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َماِء »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللِ  َوَعِن الَعبَّاِس بِْن َعبِْد الُمطَِّلِب  َهْل َتْدُروَن َكْم بَيَْن السَّ

 بَيْنَُهَما َمِسيَرُة َخْمِس ِمئَِة َسنٍَة. َوَرُسولُُ  َعْعَلْمق َقاَل: ُقْلنَا: اَّللُ َواألْرِض؟ 

 َوِمْن ُكلِّ َسَماٍء إِلَى َسَماٍء َمِسيَرُة َخْمِس ِمئَِة َسنٍَة.

 َوكِثَُف ُكلِّ َسَماٍء َمِسيَرُة َخْمِس ِمئَِة َسنٍَة.

ابَِعِة َوالَعْرِش بَْحٌرق بَيَْن َعْسَفِلِ  َوَعْعََلُه َكَما بَ  َماِء السَّ َماِء َواألَْرِض.َوبَيَْن السَّ  يَْن السَّ

 َعْخَرَجُ  َعبُو َماُوَم َوَغيُْرُه. « َتَعالَى َوْوَ  َللَِ،ق  َا َخْفَفى َعَليِْ  َيْءٌء ِمْن عَْعَماِل بَنِء ََم َ َواَّللُ 

 َواَّللُ ُسبَْحاَنُ  َوَتَعالَى َعْعَلُم.

*  *  * 

 َتمَّ بَِحْمِد اَّللِ 

  (1)الشَّْرُح:
م من لِ ، ومل ُيسْ ملسو هيلع هللا ىلصهو عم النيب ( َوَعِن الَعبَّاِس بِْن َعبِْد الُمطَِّلِب ) :ِبْسم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيم، قَاَل 

َهْل َتْدُروَن َكْم بَيَْن »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللِ )منه،  ن  أفضل من العباس وأسَ  أعمامه سواه وْحزة، وْحزة 

َماِء َواألْرِض؟  : اَّللُ ُقْلنَا) للتشويق، وهذا من أساليب التعليم وهو االستفهام، قال: وهذا االستفهام( السَّ

ه: قولهذه جائزة ال إشكال فيها، أما  :"هللا أعلم"كلمة ،  جيوز أن يُقال: هللا ورسوله أعلم (َوَرُسولُُ  َعْعَلمْ 

 فيجوز بشرطني: "ورسوله أعلم"
 أما إذا كان .ا  حي   ملسو هيلع هللا ىلص أن يكون الرسول والشرط الثاين:أن يكون ذلك يف أحكام الشرع،  الشرط األول:

هل  :رالقدر مثل: لو قال شخص آلخ هللا ورسوله أعلم. :قالولكن األمر يف القدر: ال جيوز أن يُ  ا  حي  أو كان  ا  ميت
 الرسول حىت لو كان ،ال جيوز :ه أعلمإذا قال: هللا ورسول ،اجلواب صحيح :ا؟ إذا قال: هللا أعلمابنك سيموت غد  

 َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللِ ) عه ألمته،ر ِ أوحى إىل نبيه ما يشَ  ؛ ألن الغيب ال يعلمه إال هللا، أما الشرع فاهلل ا  حي   ملسو هيلع هللا ىلص

َماِء َواألْرِض؟ »: ملسو هيلع هللا ىلص بَيْنَُهَما َمِسيَرُة َخْمِس ِمئَِة  َوَرُسولُُ  َعْعَلْمق َقاَل: ُقْلنَا: اَّللُ َهْل َتْدُروَن َكْم بَيَْن السَّ
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 قال: قلون،ه مبا يعاطب قومَ يُ  ملسو هيلع هللا ىلصبسري اإلبل املعتاد؛ ألن النيب  أي: (َمِسيَرُة َخْمِس ِمئَِة َسنَةٍ )قوله: ( َسنَةٍ 

َن َوبَيْ )قال:  ،(َمِسيَرُة َخْمِس ِمئَِة َسنَةٍ ) :سماء إىل هناية األخرىال أي: من بداية (َوِمْن ُكلِّ َسَماٍء إِلَى َسَماءٍ )

ابَِعِة َوالَعْرِش بَْحرٌ  َماِء السَّ بَيَْن ) ،[7 ]سورة هود: ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر﴿كما قال سبحانه:  (السَّ

َماِء َواألَْرضِ ) أي: البحر، (َعْسَفِل ِ  م   كوهذا احلديث بنيَّ  أي: مسرية مخس مئة عام،( َوَعْعََلُه َكَما بَيَْن السَّ

أن  :بن مسعودٱالبحر، فدل هذا احلديث مع قول  فُ ثَ ر فيه كِ ذكَ مسعود السابق فلم يُ  بنٱا قول كثافة البحر، أمَّ 
، كُ ي: سَْ أ (َوكِثَُف )ألن يف هذا احلديث يقول:  ؛مثانية آالف ومخس مئة سنة :املسافة بني األرض إىل العرش

هذا احلديث و  .للسموات والبحر والعرش هللا فوق ذلكومع هذا العلو العظيم  (ُكلِّ َسَماٍء َمِسيَرُة َخْمِس ِمئَِة َسنَةٍ )

 َتَعالَى َواَّللُ ) لذلك قال: ،بن مسعود السابق ذكر كم بني الكرسي والعرشٱ قولو  ،مل يذكر كم بني الكرسي والعرش

، فدل على أن («ََم َ  َا َخْفَفى َعَليِْ  َيْءٌء ِمْن َعْعَماِل بَنِء ) :، ومع هذا العلوفوق العرش  أي:( َوْوَ  َللَِ، 

ال يفى عليه أعمال  أعظم أمر حيبه هللا هو التوحيد، وأن أعظم ذنب عند هللا هو الشرك، ويبغضه هللا، فاهلل 
: تابه التوحيد هبذه العبارة ليبنيِ  كيف ختام  يشري  املوحدين، كما ال يفى عليه أعمال املشركني، فكأن املصنف 

هم وقد عملوا بال حي حيبهم، أما املشركون فاهلل  أن هللا و علم هللا توحيدهم ويؤيدهم وينصرهم، أن املوحدين يَ 
  .(َعْخَرَجُ  َعبُو َماُوَم َوَغيُْرهُ )على األرض، قال:  أعظم ذنب  

النافع، الذي من قرأه أو  ،هذا الكتاب العظيم وهبذا ختم املصنف ( َواَّللُ ُسبَْحاَنُ  َوَتَعالَى َعْعَلمُ ) قال:

بعد آخر، لعظيم  ا  لذلك جيب على املسلم أن يعاوده حين هللا يكون من عباد هللا املوحدين؛إبذن  :حفظه وفهم معناه
 قتصرٱما وأنه يَّ ال س ،وال يوجد كتاب يف هذا الفن مثله يف مجع هذه األمور ما مجعه، ر حجمه، ولشمولغَ نفعه، وصِ 

ال من كالمه قط، ف يسري من أقوال علماء األمة، أي: أنه مل أيت بشيء   وشيء   ،يف ذلك على الكتاب والسنة
 .هذا الكتاب يف تبويباته، كصنيع البخاري  قهُ مدخل وال قدح يف هذا الكتاب ، وفِ 

يصرف عنا  نأو  ،وأن يرزقنا التوحيد ،لنا ال علينا وأن جيعله حجة   ،نام  ل  أن ينفعنا مبا ع    نسأل هللا
  ، وما يضاده، وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.قوادحه ونواقصه


	14390317 - كتاب التوحيد.pdf

