاه إىل عبادة من ال يسمع اال يبصر ،كاألصعام اليت هي من املاتان ال من احلياان أيلاً،
فكيف يكان رغعا اخلالق البارئ السميع البصري كما يصضه هؤالء اجلهال املعطلة؟ عز غعا اج عن أن يكان غري
مسيع اال غصري (فها كعاغد األاثان ااألصعام ال يسمع اال يبصر) أا كعاغد األنعام ،أمل غسمعاا قال خالقعا
اغارئعا( :أفأنت تكان عليه اكيال .أم حتسب أن أكثرهم يسمعان أا يعقلان أن هم كاآلنعام) اآلية.
فأعلمعا (عز اج ) أن من ال يسمع اال يعق  :كاألنعام ،غ هم أض عبيالً.
(( :)9باب البيان من سنن النبي :)
على تثبيت السمع االبصر هلل ،ماافقا ملا يكان من كتاب رغعا ،إى عععه  إىا ثبتت غعق العدل ماصاال إليه ال
تكان أغداً إال ماافقة لكتاب اهلل ،حاشا هلل أن يكان شيء معها أغداً خمالف لكتاب اهلل أا لشيء معه فمن ادعى

من اجلهلة أن شيئاً من ععن العيب  إىا ثبت من جهة العق خمالف لشيء من كتاب اهلل ،فأنا اللامن غتثبيت
صحة مذهبعا على ما أغاح غه معذ أكثر من أرغعني ععة.

 :)55( -1حدثعا أمحد غن عبدالرمحن غن اهب :قال :ثعا عمي ،قال :حدثين يانس غن يزيد ،عن اغن شهاب،
قال :حدثين عراة غن الزغري " أن عائشة ~ زاج العيب  حدثته أهنا قال لرعال اهلل  " :ه أيت عليك يام كان
أشد من يام أحد؟ فقال :لقيت من قامك ،اكان أشد مالقيت معهم يام العقبة إى عرضت نضسي علي اغن عبد
يالي غن عبد كالل ،فلم حيبين إىل ما أردت ،فانطلقت اأنا مهمام على اجهي ،فلم أعتضق إال اأنا غقرن
الثعالب ،فرفعت رأعي فإىاغسحاغة قد أظلتين ،فعظرت فإىا فيها جربي ‘ فعاداين فقال :يا حممد :أن اهلل (عز
اج ) قد مسع قال قامك لك اأنا ملك اجلبال ،اقد غعثين رغك إليك لتأمرين امرك ،امبا شئت ،أن شئت أن
أطبق عليهم األخشبني فعلت ،فقال له رعال اهلل  :غ أرجا أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبداهلل ،ال يشرك غه
شيئاً.
 :)56( -2حدثعا إعحاق غن إغراهيم غن حبيب غن الشهيد ،قال :ثعا املعتمر قال :مسعت أيب يقال :ثعا أغا
عثمان عن أيب ماعى.
( :).....اثعا :حممد غن غشار ااحلسني غن احلسن اغريمها ،قاال :قال غعدار ثعا ،اقال احلسني ،أخربنا مرحام
العطار ،قال :ثعا أغا نعامة السعدي ،عن أيب عثمان العهد  ،عن أيب ماعى األشعر  ،اهذا حديث مرحام،

قال " :كعت مع رعال اهلل  يف غزاة ،فلما أقبلعا اأشرفعا على املديعة كرب العاس تكبرية رفعاا هبا أصااهتم فقال:
رعال اهلل " :أن رغكم ليس غأصم اال غائب " ،اقال املعتمر يف حديثه" :فقال رعال اهلل  :أنكم ال تدعان
أصم اال غائباً".
 :)57( -3حدثعا علم غن جعادة ،قال :ثعا أغا معااية ،قال :ثعا عاصم عن أيب عثمان عن أيب ماعى... ،
فذكر احلديث اقال :فقال رعال اهلل " :أيها العاس :إنكم ال تدعان أصم اال غائبا إمنا تدعان مسيعا قريباً".
خرجت طرق هذا اخلرب يف كتاب :الذكر االتسبيح.
قال أغاغكر :فامسعاا يا ىاي احلجا ما نقال يف هذا الباب انذكر هبت اجلهمية ازارهم ،اكذهبم على علماء أه
اآلثار ارميهم خيار اخللق غعد األنبياء مبا اهلل قد نزههم ععه ،اغرأهم معه ،غتزاير اجلهمية على علمائعا (أهنم
مشبهة ،فامسعاا ما أقال اأغني من مذاهب علمائعا) ،تعلماا اتستيقعاا غتافيق خالقعا أن هؤالء املعطلة يبهتان
العلماء ايرماهنم مبا اهلل نزههم ععه.

حنن نقال :لرغعا اخلالق عيعان يبصر هبما ما حتت الثر احتت األرض الساغعة السضلى ،اما يف السماات العلى،
اما غيعهما من صغري اكبري ،ال خيضى على خالقعا خافية يف السماات السبع ااألرضني السبع ،اال مما غيعهم اال
فاقهم ،اال أعض معهن ال يغيب عن غصره من ىلك شيء ،ير ما يف جاف البحار اجلجها كما ير عرشه
الذي ها مستا عليه.
اغعا آدم اإن كانت هلم عيان يبصران هبا فإهنم إمنا يران ما قرب من أغصارهم ،مما ال حجاب اال عرت غني املرئي
اغني أغصارهم ،اما يبعد معهم اإن كان يقع اعم القرب عليه يف غعض األحاال ،ألن العرب اليت خاطبعا غلغتها
قد تقال :قرية كذا معا قريبة اغلدة كذا قريبة معا امن غلدنا ،امعزل فالن قريب معا .اإن كان غني البلدين اغني
القريتني اغني املعزلني فراعخ.
االبصري من غىن آدم ال يدرك غبصره شخص آخر ،من غين آدم ،اغيعهما فرعخان فأكثر ،اكذلك ال ير أحد من
اآلدميني ما حتت األرض إىا كان فاق املرئي من األرض االرتاب قدر أمنلة ،أا أق معها غقدر ما يغطي ايااري
الشيء( ،اكذلك ال يدرك غصره إىا كان غيعهما حجاب من حائط أا ثاب ،صضيق أا غريمها مما يسرت الشيء)
عن عنب العاظر ،فكيف يكان يا ىاي احلجا مبها من يصف عني اهلل مبا ىكرنا ،اأعني غين آدم مبا اصضعا.
انزيد شرحاً اغياناً :نقال :عني اهلل (عز اج ) قدمية ،مل تزل ،غاقية ،اال تزال حمكام هلا غالبقاء ،معضي ععها

اهلالك ،االضعاء ،اعيان غين آدم حمدثة خملاقة ،كانت عدماً غري مكانة اهلل اخلقها غكالمه الذي ها :صضة من
صضات ىاته ،اقد قلى اهلل اقدر أن عيان غين آدم تصري إىل غالء ،عن قلي ااهلل نسأل خري ىلك املصري اقد
يعمي اهلل عيان كثري من اآلدميني فيذهب غأغصارها قب نزال املعايا هبم ،الع كثرياً من أغصار اآلدميني قد علط

خالقعا عليها ديدان األرض حىت تأكلها اتضعيها غعد نزال املعية هبم ،مث يعشئها اهلل غعد ،فيصيبها ما قد ىكرنا
قب يف ىكر الاجه( ،فما الذي يشبه يا ىا احلجا عني اهلل اليت هي ماصافة مبا ىكرنا عيان غين آدم اليت
اصضعاها غعد)؟
الست أحسب :لا قي لبصري -ال آفة غبصره اال علة غعيعه ،اال نقص ،غ ها أعني ،أكح  ،أعاد احلدق،

شديد غياض العيعني أهدب األشضار :عيعك كعني فالن ،الذي ها :صغري العني ،أزرق ،أمحر غياض العيعني ،قد
تعاثرت أشضاره ،اعقطت ،أا كان أخضش العني ،أزرق ،أمحر غياض شحمها ،ير املاصاف األال :الشخص من
غعيد ،اال ير الثاين مث ىلك الشخص من قدر عشر ما ير األال ،لعلة يف غصره ،أا نقص يف عيعه ،إال
غلب من هذا اأنف معه ،فلعله خيرج إىل القائ له ىلك إىل املكراه من الشتم ااألى .
الست أحسب عاقالً يسمع هذا املشبه عيين أحدمها غعيين اآلخر ،إال اها يكذب هذا املشبه عني أحدمها غعني
اآلخر ،ايرميه غالعته ،ااخلب ااجلعان ،ايقال له :لا كعت عاقالً جيري عليك القلم :مل تشبه عيين أحدمها غعيين
اآلخر .اإن كانا مجيعاً يسميان غصريين ،إى ليسا غأعميني ،ايقال :لك ااحد معهما عيعان يبصر هبما ،فكيف

لا قي له :عيعك كعني اخلعزير ،االقرد ،االدب ،االكلب ،أا غريها من السباع ،أا هاام األرض ،االبهائم ،فتدغراا

–يا ىا األلباب -أغني عيين خالقعا األزيل ،الدائم الباقي ،الذي مل يزل اال يزال ،اغني عيين اإلنسان من الضرقان
أكثر أا مما غني أعني غين آدم اغني عيان ما ىكرنا؟
تعلماا (اتستيقعاا أن من مسى علماءنا مشبهة) غري عامل غلغة العرب ،اال يضهم العلم ،إى مل حيز تشبيه أعني غين
آدم غعيان) املخلاقني ،من السباع االبهائم ،ااهلاام ،اكلها هلا عيان يبصران هبا ،اعيان مجيعهم حمدثة خملاقة،
خلقها اهلل غعد أن كانت عدما ،اكلها تصري إىل فعاء اغلى ،اغري جائز إعقاط اعم العيان ااألغصار عن شيء
معها ،فكيف حي ملسلم لا كانت اجلهمية من املسلمني أن يرماا من {يثبت هلل عيعا غالتشبيه( ،فلا كان ك ما
اقع} عليه االعم كان مشبها ملا يقع عليه ىلك االعم) ،مل حيز قراءة كتاب اهلل ،ااجب حما ك آية غني الدقتني
فيها ىكر نقس اهلل ،أا عيعه ،أا يده ،الاجب الكضر غك ما يف كتاب اهلل (عز اج ) من ىكر صضات الرب،
كما جيب الكضر غتشبيه اخلالق غاملخلاق ،إال :أن القام جهلة ،ال يضهمان العلم ،اال حيسعان لغة العرب،
فيللان ايللان.
ااهلل نسأل العصمة االتافيق االرشاد يف ك ما نقال اندعا إليه.
( :)10باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ (جل وعال)):
االبيان :أن اهلل (تعاىل) له يدان ،كما أعلمعا قي حمكم تعزيله أنه خلق آدم ‘ غيديه.
قال (عز اج ) إلغليس( :ما مععك أن تسجد ملا خلقت غيدي).
اقاجل اعال تكذيبا لليهاد حني قالاا( :يد اهلل مغلالة) فكذهبم يف مقالتهم ،اقال :غ يداه مبساطتان يعضق
كيف يشاء).
اأعلمعا أن األرض مجيعاً قبلته يام القيامة ،االسماات مطايات غيميعه ا (يد اهلل فاق أيديهم) اقال( :فسبحان
الذي ملكات ك شيء اإليه ترجعان)
اقال( :تعز من تشاء اتذل من تشاء غيدك اخلري انك على ك شيء قدير) اقال( :أا مل يراا أنا خلقعا هلم مما
عملت أيديعا أنعاماً).
(( :)11باب ذكر البيان من سنة النبي ‘):
على إثبات يد اللهح اعال مافقا ملا تلانا من تعزي رغعا ال خمالضاً.
قد نزه اهلل نبيه ،اأعلى درجته ،ارفع قدره عن أن يقال إال ما ها ماافق ملا أنزل اهلل عليه من احيه.
 : )58( -1حدثعا أمحد غن عبدة الليب ،قال؛ ثعا محاد غن زيد عن مطر الاارق ،عن عبداهلل غن غريدة ،عن
حيىي غن يعمر ،قال( :ملا تكلم معبد اجلهين قي القدر …) فذكر احلديث غطاله ،قد أمليته يف كتاب اإلميان.
ايف اخلرب؛ قال عبداهلل غن عمر :حدثين عمر غن اخلطاب :أن رعال اهلل ‘ (التقى آدم اماعى ،فقال ماعى:
أنت الذي خلقك اهلل غيده ،اأعجد لك مالئكته انضخ فيك من راحه ،أمرك غأمره فعصيته ،فأخرجتعا من اجلعة.

فقال له آدم :قد آتاك اهلل التاراه ،فه اجدت فيها كتبت على الذنب قب أن أعمله .قال :نعم.
قال :فحج آدم ماعى فحج ‘آدم ماعى عليهما السالم).
 :)59( -2حدثعا عبداهلل غن حممد الزهري ،قال :ثعا عضيان قال :ثعا أغا الزناد ،عن األعرج ،عن أيب هريرة -
_ :-أن العيب ‘ :قال" :احتج آدم اماعى عليهما السالم ،فقال ماعى :يا آدم :أنت أغانا ،خيبتعا اأخرجتعا من
اجلعة فقال آدم :يا ماعى اصطضاك اهلل غكالمه ،اخط لك التاراة غيده ،أتلامين على أمر قدره اهلل علي قب أن
خيلقين غأرغعني ععة ،فحج آدم ماعى ،فحج آدم ماعى عليهما السالم".
 :)60( -3حدثعا عمرا غن علي ،قال :ثعا املعتمر قال حممد غن عمرا ،عن أيب علمة عن أيب هريرة _ ،قال:
رعال اهلل ‘( :احتج آدم اماعى عليهما السالم …) فذكر عمرا احلديث.
 :)61( -4حدثعا عمرا ،قال :ثعا حيىي غن ععيد ،قال .ثعا حممد غن عمرا ،قال ثعا أغا علمة ،عن أيب هريرة _
قال حدثعا عمرا ،قال :ثعا أغا علمة ،عن أيب هريرة _ قال :قال رعال اهلل ‘.
(…) :اثعا عمرا غن مرة ،احلديث.
(…) :اثعا حيىي غن حكيم ،قال :ثعا عبد الاهاب ،قال ثعا حممد غن عمرا ،فذكر احلديث حناه.
:)62( -5حدثعا أمحد غن ثاغت اجلحدري ،قال :ثعا صضاان يعين غن عيسى -قال :ثعا احلرث غن عبدالرمحن،
قال :أخربين يزيد غن هرمز عن أيب هريرة _ ،قال :قال رعال اهلل ‘( :احتج آدم اماعى عليهما السالم ،فقال
ماعى :أنت آدم ،خلقك اهلل غيده) فذكر احلديث غطاله ،قد أمليته يف كتاب (القدر).
(…) :حدثعا أمحد غن ثاغت ،قال :ثعا صضاان عن احلرث( ،قال :أخربين عبدالرمحن غن هرمز األعرج ،عن أيب
هريرة مث هذا احلديث) مل يزد امل يعقص.
 :)63( -6حدثعا حممد غن غشار ،اأغا ماعى قاال :ثعا حيىي قال :غعدار  :ثعا حممد غن عمرا  ،اقال :أغا
ماعى عن حممد غن عمرا ،قال :ثعا أغا علمة عن أيب هريرة _ ،قال :قال رعال اهلل ‘( :احتج آدم اماعى
فقال له ماعى :أنت آدم الذي خلقك اهلل غيده انضخ فيك من راحه ،اأعكعه جعته) فذكر احلديث غطاله.
 )64( -7حدثعا ياعف غن ماعى  ،قال :ثعا جرير عن األعمش عن أيب صاحل ،عن أيب هريرة _ قال رعال
اهلل ‘( :احتج آدم اماعى فقال ماعى :يا آدم :أنت خلقك اهلل غيده ،انضخ فيك من راحه) اىكر احلديث
غطاله.

( :)....حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حيىي غن محاد ،قال :ثعا أغا عاانه ،عن عليمان اها األعمش هبذا
اإلععاد مثله .
قال أغاغكر( :هذا الباب قد أمليته غتمامه يف كتاب القدر .قال أغاغكر :فكليم اهلل خاطب آدم عليهما السالم-
أن اهلل خلقه غيده انضخ فيه من راحه ،على ما ها حمضاظ غني الدفتني من إعالم اهلل (ج اعال) عباده املؤمعني:
أنه خلق آدم ‘ غيده.
(( :)12باب ذكر قصة ثابتة في إثبات يد اهلل جل ثناؤه).
غسعة صحيحة عن العيب ‘ غيانا أن اهلل خط التاراة غيده لكليمه ماعى ،اإن رغمت أناف اجلهمية.
 :)65( -1حدثعا عبداجلبار غن العالء املكي ،قال :ثعا عضيان ،عن عمرا غن ديعار ،قال :أخربنا طاااس قال:
مسعت أغا هريرة _ :يذكر عن العيب ‘ (أنه) قال( :احتج آدم اماعى عليهما السالم فقال ماعى :يا آدم :أنت
أغانا خيبتعا ا أخرجتعا من اجلعة ،فقال آدم يا ماعى :اصطضاك اهلل غكالمه اخط لك (التاراة) غيده ،تلام على
أمرك قد قدره اهلل علي قب أن خيلقين غأرغعني ععة.
قال :فحج آدم ماعى عليهما السالم).
( :)....حدثعا احلسن غن حممد الزعضراين ،قال :ثعا عضيان غن عييعة ،عن عمرا ،اها اغن ديعار ،عن طاااس
(أنه) مسع أغا هريرة يقال  :قال رعال اهلل ‘ مبثله ،اقال اخط لك التاراة غيده .امل يذكر( :فحج آدم ماعى).
( :)....حدثعا عمرا غن علي قال :ثعا عضيان عن عمرا غن ديعار عن طاااس (أنه) مسع أغا هريرة _ قال :قال
رعال اهلل ‘  ...مبث حديث عبداجلبار ،اقال( :اخط لك التاراة غيده)؛ اقال :أتلامين).
 :)66( -2حدثعا أغا ماعى  ،قال :ثعا حممد غن أيب عدي عن شعبة  ،عن قتادة ،عن أنس غن مالك ،قال:
قال رعال اهلل صلى اهلل ( :جيتمع املؤمعان يام القيامة ،فيهمان غذلك ،أا يلهمان غه ،فيقالان لا اعتشضععا إىل
رغعا فأراحعا من مكانعا هذا فيأتان آدم :فيقالان يا آدم :أنت أغا العاس ،خلقك اهلل غيده ،اأعجد لك مالئكته،
اعلمك أمساء ك شيء …) ،فذكر احلديث غطاله .قال أغاغكر :خرب شعبة عن قتاده :قد خرجته يف أغااب
الشضاعة.

 :)67( 3حدثعا حيىي غن حبيب احلارثي ،قال :ثعا معتمر غن عليمان قال أيب ،عن عليمان ،عن أيب صاحل،،
أيب هريرة _ عن العيب قال( :احتج آدم اماعىعليهما السالم فقال ماعى :يا آدم أنت الذي خلقك اهلل غيده،
انضخ فيك من راحه ،أغايت العاس اـخرجتهم من اجلعة؟ فقال آدم :اانت ياماعى اصطضاك اهلل غكالمة ،تلامين
على عم كتبه اهلل علي قب أن خيلق السماات ااألرض؟ (قال) فحج آدم ماعى)
قد أمليت هذا الباب غتمامه يف كتاب القدر.
(( :)13باب ذكر سنة ثالثة في إثبات اليد هلل الخالق البارئ):
اكتب اهلل غيده على نضسه أن رمحته تغلب غلبه ،ايف هذه األخبار اليت نذكرها يف هذا الباب إثبات صضتني
خلالقعا البارئ ،مما ثبتها اهلل لعضسه ،يف اللاح احملضاظ ااالمام املبني ،ىكر العضس االيد مجيعاً ،اإن رغمت أناف
اجلهمية.
 :)68( -1حدثعا حيىي غن حبيب احلارثي ،قال :ثعا خالد غن كريب –يعين اغن احلرث عن حممد غن عجالن،
اثعا حممد غن العال غن كريب اعبداهلل غن ععيد األشج ،قال :ثعا أغا خالد عن اغن عجالن عن أغيه ،عن أيب
هريرة (رضى اهلل ععه) قال :قال رعال اهلل : 

"ملا خلق اهلل اخللق كتب غيده على نضسه :أن رمحيت تغلب غليب".
 :)69( -2حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حيىي قال ثعا اغن عجالن هبذا اإلععاد،قال" :ملا خلق اهلل آدم كتب
غيده على نضسه :أن رمحيت تغلب غليب".
 :)70( :3حدثعا حيىي غن حكيم ،قال :ثعا حيىي غن ععيد ،قال ثعا حممد غن عجالن قال :مسعت أيب ،عن أيب
هريره _ عن العيب-قال:إن اهلل ملا خلق اخللق كتب غيده على نضسه :أن رمحيت تغلب غليب "
 :)71( -4حدثعا حيىي غن حكيم،ثعا أغا ،عن األعمش ،عن ىكاان عن أيب هريرة _ عن العيب -قال" :ملا
خلق اهلل اخللق كتب كتاغاً ا جعله (فاق) العرش:إن رمحيت تغلب غليب ".
(( :)14باب ذكر سنة رابعة مبينة ليدى خالقنا –عز وجل:)-
مع البيان :أن هلل يدين ،كما أعلمعا يف حمكم تعزيله ،أنه خلق آدم غيديه ،اكما أعلمعا أن له يدين مبساطتني،
يعضق كيف يشاء.

 :)72( -1حدثعا ياعف غن ماعى ،قال :ثعا جرير ااغن فلي  ،عن إغراهيم اهلجري ،اثعا حممد غن حيىي،
قال :ثعا جعضر غن عاف ،قال :ثعا إغراهيم اهلجر  .عن أيب األحاص ،عن عبداهلل ،قال :قال رعال اهلل  اقال
اغن حيىي يرفعه ،قال( :أن اهلل (تعاىل) يضتح أغااب السماء يف ثلث اللي الباقي ،فيبسط يديه فيقال " :إال عبد
يسألين فأعطيه (قال :فما يزال كذلك حىت يسطع الضجر ،اقال اغن حيىي :فيبسط يده :أال عبد يسألين فأعطيه).
قال أغاغكر :خرجت هذا احلديث غتمامه غعد.
ععد ىكر نزال الرب (عز اج ) ك ليلة غال كيضية نزال نذكره ،ألنا ال نصف معبادنا إال مبا اصف غه نضسه ،أما

يف كتاب اهلل ،أا على لسان نبيه  ،غعق العدل عن العدل ماصاالً إليه ،ال حنتج غاملرأعي اال غاالحبار الااهية،
اال حنتج –أيلاًً -يف صضات معبادنا غاآلراء ااملقاييس.

(( :)15باب ذكر سنة خامسة تثبت أن لمعبودنا يدا):

يقب هبا صدقة املؤمعني عز رغعا اج عن أن تكان يده كيد املخلاقني.
 :)73( -1حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا يزيد –يعين اغن هاران عن حممد غن عمرا ،عن ععيد غن أيب ععيد

ماىل املهري ،عن أيب هريرة (رضى اهلل ععه) قال :قال رعال اهلل  " : أن أحدكم ليتصدق غالتمرة من طيب ،اال
يقب اهلل إال طيباً ،فيجعلها اهلل يف يده اليمىن ،مث يرغيها ما يريب أحدكم فلاه أا فصيله ،حىت تصري مث أحد ".
 :)74( -2حدثعا حممد ،قال :ثعا يزيد غن هاران قال :ثعا حممد –يعين اغن عمرا عن ععيد غن أيب ععيد

ماىل املهري ،عن أيب هريرة (رضى اهلل ععه) عن العيب  غقال " :أن أحدكم ليتصدق غالتمرة إىا كانت من الطيب
اال يقب اهلل إال طيباً فيجعلها اهلل يف كضه فريغيها كما يرىب أحدكم مهرة أا فصيله ،حىت تعاد يف يده مث اجلب ".
قال أغاغكر :ها اللضظة –يعين تعاد من اجلعس الذي أقال :أن العاد :قد يقع على البدء.
اأقال :العرب قد تقال (عاد) على معىن صار.
اغيقني يعلم أن تلك التمرة اليت تصدق هبا املتصدق :مل تكن مث اجلب قب أن يتصدق هبا املتصدق ،مث صغرت
فصارت مث مترة حتايها يد املتصدق ،مث أعادها اهلل إىل حاهلا فصريها كاجلب .
الكن كانت التمر مث  :مترة حتايها يد املتصدق ،فلما تصدق هبا صريها اهلل اخلالق البارئ مث اجلب .
فمعىن قاله( :حىت تعاد مث اجلب ) :أي تصري مث اجلب  ،فافهماا ععة لسان العرب ،ال ختدعاا فتغالطاا،

فتتامهاا أن املظاهر ال جتب عليه الكضارة إال غتظاهر مرتني ،فإن هذا القال خالف ععة العيب املصطضى  اخالف

قال العلماء ،قد غيعت هذه املسالة يف ماضعها.

 :).......( -3حدثعا حممد غن حيىي قال :ثعا يعلى ،قال :ثعا حممد غن عمرا ،عن ععيد غن أيب ععيد ،عن أيب
هريرة ،هبذا امل يرفعه.
 :)75( -4حدثعا حممد يف عقب حديث يزيد ،اثعا يانس غن عبد األعلى ،قال :ثعا اغن اهب ،قال :ثعا هشام

اها اغن ععد عن زيد غن أعلم ،عن أيب صاحل ،عن أيب هريرة رضى اهلل ععه أن رعال اهلل  قال " :ما تصدق

أحد غصدقة من كسب يريد من كسب طيب إال تقبلها اهلل غيميعه ،مث غذاها كما يغذاا أحدكم فلاه أا فصيله،
حىت تكان التمرة مث اجلب ".
 :)76( -5حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حيىي –يعين اغن ععيد قال :ثعا اغن عجالن ،قال :ثعا ععيد غن

يسار ،عن أيب هريرة (رضى اهلل ععه) قال :قال رعال اهلل  " :من تصدق غصدفة من كسب طيب اال يقب اهلل
إال طيباً اال يصعد إىل السماء إال الطيب فيقع يف كف الرمحن ،فريغيه كما يريب أحدكم فصيله حىت أن التمرة
لتعاد مث اجلب العظيم ".
 :).....( -6حدثعا أمحد غن عبدالرمحن غن اهب ،قال :ثعا عمي قال :ثعا هشام اغن ععد مبث حديث يانس.
 :)77( -7حدثعا حممد غن حيىي قال :ثعا اغن أيب مرمي ،أخربنا غكر –يعين اغن ملر قال :ثعا اغن عجالن ،قال:
أخربين أغا احلباب ،ععيد غن يسار ،أن أغا هريرة أخربه أن رعال اهلل  قال :مبثله ،اقال " :إال اها يلعها يف
يد الرمحن أا يف كف الرمحن اقال :حىت أن التمرة لتكان مث اجلب العظيم ".
 :)78( -8حدثعا حممد غن حيىي قال :ثعا اغن أيب مرمي ،قال :ثعا الليث قال :حدثين ععيد غن أيب ععيد

املقربي ،عن ععيد غن يسار أخي أيب مزرد أنه مسع أغا هريرة (رضى اهلل ععه) يقال :قال رعال اهلل  " : ما
تصدق أحد غصدقة من طيب ،اال يقب اهلل إال الطيب إال أخذها اهلل غيميعه ،اإن كانت مث مترة فرتغا له يف
كف الرمحن ،حىت تكان أعظم من اجلب  ،كما يرىب أحدكم فلاه أا فصيله".
 :)78( -9حدثعا حممد ،قال :ثعا هشام غن عمار ،قال :ثعا صدقة قال :ثعا اغن أيب ىئب ،عن املقربي ،عن

ععيد غن يسار ،عن أيب هريرة _ ،عن العيب  قال ":ما من امرئ يتصدق غصدقة …… ".

 :)79( -10قال أغا حيىي :هبذا ،يعين حديث :اغن أيب مرمي ،حدثعا يانس غن عبد األعلى ،قال :ثعا اغن اهب:
أن مالكا أخربه عن حيىي غن ععيد ،ععيد غن يسار ،عن أيب هريرة أن رعال اهلل  قال " :من تصدق غصدقة

من كسب طيب اال يقب اهلل إال طيباً كان إمنا يلعها يف كف الرمحن يرغيها كما يريب أحدكم فلاه أا فصيله،
حىت تكان مث اجلب ".
 :)....( -11حدثعا يانس ،يف عقبه ،قال ثعا حيىي غن عبداهلل غن غكري ،قال :ثعا مالك ،عن حيىي غن ععيد،
عن ععيد غن يسار عن أيب هريرة رضى اهلل ععه ،عن العيب  مبثله ".

 :)....( -12احدثعا حممد غن حيىي ،قال :افيما قرأت على عبداهلل غن نافع ،اثعا راح ،عن مالك ،عن حيىي
غن ععيد ،عن ععيد غن يسار ،أيب احلباب قال :اغن نافع عن أيب هريرة ،اقال :اغن حيىي اهذا حديثه " :أن
رعال اهلل  قال :مبثله ،اقال " :إمنا يلعها يف كف الرمحن ".
 :).....( -13حدثعا حممد ،قال :ثعا يعلى غن عبيد ،قال :ثعا حيىي يعين اغن ععيد ،عن ععيد غن يسار أيب
احلباب ،أنه مسع أغا هريرة هبذا احلديث ماقافاً ،اقال " :إال اضعها حني يلعها يف كف الرمحن ،حىت أن اهلل
لرييب … ".
قال أغا غكر :خرجت هذا الباب يف كتاب الصدقات ،أال غاب من أغااب صدقة التطاع.
 :)80( -14حدثعا حمماد غن غيالن ،قال :ثعا اهب غن جرير ،غن حازم غن العباس ،قال :ثعا أيب ،قال،
مسعت عبيداهلل غن عمر حيدث عن حبيب غن عبدالرمحن ،عن حضص غن عاصم ،عن أيب هريرة _ ،اىكر العيب 
 :فقال " :إىا تصدق الرج غصدقة من كسب طيب اال يقب اهلل إال طيباً أخذها اهلل غيميعه ،فريغيها ألحدكم
اللقمة االتمرة ،كما يرىب أحدكم فلاه ،أا فصيله ،حىت أهنا لتكان أعظم من أحد ".

 :)81( -15حدثعا احلسني غن احلسن ،اعتبة غن عبداهلل ،قاال :ثعا اغن املبارك قال :ثعا عبيداهلل غن عمر ،عن

ععيد املقرب  ،عن أيب احلباب اها ععيد غن يسار عن أيب هريرة (رضى اهلل ععه) قال :قال رعال اهلل  " :ما
من عبد مسلم يتصدق من كسب طيب اال يقب اهلل إال الطيب إال أن يأخذه غيميعه) فريغيها له كما يريب

أحدكم فلاه ،أا قال :فصيله ،حىت تبل؛ التمرة مث أحد " ،اقال عتبة " :قلاصه أا فصيله " امل أضبط عن عتبة
" مث أحد ".
 :)82( -16حدثعا حممد غن رافع اعبدالرمحن غن غشر غن احلكم ،قاال ،ثعا عبد الرزاق ،قال :ثعا معمر ،عن
أياب ،عن القاعم غن حممد ،عن أيب هريرة (رضى اهلل ععه) ،قال :قال رعال اهلل  " أن العبد إىا تصدق من

طيب تقبلها اهلل معه ،ايأخذها غيميعه فرغاها كما يريب أحدكم مهره أا فصيله ،اإن الرج ليتصدق غاللقمة فرتغا
يف يد اهلل ،أا قال يف كف اهلل ،حىت تكان مث اجلب فتصدقاا ".
( :)16باب ذكر صفة خلق اهلل آدم ‘):

االبيان الشايف أنه خلقه غيديه ،ال غععمتيه ،على ما زعمت اجلهمية املعطلة ،إى قالت :أن اهلل يقبض غععمته من
مجيع األرض قبلة فيخلق معها غشراً ،اهذه السعة السادعة يف إثبات اليد للخالق الباري ج اعال.
 :)83( -1حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حيىي غن ععيد ،ااغن أيب عدي ،احممد غن جعضر ،ا عبد الاهاب
الثقضي ،قالاا :ثعا عاف عن قسامة غن زهري املازين ،عن أيب ماعى األشعري ،قال :قال رعال اهلل  اقال غعد
الاهاب قال :مسعت رعال اهلل  يقال " :إن اهلل خلق آدم من قبلة قبلها من مجيع األرض ،فجاء غعا آدم
على قدر األرض ،فجاء معها األمحر ااألعاد ،اغني ىلك ،االسه ااحلزن ااخلبيث االطيب ".
 :)84( -2احدثعا أغا ماعى ،قال :ثعا حيىي غن ععيد اثعا حممد غن رافع ،قال :ثعا العلر غن مشي  ،اثعا أمحد
غن ععيد الدرامي ،قال :ثعا أغا عاصم كلهم عن عاف ،اثعا أغا هاشم ،ازياد غن أياب ،قال ،ثعا أغا عضيان –

يعين احلمريي ععيد غن حيىي الااعطي قال :ثعا عاف عن قسامة اغن زهري ،عن أيب ماعى قال :قال رعال اهلل 

 :أن اهلل خلق آدم من قبلة قبلها من مجيع األرض ،فجاء غعا آدم على قدر األرض ،معهم األغيض ااألعاد،
اغني ىلك ،السه ااحلزن ااخلبيث ".
هذا حديث أيب هشام ،احديث أيب رافع اأيب ماعى مثله ،غري أهنما زادا " ،األمحر االطيب " ،ازاد أغا ماعى
يف آخره " اغني ىلك " ،اقال الدارمي " :من مجيع األرض جاء معهم السه ااحلزن ااخلبيث االطيب ااألمحر
ااألعاد ".
اقال أغا ماعى :قال :حدثين قسامة غن زهري.
(( :)17باب ذكر سنة سابعة تثبت يد اهلل):

ا البيان أن يد اهلل هي العليا ،كما أخرب اهلل يف حمكم تعزيله(:يد اهلل فاق أيديهم) ،فخرب العيب-أيلاً "أن يد اهلل

هي العليا " أ فاق املعطي ا املعطى مجيعاً

 :)85( -1حدثعا حيىي حكيم قال :ثعا أغا قتيبة ،قال :ثعا اغن أيب ىئب ،عن مسلم غن جعدب ،عن حكيم غن
حزام ،قال :عالت العيب  فأحلقت يف املسألة ،فقال " :يا حكيم ،ما أكثر مسألتك؟ ،إن هذا املال حلاة

خلرة ،اإمنا ها أاعاخ أيدي العاس ،اإن يد اهلل هي العليا ايد املعطي اليت تليها ايد السائ أعض من ىلك".

 :)86( -2حدثعا غعدار ،قال :ثعا عثمان غن عمر ،قال :حدثين اغن أيب ىئب ،عن مسلم غن جعدب ،عن
حكيم غن حزام ،قال :عألت رعال اهلل  من املال ،ااحلحت عليه ،فقال ،اما أكثر مسألتك يا حكيم ،أن هذا
املال حلاة خلرة ،اهي مع ىلك أاعاخ أيدي العاس ،اإن يد اهلل فاق يد املعطي ،ايد املعطي فاق يد املعطى،
ايد املعطى أعض األيدي ".
قال أ غا غكر :مسلم غن جعدب قد مسع من اغن عمر غري شيء ،اقال أمرين اغن عمر أن أشرتي له غدنة ،فلست
أنكر أن يكان قد مسع من حكيم غن حزام.
 :)87( -3حدثعا ياعف غن ماعى ،قال :ثعا جرير ،عن إغراهيم غن مسلم اهلجر  ).....( ،اثعا حممد غن
حيىي ،قال :ثعا (أعباط قال :ثعا) إغراهيم اهلجر  ،اثعا حممد غن غشار قال :ثعا حممد غن جعضر ،قال :ثعا شعبة،

عن إغراهيم اهلجر  ،قال :مسعت أغا األحاص ،عن عبداهلل ،عن العيب  :أنه قال " :األيدي ثالثة :يد اهلل العليا
ايد املعطي ،اليت تليها ،ايد السائ السضلى إىل يام القيامة ،فاعتعف من السؤال ما اعتطعت".
هذا لضظ حديث غعدار ،اقال ياعف ،احممد غن رافع ،عن أيب االحاص ،عن عبداهلل ،اقال اغن رافع " فيد

املعطي الثاين " ،اقال ياعف " ايد املعطي اليت تليها اقال :اعتعضاا عن السؤال ما اعتطعتم " اكلهم أععد
اخلرب.
 :)88( -4حدثعا احلسن غن حممد ،قال :ثعا عبيدة غن محيد ،قال ،حدثين أغا الزعراء اها عمرا غن عمرا عن

أيب األحاص ،عن أغيه ،مالك غن نللة ،قال :قال رعال اهلل " :األيدي ثالثة ،فيد اهلل العليا ايد املعطي اليت
تليها ايد السائ السضلى ،فاعط الضل اال تعجز عن نضسك".
قال أغا غكر :أغا الزعراء هذا :عمرا غن عمرا غن أخي أيب األحاص .اأغا الزعراء الكبري :الذي را عن اغن
مسعاد امسه :عبداهلل اغن هانئ.
(( :)18باب ذكر سنة ثامنه):

تبني اتاضح :أن خلالقعا (ج اعال) يدين كلتامها مييعان ،ال يسار خلالقعا (عز اج ) ،إى أليسار من صضة

املخلاقني ،فج رغعا عن أن يكان له يسار ،مع الدلي على أن قاله (عز اج ) :غ يداه مبساطتان  اراد عز
ىكره غاليدين ،اليدين ،ال الععمتني كما ادعت اجلهيمة املعطلة.
 :)89( -1حدثعا حممد غن غشار ،اأغا ماعى حممد غن املثىن ،احممد غن حيىي ،احيىي غن حكيم ،قالاا :ثعا
صضاان غن عيسى ،قال ثعا احلارث غن عبدالرمحن ،غن أيب ىغاب ،عن ععيد غن أيب ععيد املقرب  ،عن أيب هريرة

_ قال :قال رعال اهلل  " : ملا خلق اهلل آدم ،انضخ فيه الراح عطس فقال احلمد اهلل ،فحمد اهلل غاىن اهلل

تبارك اتعاىل ،فقال له رغه :رمحك اهلل يا آدم ،اقال له آدم ،اىهب إىل أالئك املالئكة ،إىل مإل معهم جلاس،
فق  :السالم عليكم ،فقالاا ،اعليك السالم (ارمحة اهلل اغركاته) ،مث رجع إىل رغه (عز اج ) فقال :هذه حتيتك
احتية نبيك ،اغعيهم ،فقال اهلل (تبارك اتعاىل) له ايداه مقباضتان اخرت أيهما شئت قال :اخرتت ميين ريب ،اكلتا
يدي ريب ميني مباركة ،مث غسطها فإىا فيها آدم اىريته ،فقال :أي رب ما هؤالء؟ ،قال :هؤالء ىريتك ،فإىا كان
انسان مكتاب عمره غني عيعيه ،اإىا فيهم رج أضاؤهم( ،أا من أضائهم) ،مل يكتب له إال أرغعني ععة ،فقال:
يا رب "( .من) هذا؟ فقال :هذا اغعك " دااد " اقد كتبت له أرغعني ععة ،فقال يا رب " زده يف عمره ،قال:
ىاك الذي كتبت له ،قال :فإين جعلت له من عمري عتني ععة ،قال :أنت اىاك ،فقال :مث أعكن اجلعة ما شاء
اهلل ،مث أهبط معها ،اكان آدم يعد لعضسه فأتاه ملك املات ،فقال له آدم ،قد عجلت ،قد كتب يل ألف ععة،
قال :غلى ،الكعك جعلت الغعك دااد معها عتني ععة ،فجحد ،فجحدت ىريته ،انسي فعسيت ىريته ،فيامئذ
أمر غالكتاب االشهاد ".
هذا حديث (غعدار) غري أنه قال " :رمحك اهلل يا آدم " ،اقال " :أا من أضائهم ،قال :يا رب ما هذا " اقال
أغا ماعى " :عمره مكتاب ععده " :مل يق " غني عيعيه " ،اقال " :إى آلدم ألف ععة ،اقال :اإىا فيهم رج
أضرؤهم أا من أضائهم مل يكتب له إال أرغعني ععة قال :أي رب ما هذا؟ قال :هذا اغعك دااد ،قال :يا رب
زده ،اقال :عجلت أليس كتب اهلل يل ألف ععة؟ اقال :ما فعلت فجحد " اهكذا قال حيىي غن حكيم يف هذه
األحرف كما قال أغا ماعى.
 :)90( -2حدثعا حممد غن حيىي ،اعبدالرمحن غن غشر ،قاال :ثعا عبد الرزاق ،قال :أخربنا معمر ،عن مهام غن

معبه ،قال :هذا ما حدثعا أغا هريرة (رضى اهلل ععه) ،فذكر أخباراً عن العيب  قال :قال رعال اهلل  " : ميني اهلل
مأل  ،ال يغيلها نضقة ،عحاء غاللي االعهار ،أرأيتم ما أنضق معذ خلق السماات ااألرض ،فانه مل يغض ما يف
مييعه ".
قال :اعرشه على املاء ،اغيميعه األخر القبض ،يرفع اخيضض ".
هذا لضظ حديث عبدالرمحن ،قال :حممد غن حيىي يف حديثه " :ميني اهلل مأل  ،ال يغيلها نضقة عحاء اللي
االعهار " اقال " :فإنه مل يعقص مما يف مييعه اعرشه على املاء ،اغيده األخر القبض ".
(( :)19باب ذكر سنة تاسعة تثبت يد اهلل جل وعال):

اهي :إعالم العيب  أن اهلل غرس كرامة أه اجلعة غيده اختم عليها.

 :)91( -1حدثعا حممد غن ميمان املكي ،قال :ثعا عضيان ،قال :حدثين من مل تر عيعاك مثله ،مث حدثعا مرة،
فقال :ثعا األغرار قلعا من؟ قال :عبد امللك غن ععيد غن أجبر ،امطرف غن طريف ،عن الشعيب ،قال :مسعت
املغريه غن شبعة على معربه قال :قال رعال اهلل  " أن ماعى عأل رغه (عز اج ) فقال يا رب :أخربين غأدىن
أه اجلعة معزلة ،قال :ها عبد يأيت غعدما يدخ أه اجلعة اجلعة فيقال له :ادخ فيقال :كيف أدخ اقد عكن
أه اجلعة اجلعة ،اأخذاا معازهلم ،اأخذاا أخذاهتم ،فيقال له ،أما ترضى أن يكان لك مث ما كان مللك من
ملاك الدنيا؟ قال :فيقال نعم ،قال فرتضى أن يكان لك مث ما كان مللكني من ملاك الدنيا؟ أترضى أن يكان
لك مث ما كان لثالثة ملاك من ملاك الدنيا؟ ،قال " :رب رضيت قال لك مثله امثله اعشرة أضعافه ،الك
فيها ما اشتهت نضسك الذت عيعك ،فقال ،يا رب ،فأخربين غأعالهم معزلة قال :هذا أردت ،فساف أخربك،
قال :غرعت كرامتهم غيدي ،اختمت عليها ،مل تر عني ،امل تسمع أىن ،امل خيطر (ىلك) على قلب غشر،

امصداق ىلك يف كتاب اهلل (عز اج )  :فال تعلم نضس ما أخضى هلم من قرة أعني جزاء مبا كاناا يعملان 
…" .
(( :)20باب ذكر سنة عاشرة):
تثبتت يد اهلل ،اها اعالم العيب  أمته قبض اهلل األرض يام القيامة ،اطيه (ج اعال) مسااته غيميعه ،مث املعىن
الذي ها مسطار يف املصاحف ،متلا يف احملاريب ،االكتاتيب ااجلدار.
 :)92( -1حدثعا يانس غن عبد األعلى ،قال :أخربنا اغن اهب ،قال :أخربين يانس ،عن أيب شهاب ،عن

ععيد غن املسيب ،أن أغا هريرة كان يقال :قال رعال اهلل  " يقبض اهلل األرض يام القيامة ايطا السماء
غيميعه ،مث يقال :أنا امللك ،فأين ملاك األرض ".

 :)93( -2حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا أغا اليمان ،قال :ثعا شعيب اها اغن أيب محزة عن الزهري ،قال:

أخربين أغا علمة ،أن أغا هريرة (رضى اهلل ععه) قال :قال رعال اهلل  " : يقبض اهلل األرض ،ايطاي السماء
غيميعه ،مث يقال :أنا امللك فأين ملاك األرض ".

 :)94( -3حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا أغا صاحل ،قال :حدثين الليث ،قال :حدثين عبدالرمحن غن خالد
اها اغن مسافر عن اغن شهاب.

( )....اثعا حممد –أيلاًً -قال :ثعا إعحق غن إغراهيم غن العالء ،قال :ثعا عمرا اغن احلرث ،قال :حدثين
عبداهلل غن عامل ،عن الزغيدي ،قال :أخربين الزهري ،عن أيب علمة ،أن أنا هريرة (رضى اهلل ععه) ،قال مسعت
رعال اهلل  مبثله ،يقال ".
قال :لعا حممد غن حيىي :احلديثان ععدنا حمضاظان –يعين عن ععيد اأيب علمة).
 :)....( -4حدثعا محاد حبديث ععيد غن املسيب ،قال ثعا نعيم غن محاد قال :ثعا اغن املبارك ،قال :أخربنا
يانس.
قال أغاغكر :إمنا قلت يف ترمجة الباب مبث املعىن الذي ها مسطار يف املصاحف ألن اهلل (عز اج ) قال :
ااألرض مجيعاً قبلته يام القيامة االسماات مطايات غيميعه .
(( :)21باب تمجيد الرب (عز وجل) نفسه):

ععد قبلته األرض غإحد يديه ،اطيه السماء غاالخر  ،امها مييعا لرغعا ،ال مشال له (تعاىل) رغعا عن صضات
املخلاقني :اهي السعة احلادية عشرة يف تثبيت يدي خالقعا (عز اج ).

 :)95( -1حدثعا احلسن غن حممد الزعضراين ،قال :ثعا عضان غن مسلم ،قال :ثعا محاد غن علمة ،قال :أخربنا
إعحق غن عبداهلل –يعين اغن أيب طلحة ،عن عبيد غن مقسم ،عن أغن عمر "،أن رعال اهلل  قرأ هذه اآليات
ياماً على املعرب  اما قدراا اهلل حق قدره األرض مجيعاً قبلته يام القيامة االسماات مطايات غيميعه اآلية،

ارعال اهلل يقال :هكذا غأصاغعه حيركها ميجد الرب نضسه أنا اجلبار أنا املتكرب ،أنا امللك ،أنا العزيز ،أنا الكرمي،
فرجف غرعال اهلل  املعرب حىت قلعا ليخرن غه "

 :)...( -2حدثعا عبدالرمحن غن غشر غن احلكم ،قال :ثعا هبز غن أعد قال :ثعا محاد اها اغن علمة عن إعحق

غن عبداهلل ،عن عبيداهلل غن مقسم ،عن اغن عمر ،قال " :قرأ العيب  هذه اآلية اها على املعرب ا السماات

مطايات غيميعه  قال :يقال اهلل :أنا اجلبار املتكرب ،أنا امللك ميجد نضسه ،فجع العيب  يرددها حىت ظععت أنه
عيخر غه ".
 :)96( -3حدثعا احلسن غن حممد الزعضراين ،قال :ثعا ععيد غن معصار قال :ثعا يعقاب ،عن أيب حازم ،عن

عبيداهلل غن مقسم ،أنه نظر إىل عبداهلل اغن عمر ،كيف حيكى رعال اهلل  ،قال :يأخذ الرب (ج اعال)

مسااته اأراضيه غيديه( ،اجع يقبض يديه ايبسطهما) يقال اهلل أنا الرمحن حىت نظرت إىل املعرب يتحرك من أعض
(شيء) معه حىت إين ألقال أعاقط ها غرعال اهلل " ؟
 :)97( -4حدثعا يانس غن عبد األعلى ،قال :ثعا اغن اهب ،قال :أخربنا هشام اها اغن ععد عن عبيداهلل
غن مقسم عن عبداهلل غن عمر قال :رأيت رعال اهلل  على املعرب يقال "  ااألرض مجيعاً فيلته يام القيامة

االسماات مطايات غيميعه ،مث يقال :أنا اهلل الرمحن اجلبار ،اين املتكربان؟ حىت إين أخشى أن يسقط غه املعرب"،
هكذا ثعا يانس ليس غني هشام غن ععد اغني عبيداهلل غن مقسم أحد.
(( :)22باب ذكر السنة الثانية عشرة):

يف إثبات يدي رغعا (عز اج ) ،اهي البيان أن اهلل (تعاىل) إمنا يقبض األرض غيده يام القيامة ،غعد ما يبد هلا
فتصري األرض خبزة أله اجلعة ،ألن اهلل يقبلها اهي طني احجارة ارضرض امحأة ارم اتراب.

 :)98( -1حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا أغا صاحل ،قال ،حدثين الليث قال :حدثين خالد غن يزيد ،عن

ععيد غن أيب هالل عن زيد غن أعلم ،عن عطاء غن يسار ،عن أيب ععيد اخلدري ،عن رعال اهلل  قال" :

تكان األرض يام القيامة خبزة ااحدة يكضؤها اجلبار غيده كما يكضأ أحدكم غيده خبزته يف السضر ،نزال أله

اجلعة ،فاتى رج من إليهاد فقال :غارك الرمحن عليك يا أغا القاعم ،إال أخربك كما قال رعال اهلل ( قال :فعطر

رعال اهلل  اليعا) مث ضحك حىت غدت نااجذه ،مث قال ،إال أخربك غأدامهم؟ قال :غلى ،قال :الم ،انان ،اما
هذا؟ قال :ثار انان يأك من زيادة كبدمها عبعان ألضا ".
( )23( 6باب السنة الثالثة عشرة في إثبات يدي اهلل (عز وجل)):
اهي اعالم العيب  أن يدي اهلل يبسطان ملسيء اللي ليتاب غالعهار ،املسئ العهار ليتاب غاللي حىت تطلع
الشمس من مغرهبا.
 :)99( -7حدثعا حممد غن عبداهلل املبارك ،قال :ثعا اهب غن جرير قال :ثعا شبعة ،عن عمرا غن مرة ،عن أيب
عبيدة ،عن أيب ماعى ،عن العيب  قال " :أن اهلل (عز اج ) يبسط يده غاللي ليتاب مسيء العهار ،ايبسط
يده –يعين غالعهار ليتاب مسيء اللي  ،حىت تطلع الشمس من مغرهبا ".
قال أغاغكر :مل يق املخزامي "غالعهار" ،قد أمليت هذا الباب غتمامه يف كتاب (التاغة ااآلناغة) ،فامسع الدلي
على معىن هذا اخلرب أن اهلل (تعاىل) يبسط يده على لضظ اخلرب ،ليعلم ايتيقن أن عم اللي يرفع إىل اهلل قب
العهار ،اعم العهار قب اللي ).

 )100( -8حدثعا حممد غن عبداهلل املخزمي قال :أخربنا أغا معااية اللرير ،قال ثعا األعمش ،عن عمرا غن
مرة ،عن أيب عبيدة ،عن أيب ماعى ،قال :قام فيعا رعال اهلل خبمس كلمات :قال" :إن اهلل ال يعام ،اال يعبغي له
أن يعام ،الكن خيضض القسط ايرفعه ،يرفع إليه عم اللي قب عم العهار ،اعم العهار قب عم اللي ،
حجاغه العار ،لا كشضها ألحرقت عبحات اجهه ما انتهى إليه غصره من خلقه".
 :)101( -9حدثعا حممد غن عبداهلل ،ثعا اهب غن جرير ،قال :أخربنا شعبة ،عن عمرا غن مرة ،عن أيب

عبيجة ،عن أيب ماعى عن العيب  قال :قام فيعا رعال اهلل  غأرغع" :إن اهلل ال يعام اال يعبغي له أن يعام ،يرفع
القسط اخيضله ،يرفع إليه عم اللي قب العهار ،اعم العهار قب اللي "
(( :)24باب ذكر امساك اهلل –تبارك وتعالى اسمه وجل ثناءه ،السموات واألرض وما عليها ،على
أصابعه).

ج رغعا عن أن تكان أصاغعه كأصاغع خلقه ،اعن أن يشبه شيء من صضات ىاته ،صضات خلقه ،اقد أج اهلل
قدر نبيه  عن أن ياصف اخلالق البارئ حبلرته مبا ليس من صضاته ،فيسمعه فيلحك ععده ،اجيع غدل
اجاب العكري االغلب على املتكلم غه ضحكا تبدا نااجذه ،تصديقا اتعجبا لقائله.

ال يصف العيب  هبذه الصضة مؤمن مصدق غرعالته.

 :)102(-1حدثعا أغا ماعى حممد غن املثىن ،قال :ثعا أغا معااية ،قال :ثعا األعمش).… ،
( :).....احدثعا ياعف غن ماعى ،قال :ثعا أغا معااية اجرير ،االلضظ جلرير احدثعا :علم غن جعادة ،قال :ثعا

أغا معااية ،عن األعمش ،عن إغراهيم ،عن علقمة ،عن عبداهلل ،قال أتى العيب  رج من أه الكتاب ،فقال:

يا أغا القاعم :أغلغك أن اهلل (عز اج ) حيم اخلالئق على أصبع ،االسماات على أصبع ،ااألرضني على أصبع،
االشجر على أصبع ،االثر على أصبع ،قال :فلحك العيب  حىت غدت نااجذه ،قال :فأنزل اهلل تعاىل  :اما

قدراا اهلل حق قدره ااألرض مجيعاً قبلته يام القيامة اىل اخر اآلية.
 :)103( -2احدثعا أغا ماعى ،قال :ثعا حيىي غن ععيد ،احدثعا :حممد غن غشار( ،غعدار) ،اقال :ثعا حيىي،
عن عضيان ،عن معصار ،اعليمان ،عن إغراهيم ،عن عبيدة ،عن عبداهلل قال " :جاء يهادي إىل رعال اهلل 
فقال " :يا حممد أن اهلل ميسك السماات على أصبع ااألرضني على أصبع ،ااجلبال على أصبع ،االشجر على

أصبع ،ا اخلالئق على أصبع ،ايقال :أنا امللك ،فلحك رعال اهلل  حىت غدت نااجذه اقال  :اما قدراا اهلل
حق قدره .
 :)104( -3حدثعا حيىي غن حكيم ،قال :ثعا حيىي غن ععيد ،قال :ثعا عضيان ،قال حدثين معصار ،اعليمان
األعمش هبذا اإلععاد( ،احلديث غتمامه).
( :)......حدثعا غعدار يف عقيب خربه قال :ثعا حيىي ،قال :ثعا فلي غن عياض ،عن معصار ،عن إغراهيم ،عن
عبيدة ،عن عبداهلل قال " :فلحك العيب  تعجباً اتصديقا له ".

فقال أغا ماعى يف عقب خربه ( :قال حيىي :زاد فيه فلي غن عياض ،عن معصار عن عبيدة ،عن عبداهلل

(فلحك رعال اهلل  تعجبا اتصديقاً له ".

 :).....( -4حدثعا :أغا ماعى يف عقب حديث حيىي غن ععيد ،قال :ثعا أغا املساار ،قال :ثعا أغا عاانه ،عن

األعمش ،عن إغراهيم ،عن علقمة عن عبداهلل ،عن العيب  غعحاه ،كذا حدثعا غه أغا ماعى قال :غعحاه).

قال :أغاغكر :اجلااد قد يعثر يف غعض األاقات اهم حيىي غن ععيد يف إععاد خرب األعمش ،مع حضظه ااتقانه
اعلمه غاألخبار ،فقال :عن عبيدة عن عبداهلل ،اإمنا ها :عن علقمة.
اأما خرب (معصار) فها :عن إغراهيم عن عبيدة ،عن عبداهلل ،ااإلععادان ثاغتان صحيحان.
معصار ،عن إغراهيم عن عبيدة ،عن عبداهلل.
ااألعمش :عن إغراهيم ،عن علقمة عن عبداهلل
غري مستعكر إلغراهيم العخعي مع علمه اطال جمالسته أصحاب اغن مسعاد أن يرا خرباً عن مجاعة من
أصحاب اغن مسعاد ععه.
 :)105( -5حدثعا ياعف غن ماعى ،قال :ثعا جرير ،عن معصار عن إغراهيم ،عن عبيدة السلماين ،عن
عبداهلل قال " :جاء حرب من اليهاد إىل رعال اهلل  فقال " :أنه إىا كان يام القيامة جع اهلل السماات على
اصيع ،ااألرضني على أصبع ،ااجلبال االشجر على أصبع ،ااملاء االثر على اصبع ،ااخلالئق كلها على أصبع ،مث
يهزهن مث يقال :أنا امللك أنا امللك ،قال :فلقد رأيت رعال اهلل  :اما قدراا اهلل حق قدره ااألرض مجيعاً
قبلته يام القيامة ،االسماات مطايات غيميعه عبحانه اتعاىل عما يشركان.
 :)106( -6حدثعا أغا زرعة؛ عبيداهلل غن عبد الكرمي ،قال :ثعا حممد غن الصلت ،قال :ثعا أغا كديعة ،اها

حيىي غن املهلب ،عن عطاء غن السائب ،عن أيب اللحى ،عن اغن عباس ،قال :مر يهادي غالعيب  فقال" :يا

أغا القاعم ،ما تقال :إىا اضع اهلل السماء على ىه ،ااألرضني على ىه ،ااملاء على ىه ،ا اجلبال على ىه ،اعائر
اخللق ىه ،فأنزل اهلل :اما قدراا اهلل حق قدره.
قال أغاغكر :فلع متامها يتاهم ممن مل يتحر العلم اال حيسن صعاعتعا يف التأليف غني األخبار ،فيتاهم أن خرب
اغن مسعاد يلاد خري (اغن عمر ،اخرب أيب ععيد يلاد خريمها ،اليس كذلك ،اها ععدنا حبمد اهلل انعمته.
أما خرب اغن مسعاد فمععاه :أن اهلل (ج اعال) ميسك ما ىكر يف اخلرب على أصاغعه ،على ما يف اخلرب عااء .قب
تبدي اهلل األرض غري األرض ،ألن االمساك على األصاغع غري القبض على الشيء ،اها مضهام يف اللغة ،اليت
خاطبعا هبا (ألن اإلمساك على الشيء غاألصاغع غري القبض على الشيء) ،انقال :مث يبدل اهلل األرض غري

األرض ،كما أخربنا معزل الكتاب على نبيه  :يف حمكم تعزيله يف قاله :يام تبدل األرض غري األرض

االسماات ،اغني على لسان نبيه املصطضى  صضة تبدي األرض غري األرض ،فأعلم  أن اهلل تعاىل يبدهلا
فيجمعها خبزة ااحدة ،فيقبض عليها حيعئذ كما خرب (يف خرب) اغن عمر _ ما اانكضاءها كما أعلم يف خرب أيب
ععيد اخلدري ،فاألخبار الثالثة كلها ثاغتة صحيحة املعاين على ما غيعا.
قال أغاغكر:

 :)107( -7ارا منر غن هالل ،قال :ثعا اجلريري ،عن أيب نلرة ،عن أيب ععيد ،قال :قال رعال اهلل  يف

القبلتني " :هذه يف اجلعة اال أغايل ،اهذه يف العار اال اغايل ".
 :)...( -8حدثعا أغا ماعى ،قال :ثعا مسلم غن إغراهيم قال :ثعا العمر غن هالل العمري ،حدثعا أغا ماعى،
قال :حدثين احلكم غن ععان ،قال :ثعا غن عان قال :ثعا ثاغت البعاين ،عن أنس غن مالك ،قال :قال رعال اهلل

 " أن اهلل تعالة قبض قبلة فقال :إىل اجلعة غرمحيت ،اقبض قبلة فقال :إىل العار اال أغايل ".
(( :)25باب إثبات األصابع هلل (عز وجل)):

من ععة العيب  قيالً " له ال حكاية " عن غريه ،كما زعم غعض أه اجله االععاد ،أن خرب اغن مسعاد ليس ها

من قال العيب ( اإمنا ها من قال إليهاد ،اأنكر أن يكان ضحك العيب  ،)تصديقا لليهادي.

 :)108( -1احدثعا :عبداهلل غن حممد الزهري ،ااحلسني غن عبدالرمحن اجلرجرائي ،احممد غن خالد الباهلي،
احممد غن ميمان احممد اغن معصار املكي ،اقالاا :ثعا الاليد غن مسلم ،قال الزهري عن عبدالرمحن غن يزيد غن
جاغر( ،اقال حممد غن خالد ،ثعا املكي ،حدثين عبدالرمحن غن يزيد غن جاغر) قال :حدثين غسر غن عبيداهلل

احللرمي ،قال :حدثين :أغا ادريس اخلاالين ،قال :حدثين العااس غن مسعان الكاليب ،قال مسعت رعال اهلل 

يقال " :ما من قلب إال اها غني أصبعني من أصاغع اهلل (تعاىل) أن شار أقامه ،اإن شاء أزاغه ،اكان (رعال اهلل
 )يقال :يا مقلب القلاب ثبت قليب على ديعك ،اامليزان غيد الرمحن خيضض ايرفع ".
هذا حديث الباهلي ،اقال اآلخران " :فإىاشاء أن يقيمه أقامه ،اإىا شاء أن يزيغه أزاغه " .اقال حممد غن
ميمان" :أا قال :يلع اخيضض " ،غالشك .اقال احلسني غن عبدالرمحن ،قال حدثين عبدالرمحن غن يزيد األزد ،
اقال ها ااجلرجرائي أيلاً " يا مقلب القلاب " ،ا قال لعا عبداهلل غن حممد الزهري مرة " ما من قلب إال اها
غني أصبعني من أصاغع رب العاملني ،فإىا شاء أن يقيمه أقامه( ،اال اها غني اصبعني من اصاغع رب العاملني)،
اإىا شاء أن يزيغه أزاغه ".
قال أغاغكر :هبذا اخلرب اعتدل أن معىن قاله يف خرب أيب ماعى " :يرفع القسط اخيضله " ،أراد غالقسط امليزان،

كما أعلم يف هذا (اخلرب أن) امليزان غيد الرمحن ،يرفع اخيضض ،فقال انلع املاازين القسط ليام القيامة ،قد
أمليت هذا الباب يف كتاب القدر.

 :)109( -2ارا اغن اهب ،قال :حدثين إغراهيم غن نشيط الاعالين ،عن اغن أيب احلسني اها عبداهلل غن
عبدالرمحن غن أيب حسني ،املكي ،عن شهر غن حاشب ،قال :مسعت أم علمة حتدث أن رعال اهلل .كان
يكثر يف دعائه " :اللهم يا مقلب القلاب ثبت قليب على ديعك "( ،قالت) :فقلت يا رعال اهلل :اإن القلاب
لتتقلب؟ قال " :نعم ،ما من خلق هلل من غين آدم إال اقلبه غني أصبعني من أصاغع اهلل ،فإن شاء أقامه اإن شاء
أزاغه ".
فعسالة أن ال يزيع قلاغعا غعد إى هدانا انسأله أن يهب لعا من لدنه رمحة إنه ها الاهاب.
 :)110( -3حدثعا أمحد غن عبدالرمحن ،قال :ثعا عمي ،ارا عبداهلل شراحبي غن احلكم ،عن عامر غن

نائ  ،عن كثري غن مرة ،عن أيب ىر ،قال :قال رعال اهلل  " إن قلاب غين آدم غني أصبعني من أصاغع اهلل،
فإىاشاء صرفه ،اإىا شاء نكسه ،امل يعط اهلل أحداً من العاس شيئاً ها خري من أن يسلك يف قلبه اليقني ،ا ععد
اهلل مضاتيح القلاب ،فإىا أراد اهلل غعبده خرياً ،فتح له قض قلبه ،االيقني االصدق ،اجع قلبه اعاء ،اعياً ملا علك

فيه ،اجع قلبه عليماً السانه صادقاً ،اخليقته مستقيمة ،اجع أىنه مسيعة ،اعيعه غصريه ،امل يؤت أحد من
العاس شيئاً –يعين ها شر من أن يسلك اهلل يف قلبه الريبة ،اجع نضسه شرة شرهه مشرفة متطلعة ،ال يعضعه املال
اإن أكثر له ،اغلق اهلل القض على قلبه فجعله ضيقاً حرجاً ،كإمنا يصعد يف السماء ".

 :)......( -4حدثعاه :حممد غن حيىي ،قال :حدثين إعحق غن إغراهيم الزغيدي ،قال :حدثين عبداهلل غن رجاء.

قال أغاغكر ،أنا أغرأ من عهدة شرحبي غن احلكم اعامر غن نائ  ،اقد أغعانا اهلل فله احلمد كثرياً عن االحتجاج
يف هذا الباب غأمثاهلا ،فتدغراا يا أايل االلياب ،ما نقاله يف هذا الباب،يف ىكر اليدين :كعحا :قالعا يف ىكر
الاجه ،االعيعني ،تستيقعاا هبداية اهلل إياكم ،اشرحه (ج اعال) (صداركم لالميان مبا قصه اهلل ج اعال) ،يف

حمكم تعزيله انبيه  من صضات خالقعا (عز اج ) ،اتعلماا غتافيق اهلل إياكم أن احلق ،االصااب االعدل يف هذا
اجلعس مذهبعا ،مذهب أه اآلثار ،امتبعي السعن ،اتقضاا على جه من يسميهم مشبهة ،إى اجلهيمة املعطلة
جاهلان غالتشبيه.

حنن نقال :هلل (ج اعال) يدان كما أعلمعا اخلالق البارئ يف حمكم تعزيله اعلى لسان نبيه املصطضى  انقال:

كلتا يدي رغعا (عز اج ) ميني ،على ما أخرب العيب  انقال( :أن اهلل (عز اج ) يقبض األرض مجيعاً غاحد

يديه ،ايطا السماء غيده األخر  ،اكلتا يديه ميني ،ال مشال فيهما  ،انقال :من كان من غين آدم عليم
األعلاء ااألركان مستا الرتكيب ال نقص يف يديه ،أقا غين آدم اأشدهم غطشاً له يدان .عاجز عن أن يقبض
على قدر أق من شعرة ااحدة ،من جزء من أجزاء كثرية ،على أرض ااحدة من عبع أرضني.

الا أن مجيع من خلقهم اهلل من غين آدم إىل اقتعا هذا ،اقلى خلقهم إىل قيام الساعة لا اجتمعاا على معانة
غعلهم غعلا احاالاا على قبض أرض ااحدة من األرضني السبع غأيديهم كاناا عاجزين عن ىلك غري
مستطيعني له ،اكذلك لا اجتمعاا مجيعاً على طي جزء من أجزاء مساء ااحدة مل يقدراا على ىلك ،امل يستطيعاا
اكاناا عاجزين ععه ،فكيف يكان يا ىا احلجا من اصف يد خالقه مبا غيعا من القاة ااأليدي ،ااصف يد
املخلاقني غاللعف االعجز مشبها ،يد اخلالق غيد املخلاقني؟ ،أا كيف يكان مشبهاً من يثبت أصاغع على ما
غيعه العيب املصطضى  للخالق البارئ؟

انقال " :إن اهلل (ج اعال) ميسك السماات على أصبع ،ااألرضني على أصبع " متام احلديث.
انقال :إن مجيع غين آدم معذ خلق اهلل آدم إىل أن يعضخ يف الصار لا اجتمعاا على امساك جزء من أجزاء كثرية
من مساء من مسااته أا ارض من أراضيه السبع جبميع أغدأهنم كاناا غري قادرين على ىلك ،اال مستطيعني له ،غ
عاجزين ععه ،فكيف يكان من يثبت هلل (عز اج )  0يدين على ما ثبته اهلل لعضسه اأثبته له  مشبها يدي رغه
غيدي غين آدم؟
نقال :هلل يدان مبساطتان ،يعضق كيف يشاء ،يهما خلق اهلل آدم ‘ (اغيده كتب التاراة ملاعى ‘ ،ايداه قدميتان
مل تزاال غاقيتني ،اأيدي املخلاقني خملاقة حمدثة ،غري قدمية فانية غري غاقية ،غالية تصري ميتة مث رميما ،مث يعشئه اهلل
خلقا آخر  تبارك اهلل أحسن اخلالقني ،فاي تشبيه يلزم أصحاغعا :أيها العقالء إىا أثبتاا للخالق ما أثبته اخلالق
لعضسه اأثبته له نبيه املصطضى . 
اقال هؤالء املعطلة ياجب أن ك من يقرأ كتاب اهلل ايؤمن غه اقراراً غاللسان اتصديقاً غالقلب فها مشبه ،ألن
اهلل ما اصف نضسه يف حمكم تعزيله غزعم هذه الضرقة.

امن اصف يد خالقه فها :يشبه اخلالق غاملخلاق ،فيجب على قاد مقالتهم :أن يكضر غك ما اصف اهلل غه
نضسه يف كتاغه ،اعلى لسان نبيه  عليهم لعائن اهلل إى هم كضار معكران جلميع ما اصف اهلل غه نضسه يف كتاغه،
اعلى لسان نبيه  غري مقرين غشيء معه ،اال مصدقني غشيء معه.
نقال :لا شبه غعض العاس :يد قاي الساعدين شديد البطش ،عامل غكثري من الصعاعات ،جيد اخلط ،عريع
الكتاغة ،غيد ضعيف البطش ،من اآلدميني ،خلا من الصعاعات ااملكاعب ،أخرق ،ال حيسن أن خيط غيده كلمة
ااحدة ،أا شبه يد من ىكرنا أاال غالقاة االبطش الشديد ،غيد صيب يف املهد ،أا كبري هرم ،يرعش ،ال يقدر على
قبض (اال غسط) اال غطش.
أا نقال له :يدك شبيهة غيد قرد ،أا خعزير ،أا دب ،أا كلب ،أا غريها من السباع ،أما ما يقاله عامع هذه
املقاله أن كان من ىاي احلجا االعهي  :أخطأت يا جاه التمثي  ،انكست التشبيه ،انطقت غاحملال من املقال،
ليس ك ما اقع عليه اعم اليد جاز أن يشبه اميث احد اليدين غاالخر اك عامل غلغة العرب ،فالعلم ععده
حميط :أن االعم الااحد قد يقع على الشيئني خمتلضي الصضة ،متبايين املعاين.
اإىا مل جيز اطالق اعم التشبيه ،إىا قال املرء الغن آدم ،اللقرد يدان ،اأيديهما خملاقتان ،فكيف جياز أن يسمى
مشبها من يقال هلل يدان ،على ما أعلم يف كتاغه اعلى لسان نبيه  ،انقال لبين آدم يدان انقال ايدا اهلل هبما
خلق آدم ،اغيده كتب التاراة ملاعى ‘ ،ايداه مبساطتان ،يعضق كيف يشاء (اأيدي غين آدم) خملاقة على ما
غيعت اشرحت قب  :يف غاب الاجه االععني ايف هذا الباب.
ازعمت اجلهمية املعطلة " أن معىن قاله :غ يداه مبساطتان أي نعمتاه اهذا تبدي ال تأاي .
االدلي على نقض دعااهم :هذه ،أن نعم اهلل كثرية ال حيصيها إال اخلالق البارئ ،اهلل يدان ال أكثر معهما .كما

قال إلغليس عليه لععة اهلل :ما مععك أن تسجد ملا خلقت غيدي ،فأعلمعا (ج اعال) أنه خلق آدم غيديه،
فمن زعم أنه خلق آدم غععمته كان مبدال لكالم اهلل ،اقال اهلل (عز اج ) :ااألرض مجيعاً قبلته يام القيامة

االسماات مطايات غيميعه ،أفال يعق أه اإلميان :أن األرض مجيعاً ال تكان قبلة إحد نعمتيه يام القيامة،
اال أن السماات مطايات غالععمة اآلخر .
أال يعق ىاا احلجا من املؤمعني :أن هذه الدعا اليت يدعيها اجلهمية جه  ،أا جتاه شر من اجله  ،غ
األرض مجيعاً قبلة رغعا ج اعال ،غإحد يديه يام القيامة ،االسماات مطايات غيميعه اهي :اليد األخر ،
اكلتا يدي رغعا ميني ،ال مشال فيهما ج رغعا اعز عن أن تكان له يسار إى (كان) إحد اليدين يسارا إمنا
يكان من عالمات املخلاقني ،ج رغعا اعز عن شبه خلقه ،اافهم ما أقال من جهة اللغة ،تضهم اتستيقن أن
اجلهمية مبدلة لكتاب اهلل ،ال متأالة قاله :غ يداه مبساطتان لا كان معىن اليد الععمة كما ادعت اجلهمية

لقرئت :غ يداه مبساطة ،أا معبسطة ،ألن (نعم اهلل) أكثر من أن حتصى ،احمال أن تكان نعمه نعمتني ال
أكثر.

فلما قال اهلل (عز اج ) غ يداه مبساطتان ،كان العلم حميطا أنه ثبت لعضسه يدين ال أكثر معهما ،اأعلم أهنما
مبساطتان يعضق كيف يشاء.
(ااآلية دالة أيلاً على أن ىكر اليد يف هذه) اآلية ليس مععاه الععمة ،حكى اهلل (ج اعال) قال إليهاد فقال :
اقالت إليهاد يد اهلل مغلالة  فقال اهلل (عز اج ) رداً عليهم  غلت أيديهم اقال  :غ يداه مبساطتان ،
اغيقني يعلم ك مؤمن :أن اهلل مل يرد غقاله  غلت أيديهم  :أي غلت نعمهم ،ال ،اال إليهاد أن نعم اهلل

مغلالة اإمنا رد اهلل عليهم مقالتهم اكذهبم يف قاهلم (يد اهلل مغلالة) اأعلم املؤمعني أن يديه مبساطتان ،يعضق

كيف يشاء اقد قدمعا ىكر انضاق اهلل (عز اج ) غيديه يف خرب مهام غن معبه ،عن أيب هريرة ،عن العيب " : .ميني

اهلل مأل  ،عحاء ال يغيلها نضقة ".
فأعلم العيب  أن اهلل يعضق غيميعه ،امها يداه اليت أعلم اهلل أنه يعضق هبما كيف يشاء.
ازعم غعض اجلهمية :أن معىن قاله "خلق اهلل آدم غيديه":
(أي غقاته) فزعم أن اليد هي القاة ،اهذا من التبدي أيلاً ،اها جه غلغة العرب ،االقاة إمنا تسمى األيد يف

لغة العرب ،ال اليد ،فمن ال يضرق غني اليد ااأليد فها إىل التعليم االتسليم إىل الكتاتيب أحاج معه إىل الرتؤس
ااملعاظرة.
قد أعلمعا اهلل (عز اج ) أنه خلق السماء غأيد ،االيد االيدان غري األيد ،إى لا كان اهلل آدم غأيد كخلقه السماء،
دان أن يكان اهلل خص خلق آدم غيديه ملا قال إلغليس ما مععك أن تسجد ملا خلقت غيدي.

اال شك اال ريب :أن اهلل (عز اج ) قد خلق اغليس عليه لععة اهلل أيلاً غقاته ،أي إىا كان قايا على خلقه فما

معىن قاله :ما مععك أن تسجد ملا خلقت غيدي ،ععد هؤالء املعطلة ،ا البعاض االعم اك خملاق فاهلل
خلقهم ععده غأيد اقاة.

ازعم من كان يلاهي غعض مذهبه مذهب اجلهمية :يف غعض عمره ملا مل يقبله أه اآلثار ،فرتك أص مذهبه
عصبية :زعم أن خرب اغن مسعاد الذي ىكرناه إمنا ىكر اليهادي أن اهلل ميسك السماات على أصبع .احلديث
غتمامه اأنكر أن يكان العيب  ضحك تعجبا اتصديقا له.

(فقال :إمنا هذا من قال اغن مسعاد ،ألن العيب  إمنا ضحك تعجبا ال " تصديقا " لليهادي) ،اقد كثر تعجيب
من إنك اره ،ادفعه هذا اخلرب ،اكان يثبت األخبار يف ىكر األصبعني .قد احتج يف غري كتاب من كتبه غأخبار

العيب ( : ما من قلب إال اها غني أصبعني من أ صاغع رب العاملني) ،فإىاكان هذا ععده ثاغتا حيتج غه ،فقد أقر
اشهد أن هلل صاغع ،ألن مضهاما يف اللغة :إىا قي أصبعني من األصاغع :أن األصاغع أكثر من أصبعني ،فكيف
يعضي األصاغع مرة ايثبتها أخر ؟ فهذا ختليط يف املذهب ااهلل املستعان.
اقد حكيت مراراً عن غعض من كان يطي جمالسته أنه قد انتق يف التاحيد معذ قدم نيساغار ثالث مرات ،اقد
اصضت أقاايله اليت انتق من قال إىل قال ،اقد رأيت يف غعض كتبه حيتج خبرب ليث غن أيب عليم ،عن

عبدالرمحن غن عاغط ،عن أيب أمامة ،عن العيب .

اخيرب خالد غن اللجالج عن عبدالرمحن غن عائش ،عن العيب  ، قال " :رأيت ريب يف أحسن صارة " ،فيحتج
مرة مبث هذه األعانيد اللعاف ،الااهية ،اليت ال تثبت ععد أحد له معرفة غصعاعة احلديث.
مث عمد إىل أخبار ثاغتة صحيحة من جهة العق  ،مما ها أق شعاعة ععد اجلهيمة املعطلة من قاله (رأيت ريب من
أحسن صارة) ،فيقال :هذا كضر غإععاد ايشعع على علماء احلديث غراايتهم تلك األخبار الثاغتة الصحيحة،
االقال هبا قلة رغبة اجه غالعلم اععاد.
ااهلل املستعان ،اإن كان قد رجع عن قاله :فاهلل يرمحعا اإياه.
(( :)26باب ذكر إثبات الرجل هلل عز وجل):

اإ ن رغمت أناف املعطلة اجلهمية ،الذين يكضران غصضات خالقعا (عز اج ) اليت أثبتها لعضسه يف حمكم تعزيله
اعلى لسان نبيه املصطضى .

قال اهلل (عز اج ) يذكر ما يدعا غعض الكضار من دان اهلل أهلم أرج ميشان هبا ،أم هلم أيد يبطشان هبا ،أم
هلم أعني يبطران هبا أم هلم آىان يسمعان هبا ،ق ادعاا شركاءكم..
فأعلمعا رغعا (ج اعال) أن من ال رج له ،اال يد ،اال عني ،اال مسع فها كاآلنعام غ ها أض .
فاملعطلة اجلهمية :الذين هم شر من اليهاد االعصار ااجملاس ،كالألنعام غ أض  .فاملعطلة اجلهمية ععدهم
كاآلنعام غ هم أض .
 :)111( -1فحدثعا حممد غن عيسى قال :ثعا علمة غن الضل  ،قال :حدثين حممد اغن إعحاق.
احدثعا حممد غن أغان ،قال :ثعا يانس غن غكري ،عن حممد غن إعحاق عن يعقاب غن (عتبة غن) املغريه غن
أألخعس ،عن عكرمة (ماىل اغن عباس) ،عن اغن عباس " :أن رعال اهلل أنشد قال أمية اغن أيب الصلت

الثقضي:
رج اثار حتت رج مييعة االعسرلالخر اليث مرصد
محراء يصبح لاهنا يتارد.
االشمس تصبح ك احر ليلة
تأيب فما تطلع لعا يف رعلهاإال معذغة ااال جتلد
فقال رعال اهلل  صدق"
 :).....( -2حدثعا حممد غن حيىي قال :ثعا حممد غن عيسى –يعين اغن الطباع قال ثعا عبدة –يعين اغن عليمان،
قال :ثعا حممد غن إعحاق هبذا اإلععاد مثله غري أنه قال " :إن العيب  قال :صدق امية غن أيب الصلت يف غينت
من شعرة قال رج  :اثار " مبثله لضظا ااحداً.

 :)112( -3حدثعا :حممد غن أغان قال :ثعا يانس غن غكري قال :أخربنا حممد غن إعحاق ،قال :حدثين
يعقاب غن عتبة غن املغريه غن االخعس عن عكرمة عن اغن عباس قال " :انشد رعال اهلل  غيتني من قال امية
غن أيب الصلت الثقضي:
رج اثار حتت رج مييعة االعسر لالخر اليث مرصد
فقال رعال اهلل ( :صدق) ،اانشد قاله:

ال الشمس تأيب فما خترج إال معذغة ااال جتلد
فقال رعال اهلل  :صدق "

قال أغاغكر( :ااال جتلد :مععاه :اطلعي ،كما قال اغن عباس
 :)113( -4حدثعا أغا هشام ،زياد غن أياب ،قال :ثعا إمساعي –يعين اغن علية قال :ثعا عمارة غن أيب
حضصة ،عن عكرمة ،عن اغن عباس فذكر القصة
قال عكرمة :فقلت الغن عباس :اجتلد الشمس؟ فقال :عللت هبن أغيك ،اإمنا اضطره الرا إىل أن قال "
جتلد "
 :)114( -5حدثعا حبر غن نصر غن عاغق اخلاالين ،قال :ثعا أعد السعة –يعين اغن ماعى قال :ثعا محاد غن
علمة ،عن هشام غن عراة قال( :محلة العرش أحدهم على صارة انسان ،االثاين على صارة ثار ،االثالث على
صارة نسر االراغع على صارة أعد) قال أغاغكر :ععذكر قاله( :احيم عرش رغك فاقهم يامئذ مثانية) يف ماضعة
من هذا الكتاب أن شاء اهلل ىلك اقدرة.
 :)115( -6حدثعا إمساعي غن غشر غن معصار السليمي قال :ثعا عبد األعلى –يعين اغن عبد األعلى السامي
قال :ثعا هشام اها اغن حسان ،عن حممد اها اغن عريين عن أيب هريرة _ عن رعال اهلل  قال " :اختصمت

اجلعة االعار إىل رهبما فقالت اجلعة.
ا رب :ما هلا إمنا يدخلها ضعضاء العاس اعقطهم اقالت العار :اي رب إمنا يدخلها اجلباران ااملتكربان فقال:
أنت رمحيت اصيب غك من شاء اانت عذايب اصيب غك من اشاء ،الك ااحدة معكما ملؤها.
فاما اجلعة :فإن اهلل ال يظلم من خلقه احدا ،اأنه يعشيء هلا نشئا ااما العار فيلقان فيها ،ايقال :ه من مزيد؟
ايلقان فيها اتقال ه من مزيد؟ حىت يلع اجلبار فيها قدمه هعاك متتلئى ايدنا غعلها إىل غعض اتقال :قط
قط.

 :)116( -7حدثعا الضل غن يعقاب الرخامي قال :ثعا احلسن غن غالل ،قال ثعا محاد غن عليمة ،قال :ثعا
يانس غن عبيد عن اغن عريين ،عن أيب هريرة عن العيب  قال " :افتخرت اجلعة االعار فذكر حناه.
 :)117( -8حدثعا مجي غن احلسن اجلهلمي ،قال :ثعا حنعد –يعين اغن مراان العقلي قال :ثعا هشام عن
حممد ،عن أيب هريرة _ن قال :قال رعال اهلل  مبث حديث عبد األعلى فقال " :اإنه يعشئ هلا من يشاء كذا
قال اتقال :قط قط ،خبضض القاف
 :)118( -9حدثعا حممد غن حيىي قال :ثعا عثمان غن اهليثم غن جهم عن عاف عن حممد عن أيب هريرة _
قال :قال رعال اهلل  اختصمت اجلعة االعار فقالت العار :ااثرات غاملتكربين ااملتجربين ،قال :اقالت اجلعة :مايل
ال يدخلين إال عضلة العاس اعقاطهم أا كما قال فقال :اهلل هلا ا للجعة " أنت رمحيت ارحم غك من شئت من
خلقي الك ااحدة معكما ملؤها ،فأما جهعم فاهنا إال متتلئ حىت يلع اهلل قدمه فيها فهعالك متتلئ انزاي
غعلها إىل غعض اتقال :قد قد قد ااما اجلعة :فإن اهلل يعشئ هلا خلقا.
 :)119( -10حدثعا حممد ،ثعا راح غن عبادة قال :ثعا عان عن حممد قال :قال أغا هريرة _ –اختصمت
اجلعة االعار هبذا امل يرفعة املعىن ااحد الضظهما خمتلف.
 )....( -11حدثعا حممد غن حيىي قال :ثعا ماعى غن إمساعي  ،قال :ثعا محاد ،عن عطاء غن السائب عن
عبيداهلل غن عبداهلل غن عتبة عن أيب ععيد اخلدري :أن العيب  قال " :افتخرت اجلعة االعار

 :)....( -12اقال حممد غن حيىي :اعاق احلديث.حنا حديثهم ،قال حممد ثعا عقبة ،قال :ثعا محاد ،قال:
أخربنا يانس ،عن حممد غن عريين عن أيب هريرة ،عن العيب  :مبثله غري أنه قال " :قط ،قط ،قط" ،
 :)120( -13حدثعا عبدالرمحن غن غشر غن احلكم قال :عبد الرازق قال :ثعا معمر ،عن مهام غن معبة ،قال:
هذا ما ثعا أغا هريرة _ ،عن حممد رعال اهلل  فذكر أحاديث قال :قال رعال اهلل  " حتجت اجلعة االعار،

فقالت العار :ااثرت غاملستكربين ااملتجربين ،اقالت اجلعة :فما يل ال يدخلين إال ضعضاء العاس اعقطهم
اعجزهم ،قال اهلل للجعة :إمنا أنت رمحيت ،اارحم غك من اشاء من عباد  ،اقال للعار :إمنا أنت عذايب ،أعذب
غك من اشاء من عباد  ،الك ااحدة معكما املؤها ااما العار فال تتملئ حىت يلع اهلل رجله فيها فتقال :قط،
قط ،قط ،فهعالك تتملئ ايزاي غعلها إىل غعض ،اال يظلم اهلل (عز اج ) من خلقه احدا .ااما اجلعة فإن اهلل
(عز اج ) يعشيء هلا خلقا قال أغاغكر :امل اجد يف التصعيف هذه اللضظة مقيدة ال غعصب القاف اال خبضلها.

 :)121( -14حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا احلجاج غن معهال ،قال :ثعا محاد ،عن عطاء غن السائب ،عن
عبيداهلل غن عبداهلل غن عتبة ،عن أيب ععيد اخلدري ،عن العيب  قال " :افتخرات اجلعة االعار :ا رب يدخلين
اجلباغرة اامللاك ااالشراف.
اقالت اجلعة :أي رب :يدخلين الضقراء االلعضاء ااملساكني ،فقال اهلل للعار :إنت عذايب اصيب غك من اشاء.
اقال للجعة :أنت رمحيت اععت ك شيء الك ااحدة معكما ملؤها.
فاما العار (فليقى فيها اهلها فتقال :ه من مزيد؟) ،حىت ياتيها تبارك اتعاىل فيلع قدمه عليها فتعزاي ،اتقال:
قدين قدين ،ااما اجلعة فيبقى معها ما شاء اهلل أن يبقى فيعشئ اهلل هلا خلقا ممن يشاء "
 :)122( -15حدثعا حممد غن حيىي قال :ثعا إعحاق غن إغراهيم ،قال :أخربنا جرير ،عن عطاء غن السائب،
عن غعد اهلل غن غعد اهلل غن عتبة ،عن أيب هريرة _ ،عن رعال اهلل  قال " :اختصمت اجلعة االعار " قال

إعحاق :فذكر احلديث ،اقال " :حممد غن حيىي امل اعتزده على هذا ،قال حممد غن حيىي :احلديث عن أيب هريرة
اهلل ععه مستضيض ،فاما عن أيب ععيد فال.
 :)123( -16حدثعا حممد غن حيىي قال :ثعا اغن أيب مرمي ،قال أخربنا عبد العزيز اغن حممد الدارارد  ،اقال:

حدثين العالء غن عبدالرمحن ماىل احلرقة عن أيب هريرة _ قال :قال رعال اهلل  " :جيمع اهلل العاس يام القيامة يف
صعيد ااحد مث يطلع عليهم رب العاملني فيقال :إال ليتبع ك اناس ما كاناا يعبدان .فيمث لصاحب الصليب
صلبيه ،الصاحب التصاير تصايره ،الصاحب العار ناره ،فيتبعان ما كاناا يعبدان ،ايبقى املسلمان فيطلع عليهم

رب العاملني فيقال أال تتبعان العاس؟ فيقالان نعاى غاهلل معك ،اهلل رغعا اهذا مكانعا حىت نر رغعا اها يأمرهم
ايثبتهم ،مث يتاار  ،مث يطلع فيقال أال تتبعان العاس .فيقالان نعاى غاهلل معك اهلل رغعا اهذا مكانعا حىت نر رغعا
اها يأمرهم ايثبتهم .مث قالاا :اه نراه يا رعال اهلل؟ قال :اه تتماران يف رؤية القمر ليلة البدر؟ قالاا :ال يا
رعال اهلل قال :فانكم إال تتماران يف رؤيتة تلك الساعة ،مث يتاار  ،مث يطلع عليهم فيعرفهم غعضسه ،مث يقال :أنا
رغكم فاتبعان فيقام املسلمان ،ايلع الصراط ،فيمر عليه مث جياد اخلي االركاب ،اقاهلم عليه :علم علم،
ايبقى ه العار فيطرح معهم فيها فاج مث يقال :ه امتالت؟ فتقال ه من كزيد ،مث يطرح فيها فاج اخر فيقال
ه امتالت؟ فتقال ه من مزيد حىت إىا ااعباا فيها اضع الرمحن قدمه فانزاي غعلها إىل غعض ،مث قال :قط،
قالت :قط ،قط ،فإىا صري أه اجلعة يف اجلعة ااه العار يف العار ايت غاملات ملببا فياقف على السار الذ غني
أه اجلعة ااه العار ،مث يقال :يا أه اجلعة فيطلعان خائضني مث يقال :يا أه العار (فيطلعان مستبشرين فرحني
للشضاعة ااهلني ،فيقال :اله اجلعة االه العار) ه تعرفان هذا؟ فيقالان هاالء( :اهاالء :قد عرفعاه ،هذا

املات ،الذ اك غعا " فيلجع " فيذغح ىحبا على السار ،مث يقال :يا أه اجلعة خلاد فال مات ،ايا أه العار
خلاد فال مات "
 :)124( -17حدثعا أغاماعى ،حممد غن املثىن ،ثعا عبدالصمد ،ثعا أغان غن يزيد ثعا قتادة عن انس :أن رعال
اهلل  قال " :ال تزال جهعم تقال :ه من كزيد؟ فيعزل رب العاملني فيلع قدمه فيها فيعزاي غعلها إىل غعض
فتقال غعزتك قط .قط .اما يزال يف اجلعة فل حىت يعشئ اهلل هلا خلقا اخر فيسكعة اجلعة يف فل اجلعة".
 :)125( -18حدثعا أغا ماعى ،ين عقبة ،قال :ثعا عمرا غن عاصم قال :ثعا معتمر عن أغيه قال :ثعا قتادة
عن أنس قال :ما تزال جهعم تقال ه من مزير؟ قال :أغا ماعى :فذكر حناة غري أنه قال :أا كما قال.
 :)125( -19حدثعا حممد غن عمر غن على غن عطاء غن مقدم قال :ثعا اشعث غن عبداهلل اخلراعاين ،قال :ثعا
شعبة ،عن قتادة ،عن أنس غن مالك ،عن رعال اهلل  قال " :يلقى يف العار فتقال :ه من مزيد؟ حىت يلع
رجله أا قدمه فتقال قط قط "
 :)127( -20حدنا حممد غن حيىي قال :ثعا أغا علمة اها ماعى غن إمساعي قال :ثعا اغان –يعين اغن يزيد

العطار قال :ثعا قتادة ،عن انس( :أن نيب اهلل  كان يقال " :ال تزال جهعم يلقى فيها اتقال :ه من مزيد؟،

حىت يديل فيها رب العاملني قدمه فيعزاي غعلها إىل غعض اتقال :قط قط غعزتك ،اما يزال يف اجلعة فل  ،حىت
يعشيء اهلل هلا خلقا فيسكعه يف فلال اجلعة "
 :)128( -21حدثعا أغا الضل –رزق اهلل غن ماعى -إمالء عليعا غبغداد ،قال :ثعا هبز –يعين اغن أعد-
قال :ثعا أغان غن يزيد العطار ،قال :ثعا قتادة ،قال :ثعا أنس غن مالك ،قال :قال رعال اهلل ‘ مبث حديث
عبدالصمد غري أنه قال" :فيديل فيها رب العاملني قدمه"
 :)129( -22حدثعا إمساعي غن إعحاق الكايف غالقسطاط قال :ثعا آدم –يعين اغن أيب اياس العسقالين،
قال:ثعا شيبان عن قتادة عن أنس غن مالك قال :قال رعال  مبثله ،اقال " :يلع رب العزة قدمه فيها ،فتقال:
قط قط ايزاي" .االباقي مثله.
 :)130( -23حدثعا أغا هاشم ،زياد غن أياب ،قال :ثعا عبد الاهاب غن عطاء ،قال :أخربنا ععيد عن قتادة،
عن أنس العيب  قال " :احتجت اجلعة االعار فقالت العار :يدخلين اجلباران ،ااملتكربان ،اقالت اجلعة :يدخلين

الضقراء ااملساكني ،فأاحى اهلل إىل اجلعة أنت رمحيت اعكعك من شئت اأاحى إىل العار :أنت عذايب ،انتقم غك
ممن شئت ،الك ااحدة معكما الؤها ،فتقال –يعين العار ه من مزيد؟ حىت يلع فيها قدمه فتقال :قط قط ".
 :)131( -24حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا حجاج غن معهاك اآلمناطي ،قال :ثعا محاد ،عن عمار ،عن أيب
هريرة _ أن رعال اهلل قال " :يلقى يف العار اهلها اتقال :ه من مزيد؟ حىت ياتيها رهبا فيلع قدمه عليها،
فيعزاي غعلها (0اىل غعلها) اتقال :قط قط قط ،حىت ياتيها رهبا ".
هكذا قال لعا حممد غن حيىي ثالثا ،قط :غعصب القاف.
 :)132( -25حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا ماعى غن إمساعي  ،قال :ثعا محاد ،قال :ثعا عمار غن أيب عما
عن أيب هريرة _ :قال :مسعت رعال اهلل  .قال :حممد غن حيىي ،فذكر احلديث

 :)133( -26حدثعا حممد غن معمر ،قال :ثعا راح ،قال :ثعا ععيد عن قتادة ،عن أنس غن مالك ،قال :قال
رعال اهلل  " :ال تزال جهعم يلقى فيها اتقال ه مزيد؟ ،حىت يلع فيها رب العاملني قدمه فيزاي غعلها إىل
غعض اتقال :قط قط " (قال أغاغكر :مل اجد يف أصلي مقيداً (قط)
غعصب القاف اال خبضلها) ،غعزتك اكرمك ،اال يزال يف اجلعة فل حىت يعشئ اهلل خلقاً فيسكعهم اجلعة "
 :)134( -27حدثعا حممد غن معمر ،قال :ثعا راح قال :ثعا محاد ،عن عطاء غن السائب ،عن عبيداهلل غن

عبداهلل غن عتبة ،عن أيب ععيد اخلدري ،عن العيب  قال " :افتخرت اجلعة االعار " اىكر حنا حديث حجاج غن

معهال عن محاد اقال :حىت يأتيها تبارك اتعاىل ،فيلع قدمه عليها فتعزا اتقال :قدين قدين ،اأما اجلعة فيبقى
معها ما شاء اهلل ،ف  :أا قال :قال أغا القاعم " :اختصمت اجلعة " ،فذكر مث حديث عبد األعلى ،اقال" :
أنه يعشئ هلا ما شاء " اقال " :حىت يلع يعشيء اهلل هلا خلقاً ما شاء".
 :)135( -28حدثعا حممد غن معمر ،قال :ثعا راح ،قال :ثعا هشام عن حممد عن أيب هريرة  -_-قال :قال
رعال اهلل ‘ :أا قال :قال أغا القاعم" :اختصمت اجلعة" ،فذكر مث حديث عبداألعلى ،اقال" :إنه يعشيء هلا
ماشاء" اقال" :حىت يلع فيها قدمه فهعاك متتلىء ايزا غعلها إىل غعض اتقال :قط ،قط".
 :)136( -29حدثعا حممد غن معمر ،قال :ثعا راح ثعا محاد ،قال :ثعا عمار غن أيب عمار ،قال :مسعت أغا
هريرة _ يقال " :أن رعال اهلل  قال :يلقى يف االعار اهلها ،اتقال ه من مزيد؟ ايلقى فيها اتقال ه من
مزيد؟ حىت ياتيها (رهبا) تبارك اتعاىل فيلع عليها فتعزاي ،اتقال :قط ،قط ،قط "

 :)137( -30حدثعا علم غن جعادة ،عن اكيع ،عن إمساعي غن أيب خالد عن زياد ماىل غين خمزام ،-عن أيب
هريرة _ فقال " :ما تزال جهعم تسأل الزيادة حىت يلع الرب عليها قدمه ،فتقال :رب قط رب قط "
مسعت أمحد غن ععيد الدارمي يقال :مسعت راح غن عبادة يقال :طلبت احلديث أا كتبت احلديث عشرين
ععة ،اصعضت عشرين ععة ،قال الدرامي :فذكرته أليب عاصم فقال :فلا كتب يف العشرين أيلاً ما الذي كان
جييئ غه قال أغاغكر :اختلف رااة هذه االخبار يف هذه اللضظة يف قاله قط ،أا قط ،فرا غعلهم غعصب
القاف ،اغعلهم خبضلها ،اهم أه اللغة ،امعهم يقتبس هذا الشأن.
احمال أن يكان أه الشعر أعلم غلضظ احلديث من علماء اآلثار ،الذين يععان هبذه الصعاعة ،يرااهنا ايسمعاهنا
من الضاظ العلماء احيضظاهنا اأكثر طالب العرغية :إمنا يتعلمان العرغية من الكتب املشرتاة أا املستعارة من غري
مساع.
السعا نعكر أن العرب تعصب غعض حراف الشيء اغعلها خيضض ىلك احلرف لسعة لساهنا.
قال املطليب رمحة اهلل عليه " :ال حييط أحد علما غالسعة العرب مجيعاً غري نيب " فمن يعكر من طالب العرغية هذه
اللضظة خبضض القاف على رااة االخبار ،مغض عاه ألن علماء اآلثار مل ياخذاا هذه اللضظة من الكتب غري
املسماعة ،غ مسعاها غاىاهنم من افااه العلماء
فاما دعااهم :أن (قط) اهنا :الكتاب ،فعلماء التضسري قد اختلضاا يف تأاي هذه اللضظة .السعا حنضظ عن أحد
معهم أهنم تأالاا (قط :الكتاب)
 :)138( -31حدثعا حممد غن حيىي ،قال ثعا غن ياعف ،عن ارقاء عن اغن أيب جنيح ،عن جماهد :يف قاله
(عج لعا قطعا) قال :عذغعا اثعا حممد غن خيىي ،قال :ثعا اغن ياعف ،قال :ثعا عضيان ،عن اشعث غن عاار،
عن احلسن يف قاله (رغعا عج لعا قطعا) :قال " عقاغتعا "
 :)139( -32حدثعا عمي إمساعي غن خزمية ،قال :ثعا عبد الرازق ،قال :أخربنا معمر ،عن قتادة ،قال" :
نصيبعا من العار".
 :)139( -33حدثعا حممد غن حيىي ،قال:ثعا حممد غن ياعف ،عن عضيان عن ثاغت غن هرمز ،عن ععيد غن
جبري ،يف قاله( :عج لعا قطعا) قال :نصيبعا من اجلعة.
 :)141( -34حدثعا علم غن جعادة ،قال :ثعا اكيع ،عن عضيان ،عن أيب املقدام ثاغت غن هرمز عن ععيد غن
جبري( :عج لعا قطعا قب يام احلساب) :قال " :نصيبعا من اآلخرة "

 :)142( -35حدثعا عمي " إمساعي " ،قال :أخربنا عبد الرزاق ،قال :ثعا معمر ،عن عطاء اخلراعاين ،يف
قاله (قطعا) قال" :قلاءنا".
 :)143( -36حدثعا حممد غن عمر املقدمي ثعا شعث غن عبداهلل ،عن شعبة عن إمساعي غن أيب خالد ،يف
قاله (عج لعا قطعا) قال" :رزقعا".
(( :)27باب :ذكر استواء خالقنا العلي األعلى):
الضعال ملا يشاء ،على عرشه ،فكان فاقخ افاق ك شيء عاليا كما أخرب اهلل جال اعال يف قاله (الرمحن على
العرش اعتا ) ،اقال رغعا (عز اج )( :أن رغكم اهلل الذي خلق السماات ااألرض يف عتة ايام مث اعتا على
العرش)
اقال يف تعزي السجدة( :اهلل الذي خلق السماات ااألرض اما غيعهما يف عتة ايام مث اعتا على العرش).
اقال اهلل تعاىل( :اها الذي خلق السماات ااألرض يف عتة ايام اكان عرشه على املاء)
فعحن نؤمن خبرب اهلل (ج اعال) أن خالقعا مستا على عرش ،ال نبدل كالم اهلل ،اال نقال قاال غري قي لعا ،كما
قالت العطلة احلهمية :أنه اعتاىل على عرشه ،ال اعتا  ،فبدلاا قاال غري الذي قي هلم ،كضع اليهاد كما امراا
أن يقالاا :حطة فقالاا :حعطة ،خمالقني المر اهلل (ج اعال) كذلك اجلهمية.
 :)144( -1حدثعا :أمحد غن نصر ،قال :أخربنا الدشتكي ،عبدالرمحن غن عبداهلل الرازي ،قال :ثعا عمرا غن
أيب قيس عن مساك غن حرب عن عبداهلل اغن عمرية ،عن االحعف غن قيس ،عن العباس غن عبد املطلب :،أنه
كان جالسا يف البطحاء يف عصاغة ارعال اهلل  :جالس فيهم إى علتهم عحاغة فعظراا إليها ،فقال " :ه

تدران ما اعم هذة؟ قالاا :نعم هذا السحاب ،فقال رعال اهلل  :ااملزن؟ فقالاا :ااملزن .فقال رعال اهلل 
االععان؟ ،مث قال :اه تدران كم غعد م غني السماء ااألرض؟ قالاا :إال ااهلل ما ندر  .قال :فإن غعد ماغيعهما:
أما ااحدة ،ااما اثعتان ،ااما ثالث اعبعان ععة .إىل السماء اليت فاقها كذلك ،حىت عدهن عبع مساات كذلك
مث قال :فاق السماء الساغعة حبر غني اعاله ااعضله ،مث ما غني مساء ،إىل مساء (مث فاق ىلك مثانية ااعال ما غني
اظالفهن اركبهن كما غني مساء إىل مساء ،مث فاق ظهارهن العرش ،غني اعاله ااعضله مث ما غني مساء إىل مساء،
ااهلل فاق ىلك)

( :)....ارااه الاليد غن أيب ثار ،عن مساك ،عن عبداهلل غن عمرية عن االحعف اغن قيس ،قال :حدثين عباس غن
عبد املطلب قال :كعا جلاعا غالبطحاء ،يف عصاغة فيهم رعال اهلل  ،فذكر احلديث مبث مععاه غري أنه قال:
"افاق السماء الساغعة حبر ما غني أعضله اأعاله كما غني مساء إىل مساء افاق البحر مثانية أاعال "
 :)145( -2حدثعاه :عباد غن يعقاب ،الصداق يف أخباره ،املتهم يف رأيه ،قال :ثعا الاليد غن أيب ثار قال

أغاغكر " :يدل هذا اخلرب على أن املاء الذي ىكره اهلل يف كتاغه أن عرشه كان عليه ها البحر الذي اصضه العيب 

يف هذا اخلرب ،اىكر غعد ما غني أعضله اأعاله ،امعىن قاله( :اكان عرشه على املاء) كقاله( :اكان اهلل عليماً
حكيماً) ( ،كان اهلل عزيزاً حكيماً)
 :)146( -3حدثعا علم غن جعادة ،قال :ثعا أغا معااية ،عن األعمش ،عن املعهال اها اغن عمرا عن ععيد
غن جبري عن اغن عباس قال :اتاه رج اقال :ارأيت قال اهلل (تعاىل) (اكان اهلل) فقال اغن عباس :كذلك كان مل
يزل".
 :)147( -4حدثعا حممد غن غشار ،ثعا اهب –يعين اغن جرير قال :ثعا أيب قال :.مسعت حممد غن إعحاق
حيدث عن يعقاب غن عتبة عن جبري غن حممد غن جبري غن مطعم عم أغيه عن جدة ،قال :اتى رعال اهلل 

اعرايب فقال :رعال اهلل جهدت اآلنضس ،اضاع العيال ،اهنكت االماال اهلكت اآلنعام فاعتسق (اهلل) لعا فانا
نستشضع غك على اهلل انستشضع غاهلل عليك ،فقال رعال اهلل  احيك ،اتدر ما تقال؟ فسبح رعال اهلل ،
فما زال يسبح حىت عرف ىلك يف اجاه أصحاغه ،مث قال :احيك ،أنه ال يستشضع غاهلل على أحد من مجيع
خلقه ،شان اهلل اعظم من ىلك ،احيك ،اتدر ما اهلل؟ أن اهلل على عرشه ،اعرشه على مسااته امسااته على
ارضه ،هكذا اقال غاصاغعه مث القبة ،اأنه ليئط غه مث اطيط الرح غالراكب "
قرئ على أغا ماعى ،اانا امسع أن اهباً حدثهم هبذا اإلععاد مثله عااء.
قال أغاغكر :يف خرب فليح غن عليمان عن هالل غن علي عن عبدالرمحن غن أيب عمرة عن أيب هريرة _ قال" :

قال رعال اهلل  " اإىا عألتم اهلل فاعالاه الضردس ،فانه اعط اجلعة ،ااعال اجلعة افاقه عرش الرمحن ،امعه تضجر
اهنار اجلعة "
قال –يعين أغاغكر أمليته يف كتاب " اجلهاد "
قال أغاغكر " :فاخلرب يصرح أن عرش رغعا اج اعال فاق جعته ،اقد أعلمعا (ج اعال) أنه مستا على عرشه،
فخالقعا عال فاق عرشه الذي ها فاق جعته "

 :)148( -5حدثعا حبر غن نصر غن عاغق اخلاالين ،قال :ثعا أعد –يعين اغن ماعى قال :ثعا عبدالرمحن غن
الزناد عن أغيه ،عن األعرج ،عن أيب هريرة _ قال :مسعت رعال اهلل  يقال :ملا قلى اهلل اخللق كتبه يف كتاغه،
فها ععده فاق عرشه أن رمحيت غلبت غليب " قال أغاغكر " :أمليت طرق هذا اخلرب يف غري هذا الكتاب فاخلرب
دال على أن رغعا ج اعال فاق عرشه الذي كتاغه أن رمحته غلبت رمحته ععده غلبه ععده ".
 :)149( -6حدثعا أمحد غن ععان الااعطي ،قال :ثعا يزيد غن هاران ،قال :ثعا محاد –يعين اغن علمة ،عن
عاصم عن زر عن عبداهلل قال " :ما غني ك مساء إىل اخر مسرية مخسمائة عام اما غني السماء ااألرض مسرية
مخسمائة عام ،اما غني السماء الساغعة إىل الكرعي مسرية مخسمائة عام ،اما غني الكرعي إىل املاء مسرية
مخسمائة عام ،االعرش على املاء ،ااهلل على العرش ايعلم اعمالكم "
 :).....( -7احدثعا أمحد غن ععان ،قال :ثعا يزيد غن هاران ،اقال :ثعا محاد عن عاصم ،عن املسيب غن رافع،
عن اائ غن رغيعة عن عبداهلل قال " :غني ك مساء مسرية مخسمائة عامة"
 :)150( -8حدثعا حبر غن نصر غن عاغق اخلاالين قال :ثعا أعد قال :ثعا محاد غن علمة عن عاصم غن هبدلة
عن زر غن حبيش ،عن اغن مسعاد قال " :ما غني السماء الدنيا االيت تليها مسرية مخسمائة عام ،اغني ك مساء
مسرية مخسمائة عام ،اغني السماء الساغعة اغني الكرعي مخسمائة عام ،االعرش فاق السماء ااهلل تبارك اتعاىل
فاق العرش ،اها يعلم ما أنتم عليه"

اقد را إعرائي عن أيب إعحق عن عبداهلل غن خليضة ،اظعه عن عمر " ،أن امراة اتت العيب  فقلت :ادع اهلل

أن يدخلين اجلة فعظم الرب ج ىكره فقال :أن كرعيه اعع السماات ااألرض ،اإن له اطيطا كاطيط الرح
اجلديد إى ركب من ثقله.
 :)151( -9حدثعا يعقاب غن إغراهيم الدارقي قال :ثعا حيىي غن أيب غكري قال ثعا إعرائي  ،قال أغاغكر :ما
ادري الشك االظن أنه عن عمر ،ها من حيىي غن أيب غكري ،أم من إعرائي  ،قد رااه اكيع غن اجلراح عن ،إعرائي
عن أيب إعحق عن عبداهلل غن خليضة مرعال ليس فيه ىكر عمر ال غيقني اال ظن ،اليس هذا اخلرب من شرطعا،
ألنه غري متص اإلععاد ،لسعا :حنتج يف هذا اجلعس من العلم غاملرأعي املعقطعات.
 :)152( -10حدثعاه :علم غن جعادة ،قال :ثعا اكيع .قال اغن خزميه :اثعا غشر غن خالد العسكري ،قال :ثعا
أغا اعامة ،قال :ثعا زكريا غن أيب زائدة ،عن أيب إعحاق ،عن ععد غن معبد ،عن امساء غعت عميس ،قالت:

كعت مع جعضر غأرض احلبشة ،فرأيت امرأة على رأعها مكت من دقيق ،فمرت غرج من احلبشة ،فطرحه عن
رأعها ،فسضت الريح الدقيق ،فقالت :اكلك إىل امللك ،يام يقعد على الكرعي ،ايأخذ للمظلام من الظامل).
 :)153( -11حدثعا أغا ماعى ،قال :ثعا عضان غن مسلم ،قال :ثعا مهام قال :ثعا زيد غن اعلم ،عن عطاء

غن يسار ،عن عبادة غن الصامت أن العيب  قال( :اجلعة مائة درجة ،غني ك درجتني كما غني السماء ا األرض،
امن فاقها يكان العرش ،اإن الضرداس من اعالها درجة امعها تضجر اهنار اجلعة االرغعة ،فسلاه الضرداس).
اقد أمليت هذا الباب يف كتاب (ىكر نعيم اجلعة).
 :)154( -12حدثعا غعدار ،حممد غن غشار ،قال :ثعا أغا عاصم ،قال ثعا عضيان ،عن عمار ،اها الدهين ،عن
مسلم البطني ،عن ععيد غن جبري ،عن اغن عباس _ قال :الكرعي :ماضع القدمني االعرش ال يقدر قدره).
 :)155( -13حدثعا غعدار ،قال :ثعا أمحد ،قال :ثعا عضيان عن عمار ،عن مسلم البطني ،عن ععيد غن
جبري ،عن اغن عباس قال( :الكرعي ماضع القدمني) ،
 :)156( -14حدثعا مسلم غن جعادة ،ثعا اكيع ،عن عضيان ،عن عمار الدهين ،عن مسلم البطني ،عن
ععيد غن جبري ،عن اغن عباس _ قال( :الكرعي ماضع قدميه ،االعرش ال يقدر قدره).
 :)157( -15حدثعا حممد غن العالء (أغا كريب) ،قال :ثعا أغا اعامة عن هاشم اها اغن عراة ،عن أغيه،
قال :قدمت على عبد امللك فذكرت ععده الصخرة اليت غبيت املقدس فقال عبد امللك( :هذه صخرة الرمحن ،اليت
اضع عليها رجله ،فقلت :عبحان اهلل يقال اهلل تبارك اتعاىل{ :اعع كرعية السماات ااألرض} ،اتقال :اضع
رجله على هذه ،يلسبحان اهلل؟ ،إمنا هذه جب قد أخربنا اهلل أنه يعسف نسضاً فيذرها قاعاً صضصضاً).
قال أغاغكر :العله خيطر غبال غعض مقتبسي العلم :أن خرب العباس غن عبد املطلب عن العيب  يف غعد ما غني
السماء إىل اليت تليها خالف خرب اغن مسعاد ،اليس كذلك ،ها ععدنا ،إى العلم حميط أن السري خيتلف ،عري

الدااب من اخلي ااهلجن ،االبغال ااحلمر ،ااالغ  ،اعاغق غين آدم ،خيتلف أيلاً ،فجائز أن يكان العيب املصطضى

 ،اراد غقاله غعد ما غيعهما اثعتان أا ثالث اعبعان ععة ،أي :غسري جااد الركاب ،من اخلي  ،ااغن مسعاد اراد:
مسرية الرجال من غين آدم ،أا مسرية البغال ااحلمر اا اهلجن من الرباىين ،أا غري اجلااد من اخلي .
فال يكان أحد اخلربين خمالضاً للخرب االخر ،اهذا مذهبعا يف مجيع العلام ،أن ك خربين جياز أن يؤلف غيعهما يف
املعىن مل جيز أن يقال مها متلادان ،متهاتران ،على ما قد غيعاه يف كتبعا.

 :)158( -16حدثعا علي غن حجر السعدي ،قال :ثعا شريك ،اثعا عبدة غن عبداهلل اخلزاعي ،قال :أخربنا
حيىي غن آدم ،عن شريك ،عن مساك ،عن عبداهلل غن عمرية ،عن االحعف غن قيس عن العباس غن عبد املطلب،
يف قاله {احيم عرش رغك فاقهم يامئذ مثانية} ،امالك يف صارة االاعال).
انتهى حديث علي غن حجر ،ازاد عبدة يف حديثة (ما غني اظالفهم إىل ركبهم ثالث اعتان ععة) ،قال شريك
مرة( :امعاكبهم ناشبة غالعرش).
قال:ثعا عضيان ،عن أيب الزناد ،عن االعرج ،عن أيب هريرة ،عن العيب -قال:

" اهلل( :عبقت رمحيت غليب) اقال( :ميني اهلل امال عحاء ال يغلها شيء غاللي االعهار).
 :)159( -17حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا معااية غن عمرا ،قال :ثعا زائدة عن األعمش ،عن أيب صاحل،
عن أىب هريرة _ عن العيب.قال " :احتج آدم اماعى :فقال ماعى يا ادم أنت الذي خلقك اهلل غيده ،انضخ فيك
من راحه ،أغايت العاس أخرجهم من اجلعة؟ فقال آدم :اأنت ماعى الذي اصطضاك اهلل غكالمه تلامين على
عم اعمله ،كتبه اهلل علي قب أن خيلق السماات ااألرض قال :فحج آدم ماعى".
 :)160( -18احدثعا حممد غن عقبه قال :حدثين أغا غكر غن أيب شيبة قال :ثعا اكيع ،قال :ثعا األعمش ،عن
أيب صاحل ،عن أيب ععيد قال" :احتج آدم اماعى  ،"...قال حممد غن حيىي :فذكر احلديث.
قال أغاغكر :خرب أيب صاحل عن أيب هريرة ،قد مسعه األعمش عن أيب صاحل اليس ها مما دلسه ،اخرب أيب ععيد
يف هذا اإلععاد صحيح ال شك فيه ،اإمنا الشك يف خرب أيب ععيد يف ىاك اإلععاد دان خرب أيب هريرة كذلك.
 :)161( -19حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عمر غن حضص غن عياث قال :ثعا أيب قال :ثعا األعمش ،قال:
ثعا أغا صاحل قال :ثعا أغا صاحل هريرة _ قال " :ااراه قد ىكر أغا ععيد اخلدري قال :قال رعال اهلل ".احتج

آدم اماعى" اعاق احلديث.
(( :)28باب :ذكر البيان أن اهلل (عز وجل) في السماء):
كما أخربنا يف حمكم تعزيله اعلى لسان نبيه ‘ اكما (ها) مضهام يف فطرة املسلمني ،علمائهم اجهاهلم ،أحرار
هم امماليكهم ،ىكراهم اإناثهم ،غالغيهم اأطضاهلم ك من دعا اهلل (ج اعال) :فإمنا يرفع رأعه إىل السماء اميد
يدية إىل اهلل ،إىل اعالة ال إىل أعض .
قال أغاغكر :قد ىكرنا اعتااء رغعا على العرش ،يف الباب :قب  ،فامسعاا ألن ما اتلا عليكم من كتاب رغعا الذي
ها مسطار غني الدفتني ،مقراء يف احملاريب االكتاتيب ،مما ها مصرح يف التعزي  ،أن الرب (ج اعال) يف
السماء ،ال كما قالت اجلهمية املعطلة إنه يف أعض األرضني .فها يف السماء عليهم لعائن اهلل التاغعة.

قال اهلل تعاىل( :أأمعتم من يف السماء أن خيسف غكم األرض).
اقال اهلل تعاىل( :أم امعتم من يف السماء أن يرع عليكم حاصبا).
افليس قد أعلمعا يا ىا احلجا خالق السماات ،ااألرض اما غيعهما يف هاتني اآليتني :أنه يف السماء
اقال (عز اج )( :إليه يصعد الكلم الطيب ،االعم الصاحل يرفعه) افليس العلم حميطا يا ىا احلجا اااللباب أن
الرب (ج اعال) فاق من يتكلم غالكلمة الطبية ،فتصعد إىل اهلل كلمتة؟ ،ال كما زعمت املعطلة اجلهمية أنه
هتبط إىل اهلل الكلمة الطبية تصعد إليه،
امل تسمعاا يا طالب العلم قاله تبارك اتعاىل لعيسى اغن مرمي( :يا عيسى إين متافيك ارافعك آيل)؟ ،أليس إمنا
يرفع الشيء من اعض إىل عال ال من اعال إىل اعض ؟ اقال اهلل (عز اج )( :غ رفعه اهلل إليه) احمال أن يهبط
اآلنسان من طهر األرض إىل غطعها ،أا إىل ماضع اخضض معه ااعض .
فيقال :رفعه اهلل إليه ألن الرفعة يف لغة العرب الذين غلغتهم خاطبعا ال يكان ال من اعض إىل اعلى افاق
امل تسمعاا قال خالقعا (ج اعال) يصف نضسه( :اها القاهر فاق عباده) ،أا ليس العلم حميطا ،أن اهلل فاق
مجيع عبادة من اجلن ااآلنس ،ااملالئكة ،الذين هم عكان السماات مجيعاً؟
اامل تسمعاا قال اخلالق البارئ (اهلل يسجد ما يف السماات اما يف األرض من داغة ،ااملالئكة اهم يستكربان
خيافان رهبم من فاقهم ايضعلان ما يؤمران)
فأعلمعا اجللي ج اعال يف هذه اآلية أيلاً أن فاق مالئكته ،افاق ما يف السماات ،اما يف األرض ،من داغة
اأعلمعا أن مالئكته خيافان رهبم الذي فاقهم.
ااملعطلة تزعم أن معباد هم حتت املالئكة ،اامل تسمعاا قال خالقعا (يدغر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج
إليه) أليس معلاما يف اللغة السائر غني العرب اليت خاطبعا (هبا) اغلساهنم نزل الكتاب ،أن تدغري األمر من السماء
إىل األرض ،إمنا يدغره املدغر ،اها يف السماء ال يف األرض ،كذلك مضهام ععدهم :أن املعارج :املصاعد ،قال اهلل
(تعاىل)( :تعرج املالئكة االراح إليه) اإمنا يعرج الشيء من اعض إىل أعلى افاق ال عن إىل دان ،ااعض ،
فتضهماا لغة العرب ال تغالطاا.
اقال (ج اعال)( :عبح اعم رغك األعلى) فاألعلى :مضهام يف اللغة :أنه أعلى شيء ،افاق ك شيء ااهلل قد
اصف نضسه يف غري ماضع من تعزيله ااحيه ،أعلمعا أنه العلي العظيم
افليس العلي ياىا احلجا ما يكان عليا ،كما تزعم املعطلة اجلهمية :أنه اعلى ااعض  ،ااعط امع ك شيء
ماضع من ارض امساء ايف اجااف مجيع احلياان.
الا تدغراا آية من كتاب اهلل (اافقهم اهلل) لضهمهما :لعقلاا أهنم جهال ،ال يضهمان ما يقالان.اغان هلم جه
انضسهم اخطا مقالتهم.
اقال اهلل (تعاىل) ملا عأله كليمه ماعى ‘ أن يريه يعظر إليه( :قال لن تراين ،الكن انظر إىل اجلب إىل قاله (فلما
جتلى رغه للجب جعله دكا) افليس العلم حميطا ياىا االلباب أن اهلل –عز اج –لا كان يف ك ماضع ،امع

ك غشر اخلق كما زعمت املعطلة ،لكان متجليا لك شيء اكذلك مجيع ما يف األرض لا كان متجليا جلميع
ارضه عهلها ااعرها اجباهلا ،اغراريها امضاازها ،امدهنا اقراها ،اعمراهنا اخراهبا ،امجيع ما فيها من نبات اغعاء
(0جلعلها دكا) كما جع اهلل اجلب الذي جتلى له دكا ،قال اهلل تعاىل( :فلما جتلى رغه للجب جعله دكا).
 :)162( -1حدثعا احلسن غن حممد الزعضراين اعلي غن احلسني ،احيىي غن حكيم ،قالاا :ثعا معاى غن نعاى

الععربي قال :ثعا محاد غن علمة عن ثاغت عن أنس غن مالك ،عن العيب  يف قاله (فلما جتلى رغه للجب جعله

دكا) قال :غإصبعه هكذا ،ااشار غاخلعصر من الظضر ميسكه غاإلهبام
قال :فقال محيد لثاغت :يا أغا حممد دع هذا ،ما تريد إىل هذا ،قال :فلرب ثاغت معكب محيد اقال :امن أنت
يامحيد؟ ،اما أنت يامحيد ،حدثين غه أنس غن مالك عن رعال اهلل اتقال أنت :دع هذا.
هذا لضظة.
 :)163( -2حدثعا حيىي حكيم :اقال الزعضراين ،اعلي غن احلسني عن محاد غن علمة قال علي:ثعا ثاغت
البعاين عن أنس غن مالك عن رعال اهلل اقال الزعضراين عن ثاغت البعاين ،عن انس ،عن رعال اهلل يف قاله (فلما
جتلى رغه للجب جعله دكا) قال :هكذا ااصف معاى أنه اخرج اال مضص من خعصره ،فقال له محيد الطاي  :يا
أغا حممد ما تريد إىل هذا؟ فلرب صدرة صرغة شديدة اقال :أنت فمن أنت يا محيد ،حيدثين أنس غن مالك،
عن رعال اهلل  اتقال :أنت ما تريد إىل هذا.
غري أن الزعضراين قال " :هكذا ااضع اهبامة أليسر على طرف خعصر األيسر على العقد األال "
 :)164( - 3حدثعا عبد الاارث غن عبدالصمد ،قال :ثعا أيب ،ثعا محاد غن علمة ،قال :ثعا ثاغت ،عن أنس غن
مالك ،قال :قال رعال اهلل ‘ (ملا جتلى رغه للجب رفع خعصره اقبض على مضص معها فانساخ اجلب ) ،فقال له
محيد أحتدث هبذا؟ فقال :حدثعا أنس عن العيب ‘ ،اتقال ال حتدث غه.
 :)165( -4حدثعا حممد غن حيىي قال :ثعا عضان غن مسلم ،قال :ثعا محاد غن علمة ،قال :ثاغت عن أنس عن
العيب ‘ يف قاله تعاىل(0 :فلما جتلى رغه للجب جعله دكا) قال :جتلى قال غيدة هكذا ااصف عضان غطرف
اصبعه اخلعصر ،قال :فساح اجلب  ،فقال محيد لثاغت :احتدث مبث هذا؟
قال( :فرفع ثاغت يدة) فلرب صدرة قال :حدثعيه أنس عن رعال اهلل اتقال :احتدث مبث هذا؟.
 :)....( - 5حدثعا حممد قال :ثعا اهليثم غن مجي قال :ثعا محاد عن ثاغت عن أنس عن العيب ‘ مبثله.

 :)166( -6احدثعا حممد قال :ثعا مسلم غن إغراهيم قال :ثعا محاد قال :ثعا ثاغت ،عن أنس أن العيب ‘ تال
هذه اآلية( :فلما جتلى رغه للجب جعله دكا اخر ماعى صعقا) قال :فحكاه العيب ‘ فاضع خعصره على اهبامة
فساح اجلب فتقطع.
 :).....( -7احدثعا حممد قال :ثعا حجاج –يعين اغن معهال عن محاد غن علمة مبثله .عن ثاغت عن أنس _
عن العيب( :أنه) قرأ هذه اآلية( :فلما جتلى رغه للجب )
 :)......( -8حدثعا حممد قال :ثعا عليمان غن حرب عن محاد غن علمة عن ثاغت عن أنس قال :تال رعال
اهلل ‘  :هبذا حنا حديثهم
فامسعاا ياىا احلجا دليال اخر من كتاب اهلل :أن اهلل جال اعال يف السماء مع الدلي على أن فالعان مع كضرة
اطغيانه قد أعلمه ماعى ‘ غذلك اكانه قد علم أن خالق البشر يف السماء
أال تسمع قال اهلل حيكي عن فرعان قاله{ :يا هامان اغن يل صرحاً لعلي أغل؛ األعباب ،أعباب السماات
فأطلع إىل إله ماعى}،
فضرعان –عليه لععة اهلل -يأمر غبعاء صرح ،فحسب أنه يطلع إىل إله ماعى ،ايف قاله{ :اإين ألظعه كاىغاً}،
داللة على أن ماعى قد كان أعلمه أن رغه –ج اعال -أعلى افاق.
اأحسب أن فرعان إمنا قال لقامه {اإين ألظعه كاىغاً} اعتدراجاً معه هلم ،كما خربنا ج اعال يف قاله

{اجحداا هبا ااعتيقعتها أنضسهم ظلماً اعلااً} ،فأخرب اهلل تعاىل :أن هذه الضرقة جحدت –يريد غألسعتهم -ملا
اعتيقعتها قلاهبم ،فشبه أن يكان فرعان إمنا قال لقامه { اإين ألظعه كاىغاً} ،اقلبه :أن كليم اهلل من الصادقني،
ال من الكاىغني ،ااهلل أعلم أكان فرعان مستيقعاً غقلبه –على ما أالت أم مكذغاَ ًً غقلبه ظاناً أنه غري صادق.
اخلي اهلل –إغراهيم عليه السالم -عامل يف اغتداء العظر إىل الكااكب االقمر االشمس أن خالقه عال فاق خلقه
حني نظر إىل الكااكب االقمر االشمس ،أال تسمع قاله{ :هذا ريب} امل يطلب معرفة خالقه ،من أعض  ،إمنا
طلبه من أعلى مستيقعاً ععد نضسه أن رغه يف السماء ال يف األرض.
(( :)29باب :ذكر سنن النبي :)
املثبتة أن اهلل جال اعال فاق ك شيء ،اأنه يف السماء ،كما أعلمعا يف احيه ،على لسان نبيه ،إى ال يكان ععته
اغداً املعقالة ععه غعق العدل عن العدل ماصاال إليه اال :ماافقة لكتاب اهلل ال خمالضة لة.
 :)167( -1حدثعا أغا كريب ،قال :ثعا أغا أعامة ،عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة ،قال :أتت
فاطمة رعال اهلل فسالته خادما فقال هلا قايل " :اللهم رب السماات السبع ،ارب العرش العظيم رغعا ارب ك

شيء معزل التاراة ااآلجني  ،اقال مرة االقرآن العظيم ،فالق احلب االعا  ،اعاى غك من شر ك ى شر أنت
اخذ غعاصيته أنت األال فليس قبلك شيء اأنت األخر فليس غعدك شيء ،اانت الظاهر فليس فاقك شيء
اانت الباطن فليس دانك شيء ،اقض ععا الدين ااغععا من الضقر "
 :).....( -2حدثعا حممد غن احلرشي قال :ثعا زياد غن عبداهلل البكائي ،قال :ثعا األعمش هبذا اإلععاد حناه.
 :)168(-3حدثعا الااعطي ،قال :ثعا خالد غن عبداهلل ،عن عهي عن أغيه عن أيب هريرة ،قال :كان رعال اهلل
يأمرنا إىا اخذ احدنا ملجعه أن يقال " :اللهم رب السماات ارب األرض رغعا ارب ك شيء ،فالق احلب
االعا  ،امعزل التاراة ااآلجني  ،االقرآن ،اعاى غك من شر ك شيء ،أنت اخذ غعاصيته ،أنت األال فليس قبلك
شيء ،اأنت األخر فليس غعدك شيء اأنت الظاهر فليس فاقك شيء اأنت الباطن فليس دانك شيء اقض
عين الدين ااغعين من الضقر.
 :)169( -4حدثعا حممد غن معمر قال :ثعا يعقاب غن إعحاق احللرمي قال ثعا اهيب ،قال :ثعا عهي غن
أيب صاحل عن أغيه عن أيب هريرة _ ،قال :كان رعال اهلل ‘ إىا آا إىل فراشه قال " :اللهم رب السماات ارب
األرض ك شيء فالق احلب االعا معزل التاراة ااآلجني  ،اعذين من شر ك ى شر ،أنت اخذ غعاصيته ،أنت
األال فليس قبلك شيء زانت الباطن فليس دانك اانت الظاهر فليس فاقك شيء اقض عين الدين ااغعين من
الضقر.
 :)170( -5حدثعا أغا حيىي ،حممد غن عبد الرمحن قال :ثعا عضان غن مسلم قال ثعا اهيب هبذا اقال " :رب
السماات ااألرض ،ارب ك شيء أنت اخذ غعاصيته أنت األال فليس فاقك شيء إىل آخر مبثله امل يذكر
الزيادة "يف الاعط.
 :)171( -6حدثعا عبدالرمحن غن غشر غن احلكم قال :ثعا عبد الرزاق قال أخربنا معمر ،عن مهام غن معبه قال:
هذا ما ثعا أغا هريرة _ قال :قال رعال اهلل املالئكة يتعاقبان فيكم ،مالئكة غاللي  ،امالئكة غالعهار ،اجيتمعان
يف الضجر اصالة العصر ،مث يعرج إليه الذين غاتاا فيكم فيسأهلم اها أعلم هبم :كيف تركتم عباد ؟ قالاا:
تركعاهم اهم يصلان ،ااتيعاهم اهم يصلان "
 :)172( -7حدثعا ياعف غن ماعى قال :ثعا جرير عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة _ قال :قال

رعال اهلل " ".ان هلل (عز اج ) مالئكة يتعاقبان فيكم فإىا كانت صالة الضجر نزلت مالئكة العهار فشهداا

معكم الصالة مجيعاً ،مث صعدت مالئكة اللي  ،امكثت معكم مالئكة العهار ،فسأهلم رهبم اها أعلم هبم ما
تركتم عبادي يصععان؟ قالاا :فيقالان :جئعاهم اهم يصلان اتركعاهم اهم يصلان .فإىا كانت صالة العصر نزلت
مالئكة اللي  ،فشهداا معكم الصالة مجيعاً ،مث صعدت مالئكة العهار ،امكثت مالئكة اللي  ،قال :فيسأهلم
رهبم اها أعلم هبم فيقال :ما تركتم عبادي يصععان؟ قال :فيقالان :جئعاهم اهم يصلان اتركعاهم اهم يصلان،
قال :فحسبت أهنم يقالان :فاغضر هلم يام الدين).
 :)....( -8حدثعا حيىي غن حكيم ،قال :ثعا حيىي غن محاد ،اقال :ثعا أغا عاانة ،عن عليمان ،اها األعمش،
هبذا اإلععاد ،فذكر احلديث اقال( :اتركعاهم اهم يصلان فاغضر هلم يام الدين) .امل يشك.
خرجت هذا الباب غتمامه يف كتاب (الصالة) ،اكتاب (اإلمامة).
 :)173( -9ايف خرب اغن آىب نعم ،عن أيب ععيد اخلدري ،عن العيب  يف قسمة الذهب اليت غعث هبا علي
غن أيب طالب ،من اليمن ،قال العيب ( :أنا أمني من السماء).
 :)174( -10حدثعا أغا هشام الرفاعي ،قال :اغن فلي  ،قال :ثتا عمارة ،اثعا ياعف غن ماعى ،قال :ثعا
جرير ،عن عمارة ،اها اغن القعقاع عن اغن أيب نعم ،عن أيب ععيد.
قال أغاغكر :قد أمليت أخبار املعراج يف غري هذا الكتاب( :أن العيب  أتى غالرباق قال :فحملت عليه مث

انطلقت حىت أتيعا السماء الدنيا )..احلديث غطاله .ايف األخبار داللة ااضحة أن العيب  عرج غه من الدنيا إىل
السماء الساغعة ،اإن اهلل (تعاىل) فرض عليه الصلاات على ما جاء يف األخبار ،فتلك األخبار كلها دالة على أن
اخلالق الباري فاق عبع مسااته ال على ما زعمت املعطلة :أن معبادهم ها معهم يف معازهلم ،اكضعهم (على ما ها
على عرشه قد اعتا ).
 :)175( -11ايف خرب األعمش ،عن املعهال غن عمرا ،عن زاىان ،عن الرباء ،يف قصة قبض راح املؤمن
اراح الكافر ،قال يف قصة قبض راح الؤمن( :فيقال أيتها العضس الطيبة املطمئعة اخرجي إىل مغضرة من اهلل
ارضاان ،قال :فتخرج تسي كما تسي القطرة من السقاء ال يرتكاهنا يف يده طرفة عني فيصعدان هبا إىل السماء،
فال ميران هبا على جعد من املالئكة إال قالاا :ما هذه الراح الطيبة؟ فيقالان فالن غأحسن أمسائه ،فإىا انتهى غه
إىل السماء فتحت له أغااب السماء ،مث شيعه شيعة من ك مساء مقرغاها من السماء اليت تليها حىت يعتهي هبا
إىل السماء الساغعة ،مث يقال :اكتباا كتاغه يف عليني).
فذكر احلديث غطاله.

 :).....( -12حدثعاه ياعف غن ماعى ،قال :ثعا جرير ،عن األعمش ،اثعا علم اغن جعادة ،قال :ثعا أغا
معاايه ،قال :ثعا األعمش ،احلديث غطاله .قد أمليته يف كتاب (اجلعائز).
( :)....( -13احدثا علي غن أيب املعذر ،قال :ثعا اغن فلي  ،قال :ثعا األعمش ،احلديث غطاله قد أمليته يف
كتاب اجلعائز).
 :)176( -14ايف خرب يانس غن خباب ،عن املعاه غن عمرا ،عن زاىان .عن الرباء غن عازب ،عن العيب.
يف هذه القصة:
(حىت إىا خرجت راحه اصلى عليه ك ملك غني السماء ااألرض ،اك ملك يف السماء افتحت أغااب
السماء ،ليس من أه غاب إال اهم يدعان اهلل أن يعرج غراحه قبلهم ،فإىا عرج غراحه قالاا :رب عبدك فالن،
فيقال :أرجعاه فإين عهدت إليهم إين معها خلقتهم ،افيها أعيدهم ،امعها أخرجهم تارة اخر ).
 :)....( -15احدثعا حممد غن حيىي ،قال ثعا عبد الرازق ،عن معمر عن يانس غن خباب هبذا.
 .)....( -16ثعا يانس غن عبد األعلى ،قال :أخربنا اغن اهب ،اأعد غن ماعى ،قاال :ثعا أغن أيب ىئب.
 :)....( -17احدثعا أمحد غن عبدالرمحن غن اهب ،قال :ثعا عمي ،عن أيب ىئب.
 :)....( -18اثعا حممد غن رافع ،قال :ثعا أغن أيب فديك ،قال :أخربنا أغن أيب ىئب ،عن حممد غن عمرا غن

عطاء ،عن ععيد غن يسار ،عن أيب هريرة _ :أن العيب  : قال( :أن امليت حتلره املالئكة ،فإىاكان الرج

صاحلا قي  :اخرجي أيتها العضس الطيبة ،كانت يف جسد طيب ،اخرجي محيدة ااغشري غراح ارحيان ،ارب غري
غلبان .قال :فيقالان ىلك حىت خترج ،فإىا خرجت عرجت إىل السماء فيستضتح هلا ،فيقال :من هذا؟ فيقال:
فالن ،فيقال :مرحبا غالعضس الطيبة كانت يف اجلسد الطيب ،ادخلي محيدة ااغشري غراح ارحيان ،ارب غري
غلبان ،فيقال هلا كذلك حىت تعتهي إىل السماء اليت فيها الرب تبارك اتعاىل).
مث ىكراا احلديث غطاله قد أمليته يف أغااب عذاب القرب.
 :)177( -19حدثعا رجاء غن حممد العذري ،قال :ثعا عمران غن خالد غن طليق غن عمران غن حصني ،قال:
حدثين أيب عن أغيه عن جده( ،أن قريشا جاءت إىل احلصني اكانت تعظمه ،فقالاا له :كلم لعا هذا الرج فانه

يذكر آهلتعا ايسبهم ،فجاءاا معه حىت جلساا قريبا من غاب العيب  ،ادخ احلصني ،فلما رآه العيب  قال:

(أاععاا للشيخ اعمران اأصحاغه متاافدان – ،فقال حصني :ما هذا الذي يبلغعا ععك انك تشتم آهلتعا
اتذكرهم ،اقد كان أغاك جضعة اخبزا؟ ،فقال :يا حصني أن أيب اأغاك يف العار.
يا حصني :كم إهلا تعبد اليام؟ قال عبعة يف األرض ،االه يف السماء ،قال :فإىا أصاغك اللر من تدعا؟ قال:
الذي يف السماء ،قال :فإىا هلك املال من تدعا؟ قال :الذي يف السماء ،قال :فيستجيب لك ااحدة اتشركهم
معه).
اىكر احلديث .اقد أمليته يف كتاب الدعاء.
(( :)30باب ذكر الدليل على أن اإلقرار بأن اهلل (عز وجل) في السماء من اإليمان):
 :)178( -1حدثعا أغا هاشم ،زياد غن أياب ،قال :ثعا مبشر ،يعين اغن إمساعي احلليب عن األازاعي ،عن حيىي
غن أيب كثري ،قال :حدثين هالل غن أيب ميمانة قال :حدثين عطاء غن يسار ،قال :حدثين معااية غن احلكم
السلمي ،قال :اكانت غعيمة يل ترعاها جارية يل قب أحد ،ااجلاانية فاجدت الذئب قد اخذ معها شاة ،اأنا

رج من غين آدم آعف كما يأعضان ،فصككتها صكة ،مث انصرفت إىل رعال اهلل  فعظم ىلك علي فقلت:
يا رعال اهلل أفال اعتقها؟ قال :غلى ،ائتين هبا فجئت هبا إىل رعال اهلل  فقال هلا :أين اهلل؟ قالت:يف السماء،
قال :فمن أنا؟ قالت :أنت رعال .اهلل ،قال :إهنا مؤمعة فأعتقها".
 :)179( -2حدثعا غعدار ،اأغا قدامة ،قاال :ثعا حيىي اها اغن ععيد ،قال غعدار :ثعا احلجاج ،عن حيىي غن أيب
كثري .اقال :أغا قدامة عن حجاج ،قال :حدثين حيىي غن أيب كثري عن هالل أغا ميمانة ،عن عطاء غن يسار،
عن معااية غن احلكم السلمي ،قال ":اكانت يل جارية ترعى غعماً يل".
فذكر احلديث غتمامه.
ايف اخلرب فقال :ائتين هبا ،فقال :أين اهلل؟ قالت :يف السماء .قال :من أنا؟ قالت :رعال اهلل ،قال :أعتقها فإهنا
مؤمعة".
قال أغاغكر :احلجاج هذا :ها احلجاج غن أيب عثمان الصااف ،مسعت حممد غن حيىي يقال :احلجاج متني يريد
"أنه حافظ متقن".
 :)180( -3حدثعا الرغيع غن عليمان املراد  ،قال :أخربنا الشافعي ،قال :أخربنا مالك.
اثعا احلسن غن حممد الزعضراين ،قال :ثعا حممد غن إدريس ،الشافعي ،قال :ثعا مالك.
 :)...( -4اثعا ياعف غن عبد األعلى ،اثعا اغن اهب ،أن مالكاً أخربه ،عن هالل غن أعامة ،عن عطاء غن
يسار ،عن احلكم أنه قال :أتيت رعال اهلل ‘ فقلت يا رعال اهلل :أن جارية يل كانت ترعى غعماً يل ،فجئتها

فضقدت شاة من الغعم ،فسألتها ععها فقالت :أكلها الذئب ،فأعضت اكعت من غين آدم فلطمت على اجهها،
اعلى رقبة ،أفأعتقها؟ فقال هلا رعال اهلل ‘ ":أين اهلل؟ قالت يف السماء ،قال :من أنا؟ ،قالت :أنت رعال اهلل،
قال :أعتقها".
 :)181( -5حدثعا حممد غن حيىي القطعي ،قال :ثعا زياد غن الرغيع ،قال :ثعا حممد غن عمرا غن علقمة ،عن
أب علمة ،عن أيب هريرة _ أن حممد غن الشريد جاء خبادم عاداين عتماء إىل رعال اهلل ‘ فقال :يا رعال اهلل أن
أمي جعلت عليها عتق رقبة مؤمعه ،فقال :يا رعال اهلل :ه جيز أن أعتق هذه؟ فقال رعال اهلل ‘ للخادم":
أين اهلل ،فرفعت رأعها فقالت :يف السماء ،فقال :من أنا؟ قالت :أنت رعال اهلل ،فقال :اعتقها فإهنا مؤمعة".
 :)182( -6حدثعا حممد غن رافع ،قال :ثعا يزيد غن هاران ،قال :أخربنا املسعادي ،عن عان غن عبداهلل ،عن
أخيه عبيداهلل غن عبداهلل ،عن أيب هريرة _ قال :جاء رج إىل رعال اهلل ‘ جبارية أعجمية ،فقال :يا رعال اهلل:
إن علي عتق رقبة مؤمعه ،أفأعتق هذه؟ ،فقال هلا رعال اهلل ‘ " :أين اهلل؟ فأشارت إىل السماء ،قال رعال اهلل
امن أنا ،قالت :فأشارت إىل رعال اهلل اإىل السماء ،أي :أنت رعال اهلل ،فقال رعال اهلل ‘ :أعتقها فإهنا
مؤمعة".
 :)183( -7حدثعا حبر غن نصر ،قال :ثعا أعد السعة –يعين اغن ماعى قال :ثعا املسعادي هبذا مثله ،اقال:
(جبارية عاداء ال تضصح ،فقال :أن علي رقبة مؤمعة ،اقال هلا رعال اهلل ‘ من رغك؟ فأشارت غيدها إىل السماء،
مث قال :من أنا؟ قالت غيدها ما غني السماء إىل األرض تعين رعال اهلل" ،االباقي مثله.
 :)184( -8حدثعا حممد غن معمر ،قال :ثعا أغا دااد ،قال :ثعا املسعادي ،قال :أخربين عان غن عبداهلل غت
عتبة ،هبذا اإلععاد مثله .اقال أيلاً "جبارية عجماء ال تضصح ،اقال :أعتقها" ،اقال :فقال املسعادي مرة:
"أعتقها فإهنا مؤمعة".
قال أغاغكر :أمليت هذا الباب يف كتاب (الظهار) يف ىكر عتق الرقبة يف الظهار.
 :)185( -9حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عبد الرازق ،قال :أخربنا معمر ،عن الزهري ،عن عبيداهلل غن
عبداهلل غن عتبة ،عن رج من اآلنصار" :أنه جاء غامرأة عاداء ،فقال :يا رعال اهلل :أن علي رقبة مؤمعة ،فإن
كعت تر هذه مؤمعه اعتقها ،فقال :أتشهدين أن ال اله إال اهلل؟ قالت :نعم ،قال :أتشهدين أين رعال اهلل،
قالت :نعم ،قال :أتؤمعني غالبعث غعد املات؟ قالت :نعم ،قال :أعتقها".
رااه مالك عن اغن شهاب ،عن عبيداهلل ،عن عبداهلل مرعالً ،عن العيب ‘.

 :)186( -10حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا غشر غن عمر ،قال :ثعا مالك :قال أغاغكر ":أخطأ احلسني غن
الاليد يف إععاد هذا اخلرب ،رااه عن مالك ،عن الزهري ،عن عبيداهلل عن أيب هريرة _ ،عن العيب ‘.
 :)187( -11حدثعا حممد غن عبد الاهاب ،يف عقب خرب املسعادي قال :أخربنا احلسني غن الاليد ،عن
مالك غن أنس ،عن الزهري ،عن عبيداهلل ،عن أيب هريرة ،عن العيب ‘ حنااً من ىلك ،يريد من حديث املسعادي

عن عان؛ عن عبيداهلل غن عبداهلل ،عن أيب هريرة قال :قال :حنااً من ىلك ،إال أنه مل يق أهنا مؤمعة".
قال أغاغكر :ال شك اال ريب ،أن هذا غلط ،ليس يف خرب مالك ىكر أيب هريرة ،فأما معمر يف راايته فإنه قال:
عن رج من اآلنصار ،اأغا هريرة داعي ،ليس من اآلنصار ،الست أنكر أن يكان خرباً معمراً ثاغتاً صحيحاً،

ليس مبستعكر ملث عبيداهلل غن عبداهلل أن يراي خرباً عن أيب هريرة ،عن رج من اآلنصار ،لا كان منت اخلرب متعا
ااحداً ،كيف امها متعان ،امها علمي حديثان ال حديثا ااحداً.
حديث عان غن عبداهلل يف االمتحان ،إمنا أجاغت الساداء غاالشارة ،ال غالعطق.
ايف خرب الزهري ،أجاغت الساداء غعطق( :نعم) ،غعد االعتضهام ،ملا قال هلا( :أتشهدين أن ال اله إال اهلل؟ ،ايف
اخلرب أهنا قالت :نعم ،اكذا عن االعتضهام قال هلا اتشهدين اين رعال اهلل قالت :نعم ،نطقاً غالكالم ،ااإلشارة
غاليد ليس العطق غالكالم.
ايف خرب الزهري :زيادة االمتحان غالبعث غعد املات ،ملا اعتضهمها أتؤمعني غالبعث غعد املات؟ ،فافهماا ال
تغالطاا.
(( :)31باب أخبار ثابتة السند صحيحة القوام):

رااها علماء احلجاز االعراق ،عن العيب ‘ يف نزال الرب (ج اعال) إىل السماء الدنيا ،ك ليلة نشهد شهادة مقر
غلسانه ،مصدق غقلبه مستيقن مبا يف هذه األخبار من ىكر نزال الرب ،من غري أن نصف الكيضية ،ألن نبيعا
املصطضى مل يصف لعا كيضيه نزال خالقعا إىل مساء الدنيا ،اأعلمعا أنه يعزل .ااهلل (ج اعال) مل يرتك ،اال نبيه ‘
غيان ما غاملسلمني احلاجة إليه ،من أمر ديعهم.
فعحن قائلان مصدقان مبا يف هذه االخبار من ىكر العزال غري متكلضني القال غصضته أا غصضة الكيضية ،إى العيب
‘ مل يصف لعا كيضيه العزال.
ايف هذه األخبار ما غان اثبت اصح :أن اهلل (ج اعال) فاق مساء الدنيا ،الذي أخربنا نبيعا ‘ أنه يعزل إليه ،إى
حمال يف لغة العرب أن يقال :نزل من أعض إىل أعلى ،امضهام يف اخلطاب أن العزال من أعلى إىل أعض .

 :)188( -1حدثعا (غعدار) ،حممد غن غشار ،قال :ثعا حممد غن جعضر قال ثعا شعبة عن أيب إعحاق ،عن
األغر.
 :)...( -2احدثعا حممد غن أيب صضاان ،قال :ثعا هبز غن أعد ،قال :ثعا شعبة ،قال :أغا إعحاق قال :مسعت
األغر ،قال :أشهد على أيب هريرة ،اأيب ععيد اخلدري أهنما شهدا على رعال اهلل ‘ أنه قال ":إن اهلل ميه حىت
يذهب ثلث اللي  ،فيعزل فيقال :ه من عائ ؟ ه من تائب؟ ه من مستغضر؟ ه من مذنب؟ فقال له
رج  :حىت يطلع الضجر؟ قال :نعم".
(هذا حديث غعدار ،ايف حديث هبز غن أعد :ه من تائب؟ ه من مستغضر؟ ،فقال رج أليب إعحاق :حىت
يطلع الضجر ،قال :نعم)".
 :)189( -3حدثعا (غعدار) ،قال :حدثعا اغن مهدي ،عن إعرائي  ،عن أيب إعحاق ،عن األغر ،أيب مسلم،
قال :أشهد على أيب هريرة _ ،اأيب ععيد :أهنما شهدا على رعال اهلل ‘ اأنا اشهد عليهما غذلك :أن رعال اهلل
‘ قال" :إن اهلل ميه  ،حىت إىا ىهب ثلث اللي نزل ،إىل مساء الدنيا فيقال :ه من مستغضر؟ ه من داع؟ ه
من عائ ؟ حىت يطلع الضجر".
قال أغاغكر :احلجازيان االعراقيان خيتلضان يف كعية (األغر) يقال احلجازيان األغر أغا عبداهلل ،ايقال العراقيان
أغا مسلم.
اغري مستعكر :أن يكان للرج كعيتان ،اقد يكان للرج اغعان ،اعم أحدمها :عبداهلل ،ااعم اآلخر :مسلم،
فيكان له كعيتان ،على اعم اغعيه .اكذا ىا العارين له كعيتان :أغا عمرا اأغا عبداهلل ،هذا كثري يف الكىن.
 :)....( -4حدثعا ياعف غن ماعى ،قال :ثعا جرير عن معصار ،عن اغن إعحاق ،حنا حديث شعبة ،يف
املعىن :الضظهما خمتلضان.
 :)190( -5حدثعا أمحد غن ععيد الرغاطي ،قال :ثعا حماضر غن املارع ،قال :ثعا األعمش عن أيب صاحل :قال:
ىكر عن أيب ععيد أا عن أيب هريرة _ اأيب إعحاق ،احبيب ،عن األغر ،عن أيب هريرة ،قال :قال رعال اهلل ‘:
"إن اهلل ميه  ،حىت يذهب شطر اللي األال ،مث يعزل إىل السماء الدنيا ،فيقال :ه من مستغضر فأغضر له؟ ه
من عائ فأعطيه ،ه من تائب فأتاب عليه ،حىت يعشق الضجر".
 :)191( -6حدثعا أمحد غن ععيد ،قال :ثعا حماضر عن األعمش ،قال :قال أغا عضيان ،عن جاغر أنه قال:
"ىاك يف ك ليلة".

 :)....( -7حدثعاه إعحاق غن اهب الااعطي ،قال :ثعا حماضر غن املارع قال :ثعا األعمش ،ىكر عن أيب
صاحل ،عن أيب ععيد ،اأيب هريرة ،اأيب إعحاق ،احبيب عن األغر ،عن أيب هريرة _ قال" :قال رعال اهلل ‘ :أن
اهلل ميه حىت يذهب شطر اللي األال ،مث يعزل إىل السماء الدنيا ،فيقال :ه من مستغضر؟ فأغضر له ،ه من
عائ فأعطيه؟ ه من تائب فأتاب عليه؟ حىت يعشق الضجر".
قال :اإن أغا عضيان قد ىكر عن جاغر غن عبداهلل أنه قال" :ىلك يف ك ليلة".
 :)192( -8حدثعا يانس غن عبد األعلى ،قال :أخربنا اغن اهب ،أن مالكاً حدثه ،عن اغن شهاب عن أيب
عبداهلل األغر ،اعن أيب علمة غن عبدالرمحن ،عن أيب هريرة _ أن رعال اهلل ‘ قال" :يعزل اهلل تبارك اتعاىل ك
ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث اللي اآلخر فيقال :من يدعاين فأعتجيب له؟ من يسألين فأعطيه؟ امن
يستغضرين فأغضر له؟".
 :)...( -9حدثعا أمحد غن عبدالرمحن ،قال :حدثين عمي مبثله ،اقال :عن أيب عبداهلل علمان األغر ،قال:
"يعزل رغعا ،"..االباقي مثله.
 :)...( -10حدثعا أمحد ،قال :أخربنا عمي ،قال :أخربين يانس عن الزهري عن أيب علمة غن عبدالرمحن ،اأيب
عبداهلل األغر ،أهنما مسعا أغا هريرة _ يقال :قال رعال اهلل ‘" :يعزل رغعا تبارك اتعاىل" .مث ىكر مثله غري أنه مل
يق "حني يبقى ثلث اللي األخري".
 :)...( -11اقال لعا أمحد مرة يف خرب يانس ":يعزل رغعا تبارك اتعاىل حني يبقى ثلث اللي اآلخر إىل مساء
الدنيا فيقال :من يسألين فأعطيه؟ من يدعاين :أعتجب له؟ من يستغضرين؟ أغضر له؟"
 :)...( -12اقال لعا أمحد مرة يف خرب مالك :ثعا عمي قال :حدثين مالك غن أنس (ا) ،ثعا حيىي غن حكيم،
قال :ثعا أغا دااد ،قال :ثعا إغراهيم غن ععد ،عن الزهري ،عن أيب علمة ،ااألغر كليهما عن أيب هريرة _ أخربمها
أن رعال اهلل ‘ قال."......." :
 :)...( -13احدثعا حممد غن حيىي ،قال :حدثعا يعقاب غن إغراهيم ،قال :ثعا أيب ،عن اغن شهاب ،عن أيب
عبداهلل األغر ،عن أيب هريرة ،أنه أخربمها " :أن رعال اهلل ‘."....

 :)...( -14احدثعا حممد ،قال ثعا عبد الرزاق ،قال :أخربنا معمر ،عن الزهري.
 :)...( -15احدثعا حممد ،قال :ثعا أغا اليمان ،قال :أخربنا شعيب ،عن الزهري ،قال يف حديث معمر،
أخربين أغا علمة ااألغر صاحب أغا هريرة.
 :)...( -16ايف حديث شعيب ،قال :حدثين أغا علمة ،اغن عبدالرمحن ،اأغا عبداهلل األغر ،صاحب أيب
هريرة ،أن أغا هريرة :،أخربنا أن العيب ‘ قال :مث حديث يانس ،عن اغن اهب ،عن مالك ،ازاد يف خرب شعيب
(حىت الضجر) ،غري أنه مل يق يف خرب يعقاب( :إىل مساء الدنيا).
 :)193( -17حدثعا حممد غن حيىي قال :ثعا أغا املغريه ،قال :ثعا األازاعي عن حيىي ،اها اغن أيب كثري ،قال:
ثعا أغا علمة غن عبدالرمحن ،عن أيب هريرة _ قال :قال رعال اهلل ‘" :إىا ملى شطر اللي األال ،أا ثلثاه يعزل
اهلل تبارك اتعاىل إىل مساء الدنيا فيقال ه من عائ يعطى؟ ه من داع يستجاب له؟ ه من مستغضر يغضر له؟
حىت يعضجر الصبح".
 :)194( -18حدثعا حممد غن عبد األعلى الصععاين ،قال :ثعا املعتمر قال :مسعت حممدا عن أيب علمة ،عن
أيب هريرة _ أن العيب ‘ قال " :يعزل اهلل (ج اعال) ك ليلة إىل مساء الدنيا لعصف اللي اآلخر ،أا لثلث اللي
اآلخر ،فيقال :من ىا الذي يدعاين فأعتجيب له؟ من ىا الذي يسألين فأعطيه؟ من ىا الذي يستغضرين فأغضر
له؟ ،حىت يطلع الضجر ،أا يعصرف القارئ من صالة الصبح".
 :)...( -19حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا عبد الاهاب ،قال :ثعا حممد غن عمرا.
 :)...( -20احدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا عبد الاهاب قال :ثعا عبد األعلى ،قال :ثعا حممد غن عمرا ،هبذا
اإلععاد ،مثله ،إال أنه قال" :حىت يعضجر الصبح أا يعصرف القارئ من صالة الصبح".
 :)...( -21حدثعا زيد غن أخزم ،قال :ثعا اهب غن جرير ،قال :ثعا أيب ،قال :مسعت الععمان يعين اغن راشد،
حيدث عن الزهري ،عن أيب علمة ،عن أيب هريرة _ ،عن العيب ‘ حنا حديث مالك ،عن الزهري ،ازاد ،قال
الزهري" :فلذلك كاناا يضللان صالة آخر اللي ".

 :)195( -22حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا ماعى غن هاران الربد  ،قال :ثعا هشام غن ياعف ،عن معمر،
عن عهي غن أيب صاحل ،عن أغيه عن أيب هريرة عن العيب ‘ قال" :يعزل رغعا تبارك اتعاىل ك ليلة إىا ملى ثلث
اللي األال يقال :أنا امللك ،أنا امللك ،من ىا الذي يسألين فأعطيه؟
من ىا الذي يدعاين فأعتجيب له؟
من ىا الذي يستغضرين فأغضر له؟
فال يزال كذلك إىل الضجر".
 :)...( -23حدثعا حممد غن األعلى ،الصععاين ،قال :ثعا املعتمر ،قال مسعت عبيداهلل عن ععيد غن أيب ععيد،
عن أغيه ،عن أيب هريرة _.
 :)...( -24احدثعا حممد غن غشار ،اعمرا غن علي ،احيىي غن حكيم ،قال :حيىي :عن عبيداهلل ،قال أخربين
ععيد غن أيب ععيد املقربي ،عن أيب هريرة _.
 :)...( -25احدثعا حيىي غن حكيم ،قال :ثعا عبد الاهاب غن عبد اجمليد ،قال :ثعا هشام غن حسان،
اعبيداهلل ،عن ععيد ،عن أيب هريرة _.
 :)...( -26احدثعا حيىي غن حكيم قال :ثعا اغن أيب عدي ،عن حممد غن إعحق قال :قال :أخربين ععيد غن
أيب ععيد عن عطاء ،عن أيب هريرة.
 :)...( -27اثعا أغا ماعى ،قال :ثعا اغن أيب عدي ،عن هشام عن حيىي غن أيب كثري عن أيب جعضر ،أنه مسع
أغا هريرة يقال.)....( :
 :)...( -28حدثعا حممد غن عبد األعلى ،قال :ثعا خالد يعين اغن احلرث قال :ثعا هشام عن حيىي غن أيب كثري،
عن أيب جعضر أنه مسع أغا هريرة ،يقال."..
 :)....( -29احدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا حماضر ،قال :ثعا األعمش ،عن أيب صاحل ،ىكره عن أيب ععيد
اخلدري ،أا عن أيب هريرة اأيب إعحاق احبيب عن األغر ،عن أيب هريرة.

 :)...( -30احدثعا أغا حيىي حممد غن عبد الرحيم البزار ،قال :ثعا أغا غدر ،شجاع اغن الاليد ،قال :ثعا ععيد
غن ععيد قال :مسعت ععيد غن مرجانة ،عن أيب هريرة _.
 :)...( -31احدثعا حممد غن حيىي اإعحاق غن اهب الااعطي ،قاال :ثعا حماضر قال :ثعا ععد يعين اغن ععيد
غن قيس.
اقال :إعحاق :ثعا ععد غن ععيد اآلنصاري ،قال :ثعا ععيد غن أيب ععيد غن مرجانة ،قال( :مسعت أغا هريرة _
يقال).
هكذا نسباه ععيد غن أيب ععيد غن مرجانة.
 :)...( -32احدثعا حممد غن رافع ،قال :ثعا حممد غن إمساعي غن أيب فديك ،قال :حدثعا غن أيب ىئب ،عن
القاعم غن عباس ،عن نافع غن جبري اها اغن مطعم عن أيب هريرة _ رفعاه مجيعاً إىل العيب ‘ قال غعلهم :عن
العيب ‘ ،اقال غعلهم :قال رعال اهلل ‘..،فذكراا مجيعاً احلديث يف نزال الرب (ج اعال) ك ليلة إىل مساء
الدنيا.
قال يف خرب اغن أيب ىئب (يعزل اهلل تبارك اتعاىل شطر اللي فيقال :من يدعاين فأعتجيب له؟ ،من يسألين
فأعطيه؟ من يستغضرين فأغضر له؟ ،فال يزال كذلك حىت ترج الشمس).
األضاظ اآلخرين خرجتها يف كتاب (الصالة) ،خال خرب املعتمر فإين مل أكن خرجته.
اخرب املعتمد قب خرب اغن أيب ععيد ،إال أنه قال" :إن اهلل (تعاىل) اتقدس يعزل تلك الساعة إىل مساء الدنيا
فيقال :ه من داع فأجيبه؟ ه من عائ فأعطيه عؤله؟ ه من مستغضر فأغضر له؟".
ايف مجيع األخبار" :يعزل إىل مساء الدنيا" خال :خرب حممد غن إعحاق ،فإن فيه "يهبط اهلل إىل مساء الدنيا".
ايف خرب حماضر ،قال األعمش :اأر أغا عضيان ،ىكره عن جاغر أنه قال" :ك ليلة".
 :)....( -33حدثعا احلسن غن حممد الزعضراين ،قال :ثعا إمساعي غن علية ،عن هشام الدعتاائي ،أنه قال:
"ىلك يف ك ليلة".
 :)....( -34احدثعا الزعضراين ،قال :ثعا عبداهلل غن غكر السهمي ،قال :ثعا هشام.
 :)..( -35اثعا الزعضراين ،أيلاً ،قال :ثعا يزيد غن هاران ،قال :أخربنا الدعتاائي..

 :)...( -36اثعا حممد غن عبداهلل غن ميمان غاالعكعدرية قال :ثعا الاليد ،عن األازاعي ،مجيعاً عن حيىي عن
هالل غن أيب ميمانة ،عن عطاء غن يسار ،قال :حدثين رفاعة اجلهين.
 :)...( -37اثعا أغا هاشم زياد غن أياب ،قال :ثعا مبشر –يعين اغن إمساعي احلليب ،عن األازاعي ،قال:
حدثين حيىي غن أيب كثري ،قال :ثعا هالل غن أيب ميمانة ،قال :حدثين عطاء غن يسار ،قال :حدثين رفاعة غن
عراغة اجلهين ،قال ":صدرنا مع رعال اهلل ‘ ،من مكة ،فجعلاا يستأىنان العيب ‘ فجع يأىن هلم ،فقال العيب ‘:
ما غال شق الشجرة الذي يلي رعال اهلل ‘ أغغض إليكم من الشق اآلخر؟ فال ير من القام إال غاكياً.
قال أغاغكر الصديق :إن الذي يستأىن غعد هذا يف نضس لسضيه .فقام العيب ‘ فحمد اهلل ،اأثين عليه ،اكان إىا
حلف قال :االذي نضسي غيده ،أشهد ععد اهلل ،ما معكم أحد يؤمن غاهلل االيام اآلخر ،مث يسدد إال :علك غه
يف اجلعة.
القد اعدين ريب (عز اج ) أن يدخ من أميت اجلعة عبعني ألضاً غغري حساب اال عذاب ،اإين أرجا أن تدخلاها
حىت تباءاا ،امن صلح من أزااجكم اىرياتكم مساكعكم يف اجلعة..
مث قال" :إىا ملى شطر اللي  ،أا قال ثلثاه يعزل اهلل تبارك اتعاىل إىل مساء الدنيا مث يقال :ال أعأل عن عبادي
غريي:
من ىا الذي يسألين؟ فأعطيه.
من ىا الذي يدعاين؟ فأجيبه.
من ىا الذي يستغضرين؟ فأغضر له.
حىت يعضجر الصبح".
هذا لضظ حديث الاليد غن مسلم.
خرجت ألضاظ اآلخرين يف أغااب الشضاعة ،احضظي أن يف أخبار اآلخرين( :إن الذي يستأىنك غعدها يف نضس
لسضيه).
ايف أخبار العيب ‘ "..أن يدخ من أميت عبعان الضاً غغري حساب اال عذاب ،اإين ألرجا أن ال يدخلها حىت
تباءاا أنتم."..

 :)197( -38حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا هشام غن عبد امللك ،قال :ثعا محاد غن علمة ،عن عمرا غن
ديعار.

 :)...( -39اثعا حممد غن أيب صضاان الثقضي ،قال :ثعا هبز غن أعد ،قال :ثعا محاد غن علمة ،قال :ثعا عمرا
غن ديعار ،عن نافع غن جبري غن مطعم ،عن أغيه ،قال :قال رعال ‘ " :يعزل اهلل تبارك اتعاىل ك ليلة إىل مساء
الدنيا فيقال :ه من عائ ؟ فأعطيه.
ه من مستغضر؟ فأغضر له".
اقال (غعدار يف حديثه)" :يعزل اهلل تبارك اتعاىل :ك ليلة إىل مساء الدنيا".
 :)....( -40أخربين ععيد غن عبدالرمحن املخزامي ،قال :ثعا عضيان ،عن عمرا ،عن نافع غن جبري ،عن رج
من أصحاب العيب ‘ قال" :إىا ىهب نصف اللي يعزل اهلل تبارك اتعاىل ،إىل مساء الدنيا ،فيضتح غاهبا فيقال:
من ىا الذي يسألين؟ فأعطيه.
من ىا الذي يدعاين؟ فأعتجيب له.حىت يطلع الضجر".
قال أغاغكر" :ليس رااية عضيان غن عييعة مما تاهن رااية محاد غن علمة ،ألن جبري غن مطعم ها :رج من
أصحاب العيب ‘ ،اقد يشك احملدث يف غعض األاقات يف غعض رااة اخلرب ،ايستقني يف غعض األاقات ،ارمبا
شك عامع اخلرب من احملدث يف اعم غعض الرااة ،فال يكان شك من شك يف اعم غعض الرااة مما ياهن من
حضظ اعم الرااي.
محاد غن علمة رمحه اهلل قد حضظ اعم جبري غن مطعم يف هذا اإلععاد .اإن كان اغن عييعة شك يف امسه فقال
عن رج من أصحاب العيب ‘ .اخرب القاعم غن عباس :إععاد آخر ،نافع غن جبري عن أيب هريرة _ ،اغري
مستعكر لعافع غن جبري مع جاللته امكانه من العلم أن يراي خرباً عن صحايب عن العيب ‘ اعن مجاعة من
أصحاب العيب ‘ أيلاً.
الع نافعاً إمنا را خرب أيب هريرة عن العيب ‘ الذي رااه عن أغيه لزيادة املعىن يف خرب أيب هريرة ،ألن يف خرب أيب
هريرة (فال يزال كذلك حىت ترج الشمس) ،اليس يف خربه عن أغيه ىكر الاقت ،إال أن يف خرب (اغن عييعة)" :
حىت يطلع الضجر" ،اغني طلاع الضجر اغني ترج الشمس عاعة طايلة.
فلضظ خربه الذي را ععه أغيه ،أا عن رج من أصحاب العيب ‘ غري مسمى غلضظ.

غري لضظ خربه ،الذي را عن أيب هريرة ،فهذا كالدال على أهنما خربان ال خرباً ااحداً.
 :)198( -41حدثعا ياعف غن ماعى ،قال :ثعا جرير ،ااغن فلي عن إغراهيم اهلجري.
 :)....( -42اثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا جعضر غن عان ،قال :أخربنا إغراهيم ،عن أيب األحاص ،رفعه.

اقال ياعف يف حديثه" :قال رعال اهلل ‘ ":أإن اهلل يضتح أغااب السماء يف ثلث اللي الباقي ،مث يهبط إىل مساء
الدنيا ،فيبسط يديه :أال عبد يسألين فأعطيه؟
فما يزال كذلك حىت تسطع الشمس".
اقال حممد غن حيىي يف حديثه" :فيبسط يده فيقال :أال عبد."..
 :)....( -43ارا على غن زيد غن جدعان ،عن احلسن ،عن عثمان غن أيب العاص ،عن العيب ‘ قال " :يعزل
اهلل تبارك اتعاىل الىي مساء الدنيا ك ليلة فيقال :ه من داع؟ فأعتجيب له؟ ه من عائ ؟ فأعطيه؟ ه من
مستغضر؟ فأغضر له.
 :)...( -44حدثعاه حممد غن غشار ،قال :ثعا هشام –يعين اغن عبد امللك أخربنا الاليد.
 :)...( -45اثعا حممد غن حيىي ،قال ثعا أغا الاليد ،قال :ثعا محاد غن علمة ،عن علي غن يزيد.
 :)199( -46ارا الليث غن ععد ،قال :حدثين زياد غن حممد ،عن حممد غن كعب القرظي ،عن فلالة غن
عبيد ،عن أيب الدرداء ،عن رعال اهلل ‘ قال " :أن اهلل (عز اج ) يعزل يف ثالث عاعات غقني من اللي  ،يضتح
الذكر يف الساعة األاىل مل يره أحد غريه ،فيمحا ما شاء ايثبت ما شاء ،مث يعزل يف الساعة الثانية إىل جعة عدن،
اليت مل ترها عني ،امل ختطر على قلب غشر ،اال يسكعها غين آدم غري ثالثة :العبيني االصديقني ،االشهداء ،مث
يقال :طاىب مل دخلك.
مث يعزل يف الساعة الثالثة إىل مساء الدنيا غراحه امالئكته ،فتعتضض فيقال :قيامي غعزيت ،مث يطلع إىل عباده
فيقال :ه من مستغضر؟ أغضر له.
ه من داع أجيبه ،حىت تكان صالة الضجر؟".
الذلك يقال( :اقرآن الضجر إن قرآن الضجر كان مشهاداً) ،فيشهده اهلل ،امالئكة اللي االعهار".
حدثعا االمام :حممد غن حيىي ،قال :ثعا ععيد غن أيب مرمي املصر  ،قال :ثعا الليث غن ععد.
 :)....( -47اثعا علي غن دااد القعطري ،قال :ثعا عبداهلل غن صاحل ،قال :ثعا الليث اغن ععد ،هبذا احلديث
غتمامه.
قال لعا علي غن دااد ،قال اغن غكري :يف هذا احلديث مث يعزل اهلل إىل مساء الدنيا ،فتعتضض فيقال :قيامي غعزيت".
الضظ منت خرب أيب صاحل :قال " :إىا كان يف آخر ثالث عاعات غقني من اللي  ،يعظر اهلل يف الساعة األاىل ،يف
الكتاب الذي ال يعظر فيه غريه فيمحا ما شاء ايثبت.

مث يعظر يف الساعة الثانية يف عدن ،اهي مسكعه ،ال يكان معه فيها إال العبيان االصديقان االشهداء افيها ما مل
تره عني ،امل خيطر على قلب غشر.
مث هبط يف الساعة الثالثة إىل مساء الدنيا فيقال :من يسألين؟ فأعطيه ،من يستغضرين؟ فأغضر له ،من يدعاين؟
فأجيبه حىت يطلع الضجر".
مث قرأ (اقرآن الضجر إن قرآن الضجر كان مشهادا) ،يشهده :اهلل امالئكته.
 :)200( -48را عمرا غن احلرث ،أن عبد امللك حدثه ،عن املصعب غن أيب ىئب عن القاعم غن حممد،
عن أغيه ،أا عمه ،عن جده ،عن رعال اهلل ‘ أنه قال" :يعزل اهلل (عز اج ) ليلة العصف من شعبان إىل مساء
الدنيا ،فيغضر لك شيء إال اآلنسان يف قلبه شحعاء ،أا مشرك غاهلل.
حدثعاه أمحد غن عبدالرمحن غن اهب ،قال :حدثين عمرا غن احلرث.
(أبواب إثبات صفة الكالم هلل عز وجل)
(( :)32باب ذكر تكليم اهلل كليمه موسى:)..

خصاصية خصه اهلل هبا ،من غني الرع  .غذكر آي جمملة غري مضسرة ،فسرهتا آيات مضسرات.
قال أغاغكر :نبدأ غذكر تالاة اآلي اجململة غري املضسرة ،مث نثين غعان اهلل اتافيقه غاآليات املضسرات.
األدلة من الكتاب:
قال اهلل تعاىل( :تلك الرع فللعا غعلها على غعض معهم من كلم اهلل )..اآلية.
فأمج اهلل (تعاىل) ىكر من كلمه (اهلل) يف هذه اآلية فلم يذكره غاعم اال نسب ،اال صضة فيعرف املخاطب هبذه
اآلية التايل هلا أا عامعها من غريه :أي الرع الذي كلمه اهلل من غني الرع .
اكذلك أمج اهلل أيلاً يف هذه اآلية اجلهات اليت كلم اهلل عليها من علم أنه كلمهم من الرع  ،فبني يف قاله (اما
كان لبشر أن يكلمه اهلل إال احياً أا من اراء حجاب أا يرع رعاالً فياحي غإىنه ما يشاء) ،اجلهات اليت كلم
اهلل عليها غعض البشر.
فأعلم :أنه كلم غعلهم احياً ،أا من اراء حجاب ،أا يرع رعاالً فياحي غإىنه ما يشاء.
اغني يف قاله( :اكلم اهلل ماعى تكليماً) أن ماعى ‘ كلمه تكليما ،فبني لعباده املؤمعني يف هذه اآلية ما كان
أمجله يف قاله (معهم من كلم اهلل) ،فسمي يف هذه اآلية كليمه ،اأعلم أنه ماعى ،الذي خصه اهلل غكالمه،
اكذلك قاله تعاىل( :املا جاء ماعى مليقاتعا اكلمه رغه).

مضسر لآلية األاىل ،مس ى اهلل يف هذه اآلية كليمه اأعلم أنه ماعى ،الذي خصه اهلل غالتسمية من غني مجيع الرع
صلاات اهلل عليهم.
اأعلم ج ثعاؤه أن رغه الذي كلمه ،اأعلم اهلل (تعاىل) أنه اصطضى ماعى غرعالته اغكالمه ،فقال (عز اج ):
(يا ماعى إين اصطضيتك على العاس غرعااليت اغكالمي ،فخذ ما آتيتك اكن مع الشاكرين).
فضي هذه اآلية :زيادة غيان ،اهي :إعالم اهلل يف هذه اآلية غعض ما غه كلم ماعى.
أال تسمع قاله (إين اصطضيتك على العاس غرعااليت اغكالمي) ،إىل قاله( ..اكن من الشاكرين) ،اغني يف آي
أخر غعض ما كلمه اهلل (عز اج ) غه ،فقال يف عارة طه( :فلما أتاها نادي يا ماعى ،إين أنا رغك فاخلع
نعليك إنك غالااد املقدس طا  ،اأنا اخرتتك فاعتمع إىل ما ياحي ،إنين أنا اهلل ال اله إال أنا فاعبدين اأقم
الصالة لذكري ،)..إىل آخر القصة ،اقال يف عارة العم ( :إى قال ماعى ألهله إين آنست ناراً عآتيكم معها

خبرب) إىل قاله( :فلما جاءها نادي أن غارك من يف العار امن حاهلا) .إىل قاله( :يا ماعى إنه أنا اهلل العزيز
احلكيم).)..
اقال يف عارة القصص( :فلما أتاها نادي من شاطئ الاادي األمين يف البقعة املباركة من الشجرة أن يا ماعى إين
أنا اهلل رب العاملني) .إىل آخر القصة.

فبني اهلل يف اآليات الثالث :غعض ما كلم اهلل غه ماعى ،مما ال جياز أن يكان من الضاظ ملك مقرب اال ملك
غري مقرب.
غري جائز أن خياطب ملك مقرب ماعى فيقال( :إين أنا اهلل رب العاملني) أا يقال( :إين أنا رغك فاخلع
نعليك).
قال اهلل تعاىل( :امتت كلمة رغك احلسىن على غين إعرائي مبا صرباا) ،فأعلم اهلل يف هذه اآلية أن له (ج اعال)
كلمة يتكلم هبا.
(األدلة من السنة):

فامسعاا اآلن ععن العيب ‘ الصرحية ،غعق العدل عن العدل ماصاالً إليه ،املبيعة أن اهلل اصطضى ماعى غكالمه
خصاصية خصه هبا من غني عائر الرع عليهم السالم.

 :)201( -1حدثعا حيىي غن حبيب احلارثي ،اغشر غن معاى العقدي ،اأغا اخلطاب االزيادي ،قالاا :ثعا غشر
اها اغن املضل قال :ثعا دااد ،عن الشعيب ،عن أيب هريرة رض اهلل ععه عن العيب ‘ قال" :لقي ماعى آدم".
فذكراا احلديث غتمامه ،ايف اخلرب " :فقال آدم ألست ماعى اصطضاك اهلل على العاس غرعاالته اغكالمه"..؟.
 :)....( -2قال حيىي غن حبيب ،عن دااد ،عن عامر..،

 :)...( -3اثعا عبداجلبار غن العالء ،قال :ثعا عضيان عن عمرا اها اغن ديعار ،قال :أخربنا طاااس ،قال
مسعت أغا هريرة _ يذكر عن العيب ‘ فذكر هذا احلديث اقال" :فقال آدم :يا ماعى :اصطضاك اهلل غكالمه ،اخط
لك غيده".
ثعا غه الزعضراين قال :ثعا عضيان غن عييعة ،هبذا اقال " :اخط لك التاراة غيده".
اقال عن طااس ،مسع أغا هريرة _ يقال :قال رعال اهلل ‘.
 :)...( -4ثعا ياعف غن ماعى ،قال :ثعا جرير ،عن األعمش ،عن أيب صاحل ،عن أيب هريرة _ قال :قال
رعال اهلل ‘ ..فذكر احلديث اقال" :قال آدم :أنت ماعى ،اصطضاك اهلل غكالمه ،اغرعالته اكلمك تكليماً".
( :)....( -5حدثعا حممد غن غشار ،ثعا حيىي غن محاد ،ثعا أغا عاأنه ،عن عليم هبذا اإلععاد ،اقال :قال آدم" :
أنت ماعى الذي اصطضاك اهلل غكالمه ،اغرعاالته".)..
 :)202( -6حدثعا الرغيع غن عليمان املراد  ،قال :ثعا اغن اهب ،عن عليمان غن غالل.
( :)....( -7اثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا إمساعي غن أيب أايس قال :حدثين أخي ،عن عليمان غن غالل) ،عن
شريك غن عبداهلل غن أيب منر ،قال :مسعت أنس غن مالك ،حيدثعا عن ليلة اعر غالعيب ‘ ،من مسجد الكعبة،
احلديث غطاله.
اقال" :حىت انتهى إىل قاله ك مساء فيها األنبياء قد مساهم أنس ،فاعيت معهم ادريس ف الثانية ،اهاران يف
الراغعة اآخر يف اخلامسة مل أحضظ امسه ،اإغراهيم يف السادعة ،اماعى يف الساغعة ،غضل كالم اهلل ،فقال
ماعى :رب مل أظن أن يرفع علي فيه أحد ،مث عال غه فاق ىلك ،مبا ال يعلمه إال اهلل ،حىت جاء عدرة املعتهي،
ادنا اجلبار رب العزة فتدىل حىت كان معه قاب قاعن أا أدىن ،فأاحى إىل عبده ما شاء ،فأاحى إليه فيما أاحى
مخسني صالة على أمته ك يام اليلة ،مث هبط ،مث هبط ،مث غل؛ ماعى".
فذكر غاقي احلديث.
 :)203( -8حدثعا علي غن املعذر ،قال :ثعا حممد غن فلي  ،قال :ثعا أغا مالك ،اها ععد غن طارق ،عن أيب
حازم ،عن أيب هريرة ،اعن رغعي غن حراش ،عن حذيضة قاال :قال رعال اهلل ‘" :جيمع اهلل العاس فيقام املؤمعان
حني تزلف اجلعة فيأتان آدم فيقالان :يا اغانا اعتضتح لعا اجلعة ،فيقال :ه أخرجكم من اجلعة إال خطيئة أغيكم؟
فيقال :لست غصاحب ىلك ،اعمداا إىل إغين إغراهيم خلي رغه ،فيقال إغراهيم :لست غصاحب ىلك ،إمنا كعت

خليالً من اراء اراء ،اعمداا إىل اغين ماعى الذي كلمة اهلل تكليماً ،فيأتان ماعى ."..فذكراا احلديث غطاله.
خرجته يف كتاب "ىكر نعيم اآلخرة".
قال أغاغكر :هذه اللضظة " اه أخرجكم من اجلعة إال خطيئة أغيكم" من أضافة الضع إىل الضاع  ،الذي قد
غيعته يف مااضع من كتبعا أن العرب قد تليف الضع إىل الضاع  ،ألهنا تريد أن الضع غضع فاع .
 :)204( -9حدثعا يعقاب غن إغراهيم الدارقي ،قال :ثعا اغن أيب عدي عن اغن عان ،عن عمري غن إعحاق،
أن جعضراً اها اغن أيب طالب ،قال" :يا نيب اهلل ائذن يل أن آيت أرضاً أعبداهلل فيها ال أخاف أحداً ،قال :فأىن له
فأتى أرض احلبشة".
قال :فحدثعا عمر غن العاص ،أا قال :قال عمرا غن العاص" :ملا رأيت جعضر اأصحاغه آمعني غأرض احلبشة
حسدته ،قال :قلت ألعتقبلن هذا اأصحاغه آمعني غأرض احلبشة حسدته ،قال :قلت ألعتقبلن هذا اأصحاغه،
قال :فأتيت العجاشي فقلت :أن غأرضك رجالً اغن عمه غأرضعا يزعم أنه ليس للعاس إال إله ااحد( ،اإنك ااهلل
أن مل تقتله اأصحاغه ال أقطع إليك هذه القطيعة أغداً أنا اال أحد) أصحايب.
قال :اىهب إليه فادعه ،قال :قلت أنه ال جييء معي (فأرع معي رعاالً) ،فأتيته اها غني ظهري أصحاغه

حيدثهم ،قال :فقال له أجب ،قال :فجئعا إىل الباب فعاديت ائذن لعمرا غن العاص ،فرفع صاته ،ائذن حلزب
اهلل ،قال :فسمع صاته ،فأىن له قبلي ،قال :فاصف يل عمرا السرير ،قال اقعد جعضر غني يدي السرير
اأصحاغه حاله على الاعائد ،قال :قال عمرا :فجئت فلما رأيت جملسه قعدت غيعه اغني السرير فجعلته خلف

ظهري ،قال :اأقعدت غني ك رجلني من أصحاغه رجالً من أصحايب.
قال :قال العجاشي" :خنر يا عمرا غن العاص (أي:تكلم) ،قال :فقلت اغن عم هذا غأرضعا( ،يزعم أن ليس
للعاس إله إال اله ااحد ،اانك ااهلل لئن مل تقتله اأصحاغه ال أقطع) إليك هذه القطيعة اغداً ،اأنا ال أحد من
أصحايب.
قال :خنر يا حزب اهلل ،خنر ،قال :فحمد اهلل اأثىن عليه اشهد أن ال اله إال اهلل ،اإن حممداً رعال اهلل ،اقال:
صدق ،اها اغن عمي ،اأنا على ديعه ،قال عمرا :فاا هلل إين أال ما مسعت التشهد قط إال يامئذ ،قال غيده
هكذا ،ااضع اغن عدي يده على جبيعه ،اقال أاه أاه حىت قلت يف نضسي العن العبد احلبشي إال يتكلم ،قال:
مث رفع يده ،فقال :يا جعضر ما يقال يف عيسى؟ قال :يقال ها راح اهلل اكلمته ،قال :فأخذ شيئاً تافهاً من
األرض ،قال :ما أخطأ معه مث هذه ،مث يا حزب اهلل ،فأنت آمن غأرضي ،من قاتلك قتلته ،امن عبك غرمته.
قال :اقال :لاال ملكي اقامي ال تبعتك فقم.
اقال آلىنه :انظر هذا ،فال حتجبه عين إال أن أكان مع أهلي ،فإن أىي إال أن يدخ فإىن له.
اقم أنت يا عمرا غن العاص ،فا اهلل ما اغايل إال تقطع إىي هذه القطعة اغداً ،أنت اال أحد من أصحاغك ،قال:
فلم نعد أن خرجعا من ععده فلم يكن أحد ألقاه خالياً احب ايل من جعر ،قال :فلقيته ىات يام يف عكة

فعظرت فلم أر خلضه فيها أحدا ،امل أر خلضي أحدا ،قال :فأخذت غيده ،اقال :قلت :تعلم إين اشهد أن ال اله
إال اهلل ،اإن حممداً رعال اهلل ،قال :غمز يدي ،اقال :هداك اهلل فأثبت ،قال :فأتيت أصحايب فاا اهلل كإمنا

شهداين اإياه ،قال :فأخذاين فألقاا على اجهي قطيضة ،فجعلاا يغماين هبا اجعلت امارعهم ،قال :فأفلت
عرياناً ما علي قشرة ،قال :فأتيت على حبشية فأخذت قعاعها من رأعها ،قال :اقالت يل غاحلبشية :كذا اكذا،
(فقلت هلا ،لذا الد ) ،قال :فأتيت جعضر اها غني ظهري أصحاغه حيدثهم قال :قلت ما ها إال أن فارقتك،
فعلاا يب اىهباا ك شيء من الدنيا ها يل ،اما هذا الذي تر علي إال من متاع حبشية.
قال :فقال :انطلق ،قال :فأيت الباب فعاد  ،ائذن حلزب اهلل ،قال :فخرج اآلىن ،فقال :أنه مع أهله ،قال:
اعتأىن يل ،فأىن له فدخ .
قال :أن عمرا غن العاص قد ترك ديعه ااتبع ديين ،قال :قال :كال ،قال :قلت غلى ،قال :قال :كال ،قلت غلى،

قال :كال ،قلت غلى ،قال :فقال آلىنه :اىهب فإن كان كما يقال :فال يكتنب لك شيئاً إال أخذه ،قال :فكتبت
ك شيء حىت كتبت املعدي احىت كتبت القدح ،قال :فلا أشاء أن آخذ من أمااهلم إىل مايل فعلت ،مث كتب يف
الذين جاءاا يف عضر املسلمني قال :أغا غكر مبعىن قاله "راح اهلل اكلمته" غاب عيأيت يف ماضعه يف هذا الكتاب
إن شاء.
اأما األخبار اليت فيها ىكر الشضاعة األاىل "فيأتان ماعى فيقالان أنت الذي كلمك اهلل تكليماً" .فأخرجتها يف
غاب الشضاعات ،فأغىن ىلك عن تكراره يف هذا املاضع.
(( :)33باب ذكر البيان):

أن اهلل ج اعلى كلم ماعى –عليه السالم -من اراء حجاب ،من غري أن يكان غني اهلل تبارك اتعاىل اغني
ماعى ‘ رعال يبلغه كالم رغه ،امن غري أن يكان ماعى –عليه السالم -ير رغه (عز اج ) يف اقت كالمه
إياه.
 :)205( -1حدثعا أمحد غن عبدالرمحن غن اهب ،قال :حدثين عمي ،قال :حدثين هشام غن ععد ،عن زيد
غن أعلم ،عن أغيه ،عن عمر غن اخلطاب _ ،قال :قال رعال اهلل ‘" :إن ماعى –عليه السالم -قال :يا رب:
أرنا آدم الذي أخرجعا انضسه من اجلعة ،فأراه اهلل آدم ..فقال :أنت أغانا آدم ،قال له آدم :نعم ،قال :أنت الذي
نضخ اهلل فيك من راحه ،اعلمك االمساء كلها؟ اأمر مالئكته فسجداا لك؟ قال :نعم ،قال :فما محلك على أن
أخرجتعا انضسك من اجلعة؟ قال له آدم :امن انت؟
قال :أنا ماعى.
قال :نيب غين إعرائي  ،الذي كلمك اهلل من اراء حجاب ،مل جيع غيعك اغيعه رعاالً من خلقه؟ قال :نعم.
قال :فما اجدت يف كتاب اهلل أن ىلك كان يف كتاب اهلل (عز اج ) قب أن خيلق آدم؟ قال نعم.

قال :فبم تلامين يف شيء عبق من اهلل (عز اج ) فيه القلاء قبلي؟ قال رعال اهلل ‘" :ععد ىلك" ،فحج آدم
ماعى عليهما السالم".
(( :)34باب :صفة تكلم اهلل بالوحي وشدة خوف السموات منه وذكر صعق أهل السموات وسجودهم
هلل عزوجل):
 :)206( -1حدثعا ىكريا غن حيىي غن اياس املصر  ،قال :ثىن نعيم غن محاد ،قال :ثعا الاليد غن مسلم ،عن
عبدالرمحن غن يزيد غن جاغر ،عن اغن أيب زكريا ،عن رجاء غن حياة ،عن العااس غن مسعان ،قال :قال رعال اهلل
‘ " :إىا أراد اهلل (عز اج ) أن ياحي غاألمر تكلم غالاحي ،أخذت السماات معه رجضة ،أا قال رعدة شديدة،
خافاً من اهلل ،فإىا مسع غذلك أه السماات صعقاا ،اخراا هلل عجداً ،فيكان أال من يرفع رأعه جربي ،
فيكلمه اهلل من احيه مبا أراد ،مث مير جربي على املالئكة ،كلما مر غسماء مساء عأله مالئكتها" :مإىا قال رغعا يا
جربي ؟" فيقال جربي ‘ :قال احلق ،اها العلي الكبري ،قال فيقالان :كلهم مث ما قال جربي  ،فيعتهي جربي
غالاحي حيث أمره اهلل".
قال أغاغكر :عبداهلل غن أيب زكريا ،أحد عبادهم.
(( :)35باب من صفة تكلم اهلل (عز وجل) بالوحي):
االبيان :أن كالم رغعا اليشبه كالم املخلاقني ،ألن كالم اهلل كالم متااص  ،ال عكت غيعه ،اال مست ،ال ككالم
اآلدميني الذي يكان غني كالمهم عكت امست ،النقطاع العضس أا التذاكر ،أا التذاكر ،أا العي ،معزه اهلل
مقدس من ىلك أمجع تبارك اتعاىل.
 :)207( -1حدثعا علي غن احلسني غن إغراهيم غن احلر ،قال :ثعا أغا معااية عن األعمش ،عن مسلم غن
صبيح ،عن مسراق ،عن عبداهلل ،قال :قال رعال اهلل ‘" :إىا تكلم اهلل غالاحي مسع أه السماء صلصة كجر
السلسلة على الصضا ،قال :فيصعقان ،فال يزالان كذلك حىت يأتيهم جربي  ،فإىا أتاهم جربي ّفزع عن قلاهبم،
فيقالان :يا جربي  :مإىا قال رغك؟ قال :يقال احلق :قال فيعادان :احلق احلق".

 :)208( -2حدثعا أغا ماعى ،اعلم غن جعادة ،قاال :ثعا أغا معااية ،قال :ثعا األعمش ،عن مسلم اها اغن
صبيح عن مسراق عن عبداهلل ،قال" :إن اهلل إىا تكلم غالاحي مسع أه السماات للسماء صلصة كجر السلسلة
علي الصضا ،فيصعقان فال يزالان كذلك حىت يأتيهم جربي  ،فإىاجاءهم جربي فزع عن قلاهبم ،قال :فيقالان :يا
جربي  :مإىا قال رغك؟ قال :احلق".

قال علم :فيقال احلق ،اقاال :فيعادان" :احلق احلق".
 :)209( -3حدثعا حممد غن غشار (غعدار) ،قال ثعا اغن أيب عدي ،عن شعبة.
اثعا غشر غن خالد ،قال :ثعا حممد عن شعبة ،عن عليمان قال :مسعت أغا اللحى حيدث عن مسراق قال :قال
عبداهلل " :إىا تكلم اهلل غالاحي مسع أه السماء صلصة كصلصة السلسلة على الصضاان ،فريان أنه من أمر
السماء ،فيضزعان ،فإىا عكن عن قلاهبم قالاا :ماىا قال رغكم؟ قالاا احلق اها العلي الكبري".
هذا حديث حممد غن صبيح (الصااب مسلم غن صبيح).
اقال غعدار عن أيب اللحى عن مسراق عن عبداهلل ،قال" :إىا تكلم اهلل غالاحي ،مسع أه السماات للسماات
صلصة ،كجر السلسلة على الصضاان ،فيضزعان ،يران أنه من أمر السماء حىت إىا فزع على قلاهبم يعادان ماىا
قال رغكم؟ قالاا :احلق اها العلي الكبري".
 :)...( -4حدثعا أغا ماعى ،قال :ثعا ماعى غن إمساعي  ،قال :ثعا عضيان قال :ثعا معصار ،عن أيب اللحى،
عن مسراق ،قال :عئ عبداهلل عن هذه اآلية( :حىت إىا فزع عن قلاهبم) قال :إىا تكلم اهلل غالاحي مسع أه
السماات للسماات صلصة كجر السلسلة على الصضا".
قال أغا ماعى فذكر حنااً مما ثعا أغا معااية.
 :)210( -5حدثعا عبداهلل غن ععيد األشج ،قال :ثعا اغن أيب منر ،عن األعمش عن مسلم عن مسراق ،عن
عبداهلل قال" :إىا تكلم اهلل عبحانه اتعاىل غالاحي ،مسع أه السماات صلصة كصلصة السلسلة على الصضاان،
فيصعقان لذلك ،اخيران عجداً ،فإىا علماا أنه احي ،فزع عن قلاهبم ،قال :ردت إليهم ارااحهم ،فيعادي أه
السماات غعلهم غعلاً ماىا قال رغكم؟ قالاا احلق اها العلي الكبري".
 :)211( -6حدثعا علم غن جعادة ،قال :ثعا اكيع عن األعمش ،عن أيب اللحى ،عن مسراق ،عن عبداهلل،
قال " :إىا تكلم اهلل غالاحي مسع أه السماات للسماات صلصة كصلصة السلسلة على الصضاان ،فيخران
عجداً ،فريفعان رؤاعهم فيقالان :ماىا قال رغكم؟ فيقالان :قال احلق اها العلي الكبري".
 :)212( -7حدثعا عبداجلبار غن العالء ،اععيد غن عبدالرمحن املخزامي ،قال :ثعا عضيان ،عن عمرا اها اغن
ديعار عن عكرمة ،عن أيب هريرة _ يبل؛ غه العيب ‘.
اقال املخزامي يف راايته أن العيب ‘ قال :إىا قلى اهلل يف السماء أمراً ضرغت املالئكة غأجعحتها خلعاناً لقاله
كأهنا علسلة على صضاان ،فإىا فزع عن قلاهبم قالاا :مإىا قال :رغكم؟ قالاا :الذي قال :احلق ،اها العلي

الكبري ،فيسمعها مسرتقا السمع اهم هكذا ااحد فاق اآلخر ،اأشار عضيان غأصاغعه ارمبا أدرك الشهاب
املستمع فيحرقه ،ارمبا مل يدركه حىت يرمي هبا إىل الذي اعض معه ايرميها اآلخر على من ها أعض معه ،فيلقيها
على فم الساحر ،أا الكاهن ،فيكذب عليها ما يريد ،فيحدث هبا العاس ،فيقالان قد أخربنا غكذا ،فاجدنا حقا،
فيصدق غالكلمة اليت مسعت من السماء".
هذا حديث عبداجلبار ،إال أنه قال " :إىا قلي األمر يف السماء" .اقال املخزامي " :قالاا ماىا قال رغكم؟ قالاا:
احلق ،قال :امسرتقا السمع غعلهم فاق غعض ،فيسمع الكلمة فيلقيها إىل من حتته ،فيدركه الشهاب ،فيلقيها
على لسان الساحر ،أا الكاهن فيكذب معها مائة كذغة ،قال :فقال أليس قد قال يام كذا اكذا :كذا اكذا؟
فيصدق غتلك الكلمة".
قال أغاغكر :قد أمليت خرب اغن عباس عن رجال من اآلنصار" ،كعا ععد العيب ‘ إىا رمي غعجم فاعتعار"..
احلديث غتمامه.
اخرب ععيد غن جبري ،عن اغن عباس يف كتاب التاك .
 :)213( -8حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا اغن أيب عدي ،عن دااد غن أيب هعد ،عن الشعيب ،قال ":إىا
حدث أمر ععد العرش ،مسعت املالئكة صاتاً كجر السلسلة ،قال :فيغشى عليهم ،فاىا فزع عن قلاهبم ،فيقالان:
ماىا قال رغكم؟ فيقالان :ما شاء اهلل ،احلق اها العلي الكبري).
 :)...( -9حدثعا علم غن جعادة ،قال ،ثعا اكيع ،عن علمة غن نبيط ،عن اللحاك ،قال" :إىا تكلم اهلل
غالاحي مسع أه السماات صلصة كصلصة احلديث على الصضاان".
 :)...( -10حدثعا علم ،قال :ثعا اكيع ،عن يزيد غن إغراهيم ،قال :مسعت احلسن يقال" :حىت إىا فزع عن
قلاهبم ،قال :جتلى على قلاهبم".
(( :)36باب :صفة نزول الوحي على النبي ‘):
االبيان أنه قد كان يسمع غالاحي يف غعض األاقات ،صاتاً كصلصة اجلرس.
قال أغاغكر" :قد كعت أمليت غعض طرق اخلرب يف كتاب صضة نزال القرآن".
 :)214( -1فحدثعا ياعف غن عبد األعلى ،قال أخربنا عبداهلل غن اهب ،أن مالكاً حدثه ،عن هشام غن

عراة ،عن أغيه ،عن عائشة ~ ،أن احلرث غن هشام عأل رعال اهلل ‘ :كيف يأتيك الاحي؟ فقال رعال اهلل ‘:

علي فيضصم عين اقد اعيت ما قال .اأحياناً يتمث يل امللك رجالً
"أحياناً مث صلصة اجلرس ،فها أشده ّ
فيكلمين فأعي ما يقال".
قالت عائشة" :القد رأيته يعزل عليه الاحي (جربي ) يف اليام الشديد الربد ،فيضصم ععه ،اإن جبيعه ليتضصد
عرقاً".
(( :)37باب "إن اهلل (جل وعال) يكلم عباده يوم القيامة من غير ترجمان يكون بين اهلل (عز وجل) وبين
عباده بذكر لفظ عام مراده خاص"):

 :)215( -1حدثعا عبداهلل غن ععيد األشج ،عن أغن منري.
 :)...( -2اثعا علي غن خشرم ،قال أخربنا عيسى غن يانس ،عن األعمش.
 :)...( -3اثعا الزعضراين ،احلسن غن حممد ،قال :ثعا أغا معااية اللرير ،ااكيع غن اجلراح ،االلضظ لاكيع ،قال:
ثعا األعمش.
 :)...( -4اثعا عبداهلل غن ععيد األشج.
اأغا هاشم ،زياد غن أياب ،قاال :ثعا اكيع ،عن األعمش.
 :)...( -5اثعا أغا هاشم ،قال :ثعا أغا معااية ،قال :ثعا األعمش ،عن خيثمة ،عن عدي غن حامت (كلهم
قالاا :عن خيثمة ،عن عدي غن حامت) ،قال :قال رعال اهلل ‘.
 :)....( -6احدثعا إعحاق غن معصار ،قال أخربنا أغا أعامة ،عن األعمش ،قال :ثعا خيثمة غن عبدالرمحن،
عن عدي غن حامت قال :قال رعال اهلل ‘" :ما معكم من أحد إال عيكلم رغه ليس غيعه اغيعه ترمجان ،مث يعظر من
أمين معه فال ير إال ما قدم من عمله ،مث يعظر أشأم معه ،فال ير إال ما قدم ،مث يعظر غني يديه فال ير إال
العار ،تلقاء اجهه ،فاتقاا العار الا غشق مترة".
هذا لضظ حديث عيسى غن يانس.
اقال الزعضراين" :من اعتطاع معكم أن يتقي العار الا غشق مترة فليضع " .اقال األشج يف حديث اكيع ":فيعظر
عمن أمين معه فال ير إال شيئاً قدمه ،ايعظر عن من أشأم معه فال ير شيئاً قدمه ايعظر أمامه".
امعاين أحاديثهم قريبة ،اكلهم قالاا يف اخلرب "ما معك أحد إال عيكلمه رغه( ،اقال اعيكلمه رغه) ،أا قال:
عيكلمه اهلل ليس غيعه اغيعه ترمجان".

إال أن يف حديث أيب أعامة" :ليس غيعه اغيعه حاجب اال ترمجان".
 :)216( -7حدثعا علي غن علمة اللبقي حضظاً ،قال :ثعا زيد غن احلباب ،قال :ثعا حسني غن ااقد ،عن
عبداهلل غن غريدة ،عن أغيه ،قال :قال رعال اهلل ‘ " :ما معكم من أحد إال اعيكلمه رغه ليس غيعه اغني حاجب
اال ترمجان".
 :)217( -8حدثعا عبداهلل غن ععيد األشج ،قال :ثعا اكيع عن شريك ،عن هالل غن أيب محيد ،اها الازان،
عن عبداهلل غن عكيم اجلهين ،عن عبداهلل غن مسعاد ،قال" :ما معكم من أحد إال عيكلمه رغه فيقال :اغن آدم:
ما غرك يب ،ماىا عملت فيما علمت؟ مإىا أجبت املرعلني؟".
 :)218( -9حدثعا زيد غن أخزم الطائي ،قال :ثعا احب غن جرير قال :ثعا أيب ،قال مسعت األعمش حيدث
عن خيثمة ،غن عبدالرمحن ،عن عدي غن حامت ،عن العيب ‘ قال":أمين أمرئ اأشأمه غني حلييه".
قال لعا زيد :مسعته مرتني ،مرة رفعة امرة مل يرفعه.
اقال لعا زيد مرة امسعته مره ،اعئ ععه فقال :ال أهاب أن أرفعه.
 :)...( -10حدثعا أغا كريب ،قال :ثعا أغا اعامة ،عن جرير غن حازم ،عن األعمش ،عن خيثمة غن
عبدالرمحن ،عن عدي غن حامت ،أنه قال( :أمين امرئ اأشأمه غني حلييه).
قال أغاغكر :اهذا ها الصحيح.
(( :)38باب :ذكر بعض ما يكلم به الخالق (جل وعال) عباده):
مما ىكر العيب ‘ :أن اهلل يكلمهم غه من غري ترمجان يكان غني العزيز العليم اغني عباده ،االبيان :أن اهلل (عز اج )
يكلم الكافر ااملعافق أيلاً تقريراً اتاغيخاً.
 :)219( -1حدثعا احلسني غن عيسى البسطامي ،قال :ثعا عثمان غن عمر ،قال :ثعا إعرائي  ،قال :ثعا ععد
الطائي ،قال ثعا اغن خليضة قال :ثعا عدي غن حامت ،قال :كعت جالساً ععد رعال اهلل ‘ إى جاءه رج فشكا إليه
احلاجة ،اجاء آخر فشكا قطع السبي  ،فقال يل رعال اهلل ‘ ه رأيت احلرية؟ (قلت مل أرها) ،اقد أنبئت ععها،
فقال :لئن طالت غك حياة ليضتحن عليعا كعاز كسر  ،قلت :يا رعال اهلل ،كسر غن هرمز ،قال :كسر غن
هرمز .الئن طالت غك حياة ،لرت أن الرج جييء مب ء كضه ىهباً ،أا فلة يلتمس من يقبله فال جيد أحداً
يقبله.

اليلقني اهلل أحدكم يام القيامة اليس غيعه اغني ترمجان يرتجم له فيقال :أمل أرع إليك رعاالً فيبلغك؟
فيقال غلى ،فيقال :أمل أعطك ماالً فأفل عليك؟
فيقال غلى.
فيعظر عيعه مييعه فال ير إال جهعم ،ايعظر عن يساره فال ير إال جهعم.
قال رعال اهلل ‘ :فاتقاا العار الا غشق مترة ،اإن مل جتداا فبكلمة طيبة".
قال عدي :فلقد رأيت الظعيعة يرحتلان من احلرية حىت يطافاا غالكعبة آمعني ال خيافان إال اهلل.

القد كعت فيمن افتتح كعاز كسر  ،الئن طالت غكم حياة لرتان ما قال أغا القاعم ‘":جييء الرج مب ء كضه
ىهباً أا فلة ال جيد من يقبله معه".
 :)...( -2حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عثمان غن عمرا غعحاه.
(( :)39باب :ذكر البيان الشافي لصحة ما ترجمته للباب قبل هذا):

إن اهلل (ج اعال) يكلم الكافر ااملعافق يام القيامة تقريراً اتاغيخاً ،اىكر إقرار الكافر يف ىلك الاقت غكضره يف

الدنيا ،اها إقراره :أنه مل يكن يظن يف الدنيا أنه مالق رغه يام القيامة ،فمن كان غري مؤمن يف الدنيا ،غري
مصدق غأنه مالق رغه يام القيامة ،فكافر غري مؤمن.
اىكر دعا املعافق يف ىلك الاقت :أنه كان مؤمعا غرغه( ،عز اج ) ،اغعبيه اغكتاغه ،صائماً امصلياً ،مزكيا ًً يف
الدنيا اانطاق اهلل (عز اج ) فخذ املعافق احلمه اعظامه ملا كان يعم يف الدنيا تكذيباً لدعااه غلسانه.

 :)220( -1حدثعا عبداجلبار غن العالء العطار ،قال :ثعا عضيان ،قال :مسعته اراح اغن القاعم معه يعين من
عهي غن أيب صاحل عن أغيه ،عن أيب هريرة _ ،قال" :عأل العاس رعال اهلل ‘ :فقالاا :يا رعال اهلل ه نر رغعا
يام القيامة؟
فقال :ه تلاران يف رؤية القمر ليلة البدر ،ليس فيها عحاب.
قالاا :ال يارعال اهلل.
قال :فه تلاران يف الشمس ععد الظهرية ليست يف عحاب؟
قالاا :ال يا رعال اهلل.
قال :فاا الذي نضسي غيده ،ال تلاران يف رؤية رغكم ،كما ال تلاران يف رؤيتهما.
قال :فلقى العبد فيقال :أي ق يعين يا فالن :أمل أكرمك.
أمل أعادك؟ أمل أزاجك؟
أم أعخر لك اخلي ااإلغ اأتركك ترأس اترغع؟

قال :غلى يا ريب.
قال :فظععت أنك مالقي.
قال :ال يا رب ،قال :اليام أنساك كما نسيتين.
قال :مث يلقى الثاين :فيقال :أمل أكرمك ،أمل أعادك ،أمل أزاجك؟ أمل أعخر لك اخلي ااالغ ااتركك ترأس
اترغع؟ قال :غلى يا رب.
قال :فظععت أنك مالقي؟ قال :ال يا رب .قال :فاليام أنساك كما نسيتين.
قال :مث يلقى الثالث فيقال :ما أنت؟ فيقال :أنا عبدك ،آمعت غك اغعبيك اغكتاغك ،اصمت اصليت،
اتصدقت ،ايثين خبري ما اعتطاع.
فيقال له :أفال نبعث عليك شاهدنا .قال :فيعكر يف نضسه من ىا الذي يشهد عليه ،قال :فيختم على فيه ،ايقال
لضخذه انطقي ،قال :فتعطق فخذه احلمه ،اعظامه مبا كان يعم  ،فذلك املعافق ،اىلك ليعذر من نضسه اىلك
الذي عخط اهلل عليه.
قال :مث يعادي معاد" :أال اتبعت ك أمة ما كانت تعبد "..فذكر احلديث غطاله.
 :)221( -2حدثعا عبداهلل غن حممد الزهري ،قال :ثعا عضيان عن عهي  ،عن أغيه ،عن أيب هريرة _ قال:
قال قائلان :يا رعال اهلل :ه نر رغعا يام القيامة؟ قال :ه تلاران يف رؤية الشمس يف ظهرية ليس يف
عحاب؟
قالاا :ال ،قال :فه تلاران يف رؤية القمر ليلة البدر ،ليس فيها عحاب؟
قالاا:ال ،قال :فاا الذي نضسي غيده :ما تلاران إال كما تلاران يف رايتهما ،يلقى العبد فيقال :أي ق " :أمل
أكرمك؟ أمل أزاجك؟ أمل اعخر لك اخلي ااإلغ ؟.
أمل أتركك ترأس اترغع؟ فيقال:غلى.
فيقال :إين أنساك كما نسيتين .قال مث يلقى الثاين فيقال :أي ق  :أمل أكرمك؟ أمل أزاجك؟
أمل أعخر لك اخلي ااإلغ ؟ أمل أتركك ترأس اترغع؟
فيقال :غلى .فظععت أنك مالقي؟ ،مث يلقى الثالث فيقال :رب آمعت غك اغكتاغك اصليت اتصدقت.
قال :فيقال :أال أغعث شاهداً يشهد عليك ،فيعكر يف نضسه ،من الذي يشهد عليه؟
قال :فيختم على فيه ،ايقال لضخذه :أنطقي ،فتعطق فخذه ،اعظمه احلمه مبا كان يضع .
فذلك املعافق .اىلك الذي يعذل نضسه اىلك عخط اهلل عليه.
فيعادي معاد :أال تتبع ك أمة ما كانت تعبد ،فيتبع الشياطني ،االصليب اأاليائهم إىل جهعم ،اغقيعا أيها
املؤمعان ،فيأتيعا رغعا ،فيقال :على ما هؤالء؟ فعقال :حنن عباد اهلل املؤمعان آمعا غرغعا ،امل نشرك غه شيئاً .اها رغعا
تبارك اتعاىل اها يأتيعا ،اها يثبتعا ،اهذا مقامعا حىت يأتيعا رغعا ،فيقال :أنا رغكم فانطلقاا.

فععطلق حىت نأيت اجلسر ،اعليه كالليب من نار ختطف.
ععد ىلك حلت الشضاعة أي اللهم علم ،اللهم علم ،فإىا جازاا اجلسر ،فك من أنضق زاجاً من املال يف عبي

اهلل مما ميلك فتكلمه خزنة اجلعة تقال" :يا عبداهلل ،يا مسلم هذا خري".
فقال أغاغكر _( :يا رعال اهلل :إن هذا عبد التا عليه ،يدع غاغاً ايلج من آخر ،فلرب كتضه اقال :إين ألرجا
أن تكان معهم".

 :)....( -3حدثعا حممد غن ميمان املكي ،قال :ثعا عضيان ..فذكر احلديث غطاله.
مسعت حممد غن ميمان يقال ":عئ عضيان عن تضسري حديث عهي غن أيب صاحل ":ترأس اترغع" ،فقال " :كان
الرج إىا كان رأس القام كان له املرغاع ،اها الرغع.
اقال :قال العيب ‘ لعدي غن حامت حني قال :يا رعال اهلل :إين على دين ،قال ":أنا أعلم غديعك معك ،إنك
تستح املرغاع ،اال حي لك".
 :)....( -4حدثعا حممد غن معصار اجلااز ،قال :ثعا عضيان ،قال :ثعا عهي غن أيب صاحل ،عن أغيه ،عن أيب
هريرة _ احضظته أنا اراح غن القاعم ،اردده عليعا مرتني أا ثالثة.
قال العاس :يا رعال اهلل ،ه نر رغعا يام القيامة؟ ،فقال رعال اهلل ‘" :ه تلاران يف رؤية الشمس يف الظهرية
ليس داهنا عحاب؟ قالاا :ال".
فذكر احلديث غطاله.
 :)222( -5حدثعا عبداهلل غن حممد الزهري غري مرة لضظاً ااحداً ،قال ..:اثعا مالك غن ععري غن اجلمس ،أغا
حممد قال :ثعا األعمش عن أيب صاحل :عن أيب هريرة اعن أيب ععيد ،قاال :قال رعال اهلل ‘ " :يؤتى غالعبد يام
القيامة ،يقال له:
أمل أجع لك مسعاً اغصراً ،ماالً ،االدا ،اعخرت لك اآلنعام ااحلرث ،اتركتك ترأس اترغع؟
فكعت تظن أنك مالقي يف يامك هذا؟ قال :فيقال :ال ،فيقال له :اليام أنساك كما نسيتين".
غري أن عبداهلل مل يق يف غعض املرات غن اجلمس ،أغا حممد.
 :)223( -6حدثعا حممد غن حيىي ،قال :أخربنا أغا اليمان :قال :ثعا شعيب ،يعين اغن أيب محزة ،عن الزهري،
قال :أخربين ععيد غن املسيب ،اعطاء غن يزيد الليثي ،أن أغا هريرة _ أخربمها " :أن العاس قالاا يا رعال اهلل..
ه نر رغعا يام القيامة؟ فذكر احلديث غطاله.

"فيقال :أنا رغكم ،فيقالان ،نعاى غاهلل معك ،هذا مكانعا ،حىت يأتيعا رغعا ،فإىا جاءنا رغعا عرفعاه ،فيأتيهم اهلل يف
صارته اليت يعرفان.
فيقالان :أنت رغعا فيدعاهم".
فذكر احلديث غطاله( .ا) خرجته يف غري هذا الباب ،من حديث معمر ،اإغراهيم غن ععد أهنما قاال :عن عطاء
غن يزيد ،ااغن املسيب.
 :)224( -7حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا جعضر غن عان ،قال :أخربنا هشام غن ععد ،قال :أخربنا زيد غن
أعلم ،عن عطاء غن يسار ،عن أيب ععيد اخلدري ،قال :قلعا يا رعال اهلل ،ه نر رغعا يام القيامة".
فذكر احلديث غطاله.
اقال ":مث يتبد اهلل لعا صارة يف غري صارته ،اليت رأيعاه فيها أال مرة فيقال أيها العاس حلقت ك أمة مبا كانت
تعبد ،اغقيتم ،فال يكلمه يامئذ إال األنبياء .فارقعا العاس يف الدنيا احنن كعا إىل صحبتهم فيها أحاج .حلقت ك
أمة مبا كانت تعبد ،احنن نعتظر رغعا الذي كعا نعبد.
(فيقال :أنا رغكم ،فيقالان ،نعاى غاهلل معك ،فيقال :ه غيعكم اغني اهلل آية تعرفاهنا) .فعقال نعم :فيكشف عن
عاق فعخر عجداً أمجعان .اال يبقى احداً كان يسجد يف الدنيا مسعة اال رياء اال نضاقاً إال على ظهره طبقاً
ااحداً ،كلما أراد أن يسجد خر على قضاه ،قال :مث نرفع رؤاععا ،اقد عاد لعا على صارته اليت رأيعاه فيها أال
مرة ،فيقال :أنا رغكم ،فعقال :نعم أنت رغعا ثالث مرات".
مث ىكر غاقي احلديث (ا) قد خرجته غعد غيان مععاه غياناً شافياً ،غيعت فيه جه اجلهمية ،اافرتاءهم على أه
اآلثار ،يف إنكارهم هذا اخلرب ملا جهلاا مععاه.
 :)225( -8حدثعا حممد غن معمر رغعي القيسي ،قال :ثعا حيىي غن محاد ،قال :ثعا أغا عاانه ،عن عليمان،
قال :احدثين أغا صاحل ،عن أيب هريرة _ عن العيب ‘ قال " :أن أحدكم ليلتضت ايكشف عن عاق."..
 :)226( -9حدثين حممد غن غشار (غعدار) قال :ثعا أغا عاصم ،قال :ععدان اغن غشر ،أخربناه.
قال :ثعا أغا جماهد الطائي ،قال :حدثين حم غن خليضة عن عدي غن حامت ،قال :كعت ععد رعال اهلل ‘ فجاء
إليه رجالن يشكاان إليه:
أحدمها :العيلة.
ايشكا اآلخر :قطع السبي .
فقال رعال اهلل ‘ " :أما قطع السبي فال يأيت عليك إال قلي  ،حىت خترج العري من احلرية إىل مكة غغري خضري،
اأما العيلة فإن الساعة ال تقام حىت خيرج الرج صدقة ماله فال جيد من يقبلها مث ليقضن أحدكم غني يدي اهلل

ليس غيعه حاجب حيجبه اال ترمجان يرتجم له ،فيقال له :أمل آتك ماالً؟ فيقال :غلى غلى ،فيقال أمل أرع إليك
رعاال؟ فيقال :غلى.
مث يعظر عن مييعه فال ير إال العار ،مث يعظر عن مشاله فال ير إال العار ،فليتق أحدكم العار الا غشق مترة ،فإن مل
جيد فبكلمة طيبة".
 :)227( -10ايف خرب مساك غن حرب ،عن عباد غن حبيش ،عن عدي غن حامت ،عن العيب ‘..." :
اإن أحدكم القي اهلل (عز اج ) فقائ ما أقال:
أمل أجعلك مسيعاً غصرياً ،أمل أجع لك ماالً االداً؟ ،فماىا قدمت؟ فيعظر (من) غني يديه امن خلضه ،اعن مييعه
اعن مشاله ،فال جيد شيئاً اال يتقي العار إال غاجهه ،فاتقاا العار الا غشق مترة ،فإن مل جتداا فبكلمة طيبة".
 :)228( -11حدثعاه حممد غن غشار (غعدار) ،قال :ثعا حممد ،عن شعبة ،عن مساك ..خرجته غطاله يف كتاب
"الصدقات" ،من كتاب الكبري.
ارااه أيلاً:

قيس غن الرغيع ،عن مساك غن حرب ،قال :حدثين عباد غن حبيش ،عن عدي غن حامت الطائي ،قال أتيت العيب ‘
اها جالس يف املسجد فقال ":يا قام هذا عدي غن حامت اكعت نصرانياً اجئت غغري أمان اال كتاب فلما دفعت
إليه :أخذ ثيايب اقد كان قب ىاك قال( :إين ألرجا أن جيع اهلل يده يف يدي) ،قال :فقام فلقيته أمرأة اصيب

معها ،فقاال :أن لعا إليك حاجة ،فقام معهما ،حىت قلى حاجتهما.
مث أخذ غيدي ،حىت أتى داره ،فألقيت له اعادة ،فجلس عليها اجلست غني يديه فحمد اهلل ،..اأثىن عليه ،مث
أفرك؟ أن يقال :اهلل أكرب ،فه تعلم شيئاً أكرب من اهلل؟
قال :ما ّ
قال :قلت :ال.
قال :فإن اليهاد مغلاب عليهم ،اإن العصار ضالل؟
قال :قلت :فإين حعيف مسلم.
قال :فرأيت اجهه يعبسط فرحاً.

قال :مث أمرين فعزلت على رج من اآلنصار ،قال :فجعلت آتيه طريف العهار.
قال :فبيعما أنا عشية ععد العيب ‘ إىا أتاه قام يف ثياب من صاف من هذه العمار.
قال :فصلى ،مث قام فحث عليهم ،مث قال :الا غصاع ،أا نصف صاع ،الا غقبلة ،الا غعصف قبلة ،يقي
أحدكم حر جهعم أا العار ،الا غتمرة ،الا غشق التمرة ،فإن أحدكم لقي اهلل تبارك اتعاىل فقائ له ما أقال
لكم :فيقال أمل اجع لك مسعاً؟
أمل أجع لك غصراً؟

فيقال :غلى.
أمل أجع لك ماالً االداً ،فيقال غلى.

فأين ما قدمت لعضسك؟
قال :فيعظر أمامه اخلضه اعن مييعه اعن مشاله ،فال جيد شيئاً يقي غه اجهه ،فليق أحدكم اجهه من العار ،الا
غشق مترة ،فإن مل جيد فبكلمة طيبة ،فإين ال أخاف عليكم الضاقة ،أن اهلل ناصركم ،امعطيكم حىت تسري الظعيعة
فيما غني يثرب ااحلرية ،أا أكثر ما ختاف على مطيتها السرق.

قال :فجعلت أقال يف نضسي :أين لصاص طيء؟".
 :)229( -12حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عاصم غن علي ،قال :ثعا قيس غن الرغيع.
قال أغاغكر" :فخرب أيب ععيد ،اأيب هريرة يصرحان :أن اهلل (عز اج ) يكلم املؤمعني ،ااملعافقني يام القيامة غال
ترمجان ،غني اهلل اغيعهم إى غري جائز أن يقال غري اهلل اخلالق البارئ لبعض عباده أا جلميعهم( :أنا رغكم) ،اال
يقال (أنا رغكم) غري اهلل.
إال أن اهلل (تعاىل) يكلم املعافقني على غري املعىن الذي يكلم املؤمعني ،فيكلم املعافقني على معىن التاغيخ االتقرير.
ايكلم املؤمعني :يبشرهم مبا هلم ععد اهلل (عز اج ) ،كالم أاليائه اأه طاعته.
 :)230( -13حدثعا ياعف ،قال :ثعا جرير ،عن معصار ،عن إغراهيم عن عبيدة ،عن عبداهلل غن مسعاد،
قال :قال رعال اهلل ‘ " :إين ألعلم آخر أه العار خراجاً معها ،اآخر أه اجلعة دخاالً اجلعة.
رج خيرج من العار حبااً ،فيقال اهلل له" :إىهب اادخ اجلعة" ،فكر احلديث غتمامه .خرجته غطرقه يف غري هذا
الكتاب .اعأغني ىكر الضرق غني كالم اهلل أالياءه ،اغني كالمه أعداءه ،يف ماضعه ،من هذا الكتاب ،أن شاء اهلل
ىلك اقدره.
 :)231( -14حدثعا أغا كريب ،قال :ثعا أغا أعامة عن األعمش ،عن خثيمة عن عدي غن حامت ،قال رعال
اهلل ‘ " :ما معكم من أحد إال عيكلمه اهلل ليس غيعه اغيعه حاجب" ،فذكر أغا كريب احلديث.
(( :)40باب الفرق بين كالم اهلل تباركت أسماؤه ،وجل ثناؤه ،المؤمن الذي قد ستر اهلل عليه ذنوبه وبين:
كالم اهلل الكافر ،الذي كان يف الدنيا غري مؤمن غاهلل العظيم ،كاىغاً على رغه ،ضاالً عن عبيله كافراً غاآلخرة).

 :)232( -1حدثعا أغا األشعث ،أمحد غن املقدام العجلي ،قال :ثعا املعتمر ،قال :مسعت أيب قال :ثعا قتادة،
عن صضاان غن حمرز ،عن اغن عمر ،عن نيب اهلل ‘.

 :)....( -2اثعا أغا ماعى ،حممد غن املثىن ،قال :ثعا حممد غن أيب عدي ،عن ععيد ،عن قتادة عن صضاان غن
حمرز ،قال :غيعما حنن مع اغن عمر احنن نطاف غالبيت.
 :)....( -3اثعا غعدار ،قال :ثعا اغن أيب عدي ،عن ععيد اهشام عن قتادة ،عن صضاان غن حمرز ،قال :غيعما
حنن مع اغن عمر ،احنن نطاف غالبيت.
غري إين مل اضبط عن غعدار ععيد.
 :)....( -4اثعا احلسن غن حممد الزعضراين ،قال :ثعا يزيد غن هاران ،قال أخربنا مهام ،قال :ثعا قتادة ،عن
صضاان غن حمرز ،قال :كعت آخذاً غيد اغن عمر ،فأتاه رج فقال :كيف مسعت رعال اهلل ‘ يقال يف العجا ؟
فقال مسعت رعال اهلل ‘ يقال " :أن اهلل (عز اج ) يدين املؤمن يام القيامة حىت يلع عليه كعضه ،مث يقال :أي
عبدي :تعرف ىنب كذا اكذا؟ فيقال :نعم ،أي ريب.
حىت إىا قرره غذناغه ،ارأ يف نضسه أنه هلك ،قال :إين قد عرتهتا عليك يف الدنيا ،اغضرهتا لك اليام ،مث يعطى
كتاب حسعاته.
اأما الكضار ااملعافقان( :فيقال األشهاد هؤالء الذين كذغاا على رهبم إال لععة اهلل على الظاملني).
هذا حديث الزعضراين ،اقال أغا ماعى يف حديثه" :اأما الكضار :فيعادي على رؤاس االشهاد :أين الذين كذغاا
على رهبم ،أال لععة اهلل على الظاملني؟".
 :)....( -5حدثعا الزعضراين ،قال :ثعا عضان ،قال :ثعا قتادة.
 :)....( -6احدثعا الزعضراين ،قال :ثعا خلف ،قال :ثعا أغا عاانه ،عن قتادة ،هبذا اإلععاد األضاظهم خمتلضة.
(( :)41باب ذكر البيان)
 من كتاب رغعا املعزل على نبيه املصطضى ‘. امن ععة نبيعا حممد ‘.عل ــى:
 الضرق غني كالم اهلل (عز اج ) الذي غه يكان خلقه. اغني خلقه الذي يكان غكالمه اقاله. -االدلي على نبذ قال اجلهمية الذين يزعمان أن كالم اهلل خملاق ج رغعا اعز عن ىلك).

األدلة من الكتاب:
قال عبحانه اتعاىل( :أال له اخللق ااألمر تبارك اهلل رب العاملني).
فضرق اهلل غنب اخللق ااألمر ،الذي غه خيلق اخللق ،غااا االعتئعاف.
اعلمعا اهلل (ج اعال) يف حمكم تعزيله أنه خيلق اخللق غكالمه .اقاله (إمنا قالعا لشيء إىا أردناه أن نقال له كن
فيكان).
الفرق بين الخلق واألمر:
فأعلمعا (ج اعال) أنه يكان ك مكان من خلقه غقاله :كن فيكان ،اقاله (كن) :ها كالمه الذي غه يكان
اخللق.
اكالمه (عز اج ) الذي غه يكان اخللق غري اخللق الذي يكان مكاناً غكالمه ،فافهم اال تغلط اال تغالط.
امن عق عن اهلل خطاغه علم أن اهلل عبحانه ملا أعلم عباده املؤمعني أنه يكان الشيء غقاله كن ،أن القال الذي
ها كن غري املكان ،غكن املقال له كن.
اعق عن اهلل :أن قاله (كن) ،لا كان خلقاً على ما زعمت اجلهمية املضرتية على اهلل كان اهلل إمنا خيلق اخللق،
ايكانه خبلق ،لا كان قاله (كن) خلقاً.
فيقال هلم :يا جهلة ،فالقال الذي يكان غه اخللق على زعمكم لا كان خلقاً ،مث يكانه على أصلكم.

أليس قال مقالتكم الذي تزعمان أن قاله (كن) إمنا خيلقه غقال قبله؟ اها ععدكم خلق.
اىلك القال خيلقه غقال قبله ،اها خلق ،حىت يصري إىل ما ال هناغة له اال عدد ،اال أال ،ايف هذا اغطال تكاين
اخللق اانشاء الربية ،اإحداث ما مل يكن قب أن حيدث اهلل الشيء ايعشئه اخيلقه.
اهذا قال ال يتامهه ىا لب ،لا تضكر فيه ،اافق إلدراك الصااب االرشاد ،قال اهلل عبحانه اتعاىل( :االشمس
االقمر االعجام مسخرات غأمره).
فه يتاهم مسلم يا ىا احلجا أن اهلل عخر الشمس االقمر االعجام مسخرات خبلقه؟
املسخر غاألمر؟
املسخر غري ّ
أليس مضهاماً ععد من يعق عن اهلل خطاغه أن األمر الذي عخر غه ّ
اأن القال غري املقال له.
فتضهماا يا ىا احلجا عن اهلل خطاغه ،اعن العيب املصطضى ‘ غيانه ،ال تصداا عن عااء السبي  ،فتللاا كما
ضلت اجلهمية عليهم لعائن اهلل.
األدلة من السنة:

فامسعاا اآلن الدلي الااضح البني غري املشك من ععة العيب ‘ غعق العدل عن العدل ماصاالً إليه.

على الضرق غني خلق اهلل اغني كالم اهلل.
 :)233( -1حدثعا عبداجلبار غن العالء ،قال :ثعا عضيان ،عن حممد غن عبدالرمحن ،اها ماىل طلحة عن
كريب عن اغن عباس :أن العيب ‘ حني خرج إىل صالة الصبح اجايرية جالسة يف املسجد فرجع حني (تعاىل)
العهار فقال " :مل تزايل جالس ًة غعدي؟.
قالت:نعم( ،قال) :قد قلت غعدك أرغع كلمات ،لا ازنت هبن لازنتهن :عبحان اهلل احبمده ،عدد خلقه ،امداد
كلماته ،ارضا نضسه ،ازنة عرشه".
 :)234( -2حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حممد ،اها اغن جعضر.
 :)....( -3اثعا أغا ماعى ،قال :حدثين حممد غن جعضر ،قال :ثعا شعبة عن حممد غن عبدالرمحن ،قال :مسعت
كريباً حيدث ،عن اغن عباس عن جايرية " ،أن رعال اهلل ‘ مر عليها" ،فذكر احلديث اها أمت من حديثه اغن
عييعة ،اقاال يف اخلرب":عبحان اهلل عدد خلقه عبحان اهلل عدد خلقه ،عبحان اهلل عدد خلقه."..
اقال :يف ك صضة ثالث مرات.
خرجته يف كتاب الدعاء.
قال أغاغكر :فالعيب ‘ اىل غيان ما أنزل اهلل (عليه) من احيه قد أاضح ألمته ،اأغان هلم أن كالم اهلل غري خلقه،
فقال" :عبحان اهلل عدد خلقه ،ارضا نضسه ،ازنة عرشه ،امداد كلماته".
فضرق غني خلق اهلل ،اغني كلماته ،الا كانت كلمات اهلل من خلقه ملا فرق غيعهما.
أال تسمعه حني ىكر العرش الذي ها خملاق نطق ‘ غلضظة ال تقع على العدد فقال" :زنة عرشه".
االازن غري العدد ،ااهلل (ج اعال) قد أعلم يف حمكم تعزيله أن كلماته ال يعادهلا اال حيصيها حمص من خلقه.
ادل ىاي األلباب من عباده املؤمعني على كثرة كلماته ،اأن اإلحصاء من اخللق ال يأيت عليها( ،فقال (عز
اج )( :ق لا كان البحر مداداً لكلمات ريب لعضذ البحر قب أن تعضد كلمات ريب الا جئعا مبثله مددا) ،اهذه

اآلية من اجلعس الذي نقال :جمملة غري مسضرة ،مععاها( :ق يا حممد :لا كان البحر مداداً لكلمات ريب فكتبت
غه كلمات ريب لعضد البحر قب أن تعضد) كلمات ريب ،الا جئعا مبثله مددا.
ااآلية املضسرة هلذه اآلية( :الا أن ما يف األرض من شجرة أقالم االبحر ميده من غعده عبعة أحبر ما نضدت
كلمات اهلل (إن اهلل عزيز حكيم).)..

فلما ىكر اهلل االقالم يف هذه اآلية ،دل ىاي العقال غذكر االقالم أنه اراد :لا كان ما يف األرض ،من شجرة
أقالم ،يكتب هبا كلمات اهلل ،اكان البحر مداداً فعضد ماء البحر لا كان مداداً مل تعضد كلمات رغعا.

ايف قاله( :الا أن ما يف األرض من شجرة أقالم) أيلاً ىكر جمم  ،فسره غاآلية األخر  ،مل يرد يف هذه اآلية :أن
لا كتبت غكثرة هذه االقالم ،مباء البحر كلمات اهلل ،اإمنا أراد ،لا كان ماء البحر مداداًكما فسره يف اآلية
األخر .
ايف قاله ج اعال( :لا كان البحر مداداً) اآلية ،قد أاقع اعم البحر على البحار ،يف هذه اآلية ،أي (على
البحار كلها) ،ااعم البحر قد يقع على البحار كلها لقاله( :ها الذي يسريكم يف الرب االبحر حىت إىا كعتم يف
الضلك )..اآلية.

اكقاله( :االضلك جتري يف البحر غأمره) ،االعلم حميط أنه مل يرد يف هاتني حبراً ااحداً من البحار ،ألن اهلل يسري من
أراد من عباده يف البحار.
اكذلك الضلك جتري يف البحار غأمر اهلل ،ال أهنا كذا يف حبر ااحد اقاله( :الا أن ما يف األرض من شجرة اقالم)
يشبه أن يكان من اجلعس الذي يقال :إن السكت ليس خالف العطق ،مل يدل اهلل هبذه اآلية أن لا زيد من
املداد على ماء عبعة أحبر لعضدت كلمات اهلل (ج اعال) عن أن تعضد كلماته.
االدلي على صحة ما تأالت هذه اآلية :أن اهلل ج اعال :قد أعلم يف هذه اآلية االخر  ،أن لا جيء مبث
البحر مداداً مل تعضد كلمات اهلل.

مععاه لا جيء مبث البحر مداداً ،فكتب غه أيلاً كلمات مل تعضد .ااعم البحر كما علمت يقع على البحار
كلها ،الا كان معىن قاله يف هذا املاضع (ق لا كان البحر مداداً) حبراً ااحداً ،لكان مععاه يف هذا املاضع) (أنه
لا كان غه حبر ااحد ،لا كان مداداً لكلمات اهلل) اجئ مبثله أي غبحر ثان مل تعضد كلمات اهلل.

فلم يكن يف هذه اآلية داللة أن املداد لا كان أكثر من حبرين فكتب غذلك أمجع كلمات اهلل نضدت كلمات اهلل.
ألن اهلل قد أعلم يف اآلية األخر  :أن السبعة األحبر لا كتب هبن مجيعاً كلمات اهلل مل تعضد كلمات اهلل.
تابع األدلة من السنة:
فامسع اآلن االخبار الثاغتة الصحيحة ،غعق العدل إىل العدل ،ماصاالً إىل العيب ‘ الدالة على أن كلمات رغعا
ليست مبخلاقة ،على ما زعمت املعطلة اجلهمية عليهم لعائن اهلل.
 :)235( -4حدثعا حبر غن نصر غن عاغق اخلاالين ،قال :ثعا اغن اهب ،قال :أخربين عمرا غن احلارث عن
يزيد اغن حبيب ،اأغيه :احلرق غن يعقاب.
 :)...( - 5حدثعاه عن يعقاب غن عبداهلل غن األشج ،عن غسر غن ععيد ،عن ععد اغن أيب اقاص عن خالة
غعت حكيم ،اهنا مسعت رعال اهلل يقال" :لا نزل أحدكم معزالً فليق  :أعاى غكلمات اهلل التامات من شر ما
خلق ،فإنه ال يلره شيء حىت يرح معه".

قال يعقاب غن عبداهلل ،عن القعقاع غن حكيم ،عن ىكاان أيب صاحل عن أيب هريرة _ قال :جاء رج إىل العيب ‘
فقال" :يا رعال اهلل ،ما لقيت من عقرب لدغتين البارحة .فقال له :رعال اهلل ‘" :أما أنك لا قلت حني
أمسيت :أعاى غكلمات اهلل التامات من شر ما خلق مل تلرك".
قال أغاغكر :قد أمليت هذا الباب غتمامه يف كتاب "الطب االرقي" .قال أغاغكر :افليس العلم حميطاً ،يا ىاي
احلجا؟ أنه غري جائز أن يأمر العيب ‘ غالتعاى من خلق اهلل من شر خلقه؟ ه مسعتم عاملاً جييز ،أن يقال:

الداعي :أعاى غكلمات اهلل التامات من شر ما خلق؟
أا جييز أن يقال " أعاى غالصضا ااملراة"؟ أا أعاى غعرفات امىن ،من شر ما خلق اهلل ،هذا ال يقاله اال جييز
القال غه مسلم يعرف دين اهلل ،حمال أن يستعيذ مسلم خبلق اهلل من شر خلقه.

 :)236( -6حدثعا أغا هاشم زياد غن أياب قال :ثعا إغراهيم –يعين اغن املعذراخلزامي ،قال :ثعا إغراهيم غن
املهاجر غن مسمار ،قال :ثعا عمر غن حضص اغن ىكاان ،عن ماىل احلرقة ،اهاعبدالرمحن عن أيب هريرة قال :قال
رعال اهلل ‘ " :أن اهلل تبارك اتعاىل قرأ طه ،ايس قب أن خيلق آدم غألضي عام ،فلما مسعت املالئكة القرآن قالت:
طاىب ألمة يعزل هذا عليهم ،اطاىب أللسن تتكلم هبذا ،اطاىب ألجااف حتم هذا"
قال أغاغكر :الذكر القرآن أنه غري خملاق مسألة طايلة تأيت يف ماضعها من هذا الكتاب إن افق اهلل ىلك
إلمالئها.
(( :)42باب :من األدلة التي تدل على أن القرآن كالم اهلل الخالق ،وقوله غير مخلوق ،ال كما زعمت
الكفرة من الجهمية المعطلة):
 :)237( -1حدثعا حممد غن حيىي ،قال ثعا عريح غن الععمان صاحب اللؤلؤ ،عن اغن أيب الزناد ،عن أيب الزناد،
عن عراة غن الزغري عن نيار غن مكرم السلمي ،صاحب رعال اهلل ‘ قال :ملا نزلت (أمل ،غلبت الرام ،يف أدىن
األرض اهم من غعد غلبهم عيغلبان) ،إىل آخر اآليتني ،خرج رعال اهلل ‘ (فجع يقرأ :غسم اهلل الرمحن الرحيم:
(أمل ،غلبت الرام ،يف أدىن األرض اهم من غعد غلبهم عيغلبان يف غلع ععني،).
فقال رؤعاء مشركي مكة :يا اغن أيب قحافة :هذا مما اتى غه صاحبك ،قال ال ااهلل ،الكعه كالم اهلل اقاله.
فقالاا :فهذا غيععا اغيعك أن ظهرت الرام على فارس يف غلع ععني ،فتعال نعاحبك ،يريدان :نراهعك اىلك قب
أن يعزل يف الرهان ما نزل.
قال :فراهعاا أغا غكر ااضعاا رهائعهم على يدي فالن.
قال :مث غكراا ،فقالاا :يا أغا غكر :البلع ما غني الثالث إىل التسع ،فاقطع غيععا اغيعك شيئاً نعتهي إليه".

(( :)42باب ذكر البيان أن اهلل (عز وجل) ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيام ،برهم وفاجرهم وإن
رغمت أنوف الجهمية المعطلة المنكرة ،لصفات خالقنا جل ذكره):
 :)..( :)238( -1حدثعا حممد غن عبد األعلى الصععاين ،قال :ثعا املعتمر ،قال مسعت إمساعي  ،عن قيس،
عن جرير.
 :)..( -2احدثعا حممد غن غشار (غعدار) قال :احدثين غزيد غن هاران ،قال :أخربنا إمساعي .
 :)..( -3اثعا أمحد غن املقدام العجلي ،قال :ثعا معتمر عن إمساعي .
 :)..( -4احدثعا يعقاب غن إغراهيم الدارقي ،قال :ثعا عبداهلل غن ادريس ،قال مسعت اغن أيب خالد.
 :)..( -5احدثعا يعقاب غن إغراهيم ااحلسن غن إغراهيم ااحلسن غن حممد الزعضراين ،قاال :ثعا اكيع ،قال :ثعا
إمساعي .
 :)..( -6احدثعا الزعضراين أيلاً قال :ثعا يزيد غن هاران ،قال أخربنا إمساعي غن أيب خالد.
 :)..( -7احدثعا حيىي غن حكيم ،قال :ثعا حيىي غن ععيد ،ايزيد غن هاران :كالمها عن اغن أيب خالد.
 :)..( -8احدثعا أغا هاشم ،زياد غن أياب ،قال :ثعا مراان غن معااية ،قال :ثعا إمساعي غن أيب خالد.
 :)..( -9احدثعا عبداهلل غن ععيد األشج ،قال :ثعا حممد غن فلي قال :ثعا إمساعي غن أيب خالد.
 :)..( -10احدثعا ياعف غن ماعى ،قال :ثعا جرير ،ااكيع ،اأغا أعامة ايعلي امهران اغن أيب عمرا.
 :)..( -11احدثعا عبداهلل غن حممد الزهري ،قال :ثعا غن أيب عدي ،عن شعبة ،قال :ثعا إمساعي غن أيب خالد،
عن قيس غن ليب حازم ،عن جرير غن عبداهلل ،قال :كعا جلاعاً ععد العيب ‘ :إى نظر إىل القمر ليلة البدر ،فقال:

إنكم عرتان رغكم (عز اج ) كما تران هذا ،ال تلامان يف رؤيته ،فإن اعتطعتم أن ال تغلباا على صالة قب
طلاع الشمس اقب غراهبا فافعلاا ،مث قرأ( :فسبح حبمد رغك قب طلاع الشمس اقب غراهبا) .هذا لضظ حديث
حيىي غن حكيم.

اقال :غعدار يف حديث يزيد غن هاران (ال تلامان) ،ايف حديث اكيع " أما انكم عتعرضان على رغكم فرتانه
كما تران هذا القمر".
اقال الزعضراين يف حديث يزيد غن هاران (ال تلامان) ،اقال :مث تال رعال اهلل ‘ (فسبح حبمد رغك).
اقال حيىي غن حكيم " :انكم راؤان رغكم كما تران هذا" ،اقال أيلاً :اتال رعال اهلل ‘ (فسبح حبمد رغك).
ايف حديث شعبة " :ال تلامان يف رؤيته احافظاا على صالتني".
اقرأ( :فسبح حبمد رغك قب طلاع الشمس اقب غراهبا".
اقال مراان اغن معااية :ثعا إمساعي غن أيب خالد ،قال :ثعا قيس غن أيب حازم ،قال :مسعت جرير غن عبداهلل،
اقال" :ال تلامان" ،غالرفع.
اقال :مث ققرأ جرير (فسبح حبمد رغك)
اقال ياعف يف حديثه( :ليلة البدر ليلة أرغع عشرة) .اقال :االلضظ جلرير.
 :)239( -12حدثعا عبده غن عبداهلل اخلزاعي ،قال :أخربنا حسني اجلعضي عن زائدة ،قال :ثعا غيان غن غشر
عن قيس غن أيب حازم ،قال :ثعا جرير غن عبداهلل قال :خرج عليعا رعال اهلل ‘ :ليلة البدر ،فعظر إىل القمر فقال
" انكم تران رغكم (عز اج ) يام القيامة كما تران هذا ال تلامان يف رؤيته".
 :)240( 13حدثعا ياعف غن ماعى ،قال :ثعا عاصم غن ياعف الريغاعي ،قال ثعا اغن شهاب ،عن إمساعي
غن أيب خالد ،عن قيس ،عن جرير ،قال :قال رعال اهلل ‘" :انكم عرتان رغكم عياناً".
 :)241( 14حدثعا يعقاب غن إغراهيم الدارقي ،قال :ثعا عبداهلل غن ادريس ،قال :ثعا األعمش ،عن أيب صاحل،
عن أيب ععيد قال :قلعا يا رعال اهلل :ه نر رغعا يام القيامة ،قال" :ه تلاران يف رؤية الشمس يف الظهرية
من غري عحاب؟ قال :قلعا ال ،قال :فه تلاران يف رؤية القمر يف ليلة البدر ،ليس يف عحاب؟ قال :قلعا :ال،
قال :فإنكم ال تلاران يف رؤيته كما ال تلاران يف رؤيتهما".
 :)242( 15حدثعا حممد غن حيىي ،قال :احدثين غن منري ،قال :حدثين حيىي غن عيسى ،عن األعمش ،عن أيب
صاحل عن أيب هريرة._ ،
 :)..( 16احدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عليمان غن حرب ،قال :ثعا اهب غن خالد ،قال :ثعا مصعب غن
حممد ،عن أيب صاحل ،عن أيب هريرة _( ،احلديث).
قال لعا حممد غن حيىي " :احلديث ععدنا حمضاظ ،عن أيب هريرة ،اعن أيب ععيد".

قال أغاغكر" :يعين أخطأ حممد غن حيىي".
االصااب :قد را اخلرب أيلاً عن عهي عن أغيه ،عن أيب هريرة _.
 :)..( 17حدثعا عبداجلبار غن العالء ،قال :ثعا عضيان ،قال مسعته اراح اغن القاعم معه –يعين اغن عهي غن
أيب صاحل عن أغيه عن أيب هريرة _ قال :عأل العاس رعال اهلل ‘ فقالاا :يا رعال اهلل :ه نر رغعا يام القيامة؟
فقال" :ه تلاران يف رؤية القمر ليلة البدر ،ليس فيها عحاب؟
قالاا :ال يارعال اهلل ،قال فه تلاران يف رؤية الشمس يف الظهرية ،ليس فيها عحاب؟
قال :فاا الذي نضسي غيده ،ال تلاران يف رؤية رغكم كما ال تلاران يف رؤيتهما".
مث ىكر احلديث غطاله ،اقد أمليت هذا اخلرب من قب  ،عن عبداهلل غن حممد الزهري ،احممد غن معصار اجلااز،
احممد غن ميمان.
اقد را أيلاً خرب عهي هذا :مالك غن ععري غن اجلمس قال :ثعا األعمش ،عن أيب صاحل ،عن أيب هريرة اعن
أيب ععيد ،قاال :قال رعال اهلل ‘" :ايؤيت غالعبد يام القيامة فيقال له :أمل أجع لك مسعاً اغصراً اماالً ،االداً..؟
إىل قاله :اليام أنساك كما نسيتين".
 :)243( 18حدثعا عبداهلل غن حممد الزهري ،غري مرة ،قال :ثعا مالك غن ععري غن اجلمس ،ايف حديث عهي
هذا املعىن أيلاً ،ألن يف خربه.." :فيلقى العبد فيقال :أي ق  :أمل أكرمك ..إىل قاله :اليام أنساك كما نسيتين".
فرااية مالك غن ععري دالة على صحة ما قاله ،علمعا أن اخلرب حمضاظ عن أيب هريرة _ اأيب ععيد.

(:)...( )19
احدثعا خبرب عهي طليق غن حممد الااعطي ،غالبصره خمتصراً.

قال :ثعا أغا معااية ،قال :أخربنا عهي غن أيب صاحل ،عن أغيه ،عن أيب هريرة _ قال :قلعا يا رعال اهلل :ه نر
رغعا؟ قال" :غلى ،أليس تران القمر ليلة البدر؟ قال :فاا اهلل لرتانه كما تران القمر ليلة البدر ال تلاران يف
رؤيته".
قال أغاغكر" :ليس يف خرب معااية زيادة على هذا".
 :)244( 20حدثعا حبر غن نصر اخلاالين ،قال :ثعا أعد يعين اغن ماعى قال :ثعا حممد اغن خازم ،عن عهي
غن أيب صاحل ،عن أغيه ،عن أيب هريرة _ ،قال :قالاا يا رعال اهلل ه نر رغعا؟ قال" :الستم تران القمر ليلة
البدر ال تلاران يف رؤيته؟
قالاا :غلى.

قال :ااهلل لتبصرنه كما تران القمر ليلة البدر ،ال تلاران يف رؤيته" .يعين تزدمحان.
 :)245( 21حدثعا حبر غن نصر ،قال:ثعا أعد ثعا شريك ،غن عبداهلل ،عن هالل الازان ،عن عبداهلل غن عكيم،
قال :مسعت اغن مسعاد غدأنا غاليمني قب احلديث ،فقال .." :ااهلل أن معكم من أحد إال عيخلا اهلل غه ،كما
خيلاا أحدكم غالقمر ليلة البدر ،أا قال :ليلته ،يقال :يا اغن آدم ما غرك؟ اغن آدم ما عملت فيما عملت؟ اغن
آدم :ماىا أجبت املرعلني".
(( :)44باب ذكر البيان):
إن مجيع أمة العيب ‘ غرهم افاجرهم ،مؤمعهم امعافقهم ،اغعض أه الكتاب يران اهلل (عز اج ) يام القيامة.
يراه غعض رؤية امتحان ،ال رؤية عرار افرح ،اتلذى غاملعظر يف اجه رهبم (عز اج ) ىي اجلالل ااإلكرام.
اهذه الرؤية :قب أن ياضع اجلسر غني ظهري جهعم.
اخيص اهلل (عز اج ) أه االيته من املؤمعني غالعظر إىل اجهه ،نظر فرح اعرار اتلذى.
 :)246( -1حدثعا أغا ماعى ،حممد غن املثىن ،قال :ثعا رغعي غن عليه ،عن عبدالرمحن اغن إعحق ،عن
زيد اغن اعلم ،عن عطاء غن يسار ،عن أيب ععيد اخلدري ،قال :عألعا رعال اهلل ‘ فقلعا يا رعال اهلل :ه
نر رغعا يام القيامة؟
(فقال :ه تلاران يف الشمس ليس داهنا عحاب؟ قال :قلعا ال) ،فقال :ه تلاران يف القمر يف ليلة البدر
ليس دانه عحاب؟ قال :قلعا :ال ،فقال :فإنكم تران رغكم (عز اج ) كذلك يام القيامة.
قال :يقال :من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع الذين ،كاناا يعبدان الشمس الشمس فيتساقطان يف العار.
ايتبع الذين كاناا يعبدان القمر القمر فيتساقطان يف العار ،ايتبع الذين كاناا يعبدان األاثان ،األاثان ،ااألصعام
األصعام ،اك من كان يعبد من دان اهلل .فيتساقطان يف العار.
ايبقى املؤمعان امعافقاهم غني أظهرهم ،اغقايا من أه الكتاب يقللهم غيده.
فيقال هلم :أال تتبعان ما كعتم تعبدان؟
فيقالان :كعا نعبداهلل ،امل نر اهلل.
قال :فيكشف عن عاق ،فال يبقى أحد كان يسجد هلل إال خر عاجداً ،اال يبقى أحد كان يسجد رياء امسعة
إال اقع على قضاه.
مث ياضع الصراط غني ظهري جهعم" ،مث ىكر احلديث غطاله.

 :)247( -2حدثعا حممد غن حيىي قال :ثعا جعضر غن عان ،قال :أخربنا هشام غن ععد ،قال :ثعا زيد غن
أعلم ،عن عطاء غن يسار ،عن أيب ععيد اخلدري قال :قلعا يا رعال اهلل :ه نر رغعا يام القيامة؟
قال :ه تلاران يف رؤية الشمس غالظهرية صحااً ليس يف عحاب؟ قلعا ال يا رعال اهلل.
قال :ما تلاران يف رؤيته يام القيامة إال كما تلاران يف رؤية أحدمها ،إىا كان يام القيامة ناد معاد :أال تلحق
قال اغن حيىي :لعله قال( :ك أمة ما كانت تعبد) ،فذكر احلديث غطاله اقال يف اخلرب" :فيكشف عن عاق
فيخران عجداً أمجعان ،فال يبقى أحد كان يسجد يف الدنيا مسعة اال رياء اال نضاقاً إىل على ظهره طبق ،كلما
أراد أن يسجد خر على قضاه.
قال :مث يرفع غرنا امسيئعا ،اقد عاد لعا يف صارته اليت رأيعاه فيها أال مرة .فيقال :أنا رغكم.
فيقالان :نعم .أنت رغعا ،أنت رغعا ،أنت رغعا ،ثالث مرات ،مث يلرب اجلسر على جهعم.

 :)248( -3حدثعاه أمحد غن عبدالرمحن غن اهب ،قال :ثعا عمي ،قال :ثعا الليث ،عن هشام اها اغن
ععيد عن زيد غن اعلم عن عطاء غن يسار ،عن أيب ععيد اخلدري ،قال :قلعا يا رعال اهلل( :ه نر رغعا
يام القيامة؟ فقال رعال اهلل ‘ " :ه تلاران يف رؤية الشمس يف الظهرية صحااً اليس فيها عحاب؟").

اىكر أمحد احلديث غطاله.

 :)249( -4حدثعا حممد غن اليحىي ،قال :ثعا أغا اليمان ،قال :أخربنا شعيب ،عن الزهري ،قال :أخربين
ععيد غن املسيب ،اعطاء غن يزيد الليثي ،أنا أغا هريرة _ أخربمها):ان العاس قالاا :للعيب يا رعال اهلل :ه
نر رغعا يام القيامة؟ فقال العيب ‘ " :ه متاران يف رؤية القمر ،ليلة البدر ليس دانه عحاب ،قالاا :فإنكم
ترانه كذلك( .قال :ه متاران يف الشمس ليس ادهنا عحاب؟ قالاا :ال يا رعال اهلل) قال :فإنكم ترانه
كذلك.
حيشر العاس يام القيامة ،فيقال :من كان يعبد شيئاً فليتبعه .فمعهم من يتبع الشمس .امعهم من يتبع القمر.
امعهم من يتبع الطااغيت ،اتبقى هذه األمة فيها معافقاها فيأتيهم اهلل يف غري صارته ،فيقال :أنا رغكم.
فيقالان :نعاى غاهلل معك.
هذا مكانعا حىت يأتيعا رغعا ،فإىا جاء رغعا عرفعاه.
فيأتيهم اهلل يف صارته اليت يعرفان ،فيقالان :أنت رغعا ،فيدعاهم :ايلرب الصراط غني ظهري جهعم ،فأكان أال
من جييز الرع غأمته اال يتكلم يامئذ احدا إال الرع " .فذكر احلديث.

 :)250( -5حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عبد الرزاق ،قال :ثعا عليمان غن دااد اهلامشي :قال :ثعا
إغراهيم غن ععد :عن اغن شهاب ،عن عطاء غن يزيد الليثي :أن أغا هريرة _ أخربه ،قال :قال العاس يا
رعال اهلل.
اقال اهلامشي" :ان العاس قالاا يا رعال اهلل."...
اعاقا مجيعاً احلديث هبذا اخلرب ،غري أهنما اختلضا يف اللضظة االشيء ااملعىن ااحد.
 :)251( 6احدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا اغن أيب مرمي ،قال :ثعا عبد العزيز غن حممد الدرااردي ،قال :حدثين
العالء غن عبدالرمحن ،عن أغيه عن أيب هريرة _ قال :قال رعال اهلل ‘ ":جيمع اهلل العاس يام القيامة ،يف صعيد
ااحد ،مث يطلع عليهم رب العاملني فيقال أال يتبع ك اناس ما كاناا يعبدان .فيمث لصاحب الصليب صليبه.
الصاحب التصاير تصايره.
الصاحب العار ناره ،فيتبعان ما كاناا يعبدان .ايبقى املسلمان فيطلع عليهم رب العاملني ،فيقال إال تتبعان
العاس ،فيقالان ،نعاى غاهلل معك .اهلل رغعا (اهذا مكانعا حىت نر رغعا).
اها يأمرهم ايثبتهم ،مث يتارا مث يطلع فيقال :إال تتبعان العاس فيقالان :نعاى غاهلل معك ،اهلل رغعا (هذا مكانعا
حىت نر رغعا ،اها يأمرهم ايثبتهم ،قالاا اه نراه يا رعال اهلل؟) .قال اه تتماران يف رؤية القمر ليلة البدر؟
قالاا :ال يا رعال اهلل.
قال :فإنكم ال متاران يف رؤيته يف تلك الساعة ،مث يتاار  ،مث يطلع عليهم فيعرفهم غعضسه ،مث يقال :أنا رغكم
فاتبعان فيقام املسلمان ايلع الصراط فهم عليه مث جياد اخلي  ،االركاب ،اقاهلم عليه علم علم؟" .اىكر
غاقي احلديث.
 :)252( 7حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حيىي اقرأه علي من كتايب قال :ثعا عضيان ،قال :ثعا مسلمة اها اغن
كهي عن أيب الزعراء ،قال :ىكراا الدجال ععد عبداهلل قال" :تضرتقان أيها العاس ععد خراجه ثالث فرق" فذكر
احلديث غطاله ،اقال :مث يتمث اهلل للخلق فيلقى اليهاد ،فيقال من تعبدان؟ فيقالان :نعبداهلل ال نشرك غه شيئاً،
فيقال ه تعرفان رغكم؟ فيقال :عبحانه ،إىا اعرتف لعا عرفعاه.
فععد ىلك :يكشف عن عاق فال يبقى مؤمن اال مؤمعة إال خر هلل عجداً" اىكر غاقي اخلرب خرجت هذا
احلديث غتمامه يف كتاب "الضنت" يف ىكر الدجال.
قال أغاغكر( :يف) هذه االخبار داللة على أن قاله ج ا عال( :كال إهنم عن رهبم يامئذ حملجاغان) إمنا اراد
الكضار الذين كاناا يكذغان غيام الدين ،غلمائرهم ،فيعكران ،ىلك غألسعتهم ،دان املعافقني الذين كاناا يكذغان
غلمائرهم ايقران غألسعتهم غيام الدين رياء امسعة أال تسمع إىل قاله عز اح (أال يظن اؤلئك أهنم مبعاثان ليام
عظيم) إىل قاله تعاىل( :كال أهنم عن رهبم يامئذ حملجاغان) أي املكذغان غيام الدين.

اال تر أن العيب ‘ قد أعلم أن معافقي هذه االمة يران اهلل حني يأتيهم يف صارته اليت يعرفان.
هذا يف خرب أيب هريرة ،ايف خرب أيب ععيد " فيكشف عن عاق فيخران عجداً امجعان".

افيه ما دل على أن املعافقني يرانه لالختبار ااالمتحان ،فرييدان السجاد فال يقدران عليه.
ايف خرب أيب ععيد "فال يبقي من كان يعبد صعماً اال اثعاً اال صارة إال ىهباا حىت يتساقطان يف العار".
فاهلل عبحانه اتعاىل حيتجب على هؤالء الذين يتساقطان يف العار ،ايبقى من كان يعبداهلل احده من غر افاجر
امعافق اغقايا أه الكتاب.

مث ىكر يف اخلرب أيلاً":ان من كان يعبد غري اهلل من اليهاد االعصار يتساقطان يف العار ،مث يتبد اهلل (عز
اج ) لعا يف صارة غري الصارة اليت رأيعاه فيها" ايف هذا اخلرب ما غان اثبت اصح أن مجيع الكضار قد تساقطاا يف
العار امجيع أه الكتاب الذين كاناا يعبدان غري اهلل.
اأن اهلل (ج اعال) إمنا يرتاء هلذه األمة غرها افاجرها امعافقها غعد ما تساقط االئك يف العار .فاهلل عزاج :
كان حمتجبا عن مجيعهم مل يره معهم أحد كما قال تعاىل( :كال إهنم عن رهبم يامئذ حملجاغان مث إهنم لصالاا
اجلحيم مث يقال هذا الذي كعتم غه تكذغان).
فأعلمعا اهلل (عز اج ) أن من حجب ععه يامئذ ،هم املكذغان ،غذلك يف الدنيا ،أال تسمع قاله تعاىل( :هذا
الذي كعتم غه تكذغان).
اأما املعافقان :فإمنا كاناا يكذغان غذلك غقلاهبم ايقران غألسعتهم رياء امسعة.
فقد يرتاء هلم رؤية امتحان ااختبار ،اليكن حجبه إياهم غعد ىلك عن رؤيته حسرة عليهم اندامة إى مل يصدقاا
غه غقلاهبم اضمائرهم اغاعده ااعيده اما أمر غه اهنى ععه اغيام احلسرة االعدامة.
ايف حديث عهي  ،عن أغيه عن أيب هريرة أنه قال " :فيلقى العبد فيقال أي ق  :امل أكرمك؟ )..إىل قاله":فاليام
انساك كما نسيتين".
فاللقاء الذي يف هذا اخلرب غري الرتاءي.
ألن اهلل (عز اج ) يرتاء ملن يقال له هذا القال ،اهذا الكالم الذي يكلم غه الرب (ج ىكره) عبده الكافر
يام القيامة كالم من اراء حجاب ،من غري نظر الكافر إىل خالقه ،يف الاقت الذي يكلم غه رغه (عز اج ) اإن
كالم اهلل إياه كالم تاغيخ احسرة ،اندامة للعبد ،ال كالم غشر اعرار افرح انلرة اهبجة.
اال تسمعه يقال يف اخلرب غعد ما يتبع االياء الشياطني اإليهاد االعصار االياءهم ،إىل جهعم قال" :مث نبقى أيها
املؤمعان فيأتيعا رغعا ،فيقال :على ما هؤالء قيام؟
فيقالان :حنن عباد اهلل املؤمعان ،اعبدناه اها رغعا اها آتعا ايثبتعا ،اهذا مقامعا ،فيقال "أنا رغكم ايلع اجلسر".
أفال تسمع أن قاله :فيأتيعا رغعا ،إمنا ىكره غعد تساقط الكضار االيهاد االعصار يف جهعم.
فهذا اخلرب دال :أن قاله" :فيلقى العبد" اها لقاء غري الرؤية.

قال اهلل عزاج ( :إن الذين ال يرجان لقاءنا ارضاا غاحلياة الدنيا) اآلية ،اقال( :فعذر الذين ال يرجان لقائعا يف
طغياهنم يعمهان) اقال( :فمن كان يرجا لقاء رغه فليعم عمالً صاحلاً) اآلية( ،اقال الذين ال يرجان لقائعا أئت

غقرآن غري هذا أا غدله).
االعلم حميط :أن العيب ‘ مل يرد غقاله( :من لقي اهلل ال يشرك غه شيئاً دخ اجلعة ،امن لقي اهلل يشرك دخ العار)
مل يرد من ير اهلل اها يشرك غه شيئاً) .االلقاء غري الرؤية االعظر.
اال شك اال ارتياب أن قاله( :االذين كذغاا غآياتعا القاء اآلخرة) ليس مععاه ارؤية اآلخرة.
قال أغاغكر :قد غيعت يف كتاب "اإلميان" يف ىكر شعب اإلميان اأغااغه معىن اللقاء ،فأغىن ىلك عن تكراره يف
هذا املاضع.

(( :)45باب ذكر البيان:

 -1أن مجيع املؤمعني يران اهلل يام القيامة خملياً غه عز اج .
 -2اىكر تشبيه العيب ‘ غرؤية القمر ،خالقهم ،ىلك اليام مبا يدرك عليه ،يف الدنيا عياناً انظراً ارؤية).

 :)253( 1حدثعا عبد اجمليد غن حممد الزهري ،قال :ثعا غن أيب عدي ،عن شعبة ،عن يعلى غن عطاء عن اكيع
غن حدس ،عن أيب رزين قال :قلت :يا رعال اهلل :أكلعا نر اهلل خمليا غه؟
قال :نعم .قال :اما آية ىلك يف خلق اهلل؟
قال :أليس كلكم ير القمر ليلة البدر ،اإمنا ها خلق من خلق اهلل ،فاهلل أج اأعظم".
 :)254( 2حدثعا أمحد غن ععان الااعطي قال :ثعا يزيد يعني اغن هاران قال :أخربنا محاد ،عن يعلى غن
عطاء ،عن اكيع غن حدس ،عن عمه ،قال :قلت يا رعال اهلل :أكلعا ير اهلل يام القيامة؟ اما آية ىلك يف
خلقه؟
(قال :أليس كلكم يعظر إىل القمر خمليا غه؟ قلت :غلى ،قال فاهلل أعظم ،اىلك آية يف خلقه)."..
 :)255( 3حدثعا حبر غن نصر ،اخلاالين ،قال :ثعا أعد يعين اغن ماعى قال :ثعا محاد غن علمة ،مبثله عااء..
إىل قاله تعاىل ":فاهلل اعظم ازاد" قال :قلت يا رعال اهلل كيف حييي اهلل املاتى؟ اما أية ىلك يف خلقه؟
فقال :يا أغا رزين :أما مررت غاادي اهلك حمال؟
مث مررت غه يهتز خصراً( ،مث أتيت عليه حمالً) ،مث مررت غه يهتز خلراً؟ قلت :غلى ،قال :كذلك حييي اهلل
املاتى ،اكذلك آية اهلل يف خلقه".

:)256( 4
حد ثعا حبر غن نصر ،قال :ثعا أعد ،قال :ثعا حيىي غن عليم عن عليمان التميمي عن اعلم العجلي عن أيب مراية
عن أيب ماعى االشعري ،قال ":شخص العاس غأغصارهم ،قال :رفعاا اغصارهم يعظران .قال العيب ‘ ما تعظران؟
قالاا اهلالل ،قال :فا اهلل لرتان اهلل يام القيامة كما تران هذا اهلالل ..قال أغاغكر :ىكر العيب ‘ يف هذا اخلرب هبذا
اإلععاد علمي اهم ،هذا من قب أيب ماعى االشعري ،يف هذا اإلععاد ال من قال العيب ‘.
 :)257( 5حدثعا حممد غن عبد األعلى :ثعا غشر يعين اغن املضل التميمي ،عن اعلم عن أيب مراية ،قال :كان
أغا ماعى يعلمعا ععتعا اأمر ديععا فذكر احلديث ،اقال ":فكيف إىا أغصرمت اهلل جهرة" قال أغاغكر اىكر هذا
القال من قب أيب ماعى ال عن العيب ‘.
(( :)46باب ذكر البيان):

إن رؤية اهلل اليت خيتص هبا أالياؤه يام القيامة( ،هي) اليت ىكر يف قاله( :اجاه يامئذ ناضرة ،إىل رهبا ناظرة).
ايضل هبذه الضليلة أالياءه من املؤمعني ،احيجب مجيع أعدائه عن العظر إليه من مشرك امتهاد امتعصر
امتمجس امعافق ،كما أعلم يف قاله( :كال إهنم عن رهبم يامئذ حملجاغان).
اهذا نظر أالياء اهلل إىل خالقهم ج ثعاؤه غعد دخال أه اجلعة اجلعة ،اأه العار العار ،فيزيد اهلل املؤمعني كرامة
ااحساناً إىل احسانه تضلالً معه ،اجاداً غإىنه إياهم االعظر إليه احيجب عن ىلك مجيع أعدائه.
 :)258( 1حدثعا حممد غن غشار (غعدار) ،قال :ثعا عبدالرمحن يعين اغن مهد  ،غن حسان ،قال :ثعا محاد غن
علمة ،عن ثاغت البعاين ،عن عبدالرمحن غن أيب ليلى ،عن صهيب ،عن العيب ‘ يف قاله تعاىل( :للذين أحسعاا
احلسىن ازيادة) ،قال:
إىا دخ أه اجلعة اجلعة ،ناد معاد ،يا أه اجلعة :إن لكم ععد رغكم ماعداً قالاا :أمل تبيض اجاهعا اتعجعا من
العار اتدخلعا اجلعة؟
قال :فيكشف احلجاب.
قال ::فاا اهلل ما أعطاهم شيئاً ها أحب إليهم من العظر".
 :)259( 2حدثعا ياعف غن ماعى ،قال :ثعا يزيد غن هاران ،قال :حدثعا محاد غن علمة.
 :)...( 3احدثعا حبر غن نصر اخلاالين ،اىكريا غن حيىي غن اياس ،قاال :ثعا أعد اها اغن ماعى ،قال ثعا محاد
غن علمة غه.

عن ثاغت اللبعإين ،عن عبدالرمحن غن أيب ليلى ،عن صهيب ،عن العيب ‘ قال" :إىا دخ أه اجلعة اجلعة ،ناداا:
يا أه اجلعة :أن لكم ماعداً مل تراه ،فقالاا :ما ها ،أم تبيض اجاهعا ،اتزحزحعا عن العار ،اتدخلعا اجلعة؟.
فيكشف احلجاب :فيعظران اهلل تعاىل.
فاا اهلل ما أعطاهم اهلل شيئاً أحب إليهم معه ،مث قرأ (للذين أحسعاا احلسىن ازيادة)".
هذا حديث يزيد غن هاران اليس يف خرب أعد غن ماعى قراءة اآلية .اقال حبر يف حديثه" :إىا دخ أه اجلعة
اجلعة ،اأه العار العار ،ناد معاد :يا أه اجلعة إن لكم ععد اهلل ماعداً يريد أن يعجزكماه .فيقالان ما ها؟

أمل يثق ماازيععا ،ايبيض اجاهعا اأدخلعا اجلعة اأخرجعا من العار؟ ،قال :فيكشف احلجاب ،فيعظران إليه ،فاا
الذي نضسي غيده ما اعطاهم اهلل شيئاً أحب إليهم من العظر إليه".
ايف خرب راح غن عبادة":إىا دخ أه اجلعة اجلعة ،اأه العار العار ناد معاد :يا أه اجلعة :إن لكم ععد اهلل
ماعداً ،فيقالان :ما ها؟
أمل يثق ماازيععا ،ايبيض اجاهعا ،اأدخلعا اجلعة اجنانا من العار؟
قال :فيكشف احلجاب فيعظران إليه ،قال :فاا اهلل ما أعطاهم اهلل شيئاً قط ها أحب إليهم من العظر إليه".

 :)260( 3حدثعا أمحد غن عبدة الليب ،قال :ثعا محاد يعين اغن زيد قال :ثعا ثاغت ،عن عبدالرمحن غن أيب
ليلى ،أنه تال هذه اآلية (الذين أحسعاا احلسىن ازيادة) ،قال :إىا دخ أه اجلعة اجلعة أعطاا فيها ما شاؤاا اما
عألاا.
قال :مث يقال هلم :إنه غقي من حقكم شيء مل تعطاه.
قال :يتجلى هلم فيصغر ععدهم ما أعطاه ععد ىلك ،مث تال( :للذين أحسعاا احلسىن ازيادة) ،قال :احلسىن
نظرهم إىل رهبم (اال يرهق اجاههم قرت اال ىلة) غعد نظرهم إىل رهبم.
 :)261( 4حدثعا حممد غن معمر ،قال :ثعا راح ،قال :ثعا محاد غن يزيد ،عن ثاغت البعاين ،عن عبدالرمحن غن
أيب ليلى .قال" :إىا دخ أه اجلعة اجلعة :اعطاا فيها ما عألاا ،يقال هلم :أنه قد غقي من حقكم شيء مل
تعطاه ،قال :فيتجلى هلم تبارك اتعاىل.
قال :اتال هذه اآلية( :للذين أحسعاا احلسىن ازيادة) ،احلسىن :اجلعة ،االزيادة :العظر إىل رهبم ،اال يرهق اجاههم
قرت اال ىلة غعد نظرهم إىل رهبم".
 :)262( 5حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عبد الرزاق ،قال :أخربنا معمر ،عن ثاغت عن عبدالرمحن غن أيب
ليلى ،قال" :الزيادة العظر إىل اجه اهلل".

 :)263( 6حدثعا حممد غن معمر ،قال :ثعا راح ،قال :ثعا عليمان غن املغريه عن ثاغت ،عن عبدالرمحن ،غن أيب
ليلى أنه عئ عن قال اهلل تبارك اتعاىل( :للذين أحسعاا احلسىن ازيادة) ،قال :إن أه اجلعة إىا دخلاا اجلعة
اأعطاا فيها من الععيم االكرامة ،ناداا يا أه اجلعة :أن اهلل قد اعدكم الزيادة ،قال :فيكشف احلجاب ،ايتجلى
هلم تبارك اتعاىل ،فما ظعك هبم حني ثقلت ماازيعهم احني طارت صحضهم يف اميأهنم ،احني جازاا جسر جهعم
فقطعاه ،احني دخلاا اجلعة فأعطاا فيها من الععيم االكرامة.
قال :فكأن هذا مل يكن شيئاً فيما أعطاه".
 :)264( 7حدثعا علم غن جعادة ،قال :ثعا اكيع ،عن إعرائي عن أيب إعحاق عن عامر غن ععد ،عن أيب
غكر.
 :)...( 8اإعرائي عن أيب إعحاق ،عن مسلم غن يزيد ،عن حذيضة( ،للذين أحسعاا احلسىن ازيادة) ،قال:
العظر إىل اجه اهلل عز اج .
 :)265( 9اثعا حبر غن نصر ،قال :ثعا أعد ،قال :ثعا قيس غن الرغيع ،عن أيب إعحاق ،عن مسلم غن يزيد،
عن حذيضة (للذين أحسعاا احلسىن ازيادة) ،قال :الزيادة العظر إىل اجه رغكم.
 :)...(10حدثعا علم غن جعادة ،قال :ثعا اكيع غن اجلراح ،عن عضيان عن أيب إعحاق ،عن عامر غن ععد
(للذين أحسعاا احلسىن ازيادة) ،قال :العظر إىل اجه اهلل.
مل يق عضيان يف هذا السعد عن أيب غكر ،اقاله :إعرائي .
 :)...( 11ارااه أغا الرغيع ،أشعث السمان ،اليس ممن حيتج أه احلديث حبديثه لساء حضظه.
رااه عن اغن إعحاق ،عن عامر غن ععد ،عن ععيد ،غن منران ،عن أيب غكر الصديق _.
 :)...( 12حدثعا حبر غن نصر ،قال :ثعا أعد ،قال :ثعا أغا الرغيع.
قال أغاغكر :إعرائي أاىل هبذا اإلععاد من أيب الرغيع.
مسعت أغا ماعى يقال :كان عبدالرمحن غن مهدي يصحح أحاديث إعرائي عن أيب إعحاق.
اقال( :إمنا فاتين ما فاتين من احلديث).
من حديث عضيان عن أيب إعحاق اتكاالً مين على إعرائي .

 :)266( 13حدثعا حممد غن معمر ،قال :ثعا راح ،قال :ثعا عاف ،عن احلسن ،قال" :غلغين أن رعال اهلل ‘
عئ  :قي  :يا رعال اهلل ،ه ير اخللق رغعا يام القيامة؟
فقال رعال اهلل ‘ :يراه من شاء أن يراه ،فقالاا :يا رعال اهلل ،فكيف يراه اخللق مع كثرهتم ااهلل ااحد؟ فقال
رعال اهلل ‘" :أرأيتم الشمس االقمر يف يام صحا ال غيم داهنما ،ه تلاران يف رؤيتهما؟ قالاا :ال ،قال :إنكم
ال تلاران يف رؤيته كما ال تلاران يف رؤيتهما".
قال أغاغكر :إمنا أمليت هذا اخلرب مرعالً ألن غعض اجلهمية ادعى غأن احلسن كان يقال :أن الزيادة :احلسعة
عشر أمثاهلا إىل عبعمائة ضعف ،متايهاً على غعض الرعاع االسض .
(ا) أن احلسن كان يعكر رؤية الرب عز اج .
فضي رااية عاف عن احلسن غيان أنه كان مؤمعاً مصدقاً غقلبه مقرأ غلسانه ،أن املؤمعني يران خالقهم يف اآلخرة،

ال يلاران (يف رؤيته كما ال تلاران) يف رؤية الشمس االقمر يف الدنيا ،إىا مل يكن داهنما غيم.
اإن علمعا غأن هذا كان قال احلسن ،فإن حبر غن نصر غن عاغق اخلاالين قال :ثعا أعد يعين اغن ماعى ،قال :ثعا
املبارك غن فلالة عن احلسن يف قاله تعاىل( :اجاه يامئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة) قال :العاظرة :احلسعة ،حسعها اهلل
غالعظر إىل رهبا.

"احق هلا أن تعلر اهي تعظر إىل رهبا".
 :)267( 10حدثعا علم غن جعادة ،قال :ثعا اكيع ،عن أيب غكر اهلذيل ،عن أيب متيمة اها اهلجيمي ،عن أيب
ماعى ،اها األشعري( ،للذين أحسعاا احلسىن.)..
قال :اجلعة ،االزيادة هي" :العظر إىل اهلل عز اج ".
 :)268( 11حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عبد الرزاق ،عن معمر ،عن قتادة يف قاله( :للذين أحسعاا
احلسىن )..اجلعة ،االزيادة ،فيما غلغعا العظر إىل اجه اهلل عز اج .
 :)269( 12حدثعا حممد غن معمر ،قال :ثعا راح ،قال :ثعا ععيد عن قتادة يف قاله( :للذين أحسعاا احلسىن
ازيادة):
قال :ىكر لعا أن املؤمعني إىا دخلاا اجلعة ناداهم معاد ،أن اهلل تبارك اتعلى اعدكم احلسىن اهي اجلعة ،اأما
الزيادة :فالعظر إىل اجه الرمحن.
قال اهلل تبارك اتعاىل( :اجاه يامئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة).
قال أغاغكر :فامسعاا اآلن خرباً ثاغتاً صحيحاً من جهة العق يدل على أن املؤمعني يران خالقهم ج ثعاؤه ،غعد
املات ،اأهنم ال يرانه قب املمات ،الا كان معىن قاله (ال تدركه األغصار) :على ما تتامهه اجلهمية املعطلة الذين

جيهلان لغة العرب ،فال يضرقان غني العظر اغين االدراك ،لكان معىن قاله( :ال تدركه األغصار) أي :أغصار أه
الدنيا قب املمات.
 :)270( 13حدثعا أمحد غن عبدالرمحن غن اهب ،قال :ثعا عمي ،قال :أخربين يانس ،اغن يزيد ،عن عطاء
اخلرعإين ،عن حيىي غن أيب عمرا ،الشيباين ،حيدث عن عمرا احللرمي ،من أه محص عن أيب أمامة الباهلي
قال :خطبعا رعال اهلل ‘ ياماً ،كان أكثر خطبته ىكر الدجال.

فأخذ حيدثعا ععه ،حىت فرغ من خطبته" .فذكر احلديث غطاله خرجته يف كتاب الضنت.
اقال يف اخلرب( :فيقال :يعين الدجال أنا نيب اال نيب غعدي .قال :مث يثين ،فيقال :أنا رغكم اها أعار ،ارغكم
ليس غأعار ،الن تراا رغكم حىت متاتاا .اىكر احلديث غطاله .قال أغاغكر :يف قاله" :لن تراا رغكم حىت متاتاا"،
داللة ااضحة .اىكر احلديث غطاله.
 :)271( 14حدثعا حممد غن معصار اجلااز ،أغا عبداهلل ،قال :ثعا يعقاب غن حممد اغن عيسى الزهري ،قال:
ثعا عبدالرمحن غن املغريه غن عبدالرمحن ،قال :ثعا عبدالرمحن غن املغريه غن عبدالرمحن غن عياش ،اآلنصاري ،مث
السمعي ،عن دهلم غن األعاد ،غن عبداهلل عن أغيه ،عن عمه لقيط غن عامر ،أنه خرج اافداً إىل رعال اهلل ‘
امعه (هنيك غن عاصم غن مالك غن املعتضق) قال :فقدمعا املديعة النسالخ رجب ،فصليعا معه صالة الغداة ،فقام
رعال اهلل ‘ يف العاس خطيبا فقال" :أيها العاس إين قد خبأت لكم صايت معذ أرغعة أيام إال ألمسعكم ،فه من
امرئ غعثه قامه فقالاا :اعلم ،اعلم لعا ،ما يقال رعال اهلل ‘ .لعله أن يلهيه حديث نضسه ،أا حديث صاحبه،
أا تلهيه اللاللة ،أال إين مسئال ه غلغت .إال امسعاا تعيساا ،إال اجلساا إال اجلساا فجلس العاس ،اقمت أنا
اصاحيب حىت إىا فرغ لعا فؤاده اغصره قلت( :إين عائلك عن حاجيت ،فال تعجلن علي ،قال :ع عن ما
شئت) ،قلت :يا رعال اهلل ،ه ععدك من الغيب؟
فلحك لعمر اهلل اهز رأعه ،اعلم إين اغتغي تسقطه.
فقال :ضن رغك مبضاتيح مخس من الغيب ال يعلمهن إال اهلل ،اأشار غيده .فقلت :ما هن يا رعال اهلل؟
قال :علم املعية ،قد عبم مىت معية أحدكم اال تعلمانه ،اعلم يام الغيث .يشرف عليكم أزلني مشضقني فيظ
يلحك ،قد علم أن غاثكم قريب.
قال لقيط :فقلت :يا رعال اهلل لن نعدم من رب يلحك خرياً يا رعال اهلل.
قال :اعلم ما يف غد ،قد علم ما أنت طاعم ،غداً ،اال تعلمه.
اعلم يام الساعة.
قال :اأحسبه ىكر ما يف األرحام.

قال :قلت :يا رعال اهلل علمعا مما تعلم العاس اما تعلم ،فأنا من قبي ال يصدقان ،تصديقعا أحد من مذحج،
اليت تدنا اليعا ،اخثعم اليت تااليعا ،اعشريتعا اليت حنن معها.
قال :تلبثان ما لبثتم (مث يتاىف نبيكم ‘)( ،مث) ،تلبثان ما لبثتم ،مث تبعث الصيحة ،فلعمر إهلك ما يدع على
ظهرها شيئاً إال مات املالئكة الذين مع رغك.
فخلت األرض ،فأرعلت السماء هبليب من حتت العرش ،فلعمر إهلك ما يدع على ظهرها من مصرع قتي  ،اال
مدفن ميت إال شقت القرب ععه حىت خيلقه من قب رأعه فيستا جالساً يقال رغك مهيم( ،ملا كان معه).

يقال :يا رب أمس اليام ،لعهده غاحلياة حيسبه حديثاً غأهله .قلت :يا رعال اهلل :كيف جيمععا غعد ما متزقعا الرياح
االبلي االسباع؟
قال :أنبئك مبث ىلك يف آالء اهلل.

األرض أشرفت عليها مدرة غاليه ،فقلت :ال حتيا أغداً.
فأرع رغك عليها السماء..
فلم تلبث ععها إال أياما حىت أشرفت عليها فإىا هي شرغة ااحدة.
العمر إهلك :هلا أقدر على أن جيمعكم من املاء على أن جيمع نبات األرض .فتخرجان من األصااء امن
مصارعكم ،فتعظران إليه ايعظر إليكم.
قال :قلت :يا رعال اهلل :كيف اها شخص ااحد احنن م ء األرض نعظر إليه ايعظر اليعا؟ قال :أنبئك مبث
ىلك يف آالء اهلل ،الشمس االقمر :آية معه ،صغرية تراهنما ،يف عاعة ااحدة ،اتريانكم ،ال تلامان يف رؤيتهما،
العمر إهلك :هلا على أن يراكم اترانه أقدر معهما على أن يريانكم اتراهنما.
قلت :يا رعال اهلل :فما يضع غعا رغعا إىا لقيعاه؟
قال :تعرضان عليه ،غاديةً له صضحاتكم ،ال ختضى عليه معكم خافية.
فيأخذ رغك (عز اج ) غيده غرفة من املاء ،فيعلح هبا قبلكم ،فلعمر إهلك ،ما ختطئ اجه ااحد معكم معها
قطرة.
اأما املؤمن فتدع اجهه مث الريطة البيلاء.
اأما الكافر :فتلمحه مبث احلمم األعاد.
أال مث يعصرف نبيكم ‘ ،ايضرق على أثره الصاحلان ،أا قال :يعصرف على اثره الصاحلان ،قال :فيسلكان جسراً
من العار ،يطأ أحدكم اجلمرة فيقال :حس.
فيقال رغك :أا أنه قال :فتطلعان على حاض الرعال ‘ أظمأ ناهله ،ااهلل ما رأيتها قط.
فلعمر إهلك :ما يبسط (يده) أا قال :يسقط ااحد معكم إال اقع عليها ،قدح يطهره من الطاف االبال ااألى ،
اختلص الشمس االقمر أا قال :حتبس الشمس االقمر ،فال تران معهما ااحداً.
فقلت :يا رعال اهلل :فبم نبصر يامئذ؟ قال :مبث غصرك عاعتك هذه.

اىلك يف يام أشرقت األرض اااجهت اجلبال ،قال :قلت يا رعال اهلل :فبم جناز من عيئاتعا احسعاتعا؟
قال ‘ :احلسعة غعشر أمثاهلا ،االسيئة مبثلها أا يعضا.
قلت :يا رعال اهلل :فما اجلعة اما العار؟
قال :لعمر إهلك :إن للجعة لثمانية أغااب ،ما معهن غاغان إال اغيعهما مسرية الراكب عبعني عاماً.
اإن للعار عبعة أغااب ،ما معهن غاغان إال غيعهما مسرية الراكب عبعني عاماً.
قلت :يا رعال اهلل :ما يطلع من اجلعة؟
قال :أهنار من عس مصضى ،اأهنار من لنب مل يتغري طعمه ،اأهنار من كأس ما هلا صداع ،اال ندامة ،اماء غري
آعن ،افاكهة.
العمر إهلك ،ما تعلمان اخري من مثله معه اأزااج مطهرة.
قلت :يا رعال اهلل :أا لعا أزااج معهم أا معهن مصلحات.
قال :الصاحلات للصاحلني ،تلذاهنم مث لذاتكم يف الدنيا ،ايلذىنكم غري أن ال تاالد.
قلت :يا رعال اهلل! هذا أقصى ما حنن غالغان امعتهان إليه؟
(قال :فلم جيبه العيب ‘).
قلت :يا رعال اهلل ،عالم أغايعك؟ قال :فبسط العيب ‘ يده .فقال :على إقام الصالة ،اايتاء الزكاة ،ازيال
املشركني.
إن اهلل ال يغضر أن يشرك غه اهلا غريه.
فقلت :اإن لعا ما غني املشرق ااملغرب ،فقبض (رعال اهلل ‘ يده) اغسط أصاغعه اظن إين مشرتط شيئاً ال
يعطيعه.
فقلت :حن معها حيث شئعا اال جين على امرئ إال نضسه.
قال :ىلك لك :ح معها حيث شئت ،اال جين عليك إال نضسك.
فبايععاه :مث انصرفعا.
فقال :ها إن ىين ،ها إن ىين ،ها إن ىين ،ثالثاً ملن يقرءين حديثاً ألهنم من أتقى العاس هلل يف األال ،ااآلخر.
فقال كعب غن اخلدارية :أحد غين غكر غن كالب من هم يا رعال اهلل؟
فقال :غعا املعتضق ،أه ىلك معهم ،قال :فأقبلت عليه.
فقلت :يا رعال اهلل :ه ألحد ممن ملى معا يف جاهليته من خري؟ فقال :رج من عرض قريش :ااهلل إن اغاك
املعتضق يف العار.
قال :فكأنه اقع حر غني جلد اجهي احلمه مما قال أليب على رؤاس العاس ،فهممت أن أقال :اأغاك يا رعال
اهلل ،مث نظرت .فإىا األخر أمج  :فقلت :اأهلك يا رعال اهلل .قال :اأهلي.

لعمر اهلل حيث ما أتيت عليه من قرب قرشي أا عامري مشرك فق  :أرعلين إليك حممد فأغشر مبا يساءك ،جتر
على غطعك ااجهك يف العار .قال :فقلت :فما فع ىلك هبم يا رعال اهلل اكاناا على عم ال حيسعان إال إياه؟
اكاناا حيسباهنم مصلحني؟
قال :ىلك غأن اهلل غعث يف آخر ك عبع أمم نبياً ،فمن اطاع نبيه كان من املهتدين امن عصى نبيه كان من
اللالني.
قال أغاغكر :حممد غن إعحاق :معىن قاله (غري أن ال تاالد) أي :ال يشتهان الالد .ألن يف خرب أيب الصديق
العاجي ،عن أيب ععيد اخلدري عن العيب ‘( :إىا اشتهى أحدكم الالد يف اجلعة كان محله ااضعه اععه يف عاعة
ااحدة".
ااهلل (عز اج ) قد أعلم أن أله اجلعة فيها ما تشتهي اآلنضس اتلذ األعني ،احمال أن يشتهي املشتهي يف اجلعة
الداً فال يعطى شهاته ااهلل ال خيلف الاعد.
ااألاالد يف الدنيا :قد يكان على غري شهاة الاالدين .فأما يف اجلعة :فال يكان ألحد معهم الد إال أن يشتهي
فيعطى شهاته على ما قد اعد رغعا أن هلم فيها ما تشتهي أنضسهم.
(( :)47باب ذكر األخبار المأثورة):

 -1يف إثبات رؤية العيب ‘ خالقه العزيز العليم ،احملتجب عن أغصار غريته ،قب اليام الذي جتز فيه ك نضس مبا
كسبت يام احلسرة االعدامة.

اىكر اختصاص اهلل نبيه حممداً ‘ غالرؤية كما خص نبيه إغراهيم غاخللة ،من غني مجيع الرع  ،اخص اهلل ك ااحد
معه غضليلة اغدرجة ععية كرماً معه اجاداً.
كما أخربنا (عز اج ) يف حمكم تعزيله يف قاله( :تلك الرع فللعا غعلهم على غعض معهم من كلم اهلل ارفع
غعلهم درجات).
 :)272( -1حدثعا حممد غن غشار (غعدار) ،اأغا ماعى حممد غن املثىن ،إمامان من أئمة علماء اهلد  ،قاال:
ثعا معاى غن هشام ،قال :حدثين أيب ،عن قتادة ،عن عكرمة ،عن اغن عباس _ما ،قال " :أتعجبان أن تكان
اخللة إلغراهيم ،االكالم ملاعى ،االرؤية حملمد ‘".
 :)273( -2حدثعا حممد غن حيىي أعكعه اهلل جعته قال :ثعا يزيد غن أيب حكيم العدين ،قال :ثعا احلكم غن
اغان ،قال :مسعت عكرمة يقال :مسعت اغن عباس _ عئ  :ه رأ حممد ‘ رغه؟
قال :نعم ،قال :فقلت الغن عباس :أليس اهلل يقال( :ال تدركه األغصار اها يدرك األغصار.)..
قال :ال أم لك ،ىلك ناره إىا جتلى غعاره مل يدركه شيء".

قال :حممد غن حيىي :امتعع علي إغراهيم غن احلكم يف هذا احلديث.
فخار اهلل يل هذا أج معه ،يعين أن يزيد غن أيب حكيم أج من إغراهيم اغن احلكم ،أي أنه أاثق معه.
قال حممد غن حيىي ،قال :له اغعه :يعين إغراهيم غن احلكم (تعاىل) حىت حيدثك ،فلم أىهب.
 :)274( -3حدثعا عبدالرمحن غن غشر غن احلكم ،قال :ثعا ماعى غن عبد العزيز القعبار  :قال :ثعا عبدالرمحن
ماعى أصله فارعي عكن اليمن ،قال :حدثين احلكم غن أغان ،قال :حدثين عكرمة ،قال :عئ اغن عباس :ه
رأ حممد رغه ،قال :نعم قلت أنا إلغن العباس :أليس يقال الرب (عز اج )( :ال تدركه األغصار اها يدرك
األغصار)؟ فقال :ال أم لك ،اكانت كلمته يل" :ىلك ناره الذي ها ناره ،إىا جتلى غعاره ال يدركه شيء".
 :)275( -4حدثعا حممد غن عيسى ،قال :ثعا علمة غن الضل  ،قال :حدثين حممد غن إعحاق ،عن
عبدالرمحن غن احلرث غن عبداهلل غن عياش غن أيب رغيعة ،عن عبداهلل غن أيب علمة ،أن عبداهلل غن عمر غن
اخلطاب غعث إىل عبداهلل غن العباس يسأله( :ه رأ حممد ‘ رغه؟ فأرع إليه عبداهلل غن العباس :أن نعم .فرد
عليه عبداهلل لن عمر ارعاله أم كيف رآه؟ (فأرع إليه أنه رآه) يف راضة خلراء دانه فراش من ىهب على
كرعي من ىهب حتمله أرغعة من املالئكة).
ملك يف صارة رج  ،املك يف صارة ثار ،املك يف صارة نسر ،املك يف صارة أعد.
:)276( -5
حدثعا عبد الاهاب غن عبد احلكم الاراق الشيخ الصاحل قال :ثعا هاشم غن القاعم ،عن قيس غن الرغيع ،عن
عاصم األحال عن عكرمة ،عن أغن عباس _ما ،قال ":أن اهلل اصطضى إغراهيم غاخللة ،ااصطضى ماعى غالكالم،
ااصطضى حممداً ‘ غالرؤية".
 :)277( -6حدثعا أغاغكر حممد غن عليمان الااعطي غالضسطاط ،قال :ثعا حممد غن الصباح ،قال :ثعا
إمساعي يعين اغن زكريا عن عاصم عن عكرمة ،عن اغن عباس ،قال" :إن اهلل اصطضى إغراهيم غاخللة ،ااصطضى
ماعى غالكالم ،احممداً غالرؤية".
 :)278( -7حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا حممد غن الصباح ،قال :ثعا إمساعي –يعين اغن زكريا عن عاصم،
عن الشعيب ،عن عكرمة ،عن اغن عباس _ما :قال" :رأ حممد ‘ رغه".

 :)279( -8حدثعا احلسن غن حممد الزعضراين ،قال :ثعا حممد غن الصباح ،قال :ثعا إمساعي يعين اغن زكريا ،عن
عاصم ،عن الشعيب ،عن عكرمة ،عن اغن عباس ،قال" :رأ حممد رغه".
 :)280( -9حدثعا إغراهيم غن عبد العزيز املقام ،قال :ثعا أغا حبر يعين عبدالرمحن غن عثمان البكرااي عن
شعبة ،عن قتادة ،عن أنس غن مالك قال" :رأ حممد رغه".
 :)281( -10حدثين عمي إمساعي غن خزمية ،قال :ثعا عبد الرزاق ،قال :أخربين املعتمر غن عليمان ،عن
املبارك غن فلالة ،قال" :كان احلسن حيلف غاهلل قد رأ حممد رغه".
قال أغاغكر :اقد اختلف عن اغن عباس يف تأاي قاله( :القد رآه نزلة أخر ) :فرا غعلهم ععه أنه رآه غضؤاده.
 :)282( -11حدثعا القاعم غن حممد غن عباد املهليب ،قال :ثعا عبداهلل غن دااد اخلرييب ،عن األعمش ،عن
زياد غن حصني عن أيب العاليه ،عن اغن عباس _ما يف قاله( :القد رآه نزل ًة أخر ) قال" :رآه غضؤاده".
 :)283( -12حدثعا عمي :إمساعي  ،قال :ثعا عبد الرزاق ،قال :أخربنا إعرائي عن مساك ،عن عكرمة ،عن
اغن عباس يف قاله( :ما كذب الضؤاد ما رأ ) ،قال( :رآه غقلبه).
 :)284( -13حدثعا أمحد غن ععان الااعطي ،قال :ثعا يزيد غن هاران ،قال :ثعا حممد غن عمرا ،عن أيب يلمة
عن اغن عباس _ما قال :قدر رأ حممد رغه.
 :)285( -14حدثعا أغا ماعى ،اغعدار قاال :ثعا معاى غن هشام ،قال :حدثين أيب ،عن قتادة عن عكرمة ،عن
اغن عباس ،يف قاله( :فأاحى إىل عبده ما أاحى) ،قال :عبده :حممد.
اقال قتادة :قال احلسن" :عبده جربي ".
قال غعدار :قال احلسن( :عبده :جربي مل يقاالها هعا).
 :)286( -15حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا قبيصة غن عقبة ،قال :ثعا عضيان عن اغن جريج ،عن عطاء ،عن
اغن عباس _ما ،قال( :رآه مرتني).
قال أغاغكر :احتج غعض أصحاغعا هبذا اخلرب أن اغن عباس _ما اأغا ىر كانا يتأاألن هذه اآلية أن العيب ‘ رأ رغه
غضؤاده لقاله غعد ىكر ما غيعا (فأاحى إىل عبده ما أاحى ،ما كذب الضؤاد ما رأ ).

اتؤال أن قاله( :مث دنا فتدىل) إىل قاله (فأاحى إىل عبده ما أاحى) :أن العيب ‘ دنا من خالقه (عز اج ) قاب
قاعني أا أدىن ،اإن اهلل (عز اج ) أاحى إىل العيب ‘ (ما أاحى ،اإن فؤاد العيب ‘) مل يكذب ما رأ  ،يععان
رؤيته خالقه ج اعال.
قال أغاغكر ":اليس هذا التأاي الذي تأالاه هلذه اآلية غالبني ،افيه نظر ،ألن اهلل إمنا أخرب يف هذه اآلية أنه رأ
من آيات رغه الكرب .
امل يعلم اهلل يف هذه اآلية أنه رأ رغه ج اعال .اآيات رغعا ليس ها رغعا ج اعال .فتضهماا ال تغالطاا يف تأاي
هذه اآلية.
ااحتج آخران من أصحاغعا على الرؤية:
 :)287( -16مبا حدثعا عبداجلبار غن العالء ،قال :ثعا عضيان ،عن عمرا غن ديعار عن عكرمة ،قال :اغن
عباس _ما( :اما جعلعا الرؤيا اليت اريعاك ،)..قال :رؤيا عني أريها العيب ‘ ليلة أعر غه.
 :)...( -17حدثعاه عبداجلبار مرة ،اععيد غن عبدالرمحن املخزامي أيلاً ،هبذا اإلععاد ،عن اغن عباس يف قاله:
(اما جعلعا الرؤيا اليت أريعاك )..قال" :هي رؤيا عني أريه العيب ‘ ليلة أعر غه".
قال :االشجرة امللعانة يف القرآن :هي شجرة الزقام.

 :)...( -18حدثعاه عمر غن حضص الشيباين ،قال :ثعا عضيان مبث رااية عبداجلبار الثانية ،ازاد ليس رؤيا معام.
 :)...( -19حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عبد الرزاق ،قال :ثعا اغن عييعة هبذا اإلععاد مبثله ،إىل قاله" :ليلة
أعر غه" ،قال :اليس اخلرب غالبني أيلاً ،إن اغن عباس أراد غقاله (رؤيا عني) :رؤية العيب ‘ رغه غعيعه.

لست اعتح أن احتج غالتمايه ،اال اعتجيز أن أماه على مقتبسي العلم ،فأما خرب قتادة ،ااحلكم غن أغان ،عن
عكرمة عن اغن عباس _ما ،اخرب عبداهلل غن أيب علمة ،عن اغن عباس _ما فبني ااضح أن اغن عباس كان يثبت
أن العيب ‘ قد رأ رغه.

 :)...( -20حدثعا هاران غن إعحاق اهلمدإين ،قال :ثعا عبده ،يعين اغن عليمان ،عن حممد غن عمرا ،عن
أيب علمة ،عن اغن عباس ،يف قاله( :القد رآه نزلة أخر ) قال :رآ رغه.
 :)...( -21حدثعا هاران غن إعحاق ،قال :ثعا عبده غن إمساعي غن أيب خالد ،عن الشعيب ،عن عبداهلل غن
احلرث ،غن ناف  ،عن كعب ،قال( :أن اهلل قسم رؤيته اكالمه غني ماعى احممد صلاات اهلل عليهما).

فرآه حممد مرتني ،اكلم ماعى مرتني.
قال أغاغكر :االدلي على صحة ما ىكرت :أن آيات رغعا الكرب غري جائز أن يتأال أن آيات رغعا هي رغعا.
أخبار عبداهلل غن مسعاد:
 :)288( -22حدثعا أمحد غن معيع ،قال :ثعا عباد يعين اغن العاام عن الشيباين ،قال :عألت زر غن حبيش،
عن قال اهلل (عز اج )( :فكان قاب قاعني أا أدىن) ،قال :فقال :أخربين اغن مسعاد أن العيب ‘" :رأ جربي
له عتمائة جعاح.
 :)...( -23حدثعا علم غن جعادة ،قال :ثعا أغا معااية ،عن اغن إعحاق اها الشيباين عن زر غن حبيش ،عن
عبداهلل (القد رآه نزلة أخر ) قال" :رأ جربي له عتمائة جعاح".
 :)289( -24حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا العضيلي ،قال :زهري قال :ثعا أغا إعحاق الشيباين ،قال :عألت
زر غن حبيش عن قال اهلل (عز اج ) (فكان قاب قاعني أا أدىن) ،قال :ثعا عبداهلل غن مسعاد" :أنه رأ
جربي له عتمائة جعاح".
 :)290( -25حدثعا زكريا غن حيىي ،غن اياس ،قال :ثعا عمرا غن خالد يعين احلراين ،قال :ثعا زهري ،عن أيب
إعحاق ،قال( :أتيت زر غن حبيش اعلى درتان أا يف أىين درتان ،فألقيت علي معه حمبه ،فجع العاس يقالان
يل :عله عله ،فسألته عن قاله (عز اج )( :فكان قاب قاعني أا أدىن) قال :ثعا اغن مسعاد" :أن رعال اهلل ‘
قال :نظرت إىل جربي له عتمائة جعاح".
 :)291( -26حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا حجاج غن حممد ،قال :ثعا محاد عن عاصم عن زر ،عن اغن
مسعاد ،يف قاله( :القد رآه نزلةً أخر ععد عدرة املعتهى) ،قال :قال رعال اهلل ‘" :رأيت جربي ععد عدرة
املعتهى عليه عتمائة جعاح ،يتعاثر معها التهااي الدر االياقات".

 :)292( -27حدثعا حممد غن حيىي ،قال :حدثين أغاغكر غن أيب شيبة قال :ثعا حسني غن علي ،عن زائدة،
عن عاصم ،عن زر ،عن عبداهلل ،قال" :رأ رعال اهلل ‘ جربي يف صارته على السدرة له عتمائة جعاح".

 :)293( -28حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عبدالرمحن غن مهد  ،قال :ثعا شعبة عن الشيباين ،قال :مسعت
زر غن حبيش ،يقال( :قال عبداهلل.)..
 :)294( -29اثعا حممد قال :حدثعا عبدالصمد غن عبد الاارث ،قال :ثعا شعبة ،عن الشيباين عن زر ،عن
عبداهلل ،يف قاله( :لقد رأ من آيات رغه الكرب ) ،قال( :رأ جربي يف صارته له عتمائة جعاح).
 :)295( -30حدثعا حممد ،ثعا أغا الاليد ،قال :ثعا شعبة ،عن الشيباين ،قال :عألت زر غن حبيش ،عن هذه
اآلية (لقد رأ من آيات رغه الكرب ) فقال :قال عبداهلل" :رأ رفرفاً أخلر قد عد أفق السماء".
 :)296( -31حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حيىي غن ععيد ،قال :ثعا محاد غن علمة ،عن عاصم عن زر عن
عبداهلل يف قاله( :لقد رأ من آيات رغه الكرب ) قال" :رأ جربي له عتمائة جعاح يعتثر معها هتااي الدر
االياقات".
 :)297( -32ثعا عبدة غن عبداهلل اخلزاعي ،قال :ثعا حيىي اغن آدم ،عن إعرائي عن أيب إعحاق ،عن
عبدالرمحن غن يزيد ،عن عبداهلل يف قاله تعاىل( :ما كذب الضؤاد ما رأ ) قال( :رأ رعال اهلل ‘ جربي يف حلة
رفرف ،مأل ما غني السماء ااألرض".
 :)...( -33حدثعا حممد غن عبد األعلى ،قال :ثعا خالد غن احلارث ،قال :ثعا شعبة ،عن الشيباين ،عن زر،
عن عبداهلل( ،لقد رأ من آيات رغه الكرب ) ،أا (القد رآه نزلة أخر ) قال( :جربي يف صارته له عتمائة
جعاح).
 :)298( -34حدثعا حممد غن عبد األعلى ،قال :ثعا خالد غن احلارث ،قال :ثعا شعبة ،عن عليمان ،عن
إغراهيم ،عن علقمة ،عن عبداهلل (لقد رأ من آيات رغه الكرب ) أا (القد رآه نزلة أخر ) قال( :رأ رفرفاً
أخلر عد أفق السماء).

 :)299( -35حدثعا حيىي غن حكيم ،قال :ثعا حيىي غن ععيد ،عن محاد غن علمة ،عن عاصم اغن هبدلة ،عن
زر غن حبيش ،عن عبداهلل رفعه( ،القد رآه نزلة أخر ) قال( :رأيت جربي ععد السدرة له عتمائة جعاح تعهال
معها هتااي الدر االياقات).

 :)..3( -36حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا أغا حذيضة ،قال :ثعا عضيان عن عاصم ،عن زر ،عن عبداهلل،
قال( :أن جربي طار االعيب ‘ يف اخلالء فضزع معه).
قال أغاغكر :اخلالء ،يرد اخللاة اليت ضد املأل ،أي لك يكن يف مجاعة ،كان احده.
 :)301( -37حدثعا ياعف غن ماعى ،قال :ثعا جرير ،عن أيب إعحاق اها الشيباين ،قال :مسعت زر غن
حبيش حيدث اغن مسعاد أنه قال يف هذه اآلية( :قاب قاعني أا أدىن) قال :أن العيب ‘ رأ جربي له عتمائة
جعاح".
 :)302( -38حدثعا حممد غن معمر ،قال :ثعا راح قال :ثعا شعبة عن عليمان عن إغراهيم عن علقمة عن
عبداهلل يف هذه اآلية (لقد رأ من آيات رغه الكرب ) قال" :رأ رفرفاً أخلر ،قد عد أفق السماء".
قال أغاغكر :خرجت غقية هذا الباب يف كتاب التضسري اكذلك غقية تأاي قاله( :القد رآه نزلةً أخر ) خرجته يف
كتاب (التضسري).
اقال أغاغكر :فأخبار اغن مسعاد دالة على أن قاله( :لقد رأ من آيات رغه الكرب ) اتأايله( :أي رأ جربي
على الصضة اليت ىكر يف هذه األخبار) ،اأما قاله (القد رآه نزلة أخر ) فغري مستعكر أن يكان معىن هذه اآلية
على ما قال اغن عباس( :أن العيب ‘ رأ رغه مرتني ،ال تأاي قاله (لقد رأ من آيات رغه الكرب ).
اقد را عن أيب ىر خرب قد اختلف علماؤنا يف تأايله ،ألنه راي غلضظ حيتم العضي ااإلثبات مجيعاً ،على ععة

لسان العرب.

 :)303( -39حدثعا أغا ماعى ،قال :ثعا عبدالرمحن غن مهد  ،قال :ثعا يزيد غن إغراهيم يعين التسرتي عن
قتادة ،عن عبداهلل غن شقيق قال :قلت أليب ىر " :لا رأيت رعال اهلل ‘ لسألته ،قال :عن أي شيء كعت
تسأله؟ قال :لسألته :ه رأيت رغك؟قال :قد عألته ،فقال( :أىن أراه).
 :)304( -40حدثعا حيىي غن حكيم ،قال :ثعا عبدالرمحن ،حدثعا علي عبد احلسني الدرمهي ،قال :ثعا معاى غن
معاى الععربي ،عن يزيد غن إغراهيم التسرتي ،عن قتادة ،عن عبداهلل غن شقيق العقيلي ،قال :قلت أليب ىر" :لا
رأيت رعال اهلل ‘ لسألته ،قال :عما كعت تسأله؟
قال إىن لسألته :ه رأ رغه؟ فقال :قد عألته أنا :فما قال؟ قال" :نار أىن أراه".
 :)305( -41حدثعا علم غن جعادة القرشي ،قال :ثعا اكيع ،عن يزيد غن إغراهيم ،عن قتادة ،عن عبداهلل غن
شقيق ،قال :قال رج أليب ىر لا رأيت رعال اهلل ‘ لسألته ،قال :عما كعت تسأله؟

قال :كعت أعأله :ه رأيت رغك؟
قال أغا ىر :قد عألته ،قال" :نار أىن أراه".
قال أغاغكر :يف القلب من صحة ععد هذا اخلرب شيء ،مل أر أحداً من أصحاغعا من علماء أه اآلثار فطن لعلة
يف إععاد هذا اخلرب ،فإن عبداهلل غن شقيق ،كأنه مل يكن يثبت أغا ىر ،اال يعرفه غعيعه اامسه انسبه.
 :)306( -42ألن أغا ماعى حممد غن املثىن ثعا ،قال :ثعا معاى غن هشام ،قال :حدثين أيب ،عن قتادة ،عن
عبداهلل غن شقيق ،قال :أتيت املديعة ،فإىارج قائم على غرائر عاد ،يقال :ليبشر أصحاب الكعاز غكرة يف
احلياة ااملات ،فقالاا :هذا أغا ىر ،صاحب رعال اهلل ‘.
قال أغاغكر :فعبداهلل غن شقيق يذكر غعد مات أيب ىر ،أنه رأ رجالً يقال هذه املقاله ،اها قائم على غرائر

عاد ،خبِّـَر أنه أغا ىر ،كأنه ال يثبته اال يعلم أنه أغا ىر.
اقاله" :نار أىن اراه" ،حيتم مععيني :أحدمها نضي؛ أي :كيف أراه ،اها نار ،ااملعىن الثاين :أي كيف رأيته ،اأين
رأيته اها نار ،ال تدركه األغصار ،إدراك ما تدركه األغصار من املخلاقني ،كما قال عكرمة :أن اهلل إىا جتلى غعاره
ال يدركه شيء.
االدلي على صحة هذا التأاي الثاين :أن امام أه زمانه يف العلم ااالخبار ::حممد غن غشار غعدار ثعا هبذا اخلرب
قال:
 :)307( -43حدثعا معاى غن هشام :قال :حدثين أيب ،عن قتادة ،عن عبداهلل غن شقيق ،قال :قلت أليب ىر:
لا رأيت رعال اهلل لسألته ،فقال :عن أي شيء كعت تسأله؟ فقال :كعت أعأله ،ه رأيت رغك؟
فقال أغا ىر :قد عألته ،فقال" :رأيت ناراً".
 :)308( -44حدثين حيىي غن حكيم ،قال :ثعا عبدالرمحن مبث حديث أيب ماعى ،اقال( :ناراً ًً إين أراه).
 :)309( -45حدثعا غعدار أيلاً :قال :ثعا عبدالرمحن غن مهدي ،قال :ثعا يزيد غن إغراهيم التسرتي ،عن قتادة،
عن عبداهلل غن شقيق ،قال :قلت :أليب ىر ،لا رأيت العيب ‘ لسألته :قال :اعن أي شيء كعت تسأله؟ قال:
كعت أعأله ،ه رأيت رغك؟ قال :قد عألته ،فقال( :نار أىن أره) ،كذا قال لعا غعدار أىن أراه ،ال كما قال أغا
ماعى قال :إين أراه.
قال أغاغكر :قاله أىن :حيتم مععيني ،أحدمها العضي ،ااآلخر اإلثبات ،قال اهلل تعاىل( :نساءكم حرث لكم فأتاا

حرثكم أن شئتم) فمعىن (أىن) :أي شئتم فيجاز أن يكان معىن أغا ىر (أىن أراه) ،فمعىن أىن يف هذا املاضع:
أي كيف شئتم اأين شئتم اجياز أن يكان معىن خرب أيب ىر( :أىن أراه) أي أين أراه ،أا كيف أراه ،فها نار كما

رااه معاى غن هشام ،عن أغيه ،خرب أب ىر( :رأيت نارا) فعلى هذا اللضظ يكان معىن قاله( :أىن أراه) أي :أين
أراه ،أا كيف أراه؟ فإمنا أر ناراً ،االعرب قد تقال أتى على معىن العضي ،كقاله (عز اج )( :أىن يكان له امللك

عليعا )..اآلية.
يريدان :كيف يكان له امللك عليعا احنن أحق غامللك معه ،فلا كان معىن قال أيب ىر من رااية يزيد غن إغراهيم
التسرتي (أىن أراه) ،أا( ،أىن أراه) على معىن نضي الرؤية ،فمعىن اخلرب :أنه نضى رؤية الرب ،ألن أغا ىر قد ثبت
ععه أن العيب ‘ قد رأ رغه غقلبه".

 :)310( -46حدثعا أمحد غن معيع ،غري مرة قال :ثعا هشيم ،قال :ثعا معصار :اها اغن زاىان عن احلكم ،عن
يزيد غن شريك ،الرشك ،عن أب ىر ،يف قاله تعاىل( :القد رآه نزلة أخر ) قال( :رآه غقلبه ،)..يعين العيب ‘.
( :)....حدثعا أغا هاشم زغاد غن أياب ،قال :ثعا هشيم ،قال :ثعا معصار ،عن احلكم عم يزيد غن شريك ،غن
الرشك ،عن أيب ىر ،قال" :رآه غقلبه امل يره غعيعه".
 :)311( -47حدثعا أغا هاشم :قال :ثعا هشيم ،عن العاام ،اها اغن حاشب عن إغراهيم التيمي ،يف قاله:
(القد رآه نزلة أخر ) ،قال( :رآه غقلبه امل يره غبصره).
 :)312( -48حدثعا حممد ين معمر ،قال :ثعا راح ،قال :أنبأ عامل ،أغا عبيداهلل عن عبداهلل غن احلرث ،غن
ناف  ،أنه قال( :رأ العيب ‘ غضؤاده امل يره غعيعه).
 :)313( 49حدثعا اغن معمر ،قال :حدثعا الراح ،عن ععيد ،عن قتادة (القد رآه نزل ًة أخر ) ،قال( :رآ
ناراً عظيماً ععد عدرة املعتهى).
قال أغاغكر" :فلا كان أغا ىر مسع العيب ‘ يعكر رؤية رغه (ج اعال) غقلبه اعيعه مجيعاً يف قاله (ناراً أىن أراه) ملا
تأال اآلية اليت تالها :قاله( :القد رآه نزلة أخر ) خالف ما مسع العيب ‘ يقال :إى العلم حميط أن العيب ‘ ال
يقال خالف الكتاب ،اال يكان الكتاب خالف (الثاغت ععه اإمنا يكان) خرب العيب ‘ أغداً ماافقاً لكتاب اهلل،
ال خمالضاً لشيء معه ،الكن قد يكان لضظ الكتاب لضظاً عاماً ًَ ،مراده خاص ،من الكتاب االسعة ،قد غيعات
مجيعاً من هذا اجلعس يف كتبعا املصعضة ما يف غعلها الغعية االكضاية عن تكراره يف هذا املاضع ،الاال أن تأاي
هذه اآلية قد صح ععدنا ،اثبت عن العيب ‘ أنه على غري ما تأاله أغا ىر رمحه اهلل ،فجاز أن يكان خربا أيب ىر
اللذان ىكرنامها من اجلعس الذي يقال :جائز أن يكان العيب ‘ عأله أغا ىر ،يف غعض األاقات ،ه رأ رغه
(ج اعال) (امل يكن قد رآه غعد ،فأعلمه أنه مل يره ،مث رأ رغه (ج اعال) غعد ىلك) فتال عليه اآلية اأعلمه

أنه رآه غقلبه ،الكن قد ثبت عن العيب ‘ أنه عئ عن هذه اآلية فأخرب أنه إمنا رأ جربي على صارته ،فثبت أن
قاله( :القد رآه نزلة أخر ) :إمنا ها رؤية العيب ‘ جربي  ،ال رؤية ‘ رغه (عز اج ) ،اجائز أن يكان العيب ‘ قد
رأ رغه ،على ما أخرب اغن عباس _ما ،امن قال :ممن حكيعا قاله أن حممداً ‘ قد رأ رغه لتأاي هذه اآلية
(القد رآه نزلة أخر ) ،اخرب أيب عمران اجلاين ،عن أنس غن مالك شبيه املعىن خبرب أغا ىر( :رأيت نارا).
 :)314( -50حدثعا زكريا غن حيىي ،غن اياس ،قال :حدثين ععيد يعين اغن معصار قال :ثعا احلرث غن عبيد
اإليادي ،عن أيب عمران اجلاين عن أنس غن مالك ،قال :قال رعال اهلل ‘( :غيعما أنا جالس إى جاء جربي فاكز
غني كتضي ،فقمت إىل شجرة مث اكر الطري ،فقعد يف إحدامها ،اقعدت يف األخر فسمت ،فارتضعت حىت
عدت اخلافقني اأنا اقلب غصر  ،الا شئت أن أمس السماء ملسست ،فعظرت إىل جربي  ،كأنه حلس ،الطئ،
فعرفت فل علمه غاهلل علي ،افتح يل غأغني من أغااب اجلعة ،ارأيت العار األعظم ،اإىا دان احلجاب رفرف
الدر االياقات ،فأاحى إىل ما شاء أن ياحي".
قال أغاغكر" :فأما قاله :ج اعال( :مث دنا فتدىل ،فكان قاب قاعني أا أدىن) فضي خرب شريك غن عبداهلل غن
أيب منر ،عن أنس غن مالك ،غيان ااضاح أن معىن قاله (دنا فتدىل) إمنا دنا اجلبار رب العزة ،ال جربي .
 :)315( -51كذلك حدثعا الرغيع غن عليمان املرادي ،قال :ثعا عبداهلل غن اهب ،قال :ثعا عليمان غن غالل،
قال :حدثين شريك غن عبداهلل غن أيب منر ،قال :مسعت أنس غن مالك ،حيدثعا ليلة أعري غرعال اهلل ‘ من
مسجد الكعبة ،أنه جاء ثالثة نضر من قب أن ياحى إليه ،اها قائم يف املسجد احلرام ،فقال :أاهلم :ها ها،
فقال :أاعطهم :ها خريهم ،فقال آخرهم :خذاا خريهم فكانت (الليلة) فلم يرهم ،حىت جاءاا ليلةً أخر  ،فيما
ير قلبه االعيب ‘ تعام عيعاه اال يعام قلبه ،اكذلك األنبياء تعام أعيعهم اال تعام قلاهبم ،فلم يكلماه حىت احتملاه
فاضعاه ععد غئر زمزم ،فتااله معهم جربي ‘ ،فشق جربي ما غني حنره إىل لبته (حىت فرج من صدره اجافه اغسله
من ماء زمزم غيده ،حىت ألقى جافه ،مث جاءه غطست من ىهب حمشاا امياناً احكمة فحشاً (غه) جافه اصدره،
الغاديده ،مث أطبقه مث عرج غه إىل السماء الدنيا ،فلرب غاغاً من أغااهبا ،فعاداه أه السماء من هذا؟ قال :هذا
جربي  ،قالاا :امن معك؟ قال :حممد ،قالاا :اقد غعث إليه ،قال :نعم ،قالاا :فمرحباً اأهالً يستبشر غه أه

السماء الدنيا ،ال يعلم أه السماء ما يريد اهلل (غه) يف األرض حىت يعلمهم.
فاجد يف السماء الدنيا آدم ،فقال له جربي ‘ :هذا أغاك ،فسلم عليه (فسلم عليه) ،فرد عليه اقال :مرحباً اأهالً
يا غبين ،فععم االغن أنت ،فإىا ها يف السماء الدنيا غعهرين يطردان فقال :ما هذان العهران يا جربي ؟ قال :هذا
العي االضرات ععصرمها قال :مث ملى غه يف السماء ،فإىا ها غعهر آخر ،عليه قصر من لؤلؤ ازغرجد ،فذهب يشم

تراغه فإىا ها مسك ،قال :جربي  :ما هذا املهر؟ قال :هذا الكاثر ،الذي خبأ لك رغك ،مث عرج إىل السماء
الثانية ،فقالت املالئكة (له) مث ما قالت له يف األاىل ،من هذا معك؟ قال :حممد ‘ قالاا :اقد غعث (إليه) قال:

نعم ،قالاا مرحباً غه اأهالً ،مث عرج غه إىل السماء الثالثة فقالاا (له) مث ما قالت األاىل االثانية ،مث عرج غه إىل
السماء الراغعة ،فقالاا له مث ىلك ،مث عرج غه إىل السماء اخلامسة ،فقالاا له مث ىلك ،مث عرج غه إىل السماء
السادعة ،فقالاا له مث ىلك ،مث عرج غه إىل السماء الساغعة فقالاا له مث ىلك،اك مساء فيها أنبياء قد مساهم.
فاعيت معهم :ادريس يف الثانية اهاران يف الراغعة اآخر يف اخلامسة مل أحضظ امسه اإغرهيم يف السادعة اماعى
يف الساغعة ،غضل كالم اهلل ،فقال ماعى :مل أظن أن يرفع على أحد مث عال غه فيما ال يعلمه إال اهلل ،حىت جاء
غه عدرة املعتهى ،ادنا اجلبار رب العرش ،فتدىل حىت كان معه قاب قاعني أا أدىن ،فأاحى (اهلل) إليه ما أاحى،
فأاحى فيما أاحى :مخسني صالة على امته يف ك يام اليلة ،مث هبط (غه) حىت غل؛ ماعى ،فاحتبسه (ماعى)
فقال :يا حممد ماىا عهد إليك رغك؟ قال :عهد إىل مخسني صالة على أميت ك يام اليلة ،قال :أن أكتك ال
تستطيع (ىلك) ،ارجع فليخضف ععك (رغك) اععهم ،فالتضت اىل جربي ‘ كأنه يستشريه يف ىلك ،فأشار إليه
(جربي ) أن نعم ،أن شئت ،فعلى غه جربي  ،حيت أيت إىل اجليار  0اها مكانه فقال يا رب خضف ،فإن أميت ال
تستيطيع هذا ،فاضع ععه عشر صلاات ،فلم يزل يردده ماعى إىل رغه حىت صارت مخس صلاات ،مث احتبسه
ععد اخلامسة ،فقال :يا حممد قد ااهلل راادت غين إعرائي على ادىن من هذه اخلمس ،فليعاه ،اتركاه اأمتك
أضعف أجساداً اقلاغاً اأغصاراً ،اامساعاً ،فارجع فليخضف ععك رغك ،ك ىلك يلتضت إىل جربي ليشري عليه،
فال يكره ىلك جربي  ،فرفعه فرجعه ععد اخلامسة ،فقال :يا رب أن اميت ضعضاء ضعاف اجسادهم اقلاهبم،
اأغصارهم اأمساعهم ،فخضف ععا فقال اجلبار :يا حممد قال :لبيك اععديك ،فقال :إنه ال يبدل القال لد ،
اهي مخس عليك ،فرجع إىل ماعى فقال :كيف فعلت؟ فقال خضف ععا ،أعطانا غك حسعة عشرة أمثاهلا،

قال :قد ااهلل راادت غين إعرائي على ادىن من هذه فرتكاه ،فارجع فليخضف ععك أيلاً قال .قد ااهلل اعتحييت
من ريب (عز اج ) ،مما اختلف إليه ،قال فاهبط غاعم اهلل ،فاعتيقظ اها ايف املسجد احلرام".
 :)316( -52حدثعا اغن معمر ،قال :ثعا راح ،قال :ثعا عباد غن معصار ،قال :عألت احلسن ،فقلت( :مث دنا
فتدىل) من ىا يا أغا ععيد؟ قال( :ريب).
قال أغاغكر :ايف خرب كثري غن حبيش ،عن انس :أن العيب ‘ قال :مث هذه اللضظة اليت يف خرب شريك غن عبداهلل.
 :)317( -53كذلك ثعا أغا عمار احلسني غن حريث ،قال :ثعا الضل غن ماعى ،عن حممد اغن عمرا ،قال:
ثعا كثري غن حبيش ،عن أنس غن مالك ،قال :قال رعال اهلل ‘" :غيعما أنا ملطجع يف املسجد ،رأيت ثالث نضر
أقبلاا ايل ،فقال األال :ها ها ،فقال األاعط :نعم ،فقال اآلخر :خذاا عيد القام ،قال :فرجعاا ايل،
فاحتملاين ،حىت القاين على ظهري ،ععد زمزم ،فشقاا غطين ،فغسلاه ،فسمعت غعلهم ياصي غعلاً يقال:

أنقاها ،فأنقاا حشاة غطين ،مث أتيت غطشت من ىهب ،مملاء حكمة اامياناً ،فأاعى يف قليب ،مث صعداا يب ايل
السماء فاعتضتح قال :من هذا؟ قال جلربي  ،قال :امن معك؟ قال حممد ‘ قال :اقد أرع إليه ،قال :نعم ،فضتح

فإىا آدم ،إىا نظر عن مييعه ضحك ،اإىا نظر عن مشاله غكى ،قال :قلت يا جربي  :من هذا؟ قال :هذا أغاك
آدم ،إىا نظر إىل اجلعة عن مييعه فرأ من فيها من الده ضحك ،اإىا نظر إىل العار عن يساره فعظر إىل الده فيها
فبكى ،قال أنس :أن شئت مسيت لك كلهم ،ايكن يطال علي احلديث فعرج يب حىت أتى السماء السادعة
فقال :من هذا .فقال جربي  :قي  :امن معك؟ قال حممد ‘ ،قال :اقد ارع إليه ،قال :نعم ،فإىا ماعى ،قال:
فعرج يب حىت السماء الساغعة فاعتضتح قيا من هذا؟ قال :جربي  ،قي  :امن معك؟ قال حممد ‘ ،قال :اقد غعث
إليه ،قال :نعم ،فضتح ،فأدخلت اجلعة فأعطيت الكاثر ،اها هنر يف اجلعة ،شاطئه يا قات جماف من لؤلؤ مث عرج
يب حىت جاء عدرة املعتهى ،فدنا إىل رغه ،فتدىل فكان قاب قاعني أا أدىن ،فأاحى إىل عبده ما أاحى ،فضرض
علي اعلى اميت مخسني صالة ،فرجعت فمررت على ماعى ،فقال :كم فرض عليك اعلى امتك ،قلت مخسني
صالة ،قال :ارجع إىل رغك أن خيضف ععك اعن امتك ،فرجعت إليه ،فاضع عين عشر صلاات ،مث مررت على
ماعى فقال :كم فرض عليك اعلى أمتك؟ قلت :فرض علي أرغعني صالة ،قال ارجع إىل رغك أن خيضف ععك،
اعن امتك ،فرجعت إليه فاضع عين عشراً ،فبم يزل حىت انتهى إىل عسر ،فلما انتهى إىل عشر قال :أن غين
إعرائي أمراا غأيسر من هذا فلم يطيقاه ،فرجعت إليه فاضع مخساً مث قال :ال يبدل قايل اال يعسخ كتايب ،ها يف
العخضيف مخس صلاات ،ايف التلعيف يف األجر مخسان صالة ،فرجعت إىل ماعى فقال :كم فرض عليك
اعلى امتك؟ قلت :مخس صلاات ،قال :ارجع إىل رغك ،أن خيضف ععك اعن أمتك ،قال لقد رجعت إىل ريب
حىت أين ألعتحي معه".
اقد را الاليد غن مسلم خرياً يتاهم كثري من طالب العلم ممن ال يضهم علم األخبار أنه خرب صحيح من جهة

العق  ،اليس كذلك ،ها ععد علماء أه احلديث .اأنا مبني علله أن افق اهلل لذلك ،حىت ال يغرت غعض طالب
احلديث غه ،فيلتبس الصحيح غغري الثاغت من االخبار ،قد أعلمت ما ال أحصي من مرة إين ال اعتح أن أماه
على طالب العلم غاالحتجاج غاخلرب الااهي ،اإين خائف من خالقي ،ج اعال ،إىا ماهت على طالب العلم
غاالحتجاج غاألخبار الااهية ،اإن كانت حجة ملذهيب.

 :)318( -54را الاليد ،قال :حدثين عبدالرمحن غن يزيد غن جاغر قال :ثعا خالد غن اللجالج ،قال :حدثين
عبدالرمحن غن عائش احللرمي قال :مسعت رعال اهلل ‘ يقال:
" رأيت ريب يف أحسن صارة ،فقال :فيما خيتص املأل األعلى يا حممد؟ قال :قلت :أي ريب ،أي ريب مرتني،
فاضع كضه غني كتضي فاجدت غردها ،غني ثديي ،فعملت ما يف السماات ااألرض مث تال( :اكذلك نري إغراهيم
ملكات السماات ااألرض اليكان من املاقعني).
قال :فيما خيتص املأل األعلى يا حممد؟ قال :يف الكضارات يا رب ،قال :اما هن؟ قلت :املشي إىل اجلمعات،
ااجللاس يف املساجد ،اانتظار الصلاات ،اإعباغ الاضاء على املكاره ،فقال اهلل :من فع ىلك يعش خبري اميات

خبري ،ايكان من خطيئته كيام الدته أمه ،امن الدرجات :إطعام الطعام اطيب الكالم ،اإن تقام اللي االعاس
نيام ،فقال :اللهم إين أعألك الطيبات اترك املعكرات احب املساكني اإن تتاب علي اتغضر يل اترمحين اإىا
أردت فتعة يف قام فتافين غري مضتان ،قال رعال اهلل ‘ تعلماهنن ،فاا الذي نضسي غيده إهنن حلق".
( :)...حدثعا أغا قدامة ،اعبداهلل غن حممد الزهري ،احممد غن ميمان املكي ،قالاا :ثعا الاليد غن مسلم ،قال:
الزهري ،احممد غن ميمان عن ،اقال أغا قدامة :حدثين عبدالرمحن غن يزيد غن جاغر االلضظ الذي ىكرت لضظ
حديث الزهري اقال أغا قدامة( :غني كتضي فاجد غردها غني ثديي ،قال اقال اما هن؟ قال :املشي إىل اجلمعات،
ااجللاس يف املساجد ،اانتظار الصلاات ،اإىا اردت فتعة.)..
قال أغاغكر" :قاله يف هذا اخلرب " :قال مسعت رعال اهلل ‘ اهم (ألن) عبدالرمحن غن عائش مل يسمع من العيب ‘
هذه القصة ،اإمنا رااه عن رج من أصحاب العيب ‘ ،اال أحسبه أيلاً مسعه من الصحاب ،ألن حيىي غن أيب كثري
رااه عن زيد غن عالم ،عن عبدالرمحن احللرمي ،عن مالك غن خيامر عن معاى ،اقال يزيد غن جاغر ،عن خالد
غن اللجالج ،عن عبدالرمحن اغن عائش ،عن رج من أصحاب العيب ‘.
 :)....( -55كذلك ثعا أغا ماعى حممد غن املثىن ،قال :حدثين أغا عامر عبد امللك غن عمرا قال :ثعا زهري
اها اغن حممد عن يزيد قال أغا ماعى اها يزيد غن جاغر عن خالد غن اللجالج ،عن عبدالرمحن غن عائش عن
رج من أصحاب العيب ‘ قال :خرج عليعا العيب ‘ ،فذكر احلديث غطاله.
قال أغاغكر" :اجاء قتادة غلان ،آخر ،فرااه معاى غن هشام ،قال :حدثين أيب عن قتادة ،عن أيب قالغة ،عن خالد
غن اللجاج ،عن عبداهلل غن عباس _ما.
 :)319( -56حدثعاه غن غعدار اأغا ماعى ،قاال :حدثعا معاى ،قال :حدثين أيب عن قتادة ،عن أيب قالغة،
ععت خالد غن اللجاج ،عن اغن عباس _ما ،أن نيب اهلل ‘ قال" :رأيت ريب يف أحسن صارة ،قال :يا حممد قلت
لبيك ،اععديك ،قال :فيم خيتصم املأل األعلى؟ قلت :يا رب ال أدري ،قال :فاضع يده غني كتضي ،فاجدت
غردها غن ثديي ،فعلمت ما غني املشرق ااملغرب ،فقال :يا حممد ،قالت :لبيك ريب اععديك ،قال :فيم خيتص
األعلى؟ قال :قلت يا رب يف الكضارات؛ املشي على االقدام إىل اجلماعات اإعباغ الاضاء على الكاره ،اانتظار
الصالة غعد الصالة ،من حافظ عليهن ،عاش خبري ،امات خبري ،اكان من ىناغه كيام الدته أمه".
هذا حديث أيب ماعى ،اقال غعدار :قال" :أتاين ريب يف أحسن صارة ،اقال :قلت يف الدرجات االكضارات،
اقال :انتظار الصالة غعد الصالة مل يق  :الصلاات".
ارااه معمر عن أياب عن أيب قالغة عن اغن عباس _ما.

 :)320( -57حدثعاه حممد غن حيىي ،قال :ثعا حممد غن عبد األعلى الصععاين ،اكان ثقة ،قال :ثعا معمر ،عن
أياب ،عن أيب قالغة عن اغن عباس _ما أن العيب ‘ قال" :أتاين ريب يف أحسن صارة "..فذكر حممد غن حيىي
احلديث.
قال أغاغكر" :رااية يزيد اعبدالرمحن غن يزيد غن جاغر أشبه غالصااب ،حيث قاال :عن عبدالرمحن غن عائش ،من
رااية قال :عن عبداهلل غن عباس _ما ،فإنه قد راي عن حيىي اغن أيب كثري عن زيد غن عالم ،أنه حدثه عبدالرمحن
احللري ،اها اغن عائش أن شاء اهلل (تعاىل) حدثعا مالك غن خيامر السكسكي أن معاى غن جب قال" :احتبس
ععا رعال اهلل ‘ ىات غداة ،عن صالة الصبح حىت كدنا أن نرتاء قرن الشمس ،فخرج رعال اهلل ‘ عريعاً،
فثاب غالصالة ،فصلى اجتاز يف صالته فلما علم دعا غصاته على مصافكم كم أنتم ،مث (اقب لديعا) قال :إين
عأحدثكم ما حبسين ععكم الغداة ،إين قمت من اللي فتاضأت اصليت ما قدر يل ،فععست يف مصالي ،حىت
اعتثقلت ،فإىا أنا غريب يف أحسن صارة ،فقال :يا حممد ،فقلت :لبيك يا رب ،قال :فيما خيتص املأل األعلى؟
قال :قلت :ال ادري ،قاهلا ثالثاً ،قال فرأيته اضع كضه غني كتضي ،حىت اجدت غرد أنامله ،غني ثديي ،فتجلى يل
ك شيء اعرفته ،فقال :يا حممد ،قال :قلت :لبيك ،قال :يا حممد :قلت :لبيك رب ،قال :فيم خيتص املأل
األعلى؟ قال :قلت :يف الكضارات ،قال :اما هن ،قلت املشي على االقدام إىل اجلماعات ،اجلاس يف املساجد
غعد الصلاات ،اإعباغ الاضاع حني الكريهات ،قال :امالدرجات؟ قلت :اطعام الطعام الني الكالم االصالة
االعاس نيام ،قال :ع  ،فقلت :اللهم إين أعألك فع اخلريات اترك املعكرات ،احب املساكني اإن تغضر يل
اترمحين ،اإىا اردت فتعة يف قام فتافين غري مضتان ،اأعألك حبك احب من حيبك ،احب عم يقرغين إىل
حبك ،فقال رعال اهلل ‘" :اهنا حق فتعلماها ،اادرعاها".
 :)321( -58حدثعاه (أغا ماعى ،فقال :ثعا معاى غن هانئ ،أغا هانئ ،قال :ثعا جهلم اغن) عبداهلل
القيسي ،قال :ثعا حيىي غن أيب كثري عن زيد غن عالم أنه حدثه عبدالرمحن احللرمي قال أغا ماعى اها اغن
عائش غاحلديث على ما أمليته.
( :)...ارا معااية غن صاحل ،عن اغن حيىي ،اها ععدي لسليمان أا عليم غن عامر ،اعن أب يزيد ،عن أيب
عالم احلبشي ،أنه مسع ثاغان ماىل رعال اهلل ‘ أن العيب ‘ أخر صالة الصبح حىت أعضر ،فقال :إمنا تأخرت
ععكم أن ريب قال يل :يا حممد :ه تدري فيما خيتص املأل األعلى؟
قلت :ال أدري يا رب ،فرددها مرتني أا ثالثاً ،مث حسست غالكف غني كتضي حىت اجدت غردها غني ثديي ،مث
جتلى يل ك شيء اعرفت ،قال :قلت :نعم ،يا رب :خيتصمان يف الكضارات االدرجات ،االكضارات :املشي
على األقدام إىل اجلماعات ،اإعباغ الاضاء يف الكريهات ،اانتظار الصالة غعد الصالة ،االدرجات :إطعام
الطعام اغذل السالم االقيام غاللي االعاس نيام ،مث قال :يا حممد ،اشضع تشضع ،اع تعط ،قال :فقلت :اللهم

إين أعألك فع اخلريات اترك املعكرات احب املساكني اإن تغضر يل اترمحين ،اإىا اردت فتعة يف قام فتافين اأنا
غري مضتان .اللهم (إين أعألك) حبك ،احب من حيبك ،احب عم يقرغين إىل حبك ،فقال رعال اهلل ‘ :إهنا
حق فتعلماها اادرعاها".
 )321( -58حدثعاه (أغا ماعى ،قال :ثعا معاى غن هاىنء ،أغا هاىنء ،قال :ثعا جهلم اغن) عبداهلل القيسي،
قال :ثعا حيىي غن أيب كثري غن زيد غن عالم أنه حدثه عبدالرمحن احللرمي قال أغا ماعى اها اغن عائش
غاحلديث على ما أمليته.
( )......ارا معااية غن صاحل ،عن اغن حيىي ،اها ععدي عليمان أا عليم غن عامر ،عن أيب يزيد ،عن أيب
عالم احلبشي ،أنه مسع ثاغان ماىل رعال اهلل ‘ أن العيب ‘ أخر صالة الصبح حىت أعضر ،فقال :إمنا تأخرت
ععكم أن ريب قال يل :يا حممد :ه تدري فيم خيتص املأل األعلى؟
قلت :ال أدري يا رب ،فرددها مرتني أا ثالثاً ،مث حسست غالكف غني كتضي حىت اجدت غردها غني ثديي ،مث
جتلى يل ك شيء اعرفت ،قال :قلت :نعم ،يا رب :خيتصمان يف الكضارات االدرجات ،االكضارات :املشي
على األقدام إىل اجلماعات،
 :)...( -59حدثعا أمحد غن عبدالرمحن ،قال :ثعا عمي ،قال ثعا معااية :قال أغاغكر :لست أعرف أغا يزيد هذا
غعدالة اال جرح.
 :)...( -60ارا شيخ من الكافيني يقال له :ععيد غن عايد القرشي ،عن عبدالرمحن غن إعحاق ،عن
عبدالرمحن غن أيب ليلي ،عن معاى غن جب  ،هذه القصة غطاهلا تشتبه خبرب حيىي غن أيب كثري.
ثعا حممد غن أيب ععيد غن عايد القرشي ،كايف قال :حدثين أيب.
قال أغاغكر :اهذا الشيخ ععيد غن عايد لست أعرفه غعدالة اال جرح ،اعيد الرمحن غن إعحاق ،هذا :ها أغا
شيبة الكايف ،ضعيف احلديث ،الذي را عن الععمان غن ععد ،عن علي غن أيب طالب _ ،عن العيب ‘ أخباراً

معكرة ،اعبدالرمحن غن أيب ليلى ،مل يسمع من معاى غن جب ؛ مات معاى يف أال خالفة عمر غن اخلطاب غالشام
مااس ،قد
_ ،مع مجاعة من أصحاب العيب ‘ معهم :غالل غن رغاح ماىل أيب غكر رض اهلل ععه ،يف طاعان َع َ
رأيت قبارهم أا غعلها قرب عمااس غني الرملة اغيت املقدس( ،عن ميني الطريق إىا قصد من الرملة غيت

املقدس) ،فليس يثبت من هذه األخبار شيء ،من ععد ىكرنا عبدالرمحن غن عائش ،إىل هذا املاضع ،فبط الذي
ىكرنا هلذه األعانيد ،الع غعض من مل يتحر العلم حيسب أن خرب حيىي غن أيب كثري عن زيد غن عالّم ثاغت،
ألنه قي يف اخلرب عن زيد أنه حدثه عبدالرمحن احللرمي ،حيىي غن أيب كثري ’أحد املدلسني ،مل خيرب أنه مسع هذا
من زيد غن عالّم.
قد مسعت الدارمي ،أمحد غن ععيد ،يقال :ثعا عبدالصمد غن عبد الاارث ،قال :حدثين أيب ،عن حسني املعلم،
قال :ملا قدم عليعا عبداهلل غن غريدة ،غعث إيل مطر الاراق :امح الصحيضة االدااة اتعال ،فحملت الصحيضة

االدااة فأتيعاه فجع يقال :حدثين أيب اثعا عبداهلل غن مغض  ،فلما قدم حيىي غن أيب كثري غعث إىل مطر الاراق
امح الصحيضة االدااة ،اتعاىل :فأتيعاه فأخرج اليعا كتاب أيب عالّم ،فقلعا :مسعت هذا من أيب عالّم؟ قال :ال:

قلعا فمن رج مسعه من أيب عالّم ،قال :ال ،فقلعا حتدث غأحاديث مث هذه مل تسمعها من الرج  ،اال من رج
مسعها معه ،فقال :أتر رجالً جاء غصحيضة ادااة كتب أحاديث عن العيب ‘ مث هذه كذغاً هذا معىن احلكاية.
قال أغاغكر :كتب عين مسلم غن احلجاج هذه احلكاية.
(( :)48باب ذكر أخبار رويت عن عائشة ~):

يف إنكار رؤية العيب  تسليماً ،قب نزال املعية غالعيب  ،إى أه قبلتعا من الصحاغة االتاغعات االتاغعني امن
غعدهم إىل من شاهدنا من العلماء من أه عصرنا ،مل خيتلضاا امل يشكاا امل يرتاغاا أن مجيع املؤمعني يران خالقهم

يام القيامة عياناً ،اإمنا اختلف العلماء :ه رأ العيب .خالقه؟ (عز اج ) ،قب نزال املعية غالعيب  ،ال أهنم قد
اختلضاا يف رؤية املؤمعني خالقهم يام القيامة ،فتضهماا املسألتني ،ال تغالطاا فتصداا عن عااء السبي .

 :)323( -1حدثعا يعقاب غن إغراهيم الدارقي ،قال :ثعا اغن عليه قال :ثعا دااد غن أيب هعد ،عن
الشعيب ،عن مسراق ،قال:
"كعت متكئاً ععد عائشة –~ فقالت :يا أغا عائشة :ثالث من تكلم غااحدة معهن فقد أعظم على اهلل الضرية،

(قلت :اما هن؟ قالت :من زعم أن حممدا  رأ رغه فقد أعظم على اهلل الضرية) ،قال :اكعت متكئاً فجلست

فقلت :يا أم املؤمعني :انظريين اال تعجلني ،أمل يق اهلل :القد رآه غاألفق املبني ،القد رآه نزل ًة أخر ؟
فقالت (~) :أنا أال هذه األمة ،عأل عن هذا رعال اهلل  ،فقال (" :)جربي مل أره على صارته اليت خلق

عليها غري هاتني املرتني ،رأيته معهبطاً من السماء عاداً عظم خلقه ما غني السماء ااألرض ،فقالت :أا مل تسمع

أن اهلل يقال :ال تدركه األغصار اها يدرك األغصار اها اللطيف اخلبري قالت:أا مل تسمع أن اهلل يقال:اما

كان لبشر أن يكلمه اهلل إال احياً أا من اراء حجاب قرأت إىل قاله علي حكيم ،قالت :امن زعم أن حممداً
 كتم شيئاً من كتاب اهلل فقد أعظم على اهلل الضرية ،ااهلل (تعاىل) يقال :يا أيها الرعال غل؛ ما أنزل اهلل إليك
من رغك( ،اإن مل تضع فما غلغت) … قرأت إىل قاله …ااهلل يعصمك من العاس ،قالت :امن زعم أنه

خيرب العاس مبا يكان يف غد ،فقد أعظم على اهلل الضرية ،ااهلل (تعاىل) يقال :ال يعلم من يف السماات ااألرض
الغيب إال اهلل.
 :)324( -2حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا اغن أيب عدي ،اثعا حممد غن غشار ،اأغا ماعى ،قاال:
ثعا يزيد غن هاران ،قال :ثعا دااد غن أيب هعد ،اثعا أغا ماعى ،قال :ثعا عبد األعلى ،عن دااد( ،اهذا
حديث) اغن أيب عدي ،عن الشعيب ،عن مسراق ،قال( :كعا ععد عائشة ~ ،فقالت :يا أغا عائشة،

ثالث من قال ااحدة معهن فقد أعظم على اهلل الضرية :،من زعم أن حممداً رأ رغه ،قال :اكعت متكئاً
فجلست فقلت :أمهلين اال تعجلني ،قال قلت :أليس يقال اهلل :القد رآه غاألفق املبني-القد رآه نزل ًة

أخر  قالت :أنا أال هذه األمة ،عأل رعال اهلل  ععها ،قال :إمنا ىلك جربي مل أره يف صارته اليت
خلق (عليها) إال مرتني ،رآه معهبطاً من السماء ،اعاداً عظم خلقه ما غني السماء إىل األرض ،قالت:
أا مل تسمع اهلل يقال :ال تدركه األغصاراها يدرك األغصار اها اللطيف اخلبري اما كان لبشر أن

يكلمه اهلل إال احياً قرأت إىل قاله …علي حكيم قالت :امن زعم أن حممداً  يعلم ما يف غد فقد
أعظم على اهلل الضرية ،ااهلل يقال… :ال يعلم من يف السماات ااألرض الغيب إال اهلل امن زعم أن

حممداًكتم شيئاً مما أنزل عليه فقد أعظم على اهلل الضرية ،ااهلل يقال :يا أيها الرعال غل؛ ما أنزل إليك

من رغك.

زاد غعدار اأغا ماعى يف خرب عبد الاهاب ،قالت :لا كان حممد -كامتاً شيئاً مما أنزل اهلل إليه ،لكتم هذه اآلية

اإى تقال للذي أنعم اهلل عليه اأنعمت عليه أمسك عليك زاجك ااتق اهلل ،اختضي يف نضسك ما اهلل مبديه
اختشى العاس ….

 :)325( -3اثعا غعدار هبذه الزيادة ،قال :ثعا اغن أيب عدي ،عن دااد عن الشعيب ،قال :قالت عائشة ~ :لا

كان رعال اهلل  كامتاً شيئاً مما أنزل اهلل عليه لكتم هذه اآلية على أمته اإى تقال للذي أنعم اهلل عليه اأنعمت
عليه أمسك عليك زاجك … إىل قاله.… :فلما قلى زيداً معها اطراً زاجعاكها…اكان أمر اهلل مضعاالً.

قال لعا أغا ماعى يف خرب عبد األعلى غعد قراءته عليعا خرب عبدالاهاب عن عائشة ~ حناه.
اكذا قال لعا يف خرب يزيد غن هاران ،عن مسراق قال( :كعت ععد عائشة ~…) فذكر حناه.

فأما غعدار :فإنه قرأ عليعا حديث يزيد غتمامه ،ليس يف خرب يزيد ىكر هذه اآلية ،اال قاهلا( :لا كان العيب 

كامتاً…) ،إىل آخر احلديث ،فأحسب أن أغا ماعى إمنا أراد غقاله يف خرب يزيد غن هاران حناه إىل قاله :ما أنزل
إليك دان هذه الزيادة اليت أدرجها عبدالاهاب يف اخلرب متصالً ،اميز اغن أيب عدي غني هذه الزيادة اغني اخلرب
املتص  ،فرا هذه الزيادة عن دااد غن أيب هعد ،عن الشعيب ،عن عائشة ~ ،ليس يف هذه الزيادة ىكر مسراق.
 :)326( -4حديعا يانس غن عبد األعلى الصديف ،قال :ثعا اغن اهب ،قال :أخربين عمرا غن احلرث ،أن
عبداهلل غن ععيد حدثه أن دااد غن أيب هعد حدثه عن عامر الشعيب ،عن مسراق غن األجدع أنه مسع عائشة ~
تقال :أعظم الضرية على اهلل من قال :ثالثة ،من قال :إن حممداً رأ رغه ،اإن حممداًكتم شيئاً من الاحي ،اإن
حممداً يعلم ما يف غد ،قال :يا أم املؤمعني اما رآه؟ قالت :ال ،إمنا ىلك جربي  ،رآه مرتني يف صارته مرة غاألفق
األعلى ،امرًة عاداً أفق السماء.

 :)327( -5حدثعا هاران غن إعحاق اهلَْمداين ،قال :ثعا عبدة عن ععيد ،عن أيب معشر ،عن إغراهيم ،عن
مسراق ،قال :قالت عائشة ~ :ثالث من قال ااحدة معهن فقد أعظم على اهلل الضرية ،من زعم أنه يعلم ما يف
غد فقد أعظم على اهلل الضرية ،ااهلل يقال :اما تدري نضس ماىا تكسب غدا… ،امن زعم أن حممداًكتم

شيئاً من الاحي فقد أعظم على اهلل الضرية ،ااهلل (تعاىل) يقال :يا أيها الرعال غل؛ ما أنزل إليك من رغك

اآلية .امن زعم أن حممداً رأ رغه فقد أعظم على اهلل الضرية ،ااهلل يقال :ال تدركه األغصار ،اها يدرك األغصار
اها اللطيف اخلبري.

ااهلل يقال :اما كان لبشر أن يكلمه اهلل إال احياً أا من اراء حجاب فقال مسراق لعائشة :يا أم املؤمعني~ أا

مل يق  :القد رآه نزلةً أخر  اقال تعاىل :القد رآه غاألفق املبني فقالت عائشة –~" :أنا عألت رعال اهلل
عن ىلك ،فقال :رأيت جربي  ،نزل يف األفق ،على خلقه اهيئته ،أا خلقه اصارته عاداً ما غني األفق".

قال أغاغكر :هذه لضظة ،أحسب عائشة تكلمت هبا ،يف اقت غلب كانت لضظة أحسن معا يكان فيها دركاً
لبغيتها ،كان أمج هبا ،ليس حيسن يف اللضظ :أن يقال قائ  :أا قائلة فقد أعظم اغن عباس الضرية ،اأغا ىر،
اأنس غن مالك ،امجاعات من العاس الضرية على رهبم ،الكن قد يتكلم املرء ععد الغلب غاللضظة اليت يكان
غريها أحسن اأمج معها ،أكثر ما يف هذا أن عائشة ~ اأغا ىر ،ااغن عباس _ما ،اأنس غن مالك _ قد
اختلضاا :ه رأ العيب  رغه؟ فقالت عائشة –~ (مل ير العيب -رغه) ،اقال أغا ىر ااغن عباس _ما :قد رأ

العيب  رغه ،اقد أعلمت يف مااضع يف كتبعا أن العضي ال ياجب علماً ،ااإلثبات ها الذي ياجب العلم ،مل حتك

عائشة عن العيب أنه خربها أنه مل ير رغه-عز اج  ،-اإمنا تلت قاله (عز اج ) :ال تدركه األغصار اقاله:
اما كان لبشر أن يلكمه اهلل إال احيا… امن تدغر هاتني اآليتني اافق إلدراك الصااب ،علم أنه ليس يف
ااحدة من االيتني ما يستحق من قال :أن حممداً رأ رغه الرمي غالضرية على اهلل ،كيف غأن يقال( :قد أعظم
الضرية على اهلل؟).

ألن قاله :ال تدركه األغصار قد حيتلم معيعني :على مذهب من يثبت رؤية العيب  خالقه( ،عز اج ) ،قد حيتم

غأن يكان معىن قاله :ال تدركه األغصار على ما قال ترمجان القرآن :ملااله عكرمة ىاك ناره الذي ها ناره ،إىا
جتلى غعاره ال يدركه شيء.
ااملعىن الثاين :أي :ال تدركه األغصار أغصار العاس ،ألن األعم ااألظهر من لغة العرب أن األغصار إمنا يقع على
أغصار مجاعة ،ال أحسب غريبا جييئ من طريق اللغة أن يقال :لبصر امرئ ااحد أغصار ،اإمنا يقال لبصر امرئ
ااحد غصر ،اال مسععا غرغياً يقال :لعني امرئ ااحد غصرين ،فكيف أغصار.

الا قلعا إن اإلغصار تر رغعا يف الدنيا لكعا قد قلعا الباط االبهتان فأما من قال :أن العيب  قد رأ رغه دان

عائر اخللق ،فلم يق  :إن اإلغصار قد رأت رهبا يف الدنيا ،فكيف يكان-يا ىا احلجا من يثبت أن العيب  قد

رأ رغه دان عائر اخللق مثبتاً أن األغصار قد رأت رهبا ،فتضهماا يا ىا احلجا هذه العكتة تعلماا أن اغن عباس

_ما اأغا ىر اأنس غن مالك امن اافقهم مل يعظاا الضرية على اهلل ،اال خالضاا حرفاً من كتاب اهلل يف هذه
املسألة.
فأما ىكرها :اما كان لبشر أن يكلم اهلل إال احياً أا من اراء حجاب…فلم يق أغا ىر ااغن عباس _ما اأنس
غن مالك اال ااحد معهم اال أحد ممن يثبت رؤية العيب  خالقه –عز اج أن اهلل كلمه يف ىلك الاقت الذي

كان ير رغه فيه ،فيلزم أن يقال :قد خالضتهم هذه اآلية ،امن قال :أن العيب  قد رأ رغه ،مل خيالف قاله
تعاىل :اما كان لبشر أن يكلمه اهلل إال احياً أا من اراء حجاب ،اإمنا يكان خمالضاً هلذه اآلية من يقال :رأ

العيب  رغه فكلمه اهلل يف ىلك الاقت( ،ا) اغن عمر مع جاللته اعلمه اارعه افقهه اماضعه من اإلعالم االعلم
يلتمس علم هذه املسألة من ترمجان القرآن اغن عم العيب  يرع إليه ليسأله ،ه رأ العيب  رغه؟ ،علماً معه

مبعرفة اغن عباس هبذه املسألة يقتبس هذا معه.

فقد ثبت عن اغن عباس إثباته أن العيب  قد رأ رغه ،اغيقني يعلم ك عالم أن هذا من اجلعس الذي ال يدرك
غالعقال ،ااآلراء ااجلعان االظعان ،اال يدرك مث هذا العلم إال من طريق العباة ،أما غكتاب أا غقال نيب
مصطضى ،اال أظن أحداً من أه العلم يتاهم أن اغن عباس قال :رأ العيب  رغه غرأي اظن ،ال اال أغا ىر ،ال
اال أنس غن مالك ،نقال :كما قال معمر غن راشد ملا ىكر اختالف عائشة ~ ااغن عباس _ما يف هذه املسألة:
(ما اختالف عائشة ععدنا أعلم من اغن عباس ،نقال :عائشة الصديقة غعت الصديق ،حبيبة حبيب اهلل عاملة

فقيهة كذلك اغن عباس_ ،ما ،اغن عم العيب  ،قد دعا العيب  له أن يرزق احلكمة ،االعلم ،اهذا املعين من

الدعاء اها املسمى غرتمجان القرآن ،امن كان الضاراق _ يسأله عن غعض معاين القرآن ،فيقب معه ،اإن خالضه
غريه ،ممن ها أكرب ععاً معه ،اأقدم صحبةً للعيب  ،اإىا اختلضا فمحال أن يقال قد أعظم اغن عباس الضرية على
اهلل ،ألنه قد أثبت شيئاً ،نضته عائشة ~ ،االعلماء ال يطلقان هذه اللضظة اإن غلط غعض العلماء يف معىن آية

من كتاب اهلل أا خالف ععة أا عععاً من ععن العيب  مل تبل؛ املرء تلك السعن فكيف جياز أن يقال أعظم الضرية
على اهلل من يثبت شيئاً مل يعضه كتاب اال ععة فتضهماا هذا ،ال تغالطاا.

(ذكر حكاية معمر :سمعت عمي يحكيه عن عبد الرزاق ،عن معمر في خبر ليس إسناده من شرطنا).
 :)328( -6حدثين عمي ،قال :ثعا عبد الرزاق قال :أخربنا اغن عييعة عن جمالد غن ععيد ،عن الشعيب ،عن
عبداهلل غن احلارث ،قال اجتمع اغن عباس اكعب ،فقال اغن عباس :إنا غعا هاشم ،نزعم أا نقال :أن حممداً رأ
رغه مرتني ،قال :فكرب كعب حىت جااغته اجلبال ،فقال( :أن اهلل قسم رؤيته اكالمه غني حممد اماعى ،صلى اهلل
عليهما اعلم ،فرآه حممد  غقلبه ،اكلمه ماعى).
قال جمالد :قال الشعيب :فأخربين مسراق ،أنه قال لعائشة :أي أمتاه ه رأ حممد رغه قط؟ قالت :إنك تقال
قاالً ،أنه ليقف معه شعري ،قال :قلت رايداً قال :فقرأت عليها :االعجم إىا ها … .إىل قاله… قاب قاعني

أا أدىن قالت :أين يذهب غك؟ إمنا رأ جربي  يف صارته ،من حدثك أن حممداً رأ رغه فقد كذب ،امن
حدثك أنه يعلم اخلمس من الغيب قد كذب ،إن اهلل ععده علم الساعة … إىل آخر السارة.
قال عبد الرزاق :فذكرت هذا احلديث ملعمر ،فقال :ما عائشة ععدنا غأعلم من اغن عباس.
قال أغاغكر :لا كعت ممن اعتح االحتجاج خبالف أصلي ،ااحتججت مبث جمالد ،الحتججت أن غين هاشم

قاطبة ،قد خالضاا عائشة ~ ،يف هذه املسألة ،اأهنم مجيعاً كاناا (يثبتان أن العيب  قد رأ رغه ،مرتني).

فاتضاق غين هاشم ععد من جييز االحتجاج مبث جمالد أاىل من انضراد عائشة غقال مل يتاغعها صحايب ،يعلم ،اال

امرأة من نساء العيب  ،اال من التاغعات ،اقد كعت قدمياً أقال :لا أن عائشة حكت عن العيب  ما كانت تعتقد

يف هذه املسألة أن العيب مل ير رغه (ج اعال) اإن العيب -أعلمهما ىلك ،اىكر اغن عباس _ما اأنس غن

مالك اأغا ىر عن العيب  أنه رأ رغه ،لعلم ك عامل يضهم هذه الصعاعة أن الااجب من طريق العلم االضقه قبال
قال من را عن العيب  أنه رأ رغه ،إى غري جائز أن تكان عائشة مسعت العيب  يقال :مل أر ريب قب أن ير

رغه( ،عز اج ) ،مث مسع غريها أن العيب  خيرب أنه قد رأ رغه ،غعد رؤيته رغه ،فيكان الااجب من طريق العلم
قبال خرب من أخرب أن العيب  رأ رغه؛ اقد غيعت هذا اجلعس يف املسألة اليت أمليتها يف ىكر غسم اهلل الرمحن
الرحيم.
(( :)49باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل):

غال صضة تصف ضحكه ،ج ثعاؤه ،ال اال يشبّه ضحكه غلحك املخلاقني ،اضحكهم كذلك ،غ نؤمن غأنه

يلحك ،كما أعلم العيب  ،انسكت عن صضة ضحكه ج اعال ،إى اهلل (عز اج ) اعتأثر غصضة ضحكه ،مل
يطلععا على ىلك ،فعحن قائلان مبا قال العيب  ،مصدقان غذلك ،غقلاغعا معصتان عما مل يبني لعا ،مما اعتأثر اهلل
غعلمه.
 :)329( -1حدثعا احلسن غن حممد الزعضراين ،ااحلسني غن عيسى البسطامي قاال :ثعا يزيد غن هاران ،قال :ثعا
محاد غن علمة ،عن ثاغت البعاين ،عن أنس غن مالك ،عن عبداهلل غن مسعاد ،عن العيب ،-قال" :إن آخر من
يدخ اجلعة لرج ميشى على الصراط ،فيعكب مرة ،اميشي مرةً".
فذكر احلديث غطاله ،اقاال يف آخر اخلرب" :فيقال رغعا تبارك اتعاىل ما يصرين معك ،أي عبدي ،أيرضيك أن
أعطيك من اجلعة مث الدنيا امثلها معها؟ قال :فيقال :أهتزأ يب ،اأنت رب العزة ،قال :فلحك عبد اهلل حىت
غدت نااجذه ،مث قال :إال تسألاين مل ضحكت؟ قالاا :مل ضحكت؟ قال :للحك رعال اهلل  مث قال لعا

رعال اهلل  :إال تسألاين مل ضحكت؟ قالاا :مل ضحكت يا رعال اهلل؟ قال :للحك الرب تبارك اتعاىل ،حني
قال أهتزأ يب اأنت رب العزة".

 :)330( -2حدثعا حممد غت حيىي ،قال :ثعا أغا اليمان ،قال :ثعا شعيب عن الزهري ،قال :أخربين ععيد غن
املسيب ،اعطاء غن يزيد الليثي أن أغا هريرة _ أخربمها أن العاس قالاا :للعيب  :ه نر رغعا يام القيامة؟ فذكر
احلديث غطاله ،قال( :ايبقى رج غني اجلعة االعار ،اها آخر أه اجلعة دخاالً (اجلعة) مقب غاجهه على العار،

فيقال :يا رب :اصرف اجهي عن العار فإنه قد قشبين رحيها اأحرقين ىكاؤها ،فيقال اهلل-عز اج  :فه عسيت
أن فعلت ىلك غك أن تسأل غري ىلك ،فيقال :ال اعزتك ،فيعطى رغه ما شاء من عهد اميثاق ،فيصرف (اهلل)
اجهه عن العار".
فذكر احلديث اقال( :فيقال :أا لست أعطيت العهاد ااملااثيق أن ال تسأل غري الذي أعطيت؟ ،فيقال :يا رب
ال جتعلين أشقى خلقك ،فيلحك اهلل (عز اج ) معه) .مث ىكر غاقي احلديث.
 :).....( -3حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عبد الرزاق ،قال :أخربنا معمر ،عن الزهري ،عن عطاء غن يزيد
الليثي ،عن أيب هريرة _.
 :).......( -4ثعا حممد قال :ثعا عليمان غن دااد اهلامشي ،قال :ثعا إغراهيم –اها اغن ععد عن اغن شهاب،
عن عطاء غن يزيد ،أن أغا هريرة أخربه.
قال حممد غن حيىي :اعاق مجيع األحاديث هبذا اخلرب غري أهنما رمبا اختلضا يف اللضظ االشيء ،ااملعىن ااحد.
قال أغاغكر :هذا اخلرب عن أيب هريرة _ اأيب ععيد مجيعاً ،ألن يف اخلرب أن أغا ععيد قال أليب هريرة :أشهد أن

العيب  قد قال ،قال اهلل :ىلك لك ،اعشرة أمثاله.

فهذه املقاله تثبت أن أغا ععيد قد حضظ هذا اخلرب عن العيب على ما رااه أغا هريرة _ ،إال أنه حضظ هذه
الزيادة :قاله (ىلك لك اعشرة أمثاله) ،اأغا هريرة إمنا حضظ (ىلك لك امثله معك) ،اهذه اللضظة اليت ىكرها أغا
هريرة امثله معه ال تلاد اللضظة اليت ىكرها أغا ععيد ،اهذا من اجلعس الذي ىكرته يف كتأيب –عاداً اغدءاً أن
العرب قد تذكر العدد للشيء ىي األجزاء االشعب ،ال تريد نضياً ملا زاد على ىلك العدد ،اهذا مضهام يف لغة

العرب.
لا أن مقراً قال آلخر" :لك ععدي درهم معه درهم ،مث قال غعد هذه املقالة لك ععدي درهم معه عشرة دراهم،
مل تكن الكلمة الثانية تكذيباً لعضسه ،للكلمة األاىل ،ألن من كان معه عشرة دراهم ،فمعه درهم من العشرة

دراهم ،ازيادة تسعة دراهم على الدرهم ،اإمنا يكان التكذيب :لا قال يف االغتداء( :لك ععدي درهم أكثر معه،
أا قال يف االغتداء) ليس لك ععدي أكثر من درمهني ،مث قال :لك ععدي عشرة دراهم ،كان غقاله الثاين مكذغاً
لعضسه يف الكلمة األاىل ،ال شك اال امرتاء امن كان له أرغع نساة (فقال خماطب ملخاطبه يل امرأة معها أخر ،
مث قال له أا لغريه يل أرغع نساة) مل تكن كلمته اآلخرة تكذيباً معه نضسه للكلمة األاىل.

هذا غاب يضهمه من يضهم العلم االضقه ،اإمنا ىكرت هذا البيان ألن أه الزي؛ االبدع ال يزالان يطععان يف
األخبار الختالف ألضاظها.
قال أغاغكر :قد غيعت معىن هاتني اللضظتني ،يف ماضع آخر ،علمت أن العيب  قال يف االغتداء :إن اهلل (عز
اج ) يقال له( :أترضى أن أعطيك مث الدنيا امثلها معها) ،مث زاد غعد ىلك حىت غل؛ أن قال( :لك مث الدنيا
اعشرة أمثاهلا).
 :)331( -5حدثعا حممد غن إمساعي غن مسرة األمحسي ،قال :ثعا اكيع عن عضيان ،عن أيب الزناد ،عن

األعرج ،عن أيب هريرة _ ،عن العيب  ،قال" :إن اهلل (عز اج ) يلحك إىل رجلني يقت أحدمها اآلخر ،كالمها
داخ اجلعة ،يقات هذا يف عبي اهلل ،فيستشهد ،مث يتاب اهلل على قاتله ،فيسلم ،فيقات يف اهلل فيستشهد".

 :)......( -6اأخربين حممد غن عبداهلل غن عبد احلكم ،أن اغن اهب أخربه ،قال :أخربين مالك ،عن أيب الزناد،
عن األعرج ،عن أيب هريرة _ عن رعال اهلل … غذلك.

 :)332( -7حدثعا غعدار ،قال :ثعا مؤم  ،اثعا أغا ماعى ،عن مؤم  ،قال :ثعا عضيان ،قال :ثعا أغا الزناد،

عن عبدالرمحن األعرج ،عن أيب هريرة _ ،قال :قال رعال اهلل :
"ضحك رغعا من رجلني ،قت أحدمها صاحبه ،اكالمها يف اجلعة".

اقال غعدار :عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة _ ،عن العيب " :يلحك اهلل (عز اج ) ،من رجلني يقت
أحدمها صاحبه ،يدخالن اجلعة".
 :)333( -8حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا أغا املغرية ،قال :ثعا عبدالرمحن غن يزيد ،قال :حدثين الزهري ،عن
ععيد غن املسيب عن أيب هريرة _ ،عن العيب  قال:

"ضحك اهلل من رجلني :قت أحدمها صاحبه ،مث دخلاا اجلعة مجيعاً" ،قال :عئ الزهري عن تضسري هذا ،قال:
مشرك قت مسلماً مث أعلم ،فمات فدخ اجلعة.
 :)334( -9حدثعا عبدالرمحن غن غشر غن احلكم ،قال :ثعا عبد الرزاق ،قال :ثعا معمر ،عن مهام غن معبه،

قال :هذا ما حدثعا غه أغا هريرة ،قال :قال رعال اهلل":يلحك اهلل لرجلني ،أحدمها يقت اآلخر ،كالمها يدخ

اجلعة ،قالاا :اكيف يا رعال اهلل؟ قال :يقت هذا فيلج اجلعة ،مث يتاب اهلل على اآلخر ،فيهديه إىل اإلعالم ،مث
جياهد يف عبي اهلل ،فيستشهد".

 :)335( -10حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عبد الرزاق مبثله ،غري أنه قال :مسعت أغا هريرة _ اقال :قالاا:
اكيف ىلك يا رعال اهلل؟".
 :)336( -11حدثعا عيسى غن أيب حرب ،قال :ثعا حيىي ،يعين اغن غكري قال :ثعا غشر اغن احلسني –اها أغا
حممد األصبهاين قال :ثعا الزغري غن عدي ،عن أنس غن مالك ،قال :قال رعال اهلل  أحسبه قال" :يعجب أا

يلحك تبارك اتعاىل من رجلني يقت أحدمها اآلخر ،كالمها يدخ اجلعة ،يقت هذا ،هذا ،فيلج اجلعة ،مث يتاب
اهلل على اآلخر ،فيهديه لإلعالم".
قال أغاغكر" :خرجت هذا الباب يف كتاب (اجلهاد)".
 :)337( -12حدثعا ماعى غن خاقان ،غغداد  ،قال :ثعا علم غن عامل البلخي ،عن خارجة غن مصعب،

عن زيد غن أعلم ،عن عطاء غن يسار ،عن عائشة ~ قالت( :قال رعال اهلل":إن اهلل (عز اج ) ليلحك من

إياعة العباد اقعاطهم ،اقرغه معهم ،قلت :يا رعال اهلل :غأيب أنت اأمي ،أا يلحك رغعا؟ قال :أي ،االذي
نضسي غيده ،إنه ليلحك ،قال :فقلت :إىا ال يعدمعا معه خرياً إىا ضحك".
 :)338( -13ارا عبيداهلل غن عبد اجمليد ،قال :ثعا فَـ ْرقد غن احلجاج ،قال مسعت عقبة –اها اغن أيب

احلسعاء قال :مسعت أغا هريرة يقال :قال رعال اهلل " :إىا مجع اهلل األاىل ااألخر  ،يام القيامة ،جاء الرب

تبارك اتعاىل إىل املؤمعني ،فاقف عليهم املؤمعان على كام ،فقالاا :لعقبة ما الكام؟ قال :املكان املرتضع ،فيقال:
ه تعرفان رغكم؟ فيقالان :نإ عرفعا نضسه عرفعاه ،مث يقال هلم الثانية ،فيلحك يف اجاههم فيخرجان له
عجداً".
 :)....( -14حدثعا عمرا غن علي ،قال :ثعا عبيداهلل غن عبداجمليد.
 :)339( -15ارا محاد غن علمة ،قال :ثعا علي غن زيد ،عن عمارة القرشي ،عن أيب غردة غن أيب ماعى،
عن أغيه ،قال :قال رعال اهلل " :يتجلى لعا رغعا (عز اج ) ،يام القيامة ضاحكاً".
حدثعاه حممد غن حيىي ،قال :ثعا عليمان غن حرب ،عن محاد عن علمة.

 :)340( -16اثعا حممد ،قال :ثعا عضان غن مسلم ،قال :ثعا محاد غن علمة ،قال :حدثعا علي غن زيد ،عن
عمارة القرشي ،قال :افدنا إىل عمر غن عبدالعزيز افيعا أغا غردة ،فذكر قصة فيها غعض الطال.

اىكر أن أغا غردة قال :قال :حدثين أيب عن العيب  قال" :جيمع اهلل األمم يام القيامة ،يف صعيد ااحد".

فذكر حديثاً يف ىكر غعض أعباب يام القيامة ،قال :فيتجلى هلم رغعا ضاحكاً ،فيقال :أغشراا معاشر املسلمني
إنه ليس معكم أحد ،إال جعلت مكانه يف العار يهادياً أا نصرانياً".
 :)341( -17حدثعا إغراهيم غن حممد احلليب ،قال :ثعا عبداهلل غن دااد أغا عبدالرمحن عن إمساعي غن عبد
امللك ،عن علي غن رغيعة قال" :أردفين علي –رضاان اهلل عليه خلضه مث خرج إىل ظهر الكافة ،مث رفع رأعه إىل
السماء ،فقال :ال إله إال أنت عبحانك إين كعت من الظاملني ،فاغضر يل ،مث التضت إيل فلحك ،فقال :أال
تسألين مم ضحكت؟ قال :قلت :ممن ضحكت يا أمري املؤمعني؟ قال :أردفين رعال اهلل  خلضه ،مث خرج يب إىل
حرة املديعة مث رفع رأعه إىل السماء فقال :ال إله إال أنت عبحانك إين كعت من الظاملني فاغضر يل ،مث التضت إيل
فلحك ،فقال :أال تسألين مم ضحكت؟ قال :قلت :مم ضحكت يا رعال اهلل؟ قال :ضحكت من ضحك
ريب ،اتعجبه من عبده أنه يعلم أنه ال يغضر الذناب غريه".
قال أغاغكر :قد أمليت غعض طرق هذا اخلرب يف الدعاء ععد الركاب ،يف كتاب املعاعك ،أا كتاب اجلهاد
 :)342( -18ارا إمساعي غن أيب خالد ،عن إعحاق غن راشد ،عن امرأة من األنصار يقال هلا ،أمساء غعت
يزيد غن السكن ،قالت :ملا مات ععد غن معاى ،صاحت أمه ،فقال هلا رعال اهلل " :أال يرقأ دمعك ،ايذهب

خزنك ،فإن اغعك أال من ضحك اهلل إليه ااهتز معه العرش".
حدثعاه حممد غن غشار ،احيىي غن حكيم قال غعدار :ثعا يزيد ،قال :أخربنا إمساعي غن أيب خالد ،اقال حيىي :ثعا
يزيد غن هاران ،قال إمساعي غن أيب خالد.
قال أغاغكر :لست أعرف إعحاق غن راشد هذا ،اال أظعه اجلزري ،أخا الععمان غن راشد.
 :)343( -19حدثعا يانس غن عبد األعلى ،قال :ثعا اغن اهب قال :حدثين اغن هليعة اعبدالرمحن غن شريح،
احيىي غن أياب ،عن عبيداهلل غن املغريه السبائي ،عن أيب فراس ،عن عبداهلل غن عمرا ،قال :يلحك اهلل إىل
صاحب البحر ،ثالث مرات ،حني يركبه ايتخلى من أهله اماله احني مييد ،احني ير إيل أما شاكراً اإما
كضاراً".
قال أغاغك ر :قد كعت أعلمت قب هذا الباب :أن العلماء مل خيتلضاا أن املؤمعني يران خالقهم يام القيامة ،ج
رغعا اعز ،اإن العيب أفل املؤمعني ،ير خالقه ،ج اعز ،يام القيامة ،اإمنا اختلضاا ه رأ العيب –’ رغه( ،عز
اج ) ،قب نزال املعية غالعيب اأعطاين غعض أصحايب كتاغاً معذ أيام معساغاً إىل غعض اجلهمية رأيت يف ىلك

الكتاب عن حممد غن جاغر عن أيب إعحاق عن هبرية غن يرمي ،عن اغن مسعاد قال( :من زعم أن اهلل ير جهره
فقد أشرك ،امن زعم أن ماعى عأل رغه أن يراه جهرة فقد أشرك).

ااحتج اجلهمي هبذا اخلربّ ،ادعى :أن اهلل (تعاىل) ال ير  ،اإن العيب ال ير رغه يام القيامة ،اال املؤمعان اهذا
اخلرب كذب ماضاع ،غاط  ،اضعه غعض اجلهمية ،اععدنا حبمد اهلل انعمته خربان ،غإععادين متصلني عن اغن

مسعاد ،خالف هذا اخلرب املاضاع يف خرب أيب عبيدة ،عن مسراق ،عن عبداهلل غن مسعاد ،قال" :جيمع اهلل
العاس يام القيامة ،فيعادي معاد :يا أيها العاس ،أمل ترضاا من رغكم الذي خلقكم اصاركم ارزقكم أن يايل ك
إنسان ما كان يعبد يف الدنيا ،ايتاىل؟
أليس ىلك عدل من رغكم؟ قالاا :غلى ،قال :فليعطلق ك إنسان معكم إىل ما كان يتاىل يف الدنيا ،قال :ميث هلم
ما كاناا يعبدان يف الدنيا ،قال :ميث ملن كان يعبد عيسى شيطان عيسى ،اميث ملن كان يعبد عزيزاً شيطان عزيز،
حىت ميث هلم الشجرة االعاد ،ااحلجر ايبقى أه اإلعالم جثاماً ،فيقال هلم :ما لكم ال تعطلقان كما انطلق
العاس؟
فيقالان :إن لعا رغاً ما رأيعاه (غعد ،قال :فيقال :مب تعرفان رغكم ،أن رأيتماه؟ قالاا :غيععا اغيعه عالمة ،أن رأيعاه)
عرفعاه ،قال اما هي؟ قال :فيكشف عن عاق ،قال :فيخر ك من كان لظهره طبق عاجداً ،ايبقى قام ظهارهم

كصياصي البقر".

احلديث غطاله ،ايف اخلرب :أن اغن مسعاد قال :مسعت رعال اهلل  حيدث مراراً ،فلما غل؛ هذا املكان من

احلديث ما ىكر ماضعاً من احلديث (إال ضحك).

 :)344( -20حدثعاه ياعف غن ماعى ،قال :ثعا مالك غن إمساعي البصري ،قال :ثعا عبدالسالم غن حرب،
قال :ثعا يزيد غن عبدالرمحن أغا خالد الداآلين ،قال :ثعا املعهال غن عمرا ،عن أيب عبيدة مسراق ،عن عبداهلل غن
مسعاد ،فذكر احلديث غطاله.
ايف خرب علمة غن كهي  ،عن أيب الزعراء ،عن عبداهلل غن مسعاد ،يف احلديث الطاي  ،قال" :مث يتمث اهلل (عز
اج ) للخلق فيقال :من تعبدان؟
اىكر غعض احلديث ،اقال :حىت يبقى املسلمان ،فيقال :من تعبدان؟ فيقالان :نعبداهلل ال نشرك غه شيئاً،
فيقال :ه تعرفان رغكم؟ فيقالان :عبحانه إىا اعرتف لعا عرفعاه ،فععد ىلك يكشف عن عاق ،فال يبقى مؤمن
خر هلل عاجداً".
اال مؤمعه إال ّ
علي من كتأيب ،قال :ثعا عضيان ،قال :ثعا
 :)345( -21حدثعاه حممد غن غشار غعدار ،قال :ثعا حيىي ،اقرأه ّ
علمة اها اغن كهي .
(ا) حدثعا البسطامي ،قال :ثعا أغا نعيم ،قال :ثعا عضيان ،احلديث غطاله.
قال أغاغكر :هذا اخلرب ،اخرب مسراق عن اغن مسعاد :يصرحان أن اغن مسعاد كان يقر أن املسلمني يران
خالقهم (عز اج ) ،يام القيامة ،إىا كشف عن عاق ،اإن املؤمعني خيران هلل عجداً ،إىا رأاه يف ىلك الاقت،
فكيف يكضر من يقال مبا ها ععده حق اصدق اعدل.

الا ثبت هذا اخلرب عن اغن مسعاد لكان للخرب ععدنا معىن "صحيحاً" ال كما تامهه اجلهمي ،عليه لعائن اهلل،
احنن نقال( :أن من زعم أن اهلل ير جهرة يف الدنيا ،فقد كذب ،اافرت  ،ألن ما ير جهرًة يراه ك غصري ،ال
حجاب غيعه اغيعه .اإمنا عأل قام ماعى ماعى ،أن يريهم اهلل جهرة ،فأما ماعى فإمنا عأل على لضظ الكتاب

قال رب أرين أنظر إليك ،قال لن تراين… امل يق  :أرين أنظر إليك جهرًة ،ألن الرؤية جهرًة ،هي الرؤية اليت

يراه ك من كان غصره مث غصر العاظر إىل الشيء ،ااهلل (عز اج ) حيتجب عن أغصار أه الدنيا ،يف الدنيا ،ال

ير أحد رغه يف الدنيا جهرًة ،اقد أعلمعا قب معىن قاله :ال تدركه األغصار اأنه جائز أن يكان العيب 

خمصاصاً غرؤية خالقه ،اها يف السماء الساغعة ،ال أن العيب رأ رغه اها يف الدنيا ،اقد أعلمت غه قب أن
العلماء مل خيتلضاا أن مجيع املؤمعني يران خالقهم (يف اآلخرة ال يف الدنيا ،امن أنكر رؤية املؤمعني خالقهم) يام
املعاد ،فليساا مبؤمعني ،ععد املؤمعني ،غ هم أعاأ حاالً يف الدنيا –ععد العلماء من اليهاد االعصار ااجملاس،
كما قال اغن املبارك( :حنن حنكي كالم إليهاد االعصار  ،اال نقدر أن حنكي كالم اجلهمية).
 :)346( -22حدثعا علي غن عبدالرمحن غن املغريه البصري ،قال :ثعا خلف غن هشام البزار ،قال :ثعا أغا

شهاب ،عن أيب خالد ،عن قيس غن أيب حازم ،عن جرير غن عبداهلل ،قال :قال رعال اهلل " :إنك تعايعان اهلل

(عز اج ) يام القيامة عياناً".
(( :)50بابا ذكر أبواب شفاعة النبي ‘):
اليت قد خص هبا دان األنبياء عااه ،صلاات اهلل عليهم ألمته ،اشضاعة العيب ( دان غريه من األنبياء صلاات
اهلل عليهم) ،اشضاعة غعض أمته لبعض أمته ،ممن قد أاغقتهم خطاياهم ،اىناهبم فأدخلاا العار ،ليخرجاا معها،
غعد ما قد عذغاا فيها ،غقدر ىناهبم ،اخطاياهم اليت ال يغضرها هلم ،امل يتجااز هلم ععها ،غضلله (اجاده .غاهلل)
نتعاى من العار.
(( :)51باب :ذكر الشفاعة التي خص اهلل بها النبي ‘):
دان غريه من األنبياء صلى اهلل عليهم ،اهي الشضاعة األاىل اليت يشضع هبا ألمته ،ليخلصهم اهلل من املاقف الذي
قد مجعاا فيه ،يام القيامة ،مع األاىل ،اقد دنت الشمس معهم ،فآىهتم اأصاهبم من الغم االكرب ماال يطيقان،
اال حيتملان .هذه الشضاعة هي عا الشضاعة اليت يشضع العيب  غعد ،إلخراج من قد أدخ العار من أمته ،مبا

قد ارتكباا من الذناب ،ااخلطايا يف الدنيا ،اليت مل يشأ اهلل أن يعضا ععها ايغضر هلم ،تضليالً اكرماً اجاداً ،اما
ىكر من خصاصية اهلل نبيه حممداً غالعظر إليه (عز اج ) ععد الشضاعة داخ يف هذا الباب.

 :).......( -1حدثعا أغا قدامة عبيداهلل غن ععيد ،ايعقاب غن إغراهيم الدارقي اعبدالرمحن غن غشر
غن احلكم ،قالاا :ثعا حيىي غن ععيد قال :ثعا أغا حيان ،قال :حدثين أغا زرعة غن عمرا غن جرير ،عن
أيب هريرة _.
 :).....( -2اثعا علي غن املعذر ،قال :ثعا اغن فلي  ،ثعا أغا حيان التميمي ،عن أيب زرعة ،عن أيب هريرة _.
 :)347( -3اثعا عبدة غن عبداهلل اخلزاعي ،قال :ثعا اغن فلي  ،قال :ثعا أغا حيان التميمي ،عن أيب زرعة،
عن أيب هريرة _ قال" :أييتَ العيب  غلحم ،فدفع إليه الذراع ،اكان يعجبه ،فعهش معه هنش ًة ،مث قال :أنا عيد
العاس يام القيامة ،اه تدران مل ىلك؟ جيمع اهلل يام القيامة األالني ااآلخرين يف صعيد ااحد ،فيسمعهم
الداعي ،ايعضدهم البصر ،اتدناا الشمس فيبل؛ العاس من الكرب االغم ما ال يطيقان اال حيتملان ،فيقال غعض
العاس لبعض :إال تران ما أنتم فيه؟ إال تران ما قد غلغكم إال تعظران من يشضع إىل رغكم.
فيقال غعض العاس لبعض :أغاكم آدم ‘ فيأتان آدم ،فيقالان :يا آدم أنت أغا البشر ،خلقك اهلل غيده ،انضخ فيه
من راحه ،اأمر املالئكة فسجداا لك ،اشضع لعا إىل رغك ،إال تر ما حنن فيه ،إال تر ما قد غلغعا؟
فيقال هلم :أن ريب قد غلب اليام غلباً مل يغلب قبله مثله الن يغلب غعده مثله ،اإنه هناين عن الشجرة،
فعصيته ،نضسي نضسي ،اىهباا إىل غريي ،اىهباا إىل ناح ،فيأتان ناحاً ،فيقالان يا ناح ،أنت أال الرع إىل أه

األرض ،امساك اهلل عبداً شكاراًن اشضع لعا إىل رغك ،إال تر إىل ما حنن فيه ،إال تر إىل ما قد غلغعا؟
فيقال هلم :أن ريب قد غلب اليام غلباً مل يغلب مثله (الن يغلب غعده مثله) ،اإنه كانت يل دعاة دعات
هبا على قامي ،اىهباا إىل غريي ،اىهباا إىل إغراهيم (فيأتان إغراهيم) فيقالان يا إغراهيم :أنت نيب اهلل ،اخليله من

أه األرض ،اشضع لعا إىل رغك ،أال تر ما حنن فيه ،إال تر ما قد غلغعا؟ فيقال هلم إغراهيم( :أن ريب قد
غلب اليام غلباً مل يغلب قبله مثله الن يغلب غعده مثله ،اىكر كذغاته ،نضسي نضسي ،اىهباا إىل غريي،
اىهباا إىل ماعى ،فيأتان ماعى فيقالان :يا ماعى :أنت رعال اهلل ،فللك غرعاالته ،اغتكليمه على العاس،
فاشضع لعا إىل رغك ،إال تر ما حنن فيه ،إال تر ما قد غلغعا؟
فيقال هلم ماعى :إن ريب قد غلب اليام غلباً مل يغلب قبله مثله الن يغلب غعده مثله ،اإين قتلت نضساً،
اىهباا إىل غريي ،اىهباا إىل عيسى غن مرمي ،فيأتان عيسى غن مرمي ،فيقالان :يا عيسى :أنت رعال اهلل ،اكلمت
العاس يف املهد ،اكلمة معه ألقاها إىل مرمي اراح معه ،اشضع لعا إىل رب ،أال تر ما حنن فيه؟ إال تر ما قد غلغعا،
فيقال هلم عيسى :أن ريب قد غلب اليام غلباً مل يغلب قبله مثله ،الن يغلب غعده مثله ،امل يذكر له ىنباً،
نضسي نضسي ،اىهباا إىل غريي ،اىهباا إىل حممد  فيأتاين ،فيقالان :يا حممد أنت رعال اهلل اخامت العبيني ،اقد
غضر اهلل لك ما تقدم من ىنبك اما تأخر ،اشضع لعا إىل رغك ،أال تر ما حنن فيه؟ إال تر ما قد غلغعا فأنطلق
علي ايهمين من حمامده ،احسن الثعاء عليه ،شيئاً مل يضتحه
فآيت حتت العرش ،فأقع عاجداً لريب ،مث يضتح اهلل ّ

ألحد قبلي ،مث قال :يا حممد :ارفع رأعك ،اع تعط ،ااشضع تشضع ،فأرفع رأعي ،فأقال رب :أميت ،أميت أميت،
ثالث مرات ،فيقال :يا حممد أدخ اجلعة من أمتك من ال حساب عليه ،من الباب األمين ،من أغاب اجلعة ،اهم
شركاء العاس فيما عا ىلك من األغااب ،قال :االذي نضسي غيده :أن ما غني املصراعني من مصاريع اجلعة كما
غني مكة اهجر أا كما غني مكة اغصر ".
هذا لضظ حديث عبدالرمحن غن غشر.
( 52باب :ذكر الدليل أن هذه الشفاعة التي وصفنا أنها أول الشفاعات هي التي يشفع بها النبي-
ليقضي اهلل بين الخلق فعندها يأمره اهلل (عز وجل) أن يدخل من ال حساب عليه من أمته الجنة من الباب
األيمن ،فهو أول الناس دخوالً الجنة من المؤمنين).

 :)348( -1حدثعا حممد غن عبداهلل غن عبداحلكم ،قال :حدثين أيب اشعيب عن الليث.
 :)349( -2احدثعا يانس غن عبداألعلى ،قال :ثعا حيىي-يعين اغن عبداهلل غن غكري قال :حدثين الليث ،عن
غن أيب عبيداهلل غن أيب جعضر قال :مسعت محزة غن عبداهلل يقال :مسعت عبداهلل غن عمر يقال :قال رعال اهلل
"ما يزال الرج يسأل العاس حىت يأيت يام القيامة اليس يف اجهه مزعة حلم ،اقال :أن الشمس تدنا ،حىت يبل؛
العرق نصف األىن ،فبيعما هم كذلك اعتغاثاا غآدم’ فيقال :لست غصاحب ىلك ،مث مباعى فيقال كذلك ،مث

مبحمد -فيشضع ليقلى غني اخللق ،فيمشي حىت يأخذ حبلقة اجلعة ،يبعثه اهلل مقاماً حمماداً حيمده أه اجلمع

كلهم".
هذا حديث يانس.

 :)350( -3حدثعا أغا زرعة ،عبيداهلل غن عبدالكرمي ،قال ثعا ععيد غن حممد اجلْرمي ،قال :ثعا عبدالااحد غن
ااث  ،قال :ثعا حممد غن ثاغت البعاين ،عن عبداهلل غن عبداهلل غن احلرث غن ناف  ،عن أغيه عن عبداهلل غن

عباس_ما ،-قال :قال رعال اهلل " :لألنبياء معاغر من ىهب ،فيجلسان عليها قال :ايبقى معربي ،ال أجلس

عليه اال أقعد عليه ،قائم غني يدي ريب خمافة أن يبعث يب إىل اجلعة اتبقى أميت غعدي ،فأقال :يا رب أميت أميت،
فيقال اهلل (عز اج ) :يا حممد ما تريد أن نصعع غأمتك؟ فأقال :يا رب عج حساهبم فيدعا هبم ،فيحاعبان،
فمعهم من يدخ اجلعة غرمحة اهلل ،امعهم من يدخ اجلعة غشضاعيت ،فما أزال أشضع حىت أعطى صكاكاً غرجال،
قد غعث هبم إىل العار ،احىت أن مالكاً– خازن العار يقال :يا حممد ما تركت للعار ،لغلب رغك يف أمتك من
نقمة".
ايف خرب قتادة عن أنس" :فاشضع لعا إىل رغك حىت يرحيعا من مكانعا هذا" .يف ىكر مسألتهم آدم ،مث ىكر يف
املسألة غاقي األنبياء.

(( :)53باب ذكر البيان أن هذه الشفاعة التي ذكرت أنها أول الشفاعات إنما هي قبل مرور الناس على
الصراط حين تزلف الجنة ،فإن اهلل قال :وأزلفت الجنة للمتقين.

 :)352( -1حدثعا علي غن املعذر ،قال :ثعا حممد غن فلي  ،قال :ثعا أغا مالك ،عن أيب حازم ،عن أيب هريرة
–_ ،اعن رغعي غن خراش ،عن حذيضة قاال :قال رعال اهلل" :جيمع اهلل العاس فيقام املؤمعان ،حني تزلف

اجلعة ،فيأتان آدم فيقالان يا أغانا اعتضتح لعا اجلعة ،فيقال :اه أخرجكم من اجلعة إال خطيئة أغيكم آدم؟ لست
غصاحب ىلك ،إمنا كعت خليالً من اراء اارء.

اعمداا إىل اغين ماعى ،الذي كلمه اهلل تكليماً ،فيأتان ماعى ،فيقال لست غصاحب ىلك ،اىهباا إىل كلمة اهلل

اراحه عيسى ،قال :فيقال عيسى ،لست غصاحب ىلك ،فيأتان حممداً  فيقام فيؤىن له ،اترع معه األمانة

االرحم ،فيقضان على الصراط ،مييعه امشاله ،فيمر أالكم ،كمر الربق ،قلت :غأيب أنت اأمي :أي شيء مر الربق
قال :أمل تر إىل الربق كيف مير ،مث يرجع يف طرفة عني ،كمر الريح ،امر الطيار ،اشد الرجال ،جتري هبم أعماهلم،
انبيكم قائم على الصراط( ،يقال) رب علّم ،علّم ،قال :حىت تعجز أعمال العاس ،حىت جييء الرج  ،فال
يستطيع أن مير إال زحضاً ،قال :ايف حافيت الصراط كالليب معلقة مأمارة تأخذ من أمرت غه فمخداش ناج،
امكداس يف العار" .االذي نضس أيب هريرة غيده :إن قعر جهعم لسبعني خريضاً.

(( :)54باب ذكر البيان :أن للنبي شفاعات يوم القيامة في مقام واحد ،واحدة بعد أخرى).
أاهلا :ما ىكر يف خرب أيب زرعة ،عن أيب هريرة –_ ،اخرب اغن عمر ،ااغن عباس .اهي شضاعته ألمته ليخلصاا من
ىلك املاقف ،اليعج اهلل حساهبم ايقلي غيعهم ،مث ما غعدها من الشضاعات يف ىلك املاقف ،إمنا هي :إلخراج
أه التاحيد من العار ،غشضاعته فرقة غعد أخر  ،اعاداً غعد غدء ،انذكر خرباً خمتصراً ،حذف معه أال املنت ،كما
حذف يف خرب أيب هريرة –_ ،ااغن عمر آخر املنت ،ااختصر احلديث اختصاراً.

قال العيب " :ااختصر يل احلديث اختصاراً ،فأصحاب العيب رمبا اختصراا أخبار العيب  إىا حدثاا هبا ،ارمبا

اقتصاا احلديث غتمامه ،رمبا كان اختصار (غعض) األخبار ،أا غعض السامعني حيضظ غعض اخلرب ،اال حيضظ مجيع
اخلرب ،ارمبا نسي غعض احلضظ ،غعض املنت ،فإىامجعت األخبار كلها علم حيعئذ مجيع املنت االسعد ،دل غعض
املنت على غعض ،كذكرنا أخبار العيب يف كتبعا ،نذكر املختصر معها ،ااملقتصى معها ،ااجملم املضسر ،فمن مل
يضهم هذا الباب مل حي له تعاطي علم األخبار ،اال ادعاءها.

الرغَال ،قال :ثعا عبدالرمحن غن عثمان أغا حبر البكرااي ،قال :ثعا
 :)352( -1حدثعا أغا عمر حضص غن عمرا َ
شعبة قال :ثعا قتادة عن أنس غن مالك ،قال :قال رعال اهلل ‘" :جيمعان يام القيامة فيامهان لذلك ،قال:
فيقالان :إال نأيت من يشضع لعا إىل رغعا ،فريحيعا من مكانعا هذا ،قال :فيأتان آدم ،فيقالان :أنت آدم الذي

خلقك اهلل غيده ،انضخ فيك من راحه ،اأعكعك جعته ،اشضع لعا إىل رغك ،قال :فيقال :لست هعاك ،ايذكر
خطيئته ،الكن ائتاا ناحاً ،أال نيب غعثه اهلل إىل العاملني فيأتان ناحاً ،فيقالان :انطلق فاشضع لعا إىل رغك ،قال:

فيقال :لست هعاكم ،ايذكر خطيئته ،الكن ائتاا إغراهيم ‘ عبداً اختذه اهلل خليالً ،قال :فيأتان إغراهيم فيقالان:
انطلق فاشضع لعا إىل رغك ،قال :فيقال :لست هعاكم ،ايذكر ثالث كذغات الكن ائتاا ماعى عبداًكلمه اهلل
تكليماً ،قال :فيأتان ماعى فيقالان :انطلق فاشضع لعا إىل رغك ،قال :فيقال :لست هعاكم ،ايذكر خطيئته،
الكن ائتاا عيسى ،راح اهلل اكلمته ،اعبده ارعاله فيأتان عيسى فيقالان :انطلق فاشضع لعا إىل رغك ،قال:
فيقال :لست هعاكم ،اال يذكر خطيئته الكن ائتاا حممداً  ،عبداً غضر اهلل له ما تقدم من ىنبه اما تأخر ،قال:
فيأتاين ،فأقام ،فآخذ حبلقة الباب ،فأعتأىن ،فيؤىن يل ،فإىا رأيته اقعت عاجداً ،قال :ارفع رأعك ،اق

يسمع ،ااشضع تشضع ،اع تعطه ،قال :فيخرج يل ح ّداً من العار ،مث أقع عاجداً ،فيقال يل :ارفع رأعك اق :
تسمع ،ااشضع تشضع ،اع تعطه ،قال :فيخرج يل حد من العار ،حىت أقال :يا رب أنه مل يبق يف العار إال من
حبسه القرآن).

اقال :رعال اهلل ( :أن لك نيب دعاة ،قد دعا هبا يف أمته ،اإين اختبأت دعايت شضاع ًة ألميت يام القيامة…".
 :)353( -2حدثعا أغا األشعث أمحد غن املقدام العجلي ،قال :ثعا املعتمر ،قال :مسعت أيب ،قال :ثعا قتادة،

عن أنسن قال لعا أمحد يف الرحلة الثانية عن العيب قال :فيأيت املؤمعان آدم يام القيامة ،فيقالان :أعجد اهلل لك
املالئكة ،فاشضع لعا إىل اهلل فريحيعا من مكانعا هذا ،فيقال :لست هعاكم ،فائتاا ناحاً ،فيأتان ناحاً فيقال :لست
هعاك ،فيما يزالان حىت يؤمراا إىل خلي اهلل إغراهيم ،فيأتان إغراهيم فيقال :لست هعاك ،فئتاا عيسى ،فإنه راح

اهلل اكلمته ،فيأتان عيسى ،فيقال :لست هعاك ،فائتاا حممداً فقد غضر اهلل له ما تقدم من ىنبه اما تأخر ،قال

العيب" :فيأتاين فآيت ريب (عز اج ) يف داره ،فأعتأىن ،فيؤىن يل ،فإىا رأيت ريب (قال لعا أمحد :هيه :فإىا

نظرت ريب) خررت له عاجداً ،فيدعين ،ما شاء اهلل أن يدعين ،فيقال أا يقال :ارفع حممد ،ق يسمع ،اع
تعطه ،اشضع تشضع ،فأمحد ريب مبحامد يلعمعيها ،مث أشضع ،فيحد يل ح ّداً ،فأخرج فأدخلهم اجلعة ،مث أعاد إىل
ريب الثالثة ،فإىا رأيت ريب خررت له عاجداً ،فيدعين ما شاء اهلل أن يدعين ،مث يقال أا يقال :ارفع حممد ،قد
يسمع ،ع تعطه ،اشضع تشضع ،فأمحد ريب مبحامد يعلمعيها ،مث أشضع ،فيحد يل ح ّداً ،فأخرجهم فأدخلهم
اجلعة ،حىت أقال لريب :ما غقي يف العار إال من حبسه القرآن".

 :).....( -3قال لعا :أمحد مرًة :أا (كما قال) :حدثعا أمحد قال :ثعا خالد غن احلرث ،قال :ثعا ععيد ،عن
قتادة ،عن أنس عن العيب ‘ غعحاه.

 :)354( -4حدثعا أغا ماعى ،حممد غن املثىن ،-قال :ثعا حممد غن أيب عدي ،عن ععيد ،عن قتادة ،عن أنس
غن مالك ،قال :قال رعال اهلل جيتمع املؤمعان يام القيامة ،فيهتمان غذلك ،أا يلهمان غه فيقالان :لا
اعتشضععا إىل رغعا (عز اج ) فأراحعا من مكانعا هذا ،فيأتان آدم (فيقالان :يا آدم) أنت أغا العاس ،خلقك اهلل
غيده ،اأعجد لك مالئكته ،اعلمك أمساء ك شيء ،فاشضع لعا ععد رغك ،حىت يرحيعا من مكانعا هذا ،فيقال:
لست هعاكم ،ايذكر هلم ىنبه الذي أصاغه ،فيستحي من رغه من ىلك ،ايقال :الكن ائتاا ناحاً ،فإنه ألا رعال
غعثه اهلل إىل أه األرض ،فيأتان ناحاً ،فيقال :لست هعاكم ايذكر عؤاالته رغه ما ليس له غه علم ،فيستحي من
رغه من ىلك ،الكن ائتاا إغراهيم خلي الرمحن ،فيأتانه ،فيقال :لست هعاكم ،الكن ائتاا ماعى ،عبداًكلمه اهلل،
اأعطاه التاراة ،فيأتانه فيقال :لست هعاكم ،ايذكر قتله للعضس غغري نضس ،فيستحي من رغه من ىلك ،الكن
ائتاا عيسى ،عبداهلل ارعاله ،اكلمة اهلل اراحه ،فيأتانه ،فيقال :لست هعاكم ،الكن ائتاا حممداً عبداً غضر اهلل

ما تقدم من ىنبه اما تأخر ،فيأتاين ،فأنطلق (قال احلسن :فأمشي غني مساطني من املؤمعني ،مث رجع إىل حديث
أنس) فأعتأىن على ريب ،فيؤىن يل ،فإىارأيت ريب اقعت له عاجداً ،فيدعين ما شاء اهلل أن يدعين ،مث يقال:
ارفع حممد ،ق يسمع اع تعطه ،ااشضع تشضع ،فأرفع رأعي فأمحد غتحميد يعلمعيه ،فأشضع ،فيحد يل ح ّداً،
فيدخلهم اجلعة ،مث أعاد الثانية ،فإىا رأيت ريب اقعت عاجداً ،فيدعين ما شاء اهلل أن يدعين ،مث يقال :ارفع

حممد ،ق يسمع ،ع تعطه ،ااشضع تشضع فأرفع رأعي ،فأمحده غتحميد يلعمعيه مث أشضع ،فيحد يل ح ّداً،
فيدخلهم اجلعة ،مث أعاد يف الثالثة ،فإىا رأيت ريب اقعت عاجداً ،فيدعين ما شاء اهلل أن يدعين ،مث يقال :ارفع
حممد ،ق يسمع ،ع تعطه ،اشضع تشضع فأرفع رأعي ،فأمحده غتحميد يعلمعيه مث أشضع ،فيحد يل ح ّداً،

فيدخلهم اجلعة ،مث آتيه الراغعة (أا أعاد الراغعة) ،فأقال" :يارب ما غقي إال من حبسه القرآن".
قال أغاغكر :قاله يف هذا اخلرب-أعين خرب شعبة يف أال ىكر الشضاعة" :فيخرج يل ح ّداً من العار" دال :على أن
الشضاعة ليست الشضاعة األاىل ،اليت يف خرب أيب هريرة _ ،اليخلصاا من ىلك املاقف الذي ىكر يف خرب اغن
عمر ،أنه عأل رغه (عز اج ) أن يقلي غني اخللق ،ايف خرب اغن عباس :أنه عأل أن يعج حساهبم اغتداءً،

اها القلاء غيعهم ،فمن ىكر أنه يدخ اجلعة غرمحته هم الذين يدخلان اجلعة ممن ال حساب عليهم ،الذين
ىكرهم يف خرب أيب هريرة ،اهم الذين يدخلان اجلعة من الباب األمين ،اأعلم يف خرب اغن عباس أنه يشضع كذلك،
اال يزال يشضع ،كما ىكر يف اخلرب( ،ال يزال ععد العرب ال يكان إال مرة غعد أخر  ،اثالثة غعد ثانية) ،ايف خرب

احلسن عن أنس قال( :ما زلت أشضع) خرجته غعد يف غاب آخر.
اقاله يف خرب ععيد غن أيب عراغة( :فيحد يل ح ّداً فيدخلهم اجلعة) ،يف االغتداء ،قد جياز أن يكان أراد من
ىكرهم يف خرب أيب هريرة –_ الذين ال حساب عليهم ،ممن يدخلان اجلعة من الباب األمين ،اجياز أن يكان أراد
من ىكرهم يف رااية شعبة ،ممن خيرجان العار ،فإن كان أراد الذي ىكرهم يف خرب أيب هريرة ،فخرب ععيد معاقض
ألال احلديث ،اآخره ،كخرب اغن عباس –_ما اإن كان أراد من ىكرهم يف خرب شعبة ممن خيرجان من العار،
فخرب ععيد أيلاً خمتصر كرااية شعبة.

 :)355( -5حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا عبدالاهاب غن عبداجليد الثقضي ،قال :ثعا أغا مسعاد اجلريري ،أا
غريه –اأكثر ظين اجلريري عن احلسن عن أنس غن مالك ،أن العيب  قال" :إن العاس حيشران يام القيامة
حيبسان ما شاء اهلل أن حيبساا ،فيهم املؤمعان ،فيجتمعان فيقالان :انظراا من يشضع لعا إىل رغعا؟ فيسرحعا من
معزلعا هذا ،فيقصدان األنبياء كلهم ،مث يقالان :لست هعاكم ،لست هعاكم ،مث يعادان إىل آدم ،فيقال :هلم :يا

غين أرأيتم لا أن أحدكم جع متاعاً يف عيبة مث ختم عليها ،أيؤتى متاعه إال من قب اخلامت اإن حممداً  خامت

العبيني ،اها يضتح الساعة ،فعليكم غه ،فأاتى ،حىت آيت غاب اجلعة ،فأعتضتح الباب ،فيضتح يل ،فإىا رأيت ريب
خررت له عاجداً ،فيدعين عاجداً) ،ما شاء اهلل مث يعلمين حمامده ،أمحده هبا ،مل حيمده هبا أحد قبلي ،اال حيمده
هبا أحد غعدي ،مث يقال :يا حممد اشضع تشضع ،اع تعط ،قال :مث أقال :يا رب شضاعيت يف ك طض صغري-
يريد من مات صغرياً فيقال له :أن تلك ليست لك يا حممد اعزيت اجاليل اعظميت ال أدع يف العار عبداً مات ال
يشرك يب شيئاً ،إال أخرجته معها ،اىكر يل أن رجالً يقال :يا رب أنه كان يل صديق ،فيحرم عليه حىت خيرج
صديقه".
قال أغاغكر :أن ثبت هذا اخلرب غأن يكان عن اجلريري ال شك ،أا عن ثقة غريه ،فمعىن اخلرب( :مث أقال يا رب
شضاعيت يف ك طض ) ،ألن يف األخبار اليت قدمعا ىكرها عن أنس داللة على أنه يؤىن له يف الشضاعة ثالث
مرات.
… قد حدثعا خبرب ععيد ماعى غن عبدالرمحن املسراقي ،قال :ثعا أغا أعامة قال :أخربنا ععيد أغا عراغة قال:
ثعا قتادة عن أنس قال :قال رعال اهلل" :إىا اجتمع املؤمعان يام القيامة…" فذكر احلديث غطاله.
إىل قاله( :فآتيه الراغعة فأقال :يا رب ما غقي يف العار إال من حبسه القرآن) ،قال قتادة :أي اجب عليه اخللاد،
قال قتادة :اثعا أنس غن مالك أن نيب اهلل قال( :فيخرج من العار من قال ال إله إال اهلل اكان يف قلبه من اخلري
ما يزن ىرًة".
قال قتادة :اأه العلم يران أن املقام احملماد الذي قال اهلل (عز اج ) عسى أن يبعثك رغك مقاماً حمماداً
قال :الشضاعة يام القيامة.

قال أغاغكر :فهذا اخلرب يدل على أن العيب  يشضع مرات ،اهلذا الضص غاب طاي  ،عيأيت يف ماضعه من هذا
الكتاب ،إن اهلل افق لذلك اشاء.
 :)356( -6حدثعا حممد غن عثمان غن أيب صضاان ،قال :ثعا حممد غن أيب عدي ،قال :ثعا ععيد ،حنا حديث
أيب ماعى غطاله.

 :)357( -7حدثعا احلسن غن حممد الزعضراين ،قال :ثعا عضان –يعين اغن مسلم قال :ثعا محاد ها اغن علمة
قال :ثعا ثاغت عن أنس أن رعال اهلل … 
 :)358( -8اثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا حممد غن كثري الثقضي ،قال :ثعا محاد غن علمة ،قال :أخربنا ثاغت،
عن أنس ،أن رعال اهلل  قال" :يطال يام القيامة على العاس فيقال :غعلهم لبعض :انطلقاا غعا إىل آدم ،أيب
البشر ،فيشضع لعا إىل رغه ،فليقض غيععا ،فيأتان آدم ،فيقالان :يا آدم :أنت الذي خلقك اهلل غيده اأعكعك جعته
اأعجد لك مالئكته ،اشضع لعا إىل رغك ،فليقض غيععا ،فيقال :إين لست هعاكم ،الكن ائتاا ناحاً ،فإنه رأس
العبيني ،فيأتان ناحاً ،فيقالان :يا ناح شافع لعا إىل رغك ،ليقض غيععا ،فيقال :إين لست هعاكم ،الكن ائتاا
إغراهيم خلي اهلل ،فيأتان إغراهيم ،فيقالان :يا إغراهيم :شافع لعا إىل رغك ،فيقض غيععا ،فيقال :إين لست
هعاكم ،الكن ائتاا ماعى ،الذي اصطضاه اهلل غرعاالته اغكالمه ،قال :فيأتان ماعى فيقالان :يا ماعى :اشضع
لعا إىل رغك ،فليقض غيععا ،فيقال :إين لست هعاكم ،الكن ائتاا عيسى راح اهلل اكلمته ،فيأتان عيسى ،فيقالان:
يا عيسى اشضع لعا إىل رغك ،فليقض غيععا ،فيقال :إين لست هعاكم ،أرأيتم لا كان متاعاً يف اعاء قد ختم عليه،
كان يقدر على ما يف الاعاء حىت يضض اخلتام ،قال :قال حممد خامت العبيني :قد حلر اليام ،اقد غضر اهلل ما
تقدم من ىنبه اما تأخر ،قال :رعال اهلل  فيأتان حممداً ،فيقالان :يا حممد :اشضع غعا إىل رغك ،فليقض غيععا،
فأقال :أنا هلا ،حىت يأىن اهلل ملن يشاء ايرضى قال :فآيت غاب اجلعة فأقرع الباب فيقال من أنت فأقال حممد
فيضتح يل فآيت ريب اها على عريره أا على كرعيه فأخر عاجداً ،فأمحده مبحامد ،مل حيمده هبا أحد كان قبلي،
اال حيمده هبا أحد كان غعدي ،فيقال :يا حممد ارفع رأعك ،اق يسمع لك ،اع تعطه ،ااشضع تشضع ،فأرفع
رأعي ،فأقال :يا رب أميت أميت ،فيقال :أخرج من كان يف قلبه مثقال شعرية (من إميان) قال:
فأخرجهم مث أعاد فأعجد ،فأمحده مبحامد مل حيمده هبا أحد كان قبلي ،اال حيمده هبا أحد كان غعدي ،فيقال:
يا حممد ارفع رأعك ،اق يسمع لك ،اع تعطه ،ااشضع تشضع ،فأقال :أي ريب ،أميت أميت ،فيقال أخرج من
يف قلبه مثقال غرة ،فأخرجهم مث أعاد فأعجد ،فأمحده مبحامد مل حيمده هبا أحد كان قبلي ،اال حيمده هبا أحد
كان غعدي ،فيقال :ارفع رأعك اق يسمع لك ،اع تعطه ،ااشضع تشضع ،فأقال :أي ريب ،أميت أميت .فيقال:
أخرج من كان يف قلبه مثقال ىرة ،فأخرحهم".
اقال محيد :يف الثالثة "أخرج من كان يف قلبه أدىن شيء".
 :)359( -9حدثعا أغا حيىي حممد غن عبد الرحيم البزاز ،قال :ثعا يانس غن حممد ،قال :ثعا حرب غن ميمان
عن العلر ،عن أنس ،قال" :حدثين نيب اهلل قال :إين لقائم أنتظر أميت يعربان الصراط ،إى جاءين عيسى غن

مرمي ،فقال :يا حممد هذه األنبياء قد جاءتك يسألانك أن جيتمعاا إليك ،فتدعاا اهلل أن يضرق غني مجع األمم إىل
حيث يشاء ليغَ ِّم ما هم فيه ،فاخللق ملجمان يف العرق ،فأما املؤمن فها عليه كالزكمة ،اأما الكافر فيتغشاه

املات ،قال :انتظر حىت أرجع إليك ،فذهب نيب اهلل فقام حتت العرش ،فلقي ما مل يلق ملك مصطضى ،اال نيب
مرع  ،قال :فأاحى اهلل إىل جربي أن اىهب إىل حممد ،فق له ارفع رأعك اع تعطه ،ااشضع تشضع ،فشضعت
يف أميت إىل أن أخرج من ك تسعة اتسعني إنساناً ااحداً ،قال :فما زلت أتردد على ريب فال أقام مقاماً إال
شضعت ،حىت أعطا ين من ىلك أن قال :يا حممد أدخ من أمتك من خلق اهلل من شهد أن ال إله إال اهلل امات
على ىلك".
(" :)52ذكر البيان أن النبي  أول شافع وأول مشفع ،يوم القيامة ،وفيه داللة أن يوم القيامة قد يشفع
بعد نبينا غيره على ما سأبينه بعد ذلك ،أن شاء اهلل ،إذ غير جائز في اللغة أن يقال أول لما ال ثإني له بعد
وال ثالث".
 :)360( -1حدثعا عبداهلل غن ععيد األشج ،قال :حدثعا حسني غن علي اجلعضي ،عن زائدة ،عن املختار غن
فلض  ،عن أنس قال :قال رعال اهلل " :أنا أال شضيع يف اجلعة ،اقال :ما صدق نيب ما صدقت ،اغن من
األنبياء نيب مل يصدقه من أمته ،إال رج ااحد".
 :)361( -2حدثعا حممد غن حسان األزرق ،قال :ثعا رحيان –يعين اغن ععيد قال :ثعا عباد غن معصار ،عن
أيب قالغة عن أنس ،قال :قال رعال اهلل " :حممد رعال اهلل يام القيامة ،أال من يدخ اجلعة ،اأال من

يشضع".
 :)362( -3ارا األازاعي ،عن قتادة ،عن عبد امللك العتكي ،عن أيب هريرة ،_ ،قال :قال رعال اهلل ‘:
"أنا عيد الد آدم ،اأال من تعشق ععه األرض ،اأال مشضع" حدثعا يعقاب غن إغراهيم الدارقي ،قال :ثعا حممد
غن مصعب القرقسائي ،عن األازاعي.
قال أغاغكر :لست أعرف عبدامللك هذا ،غعدالة اال جرح ،اال أعرف نسبه أيلاً ،ااألخبار اليت قدمعا ىكرها:

"يأيت العاس آدم ،فيقالان :اشضع لعا إىل رغعا" األخبار غطاهلا ،فيعها غيعا أن نبيعا حممد  أال شافع اأال مشضع".

 :)363( -4اقد را علي غن يزيد غن جدعان ،عن أيب نلرة ،عن أيب ععيد اخلدري "يضزع العاس ثالث
فزعات" فذكر حديثاً طايالً ،قال :فيأتان حممداً  ،فأنطلق ،فآخذ حبلق غاب اجلعة فأقعقها فيقالان :من هذا؟

فأقال :حممد .فيقالان :قد غعث حممد  ،فريحبان يب حدثعاه أغا قدامة ،قال :ثعا عضيان قال :ثعا اغن جدعان.

(" :)53باب ذكر شدة شفقة النبي  ورأفته ورحمته بأمته وفضل شفقته على أمته ،على شفقة األنبياء
صلوات اهلل وسالمه عليهم ،على أممهم".

إى اهلل (عز اج ) أعطى ك نيب دعاة اعد إجاغتها ،فجع ك نيب معهم  مسألته فأعطى عؤله يف الدنيا،
اأخر نبيعا  دعاته ليجعلها شضاعة ألمته ،لضل شضقته ارمحته ،ارأفته غأمته ،فجز اهلل نبيعا حممداً  أفل ما

جز رعاالً عمن أرع إليهم ،اغعثه املقام احملماد الذي اعده ليشضع فيه ألمته فإن رغعا (عز اج ) غري خملف
اعده ،اجمز نبيه ما أخر من مسألته يف الدنيا اقت شضاعته ألمته يام القيامة.
 :)364( -1حدثعا الرغيع غن عليمان املراد  ،قال :ثعا شعيب يعين اغن الليث ،عن الليث ،عن جعضر غن
رغيعة ،عن عبدالرمحن غن هرمز ،أنه قال ،قال أغا هريرة _ :قال رعال اهلل  :لك نيب دعاة يدعا هبا،
فتستجاب له ،فأريد أن شاء اهلل أؤخر دعايت شضاعة ألميت يف اآلخرة".

 :)365( -2حدثعا يانس غن عبداألعلى ،قال :ثعا اغن اهب ،أن مالكاً حدثه ،عن أيب الزناد ،عن األعرج عن

أيب هريرة _ ،أن رعال اهلل  قال" :لك نيب دعاة يدعا هبا فأريد أن أختيبء دعايت ،شضاعة ألميت يف اآلخرة".
 :)366( -3حدثعا ياعف غن ماعى ،قال :ثعا جرير ،عن عمارة اها اغن القعقاع-عن أيب زرعة ،عن أيب
هريرة _ قال :قال رعال اهلل " :لك نيب دعاة مستجاغة يدعا هبا ،فتستجاب له ،فؤتاها اإين خبأت دعايت
شضاعة ألميت".
 :)367( -4حدثعا يانس ين عبداألعلى ،قال :أخربنا اغن اهب ،قال :أخربين يانس ،عن اغن شهاب ،أن

عمرا غن أيب عضيان غن جارية الثقضي ،أخربه أنا أغا هريرة _ ،قال لكعب" :إن نيب اهلل  قال :لك نيب دعاة،

يدعا هبا ،فأريد أن شاء اهلل أن أخيب دعايت ،شضاعة ألميت ،يام القيامة".
 :)368( -5حدثين ياعف ين ماعى ،قال :ثعا جرير ،عن األعمش ،عن أيب صاحل ،عن أيب هريرة _ قال:
قال رعال اهلل " :إن لك نيب دعاة مستجاغة ،اإين اختبأت دعايت ،شضاعة ألميت".

 :)...( -6حدثين حممد غن عزيز األيلي ،قال :ثعا عالمة عن عقي  ،عن اغن شهاب ،قال :أخربين عمرا غن أيب
عضيان غن أعيد غن جارية أن أغا هريرة قال لكعب فذكر مبث حديث اغن اتب عااء ،ازاد ،فقال كعب أليب
هريرة :أنت مسعت هذا من رعال اهلل ؟ قال أغا هريرة :نعم ،قال يانس غن عبداألعلى :عمرا غن أيب عضيان:
اقال اغن عزيز :أنه عمر غن أيب عضيان ،االصحيح يف علمي عمرا اغن أيب عضيان اها اغن أعيد غن جارية ال
كما ىكر اغن عزيز ،انسيته.

 :)369( -7حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا معاى غن هشام ،قال :ثعا أيب ،عن قتادة ،عن أنس غن مالك ،أن
نيب اهلل  قال" :لك نيب دعاة يف أمته اإين اختبأت دعايت ،شضاعة ألميت ،يام القيامة".
 :)...( -8حدثعاه غعدار ،مرة أخر  ،امل يق يانس" ،يف أمته".
 :)370( -9حدثعاه يانس غن عبداألعلى ،قال :أخربنا اغن اهب ،أن مالكاً حدثه ،عن اغن شهاب ،عن أيب
علمة ،عن أيب هريرة _ ،أن رعال اهلل  قال :لك نيب دعاة ،فأريد أن أختيبء دعايت أن شاء اهلل ،شضاعة

ألميت ،يام القيامة".
 :)371( -10حدثعا حممد غن حيىي ،اعبدالرمحن غن غشر ،قاال :ثعا عبدالرزاق ،قال :ثعا معمر ،عن مهام غن
معبه ،قال :هذا ما حدنا أغا هريرة قال :قال رعال اهلل  :لك نيب دعاة مستجاغة له ،فأريد إن شاء اهلل أن
أؤخر دعايت ،شضاعة ألميت إىل يام القيامة".
 :)372( -11اقال حممد غن حيىي :أنه مسع أغا هريرة _ يقال :قال رعال اهلل " :إن لك نيب دعاة يدعا هبا
اإين أريد أن أختبئ ،شضاعة".
قال أ غاغكر :هذه اللضظة اليت يف هذه األخبار" :إن لك نيب دعاة" فيها اختصار كلمة أي كانت لك نيب دعاة،
اقاله يف هذه األخبار" :يدعا هبا فتستجاب له".
ها من اجلعس الذي ،قد أعلمت يف مااضع ،من كتيب أن العرب قد تقال :يضع كذا ،ايكان كذا ،على معىن

فع كذا اكان كذا ،اغيقني يعلم أن األنبياء الذين نزلت هبم معإياهم ،قب خطاب العيب  أمته هبذا اخلطاب ،لا
كانت دعااهتم غاقية ،قد اعد اهلل اعتجاغتها هلم ،مل يكن لقاله " :فإين اختبأت دعايت ،معىن إى لا كان
األنبياء قد تركاا دعاهتم ،قب نزال املعايا هبم ،اأهنم يدعان هبا يام القيامة فتستجاب هلم دعاهتم ،لكاناا مجيعاً
قد أخراا دعاهتم إىل يام القيامة ،فتستجاب هلم دعاهتم ،يف ىلك اليام فيكاناا مجيعاً يف الدعاة ااإلجاغة ،كالعيب

.

(" )54باب ذكر الدليل على صحة ما أولت قوله "يدعو بها" أن معناها قد دعا بها على ما حكيته عن
العرب أنها تقول" :يفعل في موضع فعل".

 :)373( -1حدثعا أغا طالب زيد غن أخزم الطائي ،قال :ثعا أغا عاصم ،عن اغن جريج ،عن أيب الزغري ،عن

جاغر ،أن العيب  قال" :إن لك نيب دعاة ،دعا هبا ،اإين خبأت دعايت شضاعة ألميت يام القيامة".

 :)374( -2حدثعا َع ْلم غن جعادة ،قال :ثعا أغا معااية ،عن األعمش ،عن أيب صاحل ،عن أيب هريرة قال :قال

رعال اهلل " :لك نيب دعاة مستجاغة ،فتعج ك نيب دعاته ااختبأت دعايت ،شضاعة ألميت يام القيامة ،فهي
نائلة أن شاء اهلل ،من مات معكم ،ال يشرك غاهلل شيئاً".
 :)375( -3حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حممد-يعين اغن جعضر قال :ثعا شعبة ،عن حممد غن زياد ،قال:
مسعت أغا هريرة _ يقال :قال رعال اهلل  :أعأل اهلل أن جيع دعايت شضاعة ألميت يام القيامة".

 :)376( -4حدثعا حممد غن عبداألعلى الصععاين ،قال :ثعا املعتمر عن أغيه ،عن أنس ،أن العيب  قال" :ك
نيب قد عأل عؤاالً ،أا قال :لك نيب دعاة قد دعا هبا قامه ،فاعتخبأت دعايت ،شضاعة ألميت يام القيامة".
قال أغاغكر :يريد غقاله" :إن كانت حضظت هذه اللضظة ،أي على قامه أا لقامه".
 :)377( -5حدثعا هبذا احلديث غشر غن معاى العقدي ،اإعحاق غن إغراهيم غن حبيب ،قال :ثعا املعتمر،
قال :مسعت أيب حيدث أنس قال :قال رعال اهلل " :إن لك نيب دعاة ،أا قال :عؤاالً ،قد دعا هبا،

فاعتخبأت دعايت شضاعة ألميت" هذا لضظ حديث غشر.
نيب دعاة ،فاعتجاب دعايت ،شضاعة ألميت يام
اقال إعحاق" :كان نيب اهلل ‘ يقال" :ك نيب عأل عؤاالً الك ّ
القيامة" هكذا اجدته يف كتأيب" :الك نيب دعاة" ،االصحيح ما قال الصععاين اغشر غن معاى ،على معىن
الشك ،يف السؤال أا الدعاة ايشبه أن يكان هذا الشك ،من عليمان التيمي فإنه كثري الشكاك يف أخباره ،على

إين قد أعلمت يف غعض كتيب أن العرب قد تلع الااا يف ماضع أا ،كقاله تعاىل :فانكحاا ما طاب لكم من
العساء مثىن اثالث ارغاع اال شك اال امرتاء أن مععاه ،أا ثالث أا رغاع.

 :)378( -6ايف خرب أيب حبر ،عن شعبة ،عن قتادة ،عن أنس ،يف احلديث الطاي الذي قد أمليته ،يف آخره.
"إن لك نيب دعاة ،دعا هبا يف أمته" داللة على صحة ما تأالت قاله" :قد دعا هبا قامه" ايف رااية الصععاين ،أنه
أراد قد دعا هبا يف قامه ،أا على قامه افيه أيلاً غيان على صحة ما تأالت ألضاظ من قال" :يدعا هبا" أي أن

مععاها ،دعا هبا.

 :)379( -7حدثعا حممد غن عبداألعلى الصععاين ،قال :ثعا خالد يعين اغن احلارث قال :ثعا شعبة ،عن حممد
غن زياد عن أيب هريرة _ ،عن العيب  قال" :لك نيب دعاة دعا هبا ،تستجاب يف قامه ،اإين أريد أن شاء اهلل،

أن أؤخر دعايت ،شضاعة ألميت يام القيامة".

 :)380( -8حدثعا أغا ماعى حممد غن املثىن ،قال :ثعا معاى غن هشام قال :حدثين أيب ،عن قتادة ،قال :ثعا
نيب دعاة ،دعا هبا يف أمته ،اإين اختبأت دعايت شضاعة ألميت ،يام
أنس غن مالك ،أن العيب  قال :أن لك ّ

القيامة".
قال أغاغكر :هذه اللضظة "دعا هبا يف أمته" كخرب أيب حبر ،عن شعبة.

 :)381( -9حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا جعضر غن عان ،قال :أخربنا مسعر ،عن قتادة ،عن أنس ،قال:

"إن لك نيب دعاة ،دعا هبا فاعتخبأت دعايت –شضاعة ألميت ،يام القيامة ،قاله" :قال" :يريد العيب  ،كذا قال
لعا حممد غن حيىي" :إن لك نيب دعاة" ،اهذا ال شك اال امرتاء ،أنه من قب العيب .
قال أغاغكر :أي اعتخبأت ،ها يف اخلرب ،ليس من كالمي ،اال جياز هذا الكالم ،أن يقاله غري العيب .

 :)382( -10اقد را زكريا غن أيب زائدة ،عن عطية العايف عن أيب ععيد اخلدري ،عن العيب  ،قال" :أعطى
ك نيب دعاة فتعجلها ،اإين أخرت دعايت للشضاعة ،ألميت يام القيامة ،اإن الرج من أميت ليشضع (للضئام من
العاس ،اإن الرج ليشضع للعصبة) االثالثة ،ااإلثعني االااحد".
حدثعا أغا ماعى ،قال :ثعا يزيد غن هاران قال :أخربنا زكريا.
 :)383( -11ارا هشام غن حسان ،عن احلسن ،عن جاغر غن عبداهلل أن العيب  ،قال" :لك نيب دعاة،
دعا هبا يف أمته ،اإين اعتخبأت دعايت ،شضاعة ألميت يام القيامة".
حدثعا إمساعي غن غشر غن معصار السلمي قال :ثعا عبداألعلى عن هشام.
قال أغاغكر :إمنا قلت يف هذا اخلرب ،را هشام ،عن احلسن ألن غعض علمائعا ،كان يعكر أن يكان احلسن مسع
من جاغر".
(" )54باب ذكر ما كان من تخيير اهلل (عز وجل) نبيه محمداً  بين إدخال نصف أمته الجنة وبين

الشفاعة فاختار النبي ‘ ألمته الشفاعة إذ هي أعم وأكثر وأنفع ألمته خير األمم من إدخال بعضهم الجنة".

 :)384( -1حدثعا الرغيع غن عليمان املراد  ،قال :ثعا غشر –يعين اغن غكر قال :حدثين اغن جاغر ،قال:
مسعت عليم غن عامر يقال :مسعت عاف غن مالك األشجعي يقال" :نزلعا مع رعال اهلل  معزالً فاعتيقظت

من اللي  ،فإىا ال أر يف املعسكر شيئاً أطال من مؤخرة رح  ،قد لصق ك إنسان ،اغعريه غاألرض ،فقمت

أختل العاس ،حىت دفعت إىل ملجع رعال اهلل  ،فإىا ها ليس فيه فاضعت يدي على الضراش ،فإىا ها غارد،
فخرجت أختل العاس ،اأقال :أنا هلل اإنا إليه راجعان ىهب غرعال اهلل  حىت خرجت من العسكر ،كله فعظرت
عاادا ،فمليت ،فرميت حبجر ،فمليت إىل السااد ،فإىا معاى غن جب  ،اأغا عبيدة غن اجلراح ،اإىا غني أيديعا

صات ،كدا الرحى ،أا كصات القصباء حني تصيبها الريح ،فقال غعلعا لبعض :يا قام أثبتاا حىت تصبحاا،
أا يأتيكم رعال اهلل  ،فلبثعا ما شاء اهلل ،لبعض :يا قام أثبتاا حىت تصبحاا ،أا يأتيكم رعال اهلل  ،فلبثعا ما
شاء اهلل ،مث ناد أمث معاى غن جب  ،اأغا عبيدة ،اعاف غن مالك ،فقلعا ،يعين نعم –قال أغاغكر :مل أجد يف
كتايب نعم –فأقب إليعا ،فخرجعا منشي معه ال نسأله عن شيء ،اال خيربنا ،حىت قعدنا على فراشه فقال :أتدران
خريين غه ريب ،الليلة؟ قلعا :اهلل ارعاله أعلم ،قال :فإنه خريين غني أن يدخ نصف أميت اجلعة ،اغني الشضاعة،
ما ّ
فاخرتت الشضاعة فقلعا :يا رعال اهلل! ادع لعا اهلل أن جيعلعا من أهلها قال :هي لك مسلم".
قال أغاغكر :اأنا أخاف أن يكان قاله" :مسعت عاف غن مالك" امها اإن غيعهما معدي كرب.
 )...( -2فإن أمحد غن عبدالرمحن غن اهب ،ثعا ،قال :ثعا حجاج –يعين اغن رشدين قال :حدثين معااية –اها
اغن صاحل عن أيب حيىي عليم غن عامر ،عن معدي كرب عن عاف غن مالك ،قال" :خرجعا مع رعال اهلل ‘ يف
عضر" فذكر احلديث حناه ،غري أنه قال :أن ريب اعتشارين يف أميت ،فقال :أحتب أن أعطيك مسألتك اليام ،أم
أشضعك يف أمتك ،قال :فقلت غ اجعلها شضاعة ألميت ،قال عاف :فقلعا :يا رعال اهلل اجعلعا يف أال من
تشضع له الشضاعة قال :غ أجعلها لك مسلم".
 :)...( -3حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا معاى غن هشام قال :حدثين أيب ،قتادة ،عن أيب امللَيح ،عن عاف
غن مالك األشجعي قال" :كعا مع العيب ‘".

 :)385( -4احدثعا غعدار ،قال :ثعا اغن عدي اغن أيب ععيد غن أيب عراغة ،عن قتادة ،عن أيب امللَيح غن عاف
غن مالك األشجعي ،قال" :فاعتيقظت ،فلم أر رعال اهلل  ،فقمت ،فذهبت أطلبه ،فإىا معاى غن جب قد
أفزعه الذي أفزعين ،قال :فبيعما حنن كذلك ،إىا هدير كهدير الرحى ،غأعلى الاادي ،فبيعما حنن كذلك ،إى جاء

العيب  ،فقال :أتاين آت من ريب ،فخريين غني أن يدخ نصف أميت اجلعة اغني الشضاعة ،فاخرتت الشضاعة،
فقلعا :نعشدك اهلل االصحبة يا رعال اهلل ملا جعلتعا من أه شضاعتك قال :أنت من أه شضاعيت ،قال :مث
انطلقعا إىل العاس ،فإىا هم قد فزعاا حني فقداا رعال اهلل ( ،فأتاهم العيب  ،)فقال :أنه أتاين آت من ريب،
فخريين غني أن يدخ نصف أميت اجلعة اغني الشضاعة ،فاخرتت الشضاعة قالاا :يا رعال اهلل! نعشدك اهلل
االصحبة ملا جعلتعا من أه شضاعتك قال :فأنتم من أه شضاعيت ،فلما أضباا عليه ،قال :شضاعيت ملن مات من
أميت ،ال يشرك غاهلل شيئاً".
 :)386( -5حدثعا أغا ماعى ،قال :حدثعا اغن أيب عدي عن ععيد ،عن قتادة ،أن أغا املليح اهلذيل حدثهم
أن عاف غن مالك قال" :كعا مع العيب  يف غعض أعضاره ،فأناخ نيب اهلل  ،أخنعا معه "فذكر أغا ماعى،

احلديث غطاله ،قال" :لقيت معاى غن جب  ،اأغا ماعى ،اقال يف آخره ،قال :نيب اهلل  ،فإين أشهد من
حلرين ،أن شضاعيت ملن مات من أميت ،ال يشرك غاهلل شيئاً".
 :)...( -6احدثعا أغا ماعى ،قال :ثعا معاى غن هشام قال :حدثين أيب ،عن قتادة ،عن أيب املليح ،عن عاف
غن مالك ،فذكر حناه.
 :)...( -7احدثعا هاران غن إعحق اهلمدإين ،قال :ثعا عبدة –يعين اغن عليمان عن ععيد ،عن قتادة ،عن
املليح ،عن عاف غن مالك ،فذكر هاران ،احلديث غتمامه.
قال أغاغكر :لا جاز احلكم غاإلععاد الااهي ،اغرااية غري احلافظ على رااية احلافظ ،املتقن ،حلكمت أن أغا املليح
مل يسمع هبذا اخلرب ،من عاف غن مالك ،اإن غيعهما أغا غردة.
 :)...( -8ألن أغا ماعى ،ثعا ،قال :ثعا عبدالصمد عن حممد غن أيب املليح( ،عن أخيه زياد ،عن أيب املليح)،
عن أيب غردة ،عن عاف غن مالك ،فذكر أغا ماعى احلديث غتمامه.
قال أغاغكر :حممد غن أيب املليح ،اأخاه زياد ليسا ممن جياز أن حيتج هبما على ععيد غن أيب عراغة ،اهشام
الدعتاائي ،اقتادة ،اقتادة أعلم أه عصره اها من األرغعة الذين يقالان :انتهى العلم إليهم يف زمأهنم ،اععيد
غن أيب عراغة من أحضظ أه زمانه ،اهشام الدعتاائي من أصح أه زمانه كتاغاً ،مسعت أمحد غن عبدة ،يقال:
مسعت أغا دااد الطيالسي يقال :اجدنا احلديث ععد أرغعة ،الزهري ،اقتادة ،ااألعمش ،اأيب إعحاق ،اكان قتادة
أعلمهم غاالختالف ،اكان الزهري أعلمهم غاإلععاد ،اكان أغا إعحاق أعلمهم حبديث علي غن أيب طالب _
اعبداهلل.
اكان ععد األعمش من ك هذا ،امل يكن ععد هؤالء إال الضن االضعان ،مسعت حممد غن حيىي يقال :مسعت علي
غن عبداهلل يقال :أصحاب قتادة ثالثة :فأحضظهم ععيد غن أيب عراغة ،اأعلمهم مبا مسع قتادة ،ما مل يسمع
شعبة ،اأكثرهم رااية مع صحة كتاب هشام.
قال أغاغكر :أليب املليح يف هذه القصة ،إععاد را هذه القصة ،أخربنا أغا ماعى األشعري ،الا حكمت حملمد
غن أيب املليح اأخيه زياد ،عن قتادة ،حلكمت أن أغا غردة مل يسمع أيلاً ،هذا اخلرب ،من عاف غن مالك( ،فإن
غيعهما أغا ماعى األشعري إال إين إىا مل أحكم غأيب املليح ،على قتادة ،اععيد اهشام ،جعلت هلذا اخلرب)
إععادين :أحدمها أغا املليح ،عن عاف اغن مالك ،االثاين ،أغا غردة عن أيب ماعى ،عن عاف غن مالك.
 :)387( -9حدثعا أغا غشر الااعطي ،قال :ثعا خالد –يعين اغن عبداهلل عن خالد –يعين احلذاء عن أيب

قالغة ،عن عاف غن مالك ،قال" :كعا مع رعال اهلل  يف غعض مغازيه ،فانتهيعا ىات ليلة ،فلم نر رعال اهلل

 ،يف مكانه ،اإىا أصحاغعا ،كأن على رؤاعهم الصخر ،اإىا اإلغ قد اضعت جراهنا –يعين أىقاهنا فإىا أنا
خبيال ،فإىا ها أغا ماعى األشعري ،فتصد لني اتصديت له ،قال خالد :فحدثين محيد غن هالل عن أيب غردة،
عن أيب ماعى ،عن عاف غن مالك ،قال :مسعت خلف أيب ماعى ،عن عاف غن مالك ،قال :مسعت خلف

أيب ماعى هزيزاًكهزيز الرحى ،فقلت :أين رعال اهلل ؟ قال :ارائي قد أقب  ،فإىا أنا غرعال اهلل فقلت :يا

رعال اهلل! أن العيب  إىا كان غأرض العدا كان عليه حارعاً ،فقال العيب  :أنه أتاين آت من ريب آنضاً ،فخريين
غني أن يدخ نصف أميت يف اجلعة ،اغني الشضاعة ،فاخرتت الشضاعة".

 :)388( -10اثعا خبرب أيب املليح ،حممد غن غشار ،اأغا ماعى قاال :ثعا عامل غن ناح ،قال :أخربين اجلَريْري،
عن أيب السلي  ،عن أيب املليح ،عن األشعري ،قال" :كعا مع رعال اهلل  يف عضر ،اكعا نشاهده غاللي يف
ملجعه ،فأتيته ىات ليلة ،فلم أجده ،فانطلقت أطلبه ،فإىا رجالن قد افتقداه كما فقدته فقلت :ه
حسستماه؟ قاال :ال ،فسمععا صاتاً من أعلى الاادي كجر الرحى ،ال نراه إال حناهن إى طلع عليعا ،فقال :من
هؤالء؟ قلعا فقدناك يا رعال اهلل .قال :أتاين الليلة آت من ريب ،فخريين غني الشضاعة ،اغني أن يدخ نصف
أميت اجلعة ،فاخرتت الشضاعة ،قال :قلعا يا رعال اهلل! اجعلعا من أه شضاعتك ،قال :أنتم من أه شضاعيت –
زاد غعدار مث أقبلعا ،فانتهيعا إىل القام اقد حتسساا ،افقداه ،فقال :أنه أتاين آت من ريب ،فخريين غني الشضاعة،
اغني أن يدخ نصف أميت اجلعة ،فاخرتت الشضاعة ،قالاا :يا رعال اهلل! اجعلعا من أه شضاعتك ،قال" :أنتم
من أه شضاعيت".
قال غعدار :اأغا ماعى "امن شهد أن ال إله إال اهلل اإين عبده ارعاله".
قال أغاغكر :مل أفهم عن غعدار ه ععد قاله" :اجعلعا من أه شضاعتك ،هذا اللضظ حديث غعدار ،اقال أغا
ماعى عن اجلَريْري ،اقال أيلاً يسمع صاتاً من أعلى الاادي كأنه جر رحى.
 :)389( -1احدثعا خبرب أيب املليح عبد الاارث غن عبدالصمد ،قال :ثعا أيب ،قال :ثعا حممد غن أيب املليح
اهلذيل ،قال :حدثين زياد غن أيب املليح ،عن أغيه ،عن أيب غردة ،عن عاف غن مالك األشجعي "أنه كان مع

رعال اهلل  ،يف عضر فسار هبم يامهم أمجع ،ال حي هلم عقدة ليلته مجعاء ،ال حي هلم عقدة ،إال للصالة ،حىت
نزلاا أاعط اللي  ،قال :فرقب رج رعال اهلل  حني اضع رحله قال :فانتهيت إليه فعظرت ،فلم أر أحداً إال

نائماً ،اال غعريا إال ااضعاً جرانه قائماً قال فتطاالت ،فعظرت حيث اضع العيب  رحله" فذكر احلديث غطاله،..

اقال :فإىا أنا مبعاى غن جب  ،ااألشعري.

(" :)55باب ذكر الدليل على أن األنبياء ،قبل نبينا محمد  ،وعليهم أجمعين ،إنما دعا بعضهم فيما كان
اهلل جعل لهم من الدعوة المجابة ،سألوها ربهم ،ودعا بعضهم بتلك الدعوة ،على قومه ،ليهلكوا في

تسليما ،ألنه اختبأ دعوته،
الدنيا ،والدليل على أنه لم يكن أحد منهم أرأف بأمته ،من نبينا محمد ،
ً

شفاعة ألمته ،يوم القيامة".

 :)390( -1حدثعا حممد غن عثمان غن أيب صضاان الثقضي ،قال ثعا عليمان غن دااد ،قال :ثعا علي غن هاشم
غن هاشم غن الربيد قال :ثعا عبداجلبار غن العباس الشبامي ،عن عان غن أىب جحيضة السااي ،عن عبدالرمحن غن
علقمة الثقضي ،عن عبدالرمحن اغن أيب عقي الثقضي" ،قدمت على رعال اهلل ،يف ثقيف فعلقعا طريقاً من طرق

املديعة ،حىت اخنعا غالباب ،اما يف العاس رج أغغض إليعا من رج  ،نلج عليه معه فدخلعا اعلمعا ،اغايععا ،فما
خرجعا من ععده ،حىت ما يف العاس رج أحب إليعا من رج خرجعا من ععده ،فقلت له :يا رعال اهلل! أال

عألت رغك ملكا كملك عليمان؟
فلحك اقال :فلع لصاحبكم ععد اهلل أفل من ملك عليمان ،إن اهلل مل يبعث نبيًا إال أعطاه اهلل دعة فمعهم
من اختذ هبا دنيا ،فأعطيها امعهم من دعا هبا على قامه فأهلكاا هبا ،اإن اهلل (تعاىل) أعطاين دعاة ،فاختبأهتا
ععد رىب ،شضاعة ألميت يام القيامة".
 :)391( -2حدثعا حممد غن عثمان أيلاً ،قال :حدثين حممد غن إمساعي اآلنصاري ،قال :ثعا علي غن هاشم
غن الربيد عن عبداجلبار غن العباس الشبامي ،هبذا اإلععاد ،قال" :افدنا على رعال اهلل ،فاعتأىنا عليه ،فأىن لعا،
فاجلعا اليس أحد أغغض معه إليعا فأعلمعا ،اغايععا ،فما خرجعا حىت ما كان أحد أحب إليعا معه" فذكر حناه.
قال أغاغكر :حممد غن إمساعي هذا ها امللقب غالاعااس.
(" :)56باب ذكر لفظة رويت عن النبي  في ذكر الشفاعة ،حسبت المعتزلة والخوارج وكثير من أهل
البدع وغيرهم لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم بأخبار النبي  أنها تضاد قول النبي  عند ذكر الشفاعة إنها
لكل مسلم ،وليست كما توهمت هؤالء الجهال بحمد اهلل ونعمته وسأبين بتوفيق خالقنا (عز وجل) أنها
ليست متضادة".

 :)392( -1حدثعا العباس غن عبدالعظيم العمربي اأمحد غن ياعف السلمي قاال :حدثعا عبد الرازق ،عن
معمر ،عن ثاغت ،عن أنس ،عن العيب  قال :شضاعيت أله الكبائر من أميت".

 :)393( -2حدثعا العباس غن عبد العظيم ،قال:ثعا عليمان غن حرب قال :ثعا غسطام غن حريث ،عن أشعث
احلداين ،عن أنس ،عن العيب ‘ قال " :شضاعيت أله الكبائر من أميت".
 :)394( -3حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا اخللي غن عمرا.

 :)...( -4اثعا حيىي غن حممد غن السكن ،قال :ثعا اخللي غن عمرا ،قال :ثعا :األغح اها غن ععيد غن أيب
عراغة ،عن قتادة ،عن أنس غن مالك ،قال :قال رعال اهلل:قال رعال اهلل ‘:
"الشضاعة أله الكبائر من أميت" اقال حيىي اغن حممد " :شضاعيت أله الكبائر من أميت ".
 :)395( -5حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا أغا دااد ،قال :ثعا حممد غن ثاغت البعاين ،عن جعضر غن حممد،

عن أغيه ،عن جاغر غن عبداهلل ،أن العيب قال " :شضاعيت أله الكبائر من أميت " اقال يل جاغر :يا حممد من مل
يكن من أه الكبائر فما له االشضاعة.

 )396(-6حدثعا أمحد غن ياعف السلمي ،قال :ثعا عمرا غن أيب علمة عن زهري-اها اغن حممد-عن جعضر
غن حممد عن أغيه ،عن جاغر ،قال رعال اهلل " :شضاعيت أله الكبائر من أميت ".
 :)397( -7حدثعا حممد غن رافع ،قال :ثعا عليمان غن دااد الطيالسي عن احلكم غن خزرج.
 :)....( -8اثعا علي غن مسلم ،قال :ثعا أغا دااد :قال :ثعا احلكم غن خزرج ،قال :ثعا ثاغت ،عن أنس ،قال:
قال رعال اهلل ‘ " :شضاعيت أله الكبائر من أميت ".
قال أغاغكر :قاله ‘ يف ىكر الشضاعة يف األخبار اليت قدمعاها يف الباب ،قب هذا الباب.
"هي لك مسلم" يريد أىن أشضع جلميع املسلمني ،يف االغتداء للعبيني ،االشهداء ،االصاحلني امجيع املسلمني،
فيخلصهم اهلل من املاقف الذي قد أصاهبم فيه من الغم االكرب ما قد أصاهبم يف ىلك املاطن ،ليقض اهلل غيعهم
ايعج حساهبم على ما قد ّغني يف األخبار ،اليت قد أمليتها ،غطاهلا.
فأما قاله " :شضاعيت أله الكبائر من أميت " فإمنا أراد شضاعيت غعد هذه الشضاعة ،اليت قد عمت مجيع املسلمني
هي شضاعة ملن قد أدخ العار ،من املؤمعني ،غذناب اخطايا ،قد ارتكباها ،مل يغضرها اهلل هلم ،يف الدنيا ،فيخرجاا

من العار ،غشضاعته ،فمعىن قاله " :شضاعيت أله الكبائر " أي من ارتكب من الذناب الكبائر ،فأدخلاا العار

غالكبائر ،إى اهلل (عز اج ) اعد تكضري الذناب الصغائر غاجتعاب الكبائر ،على ما قد غيعت ،يف قاله تعاىل :إن
جتتعباا كبائر ما تعهان ععه اقد عأل رعال اهلل خالقه ،اغارئه( ،عز اج ) ،أن ياليه شضاعة فيمن عضك
غعلهم دماء غعض ،من أمته ،فأجيب إىل مسألته اطلبه ،اعضك دماء املسلمني ،من أعظم الكبائر ،إىا عضكت
غغري حق ،اال كبرية ،غعد الشرك غاهلل ،االكضر أكرب من هذه احلاغة.
 :)398( -9حدثعا مبسألة العيب ،الذي ىكرت ،علي غن ععيد العسائي ،قال :ثعا أغا اليمان ،قال :ثعا

شعيب-اها اغن محزة-عن الزهري ،قال :ثعا أنس غن مالك ،عن أم حبيبة ،عن العيب أنه قال:

" أ يريْت ما تلقى أميت ،غعدي ،اعضك غعلهم دماء غعض ،اعبق ىلك من اهلل كما عبق على األمم ،قبلهم،
فسألته أن ياليين شضاعة يام القيامة فيهم ،فضع ".
قال أغاغكر :قد اختلف عن أيب اليمان ،يف هذا اإلععاد فرا غعلهم هذا اخلرب ،عن أيب اليمان ،عن شعيب،
عن عبداهلل غن عبدالرمحن غن أيب حسني ،اقال غعلهم عن الزهري.
(" :)57باب ذكر الدليل على أن النبي إنما أراد بالكبائر في هذا الموضع ما هو دون الشرك ،من
الذنوب".

إن العيب  قد أخرب أن الشرك أكرب الكبائر :فمعىن قاله " :أله الكبائر من أميت " إمنا أراد أمته ،الذين أجاغاه،
فآمعاا غه ،اتأغاا من الشرك إى اعم األمة قد يقع ،على من غعث إله أيلاً ،أي أهنم أمته الذين غعث إليهم ،امن
آمن اتاب من الشرك ،فهم أمته يف اإلجاغة ،غعد ما كاناا أمته يف الدعاة إىل اإلميان ،ىكره يف خرب األعمش ،عن

أيب صاحل ،عن أيب هريرة _ ،عن العيب " :فهي نائلة أن شاء اهلل ،من مات معهم ال يشرك غاهلل شيئاً".

(" :)58باب ذكر البيان أن شفاعة النبي التي ذكرت أنها ألهل الكبائر ،وهي على ما تأولته ،وأنها لمن
قد أدخل النار ،من غير أهل النار ،والذين هم أهلها ،أهل الخلود فيها ،بل لقوم ،من أهل التوحيد ارتكبوا
سفعا منها".
ذنوبا ،وخطايا ،فأدخلوا النار ليصيبهم ً

 :)399( -1حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حممد –يعين اغن جعضر قال :ثعا شعبة ،قال :مسعت أغا علمة
اها ععيد غن يزيد-قال :مسعت أغا نلرة ،حيدث عن أيب ععيد اخلدري ،عن العيب قال" :إن أه العار" الذين
هم أه العار ،ال مياتان فيها اال حييان ،الكعها صيب أقااماً غذناهبم اخطاياهم ،حىت إىا ما صاراا فحماً أىن
يف الشضاعة ،قال :فيخرجان ضبائر ،فيلقان على أهنار اجلعة فيقال :يا أه اجلعة ،اهريقاا عليهم ،من املاء،
فيعبتان ،كما تعبت احلبة ،يف محي السي ".
 :)400( -2حدثعاه أغا ماعى ،قال :ثعا حممد غن جعضر ،قال :ثعا شعبة ،عن أيب مسلمة ،فذكر احلديث
مبثله ،قال" :الكعها تصيب قاماً اقال الكعها كما تعبت احليبة يف محي السي ".
قال أغاغكر :قد خرجت غعض طرق هذا اخلرب يف غاب آخر ،غعد هذا.
 :)401( -3حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا أغا دااد قال :ثعا هشام عن قتادة ،عن أنس غن مالك ،أن العيب
قاما عضعة ،من العار غذناب عملاها ،مث يدخلهم اهلل اجلعة ،يقال هلم اجلهعميان ".
 قال " :ليصنب ً

 :)402( -4حدثعا حممد غن حيىي القطعي ،اأغا حضص عبيداهلل غن ياعف اجلبريي ،قاال :ثعا حممد غن مراان
–اها العقيلي قال :ثعا هشام –اها اغن أيب عبداهلل الدعتاائي هبذا اإلععاد ،مثله اقال" :عضع من العار عقاغة
غذناهبم ،مث خيرجان معها ،يقال هلم اجلعميان".
 :)403( -5حبدثعا حممد غن حيىي الذهلي ،قال :ثعا ععيد غن عامر عن هشام غن أيب عبداهلل الصداق املسلم،
حنا حديث غعدار ،اقال" :يدخلهم اهلل اجلعة غضل رمحته".
 :)404( -6احدثعا حممد غن حيىي الذهلي ،قال :ثعا اهب غن جرير قال :ثعا هشام هبذا احلديث ،اقال:
"عقاغة غذناب عملاها".
 :)405( -7حدثعا حممد غن حيىي الذهلي ،قال :ثعا عبدالرزاق قال :أخربنا معمر ،عن قتادة ،اثاغت ،عن

أنس ،أنه مسع أا أن رعال اهلل  قال( :أن أقااما عيخرجان من العار قد أصأغاا عضعا من العار ،عقاغة غذناب
عملاها مث خيرجهم اهلل غضل رمحته ،فيدخلان اجلعة).

 :)406( -8حدثعا أمحد غن املقدام ،قال :ثعا املعتمر ،قال :مسعت أيب ،قال :ثعا قتادة ،عن أنس غن مالك،
عن رعال اهلل  أنه قال( :إىا أغصرهم أه اجلعة قالاا :ما هؤالء؟ فيقال :هؤالء اجلعميان).
 :)407( -9حدثعا حممد غن غشار ،احممد غن الاليد ،قاال :ثعا حممد قال :ثعا شعبة ،عن محاد ،عن رغعي غن
حراش ،عن حذيضة ،قال شعبة رفعه إىل العيب  مرة قال" :خيرج اهلل من العار ،قاماً معتعني ،قد غشيتهم العار،

غشضاعة الشافعني ،فيدخلان اجلعة ،فيسمان اجلهعميان".

 :)408( -10حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حيىي غن ععيد ،قال :ثعا احلسن غن ىكاان ،عن أيب رجاء
العطَاردي ،عن عمران عن العيب  قال" :ليخرجن قام من العار غالشضاعة يسمان اجلهعمان" ،امسعت غعدار يف

الرحلة الثانية ،اقي له :حدثكم حيىي غن ععيد ،قال :ثعا احلسن غن ىكاان عن أيب رجاء العطَاردي ،عن اغن
عباس ،عن العيب ‘ مبثله؟ فقال غعدار :نعم.

 :)...( -11حدثعا حيىي غن حكيم ،قال :ثعا أغا دااد ،اقال :ثعا شعبة ،عن محاد ،عن رغعي غن حراش ،عن
حذيضة ،قال :شعبة ،كان أحياناً يرفعه إىل العيب  ،اأحياناً ال يرفعه قال" :خيرج قام من العار ،غالشضاعة ،يسمان
اجلهعميان".

قال أغاغكر :قرئ على أيب ماعى اأنا أمسع ،قي  :حدثكم حيىي غن ععيد ،عن احلسن غن ىكاان ،عن أيب رجاء
عن عمران ين حصني ،عن العيب قال" :خيرج من العار قام ،يقال هلم اجلهعميان من شضاعة حممد ؟ فقال أغا
ماعى :نعم فقال أغاغكر :لست أنكر أن يكان اخلربان صحيحني ألن أغا رجاء قد مجع غني اغن عباس اعمران
غن حصني يف غري هذا احلديث أيلاً.
الرغَال ،قال :ثعا أغا حبر ،قال :ثعا عاف ،قال :ثعا أغا نلرة ،عن أيب
 :)409( -12اثعا حضص غن عمرا َ

ععيد اخلدري ،قال :قال رعال اهلل " :خيرج ضبارة من العار غعدما كاناا فحماً :قال :فيقال أنبذاهم يف اجلعة،
ارشاا عليهم املاء ،فيعبتان كما تعبت احلبة يف َي
محْي السي  ،فقال رج من املسلمني ،كإمنا كعت من أه البادية
ّ
يا رعال اهلل".
 :)410( 13حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا عثمان غن عمر قال :ثعا خارجة غن مصعب ،عن أغيه ،عن
عبداهلل غن عمرا قال :قال رعال اهلل ‘" :خيرج ناس من العار فيسمان اجلهعميان" قال :قلت لعبداهلل غن عمرا:
أنت مسعت هذا من رعال اهلل ‘؟ قال :نعم.

 :)411( -14حدثعا أمحد غن عبدة ،قال :ثعا عثمان غن عمر ،قال :أخربنا خارجة غن مصعب اخلراعإين،

قال :ثعا أيب أنه مسع عبداهلل غن عمرا ،ىات يام يقال :قال رعال اهلل " :خيرج من العار ناس ،غعدما تصيبهم

العار ،فيدخلان اجلعة" قال :قلت :أنت مسعت هذا من رعال اهلل ؟ قال :نعم".
 :)412( -15حدثعا أمحد غن عبدة ،قال محاد غن زيد ،قال :قلت لعمرا غن ديعار :أمسعت جاغر غن عبداهلل
حيدث عن العيب "أن اهلل خيرج قاماً من (العار) غالشضاعة؟ قال :نعم".

 :)413( -16حدثعا عبداجلبار غن العالء ،قال :مسعت من عمرا ،ما شاء اهلل ،من مرة ،يأتانه العاس يسألانه
ععه خاصة ،يقال :مسعت جاغر غه عبداهلل يقال :مسعت أىناي ،من رعال اهلل " :إن ناعا يدخلان العار ،مث
خيرجان معها ،فيدخلان اجلعة".
 :)414( -17حدثعا ععيد غن عبدالرمحن املخزامي :احممد غن الاليد قاال :ثعا عضيان ،عن عمرا ،عن جاغر

غن عبداهلل ،أنه مسعه ،يقال :أشهدكم ،لسمعت رعال اهلل  غأىين هاتني ،يقال" :إن اهلل خيرج يام القيامة ناعاً،
من العار ،فيدخلان اجلعة" اقال حممد غن الاليد :مسع جاغر غن عبداهلل.

 :)415( -18حدثعا يانس يب عبداألعلى ،قال :أخربنا عبداهلل غن اهب ،قال :أخربين عمرا غن احلارث ،أن
عمرا غن ديعار ،حدثه ،أنه مسع جاغر غن عبداهلل يقال" :مسعت أىناي من رعال اهلل  يقال :عيخرج أناس من
العار".
 :)416( -19حدثعا أغا هاشم زياد غن أياب ،قال :ثعا عاصم –يعني غن علي قال :ثعا مهام اغن حيىي ،عن
قتادة عن أنس ،أن العيب ‘ قال" :إن قاماً خيرجان من العار غعدما يصيبهم عضع فيها فيدخلان اجلعة فيسميهم
أه اجلعة اجلهعميان".
 :)...( -20حدثعا حممد غن عبداألعلى قال :ثعا غشر غن املضل  ،قال :ثعا يزيد اغن أي حبيب ،قال :مسعت

أنسا يقال :قال رعال اهلل " :يدخ أناس جهعم فإىا صاراا محَما أخرجاا فأدخلاا اجلعة ،فيقال أه اجلعة من
هؤالء؟ فيقال :هؤالء اجلهعميان".
قال أغاغكر ععد غشر غن املضل  ،عن هذا الشيخ ،أخبار غري إين ال أقف على عدالته ،اال على جرحه.

 :)417( -21حدثعا عبدالاارث غن عبدالصمد ،قال :حدثين أيب ،عن العلر اها أغا حممد إمام مسجد أيب
عمران اجلاين ،قال :ثعا أغا عمران أنه ركب يف عضيعة ،فرأ رجالً تأخذه العني ،فقالاا :هذا اغن أيب ععيد

اخلدري فسأله فقال :حديث غلغعا عن أغيك ،قال :ما ها؟ قلت :غلغعا أنه حدث أنه مسع العيب  يقال" :إن اهلل

خيرج من العار أناعاً غعدما أدخلهم فيها" قال :نعم ،مسعته معه ،غري مرة اال مرتني ،اال ثالثة.
(" )59باب إرضاء اهلل (تعالى) نبيه محمداً  في الشفاعة ،يوم القيامة مرة بعد أخرى حتى يقر بأنه قد
رضي بما قد أعطى في أمته من الشفاعة".

 :)418( -1حدثعا حممد غن أمحد غن زيد غعبادان ،قال :عمرا غن عاصم ،قال :حدثعا حرب غن عريج البزار،
قال :قلت :أليب جعضر حممد غن علي غن احلسني ،جعلت فداك ،أرأيت هذه الشضاعة اليت يتحدث هبا أه

العراق ،أحق هي؟ قال :شضاعة ماىا؟ قال :شضاعة حممد  ،قال :حق ااهلل ،أي ااهلل ،حلدثين عمي حممد غن
علي اغن احلعضيه ،عن علي غن أيب طالب "أن رعال اهلل  قال :أشضع ألميت ،حىت يعاديين ريب ،فيقال :أرضيت
يا حممد؟ ،فأقال :رب رضيت" مث أقب علي ،فقال :إنكم تقالان ،معشر أه العراق :إن أرجى أية يف كتاب اهلل
عبحانه اتعاىل (عز اج ) ق يا عبادي الذي أعرفاا على أنضسهم –قرأ إىل قاله مجيعاً قلت :أنا لعقال ىلك،
قال :الكعا أه البيت نقال ،أن أرجى آية يف كتاب اهلل تعاىل :الساف يعطيك رغك فرتضى.

(" )60باب ذكر البيان أن من قضاء اهلل (عز وجل) ،إخراجهم من أهل النار من أهل التوحيد بالشفاعة،
يصيرون فيها فحما يميتهم اهلل فيها إماتة واحدة ،ثم يؤذن بعد ذلك في الشفاعة وصفة إحياء اهلل إياهم،
بعد إخراجهم من النار ،وقبل دخولهم الجنة بلفظة عامة مرادها خاص".

 :)419( -1حدثعا يعقاب غن إغراهيم الدارقني قال حدثعا اغن علَيه.

لرة ،عن أيب
( :)...( -2احدثعا (أغا) هاشم ،زياد غن أغا ،قال ثعا إمساعي ) عن ععيد غن يزيد عن أيب نَ ْ

ععيد اخلدري قال :قال رعال اهلل  " :أما أه العار الذين هم أهلها ،فإهنم ال مياتان ،اال حييان ،الكن أناس

أا كما قال تصيبهم العار ،غقدر ىناهبم –أا كما قال خطإياهم فيميتهم اهلل إماتة ،حىت إىا صاراا فحما ،أىن يف
ضبَائر يلقان يف أهنار اجلعة ،فيقال :يا أه اجلعة! أفيلاا عليهم ،قال :فيعبتان كما
ضبَائرَ ،
الشضاعة ،فجيء هبمَ ،
تعبت احليبة يف َي
محي السي  ،فقال رج من القام :كأن رعال اهلل  قد كان غالبادية ،اقال أغا هاشم" :فيعبتاا
على أهنار اجلعة".
قال أغاغكر( :االصااب ما قاله الدارقي .قال :لعا أغا هاشم قال إمساعي  :احلبّة ما يعبذر من نبت الرج من
احلب فيبقى يف األرض ،حىت تصيبه السماء من قاغ فيعبت.

 :)420( -3حدثعا أمحد غن عبدة ،قال :ثعا حممد غن ديعار عن أيب علمة ،عن أيب نلرة ،عن أيب ععيد

اخلدري قال :قال رعال اهلل  ،مبث حديث أيب هاشم ،قال" :الكن ناس حتطمهم ىناهبم ،فيميتهم اهلل فيها
إماتة قال :فيجئ هبم ضبائر ،ضبائر ،حىت يلقان على أهنار اجلعة فيضيلان عليهم".

قال أغاغكر :غري إين ال أقف ،كيف قال أمحد هذه اللضظة فعبتاا أا فيعبتاا ،إلين خرجته يف (التصعيف) يف عقب
حديث أيب هاشم مبثله.
 :)421( -4حدثعا حممد غن عبداألعلى الصععاين ،قال :ثعا يزيد غن زريع ،قال :ثعا أغا علمة ،عن أيب نلرة،
عن أيب ععيد اخلدري قال :قال رعال اهلل " :أما أه العار ،فإهنم ال مياتان فيها اال حييان الكن أناعا
تصيبهم العار عقاغة غذناب عملاها ،فيمتهم إماتة ،حىت إىا كاناا فحماً ،أىن يف الشضاعة ،فيجاء هبم ضبائر،

ضبائر ،قال :فيلقان على أهنار اجلعة ،مث يقال :يا أه اجلعة ،أفيلاا عليهم ،قال :فيبيتان نبات احلبة تكان يف
السي ".
 :)...( -5حدثعا أغا غشر عقبة غن ععان البصري ،قال :ثعا غسان غن ملر ،عن ععيد غن يزيد ،فذكر حنا
حديث اغن عليه ،اقال :الكن أقاام أصاغتهم العار خبطإياهم أا غذناهبم ،اقال فعبتاا".

 :)422( -6حدثعا نصر غن علي ،قال :أخربين أيب ،قال :ثعا إمساعي غن مسلم ،قال :ثعا أغا املتاك العاجي،
عن أيب ععيداخلدري ،عن نيب اهلل  ،قال :خيرج أقاام من العار غعدما احرتقاا ،فكاناا فحما ،يرش عليهم املاء،
فيعبتان كما تعبت الغثاء يف َي
محي السي  ،مث يدخلان اجلعة"
 :)423( -7ارا أغا عاصم ،أخربنا اغن جريح ،قال :أخربين أغا الزغري عن أيب ععيد اخلدري ،أنه مسع العيب 
يقال" :خيرج من العار قام قد احرتقاا حىت صاراا كاحلمم ،مث يرش عليهم أه اجلعة املاء ،فيعبتان نبات الغثاء يف
السي ".
 :)...( -8حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا أغا عاصم هذا مرع  ،أغا الزغري مل يسمع من أيب ععيد شيئاً نعلمه.
 :)424( -9حدثعا حممد غن غشار ،اقال :ثعا عثمان غن عمر ،قال :ثعا يزيد غن أيب صاحل ،عن أنس غن

مالك ،أن رعال اهلل  قال :خيرج ناس من العار غعدما كاناا فحما ،فيدخلان اجلعة ،فيقال أه احلعة :ما هؤالء؟
فيقال :هؤالء اجلهعميان.
قال أغاغكر :يزيد غن أيب صاحل هذا لست أعرفه غعدالة اال جرح.
(" )61باب ذكر البيان أن هؤالء الذين ذكروا في هذه األخبار أنهم يخرجون من النار ،فيدخلون الجنة،
إنما يخرجون من النار بالشفاعة في خبر ابن عليه ،أذن بالشفاعة فجيء بهم".

 :)425( -1حدثعا هبذا اخلرب أيلاً أمحد غن املقدام ،قال :ثعا غشر –يعني اغن املضل قال :ثعا أغامسلمة ،عن

نلرة عن أيب ععيد اخلدري ،قال :قال رعال اهلل " :أما أه العار الذين هم أهلها ،فإهنم ال مياتان ،اال حييان

الكن أناس أصاغتهم العار غذناهبم ،أا قال ،خبطاياهم ،فأماهتم إماتة حىت إىا كاناا فحماً ،أىن يف الشضاعة،
فيجاء هبم ،ضبائر ضبائر ،فبثاا على أهنار اجلعة ،مث قي  :يا أه اجلعة! أفيلاا عليهم من املاء ،فيعبتان نبات احليبة
تكان يف َي
محي السي ".
 :)426( -2حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا أيب عدي عن عليمان التيمي ،عن أيب نلرة ،عن أيب ععيد
اخلدري قال :قال رعال اهلل  :أما أه العار الذين هم أهلها ،فال مياتان ،اال حييان ،اأما من يرد اهلل هبم الرمحة
فتميتهم العار ،فيدخ عليهم الشضعاء ،فيأخذ الرج اللبارة فيبثهم يف هنر احلياة ،أا احلياان ،أا احلياء ،أا قال:

هنر اجلعة ،فيعبتان نبات احلبة يف محي السي  ،فقال العيب  :أا ما تران الشجرة ،تكان خلراء مث تكان صضراء،
أا قال تكان صضراء ،مث تكان خلراء؟ فقال رج  :كان رعال اهلل  كان من أه البادية".

 :)427( -3حدثعا حممد غن عبداألعلى ،قال :ثعا املعتمر ،عن أغيه قال :ثعا أغا نلرة ،عن أيب ععيد اخلدري،
قال :خطبعا رعال اهلل خطبة أراه ىكر طاهلا قال" :أما أه العار الذين هم أهلها ،ال مياتان اال حييان ،اأما ناس
يريد اهلل هبم الرمحة فيميتهم ،فيدخ عليهم الشضعاء ،فيحم الرج معهم اللبارة ،فيبثهم ،أا قال :فيبثان على

هنر احلياة ،أا قال :احلياان ،أا هنر احلياء ،فيبتان نبات احلبة يف محي السي  ،قال :فقال رعال اهلل  :أمل تراا

إىل الشجرة تكان خلراء مث تكان صضراء مث تكان خلراء ،قال :يقال القام :كأن رعال اهلل  كان غالبادية".
 :)428( -4حدثعا عبدالاارث غن عبدالصمد ،قال :حدثين أيب ،قال :ثعا حبان ،يعين اغن علي ،قال :ثعا

عليمان التيمي ،عن أيب نلرة ،عن أيب ععيد اخلدري ،أن رعال اهلل خطب ،فأتى على هذه اآلية :أنه من

يأت رغه جمرماً فإن له جهعم ال ميات فيها اال حيىي .امن يأته مؤمعاً قد عم الصاحلات … يريد اآلية كلها،

فقال العيب " :أما أهلها (الذين هم أهلها) ،فإهنم ال مياتان فيها اال حييان ،اأما الذين ليساا من أهلها ،فإن
العار متيتهم إماتةً ،مث يقام الشضعاء فيشضعان ،فيجعلان ضبائر ،فيؤتى هبم هنر ،يقال له :احليار ،أا احلياان،
فيبتان فيه كما تعبت الغثاء يف محي السي ".

(" )62باب ذكر الدليل على أن النبي  إنما أراد بقوله فيصيرون فحماً ،أي أبدأنهم خال صورهم وآثار
السجود منهم ،أن اهلل (عز وجل) حرم على النار أكل أثر السجود من أهل التوحيد باهلل ،فنعوذ به من

النار وعذابها".
 :)429( -1حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا أغا اليمان ،قال :أخربنا شعيب –اها اغن أيب محزة عن الزهري،
قال :أخربين ععيد غن املسيب ،اعطاء غن يزيد الليثي ،أن أغا هريرة _ أخربمها( ،أن العاس قالاا :يا رعال اهلل،
ه نر رغعا يام القيامة؟) فذكر احلديث غطاله اقال( :حىت إىا أراد رمحة من أه العار .أمر املالئكة أن خيرجاا
من كان يعبداهلل ،فيخرجاهنم ،ايعرفاهنم غآثار السجاد احرم اهلل على العار أن تأك أثر السجاد ،فيخرجان من
العار ،اقد امتحشاا فيصب عليهم ماء احلياة ،فيعبتان كما تعبت احلبة يف محي السي  ،مث يضرغ اهلل من القلاء
غني العباد ،ايبقى رج غني اجلعة االعار ،اها آخر أه اجلعة دخاال) مث ىكر غاقي احلديث خرجته يف كتاب
األهاال.
 :)...( -2حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا علمان غن دااد اهلامشي ،قال :أخربنا إغراهيم اغن ععد ،عن اغن
شهاب ،عن عطاء غن يزيد الليثي ،أن أب هريرة _ أخربه أن العاس قالاا :يا رعال اهلل.

 :)...( -3احدثعا حممد ،قال :ثعا عبدالرزاق ،قال :أخربنا معمر عن الزهري ،عن عطاء غن يزيد الليثي ،عن أيب
هريرة _ قال :قال العاس :يا رعال اهلل ،قال حممد غن حيىي ،اعاقا مجيعاً احلديث هبذا اخلرب ،غري أهنما رمبا اختلضا

يف اللضظ االشيء ،ااملعىن ااحد.
قال أغاغكر :قدم حممد غن حيىي إععاد عبد الرزاق على إععاد حديث اهلامشي.

 :)430( -4حدثعا حممد ،قال :ثعا عبد الرزاق ،قال :أخربنا معمر ،عن زيد غن أعلم ،عن عطاء غن يسار،
عن أيب ععيد اخلدري قال :قال رعال اهلل " :إىا خلص املؤمعان من العار ،فأمثاا ،فما جمادلة أحدكم لصاحبه
يف احلق ،يكان له يف الدنيا غأشد من جمادلة املؤمعني لرهبم ،يف إخااهنم الذين أدخلاا العار.
قال :يقالان :رغعا إخاانعا كاناا يصلان مععا ،ايصامان مععا احيجان مععا ،فأدخلتهم العار ،فيقال :اىهباا،
خرجته يف
فأخرجاا من قد عرفتم ،فيأتاهنم ،فيعرفاهنم غصارهتم ،ال تأك العار صارهم" فذكر احلديث غطاله ،قد ّ
غري هذا املاضاع.
 :)431( -5حدثعا حممد ،قال :ثعا جعضر غن عان ،عن هشام غن ععد (عن زيد غن أعلم ،عن عطاء غن

يسار عن أيب ععيد) ،عن العيب  احلديث غطاله ،اقال" :فيقال اهلل هلم :اىهباا فمن عرفتم صارته ،فأخرجاه،

احترم صارهتم على العار".

قال أغاغكر :قد غيعت معىن اللضظة اليت يف خرب عتبان غن مالك ،عن العيب " أن اهلل حرم العار على من قال ال

إله إال اهلل ،يبتغي غذلك اجه اهلل" يف ماضعه من هذا الكتاب.
(" )63باب ذكر البيان أن من قضى اهلل إخراجهم من النار ،من أهل التوحيد الذين ليسوا بأهل النار ،أهل
الخلود فيها ،يموتون فيها إماتة واحدة ،تميتهم النار إماتة ثم يخرجون منها ،فيدخلون الجنة ،ال أنهم
حر النار (حتى) يخرجوا منها".
يكونون أحياء يذوقون العذاب ،ويألمون من ِّ

 :)432( -1حدثعا أمحد غن عبدة ،قال :ثعا إمساعي غن إغراهيم قال :أخربنا أغا علمة ،عن أيب نلرة ،عن أيب
ععيد ،مبث حديث أيب هاشم ،قال" :الكن ناس تصيبهم العار غذناهبم أا قال خبطاياهم قال :هكذا أغا نلرة
فيميتهم إماتة ،اقال :فيلقان على أهنار اجلعة ،فيقال أله اجلعة أفيلاا" اقال :احليبة خبضض احلاء ،امل يذكر
تضسري اغن عليه ،احلبة.
 :)433( -2حدثعا أغا األشعث ،قال :ثعا معتمر ،عن أغيه ،عن أيب نلرة ،عن أيب ععيد أن نيب اهلل  قال:
"أما أه العار الذين هم أهلها" فذكر احلديث غتمامه ،قال أغاغكر يف خرب أيب مسلمة ،عن أيب نلرة عن أيب
ععيد "حىت إىا كاناا فَحما ،أىن هلم يف الشضاعة" هذه اللضظة يف خرب حممد غن ديعار ،قال :ثعا أغا مسلمة،

حدثعا أمحد غن عبدة ،قال :أخربنا حممد غن ديعار ،فيه داللة على أن قاله (عز اج ) :اال تعضع الشضاعة ععده
إال ملن أىن له أي ملن يأىن اهلل له الشضاعة ممن ميات يف العار ،ماتة ااحدة" ممن ليس من أهلها ،أه اخللاد
فيها.

قد كعت غيعت معىن قاله :اال يشضعان إال ملن ارتلى ا إال ملن أىن له يف كتاب معاين القرآن يف كتاب

األال.
 :)434( -3فحدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا َه ْا َىة غن خليضة عن عاف ،عن أيب نلرة ،عن أيب ععيد

اخلدري ،عن العيب  ،قال" :خيرج ضبارة من العار قد كاناا فحما ،فيقال :غثاهم يف اجلعة ،ارشاا عليهم من املاء
فيعبتان كما تعبت احلبة يف محي السي  ،فقال رج من القام :يا رعال اهلل كأمنا كعت من أه البادية".

 :)435( -4حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حممد غن جعضر ،قال :ثعا عاف ،عن أيب نلرة ،عن أيب ععيد

اخلدري ،عن العيب  قال" :خيرج ضبارة من العار ،قد كاناا محيما ،قال :غثّاها يف اجلعة ،ارشاا عليهم من املاء،
فيعبتان كما تعبت احليبة يف َي
محي السي  ،فقال رج من القام :كإمنا كعت من أه البادية".

 :)436( -5حدثعا أغا ماعى ،احممد غن غشار ،قاال :ثعا عامل غن ناح عن اجلَريْري ،عن أيب نلرة ،عن أيب

ععيد اخلدري قال :قال رعال اهلل " :أما أه العار الذين هم أه العار ،ال مياتان فيها اال حييان ،اأما الذين

ضبَائر ،فيلقان على أهنار اجلعة،
يريد اهلل إخراجهم معها ،فتميتهم العار إماتة ،حىت يكاناا فحما ،مث خيرجان َ
ايرش عليهم من مائها ،فيعبتان كما تعبت احليبّة ،يف محيم السي ".
قال غعدار :يعني احلبّة ،اقال أغا ماعى :فيدخلان اجلعة اقاال مجيعاً :فيسميهم أه اجلعة اجلهعميني فيدعان اهلل،
فيذهب ىلك االعم ععهم.
 :)437( -6حدثعا حممد غن غشار ،اقال :ثعا عبد الاهاب ،قال :ثعا ععيد غن إياس ،عن أيب نلرة ،عن أيب
ععيد اخلدري قال" :أما الذين يريد اهلل إخراجهم من العار ،فإنه مييتهم ،إماتة حىت يكاناا فحما اأما الذين ال
يريد اهلل أن خيرجهم ،فإهنم ال مياتان اال حييان اال خيرجان ،أي الذين يريد اهلل إخراجهم من العار ضبائر من
السي  ،فيسميهم أه اجلعة اجلهعميني" .قال :فبلغين يف حديث آخر ،أهنم يدعان رهبم ،فيمحى ععهم ىلك
االعم.
قال أغاغكر :قد كعت أحسب زمانا ،أن االعم ال يقع على مث هذه اللضظة ،كعت أحسب زمانا ،أن هذا من
الصضات ،ال من األع امي كعت أحسب أن غري جائز أن يقال أله احمللة :أن هذا االعم هلم اإن أه املديعة،
أا أه قرية كذا ،أا أصحاب السجان ،إيقاع االعم على مث هذا ،ألنه حمال ععدي ،يف قدر ما أفهم من لغة

العرب أن يقال :أه كذا امسهم ،أه قرية كذا ،أا أه مديعة كذا ،اإن اعم أه السجان هذه صضات
أمكعتهم ،ااالعم اعم اآلدميني كمحمد اأمحد ،ااحلسن ااحلسني ،اغري ىلك ،اقد أاقع يف هذا اخلرب االعم
على اجلهعميني ،يسمان اجلهعميان نسبة لسان العرب اقد كعت أعلمت أصحايب مذ دهر طاي  ،أن األعامي
إمنا اضعت مبععيني:
أحدمها :للتعريف ،ليعرف الضرق غني عبداهلل اعبدالرمحن ايعلم من حممد ،امن أمحد ،امن احلسن امن احلسني،
فيضرق غني االثعني ،اغني اجلماعة غاألعامي.
(اهذه األعامي) ليست من أمساء احلقائق اقد يسمى املرء حسعا اها قبيح ،ايسمى حمماد اها مذمام ،ايسمى
املرء صاحل اها طاحل.
ااملعىن الثاين ،ها أعامي الصضات على احلقائق إىا كان املرء صاحلا ،فقي  :هذا صاحل ،فإمنا يراد صضته على
احلقيقة ،كذلك إمنا يقال حملماد املذهب ،فالن حمماد على هذه الصضة ،كذلك يقال للعامل عامل ،اللضقيه فقيه،
اللزاهد زاهد ،هذه أعامي على احلقائق اعلى الصضات.
 :)438( -7حدثعا أغا عبيد اغن أخي هالل ،قال :ثعا فراة غن أيب املغراء قال :ثعا القاعم اغن مالك املزين ،عن
عبدالرمحن غن إعحاق ،عن الععمان غن ععد غن املغرية اغن شعبة قال :قال رعال اهلل " :خيرج قام من العار،
يدخلان اجلعة ،فيسمان يف اجلعة اجلهعميان ،فيسألان اهلل أن ميحى ىلك االعم ععهم ،فيمحاه ععهم".
(" )64باب ذكر خبر روى عن النبي  في إخراج شاهد أن ال إله إال اهلل من النار".

أفْـَرق أن يسمع غه غعض اجلهال ،فيتاهم أن قائله غلسانه ،من غري تصديق قلب ،خيرج من العار ،جهالً ،اقلة

معرفة غدين اهلل ،اأحكامه ،اجلهله غأخبار العيب  خمتصرها امتقصاها ،اإنا لتاهم غعض اجلهال أن شاهد ال إله
إال اهلل ،من غري أن يشهد أن هلل رعالً اكتباً ،اجعة ،انارا اغعثا احساغا ،يدخ اجلعة ،أشد فَـَرقاً إى أكثر أه

زمانعا ،ال يضهمان هذه الصعاعة ،اال مييزان غني اخلرب املتقصى اغريه ،ارمبا خضي عليهم اخلرب املتقصى .فيحتجان
غاخلرب املختصر ،يرتأعان قب التعلم قد حرماا الصرب على طلب العلم ،اال يصرباا حىت يستحقاا الرئاعة فيبلغااا
معازل العلماء.
 :)439( -1حدثعا أغا حضص عمرا غن علي ،االعباس غن عبدالعظيم الععربي ،اعمر غن حضص الشيباين ،اأغا
الع ّمي ،عن احلسن ،عن أنس غن مالك عن
األزهر ،حاثرة غن حممد قالاا :ثعا محاد غن َمسعدة ،قال :ثعا عمران َ

العيب  قال" :ما زلت أشضع إىل ريب ،ايشضعين حىت قلت :أي ريب .شضعين فيمن قال ال إله إال اهلل فقال :يا
حممد هذه ليست لك اال ألحد ،اعزيت اجاليل ارمحيت ال أدع يف العار أحداً ،قال :ال إله إال اهلل".

هذا حديث عمرا غن علي ،اقال عمر غن حضص ،فقال" :إمنا ىلك لني اعزيت اجاليل ارمحيت ،ال أدع يف العار
عبداً قال ال إله إال اهلل" اقال أغا األزهر عن عمران العمي اقال" :اال ألحد هي يل ،قال يبقى يف العار أحد قال
ال إله إال اهلل ،إال أهرج معها" ايف خرب محاد غن زيد ،عن معبد غن هالل ،يف آخر اخلرب ،ايف ىكر الزيادة اليت

زادها احلسن ،عن أنس ،عن العيب " :فأقال :أي رب ،ائذن يل ،فيمن قال ال إله إال اهلل قال :فيقال :ليس
ىلك لك ،الكن اعزيت اجاليل اكربيائي ،اعظميت ،ألخرجن معها من قال ال إله إال اهلل".

ي ،خرجته غطاله ،يف غاب
الععَ يز ُّ
 :)440( -2حدثعاه أمحد غن عبدة ،قال ثعا محاد ،قال :ثعا معبد غن هالل َ
آخر.
قال أغاغكر" :حىت قلت" يريد أن أقال ،اقال العباس يرفعه إىل العيب  قال" :حىت أقال :أي رب –اقال أنا
اعزيت احلمي ارمحيت".
(" )65باب ذكر البيان أن النبي  يشفع للشاهد هلل بالتوحيد الموحد هلل بلسانه إذا كان مخلصا ومصدقا
بذلك بقلبه ،ال لمن تكون شهادته بذلك عن تصديق القلب".
 :)441( -1حدثعا حممد غن عبداهلل غن عبداحلكم ،قال :ثعا أيب اشعيب ،قاال :ثعا الليث ،عن يزيد
غن أيب حبيب عن علم غن أيب اجلعد ،عن معااية غن معتب ،عن أيب هريرة _ أنه مسعه يقال" :عألت

رعال اهلل  ماىا رد إليك رغك ،من الشضاعة ،قال :االذي نضس حممد غيده ،لقد ظععت أنك أال من
يسألين عن ىلك من أميت ملا رأيت من حرصك على العلم ،االذي نضسي غيده ملا يهمين من القلاء
فيهم على أغااب اجلعة ،أهم ععدي من متام شضاعيت ،اشضاعيت ملن شهد أن ال إله إال اهلل خملصا يصدق
قلبه لسانه ،السانه قلبه".
 :)442( -2حدثعا يانس غن عبد األعلى ،قال :ثعا اغن اهب قال :أخربين اغن هليعة –اأنا أغرا من
عهدته عن اغن أيب حبيب ،عن أيب اخلري ،اعن عامل غن (أيب عامل) اجليشاين عن معااية غن معتب عن

أيب هريرة _ أنه مسعه يقال" :عألت رعال اهلل  ،فذكر مبث حديث الليث ،اقال" :االذي نضسي

غيده" يف كال املاضعني ،اقال" :من متام شضاعيت هلم ،اقال –ملن شهد أن ال إله إال اهلل ،اإن حممداً
رعال اهلل خملصاً".
قال أغاغكر :إمنا زاد "اأن حممداَ رعال اهلل" االباقي مث لضظه.
 :)443( -3حدثعا يانس يف َع يقبيه ،قال :أخربنا اغن اهب قال :أخربين عمرا غن احلارث ،عن يزيد

غن أيب حبيب ،عن أيب عامل ،عن اغن معتب عن أيب هريرة _ ،عن رعال اهلل  هكذا ثعا هبما يانس،

حع منت اخلرب كخرب اغن هليعة (قال يف خرب عمرا غن احلارث مبثله ،لاال ىلك ،مل أقدم اغن هليعة على
عمرا اغن احلارث ليس اغن هليعة) رمحه اهلل من شرطعا ممن حيتج غه.
قال أغاغكر :رااية الليث أاقع على القلب من رااية عمرا اغن احلارث إمنا اخلرب علمى ،عن عامل غن أيب عامل
كما رااه الليث ،ال عن أيب عامل .اللهم إال أن يكان عامل كعيته أغا عامل أيلاً.
 :)444( -4حدثعا علي غن ح ْجر ،قال :ثعا إمساعي غن جعضر قال :أخربنا عمرا –اها اغن أيب
عمرا عن ععيد غن أيب ععيد املقربي ،عن أيب هريرة _ قال" :قلت يا رعال اهلل من أععد العاس

غشضاعتك يام القيامة؟ فقال العيب  :لقد ظععت يا أيب هريرة أن ال يسألين عن هذا احلديث أحد أاىل
معك ،ملا رأيت من حرصك على احلديث أععد العاس غشضاعيت يام القيامة من قال ال إله إال اهلل
خالصا من نضسه".
(" )66باب ذكر خبر دال على حصة ما تأولت على صحة ما تأولت إنما يخرج من النار شاهد أن ال إله
إال اهلل ،إذا كان مصدقا بقلبه بما شهد به لسانه إال أنه كنى عن التصديق بالقلب بالخير ،فعاند بعض أهل
الجهل والعناد ،وادعى أن ذكر الخير في هذا الخبر ليس بإيمان قلة علم بدين اهلل وجرأة في تسمية
المنافقين مؤمنين".

 :)445( -1حدثعا حممد غن حيىي رمحه اهلل ،قال :ثعا يزيد غن هاران قال :أخربنا شعبة ،عن قتادة ،عن أنس غن
مالك عن العيب  قال" :يقال اهلل :أخرجاا من العار من قال ال إله إال اهلل ،اكان يف قلبه من اخلري ما يزن شعرية.
أخرجاا من العار من قال ال إله إال اله ،ايف قلبه من اخلري ما يزن من غرة ،أخرجاا من العار من قال ال إله إال اهلل،
ايف قلبه من اخلري ما يزن دادة ،أخرجاا من العار من قال ال إله إال اهلل ،ايف قلبه من اخلري ما يزن ىرة".
 :)446( -2حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حممد غن جعضر ،قال :ثعا شعبة ،قال :ثعا قتادة ،عن أنس غن
مالك ،قال" :أخرجاا من العار من قال ال إله إال اهلل ،اكان يف قلبه من اخلري ما يزن شعرية" مث ىكر مبثله امل يذكر
الدادة اقال يف كلها" :اكان يف قلبه من اخلري".
 :)...( -3اثعا غعدار يف َع يقبيه ،قال :ثعا أغا دااد عن شعبة ،عن قتاده عن أنس ،عن العيب  مبث حديث حممد
غن جعضر".

 :)447( -4حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عبدالصمد ،قال :ثعا هشام عن قتادة عن أنس غن مالك ،قال:
قال رعال اهلل  " :خيرج من العار من قال ال إله إال اهلل ،اكان يف قلبه من اخلري ما يزن (شعري ،مث خيرج معها من

قال ال إله إال اهلل اكان يف قلبه من اخلري ما يزن) غرة ،مث خيرج معها من قال ال إله إال اهلل اكان يف قلبه من اخلري
ما يزن ىرة.
 :)...( -5حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا ععيد غن عامر ،عن هشام الدعتاائي هبذا اإلععاد مبثله.
 :)447( -6حدثعا أغا ماعى ،قال :ثعا اغن أيب عدي عن ععيد ،عن قتادة عن أنس ،أن العيب  قال " :خيرج
من العار من قال ال إله إال اهلل اكان يف قلبه من اخلري ما يزن شعرية ،مث خيرج من العار من قال ال إله إال اهلل اكان
يف قلبه من اخلريما يزن غرة مث خيرج من العار من قال ال إله إال اهلل اكان يف قلبه من اخلري ما يزن ىرة ".
 :)448( -7حدثعا أغا ماعى ،قال :ثعا حممد غن جعضر ،قال :ثعا شعبة قال :ثعا قتادة ،عن أنس قال :قال

رعال اهلل  " أخرجاا من العار من قال ال إله إال اهلل اكان يف قلبه من اخلري ما يزن ىرة ،أخرجاا من العار من
قال ال إله إال اهلل ،اكان يف قلبه ما يزن شعرية ،أخرجاا من العار من قال ال إله إال اهلل اكان يف قلبه ما يزن غرة ".
( " )67باب ذكر األخبار المصرحة عن النبي  أنه قال :إنما يخرج من النار من كان في قلبه في الدنيا
إيمان دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيمان ".

ممن كان يقر غلسانه غالتاحيد ،خاليا قلبه من اإلميان ،مع البيان الااضح أن العاس يتضاضلان يف إميان القلب ،ضد

قال من زعم من غالية املرجئة أن اإلميان ال يكان يف القلب ،اخالف قال من زعم من غري املرجئة أن العاس إمنا
يتضاضلان يف إميان اجلاارح ،الذي ها كسب األغدان ،فإهنم زعماا أهنم متسااان يف إميان القلب الذ ها
التصديق ،اإميان اللسان الذ ها اإلقرار مع البيان أن للعيب  شضاعات يام القيامة ،على ما قد غيعت قب " ،ال

أن له شضاعة ااحدة فقط.
 :)449( -1حدثعا الرغيع غن عليمان ،اإغراهيم غن عيسى غن عبداهلل ،كاتب احلارث غن مسكني ،قاال :ثعا اغن
عمي ،قال :أخربين مالك ،عن عمرا غن حيىي غن عمارة،
اهب ،اثعا أمحد غن عبدالرمحن غن اهب ،قال :ثعا ّ
قال :أخربين أيب ،عن أيب ععيد اخلدري ،قال :قال رعال اهلل  " :يدخ أه اجلعة اجلعة ،يدخ من يشاء

غرمحته ايدخ أه العار ،العار ،مث يقال :انظراا من اجدمت يف قلبه مثقال حبة ،من خردل ،من إميان ،فأخرجاه
قال :فيخرجان معها محما قد امتحشاا ،فيلقان يف هنر احلياة أا احليا ،فيعبتان كما تعبت احليبّة أا احليّة ،شك
الرغيع إىل جانب السي  ،قال رعال اهلل  :أمل تراها كيف خترج صضراء ملتاية.
اقال إغراهيم غن عيسى " :يدخ اهلل أه اجلعة اجلعة ،اقال :احلبّة إىل جانب السي  ،قال أمحد :احلبة ،امل
يشك ،اقال ثعا مالك.

قال أغاغكر :هذا اخلرب خمتصر ،حذف معه أال القصة يف الشضاعة ،ملن أدخ العار ،من أه التاحيد ،اىكر آخر
القصة ،االدلي على صحة ما ىكرت أن اخلرب خمتصر ،خرب زيد غن أعلم ،عن عطاء غن يسار عن أيب ععيد
اخلدري عن العيب  قال " :فيقال اهلل :انظراا من كان يف قلبه زنة ديعار من إميان ،أخرجاه " مث ىكر زنة قرياط،
مث ىكر زنة مثقال حبة خردل ،قد خرجت هذا اخلرب ،يف غري هذا الباب ،غتمامه.
 :)450( -2اقد حدثعا أيلاً غصحة ما ىكرت ،ياعف غن ماعى ،قال :ثعا أغا معااية ،قال :ثعا عاصم

األحال ،عن أيب عثمان العهدي ،عن علمان الضارعي ،قال( :يأتان العيب  :فيقالان :يا نيب اهلل ،أنت الذ
فتح اهلل غك ،اختم غك ،اغضر لك ما تقدم من ىنبك اما تأخر ،قم فاشضع لعا إىل رغك فيقال :نعم ،أنا
صاحبكم فيخرج حياش العار ،حىت يعتهي إىل غاب اجلعة ،فيأخذ حبلقة يف الباب من ىهب ،فيقرع الباب ،فيقال:

من هذا؟ فيقال :حممد قال :فيضتح له ،قال :فيجئ حىت يقام غني يدي اهلل ،فيسأىن يف السجاد ،فيؤىن له،
قال :فيضتح اهلل له فيؤىن له فيضتح اهلل له من الثعاء االتحميد ،االتمجيد ما مل يضتحه ألحد من اخلالئق ،فيعاد
يا حممد! ارفع رأعك اع  ،تعطه ،ادع جيب ،قال :فريفع رأعه ،فيقال :رب أميت أميت ،مث يستأىن يف السجاد
فيؤىن له ،فيضتح له من الثعاء االتحميد االتمجيد ،ما مل يضتح ألحد من اخلالئق فيعاد يا حممد ارفع رأعك،
ع تعطه ،ااشضع تشضع ،اادع جتب ،قال :يضع ىلك مرتني أا ثالثا ،فيشضع ملن كان يف قلبه حبة من حعطة،
أا مثقال شعرية ،أا مثقال حبة من خردل من إميان) قال علمان :فذلك املقام احملماد.
قال أغاغكر :اهذا اخلرب أمت يف قصة إخراج من خيرج من العار ،من خرب حيىي غن عمارة ،عن أيب ععيد اخلدري،
ألن يف هذا اخلرب ىكر مثقال حبة احلعطة ،احبة الشعري ،اليس يف خرب حيىي غن عمارة ،عن أيب ععيد ىكرمها،
اخرب عبيداهلل غن أيب غكر ،عن أنس ،فيه أيلاً ىكر الشعري االربة ،افيه أيلاً ىكر الذرة ،مل يذكر فيه حبة
اخلردل ،اهذه األخبار تدل على صحة مذهبعا ،أن األخبار رايت على (ما) كان حيضظها رااهتا ،معهم من كان
حيضظ غعض اخلرب ،امعهم من كان حيضظ الك  ،فبعض األخبار رايت خمتصرة ،اغعلها متقصاة ،فإىا مجع غني
املتقصي (من األخبار) اغني املختصر معها ،غان حيعئذ العلم ااحلكم.
 :)451( -3حدثعا خرب عبيداهلل غن أيب غكر الذي ىكرت حمماد غن غيالن ،قال :ثعا امل َؤم غن إمساعي  ،قال:
ثعا املبارك غن فلالة ،قال :ثعا عبيداهلل غن أيب غكر غن أنس ،عن جده أنس غن مالك ،قال :قال رعال اهلل :
(يقال اهلل (عز اج ) :أخرجاا من العار من كان يف قلبه مثقال شعرية من اإلميان ،أخرجاا من العار من كان يف
قلبه مثقال غرة من اإلميان ،أخرجاا من العار من قال ال إله إال اهلل ،أا ىكرين أا خافين يف مقام).
صْيب –يعين اغن ناصح قال :ثعا املبارك ،عن غن أيب غكر،
 :)452( -4حدثعا نصر غن مرزاق املصري ،ثعا اخل َ
عن أنس غن مالك قال :قال رعال اهلل ( خيرج من العار) فذكر مثله ،اقال يف كلها خيرج من العار اقال( :قدر

خردلة) مكان ىرة ،اقال أخرجاا من العار من ىكرين ياما أا خافين يف مقام ،مل يذكر يف هذا املاضع قال ال إله
إال اهلل) ارا أغا دااد هذا اخلرب خمتصرا.
 :)453( -5حدثعاه حممد غن رافع ،قال :ثعا أغا دااد ،عن مبارك غن فلالة ،اثعا عبدة غن عبداهلل اخلزاعي،
قال :ثعا أغا دااد الطيالسي ،قال :ثعا مبارك غن فلالة عن عبيداهلل غن أيب غكر غن أنس ،عن أنس غن مالك
قال :قال رعال اهلل ( :يقال اهلل:اخرجاا من العار من ىكرين ياماً أا خافين يف مقام).
اختصر أغا دااد هذا احلديث ،امل يذكر أال املنت ،اىكر آخره.

 :)454( -6أخربين حممد غن عبداهلل غن عبداحلكم ،أن أغاه اشعيب غن الليث ،أخرباه ،قاال :أخربنا الليث،
عن اغن اهلاد ،عن عمرا –اها اغن أيب عمرا عن أنس غن مالك قال :مسعت رعال اهلل  يقال( :إين ألال

العاس ،تعشق األرض عن مججمته يام القيامة اال فخر ،اأعطى لااء احلمد اال فخر ،اأنا عيد العبيني يام القيامة
اال فخر ،اأنا أال من يدخ اجلعة يام القيامة اال فخر ،عآيت غاب اجلعة ،فيضتحان يل ،فسأجد اهلل (تعاىل)
فيقال :ارفع رأعك يا حممد ،اتكلم ،يسمع معك ،اق  :يقب معك ،ااشضع ،تشضع ،فأرفع رأعي ،فأقال :أميت
أميت ،يا رب ،فيقال :اىهب إىل أمتك ،فمن اجدت يف قلبه مثقال حبة من شعرية ،من إميان ،فأدخله اجلعة،
فأقب مبن اجدت يف قلبه ىلك ،فأدخلهم اجلعة ،اآيت اجلبار ،فأعجد له ،فيقال :ارفع رأعك يا حممد ،اتكلم
يسمع معك ،اق  ،يقب قالك ،ااشضع تشضع ،فأقال :أميت ،أميت ،فيقال :اىهب إىل أمتك فمن اجدت يف قلبه
(مثقال نصف حبة ،من شعري من اإلميان فأدخله اجلعة ،فأىهب فمن اجدت مثقال ىلك فأدخله اجلعة ،قال:
فآيت اجلبار :فأعجد له فيقال :أميت ،أميت ،أي رب ،فيقال :اىهب ،فمن اجدت يف قلبه مثقال ىلك ،فأدخلهم
اجلعة ،افرغ من احلساب ،حساب العاس) ىكر احلديث.
 :)455( -7حدثعا هبذا اخلرب أمحد غن عبدالرمحن غن اهب ،قال :ثعا عمي ،قال :ثعا عبدالرمحن غن علمان

يعين احلَ ْجري –عن عمرا غن أيب عمر ،عن أنس غن مالك قال :مسعت رعال اهلل  ،فذكر مبثله ،غري أنه قال:

(اأنا عيد العبيني يام القيامة ،اال فخر ،اإين آيت غاب اجلعة ،فآخذ حبلقتها فتقال املالئكة من هذا فأقال أنا
حممد فيضتحان يل فأدخ فأجد اجلبار تبارك اتعاىل مستقبلي ،فأعجد له ،فيقال :ارفع رأعك يا حممد –فذكر
غعض احلديث اقال –فأقب مبن اجدت يف قلبه ىلك( ،فإىا اجلبار مستقبلي ،فأعجد له ،فيقال :ارفع رأعك يا

حممد –فذكر غعض احلديث اقال فمن اجدت يف قلبه ىلك) ،فإىا اجلبار تبارك اتعاىل مستقبلي ،فأعجد له –
اىكر احلديث إىل قاله افرغ من حساب العاس ،قال :أدخ من غقي من أميت العار مع أه العار ،فيقال هلم
أه العار :ما أغين ععكم أنكم كعتم تعبداه اال تشركاا غه شيئاً ،فأنتم مععا ،فيقال اجلبار تبارك اتعاىل :فبعزيت
ألعتقهم من العار ،فريع إليهم فيخرجان من العار ،اقد امتحشاا ،فيدخلان يف هنر اجلعة فيعبتان فيه كما تعبت

احلبة يف غثاء السي  ،ايكتب غني أعيعهم هؤالء عتقاء اهلل ،فيذهب هبم ،فيدخلان اجلعة فيقال هؤالء اجلهعميان،
فيقال اجلبار :هؤالء عتقاء اجلبار).
قال أغاغكر :يف هذا اخلرب ،خرب عمرا غن أيب عمرا ،عن أنس ،ىكر نصف حبة شعري ،اليس يف شيء من هذه
األخبار هذه اللضظة ،اليس يف هذا اخلرب ،ىكر الربة ،اجائز أن يكان زنة نصف حبة شعري ،زنة حبة حعطة.
 :)456( -8حدثعا حممد غن حيىي الذهلي ،قال :ثعا اخللي غن عمر قال :ثعا عمر –يعين اغن ععيد األشج عن
ععيد –يعني اغن أيب عراغة عن قتادة ،عن أنس قال :قال رعال اهلل ( :خيرج من العار من كان يف قلبه ما يزن
خردلة ،ما يزن غرة ،ما يزن ىرة من اإلميان)
قال أغاغكر :ليس خرب قتادة عن أنس (أخرجاا من العار من قال ال إله إال اهلل ،ايف قلبه من اخلري ما يزن غرة)
خالف هذه األخبار اليت فيها ،يف قلبه من اإلميان ما يزن كذا ،إى العلم حميط أن اإلميان من اخلري ال من الشر،
امن زعم من الغالية املرجئة أن ىكر اخلري يف هذا اخلري ليس غإميان ،كان مكذغا هلذه األخبار اليت فيها ،أخرجاا
من العار من كان يف قلبه من اإلميان كذا ،فيلزمهم أن يقالاا :هذه األخبار كلها غري ثاغتة ،أا يقالاا :إن اإلميان
ليس غإميان ،أا يقالاا :أن اإلميان ليس خبري ،اما ليس خبري فها شر ،اال يقال مسلم :إن اإلميان ليس خبري،
فافهمه ال تغالط.
 :)457( -9حدثعا أمحد غن عبدة ،قال :ثعا محاد –يعين اغن زيد قال :ثعا معبد غن هالل الععزي ،قال :انطلقعا
إىل أنس غن مالك ،يف زمن الثمرة ،امععا ثاغت البعاين ،هلذا احلديث ،فاعتأىن ثاغت ،فأىن لعا ،ادخلعا عليه،
اأجلس ثاغتاً معه على عريره أا قال على فراشه قال فقلت ألصحاغعا ال تسألاه عن شيء إال عن هذا احلديث،

فإنا خرجعا له ،قال ثاغت :يا أغا محزة ،إن إخاانك من أه البصره ،جاؤك يسألانك عن حديث رعال اهلل  يف
الشضاعة ،فقال :نعم ،حدثعا حممد رعال اهلل  ،قال( :إىا كان يام القيامة ماج العاس غعلهم يف غعض قال:

فيؤتى آدم ‘ فيقال :آدم ،اشضع يف ىريتك قال :فيقال :لست هلا ،الكن عليكم غإغراهيم ،فإنه خلي اهلل ،فيؤتى
إغراهيم ،فيقال :لست هلا ،الكن عليكم مباعى ،فإنه كليم اهلل ،فيؤتى ماعى ،فيقال :لست هلا ،الكن عليكم
غعيسى ،فإنه راح اهلل اكلمته ،فيؤتى عيسى ،فيقال :لست هلا الكن عليكم مبمحمد ،فأتى ،فأقال :أنا هلا
فأنطلق ،فأعتأىن على ريب ،فيؤىن يل عليه ،فأقام غني يديه ،ايلهمين حمامد ،ال أقدر عليها اآلن ،فأمحده غتلك
احملامد ،مث أخر عاجداً ،فيقال يل :يا حممد ارفع رأعك ،اق  ،يسمع ،اع  ،تعطه ،ااشضع ،تشضع فأقال :يا
رب أميت ،أميت ،قال :فيقال يل :انطلق فمن كان يف قلبه إما إن قال مثقال غرة ،اإما أن قال :مثقال شعري من
أخر عاجدا قال :فيقال يل :يا حممد ارفع
اإلميان فأخرجه معها ،فأنطلق فأفع  ،مث أعاد ،فأمحده غتلك احملامد ،ا ّ

رأعك ،اق  :يسمع ،اع تعطه ،ااشضع تشضع ،فأقال :يا رب أميت ،أميت ،قال :فيقال يل :انطلق ،فمن كان يف
مرات ،فأنطلق ،فأفع  ،قال
قلبه أدىن أدىن أدىن من مثقال حبة خردل ،من اإلميان ،فأخرجه من العار ،ثالث ّ

معبد :فأقبلعا حىت إىا كعّا غظهر اجلبان ،قلت :لا ملعا إىل احلسن اها مستخف يف معزل أيب خليضة ،قال:
فدخلعا عليه ،فقلعا :يا أغا ععيد ،جئعا من ععد أخيك أيب محزة احدثعاه ،حىت إىا فرغعا ،قال :ما حدثكم إال
هبذا؟ قلعا :ما زادنا على هذا ،قال :فقال احلسن :لقد حدثين معذ عشرين ععة ،فما أدري أنسي الشيخ ،أم كره
أن حيدثكم فتتكلاا ،قال :فقالاا :يا أغا ععيد ،ح ّدثعا ،فلحك ،قال( :خلق اآلنسان عجاال) ،إين مل أىكره إال
أخر له عاجدا،
اأنا أحدثكماه ،كما حثكم معذ عشرين ععة مث قال :فأقام الراغعة ،فأمحده غتلك احملامد ،مث ّ
قال :فيقال يل :ارفع رأعك ،اق  ،يسمع لك ،اع تعط ،ااشضع ،تشضع ،قال :فأرفع رأعي ،فيقال ريب اىن يل
فيمن قال ال إله إال اهلل ،قال فيقال :ليس لك ىلك الكن اعزيت اكربيائي اعظميت ألخرجن معها من قال ال إله
إال اهلل".
قال أغاغكر :ليس يف هذا اخلرب زنه الديعار اال نصضه ايف آخره زيادة ىكر أدىن من مثقال حبة من خردل.
 :)458( -9حدثعا احلسني غن احلسن ،قال :ثعا املعتمر غن عليمان عن محيد الطاي  ،عن أنس غن مالك،
قال( :يلقى العاس يام القيامة من احلبس ما شاء اهلل أن يلقاه ،فيقالان :انطلقاا غعا إىل آدم ،فيعطلقان إىل آدم،
فيقالان :يا آدم اشضع لعا إىل رغك ،فيقال :لست هعاك ،الكن انطلقاا إىل خلي اهلل إغراهيم ،فيعطلقان إىل
إغراهيم فيقالان ،يا إغراهيم اشضع لعا إىل رغك ،فيقال :لست هعاك ،الكن انطلقاا إىل من اصطضاه اهلل غرعاالته،
فيعطلقان إىل ماعى ،فيقالان :يا ماعى اشضع لعا إىل رغك ،فيقال :لست هعاك ،الكن انطلقاا إىل من جاء

اليام مغضارا له ،ليس عليه ىنب ،فيعطلقان إىل حممد  ،فيقالان :يا حممد اشضع لعا إىل رغك فيقال :أنا هلا ،اأنا

صاحبها ،قال :فأنطلق حىت اعتضتح غاب اجلعة ،قال :فيضتح ،فأدخ  ،اريب (عز اج ) على عرشه فأخر
عاجدا ،اأمحده مبحامد ،مل حيمده هبا ،أحد قبلي ،ااحسبه قال :اال أحد غعدي ،فيقال :يا حممد ارفع رأعك
اق  ،يسمع ،اع  ،تعطه ،ااشضع تشضع فأقال :يارب ،يارب ،فيقال :أخرج من كان يف قلبه مثقال شعرية من
فأخر عاجدا ،اأمحده مبحامد ،مل حيمدها هبا أحد قبلي اأحسبه قال :اال أحد غعدي فيقال:يا
اإلميان ،قالّ :
حممد ارفع رأعك اق  ،يسمع ،اع  ،تعطهن ،ااشضع ،تشضع ،فأقال :يارب ،يارب فيقال :أخرج من العار من
كان يف قلبه مثقال شعرية من إميان قال :فأخر له عاجدا ،اأمحده مبحامد مل حيمده هبا أحد قبلي ،اأحسبه قال:
اال أحد غعدي ،فيقال يا حممد ارفع رأعك ،اق  ،يسمع ،اع  ،تعطه ،ااشضع تشضع ،فأقال :يا رب ،فيقال:
أخرج من كان يف قلبه أدىن شيء ،فيخرج ناس من العار ،يقال هلم اجلهعميان ،اإنه لضي اجلعة) فقال له رج  :يا
أغا محزة أمسعت هذا من رعال اهلل  ،قال فتغري اجه ااشتدد عليه اقال ليس ك ما حند ث مسععاه من رعال
اهلل ‘ الكن مل يكذب غعلعا غعلعا.
قال أغاغكر :ليس يف اخلرب ىكر عيسى ‘.
قال أغاغكر :لعله خيطر غبال من يسمع هذه األخبار فيتاهم أن هذه اللضظة( ،ليس ك ما حندث مسععاه من

رعال اهلل  )يف عقب هذا اخلرب ،خالف خرب معبد غن هالل الذي قال فيه :حدثعا حممد  ،اخالف خرب

عمرا غن أيب عمرا ،عن أنس قال :مسعت رعال اهلل  ،اليس كذلك ها ععدنا حبمد اهلل انعمته ،ألن يف خرب
عمرا اغن أيب عمرا ،عن أنس حني ىكر مساعه من رعال اهلل  ،ىكر يف أال اخلرب إين ألال العاس تعشق
األرض عن مججمته ،فذكر يف اخلرب كالماً ،ليس يف رااية محيد ،عن أنس ،اكذلك يف خرب معبد غن هالل ،إىا

كان يام القيامة ،ماج العاس غعلهم يف غعض ،فالتأليف غني هذه األخبار أن العيب  حدث غعض أصحاغه –

أنس فيهم فسمع من العيب  غعض اخلرب ،ااعتثبت يف غاقي اخلرب ،ااعتضهمه ممن كان أقرب من العيب  يف
اجمللس ،اأكرب معه ععاً ،اأحضظ اأاعى للحديث معهظ ،فرا احلديث غطاهلن قد مسع غعله ،اشهد اجمللس

الذي حدث العيب  اغعله ممن حضظه من العيب  ،ااعاه ععه كما يقال غعض رااه احلديث :حدثين فالن،
ااعتثبته من فالن ،يريد خضي علي غعض الكالم ،فثبتين فالن ألن قال من اعتضهم أنسا :أمسعت هذا من رعال

اهلل  ،ظاهره يدل على أن املستضهم إمنا اعتضهمه أمست مجيع هذا اخلرب من رعال اهلل  ،اأجاب أنس ،ليس
ك ما حندث مسععاه من رعال اهلل  ،امل يق أنس :اللضظة ،أنه ليس ك هذا احلديث مسعه من رعال اهلل ،
امل يق أنس :مل أمسع هذا احلديث من رعال اهلل  ،اقال غريه يف أال اخلرب :مسعت رعال اهلل  ،لكان هذا

كالما صحيحا جائزا ،إى غري جائز يف اللغة أن يقال القائ مسعت من فالن قراءة عارة البقرة ،اقد مسع قراءته
لبعلها ،اكذلك جائز أن يقال القائ مسعت من فالن قراءة عارة البقرة ،اإمنا مسع غعلها ال كلها على ما قد
أعلمت من مااضع من كتبعا أن االعم قد يقع على األشياء ىي األجزاء أا الشعب على غعض الشيء دان
غعض ،كذلك اعم احلديث قد يقع على غعض احلديث كما يقع االعم على الك  ،فامهاه ،ال تغالطاا.
 :)459( -10حدثعا حممد غن غشار غعدار ،احممد غن رافع ،اهذا حديث غعدار ،قال :ثعا محاد غن مسعدة،
قال :ثعا اغن عجالن عن جاثة غن عبيد ،أن أنس غن مالك _ عن العيب  قال( :يؤتى آدم ‘ ،يام القيامة،

فيقال :ااشضع لذريتك ،فيقال :لست غصاحب ىلك ،ائتاا ناحا ،فإنه أال األنبياء اأكربهم ،فيؤتى ناح فيقال:
لست غصاحبه ،عليكم غإغراهيم ،فإن اهلل اختذه خليال فيؤتى إغراهيم فيقال :لست غصاحبه ،عليكم مباعى ،فإن
اهلل كلمه تكليما ،قال :فيؤتى ماعى ،فيقال :لست غصاحبه عليكم غعيسى ،فإنه راح اهلل اكلمته ،فيؤتى عيسى،

فيقال :لست غصاحب هذا ،الكن أدلكم على صاحبه ،الكن ائتاا حممد  ،اعلى مجيع األنبياء ،قال :فأاتى،

فأعتضتح فإىا نظرت إىل الرمحن اقعت له عاجدا ،فيقال يل :ارفع رأعك يا حممد ،اق  ،يسمع ،ااشضع ،تشضع،
اع تعطه ،فأقال :يا رب أميت ،قال :فيقال :اىهباا ،فال تدعاا يف العار أحدا يف قلبه مثقال ديعار إميان إال
أخرجتماه ،اخيرج ما شاء اهلل ،مث أقع الثانية عاجدا ،قال :فيقال :ارفع يا حممد ،فق يسمع ،ااشضع تشضع،
اع تعطه ،فأقال :أي رب ،أميت ،قال :فيقال :اىهباا فال تدعاا يف العار أحدا يف قلبه نصف ديعار إميان إال
أخرجتماه قال :فيخرج غذلك ما شاء اهلل ،قال :مث أقع الثالثة عاجدا قال :فيقال :ارفع رأعك يا حممد ،اق ،
يسمع لك ،ااشضع ،تشضع ،اع  ،تعطه ،قال :فأقال :يارب ،أميت فيقال :اىهباا فال تدعاا يف العار أحدا يف
قلبه مثقال ىرة إميان إال أخرجتماه ،قال :فال يبقى إال من ال خري فيه –قال لعا غعدر ائتاا عيسى ،اقال :فيقال:

لست غصاحب ىلك ،اقال :مثقال ىرة من إميان) مسعته من غعدر مرتني ،مرة يف كتاب القااعد ،امرة يف كتاب
اغن عجالن.
قال أغاغكر :قد اختلضاا يف اعم هذا الشيخ ،فقال :غعلهم جاثة غن عبيد ،ثعا يانس غن عبداألعلى ،قال:
أخربنا عبداهلل غن اهب ،قال :أخربين عمرا غن احلارث أن يزيد غن أيب حبيب حدثه (أن جاثة) غن عبيد األيلى،
أنه مسع أنس غن مالك يقال( :أن اهلل تبارك اتعاىل إىا قلى غني خلقه ،فأدخ أه اجلعة ،اجلعة اأخ أه

العار ،العار ،عجد حممد  ،فأطال السجاد ،فيعاد ارفع رأعك يا حممد ،اشضع ،تشضع ،اع  ،تعطه ،فريفع

رأعه ،فيقال :يا رب ،أميت ،فيقال اهلل تعاىل( ،عز اج ) للمالئكة :أخرجاا حملمد  من أمته من كان يف قلبه
قرياط من إميان فيخرجان ،مث يسجد الثانية أطال من عجدته األاىل ،قال :فيقال :ارفع رأعك ،اشضع تشضع،
اع تعطه ،فأقال :يا رب أميت فيقال اهلل (عز اج ) للمالئكة :أخرجاا من أمته من كان يف قلبه مثقال شعرية
من إميان ،مث يسجد الثالثة أطال من عجدته ،فيعاد ارفع رأعك ،اشضع ،تشضع ،اع تعطه فيقال :يا رب،
أميت ،فيقال اهلل للمالئكة :أخرجاا حملمد  من كان يف قلبه مثقال حبة خردل من إميان ،فيعرضان عليه

فيخرجاهنم ،قد اعاداا اعاداا كالعصال احملرقة ،فيدخلان اجلعة فيعاد هبم أه اجلعة ،فيقالان :من هؤالء الذين

آىانا رحيهم؟ فتقال املالئكة :هؤالء اجلهعميان ،اقد أخرجاا غشافعة حممد  ،فيذهب هبم إىل هنر احلياان

فيغسلان ايتاضأان ،فيعادان أناعا من العاس غري أهنم يعرفان) فقلت :يا أغا محزة ،اما احلياان؟ قال :هنر من
أهنار اجلعة ،ها من أدناها.
قال أغاغكر :هذه اللضظة (قد اعاداا اعاداا كالعصال) من اجلعس الذي أقال أن العاد قد يكان غدءا ،ألن أه
العار مل يكاناا عادا كالعصال ،قب أن يدخلاا العار ،اإمنا اعاداا غعد احرتقاا يف العار فمعىن قاله( :اعاداا
كالعصال احملرقة) أي صاراا كالعصال احملرقة ،فأاقع اعم العاد ،اإمنا مععاه صاراا.
قال أغاغكر :هذا الشيخ ها َج ْاثَة غن عبيد ،كما قاله عمرا غن احلارث ،عن يزيد غن أيب حبيب ،اقد ارا
عياش غن عقبة احللرمي ععه خرباً آخر ،حدثعاه أغا هاشم زياد غن أياب ،قال :ثعا أغا عبدالرمحن املقر  ،قال:
ثعا عياش غن عقبة احللرمي ،اكان من أفاض من لقيت مبصر ،قال :مسعت جاثة غن عبيد األيلي حيدث عن

أنس غن مالك قال( :مسعت رعال اهلل  يقال( :عيقرأ القرآن رجال ال جيااز حعاجرهم ،ميرقان من الدين كما
ميرق السهم من الرمية).
( :)72باب ذكر البيان أن المقام الذي يشفع فيه النبي  ألمته هو المقام المحمود الذي وعده اهلل (عز
وجل) في قوله :عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداً.

اهذه اللضظة ععدي من اجلعس الذي قال غعض العلماء :عسى من اهلل ااجب ،ال على الشك ااالرتباب مما جياز
أن ال يكان.

 :)460( -1حدثعا إمساعي غن حضص غن عمرا غن ميمان ،قال :أخربنا أغا أعامة ،اثعا مسلم غن جعادة،
قال :ثعا محاد –يعين أغا أعامة عن دااد األادي ،عن أغيه عن أيب هريرة _ ،عن العيب ‘ يف قاله :عسى أن
يبعثك رغك مقاما حممادا .قال( :ها املقام الذي أشضع فيه ألميت) هذا لضظ إمساعي .
 :)461( -2حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا عثمان غن عمر قال :ثعا عبداحلميد غن جعضر ،عن يزيد –اها
اغن أيب حبيب عن معااية غن معتب ،أا مغيث ،شك عثمان عن أيب هريرة _ ،قال( :قلت :يا رعال اهلل ما رد
إليك رغك يف الشضاعة ،قال :قد ظععت أنك أال من يسألين ععها من حرصك على العلم ،اشضاعيت ألميت من
كان معهم يشهد أن ال إله إال اهلل ،يصدق قلبه لسانه أا لسانه قلبه).
 :)462( -3ارا رشدين غن كريب ،عن أغيه عن اغن عباس يف قاله :قاله :عسى أن يبعثك رغك مقاما

حممادا .قال :املقام احملماد ،مقام الشضاعة.

( :)...حدثعاه حممد غن حيىي ،قال :ثعا مؤم غن الضل قال :ثعا عيسى غن يانس ،عن رشدين.
 :)463( -4حدثعا حممد غن عبداهلل غن عبداحلكم ،قال :أخربنا أيب ،اشعيب ،قاال :أخربنا الليث ،عن عبيداهلل
غن أيب جعضر قال :مسعت محزة غن عبداهلل يقال :مسعت عبداهلل غن عمر يقال :قال رعال اهلل ( :ما يزال

الرج يسأل ،حىت يأيت يام القيامة ،ليس يف اجهه مزعة حلم –اقال أن الشمس تدنا حىت يبل؛ العرق نصف
األىن فبيعاهم كذلك اعتغاثاا غآدم ،فيقال :لست صاحب ىلك :مث ماعى ،فيقال كذلك ،مث مبحمد 
(فيشضع) غني اخللق ،فيمشي ،يأخذ حبلقة اجلعة فيامئذ يبعثه اهلل مقاما حممادا حيمده أه اجلمع كلهم).
(( :)73باب ذكر الدليل أن جميع األخبار التي تقدم ذكري لها إلى هذا الموضع في شفاعة النبي  في
إخراج أهل التوحيد من النار إنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص).

قاله( :أخرجاا من العار من كان يف قلبه ازن كذا من اإلميان) أن مععاه غعض من كان يف قلبه قدر ىلك الازن من

اإلميان ،ألن العيب  قد أعلم أنه يشضع ىلك اليام أيلاً غريه ،فيشضعان ،فيأمر اهلل أن خيرج من العار غشضاعة غري

نبيعا حممد  من كان يف قلاهبم من اإلميان ،قَ ْدر ما ،أعلم أنه خيرج غشضاعة نبيعا حممد  ،اللهم إال أن يكان من
يشضع من أمة العيب  ،إمنا يشضع غأمره ،كخرب آدم غن علي عن اغن عمر ،اجائز ،أن تعسب الشضاعة إىل العيب 

ألمره هبا ،كما غيعت يف مااضع من كتيب ،أن العرب تليف الضع إىل اآلمر كإضافتها إىل الضاع امعراف أيلاً
يف لغة العرب الذين غلغتهم ،خاطبعا أن يقال :أخرج العاس من ماضع كذا اكذا ،االقام أا من كان معه كذا أا
ععده كذا اإمنا يراد غعلهم ،ال مجيعهم ،ال يعكر من يعرف لغة العرب أهنا غلضظ عام يريد اخلاص ،قد غيعّا يف هذا

العحا من كتاب رغعا اععة نبيعا املصطضى  ،يف كتاب معاين القرآن ايف كتبعا املصعضة من املسعد يف الضقه ،ما يف
غعله الغعية االكضاية ملن افق لضهمه ،كان معىن األخبار اليت قدمت ىكرها يف شضاعة العيب  ععدي خاصة،
مععاها ،أخرجاا من العار من كان يف قلبه من اإلميان كذا ،أي غري من قليت إخراجهم من العار غشضاعة غري

العيب  ،من املالئكة االصديقني االشضعاء غريه ممن كان هلم أخاة يف الدنيا يصلان معهم ايصامان معهم

(احيجان معهم ،ايغزان معهم) قد قليت إين أشضعهم فيهم ،فأخرجاهم من العار غشضاعتهم ،يف خرب حذيضة
غشضاعة الشافعني ،قد خرجته قب هذا الباب غأغااب.
 :)464( -1فحدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا جعضر غن عاف ،ثعا هشام غن ععد ،قال :ثعا زيد غن أعلم ،عن
عطاء غن يسار ،عن أيب ععيد اخلدري ،قال( :قلعا يا رعال اهلل ه نر رغعا يام القيامة)؟ فذكر احلديث غطاله،
اقال :مث يلرب اجلسر على جهعم ،قلعا :اما اجلسر يا رعال اهلل ،غأغيعا أنت ا ّأمعا؟ قال( :دحض مزلة) له
كالليب اخطاطيف ،احسكة تكان غعجد ،عقيضاً يقال هلا السعدان فيمر املؤمعان كلمح الربق ،اكالطرف
اكالريح اكالطري ،اكأجاد اخلي  ،االراكب :فعاج مسلّم ،اخمداش مرع امكداش يف نار جهعم ،االذي نضسي
غيده ما أحدكم غأشد معاشد يف احلق يراه من املؤمعني يف إخااهنم إىا رأاا أن قد خلصاا من العار ،يقالان :أي
رغعا ،إخاانعا كاناا يصلان مععا ايصامان مععا قد أخذهتم العار ،فيقال اهلل هلم ،اىهباا فمن عرفتم صارته
فأخرجاه احترم صارهتم ،فيجد الرج قد أخذته العار إىل قدميه ،اإىل أنصاف عاقيه ،اإىل ركبتيه ،اإىل حقايه،

فيخرجان معها غشراًكثرياً مث يعادان ،فيتكلمان فيقال :اىهباا فمن اجدمت يف قلبه مثقال قرياط خري ،فأخرجاه،
غشرا كثرياً ،مث يعادان ،فيتكلمان ،فيقال :اىهباا ،فمن اجدمت يف قلبه مثقال نصف قرياط من
فيخرجان معها ً
خري ،فأخرجاه ،فيخرجان غشراًكثرياً ،مث يعادان ،فيتكلمان فال يزال يقال ىلك (هلم ،حىت يقال) اىهباا،

فأخرجاا من اجدمت يف قلبه مثقال ىرة فأخرجاه) اكان أغا ععيد إىا حدث هبذا احلديث يزيد (يقال).
ق أغاغكر :مل أجد يف كتايب يقال أن مل تصدقاا فاقرءاا( :أن اهلل ال يظلم مثقال ىرة –قرأ إىل قاله عظيماً)
فيقالان :رغعا مل نذر فيها خريا ،فيقال :ه غقي إال أرحم الرامحني ،قد شضعت املالئكة ،اشضع األنبياء ،اشضع
املؤمعان فه غقي إال أرحم الرامحني ،قال :فيأخذ قبلة من العار فيخرج قاماً قد صاراا محمة مل يعملاا له عم
خري قط ،فيطرحاا يف هنر يقال له هنر احلياة ،فيعبتان فيه( ،االذي نضسي غيده كما تعبت احليبة يف َي
محْي السي ) مث
ّ
ىكر حممد غن حيىي غاقي احلديث ،خرجته غتمامه يف كتاب األهاال).
( :)465( -2حدثعا حممد غن حيىي) ،قال :ثعا عبدالرزاق ،قال :أخربنا معمر ،عن زيد غن أعلم هبذا اإلععاد،
فذكر حنا هذه القصة خرجته يف غاب آخر غعد ،غري أنه مل يذكر اجلسر ،اال صضة املرار عليه ،اإمنا قال( :إىا
خلص املؤمعان من العار اأمعاا ،فما جمادلة أحدكم لصاحبه يف احلق يكان له يف الدنيا) مث عاق ما غعد هذا من
احلديث.

قال أغاغكر :هذه اللضظة (مل يعملاا خرياً قط) من اجلعس الذي يقال العرب :يعضي االعم عن الشيء لعقصه عن
الكمال االتمام ،فمعىن هذه اللضظة على هذا األص  ،مل يعملاا خريا قط ،على التمام االكمال ،ال على أاجب
عليه اأمر غه ،اقد غيعت هذا املعىن يف مااضع من كتيب.
 :)466( -3حدثعا أغا ماعى ،قال :ثعا رغعي غن عليه ،عن عبدالرمحن غن إعحاق ،عن زيد غن أعلم ،عن
عطاء غن يسار عن أيب ععيد اخلدري قال :قلعا( :يا رعال اهلل ،ه نر رغعا يام القيامة)؟ –فذكر احلديث
غطاله حديث هشام غن ععد اقال :فما أحدكم يف حق يعلم أنه حق له غأشد معاشدة معهم إلخااهنم الذين
عقطاا يف العار ،يقالان :أي رب ،كعا نغزا مجيعاً ،احنج مجيعاً ،انعتمر مجيعاً ،فما جنانا اليام اهلكاا ،قال:
فيقال اهلل تبارك اتعاىل :انظراا من كان يف قلبه زنة ديعار من اإلميان ،فأخرجاه ،قال :فيخرجان قال :مث يقال:
انظراا من كان يف قلبه قرياط من اإلميان ،فأخرجاه ،قال :فيخرجان ،قال :مث يقال :انظراا من كان يف قلبه مثقال
حبة خردل من اإلميان ،فأخرجاه –قال أغا ععيد :غيين اغيعكم كتاب اهلل –قال عبدالرمحن :فأظعه يعيين قاله

اإن كان مثقال حبة من خردل أتيعا هبا اكضى غعا حاعبني قال :فيطرحان يف هنر احلياة ،فيعبتان كما تعبت
احليبة يف َي
محْي السي  ،أمل تراا ما يكان من العبت إىل الشمس يكان أخلر ،اما يكان إىل الظ يكان أصضر،
قال :يا رعال اهلل ،كأنك قد رعيت الغعم؟ قال :نعم قد رعيت الغعم).
 :)467( -4حدثعا يانس غن عبداألعلى ،قال :ثعا حيىي –يعين اغن غكري قال :حدثين الليث ،عن خالد غن
يزيد ،عن ععيد غن أيب هالل ،عن زيد غن أعلم هبذا اإلععاد غاخلرب غطاله.

(( )74باب ذكر البيان أن الصديقين يتلون النبي  في الشفاعة يوم القيامة ثم سائر األنبياء صلوات اهلل
عليهم أجمعين ،يتلون الصديقين ،ثم الشهداء يتلون األنبياء عليهم السالم أن صح الحديث).

 :)468( -1حدثعا أمحد غن ععيد الدرامي ،اأمحد غن معصار املرازي قال الدرامي :حدثين ،اقال املرزاي:

عامة ،قال :ثعا أغا هعَـْيدة الرباء غن ناف  ،عن ااآلن ،عن حذيضة عن أيب
أخربنا العلر غن مشي  ،قال :أخربنا أغا نَ َ
غكر الصديق ،قال( :أصبح رعال اهلل ‘ ىات يام ،فصلى الغداة ،مث جلس ،حىت إىا كان من اللحى ضحك
رعال اهلل ‘ ،مث جلس مكانه ،حىت صلى األاىل ،االعصر ااملغرب ،ك ىلك ،ال يتكلم حىت صلى العشاء
اآلخرة ،مث قام إىل أهله ،فقال العاس أليب غكر :ع رعال اهلل  ما شأنه ،صعع اليام شيئاً ،مل يصععه قط،

فقال :نعم( ،فسأله ،فقال) :عرض على ما ها كائن من أمر الدنيا ااآلخرة ،جيمع األالان ااآلخران غصعيد

ااحد ،فضظع العاس غذلك ،حىت انطلقاا إىل آدم ،االعرق يكاد يلجمهم ،فقالاا :يا آدم ،أنت أغا البشر ،اأنت
اصطضاك اهلل ،اشضع لعا إىل رغك ،فقال :لقد لقيت مث الذي لقيتم ،انطلقاا إىل أغيكم غعد أغيكم إىل ناح ،أن
اهلل اصطضى آدم اناحا اآل إغراهيم (اآل عمران) على العاملني ،فيعطلقان إىل ناح فيقالان :اشضع لعا إىل غك،

فأنت اصطضاك اهلل ،ااعتجاب لك يف دعائك ،امل يدع على األرض من الكافرين ديارا ،فيقال :ليس ىاكم
ععدي ،انطلقاا إىل إغراهيم ،فإن اهلل اختذه خليال ،فيأتان إغراهيم ،فيقال :ليس ىاكم ععدي ،الكن انطلقاا إىل
ماعى ،فإن اهلل كلمه تكليماً ،فيقال ماعى :ليس ىاك ععدي ،الكن انطلقاا إىل عيسى غن مرمي ،فإنه كان يربئ
األكمه ااألغرص (احيىي املاتى) فيقال عيسى :ليس ىاك ععدي ،الكن انطلقاا إىل عيد الد آدم ،اأال من تعشق
ععه األرض يام القيامة ،انطلقاا إىل حممد  ،فليشضع لكم إىل رغكم ،قال :فيعطلق فيأيت جربي رغه ،فيقال اهلل

فيخر عاجداً قدر مجعة ،مث يقال اهلل (عز اج ):
تبارك اتعاىل :ائذن له اغشره غاجلعة ،قال :فيعطلق غه جربي ّ ،
ارفع رأعك يا حممد ،اق  ،يسمع ،ااشضع ،تشضع ،قال :فيذهب ،ليقع عاجداً ،قال :فيأخذ جربي غلبعيه،
فيضتح اهلل عليه من الدعاء شيئاً مل يضتحه على غشر قط ،فيقال :أي رب ،جعلتين عيد الد آدم ،اال فخر ،اأال
من تعشق ععه األرض يام القيامة ،اال فخر ،حىت أنه لريد على احلاض أكثر مما غني صععاء اأيلة ،مث يقال :ادع
الصديقني ،ليشضعاا ،مث يقال :ادع األنبياء ،قال :فيجئ العيب امعه العصاغة ،االعيب امعه اخلمسة االستة االعيب
اليس معه أحد ،مث يقال :ادع الشهداء ،فيشضعان ملن أراداا ،فإىا فعلت الشهداء ىلك ،قال :يقال اهلل تبارك

اتعاىل :أنا أرحم الرامحني ،أدخلاا جعيت من كان ال يشرك غاهلل شيئاً ،قال :فيدخلان اجلعة قال فيقال اهلل تبارك
اتعاىل انظراا يف العار ه تلقان من أحد عم خريا قط قال :فيجدان يف العار رجال ،فيقال له :ه عملت خريا
قط؟ فيقال :ال ،غري إين كعت أعامح العاس يف (البيع االشراء) قال :فيقال اهلل (عز اج ) :امسحاا لعبدي
كإمساحه إىل عبيدي ،مث خيرجان من العار رجال آخر فيقال له :ه عملت خريا قط؟ قال :ال ،غري إين أمرت
مت فأحرقاين غالعار ،مث اطحعاين حىت إىا كعت مث الكح  ،فاىهباا يب إىل البحر ،فاىراين يف
الد إىا أنا ّ
الريح (ااهلل ال يقدر على رب العاملني أغدا) فقال اهلل ،مل فعلت ىلك؟ قال :من خمافتك ،قال :فيقال تعاىل :نظر
إىل ملك أعظم ملك ،فإن لك عشرة أضعاف ىلك ،قال :فيقال أتسخر يب اأنت امللك! فذاك الذي ضحكت
معه (من اللحى) هذا لضظ حديث أمحد غن معصار.
قال أغاغكر :إمنا اعتثعيت صحة اخلري يف الباب ،إلين يف الاقت الذي ترمجت الباب مل أكن أحضظ يف ىلك
الاقت عن ااالن ،خرباً غري هذا اخلرب ،فقد را (ععه مالك غن عمري احلعضي ،غري أنه قال :العجلي ال العداي).
 :)...( -2حدثعا علي غن ععيد غن مسراق الكعدي ،قال :ثعا عبدالرحيم –يعين اغن عليمان ،عن إمساعي غن
مسيع احلعضي )"… ،عن مالك غن عمري احلعضي عن ااآلن العدا قال :رجعت إىل داري فإىا شاة من غعمي
لبان ،قد ىحبت ،اإىا العساة مطبقات هبا ،فقلت :ما شأهنا؟ فقالاا :عرض هلا ،فقلت :من ىحبها؟ قالاا :غالمك
هذا ،فقلت :ااهلل ما حيسن يصلي اال حيسن يدعا ،اكان عبيا ،فقالاا :إنا قد علمعاه ،اقد مسى ،فما نزلت عن
غغليت ،حىت أتيت عبداهلل ،فذكرت ىلك له فقال :كلها.

(( )75باب ذكر كثر من يشفع له الرجل الواحد من هذه األمة مع الدليل على صحة ما ذكرت قبل أن
يشفع يوم القيامة غير األنبياء عليهم السالم).
 :)469( -1حدثعا أغا اخلطاب زياد غن حيىي ،قال :ثعا غشر.
 :)...( -2اثعا أمحد غن املقدام ،قال :ثعا غشر غن املضل قال :ثعا خالد ،عن عبداهلل اغن شقيق ،قال :جلست
إىل قام أنا راغعهم ،فقال أحدهم :مسعت رعال اهلل ‘ يقال( :ليدخلن اجلعة غشضاعة رج من أميت أكثر من غين
متيم قال :قلعا :عااك يا رعال اهلل ،قال :عااي) قلت :أنت مسعت هذا من رعال اهلل  ،قال :نعم ،فلما قام
قلت :من هذا ،قال :هذا اغن أيب اجلدعاء.
 :)470( -3حدثعا حممد غن الاليد ،قال :ثعا حممد –يعين اغن جعضر قال :ثعا شعبة ،قال :ثعا خالد ،عن
عبداهلل غن شقيق عن رج من أصحاب العيب  ،يقال له اغن أيب اجلدعاء ،قال :مسعت رعال اهلل  يقال:
(ليدخلن اجلعة غشضاعة رج من أميت أكثر من غين متيم).
قال أغاغكر :قال حممد :هكذا يقال له اغن أيب الدعاء.
 :)471( -4حدثعا َع ْلم غن جعَادة ،قال :ثعا أغا معااية قال :ثعا دااد ،عن عبداهلل غن قيس العّ َخعي ،عن
احلارث غن أقَـْيش ،قال :قال رعال اهلل ( :ما من مسلي َم ْني يقدمان ثالثة مل يبلغاا احلعث ،إال أدخلهم اهلل اجلعة
غضل رمحته إياهم ،قالاا :يا رعال اهلل ،اىا االثعني قال :اىا االثعني ،قال :اقال رعال اهلل ( :أن من أميت
من عيعظم للعار ،حىت يصري مث أحد زااياها ،اإن من أميت من عيدخ اهلل غشضاعته اجلعة –يعني أكثر من
ملر).
قال أغاغكر :خرجت غعض طرق هذا اخلرب يف كتاب اجلعائز.
 :)472( -5حدثعا املعذر غن الاليد اجلارادي ،قال :حدثين أيب ،قال :ثعا شعبة ،عن دااد ،عن عبداهلل غن

قيس ،عن احلارث غن أقيش ،عن رعال اهلل  ،قال( :أن الرج من أميت ليدخ اجلعة ،فيشضع لكثري من ملر،
اإن الرج من أميت ليعظم للعار ،حىت يكان أحد زااياها ،اما من مسلمني يقدمان أرغعة من الدمها إال أدخلهما
اهلل غضل رمحته ،فقالت امرأة :أا ثالثة ،قال :أا ثالثة ،قالت :أا اثعني( ،قال :أا اثثعني).

قال أغاغكر :قد أعلمت أن اعم األمة قد يقع على مععني:

أحدمها :من قد غعث العيب  إليه ،اآخر ،من أجاب العيب  إىل ما دعاه إليه ،اهذا الرج الذي خرب العيب  أنه
يعظم من أمته ،حىت غصري مث أحد زاإياها يشبه أن يكان مععاه من أمته ممن قد غعث العيب  إليهم ،فلم جييباا
إىل ما دعاهم إليه من اإلميان ال من أمته الذين أجأغاه ،فآمعاا غه ،اارتكباا غعض املعاصي.

 :)473( -6حدثعا إعحاق غن إغراهيم غن حبيب غن الشهيد ،قال :ثعا حيىي غن ميان ،عن عضيان ،عن آدم غن
علي ،عن اغن عمر ،قال( :يقال العيب  للرج  :يا فالن ،قم فاشضع ،فيقام الرج  ،فيشضع للقبيلة األه البيت،
اللرج  ،اللرجلني على قدر عمله).
قال أغاغكر :إن للضظة اليت يف خرب أيب غكر الصديق _ ،قب ىكر األنبياء ،مععني أحدمها :الصديقان من

األنبياء ،أي األفل معهم ،كما قال تعاىل :القد فللعا غعض العبيني على غعض ،فيكان معهم صديقان غعد

نبيعا املصطضى  ،مث يقال :ادع األنبياء أي غري الصديقني الذين قد شضعاا قب  ،ااملعىن الثاين :أن الصديقني من
هذه األمة من يأمرهم العيب  غأن يشضعاا ،فتكان هذه الشضاعة اليت يشضعها الصديقان من أمة العيب  غأمره،

شضاعة للعيب  ملافة إليه ،ألنه اآلمر ،كما قد أعلمت يف مااضع من كتيب ،أن الضع يلاف إىل اآلمر،
كأضافته إىل الضاع  ،فتكان هذه الشضاعة ملافة إىل العيب  ،ألمره هبا ،املافة إىل املأمار هبا ،فيشضع ،ألنه
الشافع غأمر العيب ‘.
 :)474( -7حدثعا إعحاق غن معصار ،قال :ثعا عبدالرزاق ،عن معمر قال :أخربين ثاغت البعاين ،أنه مسع أنس
غن مالك يقال :قال العيب ( :أن الرج يشضع للرجلني االثالثة االرج للرج ).
 :)475( -8ارا مالك غن مغال ،عن عطية العايف عن أيب ععيد اخلدري قال :أن رعال اهلل  قال( :أن
الرج من أميت ليشضع للضئام من العاس ،فيدخلان اجلعة غشضاعته).
( :)...حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا عثمان –يعني اغن عمر قال :ثعا مالك يعين اغن مغال.
 :)476( -9ارااه يعقاب غن إعحاق احللرمي( ،ازاد فيه زيادة –حدثعاه غن حكيم ،ثعا يعقاب غن إعحاق
احللرمي) قال :ثعا مالك غن مغال ،عن عطية ،عن أيب ععيد اخلدري ،قال :قال رعال اهلل ( :أن يف أميت

لرجاال يشضع الرج معهم (يف الضئام من العاس ،ايدخلان اجلعة غشضاعته)( ،ايشضع الرج معهم للرجال من أه
غيته ،فيدخلان اجلعة غشضاعته).
 :)477( -10حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا أغا دااد ،قال :ثعا شعبة ،عن معصار ،عن رغعي غن يحَراش،
قال :لقيت عبداهلل غن عالم ،فقال :إال أحدثك حديثا أجده يف كتاب اهلل (عز اج )( :أن اهلل خيرج قاماً من
العار حىت أن إغراهيم خلي الرمحن يقال :أي رب حرقت غين فيخرجان).

 :)478( -11ارااه معااية غن صاحل ،عن أيب عمران الضلسطيين ،عن يعلي غن شداد ،عن العيب  قال:
(ليخرجن اهلل غشضاعة عيسى غن مرمي  من جهعم مث أه اجلعة).
( :)...حدثعا أمحد غن عبدالرمحن غن اهب ،قال :ثعا عمي ،قال :أخربين معااية.
قال أغاغكر :لست أعرف أغا عمران الضلسطيين غعدالة اال جرح.
 :)479( -12ارااه عالم غن مسكني ،قال :ثعا أغا ظالل القسملي ،عن أنس غن مالك ،عن العيب  ،قال:
(ميكث رج يف العار ،فيعاد ألف عام :يا حعان ،يا معان فيقال اهلل تبارك اتعاىل :يا جربي أخرج عبدي ،فإنه
مبكان كذا ،اكذا ،فيأيت جربي العار ،فإىا أه العار معكبني على معاخريهم ،فيقال :يا جربي اىهب ،فإنه مبكان
كذا ،اكذا ،فيخرجه ،فإىا اقف غني يدي اهلل تبارك اتعاىل ،يقال اهلل تبارك اتعاىل :أي عبدي ،كيف رأيت
مكانك ،قال :شر مكان ،اشر مقي  ،فيقال (الرب عبحانه اتعاىل) :رداا عبدي ،فيقال :يا رب ،ما كان هذا
رجائي ،فيقال (الرب عبحانه اتعاىل) أدخلاا عبدي اجلعة).
( :)...ثعاه أغا غسان مالك غن اخللي غن غشري غن هنيك ،قال :ثعا مسلم –يعين اغن إغراهيم قال :ثعا عالم.
(( :)76باب ذكر ما يعطي اهلل (عز وجل) من نعم الجنة وملكها تفضالً منه (عز وجل) ،وسعة رحمته آخر
من يخرج من النار فيدخل الجنة ممن يخرج من النار حبوا وزحفا ال من يخرج منها بالشفاعة بعد ما

محشتهم النار وأماتهم فصاروا فحما قبل أن يخرجه اهلل بتفضيله وكرمه وجوده).
 :)480( -1حدثعا ياعف غن ماعى ،قال :ثعا جرير ،عن معصار ،عن إغراهيم عن عبيدة ،عن عبداهلل غن

مسعاد ،قال رعال اهلل  ،إين ألعلم آخر أه العار خراجاً معها ،اآخر أه اجلعة دخاالً ،رج خيرج من العار
حباا فيقال اهلل له :اىهب ،فادخ اجلعة ،فيأتيها ،فيخي إليه أهنا مأل  ،فريجع ،فيقال :يا رب ،اجدهتا مأل
قال :فيقال اهلل تبارك اتعاىل له :اىهب فادخ اجلعة فيأتيها فيخي إليه أهنا مأل  ،فريجع ،فيقال :يا رب
اجدهتا مأل  ،قال :فيقال تبارك اتعاىل :اىهب فادخ اجلعة ،فإن لك مث الدنيا اعشرة أمثاهلا( ،أا أن لك

عشرة أمثال الدنيا).
قال :فيقال :أتسخر يب أا تلحك يب اأنت امللك؟ قال :فلقد رأيت رعال اهلل  ضحك ،حىت غدت نااجذه
قال :فكان يقال ىلك أدىن أه اجلعة معزلة".
 :)...( -2حدثعا احلسني غن عيسى ،عن عبيداهلل غن ماعى عن إعرائي عن معصار هبذا اإلععاد مثله ،اقال:
فيقال :إن لك مث الدنيا عشر مرار) مل يذكر ما غعده.

 :)...( -3حدثعا ياعف غن ماعى ،قال :ثعا أغا معااية ،عن األعمش.
 :)481( -4اثعا طليق غن حممد الااعطي ،قال :أخربنا أغا معااية عن األعمش ،عن إغراهيم ،عن عبيدة ،عن

عبداهلل ،قال :قال رعال اهلل ( :إين ألعرف آخر أه العار خراجا من العار ،رج خيرج معها زحف ،فيقال له:
انطلق فادخ اجلعة ،فيذهب فيدخ اجلعة ،فيجد العاس قد أخذاا املعازل ،قال :فريجع ،فيقال :يا رب ،قد أخذ
العاس املعازل فيقال له :أتذكر الزمان الذي كعت فيه؟ فيقال نعم ،فيقال له :متعه ،فيتمىن ،فيقال له ،فإن لك

الذي متعيت اعشرة أضعاف الدنيا ،فيقال :أتسخر يب اأنت امللك؟ قال :فلقد رأيت رعال اهلل  ضحك ،حىت
غدت نااجذه).
 :)482( -5حدثعا احلسن غن حممد الزعضراين ،قال :ثعا عضان ،قال :ثعا عبدالااحد غن زياد ،قال :ثعا األعمش،
عن إغراهيم عن علقمة ،اعبيدة ،عن عبداهلل (يرفع احلديث قال) :إين ألعلم آخر أه العار خراجاً من العار،
رج خيرج من العار حباا ،فيقال له :ادخ اجلعة ،فيدخ اقد أخذ العاس مساكعهم ،فيقال :أي رب مل أجد
فيها مسكعا ،فيقال اهلل له :ادخ اجلعة ،فإنا ععجع لك فيها مسكعا ،فيقال اهلل (عز اج ) :فإن لك مث

الدنيا اعشرة أضعافها ،قال :أي رب ،أتسخر يب اأنت امللك؟ قال :فلحك رعال اهلل .حىت غدت نااجذه).
 :)...( -6حدثعا احلسن غن حممد الزعضراين( ،قال :ثعا أغا معااي ،قال :ثعا األعمش عن إغراهيم …) .عن
عبيدة ،عن عبداهلل ،عن العيب  حناه ،هكذا ثعا حبديث أيب معااية قال :حناه.

 :)483( -7حدثعا احلسن غن حممد الزعضراين ،ااحلسني غن عيسى البسطامي ،قاال :ثعا يزيد غن هاران ،قال:
أخربنا محاد غن علمة ،عن ثاغت البعاين ،عن أنس غن مالك ،عن عبداهلل غن مسعاد ،عن العيب  ،قال( :أن
آخر من يدخ اجلعة لرج ميشي على الصراط ،فيتلبط مرة ،اقال الزعضراين :فيعكب مرة اقاال :فيمشي مرة
اتسضعه مرة ،فإىا جااز الصراط ،التضت ،اقال اهلل تبارك اتعاىل الذي جناين معه –اقال الزعضراين معك –اقال
مجيعاً لقد أعطإين اهلل ما مل يعط أحداً من األالني ااآلخرين فرتفع له شجرة ،ليعظر إليها ،فيقال ،يارب ،أدنين من
هذه الشجرة ،فأعتظ غظلها ،اأشرب من مائها فذكر احلديث غطاله ،خرجته يف كتاب ىكر نعيم اآلخرة ،ايف
اخلرب فيقال( :يا رب أدخلين اجلعة ،قال :فيقال اهلل تبارك اتعاىل :ما يصريين معك؟ اقال الزعضراين ما يصريك أي
عبدي ،أيرضيك أن أعطيك من اجلعة مث الدنيا ،امثلها معها) مث ىكر احلديث.
قال أغاغكر :را هذا اخلرب ،محيد عن أنس ،مل يذكر اغن مسعاد يف اإلععاد ،ااختلف العاس أيلاً ععه يف رفعه.

 :)484( -8فحدثعا حممد غن عمرا غن العباس ،قال :ثعا اغن أيب عدي عن محيد ،عن أنس ،قال اغن أيب
عدي :ثعا غه مرتني مرة رفعه امرة مل يرفعه ،قال :إن آخر رج خيرج من العار رج يقال :يارب ،أخرجين من
العار ،ال أعألك غريه ،قال :فإىا خرج من العار رفعت له شجرة غعد ما خيرج على أدىن الصراط ،فيقال :يا رب
أدنين من هذه الشجرة ،فأعتظ غظلها ،اأشرب من مائها ،اآك من مثرها –فذكر احلديث غطاله اقال :يقال:
يا اغن آدم مما يصريين معك ،علين من خريات اجلعة ،فيسأله اها يعظر إليها ،فإىاانتهت نضسه قال أنس:
فسمعت من أصحاغعا من قال لك ما عألت اعشرة أضعافه ،امعهم من قال لك ما عألت امثله معه قال:
فيدخ اجلعة ،فلا نزل عليه مجيع العاس ،أا مجيع الد آدم ،ألاععهم طعاما اشراغا اخدما ،ال يعقص مما ععده
شيئاً ،فيقال يف نضسه :ما جعلين اهلل آخر أه اجلعة ،إال ليعطيين ما مل يعط غريي).
 :)485( -9حديثا حممد غن عبد األعلى الصععاين ،قال :ثعا املعتمر قال :مسعت محيدا حيدث عن أنس( :أن
آخر من خيرج من العار ،اآخر من يدخ اجلعة ،رج يقال له رغه عزاج  :يا اغن آدم ،ما تسألين؟ ،ما تسألين؟،
فذكر الصععاين احلديث غطاله ،قال :فلا نزل غه مجيع أه األرض ،أا قال :مجيع غين آدم ،ألاععهم طعاما
اشراغا ،اخدما ال يعقص مما ععده شيئاً).
 :)486( -10حدثين ياعف غن ماعى ،قال :ثعا علي غن جرير اخلرعاين ،قال :ثعا محاد غن علمة ،عن عطاء

غن السائب ،عن عمرا غن ميمان ،أن اغن مسعاد حدثهم أن رعال اهلل  قال :يكان يف العار قام ،ما شاء اهلل،
مث يرمحهم ،فيخرجهم ،فيخرجان ،فيكانان يف أدىن اجلعة ،فيعتسلان يف هنر احلياان ،ايسميهم أه اجلعة،
اجلهعميني ،لا أضاف أحدهم أه الدنيا ألطعهمهم اعقاهم افرشهم احلضهم قال عطاء :اأحسبه قال ازاجهم

ال يعقصه اهلل شيئاً).
قال أغاغكر :خرجت خرب أيب عبيدة ،عن مسراق عن اغن مسعاد ،مع متام هذا الباب يف كتاب ىكر نعيم
اآلخرة.
 :)487( -11حدثعا حممد غن عبد األعلى الصععاين ،قال :ثعا املعتمر عن أغيه ،قال ثعا أغا نلرة ،عن أيب

ععيد ،أا جاغر (أن نيب اهلل  خطب خطبة ،فأطاهلا ،اىكر فيها أمر الدنيا ااآلخرة ،فذكر أن أال ما هلك غعا
إعرائي إن امرأة الضقري كانت تكلضه من الثياب أا الصب؛ ،أا قال :من الصيغة ما تكلف امرأة الغين ،فذكر امرأة
من غين إعرائي كانت قصرية ااختذت رجلني من خشب اخامتا له غلق اطبق ،احشته مسكا ،اخرجت غني
امرأتني طايلتني أا جسيمتني ،فبعثاا إنسانا.
يتبعهم فعرف الطايلتني ،امل يعرف صاحبة الرجلني من خشب اىكر فيها أيلاً آخر أه العار خراجا من العار،
اإنه ير شجرة ،فيسأل أن جيع حتتها ،فيقال له :لعلك تسأل غريها فيااثق أن ال يسأل غريها ،مث ير أخر ،

فيسأل أن يؤىن فيها ،فيقال :أمل تااثقين أن ال تسأل غري الذي أعطيتك ،فيااثق أيلاً أن ال يسأل غريها ،مث
يسأل) قال أغا املعتمر :اأعجبين هذا أنه يااثق فال يضي ،اها يعطى الذي يسأل ،احناا من هذا أن شاء اهلل.
 :)488( -12را محاد غن علمة ،عن علي غن زيد ،عن ععيد غن املسيب ،عن أيب ععيد اخلدري ،اأيب

هريرة رضى اهلل ععهما ،عن العيب  ،قال( :أن آخر رجلني خيرجان من العار فيقال اهلل عزاج ألحدامها :يا اغن

آدم ما أعددت هلذا اليام ،ه عملت خرياقط رجازتين أا خشيتين؟ فيقال :ال يارب فيؤمر غه على العار فها
أشد أه العار حسرة ،قال :فيقال لآلخر يا اغن آدم ،ماىا أعددت هلذا اليام ه عملت خريا قط؟ فيقال :ال،
يارب ،غري إين ارجاك فرتفع له شجرة ،فيقال :يارب أقررين حتت هذه الشجرة ألعتظ غظلها ،اأشرب من
مائها ،اآك من مثرهتا ايعاهده أن ال يسأله غريها ،فيقال ،يا اغن آدم أمل تعاهدين أن ال تسألين غريها ،فيقال:
غلى ،الكن هذه ،فيقره حتتها ،ايعاهده أن ال يسأله غريها ،قال :مث ترفع له شجرة ععد غاب اجلعة اهي أحسن
من األالتني ،اأغدق ماء ،فيقال :يارب أدنين من هذه ،ايعاهده أن ال يسأله غري هذا ،فيديعه فيسمع أصاات
أه اجلعة ،فال يتمالك فيقال :أي رب أدخلين اجلعة ،فيقال اهلل عزاج  :ع امتعه فيسأل ايتمىن مقدار ثالثة
أيام من الدنيا ،ايلقعه ماال علم له غه،فيسأل ايتمىن ،فإىا فرغ ،قال :لك ما عألت ،قال أغا ععيد :امثله معه
اقال اجلريري اعشرة أمثاله معه ،فقال أحدمها لصاحبه :حدث مبا مسعت ،اأحدث مبا مسعت.
حدثعاه حممد غن حيىي ،قال :ثعا حجاج غن معهال( ،قال :ثعا) محاد امل يعسبه ،فها اغن علمة.
 :)489( -13احدثعا حممد،قال:ثعا ماعى غن إمساعي ،قال:ثعا محاد،عن علي غن زيد،عن ععيد غن املسيب،
عن أيب ععيد اخلدري،اأيب هريرة_ما،أن العيب قال هبذا اخلرب،اقال يف قال أيب ععيد ،اأيب هريرة_ما ،يف
اختالفهما،كما قال حجاج،اقال(:مقدار ثالثة أيام من الدنيا).
 :)...( -14احدثعا احلسن الزعضراين ،قال:ثعاعضان ،قال:ثعا محادغن علمة.
 :)490( -15اثعا حممد غن حيي ،قال :ثعا حممد غن كثري ،قال :ثعا محاد غن علمة ،عن ثاغت ،عن أنس ،أن
رعال اهلل ‘ قال(:يطال يام القيامة على العاس ،فيقال غعلهم لبعض :انطلقاا غعا إىل آدم ،أيب البشر ،ليشضع
لعا) .احلديث.
(( :)77باب ذكر البيان أن الرجل الذي ذكرنا صفته وخبرنا أنه آخر أهل النار خروجاً من النار ممن

يخرج من النار زحفا ال ممن يخرج بالشفاعة وهو آخر أهل الجنة دخوال الجنة وإن من يخرج بالشفاعة
يدخلون الجنة قبله وإن هذا الواحد يبقى بعدهم بين الجنة والنار ثم يدخله اهلل بعد ذلك الجنة بفضله

ورحمته ،وال بشفاعة أحد ،ويعطيه تفضال منه ،وكرما وجودا ما ذكر في الخبر من الجنة ،مع الدليل على
أن اهلل عزوجل يخرج من النار ،ممن قد أحرقتهم النار خال آثار السجود منهم ،قبل القضاء بين جميع
الناس).

 :)491( -1حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا أغا اليمان ،قال :ثعا شعيب عن الزهري ،قال :أخربين ععيد غن
املسيب ،اعطاء غن يزيد الليثي أن أغا هريرة رضى اهلل ععه أخربمها( ،أن العاس قالاا للعيب  :يا رعال اهلل ،ه

نر رغعا يام القيامة؟ فذكر احلديث غطاله ،خرجته يف كتاب األهاال ايف اخلري حىت إىا أراد اهلل رمحة من اراد من
أه العار أمر اهلل املالئكة أن خيرجاا من كان يعبد اهلل ،فيخرجاهنم ايعرفاهنم غآثار السجاد ،احرم اهلل على العار
أن تأك أثر السجاد ،فيخرجان من العار ،قد امتحشاا ،فيعبتان كما تعبت احلبة يف محي السي  ،مث يضرغ اهلل من
القلاء غني العباد ايبقى رج غني اجلعة االعار اها آخر أه اجلعة دخاال اجلعة ،مقب غاجهه على العار ،فيقال:
يارب اصرف ،اجهي عن العار ،فإنه قد قشبين رحيها ،اأحرقين ىكاؤها ،فيقال اهلل عبحانه :فه عسيت أن فع
ىلك غك أن تسأل غري ىلك فذكر غعض احلديث اقال :مث يأىن اهلل يف دخال اجلعة ،فيقال له :متن ،فيتمىن حىت

إىا انتهت غه األماين ،قال اهلل لك ىلك ،امثله معه ،قال أغا ععيد أليب هريرة رضى اهلل ععه ،أن العيب  قد قال:
قال اهلل تبارك اتعاىل لك ىلك ،اعشرة أمثاله اقال أغا هريرة :مل أحضظ من العيب  إال قال لك ىلك امثله معه)
قال أغا عيعد :أشهد إين مسعته يقال :اعشرة أمثاله).
 :)...( -2حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عبد الرزاق ،قال :أخربنا معمر ،عن الزهري ،عن عطاء غن يزيد
الليثى ،عن أيب هريرة رضى اهلل ععه.
 :)492( -3اثعا حممد ،قال :ثعا عليمان غن دااد اهلامشي قال :أخربنا إغراهيم غن ععد ،عن اغن شهاب ،عن
عطاء غن يزيد الليثي ،أن أغا هريرة رضى اهلل ععه ،أخربه قال :قال العاس يا رعال اهلل) اقال اهلامشي :إن العاس
قالاا :يا رعال اهلل ،قال حممد غن حيىي ،اعاقا مجيعاً احلديث هبذا اخلرب ،غري أهنما رمبا اختلضا يف اللضظة ،االشيء

ااملعىن ااحد.

(( :)78باب ذكر البيان أن النار إنما تأخذ من أجساد الموحدين وتصيب منهم على قدر ذنوبهم
وخطإياهم وحوباتهم التي كانوا ارتكبوها في الدنيا مع الدليل على ضد قول من زعم ممن لم يتحر العلم
وال فهم أخبار النبي  أن النار ال تصيب أهل التوحيد وال تمسهم وإنما يصيبهم حرها وأذاها وغمها
وشدتها ،مع الدليل على أنه قد يدخل النار بارتكاب المعاصي في الدنيا إذا لم يتفضل اهلل ولم يتكرم

بغفرانها من كان في الدنيا يعمل األعمال الصالحة من الصيام والزكاة والحج والغزو ،وكيف يأمن يا ذوى
الحجا النار من يوحد اهلل وال يعمل من األعمال الصالحة شيئاً).
 :)493( -1حدثعا مؤم غن هشام اليشكر ،قال :ثعا إمساعي غن إغراهيم األعدي ،قال :أخربنا حممد غن
إعحاق ،قال :حدثين عبيداهلل غن املغرية غن معيقيب ،عن عليمان غن عمرا غن عبيد العتااري أحد غين ليث
اكان يف حجرة أيب ععيد قال :مسعت أغا ععيد اخلدري يقال :مسعت رعال اهلل  يقال( :ياضع الصراط غني
ظهراين جهعم ،عليه حسك السعدان ،مث يستجيز العاس ،فعاج مسلم خمداج غه ،مث ناج احمتبس امعكاس فيها،
فإىا فرغ اهلل من القلاء غني العباد ،يضقد املؤمعان رجاال كاناا معهم يف الدنيا ،يصلان صالهتم ايزكان زكاهتم،
ايصامان صيامهمم احيجان حجهم ،ايغزان غزاهم ،فيقالان ،أي رغعا عباد من عبادك كاناا مععا يف الدنيا،
يصلان صالتعا ايزكان زكاتعا ،ايصامان صيامعا ،احيجان حجعا ،ايغزان غزانا ال نراهم؟ قال :فيقال :اىهباا إىل
العار ،فمن اجدمت فيها معهم ،فأخرجاه ،فيجداهنم قد أخذهتم على قدر أعماهلم فمعهم من أخذهتم إىل قدميه،
امعهم من أخذته إىل عاقيه امعهم من أخذته إىل ركبتيه ،امعهمم من أخذته إىل ثديه ،امعهم من أخذته إىل
ععقه ،امل تغش الاجه ،فيستخرجاهنم معها ،فيطرحاهنهم يف ماء احليا ،قي  :اما ماء احليا يا نيب اهلل؟ قال :غس
أه اجلعة ،فيعبتان فيها كما تعبت الزرعة يف غثاء السي مث يشضع األنبياء فيمن كان يشهد أن ال اله إىل اهلل
خملصاً ،فيستخرجاهنم معها ،مث يتجلى اهلل غرمحته على من فيها ،فما يرتك فيها عبد يف قلبه مثقال ىرة من اإلميان،
إال أخرجه معها).
 :)494( -2احدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عبد الرزاق ،قال :ثعا معمر ،عن زيد غن أعلم ،عن عطاء غن
يسار ،عن أيب ععيد اخلدري عن العيب  ،غطاله ،أمليته يف كتاب األهاال ،ايف اخلرب (فيعرفاهنم غصارهم ،ال
تأك العار صارهم فمعهم من أخذته العار إىل انصاف عاقيه ،امعهم من أخذته إىل كعبيه ،فيخرجاهنم قال
أغاغكر :اقال هشام غن ععد ،عن زيد غن أعلم يف هذا اخلرب ،يف هذا اإلععاد فيجد الرج قد أخذته العار إىل
قدميه ،ااىل أنصاف عاقيه ،ااىل ركبتيه ااىل حقايه فيخرجان معها غشراًكثرياً) خرجته أيلاً يف كتاب األهاال،
ايف خرب أيب مسلمة ،عن أيب نلرة ،عن أيب ععيد عن العيب ( الكن أقااماً تصيبهم العار غذناهبم اخبطإياهم)

قد أمليته قب .

 :)...( -3حدثعا غشر غن معاى العقد  ،قال :ثعا يزيد غن زريع ،قال :ثعا ععيد.
 :)495( -4احدثعا أغا ماعى ،قال :ثعا راح غن عبادة ،قال :ثعا ععيد عن قتادة ،عن أيب نلرة ،عن مسرة غن
جعدب ،أن رعال  قال( :معهم من تأخذه العار إىل كعبيه ،امعهم من تأخذه إىل ركبتيه ،امعهم من تأخذه إىل

حجزته ،امعهم من تأخذه إىل ترقاته) هذا حديث يزيد غن زريع ،مل يذكر أغا ماعى الكعبني ،اقال يف أحدمها:
(حقاية) اقال االخر( :حجزته).
قال أغاغكر :قد رايعا اخباراً عن العيب  حيسب كثري من أه اجله االععاد اهنا خالف هذه االخبار اليت ىكرناها
مع كثرهتا اصحة ععدها اعدالة ناقليها يف الشضاعة ،ايف إخراج غعض أه التاحيد من العار غعدما ادخلاها
غذناهبم اخطاياهم اليست خبالف تلك االخبار ععدنا ،حبمد اهلل انعمته ،ااه اجله الذين ىكرهتم يف هذا
الضص صعضعان:
صعف :معهم اخلاارج ااملعتزلة ،أنكرت اخراج أحد من العار ممن يدخ العار ،اأنكرت هذه االخبار اليت ىكرناها
يف الشضاعة.
الصعف الثاين :الغالية من املرجئة اليت تزعم أن العار حرمت على من قال ال اله إال اهلل ،تتأال هذه االخبار اليت

رايت عن العيب  يف هذه اللضظة على خالف تأايلها.

فأال ما نبدأ غذكر االخبار ،غأعانيدها ،االضاظ متاهنا مث نبني معانيها غعان اهلل امشيئته ،انشرح اناضح اهنا
ليست مبخالضة لالخبار اليت ىكرناها يف الشضاعة ،ايف اخراج من قلى اهلل اخراجهم من أه التاحيد من العار.
فمعها االخبار املأثارة عن العيب ( :ال يدخ العار أحد يف قلبه مثقال حبة من خردل ،من اميان).

 :)496( -5حدثعاه أغا كريب حممد غن العالء غن كريب ،ثعا أغاغكر غن عياش ،عن األعمش ،عن إغراهيم،
عن علقمة ،عن عبداهلل ،قال :قال رعال اهلل ( :ال يدخ اجلعة أحد يف قلبه مثقال حبة خردل من كرب) اقال
مرة( :شرك ،اال يدخ العار أحد يف قلبه مثقال حبة خردل من اميان).
 :)497( -6حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا أغا دااد :ثعا شعبة عن اغان غن تغلب ،عن فلي  ،عن إغراهيم،
عن علقمة ،عن عبداهلل غن مسعاد ،عن العيب  ،قال( :ال يدخ اجلعة من كان يف قلبه مثقال ىرة من كرب).

 :)..( -7حدثعا أمحد غن عبداهلل غن علي غن عايد غن معجاف ،قال :ثعا راح ،قال :ثعا شعبة هبذا اإلععاد
مثله عااء.
 :)498( -8احدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حيىي غن محاد ،قال :ثعا شعبة ،قال :أخربنا أغان غن تغلب ،عن
فلي غن عمرا ،عن إغراهيم ،عن علقمة ،عن عبداهلل ،عن العيب ،قال( :ال يدخ اجلعة من كان يف قلبه مثقال
ىرة من كرب ،اال يدخ العار من كان يف قلبه مثقال ىرة من اميان.

 :)499( -9حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا حرمي غن حضص غن عمارة العتكي قال :ثعا عبد العزيز غن مسلم،
قال :ثعا عليمان األعمش مبث حديث أيب غكر اغن عياش يف إععاده ،اقال( :مثقال حبة خردل من كرب) امل
يشك.
 :)...( -10حدثعاه أغا ماعى ،قال :ثعا عيسى غن إغراهيم ،قال :ثعا عبد العزيز غن مسلم ،عن األعمش هبذا
اخلرب مرفاعاً.
( :)500( -11امعها أيلاً) اما حدثعا أيلاً عن علي غن عيسى البزاز البغدادي ،قال :ثعا عبد الاهاب –يعين
اغن عطاء قال :أخربنا ععيد عن قتادة ،عن مسلم غن يسار ،عن محران غن اغان ،عن عثمان غن عضان _ ،عن
عمر غن اخلطاب _ ،قال( :مسعت رعال اهلل  يقال :إين ألعلم كلمة ال يقاهلا عبد حقا من قلبه ،فيمات على
ىلك إال حرم على العار ،ال اله إال اهلل).
 :)501(-12حدثعا حممد غن اغان ،عن عبد الرزاق ،عن معمر ،عن الزهري قال :ثعا حمماد غن الرغيع ،عن

عتبان غن مالك ،قال :قال رعال اهلل ( :لن ياايف عبد يام القيامة اها يقال ال اله إال اهلل ،يبتغي غذلك اجه

اهلل ،إال حرم على العار (قال الزهري :مث نزلت غعد ىلك فرائض اأمار ،نر أن االمر انتهى إليها ،فمن اعتطاع
أن ال يضرت فال يضرت.
قال أغاغكر:فامسعاا الدلي البني الااضح أن العيب  إمنا اراد غقاله يف هذا اخلرب (حرم على العار) أي حرم على
العار أن تأكله ،ال أنه حرم على العار أن تؤىيه أا متحشه أا متسه ،ألن العار إىا اكلت ما يلقى فيها ،يصري
املأكال نارا ،مث رمادا ،ااه التاحيد اإن دخلاا العار غذناهبم اخطإياهم ال تأكلهم العار اكال يصريان مجراً مث
رمادا( ،غ يصريان فحما ،كما ىكرنا يف االخبار اليت قدمعا ىكرها يف أغااب الشضاعات ،االشي إىا احرتق كله
فصار مجراً ،غعد احرتاق اجلميع ،يصري غعد اجلمر رمادا) ال يصري فحما ،إىا احرتق احرتاقا ناعما ،فافهماا هذا
الضص  ،ال تغالطاا فتصداا عن عااء السبي  ،الك ما يذكر من االخبار ،من هذا اجلعس على هذاا ملعىن،
فأفهماه.
 :)502( -13حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عليمان غن دااد اهلامشي قال :ثعا إغراهيم –يعين اغن ععد عن
اغن شهاب ،قال :أخربين حمماد غن رغيع اآلنصاري ،أنه عق رعال اهلل  ،اعق جمة جمها رعال اهلل من دلا من
غئر ،كانت يف دارهم ،يف اجهه فزعم حمماد أنه مسع عتبان غن مالك اآلنصاري ،اكان ممن شهد غدرا مع رعال
اهلل ‘ فذكر حممد غن حيىي احلديث غطاله ايف اخلرب فقال رعال اهلل ( :فإن اهلل قد حرم على العار أن تأك من
قال ال اله إال اهلل يبتغي غذلك اجه اهلل).

 :)503( -14حدثعا حممد غن أيب صضاان الثقضي ،قال :ثعا هبز غن أعد قال :ثعا محاد اغن علمة ،قال :ثعا
ثاغت ،عن أنس قال :ثعا عتبان غن مالك أنه عمي ،فأرع إىل رعال اهلل  ،فذكر احلديث افيه (فاغن يل

مسجدا أا خط يل مسجدا) فجاء رعال اهلل  ،اجاء قامه ،اتغيب رج معهم ،يقال له (مالك الدخشمي،
أا) مالك غن الدخشم ،قالاا :يا رعال اهلل انه ،اانه ،يقعان فيه ،قال :فقال رعال اهلل ( :أليس يشهد أن ال
اله إال اهلل ،اإين رعال اهلل؟ قال :إمنا يقاهلا متعاىا ،قال :االذي نضسي غيده ،ال يقاهلا أحد صادقا إال حرمت
عليه العار).
 :)..( -15حدثعا عبد الاارث غن عبدالصمد ،قال :ثعا أيب قال :ثعا محاد.
 :)504( -16اثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا حممد غن كثري ،قال :ثعا محاد غن علمة ،عن ثاغت ،عن انس ،أن
عتبان غن مالك عمى ،فأرع إىل رعال اهلل ( أن تعال فخط يل مسجداً يف دار  ،فجاء رعال اهلل  ااجتمع
إليه قامه ،اتغيب مالك غعد الدخشم فذكراا مالكا ،فاقعاا فيه فقالاا :يا رعال اهلل ،إنه معافق ،فقال رعال اهلل
( :أليس يشهد أن ال اله إال اهلل ،اإين رعال اهلل؟ قالاا :غلى ،إمنا يقاهلا تعاىا ،قال :االذي نضسي غيده ال
يقاهلا أحد صادقا ،إال اجبت له اجلعة احرمت عليه العار) .اهذا حديث حممد غن حيىي.
 :)...( -17حدثعا حممد غن حيىي قال :ثعا حممد غن عبداهلل اخلزاعي :قال :أخربنا محاد ،عن ثاغت ،عن انس،
عن عتبان غن مالك أنه عمى ،فبعث إىل العيب  أن ائتين ،فص يف داري ،لعلي اختذ مصالك مسجدا فذكر

مبثله.
 :)506( -18اثعا حممد ،قال :ثعا حجاج ،قال :ثعا محاد ،عن ثاغت ،عن انس ،عن عتبان غن مالك
اآلنصاري ،اكان ضريراً ،فقال( :يارعال اهلل :تعال ،فص يف دار حىت اختذ مصالك مسجدا) مبثله ،غري أنه
قال :إالحرمت عليه العار ،امل يق  :اجبت له اجلعة.
 :)507( -19حدثعا عبداهلل غعا هاشم ،قال :ثعا هبز –يعين اغن أعد ثعا عليمان غن املغرية ،قال :ثعا ثاغت،
عن انس ،أن عتبان غن مالك ،اشتكى عيعيه ،فبعث إىل رعال اهلل  ،فذكر له ما أصاغه ،اقال:يا رعال اهلل

تعال ص يف غييت ،حىت اختذه مصلى ،فجاء رعال اهلل  ،امن شاء اهلل من أصحاغه ،فقام رعال اهلل  يصلى
اأصحاغه يتحدثان ايذكران ما يلقان من املعافقني ،اأععداا عظم ىلك إىل مالك غن الدخشم فانصرف رعال

اهلل ‘ اقال :أليس يشهد أن ال اله اهلل اإين رعال اهلل؟ قال قائ  :غ ،اما ها من قلبه ،فقال رعال اهلل ‘( :من
شهد أن ال اله إال اهلل اإين رعال اهلل ،فلم تطعمه العار ،أا قال :لن يدخ العار).
 :)508( -20حدثعا زيد غن أخزم ،قال ثعا عبدالصمد ،قال عليمان غن املغريه ،عن ثاغت ،عن أنس غن

مالك ،عن عتبان غن مالك أن العيب  قال( :من مات اها يشهد أن ال اله إال اهلل ،اإن حممداً رعال اهلل،

فحرام على العار أن تطعمه).
قال أغاغكر :هذا اخلرب،كأن أنس غن مالك مسعه من حمماد غن الرغيع ،عن عتبان غن مالك ،مث مسعه من عتبان،
فأمر اغعه غكتاغته ،كذلك حدثعا عتبة غن عبداهلل قال :ثعا عبداهلل غن املبارك ،قال :أخربنا عليمان غن املغريه ،عن
ثاغت ،عن انس ،قال :ثعا حمماد غن الرغيع ،عن عتبان غن مالك ،حديثه يف اغن الدخشم ،قال انس :فقدمت
املديعة ،فلقيت عتبانا ،قال انس :فأعجبين هذا احلديث فقلت الغين :اكتبه ،فكتبه.

 :)509( -21فحدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عبد الرزاق قال :ثعا معمر ،عن الزهري ،قال :حدثين حمماد غن
الرغيع عن عتبان غن مالك ،قال :اتيت رعال اهلل  ،فقلت :إين قد انكرت غصر  ،اإن السيال حتال غيين اغني

مسجد قامي .الاددت انك جئت ،فصليت يف غييت مكانا اختذه مسجداً ،فقال العيب  :افع أن شاء اهلل،

قال :فمر العيب  على أيب غكر ،فاعتتبعه ،فانطلق معه ،فاعتأىن ،فدخ (على) فقال:اها قائم اين تريد أن
أصلي؟ قال :فأشرت له حيث أريد ،قال :مث حبسته على خزير صعععاه له ،فسمع غه أه الاادي –يعين غه أه
الدار فثأغاا إليه حىت امتأل البيت ،فقال رج  :اين مالك غن الدخشم ،فقال رج  :إن ىلك رج معافق ،ال حيب
اهلل اال رعاله ،فقال العيب  :ال تقال ،اها يقال ال اله إال اهلل ،يبتغي غذلك اجه اهلل فقال :يا رعال اهلل ،أما

حنن ،فعر اجهه ،احديثه الىاملعافقني ،فقال العيب  :أيلاً ال تقال ،اها يقال ال اله إال اهلل ،يبتغي غذلك اجه
اهلل ،قال :غلى ،يا رعال اهلل ،قال:فلن ياايف عبد ،يام القيامة ،يقال ال اله إال اهلل يبتغي غذلك اجه اهلل،اال حرم
على العار)قال حمماد :فحدثت هبذا احلديث نضرا فيهم أغا أياب اآلنصاري ،فقال ما اظن رعال اهلل  قال :ما
قلت ،قال :فآليت أن رجعت إىل عتبان غن مالك أن أعأله ،فرجعت إليه ،فاجدته شيخاً كبرياً امام قامه ،اقد

ىهب غصره ،فجلست إىل جعبه ،فسألته عن هذا احلديث فحدثعيه كما حدثعيه اال مره قال معمر :فكان الزهري
إىا حدث هبذا احلديث ،قال :مث نزلت فرائض اأمار ،نر أن االمر انتهى إليها ،فمن اعتطاعان ال يضرت ،فال
يضرت.
 :)510( -22ثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا إعحاق غن عيسى غن الطباع قال :أخربين مالك ،عن الزهري ،عن
حمماد غن الرغيع ،األنصاري ،أن عتبان غن مالك كان يؤم قامه اها أعمى اانه قال :يا رعال اهلل (انه يكان املطر

االظلمة االسي ،اانا رج ضرير البصر ،فص يا نيب اهلل ،يف غيت مكانا ،اختذه مصلى فجاءه رعال اهلل  ،اقال:
اين حتب أن أصلي؟ فأشار إىل مكان من البيت ،فصلى فيه رعال اهلل )
قال أغاغكر :رااه مالك خمتصراً ،امل يزد على هذا.
 :)511( -23حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عليمان غن دااد اهلامشي قال :أخربنا إغراهيم –يعين اغن ععد

عن اغن شهاب ،قال :أخربين حمماد غن رغيع األنصاري ،أنه عق رعال اهلل  ،اعق جمة جمها رعال اهلل  ،من
دلا من غئر كانت يف دارهم ،يف اجهه فزعم حمماد أنه مسع عتبان غن مالك اآلنصاري اكان ممن شهد غدرا مع

رعال اهلل  يقال( :كعت أصلي لقامي غين عامل فكان حيال غيين اغيعهم ااد اإىا جاءت االمطار ،قال :فيشق
علي أن اجتازه قب مسجدهم ،فئجت رعال اهلل  ،فقلت له :إين قد انكرت من غصر اإن الاادي الذي غيين
اغني قامي يسي إىا جاءت االمطار ،فيشق على اجتيازه ،فاددت انك تأتيين ،فتصلي يف غييت ،فثاب رجال
معهم حىت كثر الرجال يف البيت فقال رج معهم :اين مالك غن الدخشن أا الدخشم ال اراه؟ فقال رج معهم:
ىلك معافق ال حيب اهلل اال رعاله ،فقال رعال اهلل  ال تق ىلك ،إال تراه يقال ال اله إال اهلل ،يبتغي غذلك

اجه اهلل ،فقال :اهلل ارعاله أعلم ،أما حنن ،فااهلل ال نر اده احديثه إال إىل املعافقني ،فقال رعال اهلل  :فإن
اهلل قد حرم على العار أن تأك من قال ال اله إال اهلل ،يبتغي غذلك اجه اهلل) قال حمماد غن رغيع :فحدثتها قاماً،
فيهم أغا أياب اآلنصاري ،صاحب رعال اهلل  .يف غزاته اليت تايف فيها ايزيد غن معااية عليهم غأرض الرام
فأنكرها على أغا أياب ،فقال :ااهلل ما أظن رعال اهلل  قال ما قلت قط ،فكرب ىلك علي ،فجعلت هلل علي،
لئن علمين حىت اقض من غزايت أن ،اعأل ععها عتبان غن مالك أن اجدته حيا يف مسجد قامه ،فقضلت،
فأهللت من ايلياء غعمرة ،مث عرت ،حىت قدمت املديعة ،فأتيت غين عامل ،فإىا عتبان غن مالك شيخ أعمى،
يصلي غقامه فلما علم من الصالة ،علمت عليه ،اأخربته ،من أنا مث عألته عن ىلك احلديث ،فحدثعيه كما
حدثعيه اال مرة قال حممد الزهري :الكعا ادركعا الضقهاء اهم يران أن ىلك كان قب أنت تعزل ماجبات الضرائض

يف القرآن فإن اهلل قد ااجب على أه هذه الكلمة اليت ىكرها رعال اهلل  اىكر أن العجاة هبا فرائض يف كتاغه،
حنن خنشى أن يكان االمر صار إليها ،فمن اعتطاع أن ال يضرت ،فال يضرت).

 :)512( -24حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا أغا صاحل ،قال :حدثين الليث ،قال :حدثين عقي  ،عن اغن
شهاب ،قال :أخربين حمماد غن الرغيع اآلنصاري ،قال حممد غن حيىي هبذه القصة إال أنه قال :اين مالك غن
الدخشن؟ ازاد قال اغن شهاب :مث عألت احلصني غن حممد اآلنصاري اها أحد غين عامل ،اكان من عراهتم عن
حديث حمماد غن الرغيع ،فصدقة غذلك.

 :)513( -25حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا اغن أيب عدي ،قال :أخربنا شعبة ،عن خال اها احلذاء ،عن
الاليد أيب غشر ،عن مران غن اغان ،عن عثمان ،عن العيب  ،قال( :من مات اها يشهد أن ال اله إال اهلل ،دخ
اجلعة).
 :)....( -26حدثعاه حممد غن عباد الااعطي ،قال :ثعا ماعى غن دااد ،قال :ثعا شعبة هبذا اإلععاد ،مبثله قال:
(اها يقال ال اله إال اهلل دخ اجلعة).
 :)514( -27حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حممد غن جعضر ،قال :ثعا شعبة ،عن قتادة ،عن أنس غن
مالك ،عن معاى غن جب قال :قال رعال اهلل ( :من مات اها يشهد أن ال اله إال اهلل ،اان حممداً رعال اهلل،

صادقاً من قلبه دخ اجلعة) قال شعبة :مل أعأل قتادة امسعه من أنس أا ال.

 :)515( -28حدثعا حممد غن عبد األعلى الصععاين ،قال :ثعا املعتمر ،عن أغيه ،عن انس ،أنه ىكر له أن العيب
‘ قال ملعاى " :من لقي اهلل ال يشرك غه شيئاً ،دخ اجلعة ،قال :يا نيب اهلل :افال اغشر العاس؟ قال :ال ،إين اخاف
أن يتكلاا".

 :)516( -29حدثعا أغا االشعث ،قال :ثعا املعتمر ،عن أغيه قال :ثعا أنس غن مالك قال( :ىكر يل أن رعال
اهلل ‘ قال ملعاى غن جب  :من لقى اهلل ال يشرك غه شيئاً ،دخ اجلعة ،فقال :يا رعال اهلل ،أفال اغشر العاس؟ قال:
إين اخاف أن يتكلاا).
 :)...( -30حدثعا حممد غن عبد األعلى الصععاين ،قال :ثعا يزيد غن زريع ،قال :ثعا عليمان –يعين التيمي عن
أنس قال :ىكر يل أن العيب ‘ قال ملعاى ،مل امسعه معه مبثله.
 :)...( -31حدثعا حممد غن عبد األعلى الصععاين ،قال :ثعا غشر اغن املضل  ،قال :ثعا التيمي ،عن أنس قال:
ىكر يل أن العيب  قال ملعاى( :من لقي اهلل) مبثله.
 :)...( -32حدثعا أغا ماعى ،قال :ثعا حممد غن جعضر ،قال :ثعا شعبة ،قال :مسعت أغا محزة اها جارهم

حيدث أن انسا قال :قال رعال اهلل  ملعاى غن جب ( :أعلم أنه من مات ،اها يشهد أن ال اله إال اهلل ،دخ

اجلعة).

قال أغاغكر :قرأت على غعدار أن اغن أيب عدي حدثهم عن شعبة عن صدقة ،عن أنس غن مالك ،عن معاى غن
جب  ،قال :قال رعال اهلل ( :من مات يشهد أن ال اله إال اهلل ،دخ اجلعة).
قال أغاغكر :صدقة ،هذا رج من آل أيب االحاص كذا كان يف الكتاب علمي.
ارا علمة غن اردان  ،اانا أغرأ من عهدة هذا اخلرب ،عن أنس فأخطأ يف هذا اإلععاد ،فزعم أن أنسا مسع هذا
اخلرب من معاى غن جب  ،مث مسعه من العيب .
 :)...(-33كذلك حدثعا يانس غن عبد األعلى ،قال :أخربنا اغن اهب قال :أخربين علمة غن اردان ،قال:
كعت جالساً مع أنس غن مالك اآلنصاري فقال انس :فجاء معاى غن جب اآلنصاري من ععد رعال اهلل ،

فقلت( :من اين جئت؟ فقال :من ععد رعال اهلل  ،)قلت :ماىا قال لك؟ قال :قال رعال اهلل ( :من شهد

أن ال اله إال اهلل خملصاً ،دخ اجلعة فقلت :أنت مسعته ،قال نعم ،قال أنس :فقلت اىهب إىل رعال اهلل ،
فأعأله ،فقال نعم ،فأتاه ،فسأله فقال :صدق معاى ،صدق معاى ،صدق معاى ثالثا).
 :)517( -34حدثعا غشر غن خالد العسكري ،قال :ثعا ععيد غن مسلمة ،عن علمة غن اردان ،ماىل خزاعة،
قال :مسعت أنس غن مالك يقال :أتاين معاى غن جب من ععد رعال اهلل  ،فقلت (يا معاى من اين جئت؟

قال :من ععد رعال اهلل  )قلت :ما قال؟ قال :من قال ال اله إال اهلل دخ اجلعة قال أنس :مسعت هذا معه،
قال :اىهب ،فسله ،فأتيت العيب  ،فقلت :يا رعال اهلل ،حدثين معاى غن جب إنك قلت :من قال ال اله إال
اهلل ،خملصاً ،دخ اجلعة قال :نعم ،صدق معاى صدق معاى ،صدق معاى.
 :)518( -35حدثعا مؤم غن هشام اليشكري ،قال :ثعا إمساعي عن يانس ،عن محيد غن هالل ،عن هصان
غن الكاهن قال :دخلت مسجد البصره على عهد عثمان غن عضان _ ،فإىا رج أغيض الرأس االلحية حيدث
عن معاى غن جب  ،عن رعال اهلل  أنه قال :ما من نضس متات تشهد أن ال اله إال اهلل ،اتشهد إين رعال اهلل،
يرجع ىاك إىل قلب ماقن ،إال غضر اهلل هلا ،قال :قلت :أنت مسعت ىلك من معاى غن جب  ،قال :كأن القام
ععضاين قال :ال تععضاه أا ال تؤنباه (دعاه) نعم ،أنا مسعت ىا اخلرب من معاى غن جب (يرايه) عن رعال اهلل ‘،
كرر هذا مؤم ثالث مرات ،قلت لرج إىل جعيب ،من هذا؟ قال :هذا عبدالرمحن غن مسره.
( :)...حدثعاه حممد غن غشار ،قال :ثعا أغا زيد صاحب اهلراي.
 :)519( -36اثعا أغا ماعى ،قال :ثعا ععيد غن الرغيع ،أغا زيد قال :ثعا شعبة ،عن إمساعي  ،قال :مسعت
الشعيب ،حيدث عن رج  ،عن ععد امرأة طلحة اغن عبيداهلل ،أن عمر غن اخلطاب _ مر غطلحة غن عبيداهلل،

حني اعتخلف أغاغكر ،فقال :ما يل اراك كئيبا ،لعلك كرهت امارة اغن عمك ،قال :ال ،الكن مسعت رعال اهلل
 قال كلمة ،مل أعأله ععها ،حىت مات أا قبض ،قال :إين ألعلم كلمة ال يقاهلا عبد ععد ماته ،إال كانت له
نارا يف صحيضته ،اان راحه اجسده ليجدان هلا راحة ععد املات ،إين ألعلم ما هي ،هي ال اله إال اهلل كلمته اليت
أراد عمه عليها ،قال :ما أراها إال ىلك) هذا لضظ حديث غعدار ،اقال أغا ماعى راحة ععد املات ،فقال عمر:
إين ألعلم ما هي ال اله إال اهلل ،هي الكلمة اليت اراد عمه عليها ال أراها إال إياها.
قال أغاغكر :الذي انكرت من رااية علمة غن اردان أن ىكره أنه مسع أنس غن مالك ،أنه مسع معاى غن جب

يذكر هذا اخلرب عن العيب  ،اأنه عأل العيب  عن ىلك ،فصدق معاى.

 :)...( -37قد حدث هبذا اخلرب أيلاً حممد غن حيىي ،قال :ثعا أغا نعيم ،قال :ثعا علمة ،قال :مسعت انساً.
 :)....( -38اثعا حممد أيلاً ،قال :ثعا جعضر غن عان ،قال :أخربنا علمة غن اردان ،احلديث غتمامه.

قال أغاغكر :لست أنكر أن يكان أنس غن مالك قد مسع العيب  يقال( :من قال ال اله إال اهلل دخ اجلعة " .يف

غري الاقت الذي ىكر علمة غن اردان ،أنه أتى العيب  ،فسأله عما ىكر معاى غن جب ععه.
 :)520( -39ألن اغن عزيز حدثين ،قال :حدثين عالمة ،عن عقي  ،عن اغن شهاب ،قال :قال أنس غن

مالك اآلنصاري( :غيعا حنن مع العيب  هبط ثعية ارعال اهلل  يسري احده ،فلما اعتهلت غه الطريق ،ضحك
(اكرب) ،اكربنا لتكبريه ،فسار رتاة مث ضحك اكرب ،فكربنا لتكبريه ،مث أدركعاه ،فقال القام :كربنا لتكبريك اال ندري
مم ضحكت؟ ،فقال :اغشر اغشر امتك أنه من قال ال اله إال اهلل احده ال شريك له دخ اجلعة ،فلحكت
اكربت ريب ،مث عار رتاة ،مث التضت فقال :اغشر اغشر امتك أنه من قال ال اله إال اهلل احده ال شريك له دخ
اجلعة ،اقد حرم اهلل عليه العار ،فلحكت اكربت ريب افخرت غذلك الميت).
قال أغاغكر :هذا خرب غريب ،اإمنا انكرت من خرب علمة غن اردان أن ىكره أن أنسا مسع هذا اخلرب من معاى غن
جب  ،فإن عليمان التيمي اها احضظ من عدد مث علمة ،اأعلم غاحلديث من مجاعة ،امثال علمة رااه عن

أنس قال :ىكر يل عن معاى غن جب  ،فأما من قال :عن أنس عن معاى فقد اعذر ،امل يذكر مساعاً كذلك.
 :)...( -40رااه أيلاً عبد العزيز غن صهيب ،عن أنس عن معاى مل يق مسعت اال ىكر يل.
( :)521حدثعاه أمحد غن عبده ،قال :أخربنا محاد –يعين اغن زيد عن عبد العزيز غن صهيب ،عن أنس غن

مالك ،عن معاى غن جب  ،قال( :قال يل رعال اهلل " :)يا معاى :قلت لبيك يا رعال اهلل اععديك ،قال :غشر
العاس أا قال انذر العاس من قال ال اله إال اهلل دخ اجلعة".

 :)522( -41حدثعا الرغيع غن عليمان ،قال :ثعا شعيب –يعين اغن الليث قال :أخربنا الليث ،عن حممد غن
العجالن ،عن الصعاحبي ،أنه قال :دخلت على عبادة غن الصامت ،اها يف املات فبكيت ،فقال :مهالً مل
تبكي؟ فااهلل لا إين اعتشهدت الشهدن لك ،الئن شضعت الشضعن لك ،الئن اعتطعت النضععك ،مث قال :ااهلل

ما من حديث مسعته من رعال اهلل لكم فيه خري إال حدثتكماه ،إال حديثاً ااحداً ،اعاف احدثكماه اليام،

اقد احيط غعضسي ،مسعت رعال اهلل  يقال " :من شهد أن ال اله إال اهلل اإن حممداً رعال اهلل ،حرمه اهلل على

العار".

 :)523( -42حدثعا أمحد غن عبداهلل غن عبد الرحيم الربقي ،قال :ثعا ععيد غن احلكم غن أيب مرمي ،قال:
أخربنا حيىي غن أياب ،قال :حدثين حممد غن عجالن ،عن حممد اغن حيىي غن حبان ،عن عبداهلل غن حمرييز ،عن
الصعاحبي فذكر مبثله ،إال أنه قال( :من لقي اهلل يشهد أن ال اله إال اهلل اإن حممداً رعال اهلل دخ اجلعة).
 :)524( -43حدثعا أغا ماعى ،قال ثعا حممد غن جهلم ،قال :ثعا إمساعي غن جعضر ،عن حممد غن
عجالن ،عن حممد غن حيىي ،غن حبان ،عن اغن حمرييز ،عن الصعاحبي ،أنه مسع عبادة غن الصامت حني حلره

املات ،يقال( :ااهلل ما كتمتك حديثاً مسعته من رعال اهلل لك فيه خري إال حديثا ااحداً :مسعت رعال اهلل 
يقال " :من لقي اهلل يشهد أن ال اله إال اهلل اإن حممداً رعال اهلل ،دخ اجلعة".

 :)525( -44حدثعا إغراهيم غن املستمر غصري ،قال :ثعا غدل غن احملرب :أغا املعري التميمي الريغاعي ،قال :ثعا
احملرز غن كعب الباهلي ،قال :حدثين رياح غن عبيدة ،أن ىكاان السمان حدثه أن جاغر غن عبداهلل حدثه( :أن
رعال اهلل ‘ غعثه ،فقال :اىهب فعاد يف العاس أن من شهد أن ال اله إال اهلل ماقعاً أا خملصاً فله اجلعة).
فذكر احلديث غتمامه ،يف لقي عمر غن اخلطاب _ إياه ،ارده إىل رعال اهلل  اقاله :أن العاس قد حساا

أا طمعاا قال :اجلس .قال أغا غكر قال لعا حممد غن حيىي يف هذا اخلرب أن العاس قد طمعاا أا حساا قال:
اقعد.
 :)....( -45حدثا حممد غن حيىي قال :ثعا حضص غن عمر ،قال:ثعا احملرز غن كعب ،قد أمليته يف كتاب
اإلميان.

 :)526( -46ارا مستارد غن عباد اهلعائي ،قال :ثعا ثاغت البعاين ،عن أنس غن مالك ،قال :قال رج  :يا
رعال اهلل :ما تركت من حاجة اال داجة ،إال اتيت عليها ،قال :أاال تشهد أن ال اله إال اهلل اإن حممداً رعال
اهلل؟ قال :نعم ،قال :فإن هذا يأيت على ىلك كله".

( :)........حدثعاه زيد غن أخزم ،اإغراهيم غن املستمر ،قاال :ثعا أغا عاصم ،عن مستارد اغن عباد ،قال زيد:
(فإن هذا يذهب هذا).
 :)527( -47حدثعا إعحاق غن إغراهيم الصااف ،قال :ثعا غدل غن احملرب قال :ثعا زائدة ،عن عبداهلل غن حممد
غن عقي  ،قال :مسعت اغن عمر ،عن عمر ،أن رعال اهلل أمره أن يؤىن العاس أن من يشهد أن ال اله اهلل احده
ال شريك له ،خملصاً فله اجلعة ،قال عمر :يا رعال اهلل :إىا يتكلاا ،قال :فدعهم".
 :)....( -48حدثعاه أيلاً حممد غن حيىي ،قال :ثعا غدل غن احملرب ،أحسبين قد أمليته يف كتاب " اإلميان".
 :)528( -49حدثعا علي غن عه الرملي ،قال :ثعا الاليد غن مسلم ،قال :ثعا أغا عمرا االازاعي ،قال:
حدثين املطلب غن عبداهلل غن حعطب املخزامي ،عن عبدالرمحن اغن أيب عمرة اآلنصاري ،عن أغيه ،قال( :خرجعا
مع رعال اهلل ( يف غعض غزااته ،فذكر حديثاً طايالً ،اقال يف آخره :مث قال  )اشهد أن ال اله إال اهلل اإين
رعال اهلل ،اأشهد ععد اهلل أنه ال يلقاه عبد مؤمن هبما إال حجبعتاه عن العار يام القيامة).

 :).....( -50حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا إغراهيم غن عبداهلل غن العالء ،غن زغر الرغعي ،قال :حدثين

عبدالرمحن غن أيب عمرة ،قال :حدثين أيب ،قال :كعا مع رعال اهلل ،فذكر احلديث غطاله حنا حديث الاليد.

 :).....( -51ارااه اغن عجالن ،عن عاصم غن عبيداهلل غن عاصم ،عن املطلب غن عبداهلل اغن حعطب ،عن
أيب عمرة اآلنصاري ،عن العيب  ،حنا حديث االازاعي ،حدثعاه الرغيع غن عليمان ،قال :ثعا شعيب ،قال :ثعا
الليث ،عن حممد غن العجالن.
قال أغاغكر :أنا غرئ من عهدة عاصم غن عبيداهلل مع اعقاطه عبدالرمحن اغن أيب عمرة من اإلععاد.
 :)529( -52حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا إغراهيم غن احلكم غن أغان ،قال :حدثين أيب ،قال :كعت أنا
اعكرمة ،ايزداد ،فقال :إن اغعا حملمد أا عبدالرمحن غن أيب غكر ،كان يصيب من هذا الشراب ،فلما حلره املات

قالت عائشة ~ :إين الرجا أن ال يطعم اغن اخي العار ،أن رعال اهلل قال لعمه :ق ال اله إال اهلل اشهد لك
هبا يام القيامة) ،قال أيب :فأجاغه عكرمة ،قال :قال أغا هريرة :اعتغضراا له ،فإمنا يستغضر للمسيء مثله.
 :)530( -53حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حيىي –يعين اغن ععيد قال :ثعا يزيد غن كيسان ،قال :حدثين
أغا حازم ،عن أيب هريرة ~ ،قال :قال رعال اهلل  لعمه " :ق ال اله إال اهلل اشهد لك هبا يام القيامة ،قال:
لاال أن تعريين قريش إمنا محلة عليه اجلزع القررت هبا عيعك ،فأنزل اهلل تعاىل " :انك ال هتد من احببت الكن
اهلل يهدي من يشاء".
 :)531( -54حدثعا عمر غن حضص الشيباين ،قال :ثعا عبداهلل غن اهب ،قال ثعا عمرا غن احلارث ،عن
ععيد غن أيب هالل ،عن عان غن عبداهلل ،عن ياعف غن عبداهلل ،عن أغيه ،قال :مسعت رعال اهلل يقال" :
من شهد أن ال اله إال اهلل خملصاً ،اان حممداً رعال اهلل اجبت له اجلعة".
 :)532( -55حدثعا حممد غن غشار ،اأغا ماعى ،قاال :ثعا اغن أيب عدي ،عن شعبة ،عن حبيب غن أيب

ثاغت ،عن زيد غن اهب ،عن أيب ىر ،قال :قال رعال اهلل ( :قال يل جربي  :من مات من امتك ال يشرك

غاهلل شيئاً دخ اجلعة ،امل يدخ العار ،قلت :اإن زىن اإن عرق ،قال:اان زىن اإن عرق ،اقال غعدار :أا مل
يدخ العار ،قال :اان عرق اإن زىن ،قال :اإن عرق اإن زىن).
 :)533( -56حدثعا مؤم غن هشام ،قال :ثعا إمساعيلـ عن اجلرير  ،قال :حدثين ماعى ،عن حممد غن ععد

غن أيب اقاص :أن أغا الدرداء،قال :عن العيب  أنه قرأ :املن خاف مقام رغه جعتان ،قلت :اإن زىن اإن عرق يا

رعال اهلل؟ (فإن قراءهتا ليس هكذا ،أا أنا ليس كذلك جتدنا) فقال :قرأها رعال اهلل " :املن خاف مقام رغه
جعتان) قلت :فإن زن ىاان عرق يا رعال اهلل؟ ،قال " :املن خاف مقام رغه جعتان" اإن زىن اإن عرق ،ارغم
انف أيب الدرداء" .فال أزال اقرؤها كذلك حىت ألقاه.
 :)534( -57حدثعا أغا طالب زيد غن اخزم ،قال :ثعا أغا دااد ،قال ثعا شعبة ،قال :أخربين حبيب غن أيب
ثاغت ،اعبد العزيز غن رفيع ،ااألعمش عن زيد غن اهب ،عن أيب ىر (أن العيب  قال :أتاين جربي  ،فبشرين أنه
من مات معاميت ال يشرك غاهلل شيئاً دخ اجلعة قلت :اإن زىن اإن عرق؟ قال :نعم".
ثعا غه مرة ،امل يذكر األعمش يف اإلععاد.

 :)535( -58حدثعا عبد الاارث غن عبدالصمد ،قال :حدثين أيب قال :ثعا مهدي ،عن ااص  ،عن املعرار غن
عايد ،عن أيب ىر ،قال :مسعت رعال اهلل يقال( :أتاين آت من ريب فإما غشرين ااما قال :أخربين أنه قال :من
مات ال يشرك غاهلل شيئاً دخ اجلعة ،قلت :اإن زىن اعرق؟ قال :اإن زىن اعرق).
 :)536( -59حدثعا عبداهلل غن إعحاق اجلاهري ،قال ثعاحضص غن عمر احلاضي قال :ثعا مرجى غن رجاء،

قال :ثعا حممد غن الزغري ،عن رجاء غن حياة ،عن أم الدرداء ،عن أيب الدرداء ،عن العيب قال( :من قال ال اله إال

اهلل دخ اجلعة ،قلت :اإن زىن ،اإن عرق؟ ،قال :اإن زىن اإن عرق).
 :)537( -60حدثعا أغا ماعى ،قال ثعا اغن أيب عدي ،عن شعبة ،عن عليمان عن أيب اائ  ،عن عبداهلل،
قال :قال رعال اهلل ‘ كلمة اانا أقال اخر قال " :من مات اها جيع هلل ندا دخ العار ،قال :اانا أقال :اها
ال جيع هلل ندا دخ اجلعة ".
قال أغاغكر :قد كعت أمليت أكثر هذا الباب يف كتاب "اإلميان" ،اغيعت يف ىلك املاضع معىن هذه االخبار،
اإن مععاها ليس كما يتامهه املرجئة اغيقني يعلم ك عامل من أه االعالم :أن العيب مل يرد هبذه االخبار أن من

قال ال اله إال اهلل أا زاد مع شهادة أن ال اله إال اهلل شهادة أن حممداً رعال اهلل امل يؤمن غأحد من األنبياء ،غري

حممد  اال آمن غشيء من كتاب اهلل ،اال جبعة اال نار ،اال غعث اال حساب أنه من أه اجلعة ،ال يعذب

غالعار ،الئن جاز للمرجئة االحتجاج هبذه االخبار( ،اان كانت هذه االخبار) ظاهرها خالف اصلهم ،اخالف
كتاب اهلل اخالف ععن العيب ،-جاز للجهمية االحتجاج غأخبار رايت عن العيب  إىا تؤالت على ظاهرها،
اعتحق من يعلم أن اهلل رغه اإن حممداً نبيه اجلعة ،اإن مل يعطق غذلك لسانه ،اال يزال يسمع أه اجله االععاد،

احيتجان غأخباره خمتصرة ،غري متقصاه ،اغأخبار جمملة غري مضسرة ،ال يضهمان اصال العلم ،يستدلان غاملتقصى
من االخبار على خمتصرها ،اغاملضسر معها على جمملها ،قد ثبتت االخبار عن العيب ‘ غلضظة ،لا محلت على
ظاهرها كما محلت املرجئة االخبار اليت ىكرناها يف شهادة أن ال اله إال اهلل (على ظاهرها لكان العامل غقبله :أن
ال اله إال اهلل) مستحقاً للجعة ،اإن مل يقر غذلك غلسانه ،اال اقر غشيء مما أمر اهلل (تعاىل) غاالقرار غه ،اال آمن

غقلبه غشيء أمر اهلل غاإلميان غه اال عم جباارحه شيئاً أمر اهلل غه ،اال انزجر عن شيء حرمه اهلل :من عضك دماء
املسلمني ،اعيب ىراريهم اأخذ امااهلم ،ااعتحالل حرمهم فامسع اخلرب الذي ىكرت أنه غري جائز أن حيم على
ظاهرة ،كما محلت املرجئة االخبار اليت ىكرناها على ظاهرة.

 :)538( -61حدثعا أمحد غن املقدام العجلي ،قال :ثعا غشر يعين اغن املضل قال :ثعا خالد يعين احلذاء عن
الاليد أيب غشر قال :مسعت محران غن اغان ،حيدث عن عثمان غن عضان عن العيب  قال:

"من مات اها يعلم أن ال اله إال اهلل دخ اجلعة"

 :) 539( -62حدثعا أغا اخلطاب زياد غن حيىي ،قال :ثعا غشر يعين اغن املضل قال :ثعا خالد عن الاليد أيب
غشر ،قال :مسعت محران ،يقال( :مسعت عثمان يقال :مسعت رعال اهلل يقال " :من مات اها يعلم أن ال اله
إال اهلل دخ اجلعة".
 :)....( -63حدثعا أمحد غن املقدام ،قال :ثعا إمساعي –يعين اغن علية قال :ثعا خالد ،عن الاليد غن مسلم
اها أغا غشر عن محران غن اغان ،عن عثمان غن عضان ،قال :مسعت رعال اهلل يقال مبثله.

 :)....( -64حدثعا غشر غن معاى (قال :ثعا غشر) –يعين اغن املضل مبث حديث أيب اخلطاب عااء.
 :).....( -65ثعا نصر غن اجلهلمي ،قال أخربنا غشر غن املضل مبث حديث أيب اخلطاب.
 :)....( -66اثعا يعقاب غن إغراهيم ،قال :ثعا اغن عليه عن خالد احلذاء ،هبذا اإلععاد ،معىن مبثله.
 :).....( -67اثعا حممد غن الاليد قال :ثعا حممد يعين اغن جعضر ،قال :ثعا شعبة ،عن خالد احلذاء ،عن أيب
غشر الععربي ،عن محران غن اغان عن عثمان غن عضان ،قال :قال رعال اهلل  مبثله.

قال شعبة :اها خرب عبد احلميد غن الحق ،يريد (خرب) أيب غشر الععربي.
كذلك :ثعا حممد غن الاليد ،قال :ثعا حممد ،قال :ثعا شعبة.
 :)540( -68اثعا عبدة غن عبداهلل اخلزاعي ،قال :ثعا عبداهلل غن محران ،قال مسعت شعبة ،عن غيان ،قال
محران حيدث عن عثمان غن عضان ،أن رعال اهلل  قال " :من علم أن ال اله إال اهلل دخ اجلعة".

 :)541( -69حدثعا زيد غن اخزم ،قال :ثعا عبدالصمد ،قال :ثعا شعبة عن خالد غن احلذاء ،عن الاليد ،أيب
غشر ،عن محران غن أغان ،عن عثمان غن عضان ،_ ،عن العيب -قال" :من مات اها يعلم أن ال اله إال اهلل
دخ اجلعة".
 :)542( -70حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا أياب غن عليمان غن غالل"
 :)....( -71ا"( ..حدثعا العباس غن عبد العظيم) ،قال :ثعا أياب غن عليمان غن غالل صاحب الكرد ".

 :)....( -72اثعا حممد غن عضيان االغلي ،قال :ثعا أياب غن عليمان احلارث ،قال :ثعا عمر غن حممد غن عمر
معدان احلارعي ،عن عمران القصري ،عن عبداهلل غن أيب القاص ،عن مطرف ،عن عمران غن حصني ،قال :أال

احدثكم حبديث ما حدثت غه احداً معذ مسعته من رعا اهلل ( خمافة أن يتك العاس) " :من علم أن اهلل رغه

اإين نبيه صادقاً من قلبه اأامأ غيده إىل خلدة صدره حرم اهلل حلمه على العار".
اقال العباس غن عبد العظيم الععربي :عن عمران غن حصني ،قال :قال لعا :ألحدثعكم حبديث ،زاد حممد غن
عضيان قال :اكان قد جع يف ح من قال القصري ،ازاد يف آخره( :إمنا قال عبداهلل ،فحدثت غه أحد الد عبد
امللك فاعتحلضين ثالثة اميان صرباً غاهلل ،لسمعته من مطرف (قال :فحلضت له ،مث حدثت غه أحد الد عبد امللك

غعده) اعتحلضين ثالثة اميان صرباً غاهلل :لسمعته من مطرف؟ كأنه كان شاهداً للحديث االال ،فحلضت له ،فقال
لكاتبه :أثبت هذا ععدك.
ثعا غه العباس مرة ،قال :ثعا أغا حيىي أياب غن عليمان غن يسار ،صاحب الكردي.
 :)543( -73حدثعا حممد غن حيىي القطعي ،قال :ثعا زياد غن الرغيع ،قال ثعا هشام غن حسان ،عن حممد غن
عريين ،عن أيب الديلم ،قال :كعت ثالث ثالثة ممن خيدم معاى غن جب  ،فلما حلرته الافاة قلعا له :رمحك اهلل،

إمنا صحبعاك ،اانقطععا إليك ااتبععاك ملث هذا اليام ،فحدثعا حبديث مسعته من رعال اهلل ،نعتضع غه ،قال :نعم،

اما عاعة الكذب هذه ،مسعت رعال اهلل  يقال:
"من مات اها ياقن غقلبه أن اهلل حق ،اإن الساعة حق ،اإن اهلل يبعث من يف القبار قال اغن عريين أما قال:
دخ اجلعة ااما قال :جنا من العار".
لئن جاز للجهمي االحتجاج هبذه االخبار ،أن املرء يستحق اجلعة ،غتصديق القلب غأن ال اله إال اهلل اغأن اهلل
حق ،اإن الساعة قائمة ،اإن اهلل يبعث من يف القبار ايرتك االعتدالل مبا ععبيعه غعد أن شاء اهلل من معىن هذه

االخبار ،مل يؤمن أن حيتج جاه ال يعرف دين اهلل ،اال أحكام االعالم ،خبرب عثمان ،عن العيب ( ،من علم أن
الصالة عليه حق ااجب ،دخ اجلعة) فيدعي أن مجيع اإلميان :ها العلم غأن الصالة عليه حق ااجب ،اإن مل
يقر غلسانه مما أمر اهلل غاالقرار غه ،اال صدق غقلبه غشيء مما أمر اهلل غالتصديق غه ،اال أطاع يف شيء أمر اهلل غه،

اال انزجر عن شيء حرمه اهلل ،إى العيب -قد أخرب أن من علم أن الصالة عليه حق ااجب دخ اجلعة ،كما
خرب أن من شهد أن ال اله إال اهلل دخ اجلعة.
 :)544( -74حدثعا هبذا اخلرب حممد غن عبد األعلى الصععاين ،قال :ثعا خالد ،قال :ثعا عمران ،اها اغن
حدير ،عن عبد امللك غن عبيد ،قال :قال محران غن اغان ،قال امري املؤمعني عثمان (غن عضان _) اكان قلي
احلديث عن رعال اهلل قال" :من علم أن الصالة عليه حق ااجب امكتاب ،دخ اجلعة".

 :)545( -75حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا عثمان غن عمر ،قال :ثعا عمران غن حدير عن عبد امللك اها
اغن عبيد عن محران غن اغان ،عن عثمان ،اكان قلي احلديث عن رعال اهلل  ،قال :قال رعال اهلل  " :من
علم أن الصالة حق مكتاب عليه ،أا حق ااجب دخ اجلعة".
 :)546( -76حدثعا يعقاب غن إغراهيم الدارقي ،قال :ثعا راح غن عبادة ،قال :ثعا عمران غن حدير ،عن عبد
امللك غن عبيد ،قال :مسعت محران غن اغان قال :مسعت عثمان غن عضان اكان قلي احلديث عن رعال اهلل ‘
قال" :من علم أن الصالة عليه حق ااجب دخ اجلعة".
قال أغاغكر :فإن جاز االحتجاج مبث هذا اخلرب املختصر يف اإلميان ااعتحقاق املرء غه اجلعة ،اترك االعتدالل
غاالخبار املضسرة املتقصاة مل يؤمن أن حيتج جاه معاند فيقال :غ اإلميان اقامة صالة الضجر اصالة العصر،
اإن مصليها يستاجب اجلعة ،ايعاى من العار ،اإن مل يأت غالتصديق ،اال غاالقرار مبا أمر أن يصدق غه ،ايقر غه،
اال يعم غشيء من الطاعات اليت فرض اهلل على عباده ،اال انزجر عن شيء من املعاصي اليت حرمها اهلل ،احيتج
خبرب عمارة غن رايبة.
 :)547( -77الذي ثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حيىي ،ايزيد غن هاران ،قاال :ثعا إمساعي اغن أيب خالد ،عن
أيب غكر غن عمارة ،غن رايبة ،قال مسعت العيب  يقال" :من صلى قب طلاع الشمس اقب غراهبا حرمه اهلل
على العار" ،فقال رج من أه البصره ،اانا مسعته عن رعال اهلل.

قال أغاغكر :قد أمليت طرق هذا اخلرب يف كتاب املختصر من كتاب الصالة ،مع اخبار العيب( :-من صلى

الصبح فها يف ىمة اهلل) ،اك عامل يعلم دين اهلل اأحكامه يعلم أن هاتني الصالتني ال ياجبان اجلعة مع ارتكاب
مجيع املعاصي أيلاً ،اإن هذه األعمال لذلك إمنا رايت على ما غيععا يف كتاب اإلميان ،إمنا رايت يف فلائ هذه
األعمال كذلك إمنا رايت أخبار العيب  " :من قال ال إله إال اهلل دخ اجلعة ".
فليلة هلذا القال ،ال أن هذا القال ك اإلميان .الئن جاز جلاه أن يتأال أن شهادة أن ال إله إال اهلل مجيع

اإلميان ،إى العيب  خرب أن قائلها يستاجب اجلعة ايعاى من العار ،مل يؤمن أن يدعي جاه معاند أيلاً أن مجيع
اإلميان القتال يف عبي اهلل ،فااق ناقة ،فيحتج غقال العيب (:من قات يف عبي اهلل فااق ناقة دخ اجلعة)

كاحتجاج املرجئة غقال العيب " :من قال ال إله إال اهلل دخ اجلعة ".
ايقال معاند آخر جاه  :أن اإلميان غكماله املاشي يف عبي اهلل حىت تغرب قدما املاشي ،احيتج غقال العيب :
" من اغربت قدماه يف عبي اهلل حرمهما اهلل على العار "
اغقاله( :ال جيتمع غبار يف عبي اهلل ادخان جهعم يف معخري رج مسلم أغدا)
ايدعي جاه آخر أن اإلميان عتق رقبة مؤمعة ،احيتج غأن العيب  قال:

" من اعتق رقبة مؤمعه أعتقه اهلل غك علا معه علاا من العار "
ايدعي جاه آخر أن مجيع اإلميان البكاء من خشية اهلل تعاىل ،احيتج غقال العيب " :ال يدخ العار من غكى
من خشية اهلل (تعاىل)"

ايدعي جاه آخر أن مجيع اإلميان صام يام يف عبي اهلل ،احيتج غأن العيب  قال" :من صام ياما يف عبي اهلل

غاعد اهلل اجهه ععالعار عبعني خريضا"

ايدعي جاه آخر أن مجيع اإلميان قت كافر ،احيتج غقال العيب " :ال جيتمع كافر اقاتله يف العار اغدا".

 :)548( -78حدثعاه علي غن حجر ،قال :ثعا إمساعي غن جعضر ،قال :ثعا العالء عن أغيه ،عن أيب هريرة _
أن العيب ‘ قال " :ال جيتمع كافر اقاتله يف العار أغدا".
قال أغاغكر :اهذا اجلعس من فلائ األعمال ،يطال غتقصيه الكتاب ،ايف قدر ما ىكرنا غعية اكضاية ملا له

قصدنا أن العيب ‘ إمنا خرب غضلائ هذه األعمال اليت ىكرنا ،اما ها مثلها ،ال أن العيب  أراد أن ك عم ىكره
أعلم أن عامله يستاجب غضعله اجلعة ،أا يعاى من العار أنه مجيع اإلميان.

اكذلك :إمنا أراد العيب  غقاله( :من قال ال إله إال اهلل دخ اجلعة أا حرم على العار) فليلة هلذا القال ،ال أنه
مجيع اإلميان كما ادعى من ال يضهم العلم ايعاند ،فال يتعلم هذه الصعاعة من أهلها.،

امعىن قاله " :ال جيتمع كافر اقاتله يف العارأغدا "

هذا لضظ .خمتصره :اخلرب املتقصى هلذه اللضظة املختصرة ما.
 :)....( -79حدثعا الرغيع غن عليمان ،قال :ثعا شعيب غن الليث ،قال :ثعا الليث،عن حممد غن العجالن ،عن
عهي غن أيب صاحل عن أغيه ،عن أيب هريرة _ عن رعال اهلل  قال " :ال جيتمعان يف العار اجتماعا –يعين

أحدمها مسلم ق كافرا ،مث عدد املسلم اقارب "
قال أغاغكر :كذاك نقال يف فلائ االعمال اليت ىكرنا أن من عم من املسلمني غعض تلك االعمال ،مث عدد
اقارب امات على اميانه دخ اجلعة ،امل يدخ العار ،ماضع الكضار معها ،اإن ارتكب غعض املعاصي لذلك ال
جيتمع قات الكافر إىا مات على إميانه مع الكافر املقتال يف ماضع ااحد من العار ،ال أنه ال يدخ العار ،اال
ماضعا معها ،اإن ارتكب مجيع الكبائر ،خال الشرك غاهلل (عز اج ) ،إىا مل يشأ اهلل أن يغضر له ما دان الشرك
فقد خرب اهلل (عز اج ) أن للعار عبعة أغااب :فقال إلغليس ":إن عبادي ليس لك عليهم علطان إال من اتبعلك
من الغااين " ،إىل قاله تعاىل " :لك غاب معهم جزء مقسام " فأعلمعا رغعا (عز اج ) أنه قسم تاغعي اغليس من
الغااين عبعة اجزاء على عدد أغااب العار ،فجع لك غاب معهم جزءا معلاما ااعتثىن عباده املخلصني ،من
هذا القسم.

فك مرتكب معصية زجر اهلل ععها ،فقد اغااه اغليس ،ااهلل (عز اج ) قد يشاء غضران ك معصية يرتكبها
املسلم دان الشرك ،اإن مل يتب معها ،لذاك أعلمعا يف حمكم تعزيله يف قاله " :ايغضر ما دان ىلك ملن يشاء "
اأعلمعا خالقعا عا زج أن آدم خلقه غيده ،اأعكعه جعته ،اأمر مالئكته غالسجاد له ،عصاه فغا  ،اأنه (عز
اج ) غرأفته ارمحته اجتباه غعد ىلك ،فتاب عليه اهد  ،امل حيرمه اهلل غارتكاب هذه احلاغة ،غعد ارتكاغه إياها،
فمن مل يغضر اهلل له حاغته اليت ارتكبها ،اأاقع عليها اعم غا ٍا ،فها داخ يف األجزاء ،جزاء اقسما ألغااب العار
السبعة.
ايف ىكر آدماقاله (عز اج ) " :اعصى آدم رغه فغا "ما يبني اياضح أن اعم الغااي قد يقع على مرتكب
خطيئة ،قد زجر اهلل عن اتياهنا ،اإن مل تكن تلك اخلطيئة كضراً اال شركاً ،اال ما يقارهباايشبهها ،احمال أن يكان

املؤمن املاحد هلل (عز اج ) قلبه السانه املطيع خلالقه يف أكثر ما فرض اهلل عليه ،اندغه إليه من اعمال الرب غري
املضرتض عليه ،املعتهي عن أكثر املعاصي اإن ارتكب غعض املعاصي ااحلاغات يف قسم من كضر غاهلل ادعا معه
اهلة ،أا (جع ) له صاحبة أا الدا( ،تعاىل) اهلل عن ىلك علاا كبريا امل يؤمن أيلاً غشيء (مما أمر اهلل غاإلميان غه،
اال أطاع اهلل يف شيء أمره غه) ،معالضرائض االعااف  ،اال انزجرع معصية هنى اهلل ععها ،حمال أن جيتمع هذان يف
درجة ااحدة من العار ،االعق مركب على أن يعلم أن ك من كان اعظم خطيئة اأكثر ىناغا مل يعجااز اهلل عن
ىناغه ،كان اشد عذاغا يف العار ،كما يعلم ك عاق أن ك من كان أكثر طاعة هلل عز اج اتقرغا إليه غضع
اخلريات ااجتعاب السيئات كان ارفع درجة يف اجلعان ،ااعظم ثااغا ااجزل نعمة ،فكيف جياز أن يتاهم مسلم أن

أه التاحيد جيتمعان يف العار ،يف الدرجة ،مع من كان يعرت على اهلل (عز اج ) فيدعا له شريكا أا شركاء،
فيدعا له صاحبة االدا ،ايكضر غه ايشرك ،ايكضر غك ما أمر اهلل (عز اج ) غاإلميان غه ،ايكذب مجيع الرع
ايرتك مجيع الضرائض ،ايرتكب مجيع املعاصي ،فيعبد العريان ايسجد لألصعام ،االصلبان ،فمن مل يضهم هذا الباب
جيد غدا من تكذيب األخبار الثاغته املتااترة اليت ىكرهتا عن العيب  يف إخراج أه التاحيد من العار.
إى حمال أن يقال :أخرجاا من العار من ليس فيها ،اأحم من هذا أن يقال :خيرج من العار من ليس فيها ،ايف
إغطال أخبار العيب  دراس الدين اإغطال اإلعالم ،ااهلل (عز اج ) مل جيمع غني مجيع الكضار يف ماضع ااحد
من العار اال عا غني عذاب مجيعهم ،قال اهلل (عز اج ) " :أن املعافقني يف الدرك األعض من العار " .اقال:
"أدخلاا آل فرعان أشد العذاب"

قال أغاغكر :اعأغني مبشيئة خالقعا (عز اج ) معىن أخبار العيب  ال يدخ العار من فع كذا ،امعىن قاله:
(خيرج من العار) ،اأؤلف غني معىن هذه االخبار تأليضا غيعا مشراحا غعد ىكري الخبار العيب  أن محلت على
ظاهرها كانت دافعة لألخبار اليت ىكرناها يف فلائ االعمال اليت خرب العيب  أن فع صاحبها غعلها يستاجب
اجلعة ،ايعاى من العار.
(( :)79باب ذكر أخبار رويت عن النبي  ،ثابته من جهة النقل ،جهل معناها فرقتان:

فرقة المعتزلة والخوارج).
ااحتجاا هبا ،اادعاا أن مرتكب الكبرية إىا مات قب التاغة معها خملد يف العار ،حمرم عليه اجلعان.
االضرقة األخر  :املرجئة كضرت هبذه األخبار اأنكرهتا ادفعتها جهال معهم مبعانيها
اأنا ىاكرها غأعانيدها االضاظ متاهنا امبني معانيها ،غتافيق اهلل تعاىل.
 :)549( -1حدثعا أمحد غن عبدة ،قال :ثعا عبدالااحد غن زياد ،قال :ثعا ألحال.
 :)....( -2اثعا مؤم غن هشام ،قال :ثعا إمساعي عن عاصم األحال.
 :)....( -3اثعا علم غن جعادة ،قال :ثعا أغا معااية قال :ثعا عاصم عن أيب عثمان ،قال مسعت ععد غن

أيب اقاص ،ااغا غكرة ،قاال :مسعته أىنا ااعاه قليب من حممد  يقال:
" من ادعي إىل غري أغيه اها يعلم أنه غري أغيه ،فاجلعة عليه حرام ".
هذا حديث عبد الااحد اأيب معااية ،ايف خرب اغن عليه مث مععاه.

 :)550( -4حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حممد غن جعضر ،قال :ثعا شعبة ،عن عاصم األحال ،قال:
مسعت أغا عثمان ،قال :مسعت ععدا ،اها اال من رمى غسهم يف عبي اهلل ااغا غكرة ،اتسار حسن
الطائف يف أناس ،فجاء العيب ‘ فقاال :مسععا العيب  اها يقال " :من ادعى إىل غري أغيه اها يعلم أن غري
أغيه فاجلعة عليه حرام ".
 :)551( -5حدثعا أمحد غن املقدام ،قال :ثعا محاد –يعين اغن زيد عن عاصم ،عن أيب عثمان ،عن ععد
غن مالك ،قال :قال رعال اهلل " : من ادعى إىل غري أغيه اها يعلم أنه غري أغيه فاجلعة عليه حرام ".
فذكرت أليب غكرة فقال :أغا غكرة( :مسعته أىنا ااعاه قليب من حممد رعال اهلل ‘).
 :)552( -6حدثعا حممد غن قال :ثعا خالد –يعين اغن احلارث قال :ثعا شعبة عن عاصم مسعت أغا عثمان
يقال :مسعت ععد غن مالك ااغا غكرة حيدثإين ،اىكرا العيب ‘ قال " :من ادعي إىل غري أغيه اها يعلم أنه
غري أغيه فاجلعة عليه حرام ".

 :)553( -7حدثعا أغا اخلطاب غن حيىي ،قال :ثعا عبد الاهاب غن عبد اجمليد ،قال :ثعا هشام غن حسان
عن عاصم األحال ،عن أيب عثمان العهدي ،عن أعامة غن زيد ،اععد غن أيب اقاص ،ارج آخر من
أصحاب العيب ‘( :أن العيب ‘) قال":من ادعى إىل غري أغيه اها يعلم اهنه غري اغبيه حرم اهلل عليه اجلعة".
 :)554( -8حدثعا أغا االشعث ،قال :ثعا يزيد غن زريع ،قال :ثعا خالد عن أيب عثمان ،قال :حدثت أغا
غكرة ،قال :قلت :مسعت ععدا يقال :مسعته اىنا ااعاه قليب من رعال اهلل ‘( :من ادعى أغا غري أغيه يف
االعالم اها يعلم أنه غري أغيه فاجلعة حرام )،قال :اانا مسعته اىنا ااعاه قليب من حممد ‘.
 :)555( -9حدثعا أغا غشر الااعطي ،قال :ثعا خالد –يعين اغن عبداهلل عن خالد احلذاء ،عن أيب
عثمان ،عن ععد غن مالك ،قال :مسعته اىناي ااعاه قليب من رعال اهلل ‘ أنه قال:
"من ادعي أغا يف االعالم اها يعلم أنه غري أغيه فاجلعة عليه حرام ".
فذكرت ىلك أليب غكرة ،فقال :اانا مسعته أىنا ااعاه قليب من حممد ‘.
 :)556( -10حدثعا حممد غن حسان االزرق ،قال :ثعا عبدالرمحن غن مهدي ،قال :ثعا عضيان ،عن
عاصم قال :مسعت أغا عثمان ،حيدث عن ععد اأيب غكرة،ان العيب ‘ قال" :من ادعي إىل غري أغيه اها يعلم
أنه غري أغيه فاجلعة عليه حرام".
 :)557( -11حدثعا حممد غن اغان ،قال :ثعا غعدر ،قال :ثعا شعبة ،عن احلكم عن جماهد ،عن عبداهلل
غن عمرا ،عن العيب ‘ قال" :من ادعي لغري أغيه فلن يرح رائحة اجلعة ،ارحيها ياجد من مسرية عبعني عاماً".
فلما رأ ىلك نعيم غن أيب مرة اكان معااية اراد يدعي ،فقال ملعااية إمنا أنا عهم من كعانتك ،فأقدمين حيث
شئت".
 :)......( -12حدثعا غعدار ،قال :ثعا حممد غن جعضر ،الضظه خمالف هلذا اللضظ ،خرجته يف كتاب "الارع"،
خرجت غعض هذا اخلرب يف غري هذا الكتاب.
قال أغاغكر :فامسعاا اآلن غاغاً آخر من هذا اجلعس أيلاً يف اعالم العيب ‘ حرمان اجلعة ملرتكب غعض الذناب
ااخلطايا من الذي ليس غكضر ،اال يزي اإلميان غأعره ،ال على ما تتامهه اخلاارج ااملعتزلة.
 :)558( -13حدثعا علم غن جعادة ،قال :ثعا أغا معااية ،عن األعمش ،عن إغراهيم عن مهام ،عن حذيضة،
قال :قال رعال اهلل ‘":ال يدخ اجلعة قتات".

 :)559( -14حدثعا عبد الاارث غن عبدالصمد ،قال :حدثين أيب ،قال :ثعا مهد غن ميمان ،عن ااص ،
عن أيب اائ عن حذيضة أنه غلغه أن رجالً يعم احلديث فقال حذيضة :مسعت رعال اهلل ‘ يقال" :ال يدخ اجلعة
منام".
 :)560( -15حدثعا عبداهلل غن حممد الزهري ،قال :ثعا عضيان عن معصار عن إغراهيم عن مهام غن احلارث،
قال :كعا ععد حذيضة فمر رج  ،فقالاا :هذا يبل؛ احلديث ،فقال :مسعت رعال اهلل ‘ يقال" :ال يدخ اجلعة
قتات".
قال عضيان :االقتات :الذي يعم ايبل؛.
قال أغاغكر :قد أمليت هذا الباب أيلاً يف التغليظ يف العميمة يف كتاب (الارع) .فامسعاا اآلن جعساً آخر يف
حرمان اجلعة مرتكب الذناب ااخلطايا ،مما ليس غكضر ،يزي عن امللة ،ليس مععاه على ما يتامهه اخلاارج ااملعتزلة.
 :)561( -16حدثعا علي غن حجر قال :ثعا إمساعي غن جعضر قال :ثعا العالء اها اغن عبدالرمحن عن معبد
غن كعب ،عن أخيه عبداهلل غن كعب السلمي ،عن أيب امامة (أن رعال اهلل ‘ قال" :من اقتطع حق امرئ مسلم
غيميعه فقد ااجب اهلل له العار احرم عليه اجلعة ،فقال رج  :اإن كان شيئاً يسرياً؟ قال :اإن كان قليباً من اراك".
قد أمليت هذا الباب يف كتاب (اإلميان االعذار).
(( :)80باب ذكر اخبار ثابته السند صحيحة القوام ،قد يحسب كثير من أهل الجهل انها خالف هذه
االخبار ،التي قدمنا ذكرها ،الختالف الفاظها ،وليست عندنا مخالفة لسر معناها ونؤلف بين المراد من كل
منها بعد ذكرنا االخبار بألفاظها ،أن اهلل وفق لذلك وشاءه).

 :)562( -1حدثعا أغا ماعى ،قال :ثعا أغا معااية ،قال :ثعا األعمش،عن شقيق عن عبداهلل غن مسعاد ،قال:
قال رعال اهلل ‘" :من مات ال يشرك غاهلل شيئاً دخ اجلعة" ،اقلت :من مات يشرك غاهلل دخ العار".
 :)563( -2حدثعا حممد غن غشار ،احيىي غن حكيم ،قاال :ثعا اغن أيب عدي عن شعبة عن عليمان ،عن أيب
اائ  ،عن عبداهلل،قال :قال رعال اهلل ‘كلمة اانا أقال اخر " :من مات اها جيع هلل انداداً دخ العار ،اقلت:
امن مات اها ال جيع هلل انداداً دخ اجلعة" مل يق غعدار..؟ فقلت لبعدار( :امن مات) ،فقال غعدار :نعم،
اقال حيىي غن حكيم" :من مات اها جيع هلل ندا دخ العار اأنا أقال :امن مات اها ال جيع هلل ندا دخ
اجلعة".

 :)564( -3حدثعا علم غن جعادة ،قال :ثعا أغا معااية ،قال :ثعا األعمش ،عن شقيق ،قال :قال عبداهلل:
قال رعال اهلل ‘كلمة اقلت اخر  ،قال( :من مات ال يشرك غاهلل شيئاً دخ اجلعة) ،اقلت" :من مات يشرك
غاهلل شيئاً دخ العار".

 :)565( -4حدثعا أغا ععيد االشج :قال :ثعا اغن منري ،عن األعمش ،هبذا غري أنه قال :مسعت رعال اهلل ‘
يقال" :من مات يشرك غاهلل دخ العار ،اقلت :من مات ال يشرك غاهلل دخ اجلعة".
قلب اغن منري املنت على ما رااه أغا معااية اتاغع شعبة يف معىن املنت ،اشعبة ااغن منري ااىل مبنت اخلرب من أيب
معااية ،اتاغعهما أيلاً عيار أغا احلكم.
( :)....( -5حدثعا حممد غن حيىي القطعي ،قال :ثعا راح غن عطاء غن أيب ميمانة ،قال :ثعا عيار أغا احلكم)
عن أيب اائ  ،عن عبداهلل ،قال :خصلتان :احدامها مسعتها من رعال اهلل ‘  ،ااالخر أنا أقاهلا :قال رعال اهلل
‘" :من مات اها جيع هلل ندا دخ العار" .اأنا أقال" :من مات اها ال جيع هلل ندا دخ اجلعة".
 :)566( -6حدثعا علي غن خشرم ،قال :ثعا عيسى –يعين اغن يانس ،-عن األعمش ،عن أيب عضيان ،عن
جاغر ،أن رجالً عأل العيب ‘ ما املاجبتان؟ قال :من مات ال يشرك غاهلل شيئاً دخ اجلعة امن مات يشرك غاهلل
دخ العار".
 :)......( -7حدثعا أغا هاشم ،قال :ثعا حممد غن عبيد ،قال :ثعا األعمش غعحاه.
 :)...( -8احدثعا :غعدار قال :ثعا عبد األعلى.
 :)567( -9اثعا حممد غن عبد األعلى ،قال :ثعا خالد –يعين اغن احلارث قال :ثعا هشام ،عن أيب الزغري ،عن
جاغر ،قال رعال اهلل ‘" :من لقي اهلل ال يشرك غه دخ اجلعة ،امن لقي اهلل يشرك غه دخ العار".
(اقال غعدار" :اها يشرك غه دخ العار")
اقال الصععاين :عن جاغر غن عبداهلل.
ارا خالد غن عبداهلل الااعطي ،قال :ثعا عبدالرمحن غن إعحاق ،عن أيب الزغري ،عن جاغر قال :قال رعال اهلل
‘" :من لقي اهلل ال يشرك غه شيئاً دخ اجلعة امن لقيه يشرك غه دخ العار" .زائدة ،عن عطية ،عن أيب ععيد
اخلدري ،قال :قال رعال اهلل ‘ " من مات ال يشرك غاهلل شيئاً دخ اجلعة".

 :)569( -11حدثعاه (عمرا غن علي) ،قال :حدثين عبد احلميد غن عبدالرمحن أغا حيىي احلماين ،قال :ثعا
زكريا غن أيب زائدة.
 :).....( -12اثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا إمساعي غن عبد الكرمي الصععاين ،أغا هشام قال :حدثين إغراهيم
غن عقي غن معق غن معبه ،عن أغيه عقي  ،عن اهب غن معبه ،قال :هذا ما عألت ععه جاغر غن عبداهلل
األنصاري ،فأخربين أنه قد شهد مع رعال اهلل ‘ امسع معه ،عألته عن املؤمن،فأخربين أنه مسع العيب ‘ يقال" :من
لقي اهلل اليشرك غه دخ اجلعة،امن لقي اهلل يشرك غه دخ العار".
 :)570( -13حدثعا عبداهلل غن عمران العاغدي،قال :ثعا فلي يعين اغن عياض عن األعمش عن أيب عضيان،
عن جاغر ،قال :قال رعال اهلل ‘" :املاجبتان :من مات ال يشرك غه شيئاً دخ اجلعة ،امن مات يشرك غه دخ
العار".
 :)571( -14حدثعا احم غن معيع ،قال :ثعا عبيدة ،عن األعمش ،عن أيب عضيان عن جاغر ،قال" :عئ العيب
‘ ما املاجبتان؟ قال :من مات ال يشرك غاهلل شيئاً دخ اجلعة ،امن مات يشرك غاهلل شيئاً دخ العار".
 :)572( -15حدثعا الرغيع غن عليمان ،انصر غن مرزاق ،قاال :ثعا أعد اها اغن ماعى قال :ثعا ععيد غن
زيد ،عن اجلعد غن ديعار اليشكر  ،قال :حدثين عليمان غن قيسن ،قال :عألت جاغر غن عبداهلل عن املاجبتني:
فقال :املاجبتان :من لقي اهلل ال يشرك غه شيئاً دخ اجلعة ،امن لقي اهلل يشرك غه دخ العار ،قال :اقال
جاغر:مسعت العيب ‘ يقال" :أن الشيطان قد يئس أن يعيده مللمان اغداً ،الكعه يف التحريش غيعهم اقد رضي
غذلك ،ايف القلب من هذا االععاد هبذه اللضظة.
حدثين عليمان غن قيس (شيئاً) فإن عليمان غن قيس هذا ها :اليشكر  ،ااه املعرفة من أصحاغعا يذكران أن
عليمان غن قيس مات قب جاغر غن عبداهلل ،اإن صحيضته اليت كتبها عن جاغر غن عبداهلل اقعت إىل البصرة
فرا غعلها أغا غشر جاغر غن أيب احشية ارا غعلها قتادة غن دعامة ارا غعلها غريمها.
(( :)81باب ذكر اخبار رويت أيضاً في حرمان الجنة على من ارتكب بعض المعاصي ،التي ال تزيل

اإليمان بأسره ،وجهل معناها المعتزلة والخوارج ،فأزلوا اسم المؤمن عن مرتكبها ومرتكبي بعضها .أنا

ذكارها بأسانيدها ومبين معانيها ومؤلف بين معانيها ومعاني االخبار التي قدما ذكرها التي احتج بها المرجئة
وتوهمت أن مرتكب هذه الذنوب والخطايا كامل اإليمان ال نقص في ايمانهم أن وفق اهلل ذلك وشاء.

 :)573( -1حدثعا حممد غن غشار ،احممد غن أغان ،قاال :ثعا حممد ،قال :ثعا شعبة ،عن معصار ،عن عامل غن
أيب اجلعد ،عن نبيط ،عن جاغان عن عبداهلل غن عمرا ،عن العيب ‘ ،قال" :اليدخ اجلعة معان اال عالق ،اال
مدمن مخر".
 :)574( -2حدثعا عمرا غن علي ،قال :ثعا عضيان ،عن الزهري ،عن حممد غن جبري غن مطعم ،عن أغيه ،قال:
قال رعال اهلل ‘ " :اليدخ اجلعة قاطع".
خرجت طرق هذين اخلربين يف كتاب الرب االصلة ،اغعض طرق خرب ،عبداهلل اغن عمرا يف كتاب االشرية.
 :)757( -3حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا إمساعي غن أيب أايس ،قال :ثعا اخي ،عن عليمان غن غالل ،عن
عبداهلل غن يسار االعرج ،أنه مسع عامل غن عبداهلل حيدث عن أغيه ،عن عمر ،أنه كان يقال :قال رعال اهلل ‘:
"ثالثة ال يدخلان اجلعة :العاق لاالديه :االدياث ،ارجلة العساء".
 :)576( -4حدثعا حممد غن حيىي يف مسعد اغن عمر هبذا اإلععاد ،غإعقاط عمر ،اقال :إنه مسع عاملاً حيدث
عن أغيه ،عن العيب ‘ ،قال :قال" :ثالثة ال يعظر اهلل إليهم يام القيامة :عاق االديه،امدمن مخر ،امعان مبا
اعطي".

 :)577( -5حدثعا يانس غن عبد األعلى ،قال :أخربنا اغن اهب،قال أخربين عمر غن حممد ،عن عبداهلل غن
يسار ،أنه مسع عامل غن عبداهلل يقال :قال عبداهلل غن عمر :قال رعال اهلل ‘":ثالثة ال يعظر اهلل إليهم يام
القيامة :العاق لاالديه ،امدمن مخر ،ااملعان مبا عطي".
 :)578( -6حدثعا حممد قال :ثعا أياب غن عليمان غن غالل ،قال :حدثين أغاغكر غن أيب اايس ،عن عليمان
غن غالل ،هبذا اإلععاد الثاين ،عااء"ثالثة ال يدخلان اجلعة ،العاق لاالديه ،االدياث ،ارجله العساء".
قال لعا حممد غن حيىي :هبذا اإلععاد عن العيب ‘ مبث حديث اغن أيب اايس يريد (ثالثة ال يعظر اهلل إليهم يام
القيامة).
 :)579( -7حدثعا عبداجلبار ،غن العالء ،قال :ثعا عضيان قال :ثعا الزهري.
 :)....( -8اثعا يانس غن عبد األعلى ،اععيد غن عبدالرمحن ،قاال :ثعا عضيانن عن الزهري مبث حديث عمرا
غن علي ،عن اغن عييعه.

 :)....( -9احدثعا يانس غن عبد األعلى ،قال :أخربنا اغن اهب ،قال :أخربين يانس،عن اغن شهاب ،قال
أخربين حممد غن جبري غن مطعم عن أغيه ،أنه مسع العيب ‘ يقال" :ال يدخ اجلعة قاطع" قال :يريد الرحم.
 :)580( -10حدثعا حممد غن غشار ،قال ثعا عبد األعلى ،قال :ثعا يانس ،عن احلكم غن االعرج ،عن
االشعث غن ثرملة ،عن أيب غكرة عن العيب ‘ قال" :من قت نضساً معاهدة غغريحقها حرم اهلل عليه أن يشم رحيها".
قال أغاغكر :احلرف الصحيح ما قال رااة هذا اخلرب (أن يشم رحيها)( .قال أغاغكر :خرجت طرق هذا اخلرب يف
كتاب اجلهاد يف التغليظ يف قت املعاهد).

 :)581( -11حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا عبد الرزاق ،قال :أخربنا الثاري ،عن معصار ،عن عامل غن أيب
اجلعد عن جاغان ،عن عبداهلل غن عمرا ،قال :قال رعال اهلل ‘" :ال يدخ اجلعة الد زنية".
قال أغاغكر :ليس هذا اخلرب من شرطعا ،اال خرب نبيط عن جاغان ،ألن جاغان جمهال ،اقد اعقط على من هذا
اإلععاد نبيطاً.
 :)582( -12اقد رااه شعبة عن رج من آل عه غن حعيف ،غري مسمى ،عن أيب عبيدة غن حممد غن
عمار (غن ياعر ،عن عمار) عن العيب ‘ قال" :ال يدخ اجلعة دياث اال مدن مخر".
حدثعاه غعدار ،قال :ثعا أغا دااد اقال :ثعا شعبة ،قال :مسعت رجالً من آل عه غن حعيف.
 :)583( -13حدثعا ياعف غن ماعى ،قال ثعا جرير ،عن معصار ،عن عامل يعين اغن أيب اجلعد عن جاغان،
عن عبداهلل غن عمرا غن العاص ،قال:قال رعال اهلل ‘" :ال يدخ اجلعة مدمن من مخر ،اال معان اال عاق
لاالديه اال الد زنية.
 :)584( -14حدثعا أغا ماعى ،قال :ثعا مؤم  ،قال :ثعا عضيان عن معصار ،عن عامل عن جاغان ،عن
عبداهلل غن عمرا قال :قال رعال اهلل ‘":ال يدخ اجلعة عاق اال معان ،اال مدمن مخر ،اال الد زنا ،اال من أيت
ىات حمرم".
 :).....( -15حدثعا أغا ماعى ،قال :ثعا حممد غن جعضر ،قال ثعا شعبة ،عن معصار ،عن عامل ،عن نبيط،
عن جاغان ،عن عبداهلل غن عمرا ،عن العيب ‘ حناه.

 :)585( -16ايف خري دااد غن صاحل ،عن عامل عن أغيه ،يف غعثهم الرعال إىل عبداهلل غن عمر للمسألة عن
أعظم الكبائر ،قال :أن رعال اهلل ‘ قال" :ما من أحد يشرهبا فتقب له صالة أرغعني ليلة اال ميات يف مثانته
شيء إال حرمت عليه هبا اجلعة".
قال أغاغكر :قد أمليتها غتمامها مع التغليظ يف شرب اخلمر يف كتاب االشرغة.
( :)....حدثعا حممد غن عمرا غن متام ،قال :ثعا اغن أيب مرمي.
( :)....اثعا اغن أيب زكريا ،قال :أخربنا اغن أيب مرمي ،قال :ثعا الدرااردي قال :أخربنا دااد غن صاحل.
قال أغاغكر معىن هذا اخلرب :إن ثبت عن العيب ‘ ما قد أعلمت أصحايب معذ دهر طاي  ،أن معىن االخبار إمنا ها
على أحد مععيني:
أحدمها :ال يدخ اجلعة :أي غعض اجلعان ،إى العيب ‘ قد أعلم اهنا جعان يف جعة ،ااعم اجلعة ااقع على ك جعة
معها ،فمعىن هذه االخبار اليت ىكرنا :من فع كذا لبعض املعاصي حرم اهلل عليه اجلعة ،أا مل يدخ اجلعة مععاها
ال يدخ غعض اجلعان اليت هي أعلى ااشرف اانب  ،اأكثر نعيماً اعراراً اهبجة اأاعع ،ال أنه اراد ال يدخ شيئاً

من تلك اجلعان اليت هي يف اجلعة.
اعبداهلل غن عمرا قد غني خربه الذي را عن العيب ‘" :ال يدخ اجلعة عاق،اال معان اال مدمن مخر" أنه إمنا اراد
حظرية القدس من اجلعة على ما تأالت أحد املععيني.

 :)....( -17حدثعا هبذا اخلرب حممد غن غشار ،قال :ثعا حممد غن جعضر.
 :)....( -18اثعا حممد غن عبد األعلى قال :ثعا خالد يعين اغن احلارث قال:ثعا شعبة ،عن يعلي غن عطاء ،عن
نافع ،غن عراة غن مسعاد ،عن عبداهلل غن عمرا ،أنه قال" :ال يدخ حظرية القدس عكري اال عاق اال معان".
غري أن اغن عبد األعلى قال( :عكري اال مدمن ،اال معان) االصحيح ما قاله غعدار.
ااملعىن الثاين :ما قد أعلمت أصحايب ما ال احصى من مرة ،أن ك اعيد يف الكتاب االسعة أله التاحيد فإمنا
ها على شريطة أي إال أن يشاء اهلل أن يغضر ايصضح ايتكرم ايتضل  ،فال يعذب على ارتكاب تلك اخلطيئة ،إى
اهلل (عز اج ) قد خرب يف حمكم كتاغه أنه قد يشاء أن يغضر ما دان الشرك من الذناب يف قاله تعاىل( :أن اهلل ال
يغضر أن يشرك غه ايغضر ما دان ىلك ملن يشاء).
قد أمليت هذه املسألة يف كتاب (معاين القرآن) ،الكتاب االال ،ااعتدللت أيلاً خبرب عن العيب ‘ على هذا
املعىن ،مل اكن ىكرته يف ىلك املاضع أن العيب ‘ إمنا اراد غقاله" :من اقتطع مال امرئ مسلم غيمني حرم اهلل عليه
اجلعة" ،أي إال أن يشاء اهلل أن يعضا ععه فال يعاقبه.

 :)587( -19حدثعا حممد غن معمر القيسي ،قال ثعا احلجاج غن معهال ،قال ثعا محاد غن علمة ،عن عمرا
غن حيىي غن ععيد غن العاص ،قال :حدثين قيس غن حممد ،عن حممد غن االشعث ،أن االشعث اهب له غالماً
فغلب عليه اقال :ااهلل ما اهبت لك شيئاً ،فلما اصبح رده عليه ،اقال :مسعت رعال اهلل ‘ يقال":من حلق
علي ميني صرباً ليقتطع مال امرئ مسلم لقي اهلل يام القيامة اها جمتمع عليه غلبان ،ان شاء عضا ععه اإن شاء
عاقبه".
قال أغاغكر :فامسعاا اخلرب املصرح غصحة ما ىكرت أن اجلعة إمنا هي جعان يف جعة ،اإن اعم اجلعة ااقع على ك
جعة معها على االنضراد ،لتستدلاا غذلك على صحة تأايلعا االخبار الذي ىكرنا عن العيب ‘ من فع كذا اكذا
لبعض املعاصي مل يدخ اجلعة ،إمنا اراد غعض اجلعان اليت هي اعلى ااشرف اافل اانب اأكثر نعيماً اأاعع .إى

حمال أن يقال العيب ‘ من فع كذا اكذا مل يدخ اجلعة ،يريد ال يدخ شيئاً من اجلعان اخيرب أنه يدخ اجلعة،
فتكان احد الكلمتني دافعة لالخر  ،اأحد اخلربين دافعاً لالخر ،ألن هذا اجلعس مما ال يدخله التعاعخ ،الكعه
من الضاظ العام الذي يراد هبا اخلاص.
 :)588( -20حدثعا حممد غن حيىي ،قال ثعا احلسني غن حممد أغا أمحد ،قال :ثعا شيبان يعين اغن عبدالرمحن
العحاي عن قتادة ،قال :ثعا أنس غن مالك أن أم الرغيع غعت الرباء اهي أم حارثه غن عراقة( ،أتت العيب ‘
فقالت :يا نيب اهلل أال حتدثين عن حارثه غن عراقة) اكان قت يام غدر أصاغة عهم غرب ،فإن كان يف اجلعة
صربت ،اإن كان غري ىلك اجتهدت عليه الثك .
قال :يا أم حارثة :اهنا جعان ،اإن اغعك اصاب الضرداس األعلى.
 :)....( -21حدثعا حممد غن حيىي ،قال :ثعا مسلم غن إغراهيم ،قال :ثعا أغان يعين اغن يزيد العطار.
 :)....( -22اثعا حممد ،قال :ثعا عليمان غن حرب قال :ثعا أغا هالل قال :ثعا قتادة ،عن انس ،فذكر حممد
غن حيىي أحاديثهم مرفاعة كلها هبذا املعىن.
 :)589( -23حدثعا علي غن احلسني الدرمهي ،قال :ثعا امية يعين اغن خالد عن محاد غن علمة ،عن ثاغت،
عن أنس قال :خرج اغن عميت حارثه يطارد يام غدر ،فاصاغه عهم غرب فأتت امة الرغيع العيب ‘ ،فقالت :يا
رعال اهلل :أن كان حارثه (يف اجلعة فسأصرب ،اإن كان غري ىلك فسرت  ،قال :يا أم حارثه :اهنا جعان ،اإن
حارثة) يف الضرداس األعلى".

 :)590( -24حدثعا أغا ماعى ،حممد غن املثىن ،قال :حدثين عباس غن الاليد ،قال :ثعا يزيد غن زريع ،قال:
ثعا ععيد قال :ثعا قتادة عن انس :أن الرغيع اتت العيب ‘ فقالت :يا رعال اهلل :انبئين عن حارثه اصيب يام غدر،
فإن كان يف اجلعة صربت ااحتسبت ،اإن كان غري ىلك اجتهدت يف البكاء ،فقال":يا أم حارثه :اهنا جعان يف
جعة ،اإن اصاب الضرداس األعلى".
قال أغاغكر :قد أمليت أكثر طرق هذا اخلرب يف كتاب اجلهاد ،اقد أمليت يف كتاب ىكر نعيم اجلعة ىكر درجات
اجلعة ،اغعد ما غني الدرجتني( ،اأمليت اخبار العيب ‘ أن أه اجلعة ليرتاءان أه الغرف ،كما تراءان الكاكب
الدر يف افق من آفاق السماء لتضاض ما غيعهما ،اقال غعض أصحاغه تلك املعازل األنبياء ال يبلغها غريهم،
قال :غلى ،رجال آمعاا غاهلل ،اصدقاا املرعلني).
اأمليت اخبار العيب ‘ غني ك درجتني من درج اجلعة مسرية مائة عام .فمعىن هذه االخبار اليت فيها ىكر غعض
الذناب الذي يرتكبه غعض املؤمعني ،فإن العيب ‘ يعين قال :أن مرتكبه ال يدخ اجلعة ،مععاها أنه ال يدخ العايل
من اجلعان اليت هي دار املتقني الذين مل يرتكباا تلك الذناب ااخلطايا ،ااحلاغات ،اقد كعت أقال اانا حدث
جائز أن يكان معىن اخبار العيب ‘( :ال يدخ العار من كان يف قلبه مثقال ىرة من اميان) :أي ال يدخ العار
دخال االغد ،كدخال أه الشرك ااالاثان ،كما قال العيب ‘:
"أما أه العار الذين هم اهلها ال مياتان فيهااال حييان".
االخبار اليت قد أمليتها غتمامها أا يكان مععاها أي :ال يدخلان العار ماضع الكضار ااملشركني من العار ،إى اهلل
(عز اج ) قد أعلم أن للعار عبعة أغااب اأخرب أن لك غاب معهم جزءاً مقساماً ،فقال( :هلا عبعة أغااب).

فمعىن هذا اخلرب :قد يكان أهنم ال يدخلان العار ماضع الكضار معها ،ألن العلم حميط أن من مل يدخ ماضعاً
امل يق مل خيرج ،قد أخرب العيب ‘ يف االخبار املتااترة اليت ال يدفعها عامل غاالخبار أنه خيرج من العار من كان يف
قلبه مثقال ىرة من اميان ،فإىا اعتحال أن خيرج من ماضع مل يدخ فيه ،ثبت اغان اصح :أن خيرج من العار ممن
كان يف قلبه ىرة من اميان إمنا اخرج من ماضع العار غري املاضع الذي خرب العيب ‘ أنه ال يدخ ىلك املاضع من

العار.
فالتأليف غني االخبار املأثارة عن العيب ‘ على قد غيعا ،اغيقني يعلم ك عامل غلغة العرب :أن جائزاً أن يقال القائ
ال ادخ الدار إمنا يريد غعض الدار ،كذلك يقال أيلاً :ال ادخ دارفالن .الضالن دار ىاات عدد ،إمنا يريد إين

ال أدخ غعض داره ،ال انه إمنا يريد ال أدخ شيئاً من دار فالن ،االصادق ععد السامع الذي ال يتهم غكذب
إىا مسعه يقال :ال أدخ دار فالن ،مث يقال غعد مدة قصرية أا طايلة ادخ دار فالن ،مل يتاهم من مسع من
الصادق هاتني اللضظتني أن احدامها خالف االخر  ،إىا كان املتكلم هباتني اللضظتني ععدهم ارعاً ،ديعاً ،فاضالً
صادقاً ،ايعلم من مسعه ممن يعلم أنه ال يكذب أنه إمنا اراد غقاله :ال ادخ دار فالن إىا مسع اللضظة الثانية ادخ

دار فالن أنه اراد غالدار اليت ىكر أنه ال يدخلها غري الدار اليت ىكر أنه يدخلها ،فإىا كان معلاماً ععد السامعني
إىا مسعاا الصادق البار ععدهم يتكلم هباتني اللضظتني أهنما ليستا مبتعاقلتني اال متهاترتني اأهنم حيملان اللضظتني

مجيعاً على الصدق ،ايؤلضان غيعهما أنه إمنا اراد الدار اليت ىكر أنه ال يدخلها غري الدار اليت ىكر أنه يدخلها،
اجب على ك مسلم يقر غعباة العيب ‘ ايستيقن أنه اغر اخللق ،ااصدقهم ااغعدهم من الكذب ،االتكلم
غالتكاىب االتعقاقض أن يعلم ايستيقن أن العيب ‘ يقال" :ال يدخ العار من كان يف قلبه مثقال ىرة من اميان"
يريد :ال يدخ شيئاً من املااضع اليت يقع عليها اعم العار،مث يقال" :خيرج من العار من كان يف قلبه مثقال ىرة
من اميان" ألن اللضظتني اللتني رايتا ععه إىا محلتا على هذا :كانت احدامها دافعة لالخر  ،فإىا تؤالتا على ما
ىكرنا كانتا متضقيت املعىن ،اكانتا من الضاظ العام اليت يراد هبا اخلاص ،فافهماا هذا الضص  ،ال ختدعاا فتللاا عن
عااء السبي .
انقال أيلاً :معلام متيقن ععد العرب أن املرء قد يقال( :ال ادخ ماضع كذا اكذا ،اال يدخ فالن ماضع كذا

اكذا :يريد مدة من املدد ااقتاً من االاقات.
قد جياز أن يقال ‘ من فع كذا اكذا مل يدخ اجلعة :يريد مل يدخ اجلعة يف الاقت الذي يدخلها من مل يرتكب
هذه احلاغة ،النه حيبس عن دخال اجلعة ،أما للمحاعبة على الذنب ،أا الدخال العار ليعذب غقدر ىلك
الذنب ،إن كان ىلك الذنب مما يستاجب غه املرتكب العار أن مل يعف اهلل ايصضح ايتكرم ،فيغضر ىلك الذنب.
فمعىن هذه االخبار مل خي من أحد هذه املعاين ،الهنا إىا مل حتم على غعض هذه املعاين كانت على التهاتر
االتكاىب .اعلى العلماء أن يتأالاا أخبار رعال اهلل ‘ على ما قال علي غن أيب طالب (إىا حدثتم عن رعال اهلل
‘ فظعاا غه الذي ها اهعاه ااهداه ااتقاه).
 :)591( -25حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حيىي غن ععيد عن شعبة ،عن عمرا غن مرة ،عن أيب البخرتي،
عن أيب عبدالرمحن اها السلمى عن علي _ قال" :إىا حدثتم عن رعال اهلل ‘ فظعاا غه الذي ها اهعاه ااهداه
ااتقاه ،اخرجد علي اقد ثاب غالصالة فقال :نعم عاعة الاتر هذه".
 :)....( -26اثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا حيىي غن ععيد احممد غن جعضر ،قاال :ثعا شعبة هبذا اإلععاد مثله،
اقال :عن أيب عبدالرمحن السلمي قال :اخرج علي حني ثاب املثاب للصالة ،فقال :اين السائ عن الاتر؟ هذا
حني اتر حسن.
(( :)82باب ذكر الدليل على أن قوله عز وجل:)-

(اها الذي حيييكم مث مييتكم مث حيييكم) ليس يعضي أن اهلل (عز اج ) حيىي اآلنسان أكثر من مرتني.

على أن من ادعى ممن انكر عذاب القرب،ازعم أن اهلل ال حيىي احداً يف القرب قب يام القيامة ،احتجاجاً غقاله:
(رغعا امتعا اثعتني ااحييتعا اثعتني.)..

اهذه اآلية من اجلعس اليت قد أعلمت يف مااضع من كتبعا يف ىكر العدد الذي ال يكان نضياً ملا زاد على ىلك
العدد فافهماه ال تغطالاا.
قال اهلل (عز اج )( :اا كالذي مر على قرية اهي خااية على عراشها قال إين حيىي هذه اهلل غعد ماهتا ،فأماته
اهلل مائة عام مث غعثه) فقد احيا اهلل (عز اج ) هذا العبد مرتني قب البعث يام القيامة (اعيبعث يام القيامة)،
فهذه اآلية :تصرح أن اهلل (تعاىل) (قد احيا هذا العبد مرتني اى) قد احياه املره الثانية غعد مكثه ميتاً مائة ععة،
اعيحييه يام القيامة ،فيبعثه ،اقال ج اعال( :أمل تر إىل الذين خرجاا من ديارهم اهم الاف حذر املات فقال
هلم اهلل ماتاا مث احياهم).
اقد كعت غيعت يف كتايب االال كتاب معاين القرآن أن هذا االمر أمر تكاين ،اماهتم اهلل غقاله (ماتاا) ألن عياق
اآلية دال على أهنم ماتاا ااالحياء إمنا كان غعد االماتة ،ألن قاله عزاج ( :مث احياهم) ،دال على أهنم قد كاناا
ماتاا فأحياهم اهلل غعد املات ،فهذه اجلماعة قد احياهم اهلل مرتني ،قب البعث ،اعيبعثهم اهلل يام القيامة احياء،
فالكتاب دال على أن اهلل حيىي هذه اجلماعة مع ما تقدم من احياء اهلل إياهم ثالث مرات.
لا كان كما ادعت هؤالء اجلهلة أن اهلل (عز اج ) ال حيىي احداً يف القرب قب اقت البعث فكيف اقد ثبت يف
كتاب اهلل اععن نبيه ‘ خالف دعااهم الداحلة ،خرب اهلل (عز اج ) :أن آل فرعان يعرضان علىالعار غدااً

اعشياً ،اعياق اآلية دال على أن العار ،إمنا تعرض عليهم غدااً اعشياً قب يام القيامة احمال أن تعرض العار
على جسد ال راح فيه ،اال يعلم أن العار تعرض عليه ،االعيب ‘ قد أخرب أيلاً أن العار تعرض على ك ميت إىا
كان من اهلها ،كذلك أخرب أن اجلعة تعرض على ك ميت غدااً اعشياً إىا كان من اهلها.
( :)....حدثعا حيىي غن حكيم قال :ثعا حيىي غن ععيد ،عن عبيداهلل ،عن نافع ،عن اغن عمر ،عن العيب ‘ قال:
"إىا مات أحدكم يعرض عليه مقعدة غالغداة االعشي ،أن كان من أه العار ،فقالاا :هذا مقعدك حىت تبعث
إليه".

قال أغاغكر :قد أمليت طرق هذا اخلرب يف كتاب اجلعائز يف أغااب عذاب القرب ،اهذا اخلرب يبني اياضح أن املقبار
حييا يف قربه ،ايبني اياضح أيلاً :أن اجلعة االعار خملاقتان ،ال كما ادعت اجلهمية أهنما مل ختلقا غعد فامسعاا خرباً
يدل على مث ما دلت عليه اآلي اليت تلاهتا ،االبيان أن اهلل (عز اج ) حيىي املقبار قب البعث يام القيامة مما مل
اكن ىكرته يف أغااب عذاب القرب ،إى ليس يف االخبار اليت اىكرها ىكر العذاب ،إمنا فيها ىكر االحياء يف القرب
دان ىكر العذاب.
 :)592( -10حدثعا ياعف غن ماعى :قال :ثعا جرير ،عن عليمان التيمي ،عن أنس قال :قال رعال اهلل ‘:
"مررت على ماعى اها يصلي يف قربه".

(( :)83باب ذكر موضع عرش اهلل عز وجل قبل خلق السموات):
 :)593( -1حدثعا حممد غن معمر غن رغعي ،اأغا غسان مالك غن ععد القيسيان قاال :ثعا راح ،قال :ثعا
املسعادي ،قال :ثعا أغا صخرة جامع شداد ،عن صضاان غن حمرز ،عن عمران غن حصني قال( :دخ قام على
رعال اهلل ‘ فجعلاا يسألانه ايقالان :اعطعا حىت عاءه ىلك ،مث خرجاا من ععده ،فدخ عليه قام آخران،
فقالاا جئعا لعسلم على رعال اهلل ‘ (انتضقه يف الدين ،انسأل عن غدء هذا االمر ،قال :فاقبلاا غبشر اهلل ،اقال
اغن معمر :غشر اهلل ،اقالاا مجيعاً :إىمل يقبله االئك يعين الذين خرجاا من ععده قالاا :قد قبلعا يا رعال اهلل،

فقال رعال اهلل ‘)" :كان اهلل اال شيء غريه ،اكان العرش على املاء ،اكتب يف الذكر ك شيء ،مث خلق اهلل
عبع مساات مث اتاه آت يعين عمران فقال إن ناقتك قد ىهبت قال :فخرجت االسراب يعقطع( ،اقال اغن معمر:
يعقطع) داهنا ،فلاددت إين كعت تركتها".

 :)594( -2حدثا حممد غن معمر ،اأغا غسان ،قاال :ثعا راح ،قال :ثعا املسعادي ،عن عاصم غن هبدلة ،عن
زر غن حبيش ،قال :قال عبد اهلل غن مسعاد" :،ما غني السماء ااألرض مسرية مخسمائة عام ،اغصر ك مساء
مخسمائة عام ،امل يق اغن معمر :اغصر ك مساء مخسمائة عام ،امل يق أيلاً :اغني الكرعي اغني املاء مخسمائه
عام ،االعرض فاق املاء ،ااهلل فاق العرش ،اما خيضى عليه من امركم شيء".

 :)595( -3حدثعا أمحد غن عثمان غن حكيم االاد  ،قال :ثعا عمرا غن محاد يعين اغن طلحة القعاد قال :ثعا
اعباط اها اغن نصر اهلمدإين عن السد  ،عن أيب مالك ،عن أيب صاحل عن اغن عباس _ما ،اعن مرة اهلمداين
عن اغن مسعاد ،عن ناس من أصحاب العيب ‘( :ها الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعاً مث اعتا إىل السماء
فسااهن عبع مساات).
قال :أن اهلل تبارك اتعاىل كان على عرشه على املاء امل خيلق شيئاً غري ما خلق (قب ) املاء ،فلما اراد أن خيلق

اخللق اخرج من املاء دخاناً فأرتضع فاق املاء فسما عليه فسماه مساء ،مث ايبس املاء فجعله أرضاً ااحدة ،مث فتقها
فجعلها عبع اراضني يف يامني يف االحد ااالثعني فخلق األرض على حات ،ااحلات ها العان الذي ىكره اهلل
(عز اج ) يف القرآن غقاله( :ن .االقلم).

ااحلات يف املاء ،ااملاء على (ظهر) صضاة ،االصضاة على ظهر ملك ،اامللك على الصخرة ،االصخرة يف
الريح،اهي الصخرة اليت ىكر لقمان ليست يف السماء اال يف األرض ،فتحرك احلات ،فاضطرغت ،فتزلزلت
األرض ،فأرعي عليها اجلبال ،فقرت ،فاجلبال تضخر على األرض فذلك قاله تعاىل( :جع هلا رااعي أن متيد
غكم) اخلق اجلبال فيها اأقاات اهلها اشجرها اما يعبغي هلا يف يامني ،يف الثالثاء ااالرغعاء ،فذلك حني يقال:
(ائعكم لتكضران غالذي خلق األرض يف يامني اجتعلان له انداداً ىلك رب العاملني .اجع فيها رااعي من فاقها
اغارك فيها.)..

يقال :انبت اشجارها اقدر فيها اقااهتا الهلها يف ارغعة ايام عااء للسائلني ،يقال :من عأل فهكذا االمر ،مث
اعتا إىل السماء اهي دخان ،اكان ىلك الدخان من تعضس املاء حني تتعضس ،فجعلها مساءً ااحدة ،مث فتقها

فجعلها عبع مساات يف يامني يف اخلميس ااجلمعة .اإمنا مسي يام اجلمعة ألنه مجع فيه (خلق) السماات
ااألرض.

 :)596(-4حدثعا يعقاب غن إغراهيم الدارقي ،قال :ثعا أغا عضيان –يعين احلمريي ععيد اغن حيىي الااعطي
عن معمر ،عن اغن أيب جنيح ،عن جماهد( :ها الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعاً مث اعتا إىل السماء) قال:
خلق اهلل األرض قب السماء ،فلما خلق األرض ثار معها الدخان ،فذلك حني يقال( :مث اعتا إىل السماء
اهي دخان) قال :فسااهن عبع مساات قال غعلهم فاق غعض اعبع ارضني غعلهن حتت غعض.
ايلحق يف األغااب اليت قدمعا ىكرها يف هذا الكتاب
 :)597( -1حدثعا إغراهيم غن عبد العزيز املقام ،قال :ثعا عبدالرمحن غن عثمان ،أغاغكر البكرااي ،رمحه اهلل،
قال :أخربنا شعبة عن قتادة ،عن انس ،أن حممداً ‘ قد رأ رغه.
 :)598( -2حدثعا غعدار ،قال :ثعا عبد الاهاب ،عن خالد عن أيب قالغة ،عن الععمان اها اغن غشري قال:
انكسضت الشمس يف عهد العيب ‘ ،فخرج جير ثاغه فزعاً حىت اتى املسجد ،فلم يزل يصلي حىت اجنلت ،فلما

اجنلت قال" :أن اناعاً يزعمان أن الشمس االقمر ال يعكسضان إال ملات أحد عظيم من العظماء ،اليس كذلك
أن الشمس االقمر ال يعكسضان ملات أحد اال حلياته ،الكعهما آيتان من ايات (عز اج ) ،ااهلل اىاجتلى لشيء
من خلقه خشع له ،فإىارأيتم ىلك فصلاا كأحدث صالة صليتماها من املكتاغة".
قال أغاغكر :معىن هذا اخلري يشبه غقاله تعاىل :فلما جتلى رغه للجب جعله دكاً  اآلية .أن أغا قالغة ال نعلمه

مسع من الععمان غن غشر شيئاً اال لقيه.

 :)599( -3حدثعا عبدة غن عبداهلل اخلزاعي ،قال :ثعا ماعى غن إغراهيم ،قال :ثعا طلحة غن خراش ،قال:
لقيين جاغر غن عبداهلل ،فأخربين أن رعال اهلل ‘ لقيه فقال( :يا جاغر مايل أراك معكسراً؟ قلت :يا رعال اهلل
اعتشهد أيب اترك عليه ديعاً اعياالً فقال أال أغشرك مبا لقي اهلل غه أغاك ،إن اهلل مل يكلم أحدا من خلقه قط إال

من اراء حجاب ،اإن اهلل أحيا أغاك فكلمه كضاحاً ،اقال( :يا عبدي متىن علي ما شئت أعطيك ،قال :تردين إىل
الدنيا فأقت فيك ،فقال تبارك اتعاىل :ال ،إين أقسمت غيمني أهنم إليها ال يرجعان –يعين الدنيا ".
 :)....( -4حدثعاه حيىي غن حبيب غن عريب ،قال :ثعا ماعى غن كثري اآلنصاري املدين غعحاه.

 :)600( -5حدثعا علي غن خشرم ،قال :أحربنا أغا معااية عن األعمش ،عن عمارة اها اغن عمري عن
عبدالرمحن غن يزيد قال :قال عبداهلل :كعت مسترتاً غأعتار الكعبة ،قال :فجاء ثالثة نضر كثري شحم غطاهنم،
اقلي فقه قلاهبم ،قرشي اختعاه ،ثقضيان أا ثقضي اختعاه قرشيان ،قال :فتكلماا غكالم مل أفهمه فقال أحدهم:
أتران اهلل يسمع كالمعا هذا ،قال فقال اآلخر :ار أنا إىا رفععا أصااتعا مسعه( ،اإىا مل نرفعها مل يسمعه ،فقال

اآلخر :أن مسع معه شيئاً مسعه كله) ،فقال عبداهلل :فذكرت ىلك للعيب ‘ ،فأنزل اهلل عزاج  :اما كعتم تسترتان
أن يشهد عليكم مسعكم اال أغصاركم اال جلادكم  إىل آخر اآلية".

قال أغاغكر :يف خرب اغن مسعاد الذي أمليته يف كتاب اجلهاد ،يف قاله :اال تسحني الذين قتلاا يف عبي اهلل
أمااتا غ أحيار }.يف اجلعة ،فيطلع إليهم رغك اطالعة ،فقال :ه تشتهان شيئاً فأزيدكماه؟( ،اك من له) فهم
غلغة العرب يعلم أن االطالع إىل الشيء ال يكان إال من أعلى إىل أعض  ،الا كان كما زعمت اجلهمية أن اهلل
مع اآلنسان اأعض معه ايف األرض الساغعة السضلى ،كما ها يف السماء الساغعة العليا ،مل يكن لقاله (فيطلع
إليهم رغك اطالعة )..معىن.
 :)601( -6حدثعا حممد غن معمر القيسي ،قال :ثعا حيىي غن محاد ،قال :ثعا أغا عاأنه ،عن علمان ،قال:
احدثين أغا صاحل ،عن أيب هريرة رضى اهلل ععه قال :رعال اهلل ‘" :جيمع مالئكة اللي االعهار يف صرة الضجر
اصالة العصر ،فيجتمعان ،فتصعد مالئكة اللي اتثبت مالئكة العهار ،فيسأهلم رغك كيف تركتم عبادي؟
فيقالان :أتيعاهم اهم يصلان اتركعاهم اهم يصلان.
قال أغاغكر :قد أمليت هذا الباب يف كتاب "الصالة" ،ايف اخلرب ما غان اثبت اصح أن اهلل عزاج يف السماء،
اإن املالئكة تصعد إليه من الدنيا ،ال كما زعمت اجلهمية املعطلة أن اهلل يف الدنيا كها يف السماء ،الا كان كما
زعمت لتقدمت املالئكة إىل اهلل يف الدنيا ،أا نزلت إىل أعض األرضني إىل خالقهم على اجلهمية لعائن اهلل
املتتاغعة.
 :)602( -7حدثعا علمة غن شبيب ،قال :ثعا أغا دااد الطيالسي ،قال :ثعا املسعادي ،قال :حدثين املعهال غن
عمرا ،عن أيب عبيدة ،قال :قال عبداهلل :عارعاا إىل اجلمع ،فإن اهلل عزاج يربز اله اجلعة يف ك مجعة يف
كثيب من كافار أغيض ،يكان معه يف القرب على قدر اعراعهم إىل اجلمعة ،فيحدث هلم من الكرامة شيئاً مل
يكاناا رأاه قب ىلك ،مث يرجعاا إىل اهليهم اقد احدث اهلل هلم.
اخرج عبداهلل غن مسعاد يريد املسجد يام اجلمعة :فإىا رجالن قد عبقاه إىل املسجد ،فقال عبداهلل :رجالن اانا
الثالث أن شاء اهلل يبارك يف الثالث.

 :)603( -8حدثعا حممد غن أيب صضاان الثقضي ،قال :ثعا عبدالرمحن –يعين اغن مهدي قال :ثعا محاد غن
علمة ،عن يعلى غن عطاء ،عن اكيع غن حدس عن عمه أيب رزين ،قال :قلت يا رعال اهلل" :اكلعا ير رغه يام
القيامة؟ اما آية ىلك يف خلقه؟ قال :أليس كلهم يعظران إىل القمر خالياً غه ،قال :قلت غلى ،قال :فاهلل اعظم".
 :)604( -9حدثعا أغا االشعث أمحد غن املقدام العجلي ،قال :ثعا املعتمر ،عن إمساعي اها اغن أيب خالد
قال أخربين عامر ،عن عبداهلل غن احلارث غن ناف  ،عن كعب أنه قال :أن اهلل قسم رؤيته اكالمه غني حممد ‘
اغني ماعى ،‘ ،فرآه حممد مرتني اكلمة ماعى مرتني ،قال عام :فانطلق مسراق إىل عائشة ~ ،فذكر اخلرب.
 :)605( -10حدثعا حممد غن معمر القيسي ،قال :ثعا راح غن عبادة ،قال :ثعا محاد غن علمة ،عن عطاء غن
السائب ،عن مرة اهلمداين ،عن اغن مسعاد عن العيب ‘ قال" :عجب رغعا تبارك اتعاىل من رجلني رج ثار من
اطائه احلافه من غني حبه اأهله إىل صالته ،فيقال رغعا :انظراا إىل عبد  :ثار من فراشه ااطائه من غني حبه
ااهله إىل صالته ،رغبة فيما ععدي ،اشضقة مما ععدي ،ارج غزا يف عبي اهلل ،فاهنزماا ،فعلم ما عليه من الضرار،
اما له يف الرجاع فرجع حىت اهريق دمه رغبة فيما ععدي ،اشضقة مما ععدي ،فيقال اهلل (عز اج ) للمالئكة:
انظراا إىل عبدي ،رجع رغبة فيما ععدي ارهبة مما ععدي حىت اهريق دمه".
 :)606( -11حدثعا حممد غن العالء غن كريب قال :ثعا أغا اعامة ،عن عضيان ،عن قيس غن مره( ،القد رآه
نزلة اخر ) ،قال :رأي جربي يف اغر رجليه مث القطر على البق .
 :)607( -12حدثعا علي غن خشرم ،قال :أخربنا عيسى غن يانس عن األعمش ،عن إغراهيم ،عن علقمة،
عن عبداهلل قال :اتى رعال اهلل ‘ رج من أه الكتاب ،فقال :يا أغا القاعم :إن اهلل خلق السماات على
اصبع ،ااألرض على اصبع ،االشجر على اصبع ،االثر على اصبع ،ااخلالئق على اصبع مث قال :أنا امللك ،فلقد
رأيت رعال اهلل ‘ ضحك حىت غدت نااجذه ،مث قال( :اما قدراا اهلل حق قدره).
 :)608( -13حدثعا عيسى غن أيب حرب ،قال ثعا حيىي غن أيب غكري ،قال :ثعا غشر غن حسني اها أغا حممد
األصبهاين قال :ثعا الزغري غن عدي ،عن أنس غن مالك ،قال :قال رعال اهلل ‘ –يعين يقال تبارك اتعاىل:
"كذغين عبدي امل يكن له أن يكذغين ،اشتمين امل يكن له أن يشتمين ،فأما تكذيبه إياي :يعين قاله :لن يعيدنا
اهلل كما غدأنا أنه ليس اال اخللق ،يريد غأشد عليعا من آخره مل يذكر عيسى غن أيب حرب هذا الكالم ،امل يكن
يف كتاغه ،اأما شتمه اياي :فإنه يقال :اختذ اهلل الداً ،اانا االحد ،الصمد ،مل ألد امل أالد ،امل يكن له كضااً
أحد".

 :)609( -14حدثعا حممد غن غشار ،قال :أخربين حيىي غن محاد ،قال :أخربنا شعبة ،عن اغان غن تغلب عن
فلي عن إغراهيم عن علقمة عن عبداهلل ،عن العيب ‘ قال" :ال يدخ اجلعة من كان يف قلبه مثقال ىرة من كرب،
اال يدخ العار من كان يف قلبه مثقال ىرة من اميان ،فقال رج يا رعال اهلل :الرج حيب أن يكان ثاغه حسعاً
انعله حسعة ،فقال رعال اهلل ‘( :إن اهلل مجي حيب اجلمال ،إن الكرب من غطر احلق اغمص العاس).
قال أغاغكر :هذه اللضظة (من غطر احلق) من اجلعس الذي يقال أن العرب تذكر الضع تريد فاعله ،ألن الكرب
فع املتكرب ااملتكرب ها الضاع  ،فقاله :إن الكرب من غطر احلق اغمص العاص).
 :)610( -15حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا عبدالرمحن ،قال :ثعا شعىب ،عن السدي عن مرة ،عن عبداهلل:
(اان معكم إال ااردها كان على رغك حتماً مقلياً).
قال :يرداهنا مث يصدران ععها غأعماهلم ،قال عبدالرمحن :فقلت لشعبة :أن إعرائي حدثين عن السدي عن مرة،
عن عبداهلل عن العيب ‘ :قال شعبة :قد مسعته من السد مرفاعاً ،الكن عمداً ادعه".
قال أغاغكر :رااه حيىي غن ععيد ،عن شعبة أيلاً مرفاعاً.
 :)....( -16حدثعاه غعدار ،قال :ثعا حيىي غن ععيد قال :ثعا شعبة.
 :)....( -17اثعا أمحد غن عبدالرمحن غن اهب ،قال :ثعا عمي ،قال :أخربين عمرا غن احلارث :أن عمرا غن
ديعار حدثه أنه مسع جاغر غن عبداهلل يقال :مسعت اىناي رعال اهلل ‘ يقال" :عيخرج اناس من العار".
 :)611( -18حدثعا عبداهلل غن حممد الزهري ،قال :ثعا عضيان قال :حدثين معمر ،عن اغن طاااس عن أغيه،
قال :مسعت اغن عباس يقال :اللهم تقب شضاعة حممد الكرب اارفع درجته العليا ،ااعطه عؤله يف اآلخرة،
ااالاىل ،كما تيت إغراهيم اماعى.
 :)612( -19حدثعا أغا ماعى ،قال ثعا معاى غن هشام ،قال :حدثين أيب ،عن قتادة عن أنس أن العيب ‘ قال:
"ليصينب اقااماً عضع من العار عقاغة غذناب اصاغاها مث ليدخلهم اهلل اجلعة غضل رمحته".
 :)613( -20حدثعا أغا ماعى ،قال :ثعا معاى غن هشام ،قال :حدثين أيب ،عن قتادة ،عن أنس غن مالك،
أن نيب اهلل ‘ قال":لك نيب دعاة دعا هبا يف امته ،اإين اختبأت دعايت شضاعة الميت يام القيامة".

 :)614( -21حدثعا حممد غن غشار ،قال :ثعا مسلم غن إغراهيم قال :ثعا مهام ،عن قتادة ،قال قلت لبالل غن
أيب غردة :ثعا احلسن ،قال :ثعا أن أغا ماعى االشعري كان له اخ) يقال له أغا زيد ،اكان يسرع يف الضتعة فكان
االشعري يعهاه ،اقال :لاال ما قلت ما حدثتك اغداً .مسعت رعال اهلل ‘ يقال" :ما من مسلمني تااجها
غسيضيهما فقت أحدمها االخر إال دخال العار مجيعاً ،فقي له :هذا القات  :فما غال املقتال؟ فقال :إنه اراد قت
صاحبه ،قال غالل :ال أعرف آثارهم.
 :)615( -22حدثعا حممد غن السكن غن إغراهيم االيلي ،قال :ثعا أغا عامر ،قال :ثعا هشام غن ععد غن
عقبة ،قال :خطب معااية ،فتكلم غشيء مما يعكر العاس ،فرد عليه فىت ااحد ،فسره ااعجبه مث قال :مسعت
رعال اهلل ‘ يقال" :يكان أمراء يقالان فال يرد عليهم ،يتهافتان يف العار يتبع غعلهم غعلاً ".
 :)616( -23حدثعا حيىي غن حممد غن السكن البزار ،قال :ثعا غكر غن غكار ،قال :ثعا قيس غن عليم ،قال:
ثعا يزيد غن صهيب الضقري ،عن جاغر غن عبداهلل أن رعال اهلل ‘ قال" :خيرج اقاام من العار قد احرتقاا إال دائرة
اجاههم ،فيدخلان اجلعة".
 :)617( -24حدثعا عبداهلل غن إعحاق اجلاهري ،قال :ثعا غدل غن احملرب ،قال :ثعا زائدة ،عن عبداهلل غن
حممد غن عقي  ،قال :مسعت اغن عمر ،عن عمر ،أن رعال اهلل ‘ أمر أن يؤىن يف العاس أن من شهد أن ال اله
إال اهلل احده ال شريك له خملصاً فله اجلعة ،فقال عمر :إىا يتكلاا قال :فدعهم".
 :)618( -25حدثعا عبداهلل غن إعحاق اجلاهري ،قال :ثعا أغا عاصم عن اغرة غن أيب دليلة ،قال :حدثين
حممد غن عبداهلل غن ميمان ،قال( :حدثين يعقاب غن عاصم ،قال :حدثين رجالن من أصحاب العيب ‘-مسعاً
العيب ‘ يقال" :من قال ال اله إال اهلل احده ال شريك له ،له امللك ،اله احلمد ،حيىي امييت اها على ك شيء
قدير ،خملصاً هبا راحه اجه اهلل ،مصدقاً هبا لسانه اقلبه إال فتقت له أغااب السماء فتقاً حىت يعظر الرب إىل
قائلها من أه الدنيا ،احق لعبد إىا نظر اهلل إليه أن يعطيه عؤله".
قال أغاغكر :يرد ك خرب من هذه االخبار إىل ماضعه من غاغه ،فقد غيعت يف أغااهبا معانيها كلها ،االضت غني
الضاظها يف املعاين ،اإن كانت الضاظها خمتلضة ععد أه اجله االزيع.
 :)619( -26اقد ثعا أمحد غن عبدالرمحن غن اهب ،قال :ثعا عمي ،قال :أخربين عمرا ،عن جعضر غن رغيعة،
عن عراك ،غن مالك أنه مسع أغا هريرة _ يقال" :أن رعال اهلل ‘ قال" :ال ترغباا عن آغائكم ،فمن رغب عن أغيه
فقد كضر".

قال أغاغكر :هذه اللضظة (فقد كضر) من الباب الذي قد أمليت يف كتاب (اإلميان) ،أن اعم الكضر قد يقع على
غعض املعاصي الذي ال يزي اإلميان غأعره ،اإمنا يعقص من اإلميان ال يذهب غه مجيعاً ،قد غيعت هذا املعىن يف

ىلك املاضع غياناً شافياً.

 :)620( -27حدثعا حممد غن حيىي يف عقب خرب عطاء غن يسار ،عن أيب ععيد يف ىكر أه الغرف من
اجلعة ،قال :ثعا عريح غن الععمان ،قال :ثعا فليح (عن هالل غن علي) ،عن عطاء غن يسار ،عن أيب هريرة _ أن
العيب ‘ قال" :أن أه اجلعة ليرتاءان يف اجلعة".
هبذا يريد مبث حديث أيب ععيد ،عن العيب ‘.
قال أغاغكر :قال لعا حممد غن حيىي( :ال اغعد أن يكان عطاء غن يسار قد مسعه من أيب ععيد ،اأيب هريرة _ما).

