
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 والدلٌل من السنة ... إلى قوله : أتاكم ٌعلمكم دٌنكم . : قال رحمه هللا

قوله والدلٌل من السنة ٌعنً على مراتب الدٌن الثالثة االسالم االٌمان االحسان لما 

ذكر االدلة على مراتب الدٌن الثالثة االسالم االٌمان االحسان من القران اعقبه بعد 

ذلك بذكر دلٌل واحد شامل لجمٌع المراتب الثالثة وهذا من حسن تصنٌف المصنف 

م النافع حٌث ٌكثر من ذكر االدلة حتى ٌكون المستمع رحمه هللا لهذا المؤلف العظٌ

على قناعة تامة بعقٌدتهم فلٌقل أمامك الكتاب والسنة تمسك بهما وسر على ما فٌهما 

واعتقد بما جاء فٌهما لذلك قال والدلٌل من السنة حدٌث جبرائٌل المشهور ٌسمى 

رائٌل ٌعنً حدٌث جبرائٌل وٌسمى جبرٌل وهً لغة عبرٌة معناها عبد هللا حدٌث جب

قال بٌنما نحن جلوس عند النبً صلى هللا هللا علٌه وسلم عمر فً قصة جبرائٌل 

ٌعنً عمر بن الخطاب ٌحكً هذه القصة التً وقعت ألنها وقعت غرابتها فً امرٌن 

االمر االول فً كٌفٌة حدوثها واالمر الثانً غرابتها فً شمولها فاتت باصول هذا 

ٌة ما كان فٌها ملك ٌتصور فً صورة بشر وتتغٌر احواله الدٌن فغرابتها من ناح

تماما لٌس علٌه وعثاء السفر وال غبار وال دنس ثم ٌاتً ٌسال عن اصول الدٌن 

وٌتعجب من ذلك الجواب لذلك قال بٌنما نحن جلوس عند النبً ملسو هيلع هللا ىلص هذا ٌدل على 

 ٌنتفعون بعلمه وفً لفظ بٌنما كان فضل الصحابة حٌث كانوا مالزمٌن للنبً ملسو هيلع هللا ىلص

النبً ملسو هيلع هللا ىلص بارزاً للصحابة هذا ٌساله وهذا ٌقضً حاجته وهذا ٌستمع لما ٌقول وهذا 

ٌنظر لعبادته وهكذا قال بٌنما نحن جلوس عند النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهذا ٌدل اٌضا على انه 

اس للتعلٌم واالرشاد واالفتاء وهكذا ال ٌكون ٌنبغً للداعٌة وطالب العلم ان ٌجلس للن

مترهبنا فً بٌته او فً عمله ونحو ذك وانما ٌجلس للناس وٌعلمهم بما عنده من علم 

ولقول النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً صحٌح البخاري بلغوا عنً ولو آٌة قال بٌنما نحن جلوس عند 

بٌنما نحن جلوس ٌعنً نجلس كثٌر لكن فً النبً ملسو هيلع هللا ىلص هذا ٌدل على كثرة الجلوس 

احدى مرات الجلوس طلع الٌنا رجل ٌعنً اتى اقبل علٌنا رجل شدٌد بٌاض الثٌاب 

ثٌابه بٌضاء ما علٌها  دنس السفر شدٌد شدٌد سواد الشعر شدٌد بٌاض الثٌاب ٌعنً 



 الشعر ٌعنً ما على شعره غبار ومع ذلك اذ طلع علٌنا هذا الرجل وال ٌعرفه منا

احد ولٌس علٌه اثر السفر فتعجب الصحابة ألمرٌن االمر االول اننا ما نعرفه لٌس 

بمقٌم عندنا ومع ٌقٌننا بانه لٌس مقٌم عندنا فتخٌلنا انه مسافر ومع ذلك ما علٌه اثر 

السفر كٌف ٌكون ذلك فتعجب الصحابة رضً هللا عنهم من حاله قال ال ٌرى علٌه 

ٌعنً قالوا مسافر ال ما علٌه ال ٌرى علٌه اثر السفر اثر السفر وال ٌعرفه منا احد 

اثر السفر مقٌم فً المدٌنة ال لٌس مقٌم ما نعرفه وال ٌعرفه منا احد فجلس هذا 

الرجل الغرٌب جلسة المتأدب المتعلم قال فجلس الى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فاسند ركبتٌه الى 

نبً ملسو هيلع هللا ىلص واسند ركبتٌه الى ركبتٌه ٌعنً جلس امام الركبتٌه ووضع كفٌه على فخذٌه 

مثل جلسة التشهد جلس جلسة المتعلم رجل غرٌب ومع ذلك متعلم متأدب وفٌه دلٌل 

بالنسبة للثٌاب انه ٌنبغً لمن ٌرٌد ان ٌقابل اهل العلم والفضل ان ٌتزٌن فً لباسه 

 قابله بثٌاب حسنة وشعره فهذا الرجل الذي هو جبرٌل لما اراد ان ٌقابل النبً ملسو هيلع هللا ىلص

حسن وهكذا االنسان ٌتنظف وٌتجمل اذا اراد ان ٌقابل اهل الفضل وٌدل اٌضا على 

التأدب مع اهل الفضل فهو جالس امام النبً ملسو هيلع هللا ىلص جلسة المتأدب فً عدة امور االمر 

عن االسالم االمر قال اخبرنً  االول لم ٌرفع صوته على النبً ملسو هيلع هللا ىلص وانما بكل ادب

هل العلم تشهد وهذه غاٌة االدب والتعظٌم ألالثانً جلسة التأدب حٌث جلس جلسة ال

والفضل االمر الثالث وضع ٌدٌه على فخذ النبً ملسو هيلع هللا ىلص مبالغة فً االنصات واالدب 

من ٌعلمه واخذ العلم والتلطف مع من ٌعلم وهكذا ٌنبغً لطالب العلم ان ٌكون مع 

ٌجلس امام من ٌرٌد ان ٌساله قال فجلس الى النبً ملسو هيلع هللا ىلص امامه وهذا من االدب المتعلم 

تً ٌساله من الجانب امامه ٌجلس اذا كان جالس وٌساله ما حكم كذا كذا وهكذا ما ٌأ

اإلسالم ٌعنً علمنً االسالم ما هو االسالم هذا الرجل متأدب فقال اخبرنً عن 

ٌسال عن احكام عظٌمة وال ٌعرف هذا الرجل لذلك تعجب الصحابة من هذا عظٌم و

الموقف من الرجل ومن هذه األسئلة من الحدث حال الحدث صفة الحدث ومما ٌتكلم 

به فتعجب الصحابة من ذلك حتى قال النبً ملسو هيلع هللا ىلص اتدري من هذا ٌا عمر الصحابة فً 

ل اخبرنً عن االسالم قال االسالم ان تشهد جلل وخطب مع هذا الحدث الكبٌر فقا

أال إله إال هللا وان دمحما رسول هللا وتقٌم الصالة وتؤتً الزكاة وتصوم رمضان وتحج 



البٌت ان استطعت الٌه سبٌال هذا رجل ٌسال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ما هو االسالم ٌعنً اخبرنً 

م فال ٌكون الشخ  مسلماً اال اذا عن مراتب الدٌن كأنه ٌقول المرتبة األولى اإلسال

ادى هذه االركان فال ٌتم اسالم عبد اال اذا اتى بهذه االركان الخمس اذا اختل شًء 

منها لم ٌتم له اسالمه وهذه اصل الدٌن وسبق لكم بٌان هذه االركان قال صدقت 

دقت ٌعنً كانه هو رجل ما احد ٌعرفه وٌسال هذا السؤال العظٌم فٌقول للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ص

من قبل فعجب الصحابة من هذا أي الفعل ٌساله وٌصدقه كان ٌعرف هذا الجواب 

ٌقول ما اسم هذا ٌقول حسن فٌقول صدقت ٌعنً كان عنده خبر ما اسم هذه السٌارة 

كذا صدقت فكان عنده خبر وهكذا ما اسم زوجة فالن اسمها فاطمة صدقت فمعناه 

وٌصدقه صحٌح ٌعنً كان عنده خبر قال فاخبرنً  عنده خبر فعجب الصحابة ٌساله

عن االٌمان ٌعنً ما هً اركان االٌمان قال ان تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله 

والٌوم االخر وتؤمن بالقدر خٌره وشره وسبق لكم تفصٌل ذلك تؤمن باهلل هذا قوله 

وال ٌتم دخول  تؤمن باهلل اصل االركان سواء اركان االٌمان او االسالم او االحسان

شخ  فً هذا الدٌن اال بهذه الكلمة االٌمان باهلل وهذه اصل االصول االٌمان باهلل 

ٌتفرع علٌها جمٌع الفروع قال فاخبرنً عن االحسان قال ان تعبد هللا كانك تراه فان 

لم تكن تراه فانه ٌراك قال ان تعبد هللا كانك تراه هذه المرتبة االولى من مراتب 

لمصنف رحمه هللا ساق دلٌلٌن على مرتبة االحسان السابقة وتوكل على االحسان وا

العزٌز الرحٌم الذي ٌراك حٌن تقوم وتقلبك فً الساجدٌن وقوله وما تكون فً شأن 

والمرتبة االولى لم ٌات لها دلٌل من الكتاب وانما اتى من السنة قال ان تعبد هللا 

اذا لم تكن تراه انت فاستشعر واستحضر كانك تراه فان لم تكن تراه فانه ٌراك ٌعنً 

ان هللا سبحانه ٌراك قال فاخبرنً عن الساعة ما المسؤول منها باعلم من السائل 

ٌعنً ما المسؤول ٌعنً الرسول ٌقول انا المسؤول وانت السائل قال ما المسؤول 

اللً هو انا باعلم من السائل ٌعنً انت ما تعرف الجواب وانا اٌضا ما اعرف 

ٌعنً انا وانت فً الجهل بها سواء ال نعرفها قال اخبرنً متى الساعة ما اب الجو

ٌا دمحم من السائل ٌا جبرٌل فال انا وال انت ٌعرف الساعة فدل المسؤول اللً هو انا 

على ان امر الساعة محجوب حتى عن المالئكة فهذا خٌر المالئكة وهذا خٌر الرسل 



نه ال ٌجلٌها لوقتها اال هو ثقلت فً السماوات كالهما ال ٌعرف متى الساعة قال سبحا

واالرض ال تاتٌكم اال بغتة ٌسألونك عن الساعة اٌان مرساها قل انما علمها عند 

ربً فعلم الساعة ال ٌعرفها اال هللا سبحانه حتى لم ٌطلعها على المالئكة قال 

د الساعة فاخبرنً عن اماراتها هذا من فضل هللا عز وجل انه لما اخفى على العبا

جعل لهم عالمات لٌستعدوا المر الساعة قال ان تلد االمة ربتها تلد االمة ربتها ٌعنً 

تلد العبدة سٌدتها ٌعنً ٌكثرون السراري بكثرة وذكر ابن حجر فً الفتح اقوال 

كثٌرة مراد هذه االحوال ٌعنً مراد هذه االقوال تغٌر احوال الدنٌا ٌعنً كما فً 

االمر الى غٌر اهله فانتظر الساعة اذا رأٌت االمور مختلفة  الحدٌث االخر اذا وسد

السافل ٌتولى على العالً والفقٌر ٌتولى امور الغنً وهكذا فهذا من امارات الساعة 

ٌعنً تغٌر وانعكاس االحوال قال اخبرنً عن الساعة قال ان تلد االمة ربتها قال هذا 

اة ٌعنً ما علٌهم نعال ان ترى من اشراط الساعة ومن اشراط الساعة ان ترى الحف

الحفاة العراة ما علٌهم الثٌاب الجمٌلة او ممزقة رعاء الشاة ٌعنً رعاة الشاه وذكر 

رعً الشٌاه فً ان افقر الناس هم اهل الشٌاه افقر من اهل البقر وافقر من اهل االبل 

الفقر حالهم  هم اقل الناس حاال ان ترى من هذافرعاء الشاه هم اقل الناس احوال 

والذلة ٌتطاولون فً البنٌان كل واحد ٌقول انا بنٌانً وعمارتً اطول من عمارتك 

وعمارتً اجمل من عمارتك وعنده الغنم او كان راعً الغنم وهذا من امارات 

الساعة وهذه االمارة ال شك انها ظهرت فكم من راعً الغنم ٌملك عمارات شاهقة 

اطول من عمارتك اطول من عمارة هذا  بل ٌتنافسون بالبنٌان ٌقول انا عمارتً

الرجل وهكذا ان ترى العالة رعاء الشاة انتهى االن امارات الساعة فلما انتهى هذا 

الحدٌث والحوار بٌن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وبٌن جبرٌل علٌه السالم قال فمضى ٌعنً ذهب هذا 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص للصحابة الرجل فلبثنا ٌعنً جلسنا طوٌال متعجبٌن من هذه الحال فقال 

اتدرون من السائل وهذا ٌدل على ان النبً ملسو هيلع هللا ىلص رفٌق مشفق على امته ال ٌجعلهم فً 

حٌرة وال تردد وال اشكال ٌخبرهم بكل شًء وهذا ٌدل على ان دٌن االسالم دٌن 

ن هذا الوضوح ما فٌه غموض وال اسرار ٌأتً ٌسأل عالنٌة ثم ٌذهب ٌخبرهم م

فالنبً ملسو هيلع هللا ىلص أخبرهم قال هذا جبرٌل أتاكم ٌعلمكم امر دٌنكم اتاكم بامر هللا ٌعلمكم امر 



دٌنكم ٌعنً اصول الدٌن اسالم اٌمان احسان وٌدخل فً ذلك اشراط الساعة اتاكم 

ٌعلمكم امر دٌنكم وهذا الحدٌث اصل من اصول الدٌن قال اهل العلم من اعتقد بما 

دخل الجنة اسالم اٌمان احسان وقصة جبرٌل هذه فً تمثله برجل قد ٌستدل  جاء فٌه

بها بعض الناس على جواز تمثٌل الشخ  لشخصٌة رجل اخر مثل رجل ٌقول انا 

فالن بشخصٌة رجل اخر وٌستدل بهذا الحدٌث نقول ال مثل شخ  ٌخرج ٌقول انا 

ما هذا نوع من الكذب الفضٌل بن عٌاض ماذا تقول ٌا ابن المسٌب فٌتحاورون بٌنه

فلو قال هذا الحدٌث فٌه تمثٌل جبرٌل تمثل فً صورة رجل نقول هذا هللا عز وجل 

هو الذي غٌر صورته الى صورة رجل لحكمة عظٌمة اما انت فلم ٌغٌرك هللا ولم 

ٌأمرك بهذا التغٌر بل هو من انواع الكذب تقول انا الفضٌل مثال او الحسن البصري 

ري مٌت والفضٌل مٌت لست انت الفضل وال الحسن وانما هو كذب الحسن البص

انت فالن فال ٌجوز اذا ان ٌتمثل شخ  بشخصٌة غٌره وانما ٌقول قال الحسن 

البصري وقال الفضٌل وهكذا ما ٌقول انا الفضٌل وهكذا ما ٌقول انا الفضٌل وٌقول 

مرتبة من  كذا وٌتحاور مع رجل اخر فتبٌن مما سبق ان المصنف لما ذكر دلٌال لكل

مراتب الدٌن من القران اعقب ذلك بدلٌل واحد شامل لجمٌع مراتب الدٌن وهللا اعلم 

. 


