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 بَابُ 

ُُعَاَاىَ :َماَُجاَءُفِيُقَْوِلُّللَاُِ

 معُجعُمظُحطُمضُخضُحض﴿

 آليَةَُا ﴾جفُمغُجغ

، َفَقاَل: َيا ملسو هيلع هللا ىلص َجاَء َحبٌْر ِمَن األَْحبَاِر إِلَى َرُسوِل اَّللِ »: َقاَل: َعِن ابْن َمْسُعودٍ   

ا َنِجُد  ُد! إِنَّ َمَواِ  َعَىى إِْببٍَ،، َااألََرِيََن َعَىى إِْببٍَ،، َأنَّ اَّللَ  ُمَحمَّ َجَر َعَىى َيْجَعُ  السَّ  َاالشَّ

َاَسائَِر الَخََلئِِق َعَىى إِْببٍَ،، َفََُقوُل: َأَنا الَمِىُك، َفَضِحَك  إِْببٍَ،، َاالَْماَء َاالثََّرى َعَىى إِْببٍَ،،

ُمظُحطُمضُخضُحض﴿ َتْصِديقًا لَِقْوِل الَحبْرِ، ُثمَّ َقَرَأ:َحتَّى بََدْ  َنَواِجُذُه؛  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اَّللِ 

  .«آليةاُ﴾مفحقُخفُحفُجفُمغُجغُمعُجع

، َفََُقوُل: َأَنا الَمِىُك، »َافِي ِرَااَيٍة لُِمْسِىٍم:    ُهنَّ َجَر َعَىى إِْببٍَ،، ُثمَّ َيُهزُّ  َاالِجبَاَل َاالشَّ

  «.َأَنا اَّللُ 

   : َمَواِ  َعَىى إِْببٍَ،، َاالمَ »َافِي ِرَااَيٍة لِْىبَُخاِريِّ  اَء َاالثََّرى َعَىى إِْببٍَ،،َيْجَعُ  السَّ

 َأْخَرَجاُه.« َاَسائَِر الَخْىِق َعَىى إِْببَ،ٍ 

الشَّْرُح:
(1)

  

ُمظُحطُمضُخضُحض﴿ُُعَاَاىَ :َماَُجاَءُفِيُقَْوِلُّللَاُُِبَابُ : )ِبْسِم اَّللهِ الرهمَحِن الرهِحيِم، قَاَل  
، وساقه (دِ ي ِحِ وِ لتِٱِابِ ت ِك ِ)أبواب (، هذا هو الباب األخري من اآليَةَُ ﴾جفُمغُجغ معُجع
( من أبواب دِ ي ِحِ وِ لتِٱِابِ ت ِك ِلبيان أنه املسلم إذا حقق ما ذكره املصنف يف ) (دِ ي ِحِ وِ لتِٱِابِ ت ِك ِيف ) املصنف 

قدروا هللا حق مها مل حيققوا التوحيد مل يـوابتعد عن قوادحه: يكون إبذن هللا قد َقَدَر هللا حق قدره؛ ألن املشركني ل
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ظم تنقص هلل ، وأعظم تعظيم هلل إفراده ابلعبادة، وأعوتوحيده قدره أي: مل يعظموه حق تعظيمه وتقديره وتبجيله
 وهضم لربوبيته هو الشرك.

ِت ِك ِ) وختم املصنف   د أبن من حيفظه ومن يفهمه إبذن هللا يكون ق ( هبذا الباب؛ تفاؤلا دِ ي ِحِ وِ لتِٱِاب 
 بلغ املنزلة العالية يف توحيد هللا وتعظيمه.

 واملصنف رمحه هللا ذكر يف هذا الباب عشرة نصوص: 

 لبيان أن َقْدَر هللا عظيم، وأن املشركني مل يقدروه حق قدره. النص األول:

َ ََيَْعُل السهَمَواِت َعَلى ِإْصَبٍع، َواأْلََرِضنَي َعَلى ِإْصَبعٍ »لبيان  النص الثاين:  إىل آخره.« …َأنه اَّلله

 لبيان أن اجلبال والشجر على إصبع وليس فقط الشجر. النص الثالث:

ن املاء أ لبيان أنه املاء والثرى على إصبع، وإن كان املصنف رمحه هللا قد ذكر يف أول احلديث والنص اخلامس:
 والثرى على إصبع؛ لكن فيه وهٌم، سيأيت بيانه.

 أن هللا يطوي السموات السبع مث أيخذهن بيمينه ويطوي األرضني الشبع مث أيخذهن بشماله. والنص السادس:

 لبيان أن السموات السبع واألرضني السبع يف كف الرمحن كخردلة. والنص السابع:

 الكرسي يف العرش. والنص الثامن:

 أنه هللا فوق العرش. والنص التاسع:

 أنه هللا ل خيفى عليه شيٌء من أعمال الناس ومطلع عليهم. والنص العاشر:

كتابه آخر حديث؛ لبيان أن هللا مطلع على املوحد ليثيبه عليه، ومطلع على املشرك   وَخْتُم املصنف  
 وسيحاسبه على فعله.

 معروف بدقة التصنيف وحسنه. واملصنف  

أي: وما قدر املشركون هللا حق قدره؛ فدل على أن  ﴾مظُحطُمضُخضُحض﴿ول قال: النص األ 
ُخفُحفُجفُمغُجغُمعُجع﴿املشرك ل يعظم هللا، وأن الذي يعظمه هو املوحد 

 .﴾مف



 ( واحلربملسو هيلع هللا ىلص َجاَء َحبٌْر ِمَن األَْحبَاِر إِلَى َرُسوِل اَّللِ »: َقاَل: َعِن ابْن َمْسُعودٍ مث قال يف النص الثاين: ) 

ا َيا مُ ألن اليهود كانوا يسكنون يف املدينة، وكانوا إْذ ذاك عندهم علم؛ لذلك قال: ) ،هو العامل من اليهود ُد! إِنَّ َحمَّ

َمَواِ  َعَىى إِْببَ،ٍ َأنَّ اَّللَ ( أي: يف التوراة مما أخذوه من العلم، )َنِجُد   ( وهذا يدلُّ على عظمة هللا َيْجَعُ  السَّ
، السبع على إصبع من أصابع الرمحن، وفيه دليلٌ إثبات اإلصبع هلل عز وجل كما يليق جبالله وعظمتهوات افهذه السم

  .( هذا يدل على عظمة هللا عز وجلَااألََرِيََن َعَىى إِْببَ،ٍ وقوله: )

َجَر َعَىى إِْببَ،ٍ وقوله: )  َجَر َعَىى ( يف رواية مسلم كما سيأيت: )َاالشَّ ؛ لذلك أفرد (إِْببَ،ٍ َاالِجبَاَل َاالشَّ
فدله على أن هللا   ،واحد املصنف رمحه هللا رواية مسلم للبيان، فإذا كانت هذه اجلبال العظيمة واألشجار على إصبعٍ 

 . كبري

الرتاب، : به هنا ، واملراد-عين فيه رطوبه ي -( الثرى هو الرتاب الندي َاالَْماَء َاالثََّرى َعَىى إِْببَ،ٍ وقوله: ) 
 يف رواية البخاري بنّي  لذلك  ملاء على إصبع، والثرى على إصبع(: )واويف نسخة املصنف اليت كتبها بيده 

أن املاء والثرى على إصبع فكأنه يقول: النص الذي نقلته لعل الصواب ما يف رواية البخاري، وإن كان هذا اللفظ 
كن لعل من نقل منه وهم يف ذلك؛ ألنه ل ميكن املاء على يف رواية البخاري ومسلم، ل - الذي ساقه املصنف -

  .فاق أهل السنة أن هلل مخسة أصابعألنه ابت ،ى على إصبع مع ما تقدم وما سيأيتإصبع والثر 

( من بين آدم وغريهم مما ل يعلمهم ِإله هللا؛ فدله على إثبات َاَسائَِر الَخََلئِِق َعَىى إِْببَ،ٍ مث قال: ) 

 ملسو هيلع هللا ىلص َفَضِحَك َرُسوُل اَّللِ ، قال: )األصابع هلل عز وجل، وأن عددها مخساا، وأهنا ل تشابه أصابع املخلوقني 

(؛ ألهنم رِ لَِقْوِل الَحبْ َتْصِديقًا فتح فيه فمه ) اا واجد آخر األسنان، يعين: ضحك ضحك( النَحتَّى بََدْ  َنَواِجُذهُ 
  له. اا إقرار  ،ذلك علىملسو هيلع هللا ىلص عظمة هللا؛ فضحك النيب كما أنه عليه الصالة والسالم يبني هلم   ،يعرفون أن هللا عظيم

فإذا كان ما ذُكر من التفصيل كٌل منها على إصبع؛ فيجب علينا أن نعظم هللا وأن جنله وأن نفرده ابلعبادة  
ُحفُجفُمغُجغُمعُجعُمظُحطُمضُخضُحض﴿ َقَرَأ:، ُثمَّ سبحانه وتعاىل، )

 (.«آليةاُ﴾مفحقُخف



َجَر َعَىى إِْببَ،ٍ »َافِي ِرَااَيٍة لُِمْسىٍِم: ) ( وسبق بيان ذلك يعين املتفق عليه الشجر، َاالِجبَاَل َاالشَّ

ُهنَّ وهنا يف رواية مسلم اجلبال والشجر، ) فيه إثبات  هذا (َفََُقوُل ( ففيها اثبات هز ما يف يده سبحانه )ُثمَّ َيُهزُّ

 ( فيه إثبات صفة األلوهية.«َأَنا اَّللُ ( فيه إثبات صفة امللك )َأَنا الَمِىُك صفة الكالم هلل عز وجل: )

َمَواِ  َعىَ (؛ ليبني تصحيح ما يف البخاري ومسلم هناك، )َافِي ِرَااَيٍة لِْىبَُخاِريِّ قال: ) ى َيْجَعُ  السَّ

 (.َأْخَرَجاهُ « َاَسائَِر الَخْىِق َعَىى إِْببَ،ٍ ) ( إِْببَ،ٍ إِْببٍَ،، َاالَماَء َاالثََّرى َعَىى 

ادته ( مل يذكرها قبل رواية البخاري، كعَأْخَرَجاهُ ومما يدلُّ على أنه املصنف ُيشري إىل الوهم األول أن كلمة ) 

 (.َافِي ِرَااَيٍة لِْىبَُخاِريِّ (، )َافِي ِرَااَيٍة لُِمْسِىمٍ (، )َأْخَرَجاهُ يقول: )

ذكر أيضاا توحيد الربوبية وألوهية وأمساء وصفات؛ فيكون كتابه هذا شامل  يف هذا الباب أيضاا املصنف  
 مجيع أنواع التوحيد.
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