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ٌٌبَابٌ 

 َخْلِقهٌٌَِعلَىٌبِاللٌٌِيُْستَْشفَعٌٌَُلٌ

اَل ا ِ  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َأْعَرابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ »َقاَل:  َعْن ُجبَيْرِ بِْن ُمطِْعٍم    َيا َرسُُُُُ َقاَل:  ، َف

ِفُ  بِا ِ  َْاُُُْ ا َنُُُِْ َِ لَنَا َربََّإ، َفنِنَّ َُُُِْْ ُنِهَكِت األَْنُفُس، َوَجاَع الِعيَاُل، َوَهَلَكِت األَْمَااُل؛ َفاسُُُْ

َِ     ُسبَْحاَن ا ِ ُسبَْحاَن ا ِ : ملسو هيلع هللا ىلصَعَليَْإ، َوبَِإ َعَلى ا ِ، َفَقاَل النَّبِيُّ  َّْى ُعر ََِ بُِّح َح َفَما َزاَل ُي

َحابِِ،، ُممَّ َقاَل:   َأْعمَُم ِمْن َذلَِإ، إِنَُّ، إ ؟ إِنَّ أَُُ َْن ا ِ َوْيَحإ  َأَتْدِري َما ا ُ َذلَِإ فِي َوُجاِه َأصُُْ

َْْاَفُ  بِا ِ  ِْ  َد.َوَذَكَر الَحِديَث. َرَواُه َأبُا َداوُ «  َعَلى َأَحٍد. . .ََل ُي

الشَّْرُح:
(1)

  

أي: من الوعيد يف ( بَابٌ ) (َلٌيُْستَْشفَُعٌبِاللٌَِعلَىٌَخْلِقهٌِ بَابٌ ) ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحيِم، قَاَل َرِْحَُه هللا:
َعلَىٌ) ( يعين: طلُب شفاعِة هللا، واملراد ابلشفاعة: طلب اخلري للغري، قال:َلٌيُْستَْشفَُعٌبِاللٌِ) ذلك والنهي عنه،

ي: طلب العبد من هللا وهو الكبري أن يشفع عند أحٍد من خلقه؛ ليليَب طلَب العبد اآلخر، وهذا أمٌر حمّرم؛ أ( َخْلِقهٌِ
نّو، فاهلل  ألن هللا  شأنه عظيم، وهو كبري، وطلب استشفاِع هللِا على خلقه: إنزاٌل من مكانة هللا العظيمة إىل الدُّ
  ق املخلوقني: ، مثال ذلك يف ح- سبحانه –هو الذي أيمر وينهى ال ُيستشفع به على أحٍد من خلقه، وإمنا هللا

لو ذهب أحد الطالب إىل مدير اجلامعة، وقالوا له: اشفع لنا عند املعّلم يشرح جيًدا وال يغيب، فهل مدير اجلامعة 
 !معة؟اأو إذا مل يشرح يبعده عن اجل !يقول: لو مسحت اي معلم اشرح جيًدا وال تغيب؟ !أيمر املعلم أو يشفع؟

بَيْرِ بِْن َعْن جُ ) : ال يُقال اي رب نطلب منك أن تكون واسطة بيننا وبني العبد الضعيف، قال:فكذلك الرب 

َوَجاَع ) يعين: ضعفت،( ، َفَقاَل: َيا َرُساَل ا ِ  ُنِهَكِت األَْنُفُس ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َأْعَرابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ »َقاَل:  ُمطِْعٍم 

اء: فامل ﴾مي زي ري ٰى ين ىن﴿ لقلة املاء؛ ألن ابملاء حياة الناس، كما قال سبحانه:( يعين: الِعيَاُل 
مادة ُمستعَذبة ال لون هلا وال ريح، ُيسَتمَتع بشرهبا، وأحياًًن جيعلها هللا عز وجل عذااًب، كما أغرق فرعون به وسبأ 

َِ لَنَا َربََّإ ) األنعام،يعين: الشياه وحنو ذلك من هبيمة ( َوَهَلَكِت األَْمَااُل ) وقوم نوح، قال: ِْ يعين:  (َفاْسَْ
اطلب من هللا أن يسقَينا املطر، وهذا مشروع: أن يطلب الشخص من رجٍل صاحل أن يدعَو لِعموم الناس، كما 
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َْْاِفُ  بِ ) العباس أن يدعَو هلم نزول الغيث، وقولُه:ملسو هيلع هللا ىلص طلب عمر بن اخلطاب من عم النيب  ِْ ا َن ( ا ِ َعَليَْإ َفنِنَّ

وهللا عز  ربك لنا، هي الكلمة احملذورة، وال جتوز، أي: نطلب من هللا أن يشفع لنا عندك اي حممد أنك تدعو هذه
 رت يب ىب نب مب زب رب﴿ ليفعل كذا وإمنّا أيمره، قال سبحانه:ملسو هيلع هللا ىلص : ال َيشفع عند النيب وجل 

 أي: نستشفعك( َوبَِإ َعَلى ا ِ ) ، وقولُه:[67]سورة املائدة:﴾ مث زث رث يت ىت نت زتمت
حًيا، يعين: قالوا له: اي رسول هللا أنت حي، ولك مكانة عند هللا، ملسو هيلع هللا ىلص عند هللا، وهذا ال أبس به، إذا كان النيب 

يعين: (  َن ا ِ   ُسبَْحاُسبَْحاَن ا ِ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النَّبِيُّ ) ونطلب منك أن هللا يُ ْنزِل علينا الغيث، وهذا ال أبس به،

بُِّح )أُنَ زُِّه هللا عن كل عيب ونقص، فهذا نقٌص يف حِق جناِب هللا،  َِ بيح، وهذا يدل يعين: كرر التس( َفَما َزاَل ُي

ع اإلنسان أو رأى أمرًا منكرًا،  ي: َعَرفوا أ( َحَّْى ُعر ََِ َذلَِإ فِي َوُجاهِ َأْصَحابِ،ِ )على أن التسبيح ُيشرع إذا مسَِ
   .أهنا كلمٌة منكرة

هذا استفهام للتعظيم، يعين: هل تعرف ( إ ؟َأَتْدِري َما ا ُ ) أي: ما ابُلك؟ أو: ويلك!( َوْيَحإ ُممَّ َقاَل: )

ُ، ََل يُ إِنَّ َأ َْن ا ِ ) أن اَّللَّ كبري؟ وال يشفُع عند أحٍد من خلقه وإمّنا أيمُرهم وينهاُهم؟ َْْاَفُ   َأْعمَُم ِمْن َذلَِإ، إِنَّ ِْ

 (دَ َوَذَكَر الَحِديَث. َرَواُه َأبُا َداوُ ) ال من املالئكة وال من األنبياء وال غريهم، قال:( «. . .َعَلى َأَحدٍ  بِا ِ 
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