للشيخ عبيد بن عبد اهلل اجلابري

شرح صـحيـح البخاري

7

1

للشيخ عبيد بن عبد اهلل اجلابري

شرح صـحيـح البخاري

يَسرُّ مَوْقِعَ مِريَاثِ األَنبِيَاءِ أَن يُقَدِّمَ لَكُم تَسْجِيلًا لِشَرْحِ:

حَفِظَه اهللُ تَعَالَى–نَسأَلُ اهللَ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَنْفَعَ بِهَا اَجلَمِيع.

الدرس األول
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ح ِن الر ِحي ِم ،مالِ ِ
ك مي ْو ِم الدِّ ِ
الر ِح ِ
ين  ،اللهم
اْل ْمدُ َّللهِ مر ِّب ا ْل معاَلمِ م
الر ْ مَٰ
م
ي ،ا هلر ْ مَٰ ه
يم ْ ،م
ح ِن ه
بِ ْس ِم اَّللهِ ه
صل وبارك عىل ٍ
ِّ
حممد وعىل آل حممد كام صليت وباركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك حيد
جميد.

املنت:
م
ريةِ الْ ُج ْعفِيُّ مَ ْولَاهُ ْ
م بْ ِن الْمُغِ َ
الل ِه مُحَمَّ ُد بْ ُن إِسْمَاعِي َل بْ ِن إِبْرَاهِي َ
ظ أَبُو عَبْ ِد َّ
قَا َل الْ ِإمَا ُم الْحَا ِف ُ
ِي -رَحِ َمهُ اهللُ تَعَالَى -يف صحيحه:
الْبُخَار ُّ
الل ُه عَلَ ْي ِه وَسََّلمَ-؟
الل ِه -صَلَّى َّ
ي إِلَى رَسُو ِل َّ
َبابٌ :كَيْفَ كَا َن َبدْ ُء الوَحْ ِ
َل ِذكْرُهُ :-ﱽﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱼ النساء.١٦٣ :
َوقَ ْو ُل اللَّ ِه -ج َّ
الل ِه ْب ُن الزُّ َبيْرِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُس ْفيَانُ ،قَالَ :حَدَّ َثنَا يَ ْحيَى ْبنُ سَعِيدٍ
 -١حَدَّ َثنَا احلُ َميْدِيُّ عَ ْب ُد َّ
الليْثِيََّ ،يقُولُ :سَمِعْتُ
ص َّ
التيْمِيُّ ،أ ََّنهُ سَمِعَ عَ ْلقَمَ َة بْ َن وَقَّا ٍ
م َّ
َم ُد ْب ُن إِبْرَاهِي َ
األَنْصَارِيُّ ،قَالَ :أَخْبَرَنِي مُح َّ
ي اللَّهُ َع ْنهُ -عَلَى ا ِملنْبَرِ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُو َل اللَّ ِه -صَلَّى اهللُ عََل ْي ِه وَسََّلمََ -يقُولُ:
ب َ -رضِ َ
عُمَ َر ْبنَ اخلَطَّا ِ
ُل امْرِ ٍئ مَا نَوَى ،فَ َم ْن كَا َنتْ هِجْرَ ُت ُه إِلَى دُ ْنيَا يُصِيبُهَا ،أَ ْو إِلَى امْرَأَ ٍة
«إِنَّمَا األَعْمَا ُل بِالنِّيَّاتِ ،وَإِنَّمَا لِك ِّ
َينْكِحُهَا ،فَهِجْرَ ُت ُه إِلَى مَا هَاجَ َر إِ َل ْيهِ».

الشرح:
ِ
حممد وعىل ِ
العاَلي ،وصىل اَّللُ وسلم عىل نبينا ٍ
وصحبه أمجعي ،أ هما بعدُ :
آله
رب
م
اْلمدُ َّللِ ِّ
م
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فإن هذا الكتاب؛ وهو صحيح البخاري :هو أصح كتاب بعد كتاب اَّلل؛ كام قرر ُه علامء
ِ
ِ
ُحمققون من أهل السنة ،واسمهِ ْ :
باستقرائه ظهر أن
يح ا ْلـ ُم ْسنمدُ  ،وهذا الكتاب
الصح ُ
الام ُع ه
ُ م
ْل هذاق من أهل العلم ،كام أن
البخاري -رحه اَّلل -له يف مجيع كتبه وأبوابه مغزى ومقصدُ ،يدركُه ا ُ
الفقه العظيم؛ وهلذا فإن أهل العلم يستنبطون ِ
لكل تمرمجة من ترامجه ِ
الفقه من تراجم ال ُبخاري ،وإن
ي ُار فيها بعض أهل العلم ،لكن عند التأمل يظهر ُمراد أيب عبد اَّلل حممد بن
كانت بعض ترامجه م م
يا فإنه باإلشارة،
إسامعيل البخاري -رحه اَّلل -من اْلديث الذي ساقه يف الرتمجة ،وإن مل يكن رص ً
وقد تكون اإلشارة ذات مغزى بعيد ،وهذا كام سنُب ِّين ُه لكم -إن شاء اَّلل تعاىل -من خالل دروسنا
اَلُتتابعة يف هذا الكتاب العظيم النهفيس اَلاتِع اَلبارك.
ِ
بدأ الشيخ -رحه اَّلل -هذا ْ ِ
يح بكتاب الوحي ،لكنه مل ي ُقل :كتاب الوحي بل،
الصح ُ
الام ُع ه
م
َ ٌ َْ َ َ َ
ان َب ْد ُء َ
الو ْحي" ولعله استغنى هبذه الرتمجة عن ذكر الكتاب؛ ألنه عند التأمل يظهر
قال" :باب :كيف ك
أن كل حديث ذو ترمجة ُمعينة مقصودة عند اإلمام البخاري -رحه اَّلل ،-وها هنا أمران أو ثالثة:
➢

األمر األول:

ال ِامع الص ِحيح هبذه الرتمجةَ " :
الو ْحي" ،والذي يظهر أن البخاري
الرس يف بدء هذا الكتاب ْ :م ُ ه ُ
رحه اَّلل -قصد هبا :التنبيه إىل أنه ال ُم مع هول وال ُم ْعتممد يف تقرير ال ُق ُربات و مأ ِمر الناس هبا إال
بالوحي ،وهذا الوحي الذي أوحا ُه اَّلل -سبحانه وتعاىل -إىل حممد -صىل اَّلل عليه وسلم -هو
يت ا ْل ُق ْر م
آن مو ِم ْث مل ُه
صح عنه -صىل اَّلل عليه وسلم -من غري وجه « :مأ مال إِ ِّّن ُأوتِ ُ
القرآن والسنة؛ كام ه
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مم مع ُه» ،ويف التنزيل الكريم :ﱽﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱼ النجم ،٤ - ٣ :وفيه :ﱽﲐ

ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﱼ الحشر،٧ :
واَلُوحى إىل رسول اَّلل -صىل اَّلل عليه وسلم ،-والذي أخرب اَّلل عن نبيه -صىل اَّلل عليه
وسلم -أنه ال ينطق إال به؛ يعنى :ال يأ ُمر وال مينهى إال به ،وال ُُيرب عن اَّلل إال به هوٌ :
قرآن ُيتىل ،أو
ُسنة صحيحة عن النبي -صىل اَّلل عليه وسلم ،-وكذلك الشأن يف قوله :ﱽﲐﲑﲒ

ﲓﱼ فإن الذي يأيت به؛ ويتضمن أمر اَّلل وهني ُه أو مخ مربه هو ال ُيرج عن هذين.
➢

األمر الثاني:

يف بِدء اَلصنف -رحه اَّلل -كتابه عامة ،وهذا الباب خاصة بحديث عمر -ريض اَّلل عنه،-
فإن ال مبدء هبذا اْلديث يتضمن عدة أمور:


األمر األول:

تنبيها عا ًما
التنبيه إىل اإلخالص يف مجيع ما ميتقرب به العبد إىل ربه -جل وعال ،-فكام أنه ن هبه ً
خاصا
تنبيها ً
إىل وجوب امتثال القرآن والسنة؛ وأهنام طريق األمر والنهي عن اَّلل -عز وجل ،-ن هبه ً
إىل رش ًطا آخر من رش مطي العمل التعب ِدي وهو :اإلخالص «إِنهام ْاألم ْعام ُل بِالنِّي ِ
ات» واألعامل مجع
ه
ُّ
م
م
ْ
ُ
فيتحصل من
يشمل األقوال واألعامل التي ميتقرب هبا العباد إىل اَّلل -سبحانه وتعاىل،-
عمل؛ وهو
ه
ال مبد مأ ْين :أن العمل الصالح له رشطان؛ ومها:

▪
▪ وجتريد املُتابعة لرسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم.-
جتريد اإلخالص هلل وحده.

5

للشيخ عبيد بن عبد اهلل اجلابري

شرح صـحيـح البخاري

فإن أي عمل ال جيمع هذين األمرين فإنه ممردود؛ ال مينال عند اَّلل -عز وجل -ال مقبول ،ومن
هنا قال أهل العلم :إن األعامل من حيث اجتامع هذين الرشطي وعدم ذلك أقسا ٌم أربعة:
 أحدها :ما جَمَع اإلخالص هلل ،واملُوافقة للسنة.
 وثانيها :ما كان خالصًا ،غري مُوافق للسنة.
 وثالثها :ما كان مُوافقًا للسنة ،غري خالص هلل.
 ورابعها :وأظنكم أدركتموه ،باالستقراء؛ باالستنباط ،ما هو؟ ما خال منهما.
وأدركتم أن الذي مي ُ
نال عند اَّلل -عز وجل -ال مقبول أحد هذه الثالثة الباقية ،فام هو؟
األول :وهو ما كان خالصًا هلل مُوافقًا للسنة.
وعىل هذا اجتمعت كلمة األئمة مبد ًءا من الصحابة -ريض اَّلل عنهم -إىل اليوم ،ومن ذلكم
أن ال ُفضيل بن ِعياض -رحه اَّللُ -سئل عن قوله -تعاىل :-ﱽﱏﱐﱑﱒﱼ الملك ،٢ :قال:
ص َو َب ُه" ،قالوا" :يا أبا علي ما َأ ْخ َل َ
ص ُه وما َأ ْ
ص ُه َوأ ْ
َ"أ ْخ َل ُ
ً
ً
ص َو ُب ُه؟" ،قال" :أن يكون
صوابا
خالصا هلل،
على سنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم."-
وها هنا سؤال :ما الفرق بني النية واإلخالص؟
أقول :هذا يتضح من اَلعنى الرشعي ،لكن قبله نذكر اَلعنى ال ُّلغوي:
الَّشء؛ ي ِ
نويه إذا مق مصدم ُه.
 فالنِّية يف ال ُّلغة :ا ْل مق ْصدُ ُ ،يقال :نموى ه م م
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 ورش ًعا :معز ُم ال مق ِ
لب معىل فِ ِ
الَّش ِء أو تمركِ ِه مت مق ُّر ًبا إىل اَّلل.
عل ه
فالشطر األول" :فِ ِ
عل الَّشء" هذا يف األوامر ،والشطر الثاّن" :تمر ُك ُه" هذا يف النواهي ،وهذا
يتحص ُل عنده هذا اَلعنى الرشعي؛ ألنه ال
اَلعنى هو ال ُفرقان بي اَلؤمن واَلُنافق ،فاَلؤمن هو الذي
ه
ُ
تقر ًبا إىل اَّلل -سبحانه وتعاىل ،-بخالف اَلُنافق فإنه ينوي كام تنوي أنت ُّأُّيا
يفعل وال ُ
يدع إال ُ
خال من التقرب إىل اَّلل ألنه ال ي ِ
اَلؤمن ،لكنه ٍ
إيضاحا فأقول:
عتقدها .وهلذا أزيد
ً
م
املُنافق ينوي الصالة واملؤمن ينويها ،فما الفرق بينهما؟
اَلنافق ليس عند ُه إال األمر ال هظاهر فقط؛ يعنىُ :يصىل ريا ًء؛ وخو ًفا عىل ُسمعتهُ ،شهرة ،أما
يتسب هذه الصالة عند اَّلل -سبحانه وتعاىل،-
تقر ًبا إىل اَّلل -عز وجل،-
ُ
اَلؤمن فإنه ُيصىل ُ
وهكذا يف مجيع ال ُق مرب.
هنا أمر آخر؛ وهو :إذن ما الذي عند املُنافق من النِّية؟
هو اَلعنى ال ُعريف وهو :ال معز ُم عىل فِعل الَّشء ،يعزم عىل فعل الَّشء ،لكن ليس عنده
التمقرب ،وهبذا يتحصل عندنا :أن النية هلا معنميان ،أو هلا ثالث م ٍ
عانُ :ل مغوي ،ورشعي و ُعريف،
م
م
ُّ
قدر مشرتك بي اَلؤمن واَلُنافق.
فال ُعريف ما هو؟ العزم عىل فعل الَّشء فقط؛ وهذا ٌ

➢

األمر الثالث:

يف مبدء اَلُصنف -رحه اَّلل تعاىل -كتابه الصحيح عامة ،والوحي خاصة هو:
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التنبيه إىل مقبول خرب الواحد ،و مبسط هذه اَلسألة يف علم اَلصطلح؛ وهلذا كان أهل العلم من
رش مط يف
اَلُحققي؛ من أهل السنة وغريهم يردون عىل أيب عيل ا ُ
ل هبائي الذي زعم :أن البخاري م م
صحيحه أن يكون اْلديث عزيزا ،فاستدلوا بالرد عليه هبذا اْلديث ،وبحديث أيب هريرة يف خامتة
مان مع مىل ال ِّلس ِ
مان مخ ِفي مفت ِ
الصحيح« :كملِمت ِ
ان» اْلديث ،وقد جرت عادة اَلُصنفي من أئمة اْلديث أن
م
م
ُيصدِّ روا كُتبهم هبذا اْلديث للتهربك به من ناحية ،وللح ِّض فيه عىل اإلخالص من ناحية أخرى،
وقلت" :اَلصنفي" هذا يعنى :التعميم نِسبي ،وليس حقيقي ،ألن كثري من اَلُصنفي مل يبدأوا كتبهم
هبذا اْلديث ،لكن الكثري منهم بدأوا مصنفاهتم هبذا اْلديث.
وأوضح منها رواية شيخه
هذه الرواية رواية شيخ البخاري اْلُميدي قارصة يف التفصيل،
ُ
«وإِن مهام لِك ُِّل ا ْم ِر ٍئ مما ن مموى،
عبد اَّلل بن مم ْس مل ممة يف "كتاب اإليامن" كام سيأيت إن شاء اَّلل -تعاىل -فيها :م
مت ِه ْج مر ُت ُه لِدُ ْن ميا ُي ِصي ُب مها مأ ْو
مت ِه ْج مر ُت ُه إِ مىل اَّللِ مو مر ُسولِ ِه مف ِه ْج مر ُت ُه إِ مىل اَّللِ مو مر ُسولِ ِه ،و مم ْن كمان ْ
مف مم ْن كمان ْ
ٍ
اج مر إِ مل ْي ِه».
وج مها مف ِه ْج مر ُت ُه إِ مىل مما مه م
ا ْم مر مأة ميت ممز ُ
فقوله -صىل اَّلل عليه وسلم« :-إِنهام ْاألم ْعام ُل بِالنِّي ِ
ات» أو هذه الرواية التي عندنا إىل آخر
ه
م
م
ٌ
تفصيل بعد إمجال ،والتفصيل بعد اإلمجال من ُطرق التشويق التي ُهت ِّي ُئ السمع
اْلديث؛ هذا
والنفس إىل ما ُيلقى ،وهذا أمر تعودناه يف كتاب ربنا ،كام تعودناه بسنة نبينا -صىل اَّلل عليه وسلم.-
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فمن القرآن الكريم؛ قوله -تعاىل :-ﱽﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭﱼ
القارعة ،٣ - ١ :فإىل هنا إمجال ،فام بعد ذلك من تفصيل؟ ﱽﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳﱼ

القارعة:

 ،٤إىل آخر السورة.
ل مهني -
ويف السنة اَلُستفيضة؛ منها قول ُه -صىل اَّلل عليه وسلم -يف حديث زيد بن خالد ا ُ
حديث الصحيح ،مق مال  -مص هىل اَّللُ مع مل ْي ِه مو مس هل مم « :-مأتمدْ ُر م
ٌ
ون مما مذا مق مال مر ُّبك ُْم؟ ُق ْلنما:
ريض اَّلل عنه -وهو
اَّللُ ورسو ُله أ ْع ملم ،مف مق مال :مق مال اَّللُ :أصبح ِمن ِعب ِ
ادي ُم ْؤ ِم ٌن ِيب وكمافِ ٌر ِيب» اْلديث ،واْلديث فيه عدة
ْ مم ْ م
مم ُ ُ
ُ
فوائد:
 إحداهاُ :وجوب مقبول مخ م ِرب الواحد يف أحكام اَّلل -سبحانه وتعاىل ،-كام تقدم.
ٌ
رشط يف العمل فال ميصح العمل إال بنية.
 الثاّن :أن النية
سؤال :أحسن اهلل إليك ،تعريف اإلخالص؟
اإلخالص :هو النية الصادقة ،هذا معناه اَلُخترص :النية الصادقة؛ ألن هي اإلخالص ،بارك
اَّلل فيكم.

9

للشيخ عبيد بن عبد اهلل اجلابري

شرح صـحيـح البخاري

املنت:
قال -رمحه اهلل تعاىل:-
بابٌ:
ك َع ْن هِشَا ِم ْبنِ عُرْوَةََ ،ع ْن أَبِيهَِ ،عنْ عَائِشَ َة أُمِّ
 -٢حَدَّ َثنَا عَبْ ُد اللَّ ِه بْ ُن يُوسُفَ ،قَالَ :أَخْبَرَنَا مَالِ ٌ
اللهُ عََليْهِ
اللهِ -صَلَّى َّ
الْمُؤْ ِمنِنيَ َ -رضِيَ اللَّهُ َعنْهَا ،-أَنَّ الْحَارِثَ ْبنَ هِشَامٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَ ْنهُ -سَ َألَ رَسُولَ َّ
اللهُ عََل ْيهِ وَسََّلمَ« :-أَ ْحيَانًا
اللهِ -صَلَّى َّ
اللهِ َكيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ َفقَال َرَسُولُ َّ
َوسََّلمَ-فَقَالَ :يَا رَسُولَ َّ
صمُ عَنِّي َو َق ْد وَعَ ْيتُ عَ ْنهُ مَا قَالَ ،وَأَ ْحيَانًا َيتَمَثَّلُ لِي
يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ؛ وَهُوَ أَ َشدُّهُ عَلَيََّ ،ف ُيفْ َ
اللهُ َعنْهَا :-وَلَ َقدْ رَأَيْ ُتهُ َينْ ِزلُ عََل ْيهِ الْوَحْيُ
الْمَلَكُ َرجُلًا َفيُكَلِّ ُمنِي فَأَعِي مَا َيقُولُ» ،قَا َلتْ عَائِشَةُ َ -رضِيَ َّ
م عَ ْن ُه وَإِنَّ جَبِينَ ُه َليَ َتفَصَّ ُد عَرَقًا.
صُ
الشدِي ِد الْبَرْدَِ ،فيَفْ ِ
فِي ا ْليَوْ ِم َّ

الشرح:
هذا هو اْلديث الثاّن يف الكتاب ،وقد ترجم عليه البخاري ترمجة ُمطلقة؛ ليست ُمضافة:
اب" ،والظاهر أنه ُيشري إىل يشء وهو :السؤال عام ُيشكِل ،وهذا ُين ِّبه إليه ِسياق اْلديث ،فإن
" مب ٌ
اْلارث بن هشام -ريض اَّلل عنه :-سأل النبي -صىل اَّلل عليه وسلم -عن ٍ
أمر مل يعرف ُه ،فهو يعلم
أن رسول اَّلل -صىل اَّلل عليه وسلمُ -يوحى إليه ،وأنه ال يأيت من عند اَّلل إال بالوحي ،فسأل عن
كيفية ذلك؛ وهذه مشكلة ،أو غري ممعلومة عند ُه ،فأخربه النبي -صىل اَّلل عليه وسلم -عن كيفيتي
من كيفيات الوحي:
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الكيفية األوىل:
صوت ُيشبه صلصلة الرس ،والرس معروف :حديدة هلا صوت ُمطرب تُع هلق عىل
الده واب ،وهذا هو األشد؛ كام رصح هنا يف اْلديث ،هو أشد الكيفيات ،ولعل اَّلل -عز وجل-
أشار إىل ذلك بقوله :ﱽﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱼ المزمل ،٥ :وهذا ُ
يدل له قول عائشة -ريض اَّلل
عنها « :-موإِ هن مجبِينم ُه مل مي مت مف هصدُ مع مر ًقا» ،وقوله « :مو ُه مو مأ مشدُّ ُه مع م هيل» كذلك.
وهنا سؤال :كيف ُيشَ َّب ُه احملمود باملذموم؟
فاَلحمود :صوت الوحي الذي ميسمع ُه النبي -صىل اَّلل عليه وسلم -من اَل ملك -صىل اَّلل
عليه وسلم ،-هذا حممود بال نِزاع،
واَلذموم :صوت الرس ،فكيف ُي مش هب ُه هذا هبذا ،فهو تشبيه الكامل بالناقص؟
واجلواب :أن التشبيه ال مي ملزم منه اَلُشاهبة من كل وجه ،فإذن عىل هذا أراد -صىل اَّلل عليه
منهي
قرب للفهم؛ هكذا قال بعضهم ،فصوت الرس مذموم ألنه طرب ،والرس
ٌ
وسلم -أن ُي ِّ
عنه.


الكيفية الثانية:

أن اَللك ُيك ِّلم النبي -صىل اَّلل عليه وسلم -بعد أن يتمثل له رجال فيعي عنه ،واَلقصود أن
النبي -صىل اَّلل عليه وسلم -هبي كيفيات إياء اَللك إليه -صىل اَّلل عليه وسلم.-
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هناك كيفية ثالثة:
الروع؛ وهذه قد جاءت يف أحاديث.
 .1وهي النفث يف ه

فتُصبح الكيفيات التي ُيوحى هبا إىل رسول اَّلل -صىل اَّلل عليه وسلم -ثالث ،بقيت كيفيتان
من الوحي الرشعي:


إحداهما :اإلهلام:

وهذا ُف ِّرس به قوله -تعاىل :-ﱽﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱼ النحل ،٦٨ :اآلية ،قالوا :هذا إهلام،
وأْلقوا به قوله -تعاىل :-ﱽﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱼ القصص ،٧ :وهذا عندي فيه نظر ،ال
يمنع أن يكون أوحى اَّلل إليها عن طريق نبي من أنبياء بني إرسائيل يف ذلك الوقت ،أو أن اَّلل -
سبحانه وتعاىل -بعث إليها اَللك فكلمها وهي ال تراه ولكن ثبتها اَّلل ،كام ك هلم اَللك -صىل اَّلل
عليه وسلم -مريم أم عيسى -عليهام الصالة والسالم ،-وهذا رشعي.


الثاني :وحيُ اهللِ إىل املالئكة:

وهذا جاء يف غري ما آية من كتاب اَّلل ،منها :ﱽﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱼ األنفال ،١٢ :فهو ُيكلم
اَلالئكة -عليهم الصالة والسالم ،-والكيفية غائبة عنا ،هل ُيكلمهم بواسطة جربيل ألنه أفضلهم
ورئيسهم كام ميظهر لنا من آي التنزيل الكريم ،أو يكلمهم ويسمعه الميع؟ اَّلل أعلمُ ،يتمل هذا
غائب عنا.
وهذا ،وال نجزم بَّشء من ذلك ألنه
ٌ
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وهناك كيفية من كيفيات الوحي تندرج حتت اَلعنى اللغوي؛ ومنها :الوساوس ،ونفث
السوء ،كام قال -تعاىل :-ﱽﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱼ األنعام ،١١٢ :فشياطي اإلنس موح ُيهم ُمشافهة أو ُمكاتبة؛ ُي ْل ِق السوء مبارشة،
ووحي الشيطان الني إىل اإلنس هذا عن طريق الوساوس ،وال ميمنع أن يتمثل ِجن ًيا لصاحبه من
اإلنس ف ُيكلم ُه فيتلقى عنه؛ كام يكون من ُم ِ
سرتق السمع إىل الكهنة ،ال يمتنع هذا.
فيتحصل لدينا من هذا السياق كله :معنى الوحي لغ ًة ورش ًعا:
*

ٍ
برسعة وخفاء ،ومنه :مك ّل ْم ُت ُه؛ إذا مأع ملم ُت ُه بام ُيفى عىل غريه.
فالوحي لغةً :هو إعالم

*

وشرعًا :هو كالم اَّلل -سبحانه وتعاىل -إىل من مي ْصطفيه من اَلالئكة والرسل من
اإلنس بام ُيفى عىل غريه ،وال ُي مب ِّين ُه إال هو ،فام ُيوحيه اَّلل -عىل سبيل اَلثال -إىل حممد
ٍ
ببيان منه -صىل اَّلل عليه
صىل اَّلل عليه وسلمُ -يفى عىل الناس ،وال يظهر إالوسلم -أو ٍ
بيان من القرآن نفسه.

سؤال:
أحسن اهلل إليك ،الكيفيات املذكورة يف قوله :ﱽﭐﳇﳈﳉ ﳊﱼ الشورى٥١ :؟
أحسنت ،هذه ثالث كيفيات؛ آية الشورى :ﱽﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﱼ

يعنى :ال يكلم اَّلل عبدً ا من عباده من البرش إال بأمر وهني ،وهو من يصطفيهم ،وهبذا ُيعرتض عىل
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من قال :أمرّن ريب وهناّن يف اَلنام ،نقول :يا هذا ،لو أنك سألت هذا الذي عرض لك يف الرؤيا،
فقلت :آَّلل إنك أنت اَّلل ال إله إال أنت؟ مال ْن مخنمس ،فإن الشيطان يعرتض لإلنسان يف اليقظة ويف
اَلنام ،فيقول :أنا ربك ،لكن ال يستطيع أن يقول :أنا اَّلل ،فهذا أخشى أنه من اهلوس ،وما علمنا أنه
حصل ٍ
لبرش أبدً ا حتى الساعة ،ما علمنا هذا ،فأخشى أن هذا عرض له شيطان ،الشيطان ال يتمثل
باَّلل أبدً ا ،عدو اَّلل ال يستطيع أن يتمثل باَّلل -عز وجل ،-لكن الشيطان ميظهر -مثال -ف ُيكلم إنسان
فيقول :أنا ربك ،كام ظهر لبعضهم نور باهر بي السامء واألرض ،فقال :أنا ربك ،فقال له :آَّلل إنك
أنت اَّلل ال إله إال أنت؟ فانخنس ،تبدد ،صار ظلمة ،ال يستطيع يقول :أنا اَّلل ،عدو اَّلل ال يستطيع،
لكن يقول :أنا ربك ،يعني :يل نعمة عليك أو كذا ،اَلعنى اللغوي ،لكن اَلعنى الرشعي ال .هذه
الكيفية األوىل.
الثانية :ﱽﳐ ﳑ ﳒ ﳓﱼ كام ك هلم حممد -صىل اَّلل عليه وسلم ،-وقبله كلم آدم،
وقبله كلم موسى -عىل الميع الصالة والسالم.-
ﭐﱽﳔﳕ ﳖﱼ هذا هو كل ما أوحاه -سبحانه وتعاىل -إىل حممد -صىل اَّلل عليه وسلم-
مكليم ُه إيا ُه ليلة اَلعراج؛ فإنه ك هلم ُه بال واسطة.
هو بواسطة جربيل ،ما عدا ت م
هذا هو التحقيق يف هذه اَلسألة ،فاألُوىل هذه تندرج حتت اَلعاّن الرشعية.
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املنت:
قال -رمحه اهلل تعاىل:-
بابٌ:
الليْثَُ ،عنْ عُ َقيْلٍ ،عَ ْن ا ْبنِ شِهَابٍ ،عَ ْن عُرْوَ َة ْب ِن الزُّ َبيْرَِ ،عنْ عَائِشَ َة أُمِّ
 -٣حَدَّ َثنَا يَ ْحيَى بْ ُن بُ َكيْرٍ ،قَا َل حَدَّ َثنَا َّ
اللهُ عََليْ ِه وَسَلَّمَِ -م ْن الْوَحْيِ :الرُّؤْيَا
الل ِه -صَلَّى َّ
َو ُل مَا ُبدِ َئ ِب ِه رَسُو ُل َّ
ي اللَّ ُه َعنْهَا -أَنَّهَا قَا َلتْ :أ َّ
الْمُؤْ ِمنِنيَ َ -رضِ َ
ب إِلَ ْي ِه الْخَلَاءُ ،وَكَا َن يَخْلُو بِغَا ِر حِرَاءٍ
ُم ح ُِّب َ
ت مِثْ َل فَلَ ِق الصُّبْحِ ،ث َّ
الصَّالِحَ ُة فِي النَّوْمِ ،فَكَا َن لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَ ْ
ت الْ َعدَدِ قَبْ َل َأ ْن َينْزِ َع إِلَى أَهِْل ِه وَ َيتَزَوَّ ُد لِذَلِكَ ،ثُمَّ يَ ْرجِ ُع إِلَى َخ ِدجيَ َة َفيَتَزَوَّدُ
ي ذَوَا ِ
الليَالِ َ
ث فِيهِ؛ وَهُ َو التَّع َُّب ُد َّ
َف َيتَح ََّن ُ
َطنِي
َق وَهُ َو فِي غَا ِر حِرَاءٍ ،فَجَاءَ ُه الْمَلَكُ َفقَالَ« :اقْرَ ْأ ،قَالَ :مَا أَنَا ِبقَا ِرئٍ ،قَالَ :فَأَخَذَنِي فَغ َّ
لِمِثْلِهَا ،حَتَّى جَاءَ ُه الْح ُّ
َطنِي الثَّا ِنيَ َة حَتَّى بَلَ َغ مِنِّي الْجَ ْه َد ثُمَّ
ُم أَرْسََلنِيَ ،فقَالَ :اقْرَأْ ،قُلْتُ :مَا أَنَا ِبقَارِئٍ ،فَأَخَذَنِي فَغ َّ
حَتَّى بَلَ َغ مِنِّي الْجَ ْه َد ث َّ

ُم َأرْسََلنِيَ ،فقَالَ :ﱽﲅﲆﲇﲈ
َطنِي الثَّالِثَ َة ث َّ
َأرْسََلنِي َفقَالَ :اقْرَأَْ ،فقُلْتُ :مَا أَنَا ِبقَا ِرئٍ ،فَأَخَذَنِي فَغ َّ

الل ُه عَلَ ْيهِ
الل ِه -صَلَّى َّ
ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﱼ العلق ،»٣ - ١ :فَ َرجَ َع بِهَا رَسُو ُل َّ
اللهُ َعنْهَاَ -فقَالَ« :زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي» فَزَمَّلُو ُه حَتَّى ذَهَبَ
ي َّ
ت خُوَيِْل ٍد -رَضِ َ
ف فُؤَادُهَُ ،فدَخَلَ عَلَى َخ ِدجيَ َة ِب ْن ِ
َوسََّلمَ -يَرْجُ ُ
اللهُ
ك َّ
َاللهِ مَا يُخْزِي َ
ت َخ ِدجيَةُ :كَلَّا ،و َّ
َع ْنهُ الرَّوْعُ ،فَقَا َل لِخَ ِدجيَ َة وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ« :لَ َق ْد خَشِيتُ عَلَى َنفْسِي»َ ،فقَا َل ْ
ت ِبهِ
ب الْحَقِّ ،فَا ْنطَلَ َق ْ
ني عَلَى نَوَا ِئ ِ
ك لَتَصِ ُل الرَّحِمَ ،وَتَحْمِ ُل الْكَلَّ ،وَتَكْ ِسبُ الْمَ ْعدُومَ ،وَ َتقْرِي الضَّيْفَ ،وَتُعِ ُ
َأ َبدًا ،إِنَّ َ
َم خَ ِدجيَةََ ،وكَا َن امْرًَأ َقدْ َتنَصَّ َر فِي الْجَاهِلِيَّةَِ ،وكَانَ
ت ِب ِه َو َرقَ َة ْب َن نَ ْوفَ ِل ْب ِن أَسَ ِد ْبنِ عَ ْب ِد الْعُزَّى ا ْبنَ ع ِّ
َخ ِدجيَ ُة حَتَّى أَ َت ْ
ت َلهُ
الل ُه َأ ْن يَكْتُبََ ،وكَانَ شَيْخًا كَبِريًا َقدْ عَمِيَ ،فَقَالَ ْ
ب ِم ْن ا ْلإِنْجِي ِل بِالْعِبْرَانِيَّ ِة مَا شَا َء َّ
ب الْعِبْرَانِيََّ ،فيَكْ ُت ُ
ب الْكِتَا َ
َيكْ ُت ُ
اللهُ عََليْهِ
الل ِه -صَلَّى َّ
َخ ِدجيَةُ :يَا ا ْبنَ عَمِّ ،اسْمَعْ ِم ْن ا ْب ِن أَخِيكََ ،فقَا َل َلهُ َو َرقَةُ :يَا ا ْب َن أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُو ُل َّ
اللهُ عَلَى مُوسَى ،يَا َليْتَنِي فِيهَا جَذَعًاَ ،ليْ َتنِي َأكُو ُن حَيًّا
َز َل َّ
س الَّذِي ن َّ
َوسََّلمَ -خَبَ َر مَا رَأَىَ ،فقَا َل لَهُ َو َرقَةُ :هَذَا النَّامُو ُ
َط بِمِثْلِ
ت َرجُلٌ ق ُّ
م يَأْ ِ
اللهُ عََليْ ِه وَسَلَّمَ« :-أو خمرجي ُهمْ؟» قَالَ :نَ َعمَْ ،ل ْ
الل ِه -صَلَّى َّ
إِ ْذ يُخْ ِرجُكَ قَوْمُكََ ،فقَالَ رَسُو ُل َّ
م َينْ َشبْ َو َرقَ ُة َأنْ تُوُفِّيََ ،وفَتَ َر الْوَحْيُ.
ُم لَ ْ
ك نَصْرًا مُؤ ََّزرًا ،ث َّ
ك أَنْصُرْ َ
ت ِب ِه إِلَّا عُو ِديَ ،وَإِ ْن يُ ْد ِر ْكنِي يَوْمُ َ
مَا ِجئْ َ
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الشرح:
أقول :هذه الرتمجة تُن ِّبه إىل مقصد من مقاصد البخاري؛ وهو كيف بدأ الوحي إىل رسول اَّلل
رصحت بأن النبي
صىل اَّلل عليه وسلم-؟ وهذا ُيشري إليه حديث عائشة -ريض اَّلل عنها ،-فإهنا هصىل اَّلل عليه وسلم -أول ما ُب ِد مئ به :الرؤيا الصاْلة أو الصادقة ،فال يرى رؤيا إال كانت مثلفلق الصبح كام أخرب عنها ،ومن هنا قال أهل العلم" :رؤى األنبياء حق" فليست ُرؤاهم -عليهم
كرؤى سائر البرش ،فإن ُرؤى سائر البرش يكون فيها الصالح والفاسد ،ويكون
الصالة والسالمُ -
فيها ما ُيشبه اهلذيان والوساوس ،أما األنبياء فمعصومون ،وهلذا فإن ُرؤاهم حق؛ من اخلرب
الصحيح الصدق عن اَّلل -عز وجل.-
هذا احلديث يُفيد فوائد عدة ،منها:
 الفائدة األوىل:
عظيم ُلطف اَّلل بنبيه -صىل اَّلل عليه وسلم ،-وعظيم رحته به ،حيث اختار له أن حبب
اخللوة إليه وذاك اَلكان؛ غار حراء.
لكن هنا سؤال ،حنن علمنا أنه كان يتعبَّد هلل فيه ،ولكن كيف يتعبد؟
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ٍ
الظاهر أنه الدعاء؛ يدعو ،ويذكر اَّلل -عز وجل -بام أهلمه من ِذ ٍ
وشكر ،لكن :هل صنع
كر
ذلك -صىل اَّلل عليه وسلم -بعد ما أوحي إليه ،أو صنع ُه أصحابه وعىل رأسهم األربعة -ريض اَّلل
عنهم -ثم سائر العرشة ثم سائر الصحابة ثم األئمة من بعدهم؟
اجلواب :ال ،وهبذا ُيعلم أنه ليس يف ختصيصه بالعبادة اَلعروفة عندنا نص ،ال قول وال فعل
يدع إىل
وال تقرير؛ ليس فيه سنة عن النبي -صىل اَّلل عليه وسلم ،-وهبذا ُيعلم ضالل من ُ
تعاهدها؛ لتع ُهد هذا اَلكان لتعظيمه ،قالوا :ومن تعظيمه أن ُيقرأ فيه درس من السرية؛ فإن هذا
ُيفيض إىل الغلو ،ولربام ُعبد ذاك اَلكان من دون اَّلل -عز وجل -كام حصل ُقبيل نوح -صىل اَّلل
وحى الشيطان إليهم :أن
عليه وسلم ،-فإن قومه مغلو يف :ود ،وسواع ،ويغوث ،ويعوق ،ونرسا ،مأ م
صوروا صور هؤالء ،وانصبوها يف قبلتكم حتى تتأسوا بعبادهتم ،وهذا -إن شاء اَّلل -يأتينا -إن
طالت بنا وبكم اْلياة -يف تفسري سورة نوح من كتاب التفسري من هذا الصحيح.
 الفائدة الثانية:
أول ما نزل من القرآن ،هذا الرصيح؛ رصيح اْلديث ،وفضل هذه السورة ،و ُيستفاد منها:
اْلض عىل العلم ،والعلم إذا ُأطلق فهو :العلم الرشعي ،وليس كل علم ،إذا ُأطلق عند أهل
ُّ
اإلسالم فهو العلم الرشعي؛ كام سيأيت ُ
بسط ذلك يف كتاب العلم -إن شاء اَّلل تعاىل.-
 الفائدة الثالثة:
وهي :من لطف اَّلل -سبحانه وتعاىل -أنه أرسل إليه عبده ورسوله اَللكي :جربيل -صىل
اَّلل عليه وسلم -يف صورة رجل؛ متثل له يف صورة رجل ،ولكنه عامل ُه بقوة ليست كقوة البرش.
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هنا سؤال :ملاذا كان يقول له :اقرأ؟ وملاذا كان يغُطُّه؛ يعنى :يضم ُه إليه ثم يطلقه؟
قال أهل العلم" :هذا إرهاص للنبوة" استعداد؛ يعنىُُّ :ييئه بأمر اَّلل و ُي ِعدُّ ه لذلك ،وأنه
س ُيلقي إليه ح ٌل ال يتحمله غريه من هذه األمة ،وليس غري ُه ً
أهال له؛ وهي النبوة والرسالة -عليه
الصالة والسالم ،-نسأل اَّلل أن يرشنا وإياكم يف زمرته غري خزايا وال مفتوني.
 الفائدة الرابعة:
مجة ،ووفاؤها لزوجها يظهر يف عدة أمور
وفاء خدجية -ريض اَّلل عنها -فإن فضائلها م ه
تضمنها هذا اْلديث:
األول:
وّن مز ِّم ُل ِ
هونت عليه ما كان جيده من اخلوف الذي قال « :مز ِّم ُل ِ
وّن» لفوّن يف ثيايب ،جاءهم
أهنا ه
وهو يرجتف ،فهونت عليه األمر بكلامت رقيقة لطيفة؛ وهذا فيه ُأسوة لكل مؤمنة أن تتأسى بأمها -
هتون عليه بذكر أمور يرتاح
ريض اَّلل عنها ،-فإذا وجدت من زوجها ما مي ُسوؤه و مي ْك ُربه ُ
وي ِزنه أن ِّ
هلا كام صنعت خدجية -ريض اَّلل عنها -قالت« :ك همال ،مواَّللِ مما ُُي ِْز م
يك اَّللُ مأ مبدً ا» وعددت حماسنه
ً
وخصاال كريمة كان يتصف هبا -صىل اَّلل عليه وسلم -قبل النبوة ،وال يتصف هبا إال ك هُمل الكرم
من الرجال.
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ثانيا:
أهنا ذهبت به إىل رجل هو أ ْعلم ِ
قومها؛ وهو ابن عمها :ورقة بن نوفل -رحه اَّلل ،-أنا قلت
ُ
صنام ومل
رحه اَّلل -ألّن أرجو من خالل هذه القصة أنه مات عىل خري ،فلم نعلم أنه كان يعبد ًنعلم أنه كان يرشب مخرا.
هذا من وفائها ،ثم ما اكتفت بالذهاب به ،قالت « :ميا ا ْب من مع ِّم» ويف رواية « :مأ ْي مع ِّم» ألن
اس مم ْع
الكبري ُيقال له :عم ،سوا ًء كان قري ًبا أو بعيدً ا ،وهذا من اخلطاب اللطيف اْلسن الميلْ « ،
ِم ْن ا ْب ِن مأ ِخ م
يك» ومن فوائده أن ورقة بن نوفل -رحه اَّلل -عنده علم؛ هذا العلم استفاد منه :أنه -
ِ
وسى» فموسى -صىل اَّلل
صىل اَّلل عليه وسلم -س ُينبأ ،قال « :مه مذا النها ُم ُ
وس ا هلذي ن همز مل اَّللُ مع مىل ُم م
عليه وسلمُ -ذكِ مر هنا ألن غالب أنبياء بني إرسائيل جاؤوا ُم مق ِّر ِرين لرشيعته ،وحتى اإلنجيل الذي
أنزله اَّلل عىل عيسى -صىل اَّلل عليه وسلم -فيه -إن مل يكن غالب ُه -من رشيعة موسى -صىل اَّلل
عليه وسلم ،-فيه زيادة عىل ذلك ،وهلذا أخرب ما سيحصل للنبي -صىل اَّلل عليه وسلم -ووعد ُه
بنرصته.
وهذا اْلديث فيه فوائد أخرى ،ومعاّن أخرى حملها كتاب التفسري.
سؤال :قوله« :وَفَتَرَ ا ْلوَحْيُ»؟
يعنى انقطع ،بعد هذا انقطع ،تشويق له -صىل اَّلل عليه وسلم ،-هذا فيام يظهر ،واَّلل أعلم.
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املنت:
قال -رمحه اهلل تعاىل:-
اللهُ َع ْنهَ -قَالَ
ي َّ
َن جَابِ َر ْبنَ عَ ْب ِد اللَّ ِه الْأَنْصَارِيَّ َ -رضِ َ
 -٤قَا َل ا ْبنُ شِهَابٍ :وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَ َة ْبنُ عَ ْب ِد الرَّحْ َمنِ :أ َّ
ت بَصَرِي َفإِذَا الْمَلَكُ
َدثُ َعنْ فَتْرَ ِة الْوَحْيَِ ،فقَا َل فِي َحدِيثِهَِ « :بيْنَا أَنَا أَمْشِي إِ ْذ سَمِعْتُ صَوْتًا ِم ْن السَّمَا ِء فَ َرفَ ْع ُ
وَهُ َو يُح ِّ
ت َفقُ ْلتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي ،فَأَنْ َز َل اللَّ ُه -
ِي َب ْي َن السَّمَا ِء وَالْ َأرْضِ ،فَرُعِ ْبتُ ِم ْن ُه فَ َرجَ ْع ُ
س عَلَى كُرْس ٍّ
الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِ ٌ
تَعَالَى :-ﱽﲚﲛﲜﲝﲞﲟﱼ المدثر ،٢ - ١ :إِلَى قَوْ ِلهِ :ﱽﲦﲧﲨﱼ المدثر ،٥ :فَحَمِ َي الْوَحْيُ
الل ِه بْ ُن يُوسُفَ ،وَأَبُو صَالِحٍ ،وَتَابَ َع ُه هِلَا ُل بْنُ رَدَّادٍَ ،عنْ الزُّهْرِيِّ ،وَقَا َل يُونُسُ ،وَمَعْمَ ٌر بَوَا ِدرُهُ.
وَ َتتَابَعَ» تَابَ َع ُه عَبْ ُد َّ

الشرح:
هذا اْلديث ُيفيد فوائد عدة ،منها:


الفائدة األوىل:

من بديع حكمته -سبحانه وتعاىل -أن جعل الوحي يفرت عىل النبي -صىل اَّلل عليه وسلم-؛
ولعل هذا من التشويق ،أو من التخفيف عليه -صىل اَّلل عليه وسلم ،-واَّلل أعلم.
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الفائدة الثانية:

أن اَّلل -سبحانه وتعاىل -أرى نبيه حممدً ا -صىل اَّلل عليه وسلم -جربيل -صىل اَّلل عليه
وسلم -يف صورته التي خلقه اَّلل عليها؛ كام جاء يف بعض الروايات ،وأظن يف كتاب التفسري :أنه
«و مل ُه ُس ُّت مام مئ ٍة مجنم ٍ
احُ ،ك ُّل مجنماحٍ ِمنْ مها مقدْ مسده ْاألُ ُف مق».
رآه م


الفائدة الثالثة:

أن أول سورة ُأرسل هبا :هي سورة اَلدثر.
فيتحصل أن الرسالة جاءت من اَّلل إىل ٍ
حممد -صىل اَّلل عليه وسلم -بواسطة جربيل -صىل
اَّلل عليه وسلم -عىل مرحلتي:
املرحلة األوىل:
مرحلة ال هتنْبِ مئة؛ اإلعداد :ﱽﲅﱼ هذه يف سورة اقرأ.
واملرحلة الثانية:
اإلرسال؛ وهو األمر بأن ميفعل ،وأن ُينذر األمة ،ﱽﲚ ﲛﲜﱼ أي :اَلُتل ِّفف بثيابك،
وهنا ُه؛ أمره باإلبالغ ،وهنا ُه عن ُمقاربة األصنام ،وما كان -
ﱽﲝ ﲞﲟﱼ إىل آخر السورة ،مأمر ُه م
صىل اَّلل عليه وسلمُ -ي ِ
غضا شديدً ا ،هو ُب ِّغ مض إليه -
قار ُهبا ،لكن هذا من التأكيد ،أو من ُبغضها ُب ً
صىل اَّلل عليه وسلمُ ،-بغضت إليه األصنام ،ورشب اخلمر ،وعوائد الاهلية اَلنافية للمروءة،
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ِ
الر ْج مز :األصنام ،ﱽﲭ
ُبغضت إليه -صىل اَّلل عليه وسلم ،-لكن هنا ُأكدم ت :ﱽﲦ ﲧﲨﱼ ُّ
ﲮﲯﱼ يعني :اصرب للتكاليف الرشعية ،فإن ِ
اْلمل سيتتابع عليك ،وهذا من تعليمه -تعاىل-
نبيه -صىل اَّلل عليه وسلم -كيف يتلقى الرسالة ،ألن الرسالة ِحل ثقيل ،وهلذا أثاب اَّلل نبيه -صىل
اَّلل عليه وسلم -بقدر أجر من ُّيتدي من أمته.
املنت:
قال -رمحه اهلل تعاىل:-
بابٌ:
 -٥حَدَّ َثنَا مُوسَى ْب ُن إِسْمَاعِيلَ ،قَالَ :حَدَّ َثنَا أَبُو عَوَانَةَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى ْب ُن أَبِي عَائِشَةَ ،قَالَ :حَدَّ َثنَا سَعِيدُ
س فِي قَوْ ِل ِه -تَعَالَى :-ﱽﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﱼ القيامة ،١٦ :قَالَ :كَانَ رَسُو ُل اللَّهِ -
ْبنُ جُ َبيْرٍَ ،ع ْن ا ْب ِن عَبَّا ٍ
َركُهُمَا لَ ُكمْ كَمَا
التنْزِي ِل ِشدَّةًَ ،وكَا َن مِمَّا يُحَرِّكُ َشفَ َت ْيهَِ ،فقَا َل ابْ ُن عَبَّاسٍ :فَأَنَا أُح ِّ
اللهُ عََليْ ِه وَسََّلمَ -يُعَالِ ُج مِ ْن َّ
صَلَّى َّ
َركُهُمَا ،فَحَرَّكَ
س يُح ِّ
ت ا ْب َن عَبَّا ٍ
َركُهُمَا كَمَا رَأَ ْي ُ
الل ُه عََل ْي ِه وَسََّلمَ -يُحَرِّكُهُمَا ،وَقَالَ سَعِيدٌ :أَنَا أُح ِّ
الل ِه -صَلَّى َّ
كَا َن رَسُو ُل َّ
َشفَ َت ْي ِه ،فَأَنْ َز َل اللَّ ُه -تَعَالَى :-ﱽﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐ ﳑﳒﱼ القيامة ،١٧ - ١٦ :قَالَ:
صتْ ،ﱽﳘﳙﳚ
ص ْدرِكَ وَ َتقْرَأَهُ ،ﱽﳓﳔﳕﳖﳗﱼ القيامة ،١٨ :قَالَ :فَاسْتَمِ ْع لَ ُه وَأَنْ ِ
جَمْ ُع ُه لَكَ فِي َ
ك إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ
الل ِه -صَلَّى اللَّ ُه عَلَ ْي ِه وَسََّلمَ -بَ ْع َد ذَلِ َ
م إِنَّ عََل ْينَا َأنْ َتقْرَأَهُ ،فَكَانَ رَسُو ُل َّ
ﳛﳜﱼ القيامة ،١٩ :ثُ َّ
اللهُ عََل ْي ِه وَسََّلمَ -كَمَا قَرَأَهُ.
ِي -صَلَّى َّ
اسْتَمَعََ ،فإِذَا ا ْنطَلَقَ جِبْرِي ُل قَرَأَهُ النَّب ُّ

الشرح:
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هذا اْلديث يتضمن آيات من سورة القيامة التي يفظها أبناؤنا وبناتنا يف الصفوف األُ مول
من التعليم االبتدائي ،ومضموهنا :نظريه قوله -تعاىل :-ﱽﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍﱼ طه ،١١٤ :فيتحصل لنا فوائد:
الفائدة األوىل:
حرص النبي -صىل اَّلل عليه وسلم -عىل حفظ القرآن ،وأنه ال يفوته منه يشء؛ وهلذا كان
ُيعالج ،يعنيُ :يعاّن؛ ُيشى ،فكان ُيردد مع جربيل ،أو ُيرك شفتيه مع جربيل ،وحتريك الشفتي
دون صوت يدل عىل أن اللسان يتحرك ،وأن الشخص يتكلم ،لكن ال ُيسمع.
الفائدة الثانية:
موعْدُ اَّلل نبيه -صىل اَّلل عليه وسلم -بأنه يفظ عليه القرآن ،يفظه يف صدره فال يفوته منه
يشء ،ويفظه كذلك حي ُيب ّينه للناس ،وهذا ُيفيد أن من أنواع البيان :بيان القرآن بالقرآن؛ وهذا
يأتينا -إن شاء اَّلل -يف القواعد األصولية التي ت ِ
معر ُض لنا أثناء الدروس.
الفائدة الثالثة:
يف حتريك ابن عباس -ريض اَّلل عنهام -لتلميذه سعيد بن البري -رحه اَّلل-؛ فهذا من
البيان ،وليس من التمثيل من وجهي:
−

أولًا :أن لعل سعيد بن البري ال يعلم من اللغة ما جيعله يفهم هذا ،هذا وجه.
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الوجه الثاني :التمثيل إن مل يكن كله فغالبه كذب ،وهلذا ترون اَلمثلي كل مرة يظهر

يف صورة ،ويتكلم بصورة غري الصورة األخرى ،فهو مك ِذب ،وهذا صدق ،وهذا له نظائر كثرية،
فلو أن ً -
مثال -شخص شهد عند القايض :أن فالن صفع فالن عىل وجهه ،والقايض يظهر له أن
هذا ال يعرف الصفع ،فيقول :مب ِّي يل كيف؟ فريفع يده يرضب هبا ،ليس هذا ً
متثيال؛ هذا يشء
حقيقي ،ويأتينا أمثال هذا -إن شاء اَّلل -يف باب التيمم وغريه من كتاب الطهارة.
ِ
رسل
بقي أمر :هذا اْلديث ،وحديث جابر ،وحديث عائشة يف قصة إنزال سورة اقرأ ،من اَلُ م
الصحايب ،فكيف رواه هؤالء الصحابة؛ ابن عباس ،وجابر ،وعائشة -ريض اَّلل عنهم أمجعي،-
ِ
رسل الصحايب مقبول عند أهل العلم ،فإذن َلاذا؟ الحتامل أهنم
وهم مل ُيشاهدوا هذه القصص؟ واَلُ م
ريض اَّلل عنهم -أخربهم ممن مش ِهد هذا ،أو تل مقوا اخلرب الح ًقا عن النبي -صىل اَّلل عليه وسلم،-وهذه قاعدة هي التي جتعل أهل العلم يقبلون ُمرسل الصحايب عىل التحقيق؛ ألن الصحايب:
−

ً
رصح به ،وإن كانت القصة قبل والدته أو
أوال :ال يروي إال عن صحايب ،وإن مل ُي ِّ

قبل إسالمه هو مقبول؛ إذا رواها بعد إسالمه وبلوغه.
−

ٍ
ويتحرى يف ذلك؛ وهذا
تابعي ثقة
وثانيا :لو روى عن تابعي ،فإنه ال يروي إال عن
ه

نادر ،هذه تُسمى :من رواية األكابر عن األصاغر ،ألن الصحابة أكرب من التابعي ،وهي قليلة
بالنسبة للصحابة -ريض اَّلل عنهم.-
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املنت:
قال -رمحه اهلل تعاىل:-
بابٌ− :
اللهِ ،قَالَ :أَخْبَرَنَا يُو ُنسَُ ،ع ْن الزُّهْرِيِّ ،ح وَحَدَّثَنَا بِشْ ُر ْبنُ مُحَمَّدٍ ،قَالَ:
 -٦حَدَّ َثنَا عَ ْبدَانُ ،قَالَ :أَخْبَرَنَا عَ ْب ُد َّ

−

اللهَِ ،ع ْن ابْنِ
الل ِه ْبنُ عَ ْب ِد َّ
ِي نَحْوَهُ ،قَالَ :أَخْبَرَنِي عُ َب ْيدُ َّ
اللهِ ،قَالَ :أَخْبَرَنَا يُو ُنسُ ،وَمَعْمَرٌَ ،ع ْن الزُّهْر ِّ
َأخْبَ َرنَا عَ ْب ُد َّ

ني يَ ْلقَاهُ
اللهُ عََليْ ِه وَسََّلمََ -أجْوَدَ النَّاسَِ ،وكَا َن َأجْوَ ُد مَا يَكُونُ فِي رَمَضَا َن حِ َ
عَبَّاسٍ ،قَالَ« :−كَانَ رَسُو ُل اللَّ ِه -صَلَّى َّ

اللهُ عََل ْي ِه وَسََّلمََ -أجْوَ ُد بِالْ َخيْ ِر ِمنْ
الل ِه -صَلَّى َّ
ُل لَيْلَ ٍة مِ ْن رَمَضَانَ َف ُيدَارِ ُس ُه ا ْلقُرْآنَ ،فَلَرَسُو ُل َّ
جِبْرِيلُ ،وَكَا َن يَلْقَا ُه فِي ك ِّ
−لَةِ».
الرِّي ِح الْمُرْسَ

الشرح:
هذا احلديث ما عالقته بهذا الكتاب؛ كتاب الوحي؟
عالقته أن ُمدارسة جربيل -صىل اَّلل عليه وسلم -حممدً ا -صىل اَّلل عليه وسلم -يف رمضان
القرآن من الوحي الذي أوحاه اَّلل إىل جربيل ،وأمره به أن ينزل به عىل حممد -صىل اَّلل عليه
وسلم ،-وما دليل ذلك؟
لعلكم تذكرون آية يف سورة مريم :ﱽﳗﳘﳙﳚﳛﱼ مريم ،٦٤ :إذن جربيل ما كان ينزل
عىل حممد -صىل اَّلل عليه وسلم -يف ذاك الوقت إال بأمر اَّلل وهو من الوحي الذي أوحاه اَّلل إليه،

25

للشيخ عبيد بن عبد اهلل اجلابري

شرح صـحيـح البخاري

أمر الرسول اَللكي أن ينزل عىل رسولنا -صىل اَّلل عليه وسلم -ف ُيدارسه القرآن ،ويف اْلديث
فوائد منها:


الفائدة األوىل:

رشف رمضان ،ألن هذه اَلُدارسة ما كانت إال يف رمضان.


الفائدة الثانية:

العناية بالقرآن ،فإن القرآن ُأنزل َلقاصد ثالثة:
أحدها :ال هتع ُبد َّلل بتالوته ،فكلام قرأ اَلسلم حر ًفا كان له حسنة ،واْلسنة بعرش أمثاهلا؛

−

كام صح من حديث عثامن -ريض اَّلل عنه -عن النبي -صىل اَّلل عليه وسلم ،-عثامن روى هذا عن
النبي -صىل اَّلل عليه وسلم.-
الثاّن :التدبر ،فإن التدبر هو آلة الفهم ،فبالتدبر يصل الفهم ،وإذا حصل الفهم

−

حصل العمل عىل الوجه الصحيح.
الثالث :العمل به ،وهلذا كان الصحابة -ريض اَّلل عنهم -ال ُجياوزون عرش آيات من

−

فم رسول اَّلل -صىل اَّلل عليه وسلم -حتى يتعلمون معناها والعمل هبا.


الفائدة الثالثة:

رسعة امتثاله -صىل اَّلل عليه وسلم ،-وهذا يظهر يف اإلنفاق؛ ينفق -صىل اَّلل عليه وسلم-
إنفاق من ال ُيشى الفقر عىل الدوام ،ولكن أكثر ما ُينفق يف رمضان؛ ألن من اَلُدارسة :اْلث عىل
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اإلنفاق ،ويف هذا ُأسوة حسنة لكل مؤمن أن يعمل بكل ما يقف عليه من آي تنزيل الكريم ،ومن
ذلكم اإلنفاق يف وجوه الرب واخلري.
املنت:
اللهِ
الل ِه ْبنُ عَ ْب ِد َّ
ب َع ْن الزُّهْرِيِّ ،قَالَ :أَخْبَرَنِي عُ َب ْي ُد َّ
م ْب ُن نَافِعٍ ،قَالَ :أَخْبَرَنَا شُ َعيْ ٌ
 -٧حَدَّ َثنَا أَبُو ا ْليَمَا ِن الْحَكَ ُ

قال -رمحه اهلل تعاىل:-

ب ِمنْ
ب أَخْبَرَهُ :أَنَّ هِ َرقْ َل أَرْسَ َل إِ َليْ ِه فِي َركْ ٍ
َن أَبَا ُسفْيَا َن بْ َن حَرْ ٍ
س أَخْبَرَهُ :أ َّ
الل ِه ْبنَ عَبَّا ٍ
ْب ِن عُتْبَ َة ْب ِن مَسْعُودٍ :أَنَّ عَ ْب َد َّ
َاد فِيهَا أَبَا ُسفْيَا َن َوكُفَّارَ
الل ِه -صَلَّى اللَّ ُه عَلَ ْي ِه وَسََّلمَ -م َّ
قُرَيْشٍَ ،وكَانُوا تُجَارًا بِالشَّا ِم فِي الْ ُمدَّ ِة الَّتِي كَا َن رَسُو ُل َّ

−

م وَدَعَا بِتَ ْرجُمَانِهَِ ،فقَالَ :أَيُّكُمْ
ُم دَعَا ُه ْ
م ِبإِيِليَاءََ ،فدَعَا ُهمْ فِي مَجْلِ ِس ِه وَحَوْ َلهُ ُعظَمَا ُء الرُّومِ ،ث َّ
قُرَيْشٍ ،فَأَتَوْ ُه وَ ُه ْ

−

م نَسَبًاَ ،فقَالَ :أَدْنُو ُه مِنِّيَ ،وقَرِّبُوا
م أ ََّن ُه نَبِيٌَّ ،فقَا َل أَبُو سُفْيَانََ ،فقُ ْلتُ :أَنَا َأقْرَبُ ُه ْ
الرجُ ِل الَّذِي يَزْ ُع ُ
ب َنسَبًا بِهَذَا َّ
َأقْرَ ُ
م إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلَِ ،ف ِإنْ كَذَ َبنِي فَكَذِّبُوهُ،
َأصْحَا َب ُه فَاجْعَلُو ُهمْ ِع ْندَ ظَهْرِهِ ،ثُمَّ قَا َل لِتَ ْرجُمَانِهِ :قُ ْل لَ ُه ْ

−

ف نَسَ ُب ُه فِي ُكمْ؟ قُلْتُ:
ُم كَا َن أَوَّ َل مَا سَأَ َلنِي َع ْن ُه أَنْ قَالََ :كيْ َ
ت َعنْهُ ،ث َّ
َالل ِه لَوْلَا الْحَيَا ُء ِم ْن َأ ْن يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْ ُ
فَو َّ
م أَ َحدٌ قَطُّ قَبَْلهُ؟ قُلْتُ :لَا ،قَالَ :فَهَ ْل كَا َن ِم ْن آبَا ِئهِ مِ ْن مَلِكٍ؟ قُلْتُ:
هُ َو فِينَا ذُو نَسَبٍ ،قَالَ :فَهَ ْل قَالَ هَذَا ا ْلقَوْ َل مِنْ ُك ْ

−

م؟ َفقُ ْلتُ :بَلْ ضُ َعفَاؤُهُمْ ،قَالَ :أَيَزِيدُو َن أَ ْم َي ْنقُصُونَ؟ قُ ْلتُ :بَلْ
س يَتَّبِعُو َن ُه أَمْ ضُ َعفَاؤُهُ ْ
ف النَّا ِ
لَا ،قَا َل :فَأَشْرَا ُ
م سَ ْخطَ ًة ِلدِي ِن ِه بَ ْع َد َأنْ َيدْخُ َل فِيهِ؟ قُ ْلتُ :لَا ،قَالَ :فَهَلْ ُكنْتُمْ تَتَّهِمُو َن ُه بِالْكَذِبِ
َد أَ َح ٌد ِمنْ ُه ْ
يَزِيدُونَ ،قَالَ :فَهَ ْل يَرْت ُّ
قَبْ َل َأ ْن َيقُو َل مَا قَالَ؟ قُ ْلتُ :لَا ،قَالَ :فَهَ ْل يَغْ ِدرُ؟ قُ ْلتُ :لَا ،وَنَ ْح ُن ِمنْ ُه فِي ُمدَّ ٍة لَا َندْرِي مَا هُ َو فَاعِ ٌل فِيهَا ،قَالَ :وَلَمْ
م إِيَّاهُ؟
تُمْكِنِّي كَلِمَ ٌة أُدْخِ ُل فِيهَا َش ْيئًا َغيْرُ هَذِ ِه الْكَلِمَةِ،قَالَ :فَهَ ْل قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُ ْلتُ :نَ َعمْ ،قَالَ :فَ َكيْفَ كَانَ قِتَالُكُ ْ
الل َه وَ ْحدَ ُه وَلَا
ب َب ْينَنَا وَ َب ْينَ ُه سِجَالٌَ ،ينَا ُل مِنَّا وَنَنَا ُل مِ ْنهُ ،قَالَ :مَاذَا يَأْمُ ُر ُكمْ؟ قُلْتَُ :يقُولُ اعْ ُبدُوا َّ
قُ ْلتُ :الْحَرْ ُ
َالصدْقِ ،وَالْ َعفَافِ ،وَالصِّلَةَِ ،فقَالَ
تُشْ ِركُوا ِبهِ َش ْيئًا وَاتْ ُركُوا مَا َيقُو ُل آبَاؤُ ُكمْ ،وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ ،وَالزَّكَاةِ ،و ِّ
ث فِي نَ َسبِ قَوْمِهَا ،وَسَأَلْتُكَ:
ك الرُّسُلُ تُبْ َع ُ
م ذُو نَ َسبٍ ،فَكَذَلِ َ
لِلتَّ ْرجُمَانِ :قُ ْل َلهُ :سَأَلْتُكَ َع ْن نَسَ ِبهِ ،فَ َذكَرْتَ أ ََّنهُ فِيكُ ْ
ت َرجُ ٌل يَأْتَسِي ِبقَ ْولٍ قِيلَ
ت َأ ْن لَاَ ،فقُ ْلتُ :لَ ْو كَا َن أَ َحدٌ قَالَ هَذَا ا ْلقَ ْولَ قَبَْل ُه َلقُ ْل ُ
هَلْ قَا َل أَ َح ٌد ِمنْ ُكمْ هَذَا ا ْلقَوْلَ؟ فَ َذكَرْ َ
ك أَبِيهِ،
ب مُلْ َ
ت أَ ْن لَا ،قُ ْلتُ :فَلَ ْو كَانَ مِ ْن آبَا ِئهِ ِمنْ مَلِكٍ قُ ْلتُ رَجُ ٌل َيطْلُ ُ
قَبَْلهَُ ،وسَأَلْتُكَ :هَ ْل كَانَ ِم ْن آبَا ِئ ِه ِمنْ مَلِكٍ؟ فَ َذكَرْ َ
م يَكُ ْن ِليَذَ َر الْكَذِبَ عَلَى
ف أ ََّنهُ َل ْ
ت َأ ْن لَا ،فَ َق ْد أَعْ ِر ُ
وَسَأَلْتُكَ :هَلْ كُنْ ُتمْ تَتَّهِمُو َنهُ بِالْكَذِبِ قَبْ َل َأ ْن َيقُولَ مَا قَالَ؟ فَ َذكَرْ َ
ف النَّاسِ اتَّبَعُو ُه أَمْ ضُ َعفَاؤُ ُهمْ؟
اللهِ ،وَسَأَلْتُكَ :أَشْرَا ُ
ب عَلَى َّ
س وَ َيكْذِ َ
النَّا ِ
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ك أَمْرُ
م يَزِيدُونََ ،وكَذَلِ َ
ت أَنَّ ُه ْ
م أَتْبَا ُع الرُّسُلِ ،وَسَأَلْتُكَ :أَيَزِيدُو َن أَ ْم َي ْنقُصُونَ؟ فَ َذكَرْ َ
ت أَنَّ ضُ َعفَاءَ ُهمْ اتَّبَعُوهُ؛ وَ ُه ْ
فَ َذكَرْ َ
ني
ك الْإِميَا ُن حِ َ
ت َأ ْن لَاَ ،وكَذَلِ َ
َد أَ َح ٌد سَ ْخطَ ًة ِلدِي ِن ِه بَ ْع َد َأ ْن َيدْخُ َل فِيهِ؟ فَ َذكَرْ َ
ا ْل ِإميَا ِن حَتَّى يَتِمَّ ،وَسَأَلْتُكَ :أَيَرْت ُّ
ك الرُّسُ ُل لَا تَ ْغدِرُ ،وَسَأَلْتُكَ :بِمَا يَأْمُ ُر ُكمْ؟ فَ َذكَرْتَ
ت َأ ْن لَاَ ،وكَذَلِ َ
ط بَشَاشَ ُت ُه ا ْلقُلُوبَ ،وَسَأَلْتُكَ :هَ ْل يَغْ ِدرُ؟ فَ َذكَرْ َ
تُخَا ِل ُ
م َأنْ تَعْ ُبدُوا اللَّ َه وَلَا تُشْ ِركُوا ِب ِه َش ْيئًا ،وَ َينْهَا ُكمْ عَ ْن عِبَادَ ِة الْأَوْثَانِ ،وَيَأْمُرُ ُكمْ بِالصَّلَاةِ ،وَالصِّدْقِ،
أ ََّن ُه يَأْمُ ُر ُك ْ
ُن أ ََّنهُ ِمنْ ُكمْ،
م َأكُ ْن َأظ ُّ
م أَنَّ ُه خَارِجٌ ،لَ ْ
ت أَعَْل ُ
ك مَ ْوضِ َع َقدَمَيَّ هَا َت ْينِ ،وَ َقدْ كُ ْن ُ
فَ ،ف ِإنْ كَا َن مَا َتقُو ُل حَقًّا فَ َسيَمْلِ ُ
وَالْ َعفَا ِ
الل ِه -صَلَّى
ب رَسُو ِل َّ
ُم دَعَا بِكِتَا ِ
ت لِقَاءَهُ ،وَلَوْ كُ ْنتُ عِ ْندَ ُه لَغَسَ ْلتُ َعنْ قَدَمِهِ ،ث َّ
ص إِ َل ْيهِ لَتَجَشَّ ْم ُ
م أَنِّي أَخْلُ ُ
فَلَ ْو أَنِّي أَعَْل ُ
الل ِه الرَّحْ َمنِ
م َّ
م بُصْرَىَ ،ف َدفَ َعهُ إِلَى هِ َرقْ َل َفقَرَأَهُ؛ َفإِذَا فِيهِ« :بِ ْس ِ
ث ِب ِه دِ ْحيَ ُة إِلَى َعظِي ِ
الل ُه عَلَ ْي ِه وَسََّلمَ -الَّذِي بَ َع َ
َّ
م الرُّومِ ،سَلَا ٌم عَلَى َمنْ اتَّبَ َع الْهُدَى ،أَمَّا بَ ْعدَُ :فإِنِّي أَدْعُوكَ
اللهِ َورَسُو ِل ِه إِلَى هِ َرقْ َل َعظِي ِ
َم ٍد عَ ْب ِد َّ
الرَّحِيمِِ ،م ْن مُح َّ
م الْ َأرِيسِيِّنيَ» َو ﱽﱛ
ك إِ ْث َ
ت َفإِنَّ عََليْ َ
الل ُه َأجْرَكَ مَرَّ َتيْنَِ ،ف ِإنْ تَوَلَّ ْي َ
ك َّ
م يُؤْتِ َ
ِبدِعَايَ ِة ا ْلإِسْلَامِ ،أَسْلِمْ تَسَْل ْ
ﱜ ﱝﱞ ﱟﱠﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥﱦ ﱧﱨﱩ ﱪﱫ ﱬﱭ
ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺﱼ آل عمران.٦٤ :

الشرح:
أقول :هذا اْلديث رشح ُه يطول؛ ألن كل مجلة حتتها اَلعاّن الكثرية ،ولكن نقترص عىل
بعضها ،وإن طالت بنا وبكم اْلياة ستستمعون إىل أوسع يف كتاب التفسري من هذا الصحيح ،ويف
سورة آل عمران خاصة.
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من فوائد هذا احلديث:
❖ الفائدة األوىل:
أن أهل الاهلية يستعيبون الكذب ويمقتونه؛ وهلذا قال أبو سفيان بعد ما حده ث هذا
ِ ِ
ِ
يها مش ْي ًئا مغ ْ ُري مه ِذ ِه ا ْلكملِ مم ِة» يعنى قوله « :مون ْمح ُن ِمنْ ُه ِيف ُمده ٍة مال
اْلديث « :مو ممل ْ ُمتْكنِّي كملِ مم ٌة ُأ ْدخ ُل ف م
ِ ِ
يها».
نمدْ ِري مما ُه مو مفاع ٌل ف م
❖ الفائدة الثانية:
اتفاق رشائع األنبياء عىل األصول من الدِّ ين؛ أصول الدِّ ين ،وهذا ُمتقرر عند أهل الكتاب؛
وهلذا قال هرقل ما قالَ ،لا أخذ ُيفنِّدُ أسئلته أليب سفيان وجوابه عنها قال « :مف مذك ْمر مت مأ هن ُه مي ْأ ُم ُرك ُْم مأ ْن
ُرشكُوا بِ ِه مشي ًئا ،وينْهاكُم معن ِعباد ِة ْاألمو مث ِ
مت ْع ُبدُ وا اَّللم مو مال ت ْ ِ
ان» إىل آخر ما قال.
ْ
ْ مم م ْ ْ م م
❖ الفائدة الثالثة:
عموم دعوة النبي -صىل اَّلل عليه وسلم-؛ عموم رسالته ،وأهنا ليست خاصة بأهل الزيرة
من قريش ومن دان دينها ،وهذا يظهر من صنيعه -صىل اَّلل عليه وسلم :-بعث الرسائل إىل ملوك
و ُعظامء األقطار ،وقد سمعتم نص رسالته -صىل اَّلل عليه وسلم -إىل هرقل عظيم الروم.
هذا ما أردنا التنبيه إليه من رشح هذا اْلديث العظيم ،وهبذا ينتهي عىل ما أظن كتاب
الوحي ،اْلديث األخري.
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املنت:
قال -رمحه اهلل تعاىل:-
ت الْ َأصْوَاتُ ،وَأُخْ ِرجْنَا،
قَا َل َأبُوُ−سفْيَانَ :فَلَمَّا قَالَ مَا قَالََ ،وفَ َرغَ ِمنْ قِرَاءَ ِة الْكِتَابِ ،كَثُرَ ِع ْندَ ُه الصَّخَبُ ،وَارْ َتفَ َع ْ
ت مُو ِقنًا أ ََّن ُه سَ َيظْهَرُ
صفَ ِر ،فَمَا زِلْ ُ
ك َبنِي الْ َأ ْ
ني أُخْ ِر ْجنَا :لَ َق ْد أَمِ َر أَمْ ُر ا ْب ِن أَبِي كَبْشَةَ؛ إ َِّن ُه يَخَا ُفهُ مَلِ ُ
ت ِل َأصْحَابِي حِ َ
َفقُ ْل ُ

−

ب إِيِليَا َء وَهِ َرقْلَ سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشّا ِم(-هم بال ُعرف
الل ُه عَلَيَّ الْإِسْلَامَ ،وَكَا َن ا ْب ُن النَّاظُو ِر صَا ِح ُ
حَتَّى َأدْخَ َل َّ

اْلديث −
ض َبطَا ِرقَ ِتهِ :قَدْ
ث أَنَّ هِ َرقْ َل حِنيَ َقدِ َم إِيِليَا َء َأصْبَ َح يَوْمًا خَبِيثَ النَّ ْفسَِ ،فقَا َل بَعْ ُ
َد ُ
يقولُ :أسقف) -يُح ِّ
الليْلَةَ
ني سَأَلُوهُ :إِنِّي رَأَ ْيتُ َّ
م حِ َ
اسْ َتنْكَرْنَا هَ ْيئَتَكَ ،قَا َل ا ْب ُن النَّاظُورَِ :وكَانَ هِ َرقْ ُل هزَّا ًء َينْظُ ُر فِي النُّجُومَِ ،فقَا َل لَ ُه ْ

س يَخْتَ ِت ُن إِلَّا ا ْليَهُودُ ،فَلَا يُهِمَّنَّكَ
ك الْخِتَانِ َقدْ ظَهَرَ ،فَمَ ْن يَخْتَ ِتنُ ِمنْ هَذِ ِه الْأُمَّةِ؟ قَالُواَ :ليْ َ
ِ−ي النُّجُومِ مَلِ َ
تف
ني َنظَرْ ُ
ِح َ

م عَلَى أَمْرِ ِهمْ ،أُتِيَ هِ َرقْ ُل بِ َرجُ ٍل َأرْسَ َل ِبهِ
م ِم ْن ا ْليَهُودِ ،فَ َب ْينَمَا هُ ْ
ك َف َيقْتُلُوا َم ْن فِي ِه ْ
ب إِلَى َمدَا ِينِ مُلْكِ َ
شَأْنُ ُهمْ ،وَاكْتُ ْ
اللهُ عََليْ ِه وَسََّلمَ ،-فَلَمَّا ا ْستَخْبَرَهُ هِ َرقْ ُل قَالَ :اذْهَبُوا فَا ْنظُرُوا أَمُخْتَ ِتنٌ
الل ِه -صَلَّى َّ
ك غَسَّا َن يُخْبِ ُر عَ ْن خَبَرِ رَسُو ِل َّ
مَلِ ُ
م يَخْتَ ِتنُونَ ،فَقَالَ هِ َرقْلُ :هَذَا مُلْكُ هَذِ ِه الْأُمَّةِ
ب َفقَالَُ :ه ْ
هُ َو أَ ْم لَا؟ فَ َنظَرُوا إِ َليْ ِه فَحَدَّثُو ُه أ ََّن ُه مُخْتَتِنٌ ،وَسَأَ َلهُ َع ْن الْعَرَ ِ
م يَرِ ْم حِمْصَ
َقدْ ظَ َهرَ ،ثُمَّ كَ َتبَ هِ َرقْ ُل إِلَى صَا ِحبٍ َل ُه بِرُو ِميَةََ ،وكَا َن نَظِريَ ُه فِي الْعِ ْلمِ ،وَسَارَ هِرَقْ ُل إِلَى حِمْصَ ،فََل ْ
اللهُ عََل ْيهِ وَسََّلمَ -وَأ ََّن ُه نَبِيٌّ ،فَأَ ِذنَ هِ َرقْلُ
ِي -صَلَّى َّ
حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِ ِب ِه يُوَافِقُ رَ ْأيَ هِ َرقْ َل عَلَى خُرُو ِج النَّب ِّ
م فِي ا ْلفَلَاحِ
ُم أَمَ َر بِأَبْوَابِهَا فَغُِّل َقتْ ،ثُمَّ اطَّلَ َع َفقَالَ :يَا مَعْشَ َر الرُّومِ ،هَ ْل لَ ُك ْ
لِ ُعظَمَا ِء الرُّو ِم فِي دَسْكَرَ ٍة لَهُ بِحِمْصَ ،ث َّ
ب فَ َوجَدُوهَا َقدْ غُِّلقَتْ ،فَلَمَّا
ش إِلَى الْأَبْوَا ِ
م فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ؟ فَحَاصُوا َحيْصَ َة حُمُ ِر الْوَحْ ِ
ت مُلْكُ ُك ْ
وَالرُّ ْش ِد ،وََأ ْن يَثْ ُب َ
ت َمقَالَتِي آ ِنفًا أَخْتَبِ ُر بِهَا ِشدَّتَ ُكمْ عَلَى
م عَلَيَّ ،وَقَالَ :إِنِّي قُلْ ُ
رَأَى هِ َرقْ ُل َنفْرَتَهُمْ ،وَأَ ِيسَ ِم ْن الْإِميَانِ ،قَالَ :رُدُّوهُ ْ
ك آخِرَ شَ ْأنِ هِ َرقْلَ .رَوَاهُ صَالِ ُح ْب ُن كَيْسَانَ ،وَيُو ُنسُ ،وَمَعْمَرٌ عَنْ
دِينِ ُكمَْ ،فقَدْ رَأَ ْيتُ ،فَسَ َجدُوا َل ُه وَ َرضُوا َعنْهُ ،فَكَا َن ذَلِ َ
الزُّهْرِيِّ.

الشرح:
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هذا السياق األخري فيه فوائد ،منها:


الفائدة األوىل:

مقبول ما محت هم مله الرجل وقت كُفره بعد إسالمه ،وإيضاح ذلكم :أن أبا سفيان -ريض اَّلل
حتمل هذه القصة و مع مقلها يوم كان مرشكًا ،فقبلها اَلسلمون منه بعد إسالمهَ ،لا حده ث هبا بعد
عنه -ه
إسالمه قبلوها منه؛ هذه قاعدة عند أهل العلم ،فمن حتمل شي ًئا من اخلرب يف كفره ،فإنه ال ُيقبل منه
إال بعد إسالمه ،فال تُقبل رواية الكافر يف األمور الرشعية.


الفائدة الثانية:

حس بظهور أمر النبي -صىل اَّلل عليه وسلم ،-وجعل هذا يف نفسه َلا سمع
أن أبا سفيان مأ ه
من هرقل ما سمع ،ورأى ما رأى ،أيقن أنه سيظهر -صىل اَّلل عليه وسلم ،-وأنه سيغلب؛ ألنه
رسول اَّلل ،جاء بدين اْلق من عند اَّلل ،فأدخل اَّلل بعد ذلك اإلسالم عىل أبا سفيان -ريض اَّلل
عنه -فأسلم وحسن إسالمه.


الفائدة الثالثة:

ٍ
أن هرقل ه
حممد -صىل اَّلل عليه وسلم ،-ورغب يف ذلك؛
ضل عن علم ،فهو يعلم ظهور
ص إِ مل ْي ِه ملت ممج هش ْم ُت لِ مقا مء ُه ،مو مل ْو ُكن ُْت ِعنْدم ُه مل مغ مس ْل ُت مع ْن مقدم ِم ِه» ،وقال:
ألنه قال « :مف مل ْو مأ ِّّن مأ ْع مل ُم مأ ِّّن مأ ْخ ُل ُ
ول مح ًّقا مف مس مي ْملِ ُك مم ْو ِض مع مقدم مم هي مهات ْ ِ
مي» ،أقول :هرقل أض هله اَّلل عىل علم ،هرقل ه
مان مما مت ُق ُ
« مفإِ ْن ك م
ضل
عىل علم ،كيف ذلك؟
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ً
أوال :أنه علم ظهور حممد -صىل اَّلل عليه وسلم ،-وعلم أنه س ُيبعث؛ ألنه كتايب ،وهذا
مان مما مت ُق ُ
ُمتقرر ،وهلذا سمعتم منه عبارات « :مفإِ ْن ك م
ص إِ مل ْي ِه
ول مح ًّقا» إىل آخره « مف مل ْو مأ ِّّن مأ ْع مل ُم مأ ِّّن مأ ْخ ُل ُ
ملت ممج هش ْم ُت لِ مقا مء ُه ،مو مل ْو ُكن ُْت ِعنْدم ُه مل مغ مس ْل ُت مع ْن مقدم ِم ِه» لكن حب الرئاسة أعامه ،وهذا قدر اَّلل ،فهرقل
قادر ِح ًّسا ،لكن ألنه ليس ً
أهال خذله اَّلل -عز وجل ،-غل مبت
عامل رش ًعا ،مؤهل
ً
رشعا ،وكذلك ٌ
عليه اإلرادة الكونية القدرية :أنه ال يؤمن؛ ألن هذا سبق يف علم اَّلل أنه لن يؤمن.
وهبذا انتهى كتاب الوحي.
سؤال :إيش عالقة اْلديث ،أحسن اَّلل إليك؟
عالقة اْلديث هبذا الباب؟ لعلها اآلية؛ فآية آل عمران فيها :أمر النبي -صىل اَّلل عليه
يدعو أهل الكتاب.
وسلم -أن
م

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
miraath.net
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للشيخ عبيد بن عبد اهلل اجلابري

شرح صـحيـح البخاري

وجزاكم هللا خريا.
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