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 الدرس األول: شرح مقدمة الكتاب

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور إّن الحؿد هلل، 

أكػسـا، ومـ سقئات أطؿالـا، َمـ يفِد اهلل فال مضؾ لف، وَمـ يضؾؾ فال هادي لف، 

 وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أّن محؿًدا طبده ورسقلف.

ُؼقا اهلَل َحؼَّ ُتَؼاتِ  ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َفا الَّ َّٓ َوَأْكُتْؿ ُمْسؾُِؿقَن﴾]آل ﴿َيا َأيُّ َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ِف َو

 [201طؿران:

َفا الـّاُس اتَّؼقا َربَُّؽُؿ الَّذي َخَؾَؼُؽؿ مِـ َكػٍس واِحَدٍة َوَخَؾَؼ مِـفا  ﴿يا َأيُّ

ُؼقا اهلَل الَّذي َتساَءلقَن بِِف َوإَرحا ًٓ َكثقًرا َوكِساًء َواتَّ َم إِنَّ َزوَجفا َوَبثَّ مِـُفؿا ِرجا

 [2اهلَل كاَن َطَؾقُؽؿ َرققًبا﴾]الـساء:

ًٓ َسِديًدا  ُؼقا اهلَل َوُققُلقا َقْق ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َفا الَّ ُيْصؾِْح َلُؽْؿ َأْطَؿاَلُؽْؿ  ۞﴿َيا َأيُّ

ـْ ُيطِِع اهلَل َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقًزا َطظِقًؿا﴾]إحزاب: -70َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَم

72] 

صؾك اهلل -أّما بعد، فنّن خقر الحديث كتاب اهلل، وخقر الفدي هدي محؿد 

، وكؾ بدطة ضاللة، ، وشر إمقر محدثاهتا، وكؾ محَدثة بدطة-طؾقف وسؾؿ

 وكؾ ضاللة يف الـار. 
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ار مسجد ثؿ يا معاشر الػضالء: إكـا كحَؿد اهلل طز وجؾ أن جعؾـا مِ  ـ ُطؿَّ

 -طز وجؾ-رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بذكره سبحاكف وتعالك. وأسلل اهلل 

أن يرزقـل وإياكؿ اإلخالص، وأن يجعؾ هذه الؿجالس مؿا يـػعـا طـد لؼاء ربـا 

 ف وتعالك.سبحاك

وٓ شؽ أيفا اإلخقة: أّن اهلل طز وجؾ خؾؼـا لعبادتف: كؿا قال ربـا سبحاكف 

َّٓ لَِقْعُبُدونِ ﴿وتعالك:  كَس إِ َـّ َواإْلِ [، 56]الذاريات: آية ﴾َوَما َخَؾْؼُت اْلِج

ديـ ربـا  -طز وجؾ-ـ خؾؼ الجـ: أن كعبد اهلل ـ خؾؼـا ومِ فالحؽؿة مِ  مقحِّ

 سبحاكف وتعالك.

ة طؾك اإلخالص هلل طز وجؾ ة إٓ إذا كاكت مبـقَّ رضقَّ قن العبادة طبادة مَ وٓ تؽ

إن شاء -وطؾك الؿتابعة لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. وسقليت الؽالم طـ هذا 

 يف شرح كتاب التقحقد. -اهلل طز وجؾ

ؼ هبذا الؽتاب، وغًدا مة وشقًئا يتعؾَّ سـلخذ مؼدِّ  -إن شاء اهلل طز وجؾ-والققم 

كشرح كصقص الؽتاب، مـ أجؾ أن كعطل اإلخقة فرصة لؿـ لؿ  -إن شاء اهلل-

. فـؼرأ فؼط -إن شاء اهلل طز وجؾ-يحضر الؽتاب أن يحضر الؽتاب معف غًدا 

 يؼرأ لـا. -وفؼف اهلل-الؿؼدمة وكعؾِّؼ طؾقفا. ويتػضؾ الشقخ خؾقؾ 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٗ 
 

يف  -رحؿف اهلل تعالك–يؼقل الؿصـػ اإلمام الؿجدد محؿد بـ طبدالقهاب 

 كتابف )كتاب التقحقد(:

 ]بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ. كتاب التقحقد[

 )بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ( بدأ الشقخ بالبسؿؾة: ويف هذا:

اقتداء بؽتاب ربـا سبحاكف وتعالك: فنّن الؼرآن مبدوء بـبسؿ اهلل الرحؿـ  .2

 الرحقؿ.

لـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فؼد اسُتؼرئت كتب الـبل صؾك اهلل سـة ااّتباع ل .1

طؾقف وسؾؿ التل كان يرسؾفا ويؽتبفا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فُقجَدت كؾفا 

 مبدوءة بـبسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ. 

فالسـة يف الؽتابة أن يبدأ اإلكسان الؽتاب بـبسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ. فػل 

باع لسـة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف تاب اهلل واتّ ذكرها يف أول الؽتب اقتداء بؽ

 وسؾؿ. فُقشرع لؾؿممـ إذا كتب كتاًبا أن يبدأ بـبسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ.

كؿا سؿعتؿ مـ الشقخ -وهذا الؽتاب )كتاب التقحقد( يف بعض كسخف 

قال: )بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ. كتاب التقحقد(. ويف بعض الـسخ قال:  -خؾقؾ

وصؾك اهلل طؾك محؿد وطؾك آلف وسؾؿ(، فذكر بعد البسؿؾة الحؿدلة )الحؿد هلل، 

 والصالة طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
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وهق الجؿع والضؿ. وقؾـا لؽؿ يا  :مـ الَؽْتِب : كتابقال: )كتاب التقحقد(، 

تقبة الؿدفعقة، تقبة الػرسان، كَ تقبة: فقؼال: كَ ك الؼطعة مـ الجقش: كَ إخقة تسؿَّ 

 تقبة.ابات: ٕهنؿ يجتؿعقن يف هذه الؽَ تقبة الدبكَ 

ـدما كؼقل: ؼة بف. فعك كتاًبا ٕكف ُتجَؿع فقف الؿادة العؾؿقة الؿتعؾِّ والؽتاب يسؿَّ 

 ؼة بالتقحقد.ا سـجؿع الؿادة العؾؿقة الؿتعؾِّ كّ كتاب التقحقد: يعـل أ

د الشلء: أي أفرَده  :يف الؾغة والتقحقد د. ومعـك وحَّ د يقحِّ مصدر لقحَّ

 ف واحًدا. وجعؾ

 ففق إفراد اهلل طز وجؾ بؿا لف سبحاكف وتعالك. أّما التقحقد يف الشرع:

مثؾ العبادة،  وٓ ُيشَرك فقف أحد. ،: ُيػَرد اهلل بفهلل طز وجؾ فؿا هق خاص   -

العبادة خاصة هلل طز وجؾ، فالتقحقد فقفا: أن ُكػِرد العبادة هلل وأٓ كشِرك باهلل 

أحًدا: ٓ مَؾًؽا مؼرًبا وٓ كبقًّا مرساًل وٓ رجاًل صالًحا وٓ حاكًؿا وٓ محؽقًما وٓ 

د اهلل طز وجؾ يف العبادة.   شرصة وٓ غقر ذلؽ. كقحِّ

: فنّن التقحقد فقف: أن كػِرد اهلل طز وجؾ فقف وخؾؼفوما كان مشتَرًكا بقـ اهلل  -

 بالؽؿال الؿطؾؼ. فالؽؿال الؿطؾؼ إكؿا هق هلل طز وجؾ.

الرحؿة، ربـا رحؿـ رحقؿ، والعبد قد يؽقن رحقًؿا، كالـبل صؾك اهلل  مثاًل:

ؿة صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وإم رحق ﴾ؿٌ قْ حِ رَ  ٌف وْ ؤُ رَ  ـَ قْ ـِ مِ مْ الؿُ بِ ﴿طؾقف وسؾؿ 
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كقػ يؽقن  بلوٓدها، وإب رحقؿ بلوٓده. إذن الرحؿة قد تؽقن مـ العبد.

طز وجؾ بالؽؿال  تقحقد اهلل هـا؟ تقحقد اهلل طز وجؾ هـا يؽقن: بنفراد اهلل

، ولقس ٕحد مـ فاهلل طز وجؾ لف الؽؿال الؿطؾؼ يف الرحؿة الؿطؾؼ يف رحؿتف.

أّما الؽؿال الؿطؾؼ  اسبف.ؽقن لؽؾ طبد مـ الرحؿة ما يـي الخؾؼ هذا الؽؿال،

 ففق هلل طز وجؾ.

كذلؽ العدل: اهلل طدل سبحاكف وتعالك، والحاكؿ الؿسؾؿ يجب أن يؽقن 

، تقحقد اهلل هـا: بلن كػرد اهلل ًٓ  طز وجؾ بالؽؿال الؿطؾؼ يف العدل. حاكًؿا طاد

وأّما الخؾؼ فعدلفؿ فقؿا ؾؼ يف العدل هلل وحده ٓ شريؽ لف. فالؽؿال الؿط

 ؿ وبؿا يـاسبفؿ.يـاسبف

ة الجامعة الشامؾة لؿعـك التقحقد هل ما ذكركاه: وهل: ولذلؽ: الجؿؾة العامّ 

 إفراد اهلل طز وجؾ بؿا لف سبحاكف وتعالك. 

والعؾؿاء يؼقلقن: إّن التقحقد: هق إفراد اهلل طز وجؾ بلفعالف سبحاكف، وإفراده 

ب، وإفراده بإسؿاء والصبلفعال العباد طؾك وجف التؼ  ػات.رُّ

إفراد اهلل طز وجؾ بلفعالف، وإفراد  :"إفراد اهلل طز وجؾ بؿا لف"هذا معـك ققلـا 

ب هبا  ، وإفراد اهلل طز  -وسقليت بقان هذا إن شاء اهلل–اهلل بلفعال العباد الؿتؼرَّ

 وجؾ بلسؿائف وصػاتف.
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 إذن: التقحقد يف كؾقاتف يـؼسؿ إلك ثالثة أقسام: 

 تقحقد الربقبقة. .2

 إلقهقة.تقحقد  .1

 تقحقد إسؿاء والصػات. .3

ما الدلقؾ طؾك هذا التؼسقؿ؟ هؾ جاء حديث قال فقف الـبل صؾك اهلل طؾقف 

 وسؾؿ: التقحقد ثالثة أقسام؟

ـّ الدلقؾ  الجقاب: ٕدلة التقحقد يف : آستؼراء -كؿا يؼقل العؾؿاء–ٓ: ولؽ

 الؽتاب والسـة.

ـة فقجدكاها إّما: متعؾؼة بلفعال اهلل، فنّكا استؼرأكا أدلة التقحقد يف الؽتاب والس

ب:  وإّما متعؾؼة بلسؿاء اهلل وصػاتف، وإّما متعؾؼة بلفعال العباد طؾك وجف التؼرُّ

 فعؾؿـا أّن أقسام التقحقد ثالثة.

وٓ يؿؽـ لعبد أن يليت بؼسؿ رابع، ٕكف إذا ذكر قسًؿا رابًعا سقؽقن راجًعا إلك 

 الؼسؿ الؿذكقر. وإكؿا كقع مـ أكقاعأحد هذه الؽؾقات، ففق لقس قسًؿا 

 وهذا تؼسقؿ حاِصر ٕكقاع التقحقد.

: هق تقحقد اهلل طز وجؾ تقحقد اهلل طز وجؾ الذي سؿقـاه بتقحقد الربقبقة

 زق واإلحقاء واإلماتة والتدبقر.بلفعالف: كالخؾؼ والرَّ 
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ؼ ٓ فتقحقد الربقبقة هـا: أن يعرتف العبد ويعتؼد أّن اهلل طز وجؾ هق الخال 

شريؽ لف، وأكف سبحاكف هق الرزاق ٓ شريؽ لف، وأكف سبحاكف هق الؿحقل، وأكف 

 سبحاكف هق الؿؿقت.

ـّ اإلتقان بف  -تقحقد الربقبقة–وهذا التقحقد  فرض ٓزم طؾك كؾ مسؾؿ: لؽ

 ٓ يؽػل لؾدخقل يف اإلسالم.

د اهلل يف ربقبقتف، لؽـ لق أّن إكساكً  ٓزمٌ  يعـل فرٌض  د اهلل لؾؿسؾؿ أن يقحِّ ا وحَّ

دخؾف يف الربقبقة هؾ كؼقل إكف مسؾؿ بؿجرد تقحقد الربقبقة؟ الجقاب: ٓ، ٓ يُ 

 إن شاء اهلل.  ،ذلؽ يف اإلسالم: ٕكف لؿ يلِت بالؿػتاح الذي يليت بقاكف

يـ بتقحقد الربقبقة ـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مؼرِّ كان الؽػار يف زم

ـّ ذلؽ  :وأّن الؿحقل هق اهلل ،الرازق هق اهللوأّن  ،ويعتؼدون أّن الخالؼ هق اهلل لؽ

َْرِض ﴿لؿ يدخؾفؿ يف اإلسالم: قال اهلل طز وجؾ:  ْٕ َؿاِء َوا ـَ السَّ
ـْ َيْرُزُقُؽْؿ مِ ُقْؾ َم

ـَ 
ـَ اْلَؿقِِّت َوُيْخِرُج اْلَؿقَِّت مِ

 مِ
َّ

ـْ ُيْخِرُج اْلَحل َْبَصاَر َوَم ْٕ ْؿَع َوا ـْ َيْؿؾُِؽ السَّ َأمَّ

َْمَر  ْٕ ـْ ُيَدبُِّر ا  َوَم
ِّ

[ 32أية  ]يقكس:﴾َفُؼْؾ َأَفاَل َتتَُّؼقنَ  ۚ  َفَسَقُؼقُلقَن اهلُل  ۚ  اْلَحل

ستؾزم تقحقد سبحان اهلل يا إخقة! تؾحظقن هـا أّن اإلقرار بتقحقد الربقبقة يَ 

؟! ما دمتؿ ﴾فؼؾ أفال تتؼقن﴿إلقهقة: ولذلؽ قال اهلل طز وجؾ يف آخر أية: 

ون أّن اهلل هق الذي يرزق  :وأّن اهلل والذي يؿقت ،وأّن اهلل هق الذي يحقل ،تؼرُّ

 فؽقػ ٓ تتؼقن؟!
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ـّ اإلتقان بف ٓ يؽػل لؾدخقل يف اإلسالم ٓزمٌ  قحقد الربقبقة فرٌض إذن: ت : لؽ

 واطتبار الؿرء مسؾًؿا.

وهق: تقحقد اهلل طز وجؾ بلفعال العباد طؾك وجف  الثاين: تقحقد إلقهقة.

ب.   التؼرُّ

ب" ّٕن أفعال العباد قد تؽقن طادية لقست طؾك وجف  "طؾك وجف التؼرُّ

ب: ففذه ٓ تدخؾ معـا هـا، وإكؿا الذي يدخؾ معـا: ما يؽقن طؾك وجف  التؼرُّ

ب: وهق العبادات.  التؼرُّ

فتقحقد إلقهقة هق: إفراد اهلل طز وجؾ بلفعال العباد التل ُتػَعؾ طؾك وجف  

ب، التل تسؿك   كؿا سقلتقـا إن شاء اهلل. "العبادة"التؼرُّ

ٓ وقد ل جاء إـ رسقفؿا مِ  د هق الذي كازطت فقف إمؿ رسؾفا.وهذا التقحق

ولؿ  ،ولؿ يؼبؾقه ،وكاَزع الؿشركقن يف هذا التقحقد أمر أمتف بتقحقد إلقهقة.

وا بف.  يؼرُّ

ققلقا: ٓ إلف إٓ اهلل: »ولفذا: لّؿا قام محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وقال لفؿ: 

أجعؾ ألفة ﴿ا: أكؽر كػار قريش طؾقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ذلؽ وقالق «ُتػؾحقا

 ،﴾إّن هذا لشلٌء ُطَجاب﴿وأكؽروا هذا وتعجبقا مـف وقالقا:  ؟!﴾واحًداإلًفا 
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لؽـفؿ كازطقا يف  :كقػ يجعؾ ألفة إلفا واحًدا؟! مع إقرارهؿ بتقحقد الربقبقة

 هذا التقحقد.

وهذا التقحقد هق الذي ُأمر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن يؼاتِؾ الـاس طؾقف: 

ُأمرت أن أقاتؾ الـاس حتك يشفدوا: أن ٓ إلف » فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:

 الحديث، والحديث يف الصحقحقـ. «إٓ اهلل وأّن محؿًدا رسقل اهلل

وهق: تقحقد اهلل يف أسؿائف وصػاتف:  .سؿاء والصػاتتقحقد إ الـقع الثالث:

 طؾقف وسؾؿ مـ إسؿاء بنثبات ما أثبتف اهلل لـػسف، أو أثبتف لف رسقلف صؾك اهلل

أو كػاه طـف رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  ،وكػل ما كػاه اهلل طـ كػسف صػات،وال

مـ غقر تحريػ وٓ تعطقؾ وٓ تؽققػ وٓ تؿثقؾ: طؾك َســ ققل اهلل طز وجؾ: 

ٌء ﴿
ْ

ِؿقُع اْلَبِصقرُ  ۚ  َلْقَس َكِؿْثؾِِف َشل  [.22]الشقرى: أية ﴾َوُهَق السَّ

ة أخذت إسؿاء والصػات، ولق أّن إمّ ـت هذه أية كؾ العؼقدة يف تضؿَّ 

 هبذه أية ٓستؼامت طؾك طؼقدة التقحقد يف إسؿاء والصػات.

 طـدكا هـا أمران: ﴾فِ ؾِ ثْ ؿِ كَ  َس قْ لَ ﴿

 .فامتـع ققاس التؿثقؾ : لقس مثؾف شلء.إمر إول

هق التؿثقؾ بشلء معّقـ. مثاًل: طؿؽ سافر إلك دولة  ما هق ققاس التؿثقؾ؟ 

صػف لل!  :ثؿ كان سقلتقؽؿ، فتؼقل ٕبقؽ: طؿل ،بعقدة طـؽؿ وأكت صغقر
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مثؾف تؿاًما: هذا ققاس تؿثقؾ: مثَّؾ لؽ صقرة طؿؽ  ؟فقؼقل: تعرف طؿؽ خالد

 الغائب بصقرة طؿؽ الحاضر بعقـف. 

 َش  فِ ؾِ ثْ ؿِ كَ  َس قْ لَ ﴿
ْ

إذن امتـع ققاس التؿثقؾ يف حؼ اهلل طز وجؾ، يف أسؿاء  ﴾ءٌ ل

 اهلل، يف صػات اهلل، امتـع التؿثقؾ.

 :التل يؼقل فقفا بعض الؿػسريـ-هذه الؽاف  ﴾َكِؿْثؾِفِ  َلْقَس ﴿ إمر الثاين:

، "كـ"لفا فائدة طظقؿة، ٕهنا مـعت ققاس الشؿقل، الذي يؼال فقف  -إهنا زائدة

 ؾ بإطؿ.ققاس الشؿقل هق: التؿثق

فلققل: زيد إكسان، واإلكسان   أن أطرف صػة وجف زيد مـ الـاس:أريد مثاًل 

وجفف فقف أكػ يف القسط، وفقف طقـان، ولف فؿ تحت أكػف، هذه صػة وجف اإلكسان 

هـا امتـع  س بنكسان معّقـ وإكؿا طؾك الشؿقل،طؾك العؿقم، لق ،طؾك الشؿقل

 ققاس الشؿقل يف حؼ اهلل طز وجؾ.

فال تطؿع بالتؿثقؾ، أن  :كػك ققاس التؿثقؾ ﴾َكِؿْثؾِفِ  َلْقَس ﴿فؼقل اهلل طز وجؾ: 

 ؾ وجف اهلل. وكػك ققاس الشؿقل.ؾ يد اهلل أو تؿثّ تؿثّ 

هذا اإلثبات، فـثبت هلل سؿًعا طؾك الؿعـك الظاهر طؾك ما  ﴾عُ قْ ؿِ السَّ  قَ هُ وَ ﴿ 

ل تلويؾ التحريػ: يؾقؼ بجالل لة يؼقلقن:  كؿا يليت اهلل، فال كموِّ  ـُ ؿَ ْح الرَّ ﴿الؿموِّ

وا ؿفؿ أهنؿ يريدون التـزيف! وما دراستقلك! وبزط :يعـل ﴾ىقَ تَ اْس  شِ رْ ك العَ ؾَ طَ 
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ثؿ  ،أهنؿ يؼعقن يف التـؼُّص: ّٕن ٓزم ققلفؿ: أّن العرش لؿ يؽـ يف سؾطاكف

ون مـف بزطؿفؿ.  :استقلك طؾقف! فػقق كقكف تحريًػا  هؿ يؼعقن فقؿا يػرُّ

ُيثَبت طؾك الؿعـك الظاهر طؾك ما يؾقؼ بجالل ربـا  : "تحريػمـ غقر "

 سبحاكف وتعالك.

 هذه أكقاع التقحقد الثالثة.

ـّ التقحقد إذا أُ   فنّن الؿراد بف: تقحقد صؾؼ يف الـصقص ويف لسان العؾؿاء:لؽ

 إلقهقة.

د: فنّن الؿؼصقد بف: تقحقد   دوا، أو وحِّ إذا ققؾ: التقحقد يف الـصقص، أو يقحِّ

إلقهقة. وكذا التقحقد إذا أصؾِؼ يف لسان العؾؿاء فنّن الؿؼصقد بف: تقحقد 

 إلقهقة. 

كعؿ: تقحقد إلقهقة يتضؿـ تقحقد إسؿاء والصػات وتقحقد الربقبقة: 

ـّ الؿؼصقد بف طـد اإلصالق: هق   تقحقد إلقهقة.ولؽ

إكؽ »ولذلؽ: طـدما بعث الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ معاًذا إلك القؿـ قال: 

دوا اهلل وهذا يف  ،«تليت ققًما أهؾ كتاب، فؾقؽـ أول ما تدطقهؿ إلقف: أن يقحِّ

 الصحقحقـ طـد البخاري ومسؾؿ. 
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اهلل وأّن فؾقؽـ أّول ما تدطقهؿ إلقف: شفادة أن ٓ إلف إٓ »ويف الرواية إخرى: 

: إذن التقحقد: هق تحؼقؼ شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل وأّن محؿًدا «محؿًدا رسقل اهلل

 رسقل اهلل.

إذن: التقحقد إذا أصؾِؼ يف الـصقص أو يف لسان العؾؿاء فنّن الؿؼصقد بف: 

 تقحقد إلقهقة.

صقِّب: الشقخ هـا قال: )كتاب التقحقد(: ففؾ هذا طـقان لؾؽتاب كؾف أو  

وما ﴿وققل اهلل تعالك:  .لِؿا تحتف مـ كالم؟ ٕكف قال: )كتاب التقحقد طـقان

َـّ واإلكَس إٓ لَقعبدون (: ففؾ ققل )كتاب التقحقد( طـقان لؾؽتاب ﴾َخؾؼُت الج

 كؾف أو أكف طـقان لَِؿا تحتف؟

الصقاب: أكف طـقن لؾؽتاب كؾف. ففذا طـقان لؾؽتاب مـ أولف إلك آخره: 

وإكؿا  :ؿ كتابف إلك كتبلؿ يؼسِّ  -رحؿف اهلل-)كتاب التقحقد(: بدلقؾ: أّن الشقخ 

لؼال بعده: كتاب  :قسؿ كتابف إلك أبقاب. فؾق كان هذا الؽتاب طـقاًكا لَِؿا تحتف هـا

لطفارة، كتاب الصالة، كتاب الصقام، كتاب كتاب ا :كؿا يف الػؼف ، كتاب كذا،كذا

  كتاب الحج. الزكاة،

 هذا العـقان لؾؽتاب كؾف. :إذن
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صقِّب: إذا كان ذلؽ كذلؽ: فؾؿاذا لؿ يؼؾ الشقخ بعد ققلف: )كتاب التقحقد(: 

فقؽقن هذا باًبا  ﴾وما خؾؼت الجـ واإلكس إٓ لقعبدون﴿باب ققل اهلل تعالك: 

 كسائر إبقاب؟! 

خقة؟ الشقخ قال )كتاب التقحقد( هذا طـقان لؾؽتاب كؾف، ثؿ قال: واضح يا إ

 )وققل اهلل تعالك..( ما قال: )باب ققل اهلل تعالك كذا( كسائر إبقاب؟! 

أّن هذا لقس باًبا: وإكؿا هذا مدخؾ لؾؽتاب يشؿؾ الؽتاب كؾف،  والجقاب:

 أراد فقف الشقخ أن يبّقـ أهؿقة التقحقد ومـزلة التقحقد.

أكف  -واهلل أطؾؿ–باب مـ أبقاب الؽتاب؟ إقرب  :إذن: هؾ الؿذكقر هـا 

أراد هـا أن ؿا مدخؾ لؾؽتاب يشؿؾ الؽتاب كؾف، لقس باًبا مـ أبقاب الؽتاب: وإك

 وهذا يدخؾ فقف كؾ ما يذكره يف الؽتاب. ، وأهؿقة التقحقد،يبّقـ مـزلة التقحقد

طـف الشقخ هـا؟ هؾ هق تقحقد  صّقب: يؼقل لل قائؾ: ما التقحقد الذي يتؽؾؿ

 إلقهقة وتقحقد الربقبقة وتقحقد إسؿاء والصػات؟

 إّن الشقخ هـا يف هذا الؽتاب يتؽؾؿ طـ تقحقد إلقهقة. الجقاب: 

 صّقب: لؿاذا تؽؾؿ الشقخ طـ تقحقد إلقهقة؟
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تقحقد إسؿاء ـ لتقحقد الربقبقة وكحـ قؾـا تقحقد إلقهقة متضؿِّ 

ـّ  فؾؿاذا ذكر الشقخ  ،ب يف الؽتاب هق طـ تقحقد إلقهقةؾْ الصُّ  والصػات، لؽ

 هـا تقحقد إلقهقة دون غقره مـ إكقاع؟

 لثالثة أمقر: الجقاب:

أّن التقحقد إذا أصؾؼـاه يف الـصقص فنّن الؿراد بف : ما قدمـاه: مـ لإمر إوّ 

 تقحقد إلقهقة.

يف زمـ كتابة الؽتاب هل لتؼرير : أّن الحاجة العظقؿة الؽبقرة إمر الثاين

 تقحقد إلقهقة، ّٕن زلؾ الـاس العظقؿ كان يف تقحقد إلقهقة.

يعـل يف زمـ الشقخ كثر القققع يف الشرك يف إمة. وتعرفقن أّن الشقخ أّلػ 

طؾب العؾؿ، ألػف وهق ابـ طشريـ سـة، الشقخ لهذا الؽتاب يف العراق، يف رحؾتف 

عشر سـقـ، ثؿ ارتحؾ يف صؾب العؾؿ وهق صغقر، حػظ الؼرآن وهق دون ال

وذهب إلك العراق ورأى الشرك العظقؿ يف البصرة وغقرها، فدطا الـاس طؾك 

ٕكف يريد وجف اهلل، يريد لفذه  :وصرب ،لوذيوهق ابـ طشريـ سـة، ف التقحقد

أّلػ هذا الؽتاب وهق ابـ طشريـ سـة، أن تخرج مـ الظؾؿات إلك الـقر، و إمة

 ف وكاكت الحاجة العظقؿة لبقان تقحقد إلقهقة.فلّلػ

 : أّن تقحقد الربقبقة قّؾ َمـ يـاِزع فقف.إمر الثالث
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ون بتقحقد الربقبقة، ما  -إٓ مـ اكطؿست فطرتف تؿاًما-كؾ البشر  يؼرُّ

 يـاِزطقن يف تقحقد الربقبقة.

لقهقة وتقحقد إسؿاء والصػات قد كتب فقف العؾؿاء كثقًرا. وبؼل تقحقد إ

 فلّلػ الشقخ يف تقحقد إلقهقة: كصًحا لألمة. يحتاج زيادة مملػات.

 خصُّ التقحقد هـا بتقحقد إلقهقة: ثالثة:إذن: إسباب التل جعؾت الشقخ يَ 

 آّتباع لؾـصقص طـد آصالق. -2

 الحاجة العظقؿة لتؼرير تقحقد إلقهقة. -1

 قؾة التللقػ الؿػَرد يف تقحقد إلقهقة. -3

 مـفج الشقخ يف الؽتاب؟ ولؿاذا اتخذ هذا الؿـفج؟ صّقب: ما

 مـفج الشقخ: أكف يستدل بالؼرآن والسـة وأققال الصحابة.

فؾقس لؾشقخ كالم يف الؽتاب سقى التبقيب والؿسائؾ التل يذكرها يف آخر 

ب ويذكر الؿسائؾ يف آخر الباب.  الباب. يبقِّ

 صّقب: لؿاذا اتخذ الشقخ هذا الؿـفج؟ 

 يـ:الجقاب: ٕمر

 : ّٕن هذا هق العؾؿ طـد السؾػ. العؾؿ طـد السؾػ: لإمر إوّ 
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 ف         قال الصحابة هؿ أولقا الِعرفانـــــــال رسقلـــــال اهلل قـــــــق

والشقخ متَّبع لؾسؾػ الصالح رضقان اهلل  هذا العؾؿ الؿعتَبر طـد السؾػ،

طؾقفؿ، فؾؿ يجعؾ يف الؽتاب إٓ الـصقص مـ الؽتاب والسـة وأققال الصحابة 

 رضقان اهلل طؾقفؿ.

 أّن هذا أدطك لؾتسؾقؿ وطدم الـزاع. إمر الثاين:

آستدٓل بإدلة القاضحة أدطك لؾتسؾقؿ، لؽـ لق ذكر كالًما لف لجاءه َمـ 

 المف. ففذا دطا الشقخ إلك هذا الؿـفج العظقؿ الـافع.يـاِزع يف ك

 صّقب: كؿ طدد أبقاب الؽتاب؟

ّٕن إول لقس باًبا ستة وستقن باًبا:  :ه كحـ: طدد أبقاب الؽتابطؾك ما كعدُّ 

وما ﴿هذا الذي معـا يف ققلف: )كتاب التقحقد. وققل اهلل تعالك:  وإكؿا مدخؾ.

َـّ واإلكَس إٓ لقعبدو  لقس باًبا، ثؿ إبقاب. ،( هذا مدخؾ﴾نخؾؼُت الج

 وستة وستقـ باًبا. ،إذن: الؽتاب مؽّقن مـ: مدخؾ 

وبعض أهؾ العؾؿ يؼقل: طدد أبقاب الؽتاب: سبعة وستقن باًبا: ٕهنؿ يعدون 

َـّ ﴿باب ققل اهلل تعالك:  :يؼقلقن: الباب إول :إول باًبا وما خؾؼُت الج

 .﴾واإلكَس إٓ لقعبدون
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يف ففؿـا لؾؽتاب ما ذكركاه: أّن إول مدخؾ  -واهلل أطؾؿ–لؽـ الذي يظفر لـا 

 ولقس باًبا ولذلؽ لؿ يبّقب الشقخ، والبؼقة أبقاب: وهل ستة وستقن باًبا.

ؿ الؽتاب وجؿع الؿادة طؾك أّي شلء بـك الشقخ كتابف؟ الشقخ كقػ قسَّ 

 العؾؿقة؟

 يف التقحقد.ما يـبغل طؾك الؿممـ الشقخ بـك الؽتاب طؾك 

 فنّن الؿممـ يـبغل لف يف التقحقد أمقر:

 وأن يحب أهؾف. ،: أن يحبفلإمر إوّ 

كؿا سقلتقـا -وكقػ ٓ يحب الؿممـ التقحقد وهق حؼ اهلل وهق أطظؿ فرض

 ؟!  -إن شاء اهلل يف درس الغد

 وأن يحب أهؾ التقحقد.

 جؿؾًة وتػصقاًل. :أن يتعؾؿ التقحقد : أن يتعؾؿف.إمر الثاين

 : أن يحؼؼ التقحقد.إمر الثالث

: أن يحذر مؿا َيـؼضف أو ُيـؼصف. فنّن التقحقد لف كقاقض تـؼضف إمر الرابع

وتزيؾف بالؽؾقة، ولف أمقر ُتـِؼص كؿالف. فقـبغل طؾك الؿممـ أن يحذر مؿا َيـؼض 

 التقحقد ومؿا ُيـِؼص التقحقد.
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 : أن يدطق إلقف.إمر الخامس

: أن يصرب طؾك ذلؽ. فنكف ما دطا أحد إلك التقحقد إٓ أوذي، ر السادسإم

 وما طؿؾ أحد بالتقحقد إٓ أوذي.

هذا الذي يـبغل طؾك الؿممـ، يـبغل طؾك الؿممـ يف التقحقد: أن يحبف، وأن 

ـؼضف يتعؾؿف، وأن يحؼؼف، وأن يدطق إلقف، وأن يصرب طؾك ذلؽ، وأن يحذر مؿا يَ 

 ـؼصف.أو يُ 

إمقر التل تـبغل طؾك الؿممـ يف باب التقحقد. والشقخ بـك الؽتاب هذه 

فالؽتاب كؾف مبـل طؾك هذا: طؾك التحبقب يف التقحقد وأهؾ التقحقد،  ،طؾك هذا

طؾك تعؾقؿ التقحقد، طؾك بقان كقػقة تحؼقؼ التقحقد، طؾك الدطقة إلك التقحقد، 

 قحقد أو ُيـؼص التقحقد.طؾك الصرب طؾك التقحقد، طؾك التحذير مؿا َيـؼض الت

والشقخ سار يف الرتتقب ترتقًبا بديًعا: ٕكف بدأ بالؽؾقات ثؿ اكتؼؾ إلك جزئقات 

 يف هذا الػـ العظقؿ. -رحؿف اهلل طز وجؾ-ٓبد مـفا. وهذا مـ سعة طؾؿف 

كشرح ما ذكره  -إن شاء اهلل-وغًدا  .هذه مؼدمات رأيُت أن كػتتح هبا الدرس

 الشقخ هـا. 

يف الدرس سـشرح يف كؾ يقم باًبا أو أكثر، بحقث كـتفل  -شاء اهلل إن-وكحـ 

إن شاء اهلل، وسقؽقن  ،بـفاية فرتة الحج بعد الحج -إن شاء اهلل-مـ الشرح 
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الشرح بؿا يـاسب الققت، ّٕن الؿؼصقد هـا يا إخقة: أن كضبط الؽتاب 

 ومؼاصده، وكضبط التقحقد ضبًطا جقًدا.

ا إلك الدروس الؿستؿرة سـجعؾ لؽتاب التقحقد إذا طدك -إن شاء اهلل-ثؿ 

يقًما بعد الػجر يف اإلجازة، يعـل إما يقم السبت إن شاء اهلل لؽـ سـرتبف إن شاء 

 ًٓ بعد أن كـتفل مـ شرحف الؿـاسب يف  ،اهلل، بحقث كشرحف شرًحا مػصاًل مطق

ًٓ وإلخقاين مـ الؿسؾؿقـ، سق اء كاكقا فرتة الحج بؿا أرجق أن يؽقن كافًعا لل أو

إن شاء  ،مـ صالب العؾؿ أو كاكقا مـ الزائريـ الحضقر. وكؼػ هـا وكؽؿؾ غًدا

 اهلل طز وجؾ.
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 : تابع شرح مقدمة الكتابالدرس الثانً

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

كشرع يف شرح كتاب التقحقد مستعقـقـ باهلل طز وجؾ، سائؾقـ اهلل طز وجؾ أن 

التقحقد وحب تعؾؿ التقحقد. فقتػضؾ الشقخ يرزقـا إدب معف، وأن يرزقـا حب 

 يؼرأ لـا. -وفؼف اهلل-خؾقؾ 

َّٓ لَِقْعُبُدونِ ﴿]كتاب التقحقد. وققل اهلل تعالك:   كَس إِ َـّ َواإْلِ  [﴾َوَما َخَؾْؼُت اْلِج

تؼدم بقان ما يتعؾؼ بؽتاب التقحقد. قال الشقخ: )كتاب التقحقد. وققل اهلل 

 وجفان:تعالك( هـا يجقز لؽ يف )ققل( 

: "كتاب التقحقد وققِل اهلل تعالك": أن تجّر الؼقل هـا فتؼقل: لالقجف إوّ 

فقؽقن معطقًفا طؾك التقحقد، ووجف ططػف طؾك التقحقد: أكف شامؾ لؽؾ الؽتاب 

كؿا أّن كتاب التقحقد طـقان لؽؾ الؽتاب، فالؿذكقر هـا: افتتاحقة تشؿؾ كؾ 

 الؽتاب.

: طؾك آستئـاف "وققُل اهلل تعالك"فتؼقل: : وهق الرفع: ولؽ وجف ثانٍ 

 وآبتداء.

 ومراد الشقخ هـا يا إخقة: أن يبّقـ أهؿقة التقحقد: بلمقر:
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بقان أّن الجـ واإلكس إكؿا ُخؾؼقا مـ أجؾ التقحقد، بؾ كؾ  ل:إمر إوّ 

الؿخؾققات ُخؾؼت مـ أجؾ التقحقد، السؿاوات وإرض وما فقفـ ُخؾؼت مـ 

الؿالئؽة ُخؾؼقا مـ أجؾ التقحقد، الجـ ُخؾؼقا مـ أجؾ التقحقد، أجؾ التقحقد، 

، والشؿس ،والـفار ،والؾقؾ ،والسؿاء ،اإلكس ُخؾؼقا مـ أجؾ التقحقد، إرض

 ُخؾؼت مـ أجؾ التقحقد.والؼؿر، 

وذلؽ: أّن اإلكسان إذا رأى هذه أيات العظقؿة طرف اهلل، وإذا طرف اهلل 

د اهلل سبحاكف وتعالك.  وحَّ

د اهلل، مـ ك ذلؽ: اهلل طز وجؾ سخر لإلكسان ما يف إرض مـ أجؾ أن يقحِّ

 أجؾ أن يستعقـ بذلؽ طؾك تقحقد اهلل.

 ؾتقحقد.ؾؼقا لأّن الخؾؼ إكؿا ُخ  إذن: هذا شلن طظقؿ لؾتقحقد:

َّٓ لَِقْعُبُدونِ ﴿هـا قال اهلل طز وجؾ:  كَس إِ َـّ َواإْلِ وما ﴿. ﴾َوَما َخَؾْؼُت اْلِج

قت ِجـَّة ٕهنا تختػل طـ الجـ : ﴾الجـخؾؼُت  مخؾققات هلل طز وجؾ، سؿِّ

ل الـاس باإلكسل﴾واإلكس﴿فال كراها.  :إكظار  :: أكتؿ يا بـل آدم اإلكس، وسؿِّ

اإلكسان يستقحش لقحده ويلكس بغقره، فاإلكسان مـ صبقعة خؾؼتف أكف يلكس  ٕنّ 

 بالـاس.
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﴿ َّٓ كَس إِ َـّ َواإْلِ الؿعـك: وما فهذا أسؾقب قصر وحصر:  ﴾َوَما َخَؾْؼُت اْلِج

أي: إٓ  ﴾إٓ لقعبدون﴿إٓ لقعبدون. خؾؼت الجـ واإلكس لشلء مـ إشقاء 

دون.  لققحِّ

دون  :إٓ لقعبدون معـاها :وقؾـا  ٕمريـ: -كؿا قالف بعض السؾػ-إٓ لققحِّ

هلل أّن إصؾ يف هذه الجؿؾة: إٓ لقعبدوين، فلضقػت العبادة إلك ال: إمر إوّ 

 وحده سبحاكف وتعالك.

ـَ لل الديـ، ٕهنا إضافة إلك القاء: إٓ  إذن: معـك ذلؽ: إٓ لقعبدوين  مخؾصق

 لقعبدوين.

 : أّن العبادة ٓ تؽقن طبادة إٓ بالتقحقد، بؾ العبادة هل التقحقد.إمر الثاين

د، لؽـ الذي يصؾل مـ أجؾ  :الذي يصؾل مخؾًصا هلل هذا َطَبَد اهلل، هذا مقحِّ

أن يؼقل الـاس إكف يصؾل، مـ جؾ أن يثـل طؾقف الـاس، مـ أجؾ أن ُيؿدح: هذا 

 ما َطَبَد اهلل، وهذه لقست طباده: بؾ هذه معصقة.

 إذن: العبادة ٓ يؿؽـ أن تؽقن طبادة إٓ بالتقحقد.

ؽقن طبادة إٓ بالتقحقد. فؿـ صؾك هلل والعبادة كؾفا تقحقد: ّٕن العبادة ٓ ت

د، مـ د، مـ صام هلل وحَّ د. وحَّ د، مـ حج هلل وحَّ أّما مـ َطَبَد لغقر اهلل  زكك هلل وحَّ

د وما َطَبَد يف الحؼقؼة، وإكؿا هق طابد لغقر اهلل سبحاكف وتعالك.  ففذا ما وحَّ
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َّٓ لَِقْعُبُدونِ ﴿ كَس إِ َـّ َواإْلِ  لبقان العؾة والحؽؿة.  ذه الالمه ﴾َوَما َخَؾْؼُت اْلِج

 والعؾؿاء يؼقلقن: ٓم العؾة:

 ا غائقة.إمّ   -

 ا حؽؿة.وإمّ  -

 بؿعـك: ٓبد مـ وققع ما بعدها. ا غائقة:إمّ  

، الالم هـا غائقة: ٕكف ٓبد أن تؿقت، "يا أيفا اإلكسان ُخؾؼَت لتؿقت"مثال: 

 ٓ أحد يخؾَّد.

أن أقرأ الؽتاب ويؿؽـ أٓ ، هذه حؽؿة، يؿؽـ "اشرتيُت الؽتاب ٕقرأه"

كؿا يػعؾ بعضـا أن يشرتي الؽتب ويضعقهنا يف الؿؽتبات قال: طـدي -أقرأه 

 -كؼقل: ما شاء اهلل تبارك اهلل: قرأهتا؟ قال: واهلل واضعفا لالحتقاط! كتاب! ألػ

هذه فعـدما أققل: اشرتيُت الؽتاب ٕقرأه: ففذا يؿؽـ أن يؼع ويؿؽـ أٓ يؼع، 

 ؾة الحؽؿة. ٓم ط :الالم

فالالم هـا لقست غائقة، ٕهنا لق كاكت غائقة ما أشرك أحد مـ الجـ واإلكس، 

 وإكؿا لبقان الحؽؿة.

 والعبادة بلمر اهلل الشرطل. ،ولذلؽ: قال بعض أهؾ العؾؿ: الَخْؾؼ مـ اهلل
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اهلل خؾؼـا ٓ شؽ يف ذلؽ، والعبادة بلمر اهلل، اهلل أمركا بالعبادة أمًرا شرطقًّا. 

د اهلل، ومـ كان مـ أهؾ الشؼاء فؿَ   -والعقاذ باهلل-ـ كان مـ أهؾ السعادة وحَّ

 أشرك باهلل.

: ٕكؾِّػفؿ بالعبادة، ٔمرهؿ ﴾لقعبدونِ ﴿ولذلؽ: قال بعض السؾػ: معـك 

ٓبد  :أمر كقين ٕن إمر: بالتقحقد وأهناهؿ طـ الشرك. وهذا هق إمر الشرطل.

وهذا القاقع، وجدكا  يحبف اهلل، ويؿؽـ أن يؼع ويؿؽـ أٓ يؼع. :وأمر شرطل. مـف

د اهلل، ووجدكا كثقريـ مـ الـاس قد أشركقا باهلل سبحاكف  مـ الـاس مـ وحَّ

 وتعالك.

وبفذا يا أخل تعرف الجقاب طـ سمال: لؿاذا لؿ يذكر اهلل الؿالئؽة هـا؟ 

 ئؽة هـا؟الؿالئؽة مخؾققة لتقحقد اهلل: لؿاذا لؿ يذكر اهلل الؿال

ّٕن الؿالئؽة مخؾققة لؾتقحقد فؼط، ما يتلتك مـفا غقر التقحقد، الؿالئؽة 

دون، ففذا بلمر اهلل الؽقين، خؾؼ الؿالئؽة هؽذا، وإكؿا ذكر اهلل هـا مَ  ـ كؾفؿ مقحِّ

د ومـفؿ مشرك، والعقاذ باهلل. ابتالهؿ بإمر بالتقحقد:  فؿـفؿ مقحِّ

 ماهل العبادة؟

قؾ فقفا هق ققل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة: اسؿ جامع لؽؾ ما العبادة أحسـ ما ق

 يحبف اهلل ويرضاه مـ إققال وإطؿال الظاهرة والباصـة.
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 اسؿ جامع يجؿع أشقاء كثقرة. )اسؿ جامع(: لقست لػرد مـ العؿؾ.

يحبفا ويرضاها. كقػ  اهللُ  كؾ طبادةٍ  يا إخقة: )لؽؾ ما يحبف اهلل ويرضاه( إذن

 حبفا ويرضاها؟ بلن يلمركا اهلل هبا.كعرف أن اهلل ي

إذن: ٓ تؽقن العبادة طبادة إٓ إذا أمر اهلل هبا يف كتابف أو طؾك لسان رسقلف 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

وهذا كلخذه يف تػسقركا لؽالم شقخ اإلسالم طـدما قال: )اسؿ جامع لؽؾ ما 

 "اهلل يحب هذا"يحبف اهلل ويرضاه(، وٓ يؿؽـ لـا أن كؼرتي طؾك اهلل فـؼقل: 

بدون أن يخربكا اهلل سبحاكف يف  "اهلل يرضا طـ هذا"بدون أن يخربكا اهلل، أو كؼقل: 

 كتابف أو طؾك لسان رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

مـ إققال وإطؿال( فالعبادة قد  ،)اسؿ جامع لؽؾ ما يحبف اهلل ويرضاه

 ًٓ  وقد تؽقن طؿاًل. ،تؽقن قق

 لؿحبة والخقف والرجاء يف الؼؾقب.)الباصـة(: مثؾ ا)الظاهرة( مثؾ الصالة. 

 هذه العبادة.

هق التذلؾ والخضقع هلل طز وجؾ بؿا شرع يف كتابف أو طؾك لسان  أما التعبد:

 رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك وجف الؿحبة.
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هق التذلؾ والخضقع: ّٕن أصؾ العبادة هق التذلؾ  ما هق التعبد هلل؟

 ؾ سفؾ.يا إخقة كؼقل: صريؼ معبَّد، أي أكف مذلَّ  والخضقع. ولذلؽ الققم

الذي يتؽبَّر يػعؾ العبادة  فالبد يف العبادة مـ ِذلة.إذن: التعبُّد: هق التذلؾ، 

والعقاذ باهلل الذي يذهب يصؾل وهق يرى أّن لف طؾك اهلل مـَّة يف  .بؽرب هذا ما تعبد

  طز وجؾ.ٓبد مـ التذلؾ والخضقع هلل اهلل. صالتف: هذا ما َطَبدَ 

 )بؿا شرع( لقس بالفقى وٓ بالرأي وٓ بؿا يراه الؿشايخ وٓ بؿا فعؾف أباؤكا:

 .ك لسان رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿاهلل يف كتابف أو طؾ وإكؿا بؿا شرع

الذي يتذلؾ هلل أو يخضع هلل بؿا شرطف الـاس وقالف الـاس ولؿ يلِت يف الؽتاب 

 ًدا: هذا مبتدع.هذا لقس متعبِّ  :ولؿ يلِت يف السـة

أن تصؾل طؾك  ؽقن طؾك وجف الؿحبة،)طؾك وجف الؿحبة( شرط التعبُّد أن ي

 وجف الؿحبة، محبًّا هلل ومحبًّا لؾصالة.

الذيـ يصؾقن وهؿ  ففذا فعؾ الؿـافؼقـ، :فنذا خؾت العبادة طـ الؿحبة

 ٕهنؿ ٓ يحبقن الصالة. كسالك:

 ففق ٓبد فقف مـ الؿحبة. :التعبد :أّما فعؾ الؿممـقـ 

ق بقـ حؼقؼة العبادة والتعبُّد. ّٕن هذا اختؾط طؾك  إذن يا إخقة: يجب أن كػرِّ

 -رحؿف اهلل-بعض صالب العؾؿ فاكتؼدوا تعريػ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 
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فخؾطقا بقـ حؼقؼة  !-كؿا قال ابـ الؼقؿ-لذل والؿحبة لؾعبادة: فؼالقا: ٓبد مـ ا

 كسؿقف طبادة وبقـ التعبد؟ ما الذي :العبادة

: هق اسؿ جامع لؽؾ ما يحبف -بعقًدا طـ فعؾ الؿؽؾَّػ-الذي كسؿقف طبادة  -

 اهلل ويرضاه مـ إققال وإطؿال الظاهرة والباصـة.

د هذا الذي هق: التذلؾ والخضقع ػ الذي هق التعبُّ والذي هق فعؾ الؿؽؾَّ  -

 اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك وجف الؿحبة.هلل بؿا شرع يف كتابف أو لسان رسقلف صؾك 

وإٓ فؿثؾ هذا الؽتاب مؾلء بؽـقز العؾؿ  وأكا أططقؽؿ الػقائد باختصار: 

ع كتقسع، إ -إن شاء اهلل-والػقائد التل تشرح الؼؾب، لؽـ  ن يف الشرح الؿقسَّ

 شاء اهلل طز وجؾ.

ًٓ ﴿قال رحؿف اهلل: ]وققلف:  ُسق ٍة رَّ  َأِن اْطُبُدوا اهللَ َواْجَتـُِبقا َوَلَؼْد َبَعْثـَا فِل ُكؾِّ ُأمَّ

 [[36]الـحؾ: أية ﴾الطَّاُغقَت 

د لـا،  طـدكا يا إخقة هـا ثالث ممكدات، ﴾ولؼد﴿اهلل أكرب! ربـا سبحاكف يمكِّ

د لصدقـاه وآمـا: لؽـ لعظؿ شلن ما يف هذ ه أية أكده اهلل ولق قال اهلل لـا بغقر ممكِّ

 بثالث ممكدات:

ر: التل تدل طؾقف الالم الؿقصِّئة لؾؼسؿ. ل:إمر إوّ   الؼسؿ الؿؼدَّ

 : الالم.والثاين
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 : قد.والثالث

 دات.ففذه كؾفا ممكِّ 

ًٓ ﴿أي: يف كؾ صائػة  ﴾يف كؾ أمة﴿أي: أرسؾـا.  ﴾ولؼد بعثـا﴿ . وهذا ﴾رسق

َّٓ َخال فقفا ﴿بعث يف كؾ إمؿ رساًل:  -طز وجؾ–يدل طؾك أّن اهلل  ٍة إ ـْ ُأمَّ
وإْن مِ

.﴾َكذير ًٓ  ، ما مـ أمة ُوجَدت إٓ أرسؾ اهلل لفا كذيًرا، أرسؾ لفا رسق

 . ﴾أِن اطُبدوا اهلل واجتـِبقا الطاغقت﴿ ما وضقػة الرسؾ؟ 

 :﴾اطبدوا أنِ ﴿

، ما الدلقؾ "بـ"ر قبؾ أن هـا: بلن: فـؼدِّ  "أن": معـك قال بعض أهؾ العؾؿ 

أققل لؽ: بعثتؽ بالرسالة إلك ، أكا ﴾بعثـا﴿ :طؾك هذا التؼدير؟ ققل اهلل طز وجؾ

ٍة ﴿بعثتؽ بالؿال إلك صديؼل، فؾّؿا قال اهلل:  :أخل، أو َوَلَؼْد َبَعْثـَا فِل ُكؾِّ ُأمَّ

 ًٓ ُسق ٍة ﴿: (أنـ)ركا بجاء بقان ما ُبِعث بف الرسؾ فؼدَّ  :﴾رَّ َوَلَؼْد َبَعْثـَا فِل ُكؾِّ ُأمَّ

 ًٓ ُسق  اغقت.اطبدوا اهلل واجتـبقا الط بؿاذا؟ بلنِ  ﴾رَّ

ر ما ُبِعث بف الرسؾ. "أن": إّن وقال بعض أهؾ العؾؿ  هـا تػسقرية: تػسِّ

ًٓ َأِن اْطُبُدوا اهللَ  ﴿ ُسق ٍة رَّ إذن: الرسؾ جؿقًعا َأمروا  ﴾َوَلَؼْد َبَعْثـَا فِل ُكؾِّ ُأمَّ

 كؿا تؼدم معـا. ،بالتقحقد، وطبادة اهلل هل التقحقد
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: أي جاكبقه ومِقؾقا طـف وٓ تؼربقه. وسـبّقـ اجتـبقا ﴾َواْجَتـُِبقا الطَّاُغقَت ﴿

ر معـك الطاغقت.  كقػ يؽقن هذا بعد أن كػسِّ

أن يلمروا بالتقحقد  إذن: ما هل وضقػة الرسؾ إصؾقة التل ُبِعث بفا الرسؾ؟

 وأن يـَفقا طـ الشرك.

 والطغقان: هق مجاوزة الحد. مـ الطغقان. والطاغقت هـا:

كؾ ما تجاوز بف العبد  ذكره ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل:وأحسـ ما ققؾ يف تعريػف ما 

ه  أو مطاع. ،أو متبقع ،ـ معبقدمِ : حدَّ

هؾ العؾؿ، لؿاذا؟ واكتبفقا هـا يا إخقة: فنّن الؿسللة أشؽؾت طؾك كثقر مـ أ

ُيعَبد مـ دون اهلل: الرسؾ طؾقفؿ السالم، القفقد يعبدون طزيًرا،  ّٕكا وجدكا مؿـ

قف السالم، ووجدكا مـ َيعبد الؿالئؽة طؾقفؿ والـصارى يعبدون طقسك طؾ

قن صقاغقت؟ ّٕن ابـ الؼقؿ  كؾ ما تجاوز بف  ماذا يؼقل؟السالم، ففؾ همٓء يسؿَّ

 د حده مـ معبقد أو متبقع أو مطاع!العب

قن صقاغقت  فالبد مـ تؼققد كالم  :فؼال بعض أهؾ العؾؿ: إّن همٓء ٓ يسؿَّ

 ،حتك يخرج إكبقاء طؾقفؿ السالم: "ؽورضل بذل"فُقزاد فقف:  :ابـ الؼقؿ

 ويخرج الؿالئؽة طؾقفؿ السالم.

 أّن طـدكا أمريـ: -واهلل أطؾؿ-ل والذي يظفر ل



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٔ 
 

 اتخاذ الطاغقت. .2

 الطاغقت يف حؼقؼتف. .1

، ٓ باطتبار أن يتخذ الـاس صاغقًتا: فقؽقن هذا صاغقًتا باطتبار اتخاذ الـاس لف

وهذا يدخؾ فقف كؾ مـ ُطبد مـ دون اهلل، ولؽـف يف ذاتف لقس صاغقًتا، يف  حؼقؼتف،

ـّ الذيـ طبدوه اتخذوه صاغقًتا: ولذلؽ قال ابـ الؼقؿ:  حؼقؼتف لقس صاغقًتا: لؽ

ه" ه: يعـل الؿعبقد لقس العبد، يرجع إلك الؿتجاَوز بف "كؾ ما تجاوز بف حدَّ ، حدَّ

جؿقًعا أّن كؾ مخؾقق مـ مخؾققات اهلل ولقس الؿتجاِوز، لؿاذا يا إخقة؟ كدرك 

ه فؼد اتخذه صاغقًتا وإن لؿ  لف حّد، فنذا جاء إكسان وتجاوز هبذا الؿخؾقق حدَّ

 يؽـ هق يف حؼقؼتف صاغقًتا: لؽـ هق بالـسبة لؾؿتِخذ.

ـ معبقد( طبادة إصـام، طبادة إشجار، طبادة ه مِ )كؾ ما تجاوز بف العبد حدَّ 

قاء، طبادة إولقاء، دخؾت يف هذا: باطتبار الؿتِخذ ٓ باطتبار إكبالؿالئؽة، طبادة 

 الؿتَخذ.

الذيـ يؼقلقن لؾـاس: ٓ تذهبقا إلك دروس  كؿشايخ الضالل: )أو متبقع(

ل تعالقا طـد الؼبقر، تريد  ، كػار!العؾؿ ودروس التقحقد، همٓء وهابقة، ُضالَّ

تعال طـدكا طـد  ما يلتقؽ ولد، : يا اهلل يا اهلل!القلد: القهابقة يؼقلقن لؽ: قؾ

، يا سقدي فالن سقدي فالن، تليت طـد صاحب الؼرب تؼقل: يا سقدي فالن الؿدد
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همٓء صقاغقت: ّٕن همٓء اتخذوهؿ  بعفؿ بعض الـاس.فقتَّ  د.يلتقؽ القل القلد!

 صقاغقت، فاتَّبعقهؿ فقؿا يؼقلقن.

ؿف، أو تحريؿ ما أحؾ )أو مطاع( مطاع يف تحؾقؾ ما حرم اهلل مع العؾؿ بتحري

 ﴿اهلل مع العؾؿ بحؾف. فقسؿع يف الؼرآن: 
ِ
ِف َفاَل َتْدُطقا َمَع اهلل َوَأنَّ اْلَؿَساِجَد لِؾَّ

 ،[، فحّرم اهلل أن كدطقا أحًدا مع اهلل، فقليت شقخ يؼقل: 28ٓ]الجـ: أية ﴾َأَحًدا

 إكسان َطؾَِؿ إولقاء همٓء وسائط، زلػك، كدطقهؿ لـتؼرب إلك اهلل! فقليت ،ٓ

ويطقعف يف هذا!! أو طؾؿ أّن الربا حرام، لؽـ يليت طالؿ مـ طؾؿاء وطرففا أية 

الل مـ يتَّفؿ  ،ويقجد طؾؿاء مـ طؾؿاء السالصقـ-السالصقـ  وإن كان مـ الضُّ

العؾؿاء الرباكققـ الذيـ َيؼػقن طـد إدلة بلهنؿ مـ طؾؿاء السالصقـ، وهذا جفؾ 

ء سالصقـ يؼقلقن بؿا يؼقلف السؾطان، إذا قال: الـصارى وضؾؿ، لؽـ يقجد طؾؿا

ّٕن الريس قال هذا، يف الجـة، قالقا: كعؿ!  والقفقد وكؾُّ شخص قؾبف صقب هق

فجاء طالؿ مـ طؾؿاء السالصقـ قال: هذا الؿال الذي  -ّٕن السؾطان قال هذا!

 هذا مع طؾؿف فلصاطف يفحالل! ع يف البـقك وتمَخذ طؾقف فقائد هذا لقس ربا، يقَض 

 بلكف رًبا وأّن الربا حرام، هذا اتخذه صاغقًتا يف هذا إمر.

وطؾك هذا الؿعـك: هؾ كؾ صاغقت كافر؟ ٓ، ٕكف صاغقت باطتبار الؿتِخذ ٓ 

 باطتبار الؿتَخذ، ٓ باطتبار حؼقؼتف.



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٖ 
 

: وهق الطاغقت يف ذاتف. وهذا يف الحؼقؼة هق: َمـ ُطبِد مـ وطـدكا الؿؼام الثاين

َمـ ُطبِد  صاغقت يف حؼقؼتف، كسؿقف صاغقًتا. هذا كاره.ن اهلل وهق راٍض أو غقر دو

 مـ دون اهلل وهق راٍض أو غقر كاره. 

 فعـدكا ثالث مؼامات هـا: -

أن ُيعَبد مـ دون اهلل بلمره هق. وهذا أقبحف: مثؾ فرطقن، فرطقن أمر  .2

 هذا صاغقت. : وقال: أكا ربؽؿ إطؾك.الـاس أن يعبدوه

جاءه الـاس  ذا لؽـف رضل.لؿ يلمر هب .ُطبد مـ دون اهلل وهق راضٍ َمـ  .1

ويؼقلقن: يا سقدكا أكت مبارك، ارزقـا،  ،يتؼربقن إلقف ويعطقكف إمقال

وجاه كبقر:  ،وفقفا غـك ،الؿدد! وجد أّن الؿسالة فقفا فؾقس ،الؿدد

 هذا دون اهلل وأن ُيدطا مـ دون اهلل! فرضل هبذا، ورضل بلن ُيعَبد مـ

 صاغقت.

َمـ ُطبِد مـ دون اهلل وهق غقر كاره. لؿ يرَض لؽـف غقر كاره: مثؾ  .3

ففذه تسؿك  : هذه غقر راضقة لؽـفا غقر كارهة.الشؿس والؼؿر والحجر

 صاغقًتا.

إذن: َمـ الذي خرج يا إخقة؟ الؿالئؽة وإكبقاء طؾقفؿ السالم: ٕكف ٓ 

قن صقاغقت.  يـطبؼ طؾقفؿ هذا، فال ُيسؿَّ

 ال: هؾ الطاغقت هبذا الؿعـك كافر؟ الطاغقت يف حؼقؼتف كعؿ.هـا السم
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 فق كافر:فالذي استحؼ أن يسؿك صاغقًتا هبذه إمقر الثالثة 

 مـ ُطبد مـ دون اهلل بلمره. .2

 أو ُطبد مـ دون اهلل برضاه.  .1

أو ُطبد مـ دون اهلل بدون أن يؽره، كافر إن كان يستحؼ أن يقَصػ،   .3

ما يؿؽـ أن  :لؽـ يقجد أشقاء ما تستحؼ أن تقصػ: مثؾ الشؿس

 تقصػ بلهنا كافرة أو مممـة، الشجر. هذا معـك الطاغقت.

ؿقه اكحؾ طـدكؿ اإلشؽال، الؿسللة مشؽؾة لق لؿ تإذا ففؿتفؿ هذا وضبط 

ؾ وُيبّقـ الػرق  بقـ الطاغقت الؿتَخذ والطاغقت الحؼقؼل. ُتػصَّ

صحقح يف الطاغقت الؿتَخذ، ولذلؽ  -رحؿف اهلل-إذن: كالم ابـ الؼقؿ  

 ه مـ معبقد أو متبقع أو مطاع.قال: كؾ ما تجاوز بف العبد حدَّ 

ورضل بذلؽ أو لؿ "ولق أردكا حؼقؼة الطاغقت لؼؾـا: يجب أن يضاف إلقف: 

 يف حؼقؼتف. ، إذا أردكا الطاغقت"يؽره ذلؽ

ًٓ َأِن اْطُبُدوا اهلَل َواْجَتـُِبقا الطَّاُغقَت ﴿ ُسق ٍة رَّ إذن:  ﴾َوَلَؼْد َبَعْثـَا فِل ُكؾِّ ُأمَّ

 الديـ الذي اتػؼ طؾقف إكبقاء جؿقًعا هق: التقحقد والتحذير مـ الشرك.

 والتقحقد يا إخقة ٓبد فقف:

 مـ كػل.  -
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 وإثبات.  -

 طَّؾ طـ العبادة.ّٕن الـػل تعطقؾ لؾعبادة كؾفا. إذا قال اإلكسان: ٓ إلف: طَ  

واإلثبات ٓ يؾزم مـف كػل الشريؽ. طـدما أققل: اهلل إلف: ٓ يؾزم مـف أن غقره 

 لقس إلًفا.

 الـػل واإلثبات. إثبات العبادة هلل، وكػقفا طـ غقر اهلل :فالبد يف التقحقد مـ 

ًدا.طز وجؾ حتك يؽقن اإل  كسان مقحِّ

فؿا مـ رسقل إٓ وقد أوحك اهلل إلقف  ذا.ولذلؽ: جؿقع إكبقاء جاؤوا هب

 هبذه الؽؾؿة العظؿك: ٓ إلف إٓ اهلل، التل فقفا الـػل واإلثبات.

وٓ يؽقن اإلكسان مستؿسًؽا ومتؿسًؽا بشفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل التل هل 

 العروة القثؼك إٓ إذا أتك بلمريـ:

 بالطاغقت. َكَػرَ  .2

 وَطَبَد اهلل سبحاكف وتعالك.  .1

 ﴿ َٓ  َفَؼِد اْسَتْؿَسَؽ بِاْلُعْرَوِة اْلُقْثَؼٰك 
ِ
َفَؿـ َيْؽُػْر بِالطَّاُغقِت َوُيْممِـ بِاهلل

 ،[ ققية، ولؽـ شرط ذلؽ: أن َيؽػر بالطاغقت156]البؼرة: أية ﴾اكِػَصاَم َلَفا

 وأن َيعبد اهلل سبحاكف وتعالك.
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 كقػ يؽػر اإلكسان بالطاغقت؟ ،طبادة اهلل طرفـا كقػ التعبُّدصقِّب: 

 أن ُيبِغض طبادة غقر اهلل. .2

 وأن َيؽػر بعبادة غقر اهلل.  .1

 وأن يحذر طبادة غقر اهلل.  .3

باهلل.  كؾ طبادة لغقر اهلل باصؾة وكػر ر بعبادة غقر اهلل،ؽػُ أن يَ  :ا أققلؿَ اكتبفقا لِ 

ر طبادة غقر اهلل، أن يحذر أن يعبد غقر اهلل ولق ذَ حوأن يَ  ،ض طبادة غقر اهللبغِ وأن يُ 

وأن يؽػر بالطاغقت  ،تعالكم ذبابة لغقر اهلل سبحاكف وشقًئا يسقًرا، ولق أن يؼدِّ 

مـاه يؽػر بف. هذا هق الؽػر بالطاغقت الحؼقؼل،  الطاغقت يف حؼقؼتف الذي قدَّ

 الذي ٓبد مـف يف تحؼقؼ التقحقد.

ا وهل: أّن دطقة إكبقاء والرسؾ ٓبد وهذه أية أفادتـا فائدة  طظقؿة جدًّ

 أمر وهنل. :فقفا مـ

 ففل بدطة.  :أو هنل بال أمر ،فؽؾ دطقة فقفا أمر بال هنل

والدطقة إلك اهلل فضقؾة وٓ شؽ يف - اطات التل تؼقل: كدطقا إلك اهللالجؿ

 كلمر بالؿعروفيؼقلقن:  لمر بالؿعروف وٓ كـفك طـ الؿـؽر!ولؽـّا ك -هذا

والؿـؽر يذهب! كؼقل: هذه بدطة: لؿاذا؟ ٕهنا مخالػة لطريؼ الرسؾ جؿقًعا، ما 
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 طـ 
ٌ

 طـ الؿـؽر، أمٌر بالتقحقد وهنل
ٌ

هق صريؼ الرسؾ؟ أمٌر بالؿعروف وهنل

 إن شاء اهلل. ،جؿؾة وتػصقاًل كؿا سقلتقـا ،الشرك

ذيـ د الدطقى، كحـ كعرف أّن أكثر الؿسؾؿقـ الإذن: يا مسؾؿ ٓ تغرت بؿجرَّ 

يـساققن وراء بعض الدطقات البدطقة قؾقهبؿ صقِّبة ويحبقن اهلل ورسقلف بؾ 

ويبذلقن مـ أمقالفؿ الشلء الؽثقر: لؽـ يا إخقة لقس البذل طالمة الصحة: 

 ل يف صحقح.بذُ أن تَ  :وإكؿا الصحة

  : أن تسقر طؾك صريؼ الرسؾ.يا مسؾؿحة فعالمة الصِّ 

جؿقع الرسؾ كؾفؿ يلمرون بالؿعروف  ،ثؿ واهلل ،ثؿ واهلل ،واهلل !يا أخل

ويـفقن طـ الؿـؽر: كقػ تحقد طـ صريؼ الرسؾ وتؼقل: ٓ دطقتـا أّكا كلمر 

 بالؿعروف؟! 

حتك الؿعروف طـدهؿ لقس كؾ معروف وإكؿا ما يتػؼ طؾقف الـاس! 

 حتك ما كختؾػ يؼقلقن:

د هلل: هؾ أكت طؾك صريؼ  !باهلل طؾقؽ  هؾ أكت طؾك صريؼ الرسؾ؟ تجرَّ

 لرسؾ؟ ٓ واهلل.ا
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لؽـ لألسػ بعض الؿسؾؿقـ يا إخقة تركقا كصقص الؽتاب والسـة،  

وذهبقا إلك غقرها، ذهبقا إلك الرؤى والؿـامات وإمثؾة العجقبة لتحبقب الـاس 

 يف صرق مبتَدطة.

إّكا كحب الدطقة إلك اهلل، وإين طـدما أطؾؿ أّن مسؾًؿا يشتغؾ بالدطقة  !واهلل

ا وأدطق لف كثقًرا. إلك اهلل طؾك بصقرة  ُأطؾِل مؼامف جدًّ

واهلل! ما سؿعُت طـ شخٍص يدطق إلك اهلل يف بؾد مـ البؾدان طؾك سـة 

 :كحب الدطقة إلك اهلل .إٓ دطقُت لف وأحببتف يف اهلل -وأكا ٓ أطرفف-وبصقرة 

 طؾقفؿ الصالة والسالم. ،لؽـ بطريؼ رسؾ اهلل

وكليت بلمثؾة مضحؽة مبؽقة مـ فال يـػع أن كرتك صرق إدلة وصرق الرسؾ 

 أجؾ أن كحبِّب الـاس يف الدطقة طؾك غقر بصقرة وطؾك غقر صريؼة الرسؾ.

مـ أطجب ما سؿعُت دلقاًل لصحة هذا الخروج الذي لقس طؾك صريؼ 

 ،الرسؾ ولقس طؾك صريؼ الصحابة: قال: كتاكقت الحؿام تخرج مغؿضة العقـقـ

وتـؼر  ،ولقس فقفا ريش، أّما كتاكقت الدجاج فتخرج مباشرة ،وٓ تـػع كػسفا

وتـػع كػسفا: قال: تدرون يا إخقة لؿاذا؟ ما الحؽؿة؟ هات  ،ومػتحة ،صعامفا

الحؽؿة العظقؿة التل استـبطتفا؟ قال: الؿرجع والسبب يف ذلؽ: إب، فالديؽ 

قعف، وذكر يدطق إلك اهلل: يصقح: حقا طؾك الصالة: فلصؾح اهلل أوٓده وما ض
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إخقة: اخرجقا! فقضقع أوٓده! إذن يا  :ما يدطق إلك اهلل ،الحؿام يبؼك طـد إكثك

 هذا الدلقؾ العظقؿ!!

سبحان اهلل! كرتك قال اهلل قال رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إلك أمثؾة حتك 

فاسدة! أن حتك يف هذا الؿثال الذي ذكره: الديؽ ما ثبت أكف يدطق إلك اهلل، 

صقح، ثؿ الديؽ ما يذهب طـ الدجاجة، طـد الدجاجة دائًؿا، الذي الديؽ ي

ويدل  ،يذهب طـ الحؿامة هق ذكر الحؿامة الذي صقر، ففق مثؾ مـتؽِس يف كػسف

يا إخقة طؾك أّن بعض إخقاكـا الذيـ يـتسبقن إلك اإلسالم ويحبقن الخقر ما 

 طرفقا البصقرة.

يا إخقة أهؾ الشر ولذلؽ: كحـ كدطق إلك الدطقة وإلك أن كجتفد، 

مجتفدون يف الدطقة إلك الباصؾ، يف زماكـا يستعؿؾقن جؿقع وسائؾ التقاصؾ 

 لؾدطقة إلك الشرك، لؾدطقة إلك البدع.

وكحـ كدطق أهؾ العؾؿ وصالب العؾؿ إلك أن يـشطقا يف الدطقة إلك اهلل، 

  بعؾؿ.جفاد هذا الزمان: الدطقة إلك اهلل إلك اهلل، وٓ يجقز لـا أن كؽسؾ. ويدطقا

أن يرجعقا إلك البصقرة، وأن  :وكدطق إخقاكـا الذيـ رزقفؿ اهلل حب الدطقة

هذا يخالػ  وأن يرتكقا ما أحدثف الؿحِدثقن: فننّ  .يدطقا إلك اهلل ببصقرة وسـة
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ق الرسؾ جؿقًعا: وهق صريؼ واحدة، وديـ إكبقاء واحد كؿا سقليت يف صر

 الؿسائؾ. 

شاء اهلل. كحـ سـطقؾ فؼط يف الؿدخؾ، الققم  لعؾـا كؼػ هـا، وكؽؿؾ غًدا إن

وغًدا إن شاء اهلل، كـتفل غًدا مـ الؿدخؾ: ّٕن الؿدخؾ يشؿؾ كؾ الؽتاب. ثؿ 

 بعد ذلؽ شلن الؽتب يسقر إن شاء اهلل طز وجؾ.

أسلل اهلل أن يػؼفـل وإياكؿ يف ديـف، وأن يجعؾـل وإياكؿ مـ أهؾ التقحقد،  

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وأن يجعؾـا مؿـ  وأن يجعؾـا رحؿة طؾك أمة محؿد

رون الـاس بؿا   واهلل أطؾؿ. جاء بف محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.يبصِّ
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 مقدمة الكتابشرح : تابع الدرس الثالث

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

كـا كشرح يف درسـا البارحة يف افتتاحقة الؽتاب التل جعؾفا الشقخ يف أهؿقة 

تؽؾؿـا طـف ما يتعؾؼ بالطاغقت، فلطقده بشلء مـ التقحقد. وكان آخر ما 

 آختصار مع بعض الزيادات لطؾب بعض اإلخقة.

 والطغقان: هق مجاوزة الحد. الطاغقت: مـ الطغقان. فؼد ذكركا أنّ 

ره بعض السؾػ ببعض أفراده، فػسره بعض السؾػ  :والطاغقت فسَّ

بالساحر،  :بالؽاهـ، وفسره بعض السؾػ :بالشقطان، وفسره بعض السؾػ

وفسره بعض السؾػ بؿعـًك طام: فؼال اإلمام مالؽ رحؿف اهلل: الطاغقت ما ُطبِد 

 مـ دون اهلل أو الذيـ ُيعَبدون مـ دون اهلل.

 وطـدكا يف مسللة الطاغقت: التسؿقة وإلحاق إحؽام. طـدكا جاكبان:

 التسؿقة. .2

 وإلحاق إحؽام. .1

 :: فعـدكا فقفا جاكبانأما التسؿقة بالطاغقت -

الجاكب إول: ما َيتعؾؼ بالـسبة لؿتِخذ الطاغقت: وهق الذي َيعبد أحًدا مـ  

ه مـ معبقد أو متبقع أو مطاع، ففق  دون اهلل. ففـا كؾ ما تجاوز بف العبد حدَّ
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صاغقت بالـسبة لؾؿتِخذ، ٓ بالـسبة لؾؿتَخذ، فنّن الؿتَخذ يف حؼقؼتف قد يؽقن 

بالـسبة لؿتِخذه هق صاغقت: ٕكف طبده مـ صاغقًتا وقد ٓ يؽقن صاغقًتا. لؽـف 

 دون اهلل.

والجاكب الثاين يف التسؿقة: تسؿقتف حؼقؼًة، أي: تسؿقة الشلء بذاتف: تسؿقتف 

صاغقًتا. وقؾـا إّن الذي يسؿك صاغقًتا: هق الذي ُيعبد مـ دون اهلل بلمره، أو ُيعبد 

مـ دون اهلل برضاه، أو ُيعبد مـ دون اهلل وهق غقر كاره. وبعض العؾؿاء ُيخِرجقن 

الذي يسؿك صاغقًتا يف حؼقؼتف هق الذي ُيعبد مـ الثالث ويؼقلقن: إّن الطاغقت 

دون اهلل بلمره، أو ُيعبد مـ دون اهلل برضاه. أّما مـ ُيعبد مـ دون اهلل بغقر أمره وٓ 

 سؿك صاغقًتا.الؼؿر والشؿس وكحق ذلؽ قالقا: ٓ تكرضاه 

وٓ  ،أكف ٓ محذور يف التسؿقة: فالحد مقجقد -واهلل أطؾؿ-والذي يظفر 

 التسؿقة.محذور يف 

: فنلحاق إحؽام إكؿا يؽقن بحسب أّما جاكب إلحاق إحؽام -

آستحؼاق، فالبد مـ العؾؿ والرضك. فُقؾَحؼ حؽؿ الطاغقت بؿـ َطؾَِؿ 

 ورضل.

 أّما مـ لؿ يعؾؿ ولؿ يرَض فنكف ٓ تؾحؼف بذاتف أحؽام الطاغقت.
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وهق ما يحتؿؾف شرصـا يف شرح الؽتاب يف  ،هذا باختصار ما يتعؾؼ بالطاغقت

ًعا بعد الػراغ مـ  هذه الػرتة. وإن شاء اهلل إذا بدأكا يف شرح الؽتاب شرًحا مقسَّ

سـتقسع يف بعض إمقر وكذكر خالف أهؾ العؾؿ فقؿا  -إن شاء اهلل-فرتة الحج 

 يتعؾؼ بضبط الطاغقت.

 .وكؽؿؾ ما ذكره الشقخ، فؾقتػضؾ الشقخ خؾقؾ يؼرأ لـا 

َوَقَضك َربَُّؽ ﴿]وققلف: : يؼقل شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب رحؿف اهلل

ـِ إِْحَساًكا اُه َوبِاْلَقالَِدْي  أية[ ﴾َأَّٓ َتْعُبُدوْا إَِّٓ إِيَّ

أهنا مـ  -رضل اهلل طـفؿا-كعؿ: هذه أية العظقؿة التل ذكر ابـ طباس 

ى طـف ابـ جرير، رحؿف اهلل أيات الؿحَؽؿات يف كتاب اهلل طز وجؾ: كؿا رو

هذه أية آية طظقؿة ويف بعض الـسخ لؿ يؽؿؾ الشقخ ما بعدها، ويف  طز وجؾ،

 بعض الـسخ أكؿؾفا.

ـِ إِْحَساًكا﴿  اُه َوبِاْلَقالَِدْي َّٓ إِيَّ َّٓ َتْعُبُدوْا إِ هـا: أي  ﴾قضك﴿، ﴾َوَقَضك َربَُّؽ َأ

 قضك قضاء شرطقًّا: ّٕن قضاء ربـا سبحاكف وتعالك:

. وهذا ٓ بد مـ وققطف، واهلل يؼضل كقًكا وقدًرا ما إّما أكف قضاء كقين قدرّي - 

 يحب وما ٓ يحب، وٓ بد مـ وققطف.
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فاهلل قضك كقًكا وقدًرا وققع التقحقد مـ الؿممـقـ: وهذا يحبف سبحاكف  

ًرا وققع الشرك مـ الؿشركقـ: وهذا ٓ يحبف اهلل طز وتعالك. وقضك كقًكا وقد

 وجؾ، بؾ اهلل طز وجؾ يؽرهف. ولقس هذا هق الؿراد هـا.

 وإكؿا الؿراد هـا بالؼضاء: الؼضاء الشرطل.

أّن اهلل ٓ يلمر وٓ يؼضل شرًطا إٓ بؿا يِحب،  والؼضاء الشرطل ضابطف: -

 وأّن هذا الؼضاء قد يؼع وقد ٓ يؼع.

ده. فاهلل  فـؼقل: قضك ده: أي: أمركا بلن كعبده وأن كقحِّ ربـا أن كعبده وأن كقحِّ

ده. وهذا الؼضاء قد يؼع وقد ٓ يؼع: ولذا كرى  طز وجؾ يحب أن كعبده وأن كقحِّ

 مـ الـاس مـ يممـ، وكرى مـ الـاس مـ ٓ يممـ.

ؾِزًما. وقال بعض أهؾ ك مُ قال بعض أهؾ العؾؿ: معـاها وّص  ﴾وقضك﴿ 

اها أمر. وقال بعض أهؾ العؾؿ: معـاها ألزم. وكؾ هذه الؿعاين العؾؿ: معـ

 صحقحة. 

ما قال  ﴾َوَقَضك َربَُّؽ ﴿وتؾحظقن هـا أّن اهلل طز وجؾ قال:  ﴾َوَقَضك َربَُّؽ ﴿

: ّٕن يف هذا فائدة طظقؿة: فنّن الذي ﴾َوَقَضك َربَُّؽ ﴿بؾ قال:  :مثاًل: وقضك اهلل

سبحاكف  ،بجؿقع الـعؿ، الذي رباكا بـعؿف قضك وأمر هق الرب، والرب هق الؿـِعؿ

 وتعالك، إذن هق مستحؼ ٕن يطاع.
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َّٓ إِيَّاهُ ﴿ َّٓ َتْعُبُدوْا إِ  وإثبات.  ﴾َوَقَضك َربَُّؽ َأ
ٌ

َّٓ َتْعُبُدواْ ﴿كػل أيَّ معبقد  ﴾َأ

 سبحاكف وتعالك. وهذا هق التقحقد. ،﴾إٓ إياه﴿

قالديـ بحؼف سبحاكف فؼرن اهلل طز وجؾ حؼ ال ﴾وبالقالديـ إحساًكا﴿ 

 وتعالك.

فلطظؿ الحؼقق: حؼ اهلل سبحاكف وتعالك، هق أطظؿ الحؼقق طؾك اإلصالق، 

 وقرن اهلل هبذا الحؼ: حؼ القالديـ.

؟ وحؼ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فنن قال قائؾ: فليـ حؼ رسقل اهلل

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أطظؿ حؼ بعد حؼ اهلل سبحاكف وتعالك؟

ـ يف حؼ اهلل سبحاكف قال  العؾؿاء: حؼ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مضؿَّ

بتحؼقؼ شفادة   ٓ تتحؼؼ إٓ بتحؼقؼ الشفادتقـ:وتعالك: ّٕن التقحقد وطبادة اهلل

 أن ٓ إلف إٓ اهلل وأّن محؿًدا رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. 

ـِ إِْحَساًكا﴿ حِسـ إلك القالديـ؟ فبّقـ اهلل فؽلّن قائاًل قال: كقػ أُ  ﴾َوبِاْلَقالَِدْي

َـّ ِطـَدَك اْلؽَِبَر َأَحُدُهَؿا َأْو كِالَُهَؿا َفالَ َتُؼؾ ﴿طز وجؾ هذا اإلحسان:  ا َيْبُؾَغ إِمَّ

ـَ 
لِّ مِ ًٓ َكِريًؿا . َواْخِػْض َلُفَؿا َجـَاَح الذُّ ُفَؿا َقْق َٓ َتـَْفْرُهَؿا َوُقؾ لَّ ُفَؿآ ُأفٍّ َو لَّ

ْحَؿِة َوُقؾ  بِّ اْرَحْؿُفَؿا َكَؿا َربََّقاكِل َصِغقًراالرَّ  . ﴾رَّ

ؾ مـ هذا  : أّن اإلحسان إلك القالديـ يؽقن:فتحصَّ



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٗٙ 
 

 ببذل الؿعروف. .2

 وكػ إذى.  .1

 وإدخال السرور.  .3

 والدطاء لفؿا.  .4

 والتقاضع لفؿا.  .5

 ٓ تؽقن محسـًا لقالديؽ إٓ بفذه إمقر الخؿسة: 

 ﴾وبالقالديـ إحساكا﴿بذل الؿعروف. أيـ هذا مـ أية؟ يف ققل اهلل:  .2

 هذا بذل الؿعروف، ويدخؾ فقف كؾ معروف.

وكػ إذى. أن تؽػ إذى طـفؿا: صغقًرا كان أو كبقًرا: ولذلؽ قال   .1

، فـفك طـ إذى الصغقر وإذى ﴾فال تؼؾ لفؿا أفٍّ وٓ تـفرهؿا﴿اهلل: 

تؼقل: أف، يؼقل لؽ: يا ابـل أحضر لل كذا:  أن :الؽبقر. إذى الصغقر

 تؼقل: أف! هؽذا ما أحسـت إلك القالد: ٕكؽ ما كػػَت إذى طـف.

فؿا فقق، كلن تؼقل: ٓ تطؾب مـل هذا أكت  :والؽبقر: أن تـفرهؿا  .3

 آذيتـل! هذا هنر، فؿا فقق. هذا كػ إذى.

وقؾ لفؿا ﴿إدخال السرور. إدخال السرور إلك قؾب إب وقؾب إم.   .4

ًٓ كريًؿا ما هق الؼقل الؽريؿ؟ الذي إذا سؿعاه صابت أكػُسفؿا:  ﴾قق

فقدخؾ السرور إلك قؾبقفؿا هبذا الؽالم، هذا الؼقل الؽريؿ. ما هق الؼقل 
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الؽريؿ الذي أققلف لقالدي؟ هق الؼقل الذي إذا سؿعف صاب قؾبف: يا 

ا يدخؾ السرور إلك أبتل! يا أبل! يا أبل غػر اهلل لؽ! يا أبل رحؿؽ اهلل! م

 قؾبف.

ْحَؿةِ  ﴿والتقاضع لفؿا:   .5 ـَ الرَّ
لِّ مِ أن تتقاضع  ﴾َواْخِػْض َلُفَؿا َجـَاَح الذُّ

 لفؿا مفؿا بؾغت مـ الؿـزلة.

كان بعض العؾؿاء يدّرس يف مجؾسف، فتـاديف أمف، فقخرج مـ الؿجؾس 

رس! والطالب يؽتبقن، ويذهب إلك أمف ويضع الحب لؾدجاج، ثؿ يعقد إلك الد

يد ، فقؼقم، ماذا ترجالس يدّرس الـاس الحديث والسـة، فتـاديف أمف: يا فالن!

أمف؟ تؼقل لف: ضع الحب لؾدجاج! فقلخذ الحب ويضع الحب لؾدجاج صاطة 

 ٕمف ويرجع إلك درسف! فؿفؿا بؾغَت يجب أن تتقاضع لقالديؽ.

ومـ ذلؽ يا إخقة: أكف إذا جاءك صالب العؾؿ وأكت مع والدك، طؾقؽ أن  

تؼدم والدك إلك صدر الؿجؾس وتؼقل: هذا أبل، ولق كان طامقًّا مـ الـاس، ٓ 

تستحل  ماتؼقل: ٓ أكا صالب طؾؿ وهمٓء صالب طؾؿ وأبل طامل ما يعرف! 

 مـ أبقؽ أبًدا مفؿا بؾغَت مـ مـزلة.

بِّ اْرَحْؿُفَؿا َكَؿا َربََّقاكِل َصِغقًرا﴿والدطاء لفؿا.  .6 ، قال العؾؿاء: ﴾َوُقؾ رَّ

لتجؿع  :سؿعفؿا هذا الدطاءوتدطق بف يف ضفر الغقب. تُ  ،عفؿا هذا الدطاءُتسؿِ 
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لقؽقن  :بقـ الدطاء لفؿا وإدخال السرور إلك قؾبقفؿا، وتدطق بف يف ضفر الغقب

 أبؾغ يف اإلجابة.

 ،﴾وقضك ربؽ أٓ تعبدوا إٓ إياه﴿قل اهلل: : يف قووجف الدٓة مـ أية 

 وأطظؿ حؼ: هق تقحقد اهلل سبحاكف وتعالك.، وأطظؿ أمر، فلول أمر

َٓ ُتْشرُِكقا بِِف َشْقئًا﴿قال رحؿف اهلل: ]وققلف:   أية[ ﴾َواْطُبُدوا اهللَ َو

 ﴾واطبدوا اهلل﴿هذا أمر، وإمر الؿطؾؼ يؼتضل القجقب.  ﴾واطبدوا﴿

 وهذا هق التقحقد كؿا تؼدم معـا. فالتقحقد هق العبادة.

 هذا الؽػر بالطاغقت. ﴾وٓ تشركقا بف شقًئا﴿

 وإثبات.
ٌ

 فال بد مـ طبادة اهلل وتقحقد اهلل والؽػر بالطاغقت: كػل

 طـدكا طؿقمان:  :-واكتبفقا–وهـا يؼقل العؾؿاء 

 ﴾تشركقا﴿، يؼقلقن: ّٕن ﴾وٓ تشركقا بف﴿: يف ققل اهلل: لالعؿقم إوّ 

ـ الؿصدر يتضؿـ  -كؿا تعرفقن يف الـحق-ّٕن الػعؾ : فعؾ، والػعؾ ُيضؿَّ

أمريـ: حدث، وزمان الحدث. فالؿتعؾؼ بزمان الحدث: الؿصدر، فنذن: هذا 

ـ لؾؿصدر  تعؿ. :والؿصدر كؽرة، والـؽرة يف سقاق الـػل والـفل ،الػعؾ مضؿَّ
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ا بف شرًكا: أيُّ شرك: ٓ الشرك إكرب وٓ إذن: معـك العؿقم هـا: ٓ تشركق

 الشرك إصغر وٓ الشرك الخػل، كؾفا دخؾت يف هذا الـفل.

، فشلء كؽرة يف سقاق الـفل: فتعؿ، ﴾شقًئا﴿: يف ققلف سبحاكف: والعؿقم الثاين

فؾؿ يبَؼ شلء إٓ وقد ُكفقـا أن كعبده مـ دون اهلل: الؿالئؽة، إكبقاء، الصالحقن، 

أن طـ فقـا إحجار، الشؿس، الؼؿر، الؿاء: كؾفا دخؾت يف هذا، فـُ إشجار،

 كشرك باهلل شقًئا.

ٓ كشرك  :يؼتضل الـفل طـ الشرك باهلل مفؿا دّق. يعـل :وهذا العؿقم أيًضا

م حبة ُذرة لصاحب الؼرب، لق أن تلخذ حبة  باهلل شقًئا ولق شقًئا يسقًرا، ولق أن تؼدِّ

ًبا لصاحب الؼرب: هذا مـ الشرك ُذرة فؼط وتؼدمفا لصاحب ا لؼرب كذًرا أو تؼرُّ

 باهلل، ودخؾ يف هذا الـفل العظقؿ.

فدل ذلؽ طؾك أهؿقة التقحقد: أّن اهلل طز وجؾ أمر بف أمًرا مطؾًؼا وهنك طـ  

ه.  ضدِّ

َم َربُُّؽْؿ َطَؾْقُؽْؿ  ﴿]وققلف:  َّٓ ُتْشرُِكقا بِِف َشْقًئا ۖ  ُقْؾ َتَعاَلْقا َأْتُؾ َما َحرَّ  ﴾َأ

 أيات[

أهنا مـ أيات  -رضل اهلل طـفؿا-هذه أيات أيًضا ذكر ابـ طباس 

-الؿحَؽؿات يف الؼرآن، كؿا رواه طـف ابـ جرير، ابـ جرير روى طـ ابـ طباس 
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أّن أيات الؿحؽؿات يف الؼرآن: هل ققل اهلل طز وجؾ:  -رضل اهلل طـفؿا

ـِ إِْحَساًكا َوَقَضك َربَُّؽ ﴿ اُه َوبِاْلَقالَِدْي َّٓ إِيَّ َّٓ َتْعُبُدوْا إِ ُقْؾ ﴿، وققل اهلل طز وجؾ: ﴾َأ

َم َربُُّؽْؿ َطَؾْقُؽؿ  .﴾َتَعاَلْقا َأْتُؾ َما َحرَّ

يا محؿد، رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يلمره اهلل أن يؼقل هذا  ﴾قؾ﴿

والخطاب لَؿـ؟ الخطاب لؾؽػار الذيـ َيعبدون إصـام  ﴾قؾ تعالقا﴿ :الؼقل

مقن أمقًرا بزطؿفؿ،  وإحجار وإشجار وإوثان مـ دون اهلل طز وجؾ، وُيحرِّ

م طؾقـا وهذا حالل لـا: زطًؿا  ،وُيحؾُّقن أمقًرا بزطؿفؿ، ويؼقلقن: هذا محرَّ

ًصا، فؼال اهلل طز وجؾ لـبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن يؼقل يف مؼابؾ  وكذًبا وتخرُّ

قا وأقبِؾقا، قالقا: وهذا الؾػظ فقف بقان طؾقُّ الـبل  :أي ﴾قؾ تعالقا﴿حالفؿ:  هؾؿُّ

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾقفؿ. وبعض أهؾ العؾؿ مـ الؿػسريـ قال: هذا الؾػظ 

ـّ الجؿؾة  فقف إشارة إلك أّن ديـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ سقعؾق يف مؽة. لؽ

 وهل مشعرة بالعؾق. :قا وأقبِؾقاهؾؿُّ  :أي ﴾تعالقا﴿

َم َربُُّؽْؿ َطَؾْقُؽؿ﴿ ا ﴾َأْتُؾ َما َحرَّ لقس ما تزطؿقن  :ما حرمف اهلل صدًقا وحؼًّ

ا وصدًقا:  أٓ ﴿وتػرتون طؾك اهلل: بؾ أتؾق طؾقؽؿ ما حرمف ربؽؿ طؾقؽؿ حؼًّ

 .﴾تشركقا بف شقًئا وبالقالديـ إحساًكا

َم َربُُّؽْؿ َطَؾْقُؽؿُقْؾ َتَعاَلْقا َأْتُؾ َما َح ﴿صقب:   ماذا كـتظر؟ كـتظر الؿحرمات،  ﴾رَّ

: هؾ حرم ﴾أٓ تشركقا بف شقًئا﴿كـتظر ما حرم ربـا طؾقـا، لؽـ ما الذي جاءكا؟ 
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م  طؾقـا اهلل طؾقـا أٓ كشِرك بف أو أمركا بلن ٓ كشِرك بف؟ أمركا بلن ٓ كشرك بف، حرَّ

، ولذلؽ قال العؾؿاء: ﴾بف شقًئا أٓ تشركقا﴿ماذا؟  أن كشرك بف، لؽـ الذي جاء

ًرا: تؼديره:  اكؿ أن ٓ لَِؿا سقليت يف آخر أيات، وصَّ  "اكؿوصَّ "كلّن هـا مؼدَّ

تشركقا بف شقًئا وبالقالديـ إحساكا. هؾ حرم اهلل طؾقـا أن كحسـ إلك القالديـ؟ 

 ٓ، وإكؿا وصاكا بلن كحسـ إلك القالديـ.

 ف هبذا أفادهؿ فائدتقـ:قال العؾؿاء: هذا التػات بؾقغ، ٕك

اهؿ اهلل بف محاسـ إمقر. وستليت يف الؿسائؾ وأطؾِّؼ : ما وصَّ الػائدة إولك 

 طؾقفا تعؾقًؼا خػقًػا إن شاء اهلل.

م طؾقفؿ. ٕكف إذا وصَّ  والػائدة الثاكقة:  اهؿ بلن ٓ يشركقا أكف بّقـ لفؿ ما حرَّ

ه قد حرمف طؾقفؿ: وهق أن يشركقا بف شقًئا، حرام طؾقفؿ أن يشركقا  بف شقًئا فضدُّ

 باهلل شقًئا.

 -وهق اإلساءة إلك القالديـ-اهؿ باإلحسان إلك القالديـ: فضده إذا وصَّ 

مف اهلل طؾقفؿ.  حرَّ

 ففذا آلتػات أفاد فائدتقـ: 

 بقان معاين إمقر التل وصك اهلل هبا. .1

م. .2  وبقان أّن ضدها محرَّ
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ُقْؾ َتَعاَلْقا َأْتُؾ َما ﴿ية؟ أّن اهلل قال: ما الذي دّل طؾك أّن ضدها محّرم يف أ

َم َربُُّؽْؿ َطَؾْقُؽؿ والذي  يؽقن يف هذا الؽالم ما حرمف اهلل،إذن ٓ بد أن  :﴾َحرَّ

 حرمف اهلل هق ضد ما وصك بف. 

ك اهلل بف هق : أّن رأس ما وصَّ ووجف الدٓلة مـ هذه أية طؾك أهؿقة التقحقد

 يتبعف، فال خقر يف شلء يػعؾف العبد إٓ مع التقحقد.التقحقد، وأّن ما بعده 

 ،الؽافر لق كان مـ أبرِّ الـاس بقالديف: هذا لقس طبادة هلل، كعؿ هق طؿُؾ خقر

ـّ  :وقد ٓ يعطقف شقًئا ،طؿٌؾ صقِّب قد يثقبف اهلل طؾقف يف الدكقا ٕكف ٓ يستحؼ: لؽ

قا ويعطقف شقًئا مـ الدكقا اهلل مـ فضؾف قد يثقب الؽافر طؾك طؿؾف الطّقب يف الدك

ا يف أخرة ففق وقد ٓ يعطقف. أمّ  -مـ فضؾ اهلل-مؼابِؾ ما َطِؿَؾ مِـ َطَؿٍؾ صقب 

 لؿاذا؟ ٕكف لقس طبادة. كالفباء الؿـثقر:

إذن يا إخقة: كؾ ما بعد التقحقد ٓ يصؾح إٓ بالتقحقد، وإذا خال مـ التقحقد 

سبحاكف وتعالك. فدل ذلؽ طؾك أهؿقة لؿ يؽـ طبادة، وٓ يـػع العبد طـد اهلل 

 التقحقد.

قال رحؿف اهلل: ]قال ابـ مسعقد رضل اهلل طـف: َمـ أراد أن يـظر إلك وصقة 

َم ﴿محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ التل طؾقفا خاتؿف فؾقؼرأ:  ُقْؾ َتَعاَلْقا َأْتُؾ َما َحرَّ

َذا ِصَراصِل مُ ﴿إلك ققلف:  ﴾َربُُّؽْؿ َطَؾْقُؽؿْ   أية[ ﴾ْسَتِؼقًؿاَوَأنَّ َهَٰ



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖ٘ 
 

قال: )َمـ أراد أن يـظر إلك  :-رضل اهلل طـف-كعؿ: هذا إثر طـ ابـ مسعقد 

ُقْؾ َتَعاَلْقا َأْتُؾ َما ﴿وصقة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ التل طؾقفا خاتؿف فؾقؼرأ: 

مَ  َذا ِصَراصِل ُمْسَتِؼقًؿا﴿: إلك ققلف ﴾َربُُّؽْؿ َطَؾْقُؽؿْ  َحرَّ  إلك آخر أية. ﴾َوَأنَّ َهٰ

ًٓ يا إخقة رواه الرتمذي يف ســف، ورواه الطرباين، ورواه البقفؼل  :هذا إثر أو

َعب، وحّسـف الرتمذي، وضّعػف إلباين، رحؿ اهلل الجؿقع.  يف الشُّ

حؽؿ طؾك هذا إثر بلكف ضعقػ: لؿاذا؟ مـ أجؾ أّن  -رحؿف اهلل-فإلباين 

أّن داود إودي  -رحؿف اهلل-لشقخ إلباين يف إسـاده داود إودي، وقد ضـ ا

-كؿا ذكر الحافظ ابـ حجر-داود بـ يزيد إودي، وهق رجؾ ضعقػ  :هذا هق

 فضّعػف مـ أجؾ هذا. :

ـّ الصقاب  أّن هذا إثر إّما ضعقػ أو حسـ. وحؽؿ  :-واهلل أطؾؿ-لؽ

ّٕن داود إودي هذا هق: داود بـ  لؿاذا؟ الشقخ طؾقف بلكف ضعقػ لؿ ُيِصب فقف:

بؾ قال  هلل ثؼة:طبد اهلل إودي، ولقس داود بـ يزيد إودي. وداود بـ طبد ا

 -لؽـف ثؼة :وإن كان يف الحؼقؼة فقف خالف-الشقخ إلباين: ثؼة باتػاق الـّؼاد 

ـّ الشقخ إلباين قال: إّن داود بـ طبد اهلل إودي ثؼة باتػاق الـؼاد  ًعا صب-لؽ

هذا إثر قال: إثر ضعقػ:  يفلؽـ  -لقس طـد هذا إثر، بؾ قالف يف مؽان آخر

أكف داود بـ طبداهلل إودي،  :، والحؼ-وهق ضعقػ -اود بـ يزيدٕكف ضـ أكف د

 وداود بـ طبد اهلل إودي ثؼة: وإن لؿ يؽـ مـ رجال الصحقحقـ.
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ودي؟ أّن داود بـ يزيد ما سبب القهؿ هـا: أّن الشقخ ضـف داود بـ يزيد إ

إودي يروي طـ طامر الشعبل، وداود بـ طبداهلل إودي يروي كذلؽ طـ 

 أكف داود بـ يزيد. -رحؿف اهلل–طامر الشعبل، فظـ الشقخ إلباين 

ما الذي دلـا  لـا أكف داود بـ طبد اهلل إودي:لؽـ يف الـظر يف اإلسـاد تبّقـ 

الراوي طـ داود هـا هق: محؿد بـ فضقؾ،  طؾك ذلؽ؟ الذي دلـا طؾك ذلؽ: أنّ 

ومحؿد بـ فضقؾ إكؿا يروي طـ داود بـ طبداهلل إودي: ٓ طـ داود بـ يزيد. 

 أّن داود هـا هق الثؼة ولقس الضعقػ. :فعؾؿـا هبذا

إما  -باين رحؿف اهللوإن ضعػف الشقخ كاصر إل-هذا إثر إّن ولذلؽ كؼقل: 

والـظر يف إسـاده يف الحؼقؼة يؼتضل أكف حسـف الرتمذي.  صحقح أو حسـ:

 صحقح: طؾك ما بقَّـاه.

 -رحؿف اهلل-ثابت. والشقخ كاصر  -فقؿا يظفر لـا واهلل أطؾؿ-إذن: هذا إثر 

معذور يف الحؽؿ طؾقف بالضعػ: ٕكف ضـ أّن داود إودي هق الرجؾ الضعقػ 

 داود بـ يزيد إودي.

أراد أن يـظر إلك وصقة محؿد صؾك : )َمـ -رضل اهلل طـف-قال ابـ مسعقد 

اهلل طؾقف وسؾؿ التل طؾقفا خاتؿف( أي: َمـ أراد أن يـظر إلك القصقة التل كتبفا 
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: هذا "الصحقػة"الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وختؿ طؾقفا، ٕكف طـد الرتمذي ذكر 

 معـك القصقة الؿؽتقبة التل طؾقفا الخاتؿ.

اهلل طؾقف وسؾؿ كتب وصقة وختؿفا، وٓ شؽ أكف لقس الؿراد أّن الـبل صؾك 

لؽـ مراد ابـ  -يؼقـًا-وسؾؿ ما كتب وصقة وختؿفا فنّن الـبل صؾك اهلل طؾقف 

وصقة  : أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لق وّصك وكتب-رضل اهلل طـف-مسعقد 

 ٕوصك هبذه أيات: لؿاذا؟

 ٕهنا جقامع الخقرات. .2

والـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يقّصل بؿا وّصك بف اهلل  وّٕن اهلل وصك هبا: .1

 سبحاكف وتعالك.

 ؾؿ وختؿفا:إذن: لقس الؿراد أّن هـاك وصقة كتبفا الـبل صؾك اهلل طؾقف وس 

وإكؿا الؿراد: أّن هذه كالقصقة التل كتبفا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وختؿفا. 

 ا ذكركاه.فؾق أكف كتب وصقة وختؿفا َلَؿا كتب إٓ هذا: لِؿَ 

)َمـ أراد أن يـظر إلك وصقة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ التل طؾقفا خاتؿف: 

(، وهذا يدل طؾك طـاية السؾػ ﴾قؾ تعالقا أتؾ ما حرم ربؽؿ طؾقؽؿ﴿فؾقؼرأ: 

ذكر هذه أيات مـ أيات  -رضل اهلل طـفؿا-هبذه أيات. ابـ طباس 
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هلل طؾقف وسؾؿ الؿؽتقبة. الؿحؽؿات. وابـ مسعقد جعؾفـ كقصقة الـبل صؾك ا

 إذن: هذا يدل طؾك أهؿقتفا.

وهذه أيات تدل طؾك أهؿقة التقحقد: ّٕن اهلل طز وجؾ بدأ إمر فقفا 

 بالتقحقد.

قال رحؿف اهلل تعالك: ]وطـ معاذ بـ جبؾ رضل اهلل طـف قال: كـت رديػ 

اهلل طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك حؿار فؼال لل: يا معاذ! أتدري ما حؼ 

العباد وما حؼ العباد طؾك اهلل؟ فؼؾت: اهلل ورسقلف وأطؾؿ. قال: فنّن حؼ اهلل طؾك 

ب مـ ٓ  العباد: أن يعبدوه وٓ يشركقا بف شقًئا، وحؼ العباد طؾك اهلل: أن ٓ يعذِّ

ٓ تبشرهؿ »فؼؾت: يا رسقل اهلل! أفال أبشر الـاس؟ قال:  «يشرك بف شقًئا

 الصحقحقـ[. أخرجاه يف «فقتؽؾقا

لف  -رضل اهلل طـف-هذا الحديث العظقؿ طـ معاذ بـ جبؾ، ومعاذ بـ جبؾ 

فضؾ طظقؿ: فؼد كان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يحبف، وكان يؼقل: يا معاذ واهلل 

إين ٕحبؽ! فؽان يخربه بلكف يحبف ويؼسؿ طؾك ذلؽ. وأخرب صؾك اهلل طؾقف 

ؾ العؾؿاء بَرتقة: أي أكف ُيحَشر قبؾ ُيحَشر قب -رضل اهلل طـف-وسؾؿ أّن معاًذا 

 رضل اهلل طـف.  ،العؾؿاء بؿسافة: وهذا مـ فضؾف
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قال: )كـت رديػ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( والرديػ يا إخقة: هق الراكب 

 إكف رديػ. :خؾػ الراكب بنذكف. إذا ركب إكسان خؾػ آخر بنذكف يؼال

كبل الثؼؾقـ، أرسؾف اهلل إلك  وقد كان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ متقاضًعا وهق

الجـ واإلكس، ومع ذلؽ كان يف غاية التقاضع صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ومـ ذلؽ 

 كان يرِدف بعض الـاس خؾػف.أكف 

أسؿاء َمـ أردففؿ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  هـدوقد جؿع الحافظ ابـ مَ 

ؿ: وهذا مـ خؾػف فبؾغقا ثالثقـ كػًسا مـ صحابة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾ

 تقاضعف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

قال: )كـت رديػ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك حؿار(: الحؿار اإلكسل 

مـ -ب، ّٕن اإلكسان إّما أن يركب الؿعروف، وهق أقؾ الدواب التل ُتركَ 

أو يركب الحؿار، الحؿار أقؾ  ،أو الحصان ،أو الػرس ،: الجؿؾ-الدواب

مـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ومع ذلؽؿ كان الـبل الدواب التل ُتركب يف ز

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يركب طؾك حؿار: مـ تقاضعف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

وهذا الحؿار جاء يف رواية يف الصحقحقـ أكف يؼال لف: ُطَػقر، وهذا آسؿ 

أّن لقن الحؿار  :ملخقذ مـ الَعْػر، والعػر هق لقن الرتاب، فنذا قؾـا هبذا فؿعـاه

يقَجد. وققؾ: ملخقذ مـ الُعْػَرة، والُعْػرة:  :هذا يشبف لقن الرتاب، وهذا معروف
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أّن لقن هذا الحؿار أكف أحؿر مع  :هل الُحؿرة التل يخالطفا بقاض، ومعـك هذا

 بقاض مخؾقٍط بف. 

ك يف زمـ الـبل صؾك اهلل طؾقف  ويف هذا يا إخقة: أّن الحققاكات كاكت تسؿَّ

ققؾ إكف أهداه إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف  ، ففذا الحؿار كان يسؿك بُعَػقر.وسؾؿ

 وسؾؿ الؿؼققِس حاكؿ مصر، وققؾ غقره.

قال: )فؼال لل: يا معاذ! أتدري ما حؼ اهلل طؾك العباد وما حؼ العباد طؾك 

اهلل؟( وجاء بصقغة آستػفام: لقؽقن أبؾغ يف السؿع والػفؿ، )يا معاذ أتدري ما 

وسقلتقـا - طؾك العباد وما حؼ العباد طؾك اهلل؟ فؼؾت: اهلل ورسقلف أطؾؿ( حؼ اهلل

) فؼؾت اهلل ورسقلف أطؾؿ( يعـل:  -إن شاء اهلل ما يتعؾؼ هبذه الجؿؾة يف الؿسائؾ

ٓ أدري: لؽـف بدل أن يؼقل ٓ أدري جاء بعبارة فقفا أدب: فؼال: )اهلل ورسقلف 

أي: حؼ اهلل الالزم  «حؼ اهلل طؾك العباد فننّ »أطؾؿ( أّما أكا فال أدري، قال: 

 : وهذا التقحقد كؿا قؾـا:«أن يعبدوه وٓ يشركقا بف شقًئا»القاجب طؾك العباد: 

 العبادة والرباءة مـ الشرك: هذا التقحقد.

أي أّن الحؼ الذي أوجبف اهلل طؾك كػسف كرًما مـف  «وحؼ العباد طؾك اهلل»

الل: يؼقلقن: وفضاًل، ٓ مؼاَبؾة، لؿ يجب طؾك ا هلل مؼاَبؾًة كؿا تؼقل الؿعتزلة الضُّ

كا مؼابؾ كعؿة كحـ كعؿؾ واهلل يجب طؾقف أن يثقب! واهلل لق كاكت مؼاَبؾة لخسر

هذه العقـ التل كتحرك هبا وكؼرأ وكؼقم بؿصالحـا هذه العقـ  واحدة مـ كعؿ اهلل!
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ػرت َلَؿا قابؾـا هذه ٓ كالـعؿة هذه العقـ فؼط واهلل لق طبدكا اهلل الؾقؾ والـفار 

ا واجًبا مؼاَبؾة: ولؽـف  الـعؿة: فؽقػ وكحـ كتؼؾَّب يف كعؿ اهلل؟! واهلل لقس حؼًّ

ؾ  حؼٌّ أوجبف اهلل طؾك كػسف تػضاًل مـف وإحساًكا. ربـا جقاٌد كريٌؿ برٌّ رحقٌؿ، تػضَّ

ا طؾقف.  طؾقـا فجعؾ لـا حؼًّ

حؼ العباد طؾك »ؾؿ: ولذلؽ يا إخقة: طـدما يؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقف وس

ًصا هلل كؿا ضـ بعض الجفال: ّٕن هذا الحؼ مِـ  «اهلل يف هذا تعظقؿ هلل ولقس تـؼُّ

أكف جعؾ لـا  :ومـ كؿال فضؾ اهلل طؾقـا ،ومـ كؿال رأفة اهلل بـا ،كؿال رحؿة اهلل

ا طؾك كػسف إن أتقـا بشرط هذا الحؼ:  ب َمـ ٓ يشرك بف شقًئا»حؼًّ  .«أٓ يعذِّ

التقحقد ٓبد فقف مـ الـػل واإلثبات: ٓ بد مـ العبادة  :كحـ قؾـا سابًؼاصقِّب: 

وحؼ العباد طؾك اهلل أٓ »والرباءة مـ الشرك: الؽػر بالطاغقت، صقِّب هـا قال: 

ب َمـ ٓ يشرك بف شقًئا إذن لؿ يذكر إٓ كػل الشرك! كؼقل: بؾ العباد  «ُيعذِّ

العبد َمـ هق؟ العبد الذي َطَبد،  «عبادوحؼ ال»مذكقرة: أيـ ُذكَرت؟ طـدما قال: 

 .«وحؼ العباد»إذا لؿ َيعُبد فؾقس طبًدا، إذن ُوجَدت العبادة يف ققلف: 

فنّن حؼ اهلل طؾك العباد أن يعبدوه وٓ يشركقا »أيًضا ُطِرف ذلؽ مؿا تؼدم:  

 .«بف شقًئا
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جاء  أكف جاء يف رواية يف الصحقحقـ التصريح هبذا: :وأققل: َأْصَرح مِـ هذا

كـت ردف الـبل صؾك اهلل »يف رواية يف الصحقحقـ: قال معاذ رضل اهلل طـف: 

أي –فؼؾت: لبقؽ وسعديؽ، ثؿ سار ساطة  «يا معاذ بـ جبؾ!»طؾقف وسؾؿ فؼال: 

فؼؾت:  «يا معاذ بـ جبؾ!»فؼال:  -ما قال شقًئا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،سؽت

يا »فؼال:  -ا قال شلءم ،سؽت–لبقؽ يا رسقل اهلل وسعديؽ، ثؿ سار ساطة 

هؾ تدري ما حؼ اهلل »فؼؾت: لبقؽ رسقل اهلل وسعديؽ، فؼال:  «معاذ بـ جبؾ!

يعـل اكظروا اهتؿام الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بإمر: يف إّول  «طؾك العباد؟

يـتظر ماذا يؼقل الـبل  ،قال: لبقؽ رسقل اهلل وسعديؽ «يا معاذ بـ جبؾ!»قال: 

 :ساطةو: لؽـف سؽت صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، سار ساطة، صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

وهق  «يا معاذ بـ جبؾ!»مؼدار مـ الزمـ، ثؿ قال:  :لقست ستقـ دققؼة، ساطة

خؾػف! قال: لبقؽ رسقل اهلل وسعديؽ: يـتظر ماذا سقؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ، سؽت، سار ساطة، ما حال معاذ أن؟ معاذ أن رضل اهلل طـف أصبح 

ًقا ٕن يعرف ماذا يريد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، يف الثالثة قال:  يا معاذ »متشقِّ

ديؽ، فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فؼال: لبقؽ رسقل اهلل وسع «بـ جبؾ!

فنّن »قال: قؾت: اهلل ورسقلف ٕطؾؿ، قال:  «هؾ تدري ما حؼ اهلل طؾك العباد؟»

يا معاذ »، ثؿ سار ساطة، فؼال: «حؼ اهلل طؾك العباد أن يعبدوه وٓ يشركقا بف شقًئا

هؾ تدري ما حؼ العباد طؾك »قؾت: لبقؽ رسقل اهلل وسعديؽ، قال:  «بـ جبؾ!
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، ففـا قال: «أٓ يعذهبؿ»قال: قؾت: اهلل ورسقلف أطؾؿ، قال:  «اهلل إذا فعؾقا ذلؽ؟

أي: إذا طبدوا اهلل ولؿ يشركقا  «هؾ تدري ما حؼ العباد طؾك اهلل إذا فعؾقا ذلؽ؟»

 .«أٓ يعذهبؿ»بف شقًئا، قال: 

ديـ: معـك كػل العذاب، -إن شاء اهلل-وسقلتقـا   وأّن كػل العذاب طـ الؿقحِّ

ب مطؾًؼا.إّما كػٌل مطَؾؼ -  : أٓ يعذَّ

 .وإّما كػٌل مؼقَّد -

 إن شاء اهلل. ،وسلبّقـ هذا يف الباب التالل

ر الـاس؟!( ما دام هذه البشارة العظقؿة  قال: )فؼؾت: يا رسقل اهلل! أفال أبشِّ

د اهلل ولؿ يشرك بف شقًئا ٓ يعذبف اهلل  طؾك الؿعـك الذي سـذكره -وهق أّن َمـ وحَّ

 أٓ أبشر الـاس؟!  :-اهلل طـدما كؼركف بدخقل الجـة إن شاء

ويف هذا يا إخقة: أّن تبشقر اإلكسان بؿا يسره مـ الؿؽارم والؿحامد 

: قال: أفال أبشر الـاس -رضل اهلل طـف-والصػات الطقبة: ولذلؽ استلذن معاذ 

 : أي: مخافة أن يتؽؾ بعض«ٓ تبشرهؿ فقتَّؽؾقا»هبذه البشارة العظقؿة؟ قال: 

روا يف العؿؾ. أخرجاه يف الصحقحقـ.  الـاس طؾك هذا فقؼصِّ

وهذا الحديث يا إخقة يدل طؾك أّن العالِؿ يـبغل أن يعرف َمـ يحّدث مـ 

صالبف، فؼد يخص بعض الطالب بعؾؿ خاص إذا طؾؿ أّن هذا يـػعف وٓ يضره. 
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ذا هب -رضل اهلل طـف-فالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ معف أصحابف وخصَّ معاًذا 

ر الـاس: مخافة أن يتَّؽؾقا.  العؾؿ، وهناه أن يبشِّ

ـ ُيخشك مـف  قال العؾؿاء: ويف هذا إشارة إلك أّن الؽتؿان هـا إكؿا هق طؿَّ

 ذلؽ. أّما َمـ ٓ ُيخشك مـف ذلؽ فال: ٓ يحتاج إلك الؽتؿان. 

رهؿ »: -رضل اهلل طـف-صقِّب: الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال لؿعاذ  ٓ تبشِّ

ث بف طـد  :«ؽؾقافقتَّ  فؾؿاذا روى هذا الحديث وخّبركا؟ جاء يف الصحقح: )أكف حدَّ

ًؿا أن يؽتؿ هذا العؾؿ، فحّدث بف طـد مقتف رضل اهلل طـف  :مقتف ًؿا( تلثُّ تلثُّ

 وأرضاه. 

ـ ما روى ما يدَفع ما ُيخشك مـف: وهق أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿ  وضؿَّ

يلذن لؿعاذ يف حقـفا أن يبشر الـاس هبذه البشارة حتك ٓ يتؽؾقا طؾك ذلؽ. إذن 

ستتعؾؿ إّمة أهنا لقس لفا أن تّتؽؾ طؾك هذه البشارة، بؾ مع التقحقد وطبادة اهلل 

ب إلك اهلل طز وجؾ.  تجتفد يف زيادة العؿؾ ويف زيادة  التؼرُّ

: أّن التقحقد هق حؼ اهلل، ووجف الدٓلة مـ هذا الحديث طؾك أهؿقة التقحقد

فالتقحقد أطظؿ الحؼقق، وأّن التقحقد سبٌب لؿغػرة الذكقب ودخقل الجـة، كؿا 

 سقليت يف الباب التالل وكتؽؾؿ طـ ذلؽ إن شاء اهلل طز وجؾ.

 التقحقد بلمقر: ذه آفتتاحقة بقَّـ لـا أهؿقة إذن: شقخ اإلسالم رحؿف اهلل يف ه
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أكف مـ أجؾ التقحقد ُخؾؼ الجـ واإلكس: بؾ وُخؾؼت  إمر إول:

 الؿخؾققات كؾفا. كؾ الؿخؾققات ُخؾؼت مـ أجؾ التقحقد.

: أكف مـ أجؾ تحؼقؼ التقحقد ُبعَثت الرسؾ. فديـ الرسؾ الذي إمر الثاين

 قحقد والـفل طـ الشرك.اتػؼ طؾقف الرسؾ: هق إمر بالت

ْتبع التقحقد. أّن التقحقد أطظؿ الػرائض، وأّن كؾَّ فرٍض يَ  إمر الثالث:

فلطظؿ فرض ُطِرَف طؾك وجف إرض مـذ أن كزل آدم طؾقف السالم إلك إرض 

إلك أن تؼقم الساطة: هق تقحقد اهلل طز وجؾ، أطظؿ فرض ُطِرف طؾك اإلصالق: 

 .لكسبحاكف وتعاهق تقحقد اهلل 

ورباكا  ،: أّن التقحقد هق حؼ اهلل العظقؿ سبحاكف، الذي خؾؼـاإمر الرابع

هق التقحقد، أشرف  :والذي سقجازيـا يقم الؼقامة. فلشرف حؼ ُوِصػ ،بالـعؿ

 حؼ وصػف واصػ: هق التقحقد.

وأّن أطظؿ ما يؽقن طـد  ـ هبا شقخ اإلسالم أهؿقة التقحقد:ففذه إمقر بقّ 

 .اإلكسان: التقحقد

يحبف الؿسؾؿ، ويتعؾؿف الؿسؾؿ، ويحؼؼف الؿسؾؿ،  :-كؿا قؾـا سابًؼا-ولذلؽ 

ف، ويدطق إلقف، ويصرب طؾك ذلؽ، ويؽقن ثؿرة ذلؽ: ويحذر مؿا َيـؼضف أو ُيـؼِص 

 أن ُيعؾِّؼ قؾبف باهلل سبحاكف وتعالك.
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إذا طرف  بد أن تقَجد هذه إمقر يف قؾبف، والؿسؾؿ إذا طرف هذه إهؿقة ٓ

رها واهلل سقحب التقحقد، سقصبح  :وتؼررت يف قؾبف ،هذه إهؿقة وسؿعفا وقرَّ

ق ما أشرك باهلل ، قؾبف سقؽقن طؾك التقحقد مثؾ الدم يف جسده، لق ُقطِّع أو ُحرِّ

ـّ قؾبف مطؿئـ  ،حتك لق ُأكِره التقحقد دائًؿا ظ بؽؾؿة ٕكف ُأكِره لؽ ربؿا تؾػَّ

د، وهذا ا  لذي يـبغل أن كؽقن يا إخقة.باإليؿان، مقحِّ

هذه إمقر يا إخقة اختربوا هبا قؾقبؽؿ: هؾ تحبقن التقحقد؟ هؾ إذا سؿعتؿ 

أو ضاقت صدوركؿ؟ طقاًذا باهلل مـ هذا،  ؟التقحقد اكشرحت صدوركؿ وفرحتؿ

 الؼؾب الحل الؿممـ يحب التقحقد.

اس يؼقل: ولذلؽ: الشقطان يريد أن ُيبِعد الـاس طـ التقحقد: يليت لبعض الـ

ويخرتطقن  ،وصعدوا إلك الؼؿر ،الـاس أن سبؼقكا: اخرتطقا الصقاريخ

 وأكتؿ مشغقلقن بالتقحقد! ،ويخرتطقن

لق خَؾقكا مـ التقحقد ٓ خقر فقـا، لق اخرتطـا مـ آخرتاطات ما  !واهلل

ولق أصبحـا أققى إمؿ مثؾـا مثؾ بؼقة إمؿ: إن هؿ كإكعام. وإذا  ،اخرتطـا

 التقحقد فـحـ أققياء باهلل.حؼؼـا 

 لق حؼؼت إمة التقحقد وأضفرت السـة لخافت مـفا جؿقع إمؿ. !واهلل 
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لقست الؼقة لألمة بإكاشقد، ولقست الؼقة لألمة بلن كرتك ديــا مـ أجؾ 

 ولزوم السـة. ،يف تحؼقؼ التقحقد :أمقر الدكقا: وإكؿا الؼقة لألمة

كصطػ يف الصػقف  ،لق رأى إطداء أّكا طؾك التقحقد وأّكا طؾك السـة !واهلل

ثؿ يف ضقء هذا ُكِعدُّ  : لفابـا إطداء،يف صالة الػجر وكحـ طؾك التقحقد والسـة

 ما استطعـا مـ ققة.

فشقاصقـ اإلكس والجـ ما يريدون لألمة أن تؼقى، ولذلؽ ٓ يريدون لألمة 

 قحقد.أن يظفر فقفا التقحقد وحب الت

  فلكا أققل: الؿسؾؿ يخترب قؾبف هبذه إمقر: 

هؾ يحب أن يتعؾؿ التقحقد؟ فنذا جاء الخطقب وخطب خطبة طـ التقحقد 

: هذا قؾب "الحؿد هلل، الققم سؿعـا خقًرا طظقًؿا مـ شقخـا: طؾَّؿـا التقحقد"قال: 

: هذه "الشقخ هذا ما طـده إٓ تقحقد تقحقد"قال:  -والعقاذ باهلل-حل. أو أكف 

 طالمة سقء يف الؼؾب.

طـدكا مـ الؿاء البارد طؾك  هؾ كحؼؼ التقحقد؟ ويؽقن طؿؾـا بالتقحقد ألذّ 

 أو ٓ؟كؾفا، العطش وأحسـ طـدكا مـ جؿع إمقال 

 أو ٓ؟ ،اهلل أن يجـِّبـا الشرك هؾ كحذر وكخاف مـ الشرك وكدطق
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إلك التقحقد ٓ سقَّؿا إذا قامت الحاجة إلك ذلؽ ورأيـا الؿشركقـ  هؾ كدطق

ورأيـا مـ أخطل الطريؼ وهق يـتسب إلك اإلسالم لؽـف يعؾؼ قؾبف بغقر اهلل: يعؾؼ 

 أو ٓ؟  ،قؾبف بالشقخ أو بالؼرب

 ِخْػـَا؟ !وهابل :بؿجرد ما قال الـاس هؾ كصرب طؾك ذلؽ أو أكف

 واحًدا،  الؿممـ الذي طرف حؼ اهلل يصرب
َ

طؾك الدطقة إلك التقحقد ولق بؼل

 واحٌد يف الؼرية تركف الـاس وابتعدوا طـف ٕكف يدطق الـاس إلك التقحقد: 
َ

لق بؼل

 يبؼك يدطق إلك التقحقد ويحؼؼ التقحقد.

س الؼصص جاء  س التقحقد جاء طشرة، وإذا درَّ س: إذا درَّ إذا كان يدرِّ

س التقحقد و لق كان طـده واحد، ويصرب ويػرح أكف خؿسقن ألًػا، الؿممـ يدرِّ

س التقحقد.  يدرِّ

 ،واهلل يا إخقة! أدركـا مـ مشايخـا هذا، شقخـا الشقخ طبد العزيز الشبؾ

رحؿف اهلل رحؿة واسعة، رجؾ مـ أتؼقاء اهلل، مـ إتؼقاء إزكقاء، وٓ كزكل 

يدّرسـل يف طؾك اهلل أحًدا، لؽـ طرفـاه بالديـ والعبادة ورقة الؼؾب، كان الشقخ 

د،  ،الؿعفد الثاكقي، وكان إذا ذكر الصحابة يبؽل رحؿف اهلل رحؿة واسعة، ومقحِّ

 -رحؿف اهلل-رجؾ تقحقد طجقب، وحافظ لؽتاب اهلل، كان الشقخ بـ صالح 

، يعـل الشقخ "ما أصؿئـ يف صاليت إٓ إذا كان الشقخ الشبؾ خؾػل"يؼقل: 
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د هـا، كان يدّرس هـاك بعد يف الؿسج -رحؿف اهلل-حافظ، وقد مات الشقخ 

واء، واهلل رأيتف بعقـل يا إخقة يدّرس وٓ صالب مقجقد! جالس طؾك الؽرسل  الرِّ

س التقحقد حتك يػرغ،  س، يدرِّ س ولقس هـاك أحد جالس، لؽـ الشقخ يدرِّ يدرِّ

ويصؾل العشاء خؾػ اإلمام ويـصرف، رحؿف اهلل رحؿة واسعة. وكذا رأيـا 

 بعض شققخـا.

أّن الشقخ يف أّول  -رحؿف اهلل-عض صالب الشقخ ابـ طثقؿقـ وذكر لل ب

س  س وٓ يلِت أحد، فقلمر ممذن الؿسجد أن يجؾس معف، ويدرِّ حقاتف كان يدرِّ

سقن هلل ٓ لؾجؿاهقر. وإذا فعؾ اإلكسان ما طؾقف فالذي طـد اهلل  الشقخ، ٕهنؿ يدرِّ

 هلل فقف حؽؿة.

ست يضحؽ طؾقف ال -والعقاذ باهلل-بعض الـاس  شقطان يؼقل لف: أكت إذا درَّ

ت متـًا مالؽًقا إذا ذا دّرست الػؼف وٓ سقؿا إذا أخذالتقحقد ما يلتقؽ أحد، لؽـ إ

كـت طـد الؿالؽقة، أو متـًا حـػقًّا إذا كـت طـد الحـػقة، أو متـًا شافعقًّا إذا كـت 

كؾف ر! وطـد الشافعقة، أو متـًا حـبؾقًّا إن كـت طـد الحـابؾة، يحضر طـدك كتق

س الػؼف، كعؿ ٓ شؽ أّن الػؼف خقر وطؾؿ، لؽـ ما يرتك اإلكسان تدريس  طؾؿ، درِّ

التقحقد مـ أجؾ قؾة الـاس الذيـ يحضرون طـده. وهذه ثؿرة معرفتـا بلهؿقة 

 التقحقد.
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يف  -رحؿف اهلل-ومـ هـا تعرفقن فؼف شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب 

الؽتاب، حقث بدأ هبذه آفتتاحقة التل تجعؾ تبقيب هذا الؽتاب ويف ترتقب هذا 

ؼ إمقر التل ذكركاها.   الؿممـ يرتبط بالتقحقد ويحؼِّ

ف إلك اهلل. يا إخقة!  لقس الشلن أن يعرفؽ الـاس: وإكؿا الشلن أن تتعرَّ

كؿ مـ العؾؿاء والؿشايخ الذيـ طرفـاهؿ وأدركـاهؿ ٓ يعرففؿ كثقر مـ 

الـاس: ولؽـ هؿ مـ ِخقرة طباد اهلل طؾًؿا وتعؾقًؿا. مثؾ َمـ ذكرُت: شقخـا الشقخ 

قد ٓ يعرفف كثقر  -رحؿف اهلل-طبد العزيز الشبؾ، شقخـا الشقخ طبد العزيز الشبؾ 

 .مـؽؿ، لؽـف مـ العؾؿاء والعّباد إبرار

رحؿف اهلل رحؿة واسعة،  ،شقخـا الشقخ طبد الرحؿـ بـ طبد العزيز الشبؾ 

 ،شقخل وأستاذي، مات شاًبا، رحؿف اهلل، رجؾ داطقة تقحقد وطالؿ بالتقحقد

ومـ طّباد اهلل، ٓ أطرف أكف ترك صالة الضحك، كان يتسؾؾ بقـ إشجار يف كؾقة 

 ة.الشريعة ويصؾل صالة الضحك، رحؿف اهلل رحؿة واسع

ـّ    اهلل يعؾؿفؿ! كؿ مـ العؾؿاء إبرار ٓ تعرفقهنؿ أكتؿ لؽ

فؾقس الشلن يا إخقة أن يعرفؽ الـاس، لقس الشلن أن يؽقن طـدك جؿفقر، 

 لقس الشلن أن تؽقن مشفقًرا.
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ف إلك  ـّ الشلن أن تتعرَّ ًٓ طؾك اإلكسان، ولؽ واهلل! إّن الشفرة قد تؽقن وبا

ِحقـ، الؿجتفديـ يف بذل ما صالحقـ، الؿصؾِ اهلل، وأن تؽقن مـ طباد اهلل ال

 يستطقعقن لتؼريب الـاس إلك اهلل.

فقا صالب العؾؿ! ٓ ُتفؿـَّؽؿ الشفرة، وٓ تؾتػتقا إلك أن يعرفؽؿ الـاس، وإكؿا 

وما زاد طؾك ذلؽ  اهلل، اطؿروا ما بقـؽؿ وبقـ اهلل.احرصقا طؾك أن تتعرفقا إلك 

 ؾقؿ.فإمر كؾف بقد اهلل، واهلل حؽقؿ ط

قد يؽقن خقرك أن تؿقت وأٓ ُتعَرف، قد تؽقن مـزلتؽ العؾقا يف الجـة 

بسبب أن تؿقت وأكت غقر معروف. وقد تؽقن معرفة الـاس بؽ سبًبا لؾقبال 

 طؾقؽ.

ولذلؽ: احرص طؾك ما يـػعؽ، احرص طؾك ما يرفعؽ: وهق: أن تتعرف 

َت أّن هذا يرضل اهلل إلك اهلل سبحاكف وتعالك، وأن تػعؾ ما يرضل اهلل، وإذا طؾؿ

حرصَت طؾقف، مع الرفؼ بالـاس، وإدب مع الـاس، أّما أن يرضك طـؽ الـاس 

 .ففذا إمر إلك اهلل، واهلل حؽقٌؿ طؾقؿٌ 

لعؾـا كؼػ هـا ثؿ كشرح الؿسائؾ بحقل اهلل وققتف وكجقب طـ بعض أسئؾة 

 إخقاكـا. واهلل أطؾؿ وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد.
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 مسائل مقدمة الكتابشرح : الرابعالدرس 

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

قد كـا شرحـا ما يتعؾؼ بافتتاحقة هذا الؽتاب: وهل الؿتعؾؼة بلهؿقة 

 التقحقد.

 بّقـ أهؿقة التقحقد بقجقه: -رحؿف اهلل-وبّقـا أّن الشقخ 

: أكف مـ أجؾ التقحقد ُخؾؼ الخؾؼ، فُخؾؼ الجـ واإلكس مـ لالقجف إوّ 

تقحقد اهلل سبحاكف وتعالك، وُخؾؼت الؿخؾققات مـ أجؾ تقحقد اهلل أجؾ 

سبحاكف وتعالك، فُخؾؼت السؿاء وإرض وما فقفا مـ أجؾ تقحقد اهلل سبحاكف 

وتعالك، مـ أجؾ أن يتعرف العبد هبذه الؿخؾققات طؾك ربف سبحاكف وتعالك، 

د اهلل سبحاكف وتعالك، ومـ أجؾ أن يستعقـ بؿا يف إر ض طؾك تقحقد اهلل ويقحِّ

 سبحاكف وتعالك.

إكؿا بعث الرسؾ مـ أجؾ إقامة التقحقد  -طز وجؾ-: أّن اهلل والقجف الثاين

 وكبذ الشرك وأهؾف.

: أّن التقحقد فرٌض ٓزم، وهق أطظؿ الػرائض طؾك والقجف الثالث

 اإلصالق، فؿا ُطِرف فرض طؾك إرض أطظؿ مـ تقحقد اهلل سبحاكف وتعالك.
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: أّن التقحقد هق حؼ اهلل سبحاكف وتعالك، ففق أشرف حؼ الرابعوالقجف 

 ُوِصػ.

 والؿممـ إذا طرف هذا فنكف يفتؿ بالتقحقد اهتؿاًما طظقًؿا.

وقبؾ أن كـتؼؾ إلك الؿسائؾ التل ذكرها الشقخ يف آخر هذه آفتتاحقة: أكبِّف 

م معـا أثر ابـ مسعقد رضل اهلل طـف، وتؽؾؿـا طـ إسـ اده، وقد أفادين إلك أكف تؼدَّ

 أحد اإلخقة فائدة وتحؼؼت مـفا، وطرفت وجقدها، وأردُت أن أفقدكؿ هبا.

أكف تبّقـ أّن الطرباين يف الؿعجؿ إوسط قد ذكر يف اإلسـاد: داود  :وذلؽ 

ي  ًرا بلكف: داود بـ يزيد إودي، وكذا يف طؾؾ الرتمذي، وهذا يؼقِّ إودي مػسَّ

 ـ يزيد إودي.مـ قال إّن الراوي هق داود ب

وقد راجعُت كالم أهؾ العؾؿ يف الرتاجؿ وزدُت مراجعة ووجدُت أيًضا أّن 

مـ أهؾ العؾؿ مـ ذكر أّن داود بـ يزيد إودي يروي طـف أيًضا محؿد بـ فضقؾ، 

فقؽقن محؿد بـ فضقؾ يروي طـ داود بـ يزيد إودي، ويروي طـ داود بـ 

 طبداهلل إودي.

ؾ لـا يف هذا   إثر مـ جفة إسـاده ثالثة احتؿآت:  فقتحصَّ
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أن يؽقن الراوي الؿبَفؿ يف معظؿ الؽتب التل روت إثر  ل:آحتؿال إوّ 

لضعػ داود  :داود إودي يؽقن هق داود بـ يزيد إودي، ويؽقن إثر ضعقًػا

 هذا.

ولؽـ يؽقن  ،: أن يؽقن الراوي هق داود بـ يزيد إوديوآحتؿال الثاين

حسـًا: ّٕن داود بـ يزيد إودي مؼاِرب الحديث: كؿا ذهب إلك ذلؽ  الحديث

 الرتمذي.

وهق  ،داود بـ طبد اهلل إودي :: أن يؽقن الراوي هـا هقوآحتؿال الثالث

ثؼة: وإن لّقـف بعضفؿ ولؿ ُيرتَك كؿا قال الذهبل لؽـف ثؼة: فقؽقن إثر صحقًحا: 

اح كتاب التقحقد  وبعض محؼؼل كتاب التقحقد. ،كؿا ذهب إلقف بعض شرَّ

ففذه آحتؿآت الؼائؿة يف إسـاد هذا إثر. وإمر يحتاج إلك مزيد 

إذا شرحـا الؽتاب  -طز وجؾ-تحؼقؼ، ٓ يحتؿؾف هذا الشرح. فؾعؾـا إن شاء اهلل 

شرًحا مقسًعا كبسط الؽالم يف إسـاد هذا إثر، وكحاول أن كصؾ إلك الراجح 

 حتؿآت الثالث.الؿتعقِّـ مـ هذه آ

 -وفؼف اهلل طز وجؾ-وكقاصؾ ما يتعؾؼ هبذا الؽتاب. فقتػضؾ الشقخ خؾقؾ 

 يؼرأ لـا.
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 يؼقل اإلمام محؿد بـ طبد القهاب رحؿف اهلل تعالك يف كتابف كتاب التقحقد:

 ]فقف مسائؾ: إولك: الحؽؿة يف خؾؼ الجـ واإلكس[

خؾؼ الجـ واإلكس كعؿ: هذه الؿسللة إولك، وقد تؼدمت، الحؽؿة مـ 

ده وكعرفف معرفًة تؼقدكا إلك التقحقد.  وقد بّقـفا اهلل لـا: وهل: أن كقحِّ

 قال رحؿف اهلل: ]الثاكقة: أّن العبادة هل التقحقد: ّٕن الخصقمة فقف[

كؿا قؾـا: إّن العبادة هل التقحقد: فالتقحقد رأس العبادات وشرط 

 التقحقد. وقد دلت طؾك ذلؽ إدلة.العبادات، فال تؽقن العبادة طبادة إٓ مع 

والشقخ هـا قال: )ّٕن الخصقمة فقف( خصقمة إكبقاء جؿقًعا مع أمؿفؿ 

إكؿا كاكت يف تقحقد إلقهقة: فدلَّ ذلؽ طؾك أّن العبادة هل التقحقد، ّٕن 

إكبقاء جؿقًعا إكؿا َأَمروا بالعبادة واجتـاب الطاغقت: فدلَّ ذلؽ طؾك أّن العبادة 

 لتقحقد.هل ا

َوٓ َأْكُتْؿ ﴿قال رحؿف اهلل: ]الثالثة: أن َّمـ لؿ يلِت بف لؿ َيعبد اهلل: فػقف معـك: 

 [﴾َطابُِدوَن َما َأْطُبُد 

أّن َمـ لؿ يلِت بالتقحقد لؿ )اكتبفقا لفذه الؿسللة ففل يف غاية الـػاسة: قال: 

فنكف ما َطَبَد  -طز وجؾ-وإن طبد اهلل أحقاًكا: لؽـ ما دام أكف يشرك باهلل  اهلل(َيعبد 

 اهلل أصاًل.
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َفا اْلَؽافُِروَن )﴿(، ﴾وٓ أكتؿ طابدون ما أطبد﴿قال: )فػقف معـك:  ( 2ُقْؾ َيا َأيُّ

َٓ َأْكُتْؿ َطابُِدوَن َما َأْطُبدُ 1َٓ َأْطُبُد َما َتْعُبُدوَن ) -يؼقل لـبقف  -طز وجؾ-، اهلل ﴾( َو

يا مـ طبدتؿ إصـام وكحقها  ﴾اْلَؽافُِرونَ  ُقْؾ َيا َأيَُّفا﴿: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 ، ففذه التل تعبدوهنا مـ دون اهلل ٓ أطبدها.﴾َٓ َأْطُبُد َما َتْعُبُدونَ ﴿

صقِّب: يؼقل قائؾ: هؿ أحقاًكا يعبدون اهلل! كؼقل: لّؿا كاكقا ٓ يعبدون اهلل 

ديـ طؾك اإلصالق  فنهنؿ ما َطبدوا اهلل أصاًل. :مقحِّ

َٓ َأْكُتؿْ ﴿ فلكا أطبد اهلل، وأكتؿ ٓ تعبدون اهلل. صقِّب  ﴾َطابُِدوَن َما َأْطُبدُ  َو

سبحان اهلل! هؿ يعبدون اهلل أحقاًكا؟! كؼقل: هؿ يعبدون اهلل أحقاًكا وهؿ مشركقن 

 إِٓ َوُهْؿ ُمْشِرُكقنَ ﴿بف: كؿا قال اهلل طز وجؾ: 
ِ
ـُ َأْكَثُرُهْؿ بِاهلل

]يقسػ: ﴾َوَما ُيْممِ

وإن طرفقا اهلل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الؿشركقن يف زمـ الـبل [، ف206أية: 

دوا اهلل تقحقد الربقبقة  ـ َيْؿؾُِؽ ﴿ووحَّ َْرِض َأمَّ ْٕ َؿاِء َوا ـَ السَّ ُقْؾ َمـ َيْرُزُقُؽؿ مِّ

 وَ 
ِّ

ـَ اْلَحل
ـَ اْلَؿقِِّت َوُيْخِرُج اْلَؿقَِّت مِ

 مِ
َّ

َْبَصاَر َوَمـ ُيْخِرُج اْلَحل ْٕ ْؿَع َوا َمـ السَّ

َْمَر  ْٕ م معـا 32]يقكس: أية ﴾َفُؼْؾ َأَفاَل َتتَُّؼقنَ  ۚ  َفَسَقُؼقُلقَن اهلُل  ۚ  ُيَدبُِّر ا [ كؿ تؼدَّ

 هؿ طرفقا اهلل لؽـفؿ أشركقا باهلل يف ألقهقتف.

دون  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بؾ الؿشركقن يف زمـ الـبل  كاكقا أحقاًكا يقحِّ

ورأوا أكف ٓ  ،وخافقا ،ورأوا البحر ، الػؾؽاهلل سبحاكف وتعالك، فنذا ركبقا يف

 يـجقفؿ أحد: دطقا اهلل مخؾصقـ لف الديـ.



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

7٘ 
 

مثؾ الذيـ يركبقن يف الطائرة، إذا -إذا ركبقا يف السػـ ورأوا أكف ما لفؿ ققة 

 دطقإذا رأوا ذلؽ  -ركب يف الطائرة وأغؾؼ طؾقف هذا الصـدوق، ما بؼل لف شلء

دوا اهلل هـا يف هذا الؿؼام، فؾّؿا كجاهؿ إلك الرب  اهلل مخؾصقـ لف الديـ، إذن وحَّ

 ورجعقا إلك ققمفؿ ورأوا ققهتؿ: إذا هؿ يشركقن.

دون اهلل أحقاًكا ومع ذلؽ قال لفؿ الـبل  صؾك اهلل -إذن: همٓء كاكقا يقحِّ

َٓ َأْكُتْؿ َطابُِدوَن َما َأْطُبدُ ﴿: -طؾقف وسؾؿ ٕهنؿ وإن طبدوا اهلل حقـًا لؿاذا؟  ﴾َو

 لؽـفؿ يشركقن باهلل. 

ًدا هلل طؾك اإلصالق فنكف لقس طابًدا هلل سبحاكف وتعالك.   فَؿـ لؿ يعبد اهلل مقحِّ

ودطاء غقر اهلل –ولذلؽ يا إخقة: الذيـ يدطقن غقر اهلل سبحاكف وتعالك 

دوا يف الذيـ يدطقن غقر اهلل طز وجؾ فنهنؿ و -شرك أكرب ُيخِرج مـ الؿؾَّة إن وحَّ

صالهتؿ أو صقامفؿ أو كحق ذلؽ ٓ يؽقكقن طابديـ هلل حتك َيتخّؾصقا مـ هذا 

دوا اهلل تقحقًدا مطَؾًؼا.  الشرك ويقحِّ

إذن: هذه الؿسللة كافعة جًدا يا إخقة: وهق أّن التقحقد ٓبد أن يؽقن طؾك  

التجزئة، بؾ ٓ إصالق، التقحقد ما يؼبؾ التجزئة، تقحقد اهلل يف طبادتف ما يؼبؾ 

ًدا هلل طؾك اإلصالق وإٓ ما كان طابًدا هلل سبحاكف وتعالك.  بد أن يؽقن مقحِّ

 قال رحؿف اهلل: ]الرابعة: الحؽؿة يف إرسال الرسؾ طؾقفؿ الصالة والسالم[
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 كؿا تؼدم معـا. كعؿ.

ت كؾ أمة[  قال رحؿف اهلل: ]الخامسة: أّن الرسالة طؿَّ

ًٓ ﴿ها رسقل: كعؿ: يعـل أّن كؾ أمة قد جاء ، ﴾ولؼد بعثـا يف كؾ أمة رسق

ُأضقػت إلك كؽرة، فقتلكد  "كؾ"مـ أققى ألػاظ العؿقم، ثؿ  "كؾ"و ﴾يف كؾ﴿

ت كؾ إمؿ  طؿقمفا، َّٓ َخاَل فِقَفا َكِذيرٌ ﴿إذن الرسالة طؿَّ ٍة إِ ـْ ُأمَّ  .﴾َوإِن مِّ

ما مـ وهذا ما جعؾ بعض أهؾ العؾؿ يؼقلقن: إكف ٓ يقجد زمـ فرتة: ٕكف 

 أمة إٓ وقد جاءها رسقل.

ـّ الصحقح أّن هـاك زمـ فرتة بقـ الـبل  ومـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لؽ

ـُ َلُؽْؿ َطَؾك ﴿قبؾف وهق طقسك طؾقف السالم:  َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب َقْد َجاَءُكْؿ َرُسقُلـَا ُيَبقِّ

ُسؾِ  ـَ الرُّ
ُسؾِ َطَؾك َفْتَرٍة مِ ﴿[ 29]الؿائدة: أية ﴾َفْتَرٍة مِ : يعـل طؾك اكؼطاع ﴾ـَ الرُّ

 مـ الرسؾ.

أكا أولك »يف الصحقح أكف قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ل بوقد صح طـ الـ

صحقح يف وهذا يف الصحقحقـ:  «الـاس بعقسك بـ مريؿ، إكف لقس بقـل وبقـف كبل

وبقـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-البخاري وصحقح مسؾؿ. إذن كان بقـ الـبل 

 زمـ فرتة. -المطؾقف الس-طقسك 
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صؾك -إلك زمـ كبقـا  -طؾقف السالم-فزمـ الػرتة مقجقد: مـ زمـ طقسك 

ابع: فؾقس هـاك فرتة تَ . أّما قبؾ ذلؽ فنّن الرسؾ كاكت ترتى وتَ -اهلل طؾقف وسؾؿ

صؾك اهلل طؾقف -إلك زمـ كبقـا  -طؾقف السالم-واكؼطاع إٓ مـ زمـ طقسك 

 إخبار التل تصؾ إلك الـاس. ، ولؿ يبَؼ مـ الرسالة إٓ بعض-وسؾؿ

ت كؾ أمة، وأكف حصؾ فرتة لؾرسؾ قبؾ رسقلـا  إذن: ٓ شؽ أّن الرسالة طؿَّ

ػرتة: يعـل آكؼطاع والسؽقن، وهذا هق زمـ ال، و-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

 الػرتة.

الػرتة، فؼال بعض أهؾ العؾؿ: إكف ستؿائة  هذهوقد اختؾػ العؾؿاء يف صقل 

لؽـ ٓ شؽ يف وجقد هذه  أكثر.إكف أقؾ، وقال بعضفؿ: إكف سـة، وقال بعضفؿ: 

 الػرتة.

 قال رحؿف اهلل: ]السادسة: أّن ديـ إكبقاء واحد[

ًٓ َأِن اْطُبُدوا اهلَل ﴿قال:  -طز وجؾ-كعؿ: ّٕن اهلل  ُسق ٍة رَّ َوَلَؼْد َبَعْثـَا فِل ُكؾِّ ُأمَّ

 واحدة، وديـ إكبقاء واحد.: إذن دطقة الرسؾ ﴾َواْجَتـُِبقا الطَّاُغقَت 

أكا أولك الـاس بعقسك بـ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ولذلؽ: قال الـبل 

الت: يعـل عَ ، لِ «عاّلتلِ  يف الدكقا وأخرة، إكبقاء أخقةٌ  -طؾقف السالم-مريؿ 

ففؿ إخقة ٕب، ٕهنؿ مـ ضرائر  الضرائر.الت كؿا قال ابـ حجر: ٕم، والعَ 
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أمفاهتؿ شتك، وديـفؿ »:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-متعددات: ولذلؽ قال الـبل 

: ما الؿؼصقد بإمفات هـا؟ قال بعض أهؾ العؾؿ: إمفات يعـل «واحد

ـّ ديـفؿ واحد، أصؾ ديـفؿ واحد: وهق: إمر  إزمـة، أزمـتفؿ مختؾػة ولؽ

 بالتقحقد والـفل طـ الشرك.

بلمفاهتؿ: الشرائع. والديـ: الؿؼصقد بف وقال بعض أهؾ العؾؿ: الؿؼصقد 

 إصقل: التقحقد والـفل طـ الشرك.

، فديـ «وديـفؿ واحد»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ققل الـبل  والشاهد:

 إكبقاء واحد: وهق: إمر بالتقحقد والـفل طـ الشرك.

ؽػر قال رحؿف اهلل: ]السابعة: الؿسللة الؽبقرة: أّن طبادة اهلل ٓ تحصؾ إٓ بال

ـْ بِاهللِ َفَؼِد اْسَتْؿَسَؽ ﴿بالطاغقت: فػقف معـك ققلف:  ـْ َيْؽُػْر بِالطَّاُغقِت َوُيْمِم َفَؿ

 [﴾بِاْلُعْرَوِة اْلُقْثَؼك

 ٓبد مـ إمريـ:

 .ٓ بد مـ الؽػر بالطاغقت  -

 باهلل.واإليؿان   -

ًدا   كؿا تؼّدم معـا بقاكف. :حتك يؽقن اإلكسان مقحِّ

 ]الثامـة: أّن الطاغقت طام  يف كؾ ما ُطبِد مـ دون اهلل[قال رحؿف اهلل: 
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أّن الطاغقت طامٌّ يف كؾ ما ُطبد مـ دون اهلل. وشقخ اإلسالم يف بعض كتبف 

ـايف بقـ إمريـ: فالطاغقت طامٌّ يف كؾ ، وٓ تَ "إن رضل بذلؽ"قّقد ذلؽ بؼقلف: 

يعبده مـ دون اهلل فؼد ما ُطبِد مـ دون اهلل بالـسبة لؾؿتِخذ، فَؿـ اتخذ أحًدا 

 اتخذه صاغقًتا: فقؽقن ضالًؿا مـ جفتقـ:

 يؽقن ضالًؿا ٕكف طبد غقر اهلل: فلططك غقر اهلل حؼ اهلل.  .2

 إن لؿ يؽـ صاغقًتا يف حؼقؼتف. :ويؽقن ضالًؿا لؿـ اتخذه صاغقًتا .1

 ضؾؿقا مرتقـ: -طؾقف السالم-بـ مريؿ الـصارى الذيـ يعبدون طقسك 

 غقر اهلل.ضؾؿقا ٕهنؿ طبدوا  .2

: ٕهنؿ اتخذوه صاغقًتا: مع أكف لقس -طؾقف السالم-وضؾؿقا طقسك  .1

، كؿا -طؾقف السالم– وإكؿا طبد اهلل ورسقلف -طؾقف السالم-صاغقًتا 

 سقلتقـا إن شاء اهلل.

َأِن اْطُبُدوا اهلَل ﴿ففـا كؼقل: الطاغقت طامٌّ يف كؾ ما ُطبد مـ دون اهلل 

 فُجِعؾ الطاغقت يف مؼابؾ طبادة اهلل. ﴾َواْجَتـُِبقا الطَّاُغقَت 

إذن: كؾ َمـ ُطبد مِـ دون اهلل ففق صاغقت بالـسبة ٓتخاذه، بالـسبة  

 لؿتِخذه.
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ففذا بالـسبة لذاتف، ٓ يؽقن صاغقًتا إٓ إذا أمر  "إن رضل"أّما تؼققدها بلكف 

 بعبادتف أو رضل بعبادتف. 

 ؾ العؾؿ ٓ يزيد هذا.أهد. وبعض وبعض أهؾ العؾؿ يزيد: أو لؿ يؽره أن ُيعبَ 

أيات الؿحؽؿات يف سقرة ثالث قال رحؿف اهلل: ]التاسعة: طظؿ شلن 

 إكعام طـد السؾػ. وفقفا طشر مسائؾ: أولفا: الـفل طـ الشرك[

 كعؿ: هذه أيات العظقؿة فقفا معالل إمقر: فػقفا طشر مسائؾ:

 : الـفل طـ الشرك.الؿسللة إولك

 القصقة بالقالديـ. كقة:الؿسللة الثا

 : الـفل طـ قتؾ القٓد.والؿسالة الثالثة

 وهـا يا إخقة فائدة طظقؿة: وهل: أّن قتؾ إوٓد خشقة الػؼر حرام مرتقـ:

 أكف قتؾ. .2

 وأّن فقف إساءة الظـ باهلل سبحاكف وتعالك. .1

وطد وطًدا ٓ بد مـف: وهق: أن يرزق أباء مع أبـائفؿ،  -طز وجؾ-فنّن اهلل 

 أو يرزق إبـاء مع آبائفؿ.
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ولذلؽ يا إخقة: َيحُرم تحديد الـسؾ خقًفا مـ الػؼر: ّٕن فقف إساءة ضـ 

ا لؽالم اهلل سبحاكف وتعالك.  باهلل وردًّ

، «ذلؽ القأد الخػل»سئؾ طـ العزل فؼال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والـبل 

هب الؿحؼؼقن مـ أهؾ العؾؿ إلك أّن هذا يدل طؾك كراهقة العزل: ٕكف ثبت فذ

، لؽـ إذا كان العزل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أهنؿ كاكقا يعزلقن يف زمـ الـبل 

وتحديد الـسؾ خقًفا مـ الػؼر ففذا حرام، ّٕن فقف إساءة ضـ باهلل سبحاكف 

ا لؽالمف.   وتعالك وردًّ

 الػقاحش.الـفل طـ قربان  ورابعفا:

وهناكا اهلل طـ قربان الػقاحش: ّٕن مـ اقرتب مـ الػاحشة أوشؽ أن يؼع 

 فقفا، والسالمة ٓ يعدلفا شلء. فـفاكا اهلل طـ قربان الػقاحش.

ولذلؽ: الؿشروع لـا يا إخقة أن كبتعد طـ الػقاحش وأن كبتعد طـ أهؾفا، 

 والػقاحش هـا: هل الذكقب، فـبتعد طـ الذكقب.

 لـفل طـ قتؾ الـػس الؿعصقمة إٓ بالحؼ.: اوخامسفا

 إٓ بالتل هل أحسـ. :: الـفل طـ قربان مال القتقؿوسادسفا

 : القفاء بالؽقؾ والؿقزان.وسابعفا
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 إمر بالعدل. وثامـفا:

 : إمر بالقفاء بالعفد.وتاسعفا

قة. وكؾ وطاشرها : إمر باتباع صراط اهلل الؿستؼقؿ، واجتـاب السبؾ الؿػرِّ

قة التل تدطق إلقفا شقاصقـ ما  خالػ صراط اهلل الؿستؼقؿ ففق مـ السبؾ الؿػرِّ

 اإلكس والجـ.

قال رحؿف اهلل: ]العاشرة: أيات الؿحؽؿات يف سقرة اإلسراء وفقفا ثؿاكقة 

َّٓ َتْجَعْؾ َمَع اهللِ إَِلًَٰفا آَخَر َفَتْؼُعَد َمْذُمقًما ﴿طشر مسللة: بدأها اهلل بؼقلف: 

 ًٓ ْخُذو  إلفا آَخَر َفُتْؾَؼك فِل َجَفـََّؿ َمُؾقًما ﴿وختؿفا بؼقلف:  ،﴾مَّ
َوَٓ َتْجَعْؾ َمَع اهللِ

ْدُحقًرا ا ﴿، وكبفـا اهلل سبحاكف طؾك طظؿ شلن هذه الؿسائؾ بؼقلف: ﴾مَّ َذلَِؽ ِمؿَّ

ـَ اْلِحْؽَؿةِ   [﴾َأْوَحك إَِلْقَؽ َربَُّؽ ِم

كعؿ: العاشرة: أيات الؿحؽؿات يف سقرة اإلسراء، وفقفا قال: )ثؿاكقة 

طشر مسللة(، كذا يف إصقل، والصقاب: ثؿاين طشرة مسللة: ٕكف مـ ثالثة إلك 

 هـا ممكث: فقؼال: ثؿاين طشرة مسللة.  "مسللة"تسعة تخالػ الؿعدود: و

الؿتؼدمة،  وهذه الثؿاين طشرة مسللة أكثرها مشرتك مع الؿسائؾ العشر

لؽـ هـا فائدة: وهل: أّن اهلل طز وجؾ بدأ هذه  ،وفقفا زيادة تظفر بؼراءة أيات
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رها بالتقحقد: فدل  الؿسائؾ بالـفل طـ الشرك وختؿفا بالـفل طـ الشرك، فسقَّ

 ذلؽ طؾك أهنا ٓ تـػع إٓ بالتقحقد.

حؼقق قال رحؿف اهلل: ]الحادية طشر: آية سقرة الـساء، التل تسؿك: آية ال

َٓ ُتْشرُِكقا بِِف َشْقًئا﴿العشر. بدأها اهلل تعالك بؼقل:   [﴾َواْطُبُدوا اهللَ َو

 كعؿ: الحؼقق العشرة يف هذه أية هل:

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. ،: حؼ اهلل، ويتضؿـ حؼ الـبلإول 

 : حؼ القالديـ.الثاين

 : حؼ ذوي الؼربك.الثالث 

 : حؼ القتامك.والرابع 

 الؿساكقـ. : حؼالخامس 

 :: حؼ الجار الؼريب. والؼريب هـا يا إخقة وصٌػ طام: يشؿؾالسادس

وقرب الؿؽان. الجار الؼريب كسًبا: طؿؽ، ابـ طؿؽ، خالؽ.  ،قرب الـسب

 والؼريب مؽاًكا: فقؽقن بقتف مالصًؼا لبقتؽ.

: حؼ الجار ذي الجـب: وهق الجار البعقد كسًبا أو مؽاًكا. جارك لف السابع

ؿ يؽـ قريًبا لؽ، ولق لؿ يؽـ مـ قبقؾتؽ، ولق لؿ يؽـ مـ دولتؽ، بؾ حؼ، ولق ل
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حتك لق لؿ يؽـ طؾك ديـؽ، لف حؼ، ما دام لف الحؼ يف السؽـك بجقارك فؾف حؼ 

إذا ذبح شاة يتصدق هبا أّول ما  -رضل اهلل طـفؿا-الجقار، ولذلؽ كان ابـ طؿر 

ـف. فالجار البعقد لعدم لقفقدي؟ ٕكف قد ُيغَػؾ طايسلل يؼقل: أهديتؿ لجاركا 

ا.  قرابتف أو لعدم إسالمف ولف الحؼ يف السؽـك فنّن لف حؼًّ

ولؽـف ُيعدُّ مـ  لبقتؽوكذلؽ الجار البعقد يف الؿؽان، لقس مالصًؼا 

 فؾف حؼ.جقراكؽ: 

 : حؼ الزوجة.الثامـ

 : حؼ ابـ السبقؾ.التاسع 

 : حؼ مؾؽ القؿقـ.العاشر 

صؾك اهلل طؾقف -قال رحؿف اهلل: ]الثاكقة طشر: التـبقف طؾك وصقة رسقل اهلل 

 طـد مقتف[ -وسؾؿ

 كؿا يف أثر ابـ مسعقد.

 قال رحؿف اهلل: ]الثالثة طشر: معرفة حؼ اهلل طؾقـا[

 وهق أن كعبده وٓ كشرك بف شقًئا.

وا حؼف[  قال رحؿف اهلل: ]الرابعة طشر: معرفة حؼ العباد طؾقف إذا أدَّ
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ب مَ  ا: أٓ ُيعذِّ ؾ فجعؾ طؾك كػسف حؼًّ ده فعَ وهق أّن اهلل تػضَّ ه ولؿ دَ بَ ـ وحَّ

 ُيشِرك بف شقًئا.

 قال رحؿف اهلل: ]الخامسة طشر: أّن هذه الؿسللة ٓ يعرففا أكثر الصحابة[

ا: وقال: )أفال ذً معاإكؿا أخرب هبا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كعؿ: ّٕن الـبل 

: مخافة أن يتؽؾقا( فدل ذلؽ طؾك أّن أكثر الصحابة ما «ٓ»أبشر الـاس؟ قال: 

 كان يعرف هذه الؿسللة.

 قال رحؿف اهلل: ]السادسة طشر: جقاز كتؿان العؾؿ لؾؿصؾحة[

إصؾ أكف ٓ يجقز كتؿان العؾؿ، لؽـ يجقز كتؿاكف أحقاًكا، فقجقز كتؿاكف 

 طؾك أن ُيبَذل يف غقر هذا الؿقصـ. :لؾؿصؾحة

 لسابعة طشر: استحباب بشارة الؿسؾؿ بؿا يسره[قال رحؿف اهلل: ]ا

ه، فنذا بؾغؽ خرب يسرُّ الؿسؾؿ  ر الؿسؾؿ بؿا يسرُّ وهذه مـ أداب: أن تبشِّ

فتـال ثقاب ذلؽ، والعؽس  :لُتدخؾ السرور طؾك قؾبف :فِؿـ إدب أن تعاِجؾف بف

ف ولقس يف مصؾحتف أن تعاِجؾ بنخباره بف  :بالعؽس، إذا طؾؿَت خربًا يغؿُّ

 فالؿستحب أٓ َتعَجؾ بف.

بعض الـاس إذا سؿع خربًا يغؿ إكساًكا باَدر بنخباره بف، وهذا يخالػ 

 إدب: إٓ إذا كاكت الؿصؾحة تؼتضل أن يباَدر بنخباره بف.
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فؿـ إدب أكؽ إذا سؿعَت خربًا طـ أخقؽ وهذا الخرب ُيدِخؾ الغؿ إلك 

إٓ إذا وجدَت أّن مصؾحتف يف أن تخربه هبذا  :قؾبف أٓ َتعجؾ بف وأٓ تخربه بف

 الخرب.

 قال رحؿف اهلل: ]الثامـة طشر: الخقف مـ آتؽال طؾك سعة رحؿة اهلل[

ـّ الخقف مـ آتؽال طؾقفا وترك العؿؾ  ٓ شؽ أّن رحؿة اهلل واسعة: لؽ

 -طز وجؾ-بسبب ذلؽ، فنّن رحؿة اهلل واسعة ٓ شؽ فقفا، وإكؿا يؽتبفا اهلل 

-لؾؿتؼقـ. فآتؽال طؾك سعة رحؿة اهلل وترك العؿؾ والسعل إلرضاء اهلل 

 غرور. -سبحاكف وتعالك

قال رحؿف اهلل: ]التاسعة طشر: ققل الؿسمول طؿا ٓ يعؾؿ: اهلل ورسقلف 

 أطؾؿ[

 ؿ.عؾَ ئؾ اإلكسان طؿا ٓ يَ إذا ُس 

إلك  فؼالقا: إّن إمقر تـؼسؿ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أّما يف زمـ الـبل 

 قسؿقـ: 

 إمقر الشرطقة. وهـا يؼال: اهلل ورسقلف أطؾؿ.  ل:الؼسؿ إوّ 

ٓ يعؾؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إمقر الغقبقة. والرسقل  الؼسؿ الثاين:

الغقب، وهـا يؼال: اهلل أطؾؿ. ويصح أن يؼال: اهلل ورسقلف أطؾؿ: باطتبار الخرب، 
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بإمقر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إلك الـبل  -طز وجؾ-يعـل إذا أوحك اهلل 

أطؾؿ هبا. أّما مـ جفة اإلصالق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الغقبقة أصبح الـبل 

 ٓ يعؾؿ الغقب إٓ إذا أصؾعف اهلل سبحاكف وتعالك.  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فالـبل 

ـّ الؿسللة فقؿا كان بعد مقت الـبل  : هؾ يؼال: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ولؽ

 طؾؿ أو يؼال: اهلل أطؾؿ؟ اهلل ورسقلف أ

 قال العؾؿاء:

: وهـا يؼال: اهلل ورسقلف إّن السمال هـا إّما أن يؽقن طـ أمر شرطل واقع -

 أطؾؿ.

صؾك اهلل -ما كان يف زمـ الـبل  ،وإّما أن يؽقن طـ أمر شرطل كاِزل أن-

كلن ُيسلل اإلكسان مثاًل: هؾ يجقز أن يؼقد اإلكسان السقارة مـ  ،-طؾقف وسؾؿ

ما كاكت مقجقدة،  ،جفة القؿقـ أو مـ جفة الشؿال؟ هذه السقارة كازلة أن

وكقكف يؼقد مـ جفة القؿقـ أو مـ جفة الشؿال هذه كازلة: ففؾ يؼقل: اهلل 

 اهلل أطؾؿ؟ :أو يؼقل ؟ورسقلف أطؾؿ

 بعض أهؾ العؾؿ يؼقل: يؼقل: اهلل أطؾؿ. -

باطتبار أّن ف أطؾؿ: وبعض أهؾ العؾؿ يؼقل: يجقز أن يؼقل: اهلل ورسقل -

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: وإحؽام الشرطقة ُطؾِؿت لؾـبل هذا حؽؿ شرطل
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إّما طؾك جفة التػصقؾ، وما دام و ،تلصقاًل وتػصقاًل، يعـل إّما طؾك جفة اإلجؿال

 أكف حؽؿ شرطل فقجقز أن يؼقل: اهلل ورسقلف أطؾؿ.

رسقلف أطؾؿ، يف الـقازل فال يجقز أن يؼال: اهلل و وأّما غقر إمقر الشرطقة

: وإكؿا يؼال: اهلل أطؾؿ: يؼقـًا، وٓ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-التل وقعت بعد مقتف 

فقؿا يتعؾؼ بغقر إحؽام الشرطقة مؿا ُوِجد  "اهلل ورسقلف أطؾؿ"يجقز أن يؼال: 

 بعد مقت الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

 لعؾؿ دون بعض[قال رحؿف اهلل: ]العشرون: جقاز تخصقص بعض الـاس با

 هذا تؽؾؿـا طـف.

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال رحؿف اهلل:  ]الحادية والعشرون: تقاضعف 

 لركقبف الحؿار مع اإلرداف طؾقف[.

 هذا تؽؾؿـا طـف.

 ]الثاكقة والعشرون: جقاز اإلرداف طؾك الدابة[

 كعؿ: بشرصقـ:

 أن تطقؼ ذلؽ. .2

 أن تؽقن مؿا ُيرَكب.  .1
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الدابة إذا كاكت مـ الدواب التل ُتركب، أّما إذا كاكت مـ يجقز أن ُتركب 

 الدواب التل ٓ ُتركب ولؿ ُتخَؾؼ لؾركقب فال يجقز الركقب طؾقفا.

والشرط الثاين: أن تؽقن مطقؼة لذلؽ: فقجقز الركقب طؾقفا إذا أصاقت، 

يجقز أن يركب طؾقفا واحد إذا كاكت مطقؼة، يجقز أن يركب طؾقفا اثـان إذا 

مطقؼة، يجقز أن يركب طؾقفا ثالثة إذا كاكت مطقؼة، يجقز أن يركب طؾقفا كاكت 

 أربعة إذا كاكت مطقؼة.

أّما إذا لؿ تؽـ مطقؼة فال يجقز الركقب طؾقفا، لق كاكت ٓ تطقؼ مـ ضعػفا 

ركقب واحد، إذا ركب طؾقفا َبَرَكت ما تستطقع: ما يجقز الركقب طؾقفا. إذا 

 اثـان فال يجقز أن يركب طؾقفا اثـان.كاكت ٓ تطقؼ أن يركب طؾقفا 

وإحاديث القاردة يف مـع ركقب الثالثة طؾك الدابة كؾفا ضعقػة، ولق 

صؾك اهلل -صحت لُحِؿؾت طؾك إذا كاكت ٓ تطقؼ ذلؽ: ٕكف ثبت طـ الـبل 

صؾك اهلل طؾقف -أكف أردف اثـقـ طؾك الدابة فؽاكقا ثالثة: الـبل  -طؾقف وسؾؿ

 -لق صح-ا. فُقحَؿؾ ذلؽ طؾك إذا ما كاكت مطقؼة، والـفل وَمـ أردففؿ -وسؾؿ

 ُيحَؿؾ طؾك إذا كاكت ٓ تطقؼ ذلؽ.

 رضل اهلل طـف[ بـ جبؾ قال رحؿف اهلل: ]الثالثة والعشرون: فضقؾة معاذ
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يا معاذ واهلل إين »يحبف، ويؼقل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كؿا قؾـا: كان الـبل 

 كؿا تؼدم معـا. «العؾؿاء برتقةُيحَشر معاذ قبؾ »، وقال: «ٕحبؽ

 قال رحؿف اهلل: ]الرابعة والعشرون: طظؿ شلن هذه الؿسللة[

ويف بعض إصقل: )طظؿ شلن هذه الؿسائؾ(، فؼقلف: طظؿ شلن هذه 

الؿسائؾ: أي الؿسائؾ التل ذكرها هـا. وققلف: طظؿ شلن هذه الؿسللة: أي 

 تحؼقؼ التقحقد وأهؿقة التقحقد.
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 الذنوب من ٌكفِّر وما التوحٌد فضل: ابع: شرح باب  تابع الدرس الر

ر مـ الذكقب[  قال رحؿف اهلل تعالك: ]باٌب: فضؾ التقحقد وما يؽػِّ

ر مـ الذكقب(. والؿؼصقد  ،أو باُب  ،قال: باٌب  )باُب فضؾ التقحقد وما يؽػِّ

هبذا الباب يا إخقة: بقان أّن التقحقد أطظؿ أسباب دخقل الجـة بػضؾ اهلل، وأكف 

 أطظؿ أسباب الـجاة مـ الـار.

فالتقحقد أطظؿ أسباب دخقل الجـة بػضؾ اهلل، ٓ شؽ يا إخقة أكف لـ 

بػضؾ اهلل، لؽـ مـ فضؾ اهلل أكف  يدخؾ أحد الجـة بعؿؾف، وإكؿا ُتدخؾ الجـة

جعؾ لدخقل الجـة أسباًبا، جعؾ لـقؾ فضؾ اهلل بدخقل الجـة أسباًبا: وأطظؿ 

أسباب دخقل الجـة هق التقحقد، بؾ كؾ سبٍب ُرتِّب طؾقف دخقل الجـة ٓ يؽقن 

 سبًبا لدخقل الجـة إٓ مع التقحقد.

ة: لؽـفا ٓ تؽقن فالســ الرواتب َمـ أتك هبـ فنكف مقطقد بدخقل الجـ 

 سبًبا لدخقل الجـة إٓ مع التقحقد: وإٓ ما كاكت طبادة هلل سبحاكف وتعالك. 

وشرط صالح إطؿال.  ،إذن: التقحقد يا إخقة هق أطظؿ إطؿال الصالحة

 أطظؿ إطؿال الصالحة: التقحقد، وشرط صالح إطؿال: التقحقد.

ل الصالحة هل أسباب فال بد يف صالح إطؿال مـ التقحقد. وإطؿا

 دخقل الجـة بػضؾ اهلل سبحاكف وتعالك. 
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 كؿا أّن التقحقد سبب لؾـجاة مـ الـار: وذلؽ لقجفقـ:

: أّن التقحقد ثؼقؾ يف الؿقزان. والؿعؾقم يا إخقة أّن أطؿال لالقجف إوّ 

ـْ  اْلُؿْػؾُِحقَن*َفَؿـ َثُؼَؾْت َمَقاِزيـُُف َفُلْوَلـئَِؽ ُهُؿ ﴿العبد تقَزن يقم الؼقامة.  َوَم

ـَ َخِسُروْا َأكُػَسُفؿ ِذي ْت َمَقاِزيـُُف َفُلْوَلـئَِؽ الَّ  [.9-8]إطراف: أية ﴾َخػَّ

فإطؿال تقَزن يقم الؼقامة، والتقحقد طؿٌؾ ثؼقؾ. فؾق كان طؾك اإلكسان 

د، وُوزكت أطؿالف الصالحة يف كػة  سقئات ُوِزكت يف كػة السقئات، وهق مقحِّ

لف  -إن شاء اهلل-ت، ترّجحت كػة الصالحات بالتقحقد. وهذا سقليت الصالحا

جحان، الـجاة مـ الـار  ققد كذكره. هذا القجف إّول: وهق ما ُيسؿك بالرُّ

جحان، بُرجحان كػة إطؿال الصالحة.  بالرُّ

ر بف الذكقب. والذكقب هل سبب دخقل والقجف الثاين  : أّن التقحقد ُتؽػَّ

رت الذكقب سؾِؿ اإلكسان مـ دخقل الـار ابتداًء أو مـ الخؾقد فقفا الـار، فنذا ُكػِّ 

 إن دخؾفا: كؿا سقليت بقاكف إن شاء اهلل.

وسبب لؾـجاة مـ  ،إذن: الؿؼصقد بػضؾ التقحقد: أكف سبب لؾػقز بالجـة

 الـار.

إذن: هق سبب الػقز: فنّن الػقز إكؿا هق بدخقل الجـة والـجاة مـ الـار. 

 وإياكؿ مـ أهؾ هذا الؿؼام.جعؾـل اهلل 
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ـُ ﴿]وققل اهلل تعالك:  َْم ْٕ ـَ آَمـُقا َوَلْؿ َيْؾبُِسقا إِيَؿاَكُفْؿ بُِظْؾٍؿ ُأْوَلئَِؽ َلُفْؿ ا الَِّذي

 [﴾َوُهْؿ ُمْفَتُدونَ 

-طـ إبراهقؿ  -تعالك–مع ققمف: قال  -طؾقف السالم-كعؿ: يف قصة إبراهقؿ 

 َما َلْؿ ﴿: -طؾقف السالم
ِ
َٓ َتَخاُفقَن َأكَُّؽْؿ َأْشَرْكُتؿ بِاهلل َوَكْقَػ َأَخاُف َما َأْشَرْكُتْؿ َو

ْل بِِف َطَؾْقُؽْؿ ُسْؾَطاًكا  ـِ  ۚ  ُيـَزِّ َْم ْٕ ـِ َأَحؼُّ بِا إِن ُكـُتْؿ  ۚ  َفَليُّ اْلَػِريَؼْق

ـَ آَمـُقا َوَلؿْ ﴿[ جاء الجقاب: 82]إكعام: أية ﴾َتْعَؾُؿقنَ  ِذي َيْؾبُِسقا إِيَؿاَكُفْؿ  الَّ

ـُ َوُهْؿ ُمْفَتُدونَ  َْم ْٕ  .﴾بُِظْؾٍؿ ُأْوَلئَِؽ َلُفْؿ ا

دوا.  ﴾الذيـ آمـقا﴿ : أي لؿ يخؾطقا. ﴾ولؿ يؾبسقا﴿أي: الذيـ وحَّ

الذيـ آمـقا ولؿ يخؾطقا تقحقدهؿ  : الظؾؿ هـا هق الشرك.﴾إيؿاهنؿ بظؾؿ﴿

 ،وٓ بالشرك إصغر ،أي: بشرك: بؽؾ أكقاع الشرك، ٓ بالشرك إكرب ﴾بظؾؿ﴿

 وٓ بالشرك الخػل.

ما الدلقؾ طؾك أّن الظؾؿ هـا هق الشرك؟ ما رواه البخاري يف الصحقح: أكف 

َمْ ﴿لّؿا كزلت هذه أية:  ْٕ ـَ آَمـُقا َوَلْؿ َيْؾبُِسقا إِيَؿاَكُفْؿ بُِظْؾٍؿ ُأْوَلِئَؽ َلُفْؿ ا ِذي ـُ الَّ

ـا لؿ يظؾؿ؟ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال إصحاب رسقل اهلل ، ﴾َوُهْؿ ُمْفَتُدونَ  : أيُّ

ْرَك َلُظْؾٌؿ َطظِقؿٌ ﴿فلكزل اهلل:  -ـ يظؾؿ كػسفكؾـا يظؾؿ: أقؾـا مَ -  .﴾إِنَّ الشِّ
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ر لفؿ الظؾؿ بلكف الشرك   إذن: يف هذه الرواية يف صحقح البخاري أّن اهلل فسَّ

ْرَك َلُظْؾٌؿ َطظِقؿٌ إِ ﴿بنكزال هذه أية  . إذن: بقَّـ لفؿ أّن الظؾؿ هـا هق: ﴾نَّ الشِّ

 الشرك. 

رضقان اهلل -ويف الصحقحقـ: أكف لّؿا كزلت هذه أية: قال الصحابة 

َوَلْؿ َيْؾبُِسقا ﴿لقس كؿا تؼقلقن: »: يا رسقل اهلل! أيُّـا ٓ يظؾؿ كػسف؟ قال: -طؾقفؿ

َٓ ُتْشِرْك ﴿: بشرك، ألؿ تسؿعقا إلك ققل لؼؿان ٓبـف: ﴾إِيَؿاَكُفْؿ بُِظْؾٍؿ   
َّ

َيا ُبـَل

 
ِ
ْرَك َلُظْؾٌؿ َطظِقؿٌ  ۚ  بِاهلل ر «﴾إِنَّ الشِّ . ويف هذه الرواية يف الصحقحقـ أّن الذي فسَّ

 لفؿ هق الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

ؿ، وبقَّـ أّن اهلل أكزل هذه أية لقبّقـ لفؿ معـك الظؾ إمريـ:وٓ ما كع مـ 

بقان اهلل لفؿ الؿراد  :ذلؽ، فقؽقن اجتؿع هـا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لفؿ الـبل 

 وبقان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. ،بالظؾؿ هـا

ـُ َوُهْؿ ُمْفَتُدونَ ﴿ َْم ْٕ ـَ آَمـُقا َوَلْؿ َيْؾبُِسقا إِيَؿاَكُفْؿ بُِظْؾٍؿ ُأْوَلِئَؽ َلُفْؿ ا ِذي  ﴾الَّ

 لؿراد بف؟ صقِّب: إمـ هـا ما ا

قال كثقر مـ أهؾ العؾؿ: الؿراد بف إمـ يقم الؼقامة، إمـ مـ طذاب اهلل 

 يقم الػزع إكرب، وهذا أطظؿ أمـ وٓ شؽ.
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أهنؿ مفتدون،  :ُػفؿ يف الدكقاقالقا: يف الدكقا. فقْص  ﴾وهؿ مفتدون﴿ 

 أّن لفؿ إمـ. :وجزاؤهؿ يف أخرة

ـّ التحؼقؼ: أّن لفؿ إمـ يف الدك قا وأخرة، وأهنؿ مفتدون يف الدكقا لؽ

 وأخرة.

يف الدكقا، ما هق إمـ يف الدكقا؟ هق صؿلكقـة الؼؾب.  ﴾فؾفؿ إمـ﴿

د ٓ يخاف يف الدكقا خقف السر، ٓ يخاف مـ غقر اهلل أن يضره  فالؿممـ الؿقحِّ

د، آمـ، قؾبف مطؿئـ: ويدل لذلؽ: ما جاء يف أية التل  مـ دون اهلل، ففق مقحِّ

 وهذا أيـ؟ يف الدكقا. :﴾وكقػ أخاف ما أشركتؿ﴿ :قبؾفا

إذن: الؿؼصقد: أّن الؿممـ لف صؿلكقـة الؼؾب يف الدكقا، فال يخاف خقف 

 السر مـ أحد.

الذيـ ٓ تقحقد طـدهؿ أو طـدهؿ ضعػ يف التقحقد يخافقن خقف السر 

مـ غقر اهلل سبحاكف وتعالك، يخافقن مـ الـاس، يخافقن مـ الجـ، يخافقن مـ 

الشقاصقـ، إذا جاء إكسان وقال: هذا الذي ُيعبد مـ دون اهلل ٓ يؿؾؽ كػًعا وٓ 

ا وطبادتف مـ دون اهلل شرك: قالقا لف: اسؽت، يضر ك! إذا قال: ٓ تعبدوا ضرًّ

الجـ وٓ تتؼربقا إلقفؿ: قالقا: اسؽت: يضرك! إذا قال: الساحر كافر دجال ٓ 
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خقر فقف: قالقا: اسؽت: يضرك!  وهؿ يف بقتفؿ! يخافقن أّن الساحر أو الؽاهـ 

 يضرهؿ أو يـػعفؿ! هذا خقف السر.

د آمـ، ما يخاف إٓ مـ اهلل سبحاكف وتعالك.   أّما الؿقحِّ

أمـ الؼؾقب، َمـ لؿ يلمـ قؾبف  :فإمـ يف الدكقا حؼقؼتف ﴾إمـ فؾفؿ﴿

 فؾقس بآمـ.

لق اجتؿع جـقد إرض حقل إكسان  !ما دام أّن الخقف يف الؼؾب: واهلل

 حصؾ الخقف يف قؾبف ما حصؾ لف إمـ.

لؽـ َمـ رزقف اهلل إمـ يف الؼؾب ففق أمـ حؼقؼة. وهذا معـك ققل بعض 

: وهق "أمر لق طؾؿت بف الؿؾقك لجالدوكا طؾقف بالسققف إّكا لػل"السؾػ: 

صؿلكقـة الؼؾب وكعقؿف. الؼؾب فقف إمـ بالتقحقد، وفقف الـعقؿ بعبادة اهلل سبحاكف 

 وتعالك. 

فؾفؿ إمـ يف الدكقا، ولفؿ إمـ يف أخرة: إمـ التام: وهق إمـ مـ 

 طذاب اهلل. وسـعؾؼ طؾك هذا أن إن شاء اهلل.

أيًضا يف الدكقا وأخرة. مفتدون يف الدكقا إلك ما يرضل  ﴾هؿ مفتدونو﴿ 

 اهلل، ومفتدون يف أخرة إلك ما يرضقفؿ بف اهلل.
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الؿممـ يف الدكقا يا إخقة يسعك إلك إرضاء اهلل، واهلل يف أخرة يعطقف ما 

يرضقف. ففؿ مفتدون يف الدكقا إلك ما يرضل اهلل: بتقحقده سبحاكف وتعالك. 

 دون يف أخرة إلك ما يرضقفؿ بف اهلل سبحاكف وتعالك.ومفت

ديـ يف الدكقا وأخرة،  ديـ يف الدكقا واإذن: إمـ لؾؿقحِّ لفداية لؾؿقحِّ

 وأخرة. 

 لفداية بؿؼدار ما يؽقن مـ التقحقد.واوهذا إمـ 

: إذا حؼؼ التقحقد بالصقرة التل كذكرها إن فؼد يؽقن لإلكسان إمـ التام-

 .شاء اهلل

، ولقس إمـ التام: وذلؽ إذا حصؾ كؼص يف وقد يؽقن لف كقع إمـ -

 تقحقده.

ـٌ مـ طذاب الخؾقد، لؽـ لقس فؿثاًل  
: يقم الؼقامة كؾُّ مممـ طـده إيؿان آمِ

 كؾ مممـ آمـًا مـ طذاب الدخقل. 

 العذاب كقطان:

آمـ طذاب خؾقد: وهق الخؾقد يف الـار والعقاذ باهلل، كؾ مممـ طـده إيؿان  .2

 مـ طذاب الخؾقد، ٓ يقجد مممـ يخؾَّد يف الـار.
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طذاب الدخقل، وهذا مـ الؿممـقـ َمـ يؽقن آمِـ مـف أيًضا: فال يدخؾ  .1

َّٓ َواِرُدَها﴿الـار وإكؿا يِرُدها بالؿرور طؾك الصراط.  ]مريؿ: ﴾َوإِْن مِـُْؽْؿ إِ

 [ يعـل يؿّر طؾك الصراط.72أية 

 ،فال يؽقن آمـًا مـ دخقل الـار: لـؼٍص فقفومـ الؿممـقـ َمـ يدخؾ الـار 

 وكؼٍص يف تقحقده: ولؽـف ٓ ُيخؾَّد يف الـار: كؿا دلت طؾقف إدلة.

صؾك اهلل -قال: قال رسقل اهلل  -رضل اهلل طـف-]طـ طبادة بـ الصامت 

َمـ شفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأّن محؿًدا طبده »: -طؾقف وسؾؿ

طقسك طبد اهلل ورسقلف، وكؾؿتف ألؼاها إلك مريؿ وروح مـف، والجـة  ورسقلف، وأنّ 

 أخرجاه[ «حؼ، والـار حؼ: أدخؾف اهلل الجـة طؾك ما كان مـ العؿؾ

، «َمـ شفد»صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: -هذا الحديث العظقؿ قال فقف الـبل 

ؼ بعؿؾف: هذه الش ،وأقّر بؾساكف ،: َمـ تقؼـ بؼؾبف«َمـ شفد»ومعـك   فادة. وحؼَّ

ٓ بد أن يتقؼـ بؼؾبف، أّما إذا قالفا بؾساكف ولؿ يتقؼـ بؼؾبف ففذا ققل 

هبؿ اهلل يف هذا، ففؿ ٓ يشفدون أن ٓ إلف إٓ اهلل وأّن محؿًدا  الؿـافؼقـ، وقد كذَّ

 رسقل اهلل. فال بد مـ يؼقـ الؼؾب.

فال  وٓ بد مـ كطؼ الؾسان لَؿـ كان قادًرا، أّما الذي ٓ يستطقع أن يتؽؾؿ

 ُيشرتَط.
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وٓ بد مـ تحؼقؼ العؿؾ: فنّن ٓ إلف إٓ اهلل مػتاح الجـة، والؿػتاح لف أسـان 

 ٓ بد مـفا، فال بد مـ تحؼقؼ العؿؾ.

فقف فائدة: وهل: أّن هذه الشفادة ٓ بد أن ُتبـك  «َمـ شفد»ولػظ الشفادة هـا 

َّٓ َمـ َشِفَد بِاْلَحؼِّ إِ ﴿طؾك العؾؿ: ّٕن الشفادة شرًطا شرصفا: أن ُتبـك طؾك العؾؿ 

َفاْطَؾْؿ ﴿[: فالبد مـ العؾؿ: ولذلؽ قال اهلل: 86]الزخرف: أية ﴾َوُهْؿ َيْعَؾُؿقنَ 

َّٓ اهللُ  َف إِ َٓ إَِلٰ  [، فالبد يف الشفادة مـ العؾؿ.29]محؿد: آية ﴾َأكَُّف 

أي: ٓ معبقد بحؼ إٓ اهلل. ٓ إلف: يعـل ٓ  «َمـ شفد أن ٓ إلف إٓ اهلل»

 ،لفة: كاس يعبدون الشجرآ: ٕكف تقَجد "بحؼ"معبقد، ولؽـ ٓبد مـ زيادة 

وكاس يعبدون بقذا: لؽـ كؾفا بغقر حؼ، ٓ معبقد بحؼ إٓ  ،وكاس يعبدون الـار

 اهلل.

 ٓ إلف إٓ اهلل يا إخقة ركـاها: الـػل واإلثبات. «وحده ٓ شريؽ لف»

: تلكقد لركـ اإلثبات: وهق أّن اهلل هق الؿعبقد الؿستحؼ "وحده"وهـا 

 وحده. -سبحاكف وتعالك-لؾعبادة 

: تلكقد لؾـػل: فال معبقد بحؼ إٓ اهلل، فال شريؽ هلل "ٓ شريؽ لف"و 

 سبحاكف وتعالك.
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صؾك اهلل طؾقف - «وأّن محؿًدا» وقػ:تلمؾ هـا  «وأّن محؿًدا طبده ورسقلف»

، ففذه -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-هذا تشريػ لؾـبل  :طبد اهلل «طبده» -وسؾؿ

طبٌد ٓ ُيعَبد،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-، فالـبل «ورسقلف»اإلضافة لؾتشريػ، 

ب.  ورسقٌل ٓ ُيؽذَّ

فف اهلل بالرسالة، ففق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  يا إخقة طبٌد شريػ، شرَّ

صؾك اهلل طؾقف -وٓ ُيستغاث بف، وٓ ُيـَذر لف طبٌد ٓ ُيعَبد، فال ُيدطك مـ دون اهلل، 

ب صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.-وسؾؿ  . وهق رسقٌل ٓ ُيؽذَّ

 ويف هذا رد  طؾك صائػتقـ: 

 ردٌّ طؾك الغالة. .2

 وردٌّ طؾك الجػاة. .1

الذيـ يرفعقن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فقق مـزلتف،  طؾك الغالة:

: إّن الـبل -ا باهلل مؿا يؼقلقنذً طقا–ويجعؾقن لف ما هلل سبحاكف وتعالك، ويؼقلقن 

يؿؾؽ الدكقا وأخرة، ويعطل الدكقا وأخرة لؿـ يشاء،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

ؾف! ما تركقا شقًئا هلل إٓ وأكف يعؾؿ الغقب، وأكف ٓ كجاة ٕحد يقم الؼقامة إٓ بػض

-، وخالػقا ما جاء بف رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-جعؾقه لرسقل اهلل 

. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-، ووقعقا فقؿا هنك طـف رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
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وإكؿا جعؾقه شريًؽا هلل. تعالك اهلل طؿا يؼقل  :همٓء الغالة، فؾؿ يجعؾقه طبًدا هلل

ا كبقًرا. الظالؿقن  طؾقًّ

طـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: الذيـ ُيـزلقن الـبل وفقف رد  طؾك الجػاة

مثؾ كالم  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مـزلتف، فؿـفؿ مـ يؼقل الققم: أحاديث الـبل 

البشر كؼبؾ مـفا ما يقافؼ طؼقلـا وكرّد ما يخالػ طؼقلـا، ٕكف مثؾف مثؾ غقره، 

 ة لف! همٓء جػاة، والعقاذ باهلل.كالمف مثؾ كالم غقره، ٓ مزيّ 

، -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كذلؽ: الذيـ يرفعقن بعض الـاس فقق الـبل 

صؾك اهلل طؾقف -كبعض الذيـ يرون أّن شققخفؿ وشققخ صرقفؿ فقق الـبل 

 : كؿا يؼقل قائؾفؿ: -وسؾؿ

 مؼام القٓية يف برزخ                     فقيؼ الرسقل ودون الـبل

والعقاذ -طـدهؿ هق القلل ثؿ الرسقل ثؿ الـبل! فقجعؾقن القلل فإطؾك 

فقق رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ! همٓء جػاة يف حؼ رسقل اهلل صؾك  -باهلل

 اهلل طؾقف وسؾؿ، غالة يف حؼ شققخفؿ.

صؾك -: فقشفدون أّن محؿًدا أّما أهؾ اإليؿان الذيـ يسقرون يف صريؼ الجـة

ه صؾك اهلل طؾقف طبد اهلل -اهلل طؾقف وسؾؿ ، ففق طبٌد ٓ ُيعَبد، وٓ ُيجاَوز بف حدَّ

 وسؾؿ. 
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ب، فال يقجد مممـ يعرف حؼ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ورسقٌل ٓ ُيؽذَّ

يؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بشر كالبشر، هق بشر شّرفف اهلل بالرسالة صؾك 

ففذا هق الطريؼ الصحقح اهلل طؾقف وسؾؿ، هق سقد ولد آدم صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. 

 صريؼ الجـة: أن كشفد أّن محؿًدا طبد اهلل ورسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

كشفد أكف طبد اهلل وأكف  -طؾقف السالم-فعقسك  «وأّن طقسك طبد اهلل ورسقلف»

 رسقل اهلل، ففق رسقل هلل، وطبد هلل.

 ويف هذا أيًضا ردٌّ طؾك الغالة والجػاة يف حؼ طقسك طؾقف السالم.

وأكف  ،ابـ اهلل -طؾقف السالم-الغالة: الـصارى: الذيـ يؼقلقن إّن طقسك 

 وبعضفؿ يؼقل: ُخؾِؼ مـف الخؾؼ. !ثالث ثالثة

–الذيـ يؼقلقن: إّن طقسك طؾقف السالم  -قّبحفؿ اهلل-لقفقد اوالجػاة:  

إكف ابـ زكك، وأكف يستحؼ الؼتؾ، ويزطؿقن أهنؿ  :يؼقلقن -وأطقذ باهلل مؿا قالقا

 صؾبقه، وما صؾبقه. ففمٓء الجػاة.

 طبد اهلل، فؾقس ولًدا هلل، وٓ لف شرك أبًدا. -طؾقف السالم-كشفد أّن طقسك 

ففق رسقل مـ رسؾ اهلل. والؿسؾؿقن هؿ إمة القحقدة التل  «ورسقلف»

ـّ الذي ُيتَّبع هق رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.  تممـ بجؿقع الرسؾ، لؽ



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٔٓ 
 

إذا كزل يف آخر الزمان سقحؽؿ بشريعة محؿد  -طؾقف السالم-ولذلؽ طقسك 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

 «ابـ أمتف»، «وأّن طقسك طبد اهلل ورسقلف وابـ أمتف»ويف رواية طـد مسؾؿ: 

 فؾقس ابـًا هلل. 

يلكؾ مـ البشر، طاش طقشة البشر، كان  -طؾقف السالم-طقسك  «وكؾؿتف»

 الطعام طؾقف السالم، ففق لقس كؾؿة: وإكؿا هق بشرّي.

 ."كـ" :هـا؟ معـاه: أكف ُخؾِؼ بالؽؾؿة: وهل «وكؾؿتف»إذن: ما معـك 

اخُتصَّ طـ سائر البشر بجزء مؿا اخُتص بف آدم يف  -طؾقف السالم-فعقسك 

 خؾؼف.

 فقؽقن، ولؽـف ُخؾؼ مـ تراب. :"كـ"ُخؾؼ بالؽؾؿة  -طؾقف السالم-آدم 

فؽان، ولؽـف ُخؾؼ يف رحؿ  :"كـ"فُخؾؼ بالؽؾؿة  -طؾقف السالم-أّما طقسك 

يف خؾؼف، ما أحٌد شاَرك  -طؾقف السالم-أمف، فاخُتص بجزٍء مؿا اخُتصَّ بف آدم 

يف هذا مـ البشر، وهق هذا آختصاص هبذا الجزء مؿا  -طؾقف السالم– طقسك

 يف خؾؼف. -طؾقف السالم-اخُتص بف آدم 

 فقؽقن.  :"كـ"أي: أكف ُخؾِؼ بالؽؾؿة  «تفوكؾؿ»إذن: 
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فُخؾؼ يف رحؿ مريؿ طؾقفا السالم، ولقس كؿا يؼقل  «ألؼاها إلك مريؿ»

فة يؼقلقن: إّن طقسك  -الدجالقن الـصارى، دجالقن الـصارى يف كتبفؿ الؿحرَّ

يعـل ما ُخؾؼ يف ، جاء إلك مريؿ فاستلذهنا، فلذكت لف، فدخؾ -طؾقف السالم

ا  -اهلل!مخؾقًقا خارج ذلؽ: ٕهنؿ يؼقلقن: إكف ابـ رحؿفا بؾ كان  تعالك اهلل طؾقًّ

قالقا:  –اكظروا الخرافة وضعػ العؼؾ –فدخؾ  !هذا مـ أدبفيؼقلقن:  -كبقًرا

 وقال: ٓ يؽؾؿـل أحد إٓ بعد تسعة أشفر!  -فرش يف الرحؿ–وَفَرَش 

-طؾقفا السالم-، ُألؼقت إلك مريؿ "كـ"ُخؾِؼ بؽؾؿة  -طؾقف السالم-طقسك 

 : فُخؾؼ يف رحؿ أمف: ولذلؽ هق ابـ مريؿ طؾقفؿا السالم.

روٌح مـ اهلل سبحاكف وتعالك: أي: ُكِػخت فقف الروح التل هل  «وروٌح مـف»

ُكػَخت بلمر اهلل سبحاكف  ،ـ مخؾققات اهللـ أمر اهلل سبحاكف وتعالك، ففل مِ مِ 

ام تشريػ، فـُػخت فقف الروح ؼام مؼؿوتعالك، وأضقػت إلك اهلل تشريًػا: ّٕن ال

 بلمر اهلل سبحاكف وتعالك، أي: أّن هذه الروح كاكت بلمر اهلل سبحاكف وتعالك.

. وطـد «والجـة حؼ، والـار حؼ: أدخؾف اهلل الجـة طؾك ما كان مـ العؿؾ»

. وجاء طـد البخاري زيادة: «أدخؾف اهلل مـ أيِّ أبقاب الجـة الثؿاكقة شاء»مسؾؿ: 

 .«فا شاءالجـة طؾك ما كان مـ العؿؾ مـ أبقاب الجـة الثؿاكقة أيّ أدخؾف اهلل »

 ؟«عؿؾالأدخؾف اهلل الجـة طؾك ما كان مـ »صقِّب: ما معـك: 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔٓ٘ 
 

 لؾعؾؿاء يف تػسقرها ثالثة أققال:

 : أّن معـاها: طؾك ما كان مـ صالٍح أو فساٍد مـ طؿؾف.الؼقل إول

د ٓبد أن يدخؾ الجـة حتك لق كاكت لف ذكقب كثقرة ولؿ  :فالؿممـ الؿقحِّ

 ٓ بد أن يخرج مـ الـار ويدخؾ الجـة. :يغػرها اهلل لف ودخؾ هبا الـار

ديـ يف الجـة طؾك حسب الؼقل الثاين : أّن معـاها: أّن درجات الؿقحِّ

 أطؿالفؿ.

يدخؾ الـاس الجـة بػضؾ اهلل، "وهذا معـك ققل بعض أهؾ العؾؿ: 

. يعـل يؽقن الـاس يف الجـة بحسب أطؿالفؿ، "فؿويتػاوتقن يف درجاهتا بلطؿال

 فقرتػعقن درجات يف الجـة بحسب أطؿالفؿ.

 طؿؾف.: أّن دخقلف الجـة طؾك ما كان مـ الؼقل الثالث

إذا كاكت لف أطؿال صالحة وأطؿاٌل سقئة غػرها اهلل  ابتداًء:فؼد يدخؾ الجـة 

 لف أو رجحت هبا إطؿال الصالحة.

ػاسد طـ دخقلفا ابتداًء: فال يدخؾفا ابتداًء وإكؿا وقد ُيبطئ بف طؿؾف ال

 يدخؾفا اكتفاًء.
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طؾك هذا الؼقل يعـل:  «طؾك ما كان مـ طؿؾ»فؼقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  

 طؾك ما كان مـ طؿؾف: فؼد ُيسِرع بف طؿؾف إلك الجـة: 
ٌّ

أّن دخقلف الجـة مبـل

ة ابتداء: فال يدخؾفا وقد يبطئ بف طؿؾف السلء طـ دخقل الجـ ابتداء.فقدخؾفا 

 ابتداء.

وهبذا: كعرف أّن العؿؾ ٓبد مـف، وأّن آتؽال طؾك الشفادة فؼط بدون طؿؾ 

إن شاء اهلل طز -إكؿا هق مـ غرور الشقطان. وسـتؽؾؿ طـ شلء يتعؾؼ هبذا غًدا 

 مع إكؿال الباب. ولعؾـا كؼػ هـا وكجقب طـ بعض أسئؾة إخقاكـا. -وجؾ

سـتؽؾؿ طـ أمقر طظقؿة تتعؾؼ هبذا الباب، مـفا: ما  -إن شاء اهلل-يعـل غًدا 

يتعؾؼ هبؾ يؽػل الـطؼ بالشفادتقـ يف حؽؿ اإلسالم ودخقل الجـة؟ وسـبقِّـ ما 

 دّلت طؾقف إدلة يف هذا الباب.

قبؾ أن كجقب طـ إسئؾة: أرسؾ لل كثقر مـ اإلخقة سمآ يتعؾؼ بؿا 

اإلخقة: إّن إمر صعب طؾقـا شقًئا، تؽؾؿـا بف فقؿا يتعؾؼ بالعؾة. وقال بعض 

 فلحاول أن أطقد الؽالم بشلء مـ آختصار.

 ، العؾة كقطان:طـدكا يف هذا الؿؼام

 طؾة ٓبد مـ وققع معؾقلفا. .2

 طؾة يؿؽـ أن يؼع معؾقلفا ويؿؽـ أن ٓ يؼع. .1
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: ٓبد أن يؿقت "ُخؾؼ اإلكسان لقؿقت"يؼال:  لفا:فؿثا :أّما إولك

 اإلكسان.

اإلكسان ويؿؽـ أٓ  يؼرأ: يؿؽـ أن "اشرتيت الؽتاب ٕقراه" ثاكقة:ومثال ال

 يؼرأ.

يسؿقفا بعض أهؾ العؾؿ: بالعؾة الغائقة، ما معـك الغائقة هـا؟  العؾة إولك:

 "ُخؾؼت لتؿقت"ك الشلء، فالشلء يـتفل إلقفا وٓ بد: تفأّي: غاية الشلء، ومـ

  مـتفك اإلكسان أن يؿقت لقدخؾ قربه ثؿ ُيبَعث.

ويسؿقفا بعض أهؾ العؾؿ: بالعؾة الؿقِجبة: أي: أهنا تقِجب معؾقلفا: ٓ بد 

 مـف. 

ويسؿقفا بعض أهؾ العؾؿ: بالعؾة الالزمة: أي: أّن معؾقلفا ٓزٌم لفا ٓ يـػؽ 

 طـفا، يدور معفا وجقًدا وطدًما.

 ويسؿقفا بعض أهؾ العؾؿ: بالعؾة العؼؾقة: أي: العؾة التل ٓ تتخؾػ.

فقسؿقفا بعض أهؾ العؾؿ: بالعؾة الغائقة،  -واكتبفقا لَِؿا أققل- الثاكقة:وأّما 

بؿعـك الغاية مـ الشلء، اكتبفقا، إولك يسؿقفا بعض أهؾ العؾؿ: العؾة الغائقة 

بؿعـك: غاية الشلء، يعـل مـتفك الشلء، والثاكقة يسؿقفا بعض أهؾ العؾؿ بالعؾة 

اشرتيُت الؽتاب ": ٕجؾ كذا. يؼال: الغائقة بؿعـك: الغاية مـ الشلء: بؿعـك
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أن أقرأه. فتسؿك هـا العؾة  :: أي: ٕجؾ أن أقرأه، الغاية مـ شراء الؽتاب"ٕقرأه

 الغائقة هبذا الؿعـك.

أّما العؾة الغائقة إولك بؿعـك: مـتفك الشلء، فال يصح أن أققل: اشرتيت 

 أقرأ، مؿؽـ أن ءة! ٕكف يؿؽـ أٓاالؽتاب ٕقرأه: بلن الؿـتفك سقؽقن الؼر

بؿعـك: الغاية مـ  :أشرتي الؽتاب ويضقع ما أقرأ. فتسؿك إذن العؾة الغائقة الثاكقة

 .الشلء

ويسؿقفا بعض أهؾ العؾؿ: الحؽؿة، وهذا أوضح، وهذا الذي استعؿؾتف يف 

 كالمل مراطاة لؾؿؽان. ففذا باختصار ما أستطقع أن أذكره يف هذه الؿسللة.

هـاك طؾة غائقة طـد  :تؿ يف بعض الؽتب الػؾسػقةصبًعا يا إخقة: إذا قرأ

ض لفا. العؾؾ إربعة طـد  الػالسػة والؿـاصؼة: هذه ٓ كتؽؾؿ طـفا وٓ كتعرَّ

ض لفا.، الؿـاصؼة لقست مـ اإلسالم يف شلء  ما كتعرَّ
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 الذنوب من ٌكفِّر وما التوحٌد فضل: الدرس الخامس: تابع شرح باب

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

شرحـا يف كتاب التقحقد، وما أجؿؾف مـ كتاب! وما أجؿؾف مـ مقضقع! إذا 

 سؿعف الؿممـ ُسرَّ بسؿاطف: ٕكف حؼ اهلل طز وجؾ.

وٓ زلـا كتؽؾؿ يف شرح الباب إول: وهق الؿتعؾؼ بػضؾ التقحقد وما يؽػر 

 مـ الذكقب.

يف  وقد تؼدم معـا يا إخقة: أّن هذا الباب فقف بقان فضؾ التقحقد: وذلؽ

 أمريـ:

: أّن التقحقد أطظؿ أسباب دخقل الجـة، وهق شرٌط لؽؾ سبب لإمر إوّ 

مـ أسباب دخقل الجـة، وهق مػتاح الجـة، فؿـ جاء بغقر مػتاح لؿ ُيػتح لف ولؿ 

 يدخؾ الجـة.

ر الذكقب، والذكب كالالزم لؾعبد: كؿا قال إمر الثاين : أّن التقحقد يؽػِّ

 ،«كؾ بـل آدم خطاء، وخقر الخطائقـ التقابقن»:  -ؾؿصؾك اهلل طؾقف وس-الـبل 

 فالتقحقد سبب لؾـجاة مـ الـار: وذلؽ:

 إّما بؽقكف يؽّػر الذكقب: فال يدخؾ اإلكسان الـار. -

 وإما بؽقكف يرجح يف الؿقزان بالسقئات: فقؽقن ذلؽ بالرجحان. -
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ؿؾ وشرحـا بعض ما ذكره الشقخ يف هذا الباب، وكؽ ،وقد تؼدم بقان ذلؽ

يؼرأ  -وفؼف اهلل-الققم ما ذكره الشقخ يف هذا الباب. فقتػضؾ أخل الشقخ خؾقؾ 

 لـا.

م طؾك الـار مـ قال»]ولفؿا يف حديث ِطتبان:   :ٓ إلف إٓ اهلل :فنّن اهلل حرَّ

 [«يبتغل بذلؽ وجف اهلل

صؾك اهلل -قال الـبل  -وأرضاهرضل اهلل طـف -يف حديث ِطتبان بـ مالؽ 

م طؾك الـار مـ قال»: -طؾقف وسؾؿ يبتغل بذلؽ وجف  :ٓ إلف إٓ اهلل :فنّن اهلل حرَّ

م». «اهلل  التحريؿ: هق الؿـع والحجز. «حرَّ

 قال العؾؿاء: والتحريؿ هـا: 

 إّما تحريؿ خؾقد. -

 وإّما تحريؿ دخقل. -

م اهلل أن ُيخؾَّد يف الـار. د حرَّ د. كؾُّ مقحِّ  أّما تحريؿ الخؾقد فؾؽؾ مقحِّ

ديـ، الذيـ سقليت وصػفؿ  إن -وأّما تحريؿ دخقل: فنكؿا هق لبعض الؿقحِّ

 وسـعّؾؼ طؾقف.  ،بعد ذلؽ -شاء اهلل
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فؾؿ  «يبتغل بذلؽ وجف اهلل»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال الـبل  واكظروا!

: ولؽـف اشرتط لفذا الؼقل شرًصا طظقًؿا: «ٓ إلف إٓ اهلل :مـ قال»يؽتِػ بالؼقل 

 ل بذلؽ وجف اهلل، أن يؼصد بذلؽ وجف اهلل.وهق: أن يبتغ

صػة مـ صػات ربـا، ولربـا سبحاكف وتعالك وجف.  -طز وجؾ-ووجف اهلل 

ديـ هل رؤية وجف اهلل  إذا دخؾقا  -طز وجؾ-وأطظؿ لذة وأطظؿ كعقؿ لؾؿقحِّ

دون الجـة  الجـة، ٓ لذة أطظؿ مـفا، وٓ كعقؿ أطؾك مـف. فنكف إذا دخؾ الؿقحِّ

ؿ وزادهؿ كعقًؿا وفضاًل ولذة فرأوا وجف رهبؿ الؽريؿ سبحاكف تجؾك لفؿ رهب

 وتعالك.

يعـل:  «يبتغل بذلؽ وجف اهلل»هـا:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وققل الـبل 

وهق رضك اهلل، فنّن ٓزم وجف اهلل: أن يرضك  :يبتغل بذلؽ وجف اهلل وٓزم ذلؽ

وهق: أن  :ويبتغل ٓزم ذلؽ ،وجف اهلل سبحاكف وتعالك :اهلل طـف. ففق يبتغل بذلؽ

 يرضك اهلل طـف سبحاكف وتعالك.

 «ما مـ أحدٍ »قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وجاء يف حديث معاذ أّن الـبل 

 ،وجاءت كؽرة يف سقاق الـػل ،وهذا مـ أققى أكقاع العؿقم: ٕكف جاءكا الـػل

وُسبَؼت  ، والعؾؿاء يؼقلقن: الـؽرة إذا جاءت يف سقاق الـػل"مِـ"وُسبَؼت بـ

 كاكت يف أبؾغ العؿقم حتك أكف ٓ يصح مـفا آستثـاء.  "مِـ"بـ
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فؾق قؾُت مثاًل: ما مـ رجٍؾ يف الدار، معـك ذلؽ: أكف ٓ يقجد أّي رجؾ يف 

يصح هذا، لؽـ إذا  ماالدار، وٓ يصح أن أققل: ما مـ رجؾ يف الدار إٓ فالًكا! 

ـ يجقز آستثـاء: فتؼقل: إٓ لؽ :قؾت: ٓ رجؾ يف الدار: هذا يؼتضل العؿقم

 زيًدا. 

 : مـ أبؾغ أسالقب العؿقم."ما مـ أحد"هذا الؾػظ:  :إذن

صدًقا مـ قؾبف:  :ما مـ أحد يشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأّن محؿًدا رسقل اهلل»

مف اهلل طؾك الـار واكتبفقا لفذا - «صدًقا مـ قؾبف»متػؼ طؾقف. قال:  «إٓ حرَّ

 -كؿا قؾـا-والتحريؿ  «إٓ حرمف اهلل طؾك الـار»ـ قؾبف: أن يؽقن ذلؽ م -الشرط

 كقطان.

هـا يا إخقة: يلتقـا السمال: هؾ يـتػع اإلكسان بؼقل: ٓ إلف إٓ اهلل وأّن محؿًدا 

 رسقل اهلل؟

كؼقل: أّما إذا قالفا بؾساكف ولؿ يؽـ ذلؽ يف قؾبف: فنهنا تـػعف يف الظاهر، يف 

ما لؿ يلِت  :باإلسالم وُكجري طؾقف أحؽام اإلسالمأحؽام الدكقا، فـحؽؿ لف 

بؿـاقٍض لفا: ّٕن الذي يف الؼؾب ٓ كعؾؿف، وٓ يجقز الحؽؿ طؾك الـاس الذيـ 

 أَتقا  بالشفادتقـ ولؿ يتؾبَّسقا بؿـاقٍِض لفؿا بالؽػر بالؼرائـ. 
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سرّية لؿ يؽـ ، بعًثا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ولذلؽ يا إخقة: لّؿا بعث الـبل 

وكان فقفا أسامة رضل اهلل طـف، فػّر رجؾ مـ  ،قفا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿف

ورجٌؾ مـ إكصار، فؾّؿا أدركاه ورفعا  -رضل اهلل طـف-الؿشركقـ فؾحؼف أسامة 

-فؽّػ طـف إكصاري، وصعـف أسامة  اهلل!طؾقف السالح: قال: أشفد أن ٓ إلف إٓ 

صؾك -رجعا إلك الؿديـة وبؾغ ذلؽ الـبل  بحربتف حتك قتؾف. فؾّؿا -رضل اهلل طـف

قال: يا «ٓ إلف إٓ اهلل؟!  :يا أسامة! أقتؾتف بعدما قال»قال:  -اهلل طؾقف وسؾؿ

ًذا رسقل اهللّ  الذي يف  «أشؼؼت طـ قؾبف؟»قال:  -هذا أمر ضاهر -إكؿا قالفا متعقِّ

 قؾبف ما تعؾؿف إكؿا يعؾؿف اهلل. فعؾك الظاهر يـػعف ذلؽ.

-أّن الـبل  :الذي معـا حديث ِطتبان: أصؾ قصتفهذا الحديث : يف ولذلؽ

 -وهق رجٌؾ أطؿك -ذهب إلك بقت ِطتبان رضل اهلل طـف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

لقصؾل يف بقت طتبان رضل اهلل طـف، فؾّؿا طؾؿ الـاس جقران طتبان اجتؿعقا يف 

جؾ، قالقا: بقتف ولؿ يلِت رجؾ، معروٌف اسؿف لؽـ طؾك كؾ حال لؿ يلِت هذا الر

صؾك -أيـ فالن؟ فؼال بعض الصحابة: ذاك مـافؼ يحب الؿـافؼقـ، فؼال الـبل 

، ويف رواية «ألؿ تَر أكف قال: ٓ إلف إٓ اهلل؟ ٓ تؼؾ ذلؽ،»: -اهلل طؾقف وسؾؿ

قالقا: إكؿا كرى  «يبتغل بذلؽ وجف اهلل؟ :ٓ إلف إٓ اهلل :ألؿ تَر أكف قال»صحقحة: 

يعـل لؿاذا قؾـا إكف مـافؼ؟ ّٕكا كرى وجفف وكصحف -وجفف وكصحف لؾؿـافؼقـ! 

م طؾك »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؼال الـبل  -وصحبتف مع الؿـافؼقـ فنن اهلل حرَّ
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فقدل ذلؽ يا إخقة طؾك أّن  .«يبتغل بذلؽ وجف اهلل :ٓ إلف إٓ اهلل :الـار مـ قال

 يـػعف ذلؽ يف الظاهر. :ولؿ تؽـ يف قؾبف :ٓ اهللٓ إلف إ :مـ قال

لؿ يؼتؾ الؿـافؼقـ مع طؾؿف بلهنؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ولذلؽ الـبل 

 كاذبقن يف ققلفؿ ٓ إلف إٓ اهلل وأّن محؿًدا رسقل اهلل.

 أّما طـد اهلل ٓ تـػعف: ما دام أهنا لؿ تؽـ يف قؾبف.

ف ولؿ يلِت بالعؿؾ الذي تؼتضقف ٓ إلف إٓ صقِّب: َمـ قال ٓ إلف إٓ اهلل مـ قؾب

: قال -مثؾ ما هق طـدكا كحـ فقؿا كؼرره: الصالة-اهلل أو كان ٓ يليت هبذا العؿؾ 

ٓ إلف إٓ اهلل وأّن محؿًدا رسقل اهلل مـ قؾبف ولؿ يلِت بالصالة: هؾ  أشفد أن

 تـػعف ٓ إلف إٓ اهلل؟

أكف إذا كان طالًؿا بؿا يجب طؾقف، متؿؽـًا، ولؿ يلِت بؿا هق واجب  الجقاب:

وهق الصالة طؾك ما كراه، ومطؾؼ العؿؾ طـد بعض السؾػ يعـل أّي طؿؾ –طؾقف 

فنهنا ٓ  -يعؿؾف، وكحـ كرى طؾك الراجح أكف طؿؾ مخصقص: وهق الصالة

 تـػعف وٓ يؽقن مـ الؿسؾؿقـ.

 :ؿ، مثاًل عؾَ أّما إذا لؿ يَ 

إكسان يف أّي دولة مـ الدول سؿع باإلسالم وأحب اإلسالم وقال: أشفد  -

أن ٓ إلف إٓ اهلل وأشفد أّن محؿًدا رسقل اهلل، لؽـ لؿ يجد مـ يعؾِّؿف، بؼل يقمقـ 
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ثالثة وهق دائًؿا يؼقل: أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأشفد أّن محؿًدا رسقل اهلل، لؽـ 

 ما ُطؾِّؿ شقًئا، فؿات.

ـ مـ ـ، َطؾَِؿ أكف يجب طؾقف أن يصؾل لؽـ لؿ يتؿؽّ ؿ لؽـ لؿ يتؿؽّ أو َطؾِ  -

ؿ يف وقت الضحك أكف يجب طؾقف أن يصؾل الظفر، فؿات قبؾ ؾِ الصالة، مثاًل طَ 

 الظفر.

ـ ولؿ يػعؾ لؽـف قالفا طـد مقتف تائًبا مؿا تؼّدم، تائب مـ أو طؾؿ وتؿؽّ  -

 طؾؿـا ذلؽ: فنّن هذا يـػعف.الـقاقض التل كان يػعؾفا، تائب مـ ترك الصالة، و

لؽـ لؿ يلِت  ،أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأّن محؿًدا رسقل اهلل مـ قؾبف :إذا قال

أو قالفا طـد  ،أو لعدم تؿؽـف ،لعدم طؾؿف :بؿؼتضاها مـ العؿؾ الذي ٓبد مـف

م: بؿعـك أكف طازم أكف لق تؿؽـ مـ الصالة سقصؾل،  مقتف تائًبا كادًما طؾك ما تؼدَّ

ب مـ الـاقض الذي كان يػعؾف: فنكف يف هذه الحال يـػعف أكف قال: ٓ إلف إٓ اهلل تائ

 مـ قؾبف. ،وأّن محؿًدا رسقل اهلل

مـ: يؼقـ الؼؾب، وكطؼ  -كؿا تؼدم–ٓبد فقف  "ٓ إلف إٓ اهلل"إذن: ققل 

 الؾسان مع الؼدرة، والعؿؾ بؿؼتضك ٓ إلف إٓ اهلل.

 هؾ يؽػل الؼقل؟ و
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أّما طـد  طـدكا. فنكؿا تـػعف يف الظاهر :بالؾسان فؼط بدون الؼؾبأّما إذا كان 

 اهلل فال تـػعف.

أّما إذا كطؼ بالشفادتقـ متقؼـًا مـ قؾبف ولؿ يلِت بالؿؼتضك الالزم لـال إلف إٓ  

اهلل مـ العؿؾ فنّن إمر كؿا سؿعتؿقه. وإذا ضبطتؿ هذا فنّن إمر يـضبط لؽؿ 

 إن شاء اهلل.

صؾك اهلل طؾقف -الخدري رضل اهلل طـف طـ رسقل اهلل  ]طـ أبل سعقد

: يا رب! طؾؿـل شقًئا أذكرك وأدطقك بف، -طؾقف السالم-قال مقسك »: -وسؾؿ

قال: قؾ يا مقسك: ٓ إلف إٓ اهلل. قال: كؾ طبادك يؼقلقن هذا ، قال: يا مقسك! لق 

ف إٓ اهلل يف وٓ إل ،أّن السؿاوات السبع وطامرهـ غقري وإرضقـ السبع يف كػة

 رواه ابـ حبان والحاكؿ وصححف[ «كػة: مالت بفـ ٓ إلف إٓ اهلل

بان يف صحقحف، والؿعؾقم أّن ابـ حبان إذا روى هذا الحديث رواه ابـ حِ 

حف( إذن هذا الحديث حف، )والحاكؿ وصحَّ الحديث يف صحقحف ففق يصحِّ 

حف ابـ حجر يف حف الذهبل، وصحَّ حف الحاكؿ، وصحَّ حف ابـ حبان، وصحَّ صحَّ 

ـّ الحديث ضّعػف -رحؿف اهلل-فتح الباري، وقال ابـ باز  : أساكقده جقدة، لؽ

 ػف الشقخ شعقب إركاؤوط، رحؿ اهلل الجؿقع.إلباين، وضعَّ 
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أّن إسـاده ضعقػ: ٕكف مـ رواية دّراج: ودّراج  -واهلل أطؾؿ–والظاهر 

ضعػف ويشتد ضعػف إذا لفقثؿ ففق أشد ضعًػا، يعظؿ اضعقػ، فنذا روى طـ أبل 

 لفقثؿ: وهق هـا يروي طـف.اروى طـ أبل 

ـّ الشاهد مـف صحقحفال  .حديث ضعقػ: لؽ

لّؿا ذكر هذا الحديث قال: ولف  -رحؿف اهلل-الحافظ ابـ كثقر  :ولذلؽ

أكف روى اإلمام أحؿد طـ طبد اهلل بـ  :شاهد: يعـل يشفد لؾشاهد مـف: وذلؽ

أكف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طـ رسقل اهلل  -رضل اهلل طـفؿا-طؿرو بـ العاص 

إّن كبل اهلل كقًحا لّؿا حضرتف القفاة قال ٓبـف: إين قاصٌّ طؾقؽ القصقة: »قال: 

يعـل أكا سلخربك بقصقتل ويف هذه القصقة  «آمُرك باثـتقـ، وأهناك طـ اثـتقـ

السبع آمرك بال إلف إٓ اهلل، فنّن السؿاوات »آمرك باثـتقـ وأهناك طـ اثـقتـ: 

وإرضقـ السبع لق ُوضعت يف كػة، وُوضعت ٓ إلف إٓ اهلل يف كػة: رجحت هبـ 

ـّ حؾؼة مبفؿة:  ٓ إلف إٓ اهلل، ولق أّن السؿاوات السبع وإرضقـ السبع ك

هذا الحديث الذي رواه اإلمام أحؿد صححف الحافظ  ،«قصؿتفـ ٓ إلف إٓ اهلل

ف الشقخ شعقب إركاؤوط، ابـ كثقر، وصححف الشقخ أحؿد شاكر، وصحح

وصححف الشقخ إلباين، وصححف الشقخ مؼبؾ القادطل، رحؿ اهلل الجؿقع. 

 قَرد طـدكا فقف بتؿامف.والشاهد مـ هذا الحديث الؿُ صحقح، ففذا الحديث 
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فـؼقل يف هذا الحديث الذي معـا: إّن إسـاده ضعقػ: لؽـ ما تضؿـف مـ 

 شاهد الباب صحقح: لَِؿا ذكركاه.

طـ أبل سعقد الخدري رضل اهلل طـف طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف »قال: 

إذن:  «وسؾؿ قال: قال مقسك طؾقف السالم: يا ربِّ طؾؿـل شقًئا أذكرك وأدطقك بف

قال اهلل: قؾ يا »ماذا صؾب؟ صؾب شقًئا لقس لؾدكقا وإكؿا لقدطق اهلل ويذكره بف، 

 إلف إٓ اهلل فؼد ذكر اهلل ودطا أّن مـ قال ٓ :ومعـك ذلؽ «مقسك: ٓ إلف إٓ اهلل

 اهلل، وهذا ما يسؿك طـد أهؾ العؾؿ بدطاء العبادة. 

 الدطاء كقطان:

 دطاء الؿسللة.    -

 ودطاء العبادة.   -

أن تؼقل: الؾفؿ ارزقـل، الؾفؿ اشػـل، الؾفؿ طافـل: فلكت  دطاء الؿسالة:

 تطؾب.

: أن تعبد اهلل بؿا شرع، فنذا طبدَت اهلل بؿا شرع فؼد دطقتف: ودطاء العبادة

ّٕن كؾ طبادة تتضؿـ الؿسللة. طـدما تصؾل كلكؽ تؼقل: الؾفؿ اقبؾ صاليت 

طـدما تحج كلكؽ تؼقل: الؾفؿ اقبؾ حجل وارزقـل ما  طؾقفا.وارزقـل ما رتبَتف 

وداٍع  -طز وجؾ-هلل فلكت ذاكر ا "ٓ إلف إٓ اهلل"فعـدما تؼقل  الحج.رتبتف طؾك 
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يتضؿـ أكؽ تسلل اهلل أن يرزقؽ اهلل ما  "ٓ إلف إٓ اهلل"دطاء العبادة: ّٕن ققلؽ 

 بف طؾك ققل ٓ إلف إٓ اهلل.رتَّ 

صؾب شقًئا يذكر اهلل بف  -طؾقف السالم-إذن: لقس هـاك إشؽال يف أّن مقسك 

د يليت قائؾ يؼقل: هذا ذكر . ٕكف ق(ٓ إلف إٓ اهلل :قؾ)ويدطق اهلل بف فؼال لف اهلل: 

 كؼقل: الدطاء مقجقد. !فليـ الدطاء؟

، جاء طـد ابـ حبان أّكف لّؿا قال: كؾ طبادك «كؾ طبادك يؼقلقن هذا»قال: 

: وإٓ «قؾ ٓ إلف إٓ اهلل، قال: إكؿا أريد شقًئا تخصـل بف»قال اهلل لف:  ،يؼقلقن هذا

، كؾ »وطـد الحاكؿ: قال:  !فؽؾ طبادك يؼقلقن هذا طبادك يؼقلقن هذا يا ربِّ

قال: ٓ إلف إٓ أكت  فامتثؾ: «ربِّ ٓ إلف إٓ اهلل، فؼال: ٓ إلف إٓ أكت يا  :فؼال: قؾ

، أكا أريد أن أزيد يف طبادتؽ يا ربل، كؾ «وإكؿا أريد شقًئا تخصـل بف» يا ربِّ 

 طبادك يؼقلقن: ٓ إلف إٓ اهلل.

طؾك وجف آمتثال  ٓ يؽقن طبًدا هللويف هذا دٓلة يا إخقة طؾك أّن اإلكسان 

ٓ إلف "إٓ بؼقل ٓ إلف إٓ اهلل. فَؿـ لؿ يؼؾ  -ٓ طؾك وجف كقكف طبًدا هلل أصاًل -

إلك أن  -طؾقف السالم-فؾقس طبًدا هلل طؾك وجف آمتثال، مـ زمـ آدم  "إٓ اهلل

 يرث اهلل إرض ومـ طؾقفا.
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فالسؿاوات  «مرهـ غقريقال: يا مقسك! لق أّن السؿاوات السبع وطا»

مستٍق طؾك طرشف فقق  -سبحاكف وتعالك-السبع معؿقرة بالؿالئؽة، وربـا 

ـْ فِل ﴿يف السؿاء  -طز وجؾ-سؿاواتف، فعؼقدة الؿممـ الراسخة أّن اهلل  َأَأمِـُْتْؿ َم

َؿاءِ  صؾك -يف السؿاء. ولّؿا سلل الـبل  -طز وجؾ-[ اهلل 26]الؿؾؽ: أية ﴾السَّ

يف  :السؿاء: قالت إلك الجارية: أيـ اهلل؟ أشارت بلصبعفا -ؿاهلل طؾقف وسؾ

 -سبحاكف وتعالك-. فربـا مستٍق طؾك طرشف «اطتؼفا فنهنا مممـة»السؿاء، قال: 

لق أّن الؿساوات السبع وطامرهـ غقري وإرضقـ »واتف: ولذلؽ قال: سؿافقق 

وٓ إلف إٓ »مـ الؿقزان  «يف كػة»فدلـا طؾك أّن إرض مثؾ السؿاء سبع  «السبع

 .«اهلل يف كػة: مالت هبـ ٓ إلف إٓ اهلل

والؿعؾقم يا إخقة: أّن إطؿال تقَزن يقم الؼقامة يف الؿقزان، فتقَضع 

 إطؿال الصالحة يف كػة، وتقَضع إطؿال السقئة يف كػة.

ديـ مَ    ـ تثُؼؾ كػة حسـاتف: وأطظؿ ما فقفا: ٓ إلف إٓ اهلل.فِؿـ الؿقحِّ

ديـ مَ ومِ  إٓ أن  :فقجازى بسقئاتف بالـار :ـ ٓ ترجح كػة حسـاتفـ الؿقحِّ

 يعػق اهلل طـف.

كؾ أن طؾك أّن الـاس يتػاوتقن يف ٓ إلف إٓ اهلل. ٓ شؽ  :وهذا يدلـا يا إخقة

الؿسؾؿقـ يؼقلقن: ٓ إلف إٓ اهلل محؿد رسقل اهلل: لؽـفؿ يتػاوتقن يف ققهتا، إذ 
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د الـار: ّٕن ٓ إلف إٓ اهلل لق لؿ يؽقكقا يتػاو تقن يف ققهتا َلَؿا دخؾ مسؾؿ مقحِّ

ـّ هذا  بحسب ققهتا، فقتػاوت الـاس يف ققة إكؿا هق سرتجح بؽػة الحسـات! لؽ

 ٓ إلف إٓ اهلل محؿد رسقل اهلل يف أكػسفؿ.

، وأهنا الؿـجقة لؾعبد، وأّن "ٓ إلف إٓ اهلل"وهذا يدل طؾك طظؿ هذه الؽؾؿة 

كؿا سقليت يف تحؼقؼ التقحقد إن شاء –ؿا اجتفد يف تحؼقؼفا وتخؾقصفا العبد كؾ

كان أقرب إلك الجـة، حتك أكف قد يصؾ إلك أن يدخؾ الجـة بغقر حساب  -اهلل

متؼّدم وٓ طذاب متؼدم، قد يصؾ بتحؼقؼف هذه الؽؾؿة وتخؾقصفا طؾك القجف 

ب، فال يعذب يف أن يصؾ أكف مـذ أن يؿقت ٓ ُيعذَ  -إن شاء اهلل-الذي سقليت 

فقدخؾ الجـة بغقر حساب متؼّدم وٓ طذاب يتؼدم  ،قربه وٓ يعذب يف الـار

 دخقلف الجـة.

وطؾك  -سبحاكف وتعالك-وهذا يجعؾ الؿممـ حريًصا طؾك تقحقد اهلل 

 تحؼقؼف طؾك القجف الذي سقلتقـا إن شاء اهلل.

-قال: سؿعت رسقل اهلل  -رضل اهلل طـف-]ولؾترمذي وحسـف طـ أكس 

قال اهلل تعالك: يا ابـ آدم! لق أتقتـل بؼراب إرض »يؼقل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 [«ٕتقتؽ بؼرابفا مغػرة :خطايا ثؿ لؼقتـل ٓ تشرك بل شقًئا
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كعؿ: طـد الرتمذي والطرباين بنسـاٍد حسـف الرتمذي، وصححف اإلمام 

-قال: سؿعت رسقل اهلل  -اهلل طـف رضل-إلباين، رحؿ اهلل الجؿقع: طـ أكس 

 «يا ابـ آدم»قال اهلل تعالك:  -هذا حديث قدسل-يؼقل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

راب لق أتقتـل بؼُ يا ابـ آدم! »يا أيفا الخطاء، كؾ بـل آدم خطاء، ٓبد أن تذكب 

غقر -ف خطايا وذكقًبا صغقرة وكبقرة راًبا ومألتَ يعـل لق كاكت إرض قُ  «إرض

ًدا  فؽـَت  «ثؿ لؼقتـل ٓ تشرك بل شقًئا» -الشرك الذي يخرج مـ الؿؾة مقحِّ

 .«راهبا مغػرةٕتقتؽ بؼُ »

ويف هذا يا إخقة: أّن الؿغػرة إكؿا هل ٕهؾ التقحقد، فلهؾ الشرك ٓ يغػر 

 لفؿ.اهلل 

بقن طؾك شركفؿ ويعذَّ  بقن طؾك تركفؿ ولذلؽ يا إخقة: الؿشركقن يعذَّ

بقن طؾك  :إطؿال الصالحة وإن فعؾقها ٕهنا ٓ ُتؼَبؾ مـفؿ ولقست طبادة، يعذَّ

بقن  ترك الصالة وطؾك ترك الصقام وطؾك ترك الحج وطؾك ترك الزكاة، ويعذَّ

 السقئات.طؾك فعؾ 

كان يصؾل لؽـف يعبد القلل ويدطق غقر اهلل ويستغقث بغقر اهلل وكػر  صقِّب!

ب طؾك ترك الصالة ،ما صؾك هلل: فقماَخذ طؾك ترك الصالة بعقـف؟ هذا . وُيعذَّ

 فلهؾ الشرك ٓ ُيغػر لفؿ الشرك وٓ ُتغػر  لفؿ سقئاهتؿ. 
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أن يغػر اهلل لفؿ بػضؾف وكرمف وجقده  ، أهؾفلهؾ التقحقد هؿ أهؾ الؿغػرة

 سبحاكف وتعالك. وهذا فضؾ مـ اهلل سبحاكف وتعالك، واهلل حؽقؿ طؾقؿ، هق أطؾؿ

 بعباده سبحاكف.

 فِؿـ طباده مـ يغػر لف خطاياه: فقدخؾ الجـة ابتداء.

ومِـ طباده مـ يماَخذ بخطاياه: فقدخؾ الـار، فقشػع الشافعقن مـ الؿالئؽة 

والصالحقـ: فُقخَرج مـ الـار مباشرة. ومـفؿ مـ ُيخرجف اهلل بعػقه. ومـفؿ مـ 

ص يف الـار: ثؿ يخرجف اهلل  مـ أهؾ الجـة. وهذا يدل فقؽقن  -طز وجؾ-ُيؿحَّ

 طؾك فضؾ التقحقد. 

وٓ شؽ أّن الـاصح لـػسف إذا سؿع قال اهلل قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 

كان التقحقد طـده أغؾك مـ الذهب والػضة  :وطرف هذه الػضائؾ ،وسؾؿ

وأغؾك مـ الـاس أجؿعقـ، ٓ يؿؽـ أن يرتك التقحقد أو شقًئا مـف لؼقل شقٍخ أو 

ق، ما قال هذا الشقخ الػالين وٓ لؼقٍم أو ٕ ّن أهؾف طؾك غقره، أبًدا: ٕكف مصدِّ

وهق أصدق الؼائؾقـ،  :الشقخ الػالين، الذي قال هذا هق اهلل سبحاكف وتعالك

الؿممـ ٓ يشؽ يف حرف  !الذي قال هذا محؿٌد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وواهلل

فقؽقن حريًصا طؾك هذا التقحقد،  وسؾؿ.واحد ثبت طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف 

وإذا طاش طؾك غقره وطؾؿ أّن هذا يـايف التقحقد أو يـايف كؿال التقحقد برئ إلك 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٕٔٗ 
 

تػصقؾ  -إن شاء اهلل-اهلل مـف وغسؾ كػسف مـف وتطفر مـف وتاب إلك اهلل. وسقلتقـا 

 ما يـايف التقحقد أو يـايف كؿال التقحقد.

 إولك: سعة فضؾ اهلل[قال رحؿف اهلل تعالك: ]فقف مسائؾ: 

دخؾفؿ يُ  -طز وجؾ-كعؿ: فضؾ اهلل طظقؿ وواسع طؾك أهؾ التقحقد، فاهلل 

ثؿ يدخؾقا  ،الجـة إّما بغقر حساب وٓ طذاب، وإّما بلن يؿّحصفؿ لقتلهؾقا لؾجـة

 ذلؽ.الجـة بعد 

مع أكف ٓ يستحؼ أحٌد الجـة بعؿؾف، وإكؿا هق فضؾ اهلل سبحاكف وتعالك، 

 اٌب لـقؾ فضؾ اهلل سبحاكف وتعالك.وإطؿال أسب

 قال رحؿف اهلل: ]الثاكقة: كثرة ثقاب التقحقد طـد اهلل[

هق التقحقد، ثؿ التقحقد شرٌط لؽؾ طؿٍؾ يثاب  :كعؿ: أطظؿ إطؿال ثقاًبا

 ،ٓ يؿؽـ أن يثاب طؾك طؿؾ إٓ بالتقحقد، فالتقحقد أطظؿ إطؿال ثقاًبا طؾقف.

 .وهق شرٌط ٕن يثاب طؾك كؾ طؿؾ

 قال رحؿف اهلل: ]الثالثة: تؽػقره مع ذلؽ لؾذكقب[

كعؿ: مع كقكف حسـًة طظقؿة وكّؾ طؿؾ ٓ يؽقن حسـة إٓ بف: فنكف مع ذلؽ 

ر اهلل  ـ تحؿؾ الذكقب. -طز وجؾ-يؽػِّ  بف الذكقب طؿَّ
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 قال رحؿف اهلل: ]الرابعة: تػسقر أية التل يف سقرة إكعام[

ـَ ﴿التل تؼدمت معـا:  ِذي ، وقد فسركاها ﴾آَمـُقا َوَلْؿ َيْؾبُِسقا إِيَؿاَكُفْؿ بُِظْؾؿٍ الَّ

 وبّقـاها.

ؾ الخؿس الؾقاتل يف حديث طبادة[  قال رحؿف اهلل: ]الخامسة: تلمُّ

وأّن محؿًدا طبده ورسقلف، وأّن طقسك طبد  ،ـ شفد أن ٓ إلف إٓ اهللكعؿ: مَ 

 والـار حؼ. وقد تؽؾؿـا طـفا. ،وأّن الجـة حؼ ،اهلل ورسقلف

قال رحؿف اهلل: ]السادسة: أكؽ إذا جؿعَت بقـف وبقـ حديث طتبان وما بعده 

 تبّقـ لؽ معـك ققل ٓ إلف إٓ اهلل، وتبّقـ لؽ خطل الؿغروريـ[

أن تؽقن مـ الؼؾب وأن يبتغل هبا العبد وجف  :كعؿ: أّن شرط ٓ إلف إٓ إلف

اغرت بلّن مجرد ققل ٓ إلف إٓ اهلل يـػع العبد فؾؿ اهلل سبحاكف وتعالك. وأّن مـ 

مؿا ٓ يـاقض التقحقد: وهق الشرك إصغر والشرك -يتحرز مـ الشرك بلكقاطف 

أكف مغرور: ّٕن مـ ابتغك وجف اهلل ٓبد أن يعبد  :ولؿ يعؿؾ الصالحات -الخػل

ويؼال لف: صؾِّ فنّن اهلل، الذي يؼقل: أكا أققل ٓ إلف إٓ اهلل أبتغل بذلؽ وجف اهلل، 

 اهلل يحب هذا، يؼقل: ٓ ما أصؾل! هذا ما ابتغك وجف اهلل سبحاكف وتعالك.

 قال رحؿف اهلل: ]السابعة: التـبقف لؾشرط الذي يف حديث ِطتبان[

 يبتغل بذلؽ وجف اهلل.وهق: 
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]الثامـة: كقن إكبقاء طؾقفؿ السالم يحتاجقن لؾتـبقف طؾك فضؾ ٓ إلف إٓ  

 اهلل[

ا جاء يف قصة مقسك طؾقف السالم. وٓ شؽ أّن طباد اهلل جؿقًعا يحتاجقن لِؿَ 

يؼقل  -طز وجؾ-إلك التـبقف طؾك فضؾ ٓ إلف إٓ اهلل. وإذا كان هذا لألكبقاء: اهلل 

َّٓ اهلُل َواْسَتْغِػْر ﴿: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لؾـبل  َف إِ َٓ إَِلٰ َفاْطَؾْؿ َأكَُّف 

 فؿـ باب أولك مـ كان دون إكبقاء طؾقفؿ السالم. :[29 ]محؿد: أية﴾لَِذكبِؽ

سقن بالتقحقد وتشغؾقن إمة فالذيـ يلتقن ويؼقلقن لـا: لؿاذا تدرِّ 

إذا ما أشغؾـا إمة بالتقحقد الذي هق حؼ اهلل واهلل سقشغؾفا  كؼقل: بالتقحقد؟

 .بحؼفالشقطان 

مـذ أن ُيبَعثقا إلك أن ُيؼَبضقا وهؿ يعؾِّؿقن  -طؾقفؿ السالم-إكبقاء  

 يقصقن بالتقحقد.والتقحقد، 

مـذ أن بعثف اهلل وهق يلمر الـاس بال إلف إٓ اهلل،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كبقـا 

 وطـدما مات أوصك الـاس بال إلف إٓ اهلل.

م معـا: لـ تعز إمة ولـ تؼقى ولـ يؽقن لفا شلن إٓ إذا أض فرت وكؿا تؼدَّ

التقحقد الخالص، واجتفد أهؾ العؾؿ وصالب العؾؿ يف دٓلة أهؾـا مـ 
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الؿسؾؿقـ طؾك هذا الطريؼ الؿستؼقؿ، الصراط الؿستؼقؿ الذي ٓ يجقز لؾؿسؾؿ 

 أن يسؾؽ سقاه أبًدا.

قال رحؿف اهلل: ]التاسعة: التـبقف لرجحاكفا بجؿقع الؿخؾققات: مع أّن كثقًرا 

 مؿـ يؼقلفا يخّػ مقزاكف[

تبف لفذا الؽالم! أّن ٓ إلف إٓ اهلل ترجح بجؿقع الؿخؾققات لق قابؾتفا يف اك

مِـ كؼٍص فقف ٓ مِـ كؼٍص  الؿقزان!ـ يؼقلفا تخّػ يف كػة: ومع ذلؽ فبعض مَ 

 ت.فقفا، ففق لؿ يجتفد يف تحؼقؼفا فخػّ 

فقرفعفا  :ويلِت بؿا يـاقضفا ،ٓ إلف إٓ اهلل :يؼقل :ٕن بعض الـاس يا إخقة

يؼقل: أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأشفد أّن محؿًدا رسقل اهلل، وإذا أصابتف  بالؽؾقة.

يؼقل: يا سقدي فالن! هذا ُيعِدم ققلف ٓ إلف إٓ اهلل  اهلل!يا  :مصقبة ما يؼقل

 لفا.أزإكف  :بالؽؾقة: فال يؽقن لفا وزن

ظ طؾك فال يحاف :ومـ الـاس َمـ ٓ يليت بؿـاقٍض لفا: ولؽـف ٓ يرطاها 

 فتضعػ. :كؿالفا

ديـ   مـ يدخؾ الـار:  -يؼقـًا–ولذلؽ: الدلقؾ طؾك أهنا تخػ: أّن مـ الؿقحِّ

 وذلؽ لضعػ ٓ إلف إٓ اهلل يف حؼف.

 قال رحؿف اهلل: ]العاشرة: الـص طؾك أّن إرضقـ سبع كالسؿاوات[
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ا، وإٓ فقردت الدٓلة طؾك هذا يف الؼرآن ِذي َخ ﴿ :كعؿ: كصًّ َؾَؼ َسْبَع اهلُل الَّ

َـّ  َْرِض مِْثَؾُف ْٕ ـَ ا
لؽـ هـا كّص طؾك أّن  ،[21]الطالق: أية ﴾َسَؿاَواٍت َومِ

إرضقـ سبع، وقد ورد يف طدد مـ إحاديث أّن إرضقـ سبع كالسؿاوات، 

 واهلل أطؾؿ هبا.

 ]الحادية طشر: أّن لفـ طؿاًرا[

ا السؿاء فؼد أخربكا كعؿ: أّما إرض فـحـ كرى طّؿارها، مـفؿ بـق آدم، وأمّ 

أّن "أّن مؼصقد الشقخ يف ققلف  -واهلل أطؾؿ–اهلل طـ طّؿارها. وهـا الذي يظفر 

لق أّن السؿاوات السبع »: أْي السؿاوات: ٕكف هق الذي ورد يف الحديث: "لفـ

 .«وطامرهـ غقري

 قال رحؿف اهلل تعالك: ]الثاكقة طشرة: إثبات الصػات خالًفا لألشاطرة[

لة. فالصػات ثابتة لربـا سبحاكف  إثبات الصػات خالًفا لؾـُّػاة أو لؾؿموِّ

وتعالك، وٓ شؽ يف ذلؽ، وقد دلت طؾك ذلؽ أدلة كثقرة: مـفا ما تؼّدم معـا، 

وبّقـا صريؼة أهؾ السـة والجؿاطة يف إثبات الصػات: خالًفا لؾـُّػاة الذيـ يـػقن 

لة الذيـ الصػات أصاًل: فقؼقلقن: سؿقع بال سؿع، ب صقر بال بصر. أو الؿموِّ

لقن غقرها.  لقن الصػات، ومـفؿ إشاطرة الذيـ ُيثبِتقن سبع صػات ويموِّ  يموِّ
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 :ٕهنؿ أقرب مـ تؽؾؿ يف الصػات إلك أهؾ السـة :وكّص طؾك إشاطرة هـا

 وإن لؿ يؽقكقا مـ أهؾ السـة.

أّن ققلف يف  قال رحؿف اهلل: ]الثالثة طشر: أكؽ إذا طرفت حديث أكس طرفت

يبتغل بذلؽ وجف  :ٓ إلف إٓ اهلل :فنّن اهلل حرم طؾك الـار مـ قال»حديث طتبان: 

 أّن ترك الشرك لقس ققلفا بالؾسان[ «اهلل

لقس أن تؼقل  «ثؿ لؼقتـل ٓ تشرك بل شقًئا»كعؿ: يعـل الذي يف حديث أكس 

 ٓ إلف إٓ اهلل بالؾسان فؼط: بؾ ٓبد مـ الؼققد السابؼة: أن تبتغل بذلؽ وجف اهلل.

طؾقفؿ -قال رحؿف اهلل: ]الرابعة طشر: تلمؾ الجؿع بقـ كقن طقسك ومحؿد 

 طبداه ورسقٓه[ -الصالة والسالم

، كالهؿا طبٌد -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كؿحؿد  -طؾقف السالم-كعؿ: فعقسك 

ب، فؾفؿا مـزلة طظقؿة: وهل مـزلة الرسالة.  ٓ ُيعَبد، ورسقل ٓ ُيؽذَّ

هق محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  :ا اإلخقة: أّن أفضؾ إكبقاءفيأوالؿعؾقم 

 وطقسك طؾقف السالم. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ثؿ أولقا العزم: ومـفؿ محؿد 

 -طؾقف وسؾؿ صؾك اهلل-كؿحؿد  -طؾقف السالم-والؿؼصقد هـا: أّن طقسك  

 يف هاتقـ الصػتقـ: طبٌد ورسقٌل هلل طز وجؾ.
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مـ خصائصف: أكف سقـزل يف آخر الزمان، ٕن اهلل  -طؾقف السالم-وطقسك 

رفعف، ففق يف السؿاء، وسقـزل يف آخر الزمان، ويصؾل كؿا كصؾل، ويحج، 

ويجاهد معف الؿسؾؿقن  ،ويحؽؿ بشريعة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ويجاهد

وهؿ يلجقج  :لفؿقتاالدجال، ثؿ يبعث لفؿ اهلل ققًما ٓ قدرة لفؿ طؾك  يف قتؾ

ز الؿممـقـ إلك الطقر، ويؽقن ما يؽقن يف آخر  وملجقج: فقلمره اهلل أن يحرِّ

 الزمان.

 -طؾقف السالم-قال رحؿف اهلل: ]الخامسة طشر: معرفة اختصاص طقسك 

 بؽقكف كؾؿة اهلل[

وقد بّقـا معـك كؾؿة اهلل: وهق أكف ُخؾِؼ بالؽؾؿة. كؾ رجؾ ُخؾِؼ مـ ماء رجؾ 

طؾقف -وطقسك طؾقف السالم. وآدم  -طؾقف السالم-مع بقيضة إكثك، إٓ آدم 

يف  "كـ" :ُخؾؼ بؼقل اهلل -طؾقف السالم-وطقسك  ،ُخؾؼ مـ الرتاب -السالم

ف، فؽاكت لف أم: ففق ابـ أمف مريؿ طؾقفا  السالم. رحؿ أمِّ

 قال رحؿف اهلل: ]السادسة طشر: معرفة كقكف روًحا مـف[

 وبّقـا معـك هذا فقؿا تؼدم.

 ]السابعة طشر: معرفة فضؾ اإليؿان بالجـة والـار[

 كعؿ: كؿا تؼدم.
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 قال رحؿف اهلل: ]الثامـة طشر: معـك ققلف: طؾك ما كان مـ طؿؾ[

. وهذه «ما كان مـ طؿؾطؾك »وتؼدم معـا أّن لؾعؾؿاء ثالثة أققال يف معـك 

تردُّ طؾك الؿغروريـ: الذيـ يؼقلقن: يؽػل أن يؼقل ٓ إلف إٓ اهلل ولق لؿ يعؿؾ 

 شقًئا!

 ]التاسعة طشر: معرفة أّن الؿقزان لف كػتان[

)معرفة أّن الؿقزان لف كػتان( مـ أيـ أخذ الشقخ هذا؟ مـ قصة مقسك طؾقف 

سبع وطامرهـ غقري وإرضقـ السبع لق أّن السؿاوات ال»السالم، ّٕن اهلل قال: 

ـّ الشقخ "لق"، لؽـ قال العؾؿاء: هذا تؿثقؾ «وٓ إلف إٓ اهلل يف كّػة ،يف كّػة ، لؽ

أّن هذا سقؽقن، وقد دلت إدلة مـ الؽتاب والسـة طؾك  -وففؿف صحقح-ففؿ 

أّن هذا سقؽقن، ولذلؽ السؾػ مجؿقطقن طؾك أّن الؿقزان لف كػتان وأّن لف 

 لساًكا، فؿا مـ مقزان لف كػتان إٓ ولف لسان.

 ]العشرون: معرفة ذكر القجف[

 كعؿ: معرفة أّن لربـا سبحاكف وتعالك وجًفا، والؿممـ بلطؿالف الصالحة

يبتغل وجف اهلل: ّٕن أطظؿ جزاء أطظؿ جزاء طؾك اإلصالق طؾك إطؿال 

أطظؿ  جؿقًعا.أسلل اهلل أن يرزقـا  وتعالك.الصالحة: هق رؤية وجف اهلل سبحاكف 
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وهؿ يف  -سبحاكف وتعالك-كعقؿ طؾك اإلصالق: كظر الؿممـقـ إلك وجف رهبؿ 

 الجـة.

ٓزم ذلؽ: أكف يريد إرضاء اهلل وجف اهلل: و :فالؿممـ بلطؿالف الصالحة يبتغل

طؾك ما  -سبحاكف وتعالك-سبحاكف وتعالك. ففذا يدل طؾك إثبات القجف لربـا 

 يؾقؼ بجالل ربـا.
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 حساب بغٌر الجنة دخل التوحٌد حقق من: تابع الدرس الخامس: شرح باب

 قال رحؿف اهلل تعالك: ]باب: مـ حؼؼ التقحقد دخؾ الجـة بغقر حساب[

 الباب يا إخقة أمران:مؼصقد هذا 

 بقان فضقؾٍة لؾتقحقد زائدٍة طؾك ما تؼدم.  إول: 

الذي تؼّدم: فضؾ التقحقد: وهق دخقل الجـة بالتقحقد بػضؾ اهلل، والـجاة 

مـ الـار بالتقحقد. هـا أراد الشقخ أن يبّقـ فضقؾة زائدة: وهل: دخقل الجـة 

ؾك مجرد دخقل الجـة: ابتداًء بغقر حساب وٓ طذاب. وهذه فضقؾة زائدة ط

 دخقل الجـة ابتداء بغقر حساب وٓ طذاب يتؼدم الدخقل.

: بقان أّن ما تؼدم مـ دخقل الجـة ٕهؾ التقحقد -كتبفقا لفوا– والثاين

وأهنؿ َيسؾؿقن جؿقًعا  ابتداءوكجاهتؿ مـ الـار ٓ يعـل أهنؿ يدخؾقن الجـة جؿقًعا 

 مـ دخقل الـار ابتداء. 

أهنؿ يدخؾقن الجـة، وتؼدم معـا أّن اهلل ٓ يعذهبؿ بالـار، يعـل: تؼدم معـا 

ديـ يدخؾقن  فلراد الشقخ هـا أن يؼقل لـا: إّن الذي تؼدم ٓ يعـل أّن جؿقع الؿقحِّ

يدخؾفا ـ لـ يدخؾ الجـة ابتداء وإكؿا يدخؾفا اكتفاء، الجـة ابتداء، بؾ مـفؿ مَ 

ديـ مـ دخقل الـا ديـ مـ بعد، وأكف ٓ يـجق جؿقع الؿقحِّ ر ابتداء، بؾ مـ الؿقحِّ

 ثؿ يخرج مـفا. ،يدخؾ الـار ابتداء
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ودلقؾ ذلؽ: تخصقُص صائػٍة وطدٍد مـ إمة بدخقل الجـة بغقر حساب 

م طذاب.   وٓ طذاب: إذن بؼقة إمة ماذا سقؽقن شاهنا؟ تدخؾ الجـة ولؽـ بتؼدُّ

كر الخاص وهبذا تعرف يا أخل فؼف الشقخ يف الرتتقب، ففذا لقس مـ باب ذ

بعد العام فؼط: وإكؿا مـ باب ذكر الخاص بعد العام مع فائدة الؼقد لَِؿا تؼدم. 

 ففذا هق مراد الباب.

ِف َحـِقًػا َوَلْؿ ﴿قال رحؿف اهلل تعالك: ]وقال تعالك:  ًة َقاكًِتا لِّؾَّ إِنَّ إِْبَراِهقَؿ َكاَن ُأمَّ

ـَ  ـَ اْلُؿْشرِكِق  [﴾َيُؽ ِم

ـ حؼؼ التقحقد دخؾ الجـة بغقر باب: مَ )يا إخقة؟ صقِّب: الباب ماذا يؼقل 

ما مـاسبة هذه أية لؾباب؟ الؿـاسبة يا إخقة: تػسقر تحؼقؼ التقحقد  (حساب

ؼ التقحقد؟ فؼال الشقخ:  الباب.الذي اشُتِرط يف  كلّن قائاًل قال: كقػ أحؼِّ

 الجقاب يف هذه أية. 

قِّـ الشرط الؿذكقر يف الباب: إذن: مـاسبة هذه أية لؾباب: أّن هذه أية تب

 وهق: تحؼقؼ التقحقد. 

طؾك كبقف وخؾقؾف إبراهقؿ طؾقف  -طزو جؾ-فػل هذه أية العظقؿة يثـل اهلل 

 السالم:
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إماٌم  -طؾقف السالم-: أي: كان إماًما متبقًطا، فنبراهقؿ بلكف كان أمة. 2

د أن يتِخذ إبراهقؿ  ديـ، يجب طؾك كؾ مقحِّ إماًما، كؿا  -السالمطؾقف -لؾؿقحِّ

 إماًما. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يتِخذ محؿًدا 

ًة َيْفُدوَن ﴿واإلمامة ٓ ُتـال يف الديـ إٓ بالقؼقـ والصرب:  َوَجَعْؾـَا مِـُْفْؿ َأئِؿَّ

ا َصَبُروا  -[َ إذن: إبراهقؿ 14]السجدة: أية  ﴾َوَكاُكقا بِآَياتِـَا ُيققِـُقن ۚ  بَِلْمِرَكا َلؿَّ

ديـ. ،كان مققـًا -المطؾقف الس  وكان صابًرا، وهق إمام لؾؿقحِّ

: أي: كان مـؼاًدا هلل، ومداوًما طؾك صاطة اهلل سبحاكف بلكف كان قاكًتا هللو.1

ب.  وتعالك، ومؽثًِرا مـ الطاطات والتؼرُّ

: أي: مائاًل مـ الشرك إلك التقحقد، وطـ الؿعصقة إلك بلكف كان حـقًػاو. 3

 : وهذا هق التقحقد.﴾ـ الؿشركِقـَوَلْؿ َيُؽ مِ ﴿الطاطة 

 إذن: اهلل طز وجؾ وصػ خؾقؾف بثالث صػات:

ـالصػة إولك أكف كان مققـًا  :: أكف كان إماًما لؾؿقحديـ، وهذا يتضؿَّ

 صابًرا.

ًؿا ٕمر اهلل، الصػة الثاكقة : أكف كان قاكًتا هلل: أي: كان مـؼاًدا هلل طز وجؾ، مسؾِّ

 ومؽثًِرا مـفا.مداوًما طؾك الطاطات، 
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ا لؾتقحقد: فنكف كان مائاًل طـ الشرك  الصػة الثالثة: أكف كان حـقًػا: أي: محؼؼًّ

 .﴾ولؿ َيُؽ مِـ الؿشركِقـ﴿إلك التقحقد: 

 فدّل ذلؽ يا إخقة: طؾك أّن كؿال تحؼقؼ التقحقد إكؿا يؽقن:

 بالعؾؿ. .2

 والقؼقـ: يؼقـ الؼؾب. .1

  وكطؼ الؾسان، مع الؼدرة. .3

 : بلصؾف وكؿالف.والعؿؾ بالتقحقد .4

 والبعد طؿا َيـُؼضف أو ُيـِؼصف. .5

والعؾؿ بؿؼتضك التقحقد: وهق: آكؼقاد هلل والعؿؾ بلوامر اهلل واجتـاب  .6

 كقاهل اهلل.

ا ٓ يتطرق إلقف كؼٌص بقجف مـ القجقه.و .7  تعؾقؼ الؼؾب باهلل تعؾقًؼا تامًّ

 وٓ يتحؼؼ كؾ ذلؽ إٓ بالصرب.  .8

 الؿراتب.هذا كؿال تحؼقؼ التقحقد، أطؾك 

فاطؾؿ أكف ٓ إلف إٓ ﴿كؿال تحؼقؼ التقحقد إكؿا يؽقن بؿا ذكركا: بالعؾؿ: 

وبالبعد  .وكؿالفوبالعؿؾ بالتقحقد: بلصؾف  .الؾسانوبـطؼ  .الؼؾبوبقؼقـ  .﴾اهلل

مـ آكؼقاد هلل  :وبالعؿؾ بؿؼتضك التقحقد. ُيـِؼصفطؿا َيـؼضف، وبالبعد طؿا 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٔ7 
 

ا واجتـاب الـقاهل.  وتسؾقؿ الؼؾب هلل وفعؾ إوامر وتعؾقؼ الؼؾب باهلل تعؾقًؼا تامًّ

وٓ يؿؽـ أن يتحؼؼ ذلؽ لعبد مـ العباد ٓ يتطرق إلقف كؼٌص بقجف مـ القجقه. 

 إٓ بالصرب.

 ومـ آكؼقاد يا إخقة: التقبة طـد القققع يف الذكب.

يعـل يا إخقة: ٓ يؾزم لؽؿال تحؼقؼ التقحقد أن ٓ يذكب العبد، ولؽـ يؾزم 

لؽؿال تحؼقؼ التقحقد: أن يؽقن العبد تّقاًبا مـ ذكقبف، مـقًبا إلك اهلل، كؾؿا أذكب 

 تاب. هذا كؿال تحؼقؼ التقحقد. 

 يف التقحقد مراتب: يا إخقة طـدكإكف 

ولؾُخؾَّص  ،ٕكبقاء اهلل :كؿال تحؼقؼ التقحقد. وهذه الؿرتبة إكؿا هل .1

قن بإكبقاء. :مـ طباد اهلل  الذيـ يتلسَّ

طـدكا: مرتبة كؿال تحؼقؼ التقحقد،  !اكتبفالتقحقد. مرتبة تحؼقؼ  .2

 ومرتبة تحؼقؼ التقحقد: وهل دون إولك.

 مرتبة العؿؾ بالتقحقد: وهل دون الثاكقة. .3

ولقس دوهنا شلء  .وهل دون الثالثة التقحقد.مرتبة العؿؾ بلصؾ   .4

ديـ إٓ السؼقط طـ التقحقد.  لؾؿقحِّ

 ؿ ٓ يـضبِط لإلكسان ففؿ التقحقد.وهذه الؿراتب إذا لؿ ُتػفَ 
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 هذه هل الؿراتب: 

 مرتبة كؿال تحؼقؼ التقحقد. .2

 مرتبة تحؼقؼ التقحقد. .1

 مرتبة العؿؾ بالتقحقد. .3

 مرتبة العؿؾ بلصؾ التقحقد. .4

وقد تؽؾؿـا الققم طـ مرتبة كؿال تحؼقؼ التقحقد، كقػ يصؾ العبد إلك 

ـّ َمـ طرف ما  مرتبة كؿال تحؼقؼ التقحقد، وهذه تحتاج إلك جفاد وصرب، ولؽ

أن يبُذل الـػس والـػقس لقؽقن مـ أهؾ  طؾقفطـد اهلل لَؿـ حؼؼ هذه الؿرتبة هان 

 هذه الؿرتبة.

بالتقحقد، ومرتبة العؿؾ بلصؾ ومرتبة تحؼقؼ التقحقد، ومرتبة العؿؾ 

 يف بداية درسـا. -إن شاء اهلل-التقحقد، هذه سـتؽؾؿ طـفا غًدا 

ا: ومـفا: أن كػفؿ كالم  ّٕكا إذا ففؿـا هذا يا إخقة كستػقد فقائد كثقرة جدًّ

العؾؿاء، ّٕن بعض الـاس يؼرأ لؾعؾؿاء الؽالم طـ مرتبة كؿال تحؼقؼ التقحقد: 

ذا الرجؾ أو هذا الشقخ يرى أّن الذي ٓ يػعؾ إوامر وٓ فقؼقل: هذ العالؿ أو ه

ًدا! وهذا غؾط: ٕكف هـا ٓ يتؽؾؿ طـ أصؾ  يجتـب الـقاهل ٓ يؽقن مقحِّ
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التقحقد وإكؿا يتؽؾؿ طـ مرتبة كؿال تحؼقؼ التقحقد: وهل أطؾك مراتب 

ديـ.  الؿقحِّ

كؽؿؾ بؼقة الؿراتب وكربطفا ببعضفا، وإذا ففؿـاها فنّن  -إن شاء اهلل-وغًدا 

 إمر يستؼقؿ لـا إن شاء اهلل طز وجؾ. 

وكؼػ هـا وكجقب طـ بعض أسئؾة إخقاكـا. واهلل أطؾؿ. وصؾك اهلل طؾك 

 كبقـا وسؾؿ.
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 حساب بغٌر الجنة دخل التوحٌد حقق من: بابالدرس السادس: تابع شرح 

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

زلـا كشرح يف الباب الثاين: وهق: باب )َمـ حؼؼ التقحقد دخؾ الجـة بغقر  ٓ

ب.  حساب( أْي: وٓ طذاب: ّٕن َمـ ٓ يحاَسب ٓ يعذَّ

ر هبا الؿصـػ الباب:  م الؽالم طـ أية إولك التل صدَّ إِنَّ ﴿وقد تؼدَّ

ِف َحـِقًػا َوَلْؿ َيُؽ  ؾَّ ًة َقاكًِتا لِّ ـَ إِْبَراِهقَؿ َكاَن ُأمَّ ـَ اْلُؿْشِركِق
. وقؾـا إّن هذه أية فقفا ﴾مِ

 بقان كقػقة تحؼقؼ التقحقد.

 وذكرُت لؽؿ يف آخر الؿجؾس أّن مراتب التقحقد أربعة:

وهل: مرتبة كؿال تحؼقؼ التقحقد،  -التل تؽؾؿـا طـفا- الؿرتبة إولك

 :وهل أطؾك الؿراتب، وقؾـا إّن هذه الؿرتبة ٓبد فقفا

 مـ العؾؿ .2

 الؼؾب.ويؼقـ  .1

 .وكطؼ الؾسان مع الؼدرة .3

 وٓ بد فقفا مـ العؿؾ بالتقحقد: بلصؾف وكؿالف. .4
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وٓ بد مـ السالمة مـ الشرك بلكقاطف، ومـ البدع والؿعاصل: هذا  .5

السالمة مؿا َيـُؼضف أو ُيـِؼصف: أْي أن يخؾِّص تقحقده مـ  :الذي قؾـا

 ومـ الؿعاصل. ،ومـ البدع ،والشرك إصغر ،الشرك إكرب

ف التقحقد: وهق: آكؼقاد هلل قٓ بد يف هذه الؿرتبة مـ العؿؾ بؿا يؼتضو .6

طز وجؾ بالطاطة وامتثال إوامر كؾفا: القاجب والؿستحب مـفا بؼدر 

م مـفا والؿؽروه بؼدر  اإلمؽان، واجتـاب الؿـاهل كؾفا: الؿحرَّ

 اإلمؽان.

ا ٓ يتطرق إلقف وٓ بد يف هذه الؿرتبة مِـ تعؾقؼ الؼؾب باهلل تعؾقًؼا تامًّ  .7

 كؼٌص بقجف مـ القجقه.

 وٓ يتحؼؼ ذلؽ كؾف إٓ بالصرب. .8

وإن أردَت طبارًة جامعًة مختصرًة لبقان مرتبة كؿال التقحقد: فـؼقل: إهنا 

 جؿع خصال الخقر بحسب اإلمؽان.

)جؿع خصال الخقر( أْي أن يجؿع خصال الخقر كؾفا: وذلؽ يف جاكب  

قجؿع التقحقد، ويجؿع العؿؾ بالقاجبات، الطاطة ويف جاكب ترك الؿعصقة. ف

والعؿؾ بالؿستحبات بؼدر اإلمؽان، والسالمة مـ الشرك، ومـ البدع، 

 والؿعاصل بلكقاطفا، وإذا وقع يف الؿعصقة بادر بالتقبة وتاب إلك اهلل طز وجؾ.
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: ففل مرتبة تحؼقؼ التقحقد، وهل مرتبة دون الؿرتبة وأّما الؿرتبة الثاكقة

 إولك.

 :الؿرتبة أيًضا ٓبد فقفاوهذه 

 .مـ العؾؿ .2

 وٓ بد فقفا مـ يؼقـ الؼؾب. .1

 وٓ بد فقفا مـ الـطؼ مع الؼدرة. .3

 وٓ بد فقفا مـ العؿؾ بالتقحقد: بلصؾف وكؿالف. .4

وٓ بد فقفا مـ تخؾقص التقحقد مـ الشرك بلكقاطف، والبدع،  .5

 والؿعاصل.

الؿحرمة. ٓبد وٓ بد فقفا مـ العؿؾ بإوامر القاجبة، وترك الؿـاهل  .6

 مـ ترك ما هنك اهلل طـف هنل تحريؿ، وفعؾ ما أمر اهلل بف أمَر وجقب.

 وٓ بد فقفا أيًضا مـ الصرب. .7

 ففذه مرتبة تحؼقؼ التقحقد.

 والػرق بقـفا وبقـ الؿرتبة السابؼة: 

فنّن فعؾ إوامر يف الؿرتبة إولك: فقف فعؾ  إوامر.فقؿا يتعؾؼ بػعؾ  .1

 وهـا: فقف فعؾ إوامر القاجبة. ،لؿستحبةإوامر القاجبة وا
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وكذلؽ يف ترك ما هنك اهلل طـف. فػل الؿرتبة إولك: ترك ما هنك اهلل طـف  .2

وما هنك اهلل طـف هنل كراهة بحسب اإلمؽان. ويف هذه  ،هنل تحريؿ

 الؿرتبة: ترك ما هنك اهلل طـف هنل تحريؿ.

سبحاكف -ؾؼ الؼؾب باهلل وقد يؼع كقع مـ الـؼص ٓ ُيِخؾُّ بالتقحقد يف تع .3

 يف هذه الؿرتبة. -وتعالك

: أن يعؿؾ العبد ذلؽففل مرتبة العؿؾ بالتقحقد. و وأّما الؿرتبة الثالثة:

بلصؾ التقحقد وبؽؿالف، وأن يخؾِّص تقحقده مـ الشرك إكرب والشرك 

 إصغر. فَؿـ فعؾ ذلؽ فؼد طؿؾ بالتقحقد.

التقحقد. وهل: أن يعؿؾ العبد ففل العؿؾ بلصؾ  وأّما الؿرتبة الرابعة:

د  بلصؾ التقحقد وَيسّؾؿ مـ الشرك إكرب، ففذا َطِؿَؾ بلصؾ التقحقد وهق مقحِّ

داخؾ يف اإلسالم: لؽـ ٓبد إليؿاكف مِـ َطَؿٍؾ بالجقارح، والراجح طـدكا أكف ٓبد 

 أن يصؾل.

رسقل بؿعـك يا إخقة: إكسان قال: أشفد أن ٓ إلف آ اهلل وأشفد أّن محؿًدا 

اهلل، وأخؾص هلل سبحاكف وتعالك، وبرئ مـ الشرك إكرب، ولؿ يػعؾ شقًئا مؿا 

صؾك  َيـؼض التقحقد، لؽـف وقع مثاًل يف الشرك إصغر: مثؾ أن يحؾػ بالـبل

: ففق جاء بلصؾ التقحقد لؽـف يؼقل: والـبل! أو يؼقل: وأبل! أو اهلل طؾقف وسؾؿ

كؿا سقايت -ء بشل مـ الشرك إصغر يؼقل: ورأس أمل! أو كحق ذلؽ: ففذا جا
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ولؽـف ٓ يخرج بذلؽ طـ اإلسالم، وٓ يخرج بذلؽ طـ أن  -بقاكف إن شاء اهلل

ـّ هذا يـؼص تقحقده: ففذا يـايف كؿال التقحقد كؿا  ًدا أصاًل: لؽ يؽقن مقحِّ

 سقليت بقاكف إن شاء اهلل.

-طـفا  وهذه هل أقؾ الؿراتب، فال مرتبة يف اإلسالم دوهنا، فَؿـ سؼط

 سؼط طـ اإلسالم. -والعقاذ باهلل

ففذه مراتب الـاس يف التقحقد: إّما مرتبة كؿال تحؼقؼ التقحقد: وهذه يف 

الحؼقؼة لؾُخؾَّص مـ طباد اهلل، وهؿ الذيـ معـا والذيـ كتؽؾؿ طـفؿ، وهؿ الذيـ 

سقؽرمفؿ اهلل هبذه الؽرامة العظقؿة: وهق أهنؿ يدخؾقن الجـة بغقر حساب وٓ 

م. طذاب  متؼدَّ

يؼرأ  -وفؼف اهلل-وكؽؿؾ ما ذكره الشقخ يف هذا الباب. فقتػضؾ الشقخ خؾقؾ 

 لـا.

يف كتابف كتاب  -رحؿف اهلل تعالك-يؼقل اإلمام محؿد بـ طبد القهاب 

ـَ ﴿َمـ حؼؼ التقحقد دخؾ الجـة بغقر حساب: ]وقال: : التقحقد يف باب َوالَِّذي

َٓ ُيْشرُِكقنَ   [﴾ُهؿ بَِربِِّفْؿ 

لّؿا ذكر أولقاءه الؿممـقـ الؿػؾحقـ: ذكر مِـ صػاهتؿ هذه  -طز وجؾ-اهلل 

َٓ ُيْشِرُكقنَ ﴿الصػة العظقؿة:  ـَ ُهؿ بَِربِِّفْؿ  ِذي هذه صػة الؿقحديـ: أهنؿ ٓ ، ﴾َوالَّ
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د، فال  ،يشركقن باهلل: فال يشركقن باهلل الشرك إكرب وهذه صػة ٓزمة لؾؿقحِّ

يؽقن مقحًدا أصاًل َمـ لؿ َيسؾؿ مـ الشرك إكرب. وٓ يشركقن باهلل الشرك 

 وهذه صػة كؿال يف التقحقد. :إصغر

َٓ ﴿قال مادًحا الؿممـقـ الؿػؾحقـ:  -طز وجؾ-اهلل  ـَ ُهؿ بَِربِِّفْؿ  ِذي َوالَّ

الشرك: الشرك إكرب والشرك : وهذا كؿا قؾـا يشؿؾ جؿقع أكقاع ﴾ُيْشِرُكقنَ 

 .إصغر، ففؿ ٓ يشركقن  باهلل شرًكا وٓ شقًئا

فال يشركقن باهلل شقًئا أبًدا: ٓ مَؾًؽا مؼّرًبا وٓ كبقًّا مرساًل وٓ مؾًِؽا مـ مؾقك 

وهذه الصػة  وٓ يشركقن باهلل شرًكا: ٓ أكرب وٓ أصغر. الدكقا وٓ غقر ذلؽ.

 العؿؾ بالتقحقد. -كؿا قؾـا-التل يتحؼؼ هبا 

 ثؿ يرتقك الؿممـ إلك درجة تحؼقؼ التقحقد.

 ثؿ قد يجتفد ويقفؼف اهلل فقرتّقك إلك مرتبة كؿال تحؼقؼ التقحقد.

قال رحؿف اهلل تعالك: ]وطـ حصقـ بـ طبد الرحؿـ قال: كـت طـد سعقد 

بـ جبقر فؼال: أيؽؿ رأى الؽقكب الذي اكؼض البارحة؟ فؼؾت: أكا، ثؿ قؾت: أما 

 لؿ أكـ يف صالة ولؽـل ُلدغت، قال: فؿا صـعت؟ قؾت: ارتؼقت، قال: فؿا إين

حؿؾؽ طؾك ذلؽ؟ قؾت: حديٌث حدثـاه الشعبل، قال: وما حدثؽؿ؟ قؾت: 

حدثـا طـ بريدة بـ الحصقب أكف قال: ٓ رققة إٓ مـ طقـ أو حؿة، فؼال: قد 
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ك اهلل طؾقف صؾ-أحسـ مـ اكتفك إلك ما سؿع، ولؽـ حدثـا ابـ طباس طـ الـبل 

ُطرضت طؾّل إمؿ، فرأيت الـبل ومعف الرهط، والـبل ومعف »قال:  -وسؾؿ

الرجؾ والرجالن، والـبل ولقس معف أحد، إذ ُرفع إلل سقاد طظقؿ فظــت أكفؿ 

أمتل، فؼقؾ لل: هذا مقسك وققمف، فـظرت فنذا سقاد طظقؿ، فؼقؾ لل: هذه أمتؽ 

. ثؿ كفض فدخؾ «حساب وٓ طذابومعفؿ سبعقن ألًػا يدخؾقن الجـة بغقر 

مـزلف. فخاض الـاس يف أولئؽ، فؼال بعضفؿ: فؾعؾفؿ الذيـ صحبقا رسقل اهلل 

، وقال بعضفؿ: فؾعؾفؿ الذيـ ُولِدوا يف اإلسالم فؾؿ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

صؾك اهلل طؾقف -يشركقا باهلل شقًئا. وذكروا أشقاء. فخرج طؾقفؿ رسقل اهلل 

هؿ الذيـ ٓ يسترققن، وٓ يؽتقون، وٓ يتطقرون، » فلخبروه فؼال: -وسؾؿ

فؼام طؽاشة بـ محصـ فؼال: ادع اهلل أن يجعؾـل مـفؿ،  .«وطؾك ربفؿ يتقكؾقن

، قال: ثؿ قام رجؾ آخر فؼال: ادع اهلل أن يجعؾـل مـفؿ، فؼال: «أكت مـفؿ»قال: 

 [«سبؼؽ بفا طؽاشة»

يف الصحقح هبذه الؼصة  كعؿ: هذا الحديث العظقؿ الجؾقؾ رواه اإلمام مسؾؿ

وهذا الؾػظ، ورواه البخاري يف الصحقح بدون ذكر الؼصة يف أولف مع تغققر يف 

 بعض إلػاظ.

ـّ الحديث الؿذكقر هـا بتؿامف إكؿا  إذن: الحديث يف الجؿؾة متػؼ طؾقف: لؽ

 هق يف صحقح مسؾؿ.
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قال: )طـ حصقـ بـ طبدالرحؿـ( وهق مـ ثؼات التابعقـ. قال: )كـت طـد 

سعقد بـ جبقر( وهق مـ ثؼات التابعقـ. )فؼال: أيؽؿ رأى الؽقكب( أْي الـجؿ 

 -واهلل أطؾؿ-)الذي اكؼض البارحة( اكؼض: أْي سؼط وهقى مـ السؿاء. ويبدو 

أكف كان طؾك خالف الؿعتاد: ّٕن سؼقط الشفب مـ السؿاء معتاد: لؽـ يبدو أّن 

ف أو كحق ذلؽ: ولذلؽ سلل هذا السؼقط كان طؾك هقئة مختؾػة: إّما لؽرب حجؿ

، والبارحة: أقرب وزالْت  طـف سعقد بـ جبقر. الباِرحة: مِـ َبَرَحت: أْي: ذهبْت 

لقؾة مضت، أقرب لقؾة مضت تسؿك طـد العرب البارحة. وقال أهؾ الؿعاجؿ: 

ثَت  تؼقل: البارحة، وإذا  -بعد الظفر-طـ الؾقؾة الؿاضقة بعد الزوال  إذا تحدَّ

ثت طـ الؾقؾة الؿاضقة قبؾ الزوال تؼقل: الؾقؾة. يعـل أهؾ الؾغة يؼقلقن:  تحدَّ

لقكـُت أريد أن أحدثؽؿ طـ شلء وقع الؾقؾة الؿاضقة وكـا يف الصباح يف 

الضحك مثاًل فلققل لؽؿ: الؾقؾة وقع حريؼ، الؾقؾة كزل مطر يف الـاحقة الػالكقة، 

الظفر فلققل لؽؿ:  فلققل طـ الؾقؾة السابؼة: الؾقؾة. وإذا كـت أحدثؽؿ طـفا بعد

البارحة. صبًعا هذا يف كتب الؾغة. أّما يف طرفـا الققم فالؾقؾة الؿاضقة مطؾًؼا كؼقل 

لفا: البارحة: سقاء تحدثـا يف الصباح أو تحدثـا بعد الظفر. لؽـ يف أصؾ الؾغة 

 يف كتب الؿعاجؿ هؽذا يذكرون.

صالة( اكظروا  قال: )فؼؾت: أكا( أْي حصقـ. ثؿ قؾت: )َأَما إين لؿ أكـ يف

كاكقا  -رضقان اهلل طؾقفؿ-حرص السؾػ طؾك اإلخالص! السؾػ الصالح 
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-حريصقـ طؾك اإلخالص وطؾك أٓ ُيؿَدحقا بؿا لقس فقفؿ. السؾػ الصالح 

 كاكقا يعؿؾقن العؿؾ الصالح فُقخػقكف ما استطاطقا. -رضقان اهلل طؾقفؿ

كان إذا  -رحؿف اهلل-ولذلؽ: ذكرُت لؽؿ مراًرا وتؽراًرا أّن اإلمام أحؿد 

ث الـاس فَخَشع فدمعت طقـاه يضع يده طؾك أكػف ويؼقل: ما أصعب  :كان يحدِّ

الزكام أو ما أشؼ الزكام! ثؿ يؼقم، كلّن هذا الذي حصؾ مـ تغقُّر يف صقتف 

ُيشعِرهؿ أكف بسبب الزكام، ما يؼقل: أكا مزكقم، يؼقل: ما أشؼ الزكام! وهق 

لؽـ ما يؼقل:  ،ل: ما أشؼ الزكام! الزكام شاقصادق، يضع يده طؾك أكػف ويؼق

 أكا مزكقم: لؽـ كلكف يشعرهؿ كلكف مزكقم. 

لّؿا قال: أكا، وهذا إمر كان وقع يف الؾقؾ، فؼد  -رحؿف اهلل-هـا حصقـ 

يظـ الـاس أكف قام يصؾل يف الؾقؾ فرأى الؽقكب، ماسؽت وترك الـاس: بؾ 

ِسبقا أين كـت أصؾل، أكا ما كـت يف قال: أما إين لؿ أكـ يف صالة: أْي ٓ تح

 صالة.

بخالف الؿغروريـ، الؿغرورون الققم يقِهؿ أحُدهؿ الـاَس أكف يعؿؾ الخقر، 

فؼد يليت مثاًل يؼقل: البارحة وأكا مستقؼظ يف آخر الؾقؾ سؿعُت صقًتا غريًبا، 

إجابة لسمال  "أكا"ويسؽت: لُقشِعر الـاس كلكف كان يصؾل! أّما هذا لّؿا قال: 

خشل أن يػفؿ الـاس أكف كان يف صالة فُقؿَدح بؿا لقس فقف: فؼال: َأَما إين  :سعقد

 لؿ أكـ يف صالة: ولؽـل ُلِدغت، لدغُت يف هذه الؾقؾة.
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فا، إّما طؼرب وإما حقَّة أو كحق ذلؽ،  )ُلِدغت( أْي: أصابتف ذاُت سؿٍّ بسؿِّ

 حرمف مـ الـقم. أكف سؿٌّ شديد: ولذلؽ -واهلل أطؾؿ-لؽـ قال العؾؿاء: يظفر 

ـٌ  )قال: فؿا صـعَت؟( ويف هذا: أّن اإلكسان يعتـل بنخقاكف، فؾّؿا أخرب حصق

 أكف ُلِدغ: قال لف: ما صـعَت طـدما لدغَت؟  -رحؿفؿا اهلل-سعقًدا 

: وإكؿا السـة:قال: )ارتؼقُت(: وهذه الؾػظة لؿ أرها بحسب بحثل يف كتب 

رتققت( أْي: صؾبُت َمـ يرققـل: )اسرتققُت(: وهذا الذي يف صحقح مسؾؿ. )اس

 ّٕن إلػ والسقـ والتاء تدل طؾك الطؾب.

قال: )فؿا حؿؾؽ طؾك ذلؽ؟( يعـل: ما الذي جعؾؽ تسرتقل؟ وهذا يا 

إخقة فقف: أّن الؿسؾؿ إذا َطؾَِؿ مـ أخقف أكف فعؾ شقًئا أو قال شقًئا يـبغل أن يستػسر 

 ار وٓ يبادره بالتلكقب. طـ سبب فعؾف أو سبب ققلف، وٓ يباِدره باإلكؽ

قال: )فؿا حؿؾؽ طؾك ذلؽ؟ قؾت: حديث حدثـاه الشعبل( وهق مـ كبار 

التابعقـ )قال: وما حدثؽؿ؟ قال: حدثـا طـ بريدة بـ الحصقب أكف قال : ٓ رققة 

أكف قال: ٓ  -مقققًفا طؾقف-طـ بريدة : هؽذا طـد مسؾؿ ،إٓ مِـ طقـ أو ُحؿة(

طـ طؿران بـ حصقـ، مقققًفا طؾقف )وطـد البخاري:  رققة إٓ مـ طقـ أو حؿة.

 أيًضا. 
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لـبل صؾك اهلل طؾقف اإذن طـد مسؾؿ: طـ بريدة مقققًفا طؾقف: لؿ يرفعف إلك 

 وسؾؿ.

وطـد البخاري: طـ طؿران بـ حصقـ مقققًفا طؾقف: لؿ يرفعف إلك الـبل 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

ٓ رققة إٓ مـ »هلل طؾقف وسؾؿ: لؽـ ورد هذا الؾػظ مرفقًطا إلك الـبل صؾك ا

، والؿرفقع رواه اإلمام أحؿد يف الؿسـد، وأبق داود، وابـ ماجف، «طقـ أو حؿة

 والرتمذي، وصححف الـقوي، وشعقب إركاؤوط، وإلباين. رحؿ اهلل الجؿقع.

إذن: هذا الؾػظ ورد مرفقًطا صحقًحا طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: أكف 

وهذا حصر، واستشؽؾ العؾؿاء ذلؽ: ّٕن الرققة ثابتة يف غقر  «ٓ رققة إٓ»قال: 

ٓ رققة إٓ مِـ طقـ أو »العقـ والحؿف! فؾؿاذا قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 ؟«ُحؿة

: أْي ٓ رققة أكػع مِـ رققة العقـ ورققة الحؿة. «ٓ رققة»قال العؾؿاء: معـك 

 يعـل هذا أكف ٓ تـػع الرققة يف غقر هل رققة العقـ ورققة الحؿة. وٓ :فلكػع الرقك

وٓ باس بالرقك ما لؿ تؽـ شرًكا: كؿا  -بنذن اهلل-العقـ والؾدغة، بؾ الرققة تـػع 

 رقاكؿ، ٓ بلس بالرقك ما لؿ »: -الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال 
ّ

اطرضقا طؾل

 .«تؽـ شرًكا
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ـٍ ـ غقرَ والعقـ: إصابة العائ «إٓ مِـ طقـ»أْي أكػع  «ٓ رققة»قال:  ه بعق

 فقسبِّب لف ضرًرا. والعقـ حؼ: كؿا قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

كؿا دل طؾك ذلؽ -لقس مـ شرصفا الحسد: بؾ العقـ  :والعقـ يا إخقة

 تـؼسؿ إلك قسؿقـ: -الـصقص

ـٌ خبقثٌة حاسدة.  .2  طق

ـٌ معَجبة.   .1  وطق

ـُ فعقـ خبقثة حاسدة َمـ َحَسَده بعقـف فقسبِّب لف ضرًرا . مثاًل:   ، فقصقب العائ

فقحسده: فقصقبف بالعقـ، فؾربؿا أصقب بؿرض يف  :يرى إكساًكا يحؿؾ شقًئا ثؼقاًل 

ضفره حتك ٓ يستطقع أن يحؿؾ شقًئا! يرى ابـ جاره يذهب إلك الؿسجد يف كؾ 

ه ٓ وأبـاؤه يف البقت، ويف قؾبف خبث: فقحسد ابـ جاره، فقصبح ابـ جار ،صالة

يستطقع أن يذهب إلك الؿسجد! وقد وقػـا طؾك شلء مـ هذا، شباب مـ 

الصالحقـ فجلة أصبح ٓ يستطقع أن يدخؾ إلك الؿسجد، يذهب إلك باب 

 الؿسجد ٓ يستطقع أن يدخؾ، فؾّؿا ُرقِل ذهب هذا بػضؾ اهلل.

ـٌ معَجبة، لقست خبقثة ولؽـفا تصقب غقرها ٕهنا ُأطِجبت والـقع الثاين : طق

 هبذا الغقر: بػعؾف أو صػتف.
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وهذه العقـ قد يصقب هبا اإلكسان كػَسف، قد يرى مِـ كػسف شقًئا يعجبف  

فقصقب كػسف بالعقـ، وطالج ذلؽ: التربيؽ. فَؿـ رأى مـ كػسف أو مـ أهؾف أو 

مـ جقراكف أو مـ إخقاكف ما يعجبف فؾقربِّك طؾقف: فؾقؼؾ: الؾفؿ بارك، بارك اهلل، 

ق لف بالربكة، وإن قال: ما شاء اهلل ٓ ققة آ باهلل تبارك اهلل: تبارك اهلل، يدط

: لؽـ ٓ يرتك التربيؽ. فنذا رأى شقًئا يعجبف فؾقؼؾ: تبارك اهلل، الؾفؿ  ـٌ فحس

 بارك، بارك اهلل يف فالن. وهذا باختصار.

 مـ جفة العائـ. :ُتدَفع قبؾ القققع: بالتربيؽ -كؿا قؾـا-والعقـ 

ـ  :بذكر اهلل :الشخص الذي يخشك أن يصابوُتدَفع مـ جفة  أن ُيحصِّ

 كػَسف.

وُترَفع بعد القققع بلسباب: مـفا: الرققة. فرققة َمـ أصقب بالعقـ كافعة 

ا.  جدًّ

الحؿة: السؿ. وققؾ: الفامة ذات السؿ: أْي: الدابة ذات السؿ.  «أو حؿة» 

 ؿ.ققؾ إّن الحؿة هل السؿ كػسف، وققؾ: الدابة أو الفامة ذات الس

رققة الؾدغة، لدغة العؼرب، لدغة الثعبان، لدغة الحقة.  :فِؿـ أكػع الرقك

 الرققة ترفعفا إن شاء اهلل، وهذه مـ أكػع إسباب.
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إذن: ماذا َفِفَؿ حصقـ مـ هذا الحديث؟ ففؿ حصقـ مـ هذا الحديث: أّن 

 رققة الؾدغة كافعة وجائزة: فاسرتقك. 

ما سؿع( أي: ٓ لقم طؾقف، َمـ اكتفك )فؼال سعقد: قد أحسـ َمـ اكتفك إلك 

 إلك ما طرف مِـ الدلقؾ فؼد أحسـ، وأكت اكتفقَت إلك ما سؿعَت مـ الدلقؾ.

طرضت »قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-)ولؽـ حدثـا ابـ طباس طـ الـبل 

 إمؿ
َّ

صؾك اهلل طؾقف -أْي أّن إمؿ السابؼة جؿقعفا ُطرضت طؾك الـبل  «طؾل

 ؾ أمة مع رسقلفا. مع رسؾفا، ك -وسؾؿ

وجاء أّن هذا العرض كان يف لقؾة مـ الؾقالل يف أيام الحج، ويظفر أّن هذا يف 

وهذا رواه اإلمام أحؿد، والبخاري يف إدب الؿػرد ، وابـ حبان،  الؿـام.

 والحاكؿ، وقال إلباين: حسـ صحقح.

هلل صؾك ا-إذن يا إخقة: جاء يف رواية صحقحة أّن طرض إمؿ طؾك الـبل 

كان يف أيام الؿقسؿ: يف أيام الحج، وٓ زال أهؾ الؿديـة إلك الققم  -طؾقف وسؾؿ

قن أيام الحج بالؿقسؿ، وهذا ورد يف الرواية:  . يف أيام الحج «يف الؿقسؿ»يسؿُّ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يف لقؾة مـ الؾقالل كان الصحابة مع رسقل اهلل 

 .يتحدثقن، ثؿ ذهبقا، فؾّؿا أصبحقا أخربهؿ
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وجاء طـد الرتمذي أّن هذا العرض لّؿا أسري بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 وصححف إلباين.

لّؿا أسري بف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أّن الـبل  -واهلل أطؾؿ-والظاهر 

ث أصحابف بذلؽ، فؾّؿا هاجر  ُطرَضت طؾقف إمؿ كحالفا يقم الؼقامة، ولؿ يحدِّ

العرض الذي رآه يف  -رأى العرض يف الؿـام  -وكان  يف أيام الحج-إلك الؿديـة 

ث أصحابف هبذا العرض لّؿا أصبح.  -اإلسراء رآه يف الؿـام  فحدَّ

هذا أدق ما ققؾ يف هذا الباب: أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ رأى العرض 

يف لقؾة اإلسراء: ُمثِّؾت لف إمؿ كؿا هل يقم الؼقامة، ثؿ لّؿا طاد إلك إرض لؿ 

ثفؿ بلخبار مِـ أخبار اإلسراء لؽـ ما  ث أصحابف هبذا العرض بعقـف، حدَّ يحدِّ

ثفؿ  هبذا صؾك اهلل طؾقف -فؾّؿا هاجر الـبل  -ثفؿ هبذإكف لؿ ُيـَؼؾ أكف حدَّ  -حدَّ

فؾّؿا أصبح  -ورؤيا إكبقاء حؼ-إلك الؿديـة رأى هذا العرض يف الؿـام  -وسؾؿ

ث أصحابف هبذا العرض.  حدَّ

 إمؿ»
َّ

 »أْي: الطقائػ، ُطِرَضت مع أكبقائفا.  «ُطرَضت طؾل
َّ

فرأيُت الـبل

ة، والظاهر أكف لقس كبقًّا واحًدا أْي: معف جؿاطة مـ ثالثة إلك تسع «ومعف الرهط

: الُرَهقط، ومـفؿ َمـ معف تسعة: وهق أطؾك ةوإكؿا أكبقاء،: مـفؿ َمـ معف ثالث

 بعثف اهلل طز 
ٌّ

يليت يقم الؼقامة ولقس  وجؾالرهط، ومـفؿ َمـ معف دون ذلؽ! كبل

 معف مـ أمتف إٓ ثالثة أو خؿسة أو تسعة!
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 يف ال «والـبل ومعف الرجؾ»
ٌّ

عرض ومعف رجؾ واحد مـ ققمف! مّر كبل

يؿشل كبل لقحده،   «والـبل ولقس معف أحد»كبل يؿر ومعف رجالن!  «والرجالن»

 ما معف أحد، ما استجاب لف أحد!

وهبذا كعرف يا إخقة أّن العربة بالحؼ ولقست بؽثرة الـاس. فالػضؾ والعربة 

 إكؿا هل بالحؼ.

ثرة الـاس لقست طالمة طؾك َمـ كان طؾك الحؼ ففق أّمة ولق كان واحًدا. وك

إّن الـاس ُيعَرفقن بالحؼ، وٓ ُيعَرف الحؼ "الحؼ. وهذا معـك ققل أهؾ العؾؿ: 

 ."بالـاس

قد تجد طالًؿا ومعف ثالثة صالب فؼط، يف بؾد مـ البؾدان ما معف إٓ ثالثة أو 

أربعة، وآخر معف مئات إلقف: وتجد الحؼ مع هذا الذي معف ثالثة أو أربعة 

 يليت  وسؾؿ.هق الؿتؿسؽ بؼال اهلل قال رسقلف صؾك اهلل طؾقف ٕكف 
ّ

ففذا الـبل

 ولقس معف أحد.

السقاد: هق اإلكسان  «إذ ُرفِع لل سقاد طظقؿ»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- قال

ك سقاًدا. أْي: ُرفِع لف أشخاص مِـ  مـ بعقد، الذي كسؿقف كحـ: الشخص: ُيسؿَّ

: «إذ ُرفِع لل سقاد طظقؿ»رهتؿ: ولذلؽ قال: بعقد، ما رآهؿ بلطقاهنؿ لؽـ رأى كث

 لؽثرهتؿ.



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔ٘ٙ 
 

قؾُت ما هذه؟ هذه ». وجاء يف رواية البخاري: «فظــُت أهنؿ أمتل»قال: 

ققؾ: بؾ هذا مقسك »يعـل هذا السقاد العظقؿ الذي أراه هؾ هذه أمتل؟  «أمتل؟

إفؼ، فنذا ققؾ اكظر إلك ». ويف رواية البخاري: «وققمف. فـظرت فنذا سقاد طظقؿ

ثؿ ققؾ: اكظر هاهـا »أْي أكف أكثر مـ ذاك السقاد العظقؿ.  «سقاد يؿأل إفؼ

فؼقؾ » الـقاحليعـل مـ جؿقع  «وهاهـا يف أفاق السؿاء، فنذا سقاد قد مأل إفؼ

 أكثر إمؿ يف طددها.  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فلمة محؿد  .«لل: هذه أمتؽ

ألًػا يدخؾقن الجـة بغقر حساب وٓ  ققؾ لل: هذه أمتؽ، ومعفؿ سبعقن»

ما  «ومعفؿ سبعقن ألًػا»اكظروا يا إخقة يف هذه الرواية التل معـا قال:  ،«طذاب

ويدخؾ الجـة مـ »ويف رواية البخاري: . «ومعفؿ»قالقا: )ومـفؿ( بؾ قالقا: 

 .«همٓء سبعقن ألًػا

البخاري: ويف رواية  ،«ومعفؿ سبعقن ألًػا»ٓحظقا! يف رواية مسؾؿ قال: 

 : لؿاذا هذا الػرق ؟«ويدخؾ الجـة مـ همٓء»

فذكر السقاد  «فـظرُت فنذا سقاٌد طظقؿ»الػرق ٕكف يف رواية مسؾؿ قال:  

فؼط. ويف رواية البخاري: ذكر السقاد الذي مأل إفؼ، ثؿ ذكر السقاد الذي مأل 

 إفؼ مـ هـا والذي مأل إفؼ مـ هـا.
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ؾ إمة ومـفؿ سبعقن ألًػا. ويف رواية مسؾؿ فػل رواية البخاري ُطرَضت ك

كظر إلك السقاد العظقؿ فؽلكف ققؾ لف: لقس همٓء فؼط: بؾ همٓء ومعفؿ سبعقن 

ففؿف بعض أهؾ  ماألًػا. أيـ كان همٓء السبعقن ألًػا؟ هؾ كاكقا غائبقـ؟ هذا 

امفؿ، كاكقا أمامفؿ، وهذا ما ورد يف ـّ الصقاب: أهنؿ كاكقا قدَّ رواية  العؾؿ: لؽ

مقن طؾقفؿ. هذا  ام هذا السقاد، أمام هذا السقاد: ففؿ الؿتؼدِّ لؾبخاري: أهنؿ قدَّ

مقن طؾقفؿ «ومعفؿ سبعقن ألًػا»معـك  يدخؾقن الجـة بغقر حساب » هؿ متؼدِّ

 .«وٓ طذاب

يدخؾقن  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إذن: هـاك سبعقن ألًػا مـ أمة محؿد  

الجـة بغقر حساب: فال يحاَسبقن أبًدا: ٓ بعرض وٓ بـؼاش، ما ُيػَتح لفؿ 

ب.  الحساب، ُمؽَرمقن، وَمـ ٓ ُيحاَسب ٓ يعذَّ

م: فقدخؾ  "طذاب" «وٓ طذاب» كؽرة يف سقاق الـػل: فتعؿ كؾُّ طذاب متؼدِّ

م: ٓ طـد العرض وٓ يف  يف ذلؽ: طذاب الؼرب. فقدخؾقن الجـة بغقر طذاب متؼدِّ

ٓ مرور طذاب. ّٕن  سالمةالؼرب. وٓ يدخؾقن الـار، ومرورهؿ طؾك الـار مرور 

َّٓ َواِرُدَها﴿الصراط ُيـَصب طؾك متـ جفـؿ  ـُؽْؿ إِ ون طؾك ﴾َوإِن مِّ ، هؿ يؿرُّ

الصراط، وٓ بد: ولؽـفؿ يؿرون مرور سالمة، ٓ يصؾ إلقفؿ شلٌء مـ الـار 

 لـذكر بعض الػقائد. -شاء اهلل إن-وكاللقبفا. وسـعقد إلك هذا 
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ولؿ يبقِّـ  ،«فدخؾ مـزلف» -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أي الـبل  «ثؿ هنض»قال: 

لفؿ َمـ همٓء. والصحابة  يحبقن الخقر ويشتاققن إلقف ويريدون أن َيعَؾؿقه 

أي: َتؽؾؿقا وتـاَضروا وَتراجعقا الؽالم، كؾ  «فخاض الـاس يف أولئؽ»لَِقؿتثِؾقه: 

فؼال بعضفؿ: فؾعؾفؿ الذيـ َصِحبقا رسقل اهلل »ل وأخر يرّد طؾقف، واحد يؼق

هذا بالؿعـك وإٓ فؼد جاء كالمفؿ يف رواية البخاري:  «صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

بعضفؿ قال: كحـ  «كحـ الذيـ آمـّا باهلل، واتَّبعـا رسقلف، فـحـ هؿ»فنهنؿ قالقا: 

ركقـ وكصركا رسقل اهلل صؾك اهلل الذيـ آمـا باهلل واّتبعـا رسقلف وجاهدكا الؿش

وقال بعضفؿ: فؾعؾفؿ الذيـ ُولِدوا يف اإلسالم فؾؿ » هؿ.طؾقف وسؾؿ: فـحـ 

يعـل قال بعضفؿ: بؾ هؿ أوٓدكا الذيـ ما طرفقا إٓ التقحقد، أّما  «يشركقا باهلل

كحـ فؼد طرفـا الشرك قبؾ اإلسالم، أّما أوٓدكا فؼد ُولِدوا يف اإلسالم فؿا طرفقا 

إٓ التقحقد. يعـل الذيـ رّدوا طؾك إّولقـ قالقا: كحـ وإن كـا آمـا باهلل واّتبعـا 

غقر أّكا كشلكا يف الشرك وطرفـا الشرك وإكؿا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-رسقل اهلل 

الؿراد: أوٓدكا كحـ الذيـ ُولِدوا يف اإلسالم و ما طرفقا إٓ التقحقد. وقال 

 .«أشقاءوذكروا »بعضفؿ غقر ذلؽ 

هؿ »فلخربوه، فؼال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فخرج طؾقفؿ رسقل اهلل »

، قال: «الذيـ ٓ يسرتققن، وٓ يؽتقون، وٓ يتطقرون، وطؾك رهبؿ يتقكؾقن

 : همٓء مـ أمتل مـ الؿقحديـ ولفؿ مزيف: وهل
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 .أْي: ٓ يطؾبقن الرققة مـ غقرهؿ «ٓ يسرتققن»أهنؿ  .2

 الؽل بالـار لؾعالج. :والؽل معروف «وٓ يؽتقون» .1

إن شاء -والطَِّقرة: هل التشاؤم. وسقايت الؽالم  طؾقف  «وٓ يتطقرون» .3

َقرة شرك، فؽقهنؿ ٓ يتطقَّرون ٓ إشؽال  :، وٓ إشؽال فقفا-اهلل ّٕن الطِّ

 فقف.

 .«و طؾك رهبؿ يتقكؾقن» .4

 ما الؿراد بفذا؟  

قال بعض أهؾ العؾؿ: الؿراد أهنؿ ٓ يتداَوون مطؾًؼا، إذا مِرضقا ٓ  - 

 يتداَوون: بسبب اتؽالفؿ طؾك اهلل. وهذا مرجقح و غقر صحقح: لؿاذا؟ 

صؾك اهلل طؾقف -قد تداوى، فالـبل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ّٕن الـبل 

اهلل صؾك -احتجؿ وهق محِرم مـ صداع يف رأسف، مـ الشؼقؼة، الـبل  -وسؾؿ

كاكت تصقبف الشؼقؼة: ففق مـ البشر صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، بؾ ُيبتؾك  -طؾقف وسؾؿ

ِضعػ غقره مـ إمراض، ولذلؽ إذا أصابتف الحّؿك كان ُيشَعر هبا مِـ فقق 

إْلِحَػة التل فققف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ! كان إذا أصابتف الحّؿك فُقِضعت طؾقف 

شعر بالربد، إذا جاء أحٌد ووضع يده فقق هذه ألِحػة ولقس لحاًفا واحًدا ٕكف ي

-فالـبل  لف البالء لقضاطػ لف الثقاب. اهلل إلحػة يجد حرارة الحّؿك، فُقضِعػ

 تداوى. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
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وأرضاها تغسؾ جرحف  -رضل اهلل طـفا-لّؿا ُجِرَح يف ُأحد كاكت فاصؿة 

 
ّ

الدم، الدم يسقؾ، هل تغسؾ  يليت بالؿاء، ما كػَّ  -رضل اهلل طـف-بالدم، وطؾل

والدم يسقؾ، ماذا فعؾت؟ داوْت جرحف: جاءت بحصقر فلحرقتف حتك أصبح 

 رماًدا ثؿ وضعتف طؾك جرحف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فَرَقَل الدم.

كاكت إذا أصابتف شقكة أو جرح وضع طؾقف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

 الحـاء.

تداوى، وهق سقد الؿتقكؾقـ صؾك اهلل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إذن: الـبل 

طؾقف وسؾؿ، وٓ شؽ أكف رأس َمـ حؼؼ كؿال التقحقد: فال يؿؽـ أن يؽقن 

 الؿعـك أهنؿ تركقا التداوي تقكاًل طؾك اهلل.

وقال بعض أهؾ العؾؿ: معـك ذلؽ: أهنؿ ٓ يعؾِّؼقن قؾقهبؿ بالسبب: وإكؿا  -

ـّ قؾ  قهبؿ معؾؼة باهلل.يعؾِّؼقن قؾقهبؿ باهلل، ففؿ يتداوون ولؽ

وهذا الؼقل أيًضا غقر صحقح: ٕكف لقكان ذلؽ كذلؽ َلَؿا كان لفؿ مزية:  

د ٓ يعؾِّؼ قؾبف بإسباب وإكؿا يعؾِّؼ قؾبف باهلل، يػعؾ السبب وَيعَؾؿ  فنّن كؾَّ مقحِّ

 أّن الشػاء مـ اهلل وأّن هذه أسباب.
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هلل طؾقف وسؾؿ: وقال بعض أهؾ العؾؿ: هذا خاص بؿا ذكره الـبل صؾك ا -

وهق: أهنؿ ٓ يسرتققن: أي: ٓ يطؾبقن الرققة، وٓ يؽتقون: تقكاًل طؾك اهلل، 

 وّٕن صؾب الرققة مؽروه، والؽل مؽروه.

 -رضل اهلل طـفا-وهذا الؼقل أيًضا طؾقف إشؽال، ّٕن أسؿاء بـت ُطؿقس 

: يعـل: «كعؿ»قالت: إّن أبـاء جعػر ُتسِرع لفؿ العقـ: ففؾ أسرتقل لفؿ؟ قال: 

 اسرتقل لفؿ. وهذا صحقح طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

أرسؾ صبقًبا إلك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وأيًضا الؽل: فؼد ثبت أّن الـبل 

 بـ كعب فؽقاه، وهذا يف الصحقح
ّ

 بـ كعب كان مريًضا فلرسؾ إلقف  .أبل
ّ

أبل

 اه.رجاًل لقعالجف، فؼطع مـف طرًقا وكق -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

صؾك اهلل -ُكِقَي يف زمـ الـبل  -رضل اهلل طـف-وثبت أّن أكس بـ مالؽ 

وبحضرة بعض الصحابة، والذي كقاه: أبق صؾحة الصحابل رضل  -طؾقف وسؾؿ

 اهلل طـف. وهذا أيًضا يف الصحقح.

كقى أسعد بـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بؾ أبؾغ مـ هذا: ثبت أّن الـبل 

صؾك اهلل طؾقف -زرارة، كؿا طـد الرتمذي  بنسـاد صححف إلباين. فالـبل 

بـػسف كقى أسعد بـ زرارة مـ الشقكة. وهذا طـد الرتمذي وصحح  -وسؾؿ

 إسـاده إلباين.
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-: أّن أدّق ما ققؾ يف معـك ققل الـبل -واهلل أطؾؿ-ولذلؽ: الذي يظفر لل 

: أهنؿ ٓ يػعؾقن ذلؽ «الذيـ ٓ يسرتققن وٓ يؽتقون»  :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

مع طدم الحاجة الشديدة. ٓ يػعؾقن ذلؽ إٓ إذا تعقَّـت، أصبح ٓ بد مـ ذلؽ: 

 وإٓ فنهنؿ يرتكقهنا.

ا. «وطؾك رهبؿ يتقكؾقن»  ففؿ معؾِّؼقن قؾقهبؿ برهبؿ تعؾقًؼا تامًّ

 . ققلهذه خالصة ما ذكره العؾؿاء مع بقان إدلة يف كؼد كؾ 

وهق الذي ففؿتف مـ كالٍم لشقخـا الشقخ ابـ باز رحؿف اهلل -والذي ضفر لل 

أهنؿ ٓ يػعؾقن ذلؽ مع طدم الحاجة الشديدة. والؿؼصقد: أهنؿ  -طز وجؾ

ا. ًؼا تامًّ  معؾِّؼقن قؾقهبؿ باهلل تعؾُّ

)فؼام طّؽاشة بـ محصـ( طّؽاشة بتشديد الؽاف هذا هق إشفر طـد أهؾ 

ؾ الحديث. ويؼال أيًضا: طَؽاشة بػتح الؽاف وتخػقػفا. الؾغة وطـد أه

 والتشديد هق إشفر طـد أهؾ الؾغة وطـد أهؾ الحديث.

)قال: ادُع اهلل أن يجعؾـل مـفؿ( يعـل يف  ،ـ صحابل جؾقؾحِص طّؽاشة بـ مُ 

 .«أكت مـفؿ». فؼال: (ادُع اهلل أن يجعؾـل مـفؿ)هذه الرواية قال: 

 ،قال: )أمـفؿ أكا؟( بالسمال -رضل اهلل طـف-وجاء يف رواية: أّن طّؽاشة 

 .«فؼال: أكت مـفؿ»
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 دطا لف أن يؽقن مـفؿ. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وجاء يف رواية: أّن الـبل 

صؾك -سلل الـبل  -رضل اهلل طـف-أّن طؽاشة  -واهلل أطؾؿ-والذي يظفر 

ـ السبعقـ ألًػا، فدطا لف، فؾّؿا دطا لف أن يدطق اهلل أن يجعؾف م -اهلل طؾقف وسؾؿ

 .«أكت مـفؿ»فؼال: أمـفؿ أكا؟ فؼال:  :رجا

 كقػ طرف أكف مـفؿ؟ 

 قال بعض أهؾ العؾؿ: بقحٍل أوحاه اهلل إلقف.

 وقال بعضفؿ: بؾ لعؾف رآه يف العرض فعرفف.

مـ السبعقـ ألًػا: الذيـ يدخؾقن  -رضل اهلل طـف-الشاهد: أّن طّؽاشة  

 حساب وٓ طذاب: بشفادة رسقل اهلل طؾقف وسؾؿ. الجـة بغقر

ًدا صائًعا ومات شفقًدا: ولذلؽ يؼقلقن: هذه مـ  وقد طاش طؽاشة مقحِّ

طاش  -رضل اهلل طـف-طالمات كبقة الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فنّن طؽاشة 

 طؾك التقحقد، وطاش مؿدوًحا طؾك صاطتف، ومات شفقًدا يف سبقؾ اهلل .

فؼال »يريد مثؾ طّؽاشة  «فؼال: ادُع اهلل أن يجعؾـل مـفؿ ثؿ قام رجؾ آخر»

صؾك اهلل -: لؿاذا قال الـبل «: سبؼؽ هبا طؽاشة-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

ولؿ يؼؾ لف: أكت مـفؿ، ولؿ يؼؾ لف: لست  «سبؼؽ هبا طؽاشة»: -طؾقف وسؾؿ

 ؟«سبؼؽ هبا طؽاشة »مـفؿ، ما ذكر ٓ كػل وٓ إثبات: بؾ قال: 
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-بعض أهؾ أطؾؿ: ّٕن الرجؾ كان مـ الؿـافؼقـ، ولؿ ُيِرد الـبل  قال -

سبؼؽ »أن يؼقل لف إكؽ لست مـفؿ: فجاءه بالتعريض:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 . وهذا مرجقح، بؾ ضعقػ، بؾ مردود: وذلؽ ٕمريـ:«هبا طؽاشة

رضقان اهلل –أّن إصؾ يف الصحابة طدم الـػاق، فالصحابة  إمر إّول:

 طـفؿ، والؿـافؼقن كاكقا مع الصحابة ولقسقا مـفؿ،  -ؿطؾقف
ٌّ

جؿقعفؿ مرضل

 مثؾ إبؾقس مع الؿالئؽة: كان معفؿ ولقس مـفؿ.

ًقا بَِؿ يخرب الـبل إمر الثاين صؾك اهلل طؾقف -: أكف لق كان مـافًؼا َلَؿا كان مصدِّ

ق الـبل  -وسؾؿ يف خربه ٔمـ، لؽـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بف. الؿـافؼ لق صدَّ

ق الـبل  هق مـافؼ، فؾق كان مـافؼ كقػ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لؽقكف ٓ يصدِّ

ق الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ؟! فال  يؼقل: ادُع اهلل أن يجعؾـل مـفؿ وهق ما يصدِّ

 يؿؽـ أن يؽقن مـافًؼا.

ذلؽ ٕكف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقال بعض أهؾ العؾؿ: قال لف الـبل  -

ؾَِؿ أكف ٓ يبؾغ هذه الدرجة التل بؾغفا طؽاشة التل أخرب طـفا الـبل صؾك اهلل طَ 

 .«سبؼؽ هبا طؽاشة»طؾقف وسؾؿ، فؾؿ ُيِرد أن ُيحِزكف فقؼقل: لست مـفؿ: فؼال لف: 

-  
ُّ

سدَّ الباب:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقال بعض أهؾ العؾؿ: بؾ أراد الـبل

يا رسقل اهلل ادُع اهلل أن يجعؾـل مـفؿ، ثؿ فنكف لق دطا لؾرجؾ لؼام ثالث فؼال: 
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فلراد الـبل  كؾفؿ!يؼقم رابع، ثؿ يؼقم خامس، ثؿ يؼقم سادس، ويؼقم الصحابة 

 سّد الباب. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

ولقسقا طؾك  ،والشاهد مـ هذا الحديث يا إخقة: بقان أّن الؿقحديـ مراتب

ا الذيـ حؼؼقا مرتبة كؿال تحؼقؼ مرتبة واحدة: وأّن أكؿؾفؿ: همٓء السبعقن ألػً 

 التقحقد. 

  هؾ طددهؿ سبعقن ألًػا؟

ومعفؿ سبعقن ألًػا يدخؾقن الجـة بغقر » :يف هذا الحديث الذي معـا

 .«حساب وٓ طذاب

صؾك اهلل طؾقف -صحَّ أّن طددهؿ أكثر مـ ذلؽ: فؼد جاء يف ققل الـبل  لؽـ

ؾ طؾك محؿد  -وسؾؿ ويزيد  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ما يدل طؾك أّن اهلل يتػضَّ

 طددهؿ طـ السبعقـ ألًػا.

وطدين ربل أن ُيدِخؾ الجـة مِـ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؼد قال الـبل 

ومع كؾ ألٍػ »همٓء هؿ السبعقن ألًػا  «أمتل سبعقـ ألًػا بغقر حساب وٓ طذاب

 إذن: هذه زيادة. «سبعقن ألًػا»، ويف رواية: «سبعقـ ألًػا

صؾك اهلل طؾقف -ض أهؾ العؾؿ أّن الظاهر أكف لّؿا َطؾَِؿ الـبل وقد ذكر بع 

أّن اهلل ُيدِخؾ مـ أمتف سبعقـ ألًػا بغقر حساب وٓ طذاب رجا اهلل أن  -وسؾؿ
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رؤوف رحقؿ، فَقَطَده اهلل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يزيد إمة مـ هذا: والـبل 

 ووطد اهلل حؼ: وإمر كائـ.

السبعقـ ألًػا: سبعقن ألًػا. وقد جاء يف الرواية إذن: مع كؾ ألٍػ مـ 

 بالـصب وجاء بالرفع.

فقصبح  وأربعقـ:سبعة يف سبعة بتسعة  :إذن: كضرب سبعقـ يف سبعقـ ألػ

الؿجؿقع: أربعة مؾققن وتسعؿائة ألػ، زد طؾقفؿ السبعقـ ألًػا: فقصبح 

 هؾ هذا فؼط؟الؿجؿقع: أربعة مؾققن وتسعؿائة وسبعقـ ألًػا. 

وثالث حثقَّات مـ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بؾ يقجد زيادة: قال الـبل ٓ: 

أن ُيدِخؾ أيًضا مِـ أمتف الجـة بغقر  -طز وجؾ-أْي َوَطَده اهلل  «حثقَّات ربل

 ات ربل.ات مـ حثقَّ حساب وٓ طذاب ما هق ثالث حثقَّ 

ات: مؾء القديـ، والؿؼصقد: تؽثقر العدد: أكف فقق أربعة والؿؼصقد بالحثقَّ 

ثالث حثقات مـ حثقات  بزيادة:مؾققن وتسعؿائة وسبعقـ ألًػا: يؽِرم اهلل أيًضا 

يدخؾقن الجـة بغقر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مـ أّمة محؿد  -سبحاكف– ربـا

 حساب وٓ طذاب.

 فال يـبغل ٕحدكا الققم أن يقلس.
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الؿقحديـ غّرهؿ الشقطان وقال: أكت لست مـفؿ، ولـ  كثقر مـ الؿممـقـ

 .فال يسعك وٓ يجتفد تحت!تؽقن مـفؿ، أكت 

بؾ يعؿؾ ويجتفد،  :الؿممـ ٓ يقلس: بؾ يرجق فضؾ اهلل، وٓ يتؼاَطس

 ويسلل اهلل، ويدطق اهلل: لعؾف أن يؽقن مـ همٓء.

وجقهفؿ وهل: أّن  وهمٓء السبعقن ألًػا يدخؾقن الجـة طؾك صػة طظقؿة:

 إضاءة الؼؿر لقؾة البدر. وهذا ورد يف الصحقحقـ. لءتض

م بعضفؿ بعًضا، ففؿ متؿاسؽقن آخٌذ  ،أيًضا: يدخؾقن متؿاسؽِقـ ٓ يتؼدَّ

بعضفؿ بعًضا، ٓ يدخؾ أّولفؿ حتك يدخؾ آخرهؿ، يدخؾقن دفعة واحدة ٓ 

م واحٌد مـفؿ طؾك إخقاكف بعد أن ُتػَتح الجـة لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.  يتؼدَّ

ذكر هذا الحديث لقحثَّـا طؾك أن كؽقن مـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والـبل 

ديـ.  أهؾ هذه الطبؼة مـ صبؼات الؿقحِّ

صؾك اهلل طؾقف -جاء يف مسـد اإلمام أحؿد وطـد ابـ حبان: أّن الـبل ولذلؽ 

فليـ أمتل؟ فؼقؾ لل: اكظر طـ يؿقـؽ: »قال لّؿا ُطرضت طؾقف إمؿ:  -وسؾؿ

قد ُسدَّ »الظِّراب: الجبال الصغقرة،  «فـظرُت فنذا الظِّراب قد ُسدَّ بقجقه الرجال

ا إفؼ قد ُسدَّ بقجقه الرجال، بقجقه الرجال. ثؿ ققؾ لل: اكظر طـ يسارك، فنذ
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فؼقؾ لل: أرضقَت؟ فؼؾت: رضقُت يا رب، رضقُت يا رب. فؼقؾ لل: إّن مع 

 .«همٓء سبعقـ ألًػا يدخؾقن الجـة بغقر حساب

 :إذن: اكتبفقا يا إخقة: هـا ُذكرت ثالثة أقسام

وا الظِّراب: أي:  .2 َمـ طؾك يؿقـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: وقد َسدُّ

 الصغقرة. وهذا يعـل أهنؿ أقّؾ طدًدا مؿـ طؾك القسار.الجبال 

وا إفؼ: وهذا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وَمـ طؾك يسار الـبل   .1 قد سدُّ

 لؽثرهتؿ بالـسبة لَؿـ طؾك يؿقـف.

ومع هذيـ الؼسؿقـ قسؿ ثالث: وهؿ سبعقن ألًػا: يدخؾقن الجـة   .3

 بغقر حساب وٓ طذاب.

فدًى »قال:  -فاسؿعقا–مخاصًبا أمتف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؼال الـبل 

فنن »اجتفدوا  «لؽؿ أبل وأمل: إن استطعتؿ أن تؽقكقا مـ السبعقـ ألًػا فافعؾقا

رتؿ: فؽقكقا مـ أهؾ الظِّراب يعـل مـ أهؾ القؿقـ: ّٕن كقهنؿ طؾك القؿقـ  «قصَّ

رتؿ فؽقكقا مـ أهؾ إفؼ»دلقؾ طؾك فضقؾة: ففؿ بعد السبعقـ ألًػا،   «فنن قصَّ

، «يتفاَرشقن»، ويف رواية: «فنين قد رأيُت َثؿَّ كاًسا يتفاَوشقن»هذه الؿرتبة الثالثة، 

شقن»ويف رواية:  وصححف الشقخ  ،. والحديث صححف الشقخ أحؿد شاكر«يتفرَّ

 إلباين.
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أكاًسا هؿ  ،أْي: بعد، بعد هذه إصـاف الثالثة «فنين قد رأيت َثؿَّ »ومعـك: 

أْي: يتفاوشقن طؾك الدكقا: فقتدافعقن طؾك الدكقا  «شقنيتفاوَ »مـ شرار الخؾؼ، 

فؿ الدكقا، يتـافسقن طؾك الدكقا. أو  بؿعـك: يتؼاتؾقن، يؼاتؾ  «شقنيتفارَ »وهؿُّ

 بعضفؿ بعًضا. وهمٓء مـ شرار الخؾؼ: فال تؽقكقا مـفؿ.

يخاصب الؿممـقـ مـ أمتف ويستؿقؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إذن: الـبل 

إن استطعتؿ أن تؽقكقا مـ »يستؿقؾفؿ هبذا  «فدًى لؽؿ أبل وأمل»قؾقهبؿ بؼقلف: 

رتؿ فؽقكقا  رتؿ فؽقكقا مـ أهؾ الظِّراب، فنن قصَّ السبعقـ ألًػا فؽقكقا، فنن قصَّ

 «مـ أهؾ إفؼ، وإياكؿ أن تؽقكقا مـ الشرار

مـاه: وهق: أّن أهؾ التقحقد يقم الؼقامة يؽقكقن  فدلَّ هذا يا إخقة طؾك ما قدَّ

 :-وٓ شؽ -مراتب طؾك

وهؿ َمـ ذكركا وبقَّـا يف  طذاب.مـفؿ َمـ يدخؾ الجـة بغقر حساب وٓ  -

 .معـك هذا الحديث

ومـفؿ َمـ يدخؾ الجـة بعد أن ُيعَرض طؾقف الحساب طرًضا، فال يدخؾ  -

الـار لؽـ ُيعَرض طؾقف الحساب، يدين اهلُل طؾقف َكـََػف: فُقعِرض طؾقف ذكقبف: 

ره بذكقبف وأقّر هبا ورأى أكف  أتذكر ذكب كذا؟ أتذكر ذكب كذا؟ حتك إذا قرَّ

، «ا أغػرها لؽ الققمقد سرتهتا طؾقؽ يف الدكقا وأك»قد هؾؽ: قال اهلل: 
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فقؽقن كصقبف العرض: ثؿ يدخؾ الجـة. وهمٓء هؿ الذيـ َيؾْقون الذيـ 

 يدخؾقن الجـة بغقر حساب وٓ طذاب.

ب، وَمـ كققِش   - ومـفؿ َمـ يـاَقش الحساب، وَمـ كقِقش الحساب ُطذِّ

الحساب هؾؽ: فقدخؾ الـار، ثؿ يخرج مـفا فقًرا بشػاطة الؿالئؽة، 

شػاطة إخقاكف الصالحقـ الذيـ كان معفؿ ولؿ يبؾغ وشػاطة الرسؾ، و

مفؿ اهلل طؾك  مرتبتفؿ، لؽـ كان معفؿ يحبفؿ ويجالسفؿ: فقشػعقن، فقحرِّ

وقد -ويلمرهؿ اهلل أن يدخؾقا الـار  -همٓء الشػعاء مـ الصالحقـ-الـار 

مفؿ طؾك الـار  ويؼقل: أخرجقا َمـ تعرفقن مـفؿ، فُقخِرجقن –حرَّ

وهذه يا إخقة مِـ .  كقا يعرفقن واستحؼقا دخقل الـارإخقاهنؿ الذيـ كا

أطظؿ مـافع مجالسة الصالحقـ، الذي يجالس الصالحقـ أهؾ التقحقد 

وأهؾ السـة، كؾؿا وجدَت أققاًما يحؼؼقن التقحقد وطؾك صالح ودياكة 

فُقخِرجقن َمـ يعرفقن، ثؿ ُيخِرج اهلل َمـ شاء بال  . احرص أن تؽقن معفؿ

 شػاطة.

ب يف الـار ثؿ يخرج مـفا: غقر أّن مقاصـ ومـفؿ مَ  - ـ يدخؾ الـار ويعذَّ

القضقء ٓ تصقبفا الـار مـف. وهذا دلقؾ طؾك ما قدمـاه يا إخقة وكرركاه 

.  مراًرا: مِـ أّن الصالة ٓبد مـفا: فنكف ٓ يتقضل إٓ مصؾٍّ
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إذن: أهؾ التقحقد كؿا أهنؿ يف الدكقا مراتب يف تقحقدهؿ: فنهنؿ يف أخرة 

 مراتب يف دخؾقهؿ الجـة.

وكحـ يف سباق ومسارطة، وكؾٌّ مـّا يـبغل طؾقف أن يحرص طؾك أن يؽقن 

 مـ السابؼقـ الؿسارطقـ.

وٓ تقلس يا طبد اهلل، ٓ تقلس أبًدا، بؾ اجتفد، طؾِّؼ قؾبؽ باهلل، وأحِسـ  

ضـؽ باهلل، واجعؾ رجاءك يف اهلل، وأِذلَّ الجسد هلل، واجتفد يف الطاطة بؿا 

 ستطقع: لتـال الؿراتب العال.ت

أن يجعؾـل وإياكؿ ووالِديـا وَمـ كحّب مِـ أهؾ هذه  -طز وجؾ–أسال اهلل 

 الؿراتب العؾقا.

وكؼػ هـا وكؽؿؾ غًدا إن شاء اهلل. وكجقب طـ بعض أسئؾة إخقاكـا. واهلل 

 أطؾؿ.
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 حساب بغٌر الجنة دخل التوحٌد حقق من: الدرس السابع: تابع شرح باب

  الرحؿـ الرحقؿبسؿ اهلل

درُسـا يف شرح كتاب التقحقد كؿا تعؾؿقن يا أهؾ التقحقد. وكؿا ذكركا 

صؾك -الؿحبَّ لرسقل اهلل  -طز وجؾ-مراًرا وتؽراًرا: فنّن الؿسؾَؿ الؿحبَّ هلل 

 يحبُّ التقحقد، ويحبُّ سؿاع التقحقد، وٓ يؿؾُّ مـ ذلؽ أبًدا.  -اهلل طؾقف وسؾؿ

كـا قد فرغـا مـ شرح  -كتاب التقحقد–وكحـ يف شرحـا لفذا الؽتاب 

الؽتاب الثاين وهق: باب )مـ حؼؼ التقحقد حؼؼ الجـة بغقر حساب(. وبؼل 

وكعؾؼ ما يحتاج إلك  ،معـا أن كؼرأ الؿسائؾ التل ذكرها الشقخ يف آخر هذا الباب

 يؼرأ لـا. -وفؼف اهلل–تعؾقؼ. فقتػضؾ الشقخ خؾقؾ 

صـػ رحؿف اهلل تعالك: ]فقف مسائؾ. إولك: معرفة مراتب الـاس يف قال الؿ

 التقحقد[

م معـا يا إخقة: أّن الـاس يف التقحقد مراتب يف الدكقا ومراتب يف  كعؿ: تؼدَّ

 أخرة.

 الـاس يف الدكقا يف التقحقد مراتب:

 مـفؿ مـ يعؿؾ بلصؾ التقحقد. -

 ومـفؿ مـ يعؿؾ بالتقحقد كؾف: أصؾف وكؿالف. -
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 ومـفؿ مـ يحؼؼ التقحقد. -

 ومـفؿ مـ يحؼؼ كؿال تحؼقؼ التقحقد. -

: طؾك ِوْفؼ مراتبفؿ يف التقحقد يف الدكقا تؽقن وهؿ يف أخرة كذلؽ مراتب

 مراتبفؿ يف أخرة، كؿا تؼّدم معـا.

 قال رحؿف اهلل: ]الثاكقة: ما معـك تحؼقؼف[

 كعؿ: وبقَّـا معـك تحؼقؼ التقحقد، وقؾـا إّن تحؼقؼ التقحقد مرتبتان: 

 مرتبة كؿال. -

 ومرتبة تحؼقؼ. -

 وبقَّـا كقػ يؽقن هذا وكقػ يؽقن هذا.

 :وقؾـا باختصار: تحؼقؼ كؿال التقحقد: هق جؿع خصال الخقر يف الػعؾ

حسب القاجبة والؿستحبة بحسب اإلمؽان، ويف الرتك: ترك الؿحرم والؿؽروه ب

 اإلمؽان.

بػعؾ القاجبات وترك  :وأّن تحؼقؼ التقحقد: هق جؿع خصال الخقر القاجبة

 ورأس الؿحرمات: الشرك. ،التقحقد :الؿحرمات. وهذا رأس القاجبات
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طؾك إبراهقؿ بؽقكف لؿ يؽـ مـ  -سبحاكف-قال رحؿف اهلل: ]الثالثة: ثـاؤه 

 الؿشركقـ[

ومـ الرباءة مـ الشرك، ثؿ ٓبد مِـ قدر زائد وهق: أن ٓ  ،فالبد مـ التقحقد

د مـ الؿشركقـ: فال يؽقن مـفؿ بػعؾف، وٓ يؽقن معفؿ بؼؾبف.  يؽقن الؿقحِّ

 ٓ يؽقن مـفؿ بػعؾف: فال يؽقن مـ الؿشركقـ باهلل.

 وٓ يؽقن معفؿ بؼؾبف: بؾ يربأ مـ الشرك وأهؾف.

 ت إولقاء بسالمتفؿ مـ الشرك[قال رحؿف اهلل: ]الرابعة: ثـاؤه طؾك سادا

بسالمتفؿ  :كعؿ: أي ثـاؤه طؾك الؿممـقـ الؿػؾحقـ: الذيـ هؿ أهؾ الجـة

َٓ ُيْشِرُكقنَ ﴿مـ الشرك  ـَ ُهؿ بَِربِِّفْؿ  ِذي  يا إخقة مِـ أن ﴾َوالَّ
ّ

، فالبد يف القلل

ًدا سالًؿا مـ الشرك، ٓ يؿؽـ أن يؽقن القلل تارًكا لؾتقحقد أو  يؽقن مقحِّ

 فقرضك أن ُيدطك مـ دون اهلل. باهلل:ؿال التقحقد، أو يؽقن مشرًكا لؽ

إذا وجدَت الرجؾ ُيدطك مـ دون اهلل ويستغاث بف مـ دون اهلل وهق راٍض 

فاطؾؿ يؼقـًا أكف لقس ولقًّا هلل. ٓ يؿؽـ أن  :ويلخذ مـ الـاس إمقال مؼابؾ هذا

 
ُّ

إشراك. وهذه مسللة مفؿة، فنّن كثقًرا مـ  اهلل مشرًكا باهلل أيَّ  يؽقن ولل

بؿجرد أن ُيشقع طـ  لفا.الؿسؾؿقـ يغرتون ببعض دطاة القٓية وهؿ لقسقا أهاًل 

صريؼ أتباطف أكف حصؾ لف مـ الخقارق كذا وحصؾ لف كذا: يتعؾَّؼ بف بعض 
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يصؾل مع الـاس، وٓ تجد طؾقف آثار الطفارة  ماالـاس! مع أكف ُيرى ٓ ُيصؾل، 

ب مـف القلد وهق ظافة، ويرضك بلن ُيشَرك باهلل بف فقؽقن شريًؽا مع اهلل، فُقطؾَ والـ

يفّز رأسف، وُيطَؾب مـف الرزق! ويؼقلقن: هذا ولل! ويػعؾ الؿعاصل: ويؼقلقن: 

 !هذا ولل

ـ أولقاءه َأوَرد لفؿ شقًئا حتك إذا رأى  !وسبحان اهلل الشقطان حتك يحصِّ

ل رأوا مـف ما يخالػ الديـ ما َيـِزطقن طـف الـاس مِـ هذا الذي يؼال إكف ول

-يؼقلقن: إّن الؽريؿ إذا وهب  ،"إّن الؽريؿ إذا َوَهَب ما َسَؾَب "القٓية: قالقا: 

الؽريؿ إذا يؼقلقن: إذا وهب ما سؾب، حتك إذا رأيتف يزين:  -الؽريؿ الذي هق اهلل

ؾب! حتك الؽريؿ إذا وهب ما سيؼقلقن: يشرك: رأيتف وهب ما سؾب! حتك إذا 

د اهلل ثؿ يرتد والعقاذ  ـ الشقطان أولقاءه! هذا واهلل كذب: اإلكسان قد يقحِّ ُيحصِّ

 باهلل.

 اهلل مشرًكا باهلل، وٓ يؿؽـ أن يؽقن 
ّ

إذن يا إخقة: ٓ يؿؽـ أن يؽقن ولل

ولل اهلل مجافًقا لسـة كبل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ّٕن رأس إولقاء محؿد 

، وٓ يؿؽـ لقلل إٓ أن يتابع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 وسؾؿ.

قال رحؿف اهلل تعالك: ]الخامسة: كقن ترك الرققة والؽل مـ تحؼقؼ 

 التقحقد[
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: ولقس «ٓ يسرتققن»يـبغل أن يؼقل: )ترك آسرتقاء( ٕكف تؼّدم معـا أهنؿ 

صؾك -ؽروهة، والـبل الؿراد ترك الرققة مطؾًؼا: فنّن رققة اإلكسان لـػسف لقست م

 الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وكان الصحابة  -اهلل طؾقف وسؾؿ
َ

رقاه جربيؾ، وُرقِل

 كاكقا يرققن، ولؽـ الؿؼصقد: ترك آسرتقاء.

وقؾـا هـا يا إخقة الؿؼصقد هـا: ترك آسرتقاء مـ غقر حاجة شديدة، أّما إن 

 الرققة.ُوِجدت الحاجة الشديدة فال بلس أن يطؾب اإلكسان 

إكسان أصابتف طقـ وأصبح ما يستطقع يؼرأ الؼرآن، قرأ طؾك كػسف ما ارتػعت 

 -إن جاء بالؼققد-العقـ، يجقز بال حرج وٓ يخرج مـ السبعقـ ألًػا إن شاء اهلل 

ـ كؿال تحؼقؼ التقحقد أن يرتك اإلكسان ـ يرققف. وكذلؽ الؽل، مِ أن يطؾب مَ 

 الؽل مـ غقر حاجة شديدة.

 هلل: ]السادسة: كقن الجامع لتؾؽ الخصال هق التقكؾ[قال رحؿف ا

كعؿ: الجامع لتؾؽ الخصال الؿحؿقدة الؿذكقرة: أهنؿ طؾك رهبؿ يتقكؾقن. 

فالؿـاط هق تعؾقؼ الؼؾب باهلل: أن تعؾِّؼ قؾبؽ باهلل طؾك كؾ إحقال، كـت يف 

سبحاكف  الضقؼ تعؾِّؼ قؾبؽ باهلل، كـت يف السعة تعؾِّؼ قؾبؽ باهلل، وتـؼاد هلل

 وتعالك.
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بؿعرفتفؿ  -رضل اهلل طـفؿ-قال رحؿف اهلل: ]السابعة: طؿؼ طؾؿ الصحابة 

 أكفؿ لؿ يـالقا ذلؽ إٓ بعؿؾ[

السبعقـ ألًػا الذيـ يدخؾقن  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كعؿ: لّؿا ذكر الـبل 

الجـة بغقر حساب وٓ طذاب، ثؿ قام ولؿ يؼؾ لفؿ شقًئا بدأ الصحابة يبحثقن 

طؿـ يـال هذه الؿزية، فعؾِؿقا أكف إكؿا ُتـال هذه الؿزية بالعؿؾ، فبعضفؿ قال: 

وبعضفؿ قال: بؾ أوٓدكا همٓء. كحـ الذيـ آمـا باهلل وصدقـا رسقل اهلل فـحـ 

فؽان مـ طؿؼ طؾؿ  الجاهؾقة.كشلكا يف ؼد ا يف اإلسالم أّما كحـ فالذيـ كشئق

 الصحابة أهنؿ طؾؿقا أّن هذه الؿـزلة إكؿا تـال بالعؿؾ.

 قال رحؿف اهلل: ]الثامـة: حرصفؿ طؾك الخقر[

حرصفؿ طؾك الخقر: ّٕن خقضفؿ يف همٓء إكؿا هق لقـالقا هذه الؿـزلة، 

 ففؿ حريصقن طؾك الخقر.

  تعالك: ]التاسعة: فضقؾة هذه إمة بالؽؿقة والؽقػقة[قال رحؿف اهلل

 كعؿ: هذه إمة أفضؾ إمؿ، ويقم الؼقامة تظفر كرامتفا.

طؾقف -: ففل أكثر إمؿ يقم الؼقامة، ٓ تداكقفا إٓ أمة مقسك أّما بالؽؿقة -

-وهل أقؾ بؽثقر مـ أمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ّٕن أمة محؿد  -السالم
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يقم الؼقامة تسد إفؼ مـ إمام، وتسد إفؼ مـ القؿقـ،  -اهلل طؾقف وسؾؿصؾك 

 ففل أكثر إمؿ يقم الؼقامة. الشؿال.وتسد إفؼ مـ 

: ففق أّن مـفا سبعقـ ألًػا يدخؾقن الجـة بغقر حساب وٓ وأما بالؽقػقة -

عة طذاب، بؾ سقؽقن مع كؾ ألٍػ سبعقن ألًػا، فقؽقن الؿجؿقع كؿا قؾـا: أرب

مؾققن وتسعؿائة ألػ، ثؿ زد طؾقفؿ سبعقـ ألًػا فقصبح أربعة مؾققن وتسعؿائة 

بعدد كثقر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وسبعقـ ألًػا، ثؿ يؽرم الؽريؿ أمة محؿد 

ات مـ يدخؾ الجـة بغقر حساب وٓ طذاب ٓ يعؾؿ قدره إٓ اهلل: ٕهنا ثالث حثقَّ 

 ات ربـا سبحاكف وتعالك.حثقَّ 

طدًدا: مـ جفة كثرهتا، وكقػقة: مـ جفة  الؼقامة:أكرم إمؿ يقم  ففذه إمة

 دخقل طدد كثقر مـفا الجـة بغقر حساب وٓ طذاب.

كصػ أهؾ الجـة:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بؾ زد طؾك ذلؽ: أّن أمة محؿد 

قال  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كؿا رجا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: الـبل 

)فؼالقا: اهلل أكرب!  ،يعـل أمتل «أن تؽقكقا ربع أهؾ الجـةإين ٕرجق »ٕصحابف: 

إين ٕرجق أن »قالقا: اهلل أكرب!  قال:  «إين ٕرجق أن تؽقكقا ثؾث أهؾ الجـة»قال: 

 ، وهذه كرامة ٕمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.«تؽقكقا كصػ أهؾ الجـة

 قال رحؿف اهلل: ]العاشرة: فضقؾة أصحاب مقسك طؾقف السالم[
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كعؿ: ٕهنؿ ُمقِّزوا يف إمؿ بلهنؿ سقاٌد طظقؿ، وهذا يدل طؾك كثرة مـ اّتبع 

 مقسك طؾقف السالم.

 ]الحادية طشر: طرض إمؿ طؾقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ [

صؾك اهلل طؾقف -كعؿ: وهذا لشرفف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فؿؼام الـبل 

طرض طؾقف  -الراجح كؿا قؾـا طؾك–مؼام طظقؿ، فاهلل طرض طؾقف إمؿ  -وسؾؿ

إمؿ يف اإلسراء طؾك هقلهتا يقم الؼقامة، وطرض إمؿ طؾقف يف الؿـام لقؾة يقم 

وبشارة لف، ومـ َثؿَّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مـ أيام الحج: وذلؽ تسؾقة لف 

 تسؾقة لألمة وبشارة لألمة.

دً يا طبد اهلل! ٓ تحتؼرن إمة الققم: ولؽـ اِ  ا وطؾك سَع طؾك أن تؽقن مقحِّ

 أن تـشر التقحقد.

دِت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أمة محؿد  اهلل. إكؿا كخشك  أكرم إمؿ إن وحَّ

 طؾك هذه إمة مـ تركفا لؾتقحقد.

لق تؿسؽت بالتقحقد  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ولذلؽ يا إخقة: أمة محؿد 

َخْػ لؽاكت خقر إمؿ، فال تحؼرّن هذه إمة الققم وتؼقل: سبؼتفا إمؿ ووو، 

 التقحقد.فؼط طؾقفا مِـ ترك 
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ًدا أكت بـػسؽ، وادُع الـاس إلك التقحقد، فنن يف فاجتفد  أن تؽقن مقحِّ

 حصؾ ذلؽ فق اهلل إّن هذه إمة خقر إمؿ طؾك اإلصالق.

 قال رحؿف اهلل: ]الثاكقة طشر: أّن كؾ أمة ُتحَشر وحدها مع كبقفا[

  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ّٕن الـبل 
َّ

ومعف  لّؿا ُطرضت طؾقف إمؿ رأى الـبل

 
َّ

  الرهط، والـبل
َّ

هقط، والـبل   ومعف الرُّ
َّ

لقس معف  معف الرجؾ والرجالن، والـبل

أحد، فؾق كاكقا يلتقن مختؾطقـ َلَؿا لؿّقزهؿ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  لؽـ دّل 

 ذلؽ طؾك أّن كؾ أمة تليت مع كبقفا.

 ثة طشر: قؾة مـ استجاب لألكبقاء[قال رحؿف اهلل تعالك: ]الثال

 
ُّ

يليت ومعف طشرة مـ ققمف فؼط اّتبعقه، ويليت ومعف رجؾ  اهلل الؿستعان! الـبل

 
ٌّ

لقس معف أحد: لؿ  واحد اّتبعف وصدق بف فؼط، ويليت ومعف رجالن، ويليت كبل

 يستجب لف أحد.

 [قال رحؿف اهلل تعالك: ]الرابعة طشر: أّن َمـ لؿ يجبف أحٌد يلتل وحده

 
ُّ

 وحده، لؿ يستجب لف أحد يف الدكقا: فقليت يقم الؼقامة وحده. كعؿ: يليت الـبل

قال رحؿف اهلل: ]الخامسة طشر: ثؿرة هذا العؾؿ: وهق: طدم آغترار 

 وطدم الزهد يف الؼؾة[ ،بالؽثرة
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الذيـ استجابقا لفؿ  -طؾقفؿ السالم-كعؿ: إذا طؾؿـا يا إخقة أّن أكبقاء اهلل 

وٓ  ،وأّن الـبل قد يليت ولؿ يستجب لف أحد: فنّن هذا يجعؾـا ٓ كغرت بالؽثرة ،قؾة

كزهد يف الؼؾة: وإكؿا كـظر إلك الحؼ، فَؿـ كان طؾك الحؼ ففق أّمة ولق كان 

 واحًدا.

ما كغرت بؽثرة الـاس وكؼقل: همٓء طؾك الحؼ: اكظر مسجدهؿ مؾلء، 

ؼ! وهمٓء ثالث صػقف إن الـاس يصؾقن يف الشقارع: إذن همٓء طؾك الح

وجدَت وكثروا: إذن همٓء طؾك الباصؾ! ٓ، العربة بالحؼ، فَؿـ تؿسؽ بالحؼ 

ره  ر ما قرَّ الذي طـده قال اهلل قال رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال الصحابة ويؼرِّ

 إئؿة: ففمٓء أهؾ الحؼ ولق كاكقا قؾة. 

 
َّ

إذن الؽثرة الؽاثرة  :بف أحدُيبعث إلك ققمف فال يجق فنذا طؾؿَت أّن الـبل

 كػروا بف: فؽقػ تجعؾ الؽثرة دلقاًل طؾك الحؼ؟!

 قال رحؿف اهلل: ]السادسة طشر: الرخصة يف الرققة مـ العقـ والحؿة[

ٌص فقفا مالؿ تؽـ شرًكا، وهل كافعة مـ كؾ داء،  والصحقح: أّن الرققة مرخَّ

 إهنا أكػع يف العقـ والؾدغة. فالرققة ملذوٌن فقفا ما لؿ تؽـ شرًكا باهلل. لؽـ قؾـا

قال رحؿف اهلل: ]السابعة طشر: طؿؼ طؾؿ السؾػ: لؼقلف: )قد أحسـ مـ 

 إول ٓ يخالػ الثاين[الحديث لؽـ كذا وكذا( فعؾؿ أّن واكتفك إلك ما سؿع 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔ8ٕ 
 

ّن سعقًدا لؿ يَر التعارض بقـ حديث بريدة وطؿران وحديث ابـ ٕكعؿ: 

ولذلؽ لؿ َيِعب  :أكف يؿؽـ أن ُيجَؿع بقـفؿابؾ رأى  -رضل اهلل طـفؿا-طباس 

 طؾقف.

 قال رحؿف اهلل: ]الثامـة طشر: ُبعد السؾػ طـ مدح اإلكسان بؿا لقس فقف[

كعؿ: ما كان السؾػ يحرصقن طؾك أن ُيؿَدحقا بؿا لقس فقفؿ: بؾ كاكقا 

يحرصقن طؾك أن ُيخػقا ما فقفؿ، كان السؾػ يحرص القاحد مـفؿ طؾك أن 

ومـ باب أولك أهنؿ كاكقا ٓ  بنضفاره.مـ الخقر إٓ أن يؽقن ملمقًرا يخػل ما فقف 

يحرصقن طؾك أن ُيؿَدحقا بؿا لقس فقفؿ، بؾ لق خشل أحدهؿ أن ُيػَفؿ أّن فقف 

 شقًئا لقس فقف فنكف يـػل ذلؽ طـ كػسف كؿا معـا يف هذا الحديث.

َطَؾٌؿ  «مـفؿأكت »قال رحؿف اهلل: ]التاسعة طشر: ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 مـ أطالم الـبقة[

طؾؿ  «أكت مـفؿ»لعؽاشة رضل اهلل طـف:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ققل الـبل 

طاش طؾك  -رضل اهلل طـف-مـ أطالم الـبقة، ٕكف كؿا قؾـا أيفا اإلخقة: طؽاشة 

 التقحقد ومات شفقًدا: ففذا َطَؾؿ مـ أطالم الـبقة.

 قال رحؿف اهلل: ]العشرون: فضقؾة طؽاشة[
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 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وكشفد لعؽاشة بعقـف أكف مـ أهؾ الجـة: ّٕن الـبل 

 شفد لف بذلؽ.

 قال رحؿف اهلل: ]الحادية والعشرون: استعؿال الؿعاريض[

ما هل الؿعاريض؟ الؿعاريض: هل أن تعبِّر طـ الؿؼصقد بؾػٍظ قد ُيػَفؿ مـف 

 واستعؿال الؿعاريض طـد الحاجة ٓ بلس بف. شلٌء آخر.

إّن يف الؿعاريض كػاية لؾؿسؾؿ "أكف قال:  -رضل اهلل طـف-بت طـ طؿر ث

 ."طـ الؽذب

، وهذا ثابت "إّن يف الؿعاريض لؿـدوحة طـ الؽذب"وطـ طؿران قال: 

 مقققًفا طـ بعض الصحابة لؽـف لؿ يثبت مرفقًطا إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

الؿعاريض، ولذلؽ: لّؿا كان  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لؽـ استعؿؾ الـبل 

يف مسقر وكان معف غالم َيحدو لإلبؾ، وكان صقتف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

ويف  «رفًؼا يا أكجشة، رفًؼا بالؼقارير»كديًّا، فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

ٓ »هـا قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فعّرض الـبل  «ٓ تؽسر الؼقارير»رواية: 

ـّ الـساء. :والؼقارير هـا «قاريرتؽسر الؼ  ه

أّن ققًما قدمقا إلك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وحدثت قصة يف زمـ الـبل 

ج  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  ومعفؿ وائؾ بـ ُحجر: فلخذه طدوٌّ لف، فتحرَّ
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وقال: واهلل إكف  -رضل اهلل طـف وأرضاه-الؼقم أن يحؾػقا: فؼام سقيد مـفؿ 

تركف الرجؾ: ٕكف يريد وائاًل وهق ٓ يعرف  أخقهيد أكف أخل! فؾّؿا حؾػ سق

-وائؾ، لؽـ لّؿا قال لف سقيد إكف أخل ضـ أكف لقس وائاًل. فؾّؿا قدمقا إلك الـبل 

هؿ »وأخربوه قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الؿسؾؿ أخق  وأصدقفؿ:أكت أبرُّ

ض هـا قال: أخل: أْي يف اإلسالم، والرجؾ ضـ أكف  «الؿسؾؿ يف خقه أفعرَّ

 الـسب.

صؾك اهلل طؾقف -لّؿا هاجر مع الـبل  -رضل اهلل طـف-وأبق بؽر الصديؼ  

ٓ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وكان أبق بؽر شقًخا ُيعَرف، وكان الرسقل  -وسؾؿ

، فنذا سئؾ أبق بؽر طـف قال: هذا رجٌؾ يفديـل السبقؾ، -أي يف الطريؼ–ُيعَرف 

وهق يؼصد أكف يفديف صراط اهلل  ،الطريؼفالسامع يظـ أكف دلقؾ يدلف طؾك 

 الؿستؼقؿ ويبّقـ لف صراط اهلل الؿستؼقؿ. ففذه الؿعاريض.

سبؼؽ »ٕكف قال:  :هـا استعؿؾ الؿعاريض -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والـبل 

: «سبؼؽ هبا طؽاشة»ولؿ يؼؾ لؾرجؾ: لست مـفؿ، لؽـ قال:  ،«هبا طؽاشة

ض.  فعرَّ

 شرون: حسـ خؾؼف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ [قال رحؿف اهلل: ]الثاكقة والع
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أحسـ الـاس أخالًقا، خؾؼف طظقؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل أكرب! الـبل 

: أكف لؿ ُيِرد أن يقاجف الرجؾ بؼقلف لست هـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، والشاهد

وهذا مـ حسـ خؾؼف صؾك  ،«سبؼؽ هبا طؽاشة»فؼال:  :مـفؿ: فعّبر بتعبقر يؽػل

 اهلل طؾقف وسؾؿ.

وٓ شؽ أيفا اإلخقة: أّن مـ حسـ الخؾؼ أٓ تباِشر اإلكسان بؿا يؽره، وأن 

 تتؾطػ يف إيصال الخرب الذي يؽرهف إلقف.
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 تابع الدرس السابع: شرح باب الخوف من الشرك

 قال رحؿف اهلل تعالك: ]باب الخقف مـ الشرك[

بدأ  -رحؿف اهلل-يف كؾقات التقحقد. الشقخ  اكتبفقا يا إخقة: ٓ زلـا

فبّقـ فضؾ التقحقد وما  التقحقد،بالرتغقب الذي يؼقد الؿممـ إلك ما يـبغل يف 

ديـ مـ يدخؾ الجـة بغقر حساب وٓ  يؽّػر مـ الذكقب، وبّقـ أّن مـ الؿقحِّ

طذاب، وهذا يؼتضل مـّا أن كحب التقحقد، وأن كحب أهؾ التقحقد، وأن كتعؾؿ 

فجاء هبذا الباب: باب )الخقف مـ الشرك(: ّٕن  بالتقحقد،حقد، وأن كعؿؾ التق

 َمـ َطؾَِؿ فضؾ التقحقد كان التقحقد طـده كـًزا طظقًؿا فقخاف طؾقف.

فؿؿا يـبغل طؾك الؿممـ تجاه التقحقد: أن يخاف مـ ضده: فذكر الشقخ 

 هذا الباب.

د مع تقحقده وحبف  لؾتقحقد وبراءتف مـ فؿؼصقد الباب: بقان أّن الؿقحِّ

الشرك وأهؾف يخاف مـ الشرك بلكقاطف، فقخاف أن يشرك باهلل شقًئا: وذلؽ لعظؿ 

 التقحقد طـد الؿممـ.

َٓ َيْغِػُر َأن ُيْشَرَك بِِف ﴿قال رحؿف اهلل تعالك: ]وققل اهلل طز وجؾ: إِنَّ اهللَ 

لَِؽ لَِؿـ َيَشاءُ   أية[ ﴾َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذَٰ
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كعؿ: هذه أية فقفا بقان أّن الشرك أطظؿ الذكقب طؾك اإلصالق، وأكرب 

الؽبائر طؾك اإلصالق، وأقبح ما ُطصل اهلل بف طؾك اإلصالق: ّٕن ربـا الرحقؿ 

َٓ َيْغِػُر َأن ُيْشَرَك بِفِ ﴿الغػقر يؼقل:  لةٌ  "الػعؾ"و "أن" ﴾إِنَّ اهلَل  بالؿصدر: ٓ  ممَّ

لَِؽ ﴿ ،عظؿ قبح ذلؽ الذكبيغػر اإلشراك بف: وذلؽ ل مـ  ﴾َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذٰ

 وهؿ أهؾ التقحقد. ﴾لَِؿـ َيَشاءُ ﴿الذكقب 

: آستثـاء هـا ٕهؾ التقحقد. -واكتبفقا لفذا–قال الؿػسرون يا إخقة 

ك بف ذكًبا، بؾ وٓ يغػر لؾؿشرِ  ،: أّن اهلل ٓ يغػر اإلشراك بفيا إخقة ومعـك هذا

بجؿقع ذكقبف، وإكؿا يغػر اهلل ما دون الشرك ٕهؾ التقحقد، فَؿـ ك يماَخذ الؿشرِ 

ًدا وأذكب فنّن اهلل يغػر ذكبف إن شاء.  كان مقحِّ

 

 :وهذا يا إخقة يدل طؾك أّن مرتؽب الؽبقرة مـ الؿقحديـ تحت الؿشقئة 

لَِؽ لَِؿـ َيَشاءُ ﴿ّٕن اهلل طز وجؾ قال:  ف: وما دون ذلؽ مـ ،﴾َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذٰ

 الؽبائر.

أكف قال: )ما زلـا كؿسؽ طـ  -رضل اهلل طـف-ولذا: جاء طـ ابـ طؿر 

كـا )ّٕن كصقص القطقد يف الؽبائر طظقؿة قال:  :آستغػار ٕهؾ الؽبائر(

حتك سؿعـا مـ كبقـا صؾك اهلل طؾقف هؾ الؽبائر: كؿسؽ طـ آستغػار ٕ

َٓ َيْغِػُر َأن ُيْشَرَك بِ ﴿وسؾؿ: لَِؽ لَِؿـ َيَشاءُ إِنَّ اهلَل  ، قال صؾك ﴾ِف َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذٰ
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: «فنين أخرت شػاطتل ٕهؾ الؽبائر مـ أمتل يقم الؼقامة»اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 فاجتؿعت أية والحديث.

د إن شاء ذلؽ  أية تدل طؾك أّن اهلل قد يغػر لصاحب الؽبقرة الؿقحِّ

تـػع أهؾ الؽبائر بنذن اهلل: ّٕن سبحاكف وتعالك. والحديث يدل طؾك أّن الشػاطة 

فنين أخرت شػاطتل ٕهؾ الؽبائر مـ أمتل يقم »الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

: )فلمسؽـا طـ كثقٍر مؿا كان يف -رضل اهلل طـفؿا-. قال ابـ طؿر «الؼقامة

 وأبق ،أكػسـا(: يعـل مـ أهنؿ كاكقا ٓ يستغػرون ٕهؾ الؽبائر. وهذا رواه البزار

 وصححف إلباين. ،وابـ أبل طاصؿ ،يعؾك

فجاءت هذه أية طؾك كؾ كصقص القطقد يف الؽبائر، وأّن مرتؽب الؽبقرة 

 يدخؾ تحت الؿشقئة. 

لَِؽ لَِؿـ َيَشاءُ ﴿صّقب:  َٓ َيْغِػُر َأن ُيْشَرَك بِِف َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذٰ قؾـا ّٕن  ﴾إِنَّ اهلَل 

َٓ َيْغِػُر َأن ُيْشَرَك بِفِ  إِنَّ ﴿الشرك إثؿ طظقؿ، هـا مسللة: أي ٓ يغػر اإلشراك  ﴾اهلَل 

واهلل طز  ،أّن اإلشراك كقطان: أكرب، وأصغر -وسقلتقـا إن شاء اهلل-بف، وقد طؾؿـا 

َٓ َيْغِػُر َأن ُيْشَرَك بِفِ ﴿وجؾ يؼقل:  .أي ٓ يغػر اإلشراك بف ﴾إِنَّ اهلَل 

باهلل شرًكا أكرب ٓ ُيغَػر لف، وٓ وقد اتػؼ العؾؿاء طؾك أّن مـ مات مشرًكا 

 يدخؾ الجـة أبًدا.
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واختؾػقا فقؿـ مات وهق يشرك باهلل شرًكا أصغر ولؿ يتب مـ ذلؽ، كان 

وهذا سقلتقـا أكف مـ الشرك إصغر لقس مـ الشرك -صقال طؿره يؼقل: والـبل 

أو يؼقل: وإماكة، أو يؼقل: ورأس أمل، أو يتطقر، حتك مات: ففؾ  -إكرب

 ُيغَػر لف؟ اختؾػ العؾؿاء يف ذلؽ:

قال بعض أهؾ العؾؿ: ٓ ُيغػر ذلؽ: وإكؿا يدخؾ تحت الؿقازكة، فنن  -

رجحت حسـاتف دخؾ الجـة، وإن رجحت سقئاتف دخؾ الـار. لؿاذا؟ قالقا: ّٕن 

َٓ َيْغِػُر َأن ُيْشَرَك بِفِ ﴿اهلل قال:  وهذا شرك. ﴾إِنَّ اهلَل 

أكف يدخؾ تحت الؿشقئة: إن شاء غػر اهلل لف  وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك -

 وإن شاء طذبف. وهذا هق الراجح. ما الدلقؾ طؾك هذا الرجحان؟

الدلقؾ طؾك هذ الرجحان: أّكا وجدكا أّن كثر الـصقص طـد اإلصالق يراد  

الشرك طـد اإلصالق  ابالشرك فقفا: الشرك إكرب، أكثر الـصقص التل ورد فقف

َم اهلُل ﴿:-طز وجؾ-رب: كؿا قال اهلل يراد بف: الشرك إك  َفَؼْد َحرَّ
ِ
إِكَُّف َمـ ُيْشِرْك بِاهلل

ـْ َأكَصارٍ  ۚ  َطَؾْقِف اْلَجـََّة َوَمْلَواُه الـَّاُر 
ـَ مِ الِِؿق ، ملواه الـار: أي مـزلف ومآلف ﴾َوَما لِؾظَّ

جف هذا القهق الشرك إكرب.  :الـار، وقد أجؿع العؾؿاء طؾك أّن الشرك هـا

 إول.
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: أّكا وجدكا أّن الشرك إصغر يخالػ الشرك إكرب يف كثر مـ والقجف الثاين

 إحؽام: مـفا:

أّن الشرك إكرب يخرج مـ الؿؾة، أّما الشرك إصغر فال يخرج مـ  -

 الؿؾة. هذا الذي يحؾػ بغقر اهلل مسؾؿ ٓ يخرج مـ مؾة اإلسالم.

ؾقد يف الـار لؿـ مات طؾقف، أّما ومـفا: أّن الشرك إكرب مقِجب لؾخ -

الشرك إصغر فؾقس مقجًبا لؾخؾقد يف الـار لؿـ مات طؾقف، حتك لق دخؾ الـار 

 فنكف ُيخَرج مـفا.

ومـفا: أّن الشرك إكرب ٓ يدخؾ تحت الؿقازكة، الؿشرك شرًكا أكرب  -

لقس لف طؿؾ صالح حتك يدخؾ تحت الؿقازكة، بخالف الشرك إصغر فنكف 

تحت الؿقازكة بآتػاق. حتك الذيـ يؼقلقن: إكف ٓ ُيغػر ٓ يدخؾ تحت يدخؾ 

 الؿشقئة يؼقلقن: يقَضع يف الؿقزان.

إذن: وجدكا أّن الشرك إصغر يخالػ الشرك إكرب يف أكثر أحؽامف ولؿ 

تبَؼ إٓ هذه الؿسللة. وهذه الؿسللة محتِؿؾة بالـسبة لمية: فألن ُتؾَحؼ ببؼقة 

 الؿسائؾ أولك.

 ولذلؽ الصحقح: أّن الشرك إصغر يدخؾ تحت الؿشقئة.
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َٓ َيْغِػُر َأن ُيْشَرَك بِِف ﴿قال هـا:  -طز وجؾ-فنن قال لل قائؾ: إّن اهلل  إِنَّ اهلَل 

لَِؽ لَِؿـ َيَشاءُ  ـَ ﴿وقال يف أية إخرى:  ﴾َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذٰ ِذي ُقْؾ َيا ِطَباِدَي الَّ

 
ِ
ْحَؿِة اهلل َٓ َتْؼـَُطقا مِـ رَّ ُكقَب َجِؿقًعا ۚ  َأْسَرُفقا َطَؾٰك َأكُػِسِفْؿ  ، ﴾إِنَّ اهلَل َيْغِػُر الذُّ

ُكقَب َجِؿقًعا﴿ففـاك قال اهلل:  ـِ شقئا؟! ﴾إِنَّ اهلَل َيْغِػُر الذُّ  ولؿ يستث

ُكقَب َجِؿقًعا﴿ٔية قؾـا: ٓ تعارض بقـ أيتقـ، فنّن ا فقؿـ  ﴾إِنَّ اهلَل َيْغِػُر الذُّ

تاب، فؿعـك أية: قؾ يا طبادي الذيـ أسرفقا طؾك أكػسفؿ مفؿا فعؾتؿ مـ 

الذكقب ولق أشركتؿ ٓ تؼـطقا مـ رحؿة اهلل بؾ تقبقا إلك اهلل فنّن اهلل يغػر 

فنّن اهلل يغػر ذكبف الذكقب جؿقًعا لؿـ تاب، ولق كان مشركا باهلل قبؾ التقبة فتاب 

 ويبدل سقئاتف حسـات.

َٓ َيْغِػُر َأن ُيْشَرَك بِفِ ﴿وأّما هذه أية: ففل فقؿـ واىف بذكبف، فؾؿ  ﴾إِنَّ اهلَل 

فنّن اهلل ٓ يغػر  :يتب. فَؿـ واىف مشرًكا باهلل شرًكا أكرب: فؿات طؾك الشرك إكرب

لَِؽ لَِؿـ َيَشاءُ َوَيْغػِ ﴿ذكبف، ٓ الشرك وٓ غقر الشرك مـ الذكقب   .﴾ُر َما ُدوَن َذٰ

 ما مـاسبة هذه أية لباب الخقف مـ الشرك؟ 

مـاسبة هذه أية لؾخقف مـ الشرك: أّن الؿسؾؿ إذا طؾؿ أّن اهلل ٓ يغػر 

الشرك لؿـ مات طؾقف فنكف يخاف مـ ذلؽ: ّٕن الؿسؾؿ يريد مغػرة اهلل ويريد 

 طػق اهلل. 
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َواْجـُْبـِل َوَبـِلَّ َأن ﴿:-طؾقف السالم-]وقال الخؾقؾقال رحؿف اهلل تعالك: 

َْصـَامَ  ْٕ ْعُبَد ا  [﴾كَّ

َْصـَامَ ﴿كعؿ:  ْٕ  َأن كَّْعُبَد ا
َّ

مِـ دطاء إبراهقؿ طؾقف السالم أكف ﴾َواْجـُْبـِل َوَبـِل

: اطصؿـل. وقال بعض ﴾اجـبـل﴿قال بعض أهؾ العؾؿ معـك  ﴾واجـبـل﴿قال: 

بعض أهؾ العؾؿ: باِطد بقـل وبقـ طبادة إصـام:  أهؾ العؾؿ: احػظـل. وقال

 فاجعؾـل يف جاكب وهل يف جاكب.

﴿ 
َّ

 مـف،قال بعض أهؾ العؾؿ: الؿراد ببـقف هـا: َمـ تـاَسؾ  ﴾واجـبـل وَبـل

يف  -طؾقف السالم-كسؾف، وهذا لقس صحقًحا: ٕكف وقع الشرك يف كسؾ إبراهقؿ 

 إمؿ بعد إبراهقؿ طؾقف السالم.

ولؽـ الؿراد هـا طؾك الصقاب: كسؾف مـ صؾبف، ذريتف مـ صؾبف، ولقست 

 -طؾقف السالم-إمؿ. فنّن الؿعؾقم أّن مـ كػار قريش مـ يـتسب إلك إبراهقؿ 

 لؽـف لقس مـ صؾبف. فالؿؼصقد: بـقه مـ صؾبف.

ثؿاكقة أبـاء. وقال بعض  -طؾقف السالم-قال بعض أهؾ العؾؿ: إّن إلبراهقؿ 

وَمـ تـاسؾ مـفؿا أبـاؤهؿا، أبـاؤه وأبـاء أبـائف، وأبـاء  :بؾ لف ابـان أهؾ العؾؿ:

 أبـاء أبـائف، وهمٓء هؿ الذيـ اسُتجقب إلبراهقؿ فقفؿ.

 إذن: أهؾ العؾؿ لفؿ ققٓن:
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: أهنؿ كؾ َمـ بعد إبراهقؿ طؾقف السالم. وهـا يؼقلقن: لؿ الؼقل إول -

ـ يـتسب إلك إبراهقؿ هذا ا -طؾقف السالم-يستجب اهلل إلبراهقؿ  لدطاء، ّٕن مؿَّ

 َمـ أشرك باهلل.

: هؿ بـقه مـ صؾبف، أي: بـقه، وبـق بـقف، وبـق بـل بـقف. ومـفؿ مـ يؼقل -

 وهمٓء لؿ يؽـ مـفؿ مشرك.

َْصـَامَ ﴿ ْٕ  َأن كَّْعُبَد ا
َّ

إصـام: جؿع صـؿ، والصـؿ: ما ُطبد  ﴾َواْجـُْبـِل َوَبـِل

رً ومـ دون اهلل  ا، طؾك هقلة صقرة، سقاء صقرة بقجف أو بدون وجف، ما كان مصقَّ

ر وُطبد مـ دون اهلل ففق صـؿ.  صقٍّ

والقثـ: ما ُطبد مـ دون اهلل ولق لؿ يؽـ طؾك هقلة صقرة: مثؾ الؼرب، الؼرب 

 إذا ُطبد مـ دون اهلل ففق وثـ.

والشاهد مـ ذلؽ: أّن إبراهقؿ الخؾقؾ خؾقؾ اهلل كان يخاف مـ الشرك، فنذا 

أن  ،كان يخاف مـ الشرك فؿـ باب أولك كحـ -طؾقف السالم-إبراهقؿ  كان

 كخاف مـ الشرك.

َمـ يامـ البالء بعد ققل ": -رحؿف اهلل-ولذلؽ قال إبراهقؿ التقؿل 

َْصـَامَ ﴿إبراهقؿ:  ْٕ  َأن كَّْعُبَد ا
َّ

 ؟! ﴾َواْجـُْبـِل َوَبـِل
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اصل، خائًػا مـ ولذلؽ: الؿممـ الـاصح لـػسف دائًؿا يؽقن حذًرا مـ الؿع

الؿعاصل، ما يغرت بصالحف، وٓ يغرت بعؾؿف، بؾ يؽقن دائًؿا خائًػا مـ الؿعاصل: 

 مـ الشرك أبًدا ما دام حقًّا. ؽقن خائًػاورأس ذلؽ أن ي

 «أخَقف ما أخاف طؾقؽؿ الشرك إصغر»قال رحؿف اهلل: ]ويف الحديث: 

 [«فسئؾ طـف فؼال: الرياء

اهلل الؿستعان! هذا الحديث الذي رواه اإلمام أحؿد والطرباين والبقفؼل 

أخَقف ما »قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وحّسـ إسـاده إلباين، فقف أّن الـبل 

ديـ: ّٕن الخطاب لؾصحابة  «أخاف طؾقؽؿ  ،«الشرك إصغر»يا معاشر الؿقحِّ

 . «الرياء»فسئؾ طـف فؼال: 

إّن أخَقف ما أخاف طؾقؽؿ »قال:  - طؾقف وسؾؿصؾك اهلل-جاء أّن الـبل 

 -طزو جؾ-الرياء، يؼقل اهلل »قالقا: وما الشرك إصغر؟ قال:  «الشرك إصغر

ٕصحاب ذلؽ يقم الؼقامة إذا جازى الـاس: اذهبقا إلك الذيـ كـتؿ تراؤون يف 

رواه اإلمام أحؿد، وصححف  «الدكقا، فاكظروا هؾ تجدون طـدهؿ جزاء؟

 إلباين.

اه الـبل  -أيًضا-وهذا الشرك  الشرك الخػل:  :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-سؿَّ

أٓ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ٕكف يا إخقة يتسؾؾ إلك الؼؾقب تسؾاًل، فؼال الـبل 
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قالقا: بؾك يا رسقل  «أخربكؿ بؿا هق أخقف طؾقؽؿ طـدي مـ الؿسقح الدجال؟

 «الشرك الخػل، أن يؼقم الرجؾ فقزّيـ صالتف لَِؿا يرى مـ كظر الرجؾ» اهلل، قال:

 وحّسـف إلباين. ،والبقفؼل ،رواه ابـ ماجف

اه الـبل  : شرك السرائر: ٕكف يؼع يف الؼؾقب: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وسؿَّ

يا أيفا الـاس! إياكؿ وشرك »فؼال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؼد خرج الـبل 

يؼقم الرجؾ فقزّيـ صالتف »لقا: وما شرك السرائر يا رسقل اهلل؟ قال: قا «السرائر

 وحسـف إلباين. ،رواه ابـ خزيؿة ،«جاهًدا: لَِؿا يرى مـ كظر الـاس إلقف

 طـدكا هـا أمقر:

 هق الرياء؟هؾ إمر إول: الشرك إصغر 

كؼقل: ٓ، الشرك إصغر أطّؿ مـ الرياء. فِؿـ الشرك إصغر: الحؾػ بغقر 

 ومـ الشرك إصغر: الرياء.  التطقُّر.ومـ الشرك إصغر:  اهلل.

ر هـا الشرك إصغر يف  والرياء مـ أخبث أكقاع الشرك إصغر، ولذلؽ ُفسِّ

أخَقف ما يخافف  الحديث بلكف الرياء: ٕكف مـ أخبث أكقاع الشرك إصغر. فؽان

 طؾك إمة: الرياء.  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

فذلؽ البحر الذي ٓ ساحؾ لف: ": -رحؿف اهلل-ولذلؽ: يؼقل ابـ الؼقؿ 

 أي الرياء. :"وقّؾ أن يـجق مـف أحد
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 إذن: ما هق الشرك إصغر؟ ما معـاه؟

ل يف الـصقص شرًكا ولؿ يبؾغ حدّ   الشرك  الشرك إصغر: هق كؾ ما ُسؿِّ

يعـل مـ سؾؽف ٓبد يصؾ -إكرب، أو كان ذريعة مقصؾة إلك الشرك إكرب يؼقـًا 

 .أو غؾبة ضـ -إلك الشرك إكرب

صّقب: يؼقل لل قائؾ: كقػ كعرف أّن ما ُسؿل يف الـصقص شرًكا يؽقن 

 شرًكا أصغر دون الشرك إكبر؟ 

 ذكر العؾؿاء لفذا طالمات: 

أخقف ما »هذا الذي معـا  :أصغر: مثال ذلؽمـفا: الـص طؾك أكف شرك  -

 بلكف الرياء. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-، وفسره الـبل «أخاف طؾقؽؿ الشرك إصغر

ف: فقؼال: شرك: ففـا  - ًرا غقر معرَّ ومـفا كؿا قال العؾؿاء: أن يليت مـؽَّ

إّن »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يؽقن الؿراد بف الشرك إصغر: كؿا قال الـبل 

 . وسقليت الؽالم طـ هذا إن شاء اهلل.«الرقك والتؿائؿ والتقلة شرك

ومـفا: أن يظفر بالؼرائـ أّن الؿؼصقد مـ الشرك هـا هق الشرك إصغر:  -

بلهنا شرك وٓ يلمر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مثؾ أن تؼع واقعة فقصػفا الـبل 

يف مسللة ما يتعؾؼ  -هللإن شاء ا-فاطؾقفا بالدخقل يف اإلسالم مثاًل، كؿا سقلتقـا 

 بإكقاء.
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ومـفا: أن يظفر أّن الؿؼصقد أهنا مـ أخالق الؽػار: فال يؽقن ذلؽ شرًكا  -

 أكرب.

يف  -إن شاء اهلل-ومـفا: َفْفؿ الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ. وستلتقـا أمثؾة  -

 هذا الؽتاب.

 صّقب: الرياء كقػ ُيدَفع؟ ما دام أكف خػل كقػ يدفعف اإلكسان؟ 

ص مـف. وإن كان قال العؾؿاء: يدفع الؿسؾؿ الرياء إن كان ضاهًرا: بالتخؾُّ 

 خػقًّا ٓ يظفر لف: بآستعاذة باهلل مـف.

ر وهق يرائل الـاس: فقدفع هذا يؽبّ  ،يعـل اإلكسان قد يرى الرياء يف كػسف 

ص. وقد يؽقن خػقًّا فقتسؾؾ وٓ يشعر بف اإلكسان: فقؽقن بؿجاهدة كػسف والتخؾُّ 

يا أيفا »قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ّن الـبل فنلتخؾص مـف: بآستعاذة مـف: ا

فؼقؾ لف: وكقػ كتؼقف وهق  ،«فنكف أخػك مـ دبقب الـؿؾ :الـاس! اتؼقا هذا الشرك

ققلقا: الؾفؿ إّكا كعقذ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أخػك مـ دبقب الـؿؾ؟ فؼال 

وهذا الحديث رواه  ،«َؿا ٓ كعؾؿفبؽ أن كشِرك بؽ شقًئا كعؾؿف، وكستغػرك لِ 

 وصححف إلباين وغقره. ،اإلمام أحؿد

 إذن: كقػ يدفع الؿسؾؿ الرياء؟ 

 إن كان ضاهرا يجده ويعرفف: بالؿجاهدة والتخؾُّص. -
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أن يشرك باهلل شقًئا  -طز وجؾ-وإن كان خػقًّا: فبالدطاء. فقستعقذ باهلل  -

 وهق يعؾؿ ويستغػره لَِؿا ٓ يعؾؿ.

 ان ذلؽ كذلؽ: فؿا أثر الرياء طؾك إطؿال؟ إذا ك

الرياء الذي هق مـ الشرك إصغر وضابطف أن ٓ يغؾب طؾك طبادة 

وإكؿا يعرض، بؿعـك: أّن اإلكسان يعبد اهلل لؽـ يطرأ طؾقف أحقاًكا أكف  :اإلكسان

–يرائل الـاس: فُقظِفر العؿؾ الصالح أمام الـاس لُقؿَدح طؾك ذلؽ. أّما إذا كان 

غالًبا طؾك طبادة اإلكسان ففق ٓ يصؾل إٓ رياء وٓ يصقم إٓ رياء  -والعقاذ باهلل

وٓ يحج إٓ رياء وٓ يتصدق إٓ رياء: ففذا طابٌد لؾـاس لقس طابًدا هلل! هذه حال 

 والعقاذ باهلل.  ،الؿـافؼقـ

 إذن: الرياء الذي هق مـ الشرك إصغر ما أثره يف طؿؾ اإلكسان؟

 متصؾ.أن يؼع يف طؿؾ الرياء إّما  -

 وإّما أن يؼع يف طؿؾ يـػصؾ. -

، ما مثالف؟ أن يؼع يف الصالة، الصالة ٓ تتجزأ، فنن وقع يف طؿؾ يتصؾ

فنن وقع  قؿ.الصالة طؿؾ متصؾ مـ أولف إلك آخره: ُتػتتح بالتؽبقر وُتختتؿ بالتسؾ

 يف إصؾ فنّن العؿؾ ٓ يـعؼد أصاًل.
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فؾّؿا دخؾ الؿسجد فنذا بالشقخ يف  ،ددخؾ الؿسج -والعقاذ باهلل–إكسان 

فؽّبر وأضفر حسـ الصالة أمام الشقخ أو أمام  ،الؿسجد أو إمقر يف الؿسجد

مرائًقا لفذا إمقر طـد  ،كبَّر مظِفًرا حسـ صالتف ،إمقر أو أمام هذا الؿعظَّؿ

 هذا ما دخؾ يف الصالة، ما اكعؼدت الصالة. :التؽبقر

يف الصالة مرائًقا ثؿ أثـاء الصالة طافاه اهلل مـ هذا ماذا يصـع مـ دخؾ صقِّب: 

 الرياء؟

ن يبدأ الصالة مـ إول، ما يصؾح يا إخقة أن يستؿر: ّٕن الصالة أيجب  

الحؿد ﴿ :كّبر وهق مرائل وقرأ -أطقذ باهلل-ما اكعؼدت، فنذا دفع الرياء مثاًل 

وُيظِفر الخشقع والبؽاء، يرائل الشقخ، يرائل إمقر، يرائل الؿعظَّؿ، ثؿ  ﴾هلل

اهدكا الصراط ﴿جاءه ما كبفف وقال: أكت تؼقل  ﴾وٓ الضالقـ﴿بعدما قال: 

ستغػر اهلل. هؾ وأوأكت طؾك غقر صراٍط مستؼقؿ! فؼال: أطقذ باهلل  ﴾الؿستؼقؿ

ت. ما ذا يػعؾ؟ يبدأ مـ جديد يستؿر يف صالتف؟ إذا استؿر يف صالتف ما صحَّ

 اهلل أكرب. هلل:مخؾًصا 

فنّن العؿؾ لؿ  :إذن: إذا وقع الرياء يف طؿؾ متصؾ ووقع يف أصؾ العؿؾ

 يـعؼد أصاًل. 
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: يعـل كّبر مخؾًصا هلل، أّما إذا لؿ يؼع يف أصؾ العؿؾ ولؽـف صرأ أثـاء العؿؾ

، ﴾هلل رب العالؿقـالحؿد ﴿معف اثـان يصؾقان خؾػف، كبَّر مخؾًصا هلل وبدأ يؼرأ و

فنذا بف جؿٌع خؾػف: يؼقلقن: آمقـ، فجاءه الشقطان  ﴾وٓ الضالقـ﴿ولّؿا قال: 

 فبدأ يؼرأ وجاءه الرياء، طرض الرياء أثـاء العؿؾ؟

ت صالتف، وٓ يـؼص أجره: ٕكف إذا دفعف فؼد  هـا إن دفعف أثـاء الصالة صحَّ

خؾًصا ثؿ طرض لف الرياء ثؿ  ذكب لف. فَؿـ بدأ مكؿـ ٓتاب، والتائب مـ الذكب 

دفعف بؼصٍد وإرادة وسؾَّؿ مخؾًصا فصالتف صحقحة، وٓ يـؼص ذلؽ مـ أجره: 

 ٕكف تائب.

أّما إن طرض لف الرياء يف أثـاء العؿؾ، واستؿر إلك أن فرغ مـف، ما دفعف، 

 استسؾؿ لف، فالصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ: أّن طؿؾف باصؾ. 

بجقاره  فصػالجؿاطة، وكان مخؾًصا هلل،  إكسان يصؾك معيا إخقة يعـل 

أحٌد يريد أن يخطب ابـتف، فؾّؿا صػ بجقاره راءاه: حتك يرى أكف مـ طباد اهلل 

، السالم طؾقؽؿ الصالحقـ، واستؿر مرائًقا إلك أن قال: السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل

! بطؾت صالتف، ويجب طؾقف أن يليت هبذه الصالة: ٕكف ما أدى ورحؿة اهلل

 هذا العؿؾ الؿتصؾ.رض. الػ
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يبطؾ ما يصقبف  :، يـػصؾ بعضف طـ بعض: ففـاأّما إذا كان العؿؾ مـػصاًل 

 الرياء فؼط.

مثاًل إكسان طـده ألػ ريال يريد أن يتصدق هبا، وقسؿفا مائة مائة، فجاء إلك 

ـ فؼقر فلططاه الؿائة هلل، ثؿ جاء إلك الػؼقر الثاين فلططاه الؿائة وهق يؾتػت مَ 

لّؿا رأى الـاس يـظرون: أططاه الؿائة: لقؼقل الـاس: كريؿ! ثؿ ذهب إلك يراه؟ 

الثالث وأططاه ّٕن الـاس يـظرون إلقف وراءى الـاس، ثؿ طاد إلك اإلخالص 

 وأكؿؾ إلػ؟

ت مـف الثؿاكؿائة التل أخؾص فقفا، وٓ ُيؼبؾ مـف ما  يؼقل العؾؿاء: صحَّ

ق بف مـ الؿائتقـ هذه التل راءى فقفا: ّٕن اهلل ٓ يؼبؾفا مـف.   تصدَّ

صقب: لق فرضـا أّن هذا يف الزكاة، طؾقف زكاة الػطر مًثال، طشرة آصع يف بقتف، 

هلل، يف الصاع الرابع أخرجف فلخرج صاًطا هلل، وأخرج صاًطا هلل، وأخرج صاًطا 

 رياًء، ثؿ أكؿؾ مخؾًصا؟ يبؼك طؾقف صاع يجب طؾقف أن يخرجف: ٕكف ما صحَّ مـف.

طؿؾ مخؾًصا هلل، مخؾًصا هلل تؿاًما، بعد ما  ؟صقِّب: إذا وقع الرياء بعد العؿؾ

طؿؾ وفرغ ولق بعد ساطة أو ساطتقـ أو يقم سّؿع بعؿؾف؟ صؾك هلل يف الؾقؾ 

لؽـ لّؿا التؼك بلحد أصدقائف جاء الشقطان وضحؽ طؾقف  ،ع هللمخؾص هلل وخش

قال: البارح صؾقت صالة ما شاء اهلل،  -لقس مـ باب التشجقع وكحق ذلؽ–
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خشعت فقفا خشقًطا طجقًبا! وهق يريد أن يسّؿع، ٓ يريد أن يشجع وٓ يريد أن 

ع لُقؿدح؟ ففذ ه، ٓ، بؾ يريد أن يسؿِّ ا ٓ يبطؾ طؿؾف: يخرب والده مثاًل بؿا يسرُّ

فقؽقن آثًؿا بالتسؿقع، وإن كان  ،«فؿـ سّؿع سّؿع اهلل بف»لؽـف يلثؿ بالتسؿقع: 

 البطالن ٓ يؾحؼ العؿؾ ٕكف تؿ صحقًحا. هذا التحؼقؼ مـ كالم أهؾ العؾؿ.

صقِّب: لق ُمدح اإلكسان طؾك العؿؾ بدون قصد مـف؟ يعـل لؿ ُيرِد أن ُيؿَدح 

 لؽـ مدحف الـاس؟

ره، وهذا مـ طاجؾ بشرى الؿممـ: أن ُيثـل الـاس طؾك اإلكسان، هذا ٓ يض

 هذا مـ طاجؾ بشرى الؿممـ.

إذا كان ذلؽ كذلؽ: فنّكا كعرف لؿاذا أورد الشقخ هذا الحديث هـا يف هذا 

 الباب، وذلؽ:

: ًٓ خافف طؾك إمة خقًفا شديًدا، وإذا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ّٕن الـبل  أو

 طؾقـا أٓ كخاف كحـ مـف؟!  - طؾقف وسؾؿصؾك اهلل-خافف الـبل 

سّؿاه شرًكا، والؿممـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: أّن الـبل وإمر الثاين

 يخاف مـ الشرك.

إّن اهلل ٓ يغػر أن ُيشَرك ﴿أكف ُيحتَؿؾ أن يدخؾ يف ققل اهلل:  وإمر الثالث:

وما دام أكف محتِؿؾ فالؿممـ يخاف أن  -كؿا قؾـا طؾك ققلٍ -ٕكف شرك : ﴾بف
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يػعؾ فعاًل فال ُيغَػر لف والعقاذ باهلل. إذن هذا يدل طؾك الخقف مـ الشرك وطؾك 

 أّن الؿممـ يخاف مـ الشرك. 

ما تبؼك  -إن شاء اهلل طز وجؾ-ولعؾـا كؼػ طـد هذا الؿقصـ، وكؽؿؾ غًدا 

 اكـا. واهلل أطؾؿ.مـ هذا الباب. وكجقب طـ شلٍء مـ أسئؾة إخق
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 الدرس الثامن: تابع شرح باب الخوف من الشرك

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

ٓ زلـا يا معاشر الؿقحديـ يامـ تحبقن التقحقد وإذا سؿعتؿ التقحقد فرحتؿ 

 بف، ٓزلـا يف باب الخقف مـ الشرك، وقد تؼدم معـا بقان الؿراد هبذا الباب.

يف هذا الباب أدلة طظقؿة تجعؾ  -جؾرحؿف اهلل طز و-وقد ذكر الشقخ 

 .الؿممـ يخاف مـ الشرك خقفا طظقًؿا

لَِؽ ﴿: -طز وجؾ-مـفا ققل اهلل  - َٓ َيْغِػُر َأن ُيْشَرَك بِِف َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذٰ إِنَّ اهلَل 

فنذا َطؾَِؿ الؿممـ أّن اهلل الرحقؿ ٓ َيغػر لؿـ ُيشِرك بف وٓ َيغػر  .﴾لَِؿـ َيَشاءُ 

 اإلشراك بف فنكف يخاف مـ الشرك خقًفا طظقًؿا.

طؾقف -فنبراهقؿ  .ومـفا: أّن أولقاء اهلل يخافقن مـ الشرك خقًفا طظقًؿا

 َواْجـُْبـِل َوبَ ﴿ :ومـ دطائف ،خؾقؾ الرحؿـ كان يدطق وُيؾح يف الدطاء -السالم
َّ

ـِل

َْصـَامَ  ْٕ [، فؽان يسلل اهلل أن يجعؾف بعقًدا وبـقف طـ 35]سقرة إبراهقؿ:﴾َأن كَّْعُبَد ا

وهذا يدل طؾك أّن الؿقحد الخائػ مـ اهلل يخاف مـ الشرك،  ،طبادة إصـام

طز -ولق كان مقحًدا ولق كان غقر مشِرك فنكف يخاف مـ الشرك، ويسلل اهلل 

 بتف طؾك التقحقد إلك أن يؾؼك اهلل سبحاكف وتعالك.أن يجـبف الشرك وأن يث  -وجؾ
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إّن أخَقف ما أخاف طؾقؽؿ:  »قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ومـفا: أّن الـبل 

. «الرياء»، قالقا: وما الشرك إصغر يا رسقل اهلل؟ قال: «الشرك إصغر

كان يخاف طؾك أمتف خقًفا شديًدا مـ الشرك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فالرسقل 

 ٕصغر الذي هق الرياء.ا

إذا طؾؿَت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وأكت أيفا الؿممـ يامـ تحب رسقل اهلل 

 :كان يخاف طؾقؽ الشرك إصغر خقًفا شديًدا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أّن الـبل 

فنكؽ تخاف مـ الشرك إصغر خقًفا شديًدا، ومـ باب أولك أن تخاف مـ 

 الشرك إكرب خقًفا طظقًؿا. 

م شرح هذه إدلة شرًحا تػصقؾقًّا. وكؽؿؾ الققم  إن شاء اهلل  طز -وقد تؼدَّ

 -وفؼف اهلل -ما أورده الشقخ مـ أدلٍة يف هذا الباب. فقتػضؾ الشقخ خؾقؾ  -وجؾ

 يؼرأ لـا.

يف  -رحؿف اهلل تعالك-يؼقل اإلمام الشقخ العالمة محؿد بـ طبدالقهاب 

كتابف كتاب التقحقد، يف باب: الخقف مـ الشرك: ]وطـ ابـ مسعقد أّن رسقل 

ا دخؾ الـار»اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  رواه  «َمـ مات وهق يدطق هلل كدًّ

 البخاري[
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كعؿ: هذا الحديث العظقؿ الذي رواه البخاري يف الصحقح فقف كذارة وفقة 

 ذارة ّٕن الباب يف الخقف مـ الشرك.بشارة. وقد ذكر الشقخ  ما يتعؾؼ بالـِّ 

قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أّن رسقل اهلل  -رضل اهلل طـف-فعـ ابـ مسعقد 

ا ويدطق مع اهلل أحًدا ثؿ  :«َمـ مات» وهذا ُيخِرُج َمـ تاب، فَؿـ كان يدطق هلل كدًّ

 ،ويبّدل سقئاتف حسـات ،ويؼبؾف ،تاب إلك اهلل تقبة كصقًحا فنّن اهلل يػرح بتقبتف

 وٓ يدخؾ يف هذا القطقد الشديد. 

ا» هناكا طـ  -طز وجؾ-الدطاء هق العبادة، واهلل  «َمـ مات وهق يدطق هلل كدًّ

 َأَحًدا﴿طبادة غقره: فؼال سبحاكف: 
ِ
ِف َفاَل َتْدُطقا َمَع اهلل ]سقرة ﴾َوَأنَّ اْلَؿَساِجَد لِؾَّ

سبحاكف -ـ مخاَصبقن هبذه أية: ربؽؿ [، فلكتؿ يا معاشر الؿممـق28الجـ: 

فالعبادة هلل: ّٕن الؿساجد أماكـ لؾعبادة،  :﴾َوَأنَّ اْلَؿَساِجَد لِؾَّفِ ﴿يؼقل:  -وتعالك

 َأَحًدا﴿يـفاكا،  -طز وجؾ-فاهلل  ﴾َفاَل َتْدُطقا﴿
ِ
هـا كؽرة يف  "أحًدا"، و﴾َمَع اهلل

وإكبقاء، وإولقاء، الؿالئؽة،  :فتعؿ كؾ أحد مـ دون اهلل :سقاق الـػل

، وأصعُت  والصالحقن، فؿاذا يؼقل الؿممـ إذا سؿع هذه أية؟ يؼقل: سؿعُت 

فال يدطق مع اهلل أحًدا، وٓ يؼقل: إّن شققخل يؼقلقن، أو إّن آبائل يػعؾقن، كقػ 

 ٓ يسؿع ققل اهلل  سبحاكف وتعالك؟!

رها، أو دطاء فالدطاء هق العبادة، سقاء كان دطاء العبادة مِـ صالٍة وغق

 كلن يؼقل العبد: الؾفؿ ارزقـل، الؾفؿ أكرمـل: وكحق ذلؽ. :الؿسللة
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ففذا لقس دطاء شرًطا: هذا يسؿك  :وأّما سمال الـاس إحقاء ما يستطقعقكف

، وٓ ُيسؿك دطاء شرًطا، وإن ُسؿل دطاء مـ جفة الؾغة،  ًٓ مسللة، وُيسؿك سما

 أّما مـ جفة الشرع فال ُيسؿك دطاء.

اَمـ » ا: أي مِْثاًل  «مات وهق يدطق هلل كدًّ وهذا يدل يا أخقة طؾك أّن َمـ دطا  .كدًّ

ا هلل، وجعؾف مِْثاًل هلل سبحاكف وتعالك، وهذا أطظؿ الظؾؿ،  دون اهلل فؼد جعؾف كدًّ

  .وأخطر أثام

لقس كؿثؾف شلء، وكقػ يؽقن هلل مِثؾ واهلل هق الغـل بذاتف،  -طز وجؾ-اهلل 

إلك اهلل بذواهتا؟! ما مِـ مخؾقق إٓ وهق فؼقر إلك اهلل، واهلل  والؿخؾققات فؼقرة

 .هق الغـل بذاتف -سبحاكف-

ا ومِْثاًل واهلل هق الذي خؾؼف، وهق الذي رزقف، وهق  كقػ يجعؾ العبد هلل كدًّ

واهلل ما شاَرك اهلَل أحٌد يف  ؟!مـػرد هبذا -سبحاكف–الذي رباه بالـعؿ، وهق 

حد يف رزقؽ، وٓ شارك اهلَل أحٌد يف الـعؿ، الؿـِعؿ طؾقؽ خؾؼؽ، وٓ شاَرك اهلَل أ

 هق اهلل.

واهلل لق اجتؿع الخؾؼ كؾفؿ طؾك أن يرزققك كعؿة الـظر ساطة واحدة ما 

 استطاطقا، وإكؿا الذي ُيـِعؿ هق اهلل.
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فالبد أن يؽقن  :ؿ والؿربل بالـعؿ هق اهلل لقس لف كدٌّ يف هذاوإذا كان الؿـعِ 

ا فؼد ضؾؿ أطظؿ الظؾؿالؿعبقد هق اهلل   .لقس لف كدٌّ يف هذا، وَمـ جعؾ هلل كدًّ

ِذي َخَؾَؼُؽْؿ ﴿قال:  -طز وجؾ-ولذلؽ اهلل  َفا الـَّاُس اْطُبُدوا َربَُّؽُؿ الَّ َيا َأيُّ

ُؽْؿ َتتَُّؼقنَ  ـَ مِـ َقْبؾُِؽْؿ َلَعؾَّ ِذي [ هذا أول أمر يف الؼرآن، 12]سقرة البؼرة: ﴾َوالَّ

َفا الـَّاُس اْطُبُدوا﴿ :بفأول أمر أمركا اهلل  دوا  ،﴾َيا َأيُّ كؿا تؼدم -اطبدوا: يعـل وحِّ

والرب: هق الذي رّباكا بالـعؿ: ففق الؿستحؼ لؾعبادة،  ﴾اْطُبُدوا َربَُّؽؿُ ﴿،-معـا

ِذي َخَؾَؼُؽؿْ ﴿ ـَ مِـ َقْبؾُِؽؿ﴿ ،وأكتؿ تعؾؿقن ذلؽ﴾الَّ ِذي وأكتؿ تعؾؿقن ذلؽ، ﴾َوالَّ

ُؽْؿ َتتَُّؼقنَ ﴿ ِذي ﴿أن تتؼقه بالتقحقد.  :فخؾؼؽؿ لحؽؿة طظقؿة وهل ﴾َلَعؾَّ الَّ

َؿاَء بِـَاءً ﴿ ،هؾ شاركف أحد؟ ٓ واهلل ﴾َجَعَؾ َلُؽُؿ إَْرَض فَِراًشا هؾ  ﴾َوالسَّ

ـَ الثََّؿَراِت ِرْزًقا َلُؽؿْ ﴿ ،شاركف أحد؟ ٓ واهلل
َؿاِء َماًء َفَلْخَرَج بِِف مِ ـَ السَّ

 ﴾َوَأْكَزَل مِ

ِف َأكَداًدا ﴿ واهلل: هؾ شاركف أحد؟ ٓ وهذا أّول هنل يف الؼرآن.  ﴾َفال َتْجَعُؾقا لِؾَّ

ِف َأكَداًدا َوَأْكُتْؿ َتْعَؾُؿقنَ ﴿ كقػ يستؼقؿ أن تجعؾقا هلل أكداًدا وأكتؿ  ﴾َفال َتْجَعُؾقا لِؾَّ

 تعؾؿقن أّن اهلل هق الذي خؾؼؽؿ وهق الذي رزقؽؿ سبحاكف وتعالك؟!

ا، ولذلؽ لّؿا ُسئؾ الـبل إذن: أطظؿ الظؾؿ وأكرب أث -ام أن تجعؾ هلل كدًّ

ا وهق خؾؼؽ»: أيُّ الذكب أطظؿ؟ قال: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  «أن تجعؾ هلل كدًّ

ا: أي أن تجعؾ هلل مِثاًل فتدطقه  متػؼ طؾقف. قال: أطظؿ الذكقب أن تجعؾ هلل كدًّ

ا فؼقًرا ضعقًػا؟!   وهق خؾؼؽ سبحاكف وتعالك: فؽقػ تجعؾ لف كدًّ
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دطاة التقحقد هؿ أطظؿ البشر:  -طؾقفؿ السالم-ان اهلل يا إخقة! إكبقاء سبح

ا وٓ كػًعا.  ومع ذلؽ ٓ يؿؾؽقن ٕكػسفؿ ضرًّ

سقدكا وسقد الخؾؼ وسقد ولد آدم أجؿعقـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

ومع ذلؽ ُكِسرت رباطقتف صؾك اهلل طؾقف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وأفضؾ الخؾؼ 

وسؾؿ، وُأدمِل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ما دفع طـ كػسف مع شجاطتف! مات ابـف 

إبراهقؿ بقـ يديف وكػسف تؼعؼع ما استطاع أن يػعؾ لف شقًئا! لؿاذا؟ لـعؾؿ أّن 

 .الخؾؼ كؾفؿ مػتؼرون إلك اهلل

 لػؼقر بذاتف. وتسلل ا ،ـ الظؾؿ العظقؿ أن ترتك الغـل بذاتففؿِ 

ما قال هذا أحد مـ الـاس بؾ الذي قالف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿولذلؽ: الـبل 

أن تجعؾ »لّؿا ُسئؾ: أيُّ الذكب أطظؿ؟ قال:  -رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ا وهق خؾؼؽ ، وبّقـ يف آخر الحديث العؾة يف كقكف أطظؿ الذكقب: وهق: «هلل كدًّ

ا ومثقاًل ومِثاًل تدطقه مـ دون اهلل؟! أّن اهلل الذي خؾؼؽ فؽقػ تجعؾ  هلل كدًّ

ا يدخؾ الـار وٓبد:  وٓشؽ أّن الؿسؾؿ إذا طؾؿ أّن َمـ مات وهق يدطق هلل كدًّ

 ٓ شؽ أكف سقخاف خقًفا شديًدا مـ الشرك، ويحذر الشرك دائًؿا.
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وقد استدل بعض أهؾ العؾؿ هبذا الحديث طؾك طذاب الؼرب: قالقا: ّٕن الـبل 

لؿ يجعؾ بقـ هذا الرجؾ وبقـ دخقل الـار إٓ الؿقت:   -هلل طؾقف وسؾؿصؾك ا-

 فقدل هذا طؾك طذاب الؼرب.

ا »ففل: أّن  :وأّما البشارة يف حديث ابـ مسعقد َمـ مات وهق ٓ يدطق هلل كدًّ

ا ابتداء وإّما اكتفاء بعد «دخؾ الجـة ًدا فالبد أن يدخؾ الجـة، إمَّ ، فؿـ مات مقحِّ

طز -لف مـ إطؿال ما يستحؼ بف دخقل الـار ولؿ يعُػ اهلل  تؿحقصف إن كان

 طـف. -وجؾ

قال:  -رضل اهلل طـف-وهذه الجؿؾة إخقرة جاءت مـ ققل ابـ مسعقد 

ا دخؾ الجـة(، و جاءت مرفقطة إلك  وقؾُت أكا: )َمـ مات وهق ٓ يدطق هلل كدًّ

 الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

ًٓ استـباًصا  -رضل اهلل طـف-أحسـ ما ققؾ يف هذا: أّن ابـ مسعقد  قالفا أو

 واجتفاًدا، ثؿ سؿعفا مـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

ا دخؾ الـار: ٕكف مشرك والؿشرك قد حّرم اهلل  إذن: َمـ مات وهق يدطق هلل كدًّ

 طؾقف الجـة، وأوجب لف الـار، وما لؾظالؿقـ مـ أكصار.
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-أّن رسقل اهلل  -رضل اهلل طـف-ف اهلل تعالك: ]ولؿسؾؿ طـ جابر قال رحؿ

َمـ لؼل اهلل ٓ ُيشرك بف شقًئا دخؾ الجـة، وَمـ لؼقف »قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 [«يشرك بف شقًئا دخؾ الـار

صؾك اهلل طؾقف -أّن الـبل  -رضل اهلل طـف-هذا الحديث الصحقح طـ جابر 

لؼل اهلل ٓ »، "الؿقافاة"وهذا الذي يسؿقفا العؾؿاء بـ :«َمـ لؼل اهلل»قال:  -وسؾؿ

ديـ.  «ُيشرك بف شقًئا  : «دخؾ الجـة»فؽان مـ الؿقحِّ

 إّما أن يدخؾفا ابتداء بغقر حساب وٓ طذاب. -

 وإّما أن يدخؾفا ابتداء بعد العرض. -

 وإّما أن يدخؾفا اكتفاء بعد العذاب. -

الذي يؿقت مقحًدا: إّما أن يدخؾ الجـة ابتداء بغقر حساب وٓ طذاب: 

مت معـا.   وهذه الؿرتبة قد تؼدَّ

 وإّما أن يدخؾ الجـة ابتداء أيًضا لؽـ يسبؼ ذلؽ حساب: وهق العرض.

ب قبؾ ذلؽ ثؿ يدخؾ الجـة.  وإّما أن يدخؾ الجـة اكتفاء ٕكف ُيعذَّ

أّما إن كان يشرك بف الشرك إكرب فنكف  «وَمـ لؼقف يشرك بف شقًئا دخؾ الـار»

والعقاذ ا، وٓ ُيػتَّر طـف العذاب أبدً  ،يدخؾ الـار دخقل خؾقد، ٓ يخرج مـفا أبًدا

ب بالحّر والزمفرير، باهلل  وٓ يؿقت أبًدا. ،ُيعذَّ
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فنكف  :كالرياء والطقرة والحؾػ بغقر اهللـ كان يشرك باهلل الشرك إصغر: ومَ 

 .لؽـف ٓ يخؾَّد فقفا :يستحؼ دخقل الـار

إّما بسبب الؿقازكة: فتقجد أطؿالف الصالحة وأطؿالف  :وقد ٓ يدخؾ الـار

السقئة فرتجح أطؿالف الصالحة فقدخؾ الجـة، وإّما ٓ يدخؾ الـار لعػق اهلل 

فنّن الراجح طـدكا أّن الشرك إصغر مـ  -طؾك الراجح كؿا تؼدم-ومغػرتف 

قب التل تؼع تحت الؿشقئة: إن شاء اهلل أخذ العبد هبا وآخذه هبا، وإن شاء الذك

 طػا طـف وغػر لف. 

إذا طؾؿ الؿسؾؿ أّن َمـ لؼل اهلل ُيشرك بف شقًئا دخؾ الـار فنكف يخاف مـ كؾ 

الشرك، ويحذر الشرك كؾف، ويعقش طؿره متقؼًظا: لؿاذا؟ ٕكف يعؾؿ أكف يف حرب 

يص طؾك أن ُيؾؼقف يف الـار، وأطظؿ حرصف طؾك أن مع الشقطان، والشقطان حر

يخؾِّده يف الـار بالشرك إكرب، فنن لؿ يستطع حرص طؾك أن ُيدِخؾف الـار 

 بالؿعاصل.

وأّن الشقطان يجري مـ ابـ آدم  ،إذن: الؿسؾؿ يعؾؿ أكف يف حرب مع الشقطان

ور فال يغػؾ أبًدا، كقػ يغػؾ الؿؼاتِؾ طـ سالحف وطدوه يد :مجرى الدم

ك يجري مـؽ مجرى الدم، وهق ساٍع مع  بسالحف لقؾ هنار؟! الشقطان طدوُّ

جـقده لقؾ هنار ٕن يـال مـؽ بغػؾة، فؽقػ تغػؾ؟! الؿممـ دائًؿا يخاف مـ 

 الشرك .
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ولذلؽ: مـ شلن الؿممـ أكف يسلل اهلل دائًؿا أن يثبتف طؾك التقحقد، ويستعقذ 

 لشرك: ٕكف يخاف مـ الشرك.باهلل مـ الشرك، ويسلل اهلل أن يجـِّبف ا

 قال رحؿف اهلل تعالك: ]فقف مسائؾ. إولك: الخقف مـ الشرك[

كعؿ: مـ صػات الؿقحديـ أهنؿ يخافقن مـ الشرك، مـ صػات أولقاء اهلل 

 الصالحقـ أهنؿ يخافقن مـ الشرك.

 قال: ]الثاكقة: أّن الرياء مـ الشرك[

أخقف ما »قال:  -طؾقف وسؾؿ صؾك اهلل-كعؿ: الرياء مـ الشرك: ّٕن الـبل 

 ثؿ فسره بالرياء. «أخاف طؾقؽؿ الشرك إصغر

 ]الثالثة: أكف مـ الشرك إصغر [

د  ـّ العؾؿاء يؼقلقن: رياء الؿـافؼ شرك أكرب، ورياء الؿقحِّ لَِؿا سؿعـا، لؽ

د اهلل وَطَبَد اهلل ووقع يف الرياء أحقاًكا هذا الرياء شرك  :شرك أصغر. يعـل َمـ وحَّ

 فرياؤه شرك أكرب: ٕكف ٓ يعبد اهلل أبًدا. -والعقاذ باهلل-أصغر. أّما الؿـافؼ 

: َمـ كان ٓ يصؾل "َمـ َغَؾَب الرياء طؾقف ففق مـافؼ"ولذلؽ: يؼقل العؾؿاء: 

إٓ رياء، وٓ يصقم إٓ رياء، وٓ يحج إٓ رياء، وٓ يزكل إٓ رياء، وٓ يدطق إٓ 

 .-والعقاذ باهلل-ـافؼ رياء، هذا م
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د ففق طابد هلل لؽـ قد يضعػ أحقاًكا فقؼع يف الرياء: ففذا الرياء  :أّما الؿقحِّ

 شرك أصغر.

 قال رحؿف اهلل: ]الرابعة: أكف أخَقُف ما ُيخاف مـف طؾك الصالحقـ[

ديـ: الرياء: لؿاذا؟ ّٕن الرياء خػل يا  كعؿ: أخَقف ما ُيخاف طؾك الؿقحِّ

مِـ شفقة العبد أكف يحب أن ُيؿَدح،  !قة العبد. سبحان اهللإخقة، ويقافؼ شف

يحب أن يؿدحف الـاس، فنذا جاء هذا الرياء وتسؾؾ خػقًّا إلك الؼؾب وافؼ 

ٕكف خػل،  :الشفقة فؼد يؼع اإلكسان، ففق أخَقف ما ُيخاف مـف طؾك الصالحقـ

 ؼد يضعػ اإلكسان.ف :يدّب دبقًبا ، ويتسؾؾ تسؾُّاًل، ويقافؼ الشفقة التل يف الـػس

 قال رحؿف اهلل: ]الخامسة: ُقْرُب الجـة و الـار[

َمـ مات »قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كعؿ: قرب الجـة و الـار: ّٕن الـبل 

ا فؾؿ يجعؾ بقـف وبقـ دخقلف الـار إٓ الؿقت،  «دخؾ الـار :وهق يدطق هلل كدًّ

وَمـ »قال:  -طؾقف وسؾؿصؾك اهلل -والؿقت قريب وما بعده قريب. وّٕن الـبل 

ا فؾؿ يجعؾ بقـف وبقـ الجـة سقى  :«دخؾ الجـة :مات وهق ٓ يدطق هلل كدًّ

 الؿقت.

اَطُة ﴿وٓشؽ يا إخقة أّن ما أمام العبد قريب، فالساطة قريبة اْقَتَرَبِت السَّ

اْقَتَرَب لِؾـَّاِس ﴿ [، والحساب قريب2]سقرة الؼؿر:﴾َواْكَشؼَّ اْلَؼَؿرُ 
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[، فالحساب قريب، والجـة قريبة، والـار قريبة: لقس 2]سقرة إكبقاء:﴾ِحَساُبُفؿْ 

بقـ العبد وبقـ ذلؽ إٓ أن يؿقت، وَمـ مات قامت ققامتف. فالجـة قريبة والـار 

 وكعقذ باهلل مـ الـار. ،قريبة. كسلل اهلل الجـة

 قال رحؿف اهلل: ]السادسة: الجؿع بقـفؿا يف حديث واحد[

ويف حديث  -وإن كان الشقخ لؿ يذكر الجاكب الثاين-يف حديث ابـ مسعقد 

 جابر رضل اهلل طـفؿا.

 قال السابعة: ]أّن َمـ لؼقف يشرك بف شقًئا دخؾ الـار ولق كان مـ َأْطَبد الـاس[

ولق كان مـ أطبد الـاس،  :كعؿ: َمـ لؼل اهلل يشرك بف شقًئا دخؾ الـار وٓبد

ًٓ صالحة يف الظاه ر كثقرة لؽـ مادام أكف مشرك فنّن اهلل يعـل لق كان يعؿؾ أطؿا

، ٓ يؼبؾ مـفا شقًئا: بؾ هل مردودة طؾك صاحبفا، وهق خالد مخؾَّد يف الـار

 والعقاذ باهلل، وهذا ضاهر ٕكف لؿ يلِت بالشرط: وهق: التقحقد.

قال رحؿف اهلل: ]الثامـة: الؿسللة العظقؿة: سمال الخؾقؾ لف ولبـقف وقاية طبادة 

 إصـام[

: الؿسللة العظقؿة وهل أّن مـ صػات طباد اهلل، مـ صػات الؿقحديـ، كعؿ

لفؿ  -طز وجؾ-أهنؿ يسللقن اهلل  :مـ صػات إكبقاء، مـ صػات إولقاء
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 -طؾقف السالم-وإذا كان هذا مـ جاكب الخؾقؾ  ولذريتفؿ أن يجـبفؿ إصـام.

 فؿـ باب أولك َمـ كان دوكف مِـ أمثالـا.

ـَ ﴿تاسعة: اطتباره بحال إكثر: لؼقلف: قال رحؿف اهلل: ]ال َـّ َأْضَؾْؾ ُف َربِّ إِكَّ

ـَ الـَّاسِ   [.﴾َكثِقًرا مِّ

َـّ ﴿سمالف بؼقلف:  -طؾقف السالم-كعؿ: طؾَّؾ ابراهقؿ  أي إصـام  ﴾َربِّ إِكَُّف

ـَ الـَّاسِ ﴿ ـَ َكثِقًرا مِّ  ، والحؼقؼة أّن الذي أضؾفؿ هق الشقطان.﴾َأْضَؾْؾ

: والذي يف أية "اطتباره بحال إكثر"صقب: اِلَحظ هـا أّن الشقخ قال: 

ـَ َكثِقًرا﴿ كؿا يؼقل العؾؿاء! فِؿـ أيـ أخذ الشقخ  "إكثر"غقر  "كثقر"و ﴾َأْضَؾْؾ

 أكف اطترب بحال إكثر؟

الجقاب: أّن كثقًرا تحتؿؾ أن تؽقن بؿعـك إكثر، وأن تؽقن بؿعـك الؽثقر، 

َوَما َأْكَثُر الـَّاِس َوَلْق ﴿ :لة إخرى طؾك أّن إكثر هؿ الضالقنفؾّؿا دلت إد

ـَ  َطؾِؿ الشقخ بإدلة إخرى أّن  :[203]سقرة يقسػ: ﴾َحَرْصَت بُِؿْممِـِق

راح مِـ أّن الشقخ "أكثر"هـا:  "بؽثقر"الؿراد  ، فاكدفع ما استشؽؾف بعض الشُّ

رت  "كثقر"، فنّن "كثقر"أية مع أّن الذي يف  "اطتباره بحال إكثر"قال:  ُفسِّ

 ."إكثر"بإدلة إخرى أهنا 

 قال رحؿف اهلل: ]العاشرة: فقف تػسقر ٓ إلف إٓ اهلل كؿا ذكره البخارّي[
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كعؿ: وأّن ٓ إلف إٓ اهلل لقست كطًؼا بالؾسان فؼط: بؾ بالعؿؾ بالتقحقد 

 إلف إٓ اهلل. وأّما ما والسالمة مـ الشرك، هذا مؼتضك ٓ إلف إٓ اهلل  ومعـك ٓ

ر لل أن أراجعف.  ذكره البخاري فؾؿ يتقسَّ

 قال رحؿف اهلل: ]الحادية طشر: فضقؾة َمـ َسِؾَؿ مـ الشرك[

 كعؿ: ّٕن َمـ لؼل اهلل ٓ يشرك بف شقًئا دخؾ الجـة: ففذا يدل طؾك فضقؾتف.
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 هللا إال إله ال أن شهادة إلى الدعاء تابع الدرس الثامن: شرح باب

 قال  رحؿف اهلل تعالك: ]باب الدطاء إلك شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل[

هذا الباب يا إخقة كؿا قؾـا سابًؼا يف كؾقات التقحقد الؿتعؾؼة بؿا يـبغل طؾك 

 يـبغل طؾك الؿممـ: -كؿا قؾـا-الؿممـ تجاه التقحقد، حقث 

 أن يحب التقحقد. -

 وأن يحب أهؾ التقحقد. -

 التػصقؾ. وأن يتعؾؿ التقحقد طؾك سبقؾ -

 وأن يعؿؾ بالتقحقد. -

 وأن يربأ مـ الشرك وأهؾف.  -

وهذه يا إخقة يؼتضقفا ما ذكره الشقخ يف باب فضؾ التقحقد وما يؽػر مـ 

 ـ حؼؼ التقحقد دخؾ الجـة بغقر حساب. الذكقب، وباب مَ 

كؿا يـبغل لؾؿممـ تجاه التقحقد: أن يخاف مـ الشرك بلكقاطف. وهذه  -

 .مـ الشركتؼدمت يف باب الخقف 

كؿا يـبغل لؾؿممـ تجاه التقحقد: أن يدطق إلقف، وأن ُتبـك كؾ دطقة طؾقف:  -

 وهذا هق ما يف هذا الباب.
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د إذا طرف أهؿقة التقحقد، وأكف حؼ اهلل، وأكف سبقؾ طزة إمة،  ّٕن الؿقحِّ

م مـ فضؾف: ٓبد أن يسعك يف كشره،  وأّن طؿارة إرض تؽقن بف، وَطؾِؿ ما تؼدَّ

د أن يـؼؾف إلك غقره مـ الـاس بحسب طؾؿف وجفده، وٓ يـجق اإلكسان مـ وٓب

ـَ آَمـُقا َوَطِؿُؾقا ﴿الخسران إٓ هبذا:  ِذي َّٓ الَّ َواْلَعْصِر * إِنَّ اإِلكَساَن َلِػل ُخْسٍر * إِ

ْبرِ  الَِحاِت َوَتَقاَصْقا بِاْلَحؼِّ َوَتَقاَصْقا بِالصَّ كَساَن َلِػل َواْلَعْصِر * إِنَّ اإلِ ﴿. ﴾الصَّ

ـَ آَمـُقا﴿إّن جـس اإلكسان لػل خسر إٓ مـ استثـاه اهلل  ﴾ُخْسرٍ  ِذي َّٓ الَّ أْي:  ﴾إِ

دوا،  الَِحاِت ﴿وحَّ  ﴾َوَتَقاَصْقا بِاْلَحؼِّ ﴿فؼامقا بحؼ التقحقد،  ﴾َوَطِؿُؾقا الصَّ

ْبرِ ﴿فدطقا إلك الحؼ   .﴾َوَتَقاَصْقا بِالصَّ

يـبغل لؾؿممـ تجاه التقحقد: ومـ ذلؽ: إذن: ٓزال الشقخ يبقِّـ لـا ما  

 الدطاء إلك شفادة أٓ إلف إٓ اهلل.

قال: )باب الدطاء( الدطاء يا إخقة يف أصؾ الؾغة: هق أن تستؿقؾ غقرك إلك 

هذا أصؾ الدطاء يف لغة العرب كؿا يف معجؿ  ،شلء بالصقت والؽالم

 الؿؼايقس.

والدطقة فقفا الؿعـك الؾغقي وهق: أكؽ  الدطقة. والؿراد بالدطاء هـا:

ؼ الؿؼصقد مـ غقر الؽالم  :تستؿقؾ الـاس إلك ما تدطق إلقف بالؽالم وما يحؼِّ

 كالؼدوة مثاًل.
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الدطاء إلك شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل( أطظؿ كؾؿة وأطظؿ كـز هق أن  :)باب

ًقا هبا،  كاصًؼا هبا، طاماًل هبا تؿؾؽ شفادة ٓ إلف إٓ اهلل مؾًؽا حؼقؼقًّا: فتؽقن مصدِّ

مِـ يؼقـ، وبعد ذلؽ ُتػقض طؾك غقرك: فتدطق غقرك إلك شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل. 

تدطق َمـ لؿ ُيسؾِؿ أصاًل إلك اإلسالم، وتدطق مـ اكتسب إلك اإلسالم فققع يف 

الشرك إكرب وهق يعؾؿ أو ٓ يعؾؿ: كبعض الؿسؾؿقـ الؿـتسبقـ إلك اإلسالم 

ؾؼبقر ويذبحقن لؾؼبقر ويدطقن غقر اهلل. وتدطق الؿقحديـ إلك الذيـ يـذرون ل

 الثبات طؾك شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل.

ُقْؾ َهِذِه َسبِقِؾل َأْدُطق إَِلك اهللِ َطَؾك ﴿قال رحؿف اهلل تعالك: ]وققل اهلل تعالك: 

 أية[ ﴾َبِصقَرٍة 

 َطَؾك َبِصقَرٍة َأَكا  ُقْؾ َهِذِه َسبِقؾِل َأْدُطق﴿يؼقل:  -طز وجؾ-كعؿ: اهلل 
ِ
إَِلك اهلل

ـَ  ـَ اْلُؿْشِركِق
 َوَما َأَكا مِ

ِ
َبَعـِل َوُسْبَحاَن اهلل ـِ اتَّ يلمر رسقلف  -طز وجؾ-اهلل  ،﴾َوَم

ُقْؾ َهِذِه ﴿أن يؼقل هذه الؿؼقلة العظقؿة:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-محؿًدا 

يعـل: ديـل. وقال بعض أهؾ العؾؿ:  ﴾سبقؾل﴿قال بعض أهؾ العؾؿ:  ،﴾َسبِقؾِل

يعـل دطقيت. وقال بعض أهؾ العؾؿ: يعـل سـتل. وقال بعض أهؾ العؾؿ: يعـل 

 مـفاجل وصريؼل. والؽؾ صحقح.

ولق لؿ َيِرد يف شرف  ﴾أدطق إلك اهلل﴿هل هذه السبقؾ؟  ما ﴾هذه سبقؾل﴿

يدطق  -قف وسؾؿصؾك اهلل طؾ-الدطقة إلك اهلل إٓ هذا لؽػك بف شرًفا: أّن محؿًدا 
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-إلك اهلل، اهلل أكرب! ما أطظؿ هذا الشرف: أن تؽقن تدطق إلك اهلل كؿا كان محؿد 

يدطق إلك اهلل، وكقػ وقد جاء الشرف العظقؿ لؿـ يدطق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 ﴿ ،إلك اهلل
ِ
ـْ َدَطا إَِلك اهلل ـُ َقْقٓ مِؿَّ ـْ َأْحَس [ أحسـ 33]سقرة فصؾت: ﴾َوَم

 ل مـ دطا إلك اهلل، والذي يدطق إلك اهلل ٓبد أن يؽقن مقحًدا هلل.إققال هل قق

﴿  
ِ
ويف هذا إشارة إلك اإلخالص وبقان ﴾ُقْؾ َهِذِه َسبِقؾِل َأْدُطق إَِلك اهلل

اإلخالص: وهق أّن الداطقة بحؼ الذي يستحؼ هذا آسؿ الشريػ: هق الذي 

اهلل وقال رسقل اهلل صؾك اهلل  يدطق إلك اهلل: يعـل يدطق إلك تقحقد اهلل، وإلك قال

 طؾقف وسؾؿ، ٓ يدطق إلك كػسف.

يدطق إلك كػسف:  -مـ غقر أن كعقِّـ أحًدا-كثقر مـ الـاس مـ الدطاة الققم 

بدلقؾ أكف يبحث طّؿا يعجب الـاس، الذي يعِجب الـاس ويجعؾ الجؿاهقر 

ت حاجة يتؼاصرون طؾقف يليت بف، والذي ٓ يعجب الـاس ٓ يتؽؾؿ فقف ولق كاك

 الـاس إلقف أطظؿ الحاجات: ٕكف ما يريد أن يـػر طـف الـاس!

وكثقر مـ الـاس يا إخقة يـػرون مؿـ يـبففؿ إلك أخطائفؿ ويدطقهؿ إلك 

ّٕن الداطقة يا إخقة مثؾ الطبقب، والطبقب الصادق أحقاًكا  ،التقحقد والسـة

 الطبقب. يحتاج أن يملؿ الؿريض، وكثقر مـ الـاس ٓ يحب أن يذهب إلك
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الـاس يريدون مـ الدطاة الدطاة الذيـ يشعروهنؿ أهنؿ طؾك خقر فؼط مـ غقر 

أن يـبفقهؿ طؾك أخطائفؿ مـ غقر أن يدطقهؿ إلك التقحقد! ولذلؽ الدطقة إلك 

 اهلل طالقة وغالقة: ّٕن ثؿـفا غالل، وٓبد مـ إخالص ومجاهدة الؼؾب.

حزبقات: وإكؿا يدطق إلك قال اهلل الداطل إلك اهلل ٓ يدطق إلك جؿاطة وٓ إلك 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. فقال رسقل

 َطَؾك َبِصقَرةٍ  ﴿
ِ
طؾك يؼقـ: أي قال بعض أهؾ العؾؿ:  "بصقرة" ﴾َأْدُطق إَِلك اهلل

ما طـدي شؽ. وقال بعض أهؾ العؾؿ: طؾك حؼ: ٓ أدطق إلك باصؾ. وقال بعض 

 أهؾ العؾؿ: أي بعؾؿ: أدطق إلك اهلل بعؾؿ.

 ﴿هـا إذا قؾـا إّن الجؿؾة متصؾة:  "أكا" ﴾أكا﴿
ِ
ُقْؾ َهِذِه َسبِقؾِل َأْدُطق إَِلك اهلل

َبَعـِل ـِ اتَّ ُقْؾ َهِذِه َسبِقؾِل ﴿تؽقن هـا لؾتلكقد: ٕكف تؼدم  ﴾َطَؾك َبِصقَرٍة َأَكا َوَم

 مرة أخرى لؾتلكقد. "أكا"فجاءت  ﴾إلك اهلل﴿يعـل أكا  ﴾َأْدُطق

ُقْؾ َهِذِه ﴿وإذا قؾـا ما قالف بعض العؾؿاء وبعض الؿػسريـ: أّن أية هؽذا: 

 
ِ
َبَعـِل﴿ثؿ وْقػ  ﴾َسبِقؾِل َأْدُطق إَِلك اهلل ـِ اتَّ : فقؽقن الؽالم ﴾َطَؾك َبِصقَرٍة َأَكا َوَم

َبَعـِل﴿ا ػً مستلكَ  ـِ اتَّ  هذه جديدة.  "أكا": فتؽقن ﴾َطَؾك َبِصقَرٍة َأَكا َوَم

ُقْؾ َهِذِه َسبِقؾِل َأْدُطق إَِلك ﴿حال فالؿعـك ٓ يبتعد، ّٕكا إذا قؾـا  وطؾك كؾ

 
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وتـتفل هذه الجؿؾة: فؽؾ مممـ يحب الـبل ﴾اهلل
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 ﴾طؾك بصقرة﴿يف أكف يدطق إلك اهلل.  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-سقتلسك بالـبل 

 بعـل. يعـل طؾك يؼقـ أكا ومـ اتّ 

ة أطظؿ دلقؾ طؾك أّن الداطقة إلك اهلل يـبغل ويجب أن يتلسك ويف هذا يا اخق

يف دطقتف، فقدطق إلك اهلل: ٕهنا جاءت طؾك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-برسقل اهلل 

 ﴿ :سبقؾ الحصر
ِ
 يعـل أدطق إلك التقحقد. ﴾ُقْؾ َهِذِه َسبِقؾِل َأْدُطق إَِلك اهلل

خرجت طـ  -قف وسؾؿصؾك اهلل طؾ-إذن: كؾ دطقة لقست طؾك صريؼة الـبل 

 الػضؾ إلك البدطة.

صؾك اهلل طؾقف -فقجب طؾك الداطقة إلك اهلل أن يسقر طؾك صريؼة الـبل 

ـ لؾـاس ويجاهد كػسف يف اإلخالص، ويبقِّ  ،يف دطقتف، أن يدطق إلك اهلل -وسؾؿ

ر الحؼ، يدطق ولق بؼل واحًدا، لق اكصرف الـاس أجؿعقن طـف ما يغقِّ  الحؼ

الـاس إلك الحؼ ٕكف يدطق إلك اهلل، لق ُفِصؾ مـ طؿؾف، مثاًل إمام مسجد يدطق 

إلك التقحقد قالت لف القزارة: ٓ، إّما أن ترتك التقحقد هذا إلك البدع وإّما 

كػصؾؽ! ٓ يرتك الدطقة إلك التقحقد ولق بؼل واحًدا: ٕن هذه صريؼ الـبل 

 دطقتف طؾك التقحقد. صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ويبـل 

ؼة مـ الرحؿة، فال يدطق الـاس لقتشّػك، وٓ أيًضا: أن تؽقن دطقتف مـطؾِ 

يدطق الـاس لقتؽرب، وٓ يدطق الـاس لقتجرب، وٓ يدطق الـاس لُقرَفع: وإكؿا يدطق 
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صؾك اهلل طؾقف -الـاس مـ رحؿة: يرحؿ الـاس ولذلؽ يدطقهؿ: ّٕن دطقة الـبل 

ـَ ﴿ :ؿةمبـقة طؾك الرح -وسؾؿ ْؾَعاَلِؿق َّٓ َرْحَؿًة لِّ ]سقرة إكبقاء: ﴾َوَما َأْرَسْؾـَاَك إِ

 لِـَت َلُفؿْ ﴿[، 207
ِ
ـَ اهلل  [.259]سقرة آل طؿران:﴾َفبَِؿا َرْحَؿٍة مِّ

وأن يرحؿ الـاس: ّٕن  ،ولذلؽ: طالمة الداطقة الؿقفَّؼ: أن يتقاضع لؾـاس

كاكت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ل هذا هق صريؼ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. الـب

وتلخذه يف سؽؽ الؿديـة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-تلتقف الجارية وهق الـبل 

 لحاجتفا.

ما يتؽرب طؾك الـاس،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الداطقة الذي طؾك صريؼ الـبل 

متقاضًعا لفؿ، هذه صريؼ الـبل  ،وٓ يدطقهؿ متؽربًا: وإكؿا يدطقهؿ راحًؿا لفؿ

 طؾقف وسؾؿ.صؾك اهلل 

صؾك اهلل طؾقف -ومـ ذلؽ أيًضا: أن يدطق بالدلقؾ، يدطق بؼال اهلل قال رسقلف 

 ويبقِّـ ما يحتاجف الـاس بالدلقؾ. -وسؾؿ

َبَعـِل﴿ ـِ اتَّ ا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فدلَّ ذلؽ طؾك أّن متَّبع الـبل  ﴾َأَكا َوَم حؼًّ

الذي  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لقس متَّبع الـبل  .وصدًقا هق الذي يحؼؼ التقحقد

 :وٓ يحؼؼ التقحقد ويدطق غقر اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يزطؿ أكف يحب الـبل 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٕٕ٘ 
 

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ويؼقل: أكا أحب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ! متَّبع الـبل 

ا وصدًقا هق الذي يسقر طؾك صريؼتف  .﴾يدطق إلك اهلل﴿ :حؼًّ

وما أكا مـ ﴿ؿا ٓ يؾقؼ. طـ الشرك وطأي: أكزه اهلل  ﴾وسبحان اهلل﴿

د يربأ إلك اهلل  ،ولقسقا مـل ،أْي لسُت مـفؿ ﴾الؿشركقـ ولست معفؿ. فالؿقحِّ

ومـ الؿشركقـ، وٓ يؽقن مـ الؿشركقـ، وٓ يؽقكقن مـف، بؾ  ،مـ الشرك

 يؽقن بريًئا مـ ذلؽ: ّٕن هذه هل صريؼة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. 

 بل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:إذن: معالؿ دطقة الـ

 الدطقة إلك اهلل: ورأسفا التقحقد. -

 وأن تؽقن الدطقة طؾك بصقرة. والبصقرة: هل العؾؿ الصحقح. -

 طؿا ٓ يؾقؼ. -سبحاكف وتعالك-وطؾك تـزيف اهلل  -

 وطؾك الرباءة مـ الشرك وأهؾف. -

قال  رحؿف اهلل تعالك: ]وطـ ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا: أّن رسقل اهلل صؾك 

إكؽ تلتل ققًما مـ أهؾ »اهلل طؾقف وسؾؿ لّؿا بعث معاذا إلك القؿـ قال لف: 

ويف رواية: إلك -الؽتاب، فؾقؽـ أول ما تدطقهؿ إلقف: شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل 

ؿفؿ أّن اهلل افترض طؾقفؿ خؿس فنن هؿ أصاطقك لذلؽ: فلطؾ -أن يقحدوا اهلل

صؾقات يف الققم والؾقؾة، فنن هؿ أصاطقك لذلؽ: فلطؾؿفؿ أّن اهلل افترض 
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طؾقفؿ صدقة تمَخذ مـ أغـقائفؿ وُترّد طؾك فؼرائفؿ، فنن هؿ أصاطقك لذلؽ: 

 «فنياك وكرائؿ أمقالفؿ، واتؼ دطقة الؿظؾقم: فنكف لقس بقـفا وبقـ اهلل حجاب

 أخرجاه[

فقف الدطقة إلك  -رضل اهلل طـفؿا-حديث طـ ابـ طباس كعؿ: هذا ال

 كان يبعث الدطاة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-التقحقد، وأّن الـبل 

لّؿا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أّن رسقل اهلل  -رضل اهلل طـفؿا-فعـ ابـ طباس 

ف سقاء قؾـا بعثف قاضًقا أو والًقا فنك-بعث معاًذا إلك القؿـ، بعث معاًذا إلك القؿـ 

إكؽ تليت »لّؿا بعث معاًذا إلك القؿـ قال لف:  -بعثف داطًقا: بدلقؾ هذا الحديث

وأهؾ الؽتاب: هؿ القفقد والـصارى. والقؿـ أغؾب مـ  ،«ققًما مـ أهؾ الؽتاب

كان فقفا مـ أهؾ الؽتاب، مـفؿ يفقد، وقد دخؾت القفقدية القؿـ قديًؿا طؾك يد 

القؿـ، وقد دخؾت ا يف رى أيًض الؿؾؽ ُتّبع الصغقر: وبؼقت. ويقجد كصا

الـصراكقة القؿـ طـ صريؼ الحبشة. ومعؾقم أّن الصؾة بقـ القؿـ والحبشة ققية 

ا إلك الققم، فدخؾت الـصراكقة إلك القؿـ طـ صريؼ الحبشة، وكان هـاك  جدًّ

 لؽـ إغؾب أهنؿ مـ أهؾ الؽتاب. ،مشركقن

 «ققًما مـ أهؾ الؽتاب إكؽ تليت»قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ولذلؽ: الـبل 

 بّقـ لف حال مـ سقدطقهؿ. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أي أّن الـبل 
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ويف هذا يا إخقة: أّن الداطقة إلك اهلل إذا أراد أن يدطق يـبغل أن يعرف أحقال 

الـاس الذيـ سقدطقهؿ: ما مـزلتفؿ العؾؿقة؟ ّٕن خطاب َمـ تعؾَّؿ لقس 

قة الػصحك أو ٓ يػفؿقن الؾغة العربقة هؾ يػفؿقن الؾغة العرب .كخطاب الجاهؾ

الػصحك؟ ّٕن بعض الـاس الققم يف بعض بؾدان الؿسؾؿقـ لق ذهبت إلقفؿ 

أسفؾ أو  ؿتتؽؾؿ بالؾغة العربقة الػصحك ربؿا كان ففؿ اإلكجؾقزية طـده

 الػركسقة أسفؾ. فتعرف حالفؿ لتعطقفؿ ما يـػعفؿ.

تليت ققًما مـ أهؾ الؽتاب  إكؽ»قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ولذلؽ الـبل 

فؾقؽـ أوَل ما تدطقهؿ »هذا أمر: وإمر يؼتضل القجقب،  "فؾقؽـ" «فؾقؽـ

فؾقؽـ أوُل ما تدطقهؿ إلقف »: وإن شئَت قؾَت  ،«إلقف: شفادُة أن ٓ إلف إٓ اهلل

 .«شفادَة أن ٓ إلف إٓ اهلل

لؾػظ هذه الجؿؾة يا إخقة بحثُت طـفا يف كتب الســ فؾؿ أجدها هبذا ا

! فؾعؾفا مركبة مـ «فؾقؽـ أول ما تدطقهؿ إلقف شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل»

دوا اهلل»الروايات. لؽـ يقجد مثاًل:  وهذه  ،«فؾقؽـ أول ما تدطقهؿ إلقف أن يقحِّ

الرواية طـد البخاري. ولؿ أراجعفا يف مسؾؿ. ويف رواية طـد البخاري ومسؾؿ: 

إلك أن يشفدوا أن ٓ إلف إٓ »خاري ومسؾؿ: . ويف رواية طـد الب«إلك طبادة اهلل»

 . «اهلل وأّن محؿًدا رسقل اهلل

 ويف هذا يا إخقة:
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بقان أّن شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل وأّن محؿًدا رسقل اهلل تتحؼؼ بعبادة اهلل  -

 وتقحقده.

ٓ إلف إٓ اهلل، أن وأّن العبادة ٓ ُتؼبؾ إٓ باإلخالص الذي يف شفادة  -

 يف شفادة أّن محؿًدا رسقل اهلل.وبالؿتابعة الذي 

وأّن أول ما يدطق إلقف الداطقة هق التقحقد: ّٕن ما بعده ٓ ُيؼبؾ إٓ بف، ما  -

 بعد التقحقد ٓ ُيؼبؾ إٓ بالتقحقد.

، «فنذا طرفقا اهلل»، ويف رواية طـد الشقخقـ: «فنن هؿ أصاطقك لذلؽ»قال: 

د، وإٓ فالـصارى يعرفقن هذا يدلـا يا إخقة طؾك أّن الذي يعرف اهلل هق ال ؿقحِّ

الظاهر لؽـفؿ ُيشركقن  بالظاهر ولؽـفؿ ُيشركقن باهلل، والقفقد يعرفقن اهللباهلل 

فؾقؽـ أول ما تدطقهؿ إلك أن »قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-باهلل، والـبل 

مع أهنؿ مـ أهؾ الؽتاب، إذن قبؾ ذلؽ ما كاكقا  «يقحدوا اهلل: فنذا طرفقا اهلل

ا.يعرفقن ا  هلل حؼًّ

لذلؽ كثقر مـ الـاس الققم ٓ يعرفقن اهلل: ٕهنؿ ُيشركقن باهلل، لق طرفقا اهلل 

ر يف أن ُيشِرك بف !واهلل .َلَؿا أشركقا باهلل  :مـ طرف اهلل يستحل مـ اهلل أن ُيػؽِّ

 فضاًل طؾك أن يشِرك بف.

ػل إذن: دلـا ذلؽ يا إخقة طؾك أّن معرفة اهلل إكؿا هل لؾؿقحديـ، وٓ تؽ

 الؿعرفة بالظاهر بدون التقحقد. 
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فنن هؿ أصاطقك لذلؽ: فلطؾؿفؿ أّن اهلل افرتض طؾقفؿ خؿس صؾقات »قال: 

، فجعؾ الدطقة إلك الصالة تالقًة لؾدطقة إلك التقحقد: ّٕن «يف كؾ يقم ولقؾة

الصالة أطظؿ أركان اإلسالم بعد الشفادتقـ، والصالة هل العفد الذي بقــا وبقـ 

، والصالة «ٓ حظَّ يف اإلسالم لؿـ ترك الصالة»الؽػار: فؿـ تركفا فؼد كػر، 

الػالح لؾؿقحديـ يقم أول ما ُيحاَسب بف العبد يقم الؼقامة مـ أطؿالف، مػتاح 

 الؼقامة: الصالة.

إّن أول ما يحاَسب بف العبد يقم الؼقامة »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يؼقل الـبل 

مـ طؿؾف: صالتف: فنن صُؾَحت فؼد أفؾح وأكجح، وإن فسدت فؼد خاب 

حف إلباين. أول ما ُيحاَسب طؾقف العبد يقم وصحَّ  ،رواه الرتمذي ،«وخسر

 صالتف، فنن صُؾَحت صالتف أفؾح وأكجح. :الؼقامة مـ أطؿالف

الصالة: ٕكف إذا لؿ تصُؾح الصالة خاب  :ل ما تدطق إلقف بعد التقحقدإذن: أوّ 

العبد وخسر يقم الؼقامة، وإكؿا يػؾح ويـجح إذا صُؾحت صالتف، فؽقػ 

يتجاوزها العبد إلك غقرها؟! يؼقل: ٓ، أكا ما أدطقهؿ إلك الصالة أدطقهؿ إلك 

إخالق! الدطقة إلك إخالق صقِّبة لؽـ وضعفا يف هذا الؿقضع غقر صقِّب. 

وإٓ  :الة ٕهنا مػتاح الػالح والـجاح يقم الؼقامة لؾؿقحديـيدطق إلك الص

 شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل وأّن محؿًدا رسقل اهلل. :مػتاح الػالح طؾك اإلصالق
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ومِـ شلن هذه الصؾقات أهنا تتؽرر يف كؾ يقم ولقؾة، خؿس صؾقات يف كؾ 

ّٕن هذا يا إخقة  :يقم ولقؾة، واستدل أهؾ العؾؿ هبذا طؾك أّن القتر لقس واجًبا

وققؾ يف  ،يف السـة العاشرة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كان يف آخر حقاة الـبل 

ما قال فلطؾؿفؿ أّن اهلل افرتض طؾقفؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-التاسعة، والـبل 

: فدل ذلؽ طؾك أّن القتر إلك السـة «خؿس صؾقات»ست صؾقات: قال: 

 عد ذلؽ.العاشرة لؿ يؽـ فرًضا، فؾؿ يؽـ فرًضا ب

فلطؾؿفؿ أّن اهلل افرتض طؾقفؿ » :أي لؾصالة «فنن هؿ أصاطقك لذلؽ»

والزكاة قريـة الصالة يف  .والصدقة هـا: الزكاة: ٕهنا هل الؿػروضة «صدقة

 الؽتاب والسـة.

وإكؿا تمَخذ مـ  :إذن الزكاة ٓ تمَخذ مـ كؾ الـاس «تمَخذ مـ أغـقائفؿ» 

 إغـقاء: وقد جاء تػصقؾ ذلؽ يف إدلة.

ومـ هـا أخذ أهؾ العؾؿ أّن الزكاة تعطك لػؼراء البؾد،  «فرتّد طؾك فؼرائفؿ»

 وأّن فؼراء البؾد أولك بالزكاة مـ غقرهؿ: إٓ إذا ضفرت يف غقرهؿ مصؾحة أطؾك. 

لصـػ واحد مـ أكف يجقز أن ُتعطك الزكاة  :أيًضا: أخذ أهؾ العؾؿ مـ هذا

هـا ذكر صـًػا واحًدا وهؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أصـاف الزكاة: ّٕن الـبل 

 . «وترّد طؾك فؼرائفؿ»الػؼراء: قال:
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كرائؿ: جؿع كريؿة، وهل  «فنياك وكرائؿ أمقالفؿ :فنن هؿ أصاطقك لذلؽ»

ابة الؽامؾة يف خصالفا يف كقطفا. ٓ تلخذ الزكاة مـ أكؿؾ إمقال، فال تلخذ الد

السؿقـة العزيزة طـد أهؾفا، وإكؿا ُخذ مـ القسط، فنياك وكرائؿ أمقالفؿ طـد 

 أخذ الزكاة.

ويف هذا إشارة إلك إكف لق أخذ الؽرائؿ لؽان ضالًؿا.  «واتِؼ دطقة الؿظؾقم»

صؾك -، هذا َمـ؟ هذا معاذ الذي كان الـبل مفؿا كـَت  «واتِؼ دطقة الؿظؾقم»

ُيحَشر أمام العؾؿاء »ويؼقل:  ،«عاذ! واهلل إين ٕحبؽيا م»يؼقل:  -اهلل طؾقف وسؾؿ

! وهق الذي يذهب داطقة «واتِؼ دطقة الؿظؾقم»يؼقل لف:  -يعـل بؿسافة- «تقةبرَ 

ويذهب والًقا:  ،إلك اهلل بلمر رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ويذهب قاضًقا

 إلف إٓ اهلل!! ٓ «واتؼ دطقة الؿظؾقم»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يؼقل لف الـبل 

أو يغّرك كصر أحد لؽ  ،يا إخقة! ٓ تتساهؾقا يف الظؾؿ، إياك أن تغّرك ققتؽ

مفؿا كان، واهلل لق كان الؿؾؽ يـصرك طؾك الـاس إياك أن يغّرك ذلؽ فُتؼِدم طؾك 

الظؾؿ، إذا كصرك شقخ وصرت ققيًّا أمام صالب العؾؿ هبذا الشقخ اتؼ اهلل يف 

اكؽ، ٓ تـسب لفؿ ما لقس فقفؿ، وٓ تلمرهؿ بؿا دطقة الؿظؾقم، ٓ تظؾؿ إخق

فنّن هذا مـ الظؾؿ، واتؼ دطقة الؿظؾقم  :لقس لؽ، وٓ ُتؾِزمفؿ بؿا ٓ َيؾزمفؿ

 ، ٓ تغرت بؼقة، واهلل إّن الؼقي قد يؽسره اهلل بدطقة الؿظؾقم.مفؿا كـَت 
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غـل: اتؼ دطقة الؿظؾقم. ققي: اتؼ دطقة الؿظؾقم. صحقح: اتؼ دطقة 

 م. إياك والظؾؿ، ٓ تحؼرن مـ الظؾؿ صغقرة، الظؾؿ ضؾؿات يقم الؼقامة. الؿظؾق

لق اجتؿع  !ما لؿ تعؾؿ أّن فعؾؽ أو ققلؽ طدٌل فنياك أن ُتؼِدم طؾقف. واهلل

الـاس سبُّقك وشتؿقك ٕكؽ لؿ تتؽؾؿ بؽالم لؽـ أكت لؿ تعؾؿ أكف طدل 

كؽ اتؼقَت لق طشت وحدك يف رأس جبؾ: ٕ !ماضروك، واهلل !فسؽَت: واهلل

وقد ٓ يؽقن بالـسبة -الظؾؿ واهلل ماضّرك، ولق أكؽ قؾَت ما تعتؼد أكف ضؾؿ 

لق قؾَت ما تعتؼد أكف ضؾؿ وقؾتف  -ضؾًؿاقد يؽقن لغقرك ضؾؿ لؽـ بالـسبة لؽ 

 واهلل ما كػعؽ أحد.

الققم الـاس أصبح طـدهؿ جرأة  .يا إخقة! يجب طؾقـا أن كخاف مـ الظؾؿ

رجؾ يظؾؿ الؿرأة الضعقػة يف بقتف، يظؾؿ أوٓده، صالب ة، الطجقب طؾك الظؾؿ

العؾؿ يظؾؿ إخقاكف، وقد يصؾ إمر بـا أحقاًكا إلقـا كحـ الشققخ أكـا قد كظؾؿ 

 الطالب، استغػر اهلل وأتقب إلقف.

، فنكف لقس بقـفا : ّٕن الغالب أّن الؿظؾقم يدطق«واتؼ دطقة الؿظؾقم»قال: 

العؾؿاء: الؿظؾقم وإن كان فاسًؼا يـصره اهلل. ترتػع  يؿـعفا، قالوبقـ اهلل حجاٌب 

لقس فنكف »، «وطزيت ٕكصركِؽ ولق بعد حقـ»دطقة الؿظؾقم إلك اهلل فقؼقل اهلل: 

 : ففل مسؿقطة.«بقـفا وبقـ اهلل حجاب
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كعؿ: قد ٓ يستجاب لؾؿظؾقم دطقتف بعقـفا، لؽـ ُيعطك خقًرا مـفا، فُقصَرف 

خر  لف مـزلة يف الجـة: لؽـفا دطقة مستجابة. وما يدريؽ أكت طـف سقء مثاًل، أو ُتدَّ

تعؾؿ أّن دطقة الؿظؾقم لقس  وأكَت  وطؾؿَت  كقػ تـام وقد ضؾؿَت  ؟!أيفا الظالؿ

بقـفا وبقـ اهلل حجاب؟! واهلل لق كان يف قؾقبـا حقاة ما يؿسل طؾقـا الؾقؾ إٓ وقد 

، اتؼ دطقة بالػعؾ تخؾصـا مـ الؿظالؿ ما أمؽــا، الؿظالؿ بالؼقل، الؿظالؿ

ما ُتؿـَع، ُترَفع  ،«فنكف لقس بقـفا وبقـ اهلل حجاب»! ٓ إلف إٓ اهللالؿظؾقم، 

 وُتسَؿع، ويـصر اهلل الؿظؾقم.

م معـا يا إخقة يف دروسـا السابؼة يف السَّ  ـة: أّن العدل واجب مِـ كؾ وقد تؼدَّ

لـا أن كظؾؿ  أحد لؽؾ أحد، وأّن الظؾؿ حرام طؾك كؾ أحد لؽؾ أحد. ما يجقز

حتك الؽافر، ما يجقز أن كظؾؿف، وإكؿا كعامؾف بؿا ُأِذن لـا فقف. الػاسؼ ما يجقز أن 

كظؾؿف. الؿبتِدع ما يجقز أن كظؾؿف. فؽقػ بَؿـ معـا وطؾك صريؼتـا؟! كقػ بَؿـ 

طرفـاه طؾك السـة وطرفـاه طؾك التقحقد؟! ُيخطئ كؿا ُكخطئ لؽـف طؾك استؼامة: 

. كسلل اهلل «دطقة الؿظؾقم: فنكف لقس بقـفا وبقـ اهلل حجاباتؼ »كقػ كظؾؿف؟! 

أن يعقــا طؾك العدل، وأن يؽػقـا شر الظؾؿ، وأن يعقــا طؾك التخؾص مـ 

 الؿظالؿ.

لعؾـا كؼػ هـا وكؽؿؾ هذا الباب العظقؿ غًدا إن شاء اهلل طز وجؾ. وكجقب 

 طـ بعض أسئؾة إخقاكـا.
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 هللا إال إله ال أن شهادة إلى اءالدرس التاسع: تابع شرح باب: الدع

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

ٓ زلـا يف باب )الدطاء إلك شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل(. وقد تؼّدم معـا يا إخقة أّن 

دات لؽتاب التقحقد، التل جعؾفا شقخ الهذا الباب فقف تؿام الؿؼّدمات  ؿؿفِّ

 الؿممـ تجاه التقحقد.اإلسالم يف كؾقات التقحقد، التل تبّقـ ما يـبغل طؾك 

فبعد أن بّقـ شقخ اإلسالم أهؿقة التقحقد، وأكف حؼ اهلل، ففق أطظؿ حؼ، وهق 

ث الرسؾ، وبقَّـ فضؾ ؼ الخؾؼ، ومـ أجؾف ُبعِ أطظؿ فرض، ومـ أجؾف ُخؾِ 

ـ حؼؼ التقحقد دخؾ الجـة بغقر التقحقد وما يؽّػر مـ الذكقب، وبقَّـ أّن مَ 

 حساب، وبقَّـ الخقف مـ الشرك: تؽؾؿ طـ الدطاء إلك شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل. 

وهذا كؾف بّقـ ما يـبغل لؾؿممـ تجاه التقحقد: وهق: أن يحبف، ويحب أهؾف، 

وأن يتعؾؿف، وأن يعؿؾ بف، وأن َيسَؾؿ مؿا َيـؼضف أو ُيـؼصف، وأن يربأ مـ الشرك 

الؿشركقـ، وأن يخاف مـ الشرك كؾف، وأن يدطق إلك التقحقد، وأن  كؾف ومـ

 يصرب طؾك كؾ ذلؽ، وأن يعّؾؼ قؾبف باهلل سبحاكف وتعالك. 

م معـا شرح بعض ما يتعّؾؼ هبذا الباب. وكؽؿؾ الققم   -إن شاء اهلل-وقد تؼدَّ

–الؽالم طؾك آخر حديث ذكره الشقخ يف هذا الباب. فقتػضؾ أخل الشقخ خؾقؾ 

 يؼرأ لـا. -ؼف اهللوف
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يف كتابف  -رحؿف اهلل تعالك–قال اإلمام الؿجدد محؿد بـ طبد القهاب 

كتاب التقحقد يف باب الدطاء إلك شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل: ]ولفؿا طـ سفؾ 

بـ سعد رضل اهلل تعالك طـف: أّن سقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال يقم خقبر: 

ـّ الراية غًدا رجاًل » ويحبف اهلل ورسقلف، يػتح اهلل  ،يحب اهلل ورسقلفٕططق

، فبات الـاس يدوكقن لقؾتفؿ: أيفؿ ُيعطاها؟ فؾّؿا أصبحقا غدوا «طؾك يديف

أيـ طؾل »طؾك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كؾفؿ يرجق أن يعطاها، فؼال: 

فؼقؾ: هق يشتؽل طقـقف، فلرسؾقا إلقف، فُلتل بف فبصؼ يف  «بـ أبل صالب؟

اكُػذ طؾك »، ودطا لف، فبرأ كلن لؿ يؽـ بف وجع، فلططاه الراية، فؼال: طقـقف

رسؾؽ حتك تـزل بساحتفؿ، ثؿ ادطفؿ إلك اإلسالم، وأخبرهؿ بؿا يجب 

طؾقفؿ مـ حؼ اهلل تعالك فقف، فق اهلل لئـ يفدي اهلل بؽ رجاًل واحًدا خقٌر لؽ 

 . يدوكقن: أي يخقضقن[«مـ ُحؿر الـعؿ

ظقؿ يف الصحقحقـ: )لفؿا( أي: لؾشقخقـ: البخاري كعؿ: هذا الحديث الع

قال  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طـ سفؾ بـ سعد رضل اهلل أّن رسقل اهلل »ومسؾؿ. 

القفقد يف خقرب،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-حقث حاصر الـبل  «يقم خقرب

والؿسؾؿقـ أياًما،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-واستعصت الحصقن طؾك الرسقل 

 «ٕططقـ الراية»يف يقم مـ هذه إيام:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؼال الـبل 

ٕططقـ الراية غًدا »والراية: ما كسؿقف الققم بالعؾؿ، تؽقن مع الجقش، قال: 
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اهلل أكرب! ما أطظؿ هذا الؿؼام!  «ويحبف اهلل ورسقلف ،رجاًل يحب اهلل ورسقلف

ف وتعالك. كسلل اهلل ، واهلل يحب سبحاك«ويحبف اهلل ورسقلف ،يحب اهلل ورسقلف»

 يحب. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أن كؽقن مؿـ أحبفؿ اهلل، والرسقل 

حب اهلل الصادق  «يحب اهلل ورسقلف»والجؿؾة إولك سبب لؾجؿؾة الثاكقة: 

ـ يحبف الصادق سبٌب ٕن يحبؽ اهلل. ومَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وحب رسقلف 

 يحبف. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل فرسقل اهلل 

 ما هق الحب الصادق هلل والحب الصادق لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؟

لقس الحب الصادق يا إخقة ققل إشعار وٓ الؼصائد: وإكؿا الحب 

ب وآّتباع: ولذلؽ اهلل  يؼقل:  -طز وجؾ-الصادق هق الذي ُيثِؿر حسـ التؼرُّ

[ إذن: إن 32]آل طؿران: أية ﴾بِْبُؽُؿ اهللُ ُقْؾ إِْن ُكـُْتْؿ ُتِحبُّقَن اهلَل َفاتَّبُِعقكِل ُيحْ ﴿

اهلل  كـت صادًقا يف حب اهلل فاّتبع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. فنذا أحببَت 

فاتبعتف: أحبؽ اهلل.  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-حبًّا دطاك إلك اّتباع رسقل اهلل 

 الحب الذي يدطق إلك آجتفاد يف صاطة اهلل.

صؾك اهلل -يؼقل يف الحديث الذي أخرب بف الـبل  -ؾطز وج-ولذلؽ: اهلل 

 طبدي بشلء أحب إلل مؿا افرتضتف طؾقف، »: طـ ربف -طؾقف وسؾؿ
َّ

وما تؼّرب إلل

 .«وٓ يزال طبدي يتؼّرب إلل بالـقافؾ حتك أحبف
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 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إذن: حبؽ الصادق هلل وحبؽ الصادق لرسقل اهلل 

أّما الذي يعصل اهلل، يشرب الخؿر، ويزين، وٓ طالمتف: أن تجتفد يف صاطة اهلل. 

أكت مسؾؿ، قال: إين أحب اهلل! قؾـا  رجؾلف: يا  يؽاد يعبد اهلل إٓ قؾقاًل، وإذا قؾَت 

 لف: هذه دطقى، هذا كذب.

باع وأحببت  ،وحسـ الطاطة إذا أحببَت اهلل حبًّا صادًقا اقتضك مـؽ آتِّ

صؾك اهلل -حسـ اتِّباطف  حبًّا صادًقا اقتضك -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل رسقل 

 : أحبؽ اهلل. -طؾقف وسؾؿ

ففذه الؿـزلة لقست طصقَّة أن يحبؽ اهلل، إمر لقس طصقًّا: إمر يحتاج إلك 

 إخالص وحسـ متابعة واجتفاد يف الطاطة.

 ،قف وسؾؿوأحسـَت متابعتؽ لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾ ،إذا أخؾصَت هلل

 هذه الؿرتبة العؾقَّة. كؾَت  :واجتفدَت يف صاطة اهلل

ـّ هذه الؿرتبة فقفا شفادة مـ رسقل اهلل  لرجؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لؽ

ـّ الراية غًدا رجاًل يحب اهلل ورسقلف»واحد:  ويحبف اهلل ورسقلف، يػتح  ،ٕططق

قال العؾؿاء: وهذه الجؿؾة مـ طالمات كبقة الـبل صؾك اهلل طؾقف  ،«اهلل طؾك يديف

وسؾؿ: ٕكف ذكر أكف غًدا سُقػتح الحصـ، فققع هذا وقد فتح اهلل الحصـ يف الققم 

 التالل طؾك يد هذا الرجؾ.
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باتقا يخقضقن لقؾتفؿ يف هذا الرجؾ:  «فبات الـاس يدوكقن لقؾتفؿ»قال: 

وطظقؿ  ،ا إخقة فقف طظقؿ إيؿان الصحابةوكؾفؿ يرجق أن يؽقن هق. وهذا ي

فؿ لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ّٓن كقؾ هذه الؿـزلة ، وطظقؿ حبحبفؿ هلل

 ل والػتح: ّٕن قؾقهبؿ معؾَّؼة باهلل.اأشغؾفؿ طـ الجفاد والؼت

ـ أمريـ:  هـا يا إخقة: الحديث تضؿَّ

 يحب اهلل سقعطل الراية غًدا رجاًل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أّن الـبل  -

 ورسقلف ويحبف اهلل ورسقلف.

 وإمر الثاين: البشارة بالػتح. -

الصحابة طؾك يؼقـ مـ الػتح مـ خرب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: لؽـ 

: َمـ الذي سُقعطك الراية هق لؿ يشغؾفؿ ذلؽ ولؿ يػّؽروا فقف، الذي شغؾفؿ

أيفؿ » ،طؾقف وسؾؿويـال هذه الؿزية العظقؿة بشفادة رسقل اهلل صؾك اهلل 

، وجاء يف «يعطاها؟ فؾّؿا أصبحقا غدوا طؾك رسقل اهلل كؾفؿ يرجق أن يعطاها

وهؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أهنؿ كاكقا يتطاولقن لرسقل اهلل  :بعض الروايات

يراه  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لعؾ الـبل  :مع إخقاهنؿ كؾ واحد يرفع كػسف

كان يتطاول بقـ الصحابة: يؼقل: ما  -طـفرضل اهلل -فقؼقل: تعال، حتك طؿر 

أحببُت اإلمارة إٓ ذلؽ الققم! لقس مـ أجؾ اإلمارة وإكؿا مـ أجؾ هذه الؿـزلة 
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-العؾّقة: شفادة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. وهذا دلقؾ طؾك حب الصحابة 

 بفؿ لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.هلل، وح -أجؿعقـرضقان اهلل طؾقفؿ 

يا إخقة: حب الصحابة طالمة اإليؿان، الذي يحب الصحابة أجؿعقـ ولذلؽ 

هذه طالمة طؾك إيؿاكف. والذي ُيبغض الصحابة أو ُيبغض واحًدا مـفؿ ففذه 

 طالمة طؾك الـػاق.

أيـ طؾل بـ أبل صالب؟ ققؾ: هق يشتؽل »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؼال 

وأحقاًكا يشتد حتك ُيؾِصؼ  أصابف رمد، والرمد: داء معروف يصقب العقـقـ، «طقـف

أصراف العقـقـ فال يستطقع اإلكسان أن يػتح طقـقف مـ شدة الرمد، وهذا معروف 

 
ٌّ

كان مصاًبا بالرمد وكان ذلؽ شديًدا طؾقف حتك  -رضل اهلل طـف-مقجقد. فعؾل

خقط طقـف: كلن طقـف أكف كان ٓ يرى مـ شدة الرمد. طـدكا العامة يؼقل: يَ 

 كان كذلؽ. -رضل اهلل طـف-طؾل  ما يستطقع يػتح طقـف، أصبحت مخقطة بخقط

صؾك اهلل طؾقف -تخؾػ طـ الـبل  -رضل اهلل طـف-سبحان اهلل يا إخقة! طؾل 

مـ أجؾ الرمد: ٕكف  كان ما يرى، فتخؾػ.  خؾػ يف الؿديـةيف خقرب، ت -وسؾؿ

ك قال: أكا أتخؾػ طـ رسقل صؾ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ثؿ لّؿا سار رسقل اهلل 

وهق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل طؾقف وسؾؿ؟! فالم كػسف: فسار إلك رسقل اهلل 

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أرمد. فؾّؿا وصؾ، لّؿا اجتؿع الـاس طـد الرسقل 

وكؾفؿ يتطاول لعؾف أن يـال هذه الشفادة مـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ما 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٕٗٔ 
 

ـزلة: لؽـ ٕكف كان أرمد ما يرى: جاء طؾل رضل اهلل طـف، لقس زهًدا يف هذه الؿ

ما يرى؟!  دمأروهق  ،فؽقػ يلخذ الراية؟! وكقػ يؽقن هق الذي سُقػتح طؾقف

 «فؼقؾ: هق يشتؽل طقـقف، فلرسؾقا إلقف»هق يرى مـ كػسف أكف ٓ يستطقع أن يسقر، 

أْي أمٌر مـ  الـبل صؾك اهلل طؾقف  «قال: فلرسؾقا إلقف»جاء يف بعض الروايات: 

ـ يلت بف، فُلرِسؾ إلقف سؾؿة بـ إكقع، سؾؿة بـ إكقع وسؾؿ: فلرسؾقا إلقف مَ 

وققؾ لف: اذهب إلقف وأِت بف، فذهب وأتك بف  ،ُأرِسؾ إلك طؾل رضل اهلل طـف

يؼقده. إذن يا إخقة هق ما كان يرى ولذلؽ احتاج مـ يليت بف ويؼقده، فُليت بف إلك 

 ،ُيؼاد، فبصؼ يف طقـقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-رسقل اهلل 

مبارك، وكؾ ما اكػصؾ طـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-تػؾ يف طقـقف، وبصاق الـبل 

رضقان اهلل -مبارك، ولذلؽ كان الصحابة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

طؾقف وسؾؿ، يؽادون  يؽادون يؼتتؾقن طؾك َوضقء رسقل اهلل صؾك اهلل -طؾقفؿ

يعـل البؼقة مـ الؿاء مـ َوضقء رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف  :يؼتتؾقن طؾك َوضقء

وسؾؿ، وفقفؿ َمـ َسَؾَت طرقف ووضعف يف قارورة يتداوى هبا ويداوي هبا. ولّؿا 

شعره فّرقف طؾك الصحابة رضقان اهلل طـفؿ،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-حؾؼ الـبل 

أّن ما  السـة والجؿاطة ويعتؼده الؿممـقن:قف ويثبتف أهؾ ففذا يا إخقة ٓ شؽ ف

ففق مبارك، لؽـ يا إخقة ٓ يقجد مـف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اكػصؾ طـ الـبل 

طـدكا شعرة مـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف  :شلٌء الققم. همٓء الذيـ يؼقلقن
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اوى: ٓ وسؾؿ، طـدكا قطعة مـ ثقب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ! كؾفا دط

 .يقجد شلء طؾك الحؼقؼة الققم

وهذا يا إخقة: فقف مسللة  بقـ إمريـ.لف فجؿع  «فبصؼ يف طقـقف ودطا لف»

مفؿة جًدا: وهق أكف يف إمراض ُيشَرع لؾؿممـ أن يجؿع بقـ الدواء الحسل 

 وبقـ الرققة والدطاء.

ؼ يف استعؿؾ الدواء الحسل وهق أكف بص -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-هـا الـبل 

وهذا الؿشروع يا إخقة. اذهب إلك الطبقب وخذ مـف الدواء  ،طقـقف، ودطاء لف

 وٓ تـَس الدطاء والرققة. ،واستعؿؾ الدواء ،الؿعروف الؿعتاد

مِـ أيام وهق يشتؽل  لؿ ُيَصب بشلء. كفقيف كلٓ إلف إٓ اهلل! يعـل طُ  «فربأ»

صؾك اهلل طؾقف -الرمد ما يستطقع يرى مـ شدة الرمد، بؿجرد ما بصؼ الـبل 

أكف لؿ يشتؽل طقـقف بعد ذلؽ إلك أن  :يف طقـقف ودطا لف برأ تؿاًما! بؾ جاء -وسؾؿ

 مات! وهذه طالمة مـ طالمات كبقة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

 اكظروا الؼدر وأّن كالًّ  !وسبحان اهلل
ّ

ر لَِؿا جعؾف اهلل لف: طؾل رضل اهلل - مقسَّ

 لؿ يذهب: فشاء اهلل أن يذهب، فذهب، أول إمر تخّؾػ يف الؿديـة، أصاًل  -طـف

ر لف وما شاءه اهلل لف، ثؿ لؿ يحضر الؿجؾس الذي فقف آختقار،  ساقف اهلل لؿا ُيسِّ

 فدطا بف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
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مع فعؾ السبب. ّٕن اإلكسان ٓ يدري ما الؿؼدور وهذا فقف: اإليؿان بالؼدر 

فقػعؾ السبب مع جزمف أّن ما قّدره اهلل كائـ. فاإلكسان يػعؾ إسباب الجالبة 

مع إيؿاكف بالؼدر، ٕكؽ ٓ تدري  :لؾخقر، ويػعؾ إسباب التل يجتـب هبا الشر

 ما هق الؿؼدور.

 مـخًصا يف أّي مؽان هذا إمر يدركف العؼالء، لق أّن ش :ولذلؽ يا إخقة

وجاء وقػ وقال: الذي وتتساقط طؾك إرض م الدكقا جاء تحت طؿارة ُتفدَ 

يؼّدره اهلل سقؽقن! ماذا سقؼقل العؼالء طـف؟ سقؼقلقن: خبؾ، مجـقن، يف كؾ 

مؽان يف الدكقا. ولق أّن شخًصا قال: أكا أحب أن يؽقن طـدي أوٓد، وكؾ ما 

قن طـدي أوٓد، إن شاء اهلل يف هناية هذه جؾس يف مجؾس قال: أكا أحب أن يؽ

السـة يؽقن طـدي ولد، قالقا لف: ما تزوجت أكت، أطقذ باهلل ستزين؟ قال: ٓ ما 

ر كائـ، وإن قدّ  ر اهلل يؽقن طـدي ولد سقؽقن يف هناية السـة ولق ما يحتاج: الؿؼدَّ

 در دّل تزوجت! يذهبقن بف إلك مستشػك الؿجاكقـ. فػعؾ السبب مع اإليؿان بالؼ

ر لَِؿا شاءه اهلل لف.  طؾقف الشرع والعؼؾ. وكؾٌّ سُققسَّ

تـافس وٓ كتحاَسد، كتـافس ّٕن التـافس هق فعؾ إسباب: كولذلؽ يا إخقة: 

لل، واهلل  واهلل لؿ يؽـأخل ما وصؾ إلك  وٓ كتحاسد. ٕكف طـد القققع كعؾؿ أنّ 

ولؽـل أكافسف يف بذل السبب ٕكـل  :ما كان لل، ما وصؾ ٕخل هق لف فال أحسده

 ٓ أدري لَؿـ.
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طؾك ِرسؾؽ: أْي بلدب وأكاة. ويف  ،«فلططاه الراية، فؼال: اكػذ طؾك ِرسؾؽ»

هذا يا إخقة: أّن الؿسؾؿ يستعؿؾ إدب وما يؾقؼ بف يف كؾ مؽان. إذا كان وهق 

ك يعـل طؾ «طؾك رسؾؽ»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ذاهب لقؼاتؾ يؼقل لف الـبل 

رمل الجؿار؟! بعض قمفؾؽ، فؽقػ الذي يذهب إلك الحج؟! الذي يذهب ل

إخقاكـا تراهؿ وهؿ ذاهبقن إلك رمل الجؿار كلهنؿ ذاهبقن إلك حرب شعقاء! 

الثقب مرفقع ومشّؿر الؽؿ! ما هق مـ إدب، القاجب أن تسقر إلك رمل 

ب بالصالة وحتك إذا ثقّ  ،ؾ. وأكت آٍت إلك الصالةر، هتؾّ الجؿار بلدب وأكاة، تؽبّ 

ُتسِرع، ما تلتقفا  لق أققؿت الصالة وأكت تسؿعفا وأكت يف خارج الؿسجد ما

 وأكت تسعك: بؾ تلتقفا بسؽقـة ووقار: أدب.

تتضؿـ: أٓ يرفع الصقت، وٓ يصقح: وإكؿا  «طؾك ِرسؾؽ»قال العؾؿاء: 

 سؽقـة ووقار.كاة، بيسقر بلدب وأ

: «امِش وٓ تؾتػت»قال لف:  -سؾؿصؾك اهلل طؾقف و-أّن الـبل  :ويف رواية

وقػ ولؿ  -رضل اهلل طـف وأرضاه ٓ يحبف إٓ مممـ-فؿشك قؾقاًل ثؿ وقػ 

يؾتػت، وكادى بصقٍت طاٍل: طؾك ماذا أقاتؾفؿ يا رسقل اهلل؟ ما التػت لقسلل، مع 

امِش وٓ »قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أّن هذا آلتػات لؾسمال: ّٕن الـبل 

! وهذا يا إخقة حب الصحابة الصادق لؾرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: «تؾتػت

حسـ آّتباع، لقس بآبتداع وٓ بإهقاء وٓ بالؿخالػات: بحسـ آتباع. 
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يؼقل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-صحابل يليت خارج الؿسجد فقسؿع الـبل 

لف  هـا قال -رضل اهلل طـف-: فقجؾس خارج الؿسجد! طؾل «اجؾسقا»لؾصحابة: 

فلراد أن يسلل يتعؾؿ يعرف  ،«امِش وٓ تؾتػت»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

ماذا سقؽقن: لؽـف لؿ يؾتػت ولؿ يؾقي رأسف: بؾ وقػ متقّجًفا يف صريؼف: وقال: 

 )يا رسقل اهلل طؾك ماذا أقاتؾفؿ؟ أو قال: أقاتؾفؿ طؾك أن يؽقكقا مثؾـا؟( يسلل.

ك تصؾ إلك قرب الحصـ، فؽلّن الذي والساحة أي حت «حتك تـزل بساحتفؿ»

 بجقار الحصـ ساحة لف.

يعـل ادطفؿ إلك  :دطفؿ إلك اإلسالماومعـك  ،«ثؿ ادطفؿ إلك اإلسالم»

د لؿ ُيسؾِؿ أصاًل ولق صؾك وصام: لؽـف  التقحقد: فدّل ذلؽ طؾك أّن َمـ لؿ يقحِّ

د لؿ ُيسؾِؿ، ّٕن الـبل  طفؿ إلك ثؿ اد»قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لؿ يقحِّ

، إذن دل ذلؽ طؾك «اإلسالم، وأخربهؿ بؿا يجب طؾقفؿ مـ حؼ اهلل تعالك فقف

أّن اإلسالم هق التقحقد، ثؿ يخربهؿ بعد ذلؽ بؿا يجب طؾقفؿ، كؿا يف حديث 

 معاذ تؿاًما.

لقفقد اففمٓء  الجفاد.يف  : أن يدطق إلك اهلل حتكوفقف: أّن مؼصقد الؿسؾؿ

ؿعقن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وُدُطقا، ثؿ ُأجُؾقا كاكقا يف الؿديـة، وكاكقا يس

 -رضل اهلل طـف-يلمر طؾل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إلك خقرب، ومع ذلؽ الـبل 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٕٗٙ 
 

أن  :الؿؼصقد الدطقة إلك اهلل نّ مع سبؼ الدطقة، ففذا مشروع، ٕ :أن يدطقهؿ

 يدخؾقا يف ديـ اهلل.

فقاهلل! سبحان اهلل! مـ  «وأخربهؿ بؿا يجب طؾقفؿ مـ حؼ اهلل تعالك فقف»

صؾك اهلل طؾقف -الذي يؼسؿ؟ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، هؾ يحتاج الـبل 

ق الـبل  -وسؾؿ يف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أن يؼسؿ؟ ٓ واهلل، الؿممـ يصدِّ

د إمر، والـبل  يؼسؿ طؾك إمقر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-خربه: لؽـ هذا لقمكِّ

الؿ يف إمقر الؿفؿة وٓ سقؿا التل يـاَزع فقفا وهل الؿفؿة. ولذلؽ يستحب لؾع

، فقؼسؿ، يف إمقر ذات  واهلل ،أمقر مفؿة يف الديـ أن يؼسؿ: فقؼقل: واهلل، واهلل

 الشلن وٓ سقؿا ما يظفر فقف التؼصقر يف إمة مع أهؿقتف.

والذي كػسل بقده ٓ يدخؾ أحدكؿ »يؼقل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

والذي كػسل بقده ٓ تدخؾقا الجـة »، «ك يحب ٕخقف ما يحب لـػسفالجـة حت

، «حتك تحابقا، أفال أدلؽؿ طؾك شلء إذا فعؾتؿقه تحاببتؿ؟ أفشقا السالم بقـؽؿ

صؾك اهلل طؾقف -، فالـبل «والذي كػسل بقده لقـزلـ فقؽؿ طقسك ابـ مريؿ»يؼقل: 

 كان يؼسؿ طؾك الؿفؿات. -وسؾؿ

 ك العؾؿ طـد الحاجة.وفقف: استحباب الؼسؿ طؾ
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تؽقن سبًبا يف هدايتف إلك  رجٌؾ واحدٌ  «فقاهلل ٕن يفدَي اهلل بؽ رجاًل واحًدا»

 تان:لفدايافاجتؿعت  «فق اهلل ٕن يفدي اهلل بؽ»إلسالم، واكتبفقا يا إخقة! ا

 هداية التقفقؼ وهداية السبب.

ما أحد يؿؾؽ  هداية التقفقؼ: هلل ٓ يؿؾؽفا أحد، ٓ إكبقاء، ٓ الؿالئؽة،

 هداية التقفقؼ إٓ اهلل.

تقفقؼ. بعض الـاس يرى رجاًل الولذلؽ يا إخقة: ٓ يالم أحد طؾك هداية 

ر مع أبـائف ولؽـ يجد  فقؾقم  :لف ابـًا فاسًؼاأّن طالًؿا مجتفًدا يف الدطقة غقر مؼصِّ

قؼ ويؼدح يف العالؿ بسبب هذا! هداية التقف !العالؿ طؾك هذا: ويؼقل: ابـف فاسؼ

 ٓ يالم طؾقفا أحد: ٕهنا بقد اهلل سبحاكف وتعالك.

ففداية  «فق اهلل ٕن يفدي اهلل»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ولذلؽ: قال الـبل  

ـْ  َتْفِدي َٓ  إِكََّؽ ﴿ ،التقفقؼ بقد اهلل َـّ  َأْحَبْبَت  َم
ؽِ إكؽ يا  ﴾َيَشاءُ  َمـ َيْفِدي اهللَ  َوَلٰ

ٓ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َمـ بّقـ لؾـاس  خقرُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–محؿد 

 يفدي مـ يحب هداية التقفقؼ، ولؽـف يفدي إلك صراط مستؼقؿ هداية البقان.

هذه هداية البقان، السبب. وهداية  «بؽ» ،هذه هداية التقفقؼ «ٕن يفدي اهلل»

البقان تؼع مـ اإلكسان: فنذا بقَّـ: ففذه هداية البقان. فالدطاة إلك اهلل طؾك بصقرة 

 ا هداية التقفقؼ ففل بقد اهلل.بقدهؿ هداية البقان، أمّ 
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يدطق  رجاء أن يفدي اهلل طباده. ،بؿا شرع اهلل ،ولذلؽ: الداطقة يدطق إلك اهلل

رجاء أن يفدي اهلل مـ شاء كػسف. بؿا شرع اهلل: فال يبتدع.  يدطق إلكإلك هلل فال 

واهلل لق دطاء لقاًل وهناًرا، هق ٓ يؿؾؽ إٓ  فق ما يؿؾؽ شقًئا،مـ طباده، وإٓ ف

 هداية البقان، أّما هداية التقفقؼ ففل بقد اهلل سبحاكف وتعالك.

ُحؿر الـعؿ:  ،«ؿر الـَّعؿٕن يفدي اهلل بؽ رجاًل واحًدا خقر لؽ مـ ُح  !فق اهلل»

يعـل اإلبؾ الحؿراء. واإلبؾ الحؿراء هل كـز العرب. أحسـ مال طـد العربل: 

: فق اهلل ٕن يفدي اهلل بؽ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اإلبؾ الحؿراء. فؿؼصقد الـبل 

رجاًل واحًدا خقر لؽ مـ أمقال الدكقا: ّٕن هذا فضؾ مـ اهلل ورحؿة، وفضؾ اهلل 

 العبد خقر مؿا يجؿعف الـاس.ورحؿتف طؾك 

كعؿ يا طبد اهلل: ٓ تحؼرن كعؿة اهلل طؾقؽ إن رأيت أكؽ فؼقر: فنكف إذا أكعؿ اهلل 

طؾقؽ بػضؾف فؽـَت مـ العّباد وأكعؿ طؾقؽ برحؿتف: فذلؽ خقٌر لؽ مؿا 

 يجؿعقن، خقٌر لؽ مؿا يجؿعف الـاس، خقٌر لؽ مـ جؿقع الؽـقز.

ٓ بلس بالغـك لَؿـ »أكف قال:  -ؾقف وسؾؿصؾك اهلل ط-ولذلؽ ثبت طـ الـبل 

ٓ بلس  «ٓ بلس بالغـك لؿـ اتؼك»، «اتؼك، والصحة لَؿـ اتؼك خقٌر مـ الغـك

وهذه كعؿة مـ اهلل  «لؽـ الصحة»بالؿال لؿـ اتؼك اهلل، وٓ يعاب، بؾ هذا خقر، 

 ا.، فنذا كـت متؼًقا هلل فذاك خقٌر لؽ مـ أمقال الدكق«خقر مـ الغـك لؿـ اتؼك»
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إذن: إذا هدى اهلل بؽ رجاًل واحًدا فلكت مـ أغـقاء الدكقا: ّٕن الذي فعؾتف 

 خقٌر لؽ مـ إمقال الـػقسة

ل إلك رصقده ماٌل كثقر جًدا، وآخر  يعـل يا إخقة لق طرفـا أّن رجاًل الققم ُحقِّ

أسؾؿ طؾك يده الققم رجؾ: هذا أغـك مـ هذا: ّٕن الذي حصؾ لفذا خقٌر مؿا 

 :«ـ حؿر الـعؿخقر لؽ م»  لفذا: بشفادة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.حصؾ 

 يعـل خقر لؽ مـ كػقس إمقال.

فؾق لؿ تخرج مـ الدكقا إٓ بلن  التقحقد. ويف هذا يا إخقة: فضؾ الدطقة إلك

هدى اهلل بؽ رجاًل واحًدا إلك التقحقد والسـة لؽـت مـ الػائزيـ، فؽقػ لق 

 رجالن أو اهتدى ثالثة أو اهتدى أربعة؟! بسببؽ دىأكعؿ اهلل طؾقؽ فاهت

 أو لقست 
ّ

ولذلؽ يا إخقة: الؿممـ ٓ يؼػ لقسلل هؾ الدطقة واجبة طؾل

؟ الؿممـ يبحث طـ فضؾ اهلل، طـ هذه الؿـزلة العظقؿة.
ّ

 واجبة طؾل

ويف هذا يا إخقة: أّن اإلكسان يدطق إلك اهلل بؿا يعؾؿ، وٓ يجقز أن ُيؿـَع أحٌد 

الذيـ  ،ما يجقز بلّي حجة مـ الحجج ،دطق إلك اهلل بعؾؿ بؿؼدار ما َطؾِؿَ مـ أن ي

يؼػقن يف وجف إخقاكـا الذيـ يدطقن إلك التقحقد والسـة ويؼقلقن: ما يجقز لؽ 

حتك تليت بتزكقة مـ العالؿ الػالين أو العالؿ الػالين! واهلل هذا ٓ يجقز، ما دام أكف 
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ٓ يجقز لؽ أن تؼػ يف  :ؼػ طـد بعؾؿفيدطق طؾك التقحقد والسـة بِعؾؿ وي

 وجفف.

الذي يػعؾف بعض إخقاكـا مـ إيؼاف بعض دروس العؼقدة مـ أكاس ُيعرفقن  

بالعؼقدة والسـة يف بالدهؿ: بحجة أهنؿ لؿ يحصؾقا طؾك تزكقة مـ مشايخـا يف 

 السعقدية! هذا ٓ يجقز، هذا قطع صريؼ يف وجف هذا الػضؾ العظقؿ.

ك، لؽـ لقس شرط التزكقة أن يلخذ تزكقة مـ كعؿ ٓ يمَخذ العؾ ؿ إٓ مِـ مزكَّ

َمـ كان معروًفا بالتقحقد،  ، ولؽـمعقَّـ، بؾ التزكقة سبؼ مراًرا بقَّـا كقػ تؽقن

ر ما طؾؿ: واهلل إكف مـ  معروًفا بالسـة، ٓ يخالػ العؾؿاء، يدطق بؿا طؾؿ، يؼرِّ

ك تزكقة خاصة،  فنن حصؾت لف تزكقة خاصة خقرة طباد اهلل وٓ يحتاج أن يزكَّ

 ففذا كقر طؾك كقر. 

ٓ زلت أتللؿ مؿا حصؾ ٕحد صالب الجامعة اإلسالمقة مـ  -واهلل–أكا 

صالبـا، كعرفف صالب طؾؿ مجتفد جزاه اهلل خقًرا ٓزال يف الطؾب لؽـف مجتفد: 

ذهبت  -وبالده لقس اإلسالم فقفا الغالب-يؼقل: أكا يا شقخ أذهب إلك بالدي 

ذهبت أدطقهؿ إلك اإلسالم بؿا تعؾؿت ف ،أدطقهؿ إلك اإلسالم، كػار إلك قرية

يف الجامعة يف السـتقـ الؿاضقتقـ وبؿا تعؾؿت يف دروسؽ ودروس الشقخ طبد 

 
ّ

وقالقا: ما يجقز تدطقهؿ إلك  :الؿحسـ، فجاءين بعض اإلخقة وأكؽروا طؾل

لقس صريؼ اإلسالم حتك تليت بتزكقة! سبحان اهلل! هذا لقس صريؼ العؾؿاء، 
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ـّ فَ  ؿ بعض صالب العؾؿ لبعض كالم الؿشايخ هق الذي فقف فْ الؿشايخ، ولؽ

 الخطل.

يا إخقة: الدطقة إلك اهلل طؾك بصقرة، الدطقة إلك التقحقد والسـة شرف 

 طظقؿ، يجب طؾقـا أن كتعاون فقف.

 عَرفَمـ وجدكاه يدطق إلك التقحقد والسـة طؾك بصقرة بؿؼدار ما َطؾِؿ وٓ يُ 

لف صعـ يف العؾؿاء: هذا كشجعف وكؼقل لف:  عَرفطـده مخالػة لؾعؾؿاء وٓ يُ 

استؿر. وهذا الذي رأيـاه مـ مشايخـا جؿقًعا الذيـ تعؾَّؿـا طؾقفؿ: سقاء الذيـ 

كاكقا يف الجامعة أو خارج الجامعة. وَمـ وجدكا فقف اكحراًفا طامؾـاه بؿؼدار ذلؽ 

 شرًطا.

تعؾؿَت التقحقد هـا، تعؾؿَت  ،«رجاًل واحًدا فق اهلل ٕن يفدي اهلل بؽ» 

ؽ مـ التقحقد يف الجامعة، وذهبت إلك بالدك، ترى الـاس غرقك، فرتى مـ أهؾ

بالدك َمـ يدطق غقر اهلل ويذهب إلك الؼبقر ويستغقث بغقر اهلل: وأكت  أهؾ

صؾك اهلل طؾقف -تجؾس بدم بارد تؼقل: ما طـدي تزكقة! اهلل أمرك والرسقل 

مرك، َطؾِّؿ الـاس بؿؼدار ما طـدك، وٓ يجقز ٕحد أن يؼػ يف وجفؽ، أ -وسؾؿ

وقػ حقث طؾؿت، وكـ سائًرا خؾػ العؾؿاء، ٓ ترفع كػسؽ فققفؿ، وٓ 

تتعالؿ أمام العؾؿاء، وإكؿا تدطق إلك اهلل طز وجؾ طؾك بصقرة. وهذا القسط، 
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اء أن كرضل وهذا آطتدال، وهذا الذي كدطق إلقف، وهذا الذي كصرب طؾقف، رج

 اهلل سبحاكف وتعالك.

قال رحؿف اهلل: ]فقف مسائؾ. إولك: الدطقة إلك اهلل صريؼ مـ اّتبعف صؾك 

 اهلل طؾقف وسؾؿ[

بؾ صريؼف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. الدطقة إلك اهلل الدطقة إلك التقحقد صريؼ 

 قؾ﴿تؼدم معـا يف أية:  اؿوصريؼ مـ اتبعف، ك -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

أدطق إلك اهلل طؾك ﴿أي: صريؼتل ومـفجل وسـتل ودطقيت وديـل: ﴾هذه سبقؾل

 .﴾بصقرة أكا ومـ اتبعـل

قال رحؿف اهلل: ]الثاكقة: التـبقف طؾك اإلخالص: ٕن كثقًرا لق دطا إلك الحؼ 

 فنكف يدطق إلك كػسف[

ـبَّف إلك اإلخالص، يا إخقة: اإلخالص رأس الؿال، الؽـز، يف كؾ طبادة تَ 

ـبَّف إلك لصالة، يف الصقم، يف الحج، يف الزكاة، يف الدطقة إلك اهلل، تَ يف ا

اإلخالص: ّٕن الشقطان حريص طؾك إفساد اإلخالص. وتؼدم معـا أّن الشرك 

 خػل، يتسؾؾ كدبقب الـؿؾ. "الرياء"إصغر 

يدطق إلك والعقاذ باهلل ّٕن بعض الـاس –وبعض الـاس يدطقن إلك الحؼ  

ًٓ مبقـًا، الذي يدطق إلك البدع أمام السـة، ويحارب السـة  الباصؾ: هذا َضّؾ ضال
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ر أّن أهؾ البدع  "َمـ هؿ أهؾ السـة؟" :ويحارب أهؾفا، ويعؼد الؿمتؿرات لقؼرِّ

ر الباصؾ لؽـ قد يدطق اإلكسان إلك  -هؿ أهؾ السـة! هذا يدطق إلك الباصؾ ويؼرِّ

د يدطق إلك التقحقد لؽـ بغقر إخالص: فال يؽقن الحؼ لؽـ ٓ يدطق بحؼ، ق

 داطًقا هلل، يـتػع الـاس بدطقتف ولؽـف هق ٓ يـال خقًرا هبذه الدطقة.

 :فقجب طؾقـا يا إخقة يف دطقتـا

 حؼ. أن كعرف أّكا كدطق إلك -

وهذا اإلخالص، ٓ كدطق إلك أكػسـا وٓ إلك جؿاطتـا  .وأن كدطق إلك اهلل -

ـّ الدطقة  وٓ إلك شققخـا: بؾ كدطق إلك اهلل، ويـتػع بالحؼ أهؾ الحؼ ولؽ

 إلك اهلل.

فـؾتزم سبقؾ الـبل صؾك اهلل طؾقف  الحؼ بحؼ. وأن تؽقن دطقتـا إلك -

وسؾؿ، وأٓ كدطق إلك اهلل ببدطة، وأٓ كدطق إلك اهلل بؿا خالػ صريؼ 

 رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

 قال رحؿف اهلل: ]الثالثة: أّن البصقرة مـ الػرائض[

كعؿ: الداطقة إلك اهلل يجب أن يدطق إلك اهلل طؾك بصقرة، ّٕن الذي يدطق 

 طؾك غقر بصقرة إّما أن َيِضؾ، وإّما أن ُيِضؾ، وإّما أن ُيبِعد الحؼ طـ الـاس.
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وإّما أن ُيبِعد  ؾ غقره.بِط. وإّما أن ُيِض خإما أن َيِضؾ: ٕكف بغقر طؾؿ فقَ 

أخذ والحؼ طـ الـاس: ٕكف بغقر طؾؿ: فنذا قام يتؽؾؿ طـ التقحقد بغقر طؾؿ 

يسب الـاس يؼقل: يا مجاكقـ، البفائؿ أحسـ مـؽؿ، أكتؿ مشركقن، أكتؿ أولك 

لف، فنذا ومـ أمثا بالـار مـ كػار قريش! يـػر الـاس مـ الحؼ، ويـػر الـاس مـف،

مـ  قنجاء داطقة يدطق إلك التقحقد ببصقرة أول ما يبدأ يتؽؾؿ طـ التقحقد يفرب

ؼ الؿؼصقد شرًطا.  الؿسجد يتذكرون ذاك! لؽـ الداطقة طؾك بصقرة يحؼِّ

صقِّب: ما الدلقؾ طؾك أّن البصقرة فريضة كؿا قال الشقخ؟ الدلقؾ: أّن اهلل 

: ﴾طق إلك اهلل طؾك بصقرةقؾ هذه سبقؾل اد﴿: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال لـبقف 

والدطقة إلك اهلل يف  .ففذه وقعت مققع الشرط، فشرط الدطقة إلك اهلل: البصقرة

 الجؿؾة واجبة: فشرصفا واجب، ووسقؾتفا واجبة وفريضة.

 قال رحؿف اهلل: ]الرابعة: ِمـ ُحسـ التقحقد أكف تـزيف لف تعالك طـ الؿسبة[

حسـ يف ذاتف، حسـ يف أثره طؾك  اهلل أكرب! التقحقد يا إخقة كؾف َحَسـ:

دت لؽاكت  د أكثر الـاس صؿلكقـة يف الدكقا، وإمة لق وحَّ الػرد وإّمة. الؿقحِّ

وهق حؼ ربـا سبحاكف  اأققى إمؿ. التقحقد كؾف حسـ: وكقػ ٓ يؽقن حسـً 

 وتعالك؟! 
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د تؼقل سـِ ـ ُح ومِ  ف: أّن يف التقحقد تـزيف اهلل طـ الؿسبة، ٕكؽ وأكت مقحِّ

بؾساكؽ: ٓ إلف إٓ اهلل، ٓ معبقد بحؼ إٓ اهلل، وبعؿؾؽ تحؼؼ ذلؽ. وتؼقل: 

 كؿا يف أية. :سبحان اهلل

 وتـزيف اهلل طـ الؿسبَّة مـ أطظؿ إطؿال الصالحة.

ولذلؽ يا إخقة: لق طؾؿـا أّن سبـا إللفة الؽػار التل تستحؼ السب يرتتب 

وٓ تسبقا الذيـ يدطقن مـ ﴿ :الؽػارلفة ن كسب آطؾقف سب اهلل: َحُرَم طؾقـا أ

لفة الؽػار التل آ ، حرم طؾقـا أن كسب﴾ طدوا بغقر طؾؿاهللدون اهلل فقسبقا 

لفة الؽػار َمـ ٓ يستحؼ إّٓن مِـ  "التل تستحؼ السب"تستحؼ السب، قؾـا 

السب، طقسك طؾقف السالم يعبده بعض الـاس وهؿ كػار، طقسك طؾقف السالم ٓ 

لفة مـ دون اهلل لبعض الـاس، لؽـ آة يعبدهؿ بعض الـاس، ففؿ كسبف، الؿالئؽ

إذا لفة الؽػار التل تستحؼ السب مشروع، لؽـ إذا طؾؿـا أّكا آٓ كسبفؿ. سب 

ر التقحقد كف ٓ يجقز أن كسب آلفة الؽػار سبقا ربـا: فنسببـا آ لفة الؽػار. كؼرِّ

ر الرباءة مـ الشر  ػار.لفة الؽك وأهؾف ولؽـ ٓ كسب آوكؼرِّ

 :لق طؾؿـا أّن سبَّـا لديـ غقركا سقرتتب طؾقف سبُّ كبقـا وسبُّ ديــا :كذلؽ

ر الحؼ  ر التقحقد وكؼرِّ ر ديــا وكؼرِّ يؼقـًا أو غؾبة ضـ: فنكَّا ٓ كسب ديـ غقركا. كؼرِّ

ر أنّ  غقر اإلسالم باصؾ: لؽـ ٓ كسب السب الذي يرتتب طؾقف سّب قرآكـا  وكؼرِّ

 ـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.وسّب ديــا وسّب كبق
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وهذا مِـ أصقل ديــا العظقؿة: تـزيف اهلل طـ الؿسبَّة: ٓ بالػعؾ وٓ 

طـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بالتسبب. وتـزيف ديـ اهلل طـ الؿسبة، وتـزيف كبل اهلل 

 الؿسبة.

 قال رحؿف اهلل: ]الخامسة: أّن ِمـ ُقبح الشرك: كقكف مسبة هلل[

شرك. بعض الـاس لق سؿع رجاًل يسّب الديـ كعؿ: أكرب السب هلل: ال

ا–يستؼبح هذا  لؼرب ويذبح لؾؼرب! وهذا الذي ف يذهب إلك اولؽـ -وهق قبقح جدًّ

أطظؿ السب. أطظؿ السّب  باهلل يػعؾف أطظؿ سبٍّ هلل مِـ سبِّ ذاك، ّٕن الشرك

ا وهق خؾؼؽ.  وأطظؿ اإلثؿ: أن تجعؾ هلل كدًّ

-فؿؿا يدلؽ طؾك قبح الشرك: أّن فقف سّب اهلل سبحاكف وتعالك. وسقلتقـا 

صحاب الؼرب ويؼقل: يا سقدي الذي يليت إلك يا إخقة أّن اإلكسان  -إن شاء اهلل

فالن الؿدد يا سقدي فالن القلد: أّن هذا يف الحؼقؼة يسّب اهلل: ٕكف يسلء الظـ 

 -طز وجؾ-إلك القسائط، واهلل  باهلل ويجعؾ اهلل كبعض خؾؼف الذيـ يحتاجقن

أجقب دطقة الداطل إذا دطان  وإذا سالؽ طبادي طـل فنين قريب﴿يؼقل: 

وإذا سللؽ طبادي ﴿سبحان اهلل! ﴾فؾقستجقبقا لل ولقممـقا بل لعؾفؿ يرشدون 

هذا البعقد  -أيًّا كان كقطفؿ-والذي يحتاج إلك القسائط ، ﴾طـل فنين قريب

د يدطق اهلل  ،﴾دطقة الداع إذا دطان أجقب﴿ ،الذي يحتاج أن يقِصؾ ما مِـ مقحِّ

إٓ ويجقب اهلل دطاءه بؿا فقف خقره. والذي يحتاج إلك واسطة هق الذي يؿقِّز: إذا 
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ػف: قالقا: وضػقه، وإذا جاء  جاءه وزير وقال لف: ولد فالن هذا أو ولد جقراكـا وضِّ

 -طز وجؾ-ّما اهلل أ !الػؼقر ورفع ورقة وقال: وضػقين، قال: ٓ: ما لف واسطة

د: فؿا يحتاج إلك واسطة.  فقجقب دطقة كؾ داٍع مقحِّ

فالذيـ يتخذون وسائط بقـفؿ وبقـ اهلل ويؼقلقن: ساداتـا همٓء، أولقاؤكا 

- !همٓء، أصحاب الؼبقر همٓء، هؿ واسطة بقــا وبقـ اهلل، هؿ فؼط وسقؾة

سب: ٕهنؿ يردُّون ققل همٓء يسبقن اهلل أطظؿ ال -وسقليت إن شاء اهلل بقان هذا

بقن ققل اهلل  ويشركقن باهلل سبحاكف وتعالك. وسقليت مزيد  -طز وجؾ-اهلل ويؽذِّ

 بقان إن شاء اهلل.

قال رحؿف اهلل: ]السادسة: وهل مـ أهؿفا: إبعاد الؿسؾؿ طـ الؿشركقـ ٓ 

 يصقر مـفؿ ولق لؿ يشرك[

د ٓ يؽقن مـ  الؿشركقـ: فال يشرك، كعؿ: الؿشرك داء ُمعِدي، والؿقحِّ

وٓ يؽقكقن مـف، وٓ يؽقن معفؿ، بؾ يربأ مـ اهلل مـ الشرك ومـ أهؾف. وسقلتقـا 

 هذا يف درس الغد إن شاء اهلل.

 ]السابعة: كقن التقحقد أول واجب[

ذا أن تؽقن دطقتف مبـّقة اأمر مع -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كعؿ: ّٕن الـبل 

ف: أن يشفدوا أن ٓ إلف إٓ اهلل وأّن محؿًدا طؾك التقحقد: فلّول ما يدطقهؿ إلق
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وإكؿا أوجب  :رسقل اهلل. لؿ يقِجب طؾقفؿ الـظر، ولؿ يقجب طؾقفؿ الشؽ

طؾقفؿ: أن يشفدوا أن ٓ إلف إٓ اهلل وأّن محؿًدا رسقل اهلل. فلّول واجب وأطظؿ 

 هق التقحقد. :واجب

 الصالة[قال رحؿف اهلل: ]الثامـة: أكف ُيبدأ بف قبؾ كؾ شلء حتك 

 كعؿ: كؿا يف حديث معاذ.

 ]التاسعة: أّن معـك يقحدوا اهلل هق معـك شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل[

كعؿ: فشفادة ٓ إلف إٓ اهلل معـاها التقحقد كؿا سقلتقـا إن شاء اهلل. وقد 

 قدمت لؽؿ يف حديث معاذ ما يدل طؾك هذا مـ اختالف إلػاظ.

اإلكسان قد يؽقن مـ أهؾ الؽتاب وهق ٓ قال رحؿف اهلل: ]العاشرة: أن 

 أو يعرففا وٓ يعؿؾ بفا[ ،يعرففا

بؿعـك يا إخقة: أّن اإلكسان قد يجفؾ معـك ٓ إلف إٓ اهلل: مع أكف يرّددها 

 لقاًل وهناًرا! بؾ قد يؼقل: ٓ إلف إٓ اهلل: وهق ٓ يحؼؼفا!

مـ يعـل بعض الـاس يليت طـد الؼرب يؾتؿس الرزق والقلد والخقر 

لقفقد والـصارى يف القؿـ ما اصاحب الؼرب وهق يؼقل ٓ إلف إٓ اهلل! ففمٓء 

مع  :«فنذا طرفقا اهلل»قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كاكقا يعرفقن اهلل: ّٕن الـبل 
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د اهلل لؿ يعرفف حؼقؼة !أهنؿ طـدهؿ شلء مـ الؽتاب وإن طرفف  :ّٕن َمـ لؿ يقحِّ

 لَِؿا تؼدم يف حديث معاذ. :التقحقدفالبد مـ و بالؾػظ: ضاهًرا أ

ج[  قال رحؿف اهلل: ]التـبقف طؾك التعؾقؿ بالتدرُّ

ج هق سبب إليصال الحؼ إلك  وهذا مـ أهؿ ما يؽقن: التعؾقؿ بالتدرُّ

أتبتفؿ بالشلء جؿؾة واحدة قد يثؼؾ طؾقفؿ. لؽـ لق  لق الـاس، ّٕن الـاس

جتفؿ فلتقتفؿ بإهؿ ثؿ الؿفؿ ثؿ الؿفؿ فنهن  ؿ يؼبؾقن ذلؽ.درَّ

وهذا أيًضا يا إخقة مفؿ يف تعؾقؿ إبـاء. يـبغل أن كعؾِّؿ إبـاء بالتدرج. 

مروهؿ بالصالة لسبع واضربقهؿ »كعؾؿفؿ بالرتغقب، ثؿ كـتؼؾ إلك ما بعده. 

ًٓ  ،«طؾقفا لعشر فنذا بؾغ الطػؾ سبع سـقـ ُمْرُه بالرتغقب. والرتغقب يؽقن إجؿا

: الذي يحب اهلل يحبف اهلل ويدخؾف الجـة، الصالة يحبفا وتػصقاًل، فتؼقل لف مثاًل 

وتتدّرج، ثالث سـقـ  ،يحب الؿصؾقـ، ثؿ تلمره بالصالة بالرتغقباهلل اهلل و

ب بال هنر وكفر وٓ ضرب وٓ شلء. فنذا بؾغ طشر سـقـ تـتؼؾ إلك  وأكت ترغِّ

 القسقؾة إخرى التل هل الضرب.

قحقد بؿا يـاسب سـف، ثؿ تعؾؿف الصالة، كذلؽ يف التعؾقؿ: تبدأ تعؾؿف التو

ٓ تشغؾف بشلء آخر إن كان ٓ يستطقع. ابـ سبع سـقـ إذا كان الصقم يشؼ طؾقف 

أو يـػر مـف أو يجعؾف يستثؼؾ الصالة ٓ تلمره بالصقام ُمره بالصالة، إلك أن ترى 
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لققم اأّن الصالة قد استؼرت يف كػسف ُمره بالصقم إذا كان يطقؼ: وهؽذا. ولعؾـا 

 كؼػ هـا. وكؽؿؾ غًدا إن شاء اهلل. وكجقب طؾك بعض أسئؾة إخقاكـا.
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 هللا إال إله ال أن شهادة إلى الدرس العاشر: تابع شرح باب: الدعاء

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

ديـ، وكـا كؼرأ بإمس يف  درسـا يف شر ح كتاب التقحقد يا معاشر الؿقحِّ

ٓ إلف إٓ اهلل، وفرغـا مـ قراءة الـصقص وفرغـا مـ أن باب الدطاء إلك شفادة 

وبؼقت لـا بعض يف هناية الباب،  -رحؿف اهلل-قراءة الؿسائؾ التل ذكرها الشقخ 

يؼرأ لـا هذه الؿسائؾ:  -وفؼف اهلل–فقتػضؾ الشقخ خؾقؾ  الؿسائؾ لؿ كؽؿؾفا.

 لـعؾؼ طؾك ما يحتاج إلك تعؾقؼ قبؾ أن كـتؼؾ إلك الباب التالل.

 الؿسالة الثاكقة طشر: البداءة بإهؿ فإهؿ[] 

كعؿ: يعـل الؿشروع لؾؿسؾؿ دطقًة وطؿاًل: أن يبدأ بإهؿ فالؿفؿ: يعـل 

الذي دوكف يف إهؿقة: وذلؽ طـد التعارض. وهذه قاطدة طـد أهؾ العؾؿ يا 

م أطالها"إخقة:  ، فؾق تعارض طـدك أداء الػرض مع "إذا تعارضت الؿصالح ُقدِّ

الـافؾة: جئَت إلك صالة الػجر فدخؾَت الؿسجد فلققؿت الصالة: تعارض أداء 

م الػرض  طـدك هـا أن تصؾل السـة الراتبة وأن تصؾل الػرض: ففـا يجب أن تؼدِّ

 وتصؾل الػرض، وٓ يجقز أن تشتغؾ بالـػؾ وقد أققؿت الصالة.

م صاطة والدك: ٕنّ   صاطة  إذا تعارض طـدك صاطة والدك مع كافؾة: فنكؽ تؼدِّ

 والدك هل إهؿ وهل الؿصؾحة العؾقا.
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مـ الؼقاطد الشرطقة الشريػة: أّن الؿسؾؿ يف طؿؾف يبدأ بإهؿ فالؿفؿ  :إذن 

طـد التعارض. ويف دطقتف يبدأ بإهؿ فالؿفؿ: وٓ يعؽس، ولذلؽ يبدأ 

ويدطق إلك الصالة قبؾ أن يدطق إلك الزكاة:  ،بالتقحقد قبؾ أن يدطق إلك الصالة

 ا.وهؽذ

 قال رحؿف اهلل: ]الثالثة طشر: مصرف الزكاة[

لػؼراء القس الؿؼصقد هـا بؿصرف الزكاة يا إخقة أّن مصرف الزكاة هق 

ـّ مؼصقد الشقخ: مسالة مـ مسائؾ مصارف الزكاة: وهل: أكف يجقز  فؼط: ولؽ

 صرف الزكاة إلك مصرف واحد مـ مصارف الزكاة.

لق طـدك زكاة يجقز أن تجعؾفا مثاًل يف فؼقر أو يف الػؼراء فؼط دون  

تمَخذ مـ »قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الؿملػة قؾقهبؿ مثاًل ، ّٕن الـبل 

: فدّل ذلؽ طؾك أّن الػؼراء مـ مصارف الزكاة، «أغـقائفؿ وترد طؾك فؼرائفؿ

 ف الزكاة الثؿاكقة.وطؾك أكف يجقز أن ُتخرج الزكاة يف مصرٍف واحد مـ مصار

 قال رحؿف اهلل: ]الرابعة طشر: كشػ العالؿ الشبفة طـ الؿتعؾِّؿ[

مـ أدب العالؿ يا إخقة أن يرحؿ الؿتعؾؿقـ، فؿـ أطظؿ أداب وأحسـ 

إخالق لؾعالؿ الؿعؾِّؿ لؾـاس أن يؽقن رحقًؿا هبؿ، ومـ رحؿة العالؿ بَؿـ 

سـ السبؾ، مـ أيـ جاءت هذه يعؾِّؿفؿ أن يؽشػ طـفؿ الشبفة ويدلفؿ طؾك أح
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-لؿعاذ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الػائدة مـ الـصقص الؿتؼدمة؟ مـ ققل الـبل 

: فبقَّـ لف الحال لقستعد و «إكؽ تليت ققًما مـ أهؾ الؽتاب»: -رضل اهلل طـف

 يعامؾفؿ بؿا يـػع إن شاء اهلل.

وأن  ،الحالوأن يبقِّـ لف  ،فالعالؿ يـبغل لف أن يؽشػ الشبفة لؿـ يعؾِّؿف

ؾ لف إن كان إمر يحتاج إلك تػصقؾ وأن يدلف طؾك أحسـ السبؾ التل  ،يػصِّ

 يراها ويعَؾؿفا أهنا تقصؾف إلك جـة الخؾد، تقصؾف إلك جـة رب العالؿقـ.

واهلل يا إخقة! ٓ يـصح العالؿ لؾـاس إٓ إذا كان يدلفؿ طؾك صريؼ الجـة 

ا لفؿ.طؾك صريؼ محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: وإٓ   كان غاشًّ

 قال رحؿف اهلل: ]الخامسة  طشر: الـفل طـ كرائؿ إمقال[

كعؿ: يعـل يف أخذ الزكاة يمَخذ القسط: فال تمَخذ الرديئة وٓ تمَخذ 

الؽريؿة. وكذلؽ يف اإلكػاق: يـػؼ اإلكسان القسط  فؿا فقق، يعـل يف الصدقة 

ق بالقسط فؿا فقق، بعض الـاس إذا أراد أن يتصدق  تريد أن تتصدق تصدَّ

مثاًل إُْرز الذي ٓ يمَكؾ يتصدق بف! كعؿ  :يبحث طـ الشل الذي ٓ يحتاجف

صدقة لؽـفا لقست مـ خقر الصدقات، خقر الصدقات أّن اإلكسان يتصدق مـ 

القسط فؿا فقق، وَيؽُؿؾ إذا كان يـػؼ مؿا يحب، تؽؿؾ الصدقة إذا كان اإلكسان 

 يـػؼ مؿا يحب.
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 سادسة طشر: اتؼاء دطقة الؿظؾقم[قال رحؿف اهلل: ]ال

 وقد تؽؾؿـا طـ هذا بؿا فقف الؽػاية.

 قال رحؿف اهلل: ]السابعة طشر: اإلخبار بلكفا ٓ ُتحَجب[

 َفع وُتسَؿع، وقد تؽؾؿـا طـ هذا .، ُتركعؿ: بلهنا ُتسؿع 

قال رحؿف اهلل: ]الثامـة طشر: مـ أدلة التقحقد ما جرى طؾك سقد 

 قاء مـ الؿشؼة والجقع والقباء[الؿرسؾقـ وسادات إول

صؾك اهلل طؾقف -اهلل أكرب! مـ أدلة التقحقد يا إخقة ما جرى طؾك الـبل 

يسافر لؾغزو  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مـ الؿشاق والتعب، فؽان الـبل  -وسؾؿ

أصابف الؿرض  -رضل اهلل طـف-ويسافر معف أصحابف، مـفؿ مـ يؿشل، وطؾل 

 .أرمد ٓ يؽاد يرى أو ٓ يرى مـ شدة الرمدأصابف الرمد هـا، وذهب وهق 

صقِّب كقػ يدل هذا طؾك التقحقد؟ هذا يدل يا إخقة طؾك أهنؿ فؼراء إلك  

ا، فنذا كان همٓء السادة همٓء  اهلل، فؼراء ٓ يؿؾؽقن ٕكػسفؿ  كػًعا وٓ ضرًّ

ا فِؿـ باب أولك َمـ دوهنؿ: فال  إولقاء ٓ يؿؾؽقن ٕكػسفؿ كػًعا وٓ ضرًّ

يستحؼقن أن ُيعَبدوا وٓ أن ُيدَطقا، الذي ٓ يستطقع أن يدفع طـ كػسف كقػ 

 يدفع طـ غقره؟! فال يدَطقن مـ دون اهلل.
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ماتت بـاتف،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقد تؼدم معـا يا إخقة أّن الـبل 

-ومات ابـف إبراهقؿ بقـ يديف وهق يؼعؼع ما استطاع أن يرّد الؿقت طـف. فالـبل 

بؾ أفضؾ الخؾؼ صؾك اهلل  ،وهق سقد ولد آدم أجؿعقـ -اهلل طؾقف وسؾؿصؾك 

فؼقر إلك اهلل، واهلل هق الغـل بذاتف. وٓ شؽ أّن هذا يدل طؾك  :طؾقف وسؾؿ

 هق الؿستحؼ لؾعبادة طؾك اإلصالق. -طز وجؾ-التقحقد، فاهلل 

طالم إلخ: َطَؾٌؿ مـ أ«ٕططقـ الراية»قال رحؿف اهلل: ]التاسعة طشر: ققلف: 

 الـبقة[

م معـا كؿا- كعؿ ٕططقـ »قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ّٕن الـبل  -تؼدَّ

: «الراية غًدا رجاًل يحب اهلل ورسقلف، ويحبف اهلل ورسقلف، يػتح اهلل طؾك يديف

فلخرب بلكف يف الغد سُتػتح الحصقن: وقد وقع كؿا قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. 

ٓ يعؾؿ الغقب  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لـبل وهذا ٓ يؽقن إٓ مـ وحل: ّٕن ا

 إٓ إذا أوحك اهلل إلقف.

 قال رحؿف اهلل: ]العشرون: َتػُؾف يف طقـقف َطَؾٌؿ ِمـ أطالمفا أيًضا[

 طؾل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كعؿ: كقن الـبل 
ّ

رضل اهلل -َتَػؾ يف طقـل

فربئتا فقًرا ولؿ يشتؽل مـفؿا إلك أن مات: هذا طؾؿ مـ أطالم كبقة الـبل  -طـف

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فنكف ٓ يؼع إٓ لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
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 قال رحؿف اهلل: ]الحادية والعشرون: فضقؾة طؾّل رضل اهلل طـف[

 ،أكف يحب اهلل ورسقلف :كعؿ: لشفادة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

حبف اهلل ورسقلف. والؿممـقن يحبقن طؾقًّا رضل اهلل طـف، ويحبقن َمـ يحبُّف وي

 رضل اهلل طـف  اطؾل رضل اهلل طـف، ويحبقن مـ يحب طؾقًّ 
ٌّ

رضل اهلل طـف، وطؾل

يحب أبق بؽر الصديؼ رضل اهلل طـف، ويحب طؿر رضل اهلل طـف، فالؿممـقن 

 يحبقن صحابة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

رون  ،ا الؿـافؼقن الؿتسرتون فنهنؿ َيغُؾقن يف طؾل رضل اهلل طـفأمّ  ويؽػِّ

 صحابة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

قال رحؿف اهلل: ]الثاكقة والعشرون: فضائؾ الصحابة رضل اهلل طـفؿ يف 

 َدوكفؿ تؾؽ الؾقؾة وشغؾفؿ طـ بشارة الػتح[

شتغؾقا طـ البشارة كعؿ: كؿا قؾـا يا إخقة: مـ فضائؾ الصحابة: أهنؿ ا

بالػتح وما يؼع يف الدكقا بلمر أطظؿ: وهق ما يتعّؾؼ بخرب الـبل صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ أّن الرجؾ الذي سقلخذ الراية يحب اهلل ورسقلف ويحبف اهلل ورسقلف صؾك 

 اهلل طؾقف وسؾؿ.

قال رحؿف اهلل: ]الثالثة والعشرون: اإليؿان بالؼدر لحصقلفا لَؿـ لؿ يسَع 

 طؿـ سعك[ ومـعفا
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كعؿ: آيؿان بالؼدر وأّن ما شاء اهلل كان ولق اجتؿع الخؾؼ أجؿعقن  

 
ٌّ

لقؿـعقه، وأّن ما لؿ يشل لؿ يؽـ ولق اجتؿع الخؾؼ أجؿعقن لقققِعقه. ففـا طؾل

تخؾَّػ يف الؿديـة مـ أجؾ الرمد، ثؿ  -كؿا قّدمُت لؽؿ يا إخقة-رضل اهلل طـف 

ل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؟! فذهب، وكان ساقف اهلل: وقال: أكا أتخؾػ طـ رسق

أرمد ما يرى فجؾس يف خقؿتف: فدطاه الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فحصؾت لعؾل 

ؼع لؾصحابة الذيـ كاكقا يتطاولقن تمع أكف لؿ يسع، ولؿ  -رضل اهلل طـف-

 لؾرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

وهذا يا إخقة: يؼطع الحسد مـ أصؾف: ٕكؽ تعؾؿ وتققِـ أّن الذي وصؾ  

أخقؽ لقس لؽ أبًدا، واهلل ما كان لؽ ولـ يؽقن، هق ٕخقؽ: فؽقػ إلك 

 تحسده؟ 

هذا أبخؾ  .مَخذ مـف وما لقس لفالذي يبخؾ بؿا ٓ يُ  :وأبخؾ البخالء

هق  أصاًل  :وما لقس لف .لقس هق الذي يعطقف :مَخذ مـفيبخؾ بؿا ٓ يُ  .البخالء

لقس لف، فقبخؾ بف طـ إخقاكف ويحسد إخقاكف! الـعؿة مـ اهلل، هذا الؿال الذي 

ِخذ مـل، والذي وصؾ إلك أخذه أخل هذا مـ اهلل، لسُت أكا الذي أططقتف وٓ أُ 

 أخل وأحسده؟!  طؾكأخل لقس لل، يؼقـًا، فؽقػ أبخؾ بف 

لق آمـ الـاس  !واهلل يا إخقةفاإليؿان بالؼدر يا إخقة طالمة السعادة. 

بالؼدر حؼ آيؿان كؿا جاء يف الؽتاب والسـف َلَؿا شؼل أحد: ّٕن اإلكسان إذا 
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وٓ يحزن طؾك ما فاتف: ٕكف ، آمـ بالؼدر يػعؾ السبب وٓ يعؾِّؼ قؾبف بالسبب

إذا -الحزن الَطَبِعل هذا شلء آخر-يعؾؿ أكف لـ يصقبف، وٓ يحزن حزًكا ُيؼِعده 

،  ٓ بد مـ وققع تف مصقبة: ٕكف يعؾؿ أكف ٓ يؿؽـ أن يـجق مـفا إذا وقعأصابت

 الؼدر: وطالمتف أن يؼع.

 [«طؾك رسؾؽ»قال رحؿف اهلل: ]الرابعة والعشرون: إدب يف ققلف: 

كعؿ: والؿسؾؿ دائًؿا يتلدب. وقد ذكرت لؽؿ يا إخقة هذه الػائدة بؿا 

ـا طؾك أ ّٓ يؼتؾ يتعؾؼ بالحج: وأّكا كؽقن يف حجِّ دب وأكاة وسؽقـة ووقار وأ

صؾك -يػفؿقن مـ ققل الـبل  -هداين اهلل وإياهؿ-بعضـا بعًضا. بعض الحجاج 

ؾحج بؼقة، وتجده لأّن اإلكسان يليت  «الحج جفاد كؾ ضعقػ» :-اهلل طؾقف وسؾؿ

وترى أكاكقة يف بعض الحجاج يف الطقاف: يحجز مؽاًكا  ،يف الطقاف يدفع الـاس

 واسًعا لزوجتف وأخقاتف، والـاس يتضايؼقن، لقس لؽ إٓ ما تؿشل فقف: إذا زدَت 

 ؿففذا غصب لحؼ الؿسؾؿقـ. وبعض الـاس يتدافعقن طـد رمل الجؿار كلهن

طؾك لّؿا رأى ازدحام الـاس  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لؼتال، والـبل يدَطقن إلك ا

يعـل: اهدؤوا  «ٓ يؼتؾ بعضؽؿ بعًضا، ٓ يؼتؾ بعضؽؿ بعًضا»الرمل قال: 

 اهدؤوا. ففذا أدب لؾؿسؾؿ يف جؿقع أحقاكف. 

 قال رحؿف اهلل: ]الخامسة والعشرون: الدطقة لإلسالم قبؾ الؼتال[
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إلك اإلسالم،  : ُيدَطقاوهذا واجٌب إذا كان الؿؼاَتؾقن لؿ ُيدَطقا قبؾ ذلؽ

 لفؿ.اؿ َيُجْز قتفنن أجابقا ل

قال رحؿف اهلل: ]السادسة والعشرون: أكف مشروع لَؿـ ُدطقا قبؾ ذلؽ 

 وُققتِؾقا[

أكف مشروع ولقس واجًبا، يعـل مستحب إذا أردكا أن  كؼاتؾ ققًما قد ُدطقا 

أن كدطقهؿ مرة أخرى: لعؾ اهلل أن يػتح قؾقهبؿ وُكؽَػك  :قبؾ إلك اإلسالم وأَبقا

لقفقد كاكقا استحب ولقس واجًبا: والدلقؾ طؾك ذلؽ: أّن شر الؼتال، لؽـ هذا م

-قد ُدطقا إلك اإلسالم يف الؿديـة قبؾ إجالئفؿ إلك خقرب ومع ذلؽ أمر الـبل 

 طؾقًّا رضل اهلل طـف أن يدطَقهؿ إلك اإلسالم. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

أخبرهؿ بؿا »قال رحؿف اهلل: ]السابعة والعشرون: الدطقة بالحؽؿة: لؼقلف 

 [«يجب طؾقفؿ

كعؿ: الدطقة بالحؽؿة هذا أصؾ مـ أصقل الدطقة وأّن اإلكسان يدطق 

الـاس بحؽؿة، ومـ ذلؽ أن يخرب الـاس خربًا بؿا يجب طؾقفؿ: وهذا مـ 

ع طؾك الـاس أثـاء الدطقة يـّػرهؿ مـ قبقل الحؼ: أّما إذا كان الحؽؿة: ّٕن الرتفُّ 

ب ق  ؾقهبؿ إلك الداطل.طؾك هقئة الؿخبِر لفؿ فنّن هذا  يؼرِّ

 قال رحؿف اهلل: ]الثامـة والعشرون: الؿعرفة بحؼ اهلل يف اإلسالم[
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د اهلل ٓ يعتؿد طؾك مجرد تقحقده: بؾ  ا يف اإلسالم: فَؿـ وحَّ وأّن هلل حؼًّ

يجتفد يف صاطة اهلل طز وجؾ: فقػعؾ القاجبات، ويرتك الؿحرمات، وُيؽثر مـ 

 الؿستحبات، ويرتك الؿؽروهات.

ؿف اهلل: ]التاسعة والعشرون: ثقاب مـ اهتدى طؾك يديف رجؾ قال رح

 واحد[

وقد قؾـا أّن هداية رجؾ واحد إلك اإلسالم خقر لؾؿسؾؿ مـ كـقز 

 إرض.

 قال رحؿف اهلل: ]الثالثقن: الحؾػ طؾك الُػتقا[

وقؾـا يا إخقة إّن الحؾػ طؾك إمقر الؿفؿة مـ السـة: مـ أجؾ تقكقده 

كان يحؾػ طؾك إمقر ذات الشلن: كؿا  -اهلل طؾقف وسؾؿ صؾك-لؾـاس. والـبل 

 تؼدم يف الدرس.
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 هللا اال إله ال أن وشهادة التوحٌد تفسٌر العاشر: شرح باب الدرستابع 

 قال رحؿف اهلل: ]باب تػسقر التقحقد وشفادة أن ٓ إلف آ اهلل[

مـ إبقاب التل تتعؾؼ  -رحؿف اهلل-كعؿ أيفا الػضالء: لّؿا فرغ الؿصـػ 

بؽؾقات التقحقد: وفقفا بقان ما يـبغل طؾك الؿممـ تجاه التقحقد: وهق: أن يحبف، 

ـؼصف، وأن ـؼضف أو يُ ويحب أهؾف، وأن يتعؾؿف، وأن يعؿؾ بف، وأن َيسَؾؿ مؿا يَ 

، وأن يدطق إلقف، وأن يصرب وشركفؿ يربأ مؿا ُيعَبد مـ دون اهلل ومـ الؿشركقـ

ؾِّؼ قؾبف باهلل طز وجؾ، وأن يخاف مـ الشرك بلكقاطف: شرع هـا يف طؾقف، وأن يع

 .بقان التقحقد وبقان ما يضاده طؾك سبقؾ اإلجؿال والتػصقؾ

، ثؿ يف إبقاب التالقة  ًٓ فػل هذا الباب الذي معـا بقَّـ معـك التقحقد إجؿا

 ه.إلك آخر الؽتاب يبقِّـ التقحقد تػصقاًل ببقان التقحقد وبقان ما يضاد

م معـا بقَّـاه أثـاء الؽالم لؽـف هـاك مرَّ  :كعؿ يا إخقة: معـك التقحقد تؼدَّ

 .ولؿ َيُؿّر مؼصقًدا يف إبقاب السابؼة، أّما هـا ففق مؼصقد ،َتَبًعا

ولذلؽ يا إخقة لقس صحقًحا أّن هذا الباب مؽّرر: بؾ هذا الباب باب 

الذي مرَّ ففق َتَبع لألبقاب التل تلسقس: ّٕن فقف بقان معـك التقحقد قصًدا: أّما 

مت معـا.  تؼدَّ
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التػسقر: مِـ   ،تػسقر التقحقد وشفادة أن ٓ إلف آ اهلل( :)باب: قال

 الَػْسِر، والَػْسُر: هق الؽشػ، أْي: باُب الؽشِػ والبقاِن طـ معـك التقحقد.

تػسقر التقحقد وشفادة أن ٓ إلف آ اهلل( التقحقد هق  :صقِّب: قال: )باب

شفادة أن ٓ إلف آ اهلل! ولذلؽ يؼقل العؾؿاء: هذا مِـ باب ططػ الؿرتادفات. 

فؿعـك الباب: باب كشػ وبقان معـك التقحقد وأّن التقحقد هق معـك شفادة أن 

 ٓ إلف آ اهلل. 

ر بف، وبعض أهؾ العؾؿ قال: هذا مِـ باب ططػ الؿػسَّ  ر طؾك الؿػسَّ

ر  رةفقؼقلقن شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل مػسَّ  بالتقحقد، ففذا مـ باب ططػ الؿػسَّ

ر بف وهق التقحقد.  الذي هق شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل طؾك الؿػسَّ

أولئؽ الذيـ يدطقن يبتغقن إلك ربفؿ ﴿قال رحؿف اهلل: ]وققل اهلل تعالك: 

 أية[﴾القسقؾة

ـْ ُدوكِِف ﴿لؾؿشركقـ  ﴾ُقؾِ ﴿قال:  -طز وجؾ-اهلل 
ـَ َزَطْؿُتْؿ مِ ِذي اْدُطقا الَّ

ـَ َيْدُطقَن َيْبَتُغقَن إَِلك  ِذي َٓ َتْحِقيالً * ُأوَلئَِؽ الَّ رِّ َطـُْؽْؿ َو َفاَل َيْؿؾُِؽقَن َكْشَػ الضُّ

ُفْؿ َأْقَرُب َوَيْرُجقَن َرْحَؿَتُف َوَيَخاُفقَن َطذَ  ، هذه أية يا إخقة ﴾اَبفُ َربِِّفُؿ اْلَقِسقَؾَة َأيُّ

–أصٌؾ يؼقم طؾقف التقحقد: وهق: أّن اهلل غـل بذاتف وأّن ما سقاه فؼقر بذاتف. اهلل 
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وما سقاه فؼقر بذاتف، والػؼقر محتاج إلك الغـل، فؿستحؼ  ،غـل بذاتف -سبحاكف

 دوا أبًدا.العبادة هق اهلل الغـل سبحاكف وتعالك، وَمـ دوكف ٓ يستحؼقن أن ُيعبَ 

بعض السؾػ أهنا كاكت يف الذيـ كاكقا يعبدون الؿالئؽة.  ىذه أية رأه

ورأى بعض السؾػ أهنا كاكت يف الذيـ يعبدون طقسك طؾقف السالم. ورأى بعض 

السؾػ أهنا كاكت يف الذيـ كاكقا يعبدون طزيًرا  طؾقف السالم. ورأى بعض 

رضل اهلل -ر ابـ مسعقد السؾػ أهنا يف ققٍم كاكقا يعبدون جـًّا قد أسؾؿقا: وقد ذك

 أّن هذا هق سبب كزول أية. -طـف

رضل -طـ طبداهلل ابـ مسعقد  -البخاري ومسؾؿ-فؼد روى الشقخان 

كان كاس مـ اإلكس يعبدون كاًسا مـ الجـ، )أكف قال يف هذه أية:  -اهلل طـف

ؽ همٓء بديـفؿ، فـزلت أية  .(فلسؾؿ الجـ وتؿسَّ

صؾك اهلل طؾقف -لـبقـا  -سبحاكف وتعالك-ربـا  فؿعـك أية يا إخقة: يؼقل

: قؾ لؾؿشركقـ الذيـ يعبدون الؿالئؽة أو يعبدون طقسك أو يعبدون -وسؾؿ

ادطقا الذيـ زطؿتؿ أهنؿ آلفة مـ دون اهلل طز  :قـالؿممـطزيًرا أو يعبدون الجـ 

 وجؾ.

 تعـل معـَققـ: ﴾مـ دون اهلل﴿واكتبفقا يا إخقة 

 ن اهلل. ُيعبدون هؿ فؼط. تعـل: أْي ُيعَبدون دو .2
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 وتعـل: ُيعَبدون مع اهلل. .1

وكالهؿا مؼصقد: سقاء ُطبَدت الؿالئؽة فؼط أو ُطبِدت الؿالكة مع اهلل، 

 سقاء ُطبد طقسك طؾقف السالم فؼط أو ُطبد طقسك طؾقف السالم مع اهلل.

أو  -طؾقف السالم-لؾؿشركقـ الذيـ يعبدون الؿالئؽة أو طقسك  ﴾قؾ﴿

أو الجـ الذيـ أسؾؿقا: ادطقا الذيـ زطؿتؿ أهنؿ آلفة مـ  -السالمطؾقف -طزيًرا 

أن يؽشػقا الضر طـؽؿ، أٓ يصقبؽؿ الضر؟ بؾك، يصقبؽؿ  -طز وجؾ-دون اهلل 

تزطؿقن أهنؿ  ـالجقع، يصقبؽؿ العطش، يصقبؽؿ الؿرض: ادطقا همٓء الذي

قلقه أو أن ُيح ،ادطقهؿ أن يؽشػقا الضر طـؽؿ -والزطؿ مطقة الؽذب-آلفة 

أو طـ مؽاكؽؿ إلك مؽان آخر، فنّن اهلل قادٌر طؾك هذا، الذي  ،طـؽؿ  إلك غقركؿ

 ُيعَبد قادٌر طؾك هذا، فؾق كاكقا آلفة لؽاكقا قادريـ.

لّؿا َقِدم الؿديـة وجد فقفا حّؿك شديدة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  

 ة.فـؼؾفا اهلل إلك الجحػ :فدطا اهلل أن يـؼؾفا اهلل إلك الجحػة

هنؿ لـ نأو يحقلقه طـؽؿ: ف ،ادطقا همٓء أن يؽشػقا الضر طـؽؿ

يستطقعقا، وهذا يدركف الؿشركقن يف ذلؽ الزمان، ولذلؽ الؿشركقن يف ذلؽ 

 ،دطقا اهلل مخؾصقـ لف الديـ :الزمان يا إخقة إذا ركبقا يف الػؾؽ وخافقا الضر

 يؼقؿ طؾقفؿ الحجة. -جؾطز و-أشركقا باهلل! فاهلل  :وإذا رجعقا إلك الرب وسؾِؿقا



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٕ7٘ 
 

أن يؽشػقا  -طز وجؾ-ادطقا همٓء الذيـ زطؿتؿ أهنؿ آلفة مـ دون اهلل  

الضر طـؽؿ أو أن يحقلقا الضر طـؽؿ: فنهنؿ ٓ يستطقعقن: وهذا يدل طؾك 

 طجزهؿ طـ كػع غقرهؿ.

يبتغقن إلك ﴿ويزطؿقن آهنؿ آلفة  ﴾أولئؽ الذيـ يدطقن﴿ثؿ قال اهلل: 

يبتغقن إلك رهبؿ الؼربة بطاطتف سبحاكف وتعالك، ورأس يعـل  ﴾رهبؿ القسقؾة

التقحقد، ويتسابؼقن إلك الؼرب مـ اهلل، ويرجقن جـة اهلل، ويخافقن  الطاطة:

طذاب اهلل، ففؿ فؼراء إلك اهلل، هؿ ٓ يؿؾؽقن أن يـػعقا غقرهؿ، وٓ يؿؾؽقن أن 

بقن إلك اهلل، يرجقن رحؿتف، يخافقن  يـػعقا أكػسفؿ مـ دون اهلل: ولذلؽ يتؼرَّ

 كػسفؿ.ذاهتؿ، ٓ يستطقعقن كػع أيف طذابف، ففؿ فؼراء 

وإذا كاكقا ٓ يؿؾؽقن كػع غقرهؿ، وٓ يؿؾؽقن كػع أكػسفؿ: فنهنؿ ٓ 

 كؿا ُيعبد اهلل طز وجؾ.وإيستحؼقن أن ُيعبدوا مـ دون اهلل طز وجؾ، 

واكتبفقا لفا  -كؾفا تحؼؼ مؼصقد الباب  ،وهذا يػقد السامع ثالث فقائد 

 : -يا إخقة

اكف، وأّن جؿقع الؿخؾقققـ : أّن اهلل هق الغـل بذاتف سبحالػائدة إولك

د اهلل سبحاكف وتعالك، وأن  فؼراء إلقف بذواهتؿ. وهذا يقِجب شرًطا وطؼاًل أن ُيقحَّ

 والرهبة مـف. ،ُيعؾَّؼ الؼؾب بالغـل سبحاكف، وأن تؽقن الرغبة إلقف
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أكؽ أكت أيفا الؿخاَصب أن الذي تسؿع أية أكؽ فؼقر إلك اهلل  والثاكقة:

، وطقسك طؾقف السالم، وطزير طؾقف السالم، والجـ الذيـ كلولئؽ: كالؿالئؽة

آمـقا يف زمـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، أكت فؼقر إلك اهلل مثؾفؿ، فؽـ مثؾفؿ 

ًؼا قؾبؽ باهلل، راجًقا جـة اهلل، خائًػا مـ طذاب اهلل،  ا هلل، صائًعا هلل، معؾِّ مقحدًّ

 ؿ: بؾ أكت أشد فؼًرا.رغبتؽ إلك اهلل، ورهبتؽ مـ اهلل: ٕكؽ فؼقر مثؾف

 ،﴾يا ايفا الذيـ امـقا اتؼقا اهلل وابتغقا إلقف القسقؾة﴿: -طز وجؾ-قال اهلل 

فخاصبؽؿ: ابتغقا إلقف القسقؾة. ماهل القسقؾة؟ القسقؾة أن يعبد غقر اهلل؟ ٓ 

د اهلل  وأن تطقع اهلل سبحاكف وتعالك. ،واهلل ، القسقؾة: أن تقحِّ

يف صاطتف بالعؿؾ  :يعـل ﴾غقا إلقف القسقؾةابت﴿"قال مؼاتؾ بـ سؾقؿان: 

 ."الصالح

بقا إلقف بطاطتف، والعؿؾ بؿا يرضقف"وقال قتادة:  : أي: ابتغقا إلك اهلل "تؼرَّ

القسقؾة بؿا يؼربؽؿ إلقف ويؽسبؽؿ رضاه، وهق ما بقَّـف لؽؿ يف الؼرآن ويف سـة 

 الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

اهلل بحجة أهنؿ القسقؾة: ويؼقلقن: وأّما اتخاذ أكاس ُيدَطقن مـ دون  

همٓء سادتـا وسقؾتـا إلك ربـا، همٓء وسائط يؼربقكـا إلك اهلل طز وجؾ! ففذا 

مـاٍف لؾتقحقد الذي أُمركا بف ومـ الشرك باهلل طز وجؾ الذي طابف طؾك 
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اهلل ٓ يؼبؾ مـ الديـ إٓ ما كان لف خالًصا  ﴾أٓ هلل الديـ الخالص﴿الؿشركقـ، 

 أٓ هلل الديـ الخالص والذيـ اتخذوا مـ دوكف أولقاء ما﴿ك معف أحد ، ٓ ُيشرَ 

يعـل همٓء الذيـ اشركقا يؼقلقن: ما  ،﴾كعبدهؿ إٓ لقؼربقكا إلك اهلل زلػك

 كعبدهؿ إٓ أهنؿ وسقؾة، إٓ أهنؿ وسائط.

ٍـّ  -كؿا قؾـا-ويف اتخاذ وسائؾ مـ الرجال ُيدَطقن مـ دون اهلل  إساءة ض

طز -باهلل، وتشبقٌف هلل بخؾؼف الذيـ يحتاجقن َمـ َيرفع حاجات الـاس إلقفؿ. واهلل 

دطقة الداع إذا  أجقبوإذا سالؽ طبادي طـل فاين قريب ﴿َقَطَع كؾ هذا  -وجؾ

، ففذا الذي يذهب لؾؼبقر ﴾دوندطان فؾقستجقبقا لل ولققمـقا بل لعؾفؿ يرش

صحاب الؼبقر يسلل مـ يسؿقفؿ بإولقاء مـ دون اهلل كؼقل لف: ألسَت أيسلل 

ًقا ققل اهلل؟ اهلل  فؾقس بعقًدا تحتاج  ،﴾فنين قريب﴿يؼقل لؽ:  -طز وجؾ-مصدِّ

 -سبحاكف-ففق جقاد كريؿ  ﴾إذا دطان لأجقب دطقة الداط﴿، معف إلك غقره

 يحتاج إلك وسطاء. فآمِـ بؼقل اهلل واتَّبع ققل اهلل:  : فالليجقب دطقة الداط

د وَتسَؾؿ.  تقحِّ

وترك طبادة ما سقاه. ففذا  ،: أّن تقحقد اهلل إكؿا يؽقن بعبادة اهللالثالث

: فقجب ةتػسقر لؾتقحقد: ّٕن اهلل يف أول أية بقَّـ لفؿ أّن طبادة ما سقاه باصؾ

وإكبقاء َتعُبد اهلل، فالتقحقد هق طبادة اهلل وترك تركفا. وبقَّـ لفؿ أّن الؿالئؽة 

 طبادة ما سقاه.
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مؿا وإذ قال إبراهقؿ ٕبقف وققمف إكـل براء ﴿قال رحؿف اهلل تعالك: ]وققلف: 

 [﴾تعبدون إٓ الذي فطرين

 لؼقل اهلل 
ّ

–هذه أية يا إخقة فقفا تػسقر ٓ إلف آ اهلل: وهل تػسقٌر طؿؾل

بالطاغقت ويممـ باهلل فؼد استؿسؽ بالعروة القثؼك ٓ فَؿـ يؽػر ﴿ :-وجؾ طز

هـا كؿا  -طؾقف السالم-يعـل استؿسؽ بال إلف آ اهلل. ّٕن إبراهقؿ :﴾ػصام لفاكا

 ﴾إكـل براء﴿الذيـ يعبدون إصـام  ﴾وإذ قال إبراهقؿ ٕبقف وققمف﴿قال اهلل: 

مِـ  ﴾ء مؿا تعبدونإكـل برا﴿وأصؾ الرباءة: التخؾل: والؿؼصقد هبا هـا: الؽػر، 

فاستثـك الؿعبقد الحؼ اهلل  :﴾إٓ الذي فطرين﴿كؾ َمـ َتعبدوكف أو ما تعبدوكف 

 ﴾إٓ الذي فطرين﴿كف هق الؿستحؼ لؾعبادة: ٕكف قال: أسبحاكف وتعالك، وبقَّـ 

ففق  :ولـ يستطقع أحٌد أن يػعؾ هذا ،خؾؼـل وأوجدين مـ غقر مثال سابؼ :أي

 الؿستحؼ لؾعبادة سبحاكف وتعالك.

وترك  ،وٓ بد يف التقحقد أيًضا مـ الرباءة مـ الؿشركقـ. يعـل طبادة اهلل 

قد كاكت لؽؿ أسقة ﴿: -طز وجؾ- والرباءة مـ الؿشركقـ. كؿا قال اهلل ،الشرك

حسـة يف إبراهقؿ والذيـ معف إذ قالقا لؼقمفؿ إكا براء مـؽؿ ومؿا تعبدون مـ دون 

 فؿ لشركفؿ.والؿؼصقد بالرباءة مـ الؿشركقـ يا إخقة:  بغُض  ،﴾اهلل

ًدا ٓ بد:  إذن حتك تؽقن مقحِّ
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 أن تعبد اهلل وحده. -

 وٓ بد ٕن َتسَؾؿ مـ الشرك باهلل. -

 وٓ بد أن َتؽُػر بؿا ُيعَبد مـ دون اهلل. -

طقاغقت، لؿ يؽػر بؿا الشرك: لؽـف لؿ يؽػر بما أاهلل و دَ بَ لق أّن إكساًكا طَ  

د ُطبِد مـ دون اهلل: قال: ٓ، أكا ما أكػر هبذه ألفة  لؽـ أكا ما أُ  شِرك! هذا ما وحَّ

 وٓ دخؾ اإلسالم.

الذي يؼقل: الـاس أحرار، كؾُّ واحد َيعبد اإللف الذي يحب، كعؿ أكا أطبد 

أو أكف  -طؾقف السالم-اهلل وٓ أشرك باهلل: لؽـ ٓ أطقب طؾك أحد أكف يعبد طقسك 

د. :أو يؼقل ،ايعبد طزيرً   إكف يجقز لؽؾ واحد أن  َيعبد اهلل كؿا شاء! هذا ما وحَّ

ٓبد مـ الؽػر بجؿقع الؿعبقدات مـ دون اهلل، وأن يعتؼد الؿسؾؿ أكف ٓ 

يجقز ٕحد أن يعبد غقر اهلل، وأن يؽػر بالؿعبقدات مـ دون اهلل، وأن ُيبِغض 

ؿ، ٓكحراففؿ: هذا الؿشركقـ لشركفؿ، الذي يحب الؿشركقـ لشركفؿ، لديـف

د، وما أسؾؿ.  ما وحَّ

 أّما محبة الؿشركقـ لغقر ديـفؿ: ففذه مسالة أخرى ٓ َتـؼض اإلسالم.

تعـل: بغضفؿ  "الرباءة مـ الؿشركقـ"اكتبفقا يا إخقة: طـدما كؼقل: 

أجؾ الدكقا، محبتفؿ الطبعقة، مـ لشركفؿ، طدم محبتفؿ لشركفؿ. أّما محبتفؿ 
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لؽـفا ٓ تـؼض اإلسالم. والذي يفؿـل هـا الؿحبة التل تـؼض   هذه بقَّـاها سابًؼا:

 اإلسالم. 

؟ أن ُتبِغض -الذي هق مِـ معـك التقحقد-ما معـك الرباة مِـ الؿشركقـ

 الؿشرك لشركف، فتبغض الؿشرك ٕكف مشرك.

إذن: ما معـك التقحقد؟ أن تعبد اهلل وحده، وأن َتسَؾؿ مـ الشرك، وأن 

دون اهلل مـ جفة كقكف معبقًدا مـ دون اهلل، وأن تربأ مـ  تؽػر بؽؾ ما ُطبد مـ

 الؿشركقـ: بؿعـك: أن تبغضفؿ لشركفؿ وضؾؿفؿ العظقؿ.

ربابا مـ دون أحبارهؿ ورهباكفؿ أاتخذوا ﴿قال رحؿف اهلل تعالك : ]وققلف: 

 [﴾اهلل

ـْ ﴿قال:  -طز وجؾ-اهلل    اتََّخُذوا َأْحَباَرُهْؿ َوُرْهَباَكُفْؿ َأْرَباًبا مِ
ِ
ُدوِن اهلل

ا  ـَ َمْرَيَؿ َوَما ُأمُِروا إِٓ لَِقْعُبُدوا إَِلًفا َواِحًدا ٓ إَِلَف إِٓ ُهَق ُسْبَحاَكُف َطؿَّ َواْلَؿِسقَح اْب

والؿؼصقد هـا أصالة:  -، أهؾ الؽتاب مـ القفقد والـصارى﴾ُيْشِرُكقنَ 

هق العالِؿ طـد وإحبار: جؿع  َحْبر أو ِحْبر: و ،﴾اتخذوا أحبارهؿ﴿ -الـصارى

أربابا مـ دون اهلل والؿسقح ابـ ﴿طبَّادهؿ،  :أي ﴾ورهباهنؿ﴿القفقد والـصارى، 

وما أمروا إٓ  ﴿يعـل أيًضا اتخذوا الؿسقح ابـ مريؿ ربًّا مـ دون اهلل،  ﴾مريؿ

كقػ اتخذوهؿ أرباًبا؟  ،إذن فعؾفؿ هذا يـايف التقحقد ﴾لقعبدوا إلفا واحدا
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جعؾقا لفؿ تحؾقؾ ما حّرم اهلل، وتحريؿ ما أحؾ اهلل: وأصاطقهؿ يف ذلؽ: مع 

 لكف يضاد حؽؿ اهلل.بطؾؿفؿ 

ؾ، لؽـ سقليعـل يا إخقة هذه أية  يت تػسقرها يف باب مستؼؾ وكػصِّ

اكتبفقا فؼط حتك ما يؼع الخؾط، الذي يليت لعالؿ مـ العؾؿاء ويعتؼد أّن لف أن 

م ما أحؾ اهلل،  فنذا قال لف هذا العالؿ ُيِحؾ ما حرم اهلل أو يح الذي قد يسؿقف -رِّ

، هق يعؾؿ أّن اهلل حرمف: اطتؼد أن الربا حالل: "الربا حالل"إذا قال لف:  -بالقلل

ف! أو قال لف هذا الشقخ: إّن أكؾ الؾحؿ حرام: مع طؾؿف ّٕن هذا الشقخ قد أحؾَّ 

 ،ربًّا: ّٕن الحؽؿ هلل، ويؽػر هبذا ف: فاطتؼد أكف حرام: هذا قد اتخذهبلن اهلل أحؾَّ 

ًدا، ويؽقن مشرًكا شرك الطاطة الذي يخرجف مـ الؿؾة.  وٓ يؽقن مقحِّ

أّما إذا أصاع العالؿ يف التحؾقؾ والتحريؿ معتؼًدا أّن هذا هق الديـ، ولؿ 

 ذلؽ: ففذا مشروع.خالف يعؾؿ 

ذاك الذي صاع العالؿ يف التحؾقؾ والتحريؿ مع طؾؿف أّن اهلل أحؾ أوإذا 

م ذلؽ الذي أباحف العالؿ: شفقة ٓ اطتؼاًدا، يعـل هق يف كػسف  مف العالِؿ أو حرَّ حرَّ

لؽـ مـ أجؾ شفقة الدكقا قال: أكا اتَّبع هذا العالؿ. يتعامؾ  :يعتؼد أكف حرام

ـّ الشقخ الػالين قال: هذه الصقر  بالربا وهق يعتؼد يف قؾبف أّن الربا حرام: لؽ

 رمةٍ ق يتعامؾ لؾشفقة، أّما الذي يف قؾبف ففق ما يف الشرع مـ ُح حالل مـ الربا، فف

 ففذا طاٍص ولقس كافًرا. :أو ِحؾ
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إذن: متك يؽقن شرك الطاطة؟ إذا َطؾَِؿ أّن حؽؿ العالِؿ خالف حؽؿ اهلل 

ولقس  ،شرك شرك الطاطةأواطتؼد ما قالف العالِؿ وترك ما قالف اهلل: هذا يؽقن قد 

ًدا.  مقحِّ

 سقليت تػصقؾفا يف باب مستؼؾ.وهذه أية 

ومـ الـاس مـ يتخذ مـ دون اهلل أكدادا ﴿قال رحؿف اهلل تعالك: ] وققلف: 

 [﴾يحبقكفؿ كحب اهلل

ومـ الـاس مـ يتلخذ مـ دون اهلل أكدادا ﴿ هـا يؼقل اهلل طز وجؾ:

لؿاذا قال اهلل أهنؿ اتخذوا أكداًدا مـ دوكف؟ ٕهنؿ يحبقهنؿ  ﴾يحبقهنؿ كحب اهلل

 كحب اهلل: وهذا يسؿك شرك الؿحبة.

ذن: التقحقد ٓ بد فقف مِـ أن تحب اهلل حبًّا يغؾِب طؾك كؾ شلء، حتك إ 

 طؾك حبؽ لؿحؿٍد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

 ومراتب الـاس يف الؿحبة درجات:

يحب شفقاتف وكزواتف: وٓ يحب اهلل.  ،أٓ يحب اهلل أصاًل  الؿرتبة إولك:

 وهؿ أضؾ مـ إكعام، أضؾ مـ الحققاكات. كالؿالحدة،وهمٓء شقاذ الخؾؼ: 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٕ8ٖ 
 

: َمـ يحب اهلل: لؽـ يحب أحًدا مـ خؾؼ اهلل أكثر مـ حبِّف والؿرتبة الثاكقة

هلل. يحب اهلل ويحب القلل حبًّا أكثر مـ حبف هلل: ولذلؽ يرتك ما يريده اهلل لِؿا 

 وهذا مشرك . .يريده القلل بزطؿف

ي  الؿرتبة الثالثة: أن يحب اهلل ويحب أحًدا مـ خؾؼ اهلل كحب اهلل، يسقِّ

 بقـ اهلل والؿخؾقق يف الؿحبة. وهذا مشرك.

د قـ: أن يحب اهلل فقق محبة جؿقع الؿخؾققوالؿرتبة الرابعة . وهذا مقحِّ

 أو مسؾؿ.

حصؾ طـده الؿحبة التل هل  يعـل ،ثؿ يتػاوت الؿسؾؿقن يف الؿحبة

فؼد يؽقن اإلكسان  ،أّما محبة الؼرب ففذه يتػاوت فقفا الـاس اإلسالم.شرط يف 

قد مسؾًؿا ويؽقن مؼتصًرا طؾك الؿحبة الالزمة يف تحؼقؼ اإلسالم، وقد يزيد و

 الـاس مراتب. ،يزيدقد يزيد و

رسقل اهلل  ولذلؽ يؼقل العؾؿاء: طالمة محبة الؿسؾؿ هلل: أن ُيحِسـ اّتباع 

وكؾؿا كان أحسـ اتِّباًطا  ،صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وأن يجتفد يف التؼرب إلك اهلل

 وأكثر اجتفاًدا كان أطظؿ محبة هلل.

وهق الذي أحب اهلل فقق - ٓحظقا يا إخقة: طالمة محبة الؿسؾؿ

 :-الزائدة طـ قدر أكف أصبح هبا مسؾًؿايعـل -طالمة محبتف  -الؿخؾقققـ
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 لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.حسـ آّتباع  .2

 وآجتفاد يف الطاطة.  .1

-التؼرب إلك اهلل  -محبة الؿسؾؿ-ولذلؽ: يؼقل العؾؿاء: ثؿرة الؿحبة  

 وترك معاصقف. -سبحاكف وتعالك

 -طز وجؾ-طبادتف هلل  : لق جاءكا مسؾؿ ُيؽثر مـ الؿعاصل وَتؼّؾ ولذلؽ

أو أكا  ،وقال: أكا قؾبل مؾلء بحب اهلل وحب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

وكؼصد هبذا محبة  تؽذهبا،أحب اهلل وأحب رسقلف! قؾـا لف: هذه دطقى، أطؿالؽ 

الؿسؾؿ، ٓ الؿحبة التل يصبح هبا مسؾًؿا، وإكؿا الؿحبة التل تؽقن يف قؾب 

 الؿسؾؿ زائدة طـ الؿحبة التل يصبح هبا مسؾًؿا.

كؾ أمتل يدخؾقن »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وهذه يا إخقة مثؾ ققل الـبل 

َمـ أصاطـل دخؾ الجـة، »قالقا وَمـ يلبك يا رسقل اهلل ؟ قال:  ،«الجـة إٓ مـ أبك

مثؾ  وهذه: مع أكف قد يعصل يف معصقة ويدخؾ الجـة. «وَمـ طصاين فؼد أبك

ل: ّٕن الؿؼصقد  كصقص القطقد، يؼقل العؾؿاء: كصقص القطقد ُتَؿرُّ  وٓ ُتموَّ

لْت  مـفا الزجر: فؾق ُققِّدْت  يف  -إن شاء اهلل-يت وسقللذهب الؿؼصقد مـفا.  وُأوِّ

 أحاديث الشػاطة أصقل كافعة ٕهؾ السـة والجؿاطة يف تؼققد الـصقص.
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ا ٓبد أن أتطرق إلقف ولق كان الشرح مختصًرا:  هبذا كليت إلك أمر مفؿ جدًّ

الؿشفقريـ طؾك السـة الـاس والقطاظ والدطاة: وهل التل  وهل مسالة البقتقـ

 يؼال فقفا:

 ك يف الؼقاِس شـقعُ هذا َلعؿرُ  تعصل اإللف وأكَت تزطؿ حبَّف                  

 إّن الُؿِحّب لَؿـ ُيِحبُّ مطقعُ           ؽ صادًقا ٕصعتف           لق كان حبُّ 

 ل طؾك وجف آخر: يؼال:وُيروى البقت إوّ 

 تعصل اإللف وأكت ُتظِفر حبَّف                      هذا َلعؿري يف الؼقاس بديعُ 

 لق كان حبُّؽ صادًقا ٕصعَتف                       إّن الؿِحب لَؿـ ُيِحبُّ مطقعُ 

هذان البقتان يـسبان لإلمام الشافعل يف كتب إدب. ويـسبان ٕبل 

يف شعب اإليؿان لؾبقفؼل. ويـَسب  العتاهقة: الشاطر الزاهد الؿعروف: كؿا

لؿحؿد بـ الحسـ بـ الحـػقة أكف كان يتؿثَّؾ هبؿا: كؿا يف شعب اإليؿان طـد 

شقخ ابـ الك :البقفؼل. وتـسبان لؿحؿقد القّراق. ويستشفد هبؿا بعض أهؾ العؾؿ

كان  -رحؿف اهلل-كان يستشفد هبؿا، والشقخ إلباين  -رحؿف اهلل-طثقؿقـ 

اح الحديث. فؿا الؿققػ مـ هاذيـ البقتقـ؟  ،يستشفد هبؿا  وكذا بعض شرَّ

كؼقل يا إخقة: إن كان الؿؼصقد بالؿعصقة هـا كؾ الؿعاصل بؿا فقفا 

الشرك باهلل: بحقث ٓ  يعبد اهلل إٓ قؾقال: كالؿـافؼقـ الذيـ يشركقن باهلل 
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، وطّباد ويػعؾقن الؿعاصل وٓ يذكرون اهلل إٓ قؾقاًل، وطّباد طقسك طؾقف السالم

 العزير طؾقف السالم، وطّباد الؿالئؽة: فالبقتان صحقحان طؾك ضاهرهؿا:

 يف الؼقاس بديعُ  كهذا َلعؿرُتظِفر حبَّف                   تعصل اإللف وأكت 

 بديع: يعـل مخرتَع: ٓ يجري طؾك َســ الؼقاس.

 ـ ُيِحبُّ مطقعُ إّن الؿِحب لؿَ ا ٕصعَتف                      لق كان حبُّؽ صادقً 

ن كـتؿ إقؾ ﴿البقتان ملخقذان مـ ققل اهلل طز وجؾ:  :وطؾك هذا الؿعـك

 . هذا القجف واضح.﴾تحبقن اهلل  فاتبعقين يحببؽؿ اهلل

إذا كان الؿراد بالؿعصقة: الؿعاصل التل تؼع مـ الؿسؾؿقـ،  القجف الثاين:

اهلل: فالبقتان وكان الؿراد بالؿحبة: محبة الؿسؾؿقـ التل تؼتضل الؼرب مـ 

 صحقحان.

)تعصل اإللف( أيفا الؿسؾؿ )وأكت ُتظِفر حبَّف( تزطؿ أن قؾبؽ مؾلء 

بالحب هلل )هذا َلعؿرك يف الؼقاس شـقع(، )لق كان حبؽ صادًقا ٕصعَتف( ّٕن هذا 

هق مؼتضك الؿحبة، وٓ يعـل أّن الؿحبة       ُتـػك طـ العاصل، لؽـ الؿؼصقد 

هلل التل تؼتضل البعد طـ الؿعاصل والؼرب مـ اهلل: هذه محبة الؿسؾؿ أّن هـا 

 لقست مقجقدة أو ضعقػة، فالؿعـك صحقح.
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وطؾك هذا كؼقل: أّن العؾؿاء الذيـ يستشفدون هبذيـ البقتقـ مـ طؾؿاء 

 أهؾ السـة إكؿا يريدون هذا الؿعـك. 

: أّن يراد أّن العاصل ٓ يحب اهلل أصاًل، -واكتبفقا لف- والقجف الثالث

وهذا ٓ يؼقلف أهؾ السـة والجؿاطة، ّٕن أهؾ السـة والجؿاطة يؼقلقن: إّن 

العاصل الؿسؾؿ وإن ارتؽب الؽبقرة ٓ يخرج مـ اإلسالم، فعـده محبة هلل 

 أصبح هبا مسؾًؿا.

الخقارج،   -أطـل ققل أّن العاصل ٓ يحب اهلل أصاًل -وإكؿا يؼقل هذا 

ف الؽبقرة يخرج مـ اإلسالم، ففق ٓ يحب الذيـ يَرون أّن مرتؽب الؽبقرة بارتؽاب

 اهلل أصاًل!

وأهؾ السـة يلَبقن هذا، ويؼقلقن: إّن مرتؽب الؽبقرة وإن كان طؾك خطٍر  

ًضا لؾعؼقبة إٓ أكف مسؾؿ: ففذا يدل طؾك وإن كان طؾك ذكب طظقؿ وإن كان معرَّ 

 ٓ طدم الؿحبة التل يصبح هبا مسؾًؿا. ضعػ الؿحبة

الػضالء أهؾ العؾؿ وطؾك هذا: قال بعض الؿشايخ مـ الؿعاصريـ مـ  

: طؾك هذا الؿعـك 
ّ

الذيـ كعرففؿ بالعؾؿ: إّن هاذيـ البقتقـ فقفؿا كػٌس خارجل

 خقر.إ
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وإذا طرفـا التػصقؾ طظؿ طـدكا التحصقؾ، وطرفـا ضبط الؿسالة طـد أهؾ 

 العؾؿ.

-د أّن شقخ إلباين ة إحاديث الصحقحة وتجؾفعـدما تليت إلك سؾس

استشفد هباذيـ البقتقـ فاطؾؿ أكف يريد القجف إول والثاين، لقس  -رحؿف اهلل

 الثالث.

لّؿا ذكر هذيـ البقتقـ مستشفًدا  -رحؿف اهلل-كذلؽ الشقخ ابـ طثقؿقـ 

 هبؿا إكؿا يعـل القجف إول والثاين.

. وهذه فائدة مـ أهؾ السـة والجؿاطةيريده أحٌد أّما القجف الثالث فال 

قا طؾقفا بالـقاجذ.   طضُّ

وكجقب طـ  ،ولعؾـا كؼػ هـا. وكؽؿؾ هذا الباب غًدا إن شاء اهلل طز وجؾ

 واهلل أطؾؿ. .بعض اسئؾة إخقاكـا
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 اال إله ال أن وشهادة التوحٌد تفسٌر الدرس الحادي عشر: تابع شرح باب:

 هللا

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

التقحقد. وٓ زلـا كشرح يف الباب العظقؿ: باب: درسـا هق يف شرح كتاب 

 تػسقر التقحقد وشفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل.

ديـ أّن التقحقد الذي هق حؼ ربـا  سبحاكف -حقث تبّقـ لـا يا معاشر الؿقحِّ

معـاه: أن تعبد اهلل وحده، وأن َتسَؾؿ مـ الشرك، وأن َتؽُػر بؽؾ معبقد  -وتعالك

كقكف معبقًدا مـ دون اهلل، وأن ُتبِغض الؿشركقـ  ُطبِد مـ دون اهلل مـ جفة

 لشركفؿ باهلل وضؾؿفؿ الظؾؿ إكرب الذي هق اإلشراك باهلل.

وبؼل طؾقـا مؿا أورده الشقخ أن كشرح الحديث الذي أورده يف هذا  

 يؼرأ لـا. -وفؼف اهلل-الباب. فقتػضؾ الشقخ ياسقـ 

َمـ قال ٓ إلف إٓ »قال:  ]ويف الصحقح: طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف

. وشرح هذه «َحُرَم مالف ودمف وحسابف طؾك اهلل :وكػر بؿا ُيعَبد مـ دون اهلل ،اهلل

 الترجؿة ما بعدها مـ إبقاب[

كعؿ: قال: )يف الصحقح( يعـل يف صحقح اإلمام مسؾؿ رحؿف اهلل، )طـ 

)مـ قال( هذه شرصقة،  "مـ"و «َمـ قال»قال: أكف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

وهذا يدل طؾك أّن ٓ إلف إٓ اهلل ٓ بد فقفا مـ الـطؼ مع الؼدرة، فَؿـ كان قادًرا 
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مـ قال ٓ إلف إٓ »طؾك الـطؼ ٓبد أن يـطؼ بال إلف إٓ اهلل حتك يؽقن مسؾًؿا. 

 هذه الجؿؾة العظقؿة التل هل العروة القثؼك والتل هل مػتاح الجـة: جؿؾة «اهلل

طظقؿة طجقبة: هل كؾؿة اإلخالص، وهل الذكر الذي تستطقع أن تليت بف 

 ما ،حروففا جقفقة -كؿا يؼقل العؾؿاء–مطؾًؼا: ّٕن ٓ إلف إٓ اهلل  ،بنخالص

تحتاج فقفا إلك تحريؽ الشػتقـ، فتستطقع أن تؼقل ٓ إلف إٓ اهلل بدون أن يؾحظ 

ت أسـاكؽ فنكؽ تستطقع أحد أكؽ قؾت ذلؽ، فؾق أكؽ أصبؼت شػتقؽ أو أصبؼ

أن تؼقل ٓ إلف إٓ اهلل. بخالف غقرها مـ إذكار. وهذا َمْؾَؿح ذكره بعض أهؾ 

 العؾؿ: ذكرُتف لؾطافتف.

كػل لؽؾ معبقد. وتؾحظقن هـا يا إخقة  "ٓ إلف" «مـ قال ٓ إلف إٓ اهلل»

قن: إذا هـا كؽرة: وقد تسؾَّط الـػل طؾك هذه الـؽرة. وإصقلققن يؼقل "إلف"أّن 

تسؾَّط الـػل طؾك الـؽرة ففق أبؾغ مـ طؿقم الـؽرة يف سقاق الـػل، أبؾغ يف 

شرتط العؿقم مـ طؿقم الـؽرة يف سقاق الـػل: ّٕن الـؽرة يف سقاق الـػل ٓ يُ 

تسؾط طؾقفا الـػل، لؽـ إذا تسؾط الـػل طؾك الـؽرة كاكت أبؾغ يف فقفا أن يَ 

 العؿقم.

 وتعالك:إثبات لأللقهقة هلل سبحاكف  «إٓ اهلل» ،كػل لؽؾ آلفة «ٓ إلف»

 فؿعـاها: ٓ معبقد بحؼ إٓ اهلل.
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إّن ٓ إلف إٓ اهلل فقفا تجريد "أهنؿ يؼقلقن:  :ومـ لطقػ كالم أهؾ العؾؿ

غقر اهلل، طـ . تجريد: أْي تجريد العبادة "وتػريد: وباجتؿاطفؿا يؽقن التقحقد

د العبد غقر اهلل مـ استحؼاقف لؾعبادة وأفرد  وتػريد: أْي إفراد اهلل بالعبادة. وإذا جرَّ

د.  اهلل بالعبادة فؼد وحَّ

ومعـك هذا يا إخقة:  «وكػر بؿا ُيعَبد مـ دون اهلل ،َمـ قال ٓ إلف إٓ اهلل»

أكف ٓ بد يف التقحقد مـ الؽػر بؿا ُيعَبد مـ دون اهلل مـ جفة كقكف معبقًدا مـ دون 

قهنا معبقدة مـ دون اهلل، وكؽػر بالشؿس: ٓ اهلل. فـؽػر بإصـام مـ جفة ك

بقجقدها ولؽـ مـ جفة كقهنا معبقدة مـ دون اهلل، وكؽػر بعقسك ابـ مريؿ مـ 

ٓ مـ جفة كقكف كبقًّا مرَساًل مـ اهلل: كحبف وكؼر  :جفة كقكف معبقًدا مـ دون اهلل

 رسالتف طؾقف السالم.ـبقتف وب

  ُيؽَػر بف؟ إذن: هؾ هـاك مـ ُيعَبد مـ دون اهلل وٓ

كؾ مـ ُيعَبد مـ دون اهلل ُيؽػر بف مـ جفة كقكف معبقًدا مـ دون اهلل، فال 

 يقَجد َمـ يستحؼ العبادة مـ دون اهلل.

 :"مـ دون اهلل"وكؿا قؾُت لؽؿ: معـك 

إّما مِـ دون اهلل حؼقؼًة: فَقعبد الؿعبقد غقر اهلل وٓ يعبد اهلل، يعبد الصـؿ  -

 .الئؽة وٓ يعبد اهللوٓ يعبد اهلل، يعبد الؿ
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 الصـؿ.يعبد مع اهلل، فقعبد اهلل والؿالئؽة، يعبد اهلل و :وإما بؿعـك -

 والعقاذ باهلل.، وهذا كؾف شرك أكرب

إذن: ٓبد يف ٓ إلف إٓ اهلل مـ الؽػر بؿا ُيعبد مـ دون اهلل مـ جفة كقكف 

 معبقًدا مـ دون اهلل.

وهذا يدل أيفا اإلخقة طؾك أّن تحريؿ الدم والؿال ٓبد  «حرم مالف ودمف»

 فقف مـ اإلتقان بال إلف إٓ اهلل طؾك القجف الذي يرضل اهلل.

َقبِؾـا  :ٓ إلف إٓ اهلل :لؽـ كحـ كعامؾ الـاس يف الظاهر بؿا يظفر: فؿـ قال

: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ٓ كدري ما يف قؾبف: ولذلؽ قال الـبل ومـف ذلؽ: 

، فحسابف طؾك حؼقؼة ما يف قؾبف وطؾك أطؿالف طؾك اهلل سبحاكف «سابف طؾك اهللوح»

 وتعالك.

فدل ذلؽ طؾك مراد الؿصـػ: وهق: أّن التقحقد لقس مجرد الـطؼ بال إلف 

التقحقد: أن تعبد اهلل وحده، وأن تربأ مـ الشرك، وأن  -كؿا قؾـا-إٓ اهلل: بؾ 

أن تبغضفؿ  :بؿعـك  :مـ الؿشركقـ تؽػر بَؿـ ُطبد مـ دون اهلل، وأن تربأ

 تعالك.سبحاكف ولشركفؿ باهلل 

 فَثَبَت بؿا ذكره الشقخ يف الباب: أّن ٓ إلف إٓ اهلل:
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 ،والرجاء ،والخقف ،والؿحبة هلل طز وجؾ ،والدطاء ،ُتثبِت الؼصد -

 .فوالرباءة مـ الشرك وأهؾ

، واتخاذ واتخاذ إكداد هلل ،واتخاذ ألفة ،وتـػل دطاء غقر اهلل -

الؿحبقبقـ كحب اهلل، واتخاذ الؿطاطقـ يف التحؾقؾ والتحريؿ بخالف أمر اهلل 

 كؿا تؼدم معـا. .وشرطف

 قال رحؿف اهلل: ]هل أكرب الؿسائؾ وأهؿفا[

يعـل أّن  :لّؿا قال الشقخ: )وشرح هذه الرتجؿة ما بعدها مـ إبقاب(

تػصقؾ التقحقد هذا الؿعـك الؿجؿؾ تػصقؾف وبقاكف يف إبقاب التالقة. وسقليت 

 إن شاء اهلل.

وتػسقر  ،وهل تػسقر التقحقد ،قال رحؿف اهلل: ]هل أكرب الؿسائؾ وأهؿفا

 الشفادة، وبّقـفا بلمقر واضحة[

وهذه الؿسللة  التقحقد،يعـل أصؾ الؿسائؾ كؾفا يف هذا الباب: تػسقر 

مـ أجؾ التقحقد ُخؾؼـا، ومـ أجؾ التقحقد  -كؿا تؼدم معـا-العظقؿة: ٕكف 

ُبعث الرسؾ، والتقحقد أطظؿ الحؼقق طؾك اإلصالق ٕكف حؼ اهلل، وأطظؿ 

الػرائض طؾك اإلصالق، فتػسقره أطظؿ العؾؿ، أطظؿ العؾؿ: تػسقر التقحقد. وقد 

 بقَّـ الشقخ بإدلة تػسقر هذا التقحقد.
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: ]وبّقـفا بلمقر واضحة: مـفا: آية اإلسراء، بّقـ فقفا الرد قال رحؿف اهلل

 طؾك الؿشركقـ الذي يدطقن الصالحقـ، فػقفا بقان أّن هذا هق الشرك إكبر[

تؼّدم معـا أّن اهلل بّقـ لؾؿشركقـ الذيـ يدطقن يا إخقة كعؿ: يف آية اإلسراء 

قطعقة أّن همٓء ٓ يستحؼقن أن الؿالئؽة وإكبقاء والجـ الؿممـقـ بّقـ لفؿ بقاًكا 

وٓ يؿؾؽقن كػًعا ٕكػسفؿ:  ،ُيعَبدوا مـ دون اهلل: ٕهنؿ ٓ يؿؾؽقن كػًعا لغقرهؿ

 بؾ هؿ الػؼراء إلك اهلل الغـل بذاتف.

ٓ يجقز أن ُيدَطقا  ،ّباد هلل فؼراء إلك اهللّباد كؾفؿ طُ إذن: الصالحقن والعُ 

 مـ دون اهلل طز وجؾ: وإكؿا ُيدطك الغـل بذاتف سبحاكف وتعالك.

قال رحؿف اهلل: ]ومـفا: آية براءة، بّقـ فقفا أّن أهؾ الؽتاب اّتخذوا 

أحبارهؿ ورهباكفؿ أرباًبا مـ دون اهلل، وبّقـ أكفؿ لؿ يممروا إٓ بلن يعبدوا إلفا 

إشؽال فقف: صاطة إمراء والعبَّاد يف الؿعصقة ٓ واحًدا، مع أّن تػسقرها الذي ٓ 

 دطاؤهؿ إياهؿ[

وقد شرحـا أية وبّقـا متك  ،يف باب مستؼؾ -إن شاء اهلل-وهذا سقليت 

 تػصقؾ وبقان كافٌع يف حقـف إن شاء اهلل. -إن شاء اهلل-يؽقن ذلؽ شرًكا، وسقليت 

إكـل براء مؿا ﴿: قال رحؿف اهلل: ]ومـفا: ققل الخؾقؾ طؾقف السالم لؾؽػار

فاستثـك مـ الؿعبقِديـ ربَّف، وذكر سبحاكف أّن هذه  ﴾تعبدون إٓ الذي فطرين
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وجعؾفا كؾؿة باققة يف ﴿قال: ، وشفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل :البراءة وهذه الؿقٓة هل

 [﴾طؼبف لعؾفؿ يرجعقن

 وهذه الؽؾؿة هل: ٓ إلف إٓ اهلل.

وما هؿ ﴿ الؽػار الذيـ قال اهلل فقفؿ: قال رحؿف اهلل: ]ومـفا: آية البؼرة يف

ذكر أكفؿ يحبقن أكدادهؿ كحب اهلل: فدل طؾك أكفؿ يحبقن  ﴾بخارجقـ مـ الـار

اهلل حبًّا طظقًؿا ولؿ يدخؾفؿ يف اإلسالم، فؽقػ بَؿـ أحبَّ الـد حًبا أكبر ِمـ حب 

 اهلل؟ فؽقػ بَؿـ لؿ يحب إٓ الـد وحده ولؿ يحب اهلل؟[

 مراتب الـاس يف الؿحبة.بقان تؼدم معـا 

 ،مـ قال ٓ إلف إٓ اهلل»قال رحؿف اهلل: ]ومـفا: ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

وهذا مـ أطظؿ ما يبّقـ معـك ٓ إلف  ،«حرم مالف ودمف :وكػر بؿا ُيعبد مـ دون اهلل

إٓ اهلل. فنكف لؿ يجعؾ التؾػظ بفا طاصًؿا لؾدم والؿال، بؾ وٓ معرفة معـاها مع 

، بؾ وٓ اإلقرار بذلؽ، بؾ وٓ كقكف ٓ يدطق إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، بؾ لػظفا

ٓ يحرم مالف ودمف حتك يضقػ إلك ذلؽ: الؽػر بؿا ُيعَبد مـ دون اهلل. فنن شؽ 

أو تققػ لؿ يحرم مالف ودمف. فقا لفا مـ مسللة ما أجؾفا! ويا لف مـ بقاٍن ما 

 أوضحف وحجة ما أقطعفا لؾؿـاِزع![
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م بقان هذا، لؽـ هـا أشقر يا إخقة إلك أّن َمـ قال ٓ إلف إٓ اهلل فشفد  تؼدَّ

بؿجرد  ،حرم طؾقـا مالف ودمف يف الظاهر :أن ٓ إلف إٓ اهلل وأّن محؿًدا رسقل اهلل

: فنن أتك بؿا يؼتضل أكف كافر أو تبّقـ أكف  هأن يؼقلفا، ثؿ بعد ذلؽ ُيـَظر يف أمر

كافر فنكف يعاَمؾ بؿا يؼتضقف ذلؽ. فؿـ جاءكا وقال: أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأشفد 

أثبتـا لف اإلسالم يف الظاهر، وحرمـا مالف ودمف، فنذا جاء  اهلل:أّن محؿًدا رسقل 

أحرار أو أكا أشؽ يف بعد ذلؽ وقال: أكا ٓ أكػر بؿا ُيعَبد مـ دون اهلل والـاس 

 تبّقـ أكف لؿ ُيسؾِؿ.قففـا تبقَّـ أكف لؿ يلِت بال إلف إٓ اهلل حؼقؼًة، ف هذا!
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 ونحوهما والحلقة الخٌط لُبس الشرك من: تابع الدرس الحادي عشر: باب

 دفعه أو البالء لرفع

قال رحؿف اهلل: ]باب: مـ الشرك ُلبس الخقط والحؾؼة وكحقهؿا لرفع 

 فعف[البالء أو د

ر التقحقد، وقد تبّقـ لـا يا إخقة أّن  -رحؿف اهلل-كعؿ: الشقخ  أن ُيػسِّ

 التقحقد: طبادة اهلل وحده وترك الشرك، فال بد يف التقحقد مـ معرفة الشرك.

 صّقب: الشقخ هؾ ذكر الشرك كؾف بؽؾ صقره يف هذا الؽتاب؟ 

ـّ الشقخ ذكر يف إبقاب ما كان شرًكا أكرب أو أصغر   الجقاب: ٓ: لؽ

 لألّمة،ويؽثر وققطف مؿـ يـتسبقن إلك إلسالم يف زمـف: وذلؽ مـ كصحف 

ولذلؽ بدأ هبذا الباب ّٕن هذا إمر الؿذكقر هـا كثقر القققع يف إمة: فبدأ بف 

 لؾتحذير مـف.

 هذا.الشرك أكثر مـ فقة، وإٓ هـا تبعقض "مـ"قال: )باب: مـ الشرك( 

هـا: بالشرك )مـ الشرك( تؼدم معـا يا إخقة أّن الشرك: أكرب وأصغر، والؿراد 

ؼة: ما استدار مـ حديد أو ُلبس الحؾؼة( والحؾْ  :)مِـ الشرك إصغر إصغر.

مـ حديد أو ذهب أو مثاًل و فضة. ما استدار مثؾ اإلسقارة أكحاس أو ذهب 

بنسؽان  )الحَؾؼة(ـ الشرك ُلبس الحْؾؼة( ويصح أن تؼقل: كحاس وغقر ذلؽ. )م

الالم أو فتح الالم. )والخقط( الخققط معروفة يا إخقة، قد ُترَبط يف العضد ربًطا، 
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وقد ُتربط يف الرقبة، وكحق ذلؽ. )وكحقهؿا( أي: كؾ ما ُيعؾَّؼ: مثؾ الخرز، 

)لرفع البالء( أي  :هـا ومثؾ تعؾقؼ الـعؾ طؾك الباب، كؾ ما يعّؾؼ لؾعؾة الؿذكقرة

 بعد كزولف، )أو دفعف( أي قبؾ كزولف.

بعض الـاس يعؾؼ طؾك أصػالف خققًصا، لؿاذا يا فالن؟ يؼقل: حتك ٓ 

رتف حذاء أو اتصقبفؿ العقـ: أي لقدفع العقـ طـفؿ! بعض الـاس يضع طؾك سق

ا طؾك هقلة خؿسة: لؿاذا؟ لقدفع العقـ طـفا! وبعضفؿ يرسؿ طقـًا طؾك  السقارة كػًّ

: لقدفع طـ هذه السقارة! ففذا مـ الشرك "طقـ الحسقد فقفا طقد"ويؽتب: 

إذا اطتؼد أهنا وذلؽ: إصغر يف إصؾ، وقد يرتقك إلك أن يؽقن شرًكا أكرب: 

 تـػع بذاهتا ولقست سبًبا.

إذا اطتؼد أهنا سبب: ففذا شرك أصغر. وإذا اطتؼد أهنا تـػع بذاهتا ففل  

 رٌك أكرب.التل تحؿل: ففذا ش

يبتؾل العبد يف الدكقا بالضر  -طزو جؾ-والؿعؾقم أيفا اإلخقة: أّن اهلل 

والـػع والشر والخقر، واإلكسان بطبعف يسعك إلك دفع الضر طـ كػسف وطؿـ 

وطؿـ يحب إذا وقع. القاحد مـا يا إخقة يسعك ٕن أيحب، وإلك رفعف طـ كػسف 

 الؿرض. يجتـب إمراض، وإذا مرض يسعك ٕن يرفع هذا

 وما ُيرَفع بف الضر أو ُيدَفع بف الضر ٓ يخرج طـ ثالثة أمقر: 
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 : الدطاء.إمر إول

ـف إلباين  وقد جاء هذا :الدطاء يـػع مؿا كزل ومؿا لؿ يـزل يف حديث حسَّ

 كزولف.أي ُيرَفع بف الضر بعد  كزل:وضّعػف جؿٌع مـ أهؾ العؾؿ. الدطاء يـػع مؿا 

 أي ُيدَفع بف الضر. :ومؿا لؿ يـزل

فنن كان الدطاء هلل: ففق طبادٌة وكافٌع لؾعباد. َمـ قال: الؾفؿ أطذين  -

وأبـائل مـ الؿرض أو مـ الداء الػالين: فنكف يرجك أن يستجقب اهلل دطاءه 

ويـػعف هبذا، وهق طابٌد هلل هبذا. سبحان اهلل! تسلل اهلل ويثقبؽ اهلل. اهلل مـ جقده 

 ؽ الحسـات، غقر مسللة اإلجابة. أكؽ تسللف فقؽتب ل

وإن كان الدطاء لغقر اهلل: ففق شرك باهلل أكرب، وصاحبف معّرض لزيادة  -

يذهب إلك مؼبقر ويؼقل هذه  ،البالء. الذي يؿرض ويذهب إلك صاحب الؼرب

ففذا  كذر!دجاجة كذر، يا سقدي يا مقٓي أكا أصابـل البالء وأصابـل الضر وهذا 

 ك أكرب ُيخِرج مـ الؿؾة.شر -والعقاذ باهلل-

: إسباب الحسقة. ويسؿقف بعض أهؾ العؾؿ: إسباب وإمر الثاين

 أي التل جعؾفا اهلل قدًرا سبًبا لدفع الضر أو رفعف. الؼدرية:
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يليت الطبقب مثاًل يؼقل:  كالدواء.إسباب الحسقة: أي: الؿحسقسة: 

 افقف، خذ مضادً  يـػع يف طالج هذا الؿرض الذي أكت ،اشرب هذا الدواء"

 ففذه حسقة، كقػ ُتعَرف؟ :"احققيًّ 

مثؾ أن  قدًرا:ُتعَرف بالتجارب، فتؽشػ التجارب أّن اهلل جعؾفا سبًبا  -

 وكذلؽ ما يعرفف الـاس بتجارهبؿ.. "قةالطببحاث إ" :ما يؼقلقن

الؽتاب  مـمثؾ أّن العسؾ دواء: ثبت بالدلقؾ  بالدلقؾ.وكذلؽ تثبت  -

والسـة، أّن الحجامة دواء: ثبت ذلؽ بالدلقؾ مـ السـة، أّن الحبة السقداء دواء: 

 ثبت ذلؽ بالدلقؾ مـ السـة.

والدواء الحسل يا إخقة: إن دلت التجربة طؾك أكف كافع وكان ُيرى وُيدَرك 

يؽقن - خِرًجا مـ بدن اإلكسانبالحس: فقؽقن داخاًل إلك بدن اإلكسان، أو مُ 

أو يؽقن  مثؾ الدواء كشربف، أو كضع الؿرهؿ طؾك الجؾد ويؿتصف الجؾد. داخاًل:

إن دلت  -مثؾ شرصة الحّجام، الحجامة ُتخِرج الدم اإلكسان:مخِرًجا لَِؿا يف بدن 

التجارب طؾك أكف كافع: ففق دواء، ُيدفع بف الضر وُيرفع بف، وهق سبب: والـافع 

 هق اهلل سبحاكف وتعالك.

الذي ٓ ُيرى بالحس. وهذا ٓ  الؿعـقي:ففق إمر  :وأما إمر الثالث

الرققة، الرققة تؼرأ طؾك اإلكسان ٓ َيدخؾ  :ُيعَرف إٓ بالدلقؾ: ٕكف أمر غقبل: مثؾ
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شقًئا: هل شلء معـقي، لؽـ ثبت يف الدلقؾ مـ جقفف يف جقفف شلء وٓ ُتخرج 

 ما لؿ تؽـ شرًكا. -بنذن اهلل-الشرطل أهنا كافعة 

عـقية يسؿقفا بعض أهؾ العؾؿ: إسباب الشرطقة: ٕهنا ٓ فإمقر الؿ

 ُتعَرف إٓ مـ صريؼ الشرع.

 :وما لؿ ُيعَؾؿ مـ الشرع أكف كافع كافع.ففق  :فؿا ُطؾِؿ مـ الشرع أكف كافع

 فؾقس بـافع.

لق جاءكا دجال ويتؿتؿ بؽالم لقس مـ الرقك وفقف استعاكة بغقر اهلل وكحق 

-بؾ  :كؼقل: هذا لقس كافًعا كافع!دي دلت طؾك أكف ذلؽ وقال: أكا التجارب طـ

 فقف الشرك إكرب. -ما ذكركاطؾك 

 فؿا زاد طـ ذلؽ: ،إذن: إسباب التل ُيدفع هبا الضر أو ُيرفع: ثالثة

 كافع.إّما أكف لؿ تدل التجارب طؾك أكف  -

 كافع.أو كان معـقًيا لؿ يدل الشرع طؾك أكف  -

 فنكف يؽقن مـ الشرك إصغر، اتخاذه يؽقن مـ الشرك إصغر: لؿاذا؟  

ٕن العؾؿاء يؼقلقن: إذا اتخذ اإلكسان سبًبا لؿ يدل الدلقؾ طؾك أكف سبب 

وهذا –أو التجربة أو الدلقؾ طؾك أكف سبب قدري  -هذا يف الؿعـقيات–شرطل 

ما الذي يجعؾف  هبذا.فؼد أشرك باهلل شرًكا أصغر: ّٕن قؾبف يتعؾؼ  -يف الحسقات
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يتخذه دواء؟ ما الذي يجعؾف يتخذه سبًبا؟ لؿ تدل طؾقف التجربة ولؿ يدل طؾقف 

 الؼؾب.الدلقؾ الشرطل! إذن ٓ يؽقن ذلؽ إٓ طـ طؼقدة، طـ تعؾؼ 

فؼد  :طًقا وٓ سبًبا قدريًّاولذلؽ يؼقلقن: َمـ اتخذ سبًبا لؿ يؽـ سبًبا شر

ٕكف ٓ يقجد ما يدطقه  -اكتبفقا لَِؿا أققل– ؟لؿاذا يا إخقة أصغر!أشرك شرًكا 

 إٓ طؼقدة يف الؼؾب فؼط: وهذا شرٌك أصغر.  ،أن يتخذه إٓ تعؾؼ الؼؾب بفإلك 

 وإذا ففؿـا هذا يسفؾ طؾقـا ففؿ ما يتعؾؼ هبذا الباب.

قؾ أفرأيتؿ ما تدطقن مـ دون اهلل إن ﴿قال رحؿف اهلل: ]وققل اهلل تعالك: 

 [﴾أرادين اهلل بضر هؾ هـ كاشػات ضره

أي  ﴾قؾ أفرأيتؿ﴿: -طز وجؾ-كعؿ: هذه أية العظقؿة يف ققل اهلل 

 ؟﴾ما تدطقن مـ دون اهلل إن أرادين اهلل بضر هؾ هـ كاشػات ضره﴿ ،أخربوين

الؿعؾقم طـ الؿشركقـ قديًؿا أهنؿ إذا أصاهبؿ ضرٌّ  والجقاب طـدهؿ: ٓ، ٕنّ 

دون اهلل ويدطقن اهلل وحده، وهذا يدل طؾك أهنؿ ٓ يعتؼدون أهنؿ يؽشػقن  يقحِّ

يعـل  ﴾فنذا مسؽؿ الضر فنلقف تجلرون﴿: -طز وجؾ-الضر: كؿا قال اهلل 

دون  ترجعقن إلك اهلل سبحاكف وتعالك.  ،تقحِّ

قؾ ادطقا الذيـ زطؿتفؿ مـ دوكف ﴿: -وجؾطز -وقد تؼدم معـا ققل اهلل 

قؾ لؾؿشركقـ ادطقا الذيـ  :أي ﴾فال يؿؾؽقن كشػ الضر طـؽؿ وٓ تحقيال
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فال يؿؾؽقن كشػ الضر ﴿زطؿتؿ مـ دوكف أهنؿ أولقاء تدطقهنؿ مـ دون اهلل 

 : ففؿ فؼراء ٓ يـػعقن غقرهؿ وٓ يـػعقن أكػسفؿ.﴾طـؽؿ وٓ تحقيال

بالـسبة لؾباب؟ ٕكؽؿ تؾحظقن يا إخقة أّن صقب: ما دٓلة هذه أية 

الحؾؼة والخقط وكحقهؿا( وأية لقس فقفا هذا:  لبسمـ الشرك الباب يؼقل: )

 فؾؿاذا ذكرها الشقخ؟ 

 كؼقل: مـاسبة أية لؾباب مـ وجقه:

 لؾؿـاسبة، كعادة العؾؿاء. :: ذكر الشلء تبًعاالقجف إول

وإذا ذكروا  :"باب أكقة" :اء يؼقلقنتؼدم معـا يا إخقة يف الػؼف أّن الػؼف

لؽـ يذكروهنا  آكقة!مع أّن إلبسة لقست  :أكقة يذكرون إلبسة يف الباب

 .لؾؿـاسبة

الضر ذكر الشقخ السبب إطظؿ أسباب كشػ لّؿا كان الؽالم طـ  :ففـا

: باهلل. فقؽقن ذكر أية مـ باب ذكر الشلء تبًعا وهق الدطاء وما يؼع فقف مـ شركٍ 

 لؾؿـاسبة.

الضر ٓ يؽقن إٓ مـ اهلل، فال يؽشػ الضر  كشػ: بقان أّن القجف الثاين

إٓ اهلل سبحاكف وتعالك. فال ُيطَؾب إٓ بؿا َأِذَن اهلل فقف. أّما ما هنك اهلل طـف فال 
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ُيطَؾب بف كشػ الضر: تعؾقؼ التؿائؿ وغقر ذلؽ ما َأِذَن اهلل فقفا: فال ُيطؾب هبا 

 كشػ الضر.

: بقان أّن التعؾؼ بغقر اهلل يف كشػ الضر تعؾٌُّؼ باصؾ، ويدخؾ القجف الثالث

يف ذلؽ التعؾؼ بؿا هنك اهلل طـ التعؾؼ بف، أو ما هنك اهلل طـ اتخاذه سبًبا: كالتؿائؿ 

 وكحقها.

: أّن الؿالئؽة والصالحقـ مـ طباد اهلل ٓ يؿؾؽقن كشػ والقجف الرابع

همٓء الؿالئؽة وهؿ طباد اهلل الذيـ ٓ يعصقكف  : فنذا كان-كؿا يف أية-الضر 

والصالحقن الذيـ هؿ طباد اهلل ٓ يؿؾؽقن كشػ الضر: فؿا بالؽ يا طبد اهلل ما 

هبا  يحصؾكان دون ذلؽ مـ حديد أو خققط أو غقر ذلؽ؟! ٓ شؽ أكف ٓ 

 كشػ الضر.

 ففذه مـاسبة أية لؾباب مـ هذه القجقه إربعة.

ـ طؿران بـ حصقـ رضل اهلل طـف: أّن الـبل صؾك اهلل قال رحؿف اهلل: ]ط

قال: مـ القاهـة،  «ما هذه؟»فؼال:  ،طؾقف وسؾؿ رأى رجاًل يف يده حؾؼة مـ صػر

 «بًداألق مت وهل طؾقؽ ما أفؾحَت  فنكؽاكزطفا: فنكفا ٓ تزيدك إٓ وهـًا، »ؼال: ف

 رواه أحؿد بسـد ٓ بلس بف[
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كعؿ: هذا الحديث رواه اإلمام أحؿد، وابـ ماجف، والبزار، والطرباين، 

وابـ حبان، والحاكؿ. وصححف ابـ حبان: ٕكف رواه يف صحقحف، وصححف 

ـ إسـاده البقصقري، وصححف ابـ حجر  الحاكؿ، ووافؼف الذهبل، وحسَّ

قهاب الفقثؿل، وقال الشقكاين: إسـاده ٓ بلس بف. وقال اإلمام محؿد بـ طبد ال

 وضعػف إلباين. جقد.وقال ابـ باز: إسـاده  بف.كؿا معـا: بسـد ٓ بلس 

 أّن إسـاده جقد: ّٕن الحديث ُأِطّؾ بعؾتقـ: -واهلل أطؾؿ-والذي يظفر لل 

آختالف يف سؿاع الحسـ مـ طؿران. وأهؾ الحديث قد  إولك:

سؿاع الحسـ  اختؾػقا يف سؿاطف مـف، فلثبت الحاكؿ وكؼؾ ذلؽ طـ أكثر شققخف

مـ طؿران. وكػك بعض كبار الؿحدثقـ سؿاع الحسـ مـ طؿران: ومـفؿ: ابـ 

 الؿديـل وغقره مـ كبار الؿحدثقـ.

يف ضاهر هذه الرواية: أّن الحسـ قد سؿع  -واهلل أطؾؿ-لؽـ الذي يظفر 

يف روايتف لفذا  -رحؿف اهلل-مـ طؿران هذه الرواية: لؿاذا؟ ّٕن اإلمام أحؿد 

وضاهر هذا  "أخربين طؿران"، (ال: أخربين طؿران: )قالحديث قال طـ الحسـ

 آتصال والسؿاع.

: طـعـة الحسـ. والحسـ البصري مدّلس، فنذا طـعـ والعؾة الثاكقة 

ـّ هذه العؾة  : ٕكف يف رواية هـامـتػقة  -أيًضا–الؿدّلس فنّن روايتف ضعقػة. لؽ
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- "طـ طؿران" :، فؾؿ يؼؾ(أخربين طؿران)لؿ يعـعـ بؾ قال:  -أيًضا-أحؿد 

 بؾ قال هـا: أخربين. -كسائر الروايات

 أّن إسـاد الحديث ثابت.  -واهلل أطؾؿ-الذي يظفر  :ولذلؽ

صؾك اهلل طؾقف -أّن الـبل  -طـفرضل اهلل -قال: )طـ طؿران بـ حصقـ 

ّٕن الػائدة ٓ تتعؾؼ رأى رجاًل( رأى رجاًل: كؽرة هـا، ما كعرفف:  -وسؾؿ

 :الرجؾ فالػائدة متحؼؼة، لؽـ الحؼقؼة أّن هذا الرجؾ امفؿا كان هذ ،بؿعرفتف

)هذا(: كؿا طـد ابـ حبان،  :هق طؿران بـ حصقـ: فؼد جاء يف بعض الروايات

الحؾؼة هق طؿران هذه يف يده  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أّن الرجؾ الذي رأى الـبل 

 رضل اهلل طـف.

ْػر: هق الـحاس، يسؿك  «رأى رجاًل يف يده حؾؼة مـ صػر»قال:  والصُّ

ويف  ،«ما هذا؟»يف أكثر كسخ الؽتاب قال:  «؟فؼال: ما هذه» أصػر.ٕكف  اُصْػرً 

 : ٕهنا حؾؼة.«ما هذه؟» :وهذا الذي يف إصقل :«ما هذه؟»الـسخ:  بعض

-ؿ الـبل بعض أهؾ العؾؿ قال: هذا استػفام مجّرد: لَقعؾَ  «ما هذه؟»قال: 

ما هذه؟ لؿاذا تضع هذه الحؾؼة؟ هؾ يضعفا  وَيستػصؾ: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

يضعفا ٕكف يريد أٓ يػؼدها، يعـل هل لف ويريد أن ٓ ُتػؼد مـف  أو ؟مثاًل لؾزيـة
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صؾك اهلل -فؼال الـبل  هبا؟أو يتداوى  ؟أو يريد أن يتعّقذ هبا ؟فقضعفا يف يده

 .«ما هذه؟»: -طؾقف وسؾؿ

ق إلقف آحتؿال فالبد  ومـ هـا قال العؾؿاء: َمـ أراد أن يـؽر مـؽًرا يتطرَّ

 أن يستػصؾ وأٓ َيعجؾ باإلكؽار. 

وقال بعض أهؾ العؾؿ: بؾ هذا استػفاٌم إكؽاري، يعـل أراد أن يـؽر طؾقف 

 طؾقف.وإكؿا لإلكؽار  ،ولقس لالستعالم ،«ما هذه؟!»

والقاهـة: ألؿ  القاهـة.ج هبا مـ وضعتفا أتعال :قال «مِـ القاهـة»قال: 

يبدأ مـ الؿـؽب ثؿ يصقب القد كؾفا. وقد قال أهؾ العؾؿ: إكف  ،يصقب القد

الؿـؽب يشعر اإلكسان معف بللؿ، ثؿ يف يصقب الرجال دون الـساء. ِطْرق يؽقن 

 .يستؿر هذ إلؿ إلك أن يصبح يف القد كؾفا

القاهـة ورفعفا، فؼال  وكاكقا يف زمـ الجاهؾقة يضعقن هذه الحؾؼة لدفع

، والـبذ هق: الطرح «اكبذها»، ويف رواية: «اكزطفا»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

قال: اكزطفا طـؽ أن، اكزطفا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كلن الـبل  :بسرطة وققة

 وضعًػا. مرًضاأْي: ٓ تزيدك إٓ  «فنهنا ٓ تزيدك إٓ وهـًا»:فقًرا 
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الحؾؼة هذه ٓ تدفع الضر وٓ تزيد الؿرض بذاهتا،  :هـا يليت سمال: صّقب 

فنهنا ٓ تزيدك إٓ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؾؿاذا قال الـبل  :هل غقر ممثرة

 ؟«وهـًا

ـ اتخذ هذه إسباب غقر قال العؾؿاء: هذا إخباٌر بلّن اهلل يعاقب مَ  

: يزداد وضع الحؾؼة يريد أن يتخؾص مـ ألؿ القاهـة .الؿشروطة بضد ما قصد

فنكؽ لق »طؼقبة مـ اهلل.  إمر:َتعؾَّؼ تؿقؿة: ٓ ُيتؿ اهلل لف  .طؼقبة مـ اهلل ألؿف:

وهذا يدل طؾك أّن التقبة تـػع صاحبفا: فنذا  «مت وهل طؾقؽ ما أفؾحت أبًدا

 .«فنكؽ لق مت وهل طؾقؽ»فنّن هذا ٓ يضره: لؼقلف:  -ولق مـ الشرك-تاب 

لق مت وهل أي قال بعض أهؾ العؾؿ:  ! هـا«ما أفؾحت أبًدا»صقِّب: 

ثؿ  :«اكزطفا»قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طؾقؽ بعد العؾؿ: بدلقؾ أّن الـبل 

، يعـل فنكؽ لق مت وهل طؾقؽ بعد أن أمرتؽ بـزطفا ما «فنكؽ» :جاءت الػاء

 أفؾحت ابًدا.

ما أفؾحت  -مطؾًؼا– وقال بعض أهؾ العؾؿ: فنكؽ لق مت وهل طؾقؽ 

أّن هذا ٓ يدل طؾك  :الحؼقؼةوهذا يدل طؾك أكف ٓ يعذر بالجفؾ. أبًدا. يؼقلقن: 

ُيعاَمؾ  :ففذا وطقد الؿقاكع.هذا: ّٕن هذا مـ القطقد، والقطقد ٓ ُيؾَتػت فقف إلك 

معامؾة القطقد: وإٓ فالجفؾ طذر إذا تحؼؼ ولقس دطقى مجردة. ولعؾفا تليت 

 سللة العذر بالجفؾ يف مسائؾ العؼقدة.كػّصؾ يف م -إن شاء اهلل-مـاسبة 
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صبًعا هذا دل طؾك مراد الؿصـػ: وهق: أّن تعؾقؼ الحؾؼة سبب غقر 

 ففق شرك أصغر. :شرطل، وما دام أكف سبب غقر شرطل وٓ يؼقد إلك الػالح

َمـ »مرفقًطا:  -رضل اهلل طـف–قال رحؿف اهلل: ]ولف طـ طؼبة بـ طامر 

َمـ تعؾؼ »ويف رواية:  «وَمـ تعؾَّؼ ودطة فال ودع اهلل لف تعؾَّؼ تؿقؿة فال أتؿ اهلل لف،

 [«تؿقؿة فؼد أشرك

 -رضل اهلل طـف-أْي لإلمام أحؿد رحؿف اهلل، )طـ طؼبة بـ طامر  «ولف»

َمـ تعؾَّؼ تؿقؿة فال أتؿ اهلل لف، وَمـ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  مرفقًطا إلك

. هذا «فال ودع اهلل لف»لدال او فتحفا بنسؽان ا "وَدطة"أو  "وْدطة" «تعؾؼ ودطة

الحديث رواه اإلمام أحؿد، وأبق يعؾك، والطرباين، وابـ حبان، والحاكؿ، 

ـف  وصححف الحاكؿ، ووافؼف الذهبل، وقال الؿـذري: إسـاده جقد، وحسَّ

ػف إلباين: وسبب  صحقحإركموط، وقال ابـ باز: ثابت، وقال مرة:  وضعَّ

تضعقػ إلباين لف: جفالة خالد بـ ُطبقد، وخالد بـ ُطبقد وثَّؼف ابـ حبان. 

: أخربين خالد -وهق ثؼة-وقد قال َحَققه  مقثَّؼقن.ورجال إسـاد هذا الحديث 

فخالد بـ ُطبقد كعؿ مجفقل ٓ ُيعَرف لف إٓ هذا الحديث: لؽـف يف  ،بـ ُطبقد

ر بالثؼات، فالذي قبؾف ثؼة والذي فققف ثؼة، الذي قبؾ خالد بـ  إسـاٍد وهق مسقَّ

أكف  -واهلل أطؾؿ-طبقد ثؼة والذي فققف ثؼة: ولذلؽ الحديث مؼاِرب، فقظفر 

 ثابت.
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مـ تعؾؼ »مرفقًطا:  -رضل اهلل طـف–قال: )ولف طـ طؼبة بـ طامر  

ية مـ تعؾَّؼ طؾك إصػال لؾققا اتخرز :التؿقؿة أصؾفا طـد العرب ،«تؿقؿة

وهل: كؾُّ ما يعؾؼ طؾك الـػس أو طؾك إصػال أو طؾك الدواب أو طؾك  العقـ.

الذي يعؾِّؼ  ،كؾفا تسؿك تؿقؿة ،البققت مِـ خرز أو غقره لدفع البالء أو رفعف

هذه تؿقؿة،  :هذه تؿقؿة، الذي يرسؿ طقـًا :هذه تؿقؿة، الذي يعؾِّؼ خرًزا :خقًطا

 هذه تؿقؿة. :الذي يضع كعاًل 

السقق يضعقن الػؾػؾ الؿحالت يف الؿسؾؿقـ يف  بؾدانرأيت يف بعض 

وفقق فؾػؾ، يعـل فقق فؾػؾ ويف  ،الحار يف خقط، ويضعقن يف الـصػ لقؿقكف

 إسػؾ فؾػؾ ويف القسط لقؿقكف: يؼقلقن: تؼل مـ العقـ! 

والؽتابات التل ُتؽَتب أيًضا تدخؾ يف التؿائؿ: كؿا قؾـا بعض الـاس 

رتف: طقـ الحسقد فقفا طقد! وبعض الـاس يؽتب: يا كاس يا شر يؽتب طؾك سقا

 كػاية َقّر! هذه تؿقؿة.

صؾِّ طؾك "، "الحؿد هلل رب العالؿقـ"كذلؽ حتك الذيـ يؽتبقن مثاًل: 

، هذه مـ التؿائؿ: لؽـ ما حؽؿفا؟ هذا سقلتقـا يف الباب التالل مباشرة إن "الـبل

كأيات وكحق ذلؽ، هل تؿقؿة: لؽـ شاء اهلل: إذا كان الؿؽتقب مـ الؿشروع 

 .التالليف الباب  بقاكف -إن شاء اهلل-ما حؽؿفا؟ سقليت 
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ٕن يا إخقة  التؿقؿة  :«فال أتؿ اهلل لف»لقدفع العقـ  «َمـ تعؾؼ تؿقؿة»

ًٓ بتؿام الؿؼصقد، الـبل  دطا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-سؿاها العرب تؿقؿة تػاؤ

-، كقػ يليت مسؾؿ وُيعؾِّؼ التؿقؿة والـبل «لف فال أتؿ اهلل» :طؾقف بضد مؼصقده

؟! لق أططاك الؿشعقذ أو الذي «فال أتؿ اهلل لف»يؼقل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

يسؿقكف شقًخا خقًطا وقال ضعف تحت القسادة أو ضعف يف يدك أو ضعف يف جقب 

 ـ تعؾؼ تؿقؿة فالمَ »السقارة: كقػ تؼبؾ هذا والـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل: 

 ؟!«اهلل لف أتؿَّ 

القْدطة او القَدطة: شلء َيخرج مـ البحر يشبف  «ؼ ودطةعؾَّ ـ تَ ومَ »

الصدف، ويستعؿؾف الؽفـة والؿشعقذون يف الضرب، فقضربقن القدع. وبعض 

إلك َمـ  -يضربـ القدع وهذا يؽثر يف الـساء–الؿسؾؿقن مساكقـ يذهبقن 

يؼقلقن: واهلل  !ة الصالحةيسؿقهنا الشقخومشركة ، يسؿقهنا الشقخة الصالحة

واهلل ابـل يريد أن يتزوج اضربل لـا القدع اكظري  القدع!ابـل مسافر اضربل لـا 

 لـا الؿستؼبؾ! 

ؿقهنا يف خقط ويضعقهنا يف رقبة يـظبعض الـاس  «ـ تعؾؼ ودطةمَ »

ٓ حؼؼ اهلل مراده، وبعض أهؾ  :أْي  «فال ودع اهلل لف» العقـ!إصػال لؾحػظ مـ 

 العؾؿ قال: يعـل ٓ أراحف اهلل: أْي: ٓ جعؾف يف َدَطٍة وسؽقن.
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، لقس رواية لـػس : يف حديث آخر"يف رواية" قال: )ويف رواية( الؿؼصقد

، وهذه «َمـ تعؾؼ تؿقؿة فؼد أشرك» الحديث، ٓ، ويف رواية: أي يف حديث آخر،

ـ أبل أسامة، والطرباين، والحاكؿ، وقال الرواية رواها اإلمام أحؿد، واب

 قحة.الؿـذري: رجال أحؿد ثؼات، وذكر إلباين هذا الحديث يف السؾسؾة الصح

هذا حؽٌؿ مـ الـبل صؾك  «ؼ تؿقؿة فؼد أشركعؾَّ َمـ تَ » :ففذا الحديث صحقح

لؽـ إذا اطتؼد  أصغر.وقؾت لؽؿ يا إخقة إصؾ أكف شرك  اهلل طؾقف وسؾؿ.

 -والعقاذ باهلل-هذه التؿقؿة هل التل تحؿقف بـػسفا: ففذا شرك أكرب اإلكسان أّن 

ٕكف اطتؼد فقفا الـػع والضر. وكذلؽ إذا كان فقفا صالسؿ واستغاثة بغقر اهلل 

 وطّؾؼفا اإلكسان وهق يعؾؿ بذلؽ: هذا شرك أكرب.

وأحقاًكا  ،وأحقاكا تؽقن خرًزا ،التؿائؿ يا إخقة أحقاًكا تؽقن خققًصا فؼط 

ن ورًقا مؾػقًفا يف داخؾ جؾد وُيربط طؾك القد: هذا القرق أحقاًكا يؽقن فقف تؽق

أولقاء اهلل! أطقذ باهلل، فنذا َطؾَِؿ يا ستغاثة بغقر اهلل: يا أسقادكا يف جبال قاف! آ

 -سبحاكف وتعالك– ٕكف يستغقث بغقر اهلل :اإلكسان هذا وطّؾؼفا ففذا شرك أكرب

 .«فَؿـ تعؾؼ تؿقؿة فؼد أشرك»

أقبؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وهذا الحديث لف قصة: وهل: أّن رسقل اهلل 

 -والرهط مـ ثالثة إلك طشرة، وبعضفؿ يؼقل: مـ ثالثة إلك تسعة–إلقف رهط 

وهؿ هـا طشرة، فبايع تسعة وأمسؽ طـ واحد، ما بايعف، فؼالقا: يا رسقل اهلل! 
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-! الـبل يا إخقة حان اهلل، سب«إّن طؾقف تؿقؿة»بايعت تسعة وتركَت هذا! فؼال: 

–فلدخؾ يده  :«إّن طؾقف تؿقؿة» :امتـع طـ مبايعتف قال -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ّٕن التؿقؿة ما كاكت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وهذه مـ طالمات كبقة الـبل 

صؾك اهلل طؾقف -فلدخؾ يده فؼطعفا، فبايعف الـبل  -كاكت مخػقةبؾ ضاهرة 

 قال إلباين: هذا إسـاد صحقح. ،«فؼد أشرك تؿقؿةً َمـ طؾَّؼ »ثؿ قال:  -وسؾؿ

-وأخرج الطحاوي بنسـاد حسـ: طـ رجؾ مـ ُصًدا قال: أتقـا الـبل 

اثـك طشر رجاًل، فبايعـاه، وترك رجاًل مـّا لؿ يبايعف: فؼؾـا:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ع الذي طؾقف، إكف ـزِ قال: لـ أبايعف حتك يَ  -هق مـا بايعف يا كبل اهلل-بايعف يا كبل اهلل 

 «إكف َمـ كان مـا »، «طؾقف مثؾ الذي طؾقف كان مشرًكا ما كاكت طؾقف َمـ كان مـا

فـظركا »قال: ، «طؾقف مثؾ الذي طؾقف كان مشرًكا ما كاكت طؾقف»كحـ الؿسؾؿقـ 

 يف يده. خقطٌ  «فنذا يف يده َسْقٌر مِـ لحل شجرة

إكف َمـ كان مـّا طؾقف »قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والشاهد: أّن الـبل 

: فدّل ذلؽ طؾك أّن وضع الخققط «كان مشرًكا ما كاكت طؾقف :مثؾ الذي طؾقف

 لؾققاية مـ العقـ أو الضر أو لرفعفا شرك باهلل، وهق كؿا قؾـا شرك أصغر.

قال رحؿف اهلل: ]وٓبـ أبل حاتؿ طـ حذيػة رضل اهلل طـف، أكف رأى رجاًل 

وما يممـ أكثرهؿ باهلل إٓ ﴿فؼطعف: وتال ققلف تعالك: يف يده خقط مـ الحؿك: 

 [﴾وهؿ مشركقن
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الذي رأيُتف يف تػسقر ابـ أبل حاتؿ غقر هذا الؾػظ، فػل تػسقر ابـ أبل 

دخؾ حذيػة طؾك مريٍض، فرأى يف طضده سقًرا: فؼطعف واكتزطف: ثؿ )حاتؿ قال: 

طـد ابـ أبل حاتؿ  ، هذا إثر(﴾وما يممـ أكثرهؿ باهلل إٓ وهؿ مشركقن﴿قال: 

يف التػسقر، وقد ذكر بعض الؿعؾِّؼقـ طؾك كتاب التقحقد أّن إثر ضعقػ: ٕكف 

وهق صدوق، وٕكف طـ طروة طـ حذيػة،  :مـ رواية طاصؿ بـ أبل الـجقد

 وهام، وفقف اكؼطاع.أوطروة ٓ ُيعَرف لف سؿاع مـ حذيػة: فؼالقا: فقف صدوق لف 

ـّ اإلسـاد طـد ابـ أبل حات كؿا ُذكِر يف -ؿ لقس طـ طروة طـ حذيػة لؽ

ولقس طروة  ،وإكؿا طـ َطْزرة طـ حذيػة -الحؿقدفتح الؿجقد وتقسقر العزيز 

 طـ حذيػة.

أّن إسـاد  -وإمر يحتاج إلك مزيد مـ تحؼقؼ-وضفر لل بادي الرأي 

وقد  ،صدوق لف أوهام -الذي هق أبق طاصؿ إحقل-إثر ٓ بلس بف، وطاصؿ 

خاري مؼروًكا بغقره. وراجعُت كالم أهؾ العؾؿ فؾؿ أجد إٓ كالم روى لف الب

ُيشِعر بثبقت هذا  -رحؿف اهلل-وكالم الشقخ ابـ باز  اهلل،الشقخ ابـ باز رحؿف 

 إثر طـده.

يحتاج إلك مزيد إثر أّن إثر ثابت، لؽـ  -بادي الرأي-وأكا يظفر لل 

واهلل -ولقة يظفر لل إراجعة مراجعة وتحؼقؼ لإلسـاد. لؽـ بادي الرأي وبالؿ

 أّن اإلسـاد ثابت. -أطؾؿ
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أكف رأى  -رضل اهلل طـف-)طـ حذيػة  -يف تػسقره-)وٓبـ أبل حاتؿ(  

)فؼطعف( لؿ ُيذَكر يف التػسقر  ،رجاًل يف يده خقط( وقد قؾـا إكف رأى يف طضده سقًرا

كثرهؿ باهلل وما يممـ أ﴿: وتال: واكرتطف( أخذه ؼطعفف) ،أكف مـ الحؿك كؿا هـا

، وهذه أية يف الشرك إكرب، يف الؿشركقـ شرًكا أكرب: أهنؿ ﴾إٓ وهؿ مشركقن

أو أّن الؿراد: أهنؿ يممـقن  ألقهقتف.يممـقن باهلل مـ جفة ربقبقتف، ويشركقن بف يف 

 ولؽـفؿ يشركقن بف يف سائر أوقاهتؿ. -كؿا إذا ركبقا يف الػؾؽ–باهلل طـد الضر 

ـّ الصحابة والسؾػ  إكرب:لقس مـ الشرك  -وضع الخقط-وهذا  لؽ

 يستدلقن بالشرك إكرب طؾك مـع الشرك إصغر: مـ جفة جـس الشرك.

 .ففذا يدل طؾك قطع الحبؾ الذي ُيرَبط ٓتؼاء العقـ أو كحقها 

والذي يؼطعف هق صاحبف: هذا إصؾ، إصؾ أّكا كؼقل لصاحبف: اكزطف، 

كالحاكؿ ورجال  كالسؾطة:َمـ لف وٓية:  أو .حديث طؿران اقطعف: كؿا يف

 الحسبة. أو َمـ لف مؼام طـد الـاس تمَمـ معف الػتـة كالعالؿ.

وإمر بؼطع ما يعؾَّؼ لدفع العقـ واجب وثابت طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف 

ـّ يف »يف سػر مـ أسػاره:  -الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وسؾؿ: فؼد قال  ٓ َيبؼق

وأرى ذلؽ "متػؼ طؾقف. قال اإلمام مالؽ رحؿف اهلل:  «رقبة بعقر قالدٌة إٓ ُقطِعت

يعـل: أرى أهنؿ كاكقا يعؾؼقن الؼالئد طؾك الدواب مِـ العقـ، فالـبل : "مـ العقـ
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ـّ يف رقبة بعقر قالدة إٓ ُقطِعت»قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- فلمر  «ٓ َيبؼق

 بؼطعفا.

  بؼقـ يف رقبة أو يد أحٍد مؿا أكَت ٓ يَ  !فقا صاحب البقت
ُّ

أمره يف البقت  ولل

 كحقها إٓ قطعتفا. وأتَخذ لدفع العقـ خقٌط أو قالدٌة تُ 

قبؾ أن كـتؼؾ إلك الؿسائؾ: هـاك مسالة يسلل طـفا الـاس أن: وهل: أكف 

يف إسقاق تقجد أساور مغـاصقسقة، تقجد يف الصقدلقات وأماكـ الطب، 

وتػرغ الشحـات الزائدة يف  إهنا تعالج الروماتقزم وآٓم الؿػاصؾ :يؼقلقن

الجسؿ، وهل مرخصة مـ قَِبؾ بعض الفقئات العالؿقة الطبقة كؿا يف بريطاكقة، 

 ففؾ يجقز لبسفا؟ 

م معـا أّن الذي ُيدَفع بف الضر أو ُيرفَ   : الضر ع بفتؼدَّ

 .-وهذا خارج طـ مسللتـا–الدطاء  .2

لشلء الحسل الذي يدخؾ طؾك البدن أو ُيخِرج مـ وهق ا ،السبب الؼدري .1

 البدن، ودلت التجارب طؾك أكف كافع.

 والسبب الشرطل. وهذا خارج. .3

ففؾ هذا سبب حسل دلَّت التجارب طؾك كػعف ، بؼل السبب الحسل

 فقؽقن جائًزا مثؾ شرب الدواء أو ٓ؟



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٔ7 
 

حسل  شلءٌ أكف لقس سبًبا حسقًّا: ٕكف لقس هـاك  -واهلل أطؾؿ-الذي يظفر  

 الجسد.َيدخؾ إلك الجسد وٓ ُيخِرج شقًئا مـ 

وقد راجعُت ما ُكتِب يف الفقئات العالؿقة الطبقة فقجدت أهنؿ يزطؿقن أّن  

الدم ّٕن فقف حديد فنن الدم فقف حديد، وهذه اإلسقرة الؿغـاصقسقة إذا وضعتفا 

إهنا لقس  يؿتص الؿغـاصقس، ثؿ هذا يؿشل مع الدم إلك الجسد. ولؽـفؿ يؼقلقن

أكف ٓ يجقز لبس هذه  -واهلل أطؾؿ-لفا تلثقر حسل! وبالتالل فالذي ضفر لل 

 إساور، وأهنا مـ جـس لبس الحؾؼة الؿـفل طـفا:

 .ٕكف ٓ يقجد يف الحسِّ ما يدل طؾك كػعفا .2

 وّٕن وضعفا ذريعة إلك وضع التؿائؿ وغقرها. .1

رحؿف اهلل، والشقخ ابـ  وهذا الذي ضفر لل هق الذي أفتك بف الشقخ ابـ باز 

أكف أقرب إلك ققاطد  -واهلل أطؾؿ–طثقؿقـ رحؿف اهلل. وهذا الذي يظفر لل 

الشريعة وإلك ما أورده الشقخ يف هذا الباب مـ إدلة: أكف ٓ يجقز لبس هذه 

إساور الؿغـاصقسقة: ٕهنا لقست مـ إسباب الشرطقة، وٓ إسباب الؼدرية 

صات ٓ يقجد ما يدل طقؾفا: فال يجقز اتخاذها الحسقة: وإكؿا هل أوها م وتخرُّ

 سبًبا.
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كؼرأ مسائؾ هذا الباب مع الباب  -إن شاء اهلل-ولعؾـا كؼػ هـا. وغًدا 

يتعؾؼ بالرقك والتؿائؿ: ما الذي يجقز مـ إهؿقة بؿؽان، الذي يؾقف: وهق باب 

لشرك إصغر، ثؿ وما الذي يحرم؟ ٕكف هـا بّقـ أّن تعؾقؼ الحؾؼة والتؿقؿة مـ ا

يليت الباب الذي يؾقف يبّقـ ما الذي يجقز مـ الرقك والتؿائؿ: هؾ هـاك شلء 

 يف الباب التالل بحقل اهلل وققتف. -إن شاء اهلل-جائز مـفا أو ٓ؟ هذا ما يتبّقـ لـا 

 ولعؾـا كجقب طـ بعض اسئؾة إخقاكـا. واهلل أطؾؿ.
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 والحلقة الخٌط لُبس الشرك من: الدرس الثانً عشر: تابع شرح باب

 دفعه أو البالء لرفع ونحوهما

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

يػرح إذا  -طز وجؾ-درسـا يف شرح كتاب التقحقد. والؿممـ الؿحب هلل 

وحده، ُيؼبِؾ طؾك تعؾُّؿ  -طز وجؾ-سؿع تقحقد اهلل، يـشرح صدره إذا ُذكِر اهلل 

  ما يتعؾَّؼ بحؼ رّبـا سبحاكف وتعالك.

ـا بإمس كتػؼف يف أمر طظقؿ يـبغل طؾقـا أن كتػؼف فقف: وذلؽ أّن البالء وقد ك

ر مـف الـبل  -فقف طظقؿ، وأّن كثقرًا مؿـ يـتسبقن إلك اإلسالم يؼعقن فقؿا حذَّ

 بعؾٍؿ أو بجفؾ. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

فؽؿ كرى يا أخقة طـدما كـظر يف سقارات إخقاكـا كرى التعالقؼ التل ُتعؾَّؼ يف 

وبؼصد دفع الحسد! وكؿ مـ إخقاكـا َمـ يؾبس  قارات بؼصد دفع العقـالس

ًف مـ كذا أو كذا ،أو يضع خقطًا يف أصبعف ،خقطًا يف طضده  :أو يؾبُس خاتؿًا َفصُّ

 ُيزَطؿ أكف يدفع العقـ أو كحق ذلؽ!

بس الخقط أو الحؾؼة وقد كـا كتػؼف يف هذا الباب العظقؿ: باٌب: )مِـ الشرك لُ 

 كحقهؿا(: لرفع البالء أو دفعف.أو 

مـ الشرك  :وقد تبقَّـ لـا أيفا إخقة أّن تعؾقؼ التعالقؼ مـ أجؾ دفع العقـ

  إصغر، وقد ُتصبح مـ الشرك إكرب: وذلؽ يف حاَلقـ:
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: إذا اطتؼد اإلكساُن أهنا تـػع بذاهتا. فنذا اطتؼد اإلكسان أهنا الحاُل إولك -

شرك أكرب: بؾ هق شرٌك يف الربقبقِة:  -لعقاذ باهللوا-كافعة بذاهتا فنّن هذا 

ّر لغقر اهلل سبحاكف وتعالكيّٕن اإلكسان هبذا   . جعؾ الـػع والضُّ

: إذا كان فقفا استغاثاٌت وكداءاٌت لؾبعقديـ. فنذا كان فقفا والحال الثاكقة -

ـّ والشقاصقـ والؿالئؽة -فنهنا مـ الشرك إكرب  :استغاثة بغقر اهلل كالج

 . -عقاذ باهلل وال

 طؾك حسب شرصـا يف شرح هذا الؽتاب -بحؿد اهلل-وقد شرحـا هذا الباب 

. 

ع الشقخ  الباب هبا وجّؿؾ الباب  -رحؿف اهلل-وبؼقت معـا الؿسائؾ التل رصَّ

يؼرأ لـا هذه الؿسائؾ لـعؾِّؼ طؾك ما   -وفؼف اهلل–هبا. فقتػضؾ الشقخ ياسقـ 

  تعؾقؼ.يحتاج إلك 

.إولك:  سائؾميؼقل اإلمام  محؿد ابـ طبدالقهاب رحؿُة اهلل طؾقف: ] فقف 

  التغؾقظ يف لبس الحؾؼة والخقط وكحقهؿا لؿثؾ لؽ[

غّؾظ وشدّد يف هذه التعالقؼ، فؽقػ َيطقُب  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كعؿ: الـبل 

طؾك أوٓده أو أو ُيعؾِّؼ خقًطا  لؿسؾؿ أن ُيعّؾؼ حذاًء يف سقارتف أو حذاًء طؾك بقتف



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٕٔ 
 

مع تغؾقظ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؿ يف  ُيعؾِّؼ خقطًا يف رقبتف أو ُيعؾِّؼ خقطًا يف يده

  ؟!لؽذ

قال رحؿف اهلل: ]الثاكقة: أّن الصحابل لق مات وهل طؾقف ما أفؾح. فقف شاهد 

 أّن الشرك إصغر أكبر مـ الؽبائر[ -رضل اهلل طـفؿ-لؽالم الصحابة 

فنكؽ لق مّت وهل طؾقؽ ما أفؾحت »قال:  -وسؾؿهلل طؾقف صؾك ا-كعؿ: الـبل 

  :«أبًدا
ُّ

 !ذلؽقال لف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وهق صحابل الـبل

هق الػالح بالـجاة مـ العذاب، ولقس الػالح  :والػالح الؿـػل هـا يا أخقة

 متَّ طؾك ذلؽ لؿّت طؾك شرك أصغر. لق أكؽ  :ُمطؾًؼا: يعـل

ذكب مـ  :الراجح مـ أققال أهؾ العؾؿ: أّن الشرك إصغرقد تؼدم معـا أّن و

أطؾك مـ الشرك إصغر  .وهق أطؾك الذكقب التل دون الشرك إكرب :الذكقب

الؽبائر، وأطؾك مـ البدع، لؽـف دون الشرك إكرب. فال شّؽ أكف لق مات اإلكسان 

 ك.ولؽان ُمعرًضا لعؼقبة اهلل سبحاكف وتعال ،طؾقف َلَؿا أفؾح أبًدا

ويف هذا دلقؾ أّيفا إخقة طؾك أّن الشرك إصغر سبٌب لعدم الػالح يف الدكقا، 

وٓ  ،ٓ ُيػؾح يف الدكقا -وهذا شرك أصغر-ولعدم الػالح يف أخرِة. الذي ُيرائل 

ض لؾعؼاب د بالعذاب. ،ُيػؾح يف أخرة، ففق معرَّ  متقطَّ
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ٓ  -ؼرآن ستلتقـا إن شاء اهللالتل مـ ال -والذي ُيعؾِّؼ التؿائؿ مـ غقر الؼرآن 

 وٓ يػؾح يف أخرة. ،بؾ ُيعَؽس طؾقف :فنكف ٓ يتحؼؼ لف مؼصقده :يػؾح يف الدكقا

كاكقا يرون أّن الشرك إصغر أطظؿ مـ  -رضقان اهلل طؾقفؿ-والصحابة 

كان يؼقل: )ٕن أحؾػ باهلل  -رضل اهلل طـف-ابـ مسعقد  فؿثاًل: .كبائر الذكقب

 مِـ أن أحؾػ بغقره صادًقا(، 
ّ

ٓشؽ أّن ! "ٕن أحؾػ باهلل كاذًبا"كاذًبا أحبُّ إلل

 :وهق كاذٌب فقف ،أن يؼقل: واهلل كذا :أن يحؾػ باهلل كاذًبا :هذا مـ كبائر الذكقب

ـّ ابـ مسعقد    -رضل اهلل طـف-لؽ
ّ

 كلكف يؼقل: ٕن أرتؽب هذه الؽبقرة أحبُّ إلل

أن أققل: والـبل أو : مِـ أن ُأشرك الشرّك إصغر بلن أحؾػ بغقر اهلل صادًقا

فدّل ذلؽ  .فنّن هذا مـ الشرك إصغر وإماكة!ورأس أمل أو ورأس أبل أو 

 طؾك أن الصحابة يرون أّن الشرك إصغر أخبث مـ كبائر الذكقب.

 قال رحؿة اهلل طؾقف: ]الثالثة: أكف لؿ ُيعَذر بالجفالة[

 طؾك أّن ققل الـبل 
ٌّ

-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-)أكف لؿ ُيعَذر بالجفالة( وهذا مبـل

أّن هذا كان وطقدًا لَِؿا كان قبؾ  «فنّكؽ لق مّت وهل طؾقؽ ما أفؾحت أبًدا»: 

ـّ الراجح: أّن هذا القطقد ُرّتَب طؾك العؾؿ: ّٕن  ،العؾؿ وقد كان جاهاًل. ولؽ

: ثؿ قال: «اكبذها»ويف رواية قال:  ،«اكزطفا» قال: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

 : فالؿؼصقد: أكف لق فعؾفا بعد العؾؿ َلَؿا أفؾح أبًدا.«فنكؽ»
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وجدكا أكف َيعُذر  -باستؼراء فتاواه-وشقخ اإلسالم محؿد بـ طبدالقهاب 

بالجفؾ: غقر أكف  ُيحِؼؼُّ وجقَد الجفِؾ أو طدم الجفؾ، فؽالمف يف تحؼقؼ وجقد 

الجفؾ. وإن شاء اهلل إذا جاء الشرح الؿقسع الذي وطدتؽؿ بف لفذا الؽتاب 

 سلكؼؾ لؽؿ ما يدل طؾك ذلؽ.

ّٓ ُيسؾَّط التؽػقر طؾك طقام الؿسؾؿقـ يف بؾدان  :والقاجب يا أخقة أ

 ؿقـ بحجة طدم العذر بالجفؾ.الؿسؾ

ـّ الشلن متك  ؼ، لؽ وٓ شؽ أّن إدلة دلت طؾك أّن الجفؾ طذٌر إن تحؼَّ

 يتحؼؼ؟

إّما بذاتف أو ببقان العؾؿاِء لف، فؿـ اّدطك  :فِؿـ الؿسائؾ ما هق معؾقم

 الجفؾ فقف ٓ كصدقف: إٓ إذا أقام لـا دلقاًل يدل طؾك أكف جاهؾ.

أو يؽقن الؿشفقر غقره يف  ،معروًفا أو مشفقًراومِـ الؿسائؾ ما ٓ يؽقن 

رون غقره: ففذا مَ  :البؾد ـ اّدطك الجفؾ فقف صدقـاه وقؾـا إكف ّٕن العؾؿاء يؼرِّ

  ُيعَذر بجفؾف.

بؾ تضر: لؼقلف ٓ تزيدك  :قال رحؿف اهلل: ]الرابعة: أكفا ٓ تـػع يف العاجؾة

 إٓ وهـًا[



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٕٗ 
 

وخرز وغقرها ٓ تـػع صاحبفا بؾ  كعؿ: هذه التؿائؿ التل تعؾَّؼ مـ خققط

 تضرُه، يؼقل العؾؿاء: وضررها مـ وجفقـ:

يعـل إذا طؾَّؼ هذه التؿائؿ يزداد   أكف يؼع يف قؾبف الخقف. القجُف إول: -

يزداد خقفف طؾك سقارتف: فقؽقن خائًػا قؾًؼا ٓ يرتاح  ،خقفف طؾك أوٓده

  وٓ يسؽـ.

صؾك اهلل -أّن اهلل يعاقبف بضدِّ ما َقَصد. وهذا معـك الـبل  والقجف الثاين: -

أي أّن اهلل يعاقبف بلن تزيده وهـًا  «فنهنا ٓ تزيدك إٓ وهـا»: -طؾقف وسؾؿ

 ،وهذه طؼقبة مـ اهلل طزوجؾ. وضعًػا

 ذلؽ[مثؾ قال رحؿف اهلل: ] الخامسة: إمر بالتغؾقظ طؾك مـ فعؾ 

كعؿ: مـ درجات اإلكؽار: اإلكؽار بالؾسان طؾك وجف التغؾقظ والزجر 

الشديد. أن تغؾِّظ: تـؽر بؾساكؽ ولؽـؽ تـؽِر بالتغؾقظ والزجر الشديد: وذلؽ 

 إذا اقتضك الؿؼام ذلؽ. 

 قال رحؿف اهلل: ]السادسة: التصريح بلّن مـ تعؾَّؼ شقًئا ُوكَِؾ إلقف[

تعؾَّؼ تؿقؿة فال أتؿ اهلل لف، وَمـ تعؾؼ  َمـ»هذا كؿا يف حديث طؼبة: وكعؿ: 

مـ تعؾؼ شقئًا ُوكَِؾ » :هذا الحديث -إن شاء اهلل-. وسقليت «ودطة فال ودَع اهلل لف

 يف الباب التالل إن شاء اهلل. «إلقف
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 قال رحؿف اهلل: ]السابعة: التصريح بلن َمـ تعؾَّؼ تؿقؿة فؼد أشرك[

شرك. أّما مـ الؼرآن  :غقر الؼرآنكعؿ: التصريح بلّن تعؾقؼ التؿائؿ مـ 

 فستليت إن شاء اهلل.

 قال رحؿف اهلل: ]الثامـة: أّن تعؾقؼ الخقط مـ الحّؿك مـ ذلؽ[

أبل حاتؿ ابـ أبل حاتؿ، وقد ذكرُت لؽؿ أّن طـد ابـ كعؿ: لألثر الذي طـد 

لؿ َيذكر فقف أكف مـ الحؿك، لؽـ كؼقل: إّن تعؾقؼ الخقط مـ التؿائؿ التل هل 

 . شركٌ 

قال رحؿف اهلل: ]التاسعة: تالوة حذيػة رضل اهلل طـف أية دلقؾ طؾك أّن 

قال  الصحابة رضل اهلل طـفؿ يستدلقن بأيات التل يف إكبر طؾك إصغر:

 رحؿف اهلل كؿا ذكر ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا يف آية البؼرة[

  كعؿ: يستدلقن بأيات التل فقفا إكرب طؾك إصغر مـ وجفقـ:

  : أّن َمـ اجتـب إكرب فِؿـ باب أولك أن يجتـب إصغر.القجف إول -

آشرتاك بقـفؿا يف الظؾؿ. فؽؾ الشرك ضؾؿ: إٓ أّن الشرك  والقجف الثاين: -

 . إكرب ضؾؿ أكرب، والشرك إصغر ضؾؿ دوكف
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قال رحؿف اهلل: ]العاشرة: أّن تعؾقؼ القدع طـ العقـ مـ ذلؽ. الحادية طشرة: 

الدطاء طؾك َمـ تعؾَّؼ تؿقؿة أّن اهلل ٓ يتؿ لف، وَمـ تعؾَّؼ ودًطا فال ودع اهلل لف: أي 

 ترك اهلل لف[

الؿسؾؿ إذا  !يا أخقة .وهذا يدل طؾك أهنا مـ أطظؿ الذكقب، ويف هذا زجر

دطا طؾك َمـ تعؾَّؼ التؿائؿ بلن ٓ يتؿ اهلل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َطؾَِؿ أّن الـبل 

 عؾؼ التؿقؿة وكقػ ُيعؾِّؼ القدطة خقف العقـ؟!لف: كقػ يُ 
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 والتمائم الرقى فً جاء ما تابع الدرس الثانً عشر: شرح باب

 قال رحؿف اهلل: ]باب ما جاء يف الرقك والتؿائؿ[

يف باب السابؼ ذكر لـا أّن مـ الشرك لبس الحؾؼة أو  -رحؿف اهلل-كعؿ: الشقخ 

الخقط لرفع البالء أو دفعف: فـاَسب أن يذكر هـا ما جاء يف الرقك والتؿائؿ: ّٕن 

ففؾ هل مثؾ ُلبس الحؾؼة والخقط أو  ،الرقك والتؿائؿ ُتتَّخذ لرفع البالء أو دفعف

حؾؼة لدفع البالء أو رفع ٓ؟ يعـل كلّن سائالً قال لؾشقخ: ذكرَت لـا أّن لبس ال

 البالء مـ الشرك:  فؿا رأيؽ يف التؿائؿ والرقك؟

الشقخ لؿ يؼؾ: مـ الشرك الرقك والتؿائؿ! ّٕن ُلبس الحؾؼة أّن  وهـا تؾحظقن

يف هذا  -إن شاء اهلل-شرٌك ُمطؾؼًا، أّما الرقك والتؿائؿ فػقفا تػصقؾ سقليت 

 .الباب: فؼد تؽقن شرًكا وقد ٓ تؽقن شرًكا

ة: والرققة يف الؾغة: الُعقذَ  والرقك: جؿع رققة، ،قال: )ما جاء  يف الرقك(

ذ وَكَػث. :بضؿ العقـ، يؼال  رقك إذا َطقَّ

والرققة يف آصطالح: ألػاظ ُتتؾك طؾك الؿبتؾك أو َمـ ُيخشك طؾقف البالء. 

 :ففل أققال وألػاظ ُيتؾػَّظ هبا، ُتتؾك وُتذَكر طؾك الؿبتؾك الذي مِرض "ألػاظ"

أو َمـ ُيخشك طؾقف البالء. أي أهنا ُتستعؿؾ يف دفع  ،أصقب بؿرض ،أصقب بعقـ

 . ولرفع البالء بعد وققطف ،البالء قبؾ وققطف
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 .وققؾ: تعقيذة ُيعاذ هبا مـ البالء: دفعًا أو رفًعا

م معـا يا أخقة أّن أصؾ التؿائؿ طـد  والتؿائؿ: جؿع تؿقؿة. وقد تؼدَّ

 . يعؾؼقهنا طؾك إصػال لدفع العقـالعرب: خرزات كاكقا 

والتؿقؿة يف آصطالح: كؾُّ ما ُطؾِّؼ مِـ خرز أو خقط أو كعؾ أو غقر ذلؽ 

 .لدفع البالء أو رفعف

كؾ ما ُطؾؼ طؾك إكسان أو طؾك باب البقت أو طؾك السقارة مـ خقط مـ 

ففل  :أو رفع البالء كحقهاكعؾ مـ كػ مـ خرز بؼصد دفع البالء، دفع العقـ أو 

 .تؿقؿة. وسقليت الؽالم طؾك إحؽام

رضل اهلل طـف: أكف إكصاري قال رحؿف اهلل: ]يف الصحقح: طـ أبل بشقر 

 : ًٓ أٓ »كان مع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف بعض أسػاره، فلرسؾ رسق

ـّ يف رقبة بعقر قالدٌة مـ وتر أو قالدة إٓ ُقطِعت  [«َيبؼق

حقـ: طـد البخاري ومسؾؿ. )طـ أبل بشقر كعؿ: هذا الحديث يف الصحق

وقد اختؾػ العؾؿاء يف اسؿف: فؼال بعض العؾؿاء: هق ققس ابـ  :إكصاري(

طبقد، وقال بعض أهؾ العؾؿ: هق ققس ابـ طبد الحرير، والُؿحؼؼقن مـ العؾؿاء: 

أّن اسؿف لؿ يتعقَّـ: ففق مّؿـ ُطِرف بؽـقتف ولؿ ُيعَرف اسؿف. وهق صحابل جؾقؾ 
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أربعة أحاديث: يف البخاري واحد مـفا:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ـ الـبل روى ط

 .هق هذا الحديث الذي معـا

)أكف كان مع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف بعض أسػاره( ولؿ ُيعقَّـ 

( جاء يف بعض الروايات طـد  ًٓ هذا السػر، ولؿ كؼػ طؾك تعققـف، )فلرسؾ رسق

زيد بـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اإلمام مالؽ أكف زيد بـ حارثة، مقلك رسقل اهلل 

 حارثة.

ـّ يف رقبة بعقر قالدٌة مـ وت» ّٓ يبؼق ر: هق ما ُيصـَع مـ تَ والقَ  «ٍر أو قالدةأ

وهذا - إمعاء ويقضع يف الؼقس مـ أجؾ الرمل بف، كاكقا يلخذون مـ إمعاء

مَخذ مـ إمعاء وُيجػػ ثّؿ ُيقضع يف الؼقس فُقشد وُترمك يُ  -أجقد أكقاع القتر

فنذا اخؾقَلؼ القتر وأرادوا تغققره يلخذوكف  :بف السفام، كاكقا يػعؾقن هذا

 يعؾِّؼقكف طؾك الدواب.و

هـا قال ُشّراح  "أو" »أٓ يبؼك يف رقبة بعقر قالدٌة مـ وتٍر أو قالدة » :قال

صؾك اهلل -هؾ قال الـبل  :شؽ الراوي :يعـل  الحديث إهنا شٌؽ مـ الراوي،

ٓ يبؼقـ يف رقبة »أو قال:  «ٓ يبؼقـ يف رقبة بعقر قالدة مـ وتر»: -طؾقف وسؾؿ

ٓ »تؼققد؟ لؽـ جاء يف رواية طـد اإلمام أحؿد وأبل داوود:  بدون «بعقر قالدةٌ 

ـّ يف رقبة بعقر قالدٌة مـ وتر  !اكتبفقا لؾػظ يا إخقة «وٓ قالدٌة إٓ ُقطِعت ،يبؼق

وقد صحح  ،"أو قالدة إٓ قطعت"ما قال  «قالدة مـ وتر وٓ قالدة»قال: 
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ٓ  :وإكؿا لؾتـقيع :لؾشؽهـا لقست  "أو"إلباين هذا الؾػظ. ففذا يدل طؾك أّن 

ص ثؿ   .يبؼقـ يف رقبة بعقر قالدة مـ وتر، وٓ يبؼقـ يف رقبة بعقر قالدةٌ  فخصَّ

ؿ. ؿ.طؿَّ    خصص ّٕن هذا هق الغالب: ثؿ طؿَّ

كؿا يف -صقِّب: ما سبب تعؾقؼ هذه الؼالدة طؾك البعقر؟ قال اإلمام مالؽ 

العقـ: أهنؿ يؼؾِّدون البعقر  يعـل: أضـ ذلؽ مـ :) ُأرى ذلؽ مـ العقـ( :-الؿقصل

م مـ الـفل طـ تعؾقؼ التؿائؿ،  هبذه الؼالئد خقف العقـ. وهذا يتػؼ مع ما تؼدَّ

 ويدل طؾك وجقب قطع التؿائؿ إذا ُطؾِّؼت.

 
ُّ

بؼطعفا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقال بعض أهؾ العؾؿ: إكؿا َأَمَر الـبل

لؼالئد يف زمـ الصحابة ما هذه اف. قالقا: ركضحتك ٓ يختـؼ البعقر هبا طـد 

كاكت لؾعقـ، كاكت سابًؼا تؼؾَّد لؾعقـ، أّما يف زمـ الصحابة كاكقا يؼؾِّدوهنا لقس 

ـّ الـبل  أمر بؼطعفا حتك ٓ يختـؼ البعقر هبا،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لؾعقـ، لؽ

بـ  محؿدوهذا قالف  ،حتك ٓ تضقؼ طؾقف وٓ سقؿا طـد الركض فقختـؼ هبا

 فاء إحـاف.الحسـ مـ فؼ

أمر بؼطعفا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقال بعض أهؾ العؾؿ: أّن الـبل 

 ٕهنؿ كاكقا ُيعؾِّؼقن إجراس فقفا: وهذا مـفل طـف. 

 أّن هذا كان مـ أجؾ العقـ. وهقI,-واهلل أطؾؿ-وإول أولك 
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وهذا يدل طؾك أّن التؿائؿ التل ُتعؾَّؼ مـ خقط أو كحقه مـ أجؾ دفع العقـ 

  قطعفا.أو دفع البالء حراٌم، ويجب 

قال رحؿف اهلل: ]طـ ابـ مسعقد رضل اهلل طـف: قال: سؿعت رسقل اهلل 

رواه أحؿد وأبق  «إّن الُرقك والتؿائؿ والتِّقلَة شركٌ »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل: 

 داوود[

هذا الحديث رواه اإلمام أحؿد، وأبق داود، وابـ ماجف، وجؿٌع مـ  كعؿ:

أهؾ العؾؿ، وصححف الحاكؿ، ووافؼف الذهبل، وذكره إلباين يف السؾسؾة 

 الصحقحة، ففق صحقٌح.

قال: سؿعت رسقل اهلل صؾك اهلل  -رضل اهلل طـف-قال: )طـ ابـ مسعقد 

ا بلهنا شرٌك جؿقعً فَقَصَػفا  ،«والتِّقلَة شركٌ إّن الُرقك والتؿائؿ »طؾقف وسؾؿ يؼقل: 

ؾة وكبقِّـ التػصقؾ فقؿا يتعؾؼ بالرقك  مـ غقر استثـاء: لؽـ ستليت أدلة ُمػصِّ

ر كؾ كؾؿة رها فـؼػ طـدها  ،والتؿائؿ وكػسِّ  -إن شاء اهلل-ّٕن الؿصـػ سقػسِّ

 . وكعؾِّؼ طؾك أحؽامفا

فؼد  ػائدة يف آخر كالمل،وقد ورد يف هذا الحديث قصة لطقػة: أذكرها ل

قالت: طـ طبد اهلل  -رضل اهلل طـفؿا–جاء طـ زيـب امرأة طبداهلل  ابـ مسعقد 

إّن الُرقك »يؼقل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ابـ مسعقد قال: سؿعت رسقل اهلل 
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لَؿ تؼقُل هذا؟ واهلل لؼد كاكت طقـل  :قالت: قؾُت  ،«والتؿائؿ والتِّقلَة شركٌ 

ذلؽ لدمع أو تؼذف الدم أو تؼذف شقًئا آخر كالؼقح أو غقر تؼذف ا :أي «تؼِذف

يعـل أهنا كاكت  «وكـُت أختؾػ إلك فالٍن القفقدي يرققـل:  فنذا رقاين سؽـت»

فؼال طبداهلل: إكؿا ذاك طؿؾ الشقطان: كان َيـخُسفا بقده: فنذا رقاها كّػ »كافعة 

يؼقل: - طـفرضل اهلل–يعـل طؾك حسب ما يف هذه الؼصة ابـ مسعقد  .«طـفا

فقـخس طقـؽ حتك تخرج الدمع: فنذا ذهبت  :هذا الشقطان يعبث بِؽ ويغركِ 

إلك القفقدي ورقاها كػت طـفا لققهؿفا أّن هذا كافع. هذه الؼصة رواها أبق 

 . داوود وقال إلباين: صحقح

ث الػؼقف الَعَؼدي الشقخ طبد الؿحسـ  وقد استغرب شقخـا اإلمام الؿحدِّ

ف طؾك ســ أبل داوود تصحقح إلباين لفذا الحديث: وذلؽ العباد يف شرح

لغرابة هذه الؼصة، يعـل صحابقة تحت صحابل مـ أفؼف الصحابة تذهب إلك 

يفقدي لقرققفا؟! كان تطؾب مـ ابـ مسعقد أن يرققفا! والصحابة متقافرون! 

 فالؼصة غريبة.

أيًضا: يف اإلسـاد مبَفؿ: وهق: ابـ أخل زيـب أو ابـ أخت زيـب: جاء هذا 

ـّ إلباين  يف أول إمر  -رحؿف اهلل-وجاء هذا: وهق مبَفؿ ٓ ُيدرى َمـ هق! لؽ

فصحح الحديث، ثؿ يف السؾسؾة  "لعّؾف صحابل"اغرت بؼقل ابـ حجر: 

: لؾعّؾتقـ التل ذكرهؿا شقخـا بعقـفا الصحقحة َرَجَع طـ تصحقح هذه الؼصة
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ح تصحقحف: يزيؾ تصحقحف  الشقخ العّباد، وَصَؾَب مؿـ وقػ طؾك كتبف أن يصحِّ

 . لفذه الؼصة

ًٓ فؼف شقخـا الشقخ العباد وسعة طؾؿف، ثؿ اكظر حرص العؾؿاء  فاكظر أو

ل كػسف يف السؾسؾة صحح الحديث خطّ كان طؾك الحّؼ: فالشقخ إلباين بعد أن 

ـّ الحديث صحقح: الصحقحة  إّن »وبّقـ أّن الؼصُة ٓ تصح وأهنا مـؽرة: لؽ

صحقح: لؽـ الؼصة مـؽرة وٓ تصح. وسقليت بقان  «الُرقك والتؿائؿ والتِّقلَة شركٌ 

 أحؽام هذه الثالثة.

ؼ شقئا ُوكَِؾ عؾَّ َمـ تَ »قال رحؿف اهلل: ]وطـ طبد اهلل ابـ ُطؽقٍؿ مرفقًطا: 

 [، رواه أحؿد والترمذي«إلقف

صؾك اهلل -كعؿ: هذه الحديث طـ طبد اهلل ابـ ُطؽقٍؿ مرفقًطا إلك الـبل 

رواه اإلمام أحؿد، والرتمذي، وابـ أبل  «َمـ تعؾؼ شقئا ُوكَِؾ إلقف»: -طؾقف وسؾؿ

وهق سقئ  :. والحديث يف إسـاده طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك شقبة، والطرباين

لؽـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لـبل الحػظ، وطبد اهلل ابـ ُطؽقؿ وإن ُولد يف زمـ ا

لف صحبة، ُولِد يف البادية يف زمـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ورأى كتاب  لقست

إلك ققمف: لؽـ لؿ تؽـ لف صحبة طؾك الراجح  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

 والصحقح.
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ـّ الحديث لف شقاهد، فؾف شاهد  ُمرساًل،فنّن الحديث يؽقن  وطؾقف: لؽ

يشفد لف حديث . ويف الُؿجتبك مِـ حديث أبل هريرة رضل اهلل طـفطـد الـسائل 

. ـٌ م: ففق حس  ُطؼبة الُؿتؼدِّ

ـٌ لغقره حسـ  ،ولذلؽ: قال إلباين يف صحقح الرتغقب والرتهقب: حس

  ففق ثابت. .لشقاهده

يف سقاق الشرط: كؽرة  "شقًئا"شرصقة، و "َمـ" «ؼ شقئًاعؾَّ َمـ تَ »قال: 

 فتعّؿ كؾ شلء.

ـ تقكؾ طؾك اهلل ففق كافقف، الذي يتقكؾ ومَ  «ؼ شقًئا ُوكَِؾ إلقفعؾَّ َمـ تَ »

طؾك اهلل ويرتك هذه التعؾقؼات فاهلل كافقف وهق حسبف. والذي ُيعؾِّؼ هذه التؿائؿ 

ُمطؾؼًا فنكف ُيقَكُؾ إلقفا: وهل ٓ تـػع وٓ تضر. وهذا يشؿؾ كؾ التؿائؿ كؿا 

 . بعد قؾقؾ -إن شاء اهلل-سـذكره 

 ؿف اهلل: ]التؿائؿ: شلٌء ُيعؾَّؼ طؾك إوٓد طـ العقـ[قال رح

 اعؾَّؼ طؾك إوٓد طـ العقـ( هذا أصؾفا: ولقس ذلؽ خاصًّ قال: )شلء يُ 

بإوٓد: بؾ كؿا قؾـا: الذي ُيعؾَّؼ طؾك السقارة، الذي ُيعؾَّؼ طؾك الدواب، الذي 

ُيؼابؾؽ أكف ُمعؾِّؼ  ُيعؾَّؼ طؾك البقت، بعض الـاس طـدما تليت إلك بقتف أول شلء
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طؾك الباب كّػ: يؼقُل لؽ كذا: خؿسة يف طقـؽ يؼقلقن! أو يعؾِّؼ حذاًء، أو كؿا 

  ذكرُت لؽؿ بعض الـاس يعؾؼقن الػؾػؾ مع الؾقؿقن. كؾفا هذه مـ التؿائؿ.

ص فقف بعض السؾػ،  ُؼ مـ الؼرآن فرخَّ قال رحؿف اهلل: ]لؽـ إذا كان الُؿعؾَّ

ص فقف  ويجعؾف مـ الؿـفل طـف: مـفؿ ابـ مسعقد رضل اهلل وبعضفؿ لؿ ُيرخِّ

 طـف[

بؿعـك يا إخقة: أّن الُؿعؾَّؼ إذا كاكت فقف استغاثة بغقر اهلل: يعـل فقف كتابات  

بغقر اهلل طز وجؾ: ففق شرك أكرب. الذيـ يعؾِّؼقن أوراًقا  فقفا استغاثةوصالسؿ 

قاف! يا أوتاد! يا  مطقية فقفا: يا سقدي فالن! يا أهؾ الصالح! يا أهؾ جبال

 أقطاب! هذا شرك أكرب ُيخِرُج مـ الؿؾة.

م  وإذا كان الؿعؾَّؼ خقطًا أو خرزًا أو غقر ذلؽ: ففذا شرك أصغر كؿا تؼدَّ

 . معـا

بؼل الثالث: وهق إذا كان الؿعؾَّؼ شقئًا مـ الؼرآن، أو كان اسؿًا مـ أسؿاء 

 :﴾اهلل ٓ إلف إٓ هق﴿فقفا: اهلل، أو صػًة مـ صػات اهلل. بعض الـساء تؾبس قالدة 

مؽتقب فقفا أيات  الدفع العقـ والبالء، وبعضفؿ يعؾِّؼ طؾك أوٓده أوراقً 

الؿعقذات: وُتَؾّػ وُترَبط يف خقط طؾك القد أو العـؼ. وبعضفؿ يؽتب طؾك 
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. وبعضفؿ ُيعؾِّؼ طؾك باب بقتف مـ الخارج تعؾقؼة ﴾قؾ هق اهلل أحد﴿سقارتف: 

  هذا اختؾػ فقف العؾؿاء طؾك ثالثة أققال:الؼرآن. تعؾقٌؼ مـ  فقفا الؿعقذات. هذا

أّن ذلؽ جائز مادام أّن الؿعؾَّؼ مـ الؼرآن أو كان فقف اسؿ اهلل أو  الؼقُل إول:

مقـ طؾك أكف ُيؽَره إذا كان لدفع صػة اهلل. وكَ  صَّ الؼائؾقن بالجقاز مـ الؿتؼدِّ

أيات لؽـ ٓ بؼصد دفع العقـ، أّما بؼصد العقـ. يعـل يؼقلقن: يجقز أن ُتعؾِّؼ 

 دفع العقـ ففق مؽروه.

ـ أكف كان ُيعؾِّؿ مَ  -رضل اهلل طـفؿا-وُيـسب إلك طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص 

 ،-يعـل الػزع مـ الـقم أن يؼقم اإلكسان فزًطا-يػفؿ َمـ َبـقف ويحػظ رققة الػزع 

وهذا رواه اإلمام  ويعؾِّؼفا طؾقف.وَمـ كان ٓ يػفؿ َمـ َبـقف وَيحػظ كان يؽتبفا 

  أحؿد، وأبق داوود، والرتمذي، لؽـ قال إلباين: ٓ يصح.

والحؼقؼة يا أخقة أّن أكثر السؾػ الذيـ روي طـفؿ جقاز ذلؽ لؿ يصح ذلؽ 

 .طـفؿ

 .فؾؿ يصح طـ أحد مـ الصحابة :أّما الصحابة 

الباقر فؼط. أطـل فؾؿ يصح طـ أكثرهؿ، وإكؿا صح طـ ططاء و :وأّما التابعقن

 . هذا الؼقل
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ب فقف الؼرآن لدفع البالء، ويجقز لرفعف. ٓ يجقز تعؾقؼ ما ُكتِ  والؼقل الثاين:

يجقز أن ُيعؾؼ ما فقف الؼرآن لدفع البالء: الخقف مـ  ماذا قال همٓء؟ يؼقلقن: ٓ

فقعؾَّؼ طؾقف  ِرَض العقـ الخقف مـ الحقادث: قالقا: ما يجقز، ويجقز لرفعف، مَ 

ولؿ يصح طـفا، لؽـ  ،ؽ لرفع الؿرض: وُكِسب هذا أمـّا طائشة رضل اهلل طـفاذل

 . قالف بعض العؾؿاء

ٓ يجقز ذلؽ مطؾًؼا. وهذا ثابت طـ ابـ مسعقد رضل اهلل  الؼقُل الثالث:

 .صّح طـ ابـ مسعقد رضل اهلل طـف ،طـف

الؼرآن : روى أبق ُطبقد يف فضائؾ -وسقلتقـا هذا يف الؽتاب-وقال إلباين 

طـ إبراهقؿ الـخعل قال: )كاكقا يؽرهقن التؿائؿ مـ الؼرآن  :بسـد صحقح

)كاكقا( الضؿقر يرجع إلك َمـ؟  :ففذا صّح طـ إبراهقؿ الـخعل: قال ،وغقره(

قال بعض أهؾ العؾؿ: يرجع إلك الصحابة: ففذا حؽاية طـ الصحابة. وقال 

 .بعض أهؾ العؾؿ: بؾ هذا يرجع إلك ابـ مسعقد وأصحابف

أكف ٓ يجقز أن ُيعؾَّؼ ما ُكتب فقف الؼرآن، ٓ طؾك  :-واهلل أطؾؿ-والراجح 

ع البالء: وذلؽ فسقارة، وٓ طؾك بقت، وٓ طؾك غقر ذلؽ: بؼصد رفع البالء أو د

  ٕدلة:
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ؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طدم تػصقؾ الـبل  إمر إول: يف التؿائؿ كؿا فصَّ

ـ وضع الخقط مـ القاهـة: هؾ فقف قرآن؟ بؾ ؿَ ل ما قاليف الرقك: مع الحاجة، 

حرٌف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ولؿ يستػِصؾ! ولؿ يرد طـ الـبل  «اكزطفا»قال: 

  .واحٌد يف التػصقؾ يف التؿائؿ، بؾ الذي ورد أهنا شرك

وٓ ُيعَؾُؿ لف  -رضل اهلل طـف-أّن التحريؿ ثبت طـ ابـ مسعقٍد  إمر الثاين:

أكف ثبت طـ  ،طؾك الراجح ُمخالٌِػ مـ الصحابة. وهذا يعتربه العؾؿاء إجؿاًطا

  وٓ ُيعَؾؿ لف مخالٌِػ مـ الصحابة. -رضل اهلل طـف-ابـ مسعقد 

َمـ تعؾَؼ شقئًا ُوكَِؾ »قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أّن الـبل  إمر الثالث:

قاق الشرط: فتعؿ: وهذا يشؿؾ ما كان مؽتقبًا كؽرة يف س "شقًئا": وقؾـا إّن «إلقف

 . مـ الؼرآن

سدُّ الذريعة. فنّن الـاَس إذا طؾَّؼقا الؿؽتقب مـ الؼرآن أوشؽقا  إمر الرابع:

 . ومعؾقم يا إخقة أّن الشقطان يلخذ الـاس خطقات غقره.أن يعؾِّؼقا 

ات وُوضعت يف أّن يف هذا امتفاٌن لؾؼرآن. يعـل إذا ُكتِبت أي إمر الخامس:

ز طـ الـجاسات ويدخؾ الحؿام وهذا مؽتقب  يد الطػؾ: الطػؾ يعبث وٓ يتحرَّ

  ومعؾَّؼ طؾك يديف! وكذلؽ الؽبقر.
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ـّ هذا  - واهلل أطؾؿ- فالراجح أّن تعؾقؼ التؿائؿ مـ الؼرآن ٓ يجقز، لؽ

 لقس شرًكا: وإكؿا حراٌم: ٕكف تعؾقؼ لؾؼرآن: ففق لؿ ُيشِرك.

يؼقل: إكف شرك: ٕكف جعؾ سببًا لؿ يجعؾف اهلل شرًطا وبعض أهؾ العؾؿ 

 وٓ قدرًا سبًبا.

رحؿف -ابـ طثقؿقـ الشقخ شقخـا  مـفؿبعض أهؾ العؾؿ  -اكتبفقا-يعـل 

 يرى أهنا حرام ولقست شركًا: ّٕن الذي طؾَّؼف هق الؼرآن. -اهلل

وبعض أهؾ العؾؿ يؼقل: هل شرٌك أصغر مـ جفة أخرى: وهق أكف قد 

وَمـ اتخذ سبًبا لؿ يثبت  ،هذا سببًا ولؿ يثبت شرًطا وٓ قدًرا أكف سبباتخذ 

 .شرطًا وٓ قدًرا أكف سبب فؼد أشرك شركًا أصغر

 إذن: حؽؿ التؿائؿ فقف تػصقؾ:

إّما أهنا شرك أكرب. وذلؽ إذا كان فقفا استغاثة بغقر اهلل مـ جـ  .2

 . وشقاصقـ وكحق ذلؽ، أو اطتؼد اإلكسان أهنا تـػع بـػسفا

إذا كان الؿعؾَّؼ خقطًا أو خرزًة أو غقر ذلؽ  :وتؽقن شركًا أصغر .1

 . بدون كتابة، أو كتابة لقس فقفا استغاثة بغقر اهلل

وتؽقن حراًما. إذا كان الؿعؾَّؼ مـ الؼرآن. وبعض أهؾ العؾؿ يرى هذا  .3

 أيًضا مـ الشرك إصغر. 
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 قال رحؿف اهلل: ]والرقك: هل التل ُتسؿك العزائؿ[

م   ،العزائؿ :بقاهنا، وُتسؿك الؿقاثقؼ أيًضا، ُتسؿك طـد بعض الـاسوتؼدَّ

 . الؿقاثقؼ :وُتسؿك طـد بعض الـاس

قال رحؿف اهلل: ]وَخصَّ مـف الدلقؾ ما خال مـ الشرك: فؼد رخّص فقف 

 رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ العقـ والُحؿك[

ٓ  »: -طؾقف وسؾؿصؾك اهلل -ققل الـبل معـك كعؿ: تؼدم معـا يا أخقة 

ـٍ أو ُحؿة  . وشرحـا هذا«رققة إٓ مِـ طق

ص الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٔل حزم يف رققة الحقة. رواه  :أيًضا رخَّ

 مسؾؿ

وثبت أّن رجاًل لدغتف طؼرب، والؼقم جؾقس طـد رسقل اهلل صؾك اهلل 

يـػع َمـ استطاع مـؽؿ أن »طؾقف وسؾؿ: فؼال رجٌؾ: يا رسقل اهلل! أرقل؟ قال: 

 هذا طـد مسؾؿ يف الصحقح. ،«أخاه فؾقػع

يعـل طـدكا ُرقك  «كـّا كرقل يف الجاهؾقة»وجاء طـد طقف بـ مالؽ قال: 

 »يعـل هؾ كرتكفا أو كستؿر كرقل؟  «فؼؾـا: يا رسقل اهلل! كقػ ترى يف ذلؽ؟»

قك ما لؿ يؽـ فقف شركٌ   ُرقاكؿ: ٓبلس بالرُّ
ّ

رواه مسؾؿ يف  ،«فؼال: اطرضقا طؾل
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رواه أبق داوود،  ،«ٓبلس بالرقك ما لؿ تؽـ شرًكا»ويف رواية:  صحقح.ال

 . وصححف إلباين

لدغتـل طؼرٌب طـد رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف »ٍؼ قال: ؾْ بؾ جاء طـ صَ 

الراقل هق الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. رواه أحؿد،  «وسؾؿ: فرقاين ومسحفا

 . وأبق داوود، وصححف إلباين

أهنا كاكت ترقل رسقل اهلل صؾك اهلل  -رضل اهلل طـفا-طائشة  أنّ وثبت 

 . طؾقف وسؾؿ

م معـا أّن الـبل  صقِّب هذه كصقص! قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وتؼدَّ

 .هذا كٌص ُيؼابؾ هذه الـصقص «إّن الُرقك والّتؿائَؿ والتَّقلَة شركٌ »

طـ  هنك -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أّن الـبل »وثبت يف صحقح ُمسؾؿ: 

قك  الـصقص.هذا أيًضا كصٌّ ُيؼابؾ تؾؽ  :«الرُّ

م معـا يف حديث الّسبعقـ ألًػا أهنؿ   وهذا كصٌّ ُيؼابؾ  ،«ٓ يسرتققن»وتؼدَّ

 الـصقص.هذه 

ـّ الصحقح مـ . لؾعؾؿاء كالٌم صقيٌؾ يف التقفقؼ بقـ هذه الـصقص لؽ

قك  . أققال أهؾ العؾؿ: أّن هذا يختؾػ باختالف الرُّ

 . وذلؽ إذا اجتؿعت فقفا شروٌط ثالثة:الرققة مباحةفؼد تؽقن  .2
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ـٍ جائٍز يف الشرع: -واكتبفقا لَِؿا أققل–الشرط إول  : أن تؽقن بؽالم حس

 بؿعـك: أٓ يؽقن فقفا شرٌك وٓ مؿـقع. 

بعض أهؾ البعض يا إخقة يؼقل: أن تؽقن بالؼرآن، أو بالسـة، أو بلسؿاء اهلل 

 صػاتف.ب وأ

ـّ الراجح ـٍ جائٍز شرًطا: بدلقؾ أن بعض لؽ : أكف يجقز أن ُيرقك بؽؾ كالٍم حس

الصحابة كاكت طـدهؿ ُرقك يف الجاهؾقة قبؾ ما يـزل الؼرآن وقبؾ ما تليت السـة: 

 ُرقاكؿ: ٓ بلس بالرقك »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقال لفؿ الـّبل 
ّ

اطرضقا طؾل

وققَّد  :«ٓ بلس بالرقك»ال: ق -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: فالـبل «ما لؿ تؽـ شرًكا

ـٍ جائٍز شرًطا فنهنا مباحة .«ما لؿ تؽـ شرًكا»بؼقٍد واحٍد:     فنذا كاكت بؽالم حس

أن تؽقن بؽالم مػفقم الؿعـك: سقاء كاكت بالعربقة أو بغقر  الشرط الثاين:

  العربقة. أّما الطالسؿ والؽالم الذي ٓ ُيػَفؿ معـاه ففذا ٓ تجقز بف الرقك.

 ،طـده رققة ويليت بؽالم ما يػفؿف الـاس: خركبقط زطؿ أنّ يبعض الـاس 

غركبقط: يليت بؽالم ما ُيػَفؿ، أو يلتقن برمقز: كا ، لل ، بل ، صل ، رمقز: هذه ما 

سقاء كان بالعربقة أو بغقر العربقة الؿفؿ أن تؽقن بؽالم حسـ  .تصح هبا الرققة

 جائز شرًطا مػفقم الؿعـك.

 ؿ يشرتط أن تؽقن بالعربقة: وهذا لالحتقاط.وبعض أهؾ العؾ
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ـّ الصحقح أكف لؿ يدّل دلقؾ طؾك اشرتاط العربقة: وإكؿا ٓبّد أن تؽقن  :لؽ

 بؽالم مػفقم الؿعـك.

فنكف إذا جاء يرقل  !بعض الـاس يزطؿ أكف يرقل ولؽـ ٓ ُيخبِر الـاس بؿا يؼقل

الرققة إذا طؾَّؿَت يحؿل يؼقل: حتك يرقل بصقت خػقض أو ُيتؿتؿ، وبعضفؿ 

 . ٓبد أن تؽقن بؽالم ُيػَفؿ: مػفقم الؿعـك ،َتبُطؾ! هذا ما يجقز هبا الـاس

إذكف. وهذا الشرط وأٓ يعتؼد تلثقرها بـػسفا: بؾ بؼدر اهلل  والشرط الثالث:

 العؾؿ.متػؼ طؾقف بقـ أهؾ 

ـٍ جائز شرًطا، فإذا اجتؿعت هذه الشروط الثالثة  ؽاكت الرققة: بؽالم حس

  ومػفقم الؿعـك، ولؿ ُيعتَؼد أهنا ممثرة بذاهتا: كاكت ُمباحة.

السـة وَقَصَد الراقل كػع الَؿرقل: كاكت  فنن كاكت بالؿلثقر مـ الؼرآن أو .1

إدطقة القاردة يف الؽتاب -. يعـل إذا كاكت بالؼرآن وبالسـة مستحبة

صؾك -وقصد الراقل أن يـػع الؿرقل: كاكت مستحبة: ّٕن الـبل  -والسـة

 . «َمـ استطاع مـؽؿ أن يـػع أخاه فؾقػعؾ»فعؾفا: وقال:  -اهلل طؾقف وسؾؿ

: إذا كاكت فقفا استغاثة بغقر اهلل وتضؿـت وقد تؽقن الرققة شرًكا أكبر .3

صؾك اهلل طؾقف -الشرك باهلل: تؽقن شرًكا أكرب. وقد سؿعـا ققل الـبل 

  .«آ بلس بالرقك ما لؿ تؽـ شركً »: -وسؾؿ
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لقس فقفا استغاثة بغقر  ،: إذا كاكت بؽالم ٓ ُيػَفؿشرًكا أصغروقد تؽقن  .4

سببًا  ُجعَؾتاهلل لؽـ فقفا كالم ٓ ُيػَفؿ: فتؽقن شرًكا أصغر: ٕهنا 

 .فتؽقن شرًكا أصغر :سبًبا شرًطا وٓ قدًرا ولقست

: إذا كاكت بطؾب مـف يف غقر  وقد تؽقن الرققة مؽروهةً  .5
ّ

يف جاكب الؿرقل

صؾك -تؼدم البقان يف حديث السبعقـ ألًػا يف ققل الـبل حاجة ماّسة: كؿا 

 .«وٓ يسرتققن»: -اهلل طؾقف وسؾؿ

 قد تؽقن:الرققة  .هذه هل أقسام أحؽام الرقك بحسب ما دلت طؾقف إدلة

ولؿ  ،مػفقم الؿعـك ،جائز يف الشرع ،مباحة جائزة: إذا كاكت بؽالم حسـ .2

 بذاهتا.ؼد أهنا تمثر عتَ يُ 

مستحبة: إذا كاكت بالؼرآن أو بالسـة وقصد الراقل أن يـػع وقد تؽقن  .1

 . الؿرقل

 وقد تؽقن شرًكا أكرب: وذلؽ:  .3

 أو كحق ذلؽ مـ الشرك. -طز وجؾ-إذا كان فقفا استغاثة بغقر اهلل  -

أو اطتؼد أهنا تمثر بذاهتا. هذا شرك أكرب: بؾ هق شرك يف الربقبقة: ٕكف جعؾ  -

ر والـَّػع لغقر اهلل.  الضُّ
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إذا كاكت بؽالم ٓ ُيػَفؿ. وبعض أهؾ العؾؿ  وقد تؽقن شركًا أصغر: .4

 . بدون أن يصػفا بلهنا شرك أصغر :يؼقل: محرمة

إذا كاكت بطؾب مـف مـ غقر حاجة  وقد تؽقن مؽروهة يف حؼِّ الؿرقل: .5

 ماّسة.

وإذا ضبطتؿ هذا يـضبط لؽؿ ما ورد يف الرقك، ويستؼقؿ لؽؿ آستدٓل بؽؾ  

 .يف باب الرقك -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لـبل ما ورد طـ ا

يزطؿقن أكف يحبِّب الؿرأة إلك زوجفا  ،قال رحؿف اهلل: ]والتقلة: شلٌء يصـعقكف

 والرجؾ إلك امرأتف[

جعؾ لت ؾكعؿ: التقلة يا أخقة سحٌر ُيسؿك سحر العطػ، وهق طزائؿ ُتجعَ 

ُجَؾ. بؾ  بعضفا  -والعقاذ باهلل-الّرُجَؾ ُيحبَّ الؿرأَة أو تجعؾ الؿرأَة ُتِحبَّ الرَّ

جؾ، وقد طايـُت هذا بـػسل،  ُجَؾ ُيحبَّ الرَّ ضؾؿات بعضفا فقق بعض يجعؾ الرَّ

حتك أصبح ُيحبَّ رجاًل ُمعقـًا ويذهب  –والعقاذ باهلل  -ُسِحَر شاب يقجد رجؾ 

 هذا ُيسؿك سحر العطػ وهق يؼابؾ سحر التػريؼ.إلقف وهق كارٌه لفذا. 

ق بقـ  إّما التػريؼ الحسل  الزوجقـ.وسحر التػريؼ: طزائؿ تقَضع لتػرِّ

 ،وإّما التػريؼ الؿعـقي. التػريؼ الحسل: بلن ُتبِغض الؿرأة الرجؾ وتػارقف تؿامًا
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أو العؽس الرجؾ يبغضفا. والؿعـقي: بلن ٓ يستطقع الرجؾ أن يجامع امرأتف 

 . ويسؿك بسحر الربط

فعـدكا سحر العطػ، وطـدكا سحر التػريؼ، وطـدكا سحر الربط: كؾفا 

  متعؾؼة بالزوجقـ.

ًٓ أو  :فالتَّقلة: هل سحر العطػ، وهق شلء يصـعقكف قد يؽقن ملكق

مشروبًا: وهذا أخبث هذه إكقاع: ٕكف يصعب التخؾص مـف، فققَضع يف 

وقد يؽقن مؽتقبًا يف  لرجؾ أو الؿرأة.مشروب الرجؾ أو الؿرأة أو يف أكؾ ا

زوجفا والّرجؾ إلك امرأتف.  إلكيزطؿقن أن ُيحبِّب الؿرأة . أحجبة أو كحق ذلؽ

بنسـاد صحقح: كؿا طـد ابـ  -رضل اهلل طـف-وهذا التػسقر جاء طـ ابـ مسعقٍد 

) ـّ  .حّبان: قال: )شلء يصـعف الـساء يتحّببـ إلك أزواجف

ـُ فِْتـٌَة َفاَل  َوَما﴿ والّسحر كؾف كػرٌ  َٓ إِكََّؿا َكْح ـْ َأَحٍد َحتَّٰك َيُؼق
ُيَعؾَِّؿاِن مِ

بالجـ  -والعقاذ باهلل-ٕكف ٓبّد فقفا مـ آستعاكة  ، فالّتقلة شرك أكرب:﴾َتْؽُػر

 . والشقاصقـ. ولقس فقفا تػصقؾ

إذن يا أخقة: التؿائؿ كؾفا مؿـقطة: لؽـ فقفا تػصقؾ يف وصػفا: فؼد 

 . أكرب، أو شركًا أصغر، أو محرمةً  تؽقن شرًكا

 . والُرقك فقفا تػصقؾ كؿا قدمـا
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: كؾفا شرك، وهل شرك أكرب، هل مـ الؽػر فقفا تػصقؾ فالأّما التَّقلة 

  الذي ُيخِرج مـ الؿؾة.

 وكؼرأ الذي بعده. ،غًدا هذا الباب -إن شاء اهلل-لعؾـا كؼػ هـا. وكؽؿؾ 

الدرس يف الشرح هق بؿا يـاسب الؿؼام -سابًؼاكؿا ذكرُت لؽؿ -يا إخقة: 

الققم والققت: ٕكـا كريد أن كـتفل مـ الؽتاب بعد الحج إن شاء اهلل طز وجؾ، 

أكا ٓ آيت بشلء مـ طـدي  وأكتؿ تسؿعقن يف الشرح خالصة كالم أهؾ العؾؿ،

راجع كالم العؾؿاء يف شروح الحديث ويف كتب التػاسقر ويف كتب ولؽـل أ

فنن اتػؼ العؾؿاء لّخصُت كالمفؿ، وإن اختؾػ العؾؿاء اجتفدُت يف أثار: 

الرتجقح بقـ كالمفؿ حتك أذكر لؽؿ الراجح، وحتك فقؿا يتعؾؼ يف الحؽؿ طؾك 

إحاديث، فلكتؿ تسؿعقن خالصة لؿا أجده يف كتب أهؾ العؾؿ مـ الؿتؼّدمقـ 

 ومـ الؿتلخريـ فقؿا يتعؾؼ بؿا كشرحف.

قاكـا. وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد صؾك اهلل طؾقف وكجقب طـ بعض أسئؾة إخ

 وسؾؿ.
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 والتمائم الرقى فً جاء ما الدرس الثالث عشر: تابع شرح باب

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

مة أيفا اإلخقة بحاجة طظقؿة إلك درسـا هق يف شرح كتاب التقحقد. وإ

ـ مِ  -طؾقف وسؾؿصؾك اهلل -أن تػفؿ التقحقد يف كؾ زمان ومؽان، مِـ زمـ الـبل 

 ـ زمـ الصحابة إلك يقمـا هذا.، ومِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بعثتف إلك أن مات

حاجة أشد إلك أن كػفؿ ا يف هذا الزمان بحاجة أطظؿ ولؽـّا كؼقل: إكّ 

التقحقد: ّٕن أطداء ديــا والؿخالػقـ لؾتقحقد يخافقن مـ اكتشار التقحقد ومـ 

الؿسؾؿقـ بدأوا يػفؿقن التقحقد، فلصبحقا  تعؾُّؿ الؿسؾؿقـ الققم لؾتقحقد وأنّ 

ون العدة ويفاجؿقن بؼقة لقصرفقا الـاس طـ السـة والتقحقد، إّما  أن ُيعدُّ

إلك غقر أهؾ السـة، محاولة أن يجعؾقا أهؾ السـة  -اسؿ السـة-بصرف آسؿ 

غقر أهؾ السـة، وأن يجعؾقا أهؾ السـة هؿ أهؾ البدطة، ويحاولقن أن أن 

قا قا أهؾ البدع بلهؾ الســ. يسؿُّ  أهؾ السـة بلهؾ البدع، وأن يسؿُّ

-واضح: السـة لؿ تـؼطع مـ زمـ الـبل  -وهلل الحؿد والؿـة-وإمر 

إلك يقمـا، فلهؾفا الؿتؿسؽقن هبذا الحبؾ الذي لؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 يـؼطع.

الث أو يف آخر الؼرن الثاين أو يف الؼرن الث لمر ُأحِدَث ا الؿتؿسؽقن بأمّ 

الؼرن الرابع ويزطؿقن أهنؿ أهؾ السـة: فنكا كؼقل لفؿ: ما كان قبؾ شقخؽؿ هذا 
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الذي تـسبقن إلقف طؼقدتؽؿ وتـسبقن إلقف صريؼتؽؿ هؾ كان سـة أو لؿ يؽـ سـة؟ 

وٓ شؽ أكف سـة، فنن كان سـة هؾ ما قالف شقخؽؿ هق ما كان طؾقف الؿتؼدمقن أو 

لَِؿ كسبتؿقه إلك إذن قف الؿتؼدمقن: قؾـا: خالػفؿ؟ فنن قالقا: هق ما كان طؾ

طؾقف الؿتؼدمقن: ولذلؽ قؾتؿ زطًؿا يؽـ شقخؽؿ؟ بؾ أكتؿ تعؾؿقن أكف لؿ 

وكذًبا: إّن مذهب السؾػ أسؾؿ ومذهب الخؾػ أحؽؿ! ومذهب السؾػ يف 

مذهب مذهب السؾػ الحؼقؼة: أسؾؿ وأحؽؿ وأطؾؿ. لؽـ ٕهنؿ يعؾؿقن أّن 

ومذهب إئؿة يخالػ العؼقدة التل كسبقها إلك الصحابة ومذهب التابعقـ 

 : قالقا مؼالتفؿ هذه."أهؾ السـة"عّقـ وسؿقها شخص م

فالسـة أيفا اإلخقة واضحة وأهؾفا واضحقن، يتؿسؽقن بؿا جاء بف 

وبؿا ففؿف أبق بؽر وطؿر وطثؿان وطؾل وبؼقة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-محؿد 

ئؿة إربعة وَمـ كان طؾك شاكؾتفؿ الصحابة وففؿف سادات التابعقـ وففؿف إ

 مـ كبار إمة قبؾ أن ُيحَدث ما ُأحِدث.

ويحاولقن أيًضا أن يصرفقا الـاس طـ التقحقد بقسائؾفؿ اإلطالمقة 

 وبالعبارات الركاكة. 

فـحـ بحاجة جؿقًعا إلك أن كػفؿ التقحقد بعؿؼ، وأن كػفؿ التقحقد 

إلك حؼ اهلل، إلك اّتباع رسقل اهلل  إمة حتك كدطق بالدلقؾ، وكػفؿ وجف الدلقؾ،
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صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، إلك ما فقف طزهتا، حتك كؼػ يف وجقه الذيـ يريدون أن 

 يصرفقا إمة مـ التقحقد إلك الشرك ومـ السـة إلك البدطة.

وأهؾ السـة هؿ أرحؿ الـاس بالـاس، هؿ أرحؿ الخؾؼ بالخؾؼ: ٕهنؿ 

ما جاء يف كتاب اهلل وطؾك ما جاء يف سـة  يريدون الخؾؼ أن يحؼؼقا حؼ اهلل طؾك

 رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

وكحـ ٓ زلـا يف باب ما جاء يف الرقك والتؿائؿ. وقد تؽؾؿـا طـ هذه 

بؿا يقضح حالفا ويؽشػ شلهنا، وبقَّـا إدلة  -مسالة الرقك والتؿائؿ–الؿسالة 

رحؿف اهلل طز -القهاب  الؿتعؾؼة بذلؽ التل ذكرها شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد

 وبقَّـا وجففا.  -وجؾ

وبؼل معـا بعض ما أورده الشقخ يف هذا الباب، كسؿعف وكؼػ طـده، ثؿ 

. فقتػضؾ الشقخ إن شاء اهلل كـتؼؾ إلك الؿسائؾ، ثؿ كـتؼؾ إلك الباب الذي يؾقف

 يؼرأ لـا. -وفؼف اهلل-ياسقـ 

اإلمام محؿد بـ طبد القهاب يف كتاب التقحقد: ]روى اإلمام أحؿد  يؼقل

يا رويػع! لعؾ الحقاة »طـ رويػع قال: قال لل رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

ستطقل بؽ: فلخبر الـاس أّن َمـ طؼد لحقتف، أو تؼؾَّد وتًرا، أو استـجك برجقع 

 [ «دابة أو طظؿ فنّن محؿًدا بريء مـف
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رواه اإلمام أحؿد، وأبل دواد، وابـ أبل شقبة،  يفا اإلخقةأ هذا الحديث

والطرباين، وغقرهؿ، وسؽت طـف أبق داود: وما سؽت طـف أبق داود ففق صالح 

طـده، وقال الـقوي: إسـاده جقد، وصححف ابـ مػؾح، وصححف إلباين، وقال 

ـٌ ولف شقاهد، وقال مرة: هق جّقد بطرقالشقخ  ف، وقال ابـ باز: الحديث فقف لِق

شقخـا العباد: الحديث ثابت بطريَؼقف طـد أبل داود. فالحديث ثابت وصحقح 

 ولف صرق وشقاهد.

يا »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال: )طـ رويػع قال: قال لل رسقل اهلل 

وهذا طؾك سبقؾ الظـ: وقد وقع، فؼد صالت  ،«رويػع! لعؾ الحقاة ستطقل بؽ

  الحقاة برويػع رضل اهلل طـف وأرضاه.

ويف هذه الجؿؾة أيفا اإلخقة فائدة: وهل: أّن الدطقة إلك الحؼ ٓ تـؼطع 

لعؾ الحقاة »بؿرور إزمان، بؾ ُيدطك إلك التقحقد والحؼ ما بؼل الزمان: 

 .«ستطقل بؽ

صؾك اهلل -ويف هذا أيًضا فائدة: وهق: أكف كؾؿا َبُعَد الـاس طـ زمـ الـبل 

صؾك اهلل -ؾقؿ أكثر: ولفذا قال الـبل كاكت حاجة الـاس إلك التع -طؾقف وسؾؿ

طـدئذ: يعـل طـدما تطقل  «فلخرب الـاسلعؾ الحقاة ستطقل بؽ، »: -طؾقف وسؾؿ

الؾحقة يف صدر اإلسالم مقجقدة  ،«أّن َمـ طؼد لحقتف» أخرب الـاس بؽ الحقاة

ما يتطرق إلقفا الحؾؼ، وَحْؾُؼفا إكؿا حدث طـد الؿتلخريـ: وهق  ،طـد الرجال
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إّن حؾؼ الؾحقة "هؾ العؾؿ: طؾك مـ قال مـ أ بنجؿاع العؾؿاء: بؾ وقػُت حرام 

: ّٕن الؿجقس ٓ يحؾؼقهنا بالؽؾقة: هذا كالٌم لبعض "أشد مـ فعؾ الؿجقس

فلخرب الـاس أّن مـ طؼد »الؿتؼدمقـ مـ شّراح الحديث. لؽـ هـا قال: العؾؿاء 

بريء  -ك اهلل طؾقف وسؾؿصؾ-أي أّن الرجؾ الذي يعؼد لحقتف أّن محؿًدا  «لحقتف

 مـف.

 ما معـك أن يعؼد لحقتف؟ 

ؼًدا. وُيػعؾ قال بعض أهؾ العؾؿ: معـاه أن يعؼدها ويضػرها ويجعؾفا طُ 

ؾ إطاجؿ الؽػار: أهنؿ يعؼدون هذا أحقاًكا يف الحروب، وهق كان مـ فعْ 

 لحاهؿ، إّما أن يجعؾفا يف جفتقـ: فقعؼد جفة ويجعؾفا طؼًدا ويظػرها، والجفة

 .يجعؾفا طؼًدا ويظػرهايعؼدها وإخرى 

فتظػقر الؾحقة كظػائر الـساء حرام ٓ يجقز: ومـ كبائر الذكقب: وهق 

 تشبف بإطاجؿ الؽػار.

فا وجعؾفا طؾك َش ػَ كَ  : أي«َمـ طؼد لحقتف»وقال بعض أهؾ العؾؿ: معـك  

الشعر:  صريؼة الـساء يف معامؾة شعقرهـ. ففذا فقف تشبف بالـساء مـ جفة معامؾة

 فقتشبف بالـساء. عر لحقتف كؿا تعامؾ الؿرأة شعرها:أن يعامِؾ ش
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صؾك اهلل طؾقف -أما تسريح الؾحقة وترجقؾفا ففذا سـة، ثابت طـ الـبل 

ففذه سـة ثابتة طـ الـبل  :أّن الرجؾ يؿشط لحقتف ويرّجؾفا ويؽرمفا -وسؾؿ

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

م طؾقف   يف لحقتف أمران: -ائر الذكقبوهذا مـ كب-إذن: الرجؾ محرَّ

أن يظػرها ويعّؼدها، يجعؾفا طؼًدا كؿا يػعؾ إطاجؿ الؽػار  إمر إول:

 يف زمـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

أن يجعؾ طـايتف بؾحقتف كعـاية الـساء بشعقرهـ: فقػعؾ ما  وإمر الثاين:

ـايتف بشعر لحقتف، تػعؾف الـساء بشعقرهـ. بعبارة أخرى: أن يتشبف بالـساء يف ط

 فقعتـل هبا اطتـاء الـساء بشعقرهـ.

وأّما تسريحفا وإكرامفا فسـة ثابتة طـ الـبل  .أّما إطػاء الؾحقة فقاجب 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

والقتر: هق الخقط الذي  «خرب الـاس أّن َمـ طؼد لحقتف، أو تؼؾَّد وتًرافل»

أن يؽقن مـ إمعاء، لؽـف يشؿؾ كؾ رفع البالء. والغالب ؾَّد لدفع البالء أو ُيتؼ

خقط، َمـ وضع خقًطا يف يده لدفع العقـ لُقحَؿك لؽل ٓ تؼع لف حقادث يف 

صؾك اهلل -سقارتف أو لُقشػك مـ مرضف، هذا الذي تؼؾَّد وتًرا: ما شلكف؟ محؿد 

 مـف بريء. -طؾقف وسؾؿ
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لق ُخقِّر بقـ أن  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أّن الؿسؾؿ الؿحب لؾـبل واهلل! 

إكف " -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يبؼك مريًضا صقال حقاتف وٓ يدخؾ يف ققل الـبل 

وبقـ أن ُيشػك مـ الؿرض فقًرا ويدخؾ يف ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف  "بريء مـف

صؾك اهلل طؾقف -: ٓختار أن يبؼك مريًضا. فرباءة الـبل "إكف بريء مـف"وسؾؿ 

 ًئا سفاًل طـد الؿسؾؿ بؾ هل أمر طظقؿ.مـ الؿسؾؿ لقست شق -وسؾؿ

فَؿـ تؼؾَّد خقًطا لدفع العقـ طـف أو قؾَّد أبـاءه الخقط لدفع العقـ طـفؿ أو 

 بريء مـف. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لرفع البالء فنّن محؿًدا 

إن كاكت الدابة مؿا يمَكؾ لحؿف  رجقع الدابة «أو استـجك برجقع دابة»

برجقعفا ُيػِسد هذا طؾك دواب الجـ الؿسؾؿقـ، ّٕن كالشاة مثاًل: فآستجؿار 

رجقع الدواب التل يمَكؾ لحؿفا َطَؾٌػ لدواب الجـ، فنذا استـجك بف واستجؿر 

سف فلتؾػف طؾك دواب الجـ.  كجَّ

وإن كان هذا الرجقع لدابة ٓ يمَكؾ لحؿفا ففق كجس، والـجاسة ٓ ُتزال  

بف كؿـ غسؾ ذكره مـ ويستجؿر  بالـجاسة. الذي يليت برجقع كؾب أو كحق ذلؽ

 بالبقل! الـجاسة ٓ ُتزال بالـجاسة. البقل
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ا يمَكؾ لحؿف ففق صعام الجـ، فنذا ؿَ كان لِ  فنّن العظؿ إذا «أو طظؿ»

استجؿر بف اإلكسان أفسده طؾك الجـ. وإذا كان لَِؿا ٓ يمَكؾ لحؿف ففق ٓ 

 س.تحصؾ بف الطفارة: ٕكف أمؾس، ٓ يزيؾ الـجاسة ٕكف أمؾ

إذن: يحرم طؾك الؿسؾؿ أن يستجؿر برجقع دابة أو بعظؿ، وَمـ فعؾ ذلؽ 

 فنن محؿًدا بريء مـف. 

وهذه الجؿؾة يا إخقة لقس الؿؼصقد مـفا أكف يؽُػر: وإكؿا الؿؼصقد: أكف ٓ 

صؾك اهلل طؾقف -يؽقن طؾك سـة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: كؿا قال الـبل 

أْي يف هذا الػعؾ، يف هذا الػعؾ لقس  «مـل فَؿـ رغب طـ سـتل فؾقس»: -وسؾؿ

جاء  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طؾك سـة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. لؽـ الـبل 

يعؾؿ أّن هذه الجؿؾة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-هبذا الجؿؾة تغؾقًظا: ّٕن الـبل 

 .«فنّن محؿًدا بريء مـف» :َتعُظؿ يف قؾب الؿسؾؿ إذا سؿعفا

التشبف بإطاجؿ يف أن إذا سؿع هذا سقبتعد طـ  وٓ شؽ أن الؿسؾؿ 

ّٓ –لحقتف، فؽقػ إذا تشبف بإطاجؿ  والؿؼصقد بإطاجؿ كؿا أققِّد: الؽػار، وإ

فإطجؿل الؿسؾؿ كالعربل الؿسؾؿ: ٓ فضؾ لعربل طؾك أطجؿل إٓ بالتؼقى، 

يف  وٓ ٕطجؿل طؾك طربل إٓ بالتؼقى، لؽـ طـدما يؼال إطاجؿ يعـل: الؽػار

فؽقػ يا إخقة بَؿـ يتشبَّف بإطاجؿ   –زمـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وَمـ بعده

 وهق أن يحؾؼ لحقتف؟! :ؿا هق حرام أصاًل يف ديــافق
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وقد قؾُت مراًرا وتؽراًرا إلخقاين: يا إخقيت! اكظروا يف تاريخ اإلسالم كؾِّف 

هؾ تَرون مـ صالِحل إمة الذيـ هؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مـذ ُبِعث الـبل 

إئؿة إربعة: هؾ  ،أئؿة التابعقـ ،الصحابة ،الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ :قدوة

ـّ الذيـ يحؾؼقن لِحاهؿ هؿ الؽػار  تجدون أحدا مـفؿ حؾؼ لحقتف؟ ٓ واهلل، ولؽ

ودخؾ هذا طؾك الؿسؾؿقـ، ولق لؿ يؽـ يف هذا إٓ هذا لؽػك ذلؽ أن يجعؾ 

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يتشبَّف بالـبل  :حريًصا طؾك أن ُيعػل لحقتفالؿممـ 

لحقتف لؽـ يتشبف بالؽػار يف طؼدها قد فعؾ يرتك وصحبف، أققل: الذي كان 

كبقرة: فؽقػ بَؿـ يتشبف بالؽػار فقحؾؼ الؾحقة؟! وهذا يميِّد ققل بعض أهؾ 

ّٕن حؾؼ الؾحقة أطظؿ يف التشبف مـ طؼد  :"حؾؼ الؾحقة كبقرةإّن " :العؾؿ

 الؾحقة.

 ففذه مـ كبائر الذكقب. «أو تؼؾد وتًرا، أو استـجك برجقع دابة أو طظؿ»

قال رحؿف اهلل: ]وطـ سعقد بـ جبقر قال: )َمـ قطع تؿقؿة مـ إكسان كان 

 [رواه وكقعكعدل رقبة( 

ظقؿة: )َمـ قطع سعقد بـ جبقر الػؼقف التابعل الؽبقر قال هذه الؿؼقلة الع

تؿقؿة مـ إكسان كان كعدل رقبة( رواه وكقع، وابـ أبل شقبة. قال: )َمـ قطع 

تؿقؿة مـ إكسان( وقطعفا: إّما بلمر فاطؾفا أن يؼطعفا، فنذا أمرَت فاطؾفا أن 
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يؼطفا وبّقـَت لف أهنا شرك فؼطعفا فؼد قطعتفا أكت. أو أن يؼطعفا اإلكسان بـػسف 

 إذا َأمِـ الػتـة.

يعـل كؿـ ب: ما وجف أّن َمـ قطع تؿقؿة مـ إكسان كان كعدل رقبة، صقِّ 

ومـ اطتؼ رقبة ُأطتِؼ هبا يقم الؼقامة: ما وجف هذا؟ قالقا: وجف هذا أّن أطتؼ رقبة، 

َمـ تعؾَّؼ تؿقؿة فؼد أشرك، فنذا قطعَت طـف التؿقؿة فؼد أطتؼتف مـ الشرك وهذا 

 أطظؿ يف الحؼقؼة مـ العتؼ الحسل.

ق: ّٕن الرق ذلٌّ يف الدكقا، طتؼ الؿس ؾؿ مـ الشرك أطظؿ مـ طتؼف مـ الرِّ

لّؿا  -رحؿف اهلل-أّما الشرك فذلٌّ يف الدكقا وأخرة. ولذلؽ شقخـا الشقخ ابـ باز 

: أن تعتؼ مسؾًؿا مـ الشرك أطظؿ "هق أطظؿ مـ طتؼ الرقبة"طّؾؼ طؾك هذا قال: 

 مـ طتؼ الرقبة.

الثقاب، يعـل أن ُتخِرج مسؾًؿا يؼع يف  وكؾؿا طظؿ كقع الشرك كؾؿا طظؿ

العؽقف طؾك الؼبقر والـذور  فتليت إلقف وتبقِّـ لف أنّ  :الشرك إكرب ربؿا ٓ يدري

فقػتح اهلل قؾبف فقرتك هذا: هذا أطظؿ لؽ مـ أن تعتؼ  :لفا والسمال لفا شرك أكرب

 رقاًبا كثقرة.
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وإن كان هذا لقس حديًثا وٓ أثًرا طـ  :وٓ شؽ أّن الؿعـك صحقح

ـّ معـاه صحقح وٓ  ،ققل تابعلهق صحابل، وإكؿا  وققل التابعل لقس حجة ولؽ

 شؽ إذا كظركا إلك حؼقؼة إمر.

قال رحؿف اهلل: ]ولف طـ إبراهقؿ قال: كاكقا يؽرهقن التؿائؿ كؾفا مـ 

 الؼرآن وغقر الؼرآن[

م أّن الشقخ إلباين )لف( أي لقكقع طـ إبراهقؿ الـخعل، وق رحؿف –د تؼدَّ

ح، )كاكقا( أي الصحابة، حقث لؿ َيثبت طـ أحد مـ قال: بسـد صحق -اهلل

ز تعؾقؼ التؿقؿة مـ الؼرآن، فؼالقا: إذن )كاكقا( يعـل الصحابة.  الصحابة أكف جقَّ

)يؽرهقن( أي يؿـعقن، والؽراهقة طـد السؾػ تعـل الؿـع والتحريؿ يف إصؾ. 

)التؿائؿ كؾفا( وهذا يدل طؾك العؿقم، ثؿ  ،ي يؿـعقن ويحرمقن)يؽرهقن( أ

 وغقر الؼرآن(.  ،أكد العؿقم فؼال: )مـ الؼرآن

وقال بعض أهؾ العؾؿ: )كاكقا( أي أصحاب ابـ مسعقد، وهذا طـد َمـ 

ابـ مسعقد. وٓ أصحاب ضـ أكف ثبت طـ ابـ طؿرو أكف أجاز ذلؽ: فؼال: يؼصد 

 كاكقا يحرمقن التؿائؿ كؾفا.شؽ أّن ابـ مسعقد وأصحابف 

ـّ إقرب  ـ أدركفؿ إبراهقؿ الـخعل أّن هذا طائد إلك مَ  -واهلل أطؾؿ-لؽ

. وقد ذكرُت لؽؿ يف وهق يحؽل طـ الصحابة -رضقان اهلل طؾقفؿ-ـ الصحابة م
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أكف صح طـف أكف مـع التؿقؿة مـ  -رضل اهلل طـف-أّن ابـ مسعقد أمس الدرس 

الٌِػ مـ الصحابة، يعـل ثبت ذلؽ طـف: فقؽقن ذلؽ الؼرآن، وٓ ُيعَرف لف مخ

 إجؿاًطا.

 قال رحؿف اهلل: ]فقف مسائؾ: إولك: تػسقر الرقك وتػسقر التؿائؿ[

 وقد تؼدم معـا.

 ]الثاكقة: تػسقر التقلة[

وقد تؼدمت، وبّقـا أهنا مـ السحر. وٓ زال هذا لألسػ يف الؿسؾؿقـ، بؾ 

 بقـ الـساء.وٓ سقؿا ضفقًرا: هق أكثر السحر 

 قال رحؿف اهلل: ]الثالثة: أّن هذه الثالث كؾفا مـ الشرك مـ غقر استثـاء[

ر مـفا وأن كبقِّـ لؾؿسؾؿقـ أهنا كػر،  ،والتقلة يا إخقة يجب طؾقـا أن كحذِّ

وهق  :أكا جعؾُت زوجل يحبـل :ّٕن بعض الـساء تؼقل: أكا ما صـعُت شقًئا

 الؽػر، وفعؾِت كػًرا حتك لق كان زوجل! كؼقل: ٓ، لّؿا سحريت وقعتل يف

 الؿؼصقد أن يحبؽ زوجؽ.

الؽالم الحؼ مـ العقـ والحؿف لقس ب رققةقال رحؿف اهلل: ]الرابعة: أّن ال

 مـ ذلؽ[
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 -رحؿف اهلل-أّن شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب  -واهلل أطؾؿ-يظفر 

: هؾ العؾؿعض أأّن الرققة الجائزة هل رققة العقـ والحؿك فؼط، وهق ققل لب يرى

وقد تبقَّـ لـا  .«ٓ رققة إٓ مـ طقـ أو حؿة»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لؼقل الـبل 

فقؿا سبؼ أّن الحؿة: إّما أهنا السؿ أو ذوات السؿقم، فتؽقن الرققة مـ الؾدغ. 

م معـا: الرققة الجائزة أوسع مـ هذا.  لؽـ كؿا تؼدَّ

كاكت مـ الؼرآن فؼد اختؾػ ة إذا التؿقؿ قال رحؿف اهلل: ]الخامسة: أنّ 

 العؾؿاء هؾ هل مـ ذلؽ أم ٓ[

وقؾـا لؽؿ اختؾػ العؾؿاء مـ زمـ التابعقـ، أّما زمـ الصحابة فؾؿ يثبت 

لؽـ مـ زمـ التابعقـ وقع  : وإكؿا ثبت تحريؿ ابـ مسعقد لفا،آختالف

ـا وبقّ  ؾػقن يف تعؾقؼ التؿقؿة مـ الؼرآن.اختالف، إلك يقمـا هذا والعؾؿاء مخت

 لؽؿ أّن الراجح أكف حرام: ودلؾـا طؾك ما قؾـا.

مـ طـ العقـ وتار طؾك الدواب إقال رحؿف اهلل: ]السادسة: أّن تعؾقؼ 

 ذلؽ[

: وإكؿا ػ فقفكعؿ: مـ التؿائؿ الؿحرمة. ولقس الؿؼصقد أكف مـ الؿختؾَ 

مة التل هل شرك. الؿؼصقد أكف  مـ التؿائؿ الؿحرَّ

 ؼ وتًرا[عؾَّ لقطقد الشديد طؾك مـ تَ قال رحؿف اهلل: ]السابعة: ا



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٙٔ 
 

وٓ  :«محؿًدا بريء مـف فننّ »قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كعؿ: ّٕن الـبل 

 شؽ أّن هذا وطقد شديد.

 قال رحؿف اهلل: ]الثامـة: فضؾ ثقاب َمـ قطع تؿقؿة مـ إكسان[

ّن شقخـا ابـ وقؾـا إ كعؿ: وهق أكف يؽقن كعدل رقبة: يعـل كثقاب العتؼ،

ًٓ هبذا إثر  -رحؿف اهلل-باز  يؼقل: هق أطظؿ مـ ثقاب العتؼ. وهـا لقس استدٓ

ّٕن إثر لقس فقف حجة: ولؽـ استدٓل بؿا يف إثر مـ صحة: فنّن ما فقف 

 صحقح.

م مـ آختالف فقال رحؿ  :اهلل: ]التاسعة: كالم إبراهقؿ ٓ يخالػ ما تؼدَّ

 ّٕن مراده أصحاب طبد اهلل[

 ،طؾك أّن الصحابة قد اختؾػقا يف الؿسللة لؽؿ يا إخقة قؾُت  هذا مبـل كؿا

 :وأّن ابـ طؿرو جاء طـف جقاز التعؾقؼ: فُقحَؿؾ هذا إثر طؾك أّن الؿؼصقد بف

لؽؿ أّن الؿـسقب إلك ابـ طؿرو  أصحاب ابـ مسعقد رضل اهلل طـف. لؽـ بّقـُت 

 لؿ َيثُبت. 

خالف العؾؿاء الذيـ  َؼ بَ لذلؽ كحـ كؼقل: إجؿاع الصحابة يف ضاهره َس و

 بعدهؿ.
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ك َمن: تابع الدرس الثالث عشر: باب  ونحوهما حجر أو بشجرة تبرَّ

ك بشجرة أو حجر وكحقهؿا[قال رحؿف اهلل: ]باٌب   : َمـ تبرَّ

كعؿ: تؼّدم معـا يا إخقة أّكا ذكركا لؽؿ أّن الشقخ يذكر يف إبقاب ما يؽثر 

 يـايف التقحقد.وققطف مؿـ يـتسبقن إلك اإلسالم وهق 

وكحقهؿا: لرفع البالء أو والخقط الحؾؼة بقان أّن مـ الشرك لبس فبدأ ب

ًرا، ثؿ طؼَّب هبذا الباب: ّٕن التربُّك بإماكـ قدفعف: ّٕن هذا يؽثر يف إمة كث

يف إمة.  والؼبقر وإحجار الؿبـقة طؾك الؼبقر والحديد يف بعض إماكـ كثقرٌ 

قاكـا الذيـ يؼدمقن مـ بعض البؾدان طـدما يصؾقن إلك وإن شئَت اكظر يف إخ

مؽة والؿديـة، تجد أهنؿ يؿرون هبذه الحقطان ويؾؿسقن هذه الحقطان، وإذا 

جاؤوا طـد هذه إبقاب الؿصـقطة يف خارج الؿديـة بؾ يف خارج البالد 

فضاًل طـ الؿحراب العثؿاين الؿقجقد  !يتؿّسحقن هبا، وربؿا وضع خده طؾقفا

رف الروضة: يظـقكف محراب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ولقس كذلؽ: فؾؿ يف ص

هبذه الصقرة، هذا هؽذا الؿسجد يف محرب  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يؽـ لؾـبل 

تؿسح ببالط الحرم وكحق فضاًل طؿا تراه مـ  حدث متلخًرا، ويتؿّسحقن بف.

يف إمة، وٓ زال ذلؽ. ففذا التربك بإحجار وإشجار والحديد والؼبقر كثقر 

 هـا. -رحؿف اهلل-فإمر بحاجة إلك التـبقف طؾقف، فذكره الشقخ  .كثقًرا
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 والشقخ هـا يـّقع يف إسالقب يف التبقيب: ٕكف هـا لؿ يؼؾ: باٌب مـ

ؼ الذي قبؾ الذي كؿا قال يف الباب الساب-الشرك التربك بشجر وحجر وكحقهؿا 

ّقع يف إسؾقب، وهق هـا بّقب بلسؾقب ولق قال لؽان صحقًحا، لؽـف يـ -قبؾف

بديع جؿقؾ: ٕكف ترك معرفة الحؽؿ لؾؼارئ مـ خالل الـصقص، فؽلكف يؼقل 

 ؟أيفا الؼارئ الؽريؿ أتريد أن تعرف حؽؿ التربك بالشجر والحجريا لؾؼارئ: 

كذا، فاحؽؿ  قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،قال اهلل تعالك كذا :اكظر بـػسؽ

 ؿع مـ ققل اهلل وققل رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.بؿا تس بـػسؽ

وتؼدير الباب: َمـ تربك بشجر أو حجر وكحقهؿا فؼد أشرك، أو: َمـ 

هـا شرصقة  "َمـ"تربك بشجرة أو حجر وكحقهؿا فؿا الحؽؿ؟ وهذا طؾك أّن 

 تحتاج إلك جقاب.

 "مـ"أو يؽقن التؼدير: بقان حال مـ تربّك بشجرة أو حجر، وهـا تؽقن 

 مقصقلة. بقان حال الذي تربك بحجر أو شجر: ما حالف يف اإلسالم؟ 

والتربُّك أيفا إحبة: هق: صؾب حصقل الربكة. والربكة يف الؾغة: الـؿاء 

 والؽثرة والزيادة والثبات وآستؼرار.

ادة فالربكة هـا ملخقذة مـ البِْرَكة، والبِْركة: مؽان أّما الـؿاء والؽثرة والزي

الـؿاء  اجتؿاع الؿاء الؽثقر: وهق يـؿق ويؽثر بـزول الؿطر، فالَبَركة هـا بؿعـك:
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الثبات آستؼرار ففق مـ بروك البعقر: ّٕن البعقر إذا َبَرك  والؽثرة والزيادة. وأّما

 ثبت واستؼر.

 الـؿاء والزيادة والؽثرة والثبات وآستؼرار.الربكة معـاها يف الؾغة: إذن: 

ومعـك التربُّك: صؾب حصقل الخقر وكثرتف وكؿائف وثباتف واستؼراره. 

معـك التربك: أكؽ تطؾب أن يحصؾ لؽ الخقر، قطًعا التربك لقس فقف صؾب 

حصقل الشر، التربك أكؽ تطؾب حصقل الخقر: بجؾب الخقر أو دفع الضر. و 

 أوٓدك. وكؿائف وثبقتف واستؼراره. أن يؽثر رزقؽ أو  يزيدكثرتف: تريد أن 

والربكة ثابتة أيفا اإلخقة، فاهلل باَرك فقَؿـ شاء مِـ مخؾققاتف، وٓ شؽ يف 

 ثبقت الربكة، وهل تـؼسؿـ إلك أقسام:

 بركة شرطقة. .2

 بركة دكققية. .1

هل الربكة التل تحصؾ مـ جفة الشرع وتتعؾؼ  ما هل البركة الشرطقة؟

 كة إطؿال الصالحة.بالشرع: كرب

الصالة فقفا بركة، وهذه بركة شرطقة، وتتعؾؼ بالشرع: تتعؾؼ بػعؾ 

 الصالة.

 بركة الؿديـة بركة شرطقة: ولؽـفا تتعؾؼ بالشرع وتتعؾؼ بالدكقا.
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فالربكة التل يف الؿديـة تتعؾؼ بالشرع، فؿـ بركة الؿديـة التل تتعؾؼ 

بقرك يف  -ك اهلل طؾقف وسؾؿصؾ-بالشرع: أكؽ إذا صؾقَت يف مسجد الـبل 

خقر مـ ألػ صالة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-صالتؽ، فصالتؽ يف مسجد الـبل 

 فقؿا سقاه إٓ يف الؿسجد الحرام.

فالؽقؾ يف الؿديـة  والربكة التل تتعؾؼ بالدكقا يف الؿديـة: الؽقؾ والقزن.

ـّ إصؾ أهنا بركة شرطقة.  مبارك، والعقش يف الؿديـة مبارك. ولؽ

: ففل الربكة التل تتعؾؼ بلمقر الدكقا: كربكة الؿطر، أّما البركقة الدكققيةو

الؿطر ماء مبارك، وبركتف تتعؾؼ بلمقر الدكقا مـ كبات الزرع وحصقل الحقاة 

وإن كان فقف بركة شرطقة مـ جفة القضقء بف والغسؾ وكحق ذلؽ،  ،وكحق ذلؽ

ـّ إصؾ أّن الربكة دكققية.  ولؽ

 البركة إلك:أيًضا: تـؼسؿ 

 بركة ذاتقة. .2

 وبركة طؿؾ.  .1

كذات الـبل صؾك اهلل  .: هل التل تؽقن الذات فقفا مباَركةفالبركة الذاتقة

 صؾك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طؾقف وسؾؿ، فذات الـبل 
َّ

مباركة، اهلُل بارك الـبل
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اهلل طؾقف وسؾؿ. وبركة الؽعبة، فالؽعبة مباركة، ذاهتا مباركة. والؿسجد الحرام، 

 والؿسجد الـبقي، ففـا الذات مباركة. 

إطؿال الصالحة:  حاصؾة بسبب ففل التل تؽقن وأّما بركة العؿؾ:

كربكة الؿسؾؿ، هؾ يف الؿسؾؿ بركة؟ كعؿ، ثبت يف الحديث الصحقح أّن لؾؿسؾؿ 

صؾك اهلل طؾقف -بركة، ثؿ يتػاضؾ الؿسؾؿقن يف الربكة، ولذلؽ قال الـبل 

بركة، لؽـ هذه بركة طؿؾ  ؿفقف قن: فالؿسؾؿ«أكابركؿالربكة مع »: -وسؾؿ

ـّ بركة الؿسؾؿ بعؿؾف  :ك بإطؿال الصالحةلقست بركة ذات. فذواتـا تزكّ  لؽ

 الصالح: بالتقحقد، بصالتف، بزكاتف، بصقامف، بحجف.

ر الؿؼطقع  أّن الذي يباِرك هق اهلل  بف أيفا اإلخقة بإدلة القؼقـقة:والؿتؼرِّ

 ،اهلل، اهلل يباِرك :ف، فال مخؾقق يباِرك: وإكؿا الذي يباِركوحده ٓ شريؽ ل

 والؿخؾقق يباَرك. 

ما باَرك كػسف،  -وهق أفضؾ الؿخؾققات-الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

الذي باَركف هق اهلل، والؿسؾؿقن كاكقا يدطقن لف بالربكة وٓ زالقا يدطقن: 

 ."الؾفؿ بارك طؾك محؿد وطؾك آل محؿد"

ر هذا: فنكف يرتتب طؾك   أمران طظقؿان يف باب التربك: ذلؽإذا تؼرَّ
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: أّن الربكة ٓ تثبت إٓ لؿـ أثبت اهلُل لف الربكة: مـ إمؽـة لإمر إوّ 

وإزمـة والبشر. ٓ َتثبت الربكة بالرأي وٓ بالفقى: وإكؿا تثبت لَؿـ أثبت اهلل لف 

 الربكة.

طَؾب إٓ مـ اهلل سبحاكف وتعالك. فَؿـ صؾب : أّن الربكة ٓ تُ وإمر الثاين

 :الربكة مـ غقر اهلل، أو اتخذ سبًبا لحصقل الربكة لؿ يجعؾف اهلل سبًبا لحصقلفا

 فؼد أشرك.

 فطؾب مـ مخؾقٍق أن يباِركف: فؼد أشرك. :َمـ صؾب الربكة مِـ غقر اهلل

 ة:أو اتخذ سبًبا لحصقل الربكة لؿ يجعؾف اهلل سبًبا: وهق هـا يا إخق

ؾ مـف الربكة بذاتف: ففذا إن اطتؼد أّن الؿخؾقق َيفَ  - ب الربكة بذاتف وُتحصَّ

شرك أكرب: ٕكف جعؾ ما هلل لغقر اهلل، وهذا أضؾؿ الظؾؿ. الذي يعتؼد أّن الؿخؾقق 

 بذاتف يباِرك ويعطل الربكة بذاتف هذا شرك أكرب.

لك اهلل، يذهب وإن اطتؼد أّن الؿخؾقق واسطة بقـف وبقـ اهلل يتؼرب هبا إ -

إلك الؼبقر يتربك هبا ويؼقل: همٓء واسطة بقــا وبقـ اهلل كتؼرب إلك اهلل هبؿ: ففذا 

. ﴾ما كعبدهؿ إٓ لقؼربقكا إلك اهلل زلػك﴿شرك أكرب: كشرك الؿشركقـ: يؼقلقن: 

 كعقذ باهلل مـ هذا الؼقل ومـ هذا الػعؾ.
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وإن اطتؼد أّن الؿخؾقق سبٌب لحصقل الربكة مـ اهلل: ففق يعتؼد أّن  -

مجرد الربكة مـ اهلل وأّن هذا الؿخؾقق مجرد سبب، لقس واسطة بقـف وبقـ اهلل: 

 مثؾ كقن الدواء سبًبا لؾشػاء: ففذا شرك أصغر.سبب، 

ويعتؼد  ،رأسف يتربّك ؾكالذي يليت طـد الؼرب ويلخذ مـ الرتاب ويضعف ط

ضع الرتاب هذا سبب ٕن يـزل اهلل طؾقف الربكة، ما اطتؼد أّن الربكة مـ أّن و

لؽـ اطتؼد أّن تراب قرب ، صاحب الؼرب يعطقفا لف وٓ أكف واسطة بقـف وبقـ اهلل

الرجؾ الصالح سبب لـزول الربكة مـ اهلل: ففذا شرك أصغر: ٕكف جعؾ سبًبا ما 

 :ؽقن ذلؽ إٓ مـ تعؾُّؼ الؼؾب والعؼقدةلؿ يجعؾف اهلل سبًبا شرًطا وٓ قدًرا: فال ي

 ففق شرك أصغر. هذا التربك الؿؿـقع.

 :ففق -واضبطقا ما أققل- أما التبرك الؿشروع الذي شرطف اهلل طز وجؾ

اتخاذ سبٍب لحصقل الربكة مـ اهلل ّٕن الدلقؾ دل طؾك أّن هذا السبب مباَرك 

 ك القجف الؿشروع.وُتؾَتؿس فقف الربكة: بشرط أن يؽقن هذا آتخاذ طؾ

طز -ما هق التربك الؿشروع؟ اتخاذ سبب لحصقل الربكة مـ اهلل ّٕن اهلل 

أن يؽقن ذلؽ طؾك  :بشرط :قد جعؾف مباَرًكا فجعؾ فقف بركة ُتؾَتؿس -وجؾ

 القجف الؿشروع.
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أن تتخذ سؽـاك الؿديـة سبًبا لحصقل الربكة: ّٕن اهلل  أضرب لؽؿ أمثؾة،

ة ضعػل ما يف مؽة مـ الربكة بدطاء رسقل اهلل صؾك جعؾ يف الؿديـ -طز وجؾ-

اهلل طؾقف وسؾؿ، وتسؽـ يف الؿديـة وتصؾل يف مسجد الـبل صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ: هذا تربك مشروع: ٕكؽ جعؾَت الؿديـة سبًبا لحصقل الربكة مـ اهلل، ما 

فا وٓ أهنا مـ القسطاء، وإكؿا هل سبب، وقد جعؾ ،اطتؼدَت اّن الؿديـة تباركؽ

 اهلل سبًبا بؿا جعؾ فقفا مـ الربكة. 

؟ لق أكؽ جئَت وسؽـت يف : ما معـك هذا"طؾك القجف الؿشروع"

تراب الؿديـة: الرتاب وأصحت تلكؾ مـ وأخذت والؿديـة مباركة، الؿديـة، 

وتضع الرتاب طؾك رأسؽ وتؼقل الؿديـة مباركة! هذا  !وتؼقل: الؿديـة مباركة

تربكَت بالؿديـة طؾك غقر القجف الؿشروع: وهق ٕكؽ لؿاذا؟ تربك مؿـقع: 

 التربك برتاهبا وحجرها، فنّن هذا لؿ يثبت طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

أكف كان َيبّؾ ريؼف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فنن قال قائؾ: ثبت طـ الـبل 

ُيشػك  :وريؼة بعضـا ،برتبة أرضـا ،بسؿ اهلل ربـا»ويلخذ شقًئا مـ الرتاب ويؼقل: 

؟ قؾـا: هذا لقس تربًكا بإرض وإكؿا هذا طالج: أن يجؿع بقـ «مريضـا بنذن ربـا

ا بالؿديـة.   الريؼ والرتاب، وهذا يف أّي مؽان لقس خاصًّ

صقِّب: الحجر إسقد والؽعبة، الحجر إسقد مباَرك، إذا ذهبت وقبَّؾت 

يحط اهلل طـؽ وأن  ،ـةالحجر إسقد تؾتؿس بركتف بلن يؽتب اهلل لؽ ثقاب السُّ 
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وأن يشفد لؽ الحجر إسقد يقم الؼقامة: هذا تربك مشروع: ٕكؽ  ،الخطايا

تربكت بالحجر إسقد وجعؾتف سبًبا لحصقل هذا الثقاب ّٕن اهلل جعؾ لف ذلؽ 

 وفعؾتف طؾك القجف الؿشروع.

لؽـ لق أكؽ أصؾع وجئت لؾحجر إسقد قّبؾتف ثؿ وضعت صؾعتؽ طؾك 

بالحجر إسقد لقطؾع لؽ شعر؟ أو مريض طـدك جروح الحجر إسقد تتربك 

يف يدك فلصبحت تؿسح بالحجر إسقد تتربّك حتك ُيشػك جرحؽ؟ فعؾَت يف 

محظقريـ: آذيت الؿسؾؿقـ بؿا مسحتف يف الحجر، والتؿست بركة مـ الحجر 

 طؾك غقر القجف الؿشروع.

قال؟  لّؿا جاء يؼبؾ الحجر إسقد ماذا -رضل اهلل طـف-ولذلؽ: طؿر 

-ولقٓ أين رأيت رسقل اهلل  ،ـػعطؾؿ أكؽ حجر ٓ تضر وٓ تإين أواهلل! قال: )

فجؿع بقـ فعؾ الؿشروع، وترك  :يؼبؾؽ ما قبؾتؽ( -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 هق أن تتربك بالحجر إسقد بؼصد دفع ضر أو جؾب كػع.والؿؿـقع 

 :ؾ الِحجروصار يؼبّ  ،لق أّن إكساًكا ذهب إلك ما يسؿك بِحجر إسؿاطقؾ

يؼقل: أتربك بالؽعبة ّٕن الؽعبة مباركة! قؾـا: كعؿ الؽعبة مباركة لؽـ تربَّكت 

 طؾك غقر القجف الؿشروع، فقؽقن ذلؽ مؿـقًطا.

 إذن: التبرك الؿشروع يا إخقة: ٓ بد فقف مـ صػات:
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 : أن يثبت أّن الشلء مبارك: زماًكا أو مؽاًكا أو ذاًتا.الصػة إولك

قال: العشر  شقًئا مبارًكا ولؿ يدل طؾقف دلقؾ:فنذا جاءكا إكسان وزطؿ أّن 

إواسط مـ ذي الؼعدة أو قال: العشرة ! إيام إَُول مـ ربقع إول مباركة

مـ أيـ لؽ؟ هات دلقؾ، وٓ ك هق اهلل، كؼقل: مِـ أيـ لؽ؟ الذي يبارِ  مباركة!

كؼقل: طؾك الرأس والعقـ، الذي  ك:ولؽـ الذي يليت ويؼقل: رمضان مبارَ  دلقؾ.

كة: كؼقل: طؾك الرأس والعقـ، الذي يؼقل: الؿديـة يؼقل: لقؾة الؼدر مبارَ 

 ّٕن الدلقؾ دل طؾك أهنا مباركة. كؼقل: طؾك الرأس والعقـ. كة:مبارَ 

 ثبت: أن يدل الدلقؾ طؾك أّن هذه الربكة ُتطَؾب وُتؾتَؿس. فؼد يإمر الثاين

 ء مباَرك، لؽـ ٓ يدل الدلقؾ طؾك أّن هذه الربكة ُتطَؾب. الدلقؾ طؾك أّن الشل

إلك  أّن إكساًكا جاءمثؾ بركة الؿسؾؿ: الؿسؾؿ مباَرك بالعؿؾ. لؽـ لق 

: الوق :شخص يرى أكف صالح مـ الصالحقـ ٕكف يراه يبّؽر إلك الؿسجد وكذا

 ٕكؽ مبارك! كؼقل: هذا تربك مؿـقع. أو قال: تقضل واترك لل 
ّ

بؼقة اتػؾ طؾل

كت مبارك! كؼقل: ٓ، لؿ يدل الدلقؾ طؾك وأؽ أريد أشربف فبطـل تملؿـل وضقئ

 س.ب وُتؾتؿَ أّن هذه الربكة ُتطؾَ 

-قال قائؾ: الصحابة كاكقا يتربكقن بؿا اكػصؾ طـ الـبل فنن صقِّب:  

عر؟! قؾـا: كعؿ، الربكة يف ضقء وَش وريؼ ووَ  مـ طرق -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
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-كاكت متعدية، لؽـ َمـ الذي َيؼُرب مـ الـبل  -طؾقف وسؾؿصؾك اهلل -الـبل 

صؾك اهلل -الـبل غقر يساويف؟! كقػ كؼقس  أنفضاًل طـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

بؾ لق  ٓ يداكقف أحد؟! -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والـبل  طؾك الـبل: -طؾقف وسؾؿ

 :اهلل طؾقف وسؾؿأّن إّمة كؾفا اجتؿعت يف رجؾ واحد َلَؿا اقرتب مـ الـبل صؾك 

 فضاًل طـ أن يساويف، وشرط الؼقاس: الؿساواة. 

، أّن هذا خاص بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿطؾك ثؿ إّن الصحابة أجؿعقا 

ما كان الصحابة  -وهق رجؾ مبارك-أبق بؽر الصديؼ رضل اهلل طـف  ولذلؽ

أبل بؽر يتربكقن بؿا يـػصؾ طـف، فِؿـ باب أولك َمـ بعده، فنّن كؾ مـ جاء بعد 

لـ يؽقن قريًبا مـ أبل بؽر الصديؼ رضل اهلل طـف، مـ  -رضل اهلل طـف-الصديؼ 

باب أولك َمـ جاء بعد الصحابة: فنّن مـ جاء بعد الصحابة لق أكػؼ مثؾ جبؾ 

 كصقػف.  أوما بؾغ ُمّد أحد الصحابة  ذهًباأحد 

–يؼقلقن  قالهذا الحديث؟ هق فنن قال قائؾ: جاء حديث، قؾـا: ما 

لق اطتؼدَت يف حجر "قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أّن الـبل : -زطؿقني

 يف الصالحقـ!كان إذا ، يؼقلقن: إذا كان هذا يف حجر مـ باب أولك "لـػعؽ

صؾك اهلل -كؼقل: هذا مؽذوب طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ما قال الـبل 

 ذلؽ. -طؾقف وسؾؿ
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كان َيبعث إلك الؿطاهر  -وسؾؿصؾك اهلل طؾقف -فنن قال قائؾ: إّن الـبل 

صؾك اهلل -أّن الـبل  :يذكرون حديًثا يف هذا !يمتك بالؿاء يؾتؿس بركة الؿسؾؿقـ

 -يعـل إماكـ التل يتقضل فقفا الؿسؾقن–إلك الؿطاهر كان يرسؾ  -طؾقف وسؾؿ

قؾـا: هذا الحديث مـؽر وٓ يؿؽـ أن  لقمتك بالؿاء لقؾتؿس بركة الؿسؾؿقـ!

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ثابت، ثؿ هق يف ذاتف ٓ يؿؽـ، الـبل  يؽقن، ففق غقر

مباَرك يذهب يطؾب الؿاء مِـ الؿطاهر يؾتؿس بركة الؿسؾؿقـ؟! هذا ٓ يؾقؼ 

 بؿؼام الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. ففذا غقر ثابت.

 إذن: الصػة الثاكقة: أن يدل الدلقؾ طؾك أّن هذه الربكة ُتؾتَؿس.

مثؾ ما يػعؾ -ؿسؾؿ الربكة كا ألتؿس مـ هذا الفؾق جاءكا شخص وقال: أ

قال كذا ربؿا بعض إخقاكـا إذا سؾؿ طؾك الشقخ أو سؾؿ طؾك رجؾ دطؽ يده و

ٕكف مسؾؿ وٕكف صالح! كؼقل: لؿ يدل  :ّٕن فقف بركة :وربؿا مسح يؾتؿس الربكة

 س.أّن هذه الربكة ُتؾتؿَ طؾك الدلقؾ 

: أن يؽقن آلتؿاس طؾك القجف الؿشروع. فؾق جاءكا الصػة الثالثة

قال: الؽعبة مباركة: قؾـا: طؾك الرأس والعقـ، قال: وفقفا بركة وشخص 

مثؾ ما يػعؾ ! قّطع ثقب الؽعبةُتؾتؿس: قؾـا: طؾك الرأس والعقـ، قال: إذن أكا أُ 

وإذا جاء  ،يجعؾقهنا يف جققهبؿ ،بعض الزوار وبعض الحجاج يلتقن بؿؼصات

ويؼص مـ ثقب الؽعبة، ثؿ يذهب إلك  :ضع رأسف طؾك الؽعبة كلكف خاشعي
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بالده ويضع هذا يف قارورة ويعالج الـاس بؿبالغ باهظة، يزطؿ أهنا بركة! هذا 

: أكف لِّص ويسرق مـ بقت اهلل، ثاكًقا: تربك  ًٓ فعؾ ضؾؿات بعضفا فقق بعض: أو

 بالؽعبة طؾك غقر القجف الؿشروع، ففذا تربك مؿـقع.

طؾك القجف  فعؾتفؽـ لق أكؽ صػَت بالؽعبة: ففذا تربك مشروع: ٕكؽ ل

الؿشروع. قبؾت الحجر إسقد: تربك مشروع. مسحت الركـ القؿاين: تربك 

مشروع. لؽـ إذا تؿسحت ببؼقة الؽعبة: تربك مؿـقع: ٕكؽ فعؾتف طؾك القجف 

 غقر الؿشروع.

 طؾك أصؾ طظقؿ: وهق: أنّ 
ٌّ

الخقر مِـ اهلل ٓ ُيعَرف  وكؾُّ هذا يا إخقة: مبـل

 إٓ مـ صريؼ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

بقحل مـ اهلل، فالذي  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الذي طؾَّؿـا هق رسقل اهلل 

بركة،  يزطؿ أكف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يلتقـا بشلء لؿ يلِت مـ صريؼ رسقل اهلل 

الصحقح؟ قال: أكا رأيت يف أكف سبب لؾربكة، أكف مبارك، قؾـا لف: أيـ الطريؼ 

شقخل قال لل،  أكا قؾـا: ما كاكت الؿـامات كقًرا لؾطريؼ الصحقح، قال: الؿـام!

 !كعؿ بعضفؿ يؼقل: شقخـا يحدثف جربيؾ ال لشقخؽ؟ قال: جربيؾ!قؾـا: َمـ ق

ولذلؽ يؼقلقن: كحـ أولك مـؽؿ بالحؾؼ ٕكؽؿ أكتؿ تروون طـ مقت طـ مقت: 

يلخذ طـ جربيؾ طـ اهلل! قؾـا: هذه فرية  !ل طـ اهللوأّما شقخـا فقلخذ طـ ح

-جربيؾ صريؼ أن تؽذبقا طؾك اهلل أكف يقحل إلك شقخؽؿ طـ  :أطظؿ مـ فعؾؽؿ
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ٓ وأكف »يف ققلف:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وأن تؽذبقا رسقل اهلل  -طؾقف السالم

 .«كبل بعدي

اهلل صؾك اهلل إذن يا إخقة: َمـ أراد إحؽام الحؼ فعؾقف بؾزوم صريؼ رسقل 

فنهنا صريؼ الشرك باهلل  :طؾقف وسؾؿ، وإياه والفقى، وإياه وأراء، وإياه والظـقن

 طز وجؾ. 

يف قراءة هذا الباب العظقؿ غًدا بحقل  -إن شاء اهلل-وهذا ما سقتبّقـ لـا 

وكجقب طـ بعض أسئؾة إخقاكـا. واهلل أطؾؿ. وصؾك اهلل  ،ؼػ هـاوققتف. وكاهلل 

 ؿ.طؾك كبقـا وسؾ
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ك َمن: الدرس الرابع عشر: تابع شرح باب  ونحوهما حجر أو بشجرة تبرَّ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

أن يجعؾـل وإياكؿ  -طز وجؾ-درسـا هق يف شرح كتاب التقحقد. أسلل اهلل 

 .محؼؼل كؿالفمـ محبل التقحقد ومـ 

: (كحقهؿاَمـ تربَّك بشجرة أو حجر أو )وٓ زلـا كؼػ طـد باب طظقؿ: وهق: 

 ما حؽؿف؟ وقد بّقـا أيفا اإلخقة معـك الربكة وأكقاع الربكة.

باَرك مـ شاء مـ  -طز وجؾ-ٓ يـؽرها مسؾؿ، فاهلل وّن الربكة ثابتة، إوقؾـا 

 خؾؼف.

–اهلل ، فّن الذي يباِرك هق اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأّن الؿخؾقق يباَركإوقؾـا 

هق  -طز وجؾ-ب إٓ مـ اهلل: ّٕن اهلل ُتطؾَ باركف، وقؾـا أّن الربكة ٓ ي -طز وجؾ

الذي يباِرك. فَؿـ صؾب الربكة مـ غقر اهلل فؼد أشرك، الذي يليت لرجؾ فقؼقل: 

  !باركـل
ّ

هذا شرك. أو اتخذ سبًبا لـزول بركة اهلل لؿ يجعؾف اهلل  الربكة!أكزل طؾل

 سبًبا: هذا شرك.

الؿخؾقق ذاتف وأّن هذا  إن اطتؼد أّن الربكة تحصؾ مـ إخقة:وقد قؾـا يا  

الؿخؾقق َيَفب الربكة لؿـ يشاء ويباِرك مـ يشاء: ففذا شرك أكرب: ٕكف جعؾ ما 

 هلل جعؾف لؾؿخؾقق.
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ففذا أيًضا شرك أكرب: ٕكف  :وإن اطتؼد أّن هذا الؿخؾقق واسطة بقـف وبقـ اهلل

 قـ.جعؾ الؿخؾقق واسطة بقـف وبقـ اهلل يتؼرب بف إلك اهلل: وهذا فعؾ الؿشرك

شرك أصغر: ٕكف  إكفقؾـا  : ففذااطتؼد أّن الؿخؾقق سبب لـزول بركة اهلل نوإ

 فقؽقن شرًكا أصغر. :اتخذ سبًبا لؿ يجعؾف اهلل سبًبا ٓ شرًطا وٓ قدًرا

وهذا التربك  -مشروعتربك هـاك  :يا إخقةبؿعـك -إّن التربك الؿشروع  :وقؾـا

 ،أكا أضـ قؾُت ثالث–ربكة قؾـا فقف صػات أربع الو الخقرالؿشروع الذي فقف 

 : -واختصرت شقًئا ذكرتف يف التعريػ

أّن هذا الؿؽان مباَرك،  بالدلقؾ،ت أّن هذا الشلء مباَرك ثبُ أن يَ : إمر إّول

 أّن هذا الزمان مباَرك، أّن هذا العبد مباَرك: بالدلقؾ.

اه بالدلقؾ: فنن جاء بالدلقؾ صالبـ :فنذا جاءكا إكسان واّدطك أّن شقًئا مباَرك

 صحَّ ققلف، وإن لؿ يلِت بالدلقؾ فال ُيؼَبؾ ققلف.

ت بالدلقؾ أّن هذه الربكة ُتطَؾب، يعـل غقره يطؾبفا ثبُ : أن يَ إمر الثاين

 ويؾتؿسفا، فَقثُبت ذلؽ بالدلقؾ.

أن يؾتؿس هذه الربكة بالقجف الؿشروع. فنذا ثبت بالدلقؾ أّن  إمر الثالث:

 ـ جاز التؿاسفا.هذه الربكة ُتؾتَؿس وبقجٍف معقّ 
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الدلقؾ أّن الؿديـة مباركة، بؾ بكحـ كؾتؿس الربكة يف الؿديـة: ٕكف ثبت  :مثاًل 

ٓ تقَجد مديـة طؾك وجف إرض أطظؿ بركة مـ الؿديـة حتك مؽة: ّٕن اهلل 

ت بف مؽة وهق ما إٓ ما اخُتص :الؿديـة ضعػل ما يف مؽة مـ الربكةجعؾ يف 

بالصالة يف الؿسجد الحرام. وهذه الربكة ُتؾتَؿس ولؽـ بالقجف الؿشروع،  يتعّؾؼ

بالصالة يف مسجد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  : بالسؽـك،القجف الؿشروع

 الصالة يف مسجد قباء.ب

ف أو يضع الرتاب يف لؽـ لق جاءكا إكسان يضع الرتاب طؾ ك رأسف أو يسػُّ

أكقاس ويلخذه إلك بؾده ويبقعف يؼقل: تربة الؿديـة! قؾـا: هذا مؿـقع: ّٕن هذا 

 لقس مشروًطا وطؾك غقر القجف الؿشروع.

طـدما كذهب إلك مؽة طـدما كليت إلك الحجر إسقد كؾتؿس  :قؾت لؽؿ

س: لؽـ بؿاذا؟ بتؼبقؾف وهذه الربكة مقجقدة يف الحجر إسقد وُتؾتؿَ  ،الربكة

 -إن شاء اهلل-ة، فُتَحط طـا الخطايا ة أو باستالمف تقحقًدا وسـّ تقحقًدا وسـّ 

شػك مـ أن يُ  :وَيشفد لـا. لؽـ لق أّن إكساًكا التؿس بركة الحجر إسقد يف الشػاء

 مرضف: ففذا غقر مشروع.

 طؾقف فقؿا وطـدما فّصؾت لؿ أكبفالذي ذكرُتف يف التعريػ - :وإمر الرابع

الربكة مـ بؿعـك: أن تعتؼد أّن  ق: أن يؽقن ذلؽ طؾك سبقؾ السببقة:وه -أحِسب
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هذا الؿباَرك سبب، جعؾف اهلل سبًبا، فال تعتؼد أّن الربكة مـف وإكؿا تعتؼد أّن اهلل، و

 الربكة مـ اهلل، وهذا سبب، قد دلؽ الدلقؾ طؾك أكف سبب.

 فنذا اجتؿعت هذه إمقر إربعة: 

 أّن الشلء مباَرك.ثبت  .2

 وأّن بركتف ُتطَؾب.  .1

 وُصؾَِب طؾك القجف الؿشروع.  .3

 .واطُتِؼد أكف سبب، وأّن الربكة مـ اهلل  .4

 ففذا تربُّك مشروع. 

وقد وقػـا طـد هذا الؿققػ ولؿ كشرح الـصقص التل ذكرها الشقخ، وهل 

 وفؼف-كصقص طظقؿة، كؼرأها وكؼػ طـدها إن شاء اهلل. فقتػضؾ الشقخ ياسقـ 

 يؼرأ لـا. -اهلل

برك يف باب )َمـ ت -رحؿف اهلل-محؿد بـ طبد القهاب قال اإلمام الؿجدد 

 ﴾أفرأيتؿ الالت والعزى﴿تعالك:  بشجرة أوحجر وكحقهؿا(: ]وققل اهلل

 أيات[
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كعؿ: يا إخقة! بعض الـسخ طـدكؿ فقفا كؿا قرأ الشقخ ياسقـ، وبعض الـسخ 

الشقخ اقتصر طؾك صدر أية ثؿ قال: ُأكِؿؾت أيات، لؽـ الظاهر أّن 

 : يعـل أكِؿؾ أيات."أيات"

ٰى )﴿ َت َواْلُعزَّ ُْخَرٰى )29َأَفَرَأْيُتُؿ الالَّ ْٕ َكُر َوَلُف 10( َوَمـَاَة الثَّالَِثَة ا ( َأَلُؽُؿ الذَّ

ُكَثٰك ) ْٕ ْقُتُؿقَها َأكُتْؿ 11( تِْؾَؽ إًِذا قِْسَؿٌة ِضقَزٰى )12ا َّٓ َأْسَؿاٌء َسؿَّ  إِ
َ

( إِْن ِهل

ا َأكَزَل اهلُل بَِفا مِـ ُسؾْ  َكُػُس  ۚ  َطاٍن َوآَباُؤُكؿ مَّ ْٕ َـّ َوَما َتْفَقى ا َّٓ الظَّ  ۚ  إِن َيتَّبُِعقَن إِ

بِِّفُؿ اْلُفَدٰى  ـ رَّ هذا الخطاب لؾؿشركقـ، وذلؽ أّن  ﴾أفرأيتؿ﴿. ﴾َوَلَؼْد َجاَءُهؿ مِّ

قد رأى مـ آيات ربف الؽربى، ورأى الؿعجزات  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

ألفا  ، أفرأيتؿ آلفتؽؿ هذه﴾الت والعزىأفرأيتؿ ال﴿العظقؿة، فجاء الخطاب: 

  كربى وٓ صغرى، ٓ تـػع كػسفا.آيات؟ لقس لفا آيات ٓ

وهذا البؾد يعبد أغؾب  ،ل مرة كـُت يف بؾد مـ البؾدانكرُت لؽؿ يا إخقة أكّ وذ

أهؾف بقذا، ويضعقن صـًؿا طـد باب البقت، وكـّا يف جامعة مـ الجامعات، هذه 

، والؽؾقة بقذية، فـرى إساتذة يف كؾقة لؾشريعة: ّٕن فقف مسؾؿقـ الجامعة فقفا

 ،الصباح طـدما كذهب لؾؽؾقة يخرجقن ومعفؿ صحـ فقف تػاحة وكلس ماء

هذا محتاج  ذي طـد الباب! صقِّب هذا أول أمر!ويضعقهنا طـد الصـؿ هذا ال

ده؟! مع ذلؽ: إلقؽ أن تلتقف بالتػاح ما يستطقع أن يليت لـػسف بالتػاح! كقػ تعب

ويلخذوهنا بصحـفا ويدخؾقهنا  ،يلتقن يف الؿساء ويجدون التػاحة كؿا هل
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البقت! هؾ لألصـام هذه ألفة آيات؟ لقس لفا آيات. هذا وجف قالف بعض أهؾ 

 العؾؿ. 

أي أخربوين طـ الالت  ﴾أفرأيتؿ الالت والعزى﴿وقال بعض أهؾ العؾؿ 

 طـفا. والعزى ومـاة الثالثة إخرى: أخربوين 

بسؽقن التاء: يعـل بالتخػقػ. ققؾ: إهنا  "ْت الال": إّما أن يؼال ﴾الالت﴿و

 : ٕهنؿ يمكثقهنا. الالْت  :وأضافقا التاء لؾتلكقث، فلصبحت ،مِـ اسؿ اهلل

سقيؼ تُّ الؾُ جؾ كان يَ ربتشديد التاء، والالّت: هق  "الالّت "وُقرئت: 

لؾحجاج، فنذا قدم الحجاج  ، كان يؾتُّ السقيؼلؾحجاج طؾك صخرة يف الطائػ

يلكؾقن هذا السقيؼ، فؿات، فُدفـ بجقار الصخرة، فُعبِد قربه، ثؿ اكتؼؾت العبادة 

مربعة بقضاء طؾقفا ققؾ أهنا هذه الصخرة التل هل بجقار  الؼرب، وهل صخرة  إلك

كؼقش وطؾقفا بـاء وأستار. ققؾ: إّن قريًشا كاكت تعبده: يعـل الالّت. وققؾ: إّن 

 طائػ كاكقا يعبدوكف.أهؾ ال

ى﴿و ققؾ: مِـ اسؿ العزيز. وققؾ لفا العزى مـ أجؾ التلكقث. وهل:  ﴾العزَّ

شجرات ققؾ إهنا مـ شجر السؿر، ثالث شجرات، وكان طؾقفا بـاء وأستار. 

 وققؾ: كاكت العزى حجًرا أبقض وُبـِل طؾقفا. والعزى آلفة قريش.
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ؾقف بـاء. ققؾ: ُسؿقت مـاة مِـ ففل بقت كان يعبده إكصار، وط :﴾مـاة﴿وأّما 

اسؿ اهلل الؿـان، وأضقػت التاء لؾتلكقث. وققؾ: مِـ كثرة ما ُيؿـك طـدها مـ 

قت مـاة مِـ الدماء: أي يراق، مِـ كثرة ما ُيذَبح طـدها مـ الدماء. وققؾ: سؿِّ 

الـَّلي: وهق الُبعد: ٕهنا كاكت أبعد إصـام طـ مؽة. وققؾ: مِـ إكقاء: ٕهنؿ 

 اكقا َيستؼِسؿقن طـدها مِـ إكقاء.ك

يعـل البعقدة: ٕهنا كاكت إبعد  :هـا "إخرى" ﴾ومـاة الثالثة إخرى﴿

 طـ مؽة.

 أهنـ بـات اهلل: -وبئس ما زطؿقا- كاكقا يسؿقهنا بلسؿاء ممكثة، ويزطؿقن

حدهؿ وإذا بشر أ﴿: ولذلؽ يسؿقهنا بلسؿاء ممكثة، مع أهنؿ يؽرهقن اإلكاث

ما يحبقن اإلكاث:  ،﴾ضؾ وجفف مسقًدا وهق كظقؿ مـ سقء ما ُبشر بفبإكثك 

بـات، وهؿ يؽرهقن هلل  :وقالقا :ومع ذلؽ مـ قبح ما يػعؾقن جعؾقا اإلكاث هلل

 البـات!

لؽؿ ـل تجعؾقن الذكقر لؽؿ وتؽرهقن اإلكاث يع ﴾ألؽؿ الذكر ولف إكثك﴿

 : يعـلأهؾ العؾؿقال بعض  ﴾تؾؽ إذن قسؿة ضقزى﴿ !وتجعؾقن اإلكاث هلل؟

طقجاء. وقال بعض أهؾ العؾؿ: يعـل غقر مستؼقؿة. وقال بعض أهؾ العؾؿ: 

لعؾؿ: يعـل عؾؿ: يعـل ضالؿة. وقال بعض أهؾ اليعـل كاقصة. وقال بعض أهؾ ا

 يعـل كؾ هذه الؿعاين صحقحة.  أهنا طؾك غقر استؼامة.
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َت َواْلعُ  ﴿ماهل هذه الالت والعزى؟  ٰى )َأَفَرَأْيُتُؿ الالَّ ( َوَمـَاَة الثَّالَِثَة 29زَّ

ُْخَرٰى  ْٕ َّٓ َأْسَؿاءٌ  ﴿ما هل؟ فجاء الجقاب:  ﴾ا  إِ
َ

ما هل إٓ أسؿاء،  ﴾إِْن ِهل

ا َأكَزَل اهلُل بَِفا مِـ ُسْؾَطاٍن ﴿ ْقُتُؿقَها َأكُتْؿ َوآَباُؤُكؿ مَّ وٓ  ،ٓ أمركؿ اهلل هبا ،﴾َسؿَّ

لظـقن وهقى إكػس، وهل ضالل، دلَّؽؿ طؾقفا، مِـ أيـ جاءت؟ جاءت مـ ا

 واهلل ٓ يليت مـف إٓ الفدى.

 ومِـ هـا َتعَؾؿ مـاسبة هذه أية لؾباب: مـ وجفقـ: 

أّن كػار قريش وَمـ معفؿ كاكقا يتربَّكقن بإصـام، ويؾتؿسقن  القجف إّول:

الربكة مـفا: وهذا كػر وشرك. فَؿـ التؿس الربكة مـ شجرة أو حجر أو حديد 

 أو قرب فؼد فعؾ ما يػعؾف الؿشركقن.

: أهنؿ يف طبادهتؿ لالت والعزى ومـاة إكؿا أخذوا ذلؽ مـ الظـ والقجف الثاين

ؿتربِّكقن بإشجار وإحجار والؼبقر مؿـ يـتسبقن وهقى إكػس، وكذلؽ ال

إلك اإلسالم إكؿا أخذوا ذلؽ مـ الظـ وهقى إكػس، ما جاءهؿ دلقؾ، ما دلفؿ 

اهلل طؾك هذا، وما هداهؿ اهلل لفذا، لؽـفؿ اتخذوها مـ الظـقن وإوهام وضـقا 

 العظقؿ.أّن فقفا بركات وأّن فقفا خقرات، فشاَبفقا الؿشركقـ يف هذا إمر 

قال رحؿف اهلل: ]طـ أبل واقد الؾقثل قال: خرجـا مع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 

 ،وكحـ حدثاء طفد بؽػر، ولؾشركقـ سدرة يعؽػقن طـدها ،وسؾؿ إلك حـقـ
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سؾحتفؿ، يؼال لفا: ذات أكقاط، فؿؿركا بسدرة: فؼؾـا: يا رسقل أويـقصقن بفا 

اط، فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف اهلل! اجعؾ لـا ذات أكقاط كؿا لفؿ ذات أكق

اهلل أكبر! إكفا الســ، قؾتؿ والذي كػسل بقده كؿا قالت بـق إسرائقؾ »وسؾؿ: 

إكؽؿ ققم تجفؾقن، لتركبـ ســ »قال:  ﴾اجعؾ لـا إلفا كؿا لفؿ آلفة﴿لؿقسك: 

 رواه الترمذي وصححف[ «َمـ كان قبؾؽؿ

 لـسائل يف الؽربى، وابـكعؿ: هذا الحديث رواه اإلمام أحؿد، والرتمذي، وا

وصححف الرتمذي، وابـ حبان، وإلباين،  أبل شقبة، والطرباين، وابـ حبان.

وابـ باز، وقال ابـ الؼقؿ: ثابت. فالحديث ثابت. وهق حديث طظقؿ وفقف فقائد 

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طظقؿة. وسبحان اهلل يا إخقة! كؾ ما يؼع يف زمـ الـبل 

 فقف فقائد لألمة.

حارث، ال)طـ أبل واقد الؾقثل( ققؾ: إكف الحارث بـ طقف، وققؾ: طقف بـ 

متك كان؟ فؼال  ؾػ يف إسالمفؾػ يف اسؿف واختُ وققؾ: الحارث بـ مالؽ. اختُ 

بعض أهؾ العؾؿ: هق مـ أهؾ بدر: يعـل مـ الؿسؾؿقـ إوائؾ. وقال بعض أهؾ 

وهذا  بعد الػتح،بؾ أسؾؿ العؾؿ: هق قديؿ اإلسالم. وقال بعض أهؾ العؾؿ: 

الراجح: أكف أسؾؿ بعد الػتح: ٕكف ذكر هذه الؼصة وذكر يف رواية أكف قال: )قؾت( 

ففق أسؾؿ بعد  ،)قؾت: يا رسقل اهلل اجعؾ لـا ذات أكقاط -طـد اإلمام احؿد-

 الػتح.
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قال: )خرجـا مع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إلك حـقـ( وُحـقـ: اسؿ واٍد 

بعد  شقال مـ السـة الثامـة مـ الفجرةوقد كان خروجفؿ يف  بقـ مؽة والطائػ.

-فتح مؽة لّؿا أرادت ثؼقػ أن تؼاتؾ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فخرج الـبل 

 إلقفؿ. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

وكحـ  :إلك ُحـقـ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال: )خرجـا مع رسقل اهلل  

حدثاء طفد بؽػر( يعـل بذلؽ: َمـ أسؾؿقا طام الػتح، حدثاء طفد بؽػر، أسؾؿقا 

يف شقال يف وقت الخروج، ففؿ قريبق طفد بؽػر،  :يف رمضان أو بعد رمضان

طؾك اكتبفقا!  ،َذَكَره طؾك سبقؾ البقان وطؾك سبقؾ آطتذار :وهذا قال العؾؿاء

 سبقؾ آطتذار وطؾك سبقؾ البقان.

ف، يؼقل: طذركا أّكا حدثاء طفد أّما  طؾك سبقؾ آطتذار: ففق يعتذر طؿا سقؼصُّ

 بؽػر، يعـل ٓ زلـا ما تعؾؿـا وطرفـا.

طؾك سبقؾ البقان: لقبّقـ أّن الذيـ قالقا إكؿا هؿ مِـ مسؾؿة الػتح: ٓ مـ و

 :تعرفقن أّن الذيـ خرجقا أكثرهؿ مـ الصحابة إوائؾ :الصحابة إوائؾ. وإٓ

 َمـ أسؾؿ يف طام الػتح. ومعفؿ

 ولؾؿشركقـ سدرة( السدرة: هل شجر ،)قال: وكحـ حدثاء طفد بؽػر 

الـبؼ، الذي يظفر فقفا الـبؼ، وهق معروف. قال: )ولؾؿشركقـ سدرة( أي كاكت 
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لؾزوم طؾك سبقؾ التعظقؿ. يعـل إذا لفؿ سدرة. )يعؽػقن طـدها( والعؽقف هق: ا

وا هبا ٓ "مرور الؽرام" مثال:يؼال يف إكؿا يؿرون هبا  ما اجاؤوا مروا هب ، إذا مرُّ

بد أن يـزلقا طـدها: تعظقًؿا لفا، هذا معـك العؽقف، العؽقف: هق الؾزوم طؾك 

 سبقؾ التعظقؿ.

يعؾِّؼقن هبا أسؾحتفؿ: رجاء أن تـتؼؾ الربكة مـ  :)ويـقصقن هبا أسؾحتفؿ(

إذا طؾَّؼـا أسؾحتـا  الشجرة إلك السالح: لقؽقن السالح أكضك وأققى. يؼقلقن:

فقصبح السالح أكضك يف قتال أطدائـا  :فَتحّؾ هبا الربكة :باَركهبذه الشجرة تُ 

 وأققى لـا! 

تعالقؼ. وأكتؿ تَرون مِـ الؿسؾؿقـ َمـ يلِت الأي ذات  :)يؼال لفا ذات أكقاط(

هق ويعؾِّؼ يف أسقار الؼبقر إّما خرقة أو طؿامة أو شلء: يريدون هبا الربكة! الحال 

 .تـتؼؾ الربكة مـ الؼرب إلك هذا! والعقاذ باهلل الحال، يريدون أن

 -قال: )فؿرركا بسدرة( الصحابة الذيـ مع الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

مروا بسدرة. جاء يف رواية طـد اإلمام أحؿد:  -ومـفؿ همٓء حدثاء العفد بالؽػر

 أهنا سدرة خضراء طظقؿة.

ف تؾؽ السدرة التل كان يعؽػ طـدها شبِ قال بعض أهؾ العؾؿ: إهنا تُ 

 الؿشركقن، تشبففا، فؾّؿا رأوها وهل تشبففا قالقا مؼقلتفؿ.
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أهنا طقـ السدرة، أهنا سدرة الؿشركقـ بعقـفا  -واهلل أطؾؿ-لؽـ الذي يظفر  

أهنا هل  -واهلل أطؾؿ-الذي يظفر إّن  :ولقست سدرة أخرى تشبففا. لؿاذا أققل

قال: )مرَّ بشجرة لؾؿشركقـ(: يعـل  :اية الرتمذيوتؾؽ السدرة؟ أكف جاء يف ر

 مع أصحابف، إذن هل شجرة الؿشركقـ. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الرسقل 

وطـد ابـ حبان: )حتك مرركا طؾك سدرة الؽػار( فظاهر هذا أهنا هل سدرة 

 الؽػار التل كاكقا يعؽػقن طـدها.

ات اكقاط( وهـا أريد أن )فؼؾـا: يا رسقل اهلل! اجعؾ لـا ذات أكقاط كؿا لفؿ ذ 

أيـ  ء الصحابة مع حداثة طفدهؿ بالؽػر،تؾحظقا شقًئا يا إخقة! وهق: أدب همٓ

إدب؟ أهنؿ ما فعؾقا بلكػسفؿ، ما ذهبقا يتسابؼقن إلك السدرة وأخذوا يعؾؼقن 

طؾقفا: بؾ قالقا: )يا رسقل اهلل! اجعؾ لـا( فطؾبقا مـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، 

ـ جفة طدم اإلقدام طؾك الػعؾ إٓ بعد الرجقع إلك الرسقل صؾك وهذا أدب م

 اهلل طؾقف وسؾؿ.

الققم كثقر مـ الؿسؾؿقـ ما يتلدبقن مع الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ! 

ُيؼِدمقن طؾك الػعؾ بدون الرجقع إلك سـة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، يعبدون 

-ما يرجعقن إلك سـة الـبل  الؼبقر، يذبحقن طـدها، يـذرون لفا، يتؼربقن لفا،

ّرهات وأمقر ما لقعِرفقا! يذهبقن إلك أحاديث مؽذوبة وتُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 أكزل اهلل هبا مـ سؾطان!
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إمر الثاين: قالقا: )اجعؾ لـا ذات أكقاط كؿا لفؿ ذات أكقاط( طؾك أّي وجف 

 قالقا هذه الؿؼقلة؟ 

ادُع اهلل أن يباِرك يف هذه  !قال بعض أهؾ العؾؿ: معـك ذلؽ: يا رسقل اهلل

صؾك اهلل طؾقف -صؾبقا مـ الرسقل  :بؿعـك الشجرة حتك كعؾِّؼ طؾقفا أسؾحتـا.

وهذا : لقعؾِّؼقا طؾقفا أسؾحتفؿ. أن يسلل اهلل أن يجعؾ الشجرة مباَركة -وسؾؿ

صؾك اهلل طؾقف -غقر صحقح: ٕكف لق كان ذلؽ كذلؽ َلَؿا أكؽر طؾقفؿ الـبل 

ؽار وغّؾظ طؾقفؿ هذا التغؾقظ، كان مؿؽـ ُيعؾِّؿفؿ يؼقل: ما هذا اإلك -وسؾؿ

 يـبغل أن ُيسلل هذا. 

 : ٓ أهنا تباِرك بذاهتا.وقال بعض أهؾ العؾؿ: إهنؿ أرادوا أن يجعؾقها سبًبا

 فقؽقن هذا مـ الشرك إصغر كؿا تؼدم معـا. 

وقال بعض أهؾ العؾؿ: بؾ أرادوا أن يصـعقا كؿا يصـع الؿشركقن بطؾب 

غقر  :فقؽقن شرًكا أكرب ،الربكة مـ الشجرة، وأن ُتؾتَؿس الربكة مـ الشجرة ذاهتا

ولؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أهنؿ لؿ يشركقا هبذا: ٕهنؿ صؾبقا مـ رسقل اهلل 

 يػعؾقا.

. الحؼقؼة يا إخقة طـد «اهلل أكرب! »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؼال رسقل اهلل 

سبحان »قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  -الذي طزى إلقف الشقخ-الرتمذي 
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وهذا طؾك سبقؾ  ،«اهلل أكرب!»د وابـ حقان قال: لؽـ طـد اإلمام أحؿ ،«اهلل!

 التعجب مـ مؼقلتفؿ ومـ حالفؿ.

وهذا يدل طؾك أّن التؽبقر طـد التعجب مشروع: خالًفا لَؿـ أكؽره مـ أهؾ 

قل: اهلل أكرب! أو يؼقل: ن يؼالعؾؿ. فنذا رأى اإلكسان شقًئا يتعجب مـف ُيشَرع أ

 وقد ورد هذا طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. سبحان اهلل!

ــ !اهلل أكرب» ــ، أي: الطُّرق الؿسؾقكة.  «إهنا السُّ قؾتؿ »ويصح أن تؼقل: السَّ

هـا يؼسؿ،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-واكظروا الؼسؿ، الـبل  «والذي كػسل بقده

مت لؽؿ يا إخقة أّن الـبل  ُيؼِسؿ طؾك الؿفؿات:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقدَّ

 إمقر العظقؿة.

ًفا َكَؿا ﴿قؾتؿ والذي كػسل بقده كؿا قالت بـق إسرائقؾ لؿقسك: » ـَا إَِلٰ اْجَعؾ لَّ

 إنّ ﴿ ،ؿ هذافَقَصَػفؿ بالجفالة لطؾبف ،﴾َقاَل إِكَُّؽْؿ َقْقٌم َتْجَفُؾقنَ  ۚ  َلُفْؿ آلَِفٌة 

قال:  ،﴾وباصؾ ما كاكقا يعؿؾقن﴿ ،فال خقر فقف وٓ بركة ﴾ر ما هؿ فقفهمٓء متبَّ 

: فدّل ذلؽ طؾك أّن العبد لق جعؾ شقًئا يؾتؿس مـف الربكة ﴾أغقر اهلل أبغقؽؿ إلفا﴿

 بذاتف يؽقن جعؾ إلًفا آخر غقر اهلل.

ة، ولقس الؿؼصقد الصحابة رضقان يعـل يا معاشر الؿسؾؿقـ، يا أُ  «ـركبُ لتَ » مَّ

ه إمة يعـل أكف سقؼع يف هذ «ـ كان قبؾؽؿمَ  »أو: َســ  «ـــ ُس ركبُ لتَ »اهلل طؾقفؿ. 
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َمـ كان طؾك مثؾ ما أكا طؾقف »كقػ الـجاة؟  ما وقع يف إمؿ السابؼة،

 .«وأصحابل

ققن يا إخقة، وكؾ واحد طـده صريؼة طؾك ، وكؾ يزطؿ أكف الـاس أن متػرِّ

حتك الذيـ يدطقن الـاس إلك طبادة الؼبقر والـذر لفا والذبح لفا  الحؼ والفدى،

 وكحـ طؾك الفدى!  ،يؼقلقن: كحـ طؾك السـة

يا  فؿا العالمة التل إذا رأيـاها طرفـا أصحاب الفدى مـ غقرهؿ؟ العالمة

أهؾ  وأصحابف. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-: التؿسؽ بؿا كان طؾقف الـبل إخقة

صؾك -أمر يـظرون: هؾ كان هذا مقجقًدا يف زمـ الـبل  ى ما طالمتفؿ؟ أيُّ الفد

فنن كان  -إلك اهلل وكعـل هبا إمقر التل ُيتؼّرب هبا-والصحابة  -اهلل طؾقف وسؾؿ

-تركقه وحذروا مـف: ّٕن الـبل  ، وإن لؿ يؽـ مقجقًداا طؾقفمقجقًدا حرصق

: «مـؽؿ بعدي فسقرى اختالًفا كثقًرا فنّن َمـ َيِعْش »قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ر؟ أكَت أن يا أخل أهؾ الفدى يف هذا آختالف الؽثق كقػ الـجاة؟ َمـ هؿ

وقد تؽقن يف بؾدك سؿعَت مـ الشققخ كالًما آخر، ما هل  ،تسؿع مـل كالًما

وسـة الخؾػاء الراشديـ الؿفديقـ: تؿسؽقا هبا  ،فعؾقؽؿ بسـتل»العالمة؟ 

قا طؾقفا ب والشقخ هـاك يف البؾد يؼقل لؽ  ،، فلكا أققل لؽ شقًئا«الـقاجذوَطضُّ

صؾك اهلل -اكظر هؾ هذا الشلء الَؿؼقل قالف الـبل  ، وهذا يؼقل لؽ شقًئا!شقًئا
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: أن بشرط :أو أرشد إلقف أو دّل طؾقف؟ فنن وجدتف فاطؾؿ أكف الفدى -طؾقف وسؾؿ

 صحقح.  -وسؾؿصؾك اهلل طؾقف -كؾُّ ما ُكِسب إلك الـبل  يصح، ما

صؾك اهلل طؾقف -ثبت طـ حبقبـا "يؼقل:  -إّما جاهؾ وإّما دجال–يلتقؽ شقخ 

! واهلل ما قال هذا الـبل "تؽؿ إمقر فعؾقؽؿ بلصحاب الؼبقرإذا أطق -وسؾؿ

قال: أكف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. أو يؼقل: ثبت طـ حبقبـا 

 ما قالف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. يقجد ! واهلل"لق اطتؼدت يف َحَجر لـػعؽ"

 فال بد مـ الصحة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َمـ َكَذَب طؾك الـبل 

اكظر هؾ هق يف زمـ أبق بؽر رضل اهلل طـف؟ هؾ هق يف زمـ طؿر رضل اهلل 

طـف؟ هؾ هق يف زمـ طثؿان رضل اهلل طـف؟ هؾ هق يف زمـ طؾل رضل اهلل طـف؟ 

ؽ بف وَطض طؾقف بالـقاجذ حتك  فاطؾؿكذلؽ وجدتف  ؿاف أكف الفدى فاْلَزمف، تؿسَّ

 لق خالػؽ ققمؽ.

هق الفدى  واصحابف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-العالمة: أكف ما كان طؾقف الـبل 

 والتؼك، وما طداه ففق ضالل.

 :فدّل هذا الحديث يا إخقة طؾك أّن َجْعؾ شلء ُتؾتَؿس مـف الربكة

 . وهذا شرك أكرب.بلن ُيزَطؿ أكف يباِرك بذاتف :إّما بذاتف- 

 .وهذا شرك أصغر .أو بؽقكف سبًبا -



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖ9ٕ 
 

َمـ فعؾ ذلؽ فؼد أشرك، وفعؾ فعؾ الؿشركقـ، وأّن هذا مِـ ُســ الؿشركقـ 

 ولقس مـ صريؼ الؿػؾحقـ.

ح هبا وُيؾتَؿس مـفا الربكة: إن كان   َجْعؾ الؼبقر وإسقار والحديد ُيتؿسَّ

شرك ففذا الحديد بـػسف َيؿـح الربكة أو هذا الؼرب يؿـح الربكة: اطتؼد أّن هذا 

أكرب. وإن اطتؼد أكف سبب ففذا شرك أصغر. هذا لقس صريؼ الؿػؾحقـ أن يعتؼد 

 هذا: وإكؿا هذا صريؼ أهؾ الضالل، والعقاذ باهلل.

 قال رحؿف اهلل: ]فقف مسائؾ: إولك: تػسقر آية الـذر[

 كعؿ: تؼدمت معـا قريًبا.

 مر الذي صؾبقا[ف اهلل: ]الثاكقة: معرفة صقرة إل رحؿقا

 لؽؿ. كعؿ: همٓء الذيـ صؾبقا: صؾبقه طؾك أّي صقرة؟ وقد ذكرُت 

 ]الثالثة: كقكفؿ لؿ يػعؾقا[

ؾقف كعؿ: هؿ صؾبقا فؼط ولؿ يػعؾقا: ومع ذلؽ غّؾظ طؾقفؿ الـبل صؾك اهلل ط

قؾتؿ والذي كػسل إهنا الســ، سبحان اهلل! »و قال: ، أ«اهلل أكرب!»وسؾؿ: وقال: 

وهذا يدل طؾك أّن الػعؾ هذا وهؿ قالقا!  «بقده كؿا قالت بـق إسرائقؾ لؿقسك

 أغؾظ وأطظؿ، لؽـفؿ لؿ يػعؾقا.
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رب إلك اهلل بذلؽ لظـفؿ أكف قال رحؿف اهلل: ]الرابعة: كقكفؿ قصدوا التؼ

 [يحبف

ما الدلقؾ طؾك  كقهنؿ قصدوا التؼرب هلل بذلؽ وأن يجعؾقها زلػك إلك اهلل:

-وهؿ يعؾؿقن أّن الـبل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-هذا؟ أهنؿ صؾبقه مـ رسقل اهلل 

 ،ٓ يحب إٓ ما يحبف اهلل، ففؿ اطتؼدوا أّن اهلل يحب هذا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 وهؿ لؼرب طفدهؿ مـ الؽػر فطؾبقا هذا. 

يظـقن أّن  :وهذا حال كثقر مؿـ يـتسبقن إلك اإلسالم ويتؼربقن إلك الؼبقر

ا وربؿا يبؼك سـة وسـتقـ  اهلل يحب هذا! واهلل يا إخقان تجد الرجؾ فؼقًرا جدًّ

يجؿع ويجؿع لقشرتي ديًؽا يذبحف لصاحب الؼرب! وهق يظـ أكف بذلؽ بؾغ أطؾك 

الؿـازل يف إرضاء اهلل! والـقة الصالحة ٓ َتؼؾِب السقئ إلك صالح، بؾ يبؼك 

 ات.سقًئا مفؿا َصُؾحت الـق السلءُ 

 قال رحؿف اهلل: ]الخامسة: أكفؿ إذا جفؾقا هذا فغقرهؿ أولك بالجفؾ[

وإن كاكقا قريبل طفد -لصحابة هؿ مع الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: َفُفؿ مِـ ا

كّؾؿا أّكا ومع ذلؽ جفؾقا حؽؿ هذا الػعؾ وصؾبقه! فِؿـ باب أولك  -بؽػر

 كؾؿا ُوِجد الجفؾ يف هذا. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ابتعدكا طـ زمـ الـبل 
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صقِّب: ما فائدة هذا إمر؟ أكف يجب طؾك أهؾ العؾؿ وطؾك صالب العؾؿ أن 

 ُيتِعبقا أكػسفؿ يف بقان التقحقد والتحذير مـ الشرك. 

ّن الشقطان يا إخقة يريد الغػؾة، يريد مـ إمة أن تغػؾ طـ التقحقد لقلتقفا ٕ

العؾؿ مـ  صالببالشرك، فقجب طؾك الؿجاهديـ يف سبقؾ اهلل مـ العؾؿاء مـ 

ًٓ لؾغػؾة، وأن  رتكقاالقطاظ مـ الدطاة أن ُيعؾِّؿقا الـاس التقحقد، وأٓ ي مجا

الخطقب ويؼقل لؾـاس: التقحقد  يحّذروا مـ الشرك طؾك وجف التػصقؾ، يؼقم

ٓ يعؾؿفؿ معـك لظؾؿ: وٓ يعؾؿفؿ معـك التقحقد، حؼ اهلل والشرك أطظؿ ا

يحضر  يؼع الؿسؾؿ يف الشرك وهق ٓ يعؾؿ،الشرك، ٓ يعؾؿف صقر الشرك! قد 

الخطبة ويسؿعفا ويػرح هبا: لؽـ الخطبة لقس فقفا تػصقؾ! فال يدري أّن الذي 

 يػعؾف مـ الشرك.

يا إخقة: لقس صحقًحا أّن إمة لقست بحاجة إلك تعؾقؿ التقحقد، إمة إذن  

-كان همٓء مع كقهنؿ مع الـبل  إلك تعؾقؿ التقحقد يف كؾ وقت، فنذابحاجة 

وإن كاكقا -ومِـ صحابة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 قة إمة؟!جفؾقا هذا إمر فؿا بالؽ ببؼ -مـ الؿتلخريـ إسالًما

ٓ سقؿا يا إخقة وكحـ كسافر وكرى أهؾـا يف كؾ مؽان يضرب فقفؿ الشقطان و

 يف أودية الشرك، وبعضفؿ قد يصؾ إلك الشرك يف الربقبقة.
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الؿسجد مؾقًئا  دولة مـ دول الؿسؾؿقـ، وجدُت  ذكرُت لؽؿ مرة أّكل زرُت  

واحد يف بقتف صـؿ بالؿصؾقـ، ما شاء اهلل! ثؿ َطؾِؿُت أّن أغؾب أهؾ الؼرية كؾ 

َيستجؾِب بف الرزق! ورأيُت يف بؾد مـ بؾدان العؾؿ يف العالؿ اإلسالمل، يف مصر، 

 لؾؼرب!  :ٓ تظـ أكف يسجد هلل: هق يسجد طؽس الؼبؾة َمـ يسجد لؾؼرب! رأيُت 

 -فقق العزة والؼقة-إمة بحاجة إلك رجالفا، الخقرات والربكات الدكققية 

اهلل لػتح  اهلل ووحدِت  لق أّن إمة اتؼِت  !ّحدت اهلل. واهللٓ تؽقن لألمة إٓ إذا و

 اهلل طؾقفا الخقرات والربكات، ولفاهبا إطداء.

أطداء اإلسالم ٓ يفابقن مِـ الذيـ يرقصقن يف الؿساجد  !واهلل يا إخقة 

ما يخافقن مـفؿ،  -يزطؿقن أهنؿ يذكرون اهلل!-الدفقفويغـقن ويرقصقن طؾك 

دخؾ دول الؿسؾؿقـ وهمٓء الدراويش  -هق آستخراب الذي-آستعؿار 

 يرقصقن يف الؿساجد: ما كاكقا يخافقن مـفؿ: إكؿا الخقف مـ التقحقد وأهؾف.

ر أحًدا: ٓ   ولذلؽ: الـاصح ٕمتف يسعك لدطقهتؿ إلك التقحقد، ٓ ٕن ُيحؼِّ

 واهلل: لؽـ مـ أجؾ أن يحؼؼ حؼ اهلل.

 فنّن إمة قريبة مـ الخقر. :الدطقة إن أخؾصـا يف دطقتـا واجتفدكا يف

رون الشرك  اع الطرق: الذيـ يؼػقن طؾك الؿـابر ويؼرِّ الـاس مشؽؾتفؿ يف قطَّ

رون البدع، ٓ كثَّ   رهؿ اهلل. والـاس مساكقـ!ويؼرِّ
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ذكرُت لؽؿ يا إخقة أكـل مرة ركبت مع سائؼ سقارة أتجقل يف مديـة مـ 

كان الشققخ الؽبار يؼقلقن لـا أشقاء ما  !الؿدن، ومعل مرتجؿ، قال: يا شقخ

يصدقفا طؼؾل، لؽـ ماذا أفعؾ أكا مسؾؿ وهذا اإلسالم! هذا الذي بؾغف، يؼقل: 

يعؾؿـا  حتك جاء فالن مـ ِخرِجل الجامعة كان زمقاًل لل يف الدراسة: فبدأ

يؼقل: أول  يؼقل: فارتاح قؾبل.صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  ويؼقل: قال اهلل قال رسقلف

ؾّؿا جاء هذا الداطقة الذي ذي يف قؾبل لؽـ هذا اإلسالم! فؾل ما يصدق الطؼ

يدطق بالؽتاب والسـة وطرفت التقحقد ارتحُت، وكػرُت بؿا يؼقلف أولئؽ 

 الشققخ مؿا يخالػ الؽتاب والسـة.

ًٓ حالقا بقـ  إمة قريبة مـ الخقر، لؽـ لألسػ يا إخقة أّن قطاع الطرق أو

دي  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ـ بالتُّفؿ، ومعروف مـ زمـ الـبل الـاس وبقـ الؿقحِّ

صؾك -فؿ: كاكقا يؼقلقن طـ الـبل أّن أهؾ الباصؾ يحقلقن بقـ الـاس والحؼ بالتُّ 

وهؿ يعؾؿقن أهنؿ  ، كاهـ، يلخذ طـ القفقد والـصارى!ساحر -اهلل طؾقف وسؾؿ

 طؾقف وسؾؿ.يؽذبقن يف هذا: لؽـ حتك يحقلقن بقـ الؼبائؾ والرسقل صؾك اهلل 

وهابقة! حتك أّن  :وهؽذا الققم: ُيطؾِؼقن الداطقات أمام التقحقد وإلؼاب

لّؿا ُذكَرت لف آية قال: هذه آية وهابقة! ٕكف ما يستطقع أن  -والعقاذ باهلل–أحدهؿ 

 وهابقة: لقصرف الـاس. بؽقهنايرّد دٓلة أية فَقَصَػ أية 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖ97 
 

إسالم سعقدي! يثقرون الـعرات يف والققم اخرتطقا شقًئا جديًدا: قالقا: 

ويليت جاهؾ  !لخذ باإلسالم السعقدي؟الؼؾقب: يؼقلقن: أكت مصري كقػ ت

 سعقدي! -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يؼابؾفؿ يؼقل: إّن الـبل 

اإلسالم هق اإلسالم، اإلسالم قال اهلل قال رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، 

ا قبِؾـاه ووضعـاه طؾك رؤوسـا، اإلسالم هق ما ففؿف الصحابة، ما جاءكا مـ هذ

هؽذا يا إخقة، لؽـ يريدون الحقؾقلة، لّؿا رأوا التقحقد اكتشر والـساء يتـؼبـ 

ويغطقـ وجقهفـ ويتسرتن وٓ يحببـ مخالطة الرجال الؿحرمة ووو كقػ 

يػعؾقن؟ ما يستطقعقن أن يلتقا بحجج: فؼالقا: إسالم سعقدي! مِـ أجؾ أن 

 ؿباَركة وبقـ التقحقد.يحقلقا بقـ هذه إمة ال

كحـ الؿسؾؿقن، هذه الدول  -ما يصؾح آختصاص هـا-كحـ الؿسؾؿقن 

جـا طـ هذه الدائرة خرِ يُ  ٓالتل ُوِجدت الققم لفا أحؽامفا ومؼامفا: لؽـ هذا 

د يف أفريؼقا، وُأبِغض َمـ يشرك  العظقؿة، أكا أخقك وأكت أخل، أكا أحب الؿقحِّ

أكا أحب الؿتؿسؽ بالسـة يف أوروبا يف أمريؽا، كحـ باهلل ولق كان بجقار بقتل، 

قـا إٓ لّؿا َتَرْكـَا مصادركا وأمة واحدة، ديــا واحد، مصادركا واحدة،  ما َتػرَّ

 إصقؾة: وقعـا يف البدع.
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الربهان فإمة ٓبد أن كعقدها إلك التقحقد: بالرفؼ والؾقـ والؽالم الطقب و

ما َسؾَِؿ صحابة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف  الصادق، وأن كصرب، ٓ بد أن كمذى،

 وسؾؿ.

: إّن هذا التقحقد ٓ يؿؽـ أن يؼقم إٓ -وأكا طؾك يؼقـ مؿا أققل–وأكا أققل 

، صابًرا باإلخالص مـ الدطاة، ٓبد أن يؽقن الداطقة إلك التقحقد مخؾًصا هلل

رفقًؼا هبؿ، إذا تؽؾؿ تؽؾؿ بالربهان، كّقع أسؾقبف  طؾك إذى، رحقًؿا بالـاس،

ى أسؾقبف: لعؾ اهلل أن يفدي َمـ يسؿعف.  وققَّ

أكا زرُت الدول اإلسالمقة قبؾ ما يؼرب  : واهلل!وأكا قؾُت لؽؿ وأققل يا إخقة

وأن أزورها: وهلل الحؿد والؿـة  ،ثؿان وطشريـ سـة زرُت كثقًرا مـ الدول

ترى رجاًل يعػل  دطقة التقحقد مـتشرة، يعـل يف بعض البؾدان ما كـُت  وجدُت 

بؾ يسخرون مؿـ يعػل الؾحقة، حتك كبار السـ يسخرون مؿـ يعػل  لحقتف

خقؿة! ثؿ : ويسخرون يؼقلقن: الؾحقة! ما ترى امرأة تؾبس طباءة أو تتـؼب

ؽ اكتش ،وبتقفقؼ اهلل ،مـ قبؾ ومـ بعد -طز وجؾ-بػضؾ اهلل  ،بالعؾؿ ر َتؿسُّ

الـاس بؿا جاء يف كتاب اهلل وبؿا جاء يف سـة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، 

 ترى كقر السـة يف البؾدان. اكتشر التقحقد، اكتشرت السـة، بدأَت 
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ـّ أطداء هذا التديُّـ لّؿا رأوا هذا التديـ وتـبفقا تـاَدوا لؾقققف يف وجفف،   لؽ

غؾقكـا طـ دطقتـا بلمقر يـبغل أن كرتفع طـفا: وأحدثقا أشقاء كثقرة: مـفا: أهنؿ يش

ـا، كؿا تؼدم معـا.مـفا: أهنؿ يػرِّ   ققن صػَّ

جفؾقا فؿا بالؽ قد ولئؽ أّن إمر طظقؿ، فنذا طؾؿـا أّن أالشاهد يا إخقة: 

بَؿـ بعدهؿ؟! وٓ يـبغل أن كستسؾؿ لؾدطقة الباصؾة: أّن إمة لقست بحاجة إلك 

 الدطقة إلك التقحقد.

أّن لفؿ مـ الحسـات والقطد بالؿغػرة ما لقس السادسة: رحؿف اهلل: ]قال 

 لغقرهؿ[

سقاء َمـ أسؾؿ قبؾ الػتح أو أسؾؿ بعد  -رضقان اهلل طؾقفؿ-كعؿ: الصحابة 

 الػتح لفؿ مـ الػضؾ والثقاب والحسـات ما لقس لغقرهؿ.

لؿ يعذرهؿ: بؾ رّد  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال رحؿف اهلل: ]السابعة: أّن الـبل 

فغؾَّظ إمر  «اهلل أكبر! إكفا الســ، لتتبعـ ســ مـ كان قبؾؽؿ»طؾقفؿ بؼقلف: 

 بفذه الثالث [

ٓ يف  ،لؿ يعذرهؿ يف رّد كالمفؿ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كعؿ: أّن الـبل 

رّد طؾقفؿ وأغؾظ طؾقفؿ مع أهنؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الحؽؿ طؾقفؿ، فالـبل 

 بؽػر.حدثاء طفد 
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ومعـك هذا يا إخقة: أّن الباصؾ إذا ُوِجد ُيَرّد ولق كان صاحبف معذوًرا، ُيرّد 

جاهاًل، ٕكف لق لؿ ُيـَؽر معذوًرا لؽقكف وُيـَؽر، والؿـؽر ُيـَؽر ولق كان صاحبف 

 ٓكتشر، فُقـَؽر وُيَرد.

بتفؿ أكف أخبر أّن صِؾ -وهق الؿؼصقد-قال رحؿف اهلل: ]الثامـة: أّن إمر الؽبقر 

 كطِؾَبة بـل إسرائقؾ [

 كعؿ: وهذا واضح.

 ]التاسعة: أّن كػل هذا ِمـ معـك ٓ إلف إٓ اهلل[

كعؿ: التربك بالحجر والشجر والتؿاس الربكة مِـ أيِّ مخؾقق باطتؼاد أكف هق 

الذي يعطل الربكة أو باطتؼاد أكف سبٌب مع أّن اهلل لؿ يجعؾف سبًبا: يـايف ٓ إلف إٓ 

 اهلل.

 كف يباِرك بذاتف: ففذا يـافقفا مـ أصؾفا.باطتؼاد أّن فقف الربكة بذاتف وأ فنن كان 

ّٓ فنّن الربكة مـ اهلل: ففذا يـايف كؿالفا   وإن كان باطتؼاده أكف سبب وإ

 القاجب.

طؾك الُػتقا: وهق ٓ يحؾػ إٓ طؾك  َػ ؾَ قال رحؿف اهلل: ]العاشرة: أكف َح 

 مصؾحة[
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 ،«والذي كػسل بقده»قال:  هـا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كؿا قؾـا لؽؿ: الـبل 

فقدلـا هذا طؾك أّن  يؼسؿ طؾك إمقر الؿفؿة. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والـبل 

مفؿة، وكقػ ٓ تؽقن مسللة مفؿة وهل متعؾؼة بالتقحقد مسالة الؿسالة هذه 

 وكػل الشرك؟!

ٕكفؿ لؿ يرتدوا قال رحؿف اهلل: ]الحادية طشرة: أّن الشرك فقف أكبر وأصغر: 

 بفذا[

كعؿ: أّن الشرك فقف: أكرب وأصغر، وهذا مِـ الشرك إصغر، ّٕن الشقخ 

ذلؽ طؾك أن يؽقن  :وهق :جعؾ صؾبفؿ طؾك القجف الثاينأكف  -واهلل أطؾؿ–يظفر

 الشرك إصغر.باب فقؽقن مـ  :جفة السببقة

لؿ  -وسؾؿصؾك اهلل طؾقف -واستدل طؾك أكف مـ الشرك إصغر: أّن الـبل  

رهؿ، ولؿ يلمرهؿ بالدخقل يف اإلسالم مرة أخرى.  يؽػِّ

: ٕهنؿ جفَّ وذلؽ: ل فنهنؿ لؿ يؽػروا: ولؽـ حتك طؾك القجف إوّ   ًٓ ال. أو

 وثاكًقا: ٕهنؿ لؿ يػعؾقا.

]الثاكقة طشرة: ققلفؿ: )وكحـ حدثاء طفد بؽػر( فقف: أّن غقرهؿ ٓ يجفؾ 

 ذلؽ[
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غقرهؿ مِـ َمـ؟ مِـ الصحابة، لقس مِـ  )أّن غقرهؿ ٓ يجفؾ ذلؽ( يعـل

ة، أّن غقرهؿ مـ الصحابة الذيـ أسؾؿقا قبؾ يعرفقن هذا ولؿ يطؾبقا هذا: إمّ 

 الذيـ أسؾؿقا قريًبا.بالؽػر وإكؿا الطؾب مِـ حدثاء العفد 

 ]الثالثة طشرة: ذكر التؽبقر طـد التعجب: خالًفا لَؿـ كرهف[

 كعؿ: وقد قؾـا هذا.

 سد الذرائع[ ]الرابعة طشرة:

صؾك -كعؿ: سد الذرائع الؿقِصؾة إلك الشر: مِـ إصقل العظقؿة، فنّن الـبل 

فَسدُّ الذرائع  ؿك التقحقد.كان يسد ذرائع الشرك، ويحؿل حِ  -اهلل طؾقف وسؾؿ

التل تؼقد الـاس إلك الشرك مِـ أطظؿ إصقل الشرطقة، وهذا لف صقٌر كثقرٌة يف 

 ديــا.

 ل طـ التشبف بلهؾ الجاهؾقة[]الخامسة طشرة: الـف

لرتكبـ »ثؿ قال:  ،«إهنا الســ»قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ّٕن الـبل كعؿ: 

 وهذا طؾك سبقؾ اإلكؽار. :«ــ مـ كان قبؾؽؿُس 

 ]السادسة طشرة: الغضب طـد التعؾقؿ[قال رحؿف اهلل: 
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، «أكرب!اهلل »: غضب: ٕكف قال -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ّٕن الظاهر أّن الـبل 

-، والـبل «قؾتؿ كؿا قالت بـق إسرائقؾ»، «قؾتؿ والذي كػسل بقده سبحان اهلل!»

 كف يغضب إذا اكُتِفؽت حرمات اهلل.غقر أ :كان حؾقًؿا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

بعض الؿسؾؿقـ الققم، بعض الؿسؾؿقـ الققم مِـ أحؾؿ الـاس إذا لخالفا 

أبرد مـ  -ما شاء اهلل تبارك اهلل-وهق اكتفؽت محارم اهلل، يؼع الشرك أمام طقـقف 

الثؾج! ُيعصك اهلل أمامف وهق أبرد مـ الثؾج! لؽـ لق ُخِدشت سقارتف ٕصبح 

صؾك اهلل طؾقف -: فنّن الـبل ف سـة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿكإسد! وهذا خال

 ٓ يغضب إٓ إذا اكتفؽت محارم اهلل. -وسؾؿ

 [«ــإكفا الُس »طدة الؽؾقة يف ققلف: قال رحؿف اهلل: ]السابعة طشرة: الؼا

 ة َمـ سقسقر طؾقفا.وأّن مِـ إمّ  ،أّن لؾجاهؾقة ســًا :كعؿ: وهل

 قال رحؿف اهلل: ]الثامـة طشرة: أّن هذا ِمـ أطالم الـبقة: لؽقكف وقع كؿا أخبر[

وقع، وإمة أن تتػــ يف اتِّباع صرق  «ــ َمـ كان قبؾؽؿلرتكبـ َس »

أّما ما يـػع إمة وكان أصؾف طـد كقـ، والؿؼصقد: فقؿا يخالػ الديـ. الؿشر

فاتخاذه قّقة، أن كلخذ سالًحا، أن كركب السقارات: هذا لقس  :الؿشركقـ

مذمقًما، وإكؿا الؿذمقم هق أن كّتبع وكتشبَّف بالؽػار فقؿا يخالػ ديــا، أو مؿا هق 

 قها.مـ خقاّص الؽػار يػعؾقكف لؽػرهؿ مِـ ألبسة وكح
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قال رحؿف اهلل: ]التاسعة طشرة: أّن كؾ ما ذم اهلل بف القفقد والـصارى يف الؼرآن 

 أكف لـا[

 لـا، فـحـ مـفقُّقن طـف بذم اهلل لف: وإن كان حؽاية طـ 
ٌ

كعؿ: يعـل أكف هنل

 القفقد أو طـ الـصارى.

ر طـدهؿ أّن العبادات مبـاها طؾك إمر، فصار فقف الت ـبقف ]العشرون: أكف متؼرِّ

طؾك مسائؾ الؼبر، أّما َمـ ربؽ؟ فقاضح، وأّما َمـ كبقؽ؟ فِؿـ إخباره بلكباء 

 إلخ[ ﴾اجعؾ لـا إلًفا﴿ققلفؿ: فؿـ الغقب، وأّما ما ديـؽ؟ 

 الحؼقؼة أهنؿا فائدتان:

: أّن الؿستؼر طـد الصحابة: أّن العبادات مبـاها طؾك التقققػ، إولك ؿسللةال

الدلقؾ: أهنؿ قالقا: )اجعؾ لـا ذات  إمر، لقس بالفقى وٓ باإلرادة: طؾك

أكقاط(، ما جعؾقا ذات أكقاط، وإكؿا صؾبقا مـ الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، 

 وهذا يػقدكا فقائد:

أهنؿ يعتؼدون أهنا طبادة، فنهنا لق كاكت طادة ما احتاجقا إلك سمال  .2

 رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

عتؼدون أّن العبادة ٓبد أن تؽقن مـ صريؼ رسقل اهلل صؾك اهلل أهنؿ ي .1

 طؾقف وسؾؿ.
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مسائؾ الؼرب، ما هل مسائؾ الؼرب؟ أكف صار فقف التـبقف طؾك  والؿسللة الثاكقة:

 الثالثة: مـ ربؽ؟ ما ديـؽ؟ مـ كبقؽ؟ فػقف التـبقف طؾك مسائؾ الؼرب.

طـفا،  قربهسلل يف اإلكسان سقُ أّن ولقس الؿؼصقد أهنا تدل طؾك هذه إسئؾة 

ًدا، طؾك أجقبة هذه إسئؾة: فقعرف ربف ماإلكسان تدل أهنا  الؿؼصقد: وإكؿا قحِّ

ويعرف أّن محؿًدا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ رسقل اهلل:  إذا طرف هذا، وهذا واضح.

التل طـ هذه إمقر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إخبار الـبل  :ومؿا يدلف طؾك ذلؽ

وأّما ديـؽ؟ فنكف إذا طرف هذه الـصقص طرف  ؿستؼبؾ: وقد وقعت.ستؼع يف ال

 ديـف وهق أّن الديـ اإلسالم.

ـة ـة أهؾ الؽتاب مذمقمة كُس قال رحؿف اهلل: ]الحادية والعشرون: أّن ُس 

 الؿشركقـ[

أّن سـتفؿ وطاداهتؿ التل يختصقن هبا َيحُرم طؾقـا أن كػعؾفا وأن كتشبف هبؿ 

فقفا. الذيـ يلتقن بطاققة مثؾ صاققة القفقد طؾك بعض الرأس: هذه حرام. لباس 

إلك  كاكقا يذهبقنوٓ زال بعض الـصارى يػعؾقكف إذا -الزّكار الخاص بالـصارى 

يحرم  :وطاداهتؿ التل يختصقن هباســفؿ أّن هذا حرام. والؿؼصقد:  -الؽـقسة

 طؾقـا أن كتشبف هبؿ فقفا.



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٗٓٙ 
 

الذي اطتاده قؾبف: ٓ  ]الثاكقة والعشرون: أّن الؿـتِؼؾ ِمـ الباصؾقال رحؿف اهلل: 

 كحـ حدثاء طفد بؽػر[وبؼقة مـ تؾؽ العادة: لؼقلفؿ:  يف قؾبفؽقن يمَمـ أن ي

باصؾ واكتؼؾ مـف وكان كعؿ: ما أطظؿ هذه الؿسللة! أّن اإلكسان إذا كان طؾك 

: آكتؽاس. ًٓ ا: ٓ يمَمـ طؾقف أو  قريًبا مـف زمـًا أو حسًّ

ر معـا مراًرا أّن شرب الدخان -مثاًل: لق أّن رجاًل يشرب الدخان   وتؼرَّ

يصرب، يصرب: يرجع لؽـ بؼل مع الؿدخقـ، يقمقـ، ثالثة، ، ثؿ َكَزَع وتاب -حرام

 إلك شرب الدخان.

يبتؾقف اهلل بالزكك بامرأة، ثؿ يتقب ويؽقن صادًقا  -باهللوالعقاذ –بعض الـاس 

ه: يؼقل: هذه الؿرأة مسؽقـة استؿر تؽؾؿ معفا حتك  ـّ الشقطان يغرُّ يف تقبتف، لؽ

تعظفا وتـصحفا حتك ترتك الزكك مثؾؽ، وأكت كـت صديؼفا تحِسـ إلقفا! فػل 

عقده الشقطان يإول يؽقن فقف حرارة التقبة وكذا: وٓ يزال يتؽؾؿ معفا حتك 

 أو يف الؿؽان كذلؽ. إلك الدائرة إولك.

ولذلؽ همٓء مع كقهنؿ أسؾؿقا ومِـ الصحابة دخؾ طؾقفؿ هذا إمر: 

 لؼرب طفدهؿ بالؽػر. ولذلؽ يا إخقة: الؿممـ يـبغل طؾقف أن يبتعد طـ الشر.
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ولذلؽ يسللـل بعض اإلخقة طـ مثؾ ما ذكرُت لؽؿ: إكسان كان طؾك طالقة 

ثؿ تاب، أققل لف: غقِّر رقؿ هاتػؽ، غقِّر الرقؿ بالؽؾقة واتَّخذ رقؿا جديًدا،  بامرأة

 وإياك أن تتقاصؾ معفا، ّٕن هذا البعد فقف السالمة.

وهؽذا: إذا كـَت مع ققم فقفؿ غقبة، وأكت تبت إلك اهلل مـ الغقبة: ابتعد طـ 

 همٓء الؼقم، ٓ تجالسفؿ: حتك ٓ ترجع إلك تؾؽ الدائرة. 

كتؽؾؿ يف باب طظقؿ يتعؾؼ بالذبح لغقر  -إن شاء اهلل-ـا كؼػ هـا. وغًدا لعؾ

اهلل، وكبّقـ أكقاع الذبح وأحؽام كؾ كقع إن شاء اهلل. وكجقب طـ بعض أسئؾة 

  إخقاكـا. واهلل أطؾؿ.
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 هللا لغٌر الذبح فً جاء ما: الدرس الخامس عشر: باب

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

قـَّفا بالتقحقد. وٓ زلـا كتؽؾؿ طـ أمقر طظقؿة درسـا هق يف شرح كتاب 

 ا لألمة.الشقخ كصحً 

فقتػضؾ الشقخ  كتؽؾؿ طـ مسللة الذبح. -إن شاء اهلل طز وجؾ  –والققم 

 يؼرأ لـا . -وفؼف اهلل-ياسقـ 

 [.ما جاء يف الذبح لغقر اهلل :باب] –رحؿة اهلل طؾقف  –يؼقل الؿصـػ 

ا كان الذبح لغقر اهلل يؼع  !كعؿ ، أيفا آخقة مؿـ يـتسبقن إلك  كثقًرالؿَّ

ة ُحؽَؿ هذا الػعؾطؼد الشقخ هذا الباب لقبقِّ  :اإلسالم  .ـ لألمَّ

بح طبادة  وفقف طبادتان تتعؾؼ هبؿا  -كؿا سقليت بقاكف يف الـصقص-والذَّ

 :إحؽام

ب :أما العبادة إولك -  .ففل طبادُة التؼرُّ

 فل طبادة آستعاكة .ف :وأما العبادة الثاكقة -

ب، وطبادة   ستعاكة.آالذبح فقف طبادتان: طبادة التؼرُّ

ب متعؾؼة بؼصد الذابح وكقتِف تختؾػ  :ولذلؽ أيُّفا آخقة .فعبادة التؼرُّ

أو بؼرًة أو شاًة أو دجاجًة أو ذبابًة  بعقًرافنن ذبح  .أحؽام الذبح باختالف الـقات



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٗٓ9 
 

صالح أو لسؾطان فقذبح لف،  ب لصاحب الؼرب أو لرجؾٍ كالتؼرُّ  :بًا إلك غقِر اهللتؼرُّ 

 .ٕكف َصَرَف العبادة لغقر اهلل :ففذا شرك أكرب :يؼصد أن يتؼرب إلقف

طبادة إلك  إفراد اهلل العبادة، َفَصْرُف أّي  :أنَّ التقحقد: وقد تؼدم معـا يا إخقة

الؼرب أو لرجؾ ـ جعؾ الذبَح لغقر اهلل فتؼّرب لؼرب أو لصاحب شرك، فؿَ  :غقر اهلل

 ٕكف صرف العبادة لغقر اهلل. :فؼد أشرك شركًا أكرب :صالح  أو غقر ذلؽ

أو  ،أو تعظقؿا لؾسؾطان ،ا لؾؿؾؽكلْن ذبح تعظقؿً  :وإْن ذبَح تعظقؿًا لؿخؾقق

ب تعظقؿ :ففذا شرك أكرب :أو غقر ذلؽ ،لألمقر ب ، ٕكف َتؼرُّ وهذا شرك،  تؼرَّ

 أكرب.بالذبح تعظقؿًا، وهذا شرٌك 

وإن ذبح بقـ أيدي السالصقـ وأهؾ الشلن ٓ لتعظقؿفؿ وٓ طؾك سبقؾ 

قريتف فذبح بؼرة أمام السؾطان إلك ، جاء السؾطان مثاًل  ؿهب لػرحفالتعظقؿ وإكؿا 

  :هذا حرام طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ :وهق داخؾ
ِّ

صؾك -لؼقل الـبل

 ،وأبق داوود ،ا الحديث رواه أحؿدوهذ ،«ٓ َطْؼَر يف اإلسالم»: -اهلل طؾقف وسؾؿ

العؼُر بقـ  :ؼِر يف اإلسالمومـ العَ  .ؼُر يف اإلسالمفال يجقز العَ  .وصححف إلباين

  .بقـ أيديفؿ الذبح  ،أيدي السالصقـ وأهؾ الشلن

ر يف ؼْ لحديث: ) ٓ طَ  :وإن ذبح بعد دفـ الؿقت طـد قربه هلل: ففذا حرام

يف : يعـل "شاةكاكقا يعِؼرون طـد الؼرب بؼرة أو "قال طبد الرزاق:  ،«اإلسالم
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فؼال  شاة،ذبحقا طـد قربه بؼرة أو  :كاكقا إذا قربوا الؿؼبقر ، يف الجاهؾقةالجاهؾقة

 :ؾ هذآ يجقز أن ُيػعَ  :أي «ٓ طؼر يف اإلسالم» :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

أو طـد دفـف أو بعد  سقاء قبؾ دفـف ،ح الذبقحة طـد دفـ الؿقت طـد قربهأن ُتذبَ 

لفذا  :هذا حرام ٓ يجقز هـا يف هذا الؿقصـ ،طؾك أكَّفا صدقة هلل، دفـف هلل

 يف الباب التالل. -إن شاء اهلل-الحديث ولؿا سقليت 

ب لغقر اهلل  ،وإن ذبح بؼصد إصعام الضققف أو أكؾ الؾحؿ، لؿ يؼصد أن يتؼرَّ

ب هلل أنوٓ  أو  ،وأن يلكؾ أهُؾف الؾَّحؿ ،يلكؾ الؾَّحؿ أن ،ع بطـفأراد أْن ُيشبِ  ،يتؼرَّ

ا فنن كقى بف التؼّرب إلك اهلل كان مستحبًّ  .ففذا مباح باإلجؿاع :أْن ُيطعؿ الضققف

. 

الذبقحة لتطعؿ أهؾؽ، لتلكؾ الؾحؿ، فـقيت بذلؽ وجف  يعـل أكت لق ذبحَت 

تـػؼ كػؼة إكؽ لـ » :وُتمجر طؾقف ،اكان ذلؽ مستحبًّ  :اهلل وابتغقت بذلؽ وجف اهلل

  .«امرأتؽ حتك ما تضع يف يفّ ،طؾقفا تبتغل هبا وجف اهلل إٓ ُأجرَت 

يلكؾ أو ُيطعؿ ضققفف طؾك سبقؾ العادة ٓ طؾك  أنإذا ذبح اإلكسان بـقة  :إذن

ب إلك اهلل أصبح  .هذا مباح :سبقؾ التؼرب  .مستحبًّافنن كقى بف التؼرُّ

ًٓ طـ أمر يؼع م ـ بعض الؿسؾؿقـ طؾك ما صّقب، سقسلل أحد اإلخقة سما

ِل دخقلفبقَّ   ؟ـاه: ماحؽؿ َذْبِح الذبقحة طؾك طتبة البقت طـد اكتؿال البـاء أو طـد أوَّ
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أو بؼرة يذبحفا طؾك طتبة البقت، أو إذا  بشاةا وأكؿؾف يليت بعض الـاس إذا بـك بقتً 

ماحؽؿ هذه : أراد أن يدخؾ البقت لؾسؽـك يليت بذبقحة يذبحفا طؾك طتبة البقت

 الذبقحة؟

ـّ هذه الذبقحة إن كاكت لطرد  - المة مـ إذى الج فنن  .ففذا ِشرك :أو السَّ

ِـّ حتك ٓ يمذوه ب إلك الج بعض الـاس يؼقلقن البققت - قصد هبا التؼرُّ

الػارغة مؾقئة بالجـ ، وإذا دخؾت البقت يمذيؽ همٓء الجـ ٕكؽ تدخؾ 

ذبقحة ترضقفؿ حتك طؾقفؿ، فاذبح ذبقحة ترضقفؿ، اذبح طؾك طتبة البقت 

ب هبذه الذبقحة إلك  :والعقاذ باهلل ،هذا شرك أكرب -ٓ تمذى ٕكَّف تؼرَّ

 الجـ.

المة مـ البالء، هق يذبحفا هلل لؽـَّف يجعؾفا سببً  - ا وإْن جعؾفا سببًا لؾسَّ

 .ففذا ِشرك أصغر :سؾؿ مـ البالءلقَ 

ويؼِصْد شؽر اهلل ذَبح الذبقحة طؾك العتبة ، وإن كان قْصُده هبذا شؽر اهلل  -

لؿاذا حرام ؟ ٕكف ذريعة إلك الحرام، ذريعة . ففذا حرام :أكف أتؿ طؾقف البـاء

 إلك الشرك ويجب سّد الذرائع.

فال بلس،  :ووزطفا طؾك الػؼراء ،مؽان شؽرًا هلل أما لق ذبح الذبقحة يف أّي  

ذبح ذبقحة لؿ يجعؾفا طؾك طتبة الباب وإكؿا ذبحفا ووزطفا طؾك جقراكف يتصدق 

 بلس.فقف  هذا ما :طؾقفؿ ومـفا أكُّف يتعرف طؾقفؿ
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ب إلقفؿ  ففذا  :لؽـ إذا ذبحفا طؾك طتبة الباب بؼصد إرضاء الجـ والتؼرُّ

 .شرك أكرب

ٕكَّف جعؾ  :ذا شرك أصغرفف :وإْن جعؾ الذبح هلل هـا سببًا لؾسالمة مـ إذى 

 قدرًا.سببًا لؿ يجعؾف اهلل سببًا  شرطًا وٓ 

ـ ٕنَّ مـ الـاس مَ  .ٕهنا ذريعة :ففذا حرام :وإْن ذبحفا طؾك العتبة شؽرًا هلل 

فقؽقن هذا داخالً يف الباب التالل الذي  ،رضل الجـيذبح هـا طؾك العتبة لقُ 

 وجؾ.سـتؽؾؿ طـف إن شاء اهلل طزَّ 

 طبادة التؼرب.هذه  

ا طبادة آستعاكة الؿتعؾؼة بالذبح  بآسؿ الذي  بالتَّسؿقة،ففل متعؾِّؼة  :وأمَّ

 ،بسؿ اهلل :هذه طبادة آستعاكة، لؿاذا؟ ٕكؽ طـدما تؼقل :ر طؾك الذبقحةُيذكَ 

 ففذه طبادة آستعاكة. ،الباء هذه لالستعاكة

، اسؿ غقر اهلل وٓاسؿ اهلل ٓ  لؿ يذكر فنن ذبح الذبقحة ولؿ يذكر طؾقفا اسؿًا: 

أو جاهالً أو طالؿًا سقاء كان  ،ذبح الذبقحة بدون أن يذكر اسؿًا ما ذكر اسًؿا،

 .ٓ يجقز أكؾفا ،ففذه الذبقحة حرام طؾك الراجح: كاسقًا

ا َلْؿ ُيْذَكِر اْسُؿ ﴿: ؽـ هذه الذبقحة حراملكعؿ لقس هـا شرك    َوٓ َتْلُكُؾقا مِؿَّ

 
ِ
ر اسؿ اهلل طؾقفا، ففذه لؿ ذكَ فـفاكا طـ إكؾ مـ الذبقحة التل لؿ يُ  ﴾َطَؾْقفِ اهلل
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ر طؾقفا اسؿ اهلل ذكَ لؽـ لؿ يُ  -ر طؾقفا اسؿ غقرهذكَ لؿ يُ  وإن- يذكر طؾقفا اسؿ اهلل

 .أكف ٓ يجقز إكؾ مـفا :فالراجح مـ أققال فؼفائـا: سبحاكف وتعالك

أو بسؿ  ،بسؿ الؿسقح :: فؼالقر اهللغ وإْن ذبح الذبقحة وذكر طؾقفا اسؿَ  

ففذا  :أو بسؿ إوتاد ،أو بسؿ إقطاب ،أو بسؿ سقدي فالن ،أو بسؿ أبل ،مريؿ

 وتعالك.ٕكَّف يستعقـ بغقر اهلل سبحاكف  :وهق شرك أكرب :شركٌ 

 التقحقد.ففذا  :وإن َذَبح الذبقحة باسؿ اهلل متؼربًا بفا إلك اهلل 

تذبح شاة فذبحتفا  أن كذرَت  :مثؾ الـذر :قد يؽقن هذا الذبح واجبًاو -

  التقحقد.ففذا  :باسؿ اهلل متؼربًا هبا إلك اهلل

ومثؾ ما  .مثؾ ذبح إضحقة طؾك الراجح :وقد يؽقن هذا الذبح مستحبًَّا -

 طعؿبًا إلك اهلل أو ذبحت لتِرم الضققف تؼرّ لُتؽ إذا ذبحَت  :تؼدم معـا

 تقحقد.هذا  :بسؿ اهلل واهلل أكرب :وقؾت ،أهؾؽ تؼربًا إلك اهلل

ولؿ تؼصد التؼرب  :فذبحت بسؿ اهلل :بسؿ اهلل :إذا قؾت :وقد يؽقن مباحًا -

ففذا  :أردت أن تلكؾ الؾحؿ :شقئًا دكققيًا أردَت : إلك اهلل وٓ إلك غقر اهلل

 القجقه.وٓ يـايف التقحقد بقجف مـ  ،مباح

ا   ب هبا إلك سقاء قصد هبا  :ذكر اسؿ غقر اهلل َمـأمَّ بًا إلك اهلل أو تؼرَّ اهلل تؼرُّ

 ففذا شرك أكرب. :الؿخؾقق
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 ،باسؿ اهلل واسؿ سقدكا فالن :أو قال ،باسؿ سقدكا فالن :لؽـ إذا ذبحفا فؼال 

شرك التؼرب وشرك  شركقـ:فؼد جؿع  :وذبحفا متؼربًا لصاحب الؼرب

 آستعاكة.

ب إلك  ،أو باسؿ اهلل وسقدكا فالن ،باسؿ سقدي فالن :وإن قال  وكقى هبا التؼرُّ

 آستعاكة.فؼد أْشرك ِشرك  :اهلل

وهذا  .شؽآت فقؿا يتعؾؼ بالذبحاإلوإذا طرفتؿ هذا التػصقؾ تـحؾ طـدكؿ 

 ٌر ٕقسام الذبح مـ جفة هاتقـ العبادتقـ.تػصقٌؾ حاِص 

ُقْؾ إِنَّ َصالتِل َوُكُسؽِل َوَمْحَقاَي َوَمَؿاتِل ﴿وققل اهلل تعالك: ] :قال رحؿف اهلل

ـَ ٓ َشرِيَؽ َلُف  ِف َربِّ اْلَعاَلِؿق  .[أية ﴾لِؾَّ

-ـبل ؾوإمر ل ،﴾ُقْؾ ﴿ :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يؼقل لـبقف  -طزَّ وجؾ-اهلل 

طـدما قال  إذن: .لؿ يدل دلقؾ طؾك الخصقصقة أمر لـا ما -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 قؾ. :قال لؽ أكت فؽلّن اهلل ﴾قؾ﴿ :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لـبقف  -وجؾطزَّ -

 :: صاليت قال بعض أهؾ العؾؿ﴾قؾ إنَّ صاليت﴿لتقكقد. : وإنَّ هـا ﴾ُقْؾ إنَّ ﴿

 الؾقؾ.يعـل صالة  :وقال بعض أهؾ العؾؿ الؿػروضة.يعـل الصؾقات الخؿس 

الصالة  :كؾ صالة .العؿقم :والراجح العقد.يعـل صالة  :أهؾ العؾؿبعض وقال 

كؾ  ،صالة الؾقؾ ،صالة العقديـ ،صالة الجـازة ،الســ الرواتب ،الؿػروضة
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يعـل  ﴾كسؽل﴿ :قال أكثر أهؾ العؾؿ :﴾قؾ إن صاليت وكسؽل﴿ .صالة

وقال بعض أهؾ العؾؿ: يعـل  حجل.وقال بعض أهؾ العؾؿ: يعـل  ذبقحتل.

 :ذبقحتل :يعـل :وإضفر إول طباديت.وقال بعض أهؾ العؾؿ: يعـل  ديـل.

 ففذا يدل طؾك أنَّ الـسؽ كقع خاص ولقس الديـ كؾف. .لتؼدم الصالة

 يعـل ما أطؿؾف يف حقايت. ﴾محقاي﴿ :: قال بعض أهؾ العؾؿ﴾ومحقاي﴿

القصقة تؽقن بعد  فننّ  ،ل بفوِص معـاه ما أُ  :قال بعض أهؾ العؾؿ ﴾ومؿايت﴿

ـػع مـ ولد صالح، أو صدقة جارية، أو طؾؿ أو ما أتركف بعد مؿايت مؿا ي ،الؿقت

فلكا  :هـا: ما أمقت طؾقف ﴾مؿايت﴿بؾ معـك  :وقال بعض أهؾ العؾؿ بف.يـتػع 

 .مقحًداوأمقت ا أحقا مقحدً 

 أي أنّ  ﴾هلل﴿ وآخالص.الالم هـا يا أخقة تدل طؾك آستحؼاق  ﴾هلل﴿ 

فالالم هـا تدل طؾك  هلل.أي أكِّل أفعؾ مخؾصًا  ﴾هلل﴿الؿستحؼ لفا هق اهلل، و

 آستحؼاق وتدل طؾك آخالص.

 ﴾ومحقاي﴿ .هذه طبادة ﴾وكسؽلقؾ إن صاليت ﴿: وبعض أهؾ العؾؿ قال 

 قؾ إنّ  :ومعـك ذلؽ .أي : مقيت هلل ﴾ومؿايت﴿ .حقايت ،لقس فعؾل ،أي حقايت

فتصبح الالم هـا بالـسبة لؾصالة والـسؽ  :صاليت وكسؽل لؾذي أحقاين ويؿقتـل

حقايت مـ اهلل،  أنّ  :خالص،  وبالـسبة لؾحقاة والؿقت لؾِؿْؾؽواإلاق لالستحؼ
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 :صاليت وكسؽل هلل ،اهلل سبحاكف وتعالك،  فتؽقن الثاكقة طؾًة لألولك بقدومقيت 

 هق الذي يحققـل وهق الذي يؿقتـل. -طزَّ وجؾ-فاهلل  ،ومقيت هلل ،ٕن حقايت هلل

 ل أقرب مـ هذا الؿعـك.وإوّ 

ف يف أكوٓحظقا  ﴾وكسؽل ومحقاي ومؿايت هلل رب العالؿقـ قؾ إن صاليت﴿ 

ر آستحؼاق وسبب ذكَ ٕكف يُ  لؿاذا؟ :ر الربقبقةذكَ التقحقد تُ  رَ الغالب إذا ُذكِ 

لؿاذا يستحؼ اهلل مـؽ  :قال قائاًل ( كلّن . )هللطظقؿ مـ أسباب آستحؼاق

ف فؿـ الظؾؿ أن رباين بـعؿ ،ٕكف ربل وربُّ العالؿقـ :العبادة؟  كان الجقاب

وهذا تقحقد  ﴾هلل رب العالؿقـ﴿ .العالؿقـ كذلؽ ورّب  أجعؾ طباديت لغقره.

 .خالص

ـ يف التقحقد، لؽـ قؾـا لؽؿ يا بالشريؽ مع أكف تضؿَّ  فجاءكا ﴾ٓ شريؽ لف﴿

وكػل  ،إفراد اهلل بالعبادة :وجؾ ثبات العبقدية هلل طزإمـ  :أخقة التقحقد ٓبد فقف

 .الشرك

ـ الؿعـك ويتضؿَّ  ت.بذلؽ ُأمرْ : مـ طـدي افؾقس اخرتاطً  ﴾وبذلؽ أمرُت ﴿

ٓ إلف إٓ اهلل : ن أ أيفا الؿسؾؿ يامـ شفدَت  أكَت  ،وبذلؽ ُأمرت: الخطاب لؽ

إن ﴿: أن تؼقل وتػعؾ مرَت رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: بذلؽ أُ  محؿًدا وأنّ 
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كا أول شريؽ لف وأ صاليت وكسؽل ومحقاي ومؿايت هلل رب العالؿقـ ٓ

 .﴾الؿسؾؿقـ

وأكا ﴿ما معـك : هـا وقػ العؾؿاء طـد هذه الجؿؾة ﴾ل الؿسؾؿقـوأكا أوّ ﴿

 :إن كان الؿؼصقد إولقَّة يف الزمان :؟ قال بعض أهؾ العؾؿ﴾أول الؿسؾؿقـ

-وأكا أول الؿسؾؿقـ مـ أمتل، وإٓ مـ حقث الزمان سبؼف إكبقاء  :فالؿعـك

 تل.مـ أم :﴾وأكا أول الؿسؾؿقـ﴿فقؽقن  ،ـ أسؾؿ معفؿومَ  -طؾقفؿ السالم

ل الؿسؾؿقـ الذيـ وأكا أوّ  :ُيؼال أن -فقؿا يظفر لل واهلل أطؾؿ-ويصح 

قن يُ  قت بالؿسؾؿقـ هل أمة محؿد صؾك اهلل طؾقف ؿِّ وإمة التل ُس بالؿسؾؿقـ. سؿَّ

َـّ التسؿقة ٕمة محؿد صؾك اهلل طؾقف  :إمؿ السابؼة تقَصػ باإلسالم ،وسؾؿ لؽ

اهلل هق  :ققؾ ﴾هق﴿ ،﴾هق الذي سؿاكؿ الؿسؾؿقـ مـ قبؾ ويف هذا﴿ :ؿوسؾ

 وققؾ  وسؾؿ.د صؾك اهلل طؾقف ؿتباع محأالذي سؿاكؿ الؿسؾؿقـ، يعـل أكتؿ يا 

فإمة التل  هق الذي سؿاكؿ الؿسؾؿقـ. -طؾقف السالم-يعـل إبراهقؿ  :﴾هق﴿

وإن كاكقا الؿتؼدمقـ  ،سؿك هبذا آسؿ هل أمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿتُ 

ل  :يعـل :والؿعـك واحد مسؾؿقن.مسؾؿقـ وصػًا ويقصػقن بلهنؿ  أوَّ

 الؿسؾؿقـ مـ هذه إمة.

أول  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فالـبل  ،وإن كاكت إولقية معـقية لقست زماكقة

هق  :أول الؿسؾؿقـ معـك .صالقاإلأشرف الؿسؾؿقـ طؾك  :بؿعـك :الؿسؾؿقـ



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٗٔ8 
 

سقد ولد آدم أجؿعقـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل . طؾقف وسؾؿالـبل صؾك اهلل 

لفؿ يف دخقل الجـة، ل الؿسؾؿقـ شرفًا، وهق أوّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ففق أوّ 

 .ػتح لف الجـة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿـ تُ ل مَ فلوّ 

م سـتف وقدّ  ،وحرص طؾك سـتف ـ لزم ركابف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،ففـقئًا لؿَ 

مف طؾك طـده ُمؼدَّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طؾك ققل كؾ أحد، جعؾ سـتة الـبل 

  .ققل الـاس أجؿعقـ

 .لقة زماكقة: فالؿؼصقد أول الؿسؾؿقـ مـ أمتفإذا كاكت إوّ  إذن:

ٕكف أشرففؿ  :صالقاإللقة معـقية: ففق أول الؿسؾؿقـ طؾك وإذا كاكت إوّ 

 .ويدخؾ الجـة صؾك اهلل طؾقف وسؾؿػتح لف الجـة ـ تُ ل مَ وهق أوّ 

بح طبادة أنَّ ٔية تدل طؾك أنّ  :والشاهد قؾ إن صاليت ﴿ :اهلل قال ٕنّ  :الذَّ

 الذبح طؾك وجف التؼرب . :والؿؼصقد :الذبح طبادة إذن ،﴾وكسؽل هلل

 [ ﴾َفَصؾِّ لَِربَِّؽ َواْكَحرْ ﴿وققلف: قال رحؿف اهلل: ]

ا ذكر اهلل كعؿتف لؿّ  ،اهلل طؾقف وسؾؿوهذه مـ أطظؿ الـعؿ طؾك الـبل صؾك 

-طزَّ وجؾ-بنططائف الؽقثر، قال اهلل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–طؾك الـبل  العظؿك

 :قال بعض أهؾ العؾؿ. أمر بالصالة:﴾لربؽ صؾِّ ﴿، ﴾َفَصؾِّ لَِربَِّؽ َواْكَحرْ ﴿ :

بؾ كؾ صالة،   :وقال بعض أهؾ العؾؿ .لتعؾؼفا بالـحر هـا :يعـل صالة العقد
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 .والالم هـا لالستحؼاق واإلخالص .﴾َؽ بِّ رَ ؾِّ لِ َص فَ ﴿ اجعؾ صالتؽ كؾفا هلل

الـحر والذبح طبادة  إذن .واكحر لربِّؽ :كحر اإلبؾ، والؿعـك :والـحر ﴾رحَ اكْ و﴿

 تؽقن هلل سبحاكف وتعالك.

حدثـل رسقل اهلل صؾك اهلل : )طـ طؾل رضل اهلل طـف قال]وقال رحؿف اهلل : 

كؾؿات: لعـ اهلل مـ ذبح لغقر اهلل. لعـ اهلل مـ لعـ والديف. لعـ طؾقف وسؾؿ بلربع 

 [رواه مسؾؿ  (لعـ اهلل مـ غقر مـار إرض ;اهلل مـ آوى محدثا 

طـ طؾل بـ  .هذا الحديث الصحقح العظقؿ الذي يجب أن كؼػ طـده بؼؾقبـا

رضل اهلل طـف أمقر الؿممـقـ وحبقبفؿ مع صحابة رسقل اهلل صؾك -أبل صالب 

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-حدثـل رسقل اهلل ) :قال -هلل طؾقف وسؾؿ  رضل اهلل طـفا

)لعـ :  -يتعؾؼ بالؽالم وتؼدم معـا يف إصقل ما -أي أربع جؿؾ( بلربع كؾؿات

أي أنَّ  :ؾ أن تؽقن خربيةهذه الجؿؾة ُتحتؿَ  (لعـ اهلل) (.اهلل مـ ذبح لغقر اهلل

وُيحتؿؾ أْن تؽقن  .هذا َؾ عَ ـ فَ نَّ اهلل لعـ مَ ُيخرب بل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

يدطق طؾك مـ فعؾ هذا بلن يؾعـف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  أي أنّ  :ُدطائقة

  جًدا.وإمران طظقؿان  .اهلل

 بعاد مـ رحؿة اهلل.واإلهق الطرد  :الؾعـ «لعـ اهلل مـ ذبح لغقر اهلل»
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والجـَّة طؾقف  ،ٓ طػق معف كؾقًّا، صرًداصرده مـ رحؿة اهلل  :وهذا الؿذكقر هـا 

: لؾجـة -طزَّ وجؾ-فؼد قال اهلل  :الجـَّة مـ رحؿة اهلل وكؿا تعرفقن أنّ  حرام.

ففذا مطرود مـ لعـة  .متػؼ طؾقف «أكت رحؿتل أرحؿ بؽ مـ أشاء مـ طبادي»

 شرًكايشرك باهلل  فلؿاذا ؟ ٕك :وٓ يدخؾ الجـة ،ٓ طػق معف ًداممبَّ  صرًدا :اهلل

 .أكرب

ب بالذبح لغقر اهلل «لعـ اهلل مـ ذبح لغقر اهلل» هذا شرك  أنّ  :وتؼدم معـا ،فتؼرَّ

 .ٕكَّف أطظؿ هذه الذكقب -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أكرب،  وبدأ بف الـبل 

وهذا وطقد ٕهؾ  .ه اهلل مـ رحؿتفدَ رَ صَ  :أي «ـ لعـ والديفلعـ اهلل مَ »

بؾ لعـ القالديـ مـ أكرب  :الديـ مـ الؽبائرويدلُّ طؾك أنَّ لعـ الق .الؽبائر

 ،وهذا قؾَّ أن يؼع مـ ذي فطرة سؾقؿة :سقاء كان الؾعـ مباشرة :الؽبائر يا أخقة

 .أو كان بالتسبب

وهذا  !لعـؽ اهلل :أو قال ٕمف ،والعقاذ باهلل !لعـؽ اهلل :يعـل سقاء قال لقالده

يف أن يؾعـ غقُره  سبًباما معـك بالتسبب؟  أن يؽقن  ،أو بالتسبب .أن يؼع ؾَّ قَ 

 .ففذا مـ أكرب الؽبائر :والديف
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فؽقػ  :أن يتسبب الؿرء يف سب والديف الؽبائرإذا كان مـ أكرب  !سبحان اهلل

ف إلك مديـة أخرى ـ يضرهبؿا؟ كقػ بؿَ ـ َيسبُّ والديف؟ كقػ بؿَ بؿَ  ـ يذهب بلمِّ

 تخؾص مـفا وترتاح زوجتف؟غريبة ويرتكفا يف محطة البـزيـ لق

يؾعـ الرجؾ  أن :أكرب الؽبائر مـإنَّ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يؼقل الـبل  

 :الػطرأهؾ الصحابة ، «؟وكقػ يؾعـ الرجؾ والديف !رسقل اهلل يا: ققؾ، «والديف

هؿ هـا لؿ يعرتضقا طؾك الـبل صؾك  !واكتبفقا يا أخقه؟ كقػ يؾعـ الرجؾ والديف

قالف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: لؽـ أردوا أن  ققن ماهؿ يصدِّ  ،اهلل طؾقف وسؾؿ

اطرتضقا طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف  :أكا سؿعت لبعضفؿ يؼقل كقػ.يعرفقا 

ُمقا لؾـاس  !وسؾؿ والققم كسؿع العجائب الغرائب مـ الؿتؽؾؿقـ الذيـ ُقدِّ

 باهلل يجقز لؽ أن تعرتض طؾك اهلل! أطقذ :يليت شخص ويؼقل طؾؿاء.ولقسقا 

الصحابة هـا اطرتضقا طؾك يؼقل: ويليت بعض الـاس  ؟!طرتض طؾك اهللأ

 :قالقا : ما اطرتضقا ،ؿقاالصحابة أرادوا أن يتعؾَّ  !!الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ويسبُّ أباه فقسبُّ  :الرجؾ أباَيسبُّ الرجؾ » :وكقػ يؾعـ الرجؾ والديف؟ قال

  .والؾػظ لؾبخاري ،متػؼ طؾقف .«أمف

 .يسبُّ أباه ويسبُّ أمف :ؼؿ مـفتفقؼقم هذا الرجؾ يـ ،يسبَّ الرجؾ أبا الرجؾ

 .فقؽقن هذا قد ارتؽب كبقرة مـ أكرب الؽبائر
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 -بغقر الؾعـ-ف وأكَّؽ إذا سببتَ  ،انأنَّ الرجؾ لعَّ  إذا طؾؿَت : ومـ ذلؽ يا أخقة

 ولذلؽ يا .ٕكؽ تعرف مـ حالف هذا هذا:يدخؾ يف  :سقسب أباك ويسب أمؽ

 .يجب أن كؽقن طؾك حذر :أخقة

أو  معظًؿا سبَّ  أحًداأو  شقًئا أكؽ إذا سببَت  إذا طؿؾَت أكؽ  :مـ أدب ديــا

 :آلفة الؽػار يسبقن اهلل أكؽ إذا سببَت  إذا طؾؿَت  .طؾقؽ أن تسبَّف ُرمَ َح محرتًما: 

يسبقن شقًئا لؾؽػار  سببَت  ؽ إذاأك إذا طؾؿَت  آلفتفؿ. م طؾقؽ أن تسبَّ رُ َح 

أكؽ إذا  إذا طؾؿَت  .حرم طؾقؽ أن تسبَّ ذلؽ :اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿرسقل 

بؾ  ، حرم طؾقؽ أن تسبف :أمؽ يف غالب الظـ أباك أو يسّب  سقسّب  أحًدا َت سبب

 بؾ مـ أكرب الؽبائر. :يصبح مـ كبائر الذكقب

أمؽ طـدك يف  ،هذا يدلؽ طؾك شلن طظؿ القالد ،وهذا شلن طظقؿ يا أخقة

بؾ هق  مـ أبقاب الجـة،باب  ،أبقك طـدك يف البقت جقهرة جقهرة،البقت 

  .فلبؼف عف وإن شئَت فضقِّ  فنن شئَت  :أوسط أبقاب الجـة

إذا كان مـ أطظؿ القاجبات أن كصقن جـاب القالديـ طـ  !أخقة اهلل أكرب يا

 ؟!السب: فؽقػ بصقاكتفؿا مـ ألسـتـا كحـ ومـ أفعالـا كحـ

كحـ ، طؾقف كثقًرالق تؽؾؿـا فقف الققت الطقيؾ لؿا كان  -واهلل-وهذا إمر 

حتك صالب ، يؼصرون يف حؼ القالديـأصبحقا الققم  ! الـاسبحاجة،  يا أخقان
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ر لعؾ اهلل أن كذكِّ أن ف وكحتاج أن كـبِّ  !العؾؿ أصبحقا يؼصرون يف حؼ القالديـ

 يحل الؼؾقب.

وتضبط أيضًا بػتح  «ًثامحدِ لعـ اهلل مـ آوى »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال  

 .«محَدًثالعـ اهلل مـ آوى » :الدال

اه طؾك  ،وحؿاه ،وكاصره ،: فآواهمبتدًطاأي  «العـ اهلل مـ آوى محِدثً » وققَّ

وجب طؾقف  مجرًماآوى  :أو .مستحؼ لؾعـ ،مـ كبائر الذكقب بدطتف: هذه كبقرة

 .إما بجاهف أو بؼدراتف :أن ُيؼام طؾقف الحؼ مـ عَ ـَ فؿَ  :حٌؼ هلل أو حٌؼ لخؾؼ اهلل

أو رجؾ  .فقليت رجؾ بشػاطتف ووساصاتف يحؿقف ،طؾقف الحد َت بَ وثَ  ،رجؾ زكك

هق  أياًما!اجعؾـل طـدك يف البقت  لف: سرق مال مسؾؿ ويذهب إلك شخص يؼقل

 خاًصالقس  ،مؽان يف أيِّ  محدِ ًَثا.هذا آوى  :يعرف أكف مجرم لؾؿسؾؿ طؾقف حؼ

يف  ،يف الدار البقضاء ،يف آسؽـدرية ،يف الؼاهرة ،مؽة يف ،يف الؿديـة .بالؿديـة

 .«لعـ اهلل مـ آوى محِدثًا»: مؽان يف أيِّ  ،يف تقكس ،الجزائر

لعـ اهلل مـ آوى بدطة أو جريؿة  :أي «محَدًثا» :بػتح الدال أيًضاط وتضبَ  

حؿك الؿبتدطة بؿقثاق ُيحؿك بف  ،فتح بقتف لؾؿبتدطة يؼقؿقن البدطةمثؾ:  .ـفافؿؽّ 

أو أوى  محِدًثاهذا آوى  !يػعؾقن ما يشاؤون، اجتفاد :ويؼقلقن :الؿبتدطة

 .ؿبتدطةال ويحؿليجعؾفا تبؼك وترتطرع وبدطة ال : ٕكف يحؿلآثـقـ :محَدًثا
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هذا آوى  :فقف بدطفؿيؼقؿقن  ،ر بقتف طؾك مبتدطةأو أجَّ  ،أو آوى جريؿة

 ئر الذكقب.وهذا مـ كبا محِدًثا،

وأن كبقَّـ لفؿ هذا  ،وأن كـصحفؿ ،الؿبتدطة يجب طؾقـا أن كؽسر بدطتفؿ

ٓ أن كمويفؿ وكؼقيفؿ وكرتك لفؿ الزمان والؿؽان مـ أجؾ أن يزيدوا  ،الشر

 بدطتفؿ بقـ الـاس.

 حتك لق قال، "الؿبتدع يلخذ مـؽ وٓ يعطقؽ" :أخقة العؾؿاء يؼقلقن واهلل يا

 .بتعال اقرُ  :يؼقل :تعال كتؼارب :ما يؼقل يف حؼقؼة إمر !تعال كتؼارب :ؽل

 .حؿك جـاب السـة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  «محِدًثالعـ اهلل مـ آوى »

  .ويجب أن كحؿل جـاب السـة

يعـل إطالم التل تدل طؾك  :مـار إرض ،«لعـ اهلل مـ غقَّر مـار إرض»

ر مـار إرض فالذي ُيغقِّ  .إمالك ؾطِت ت اختفنذا ُغقرَ  .الحدود بقـ الجقران

يليت  :راضل لؾـاس وطؾقفا طالماتأ .ارتؽب كبقرة ولق لؿ تؽـ لف مصؾحة

لؽـ  :اد ويحؿؾ هذه العالمات، هق كعؿ ما يستػقد مـ جفة أكَّف يلخذ شقئً ُمػِس 

فنن  الذكقب.كبقرة مـ كبائر  : ارتؽبر مـار إرض وجعؾ إمالك تختؾطغقَّ 

الجار الذي بقـف وبقـ جاره حدود  :مثؾ .ففذا اطظؿ مستػقًدا:ر كان الُؿغقِّ 
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هذا  :مرتيـ أور الحدود يدخؾفا يف أرض جاره مرت فقليت يف الؾقؾ ويغقِّ  :وطالمات

 ارتؽب كبقرة مـ كبائر الذكقب.

لفذه إمقر إربعة دلقؾ طؾك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وتخصقص الـبل 

وأن كؾزمفا، وإذا أخطلكا يف شلء مـفا  ،فقجب طؾقـا أْن كتػؼف فقفا .طظؿ ُجرمفا

 واهلل يؼبؾ تقبة التائب. ،وأن كتقب إلك اهلل ،أن كرجع إلك اهلل

واهلل  ،كتقب إلك اهلل -كعقذ باهلل مـ ذلؽ-ا ذبحـا لغقر اهلل إذا حصؾ مـا أكّ 

كحاول وقب إلك اهلل كت :إذا حصؾ مـا لعـ القالديـ أو تسببـا يف هذا .يؼبؾ التائب

 بلّي  محِدًثاإذا حصؾ مـا خطل أكَّا آويـا  .واهلل يؼبؾ تقبة التائب ،كرضل والديـاأن 

 .ثكتقب إلك اهلل وٓ كمي الؿحدِ  :-ولق طـ صريؼ آجتفاد-صقرة مـ الصقر 

وكتقب إلك  ،كعقد مـار إرض كؿا هق :ركا مـار إرضإذا حصؾ مـَّا خطل أكَّا غقَّ 

 اهلل سبحاكف وتعالك.

طـ صارق بـ شفاب: أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ]و :قال رحؿف اهلل

. قالقا: وكقػ ذلؽ «دخؾ الجـَّة رجؾ يف ذباب، ودخؾ الـَّار رجؾ يف ذباب»: قال

رجالن طؾك ققم لفؿ صـؿ ٓ يُجقزه أحد حتك ُيؼرب لف  مرّ »يا رسقل اهلل؟ قال: 

ب. قال لقس طـدي شلء أقرب شقئا، فؼالقا ب ولق .ٕحدهؿا: قرِّ قالقا لف: قرِّ

ب. فؼال: ما كـت  ب ذبابا، فخؾقا سبقؾف. فدخؾ الـار. وقالقا لمخر: قرِّ ذبابا. فؼرَّ

ب ٕحد شقئا دون اهلل   [رواه أحؿد «فضربقا طـؼف: فدخؾ الجـة ،ٕقرِّ
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 .هذا الحديث يا أخقة لـا معف وقػات

وصارُق بـ شفاب اتػؼ  .أكف مـ رواية صارق بـ شفاب :الققػة إولك 

وإن كان الراجح  ،العؾؿاء طؾك أكف ٓ رواية لف طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

طـ الـبل  يروِ هذا الراجح، لؽـ لؿ  ،رأى الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ :أكف لف رؤية

 :أكَّف طؾك هذا :والجقاب طـ هذا آشؽال إشؽال!وهذا  :صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ط ٕكَّف أسؼَ  :مرسؾ صحابل :كؼقل .ومرسؾ الصحابل صحقح. صحابل ُؾ مرَس 

ـّ  .وهق الذي فققف :هـا راوًيا ٕكف يروي طـ  :ؾ الصحابل صحقحمرَس  لؽ

، الصحابة كؾفؿ طدول لؿاذا ٓ تضر؟ ٕنّ ، وجفالة الصحابل ٓ تضر ،صحابل

لؽـ ٓ كحتاج إلك ؟ و ٓوكحـ كحتاج أن كعرف الراوي لـعرف هؾ هق طدل أ

جؿقع كتب الحديث التل روتف قد روتف طـ صارق  ٕنّ  بالذات:هذا الجقاب هـا 

جؿقع كتب الحديث التل روت هذا روتف  .بـ شفاب طـ سؾؿان رضل اهلل طـف

 فقف مرسؾ. ما :هـا إذن :طـ صارق بـ شفاب طـ سؾؿان الػارسل رضل اهلل طـف

ولؿ  قال(أنَّ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  :قال هـا: أنَّ الشقخ الققػة الثاكقة

كجد هذا إثر مرفقطًا يف شلء مـ كتب السـَّة،  بؾ كؾ مـ رواه مـ الؿحدثقـ 

مام اإل :طؾك سؾؿان مقققًفاوقد رواه  .طؾك سؾؿان رضل اهلل طـف مقققًفارواه 

والخطقب  ،عبوالبقفؼل يف الش ،وابـ إطرابل ،وابـ ابل شقبة ،أحؿد يف الزهد
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بنسـاد  -رضل اهلل طـف-ففق إلك سؾؿان  .بنسـاد صحقح ،وغقرهؿ ،يف الؽػاية

 .صحقح

قد تابع ابـ الؼقؿ يف ذكره  -رحؿف اهلل–ولعؾَّ الشقخ محؿد بـ طبدالقهاب  

 "الجقاب الؽايف طـ الدواء الشايف"يف كتابف  -رحؿف اهلل-ٕن ابـ الؼقؿ  مرفقًطا:

فؾعؾَّ  :"روى آمام أحؿد طـ صارق بـ شفاب يرفعف"قال:  "الداء والدواء"أو 

فقفا هذا إثر  :وإٓ فؽتب الحديث التل اصؾعـا طؾقفا. الشقخ أخذه مـ هذا

 مرفقًطا.مقققف ولقس 

هذا إثر الصحقح طـ سؾؿان رضل اهلل طـف هؾ لف حؽؿ  الققػة الثالثة: 

 الرفع؟

 ٕنّ  :لؿاذا؟ قالقا ،ف حؽؿ الرفعإلك أنَّ هذا إثر ل :ذهب بعض أهؾ العؾؿ

ـت  إخباًرافقف   ،دخقل الـار ودخقل الجـة :ةغقبقّ  أمقًراطـ قصٍة وقعت وتضؿَّ

قصة  لقستيعـل هذه  .والظـ بالصحابل أكَّف ٓ َيذكر إمقر الغقبقة إٓ بتقققػ

  هذا خرب طـ شلءبؾ  !سرائقؾقاتتؽقن إيؿؽـ  :كؼقل
ّ

وهق دخقل الجـة  :غقبل

والظـ بالصحابل أكف ٓ يذكر ذلؽ إٓ بتقققػ طـ رسقل صؾك  ،ـارودخقل ال

 .اهلل طؾقف وسؾؿ
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أخذه مـ  -رضل اهلل طـف-لعّؾ سؾؿان  :وقالقا :وأبك ذلؽ بعض العؾؿاء

قبؾ إسالمف كان مع  -رضل اهلل طـف-سؾؿان الػارسل  ٕنّ  :اإلسرائقؾقات

هذا  :بؾ ققى ذلؽ أهؾ العؾؿ قالقا .فؾعؾَّف سؿع ذلؽ مـفؿ :الـصارى والرهبان

 .طـدكا أكف مـ اإلسرائقؾقات

ـا وجف أنَّ لف حؽؿ الرفع: ٓسقؿا إذا بقَّ  :-واهلل أطؾؿ-وإول طـدي أققى  

ا يف ؿَ العؾؿاء الذيـ مالقا إلك أهنا مـ اإلسرائقؾقات مالقا إلك ذلؽ لَ  فننّ  :الؼصة

واهلل -ا القجف الصحقح فنكف يظفر لؽـ إذا بقـَّ  -ـ وجففاسـبقّ -الؼصة مـ غرابة 

 واهلل أطؾؿ. .هذا إثر لف حؽؿ الرفع فقؿا يظفر لل أنّ  :إقرب أنّ  -أطؾؿ

ما وجففا؟ ٕنَّ الرجؾ الذي دخؾ الـار  ،: الؼصة فقفا غرابةالققػة الرابعة

مف وهق مؽرَ  يعـل هذا الرجؾ  .واإلكراه يرفع الؿماخذة، هدخؾفا يف ذباٍب قدَّ

مف بسبب إكراه الؼقم وأكَّف قدَّ  ،ث أكَّف دخؾ الـار يف الذباب الذي قدمفضاهر الحدي

: إذن الؼصة ﴾كره وقؾبف مطؿئـ باإليؿانإٓ مـ أُ ﴿ واإلكراه يرفع الؿماخذة ،لف

 والجقاب طـ هذا مـ وجقه: فقفا غرابة!

ب كان قبؾ أْن يؼرِّ أصاًل،  مشِرًكاهذا الرجؾ كان  إنّ  :أن يؼال القجف إول: 

أكَّف دخؾ الـار بسبب  :ضاهر إثر ٕنّ  :وهذا الجقاب ضعقػأصاًل.  مشرًكا

لدخؾ الـار بسبب شركف إصؾل ولقس  أصاًل  مشرًكاولق كان  ،تؼريبف الذباب

 بسبب تؼريبف لؾذباب.
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وإكَّؿا  ،العذر باإلكراه لؿ يؽـ يف إمؿ السابؼة قبؾ اإلسالم أنّ  والقجف الثاين: 

ففذا مـ  ،أكف طذرها باإلكراه -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-محؿد  مـ رحؿة اهلل بلمة

ع طـ أمة وُرفِ  -أطـل الؿماخذة باإلكراه-أصار التل كاكت طؾك إمؿ السابؼة 

 .وهمٓء يا أخقة مـ إمؿ السابؼة، محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

طـ  إنَّ اهلل تجاوز»قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  أنّ  :ويدل لفذا القجف

وصححف  ،رواه ابـ ماجف وغقره .«أمتل طـ الخطل والـسقان وما استؽرهقا طؾقف

 .هذا التجاوز لألمة دون غقرها أنّ  :ضاهر هذا «إن اهلل تجاوز طـ أمتل»إلباين . 

ا وهذا القجف ققّي   .جدًّ

 .لف كارًهآ  ،مـشرح الصدر بف ،بف راضًقاأكف فعؾ ذلؽ  والقجف الثالث: 

ب :ا قالقا لفأكَّفؿ لؿَّ  :ويدلُّ لذلؽ  :ما قال ،بأكا ٓ أقرِّ  :ما قال؟ ماذا قال ،قرِّ

لق طـدي  :يعـل كلكف يؼقل !ب بفما طـدي شلء أقرِّ  :قالبؾ  ب،أقرِّ أكا مسؾؿ ما 

 .لغقر اهلل شقًئاب ٕقرِّ  ماكـُت  :بخالف الرجؾ أخر قال .بتشلء قرّ 

 -وقؾـا هذا لف حؽؿ الرفع- رَ كَ ذَ  -رضل اهلل طـف-سؾؿان  أنّ  :يدل لفأيًضا:  

ب ب » :قال :أكَّف قرَّ ب هبذا «ذباًبافؼرَّ  :قالبؾ  ذبابًة:ذبح  :ؾيؼولؿ  ،أي أكف تؼرَّ

ب» ب هبذا :«قرَّ فعؾ ذلؽ وهق مـشرح الصدر فؽػر  إذن .وهذا يتضؿـ أكَّف تؼرَّ

 مسؾًؿا.هبذا بعد أن ْكان 
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اكدفعت غرابة الؼصة التل جعؾت بعض طؾؿائـا إكابر كالشقخ ابـ  إذن: 

يؿقؾقن أهنا مـ  -رحؿف اهلل-والشقخ إلباين  -رحؿف اهلل-طثقؿقـ 

 اإلسرائقؾقات.

ِـّ بالصحابل وإلك ما  ًراكظ -واهلل أطؾؿ-يظفر لل  :ولذلؽ  إلك حسـ الظ

د أن يحؽقف بعُ هذا يَ فننَّ مثؾ  .هذا إثر لف حؽؿ الرفع أنّ  :تضؿـتف الؼصة

رضل اهلل -ففـا كرى سؾؿان . الصحابل طـ أهؾ الؽتاب مـ غقر كسبتف إلقفؿ

.هذا  جازًما.قالف بؾ : "ُيذكر" ،"ُيؼال" :ما قال -طـف ًٓ  أو

كان "أو  ،"الـصارى سؿعُت "أو  ،"سؿعُت أهؾ الؽتاب" :ما قال :ثاكقًا 

 .غقر أن يـسبف إلك الـصارى: مـ حاكًقآ  جازًماقالف  ، بؾ"الـصارى يؼقلقن

ِـّ بالصحابل أكف ٓ يػعؾ ذلؽ يف مثؾ هذا إٓ طـ تقققػ ولذلؽ  .فحسـ الظ

 هذا إثر لف حؽؿ الرفع.أّن  :إلك -واهلل أطؾؿ-أمقؾ 

هذا إثر صار حقلف كالم  ٕنّ  .ل لؽؿ هذا إثروهذه الققػات يا أخقة تجؾِّ  

 .مع كؾ وقػة بتدبر طؾؿل يظفر لـا هذاوقػـا وؾـاه طؾك هذا لؽـ إذا فصَّ  ،صقيؾ

لف فضؾ أكَّف  -رحؿف اهلل-والشقخ إلباين  .وتبؼك الؿسللة مسللة اجتفاد طؾؿل

وأكَّف صحقح إلك سؾؿان رضل اهلل  ققيًّا، طؾؿقًّا مرفقًطا، تـبقًفاهذا لقس  ف أنّ كبَّ 

ؿعتؿ فقؿا وإمر كؿا س. إلك  أكف مـ اإلسرائقؾقات -رحؿف اهلل-لؽـف مال  ،طـف

 .ضفر لل
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هذا لف حؽؿ الرفع فقؿا  :( وقؾـا:قال )طـ صارق بـ شفاٍب طـ سؾؿان قال

 ،«ودخؾ الـار رجؾ يف ذباب ،دخؾ الجـَّة رجؾ يف ذباٍب »اجتفاًدا، يظفر لـا 

ر كقػ يعـل الذباب حققان ضعقػ مستؼذَ  «؟!وكقػ ذلؽ يا رسقل اهلل :قالقا

 ؟!ـ الـار ويدخؾ الجـة بسببفويسؾؿ رجؾ م فقف؟!يدخؾ رجؾ الـَّار 

يعـل  «؟!قالقا وكقػ ذلؽ يا رسقل اهلل»: صبعًا كؿا قؾـا- «مّر رجالن» :قال

طؾك ققٍم ». أي مـ إمؿ السابؼة «مرَّ رجالن» :قال-الحؽؿيف لقس يف إثر لؽـف 

فؼالقا  ،اب لف شقئً حتك يؼرِّ ». أي ٓ يجاوزه ويتعداه «ٓ يجقزه أحد  صـؿلفؿ 

ب  »: قال :بٕقرِّ  ماكـُت  :ما قال «بقال لقس طـدي شلء أقرِّ  ،ٕحدهؿا قرِّ

ب ب ولق ذبابًا :قالقا لف. لقس طـدي شلء أقرِّ  يا أخقة طؾك أنّ  ؿوهذا يدلؽ .«قرِّ

ّٓ و :الؿشركقـ يعؾؿقن أنَّ الؿفؿ آطتؼاد  ؟!تـػع الصـؿ أوالذبابة ماذا تـػعفؿ  إ

لؽـ  :تؾتبؾ قذارة إذا قُ  ،مطؾؼًاشلٌء ٓ يمخذ مـفا  لء،وٓ تـػع بش ،ؾٓ تمكَ 

ب اطتؼد ،ؿ الػعؾ بآطتؼادعظُ فقَ  ،لالطتؼاد َّٓ فالذبح  .ُظؿ إمرفعَ  :فنذا قرَّ وإ

لصاحب  تؼّرًبالق واحد رأى بعقضة طـ الؼرب وقتؾفا  ،لغقر اهلل ولق كان بعقضة

ب ولق ». فؼد أشرك :الؼرب ب ذبابًا فخؾق سبقؾف ذباًبا،قالقا قرِّ  .تركقه «فؼرَّ

ب :وقالقا لمخر». ـا لؽؿ وجف ذلؽوقد بقَّ  «فدخؾ الـار»  ماكـُت  :قال .قرِّ

ب ٕحد  ب إٓ هلل «دون اهلل طزَّ وجؾ شقًئإقرِّ هـا تضؿـ كالمف  إذن .ٓ أقرِّ
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فدخؾ »قتؾقه  «فضربقا طـؼف». أكَّفؿ يؼربقن لألصـام :تقحقده هق، وتسػقف فعؾفؿ

 وهق مػتاح إسباب لدخقل الجـة. ،التقحقد سبب طظقؿٌ  وٓ شؽَّ أنّ  .«لجـَّةا

وكؽؿؾ مسائؾ الباب  .ولعؾَّـا كؼػ هـا لـجقب طـ بعض  أسئؾة اخقاكـا

واهلل أطؾؿ وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك   .إن شاء اهلل طزَّ وجؾ غًداوكـتؼؾ لؾباب الثاين 

 .كبقـا محؿد
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 هللا لغٌر الذبح فً جاء ما: بابالدرس السادس عشر: تابع شرح 

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

درسـا هق يف شرح كتاب التقحقد كؿا تعؾؿقن. وٓ زلـا كؼػ مع أبقاب 

 التقحقد، كتػؼف يف ديــا وكعرف إحؽام الؿتعؾؼة هبذا إمر العظقؿ.

وكحـ كـا قرأكا ما يتعؾؼ بالذبح لغقر اهلل طز وجؾ. وأضـ أّكا لؿ كؼرأ 

يؼرأ  -وفؼف اهلل–ؾ التل ذكرها الشقخ يف هذا الباب. فقتػضؾ الشقخ ياسقـ الؿسائ

 لـا هذه الؿسائؾ.

يف كتاب التقحقد  -رحؿف اهلل-يؼقل اإلمام الؿجدد محؿد بـ طبدالقهاب 

 [﴾إن صالتل وكسؽل﴿يف باب: )ما جاء يف الذبح لغقر اهلل(: ]فقف مسائؾ: تػسقر 

كعؿ: كؿا تؼّدم معـا، وبّقـا أّن الراجح مـ أققال أهؾ العؾؿ أّن الـسؽ: هق 

 الذبقحة. وبّقـا مـاسبتفا لؾباب. 

 [﴾فصؾ لربؽ واكحر﴿قال: ]الثاكقة: تػسقر 

كعؿ: وقد تؼدم معـا، وقؾـا: معـك أية: فصؾ لربؽ واكحر لربؽ، فدل 

 ذلؽ طؾك أّن الـحر طبادة.

 بؾعـ َمـ ذبح لغقر اهلل[قال: ]الثالثة: البداءة 
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أي -يف الحديث الذي ذكر فقف إربعة  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أّن الـبل 

بدأ بَؿـ ذبح لغقر اهلل: وذلؽ ٕهنا أطظؿفا إثًؿا:  -إجـاس إربعة الؿؾعقكقـ

 ففق شرك باهلل.

ـَ والديف [ ـُ َمـ َلَع  قال: ]الرابعة: َلْع

 إخقة أّن هذا مـ أكرب الؽبائر. كعقذ باهلل مـ ذلؽ. وتؼّدم معـا يا

ـُ َمـ آوى محِدًثا: وهق الرجؾ يحِدث شقًئا  قال رحؿف اهلل: ]الخامسة: لْع

 يجب فقف حؼ اهلل: فقؾتجئ إلك مـ يجقره مـ ذلؽ[

هذا أحد الؿعـققـ. الرجؾ الجاين إذا جـك جـاية ووجب طؾقف حؼ 

 إن آواه ففق مؾعقن.لؿخؾقق أو حؼ هلل طز وجؾ، فذهب إلك آخر يستـصره: فنكف 

والقجف الثاين: الؿبتِدع حال فعؾف لبدطتف. فنّن َمـ آواه وكصره وقّقاه 

 ومّؽـف مـ إقامة بدطتف: يدخؾ يف هذا الؾعـ. والعقاذ باهلل. 

قال رحؿف اهلل: ]السادسة: لعـ َمـ غّقر مـار إرض، وهل الؿراسقؿ التل 

ق بقـ حؼؽ  مـ إرض وحؼ جارك فتغقُّرها  بتؼديؿ أو تلخقر[ تؼرِّ

وتؼدم معـا بقان هذا. وهق لعـ َمـ غقَّر الحدود التل بقـ الجقران. تغقُّرها 

أكت أيفا الجار أو غقرك. كؿا تؼدم معـا لق أّن شخًصا جاء وغقَّر الحدود وضقَّعفا 
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وضقَّع حدود الـاس فنكف يؽقن فاطاًل لؾؽبقرة. فنذا غقَّرها الجار لقلخذ شقًئا مـ 

 ففذه كبقرة مع كبقرة: غقَّر مـار إرض واقتطع مـ أرض أخقف. أرض جاره:

قال رحؿف اهلل: ]السابعة: الػرق بقـ لعـ الؿعقَّـ ولعـ أهؾ الؿعصقة طؾك 

 سبقؾ العؿقم[

ـَ أصحاب الؿعاصل  كعؿ: الؿؼصقد: أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َلَع

لعـ اهلل مـ آوى محدًثا، لعـ اهلل مـ لعـ والديف، »همٓء مـ غقر تعققـ: فؼال: 

ـٌ بالعؿقم، بالجـس، ولقس لعـًا لؿعقَّـ.«لعـ اهلل مـ غقَّر مـار إرض  ، ففذا لْع

أّما لعـ الؿعقَّـ: ففق أن تؾعـ الجاين الذي َفَعَؾ ما َوَرَد فقف الؾعـ بعقـف.  

-شخٌص مسؾؿ َشِرَب الخؿر: ٓ يجقز أن تؾعـف فتؼقل: لعـؽ اهلل، مع أّن الـبل 

 لعـ شارب الخؿر، لؽـ لؿ يؾعـ معقَّـًا. -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

كان يضحؽ الـبل قد الرجؾ الذي يؼال لف حؿار وبولذلؽ: لّؿا جلء  

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وشرب الخؿر، فجؾده الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فليت بف 

أكثر ما  مرة أخرى، فجؾده الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فؼال رجؾ: الؾفؿ العـف ما

يمتك بف! كلكف يؼقل: هذا يشرب الخؿر وما يستحل حتك مـ الرسقل اهلل صؾك 

الذي يؼقؿ طؾقف  ،الذي يؼقؿ طؾقف الحد لقس سؾطاًكا وٓ حاكًؿا !اهلل طؾقف وسؾؿ

الحد الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ومع ذلؽ جاء مرتقـ أو ثالًثا: فؼال الرجؾ: 
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وذكر أكف يحب اهلل  :«ٓ تؾعـف»: - طؾقف وسؾؿصؾك اهلل-الؾفؿ العـف، فؼال الـبل 

فالؿعقَّـ ٓ  طـ لعـ الؿعقَّـ. هـا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ورسقلف. فـفاه الـبل 

 ـ.ُيؾعَ 

اًكا: فقحرص طؾك طدم الؾعـ لؾؿعقـقـ.  وتعؾؿقن أّن الؿممـ ٓ يؽقن لعَّ

ك اهلل صؾ-أّن رجاًل جاء لؾـبل  :فنن قال قائؾ: قد جاء يف ســ أبل داود

فاشتؽك جاره، فلمره بالصرب، فجاء مرتقـ أو ثالثة، فؾّؿا جاء بعد  -طؾقف وسؾؿ

ذلؽ قال لف: أخرج متاطؽ فللؼف، فلخرج متاطف، فلصبح الـاس يؿرون طؾقف 

ؼال: إّن جاري يمذيـل، ف ويسللقكف: ما الذي جعؾؽ ُتخِرج متاطؽ مـ بقتؽ؟

الؾفؿ افعؾ بف كذا، فؾّؿا رأى ذلؽ  فلخذوا يؾعـقكف: وقالقا: الؾفؿ افعؾ بف كذا،

 جاء إلك جاره وقال: أطد متاطؽ وٓ أفعؾ ذلؽ أبًدا.

أهنؿ أخذوا » -واإلسـاد صحقح–الشاهد هـا: أكف ورد يف الحديث  

وهذا معقَّـ، ومـف قال بعض أهؾ العؾؿ: إكف إذا تعّقـ الؾعـ لؾزجر فنكف  «يؾعـقكف

مثؾ -ُيؾَعـ الؿعقَّـ. يعـل مثاًل شخص مصّر طؾك الؿعصقة التل ورد فقفا الؾعـ 

ر –عؾؿـا أكف ٓ يـزجر إٓ إذا أصبحـا كؾعـف ف -شرب الخؿر وكحق ذلؽ أكا أقرِّ

ًٓ ٓ أرّجحف ؾـا لف: لعـؽ اهلل! فنكف يرتك شرب الخؿر: طؾؿـا أّكا إذا لعـاه وق -قق

 قالقا: هـا يجقز: ٕكف يحؼؼ الؿؼصقد الشرطل.



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٗ7 
 

أّن لعـ الؿعقَّـ ٓ يجقز: ّٕن الؿعقَّـ ُيدطك لف  -واهلل أطؾؿ–لؽـ الراجح 

حتك أّن أهؾ العؾؿ ذكروا أكف حتك الؽافر حال كقكف  .بالفداية لعؾ اهلل أن يفديف

كؿا  خقرة الؿسؾؿقـ.مـ  كقكفيـؼؾب مِـ كقكف كافًرا إلك  حقًّا ٓ ُيؾَعـ: ٕكف قد

ل إمر كخالد بـ القلقد، يف أوّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بعض صحابة رسقل اهلل 

وحاربقه: ثؿ  ،ل إمرأوّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كاكقا كػاًرا ولؿ يممـقا بالـبل 

ٓ ُيؾَعـ بعقـف إذا كان  فؼالقا: حتك الؽافر .أصبحقا مِـ خقرة طباد اهلل بنسالمفؿ

 حقًّا، وٓ ُيؾَعـ بعقـف إٓ إذا ُطؾِؿ أكف مات طؾك الؽػر.

الؿعقَّـ الؿسؾؿ إذا َفَعَؾ ما  ـُ عْ لؽـ كحـ أن كتؽؾؿ طـ أخّص مـ هذا: لَ 

 ورد الؾعـ طؾقف؟ فنّن الصحقح أكف ٓ يجقز أن ُيؾَعـ طؾك أيِّ وجف.

إكف صحقح! كؼقل:  ف وقد قؾَت فنن ققؾ لل: صقِّب هذا الحديث الذي ذكرت

فنكف لؿ َيِرد أهنؿ قالقا:  أخذوا يؾعـقكف: أي يسبقكف. .معـك الؾعـ هـا هق: السّب 

ره: يؼقلقن: الؾفؿ افعؾ بف كذا،  يدطقن لعـة اهلل أو الؾفؿ العـف، بؾ الذي بعده يػسِّ

 يؾعـقكف: أي يسبقكف ويدطقن طؾقف. أّما لعـ الؿعقَّـ فال يجقز. طؾقف.

الذي أراده الشقخ: الػرق بقـ لعـ الؿعقَّـ ولعـ أصحاب الؿعاصل  وهذا

يف الجؿؾة: أّن لعـ أصحاب الؿعاصل بالجؿؾة يجقز، أّما لعـ الؿعقَّـ فال 

 يجقز.
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 وهل قصة الذباب[ :قال رحؿف اهلل: ]الثامـة: هذه الؼصة العظقؿة

 وقد تؼدم ما فقفا.

ذباب الذي لؿ ال بسبب ذلؽ الـارة: كقكف دخؾ تاسعقال رحؿف اهلل: ]ال

 بؾ فعؾف تخؾًُّصا مـ شرهؿ[ :يؼصده

 .هذا طؾك رأي الشقخ: أكف لؿ يؼصد ذلؽ وإكؿا فعؾف تخؾًُّصا مـ شرهؿ

راضًقا مـشرح الصدر، أكف فعؾ ذلؽ  -واهلل أطؾؿ-إقرب وقؾـا  .وهذا مرجقح

 بف.

تف لؽـ ٓ طذر يف أم :أو يؽقن طؾك القجف الثاين: فعؾ ذلؽ مؽَرًها 

 باإلكراه.

]العاشرة: معرفة قدر الشرك يف قؾقب الؿممـقـ، كقػ صبر ذلؽ طؾك 

 الؼتؾ ولؿ يقافؼفؿ ذلؽ طؾك صِؾبتفؿ مع كقكفؿ لؿ يطؾبقا إٓ العؿؾ الظاهر[

ب كعؿ:  ب ولق ذباًبا، قال: ما كـُت ٕقرِّ ّٕن الرجؾ الثاين لّؿا ققؾ لف: قرِّ

ب ذباًبا هلل، يعـل هؿ قالقا لا دونٕحٍد شقًئا  ب، ورأى أهنؿ قالقا لألول: قرِّ ف: قرِّ

ب شقًئا  -إذا كاكت الؼصة لؾرجؾقـ مًعا– لغقر  -مفؿا صغر-قال: ما كـُت ٕقرِّ

 اهلل، وهذا يدلؽ طؾك طظؿ التقحقد يف قؾقب الؿقحديـ.
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قال: ]الحادية طشرة: أّن الذي دخؾ الـار مسؾؿ: ٕكف لق كان كافًرا لؿ 

 ذباب[يؼؾ: دخؾ الـار يف 

 كؿا تؼّدم بقاكف، وهذا صحقح.

الجـة أقرب »قال رحؿف اهلل: ]الثاكقة طشرة: فقف شاهد لؾحديث الصحقح: 

 [«إلك أحدكؿ مـ شراك كعؾف، والـار مثؾ ذلؽ

ب  كعؿ: فَؿـ مات قامت ققامتف. ووجف الدٓلة مـ الؼصة: أّن الرجؾ قرَّ

ب  وأنّ فدخؾ الـار: يعـل بؿقتف.  فُضِرب طـؼف فدخؾ الجـة. أخر أبك أن يؼرِّ

 وهذا يدل طؾك قرهبؿا.

قال: ]السادسة طشرة: معرفة أّن طؿؾ الؼؾب هق الؿؼصقد إطظؿ حتك 

 طـد طبدة آوثان[

ب ولق ذباًبا ولؽـ أرادوا  :مع أّن الذبابة ٓ تـػع شقًئا، ولذلؽ قالقا لف: قرِّ

 آطتؼاد.
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 هللا لغٌر فٌه ٌُذبح بمكان   هلل ٌُذبح ال: تابع الدرس السادس عشر: شرح باب

 ؿؽاٍن ُيذبح فقف لغقر اهلل[بقال رحؿف اهلل: ]باب: ٓ ُيذبح هلل 

: وهل يف الباب السابؼ مسللة طظقؿة -رحؿف اهلل–كعؿ: لّؿا ذكر الشقخ 

وهذه تؼع مـ -أن ُيؼَصد بالذبح غقر اهلل طز وجؾ  مسللة الذبح لغقر اهلل:

اكتؼؾ إلك مسللة أخرى تتعؾؼ هبا: وهل  -جؿاطات يـتسبقن إلك اإلسالم

كالقسقؾة لفا: وهل تؼع أيًضا مـ جؿاطات مؿـ يـتسبقن لإلسالم: أٓ وهل: 

أو  الذبح هلل يف مؽان ُيذَبح فقف لغقر اهلل، سقاء كان الذبح لغقر اهلل يف زمـ سابٍؼ 

 مقجقًدا طـد ذبحف هلل يف هذا الؿؽان.

يعـل: لق كان هـا قرب ُيذَبح طـده لغقر اهلل، فالـاس يلتقن بذبائحفؿ  

 جاء هذا بذبقحتف يذبحفا معفؿ هلل! هذا وافؼفؿ يف الزمـ.لغقر اهلل، و يذبحقهنا

أو كان هذا الؼرب طـد أجداده ُيذَبح فقف طـده لغقر اهلل، كان أجداده يذبحقن 

أو طؼقؼتف إلك طـد مثاًل ـد هذا الؼرب لغقر اهلل، ثؿ ُتِرك هذا، فجاء هذا بلضحقتف ط

 الؼرب وذبحفا هلل! هذا أيًضا ذبح هلل يف مؽان ُيذَبح فقف لغقر اهلل.

ـٍ اليعـل يا إخقة سقاء كان ذلؽ يف  أو  -أطـل الذبح لغقر اهلل-ؿتؼدم الزم

وهق طـد  رتف إدلة.ا حرام كؿا قرَّ كان مؼاِرًكا لذبحف هلل يف ذلؽ الؿؽان. وهذ

كثقٍر مـ أهؾ العؾؿ مـ الشرك إصغر: ٕكف ذريعة ٕن يؼع اإلكسان يف الذبح 

 لغقر اهلل.
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إذا جاء إكسان يذبح هلل يف مؽان ُيذَبح فقف لغقر اهلل: فنّن الشقطان قد يلتقف 

 ؟ربكةبعد فرتة: يؼقل: أرأيت صعؿ الؾحؿ كقػ كان؟ ألقس مختؾًػا؟ أرأيت ال

ثؿ يلتقف بعد فرتة يؼقل: هذا بسبب ذلؽ  طـدك كؿ يقم بخالف العادة! جؾس

وتؼّدم معـا أيفا الؿؽان، ذلؽ الؿؽان الؿبارك! فقبدأ ثؿ يليت فقذبح لغقر اهلل. 

 أّن الشقطان يليت ٓبـ آدم فقلخذه إلك الشر خطقة خطقة. اإلخقة:

 ذَ َخ ذبح لغقر اهلل. هق أَ وٕكف أيًضا ذريعة ٕن يؼع غقره مـ الجفال يف ال

الذبقحة أمام الـاس وذهب طـد هذا الؼرب وذبحفا هلل: ما الذي ُيدري الجاهؾ؟ 

 :بديؽف يذبح ذبقحتف طـد الؼرب  لصحاب الؼربأوبشاتف أويليت الجاهؾ ببؼرتف 

ا.  مؼتدًيا بف! وهذا ضاهر جدًّ

ك. يعـل قد ُترِ وٕكف ذريعة إلحقاء الذبح لغقر اهلل إن كان الذبح لغقر اهلل 

الـاس يذبحقن تحت هذه الشجرة إلخقاهنؿ الجـ، لؾصالحقـ مـ الجـ، ثؿ 

تركقا هذا، وأصبحقا ٓ يذبحقن، ثؿ جاء هذا الرجؾ ذبح هلل تحت هذه 

ـّ  الشجرة: ربؿا يعقد الـاس إلك الذبح لفذه الشجرة لؾجـ بػعؾف هذا! فقؽقن َس

ا مـ بعده. وهذا ضاهر مـ طؿؾ هب سـة سقئة يف اإلسالم، فقؽقن طؾقف وزرها ووز

اكؿا ترون،   .هذه الذرائع الثالث ضاهرة جدًّ

مـ  -وهق الؿستظفر طـدي-هذا طـد جؿع مـ أهؾ العؾؿ  :ولذلؽ

 الشرك إصغر: ٕكف ذريعة إلك الشرك إكرب.
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الذبح هلل يف مؽان صالٍح ٕن ُيذبح فقف لغقر  وُيؾَحؼ بذلؽ أيفا الػضالء:

 مثؾ الؼرب. :ُيذَبح فقف لغقر اهلل مِـ قبؾ: لؽـ مفقَّل اهلل. حتك لق لؿ

لق أّن شخًصا جاء بذبقحتف ويذبح طـد البؼقع هلل، طـد البؼقع ما ُيذَبح لغقر  

يف السابؼ أكف كان ُيذَبح لغقر اهلل طـد البؼقع، لؽـ هذا الؿؽان  عؾؿاهلل، ولؿ ك

 صالح ٕن يغش الشقطان الـاس لقققعفؿ يف الذبح لغقر اهلل.

أكا مـ أهؾ الؿديـة آخذ ذبقحتل وأذبحفا طـد البؼقع وأطّؾؼفا يف سقر 

البؼقع وأسؾخفا، يليت الزائر يؼقل: اكظر هذا الؿدين مـ أهؾ الؿديـة مـ أهؾ 

هق  فقذبح لعؾؿ مؿـ كاصروا رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يذبح طـد البؼقع!ا

 :ولربؿا إذا طاد إلك بؾده وطـدهؿ مؼربة ٓ ُيذَبح فقفا لغقر اهلل ٕصحاب الؼبقر،

 لغقر اهلل.هق يذبح 

فنذا كان الؿؽان صالًحا ّٕن الـاس تػعؾ ذلؽ يف العادة حتك لق لؿ يؽـ  

ح لغقر اهلل ذبَ فنكف ٓ يذبح فقف هلل: ٕكف ذريعة ٕن يُ  :يف السابؼ ُيذَبح فقف لغقر اهلل

 ففذا ٓ يجقز. فقف:

ؿ ؾبعض أهؾ الع -الذبح هلل يف مؽان ُيذَبح فقف لغقر اهلل–صقِّب: هذا الذبح 

  .قال: حرام -لؽؿ كؿا قؾُت -



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٗٗ 
 

بدطة. وإن  قفف :بعض أهؾ العؾؿ قال: إن َذَبَح يف الؿؽان ٓطتؼاد فضقؾتف

 حرام. أطـل الذبح. قفف :ذبَح لغقر اطتؼاد الػضقؾة

وإكؿا  :ٓ لؾتؼّرب لصاحب الؼرب ،إن ذبح يف الؿؽان هذا ٓطتؼاد الػضقؾة

إلقف  ففذا بدطة: ٕكف أضاف الذبح إلك مؽان لؿ ُيَضْػ  :ٓطتؼاد فضقؾة الؿؽان

 شرًطا.

ا أغصان يستطقع أن لؽـ ّٕن فقف شجرة لف :وإن كان لغقر اطتؼاد الػضقؾة

هذا الذبح  أنّ  :-لؽؿ كؿا قؾُت -ففذا حرام. والراجح طـدي  :يعؾؼ فقفا الذبقحة

 مـ الشرك إصغر.

 [أية ﴾ٓ تؼؿ فقف أبدا ﴿ققل اهلل تعالك: وقال رحؿف اهلل: ]

هذه أية العظقؿة كزلت يف مسجد الضرار، الذي بـاه الؿـافؼقن كػًرا 

ؿع فقف الؿـافؼقن، وتؽقن صالة الـبل تا لقجولجعؾف مؽاكً وتػريًؼا بقـ الؿممـقـ، 

حجة لفؿ: إذا ققؾ لفؿ: لؿاذا ٓ تلتقن إلك الؿسجد  فقف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

الـبقي؟ قالقا: كحـ يف هذا الؿسجد الذي صؾك فقف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. 

واهلل ما كريد  :اقالقا: قد بـقـا مسجدً  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وجاؤوا إلك الـبل 

-لـبقف  -طزو جؾ-إٓ الخقر! وهؿ كاذبقن كؿا فضحفؿ اهلل طز وجؾ، فؼال اهلل 
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ا لؿسجد أسس طؾك التؼقى مـ أول يقم ٓ تؼؿ فقف أبدً ﴿:-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 .﴾أحؼ ان تؼقم فقف

ويلتقـا  :صقِّب: الشقخ يؼقل: باب )ٓ ُيذبح هلل يف مؽان ُيذبح فقف لغقر اهلل(

ولف مالمح فؼفقة أحقاًكا يف الؿسائؾ يصعب  ،لؿاذا؟ الشقخ فؼقف !بآية طـ مسجد

 طؾقـا أن كصؾ إلقفا إٓ بعد التدبر الشديد.

ذكر الشقخ هذه أية: لبقان أّن هذا مع كقكف أصبح مسجًدا، بـقه طؾك  

صؾك -لـبل بؾ إّن ا .ُكفل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ الؼقام فقف :هقاة الؿسجد

س طؾك  -اهلل طؾقف وسؾؿ هدمف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: لؿاذا؟ لؽقكف لؿ يمسَّ

 التؼقى، فؽان إساس فقف حراًما.

-يعـل يؿؽـ يليت شخص يؼقل: ما دام أكف ُبـل: لؿاذا لؿ يـتزطف الـبل 

هذا  ؟مـ الؿـافؼقـ ويعقِّـ إماًما مـ الصحابة وُيعَبد اهلل فقف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

صؾك اهلل -بؾ هناه اهلل أن يؼقم فقف. ومعؾقم أّن الـبل  :وجف الدٓلة: أكف لؿ يػعؾ

طؾك حرام ُكفل أن  مبـقًّاإذا صؾك سقصؾل فقف هلل: لؽـ لّؿا كان  -طؾقف وسؾؿ

ن يصؾل يف الؿسجد ر بلبؾ هدمف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. وُأمِ  :يصؾل فقف

 الذي ُأسس طؾك التؼقى مـ أول يقم.
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مسجد الـبل  هقلؿسجد الذي ُأسس طؾك التؼقى مـ أول يقم ققؾ: وا

. وٓ ماكع  مـ ذلؽ أحاديث. وققؾ: أكف مسجد قباءبصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وثبت 

ـّ الؿؼصقد أصالة هق مسجد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. فنّن  إمريـ. ولؽ

ؾة لألمة مسجد قباء قد أسس طؾك التؼقى مـ أول يقم: ولذلؽ ُجعؾت فقف فضق

 مثؾ أجر العؿرة. :إلك الققم: وهق أّن مـ صؾك فقف كان لف كعدل طؿرة

الرد طؾك شبفة  :ويف آستدٓل هبذه أية يا إخقة َمؾؿح بديع آخر: وهق

ؿا الؿاكع؟ أكا أذبح ف :يف هذا الؿؽانوباسؿ اهلل ما لق قال الؼائؾ: أكا أذبح هلل 

 تغقر شقًئا: ما الؿاكع؟ بعبارة أخرى ذبقحتل هلل وأذبحفا باسؿ اهلل وإرض ٓ

يؼقل: أكا لق ذبحت هـا أو ذبحت هـا أو ذبحت هـاك سقاء: هذه أرض، وأكا 

 أذبح هلل وباسؿ اهلل؟!

سة طؾك حرام فنّن هذا يمثر فقفا:  ،قؾـا لف: ٓ  إّن إرض إذا كاكت ممسَّ

لق صؾك  -ف وسؾؿصؾك اهلل طؾق-بدلقؾ هذه أية العظقؿة.  فنّكا كؼقل لف: الـبل 

د ما سقصؾل لَؿـ؟ سقصؾل هلل، هؾ بؼْص  -مسجد الضرار-يف هذا الؿسجد 

 فؽذلؽ أكت.ف: يػعؾف الؿـافؼقن؟ ٓ واهلل: ومع ذلؽ ُكفل طـ أن يصؾل فق

ٓ  :هـا تؾحظقن هذا اإلمام وكصحف لألمة، وهذا اإلمام طجقب يا إخقة

رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وما قد قال اهلل قال إدلة فؼط: تؽاد ترى يف كتبف إٓ 

 وكػًعا لؾؿممـقـ. وقد جعؾ اهلل يف كتبف بركةً  .ُيحتاج إلقف
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 قال: ]طـ ثابت الضحاك رضل اهلل طـف قال: كذر رجٌؾ أن يذبح إباًل 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فؼال: هؾ كان فقفا وثـ مـ أوثان  ببقاكة، فسلل الـبلّ 

فؾ كان فقفا طقد مـ أطقادهؿ؟ قالقا: ٓ، فؼال ، قال: فد؟ قالقا: ٓالجاهؾقة ُيعبَ 

أوِف بـذرك، فنكف ٓ وفاء لـذر يف معصقة اهلل، »رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 رواه أبق داود وإسـاده طؾك شرصفؿا[ .«وٓ فقؿا ٓ يؿؾؽ ابـ آدم

 :أي :وإسـاده طؾك شرصفؿا ،كعؿ: هذا الحديث العظقؿ رواه أبق داود

 قـ.طؾك شرط الشقخ

 ،طؾك شرط الصحقحقـ": -رحؿف اهلل-قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

حسـ "وقال ابـ طبد الفادي يف الصارم: . "وإسـاده كؾفؿ ثؼات مشاهقر

ر قال: رجالف رجال الصحقحقـ .صحقح ـ:  ."ويف الؿحرَّ وقال ابـ الؿؾؼِّ

ع طؾك إسـاده صحقح طؾك شرط البخاري ومسؾؿ، كؾ رجالف أئؿة مجؿَ "

 إمر كؿا قال الشقخ. :إذن. "طدالتفؿ

. "رجال الشقخقـ إسـاده صحقح، رجالف": -رحؿف اهلل-ال إلباين ق

 مر كؿا قال الشقخ.فإ

 ولف روايات أخرى بعضفا حسـ وبعضفا صحقح.
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قال: َكَذَر رجؾ( هذا الرجؾ لؿ  -رضل اهلل طـف-)طـ ثابت بـ الضحاك 

الذي جاء يف بعض الروايات. )كذر رجٌؾ أن يـحر  :يسؿَّ هـا: ولعؾف هق ُكْرُدم

أن  أردَت  لقإباًل( ما مػردها؟ يؼقلقن: هذا اسؿ جؿع ٓ مػرد لف مـ جـسف، لؽـ 

 تػِرد تؼقل: بعقر أو جؿؾ. 

ققؾ: هل مقضع أسػؾ  تح الباء.) بـُبقاكة( بضؿ الباء، ويؼال: )َبقاكة( بػ

هضبة كبقرة ٓ زالت  بحر،ويـبع اليعـل بقـ مؽة  وققؾ: هل قريبة مـ يـبع: مؽة.

 ؾؿؾؿ مقؼات أهؾ القؿ.معروفة إلك لققم. وققؾ: هل قريبة مـ يَ 

 صؾك اهلل طؾقف 
َّ

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( يعـل سلل الرجُؾ الـبل
َّ

)فسال الـبل

وطؾك الضبط  .هؾ يػعؾ؟ )فؼال( أي الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ :وسؾؿ

 صؾك 
ُّ

 صؾك اهلل الؿقجقد طـدكا: فسلل الـبل
ُّ

اهلل طؾقف وسؾؿ: يعـل سلل الـبل

 طؾقف وسؾؿ الرجَؾ.

ـٌ مـ أوثان الجاهؾقة؟( القثـ: ما ُيعَبد مـ دون اهلل  )فؼال: هؾ كان فقفا وث

ولق لؿ يؽـ لف صقرة. )هؾ كان فقفا وثـ مـ أوثان الجاهؾقة( والجاهؾقة قبؾ 

إذن هذا الشرك، هذا إطظؿ بدأ بف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  ؟اإلسالم )ُيعَبد(

، قال: هؾ كان فقفا طقد مـ أطقادهؿ( حتك لق ما كان طـدهؿ وثـ قالقا: ٓ)

يعبدوكف يف هذا الؿؽان هؾ كان لفؿ طقد يف هذا الؿؽان؟ والؿعروف أّن الـاس 

باسؿ لغقر اهلل ، والؿشركقن يذبحقن مـفا الذبحيف إطقاد يػعؾقن صؼقسفؿ: و
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بؿعـك يا إخقة: سقاء تؼقـّا أهنؿ  «ففؾ كان فقفا طقد مـ أطقادهؿ»آلفتفؿ، 

 .يذبحقن يف الؿؽان لغقر اهلل أو غؾب طؾك ضــا أهنؿ يذبحقن يف الؿؽان لغقر اهلل

ٕهنؿ  يذبحقن يف هذا الؿؽان لغقر اهلل: ٕكف إذا كان لفؿ وثـ فـحـ كتقؼـ أهنؿ

والعقد: هق الذي –لق ما كان لفؿ وثـ: إذا كان لفؿ طقد  يذبحقن لقثـفؿ. صقِّب

إذا كان  -يتؽرر سقاًء يف إسبقع، يف الشفر، يف السـة، يتؽرر طؾك وجف واحد

لفؿ طقد فقغؾب طؾك ضــا أهنؿ يف طقدهؿ يذبحقن، وإذا ذبحقا فنهنؿ يذبحقن 

ًٓ طـ سلل أ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لغقر اهلل. وهذه الحؽؿة مـ أّن الـبل  و

 القثـ ثؿ سلل طـ العقد.

 "أوِف "صقِّب  :«بـذرك أوِف »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-)قالقا: ٓ، قال 

أمر، وإمر يدل طؾك القجقب. وهذا يدلـا طؾك ما سقليت: أّن الـذر طبادة: ّٕن 

 . «أوِف بـذرك»أمر هـا قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

لؽـ كثقرها هـا ّٕن هذا الؿؽان  -هللإن شاء ا-صقِّب: مسللة ستلتقـا 

أن يـحر إباًل، وهذه صاطة، يـحر إبؾ هلل هذه صاطة، لؽـ كذر  رَ ذَ الؿـاسب: هق كَ 

أن يـحرها يف بقاكة: يعـل يف مؽان، وهذا الؿؽان لقس لف فضقؾة شرطقة، إذن هذا 

هـا صاطة أو مباح؟ مباح: ّٕن الؿؽان لقس لف فضقؾة شرطقة، يباح لإلكسان يذبح 

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-يذبح هـا يذبح هـا، ٓ يقجد فضقؾة لؾؿؽان، صقِّب الـبل 

 !«بـذرك أوِف »قال: 
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 قالقا: أّما بالـسبة لؾـحر فقاجب: وإمر لؾقجقب.

خصقصفا: فإمر لؾتخققر: ٕكف سقلتقـا بببقاكة  ـحروأّما بالـسبة لؾذبح وال

 وهذا مباح. .أّن كذر الؿباح ٓ يجب القفاء بف -إن شاء اهلل-

هذا يدل طؾك أّن كذر  "ٓ وفاء لـذر" «فنكف ٓ وفاء لـذر يف معصقة اهلل»

والقفاء يؽقن بعد آكعؼاد. وهذا مقافؼ  «ٓ وفاء»ٕكف قال: الؿعصقة يـعؼد: 

يت إن شاء وسقل :"لؼقل الجؿفقر: إّن َمـ َكَذَر الؿعصقة ٓ يػل بالـذر وطؾقف كػارة

 اهلل.

 أّن ما ٓ يؿؾؽف ابـ آدم -إن شاء اهلل-سقلتقـا  «وٓ فقؿا ٓ يؿؾؽ ابـ آدم»

وأسلل اهلل أٓ –ُسِرقت سقارتؽ أكت  هـا. وهذا الؿؼصقد إّما أكف يؿؾؽف غقره.

 إن جاءت سقارتؽ وطؾؿُت أكا فؼؾُت  -سرقتُ 
ّ

ن أتصدق هبا! أكا ما أ: هلل طؾل

 هذا ٓ وفاء فقف، وٓ يجقز القفاء بف. أمؾؽفا، أكت الذي تؿؾؽفا:

قالقا: وإمر الثاين الذي ٓ يؿؾؽف ابـ آدم: أٓ يؽقن يف يده ولقس مؾًؽا 

 أن أتصدق بؽقس أُ مثال: لغقره. 
ّ

وأكا ما طـدي ُأرز، ما أمؾؽ  رز!قؾت: هلل طؾل

أرًزا أن، هؾ هذا يدخؾ يف الحديث؟ الجقاب: ٓ: هذا يثبت يف الذمة: فقجب 

 أن أيف.
ّ

 طؾل

 إذن: ما ٓ يؿؾؽف ابـ آدم:
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وهذا  :إّما لؽقن غقره يؿؾؽف: فقـذر أن يتصدق بف طؾك هذا القجف -

 حرام، وٓ يجقز القفاء بف.

ففذا يـعؼد ويدخؾ يف  :لؽـف يعؼده يف ذمتف :وإّما أّن اإلكسان ٓ يؿؾؽف -

 كذر الطاطة. 

 [﴾ٓ تؼؿ فقف أبًدا﴿قال رحؿف اهلل: ]فقف مسائؾ. إولك: تػسقر ققلف: 

 وقد بّقـاه، وبّقـا مـاسبة ذكر أية.

 وكذلؽ الطاطة[ :]الثاكقة: أّن الؿعصقة قد تمثر يف إرض

قال يف مسجد  -وجؾ طز-مِـ أيـ أخذها الشقخ؟ مِـ أية، ّٕن اهلل 

مع أكف بـاء، بـاؤه بـاء الؿسجد: لؽـ ما الذي أثر  :﴾ٓ تؼؿ فقف أبدا﴿الضرار: 

لؿسجد أسس طؾك التؼقى مـ ﴿رت فقف، فؿ أثّ هؿ الػاسد، معصقتُ فقف؟ قصدُ 

س طؾك التؼقى: إذن هذا  ﴾أول يقم أحؼ أن تؼقم فقف فَقَصَػف اهلل بؽقكف ُأسِّ

رت يف مسجد الضرار، ر يف الؿسجد، الؿعصقة أثّ أثّ  ر يف إرضاه وأثّ الؼصد زكّ 

هؾ بعض أ رت يف مسجد قباء أو مسجد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.والطاطة أثّ 

ـّ  ـّ إَ  -وإن كان لف وجف-أكف أخذ هذا مـ الحديث  العؾؿ ض جف أكف ملخقذ وْ لؽ

 مـ أية.

 لقزول اإلشؽال[ الؿسللة البقِّـةإلك قال: ]الثالثة: ردُّ الؿسللة الؿشؽِؾة 
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كعؿ: وهذا يا إخقة مِـ مفؿات العؾؿ: أكف إذا كاكت الؿسللة مشؽِؾة أن 

ها إلك الؿسللة البقِّـة: لقتضح إشؽالفا ويـجؾل.  تردَّ

تؼريب الؿسائؾ لؾـاس بضرب إمثال والتػصقؾ الذي ٓ  :ولذلؽ

، تشؼقؼ فقف مـ أكػع ما يؽقن لؾعؾؿ، ومـ أكػع ما يؽقن لؾـاس، الـاس ترتاح

فالؿسللة الؿشؽِؾة والؾػظ الؿشؽِؾ ُيرّد إلك الؾػظ البقِّـ وإلك الؿسللة  تػفؿ.

 البقِّـة.

 قال: ]الرابعة: استػصال الؿػتل إذا احتاج إلك ذلؽ[

كعؿ: إذا ُوجد احتؿال ضاهر فنّن الؿػتل يـبغل أن يستػصؾ. أّما إذا لؿ 

لق كـا سـتتبع كؾ  ا بعقًدا،ؾ، أو كان آحتؿال ضعقػً يقجد آحتؿال فال ُيستػَص 

احتؿال طؼؾل ما كـتفل! أجؾس أكا والؿستػتل يقمقـ وثالثة ما يـتفل مـ 

ـّ الؿؼصقد إذا كا ن هـاك احتؿال لف وجف ففـا السمال! هذا ما هق الؿؼصقد، ولؽ

 ؾ الؿػتل مـ الؿستػتل.ستػِص يَ 

 قال: ]الخامسة: أّن تخصقص البؼعة بالـذر ٓ بلس بف إذا خال مـ الؿقاكع[

ص بؼعًة لؿ َيِرد  هذا جائز، وكؿا قؾـا هق  :ا الـص يف كذركهبكعؿ: أن ُتخصِّ

يؼال بدطة إذا ما  يف باب الـذر. ما ُيؿـَع، ما -إن شاء اهلل-وسلذكره  :مـ الؿباح

يقجد ماكع يف هذه البؼعة. فؾق أكؽ كذرَت أن تذبح الشاة يف ساحة الحل، يف 
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يليت واحد يؼقل: بدطة ّٕن الـذر طبادة وقد أضافف يصح وسط الحل: يجقز، وما 

 الـذر لف أحؽامف، كؿا سقليت بقاكف إن شاء اهلل طز وجؾ. الـص! إلك أمٍر لؿ يرد فقف

لؿ يؽـ لؾبؼعة فضقؾة شرطقة: فالـذر مـ باب الؿباح، إذا  :لؽـ كؿا قؾت

 إذا أضقػ إلك بؼعة، أطـل مـ جفة إضافتف إلك البؼعة.

قال: ]السادسة: الؿـع مـف إذا كان فقف وثـ مـ أوثان الجاهؾقة ولق بعد 

 زوالف[

فنكف ٓ  :كعؿ: إذا كان البؼعة التل كذر اإلكسان أن يذبح طـدها كان فقفا وثـ

الؼبقر  -والعقاذ باهلل-مثؾ  فؿا بالؽ إذا كان القثـ مقجقًدا بح هـاك.يجقز أن يذ

 التل اتخذها بعض مـ يـتسبقن إلك اإلسالم أوثاًكا ُتعبد مـ دون اهلل؟!

 قال: ]السابعة: الؿـع مـف إذا كان فقف طقد مـ أطقادهؿ ولق بعد زوالف[

 .أّن العقد َمظِـة أن ُيذَبح فقف لغقر اهلل :وقؾت لؽ يا إخقة

 قال: ]الثامـة: أكف ٓ يجقز القفاء بؿا َكَذَر يف تؾؽ البؼعة: ٕكف كذر معصقة[

كعؿ: أكف ٓ يجقز الـذر بؿا كذر يف تؾؽ البؼعة: ٕكف كذر معصقة. وقؾت 

–لؽـ الراجح طـدي  -هق متػؼ طؾك أكف حرام–إّن الراجح أّن الذبح هـا  :لؽؿ

 أكف مـ الشرك إصغر. :-واهلل أطؾؿ
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 ]الحذر مـ مشابفة الؿشركقـ يف أطقادهؿ ولق لؿ يؼصده[قال: 

ففؾ كان فقفا طقد مـ »هـا قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كعؿ: ّٕن الـبل 

عؾؿ! ومع ذلؽ استػصؾ الـبل صؾك اهلل طؾقف صقِّب الرجؾ ربؿا ما يَ  «أطقادهؿ؟

 وسؾؿ. والتشبف بالؽػار يف أطقادهؿ ٓ يجقز.

إذا كان  -اكتبفقا لَِؿا أققل-يؼصد التشبف وٓ يعؾؿٓ  لؽـ إذا كان اإلكسان 

- مـ الؽعؽ االـصارى يف طقد الؿقالد يصـعقن كقطً  ٓ يؼصد التشبف وٓ يعؾؿ؟

مسؾؿ ما رأى الـصارى قط، وٓ يدري طؿا يصـعقن، و -وهذا مـ شعائر طقدهؿ

 ؾقف.فذا ٓ شلء طفهذا ما طؾؿ وما قصد:  يشبف كعؽفؿ:صـع يف تؾؽ الؾقؾة كعًؽا 

لؽـ يعؾؿ أهنؿ يف  :ففذا حرام. لؿ يؼصد التشبف :أّما إذا َطؾَِؿ ولؿ يؼصد 

هذا الققت يػعؾقن هذا الؽعؽ: فػعؾف لقطعؿ أبـاءه، وهق طالؿ أهنؿ يػعؾقن هذا 

 يلثؿ. أن يتشّبف هبؿ:يف هذا الققم أو يف هذه الؾقؾة ولؿ يؼصد 

إّن التشبف ٓ ُيشرتط فقف الؼصد، وإكؿا  :-مراًراوسابًؼا -وقؾـا يا إخقة 

فؼد  :ُيشرتط فقف العؾؿ. فَؿـ َطؾَِؿ صـقعفؿ وتشبَّف هبؿ فقؿا هق مـ خصائصفؿ

ًؼا بعؼقدهتؿ كان أشّد حرمة. وهذا باب التشبف  وقع يف الحرام. فنن كان هذا متعؾِّ

 سبؼ أن تؽؾؿـا طـف مراًرا.

 ٓ كذر يف معصقة[العاشرة: قال: ]
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 وكػّصؾ وكبّقـ حؽؿف. -إن شاء اهلل-يت وسقلكعؿ: 

 قال: ]الحادية طشرة: ٓ كذر ٓبـ آدم فقؿا ٓ يؿؾؽ[

أّما أن يعؼد ذلؽ يف  فقـذره. طؾك القجف الذي بّقـاه: وهق الذي يؿؾؽف غقره

 هذا يـعؼد، ويؾزمف إن كان مطقًؼا كؿا سقليت إن شاء اهلل. :ذمتف وهق ٓ يؿؾؽف أن

كلخذ  -إن شاء اهلل-لعؾـا كؼػ هـا لـجقب طـ بعض أسئؾة إخقاكـا. وغًدا 

 الباب العظقؿ الؿتعؾؼ بالـذر لغقر اهلل. واهلل أطؾؿ. وصؾك اهلل طؾك كبقـا وسؾؿ.
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ْذرُ  اَلشِّْركِ  ِمنْ  الدرس السابع عشر: شرح َباب: رِ  اَلنَّ ٌْ ِ  لَِغ  هللَاَّ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

أيفا الػضالء: إّن درسـا يف شرح كتاب التقحقد، لشقخ اإلسالم محؿد بـ 

سقى أكف طبد القهاب رحؿف اهلل طز وجؾ، هذا الؽتاب الذي لقس لؾشقخ فقف 

ر مة ببقان إدلة مـ الؽتاب والسـة طؾك تقحقد اهلل طز وجؾ، وحذَّ كصح إ

وأكرب الذكقب  ،وجؾطز -ذكقب إلك اهلل هق أبغض الو :إمة مـ الشرك باهلل

لؿـ مات طؾقف، طقاًذا  -طز وجؾ-طؾك اإلصالق، هق الذكب الذي ٓ يغػره اهلل 

مـ حقث وقػـا، وكبدأ الققم بباب طظقؿ: وهق: باب مـ باهلل مـ ذلؽ. كقاصؾ 

يؼرأ لـا مـ  -وفؼف اهلل طز وجؾ–الشرك الـذر لغقر اهلل. فقتػضؾ الشقخ خؾقؾ 

 حقث وقػـا.

ْرِك َالـَّْذُر لَِغْقرِ َاهللِ[قال رحؿف اهلل:  ـْ َالشِّ  ]َباٌب ِم

يذكر ما يؽثر وققطف مؿـ يـتسبقن  -رحؿف اهلل–م معـا بقان أّن الشقخ تؼدّ 

إلك اإلسالم وهق يخالػ اإلسالم، ومـ ذلؽ: الـذر لغقر اهلل، حقث يؽثر مؿـ 

مقن الـذور لألشقاخ، وٕصحاب الؼبقر، بؾ قد يـتسبقن إلك اإلسالم أهنؿ يؼدّ 

يصؾ إمر مـ بعض َمـ يـتسبقن إلك إلسالم أهنؿ يـذرون لؾجـ، وَمـ 

يسؿقهنؿ بلسقادهؿ، والصالحقـ مـ الغائبقـ، وٓ شؽ أّن هذا مـ الشرك إكرب 

الؿخرج طـ مؾة اإلسالم: ّٕن الـذر طبادة، والعبادة صرففا لغقر اهلل هق الظؾؿ 
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قؿ، والشرك الؿبقـ، وأغؾب َمـ يـذرون لألصحاب الؼبقر ٓ يدركقن أّن العظ

طـ  -إن شاء اهلل–الـذر طبادة، ولق أهنؿ ففؿقا وطؾؿقا أّن الـذر طبادة ٕقؾعقا 

 هذا إمر، فنكف ٓ يستجقز مسؾؿ أن يعبد غقر اهلل أبًدا.

 والـذر طبادة: وذلؽ لقجفقـ:

رجك خقره قن إٓ طؾك وجف التؼرب لؿـ يُ الـذر ٓ يؽ أنّ  القجف إول:أّما 

ٓ يؿؽـ أن يـذر اإلكسان كذًرا إٓ طؾك وجف التؼرب لؾؿـذور لف، وهذا . أو ُيعظَّؿ

لـ تجد رجاًل  .الؿـذور لف إّما أكف يرجك خقره، وإما أكف يعظَّؿ، وهذه هل العبادة

مثاًل وهق ٓ يعظِّؿف، أبًدا، أو يرجق خقره، يرجق أكف  ـذر لصاحب قربٍأو امرأة يَ 

 بـذره لف يرضك طـف، فُقرَزق القلد أو ُيرَزق الؿال، وهذا هق طقـ العبادة.

إذن القجف إول: أّن الـذر ٓ يؿؽـ أن يؽقن إٓ طؾك وجف التؼّرب لؿـ 

 يرجك خقره أو يعظَّؿ، وهذا هق العبادة وحؼقؼة العبادة.

أمر بالقفاء بالـذر، ومدح الؿقفقـ بالـذر،  -طز وجؾ-أّن اهلل  :القجف الثاين

وأثاب طؾك القفاء بالـذر. وهذا يدل طؾك أّن ذلؽ طبادة، وما دام أكف طبادة فال 

 يجقز صرفف لغقر اهلل.

فؼد  ر لغقر اهلل، أبًدا: ٕكؽ إن فعؾَت ـذُ فال يجقز لؽ أيفا الؿسؾؿ أن تَ 

 وهذا شرك أكرب. :لغقر اهلل بالعبادة بَت تؼرَّ 
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هبذا الـذر لغقر  كذرتف لغقر اهلل: ٕكؽ إذا وّفقَت  ػل بـذرٍ وٓ يجقز لؽ أن تَ 

 لف مـ دون اهلل سبحاكف وتعالك. اهلل فؼد طبدَت هذا الؿـذورَ 

 ـُذر.ـِذر، ويؼال: يَ ـِذر، يؼال: يَ ـُذر، أو يَ مِـ كَذر يَ والـذر لغًة: 

ؾ إٓ يف تخقيػ، وٓ يؽاد ُيستعؿَ ذر يف لغة العرب كؾؿٌة تدل طؾك والـَّ 

ل الـذر: ّٕن الـاِذر يف الغالب يخاف مـ الؿـذور لف، وإذا التخقيػ، ومـف سؿِّ 

 ل الـذر كذًرا مـ الخقف. يخاف مـ طدم القفاء بالـذر، فسؿِّ  رَ ذَ كَ 

ل الـذر كذًرا: ّٕن كذلؽ الـذر يف لغة العرب يطؾؼ طؾك القاجب، ومـف سؿِّ 

 طؾك كػسف ما يف الـذر. اإلكسان يقِجُب 

 إلزام الؿؽؾَّػ كػَسف شقًئا غقر ٓزم لف بؾػٍظ. وأّما الـذر يف الشرع:

: أن يؾِزم الؿؽؾَّػ كػسف، وهذا "إلزام الؿؽؾػ كػسف"اكتبفقا لؾؿعـك! 

ُيخِرج ما لق ألزم غقره، كؿا لق ألزم إب ابـف أن يذهب إلك السقق، هذا لقس 

 كذًرا.

: يعـل لؿ يقجبف طؾقف الشرع، ولؽـف "شقًئا غقر ٓزم لف إلزام الؿؽؾِّػ كػسف"

 أن أذبح شاة، لؽـ م كػَس ُيؾزِ 
ّ

 أن أذبح شاة! اهلل لؿ يقِجب طؾل
ّ

ف بف، أققل: هلل طؾل

 أكا ألزمُت كػسل بذبح الشاة.

: الـذر ٓبد فقف يا إخقة مـ لػظ، بؿعـك: أين لق ألزمُت كػسل شقًئا "بؾػظٍ "

ـ الرواتب، لق ألزمُت كػسل بالػعؾ أين دائًؿا أصؾل الســ أفعؾف دائًؿا: مثؾ السـ
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ّ

ففذا  :الرواتب، يف هذه الحال ألزمُت كػسل هذا بالػعؾ ولؿ أجعؾف واجًبا طؾل

 لقس كذًرا. 

: إن شػا ثت كػسؽ وقؾَت فؾق أكؽ يف قؾبؽ حدَّ  لػظ.فالـذر ٓ بد فقف مـ 

 هذا لقس كذًرا.ة! اهلل مريضل سلذبح شا

 ب إلقف بفوالـذر باطتب  يـؼسؿ إلك قسؿقـ: ار الؿتؼرَّ

 كذر هلل. وهذا سقليت حؽؿ الدخقل فقف وحؽؿ القفاء بف. الؼسؿ إول:

 ج مـ مؾة اإلسالم.خرِ كذر لغقر اهلل. وهذا شرك أكرب يُ  الؼسؿ الثاين:

 يـؼسؿ إلك قسؿقـ: والـذر باطتبار لػظ الـاذر 

  الؼسؿ إول:
ّ

كذر التربُّر. ومعـاه: الـذر مـ غقر مؼابؾ، كلن يؼقل: هلل طؾل

ففذا  لؾـذر: لؿ يذكر جزاءيذكر مؼاباًل،  أن أصقم يقمقـ مـ هذا إسبقع! لؿ

ب بف. :كذر تربُّر، بِرٌّ يريد أن َيتعبَّد بف، ٓ يطؾب شقًئا  وإكؿا يريد أن َيتؼرَّ

يسؿقف: كذر الجزاء. وبعض أهؾ كذر مؼقَّد. وبعض أهؾ العؾؿ  الؼسؿ الثاين:

العؾؿ يسؿقف: كذر الؿؼابؾة. وبعض أهؾ العؾؿ يسؿقف: كذر الؿعاَوضة. ومعـاه: أن 

 أن أصقم يقمقـ إن 
ّ

يؽقن الـذر مؼابؾ شلء يرجقه الـاذر، فقؼقل مثاًل: هلل طؾل

 هذا لف مؼابؾ وهق شػاء الؿريض. ،َره بشػاء مريضفذْ ففذا ققَّد كَ  !شػك مريضل

 حؽام الـذر، فُقتؽؾَّؿ طـف مـ وجقه:وأما أ 

ب إلقف بالـذر. القجف إول  : ُحؽؿف باطتبار الؿتؼرَّ
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 فالـذر إن كان هلل: فالقفاء بف تقحقٌد وطبادٌة. -

 وإن كان لغقر اهلل: ففق شرٌك أكرب وضؾؿ طظقؿ. -

: حؽؿ الـذر باطتبار الدخقل فقف. ما حؽؿ الدخقل يف الـذر القجف الثاين

 تؾػ أهؾ العؾؿ فقف طؾك أققال:أصاًل؟ هذا اخ

الدخقل يف كذر الجزاء والؿؼابؾة مؽروه،  بعض أهؾ العؾؿ يؼقلقن: -

 أن أصقم يقمقـ مـ 
ً

والدخقل يف كذر التربُّر جائز. يعـل أن تؼقل: هلل طؾل

هذا إسبقع! يؼقلقن: هذا جائز، لقس فقف كراهة: لؿاذا؟ يؼقلقن: ٕكف 

ب محض. أّما أن تؼقل: هلل  أن أصقم يقمقـ مـ هذا إسبقع إن  تؼرُّ
ّ

طؾل

 ففذا مؽروه: لألدلة التل ستليت إن شاء اهلل. !شػك مريضل

 مؽروه. :الدخقل يف الـذر مطؾًؼا هؾ العؾؿ:وقال بعض أ -

-محرم. وهذا أقرب  :الدخقل يف الـذر مطؾًؼا وقال بعض أهؾ العؾؿ: -

 : وذلؽ ٕدلة:-واهلل أطؾؿ

يستخرج »قال طـ الـذر:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أّن الـبل  الدلقؾ إول:

 ، وهذا يف الصحقحقـ: طـد البخاري ومسؾؿ.«اهلل بف مـ البخقؾ

ٓ تـذروا، فنّن الـذر ٓ يغـل »وطـد مسؾؿ: قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 :هذا هنل «ٓ تـذروا»، ققلف: «مـ الؼدر شقًئا، وإكؿا ُيستخرَج بف مـ البخقؾ

إّن قدر اهلل أن يشػل  «فنّن الـذر ٓ يغـل مـ الؼدر شقًئا»التحريؿ،  والـفل يؼتضل
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أو لؿ تـذر، وإن شاء أن يؿقت مريضؽ سقؿقت:  مريضؽ سقشػقف: كذرَت 

 .«وإكؿا يستخرج بف مـ البخقؾ»أو لؿ تـذر،  كذرَت 

صؾك -أّن رسقل اهلل  -رضل اهلل طـفؿا–وطـد مسؾؿ أيًضا: طـ ابـ طؿر 

إكف ٓ يليت بخقر، وإكؿا ُيستخرج بف مـ »ك طـ الـذر وقال: هن -اهلل طؾقف وسؾؿ

 والـفل يؼتضل التحريؿ. :، قالقا: ففذا هنل طـ الـذر«البخقؾ

 ّٕن الؿؽؾَّػ بالـذر يققِع كػَسف يف طؾقف الحؽؿة: قالقا: كذلؽ: تدلُّ 

اهلل لؿ يقِجب طؾقؽ أن تصقم يقمقـ مـ هذا  الحرج، والشرع جاء بـػل الحرج.

إسبقع مثاًل، فنذا ألزمَت كػسؽ تؽقن أوقعَت كػسؽ يف الحرج، واهلل ٓ يريد 

 .-واهلل أطؾؿ-بـا الحرج والؿشؼة والعسر. وهذا أقرب 

 كان الجؿفقر طؾك أّن الدخقل يف الـذر مؽروه. وإنْ 

 حؽؿف مـ جفة القفاء بف.  القجف الثالث:

يلثؿ لدخقلف يف الـذر، لؽـ ما حؽؿ  :إذا كذر اإلكسان: فنكف ـا بالتحريؿإذا قؾ

ؿ الـذر إلك أقسام:  القفاء بالـذر إذا دخؾ فقف؟ يؼسَّ

الـذر الؿطَؾؼ. ومعـاه: أّن الؿـذور ٓ ُيذَكر فقف. يؼقل مثاًل:  الؼسؿ إول: -

 إن شػك اهلل مريضل!ذْ كَ 
ّ

 كذر إن شػك اهلل  ٌر طؾل
ّ

ب ماذا صقِّ  !مريضلأو: هلل طؾل

بالـذر الؿطؾؼ،  :تػعؾ إن شػك مريضؽ؟ لؿ يذكر، هذا يسؿك طـد العؾؿاء
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كػارة »وهذا فقف كػارة يؿقـ: لحديث:  ر فقف الؿـذور.الؿرسؾ، الذي لؿ ُيذكَ 

 رواه مسؾؿ. «الـذر كػارة القؿقـ

وهذا الـذر ٓ يؿؽـ القفاء بف: ٕكف لؿ ُيذَكر فقف الشلء، ولؽـف اكعؼد: 

قػ ُيَحؾ؟ ُيَحؾ بؽػارة يؿقـ: بلن يعتؼ رقبف، أو يطعؿ طشرة مساكقـ، أو فؽ

 يؽسقهؿ، فنن لؿ يجد ذلؽ كؾف فنكف يصقم ثالثة أيام.

 أن أصقم الؼسؿ الثاين -
ّ

: كذر الطاطة. بلن تـذر صاطة هلل: كلن تؼقل: هلل طؾل

 أن أصؾل ركعتقـ إن شػك مريضل! ففذه صاطة.تؼقل: يقًما! أو 
ّ

 هلل طؾل

 وكذر الطاطة يجب القفاء بف، ويلثؿ الـاذر إذا لؿ َيِػ بف.

 فؿا الؿرتتِّب؟  :سقاء يف الحال أو يف الؿآل :لؽـ إن طجز طـف

 أن أذبح بؼرة يف هذا الشفر! فذهب مالف، ُسِرق، فؿا 
ّ

مثاًل قال: هلل طؾل

 الشفر.يستطقع أن يذبح بؼرة يف الحال يف هذا 

 أن  أو الؿآل: مثاًل: إكسان كذر أن
ّ

يصقم يقًما وأن يػطر يقًما، قال: هلل طؾل

أصقم يقًما وأن أفطر يقًما! يف بداية الشباب كان يستطقع، لؽـ لّؿا وصؾ إلك 

الخؿسقـ أصبح الصقام يشؼ طؾقف مشؼة زائدة، فؿاذا يػعؾ؟ َيـَحّؾ مـ كذره 

يـحؾ بؽػارة يؿقـ، إذا طجز طـف أو شؼ طؾقف مشؼة زائدة ٓ يليت هبا الشرع فنكف 

، ولؼقل ابـ «كػارة الـذر كػارة القؿقـ»مـ الـذر بؽػارة يؿقـ: لؾحديث السابؼ: 

ر كػارة يؿقـ-رضل اهلل طـفؿا–طباس  رواه أبق  (: )َمـ كذر كذًرا ٓ يطقؼف فؾقؽػِّ
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-داود وصححف ابـ حجر مقققًفا. وهذا الحؽؿ قد كسبف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

 ٕكثر السؾػ. -رحؿف اهلل

ما ٓ يؿؾؽف اإلكسان، بؾ يؿؾؽف غقره. يؼقل مثاًل: إن  رُ ذْ : كَ الؼسؿ الثالث -

 أن أتصدق بسقارة جاري! هق ما يؿؾؽ السقارة
ّ

وإكؿا  شػك اهلل مريضل فؾؾف طؾل

هق يريد  ، ٓ،هق ٓ يريد أن تؽقن يف ذمتف بلن يشرتيفاالذي يؿؾؽ السقارة جاره، 

-فَّك بف، وٓ يجب القفاء بف: لؼقل الـبل ففذا ٓ ُيق :غقرهأن يتصدق بؿا يؿؾؽف 

رواه  «ٓ وفاء لـذر يف معصقة، وٓ يف ما ٓ يؿؾؽ العبد: »-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 مسؾؿ يف الصحقح.

رواه أبق داود  «إٓ فقؿا تؿؾؽ ٓو فاء كذرٍ »جاء يف الحديث:  :وأيًضا

هذا الحديث طؾك أّن ما ٓ يؿؾؽف اإلكسان ٓ وفاء بـذره،  فدّل  وحسـف إلباين.

 بعد الؼسؿ الرابع. -إن شاء اهلل-وماذا ُيػَعؾ؟ سقليت 

: كذر الؿعصقة. مثاًل: رأى ابـف يشرب الدخان فضربف ضربة الؼسؿ الرابع -

 إن أفاق أن أشرتي لف ِرزمة 
ّ

طؾك رأسف فلغؿل طؾقف، فؼال مـ جفؾف: كذٌر طؾل

 ة، هذا الـذر ٓ يجقز القفاء بف.معصقة، َكَذَر الؿعصقدخان! هذه 

 أن أزور قرب القلل 
ّ

بعض الـاس مثاًل يؼقل: إن شػك اهلل مريضل كذٌر طؾل

 كَ 
ّ

طؾك وجف  -أن أزور قرب فالكة أو فالن رٌ ذْ الػالين! إن شػك اهلل مريضل هلل طؾل

ذا أفعؾ أكا خقاكـا يؼقل: ماوكجد بعض إ ! وهذه معصقة.-ربالتؼرب لصاحب الؼ
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ٓ بد أن أفعؾ، ٓ بد أن أذهب إلك قرب السقدة كػقسة، أو قرب السقدة  كذرت؟

ٓ يجقز  -كذر الؿعصقة–زيـب، أو قرب سقدي الؿجذوب! كؼقل: هذا الـذر 

أن  رَ ذَ َمـ كَ : »-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-القفاء بف بنجؿاع العؾؿاء. وقد قال الـبل 

 رواه البخاري. «يعصل اهلل فال يعصف

ـّ غقره يؿؾؽف، وكذر -ب: هذان الـقطان صقِّ  كذر ما ٓ يؿؾؽف اإلكسان ولؽ

 هؾ فقفؿا كػارة يؿقـ؟ اختؾػ العؾؿاء يف ذلؽ طؾك ققلقـ: -الؿعصقة

 ٓ كػارة فقف، وذهب إلك هذا مالؽ والشافعل. الؼقل إول:

 أّن فقف كػارة يؿقـ.  الؼقل الثاين:

ر طـدي أخق قلل العؾؿاء: أّن فقف ًرا يف الؿسللة: أّن الراجح مـ قوالذي تحرَّ

  كػارة يؿقـ.

أرى قديًؿا أكف ٓ كػارة فقف، طؾك ما ذهب إلقف مالؽ والشافعل أكف ٓ  كـُت 

ر طـدي  : ٕكف كذر معصقة أصاًل،كػارة يؿقـ فقف واهلل –لؽـ ضفر لل أخقًرا وتحرَّ

-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أّن فقف كػارة يؿقـ: لعؿقم ققل الـبل  :أّن الراجح -أطؾؿ

ما كان مِـ كذر يف معصقة اهلل فذلؽ »، ولحديث: «كػارة الـذر كػارة يؿقـ: »

ر القؿقـ ره ما يؽػِّ رواه الـسائل وصححف إلباين.  «لؾشقطان، وٓ وفاء فقف، ويؽػِّ

رواه إربعة  «ـقؿقالٓ كذر يف معصقة، وكػارتف كػارة »وكذلؽ حديث: 

 وصححف إلباين.
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 أن أصؾل الػرض بقـ الؼسؿ الخامس -
ّ

: كذر الؿؽروه. كلن يؼقل: هلل طؾل

هـا  رَ ذَ السقاري! صالة الػرض بقـ السقاري مـ غقر حاجة مؽروهة، فـَ 

اري أجزأه، هـا يؼقل العؾؿاء: إن وفَّك بف أجزأه، إن صؾك بقـ السق مؽروًها،

 وفقف كػارة يؿقـ طؾك إصح. وإفضؾ أن ٓ يػل بف.

 أن أخرج يف كزهة! الؼسؿ السادس -
ّ

: كذر الؿباح. كلن يؼقل: هلل طؾل

 أن أمشل إلك الؿسجد! والؿشل مباح، 
ّ

والخروج يف كزه مباح، أو قال: هلل طؾل

رواه  «ٓ كذر إٓ فقؿا ابُتغل بف وجف اهلل»ففذا الـذر ٓ يجب القفاء بف: لحديث: 

عؾ فإحقط أن إلباين، فنن فعؾ أجزأه طـ كذره، وإن لؿ يػأبق داود وحسـف 

ر كػارة يؿقـ ر ، يؽػِّ ـّ إحقط أن يؽػَّ م، لؽ والؼقل بالؽػارة هـا أضعػ مؿا تؼدَّ

 .«كػارة الـذر كػارة يؿقـ»كػارة يؿقـ: لعؿقم الحديث السابؼ: 

أو  : الـذر الذي ُيؼصد بف تصديؼ شلء أو الحؿؾ طؾك شلءالؼسؿ السابع -

 الؿـع مـ شلء.

لؽ  فؿثاًل: أكا أخربتؽ بخرب فؽلين رأيت مـؽ طدم تصديؼ، فؼؾُت 

 أن أصقم يقمقـ إن كـُت كاذًبا! ما مرادي مـ 
ّ

لتصدقـل وأؤكد التصديؼ: هلل طؾل

 هذا الـذر؟ أن تصدقـل.

مـؽ تلخًرا يف ذلؽ  أو مثاًل: أردُت مـؽ أن تصطؾح مع أخقؽ، فرأيُت  

 أن أصقم أسبقًطا إن لؿ تصالح أخاك الققم! ماذا أريد؟ أريد  فؼؾُت 
ّ

لؽ: هلل طؾل
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أن أحؿؾؽ طؾك أن تصالحف، لقس الـذر مؼصقًدا لل، ولؽـ مؼصقدي أن 

 أحؿؾؽ طؾك أن تصالحف.

 :مثاًل: جئتـل وقد أغضبتؽ الزوجة ٕمر طارض أو الؿـع مـ شلء:

ـساء ضعقػات، وطـدهـ فال :فؼؾت لؽ: اصرب : أكا أفؽر أن أصؾؼفا،وقؾَت 

طجؾة، إن أساءت الققم ستحسـ غًدا. فرأيُت مـؽ رغبة يف تطؾقؼفا وأكت يف 

 أن أصقم شفًرا! فؼط ٕمـعؽ 
ّ

فقرة الغضب، فؼؾت لؽ: إن صؾؼتفا الققم طؾل

مـ تطؾقؼفا الققم حتك هتدئ. هذا يؼقل فقف العؾؿاء: يؿقـ بؾػظ الـذر، لقس الـذر 

الحؼقؼة قؾت لؽ: واهلل  د بالقؿقـ، كلين يفا ُيؼَص مؼصقًدا، وإكؿا الؿؼصقد م

لتػعؾـ، أو: واهلل ٓ تػعؾ. إّما لؾحؿؾ، وإّما لؾؿـع. ولذلؽ قال العؾؿاء: هذا 

  قؾُت  يقجبف فال شلء.إن لؿ يؼع ما  يؿقـ،
ّ

أن لؽ: إن صؾؼتفا الققم فؾؾف طؾل

.
ّ

قؾت  ة يؿقـ.: فػقف كػاروإن وقع أصقم شفًرا! فؾؿ تطؾؼفا الققم: ٓ شلء طؾل

 كػارة  إن صؾؼتفا الققم! فذهبَت وصؾؼتفا:لؽ: هلل طؾل أن أصقم شفًرا 
َّ

طؾل

 ٕن الؿؼصقد هـا يف الحؼقؼة هق القؿقـ، والـذر لقس مؼصقًدا. يؿقـ.

 أن أصؾل : كذر ما هق واجب بالشرع. كلن قؾَت الؼسؿ الثامـ -
ّ

: هلل طؾل

:الظفر يف جؿاطالظفر يف جؿاطة! أكا رجؾ وصالة 
ّ

ففذا ٓ  ة أصاًل واجبة طؾل

 بدون الـذر.يػقد شقًئا: ٕ
ّ

: قؾُت  ّن الؿذكقر يف الـذر واجب بالشرع: يجب طؾل

 إن طشُت 
ّ

  هلل طؾل
ّ

، إن أمدَّ إلك رمضان أن أصقم رمضان! أصال هق واجب طؾل
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 أن أصقم رمضان: اهلل يف طؿري وجاء رمضان وأكا س
ّ

هذا ؾقؿ صحقح يجب طؾل

 ا.الـذر ٓ يػقد شقئً 

 أن الؼسؿ التاسع -
ّ

: كذر الُؿحال الذي ٓ يؿؽـ وققطف. فؿثاًل قال: هلل طؾل

  هذه الصخرة طظقؿة ٓ يحؿؾفا مئة رجؾ.أحؿؾ هذه الصخرة! و
ّ

أو قال: هلل طؾل

ففذا طبث ٓ يـعؼد بف  افة كقؾق مرت! هذا ما يؿؽـ، محال:أن أسقر طؾك رأسل مس

 شلء وٓ يؾزم بف شلء.

بالتػصقؾ الؿذكقرة يف كتب الػؼف وكتب الحديث وكتب  هذه أقسام الـذر

 التقحقد، مـ جفة حؽؿ القفاء بالـذر.

فنن قال قائؾ: أيـ القفاء بالـذر لغقر اهلل؟ قؾـا: الـذر لغقر اهلل تؼدم معـا أكف 

 بؾ هق شرك أكرب، وٓ يجقز القفاء بف. ك أكرب، ٓ يجقز هذا الـذر أصاًل:شر

 [﴾يقفقن بالـذر﴿]وققل اهلل تعالك: 

يف هذا الباب أقام إدلة طؾك أّن القفاء بالـذر  -رحؿف اهلل–كجد أّن الشقخ 

طبادة، هق لؿ يؼؾ: باٌب الـذر طبادة، قال: باٌب مـ الشرك الـذر لغقر اهلل! وذلؽ 

ؾف لغقر اهلل شرك، وهذا يدركف كؾ عْ َج  أكف إذا ثبت أّن الشلء طبادة ثبت يؼقـًا أنّ 

 مسؾؿ.
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 َتَعاَلك: 
ِ
مٓء إبرار بلهنؿ يقفقن فؿدح اهلل ه )﴾ُيقُفقَن بِالـَّْذر﴿)َوَقْقُل َاهلل

فدل ذلؽ طؾك أّن القفاء بالـذر طبادة، وإذا ثبت أكف طبادة فنّن صرفف لغقر  بالـذر،

 اهلل شرك.

ْذٍر َفنِنَّ ﴿]َوَقْقُلُف:  ـ كَّ َػَؼٍة َأْو َكَذْرُتؿ مِّ ـ كَّ  [﴾ اهللَ َيْعَؾُؿفُ  َوَما َأكَػْؼُتؿ مِّ

ـ كََّػَؼةٍ وَ ﴿ ـ كَّْذرٍ ﴿ : يف سبقؾف، تؼرًبا إلقفأي﴾َما َأكَػْؼُتؿ مِّ فؼرن  :﴾َأْو َكَذْرُتؿ مِّ

ويجازيؽؿ طؾقف،  :أي﴾َفنِنَّ اهلَل َيْعَؾُؿفُ ﴿: اهلل بقـ الـػؼة يف سبقؾف والـذر، ثؿ قال

: كؿا دلت طؾقف ذلؽ طؾك أّن الـذر طبادة، والؿؼصقد بالـذر: هق القفاء فدّل 

 الـصقص، القفاء بالـذر طبادة: ففذا يدل طؾك الؿراد.

ـْ َطائَِشَة َرِضَل َاهللُ َطـَْفا، َأنَّ َرُسقَل َاهللِ  ِحقِح َط ـْ َكَذَر »َقاَل:  ]َوفِل َالصَّ َم

ـْ َكَذَر َأْن َيْعِصَل َاهللَ َفاَل َيْعِصفِ   [«َأْن ُيطِقَع َاهللَ َفْؾُقطِْعُف، َوَم

ِحقِح   َاهلُل  يف صحقح البخاري، :أي (ققلف: )َوفِل َالصَّ
َ

ـْ َطائَِشَة َرِضل )َط

 
ِ
ـْ َكَذَر َأْن »َقاَل:  -سؾؿصؾك اهلل طؾقف و-َطـَْفا( أمـا أم الؿممـقـ. َأنَّ َرُسقَل َاهلل َم

هذا أمر: وإمر يؼتضل القجقب، وما دام أكف واجب ففق » ُيطِقَع َاهلَل َفْؾُقطِْعفُ 

 طبادة. 

 َاهلَل َفاَل َيْعِصفِ »
َ

ـْ َكَذَر َأْن َيْعِصل وهذا دّل طؾك ما ذكركاه مـ كذر  «َوَم

 الؿعصقة.
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ـْ َكَذَر َأْن ُيطِقَع َاهلَل » :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والشاهد: يف ققل الـبل  َم

 فدل ذلؽ طؾك أّن القفاء بالـذر طبادة. :«َفْؾُقطِْعفُ 

: ّٕن اإلكسان ُيؾِزم "إّن باَب الـذر باٌب غريب يف الشرع"والعؾؿاء يؼقلقن: 

 مف شرًطا. ف بالـذر ما لؿ َيؾزَ كػَس 

يحرم الدخقل فقف ويجب القفاء ولذلؽ الـذر لف ققاطد خاصة: ومـفا: أكف 

حج  أيًضا: مثال: حج الؿرأة بال محرم.مع أّن هذا إمر لف أمثؾة يف الشرع بف. 

بال الؿرأة بال محرم حرام طؾك الراجح مـ أققال أهؾ العؾؿ، يحرم طؾك الؿرأة 

لؾفؿ لبقؽ، لبقؽ أن تدخؾ يف الحج، فنن دخؾت يف الحج وقالت: لبقؽ امحرم 

لؿؾؽ، ٓ شريؽ لؽ، ودخؾت يف إّن الحؿد والـعؿة لؽ وا قؽ،ٓ شريؽ لؽ لب

ف. ففذا لف مثال يف الشرع، وإن كان العؾؿاء يؼقلقن:  الحج: وجب طؾقفا أن تتؿَّ

 ."إّن باب الـذر باب غريب يف الشرع"

ُوَلك: ُوُجقُب َاْلَقَفاِء بِالـَّْذِر[ُؾ ]فِقِف َمَسائِ  ْٕ  : َا

 ل ذكرت.حسب إقسام التوكؿا قؾـا فقف: 

 ]َالثَّاكَِقُة: إَِذا َثَبَت َكْقُكُف ِطَباَدَة َاهللِ، َفَصْرُفُف إَِلك َغْقِرِه ِشْرٌك[

ثبت هبذه إدلة الثالثة الؿذكقرة أّن الـذر طبادة، فنذا ثبت أكف طبادة فنّن  

 صرفف لغقر اهلل شرك، وهذا أمر يدركف كؾ مسؾؿ.

َٓ َيُجقُز َاْلَقَفاُء بِِف[]َالثَّالَِثُة: َأنَّ َكْذَر   َاْلَؿْعِصَقِة 
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 «.فعِص أن يعصل اهلل فال يَ  رَ ذَ ـ كَ ومَ : »-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لؼقل الـبل 
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رِ  ااِلْسِتَعاَذةُ  الشِّْركِ  ِمنَ  تابع الدرس السابع عشر: َباب   ٌْ  هللاِ  ِبَغ

ْستَِعاَذُة بَِغْقرِ قال رحؿف اهلل: 
ِ
ْرِك آ ـَ الشِّ  اهللِ[]َباٌب ِم

آستعاذة يف الؾغة: صؾب العقذ، والَعْقذ: هق آلتجاء، وآطتصام، 

 وآحتؿاء، والتحصقـ، والحػظ.

إذن: ما معـك آستعاذة؟ هل: الؾجقء إلك الؿستعاذ بف صؾًبا لؾققاية مـ 

 الشر. وإن شئَت قؾ: هل صؾب الحؿاية مـ الشر. 

 صؾب حصقل الخقر. :قًذا. والؾَّقذذ، يؼال: َألقُذ لَ ويؼابؾ آستعاذة: الؾَّقْ 

لذا  ة: صؾب الحؿاية مـ الشر، والؾقذ: صؾب حصقل الخقر.آستعاذ

 قذ يف الؿرغقب. العؾؿاء يؼقلقن: آستعاذة يف الؿرهقب، والؾَّ 

 تقحقد وطبادة. وآستعاذة باهلل

 طؾك قسؿقـ: وآستعاذة بالؿخؾقق

الدطاء، كلكف يدطقه، وهذه : استعاذة بالخؾقق فقفا حؼقؼة الؼسؿ إول -

شرك أكرب يخرج مـ مؾة اإلسالم: ّٕن هذه آستعاذة طبادة، فصرففا لغقر اهلل 

شرك أكرب. وقد اتػؼ العؾؿاء مـ جؿقع الؿذاهب طؾك حرمة هذه آستعاذة 

 بالؿخؾقق.

 وهذه آستعاذة طبادة: لقجفقـ:

ت يف الحديث كؿا ثب «الدطاء هق العبادة»أهنا دطاء، و القجف إول:-

 الصحقح.
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طؾك أّن آستعاذة طبادة:  : أّن اهلل أمر بلن يستعاذ بف، فدّل القجف الثاين-

ا ﴿[، 2]الـاس:﴾ُقْؾ َأُطقُذ بَِربِّ الـَّاس﴿[، 2]الػؾؼ:﴾ُقْؾ َأُطقُذ بَِربِّ اْلَػَؾِؼ ﴿ َوإِمَّ

ْقَطا ـَ الشَّ
 َيـَزَغـََّؽ مِ

ِ
َفنَِذا َقَرْأَت اْلُؼْرآَن ﴿[، 100 ]إطراف:﴾ِن َكْزٌغ َفاْسَتِعْذ بِاهلل

ِجقؿِ  ْقَطاِن الرَّ ـَ الشَّ
 مِ

ِ
[، إذن اهلل أمركا بآستعاذة بف، 98]الـحؾ:  ﴾َفاْسَتِعْذ بِاهلل

 ذلؽ طؾك أّن هذه آستعاذة طبادة. فقدّل 

يؼقل العؾؿاء:  كقػ كعرف أّن آستعاذة بالؿخؾقق هـا فقفا حؼقؼة الدطاء؟

 بصقر:

 أن يؽقن الؿخؾقق الؿستعاذ بف غائًبا، غقر حاضر.  لك:الصقرة إو

فتؼقل: يا سقدي  :أكت هـا يف الؿديـة ويحصؾ لؽ ضؾؿ مـ شخص :مثاًل 

يف الحؼقؼة: أطقذ بؽ مـ ضؾؿ هذا الرجؾ! هذا دطاء  -يف الجزائر-طبد الؼادر 

 ففذا شرك أكرب. ّٕن هذا الرجؾ غائب.

فقستعاذ بؿقت وهق يف  يؽقن الؿخؾقق الؿستعاذ بف مقًتا. أن الصقرة الثاكقة:

 قربه، هذا يف الحؼقؼة دطاء. ففذا شرك أكرب.

عـل يستعقذ بف فقؿا أن يؽقن الؿستعاذ بف حاضًرا وٓ يؼدر. ي الصقرة الثالثة:

 ففذا شرك أكرب. ٓ يؼدر طؾقف.

عؾ أو : آستعاذة بالؿخؾقق بالػالؼسؿ الثاين مـ آستعاذة بالؿخؾقق

مع اطتؼاد أّن إمر كؾف هلل.  -ن يؽقن حاضًراوهذا ٓبد أ–الطؾب فقؿا يؼدر طؾقف 
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كلن تؼقل لؾؼاضل: استعقذ بؽ أيفا الؼاضل مـ ضؾؿ خصؿل! أكت أن تستعقذ 

مع اطتؼادك  الظؾؿ، تستعقذ بف فقؿا يؼدر طؾقف:بالؼاضل الحاضر الؼادر طؾك مـع 

 باهلل، ففذه آستعاذة جائزة.ٕمر كؾف هلل، قؾبؽ معؾَّؼ أّن ا

تؽقن »يف حديث الػتـ طـدما قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  :ولذلؽ

فؿـ وجد مؾجل أو َمَعاًذا فؾَقُعذ »قال يف آخره:  «فتـة الؼاطد فقفا خقر مـ الؼائؿ

بالؿخؾقق فقؿا يؿؽـ ويؼدر طؾقف. ففذه استعاذة متػؼ طؾقف، يف الصحقحقـ. « بف

 إلك بستاكؽ يف الصحراء بعقًدا طـ الػتـة.كلن تذهب 

أكف كان يضرب غالمف،  -رضل اهلل طـف–جاء طـ أبل مسعقد  :وكذلؽ

حاضًرا، صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؼال الغالم: أطقذ برسقل اهلل! وكان رسقل اهلل 

 !واهلل: »-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فرتكف أبق مسعقد رضل اهلل طـف، فؼال رسقل اهلل 

الشاهد ، فلطتؼف خقًفا مـ اهلل. والحديث رواه مسؾؿ. «هلل أقدر طؾقؽ مـؽ طؾقف

مـ ضرب أبل مسعقد  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-هـا: أّن الغالم استعاذ برسقل اهلل 

بدلقؾ أكف قال ٕبل مسعقد:  مقجقد: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لف، ورسقل اهلل 

عاذة بالؿخؾقق فقؿا يؼدر طؾقف، ففذه ، ففذه است«هلل أقدر طؾقؽ مـؽ طؾقف !واهلل»

 مباحة.

 إذن: تبقـ أّن آستعاذة مـ جفة حؽؿفا تـؼسؿ إلك ثالثة أقسام:
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أو  -طز وجؾ-: استعاذة شرطقة مطؾقبة. وهل آستعاذة باهلل الؼسؿ إول

[، 2]الـاس: ﴾ُقْؾ َأُطقُذ بَِربِّ الـَّاس﴿كؿا يف ققلف تعالك:  بصػة مـ صػاتف:

صؾك -[،  هذه استعاذة باهلل، والـبل 2]الػؾؼ: ﴾ُقْؾ َأُطقُذ بَِربِّ اْلَػَؾِؼ ﴿وققلف: 

رواه  «الؾفؿ إين أطقذ بعظؿتؽ أن أغتال مـ تحتل»قال:  -اهلل طؾقف وسؾؿ

وهذه « الؾفؿ إين أطقذ بعظؿتؽ أن أغتال مـ تحتل» الـسائل وصححف إلباين.

 استعاذة بصػة مـ صػات اهلل طز وجؾ.

أطقذ بؽؾؿات اهلل التامات مـ شر ما »الذي معـا يف الباب:  ويف الحديث

 ، وهذه استعاذة بصػة مـ صػات اهلل طز وجؾ.«خؾؼ

أطقذ بؽؾؿات »كان يؼقل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ويف الحديث أّن الـبل 

رواه البخاري يف الصحقح.  «اهلل التامة، مـ كؾ شقطان وهاّمة، ومـ كؾ طقـ ّٓمة

 ػة مـ صػات اهلل طز وجؾ.ففذه استعاذة بص

خؾقق استعاذًة فقفا : استعاذة شركقة. وهل آستعاذة بالؿالؼسؿ الثاين

عاذة أن يعؾؼ العبد قؾبف بالؿخؾقق الؿستعاذ بف، هذه است :أوحؼقؼة الدطاء. 

 شركقة.

يف الصقر الثالثة التل  :استعاذة شركقة بالؿخؾقق فقفا حؼقؼة الدطاء 

 استعاذة بؿقت، استعاذة بحل حاضر فقؿا ٓ يؼدر طؾقف. ذكركاها: استعاذة بغائب،

 ؼ قؾبف لؾؿخؾقق، فُقخؾِل قؾبف لؾؿخؾقق: ففذا شرك.عؾِّ أو أن يُ  
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ػعؾ أو الطؾب استعاذة مباحة. وهل آستعاذة بالؿخؾقق بال الؼسؿ الثالث:

إمر أّن ا حاضًرا قادًرا، فقؿا يؼدر طؾقف، مع اطتؼاد الؼؾب إذا كان الؿخؾقق حقًّ 

 ففذه آستعاذة مباحة. كؾف هلل سبحاكف وتعالك:
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رِ  ااِلْسِتَعاَذةُ  الشِّْركِ  ِمنَ  الدرس الثامن عشر: تابع شرح َباب   ٌْ  هللاِ  بَِغ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

درسـا يف شرح كتاب التقحقد. وقد شرطـا يف شرح باب طظقؿ: وهق: باٌب 

ـَ "إن مـ الشرك آستعاذة بغقر اهلل. وقؾـا:  هـا  تبعقضقف، أْي أّن هذا بعض  "مِ

 كثقرة. الشرك ولقس كؾ الشرك: فنّن الشرك صقرٌ 

ْركِ )ققلف:  ـَ الشِّ
ْستَِعاَذةُ . ) مـ الشرك إكرب :أي (مِ

ِ
هل  :وآستعاذة (آ

آطتصام، وآلتجاء، وآحتؿاء، والتحصقـ،  . وأّن الَعْقذ: هقالعقذصؾب 

 الشرور.فؿعـك آستعاذة: الؾجقء إلك الؿستعاذ بف صؾًبا لؾسالمة مـ والحػظ. 

 صؾب الحؿاية مـ الشرور. وإن شئَت قؾ: آستعاذة:

 آستعاذة مـ جفة حؽؿفا تـؼسؿ إلك ثالثة أقسام:وتؼّدم معـا أّن 

وهذا الـقع أو بصػة مـ صػاتف.  -طز وجؾ-: آستعاذة باهلل لالؼسؿ إوّ 

ب لؽ هبا الحسـات، وترضل اهلل طز وجؾ، ؽتَ تُ  ،تقحقد وطبادة قمـ آستعاذة ه

فتؼقل: أطقذ برب الـاس مـ شر  الشرور.الحؿاية مـ وهق ؾ مؼصقدك وتحصِّ 

كؾ ذي شر، وتؼقل: أطقذ برب الػؾؼ مـ شر كؾ ذي شر، أو كحق ذلؽ، أو 

ؼقل: تستعقذ بؽؾؿات اهلل فتؼقل: أطقذ بؽؾؿات اهلل التامات مـ شر ما خؾؼ، أو ت

ة. ففذه ة ومـ كؾ طقـ ٓمّ أطقذ بؽؾؿات اهلل التامة مـ كؾ شقطان وهامّ 

 ، وهل طبادة وتقحقد لربـا سبحاكف وتعالك.آستعاذة استعاذة كامؾة
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 يف العادة.الؿخؾقق آستعاذة بالؿخؾقق الؼادر فقؿا يؼدر طؾقف  الؼسؿ الثاين:

 أو كان إكساًكا او غقر ذلؽ. سقاء كان جؿاًدا "آستعاذة بالؿخؾقق" 

 :كلن تستعقذ بؿزرطتؽ مـ الػتـ :آستعاذة بالؿخؾقق إذا كان جؿاًدا

لبعدها  :إلقفا معتصًؿا مـ الػتـ لجلُت  :أي الػتـ:بؿزرطتل مـ  فتؼقل: طذُت 

مؾجل أو  دَ َج ـ وَ مَ و»يف الػتـ:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقد قال الـبل  البؾد.طـ 

 .«ذ بفعُ فؾقَ  ًذااعم

فالبد  قادًرا ، فؾؽل يؽقناإلكسان وإذا كان الؿستعاذ بف: أو كان إكساًكا مثاًل  

 فقف مـ صػتقـ:

 ا الؿقت فؾقس قادًرا طؾك شلء.ا. أمّ حقًّ أن يؽقن  :كالصػة إول

 مثؾِف.ا الغائب فؾقس قادًرا طؾك إطادة أن يؽقن حاضًرا. أمّ  الصػة الثاكقة:

 :إذا كان اإلكسان يستعقذ بنكسان، فال بد أن يؽقن هذا اإلكسان :ولذلؽ

 .احقًّ  -

 وأن يؽقن حاضًرا. -

 العادة.ستعاذ بف مـ إمقر التل يؼدر الؿخؾقق طؾقفا يف وأن يُ   -
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ـ ٓ يؼدر ٕكف قد يؽقن الؿعقَّ  :"ؼدر الؿخؾقق طؾقفا يف العادةي"وكؼقل:  

لؽـؽ ٓ تعؾؿ طـف، فؿثاًل تؼقل لؾؼاضل: أستعقذ بؽ مـ ضؾؿ خصؿل:  الشلء

 ـ: ٕنّ معقَّ  قاضٍ ػ يف تخؾَّ قد يَ  فالؼاضل يف العادة يؼدر طؾك مـع الظؾؿ، لؽـ ٕنّ 

ومثاًل تؽقن  الظؾؿ.طاذتؽ مـ إمرتشل أو ضالًؿا فال يؼدر طؾك مثاًل هذا الؼاضل 

أستعقذ بؽ مـ  :طؾك الشاصئيف الرب وتقشؽ طؾك الغرق فتؼقل لؿـ يؿشل 

ٓ يجقد قد أكؼذين وأغثـل، ففذا الرجؾ الذي يؿشل طؾك الساحؾ  :الغرق، يعـل

الؿخؾقق يستطقع هذا، ففذه آستعاذة مباحة  أنّ يف العادة السباحة، ولؽـ العادة 

 وٓ شلء فقفا.وجائزة 

تقجد فقفا وهل آستعاذة التل  -والعقاذ باهلل-: استعاذة شركقف الؼسؿ الثالث

 أهؾ العؾؿ: دحؼقؼة الدطاء. وهذه لفا ثالث صقر طـ

 ت، ففذه يف الحؼقؼة شرك أكرب.: آستعاذة بالؿخؾقق الؿقِّ الصقرة إولك

 آستعاذة بالغائب. وهذه أيًضا شرك أكرب. الصقرة الثاكقة: 

ففذه  :آستعاذة بالؿخؾقق فقؿا ٓ يؼدر طؾقف الؿخؾقق طادة الصقرة الثالثة:

 والعقاذ باهلل. باهلل. ـ الشركم
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ما يتعؾؼ بتعؾقؼ الؼؾب بالؿستعاذ بف إذا كان  :ؼ بآستعاذة الشركقةمؿا يتعؾَّ و

يجعؾ آستغاثة إلقف تعؾقؼ الؼؾب بالؿستعاذ بف والتػات الؼؾب  فننّ  مخؾقًقا.

 يجعؾ ذلؽ شرًكا. -وإن كان قادًرا فقؿا يؼدر طؾقف–بالؿخؾقق 

ؾو استعاذتؽ بالؿخؾقق الؼادر فقؿا يؼدر طؾقف يجب أن  أنّ  :ذلؽ محصَّ

ؼ قؾبف الؿممـ يػعؾ السبب ويعؾِّ قد تؼّدم معـا أّن و إسباب.تؽقن مـ باب 

الدواء مشروع ولقس  والصحقح أنّ  ،فنكؽ تلخذ الدواء باهلل، فؿثاًل: إذا مرضَت 

قؾبؽ  ؼ تعؾِّ ؼ قؾبؽ بالطبقب، وٓؼ قؾبؽ باهلل، فال تعؾِّ مباًحا فؼط، ولؽـؽ تعؾِّ 

فتػعؾ ذلؽ  إسباب.بالدواء. فاستعاذتؽ بالؿخؾقق الؼادر إكؿا هل مـ باب 

اهلل طز وجؾ هق الذي  إمر كؾف هلل، وأنّ  معتؼًدا اطتؼاًدا جازًما أنّ أكَت سبًبا و

 عؾ ما شاء.فِ ر مـ شاء مـ طباده طؾك ؼدِ يُ 

–وقػـا طـد هذا، ولعؾـا كؼرأ ما ذكره الشقخ وكعّؾؼ طؾقف. فقتػضؾ أخل خؾقؾ 

 يؼرأ لـا. -زفؼف اهلل

باب مـ الشرك  وققلف:قال اإلمام محؿد بـ طبد القهاب رحؿف اهلل: ]

ـَ اإِلكِس َيُعقُذوَن بِرَِجاٍل مِّ ﴿: َوَقْقُلف َتَعاَلك آستعاذة بغقر اهلل، ُف َكاَن ِرَجاٌل مِّ ـَ َوَأكَّ

ِـّ َفَزاُدوُهْؿ َرَهؼًا  [﴾اْلِج
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ا استؿعقا الؼرآن الجـ لؿّ  وذلؽ أنّ  ،بذكر هذه أية -رحؿف اهلل–دأ الشقخ ب

ـ آمـ مـفؿ برسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ذكروا أمقًرا يعرفقهنا وآمـ مَ 

ـَ َوَأكَُّف َكاَن ﴿ :يف هذه أية رَ كِ ومـفا ما ذُ  :بـل آدم ويعقبقهنا طؾك ِرَجاٌل مِّ

وهذا لقس تخصقًصا لؾرجال بؾ الحؽؿ يشرتك فقف الرجال والـساء،  :﴾اإِلكسِ 

ـّ   بحؽؿ القاقع إغؾب. هذا ولؽ

 قذ والحؿاية مـ الشر برجال مـ الجـ.: يطؾبقن العَ أي ﴾َيُعقُذونَ ﴿

 ؿ:ر يف أبداهنزاد الجـ الـاس إثًؿا وخطقئة وخقًفا أثّ  :أي ﴾َفَزاُدوُهْؿ َرَهؼًا ﴿

 وخطقئة.فازدادوا هبذا إثًؿا  :زيادة يف شركفؿ هذاا طاذوا هبؿ كان فنهنؿ لؿّ 

، ْٕن يا إخقة كاكقا يستعقذون هبؿ مـ خقففؿ مـفؿ فزادوهؿ زادوهؿ خقًفاو

يضعػ البدن، يرهؼ البدن،  خقًفا، ولقس مجرد الخقف يا إخقة وإكؿا هق خقٌف 

َهؼ: ال خقًفا أثَّر يف أبداهنؿ واضعػفؿ ؿ . فزادوهر يف البدنؿمثّ الخقف هذا الرَّ

 وزادهؿ ضعَػا.

َـّ  :أي ﴾َفَزاُدوُهْؿ َرَهؼًا﴿: وقال بعض أهؾ العؾؿ  :أي :رهًؼا زاد اإلكُس الج

 .اًرا وتجربًّتطغقاًكا وتؽبّ 

 وخقًفا.مـ يستعقذ هبؿ خطقئة وإثًؿا  ونفالجـ يزيد .وكال الؿعـققـ صحقح

 طؾقفؿ.وتجرًبا وتعظًُّؿا تؽربًا واإلكس يزيدون الجـ طـد آستعاذة هبؿ 
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ر أو دخؾقا وادًيا العرب كاكقا إذا ذهبقا إلك مؽان مؼػِ  وإصؾ يف هذا أنّ 

: كعقذ بسقد هذا القادي مـ شر سػفاء فؿاذا يػعؾقن؟ يؼقلقنخافقا مـ الجـ، 

 .ققمف، أو يؼقلقن: كعقذ بعظقؿ هذا القادي مـ شر سػفاء ققمف

أول مـ استعاذ بالجـ مـ العرب ققم مـ أهؾ  وقد ذكر بعض السؾػ أنّ 

، فؽاكقا يستعقذون يف الجاهؾقة القؿـ مـ بـل حـقػة، ثؿ اكتشر ذلؽ يف العرب

 .بالجـ

آستعاذة بالؿخؾقق فقؿا ٓ يؼدر طؾقف الؿخؾقق طادًة مـ  وهذا يدل طؾك أنّ 

 الؿشركقن.طؿا يػعؾف  هذا حؽايةٌ  الشرك إكرب الؿخرج مـ الؿؾة: ٕنّ 

ؾؼقا مـ والجـ خؾؼ مـ خؾؼ اهلل، ُخ  :يستعقـقا بالجـ فقؿـوإذا كان هذا 

ـا وٓ كراهؿ، فؿـ باب أولك أن يؽقن ذلؽ يف آستعاذة برجال مـ كيرو ،كار

ويشربقن كؿا كشرب، يلكؾقن كؿا كلكؾ، اإلكس هؿ مـ أمثالـا خؾؼقا مـ تراب، 

كؿقت، فنذا  كؿا تقنقويؿرضقن كؿا كؿرض، ويؼضقن الحاجة كؿا كؼضل، ويؿ

آستعاذة برجال مـ الجـ شرًكا فؿـ باب أولك أن تؽقن آستعاذة  تكاك

 برجال مـ اإلكس شرًكا يخرج مـ الؿؾة.

   وكؿا قؾت لؽؿ يا إخقة: هذا مـ فعؾ الؿشركقـ الذي أخربت بف الجـ.
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ـْ َخْقَلَة بِـِْت َحؽِقٍؿ قال رحؿف اهلل: ]  رضل اهلل طـفا َقاَلْت َسِؿْعُت ققلف: َوَط

ًٓ َفَؼاَل َأُطقُذ ِبَؽِؾَؿاِت اهللِ »َرُسقَل اهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َيُؼقُل:  ـْ َكَزَل َمـِْز َم

ـْ َمـِْزلِِف َذلَِؽ  ُه َشْلٌء َحتَّك َيْرَحَؾ ِم ـْ َشرِّ َما َخَؾَؼ، َلْؿ َيُضرَّ  َرَواُه ُمْسِؾٌؿ[ «التَّاَماِت ِم

ـْ َخْقَلَة بِـِْت َحؽِقٍؿ     :َقاَلْت  -رضل اهلل طـفا-)َط
ِ
صؾك اهلل -َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ـْ َكَزَل »َيُؼقُل:  -طؾقف وسؾؿ ـ كزل مَ » .فذا سقاق الشرطفهـا شرصقف،  "مـ" «َم

 ًٓ ًٓ " «مـز كزلتف  أوسقاء كزلتف لسؽـاه دائًؿا،  ،فتعؿ كؾ مـزل :كؽرههـا  "مـز

 فكزلت أوكالػـدق، أو كزلتف لتجؾس فقف وتستظؾ مثاًل مـ الشؿس، لسؽـك ممقتة: 

 فقف لقؾف يف مسقرك، كؾ مـزل تـزلف يدخؾ يف هذا الحديث. لتـام

ًٓ َفَؼاَل َأُطقذُ »  ». أطتصؿ وألتجل وأحتؿل :أي «َمـِْز
ِ
قال بعض  «بَِؽؾَِؿاِت اهلل

خؾؼ هبا كؾؿات اهلل الؽقكقة الؼدرية التل يَ  :الؿراد بؽؾؿات اهلل هـا أهؾ العؾؿ:

 هـا هبذا الؿعـك: «التَّاَماِت »ومعـك ر هبا سبحاكف وتعالك. ؼدِّ ويُ سبحاكف وتعالك 

 لفا. فؽؾؿات اهلل الؽقكقة الؼدرية واقعة ٓ رادّ  لفا. أي القاقعات التل ٓ رادّ 

والؿراد  ،طقةالشراهلل وقال بعض أهؾ العؾؿ: الؿراد )بؽؾؿات اهلل(: كؾؿات 

 (يؽقن معـك )التاماتو وتعالك:الؼرآن كالم اهلل سبحاكف  الؼرآن: ٕنّ  :هبا هـا

كالم غقر القحل ٓبد أن  كؾُّ  طقب.التل ٓ يؾحؼفا كؼص وٓ  :طؾك هذا الؿعـك

يف كالمؽ تجد فقف طقًبا أو  مفؿا تحريَت سبحان اهلل! يؾحؼف كؼص أو طقب، 

 كؼص.فؾقس فقف طقب وٓ  -وجؾطز -كالم اهلل  اكؼًصا، أمّ 
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 أحؽامفا.أهنا الصادقة يف أخبارها، العدل يف  :هـا (التامات)معـك  كؿا أنّ 

ًٓ  فؽالم اهلل تامٌّ   يف إحؽام. وطدٌل  ،يف إخبار صدٌق  .صدًقا وطد

أن يستشعر هذا  يـبغل وطـدما يؼقل اإلكسان: )أطقذ بؽؾؿات اهلل التامات(

إذكار وإدطقة كؾؿا كان الؼؾب مستحضًرا  ؼقلقن: إنّ أهؾ العؾؿ ي الؿعـك، فننّ 

 كاكت أبؾغ يف تحؼقؼ مؼتضاها.كؾؿا لؿعـاها 

ـْ َشرِّ َما َخَؾَؼ أطقذ بؽؾؿات اهلل التامات »
ذي كؾ : وهذه استعاذة مـ شر «مِ

 شر، مـ غقر تخصقص.

ءٌ »
ْ

ُه َشل إذا كزلت الؿـزل فؼؾت:  فتعؿ.كؽره يف سقاق الـػل  "شلء" «َلْؿ َيُضرَّ

، فنكؽ معاذ مـ الشر، ٓ يضرك شر ()أطقذ بؽؾؿات اهلل التامات مـ شر ما خؾؼ

  ذلؽ.ٓ لدغة حقة، وٓ لدغة طؼرب، وٓ شر يف مـزلؽ 

فؼال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-رجاًل جاء إلك الـبل  وقد جاء يف الحديث: أنّ 

يا  ، يؼقل:يعـل يشتؽل ارحة(البمـ طؼرب لدغتـل  ما لؼقُت  !يا رسقل اهلل)

لؼقت ألًؿا شديًدا وسؼًؿا طظقًؿا، فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف  !رسقل اهلل

 «أطقذ بؽؾؿات اهلل التامات مـ شر ما خؾؼ، لؿ تضرك :ا لق قؾَت أمّ »: -وسؾؿ

 الصحقح.رواه مسؾؿ يف 
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 ـ قال حقـ يؿسل ثالثمَ »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- الـبلويف الحديث قال 

 «لؿ يضره حؿة تؾؽ الؾقؾة :أطقذ بؽؾؿات اهلل التامات مـ شر ما خؾؼ :مرات

فنذا  ،بعد الظفر مِـهق  :والؿساء. وصححف إلباينوابـ حبان رواه الرتمذي 

أطقذ بؽؾؿات اهلل  :مـ قال حقـ يؿسل ثالث مرات»أمسقت. ػت الظفر فؼد خؾَّ 

الؿساء  وهذا يدل طؾك أنّ  ،«ة تؾؽ الؾقؾةلؿ يضره حؿَ  :التامات مـ شر ما خؾؼ

 الؾقؾ.طـد دخقل  :هـا الؿؼصقد بف

أذكار الؾقؾ تؼال طـد دخقل الؿساء وقد ذكرُت مراًرا وتؽراًرا لإلخقة: أّن  

-الـبل  : ٕنّ الذكر الذي معـامثؾ هذا  الؾقؾ:إٓ ما دل الدلقؾ طؾك أكف يؼال طـد 

ا الفقام ا السؿ، وإمّ إمّ  :والحؿة ،«لؿ يضره حؿة»قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

تضره يف  ، ٓيعـل ٓ حقة وٓ طؼرب وٓ شلء مـ ذوات السؿقم .ذوات السؿقم

 والحديث صحقح طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. تؾؽ الؾقؾة.

 «ؾؼمـ شر ما َخ  طقذ بؽؾؿات اهلل التاماتأ»هؾ طـد كزول الؿـزل يؼقل: 

 أو يؼقلفا مرة؟ ثالًثا

 ققلقـ:اختؾػ أهؾ العؾؿ طؾك 

 وذلؽ: :يؼقلفا ثالث مرات الؼقل إول:

 يف مسـد اإلمام أحؿد ثالًثا. لؽـ هذه الزيادة فقفا ضعػ. ورد  :ًٓ أوّ 
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إذا دطا كان أكف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ومـ سـة الـبل  ،هذا دطاء نّ ٕ :ثاكًقا

أكف يرى  -رحؿف اهلل -، وهذا الذي ففؿتف مـ كالم شقخـا الشقخ ابـ بازادطا ثالثً 

ًٓ يؼقل: مَ  أنّ   ثالًثا. «مـ شر ما خؾؼأطقذ بؽؾؿات اهلل التامات »ـ كزل مـز

: فقؼال صحقحةيؼقلفا مرة واحدة. ٕكف لؿ يرد التؽرار يف رواية  الؼقل الثاين:

 .مرة واحدة

 قالفا مرة واحدة رُ  فَؿـ ،وإمر واسع 
َ

ومـ  الؿقطقد،أن يحصؾ لف هذا  جل

 لف هذا الؿقطقد. حصؾرجل أن ي اقالفا ثالثً 

استعاذة الؿشركقـ، لـا ذكر  -اهللرحؿف -الشقخ تلمؾقا يا إخقة: كقػ أّن و

فنهنؿ  :ا استعاذة الؿشركقـ فذكرها بذكر أيةأمّ  الؿممـقـ.استعاذة ذكر لـا و

 ًٓ إذا كزلقا فنهنؿ ا الؿممـقن وأمّ  الجـ. يستعقذون برجال مـ كاكقا إذا كزلقا مـز

ًٓ استعاذوا بؽؾؿات اهلل التامات، وهذه استعاذة بصػة مـ صػات اهلل طز  مـز

بعض الؿسؾؿقـ الذيـ يـتسبقن  ٕنّ  اهلل!يا طبد  جاكب أكَت  فاكظر يف أّي  وجؾ.

يؼدر طؾقف الؿخؾقق  آستعاذة بالؿخؾقق فقؿا ٓ أنّ  :إلك اإلسالم إذا قؾـا لف

أو  بفن تستعقذ أترتك ما أمرك اهلل بف وهق  !وسبحان اهلل ،يلبقن ،طادة شرك

تستعقذ بصػة مـ صػاتف، إلك كالم لؾـاس ٓ دلقؾ طؾقف وإكؿا هق شبفات 

  بعض؟!وكؾؿات يرص بعضفا فقق 
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-ـ لؽ كقػ يستعقذ الؿشركقن، والرسقل بقّ  -طز وجؾ-اكظر يا طبد اهلل اهلل 

 فاخرت لـػسؽ يف أّي  الؿممـقن، يستعقذـ لؽ كقػ بقَّ  -اهلل طؾقف وسؾؿصؾك 

 تؽقن.جاكب 

محؿد رسقل اهلل إذا طؾؿ  كؾ مسؾؿ يشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأنّ  وٓ شؽ أنّ 

الحديث الصحقح طـ رسقل اهلل يف ة يف كتاب ربـا وهذه الحؼقؼة الؽربى الؿجاّل 

أو أن يسقر طؾك  ،سؾؽ الؿشركقـسقلبك أن يـخرط يف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

ـف لف رسقل اهلل صؾك اهلل خطاهؿ، أو أن يػعؾ فعؾفؿ، وسقؾزم ما أمره اهلل بف وبقّ 

 طؾقف وسؾؿ.

، ّٓن الؿقجقد طـدكا: «حتك يرتحؾ»الذي يف صحقح مسؾؿ: بؼل أن أشقر أّن 

بؾ تتبعت ألػاظ فؼط.  تـبقف طؾك الؾػظاللؽـ  والؿعـك واحد )حتك يرحؾ(:

أجد )حتك الحديث فؾؿ أجد )حتك يرحؾ(، يف الؽتب التل اصؾعت طؾقفا لؿ 

الذي يف  يف مثؾ هذا الحديث: وهق «حتك يرتحؾ» :، وإكؿا الؿقجقديرحؾ(

 صحقح مسؾؿ.

 [﴾وأكف كان رجال مـ اإلكس﴿آولك: تػسقر  فِقِف َمَسائُِؾ:قال رحؿف اهلل: ]

 تؼدم بقان معـاها. كعؿ: وقد

ْركِ ]ققلف:  ـَ الشِّ  [الثَّاكَِقُة: َكْقُكُف ِم
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هذا جاء حؽاية طـ فعؾ الؿشركقـ،  ٕنّ  مـ الشرك:بالجـ كقن آستعاذة 

 وهذا يدل طؾك أكف مـ الشرك. :الؿشركقـ بؿا يػعؾقكف ذمِّ وطـ 

َنَّ اْلُعَؾَؿاَء ] ال رحؿف اهلل:ق
ِٕ ْستِْدُٓل َطَؾك َذلَِؽ بِاْلَحِديِث، 

ِ
 استدلقاالثَّالَِثُة: آ

 َمْخُؾقَقٍة. قالقا: ّٕن آستعاذة بالؿخؾقق شرك[بِِف َطَؾك َأنَّ َكِؾَؿاِت اهللِ َغْقُر 

 صػاتف.تؽقن باهلل أو بصػة مـ إكؿا آستعاذة  آستدٓل بالحديث طؾك أنّ 

بؾ هل  كؾؿات اهلل لقست مخؾققف عؾؿاء هبذا الحديث طؾك أنّ وقد استدل ال

آستعاذة بالؿخؾقق فقؿا ٓ يؼدر  العؾؿاء متػؼقن طؾك أنّ  : ٕنّ صػة مـ صػاتف

كؾؿات اهلل لقست  ا جاء هذا الحديث طؾؿـا أنّ جقز، فؾؿّ تطؾقف الؿخؾقق طادة ٓ 

امخؾققف، وإدلة طؾك ذلؽ  كبقـا صؾك اهلل طؾقف  وسـة ربـايف كتاب  كثقرة جدًّ

 وسؾؿ.

َطاِء َمَع اْختَِصاِرهِ قال رحؿف اهلل: ] ابَِعُة َفِضقَؾُة َهَذا الدُّ  [الرَّ

: ومـ هذا الدطاء يستطقع يحػظف كؾ مسؾؿ، ومع ذلؽ فقف فضؾ طظقؿ كعؿ:

 :-كؿا قؾُت لؽؿ–ذلؽ 

: طبادةٌ  ًٓ  ؽتب لؽ هبا حسـات.يُ  أو

 حؿك بف مـ الشر.ثاكًقا: تُ 
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ـْ َكػِّ َشرٍّ َأْو َجْؾِب َكْػٍع، ]  ْلِء َيْحُصُؾ بِِف َمـَْػَعٌة ُدْكَقِقَيٌة، ِم اْلَخاِمَسُة َأنَّ َكْقَن الشَّ

ْركِ  ـَ الشِّ ُف َلْقَس ِم  [َٓ َيُدلُّ َطَؾك َأكَّ

قن السحرة – جربـا الشقخ :بعض الـاس يؼقل : ٕنّ مفؿةوهذه مسللة  يسؿُّ

ذهب إلك الشقخ ، فالن كان ٓ يقلد لف ،ووجدكا فقف فائدة -والؿشعقذيـ شققًخا

هذا لقس دلًقا  غـقًّا!فالن كان فؼقًرا التؿس الرزق مـ الشقخ فلصبح  القلد!فرزق 

اهلل قد يبتؾل طباده  هذا الػعؾ كافع يف الحؼقؼة، أو أكف لقس شرًكا: ٕنّ  طؾك أنّ 

الؼدر فقؼع الؿؼدور، حتك لق  ـ الصادق مـ غقر الصادق، فؼد يقافؼ الػعُؾ لقتبقَّ 

هذا الرجؾ كتب  الؼدر.، لؽـ ابتالًء يقافؼ الػعُؾ هذالؿ يذهب إلك الشقخ لققع 

يبؼك تسع سـقـ صابًرا ثؿ  ،رزق ولًدا بعد طشر سـقـ مـ الزواجاهلل لف أن يُ 

فتحؿؾ امرأتف يف تؾؽ السـة،  ،فقذهب إلك الؿشعقذ -والعقاذ باهلل-يضعػ 

 واختباًرا.ابتالء  :وافؼ الػعؾ الؼدرر سـقـ: ويقَلد لف بعد طش

صبًعا يا إخقة! ٓ مـ أخبار الـاس، و ،ذ مـ إدلةفالحؽؿ طؾك إشقاء يمَخ  

شقاصقـ اإلكس والجـ يبثقهنا  يف الـاس، وتؽقن كذًبا ، أكثر هذه إخبار كذب

 :"الؼدر وافؼ الػعؾ"كؿا قؾـا اهلل: ا مـفا ففق بؼدر حؼًّ لفا، وما كان  حؼقؼةٓ 

الؿشعقذ خقر، والتؿاس  ذلؽالذهاب إلك  ابتالء واختباًرا، وهذا ٓ يعـل أنّ 

 شرك.هذا الػعؾ  لدٓلة الدلقؾ طؾك أنّ  :بؾ يبؼك شرًكا ،الرزق مـ الؼرب خقر
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رسقلف صؾك اهلل طؾقف  قالاهلل  مـ قالكلخذها مـ أيـ كلخذها؟ إحؽام  إذن:

الققائع ، وٓ مـ "يف الؿـام رأيُت "مـ ، وٓ "حدثتـل جاريت"لقس مـ  وسؾؿ،

 إحؽام إكؿا تمَخذ مـ إدلة. التجارب.و
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ْسَتِغٌثُ  أَنَّ  اَلشِّْركِ  ِمنْ  تابع الدرس الثامن عشر: َباب   رِ  ٌَ ٌْ ْدُعوَ  أَوْ  هللَاَِّ  ِبَغ ٌَ 

َرهُ ٌْ  َغ

ْرِك َأنَّ َيْسَتِغقُث بَِغْقرِ َاهللِ قال رحؿف اهلل: ] ـْ َالشِّ  [َأْو َيْدُطَق َغْقَرهُ  َباٌب ِم

 َأْو َيْدُطَق : )-رحؿف اهلل-قال الشقخ 
ِ
ْرِك َأنَّ َيْسَتِغقُث بَِغْقِر َاهلل ـْ َالشِّ

َباٌب مِ

ؾتقحقد التل يؼع فقفا لالشقخ يذكر إمقر الؿخالػة (، وقد ذكرُت لؽؿ أّن َغْقَرهُ 

ٕهنؿ لؿ  فوكثقر مؿـ يػعؾقن ذلؽ يػعؾقك اإلسالم.كثقر مؿـ يـتسبقن إلك 

فالشقخ  شرك.لغقر اهلل  صرفف وأنّ  ،هذا إمر طبادة ٓ تجقز إٓ هلل يعؾؿقا أنّ 

زيد وٓ طؿرو وإكؿا بؼال  رأيوٓ بوٓ برأيف لقس بؽالمف  :ؿ الـاسيريد أن يعؾِّ 

ومؿا يؼع مـ كثقر مؿـ يـتسبقن إلك  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. اهلل قال رسقلف

آستغاثة بغقر اهلل، كآستغاثة بإبدال،  :اإلسالم مؿا يخالػ التقحقد

وآستغاثة بإقطاب، وآستغاثة بإمقات، وآستغاثة بلصحاب الؼبقر، 

ـْ ")باٌب مـ الشرك( و  :الشقخ قالولذلؽ  ْركِ تبعقضقة، و )  "مِ أي الشرك  (َالشِّ

 . )كربإ
ِ
ؾغة: يف الوالغقث  الغقث.صؾب  :آستغاثة (َأنَّ َيْسَتِغقُث بَِغْقِر َاهلل

 الؽربة.الـصرة طـد الشدة، والتخؾقص مـ 

صؾب الـصرة طـد الشدة،  ؟ معـك آستغاثة:معـك آستغاثةما إذن 

أصؾب مـ اهلل ربل أن  :أي ،والتخؾقص مـ الؽربة. فعـدما تؼقل: استغقث باهلل

 صـل مـ هذه الؽربة.يـصرين طـد الشدة، وأن يخؾَّ 
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صؾك اهلل طؾقف -وهل فعؾ الـبل  ،طبادةآستغاثة كآستعاذة، وآستغاثة 

 (، ففل طبادة.9)إكػال:  ﴾إِْذ َتْسَتِغقُثقَن َربَُّؽؿْ ﴿ وأصحابف -وسؾؿ

 آستغاثة تـؼسؿ مـ حقث حؽؿفا إلك ثالثة أقسام:و

الؿؼصقد: ويحصؾ هبا  اهللاستغاثة هل تقحقد وطبادة ترضل  ل:الؼسؿ إوّ 

وإذا وقعت يف  اهلل!ربة قؾت: يا الؽإذا كزلت بؽ  وجؾ.آستغاثة باهلل طز  :وهل

! ففذه استغاثة باهلل وهل تقحقد وطبادة ترضل اهلل ويحصؾ لؽ شدة قؾت: يا اهلل

 هبا الؿؼصقد.

آستغاثة بالؿخؾقق الؼادر فقؿا استغاثة جائزة، مباحة: وهل: : الؼسؿ الثاين

ػرتسؽ وأكت ترى رجاًل . هجؿ طؾقؽ أسد يريد أن ييؼدر طؾقف الؿخؾقق طادةً 

َفاْسَتَغاَثُف الَِّذي مِـ ِشقَعتِِف ﴿ هذه جائزة، !يحؿؾ بـدققة فتؼقل لف: يا فالن أغثـل

هِ  ـْ َطُدوِّ
ِذي مِ طؾقف -(، مقسك 25)الؼصص:  ﴾فقكزه مقسك فؼضك طؾقف َطَؾك الَّ

ع طبد مـ طباد اهلل إققياء خرج يقًما فرأى رجاًل مـ ققمف يؼاتؾ ويصار -السالم

يا مقسك : قالاستغاثف ققمف مـ ففذا الذي  -فرطقنمـ ققم - رجاًل مـ طدوه

ّ 
ّ

أراد وكزه فقكزه وكزة، ما أراد أن يؼتؾف ولؽـ  -طؾقف السالم-فجاء مقسك  أغثـل

 وإن كان مـ شرع مـ قبؾـا إٓ أكف شرع لـا: ٕنّ  وهذا. فؼضك طؾقف ،أن يدفعف

ع، لؿ يدل شرع إكبقاء يف التقحقد وإصقل واحد، وٕكف جاء يف الؼرآن ولؿ يرفَ 
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. فآستغاثة بالؿخؾقق الؼادر فقؿا يؼدر طؾقف فدلقؾ مـ شرطـا طؾك رفع

 جائزة. :طادةً الؿخؾقق 

آستغاثة التل  -ة كؿا قؾـا يف آستعاذ- : استغاثة شركقة. وهلالؼسؿ الثالث

 يف الصقر الثالث: فقفا حؼقؼة الدطاء

ففذه فقفا حؼقؼة الدطاء والطؾب، وٓ يؿؽـ أن  .آستغاثة بالؿقت -

 ت. لف تلثقًرا: ٕكف مقِّ  يستغقث مستغقث بؿقت إٓ إذا وقع يف قؾبف أنّ 

 .توهل كآستغاثة بالؿقِّ  .وآستغاثة بالغائب -

يليت بعض الـاس  .وآستغاثة بالؿخؾقق فقؿا ٓ يؼدر طؾقف الؿخؾقق طادةً  -

 ،القسقا شققًخ  ،وبعض الـاس يا إخقة يضحؽقن طؾك الؿسؾؿقـ- إلك الشقخ

مـ الـاس ويتؿظفرون  لؽـ يريدون إمقال ،وٓ صالحقـ ،وٓ طؾؿاء

مع أكف قد يذكر الشقاصقـ وٓ يذكر اهلل،  ،يت بسبحة صقلفا ثالث مرتبالصالح، ويل

مع أّن السبحة ٓ تدل طؾك  ،جؾ صالًحاوالـاس مساكقـ إذا رأوا السبحة ضـقا الر

مقن لؾشقخ الـذر فقليت بعض الـاس ويؼدّ  -فقغشقن الـاس ،صالح أصاًل 

هذا ٓ يؼدر طؾقف  بركاتؽ! ،، الؿطرأكزل طؾقـا الؿطرويؼقلقن: يا شقخ أغثـا 

أو يذهب إلك الشقخ فقؼقل: يا شقخ بـتل ما  ر.ل الؿطـزِ الؿخؾقق يف العادة أن يُ 
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هذا شرك  !ـلتطقعغثـل يا شقخ اجعؾفا أد أن تتزوج برجؾ ٓ أحبف، ـل تريتطقع

 ففذه آستغاثة. الؿخؾقق ٓ يؼدر طؾك ذلؽ يف العادة. ٕنّ  :باهلل

الدطاء يليت  (،َأْو َيْدُطَق َغْقَرهُ  قال: )باب مـ الشرك أن يستغقث بغقر اهلل 

 :-يجب أن كػفؿفؿا– بؿعـقـ يف إصؾ

يؼال:  جباًل!يا صالًعا  زيد!يا  :الـداء. طـدما أققل لؽالدطاء بؿعـك يليت  -

 يف الدطاء الشرطل.معـا كاديتؽ. وهذا ٓ يدخؾ  :أي :دطقتؽ

ر طـف بعض يعبِّ لذلؽ والطؾب بتذلُّؾ. الطؾب بذلة،  يت الدطاء بؿعـكويل -

وهذا هق الذي يتعؾؼ  ،الطؾب بالتذلؾ :أي ،العؾؿاء بـ: صؾب إدكك مـ إطؾك

  الشرطل.طاء بف الد

دطاء الؿخؾقق يـؼسؿ إلك  إنّ "بعض أهؾ العؾؿ قال:  ٕنّ يا إخقة هذا أققل 

الـداء والطؾب  :ٕكف جاء بالؿعـققـ :شرًكاقد يؽقن شرًكا، وقد ٓ يؽقن  :قسؿقـ

 العؾؿاء الػضالء الؽبار.قالف مـ مـ  ف. وهذا غقر سديد وإن قال"بتذلؾ

 ؾ.تذلُّ بؼ بالطؾب الدطاء الشرطل يتعؾُّ 

 الدطاء الشرطل كقطان:و

 دطاء مسللة.  الـقع إول:
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  .دطاء طبادة الـقع الثاين:

 : معـاه: أن تطؾب تحصقؾ الخقر أو دفع الشر.دطاء مسللة

 أن تعبد اهلل بؿا شرع. ودطاء العبادة:

بؿعـك أكؽ طـدما  ة.ـ لدطاء العباددطاء الؿسللة متضؿِّ  والعؾؿاء يؼقلقن:

سبحان اهلل ما  طبادة.الدطاء  : ٕنّ وطبدَت  هـا سللَت  أكَت  ،تؼقل: يا اهلل أرزقـل

إذن دطاء  ويجقب دطائـا.، حسـات، كسللف الحاجة فقجعؾ ذلؽ طبادة اهلل!أكرم 

 الؿسللة يتضؿـ دطاء العبادة.

 ؽزم أكصالتؽ تستؾ فعـدما تصؾل فننّ  ،دطاء العبادة يستؾزم دطاء الؿسللةو

طـدما تصقم  طؾقفا.تسلل اهلل أن يؼبؾ صالتؽ، تسلل اهلل أن يثقبؽ  ،تسلل اهلل

صقمؽ يستؾزم أكؽ تسلل اهلل، أكت ما صؿت إٓ لرتضل اهلل، ما صؿت إٓ 

هذا معـك ققل العؾؿاء: إّن  الؾفؿ اقبؾ مـل. :ؼبؾ مـؽ، فؽلكؽ بؾساكؽ تؼقللقُ 

 دطاء العبادة يستؾزم دطاء الؿسللة.

 العبادة.دطاء  أو الؿسللةسقاء كان دطاء مطؾًؼا: ء الؿخؾقق شرك أكرب دطاو

إلسالم إلك اأما دطاء الؿسللة فظاهر، إذا اكؼؾبت السقارة ببعض الذيـ يـتسبقن 

يا سقدي  مقٓي!يا  الؼادر!ا سقدي طبد إٓ الصراخ: يتسؿع مـفؿ ما 

 شرك أكرب. ، وهقاء مسللةطدهذا دطاء،  فالن!يا سقدي  الؿجذوب!
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مـ  بلكقاعٍ  الؿخؾققاتب إلك ـ يتؼرَّ مـ الـاس مَ  فننّ  :ودطاء العبادة كذلؽ

َطَبَد  الؼرب: فنكفذبحفا لصاحب والدجاجة  وأإذا جاء بالبؼرة أو الشاة  ،العبادة

ٕكف يستؾزم أكف يسلل أن يؼبؾ الشقخ  طبادة:ففذا دطاء صاحب الؼرب هبذا الذبح: 

والدجاجة ويجتفد أوالشاة أيليت بالبؼرة  -لعقاذ باهللوا-بعض الـاس مـف ذلؽ. 

تصدق بصدقة أن يؼبؾفا  لقصقل الؾقؾ أن يؼبؾفا الشقخ، وربؿا أكثر مـ اجتفاده 

 اهلل.

يصرفف الؿخؾقق إلك الؿخؾقق، وإذا صرفف الؿخؾقق  قدقف الدطاء بـقطَ  :إذن

وقد دلت طؾك  ،ةالدطاء طباد خرج مـ الؿؾة: ٕنّ إلك الؿخؾقق ففذا شرك أكرب يُ 

رُّ فِل اْلَبْحِر َضؾَّ ﴿:-طز وجؾ–: ققل اهلل ذلؽ أدلة كثقرة مـفا ُؽُؿ اْلضُّ َوإَِذا َمسَّ

اُكْؿ إَِلك اْلَبرِّ َأْطَرْضُتؿْ  ا َكجَّ اُه َفَؾؿَّ َّٓ إِيَّ (، هذا يعقبف اهلل 67)اإلسراء:  ﴾َمـ َتْدُطقَن إِ

اشتدت الريح بؿعـك:  ر:الضر يف البح ؿطؾك الؿشركقـ، فالؿشركقـ إذا مسف

ـ كاكقا يدطقكف يف الرب ودطقا اهلل، وهذا يدل طؾك وخافقا مـ الغرق تركقا كؾ مَ 

ـ حال الؽػار ما حؽاه اهلل طـفؿ يف هذه دطائفؿ لغقر اهلل يف الرب شرك، فؿِ  أنّ 

ـَ َلُف َفنَِذا َركُِبقا فِل اْلُػْؾِؽ َدَطُقا ا﴿: -طز وجؾ–ققل اهلل ويف  أية، هلَل ُمْخؾِِصق

اُهْؿ إَِلك اْلَبرِّ إَِذا ُهْؿ ُيْشِرُكقنَ  ا َكجَّ ـَ َفَؾؿَّ ي  يا إخقة هؾ(، هذا 65)العـؽبقت: ﴾الدِّ

هذه أيات ٓ ٓ : قنيؼقلالـاس بعض  ٕنّ - الدطاء؟يؿؽـ أن يؽقن يف غقر 

اهلل دطاء غقر دطاء الا يف الصالة والصقام، أمّ  ، هذهالتل تذكروهنا لقست يف الدطاء
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هذه أية هؾ يؿؽـ أن تؽقن يف غقر الدطاء؟ إذا ركبقا يف الػؾؽ  -ًكارلقس ش

ذلؽ طؾك  غرق ماذا يػعؾقن؟ يدطقن اهلل مخؾصقـ لف الديـ، فدّل مـ الوخافقا 

اُهْؿ إَِلك اْلَبرِّ إَِذا ُهْؿ ُيْشِرُكقنَ ﴿ تقحقد، هللالدطاء  أنّ  ا َكجَّ يف الدطاء،  :أي ﴾َفَؾؿَّ

 اهلل.دون مـ فقدطقن إصـام ويدطقن ألفة التل يتؼربقن إلقفا 

 «الدطاء هق العبادة»أكف قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وقد صح طـ الـبل  

- رسقل اهللـ يليت بعد مَ  إلباين.وصححف  ماجفابـ أبق داود ورواه الرتمذي و

ويؼقل: أكتؿ  -اهلل طؾقف وسؾؿصؾك -ب لؾرسقل يصقِّ و -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

يا طبد اهلل يا  :يؼقل لؽ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  وهابقة؟!أكتؿ  ،تخطئقن

 حصر "هق" «الدطاء هق»: يؼقل لؽ محؿًدا رسقل اهلل ـ تؼقل أشفد أنّ مَ 

 والعقاذ باهلل. .فف لغقر اهلل شركالدطاء، فصرْ  :العبادة فؾبُّ  ،«هق العبادةالدطاء »

 وقد ذكر الشقخ أدلة تدل طؾك ذلؽ.

د أفرادها حاجة إلك أن يتجرَّ ب -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- محؿدة أمّ يا إخقة! 

محؿًدا  أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأشفد أنّ  :لؾحؼ، يجب أن كؽقن صادققـ يف ققلـا

كؼقل: ما كرّده كرده بالعادة،  ٓأدلة  مـؿا كسؿعف فد لؾحؼ، رسقل اهلل، أن كتجرَّ 

كـذر كذبح ٕصحاب الؼبقر ووكحـ  ستقـ سـة كحـ طشـا خؿسقـ سـةٓ، 

 طبقد أو وأبؽالم زيد بالعادة، وما كرّد الحؼ الحؼ  كردّ ما  الؼبقر!صحاب ٕ

بالعؾؿ، إذا كان طـدك طؾؿ  دّ رَ وإكؿا كستسؾؿ لؾـص، والعؾؿ يُ مـ الـاس، طؿرو 
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ؾ ا أن تؼابِ أمّ  عارض.أكف ٓ تـ لؽ يؼابؾ العؾؿ فلطرضف طؾك أهؾ العؾؿ حتك يبقَّ 

قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف "الذي ٓ يتطرق إلقف شؽ،  "قال اهلل"

د يف كتب بلحاديث ٓ تقَج  "حفا جفابذة العؾؿاءإحاديث الصحقحة التل صحَّ 

صؾك اهلل -السـة وحؽؿ أهؾ العؾؿ طؾقفا بالضعػ والؽذب طؾك رسقل اهلل 

 خقر. هذا ما فقف -طؾقف وسؾؿ

صؾك اهلل -الرسقل  ؾؼ لعبادة اهلل، وأنّ عؾؿ أكف ُخ أن يَ  :فقصقتل لؽؾ مسؾؿ

 الذي سقحاسبف هق اهلل، وأنّ  ؿف كقػ يعبد اهلل، وأنّ عث لقعؾِّ إكؿا بُ  -طؾقف وسؾؿ

، فؽقػ يرتك الطريؼ الذي صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قائده إلك الجـة هق رسقل اهلل

ويذهب ذات القؿقـ  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، هللؿـا إياه رسقل اأباكف اهلل؟ وطؾَّ 

 الشؿال؟!وذات 

وها  ،ؾحج قبؾ كصػ شفر أو أكثرلجاء بعض إخقاكـا  قؾقؾة.يا أحبتل الدكقا 

 وما كحـ يف الدكقا إٓ كالحجاج، أتقـا إلقفا وطؿّ  بؾده.إلك  رجعهق الققم يستعد لق

تؾقث كػسؽ بشل مـ أن سـرحؾ، فنياك يا طبد اهلل  -مفؿا صال العؿر-قريب 

 الشرك.

إهنا  :هـاك أمقر اتػؼ طؾقفا العؾؿاء، العؾؿاء جؿقًعا يؼقلقنٕخل: وأققل 

أشركت؟ ٓ واهلل، كؾ  باهلل يليت طالؿ أو مسؾؿ يؼقل لَؽ  تقحقد، هؾ لق استغثَت 

بصاحب  تقحقد، لؽـ لق استغثَت  :آستغاثة باهلل العؾؿاء بؾ كؾ إمة طؾك أنّ 
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أكثر لعؾؿ يؼقل لؽ: هذا جائز. إلك ايـتسب طالًؿا  وجدَت  أكؽ ْب هَ  الؼرب؟

كقػ ترتك ما اتػؼ  : هذا شرك.العؾؿاء الرباكققن جؿقًعا يؼقلقن لؽالعؾؿاء بؾ 

ؾ أكف شرك حتؿِ طؾك أقؾ تؼدير يَ  ٍؼ ػَ كَ  يفؾ كػسؽ دِخ وتُ  تقحقدالعؾؿاء طؾك أكف 

 ًٓ  معؽ: كقػ؟!فؼط أكا أتـزل  أكرب؟!احتؿا

هؾ طـدك شؽ  !يا إخقاين طـدما تؼقل: يا اهلل طؼقلـا؟أيـ تذهب  !يا إخقاين

اهلل يجقب دطقة مـ دطاه؟ هؾ يؼقل أحد مـ  أنّ يف يف قدرة اهلل؟ هؾ طـدك شؽ 

شرع اهلل؟ ٓ واهلل. لؽـ إذا قؾت:  خالػَت  اهلل!يا  إذا قؾت:إكؽ  :طامة الؿسؾؿقـ

ذا شرك، هذا شرك. الـصقص مـ الؼرآن والسـة تؼقل لؽ: ه فالن!يا سقدي 

ًٓ أطظؿ ؿِ تحلؽـ طؾك أقؾ تؼدير يَ شرك. العؾؿاء يؼقلقن: هذا  كف شرك، أؾ احتؿا

قد تؼع فقف يف أطظؿ  أكف تقحقد وجائز إلك أمرٍ طؾك ػؼ العؾؿاء فؾؿاذا ترتك ما اتَّ 

العؼقل! ٓ أدري أيـ تذهب  باهلل؟!غضب اهلل سبحاكف وتعالك وهق الشرك أمر يُ 

رت، -طؾقف وسؾؿ صؾك اهلل–ـ أّن أّمة محؿد لؽـ أكا طؾك يؼق رت تذكَّ فنّن  إذا ُذكِّ

ر، ٓبد يا إخقة مـ فتـة، ٓبد ُكخَترب، ما  االؿممـ ُخؾِؼ مػتتـًا كِسقًّ  ر تذكَّ إذا ُذكِّ

كضعػ كؼقل: كحـ طؾك التقحقد وما كبتؾك، بؾ ٓبد مـ البالء، وكحـ كـسك و

ـّ الؿممـ طالمتف: أكف إذا ُذكِّ  :كجفؾو  :هلل وسّؾؿ كػسف هللإلك ارجع  ،ر تذكرلؽ

الل أن  مفؿا زخرف الؿزخرفقن، ومفؿا هبرج الؿبفرجقن، ومفؿا حاول الضُّ

 يحقلقا بقـف وبقـ الحؼ سؾَّؿ هلل سبحاكف وتعالك.
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فؿا أجؿؾ يا إخقة أن كحؼؼ التقحقد يف أكػسـا وأن كعؾِّؿ أهؾـا وجقراكـا 

لقس بقـ خؾؼـا ومقتـا إٓ كـقمة  -واهلل-التقحقد، وأن كصرب طؾك ذلؽ. فنكف 

الـائؿ. كؿ مـ أحبابـا مـ وّدطـاهؿ ودفـاهؿ، وكحـ طؾك يؼقـ أّكا غًدا مدفقكقن، 

 وسـسلل طـ التقحقد يف قبقركا. 

سلل طـ التقحقد يف قبقركا، لـ ُتسلل يف يا إخقة! قبؾ السمال يقم الؼقامة سـُ 

سلل يف قربك طـ ـ كبقؽ؟ ستُ مَ ـ ربؽ؟ ما ديـؽ؟ مَ  :قربك إٓ طـ التقحقد

لؼل اهلل بالشرك فؼد  ـُيـجقؽ هق التقحقد، ومَ  وإذا لؼقَت اهلل أطظؿ ما .التقحقد

أن يجعؾـل وإياكؿ مـ الؿقّحديـ وأن ػؾح أبًدا. أسلل اهلل يُ  ر ولـخاب وخِس 

 إلك أن كؾؼاه. يثبتـل وإياكؿ
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ْسَتِغٌثُ  أَنَّ  اَلشِّْركِ  ِمنْ  َباب   تابع شرح الدرس التاسع عشر: رِ  ٌَ ٌْ  أَوْ  هللَاَِّ  ِبَغ

ْدُعوَ  َرهُ ٌَ ٌْ  َغ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

بلن كشرح كتاب  -بحؿد اهلل– فشرُ كحـ كَ درسـا يف شرح كتاب التقحقد، و

وهق حؼ ربـا سبحاكف وتعالك، ويف  :ٕكـا كتؽؾؿ يف أطظؿ حؼ ُطِرف :التقحقد

أطظؿ فرٍض ُوِصػ، وهق تقحقد اهلل سبحاكف وتعالك، ويف إمر الذي قضك 

اهلل طؾقف ن مات صؾك إلك أره حقاتف يدطق إلقف ويؼرِّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–الـبل 

ة إٓ حد إمّ كبقاء، ويف إمر الذي لـ تتَّ طؾقف إ، ويف إمر الذي أجؿعت وسؾؿ

ما لؿ تجتؿع طؾك التقحقد ستبؼك نهنا ة إٓ طؾك التقحقد، فحد إمّ ف، فؾـ تتَّ طؾق

تمّثر يف وتمّثر يف حبف، وإّمة متػرقة بؼؾقهبا: ّٕن طؼقدة اإلكسان تمّثر يف قؾبف، 

ّمة ما لؿ تجتؿع إتمّثر يف اجتؿاطف مع الـاس، فؿا لؿ يجتؿع الـاس ووٓئف، 

تجتؿع آجتؿاع الشرطل وآجتؿاع الـافع لفا هنا لـ طؾك طؼقدة التقحقد فن

 أبًدا.

ها كحـ كرى إّمة الققم تتػّرق حتك يف طؼقدهتا يف رهبا. كجد مؿـ يـتسبقن 

ربعة يتصّرفقن يف الؽقن، وأّن الؼطب أّن إقطاب إـ يعتؼدون إلك اإلسالم مَ 

والقلل قد َيرزق وقد َيخؾؼ والعقاذ باهلل، ففق شرك حتك يف تقحقد الربقبقة الذي 

 مـ الؿشركقـ إوائؾ.لؿ يؼع 
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 ،وكرى مؿـ يـتسبقن إلك اإلسالم الققم َمـ يزطؿقن أّن الؼطب يعؾؿ الغقب

ن كخاصب ربـا ولؽــا ـا أويزطؿقن أكف ٓ يجقز ل ،وأكف يـظر يف الؾقح الؿحػقظ

لقهقة، وشرٌك يف شرٌك يف تقحقد إ !كخاصب إقطاب وكدطقهؿ وكسللفؿ

  تقحقد الربقبقة.

 ـ يـازطقن يف أسؿاء اهلل وصػاتف.وكرى أّن هـاك مـ الؿسؾؿقـ مَ 

ولـ تجتؿع إّمة ما دام أّن  ،ومّزق إّمة ،هذا أيفا اإلخقة فّرق إّمة وكؾُّ 

 ضاِرٌب يف قؾقب َمـ يـتسبقن إلك اإلسالم.هذا الداء 

فالقاجب طؾقـا أن كدطقا أمتـا بالرفؼ والحؽؿة والبقان والدلقؾ البّقـ إلك 

تقحقد اهلل سبحاكف وتعالك، وأن كصرب طؾك ما كؾؼاه يف هذا الطريؼ، وأن كجتفد يف 

 ذلؽ أيؿا اجتفاد.

شُرفقن بف مستؿعقـ َكشُرف هبذا الدرس أيفا إحبة، أشُرف بف شارًحا، وتَ  

ب بف إلك ربـا سبحاكف وتعالك.  بارك اهلل فقؽؿ. ففذا مـ أطظؿ ما ُيتؼرَّ

ره الشقخ يف ققلف: )باٌب: مـ الشرك أن يستغقث بغقر  وكـا قد وصؾـا إلك ما قرَّ

 اهلل أو يدطق غقره(. 

 تـؼسؿ يف حؽؿفا إلك ثالثة أقسام: وقد قّدمـا ما يتعّؾؼ بآستغاثة. وأهنا
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ؿـ يػعؾفا، ويعطل ط: استغاثة تقحقد وطبادة. يحبفا اهلل ويرضا لؿ إوّ الؼس

 :وهل أراد:الؿستغقث مؼصقده إن شاء سبحاكف وتعالك، أو يجعؾ لف خقًرا مؿا 

 آستغاثة باهلل سبحاكف وتعالك.

آستغاثة بالؿخؾقق الؼادر فقؿا يؼدر  :وهل .مباحةٌ  : استغاثةٌ الؼسؿ الثاين

، وٓ ت أبًداؿقِّ بفال يستغاث حاضًرا. ا حقًّ أن يؽقن  الؼادر: شرتط يفطؾقف، ويُ 

 يستغاث بالغائب.

أن تستطقع  ما كان حاضًرا طـدك ببدكف، أو كـَت  :والؿؼصقد بالحاضر

أو  الؿريض.كلن تتصؾ مثاًل باإلسعاف لقغقث  يغقثؽ.تتقاصؾ معف ويستطقع أن 

 قص:الؾص كأو تـادي وأكت يف البقت إذا جاء الؾص.تتصؾ بالشرصة لتغقثؽ مـ 

 .فنن هذه استغاثة بالحاضر لقغقثقك.لقسؿعؽ جقراكؽ  !أغقثقين أغقثقين

 أما الغائب ففق الذي غاب طـؽ وٓ تتصؾ بف وٓ يستطقع أن يغقثؽ. 

آستغاثة بغقر اهلل طز وجؾ فقؿا  :آستغاثة الشركقة. وهل الؼسؿ الثالث:

آستغاثة بالؿقت، وآستغاثة بالغائب،  :وهل طاء.الدتظفر فقف حؼقؼة 

فنّن هذه استغاثة شركقة كؿا  وآستغاثة بالحل فقؿا ٓ يؼدر طؾقف الؿخؾقق طادة.

 تؼّدم معـا.
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ا ذكركا آستعاذة، وذكركا آستغاثة، وهـاك لػظ ثالث أكّ معـا م تؼدَّ إذن: 

هق الؿساطدة،  :لعقنوا العقن.صؾب  ، وآستعاكة:آستعاكة :يشبففا وهق

 الخقر تطؾب العقن والؿساطدة طؾقف. أردَت أكؽ إذا  :ومعـك ذلؽ

 ـ خقري الدكقا وآخرة.مَ  :فآستعاكة: هل صؾب العقن طؾك الخقر

 وحؽؿفا كحؽؿ آستغاثة.

 وآستعاكة: آستغاثةآستعاذة والػرق بقـ و

ففل تؽقن قبؾ وققع الشر، تطؾب  ،صؾب الحؿاية مـ الشر: آستعاذة أنّ  -

فتستعقذ باهلل مـ الػتـ، يعـل تطؾب مـ اهلل أن  ،مـ اهلل أن يحؿقؽ مـ الشر

 الػتـ قبؾ أن يؼع الشر.شر يحؿقؽ مـ 

فل تؽقن طـد فففل صؾب تػريج الشدة وتػرج الؽربة،  :وأما آستغاثة -

الشدة، فؿثاًل: لق  فتستغقث لتـجق مـ هذه ،كلكف واقع ،وققع الشر، أو طـد قربف

يف الطائرة وحصؾ خؾؾ يف الطائرة، ففذه شدة وهذا شر وقع وتستغقث  كـَت 

 طؾب الـجاة مـ هذه الؽربة التل وقعت.تفلكت  ،باهلل

 هل صؾب العقن طؾك الخقر.: وآستعاكة -

فآستعاذة متعؾؼة  رفعف.ة: متعؾؼتان بدفع الشر أو وآستعاذآستغاثة  :إذن

 وآستغاثة متعؾؼة برفع الشر.بدفع الشر، 
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سقاء كان الخقر  مـ خقر الدكقا، أم  :وأما آستعاكة: ففل متعؾؼة بطؾب الخقر

 كان مـ خقر إخرة.

آستعاذة  مـفا، فننّ  الدطاء أطؿُّ  فق أنّ فا الػرق بقـ هذه الثالث والدطاء: وأمّ 

أما  مخصقص.دطاء مخصقص، وآستغاثة دطاء مخصقص، وآستعاكة دطاء 

 أو خقرفق طام يف صؾب ما تحتاجف وتبتغقف مطؾًؼا، سقاء كان يف تحؼقؼ فالدطاء 

م الؽالم طـ الدطاء. دفع شر.   وقد تؼدَّ

وقد وقػـا طـد هذا، ولؿ كؼرأ ما يتعؾؼ فقؿا أورده الشقخ مـ أدلف. فقتػضؾ 

 يؼرأ لـا. -وفؼف اهلل–الشقخ يا سقـ 

َوَٓ ﴿: َوَقْقُل َاهللِ َتَعاَلك: ]-اهلل رحؿف–يؼقل الشقخ محؿد بـ طبد القهاب 

ـَ ) ـَ الظَّالِِؿق َك َفنِن َفَعْؾَت َفنِكََّؽ إِذًا مِّ ( 106َتْدُع ِمـ ُدوِن اهللِ َما َٓ َيـَػُعَؽ َوَٓ َيُضرُّ

 ( أية[107: )يقكس ﴾َوإِن َيْؿَسْسَؽ اهللُ بُِضرٍّ َفالَ َكاِشَػ َلُف إَِّٓ ُهقَ 

َوَأْن َأقِْؿ َوْجَفَؽ ﴿: بؼقلف قبؾفا -طز وجؾ-هذه أية العظقؿة بدأها اهلل 

ـَ  ـَ اْلُؿْشِركِق
َـّ مِ َٓ َتُؽقَك ـِ َحـِقػًا َو ي  -طز وجؾ–اهلل  رَ مَ (، فلَ 205)يقكس:  ﴾لِؾدِّ

َـّ ﴿التقحقد مائاًل طـ الشرك إلك  :أي حـقًػا:كبقف بلن يؼقؿ وجف لؾديـ  َٓ َتُؽقَك َو

ـَ 
ـَ مِ  ﴿: ثؿ قال اهلل. ﴾اْلُؿْشِركِق

ِ
َٓ َتْدُع مِـ ُدوِن اهلل مـ "، تؼّدم معـا أّن معـك ﴾َو

  :"دون اهلل
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.ا أن تدطقا غقر اهلل إمّ  - ًٓ  استؼال

 اهلل. ا أن تدطق غقر اهلل معوإمّ  -

 هذا.وكال الصقرتقـ تدخالن يف  

َٓ يَ ﴿   َٓ َيـَػُعَؽ َو  َما 
ِ
َٓ َتْدُع مِـ ُدوِن اهلل كَ َو وهذه الصػة مالزمة لؽؾ  ﴾ُضرُّ

وكؾ  وأمره.ًٓ إٓ بنذن اهلل المخؾقق، فؽؾ مخؾقق ٓ يستطقع أن يـػعؽ استؼ

الؿخؾققات كؾفا  بؾ إنّ  اهلل.ًٓ إٓ بنذن المخؾقق ٓ يستطقع أن يضرك استؼ

كبقرها وصغقرها، شريػفا ووضقعفا لق اجتؿعت طؾك أن يـػعقك بشلء لؿ يؽتبف 

ٓ يستطقعقن كػعؽ، ولق اجتؿعت وتظاهرت وتـاصرت طؾك أن  فنهنؿ :اهلل لؽ

 لؿ يستطقعقا أن يضروك. :يضروك بشلء لؿ يؽتبف اهلل طؾقؽ

هذه الصػة الؿذكقرة  معـك أية: وٓ تدطقا مـ دون اهلل مخؾقًقا: ٕنّ  :إذن 

ادطقا اهلل طز وجؾ: ٕكف هق الذي  :يف أية صػة الؿخؾقققـ، ومػفقم الؿخالػة

ـَ ﴿قؿة. يـػعؽ وإن شاء مسؽ بالضر لحؽؿة طظ َفنِن َفَعْؾَت َفنِكََّؽ إِذًا مِّ

ـَ  الِِؿق  :مـ الظالؿقـ إذنـ ٓ يـػعؽ وٓ يضرك فنكؽ مَ  فنن دطقَت  يعـل: ﴾الظَّ

ْرَك َلُظْؾٌؿ َطظِقؿٌ ﴿ الشرك  أطظؿ الظؾؿ الؿشركقـ: ٕنّ  :أي لؼؿان: ) ﴾إِنَّ الشِّ

 ة.ة وتتعؾؿ إمّ لتـزجر إمّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-(، وهذا الخطاب لؾـبل 23
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َّٓ ُهقَ ﴿ إن أصابؽ ضر بنذن اهلل  أي: ﴾َوإِن َيْؿَسْسَؽ اهلُل بُِضرٍّ َفالَ َكاِشَػ َلُف إِ

 ﴾َفالَ َكاِشَػ ﴿ فؾـ يؽشػف أحد إٓ اهلل، -وجؾطز -وبتؼدير اهلل  -وجؾطز -

دطك إٓ اهلل سبحاكف وتعالك، وهذا يدل طؾك أكف ٓ يُ  ﴾إٓ هق﴿ وهذه كؽره تعؿّ 

 .ستغاث إٓ باهللوٓ يُ 

كَ ا أوّ أمّ  َٓ َيُضرُّ َٓ َيـَػُعَؽ َو  َما 
ِ
َٓ َتْدُع مِـ ُدوِن اهلل يدل طؾك أكف ٓ  ﴾ل أية: )َو

 اهلل.دطك إٓ يُ 

َّٓ ُهقَ إِن َيْؿَسْسَؽ اهلُل بُِضرٍّ فَ وَ ﴿: -طز وجؾ-وققل اهلل   هـا  ﴾الَ َكاِشَػ َلُف إِ

 :آستغاثة صؾب كشػ الضر، تػريج الؽربة، ومعـك هذا تليت آستغاثة: ٕنّ 

 .أكؽ ٓ تستغقث إٓ باهلل طز وجؾ

، فضؾ اهلل طـؽ ٓ يؿؾؽ أحد أن يردّ  ﴾َوإِن ُيِرْدَك بَِخْقٍر َفالَ َرآدَّ لَِػْضؾِفِ ﴿

ـْ ِطَبا﴿
ِحقؿُ ُيَصقُب بِِف َمـ َيَشاُء مِ  .(207)يقكس:  ﴾ِدِه َوُهَق اْلَغُػقُر الرَّ

ت مـ آستعاذة بغقر اهلل، ومـعت مـ آستعاكة بغقر عَ ـَ ففذه أية العظقؿة مَ 

أيـ هذا الؿـع؟ اهلل، ومـعت مـ آستغاثة بغقر اهلل، ومـعت مـ دطاء غقر اهلل، 

َٓ َتْدُع مِـ ُدوِن ﴿: -طز وجؾ-هذا الؿـع كؾف يف ققلف  َٓ َو َٓ َيـَػُعَؽ َو  َما 
ِ
اهلل

كَ  ت ـعَ وأيًضا مُ  دطاء.آستعاذة دطاء، وآستعاكة دطاء، وآستغاثة  :ٕنّ ﴾َيُضرُّ
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َّٓ ﴿: -طز وجؾ-آستغاثة يف ققل اهلل  َوإِن َيْؿَسْسَؽ اهلُل بُِضرٍّ َفالَ َكاِشَػ َلُف إِ

 وهذه هل آستغاثة.  ﴾ُهقَ 

ْزَق ﴿: فُ َوَقْقلُ ] : -رحؿف اهلل–قال   أية[ ﴾َفاْبَتُغقا ِطـَد اهللِ الرِّ

 ٓ َيْؿؾُِؽقَن َلُؽْؿ ﴿: قال -طز وجؾ-اهلل  
ِ
ـَ َتْعُبُدوَن مِـ ُدوِن اهلل ِذي إِنَّ الَّ

 ﴿، ﴾ِرْزقًا
ِ
ـَ َتْعُبُدوَن مِـ ُدوِن اهلل ِذي وهذا يشؿؾ كؾ جؿقع الؿعبقدات مـ  ﴾إِنَّ الَّ

هؾ الرزق الطعام والشراب فؼط؟ ٓ،  :﴾َلُؽْؿ ِرْزقًآ َيْؿؾُِؽقَن ﴿، دون اهلل

الرزق يشؿؾ القلد، ويشؿؾ العافقة، ويشؿؾ الطعام، ويشؿؾ الشراب، فؽؾ 

الؿعبقدات مـ دون اهلل ٓ تؿؾؽ رزًقا لعابديفا، كؾ مخؾقق ٓ يؿؾؽ أن يرزقؽ، 

ْزَق َفاْبَتُغقا ﴿: ولذا قال اهلل :وإكؿا الرزاق هق اهلل سبحاكف وتعالك  الرِّ
ِ
، ﴾ِطـَد اهلل

بؽ: يف أمر، وإصؾ ﴾َفاْبَتُغقا﴿ طز -فابتغقا الرزق طـ اهلل، لؽـ قال اهلل  السَّ

ْزَق ﴿: -وجؾ  الرِّ
ِ
لؾدٓلة طؾك  :م ما حؼف التلخقر، فؼدَّ ﴾َفاْبَتُغقا ِطـَد اهلل

 ًدا.أبٓ تبتغقا الرزق إٓ مـ طـد اهلل، وٓ تطؾبقه مـ غقر اهلل  :آختصاص، أي

وصقره ٓ يؽقن إٓ مـ اهلل سبحاكف  أكقاطفالدطاء بجؿقع  وهذا يدل طؾك أنّ 

 تعالك.

ْزَق واطبدوه﴿: ثؿ قال اهلل  الرِّ
ِ
وهذا مـ باب ططػ العام  ﴾َفاْبَتُغقا ِطـَد اهلل

 كقع مـ أكقاع العبادة.طبادة، ابتغاء الرزق مـ طـد اهلل  طؾك الخاص: ٕنّ 
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وهذا مـ باب ططػ العام طؾك  الديـ. مخؾصقـ لف :أي ﴾واطبدوه﴿

 الخاص.

 َمـ َّٓ َيْسَتِجقُب ﴿: َوَقْقُلفُ قال يرحؿف اهلل: ]
ـ َيْدُطق ِمـ ُدوِن اهللِ ـْ َأَضؾُّ ِمؿَّ َوَم

  أيتقـ[ ﴾َلُف إَِلك َيقِم اْلِؼَقاَمةِ 

ـْ َأَضؾُّ ﴿وققلف:  دطاء غقر اهلل شرك  ، وهذا يدل طؾك أنّ ؾَّ َض ٓ أَ  :أي ﴾َوَم

 مـف هق الؿشرك. أكرب: ٕكف الذي ٓ أضؾَّ 

ـْ َأَضؾُّ  ﴿  َوَم
ِ
ـ َيْدُطق مِـ ُدوِن اهلل ، وإمّ الا يدطقه استؼإمّ  ﴾مِؿَّ ا أن يدطقه ًٓ

َّٓ َيْسَتِجقُب َلُف إَِلك َيقِم اْلِؼَقاَمةِ ﴿ ،مع اهلل سقاء  مخؾقق:لؽؾ  ٌػ هذا وْص و ﴾َمـ 

أهؾ العؾؿ حؿؾقا هذه أية طؾك مؾًؽا. كعؿ بعض  أورجاًل، كان  أوكان صـًؿا، 

ـّ  :إصـام ما الدلقؾ؟ الصحقح أهنا تشؿؾ جؿقع الؿعبقدات مـ دون اهلل:  لؽ

َّٓ َيْسَتِجقُب ﴿: -طز وجؾ–قال اهلل   َمـ 
ِ
ـ َيْدُطق مِـ ُدوِن اهلل ـْ َأَضؾُّ مِؿَّ َوَم

ؼقل طؾؿاء الؾغة: أهنا لؾعاقؾ، ي إصؾ فقفا "مـ" ﴾َمـ ٓ َيسَتِجقب﴿،﴾َلفُ 

أدقُّ مـ أن لؿـ يعؾؿ،  "ـمَ " أن يؼال: إنّ  ًعا، وإدقُّ بَ ويدخؾ فقفا غقر العاقؾ تَ 

 أخرى.وهذه درجة كؼقل: إهنا لؿـ يعِؼؾ، ففل لؿـ يعؾؿ، 

دون عبَ الذيـ يُ  وإولقاءالؿالئؽة وإكبقاء  أنّ  إصؾ يف هذا وٓ شؽ أنّ  

 يدطقرضقن بعبادهتؿ، ففؿ ٓ يستجقبقن لؿـ يشرك باهلل يؼقـًا، الذي وهؿ ٓ يَ 
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الؿالئؽة مـ دون اهلل لق كاكت الؿالئؽة قادرة طؾك أن تعطقف ما أراد، هؾ تػعؾ؟ 

 ٓ واهلل. ٕكف يشرك باهلل. فأية طامة طؾك الراجح مـ أققال أهؾ العؾؿ. 

ُحِشَر الـَّاُس َكاُكقا َلُفْؿ َأْطَداًء َوَكاُكقا  َوإَِذا (5َوُهْؿ َطـ ُدَطائِِفْؿ َغافُِؾقَن )﴿

ـَ بِِعَباَدتِِفْؿ   ون مـفؿ ومـ شركفؿ.يتربؤفنهنؿ يقم الؼقامة  ﴾َكافِِري

قءَ ﴿: َوَقْقُلفُ قال رحؿف اهلل: ] ـ ُيِجقُب اْلُؿْضَطرَّ إَِذا َدَطاُه َوَيْؽِشُػ السُّ   [﴾َأمَّ

الذي يجقب الؿضر هق اهلل سبحاكف وتعالك، وأكف  هذه أية فقفا دٓلة طؾك أنّ 

آستغاثة إكؿا تؽقن باهلل  هق الذي يؽشػ السقء، وهذه أية دلقؾ طؾك أنّ 

 الؿضر.سبحاكف وتعالك: ٕكف هق الذي يجقب 

ر هـا، مع أكف يجقب دطقة الداطل إذا طاهلل الؿض خصَّ  لِؿَ فنن قال قائؾ:  

َوإَِذا َسَلَلَؽ ِطَباِدي َطـِّل َفنِكِّل َقِريٌب ﴿طر مضغقر  أوًرا طدطاه، سقاء كان مض

اِع إَِذا َدَطانِ   (؟286: )البؼرة ﴾ُأِجقُب َدْطَقَة الدَّ

لحاًحا يف الدطاء، وأكثر صدًقا يف الدطاء، إر يؽقن أكثر طالؿض أنّ  :والجقاب 

الضرورة إذا وقعقا يف  كقػ؟ الؿشركقنوإلقامة الحجة طؾك الؿشركقـ، 

ماذا يػعؾقن؟ يدطقن اهلل مخؾصقـ لف الديـ:  ػؾؽإذا ركبقا يف ال وآضطرار

ر هق اهلل، فلقام اهلل طؾقفؿ الحجة هبذه أية طالذي يجقب الؿض ٕهنؿ يعؾؿقن أنّ 

 ـ أكف ٓ يستغاث إٓ باهلل سبحاكف وتعالك.العظقؿة، وهذه أية أوردها الشقخ لقبقِّ 
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صؾك اهلل طؾقف أكف كان يف زمـ الـبل  قال يرحؿف اهلل: ]وروى الطبراين بنسـاده

صؾك  ققمقا بـا كستغقث برسقل اهلل :فؼال بعضفؿ ،مـافؼ يمذي الؿممـقـوسؾؿ 

إكف ٓ يستغاث »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  مـ هذا الؿـافؼ، فؼال الـبل اهلل طؾقف وسؾؿ

 [ «-باهلل طز وجؾبل وإكؿا يستغاث 

 قال: )و
ُّ

َبَراكِل  الزوائد.كؿا قال الفقثؿل يف مجؿع  :يف الؽبقر :أي (َرَوى َالطَّ

كف رواه إلؽبقر لؾطرباين، لؽـ قال يف مجؿع الزوائد: مـ اوأكا لؿ أجده فقؿا صبع 

لف رجال الصحقح، غقر ابـ لفقعة وهق حسـ ا، قال: رجالؽبقرالطرباين يف 

فالحديث  يعـعـ.ما لؿ  الحديث . وهذا الصحقح يف ابـ لفقعة أكف حسـالحسـ

 سـ طؾك ما حؽاه الفقثؿل.ح

 قال: )
ِّ

ـِ َالـَّبِل هؿ  :والؿـافؼقن ،(ُمـَافٌِؼ  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَأكَُّف َكاَن فِل َزَم

الذيـ أضفروا اإلسالم وأبطـقا الؽػر، وكاكقا مقجقديـ يف زمـ الـبل صؾك اهلل 

قال " ا(ققمقا بـ َفَؼاَل َبْعُضُفؿْ . )طؾقف وسؾؿ، فؽان أحدهؿ يشتد أذاه لؾؿممـقـ

هؽذا جاء يف الروايات، وقال  ،قال أبق بؽر الصديؼ رضل اهلل طـف :أي "بعضفؿ

كف إ: ققؾ: إكف طبادة الراوي، لؽـ يف الروايات -رحؿف اهلل–شقخـا الشقخ ابـ باز 

 ) .رضل اهلل طـف أبق بؽر الصديؼ
ِ
صؾك اهلل طؾقف ُققُمقا بِـَا َكْسَتِغقُث بَِرُسقِل َاهلل

ـْ هَ  وسؾؿ
 ) مـ أذاه. :أي َاْلُؿـَافِؼ(َذا مِ

ُّ
إِكَُّف »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َفَؼاَل َالـَّبِل

، وهؿ او مقِّت؟ حل حلهـا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يا إخقة!  «َٓ ُيْسَتَغاُث بِل
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هذه قد قّدمـا أّن استغاثقا بالحل الؼادر فقؿا يؼدر طؾقف الؿخؾقق طادة، و

إكف ٓ يستغاث »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لؿاذا قال الـبل إذن آستغاثة مباحة، 

 ؟«بل

قتؾف،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قال بعض أهؾ العؾؿ: إكؿا أرادوا مـ الـبل  -

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والـبل يعـل: أرادوا أن يؼتؾف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، 

يف قتؾف:  :أي «َٓ ُيْسَتَغاُث بِل إِكَّفُ »ؾذلؽ قال: ف :إذن ٓ يؼدر يؼتؾف:ٓ يجقز لف أن 

 » .اهلل لؿ يلذن لل يف قتؾف ٕنّ 
ِ
اهلل قادر طؾك أن يفؾؽف.  ٕنّ  «َوإِكََّؿا ُيْسَتَغاُث بَِاهلل

فقؿا ٓ يؼدر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قالقا: إذن هؿ استغاثقا بالـبل . فذا وجفف

حؽؿ أكف القالل، وأكف طؾقف بحؽؿ أكف مؿـقع شرًطا، وإن كان يستطقع أن يؼتؾف ب

اهلل لؿ يلذن لف، هذا معـك  قادر طؾك ذلؽ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، لؽـ أخربهؿ أنّ 

 ٓ يؼدر طؾقف. ؿافقبف الؿخؾقق ٓ يستغاث  ، وهذا يدل طؾك أنّ «ستغاث بلٓ يُ »

صؾك اهلل طؾقف -وقال بعض أهؾ العؾؿ: بؾ كان هذا مـ تلديب الـبل  -

أجعؾتـل »ه لؾذرائع، مثؾ ما قال الرجؾ: ما شاء اهلل وشئت، قال: وسدِّ  -وسؾؿ

 «ما شاء اهلل ثؿ شئت»يف هذا الؿؼام، وإٓ لق قال:  «ما شاء اهلل وحده :قؾ ؟هلل كًدا

هذا مـ باب التلديب  فؼالقا: إنّ . الذرائع صح، لؽـ هذا مـ باب التلديب وسدِّ 

ؾ وأحسـفا، وهق آستغاثة باهلل الذرائع، حؿؾفؿ طؾك أجؿؾ الؿحام لفؿ، وسدِّ 

 وجؾ.طز 
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آستغاثة بالؿخؾقق وإن كاكت جائزة  وهل: أنّ  :وهذا يدل طؾك فائدة طظقؿة

 إٓ أن آستغاثة باهلل أطظؿ وأوقع.

 »: ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف ووجف الدٓلة
ِ
فدل  :«َوإِكََّؿا ُيْسَتَغاُث بَِاهلل

 تعالك.آستغاثة إكؿا تؽقن باهلل  ذلؽ طؾك أنّ 

صؾك ة محؿد ؿـ يـتسبقن إلك أمّ فق اللوقع فقف الضَّ أيفا اإلخقة وهذا الباب  

صؾك اهلل طؾقف -أطظؿ مؿا وقع مـ الؿشركقـ يف زمـ الـبل اهلل طؾقف وسؾؿ 

إذا مسفؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الؿشركقـ يف زمـ الـبل  وقبؾف، فننّ  -وسؾؿ

مـ يدطقن مـ دون اهلل، فنذا كجاهؿ إلك  البحر أخؾصقا هلل، وضؾَّ ضر وهؿ يف ال

ا ﴿ الرب فنذا هؿ يشركقن، ـَ َفَؾؿَّ ي ـَ َلُف الدِّ َفنَِذا َركُِبقا فِل اْلُػْؾِؽ َدَطُقا اهلَل ُمْخؾِِصق

اُهْؿ إَِلك اْلَبرِّ إَِذا ُهْؿ ُيْشِرُكقنَ   (، ففؿ كاكقا إذا استغاثقا يف65)العـؽبقت:  ﴾َكجَّ

ـ يـتسبقن إلك اإلسالم إذا وقعقا يف الشدائد ا بعض مَ أمّ  باهلل.الشدة يستغقثقن 

ففؿ يستغقثقن بغقر اهلل يف الشدة والرخاء، يدطقن غقر اهلل يف  اهلل!استغاثقا بغقر 

ا الؿشركقن إوائؾ فؽاكقا يستغقثقن باهلل يف الشدائد ويدطقن أمّ والرخاء. الشدة 

 دطائفؿ.يف  -طز وجؾ-ؿقا أشركقا باهلل ؾِ اهلل يف الشدائد، فنذا س

إخقاكـا. يا ؿ كحرص حرًصا شديًدا طؾك أن كعؾِّ أيفا اإلخقة وهذا يجعؾـا 

أكثر الذيـ يؼعقن يف هذه الصقر الشركقة يؼعقن فقفا وهؿ ٓ  أكا أجزم أنّ  إخقة!

 يؼقلقنوهبؿ، يليت أكاس يتظاهرون بالعؾؿ  رٌ يعؾؿقن أهنا طبادة، أو ٕهنؿ مغرَّ 
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حال  تؿقا ٓستؼامؾِ الـاس طَ  ولق أنّ  الؿطؾقبة!لفؿ: هذه إمقر جائزة، بؾ هل 

 الـاس.كثقر مـ 

ٓ يجقز أن كتشاغؾ طـ الدطقة إلك التقحقد، أو كتؽاسؾ، أو يا إخقة: ولذلؽ 

ؾتقحقد، لـة ة البقِّ ذه الدطقة التػصقؾقَّ هب كػرحط مـ الدطاء إلك التقحقد، بؾ كثبِّ 

ٕصحاهبا بلن يقفؼفؿ اهلل  قإلقفا، وكدط قلفا، وكدط قوكدط ،وكشجعفا

 ويسددهؿ.

ـْ َطْطِػ َاْلَعامِّ  فِقِف َمَسائُِؾ: قال يرحؿف اهلل: ] ْستَِغاَثِة ِم
ِ
َطاِء َطَؾك َآ َأنَّ َطْطَػ َالدُّ

]  َطَؾك َاْلَخاصِّ

مـ  باٌب )الشقخ قال:  اح قالقا: يف التبقيب: ٕنّ أيـ العطػ؟ بعض الشرَّ 

هذا مـ باب ططػ العام  :فؼالقا غقره(:أن يستغقث بغقر اهلل، أو يدطق  الشرك

 طؾك الخاص.

هذا العطػ جاء يف أيات، ولؽـف مـ باب  إنّ  :وبعض أهؾ العؾؿ يؼقلقن

 ﴿: -طز وجؾ-ططػ الخاص  طؾك العام يف ققل اهلل 
ِ
َٓ َتْدُع مِـ ُدوِن اهلل هذا  ﴾َو

ففق مـ باب ططػ العام طؾك  آستغاثة.هذا يف  ﴾بُِضرٍّ َوإِن َيْؿَسْسَؽ اهلُل ﴿ طام،

 الخاص.
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 َما َٓ َيـَػُعَؽ َوَٓ ﴿: َالثَّاكَِقُة: َتْػِسقُر َقْقلِفِ  قال رحؿف اهلل: ]
َوَٓ َتْدُع ِمـ ُدوِن اهللِ

كَ   ﴾َيُضرُّ

الداطل إما أن يريد  يؼطع جذور الشرك: ٕنّ يا إخقة هذا كؿا تؼّدم. و 

أكف لقس هـاك مخؾقق مفؿا طال  ؿَ ؾِ حصقل خقر وإما أن يريد دفع شر، فنذا طَ 

، أو يؽشػ الضر طـف استؼالشرفف يـػعف استؼ ، فنكف ٓ يدطق إٓ اهلل سبحاكف الًٓ ًٓ

 وتعالك.

َْكَبرُ قال يرحؿف اهلل: ] ْٕ ْرُك َا  [َالثَّالَِثُة: َأنَّ َهَذا ُهَق َالشِّ

ـَ ﴿: -طز وجؾ–اهلل  لؼقل ـَ الظَّالِِؿق ، وهذا هق ﴾َفنِن َفَعْؾَت َفنِكََّؽ إِذًا مِّ

 الشرك إكرب.

ابَِعُة: َأنَّ َأْصَؾَح َالـَّاِس َلْق قال: ] ـَ َػَعؾُ يَالرَّ ـْ َالظَّالِِؿق  [ُف إِْرَضاًء لَِغْقرِِه، َصاَر ِم

فعؾ هذا فدطا غقر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أفضؾ مخؾقق وهق الـبل  لق أنّ  

 طؾقف وسؾؿ، لؽـ لق وقع اهلل كاهلل لؽان مـ الؿشركقـ، وحشاه أن يػعؾ صؾ

إذا أشرك ففق فنكف وذلؽ لقعؾؿ الـاس أكف مفؿا كان صالح الرجؾ  ،لؽان كذلؽ

الؼـطرة، وأكا  واالـاس يؼقلقن: شققخـا تجاوز بعض ٕنّ  الظالؿقـ.مـ  مشركٌ 

الل طؾك وجف إرض يؼقل: هؾ يجقز سؿعت مـ شقخ معاصر مـ كبار الضُّ 

هذا يؽتب وهذا ٓ  إقالم،كعؿ: ٕكف رفع طـل يؼقل: أن أسب أحًدا؟ لل 
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ـف يؽتب الحسـات، وهذا الذي طؾك شؿالف قؽ الذي طؾك يؿيعـل الؿؾَ  يؽتب!

قف ويصدِّ الؽالم، ل إرض يؼقل هذا الَّ ـ كبار ُض مِ  !ٓ يؽتب، هذا مقجقد حل

 ! هذاويؼقلقن: شقخـا تجقز الؼـطرة اإلسالميـتسبقن إلك  -لألسػ-ماليقـ 

 ففذاًػا، وإما أن يؽقن مجـقًكا كؿا قال ابـ الؼقؿ: إما أن يؽقن طاقاًل فقؽقن مؽؾَّ 

 م بالعؼؾ. رِّ ػ الذي كُ سؼط طـ رتبة اإلكسان الؿؽؾَّ 

وهق أصؾح  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ؾـبل لهذا الخطاب  أنّ  :فؿؼصقد الشقخ

فؽقػ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وأشرففؿ، وأفضؾفؿ، وأطالهؿ مـزلة الخؾؼ، 

 ؟!بؿـ هق دوكف

َيِة َالَّتِل َبْعَدَها قال: ] ْٔ  [ َاْلَخاِمَسُة: َتْػِسقُر َا

ْزَق ﴿  الرِّ
ِ
 ﴾َفاْبَتُغقا ِطـَد اهلل

ْكَقا َمَع َكْقكِِف قال: ] َٓ َيـَْػُع فِل َالدُّ اِدَسُة: َكْقِن َذلَِؽ   [ُكْػًراَالسَّ

 أيات. يفم ا تؼدَّ ؿَ لِ  

َيِة َالثَّالَِثةِ  ] ْٔ ابَِعُة: َتْػِسقُر َا ـْ َاهللِ، َكَؿا . اَ َالسَّ َّٓ ِم ـَْبِغل إِ َٓ َي ْزِق  لثَّاِمـَُة: َأنَّ َصَؾَب َالرِّ

َّٓ ِمـْفُ  َٓ ُتْطَؾُب إِ َيِة . َأنَّ َاْلَجـََّة  ْٔ ابَِعةِ َالتَّاِسَعُة: َتْػِسقُر َا  [َالرَّ

ابَِعِة( وهل:  ققلف: َيِة َالرَّ ْٔ َّٓ ﴿)َتْػِسقُر َا  َمـ 
ِ
ـ َيْدُطق مِـ ُدوِن اهلل ـْ َأَضؾُّ مِؿَّ َوَم

 .(5)إحؼاف:  ﴾َيْسَتِجقُب َلُف إَِلك َيقِم اْلِؼَقاَمِة َوُهْؿ َطـ ُدَطائِِفْؿ َغافُِؾقنَ 
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َٓ َأَضؾُّ ِذْكره َاْلَعاِشَرُة: ] ُف  ـْ َدَطا َغْقَر َاهللِ َأكَّ ـْ . ِمؿَّ ُف َغافٌِؾ َط اْلَحاِدَيَة َطْشَرَة: َأكَّ

َٓ َيْدِري َطـْفُ  اِطل   [ُدَطاِء َالدَّ

َٓ َيْدِري َطـُْف( اِطل  ـْ ُدَطاِء َالدَّ الؿدطق غافؾ طـ دطاء  أنّ  :يعـل )َأكَُّف َغافٌِؾ َط

 .الداطل

اِطل َوَطَداَوتِِف َلفُ َالثَّاكَِقَة َطْشَرَة: َأنَّ تِْؾَؽ َالدَّ ] . ْطَقَة َسَبٌب لُِبْغِض َاْلَؿْدُطقِّ لِؾدَّ

ْطَقِة ِطَباَدًة لِْؾَؿْدُطقِّ   [َالثَّالَِثَة َطْشَرَة: َتْسِؿَقُة تِْؾَؽ َالدَّ

 ) ْطَقِة ِطَباَدًة لِْؾَؿْدُطقِّ : )َوإَِذا ُحِشَر الـَّاُس -طز وجؾ-لؼقل اهلل )َتْسِؿَقُة تِْؾَؽ َالدَّ

( )إحؼاف:  ـَ اها طبادة. (6َكاُكقا َلُفْؿ َأْطَداًء َوَكاُكقا بِِعَباَدتِِفْؿ َكافِِري  فسؿَّ

ابَِعَة َطْشَرَة: ُكْػُر َاْلَؿْدُطقِّ بِتِْؾَؽ َاْلِعَباَدةِ ] َاْلَخاِمَسَة َطْشَرَة: أن هذه إمقر  . َالرَّ

اِدَسَة طَ . ِهَل َسَبُب َكْقكِِف َأَضؾَّ َالـَّاسِ  َيِة َاْلَخاِمَسةِ َالسَّ ْٔ ابَِعَة . ْشَرَة: َتْػِسقُر َا َالسَّ

َٓ َاهللِ،  َٓ ُيِجقُب َاْلُؿْضَطرَّ إِ ُف  َْوَثاِن َأكَّ ْٕ َْمُر َاْلَعِجقُب، َوُهَق إِْقَراُر َطْبَدِة َا ْٕ َطْشَرَة: َا

ـَ  ي ـَ َلُف َالدِّ ِد ُمْخِؾِصق
َدائِ َْجِؾ َهَذا َيَدُطقَكُف فِل َالشَّ ِٕ َالثَّاِمـََة َطْشَرَة: ِحَؿاَيُة  .َو

ُب َمَع َاهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َاْلُؿْصَطَػك   [-طز وجؾ– ِحَؿك َالتَّْقِحقِد َوالتََّلدُّ

 كعؿ.
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ُ  َقْولِ  تابع الدرس التاسع عشر: بابُ  ٌُْشِرُكونَ }: َتَعالَى هللَاَّ ْخلُقُ  الَ  َما أَ ئا   ٌَ ٌْ  َش

ْسَتِطٌُعونَ  َوالَ ( 9ٔٔ) ٌُْخلَقُونَ  َوُهمْ  نُصُرونَ  أَنفَُسُهمْ  َوالَ  َنْصرا   لَُهمْ  ٌَ  اآلٌة {ٌَ

َأُيْشرُِكقَن َما َٓ َيْخُؾُؼ َشْقئًا َوُهْؿ ﴿: اُب َقْقِل َاهللُ َتَعاَلكقال رحؿف اهلل: ]ب

 أية[ ﴾( َوَٓ َيْسَتطِقُعقَن َلُفْؿ َكْصرًا َوَٓ َأكُػَسُفْؿ َيـُصُرونَ 191ُيْخَؾُؼقَن )

ـ الشقخ بإدلة ا بقَّ هذا الباب بػؼف طجقب: ٕكف لؿّ  دَ ؼَ طَ  -رحؿف اهلل–الشقخ 

وهل كؾفا يف صؾب تحصقؾ الخقر، أو دفع  ،شرك السابؼة م يف إبقابما تؼدَّ  أنّ 

 لبقان أمريـ:هـا أن يعؼد هذا الباب  َب الشر، كاَس 

إلك هذا الشرك الذي يؼع فقف جؿاطات مؿـ يـتسبقن  : أنّ لإمر إوّ 

صؾك اهلل -لقـ الذيـ قاتؾفؿ الـبل إلسالم هق مـ جـس شرك الؿشركقـ إوّ ا

أن يؼقل العبد أشفد أن  :ؿـ الؿـاقضةفض اإلسالم، ففق يـاقِ  :طؾقف -طؾقف وسؾؿ

، ويستغقث محؿًدا رسقل اهلل ويـذر لغقر اهلل، ويدطق غقر اهلل ٓ إلف إٓ اهلل وأنّ 

 ن، فننّ لقن إوّ الؿشركقهذا مـ جـس ما كان يػعؾف  اهلل!بغقر  ويستعقذبغقر اهلل، 

لقـ ما كاكقا يشركقن إٓ بؼصد جؾب الـػع أو دفع الضر، وهذا الؿشركقـ إوّ 

 مؿـ يـتسبقن إلك اإلسالم. الذي يؼع مـ جؿعاٍت 

كرب الذكقب، وسبًبا الظؾؿ، وأ طظؿهذا الشرك مع كقكف أ أنّ  إمر الثاين:و

وٓ يحؼؼ  ،لؾحرمان مـ الجـة، والخؾقد يف جفـؿ، فنكف ٓ يـػع صاحبف يف الدكقا

َٓ َيْخُؾُؼ ﴿: باُب َقْقِل َاهلُل َتَعاَلك)ولذاك قال الشقخ:  مؼصقده:لف  َأُيْشِرُكقَن َما 
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َٓ َيْسَتطِقُعقَن َلُفْؿ َكْصرًا 292َشْقئًا َوُهْؿ ُيْخَؾُؼقَن ) َٓ َأكُػَسُفْؿ َيـُصُرونَ ( َو  ﴾َو

فضؾف ٓ َطُظَؿ مفؿا طال مؽاكف و -سبحاكف وتعالك-ـ كان مـ دون اهلل فؽؾ مَ 

صػ بؿا يستحؼ أن يؽقن بف معبقًدا، وٓ يؿؾؽ لـػسف وٓ لغقره مـ دون اهلل يتَّ 

أكؽر هبذه أيات طؾك  -طز وجؾ-فاهلل  أبًدا. ر، وٓ دفع شرٍّ غُ جؾب كػع مفؿا َص 

ٕهنؿ  كقػ؟ العؼقل قاصعة ببطالن ذلؽ: مع أنّ  :كقـ شركفؿ باهلل تعالكالؿشر

 الساطةيشركقن ما ٓ يخؾؼ شقًئا، وٓ مثؼال ذرة، وٓ ذبابة، إلك الققم وإلك ققام 

الخالؼ هق اهلل،  أنّ  :بف طاقؾ يدرك ذلؽ ويؼرُّ  ٓ يؿؾؽ أحد أن يخؾؼ شقًئا، وكؾُّ 

ؾؼ ولق ذبابة، بؾ ومع ذلؽ مع طجزهؿ طـ كان دون اهلل ٓ يؿؾؽ أن يخ مـ وأنّ 

ؼقن، ففؿ مخؾقققن مربقبقن محتاجقن إلك اهلل سبحاكف وتعالك، خؾَ الخؾؼ هؿ يُ 

 يخؾؼ، ٓ الؿخؾقق.والذي يستحؼ العبادة هق الذي 

كؿا  :سبحاكف وتعالك ر تقحقده بلكف الخالؼيؼرِّ  -طز وجؾ–اهلل  ولذا كجد أنّ  

ـَ مِـ َيا ﴿: -طز وجؾ– ققل اهلليف  ِذي ِذي َخَؾَؼُؽْؿ َوالَّ َفا الـَّاُس اْطُبُدوْا َربَُّؽُؿ الَّ َأيُّ

ُؽْؿ َتتَُّؼقنَ  ا (، فالذي يستحؼ العبادة هق الخالؼ، أمّ 12)البؼرة:  ﴾َقْبؾُِؽْؿ َلَعؾَّ

كؿا أهنؿ يشركقن باهلل  د.عبَ محتاج ٓ يستحؼ أن يُ  ضعقػ الؿخؾقق ففق طاجز

، بؾ وٓ يؿؾؽ ذلؽ لـػسف، فال يستطقع أن ًعا لضردفما ٓ يؿؾؽ لفؿ كػًعا وٓ 

ففؿ ٓ  ،اضرًّ يجؾب لـػسف كػًعا فضاًل طـ غقره، وٓ أن يدفع طـ كػسف 
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ـ كان هذا شلكف ٓ يستحؼ أن يستطقعقن كصر غقرهؿ، وٓ يـصرون أكػسفؿ، ومَ 

 د.عبَ يُ 

طبادة غقر اهلل  الؿستحؼ لؾعبادة هق اهلل، وأنّ  لت هذه أيات طؾك أنّ فدّ  

ف لف شلء مـ أكقاع صرَ ـ دون اهلل ٓ يستحؼ أن يُ كؾ مَ  أطظؿ الظؾؿ، وأنّ 

 .العبادة

د هق الخالؼ ٓ الؿخؾقق، والـاصر ٓ عبَ الذي يُ  أية طؾك أنّ  إذن: دّلتـا

الؿخؾققات مخؾققة مربقبة  الؿـصقر، والخالؼ هق اهلل، والـاصر هق اهلل، وكؾُّ 

 محتاجة ضعقػة مـصقرة، ٓ تؿؾؽ لـػسفا وٓ لغقرها كصًرا.

ـ تستغقثقن ـ تـذرون لغقر اهلل، يا مَ مقا: يا مَ وكلن الشقخ هـا يؼقل لؿـ تؼدّ  

، لؿاذا وكحقهـ تتربكقن بالشجر والحجر ـ تعقذون بغقر اهلل، يا مَ بغقر اهلل،  يا مَ 

: قؾـا لؽؿ ،كعؿ :الؿخؾققات طظقؿة قادرة؟ إن قؾتؿ هذا تػعؾقن ذلؽ؟ هؾ ٕنّ 

َٓ َيْخُؾُؼ َشْقئًا َوُهْؿ ُيْخَؾُؼقنَ ﴿ أم أكؽؿ تشركقن هبا مع اهلل،  ؟﴾َأُيْشِرُكقَن َما 

َٓ َيْسَتطِقُعقَن َلُفْؿ َكْصرًا ﴿: قؾـا لؽؿ وتضر؟وتعبدوهنا مـ دون اهلل ٕهنا تـػع  َو

َٓ َأكُػَسُفْؿ َيـُصُرونَ  ذا وجف هذا التبقيب العظقؿ لفذا الباب بعد إبقاب وه .﴾َو

 الؿتؼدمة.

ـَ َتْدُطقَن ِمـ ُدوكِفِ ﴿: ققلفقال رحؿف اهلل: ]  أية[ ﴾َوالَِّذي
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ـَ َتْدُطقَن مِـ ُدوكِفِ ﴿)ققلف:   ِذي دطا مـ دون اهلل ـ يُ هذا يشؿؾ جؿقع مَ ( ﴾َوالَّ

هق الؼشرة  :ٓ يؿؾؽقن شقًئا، والؼطؿقر :أي ﴾َما َيْؿؾُِؽقَن مِـ قِْطِؿقرٍ ﴿. طز وجؾ

ت كػعفا، تفا، ولقس الـقاة مع قؾَّ التل تؽقن طؾك كقاة التؿر، لقست تؿرة مع قؾِّ 

الؼشرة الرققؼة البقضاء التل تؽقن طؾك الـقاة، هذه الؼشرة الرققؼة التل  :وإكؿا

: قال -وجؾطز -اهلل  تؽقن طؾك الـقاة ٓ يؿؾؽقهنا، وٓ يؿؾؽقن شقًئا مـفا: ٕنّ 

فال  ﴾قطؿقر﴿ العؿقم،د هذا يمكِّ و ﴾مِـ﴿ وهذا سقاق الـػل. ﴾َما َيْؿؾُِؽقنَ ﴿

ٓ يؿؾؽقن كقػ يعطقن؟  دام  يؿؾؽقن شقًئا مـ الؼطؿقر، وٓ جزًئا مـف، إذن ما

دطك الذي يُ  هذا طؾك أنّ  عطك، دّل ٓ يعطل إٓ مالؽ، والذي يدطق إكؿا يريد أن يُ 

 كؾ الؿخؾققات ٓ تؿؾؽ أن تعطل الداطل شقًئا. وأنّ  ،هق اهلل

ـْ َأَكٍس، َقاَل: ُشجَّ َالـَّبِلُّ قال يرحؿف اهلل: ] ِحقِح َط َيْقَم ُأُحٍد َوُكِسَرْت  َوفِل َالصَّ

قا َكبِقَِّفْؿ؟( َفـََزَلْت:  ـَ إَْمِر  ﴿َرَباِطَقُتُف، َفَؼاَل: )َكْقَػ ُيْػِؾُح َقْقٌم َشجُّ َلْقَس َلَؽ ِم

 [﴾َشْلءٌ 

ِحقِح ) قال: رواها البخاري تعؾقًؼا، ورواها  وهذه الؼصة مع أية (َوفِل َالصَّ

 . )مسؾؿ مسـدة
ُّ

ـْ َأَكٍس، َقاَل: ُشجَّ َالـَّبِل أي  (َيْقَم ُأُحدٍ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َط

ا أراد أن يخرج مـ لؿّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  !يف رأسف، سبحان اهلل َح رِ ُج 

حؿك هبا التل يُ  ،، ولبس بقضتف فقق رأسف، لبس ِدْرَطفمتفٓحد لبس الؿديـة إلك أُ 

َوُكِسَرْت ) رأسف الشريػ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. َح رِ ؿت البقضة وُج الرأس، ففشِّ 
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 القاء.ػ وتخػَّ ؿ َض ػتح الراء ويُ يُ  ، ويؼال: ُرباطَقتف،تفقَ باطِ رَ يؼال:  (َرَباِطَقُتفُ 

ثـتان فقق وثـتان  :وهل أربع ،هل السـ التل تؾل الثـايا وقبؾ الـاب :والرباطقة

الدم  ُت سؾِ رأسف، فجعؾ يَ  َح رِ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وُج  ُـّ ِس  رَ ِس كُ  تحت.

 «تف؟باطقَ قا كبقفؿ؟ وكسروا رَ شجُّ  ػؾح ققمٌ كقػ يُ »ويؼقل: طـف:  ، يؿسح الدمطـف

صؾك -، هذه كؾفا يف الصحقح. الـبل «لك اهللوهق يدطقهؿ إ» هؽذا يف الصحقح

كقػ ُيػؾح ققٌم »أخذ يسؾت الدم أي يؿسح الدم طـف ويؼقل:  -اهلل طؾقف وسؾؿ

قا كبقفؿ؟ ٓ ذكب  «وكسروا َرباطَقتف؟ وهق يدطقهؿ إلك اهلل!»جرحقا رأسف  «شجُّ

ءٌ ﴿: فـزلت اهلل.لف إٓ أكف يدطقهؿ إلك 
ْ

ـَ إَْمِر َشل
 .﴾َلْقَس َلَؽ مِ

وهق أفضؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  جف الدٓلة مـ هذه أية: أنّ وو

ؾ كحًقا مـ تِ طؿف، وقُ  َؾ تِ ف، وقُ ـُّ ت ِس رَ ِس رأسف يف الحرب، وكُ  َح رِ خؾؼ اهلل ُج 

ـف: طؾك أكف ٓ يعؾؿ الغقب، فدل ذلؽ دٓلة بقِّ : بعقـ مـ صحابتف يف معركة أحدس

وٓ يؿؾؽ جؾب الـػع، وٓ دفع الضر، ٓ طـ كػسف وٓ طـ غقره، لؿ يستطع 

أن يدفع الجرح طـ رأسف، ولؿ يستطع أن يدفع  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الحبقب 

 :إٓ ما أصؾعف اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وٓ يعؾؿ الغقب ، طؿفالؼتؾ طـ 

 يذهب.ا قبؾ أن كالرؤية الصادقة التل رآه

ا وٓ كػًعا، وٓ يعؾؿ الغقب.  فالـبل كؿا َأَمَره اهلل أن يؼقل: ٓ يؿؾؽ لـػسف ضرًّ

ـَ ﴿: حتك قال اهلل لفصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وإذا كان هذا يف حال الـبل 
َلْقَس َلَؽ مِ
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ءٌ 
ْ

أن  :فؾقس لؽ مـ أمر طبادي شلء، وإكؿا أمر طبادي لل، الذي لؽ ﴾إَْمِر َشل

 ـ لفؿ، وتـذرهؿ، وأمّ ، وتبقِّ ترشدهؿ
ّ

، إذا كان هذا يف رسقل ا أمر طبادي ففق إلل

ٓ يعؾؿ الغقب، وٓ يؿؾؽ لـػسف  الخؾؼ:أفضؾ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–اهلل 

جؾب كػع، وٓ دفع ضر، وٓ ٕصحابف، وٓ ٕحبابف، ولقس لف مـ إمر شلء، 

 أولك.ٓ شؽ أكف مـ باب  الخؾؼ؟!فؽقػ بؿـ دوكف مـ 

طالًؿا لؾغقب، وٓ مالًؽا لجؾب  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وإذا لؿ يؽـ الـبل  

د مـ دون عبَ فنكف ٓ يستحؼ أن يُ  :طـ كػسف وٓ طـ غقره وٓ لدفع الضرِّ  ،الـػع

ـ يليت كقػ بؿَ  الؿخؾققات؟!ـ دوكف مـ ، فؽقػ بؿَ وهق أفضؾ خؾؼ اهلل اهلل

يسجد طؾقفا،  يدهؾ ؼبِّ يُ وعبده، ويَ  الؼؾؿ!لشقخ ربؿا ٓ يصؾل يؼقل: رفع طـف 

 الل.هذا أطظؿ الضَّ  ٓ شؽ أنّ  ويعاهده؟!ويؾتؿس مـف الذكر، ويبايعف، 

يؼقـًا  سقـزجرفنكف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الؿممـ هذا الحال لؾـبل  ؿَ ؾِ إذا طَ و

مـ أن يدطق غقر اهلل، أو مـ أن يستغقث بغقر اهلل، أو يـذر لغقر اهلل، فنكف ٓ يؿؾؽ 

 .سبحاكف وتعالك ع والضر إٓ اهللالـػ

صؾك اهلل طؾقف -حؽؿة مؿا أصاب الـبل الؼاضل كؿا كؼؾ طـف الـقوي ذكر ال

ـ الدكقا، حَ صقبفؿ مِ ت ،ؿ أهنؿ مـ البشرقعؾَ لُ " : فؼال:وأصاب إكبقاء قبؾف -وسؾؿ

قا أهنؿ مخؾقققن  ـّ قؼويطرأ طؾك أجسامفؿ ما يطرأ طؾك أجسام البشر، لقت

 . "مربقبقن
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ؿا يصقب فقالحؽؿة الؼاضل كؼؾ طـف الـقوي يف تعؾقؼف طؾك هذا الحديث أّن 

إكبقاء مع ما  أن يعؾؿ الـاس أنّ  :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إكبقاء وأصاب الـبل 

ـ الـاس يصقبفؿ ما يصقب البشر، لقتقؼّ  ،جاءوا بف مـ الؿعجزات بشر ضعػاء

 بقن.ؽذَّ ٓ يُ  دون، ورسؾعبَ أهنؿ مخؾقققن مربقبقن، طباد ٓ يُ 

صؾك اهلل طؾقف  بعض الـاس يسلء إدب مع اهلل ويسلء إدب مع رسقل اهلل

صؾك اهلل طؾقف  ن إدب مع رسقل اهللقئقفؿ أهؾ التقحقد بلهنؿ يس، ويتَّ وسؾؿ

ف لف العبادة مـ صرَ تُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  بعض الـاس يرى أنّ  وسؾؿ!

وأساء إدب مع  اهلل.اهلل: ٕكف جعؾ ما هلل لغقر ففذا أساء إدب مع  اهلل!دون 

التل تلمر صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ل اهلل قرسقل اهلل: ٕكف هجر كؾ أحاديث رس

 والبفتان.فؿ أهؾ التقحقد بالؽذب والزور واتَّ  الشرك،بالتقحقد وتـفك طـ 

 :مـ الـاس أجؿعقـأكثر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- أهؾ التقحقد يحبقن الـبل

د اهلل إٓ بؿا عبَ د، وٓ يُ عبَ ب، وطبد ٓ يُ ؽذَّ رسقل ٓ يُ  ،قلقن: هق رسقل اهللفقؼ

يعرف حؼ اهلل ويعرف حؼ  الصحقح:هق مققػ الؿسؾؿ أيفا اإلخقة ففذا  .عَ رَ َش 

 رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

غًدا إن شاء  -رحؿف اهلل–وكؼػ طـد هذه الـؼطة، وكؽؿؾ ما سطره الشقخ 

 اهلل.
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ُ  َقاْولِ  العشرون: تاابع شارح باابُ الدرس  ٌُْشاِرُكونَ }: َتَعاالَى هللَاَّ ْخلُاقُ  الَ  َماا أَ ٌَ 

ئا   ٌْ ْساااااَتِطٌُعونَ  َوالَ ( 9ٔٔ) ٌُْخلَقُاااااونَ  َوُهااااامْ  َشااااا  أَنفَُساااااُهمْ  َوالَ  َنْصااااارا   لَُهااااامْ  ٌَ

نُصُرونَ   اآلٌة{ٌَ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

، وقد الؽتاب العظقؿال زلـا كشرح يف هذ درسـا يف شرح كتاب التقحقد، ف

َٓ ﴿: َباُب َقْقِل َاهلُل َتَعاَلك وصؾـا إلك الباب الذي طؼده الشقخ قال: ) َأُيْشِرُكقَن َما 

َٓ َأكُػَسُفْؿ 292َيْخُؾُؼ َشْقئًا َوُهْؿ ُيْخَؾُؼقَن ) َٓ َيْسَتطِقُعقَن َلُفْؿ َكْصرًا َو ( َو

شرك  ـ أنّ قِّ بعؼد هذا الباب أن يبأراد  -رحؿف اهلل–الشقخ  قؾـا أنّ . و﴾َيـُصُرونَ 

هق مـ الذي يػعؾف بعض َمـ يـتسبقن إلك اإلسالم إلك اإلسالم  ـ يـتسبقنمَ 

مقـجـس الؿشركقـ ا طؾك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الذيـ قاتؾفؿ الـبل  لؿتؼدِّ

ك غقر اهلل، ودطاء غقر اهلل، والتربُّبالـذر لغقر اهلل، وآستغاثة  وأنّ  الشرك. ذلؽ

ويرفع  اإلسالم ضحجار والؼبقر وغقر ذلؽ، هل مؿا يـاقِ شجار وإبإ

الشرك الذي يؼع مـ بعض الؿـتسبقـ إلك  ـ أنّ بقِّ فالشقخ أراد أن يُ  اإلسالم.

 حؼقؼتف ويف سببف ويف أثره.مقـ يف اإلسالم هق مقافؼ لشرك الؿتؼدِّ 

مقـالؿشركقـ ففق مقافؼ لشرك  أشركقا فالؿتؼدمقن قد ، يف حؼقؼتف الؿتؼدِّ

 خؾؼف. ـ يـتسبقن إلك اإلسالم قد أشركقا باهلل بعَض خؾؼف، وبعض مَ  باهلل بعَض 

مقـ الؿشركقـ كؿا أكف مقافؼ لشرك  الؿشركقـ  فننّ   ،يف سببفالؿتؼدِّ

الشركاء  أولئؽلؼصدهؿ أن يجؾب لفؿ  -طز وجؾ-الؿتؼدمقـ إكؿا أشركقا باهلل 
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ووسائط بقـفؿ وبقـ اهلل  اهللجعؾقهؿ زلػك إلك قلطـفؿ الضر، أو  قاالـػع، أو يدفع

ن إلك الؿـتسبقأو دفع الضر، وهؽذا فعؾ بعض  الـػعيف جؾب  -طز وجؾ–

اإلسالم بنشراكفؿ بعض الؿخؾقققـ مع اهلل رجاء جؾب الـػع أو دفع الضر، أو 

فقصرفقن لفؿ العبادة  :هؿ وسائطـا وشػعائـا طـد اهلل طز وجؾ :أهنؿ يؼقلقن

 .الؿتؼدمقـوهذا هق سبب شرك الؿشركقـ  لفؿ.ػعاء لقؽقكقا ش

مقـأكؿا  شرك الؿتؼدمقـ  يف أثره. فننّ  هنؿ يقافؼقن شرك الؿشركقـ الؿتؼدِّ

ؾ حصِّ ب لف الـار، وٓ يُ م طؾك اإلكسان بسببف الجـة، وتقَج ضؾؿ طظقؿ يحرَّ 

بعض ـ مِ  يشرك باهللـ وكذا مَ  وجؾ.الؿشرك مؼصقده يف الدكقا بنشراكف باهلل طز 

كالـذر  لغقر  الذي تؼّدم بقاكف:: أطـل: َمـ يػعؾ الشرك  يـتسبقن إلك اإلسالم َمـ

، طؾك غقر اهللبغقر اهلل، وآستعاذة ب، والذبح لغقر اهلل، وآستغاثة طز وجؾ اهلل

 .التػصقؾ الذي بّقـاه فقؿا تؼّدم مـ الدروس

ٓ  فـ لؽؾ طاقؾ أكأن يبقِّ بعْؼد هذا الباب أراد  -رحؿف اهلل–الشقخ  كؿا أنّ 

ف لف صرَ يستحؼ أن يُ  -مفؿا طال شرفف وطظؿ فضؾف-يقجد مخؾقق يف الدكقا 

صػ بصػات تؼتضل مخؾقق يف الدكقا ٓبد أن يتَّ  كؾَّ  شلء مـ أكقاع العبادة: ٕنّ 

 وجؾ. د مـ دون اهلل طز عبَ أكف ٓ يستحؼ أن يُ 

 حؼقًرا ولق صغقًرا.أكف ٓ يستطقع أن يخؾؼ شقًئا ولق : إمر إّول
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 أكف مخؾقق مربقب.  إمر الثاين: 

ٓ يستطقع أن يـصر غقره، حتك لق أراد أن يـصر غقره ٓ  أكف: إمر الثالث

 يستطقع أن يـصر غقره إٓ بلمر اهلل طز وجؾ.

 : أكف ٓ يستطقع أن يـصر كػسف.إمر الرابع 

 .: أكف ٓ يؿؾؽ شقًئاإمر الخامس

أو بقاحدة مـفا ٓ شؽ أكف ٓ يستحؼ أن  الخؿس الصػاتومـ اتصػ هبذه 

الذي خؾؼ  -طز وجؾ–ف العبادة هلل صرَ ف لف شلء مـ أكقع العبادة، وإكؿا تُ صرَ يُ 

، طبادهـ ـ شاء مِ الخؾؼ أجؿعقـ، والذي لف الؿؾؽ الؿطؾؼ التام، والذي يـصر مَ 

وإذا أراد بعبده خقًرا لؿ يستطع أحد أن يؿـع الخقر طـف، وإن أراد أن يؿس طبده 

وتعالك ففق حد أن يؽشػ الضر طـف إٓ بنذن اهلل سبحاكف أبضر لؿ يستطع 

 الؿستحؼ لؾعبادة.

د حديًثا طظقًؿا يدل كؾ مسؾؿ أكف أورَ  -رحؿف اهلل–العظقؿ ـ فؼف الشقخ ومِ  

 العبادة: أكقاع ف لف شلء مـصرَ الدكقا يستحؼ أن يُ طؾك أكف ٓ يقجد مخؾقق يف 

ت جَّ ُش فرأسف،  ّج حد ُش يف يقم أُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  وهق حديث: أنّ 

ع ؼؾَ باطقتف، كسرت كسًرا ولؿ تُ ت رَ سرَ جبفتف الشريػة صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وكُ 

: ـف ويؼقلت الدم طسؾِ قؾًعا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وكان الدم يسقؾ مـف وهق يَ 
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 فلكزل اهلل «قا كبقفؿ وكسروا رباطقتف، وهق يدطقهؿ إلك اهللػؾح ققم شجُّ كقػ يُ »

ءٌ ﴿: -طز وجؾ–
ْ

ـَ إَْمِر َشل
فنذا كان حبقبـا ورسقلـا وقدوتـا ، ﴾َلْقَس َلَؽ مِ

لؿ يستطع أن يؿـع طـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أفضؾ خؾؼ اهلل  آدمسقد ولد 

ف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ولؿ يستطع أن يؿـع قتؾ سـُّ ؽسر تُ أن و حجرَ كػسف أن يُ 

ز ـ دوكف أطجَ مَ  فننّ  -رضقان اهلل طؾقفؿ–طؿف، وقتؾ السبعقـ مـ صحابتف 

صرف لف ٓ يجقز أن يُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  وٓ شؽ أنّ  ػ.وأضعَ 

أكزل طؾقف  -طز وجؾ-واهلل  الـاس؟!ـ دوكف مـ فؽقػ بؿَ  :شلء مـ العبادة

ءٌ ﴿: ققلف
ْ

ـَ إَْمِر َشل
فنذا كان الـبل  وتعالك.فإمر كؾف هلل سبحاكف  ،﴾َلْقَس َلَؽ مِ

ف يف الؽقن، لقس لف مـ إمر شلء، لقس لف أن يتصرَّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

ففق ٓ يستحؼ  اهلل:إٓ بنذن اهلل، لقس لف أن يضر أحًدا إٓ بنذن  ـصرلقس لف أن يَ 

 مـ الـاس. فـ كان دوكاب أولك مَ عبد مـ دون اهلل، فؿـ بأن يُ 

د عبَ الذي يُ  وقد وقػـا طـد هذه الـؼطة العظقؿة التل فقفا الدٓلة البقِّـة طؾك أنّ 

صرف لف شلء مـ أكقاع وأكف ٓ يقجد مخؾقق يستحؼ أن يُ  ،هق اهلل طز وجؾ

ا ؿَ ت يف مخؾقق واحد لَ ؿعَ الؿخؾققات كؾفا ُج  ، بؾ واهلل لق أنّ إٓ اهلل العبادة

مـ معـا م ا تؼدّ ؿَ العبادة، لِ أكقاع صرف لف شلء مـ حؼ ذلؽ الؿخؾقق أن يُ است

ووقػـا  .طز وجؾ الشقخ رحؿف اهللأيات التل ذكرها فا تـإمقر الخؿسة التل بقَّ 

 طـد هذا الحديث، فقتػضؾ الشقخ ياسقـ يؼرأ لـا ما بؼل مـ أدلة.
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ـِ ُطَؿَر َرِضَل : ]قال رحؿف اهلل ـِ اْب ُف َسِؿَع َرُسقَل َاهللِ  "َاهللُ َطـُْفَؿا َوفِقِف: َط َأكَّ

ـَ  َِخقَرِة ِم ْٕ ْكَعِة َا ُكقِع فِل َالرَّ ـْ َالرُّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َيُؼقُل إَِذا َرَفَع َرْأَسُف ِم

ـْ ُفاَلًكا َوُفاَلًكا  "َاْلَػْجرِ:  ُفؿَّ اِْلَع ـْ َحؿِ  "َالؾَّ َدُه َربَّـَا َوَلَؽ َبْعَدَما َيُؼقُل َسِؿَع َاهللُ لَِؿ

ـَ إَْمرِ َشْلءٌ  "َاْلَحْؿُد   [﴾َفَلْكَزَل َاهللُ : )َلْقَس َلَؽ ِم

ـِ ُطَؿَر .)طَ يف صحقح البخاري :أي( َوفِقفِ )  َاهلُل َطـُْفَؿا-ـِ اْب
َ

َأكَُّف َسِؿَع  -َرِضل

 
ِ
ْكَعِة َيُؼقُل إَِذا َرَفَع َرْأَسُف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- َرُسقَل َاهلل ُكقِع فِل َالرَّ ـْ َالرُّ

مِ

ـَ َاْلَػْجرِ 
َِخقَرِة مِ ْٕ ك طـد أهؾ العؾؿ بؼـقت الـقازل، فنذا كزلت وهذا ما يسؿَّ  (َا

تؾ قُ  الؿَّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والـبل  الصالة.ت يف ؼـَ أو مصقبة بإمة يُ  كازلة

يف يقم  -ؾقف وسؾؿصؾك اهلل ط-ف ر سـُّ ِس يف رأسف، وكُ  ّج السبعقن مـ أصحابف، وُش 

ت يف صالة الػجر بعد أن يرفع رأسف مـ الركقع مـ الركعة إخقرة ؼـُ حد كان يَ أُ 

الؾفؿ »: ربـا ولؽ الحؿدسؿع اهلل لؿـ حؿده  بعد أن يؼقل الػجر ويؼقلمـ 

مـ شػؼتف طؾك أصحابف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ـ فالًكا وفالًكا(، كان الـبل العَ 

عرب بالؾعـ، وهؿ بعض إحقاء الذيـ كاكقا يمذون يدطقا طؾك بعض أحقاء ال

-دون فتـتفؿ طـ ديـفؿ، فؽان الـبل يأصحاب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وير

، يف صالتف: طؾك بعض أحقاء العرب بالؾعـ ؿيدطقا طؾقف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

يدطق بالؾعـة طؾك بعض إفراد بلطقاهنؿ،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كؿا كان الـبل 

حد: قال يقم أُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  ومـ ذلؽ ما جاء طـد الرتمذي أنّ 
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الؾفؿ الؾعـ صػقان بـ  ،الؾعـ الحارث ابـ هشام ؿالؾفؿ الؾعـ أبا سػقان،  الؾف»

ءٌ ﴿: فـزلت :«أمقة
ْ

ـَ إَْمِر َشل
فتاب اهلل  :ؿر، قال  طبد اهلل بـ ط«﴾َلْقَس َلَؽ مِ

 (. رواه الرتمذي وصححف إلباين.طؾقفؿ فلسؾؿقا فحسـ إسالمفؿ

الؾعـ بعد الدطاء طؾقفؿ بهمٓء الثالثة ب خصَّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- الـبل

 يف ُأحد يف الؼتال أذية لؾؿسؾؿقـ ذلؽ الققتيف الؿشركقـ  حد ٕهنؿ كاكقا أشدَّ أُ 

ب ستجَ ؿ بالؾعـ، ومع ذلؽ لؿ يُ يخصف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؽان الـبل 

 فقفؿ، وهـا طدة براهقـ: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لؾـبل 

ومعف سادات إولقاء  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  : أنّ البرهان إول

قن يف الػجر ويسللقن اهلل، ما سلل يؼـتكاكقا  -رضقان اهلل طؾقفؿ–صحابتف 

صؾك اهلل طؾقف -الصحابة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وما استؼؾ الـبل 

 يسلل اهلل، ويدطق اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بؼدرة، بؾ كان الـبل  -وسؾؿ

 سبحاكف وتعالك
ُّ

د، ولذلؽ يف بدر دطا عبَ إلك اهلل، والؿحتاج ٓ يُ  محتاٌج  ، فالـبل

 
ُّ

حد بعد ما أصاب الؿسؾؿقـ يف أُ  صقياًل.دطاء  ربف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- الـبل

 
ُّ

مـ كاكقا دطا يف الؼـقت طؾك بعض  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ما أصاهبؿ الـبل

دطا ودطا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ا سحر الـبل ولؿّ  الققت.مشركقـ يف ذلؽ 

 لف إمر. -طز وجؾ-ـ اهلل حتك بقَّ ودطا 
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  : أنّ الثاينالبرهان 
َّ

بالؾعـ مع دطائف طؾك همٓء  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- الـبل

بؾ أسؾؿقا وحسـ إسالمفؿ، وجاهدوا يف  :دطائف -طز وجؾ-لؿ يستجب اهلل 

 .صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ سبقؾ اهلل، وكاكقا مـ صحابة رسقل اهلل

ـَ إَْمِر ﴿: اهلل أكزل طؾك كبقف : أنّ البرهان الثالث
ءٌ َلْقَس َلَؽ مِ

ْ
وأيًضا  .﴾َشل

يدطقا طؾك بعض الؿـافؼقـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قبؾ هذه أية كان الـبل 

 ت هذه أية.كزلَ حتك أُ  :لشدة أذاهؿ لؾؿسؾؿقـ :بالؾعـ

صؾك اهلل طؾقف -الـبل  ـ لـا أنّ أورد هذه أية لقبقِّ  -رحؿف اهلل–الشقخ إذن: 

ـ دوكف مـ فؽقػ بؿَ د، عبَ وهق أفضؾ خؾؼ اهلل ٓ يستحؼ أن يُ  -ؾؿوس

 ؟!الؿخؾققات

ـِ  قََّة، َوُسَفْقِؾ ْب ـِ ُأمِّ قال رحؿة اهلل طؾقف: ]َوفِل ِرَواَيٍة: َيْدُطق َطَؾك َصْػَقاَن ْب

ـِ ِهَشاٍم، َفـََزَلْت:  ـَ إَْمِر َشْلءٌ ﴿َطْؿرٍو، َواْلَحاِرِث ْب  [﴾َلْقَس َلَؽ ِم

اإلمام أحؿد بؾػظ:  هذه الرواية جاءت مرسؾة طـد البخاري، ومقصقلة طـد

الؾفؿ العـ الحارث بـ هشام، والؾفؿ العـ سفقؾ بـ طؿرو، الؾفؿ العـ »

 
ُّ

يدطق طؾك همٓء الثالثة،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- صػقان بـ أمقة(، فؽان الـبل

لؾـبل صؾك اهلل طؾقف ب ستجَ ذلؽ لؿ يُ  معأبق سػقان، و :ويضاف لفؿ رابع وهق

ففذا يدل  إسالمفؿ.وحسـ  ،بؾ تاب اهلل طؾقفؿ جؿقًعا، وأسؾؿقا وسؾؿ فقفؿ
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ت طؾك كؿا كصَّ  :لقس لف مـ إمر شلء -اهلل طؾقف وسؾؿ كصؾ-الـبل  طؾك أنّ 

 أية. ؽذل

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَم فِقـَا َرُسقُل َاهللِ  -رضل اهلل طـف–قال يرحؿف اهلل: ]َوفِقِف َط

ـَ ُأْكِزَل َطَؾْقِف:   ـَ ﴿ِحق َيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش َأْو َكِؾَؿًة »، َقاَل: ﴾َوَأكِذْر َطِشقَرَتَؽ إَْقَرِبق

ـَ َطْبِد َاْلُؿطَِّؾِب!   َشْقًئا، َيا َطبَّاُس ْب
ـْ َاهللِ َٓ ُأْغـِل َطـُْؽْؿ ِم َكْحَقَها! اِْشَتُروا َأْكُػَسُؽْؿ، 

ـْ َاهللِ  َٓ ُأْغـَِؽ َٓ ُأْغـِل َطـَْؽ ِم َؿ!  ة َرُسقِل َاهللِ َصؾَّك َاهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ  َشْقًئا، َيا َصِػقَُّة َطؿَّ

ـْ  َٓ ُأْغـِل َطـِْؽ ِم ـْ َمالِل َما ِشْئِت،  ٍد! َسِؾقـِل ِم  َشْقًئا، َيا َفاصَِؿُة ِبـَْت ُمَحؿَّ
ـْ َاهللِ ِم

 [«َاهللِ َشْقًئا

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة . )طـد البخاري ومسؾؿ :يف الصحقحقـهذا الحديث  رضل –َط

 -اهلل طـف
ِ
ـَ ُأْكِزَل َطَؾْقفِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-َقاَل: َقاَم فِقـَا َرُسقُل َاهلل : ِحق

ـَ ﴿   رَ مِ فلُ  ﴾َوَأكِذْر َطِشقَرَتَؽ إَْقَربِق
ّ

ـذر طشقرتف أن يُ  -ؿصؾك اهلل طؾقف وسؾ- الـبل

 إقربقـ، وكان هذا يف أوَّ 
ُّ

بف  رَ مِ بؿا أُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ل إمر، فؼام الـبل

أكػسؽؿ مـ  : أكؼذواأي (اِْشَتُروا َأْكُػَسُؽؿْ ! َيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش َأْو َكؾَِؿًة َكْحَقَها»فؼال: 

ـ مات طؾك مَ  وذلؽ بالتقحقد، فننّ  اهلل:صقها مـ طذاب طذاب اهلل، أي خؾِّ 

ع لف، وٓ شػَ ٓ تـػعف شػاطة الشافعقـ، وٓ يُ  يؼقـًا:قـ بِ الشرك كان مـ الؿعذَّ 

الشػاطة تـػع الؿقحديـ،  يف الشػاطة أنّ  -إن شاء اهلل–الـار. وسقلتقـا ج مـ خرَ يُ 

م طؾقف حرُ د يف الـار، وتَ الشػاطة ٓ تـػعف بؾ هق خالد مخؾَّ  ـ مات كافًرا فننّ ا مَ أمّ 
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، -إن شاء اهلل–كؿا سقليت  صالب أبلطـ ثـل مـ تخػقػ العذاب إٓ ما استُ  جـةال

يف  -إن شاء اهلل-وسقليت التػصقؾ  ػ طـف العذاب.خػَّ ج مـ الـار لؽـ يُ خرُ ٓ يَ 

 باب الشػاطة.

 َشْقًئا
ِ
ـْ َاهلل

َٓ ُأْغـِل َطـُْؽْؿ مِ يؼقل لعشقرتف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  ()

يف سقاق الـػل  كؽرة "شقًئا"و ،«ٓ أغـل طـؽؿ مـ اهلل شقًئا»إقربقـ لؼريش: 

 َمـ الؼائؾ؟  شلء.كؾ  : تعؿُّ تعؿّ ف
ُّ

 شؽٌّ هؾ هـاك  ،صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ هق الـبل

الحديث يف هذا  ؟ الجقاب: ٓ، صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؾـبليف كسبة هذا 

 قيليت بعض الـاس يؼ الصحقحقـ.
ُّ

يغـل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- لقن: ٓ الـبل

 بقن اؽذِّ يُ  !شقًئا
َّ

بقكف!يزطؿقن أهنؿ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  لـبل  يحبقكف ويؽذِّ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-والـبل  شقًئا!يغـل طـا  :لقنقيدطقكف مـ دون اهلل ويؼ

يا بـل طبد مـاف ٓ أغـل » .«شقًئآ أغـل طـؽؿ مـ اهلل »يؼقل لعشقرتف إقربقـ: 

يا بـل طبد مـاف ٓ »هؽذا يف الصحقح وإن كان لؿ ُيذَكر هـا:  «طـؽؿ مـ اهلل شقًئا

صؿ، بدأ بؼريش ثؿ ص بعد أن طؿَّ خصَّ  «أغـل طـؽؿ مـ اهلل شقًئا فذكر بـل  خصَّ

 َشْقًئا
ِ
ـْ َاهلل

َٓ ُأْغـِل َطـَْؽ مِ ـَ َطْبِد َاْلُؿطَّؾِِب!   .فطؿَّ  صَّ فخَ  «طبد مـاف. )َيا َطبَّاُس ْب

 َصؾَّك َاهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ!َيا َصِػقَُّة طَ »
ِ
َة َرُسقِل َاهلل َٓ » وهل أم الزبقر بـ العقام «ؿَّ

 َشْقًئا
ِ
ـْ َاهلل

َٓ ُأْغـِل  .«ُأْغـَِؽ مِ ـْ َمالِل َما ِشْئِت، 
ٍد! َسؾِقـِل مِ )َوَيا َفاصَِؿُة بِـَْت ُمَحؿَّ

 َشْقًئا
ِ
ـْ َاهلل

 حتك وصؾ إمر أن يؼقل ال (َطـِْؽ مِ
ُّ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- ـبل
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سؾقـل »قال:  الَؿْح: ثؿ ،«شقًئآ أغـل طـؽ مـ اهلل » مـف:ٓبـتف التل هل قطعة 

إياه،  ففذا أستطقع أن أططقِؽ  سؾقـل مـ مالل الذي أمؾؽف «مـ مالل ما شئِت 

أهنا لق سللتف ما ٓ يؿؾؽ فنكف ٓ يستطقع أن يعطقفا، ٓ يغـل طـفا  :ومعـك ذلؽ

 :سؾقـل مـ مالل ما شئت(»شقًئا، وهذه الجؿؾة جاءت هـا لػائدة طظقؿة  مـ اهلل

  لق سللِت 
َّ

ما يؿؾؽ ٕططاها، لؽـف ٓ وما يستطقع  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- الـبل

يؿؾؽ الجـة والسالمة مـ الـار إٓ بالبقان، ففق ٓ يغـل طـ أحد مـ طباد اهلل 

دطك مـ ستحؼ أن يُ ٓ يَ  -طؾقف وسؾؿصؾك اهلل -الـبل  هذا يدل طؾك أنّ و شقًئا.

فال  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وإذا كان هذا الـبل دون اهلل، و ُيعَبد مـ أدون اهلل 

 أولك.مـ باب غقره مـ الؿخؾققات  شؽ أنّ 

قال  :حؿد والرتمذي وابـ حبان وصححفا إلباينأويف رواية طـد اإلمام  

فنين ٓ  :أكؼذوا أكػسؽؿ مـ الـار !يا معشر قريش»: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

، بتقحقدكؿ «أكؼذوا أكػسؽؿ مـ الـار»، «ا وٓ كػًعاضرًّ أمؾؽ لؽؿ مـ اهلل 

 ؟ يؼقلفالذي يؼقلفَمـ هذا  «ا وٓ كػًعاضرًّ فنين ٓ أمؾؽ لؽؿ مـ اهلل »سالمؽؿ نب

ققن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ا مصدِّ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وإكّ 

ٓ يدطق أحًدا مـ دون اهلل، ٓ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ب لؾـبل حِ ممـ الؿُ فالؿ

يدطق رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وٓ يستغقث برسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 

 بشلء مـ الؿخؾققات. يستغقثوسؾؿ، وٓ 
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الـبل  كؾ مممـ يعؾؿ طؾقّ  ٕنّ  ،هذا مـ فؼف الشقخ رحؿف اهللكؿا قؾت لؽؿ: و

مؼامف  مع طؾقّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-هذا لؾـبل  َت بَ فنذا ثَ  :طؾقف وسؾؿصؾك اهلل 

 فؿـ باب أولك أن يثبت لغقره.

] ـِ َيَتْق ْٔ ُوَلك: َتْػِسقُر َا ْٕ  قال يرحؿف اهلل: ]فِقِف َمَسائُِؾ. َا

ـِ  ) َيَتْق ْٔ  يف ترجؿة الباب. (َتْػِسقُر َا

ُة ُأُحدٍ ] َْولَِقاِء  .َالثَّاكَِقُة: ِقصَّ ْٕ ، َوَخْؾَػُف َساَداُت َا ـَ َالثَّالَِثُة: ُقـُقُت َسقُِّد َاْلُؿْرَسِؾق

اَلةِ  ـُقَن فِل َالصَّ  [ُيَممِّ

 ،فؼقر إلك اهلل -صؾك اهلل طؾقف  وسؾؿ-الـبل  أن يؼقل: إنّ  ؟ذاهبمراد الشقخ ما 

يسللقن اهلل، ؽاكقا فكاكقا فؼراء إلك اهلل،  -الذيـ هؿ رؤوس إولقاء-والصحابة 

ـّ ال، لقس طز وجؾ وكاكقا يدطقن اهلل  ؿؼصقد الخرب أهنؿ كاكقا يؼـتقن ولؽ

دطك سلل، وإكؿا الذي يُ هلل طز وجؾ، والػؼقر ٓ يُ إلك االؿؼصقد بقان أهنؿ فؼراء 

 سلل هق اهلل سبحاكف وتعالك.ويُ 

ارٌ ]ا ابَِعُة: َأنَّ َاْلَؿْدُطقَّ َطَؾْقِفْؿ ُكػَّ  [لرَّ

، لؽـ طـد وإٓ فؼد أسؾؿقا وحسـ إسالمفؿ طؾقفؿ:دطاء حال ال :كّػار

 الدطاء طؾقفؿ كاكقا كػاًرا.
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اِر، ِمـَْفا]ا ُفْؿ َفَعُؾقا َأْشَقاَء َما َفَعَؾَفا َغالُِب َاْلُؽػَّ ُفْؿ َكبِقَِّفْؿ،  :ْلَخاِمَسُة: َأكَّ َشجُّ

 َقْتِؾِف[َوِحْرُصُفْؿ َطَؾك 

أهنؿ كاكقا أشد أذى لؾؿممـقـ مـ غقرهؿ مـ الؽػار، لذلؽ استحؼقا أن  يعـل

بالدطاء طؾقفؿ بالؾعـ، ومع ذلؽ كان أمر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فؿ الـبل يخّص 

ـ إسالمفؿ، وأن يـؼؾب حالفؿ، فؽاكقا مؿـ يجاهد يف حُس سؾؿقا وأن يَ اهلل أن يُ 

 سبقؾ اهلل.

ِفؿْ َوِمـَْفا َالتَّْؿثِقُؾ بِاْلَؼْتؾَ ] ُفْؿ َبـُق َطؿِّ   [ك، َمَع َأكَّ

 حد.يف الـصقص ولؽـ ورد يف قصة أُ معـا هذا لؿ يرد 

اِدَسُة: َأْكَزَل َاهللُ َطَؾْقِف فِل َذلَِؽ ]ا ـَ إَْمرِ َشْلءٌ ﴿: لسَّ ابَِعُة: . ا﴾َلْقَس َلَؽ ِم لسَّ

َبُفْؿ( َفَتاَب َطؾَ ﴿: َقْقُلفُ   [آَمـُقاوْقِفْؿ َأْو َيُتقَب َطَؾْقِفْؿ َأْو ُيَعذَّ

 بالؾعـ!طؾقفؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مع دطاء الـبل  )َفَتاَب َطَؾْقِفْؿ وآَمـُقا(

 شلء. مـ إمر -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-د أكف لقس لؾـبل ففذا أكَّ 

 [لثَّاِمـَُة: َاْلُؼـُقُت فِل َالـََّقاِزلِ ]ا

ُـّ مـ هذا الحديث وأمثالف أكف يُ  ؿَ فِ بعض أهؾ العؾؿ فَ  الؼـقت يف الػجر،  س

ـّ   لؿ يداوم طؾك هذا الؼـقت، -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  أنّ  :الصقاب لؽ

ت يف ؼـَ ة أكف إكؿا يُ السـَّ  أنّ  :الصحقح فوإكؿا كان هذا الؼـقت طـد الـقازل، ول
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ع الؼـقت يف صالة شرَ ا إذا لؿ تؽـ هـاك كازلة فال يُ الػجر وغقرها طـد الـقازل، أمّ 

 الػجر.

اَلِة بَِلْسَؿائِِفْؿ َوَأْسَؿاِء آَبائِِفؿْ ]ا  [لتَّاِسَعُة: َتْسِؿَقُة َاْلَؿْدُطقِّ َطَؾْقِفْؿ فِل َالصَّ

ومـ هذا أخذ أهؾ العؾؿ أكف يجقز لإلكسان أن يدطق لشخص باسؿف يف 

الؾفؿ اشػ فالًكا، الؾفؿ اشػل فالن ابـ فالن، الؾفؿ اشػل فالكف، الؾفؿ  الصالة:

 يف الصالة: ٕنّ باسؿف يجقز لؾؿظؾقم أن يدطق طؾك مـ ضؾؿف ج فالكف، وزوِّ 

قف أن يسؿِّ  لف ف، فقجقزتِ ؿَ ؾَ الؿظؾقم يجقز لف أن يدطق طؾك مـ ضؾؿف بؿؼدار مظْ 

 ولق كان يف الصالة.

 [فِل َاْلُؼـُقِت  َاْلُؿَعقَّـ فَلْعـُ ]

 بالؾعـ. ولؿ يؽـ لعـًا، وإكؿا كان دطاءً  

ُتُف ] ا َأْكَزَل َطَؾْقف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اْلَحاِدَيَة َطْشَرَة: ِقصَّ َوَأكِذْر ﴿: َلؿَّ

ـَ  ُه ﴾َطِشقَرَتَؽ إَْقَربِق َْمرِ،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-. الثَّاكَِقَة َطْشَرَة: ِجدُّ ْٕ فِل َهَذا َا

َن [بَِحْقُث َفَعَؾ َما ُكِسَب بَِسَببِِف إَِلك َاْلُجـُقِن، َوَكَذلِ  ْٔ  َؽ َلْق َيْػَعُؾُف ُمْسِؾٌؿ َا

وٓ سقؿا  :يف الدطقة إلك اهلل دّ كان شديد الجِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل 

ؼام ف داه ققمف بؾ بعض أطؿامف مـ أجؾ دطقتف إلك التقحقد،ايف التقحقد، وقد ط

وكان يؿشل خؾػف طـدما يذهب  جؿعتـا؟!ا لؽ ألفذا تبًّ طؿف أبق لفب فؼال لف: 
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بف ؾؼِّ ػف، ويُ ف بالسَّ ػُ ِص ف بالجـقن، ويَ ػُ ِص ويَ التقحقد ك الؼبائؾ يدطقها إلك إل

وقالقا:  ،فؼالقا: ساحر -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وهؽذا ُلؼِّب الـبل بإلؼاب، 

 عقن مؼابؾة حجة الـبلقأهنؿ ٓ يستط -لػصاحتفؿ-مجـقن: ٕهنؿ كاكقا يعرفقن 

 بقكف.فؽاكقا يؾؼِّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–

ك برسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وأن يؽقن أن يتلسَّ  ةويجب طؾك الداطق 

ٓ يـظر إلك  ،ًدامتجرِّ هلل، ـة، مخؾًصا يف دطقة الـاس إلك التقحقد والسُّ  دِّ شديد الجِ 

إلك التقحقد،  يدطقأحد مـ الـاس، وإكؿا يريد أن يرضل اهلل سبحاكف وتعالك، 

يصرب طؾك وأن  ،ًبا يف ذلؽمحتِس  ،ـ الؽالمحِس يُ ، لبقانـ احِس إلك السـة، يُ  يدطق

ر الـاس ـػَّ ب مـ أجؾ أن يُ يقًما مـ إيام إٓ ولؼِّ هدًى  كف ما قام داطقةُ نف إذى:

وبعد  إكبقاءث عِ طـدما بُ  ،قبؾ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،التاريخ طـف، طؾك مرِّ 

ب، وإلك ذي ولؼِّ وما قام داطقة هدى إٓ وأُ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بعثة الـبل 

ة، وٓ أن جَّ ة بالحُ جَّ فقا الحُ أصحاب الباصؾ ٕهنؿ ٓ يستطقعقن أن يقاجِ  ،الققم

، رةبقن أهؾ الحؼ بللؼاب مـػِّ يؾؼِّ ماذا يػعؾقن؟ يؼػقا أمام الرباهقـ ٕهؾ الحؼ 

يؼقلقن: هذا  ة التقحقدقيلتقن إلك داط بة.مؼرِّ  قن أهؾ الباصؾ بلوصاٍف صػُ ويَ 

الـاس  إبعادمـ أجؾ  لؼاٍب إبقن أهؾ الحؼ بوٓ يزالقن إلك الققم يؾؼِّ  وهابل!

ب لرسقل حِ الؿُ  باهلل!لقن: العارف قيؼوإلك الباصؾ  يدطقـ طـفؿ، ويلتقن إلك مَ 

بقن أهؾ الباصؾ  العصر!إمام هذا  !مةالعاّل  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ! اهلل ويؾؼِّ
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بة:  ـّ يا إخقة وهذا أمر معروفبإلؼاب الؿؼرِّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  ، لؽ

ل ولؿ يتقان، ولؿ يلتف مـ أجؾ هذا، لؿ يتخاذَ يقًما لؿ يرتك الدطقة إلك التقحقد 

تعالقا كدطقهؿ  الـاس!ق الدطقة إلك التقحقد تػرِّ  :ما يليت الـاس مـ القساوس

ػؼ طؾقفا التل يتَّ إشقاء كدطقهؿ إلك  ،إلك إخالق، كدطقهؿ إلك الصالة

ر مـ الشرك صؾك دطا إلك التقحقد وحذَّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  الـاس!

وهؽذا كؾ داطقة  .صرب صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ :بؼِّ ولُ  ،اهلل طؾقف وسؾؿ، أوذي

 صادق.

وٓ تـظر إلك  ،أن تعرف صدق الداطقة فال تـظر إلك إلؼاب َت دفنذا أر 

بدطقة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  فُ كْ ، زِ يدطقكظر إلك ما اولؽـ  ،ةالجؿاهريّ 

ف عرَ بدطقة صحابة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، هذا الؿزان الصحقح الذي يُ  فُ كْ زِ 

يقجد داطقة يف بؾد يؽقن معف واحد أو اثـان لؽـف داطقة قد  واهلل! .بف الدطاة

وٓ: وإكؿا َكِزُكف بدطقة  كقػ كعرف هذا؟ لقس بالدطقى وٓ بإلؼاب وٓ الحؼ.

رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، َكِزُكف بطريؼة صحابة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 

 وسؾؿ.

َْقَرِب  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–لثَّالَِثَة َطْشَرَة: َقْقُلُف ]ا ْٕ َٓ ُأْغـِل َطـَْؽؿ »: لأِْلَْبَعِد َوا

ـْ َاهللِ َشْقًئا ـْ َاهللِ َشْقًئاَيا »: َحتَّك َقاَل  «ِم َٓ ُأْغـِل َطـَْؽ ِم ٍد!   [«َفاصَِؿُة بِـُْت ُمَحؿَّ



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖ٘9 
 

د: ٕكف عبَ وهذا واضح الدٓلة طؾك أكف ٓ يقجد مخؾقق يف الدكقا يستحؼ أن يُ 

ـ ٓ يغـل طـ بـتف مـ اهلل شقًئا، فؽقػ بؿَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إذا كان الـبل 

 ؟!دوكف مـ الخالئؼ

َح  َ] ـَ  -إَِذا َصرَّ ـْ َسقَِّدِة كَِساِء  -َوُهَق َسقُِّد َاْلُؿْرَسِؾق َٓ ُيْغـِل َشْقًئا َط ُف  َأكَّ

ُف  ْكَساُن َأكَّ ـَ َاإْلِ ، َوآَم ـَ ، ُثؿَّ َكَظَر فِقَؿا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َاْلَعاَلِؿق َّٓ َاْلَحؼَّ َٓ َيُؼقُل إِ

ـَ َلفُ  أن:َوَقَع فِل ُقُؾقِب َخَقاصِّ َالـَّاِس  ـِ  َالتَّْقِحقُد  َتَبقَّ ي  [َوُغْرَبُة َالدِّ

ؼع الشرك يف قؾقب الخاصة ولقس ي -لألسػ–رة الققم ويف إزمان الؿتلخِّ  

وهذا  كذورهؿ.هتؿ، يف ايف استغاث ،يف دطقهتؿ :ؼفؿ بالؿخؾقققـتعؾُّ ب :طامة الـاس

حاجة طظقؿة إلك الدطاة ب ةإمّ  ؽ طؾك أنّ ويدلُّ  ،ؽ طؾك غربة الديـيدلُّ 

أطظؿ مـ حاجتفا إلك إمقال، أطظؿ مـ حاجتفا إلك إسؾحة،  ،الصادققـ

أطظؿ  الشرك.الؼتؾ أسفؾ مـ أن يؼع  ها.تقحقدبؼ ة ما يتعؾَّ أطظؿ ما يصقب إمّ 

حاجة إلك الدطاة الصادققـ بفإمة  فقفا.ة أن يؼع الشرك إمّ بف ما تبتؾك 

 طؾقف وسؾؿ. ؿقن صريؼ الـبل صؾك اهلللذيـ يرتسَّ الؿخؾصقـ، ا
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ُ  َقْولِ  : شرح َبابُ تابع الدرس العشرون عَ  إَِذا َحتَّى: ﴿َتَعالَى هللَاَّ  قُلُوِبِهمْ  َعن فُزِّ

ُكمْ  َقالَ  َماَذا َقالُوا ًُّ  َوُهوَ  اْلَحقَّ  َقالُوا َربُّ  ﴾[اْلَكِبٌرُ  اْلَعلِ

َع َطـ ﴿: َقْقِل َاهللُ َتَعاَلك َباُب ] ُقُؾقبِِفْؿ َقاُلقا َماَذا َقاَل َربُُّؽْؿ َقاُلقا َحتَّك إَِذا ُفزِّ

 [﴾اْلَحؼَّ َوُهَق اْلَعِؾلُّ اْلَؽبِقرُ 

 مـ"ٓ أققل – ؾباب الذي قبؾف يف أحد وجفقـلمـاسبة هذا الباب اهلل أكرب! 

 :-وإكؿا أققل يف أحد وجفقـ: يعـل يف أحدهؿا "وجفقـ

وذلؽ  الؿعـك.لتلكقد  العام:ر الخاص بعد كْ هذا الباب مـ ذِ  أنّ  ل:القجف إوّ 

كؾ مخؾقق ٓ  أنّ بقان أراد يف الباب السابؼ  -رحؿف اهلل–الشقخ  إذا قؾـا أنّ 

 صػ بلمقر:د مـ دون اهلل: ٕكف يتَّ عبَ ستحؼ أن يُ يَ 

 إمر إول: أكف ٓ يخؾؼ شقًئا.

 إمر الثاين: أكف مخؾقق مربقب.

 أحد مـ دون اهلل.إمر الثالث: أكف ٓ يستطقع كصر 

 إمر الرابع: أكف ٓ يستطقع أن يـصر كػسف.

 ا.تامًّ إمر الخامس: أكف ٓ يؿؾؽ شقًئا مؾًؽا مطؾًؼا 

ـ باب فا الشقخ هبذا الباب مِ فتؽقن الؿالئؽة داخؾة يف الباب السابؼ، ثؿ خصَّ 

 هذا أحد القجفقـ. ر الخاص بعد العام لتلكقد الؿعـك وتؼقيتف.كْ ذِ 
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هذا الباب لبقان الؼسؿ الثاين مـ الؿخؾققات، وهل  رَ كَ : أكف ذَ الثاينالقجف 

ؼ تعؾَّ م يف الباب السابؼ ما يَ ا، حقث تؼدَّ الؿخؾققات العظقؿة الغائبة طـّ 

ـ دوهنؿ مـ إصـام ومَ  اإلكسبالؿخؾققات العظقؿة التل كراها وكعرففا مـ 

م يف الباب السابؼ ؼدّ هذه مخؾققات كراها، وت وغقرها، والشجر والشؿس والؼؿر

ـ الشقخ ذلؽ ببقان أشرففا وأفضؾفا وهق الـبل صؾك د، وبقَّ عبَ ستحؼ أن تُ أهنا ٓ تَ 

 :الؼسؿ الثاين مـ الؿخؾققات أنّ لـا ـ بقَّ فاهلل طؾقف وسؾؿ، ثؿ جاء يف هذا الباب 

الؿالئؽة والجـ، فالؿالئؽة والجـ  :وهل :الؿخؾققات الغائبة طـا :وهل

هبذا  تثبِ ا، فلراد الشقخ أن يُ ا ٓ كراها، هل غائبة طـّ ـّ لؽا ـً يؼق مخؾققات مقجقدة

 د مـ دون اهلل، كؿا أنّ عبَ الؿخؾققات العظقؿة الغائبة طـا ٓ تستحؼ أن تُ  أنّ  الباب

 د مـ دون اهلل.عبَ ٓ تستحؼ أن تُ وقد كخالطفا الؿخؾققات التل كراها وكعؾؿفا 

م مع  يعـل هذا جقاب طـ سمال: لؿاذا ذكر الشقخ هذا الباب بعد الباب الؿتؼدِّ

م فقف  ما يدل طؾقف؟ كؼقل: ٕحد وجفقـ:  أّن الباب الؿتؼدِّ

 إّما مـ باب ِذْكر الخاص بعد العام لتلكقد الؿعـك وتؼقيتف. -

وإّما مـ باب التؼسقؿ. الباب السابؼ متعؾِّؼ بالؿخؾققات التل كراها،  -

 الباب متعؾِّؼ بالؿخؾققات العظقؿة الغائبة طـّا. وهذا

الؿالئؽة التل خؾؼفا اهلل طؾك هقئات طظقؿة،  أنّ  أيفا اإلخقة: ؿؼصقد البابف

 ًٓ َجاِطِؾ اْلَؿالئَِؽِة ُرُسالً ﴿: -طز وجؾ-كؿا قال اهلل  :جسقؿة وجعؾ لفؿ أطؿا
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ْثـَك َوُثالَث َوُرَباَع َيِزيُد فِل  (، فاهلل جعؾ 2)فاصر:  ﴾اْلَخْؾِؼ َما َيَشاءُ ُأولِل َأْجـَِحٍة مَّ

لؿالئؽة رساًل، جعؾ لؾؿالئؽة وضائػ جسقؿة، وزاد يف خؾؼفؿ ما شاء سبحاكف ا

 ٍؽ ث طـ مؾَ ُأحدِّ لل أن  نَ ذِ : )أُ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وتعالك، وكؿا قال الـبل 

أن  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أذن اهلل لـبقف  «مـ مالئؽة اهلل مـ حؿؾة العرش

إكؿا بقـ شحؿة أذكف »العرش،  ةِ ؾَ ؿَ ؽ واحد مـ مالئؽة اهلل مـ َح يحدثـا طـ مؾَ 

ما بقـ الشحؿة إلك العاتؼ يعـل ما كسؿقف  «إلك طاتؼف مسقرة سبع مائة طام

وهذا الحديث  !هذا الؿؾؽ؟ ِؼ ؾْ فؽقػ ببؼقة َخ  طام!مسقرة سبع مائة  :بالرقبة

رأيت »: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  وكؿا قال إلباين.رواه أبق داود وصححف 

ر الدُّ  يشف هتاويُؾ ـ رِ ر مِ ـَش يُ  ،جربيؾ طـد سدرة الؿـتفك لف ستؿائة جـاح

صؾك -يعـل الـبل  إلباين.حف أحؿد شاكر وحسـف رواه أحؿد وصحَّ  «والقاققت

لف »طؾك خؾؼتف،  «رأيت جربيؾ طـد سدرة الؿـتفك»يؼقل:  -اهلل طؾقف وسؾؿ

ر ـَش يعـل يُ  الؿتعددة.والتفاويؾ: إلقان  (ر مـ ريشف التفاويؾـَش يُ ستؿائة جـاح، 

إذن هذه الؿالئؽة الذيـ  ريشف.ط مـ ر والقاققت تتساقَ مـ ريشف ألقان مـ الدُّ 

وذلؽ  :ف لفا شلء مـ العبادةصرَ خؾؼفؿ اهلل طؾك هقئات طظقؿة ٓ تستحؼ أن يُ 

 لألمقر:

 أهنا ٓ تؿؾؽ شقًئا. ل:إمر إوّ 
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، وٓ ر الثاينإم ًٓ : أهنا لقست شريؽة هلل يف مؾؽف. ففل ٓ تؿؾؽ شقًئا استؼال

 .كة. ففل لقست شريؽة هلل ولق يف أصغر شلءتؿؾؽ شقًئا مشارَ 

ـك فاهلل لف الغِ  خؾؼف. رِ مْ دة ومعقـة هلل طؾك أَ : أهنا لقست مساطِ إمر الثالث

واهلل إذا  وجؾ.دة ومعقـف هلل طز الؿطؾؼ، وهل الػؼقرة إلك اهلل، ففل لقست مساطِ 

اًل ر يريدها تػضُّ قفقؽقن، لؽـ يلمر الؿالئؽة بلم :كـ :أراد شقًئا إكؿا يؼقل لف

 وإكعاًما وإحساًكا طؾك الؿالئؽة.

أهنا ٓ تؿؾؽ الشػاطة إٓ بنذن اهلل، وٓ تـػع شػاطتفا إٓ مؿـ  إمر الرابع:

رضل اهلل ققلف وفعؾف يف جؿؾة، الؿقحديـ يف ال :يعـل وفعؾف:رضل اهلل ققلف 

 دون.لقس يعـل أكف ٓ يؽقن مذكًبا، ولؽـ الؿؼصقد أهنؿ الؿقحِّ الجؿؾة، 

 خؾؼ شقًئا.: أهنا ٓ تَ إمر الخامس

 أهنا مخؾققة. إمر السادس:

 : أهنا ٓ تـػع إٓ بلمر اهلل.إمر السابع

 : أهنا ٓ تضر إٓ بنذن اهلل.إمر الثامـ

 .اهنا تخاف. والذي يخاف ٓ يستحؼ أن يؽقن إلفً أ إمر التاسع:
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 . الؿالئؽة لفا طؼقل؟ كعؿ، وطؼقلفا تذهبأن طؼقلفا تذهب إمر العاشر:

 .ةفال تصؾح أن تؽقن آلف -كؿا سقلتقـا– أحقاًكا

ح أن يؽقن صؾُ فا، ومثؾ هذا ٓ يَ قغشك طؾؼ ويُ صعَ : أهنا تُ إمر الحادي طشر

 .اإلفً 

 أهنا تخضع هلل.: إمر الثاين طشر

كقع مـ أكقاع  د غقر اهلل مطؾًؼا بلّي عبُ ف يَ تَ ـ وجدمَ وهذه إمقر كؾفا يا إخقة 

ستحؼ صػ هبا ٓ يَ ـ يتَّ مَ  فنهنا براهقـ ساصعة طؾك أنّ  جؿقًعا، فاسللف طـاالعبادة 

ـ كان دوهنا ـ باب أولك مَ د فؿِ عبَ وإذا كاكت الؿالئؽة ٓ تستحؼ أن تُ  د.عبَ أن يُ 

 ققات.مـ الؿخؾ

ف ويـتؼل إدلة يف أطظؿ ؼَ ػْ كقػ أكف يَ  :فؼف هذا العالؿ الجؾقؾ تعرفقنوهبذا 

لؽـفا تتػاوت وتتػاضؾ، فالشقخ يـتؼل إدلة يف  كافعةإدلة  كؾُّ  كػعفا!صقر 

 ب هذا الباب العظقؿ.ب لفا، ولذلؽ بقَّ أطظؿ صقر كػعفا ويبقِّ 

َع َطـ ُقُؾقبِِفؿْ َحتَّك ﴿: َباُب َقْقِل َاهلُل َتَعاَلك )  :والؿؼصقد هبؿ ﴾إَِذا ُفزِّ

َع(: أي .كؿا دل طؾك ذلؽ إحاديث :الؿالئؽة  .مـ قؾقهبؿ عزيؾ الػزأُ  :)إَِذا ُفزِّ

ًٓ تَ  فالؿالئؽة هق الخقف الؿػاجئ، لق أكؽ تسقر فجاءت سقارة  :عزَ ع. والػَ ػزَ أو
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ًٓ  ع، إذن الؿالئؽةزَ هذا فَ  :مسرطة بجقارك خػت مـفا ع ػزَ ومادام أهنا تَ  ،عزَ ػتَ  أو

  الذي يعؾؿ الغقب كقػ يتػاجل؟ عؾؿ الغقب: ٕنّ والذي يتػاجل ٓ يَ  ،ففل تتػاجل

ما يف هذه أيات مـ الرباهقـ العظقؿة طؾك تقحقد اكتبفقا إلك  سبحان اهلل!

 :د مـ الؿخؾققاتعبَ ستحؼ أن يُ ـ يَ د مَ وأكف ٓ يقَج  باهللوحرمة اإلشراك اهلل 

  ًٓ  ع، تخاف.الؿالئؽة َتػزَ : أّن أو

 الؿالئؽة ُتػاجل. :إذن هق الخقف الؿػاجئ: قؾـا الػزع:: ثاكًقا

زيؾ الػزع ع مـ قؾقهبا، أي ٓ تؿؾؽ أن تُ زَ زال الػَ ع طـفا، أي يُ ػزَّ يُ أهنا  :ثالًثا

َع َطـ ُقُؾقبِِفؿْ ﴿: مـ قؾقهبا، ولذلؽ قال اهلل ع: ﴾َحتَّك إَِذا ُفزِّ زيؾ الػزع أُ  يعـل ُفزِّ

 مـ قؾقب الؿالئؽة.

اكظروا يف هذه الؽؾؿة هذه الرباهقـ الثالثة، طؾك أّن الؿالئؽة ٓ تستحؼ أن 

 ًيصرف لفا شلء مـ العبادة.

َع َطـ ُقُؾقبِِفؿْ ﴿ققلف:  َقاُلقا ﴿ الؿالئؽة لفا قؾقب، ولفا طؼقل. ﴾َحتَّك إَِذا ُفزِّ

ُأغشل طؾقفؿ، طـدما فؿ، طـدما ؿقا ما كان وقت غشقِّ ؾِ إذن ما طَ  ﴾َماَذا َقاَل َربُُّؽؿْ 

ستحؼ والذي يحتاج إلك السمال ما يَ  ،فاحتاجقا إلك السمال ما طؾؿقا: ؼقا،عِ ُص 

الؿالئؽة: ماذا قال أي قال بعض  ﴾َقاُلقا اْلَحؼَّ َقاُلقا َماَذا َقاَل َربُُّؽْؿ ﴿ د.عبَ أن يُ 

الؿالئؽة  عضا بويؼع مـف، وإمّ  جربيؾ طؾقف السالم إما أكف–فؼال بعضفؿ  ربؽؿ؟
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 أنّ  عرفما تَ الؿالئؽة . صقِّب: قالقا: قال اهلل الحؼ يعـل:﴾الحؼ قالقا﴿، -أيًضا

جربيؾ  ما فائدة أنّ إذن ، الحؼ حؼٌّ يؼقلاهلل  أنّ  رفالؿالئؽة تع !اهلل يؼقل الحؼ؟

 الحؼ؟!قال اهلل يعـل ﴾قالقا الحؼ﴿: لقنقأو بعض الؿالئؽة يؼ -السالمطؾقف -

وإٓ فنهنؿ  اهلل:هذا لتعظقؿ  الؿالئؽة فؿا الػائدة؟! قال العؾؿاء:هذا معروف طـد 

مقن قال: كذا وكذا، لؽـ يؼدِّ  اهلل:ما قالف  -يف الحديثسقلتقـا كؿا -يؼقلقن 

 لذلؽ بؼقلفؿ: قال الحؼ، وهذا مـ باب الثـاء والتؿجقد هلل سبحاكف وتعالك.

 
ُّ

طؾك طرشف  ففق مستقٍ  :يف ذاتف العؾقّ  ،الؿطؾؼ الذي لف العؾقّ  ()َوُهَق اْلَعؾِل

، هق معـا بسؿعف خافقةه ٓ تخػك طـف فقق سؿقاتف سبحاكف وتعالك، ومع طؾقّ 

ا طـف، وٓ ا طـف، وٓ يخػك كبقر مـّ وبصره سبحاكف وتعالك، ٓ يخػك صغقر مـّ 

يف  قّ ؾالؿطؾؼ، والع العؾقّ  :يف ذاتف أحًدا طـف سبحاكف وتعالك، لف العؾقّ  أحدٌ  ُيخػل

 يف قفره  يف قدره، ولق العؾقّ  ٓ يؾحؼفا كؼص، ولف العؾقّ  كامؾةفصػاتف  :صػاتف

 سبحاكف وتعالك.

ذلؽ طـدما كصؾل كؼقل: اهلل ل، وسبحاكف وتعالك الذي ٓ أكرب مـف( )اْلَؽبِقرُ  

 .سبحاكف وتعالك الؽبقر الذي ٓ أكرب مـف أكرب!

 اْلَؽبِقرُ َقاُلقا اْلَحؼَّ ﴿: فقؼقل جربيؾ أو بعض الؿالئؽة
ُّ

ثؿ  ﴾َوُهَق اْلَعؾِل

  وتعالك.يذكرون ما قالف سبحاكف 
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 ر هذه أية.الشقخ إحاديث التل تػسِّ  رَ كَ ثؿ ذَ 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  ِحقِح َط ل َالصَّ
ـْ َالـَّبِلِّ  -رضل اهلل طـف–قال رحؿف اهلل: ]َوفِ َط

َؿاِء، َضَرَبِت َاْلَؿاَلئَِؽُة صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل: )إَِذا َقَضك َاهللُ  ل َالسَّ
َْمَر فِ ْٕ َا

َع  ُف ِسْؾِسَؾٌة َطَؾك َصْػَقاٍن، َيـُْػُذُهْؿ َذلَِؽ: )َحتَّك إَِذا ُفزِّ بَِلْجـَِحتَِفا ُخْضَعاًكا لَِؼْقلِِف، َكَلكَّ

ْلَؽبِقُر(، َفَقْسَؿُعَفا ُمْسَتِرُق َطـ ُقُؾقبِِفْؿ َقاُلقا َماَذا َقاَل َربُُّؽْؿ َقاُلقا اْلَحؼَّ َوُهَق اْلَعِؾلُّ ا

َفَفا  ِف، َفَحرَّ ْؿِع َهَؽَذا َبْعُضُف َفْقَق َبْعِض، َوَصَػُف ُسْػَقاُن بَِؽػِّ ْؿِع، َوُمْسَترُِق َالسَّ َالسَّ

ـْ َتْحَتُف، ُثؿَّ ُيْؾِؼقَفا اَ  ـَ َأَصابِِعِف، َفَقْسَؿُع َاْلَؽِؾَؿَة، َفُقْؾِؼقَفا إَِلك َم َد َبْق ـْ َوَبدَّ َخُر إَِلك َم ْٔ

َفاُب َقْبَؾ َأْن  ، َفُربََّؿا َأْدَرَكُف َالشِّ ـِ اِحرِ َأْو َاْلَؽاِه َتْحَتُف، َحتَّك ُيْؾِؼَقَفا َطَؾك لَِساِن َالسَّ

َقاَل  ُيْؾِؼَقَفا، َوُربََّؿا َأْلَؼاَها َقْبَؾ َأْن ُيْدِرَكُف، َفَقْؽِذَب َمَعَفا ِماَئَة َكْذَبٍة، َفُقَؼاُل َأَلْقَس َقْد 

َؿاِء([ ـْ َالسَّ ُق بِتِْؾَؽ َاْلَؽِؾَؿِة َالَّتِل ُسِؿَعْت ِم  َلـَا َيْقَم َكَذا َوَكَذا َكَذا َوَكَذا؟ َفُقَصدَّ

ِحقِح قال: ) ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة . )يف صحقح البخاري :أي (َوفِل َالصَّ رضل اهلل –َط

  -طـف
ِّ

ـْ َالـَّبِل َؿاءِ  إَِذا»َقاَل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–َط َْمَر فِل َالسَّ ْٕ  «َقَضك َاهلُل َا

 (لَِؼْقلِف )َضَرَبِت َاْلَؿاَلئَِؽُة بَِلْجـَِحتَِفا ُخْضَعاًكا. ؿ اهلل بإمر الذي قضاهإذا تؽؾَّ  :أي

سبحاكف  خاضعقـ هلل، خاضعةً بلجـحتفا  ضربْت  :أي :"َخَضَعاًكا" أو "عاًكاُخْض "

 اهلل:الضؿقر يعقد إلك وقع الصقت يف قؾقهبؿ، لقس تشبقًفا لؼقل  (كلكف. )وتعالك

 ( يعـل:)َكَلكَُّف ِسْؾِسَؾٌة َطَؾك َصْػَقانٍ   ع الؼقل يف قؾقب الؿالئؽة.قْ وإكؿا تشبقف لقَ 

يف  صقتع هذا الوذلؽ لشدة وقْ  مؾساء:كلكف صقت سؾسؾة طؾك صخرة 
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إذا وقع هذا  مـفا. صقِّبـ تؿؽَّ هبؿ ويَ دخؾ إلك قؾقيَ  :قؾقهبؿ. )َيـُْػُذُهْؿ َذلَِؽ( أي

 . وسقليت بقان هذا إن شاء اهلل. د الؿالئؽةسجُ وتَ  ،غشك طؾك الؿالئؽةيُ سقلتقـا أكف 

ففذا مـ كالم الـبل  «فنذا»بؾ  ﴾حتك﴿ما يقجد  «فنَِذا»الذي يف الحديث: 

ع طـ قؾقهبؿ( يعـل: الؿقجقد طـدكؿ  إذا حتك ﴿صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. )فنذا فرِّ

عَ ، ٓ، الذي يف الحديث: فنذا ﴾ُفّزع . الشقخ كتب أية كؿا هل، والذي جاء ُفزِّ

ع طـ قؾقهبؿ»يف الحديث:  َوُهَق  :اْلَحؼَّ  :َقاُلقا ؟َقاُلقا َماَذا َقاَل َربُُّؽؿْ . )«فنذا ُفزِّ

 اْلَؽبِقرُ 
ُّ

ْؿعِ  .اْلَعؾِل ة الجـ، كاكقا دَ رَ هؿ مَ ( مسرتق السؿع: َفَقْسَؿُعَفا ُمْسَتِرُق َالسَّ

خذون مؼاطد لؾسؿع يف السؿاء، وكان يتّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-قبؾ بعثة الـبل 

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-الـبل  قن بالشفب، لؽـ لؿ يؽـ ذلؽ كثقًرا: ٕنّ رمَ يُ 

لقن إذا رأيتؿ ذلؽ؟ أي قبؾ قماذا كـتؿ تؼ :سلل الصحابة الذيـ كاكقا معف

ـّ قن بالرمَ اإلسالم، إذن كاكقا يُ  ،  وٓ كثقًرا شديًدايؽـ ذلؽ ذلؽ لؿ  شفب لؽ

مـ قبؾ بعثة الـبل صؾك يسرتققن السؿع خذون مؼاطد لؾسؿع ولذلؽ كاكقا يتّ 

ُمؾَِئْت َحَرسًا َشِديدًا  الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َث عِ ا بُ اهلل طؾقف وسؾؿ، فؾؿّ 

فقجدوا أهنا ذ؟ هؾ فقفا مـػَ  :فجاء الجـ يؾتؿسقن، يختربون السؿاء ،َوُشُفبًا

، ومع ذلؽ يقجد سرَ ت حرًسا شديًدا وشفًبا، دون وصقلفؿ إلك السؿاء َح ؾئَ مُ 

عقا مـ اسرتاق السؿع ـِ الجـ مُ  شفب، ولذلؽ قال العؾؿاء: إنّ  الحرسمع 

ا رأوا ويف حال حقاتف، ولذلؽ هؿ لؿّ  -وسؾؿصؾك اهلل طؾقف -بعث الـبل  ماطـد



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

٘ٗ9 
 

صؾك -يف إرض، ولؽـ بعد مقت الـبل هـاك أمًرا طظقًؿا سقؼع  ذلؽ طؾؿقا أنّ 

 كالسابؼ.طادوا إلك اسرتاق السؿع ولؽـ لقس  -اهلل طؾقف وسؾؿ

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أن يسرتق السؿع يف زمـ الـبل َمـ أراد مـفؿ وكان 

متك هذا؟ يف زمـ الـبل ؾ مـ اسرتاقفؿ إلك إرض شلء، ِص تدركف الشفب فال يَ 

ا، كؼقًّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-ـزل إلك الـبل لقحل يَ فؽان اصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. 

مؾئت  ؟زمان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إذن ماذا كان يفتسرتق الجـ شقًئا،  وٓ

 :ه الشفابجاءسرتق ا شدًيا وشفًبا، فنذا أخذ أحدهؿ يريد أن يَ َحَرًس السؿاء 

ـّ طؾقف. فؼضك  مردة  طاد -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-بعد مقت الـبل  أكفالراجح  لؽ

 الجـ إلك ما كاكقا يػعؾقن ولؽـ بلضعػ مؿا كان.

ْؿِع( وسقلتقـا ) قال: َوُمْسَتِرُق بقان هذا، ) -إن شاء اهلل–َفَقْسَؿُعَفا ُمْسَتِرُق َالسَّ

ْؿِع َهَؽَذا َبْعُضُف َفْقَق َبْعضِ  هؾ هق الـبل  !َػ َص ـ الذي وَ هـا مَ لـا ضح لؿ يتَّ  (َالسَّ

رضل اهلل - هق أبق هريرة أو السؿع؟ لفؿ مسرتَق  َػ َص وَ  -سؾؿاهلل طؾقف و كصؾ-

الذي َوَصػ  سػقان بـ طققـةهق ؟ أو هق الذي َوَصػ لفؿ مسرتق السؿع -طـف

َمـ الذي قال  "أكف هؽذا بعضف فقق بعض"أطـل يا إخقة: ؟ لفؿ مسرتق السؿع

ـف هق قَّ هذا الؼقل وب َػ َص وَ اّتضح لـا: أّن الذي لؽـ الذي  .ضح لـالؿ يتَّ هذا؟ 

 بعض،فقق  ؿيؽقن بعضف ـ كقػلؽـ بقَّ قالف ضح لـا أكف هق الذي سػقان، لؿ يتَّ 

جف يده وحرَّ  ـ ولؽـفؿ متالصؼقلقسقا  ، يعـل أهنؿ يؼقلقن هؽذا، بقـ أصابعف فرَّ
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ج بقـ أصابعف.  ف يده وفرَّ ـَ َأَصابِِعفِ متؼاربقن: ولذلؽ حرَّ َد َبْق  قفافرَّ يعـل:  ()َفَبدَّ

جفا ـ الذي قال هذا؟ لػعؾ لؽقن بعضفؿ طؾك بعض، لؽـ مَ با ٌػ ففذا وْص ، وفرَّ

ؼ ففق مـ صؾِ لقن: إذا أُ قوإن كان بعض أهؾ العؾؿ يلؿ يّتضح بالرواية، اهلل أطؾؿ، 

ـف، ولق كان ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ٕكف لق كان مـ ققل أبل هريرة لبقَّ 

 .ـفمـ ققل سػقان لبقَّ 

اهلل  التل قالتفا الؿالئؽة: ٕنّ يسؿع الؽؾؿة إطؾك،  :أي(ةَ )َفَقْسَؿُع َاْلَؽؾِؿَ 

ـْ َتْحَتُف، َحتَّك ُيْؾِؼَقَفا َطَؾك . قالفا َخُر إَِلك َم ْٔ ـْ َتْحَتُف، ُثؿَّ ُيْؾِؼقَفا َا )َفُقْؾِؼقَفا إَِلك َم

ـِ  اِحِر َأْو َاْلَؽاِه ت مع (. وهذا لف وقػة، ولعؾـا كؼػ هـا، وكؽؿؾ الققػالَِساِن َالسَّ

هذه إحاديث يف مجؾسـا غًدا إن شاء اهلل. واهلل أطؾؿ. وكجقب طـ أسئؾة 

 إخقاكـا.
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ُ  َقْولِ  تابع شرح َبابُ الدرس الواحد والعشرون:  عَ  إَِذا َحتَّى}: َتَعالَى هللَاَّ  فُزِّ

ُكمْ  َقالَ  َماَذا َقالُوا قُلُوِبِهمْ  َعن ًُّ  َوُهوَ  اْلَحقَّ  َقالُوا َربُّ  {اْلَكبٌِرُ  اْلَعلِ

 ؿحؿـ الرحقبسؿ اهلل الر

إّن الحؿد هلل، كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

ومـ سقئات أطؿالـا، َمـ يفدي اهلل فال مضؾَّ لف، وَمـ ُيضؾؾ فال هادَي لف، 

 وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ل اشريؽ لف، وأشفد أّن محؿًدا طبده ورسقلف.

ْسؾُِؿقنَ َيا ﴿ َّٓ َوَأكُتؿ مُّ َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ُؼقْا اهلَل َحؼَّ ُتَؼاتِِف َو ـَ آَمـُقْا اتَّ ِذي َفا الَّ  ﴾َأيُّ

 [201]آل طؿران: 

ـ كَّْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ مِـَْفا ﴿ ِذي َخَؾَؼُؽؿ مِّ ُؼقْا َربَُّؽُؿ الَّ َفا الـَّاُس اتَّ َيا َأيُّ

ِذي َتَساءُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِنَّ َزْوَجَفا َوَبثَّ مِـُْفَؿا رِ  ُؼقْا اهلَل الَّ ًٓ َكثِقرًا َوكَِساًء َواتَّ َجا

 [2]الـساء:  ﴾اهلَل َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقبًا

ًٓ َسِديدًا )﴿ ُؼقا اهلَل َوُققُلقا َقْق ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َفا الَّ ( ُيْصؾِْح َلُؽْؿ 70َيا َأيُّ

 ﴾اهلَل َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقزًا َطظِقؿًاْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَمـ ُيطِْع َأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغػِ 

 [72]إحزاب: 

 أّما بعد:

فنّن أحسـ الحديث كتاب اهلل، وخقر الفدي هدي محؿد صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ، وشر إمقر محدثاهتا، وكّؾ محدثة بدطة، وكّؾ بدطة ضاللة، وكّؾ 

 ضاللة يف الـار.
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ثؿ يا معاشر الػضالء: كقاصؾ شرحـا لؽتاب التقحقد لشقخ اإلسالم  

وكـا قد وصؾـا إلك كصػ الباب  -رحؿف اهلل طز وجؾ–محؿد بـ طبد القهاب 

َع َطـ ُقُؾقبِِفْؿ َقاُلقا َماَذا ﴿الذي قال فقف الشقخ:  َباُب َقْقِل َاهلُل َتَعاَلك:  َحتَّك إَِذا ُفزِّ

 اْلَؽبِقرُ َقاَل َربُُّؽْؿ َقاُلقا 
ُّ

 . ﴾اْلَحؼَّ َوُهَق اْلَعؾِل

وبّقـا أّن مؼصقد هذا الباب مؼصقٌد طظقؿ: إذ الؿؼصقد بقان أّن الؿالئؽة 

لقضائػ جسقؿة كريؿة، وطؾك  -طز وجؾ-وهل الؿخؾققات التل خؾؼفا اهلل 

هقئات طظقؿة، وبلطداد كبقرة ٓ يعؾؿفا إٓ اهلل طز وجؾ، حتك أكف يدخؾ مـفا 

عؿقر يف كؾِّ يقم سبعقن ألػ مؾؽ، ثؿ ٓ َيرِجعقن إلقف مرة أخرى. هذه البقَت الؿ

الؿخؾققات العظقؿة ٓ َتستحؼ أن ُيصَرف لفا شلء مـ أكقاع العبادة. وقد بقَّـا 

 اثـل طشر سبًبا تدلُّ طؾك ذلؽ.

ب هبا الشقخ وترجؿ لؾباب هبا تدلُّ طؾك ذلؽ دٓلة  وهذه أية التل َبقَّ

ل طؾك أّن الؿالئؽة تػزع: أي: تخاف خقًفا بسبب مػاجئ، ففل بقِّـة، فنهنا تد

أيًضا تتػاجل، وهل أيًضا ٓ تستطقع أن ُتزيؾ الػزع مـ قؾقهبا، بؾ الذي ُيزيؾ 

الػزع مـ قؾقهبا هق اهلل سبحاكف وتعالك. وهذا يدلُّ طؾك أّن الؿالئؽة ٓ َتستحؼ 

 دوهنا مـ الؿخؾققات؟!أن ُيصَرف لفا شلء مـ أكقاع العبادة: فؽقػ بَؿـ هق 

ووقػـا يف مـتصػف. فؾعؾ  -رضل اهلل طـف–وكـّا سرطـا يف حديث أبل هريرة 

 يعقد لـا قراءة الحديث مرة أخرى. -وفؼف اهلل–الشقخ ياسقـ 
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َباب َقْقِل يف كتاب التقحقد، يف  -رحؿف اهلل تعالك–قال اإلمام الؿجدد 

َع ﴿َاهللُ َتَعاَلك:  َطـ ُقُؾقبِِفْؿ َقاُلقا َماَذا َقاَل َربُُّؽْؿ َقاُلقا اْلَحؼَّ َوُهَق اْلَعِؾلُّ َحتَّك إَِذا ُفزِّ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة : ]﴾اْلَؽبِقرُ  ِحقِح: َط ـْ َالـَّبِلِّ  َوفِل َالصَّ إَِذا َقَضك َاهللُ »َقاَل:  َط

َؿاء، َْمَر فِل َالسَّ ْٕ ُف ِسْؾِسَؾٌة َطَؾك  ُخْضَعاًكا لَِؼْقلِف، َضَرَبِت َاْلَؿاَلئَِؽُة بَِلْجـَِحتَِفا َا  َِكَلكَّ

َع َطـ ُقُؾقبِِفْؿ َقاُلقا َماَذا َقاَل َربُُّؽْؿ؟ َقاُلقا اْلَحؼَّ ، َيـُْػُذُهْؿ َذلَِؽ  َصْػَقاٍن،  َحتَّك إَِذا ُفزِّ

ؿْ  ْؿِع، َوُمْسَترُِق َالسَّ ِع َهَؽَذا: َبْعُضُف َفْقَق َوُهَق اْلَعِؾلُّ اْلَؽبِقُر، َفَقْسَؿُعَفا ُمْسَترُِق َالسَّ

ـَ َأَصابِِعِف، َفَقْسَؿُع َاْلَؽِؾَؿَة، َفُقْؾِؼقَفا  َد َبْق َفَفا، َوَبدَّ ِف، َفَحرَّ َبْعِض، َوَصَػُف ُسْػَقاُن بَِؽػِّ

ـْ َتْحَتُف، َحتَّك ُيْؾِؼَقَفا َطَؾك لَِساِن َالسَّ  َخُر إَِلك َم ْٔ ـْ َتْحَتُف، ُثؿَّ ُيْؾِؼقَفا َا اِحرِ َأْو إَِلك َم

َفاُب َقْبَؾ َأْن ُيْؾِؼقَفا، َوُربََّؿا َأْلَؼاَها َقْبَؾ َأْن ُيْدِرَكُف،  ، َفُربََّؿا َأْدَرَكُف َالشِّ ـِ َاْلَؽاِه

ُق  َفَقْؽِذَب َمَعَفا ِماَئَة َكْذَبٍة. َفُقَؼاُل: َأَلْقَس َقْد َقاَل َلـَا َيْقَم َكَذا َوَكَذا َكَذا َوَكَذا. َفُقَصدَّ

َؿاِء[بِتِؾْ  ـْ َالسَّ  َؽ َاْلَؽِؾَؿة الَّتِل ُسِؿَعْت ِم

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة   ِحقِح( أي: يف صحقح البخاري، )َط ـْ  قال: )َوفِل َالصَّ َط

 
ِّ

َؿاء( أي: إذا تؽؾؿ اهلل  َالـَّبِل َْمَر فِل َالسَّ ْٕ  -طز وجؾ-َقاَل: )إَِذا َقَضك َاهلُل َا

بالقحل، أو بؿا أراد قضائف سبحاكف وتعالك. )َضَرَبِت َاْلَؿاَلئَِؽُة بَِلْجـَِحتَِفا( أي: 

وضعت الؿالئؽة أجـحتفا طؾك إرض، والؿالئؽة أولق أجـحة، وهؿ يتػاوتقن 

لف ستؿائة جـاح.  -طؾقف السالم-. وتؼّدم معـا أّن جربيؾ يف أطداد أجـحتفؿ

ر  وهذه إجـحة لفا ريش: فنكف تؼّدم معـا أكف ُيـَشر مـ ريشف هتاويؾ الدُّ
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والقاققت. فتضع أجـحتفا طؾك إرض )َخَضَعاًكا( أو )ُخْضعَاًكا( أي: خاضعقـ 

 -طز وجؾ-( أي: أّن اهلل لؼقلف. )َِكَلكَُّف ِسْؾِسَؾٌة َطَؾك َصْػَقانٍ  -طز وجؾ-هلل 

يتؽؾؿ بؿا شاء متك شاء سبحاكف وتعالك،  -سبحاكف وتعالك-يتؽؾؿ، وربـا 

ويتؽؾؿ بحرف وصقت، فنّن الؿالئؽة تسؿع الؽالم، ويؽقن وقع الصقت يف 

قؾقهبا كلكف صقُت سؾسؾة طؾك صخرة مؾساء، ففذا لقس تشبقًفا لؽالم اهلل طز 

ؿالئؽة لفذا الصقت، أهنا تسؿع الصقت وجؾ: وإكؿا هق بقان لصػة َسْؿع ال

هؽذا: كلكف سؾسؾة طؾك صػقان. )َيـُْػُذُهْؿ َذلَِؽ( أي: يدخؾ يف قؾقهبؿ، وَيبؾغ 

 
َ

مـفؿ كؾ َمبؾغ. وهـا محذوٌف: وهق: أهنؿ إذا سؿعقا ذلؽ فِزطقا، وُغِشل

َع ﴿ -«فنذا»وقُت لؽـ أّن الذي يف الحديث: -طؾقفؿ، وسجدوا. )فنذا(  فنَِذا ُفزِّ

أي: أزال اهلل الػزع طـ قؾقهبؿ، )قال بعضفؿ لبعض: ماذا قال  ﴾َطـ ُقُؾقبِِفؿْ 

ربؽؿ؟( قال بعضفؿ: )قال الحؼ( يعـل: قالقا: قال الحؼ، قال ربـا الحؼ، فاهلل 

 اْلَؽبِقرُ ﴿الحؼ ويؼقل الحؼ. 
ُّ

وهذا تؿجقد هلل وثـاء طؾك اهلل قبؾ أن  ﴾َوُهَق اْلَعؾِل

ٓ -طز وجؾ–ف: وإٓ فالؿالئؽة كؾفؿ يعؾؿقن أّن اهلل ُيخبِروا بالؼقل الذي قال

ْؿِع( وهؿ َمَرَدة الجـ، وهؿ يسرتققن  يؼقل إٓ الحؼ. )َفَقْسَؿُعَفا ُمْسَتِرُق َالسَّ

صؾك اهلل طؾقف -السؿع مـ السؿاء الدكقا، أو مـ السحاب، وإهنؿ قبؾ بعثة الـبل 

، وكان يؽثر استؿاطفؿ كاكقا يتَّخذون مؼاطد لؾسؿع مـ السؿاء الدكقا -وسؾؿ

ُسدَّ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وإن كاكقا ُيرَمقن بالشفب أحقاًكا، ثؿ لّؿا ُبِعَث الـبل 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

٘٘٘ 
 

الباب أمامفؿ، وُسدَّ الطريؼ أمامفؿ: فُؿؾَئت السؿاء حرًسا شديًدا وشفًبا، فَؿـ 

َيستؿع مـفؿ أو يحاول أن َيستؿع يجد لف شفاًبا رصًدا، ففق ٓ يستطقع أن يصؾ 

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إرض بشلء. وهذا كان فقف حػٌظ يف زمـ الـبل  إلك

طاد الجـ إلك آستؿاع:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-إلك أن مات،  فؾّؿا مات الـبل 

لؽـف أضعػ مؿا كان قبؾ بعثة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. قال: )َوُمْسَتِرُق 

ْؿِع َهَؽَذا َبْعُضُف َفْقَق َبْعِض( وقؾ ُت لؽؿ أّن هذه الجؿؾة لؿ يتَّضح مـ قالفا، َالسَّ

ـّ  هؾ قالفا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؟ أو قالفا أبق هريرة؟ أو قالفا سػقان؟ ولؽ

ِف القؿـك(: هؽذا جاء  سػقان َوَصَػ لـا ما ققؾ بالقصػ، قال: )َوَصَػُف ُسْػَقاُن بَِؽػِّ

َفَفا(: وجاء يف بعض الروايا ت: )فـََصَبفا(: أي: َكَصَبفا يف بعض الروايات. )َفَحرَّ

ج بقـ أصابعف، ففؿ يؽقكقن فقق بعضفؿ إلك  ـَ َأَصابِِعِف( أي: فرَّ َد َبْق َطرًضا. )َوَبدَّ

-أن يبؾغقا السؿاء الدكقا أو يبؾغقا السحاب. )َفَقْسَؿُع َاْلَؽؾَِؿَة( أي: التل قالفا اهلل 

ـْ تَ  -طز وجؾ ْحَتُف(: أي مـ الجـ. )ُثؿَّ ُيْؾِؼقَفا فسؿعتفا الؿالئؽة، )َفُقْؾِؼقَفا إَِلك َم

اِحِر( والساحر معروف: وهق:  ـْ َتْحَتُف، َحتَّك ُيْؾِؼَقَفا َطَؾك لَِساِن َالسَّ َخُر إَِلك َم ْٔ َا

ه، ولـ يستطقع أن َيضر أحًدا  َمـ يتخذ تعاويذ وطزائؿ يعؼُدها لقضر َمـ أراد ضرَّ

طؾك أّن الَسَحَرة يستعؿؾقن الجـ،  إٓ بنذن اهلل سبحاكف وتعالك. ويف هذا دٓلة

مفؿا بؾغ مـ -وٓ شؽ أّن السحرة يتؼّربقن إلك الجـ، ولذا تجُد بقت الساحر 

بقن إلك الجـ هبذا القسخ  -الثراء تجده يف غاية الؼذارة والقسخ: ٕهنؿ يتؼرَّ
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وهذه الؼذارة، فالساحر أقّؾ ما يؽقن أن تؽقن مالبُسف َقِذَرة متَّسخة، وبعض 

ًبا إلك الجـ.  السحر ًٓ  أم كساء: تؼرُّ ة ٓ َيغتسؾقن مـ الجـابة: سقاء كاكقا رجا

طل معرفة  طل طؾؿ الغقب يف الؿستؼبؾ، أو يدَّ (: وهق الذي يدَّ ـِ )َأْو َاْلَؽاِه

الؿغقَّبات، يؼقل: إذا سافرَت سقؼع لؽ حادث طـ الـؼطة الػالكقة، وتحرتق 

بات أيـ تؽقن: فؿثاًل: ُتسَرق السقارة، سقارتؽ! أو كحق هذا. أو يّدطل طؾؿ الؿغقَّ 

فقذهب صاحب السقارة إلك الؽاهـ، فقؼقل: سقاريت أيـ؟ فقؼقل: سقارتؽ أن 

يف الطائػ، سقارتؽ أن يف الرياض، سقارتؽ أن وصؾت إلك القؿـ! فقّدطل 

 أكف َيعَؾؿ بؿؽان الغائبات. هذا الؽاهـ. وسقلتقـا بقان حؽؿ َمـ يلتقف. وٓ شؽ أنّ 

حؽؿ إتقان الؽفان حرام ُحْرمة مغؾَّظة، ولؽـف قد يؽقن شرًكا أكرب، وقد يؽقن 

بقان هذا  -إن شاء اهلل–دون ذلؽ. قد يؽقن كػًرا، وقد يؽقن دون ذلؽ. وسقليت 

 يف باب مستؼّؾ.

َفاُب( الشفاب: قطعة مـ الـجؿ كاريَّة، تـػصؾ طـف،  ققلف: )َفُربََّؿا َأْدَرَكُف َالشِّ

ك أحقا ، يعـل يؼقلقن: جسؿ كاري يـػصؾ طـ الـجؿ. أّما "الـقازك"ًكا بـتسؿَّ

الـجقم ففل ٓ تـزل إلك إرض، ولؽـ هذه الشفب الؼطع الـارية التل تـػصؾ 

 طـ الـجقم: وهل ُترَسؾ بلمر اهلل سبحاكف وتعالك.
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َفاُب َقْبَؾ َأْن ُيْؾِؼَقَفا( فقؼضل طؾقف: فال تصؾ الؽؾؿة إلك  )َفُربََّؿا َأْدَرَكُف َالشِّ

الساحر أو الؽاهـ.  )َوُربََّؿا َأْلَؼاَها( إلك الؽاهـ أو الساحر )َقْبَؾ َأْن ُيْدِرَكُف( أي: 

 الشفاب، )َفَقْؽِذَب َمَعَفا مِاَئَة َكْذَبٍة( َمـ هق الذي َيؽِذب؟ قال بعض أهؾ العؾؿ:

الذي َيؽِذب: هق الجـل، يؽذب مع الؽؾؿة التل سِؿَعفا مائة كذبة،  -

قفا طؾك الساحر أو الؽاهـ، فَقعتِؼد فقف الساحر أو الؽاهـ: ّٕن يف ويؾؼ

ا.  كالمف حؼًّ

وققؾ: إّن الذي يؽذب: هق الساحر أو الؽاهـ، يلخذ الؽؾؿة التل هل  -

 الحؼ وَيـُؼص مـفا ويزيد طؾقفا: فقؽِذب مائة كذبة. وهذا أقرب.

الؿسؾؿقـ يؼقلقن: )َفُقَؼاُل( أي: يؼقل الـاس إذا سؿعقا الؽاهـ، فبعض 

هذا طارف، هذا واصؾ! لؿاذا؟ ما الدلقؾ؟ يؼقلقن: )َأَلْقَس َقْد َقاَل َلـَا َيْقَم َكَذا 

َوَكَذا َكَذا َوَكَذا؟( فَصَدَق! ّٕن الؽؾؿة التل هل حّؼ قد سِؿَعفا وقالفا: فتؼع، 

ُق بِتِْؾَؽ َاْلَؽؾَِؿِة( سبحان اهلل! ما أضعػ  فقراها الـاس فقؼقلقن: َصَدَق! )َفُقَصدَّ

اإلكسان! رجؾ َيؽِذب مائة كذبة، وَيصُدق يف كؾؿة واحدة، يتعامك طـ كؾِّ 

قُف هبذه الؽؾؿة! يؼقلقن: هذا رجؾ واصؾ! هذا مؽشقف طـف  الؽِذب، وُيصدِّ

 الحجاب!

ق يف كالمف َؿاِء( أي: ُيصدَّ ـْ َالسَّ
تِل ُسِؿَعْت مِ ُق بِتِْؾَؽ َاْلَؽؾَِؿِة الَّ  ققلف: )َفُقَصدَّ

 كؾِّف: الؽذب والصدق: بسبب تؾؽ الؽؾؿة التل ُسِؿعت مـ السؿاء.
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والؿراد بنيراد هذا الحديث: بقان أّن أية التل ذكرْت يف الرتجؿة هل يف 

الؿالئؽة، وأّن الؿالئؽة ٓ َتستحؼ أن ُتعَبد مـ دون اهلل: فؽذا َمـ كان دوهنا مـ 

 الؿخؾققات.

ـِ َسْؿَعاَن -رحؿف اهلل–قال  اِس ْب ـْ َالـَّقَّ : َقاَل: َقاَل َرُسقُل َاهللِ  : ]َوَط

َؿَقاِت ِمـُْف َرْجَػٌة َأْو » َؿ بِاْلَقْحِل، َأَخَذِت َالسَّ َْمرِ َتَؽؾَّ ْٕ إَِذا َأَراَد َاهللُ َتَعاَلك َأْن ُيقِحَل بِا

ـْ َاهلل  َؿَقاِت، َصِعُؼقا  َقاَل ِرْطَدٌة َشِديَدٌة: َخْقًفا ِم ، َفنَِذا َسِؿَع َذلَِؽ َأْهُؾ َالسَّ

ـْ َوَحقِِّف بَِؿا  ُؿُف َاهللُ ِم ـْ َيْرَفُع َرْأَسُف ِجْبرِيُؾ، َفُقَؽؾِّ َل َم ًدا، َفَقُؽقُن َأوَّ ِف ُسجَّ وا لِؾَّ َوَخرُّ

َؿا َمرَّ بَِسؿَ  َؽِة، ُكؾَّ
َؽُتَفا: َماَذا َقاَل َربُّـَا َأَراَد. ُثؿَّ َيُؿرُّ ِجْبرِيُؾ َطَؾك َاْلَؿاَلئِ

اٍء، َسَلَلُف َماَلئِ

ُفْؿ "َيا ِجْبرِيُؾ ؟ َفَقُؼقُل  جبريؾ:  ، َوُهَق َاْلَعِؾلُّ َاْلَؽبِقُر. قال: َفَقُؼقُلقَن ُكؾُّ َقاَل َاْلَحؼَّ

    [ ِمْثَؾ َما َقاَل ِجْبِريُؾ، َفَقـَْتِفل ِجْبرِيُؾ بِاْلَقْحِل إَِلك َحْقُث َأَمَرُه َاهللُ 

ج الحديث كعادتف،  -رحؿف اهلل–تؾحظقن هـا أّن الشقخ   لؿ يذكر َمـ خرَّ

ولعؾف  -أي َتَرَك بقاًضا–وهق يف الحؼقؼة يف الـُّسخ الخطقَّة قد بقَّض لفذا الحديث 

 أو لؿ يتؿّؽـ.  -رحؿف اهلل -أراد أن ُيراِجع تخريجف لُقثبِتف: فـسل 

وهذا الحديث رواه جؿاطة مـ أهؾ العؾؿ: مـفؿ: ابـ خزيؿة يف التقحقد، 

والطربي يف التػسقر، وابـ أبل حاتؿ، وابـ أبل طاصؿ يف السـة، والطرباين يف 

 مسـد الشامققـ. وإسـاد الحديث ضعقػ كؿا ذكر الشقخ إلباين. ولعف طؾتان: 
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قد اختؾػ فقف العؾؿاء ُكعقؿ بـ حّؿاد. وكعقؿ ابـ حّؿاد  العؾة إولك: -

فؼال بعض أهؾ العؾؿ: هق ثؼة. وقال بعض أهؾ العؾؿ: هق ضعقػ. وقال 

بعضفؿ: صدوٌق لف أخطاء. وقال بعضفؿ: صدوٌق كثقر الخطل. ومـ أحسـ ما 

إكف أثـك طؾقف أققام، وَضّعػف "حقث قال:  "الؽامؾ"ققؾ فقف ما قالف ابـ َطدّي يف 

ًبا يف السـة  مات يف الحبس يف  -أي: كان َصْؾًبا يف السـة–آخرون، وكان متصؾِّ

ولقس مـفا هذا -محـة الؼقل بخؾؼ الؼرآن، ُأكؽَِرت طؾقف أحاديث ذكرها 

. فإحاديث التل "وباقل أحاديثف أرجق أن تؽقن مستؼقؿة -الحديث الذي معـا

ُأكؽِرت طؾك ُكعقؿ معدودة معؾقمة، وأغؾبفا يف الػتـ. والعؾؿاء الذيـ َطّدوا تؾؽ 

 إحاديث لؿ َيذكروا هذا الحديث الذي معـا. هذه العؾة إولك.

ـّ  والعؾة الثاكقة: - القلقد بـ مسؾؿ. وهق ثؼة: لؽـف ُيدلِّس، وقد طـعـ، لؽ

هذه العؾة اكَتَػت هـا: ّٕن الطرباين يف مسـد الشامققـ روى الحديث بتصريح 

 قجقد هـا.، وتدلقس التسقية غقر م"حدثـا"القلقد بالتحديث: فؼال: 

 فتؽقن العؾة مـ جفة القلقد مـتػقة، ومـ جفة ُكعقؿ يسقرة، فالضعػ يسقر.

 وقد وجدكا لؾحديث شقاهد كثقرة صحقحة. ففل تجرب ضعػ الحديث.

أّن الحديث صحقح لغقره. ولعؾ هذا هق  -واهلل أطؾؿ-ولذلؽ: الذي يظفر 

أّن ابـ خزيؿة الذي جعؾ ابـ خزيؿة يذكر الحديث يف كتاب التقحقد. وتعؾؿقن 
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التزم الصحة يف كتاب التقحقد، فؾعؾف ذكره يف كتاب التقحقد لشقاهده الصحقحة 

 التل تدل طؾك صحتف.

أّن هذا الحديث صحقح لغقره: ّٕن  -واهلل أطؾؿ–ولذلؽ: الذي ضفر لل 

 ضعػف لقس شديًدا وّٕن شقاهده صحقحة وكثقرة َتعُضده.

اس ابـ سؿعان  ( صحابل ابـ صحابل، - طـفؿارضل اهلل–قال: )وطـ الـقَّ

الـقاس صحابل، وَسؿعان صحابل، ويؼال: ِسؿعان، يعـل إما بػتح السقـ، وإما 

 بؽسر السقـ: لؽـ قال العؾؿاء: الػتح أشفر.

 
ِ
َْمرِ »: )َقاَل: َقاَل َرُسقُل َاهلل ْٕ  بِا

َ
يف هذا إثبات  «إَِذا َأَراَد َاهلُل َتَعاَلك َأْن ُيقِحل

  اإلرادة هلل
َ

ا. )إَِذا َأَراَد َاهلُل َتَعاَلك َأْن ُيقِحل طز وجؾ، وإدلة طؾك ذلؽ كثقرة جدًّ

َْمِر َتَؽؾََّؿ بِاْلَقْحِل( ويف هذا إثبات الؽالم لربـا سبحاكف وتعالك، وأّن الؿالئؽة  ْٕ بِا

َؿَقاِت مِـُْف( أي: مـ كالم اهلل.  تسؿع كالم ربـا سبحاكف وتعالك. )َأَخَذِت َالسَّ

َرْجَػٌة َأْو ِرْطَدٌة َشِديَدٌة( شؽَّ الراوي، والؿعـك واحد، وهذا يدل طؾك أّن )

ـْ 
السؿقات فقفا شعقر، واهلل قد جعؾ يف مخؾققاتف شعقًرا تخاف اهلل بف. )َخْقًفا مِ

السؿقات كؾفا تصقبفا رجػة ورطدة لؽالم اهلل طز وجؾ خقًفا مـ اهلل. ) َاهلل 

َؿَقاِت( إذا سؿع أهؾ السؿقات كالم اهلل. )ُصِعُؼقا(  )َفنَِذا َسِؿَع َذلَِؽ َأْهُؾ َالسَّ

طـد أّول السؿاع. طـدما يسؿع أهؾ السؿاوات كالم اهلل أّول ما يسؿعقن كالم اهلل 

قففؿ مـ اهلل ُيصَعؼقن: أي: ُيغشك طؾقفؿ. مـ تعظقؿفؿ هلل وخضقطفؿ هلل وخ
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: فقغشك طؾقفؿ خاريـ هلل سجًدا، فقؽقن 
ّ

ا( هؾ هذا مع الُغشل دًّ ِف ُسجَّ وا لِؾَّ )َوَخرُّ

ع طـ  سؼقصفؿ طؾك إرض طؾك هقئة السجقد؟ أو أّن هذا يؽقن بعد أن ُيػزَّ

ع طـ قؾقهبؿ خروا هلل سجًدا»قؾقهبؿ؟  طؾك هذا أو : فؾؿ يلِت ما يدل «فنذا ُفزِّ

ـّ القؼقـ أهنؿ  هذا، والقاو تؼتضل مطؾؼ الجؿع، ٓ تدل طؾك الرتتقب، ولؽ

ا ما شاء اهلل، ثؿ  يحصؾ مـفؿ الُغشل، ويحصؾ مـفؿ السجقد، فقخرون هلل سجدًّ

ـْ َيْرَفُع َرْأَسُف ِجْبِريُؾ(: أو قؾ: )فقؽقن أّوُل َمـ  َل َم يرفع جربيؾ رأسف. )َفَقُؽقُن َأوَّ

ربيَؾ( يصح هذا ويصح هذا، أّول َمـ يرفع رأسف مـ السجقد مـ يرفع رأسف ج

ـْ َوَحقِِّف بَِؿا َأَراَد( وهذا دلقؾ طؾك أّن جربيؾ 
ُؿُف َاهلُل مِ الؿالئؽة هق جربيؾ. )َفُقَؽؾِّ

يسؿع الؼرآن مـ اهلل طز وجؾ، وأّن الؼرآن كالم اهلل حؼقؼة بحرف وصقت، 

. )ُثؿَّ َيُؿرُّ ِجْبِريُؾ َطَؾك َاْلَؿاَلئَِؽِة( أي: يف َسِؿَعف جربيؾ مـ ربـا سبحاكف وتعالك

هـا لؾجـس: فتؼتضل طؿقم الؿالئؽة يف كؾ سؿاء. )ُكؾََّؿا َمرَّ  "ال"السؿقات، و

بَِسَؿاٍء، َسَلَلُف َماَلئَِؽُتَفا( أي: جؿقع مالئؽة هذه السؿاء يسللقن جربيؾ طؾقف 

 َاْلَؽبِقُر،  "؟ َفَقُؼقُل  السالم: )َماَذا َقاَل َربُّـَا َيا ِجْبِريُؾ 
ُّ

، َوُهَق َاْلَعؾِل َقاَل َاْلَحؼَّ

ُفْؿ ( أي: كؾ الؿالئؽة )مِْثَؾ َما َقاَل ِجْبِريُؾ، َفَقـَْتِفل ِجْبِريُؾ بِاْلَقْحِل  َفَقُؼقُلقَن ُكؾُّ

( فجربيؾ هق الرسقل الؿؽؾَّػ مـ الؿالئؽة بالقحل، إَِلك َحْقُث َأَمَرُه َاهلُل 

 لقحل إلك َمـ يلمره اهلل طز وجؾ بلن يقصَؾف إلقف. يقِصؾ ا
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رضل اهلل –: )طـ ابـ طباس -رحؿف اهلل–وقد جاء طـد اإلمام مسؾؿ 

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-طـ رجال مـ إكصار مـ أصحاب رسقل اهلل  -طـفؿا

–ذات لقؾة إذ ُرمِل بـجؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أهنؿ كاكقا جؾقًسا مع رسقل 

ٕن الـجقم ٓ تسؼط، ولؽـ هذا مـ باب تسؿقة الشفاب بالـجؿ: أي بشفاب: 

فاستـار: أي: رأوا كقره، فؼال رسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  -ٕكف يـػصؾ طـف

وهذا يدل طؾك ما قّدمـاه: أّن  «ماذا كـت تؼقلقن يف الجاهؾقة إذا ُرمل بؿثؾ هذا؟»

قالقا: »ك اهلل طؾقف وسؾؿ، الشفب كان ُيرمك هبا يف الجاهؾقة قبؾ َمبَعث الـبل صؾ

إذا رأوا شفاًبا قالقا: ُولِد  «كـا كؼقل: ولد الؾقؾة رجؾ طظقؿ، و مات رجؾ طظقؿ

فؼال رسقل اهلل صؾك »الققم رجٌؾ طظقؿ، أو يؼقلقن: مات الؾقؾة رجؾ طظقؿ. 

ـّ ربـا  تبارك -اهلل طؾقف وسؾؿ: فنهنا ٓ ُيرمك هبا لؿقت أحد وٓ لحقاتف، ولؽ

قضك أمًرا سبَّح حؿؾة العرش، ثؿ سبَّح أهؾ السؿاء الذيـ َيُؾقهنؿ،  إذا -وتعالك

ّٕن السؿاء الدكقا هل التل كراها فققـا  «حتك َيبؾغ التسبقح أهؾ هذه السؿاء الدكقا

ففـا الذيـ  «فقؼقل: الذيـ َيُؾقن حؿؾة العرش لحؿؾة العرش: ماذا قال ربؽؿ؟»

يـ يؼقلقن هؿ حؿؾة العرش، يسللقن هؿ الذيـ َيُؾقن حؿؾة العرش، والذ

فقخربوهنؿ ماذا قال، فقستخرب أهؾ السؿقات بعًضا، حتك َيبؾغ الخرب هذه »

ُـّ السؿع، فقؼذفقن إلك أولقائفؿ، وَيرمقن بف، فؿا  السؿاء الدكقا، فَتخَطػ الج

. وهذا يدل طؾك أّن «جاءوا بف طؾك وجفف حؼ، ولؽـفؿ يؼرفقن فقف ويزيدون
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أحقاًكا جربيؾ طؾقف السالم، وأحقاًكا  ﴾وهق العؾك الؽبقرقال الحؼ ﴿الذي يؼقل: 

فقؼقلقن: الحؼ وهق العؾل »حؿؾة العرش: ٕكف جاء يف الرواية طـد اإلمام أحؿد: 

 . وهذا يدل طؾك أّن الجـ يسرتققن السؿع مـ السؿاء الدكقا.«الؽبقر

كؿا جاء طـد البخاري أهنؿ يسرتققن السؿع مـ السحاب، والسحاب دون 

ؿاء، السحاب بقـ السؿاء وإرض، فؼد ثبت يف البخاري مـ حديث طائشة الس

إّن الؿالئؽة تـزل يف »أّن الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  -رضل اهلل طـفا–

العـان وهق السحاب، فتذكر إمر ُقِضل يف السؿاء، فَتسرتق الشقاصقـ السؿع 

. ففذا يدل «ة مـ طـد أكػسفؿفتسؿُعف، فتقحقف إلك الؽفان فَقؽذبقن معف مائة كذب

طؾك أّن مردة الجـ يسرتققن السؿع مـ السؿاء الدكقا: أي: قرب السؿاء الدكقا: 

حب، فالؿالئؽة تـزل  وإٓ فنهنؿ ٓ يدخؾقن السؿاء، ويسرتققن السؿع مـ السُّ

ث بعضفا بعًضا بؿا قال اهلل، فقسرتق مردة الجـ الؽالم  حب، وُيحدِّ إلك السُّ

 لؽفان.ويؾؼقكف إلك ا

والؿراد هبذا أّن الؿالئؽة طباد مؽَرمقن، ٓ يستحؼقن أن ُيصرف لفؿ شلء  

 مـ أكقاع العبادة.

وإذا ثبَت طـدكا يف الباب إّول أّن أفضؾ الخؾؼ وسقد اإلكس محؿًدا صؾك  

اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ يستحؼ أن ُيصَرف لف شلء مـ العبادة، وأّن الؿالئؽة ٓ 

شلٌء مـ العبادة َطؾِؿـا يؼقـًا: أكف ٓ يقجد مخؾقق  َيستحؼقن أن ُيصَرف لفؿ
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ُيصَرف لف شلء مـ العبادة: ٓ دطاء، وٓ كذر، وٓ استغاثة، وٓ استعاذة، وٓ غقر 

 ذلؽ مـ أكقاع العبادة.  

َيِة[-رحؿف اهلل-قال  ْٔ ُوَلك: َتْػِسقُر َا ْٕ  : ]: فِقِف َمَسائُِؾ: َا

َع َطـ ُقُؾقبِِفْؿ ﴿   (.13)سبل:  ﴾َحتَّك إَِذا ُفزِّ

َؼ َطَؾك  ْرِك، ُخُصقًصا َمـ َتَعؾَّ ِة َطَؾك إِْبَطاِل َالشِّ ـَ َاْلُحجَّ ]الثَّاكَِقُة: َما فِقَفا ِم

ـَ َاْلَؼؾْ  ْرِك ِم َفا َتْؼَطُع ُطُروَق َشَجَرِة َالشِّ َيُة َالَّتِل ِققَؾ إِكَّ ْٔ ، َوِهَل َا ـَ الِِحق  ِب[َالصَّ

هذه أية فقفا دٓلة بقِّـة طؾك إبطال الشرك. وأكثر الشرك الذي يؼع يف أمة 

محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لقس مـ باب طبادة إصـام: وإكؿا مـ باب الغؾق 

يف الصالحقـ، والتعؾؼ بالصالحقـ، والؿالئؽة طباد اهلل الؿؽَرمقن الذيـ ٓ 

ففؿ طباد صالحقن، وطؾك هقئة  يعصقن اهلل ما أمرهؿ ويػعؾقن ما يممرون،

وِخْؾؼة طظقؿة: ومع ذلؽ ٓ يستحؼقن أن ُيصَرف لفؿ شلء مـ أكقاع العبادة: 

 فؽذا مـ دوهنؿ مـ الصالحقـ.

 ]َالثَّالَِثُة: َتْػِسقُر َقْقلِِف: )َقاُلقا اْلَحؼَّ َوُهَق اْلَعِؾلُّ اْلَؽبِقُر ([

 كؿا تؼّدم معـا.

ابَِعُة: َسَبُب ُسَمالِ  ـْ َذلَِؽ[]الرَّ  ِفْؿ َط

 لؿاذا يسالقن طؿا قال اهلل؟ ٕكف ُيغشك طؾقفؿ فقسللقن. 

 ]اْلَخاِمَسُة: َأنَّ ِجْبرِيَؾ ُيِجقُبُفْؿ بؼقلف َبْعَد َذلَِؽ: )إكف َقاَل َكَذا َوَكَذا([
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قال الحؼ وهق العؾل ﴿يجقبفؿ بعد أن يؼقل:  -طؾقف السالم-أن جربيؾ  

إكف قال كذا وكذا: أي: إّن اهلل طز وجؾ قال كذا وكذا، فقخربهؿ. ويف  ﴾الؽبقر

 الحديث أخر أّن حؿؾة العرش يخربوهنؿ بؿا قالف اهلل طز وجؾ.

ـْ َيْرَفُع َرْأَسُف ِجْبرِيُؾ[ َل َم اِدَسُة: َذَكَر َأنَّ َأوَّ  ] السَّ

 وهذا ضاهر. 

َْهِؾ اَ  ِٕ ُف َيُؼقُل  ابَِعُة: َأكَّ ُفْؿ َيْسَلُلقَكُف[]ققلف: َالسَّ َكَّ ِٕ ِفْؿ:  َؿَقاِت ُكؾِّ  لسَّ

 يعـل كؾ أهؾ السؿقات يسللقن جربيؾ طؿا قال اهلل: فقخربهؿ. 

َؿَقاِت  َؿَقاِت ُكّؾُفْؿ. َالتَّاِسَعُة: اِْرتَِجاُف َالسَّ ]الثَّاِمـَُة: َأنَّ َاْلَغْشَل َيُعؿُّ َأْهَؾ َالسَّ

 لَِؽاَلِم َاهللِ تعالك[

رتجػ لؽالم اهلل. وإكؽ لتعجب مـا كحـ الذيـ ُخؾؼـا مـ السؿقات ت 

تراب، وأجسادكا مـ لحؿ ودم، وفقـا الشعقر بالخقف، كقػ كسؿع كالم اهلل فال 

كرتجػ وٓ كـزجر؟! كعقذ باهلل مـ قسقة الؼؾقب، يدخؾ أحدكا الؿسجد 

ث -والعقاذ باهلل-ويصؾل مع اإلمام ويؼرأ اإلمام آيات القطقد وأحدكا  كػسف  يحدِّ

بالؿعصقة وهق يسؿع كالم اهلل! وإذا خرج مـ الؿسجد بدأ يف معصقة اهلل! ّٕن 

الغػؾة صغت طؾك الؼؾقب، كلّكا ٓ كسؿع، بؾ كثقر مـّا يف الحؼقؼة ٓ يسؿعقن، 

كثقر مـّا يف الصالة ٓ يسؿعقن إٓ التؽبقر، ما يؼرأه اإلمام ٓ َيسؿعقكف. فالذي 

ـا، وأن كققِظ قؾقبـا، وأن ُكحضر أسؿاطـا، وأن يـبغل يا إخقة أن كجاهد أكػس
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أّن َمـ خاف اهلل يف الدكقا  -وفؼـل اهلل وإياكؿ-َكْؼُدر لؽالم اهلل َقْدَره، وأطؾؿقا 

ـف اهلل يقم الؼقامة يقم الػزع إكرب، أٓ يستحؼ هذا مـا أن كجاهد أكػسـا  صادًقا أمَّ

جاء الػقز العظقؿ طـد لؼاء وأن كخاف اهلل طز وجؾ، وكجاهد أكػسـا يف ذلؽ، ر

اهلل طز وجؾ بإمـ التام؟ فال يجؿع اهلل طؾك طبده خقفقـ، َمـ خاف اهلل يف 

الدكقا صادًقا، وأن تتعامؾ مع اهلل، الخؾؼ يخاَدطقن، أّما اهلل ففق يعؾؿ خائـة 

إطقـ وما تخػل الصدور، إذا ِخْػَت اهلل صادًقا يف الدكقا لـ يجؿع اهلل طؾقؽ 

خقف الدكقا وخقف إخرة. فقـبغل يا إخقة أن تستشعر هذا الداء الذي خقفقـ: 

أصابـا: وهق داء الغػؾة، كؼرأ الؼرآن وكحـ كػؽر يف الؿعاصل! كصؾل وكحـ 

كػؽر يف الؿعاصل! ما أن َكـطؾِؼ مـ الؿسجد حتك كبادر بالؿعاصل! وهذا يدل 

 بـا لطاطتف.طؾك قسقة الؼؾقب والعقاذ باهلل، كسلل اهلل أن يرقِّؼ قؾق

 ]اْلَعاِشَرُة: َأنَّ ِجْبرِيَؾ ُهَق َالَِّذي َيـَْتِفل بِاْلَقْحِل إَِلك َحْقُث َأَمَرُه َاهللُ[

 كعؿ: مـ السؿاء أو إرض.

] ـِ َقاصِق  ]اْلَحاِدَيَة َطْشَرَة: ِذْكُر اِْستَِراِق َالشَّ

أّما بعد بعثة بقَّـا أهنؿ كاكقا يسرتققن قبؾ بعثة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، 

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إلك مقتف امتـع طؾقفؿ آسرتاق، ثؿ طادوا بعد ذلؽ 

 إلك آسرتاق: وإن كان اسرتاقفؿ التالل أضعػ مؿا كان قبؾ البعثة.

 ]الثَّاكَِقَة َطْشَرَة: ِصَػُة ُرُكقِب َبْعِضِفْؿ َبْعًضا[
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 التل بقَّـفا سػقان.

ُفب[]الثَّالَِثَة َطْشَرَة: إِرْ   َساُل َالشُّ

 وهق اسرتاق الجـ لؾسؿع.  

َفاُب َقْبِؾ َأْن ُيْؾِؼَقَفا، َوَتاَرًة ُيْؾِؼقَفا ِفل ُأُذِن  ُف َتاَرًة ُيْدِرُكُف َالشِّ ابَِعَة َطْشَرَة: َأكَّ ]الرَّ

ْكِس َقْبَؾ َأْن ُيْدِرَكُف[ ـَ َاإْلِ  َولِقِِّف ِم

ؼ الؿراد مـفا،   ّٕن إلؼاء الشفب مـ باب إسباب، وإسباب قد يتحؼَّ

وقد يشاء اهلل أٓ يتحؼؼ، وهذا يدلـا يا إخقة طؾك أّن إمر كؾف هلل سبحاكف 

وتعالك، فحتك هذه الشفب التل ُترَسؾ طؾك الجـ إن شاء اهلل أن تدِرك الجـل 

 ولؿ َيتحؼؼ الؿؼصقد.أدركْتف فلهؾؽتف، وإن لؿ يشل تعطَّؾ هذا السبب 

َْحَقاِن[ ْٕ ـِ َيْصُدُق َبْعَض َا  ]اْلَخاِمَسَة َطْشَرَة: َكْقُن َاْلَؽاِه

وهذا ديدن أهؾ الباصؾ، ٓ يؿؽـ أن تجد شخًصا مـ أهؾ الباصؾ يؽقن 

كالمف باصاًل كؾف: ٕكف لق كان كالمف باصاًل كؾف َلَؿا استجاب  لف أحد، وما سؿع لف 

ـّ أهؾ الباصؾ ، وقد يجعؾقن الحؼَّ كثقًرا لؽـ  أحد، لؽ َيخؾِطقن باصؾفؿ بحؼٍّ

ر السـة ويتؽؾؿ طـ السـة  الباصَؾ طظقؿ التلثقر. قد تجد رجاًل يتؽؾؿ وقد يؼرِّ

ـة بشلٍء مـ البدطة، وهذه البدطة إذا َوَقَرت يف الؼؾب  ولؽـ َيخؾِط كالمف طـ السُّ

 أفسدتف.
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ّن فالًكا كالمف فقف حؼ! ما يف ولذلؽ يا إخقة: ٓ ُحجة ٕحد يف أن يؼال: إ 

ا، وإكؿا العربة بحؼقؼة الؽالم، ومرامقف،  أحد يتؽؾؿ بالباصؾ إٓ ويجعؾ فقف حؼًّ

وما فقف، وربؿا سؼطت قطرة ُسؿٍّ يف وطاء طسؾ فلفسدت العسؾ طؾك أهؾف. وهذا 

يجعؾـا كحذر فقؿا كسؿع، فؽؿ مـ شخص دخؾ طؾقف الداء مـ كؾؿة يف كالم، 

ؿؾ، وهذا يدلؽ طؾك فؼف السؾػ يف هنقفؿ طـ مجالسة أهؾ ومـ جؿؾة يف ُج 

 البدع، وآستؿاع لفؿ.

ْق  ُف َلْؿ ُيَصدَّ اِدَسَة َطْشَرَة: َكْقُكُف َيْؽِذُب َمَعَفا ِماَئَة َكْذَبٍة. السابعة طشرة: َأكَّ ]السَّ

َؿاِء[ ـْ َالسَّ َّٓ بِتِْؾَؽ َاْلَؽِؾَؿِة َالَّتِل ُسِؿَعْت ِم  َكِذَبُف إِ

أّن الـاس لؿ يصدققا َكِذَبُف الذي زاده إٓ بؽؾؿة الحؼ التل ُسؿعت مـ  أي 

 السؿاء: فقؼؾقن: الرجؾ صادق: ألؿ يؼؾ لـا كذا وقد وقع؟!

َٓ ُيْعَتَبُروَن  ُؼقَن بَِقاِحَدٍة َو ]الثَّاِمـََة َطْشَرَة: َقُبقُل َالـُُّػقُس لِْؾَباصِِؾ، َكْقَػ َيَتَعؾَّ

 بِِؿاَئٍة كذبة؟![

س أسرع إلك قبقل الباصؾ مـفا إلك قبقل الحؼ: ّٕن الغالب أّن الباصؾ الـا

ث العؼقل، وَيبـل  ث الغرائز، وٓ يؽؾِّػ مـ العؿؾ شقًئا، أّما الحؼ ففق يحدِّ ُيحدِّ

 إطؿال، وإسراع الـاس إلك العقاصػ أكثر مـ إسراطفؿ إلك العؼقل.

ة أكثر مـ أهؾ ولذلؽ: دطاة الحؼ يـبغل طؾقفؿ أن يجتفدوا يف الدطق

الباصؾ: ّٕن إسراع الـاس إلك الباصؾ الذي يزخَرف وُيغؾَّػ أكثر مـ استجابتفؿ 
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لؾحؼ، ّٕن آمر كؿا قؾـا يا إخقة، وأكا قؾُت مراًرا: أهؾ الباصؾ كالمفؿ ُيطِرب و 

ُيعِجب وٓ ُيتِعب، بؾ يخرج اإلكسان مـ كالم أهؾ الباصؾ وهق يظـ أكف مـ 

كان مـ الػساق! أّما كالم أهؾ الحؼ ففق ثؼقؾ. ولذلؽ  أصؾح طباد اهلل ولق

يـبغل طؾك دطاة أهؾ الحؼ أن يسقروا يف دطقهتؿ، ويصربوا، كعؿ ستجد 

قات مـ الؼريب مـؽ، اإلصالح صريؼف صعب، وكثقر مـ  قات، ستجد معقِّ معقِّ

ـّ طاقبتف  الـاس ٓ يريدون أن َتخطِػ مـفؿ شلء، اإلصالح صريؼ ُمّر: لؽ

الؿصؾِح يقاِجف العقاصػ بعؾؿ: بالبقِّـات والرباهقـ والحؼ، ولذلؽ حؿقدة، و

يقاجفف مخالِػقه بالسبِّ والشتؿ، ويحاولقن إيؼاف صريؼف، ويزطؿقن أّن هذا 

 الؿصؾِح ٓ َيستؿع لف أحد.

كشلكا كدُرس طؾك مشايخـا الؽبار وهـاك مـ يؼقل: إّن الشقخ ٓ ُيسَؿع لف 

روا مـ أهؾ الحؼ. اإلصالح صريؼ صعب:  يف الؿؿؾؽة، مجفقل! يريدون أن ُيـػِّ

لؽـ َمـ رزقف اهلل اإلخالص فؾقبشر: فنكف يف صريؼ مستؼقؿ: مبدأه يف الدكقا، 

ومـتفاه يف الجـة. وما مـ مصؾِح أخؾص هلل إٓ َصَدَقف اهلل طز وجؾ ولق بعد 

 مقتف، وضفر أثر دطقتف طؾك الـاس ولق بعد مقتف.

ْقُكُفْؿ يؾؼل َبْعُضُفُؿ إلك َبْعٍض تِْؾَؽ َاْلَؽِؾَؿَة َوَيْحَػُظقَكَفا ]التَّاِسَعَة َطْشَرة: كَ 

 َوَيْسَتِدلُّقَن بَِفا[
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دون مـ الحؼ بالؽؾقة، ولؽـفؿ يجعؾقن الحؼَّ َمْصَقَدة لؾـاس   فنهنؿ ٓ يتجرَّ

 لقؼعقا يف الباصؾ.

َػاِت ِخاَلًفا لِْؾُؿَعطَِّؾِة[  ]اْلِعْشُروَن: إِْثَباُت َالصِّ

كعؿ إثبات الصػات، فؼد تؼّدم معـا أّن اهلل طز وجؾ يتؽؾؿ، وأّن اهلل هق 

: لف طؾق الذات، وطؾق الؼفر، وطؾق الؼدر، وأكف الؽبقر سبحاكف وتعالك. 
ّ

العؾل

وكؾُّ ممولٍّ لؾصػات ٓبد مـ أن يؽقن مشبًِّفا يف أّول أمِره، معطِّاًل يف آخر أمِره، 

أن يؽقن مشبًِّفا يف أّول إمر: ٕكف لؿاذا كؾ َمـ أّول صػة مـ الصػات ٓبد 

ل؟ ٕكف َشبََّف. طـدما يلتقن مثاًل إلك ققل اهلل طز وجؾ:  ـُ َطَؾك ﴿يموِّ ْحَؿ الرَّ

أّول ما يخطر ببالف: استقاء ابـ آدم، ويشبِّف استقاء اهلل باستقاء  ﴾اْلَعْرِش اْسَتَقى

ل أمره: التشبقف: وَيُمْول ابـ آدم: فَقـُػر مـ ذلؽ يؼقل: ما يؾقؼ باهلل! فقموِّ  ل. فلوَّ

ل صػة القد هلل بالؼقة  ل الصػة فؼد ططَّؾفا، إذا أوَّ أمُره إلك التعطقؾ: ٕكف إذا أوَّ

 وقال: معـك يد اهلل: ققة اهلل! ططَّؾ اهلل مـ صػة القد.

ل معطِّاًل يف التالل. ل لؾصػات ٓبد أن يؽقن مشبًِّفا يف إوَّ  إذن: كؾُّ مموِّ

لسـة والجؿاطة ُيثبِتقن الصػات القاردة يف الؽتاب والسـة طؾك ما وأهؾ ا

يؾقؼ بجالل ربـا سبحاكف وتعالك. فال يشبِّفقن: ّٕن اهلل طـدهؿ أطظؿ وأجّؾ مـ 

أن ُيشبَّف بلحٍد مـ َخْؾِؼف. فؽؿا أّن ذاتف ٓ ُتشبِف الذوات: فصػاتف ٓ ُتشبِف الصػات، 
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فقن، وٓ فال يشبفقن. وٓ يؽقِّػقن، بؾ وٓ  يسللقن طـ الصػة بؽقػ؟ وٓ ُيحرِّ

 ُيعطِّؾقن: ٕهنؿ معظِّؿقن هلل طز وجؾ.

ـْ َاهللِ  ْجَػة َواْلَغْشَل َخْقًفا ِم  []الَحاِدَيُة َواْلِعْشُروَن: َالتَّْصرِيُح بَِلنَّ تِْؾَؽ َالرَّ

 كعؿ: كؿا ورد يف الحديث: أّن هذا لخقففؿ مـ اهلل خضعاًكا هلل.

ًدا[ ِف ُسجَّ وَن لِؾَّ ُفْؿ َيِخرُّ  ]الثَّاكَِقُة َواْلِعْشُروَن: َأكَّ

 الذي يحدث لفؿ أو أكف  
ّ

كعؿ: كؿا تؼّدم معـا: لؽـ هؾ سجقدهؿ مع الَغشل

ع طـ قؾقهبؿ؟ السجقد ثابت، ووقتف بالـسبة لؾغشل الذي يؽقن  يؽقن بعد أن ُيػزَّ

 لفؿ لؿ يلِت ما يدلُّ طؾقف. 
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َفاَعةِ  حد والعشرون: شرح َبابُ تابع الدرس الوا  اَلشَّ

َػاَطِة[   ققلف: ]َباُب َالشَّ

 لقجفقـ: -رحؿف اهلل–هذا الباب باٌب طظقؿ، ذكره الشقخ 

أّن أكثر َمـ يؼعقن يف الشرك مـ هذه إّمة إكؿا َيؼعقن فقف مـ  القجف إّول:

ب لفؿ لقؽقكقا شػعاء لـا! َيـذرون لصاحب  جفة الشػاطة، ويؼقلقن: إكؿا كتؼرَّ

الؼرب: فنذا قؾَت لف: لؿاذا تـذر لصاحب الؼرب؟ قال: لقؽقن شػقًعا لل. فلراد 

 الشقخ بقان ما َيتعؾَّؼ بذلؽ.

م يف الباب الذي سبؼ الباب السابؼ ققل الـبل صؾك  : أكف قدالقجف الثاين تؼدَّ

: فـاَسب أن َيذُكر الشقخ هـا هذا «ٓ أغـل طـؽؿ مـ اهلل شقًئا»اهلل طؾقف وسؾؿ: 

ٓ أغـل طـؽؿ  »الباب: لُقبقِّـ أكف ٓ َتعاُرض بقـ ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 اِة الشػاطة. وبقـ الشػاطة، ولَقُردَّ طؾك ُكػ «مـ اهلل شقًئا

 فنّن الشػاطة َضؾَّ فقف صرفان:

وقال إّن كؾَّ َمـ َيستحؼُّ العذاب يدخؾ الـار، وكؾُّ  فـػاها، أّما أحدهؿا -

َمـ يدخؾ الـار ٓ َيخرج مـفا: وهمٓء القطقدية مـ الؿعتزلة والخقارج، 

 الؿعتزلة والخقارج يؼقلقن: كؾ َمـ َيستحّؼ دخقل الـار ٓبد أن يدخؾفا، ٓ

طػق، ٓ شػاطة، ٓبد أن يدخؾفا، وَمـ دخؾ الـار ٓ يخرج مـفا، فلكؽروا 
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 ﴿الشػاطة، وقالقا: إّن اهلل كػك الشػاطة، وأّن اهلل طز وجؾ قال: 
َ

ـ َقْبِؾ َأن َيْلتِل مِّ

َٓ َشَػاَطةٌ  ٌة َو َٓ ُخؾَّ َّٓ َبْقٌع فِقِف َو (، قالقا: إذن ٓ شػاطة يقم 154)البؼرة:  ﴾َيْقٌم 

 مة!الؼقا

فلثبتفا طؾك غقر القجف الذي َدّلت طؾقف إدلة، فققع يف وأّما الطرف الثاين 

 الشرك باهلل، فؽان ذلؽ سبًبا لؾقققع يف الشرك.

ط أهؾ السـة والجؿاطة ، فلثبتقا الشػاطة طؾك القجف الذي دّلت طؾقف وتقسَّ

أهؾ السـة ، وهذه طادة -كؿا سقليت-إدلة، وكَػقا ما يخالػ إدلة مـ الشػاطة 

والجؿاطة يف آستدٓل: أهنؿ يجؿعقن إدلة، وَيردُّون إدلة بعضفا إلك 

بعض، َيردُّون الؿتشابِف إلك الؿحَؽؿ، وقد تؽقن إدلة كؾُّفا محَؽؿة لؽـ 

صقن العام بالخاص.  ُيؼقِّدون الؿطَؾؼ بالؿؼقَّد،  وُيخصِّ

ؽقن أحدها أو بعضفا ٓ يؾزم يا إخقة مـ َردِّ إدلة بعضفا إلك بعض أن ي

 متشاهبًا، ٓ، بؾ قد يؽقن بعضفا متشاهبًا فُقردُّ إلك الؿحَؽؿ.

ـّ بعضفا َيحتِؿؾ معاين وبعضفا ٓ َيحتِؿؾ إٓ  وقد تؽقن كؾفا محَؽؿة لؽ

 معـًك واحًدا: فُقَرّد ما َيحتِؿؾ إلك ما ٓ َيحتِؿؾ.

 بالؿؼقِّد. وقد يؽقن بعضفا مطَؾًؼا وبعضفا مؼقًَّدا، فُقؼقَّد الؿطَؾؼ

ص العام بالخاص. ا: فُقخصَّ ا وبعضفا خاصًّ  وقد يؽقن بعضفا طامًّ
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هذه صريؼة أهؾ السـة والجؿاطة: ُتجَؿع إدلة وٓ ُيضَرب بعضفا ببعض. 

بخالف غقرهؿ: فنكا كجد أّن القطقدية مثاًل كظروا إلك كصقص القطقد فؼط 

الؼقامة خالد مخؾَّد يف وأبطؾقا كصقص القطد، وقالقا: إّن مرتؽب الؽبقرة يقم 

 الـار.

 والؿرجئة كظروا إلك كصقص القطد وقالقا: ٓ يضّر مع اإليؿان ذكب.

أّما أهؾ السـة والجؿاطة فطريؼتفؿ يف آستدٓل دائًؿا: أهنؿ َيردُّون إدلة 

إلك بعضفا، وهذا ما هق ضاهر يف إثبات ذات الشػاطة. فؽؿا قؾُت لؽؿ أّن 

الشػاطة أصاًل: ٕهنؿ أخذوا بإدلة التل فقفا َكػل الشػاطة. وَمـ القطقدية َيـػقن 

اكحرفقا يف باب الشػاطة ُيثبِتقن الشػاطة بغقر إذن اهلل وٓ رضاه، وَيتَِّخذون 

شػعاء لؿ يلذن اهلل هبذا. أّما أهؾ السـة فَقجؿعقن بقـ إدلة كؿا سقلتقـا يف 

 باب العظقؿ.الؼقاطد التل دلَّت طؾقفا إدلة يف هذا ال

الشػاطة لغة: مـ الشػع. والشػع يدل طؾك َقْرِن شقئقـ، وَضؿِّ أحدهؿا إلك 

أي –إخر. ويؼال يف الؾغة: َشَػَع فالٌن لػالٍن: إذا جاء لغقره مؾتِؿًسا صؾًبا لغقره 

قهنا: واسطة،  -تحؼقؼ صؾٍب لغقره أو دفع ضرٍّ طـ غقره. والققم الـاس يسؿُّ

ط بف َيذهب إلك الؿسئقل مـ يؼقل: اتخذُت واسطة طـ د الؿسئقل، فقؽقن التقسَّ

ط لف: إما لتحؼقؼ خقر لف، أو دفع شر طـف.  أجؾ صؾب الؿتقسَّ
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ط الشافِع لغقره طـد غقره لجؾب مـػعة أو دفع  فالشػاطة اصطالًحا: تقسُّ

 مضرة. ولذلؽ يؼقل بعضفؿ: الشػاطة: صؾب الخقر لؾغقر، 

لشػاطة يف إخرة. ّٕن الشػاطة قد تؽقن والؿراد بالشػاطة يف هذا الباب: ا

يف الدكقا، وهل يف الدكقا إّما مـ الؿخؾقق لؾؿخؾقق طـد الؿخؾقق. وإّما أن 

 تؽقن بؿعـك الدطاء: كؿا سـبقِّـف غًدا إن شاء اهلل. 

مثال الشػاطة مـ مخؾقق لؿخؾقق طـد الؿخؾقق: تلتقـل وتؼقل: اشػع لل 

ع لؽ وأكت مخؾقق طـد مخؾقق وهق مدير طـد مدير الؿرور، فلكا مخؾقق أشػ

 الؿرور.

 بؿعـك: ادُع لل. "اشػع لل"وقد تؽقن الشػاطة يف الدكقا بؿعـك الدطاء، 

والشػاطة تؽقن يف إخرة، وهل الشػاطة طـد اهلل طز وجؾ. وهذه سـتؽؾؿ 

غًدا بالؿؼدار الذي َيسؿح بف شرصـا يف شرح الؽتاب يف هذه  -إن شاء اهلل-طـفا 

ع الؿرحؾ فسـقِرد ُشَبًفا وكجقب طـفا،  -إن شاء اهلل–ة. وأّما يف الشرح الؿقسَّ

 لؽـ هـا بالؿؼدار الذي كػفؿ بف التقحقد، ويتحؼؼ بف الؿؼصقد. 
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َفاَعةِ  َبابُ الدرس الثانً والعشرون: تابع شرح   اَلشَّ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 مـ شرور أكػسـا إّن الحؿد هلل، كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ باهلل

ومـ سقئات أطؿالـا، َمـ يفدي اهلل فال مضؾ لف، وَمـ يضؾؾ فال هادي لف، 

 وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأشفد أّن محؿًدا طبده ورسقلف.

ْسؾُِؿقَن(  َّٓ َوَأكُتؿ مُّ َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ُؼقْا اهلَل َحؼَّ ُتَؼاتِِف َو ـَ آَمـُقْا اتَّ ِذي َفا الَّ )آل )َيا َأيُّ

 (201طؿران: 

ـ كَّْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ مِـَْفا  ِذي َخَؾَؼُؽؿ مِّ ُؼقْا َربَُّؽُؿ الَّ َفا الـَّاُس اتَّ )َيا َأيُّ

ِذي َتَساءُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِنَّ  ُؼقْا اهلَل الَّ ًٓ َكثِقرًا َوكَِساًء َواتَّ َزْوَجَفا َوَبثَّ مِـُْفَؿا ِرَجا

 (2ْقُؽْؿ َرقِقبًا( )الـساء: اهلَل َكاَن َطؾَ 

ًٓ َسِديدًا ) ُؼقا اهلَل َوُققُلقا َقْق ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َفا الَّ ( ُيْصؾِْح َلُؽْؿ 70)َيا َأيُّ

اهلَل َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقزًا َطظِقؿًا( َأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَمـ ُيطِْع 

 (72)إحزاب: 

 أما بعد:

فنن أحسـ الحديث كتاب اهلل، وخقر الفدي هدي محؿد صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ، وشر إمقر محدثاهتا، وكؾ محدثة بدطة، وكؾ بدطة ضاللة، وكؾ 

 ضاللة يف الـار.
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ثؿ أيفا الػضالء: ٓ زلـا كشرح يف كتاب التقحقد، هذا الؽتاب العظقؿ الذي 

طؾًؿا وحؽؿة،  - طز وجؾرحؿف اهلل–مأله شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب 

وبعض ما جاء طـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–فؾقس فقف إٓ قال اهلل قال رسقلف 

الصحابة مـ آثار، ويف هذا ُغـَقٌة لؾؿممـ طـ كّؾ شلء، وكػاية لؾؿممـ يف معرفة 

ذكر باب  -رحؿف اهلل–الحّؼ. وكـا قد شرطـا يف باب الشػاطة، وذكركا أّن الشقخ 

التقحقد طؿقًما، ويف هذا الؿقضع طؾك وجف الخصقص الشػاطة يف كتاب 

 لقجفقـ:

أّن أكثر الشرك القاقع مـ بعض َمـ يـتسبقن إلك اإلسالم إكؿا  القجف إّول:

هق بسبب الشػاطة، فؽثقر مؿـ َيـذرون ٕصحاب الؼبقر أو َيستشػعقن هبؿ أو 

َيستعقذون هبؿ: إكؿا يػعؾقن ذلؽ تؼرًبا إلقفؿ، رجاء أن يشػعقا لفؿ طـد اهلل طز 

د ما تؼّدم مـ باب الشػاطة بع -رحؿف اهلل–وجؾ. فـاَسب أن يذكر الشقخ 

 إبقاب. 

ٓ أغـل طـؽؿ »:  أكف لّؿا تؼّدم ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: القجف الثاين

َطِؼَب ذلؽ ما يتعؾؼ   -رحؿف اهلل–، كاَسب أن يذكر الشقخ «مـ اهلل شقًئا

بالشػاطة: لقبقِّـ أكف ٓ َتـايف بقـ ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ذلؽ، وبقـ 

دَّ طؾك الضالقـ يف باب الشػاطة. فنّن باب الشػاطة قد ضؾَّت فقف الشػاطة، ولَقرُ 

 صائػتان:



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

٘78 
 

: صائػة أكؽرت الشػاطة، وٓسقؿا الشػاطة الؿتعؾِّؼة بنخراج الطائػة إولك

أصحاب الذكقب مـ الـار، أو بالشػاطة لفؿ بعدم دخقل الـار أصاًل. فنّن 

ػاطة، وَيـػقهنا، وهذا فقف القطقدية مـ الخقارج والؿعتزلة ُيـؽِرون هذه الش

 ضالل طظقؿ، وردٌّ لؾـصقص الؿتؽاثرة الؿتقاترة الدالة طؾك هذه الشػاطة.

صائػة أثبتت الشػاطة طؾك صريؼة الؿشركقـ: يف أّن  الطائػة الثاكقة:

 الؿعبقدات مـ دون اهلل َتشػع لعابِِديفا طـد اهلل طزو جؾ. وهذا ضالل ُمبقـ.

ما دلَّت طؾقف الـصقص بؿجؿقطفا: وهق: أّن  والصقاب يف باب الشػاطة:

 هـاك: 

 شػاطة مـػقة. -

 شػاطة مثبتتف. -

ْػع هق بؿعـك قرن الشقئقـ،  ْػع، والشَّ كؿا بقَّـا أّن الشػاطة يف الؾغة: مِـ الشَّ

أي: أن تؼرن شقًئا بشلء، أو أن َتضّؿ شقًئا إلك شلء آخر. وتؼقل العرب: َشَػَع 

ة طـف. فالٌن لػالن: إذا سعك لف  بطؾبف طـد غقره لجؾب مـػعة لف أو دفع مضرَّ

وقؾـا إّن الشػاطة يف آصطالح: هل صؾب الشافع مـ غقره َجْؾب خقٍر 

لغقره، أو دفع ضرٍّ طـف، وقؾـا إّن بعض اهؾ العؾؿ يعبِّر طـفا بؼقلفؿ: صؾب الخقر 

 لؾغقر مـ الغقر.

 وقؾـا إّن الشػاطة تـؼسؿ يف إصؾ إلك قسؿقـ:
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ع إلك كقطقـ: إّول: الؼسؿ  الشػاطة يف الدكقا. وهل تتـقَّ

الشػاطة مـ الؿخؾقق لؾؿخؾقق طـد الؿخؾقق. أن تشػع  الـقع إّول:

أكَت يا َطْبَد اهلل ٕخقؽ طـد مسئقل أو وزير أو مؾؽ أو كحق ذلؽ. وهذه الشػاطة 

ان، إكؿا هل يف أمقر الدكقا، وهل مشروطة إذا كاكت حسـة، ويثاب طؾقفا اإلكس

فَؿـ شػع ٕخقف شػاطة حسـة يف الدكقا فنكف يمَجر، سقاء ُقبَِؾت شػاطتف، أو ُردَّت 

ـْ َلُف َكِصقٌب مِـَْفا﴿شػاطتف، قال اهلل طز وجؾ:  ـْ َيْشَػْع َشَػاَطًة َحَسـًَة َيُؽ ، مـ ﴾َم

يشػع شػاطة حسـة ٕخقف يف الدكقا يؽـ لف كصقب مـ ُحسـفا: فقـال حسـًة، وقال 

 .«اشػعقا تمجروا»ك اهلل طؾقف وسؾؿ: الـبل صؾ

وشرط هذه الشػاطة التل هل يف أمقر الدكقا: أٓ تؽقن يف حرام، فنن كاكت  

ر  م الؿمخَّ يف حرام اكؼؾبت إلك شػاطة سقئة. فنذا َشَػَع اإلكسان يف الظؾؿ: كلن ُيؼدَّ

م: فنّن هذا ضؾؿ، وهذه شػاطة سقئة.  طؾك الؿتؼدِّ

م: ففذه شػاطة حسـة. أو أن ُيبِدَي صػًة أّما أن َيْشَػع ٕحد الؿ تساِويـ لًقؼدَّ

َقف وُيثـل طؾقف ويؽقن لذلؽ َقْدٌر  م طؾك غقره: كلن ُيزكِّ يف أحدهؿ تؼتضل أن ُيؼدَّ

م طؾك غقره: ففذه شػاطٌة حسـة.  بحقث َيستحؼ هبذا أن ُيؼدَّ

كذلؽ: إذا كاكت الشػاطة يف مخالػة الـظام الذي جعؾف ولل إمر: ففذه 

 شػاطة محرمة.
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كذلؽ: إذا كاكت الشػاطة يف حدٍّ مـ حدود اهلل: فنهنا شػاطة سقئة، وشػاطة 

محرمة. ولذلؽ لّؿا سرقت الؿخزومقة وَأَهؿَّ قريًشا أمُرها قالقا: إكف ٓ َيجرؤ 

طؾك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إٓ أسامة: ٕكف ِحبُّف وابـ ِحبِّف، فؾّؿا كؾَّؿف 

ن وجف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وقال لف:  -طـف رضل اهلل–أسامة  أتشػع يف حدٍّ »تؾقَّ

، حتك قال أسامة لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: يا رسقل اهلل! «مـ حدود اهلل

 استغػر لل.

فنهنا  -وضابطفا أن ٓ تؽقن يف حرام-ففذه الشػاطة إذا كاكت حسـة 

ا إذا كاكت يف حرام: فنهنا مشروطة، مطؾقبة، مستحبة، ويمَجر طؾقفا اإلكسان. أمّ 

 شػاطة سقئة، ويماَخذ هبا اإلكسان، والعقاذ باهلل. 

: شػاطة الؿخؾقق لؾؿخؾقق طـد اهلل يف الدكقا. والؿعـل هبا: الـقع الثاين

الدطاء، أي: أن يدطق الؿخؾقق لؾؿخؾقق، ففذا جائز: بشرط: أن يؽقن ذلؽ 

أخل! إّن طـدي مريًضا يا "مطؾقًبا مـ الحل الحاضر، فقؼقل إخ ٕخقف: 

، ففذه شػاطة: ٕكف َيضؿُّ دطاءه إلك "فساطدين يف الدطاء لف أن يشػقف اهلل طز وجؾ

 دطائف، وَيضّؿ حاجتف إلك حاجتف.

أّما إذا كاكت مـ إمقات: ففذه ٓ تجقز. ٓ يجقز أن ُتطَؾب الشػاطة 

خقف الحل بالدطاء مـ إمقات، وٓ مـ الغائبقـ، وإكؿا َيطُؾب العبد مـ أ

ؾ مؼصقَده. ولذلؽ لق  الحاضر أن َيشػع لف طـد اهلل: بؿعـك: أن يدطق لف لُقحصِّ
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، فنكف ُيستػَصؾ مـف: فنن كان مراده: ادُع لل اهلل "اشػع لل طـد اهلل"قال لؽ قائؾ: 

طز وجؾ أن َيحُصؾ لل مؼصقدي: ففذا جائز، وهق مـ باب صؾب الدطاء مـ 

مراده: أن يشػع لف طـد اهلل يقم الؼقامة: ففذا  الحل الحاضر وهق جائز. وإن كان

ٓ يجقز: ّٕن الشػاطة يقم الؼقامة إكؿا ُتطَؾب مـ اهلل طز وجؾ. هذه الشػاطة يف 

 الدكقا.

–وهل الؿرادة يف هذا الباب. والشقخ  الشػاطة يف إخرة.: الؼسؿ الثاين

ؾ طؾك إكؿا َطَؼَد الباب لفذه الشػاطة، فنّن ربـا  -رحؿف اهلل الجقاد الؽريؿ َيتػضَّ

 طباده بشػاطة بعضفؿ لبعض يقم الؼقامة: وذلؽ:

 إلكرام الشافع. -

 وكػع الؿشػقع لف. -

مـ كرمف وجقده  -سبحاكف-اهلل طز وجؾ ٓ يحتاج إلك الشػعاء: لؽـف  

ؾ طؾك مـ شاء مـ طباده يقم الؼقامة بالشػاطة: وذلؽ: إلضفار إكرام  يتػضَّ

أّن شػاطة الشافع تدلُّ طؾك مؼام لف طـد الؿشػقع طـده،  الشافع: ٕكف ٓ شؽ

 ولـػع الؿشػقع لف.

 َذَكَر أدلة فقفا ققاطد هذه الشػاطة. -رحؿف اهلل–والشقخ 

 ومؾّخص هذه الؼقاطد ما يلتل:
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أّن الشػاطة كؾَّفا هلل. فال يؿؾؽفا مخؾقق مفؿا طال شرفف  الؼاطدة إولك:

ز وجؾ، فال ُتطَؾب إٓ مـ اهلل طز وجؾ، فالشػاطة ومؽاكتف، بؾ الشػاطة كؾفا هلل ط

 يقم الؼقامة إكؿا ُتطَؾب مـ اهلل سبحاكف وتعالك.

أّن أدلة الشػاطة الؿطَؾؼة مؼقَّدة بإدلة إخرى. فإدلة  الؼاطدة الثاين:

الـافقة لؾشػاطة مؼقَّدة بإدلة الؿثبَِتِة لفا. وإدلة التل فقفا أّن الشػاطة تؽقن لَؿـ 

قال ٓ إلف إٓ اهلل، أو لَؿـ قال ٓ إلف إٓ اهلل يقًما، أو مـ ذكر اهلل يقًما: هذه مؼقَّدة 

بإدلة طؾك أّن الشػاطة إكؿا هل ٕهؾ التقحقد، لَؿـ مات ٓ يشرك باهلل، لَؿـ 

مات غقر كافر. أّما َمـ مات مشرًكا باهلل فنكف خالد مخؾَّد يف الـار، ٓ تـػعف شػاطة 

ًرا وَحَؽْؿـَا طؾقف بالؽػر بعقـف، وكان ذلؽ  الشافعقـ. وَمـ مات كافًرا فػعؾ مؽػِّ

مقافًؼا لؾظاهر والباصـ: فنكف ٓ يدخؾ يف أحاديث وأدلة الشػاطة: ّٕن أدلة 

 الشػاطة مؼقَّدة.

إهنا كائؾٌة »مـ ذلؽ: ما جاء أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال يف الشػاطة: 

تل ٓ   .«يشرك باهلل شقًئاَمـ مات مـ أمَّ

، ضفر لف فقف أّن الؿقاكع  
ّ

ر شخًصا بسبٍب شرطل ولذلؽ: لق أّن شخًصا كػَّ

مـتػقة، والشروط مجتؿعة: فنكف َيعتؼد بحسب ما يعؾؿ أّن هذا الرجَؾ ٓ تـػعف 

شػاطة الشافعقـ. فنن كان أمره كؿا اطتؼد فقف فؿات طؾك الؽػر: فال شؽ أّن 

 الشػاطة ٓ تـػعف.
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كؿا أطتؼد أكا –مثاًل: ّمـ كان يعتؼد أّن تارك الصالة مطؾًؼا كافر ولذلؽ: 

فنكف إذا َطؾَِؿ أّن فالًكا مـ الـاس قد مات تاِرًكا لؾصالة: فنكف  -بـاًء طؾك إدلة

يعتؼد أكف ٓ تـػعف شػاطة الشافعقـ، لؽـف ٓ َيجزم هبذا: ٕكف ٓ يدرك يؼقـًا ما واىف 

قافؼ لَِؿا ُحؽَِؿ طؾقف يف الظاهر: فنكف يؼقـًا ٓ تـػعف طؾقف. ولذلؽ: إن كان باصـف م

 شػاطة الشافعقـ.

إذن: إدلة الؿطَؾؼة يف الشػاطة مؼقَّدة بإدلة الؿؼقِّدة. ولقس هذا مِـ باب 

ـّ بعضفا مطَؾؼ وبعضفا  الؿحَؽؿ والؿتشابِف، بؾ أدلة الشػاطة كؾُّفا محَؽؿة، لؽ

 مؼقَّد: وُيَردُّ هذا إلك هذا.

شؽ أّن أهؾ السـة والجؿاطة مجِؿعقن طؾك أّن مـ مات مشرًكا باهلل ٓ وٓ 

 تـػعف الشػاطة، وأكف خالد مخؾَّد يف الـار.

 : أّن الشػاطة يف أخرة شػاطتان:الؼاطدة الثالثة

 شػاطة مـػقة. .2

 شػاطة مثبتة. .1

 أّما الشػاطة الؿـػقة فؾفا أربع صقر: -

الشػاطة ٕهؾ الشرك والؽػر. فنكف ٓ َيشػع أحٌد ٕهؾ  الصقرة إولك:

 الشرك والؽػر يقم الؼقامة، والؿشركقن والؽػار ٓ تـػعفؿ شػاطة الشافعقـ.
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: الشػاطة بغقر إذن اهلل. فنكف ٓ يشػع شافع يقم الؼقامة إٓ الصقرة الثاكقة

 بنذن اهلل، والشػاطة بغقر إذن اهلل مـتػقٌة قطًعا يقم الؼقامة.

: الشػاطة لغقر َمـ يرضك اهلل طـف. فنّن الشػاطة لغقر َمـ الصقرة الثالثة

يرضك اهلل طـف مـتػقة يقم الؼقامة: فال تؽقن الشػاطة إٓ لَؿـ رضل اهلل طـف، إٓ ما 

 اسُتثـل: وهق:

شػاطة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ العظؿك لؾػصؾ بقـ الؼضاء، فنهنا   .2

 تـال الجؿقع.

 ؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لعؿف أبل صالب.وشػاطة الـبل ص  .1

شرصفؿا: اإلذن مـ اهلل. وأّما رضك اهلل طـ  -كؿا سقليت–ففتان الشػاطتان 

 الؿشػقع لف: ففذا ستليت اإلشارة إلقف. 

: شػاطة َمـ يعبدون مـ دون اهلل لعابِِديفؿ يقم الؼقامة. هذه الصقرة الرابعة

يظـقن أّن طابِديفؿ الذيـ يتؼّربقن  الشػاطة التل يظـفا الؿشركقن قديًؿا وحديًثا،

لفؿ مـ دون اهلل يشػعقن لفؿ طـد اهلل ويؽقكقن شػعاء لفؿ طـد اهلل، وهذه 

الشػاطة مـػقَّة يؼقـًا: فنّن الؿعبقدات مـ دون اهلل ٓ تشػع لعابِديفا مـ دون اهلل 

 يقم الؼقامة.

 ففذه الشػاطة الؿـػقَّة، َضْبُطفا هبذه الُصَقر إربعة.
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ؾ اهلل هبا لَؿـ َأِذَن لف مـ  ّما الشػاطة الؿثَبتة:أ - ففل الشػاطة التل َيتػضَّ

 طـف، ولَؿـ رضل طـف مـ الؿشػقع لفؿ. فال بد مـ ثالثة 
َ

ػعاء، وَرِضل الشُّ

 شروط يف الشػاطة الؿثَبتة:

ل : إذن اهلل. فال يؿؽـ ٕحد مفؿا طال شرفف وطظؿت مؽاكتف أن الشرط إوَّ

  إٓ بنذن اهلل.يشػع ٕحد طـد اهلل

 : رضك اهلل طـ الشافع كػِسف.الشرط الثاين

: رضك اهلل طـ الؿشػقع لف. هـا سمال: ما معـك رضك اهلل الشرط الثالث

طـ الؿشػقع لف؟ هؾ يعـل أكف يؽقن مـ الصالحقـ مـ كؾ وجف؟ الجقاب: ٓ، 

ًدا: ولق كان فاطاًل لؽبائر، ما دام أكف  د دخؾ يف وإكؿا الؿؼصقد أن يؽقن مقحِّ مقحِّ

هذا الشرط. ولذلؽ شػاطة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٕهؾ الؽبائر مـ أمتف، 

 فالـبل صؾك اهلل طؾقف وسقل يشػع ٕهؾ الؽبائر مـ أمتف.

أكف ٓبد أن يرضك اهلل طـ "إذن: يا إخقة! ٓ تػفؿقا مـ هذا الشرط 

وإكؿا الؿؼصقد : أكف ٓبد ان يؽقن مـ الصالحقـ غقر الؿذكبقـ! "الؿشػقع لف

ديـ فنكف قد ُيشَػع لف  ديـ، فنذا واىف اهلل وهق مـ الؿقحِّ هـا: أن يؽقن مـ الؿقحِّ

 بنذن اهلل سبحاكف وتعالك. هذه الشػاطة الؿثَبتة.

الؼاطدة الرابعة مـ الؼقاطد التل ضّؿـفا الشقخ يف هذا الباب مـ خالل ذكر 

 يف الجؿؾة إلك قسؿقـ: أّن الشػاطة الؿثَبتة يقم الؼقامة تـؼسؿ إدلة:
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: شػاطة خاصة بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ٓ يـالفا أحد الؼسؿ إّول

 «ُأططِقت خؿًسا لؿ ُتعَط ٕحد غقري»سقاه. وقد قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

متػؼ طؾقف. هذه الشػاطة التل ُأططقفا الـبل صؾك اهلل طؾقف  «الشػاطة »وذكر مـفا: 

وسؾؿ ولؿ ُتعَط ٕحد قبؾف مـ إكبقاء هل الشػاطة الخاصة بف صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ. ففذا الحديث دلقؾ طؾك أّن هـاك شػاطة َيختصُّ هبا الـبل صؾك اهلل طؾقف 

 وسؾؿ.

 ف وسؾؿ طؾك أكقاع:وهذه الشػاطة التل يختصُّ هبا كبقـا صؾك اهلل طؾق

الشػاطة الُعظؿك، وهل مـ الؿؼام الؿحؿقد، وهل شػاطة  الـقع إّول:

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٕهؾ الؿققػ، حقث يشػع الـبل صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ لفؿ حتك ُيؼضك بقـفؿ، وذلؽ طـدما يطؾبقن ذلؽ مـ إكبقاء: بدًءا مـ 

ء وأولقا العزم مـ الرسؾ طـ ذلؽ، فنذا أبقـا آدم طؾقف السالم: فقتلخر إكبقا

صؾبقها مـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن يشػع لفؿ طـد اهلل قال الـبل صؾك اهلل 

فقستلذن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك ربف فقؼع  «أكا لفا، أكا لفا»طؾقف وسؾؿ: 

جقده ساجًدا، فَقػتح اهلل طؾقف مـ الؿحامد ما لؿ يؽـ يعرفف قبؾ ذلؽ، ويطقل س

يا محؿد! ارفع رأسؽ، وقؾ ُيسَؿع، وَسْؾ »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ثؿ يؼال: 

ع ، فققمئذ يبعثف اهلل مؼاًما محؿقًدا، أهؾ الجؿع كؾفؿ «ُتعطك، واشَػع ُتشػَّ

 يحؿدوكف طؾك هذا الؿؼام. ففذه الشػاطة العظؿك.
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 وهذه الشػاطة َيـتػع هبا كؾ أهؾ الؿققػ، مـ جفة أكف ُيػَصؾ بقـفؿ يف

 الؼضاء، وَيؼضل اهلل بقـ الخالئؼ.

: شػاطة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٕهؾ الجـة أن يدخؾقا الـقع الثاين

ويلتقن أدم طؾقف السالم:  -الذيـ هؿ أهؾ الجـة–الجـة. حقث يجتؿع الؿممـقن 

، فقدفعفا طـ كػسف طؾقف السالم، إلك أن "يا أباكا! استػتح لـا الجـة"فقؼقلقن: 

محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فقؼقم، فقمَذن لف، فقليت صؾك اهلل طؾقف يلتقا إلك 

وسؾؿ باب الجـة، فَقستػتح، فقؼقل الخازن: َمـ أكت؟ فقؼقل: محؿد، فقؼقل: 

. ففـا ُتػتح الجـة ٕهؾفا، وُيدِخؾ الـبل صؾك «بؽ ُأمرُت، ٓ َأفتح ٕحد َقبؾؽ»

ـة بغقر حساب وٓ طذاب مـ اهلل طؾقف وسؾؿ الجـة َمـ كان مِـ أمتف َيدخؾ الج

 يؿقـ الجـة، ثؿ يشرتك الـاس يف أبقاب الجـة.

فالؿؼام الؿحؿقد لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف هاتقـ الشػاطتقـ كؿا دلت 

 طؾك ذلؽ إدلة الصحقحة.

: شػاطتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لعؿف أبل صالب بلن يخػَّػ طـف الـقع الثالث

م العذاب. ّٕن أبا صالب قد ما ت طؾك الشرك ولؿ يؼؾ ٓ إلف إٓ اهلل، مع تؼدُّ

 كصرتف لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

قال العباس لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: )ما أغـقَت طـ طؿؽ؟ فنكف كان 

هذا طؾك سبقؾ السمال: يعـل: ما الذي  "ما أغـقَت "يحقصؽ ويغضب لؽ(، 
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ق ذلؽ، العباس يسلل أغـقَت طـ طؿؽ فقف؟ ولقس طؾك سبقؾ آستـؽار أو كح

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ما أغـقَت طـ طؿؽ؟ فنن طؿؽ أبا صالب كان 

يحقصؽ ويدافع طـؽ ويـصرك ويغضب لؽ، فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

متػؼ  «هق يف َضحضاح مـ الـار، ولقٓ أكا لؽان يف الدرك إسػؾ مـ الـار»

 طؾقف: رواه الشقخان يف الصحقحقـ.

ف أبق صالب: فؼال الـبل صؾك وقد ذُ  كَِر طـد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؿُّ

لعؾف تـػعف شػاطتل يقم الؼقامة، فُقجَعؾ يف ضحضاح مـ الـار »اهلل طؾقف وسؾؿ: 

متػؼ طؾقف. ففق ٓ ُيخَرج مـ الـار لؽـف ُيجعؾ يف  «َيبؾغ كعَبقف، يغؾل مـف دماغف

تف يغؾل مـف دماغف، هذا ضحضاح، هذا الضحضاح َيبؾغ كعَبقف، ومـ ش دَّ

الضحضاح مـ الـار فؽقػ بدخقلفا والعقاذ باهلل؟! كقػ بلن تحقط الـار بؿـ 

دخؾفا والعقاذ باهلل؟ الـار شديدة العذاب، شديدة الحر، فالعاقؾ مـ هرب مـفا 

 بطاطة اهلل، والبعد طـ معصقة اهلل.

ل صؾك اهلل يشػع لف الـب -وقد مات طؾك الشرك-الشاهد: أّن أبا صالب  

طؾقف وسؾؿ بنذن اهلل: لُقخػَّػ طـف العذاب، ٓ لُقخَرج مـ الـار، فنّن الؽػار 

رضك اهلل طـ "مستثـًك مـ شرط  -كؿا قؾُت لؽؿ–مخؾَّدون يف الـار. وهذا 

ـّ هذا الشػاطة ٓ تؽقن مـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إٓ "الؿشػقع لف . لؽ

 بنذن اهلل سبحاكف وتعالك.
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: شػاطتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٕهؾ الؿديـة. لَؿـ طاش فقفا ع الرابعالـق

ط، ومات فقفا. فنن الـبل صؾك  ًدا، وصرب طؾك ْٕوائفا وشدهتا، ولؿ َيتسخَّ مقحِّ

اهلل طؾقف وسؾؿ يشػع ٕهؾ الؿديـة. وٓ شؽ أّن هذه الشػاطة شػاطة خاصة 

ل غقر الشػاطة العامة بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وخاصة ٕهؾ الؿديـة، فف

التل تؽقن ٕهؾ الؽبائر مـ الؿقحديـ أو ٕمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 وإكؿا شػاطة خاصة ٕهؾ الؿديـة.

َْوائفا »قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ الؿديـة:   َٕ ٓ يصرب أحد طؾك 

رواه  «مسؾًؿاإٓ كـت لف شػقًعا أو شفقًدا يقم الؼقامة إذا كان »أي: فقفا  «فقؿقت

مسؾؿ يف الصحقح. ففذا يدل طؾك أّن مـ أشرك يف الؿديـة وطاش مشرًكا ٓ 

يزيده ذلؽ إٓ شًرا، وٓ َيشػع لف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. وأّن الؿـافؼقـ 

الذيـ طاشقا يف الؿديـة ٓ تـػعفؿ شػاطة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: أطـل: ٓ 

ن مسؾًؿا، وطاش يف الؿديـة مقحًدا، وكان صابًرا يشػع لفؿ، وإكؿا يشػع لَؿـ كا

خط، ومات طؾك ذلؽ.  طؾك شدهتا وطؾك ٕوائفا، ٓ يتسخط، وٓ يظفر السُّ

ما معـك  «إٓ كـت لف شػقًعا أو شفقًدا»هـا قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 هذا؟ 

ِطَد هؽذا قالفا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فؾعؾف وُ  قال بعض أهؾ العؾؿ: -

 هؽذا، أن يؽقن شػقًعا أو شفقًدا.
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: بؾ )أو( هـا بؿعـك القاو، أي: أكقن لف شػقًعا وقال بعض أهؾ العؾؿ -

 وشفقًدا يقم الؼقامة.

: بؾ )أو( هـا لؾتؼسقؿ، أي: أكقن شفقًدا لؾطائعقـ، وقال بعض اهؾ العؾؿ -

ْ وشػقًعا لؾعصاة مـ أهؾ الؿديـة إذا كا َٕ ديـ وصربوا طؾك  ئفا وماتقا َواكقا مقحِّ

طؾك التقحقد. قالقا: إذن: أكقن شفقًدا لِصـػ، وأكقن شػقًعا لِصـػ، فلكقن 

 شفقًدا لؾطائعقـ، وأكقن شػقًعا لؾعاصقـ.

أكقن شفقًدا لَؿـ كان معل مـ أهؾ الؿديـة،  وقال بعض أهؾ العؾؿ: -

لك وأكقن شػقًعا لؿـ جاء بعدي مـ أهؾ الؿديـة، فؽان مسؾًؿا مقحًدا صابًرا إ

أن مات طؾك ذلؽ. فالشفادة لؿـ رآهؿ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، والشػاطة لؿ 

 جاءوا بعد مقت الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ أهؾ الؿديـة.

وهذه الشػاطة بشارة ٕهؾ الؿديـة، وإكرام ٕهؾ الؿديـة: إذا هؿ اتؼقا اهلل  

 يف الؿديـة. فلكت يا طبد اهلل يف الؿديـة بقـ أمريـ:

ا الشرف العظقؿ والؿؼام الؽريؿ إذا اتؼقت اهلل فقفا وصربت حتك إمّ  -

 مت، فلكت يف الؿؼام العظقؿ، ومقطقد هبذه الشػاطة العظقؿة.

أن ُتسِؼط كػسؽ يف الشر العظقؿ: لؼقل الـبل صؾك  -والعقاذ باهلل–وإّما  -

الؿديـة َحَرٌم ما بقـ طقر إلك ثقر، َمـ أحدث فقفا »اهلل طؾقف وسؾؿ: 
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، أو أوى فقفا محِدًثا: فعؾقف لعـة اهلل، والؿالئؽة، والـاس أجؿعقـ، حدًثا

 ًٓ  .«ٓ يؼبؾ اهلل مـف صرًفا وٓ طد

 إذن: الشػاطة الخاصة بـبقـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أربعة أكقاع:

الشػاطة العظؿك ٕهؾ الؿققػ أن ُيؼضك بقـفؿ. وهذه مـ الؿؼام  .2

 الؿحؿقد.

 الجـة. وهذه أيًضا مـ الؿؼام الؿحؿقد.الشػاطة ٕهؾ الجـة لدخقل  .1

فالؿؼام الؿحؿقد لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف هاتقـ الشػاطتقـ: الشػاطة 

العظؿك، والشػاطة ٕهؾ الجـة يف دخقل الجـة، كؿا دّلت طؾك ذلؽ إدلة 

 الصحقحة.

شػاطة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لعؿف أبل صالب ان ُيخػَّػ طـف  .3

 العذاب.

 -كؿا قؾـا–شػاطة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٕهؾ الؿديـة. وهذه  .4

 شػاطة إكرام ٕهؾ الؿديـة زائدة طـ الشػاطة العامة لألمة. 

 هذا الؼسؿ إّول وهق الشػاطة الخاصة بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

شػاطة تؽقن لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ولغقره. يؽرم اهلل هبا  الؼسؿ الثاين:

 شاء مـ طباده. وهل أكقاع:مـ 
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الشػاطة ٕققام مسؾؿقـ استحؼقا دخقل الـار: فقشػع  الـقع إّول: -

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لفؿ لُقخرجقا مـ الـار، ويشػع لفؿ إكبقاء، 

ويشػع الؿممـقن، وتشػع الؿالئؽة ٕولئؽ الؼقم إلخراجفؿ مـ الـار، 

 فُقخرج اهلل أققاًما مـ الـار بالشػاطة.

هـاك أكاس مـ الؿقحديـ يرتؽبقن مـ الذكقب ما يستحؼقن بف دخقل 

الـار، فقدخؾقن الـار، فقشػع الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لفؿ، فُقخَرج بشػاطتف 

أققام ُكثر مـفؿ مـ الـار، ويشػع إكبقاء، فُقخرج اهلل بشػاطة إكبقاء أققاًما ُكثر 

وجؾ بشػاطتفؿ أققاًما ُكثر مـ  مـ همٓء، ويشػع الؿممـقن فُقخرج اهلل طز

 همٓء، وتشػع الؿالئؽة، فُقخرج اهلل بشػاطتفؿ أققاًما ُكثر مـ همٓء.

وهذه الشػاطة وإن كاكت لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ولغقره: إٓ أّن الـبل 

م.  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فقفا هق الؿؼدَّ

ّٓ  : الشػاطة ٕققام مـ الؿقحديـ يستحؼقن دخقلالـقع الثاين - الـار أ

 يدخؾقها. 

الػرق بقـ إولك والثاكقة: أّن إولك ٕققام يدخؾقن الـار فُقشػع لفؿ 

 لُقخرجقا مـفا، وأّما الثاكقة فُقشػع لفؿ أٓ يدخؾقا الـار أصاًل.
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لقدخؾـ الجـة بشػاطة رجؾ »ومـ ذلؽ ما قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 مثؾ الحقَّقـ: ربقعة، ومُ 
ٍّ

مثؾ »رواه أحؿد وصححف آلباين.  «َضرلقس بـبل

 أي: مثؾ الؼبقؾتقـ الؽبقرتقـ: ربقعة ومضر. «الحقَّقـ: ربقعة، وُمَضر

يدخؾ الجـة بشػاطة »ويف الحديث أيًضا: قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  

ا كثقرة العدد، «رجؾ مـ أمتل أكثر مـ بـل تؿقؿ ، وبـق تؿقؿ: قبقؾة كبقرة جدًّ

 «قال: سقاي»يعـل هذا الرجؾ غقرك؟ لقس أكت؟  «اهلل! سقاك؟ ققؾ: يا رسقل»

وإكؿا هق رجؾ مـ أّمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. رواه الرتمذي وابـ ماجف 

 وصححف إلباين. وضاهر هذا الحديث أهنؿ يدخؾقن الجـة ابتداء.

ما مـ مسؾؿ يؿقت »ومـ ذلؽ أيًضا: ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

عفؿ اهلل فقففقؼقم طؾك  رواه  «جـازتف أربعقن رجاًل، ٓ يشركقن باهلل شقًئا: إٓ شػَّ

يؿقت »: كؽرة، «مسؾؿ»: لتلكقد العؿقم، «مـ»: كافقة «ما»مسؾؿ يف الصحقح. 

فقؼقم طؾك جـازتف أربعقن رجاًل، ٓ يشركقن باهلل شقًئا( وهذه فضقؾة التقحقد 

عفؿ اهلل فقف»لالثـقـ  أّن شػاطتفؿ يف مغػرة ذكقبف ودخقلف ، وضاهر هذا: «إٓ شػَّ

 الجـة.

الشػاطة يف ِرفعة الدرجات يف الجـة. ولفذا ُشرع أن يسلل  الـقع الثالث:

الؿسؾؿ ٕخقف أن يرفع اهلل درجتف يف الؿفديـ، يف الجـة. ففذا مـ الشػاطة العامة 

 التل تؽقن لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ولغقره.
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جتف يف الجـة لَؿـ دكت درجتف يف الجـة مـ ومـ ذلؽ: شػاطة َمـ ترتػع در

أهؾف. فنذا دخؾ القالد وإوٓد الجـة، فارتػع القالد طـ إوٓد: فنّن اهلل ُيؾحؼ 

إوٓد بلبقفؿ، ويؽقن َشَػَع لفؿ بعؿؾف الذي ارتػع بف يف الجـة أن يرفعفؿ اهلل طز 

 وجؾ إلك درجتف.

 لكقاطفا.ففذه أقسام الشػاطة الؿثَبتة يقم الؼقامة ب

هذه هل الؼقاطد التل أخذكاها مـ الـصقص التل ذكرها الشقخ رحؿف اهلل 

 طز وجؾ يف هذا الباب العظقؿ.

ـَ َيَخاُفقَن َأن ُيْحَشُروْا إَِلك َربِِّفْؿ َلْقَس ﴿]َوَقْقِل َاهللِ طز وجؾ:  َوَأكِذْر بِِف الَِّذي

ـ ُدوكِِف َولِل  َوَٓ َشِػقعٌ   [﴾َلُفؿ مِّ

 ﴾َوَأكِذْر بِفِ ﴿اهلل أكرب! اهلل طز وجؾ يلمر كبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بؼقلف: 

ف بالؼرآن  ـَ َيَخاُفقَن َأن ُيْحَشُروْا إَِلك َربِِّفْؿ( أي:  ﴿أي: أكذر بالؼرآن، خقِّ ِذي الَّ

ققن بلّن ما أخرب اهلل طز  دون مممـقن بؿا يؽقن يقم الؼقامة. ففؿ مصدِّ أهنؿ مقحِّ

ـ ُدوكِفِ ﴿يؽقن يقم الؼقامة أكف واقع، ففؿ مممـقن بف. وجؾ بف مؿا   ﴾َلْقَس َلُفؿ مِّ

 ﴿أي: لقس لفؿ مـ دون اهلل 
ٌّ

  ﴾َولِل
ٌّ

هبؿ ولل أي: لقس لفؿ مـ طذاب اهلل إْن طذَّ

َٓ َشِػقعٌ ﴿يـصرهؿ   يشػع لفؿ طـد اهلل فقخؾِّصفؿ مـ طذاب اهلل. ﴾َو

ديـ؟ يف الؿق َوَأكِذْر ﴿حديـ: ّٕن اهلل قال: هذه أية يف الؿشركقـ أو الؿقحِّ

ـَ َيَخاُفقَن َأن ُيْحَشُروْا إَِلك َربِِّفؿْ  ِذي ففمٓء هؿ الؿقحدون، صّقب قال اهلل:  ﴾بِِف الَّ
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َٓ َشِػقعٌ ﴿  َو
ٌّ

ـ ُدوكِِف َولِل أي: لقس لفمٓء الؿقحديـ ولل وٓ  ﴾َلْقَس َلُفؿ مِّ

َلْقَس َلُفؿ ﴿: ّٕن اهلل قال: شػقع، ففؾ هذا يعـل أّن الشػاطة مـػقة؟ الجقاب: ٓ

ـ ُدوكِفِ  ، فالشػاطة الؿـػقة هـا هل الشػاطة مـ دون اهلل طز وجؾ، بدون إذن ﴾مِّ

 اهلل، بدون رضك اهلل، فنكف ٓ شػاطة ٕحد مـ دون اهلل سبحاكف وتعالك.

إذن: هذه الشػاطة الؿـػقة ٕهؾ التقحقد ولغقرهؿ، وهل الشػاطة مـ دون 

 ون اهلل: أي مِـ دون إذكف وٓ رضاه.اهلل، ومعـك مـ د

َػاَطُة َجِؿقعًا﴿]َوَقْقلِِف:  ِف الشَّ  [﴾ُقؾ لِّؾَّ

ؾَّفِ ﴿ : -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–وهذا يدل طؾك الحصر، قؾ يا محؿد  ﴾ُقؾ لِّ

 ، إذن الشػاطة كؾفا هلل. وهذه أية تدلـا طؾك أمريـ:﴾هلل الشػاطة جؿقًعا﴿

: أّن الشػاطة أكقاع، ولقست كقًطا واحًدا: ّٕن اهلل قال: إمر إّول

 ، فجؿقع الشػاطات: إذن هل أكقاع.﴾جؿقًعا﴿

: أّن الشػاطة كؾفا بلكقاطفا هلل، وهذا لؼطع صؿع الؿشركقـ: فنّن إمر الثاين

الؿشركقـ يطؿعقن أن تشػع لفؿ معبقداهتؿ مـ دون اهلل طز وجؾ. فؽلّن الـبل 

، فال "هقفات هقفات: فنّن الشػاطة هلل جؿقًعا"ؾؿ يؼقل لفؿ: صؾك اهلل طؾقف وس

 شػاطة لؾؿشركقـ.
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وهذا أيًضا يػقدكا أّن الشػاطة إكؿا ُتطَؾب مـ مالؽفا، فال ُتطؾب مـ الـبل 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ يف حقاتف وٓ بعد مقتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وٓ ُتطؾب 

إكؿا ُتطؾب مـ اهلل سبحاكف وتعالك: ٕكف مـ الؿالئؽة، وٓ ُتطؾب مـ إولقاء، و

 سبحاكف هق مالؽ هذه الشػاطة بجؿقع أكقاطفا.

ففذه أية أثبتْت شػاطًة، والتل قبؾفا كػْت شػاطة: وهل: الشػاطة مـ دون 

ؾت الشػاطات، لؽـ -كؿا بقَّـا الؿعـك–اهلل  ، وهذه أية أثبتْت شػاطة لؽـ ما ُفصِّ

 : فال ُتطؾب إٓ مـ اهلل.ُبقِّـ لـا أهنا هلل جؿقًعا

 [﴾]َوَقْقلِِف: )َمـ َذا الَِّذي َيْشَػُع ِطـَْدُه إَِّٓ بِنِْذكِفِ 

ؾت الشػاطة الؿثبتة التل هل هلل طز وجؾ، وما معـك كقهنا هلل  هذه أية فصَّ

َّٓ بِنِْذكِفِ ﴿طز وجؾ؟  ِذي َيْشَػُع ِطـَْدُه إِ فال شافع طـد اهلل إٓ بنذن اهلل، ٓ  ﴾َمـ َذا الَّ

 -مع طؾق مؼامف وهق صاحب الؿؼام الؿحؿقد-َيشػع الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

طـد اهلل إٓ بنذن اهلل، ولذلؽ كبقُّـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إذا أراد أن يشػع طـد اهلل 

، وخرَّ ساجًدا هلل ثاكًقا، وَحِؿَد اهلل ب ًٓ ؿحامد كثقرة ما كان تذلَّؾ هلل، فاستلذن أو

ا ساجًدا هلل طز وجؾ وقًتا صقياًل،  يعؾؿفا مـ قبؾ، َيػتح اهلل طؾقف هبا، ويبؼك خارًّ

مع -وٓ يرفع رأسف حتك يلذن لف اهلل )ارفع رأسؽ(. فالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

ٓ يشػع طـد اهلل إٓ بنذن اهلل طز وجؾ. وهذا يػقدك يا طبد اهلل أّن  -طؾق مؼامف

 طة إكؿا ُتطؾب مـ اهلل.الشػا
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 إذن: هذه شػاطة مثَبتة: وهل: الشػاطة بنذن اهلل طز وجؾ. 

رحؿف اهلل رحؿة واسعة –ٓحظقا الرتتقب: كقػ رتَّب الشقخ بػؼفف العظقؿ 

 كقػ رّتب هذه أيات: -وجزاه طـ اإلسالم والؿسؾؿقـ خقر الجزاء

: ًٓ  الشػاطة الؿـػقة: وهل التل مـ دون اهلل. أو

 إثبات الشػاطة وأهنا هلل. ا:ثاكقً 

 بقان أّن الشػاطة الؿثَبتة ٓ بد فقفا مـ إذن اهلل سبحاكف وتعالك.  ثالًثا:

َؿَقاِت ٓ ُتْغـِل َشَػاَطُتُفْؿ َشْقئًا إَِّٓ ِمـ َبْعِد ﴿]َوَقْقلِِف:  َؾٍؽ فِل السَّ ـ مَّ َوَكؿ مِّ

 [﴾َأن َيْلَذَن اهللُ لَِؿـ َيَشاُء َوَيْرَضك

َؾٍؽ َوَكؿ ﴿ ـ مَّ ٓ تغـل ﴿مع كثرهتؿ  ﴾يف السؿقات﴿مع ِطَظؿ الؿالئؽة  ﴾مِّ

أي: طـ  ﴾ويرضك﴿أن يشػع  ﴾شػاطتفؿ شقًئا إٓ مـ بعد أن يلذن اهلل لؿـ يشاء

 الطرفقـ: الشافع، والؿشػقع لف.

فذكر الشقخ هذه أية التل فقفا الشرط الثاين والثالث: وهق: رضك اهلل طـ 

 الؿشػقع لف.الشافع، ورضك اهلل طـ 

ٍة ِفل ﴿]َوَقْقلِِف:   ٓ َيْؿِؾُؽقَن ِمْثَؼاَل َذرَّ
ـ ُدوِن اهللِ ـَ َزَطْؿُتؿ مِّ ُقِؾ اْدُطقا الَِّذي

َؿَقاِت َوٓ فِل إَْرضِ   أيتقـ[ ﴾السَّ
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أي: قؾ يا محؿد لؾؿشركقـ: ادطقا الذيـ زطؿتؿ  ﴾ُقؾِ ﴿ققل اهلل طز وجؾ:

مـ دون اهلل: فنهنؿ ٓ يستطقعقن إجابتؽؿ، وٓ يستحؼقن أن يدطقا مـ دون اهلل، 

 لؿاذا؟ ٕمقر:

َؿَقاِت َوٓ فِل إَْرضِ ﴿ - ٍة فِل السَّ سبحان اهلل!  ﴾ٓ َيْؿؾُِؽقَن مِْثَؼاَل َذرَّ

ا  كؾفؿ: بؾ كؾ الخؾؼ، ٓ يؿؾؽقن مثال ذرة يف السؿقات وٓ يف إرض مِؾًؽا تامًّ

مطؾًؼا: ٕكف قد يليت إكسان يؼقل: اإلكسان ما يؿؾؽ؟! كؼقل: اإلكسان يؿؾؽ مؾًؽا 

كاقًصا، َمـ الذي يلمـ طؾك ما َيؿؾؽف أن َيبؼك وٓ يذهب؟ كؾُّ واحد مـّا ٓ يلمـ 

بؿا ُتسَرق طؾك ما َيؿؾؽف مـ مال وأمقر أن َتبؼك وٓ َتذهب، ربؿا ُتسَرق أن، ر

ف فقؿا َيؿؾؽ  هذا الؿؾؽ -الؾقؾة، ربؿا َيـزل هبا بالء. ثؿ إّن اإلكسان ٓ َيتصرَّ

ـّ اهلل  -الـاقص إٓ بنذن اهلل الؼدري، فؼد يريد اإلكسان أن يشرتي بؿالف شقًئا لؽ

لؿ ُيِرْد ذلؽ قدًرا: فال يستطقع. أيًضا اإلكسان ٓ يستطقع أن َيتصّرف فقؿا يؿؾؽ 

إٓ بنذن اهلل الشرطل، فؾق أراد أن يشرتي حراًما: ٓ  -الـاقصهذا الؿؾؽ -

هذا ٓ  "أّن اإلكسان يؿؾؽ"يستطقع ذلؽ شرًطا: ٕكف مؿـقع مـ ذلؽ. إذن 

ا وٓ مطؾًؼا.  ُيشؽِؾ: ّٕن مؾؽ اإلكسان مؾؽ كاقص لقس تامًّ

َؿَقاِت َوٓ فِل إَْرضِ ﴿ ٍة فِل السَّ ، ٓ است ﴾ٓ َيْؿؾُِؽقَن مِْثَؼاَل َذرَّ ًٓ ؼال

 َيستؼّؾ أحدهؿ بؿؾؽ شلء.
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أي: ما لفمٓء الؿعبقدات يف السؿقات  ﴾َوَما َلُفْؿ فِقِفَؿا مِـ ِشْركٍ ﴿

، وٓ يؿؾؽقن  ًٓ وإرض مـ شرك مع اهلل، ففؿ ٓ يؿؾؽقن مثؼال ذرة استؼال

 مثؼال ذرة مشاركًة.

ـ َضِفقرٍ ﴿ ضفقر وُمِعقـ طؾك  ما هلل مـ همٓء الؿعبقِديـ مـ ﴾َوَما َلُف مِـُْفؿ مِّ

ب إلقف:  خؾؼف. والذي يستحؼ أن ُيتؼرَّ

ا. -  إما مالٌؽ: مؾًؽا مطؾًؼا تامًّ

 وإما شريٌؽ لؾؿالؽ. -

 وإما ُمِعقـ لؾؿالؽ. -

 وهذا اكتػك طـ الجؿقع.

ـْ َأِذَن َلفُ ﴿ثؿ جاء:  َّٓ لَِؿ َػاَطُة ِطـَدُه إِ همٓء َيرجقن الـَّػع مـ  ﴾َوٓ َتـَػُع الشَّ

معبقديفؿ، الذيـ يتؼّربقن إلك أصحاب الؼبقر يرجقن مـ أصحاب الؼبقر الـػع، 

والـػع ٓ يؽقن إٓ إذا كان مالًؽا مؾًؽا تاًما مطؾًؼا: وهذا مـتػل. أو كان شريًؽا 

لؾؿالؽ: وهذا مـتػل. أو كان معقـًا وضفقًرا لؾؿالؽ: وهذا مـتػل. أو بالشػاطة 

حؼ الؿشركقـ مـتػل: ٕكف ٓ يشػع طـد اهلل طز وجؾ إٓ مـ َأِذَن لف. فدّل وهذا ب

 ذلؽ طؾك الؿؼصقد.
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. ولق أّن همٓء الذيـ "إهنا تؼطع جزور الشرك"وهذه أية يؼقل العؾؿاء: 

َيـذرون ٕصحاب الؼبقر، ويذبحقن لفؿ، ويستشػعقن هبؿ، قرأوا الؼرآن تدبًرا 

حَسؿ الشرك مـ كػقسفؿ: ولؽـفؿ ققم يغػؾقن، ٓك -ٓ تربًُّكا كؿا يؼقلقن-

رهؿ، والفداية بقد اهلل سبحاكف وتعالك.  وواجبـا كحـ أن ُكذكِّ

ُؼ بِِف َاْلُؿْشرُِكقَن، َفـََػك َأْن "]َقاَل َأُبق َاْلَعبَّاِس:  ا ِسَقاُه ُكؾَّ َما َيَتَعؾَّ َكَػك َاهللُ َطؿَّ

ـَ َأكَّ  َػاَطُة، َفَبقَّ َّٓ َالشَّ ِف َوَلْؿ َيْبَؼ إِ َفا َيُؽقَن لَِغْقرِِه ُمْؾٌؽ َأْو ِقْسٌط ِمـُْف، َأْو َيُؽقَن َطْقًكا لِؾَّ

، َكَؿا َقاَل:  َٓ َتـَْػعُ  بُّ ـْ َأِذَن َلُف َالرَّ َّٓ لَِؿ ـِ اْرَتَضك﴿إِ َفَفِذِه  ﴾َوٓ َيْشَػُعقَن إَِّٓ لَِؿ

َػاَطُة َالَّتِل َيُظـَُّفا َاْلُؿْشرُِكقَن، ِهَل ُمـَْتِػَقٌة َيْقَم َاْلِؼَقاَمِة، َكَؿا َكَػاَها َاْلُؼْرآُن[  َالشَّ

، )َكَػك َاهلُل( أي: -رحؿف اهلل–اإلسالم ابـ تقؿقة  )َقاَل َأُبق َاْلَعبَّاِس( أي: شقخ

ا ِسَقاُه ُكؾَّ َما َيَتَعؾَُّؼ بِِف َاْلُؿْشِرُكقَن( كػك يف  مَتقـ، )َطؿَّ يف هاتقـ أيتقـ الؿتؼدِّ

طؾك وجف  -أو مِؾؽ-الحؼقؼة كؾُّ ُطْؾَؼٍة، تؿاًما، فـػك أن يؽقن لغقره ُمؾؽ 

مـف بالؿشاركة، أو يؽقن طقًكا هلل، ولؿ يبَؼ إٓ آستؼالل، ولق يسقًرا، أو قسٌط 

الشػاطة: هذا إمر الرابع، فبقَّـ أهنا ٓ تـػع إٓ لؿـ أذن لف الرب، إذن لـ تـػع 

الؿشركقـ، فالشرك ٓ يـػع صاحبف، وٓ يحؼؼ لف مؼصقده: بؾ يعقد طؾقف 

 بالخؾقد يف الـار، والعقاذ باهلل.
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ـِ اْرَتَضك َوٓ﴿قال: ) َكَؿا َقال َتعالك:  َّٓ لَِؿ ( ففذه الشػاطة ﴾َيْشَػُعقَن إِ

التل يظـفا الؿشركقن: أّن الؿعبقدات تشػع لعابديفا يقم الؼقامة! هل مـتػقة يقم 

 الؼقامة: كؿا كػاها الؼرآن. 

ُف َيْلتِل َفَقْسُجُد لَِربِِّف َوَيْحَؿُدُه »]َوَأْخَبَر َالـَّبِلُّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  ْبَدُأ َٓ يَ -َأكَّ

 ًٓ َػاَطِة َأوَّ ُثؿَّ ُيَؼاُل َلُف: اِْرَفْع َرْأَسَؽ، َوُقْؾ ُيْسَؿْع، َوَسْؾ ُتْعَط، َواْشَػْع -بِالشَّ

عْ   [.«ُتَشػَّ

 ، ًٓ هذا يف الصحقحقـ. أخرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف ٓ َيشػع استؼال

فلخرب )أكف يليت بؾ يتذلَّؾ هلل، ويخضع هلل طز وجؾ: حتك يلذن لف يف الشػاطة. 

( ٕكف ٓبد مـ إذن اهلل سبحاكف  ًٓ فقسجد لربف ويحؿده ، ٓ يبدأ بالشػاطة أو

. وهذا «ارفع رأسؽ، وقؾ يسؿع، وسؾ تعط، واشػع تشػع»وتعالك، ثؿ يؼال لف: 

َتقـ بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: يف شػاطتف ٕهؾ الؿققػ  يف الشػاطتقـ الخاصَّ

–جـة بالدخقل. هذا إمر يؼع يف الشػاطَتقـ، وهق بالؼضاء، وشػاطتف ٕهؾ ال

 مـ الؿؼام الؿحؿقد.-كؿا قؾـا

ـْ َأْسَعُد َالـَّاِس بَِشَػاَطتَِؽ؟ َقاَل: -رضل اهلل طـف–]َوَقاَل َلُف َأُبق ُهَرْيَرَة  : )َم

ـْ َقْؾبِف" َّٓ َاهللُ، َخالًِصا ِم َٓ إَِلَف إِ ـْ َقاَل   [«َم
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ـْ َأْسَعُد  -طـفرضل اهلل –أبق هريرة  سلل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: )َم

َالـَّاِس بَِشَػاَطتَِؽ؟( َمـ الذي سُقسَعد بشػاطتؽ؟ فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف 

فنهنا كائؾة َمـ مات »، ويف رواية: «وسؾؿ: )َمـ قال ٓ إلف إٓ اهلل خالًصا مـ قؾبف

إٓ اهلل بالؾسان مـ غقر الؼؾب:  ، فال يـػع ققل ٓ إلف«مـ أمتل ٓ يشرك باهلل شقًئا

كؿا يػعؾ الؿـافؼقن. وٓ يـػع ققلفا مـ غقر تقحقد: كؿا يػعؾ بعض الؿشركقـ 

الذيـ يـتسبقن إلك اإلسالم، يؼقل أحدهؿ: ٓ إلف إٓ اهلل: ويذبح لؾؼرب! حتك بعد 

ما يعؾؿ أّن الذبح طبادة وأّن هذا شرك يذهب ويذبح لؾؼرب! هذا ما يدخؾ يف 

،  «ٓ إلف إٓ اهلل خالًصا مـ قؾبف»ة، وإكؿا الذي يدخؾ يف الشػاطة مـ قال: الشػاط

ومـ قالفا خالًصا مـ قؾبف فنكف ٓبد أن يؽقن مممـًا. يعـل لق أّن شخًصا قال: 

أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأّن محؿًدا رسقل اهلل، ويممـ باهلل طز وجؾ، ويممـ 

ر، ويممـ بالققم أخر، لؽـف يشؽ يف بالؿالئؽة، ويممـ بالؽتب، ويممـ بالؼد

الرسؾ، ٓ يممـ بالرسؾ! هذا ما يدخؾ يف الشػاطة: ٕكف لقس مممـًا: بؾ هق مـ 

 الؽػار.

إذن: ٓبد أن يؼقل ٓ إلف إٓ اهلل خالًصا مـ قؾبف، وأن يممـ بلركان اإليؿان 

حًدا مـ الستة، فالبد أن يؽقن مقحًدا غقر مشرٍك وٓ كافر، فالشػاطة ٓ تـال أ

 الؽػار وٓ الؿشركقـ.

ـْ َأْشَرَك بَِاهللِ[ َٓ َتُؽقُن لَِؿ ْخاَلِص بِنِْذِن َاهلل، َو َْهِؾ َاإْلِ ِٕ َػاَطُة   ]َفتِْؾَؽ َالشَّ
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 )ٕهؾ اإلخالص( أي: ٕهؾ التقحقد.

ُؾ َطَؾك َأْهِؾ  ْخاَلِص، َفَقْغِػُر َلُفْؿ ]َوَحِؼقَؼُتُف َأنَّ َاهللَ ُسْبَحاَكُف ُهَق َالَِّذي َيَتَػضَّ َاإْلِ

ـْ َأِذَن َلُف َأْن َيْشَػَع، لُِقْؽرَِمُف، َوَيـَاَل َاْلَؿَؼاَم َاْلَؿْحُؿقَد[  بَِقاِسَطِة ُدَطاِء َم

ا لؾشافع وٓ   ٌؾ مـ اهلل،  لقس حؼًّ كعؿ: هذه حؼقؼة الشػاطة أهنا تػضُّ

ؾ مـ اهلل سبحاك ا وإكؿا هل تػضُّ ف وتعالك. ثؿ إكف إذا شػع الؿشػقع لف، لقست حؼًّ

الشػعاء فنّن الذي ُيخرج الـاس مـ الـار هق اهلل بػضؾف سبحاكف وتعالك، يلمر َمـ 

شاء أن ُيخرج َمـ شاء، فقلمر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن ُيخرج مـ الـار 

أققاًما، ويلمر الصالحقـ الذيـ إذا أمـقا طؾك أكػسفؿ قالقا: يا ربـا إخقاكـا كاكقا 

م أجسادهؿ طؾك يصؾ قن معـا ويصقمقن معـا، يلمرهؿ أن يدخؾقا الـار وُيحرِّ

ػعاء.  الـار لُقخرجقا َمـ يعرفقن مـفؿ، فخروجفؿ بػضؾ اهلل ولقس بِِػْعؾ الشُّ

لفا فضؾ مـ اهلل، ويف ثؿرهتا فضؾ مـ اهلل سبحاكف  إذن: الشػاطة يف أوَّ

 تعالك.وتعالك، فال ُيعؾَّؼ الؼؾب فقفا إٓ باهلل سبحاكف و

َػاَطَة بِنِْذكِِف  َػاَطُة َالَّتِل َكَػاَها َاْلُؼْرآُن َما َكاَن فِقَفا ِشْرٌك، َولَِفَذا َأْثَبَت َالشَّ ]َفالشَّ

َْهِؾ التَّْقِحقِد  ِٕ  َّٓ َٓ َتُؽقُن إِ َفا  ـَ َالـَّبِلُّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َأكَّ فِل َمَقاِضَع، َوَقْد َبقَّ

 اهـ["واإلخالص

 وبقِّـ يف بقان الؿراد يف الشػاطة الؿثبتة والشػاطة الؿـػقة. هذا واضح 
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ة، وٓ يبؼك إٓ شبفات  و هذا يف الحؼقؼة يجؾِّل أمر الشػاطة تجؾقة تامَّ

يؼقس اهلل طؾك  -ولق اكتسب إلك العؾؿ-ساقطة حؼقؼتفا: أّن بعض الـاس 

 الؿخؾققات، وهذا ققاس فاسد ساقط.

سـحدد لف  -إن شاء اهلل–ع الذي قؾـا أكا ولعؾ اهلل يؽتب لـا الشرح الؿقسَّ 

وقًتا وكخربكؿ بف، هـاك سـعقد شرح الؽتاب مع التػصقؾ، بحقث كبسط آدلة 

 وكبسط الشبف وكرد طؾقفا وكبّقـ سؼقصفا وهؽذا. 
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َفاَعةِ  َبابُ الدرس الثالث والعشرون: تابع شرح   اَلشَّ

ربـا سبحاكف وتعالك، شرحـا يف كتاب التقحقد، كتلمؾ يف اطظؿ حؼ، حؼ 

ره وكبقِّـ ما يضاده: ققاًما بحؼ ربـا سبحاكف وتعالك، ورحؿة بالؿسؾؿقـ، وبقاًكا  كؼرِّ

لفؿ، فنّن كثقًرا مؿـ يـتسبقن لإلسالم يـاقضقن التقحقد ويؼعقن يف الشرك وهؿ 

 ٓ يعؾؿقن، والقؼقـ طـدي أكف مؾق طؾؿقا لرتكقا هذا إمر الذي وقعقا فقف.

فرغـا مـ الباب العظقؿ: باب: الشػاطة. وبؼقت طؾقـا مسائؾف، وكـا قد 

 فقتػضؾ الشقخ ياسقـ يؼرأ لـا.

َياِت[ يؼقل الؿصـػ رحؿف اهلل: ] فِقِف َمَساِئُؾ: ْٔ ُوَلك: َتْػِسقُر َا ْٕ  َا

الشقخ يذكر الؿسائؾ الؿستػادة مـ هذا الباب العظقؿ: وقال: الؿسللة   

 يف هذا الباب.  إولك: تػسقر أيات القاردة

َػاَطِة َاْلَؿـِْػقَِّة[  ]َالثَّاكَِقُة: ِصَػُة َالشَّ

كلكف يؼقل إّن مـ الشػاطة: شػاطة مـػقة، وصػة الشػاطة الؿـػقة قد بقَّـتفا  

 إدلة، وذكركا صػة هذه الشػاطة الؿـػقة، وقؾـا أهنا ُضبَِطت بلربعة صقر:

فنّن هذه الشػاطة مـتػقة : الشػاطة ٕهؾ الشرك والؽػر. الصقرة إولك

 قطًعا.

 : الشػاطة مـ غقر إذن اهلل طز وجؾ. وهذه ٓ تؽقن أبًدا.الصقرة الثاين
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: الشػاطة مـ غقر أن يرضك اهلل طز وجؾ طـ الشافع  الصقرة الثالثة

 والؿشػقع لف. وهذه ٓ تؽقن أبًدا.

ة. وهذه ٓ : شػاطة الؿعبقِديـ مـ دون اهلل لعّباهؿ يقم الؼقامالصقرة الرابعة

 تؽقن أبًدا.

َػاَطِة َاْلُؿْثَبَتِة[  ]الثَّالَِثُة: ِصَػُة َالشَّ

كلكف يؼقل: إّن مـ الشػاطة: شػاطة مثَبتة يقم الؼقامة، ٓ شؽ فقفا، هل مـ 

القؼقـ، واإليؿان هبا مـ اإليؿان بالققم أخر. فنّن اإليؿان بؿا جاء يف الؽتاب 

اإليؿان بالققم أخر. والشػاطة الؿثَبتة: هل والسـة مؿا يؼع يف الققم أخر مـ 

ؾ اهلل هبا لَؿـ يلذن لف مـ الشػعاء ويرضك طـف، لؿـ يرضك  الشػاطة التل يتػضَّ

 طـف مـ الؿشػقع لفؿ.

َػاَطِة َالُؽْبَرى، َوِهَل َاْلَؿَؼاُم َاْلَؿْحُؿقُد[ ابَِعُة: ِذْكُر َالشَّ  ]َالرَّ

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وهل الؿؼام ِذْكر الشػاطة الؽربى الخاصة بالـبل 

الؿحؿقد، وذكركا اّن الؿؼام الؿحؿقد فقف شػاطتقـ: الشػاطة العظؿك ٕهؾ 

الؿققػ، والشػاطة ٕهؾ اإليؿان لدخقل الجـة. ففاتان الشػاطتان هؿا الؿؼام 

 الؿحؿقد الذي أططقف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
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َػاَطِة، َبْؾ ]اْلَخامَِسُة: ِصَػُة َما َيْػَعُؾُف صؾك ا َٓ َيْبَدُأ بِالشَّ هلل طؾقف وسؾؿ وَأكَُّف 

 َيْسُجُد، َفنَِذا ُأِذَن َلُف َشَػَع[

والؿؼصقد أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مع أّن اهلل أططاه الشػاطة، وَأطؾؿف 

بذلؽ، وأطؾؿـا الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بذلؽ، وبقَّـ لـا كقػ تؽقن يقم 

يؿؾؽ هذه الشػاطة إٓ بعد أن يلذن اهلل طز وجؾ لف يقم  الؼقامة: مع ذلؽ ٓ

الؼقامة، ولذلؽ يليت الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فَقخّر ساجًدا، ويحؿد اهلل 

ارفع »بؿحامد طظقؿة، ويبؼك ساجًدا سجقًدا صقياًل: حتك يمذن لف، ويؼال لف: 

شػاطتقـ ، وقؾـا هذا يؼع يف «رأسؽ، وسؾ تعطك، وقؾ يسؿع لؽ، واشػع تشػع

مـ الشػاطات الخاصة بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: الؾتان هؿا: الؿؼام 

الؿحؿقد: الشػاطة العظؿك، والشػاطة لؾؿممـقـ يف دخقل الجـة. ويؼع أيًضا يف 

مقصـ ثالث مـ الشػاطات: وهق: شػاطة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٕققام مـ 

ذا مـ الشػاطة الؿشرتَكة التل لقست أمتف قد ُأدخؾقا الـار أن ُيخَرجقا مـفا، وه

 خاصة بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

ـْ َأْسَعُد َالـَّاِس بَِفا؟[ اِدَسُة: َم  ]َالسَّ

أسعد الـاس بشػاطة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ هؿ أهؾ التقحقد الذيـ 

قالقا ٓ إلف إٓ اهلل خالًصا ذلؽ مـ قؾقهبؿ، وٓبد أيًضا مـ ققلف: أشفد أن 

ا رسقل اهلل مع شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل، فشفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل مؼتضقة محؿدً 
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لشفادة أّن محؿًدا رسقل اهلل صؾك الف طؾقف وسؾؿ، فَؿـ أتك بالشفادتقـ خالًصا 

مـ قؾبف، ولؿ يلِت بؿا يـؼضفؿا، ومات طؾك التقحقد: ففق مستحؼ لشػاطة الـبل 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

ابَِعُة:  ـْ َأْشَرَك بَِاهللِ[]َالسَّ َٓ َتُؽقُن لَِؿ َفا   َأكَّ

هل ٓ تـال إٓ مـ مات مـ أمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ يشرك باهلل  

 شقًئا.

 ]َالثَّاِمـَُة: َبَقاُن َحِؼقَؼتَفا[

ا ٕحد: وإكؿا هل َمْحُض فضٍؾ مـ اهلل طز  ؾ مـ اهلل، لقست حؼًّ وأهنا تػضُّ

افع: فنّن الشافع ٓ يستحؼ الشػاطة إٓ بػضؾ اهلل وجؾ، َمْحُض فضٍؾ طؾك الش

سبحاكف وتعالك، مـ أجؾ أن ُيظِفر اهلل إكرامف، ولذلؽ أطظؿ َمـ يـال الشػاطة 

يقم الؼقامة: الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ولف شػاطات خاصة: ٕكف أكرم خؾؼ اهلل 

ؾ اهلل هبا طؾك الؿشػقع لف لقـػعف. ففل محض  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. ويتػضَّ

 فضؾ  ربـا سبحاكف و وتعالك.

  



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٙٓ9 
 

ُ  َقْولِ  تابع الدرس الثالث والعشرون: َبابُ   َمنْ  َتْهِدي ال إِنَّكَ : )َتَعالَى هللَاَّ

 اآلٌة﴾  أَْحَبْبتَ 

ـْ َأْحَبْبَت   أية[ ﴾]َباُب َقْقِل َاهللُ َتَعاَلك: )إِكََّؽ ٓ َتْفِدي َم

يؼرأه: ما طالقتف بؽتاب التقحقد؟ لؿاذا هذا الباب يتساءل الؿتسائؾ طـدما 

ذكره الشقخ يف كتاب التقحقد؟ ولؿاذا ذكره هـا يف باب الشػاطة؟ أو بعبارة 

 أخرى: ما طالقة هذه أية بالتقحقد؟

 والجقاب: أّن ذلؽ ٕربعة أوجف:

: أكف لّؿا َذَكَر الشقخ الشػاطة وبقَّـ أهنا ٓ تـػع الؿشركقـ: القجف إّول

الباب هبذا الباب: لَقدلَّ طؾك أّن آستغػار ٓ يؽقن لؾؿشركقـ، وٓ أطؼب ذلؽ 

 يـػع الؿشركقـ، وإكؿا يـػع الؿممـقـ. 

فقجف العالقة بقـ الشػاطة وهذا الباب: أكف تبّقـ لـا يف الباب السابؼ أّن 

الشػاطة ٓ تؽقن لؾؿشركقـ وٓ تـػع الؿشركقـ: وإكؿا تـػع الؿممـقـ، فلطؼب 

لباب هبذا الباب لقبقِّـ أّن آستغػار كذلؽ: ٓ يؽقن لؾؿشركقـ، الشقخ ذلؽ ا

 وٓ يـػع الؿشركقـ: وإكؿا يـػع الؿممـقـ.

: أكف لّؿا تبقَّـ لـا يف باب الشػاطة أكف ٓ يؿؾؽ أحٌد مفؿا طال القجف الثاين

شرفف أن ُيـِؼذ أحًدا مـ الـار إٓ بنذن اهلل سبحاكف وتعالك: َطَؼَد الشقخ هذا الباب 

–لقبّقـ لـا أكف أيًضا يف الدكقا ٓ يؿؾؽ أحٌد أن يـؼذ أحًدا مـ سبب دخقل الـار 

الل والؿعاصل بنذن اهلل سبحاكف وتعالك: فقتبّقـ لؾؿممـ إٓ  -وهق الشرك والضَّ
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أّن إمر كؾَّف هلل: فتـؼطع العالئؼ بؽؾ مخؾقق، ويعؾِّؼ الؿممـ قؾبف باهلل سبحاكف 

 وتعالك الذي لف إمر كؾُّف.

بقان أّن هداية التقفقؼ ٓ تؽقن إٓ مـ اهلل سبحاكف وتعالك،  القجف الثالث:

َراَط ﴿بحاكف وتعالك، فالتقحقد اطتؼاد ذلؽ وصؾبفا مـ اهلل س اْهِدَكا الصِّ

(. فَؿـ اطتؼد أّن أحًدا غقر اهلل يؿؾؽ هداية التقفقؼ فؼد 6)الػاتحة:  ﴾اْلُؿْسَتِؼقؿَ 

أشرك باهلل الشرك إكرب. وَمـ صؾب هداية التقفقؼ واإلذطان مـ غقر اهلل طز 

 وجؾ فؼد أشرك شرًكا أكرب.

بدون معبقداهتؿ وهل ٓ وقد أكؽر اهلل طز وجؾ طؾك الؿشركقـ أهنؿ يع

ـ َيْفِدي إَِلك اْلَحؼِّ ُقِؾ اهلُل ﴿هتدي إلك الحؼ: قال تعالك: ُقْؾ َهْؾ مِـ ُشَرَكآئُِؽؿ مَّ

َّٓ َأن ُيْفَدى َي إِ َّٓ َيِفدِّ ـ   ﴾َيْفِدي لِْؾَحؼِّ َأَفَؿـ َيْفِدي إَِلك اْلَحؼِّ َأَحؼُّ َأن ُيتََّبَع َأمَّ

وجؾ أّن الذي يفدي إلك الحؼ هداية التقفقؼ (، فبقَّـ اهلل طز 35)يقكس: 

واإلكعام إكؿا هق اهلل، وأّن الذي يستحؼ أن ُيعَبد هق الذي يفدي هداية التقفقؼ، 

وأّن كؾ مخؾقق ٓ يستطقع أن يفدي أحًدا إٓ أن ُيفدى فقفدي غقره هداية 

 البقان.

ـ أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾالقجف الرابع ؿ مع طؾقِّ : أّن هذا الباب تضؿَّ

مؽاكتف، ومع كقكف سقد ولد آدم، ومع كقكف سقد آكبقاء والؿرسؾقـ، ومع كقكف 

أفضؾ خؾؼ اهلل، ٓ يستحؼ أن ُيصَرف لف شلء مـ العبادة: ٕكف ٓ يؿؾؽ هداية 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٙٔٔ 
 

التقفقؼ لَؿـ أحبفؿ، ولق كاكقا مـ أقربائف. فالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ يؿؾؽ 

نذن اهلل، وإذا كان هذا يف حؼ الـبل صؾك اهلل طؾقف الـػع وٓ الضر ٕحد إٓ ب

وسؾؿ فِؿـ باب أولك يف حؼ َمـ كان دوكف مـ مخؾققات اهلل سبحاكف وتعالك. 

يستحؼ أن كدطقه مـ دون  -وٓ ُوِجد ولـ يقَجد -فال يقجد مخؾقق يف الدكقا 

م معـا،  اهلل، أو أن كـذر لف، أو أن كستعقذ بف، أو كستغقث بف استغاثة العبادة كؿا تؼدَّ

 أو كصرف لف شقًئا مـ أكقاع العبادة مفؿا كان صغقًرا.

ففذه إوجف إربعة لؿـاسبة هذا الباب لؽتاب التقحقد، ولؿـاسبة أن 

 يؽقن بعد باب الشػاطة.

كقػ أهنؿ -طز وجؾرحؿفؿ اهلل –وهبذا يا إخقة تعرفقن فؼف طؾؿائـا 

لق قرأ هذه أية ابتداء قد  -مـ أمثالـا-يػفؿقن التقحقد ففًؿا دققًؼا، فنّن الـاضر 

ٓ يظفر لف هذه الؿـاسبات العظقؿة لؾتقحقد. وهذا يدلؽ يا صالب العؾؿ أكؽ 

بحاجة إلك العؾؿاء، ٓ يقجد صالب طؾؿ يستغـل طـ العؾؿاء، فقؼقل: أكا الحؿد 

رة، أن آخذ مـ الَؿعقـ: مـ الؽتاب والسـة! أكت بحاجة اهلل تجاوزت الؼـط

 ٕهؾ العؾؿ لتػفؿ ما يف الؽتاب والسـة.

والؿعؾقم أيفا اإلخقة: أكف ٓ يلخذ مـ الؽتاب والسـة إٓ الؿجتفد فقؿا لؿ 

َيؿِض الؼقل فقف مـ إحؽام. ٓ يستـبط مـ الؽتاب والسـة إحؽاَم إٓ 

فقف مـ إحؽام، أّما ما ُبِحث فقف واكتفك وفرغ مـف الؿجتفد فقؿا لؿ يؿض الؼقل 

 كتاب التوحٌد
شرح األستاذ الدكتور 

 الشٌخ
 رحٌلًسلٌمان ال
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العؾؿاء فال يجقز إحداُث ققٍل جديد فقف، لؽـ الـازلة الجدية إكؿا يستـبطفا 

 الؿجتفدون. 

ولذلؽ: مـ خطل بعض صالب العؾؿ الذيـ لؿ يصؾقا إلك مرتبة آجتفاد 

 ولق الجزئل: ّٕن آجتفاد كقطان:

 ريعة كؾفا.الـقع إّول: مطؾؼ: يف الش

 الـقع الثاين: جزئل: ولق يف مسللة.

ومع ذلؽ  -ولق الجزئل-بعض صالب العؾؿ لؿ يصؾ إلك درجة آجتفاد 

 -لق وقعْت يف زمـ الصحابة ٓجتؿع لفا كبار الصحابة-إذا كزلت كازلة يف بؾده 

 يبادر بالػتقى فقفا!

ا أين أجد بعض صالب العؾؿ الذيـ ل ؿ يصؾقا ولذلؽ: مؿا يحزن قؾبل جدًّ

إلك درجة آجتفاد يؼقـًا يػتقن الؿسؾؿقـ يف بؾداهنؿ يف الدماء ويف أمقر طظقؿة 

يـبغل أن يجتؿع لفا الؿجتفدون! وهذا ٓ يجقز، مفؿا تؽالب الـاس طؾقؽ، 

ومفؿا أصبح الـاس يتصؾقن بؽ ويسللقكؽ لؿا طـدك مـ العؾؿ: ٓ يجقز لؽ 

 قدرك. أن َتعؾَق قدرك، ٓ يجقز لؽ أن ترتػع فقق

الؿسائؾ الؽبقرة العظقؿة التل تمثر يف إمة تلثقًرا طظقًؿا إكؿا ُيرَجع فقفا إلك 

العؾؿاء الؽبار، والقاجب أن ُيرِجع صالب العؾؿ فقفا الـاَس إلك العؾؿاء الؽبار، 

ّٓ يتؽبَّر ويؼقل: لؿاذا ٓ أشارك أكا؟ أكا أففؿ، أكا طرف، أكا أدلل بدلقي! ٓ يا  وأ
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ذا ديـ اهلل، هذا مبـل طؾك الفدى وطؾك ما دل طؾقف الؽتاب والسـة، طبد اهلل! ه

والؿرِجع يف بقان هذه الـقازل إلك العؾؿاء الؽبار، إلك أهؾ آجتفاد الذيـ تلهؾقا 

 يف هذه الؿسائؾ.

وأكا أحِسب أّن كثقًرا مـ الشر العام الذي يؼع بقـ الؿسؾؿقـ الققم سببف 

م الصغار طؾك الؽبار. ولذ لؽ كجد شباًبا صغاًرا يف سـفؿ، صغاًرا يف تؼدُّ

رون يف الشمون العامة لألّمة، ويؽتبقن التغريدات،  مقن ويمخِّ طؼقلفؿ: يؼدِّ

ؿقن فقفا: وهؿ ٓ  دون صحػ الػقس بقك وغقرها ببقاكات يتزطَّ والبقـات، يسقِّ

زالقا صغاًرا يف سـفؿ، صغاًرا يف طؼقلفؿ، صغاًرا يف طؾؿفؿ، هذا سبب الشر 

الداء وسبب البالء، إذا لؿ كربِّ صالبـا، إذا لؿ كربِّ أكػسـا قبؾ صالبـا  وسبب

طؾك الرجقع إلك العؾؿاء الؽبار، وأن كعرف قدركا، وأن يعرف كؾ واحد قدره 

ومؼامف الذي يتؽؾؿ فقف، وأن كعرف لَؿـ سبؼـا فضؾف وجفاده وقدره وطؾؿف، 

ـ إٓ قبؾ سـتقـ أو ثالث يليت الققم شاب ما تجاوز الثالثقـ وما طرف التديُّ 

سـقـ، ثؿ يتؽؾؿ طـ شقخ ربؿا كان يدطق إلك التقحقد والسـة ومـفج السؾػ 

قبؾ أن يقَلد هذا الشاب ويؼقل: كؼقل لزمقؾـا  -رضقان اهلل طؾقفؿ–الصالح 

وأخقـا، وكـصح أخاكا، ويـبغل طؾك أخقـا، وكحق ذلؽ! ما َتعَؾؿقا إدب، ما 

 ُطؾِّؿقا آدب.
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أيفا إخقة أن كعؾِّؿ أكػسـا قبؾ غقركا إدب الشرطل، وإدب مع يـبغل 

 العؾؿاء الؽبار، وأن كعؾِّؿ صالبـا هذا إمر.

يا أخل! أكت بحاجة إلك العؾؿاء، ولق ُأططقَت كرسًقا يف الؿسجد الـبقيِّ 

س فقف، أكت بحاجة إلك العؾؿاء، ولق أصبحَت أستاًذا يف الجامعة أكَت  ُتدرِّ

ك العؾؿاء، ٓ يزال القاحد مـّا بحاجة إلك طؾؿاء الحؼ، إلك العؾؿاء بحاجة إل

الرباكقِّقـ، إلك طؾؿاء السـة، ما دام حقًّا، كسلل اهلل أن يؽرمـا وإياكؿ بإدب 

 والعؾؿ.

ره العؾؿاء–هداية اهلل لخؾؼف  ما أكقاع الفداية؟  ثالثة أقسام:-كؿا قرَّ

إلك ما يـػعفا يف معايشفا. فاهلل طز هداية الؿخؾققات العامة  الؼسؿ إّول:

وجؾ خؾؼ الخؾؼ، وهدى كؾَّ مخؾقق إلك ما ُيصؾحف يف معقشتف مؿا يلكؾ 

َقاَل َربُّـَا ﴿وَيرتك، كقػقَّة إكؾ، كقػقَّة التـاسؾ، وغقر ذلؽ: قال اهلل طز وجؾ: 

ٍء َخْؾَؼُف ُثؿَّ َهَدى(، 
ْ

ِذي َأْطَطك ُكؾَّ َشل ربـا سبحاكف  : أنّ قال بعض أهؾ العؾؿالَّ

ى َخْؾؼ مخؾققاتف، فَخَؾَؼ مـ الؿخؾققات َمـ يؿشل طؾك  وتعالك هق الذي سقَّ

رجؾقـ، ومـفا َمـ يؿشل طؾك أربع، ومـفا َمـ يطقر، ومـفا َمـ يزحػ، واهلل طز 

وجؾ يخؾؼ ما يشاء ويختار سبحاكف وتعالك. فلططك كؾ شلء خؾؼف، ثؿ هداه لَِؿا 

سان إلك ما يؾقؼ بف يف الؿعقشة، وهدى الـحؾ إلك ُيصؾحف يف معقشتف، ففدى اإلك
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ما يؾقؼ هبا يف الؿعقشة، وهدى الدواب كؾفا إلك ما يصؾحفا يف الؿعقشة، ففذه 

 هداية طامة لؾؿخؾققات يف الدكقا.

يف معـك هذه أية: أّن اهلل طز وجؾ أططك كؾَّ َذَكٍر  وقال بعض أهؾ العؾؿ

 ثؿ هداهؿا إلك صريؼ التـاسؾ: لقبؼك الـقع. مـ الخؾؼ كظقره يف الِخْؾَؼِة أكثك، 

كؿا يؼقل -وهذا الؿعـك ٓ يـايف آّول: بؾ هذا خاص، وآّول طام، وهذا 

ع، ولقس اختالف تضاد، فالثاين كرجعف إلك إّول ّٕن  -العؾؿاء اختالف تـقُّ

 إّول طام.

يـ يف الدكقا. وهل طؾك كقطقـ:الؼسؿ الثاين  : الفداية إلك الدِّ

: هداية التقفقؼ واإلذطان. أن يفدي اهلل قؾب الرجؾ أو إكثك الـقع إّول

لؾحؼ، وأن ُيذِطـ لف، هذه الفداية ٓ يؿؾؽفا أحٌد مـ الؿخؾققات مفؿا كان 

 شريػ الؿؼام.

طؾقف السالم ابـف،  ولذا: لؿ يفِد إبراهقؿ طؾقف السالم أباه آزر، ولؿ يفِد كقح

ف أبا لفب. ففذه  ولؿ يفِد محؿد صؾك اهلل طؾقف ف أبا صالب، وٓ طؿَّ وسؾؿ طؿَّ

 الفداية ٓ يؿؾؽفا إٓ اهلل سبحاكف وتعالك.

ولذا: ٓ تعجب مـ أن تجد رجاًل يعقش يف بؾد التقحقد، يسؿع أدلة 

التقحقد لقاًل وهناًرا: ويبؼك طؾك شركف، والعقاذ باهلل. بؾ قد يجؾس يف الحؾؼة يف 

، ويسؿع أدلة التقحقد الدامغة: ويبؼك قؾُبف مسجد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
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ًؼا بغقر اهلل: يدطق غقر اهلل، ويـذر لغقر اهلل، ويستحؼر التقحقد وأهؾف. بقـؿا قد  معؾَّ

تجد رجاًل يف أمريؽا أو يف أوربا ُيسؾِؿ وٓ يبؼك أياًما حتك يفتدي لؾتقحقد 

مـ اهلل طز وجؾ، الخالص، ويؽره الشرك. ّٕن هداية التقفقؼ واإلذطان إكؿا هل 

 فاهلل يفدي مـ يشاء كؿا سقلتقـا يف تػسقر أية.

هداية البقان. وهذه تؽقن مـ الؿخؾقققـ بنذن اهلل طز وجؾ.  الـقع الثاين:

فاهلل هق الذي يفدي يف الحؼقؼة، ويلذن لؿـ يشاء بلن يفدي هداية البقان. وهذه 

دطا  إلك الفداية. ففذه الفداية الفداية فضؾ مـ اهلل أيًضا، لقٓ اهلل ما اهتدى َمـ 

بنذن اهلل طز وجؾ. وهل تؼع مـ إكبقاء، وتؼع مـ العؾؿاء، فنهنؿ َيفدون هداية 

ْسَتِؼقؿٍ ﴿البقان، ولفذا قال اهلل طز وجؾ:  )الشقرى:  ﴾َوإِكََّؽ َلَتْفِدي إَِلك ِصَراٍط مُّ

 قان واإلرشاد.(، وهذه غقر الفداية الؿـػقة، هذه الفداية الؿثبتة: هداية الب51

: هداية الذيـ آمـقا إلك الجـة وإلك الؼسؿ الثالث مـ هداية اهلل لَخْؾؼف

مـازلفؿ فقفا. أسلل اهلل طز وجؾ أن يجعؾـل وإياكؿ مـفا. اهلل طز وجؾ يقم 

الؼقامة يفدي الؿممـقـ إلك الجـة، وإذا دخؾقا الجـة كؾٌّ ُيفدى إلك مـزلف: كلكف 

الدكقا: يذهب إلقف وٓ ُيخطئف. اهلل طز وجؾ هق  مـزلف الذي كان يعقش فقف يف

الَِحاِت َيْفِديِفْؿ َربُُّفْؿ ﴿الذي يفدي الؿممـقـ،  ـَ آَمـُقْا َوَطِؿُؾقْا الصَّ ِذي إِنَّ الَّ

(، فاهلل طز وجؾ 9)يقكس:  ﴾بِنِيَؿاكِِفْؿ َتْجِري مِـ َتْحتِِفُؿ إَْكَفاُر فِل َجـَّاِت الـَِّعقؿِ 
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ك الجـة، ويفديفؿ إلك مـازلفؿ. أسلل اهلل أن يجعؾـل وإياكؿ هق الذي يفديفؿ إل

 ووالديـا وأهؾـا ومـ كحب مؿـ يفديفؿ اهلل طز وجؾ إلك الجـة.

َـّ اهلَل َيْفِدي َمـ ﴿ققلف: )َباُب َقْقِل َاهلُل َتَعاَلك: 
ـْ َأْحَبْبَت َوَلؽِ إِكََّؽ ٓ َتْفِدي َم

( يف هذه أية العظقؿة يؼقل اهلل طز وجؾ لخقر خؾؼف ﴾َيَشاُء َوُهَق َأْطَؾُؿ بِاْلُؿْفَتد

محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: إكؽ يا محؿد ٓ هتدي مـ أحببَت هداية التقفقؼ 

 واإلذطان. 

 :﴾: لؾعؾؿاء ققٓن فقفاَمـ أحببَت ﴿

 : َمـ أحببَت هدايَتف.الؼقل إّول

الؿؼصقد: َمـ : َمـ أحببَتف. ولؽـ كقػ يحبُّف وهق كافر؟! الؼقل الثاين

أحببتف حبًّا صبعقًّا: ٓ شرطقًّا، أي: الحب الػطري الؿقجقد يف صبقعة اإلكسان. 

ف.  فاإلكسان بطبقعتف يحب ابـف، ولق أذاه، ولق طؼَّ

: أّن اإلكسان ٓ يؽتسبف، وٓ يطؾبف، وٓ يػعؾ وضابط الحب الَطبعل

سان. لق أحب مؼدماتف، لؽـ يقَجد يف الؼؾب، وهذا ٓ يماَخذ طؾقف بف اإلك

اإلكسان والده الؿشرك حب آبـ ٕبقف مع بغضف لف مـ أجؾ شركف: ٓ يماخذ 

 بف.
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ـْ َأْحَبْبَت ﴿ققلف:  أي: أحببَتف حبًّا صبعقًّا ٓ شرطقًّا.  ﴾إِكََّؽ ٓ َتْفِدي َم

والؿؼصقد هـا هق: أبا صالب، كؿا سقلتقـا إن شاء اهلل: فنن الـبل صؾك اهلل طؾقف 

 ا طؾك هدايتف.وسؾؿ كان حريًص 

فبقَّـ اهلل طز وجؾ أّن الفداية لف سبحاكف  ﴾ولؽـ اهلل يفدي مـ يشاء﴿ 

ؾ مـ اهلل،  وتعالك، الفداية مـ اهلل، وهق يفدي مـ يشاء. ففداية التقفقؼ تػضُّ

هداك اهلل إلك اإلسالم: ٓ تغرت بـػسؽ، هذا فضٌؾ مـ اهلل وكعؿة. هداك اهلل إلك 

ذا فضٌؾ مـ اهلل وكعؿة. هداك اهلل إلك حب السؾػ التقحقد: ٓ تغرت بـػسؽ، ه

الحب الصادق وإلك لزوم مـفج السؾػ وصريؼ السؾػ: ٓ تغرت بـػسؽ، هذا 

فضؾ مـ اهلل وكعؿة، ما كؾتف لشرفؽ، وما كؾتف ٓجتفادك، وإكؿا هق فضؾ اهلل 

 سبحاكف وتعالك. 

 مـ اهلل: فنهنا تؽقن فؿع كقن الفداية فضاًل  ﴾َوُهَق َأْطَؾُؿ بِاْلُؿْفَتديـ﴿ققلف: 

بعؾؿ اهلل وحؽؿتف، فاهلل يفدي َمـ َطؾَِؿ أكف مستحؼ لؾفداية وأهٌؾ لؾفداية. ويفدي 

َمـ شاء بحؽؿة: فَؿـ اهتدى فبػضؾ اهلل اهتدى، وهداه اهلل بعؾؿف وحؽؿتف. وَمـ 

: فنكؿا َيضؾُّ طؾك كػسف، وأضؾَّف اهلل بعدلف وطؾؿف وحؽؿتف. فالشر لقس إلك  ضؾَّ

 سبحاكف وتعالك. اهلل

وهذا وقع لؾؿممـقـ، فاهلل طز وجؾ هق الذي حبَّب اإليؿان إلك الؿممـقـ،  

وزيـف يف قؾقهبؿ، ولذلؽ َخْؾٌؼ كثقر سؿعقا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يدطق إلك 
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اهلل: آمـ بعضفؿ، وكػر بعضفؿ، وهؿ طرب يػفؿقن كالم الـبل صؾك اهلل طؾقف 

ب، وأبل لفب، وآمـ َمـ شاء اهلل أن يممـ: ّٕن اهلل وسؾؿ ففًؿا دققًؼا: كلبل صال

ـَُف فِل ﴿حبَّب إلقفؿ اإليؿان وزيـف يف قؾقهبؿ،  َـّ اهلَل َحبََّب إَِلْقُؽُؿ اإِليَؿاَن َوَزيَّ
َوَلؽِ

اِشُدوَن ) َه إَِلْقُؽُؿ اْلُؽْػَر َواْلُػُسقَق َواْلِعْصَقاَن ُأْوَلئَِؽ ُهُؿ الرَّ َفْضالً  (7ُقُؾقبُِؽْؿ َوَكرَّ

 َوكِْعَؿًة َواهلُل َطؾِقٌؿ َحؽِقؿٌ 
ِ
ـَ اهلل  (.8 -7)الحجرات:  ﴾مِّ

ففذه الفداية: حبؽؿ لإليؿان، حبؽؿ لؾتقحقد، حبؽؿ لؾسـة، حبؽؿ لؿـفج 

 السؾػ الصالح رضقان اهلل طؾقفؿ: إكؿا هق فضؾ مـ اهلل وكعؿة طؾقؽؿ.

ا ٓ يغرت بـػس ف، وٓ يتؽبَّر طؾك خؾؼ ولفذا يا إخقة! الذي ُيفدى لفذا حؼًّ

اهلل، بؾ تجده دائًؿا خائًػا َوِجاًل: ٕكف يعؾؿ أّن الؼؾقب بقـ أصبعقـ مـ أصابع 

الرحؿـ يؼّؾبفا كقػ يشاء، كقػ ٓ يخاف وهق يرى الـاس يتخبطقن؟! كؿ مـ 

شخص كان معـا، كؿ مـ شخص كان داطقة مشفقر لؾتقحقد، أصبح مـ غالة 

لغالل! ولق شئُت أن أذكر اسؿف لذكرُتف. فاإلكسان الصقفقة، ومـ دطاة التصقف ا

يخاف ويسلل اهلل الثبات، وٓ يتؽرب طؾك خؾؼ اهلل أبًدا، وٓ َيَتَللَّك طؾك اهلل ويرفع 

هذا ويخػض هذا، ولؽـ يذكر الظاهر غقر َمَتَللٍّ طؾك اهلل طز وجؾ، واهلل طؾقؿ 

 حؽقؿ.
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إذن: الذي وقع لؾؿممـقـ: أّن اهلل حبب اإليؿان إلقفؿ، وزيـة يف قؾقهبؿ، 

وكره إلقفؿ الؽػر والػسقق والعصقان، وهذا فضٌؾ مـف وكعؿة ورحؿة، وهذا 

 بعؾؿف وحؽؿتف. 

اففؿقا هذا أيفا اإلخقة، هذه أصقل الفداية طـد أهؾ السـة والجؿاطة: 

 ُجِؿَعت يف هذه أية.

وهذا أية كـز يف التقحقد: ّٕن اهلل طز وجؾ يؼقل لـبقف صؾك اهلل طؾقف 

ـْ َأْحَبْبَت ﴿وسؾؿ:  إذن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ يؿؾؽ  ﴾إِكََّؽ ٓ َتْفِدي َم

ا وٓ كػًعا إٓ بنذن اهلل: ّٕن أطظؿ كػع يف الدكقا مـ مخؾقق لؿخؾقق  ٕحد ضرًّ

وإكؿا الفداية مـ اهلل طز وجؾ، إذن الـبل صؾك هق الفداية، وٓ يؿؾؽف الؿخؾقق، 

اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ يؿؾؽ أطظؿ كػع وهق هداية التقفقؼ، فؿـ باب أولك ٓ يؿؾؽ 

ما دون ذلؽ. وإذا كان هذا لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ سقد ولد آدم أجؿعقـ، 

ظؿ مـ أفضؾ خؾؼ اهلل، قرة طققن الؿممـقـ، ٓ يعتؼد مممـ أّن هـاك طابًدا هلل أط

رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، إذا كان هذا لف فؿا بالؽ بغقره مـ الـاس؟! ٓ 

ا إٓ بنذن اهلل، ولذلؽ ٓ ُيطؾب الـػع إٓ مـ اهلل، وٓ ُيطؾب  يؿؾؽقن كػًعا وٓ ضرًّ

 دفع الضر إٓ مـ اهلل سبحاكف وتعالك.

اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ يعؾؿ  : إذن الـبل صؾك﴾َوُهَق َأْطَؾُؿ بِاْلُؿْفَتد﴿ثؿ قال اهلل: 

بالؿفتديـ، إذن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ يعؾؿ الغقب: ٕكف ٓ يعؾؿ 
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بالؿفتديـ: ٓ يعؾؿ َمـ الذي سقفتدي ومـ الذي لـ يفتدي. ولذلؽ إلك أن 

ف أبق صالب هق يدطقه، ما يعؾؿ أكف سقؿقت طؾك الشرك، ثؿ قال لف:  مات طؿُّ

َْسَتْغِػَرنَّ َلَؽ َما » : يعـل حتك إمقر الشرطقة ما يعؾؿفا الـبل «َلْؿ ُأْكَف َطـَْؽ َٕ

َْسَتْغِػَرنَّ َلَؽ َما َلْؿ ُأْكَف »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حتك ُيعؾِؿف اهلل: ولذلؽ قال:  َٕ

، ما ُكِفل طـ آستغػار لؾؿشركقـ إذ ذاك، وما درى أكف سُقـفك، لؽـ قال: «َطـَْؽ 

َْسَتْغِػَرنَّ َلَؽ َما لَ » ، حتك ُكفل طـ ذلؽ. إذن الـبل صؾك اهلل طؾقف «ْؿ ُأْكَف َطـَْؽ َٕ

وسؾؿ وهق شريػ الؿؼام ما كان يعؾؿ شقًئا مـ الغقب إٓ أن يطؾعف اهلل سبحاكف 

ـا ذلؽ دٓلة بقِّـة طؾك أكف ٓ يقجد مخؾقق  َمـ  -ولـ يقجد-وتعالك، فَقدلُّ

فا صغقرها وكبقرها لربـا يستحؼ أن ُيصَرف لف شلء مـ العبادة، وإكؿا العبادة كؾ

 سبحاكف وتعالك.

ا َحَضَرْت َأَبا َصالٍِب َاْلَقَفاُة،  ـْ َأبِقِف، َقاَل: )َلؿَّ ـِ َاْلُؿَسقَِّب، َط ـْ اِْب ِحقِح: َط ]َوفِل َالصَّ

قََّة َوَأُبق َجفْ  ـُ َأبِل ُأمِّ  ْب
 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، َوِطـَْدُه َطْبُد َاهللِ

ٍؾ، َجاَءُه َرُسقُل َاهللِ

َٓ َلُف: َأَتْرغَ  َّٓ َاهللُ َكِؾَؿًة ُأَحاجُّ َلَؽ بَِفا ِطـَْد َاهللِ، َفَؼا َٓ إَِلَف إِ ـْ َفَؼاَل َلُف: َيا َطؿِّ ُقْؾ:  ُب َط

ِة َطْبِد َاْلُؿطَِّؾِب؟ فلطادا، َفَلَطاَد َطَؾْقِف َالـَّبِلُّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َفَلَطاَدا، َفَؽاَن  ِمؾَّ

َّٓ َاهللُ. َفَؼاَل َالـَّبِلُّ  آَخَر َما
َٓ إَِلَف إِ ِة َطْبِد َاْلُؿطَِّؾِب، َوَأَبك َأْن َيُؼقَل  َقاَل: ُهَق َطَؾك ِمؾَّ

َْسَتْغِػَرنَّ َلَؽ َما َلْؿ ُأْكَف َطـَْؽ »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  َما ﴿، َفَلْكَزَل َاهللُ طز وجؾ: «َٕ
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ـَ آَمـُق ـَ َكاَن لِؾـَّبِلِّ َوالَِّذي َوَأْكَزَل َاهللُ فِل َأبِل َصالٍِب:  ﴾ْا َأن َيْسَتْغِػُروْا لِْؾُؿْشرِكِق

َـّ اهللَ َيْفِدي َمـ َيَشاءُ ﴿
ـْ َأْحَبْبَت َوَلؽِ  [﴾إِكََّؽ ٓ َتْفِدي َم

ِحقِح( أي: طـد البخار ي ومسؾؿ، ففذا الحديث يف الصحقحقـ.  )فِل َالصَّ

ـِ َاْلُؿَسقَِّب( أو الؿ ـْ اِْب سقِّب: بالػتح والؽسر، والػتح أشفر طـد الؿحدثقـ، )َط

، أي "سقَّبف اهلل "أي قال: الؿسقَّب  "َمـ سقَّبـل"وُيذَكر طـ ابـ الؿسقَّب أكف قال: 

ـّ الؿشفقر طـد  أكف كان يؽره هذا، وإكؿا يؼال: الؿسقِّب: أي أكف هق الػاطؾ، لؽ

 الؿحدثقـ أهنا تضَبط بالػتح: الؿسقَّب.

ـْ  ا َحَضَرْت َأَبا َصالٍِب القفاة( أبق صالب )َط َأبِقِف( وقد كان صحابًقا )َقاَل: َلؿَّ

هق الذي ربك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بعد جده، واطتـك بف، وكان يحبف أكثر 

مـ ولده. فؾّؿا ُبِعَث الـبل صؾك الف طؾقف وسؾؿ وكّذبف ققمف، كاصره أبق صالب 

ف، و  قال:مـاصرة شديدة، ووقػ يف صػِّ

د يف الرتاِب قتقاًل   واهلل لـ َيِصؾقا إلقَؽ بجْؿِعِفؿ        حتك ُأَوسَّ

يعـل قال: واهلل لق اجتؿعقا طؾك أن يؼاتؾقك لـ يصؾقا إلقؽ بجؿع بؾ 

سلقاتؾ دوكؽ ما دمُت حقًّا، وُأذي بسبب كصرتف لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، 

عب معف لّؿا قاصعتف قريش، أبق صالب لف أياٍد بقضاء طؾك رسقل اهلل  ودخؾ الشِّ

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ولذا كان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حريًصا طؾك أن 

 يدطَقه إلك التقحقد. 
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ا َحَضَرْت َأَبا َصالٍِب َاْلَقَفاُة( أي: ضفرت طالمتفا: مـ ضعػف، وكحق  )َلؿَّ

فرطقن لّؿا  ذلؽ، ٓ أكف قد طايـ وغرغر: ّٕن َمـ طايـ وغرغر ٓ يـػعف إيؿاكف. 

ِذي آَمـَْت بِِف َبـُق إِْسَرائِقَؾ ﴿رأى الغرق وكاد أن يغرق قال:  َّٓ الَّ  ﴾آَمـُت َأكَُّف ٓ إِلَِف إِ

أي: إذا حصؾت الغرغرة والؿعايـة اكؼطع التؽؾقػ: فال تقبة إذ  ﴾آٔنَ ﴿ققؾ لف: 

 ذاك. ولذلؽ: قال العؾؿاء: معـك )لّؿا حضرِت أبل صالب القفاة( يعـل ضفرت

 العالمات، وكان مريًضا.

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( أخذ العؾؿاء مـ هذا: أكف يجقز 
ِ
)َجاَءُه َرُسقُل َاهلل

لؾؿسؾؿ أن يعقد الؽافر غقر الحربل: وٓسقؿا إذا رجا أن يسؾؿ، أو أن يدطقه إلك 

اإلسالم، أو أن يرى أخالق الؿسؾؿقـ فُقسؾؿ. لق أّن لؽ جاًرا كصراكقًّا أو يفقديًّا، 

، ما يؼاتؾ الؿسؾؿقـ، مـ الؿعاهديـ، أو كـَت طـده يف بالدهؿ، غ
ّ

قر حربل

وَمِرَض، يجقز أن تزوره: بـقَّة أن ُتظفر لف أخالق اإلسالم، بـقَّة أن تدطقه إلك 

 اإلسالم، لعؾف أن ُيسؾؿ، ٓ سقؿا واإلكسان طـد الؿرض َيضعػ وَيؾقـ.

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، 
ِ
قَّة( وقد )َجاَءُه َرُسقُل َاهلل ـُ َأبِل ُأمِّ  ْب

ِ
َوِطـَْدُه َطْبُد َاهلل

كان إذ ذاك كافًرا، وهذا يف السـة الثامـة تؼريًبا مـ البعثة، وأسؾؿ يف طام الػتح. 

)َوَأُبق َجْفٍؾ( وقد مات مشرًكا. ولذلؽ قال العؾؿاء: َشِفَد هذه الؼصة ثالثة: اثـان 

الشرك هق أبق جفؾ، وأّن أحد أسؾؿا، وواحد مات. طرفـا أّن الذي مات طؾك 
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الؿسؾَؿقـ هق: طبد اهلل ابـ أمقة، فؿـ الثالث؟ قالقا:  ابـ الؿسقب: ّٕن الظاهر 

 مـ حؽايتف لؾؼصة أكف حضر الؼصة.

ف،  ! »)َفَؼاَل َلُف( أي الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لعؿِّ ويصح أن  «َيا َطؿِّ

َّٓ َاهللُ »يؼقل: يا طؿاه. َٓ إَِلَف إِ قؾ:  »، هـا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال لف: «ُقْؾ: 

ّٓ تؼقل  «ٓ إلف إٓ اهلل بقـؿا كجد فؼفاءكا وطؾؿاءكا يؼقلقن: مـ أدب التؾؼقـ أ

لؾؿقت طـد آحتضار:  قؾ: ٕكف شديد التضجر فؼد يؼقل لؽ: اسؽت لـ أققل! 

ره ٓ إلف إٓ اهلل بؾِ  قـ مـ غقر أن فقؼال: مـ أدب التؾؼقـ طـد آحتضار أن تذكِّ

ُتْضِجَره: ومـ ذلؽ أٓ تؼقل لف: قؾ، فتؼقل: ٓ إلف إٓ اهلل أكَت بـػِسؽ أو كحق 

ذلؽ، صقِّب هـا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال لف قؾ: ٓ إلف إٓ اهلل! قالقا: ٕكف 

د أصاًل، ففذا خطاب  كان مشرًكا، والتؾؼقـ الؿؼصقد مـف تؾؼقـ الؿقحِّ

 إلك التقحقد هـا، ولقست تؾؼقـًا.لؾؿشركقـ، هذه دطقة 

َّٓ َاهلُل َكؾَِؿةً » َٓ إَِلَف إِ طؾك أهنا بدل مـ ٓ إلف إٓ اهلل،  "كؾؿةً "أو كؾؿٌة.  «ُقْؾ: 

طؾك أهنا مبتدأ: قؾ: ٓ إلف إٓ اهلل، كؾؿٌة أحاجُّ لؽ هبا  "كؾؿةٌ "ففل مـصقبة. و

َٓ َلُف َأَتْرَغُب ُأَحاجُّ لَ »طـد اهلل، فؽؾؿٌة: مبتدأ، وما بعدها خرب.  . َفَؼا
ِ
َؽ بَِفا ِطـَْد َاهلل

ِة َطْبِد َاْلُؿطَّؾِِب؟ ـْ مِؾَّ راه بلمٍر: أٓ  «َط لّؿا خافا أن ُيسؾِؿ ويمثِّر هذا يف الـاس: ذكَّ

ِة َطْبِد َاْلُؿطَّؾِِب؟(،  ـْ مِؾَّ وهق: آطتزاز بؿا كان طؾقف إسالف: قآ: )َأَتْرَغُب َط

الل دائًؿا لؾقققف يف وجف الحؼ، إذا جاء وهذ ا يا إخقة حج ة طـد أهؾ الضَّ
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داطقة تقحقد إلك البؾد وقال لؾـاس التقحقد بالؽتاب والسـة والربهان: قام دطاة 

الباصؾ وقالقا: أترغبقن طؿا كان طؾقف أباءكؿ وأجدادكؿ؟ يعـل آباؤكؿ  

يعـل أكؽؿ وأجدادكؿ يف الـار؟! أكتؿ إذا قؾتؿ أّن هذا تقحقد وذلؽ شرك ذلؽ 

تؼقلقن: إّن أباءكؿ وأجدادكؿ يؽقكقن يف الـار، كقػ هذا؟! أترغبقن طؿا كان 

طؾقف أباء؟! هذا الـذر لؾؼبقر طادة سـقية ورثـاها طـ آبائـا وأجدادكا. هل 

 الحجة هل الحجة!!

ِة َطْبِد َاْلُؿطَّؾِِب( وهذا دلقؾ طؾك أّن طبد الؿطؾب كان طؾك  ـْ مِؾَّ )َأَتْرَغُب َط

لشرك ومات طؾك الشرك، خالًفا لؿا يزطؿف بعضفؿ مـ أكف أسؾؿ، ويزطؿقن ا

يؼقلقن: ما مـ أحد مـ كسب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إٓ وقد أسؾؿ! وهذا 

باصؾ، ولفذا قآ لف: )أترغب طـ مؾة طبد الؿطؾب؟!( ولق كان طبد الؿطؾب قد 

ات طؾك اإلسالم فؽـ أسؾؿ لؼال لف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: طبد الؿطؾب م

 مثؾف. فدل ذلؽ طؾك أّن طبد الؿطؾب كان طؾك الشرك ومات طؾك الشرك.

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( أي اطاد طؾقف: 
ُّ

قؾ: ٓ إلف إٓ اهلل، »)َفَلَطاَد َطَؾْقِف َالـَّبِل

، )َفَلَطاَدا( أي: قآ لف: أترغب طـ مؾة طبد «كؾؿة أحاج لؽ هبا طـد اهلل

َٓ إَِلَف الؿطؾب؟! )َفَؽا ِة َطْبِد َاْلُؿطَّؾِِب، َوَأَبك َأْن َيُؼقَل  َن آَخَر َما َقاَل: ُهَق َطَؾك مِؾَّ

َّٓ َاهلُل( غقَّر الراوي كؾؿة )أكا( بضؿقر الغائب: ّٕن أبا صالب لؿ يؼؾ: هق طؾك  إِ

: أكا طؾك مؾة طبد الؿطؾب، فالراوي غقَّر -طقاًذا باهلل–مؾة طبد الؿطؾب، بؾ قال 
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يف هذه الؿؼقلة  "أكا": استؼباًحا ْٕن يؼقل "فؽان آخر ما قال: هق"ال: فؼ

 الؼبقحة، ولق كان ذلؽ طؾك سبقؾ الـؼؾ طـ غقره.

ولذلؽ: يذكر الػؼفاء أّن مـ أدب العؾؿ: أكؽ إذا كؼؾَت مؼقلة قبقحة أو 

ّٓ تـسبفا لـػسؽ: ولق كـت حاكًقا طـ غقرك، فتؼقل: قال هق.  مؼقلة مؽروهة أ

إذا كـَت تشرح يف الطالق والؿثال يؼتضل أن تؼقل: قال:  -مثاًل – ولذلؽ

: كذا(، أو تؼقل: -وبئس ما قال-زوجتل صالؼ. قالقا: إما أن تؼقل: )قال هق 

)قال هق: زوجتف صالؼ(، وٓ تليت بضؿقر الؿتؽؾؿ. هذا لقس واجًبا، لؽـ يؼقلقن 

ك طؾك لسان العالؿ أكف مـ أدب العؾؿ. ومؿا سؿعُتف مـ بعض مشايخل: أكف يخش

د طؾك هذه الؽؾؿة: فتسبؼ إلك لساكف طـد الغضب مع  والشقخ والطالب أن يتعقَّ

 زوجتف.

 صؾك اهلل 
ُّ

َّٓ َاهلُل( فؿات طؾك الشرك،  )َفَؼاَل َالـَّبِل َٓ إَِلَف إِ )َوَأَبك َأْن َيُؼقَل 

َْسَتْغِػَرنَّ َلَؽ َما َلْؿ ُأْكَف َطـَْؽ(، ويف"طؾقف وسؾؿ:  رواية: قال: )أما واهلل!  َٕ

د هذا، وهذا يدّل طؾك ما قدمـاه وهق أّن حبقبـا وكبقـا صؾك  ٕستغػرّن لؽ( لقمكِّ

اهلل طؾقف وسؾؿ وحبقبـا ما كان يعؾؿ الغقب إٓ ما طؾَّؿف اهلل، حتك يف أمقر الشرع، 

 .«ٕستغػرن لؽ ما لؿ ُأْكَف طـؽ»ولذلؽ قال: 

ـَ آَمـُقْا َأن َيْسَتْغِػُروْا ﴿)َفَلْكَزَل َاهلُل طز وجؾ:  ِذي  َوالَّ
ِّ

َما َكاَن لِؾـَّبِل

ـَ   طؾك الصحقح تعددت أسباب كزولفا: ( وهذه أية﴾لِْؾُؿْشِركِق
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هذا الؿذكقر هـا، فنذا كان هذا سبًبا لـزولفا، ففذه أية يا إخقة مـ  فؿـفا:

ية طـ سبب سقرة التقبة، وسقرة التقبة مدكقة، والؼصة مؽقة، إذن تلّخرت أ

 كزولفا، وهذا ٓ غرابة فقف.

قال: سؿعُت رجاًل  -رضل اهلل طـف–: ما جاء طـ طؾل مـ أسباب كزولفا

يستغػر ٕبقيف وهؿا مشركان، فؼؾُت لف: أتستغػر ٕبقيؽ وهؿا مشركان؟! فؼال: 

أو لقس استغػر إبراهقؿ ٕبقف وهق مشرك؟! يعـل قال: إبراهقؿ طؾقف السالم 

رضل اهلل –هق مشرك فلكا استغػر ٕبقّي وهؿا مشركان. قال طؾل استغػر ٕبقف و

ـَ ﴿: فذكرُت ذلؽ لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فـزلت: -طـف ِذي  َوالَّ
ِّ

َما َكاَن لِؾـَّبِل

ـَ  أية. وهذا رواه الرتمذي، وحسـف الرتمذي  ﴾آَمـُقْا َأن َيْسَتْغِػُروْا لِْؾُؿْشِركِق

 وإلباين.

: وهق أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يذكر سبًبا ثالًثا وبعض أهؾ العؾؿ -

استلذن ربف أن يزور قرب أمف، فلذن لف، واستلذن ربف أن يستغػر لفا فؾؿ يلذن لف، 

ـَ ﴿فلكزل اهلل هذه أية:  ـَ آَمـُقْا َأن َيْسَتْغِػُروْا لِْؾُؿْشِرِكق ِذي  َوالَّ
ِّ

ـّ ﴾َما َكاَن لِؾـَّبِل ، لؽ

أّن »أية ضعقػة، كعؿ الؼصة صحقحة: هل يف صحقح مسؾؿ: الرواية التل فقفا 

زار الؼرب  «الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ استلذن ربف أن يزور قرب أمف فلذن لف فزاها

 .«واستلذن ربف أن يستغػر لفا فؾؿ يمذن لف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ»
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ففذه أية تعددت أسباب كزولفا، ودٓلتفا ضاهرة: يف أّن آستغػار ٓ يـػع 

الؿشركقـ، وٓ يـبغل أن يؽقن لؾؿشركقـ، فنّن الؿشركقـ يف الدكقا لقسقا أهاًل 

لؾؿغػرة، فؿـ مات طؾك الشرك لقس أهاًل أن يغػر اهلل طز وجؾ لف، كؿا أكف لقس 

 أهاًل لؾشػاطة يقم الؼقامة. 

َـّ اهلَل َيْفِدي َمـ ﴿: َاهلُل فِل َأبِل َصالٍِب  )وَأْكَزَل 
ـْ َأْحَبْبَت َوَلؽِ إِكََّؽ ٓ َتْفِدي َم

فدل ذلؽ دٓلة ضاهرة طؾك ما قرركاه مـ طظؿ التقحقد وفضؾف وقطع  ﴾َيَشاءُ 

العالئؼ بالخالئؼ، وأّن القاجب طؾك الؿممـ أن يعؾِّؼ قؾبف باهلل طز وجؾ، وأن 

  سبحاكف وتعالك.يسلل الفدية مـ اهلل

ُوَلك: َتْػِسقُر َقْقلِِف:  ْٕ ـْ َأْحَبْبَت ﴿]فقف َمَساِئُؾ: َا  أية[ ﴾إِكََّؽ ٓ َتْفِدي َم

 وقد سؿعتؿ معـاها، ودٓٓهتا العظقؿة طؾك التقحقد.

ـُقْا َأن  ـَ آَم ـَ ]الثَّاكَِقُة: َتْػِسقُر َقْقلِِف: )َما َكاَن لِؾـَّبِلِّ َوالَِّذي  ﴾َيْسَتْغِػُروْا لِْؾُؿْشِركِق

 أية[

 كؿا تؼّدم.

 َٓ ]َالثَّالَِثُة: َوِهَل َاْلَؿْسَلَلُة، َاْلَؽبِقَرُة، َتْػِسقُر َقْقلِِف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: )ُقْؾ: 

ِطل َاْلِعْؾَؿ[ ـْ َيدَّ َّٓ َاهللُ( بِِخاَلِف َما َطَؾْقِف َم  إَِلَف إِ

َّٓ َاهللُ  )َتْػِسقُر َقْقلِِف صؾك اهلل َٓ إَِلَف إِ أي أكف ٓ معبقد بحؼ  «طؾقف وسؾؿ: )ُقْؾ: 

طقن العؾؿ: بلن معـاها: ٓ خالؼ وٓ  إٓ اهلل. بخالف ما يػسرها بف بعض َمـ يدَّ
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رازق وٓ مقِجد إٓ اهلل، أو كحق ذلؽ. فنّن الؿشركقـ َطؾِؿقا معـاها: ولذلؽ 

دطق إلقفا، وففؿقا مـ ققلف: )ققلقا: أكؽروا طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن ي

ٓ إلف إٓ اهلل تػؾحقا( أكف يجعؾ ألفة إًٓها واحًدا، فقجعؾ الؿعبقد واحًدا. 

وهذا الذي ففؿف أبق جفؾ هـا أكف يدطقه لؾتقحقد، ولذلؽ قال: أترغب طـ مؾة 

يؼرُّ أّن  -كالؿشركقـ جؿقًعا-طبد الؿطؾب؟! مع أكف معؾقم أّن طبد الؿطؾب 

لؼ هق اهلل، وأّن الرزاق هق اهلل، وأّن الـاصر هق اهلل، ولذلؽ لّؿا جاء جقش الخا

يعؾؿقن أّن الـاصر أبرهة لقفدم الؽعبة، تعؾَّؼقا بالؽعبة ودطقا اهلل طز وجؾ: ٕهنؿ 

وتعالك، وإكؿا لؿ يلتقا بال إلف إٓ اهلل، وهل: اإلقرار والقؼقـ  فهق اهلل سبحاك

 إٓ اهلل سبحاكف وتعالك.والعؿؾ بلكف ٓ معبقد بحؼ 

ـْ َمَعُف َيْعِرُفقَن ُمَراَد َالـَّبِلِّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إَِذا  ابَِعُة: َأنَّ َأَبا َجْفٍؾ َوَم ]َالرَّ

ْساَل  ـْ َأُبق َجْفٍؾ َأْطَؾُؿ ِمـُْف بَِلْصِؾ َاإْلِ َّٓ َاهللُ(: َفَؼبََّح َاهللُ َم َٓ إَِلَف إِ ُجِؾ ُقْؾ: )  ِم[َقاَل لِؾرَّ

لألسػ: أّن بعض َمـ يـتسبقن إلك اإلسالم ٓ يعرفقن ٓ إلف إٓ اهلل كؿا 

طرففا الؿشركقن، ولذلؽ يؼقل: ٓ إلف إٓ اهلل: ويشركقن باهلل! يؼقل: ٓ إلف إٓ 

اهلل: ويـذر ٕصحاب الؼبقر! ٕهنؿ ما طرفقا معـاها، بقـؿا الؿشركقن الذيـ 

 كاكقا يعرفقن معـاها.دطاهؿ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ هبا 

ِف[ ُه صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َوُمَباَلَغُتُف فِل إِْساَلِم َطؿِّ  ]َاْلَخاِمَسُة: ِجدُّ

 كؿا هق ضاهر. 
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ـْ َزَطَؿ إِْساَلَم َطْبِد َاْلُؿطَِّؾِب َوَأْساَلفِِف[ دُّ َطَؾك َم اِدَسُة: َالرَّ  ]َالسَّ

 كؿا قؾـا لؽؿ.

ابَِعُة: َكْقُكُف صؾك اهلل ط ـْ ]َالسَّ ؾقف وسؾؿ اِْسَتْغَػَر َلُف َفَؾْؿ َيْغِػْر َلُف، َبْؾ ُكِفَل َط

 َذلَِؽ[

طؾك أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لقس لف مـ إمر شلء إٓ ما  وهذا يدلُّ 

أذن اهلل بف. ففا هق قبؾ أن ُيـفك قد استغػر لعؿف: أي: دطا لف بالؿغػرة: فؾؿ يغػر 

سقشػع لعؿف يقم الؼقامة بنذن اهلل لقخػَّػ طـف  -كؿا تؼدم معـا-اهلل لعؿف. ولؽـ 

 العذاب ٓ لُقخرج مـ الـار، وهذا يدل طؾك أّن إمر كؾف هلل. 

ْكَساِن[ قِء َطَؾك َاإْلِ ُة َأْصَحاِب َالسُّ  ]َالثَّاِمـَُة: َمَضرَّ

وهذا ضاهر، فلبق جفؾ حال بقـ أبل صالب واإلسالم: بتذكقره بـعرة 

 الجاهؾقة.

ََكابِرِ[]َالتَّاِسَعةُ  ْٕ َْساَلِف َوا ْٕ ُة َتْعظِقِؿ َا  : َمَضرَّ

وهذه حجة الشقطان طؾك الـاس يقحقفا إلك أولقائف، إذا جئَت تدطق الـاس 

إلك شلء قالقا: كحـ طشـا ستقـ سـة سبعقـ سـة وكحـ طؾك هذا، وتريد أن 

الل ويؼقلقن: ديــا! ديـ بؾدكا! ٓ  تعؾؿـا وأكت ابـ أمس؟! ويليت دطاة الضَّ

تلخذوا بالديـ الؿستقَرد مـ السعقدية! سبحان اهلل طـصرية حتك يف الديـ! 

جعؾقا لديـ اهلل حدوًدا وجـسقة، ما بؼل إٓ أن يؽتبقا يف الجقاز مسؾؿ إسالم 
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مصري، مسؾؿ إسالم جزائري، مسؾؿ إسالم سعقدي، أطقذ باهلل! لؽـ هذه 

ف الـساء وتحتشؿ بف دطاوى الشقاصقـ، يؼقلقن: هذا الـؼاب الذي تتـؼب ب

وتصبح يف غاية العػة ما شاء اهلل، قالقا: هذا لقس مـ طاداتـا وٓ مـ طادات آبائـا 

وٓ أمفاتـا هذا أتك بف الؿغرتبقن مـ السعقدية! سبحان اهلل! ولألسػ يؼقل هذا 

بعض مـ ُيـَسبقن إلك العؾؿ مـ رجال وكساء، ومع أهنؿ يعؾؿقن أهنؿ كاذبقن وأّن 

ُتثبت أّن الـساء يف هذا  -ولقست الؼديؿة–قغرافقة الحديثة الؿقجقدة الصقر الػت

ـّ يتـؼبـ قبؾ آستخراب، وتليت الؿرأة متجردة متعرية ترقص ويؼقلقن:  البؾد ك

الػـ الـبقؾ! هذا شلء روحل! والؿرأة تتـؼب فقؼقلقن: هذا مستقرد، هذا ما 

يؼقل: أمل  -والعقاذ باهلل-مـفؿ كعرفف طـد آبائـا، أمفاتـا ما كـ يػعؾـ هذا! واحد 

كاكت تـشر الغسقؾ يف الشرفة بؾباس البقت الرققؼ، ما طرفـا هذا الـؼاب إٓ لؿا 

جاءكا الؿغرتبقن مـ السعقدية! أطقذ باهلل كقػ يتسؾط الشقاصقـ طؾك اإلكس 

 لقؿـعقهؿ طـ الحؼ؟ ما يقَجد حجة تؼابؾ الحجة: وإكؿا هل دطاوى شقطاكقة.

ؽؿ يا إخقة: أكرب حجة يقاَجف هبا دطاة التقحقد يف أكثر بؾدان وكؿا قؾُت ل  

 الؿسؾؿقـ: لؿ يؽـ آباؤكا طؾك ما تؼقلقن.

هذا الباب باب أن هداية التقفقؼ واإلذطان إكؿا هل مـ اهلل طز وجؾ وأن 

صؾبفا مـ اهلل تقحقد، واطتؼاد أن مخؾقًقا مـ الؿخؾققات يؿؾؽفا أو صؾب هذا 

لشرك إكرب، هذا إمر أطـل أن اطتؼاد أن احًدا مـ مـ الؿخؾقق ففذا مـ ا
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الؿخؾققات يؿؾؽقن هداية التقفقؼ وأهنا تطؾب مـف وقع فقف بعض الغالة مؿـ 

يـتسبقن إلك اإلسالم ففـاك غالة يف شققخفؿ ومـ يسؿقهنؿ بإولقاء، أو 

 يسؿقهنؿ بإقطاب فقعتؼدون فقفؿ أهنؿ يعؾؿقن الغققب، وأهنؿ يفدون الؼؾقب،

وأهنؿ يغػرن الذكقب، وأهنؿ يػرجقن الؽروب، فؿا تركقا شقًئا هلل إٓ وجعؾقه 

 لغقر اهلل.

ِل َأبِل َجْفٍؾ بَِذلَِؽ. اْلَحاِدَيَة   َٓ ْستِْد
ِ
ـَ فِل َذلَِؽ، ٓ ْبَفُة لِْؾُؿْبطِِؾق ]َاْلَعاِشَرُة: َالشُّ

 َ ِٕ َْطَؿاِل بِاْلَخَقاتِقِؿ،  ْٕ اِهُد لَِؽْقِن َا ُف َلْق َقاَلَفا َكَػَعْتُف[َطْشَرَة: َالشَّ  كَّ

ولذلؽ اإلكسان ٓ يقلس مـ أحد وٓ يلمـ طؾك كػسف الػتـة. ٓ يقلس مـ 

أحد بؾ يدطقه ما دام طؾك الحقاة، والعربة بالخقاتقؿ، قد يعقش اإلكسان طؾك 

الؽػر والشرك ثؿ يشاء اهلل فختؿ لف بالتقحقد واإلسالم، وٓ يلمـ اإلكسان طؾك 

 ة.كػسف الػتـ

ِة  َنَّ فِل َاْلِؼصَّ
ِٕ  ، ـَ الِّق ْبَفِة ِفل ُقُؾقِب َالضَّ ُؾ ِفل كَِبرِ َهِذِه َالشُّ ]َالثَّاكَِقَة َطْشَرَة: َالتََّلمُّ

َّٓ بَِفا، َمَع ُمَباَلَغتِِف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َوَتْؽرِيرِِه، َفأِلَْجِؾ  ُفْؿ َلْؿ ُيَجاِدُلقُه إِ َأكَّ

 ـَْدُهْؿ اِْقَتَصُروا َطَؾْقَفا.[َطَظَؿتَِفا َوُوُضقِحَفا طِ 

 وهل يف الحؼقؼة ما يؿـع كثقًرا مؿـ يعرفقن الحؼ مـ الحؼ إٓ أحد أمريـ:

 : ما كان طؾقف أباء وإسالف، والتؿسؽ بف، وخقف تركف.إمر إّول
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: الخقف مـ التعققر. ولذلؽ جاء يف رواية طـد مسؾؿ أّن أبا إمر الثاين

اهلل طؾقف وسؾؿ: )لق ٓ أن تعقرين قريش: يؼقلقن: إكؿا  صالب قال لؾـبل صؾك

حؿؾف طؾك ذلؽ الجزع: ٕقررُت طقـؽ هبا(، يعـل: لقٓ تعقرين قريش بنسالمل 

 ويؼقلقن: أسؾؿ جزًطا طـدما رأى الؿقت: ٕقررُت هبا طقـؽ. 

ولذلؽ: بعض الـاس ما يرتك الشرك الذي ُيػعؾ يف بؾده حتك ٓ يؼال لف: 

أن يبؼك مشرًكا باهلل ويؿقت طؾك هذا والعقاذ باهلل، وٓ يرضك أن  وهابل! يرضك

ه لق قالقا طـف ما قالقا ما دام طؾك التقحقد والسـة؟! ٓ  يؼال لف وهابل! وما ضرَّ

 يضرك سبُّ الـاس ما دمَت قائًؿا بحؼ اهلل طز وجؾ.

هل أيفا اإلخقة: هذا الباب العظقؿ: باب أّن هداية التقفقؼ واإلذطان إكؿا 

مـ اهلل طز وجؾ، وأن صؾبفا مـ اهلل تقحقد، وأّن اطتؼاد أّن مخؾقًقا مـ 

-الؿخؾققات يؿؾؽفا، أو صؾب ذلؽ مـ مخؾقق مـ الشرك إكرب، هذا إمر 

وقع  -أطـل اطتؼاد أّن أحًدا مـ الؿخؾققات يؿؾؽ هداية التقفقؼ وأهنا ُتطَؾب مـف

اك غالة يف شققخفؿ، وَمـ فقف بعض الغالة مؿـ يـتسبقن إلك اإلسالم، ففـ

يسؿقهنؿ بإولقاء، أو يسؿقهنؿ بإقطاب، فقعتؼدون فقفؿ أهنؿ َيعؾؿقن 

الغققب، وأهنؿ َيفدون الؼؾقب، وأهنؿ َيغػرون الذكقب، وأهنؿ ُيػرجقن 

 الؽروب! فؿا تركقا شقًئا هلل إٓ وجعؾقه لغقر اهلل. والعقاذ باهلل.
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ـ، بؾ يزطؿقن الققم أهنؿ مـ أهؾ هـاك غالة يعقشقن بقـ َأضُفر الؿسؾؿق

السـة، أو أهنؿ أهؾ السـة، وُيخرجقن أهؾ التقحقد مـ أهؾ السـة! ويعتؼدون يف 

شققخفؿ وَمـ يسؿقهنؿ بإولقاء أهنؿ يعؾؿقن الغققب، ويفدون الؼؾقب، 

 ويغػرون الذكقب! وُيػّرجقن الؽروب: ولذلؽ يؾجئقن إلقفؿ،

ولذلؽ القاحد مـفؿ يعتؼد أّن كظرة يعتؼدون أّن شققخفؿ يفدون الؼؾقب، 

الشقخ إلقف قد تؽقن سبًبا يف إيؿاكف إيؿاًكا راسًخا! كؿا يعتؼدون أّن كظرة الشقخ قد 

قه بالخرقة، إلك  ُترِديف وُتخرجف مـ اإليؿان والعقاذ باهلل! ولذلؽ طـدهؿ ما يسؿُّ

ع مرقَّع، الققم، ويػتخرون بف و بؾباس الخرقة! ولباس الخرقة إما أكف قؿقص مؼطَّ 

وإما أكف طؿامة بقضاء يشّدها الشقخ طؾك رأس الُؿريد، يزطؿقن أّن الؿريد إذا 

ه فتـة بعد ذلؽ! يجعؾقن  أخذ الخرقة مـ الشقخ ولبسفا َثَبَت إيؿاكف ولؿ تضرُّ

 هداية التقفقؼ واإلذطان ودٓلة الؼؾقب وهداية الؼؾقب لشققخفؿ. والعقاذ باهلل!

ؼؾ إّن هذا الشرك الذي تتؽؾؿقن طـف هذا يف الؽتب ولذلؽ: يا طبد اهلل ٓ ت

 الؼديؿة واكتفك، ما مـ شرك تؽؾؿ طـف العؾؿاء إٓ وهق مقجقد بقـ الـاس الققم.

بؾ أرى وتَرون أّن دطاتف الققم قد طادوا إلك الـشاط مرة أخرى. لّؿا قام 

ة دطاة التقحقد والسـة بالدطقة إلك التقحقد بؽؾ ققة ووضقح وبقان بإدل

الدامغة اكتشر التقحقد، وزالت الغشاوة طـ كثقر مؿـ يـتسبقن إلك اإلسالم، 

وضعػ دطاة الباصؾ ودطاة الغؾق وأصبح تلثقرهؿ يف جؿع البؾدان ضعقًػا. فؾّؿا 
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اكشغؾ أهؾ الحؼ والتقحقد بؿسائؾ يـبغل أن يؽقن لفا وزهنا الشرطل، وضعػ 

 طـدهؿ الدطاء إلك التقحقد: كشط أهؾ الباصؾ.

ذلؽ: أدطق كؾ َمـ رزقف اهلل العؾؿ بالتقحقد وأكرمف هبذا الؿـفج الرشقد ول

ر طـ ساطد الجد يف الدطقة  -مـفج السؾػ الصالح رضقان اهلل طؾقفؿ- أن يشؿِّ

 إلك التقحقد. 

أهؿ شلء طـدكا كدطق إلقف: التقحقد، وكدطق إلك السـة. وما طدا ذلؽ ففق 

 السـة.وسائؾ شريػة لحػظ دطقتـا إلك التقحقد و

فقـبغل يا إخقة: أن كؼقؿ دطقة التقحقد يف بؾداكـا، كؼقؿ دطقة التقحقد طؾك  

ره العؾؿاء إسالف: بالؾقـ، بالرفؼ، بالبقان، بالقضقح، بالربهان،  ما قرَّ

 ّٓ ّٓ كتقاكك طؾك هذا، وأ بإسؾقب البسقط الذي يصؾ إلك الـاس يف بؾداكـا، وأ

 كتؽاسؾ. يجب أن كؼػ أمام دطاة الباصؾ.

طظؿ شلء يا أخل: مـ حؼقق جارك طؾقؽ، مـ حؼقق بؾدك طؾقؽ: أن أ

تدطقهؿ إلك التقحقد، وأن تـؼذهؿ مـ الشرك إن كاكقا طؾقف. كقػ كؽسؾ؟ كقػ 

يليت أكاس إلك أكاس يدطقن إلك التقحقد الخالص ويؼقلقن لفؿ: قػقا ما طـدكؿ 

يدطقا إلك تزكقة؟! يا سبحان اهلل! كقػ كؼطع الطريؼ؟! داطقة إلك التقحقد 

التقحقد، ما ُطرف إٓ بالسـة، ما ُطرف طـده غؾق، ما ُطرف طـده تجاوز طؾك 

العؾؿاء، يؼّدر العؾؿاء، َيعرف فضؾفؿ، يلتقف أكاس يخرجقكف مـ الؿسجد يؼقلقن 
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كقن  لف: ٓ تدطق إلك التقحقد!! ويليت دطاة إلك البدع إلك الؿساجد: فؿا يحرِّ

تقحقد هذا الذي يعؾِّؿ التقحقد مـ طشريـ سـة، ساكـًا لفؿ!! لؽـ يؼقم داطقة ال

ثالثقـ سـة، يؼقلقن: قػ: ما طـدك تزكقة! التزكقة مطؾقبة ولؽـ الغؾق فقفا 

 مؿـقع.

وقد ذكرُت مراًرا وتؽراًرا أّن مـفج العؾؿاء الذي ٓ ُيختؾػ فقف: أّن مـ  

الؿجَؿؾ، الـاس َمـ يزكقف طؾُؿف، فَؿـ طرفـاه بالتقحقد الخالص، لقس التقحقد 

التقحقد التػصقؾل، دطقة التقحقد التل يعرففا العؾؿاء، وطرفـاه بالسـة، ولؿ 

يمخذ طؾقف غؾق، وٓ تجاوز طؾك العؾؿاء، وٓ هؿز وٓ غؿز لؾعؾؿاء، فق اهلل إكف 

مزكك، وٓ يحتاج إلك شفادة مـ أحد، فنن َجَؿَع وُوجد طـده تزكقة مـ العؾؿاء 

 شرًصا.ففذا كقر طؾك كقر، لؽـف لقس 

يا أخقة! واهلل! ُيدمل الؼؾب وُيحزن الـػس أن يؼقم بعض إخقاكـا الذيـ هؿ 

طؾك مـفج صقِّب يف إصؾ بالقققف أمام دطقة التقحقد. واهلل! دطقة التقحقد 

هذه أطظؿ واجب طؾقـا، وأحؼ أهؾـا طؾقـا يف كؾ بؾد أن كدطقهؿ إلك التقحقد 

ـ، وكقاجف كالم أهؾ الباصؾ بحجج بالبقان وبالرفؼ وبالؾقـ وبإسؾقب الحس

الحؼ، مع تؿسؽـا بالسـة، وتؼديركا لؾعؾؿاء، َمـ رأيـاه طؾك هذا كػرح بف، وكدطق 

 لف.



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٙ7 
 

واهلل! واهلل! إين أسؿع طـ الرجؾ يدطق إلك التقحقد يف بعض البؾدان  

فُلكبِره فقق كػسل، ٕين أكا أدطق إلك التقحقد هـا يف بؾد التقحقد معل أهؾ 

لؽـ هق يدطق إلك التقحقد مع قؾة الؿـاصر، وكثرة الؿخالػ، وهق  التقحقد،

 طؾك سـة، ما ُطرف فقف ما َيجرحف. 

 يا إخقة! لؽـؽ رشقديـ.

أكا يحزكـل أّن بعض إخقاين مؿـ درسقا هـا ودرسقا يف الجامعة 

اإلسالمقة، وتخّرجقا مـ الؽؾقة، ويدرسقن يف الدراسات العؾقا يؼقلقن: ما 

دروًسا يف بؾداكـا حتك ٓ يؼال لـا: مـ زكاكؿ؟ مع أهنؿ ٓ يظفر  كستطقع أن كؼقؿ

 فقفؿ جرح.

يا أخقة! َمـ ضفر خقره، ولؿ يظفر فقف ما يجرحف، قبؾـاه، وشجعـاه طؾك أن  

يعؾِّؿ التقحقد، وشجعـاه طؾك أن يعؾِّؿ السـة، شجعـاه طؾك أن يربط الـاس 

 ريؼ وكؿـعفؿ؟!بالعؾؿاء الرباكقِّقـ الؽبار. أما أن كخطئ الط

واهلل! يلتقـل بعض إخقة يستـصحـل طـد بداية اإلجازة: يؼقل: يا شقخ! 

أكا يف دروس أهؾ العؾؿ ودرست يف الجامعة وأطرف، لؽـ واهلل أخشك أن أققؿ 

درًسا يف بؾدي! فلققل: تخاف مـ أهؾ البدع؟ فقؼقل: ٓ واهلل، ما يزكقن شقًئا، أكا 

ريؼ؟! واهلل ما طرفـاه طـ العؾؿاء، واهلل ما رأيـا أخاف مـ إخقاكـا!! ما هذا الط
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يلتقف صالب طؾؿ إٓ وحثف طؾك الدطقة وشجعف،  -رحؿف اهلل–الشقخ ابـ باز 

 والشقخ ابـ طثقؿقـ رحؿف اهلل، ومشايخـا هـا كذلؽ.

فاهلل اهلل يا أخقة يف دطقة التقحقد، واهلل لـ َتشرفقا إلك هبا، ولـ تؼقى إمة 

ربأ ذمؿؽؿ إٓ هبا. كؾُّ واحد يدطق إلك التقحقد بؿا يستطقع، إٓ هبا، ولـ ت

ؾ طؾًؿا، َدَرَس يف  وبحسب طؾؿف يبقِّـ لؾـاس. وَمـ كان مـ أهؾ الخقر وحصَّ

الجامعة اإلسالمقة وهق طؾك مـفج رشقد، وَدَرَس طـد أهؾ العؾؿ، لق رجع إلك 

ديــا، هذه طؼقدتـا، لُقعؾِّؿ الـاس، وٓ يؾتػت ٕحد. هذا  -ولق اسبقًطا-بالده 

ع طؾك الؼقام هبا  هذا مـفجـا، هذه سـة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. إن لؿ كشجِّ

 وكشرها ودطقهتا فال خقر فقـا.

فلسلل اهلل طز وجؾ أن يفديـل وإخقاين أجؿعقـ إلك الؼقام هبذا القاجب، 

 لؿقـ.وأن يؽرمـا بف، وأن يجعؾ ذلؽ سبًبا يف طؾّق مـازلـا يف جـة ربِّ العا
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 َوَتْرِكِهمْ  آَدمَ  َبِنً ُكْفرِ  َسَببَ  أَنَّ  َجاءَ  َما َبابُ الدرس الرابع والعشرون: شرح 

الِِحٌنَ  ِفً اَْلُغلُوُّ  ُهوَ  ِدٌَنُهمْ   اَلصَّ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

إّن الحؿد هلل، كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

َمـ يفدي اهلل فال مضؾَّ لف، وَمـ ُيضؾؾ فال هادي لف، ومـ سقئات أطؿالـا، 

 وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأشفد أّن محؿًدا طبده ورسقلف.

ْسؾُِؿقنَ ﴿ َّٓ َوَأكُتؿ مُّ َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ُؼقْا اهلَل َحؼَّ ُتَؼاتِِف َو ـَ آَمـُقْا اتَّ ِذي َفا الَّ  ﴾َيا َأيُّ

 (201)آل طؿران: 

َفا الـَّ ﴿ ـ كَّْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ مِـَْفا َيا َأيُّ ِذي َخَؾَؼُؽؿ مِّ ُؼقْا َربَُّؽُؿ الَّ اُس اتَّ

ِذي َتَساءُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِنَّ  ُؼقْا اهلَل الَّ ًٓ َكثِقرًا َوكَِساًء َواتَّ َزْوَجَفا َوَبثَّ مِـُْفَؿا ِرَجا

 (2)الـساء:  ﴾اهلَل َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقبًا

ًٓ َسِديدًا )َيا ﴿ ُؼقا اهلَل َوُققُلقا َقْق ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َفا الَّ ( ُيْصؾِْح َلُؽْؿ 70َأيُّ

 ﴾َأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَمـ ُيطِْع اهلَل َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقزًا َطظِقؿًا

 (72)إحزاب: 

 أما بعد:

الفدي هدي محؿد صؾك اهلل طؾقف فنّن أحسـ الحديث كتاب اهلل، وخقر 

وسؾؿ، وشّر إمقر محدثاهتا، وكّؾ محدثة بدطة، وكّؾ بدطة ضاللة، وكّؾ 

 ضاللة يف الـار.



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٙٗٓ 
 

قال الؿصـػ رحؿة اهلل طؾقف: ]َباُب َما َجاَء َأنَّ َسَبَب ُكْػرِ َبـِل آَدَم َوَتْركِِفْؿ 

] ـَ الِِحق  ِديـَُفْؿ ُهَق َاْلُغُؾقُّ فِل َالصَّ

اُب َما َجاَء َأنَّ َسَبَب ُكْػِر َبـِل آَدَم َوَتْركِِفْؿ ِديـَُفْؿ ُهَق َاْلُغُؾقُّ فِل ققلف: بَ 

: ـَ الِِحق  َالصَّ

إمقر الشركّقة التل َيؽُثر وققطفا مـ  -رحؿف اهلل طز وجؾ–لّؿا بقـ الشقخ 

 أققاٍم َيـتسبقن إلك اإلسالم، ثؿ بقَّـ بالرباهقـ الؼاصعة التل ٓ شؽ فقفا أكف ٓ

يقجد مخؾقق مفؿا طؾك شرفف وفضؾف ودرجتف يستحؼ أن ُيصَرف  لف شلء مـ 

أكقاع العبادة، وأّن الـػع والضّر كؾُّف بقد اهلل طز وجؾ، وأّن الـػع الحاصؾ مـ 

الؿخؾقق لؾؿخؾقق يف أخرة أو يف الدكقا إكؿا هق بػضؾ اهلل وبنذن اهلل طز وجؾ، 

ن هلل وحده، وأّن إمر كؾف هلل، وأكف لقس فبقَّـ بالرباهقـ أّن العبادة إكؿا تؽق

لؿخؾقٍق مـ إمر شلء إٓ بلمر اهلل وإذكف سبحاكف وتعالك. كلن سائاًل سلل: ما 

دام أّن إمر هبذا الظفقر والقضقح: فؾؿاذا يؼع بعض الـاس يف الشرك؟ لؿاذا 

كجد بعض َمـ يؼرأون الؼرآن بؾ قد يحػظقن الؼرآن يؼعقن يف الشرك؟ لؿاذا 

كجد بعض َمـ يعرفقن إحاديث َيؼعقن يف الشرك مع ضفقر إدلة طؾك 

 التقحقد؟
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هذا الباب: لقبقِّـ أّن السبب إطظؿ لؾقققع يف  -رحؿف اهلل–طؼد الشقخ  

الشرك: هق الغؾق يف الصالحقـ. فالغؾق يف الصالحقـ َيجعؾ طؾك البصقرة 

 غشاوة: فال ترى الحؼَّ القاضح البقِّـ.

: هق مجاوزة الؼدر وآرتػاع. يؼال: غؾِت إسعار: يعـك: الؾغةوالغؾّق يف 

ه.  ارتػعت. ويؼال: غال الرجؾ يف الرجؾ: أي: جاوز بف قدره، وجاوز بف حدَّ

. والغؾق يف آصطالح  : هق مجاوزة الحدِّ

 والحد قد يؽقن طؼؾًقا ُيعَرف بالعؼؾ. -

 وقد يؽقن ُطْرفقًّا ُيعَرف بالُعْرِف والتجارب. -

 وقد يؽقن شرطقًّا ُيعَرف بالشرع وُيـَسب إلقف. -

 .
ّ

 والؽالم هـا طـ الغؾق يف الحدِّ الشرطل: أي: مجاوزة الحدِّ الشرطل

: أن ُيرتك الؿشروع إلك غقر الؿشروع. فَؿـ ترك وضابط الغؾق الشرطلّ 

 الؿشروع إلك ما لؿ َيشرطف اهلل طز وجؾ فؼد غال وتجاوز الحّد.

 : سقاء كان صغقًرا أو كبقًرا.مطؾًؼاوالغؾق يف الديـ حرام 

 ويـؼسؿ مـ حقث أثره إلك قسؿقـ:

غؾقٌّ هق حرام: لؽـف ٓ ُيخِرج مـ الديـ. َمـ فعؾف فؼد ارتؽب  الؼسؿ إّول:

ر، مثال ذلؽ: الغؾق يف  حراًما وأثؿ: لؽـف يبؼك مسؾًؿا، وٓ يؽقن فاطاًل لؿؽػِّ

قًرا، وِذْكُر اهلل مشروع، وقد بقَّـف الـبل إذكار. اهلل طز وجؾ َشَرَع لـا أن كذكره كث
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صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بؼقلف وفعؾف، فنذا جاء رجؾ فرتك الؿشروع وَأحدث أمًرا 

هذا غقر مشروع، لؿ   "هق"، ذكر اهلل بـ "هق"غقر مشروًطا: فلصبح يذكر اهلل بـ 

ؾف سادة َيرْد يف كتاب اهلل  وٓ يف سـة رسق ل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ولؿ يػع

إمة، هذا غال يف الذكر، َفَعَؾ حراًما، هؾ فعؾ شرًكا؟ الجقاب: ٓ، هق مسؾؿ 

 لؽـف فعؾ حرًما.

مثال آخر: أن يؼقم اإلكسان بالؿقلد، ويؼقل أكا ُأحقل مقلد الـبل صؾك اهلل 

طؾقف وسؾؿ، وأكا ُأحقل مقلد إشقاخ، هذا ترك الؿشروع مـ محبة الـبل صؾك 

ؿشروطة إلك غقر الؿشروع: ّٕن هذا إمر لقس يف الؽتاب اهلل طؾقف وسؾؿ ال

َمـ أحدث يف أمركا هذا ما لقس مـف »والسـة، والـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل: 

 ، هذا قد غال ويلثؿ، فعؾ حراًما، لؽـف ٓ يخرج مـ الؿؾة بؾ هق مسؾؿ.«ففق َردّ 

ر. الذي يػعؾ اإلكسان بسببف  الؼسؿ الثاين: الؽػر، وقد ُيحَؽؿ الغؾق الؿؽػِّ

طؾقف بعقـة بالؽػر إذا اجتؿعِت الشروط واكتػِت الؿقاكع. مثال ذلؽ: الغؾق يف 

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حتك ُيعتَؼد فقف ما هلل. فنذا جاءكا إكسان وقال: إّن الـبل 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يعؾؿ الغقب، ما مـ غائبة إٓ ويعؾؿفا الـبل صؾك اهلل طؾقف 

ـا: هذا غؾق يف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ٕكؽ تجاوزَت الؿشروع وسؾؿ! قؾ

إلك غقر الؿشروع، وهذا كػر والعقاذ باهلل: ٕكف تؽذيب لؾؼرآن وتؽذيب لؾسـة، 

وٕكؽ جعؾت لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ما هلل، ففذا كػر، والعقاذ باهلل. الذي 
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ثؿ يليت إلك الؿديـة ويؼػ يليت مـ بؾده وَيحج، ويطقف بالؽعبة، ويؼػ بعرفة، 

اًل بالذكقب فاغػر لل ذكقبل! هذا  طـ الؼرب ويؼقل: يا رسقل اهلل أتقتؽ محؿَّ

 شرك والعقاذ باهلل: ٕكف جعؾ ما هلل لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ جفتقـ:

 .-كؿا تؼّدم برهاكف–أكف دطاه، والدطاء إكؿا هق هلل  الجفة إولك:

مغػرة الذكقب، ومغػرة الذكقب إكؿا هل هلل طز  : أكف صؾب مـفالقجف الثاين

 وجؾ.

 ففذا غؾق، وهق كػٌر، والعقاذ باهلل.

: وهق: الغؾق يف الصاحقـ. وذلؽ ّأّن  ث طـ غؾقٍّ خاصٍّ والشقخ هـا َيتحدَّ

وطؾك رأسفؿ أكبقاء اهلل، الُعّباد هلل طز وجؾ، طباُد اهلل -الصاحقـ مـ طباد اهلل 

ولفؿ مـزلة طالقة شرًطا، وإجاللفؿ وتعظقؿفؿ تجب محبتفؿ،  -الصالحقن

 التعظقؿ الشرطل مـ إجالل اهلل سبحاكف وتعالك. وأخطل يف هذا صرفان:

ُجػاة. ٓ يحبقن طباد اهلل الصالحقـ، وٓ يعرفقن لفؿ  الطرف إّول:

وهنؿ بغقرهؿ. وهذا ضالل وخطل طظقؿ.  فضؾفؿ، ويسقُّ

 الؿحبة، وهذا هق الؿراد هـا، فنّن : غالة. َيتجاوزن الَؼْدر يفالطرف الثاين

الغؾق يف محبة الصالحقـ يؼقد اإلكسان إلك الشر، ولربؿا وصؾ بف إلك الشرك 

 باهلل طز وجؾ، كؿا يليت يف إدلة.
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هق الغؾق يف الصالحقـ. فلّول شرك فالسبب إطظؿ لؾشرك طبر التاريخ: 

 وقع يف إرض ما وقع إٓ بسبب الغؾق يف الصالحقـ. 

ك يقمـا هذا وإلك أن يرث اهلل إرض ومـ طؾقفا أطظؿ أسباب القققع وإل

 يف الشرك: الغؾق يف الصالحقـ. لؿاذا يذكر لـا الشقخ هذا؟

: ًٓ لـحذر ذلؽ، فال كغؾق يف الصالحقـ، وٓ كؽقن مـ الجػاة، وإكؿا كؾزم  أو

 الشرع يف هذا.

حتك َيتخؾَّص َمـ وقع يف شلٍء مـ الغؾق يف الصالحقـ مـ هذا ويتقب  ثاكًقا:

إلك اهلل، ويرجع إلك اهلل طز وجؾ. وهذا مـ تؿام الـصح ٕمة محؿد صؾك اهلل 

 طؾقف وسؾؿ.

 [﴾َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب َٓ َتْغُؾقْا فِل ِديـُِؽؿْ ﴿]َوَقْقِل َاهللِ طز وجؾ: 

 طز وجؾ قال: 
ِ
، وأهؾ الؽتاب: هؿ القفقد ﴾َؾ اْلؽَِتاِب َيا َأهْ ﴿َاهلل

والـصارى. والغؾق ُوِجَد يف القفقد والـصارى، لؽـف يف الـصارى أطظؿ: ّٕن 

ـّ  الـصارى أهؾ َتعبُّد بجفؾ، والقفقد َيعؾؿقن وٓ يعؿؾقن: ففؿ أهؾ جػاء، لؽ

الغؾق وقع مـ القفقد ووقع مـ الـصارى، لؽـف يف الـصارى أطظؿ، فؼال اهلل: 

َٓ َتْغُؾقاْ يَ ﴿ فـفك اهلل طز  ﴾َٓ َتْغُؾقْا فِل ِديـُِؽؿْ  ﴿كاهقة،  ﴾ٓ﴿،  ﴾ا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب 

 وجؾ أهؾ الؽتاب طـ الغؾق يف الديـ. 
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َٓ َتْغُؾقْا فِل ِديـُِؽْؿ ﴿ويف أية إخرى قال اهلل طز وجؾ:  ُقْؾ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب 

(: فؼال اهلل طز وجؾ لـبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: قؾ يا 77)الؿائدة:  ﴾َغْقَر اْلَحؼِّ 

يلهؾ الؽتاب ٓ تغؾق يف ديـؽؿ. وهذه أية تدّل   -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–محؿد 

َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب ٓ َتْغُؾقْا ﴿طؾك أّكا مخاَصبقن هبذا أية، فعـدما قال اهلل طز وجؾ: 

ؿ يؼقل مثاًل: هذا خطاب لؾقفقد والـصارى، فؿا وجف كلّن قائؾ مـؽ ﴾فِل ِديـُِؽؿْ 

 آحتجاج بف إلك أمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؟

 وجف آحتجاج بف مـ وجفقـ:

: أّن ما ورد يف شرطـا خطاًبا ٕهؾ الؽتاب ففق َشْرع لـا، القجف إّول

 وُخصَّ أهؾ الؽتاب بالخطاب ّٕن الغؾق قد وقع مـفؿ.

َٓ َتْغُؾقْا فِل ِديـُِؽْؿ َغْقَر ﴿أية الثاكقة:  : ما يفالقجف الثاين ُقْؾ َيا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب 

، إذن هذا الخطاب مـ الـبل صؾك اهلل طؾقف  وسؾؿ، فالذي يخاصبفؿ هق ﴾اْلَحؼِّ 

محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، إذن الـفل طـ الغؾق مـ شرطـا: ّٕن الـبل صؾك اهلل 

ذلؽ طؾك أّن الغؾق يف الديـ حرام مطؾًؼا:  طؾقف وسؾؿ هق الذي يخاصبفؿ. فدّل 

 سقاء كان يف أمر صغقر أو يف أمر كبقر.

ؼ امتثال أية؟ يتحؼؼ امتثال أية بؾزوم الؿشروع. كقػ ٓ  كقػ َيتحؼَّ

 أغؾق يف ديـل؟ اِْلَزِم الؿشروع: فنذا لزمَت الؿشروع سؾؿَت مـ الغؾق.
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ـ تلمر  ففذه أية بالـصِّ والؾػظ والؿـطقق تـفك طـ الغؾق، وبالتضؿُّ

بآتباع: ٕكف ٓ يؿؽـ أن تؽقن السالمة مـ الغؾق إٓ باتباع الـبل صؾك اهلل طؾقف 

 وسؾؿ.

ـِ َطبَّاٍس َرِضَل َاهللُ َطـُْفَؿا فِل َقْقِل َاهللِ َتَعاَلك:  ـِ اْب ِحقِح: َط َوَقاُلقا ٓ ﴿]َوفِل َالصَّ

، َقاَل: َهِذِه ﴾َوّدًا َوٓ ُسَقاطًا َوٓ َيُغقَث َوَيُعقَق َوَكْسراً َتَذُرنَّ آلَِفَتُؽْؿ َوٓ َتَذُرنَّ 

ْقَطاُن إَِلك َقْقِمِفْؿ َأِن  ا َهَؾُؽقا َأْوَحك َالشَّ ـْ َقْقٍم ُكقٍح، َفَؾؿَّ ـَ ِم َأْسَؿاُء ِرَجاٍل َصالِِحق

قَها بَِلْسَؿائِِفْؿ، َفَػَعُؾقا  اْكُصُبقا إَِلك َمَجالِِسِفْؿ َالَّتِل َكاُكقا َيْجِؾُسقَن فِقَفا َأْكَصاًبا َوَسؿُّ

 فَؾْؿ ُتْعَبْد، َحتَّك إَِذا َهَؾَؽ ُأوَلئَِؽ، َوُكِسَل َاْلِعْؾُؿ ُطبَِدْت[

 َاهلُل 
َ

ـِ َطبَّاٍس َرِضل ـِ اْب ِحقِح( أي: يف صحقح البخاري. )َط قال: )َوفِل َالصَّ

فف يف »ؾقف وسؾؿ: َطـُْفَؿا( ترجؿان الؼرآن: الذي قال فقف الـبل صؾك اهلل ط الؾفؿ فؼِّ

 ﴾َوَقاُلقا ٓ َتَذُرنَّ آلَِفَتُؽؿْ ﴿، يؼقل يف ققل اهلل طز وجؾ: «الديـ وطؾِّؿف التلويؾ

ر ابـ  ﴾َوٓ َتَذُرنَّ َوّدًا َوٓ ُسَقاطًا َوٓ َيُغقَث َوَيُعقَق َوَكْسراً ﴿التل تعبدوهنا،  فسِّ

ـَ (، فَقّد طباس رضل اهلل طـفؿا هذه أية قال: )َهِذِه َأْس  َؿاُء ِرَجاٍل َصالِِحق

وسقاع ويعقق وكسًرا هذه أسؿاء لرجال صالحقـ، كاكقا يعبدون اهلل طز وجؾ 

قبؾ وققع الشرك، ّٕن الـاس بَؼقا طشرة قرون بعد إهباط آدم طؾقف السالم إلك 

إرض وهؿ طؾك التقحقد، ٓ يعرفقن الشرك، وهمٓء الرجال كاكقا يعبدون اهلل 

ديـ.قبؾ وققع   الشرك يف إرض، فؽاكقا طبَّاًدا هلل صالحقـ مقحِّ
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ـْ َقْقٍم ُكقٍح( يعـل: مـ الؼقم الذيـ َيـتسب إلقفؿ كقح طؾقف السالم. 
)مِ

ولقس الؿراد: مـ ققم كقٍح الذيـ كان كقح كبقفؿ، ّٕكا إذا قؾـا ققم كقح قد يراد 

كقح كبقفؿ. وقد يراد:  هبا: أهنؿ الؼقم الذيـ ُبِعَث إلقفؿ كقح طؾقف السالم فؽان

الؼقم الذيـ يـتسب إلقف: هق مـف. والؿراد هـا: الؼقم الذيـ يـتسُب إلقف: ّٕن 

همٓء الرجال كاكقا قبؾ كقح طؾقف السالم، وماتقا قبؾ كقح طؾقف السالم، وُطبِدوا 

 قبؾ أن ُيبَعث كقح طؾقف السالم، أطـل لّؿا ُكِصَبت التؿاثقؾ يف مجالسفؿ.

ا هَ  َؾُؽقا( لّؿا ماتقا أتباطفؿ وَمـ كاكقا معفؿ أصاهبؿ الحزن طؾك )َفَؾؿَّ

فراقفؿ، وخافقا طؾك أكػسفؿ أن َتِؼؾَّ طبادهتؿ لرهبؿ، ٕهنؿ كاكقا إذا رأوا همٓء 

الرجال الصالحقـ َكِشطقا يف العبادة. فجاء الشقطان إلك همٓء الؼقم الذيـ 

ْقَطاُن( أي : وسقس لفؿ: )إَِلك َقْقمِِفْؿ َأِن يحبقن أولئؽ الرجال، )َأْوَحك َالشَّ

تِل َكاُكقا َيْجؾُِسقَن فِقَفا َأْكَصاًبا( أي: تؿاثقؾ طؾك  اْكُصُبقا إَِلك َمَجالِِسِفْؿ َالَّ

قَها  روهؿ، واجعؾقا هذه الصقر يف مجالسفؿ، )َوَسؿُّ صقرهؿ، أي صقِّ

ا، وهذا يغق ث، وهذا يعقق، بَِلْسَؿائِِفْؿ( ففذا التؿثال َوّد، يف مجؾسف يسؿك ودًّ

وهذا كسًرا، لؿاذا؟ هؾ لقعبدوهؿ؟ الجقاب: ٓ، ولؽـ لقتذّكروهؿ فَقـشطقا يف 

العبادة، هؽذا وسقس إلقفؿ إبؾقس، فػعؾقا وكقَّتفؿ َحَسـَة، ما يريدون طبادة أحد 

مـ دون اهلل: بؾ يريدون الـشاط يف العبادة، ولؽـفؿ وقعقا يف هذه البدطة 

تؿاثقؾ تؼربًّا لَقـشطقا يف العبادة بسببفا. )َفَػَعُؾقا َفؾْؿ الؿحَدثة: وهل: َكْصُب ال
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رْت.  رها لؿ َيعبدوها: ٕهنؿ يعرفقن لؿاذا ُصقِّ ُتْعَبْد( أي: أّن الؼقم الذيـ صقَّ

 َاْلِعْؾُؿ(، 
َ

رها. هـا قال: )َوُكِسل )َحتَّك إَِذا َهَؾَؽ ُأوَلئَِؽ( أي: مات الذيـ صقَّ

خ العؾؿ( أي: أّن العؾؿ قد ُرفَِع. والذي يف الســ: )وُكِسَخ الع  ؾؿ(، أو )وَتـَسَّ

 ما هق العؾؿ الذي ُرفِع؟

: العؾؿ بسبب هذه التصاوير. لقس العؾؿ مطؾًؼا، قال بعض أهؾ العؾؿ -

 وٓ العؾؿ بالتقحقد: وإكؿا العؾؿ بسبب كْصِب هذه التؿاثقؾ.

بالتقحقد: بؾ العؾؿ الذي ُكِسَخ هـا هق العؾؿ وقال بعض أهؾ العؾؿ:  -

 بسبب مقت العؾؿاء.

: بؾ هق العؾؿ مطؾًؼا. ُكِسَخ العؾؿ وُرفِع بسبب وقال بعض أهؾ العؾؿ -

 مقت العؾؿاء، فجاء الجفؾ. والجفؾ شجرة كؾِّ شر.

رها آباءكؿ وأجدادكؿ  )ُطبَِدْت( يعـل جاء إبؾقس إلقفؿ وقال لفؿ: ما صقَّ

عؽػقا طؾقفا: فعبدوها، فققع إٓ لؿـزلتفؿ طـد اهلل، وّٕن لفؿ جاًها ومـزلة، ف

 الشرك يف إرض. أول شرك وقع يف إرض هذا الشرك: بسبب الؿجاَوزة.

والحظقا يا إخقة! أّن إبؾقس لؿ َيـؼؾفؿ إلك الشرك مرة واحدة، بؾ كؼؾفؿ 

إلك البدطة، والبدطة بريٌد لؾشرك، كؼؾفؿ إلك اإلحداث، فَلَمَرهؿ بـْصِب هذه 

التؿاثقؾ، وَصَبَر طؾك ذلؽ زمـًا صقياًل، رضل مـ همٓء الؼقم هبذه البدطة، 

م، ومـ الؿعؾقم أّن أطؿار الـاس يف وَصَبَر طؾقفؿ صقياًل، إلك أن مات أولئؽ الؼق
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ذلؽ الزمان كاكت صقيؾة، فصرب حتك مات أولئؽ الؼقم وُكِسَخ العؾؿ، فبدأ بلمر 

آخر وخطقة أخرى وهل: دطقة الـاس إلك طبادهتؿ لقؽقكقا شػعاء لفؿ طـد اهلل. 

 وهؽذا يػعؾ إبؾقس باإلكسان: يلخذه إلك الشر خطقة خطقة.

وقع يف إرض هق: الغؾق يف الصالحقـ، َغَؾق  وهذا يدل طؾك أّن أّول شرك

 يف الصالحقـ لؿحبتفؿ: فػعؾقا ما لؿ ُيْشَرع، ثؿ وقع الشرك، والعقاذ باهلل. 

ا َماُتقا، َطَؽُػقا َطَؾك ُقُبقِرِهْؿ، ] َؾِػ: َلؿَّ ـْ َالسَّ ـُ َاْلَؼقِِّؿ: َقاَل َغْقُر َواِحٍد ِم َقاَل اِْب

ُروا َتَؿاثِقَؾُفْؿ، ََمُد َفَعَبُدوُهْؿ[ ُثؿَّ َصقَّ ْٕ  ُثؿَّ َصاَل َطَؾْقِفْؿ َا

َؾِػ( أي: قال َجْؿٌع مـ السؾػ،  ـْ َالسَّ
ـُ َاْلَؼقِِّؿ: َقاَل َغْقُر َواِحٍد مِ )َقاَل اِْب

وهذه إققال مقجقدة يف كتب التػسقر، طـد ابـ جرير الطربي، وطـد ابـ أبل 

ا َماُتقا( أي: مات أولئؽ  الصالحقن. )َطَؽُػقا َطَؾك حاتؿ، وغقرهؿا. )َلؿَّ

ُقُبقِرِهْؿ( أي: قعدوا طـد قبقرهؿ، ثؿ صّقروا تؿاثقؾفؿ. فلّول الغؾق هق العؽقف 

طـد الؼبقر، والجؾقس طـد الؼبقر، أّول أمر أهنؿ يجؾسقن جؾقًسا طـد الؼبقر، 

يجتؿعقن طـد الؼبقر، ثؿ بعد ذلؽ يلتقفؿ إبؾقس ويؼقل: الربكات التل تحصؾ 

خقرات التل تحصؾ يف يقمؽؿ هل بسبب جؾقسؽؿ طـد قبقر لؽؿ، وهذه ال

ُروا  همٓء الصالحقـ. ثؿ يلخذهؿ خطقة خطقة إلك اإلشراك باهلل. )ُثؿَّ َصقَّ

ََمُد َفَعَبُدوُهْؿ( فققعقا يف كقَطقـ مـ الغؾق، هؿا  ْٕ َتَؿاثِقَؾُفْؿ، ُثؿَّ َصاَل َطَؾْقِفْؿ َا

 خطقتان معؾقمتان يف القققع يف الشرك:
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: العؽقف طـد الؼبقر: ولق لؿ ُيعَبد أصحاب الؼبقر. طقة إولكالخ

 آجتؿاع طـد الؼبقر اجتؿاًطا مؼصقًدا هذه خطقة لؾقققع يف الشرك.

تصقير التؿاثقؾ. فتصقير تؿاثقؾ الصالحقـ سبب لعبادهتؿ.  الخطقة الثاكقة:

 وهذا غؾق ضاهر.

ـْ ُطَؿَر،: َأنَّ َرُسقَل َاهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل:  َٓ ُتْطُروكِل َكَؿا َأْصَرْت »]َوَط

َؿا َأَكا َطْبٌد، َفُؼقُلقا: َطْبُد َاهللِ َوَرُسقُلفُ  ـَ َمْرَيَؿ، إِكَّ  َأْخرَِجاُه[ «َالـََّصاَرى اِْب

ـْ ُطَؿَر: ابـ الخطاب( ابـ الخطاب رضل اهلل  طـف، أمقر قال: )َوَط

الؿممـقـ. والحؼ أّن الذي روى هذا الحديث هق البخاري، ولؿ يرِوه مسؾؿ، 

رحؿ اهلل الجؿقع. ففذا الحديث يف صحقح البخاري، وهق مـ أصّح إحاديث 

وأققاها ثبقًتا ومعـًك، ّٕن طؿر رضل اهلل طـف قال هذا الحديث طؾك الؿـرب كؿا 

يف الؿديـة، ولؿ يرّد طؾقف أحٌد مـ  طـد البخاري أيًضا، والصحابة متقافرون

الصحابة هذا، فؽلّن جؿقع الصحابة الحاضريـ قد رَووه، ففذا يؼّقي ثبقت هذا 

ا.  الحديث جدًّ

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل:  
ِ
وهذا خطاب  «َٓ ُتْطُروكِل»)َأنَّ َرُسقَل َاهلل

ق اإلفراط يف ه واإلصراء: «ٓ تطروين»لؾؿممـقـ، فَؿـ كان مممـًا فؾَقسؿع: 

الؿدح ومجاوزة الحّد فقف. فـفك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ الغؾق يف مدحف. 

ـَ َمْرَيؿَ » كؿا أصرِت الـصارى طقسك بـ مريؿ طؾقف  «َكَؿا َأْصَرْت َالـََّصاَرى اِْب
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السالم، ثؿ بؾغ هبؿ إمر أن قالقا: إكف ابـ اهلل، أو قالقا: ثالث ثالثة، أو قالقا: هق 

َمـ الذي يؼقل هذا؟ رسقل اهلل صؾك  «إِكََّؿا َأَكا َطْبدٌ »إلف. وسبب هذا هق الغؾق. 

اهلل طؾقف وسؾؿ، ما قالف طالؿ، ما قالف شقخ. بعض الـاس مـ جؾفؿ يؼقلقن: إّن 

لـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َطْبٌد همٓء جػاة ما يحبقن الـبل الذيـ يؼقلقن إّن ا

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ! واهلل الجػاة الذيـ جؿعقا بقـ الجػقة والغؾق هؿ الذيـ ٓ 

إِكََّؿا »أداة حصر.  "إكؿا" «إِكََّؿا»يؼػقن طـد كالم الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. قال: 

 
ِ
ا الّرد طؾك الغالة وطؾك هذه الجؿؾة فقف «َوَرُسقُلفُ  َأَكا َطْبٌد، َفُؼقُلقا: َطْبُد َاهلل

 الجػاة.

هذا ردٌّ طؾك الغالة، الذيـ َيغؾقن يف رسقل اهلل صؾك اهلل  «فؼقلقا: طبد اهلل»

طؾقف وسؾؿ ويجعؾقكف شريًؽا مع اهلل فقؿا هلل: حتك يف طؾؿ الغقب! جعؾقه شريًؽا 

هتاوإّن مـ "هلل يف الجقد واإلططاء مطؾًؼا فؼالقا:  !، وجعؾقه "جقدك الدكقا وَضرَّ

! هذا بعض "ومـ طؾقمؽ طؾؿ الؾقح والؼؾؿ"شريًؽا هلل يف طؾؿ الغقب فؼالقا: 

د، فال طؾؿؽ! ففذا ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: )طبد اهلل(، ففق َطْبد ٓ ُيعبَ 

 َيتجاوز بف طبٌد مرتبَتف.

ـّ هذا ردٌّ طؾك الجػاة، فنن الـبل صؾك اهلل ط «ورسقلف»  ؾقف وسؾؿ طبد، ولؽ

ب. فف بالرسالة، ففق طبد ٓ ُيعَبد ورسقل ٓ يؽذَّ  اهلل طز وجؾ شرَّ
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ومـ طجقب إمر يا إخقة: أّن إبؾقس تسؾَّط طؾك بعض الـاس لَقؿـعفؿ مـ  

ٓ تطروين كؿا أصرت »آستػادة مـ هذا الحديث الصحقح، وقال لفؿ معـك 

بـ اهلل، ثؿ ققلقا ما شئتؿ! يعـل: إذا أي: ٓ تؼقلقا: إين ا «الـصارى ابـ مريؿ

اجتـبتؿ أن تؼقلقا إين ابـ اهلل فؼقلقا ما شئتؿ! فلصبحقا يؼقلقن الشرك يف حؼِّ 

 الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ويؼقلقن: ما أصريـاك كؿا أصرِت الـصارى ابـ مريؿ!

ا وسبحان اهلل! الـبل صؾك اهلل طؾقف سقلؿ يؼقل يف هذا الحديث ما َيردُّ هذ

فـفك طـ الغؾق يف مدحف  «إكؿا أكا طبد، فؼقلقا: طبد اهلل ورسقلف»التػسقر: قال: 

 مطؾًؼا.

بؾ يا إخقة! طـدما جاء وفد بـل طامر إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قالقا 

لف: )أكت سقدكا( ورسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ سقدكا، واهلل! إّن رسقل اهلل 

أكا »وسقد ولد آدم اجؿعقـ، وهق الؼائؾ طـ كػسف: صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ سقدكا، 

، إذن هؿ مـ حقث الؾػظ ما قالقا باصاًل: قالقا: )أكت «سقد ولد آدم وٓ فخر

، قال «السقد اهلل تبارك وتعالك»سقدكا(، فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

ا فلدَّهبؿ. وهذا شلن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إذا رأى  العؾؿاء: رأى مـفؿ غؾقًّ

ا؟! »الغؾق أدَّب. لّؿا جاء الرجؾ فؼال: ما شاء اهلل وشئت، قال:  أجعؾتـل هلل كدًّ

لؽان صقاًبا: لؽـ لّؿا  "ما شاء اهلل ثؿ شئت"، ولق قال: «قؾ: ما شاء اهلل وحده

بف . ففـا لّؿا رأى أهنؿ يؼقلقن ذلؽ غؾقًّ أدَّهبؿ صؾك اهلل طؾقف رأى مـف الغؾق أدَّ
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( «السقد اهلل تبارك وتعالك»وسؾؿ فؼال:  ًٓ . قالقا: )وأفضؾـا فضاًل، وأطظؿـا َصق

: أي: جقًدا وإكػاًقا وكرًما.  ًٓ أي: أكت يا رسقل اهلل أفضؾـا فضال،  وأطظؿـا َصق

لؽؿ أو بعض ققلؽؿ، وٓ ققلقا بؼق»فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

رواه أبق داود وصححف إلباين. ققلفؿ صحقح: الـبل  «يستجريـؽؿ الشقطان

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أفضؾ ولد آدم، وهق أجقد الـاس، كان أجقد بالخقر مـ 

الريح الؿرَسؾة، ولذا كان يعقش فؼقًرا مع كثرة ما يلتقف مـ الؿال، لؽـ ٓ يبقت 

قؾ اهلل، يؿّر الشفران والثالثة وٓ يقَقد يف بقتف الشريػ الؿال طـده، يـػؼف يف سب

كار، أي ٓ ُيطبخ يف بقتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وإكؿا يلكؾ التؿر ويشرب الؿاء. 

ما دام أّن  «ققلقا بؼقلؽؿ أو بعض ققلؽؿ»فؼال لفؿ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

غؾق. فدّل ذلؽ طؾك أّن الؼقل حؼ: ولؽـ اكتبفقا: ٓ يستجريـؽؿ الشقطان إلك ال

مدح الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بؿا فقف مـ غقر غؾقٍّ أّن هذا مشروع، ٓ بلس بف، 

وأّن الغؾق يف مدح الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ ُيرضل الـبل صؾك اهلل طؾقف 

 وسؾؿ: بؾ هق مـ طؿؾ الشقطان.

فؼال الـبل  وقال رجؾ: )يا محؿد! يا سقدكا وابـ سقدكا وخقركا وابـ خقركا،

يا أيفا الـاس! طؾقؽؿ بتؼقاكؿ، ٓ يستفقيـؽؿ الشقطان، »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

أكا محؿد بـ طبد اهلل، طبد اهلل ورسقلف، واهلل! ما ُأِحبُّ أن ترفعقين فقق مـزلتل 

رواه أحؿد، وصححف الشقخ شعقب إركاؤوط، وإلباين،  «التل أكزلـل اهلل
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ؿ، ففق يف غاية الّصحة. الرجؾ قال: يا محؿد يا وقآ : صحقح طؾك شرط مسؾ

يا أيفا »سقدكا وابـ سقدكا وخقركا وابـ خقركا، فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

ٓ »أي: الزمقا التؼقا، واتؼقا اهلل، وإياكؿ والغؾق،  «الـاس! طؾقؽؿ بتؼقاكؿ

ؾق مـ وسقسة أي: ٓ يؼقدّكؽؿ الشقطان إلك الغؾق، فنّن الغ «يستفقيـؽؿ الشقطان

هذه مـزلتل: طبد ٓ ُأْطَبد،  «،أكا محؿد بـ طبد اهلل طبد اهلل، ورسقلف»الشقطان، 

ب،  اسَؿعقا يا مممـقـ، الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼسؿ،  «واهلل!»ورسقل ٓ ُأَكذَّ

واهلل! ما ُأِحبُّ أن ترفعقين فقق »وهذا إمر مفؿ، يؼقل لؾؿممـقـ جؿقًعا: 

واهلل! ما »، يا مممـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل لؽ: «ـل اهللمـزلتل التل أكزل

وهل: أين طبد ورسقل، كقػ تليت  «ُأِحبُّ أن ترفعقين فقق مـزلتل التل أكزلـل اهلل

وتػعؾ ما ٓ يحبف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بزطؿ أكؽ تحب الـبل صؾك اهلل 

لقس بحاجة ٕن يؼسؿ طؾقف وسؾؿ؟! الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼسؿ لؽ و

يـػل محبتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وواهلل  «واهلل ما أحب»صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

، ففمٓء الذيـ يؼقلقن إّن الـبل صؾك اهلل طؾقف «ما أحب أن ترفعقين»إكف لصادق، 

ح بالباصؾ الذي يؼقل: إّن الـبل  ؿ يف الؽقن مـ قربه، هذا الؿتؿدِّ وسؾؿ َيتحؽَّ

وسؾؿ يف قربه ُيـِؼذ الغريؼ، ويطػئ الحريؼ، ويزيد الرزق! هذا  صؾك اهلل طؾقف

َرَفَع الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فقق مـزلتف، بؾ جعؾف شريًؽا هلل طز وجؾ، والـبل 

واهلل! ما أحب أن ترفعقين فقق مـزلتل التل أكزلـل »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل: 
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 طؾقف وسؾؿ الذي يؼقل: محؿد اهلل(، إذن أحبُّ الـاس إلك رسقل اهلل صؾك اهلل

 رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طبُد اهلل ورسقلف.

فدّل هذا دٓلة بقِّـة طؾك أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان ُيبِغض الغؾق، 

ويـفك طـف يف مدحف. وٓ شؽ أّن الغؾق يف الؿدح يؼقد إلك القققع يف الشرك، 

 والعقاذ باهلل.

طـفؿا ََقاَل: َقاَل َرُسقُل َاهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  ]وطـ ابـ طباس رضل اهلل

]) ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ َاْلُغُؾقُّ َؿا َأْهَؾَؽ َم اُكْؿ َواْلُغُؾقَّ َفنِكَّ  )إِيَّ

 صؾك اهلل طؾقف 
ِ
قال: )وطـ ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا ََقاَل: َقاَل َرُسقُل َاهلل

ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ َاْلُغُؾقُّ يف الديـإِيَّاُكْؿ َواْلُغُؾقَّ يف »وسؾؿ:  هؽذا  «الديـ، َفنِكََّؿا َأْهَؾَؽ َم

لػظ الحديث. والحديث رواه أحؿد وابـ ماجف والـسائل وصححف ابـ خزيؿة 

والحاكؿ ووافؼف الذهبل والـقوي وابـ تقؿقة وإلباين. والحديث صحقح ٓ 

أي أمر. ّٕن سبب  شؽ يف صحتف. وهق يدل طؾك تحريؿ الغؾق يف الديـ يف

الحديث إكؿا هق الَحصقات التل يرمل هبا الحاج، فنّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  

فؾؼط لف سبع  «الؼط لل»يف صريؼف مـ الؿزدلػة إلك مـك قال ٓبـ طباس: 

ف الشريػ، وقال:  بؿثؾ هذه »حصقات، فلخذها الـبل صؾك اهلل طؾقف سقل يف كػِّ

، « الديـ، فنكؿا أهؾؽ َمـ كان قبؾؽؿ الغؾق يف الديـفارمقا، وإياكؿ والغؾقَّ يف

يعـل: إياكؿ والغؾق يف الحصك، بلن تلخذ حصقاٍت كباًرا لرتمل هبا، فنّن هذا مـ 
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الغؾق، فنذا هنـا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ الغؾق يف الحصك فؿـ باب أولك 

والعؾؿاء  الغؾق فقؿا كان أكرب مـ ذلؽ، وٓ سقؿا وأّن لػظ الحديث طام،

 ."العربة بعؿقم الؾػظ، ٓ بخصقص السبب"يؼقلقن: 

 : ُركؿ الغؾقَّ إياكؿ يا مـ آمـتؿ بل، يا معاشر الؿسؾؿقـ، إياكؿ، ُأحذِّ

فاحذروه، لؿاذا؟ ٕكف سبب لؾفالك، فنكؿا أهؾؽ َمـ كان قبؾؽؿ الغؾق يف الديـ، 

 فَعبدوا غقر اهلل بسبب الغؾق يف الديـ.

ما قّدمـاه: مـ أّن الغؾق مفؿا كان صغقًرا كان أو  وهذا يدل يا إخقة طؾك

م مطؾًؼا،  كبقًرا، الغؾق يف مجاوزة الحّد الشرطل مفؿا كان صغقًرا أو كبقًرا محرَّ

 إلك أن يشرك باهلل فقفؾؽ، والعقاذ باهلل. -والعقاذ باهلل–وقد يصؾ بالعبد 

ـِ َمْسُعقٍد، َأنَّ َرُسقَل َاهللِ  ـْ اِْب صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل: )َهَؾَؽ  ]َولُِؿْسِؾٍؿ َط

 َاْلُؿَتـَطُِّعقَن. َقاَلَفا َثاَلًثا([

ـِ َمْسُعقٍد( رضل اهلل طـف. )َأنَّ |) ـْ اِْب َولُِؿْسؾٍِؿ( أي: يف صحقح مسؾؿ. )َط

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل: 
ِ
ُعقَن. َقاَلَفا َثاَلًثا»َرُسقَل َاهلل  «َهَؾَؽ َاْلُؿَتـَطِّ

ؽقـ بالديـ: وإكؿا هؿ: والؿتـطِّعق ؼقن يف الديـ، لقس الؿتؿسِّ ن: هؿ الؿتعؿِّ

ؼقن يف الديـ، الؿتؽؾِّػقن ما لؿ ُيشَرع.  الؿتعؿِّ

وأصؾ التـطُّع: هق الغؾق يف الؽالم، أن يتؽؾؿ اإلكسان كلكف يتؽؾؿ مـ داخؾ 

ؿ صقتف، فَتخرج الحروف مـ أقصك الحؾؼ، وسبب هذا: الؽرب،  الػؿ، يضخِّ
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ت ُيخرجف مـ داخؾ فؿف: كِْبًرا، هذا أصؾ التـطُّع، ملخقذ مـ الـَّْطع: فقتؽؾؿ بصق

وهق: الغار، كلكف طـدما يتؽؾؿ مـ آخر حؾؼف ُيخرج الؽالم مـ الغار، والؽالم يف 

الغار يؽقن لف صدى، ويؽقن طؾك غقر حؼقؼتف، كذا الؿتـطع. هذا أصؾ التـطع، 

ؼ مطؾًؼا. فالـ هؾؽ »بل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل: ثؿ ُأصؾِؼ طؾك التؽؾػ والتعؿُّ

ؼقن فقف  «الؿتـطعقن ـِ ما لؿ ُيشَرع، الؿتعؿِّ أي: هؾؽ الؿتؽؾِّػقن يف الدي

بآبتداع. أّما الؿستؼقؿقن طؾك الؿشروع ففمٓء هؿ أهؾ إمـ وأهؾ الحقاة 

 الطقبة.

ر ثقبف ولق فقق  بعض الـاس أن إذا رأوا شخًصا أطػك لحقتف، وقصَّ

، قال «هؾؽ الؿتـطعقن»، قالقا قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: الؽعب بؼؾقؾ

، هذه «إياكؿ والغؾق يف الديـ»الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  ! ما هذا تـطٌع وٓ غؾقٌّ

استؼامة، وَمـ استؼام فَؾُف إمـ ولف الحقاة الطقبة، وإكؿا التـطع هق التؽؾُّػ يف 

الديـ:، بحقث َتػعؾ ما لؿ ُيشَرع، وَتبتدع بحجة أكؽ تريد أن تزيد يف العبادة، 

تزطؿ أكؽ تريد مزيًدا مـ الؼرب مـ اهلل فتليت بعبادات. همٓء الذيـ يصؾقن 

كر  الػجر يف الؿساجد يف بعض البؾدان ثؿ يؼقمقن ولفؿ شقخ، ويبدئقن يف الذِّ

الجؿاطل هبقئة لقست مشروطة، وبللػاظ لقست مشروطة، وبطريؼة لقست 

ا طجقًبا، ويؼقلقن: هق هق  ون رؤوسفؿ هزًّ مشروطة، يرقصقن، ويتؼافزون، ويفزُّ

إرض إلك أن  هق ، ويرقصقن، والشقخ يرقص، ثؿ يتقاجدون ويتساقطقن طؾك
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تشرق الشؿس أو قريًبا مـ إشراق الشؿس، همٓء متـّطعقن متعّؿؼقن متؽّؾػقن 

مذمقمقن. لؽـ الذي يصؾل الػجر ويبؼك يف مصاله يذكر اهلل حتك تطؾع 

 الشؿس وترتػع فقصؾل ركعتقـ: هذا مستؼقؿ.

طؾك ما الػرق بقـ هذا وإّولقـ؟ الػرق أّن هذا َفَعَؾ الؿشروع ففق مستؼقؿ 

شرع اهلل، وإّولقن تعؿؼقا وتـطعقا: قالقا: ما يؽػل ما جاء بف محؿد صؾك اهلل 

طؾقف وسؾؿ، كحتاج إلك أحد مـ َبعد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َيشرع لـا حتك 

 كزداد قرًبا مـ اهلل! همٓء متـطعقن متؽؾػقن.

كف. وٓ شؽ والغالب أّن الؿتـطع بؿؼدار تـطعف ُيحَرم السـة، وهذا أقؾُّ هال

أكف يلثؿ بػعؾ البدع: وهذا هالك معـقي، وقد يصؾ إمر إلك الشرك: فقفؾؽ 

 هالًكا هق أطظؿ مـ الؿقت.

فدل ذلؽ أيفا اإلخقة طؾك أّن الغؾق والتـطع واإلفراط لقس صريؼ الـبل 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وٓ يحبف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ولقس صريؼ 

ا لؾػالح، ولقس صريًؼا لؾؼرب مـ اهلل، وإكؿا هق مـ الصالحقـ، ولقس صريؼً 

 وسقسة الشقطان، وسبب لؾفالك، والعقاذ باهلل.

فدّل ذلؽ طؾك أّن الحؼ لؾؿسؾؿ والسالمة: أن َيؾزم الؿشروع، وأّن 

 الفالك: يف آبتداع وآبتعاد طـ سـة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
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ـْ  ُوَلك: َأنَّ َم ْٕ ـَ َلُف ُغْرَبُة  ]فِقِف َمَسائُِؾ: َا ـِ َبْعَدُه، َتَبقَّ َفِفَؿ َهَذا َاْلَباَب َوَباَبْق

ـْ ُقْدَرِة َاهللِ َوَتْؼِؾقبِِف لِْؾُؼُؾقِب َاْلَعَجَب[ ْساَلِم، َوَرَأى ِم  َاإْلِ

بؿعـك: أكؽ إذا تلمؾت يف حال الؿـَتسبقـ إلك اإلسالم الققم، تجد أّن كثقًرا 

 الديـ، ويؼابِؾفؿ أققاٌم وقعقا يف التساهؾ يف مـ الؿسؾؿقـ وقعقا يف الغؾق يف

الديـ، فؽثقٌر مؿـ يريدون العبادة وقعقا يف الغؾق، وكثقر مؿـ يـتسبقن إلك 

اإلسالم وقعقا يف التساهؾ. وهذه غربة أن تعقش حتك ترى هذا. ولذلؽ بعض 

ن إخقاكـا يؼقل: يا شقخ! أكا لّؿا استؼؿُت أصبحُت أطقش يف غربة، أكا  غريب، أ

شاذ يف البؾد، أكا شاذ يف الحل: ّٕن أهؾ الحل مـفؿ غالة يتـطعقن يف الديـ 

ويلتقن بالبدع وٓ يػعؾقن الســ، ومـفؿ متساهؾقن، همٓء يشتؿقكـل، وهمٓء 

يشتؿقكـل! فَؿـ أدرك أّن الغؾق لقس مـ الديـ، وأّن آستؼامة طؾك الديـ 

 واجبة: أدرك مدى الغربة الققم.

ّٓ ويف كػس القق د ما كؼقلف دائًؿا مـ وجقب أن كدطقا إلك اهلل، أ ت هذا يمكِّ

ّٓ كعظِّؿ أكػسـا: وإكؿا كدطقا إلك اهلل طز  ّٓ كغرت بلكػسـا، وأ كدطقا إلك أكػسـا، وأ

 وجؾ: بالؿقطظة الحسـة، بالحجج، بإسالقب الطقبة، لعّؾ الخقر أن يزداد.

 طز وجؾ ومتابعة لرسقل وٓ شؽ يا إخقة: إذا ُوِجدت الدطقة بنخالص هلل

اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف ُيحَػظ الخقر الؿقجقد ويزداد، فَقزداد الفداة هدى، 
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وَيرجع الضالقن إلك الصراط الؿستؼقؿ. فنذا أدركـا الغربة فالبد أن كدرك 

 القاجب طؾقـا.

َْرِض: أ] ْٕ ِل ِشْرٍك َحَدَث طؾك َوْجِف َا ـَ َالثَّاكَِقُة: َمْعرَِفُة َأوَّ الِِحق  [كف بُِشْبَفِة َالصَّ

لقس الؿؼصقد أكف بشبفٍة مـ الصالحقـ، وإكؿا بُشبفِة محبة الصالحقـ، 

فجاءهؿ إبؾقس وشبَّف طؾقفؿ: ٕهنؿ يحبقن الصالحقـ، وهق لؿ يلمرهؿ بؿحبة 

الصالحقـ: بؾ أمرهؿ بالغؾق يف هذه الؿحبة، فؽان ذلؽ سبب وققع أّول شرك 

 يف إرض.

َْكبَِقاِء، َوَما َسَبُب َذلَِؽ؟ َمَع َمْعِرَفِة َأنَّ ] ْٕ ـُ َا ِل َشْلٍء ُغقَِّر بِِف ِدي َالثَّالَِثُة: َمْعرَِفُة َأوَّ

 َاهللَ َأْرِسَؾُفْؿ[

أّول أمِر ُغقِّر بف ديـ إكبقاء هق الشرك وسببف الغؾق يف الصالحقـ. واهلل طز 

 لؿستؼقؿ: ومـف: ترك الغؾق.وجؾ أرسؾ الرسؾ لتبقِّـ لؾـاس الصراط ا

َها[ ِع َواْلِػَطرِ َتُردُّ
َرائِ ابَِعُة: َقُبقُل َاْلبَِدِع َمَع َكْقِن َالشَّ  ]َالرَّ

سبب قبقل البدع ّٕن الشقطان يزّيـفا بؾباس الحؼ. ولذلؽ بعض الـاس  

إذا رَأوك تـؽر بدطة قالقا لؽ: يا أخل! هذا يذكر اهلل: فؾؿاذا تـؽرها؟! أحد 

ع كتاًبا فقف الصالة طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك غقر الحجاج  وزَّ

ع هذا طؾك  الؿشروع: بللػاظ فقفا بدع وشركقات، فلحد إخقة أكؽر طؾقف أن يقزِّ

ع مـ  الـاس، وبقَّـ لف أّن هذه بدع لقست مشروطة، أكؽر طؾقف أوّ  ًٓ أن يقزِّ
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قز، فؼام بعض الزوار فؼال: غقر أن يمَذن لف، وهذا افتئات طؾك ولل إمر ٓ يج

لؿاذا تـؽر طؾقف، ما فقف إٓ الصالة طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؟! فالشقطان 

يزخرف البدع بالحؼ فَتُروج طؾك الؿحبِّقـ: لؼؾَّة العؾؿ وقؾَّة مـ يبقِّـ. لق طرض 

 الشقطان بضاطتف كؿا هل َلَؿا َقبَِؾفا طاقؾ فضاًل طـ مسؾؿ، ولؽـف ٓ يعرضفا إٓ

 مزخرفة بؾباس الحؼ، وَيخؾط الباصؾ بؽثقر مـ الحؼ: لُقشبِّف طؾك الـاس.

إذن: لؿاذا يؼع الـاس يف البدع مع محبتفؿ لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وأّن 

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بقَّـ كؾ شلء وأّن الػطرة َتُردُّ آبتداع؟ ّٕن الشقطان 

ب. وٓ كجاة إٓ بؾزوم سـة يغش الـاس بنضفارها يف لباس الحؼ والح ب والتؼرُّ

محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. َمـ أراد الـجاة لـػسف فؾَقؾزم سـة الـبل صؾك اهلل 

 طؾقف وسؾؿ، وَمـ أراد الـجاة ٕهؾ فؾقعؾِّؿفؿ سـة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

ُف َمْزُج َاْلَحؼِّ بِاْلَباصِؾِ  ُل: َمَحبَُّة ]َاْلَخاِمَسُة: َأنَّ َسَبَب َذلَِؽ ُكؾِّ َوَّ ْٕ . َفا

َـّ  ـِ َشْقًئا َأَراُدوا بِِف َخْقًرا: َفَظ ْي ـْ َأْهِؾ َاْلِعْؾِؿ َوالدِّ . َوالثَّاكِل: فِْعُؾ ُأَكاٍس ِم ـَ الِِحق َالصَّ

ُفْؿ َأَراُدوا ِبِف َغْقَرُه[ ـْ َبْعَدُهْؿ َأكَّ  َم

َمْزُج الحؼ بالباصؾ: إّول الذي هق الحؼ: محبة الصالحقـ. وقؾـا إّن  

محبة الصالحقـ حّؼ ومطؾقبة شرًطا: لؽـ مـ غقر غؾق، فػعؾ بعض الصالحقـ 

الجاهؾقـ أو بعض َمـ َيـتسبقن إلك العؾؿ بعض إشقاء غقر الؿشروطة بسبب 
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َيروج الباصؾ بؼصد أو  الؿحبة فقف َمْزج الحؼ بالباصؾ ومزج الباصؾ بالحؼ، حتك

 بغقر قصد.

َيِة َالَّتِل فِل ُسقَرِة ُكقٍح[ ْٔ اِدَسُة: َتْػِسقُر َا  ]َالسَّ

رها ترجؿان الؼرآن: ابـ طباس   .-رضل اهلل طـفؿا–وقد فسَّ

َدِملِّ فِل َكْقِن َاْلَحؼِّ َيـُْؼُص فِل َقْؾبِِف َواْلَباصِِؾ َيِزيُد[ ْٔ ُة َا ابَِعُة: ِجبِؾَّ  ]َالسَّ

ب، اهلل  أكرب! يجب أن كدرك هذا يا إخقة، مـ صبقعة اإلكسان أّن قؾبف قالَّ

وهذا -وأّن الحؼ الذي َيعؾؿف إذا لؿ يحافظ طؾقف بسمال اهلل طز وجؾ الثبات 

وبالعؾؿ وبالعؿؾ سَقـؼص، كالؿاء إذا ُتِرك يف الحػرة  -أطظؿ أسباب الؿحافظة

ؾت سَقـ ؼص الؿاء، فؽذا الخقر، وإذا فنكف َيـؼص، حتك لق كاكت مـ الصخر الصَّ

ه: وهق الباصؾ. فنذا طرفت هذا يا طبد اهلل أّن هذا مـ  كؼص الخقر َحؾَّ مؽاكف ضدُّ

صبقعتؽ: هذا يجعؾؽ تجاهد يف سبقؾ اهلل وٓ َتغػؾ، الجفاد إكرب وهق جفاد 

الـػس، بلن َتحرص طؾك الخقر الذي أكت فقف، وأن َتحرص طؾك الزيادة، وأن 

 اصؾ. إياك يا طبد اهلل ما دمت حقًّا أن تغػؾ طـ طدوك.َتحذر مـ الب

بعض إخقاكـا قد يصؾ بف الصالح إلك درجة أكف يؼقل: الحؿد اهلل أكا أن 

ما أقرب إشقاء التل يبغضفا اهلل! فقبدأ يتساهؾ: يتساهؾ يف الحديث، يتساهؾ 

سؾؿقـ يف الـظر: فقضعػ هذا. وأكا أققل بؽؾ وضقح: إّن الؽثقر مـا كحـ الؿ

طؿقًما، وصالب العؾؿ خصقًصا: بدأ التديُّـ فقفؿ َيضعػ، ومعاصقـا يف 
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ث بالؿحرمات، والباصؾ يف  الخؾقات أصبحت َتعُظؿ، كشاهد الؿحرمات، كتحدَّ

 كػقسـا بدأ َيعُظؿ، وكحـ يف غػؾة طـ هذا الجاكب.

بعضـا طـده حرص طؾك السـة مـ حقث آطتؼاد والعؾؿ: ولؽـف ُيفِؿؾ 

جفة التديُّـ، فَقضعػ تديـف: حتك أصبح بعضـا يصؾُّقن يف البققت، مع كػسف مـ 

أهنؿ صالب طؾؿ، مـ غقر طذر! أصبحقا يؼعقن يف أمقر محرمة! ّٕكا أصبحـا 

كغػؾ طـ هذه الؼضقة. ٓ بد أيفا اإلخقة أن كحبس هذه الـػس مـ جؿقع 

ديُّـ، احبس الجقاكب، مـ جفة آطتؼاد، ومـ جفة العؿؾ بالسـة، ومـ جفة الت

م اهلل، واحذر مـ أن  كػسؽ، احرص طؾك الثبات طؾك الخقر، واحذر مؿا حرَّ

 تمتك مـ الغػؾة، أو الغرور بالـػس.

لألسػ: أّن بعضـا أصبح كثقر الؽالم قؾقؾ العؿؾ، بخالف ما طؾقف 

 -إٓ فقؿا يحتاج إلقف-السؾػ، فنّن أطؿالفؿ كاكت تسبؼ أققالفؿ، َقؾَّ كالُمفؿ 

 رًكا، وكثرت أطؿالفؿ هلل.فؽان مبا

فقا معاشر الؿسؾؿقـ َأدركقا هذه الؼضقة العظقؿة الؽربى: وهل أّن الحؼ 

إذا لؿ ُيتعاَهد ٓ بد أن َيِؼّؾ وَيضعػ، وأّن الباصؾ إذا لؿ ُيحَذر مـف ٓ بد أن َيتسؾؾ 

إلك الـػس وَيؼقى. وتعؾَّؿقا وطؾِّؿقا أكػسؽؿ العؼقدة والسـة والتديُّـ، وكقكقا 

 ـ الصادققـ.م

َؾِػ َأنَّ َاْلبَِدَطة َسَبُب َاْلُؽْػرِ[ ـْ َالسَّ  ]َالثَّاِمـَُة: أّن فِقِف َشاِهٌد لَِؿا ُكِؼَؾ َط
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ًٓ إلك   البدطة خطقة يف ُسؾَّؿ الغؾق، كؿا قؾـا: إبؾقس يلخذ اإلكسان أو

ض بف البدطة  ا، ثؿ ٓ يزال ُيؿحِّ البدطة، وقد تؽقن بدطة صغقرة مع خقر كثقر جدًّ

ض بف البدطة حتك تستؼر البدطة وَيذهب الحؼ، ثؿ قد يؼقده إلك الشرك  ُيؿحِّ

 م كقح.باهلل: كؿا فعؾ إبؾقس مع همٓء الؼقم مـ قق

ـَ َقْصُد َاْلَػاِطِؾ[ ْقَطاِن بَِؿا َتُئقُل إَِلْقِف َاْلبِْدَطُة َوَلْق َحُس  ]َالتَّاِسَعُة: َمْعرَِفُة َالشَّ

ٓ شؽ أّن الغالب طؾك َمـ يػعؾقن البدع أهنؿ يريدون خقًرا، هذا الغالب،  

ـُ الـ قة ٓ ثؿ بعد ذلؽ قد َيؼعقن يف الؿؽابرة والؿجادلة والعقاذ باهلل، ُحْس

َيسؾؿقن بف مـ الذكب، لؽـ مع ذلؽ إذا فعؾقا البدع ُيصبِحقن دطاة لفا: فقزداد 

إثؿفؿ، وُيحاّجقن طـفا: فقزداد إثؿفؿ، ويػعؾقن هذه البدع: فتؼّؾ محبة السـة يف 

 قؾقهبؿ، ويؼقدهؿ ذلؽ إلك شر طظقؿ.

البدطة "ولذلؽ: إبؾقس يحب البدطة أكثر مـ الؿعاصل، كؿا قال السؾػ: 

يـ، وتؼقد اإلكسان "إلك إبؾقس مـ الؿعصقة أحب : ٕن البدطة ُتـَسب إلك الدِّ

ـة، وقد يصؾ إمر   إلك الشرك باهلل. -والعقاذ باهلل-إلك درجات يف الُبعد طـ السُّ

ـْ َاْلُغُؾقُّ َوَمْعرَِفُة َما قَِّة، َوِهَل َالـَّْفُل َط  َيُئقُل إَِلْقِف[ ]َاْلَعاِشَرُة: َمْعرَِفُة َاْلَؼاِطَدِة َاْلُؽؾِّ

يـ مطؾًؼا، ولق بشلء يسقر، وأّن الغؾق كػٌؼ مظؾٌِؿ،  الـفل طـ الغؾق يف الدِّ

ومـحدٌر طؿقؼ، َمـ دخؾف أوشؽ أن َيـحِدر فقف بؼقة، فالسالمة يف الُبعد طـف 

 أصاًل، وطدم التساهؾ يف شلء مـ الغؾق ولق كان يسقًرا صغقًرا.
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ةُ  َْجِؾ َطَؿٍؾ َصالٍِح[ ]اْلَحاِدَيَة َطْشَرَة: َمَضرَّ ِٕ  َاْلُعُؽقِف َطَؾك َاْلَؼْبرِ 

 سقليت هذا يف الباب التالل. 

ـْ َالتََّؿاثِقِؾ َواْلِحْؽَؿِة فِل إَِزاَلتَِفا[  ] َالثَّاكَِقَة َطْشَرَة: َمْعرَِفُة َالـَّْفِل َط

القاجب أن ٓ ُتـَصب التؿاثقؾ أصاًل، فنذا ُوجَدت التؿاثقؾ فنّن القاجب أن  

ـّ صْؿسفا إكؿا َيرجع إلك ولل إمر، وٓ ُيسؾَّط الـاس طؾك الـاس.  ُتطَؿس: لؽ

، قد يرى "أّن الَؿػسدة ٓ ُتدفع بَؿػسدة أطؾك مـفا"والؼاطدة طـد أهؾ العؾؿ: 

ولل إمر أو يجد أّن يف صؿس التؿاثقؾ مػاسد، َتربقا طؾك َمػسدة وجقدها، وقد 

ر لف العؾؿاء ذلؽ بدراسة الؿس  للة: فُقرتَؽب أخّػ الَؿػسدَتقـ.يؼرِّ

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لّؿا فتح مؽة وأصبح حاكًؿا يستطقع أن يػعؾ ما 

ـَ طؾك ققاطد إبراهقؿ كامؾة، ولؿ ُيِعدها إلك  يشاء لؿ َيفدم الؽعبة مع أهنا لؿ ُتْب

بلن يجعؾ لفا بابقـ: لؿاذا؟  -طؾقف السالم-هقئتفا التل كاكت طؾك زمـ إبراهقؿ 

كف ضفر لف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف فعؾ هذا مػسدة أطظؿ مـ مػسدة بؼاء ٕ

لقٓ أّن »: -رضل اهلل طـف–الؽعبة طؾك هذا الحال، ولذلؽ قال ٕمـّا طائشة 

ققمؽ حديثق طفد بؽػر لفدمت الؽعبة وبـقتفا طؾك ققاطد إبراهقؿ وجعؾت لفا 

، لؽـ َمـََعف مـ ذلؽ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الؿػسدة إطظؿ: وهل: ارتداد «بابقـ

الـاس الذيـ أسؾؿقا حديًثل طـ ديـفؿ. ولذلؽ يا إخقة: الؼاطدة طـ أهؾ العؾؿ: 

ف فقفا إفراد: وإكؿا ُيرَجع  أّن مثؾ هذه الؿسائؾ التل تحتاج إلك اجتفاد ٓ َيتصرَّ
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ة إمر، العؾؿاء يف البقان، ووٓة إمر يف فقفا إلك أولل إمر مـ العؾؿاء ووٓ

 العؿؾ.

ُة َاْلَحاَجِة إَِلْقَفا َمَع َاْلَغْػَؾِة َطـَْفا[ ِة َوِشدَّ  ]َالثَّالَِثَة َطْشَرَة: ِطَظُؿ َشْلِن َهِذِه َاْلِؼصَّ

هذه الؼصة طظقؿة ٕكف فقفا التحذير مـ الغؾق يف الصالحقـ، والتحذير مـ 

ع شدة الحاجة إلقفا ٓ كجد أّن الدطاة والقّطاظ يتؽؾؿقن مؽر إبؾقس بالـاس، وم

طـفا، بؾ لألسػ ٓ كجد أّن كثقًرا مـ الدطاة الققم أو القطاظ يتؽؾؿقن  طـ 

 التقحقد أصاًل، وهذا خؾؾ طظقؿ.

ابَِعَة َطْشَرَة: َوِهَل َأْطَجُب وأَطَجُب: ِقَراَءُتُفْؿ إِيَّاَها ِفل ُكُتِب َالتَّْػِسقِر  ]َالرَّ

ـَ ُقُؾقبِِفْؿ: َحتَّك وَ   َحاَل َبْقـَُف َوَبْق
اْلَحِديِث، َوَمْعرَِفُتُفْؿ بَِؿْعـَك َاْلَؽاَلِم، َوَكْقُن َاهللِ

اِْطَتَؼُدوا َأنَّ فِْعَؾ َقْقِم ُكقٍح ُهَق َأْفَضُؾ َاْلِعَباَداِت، َواْطَتَؼُدوا أن ّكفل َاهللُ َوَرُسقُلُف َطـُْف 

ِم َواْلَؿاِل[َفُفَق َاْلُؽْػُر َالْ   ُؿبِقُح لِؾدَّ

إن كـَت َتعجب مـ طدم معرفة الـاس هبذه الؼصة: فاطَجب مـ أكاس  

َيعرفقن هذه الؼصة، وَيعرفقن الرباهقـ الؼطعقة طؾك التقحقد، وإدلة الدامغة 

لؾشرك: ومع ذلؽ ُيشركقن باهلل، ويظـقن أهنؿ يف أطال مؼامات التقحقد! فنّن 

تػعقن، يؼرؤون الؼرآن بؾ قد َيحتَّجقن بآيات التقحقد وهؿ همٓء َيعؾؿقن وٓ يـَ 

 مشركقن! وهذا مـ أطجب العجب. كسلل اهلل السالمة والفداية.

َػاَطَة[ َّٓ َالشَّ ُفْؿ َلْؿ ُيِريُدوا إِ  ]َاْلَخاِمَسَة َطْشَرة: َالتَّْصرِيُح َأكَّ
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ؾـشاط يف ٕهنؿ طـدما َكصبقا تؾؽ التؿاثقؾ إكؿا أرادوا أن تؽقن وسقؾة ل 

ب إلقفؿ إلك اهلل طز  بقا بالتؼرُّ العبادة، ثؿ جعؾقهؿ شػعاء لفؿ طـد اهلل، وتؼرَّ

 وجؾ: فققعقا يف الشرك.

َقَر َأَراُدوا َذلَِؽ[ ُروا َالصُّ ـَ َصقَّ اِدَسَة َطْشَرَة: َضـُُّفْؿ َأنَّ َاْلُعَؾَؿاَء َالَِّذي  ]َالسَّ

رب مـ العؾؿاء رحؿة، وأّن بقسقسة إبؾقس، وهذا يا إخقة يدكا طؾك أّن الؼ

البعد طـفؿ طذاب، فنذا كـَت قريًبا مـ العؾؿاء فنهنؿ يبقِّـقن لؽ الحؼ، ويبقِّـقن 

لؽ لؿاذا قالقا؟ ولؿاذا فعؾقا؟ أّما إذا ابتعدَت يليت إبؾقس: ويصرف الحؼ إلك 

 الغؾق.

حتك الؼقاطد الشرطقة إذا ابتعد صالب العؾؿ طـ العؾؿاء: يليت إبؾقس  

يغؾق يف الؼاطدة: حتك يجاوز هبا الحد، وقد َيظؾؿ الـاس بحجة الؼاطدة!  ويجعؾف

وهذه الؼاطدة إكؿا هل طدل كؾفا. لق كان طـد العؾؿاء وأخذ طـ العؾؿاء وكان 

قريًبا مـفؿ: لعؾَّؿقه الؼاطدة وإطؿال الؼاطدة. وما الشر الذي كراه الققم إٓ مـ 

لقكف طؾك غقر مـازلف.أكاس َيسؿعقن كالم أهؾ العؾؿ طـ ُبْعد، ث  ؿ ُيـزِّ

ولذلؽ: كحـ كقصل كؼقل: كقكقا قريًبا مـ العؾؿاء، ومؿـ َيؼُرب مـ 

 العؾؿاء: لتتعؾَّؿقا العؾؿ وإطؿال العؾؿ طؾك وجف صحقح.

ابَِعَة َطْشَرَة: َاْلَبَقاُن َاْلَعظِقُؿ ِفل َقْقلِِف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  َٓ ُتْطُروكِل »]َالسَّ

ـَ َمْرَيؿَ  َكَؿا َأْصَرْت  [«َالـََّصاَرى اِْب ـِ َغ َاْلَباَلَغ َاْلُؿبِق  . َفَصَؾَقاُت َاهللُ َوَساَلُمُف َطَؾْقِف، َبؾَّ
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ّبف لؼطع  هذا الحديث حؼقؼة لق اّن الـاس  َيػفؿقن وَيبتعدون طـ الشُّ

 الطريؼ طؾك كثقر مـ الغؾق الؿقجقد.

اَكا بِ  []َالثَّاِمـََة َطْشَرَة: َكِصقَحُتُف إِيَّ ـَ  َفاَلِك َاْلُؿَتـَطِِّعق

كصقحتف إياكا ببقاكف هالك الؿتـطعقـ: حتك ٓ كؽقن مـفؿ، فؽلن الـبل صؾك 

ّٓ تؽقكا متـطعقـ،  اهلل طؾقف وسؾؿ قال لـا جؿقًعا: أكصحؽؿ وأوصقؽؿ وُألِزمؽؿ أ

 فنّن التـطع صريؼ الفالك.

َفا َلْؿ تُ  ْعَبْد َحتَّك ُكِسَل َاْلِعْؾُؿ، َفِػقَفا َبَقاُن َمْعرَِفِة ]َالتَّاِسَعَة َطْشَرَة: َالتَّْصِريُح بَِلكَّ

ُة َفْؼِدِه[  َقْدِر ُوُجقِدِه َوَمَضرَّ

 تؼدم بقان هذا. 

 ]َاْلِعْشُروَن: َأنَّ َسَبَب َفْؼِد َاْلِعْؾِؿ َمْقُت َاْلُعَؾَؿاِء[

ولذلؽ يا طبد اهلل: إذا وجدَت طالًؿا أو لؼقَت مـ طالًؿا فاحرص طؾك أن  

تـتػع مـ طؾؿف، ما طؾؿَتف سابًؼا طـف ٓ تشتغؾ بف إذا لؼقتف، اشتغؾ أن تزداد مـ 

 الققم وقد تليت مرة أخرى فتجد أكف يف قربه! سقاء كان 
ٌّ

طؾؿف، فنّن هذا العالؿ حل

فنن الؿقت يليت فجلة. فنذا لؼقَت طالًؿا فاستػد مـف  العالؿ كبقًرا يف سـِّف أم صغقًرا

حتك تلخذ طؾؿف فقبؼك العؾؿ، فنّن العؾؿ ٓ ُيـتَزع اكتزاًطا مـ صدور الرجال: 

وإكؿا بؼبض العؾؿاء، فنذا كان صالب العؾؿ َيتعؾَّؿقن مـ العؾؿاء فنهنؿ سَقخؾػقن 

كف سقّتخذ الـاس رؤوًسا العؾؿاء ويبؼك العؾؿ، لؽـ إذا لؿ َيتعؾؿقا مـ العؾؿاء فن
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، ٕكف ٓ بد لفؿ مـ رؤوس، فُقػتل أولئؽ الجّفال بغقر طؾؿ: فقؼع  ًٓ جّفا

الل، والعقاذ باهلل.  الضَّ
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ْغلٌِظِ  ِمنْ  َجاءَ  َما َبابُ الدرس الخامس والعشرون: شرح  َ  َعَبدَ  ِفٌَمنْ  اَلتَّ  هللَاَّ

؛ َرُجل   َقْبرِ  ِعْندَ  فَ  َصالِح  ٌْ  !؟ َعَبَدهُ إَِذا َفَك

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

إّن الحؿد هلل، كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

ومـ سقئات أطؿالـا، َمـ يفدي اهلل فال مضؾَّ لف، وَمـ ُيضؾؾ فال هادي لف، 

 وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأشفد أّن محؿًدا طبده ورسقلف.

ـَ ﴿ ِذي َفا الَّ ْسؾُِؿقنَ َيا َأيُّ َّٓ َوَأكُتؿ مُّ َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ُؼقْا اهلَل َحؼَّ ُتَؼاتِِف َو  ﴾آَمـُقْا اتَّ

 (201)آل طؿران: 

ـ كَّْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ مِـَْفا ﴿ ِذي َخَؾَؼُؽؿ مِّ ُؼقْا َربَُّؽُؿ الَّ َفا الـَّاُس اتَّ َيا َأيُّ

ًٓ َكثِقرًا َوكِ  ِذي َتَساءُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِنَّ َزْوَجَفا َوَبثَّ مِـُْفَؿا ِرَجا ُؼقْا اهلَل الَّ َساًء َواتَّ

 (2)الـساء:  ﴾اهلَل َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقبًا

ًٓ َسِديدًا )﴿ ُؼقا اهلَل َوُققُلقا َقْق ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َفا الَّ ( ُيْصؾِْح َلُؽْؿ 70َيا َأيُّ

 ﴾ْؿ َوَمـ ُيطِْع اهلَل َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقزًا َطظِقؿًاَأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبؽُ 

 (72)إحزاب: 

 أما بعد:

فنّن أحسـ الحديث كتاب اهلل، وخقر الفدي هدي محؿد صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ، وشّر إمقر محدثاهتا، وكّؾ محدثة بدطة، وكّؾ بدطة ضاللة، وكّؾ 

 ضاللة يف الـار.
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صؾ شرحـا لؽتاب التقحقد، الذي ُبـل طؾك قال اهلل ثؿ أيفا الػضالء: كقا

قال رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وآثار الصحابة، كشرحف بَػفؿ سؾػ إمة، بػفؿ 

الصحابة، بػفؿ التابعقـ، بػفؿ إئؿة الؿتبقطقـ: كصًحا لألمة وققاًما بالقاجب. 

 يؼرأ لـا حقث وقػـا. -وفؼف اهلل–فقتػضؾ الشقخ ياسقـ 

ـْ َطَبَد َاهللَ ِطـَْد َقْبرِ َرُجٍؾ َصالٍِح: َفَؽْقَػ إَِذا  ]َباُب َما ـْ َالتَّْغِؾقِظ فِقَؿ َجاَء ِم

 َطَبَدُه ؟![

معاشر الػضالء: يا مـ أكرمؽؿ اهلل بحب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، 

هذا الباب العظقؿ الذي طؼده الشقخ، طؼده بعد أن بقَّـ يف الباب السابؼ أّن الغؾق 

الصالحقـ هق السبب إطظؿ لقققع الشرك يف إرض: بدًء مـ أول شرك يف 

وقع طؾك وجف إرض، وطؾك مرِّ التاريخ، وإلك يقمـا هذا، وإلك أن َيِرَث اهلل 

إرض وَمـ طؾقفا. ولّؿا كان مـ أطظؿ صقر الغؾق يف الصالحقـ ما َيتعؾَّؼ 

د العؽقف طؾك قبقر بالػتـة بؼبقرهؿ، وكان َتسؾُّؾ الشرك إلك الؼؾقب طـ

هذا الباب:  -رحؿف اهلل طز وجؾ–الصالحقـ كثقًرا وكبقًرا وخطقًرا: َطَؼَد الشقخ 

ا محَؽًؿا، وأكف ما دخؾ الشرك طؾك  لقبقِّـ أّن الشرع قد َسدَّ باب هذه الػتـة َسدًّ

أققام مؿـ َيـتسبقن إلك اإلسالم إٓ بؽسرهؿ لفذا الباب، ومخالػة الـصقص 

البقِّـة القاضحة فقؿا يتعؾؼ بالؼبقر، حتك أصبح تعؾؼ َمـ يـتسبقن إلك اإلسالم 

ؼبقر أطظؿ مـ تعؾُّؼفؿ باهلل سبحاكف وتعالك، فنذا كزلت هبؿ كازلة ٓ يتذكرون بال
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إٓ أصحاب الؼبقر، وٓ يدطقن إٓ أصحاب الؼبقر، طقاًذا باهلل مـ الشرك. 

ا محؽًؿا، وَمـََع الذرائع إلقفا، ويظفر  والشرع قد حسؿ فتـة الؼبقر وَسدَّ باهبا سدًّ

 هذا يف أمريـ طظقؿقـ:

: يتعؾؼ بالؼبقر ذاهتا، يتعؾؼ بذات الؼبقر، ومـ ذلؽ: أّن الشرع لإمر إوّ 

هنك طـ رفع الؼبقر، وأمر بتسقيتفا. فؼد أمر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بتسقية 

ٕبل الفقَّاج إسدي  -رضل اهلل طـف–الؼبقر: كؿا يف صحقح مسؾؿ، وقام طؾل 

رسقل اهلل صؾك اهلل  ) أٓ أبعثؽ طؾك ما بعثـل طؾقف -وكان صاحب الشرصة-

ًٓ إٓ صؿستف، وٓ قربًا مشِرًفا إٓ سّقيتف(، فبقَّـ طؾل  ّٓ تدع تؿثا –طؾقف وسؾؿ؟ أ

أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بعثف هبذا إمر العظقؿ  -رضل اهلل طـف وأرضاه

ي الؼبقر الؿشِرفة، وَبَعَث أبا الفقاج طؾك هذا:  وهق أن يطؿس التؿاثقؾ وأن يسقِّ

يدل طؾك استؿرار هذا بعد مقت الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فال يجقز رفع  وهذا

الؼبقر إٓ بالَؼْدر الذي ُيعرف أكف قرب، كلن ُيرفع مؼدار شرب إلك ذراع، وقد كان 

قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مسـًَّؿا: أي: مرفقًطا طـ إرض ما يؼارب 

يجقز. وهنك الشرع طـ البـاء طؾقفا، الذراع. أّما ما طدا ذلؽ مـ الرفع فنكف ٓ 

هنك طـ أّي بـاء طؾك الؼبقر: فؿـ باب أولك بـاء الُؼبب التل تدطق يف صقرهتا إلك 

طبادة َمـ تحتفا: كؿا هق مشاهٌد ومعؾقٌم بالقاقع، الؼبة إذا ُكِصبت فنهنا تدطق 
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ب إلك َمـ تحتفا، كؿا هق مشاَهد يف القاقع مـ تعؾُّؼ  بصقرهتا الـاَس إلك التؼرُّ

 الـاس بالؼباب.

أققل: إذا هنك الشرع طـ أّي بـاء فؿـ باب أولك أن يتلكد الـفل طـ بـاء 

الؼباب طـ الؼبقر. وقد هنك كبقُّـا وحبقبـا وإمامـا وقدوتـا وقرة أطقــا صؾك اهلل 

طؾقف وسؾؿ طـ البـاء طؾك الؼبقر: كؿا يف صحقح مسؾؿ، فالحديث صحقح ثابت 

 طؾقف وسؾؿ.طـ الـبل صؾك اهلل 

فؼد هنك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف »وهنك الشرع طـ الؽتابة طؾك الؼبقر، 

رواه ابـ ماجف وصححف إلباين. فـفك الـبل  «وسؾؿ أن ُيؽتب طؾك الؼرب شلء

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ مطَؾؼ الؽتابة طؾك الؼبقر، وَطَؿُؾ حبقبـا وكبقـا صؾك اهلل 

فؼد مات ابـف إبراهقؿ وهق القلد الذكر القحقد  طؾقف وسؾؿ يدلُّ طؾك كؾِّ ذلؽ:

ـِ طؾقف، ولؿ يلمر  الذي ُرِزَق بف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؾؿ يرفع قربه، ولؿ َيْب

بالؽتابة طؾقف، وماتت ابـتف رققة، وابـتف أم كؾثقم، ومات طؿف حؿزة، ومات 

ك اهلل طؾقف أفاضُؾ مـ صحابتف رضقان اهلل طؾقفؿ: ومع ذلؽ لؿ َيرفع الـبل صؾ

ـِ طؾقفا، ولؿ يلمر بالؽتابة طؾقفا، فؾق كان ذلؽ َمؽَرمًة أو  وسؾؿ قبقرهؿ، ولؿ َيْب

شرًفا أو جائًزا لػعؾف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ هبمٓء، فؾّؿا رأيـا الـبل صؾك اهلل 

 طؾقف وسؾؿ لؿ َيػعؾ ذلؽ َطؾِْؿـَا أكف ٓ يجقز.
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ر أّن مـ كؿا أّن مؼاصد الشريعة تدل طؾك مـع ك  م: وذلؽ أكف متؼرِّ ؾ ما تؼدَّ

مؼاصد الشريعة: استقاء الـاس يف قبقرهؿ. فالـاس سقاسقة يف قبقرهؿ كالحج، 

وٓ شؽ أّن البـاء طؾك الؼبقر والؽتابة طؾقفا يـايف هذا ويضاد هذا كؿا هق 

مشاَهد، فنكؽ ترى يف مؼابر إققام الذيـ َيبـقن طؾك الؼبقر تبايـًا طظقًؿا بقـ 

لؼبقر، فإسرة الثرية الغـقة تجد لفا َمدفـًا مزخرًفا كبقًرا، وإسرة الػؼقرة ٓ ا

يقضع طؾقفا شلء، وإسرة الؿتقسطة تجد لفا َمدفـًا متقاضًعا، فنذا دخؾَت 

الؿؼربة وجدَت الـاس يف قبقرهؿ مختؾػقـ، هذا كلكف مدفقن يف قصر، وذاك 

ة، وهذ ا خالف الؿؼصقد الشرطل، فنّن مدفقن يف بقت، وذاك مدفقن يف ِطشَّ

الؿؼصقد الشرطل تراه يف البؼقع، فنذا دخؾَت البؼقع وجدَت الؼبقر سقاسقة، وأّن 

الـاس متساوون يف قبقره، وهؽذا كان الـاس يف زمـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، 

وهؽذا كان يف زمـ الصحابة، وٓ زال هذا وهلل الحؿد والؿـَّة يف بعض بؾدان 

 الؿسؾؿقـ.

 إذن يا إخقة: كجد أّن الشرع سّد باب فتـة الؼبقر فقؿا يتعؾؼ يف الؼبقر ذاهتا.

يتعؾؼ بجعؾفا مقضًعا لؾعبادة. حقث هنك الشرع طـ جؿقع  :وأّما إمر الثاين

صقر الصالة ذات الركقع والسجقد طـد الؼبقر، سقاء تعددِت الؼبقر أو كاكت 

قربًا واحًدا، فؾقست الؼبقر مقضًعا لؾصالة أبًدا، سقاء صؾك طؾك الؼرب: جاء 

ده، ولق ووجد الؼرب وصؾك فقق الؼرب، أو صؾك إلقف: جعؾف قبؾة لف، أو صؾك طـ
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 ، ـَ كان الؼرب طـ يؿقـة أو شؿالف أو ورائف، وسقاء ُبـل طؾك الؼبقر مسجد أم لؿ ُيْب

فؽؾُّ هذا مؿـقع شرًطا، فاتخاذ الؼبقر مساجد كبقرة مـ كبائر الذكقب وشر 

 طظقؿ.

وقد كص فؼفاء الؿذاهب إربعة طؾك حرمة اتخاذ الؼبقر مساجد. ودلت  

 هذا الباب، وسـشرحفا إن شاء اهلل طز وجؾ.طؾك ذلؽ إحاديث التل معـا يف 

إرض كؾفا »كذلؽ: دّل طؾك ذلؽ ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

رواه الرتمذي، وأبق داود،ـ وابـ ماجف، وصححف  «مسجد: إٓ الؿؼربة والحؿام

حقثؿا أدركتؽ  «إلباين. الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: )إرض كؾفا مسجد

ـٍ  ، هـا يدلـا طؾك أّن الؿسجد هـا مؽان  الصالة يف مقص مـ إرض فصؾِّ

إرض كؾفا »السجقد ولقس البـاء، ٕكف لقست إرض كؾفا مبـقَّة مسجًدا، 

 فالؿؼربة لقست مؽاًكا لؾصالة. «مسجد إٓ الؿؼربة

وهنك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ الصالة داخؾ الؿؼربة. رواه ابـ  

 حبان، وصححف إلباين. 

رواه ابـ  وهنك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن يصؾل الرجؾ بقـ الؼبقر. 

 حبان، وصححف إلباين.

ففذا يدل طؾك أّن الصالة ذات الركقع والسجقد حرام: ولق كاكت بقـ 

 الؼبقر: لق لؿ يؽـ اإلكسان مستؼباًل قربًا وٓ طؾك قرب وإكؿا هق بقـ الؼبقر.
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رواه  «ؾسقا طؾك الؼبقر، وٓ ُتصؾقا إلقفآ َتج»وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

أي: ٓ تجعؾقها قبؾة، ٓ تصؾل والؼرب  «وٓ ُتصؾقا إلقفا»مسؾؿ يف الصحقح. 

 أمامؽ: هنك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ ذلؽ.

: )قؿُت يقًما أصؾل، وبقـ يديَّ قربًا ٓ أشعر -رضل اهلل طـف–وقال أكس 

ًما أصؾل واستؼبؾُت الؼبؾة وبقـ يدّي قربٌ ٓ بف( أكس رضل اهلل طـف يؼقل: كـت يق

: الؼرب الؼرب! ( -رضل اهلل طـف–أطؾؿ بف، ٓ أطؾؿ أّن هـاك قربًا، )فـاداين طؿر 

: -رضل اهلل طـف–يـادي أكًسا: ّٕن هذا إمر مـَؽر: فقؼقل: الؼرب الؼرب! قال أكس 

ك ِطَظؿ إمر: ما )فظــُت أكف يريد الؼؿر(: ٕكف يتؽؾؿ مـ بعقد، وهذا يدل طؾ

اكتظر طؿر رضل اهلل طـف حتك يصؾ إلك أكس رضل اهلل طـف: بؾ مـ بعقد يؼقل: 

الؼرب الؼرب! فلكس رضل اهلل طـف ّٕن طؿر رضل اهلل طـف يتؽؾؿ مـ بعقد َسِؿَع: 

رضل اهلل –الؼؿر الؼؿر! وجاء يف رواية: أكف رفع بصره إلك الؼؿر، )فؼال طؿر 

: )فظــُت أكف -رضل اهلل طـف–الؼؿر ٓ َتِصُؾ إلقف(، قال أكس أريد الؼرب فنّن  -طـف

 يعـل الؼؿر، فؼال لل بعض َمـ َيؾقـل: إكؿا يعـل الؼرب، فتـحقُت طـف(. هذه الؼصة

روى أصؾفا البخاري تعؾقًؼا، ووصؾفا طبد الرزاق والبقفؼل، وقال إلباين: 

 بنسـاد صحقح. ففذا يدل طؾك ما قّرركاه أيفا اإلخقة.

رتؿقه يف إمَريـ بدلقؾ مـ الؽتاب وآخر  فنن قال قائؾ: ُيعرتض طؾك ما قرَّ

 مـ السـة.
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 قؾـا: ما الدلقؾ مـ الؽتاب؟  

ـَ َغَؾُبقا َطَؾك َأْمِرِهْؿ ﴿قال: ققل اهلل طز وجؾ يف قصة أهؾ الؽفػ:  ِذي َقاَل الَّ

ْسِجداً  (، وهذا مِـ َشْرع َمـ قبؾـا وَشْرع َمـ قبؾـا 12)الؽفػ:  ﴾َلـَتَِّخَذنَّ َطَؾْقِفؿ مَّ

َشْرٌع لـا. إذن هؿ اتخذوا طؾقفؿ مسجدا، وهذا مـ شرع مـ قبؾـا، وَشْرع َمـ 

قبؾـا َشْرٌع لـا: ففذا يدل طؾك البـاء طؾك الؼبقر وبـاء الؿسجد طؾك الؼرب: ٕكف إذا 

 جاز بـاء الؿسجد جاز غقره.

 مـ وجقه:قؾـا: الجقاب طـ هذا 

: ٓ كسؾِّؿ أّن هذا مِـ شْرع َمـ قبؾـا: فنكف لقس فِْعَؾ كبل، وٓ القجف إّول

 يف ذلؽ الققت أصاًل. إذن هذا 
ٍّ

بنقرار كبل، ولقس يف أية ما يدل طؾك وجقد كبل

مِـ فِْعؾ بعض الـاس، وفْعؾ بعض الـاس لقس حجة. أن يا إخقة فِْعُؾ بعض 

يـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؟ الجقاب يؼقـًا: ٓ،  الؿسؾؿقـ هؾ هق حجة طؾك د

 فؽذلؽ فِْعؾ أولئؽ الـاس لقس حجة.

ثؿ إّن بعض الؿػسريـ قالقا: إّن الذيـ قالقا هذا مـ الؿشركقـ. وقال 

ا يف أّن الذيـ قالقا إكؿا هؿ أهؾ  ـّ أية ضاهرة جدًّ بعضفؿ: مـ الؿسؾؿقـ. لؽ

وٓ أهؾ اإلتباع، وإكؿا أهؾ الغؾبة والؼقة:  الغؾبة والؼقة، فؾؿ يؽقكقا أهؾ العؾؿ

، وٓ طربة بػعؾ أهؾ الغؾبة والؼقة. لق أّن إكساًكا ﴾قالقا لـتخذن طؾقفؿ مسجًدا﴿
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قد أمر بؽذا: إذن هذا حالل! لضحؽـا  -وهق لف الؼقة-جاءكا وقال: إّن الحاكؿ 

 عؾف.ٓ حجة يف فِ  -مع ققتف ومؽاكتف إن كان مسؾًؿا-جؿقًعا، ّٕن الحاكؿ 

ًٓ أكف مـ شْرع َمـ قبؾـا، فنّن العؾؿاء متَّػؼقن القجف الثاين : أّكا لق سؾَّؿـا جد

طؾك أّن شْرع َمـ قبؾـا ٓ يؽقن شرًطا لـا إذا جاء يف شرطـا ما يخالػف، هذا محؾ 

اجؿاع، إذا جاء يف الشرع الساق شلء ثؿ جاءكا محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

أكف لقس شرًطا لـا، ٓ اتػؼ العؾؿاء طؾك أّن ما جاء  بشلء فؼد اتػاق العؾؿاء طؾك

م، وقد جاء يف شرطـا ما يخالػ هذا:  بف محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َيرفع ما تؼدَّ

فجاء مـْع البـاء طؾك الؼبقر، وجاء مـْع اتخاذ الؼبقر مساجد. إذن تبقَّـ أكف ٓ 

 بـقة طؾك الؼبقر.حجة يف أية طؾك بـاء الؿساجد طؾك الؼبقر، وٓ بـاء إ

ـة الذي يعاِرض ما ذكركاه؟ قال:  قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف  فؿا الدلقؾ مـ السُّ

 وسؾؿ! قؾـا: كقػ يعارض ما ذكركاه؟ قال مـ وجقه ثالثة:

ـَ يف بقتف باإلجؿاع، ومعـك القجف إّول
: أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُدفِ

طؾك جقاز أن يؽقن طؾك الؼرب بـاء. هذا ذلؽ أن قربه كان تحت البـاء، وهذا يدل 

ـَ يف بقتف، وهذا محؾ إجؿاع، ٓ يخالػ 
واضح. الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُدفِ

فقف أحد، قالقا: ما دام أكف دفـ يف بقتف إذن كان طؾقف بـاء: ففذا يدل طؾك جقاز أن 

 يؽقن طؾك الؼرب بـاء! 

 هذا القجف إّول. والجقاب طـف:
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: ٓ يجقز تغققره، أّن إكبقاء ل 
ٌّ

فؿ خصقصقة، فنّن مقضع دْفـ الـبل تقققػل

فإكبقاء ُيدفـقن حقث ُقبضقا، وهذا خاصٌّ بإكبقاء. كؾ مقِّت يؿؽـ أن تـؼؾف إلك 

مؽان آخر وتدفـف، إٓ الـبل، فنّن مـ خصائص إكبقاء طؾقفؿ السالم أهنؿ 

فـ يف مقضع مقتف، ففذه ُيدفـقن يف مقضع مقهتؿ، فالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ دُ 

.  خصقصقة لؾـبل، ولقس ٕحد أن َيحتج هبا. هذا واضٌح جدًّ

يا إخقة! لّؿا مات الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الصحابة اختؾػقا أيـ يدفـقن 

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وقال بعضفؿ: كدفـف يف البؼقع، فخاف أبق بؽر 

وثـًا، أطـل قربه صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، أن ُيعَبد وُيتَّخذ  -رضل اهلل طـف–الصديؼ 

ثؿ أخربهؿ بؿا َسِؿَعف مـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ أّن الـبل ُيدفـ حقث 

ُقبض، فدفـقه حقث مات صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. وهذا لخصقصقة إكبقاء: فال 

 ُيؾَحؼ غقر إكبقاء بإكبقاء.

وٓ َيؿؾؽ -طؾقف وسؾؿ لق قال قائؾ: سؾَّؿـا لؽؿ خصقصقة الـبل صؾك اهلل 

لؽـ ماذا تؼقلقن يف دفـ أبل بؽر وطؿر  -إٓ أن ُيسؾِّؿ لقرود الحديث الصحقح

؟! قؾـا: لّؿا ُدفـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف هذا الؿؽان -رضل اهلل طـفؿا–

جاز دْفـ غقره َتَبًعا، وُيغتػر يف التقابع ما ٓ ُيغتػر يف غقرها، ويجقز َتَبًعا ما ٓ 

، فؾؿ ُيدفـ أبق بؽر الصديؼ  يجقز ًٓ ،  -رضل اهلل طـف–استؼال ًٓ يف بقتف استؼال

 رضل اهلل طـف، وإكؿا كان ذلؽ َتَبًعا لدفـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.–وٓ طؿر 
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: أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُدفـ يف بقت طائشة رضل اهلل القجف الثاين

فا، إذن هذا يدل طؾك جقاز الصالة طـفا، وٓ شؽ أّن طائشة كاكت تصؾل يف بقت

طـد الؼبقر. هذا واضح يا إخقة، يؼقلقن: إّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُدفـ يف 

بقت طائشة وهذا ٓ خالف فقف ،وٓ كزاع فقف، وطائشة رضل اهلل طـفا بؼقت بعد 

مقت الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وٓ شؽ أهنا كاكت تصؾل: إذن الصالة طـد 

 ئزة.الؼبقر جا

: أّن الؿؽان الذي دفـ فقف الـبل صؾك اهلل طؾقف والجقاب طؾك هذا القجف

وسؾؿ قد ُقطع طـ البقت، فؽاكت هـاك ُسرتة طؾك الباب َتػصؾف طـ حجرة 

طائشة رضل اهلل طـفا، ثؿ بعد ذلؽ ُبـل هذا الباب وُوضع حائط بقـ حجرة 

يف الؿؽان الذي فقف تصؾل  -رضل اهلل طـفا–طائشة والؼبقر، فؿا كاكت طائشة 

 الؼبقر.

إن قربه يف مسجده وقد أجؿع العؾؿاء طؾك صحة الصالة يف  القجف الثالث:

 قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، إذن تجقز الصالة يف مؽان بف قرب.

: أّن هذا جفٌؾ بالقاقع: فنّن قرب الـبل صؾك اهلل والجقاب طـ هذا القجف

ن يف بقت طائشة رضل اهلل طـفا وهق طؾقف وسؾؿ لؿ يؽـ يف الؿسجد، بؾ كا

خارج الؿسجد، كان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼضل حاجتف فقف، ويجامع 

لقس مـ الؿسجد، وبؼل كذلؽ إلك  -رضل اهلل طـفا–زوجتف فقف، فبقت طائشة 
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أن مات جؿقع الصحابة يف الؿديـة. وطـدما جاء القلقد بـ طبد الؿؾؽ خؾقػة 

ثؿان وثؿاكقـ، وققؾ: يف سـة تسعقـ، وققؾ: يف سـة ققؾ: يف سـة –لؾؿسؾؿقـ 

َأدخؾ الحجرات يف الؿسجد، يعـل جعؾ الؿسجد شاماًل  -إحدى وتسعقـ

لؾحجرات: غقر أهنؿ َحِرصقا طؾك َفْصِؾ الؼرب طـ الؿسجد: وهذا ما يجفؾف كثقر 

وقد  -رحؿف اهلل ورضل طـف–مـ الـاس، كقػ هذا؟ لّؿا جاء طؿر بـ طبد العزيز 

القالل طؾك الؿديـة لؾقلقد بـ طبد الؿؾؽ وأدخؾ الحجرات ماذا صـع يف كان 

الؼرب؟ بـك حقلف بـاء محَؽًؿا، ولؿ ُيجعؾ مؽان مـ الؿسجد بقـ الؼرب والجفة 

الشرققة، يعـك الؼرب كان متصاًل بالجفة الشرققة، إذن الؿسجد مـ هـا يـتفل طـد 

ذلؽ أحقط بحائط خؿاسل، ثؿ الؼرب: ّٕن الؼرب قد أحقط ببـاء ققي، ثؿ بعد 

يؽقن مثؾًثا إلك جفة الشؿال، حائط خؿاسل لف خؿس زوايا حتك ٓ يؽقن مثؾ 

ؿال حتك يؾتؼقان طؾك رأس مثؾث، فؿـ  الؽعبة، ثؿ حائطان مؿتدان إلك جفة الشِّ

ؿال هق رأس مثؾث، وبؼل الؼرب مـػصاًل  س، ومـ جفة الشِّ جفة الؼبؾة هق مخؿَّ

ان، ثؿ هق متصؾ بالجفة الشرققة. واستؿر الحال طؾك طـ الؿسجد هبذه الحقط

هذا، لؿ َيدخؾ الؼرب حؼقؼة يف الؿسجد، مػصقل، إلك ما بعد ألػ ومائتقـ 

هـ أو كحق هذا: ُفتِح َمؿرٌّ يف الؿسجد بقـ الؼرب 2177وسبعقـ مـ الفجرة، ققؾ 

ا؟ والجفة الشرققة: فُجعَؾت بؼعة مـ الؿسجد مـ الجفة الشرققة، متك حصؾ هذ

هـ 2170بعد مرور اثـل طشر قرًكا طؾك مقت الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف سـة 
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هـ، ففـا أصبح الؿسجد محقًطا بالؼرب، بؿعـك قبؾ ذلؽ كـَت 2177أو يف سـة 

تليت الؿسجد مـ ثالث جفات: مـ جفة الجـقب، ومـ جفة الغرب، ومـ جفة 

ؿسجد:  إٓ بعد أن ُفتح الشؿال، أّما مـ جفة الشرق ما تستطقع: تؽقن خارج ال

هذا الؿؿر فلصبحَت تستطقع أن تليت الؼرب مـ جؿقع الجفات. فالَحظقا يا إخقة! 

ًٓ لؿ يؽـ يف الؿسجد مطؾًؼا مدة زمـ الصحابة   -رضقان اهلل طؾقفؿ–أّن الؼرب أّو

إلك أن مات آخر صحابل يف الؿديـة يف خؿس وسبعقـ مـ الفجرة تؼريًبا، ثؿ بعد 

ؾ إدخال الحجرات مـ غقر أن ُيدخؾ الؼرب طؾك: القصػ الذي ذلؽ بسـقـ حص

ذكركاه، واستؿر هذا قرون إلك سـة ألػ ومائتقـ وسبعقـ، أو ألػ ومائتقـ 

وسبعة وسبعقـ، وُجعؾ هذا الؿؿر فلصبح الؼرب يف داخؾ الؿسجد: أي اّن 

 الؿسجد ُيحقط بف. وٓ حجة يف فِْعؾ الؿتلخريـ.

بل صؾك اهلل طؾقف ولسؾؿ لقس يف مسجده إلك الققم: : أّن قرب الـإمر الثاين

وإكؿا أحاط الؿسجد بالؼرب، كقػ هذا؟ لق كان لل مزرطًة، ثؿ جاء رجؾ فاشرتى 

إراضل التل حقل هذه الؿزرطة مـ جؿقع الجفات: هؾ يجعؾ هذا مزرطتل 

ـّ مزرطتف أحاصت بؿزرطتل مـ جؿقع  جزًء مـ مزرطتف؟ الجقاب: ٓ، ولؽ

لؽ هذا القاقع: قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف بؼعة متؿقِّزة: يف الجفات، فؽذ

بقتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، والذي وقع أّن الؿسجد قد أحاط بف مع فصؾف 

 بالحقطان التل ذكركاها أصاًل.
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ثؿ إّكا كؼقل: إّن لؼرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ خصقصقة ولؿسجده 

هذا؟ مسجد الـبل صؾك اهلل طؾقف  خصقصقة تؿـع أن يؼاس طؾقف غقره، كقػ

وسؾؿ لف فضقؾة خاصة ٓ يغـل طـف مسجد آخر، وقرب الـبل صؾك اهلل طؾقف سؾؿ 

 ٓ يجقز أن ُيـَؼؾ مـف، وهذا ما ٓ يقَجد يف أيِّ مسجٍد فقف قرب.
ّ

 مقضعف تقققػل

فرضـا أّن طـدكا مسجًدا بالؼاهرة أو بدمشؼ أو بالجزائر فقف قرب: لق أغؾؼـا 

هذا الؿسجد ما الذي يػقت؟ ٓ يػقت شلء كصؾل يف بؼقة الؿساجد، بققت اهلل 

كؾفا سقاء، صقِّب لق كؼؾـا الؼرب مـ الؿسجد ما الؿاكع الشرطل؟ ٓ ماكع. لؽـ 

ف وسؾؿ؟ هؾ يجقز لؿسؾؿ أن هؾ مؿؽـ هذا هـا يف مسجد الـبل صؾك اهلل طؾق

ر  أن ُيـَؼؾ قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؟ ٓ يجقز  -مجّرد تػؽقر–يػؽِّ

 باإلجؿاع: ّٕن مقضعف تقققػل، بغض الـظر طـ الخطل الذي وقع بعد هذا.

هؾ يجقز أن كغؾِؼ مسجد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وكؼقل ٕهؾ الؿديـة 

ء؟ ما يجقز بنجؿاع أهؾ العؾؿ: ٕكف ٓ يغـل صؾقا يف بؼقة الؿساجد فؽؾفا سقا

 طـ مسجد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مسجد.

ـَ طؾقف الؿسجد، ولؿ  وإمر أخر: أّن قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿ ُيْب

ُيدَخؾ يف الؿسجد مـ أجؾ الؼرب. طؾك الؼقل بلكف داخؾ الؿسجد: لؿاذا ُأدخؾ؟ 

مسجًدا فقف قرب يف الدكقا إٓ ويؽقن الؿسجد مـ أجؾ تقسعة الؿسجد. وٓ تجد 

قد ُبـل مـ أجؾ الؼرب فقؽقن الؼرب سابؼ فُقبـك طؾقف الؿسجد، أو يؽقن الؼرب 
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ُأدخؾ يف الؿسجد مـ أجؾ الؼرب. فصقرة بـاء الؿساجد طؾك الؼبقر أو إدخال 

 الؼبقر إلك الؿساجد تخالػ ما وقع يف قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

فال حجة يف هذا، وٓ وجف لؿعارضة إدلة الصحقحة الصريحة وطؾقف:  

ركاه.  هبذه إمقر، لؿ تبَؼ حتك شبفة، فال دلقؾ يعاِرض ما قرَّ

وٓ شؽ أّن هذا الباب طظقؿ فنّن أخطاء الؿسؾؿقـ الؿتعؾِّؼة بالؼبقر كبقرة  

ا، وقادهؿ ذلؽ إلك زلؾ طظقؿ حتك وقع بعضفؿ يف الشرك إكرب. فػؼف هذ ا جدًّ

حقه لألمة  الباب مـ أطظؿ القاجبات. ويـبغل طؾك صالب العؾؿ أن يبقِّـقه ويقضِّ

 محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

ـْ َطائَِشَة رضل اهلل طـفا: َأنَّ ُأمَّ َسَؾَؿَة َذَكَرْت لَِرُسقِل َاهللِ ] ِحقِح َط فِل َالصَّ

َقِر، َفَؼاَل: صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َكـِقَسًة َرَأْتَفا بَِلْرِض َاْلَحَبَشةِ  ـْ َالصُّ ، َوَما فِقَفا ِم

الُِح، َبـَْقا َطَؾك َقْبِرِه َمْسِجًدا، » الُِح َأْو َاْلَعْبُد َالصَّ ُجُؾ َالصَّ ُأوَلئَِؽ إَِذا َماَت ِفقِفْؿ َالرَّ

َقَر، ُأوَلئَِؽ ِشَراُر َاْلَخْؾِؼ ِطـَْد َاهللِ[ ُروا فِقِف تِْؾَؽ َالصُّ  َوَصقَّ

ِحقِح( أي: طـد البخاري ومسؾؿ، ففذا الحديث متػؼ طؾقف  قال: )فِل َالصَّ

ـْ َطائَِشَة رضل اهلل طـفا َأنَّ ُأمَّ َسَؾَؿَة رضل  بقـ الشقخقـ، ففق يف غاية الصحة. )َط

رضل اهلل –اهلل طـفا( أم الؿممـقـ، وجاء يف رواية أخرى: أّن أم سؾؿة وأم حبقبة 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َكـِقَسًة َرَأْتَفا قد ذكرتا هذا. )َذكَ  -طـفؿا
ِ
َرْت لَِرُسقِل َاهلل

ذكرت لرسقل اهلل: أي طـد رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  «بَِلْرِض َاْلَحَبَشةِ 
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وذلؽ يف الؿرض الذي مرضف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف آخر حقاتف: ٕكف جاء 

اهلل طؾقف وسؾؿ، وتعؾؿقن أّن طـد البخاري أهنؿا ذكرتا ذلؽ لّؿا اشتؽك صؾك 

ض يف  الؿرض لّؿا اشتد بحبقبـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ استلذن كساءه يف أن ُيؿرَّ

َـّ يجتؿعـ طـده كؾَّ يقم، فػل ذات يقم  بقت طائشة رضل اهلل طـفا، فلِذنَّ لف، وك

اجتؿعـ وهـ َيتحدثـ فذكرت أم سؾؿة وأم حبقبة هذه الؽـقسة. وهذه الؽـقسة 

ـْ جاء يف ال
رواية إخرى طـد الشقخقـ أكف يؼال لفا: كـقسة مارية. )َوَما فِقَفا مِ

َقِر( ويف رواية: ما فقفا مـ الصقر والتؿاثقؾ، )وذكرن مـ حسـفا( أي: مـ  َالصُّ

حسـ هذه الصقر والتؿاثقؾ وإتؼاهنا، يتحدثـ مع بعضفـ: فذكرن هذه الصقر 

رون صقًرا  والتؿاثقؾ. وهذه الرواية فقفا فائدة: إذ أهنا تدل طؾك أهنؿ كاكقا يصقِّ

رون صقًرا لقس لفا ضؾ وهل الرسؿ  لفا ضؾ، وهل الؿسؿاة بالتؿاثقؾ، ويصقِّ

الؿسؿاة بالصقر، يجعؾقن ذلؽ يف الؽـائس، وٓيزال إلك الققم يقجد هذا يف 

أهنؿ يؿثِّؾقن هقئة طقسك طؾقف السالم وهق  -والعقاذ باهلل-الؽـائس، فتجد 

قن  مصؾقب، ويؿثؾقن رون صقًرا لؿـ ُيسؿُّ تؿاثقؾ لؿريؿ طؾقفا السالم، ويصقِّ

مـ إكبقاء والصالحقـ يف الؽـائس. )فرفع رأسف( صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وهق 

يشتؽل، مريض، وتعؾؿقن أّن الحؿك كاكت تشتد طؾقف، حتك كاكت الحؿك 

تؽقن محسقسًة مـ فقق الؾحػ التل تقَضع طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، 

ان يقطؽ كؿا يقطؽ الرجالن أو أكثر، فرفع رأسف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لّؿا ك
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َسِؿَع ذكرهـ لفذا وما ذكركف مـ حسـ تؾؽ التصاوير: يعـل مـ جؿالفا، فؼال 

قال العؾؿاء: يف التعبقر بضؿقر البعقد فائدة أهنؿ  «ُأوَلئَِؽ »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

الُِح( شؽٌّ مـ الراوي: مبَعدون طـا. )إَِذا َماَت فِقِفْؿ َالرَّ  الُِح َأْو َاْلَعْبُد َالصَّ ُجُؾ َالصَّ

َبـَْقا َطَؾك »هؾ قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ العبد الصالح او الرجؾ الصالح؟ 

: فَقبـقن أماكـ العبادة طؾك الؼبقر، وهذا يدل طؾك أّن الؿؼصقد «َقْبِرِه َمْسِجًدا

أهنؿ َيبـقن كـائس، ما يبـقن مسًجدا،  بالؿسجد: مقضع العبادة، ّٕن الؿؼصقد

لؽـ الؿؼصقد بالؿسجد هـا: مقضع العبادة. )َبـَْقا َطَؾك َقْبِرِه َمْسِجًدا( هذا شلء، 

َقَر( فَقجؿعقن بقـ فتـة الؼبقر وفتـة الصقر والتؿاثقؾ،  ُروا فِقِف تِْؾَؽ َالصُّ )َوَصقَّ

هلل: ولقس لعبادة أصحاب قال العؾؿاء: إكؿا َيبـقن الؿسجد طؾك الؼرب لعبادة ا

رون التؿاثقؾ لَقستلكسقا برؤيتفا، وَيتشجعقا طؾك العبادة،  الؼبقر ابتداء، ويصقِّ

ل إمر، ثؿ بعد ذلؽ يؼعقن يف طبادة الؼرب وطبادة التؿاثقؾ.  هذا أوَّ

 »قال: 
ِ
وهذا يدل طؾك طظقؿ جرمفؿ حتك  «ُأوَلئَِؽ ِشَراُر َاْلَخْؾِؼ ِطـَْد َاهلل

ذا القصػ، إذن مـ هؿ شرار الخؾؼ؟ شرار الخؾؼ طـد اهلل الذيـ ُوِصػقا هب

َيبـقن الؿساجد طؾك الؼبقر، وَيتخذون الصقر والتؿاثقؾ ولق لؿ يعبدوها، فؽقػ 

إذا طبدوها؟! وهذا يدل طؾك حرمة بـاء الؿساجد طؾك الؼبقر، وحرمة كصب 

اهلل طؾقف  الصقر والتؿاثقؾ لؾصالحقـ وغقرهؿ. وهذا يف آخر حقاة الـبل صؾك

وسؾؿ، وهذا َيُردُّ طؾك مـ أغقاهؿ الشقطان فؼالقا: إّن الـفل طـ اتخاذ الؼبقر 
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ل اإلسالم، قبؾ أن َيستؼر التقحقد: فؾّؿا استؼر التقحقد جاز  مساجد كان يف أوَّ

ذلؽ! قالقا: هذا مثؾ زيارة الؼبقر. تؼّدم معـا أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

: ثؿ قال:  هناهؿ طـ زيارة الؼبقر ًٓ إين كـُت هنقتؽؿ طـ زيارة الؼبقر أٓ »أّو

، قالقا: هؽذا هـا، الـفل طـ اتخاذ الؼبقر مساجد، قالقا: كان يف أّول «فزروها

اإلسالم، فؾّؿا استؼّر التقحقد وتّؿؽـ مـ الؼؾقب ارتػع هذا الـفل! قؾـا لفؿ: مـ 

إٓ بؼقل الـبل صؾك اهلل  أيـ لؽؿ هذا؟ ٓ ُيرَفع ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

طؾقف وسؾؿ. ثؿ إّن هذا الحديث وما بعده مـ إحاديث َيُرّد طؾقؽؿ: ّٕن الـبل 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال هذا يف مرض مقتف، بعد أن استؼر التقحقد وأذن لؾـاس 

 يف زيارة الؼبقر، فقدل طؾك بطالن ما ذكروه.

ـَ َاْلِػْتـََتقْ  ِء َجَؿُعقا َبْق َٓ : ِفْتـََة َاْلُؼُبقِر، َوفِْتـََة َالتََّؿاثِقِؾ[]َفَفُم  ـِ

هذا مـ كالم شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة بالؿعـك، ومـ كالم ابـ الؼقؿ بالـص، 

وهذا ضاهر يف الحديث: أهنؿ جؿعقا بقـ هتقـ الػتـتقـ: فتـة الؼبقر، وفتـة 

 باهلل.التؿاثقؾ والصقر، وهؿا أساس الشر، وحبؾ القققع يف الشرك، والعقاذ 

ا َكَزَل بَِرُسقِل َاهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َصِػَؼ َيْطَرُح  ]َوَلُفَؿا َطـَْفا، َقاَلْت: َلؿَّ

َلْعـَُة َاهللُ َطَؾك »َخِؿقَصًة َلُف َطَؾك َوْجِفِف، َفنَِذا اِْغَتؿَّ بَِفا َكَشَػَفا، َفَؼاَل َوُهَق َكَذلَِؽ: 

َخُذ  َٓ َذلَِؽ «وا ُقُبقَر َأْكبَِقاِئِفْؿ َمَساِجَد َاْلَقُفقِد َوالـََّصاَرى، اِتَّ ُر َما َصـَُعقا، َوَلْق ، ُيَحذِّ

ُف ُخِشَل َأْن ُيتََّخَذ َمْسِجًدا. َأْخَرَجاُه[  ُأْبرَِز َقْبُرُه، َغْقَر َأكَّ
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قال: )َوَلُفَؿا( أي: الشقخقـ: البخاري وسؾؿ، ففق مّتػؼ طؾقف. )َطـَْفا( أي 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( يعـل رضل اهلل طـفا. )–طائشة 
ِ
ا َكَزَل بَِرُسقِل َاهلل َقاَلْت: َلؿَّ

لّؿا أخذ يف الـَّْزع، لّؿا جاءتف سؽرات الؿقت، وكاكت سؽرات الؿقت قد 

ت بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وكان يؼقل:  ٓ إلف إٓ اهلل، إّن لؾؿقت »اشتدَّ

ديد والـَّزع الشديد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وهق يف هذا الؽرب الش «لسؽرات

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ )َصِػَؼ( ويؼال: َصَػَؼ. وكالهؿا صحقح: وإفصح: الؽسر، 

)صػؼ( يعـل أخذ َيْطَرُح َخِؿقَصًة( أي يطرح كساًء مـ صقف، جاء أكف أسقد ولف 

أطالم، )َطَؾك َوْجِفِف( الشريػ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: مـ شدة الـزع وشدة 

ا اِْغَتؿَّ بَِفا َكَشَػَفا( أي: ضاق كػسف: كشػفا، وجاء أكف كان سؽرات الؿقت، )َفنِذَ 

َيبؾُّفا بالؿاء ويضعفا طؾك وجف الشريػ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لشدة الـزع، فنذا 

)اغتؿَّ هبا( أي: ضاق َكَػَسف :لقجقدها طؾك وجفف: كشػفا. )َفَؼاَل َوُهَق َكَذلَِؽ( يف 

َلْعـَُة َاهلُل َطَؾك َاْلَقُفقِد »قف وسؾؿ قال: آخر لحظة مـ لحظات حقاتف صؾك اهلل طؾ

لعـة اهلل هل الطرد واإلبعاد مـ رحؿة اهلل، وهل هـا مـ الـبل صؾك  «َوالـََّصاَرى

 اهلل طؾقف وسؾؿ:

 إّما دطاء طؾقفؿ.  -

 وإّما خربٌ طـ وققع الؾعـة طؾقفؿ. وٓ شؽ أهنؿ ُلعـقا. -
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 «اِتََّخُذوا ُقُبقَر َأْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجدَ »لؿاذا؟  «ـََّصاَرىَلْعـَُة َاهلُل َطَؾك َاْلَقُفقِد َوال»

أي: جعؾقها مقضًعا لؾصالة والعبادة. وآتخاذ ٓ َيؾزم مـف البـاء، ٕكف كؿا قؾـا 

 ، ـَ أّن الؿسجد: هق مقضع الصالة، مقضع العبادة: سقاء ُبـل طؾقف بـاء أو لؿ ُيْب

بَِؿ استحؼقا لعـة اهلل؟ ٓتخاذهؿ قبقر أكبقائفؿ مساجد، وإذا كان ذلؽ يف اتخاذ 

لك يف اتخاذ قبقر مـ دوهنؿ مؿـ يؼال إهنؿ مـ إولقاء قبقر إكبقاء فؿـ باب أو

ر  ُر َما َصـَُعقا( أي: يحذِّ أو الصالحقـ. قالت رضل اهلل طـفا وأرضاها: )ُيَحذِّ

ع  ركؿ مؿا صـعقا. ٓ إلف إٓ اهلل! الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وهق يقدِّ إّمة، يحذِّ

ر أمتف مـ اتخاذ الدكقا ويػارقفا يف آخر لحظات حقاتف صؾك اهلل طؾ قف وسؾؿ يحذِّ

 الؼبقر مساجد.

وكجد بعًضا مؿـ قد َيـتسبقن إلك العؾؿ ُيحبِّبقن إلك الـاس بـاء الؿساجد 

الل. الؿممـ الُؿِحّب لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  طؾك الؼبقر! كعقذ باهلل مـ الضَّ

ٕمر طظقؿ: كقػ إذا َطؾَِؿ أّن هذا آخر ما قالف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َيعَؾؿ أّن هذا ا

أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وهق يف الـزع وهق يف كرب السؽرات يؼقل هذه 

ركا مؿا صـع القفقد والـصارى، هذا لقس خربًا لتسؾقة، وٓ  الؿؼالة العظقؿة، يحذِّ

ر أمتف مؿا صـعقا.  قصًة تذَكر، وإكؿا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يحذِّ

َٓ َذلَِؽ ُأبْ  ِرَز َقْبُرُه( أي: لقٓ الخقف مـ أن ُيبـك طؾقف وُيتَّخذ قالت: )َوَلْق

ّٓ ُيربَز قربه: فَؼَبَضف داخؾ  ـّ اهلل شاء أ مقضًعا لؾعبادة ُٕبرز قربه: أي: ُأخِرج، ولؽ
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بقتف، واهلل َحَؽَؿ أنَّ الـبل ُيدفـ حقث مات، فاهلل طز وجؾ قضك أن ُيدَفـ داخؾ 

، ولؿ ُيربزوا قربه لؾـاس. ولقس اإلبراز بؿعـك بقتف وٓ ُيربَز، وَفِفَؿ ذلؽ الصحابة

فع: وإكؿا الؿؼصقد باإلبراز: اإلخراج لؾـاس، فؾؿ ُيدَفـ يف البؼقع وٓ يف غقر  الرَّ

ذلؽ، وإكؿا ُدفِـ يف داخؾ بقتف، ما أحد يستطقع أن يدخؾ بقتف صؾك اهلل طؾقف 

 وسؾؿ.

ؾقف وسؾؿ، َحِػَظ وإلك الققم ما يستطقع أحد أن يدخؾ مؽان قربه صؾك اهلل ط

 اهلل قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:

ـا طائشة   - يف البقت. ما  -رضل اهلل طـفا–أّما يف أّول مقتف: بقجقد أمِّ

يستطقع أحد أن يدخؾ، وكان الـاس يف ذلؽ الققت مـ الصحابة طؾَّؿفؿ 

 الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

 ثؿ بعد ذلؽ: ببـاء الحائط. -

س ثؿ يف زمـ طؿر بـ طبد  - العزير: ببـاء الحائط الخؿاسل: الؿخؿَّ

 والؿثؾث.

ُوِضَع حائط مـ حديد. ففذا  -وأكا كسقت أن أذكرها قبؾ–ثؿ بعد ذلؽ  -

الحائط الثالث، والظاهر أكف هق الؿقجقد أن. وهذا يف زمـ العثؿاكققـ 

 ُوِضع.

 ما أحٌد يستطقع القصقل إلك قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
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جالِ  قـ َيؽِذبقن طؾك الـاس: يؼقلقن: أكا طـدي مػاتقح الؼرب، وأكا وبعُض الدَّ

أدخؾ داخؾ الؼرب وآيت هبذه الرتبة، هذه الرتبة الجرام مـفا بؿائة ألػ! وبعض 

ال هـاك يؽِذبقن طؾك الـاس يتاجرون. يف إخقاكـا خقر لؽـ بعض الـاس  العؿَّ

ؿؾ يف الؿسجد الـبقي، كّذابقن. أكا مرًة ُقرأت قصة أّن طاماًل يزطؿ أكف كان يع

ًػا بؽـس الؼرب، وكان يدخؾ إلك الؼرب  وَيؽـس ما حقل الؼرب  -يزطؿ–وكان مؽؾَّ

ويخبئ شقًئا مـ الرتاب يف داخؾ لباسف، يؼقل: ّٕن الفقئة هـاك يؿـعقن! كّذاب: 

 ما أحد يستطقع أن يصؾ إلك قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

َٓ َذلَِؽ ُأْبِرزَ   الصحابة. وجاء يف  قالت: )َوَلْق
َ

( أي: َخِشل
َ

َقْبُرُه: َغْقَر َأكَُّف ُخِشل

 َأْن ُيتََّخَذ َمْسِجًدا( 
َ

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. )ُخِشل
ُّ

 الـبل
َ

: أي: َخِشل
َ

َضْبٍط: َخِشل

 طؾك قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وهق 
َ

بالـسبة لؼرب  محذوروإذا كان هذا ُخِشل

باب أولك ما دوكف، فؿا طرفِت إرض قربًا  الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فؿـ

أشرف مـ قربه، وما حقى قربٌ أشرف مـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ومع ذلؽ 

 أن ُيتخذ قربه مسجًدا فؾؿ ُيربَز لؾـاس.
َ

 ُخِشل

: أكف ٓ يجقز أن ُيبـك البـاء طؾك الؼرب 
ّ

 القؼقـل
ِّ

ففذا يدلـا طؾك إمر الؽؾل

 .مفؿا كان فضؾ صاحب الؼرب

ـِ َطْبِد َاهللِ َقاَل: َسِؿْعُت َالـَّبِلَّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقْبَؾ َأْن ] ـْ ُجـُْدِب ْب َولُِؿْسِؾٍؿ َط

إِكِّل َأْبَرُأ إَِلك َاهللِ َأْن َيُؽقَن لِل ِمـُْؽْؿ َخِؾقٌؾ، َفنِنَّ َاهللَ َقْد »َيُؿقَت بَِخْؿٍس َوُهَق َيُؼقُل: 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٙ9ٕ 
 

َخَذكِل َخِؾقالً  تِل َخِؾقالً اِتَّ ـْ ُأمَّ َكَؿا اِتََّخَذ إِْبَراِهقَؿ َخِؾقالً، َوَلْق ُكـُْت ُمتَِّخًذا ِم

ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ َكاُكقا َيتَِّخُذوَن ُقُبقَر َأْكبَِقاِئِفْؿ  َٓ َوإِنَّ َم َخْذُت َأَبا َبْؽرٍ َخِؾقالً، َأ ِتَّ َٓ

َّٓ َفاَل َتتَِّخُذوا َاْلُؼُبقَر َمَس  ـْ َذلَِؽ َمَساِجَد، َأ  [«اِجَد، إِكِّل َأْكَفاُكْؿ َط

 َقاَل: 
ِ
ـِ َطْبِد َاهلل ـْ ُجـُْدِب ْب قال: )َولُِؿْسؾٍِؿ( أي: يف صحقح مسؾؿ. )َط

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقْبَؾ َأْن َيُؿقَت بَِخْؿٍس( أي: بخؿس لقال. 
َّ

َسِؿْعُت َالـَّبِل

 :إذن اكتبفقا يا إخقة: هذه إحاديث يف غاية اإلحؽام

 قالفا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف مرض مقتف. هذا الحديث إّول.  -

قالفا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وهق يعاين سؽرات الؿقت طـد الـزع،   -

 وهق يف السقاق. هذا الحديث الثاين.

قالفا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قبؾ أن يؿقت بخؿس، وما هذا إٓ  -

مرض مقتف، قبؾ أن يؿقت بخؿس، طـد لؾتلكقد، وهق يف هذه الحال: يف 

ة. د هذه الؼضقة الؽؾقَّة طؾك إمَّ  الـزع يمكِّ

وقد جاء أّن هذا كان يف خطبتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ولعؾفا الخطبة 

إخقرة التل خرج الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فقفا إلك الـاس قبؾ أن يؿقت 

 إِكِّل َأْبَرُأ إِ »وخطب الـاس، َوُهَق َيُؼقُل: 
ِ
أن يؽقن لل »أي: أمتـع وُأكؽِر   «َلك َاهلل

أي: مـ أمتف. والخؾقؾ: هق الحبقب غاية الؿحبة، ملخقذ مـ  «مـؽؿ خؾقؾ

الَخؾَّة: وهل: تخؾؾ الؿقدة والحب يف الؼؾب َتخؾُّاًل طظقًؿا، وهذا يؼتضل 
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 أَ 
ِ
ْن َيُؽقَن لِل مِـُْؽْؿ آكؼطاع. فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: )إِكِّل َأْبَرُأ إَِلك َاهلل

َخؾِقٌؾ: َفنِنَّ َاهلَل َقْد اِتََّخَذكِل َخؾِقالً( ويف هذا َردٌّ طؾك ُكػاة الصػات، يف هذا بقان أّن 

اهلل ُيحب: وقد اتخذ اهلل إبراهقؿ خؾقاًل، أي: اصطػاه بغاية محبتف. واتخذ محؿًدا 

كف وتعالك، فػل هذا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ خؾقاًل: فاصطػاه بغاية محبتف سبحا

إثبات الصػات لربـا طؾك ما يؾقؼ بجالل ربـا سبحاكف وتعالك، ويف هذا َردٌّ طؾك 

 كػاة الصػات.

قال: )َفنِنَّ َاهلَل َقْد اِتََّخَذكِل َخؾِقالً َكَؿا اِتََّخَذ إِْبَراِهقَؿ َخؾِقالً، َوَلْق ُكـُْت ُمتَِّخًذا 

تََّخْذُت 
ِ َٓ تِل َخؾِقالً  ـْ ُأمَّ

لق »َأَبا َبْؽٍر َخؾِقالً( وجاء يف رواية طـد الشقخقـ: قال:  مِ

ة اإلسالم ومقدتف يعـل  «كـُت متخًذا خؾقاًل: ٓتخذُت أبا بؽر خؾقاًل، ولؽـ ُأخقَّ

بقـل وبقـ أبل بؽر أخقة اإلسالم ومقدتف: الؿحبة هلل، وهذا يدل طؾك أّن الُخؾَّة 

لـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل: أطؾك مـ الؿحبة: ففل أطؾك درجات الؿحبة. ا

لق كـُت متخًذا مـ أمتل خؾقاًل ٓتخذُت أبا بؽر خؾقاًل، هؾ كان الـبل صؾك اهلل 

طؾقف وسؾؿ يحب أبا بؽر؟ الجقاب: كعؿ كان يحب أبا بؽر، بؾ أحب الـاس إلك 

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أبا بؽر، لّؿا سئؾ: َمـ أحبُّ الـاس إلقؽ؟ قال: 

أبق بؽر الصديؼ. لؽـف لؿ َيتخذه  «أبقها»قؾ: مِـ الرجال: قال: ، ق«طائشة»

 خؾقاًل: ّٕن الُخؾَّة أطؾك درجات الؿحبة.
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وقد جاء يف رواية لؾبخاري ومسؾؿ أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

 -رضل اهلل طـف–. وهذا يدل طؾك فضؾ أبل الصديؼ «ولؽـ أخل وصاحبل»

وأكف أفضؾ إّمة بعد الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. ويف هذا َردٌّ طؾك الذيـ 

َيسبقكف وَيؾعـقكف. الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مات وهق راٍض طـف، قبؾ أن يؿقت 

: ما ذكر «ولؽـ أخقة اإلسالم ومقدتف»، «ولؽـ أخل وصاحبل»بخؿس يؼقل: 

لق كـُت متخًذا خؾقاًل ٓتخذُت أبا بؽر »قال:  إٓ أبا بؽر: ٕكف أفضؾ الصحابة،

: إذن هق أفضؾ الصحابة. إذن أطؾك َمـ يحبفؿ الـبل صؾك اهلل طؾقف «خؾقاًل 

رضل اهلل طـف، ما مـعف مـ اتخاذه خؾقاًل –وسؾؿ مـ الـاس هق أبق بؽر الصديؼ 

رة إلك : إشا-كؿا قال العؾؿاء-إٓ أكف خؾقؾ اهلل: كؿا جاء يف الروايات. ويف هذا 

أكف الخؾقػة: ٕكف ما دام أكف أفضؾ إّمة وأحب إّمة إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف 

م طؾقف أحد، وٓ يستحؼ أحد الخالفة مـ دوكف. رضل اهلل طـ  وسؾؿ فؾـ يتؼدَّ

 صحابة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أجؿعقـ.

ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ َكاُكقا َيتَِّخذُ »قال:  َٓ َوإِنَّ َم أي:  «وَن ُقُبقَر َأْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجدَ َأ

َّٓ َفاَل َتتَِّخُذوا َاْلُؼُبقَر َمَساِجدَ »يتخذوهنا مقاضع لؾعبادة.   لألّمة، حتك  «َأ
ٌ

هذا هنل

َّٓ َفاَل َتتَِّخُذوا »ٓ يؼقل أحد: هذا حؽاية طـ القفقد أما كحـ ما ُكفقـا! قال:  َأ

ـْ َذلَِؽ »فؼال:  ثؿ أكَّ الـفل «َاْلُؼُبقَر َمَساِجدَ  م يف «إِكِّل َأْكَفاُكْؿ َط ، مع أّن الـفل تؼدَّ

ـْ َذلَِؽ »لؽـ أكد الـفل:  «فال تتخذوا»ققلف:  . فتعجب كقػ «فنين َأْكَفاُكْؿ َط
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يسؿع مسؾؿ يحب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ذلؽ ثؿ يبـل طؾك الؼرب مسجًدا؟ 

 .والـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل ذلؽ يف آخر حقاتف

ففذه أحاديث صحقحة محَؽؿف ٓ يتطرق إلقفا َضعػ، وٓ يؿؽـ أن تؽقن 

مـسقخة: ّٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قالفا يف آخر حقاتف: فؾؿ ُتـَسخ. ففل 

محَؽؿة يف معـاها، محَؽؿة يف ذاهتا. وهذا يدل دٓلة بقِّـة طؾك حرمة اتخاذ الؼبقر 

 مساجد.
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ْغلٌِظِ  ِمنْ  َجاءَ  َما َبابُ الدرس السادس والعشرون: تابع شرح   َعَبدَ  ِفٌَمنْ  اَلتَّ

 َ ؛ َرُجل   َقْبرِ  ِعْندَ  هللَاَّ فَ  َصالِح  ٌْ  ![؟ َعَبَدهُ إَِذا َفَك

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

إّن الحؿد هلل، كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

أطؿالـا، َمـ يفدي اهلل فال مضؾَّ لف، وَمـ ُيضؾؾ فال هادي لف، ومـ سقئات 

 وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأشفد أّن محؿًدا طبده ورسقلف.

ْسؾُِؿقنَ ﴿ َّٓ َوَأكُتؿ مُّ َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ُؼقْا اهلَل َحؼَّ ُتَؼاتِِف َو ـَ آَمـُقْا اتَّ ِذي َفا الَّ  ﴾َيا َأيُّ

 (201)آل طؿران: 

ـ كَّْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ مِـَْفا َيا َأيُّ ﴿ ِذي َخَؾَؼُؽؿ مِّ ُؼقْا َربَُّؽُؿ الَّ َفا الـَّاُس اتَّ

ِذي َتَساءُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِنَّ  ُؼقْا اهلَل الَّ ًٓ َكثِقرًا َوكَِساًء َواتَّ َزْوَجَفا َوَبثَّ مِـُْفَؿا ِرَجا

 (2 )الـساء: ﴾اهلَل َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقبًا

ًٓ َسِديدًا )﴿ ُؼقا اهلَل َوُققُلقا َقْق ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َفا الَّ ( ُيْصؾِْح َلُؽْؿ 70َيا َأيُّ

 ﴾َأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَمـ ُيطِْع اهلَل َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقزًا َطظِقؿًا

 (72)إحزاب: 

 أما بعد:

، وخقر الفدي هدي محؿد صؾك اهلل طؾقف فنّن أحسـ الحديث كتاب اهلل

وسؾؿ، وشّر إمقر محدثاهتا، وكّؾ محدثة بدطة، وكّؾ بدطة ضاللة، وكّؾ 

 ضاللة يف الـار.
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ثؿ يا معاشر الػضالء، يا مـ أكرمؽؿ اهلل طز وجؾ بان كـتؿ يف مديـة 

رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، يف هذه الؿديـة التل كان رسقل اهلل صؾك اهلل 

طؾقف وسؾؿ يحبفا، وكان إذا قدم مـ سػر فرأى جدراهتا حركفا دابتف وأوَضع 

ومـ مسجد رسقل اهلل  راحؾتف: أي: أسرع صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: مـ محبتف لفا،

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، الذي كان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يصؾل فقف، وكان 

صالة يف »يعّؾؿ الـاس فقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وقال فقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

، وتجتؿعقن «مسجدي هذا خقر مـ ألػ صالة فقؿا سقاه: إٓ الؿسجد الحرام

الحؼ والفدى يف أطظؿ حؼ وأطظؿ فرض: أٓ يف مجؾس طؾؿ تؾتؿسقن الخقر و

وهق التقحقد، والـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: )مـ جاء مسجدكا هذا لقتعؾَّؿ 

. ايفا الػضالء كجتؿع لـشرح شقًئا مـ «خقًرا أو يعؾِّؿف كان كالؿجاهد يف سبقؾ اهلل

يتعؾَّؼ  كتاب التقحقد الذي يتعؾَّؼ بلحبِّ شلء إلك قؾقبـا وبلطظؿ ما ُصؾب مـا،

بحؼ ربـا سبحاكف وتعالك، وكقػ ٓ يؽقن حؼ اهلل أحب شلء إلك طبد اهلل، حؼ 

اهلل أطظؿ ما افُترض طؾك اإلكسان. ففذا الؽتاب العظقؿ يتعؾَّؼ هبذا الحؼ العظقؿ. 

وكـا يف مجؾسـا الؿاضل كشرح يف باب: )ما جاء يف التغؾقظ فقؿـ طبد اهلل طـد قرب 

أخذكا آدلة التل فقفا سدُّ الشرع لؾذرائع الؿقصؾة صالح فؽقػ إذا طبده؟!( و

إلك آفتتان بالؼبقر إلك الشرك باهلل بسبب الػتـة بالؼبقر، وشرحـا آحاديث 

الصحقحة الثابتة الؿحؽؿة طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف هذا الباب، 
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قؾ يؼرأ وكقاصؾ الققم الؼراءة والشرح لؿا تبؼك يف هذا الباب. فقتػضؾ الشقخ خؾ

 لـا.

قال الؿصـػ رحؿف اهلل يف باب باب: )ما جاء يف التغؾقظ فقؿـ طبد اهلل 

ـَ  ُف َلَع ِف، ُثؿَّ إِكَّ
-طـد قبر صالح فؽقػ إذا طبده؟!(: ]َفَؼْد َكَفك َطـُْف فِل آِخرِ َحَقاتِ

َقاِق  ـْ َذلَِؽ، َوإِْن  -َوُهَق فِل َالسِّ اَلُة ِطـَْدَها ِم ـْ َفَعَؾُف، َوالصَّ ـَ َمْسِجٌد[َم  َلْؿ ُيْب

وهذا مـ قطعة مـ كالم شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رحؿف -يؼقل الشقخ 

: )َفَؼْد َكَفك( أي: رسقلـا وحبقبـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، )َطـُْف( أي: هنك طـ -اهلل

اتخاذ الؼبقر مساجد: أي: مقاضع لؾعبادة طـدها كؿا تؼّدم بقاكف. والـبل صؾك اهلل 

ع فؼال تارة طـ أولئؽ الذيـ يتخذون الؼبقر طؾقف وسؾؿ هناكا  طـ هذا، وكقَّ

لعـة اهلل طؾك القفقد »، وقال تارة: «أولئؽ شرار الخؾؼ طـد اهلل»أكبقائفؿ مساجد: 

، «وصالحقفؿ مساجد»، ويف رواية طـد مسؾؿ: «والـصارى، اتخذوا قبقر أكبقائفؿ

لؼبقر مساجد: فنين أٓ فال تتخذوا ا»وتارة قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

، فالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ هنك أمتف، وهنك كؾَّ َمـ يممـ بف «أهناكؿ طـ ذلؽ

ويشفد أن محؿًدا رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن يتخذ الؼبقر مساجد. وقد 

كؼؾـا لؽؿ أّن فؼفاء الؿذاهب إربعة مـ إحـاف والؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة 

قا طؾك ت  حريؿ اتخاذ الؼبقر مساجد.قد َكصُّ
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قال: )فؼد هنك طـف فِل آِخِر َحَقاتِِف( ففذا الـفل جاء مـ الـبل صؾك اهلل 

طؾقف وسؾؿ يف آخر حقاتف قبؾ أن يؿقت بخؿس، وهق يف مرض مقتف، ثؿ وهق يف 

آخر لحظة وهق يعاين سؽرات الؿقت صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ هنك طـ ذلؽ، لذلؽ 

َقاِق -ـَ قال: )ُثؿَّ إِكَُّف َلعَ  ( أي طـد آحتضار وهق يعاين صؾك اهلل -َوُهَق فِل َالسِّ

طؾقف وسؾؿ مـ سؽرات الؿقت، يضع يده يف الؿاء ويبؾ وجفف بف، ويضع كساء 

ٓ إلف إٓ »أسقد مـ صقف مخطط يضعف طؾ وجف، فنذا أغتؿ كشػف: ويؼقل: 

شديد ويف هذا ، وهق يف هذا السقاق ويف هذا الؿقضع ال«اهلل، إّن لؾؿقت لسؽرات

لعـة اهلل طؾك القفقد والـصارى: »الـزع الشديد كان صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل: 

. وهذا يدلؽ يا طبد اهلل طؾك أّن «اتخذوا قبقر أكبقائفؿ وصالحقفؿ مساجد

ر  رسقلؽ وحبقبؽ وإمامؽ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مات وهق يـفك طـ هذا، ويحذِّ

ـ َيـػر مـ هذا الؿـؽر العظقؿ، فضاًل مـ هذا. وهذا ٓ شؽ يجعؾ قؾب الؿمم

طـ أن يؽقن مـ أهؾف الذيـ يعؿؾقن بف. ٓ شؽ أّن الؿممـ يػر فراًرا شديًدا مـ 

أن يؽقن مـ أهؾ هذا إمر الذي مات الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وهق يبقِّـ أكف 

 لعـة اهلل -والعقاذ باهلل–مـ كبائر الذكقب الذي يستحؼ هبا الؿرء إذا فعؾفا 

 والطرد مـ رحؿة اهلل طز وجؾ.

اَلُة ِطـَْدَها -تبًعا لشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رحؿف اهلل–قال الشقخ  : )َوالصَّ

ـَ َمْسِجٌد(، الصالة طـد الؼبقر مـ اتخاذها مساجد، لقس  ـْ َذلَِؽ َوإِْن َلْؿ ُيْب
مِ
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الؿؼصقد فؼط مـ اتخاذها مساجد أن ُتبـك طؾقفا مساجد، وإكؿا الؿؼصقد أن 

ُتتَّخذ مقضًعا لؾصالة: سقاء صؾك فقق الؼرب، أو صؾك إلك الؼرب، أو صؾك بقـ 

 الؼبقر، فؽؾ هذه الصقر هنك طـفا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

َحاَبَة َلْؿ َيُؽقُكقا لَِقْبـُقا  ]َوُهَق َمْعـَك َقْقلِِفا: َخِشَل َأْن ُيتََّخَذ َمْسِجًدا. َفنِنَّ َالصَّ

 ِجًدا[َحْقَل َقْبرِِه َمْس 

رضل اهلل –قال: )َوُهَق َمْعـَك َقْقلِِفا( أي: ققل أّمـا أم الؿممـقـ طائشة 

 َأْن ُيتََّخَذ َمْسِجًدا( أي: أن ُيتَّخذ مقِضًعا لؾصالة، ولقس الؿؼصقد -طـفا
َ

: )ُخِشل

َحاَبَة َلْؿ   أن ُيبـك طؾقف مسجد: ّٕن إمر كؿا قال الشقخ: )فنّن َالصَّ
َ

أكف ُخِشل

قا لَِقْبـُقا َحْقَل َقْبِرِه َمْسِجًدا(، ٓ يؿؽـ أن يبـل الصحابة حقل قرب الـبل َيُؽقكُ 

 صؾك اهلل طؾقف مسجًدا، لؿاذا؟ ٕمريـ:

أهنؿ َطؾُِؿقا مـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أّن بـاء الؿسجد  إمر إّول:

اهلل،  طؾك الؼرب مـ كبائر الذكقب، وحرام ُحرمة مغؾَّظة، يستحؼ بف العبد لعـة

ومـ الؿحال أن َيسؿع صحابة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ رسقل اهلل 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ هذه إحاديث التل سؿعـاها ويخالػقها.

: فالؿعؾقم أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُدفـ يف بقتف، وأّن بقتف إمر الثاين

ليت الصحابة وَيبـقا مالصٌؼ لؿسجده صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فؿـ الؿحال أن ي



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

7ٓٔ 
 

مسجًدا آخر مالصًؼا لؿسجد رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. ففذا ٓ يؿؽـ أن 

 يؼع مـ الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ.

إذن: مـ الؿعؾقم أّن َمـ كاكقا يف زمـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿ 

 أن ُيتَّخذ مسج
َ

ًدا(: أن يؽقكقا لَقبـقا طؾك قربه مسجًدا، فؿعـك ققلفا: )ُخِشل

 ُيتَّخذ مقضًعا لؾعبادة: لؾصالة والدطاء وغقر ذلؽ.

ِخَذ َمْسِجًدا، َبْؾ ُكؾُّ َمْقِضٍع ُيَصؾَّك فِقِف،  اَلُة ِفقِف، َفَؼِد اِتُّ ]َوُكؾُّ َمْقِضٍع ُقِصَدِت الصَّ

ك َمْسِجًدا[  ُيَسؿَّ

اَلُة فِقِف، َفَؼِد اِتُِّخَذ  اكتبف هـا! قال الشقخ: )َوُكؾُّ َمْقِضٍع ُقِصَدِت َالصَّ

 -أي ُيؼَصد لُقصؾك فقف -َمْسِجًدا( أي: أّن كؾ مقضع َيؼِصُد الـاس الصالة فقف

ـَ طـدكا مسجد حتك   ولؿ ُيْب
ّ

، يعـل لق أّكا يف حل ـَ  أو لؿ ُيْب
َ

ففق مسجد: سقاء ُبـِل

ركاه بشلء يسقر، وأصبحـا كـادي لؾصؾقات الخؿس فقف: أن، فجعؾـا م ؽاًكا سقَّ

 فقف: ففق 
َ

فنكف يؽقن مسجًدا: ٕكف إذا كقِدي لؾصالة قصدكاه جؿقًعا لـُصؾِّل

اَلُة  مسجد. فال ُيشرتَط أن يؽقن مبـقًّا طؾقف. إذن قال: )وُكؾُّ َمْقِضٍع ُقِصَدِت َالصَّ

ك فِقِف، َفَؼِد اِتُِّخَذ َمْسِجًدا، بَ  ْؾ( وهذا لإلضراب )َبْؾ ُكؾُّ َمْقِضٍع ُيَصؾَّك فِقِف، ُيَسؿَّ

َمْسِجًدا( ولق كان ٓ ُيؼَصد، أّي مقضع صؾقَت فقف ففق مسجد. مثاًل أكا ماٍش 

بالسقارة يف السػر فققػت بسقاريت وكزلت أصؾل: هذا مسجد. والؿرأة تصؾل يف 
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طل طؾك أّن الؿسجد هق بقتفا: مقضع صالهتا هذا مسجد. ٕكف دّل الدلقؾ الشر

 مقضع الصالة مطؾًؼا.

َْرُض َمْسِجًدا َوَصُفقًرا»]َكَؿا َقاَل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  ْٕ  [«ُجِعَؾْت لَِل َا

َْرُض َمْسِجًدا َوَصُفقًرا»َقاَل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  ْٕ  َا
َ

هذ ايف  «ُجِعَؾْت لِل

ة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، أّن الؿسؾؿ  الصحقحقـ. وهذا مـ خصائص أمَّ

حقث ما أدركتف الصالة يصؾل، ولقس مـ شرط صحة الصالة أن يؽقن يف 

ْت صالتف، صقب هؾ الؿراد هـا  مسجد مبـل، بؾ إذا صؾك يف أّي مؽان َصحَّ

ؼقـًا: ٓ، ولذلؽ تؼّدم بالؿسجد الؿبـل؟ يعـل أّن إرض كؾفا ُبـَِقْت؟ الجقاب ي

إرض كؾفا مسجد: إٓ »معـا يف الحديث أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

ـَ «الؿؼربة والحؿام ، فَدلَّ طؾك أّن الؿراد بالؿسجد هق مقضع الصالة وإن لؿ ُيْب

 بـاء.

ـِ َمْسُعقٍد  ـْ اِْب َْحَؿَد بَِسـٍَد َجقٍِّد َط
ِٕ ـْ  ْرُفقًطا:مَ  -َرِضَل َاهللُ َطـْفُ -]َو )إِنَّ ِم

ـَ َيتَِّخُذوَن َاْلُؼُبقَر َمَساِجَد(،  اَطُة َوُهْؿ َأْحَقاٌء، َوَالَِّذي ـْ ُتْدِرُكُفْؿ َالسَّ ِشَراِر َالـَّاِس َم

 َرَواُه َأُبق َحاتٍِؿ ِفل َصِحقِحِف[

ـِ َمْسُعقٍد  ـْ اِْب َْحَؿَد بَِسـٍَد َجقٍِّد َط
ِ

 َاهللُ -قال الشقخ: )َوٕ
َ

َمْرُفقًطا:  -َطـْفُ  َرِضل

ـَ َيتَِّخُذوَن َاْلُؼُبقَر  ِذي اَطُة َوُهْؿ َأْحَقاٌء، َوَالَّ ـْ ُتْدِرُكُفْؿ َالسَّ ـْ ِشَراِر َالـَّاِس َم
)إِنَّ مِ

َمَساِجَد( قال: ورواه، أكثر كسخ كتاب التقحقد: )رواه( بدون واو. ويف كسخة 
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ال: ورواه: ٕكف قال يف واحدة وهذا الذي طـدكا: )ورواه( وهذا إصؾ أن يؼ

إّول: )وٕحؿد(، يعقـ مع كقن آحؿد رواه فؼد رواه أيًضا أبق حاتؿ، وأبق 

حاتؿ هق ابـ حّبان: يؼال: رواه ابـ حبان يف صحقحف، ويؼال: رواه أبق حاتؿ يف 

صحقحف. ففذا الحديث رواه أحؿد وابـ حبان كؿا قال الشقخ ورواه أيًضا ابـ 

يف الؽبقر وصححف إلباين. والشقخ هـا قال: )بسـد جقد( أبل شقبة والطرباين 

تبًعا لشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رحؿف اهلل طز وجؾ. وقد بّقـ الشقخ اإلمام الػؼقف 

 الؿحّدث الشقخ إلباين رحؿف اهلل أّن الحديث صحقح.

ـْ ِشَراِر َالـَّاسِ »قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 
ـْ مَ »أي: يف الدكقا  «إِنَّ مِ

اَطُة َوُهْؿ َأْحَقاءٌ  ، جاء يف صحقح مسؾؿ أّن الـبل صؾك الف طؾقف وسؾؿ «ُتْدِرُكُفْؿ َالسَّ

، لـ تؼقم الساطة طؾك صالح، وإكؿا «ٓ تؼقم الساطة إٓ طؾك شرار الـاس»قال: 

ستؼقم طؾك شرار الـاس، ففذه الجؿؾة إولك مقجقٌد معـاها يف صحقح مسؾؿ: 

طؾك شرار الـاس. ووجف ذلؽ: أّن اهلل طز وجؾ َيبعث يف أّن الساطة إكؿا تؼقم 

ـَ مـ الحرير، فال َتَدُع أحًدا يف قؾبف مثال ذرة مـ  آخر الزمان ريًحا مـ القؿـ َأْلَق

إيؿان إٓ قبضتف. وهذا الحديث ثبت يف صحقح مسؾؿ. يبعث ربـا سبحاكف 

ـُ مـ الحرير، ما طؿؾفا؟ ٓ  تدع أحًدا يف قؾبف وتعالك ريًحا مـ القؿـ هل َأْلَق

مثؼال ذرة مـ إيؿان إٓ قبضتف قبؾ ققام الساطة. وقال الـبل صؾك اهلل طؾقف 

رواه مسؾؿ، يعـل:  «ٓ تؼقم الساطة حتك ٓ يؼال يف إرض: اهلل اهلل»وسؾؿ: 
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يذهب الصالحقن الذيـ يذكرون اهلل، وٓ يبؼك إٓ الشرار. ويف رواية أيًضا طـد 

ٓ تؼقم الساطة طؾك أحد يؼقل: اهلل »هلل طؾقف وسؾؿ: مسؾؿ يؼقل الـبل صؾك ا

 ، إذن لـ تؼقم الساطة طؾك صالح، وإكؿا ستؼقم طؾك شرار الخؾؼ.«اهلل

اَطةُ »إذن:  ـْ ُتْدِرُكُفْؿ َالسَّ ـْ ِشَراِر َالـَّاِس َم
َوُهْؿ »أي تؼقم الساطة  «إِنَّ مِ

 .«َأْحَقاءٌ 

ـَ َيتَِّخُذوَن  ِذي م هذا يف الحديث إّول: قال: )َوَالَّ َاْلُؼُبقَر َمَساِجَد(، وقد تؼدَّ

أهنؿ شرار الخؾؼ طـد اهلل، فالذيـ َيتخذون الؼبقر مساجد أشراٌر يف الدكقا: ٕهنؿ 

م اهلل، وَيتسبَّبقن يف الشرك باهلل، وهؿ شرار الخؾؼ طـد اهلل يقم  َيػعؾقن ما َحرَّ

 الؼقامة.

، وأّن الذيـ  ففذا الحديث العظقؿ يبقِّـ لـا أنّ  بـاء الؿساجد طؾك الؼبقر شرٌّ

ق بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن  َيػعؾقكف أشرار. وكقػ يرضك الؿسؾؿ الؿصدِّ

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أهَؾف أهنؿ مـ شرار الَخؾؼ؟ 
ُّ

َيػعؾ الشرَّ الذي َوَصَػ الـبل

 ٓ شؽ أّن يف هذا زجًرا طظقًؿا طـ اتخاذ الؼبقر مساجد.

ـْ َبـَك َمْسِجًدا ]فِقِف َمَس  ُسقُل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فِقَؿ ُوَلك: َما َذَكَر َالرَّ ْٕ اِئُؾ: َا

ْت كِقَُّة َاْلَػاِطِؾ[  ُيْعَبُد َاهللُ فِقِف ِطـَْد َقْبِر َرُجٍؾ َصالٍِح، َوَلْق َصحَّ
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أّول أمر ما ذكره الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فقؿـ بـك طؾك الؼرب مسجًدا 

لؾصالة يف ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: )أولئؽ شرار الخؾؼ(، ولؿ  وجعؾف مقضًعا

 ُيؾَتػْت إلك كقتفؿ، ففذا يدلؽ يا طبد اهلل  طؾك ِطظؿ إمر.

ـْ َالتََّؿاثِقِؾ فنذا اْجَتَؿَع إْمَراِن َتَغؾََّظ آَْمر[  ]َالثَّاكَِقُة: َالـَّْفُل َط

التل لفا ضؾ، إذا َأقؿتفا الـفل طـ تصقير التؿاثقؾ، والتؿاثقؾ: هل الصقر 

 طـفا، ومـ أطظؿ أسباب القققع يف الشرك 
ٌّ

يؽقن لفا ضؾ، هذه تؿاثقؾ، هذا مـفل

 َكْصب التؿاثقؾ.

ـَ َلُفْؿ َهَذا  ] َالثَّالَِثُة: َاْلَعْبَرُة فِل ُمَباَلَغتِِف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فِل َذلَِؽ، َكْقَػ َبقَّ

، ُثؿَّ َقْبَؾ َمْقتِِف بَِخ  ًٓ َم[َأوَّ ا َكاَن فِل الـَّْزِع َلْؿ َيْؽَتِػ ِبَؿا َتَؼدَّ  ْؿٍس َقاَل َما َقاَل، ُثؿَّ َلؿَّ

وهذا يجعؾ الؿممـ حريًصا طؾك الَبْعد طـ هذا إمر الذي مات الـبل  

ر مـف.  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وهق ُيحذِّ

ـْ فِْعِؾِف ِطـَْد َقْبرِِه َقْبَؾ َأْن يُ  ابَِعُة: َكْفُقُف َط  قَجَد َاْلَؼْبُر[]َالرَّ

لعـة اهلل طؾك القفقد »الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال وهق يف الـزع:  

رضل اهلل –، قالت أم الؿممـقـ طائشة «والـصارى اتَّخذوا قبقر أكبقائفؿ مساجد

ر ما صـعقا، قبؾ أن يؿقت صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ويؽقن لف قرب هناهؿ -طـفا : ُيحذِّ

 طـ هذا إمر.

ـِ َاْلَقُفقِد َوالـََّصاَرى فِل ُقُبقِر َأْكبَِقاِئِفْؿ[]َاْلَخامِ  ـْ ُسـَ ُف ِم  َسُة: َأكَّ
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بؿعـك أكف لق لؿ َيِرْد إٓ أّن هذا مـ فعؾ القفقد والـصارى لَقَجَب طؾقـا أن 

كخالػفؿ: ّٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان يخالػفؿ، فؽقػ وقد َوَرَدت 

  الـصقص الؿغؾِّظة يف هذا إمر.

اِدَسُة: َلَعـُُف إِيَّاُهْؿ َطَؾك َذلَِؽ[  ]َالسَّ

 وهذا يدلُّ طؾك أّن بـاء الؿساجد طؾك الؼبقر مـ كبائر الذكقب.

ـْ َقْبرِِه[ ابَِعُة: َأنَّ ُمَراَدُه صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َتْحِذيُرَكا َط  ]َالسَّ

ـا طائشة   ر ما صـعقا(._: -رضل اهلل طـفا–كؿا قالت أمُّ  يحذِّ

ُة فِل َطَدِم إِْبَراِز َقْبرِِه[  ]َالثَّاِمـَُة: َاْلِعؾَّ

 أّن الصحابة َخشقا أن ُيتَّخذ مسجًدا. 

َخاِذَها َمْسِجًدا[  ]َالتَّاِسَعُة: فِل َمْعـَك اِتِّ

وهق أن ُيتَّخذ مقضًعا لؾتعبُّد، ولقس الؿؼصقد أن ُيبـك مسجد طؾقف، لَِؿا 

 َذَكركا مـ إمريـ.

اَطُة، َفَذَكَر  ]َاْلَعاِشَرُة: ـْ َتُؼقُم َطَؾْقِفْؿ َالسَّ ـَ َم َخَذَها َوَبْق ـْ اِتَّ ـَ َم ُف َقَرَن َبْق َأكَّ

ْرِك َقْبَؾ ُوُققِطِف َمَع َخاتَِؿتِِف[ ِريَعَة إَِلك َالشِّ  َالذَّ

َقَرَن يف حديث ابـ مسعقد بقـ مـ تؼقم طؾقفؿ الساطة وهؿ الؿشركقن،  

ذريعة إلك الشرك، فَذَكر الذريعة والسبب، وذكر وبقـ اتخاذ الؼبقر مساجد وهذا 

 ما ُتقِصؾ إلقف وهق الشرك.
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ـِ  دَّ َطَؾك َالطَّائَِػَتْق ]اْلَحاِدَيَة َطْشَرَة: ِذْكُرُه فِل ُخْطَبتِِف َقْبَؾ َمْقتِِف ِبَخْؿٍس، َالرَّ

ـِ ُهَؿا َأَشرُّ َأْهِؾ َاْلبَِدِع، َبْؾ َأْخَرَجُفْؿ َبْعُض َأْهؾِ  َتْق ـَ  َالؾَّ ْبِعق ـِ َوالسَّ ـَ َالثِّـَْتْق َاْلِعْؾِؿ ِم

افَِضُة َواْلَجْفِؿقَُّة[  فِْرَقًة، َوُهْؿ َالرَّ

د طؾك َمـ َيَتـَؼَّصقن صحابة رسقل اهلل صؾك  مراد الشقخ أّن يف الحديث الرَّ

 -رضل اهلل طـف–اهلل طؾقف وسؾؿ، ويؾعـقن خقر إّمة بعد رسقلفا: يؾعـقن أبا بؽر 

ؾقف يف الـار، مع أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بقـ فضؾف كؿا تبقَّـ وَيحؽؿقن ط

د طؾك َمـ ُيعطِّؾقن الصػات: ّٕن الحديث فقف إثبات الُخؾَّة هلل، فاهلل طز  معـا. والرَّ

 وجؾ َثَبَت لف يف ما َيتعؾؼ بالؿحبة ثالثة أمقر:

بَديـ مـ طباد اهلل: إمر إّول: الُخؾَّة. وهذه الُخؾَّة مـ اهلل إكؿا ثبتت لع

إبراهقؿ طؾقف السالم، وكبقُّـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ففذه الصػة متعؾؼة هبذيـ 

 الـبققـ الؽريؿقـ فقؿا طؾؿـاه.

، الؿممـقن يحبقن اهلل، واهلل يحب  إمر الثاين: الؿحبة. فاهلل ُيِحبُّ وُيَحبُّ

 الؿممـقـ.

 إمر الثالث: الؿقدة. فاهلل ودود. 

 ردٌّ طؾك الذيـ يمّولقن الصػات أو يـػقهنا.ويف هذا 

ـْ َبـَك َطَؾْقَفا  ُل َم ْرُك َوِطَباَدُة َاْلُؼُبقِر، َوُهْؿ َأوَّ افَِضِة َحَدَث َالشِّ ]َوبَِسَبِب َالرَّ

ِة َالـَّْزِع[ ـْ ِشدَّ  َاْلَؿَساِجَد. َالثَّاكَِقَة َطْشَرَة: َما ُبِؾَل بِِف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ِم



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

7ٓ8 
 

اهلل طؾقف وسؾؿ كان ُيضعَّػ طؾقف البالء يف حقاتف وطـد مؿاتف  الـبل صؾك 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: وذلؽ لُقضعَّػ لف إجر، فؽان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

يقَطؽ إذا مرض كؿا يقَطؽ الرجالن، يف حقاتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وتشد طؾقف 

ا حتك أك ف يلخذ الؿاء وَيُبّؾ وجفف الحؿك، وطـد مقتف كان يعاين مـ السؽرات جدًّ

ٓ إلف إٓ »الشريػ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ويضع الخؿقصة طؾك وجف ويؼقل: 

 ، ويف هذا فائدتان:«اهلل، إّن لؾؿقت لسؽرات

: طظؿ مؼام الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وأّن البالء ٓ يـايف الػائدة إولك

وا الظـ بف، ولربؿا جاء بعض الؿؼام. ّٕن بعض الـاس إذا َرأوا رجاًل مبتؾك أساء

الِغالظ وقالقا لف: هذا مـ ذكقبؽ، هذا يدل طؾك أكؽ مذكب! وٓ شؽ أّن 

يف باب البالء ُيسقئ الؿرء "الذكقب قد تؽقن سبًبا لؾبالء: لؽـ كؿا قال العؾؿاء: 

. فنذا كزل بلحدكا البالء يسقئ الظـ بـػسف، "الظـ بـػسف، وُيحسـ الظـ بنخقاكف

ين هذا البالء إٓ بسبب ذكقبل، إٓ مـ بعدي طـ اهلل، ويتقب يؼقل :ما جاء

ويراجع ويموب. وإذا رأى البالء كزل بلخقف أحسـ الظـ بلخقف ويؼقل: لعؾ اهلل 

ره بغقر  أراد بف مـزلة، لعؾ هذا لعؾقِّ مؼامف طـد اهلل طز وجؾ، وٓ يؿـع مـ أن يذكِّ

بتؾك ويشتّد طؾقف البالء حتك يف ِغؾظة. فؽقن أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان يُ 

 مقتف، فقف بقان أّن شدة البالء ٓ تـايف طظؿ الؿؼام، وٓ تدل طؾك كؼص.
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: أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بشر، لقس لف مـ إمر شلء، الػائدة الثاكقة

ة الـَّزع، بؾ  حتك طـدما مات صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ما َمَؾَؽ أن َيدفع طـ كػسف شدَّ

اول أن ُيخػِّػ طـ كػسف، فقلخذ ماء ويؿسح وجفف الشريػ صؾك اهلل كان يح

طؾقف وسؾؿ، يلخذ كساء ويضعف طؾك وجفف، وإذا اغتؿ كشػف، ما يؿؾؽ، إذا 

وضع الؽساء طؾك وجف واختـؼ وَضُعَػ تـػسف رفعف طـ كػسف، لـَْعَؾؿ أّن حبقبـا 

لء، وإكؿا إمر كؾف وكبقـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إكؿا هق بشر لقس لف مـ إمر ش

هلل، فال كعبده مـ دون اهلل، وٓ َكصرف لف مؼدار شعرة مـ العبادة، ولؽـ كضعف 

يف مؼامف، فال كؽقن جػاة يف حؼف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فنذا ذكركا أّن الـبل صؾك 

فف اهلل طز وجؾ  اهلل طؾقف وسؾؿ بشر: َكْذُكُر أكف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، شرَّ

 سالة، وهق سقد ولد آدم صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.بالر

ِة[ ـَ َاْلُخؾَّ  ]َالثَّالَِثَة َطْشَرَة: َما ُأْكرَِم بِِف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ِم

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ خؾقؾ اهلل، اتَّخذه اهلُل خؾقاًل، واتَّخذ اهلل خؾقاًل. 

قس صحقًحا ما يؼقلف اهلل طز وجؾ اتَّخذ حبقبـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ خؾقاًل، ول

بعض الـاس الذيـ يتؽؾؿقن بلهقائفؿ بدون الرجقع إلك الـصقص وإدلة: مـ 

ققل بعضفؿ: إبراهقؿ خؾقؾ اهلل، ومحؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حبقب اهلل، 

ويزطؿقن أّن الؿحبة أطؾك مـ الُخؾَّة! ولقس إمر كذلؽ، بؾ الُخؾَّة أطؾك، 

 ولذلؽ اتَّخذ اهلل محؿًدا صؾك اهلل
ُّ

 طؾقف وسؾؿ خؾقاًل: ففق خؾقؾ اهلل، والـبل
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صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ اتَّخذ ربَّف خؾقاًل، ولؿ َيجعؾ ٕحد يف هذا كصقًبا، لؿ َيتَّخذ 

مـ البشر خؾقاًل، وإكؿا اتَّخذ اهلَل خؾقاًل، مع كقكف يحب طائشة، ويحب أبا بؽر، 

 ويحب الصحابة، رضقان اهلل طؾقفؿ.

ابَِعَة َطْشرَ  ـْ َاْلَؿَحبَِّة[]َالرَّ َفا َأْطَؾك َم  َة: َالتَّْصرِيُح بَِلكَّ

إين أبرأ إلك اهلل أن يؽقن لل مـؽؿ »ّٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  

 ، وأثبت الؿحبة، فدلَّ ذلؽ طؾك أّن الُخؾَّة أطؾك مـ الؿحبة.«خؾقؾ

يَؼ رضل  دِّ َحاَبِة ]َاْلَخاِمَسَة َطْشَرَة: َالتَّْصرِيُح بَِلنَّ َالصِّ اهلل طـف َأْفَضُؾ َالصَّ

 رضل اهلل طـفؿ[

رضل اهلل –بال شؽ، بؾ هق أفضؾ إّمة، بؾ هق أفضؾ البشر بعد إكبقاء 

: ّٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان يحبف محبة شديدة، ففق أحب -طـف وأرضاه

الـاس إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ومات الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وهق 

طؾك ذلؽ، وما َمـََعُف أن يتخذه خؾقاًل إٓ أكف اتخذ اهلل خؾقاًل، ولقٓ هذا الؿاكع 

رضل اهلل –ل الؿممـ بعد ذلؽ يف أبل بؽر الصديؼ ٓتخذه خؾقاًل، فؿاذا يؼق

طـف؟ أٓ يحب الؿممـ أبا بؽر الصديؼ رضل اهلل طـف محبة شديدة كؿا كان الـبل 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يحبف؟ بؾك واهلل.

َشاَرُة إَِلك ِخاَلَفتِِف رضل اهلل طـف[ اِدَسَة َطْشَرَة: َاإْلِ  ]َالسَّ
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لـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مات وهق يحبف إذا ثبت أكف أفضؾ إّمة وأّن ا 

أشد الـاس محبة، وهق راٍض طـف: دلَّ ذلؽ طؾك إَولك  بالخالفة بعد مقت 

 رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
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الِِحٌنَ  قُُبورِ  ِفً اَْلُغلُوُّ  أَنَّ  َجاءَ  َما تابع الدرس السادس والعشرون:  َبابُ   اَلصَّ

ُرَها ٌِّ ا ٌَُص ِ  ُدونِ  ِمنْ  ُتْعَبدُ  أَْوَثان   هللَاَّ

ـْ ُدوِن َاهللِ[] ـَ ُيَصقُِّرَها َأْوَثاًكا ُتْعَبُد ِم الِِحق  َباُب َما َجاَء َأنَّ َاْلُغُؾقُّ فِل ُقُبقِر َالصَّ

لّؿا تؼّدم بقان أّن السبب إطظؿ لقققع الشرك يف إرض هق الغؾق يف 

هلل طـد قرب َرُجٍؾ صالح  َطَؼَد الصالحقـ، وبقان أّن الشرع قد غؾَّظ يف طبادة ا

ا هق: الغؾق يف قبقرهؿ.  الشقُخ هذا الباب لقبقِّـ أّن أطظؿ الغؾق يف الصالحقـ شرًّ

ه الغؾق يف قبقرهؿ. وهذا يبقِّـ لـا أمريـ: ، وأشرُّ  الغؾق يف الصالحقـ شرٌّ

: أّن السبب إطظؿ لقققع أققاٍم مـ أّمة محؿد صؾك اهلل طؾقف إمر إّول

فَت وس ؾؿ يف الشرك: هق الغؾق يف الؼبقر، فتـة الؼبقر. وحقث ما قرأَت أو تقجَّ

الققم فقجدَت أرًضا ُيشَرك فقفا باهلل مـ أققاٍم َيـتسبقن إلك اإلسالم ستجُد أّن 

السبَب إطظؿ هق الؼبقر، والػتـة بالؼبقر، وهذا يجعؾـا َكْحَذر مـ هذه الػتـة 

 العظقؿة.

رع إكؿا غؾَّظ يف طبادة اهلل طـد قرب الرجؾ الصالح: لؽقن : أّن الشإمر الثاين

ذلؽ ذريعًة إلك الشرك. لؿاذا غؾَّظ الشرع يف طبادة اهلل طـد قرب رجؾ صالح؟ 

 الجقاب: ّٕن ذلؽ ذريعًة إلك الشرك.

( الغؾق يف قبقر الصالحقـ  ـَ الِِحق قال: )َباُب َما َجاَء َأنَّ َاْلُغُؾقُّ فِل ُقُبقِر َالصَّ

 حرام، لؽـف: كؾف

 قد يؽقن شرًكا أكرب. -
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 وقد يؽقن بدطة. -

ًما.  -  وقد يؽقن محرَّ

وأضرب لؽ ملمثؾة: رجؾ جاء طـد الؼرب وقال: يا سقدي فالن أغثـل! هذا 

وهل الدطاء -غؾقٌّ يف هذا الؼرب ويف الؿؼبقر، وهذا شرك أكرب: ٕكف صرف العبادة 

 لصاحب الؼرب. -وآستغاثة

جاء طـد قرب رجؾ صالح وقال: الؾفؿ أغثـل! وهق َيعتؼد مثال آخر: رجؾ 

أّن لؾبؼعة فضاًل وأثًرا يف إجابة الدطاء، ترك بقتف وترك الؿسجد وذهب طـد الؼرب، 

 وهق يعتؼد أّن لفذا الؿؽان فضاًل وأّن لف أثًرا يف إجابة الدطاء: هذه بدطة.

ان: لؽـ َقَصَد أن مثال آخر: رجؾ دطفا اهلل طـد الؼرب ولؿ يعتؼد فضقؾة الؿؽ

 يدطق طـد الؼرب: ففذا حرام: لؽقكف ذريعة إلك الشرك.

ا، هذا دطاء،  مثال آخر: رجؾ دطا اهلل طـد الؼرب ٕمر طاِرض: هذا لقس غؾقًّ

مباح. مثاًل: رجٌؾ رأى رجاًل طـد الؼرب َيػعؾ شرًكا أو حراًما فؼال لف: اتِؼ اهلل هذا 

اهلل طؾقف وسؾؿ، فؼال لف: أكت كذا وكذا.  ُيغِضب اهلل وهنك طـف رسقل اهلل صؾك

فؼال: أسلل اهلل أن يفديؽ، هذا دطا اهلل طـد الؼرب أو ما دطا؟ دطا لؽـ لسبب 

 طارض، لقس لؾؼرب، ولقس لؾبؼعة، هذا جائز. هذا دطاء.

إذن: الغؾق قد يؽقن شرًكا اكرب: إذا كان مـ باب صرف العبادة لصاحب 

 الؼرب.
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 د فضقؾة الؿؽان.وقد يؽقن بدطة إذا اطتؼ

وقد يؽقن حراًما إذا َطَبَد اهلل طـد الؼرب بَؼْصد مـ غقر اطتؼاد خصقصقة 

 الؿؽان. هق َيعتؼد أّن طبادة اهلل هـا وهـاك كؾفا سقاء: ففذا حرام. 

أّما إذا َطَبَد اهلل لسبٍب طاِرض واقتضك هذه العبادة: ففذا جائز ومشروع، ما 

 يف بلس.

وذبحفا طـد الؼرب  لصاحب الؼرب: هذا شرك أكرب:  مثاًل: َمـ جاء بذبقحة 

 ٕكف جعؾ الذبح لؾؿؼبقر.

أّما إذا جاء بالذبقحة وذبحفا هلل، لقس لصاحب الؼرب، ولؽـ اطتؼد فضقؾة  

 الؿؽان: ففذه بدطة.

وإذا ذبح الذبقحة طـد الؼرب مـ غقر اطتؼاد لػضقؾة الؿؽان، يؼقل: كؾف سقاء 

د الذبح طـد الؼرب: هذا حرام. ٕكف يليت ذبحْت هـا أو ذبحْت هـاك، لؽ ـ َتعؿَّ

جاهؾ يراه يذبح طـد الؼرب فقؼقل: رأيت الشقخ يذبح طـد الؼرب، فقليت ويذبح طـد 

 الؼرب. وقد سدَّ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ هذا الباب.

ًبا لصاحب   ق بؿبؾغ متؼرِّ الصدقة مثاًل: لق أّن اإلكسان جاء طـد الؼرب وَتصدَّ

 ذه الصدقة: هذا شرك أكرب.الؼرب هب

 أّما إن كان معتؼًدا أّن الصدقة هـا هلل أفضؾ مـ غقرها: ففذه بدطة.
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وإن كان متصدًقا هلل مـ غقر تخصقص لػضقؾة الؿؽان بؾ يرى أّن الصدقة 

 يف كؾ مؽان سقاء لؽـ َيُخصُّ الؿؽان: هذا حرام.

ق لعاِرض: مرَّ بالؼبقر فرأى مسؽقـًا فؼقًرا طـد ا  لؼبقر فلططاه صدقة، تصدَّ

 هذا جائز مشروع: ّٕن هذا ٕمر خاِرج طـ الؼرب.

-إذا ضبطـا هذا يا إخقة فنّن إمقر َتـضبِط طـدكا. الغؾّق يف قبقر الصالحقـ 

حرام كؾف. لؽـ هؾ كؼقل: إّن كؾ غؾق يف قبقر  -بؿعـك مجاوزة الحد الشرطل

أكرب، وقد يؽقن بدطة  الصالحقـ يؽقن شرًكا؟ الجقاب: ٓ، بؾ قد يؽقن شرًكا

، وقد يؽقن محرًما، ذكًبا، هذا الغؾق، فنن كان طؾك -وهل أطظؿ مـ الذكقب-

 القجف الؿشروع ففذا جائز ولقس مـ الغؾق.

ـَ ُيَصقُِّرَها َأْوَثاكً )يؼال الشقخ:  الِِحق ـْ َما َجاَء َأنَّ َاْلُغُؾقُّ فِل ُقُبقِر َالصَّ
ا ُتْعَبُد مِ

 
ِ
ًرا إوث (ُدوِن َاهلل ان جؿع وثـ، والقثـ: كؾ ما ُيعَبد  مـ دون اهلل، سقاء كان مصقَّ

ًرا: كالؼرب والشجر والشؿس والؼؿر  طؾك صقرة ذي روح، أم لؿ يؽـ مصقَّ

 والبؼر، ففذه كؾفا أوثان إذا ُطبَدت مـ دون اهلل طز وجؾ.

لق قال قائؾ: قرب الرجؾ الصالح ُيصبح وثـًا؟ كعؿ، يصبح وثـًا إذا ُطبَِد مـ 

 -ولـ يؽقن-دون اهلل، بؾ إّن قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لق ُطبَِد مـ دون اهلل 

ٕصبح وثـًا بؽالم رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، مع أّن اهلل أكرم رسقلف صؾك 
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ـ أن ُيعَبد: أي بؿقضعف، أّما ما يؼع يف قؾقب الـاس اهلل طؾقف وسؾؿ فَحِػَظ قربه م

 ففذا يف قؾقب الـاس ولقس يف الؼرب.

 َٓ  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل: )َالؾَُّفؿَّ 
 َأنَّ َرُسقَل َاهللِ

لِ ]وَرَوى َمالٌِؽ فِل َاْلُؿَقصَّ

َخُذوا ُقُبقَر َأْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجَد([ َتْجَعْؾ َقْبرِي َوَثـًا ُيْعَبُد اِْشَتدَّ َغَضُب َاهللِ َطَؾك َقْقمٍ   اِتَّ

قال: )وَرَوى َمالٌِؽ فِل َاْلُؿَقصَّلِ(، الؿقصل هق أّول الؽتب الصحقحة، وكان 

ُيرى أكف أصّح كتاب طؾك وجف إرض حتك ألَّػ البخاري صحقحف. ومالؽ 

الؿقصل أطؾك إسـاًدا مـ البخاري، ولؽـ مالًؽا رحؿف اهلل لؿ َيشرتط الصحة يف 

 بخالف البخاري.

هذا الحديث الذي معـا رواه مالؽ مرَساًل طـ ططاء، وهق تابعل، َرَفَعف إلك 

ـّ الحديث رواه البزار، وأبق يعؾك، والبقفؼل يف  الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، لؽ

حف الشقخ كاصر رحؿف اهلل طز وجؾ "معرفة الســ" ، وابـ طبد الرب، وصحَّ

الؾفؿ ٓ تجعؾ قربي وثـًا، لعـ اهلل ققًما »ؿد بؾػظ: بؿجؿقع شقاهده، ورواه أح

، وصححف الشقخ أحؿد شاكر، وقال الشقخ  «اتخذوا قبقر أكبقائفؿ مساجد

ـف الشقخ إلباين. فالحديث ثابت.  إركموط: إسـاده ققي، وحسَّ

ُفؿَّ »قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  َٓ »أي: يا اهلل! فدطا اهلل طز وجؾ  «َالؾَّ

فؽؾ ما ُطبَِد مـ دون اهلل ففق وثـ، حتك  «َقْبِري َوَثـًا ُيْعَبدُ »أي ٓ ُتصقِّر  «ْجَعْؾ تَ 

ـّ اهلل حػظف.  قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لق ُطبَِد مـ دون اهلل لصار وثـًا، ولؽ
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وققلف: )ُيْعَبُد( هذا لؾتقكقد: وإٓ فال ُيسؿك وثـًا إٓ إذا كان ُيعَبد مـ دون اهلل، 

ده.ولؽ  ـ كؿا يؼقل العؾؿاء: هذا وْصٌػ كاِشػ يزيد الؿعـك ويمكِّ

يتقسؾ  «الؾفؿ»إذن: يا مممـ إذا سؿعَت الـبل  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل: 

، هؾ يؾقؼ بؽ وأكت الؿِحّب لؾـبل «ٓ تجعؾ قربي وثـًا يعبد»إلك اهلل، يسلل اهلل: 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وهق صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن َتصرف شقًئا مـ العبادة لؾـبل 

يف قربه؟! أن تليت مـ السقدان أو مـ مصر أو مـ تركقا أو مـ أمريؽا أو مـ أّي 

مؽان فقف إخقان لـا مـ الؿسؾؿقـ، تليت إلك الؼرب وتـاديف وتدطقه مـ دون اهلل 

والـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان يخاف مـ هذا؟! تعؾؿ أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف 

ف مـ هذا ويسال اهلل أٓ يجعؾ قربه وثـًا ُيعَبد: كقػ تطقب وسؾؿ كان يخا

 كػسؽ أن َتصرف لف شقًئا مـ أكقاع العبادة؟!

 »قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 
ِ
ويف هذا إثبات صػة  «اِْشَتدَّ َغَضُب َاهلل

الغضب هلل، طؾك ما يؾقؼ بجالل اهلل، غضب اهلل لقس كغضب الـاس: ٓ يف 

إثر، ولذلؽ كحـ إذا َسِؿْعـَا الصػة أثبتـاها بؿعـاها طؾك ما يؾقؼ الحؼقؼة وٓ يف 

بجالل ربـا سبحاكف وتعالك، وكػقـا التؿثقؾ، وَأبقـا التعطقؾ. واهلل يغضب؟ كعؿ: 

اشتد غضب »بؾ غضب اهلل يتػاوت، ولذلؽ قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ هـا: 

 أي: ازداد غضب اهلل.«اهلل
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دما يسلل الـاس إكبقاء يقم الؼقامة أن يشػعقا لفؿ ويف صحقح البخاري طـ

إّن »طـد اهلل، ويلتقن إلك آدم طؾقف السالم، فقعتذر أبقكا آدم طؾقف السالم، ويؼقل: 

، طـدما يلتقف «ربل قد غضب غضًبا لؿ يغضب قبؾف مثؾف، وٓ يغضب بعده مثؾف

ضل بقـ الخالئؼ، الـاس يؼقلقن: أكت أبق البشر، اشػع لـا طـد اهلل، أي: أن يؼ

، «إّن ربل قد غضب غضًبا لؿ يغضب قبؾف مثؾف، وٓ يغضب بعده مثؾف»فقؼقل: 

فدل ذلؽ طؾك أّن ربـا يغضب سبحاكف وتعالك، وأّن غضبف يتػاوت. فـحـ ُكثبِت 

هلل الغضب طؾك ما يؾقؼ بجالل ربـا، وٓ كمّول وٓ كعطِّؾ وٓ كؿثِّؾ، وهذا 

غضب اهلل، واهلل يغضب إذا اكُتِفؽت محارمف،  يؼتضل مـا يا إخقة أن كخاف مـ

 فـَحَذر مـ الحرام، ومـ اكتفاك الؿحارم.

أّي ققم اتصػقا هبذه الصػة: )اِتََّخُذوا  «اشتدَّ غضب اهلل َطَؾك َقْقمٍ »قال: 

ُقُبقَر َأْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجَد(، فاكظر يا طبد اهلل: جؿع الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  بقـ 

الؾفؿ ٓ تجعؾ قربي »ـ الشرك وبقـ اتخاذ القسقؾة إلك الشرك: قال: التحذير م

اشتد غضب اهلل طؾك ققم اتخذوا قبقر أكبقائفؿ »هذا الشرك، ثؿ قال:  «وثـًا يعبد

 : ّٕن هذا وسقؾة إلك القققع يف الشرك.«مساجد

ـْ ُمَجاهِ  ـْ َمـُْصقٍر، َط ـْ ُسْػَقاَن، َط ـِ َجرِيرٍ بَِسـَِدِه َط ْب
ِ
َأَفَرَأْيُتُؿ الالََّت ﴿ٍد: ]َوٓ

ى ِقيَؼ، َفَؿاَت، َفَعَؽُػقا َطَؾك َقْبرِِه. َوَكَذا َقاَل َأُبق ﴾َواْلُعزَّ ، َقاَل: َكاَن َيُؾتُّ َلُفْؿ َالسَّ

] ِقيَؼ لِْؾَحاجِّ ـِ َطبَّاٍس: َكاَن َيُؾتُّ َالسَّ ـْ اِْب  َاْلَجْقَزاِء، َط
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روى ابـ جرير بنسـاد صحقح طـ مجاهد، ومجاهد هق تؾؿقذ ابـ طباس 

رضل اهلل طـفؿا، طرض مجاهد طؾك ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا آية آية، وابـ 

طباس يػسرها لف، ففق مـ أطؾؿ الـاس بالتػسقر، قال يف ققل اهلل طز وجؾ: 

ى﴿ ِقيَؼ( يعـل هذا رجؾ صالح، قال: )َكاَن َيُؾتُّ لَ  ﴾َأَفَرَأْيُتُؿ الالََّت َواْلُعزَّ ُفْؿ َالسَّ

كان ُيعَرف بالصالح وإطؿال الطقبة، ومـ صالحف أكف كان َيؼُعد طؾك صريؼ 

الحجاج مـ جفة الطائػ، وهـاك صخرة َيُؾّت طؾقفا السقيؼ، والسقيؼ: هق 

، ثؿ أضقػ إلقف طسؾ أو سؿـ أو زيت أو ماء،  َص بالـار، ثؿ ُدقَّ الشعقر إذا ُحؿِّ

، وبعض الـاس  وَيؽُؿؾ َص بالـار ثؿ ُدقَّ إذا أضقػ إلقف التؿر. فُلِخذ الشعقر فحؿِّ

يلخذ الدخـ وُيحّؿص بالـار، ثؿ ُيدق، ثؿ يضاف إلقف سائؾ: طسؾ، زيت، ماء، 

ويضاف إلقف التؿر، فؽان يػعؾ ذلؽ لُقطعؿ الحجاج، فؽان ُيعرف بالصالح، ففق 

َػت التاء. )َفَؿاَت( فؾّؿا مات ، وُخػِّ ُقبِر طـد الصخرة التل كان َيُؾّت طؾقفا  ٓتٌّ

ون طؾك قربه ويعؽػقن، لقست زيارة  )َفَعَؽُػقا َطَؾك َقْبِرِه( صاروا إذا جاءوا َيؿرُّ

شرطقة لؾسالم والدطاء، بؾ لقعؽػقا طؾك قرب، وَيبَؼقن طـد قربه: وهذه بدطة، 

ن طبدوه، العؽقف طـد الؼرب بدطة، وهق سبب لؾقققع يف الشرك، ثؿ ما َلبَِث أ

واكتؼؾِت العبادة إلك الصخرة التل كان َيُؾّت طؾقفا، فعظَّؿقا الصخرة مع  

تعظقؿفؿ لؾؼرب وطبدوها مـ دون اهلل. فدلَّ ذلؽ طؾك أّن الغؾق يف قبقر الصالحقـ 

 يؼقد إلك أن ُتعَبد مـ دون اهلل طز وجؾ.
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مشتؼ  "الالت"ذكروا أّن  -مـفؿ مجاهد-وتؼّدم معـا أّن بعض أهؾ العؾؿ 

ا: بالتشديد: أي: َيُؾّت  مـ اسؿ اهلل، وٓ َتعارض بقـ إمريـ، فنكف كان ٓتًّ

السقيؼ، فؾّؿا مات وطؽػقا طؾك قربه وطبدوه: كؼؾقا اسؿف مـ الالتِّ إلك 

، مـ اسؿ اهلل طز وجؾ، وهذا مـ إلحادهؿ يف "اهلل"الالْت، والالْت اشتؼقها مـ 

 أسؿاء اهلل طز وجؾ. 

ِقيَؼ  )َوَكَذا َقاَل  ـِ َطبَّاٍس: َكاَن َيُؾتُّ َالسَّ ـْ اِْب َأُبق َاْلَجْقَزاِء( وهق تابعل ثؼة )َط

(، وَذَكَر الشقخ هـا لػائدة أكف كان رجاًل صالًحا: ففق يؾت السقيؼ  لِْؾَحاجِّ

 لؾحجاج: ففذا يدل طؾك صالحف: ٕكف يطعؿ الحجاج.

ـِ َطبَّاٍس  ـْ اِْب ـَ َرُسقُل َاهللِ صؾك اهلل طؾقف  -َرِضَل َاهللُ َطـُْفَؿا-]َوَط َقاَل: َلَع

] ـِ ـَ ُرَج. َرَواُه َأْهُؾ َالسُّ ـَ َطَؾْقَفا َاْلَؿَساِجَد َوالسُّ  وسؾؿ َزائَِراِت َاْلُؼُبقِر، َواْلُؿتَِّخِذي

ـِ َطبَّاٍس  ـْ اِْب  َاهلُل َطـُْفَؿا-قال: )َوَط
َ

 صؾك اهلل  -َرِضل
ِ
ـَ َرُسقُل َاهلل َقاَل: َلَع

ُرَج. َرَواُه َأْهُؾ ط ـَ َطَؾْقَفا َاْلَؿَساِجَد َوالسُّ ؾقف وسؾؿ َزائَِراِت َاْلُؼُبقِر، َواْلُؿتَِّخِذي

( رواه أبق داود، والرتمذي، والـسائل، وابـ ماجف،  ورواه اإلمام أحؿد  ـِ ـَ َالسُّ

 أيًضا، فرواه الخؿسة. 

ـِ َطبَّاٍس  ـْ اِْب  َاهلُل َطـُْفؿَ -قال: )َوَط
َ

 صؾك اهلل  -اَرِضل
ِ
ـَ َرُسقُل َاهلل َقاَل: َلَع

: هؾ هق ثابت أو "زائرات"طؾقف وسؾؿ َزائَِراِت َاْلُؼُبقِر( اخُتؾِػ يف هذا الؾػظ 

ضعقػ: ّٕن إسـاد هذا الحديث  "زائرات الؼبقر"ضعقػ؟ والتحؼقؼ: أّن لػظ 
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ارات الؼبقر»ضعقػ، لؽـ َوَرَد طـ ثالثة مـ الصحابة:  ارات »أو  «لعـ اهلل َزوَّ ُزوَّ

ارات"ضبطت هؽذا، وضبطت هؽذا. وهذه الؾػظة  «الؼبقر ارات "أو  "َزوَّ ُزوَّ

 صحقحة بشقاهدها."

إذن: هذا الؾػظ يدل طؾك أّن زيارة الـساء لؾؿؼابر كبقرة مـ كبائر الذكقب، 

 تؼتضل الؾعـ، وتقِجب الؾعـ.

ارات، وكقػ ت ؼقل: إن لق قال قائؾ: الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لعـ زوَّ

ارات هـا  ارات صقغة مبالغة؟ قؾـا: إّن أهؾ العؾؿ قالقا: إّن زوَّ زيارة الـساء، وزوَّ

ارات لؽثرهتـ، وهذا مشاَهد،  ـّ زوَّ صػة لؽثرة الـساء، ولقست لؽثرة الزيارة، فف

الؿرأة ما تذهب لقحدها، بؾ تذهب مع مجؿقطة مـ الـساء، فؼالقا: زّوارات هـا 

ا هل صػة لعددهـ، أي اهنـ كثقرات طـد الزيارة ولق لقست صػة لػعؾفـ وإكؿ

 مرة واحدة.

: إّن صػة التػضقؾ هـا ُيراد مـفا الـػل مطؾًؼا، كؼقلف تعالك: القجف الثاين

ٍم لِْؾَعبِقدِ ﴿ يعـل: ٓ َيظؾؿ مطؾًؼا، فالؿؼصقد بالزّوارات هـا: ﴾َوَما َربَُّؽ بَِظالَّ

 يزرن الؼبقر مطؾًؼا.الـفل طـ الزيارة مطؾًؼا، اّن الـساء ٓ 

ارات(،  وقؾت لؽؿ: إّن بعض أهؾ العؾؿ َضَبَط هذه الؾػظة بضؿ الزاي: )ُزوَّ

رات  ارة: يعـل زائرة، طؾك غقر ققاس يف الؾغة، فُزوَّ ارة، وُزوَّ وقالقا: هل جؿع ُزوَّ

راة ولق كان مرة واحدة، فدل ذلؽ طؾك تحريؿ  هـا بؿعـك جؿع لؾزائرة، جؿع ُزوَّ
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لؾؿؼابر، وقد مّرت الؿسللة مراًرا يف دروسـا، وذكركا خالف أهؾ  زيارة الـساء

العؾؿ فقفا، وقؾـا: إّن الراجح طـدكا: أن زيارة الـساء لؾؿؼابر حرام، ولؽـ الؿرأة 

 إذا مّرت بالؿؼابر مـ غقر قصد الزيارة ُيشَرع لفا أن تسؾِّؿ وتدطق ٕهؾ الؼبقر. 

 صؾك اهلل طؾقف
ِ
ـَ َرُسقُل َاهلل وسؾؿ َزائَِراِت َاْلُؼُبقِر( إذن هذه الجؿؾة مـ  )َلَع

رات الؼبقر(. را ت الؼبقر( أو )ُزوَّ  الحديث ضعقػة هبذا الؾػظ، والصحقح: )َزوَّ

ـَ َطَؾْقَفا َاْلَؿَساِجَد( معـك هذه الجؿؾة مقاتٌر صحقح، وإن  قال: )َواْلُؿتَِّخِذي

ـّ معـك الجؿؾة صحقح: ٕكف ورد طـدكا طدد مـ  كان اإلسـاد هـا ضعقًػا، لؽ

 إحاديث يف ذلؽ. 

ُرَج( لؿ يلت هذا الؾػظ إٓ هبذا اإلسـاد، وهذا اإلسـاد اختؾػ فقف  )َوالسُّ

أهؾ العؾؿ، صححف بعضفؿ كشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، وضعػف بعضفؿ كالشقخ 

اكف  -واهلل أطؾؿ-إلباين، وَكصَّ جؿع مـ أهؾ العؾؿ طؾك أكف ، وهذا إقرب 

ُرج(؟ يعـل الذيـ َيتخذون  عـك:ضعقػ. ما م ـَ َطَؾْقَفا َاْلَؿَساِجَد والسُّ )َواْلُؿتَِّخِذي

رج طؾك الؼبقر، فَقضعقن طؾك الؼرب سراًجا، وهذا سبب لؾغؾق فقف، ومجاوزة  السُّ

 الحّد فقف.

 لق ُوِضَعت إكقار يف الؿؼبرة، هؾ هذا جائز؟ 

جة، مثاًل أرادوا أن َيدفـقا كصَّ أهؾ العؾؿ طؾك أّن هذا ٓ يجقز إٓ طـد الحا

مقًتا بالؾقؾ يجقز أن يتخذوا سراًجا، لقستبقـقا الؿؽان والؿقضع وكحق ذلؽ، 
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تؼّدم –ويدل لذلؽ أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿا ذهب إلك البؼقع بالؾقؾ 

لؿ يلخذ معف سراًجا وهق يزور، وإكؿا ذهب  -معـا يف قصة طائشة رضل اهلل طـفا

 قياًل ثؿ طاد.وسؾَّؿ ودطا ص

رج يف الؿؼابر إٓ طـد الحاجة وبؿؼدار  إذن: إصؾ أن ٓ ُتتَّخذ السُّ

 الحاجة.

َْوَثاِن[ ْٕ ُوَلك: َتْػِسقُر َا ْٕ  ]فِقِف َمَساِئُؾ: َا

)تػسقر إوثان( مـ حديث الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وهق أّن القثـ: هق  

، ولق  ًٓ الذي ُيعَبد مـ دون اهلل، فؿا ُطبَِد مـ دون اهلل ُصقِّر وثـًا، ولؿ لؿ يؽـ تؿثا

لؿ يؽـ مقجقًدا طـد الجاهؾقة: ّٕن بعض الـاس يؼقلقن: القثـ هق الذي كان 

بل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: )الؾفؿ ٓ تجعؾ مقجقًدا طـد الجاهؾقة، كؼقل: الـ

 قربي وثـًا ُيعَبد(: ولؿ يؽـ ذلؽ طـد الجاهؾقة.

 ] َالثَّاكَِقُة: َتْػِسقُر َاْلِعَباَدِة[

وأن العبادة مـ جفة التعبُّد هل: التذلؾ والخضقع طؾك وجف الخقف 

 والرجاء والؿحبة.

ُف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َلْؿ  ا ُيَخاُف ُوُققُطُف[]َالثَّالَِثُة: َأكَّ َّٓ ِمؿَّ  َيْسَتِعْذ إِ

كعؿ: ّٕن بعض الـاس يؼقلقن: الشرك ٓ يؼع يف أّمة محؿد صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ، ولذلؽ يشركقن ويؼقلقن: أّمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بريئة مـ 
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الشرك! َيعبدون الؼبقر ويؼقلقن: ٓ  يؼع الشرك يف أّمة محؿد صؾك اهلل طؾقف 

 وسقلتقـا الباب قريًبا لؾرّد طؾك هذه الشبفة.وسؾؿ! 

مـ إدلة طؾك أّن الشرك قد َيؼع يف أّمة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: أّن الـبل 

فؾق لؿ يؽـ ذلؽ  «الؾفؿ ٓ تجعؾ قربي وثـًا ُيعبد»صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

فؾّؿا دطا َطؾِْؿـَا  محتَؿاًل َلَؿا سلل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الـجاة والسالمة مـف،

ـّ اهلل أجاب دطاءه صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فال ُيتَّخذ قربه وثـًا.  أكف يؿؽـ أن يؼع، لؽ

َْكبَِقاِء َمَساِجَد[ ْٕ َخاَذ ُقُبقِر َا ابَِعُة: َقْرُكُف بَِفَذا اِتِّ  ]َالرَّ

َجَؿَع بقـ الشرك ووسقؾة الشرك. الشرك: أن ُيتخذ الؼرب وثـًا، ووسقؾة 

 ن ُيبـك طؾك الؼرب مسجد: فنكف الحبؾ الؿقِصؾ إلك القققع يف الشرك.الشرك: أ

ـْ َاهللِ[ ِة َاْلَغَضِب ِم   ]َاْلَخاِمَسُة: ِذْكُر ِشدَّ

 كؿا بقَّـا.

َْوَثاِن[ ْٕ ِت َالَّتِل ِهَل َأْكَبرِ َا َفا: َمْعرَِفُة ِصَػِة ِطَباَدِة َالالَّ ـْ َأَهؿِّ اِدَسُة: َوِهَل ِم  ]َالسَّ

َبَد الـاس الالت؟ لّؿا مات الرجؾ الصالح، طؽػقا طؾك قربه، ثؿ كقػ طَ 

قادهؿ ذلؽ إلك أن طبدوه. وهذه صريؼة الشقطان يف اصطقاد الـاس إليؼاطفؿ يف 

 الشرك باهلل طز وجؾ.

ُف َقْبُر َرُجٍؾ َصالٍِح[ ابَِعُة: َمْعرَِفُة َأكَّ  ]َالسَّ
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تُّ السقيؼ لؾحاج( إذن : )كان َيؾُ -رضل اهلل طـفؿا–لَِؿا قال ابـ طباس  

 كان رجاًل صالًحا.

ُف اِْسُؿ َصاِحِب َاْلَؼْبرِ، َوِذْكُر َمْعـَك َالتَّْسِؿَقِة[  ]َالثَّاِمـَُة: َأكَّ

أكف الاّلت، وقؾـا: )الالت( إّما أكف: الاًلت،  فُخػِّػ، أو أكف مشتؼ مـ اسؿ 

 اهلل طز وجؾ.

اَراِت   َاْلُؼُبقِر[]َالتَّاِسَعُة: َلْعـُُف َزوَّ

 كؿا بقَّـا.

ـْ َأْسَرَجَفا[  ]َاْلَعاِشَرُة: َلْعـُُف َم

وهذا لؿ يثبت بنسـاد صحقح، لؽـف لؿ يؽـ يف زمان الـبل صؾك اهلل طؾقف  

، فدل طؾك -رضقان اهلل طؾقفؿ-وسؾؿ، ولؿ يػعؾف َمـ بعده مـ الصحابة 

 حرمتف.
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ةِ  ِفً َجاءَ  َما شرح َبابُ الدرس السابع والعشرون:  ٌَ  صلى اَْلُمْصَطَفى ِحَما

ْوِحٌدِ  َجَنابَ  وسلم علٌه هللا هِ  اَلتَّ دِّ لُ  َطِرٌق   ُكلَّ  َوسَّ  اَلشِّْركِ  إِلَى ٌَُوصِّ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ:

إّن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

يضؾؾ فال هادي لف، ومـ سقئات أطؿالـا، مـ يفدي اهلل فال مضؾ لف، ومـ 

 وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف.

ْسؾُِؿقَن( )آل  َّٓ َوَأكُتؿ مُّ َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ُؼقْا اهلَل َحؼَّ ُتَؼاتِِف َو ـَ آَمـُقْا اتَّ ِذي َفا الَّ )َيا َأيُّ

 (201طؿران: 

ِذي َخ  ُؼقْا َربَُّؽُؿ الَّ َفا الـَّاُس اتَّ ـ كَّْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ مِـَْفا )َيا َأيُّ َؾَؼُؽؿ مِّ

ِذي َتَساءُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِنَّ  ُؼقْا اهلَل الَّ ًٓ َكثِقرًا َوكَِساًء َواتَّ َزْوَجَفا َوَبثَّ مِـُْفَؿا ِرَجا

 (2اهلَل َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقبًا( )الـساء: 

ـَ آَمـُقا اتَُّؼقا ِذي َفا الَّ ًٓ َسِديدًا ) )َيا َأيُّ ( ُيْصؾِْح َلُؽْؿ 70اهلَل َوُققُلقا َقْق

اهلَل َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقزًا َطظِقؿًا( َأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَمـ ُيطِْع 

 (72)إحزاب: 

 أما بعد:

فنن أحسـ الحديث كتاب اهلل، وخقر الفدي هدي محؿد صؾك اهلل طؾقف 

وشر إمقر محدثاهتا، وكؾ محدثة بدطة، وكؾ بدطة ضاللة، وكؾ وسؾؿ، 

 ضاللة يف الـار.
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قال رحؿف اهلل: ]َباُب َما َجاَء فِل ِحَؿاَيِة َاْلُؿْصَطَػك صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

ْرِك[ ُؾ إَِلك َالشِّ ِه ُكؾَّ َصرِيٍؼ ُيَقصِّ دِّ  َجـَاَب َالتَّْقِحقِد َوسَّ

السبب إطظؿ لؾشرك هق الغؾق يف  أنّ  -رحؿف اهلل–لّؿا ذكر الشقخ 

الصالحقـ، وأّن  الغؾق يف قبقر الصالحقـ هق أشر ذلؽ الغؾق الذي يدطق إلك 

الشرك: بقَّـ يف هذا الباب أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حؿك جـاب التقحقد مـ 

أن َيتحدث يف  -رحؿف اهلل–ولؿ ُيِرد الشقخ  -أطـل ما يتعؾؼ بالؼبقر-هذا الباب 

الباب طـ حؿاية الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؾتقحقد مـ كؾ وجف: فنّن هذا  هذا

فنّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـذ أن بعثف اهلل إلك آخر  -وإن كان حاصاًل -

ر مـ الشرك، وكان َيحؿك  لحظة لف يف الدكقا كان يدطق إلك التقحقد، وكان يحذِّ

وأّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ جـاب التقحقد، وقد تؼّدم معـا شلٌء مـ ذلؽ، 

ٓ تطروين كؿا أصرت الـصارى ابـ مريؿ، إكؿا أكا طبد، فؼقلقا: طبد اهلل »قال: 

ورسقلف(، ولّؿا قال الؼقم: أكت سقدكا، قال: )السقد اهلل تبارك وتعالك(، ولّؿا 

، قال:  ًٓ ققلقا بؼقلؽؿ أو بعض ققلؽؿ »قالقا: أكت أطظؿـا فضاًل، وأطظؿـا صق

إكؿا أكا محؿد بـ طبد »، وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: «ستجريـؽؿ الشقطانوٓ ي

، «اهلل، طبد اهلل ورسقلف، واهلل إين ٓ أحب أن ترفعقين فقق مـزلتل التل أكزلـل اهلل

م معـا مـ إبقاب السابؼة إكؿا هق مـ حؿاية الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  وما تؼدَّ
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ـّ الشقخ يف هذا  الباب أراد أن يبقِّـ حؿاية الـبل صؾك اهلل لحؿك التقحقد، لؽ

 طؾقف وسؾؿ ِحؿك التقحقد مـ جفة الؼبقر، ويدلؽ طؾك ذلؽ أمران:

: أّن الشقخ هـا لؿ َيذكر إٓ ما َيتعؾؼ بحؿاية جـاب التقحقد مـ إمر إّول

 جفة فتـة الؼبقر.

خقر حقل َطَؼَد الباب قبؾ إ  -رحؿف اهلل طز وجؾ–: أّن الشقخ إمر الثاين

هذا الؿقضقع: يف باب ما جاء يف حؿاية الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ِحؿك 

ه صرق الشرك. ففذا باب خاّص، وذلؽ باب طام. ففذا يدل طؾك  التقحقد وسدِّ

أكف إكؿا أراد هـا حؿاية الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لِحؿك التقحقد مـ جفة فتـة 

 الؼبقر.

دة متعؾِّؼة بػتـة فنن قال لـا قائؾ: لؿاذا غؾَّظ ا لشقخ وَطَؼَد أبقاًبا كثقرة متعدِّ

الؼبقر؟ فَعَؼد باًبا فقؿا جاء مـ أّن سبب شرك بـل آدم وتركفؿ ديـفؿ هق الغؾق يف 

الصالحقـ، وَطَؼَد باًبا يف ما جاء يف التغؾقظ فقؿـ طبد اهلل طـد قرب رجؾ صالح 

ؾق يف قبقر الصالحقـ ُيصقِّرها فؽقػ إذا َطَبَده، وَطَؼَد باًبا فقؿا جاء مـ أّن الغ

أوثاًكا ُتعَبد مـ دون اهلل، ثؿ َطَؼَد باًبا يف حؿاية الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ جـاب 

ه كؾ صريؼ يقِصؾ إلك الشرك؟  التقحقد وَسدِّ

ا، حتك َألُِػقا ما ُيػَعؾ  قؾـا: ّٕن فتـة أققاٍم مـ هذه إّمة بالؼبقر طظقؿة جدًّ

ائعفؿ وفَِطرهؿ ٓ ُتـؽِر ذلؽ، بؾ إّن القاحد مـفؿ طـد الؼبقر، وأصبحت صب
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يؼقل: أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأشفد أّن محؿًدا رسقل اهلل: وَيذبح لصاحب 

رطل. ّٕن اإلكسان  د الشقُخ يف القازع الشَّ الؼرب! فؾّؿا َخػَّ القازع الَطْبِعل شدَّ

 َيزطف طـ الشر وازطان:

 عف.صبعل فطري، مقجقد يف فطرتف وصب -

 شرطل. -

د يف القازع  فنذا خػَّ القازع الطبعل لسبب مـ إسباب: فنكف ُيشَرع أن ُيشدَّ

جر.  الشرطل: حتك َيحصؾ الؿؼصقد شرًطا مـ الزَّ

قال الشقخ: )َباُب َما َجاَء فِل ِحَؿاَيِة َاْلُؿْصَطَػك صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(، هلل 

طـ إبراهقؿ  -طز وجؾ-ِطباٌد اصطػاهؿ واختارهؿ وهؿ ِطباد أخقار، كؿا قال اهلل 

ـَ إَْخَقارِ ﴿وإسحاق ويعؼقب:  ـَ اْلُؿْصَطَػْق (، اهلل 47)ص:  ﴾َوإِكَُّفْؿ ِطـَدَكا َلِؿ

وإسحاق ويعؼقب اهنؿ طـده مـ طباده الذيـ اصطػاهؿ  ذكر طـ إبراهقؿ

إخقار، وٓ شؽ أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ همٓء الؿصطػقـ إخقار، 

بؾ هق سقدهؿ وأشرففؿ، فالؿصطػك هـا هق الـبل محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، 

طقؾ، إّن اهلل اصطػك كِـاكة مـ ولد إسؿا»وقد قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

واصطػك قريًشا مـ كِـاكة، واصطػك مـ قريش بـل هاشؿ، واصطػاين مـ بـل 

رواه مسؾؿ يف الصحقح، فالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مصطػك، وإكؽار  «هاشؿ

بعض إشقاخ إصالق لػظ الؿصطػك طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مجاكٌب 
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وٓ شؽ أكف خقر لؾصقاب، الـبل  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼال لف: الؿصطػك، 

 إخقار الؿصطػقـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

ْػَقة، وَصْػَقة ، ومعـك اصطػك: أي اختار، وجعؾفؿ صػقة َخؾؼف مـ الصَّ

 الشلء: هل َخْقُره، والصايف: هق الـَّؼل الذي ٓ َكَدَر فقف.

قال: )َباُب َما َجاَء فِل ِحَؿاَيِة َاْلُؿْصَطَػك صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َجـَاَب 

لتَّْقِحقِد(، جـاب التقحقد: أي جفة التقحقد، وكاحقة التقحقد، أي أّن الـبل صؾك اَ 

اهلل طؾقف وسؾؿ َجَعَؾ لؾتقحقد ِحؿك، وَحؿاه مـ أن ُيـَتفؽ، أو أن ُيؼَترب مـف. وٓ 

شؽ أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قد َفَعَؾ ذلؽ وٓ سقؿا فقؿا َيتعؾؼ بػتـة 

مت معـا مـ تغؾقظ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ الؼبقر، وإحاديث التل تؼ دَّ

 ذلؽ: إكؿا هل مـ حؿاية الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ جـاَب التقحقد. 

ْرِك(  ُؾ إَِلك َالشِّ ِه ُكؾَّ َصِريٍؼ ُيَقصِّ دِّ  لؿ يعؾؼ طؾقفا الشقخ سؾقؿانقال: )َوسَّ

ـْ ﴿]َوَقْقِل َاهللِ َتَعاَلك:   َأكُػِسُؽْؿ َطِزيٌز َطَؾْقِف َما َطـِتُّْؿ  َلَؼْد َجاءُكْؿ َرُسقٌل مِّ

ِحقؿٌ  ـَ َرُؤوٌف رَّ  [﴾َحرِيٌص َطَؾْقُؽؿ بِاْلُؿْمِمـِق

، والالم هـا يؼقل العؾؿاء: مقصئة لؾؼسؿ، فؽؾ ما ﴾َلَؼدْ  ﴿قال اهلل طز وجؾ:

دات: د بثالث ممكِّ  جاء يف هذه أية ممكَّ

 بالؼسؿ الؿقصل لف. -

 وبالالم. -
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 وبـؼد. -

ّٓ فاهلل صادق الِؼقؾ،  -وجؾطز -واهلل  د شقًئا فذلؽ لبقان ِطَظؿف، وإ إذا أكَّ

د لبقان ِطَظؿ الشلء.  لؽـ يقكِّ

ـْ َأكُػِسُؽؿْ ﴿أي: مرَسؾ مـ اهلل،  ﴾َلَؼْد َجاءُكْؿ َرُسقٌل ﴿
 فقفا أققال: ﴾مِ

: أي مـ جـسؽؿ أيفا البشر. وهذا يدل طؾك أكف قال بعض أهؾ العؾؿ -

كف بشر مثؾؽؿ يلكؾ كؿا تلكؾقن، ويشرب كؿا رسقل مـ اهلل طز وجؾ، فن

تشربقن، لؽـف جاء بلمر ٓ تستطقعقكف، فجاءكؿ بالؼرآن، وجاءكؿ بالقحل، 

جاءكؿ بلخبار السابؼقـ، وجاءكؿ بلمقر تؼع، وقد رأيتؿ وققع بعضفا، وهذا يدل 

طؾك أكف رسقل مـ طـد اهلل سبحاكف وتعالك، فؾقس لبشريٍّ مـؽؿ أن يليت بؿثؾ ما 

 بف صؾك اهلل طؾقف سقلؿ. أتك

يعـل: مـ الؿممـقـ، مـ جـس  ﴾مـ أكػسؽؿ﴿: وقال بعض أهؾ العؾؿ -

الؿممـقـ: سقاء كاكقا طرًبا، أو طجًؿا، الؿفؿ أهنؿ مـ الؿممـقـ، كؿا قال اهلل طز 

ـْ َأكُػِسِفؿْ ﴿وجؾ:  ًٓ مِّ ـَ إِْذ َبَعَث فِقِفْؿ َرُسق َـّ اهلُل َطَؾك اْلُؿممِـِق ، قالقا: ﴾َلَؼْد َم

ر هذه أية،   أي: مـؽؿ معاشر الؿممـقـ. ﴾مـ أكػسؽؿ﴿ففذه أية تػسِّ

ـْ أكػسؽؿ﴿والؼقل الثالث ٕهؾ العؾؿ: 
أي: أيفا العرب: ّٕن الـبل  ﴾مِ

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طربل ُبِعَث يف العرب، يؼقل قائؾ: الـبل صؾك اهلل طؾقف 

س، فؾؿاذا ُيَخّص العرب هـا؟ وسؾؿ ُبِعث لؾـاس كافة، بؾ ُبِعث لؾجـ واإلك
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يؼال: ّٕن الخطاب كان لفؿ، وإلقامة الحجة طؾقفؿ، ففؿ الذيـ كاكقا ُيخاَصبقن 

 يف ذلؽ الققت، ثؿ غقرهؿ َتَبٌع لفؿ.

الؿعـك إّول: وهق: أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف  -واهلل أطؾؿ–وإن كـا كستظفر 

البشر، وٓ يؿؽـ أن يؽقن ذلؽ وسؾؿ مـ البشر، ومع ذلؽ جاء بؿا َتعَجز طـف 

 إٓ بقحل مـ اهلل طز وجؾ، ففذا يدل طؾك أكف رسقل.

أي: ما أْشؼاكؿ  ﴾َما َطـِتُّؿْ ﴿يعـل: صعب طؾقف  ﴾َطِزيٌز ﴿ققلف طز وجؾ: 

وأْتَعبؽؿ. فالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ صػاتف أكف َيصُعب طؾقف ما َيُشؼ طؾك 

مة، وَيتجـَّب ذلؽ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. إّمة، وَيصُعب طؾقف ما ُيعـُِت إ

أي: حريص طؾك ما يـػعؽؿ. إذن اتصػ الـبل صؾك اهلل  ﴾َحِريٌص َطَؾْقُؽؿ﴿

 طؾقف وسؾؿ بصػتقـ طظقؿتقـ:

ر والشرَّ وما َيشؼ: ٕكف إذا الصػة إولك : حرصف طؾك تجـقب إّمة الضُّ

ّٕمة: فؿـ باب أولك كان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َيصُعب طؾقف ما َيشؼ طؾك ا

َيصُعب طؾقف ما يضر إّمة. ففذا يف جاكب دفع الشر، ودفع التعب، ودفع 

 الؿشؼة.

 : أكف حريص طؾك ما يـػع إّمة، وهذا يف باب جؾب الخقر.الصػة الثاكقة

ـَ ﴿ وما أطظؿ هذا الخطاب! هذا الخطاب لؽؾ مممـ.  ﴾بِاْلُؿْممِـِق

غ مـ الرحؿة مـتفاها بالـسبة لؾبشر. أي: طظقؿ الرحؿة، فؼد بؾ ﴾َرُؤوٌف ﴿
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ِحقؿٌ ﴿ أي: كثقر الرحؿة. فالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بالؿممـقـ كثقر  ﴾رَّ

 الرحؿة، طظقؿ الرحؿة، صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

وهذا يدل طؾك أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان َيحؿك جـاب التقحقد: 

د اهلل سبحاكف مـ أيـ هذا؟ ّٕن أطظؿ مـػعة طؾك اإلصالق لإلكس ان أن يقحِّ

وتعالك، فال شؽ أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان حريًصا طؾك التقحقد، ومـ 

جفة أخرى: أكف كان حريًصا طؾك مـع الشرك: ٕكف كان َيصعب طؾقف أن يؼع أحد 

يف الشرك: ٕكف إذا َصُعَبت طؾقف الؿشؼة طؾك إّمة فؿـ باب أولك أن َيْصُعب 

 ؾقف أن يؼع أحد مـ أمتف يف الشرك.طؾقف وَيِعّز ط

إذن: الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حؿك جـاب التقحقد، وسدَّ صرق الشرك. 

ّٕن بعض الـاس لؿ َيػفؿ وجف إيراد الشقخ لفذه أية يف هذا الباب، فبعض أهؾ 

العؾؿ اجتفد يف هذا  وقال: هذه أية كالؿقصئة لَِؿا بعدها، يعـل أكف كؿا أكف هبذه 

 ات ففق قد جاء بؽذا وكذا.الصػ

ـّ الصقاب أّن هذه أية فقفا دلقؾ طؾك أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ولؽ

َحؿك ِحؿك التقحقد، وَسدَّ صرق الشرك، كؿا أهنا مقصئة لَِؿا بعدها مـ 

 إحاديث.

يف هذه أية فائدة طظقؿة لؾؿممـ طاّمة ولطالب العؾؿ خاصة: وهل: أن 

اهلل طؾقف وسؾؿ يف هذا، لـ كؽقن مثؾف أبًدا صؾك اهلل طؾقف  َيتشبَّف بالـبل صؾك
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وسؾؿ: لؽـ ُيشَرع لـا أن َكتشبَّف بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فَقصعب طؾقـا ما 

ُيعـِت إّمة، ما يشؼ طؾك إّمة ٓ كلخذه كؿا كشرب الؿاء البارد، َيصُعب طؾقـا 

سؾؿ، ويملؿـا يف قؾقبـا، وكسعك إمر الذي َيشؼ طؾك أّمة محؿد صؾك اهلل طؾقف و

 طـ إبعاد الؿشؼة طـ إّمة بالقجقه الؿشروطة.

وإذا كاكت إّمة الققم تعاكك مـ اضطفاد أطدائفا وكثرة الؿخالػقـ لؾسـة، 

ّٓ كشؼ طؾك إّمة بللػاضـا، كحرص طؾك أن تؽقن ألػاضـا دالة طؾك  فنكف يـبغل أ

غقر مشؼة طؾك إّمة، كحرص طؾك  الخقر، دالة طؾك الحؼ، فاضحة لؾباصؾ مـ

ذلؽ ما أمؽــا، كحرص طؾك ما يـػع الؿممـقـ: وأطظؿ ما يـػع الؿممـقـ أن 

رهؿ  َيسَؾؿقا يف ديـفؿ، أن َكدلَّفؿ طؾك التقحقد، وأن َكدلَّفؿ طؾك السـة، وأن كحذِّ

فؿ طؾك إطؿال الصالحة، وأن  رهؿ مـ البدع، وأن َكدلَّ مـ الشرك، وأن كحذِّ

يف قؾقبـا رحؿة، َمـ ُحِرم الرحؿة وُحِرم الرفؼ ُحِرم الخقر كؾف، تؽقن يف تؽقن 

قؾقبـا رحؿة لألّمة كؾفا، ثؿ رحؿة لطالب العؾؿ، ثؿ رحؿة لَؿـ استؼامقا طؾك 

الطريؼ وكاكقا طؾك صراط مستؼقؿ، الِغْؾَظة طـدكا آخر إدوية، وهذا هق الشرع، 

هذا الؽالم: ّٕن هذا ديــا، هذا فْعؾ الـبل  واهلل! ٓ َكؾَتِػت إلك َمـ َيعقب طؾقـا

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، َتعؾَّؿـا مـ سقرة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ومـ الـصقص 

ومـ سقرة السؾػ الصالح أجؿعقـ، وتعؾَّؿـا مـ طؾؿائـا الذيـ تربقـا طؾك 

م طؾك أّن الِغؾظة آخر إدوية، كؼدِّ  -مـفؿ مـ مات ومـفؿ مـ هق حل-أيديفؿ 
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الرحؿة وكبدأ بالرحؿة، ويا لقتـا كرحؿ إخقاكـا حتك الذيـ ُيخطئقن طؾقـا، ما 

 ًٓ أجؿؾفا مـ مـزلة وما أزكاها مـ مرتبة أن َيبؾغؽ طـ أخقؽ أكف قال فقؽ قق

غؾقًظا ٓ تستحؼف ومع ذلؽ ترحؿ أخاك أن تـطؼ فقف بؽؾؿة! وهذه مرتبة طؾقَّة 

فا: ٓ سقؿا يف هذا الزمان الذي يقاجف فقف أسلل اهلل أن يرزقـا الجفاد لـَِصؾ إلق

أهؾ السـة الحرب الشعقاء، إذا أمؽـؽ أن ُتغِؿض طقـقؽ طـ أمقر َتصُدر مـ 

إخقاكؽ ٓ َتؼَدح يف ديـؽ، فنن كـَت ترى أهنا َتؼدح يف ديـؽ َرددهتا بدون ِغؾظة، 

أهنؿ  ولؿ َتؼدح يف إخقاكؽ الذيـ هؿ طؾك الجادة، لقس فقفؿ ما ُيؼَدح فقفؿ سقى

أغؾظقا طؾقؽ مثاًل، فنن أمؽـ أن ُتغِؿض وتتعامؾ بالرحؿة ففذه مـزلة طؾقَّة، 

كحتاج أن كجاهد أكػسـا فقفا لـصؾ لفذه الؿرتبة: لـتشبف بالـبل صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ، فؼد َيبؾغؽ طـ أخقؽ كالم، والققم الحريصقن طؾك كؼؾ الؽالم الذي 

حدث معؽ، ويتللؿ معؽ، ويجاريؽ يف ُيػِسد الؼؾقب ُكثر، يلتقؽ القاحد ويت

الؽالم، وَيستحثُّؽ طؾك الؽالم، فنذا أخذ شقًئا صار بف إلك أخقؽ، وقال: رأيَت 

فالًكا ٓ يتؼل اهلل يؼقل فقؽ: كذا وكذا! الققم هذا كثقر مقجقد، فؾـُػِسد هذه 

، الػتـة، وإذا بؾغؽ شلء مـ أخقؽ إن كان ما يحتاج إلك رّد وٓ كالم فاتركف كؾقة

وإن كان يحتاج إلك رّد فرّد بؽالم صقب َيـدفع بف الشر، وإن حصؾ قبؾ أن َترّد أن 

تتصؾ بلخقؽ الذي تؽؾؿ هبذا الؽالم لَقرّده هق لؽان هذا أحسـ، ثؿ ٓ َتـشغؾ 
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طـ دطقتؽ، ِسْر بدطقتؽ إلك اهلل ما دمَت طؾك الجادة، ما دمَت طؾك السـة 

 وصريؼة أهؾ العؾؿ.

الؿممـقـ! كحتاج إلك أن كتدبر هذه أية: أن كحاول أن يا إخقة! يا معاشر 

كتشبَّف بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف هذه الصػات العظقؿة، ما أحقجـا إلك هذا 

يف كؾ زمان ولؽـّا يف هذا الققت العصقب َأحَقج، فؾـتخؾَّؼ  أيفا إخقة هبذه 

ؽ إخالق، وٓ يصدكؽؿ طـفا أّن أكاًسا قد ُيغؾِظقن طؾقؽؿ،  فنكف ما َتؿسؽ متؿسِّ

ـّ الشلن أن َيصرب وَيستؿر وَيسقر طؾك دطقة الحؼ، ولق َلَؿَح  بالحؼ إٓ ُأوذي، لؽ

ولق كان طدًوا لف ولقس -يف كالمف هق َفِفَؿُف أو أّن أحًدا  -ولق صغقًرا-باصاًل 

أشار إلقف يف كالمف: َرَجَع وأكاب إلك اهلل، وقال: أستغػر اهلل، هذا الؽالم  -اًخا

باصؾ، هذا الؿعـك الذي أشرت إلقف باصؾ، يرجع إلك اهلل، وما أحقج الدطقة إلك 

هذا. أسلل اهلل طزو جؾ ان يرزقـا الصدق والؿجاهدة حتك كـال هذه الؿرتبة 

 العؾقَّة.

الشاهد: أّن هذه أية فقفا دلقؾ طؾك حؿاية الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 لجـاب التقحقد.

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسقُل َاهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  -رضل اهلل طـف–]َط

ي ِطقًدا، َوَصؾُّقا َطَؾلَّ َفنِنَّ َصاَلَتُؽْؿ »
َٓ َتْجَعُؾقا َقْبرِ َٓ َتْجَعُؾقا ُبُققَتُؽْؿ ُقُبقًرا، َو

ـٍ َوُرَواُتُف ثَِؼاٌت[، َرَواُه َأُبق َداُوَد بِنِْسـَ «َتْبُؾُغـِل َحْقُث ُكـُْتؿْ   اٍد َحَس
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قال الشقخ: )رواه أبق داود بنسـاد حسـ ورواتف ثؼات( والشقخ يف هذا َتبَِع 

، "حسـ، رواتف ثؼات مشاهقر"ابـ تقؿقة رحؿف اهلل حقث قال طـ هذا الحديث: 

ـ إسـاده شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة وقال  والحديث رواه أبق داود وأحؿد. وقد حسَّ

ـ إسـاده ابـ "رواتف ثؼات مشاهقر" كؿا ذكركا: ـ إسـاده ابـ الؼقؿ، وحسَّ ، وحسَّ

إكف حسـ جقد اإلسـاد ولف شقاهد يرتؼل "طبد الفادي، بؾ قال ابـ طبد الفادي: 

ـ إسـاده أيًضا الحافظ ابـ حجر، وصحح إسـاده "هبا إلك درجة الصحة . وحسَّ

 ؾقف وسؾؿ.الـقوي وآلباين. فالحديث ثابت طـ الـبل صؾك اهلل ط

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة   صؾك اهلل طؾقف  -رضل اهلل طـف–قال: )َط
ِ
َقاَل: َقاَل َرُسقُل َاهلل

 «ٓ تجعؾقا بققتؽؿ مؼابر»، وجاء يف الحديث: «َٓ َتْجَعُؾقا ُبُققَتُؽْؿ ُقُبقًرا»وسؾؿ: 

واه ٓ تتخذوا بققتؽؿ مؼابر، صؾُّقا فقفا( ر»رواه مسؾؿ ، وجاء يف الحديث أيًضا: 

 أحؿد وابـ حبان وصححف إلباين.

وهذه الؼطعة مـ الحديث تدل طؾك أكف ٓ يجقز دفـ الؿقتك يف البققت: 

، وهذا لف ِحَؽٌؿ «ٓ تجعؾقا بققتؽؿ مؼابر»ّٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

 متعددة:

: أن َدفـ الؿقتك يف البققت ُيػسدها، فنذا ُدفـ الؿقت يف الحؽؿة إولك

 فنكف ٓ ُيصّؾك يف هذا الؿقصـ، وَيػُسد البقت طؾك أهؾف. البقت
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: أكف ذريعة إلك تعظقؿ الؼبقر إذا كاكت يف البققت، فنّن الحؽؿة الثاكقة

الشقطان يليت لؾـاس ويؼقل: ما ُدفـ هذا الؿقت يف البقت دون الؿؼابر إٓ لِعَظؿ 

ُيعظَّؿ، فقؼقد ذلؽ  حالف، أو ٕكف كان ُيستشػك بف، أو ٕكف كان ُيستشػع بف، حتك

 إلك القققع يف الشرك.

م.الحؽؿة الثالثة  : ٕكف بـاء طؾقف، وقد ُكفقـا طـ ذلؽ كؿا تؼدَّ

: ّٕن دفـ الؿقت يف البقت َيحُرم الؿقت مـ دطقات الحؽؿة الرابعة

الؿسؾؿقـ طـد الزيارة لؾؿؼابر، إذا ُدفـ الؿقت يف الؿؼابر فنكف كؾؿا جاء زائر 

ؾك أهؾ الؼبقر ودطا لفؿ َدَخَؾ هذا يف الدطقة، لؽـ إذا ُدفـ يف لؾؿؼابر وسؾَّؿ ط

 بقتف ُحِرَم مـ هذه الدطقة.

فنن قال قائؾ: دفـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف بقتف! قؾـا: هذه خصقصقة 

لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ّٕن الـبل ُيدَفـ حقث مات، وهذا لف حؽؿة طظقؿة 

رب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ أن ُيجعؾ وثـًا كؿا تؼّدم معـا: وهق حؿاية ق

 ُيعَبد.

طؾك أّن الؼبقر ُتؿـَع  «ٓ تجعؾقا بققتؽؿ مؼابر»كؿا تدل هذه الجؿؾة: 

ٓ »الصالة طـدها: لؿاذا؟ ٕكف يف الؾػظ أخر قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

فدل ذلؽ طؾك ، إذن الؿؼابر ٓ ُيصؾك فقفا، «تتخذوا بققتؽؿ مؼابر، صؾقا فقفا

 هذا.
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وإمر الثالث الذي تدل طؾقف هذه الجؿؾة الشريػة التل صدرْت مـ كبقـا 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: استحباب صالة الـافؾة يف البقت: لؼقلف: )صؾقا فقفا(، 

واستحباب قراءة الؼرآن يف البقت: ٕكف جاء يف بعض الروايات طـد مسؾؿ وغقره: 

، «الشقطان َيِػرُّ مـ البقت الذي ُتؼرأ فقف سقرة البؼرة ٓ تجعؾقا بققتؽؿ مؼابر، إنّ »

إّن الشقطان »فـفك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ أن كجعؾ بققتـا مؼابر، ثؿ قال: 

، فدل ذلؽ طؾك استحباب قراءة الؼرآن «َيِػرُّ مـ البقت الذي ُتؼرأ فقف سقرة البؼرة

 الؿسجد، ٓ يؼرأ يف بقتف، يف البقت. بعض الـاس ٓ يجعؾ قراءة الؼرآن إٓ يف

ت طؾك  ت طؾك كػسف أجًرا: ّٕن يف قراءة الؼرآن يف البقت أجًرا، ويػقِّ وهذا يػقِّ

بقتف الخقر، فقؽثر فقف الشر، وقد تدخؾف الشقاصقـ، وقد تؽقن فقف مشاكؾ، كثقر 

مـ الـاس يلتقكـا هذه إيام يؼقلقن: يا شقخ أكا بقتل كؾف مشاكؾ! قد يؽقن مـ 

 اب أّن أهؾ البقت ٓ يؼرأون الؼرآن يف هذا البقت.إسب

َٓ َتْجَعُؾقا َقْبِري ِطقًدا»قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  روا الزيارة  «َو أي: ٓ تؽرِّ

تؽراًرا دائًؿا، وإكؿا الزيارة تؽقن لؾغريب الذي يليت لؾؿديـة، وتؽقن لَؿـ َقِدَم 

ة قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف مـ سػر مـ أهؾ الؿديـة. ثؿ اختؾػ العؾؿاء يف زيار

 وسؾؿ ٕهؾ الؿديـة إذا كاكقا مؼقؿقـ فقفا:

 مـفؿ: َمـ مـعفا وقال: لؿ يمثر هذا طـ الصحابة، وٓ طـ أحد مـ السؾػ.
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ومـفؿ مـ قال: أهنا مشروطة بؼْصد آطتبار والسالم طؾك الـبل صؾك اهلل 

أّن الذي يف الؿديـة ، -واهلل أطؾؿ–طؾقف وسؾؿ: مـ غقر إكثار. وهذا طـدي أرجح 

إن شاء يف فرتات متباطدات أن َيذهب إلك قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لقتَّعظ 

وَيعترب: هذا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مؼبقر يف قربه، ولُقسؾِّؿ طؾقف ففذا جائز: 

أو  «أٓ إين هنقتؽؿ طـ زيارة الؼبقر أٓ فزوروها فنهنا تذكر إخرة»لعؿقم إدلة: 

 .«)فنهنا لؽؿ طربة»أو  «نهنا لؽؿ تذكرةف»

روا الزيارة تؽراًرا دائًؿا طؾك وجف  «ٓ تجعؾقا قرب طقًدا»فؿعـك:  أي: ٓ تؽرِّ

صقن الػجر لزيارة قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، بعض  مخصقص، كَؿـ ُيخصِّ

الـاس كؾؿا صؾك الػجر يف الؿسجد الـبقي ذهب فسؾَّؿ: هذا َجَعَؾ الؼرب طقًدا. 

فذا َجَعَؾ أو َمـ يجعؾقن الجؿعة وقًتا لزيارة قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ف

مـ غقر  -كؿا قؾـا-الؼرب طقًدا. أو َمـ يجعؾ ذلؽ يف كؾ شفر. أّما أن يزور 

 تخصقص بققت وٓ إكثار: فالراجح مـ أققال أهؾ العؾؿ: أّن هذا ٓ بلس بف.

 «ٓ تجعؾقا قربي طقًدا»أيًضا مؿا يدخؾ يف ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

ـة، فنّن  العقد ُيعاد يف وقٍت معقَّـ، فال أي: ٓ تؼصدوا الؼرب يف أوقاٍت معقَّ 

صقا الزيارة بققت معقَّـ، وهذا ما ففؿف السؾػ مـ هذا، لسـا الذيـ ففؿـا  تخصِّ

هذا بؾ هذا ففؿف السؾػ مـ الصدر إّول: فؼد جاء طـ سفقؾ بـ أبل سفقؾ أكف 

قال: )رآين الحسـ بـ الحسـ بـ طؾك بـ أبل صالب طـد الؼرب، فـاداين وهق 
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يتعشك( البققت كان بعضفا بجقار بققت الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وكؿا قؾـا 

أّن الؼرب كان خارج الؿسجد، فؽان الحسـ يتعشك فرأى سفقاًل طـد الؼرب، فؼال: 

هؾّؿ إلك العشاء، وكان مـ أجقد الـاس، الحسـ زيد العابديـ كان ُيضرب بؽرمف 

يده. فؼال: مالل رأيتؽ طـد الؼرب. الؿثؾ، فؼال: هؾؿ إلك العشاء. )قؾت: ٓ أر

قؾت: سؾؿُت طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فؼال: إذا دخؾَت الؿسجد فسؾِّؿ( 

ما يحتاج أن تذهب إلك الؼرب، ٕكف مـ السـة إذا دخؾَت الؿسجد أن تؼقل: بسؿ 

اهلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل، هذا يؽػل، إذا دخؾَت الؿسجد وسؾَّؿت 

يحتاج أن تذهب إلك الؼرب، )ثؿ قال: إن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف  يؽػل، ما

، فنن »وسؾؿ قال: 
ّ

)ٓ تتخذوا قربي طقًدا، وٓ تتخذوا بققتؽؿ قبقًرا، وصؾُّقا طؾل

، ثؿ قال لسفقؾ: ما أكتؿ وَمـ يف إكدلس إٓ سقاء، «صالتؽؿ تبؾغـل حقثؿا كـتؿ

اء اهلل. هذه الؼصة رواها سعقد ابـ سالمؽؿ يبؾغ وسالمفؿ يبؾغ كؿا سقلتقـا إن ش

 مـصقر، قال إلباين: بنسـاد جقد. وأيًضا الؼصة التل معـا تدل طؾك ذلؽ.

 »قال: 
َّ

الصالة طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ أفضؾ  «َوَصؾُّقا َطَؾل

إطؿال، طبادة سفؾة شريػة، وقد تؼدم مراًرا بقان فضؾفا، وأّن مـ صؾك طؾك 

 طؾقف وسؾؿ واحدة صؾك اهلل طؾقف هبا طشر صؾقات، ومحك طـف الـبل صؾك اهلل

طشر خطقئات، ورفع لف طشر درجات، اهلل أكرب! صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، مع أهنا 

حؼ لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ودالة طؾك محبة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، 
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ؿ: صؾك اهلل ودالة طؾك السالمة مـ البخؾ، إذا قؾَت أكَت: صؾك اهلل طؾقف وسؾ

طؾقؽ طشرة صؾقات، ومحك طـؽ طشرة خطقئات، ورفع لؽ طشر درجات، 

فنذا قؾتفا مرتقـ أصبحت طشريـ، وإذا قؾتفا ثالًثا أصبحت ثالثقـ، وهؽذا، ما 

 أكثر ما فرصـا يف إجقر! أسلل اهلل أن يفديـا.

قؿ والـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُسرَّ واسَتبشر ببشارة، فؼد رؤي السرور العظ

إّن »، ويف رواية: «أتاين آٍت مـ ربل»يف وجف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وقال: 

ك أن »، ويف رواية: «جربيؾ قد أتاين إّن الَؿؾؽ قد أتاين، فؼال: يا محؿد! أَما َيسرُّ

أصؾل طؾك َمـ صؾك طؾقؽ واحدة طشر صؾقات، وأسؾِّؿ طؾك َمـ سؾَّؿ طؾقؽ 

ورد، فُسرَّ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  أو كؿا «تسؾقؿة واحدة طشر تسؾقؿات

هبذا: ُسرَّ ٕكف ُيصؾَّك طؾقف وُيسؾَّؿ طؾقف، وُسرَّ مـ أجؾؽؿ أيفا إمة، أّن اهلل جعؾ 

لؽؿ بسببف يف كؾ صالة طشر صؾقات، ويف كؾ سالم طشر تسؾقؿات، صؾك اهلل 

 طؾقف وسؾؿ، ما أطظؿ ما أكرم اهلل إّمة بف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ!

 َفنِنَّ َصاَلَتُؽْؿ َتْبُؾُغـِل َحْقُث ُكـُْتؿْ » قال:
َّ

ما العالقة بقـ ققل  «َوَصؾُّقا َطَؾل

 َفنِنَّ »وبقـ ققلف:  «ٓ تجعؾقا قربي طقًدا»الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 
َّ

َوَصؾُّقا َطَؾل

، قد َيحتج ؟ العالقة: أّن الذي يذهب إلك الؼرب مراًرا«َصاَلَتُؽْؿ َتْبُؾُغـِل َحْقُث ُكـُْتؿْ 

فقؼقل: أكا أريد أن ُأسؾؿ فؼط، وأصؾل طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فَحَسَؿ 

 مـ أي مؽان 
َّ

فنّن صالتؽؿ »الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الباب: فؼال: صؾُّقا طؾل
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، وهذا يدل طؾك أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َحؿك ِحؿك «تبؾغـل حقث كـتؿ

ؼبقر ٓ ُيصؾك طـدها، ولؽـ جاء بجؿؾة حقت فقائد التقحقد، فبقَّـ لـا أّن ال

، وهذا أيًضا يدّل طؾك أّن الصحابة كاكقا «ٓ تجعؾقا بققتؽؿ قبقًرا»كثقرة: 

َيعرفقن أّن الؼبقر ٓ ُيصؾك طـدها: ٕكف لق لؿ يؽقن يعرفقن ذلؽ لؽاكت هذه 

 ، ٓ تػقد.«ٓ تجعؾقا بققتؽؿ قبقًرا»الجؿؾة ضائعة ٓ فائدة مـفا 

ًضا َحؿك ِحؿك التقحقد بَؿـْع تؽرار زيارة قربه بؽْثرة: ّٕن ذلؽ قد يؼقد وأي

إلك القققع يف الشرك، وَحَسَؿ الباب والذرائع، فؼد يليت شخص فقؼقل: أكا ما 

 فنّن »أذهب إٓ ٕصؾل طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ! فؼال: 
َّ

صؾُّقا طؾل

 .«صالتؽؿ تبؾغـل حقث كـتؿ

 وصالتـا طؾقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؟ وكقػ يبؾغف تسؾقؿـا

إّن هلل مالئؽة سقَّاحقـ يف »بقَّـ لـا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ذلؽ فؼال: 

حف  «إرض، ُيبؾِّغقين مـ أّمتل السالم رواه أحؿد، والـسائل، وابـ حبان، وصحَّ

إلباين. ففمٓء الؿالئؽة ما وضقػتفؿ؟ سقَّاحقن يف إرض: أي يذهبقن يف 

وهذا يدّل طؾك  «ُيبؾِّغقين مـ أّمتل السالم»ض ويـتشرون يف إرض، إر

كثرهتؿ: ٕكف كّؾؿا سؾؿ أحٌد طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ إّمة بؾَّغت 

 السالَم، قال العؾؿاء: وهذا يشؿؾ إّمة كؾفا: سقاء كان الؿسؾِّؿ 
َّ

الؿالئؽة الـبل
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أو غقر ذلؽ. فالؿالئؽة تبؾِّغ الـبل صؾك اهلل رجاًل، أو امرأة، او صبًقا، أو طبًدا، 

 طؾقف وسؾؿ سالم أّمتف.

 روحل »وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 
َّ

 إٓ َردَّ اهلل طؾل
َّ

ما مـ أحد يسؾِّؿ طؾل

رواه أحؿد، وأبق داود، وقال ابـ حجر: رجالف ثؼات،  «حتك َأُردَّ طؾقف السالم

ؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َيبُؾغف، بؾ َيُردُّ وحّسـف إلباين. أي أّن سالمَؽ طؾك الـبل ص

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ السالم.
ُّ

 الـبل

بعض أهؾ العؾؿ قال: هذا الحديث إخقر خاصٌّ بَؿـ سؾَّؿ طؾقف طـ 

 ُقْرب.

وبعض أهؾ العؾؿ قال: بؾ هق طام، فحقث ما سؾَّؿ مسؾؿ طؾك الـبل صؾك 

 طؾك الؿسؾؿ. اهلل طؾقف وسؾؿ َردَّ اهلل طؾقف روحف، فَردَّ السالم

 »وققلف: 
َّ

دلقؾ طؾك أكف ُيشَرع أن ُيصؾَّك طؾك الـبل صؾك اهلل  «َوَصؾُّقا َطَؾل

 »طؾقف وسؾؿ ولق بدون التسؾقؿ: ٕكف قال: 
َّ

، ما قال: صؾقا طؾل «َوَصؾُّقا َطَؾل

 »وسؾؿقا، إكؿا قال: 
َّ

، فقصح أن تؼقل: صؾك اهلل طؾقف، ويصح أن «َوَصؾُّقا َطَؾل

 طؾقف وسؾؿ، ويصح أن تؼقل: أن ُتػِرد السالم، فتؼقل: وطؾقف تؼقل: صؾك اهلل

 السالم. كؾ هذا جائز: خالًفا لَؿـ َكِرَه إفراد الصالة، أو َكِرَه إفراد السالم.

ـِ  ـِ َاْلُحَسْق ـْ َطِؾلِّ ْب ُف َرَأى َرُجالً َيِجلُء إَِلك ُفْرَجًة -رضل اهلل طـف–]َوَط : )َأكَّ

َٓ َكاَكْت ِطـَْد َقْبرِ اَ  لـَّبِلِّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َفَقْدُخُؾ فِقَفا َفَقْدُطق، َفـََفاُه َوَقاَل: َأ
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ـْ َرُسقِل َاهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ي َط ـْ َجدِّ ـْ َأبِل َط ُثُؽْؿ َحِديًثا َسِؿْعُتُف ِم ُأَحدِّ

َٓ ُبُققَتُؽْؿ ُقُبقًرا، َفنِنَّ »َقاَل:  ـَ ُكـُْتؿْ  َٓ َتتَِّخُذوا َقْبرِي ِطقًدا، َو ، «َتْسِؾقَؿُؽْؿ َلَقْبُؾُغـِل َأْي

 َرَواُه فِل َاْلُؿْخَتاَرَة[

ـِ  ـِ َاْلُحَسْق  ْب
ِّ

ـْ َطؾِل : -رضل اهلل طـف–هذا الحديث ُمسؾَسؾ بآل البقت، )َط

 
ِّ

َأكَُّف َرَأى َرُجالً َيِجلُء إَِلك ُفْرَجًة( أي: فتحة كاكت مقجقدة )َكاَكْت ِطـَْد َقْبِر َالـَّبِل

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( فتحة يف الجدار كاكت طـد قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، 

ص هذا الؿؽان لؾدطاء )َفـََفاهُ  ( طـ ذلؽ، قال )َفَقْدُخُؾ فِقَفا َفَقْدُطق( ُيخصِّ

العؾؿاء: هناه طـ إمريـ: طـ دخقلف يف الُػرجة، وطـ دطائف طـد الؼرب، دخقلف 

 َٓ يف الػرجة: أي تخصقص هذا الؿؽان، وطـ دطائف طـد الؼرب. )َوَقاَل َأ

ُثُؽْؿ( الظاهر  أكف لّؿا هناه كان هـاك رجال، فلراد أن ُيػقدهؿ:  -واهلل أطؾؿ–ُأَحدِّ

َٓ ُأَح  ـْ َأبِل( الحسقـ فؼال: )َأ
ُثُؽْؿ( يعـل لؾرجؾ وَمـ ُوِجد )َحِديًثا َسِؿْعُتُف مِ –دِّ

ي( طؾل بـ أبل صالب  -رضل اهلل طـف ـْ َجدِّ ، واهلل! إّكا -رضل اهلل طـف–)َط

 صؾك اهلل 
ِ
ـْ َرُسقِل َاهلل كحبفؿ، وٓ يحبفؿ إٓ مممـ، وٓ َيغؾقا فقفؿ إٓ َضالٌّ )َط

َٓ ُبُققَتُؽْؿ ُقُبقًرا، َفنِنَّ َتْسؾِقَؿُؽْؿ َٓ تَ »طؾقف وسؾؿ َقاَل:  تَِّخُذوا َقْبِري ِطقًدا، َو

ـَ ُكـُْتؿْ  قال: )رواه يف الؿختارة( يعـل رواه الضقاء الؿؼدسل الحـبؾل «َلَقْبُؾُغـِل َأْي

يف كتابف آحاديث الؿختارة. وهذا الحديث مع الؼصة رواه ابـ أبل شقبة، وأبق 

د إسـاده الشقخ إلباين: قال: هق صحقح بطرقف داود، وطبد الرزاق، و جقَّ
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ـّ الشاهد مـ  م، ولؽ وشقاهده. والذي يف هذا الحديث هق الذي يف الذي تؼدَّ

ٓ تجعؾقا قربي »الؼصة: أّن السؾػ َفِفؿقا مـ ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 أوقات معقَّـة.الـفل طـ تؽرار الزيارة، وتخصقص الزيارة بلشقاء معقَّـة، أو  «طقًدا

إحاديث "جاء الؾػظ كؿا رواه الشقخ طـد الضقاء الؿؼدسل يف 

وصؾقا طؾل فنّن صالتؽؿ ». وجاء طـد ابـ أبل شقبة وأبل داود: "الؿختارة

 ». وجاء طـد طبد الرزاق وابـ أبل شقبة قال: «َتبؾغـل حقثؿا كـتؿ
َّ

وصؾقا طؾل

 »بزار قال: ، وجاء طـد ال«حقثؿا كـتؿ: فنّن صالتؽؿ تبؾغـل
ّ

وصؾُّقا وسؾِّؿقا طؾل

 وسؾِّؿقا-
َّ

فعـد البزار َجَؿَع بقـ الصالة  «فنّن صالتؽؿ تبؾغـل -أو وصؾُّقا طؾل

والسالم. فدّل ذلؽ طؾك أّن تسؾقؿـا طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َتبؾغف، 

 وطؾك أّن صالتـا طؾقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َتبؾغف.

ك اهلل طؾقف وسؾؿ َحؿك ِحؿك التقحقد حؿاية فدلَّ هذا طؾك أّن الـبل صؾ

ة، وأّن الصحابة والسؾػ قد َفِفؿقا ذلؽ، فؾؿ ُيمَثر طـ الصحابة أهنؿ كاكقا  تامَّ

رون الزيارة إلك قرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، بؾ لؿ ُيـَؼؾ طـفؿ أهنؿ كاكقا  يؽرِّ

 طؾقف وسؾؿ يزورون الؼرب، ففذا يدل طؾك ففؿ الصحابة لحؿاية الـبل صؾك اهلل

 لجـاب التقحقد، وكذلؽ السادة مـ التابعقـ، وَمـ بعدهؿ مـ إئؿة الؿعتَبريـ.

ُوَلك: َتْػِسقُر آَيِة َبَراَءة[ ْٕ  ]فِقِف َمَساِئُؾ: َا

 .﴾لؼد جاءكؿ رسقل مـ أكػسؽؿ﴿كؿا بقَّـا: 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

7ٗ7 
 

ـْ َهَذا َاْلِحَؿك َغاَيَة  َتُف َط  َاْلُبْعِد[]َالثَّاكَِقُة: إِْبَعاُدُه ُأمَّ

ة مـ الشرك أبًدا،   ّٓ تؼرتب إمَّ ِحْرص الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك أ

وأن تؽقن  إمة داخؾة يف ِحؿك التقحقد، كان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 حريًصا طؾك ذلؽ أشد الحرص.

 َالثَّالَِثُة: ِذْكُر ِحْرِصِف َطَؾْقـَا َوَرْأَفتِِف َوَرْحَؿتِِف[

ف، وأطظؿ حّؼف أن كتَّبعف، وأطظؿ آتِّباع طؾك وهذا يؼتضل  مـّا أن كؼقم بحؼِّ

اإلصالق آتِّباع يف التقحقد، ما اتَّبع َمـ ضقَّع التقحقد، ما اتَّبع َمـ َدَخَؾ يف 

ديـ.  الشرك، أطظؿ اتِّباع أن كؽقن مـ الؿقحِّ

ـْ ِزَياَرِة  ابَِعُة: َكْفُقُف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َط َمَع  َقْبرِِه َطَؾك َوْجٍف َمْخُصقٍص:]َالرَّ

َْطَؿاِل[ ْٕ ـْ َأْفَضِؾ َا  َأنَّ ِزَياَرَتُف ِم

قال: )َطَؾك َوْجٍف َمْخُصقٍص( أي: طؾك صػة مخصقصة: كتؽرار الزيارة 

َْطَؿاِل( يعـل مـ إطؿال الػاضؾة، ٓ  ْٕ ـْ َأْفَضِؾ َا
وكثرهتا، )َمَع َأنَّ ِزَياَرَتُف مِ

هلل طؾقف وسؾؿ: وإكؿا لؿشروطقة زيارة الؼبقر، وأهنا مـ لخصقص قربه صؾك ا

إطؿال التل فعؾفا الـبل صؾك اهلل طؾقف سقلؿ يف حقاتف، فزار قبقر البؼقع، وسؾَّؿ 

طؾك أهؾ الؼبقر، ودطا لفؿ، وزار قبقر الشفداء ومعف أصحابف، فؿع أّن زيارة 

ـ تخصقص قربه الؼبقر مـ أفضؾ إطؿال هنك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ط
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بشلء: ّٕن هذا يؼقد إلك التعظقؿ الزائد الُؿغالك فقف، الذي يؼقد اإلكسان إلك 

 الشرك، والعقاذ باهلل.

َياَرِة[ ـْ َالزِّ ْكَثاِر ِم ـْ َاإْلِ  ]َاْلَخاِمَسُة: َكْفُقُف َط

َياَرِة( اِْلَحظ أّن الشقخ َفِفَؿ هذا ـْ َالزِّ
ْكَثاِر مِ ـْ َاإْلِ : أّن الـفل إكؿا قال: )َكْفُقُف َط

هق طـ اإلكثار ٓ طـ مطَؾؼ الزيارة، فَؿـ كان مـ أهؾ الؿديـة ويزور أحقاًكا يف 

 أوقات متباطدة لالتعاظ وآطتبار والسالم: ففذا ٓ بلس بف.

اِدَسُة: َحثُُّف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َطَؾك َالـَّافَِؾِة فِل َاْلَبْقِت[  ]َالسَّ

ح هبذا يف بعض «ًرآ تجعؾقا بققتؽ قبق»لؼقلف:  ، أي صؾقا فقفا، وقد ُصرِّ

 الروايات.

َٓ ُيَصؾَّك فِل َاْلَؿْؼَبَرِة[ ُف  ٌر ِطـَْدُهْؿ: َأكَّ ُف ُمَتَؼرِّ ابَِعُة: َأكَّ  ]َالسَّ

، «ٓ تجعؾقا بققتؽؿ قبقًرا»ّٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ اكتػك بؼقلف:  

م لفؿ أّن الصالة يف   الؿؼابر ٓ تجقز.ففذا يدّل طؾك أكف قد قدَّ

ُجِؾ  ]َالثَّاِمـَُة: َتْعِؾقُؾف صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ َذلَِؽ بَِلنَّ َصاَلَة َالرَّ

ـْ َأَراَد َاْلُؼْرَب[ ُؿُف َم  َوَساَلَمُف َطَؾْقِف َيْبُؾُغُف، َوإِْن َبُعَد، َفاَل َحاَجَة إَِلك َما َيَتَقهَّ

ما أكتؿ وَمـ يف إكدلس إٓ »ال: فَسدَّ الذريعة لؽثرة الزيارة. وكؿا ق 

 .«سقاء
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تِِف ِفل  ]َالتَّاِسَعُة: َكْقُكُف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فِل َاْلَبْرَزِخ ُتْعَرُض َأْطَؿاُل ُأمَّ

اَلِم َطَؾْقِف[ اَلِة َوالسَّ  َالصَّ

ُيعَرض طؾقف الصالة والسالم: هذا الذي َدلَّ طؾقف الدلقؾ، ولؿ َيدل دلقؾ  

َيدّل طؾك أّن صالتـا الؿػروضة ُتعَرض طؾقف، أو أّن صدقتـا  طؾك غقر ذلؽ، فؾؿ

ُتعَرض طؾقف، وإكؿا الذي ُيعَرض طؾقف ما َيتعؾؼ بف: وهق صالتـا وسالمـا طؾقف، 

 صؾك اهلل طؾقف سؾؿ، وهق َيُردُّ السالم طؾك َمـ سؾَّؿ طؾقف. 

  



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

7٘ٓ 
 

ةِ  َهِذهِ  َبْعضَ  أَنَّ  َجاءَ  َما بابُ الدرس الثامن والعشرون:  ْعُبدُ  اأَْلُمَّ  اأَْلَْوَثانَ  ٌَ

الحؿد اهلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم إتؿان إكؿالن طؾك 

 الؿبعقث رحؿة لؾعالؿقـ، وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.

 أما بعد:

فؿعاشر الػضالء: كقاصؾ شرحـا لؽتاب التقحقد لإلمام الؿجدد  محؿد 

وققفـا طؾك هذا الؽتاب،  ، وٓ شؽ أنّ -رحؿف اهلل طز وجؾ–بـ طبد القهاب 

ـا دٓلة واضحة بقِّـة طؾك أّن هذا الشقخ  كان مـ  -رحؿف اهلل–وَففؿـا لَِؿا فقف، يدلُّ

إئؿة الؿتَّبعقـ، والعؾؿاء الـاصحقـ، فؿا جاء بشلء جديد، وٓ جاء بؿـَؽر، 

ة ما يف كتاب رهبا، وما يف سـة كبقفا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مؿ ب لألمَّ ا وإكؿا قرَّ

 َيتعؾؼ بلهؿِّ أمقرها وأطظؿ أمقرها: وهق: التقحقد.

د لؾحؼ إذا َسِؿَع  وٓ شؽ أّن الؿـِصػ الذي يخاف اهلل طز وجؾ وَيتجرَّ

ما يف هذا الؽتاب، َطؾَِؿ يؼقـًا أّن ما فقف هق الحؼ الذي يجب طؾك كؾ مسؾؿ أن 

 يتَّبعف، وَيحُرم طؾك الؿسؾؿ أن يخالػف.

فرغـا مـ الباب الذي َطَؼده الشقخ يف حؿاية  -بحؿد اهلل-وقد كـا 

ه كؾ صريؼ يقِصؾ إلك  الؿصطػك صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ جـاب التقحقد وسدِّ

 الشرك. وكقاصؾ الققم مـ حقث وقػـا.

َْوَثاَن[ ْٕ ِة َيْعُبُد َا ُمَّ ْٕ  ]باُب َما َجاَء َأنَّ َبْعَض َهِذِه َا
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م بقان صقٍر مـ الشرك الظاهر التل  تؼع مـ أققام مؿـ َيـتسبقن إلك لّؿا تؼدَّ

م بقان السبب إطظؿ لقققع  مِت الرباهقـ طؾك أهنا شرك، وتؼدَّ اإلسالم، وتؼدَّ

الشرك، كلن قائاًل قال: إكؿا هذا يف إمؿ السابؼة، أّما يف أمة محؿد صؾك اهلل طؾقف 

ـ يـتسبقن إلك اإلسالم مـ آ كتػاع وسؾؿ فال يؼع! وهذه شبفة َمـَعت كثقرَ ًا مؿَّ

مـ الـصقص القاردة يف التحذير مـ الشرك، وكجد أّن بعض َمـ يـتسبقن إلك 

اإلسالم يؼعقن يف الشرك، فَقـذرون لؾؼبقر، أو َيستغقثقن هبا، أو غقر ذلؽ مـ 

مت، ومع ذلؽ يؼقلقن: إّن الشرك ٓ يؼع يف أّمة محؿد صؾك اهلل  َقر التل تؼدَّ الصُّ

بفة غِ  شاوة َأْطَؿت بعض َمـ يـتسبقن إلك اإلسالم طؾقف وسؾؿ! فؽاكت هذه الشُّ

رت بعض  طـ الـصقص القاضحة الصريحة يف التحذير مـ الشرك، وَخدَّ

بفة، فَعَؼَد  الؿسؾؿقـ: حتك أصبحقا َيؼعقن يف الشرك وهؿ آمـقن: لفذه الشُّ

ِـّ أّن بعض هذه إّمة َيؼعقن يف الشرك: وذلؽ كصًحا  الشقخ هذا الباب لقبق

 أقام الشقخ إدلة طؾك هذا.لألّمة، وقد 

وهـاك أدلة أخرى لؿ يذكرها الشقخ تدلُّ دٓلة بقِّـة طؾك أّن الشرك سقؼع يف 

أّن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف  -رضل اهلل طـف–هذه إّمة: ومـفا حديث أبل هريرة 

ٓ تؼقم الساطة حتك َتضطِرب ألقات كساء َدوس طؾك ذي الَخَؾصة( »وسؾؿ قال: 

 . وذو الَخَؾَصة: صاغقة َدوس التل كاكقا َيعبدوَن يف الجاهؾقة.متػؼ طؾقف
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، ِٓحظقا «كاكت صـًؿا َتعبدها َدوس يف الجاهؾقة بَِتَبالة»وجاء طـد مسؾؿ: 

 مِـ قبقؾة َدوس، -رضل اهلل طـف–أّن راوي الحديث هق أبق هريرة 
ٌّ

، وهق َدوسل

وسؾؿ: حقث قال الـبل وَدوس كاكت قد أسؾؿت بدطقة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 

ـّ الـبل «الؾفؿ اهِد َدوًسا وأِت هبؿ»صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  ، فلسَؾؿت َدوس، لؽ

ٓ تؼقم الساطة »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أخرب هبذا الخرب الذي يؼع يف آخر الزمان: 

حتك َتضطرب َأَلقات(: َأَلقات: جؿع إِْلَقة: أي: ُطُجز الـساء، قال بعض أهؾ 

ل طؾك أهنـ َيركبـ الدواب لؾقصقل إلك ذي الَخَؾصة، أي يلتقـ العؾؿ: هذا يد

 مـ بعقد، وهذا معـك اضطراب َأَلقاهتـ: أهنا َتضطرب فقق الدواب.

وقال بعض أهؾ العؾؿ: هذا يدّل طؾك شدة آزدحام: أهنـ َيزدحْؿـ طؾك 

 طؾك ذي الخؾص، أي أهنؿ يعبدوكف. -والعقاذ باهلل -هذا الصـؿ

صـؿ بَتَباَلة، وَتَبالة: قرية بعد الطائػ مـ جفة القؿـ،، ففل وذو الَخَؾَصة: 

 مـ الجزيرة.

 إذن: سقؼع بعض هذه إّمة يف الشرك ويف جزيرة العرب.

أيًضا: مؿا يدل طؾك ذلؽ: أحاديث الدجال، فنّن إحاديث الؽثقرة القاردة 

ق بالدجال  يف الدجال دلَّت طؾك أّن مـ هذه إّمة َمـ سقممـ بالدجال، وسقصدِّ

وهذا ُكْػر، بؾ مـ أهؾ الؿديـة َمـ سَقخرج إلك الدجال، الدجال إذا جاء إلك 
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بالُجرف، فَقخرج إلقف بعض أهؾ  الؿديـة َتؿـعف الؿالئؽة مـ دخقلفا، وَيـزل

الؿديـة، ُجؿقع مـ الؿديـة َيخرجقن، ويممـقن بالدجال، وهذا يدلُّؽ يا َطبد اهلل 

دٓلة واضحًة يؼقـقًة طؾك أّن مـ أّمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َمـ يؼع يف 

 الؽػر، ومـفؿ َمـ يؼع يف الشرك: أي أهنؿ يػاِرققن اإلسالم.

ع العؾؿاء، فنكف ما مـ كتاب معتَؿد يف الػؼف إٓ وفقف كؿا يدلُّؽ لذلؽ: صـق

دة ٓ تؼع يف إّمة لؿاذا  يـ، فؾق كاكت الرِّ دة وأحؽام الؿرتدِّ كتاب أو باب طـ الرِّ

دة؟  َيضع الػؼفاء كتاًبا حقل أحؽام الرِّ

رتؿقه معاَرض بحديث صحقح: أٓ وهق  فنن قال لـا قائؾ: هذا الذي قرَّ

قال: سؿعُت الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل:   -طـف رضل اهلل–حديث جابر 

إّن الشقطان قد َأيَِس أن َيعبده الؿصؾُّقن يف جزيرة العرب، ولؽـ يف التحريش »

 بقـفؿ( رواه مسؾؿ يف الصحقح. قالقا: فدّل هذا طؾك أّن الشرك ٓ يؼع يف إّمة.

: الدلقؾ أضَقُؼ مـ الؿدلقل، الدطقى أوَسع مـ ا ًٓ لدلقؾ: ّٕن قؾـا: أو

الدلقؾ َيتعؾَّؼ بجزيرة العرب، والدطقى تتعؾَّؼ بالؿسؾؿقـ يف كؾ مؽان، وٓ شؽ 

أّن هذا الحديث ٓ يدّل طؾك أّن الشرك ٓ يؼع يف أّمة محؿد صؾك اهلل طؾقف 

 وسؾؿ، فالجقاب طؾك هذا الحديث مـ وجقه:

عبده : أّن هذا الحديث فقف خرب طـ إبؾقس أكف َيئِس أن يَ القجف إّول

ِـّ إبؾقس لّؿا رأى ققة التقحقد يف جزيرة العرب،  الؿصؾُّقن: أْي أّن ذلؽ يف ض
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ـّ أّن الـاس يستؿرون طؾك ذلؽ  -وصالبة الصحابة يف ديـفؿ، لّؿا رأى ذلؽ وض

َيئِس أن َيعبده أولئؽ الؿصؾُّقن، ويْلُس إبؾقس ٓ َيؾزم  -وإبؾقس ٓ يعؾؿ الغقب

ب، َيئَِس بـاًء طؾك ما رأى، بؾ حتك أكبقاء اهلل َيلُسفؿ مـف القققع: ٕكف ٓ يعؾؿ الغق

ُسُؾ َوَضـُّقْا َأكَُّفْؿ َقْد ﴿ٓ َيؾزم مـف القققع: كؿا قال طز وجؾ:  َحتَّك إَِذا اْسَتْقَلَس الرُّ

سؾ َيئِسقا: فجاءهؿ كصر اهلل، طؾك 220)يقسػ:  ﴾ُكِذُبقْا َجاءُهْؿ َكْصُرَكا (، فالرُّ

سؾ هـا، فالقلس ٓ َيؾزم مـف القققع، فقْلُس إبؾقس ٓ َيؾزم أيِّ حال كان الؿراد  بالرُّ

مـف أكف لـ َيعبد أحٌد إصـام يف جزيرة العرب، وهذا أمر ضاهر، لؿ ُيخبِر الـبل 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أّن هذا سقؽقن ولؽـ أخرب طـ يلس إبؾقس.

د ويف ققة وهل أّن كجاة الـاس إكؿا هل يف ققة التقحق وهـا فائدة طظقؿة:

تؿسؽفؿ بالديـ: ّٕن إبؾقس لّؿا رأى ققة تقحقد الصحابة وصالبتفؿ يف ديـفؿ 

يئِس مـ أن ُيعَبد، إذن إذا أردكا الؼقة لألّمة ماذا كػعؾ؟ كدطقها إلك التقحقد، 

 وكحثُّفا طؾك التؿسؽ بالسـة، وطؾك حسـ طبادة اهلل سبحاكف وتعالك.

أّن الشرك ٓ َيؼع مـ جؿقع إّمة. وٓ أّن الؿؼصقد بالحديث:  القجف الثاين:

أّن الشرك لـ يؼع مـ جؿقع إّمة، بؾ ستبؼك صائػة طؾك  -بحؿد اهلل-شؽ 

 التقحقد والسـة والحؼ مـصقرة، فقؽقن الؿؼصقد بالؿصؾِّقـ: جؿقع الؿصؾِّقـ.
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: أّن )الـ( هـا لؾعفد: والؿؼصقد هبؿ: الصحابة: ّٕن القجف الثالث

الزمان هؿ الصحابة، فالشقطان َأيِس أن َيعبده أحد مـ  الؿعفقِديـ يف ذلؽ

 .-رضقان اهلل طؾقفؿ–الصحابة 

ففذا يدلؽ يا َطبد اهلل طؾك أّن هذا الحديث ٓ يدّل طؾك أّن الشرك لـ يؼع 

 يف أّمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

: القاقع، ففـاك مـ ادَّطك الـبقة، ويدل أيًضا طؾك طدم طؿقم الحديث

بعض الـاس وارتَّدوا: كلبل إسقد، ومسقؾؿة، وُسجاح، وَتبَِعفؿ بعض  واتَّبعف

ا يف كػل طبادة  الـاس وارتدوا طـ ديـفؿ: فدّل ذلؽ طؾك أّن الحديث لقس طامًّ

 ـ أّمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.إوثان ط

: ّٕن إّمة "أّن هذه إّمة"قال: )باُب: َما َجاَء َأنَّ َبْعَض( ما قال: 

ؿقطفا محػقضة مـ الشرك، أن تؽقن إّمة كؾفا مشِركة هذا ٓ يؼع، وإكؿا بؿج

ِة( لقدلؽ طؾك أّن الؿؼصقد: أّمة  ُمَّ ْٕ سقؼع الشرك مـ بعضفا. )بعض َهِذِه َا

صؾك اهلل  اإلجابة، ولقست أّمة الدطقة، إّمة الؼريبة وهل أّمة اإلجابة: ّٕن الـبل

 طؾقف وسؾؿ لف أّمتان: 

وهؿ كؾ َمـ ُوِجَد بعد بعثة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ  الدطقة:أّمة  -

 اإلكس والجـ.
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: وهؿ َمـ استجابقا لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وشفدوا أن وأمة اإلجابة -

 ٓ إلف إٓ اهلل، وأّن محؿًدا رسقل اهلل.

َْوَثاَن(، وقد تؼّدم أّن إوثان: َجْؿُع َوَثـ: وهق  ْٕ كؾُّ ما ُيعبد مـ قال: )َيْعُبُد َا

 دون اهلل: سقاء كان طؾك صقرة أم لؿ يؽـ طؾك صقرة.

ـَ اْلؽَِتاِب ُيْمِمـُقَن بِاْلِجْبِت ﴿]َوَقْقلُف َتَعاَلك:  ـَ ُأوُتقْا َكِصقبًا مِّ َأَلْؿ َتَر إَِلك الَِّذي

 [﴾َوالطَّاُغقِت 

آستػفام ، وهذا ﴾َأَلْؿ َترَ ﴿يؼقل اهلل طز وجؾ لـبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  

 لؾتؼرير والتعجقب، يعـك أكف أمر طجقب هذا الذي َصَدَر مـفؿ.

ى  ﴾َأَلْؿ َترَ ﴿ قال بعض أهؾ العؾؿ: ترى هـا رؤية بصرية: ّٕن ترى ٓ ُتَعدَّ

 بـ )إلك( إٓ إذا كاكت رؤية بصرية: يعـك: ألؿ َتَر ببصِرك؟

ؿ تَر بؼؾبؽ وقال بعض أهؾ العؾؿ: بؾ هل رؤية بالؼؾب والِعْؾِؿ، يعـل: أل

وطؾؿؽ؟ ّٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ما رأى هذا ببصره. هذا إذا قؾـا: إّن 

أية خاصة بَؿـ كزلت فقف: وهق كعب ابـ إشرف، فنّن هذا وقع يف مؽة ولؿ 

ي بـ)إلك( هـا ٕكف َكَزَل بالقؼقـ  َيَرُه الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ببصره. ويؽقن ُطدِّ

ـ مـ ذلؽ كؿا لق أكف رآه ببصره. مـزلة البصر، يعـل  أكف متقؼِّ

وإذا قؾـا: إّن هذه أية يف طؿقم القفقد، فنّن مـ القفقد َمـ كان بالؿديـة 

 وكان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يراهؿ، فقؽقن معـك ترى: البصرية.
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وقد ُيراد إمران، فقؽقن رأى ذلؽ مـ القفقد الذيـ رآهؿ ببصره، ورأى 

 ف بالخرب الذي َبَؾَغف مـ اهلل طز وجؾ وهق يؼقـ.بِعْؾِؿف وقؾب

ـَ ُأوُتقْا َكِصقًبا﴿ ِذي ـَ اْلؽَِتاِب  َأَلْؿ َتَر إَِلك الَّ أي: ُأْطُطقا حظًّا مـ الؽتاب،  ﴾مِّ

ققن ﴾ُيْممِـُقنَ ﴿ ، قال بعض السؾػ: الِجبت ﴾بِاْلِجْبِت َوالطَّاُغقِت ﴿: أي يصدِّ

هلل، صـؿ يؼال لف: الِجبت، وصـؿ يؼال: والطاغقت صـؿان كاكا ُيعبدان مـ دون ا

 لف الطاغقت.

وقال بعض أهؾ العؾؿ: الِجبت: هق الصـؿ، والطاغقت: رجال يعبِّرون طـ 

إلك الـاس، فقؼقلقن: الصـؿ يؼقل لؽؿ كذا، اذبحقا  -بَِزْطِفؿ-إصـام، فَقـُؼؾقن 

قت مرتجؿق بدكة، اذبحقا بؼرة، هذا الذي طبَّر بف بعض السؾػ بؼقلفؿ: الطاغ

إصـام، يعـل: الذيـ َيزطؿقن أهنؿ يتؽؾَّؿقن بؾسان إصـام، وَيـؼؾقن لؾـاس ما 

 تريده إصـام.

حر، والطاغقت: هق الشقطان.  وقال بعض السؾػ: الِجبت: هق السِّ

 وقال بعض أهؾ العؾؿ: الِجبت: هق الساحر، والطاغقت:  هق الؽاهـ.

ع: ٕهنا  تػسقر بالؿثال، ولذلؽ قال ابـ جرير وهذا كؾف مـ اختالف التـقُّ

الِجبت والطاغقت اسؿان لؽؾِّ "يف تػسقره:  -رحؿف اهلل طز وجؾ–الطربي 

معظَّؿ بعبادة مـ دون اهلل، أو صاطة، أو خضقع لف، كائـًا ما كان ذلؽ، مـ حجر 

. يؼقل: الجبت والطاغقت اسؿان لؽؾ ما ُيعظَّؿ بعبادة مـ "أو إكسان أو شقطان
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أو صاطة لف مـ دون اهلل، أو خضقع لف أيا كان ذلؽ الؿعظؿ سقاء كان دون اهلل، 

م ِذْكر السؾػ لف.  حجرا أو بشًرا أو شقطاًكا، ويشؿؾ كؾ ما تؼدَّ

ه مـ معبقد أو متبقع أو  م أّن الطاغقت: كؾ ما تجاوز بف العبد حدَّ وتؼدَّ

 :مطاع. وتؽؾؿـا َمـ الذي يسؿك صاغقًتا، وبّقـا أّن هذا لف اطتباران

آطتبار إّول: اطتبار الذات والحؼقؼة. وهذا ٓ يجقز أن ُيطؾؼ طؾك َمـ ٓ 

يرضك بعبادتف مـ دون اهلل: كعقسك طؾقف السالم، والؿالئؽة طؾقفؿ السالم، 

 وُطزير طؾقف السالم، وغقرهؿ.

 

  

: باطتبار الؿعبقِديـ التابِعقـ. ففذا يسؿك صاغقًتا بؿعـك أكف آطتبار الثاين

ّٓ يطَؾؼ طؾقف صاغقت هؽذا مباشرة، وإكؿا قد  اتُِّخذ صاغقًتا، وإن كان إدب أ

ال صاغقًتا، اتَّخَذه الؿشركقن صاغقًتا.  يؼقل: اتَّخذه الجفَّ

 وطالقة هذه أية بالباب مـ ثالثة وجقه:

أّن أية دلَّت طؾك أّن بعض أهؾ الؽتاب ُيشركقن، ودلَّ  القجف إّول:

طؾك أّن مـ إّمة َمـ سقتَّبع أهؾ الؽتاب: فقػعؾ  -شاء اهللإن –الحديث الؼادم 

كؿا يػعؾقن، فؿا دام بعض أهؾ الؽتاب يشركقن فنّن بعض هذه إّمة 

 سُقشركقن: ٕهنؿ يتَّبعقن أهؾ الؽتاب.
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: أّن أية دلَّت طؾك أّن العؾؿ ٓ َيعِصؿ اإلكسان مـ القققع يف القجف الثاين

ـَ اْلؽَِتاِب ﴿قال: الشرك: ّٕن اهلل طز وجؾ  ـَ ُأْوُتقْا َكِصقبًا مِّ ِذي )آل  ﴾َأَلْؿ َتَر إَِلك الَّ

(، إذن طـدهؿ ِطْؾؿ، ومع ذلؽ ِطؾؿفؿ لؿ َيعصؿفؿ مـ القققع يف 13طؿر ان: 

الشرك، فؽلّكا كؼقل لَؿـ يؼقل: إّن الشرك ٓ يؼع يف أمة محؿد صؾك اهلل طؾقف 

ّن العؾؿ مقجقد، الؼرآن مقجقد، وسؾؿ، كؼقل لف: لؿاذا تؼقل هذا؟ يؼقل: ٕ

والسـة مقجقده، واهلل حػظفؿا! فـؼقل لف: إّن وجقد العؾؿ ٓ َيؿـع مـ وققع 

الشرك، وإن كان ُيؼؾِّؾ مـف وٓ شؽ، ولؽـ كجد يف القاقع بعض الدكاترة يف 

ر لؾـاس الـذور  الشريعة قد َيبؾغ أطؾك مرتبة وُيسؿك استاًذا يف الجامعة ثؿ هق ُيؼرِّ

 قر، وآستغاثة بغقر اهلل! فالِعؾؿ ٓ َيؿـع مـ القققع يف الشرك.لؾؼب

: أّن بعثة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ َتؿـع مـ القققع يف القجف الثالث

الشرك بعده: لؿاذا؟ ّٕن همٓء القفقد قد ُبِعَث لفؿ مقسك طؾقف السالم، وقد بقَّـ 

بعثة الـبل صؾك اهلل طؾقف لفؿ غاية البقان: ومع ذلؽ أشركقا بعده. فؽذلؽ 

 وسؾؿ، ٓ َتؿـع مـ وققع الشرك يف أّمتف مـ بعده، فاكسدَّ الباب.

بعبارة أخرى: كلّكا قؾـا لَؿـ يؼقل لـا: إّن الشرك لـ يؼع يف هذه إّمة أبًدا، 

وأّن َمـ قال: أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأّن محؿًدا رسقل اهلل: ٓ يرتد أبًدا! كلّكا 

لؿاذا ٓ يؼع َمـ قال أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأّن محؿًدا رسقل اهلل يف قؾـا لف: 
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الشرك؟ هؾ ذلؽ مـ أجؾ العؾؿ؟ فنن قال: كعؿ، قؾـا: إّن العؾؿ ٓ َيؿـع مـ 

 القققع يف الشرك: كؿا يف أية.

أو كان ذلؽ ّٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُبِعَث وبقَّـ؟! فنن قال: كعؿ، 

لؿ َتؿـع  -وٓ كشؽ يف ذلؽ-مقسك طؾقف السالم وقد ُبِعَث وبقَّـ  قؾـا: إّن بعثة

 القفقد مـ القققع يف الشرك بعده.

فدلَّت هذه أية بالقجقه الثالثة طؾك أّن مـ أّمة محؿد صؾك اهلل طؾقف 

 وسؾؿ َمـ سقؼع يف الشرك والعقاذ باهلل.

 َمـ لََّعـَُف اهللُ ُقْؾ َهْؾ ُأَكبُِّئُؽؿ ِبَشرٍّ مِّ ﴿]َوَقْقلُف َتَعاَلك: 
ـ َذلَِؽ َمُثقَبًة ِطـَد اهللِ

 [﴾َوَغِضَب َطَؾْقِف َوَجَعَؾ ِمـُْفُؿ اْلِؼَرَدَة َواْلَخـَاِزيَر َوَطَبَد الطَّاُغقَت 

يؼقل اهلل طز وجؾ لـقبف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: قْؾ لؾؿستفزئقـ بؽؿ 

فقـ ديـؽؿ، وهؿ مـ القفقد:   َهْؾ ُأَكبُِّئُؽؿ ﴿الؿسػِّ
ِ
ـ َذلَِؽ َمُثقَبًة ِطـَد اهلل  ﴾بَِشرٍّ مِّ

َعـَُف اهللُ ﴿أي: جزاء طـد اهلل طز وجؾ.  والقفقد قد لعـفؿ اهلل طز وجؾ،  ﴾َمـ لَّ

فالغضب صػة لربـا سبحاكف وتعالك  طؾك ما يؾقؼ بف سبحاكف  ﴾َوَغِضَب َطَؾْقفِ ﴿

أي: َمَسَخ بعضفؿ  ﴾ِؼَرَدةَ َوَجَعَؾ مِـُْفُؿ الْ ﴿وتعالك، واهلل قد َغِضَب طؾك القفقد، 

وٓ يعـل  ،اهلل صقرة بعضفؿ إلك صقرة الؼردةقردة، وهذا َمْسٌخ حؼقؼل، فحّقل 

خقن، ٓ، فالؼردة كاكت مقجقدة قبؾ القفقد، قهذا أّن الؼردة هؿ أولئؽ الؿؿس

ثؿ ُمِسخقا طؾك صقرهتا، وَمـ ُمِسَخ ٓ يؽقن لف َكْسؾ، يؿقت وَيـؼطع، فالَؿسخ 
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فاهلل َمَسَخ بعض القفقد طؾك صقرة  ﴾َواْلَخـَاِزيرَ ﴿ثؿ يؿقت. لف خاصة، 

ؾ اهلل لفؿ الَؿفاكة يف الدكقا قبؾ أخرة.  الخـازير: وذلؽ لُؼبح صـقعفؿ، وطجَّ

أي: وَمـ َطَبَد الطاغقت. وهذا يدّل  ﴾َوَطَبَد الطَّاُغقَت ﴿كعقذ باهلل مـ الَفقان. 

 اد.طؾك أّن مـ القفقد َمـ أشركقا، وهذا الؿر

 وطالقة أية بالباب هل كػس طالقة أية إولك بالباب.

ْسِجداً ﴿]َوَقْقلُف َتَعاَلك:  ـَ َغَؾُبقا َطَؾك َأْمرِِهْؿ َلـَتَِّخَذنَّ َطَؾْقِفؿ مَّ  [﴾َقاَل الَِّذي

هذه أية يف قصة أصحاب الؽفػ، الػتقة الذيـ آمـقا وآووا إلك الؽفػ: 

ـَ َغَؾُبقا َطَؾك َأْمِرِهؿْ َقاَل ﴿لّؿا اصؾع طؾقفؿ ققمفؿ  ِذي َمـ هؿ همٓء؟ لؾعؾؿاء  ﴾الَّ

 فقفؿ أققال:

قال بعض أهؾ العؾؿ: هؿ الؿشركقن: ٕهنؿ هؿ الذيـ مـ طادهتؿ َيبـقن -

م يف حديث أم سؾؿة وحبقبة.  الؿساجد طؾك الؼبقر، كؿا تؼدَّ

 وقال بعض أهؾ العؾؿ: هؿ مـ الؿسؾؿقـ: ولؽـ لقسقا أكبقاء. -

ام أهؾ الؼقة، وهذا ضاهر أية، وتؼّدم وقال ب - عض أهؾ العؾؿ: هؿ الحؽَّ

 معـا أكف ٓ حجة يف فِْعؾِفؿ.

 لؾعؾؿاء فقفا أققال: ﴾َلـَتَِّخَذنَّ َطَؾْقِفؿ﴿

قال بعض أهؾ العؾؿ: يعـل طؾك قبقرهؿ، لـتخذن طؾك قبقرهؿ مسجًدا، -

ؼبقر مساجد، وهذا مـ وهذا وجف الدٓلة هـا: أّن مـ طادة إمؿ السابؼة اتخاذ ال
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كبائر الذكقب، وقد يؽقن مـ الشرك إصغر ما لؿ يعبدوهؿ: فنن طبدوهؿ 

 أصبح شرًكا أكرب.

يعـل لـتخذن طؾك الؽفػ  ﴾َلـَتَِّخَذنَّ َطَؾْقِفؿ﴿وقال بعض اهؾ العؾؿ:  -

 مسجًدا، يعـل لـجعؾـ مؽاهنؿ الذي كاكقا فقف مسجًدا، ولقس طؾك قبقرهؿ.

أي بجقارهؿ مسجًدا، لؿاذا؟  ﴾َلـَتَِّخَذنَّ َطَؾْقِفؿ﴿لعؾؿ: وقال بعض أهؾ ا -

ـّ لفؿ مسجًدا بجقارهؿ،  قالقا: ضـقا أهنؿ طادوا إلك الـقم كؿا كاكقا، فؼالقا: لـبـق

 إذا استقؼظقا مـ كقمفؿ صؾَّقا فقف.

أي طؾك  -لـتخذن طؾقفؿ هؿ ﴾َلـَتَِّخَذنَّ َطَؾْقِفؿ﴿وأضفر التػاسقر: إّول: 

الل الذي حؽاه اهلل طـ تؾؽ  -قبقرهؿ مسجًدا. وٓ حجة يف هذا، وهذا مـ الضَّ

 إّمة، مـ ضاللفؿ أهنؿ قالقا: لـتخذن طؾقف مسجًدا.

والؿؼصقد: أّن ذلؽ كان مقجقًدا يف إمؿ السابؼة، وإّمة سقتبع بعضفا  

 إمؿ السابؼة، فاتخاذ الؿساجد مـ هذا الباب.

ـْ َأبِل َسِعقٍد  َأنَّ َرُسقَل َاهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل:  -َاهللُ َطـْفُ َرِضَل -]َوَط

ِة، َحتَّك َلْق َدَخُؾقا ُجْحَر َضبٍّ » ِة بِاْلُؼذَّ ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ َحْذَو َاْلُؼذَّ ـَ َم َـّ ُسـَ َلَتتَّبُِع

ـْ ؟»، َقاُلقا: َيا َرُسقَل َاهللِ: َاْلَقُفقُد َوالـََّصاَرى؟. َقاَل: «َلَدَخْؾُتُؿقهُ   ، َأْخرَِجاُه[«َفَؿ

-َتبِع يف ذكر لػظ الحديث شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  -رحؿف اهلل–الشقخ  

فذكره كؿا ذكره شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رحؿف اهلل: وإٓ فنّكا لؿ كجد  -رحؿف اهلل
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ف يف شلء مـ كتب الســ، معـاه مقجقد يف الصحقحقـ هذا الحديث بتؿام لػظ

ـّ هذا الحديث بتؿام لػظف لؿ كجده يف شلء مـ كتب الســ، وإكؿا جاء يف  لؽ

لتتبعـ َمـ كان قبؾؽؿ شربًا »صحقح البخاري أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف سقلؿ قال: 

اهلل! قؾـا: يا رسقل  «بشرب، وذراًطا بذراع، حتك لق دخؾقا جحر ضب تبعتؿقهؿ

لتتبعـ َســ الذيـ مـ قبؾؽؿ، ».  ولػظ مسؾؿ: «القفقد والـصارى؟ قال: كعؿ

، قؾـا: يا «شربًا بشرب، وذراًطا بذراع، حتك لق دخؾقا يف جحر َضبٍّ ٓتَّبعتؿقهؿ

 .«فؿـ»رسقل اهلل! القفقد والـصارى؟ قال: 

ـّ تؿام هذا الؾػظ الؿذكقر  إذن: معـك الحديث مقجقد يف الصحقحقـ: لؽ

ـة، كعؿ َوَرَد بؿعـك  هـا لقس مقجقًدا يف الصحقحقـ وٓ يف شلء مـ كتب السُّ

لُقحَؿؾـ »قريب مـف: يف ققل ما ُرِوَي أّن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

شرار هذه إّمة طؾك ُســ الذيـ َخَؾقا مـ قبؾفؿ مـ أهؾ الؽتاب، حذو الُؼذة 

الؿسـد لؽـ إسـاده ضعقػ، وصححف هذا جاء طـد الغؿام أحؿد يف  «بالُؼذة

 بعض أهؾ العؾؿ بشقاهده. 

ـْ َأبِل َسِعقٍد  : )َط ًٓ  -كشرح الحديث طؾك الؾػظ الذي ذكره الشقخ أو
َ

َرِضل

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل:  -َاهلُل َطـْفُ 
ِ
َـّ »َأنَّ َرُسقَل َاهلل ، وهذا الخطاب «َلَتتَّبُِع

لخصقص: ّٕن إّمة كؾفا لـ تتَّبع القفقد لألّمة، وهق خطاب طامٌّ ُيراد بف ا
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ّٓ ففـاك الطائػة  والـصارى: وإكؿا بعض إّمة سقتَّبعقن القفقد والـصارى، وإ

 الؿـصقرة والػرقة الـاجقة ٓ تتَّبع القفقد والـصارى.

ـَ »  بػتح السقـ: مػرد، بؿعـك: صريؼ، وُضبَِط بضؿ السقـ )ُســ(  «َسـَ

ق، فنذا قؾـا: )َســ( ففق مػرد: بؿعـك: صريؼ، وُأفِرد فتؽقن: جؿع ُسـة: أي: صر

طت الصقر ففق صريؼ شر، وإذا قؾـا:  ٕكف سقاء يف الشر، صريؼ شر، مفؿا تـقَّ

 )ُســ( ففل صرق.

ـْ َكاَن َقْبَؾُؽؿْ  » ـّ ســ َم معـك ذلؽ: أّن بعض إّمة قد يتَّبع القفقد يف  «لتتبع

 كذا، وبعضفا قد يتَّبع القفقد يف شلء آخر، وهؽذا.

ةِ » ِة بِاْلُؼذَّ فؿ  «َحْذَو َاْلُؼذَّ فؿ. وكاكقا قديًؿا َيضعقن يف السَّ ة: ريش السَّ الُؼذَّ

يَ  ش َتضبِط ثالثة ِرَيش، وُيشرتَط لفا أن تؽقن متساوية تؿاًما: لؿاذا؟ ّٕن هذه الرِّ

الّسفؿ إذا اكطؾؼ، تصبح كلهنا جـاح لف فال يؿقؾ يؿقـًا وٓ يساًرا حتك َيصؾ إلك 

مرماه، وَيشرتصقن فقفا أن تؽقن متساوية حتك ٓ يختؾ السفؿ، وقالقا: لق 

َكؼصت هذه طـ هذه ولق شقًئا يسقًرا َيختؾ السفؿ، إذن ماذا كاكقا يػعؾقن 

ة ثاكقة ويقازكقهنا هبا: حتك تؽقن مثؾفا بالريش؟ يلخذون الريشة ويلتقن بريش

..... فالن حذو تؿاًما، ثؿ يلتقن بالثالثة، وهذا َمَثٌؾ ُيضَرب لؾتساوي، تؼقل: 

ة الؼذة بالؼذة ، كؿا يؼقلقن يف التعبقرات الققم: كلكؽ صقرة مـف. والؿؼصقد شدَّ

 آتِّباع.
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) معروف، وهق الدابة  ققلف: )َحتَّك َلْق َدَخُؾقا ُجْحَر(: وهق الغار. )َضبٍّ

 الزاحػة. وجحر الضب َيتَّصػ بصػتقـ:

 الصػة إولك: أكف ضقِّؼ.

ج.   الصػة الثاكقة: كثقر التعرُّ

ا ٓتَّبعتؿقهؿ، ٓ يؿؽـ إلكسان أن  والؿؼصقد أكف لق كان اتِّباطفؿ صعًبا جدًّ

يدخؾ يف جحر ضب، القد بصعقبة تدخؾ يف جحر ضب، لؽـ حتك لق َفَرْضـا 

 قا يف جحر ضب لدخؾتؿقه، وهذا يدل طؾك شدة آتِّباع.أهنؿ دخؾ

! َاْلَقُفقُد َوالـََّصاَرى؟( يصح الـَّصب 
ِ
)َقاُلقا( ولؿ ُيعقَّـ الؼائؾ )َيا َرُسقَل َاهلل

فتؼقل: القفقَد والـصارى، أي: تعـل القفقد والـصارى؟ ويصح الرفع: القفقُد 

لـصارى؟ )فَؼاَل صؾك اهلل طؾقف والـصارى: يعـل: يا رسقل اهلل! هؿ القفقد وا

ـْ ؟»وسؾؿ:  . والؿؼصقد: اتِّباع القفقد والـصارى يف الؿعاصل وما َيتعؾَّؼ «َفَؿ

 بالديـ مـ بدع وشركقات.

وقد جاء يف حديٍث قريٍب مـ هذا طـد البخاري: )أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف 

. هـا قال: «ذن؟فَؿـ الـاس إ»وسؾؿ ققؾ لف: يا رسقل اهلل! كػارس والروم؟ قال: 

، ويف حديث طـد البخاري قريب مـ هذا يف الؿعـك)قالقا يا «القفقد والـصارى»

ره  بلهنؿ فارس «فَؿـ الـاس إذن؟»رسقل اهلل: كػارس والروم؟ قال:  ، فػسَّ

 والروم.
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فقؿا َيتعؾؼ بالُحؽؿ والسقاسة.  «كػارس والروم»قال العؾؿاء: الؿؼصقد بـ 

 تعؾؼ بالدياكة.والقفقد والـصارى فقؿا يَ 

ووجف الدٓلة مـ الحديث ضاهرة: وهل أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

أخربكا يف هذا الحديث الصحقح أّن بعض إّمة سقتَّبعقن أهؾ الؽتاب القفقد 

 والـصارى يف كؾ شلء.

ه»وجاء طـد الشافعل بسـد قال طـف ابـ حجر: صحقح:  : أي: «يف ُحْؾقه وُمرِّ

 الـصارى يف الُحؾق والُؿر.تؼؾِّدون القفقد و

وَثَبَت بإدلة أّن بعض أهؾ الؽتاب ُيشركقن ويممـقن بالجبت 

والطاغقت، وهؿ بعد بعثة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كػار إذا لؿ يممـقا بف، فدّل 

ذلؽ طؾك أّن بعض أّمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ سقشركقن: ٕهنؿ يتَّبعقن 

 أهؾ الؽتاب يف كؾ شلء.

فقف تحذير شديد مـ مقافؼة أهؾ الؽتاب فقؿا ضفر أكف ُحؾق مـ وهذا 

ا. يعـل ٓ يجقز لـا أن كتشبَّف بلهؾ الؽتاب.  أفعالفؿ، أو كان مرًّ

ـْ َثْقَباَن  َأنَّ َرُسقَل َاهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -َرِضَل َاهللُ َطـْفُ -]َولُِؿْسِؾٍؿ َط

تِل َسَقْبُؾُغ ُمْؾُؽَفا »َقاَل:  َْرَض، َفَرَأْيُت َمَشاِرَقَفا َوَمَغاِرَبَفا، َوإِنَّ ُأمَّ ْٕ إِنَّ َاهللَ َزَوى لَِل َا

تِل  ُمَّ
ِٕ َْبَقَض، َوإِكِّل َسَلْلُت َربِّل  ْٕ َْحَؿَر، َوا ْٕ : َا ـِ َما ُزِوَي لِل ِمـَْفا، َوُأْططِقُت َاْلَؽـَْزْي

َٓ ُيْفِؾَؽَفا بِ  ـْ ِسَقى َأْكُػِسِفْؿ، َفَقْسَتبِقَح َأْن  وا ِم َط َطَؾْقِفْؿ َطدُّ َٓ ُيَسؾِّ ٍة، َوَأْن  َسـٍَة بَِعامَّ
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، َوإِكِّل َأْطَطْقُتَؽ  َٓ ُيَردُّ ُف  ُد: إَِذا َقَضْقُت َقَضاًء َفنِكَّ َبْقَضَتُفْؿ، َوإِنَّ َربِّل َقاَل: َيا ُمَحؿَّ

َٓ ُأْهِؾَؽُفْؿ ِبَسـَ  تَِؽ َأْن  ُمَّ
ـْ ِسَقى َأْكُػِسِفْؿ ِٕ ًوا ِم َط َطَؾْقِفْؿ َطدُّ َٓ ُأَسؾِّ ٍة، َوَأْن  ٍة بَِعامَّ

ـْ بَِلْقَطاِرَها، َحتَّك َيُؽقَن َبْعُضُفْؿ ُيْفِؾُؽ  َفَقْسَتبِقَح َبْقَضَتُفْؿ، َوَلْق اِْجَتَؿَع َطَؾْقِفْؿ َم

 َبْعًضا، َوَيْسبَِل َبْعُضُفْؿ َبْعًضا([

ٍؿ( أي: أّن هذا الحديث الؿذكقر قد رواه اإلمام قال الشقخ: )َولُِؿْسؾِ 

ـْ َثْقَباَن   َاهلُل َطـْفُ -مسؾؿ. )َط
َ

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل:  -َرِضل
ِ
إِنَّ »َأنَّ َرُسقَل َاهلل

َْرَض  ْٕ  َا
َ

زوى: أي قبض أصراففا وَجَؿعفا، أي: أّن اهلل َجَؿَع  «َاهلَل َزَوى لِل

لؿ يلِت يف الحديث  «َفَرَأْيُت » طؾقف وسؾؿ. قال: إرض لألجؾ محؿد صؾك اهلل

ما يبقِّـ هذه الرؤية: هؾ هل رؤية طقـ يف القؼظة؟ أو رؤية يف الؿـام؟ ما جاءكا 

شلء، ما َكؼطع بشلء، قد يؽقن هذا يف الؿـام، فقؽقن اهلل قد َأرى كبقف صؾك اهلل 

يؽقن هذا برؤية طؾقف وسؾؿ يف الؿـام أقطار إرض: مشارقفا ومغارهبا، وقد 

قد َجَؿع إرض حؼقؼة يف  -وهق طؾك كؾ شلء قدير-طقـ، فقؽقن اهلل طز وجؾ 

القؼظة لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فرأى مشارقفا ومغارهبا بعقـة صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ. فال كجزم هبذا وٓ هبذا: فالحديث محتِؿؾ لألمريـ، وٓ َكستبعد شقًئا: 

 ر.فنّن اهلل طؾك كؾ شلء قدي

سبحان اهلل ما قال الـبل صؾك اهلل طؾقف  «فرأيُت َمَشاِرَقَفا َوَمَغاِرَبَفا»قال: 

وسؾؿ وشؿالفا وجـقهبا! فرأى الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ جؿقع مشارقفا 
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ومغارهبا. قال العؾؿاء: يف هذا إشارة إلك أّن الػتقحات ستؿتد إلك جفة الؿشرق 

، وأّن امتدادها إلك جفة الشؿال والؿغرب أكثر مـ جفة الشؿال والجـقب

والجـقب يؽقن قؾقاًل بالـسبة ٓمتدادها إلك جفة الؿشرق والؿغرب. وهبذا 

ـة.  َتعرفقن فائدة إلػاظ يف السُّ

ال، وُكِسبقا إلك العؾؿ،  وبالؿـاسبة: كحـ يف زمـ اتُِّخذ فقف رؤوس جفَّ

مقن لؾـاس طؾك أهنؿ دكاترة وأهؾ طؾؿ، وقد يَ  غُرون الـاس وأصبحقا يؼدَّ

بالـسبة إلك جامعات كبقرة: وهؿ دجالقن، كّذابقن، ما طـدهؿ طؾؿ، بإمس 

أسَؿعـل بعض إخقة مؼطع لدكتقر بجامعة طريؼة يؼقل: هذه إلػاظ التل 

بالبخاري ومسؾؿ وبالســ لقست كالم الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، هذه ألػاظ 

اب الؿـَتػ خ بالدكتقراة، يؽذب طؾك رسقل اهلل مـسقبة إلقف! هذا الدجال الؽذَّ

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وطؾك سـة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ولألسػ كان 

هذا مؼطًعا مـ شلء يف قـاة فضائقة ُتعَرض لؾـاس! والققم الدجالقن ُكُثر 

ّٓ كستؿع  يحاِربقن سـة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. يجب أن كحاِرب همٓء، وأ

مـ الؿـَؽر أن ُتـَشر مؼاصعفؿ، ولق طؾك سبقؾ اإلكؽار، بعض لفؿ، بؾ أرى 

اإلخقة مـ سبقؾ الحؿقَّة يرِسؾ هذه الؿؼاصع لؾـاس، ويسؿعفا بعض الـاس، 

َبف يف قؾقب  وأكت ٓ َتؿؾؽ قؾقب الـاس، وٓ َتعَؾؿ ِطؾؿ الـاس: قد َتؼع هذه الشُّ

َسؿعـاه ُيـؽِر ُسـة بعض الـاس! فقجب أن ُيحاَرب همٓء، ٓ ُيستَؿع لفؿ. َمـ 
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ن مـ شلهنا ضربـا بف طرض الحائط، وٓ  الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أو يفقِّ

َكستؿع لف، وٓ َكسؿح لألحد أن ُيسؿعـا كالمف: إٓ إذا كـا مـ أهؾ العؾؿ وَكسؿع 

 لـبقِّـ ففذا شلء آخر لف مجالف الخاّص.

ؽقكؿ يا أّمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ! ٓ َتسؿحقا لَؿـ يري دون أن ُيشؽِّ

يف ديـؽؿ، َمـ يريدون أن ُيخِرجقكؿ مـ َسعة ديـؽؿ وصػاء ديـؽؿ إلك ضؾؿة 

الشبفات، إذا لؿ َكثؼ بسـة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كقػ كصؾل؟! إذا لؿ َكثؼ 

ــ طؾك ما بقَّـف الـُّؼاد كقػ كصؾل؟! ما يستطقع  بؿا يف البخاري ومسؾؿ والسُّ

 -رضقان اهلل طؾقفؿ-صؾل؟ كقػ َكعبد اهلل؟! الصحابة واحد مـّا َيعرف كقػ ي

اة الحديث كاكقا مـ أشد الـاس تحرًيا يف إلػاظ: حتك إذا شؽ أحدهؿ  وُروَّ

م معـا يف الحديث، قد يؽقن الؿعـك واحًدا، لؽـ مـ شدة  جاء بـ)أو(، مثؾ ما تؼدَّ

ا شؽ قال: التحري قال: )الرجؾ الصالح، أو العبد الصالح(، شؽ الراوي، فؾؿّ 

 )أو(، مع أّن إمر قريب.

ديــا ٓ يؼقم إٓ بسـة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ديــا قام طؾك إمريـ: 

طؾك الؽتاب والسـة، وٓ يؿؽـ أن كػفؿ ديــا إٓ بالسـة، فنهنا فّصؾت ما يف 

الؼرآن. فقجب طؾك إّمة أن تحافظ طؾك هذا، وأن تربأ إلك اهلل مؿـ يخالِػقن يف 

ذا. ٓ يؿؽـ أن يضقِّع اهلل السـة، بؾ اهلل َحِػَظ السـة كؿا َحِػَظ الؼرآن، َحِػَظفا ه

اديـ يبقِّـقن الصحقح مـ الضعقػ.  برواٍة ثؼات متؼـقـ ضابطقـ، وبـؼَّ



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

77ٓ 
 

تِل»قال:  أي: ما زوى اهلل  «َسَقْبُؾُغ ُمْؾُؽَفا َما َزَوَي »أي: أّمة اإلجابة  «َوإِنَّ ُأمَّ

َْحَؿرَ »، «ا ُزِوَي لِل مِـَْفامَ »لل، ويف رواية:  ْٕ ـِ َا َمـ الؿعطك؟  «َوُأْططِقُت َاْلَؽـَْزْي

َْبَقَض »أي: الذهب،  «آحؿر»الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.  ْٕ أي: الػضة.  «َوا

والؿراد بالؽـزيـ: كـزا كسرى وققصر، وذلؽ أّن الغالب طؾك أمقال الػرس 

 قال الروم الدراهؿ: وهل مـ الػضة.الدكاكقر: وهل مـ الذهب، والغالب طؾك أم

بقـؿا الؿعؾقم أّن هذا  «وُأططقُت »صّقب: الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

ًرا يف زمـ طؿر  : ففؾ هـا إشؽال؟ -رضل اهلل طـف–اإلططاء إكؿا كان متلخِّ

تل الؽـزيـ، فالذي ُأططِ َي يف الحؼقؼة  الجقاب: ٓ: ّٕن الؿعـك وُأططقُت ٕمَّ

بسبب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فؽلّن الذي ُأططك هق الرسقل  إّمة لؽـ

اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حؼقؼًة، وإذا ففؿـاها طؾك هذا يزول اإلشؽال: ُأططقت 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ّٕمتف.
ُّ

تل الؽـَزيـ. فالُؿعطك الـبل  ٕمَّ

تِل» ُمَّ
ِ

ك اهلل طؾقف سؾؿ بالؿممـقـ سبحان اهلل الـبل صؾ «َوإِكِّل َسَلْلُت َربِّل ٕ

ٍة(، »رؤوف رحقؿ، يخاف طؾك إّمة ويدطق اهلل لألّمة كثقًرا،  َّٓ ُيْفؾَِؽَفا بَِسـٍَة بَِعامَّ أ

بسـة »وهؽذا هل يف صحقح مسؾؿ: يف بعض الـسخ:  «بسـة طاّمة»ويف رواية: 

، والؿؼصقد: بؼحط طامٍّ ُيفؾؽفؿ. «بسـة طامة»، ويف بعض الـسخ: «بعامة

ّٓ الؼحط ذاتف وال ؼحط إذا أصاب إرض ما الذي يؼع؟ يؼع الجقع والعطش، وإ

ٓ ُيفؾؽفؿ، وإكؿا الذي ُيفؾؽفؿ الجقع إذا جاء الؼحط، ولذلؽ يف رواية ابـ 
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َّٓ ُيفؾؽفا بجقع طام»ماجف وغقره بسـد صحقح:  . أن يؽقن الفالك بسبب «أ

ؿل: ّٕن الؼحط يؽقن متك؟ الظؿل: ّٕن الؼحط إذا ُوِجد ُوِجد الجقع وُوِجد الظ

 إذا ُطِدم الؿاء، وإذا ُطِدم الؿاء ُطِدم الـبات، وإذا ُطِدم الـبات ُوِجد الجقع.

َّٓ يفؾؽفا بجقع طام، وٓ بظؿل طام، ومعـك   إذن يؽقن حؼقؼة الؿعـك: أ

 طام: أي َيعّؿ إّمة.

ـْ ِسَقى َأْكُػِسِفؿْ »
وا مِ َّٓ ُيَسؾَِّط َطَؾْقِفْؿ َطدُّ يعـل مـ الؽػار، وهـا سمال:  «َوأ

 «مـ سقى أكػسفؿ»لؿاذا ققَّد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ دطاءه هـا بؼقلف: 

ا؟  فاستثـك َمـ َيتسؾَّط طؾقفؿ مـ أكػسفؿ؟ لؿاذا لؿ َيجعؾ الدطاء بالحػظ طامًّ

ّٓ ُيسؾِّط طؾقفؿ طدًوا فَقستبقح  «مـ سقى أكػسفؿ»لؿاذا قال:  ولؿ يؼؾ: وأ

 بقضتفؿ؟ 

بعض أهؾ العؾؿ: ّٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َسَبَؼ وأن سلل اهلل قال 

ّٓ َيجعؾ بلسفؿ بقـفؿ، فؾؿ ُيعطِف اهلل ذلؽ، كؿا يف الصحقح: ولذلؽ ققَّد  لألّمة أ

هـا: ٕكف َطؾَِؿ أن تلمقـ إّمة مـ وققع بلسفؿ بقـفؿ مؿتـِع. طؾك أكف جاء يف رواية 

ّٓ يَ »ابـ ماجف لفذا الحديث:  ، فعؾك «ؾبِسفؿ شقًعا، وُيذيؼ بعضفؿ بلس بعضوأ

ما يف ابـ ماجف طام، ولؽـ طؾك هذا الحديث لؿاذا ققَّد؟ قؾـا: ٕكف سبؼ سلل ربف 

ّٓ َيجعؾ بلسفؿ بقـفؿ فؾؿ يعطِف ذلؽ.   سبحاكف وتعالك أ
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ا َوإِنَّ َربِّل َقاَل: يَ »أي: جؿاطتفؿ، أي: فُقفؾؽفؿ جؿقًعا. «َيْسَتبِقَح َبْقَضَتُفؿْ »

ُد: إِكِّل أي: َحَؽؿُت حؽًؿا  «إَِذا َقَضْقُت َقَضاءً »، «إين»هؽذا يف الصحقح : «ُمَحؿَّ

 قدريًّا كقكقًّا: ّٕن قضاء اهلل كقطان:

: قضاء كقين قدري. وهذا َيعّؿ: ما يحب وما ٓ يحب، وهق الـقع إّول

آدم، هذا قضاء كافِذ: كؼضاء اهلل طؾك بـل آدم الؿقت، قضك اهلل بالؿقت طؾك بـل 

 طامٌّ طؾك بـل آدم، طؾك َمـ يحبف اهلل، وطؾك َمـ ٓ يحبف اهلل، ففذا كافِذ.

قضاء شرطل. وهق خاصٌّ بؿا يحبف اهلل، وقد يؼع وقد ٓ يؼع.  الـقع الثاين:

اهلل أراد مـ أبل بؽر أن يممـ: فققع، فآمـ، وأراد مـ أبل صالب أن يممـ، َحَؽَؿ 

ـّ أبا صا  لب لؿ يممِـ.هبذا شرًطا: لؽ

فنكف ٓ »والؿؼصقد هـا: الحؽؿ الؼدري: ما الدلقؾ؟ ققل اهلل طز وجؾ: 

 وهذه صػة الؼضاء الؽقين الؼدري. «ُيَردّ 

وقضاء اهلل الؽقين الؼدري قد يؽقن مطؾًؼا غقر مؼقَّد: وهذا ٓ ُيَردُّ أبًدا، وقد  

ـّ هذا بالـسبة لَِؿا يف أيدي الؿالئؽة،  يؽقن مؼقًَّدا بسبب: ففذا يرتبط بسببف، ولؽ

أّما يف ما طـد اهلل ففق معؾقم. يعـل قد يؼقَّد ُحؽؿ اهلل الؼدري بالـسبة لَِؿا طـد 

ء: فقؼال: إن لؿ يدطق ُيـَزل طؾقف الؿرض، هذا الذي طـد الؿالئؽة بالدطا

الؿالئؽة، أّما الذي طـد اهلل فاهلل َطؾَِؿ إشقاء بحؼائؼفا، فنذا دطا فنّن الؿرض ٓ 

ٓ َيُردُّ الؼضاء إٓ »ُيـَزل طؾقف. وهذا معـك ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 
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مذي، وحّسـف إلباين. يؼقل قائؾ: الدطاء، وٓ يزيد يف العؿر إٓ الرب( رواه الرت

؟! كؼقل هذا الؼضاء الؽقين «إذا قضقُت قضاء فنكف ٓ ُيَرد»صّقب هـا يف الحديث 

الؿطَؾؼ، أّما الؼضاء الؽقين الؿؼقَّد بالدطاء أو كحقه فؼد ُيَرد بالـسبة لَِؿا يف أيدي 

ثؿاكقـ، إن الؿالئؽة. مثال: ُطْؿر فالن طـد الؿالئؽة قد يؽقن ستقـ وقد يؽقن 

َبرَّ بلبَقيف وَوَصؾ َرِحؿف فُعؿره ثؿاكقن، فالؿالئؽة َتـظر فقف، فنن لؿ َيَبرَّ بقالديف 

ولؿ َيِصْؾ َرِحؿف َطؾَِؿت الؿالئؽة أّن طؿره ستقن مثاًل: فُقؼبض طـد الستقـ، فنذا 

سبة َبرَّ بقالديف وَوَصؾ رحؿف َطؾِؿت الؿالئؽة أّن طؿره ثؿاكقن: فُقَؿد يف طؿره بالـ

 لَِؿا طـد الؿالئؽة ثؿاكقن.

ةٍ »ققلف:  َٓ ُأْهؾَِؽُفْؿ بَِسـٍَة بَِعامَّ تَِؽ َأْن  ُمَّ
ِ

فلططك اهلل كبقف  «َوإِكِّل َأْطَطْقُتَؽ ٕ

فؿ: أي: َيعؿ جؿقع بؾداهنؿ. وأيًضا  َّٓ ُيفؾؽفؿ بؼحط َيعؿُّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أ

تف بالغر ق، فال َتفؾؽ إّمة كؾفا بالغرق، يف الحديث أخر: أططاه أن ٓ ُيفؾؽ أمَّ

 وقد يؼع هذا لبعضفا.

ـْ ِسَقى َأْكُػِسِفْؿ َفَقْسَتبِقَح َبْقَضَتُفؿْ »
وا مِ َّٓ ُأَسؾَِّط َطَؾْقِفْؿ َطدُّ يعـل أططقتؽ  «َأ

َّٓ ُأسؾِّط طؾقفؿ الؽػار فَقستبقحقا جؿاطتفؿ طاّمة، كعؿ قد َيتسؾط الؽػار  ّٕمتؽ أ

الثة أو أربع ولؽـ لـ يتسؾطقا طؾك جؿقع بؾدان طؾك بؾد أو بؾديـ أو ث

 الؿسؾؿقـ.
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ـْ بَِلْقَطاِرَها»ققلف:  َحتَّك َيُؽقَن »أي َمـ بـقاحقفا،  «َوَلْق اِْجَتَؿَع َطَؾْقِفْؿ َم

 َبْعُضُفْؿ َبْعًضا(.
َ

  َبْعُضُفْؿ ُيْفؾُِؽ َبْعًضا، َوَيْسبِل
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 األّمة هذه بعض أنّ  فً جاء ما تابع شرح بابالدرس التاسع والعشرون: 

عُبد  األوثان ٌَ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

إّن الحؿد هلل، كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

ومـ سقئات أطؿالـا، َمـ يفدي اهلل فال مضؾَّ لف، وَمـ ُيضؾؾ فال هادي لف، 

 وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأشفد أّن محؿًدا طبده ورسقلف.

ْسؾُِؿقنَ يَ ﴿ َّٓ َوَأكُتؿ مُّ َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ُؼقْا اهلَل َحؼَّ ُتَؼاتِِف َو ـَ آَمـُقْا اتَّ ِذي َفا الَّ  ﴾ا َأيُّ

 (201)آل طؿران: 

ـ كَّْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ مِـَْفا ﴿ ِذي َخَؾَؼُؽؿ مِّ ُؼقْا َربَُّؽُؿ الَّ َفا الـَّاُس اتَّ َيا َأيُّ

ِذي َتَساءُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِنَّ َزْوَجَفا َوَبثَّ مِـُْفَؿا  ُؼقْا اهلَل الَّ ًٓ َكثِقرًا َوكَِساًء َواتَّ ِرَجا

 (2)الـساء:  ﴾اهلَل َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقبًا

ًٓ َسِديدًا )﴿ ُؼقا اهلَل َوُققُلقا َقْق ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َفا الَّ ( ُيْصؾِْح َلُؽْؿ 70َيا َأيُّ

 ﴾ِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَمـ ُيطِْع اهلَل َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقزًا َطظِقؿًاَأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيغْ 

 (72)إحزاب: 

 أما بعد:

فنّن أحسـ الحديث كتاب اهلل، وخقر الفدي هدي محؿد صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ، وشّر إمقر محدثاهتا، وكّؾ محَدثة بدطة، وكّؾ بدطة ضاللة، وكّؾ 

 الـار.ضاللة يف 
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كقاصؾ شرحـا لؽتاب التقحقد، وكـّا كؼرأ يف باب طظقؿ: وهق: باب ما 

م بقان أّن هذه الشبفة قد  جاء يف أّن بعض هذه إّمة َيعُبد إوثان. وقد تؼدَّ

ت بؽثقر مـ الؿسؾؿقـ: وهل: أّن هذه إّمة ٓ يؼع فقفا الشرك، وأّن َمـ  أضرَّ

بفة،  أسؾؿ وأتك بالشفادتقـ ٓ يرتد، فَعَؼدَ  الشقخ هذا الباب لَقؽشػ هذه الشُّ

ولَقزيؾ هذه الِعؿاية طـ إطُقـ، لَقـتبِف الؿسؾؿ، وَيـتبِف الغافؾ، وَيعَؾؿ أّن هذه 

إّمة كسائر إمؿ قد يؼع مـ بعضفا الشرك والعقاذ باهلل، وإن كاكت هذه إّمة 

وأقام  قد ُحِػظت مـ أن يؼع الشرك مـ جؿقعفا: ولؽـ قد يؼع مـ بعضفا.

الشقخ إدلة طؾك أّن الشرك قد وقع يف إمؿ السابؼة، وأقام الدلقؾ طؾك أّن 

أققاًما مـ هذه إّمة سقتَّبعقن إمؿ السابؼة يف كؾ ما فعؾقه، وما دام أكف قد َثَبَت 

أّن الشرك قد وقع يف إمؿ السابؼة فنّن أققاًما مـ هذه إّمة سقؼعقن يف الشرك: 

لـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. وكـّا شرطـا يف حديث ثقبان، وتّؼػـا يف لِِصْدِق خرب ا

 قراءة الحديث لقذّكركا بف. -وفؼف اهلل–أثـاء شرحف، فقعقد الشقخ ياسقـ 

ـْ َثْقَباَن ] َأنَّ َرُسقَل َاهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -َرِضَل َاهللُ َطـْفُ -َولُِؿْسِؾٍؿ َط

تِل َسَقْبُؾُغ ُمْؾُؽَفا َقاَل: )إِنَّ َاهللَ َزَوى  َْرَض، َفَرَأْيُت َمَشاِرَقَفا َوَمَغاِرَبَفا، َوإِنَّ ُأمَّ ْٕ لَِل َا

تِل  ُمَّ
ِٕ َْبَقَض، َوإِكِّل َسَلْلُت َربِّل  ْٕ َْحَؿَر، َوا ْٕ : َا ـِ َما ُزِوَي لِل ِمـَْفا، َوُأْططِقُت َاْلَؽـَْزْي

 ّٓ ٍة، َوَأ ّٓ ُيْفِؾَؽَفا بَِسـٍَة بَِعامَّ ـْ ِسَقى َأْكُػِسِفْؿ، َفَقْسَتبِقَح َأ وا ِم َط َطَؾْقِفْؿ َطدُّ  ُيَسؾِّ

، َوإِكِّل َأْطَطْقُتَؽ  َٓ ُيَردُّ ُف  ُد: إِكِّل إَِذا َقَضْقُت َقَضاًء َفنِكَّ  َبْقَضَتُفْؿ، َوإِنَّ َربِّل َقاَل: َيا ُمَحؿَّ
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ٍة، َوأَ  َٓ ُأْهِؾَؽُفْؿ بَِسـٍَة بَِعامَّ تَِؽ َأْن  ُمَّ
ـْ ِسَقى َأْكُػِسِفْؿ ِٕ وا ِم َط َطَؾْقِفْؿ َطدُّ َّٓ ُأَسؾِّ

ـْ بَِلْقَطاِرَها، َحتَّك َيُؽقَن َبْعُضُفْؿ ُيْفِؾُؽ  َفَقْسَتبِقَح َبْقَضَتُفْؿ، َوَلْق اِْجَتَؿَع َطَؾْقِفْؿ َم

 َبْعًضا، َوَيْسبَِل َبْعُضُفْؿ َبْعًضا([

 

قف بشارات هذا الحديث الصحقح يف صحقح مسؾؿ حديث طظقؿ، ف

ـْ َثْقَباَن   َاهلُل َطـْفُ -لالّمة، وتحذيٌر لفا، )َط
َ

 صؾك اهلل طؾقف  -َرِضل
ِ
َأنَّ َرُسقَل َاهلل

َْرَض » وسؾؿ: ْٕ  َا
َ

معـك َزوى: أي َجَؿَع وَقَبَض، أي: أّن اهلل طز  «إِنَّ َاهلَل َزَوى لِل

ولؿ يلِت دلقؾ  «َفَرَأْيُت » قال: وجؾ َجَؿَع إرض لـبقِّف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

طؾك كقع هذه الرؤية، هؾ هل رؤية بالعقـ الباصرة يف القؼظة: فقؽقن اهلل طز 

وجؾ َجَؿَع إرض وصقى أصراففا لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حتك أصبح الـبل 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َيـظر إلك مشارقفا ومغارهبا بعقـقف يف القؼظة؟ هذا محتَؿؾ، 

أو أكف رأى ذلؽ يف الؿـام: فلراه اهلل  شلء قدير سبحاكف وتعالك.واهلل طؾك كؾ 

إرض، فرأى مشارقفا ومغارهبا يف الؿـام؟ ورؤيا إكبقاء حؼ ٓ َكِذَب فقفا وٓ 

الحديث محتِؿؾ لألمريـ، ولؿ يلِت دلقؾ يعقِّـ أحد  َتخؾقط، وٓ خطل فقفا.

 آحتؿاَلقـ.

أي: رأيُت جؿقع مشارقفا، وجؿقع  «اِرَبَفاَفَرَأْيُت َمَشاِرَقَفا َوَمغَ »قال: 

مغارهبا، فجؿقع كقاحل  الشرق مـ إرض قد رآها الـبل  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، 
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وجؿقع كقاحل إرض مـ الغرب قد رآها الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، قال 

العؾؿاء: ولؿ َيذكر شؿالفا وجـقهبا، ويف هذا إشارة إلك أّن فتقحات الؿسؾؿقـ 

َؽ الؿسؾؿقـ سَقؿتّد يف الشرق والغرب أكثر مـف يف الشؿال والجـقب، وهذا وُمؾْ 

 القاقع.

وقال العؾؿاء: إّن يف هذا دلقاًل أّن اإلسالم سَقدخؾ جؿقع الؿشارق، 

وسَقدخؾ جؿقع الؿغارب، فؿا مـ جزٍء يف الؿشرق إٓ وسَقدخؾف اإلسالم، وما 

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: مـ جزء يف الؿغارب إٓ سَقدخؾف اإلسالم: ّٕن 

أو ُزِوَي، ُضبِطت الؽؾؿة  «سقبؾغ ُمؾؽفا ما َزوى»أي: أّمة اإلجابة  «وإّن أّمتل»

بالضبَطقـ، )ما َزوى( أي: ما َزوى اهلل لل، و)ما ُزوي(: ضاهر، )ما ُزِوي، أو ما 

َزوى لل مـفا( وهذا يجعؾـا كؼطع بلّن اإلسالم سقصؾ جؿقع الؿشارق 

ومـفا ما وصؾف فعاًل، ومـفا ما سقصؾف يؼقـًا وقطًعا، واهلل غالب طؾك  والؿغارب،

 أمره.

َْبَقَض »قال:  ْٕ َْحَؿَر، َوا ْٕ : َا ـِ يعـل: ُأططِقت ّٕمتل الذهب  «َوُأْططِقُت َاْلَؽـَْزْي

والػضة، فإحؿر: هق الذهب، وإبقض: هق الػضة. ويف هذا بشارة لألّمة يف 

قن طؾك مؾؽ كسرى وققصر، وذلؽ أّن الغالب طؾك ذاك الققت: أهنؿ سَقستقل

أمقال الُػرس كاكت الدكاكقر: وهل مـ الذهب، والغالب طؾك أمقال الروم كاكت 

الدراهؿ: وهل مـ الػضة، والؿؼصقد: أّن إمة سَتػتح فارس والروم، وسُقغَؾب 
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–فارس والروم مـ أّمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وقد وقع هذا يف زمـ طؿر 

 .-ضل اهلل طـفر

تِل»قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  ُمَّ
ِ

دطا اهلل طز وجؾ  «َوإِكِّل َسَلْلُت َربِّل ٕ

ةٍ »ّٕمتف  َّٓ ُيْفؾَِؽَفا بَِسـٍَة بَِعامَّ بسـة »، قؾُت لؽؿ أّن يف بعض كسخ كتاب التقحقد: «َأ

، ويف «بسـة بعامة»، وهؽذا هل يف كسخ مسؾؿ: فػل بعض كسخ مسؾؿ: «طامة

َّٓ ُيفؾؽفؿ اهلل «بسـة طامة»خ مسؾؿ: بعض كس ، والؿعـك واحد، والؿؼصقد: أ

بؼحط طام َيعّؿ الؿسؾؿقـ جؿقًعا، وُيبقد الؿسؾؿقـ جؿقًعا، وقؾت لؽؿ: إّن 

الفالك بالؼحط يؽقن بالجقع أو بالعطش، أو هبؿا مًعا : ّٕن الؼحط َيذهب معف 

، وكذلؽ الؼحط «طام)بجقع »الطعام، ولذلؽ جاء يف رواية طـد ابـ ماجف: 

وا»معـاه َفْؼُد الؿاء: فقصقب ا لـاس العطش.  َّٓ ُيَسؾَِّط َطَؾْقِفْؿ َطدُّ يعاديفؿ،  «)َوَأ

ـْ ِسَقى َأْكُػِسِفؿْ »ويحارهبؿ، وَيتسؾَّط طؾقفؿ بؼقتف 
. وقؾت لؽؿ: إّن الـبل «مِ

سلل اهلل ّٕمتف  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ققَّد دطقتف هبذا الَؼقد ولؿ ُيطؾِؼ: ٕكف َسَبَؼ أن

َّٓ يجعؾ بلسف بقـفؿ، ولؿ يعطف اهلل ذلؽ، فَعؾَِؿ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أّن  أ

ا كافًرا.  َّٓ يسؾِّط طؾقفؿ طدوًّ هذا  «َفَقْسَتبِقَح »بلس إّمة سقؽقن بقـفؿ، فسلل اهلل أ

َّٓ يسؾِّط»معطقف طؾك  قف أي: جؿاطتفؿ، فالـبل صؾك اهلل طؾ «َبْقَضَتُفؿ »،«وأ

ا ُيبِقد جؿقع إّمة.  َّٓ يسؾط طؾقـا طدوًّ َوإِنَّ َربِّل »وسؾؿ سلل ربـا سبحاكف وتعالك أ

دُ  وهذا دلقؾ طؾك أّن ربـا سبحاكف وتعالك يتؽؾؿ متك شاء بؿا شاء،  «َقاَل: َيا ُمَحؿَّ
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كالًما حؼقؼقًّا، طؾك ما يؾقؼ بجالل ربـا سبحاكف وتعالك، وأّن كالم ربـا لقس 

لة: وإكؿا اهلل يتؽؾؿ متك شاء كقػ شاء سبحاكف وتعالك. محصقًرا يف  الؽتب الؿـزَّ

َوإِنَّ َربِّل »بَحْرٍف وصقت.  -كؿا هق واضح يف إدلة وضقح الشؿس-وكالمف 

ُد: إِكِّل إَِذا َقَضْقُت َقَضاءً  َقَضْقُت َقَضاًء: أي َحَؽْؿُت ُحؽًؿا كقكقًّا  «َقاَل: َيا ُمَحؿَّ

، أّما الؼضاء الشرطل فنكف قد ُيَرّد، وٓ يستجقب مـ ُصؾِب مـف «َٓ ُيَردُّ َفنِكَُّف »قدريًّا 

ذلؽ، وقؾُت لؽؿ: إّن الؼضاء الؼدري الؽقين إذا كان مطَؾًؼا فنكف ٓ ُيَردُّ وسقؼع، 

هق واقٌع، ولذلؽ العؾؿاء يؼقلقن: الؼضاء الؽقين الؼدري مالِزٌم لؾقققع، 

 والؼضاء الشرطل مالِزٌم لؾؿحبة.

أّما إذا كان الؼضاء الؽقين الؼدري مربقًصا بسبب: فنكف قد ُيَرّد، ولذلؽ قؾت 

)ٓ َيُرّد الؼضاء إٓ الدطاء، »لؽؿ: جاء طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف قال: 

ـف إلباين.  فال َيُرّد الؼضاء »وٓ يزيد يف العؿر إٓ الرب( رواه ابـ ماجف بنسـاد حسَّ

ؿاء: هذا الؼضاء الؿؼقَّد بالدطاء، فقؽقن يف أيدي الؿالئؽة أّن قال العؾ «إٓ الدطاء

فالًكا إن دطا ٓ ُيـَزل بف كذا، وإن لؿ يدطق ُيـَزل بف كذا، أو إن دطا ُيعطك كذا، وإن 

لؿ َيْدُع ُيحَرم مـ كذا، فنن دطا وقع ما ُطؾِّؼ طؾك الدطاء، وإن لؿ َيدُع لؿ يؼع، أو 

 العؽس إذا كان يف باب الؿـع.

ـ  «َوإِكِّل َأْطَطْقُتَؽ »قال:  ما مـاسبة هذه الجؿؾة لؾدطاء؟ الؿـاسبة: أن يتقؼَّ

 الؿممـقن أّن ما يف هذا الحديث واقع، ٓ يستطقع أحد وٓ َجؿعات َمـَْعُف.
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ة»قال:  َّٓ ُأْهؾَِؽُفْؿ بَِسـٍَة بَِعامَّ تَِؽ َأ ُمَّ
ِ

فاستجاب اهلل هذه  «َوإِكِّل َأْطَطْقُتَؽ ٕ

فا، وجاء يف الحديث أخر: الدطقة: أ َّٓ يفؾؽ إّمة »َّٓ يفؾؽ إّمة بؼحط َيعؿُّ أ

، فإمان العام وقع مـ هذا، وهذا قضاء اهلل الؽقين الذي سقؼع يؼقـًا. «بالغرق

فـحـ كؼقل بقؼقـ: إّن هذه إّمة لـ ُتباد بؼحط طام، وٓ بجقع طام، وٓ بعطش 

 طام، وٓ بغرق طام.

بعضفا قد َيفَؾؽ بسب هذا، قد يصقب بؾًدا مـ البؾدان  وهذا يدل طؾك أنّ 

جقع: فقؿقت الـاس، قد يليت سقؾ أو شلء مـ البحر كنطصار أو كحق ذلؽ 

 .«سـة بعامة»فُتغَرق مجؿقطة مـ الؿسؾؿقـ: ّٕن هذا ُققِّد بـ 

ـْ ِسَقى َأْكُػِسِفؿْ »قال: 
ا مِ وًّ َّٓ ُأَسؾَِّط َطَؾْقِفْؿ َطدُّ الؽػار يعـل: مـ  «َوَأ

ـْ بَِلْقَطاِرَها»أي: ُيبقد جؿاطتفؿ  «َفَقْسَتبِقَح َبْقَضَتُفؿْ » أي: لق  «َوَلْق اِْجَتَؿَع َطَؾْقِفْؿ َم

اجتؿع طؾقفا َمـ بـقاحقفا مـ الؽػار، وساروا بجقش واحد، لق أّن الؼقى 

العظؿك الؽافرة، والؼقى الصغرى الؽافرة،  لق اجَتؿعت يف جقش واحد وققة 

واحدة وسارت لُتبقد الؿسؾؿقـ لـ تستطقع، كعؿ قد تتغؾَّب طؾك بؾد أو بعض 

 ال.البؾدان، أّما أن تتغؾَّب طؾك جؿقع الؿسؾؿقـ ف

 وٓحظقا أّن إمان هـا مـ أمريـ:

ـة مـ أن ُيبقدها أطداؤها الؽػار.إمر إّول  : اإلبادة والؼضاء. فإّمة مممَّ
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ـة مـ أن ُيسؾَّط الؽػار طؾقفا، إمر الثاين : التسؾُّط والُحؽؿ. فإّمة مممَّ

ا شاماًل.  تسؾًُّطا طامًّ

أي: أّن بلسفؿ سقؽقن بقـفؿ،  «ْعًضاَحتَّك َيُؽقَن َبْعُضُفْؿ ُيْفؾُِؽ بَ »قال: 

 َبْعُضُفْؿ َبْعًضا»
َ

أي: يلسر بعضفؿ بعًضا مـ الرجال، ويسبل بعضفؿ  «َوَيْسبِل

كساء بعض. وهذا إمر واقع مـ الخقارج طرب إزمان، فنهنؿ مـ َبغقِفؿ 

أكف قاَتؾ ولؿ َيْسِب ولؿ َيغـَؿ، وهؿ  -رضل اهلل طـف–وَجفؾِفؿ طابقا طؾك طؾل 

 تاريخفؿ َيستحؾُّقن أمقال الؿسؾؿقـ. طرب

وإن َتعجب فَعَجٌب ققل بعض الـاس: إكف ٓ يقجد خقارج الققم! إذا لؿ 

ؿقن ببَِدٍع فقق  يقَجد همٓء الخقارج الققم فال خقارج، همٓء خقارج ومطعَّ

مقـ.  بَِدِع الخقارج، هؿ شرٌّ مـ الخقارج الؿتؼدِّ

الشام، ويف لقبقا، ويف القؿـ، ولفؿ الخقارج مقجقدون يف العراق، ويف 

وجقد يف كثقر مـ بالد الؿسؾؿقـ، وٓ سقؿا الخقارج الَؼَعَدة. كػاكا اهلل شرَّ 

 الخقارج أجؿعقـ.

أن يؼقل الخارجل طـ كػسف: أكا خارجل، وإٓ  -باتػاق العؾؿاء-وٓ َيؾزم 

مـفؿ قال: أكا ما ُوِصَػ أحٌد بلكف خارجل: ٕكـا ٓ كعرف طرب التاريخ أّن أحًدا 

ـّ العربة بالقْصػ، وهذه قاطدة  خارجل، أو رضل أن يقَصػ بلكف خارجل، ولؽ

ما  أهؾ السـة والجؿاطة: الؿبتدع َكِصُػُف بلكف مبتدع ولق قال: أكا مـ أهؾ السـة.
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رأيُت يقًما مبتدًطا يؼقل أكا مبتدع، بؾ يؼقل: أكا طؾك خقر، أكا طؾك سـة، أكا طؾك 

وإكؿا أن يؼقلقا طؾك أكػسفؿ أهنؿ خقارج،  -تػاق العؾؿاءبا–هدى. فال يؾزم 

قا -مثاًل –القاجب العدل والـظر يف الصػات الشرطقة. ولذلؽ  همٓء الذيـ ُسؿُّ

قن زوًرا بالدولة -بداطش  قا، وإٓ فنهنؿ يَتسؿَّ قن بداطش وإكؿا ُسؿُّ هؿ ما َيتسؿَّ

َعتاإلسالمقة يف العراق والشام، هذا أصؾ َكحت داطش، ثؿ وُ  همٓء مـفؿ  -سِّ

خقارج، وٓ شؽ، وَيـطبؼ طؾقفؿ َوْصػ الخقارج ويزيدون، ومـفؿ َمـ فقف 

صػات مـ صػات الخقارج، لؽـفؿ ٓ َيـطبؼ طؾقفؿ وْصػ الخقارج مـ كؾ 

ؼ القْصػ  وجف، ومـفؿ ُبغاة دون الخقارج، والعربة بالَقْصػ الشرطل، وتحؼُّ

 الشرطل.

تجد أهنؿ َيستحؾُّقن أمقال الؿسؾؿقـ إذا إذا رأيَت همٓء الخقارج الققم 

دخؾقا مديـة، يلخذون سقارهتؿ، ويلخذون بققهتؿ، ويلخذون أمقالفؿ، وهؿ طؾك 

الراجح مـ أققال أهؾ العؾؿ مـ إّمة، ولقسقا كػاًرا، ولؽـفؿ طؾك خطر شديد، 

أهنؿ  -واهلل أطؾؿ-فالقْصػ فقفؿ شديد، والقطقد فقفؿ شديد، ولذلؽ أكا أرى 

 .«حتك يؽقن بعضفؿ ُيفؾؽ بعًضا، وَيسبل بعضفؿ بعًضا»قن يف هذا: يدخؾ

َة »]َوَرَواُه اْلَبْرَقاكِلُّ فِل َصِحقِحِف، َوَزاَد:  ؿَّ
َئِ ْٕ تِل َا َؿا َأَخاُف َطَؾك ُأمَّ َوإِكَّ

اَطُة  َٓ َتُؼقُم َالسَّ ْقُػ، َلْؿ ُيْرَفْع إَِلك َيْقِم َاْلِؼَقاَمِة، َو ، َوإَِذا َوَقَع َطَؾْقِفْؿ َالسَّ ـَ ق َاْلُؿِضؾِّ

ـْ أُ  ، َوَحتَّك َتْعُبَد فَِئاٌم ِم ـَ تِل بِاْلُؿْشرِكِق ـْ ُأمَّ ُف َحتَّك َيْؾَحَؼ َحل  ِم َْوَثاَن، َوإِكَّ ْٕ تِل َا مَّ
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َٓ َكبِلَّ   ، ـَ ، َوَأَكا َخاَتُؿ َالـَّبِقِّق ُف َكبِل  ُفْؿ َيْزُطُؿ َأكَّ اُبقَن، َثاَلُثقَن، ُكؾُّ تِل َكذَّ ل ُأمَّ
 َسَقُؽقُن فِ

ـْ  ُهْؿ َم َٓ َيُضرُّ تِل َطَؾك َاْلَحؼِّ َمـُْصقَرٌة،  ـْ ُأمَّ َػٌة ِم
َٓ َتَزاُل َصائِ َخَذَلُفْؿ، َحتَّك  َبْعِدي، َو

 َيْلتَِل َأْمُر َاهللِ َتَباَرَك َوَتَعاَلك([

( هؽذا 
ُّ

 أو الَبَرقاين، و)اْلَبْرَقاكِل
ُّ

 فِل َصِحقِحِف( اْلَبْرَقاكِل
ُّ

قال: )َوَرَواُه اْلَبْرَقاكِل

ضبطف طـد أكثر أهؾ العؾؿ: وهق الحافظ أحؿد بـ محؿد أبق بؽر الَبْرقاين، 

وطشريـ وأربعؿائة مـ الفجرة، ولف كتب مشفقرة يف السـة: الؿتقىف سـة خؿس 

مـفا صحقحف الذي أشار إلقف الشقخ. وهذه الزيادة رواها اإلمام أحؿد أيًضا، 

وابـ ماجف، وأبق داود، وقال الشقخ إلباين: صحقح طؾك شرط مسؾؿ، وقال 

الشقخ شعقب إركاؤوط: صحقح طؾك شرط مسؾؿ، فاتػؼ الشقخان طؾك هذا 

حؽؿ. فالحديث صحقح يف غاية الصحة: ٕكف ُيشبِف أحاديث صحقح مسؾؿ يف ال

 الصحة، ففق طؾك شرط مسؾؿ.

ـَ  َوإِكََّؿا»قال: )َوَزاَد( فقف  ق َة َاْلُؿِضؾِّ َئِؿَّ ْٕ تِل َا اْلَحظ يا أخل اّن  «َأَخاُف َطَؾك ُأمَّ

لـبل صؾك أداة حصر: فؽلّن ا "إكؿا"و «وإكؿا»يالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

اهلل طؾقف وسؾؿ حصر خقفف طؾك أّمتف مـ إئؿة الؿضؾِّقـ، وهذا لؾدٓلة طؾك 

ِطَظؿ أثر إئؿة الؿضؾِّقـ يف إّمة. واإلمام: هق الذي ُيؼتدى بف. قال بعض أهؾ 

العؾؿ: هق مـ الطريؼ: ّٕن الطريؼ يسؿك إماًما، فؾّؿا كان اإلمام ُيسَؾؽ وراءه 

ل إماًما.  ُسؿِّ
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م، فؾّؿا وقال ب ام، أي: الؿؼدَّ عض أهؾ العؾؿ: بؾ هق مـ اإلمام بؿعـك ُقدَّ

كان ُيؼتدى بف كان إماًما، واإلمام الؿؼتدى بف قد ُيؼتدى بف يف الخقر فقؽقن إمام 

 خقر، وقد ُيؼتدى بف يف الشر فقؽقن إمام شر. 

ةَ »قال:  َئِؿَّ ْٕ تِل َا هـا تشؿؾ العؾؿاء:  قال العؾؿاء: وإئؿة «َأَخاُف َطَؾك ُأمَّ

اللة، كؾفؿ يدخؾقن يف إئؿة  اللة، والحّؽام: حؽام الػساد والضَّ طؾؿاء الضَّ

الؿضؾِّـ، وهذه إئؿة ُتبتؾك بعؾؿاء سقء َيـتسبقن إلك العؾؿ: لؽـ إّما أهنؿ 

َيحؿؾقن العؾؿ بال زكاء َأْكُػس: فال َيـتػعقن بالعؾؿ وٓ َيـػعقن بف: بؾ يتَّخذون 

ة لَصدِّ إّمة طـ الحؼ وآستؼامة، وإّما أهنؿ َيتعاَلؿقن وٓ طؾؿ طؾؿفؿ وسقؾ

ـ َيـتسبقن إلك العؾؿ  ـَػقـ مقجقد الققم، وَتسؿع طجًبا مؿَّ طـدهؿ، وكال الصِّ

ك–الققم، وقد ُيسؿل كػسف  مػتل الدولة الػالكقة، خاصة يف الدول  -وٓ ُيسؿَّ

وهق لقس الؿػتل لؽـ  -كذإكف ما يقَجد سؾطة فقسؿل كػسف مػتل –الؽافرة 

 يتسؿك هبذا آسؿ، ثؿ ُيِضّؾ الـاس.

سؿعُت ٕحدهؿ يؼقل: الحج إلك جبؾ الطقر أسؿك وأرفع مـ الحج إلك 

الؽعبة! ويزطؿ أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حج إلك الطقر، وأّن الطقر واٍد 

س، القاد ي الذي يؼع مؼّدس ففق َأْقدس مـ الؽعبة! وٓ شؽ أّن الطقر واٍد مؼدَّ

طؾقف الجبؾ، ولؽـف ٓ ُيَحجُّ إلقف، ولؿ َيِرْد أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َحجَّ إلقف، 
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َدْطَؽ "لّؿا سللف رجؾ: قال: أذهب إلك الطقر؟ قال:  -رضل اهلل طـف–وابـ طؿر 

 ."مـ الطقر: فنكف ٓ ُتشد الرحال إٓ إلك ثالثة مساجد

أطقذ  قجد دلقؾ طؾك تحريؿ الخؿر! وسؿعُت أحدهؿ يؼقل لؾـاس: إكف ٓ ي

باهلل، ويسؿقكف دكتقًرا! هذا الذي َيصُدق فقف ققل بعضفؿ: إّن الدكتقر مـحقت 

مـ ديٍؽ وَثقر. ٓ طؾؿ طـدهؿ وَيتعالؿقن، أو أّن طـدهؿ طؾًؿا ولؽـ ٓ زكاة 

فقن التقحقد والسـة.  طـدهؿ: فَقْدطقن الـاس إلك البدع وُيسػِّ

ل، أهؾ فساد.وكذلؽ ُتبتؾك إمة ب ام ُضالَّ  حؽَّ

اللة، بؾ طؾؿاء الحؼ والـقر  وٓ يعـل هذا أّن كؾ طالِؿ هق مـ طؾؿاء الضَّ

اللة. ام الضَّ  والفدى ُكُثر والحؿد اهلل، وٓ يعـل هذا أّن كؾ حاكؿ مـ حؽَّ

ام جؿقًعا  يا إخقة: مـ الظؾؿ الؿقجقد أن أّن بعض الـاس َيِصْػ الحؽَّ

بعض الـاس ما يؼػ طـد هذه الجؿؾة. الحؽام  بلهنؿ صقاغقت، ولألسػ

الؿسؾؿقن مـفؿ أخقار ومـفؿ دون ذلؽ، ومـفؿ َمـ قد يرتد، والعقاذ باهلل، 

والعدل: الَحَذُر يف إحؽام، وطدم إصالق إحؽام إٓ إذا استبان الُحؽؿ، 

واستبان الخقر يف اإلصالق، ٓبد مـ إمريـ. ٓبد أن يستبقـ الحؽؿ: يؽقن 

 س: وإٓ فاسؽت. وأن يستبقـ الخقر يف اإلصالق: وإٓ فاسؽت.كالشؿ

ـَ »قال:  ق َة َْلُؿِضؾِّ َئِؿَّ ْٕ تِل َا ولذلؽ يا َطْبَد اهلل: ما كؾ ما  «وإكؿا َأَخاُف َطَؾك ُأمَّ

جاءك مؼطًعا لؾدكتقر الػالين، ولألستاذ الدكتقر الػالين فتحَت أذكؽ وقؾبؽ لف، 
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ى، وُطِرَف بالخقر، وإٓ فاطؾؿ أّن الـبل صؾك اهلل ٓ َتسؿع إٓ لَؿـ ُطِرَف بالفد

طؾقف وسؾؿ خاف طؾك إّمة إئؿة الؿضؾِّقـ، وقال العؾؿاء: كّؾؿا َبُعَد العفد طـ 

 زمـ الـبقة كّؾؿا َكُثَر إئؿة الؿضؾِّقن.

ْقُػ، َلْؿ ُيْرَفْع إَِلك َيْقِم َاْلِؼَقاَمةِ »قال:  يعـل: إذا وقع  «َوإَِذا َوَقَع َطَؾْقِفْؿ َالسَّ

السقػ طؾك إّمة لؿ ُيرفع َرْفًعا كؾقًّا، قد َيِخّػ حقـًا، ويزيد حقـًا. وقد وقع 

فاكؽسر الباب، ومـذ  -رضل اهلل طـف-السقػ طؾك إّمة يف فتـة مؼتؾ طثؿان 

ذلؽ الحقـ لؿ ُيرفع السقػ طـ إّمة، ولـ ُيرفع، لؽـ كؿا قؾـا قد َيِخّػ، كقػ 

والسـة، وكقػ َيؽُثر؟ بالشرك والبدطة، كقػ تلمـ إّمة مـ َيِخّػ؟ بالتقحقد 

ـة،  السققف؟ أّول أمر وأهّؿ امر وأطظؿ أمر: أن ُيـَشر التقحقد، وأن ُتـَشر السُّ

وُيحَرص طؾك ذلؽ: فقخّػ أمر السقػ، ٕكف يا إخقة أهؾ السـة ٓ َيرفعقن 

ـة، السققف إٓ جفاًدا واضًحا كالشؿس يف سبقؾ اهلل. أّول أمر  كشر التقحقد والسُّ

 ثؿ إطداد الؼقة.

ْقُػ، َلْؿ ُيْرَفْع طـفؿ إَِلك َيْقِم َاْلِؼَقاَمةِ »قال:  جاءت  «َوإَِذا َوَقَع َطَؾْقِفْؿ َالسَّ

تِل »)طـفؿ( يف بعض الروايات.  ـْ ُأمَّ
 مِ

ٌّ
اَطُة َحتَّك َيْؾَحَؼ َحل َٓ َتُؼقُم َالسَّ َو

ـَ   اختؾػ العؾؿاء يف هذه الجؿؾة: «بِاْلُؿْشِركِق

 مـ أّمتل بالؿشركقـ: أي: يف ديـفؿ: 
ٌّ

فؼال بعض أهؾ العؾؿ: يؾحؼ حل

 فقؼع الشرك مـ هذا الحل.
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وقال بعض أهؾ العؾؿ: بؾ الؿراد أن يسافر الؿسؾؿقن إلك ديار الؽػار 

لإلقامة طـدهؿ. وهذا ضاهر الؾػظ: أّن الؿراد: أن يسافر الؿسؾؿ مـ غقر ضرورة 

ر طـد أهؾ العؾؿ: إ أّن ذهاب "لك ديار الؽػار لقؼقؿ بقـ ضفراَكقفؿ. وهذا الؿتؼرِّ

يعـل ما –الؿسؾؿ إلك ديار الؽػار لقؼقؿ بقـ ضفراَكقفؿ مـ غقر ضرورة حاقة 

أن  أّن هذا حرام ٓ يجقز، وأكف شر   -خاف طؾك كػسف يف بالد الؿسؾؿقـ مثاًل 

عد مرور سـقـ. وأيَّد همٓء العؾؿاء . وقد أدرك َمـ ذهب إلك هـاك هذا بَ "طظقؿ

كؿا قؾت: بظاهر الؾػظ، وبلّن  -أطـل أّن هذا هق الؿراد بالجؿؾة–ققلفؿ هذا 

، «وحتك َتعُبد فِئاٌم مـ أّمتل إوثان»الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال بعدها: 

 َيؾحؼ بالؿشركقـ يف ا
َّ

لشرك فؼالقا: إذا َحَؿْؾـا الجؿؾة إولك طؾك أّن هذا الحل

 تؽقن الجؿؾة الثاكقة بؿعـاها: فقؽقن ذلؽ تلكقًدا. والتلسقس أولك مـ التلكقد.

العؾؿاء يؼقلقن: إذا احتَؿؾ الؽالم معـًك جديًدا ومعـك سابًؼا، فإولك 

َحْؿُؾف طؾك معـك جديد: ّٕن التلسقس أولك مـ التلكقد، ّٓن التلكقد فقف تعطقؾ 

 ُؾ الؾػظ طؾك تؿام معـاه.بعض الؾػظ، أّما التلسقس فػقف َحؿْ 

َْوَثانَ »قال:  ْٕ تِل َا ـْ ُأمَّ
فئام: أي جؿاطات، ويف رواية:  «َوَحتَّك َتْعُبَد فَِئاٌم مِ

قبائؾ، ولقست قبقؾة واحدة، فئام جؿعات َتعُبد إوثان. ففذا  «حتك َتعُبد قبائؾ»

دلقؾ طؾك وققع الشرك يف هذه إّمة، وأّن مـ أّمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 َمـ سقرَتّد وَيعُبد آوثان.
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أي: أمة الدطقة، ففمٓء هؿ  «مـ أمتل»جاء بعض الـاس فؼال: ٓ، 

اهلل! الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  الؿشركقن إصؾققن أصاًل! قؾـا: سبحان

: ٕهنا «وحتك َتعُبد»، لق كان الؿراد الؿشركقـ إصؾقـ َلَؿا قال: «وحتك َتعُبد»

ـّ الؿؼصقد: مـ أّمة اإلجابة، جؿاطات مـ أّمة اإلجابة بعد أن  طابِدة أصاًل، ولؽ

 كاكت َتعُبد اهلل َترَتّد، وتصبح َتعبد إوثان.

اُبقَن، َثاَلُثقنَ َوإِكَُّف َس »قال:  تِل َكذَّ الؽّذابقن يف إّمة ُكثر، ويف  «َقُؽقُن فِل ُأمَّ

ـّ الـبل صؾك اهلل  -ٓ كثَّرهؿ اهلل، وهدى ضاّل الؿسؾؿقـ-زماكـا َكُثَر طددهؿ  لؽ

طؾقف وسؾؿ هـا ذكر رؤوس الؽذابقـ، رؤوس الؽذابقـ: ثالثقن، يخرجقن طرب 

 »زمـ واحد، إزمـة، ٓ ُيشَترط أن َيجتؿعقا يف 
ٌّ

ُفْؿ َيْزُطُؿ َأكَُّف َكبِل والؿراد: أكف  «ُكؾُّ

طل إٓ ويجد  طل َيدَّ ققكف، وما مـ مدَّ إذا زطؿ أكف كبل فنّن أفراًدا مـ إّمة سقصدِّ

لف أتباًطا. أن يليت واحد ٓ تجد طـده مـ العؾؿ شقًئا، ويؼقل: أكا طالؿ، فتجد 

ك بالشقخ، أكاًسا يتَّبعقكف ويميِّدوكف ويؼقلقن:  أكف طالؿ! مفـدس صقران ثؿ  َيتسؿَّ

ف التخاريػ التل ُيدِرك صغار  فتجد مـ الـاس َمـ يسؿقف العالمة، وهق ُيخرِّ

صالب العؾؿ أهنا َضاللة. بؾ يف بؾد مـ بالد الؿسؾؿقـ ادَّطِت امرأة أهنا جربيؾ، 

تباع يف ذلؽ فؽان لفا أتباع، مع أّن َكِذَبفا ضاهر مـ كؾ وجف، ومع ذلؽ كان لفا أ

 البؾد! وهذا غالم أحؿد الؼدياين، قال: إكف كبل، ولف أتباع ُكثر!
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ر   ومِـ َطَجٍب: أّن أحدهؿ يؼقل: أكا كبل، والـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بشَّ

بل، كقػ؟ قال: معـك اسؿل طـد العرب: ٓ، والـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

 بعدي»
َّ

ر بل! وهذا م «غقر أكف ٓ كبل ـ جفؾف بالعربقة، ولق كان كؿا يؼقل: فبشَّ

 بعدي»لؽان: 
ٌّ

، لؽـ أريد أن أققل يا إخقة: الـاس ما إن يؼقم مّدطل «ٓ كبل

ون باتِّباع  يّدطل شقًئا إٓ ويجد لف أتباًطا، وهذا يدل طؾك أّن بعض إّمة سقرتدُّ

 همٓء الدجالقـ.

 بَ »قال:  
َّ

َٓ َكبِل  ، ـَ ، وقد أجؿعت إّمة طؾك أّن الـبل «ْعِديَوَأَكا َخاَتُؿ َالـَّبِقِّق

طؾقف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ هق خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ، حتك أّن طقسك 

طـدما يـزل يف آخر الزمان مـ السؿاء سَقحؽؿ بشريعة محؿد صؾك اهلل  -السالم

م لُقصؾل هبؿ،  طؾقف وسؾؿ، بؾ إكف إذا كزل ووجدهؿ صافِّقـ لؾصالة ٓ يتؼدَّ

م إمامفؿ صؾل هبؿ. «مامؽؿ مـؽؿإ»ويؼقل:   يتؼدَّ

َٓ َتَزاُل َصائَِػةٌ »قال:  تِل َطَؾك َاْلَحؼِّ َمـُْصقَرة»أي جؿاطة  «َو ـْ ُأمَّ
هل طؾك  «مِ

الحؼ، وهل مـصقرة مـ اهلل طز وجؾ، يـصرها اهلل. قال العؾؿاء: الـصر القاقع 

ـة ُيـَصر طؾك غقره يؼقـًا هق كصر الحجة والبقان والربهان، فنّن َمـ كان طؾك الس

بالحجة والربهان. ولذلؽ تجد أّن الذيـ يخالِػقن السـة يف كؾ مؽان يقاجفقهنا 

 بلمريـ أو بلحدهؿا:

ب والشتؿ والؽذب طؾقفؿ.إمر إّول  : السَّ
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 : استعداء أصحاب السؾطة طؾقفؿ.إمر الثاين

لفا  وقد ُتـَصر بالؼقة أيًضا، فقؽقن لفا دولة، ويؽقن لفا ققة، ويؽقن

جـاب، كؿا َحَدَث يف هذه الدولة الؿباركة، طـدما تحاَلػ اإلمامان: محؿد بـ 

وأصبح سعقد، ومحؿد بـ طبد القهاب، فؼامت دولة التقحقد وأصبح لفا ققة، 

 ؼاع إرض.صلفا هقبة يف بؼاع إرض وأ

ـْ َخَذَلُفؿْ »قال:   ُهْؿ َم َمـ خذلفؿ: أي ٓ يضّرهؿ َمـ لؿ يقافؼفؿ  «َٓ َيُضرُّ

ـْ َخاَلَػُفؿْ »مـ الؿسؾؿقـ ولؿ يـصرهؿ،  َٓ َم  َأْمُر »كؿا يف الروايات  «َو
َ

َحتَّك َيْلتِل

 َتَباَرَك َوَتَعاَلك(: الؿراد )بلمر اهلل( 
ِ
 -أو)الساطة( كؿا جاء يف بعض الروايات-َاهلل

حتك يليت أمر اهلل ُقْرَب ققام الساطة،  لقس الؿراد: ققام الساطة: وإكؿا الؿؼصقد:

حقث َتُفبُّ ريح لقِّـة أكعؿ مـ الحرير مـ جفة القؿـ َتؼبِض أرواح الؿممـقـ: فال 

يبؼك مممـ، فُتعَبد الالت والعزى، ومعـك ذلؽ أكف يبؼك شلء مـ الزمـ بعد 

حتك »َقْبِض أرواح الؿممـقـ، فال تؼقم الساطة إٓ طؾك شرار الخؾؼ. إذن: معـك: 

 أي: أمر اهلل بخروج هذه الريح التل َتؼبِض أرواح الؿممـقـ. «يليت أمر اهلل

 معـاها: قال العؾؿاء: «إلك أن تؼقم الساطة»الرواية إخرى: 

 إلك أن تؼقم ساطتفؿ، وَمـ مات قامت ققامتف. -

 أو أّن الؿؼصقد: إلك ُقْرِب ققام الساطة: بدلقؾ إحاديث إخرى. -
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وحتك »حديث صراحة: ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: الشاهد مـ ال

 .«َتعُبد فئام مـ أّمتل إوثان

ِـَّساِء[ ُوَلك: َتْػِسقُر آَيِة َال ْٕ  ]فِقِف َمَساِئُؾ: َا

ـَ اْلؽَِتاِب ﴿  ـَ ُأْوُتقْا َكِصقبًا مِّ ِذي  ﴾َأَلْؿ َتَر إَِلك الَّ

 ]َالثَّاكَِقُة: َتْػِسقُر آَيِة َاْلَؿاِئَدِة[

َعـَُف اهلُل َوَغِضَب َطَؾْقِف ﴿  َمـ لَّ
ِ
ـ َذلَِؽ َمُثقَبًة ِطـَد اهلل ُقْؾ َهْؾ ُأَكبُِّئُؽؿ بَِشرٍّ مِّ

َؽاكًا َوَأَضؾُّ َطـ َسَقاِء  َوَجَعَؾ مِـُْفُؿ اْلِؼَرَدَة َواْلَخـَاِزيَر َوَطَبَد الطَّاُغقَت ُأْوَلئَِؽ َشرٌّ مَّ

بِقؾِ   (60)الؿائدة:  ﴾السَّ

 الَِثُة: َتْػِسقُر آَيِة َاْلَؽْفِػ[]َالثَّ 

ْسِجداً ﴿  ـَ َغَؾُبقا َطَؾك َأْمِرِهْؿ َلـَتَِّخَذنَّ َطَؾْقِفؿ مَّ ِذي (. 12)الؽفػ:  ﴾َقاَل الَّ

 وكؾفا قد فّسركاها وبقَّـا معـاها.

ابَِعُة  َفا-]َالرَّ يَؿاِن بِاْلِجْبِت َوالطَّاُغقِت فِل -َوِهَل َأَهؿُّ َهَذا : َما َمْعـَك َاإْلِ

َاْلَؿْقِضِع؟ َهْؾ ُهَق اِْطتَِؼاُد َقْؾٍب؟ َأْو ُهَق ُمَقاَفَؼُة َأْصَحابَِفا َمَع ُبْغِضَفا َوَمْعرَِفُة 

 ُبْطاَلكَِفا؟[

يعـل ما معـك إيؿان همٓء الذيـ أوتقا كصقًبا مـ الؽتاب بالجبت  

والطاغقت؟ هؾ هؿ َيعتؼدون يف إصـام؟ الجقاب: أّن القفقد ٓ َيعتؼدون يف 

 إصـام: وإن َطبدوا طزيًرا لؽـفؿ ٓ َيعتؼدون يف إصـام.



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

79ٖ 
 

أو هق مقافؼة أصحاهبا؟ يعـل الرضك بػعؾ أصحاهبا، والثـاء طؾقفؿ،  

ه إقراًرا لؾؽػر وال ؼقل إهنؿ أهدى مـ الؿممـقـ سبقاًل؟ فَؿـ رضل بالؽػر، وأقرَّ

ٕكف قد ُيَؼّر أهؾ الؽػر كؿا يف أهؾ الؽتاب يف العفد والذمة، لؽـ ٓ ُيَؼّر -ذاتف 

حف: ففق كافر وإن لؿ يؽـ مـ أهؾف.  -الؽػر فَؿـ أقّر الؽػر، ورضل بف، وصحَّ

بقذا طؾك ديـ صحقح، وهؿ مـ أهؾ الجـة، فالذي يؼقل مثاًل: الذيـ َيعبدون 

 وأكا راٍض بدياكتفؿ، ولؽـك لست بقذًيا: ففق كافر ولق كان يصؾل مع الؿسؾؿقـ.

يف إحؽام يؽقن إمر إلك أهؾفا، وٓ ُيعتَدى  -كؿا قؾُت يا إخقة-ولؽـ 

فقفا، بعض الَجَفَؾة أن يؼقل: الحؽام كػار، فنن ققؾ لفؿ لؿاذا؟ يؼقلقن: ٕهنؿ 

روا، فَبَحُثقا طـ إسباب.  راضقن بالؽػر! همٓء َأْبَغضقا، فؽػَّ

واهلل يا أخقة! تتبَّعُت أحقال التؽػقريقـ الذيـ َيعتدون يف التؽػقر، فقجدت 

رون مـ أجؾ  أّن إغؾب طؾقفؿ الدكقا، وأهنؿ ُيبِغضقن مـ أجؾ الدكقا، ثؿ يؽػِّ

ة.الدكقا، ثؿ ُيْؾبِسقن تؽػقرهؿ لباس الديـ، وُيؾَ   بِّسقن طؾك العامَّ

إذن: معـك ققل الشقخ: )أو هق مقافؼة أصحاهبا( يعـل: الرضك بؽػرهؿ، 

واإلقرار بالؽػر، )مع ُبْغِضفا( يعـل: حتك لق اّدطقا ُبغضفا وأهنؿ يؼقلقن: إهنا 

باصؾة: لؽـفؿ َيرَضقن هبا: ففؿ كػار، فؽقػ إذا رضقا هبا وأقروها وأحبقها؟ ٓ 

 شؽ أّن إمر أطظؿ.



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

79ٗ 
 

ـَ ] ـَ َيْعِرُفقَن ُكْػَرُهْؿ َأْهَدى َسبِقالً ِم اِر َالَِّذي َاْلَخاِمَسُة: َقْقُلُفْؿ: إِنَّ َاْلُؽػَّ

] ـَ  َاْلُؿْمِمـِق

الل الذيـ يـتسبقن إلك اإلسالم َمـ  الل، أن تجد مـ الضُّ وهذا صريؼ الضُّ

ديـ بلهنؿ أكػر مـ القفقد والـصارى! أكا سؿعُت َمـ يؼ قل: إّن َيِصػقن الؿقحِّ

فالًكا الؽافر أحسـ وأهدى مـ القهابقة! يعـل أهؾ التقحقد. وهذا صريؼ 

الل، رأسفؿ القفقد، سللفؿ كػار قريش: َمـ أهدى كحـ أم محؿد؟ قال  الضُّ

كعب بـ إشرف وَمـ معف مـ القفقد: بؾ أكتؿ أهدى سبقاًل! وهؽذا صريؼ أهؾ 

الل.  الضَّ

اِدَسُة:  َٓ ُبدَّ َأْن ُيقَجَد فِل َهِذِه -َدُة بِالتَّْرَجَؿةِ َوِهَل َاْلَؿْؼُصق-]َالسَّ : َأنَّ َهَذا 

َر فِل َحِديِث َأبِل َسِعقٍد رضل اهلل طـف[ ِة: َكَؿا َتَؼرَّ ُمَّ ْٕ  َا

 )أّن هذا( يعـل اإليؿان بالجبت والطاغقت، وهق الشرك والؽػر.

ابَِعُة: َتْصرِيُحُف بُِقُققِطَفا  َْوَثانِ َأْطـِل ِطَباَدَة -]َالسَّ ْٕ ِة فِل ُجُؿقٍع  -َا ُمَّ ْٕ فِل َهِذِه َا

 َكثِقَرٍة[

 «حتك َتعبد فئام مـ أّمتل إوثان»لؼقلف:  

ِؿِف  َة. ِمْثُؾ َاْلُؿْخَتاِر َمَع َتَؽؾُّ ِطل َالـُُّبقَّ ـْ َيدَّ ]َالثَّاِمـَُة: َاْلَعَجُب َاْلُعَجاُب: ُخُروُج َم

، َوَتْصرِيِحِف َأكَّ  ـِ َفاَدَتْق ، َوفِقِف بِالشَّ ، َوَأنَّ َاْلُؼْرآَن َحؼ  ُسقَل َحؼ  ِة، َوَأنَّ َالرَّ ُمَّ ْٕ ـْ َهِذِه َا ُف ِم
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ِف َمَع َالتََّضادِّ َاْلَقاِضِح، َوَقْد  ُق فِل َهَذا ُكؾِّ ، َوَمَع َهَذا َيْصدَّ ـَ ًدا َخاَتُؿ َالـَّبِقِّق َأنَّ ُمَحؿَّ

َح   اَبِة رضل اهلل طـفؿ، َوَتبَِعُف فَِئاٌم َكثِقَرٌة[َخَرَج َاْلُؿْخَتاُر فِل آِخرِ َطْصرِ َالصَّ

طل الـبقة مثؾ: الؿختار بـ   الشقخ يؼقل: العجب العجاب خروج َمـ يدَّ

أبل طبقد، هذا الؿختار خرج يف أواخر زمـ الصحابة، يعـل ٓ زال العؾؿ صريًّا، 

قل اهلل، ويشفد أّن وكان ُيِؼرُّ بالشفادتقـ، فقشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأّن محؿًدا رس

بف: ّٕن فقفؿا أّن  بف، والسـة تؽذِّ الؼرآن حؼ: ولؽـف يزطؿ أكف كبل! والؼرآن يؽذِّ

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ خاتؿ الـبققـ، ومع ذلؽ: فبعض الذيـ يؼرأون الؼرآن 

طل  ققه: مع هذا التضاد الظاهر، ولفذا كؼقل: ما مـ مدَّ اتَّبعقه، وآمـقا بف، وصدَّ

طل ققكف. َيدَّ  إٓ ويجد لف أتباًطا يصدِّ

َٓ َتَزاُل  قَِّة َكَؿا َزاَل فِقَؿا َمَضك، َبْؾ  َٓ َيُزوُل بِاْلُؽؾِّ ]َالتَّاِسَعُة: َاْلبَِشاَرُة بَِلنَّ َاْلَحؼَّ 

 َطَؾْقِف َصائَِػٌة[

ـة َمـ أن يرتك جؿقعفا الحؼ،  أي أّن أّمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مممَّ

د َيرتك الحؼ، أّما أّن جؿقع إّمة يرتك الحؼ كؿا وقع لبعض كعؿ بعض إّمة ق

 إمؿ السابؼة ففذا ٓ يؽقن، كؿا تؼدم يف الحديث.

ـْ  َٓ َم ـْ َخَذَلُفْؿ َو ُهْؿ َم َٓ َيُضرُّ تِِفْؿ  ُفْؿ َمَع ِقؾَّ َيُة َاْلعظقؿة: َأكَّ ْٔ ] َاْلَعاِشَرُة: َا

 َخاَلَػُفْؿ[
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هؿ أهؾ الحؼ يف كؾ زمان قِؾَّة، و لؽـفؿ مع كقهنؿ قِؾَّة وكقهنؿ صائػة ٓ َيضرُّ

 وهذا بـصر اهلل تعالك وحػظف. -وهؿ ُكُثر-أوخالػفؿ  -وهؿ ُكُثر-َمـ خذلفؿ 

اَطِة[ ْرَط إَِلك أشراط َالسَّ  ]اْلَحاِدَيَة َطْشَرَة: َأنَّ َذلَِؽ َالشَّ

يف بعض كسخ الؽتاب: )إلك ققام الساطة(، ويف بعضفا: )إلك أشراط 

الساطة( يعـل: إلك ختام أشراط الساطة الؽربى، بعد أن تطؾع الشؿس مـ 

 مغرهبا يؽقن هذا.

َياِت َاْلَعظِقَؿِة. ِمـَْفا: إِْخَباُرُه بَِلنَّ َاهللَ َزَوى َلُف  ْٔ ـَ َا ]َالثَّاكَِقَة َطْشَرَة: َما فِقِف ِم

َفَقَقَع َكَؿا َأْخَبَر، بِِخاَلِف َاْلَجـُقِب َاْلَؿَشاِرَق َواْلَؿَغاِرَب، َوَأْخَبَر بَِؿْعـَك َذلَِؽ، 

ـَ  ْث
ِ
تِِف ِفل َآ ُمَّ

ِٕ ، َوإِْخَباُرُه بِنَِجاَبِة َدْطَقتِِف  ـِ ُف ُأْططَِل َاْلَؽـَْزْي َؿاِل، َوإِْخَباُرُه بَِلكَّ ، َوالشَّ ـِ َتْق

ُف َمـََع َالثَّالَِثِة[  َوإِْخَباُرُه بَِلكَّ

ر سابًؼا:  ر ما تؼرَّ مـ أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َطْبُد اهلل وهذا يؼرِّ

ورسقلف، لقس لف مـ إمر شلء سقى أن يسلل اهلل، وقد سلل اهلل فلططاه بعض 

 سملف، وَمـََعف بعض سملف، وهذا يدل طؾك أّن الذي ُيسلل هق اهلل سبحاكف وتعالك.

َٓ ُيْرَفُع إِْذ وَ  ُف  ْقِػ، َوَأكَّ َقَع، َوإِْخَباُرُه بِنِْهاَلِك َبْعِضِفْؿ ]َوإِْخَباُرُه بُِقُققِع َالسَّ

، َوإِْخَباره  ـَ ق ِة َاْلُؿِضؾِّ ؿَّ
َئِ ْٕ ـَ ا تِِف ِم ِف َطَؾك ُأمَّ

َبْعًضا، َوَسْبِل َبْعِضِفْؿ َبْعًضا، َوَخْقفِ

ِة، َوإِْخَباُرُه بَِبَؼاِء َالطَّائَِػِة َاْلَؿـُْص  ُمَّ ْٕ ـَ فِل َهِذِه َا ق
قَرِة، َوُكؾُّ َهَذا َوْقِع بُِظُفقِر َاْلُؿَتـَبِّئِ

ـْ َأْبَعِد َما َيُؽقُن فِل َاْلُعُؼقِل[  َكَؿا َأْخَبَر، َمَع َأنَّ ُكؾَّ َواِحَدٍة ِمـَْفا ِم
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د طؾك الذيـ يؼقلقن: غقر معؼقل أّن  هـا الؿراد: الجؿؾة إخقرة: وهل الرَّ

كاحقة  َمـ أسؾؿ يشرك! فقؼقل لف الشقخ: هذه إمقر الؿذكقرة يف الحديث مـ

ـّ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أخرب  الـظر العؼؾل الضعقػ هل َأْبَعد ما يؽقن، لؽ

 هبا: ففل حؼٌّ ولق لؿ كرها وقعت، فؽقػ وقد رأيـا ما وقع مـفا.

] ـَ ق ِة َاْلُؿِضؾِّ َِئؿَّ ْٕ ـَ َا تِِف ِم  ]َالثَّالَِثَة َطْشَرَة: َحْصُرُه َاْلَخْقَف َطَؾك ُأمَّ

إئؿة الؿضؾِّقـ شر طظقؿ طؾك أّمة محؿد صؾك اهلل والؿؼصقد: أّن شر  

 طؾقف وسؾؿ.

َْوَثاِن[ ْٕ ابَِعَة َطْشَرَة: َالتَّـْبِقُف َطَؾك َمْعـَك ِطَباَدِة َا  ]َالرَّ

وهل أهنا طبادة غقر اهلل سبحاكف وتعالك مطؾًؼا: سقاء كان الؿعبقد صـًؿا،  

، أو َفْرًجا، أو غقر ذلؽ، الققم يف أو قربًا، أو شجًرا، أو قؿًرا، أو شؿًسا، أو بؼًرا

إرض أققام َيعبدون َفْرج الؿرأة، وأققام َيعبدون َفْرج الرجؾ، ففذه كؾفا أوثان، 

 فؽؾ ما ُطبَِد مـ دون اهلل ففق وثـ.
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ْحرِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ الدرس الثالثون:   اَلسِّ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا إّن الحؿد هلل، كحؿده، وكستعقـف، 

ومـ سقئات أطؿالـا، َمـ يفدي اهلل فال مضؾَّ لف، وَمـ ُيضؾؾ فال هادي لف، 

 وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأشفد أّن محؿًدا طبده ورسقلف.

َّٓ وَ ﴿ َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ُؼقْا اهلَل َحؼَّ ُتَؼاتِِف َو ـَ آَمـُقْا اتَّ ِذي َفا الَّ ْسؾُِؿقنَ َيا َأيُّ  ﴾َأكُتؿ مُّ

 (201)آل طؿران: 

ـ كَّْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ مِـَْفا ﴿ ِذي َخَؾَؼُؽؿ مِّ ُؼقْا َربَُّؽُؿ الَّ َفا الـَّاُس اتَّ َيا َأيُّ

ِذي َتَساءُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِ  ُؼقْا اهلَل الَّ ًٓ َكثِقرًا َوكَِساًء َواتَّ نَّ َزْوَجَفا َوَبثَّ مِـُْفَؿا ِرَجا

 (2)الـساء:  ﴾اهلَل َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقبًا

ًٓ َسِديدًا )﴿ ُؼقا اهلَل َوُققُلقا َقْق ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َفا الَّ ( ُيْصؾِْح َلُؽْؿ 70َيا َأيُّ

 ﴾َأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَمـ ُيطِْع اهلَل َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقزًا َطظِقؿًا

 (72)إحزاب: 

 أما بعد:

فنّن أحسـ الحديث كتاب اهلل، وخقر الفدي هدي محؿد صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ، وشّر إمقر محدثاهتا، وكّؾ محدثة بدطة، وكّؾ بدطة ضاللة، وكّؾ 

 ضاللة يف الـار.
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ركؿ بؽثرة الصالة طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف  ثؿ يا معاشر الؿممـقـ: أذكِّ

الؾفؿ صؾ طؾك محؿد وطؾك آل محؿد: كؿا صؾقت طؾك وسؾؿ يف هذا الققم، ف

 ،
ّ

إبراهقؿ وطؾك آل إبراهقؿ إكؽ حؿقد مجقد، الؾفؿ، الؾفؿ صؾِّ طؾك الـبل إمل

الؾفؿ صؾِّ طؾك محؿد، وطؾك أزواجف، وطؾك آلف، وطؾك ذريتف، وطؾك صحبف 

 أجؿعقـ. 

د وأغالها: العؾؿ  الـافع: فنّن ثؿ أيفا الػضالء: إّن أطظؿ الؽـقز لؾؿقحِّ

العؾؿ الـافع خقر ما يؽتـزه الؿممـ، ولذا: كان كبقـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يسلل اهلل 

 أن يـػعف بؿا طؾؿف، وأن يرزقف طؾًؿا، وأن يزيده طؾًؿا.

 والعؾؿ الـافع ما اتَّصػ بصػات أربع:

ا يف ذاتف.  أوٓها: أن يؽقن العؾؿ حؼًّ

 ويف بذلف. وثاكقفا: أن يؽقن صاحبف مخؾًصا يف صؾبف

 وثالثفا: ان يثؿر العؿؾ.

 ورابعفا: أن تتزكك بف الـػقس والؼؾقب.

ا يف ذاتف إٓ  ا يف ذاتف، وٓ يؽقن العؾؿ حؼًّ أما أّولفا: ففق أن يؽقن العؾؿ حؼًّ

إذا كان متَّصاًل بؽتاب اهلل وبسـة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وبػفؿ صحابة 

 العؾؿ:رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ف

 قال اهلل قال رسقلف قال الصحابة أولقا العرفان 
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لقس العؾؿ بزخرفة إققال، لقس العؾؿ ببالغة إلسـة، لقس العؾؿ 

باستـباصات العؼقل الَؿحضة، لقس العؾؿ بؿا تشتفقف إكػس: وإكؿا العؾؿ ما 

 ذكركاه.

 وأما الصػة الثاكقة: ففل أن يؽقن صاحب العؾؿ مخؾًصا هلل يف صؾبف،

مخؾًصا هلل يف بذلف، فال خقر يف أّي أمر إٓ باإلخالص هلل طز وجؾ، إّن اهلل ٓ يؼبؾ 

مـ العؿؾ إٓ ما كان لف خالًصا، وابُتغل بف وجفف. وٓ خقر يف صؾب العؾؿ لغقر 

مـ تعؾَّؿ طؾؿا مؿا يبتغك بف وجف اهلل، ٓ يتعؾَّؿف إٓ لُقصقب بف َطَرًضا »وجف اهلل، 

 .«َطْرَف الجـة يقم الؼقامة مـ الدكقا لؿ َيجد

وأما الصػة الثالثة: ففل أن يثؿر العؾؿ العؿؾ، فؼد هتػ العؾؿ العؿؾ فنن 

أجابف وإٓ ارتحؾ. وإن العبد سُقسلل بقـ يدي اهلل طز وجؾ طـ طؾؿف ماذا طؿؾ 

 فقف. العؾؿ شجرة والعؿؾ ثؿرة، وبركة إشجار إكؿا َتظفر يف بركة الثؿار.

الرابعة: ففل أن ُيثؿر العؾؿ تزكقة الؼؾقب وتلديب الـػقس، وأما الصػة 

فالعؾؿ ٓبد أن يؽقن لف أثٌر طؾك قؾب صاحبف، فقصبح الؼؾب زكقًّا هبذا العؾؿ، قد 

أخرج الؿػاسد وأدخؾ الخقرات والربكات، وٓبد مـ أن يؽقن الؿتعؾِّؿ العؾؿ 

 الـافع متلدًبا، صحاب أدب، وصاحب خؾؼ طظقؿ.

 يف هذا الزمان قد ابتؾقت يف هذا الباب بطائػتقـ: وإن إّمة 
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أّما صائػة فنهنا لؿ ُتحّصؾ العؾؿ مـ أصؾف: إكؿا حؿؾت طؾًؿا بؿشتفقات 

ا،  الـػقس، أو بؿحض العؼقل، أو كحق ذلؽ، فَتؼؾِب الحؼ باصاًل، والباصؾ حؼًّ

قن لألمة، مخادطقن لألمة، ٓ يؼق دون والسـة بدطة، والبدطة سـة، ففمٓء غاشُّ

 إمة إلك الخقر .

وصائػة حؿؾت شقًئا مـ العؾؿ: لؽـفا لؿ تتلدب، ولؿ تتؾَؼ إدب: فؽان 

 إفسادها كثقًرا، وإصالحفا قؾقاًل.

والؿقفَّؼ يف باب العؾؿ مـ التزم سـة رسقل اهلل صؾك الف طؾقف وسؾؿ، وسار 

ا يف ذاتف ، وكان طؿؾف  طؾك سقرة الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ، فؽان طؾؿف حؼًّ

سريًعا بعؾؿف، يؽاد َيسبؼ طؿؾف طؾؿف مـ مسارطتف إلك إرضاء اهلل طز وجؾ، وإّن 

التَُّمَدة يف كؾ شلء خقر إٓ يف أمقر أخرة، فنّن الؿطؾقب يف أمقر أخرة العجؾة 

إلك اهلل واإلسراع والؿسابؼة، وكان طؾك خؾؼ طظقؿ متلسًقا بالـبل صؾك اهلل طؾقف 

ل اهلل طز وجؾ أن يجعؾ مجالسـا هذه مـ الؿجالس التل وسؾؿ ما استطاع، فلسل

ُيدار فقفا العؾؿ الـافع، وأن يجعؾـل وإياكؿ مؿـ أخؾصقا هلل طز وجؾ يف هذا 

 الطؾب والبذل، وأن يؽرمـا بإدب والرحؿة لألّمة، والؿسارطة إلك الجـات. 

درسـا الققم يف شرح كتاب التقحقد. وكقاصؾ شرح هذا الؽتاب العظقؿ 

لـافع الذي مؾئ إخالًصا وكصًحا ٕمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،هذا الؽتاب ا

الذي َمـ قرأه وهق متجّرد هلل طز وجؾ يعؾؿ طؾؿ القؼقـ أّن إّمة ما أصقبت يف 
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مؼَتؾ إٓ طـدما َأخؾَّت بالتقحقد، ووقعت يف أكقاع الشرك: حقث اكتشر الجفؾ 

مـ الشرك، وأّن إمة لق قرأْت هذا  بقـ كثقر مـ الؿسؾؿقـ: فققعقا يف أكقا عٍ 

دة طـ كزطات الفقى وطـ كزغات الشقاصقـ:  الؽتاب مخؾصة هلل طز وجؾ متجرِّ

ستجد أّن فقف الخقر العظقؿ الذي تعقد فقف إمة إلك ما كان طؾقف الـبل صؾك اهلل 

 طؾقف وسؾؿ وأصحابف. فقتػضؾ الشقخ خؾقؾ يؼرأ لـا.

ْح   رِ[]َباُب َما َجاَء فِل َالسِّ

مـ بقان أكقاع الشرك يف العبادة، التل يؽثر  -رحؿف اهلل–لّؿا َفَرَغ الشقخ 

وققطفا بقـ الؿسؾؿقـ، وكثقر مـ الذيـ يػعؾقهنا ٓ يعؾؿقن أهنا حرام، فضاًل طـ 

أن تؽقن شرًكا،  فبقَّـ بإدلة الؿبقِّـة لؽؾ مسؾؿ يخاف اهلل أهنا شرك، وبقَّـ سبب 

اإلجابة َمـ سَقعبد إوثان بلوضح بقان وأكؼك كالم: شرع  ذلؽ، وبقَّـ أّن مـ أّمة

يف ِذْكِر أمقر تؼع مـ كثقر مـ الؿسؾؿقـ، ويف الغالب طـ جفؾ،  -رحؿف اهلل-

ًرا مـفا، وبدأ بالسحر: لؽثرة وققطف،  وهل كػر أو شرك: زاجًرا طـفا ومحذِّ

 وطظقؿ ضرره، وطظقؿ أثره.

يعة. ومـفا: كؾُّ ما فقف مـ الشقطان والسحر يف الؾغة لف معاٍن: مـفا: الخد

قف العرب سحًرا. ومـفا: صرف  َمعقكة، فؽؾ ما فقف مـ الشقطان َمعقكة ُتسؿِّ

الشلء طـ حؼقؼتف، فصرف الشلء طـ حؼقؼتف تسؿقف العرب سحًرا. ومـفا: 

اإلزالة مـ حال إلك حال، فاإلزالة مـ حال إلك حال تسؿقفا العرب سحًرا. 
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سببف، فؿا خػل وكان سببف دققًؼا بحقث ٓ يؽاد أن يدركف  ومـفا ما َخػل وَدقَّ 

ا: أخػك مـ السحر، إذا  الـاس يسؿك سحًرا،  ولذلؽ يؼال طـ الشلء الخػل جدًّ

 
َ

ة خػاء شلء قال: أخػك مـ السحر: ّٕن السحر ما َخِػل أراد العربل أن يبقِّـ شدَّ

 وَدقَّ سببف.

ْحُر: فِْعُؾ الساحر. والػاطؾ: ساحِ  ار.والسَّ  ر أو َسحَّ

ـّ  حر يف آصطالح: اسؿ جامع ٕكقاع مختؾػة َيجؿُعفا الخػاء. ولؽ والسِّ

أشّر أكقاطف الؿـتِشرة: ُطَؼٌد وُرقك وطزائؿ ُيـَػث فقفا، وتمثِّر يف الؼؾقب وإبدان 

بنذن اهلل الؽقين. أشرُّ أكقاع السحر الؿـتشرة بقـ الـاس: ُطَؼد ُتعَؼد مـ أسالك أو 

ذلؽ، ورقك وطزائؿ: أي: َتْؿَتؿات بؽؾؿات ُيَتْؿَتؿ هبا، ُيـَػُث فقفا،  قؿاش وكحق

 فُقجؿع فقفا بقـ ثالثة أمقر:

 إمر إول: َطْؼد.

 إمر الثاين: طزائؿ ورقك.

 إمر الثالث:  َكْػث.

وتمثِّر يف الؼؾقب وإبدان بنذن اهلل طز وجؾ الؽقين، ففل تمّثر يف الؼؾقب 

َقـؼؾِب الؼؾب مـ الؿحبة إلك العداوة، ومـ الُؼرب إلك الُبعد، بنذن اهلل الؽقين، ف

وتمثر يف إبدان فَقخرج أكقاع مـ إمراض طؾك البدن، وقد ُيَظـ أهنا أمراض 

طضقية وهل مـ السحر، حتك ما يسؿك بؿرض السرصان: فنكف تبقَّـ لـا 
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لؿرض بعقن بالتجارب أّن مـ أسباب وققطف السحر، وإذا ُفؽَّ السحر زال هذا ا

 اهلل وتقفقؼف.

ف  ولّؿا كان هذا الـقع أشّر أكقاع السحر: وجدكا أّن بعض أهؾ العؾؿ ُيعرِّ

 السحر بف، وهق يف الحؼقؼة كقع، ولقس كّؾ السحر يف لسان العؾؿاء.

حر حؼقؼة؟ أو هق َتخققؾ؟  وهؾ لؾسِّ

الجقاب: الذي طؾقف جؿاهقر العؾؿاء، بؾ طؾقف جؿاهقر الـاس: طؾك أّن 

ا يصقب الـاس بنذن اهلل الؽقين، وقد دلَّ طؾك  لؾسحر حؼقؼة، وأّن لؾسحر شرًّ

ق ذلؽ.  ذلؽ كتاب اهلل، وسـة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، والقاقع يصدِّ

 أّما أدلة الؽتاب:  

ـَ اْلَؿرْ ﴿ققل اهلل تعالك:  الدلقؾ إّول: ُققَن بِِف َبْق ِء َفَقَتَعؾَُّؿقَن مِـُْفَؿا َما ُيَػرِّ

(، فبقَّـ اهلل طز وجؾ أّن السحر َيحدث بف التػريؼ بقـ 201)البؼرة:  ﴾َوَزْوِجفِ 

ّٓ ٕثره يف الؼؾقب: حتك يؽره الزوج زوجتف، أوتؽره  الؿرء وزوجف، وما ذلؽ إ

 الزوجة زوجفا.

َّٓ بِنِْذِن ﴿وقال اهلل طز وجؾ يف هذه أية:  ـْ َأَحٍد إِ
ـَ بِِف مِ ي َوَما ُهؿ بَِضآرِّ

 
ِ
(، فلْثَبت اهلل طز وجؾ أّن السحر  َيُضّر لؽـ بنذكف الؽقين 201)البؼرة: ﴾اهلل

الؼدري، فنكف ٓ َيخرج شلء طـ َقَدِر اهلل، وٓ يستطقع أحٌد أن َيضر أحًدا لؿ 

ه، فإمر كؾف هلل سبحاكف وتعالك.  يؽتب اهلل أن َيضرَّ
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ا﴿ققل اهلل تعالك:  الدلقؾ الثاين: (، 4)الػؾؼ: ﴾َثاِت فِل اْلُعَؼدِ َومِـ َشرِّ الـَّػَّ

والـػثات: السقاحر الاليت َيـػثـ يف الُعَؼد وَيسحْرن الـاس هبا، قال اهلل طز وجؾ: 

اَثاِت ﴿ ا، ولق لؿ يؽـ لشرهـ واقًعا َلَؿا كان ﴾َومِـ َشرِّ الـَّػَّ ، فلْثَبَت لؾـػاثات شرًّ

حر والسَّ  ـّ معـك، فدّل ذلؽ طؾك أّن لؾسِّ ا يصقب لالستعاذة مـ شره حرة شرًّ

 الـاس.

 وأّما أدلة السـة:

َمـ َتصبَّح كؾ يقم »الدلقؾ إّول: ققل رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

َمـ »متػؼ طؾقف.  «سبع تؿرات طجقة: لؿ يضره يف ذلؽ الققم ُسؿٌّ وٓ ِسحر

 «سبع تؿرات طجقة»يعـل: يف أّول الصباح، فَلَكَؾفا بعد أن صؾك الصبح.  «تصبح

لؿؼصقد تؿر معقَّـ؟ وهق ما يسؿك بالؿديـة والحجاز بالَعجقة؟ أو هق كؾُّ هؾ ا

أّن أكػعف يف هذا الباب: طجقة العالقة، تؿر الَعجقة  -واهلل أطؾؿ-تؿر؟ الذي يظفر 

الؿعروف طـد أهؾ الؿديـة، الذي ُيزَرع وُيغَرس يف العالقة، ثؿ طجقة الؿديـة، ثؿ 

 ر.العجقة مـ أّي مؽاٍن كان، ثؿ التؿ

فَؿـ َوَجَد طجقة العالقة فبِفا وكِْعَؿت، وَمـ َوَجَد طجقة الؿديـة فبِفا 

وكِْعَؿت، وَمـ وجد العجقة مطؾًؼا فبفا وكِْعَؿت، فنن َطِدَم ذلؽ كؾف وَوَجَد تؿًرا 

مـ تؿر بالده، أو مـ تؿقر الؿديـة التل ٓ تسؿك طجقة طـد أهؾ الؿديـة 

َـّ كػس ه يف ذلؽ الققم سؿ وٓ »ف مـ هذا الخقر. فؾَقتصبَّح هبا، وٓ ُيخؾِق لؿ َيضرُّ
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ففذه مـ أسباب الققاية، مـ أسباب الققاية مـ السؿقم، ومـ أسباب   «سحر

 الققاية مـ  السحر: أن يتصّبح الؿسؾؿ يف كؾ يقم بسبع تؿرات طؾك ما ذكركا.

وهذا يدل طؾك أّن لؾسحر ضرًرا ُيتؼك، وُتبذل إسباب ٓتؼائف، ومـ تؾؽ 

ما يف هذا الحديث. وأّن ضرر  -بؾ أكػعفا طؾك اإلصالق بعد ذكر اهلل–سباب إ

ر هبذا  السحر قد يؼع طؾك إبدان إذا لؿ َيبذل إسباب، فؼد ُيسَحر وَيتضرَّ

 السحر كؿا هق ضاهر يف هذا الحديث.

قالت: ُسِحَر رسقل اهلل صؾك اهلل  -رضل اهلل طـف–: طـ طائشة الدلقؾ الثاين

متػؼ طؾقف. الـبل  «وسؾؿ، حتك كان ُيخقَّؾ إلقف أكف يػعؾ الشلء، وما يػعؾفطؾقف 

ـّ اهلل طز وجؾ  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َسَحَره رجؾ يؼال لف: َلبقد بـ إطصؿ، ولؽ

ر السحر يف ديـ الـبل صؾك  طاِصٌؿ كبقَّف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ الـاس، فؾؿ يمثِّ

: وإكؿا أثَّر يف شلء واحد: وهق: أكف صؾك اهلل اهلل طؾقف وسؾؿ، وٓ يف سائر أمقره

طؾقف وسؾؿ كان ُيخقَّؾ إلقف أكف يليت أهؾف وما أتك أهؾف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ أثر 

هذا السحر. وما هذا إٓ لحؽؿة طظقؿة: لؽل كعؾؿ يا طباد اهلل أّن إمر كؾف هلل، 

 ّٓ ر بعقن اهلل سبحاكف وتعالك، وإ  فالـبل صؾك اهلل طؾقف وأّن إسباب إكؿا تمثِّ

وسؾؿ خقر َمـ َذَكَر اهلل طؾك اإلصالق، ما كان َيغػؾ طـ ذكر اهلل طز وجؾ، وما 

ومع ذلؽ ُسِحر:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كان َيحجزه طـ ذكر اهلل إٓ الجـابة 

ا مطؾًؼا بربـا سبحاكف  لـتعؾؿ أّن اهلل إذا شاء ططَّؾ السبب: فتتعؾَّؼ قؾقبـا تعؾًؼا تامًّ
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وتعالك، ولؽل كعؾؿ أّن حبقبـا وسّقدكا وقرة طققكـا وَمـ كحبف فقق محبة كؾ 

فف اهلل بالرسالة ففق  ًٓ قد شرَّ محبقب دون اهلل سبحاكف وتعالك أكف مع كقكف رسق

َطْبٌد مـ طبقد اهلل يصقبف ما يصقب العباد، فال ُيصَرف لف شلء مـ أكقاع العبادة، 

ها أولفا وآخرها هلل رب العالؿقـ، ربِّ محؿد وإكؿا العبادة كؾفا صغقرها وكبقر

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وصحبف، ورب العالؿقـ أجؿعقـ.

حر يف كاحقة  والشاهد: أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُسِحَر، وتلثر بالسِّ

يسقرة مـ حقاتف، وهل الـاحقة التل ذكركاها. فدل ذلؽ طؾك أّن لؾسحر حؼقؼة  

  الؽقين.وتلثقًرا حؼقؼًقا بنذن اهلل

ق لفذه الؼضقة الؼطعقة، فؽؿ مـ شخص ابُتؾل، بؾ   والقاقع شاِهد مصدَّ

ُرؤَي كالؿجـقن بقـ الـاس، يسقر يف الطرقات هائًؿا طؾك وجف، فؾّؿا ُوِجَد 

ا طاقاًل، والؼصص التل  السحر وُفؽَّ وُقرئ طؾقف وُتُخؾِّص مـف طاد هذا سقيًّ

ه إ  ٓ مؽابر شاهدة طؾك هذه الحؼقؼة.كعرففا ويعرففا غقركا مؿا ٓ َيردُّ

ع مـ جفة حؽؿف إلك أكقاع:وأّما حؽؿ السحر  : فالسحر َيتـقَّ

ب بف إلك الشقاصقـ. سحر ٓ ُيراد مـف صرف وٓ الـقع إّول : سحر ُيتؼرَّ

ًبا إلك آلفتفؿ أو تؼرًبا إلك  حرة تؼرُّ ططػ وٓ إضرار بلحد: وإكؿا َيػعؾف أولئؽ السَّ

بقن إلك ذلؽ اإللف بلكقاع مـ الشقاصقـ، فبعضفؿ  يزطؿ أّن لؾـار إلًفا فَقتؼرَّ

السحر. وهذا السحر كػر باتػاق العؾؿاء، ٓ يجتؿع مع اإلسالم أبًدا، وٓ َيػعؾ 
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بقن بف إلك الشقاصقـ،  بقن بف إلك  الطقاغقت، َيتؼرَّ هذا السحر إٓ الؽػار: َيتؼرَّ

بقن بف إلك َمـ يسؿقهنؿ الشػعاء، أو مَ   ـ يسؿقهنؿ ألفة.وَيتؼرَّ

ب فقف الساحر إلك الجـ بلكقاع الـقع الثاين : سحر ُيستعان فقف بالجـ، وَيتؼرَّ

الؼرابقـ: مـ أجؾ تحؼقؼ الؿؼصقد مـ السحر. إذن هـا سحٌر ُيؼَصد بف الصرف 

أو العطػ أو اإلضرار بلحد، فُقستعان فقف بالجـ، فقستعقـ الساحر فقف بالجـ، 

ب إلك الجـ بالؼربان وأكقاع ويـادي الجـ، ويؽتب الع زائؿ باسؿ الجـ، وَيتؼرَّ

ب، ولق بـؿؾة أو ذبابف.  الؼرابقـ، وقد َيطؾب مؿـ يريد أن ُيسَحر لف شقًئا مـ التَّؼرُّ

حر إلك والػرق بقـ هذا الـقع وإّول ب بـػس السِّ : أّن إّول ُيتؼرَّ

ب إلك الجـ والشقاصقـ مـ أ ؼ السحر. وهذا الشقاصقـ، أّما الثاين فُقتؼرَّ جؾ َتحؼُّ

ًبا إلك غقر اهلل طز  أيًضا كػر أكرب يخرج مـ الؿؾة باتػاق العؾؿاء، فنّن فقف تؼرُّ

وجؾ، واطتؼاًدا يف الؿخؾقق أكف يمثِّر باستؼاللف، وأكف يعؾؿ الغقب. وستليت آدلة 

 طؾك كػر هذا السحر وكػر الساحر.

ضع الساحر مادة تمَكؾ أو : سحر بإدوية والرتاكقب. بحقث يالـقع الثالث

، أو تمثِّر يف العؼؾ، أو تمثِّر يف الؼؾب،  ًٓ ُتشرب تمثِّر يف الجسد كشاًصا أو خؿق

ففذا السحر لقس فقف طزائؿ وٓ رقك وٓ كػث وٓ استعاكة بالجـ: وإكؿا مادة 

بفا الساحر مـ أشقاء،  أو َيعِرففا، ويؽقن تلثقرها خػقًّا، َيضعفا يف مطعقم أو  يركِّ

ر َمـ أكؾف أو شربف  مشروب، فنذا ُأكِؾ ذلؽ الؿطعقم أو ُشِرَب ذلؽ الشراب تلثَّ
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، أو كقًما دائًؿا صقياًل مستؿًرا، و كساًل  ًٓ يف كػسف، فنّما أن يجد يف كػسف خؿق

، وإّما أن  ًٓ طظقًؿا، وإّما أن يجد كشاًصا زائًدا، وإّما أن يجد يف طؼؾف كسقاًكا وذهق

 طـ الـاس وحبًّا لؾعزلة وكحق هذا. يجد يف قؾبف اكصراًفا

 هذا الـقع سحًرا ّٕن سببف خػل: فال ُيطََّؾع طؾك سببف، وٕكف يمثِّر 
َ

وُسِؿل

حر.  فقؿـ َمـ تعاصاه كؿا يمثِّر السِّ

 وهذا يـؼسؿ يف حؽؿف إلك ثالثة أقسام:

رة، وهذا حرام  الؼسؿ إّول: أن تؽقن الؿادة الؿقضقطة ُمسؽِرة أو مخدِّ

 مـ كبائر الذكقب، أيًّا كان الَؼْصد. وكبقرة 

رة، ويؽقن الؿؼصقد  الؼسؿ الثاين: َّٓ تؽقن الؿادة ُمسؽِرة وٓ مخدِّ أ

 اإلضرار بالشخص، وهذا حرام، وكبقرة مـ كبائر الذكقب.

رة، ويؽقن الؿؼصقد كػع الؼسؿ الثالث َّٓ تؽقن الؿادة ُمسؽِرة وٓ مخدِّ : أ

يف ما يتعؾَّؼ بإمراض الـػسقة وكحق هذا، الشخص. كعالجف مثاًل: وٓ سقؿا 

 ففذا جائٌز مباٌح إذا كان الدواء معروًفا َكْػُعف طـد أهؾ الخربة.

: سحر التخققالت، وإخذ بالعققن، وما يسؿك بخػة القد. الـقع الرابع

سحٌر ٓ حؼقؼة لف سقى التخققؾ، وإخذ بالعققن، ففذا الساحر يلخذ بعققن 

ة يده  الـاس حتك ُيخقَّؾ لفؿ الشلء أكف كذا ولقس بؽذا، وقد َيستعِؿؾ يف ذلؽ خػَّ

أو كحق ذلؽ. وسؿل سحًرا لخػائف وِدقَّتف، ففق شلء َيخػك طؾك العاّمة، وإذا 
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كظرَت إلقف ضــتف سحًرا يف الحؼقؼة وإكؿا هق خقال، كؿا َفَعَؾ َسَحَرة فرطقن، فنّن 

ا َأْلَؼقْ ﴿سحرهؿ مـ باب سحر التخقالت،  ـَ َفَؾؿَّ ْا َسَحُروْا َأْطُق

َفنَِذا ِحَباُلُفْؿ َوِطِصقُُّفْؿ ﴿(، فِسْحرهؿ  كان لألطقـ 226)إطراف: ﴾الـَّاسِ 

أخذوا بعقـف  ﴾ُيَخقَُّؾ إَِلْقفِ ﴿(. 66)صف:  ﴾ُيَخقَُّؾ إَِلْقِف مِـ ِسْحِرِهْؿ َأكََّفا َتْسَعك

 حّقات تسعك: 
ّ

وطققن الـاس حتك ُيخقَّؾ إلك الـاضريـ أّن الحبال والِعصل

 ولقست كذلؽ.

 وهذا حؽؿف بحسب الؿؼصقد مـف، وبحسب ما َيتضؿـف، وما يمدِّي إلقف.

 فنذا كان الؿؼصقد مـف اإلضرار بالـاس: كالسرقة: ففذا حرام.

فذا حرام، وقد يؽقن شرًكا وإذا كان يتضؿـ حراًما: كآستعاكة بالجـ: ف

 بحسب كقع آستعاكة.

 وإن كان يمّدي إلك شر ففق حرام.

 وإن خال مـ ذلؽ ففق لقس مـ فِْعِؾ أهؾ الؿروءات.

أكقاع أخرى لؾسحر يف الباب التالل، كتؽؾؿ طـفا يف  -إن شاء اهلل–وستايت 

 مقضعفا.

ب إلقفؿ ُكْػرٌ  حر الذي فقف آستعاكة بالجـ والتؼرُّ م معـا،  والسِّ كؿا تؼدَّ

حرة أو َمـ َيستعقـقن هبؿ مـ الجـ يمثِّرون  السحر الذي يؽقن فقف اطتؼاد أّن السَّ

حر الذي تؽقن  ، أو يعؾؿقن الغقب ُكْػٌر باهلل طز وجؾ، وكذلؽ السِّ تلثقًرا مستؼالًّ
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ب إلقفؿ ولق بـؿؾة، ولق بجـاح صائر، ولق بـقع مـ  فقف استعاكة بالجـ وتؼرُّ

ذا ُكْػٌر باهلل طز وجؾ، وهذا يـطبؼ طؾك الساحر، وطؾك َمـ َذَهَب إلك البخقر: فف

ًقا لف وأكف َيعؾؿ الغقب، وأكف يمثر  ًقا لف، فَؿـ َذَهَب إلك الساحر مصدِّ الساحر مصدِّ

،  فؼد كػر بؿا ُأكِزل طؾك محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ويدل لذلؽ  تلثقًرا مستؼالًّ

ـَ َكَػُروْا ُيَعؾُِّؿقَن ﴿أدلة مـفا: ققل اهلل طز وجؾ:  ْقاصِق َـّ الشَّ
َوَما َكَػَر ُسَؾْقَؿاُن َوَلؽِ

ْحرَ  طؾقف  ﴾َوَما َكَػَر ُسَؾْقَؿانُ ﴿(. يؼقل اهلل طز وجؾ: 201)البؼرة:  ﴾الـَّاَس السِّ

السالم، ففق كبل مـ أكبقاء اهلل، ما جاء إٓ بالحؼ، والفدى، والعؾؿ، والبقان، 

ـّ القفقد كػروا: فنهن ؿ َيتعؾَّؿقن السحر، وُيعؾِّؿقن السحر، فدلَّ ذلؽ طؾك أّن ولؽ

سبب ُكْػِرهؿ هق َتعؾقؿفؿ السحر لؾـاس، فدّل ذلؽ طؾك أّن هذا الـقع مـ 

 السحر ُكْػٌر. والقفقد قبَّحفؿ اهلل مـ أطؾؿ الـاس بالسحر قديًؿا وحديًثا.

ـْ َأَحدٍ ﴿وأيًضا: يدل لذلؽ ٌققلف تعالك: 
ـُ  َوَما ُيَعؾَِّؿاِن مِ َٓ إِكََّؿا َكْح َحتَّك َيُؼق

ـْ َأَحدٍ ﴿، ﴾فِْتـٌَة َفالَ َتْؽُػرْ 
أي الؿَؾؽان ببابؾ: هاروت وماروت،  ﴾َوَما ُيَعؾَِّؿاِن مِ

ـُ فِْتـٌَة َفالَ َتْؽُػرْ ﴿ ما يعؾؿان مـ أحد السحر َٓ إِكََّؿا َكْح أي: فال تتعؾؿ  ﴾َحتَّك َيُؼق

حر فتْؽُػر: ّٕن تعؾُّؿ السحر   ُكػر. السِّ

وكذلؽ: يدل لف حديث أبل هريرة معـا يف هذا الباب، وسـشرحف إن شاء 

 اهلل طز وجؾ.
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م معـا يف إبقاب السابؼة مـ أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف  وأيًضا: يدل لف ما تؼدَّ

رواه أحؿد، وأبق داود بنسـاد صحقح. والتقلة: شلء  «والتِّقلة شرك»وسؾؿ قال: 

ب الزوجة يف زوجفا والزوج يف زوجتف، فذاك سحر ُيصـَع ويزطؿقن أكف ُيحبِّ 

 العطػ، وقد قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إكف شرك.

َمـ »قال:  -وسقلتقـا-كذلؽ: ما جاء طـ طبد اهلل بـ مسعقد رضل اهلل طـف 

اًفا-أتك ساحًرا، او طّراًفا، أو كاهـًا قف بؿا يؼقل:  -أو قال: أو كاهـًا، أو طرَّ فصدَّ

رواه البقفؼل، وابـ أبل شقبة، والبزار، قال ابـ  «بؿا ُأكِزل طؾك محؿدفؼد كػر 

حجر: بسـد جقد، ومثؾف ٓ يؼال بالرأي: أي أّن هذا وإن كان مـ كالم ابـ 

فع إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف  -رضل اهلل طـف وأرضاه–مسعقد  َّٓ أّن لف ُحؽؿ الرَّ إ

َمـ أتك ساحًرا، »:  -ـفرضل اهلل ط-وسؾؿ. والشاهد مـف ققل ابـ مسعقد 

قف بؿا يؼقل: فؼد كػر بؿا ُأكِزل طؾك محؿد ، فنذا كان الذي يليت الساحر «فصدَّ

قف بؿا يؼقل يؽقن كافًرا بؿا ُأكزل طؾك محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فؽقػ  ويصدِّ

بالساحر كػسف؟ وكقػ بَؿـ َيعتؼد بالساحر فقق التصِديؼ؟ ففذا ٓ شؽ أكف 

  ُيخِرج مـ الؿؾة، والعقاذ باهلل.أطظؿ وأكف كػر أكرب

ـْ َخالٍَق ﴿]َوَقْقِل َاهللِ َتَعاَلك:  ـِ اْشَتَراُه َما َلُف فِل أِخَرِة ِم  ﴾َوَلَؼْد َطِؾُؿقْا َلَؿ

 ([102)البؼرة: 
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هذه أية العظقؿة معـاها: ولؼد َطؾِؿِت القفقد يف التقراة التل َيتؾقهنا َلَؿـ 

حر ما لف مـ كصقب يف أخرة: أي: يف الجـة، اختار السحر، واستبَدل العؾ ؿ بالسِّ

وأّن الـار مثقاه وملواه. لؼد طؾؿت القفقد بؿا طـدهؿ يف التقراة أّن َمـ استبدل 

العؾؿ بالسحر واختار السحر وكان  مـ أهؾف أكف ٓ كصقب لف يف الجـة، يف 

احر وَمـ اختار أخرة، وإكؿا ملوه الـار، ومثقاه الـار، وهذا يدل طؾك كْػر الس

 السحر.

ـْ َخالٍَق ﴿وقال بعض أهؾ العؾؿ: معـك 
ما لف مـ ديـ  ﴾َما َلُف فِل أِخَرِة مِ

 وأصبح مـ الؽػار، فؿا لف 
ّ

يثاب طؾقف، أي أكف بالسحر خرج مـ الديـ الَؿرضل

 يف أخرة مـ ديـ.

خقر  وطؾك الؿعـَققـ: فنّن أية تدل طؾك ُكػر الساحر والعقاذ باهلل، وأكف ٓ

 يف هذا السحر.

(. َقاَل ُطَؿُر: َاْلِجْبُت 51]َوَقْقلِِف: )ُيْمِمـُقَن بِاْلِجْبِت َوالطَّاُغقِت( )الـساء: 

ْقَطاُن[ ْحُر، َوالطَّاغقُت َالشَّ  َالسِّ

م لفؿ:  ، وقد ﴾ُيْممِـُقَن بِاْلِجْبِت َوالطَّاُغقِت ﴿وققلف تعالك طؾك سبقؾ الذَّ

ـّ الؿ مت هذه أية ولؽ قال:  -رضل اهلل طـف–راد هـا ما جاء يف أثر طؿر تؼدَّ

)الجبت السحر، والطاغقت الشقطان( هذا إثر رواه ابـ جرير بنسـاد صحقح 

طـ طؿر رضل اهلل طـف، ورواه البخاري يف الصحقح تعؾقًؼا، وَجْؿٌع مـ السؾػ 
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ر الجبت بالسحر: مـفؿ: طؿر بـ الخطاب  كؿا معـا هـا،  -رضل اهلل طـف–فسَّ

 ومـفؿ مجاهد، والشعبل، وأبق العالقة.

 : الجبت: هق الساحر.-كابـ سريـ-وقال بعض السؾػ 

روا الجبت  فبعض السؾػ فّسروا الجبـ بالسحر، وبعض السؾػ فسَّ

 بالساحر. وهذا الؿراد هـا.

حر  فؿ أهنؿ يممـقن بالسِّ ووجف إيراد أية يف هذا الباب: أّن اهلل ذمَّ

حرة، وهذا يدل طؾك أّن هذا يـايف اإليؿان باهلل سبحاكف وتعالك، ففذه أية  والسَّ

إيؿاٌن بالجبت، واإليؿان بالجبت أطظؿ  -والعقاذ باهلل-تدّل طؾك أّن أخذ السحر 

 الؽػر، أطظؿ الؽػر: اإليؿان بالجبت والطاغقت.

اٌن، َكاَن َيـِْزُل َطَؾْقِفْؿ  ْقَطاُن، فِل ]َوَقاَل َجابٌِر رضل اهلل طـف: َالطََّقاِغقُت ُكفَّ َالشَّ

 ُكؾِّ َحلٍّ َواِحٌد[

أيًضا رواه ابـ جرير يف تػسقره بنسـاد  -رضل اهلل طـف–هذا إثر طـ جابر 

صحقح، وطؾَّؼف اإلمام البخاري يف الصحقح. )قال َجابٌِر:( وهق جابر بـ طبد اهلل 

اٌن، َكاَن َيـِْزُل -رضل اهلل طـف وطـ أبقف– َقاِغقُت ُكفَّ ْقَطاُن(  ، قال: )َالطَّ َطَؾْقِفْؿ َالشَّ

 َواِحٌد( يف كؾ قبقؾة مـ قبائؾ العرب 
ٍّ

أي: الذي يسرتق السؿع. )فِل ُكؾِّ َحل

 واحٌد يرجعقن إلقف، ويتؽفـ لفؿ.
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يؼقل قائؾ: ما مـاسبة هذا إثر لباب السحر؟ هذا يـاِسب أن َيذُكره يف باب 

ا إثر دلَّ طؾك أّن الطاغقت ما جاء يف الؽفان: فؾؿاذا ذكره هـا؟ الؿـاسبة: أّن هذ

قد يؽقن مـ الجـ، وقد يؽقن مـ اإلكس، فالؽاهـ هـا الذي َيـِزل طؾقف الجـل 

بؿا اسرتَق السؿع وما َكَذَب فقف: صاغقت: وهق مـ اإلكس، والجـل الذي َيـِزل 

طؾقف هبذا: صاغقت: وهق مـ الجـ، وهذا بعقـف مقجقد يف السحر: فنّن الساحر 

ب إلقفؿ، فالجـ هـا صقاغقت لؾساحر، اتخذهؿ الساحر  يستعقـ بالجـ، وَيتؼرَّ

صقاغقت، وكثقٌر مـ الـاس َيعتؼدون يف الساحر أكف يعؾؿ الغقب، وأكف يضّر الـاس 

ر، فنّن القاحد مـفؿ يؽقن يف بقتف مع زوجتف: فنذا  بـػسف، ويخافقن مـف خقف السِّ

ر، وهق كػر  ذكرت اسؿ هذا الساحر بسقء، قال: اسؽتل سقضركا! هذا خقف السِّ

 طؾك ما سقلتقـا بقاكف يف باب الخقف.

 فبعض الـاس قد اتخذوا الساحر صاغقًتا وهق مـ اإلكس.

إذن: يف السحر صاغقت مـ الجـ، وصاغقت مـ اإلكس، كؿا يف الؽِفاكة،  

 فنّن فقفا صاغقًتا مـ الجـ، وصاغقًتا مـ اإلكس.
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ْحرِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ الدرس الواحد والثالثون: تابع شرح   اَلسِّ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

إّن الحؿد هلل، كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

ومـ سقئات أطؿالـا، َمـ يفدي اهلل فال مضؾَّ لف، وَمـ ُيضؾؾ فال هادَي لف، 

 سقلف.وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ل اشريؽ لف، وأشفد أّن محؿًدا طبده ور

ْسؾُِؿقنَ ﴿ َّٓ َوَأكُتؿ مُّ َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ُؼقْا اهلَل َحؼَّ ُتَؼاتِِف َو ـَ آَمـُقْا اتَّ ِذي َفا الَّ  ﴾َيا َأيُّ

 [201]آل طؿران: 

ـ كَّْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ مِـَْفا ﴿ ِذي َخَؾَؼُؽؿ مِّ ُؼقْا َربَُّؽُؿ الَّ َفا الـَّاُس اتَّ َيا َأيُّ

ِذي َتَساءُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِنَّ َزْوَجَفا َوَبثَّ مِ  ُؼقْا اهلَل الَّ ًٓ َكثِقرًا َوكَِساًء َواتَّ ـُْفَؿا ِرَجا

 [2]الـساء:  ﴾اهلَل َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقبًا

ًٓ َسِديدًا )﴿ ُؼقا اهلَل َوُققُلقا َقْق ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َفا الَّ ( ُيْصؾِْح َلُؽْؿ 70َيا َأيُّ

 ﴾اهلَل َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقزًا َطظِقؿًاْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَمـ ُيطِْع َأْطَؿاَلؽُ 

 [72]إحزاب: 

 أّما بعد:

فنّن أحسـ الحديث كتاب اهلل، وخقر الفدي هدي محؿد صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ، وشر إمقر محدثاهتا، وكّؾ محدثة بدطة، وكّؾ بدطة ضاللة، وكّؾ 

 يف الـار.ضاللة 

 أما بعد:
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لّؿا بقـ  -رحؿف اهلل–كـا شرطـا يف باب ما جاء يف السحر، وبقَّـا أّن الشقخ 

أكقاًطا مـ شرك العبادة وهل أكقاٌع َيؽُثر وققطفا مـ فئام َيـتسبقن إلك اإلسالم، 

وهؿ ٓ يعؾؿقن أهنا حرام يف الغالب، فضاًل طـ كقهنا شرًكا، بؾ إّن الؽثريـ مـفؿ 

أهنا مـ أفضؾ الؼربات إلك اهلل طز وجؾ، فبقَّـ الشقخ بالرباهقـ َيعتؼدون 

القاضحة أّن هذه إطؿال مـ الشرك، وفقؿا ذكره الشقخ َمؼـَع لَؿـ كان يخاف 

اهلل، ويخاف لؼاء اهلل طز وجؾ، لَقـزِجر طـ هذه إطؿال، وَيفُجر هذه إطؿال، 

ك كػسف ذلؽ: فنّن فئاًما مـ أّمة لّؿا بقَّـ الشقخ ذلؽ، وبقَّـ أكف ٓ أحد يلمـ طؾ

محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ سقعبدون إوثان، وبقَّـ سبب ذلؽ: َأْطَؼَب ذلؽ 

ـ َيـتسبقن إلك اإلسالم، وهل كػر أو شرك أو شعبة  ببقان أكقاٍع َيؽثر وققطفا مؿَّ

مـ ُشَعِب الؽػر أو الشرك: زجًرا طـفا وتحذيًرا مـفا، وبدأ بالؽالم طـ السحر، 

حار يف هذه الدكقا، وه حر والسُّ ق مـ أخبث ما يؼع بقـ الـاس، وكؿ أفسد السِّ

ققا بقـ الؼؾقب الؿتحابة، وكؿ أكزلقا مـ الػساد بالـاس بنذن اهلل الؽقين،  فؽؿ فرَّ

فبقَّـ الشقخ يف هذا الباب ما فقف ُمزَدجر لَؿـ كان يخاف اهلل طز وجؾ ويخشك مـ 

 طذابف.

ع ٕمقر متـقطة يجؿعفا شدة الخػاء، وأّن أخبث وبّقـا أّن السحر اسؿ جام

أكقاع السحر الُعَؼُد التل ُتعَؼد، وُيَتؿتؿ طؾقف بؽالم، وُيـَػث فقفا: فتمّثر يف الؼؾقب 
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ا َيصؾ إلك  وإبدان بنذن اهلل الؽقين. وبقَّـا أّن لؾسحر حؼقؼة، وأّن لؾسحر شرًّ

 طؾك ذلؽ. الؿسحقر بنذن اهلل الؽقين، وأقؿـا إدلة البقِّـة

ع إلك أكقاع:  وبقَّـا أّن السحر مـ جفة حؽؿف يتـقَّ

ب الـقع إّول ب بف إلك الشقاصقـ والؿعبقدات مـ دون اهلل، فُقتؼرَّ : ما ُيتؼرَّ

بقن  بـػس السحر: كؿا تػعؾف بعض الؼبائؾ القثـقة مـ إقامة حػالت السحر، َيتؼرَّ

يف هذا الزمان الذيـ يؼقؿقن هبا إلك معبقداهتؿ، وكؿا َيػعؾ َطَبَدة الشقطان 

بقن هبذا السحر إلك لشقطان، وهذا كػر بقِّـ، أجؿع أهؾ  حر َيتؼرَّ حػالت لؾسِّ

 العؾؿ طؾك أكف كػر ُيخِرج مـ الؿؾة.

ب إلك الجـ بلكقاع الـقع الثاين : السحر الذي ُيستعان فقف بالجـ، وُيتؼرَّ

صقد مـ السحر الؼرابقـ: مـ أجؾ تحؼقؼ الؿؼصقد مـ السحر، فقؽقن الؿؼ

ب لفؿ الؼرابقـ، وقد  مثاًل: التػريؼ بقـ الزوجقـ، فَقستعقـ الساحر بالجـ، وُيؼرِّ

ـ َيطؾب السحر مـف أن يذبح فلًرا أو دجاجة أو بطة أو شاة أو غقر  َيطؾب مؿَّ

ب إلك الشقاصقـ، وهذا السحر كػر باتِّػاق أهؾ العؾؿ، وبقَّـا  ذلؽ، وكؾُّ ذلؽ َتؼرُّ

ب إلقفؿ،  أّن هذا السحر ُكْػر بالـسبة لؾساحر: ّٕن الساحر َيستعقـ بالجـ وَيتؼرَّ

طل  طل طؾؿ الغقب، وهذا ُكْػر باهلل طز وجؾ، وَيدَّ وهذا شرك باهلل طز وجؾ، وَيدَّ

أكف يمثِّر بسحره بذاتف، وهذا كػر باهلل طز وجؾ. وأّن الذي َيطؾب السحر مـ 

هبذا السحر وراٍض بف، والؿِؼّر بالؽػر  الساحر هبذا الـقع َيؽُػر أيًضا: ٕكف مؼرٌّ 
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وراٍض بف يؽقن كافًرا والعقاذ باهلل، وٕكف يشاِرك الساحر يف آستعاكة بالجـ 

ب إلقفؿ، وهذا كػر والعقاذ باهلل، وأقؿـا آدلة طؾك ذلؽ.  والتؼرُّ

: السحر بإدوية والؿقاد، بحقث يضع الساحر يف الطعام أو الـقع الثالث

يركبفا أو يخرتطفا وتمثِّر يف الؼؾقب، تمثِّر كسقاًكا أو بالدة ذهـ،  الشراب مادة

وتمثر يف إبدان كشاًصا أو كساًل، أو طدم قدرة طؾك الجؿاع، أو كحق ذلؽ. وهذا 

ُسؿل سحًرا لَِؿا فقف مـ خػاء سببف: وٕكف يمّثر فقؿـ يتعاصاه كتلثقر السحر تؿاًما. 

 ـؼسؿ إلك ثالثة أقسام:وقؾُت إّن هذا الـقع مـ حقث حؽؿف ي

رة: ففذا حرام وكبقرة مـ الؼسؿ إّول : إن كاكت الؿادة ُمسؽِرة أو مخدِّ

 كبائر الذوب.

رة، ولؽـ يؼصد مـفا  الؼسؿ الثاين: إن كاكت الؿادة لقست ُمسؽِرة وٓ مخدِّ

 اإلضرار بالشخص: ففذا الػعؾ حرام وكبقرة مـ كبائر الذكقب.

رة، ويراد مـ ذلؽ َكْػُع َمـ : إن الؿادة لقالؼسؿ الثالث ست ُمسؽِرة وٓ مخدِّ

تقَضع لف، كلن يؽقن مريًضا يحتاج أن ُيقَضع لف الدواء ِخػقة وهذا الدواء ثبت 

 بالتجربة أكف كافع، فققَضع لؾؿريض ِخػقة، وهق بؼصد َكْػِعف: ففذا مباح.

ة القد. وقؾـا إن ّالـقع الرابع هذا : سحر التخققؾ وإخذ بالعققن وِخػَّ

ـف، وبحسب ما  السحر َيختؾػ ُحؽؿف بحسب الؿؼصقد مـف، وبحسب ما َيتضؿَّ

 يمول إلقف:
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ا ففق حرام: كسرقة أمقال الـاس وكحق ذلؽ. -  فنن كان الؿؼصقد مـف شرًّ

ـ آستعاكة بالجـ ففذا حرام. -  وإن َتضؿَّ

وقد يؽقن شرًكا أكرب إذا كاكت آستعاكة طؾك القجف الذي هق شرك: كؿا  -

م معـا فقؿا يتعؾَّؼ ببقان حؽؿ آستعاذة وآستعاكة واإلستغاثة.  تؼدَّ

ب إلك الجـ ففذا شرك أكرب وكػر باهلل سبحاكف وتعالك. -  وإن كان بالتؼرُّ

 وإن لؿ يؽـ فقف حرام فنكف لقس مـ فِْعِؾ أهؾ الؿروءات. -

ر وَشَرْطـَا يف قراءة ما ذكره الشقخ مـ الـصقص، وهل كصقص تدّل طؾك ش

السحر، وطؾك كػر السحرة والعقاذ باهلل. وقد بّقـا ما َيتعؾؼ بأيتقـ الؾتقـ ذكرها 

الشقخ رحؿف اهلل طز وجؾ. ووقػـا طـد حديث أبل هريرة رضل اهلل طـف، فقتػضؾ 

 الشقخ ياسقـ يؼرأ لـا.

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة ] َأنَّ َرُسقَل َاهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل:  -رضل اهلل طـف–َوَط

ْبَع َاْلُؿقبَِؼاِت » ؟ َقاَل: «اِْجَتـُِبقا َالسَّ َـّ ْرُك بَِاهللِ، »، َقاُلقا: َيا َرُسقَل َاهللِ! َوَما ُه َالشِّ

َّٓ بِاْلَحؼِّ  َم َاهللُ إِ ْحُر، َوَقْتُؾ َالـَّْػِس َالَّتِل َحرَّ َبا، َوَأْكُؾ َماِل َاْلَقتِقِؿ، َوالسِّ ، َوَأْكُؾ َالرِّ

ْحِػ، َوَقْذُف َاْلُؿْحَصـَاِت َاْلَغافاَِلِت َاْلُؿْمِمـَاِت   [«َوالتََّقلِّل َيْقَم َالزَّ

هذا الحديث ورد يف بعض كسخ كتاب التقحقد أّن الشقخ قال َطِؼَبف : 

يث يف الصحقحقـ طـد )أخرجاه(، وُبقِّض يف بعض الـسخ ولؿ ُيذَكر هذا، والحد

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة   صؾك اهلل طؾقف  -رضل اهلل طـف–البخاري ومسؾؿ، و)َط
ِ
َأنَّ َرُسقَل َاهلل
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ْبَع َاْلُؿقبَِؼاِت »وسؾؿ َقاَل:  ، ابتعدوا طـفـ،  «اِْجَتـُِبقا َالسَّ ـّ اجتبقا: أي ٓ تؼربقه

بقا يدل طؾك طدم وهذا أطظؿ يف الـفل والتحريؿ مـ ققل: )اتركقا(: ّٕن اجتـ

الُؼربان أصاًل، وطؾك وجقب الؿباَطدة، وأن يؽقن اإلكسان بعقًدا طـ هذه السبع. 

ْبَع َاْلُؿقبَِؼاِت »  أي: الؿفؾِؽات. «اِْجَتـُِبقا َالسَّ

 وهذه السبع مفؾِؽات لؾعبد يف الدكقا:

إّما معـًك: وذلؽ بسقء أثرهـ طؾك العبد، فنّن لفـ أثًرا طؾك الؼؾب، حتك  -

-ظؾِؿ  الؼؾب هبـ، ويصبح العبد هبـ ٓ َيعرف معروًفا، وٓ يـؽر مـؽًرا، وهذا يُ 

 هق الؿقت والفالك العظقؿ. -واهلل

ا، أو قصاًصا، أو تعزيًرا. -  وإّما بالفالك الحسل، بلن ُيؼتؾ حدًّ

ـّ مفؾِؽات يقم الؼقامة، مفؾؽات لؾعبد إذا لؼل اهلل: ٕهنـ مـ  - وكذلؽ ه

أسباب دخقل الـار، والخؾقد فقفا، أو الخؾقد الطقيؾ: ّٕن هذه الذكقب مـفا ما 

ُيقِجب الخؾقد الدائؿ يف الـار وهق: الشرك باهلل والسحر، ومـفا ما ُيقِجب 

قاذ باهلل، والغؿسة القاحدة يف الـار الخؾقد بؿعـك الُؿْؽِث الطقيؾ يف الـار والع

يمتك يقم الؼقامة بلْكَعؿ رجؾ يقم الؼقامة يف الدكقا »ألؿفا طظقؿ، جاء يف الحديث: 

مـ أهؾ الـار فُقغَؿس غؿسة يف الـار، فقؼال: هؾ رأيَت كعقًؿا قط؟ فقؼقل: ٓ ما 

طذاًبا رجؾ يف ، وقؾقؾ ما يف الـار طذاب شديد، فلَخػُّ أهؾ الـار «رأيُت كعقًؿا قط

أخؿص قدمقف جؿرتان َيغؾل مـفؿا دماغف! فؽقػ بَؿـ دخؾفا وصال مؽثف فقفا؟! 
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ٓ شؽ أّن الؿممـ يخاف مـ طذاب اهلل ولق كان قؾقاًل، وٓ َيستؼّؾ مـ طذاب اهلل 

 شقًئا. ففـ مقبؼات يف الدكقا مقبؼات يف أخرة.

؟ َـّ ! َوَما ُه
ِ
ْرُك بَِاهلل»قال:  )َقاُلقا: َيا َرُسقَل َاهلل ، وأقبح ذكب طؾك «َالشِّ

ا  ا وهق خؾؼؽ، أن تجعؾ مع اهلل كدًّ اإلصالق اإلشراك باهلل: أن تجعؾ مع اهلل كدًّ

د لَعؾَِؿ ُقْبح  وهق الذي رزقؽ، ففذا قبقح شرًطا، قبقح صبًعا، العاقؾ لق َتجرَّ

ك اهلل الشرك، فؽقػ بالؿممـ الذي َيؼرأ كتاب اهلل، وَيسؿع سـة رسقل اهلل صؾ

 طؾقف وسؾؿ؟

ْحرُ »قال:   ، السحر إن كان فقف اطتؼاد طؾؿ الغقب، واطتؼاد أّن الساحر «َوالسِّ

ب إلك الجـ والشقاصقـ ففق كػر، فقؽقن هذا  يمّثر ِسْحُره بذاتف،  أو كان فقف تؼرُّ

مـ باب ططػ الخاصِّ طؾك العام، فالعام هق الشرك باهلل، والسحر كقع مـ 

هذا العطػ لبقان طظقؿ شلن السحر، فنّن ِذْكَر الخاصِّ بعد  الشرك باهلل، ويؽقن

كؿا -العام إن كان يف الخقرات ففق يدل طؾك َشَرِف الخاّص، وإن كان يف الشرِّ 

ة ُقْبِح الخاّص. وإذا قؾـا: إّن السحر هـا َيشؿؾ كؾ  -معـا هـا ففق يدل طؾك شدَّ

أي هذا -فنّن هذا يتـقع أكقاع السحر ما كان مـفا كػًرا وما لؿ يؽـ كػًرا: 

إن ُأِريد ما كان كػًرا مـ السحر ففق مـ باب ططػ الخاصِّ طؾك باب  -العطػ

العام، وإن لؿ ُيَرْد بف ذلؽ ففذا ذكب آخر وكبقرة مـ كبائر الذكقب وإن كاكت 

 لقست شرًكا.
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َّٓ بِاْلَحؼِّ »قال:  َم َاهلُل إِ تِل َحرَّ ظؿ القرصات وأشد ، مـ أط«)َوَقْتُؾ َالـَّْػِس َالَّ

مف اهلل طؾقف، لؿ يلذن اهلل لف فقف، سقاء  الؿفؾؽات أن يصقب الؿممـ دًما حراًما حرَّ

ـ، يف الحديث:  وٓ يزال الؿممـ معـًِؼا »كان هذا الدم دم مممـ أو دم مممَّ

بؾَّح: أي اكؼطع مـ  «صالًحا: ما لؿ ُيِصْب دًما حراًما، فنذا أصاب دًما حراًما َبؾَّْح 

 ات، والعقاذ باهلل.الخقر

َبا»قال:  ، َمـ َأَكَؾ الربا فؼد أهؾؽ كػسف: ّٕن اهلل آذاكف بحرب مـف «َوَأْكُؾ َالرِّ

ومـ رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وكقػ يلَمـ َمـ يحاربف اهلل ويحاربف رسقلف 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؟! أْقَح متـاَول: الربا، وأْقَبح ملكقل طؾك اإلصالق: الربا، 

ـ جفة َمْحِؼ بركة مال مفؾِؽ لؾعبد مـ الجفة التل ذكركاها، ومفؾِؽ لؾعبد م

العبد، فنّن اهلل َيؿحؼ الربا، ومفؾِؽ لؾعبد مـ جفة أكف يمول بالُؿرابل إلك الػؼر، 

ففق إلك قؾة: كؿا أخرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ومفؾِؽ  -وإن كثر-فالربا 

لؾعبد بؿا َيؼع يف قؾبف مـ ُضؾؿة بسبب أكؾف لفذا الحرام البقِّـ، وتؿتد هذه الظؾؿة 

 إلك ذريتف. كعقذ باهلل مـ سقء الحال.  -العقاذ باهللو-

، فلكؾ مال القتقؿ مفؾِؽ لؾعبد يف الدكقا: ّٕن الذي «َوَأْكُؾ َماِل َاْلَقتِقؿِ »قال: 

يلكؾ مال القتقؿ كلكؿا يلكؾ كاًرا يف بطـف، والـار ُتحِرق وٓ َتـػع وُتفؾِؽ وٓ َترَفع، 

دكقا، فؽقػ بالفالك يف أخرة ٔكؾ الربا فلْكُؾ مال القتقؿ سبٌب لؾفالك يف ال

 وآكؾ مال القتقؿ؟!
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ْحِػ »قال:  ػان يف الجفاد الؿشروع وتعقَّـ  «َوالتََّقلِّل َيْقَم َالزَّ إذا التؼك الصَّ

كبقرة مـ كبائر الذكقب،  -لغقر مصؾحة الجفاد-الؼتال طؾك الؿممـ: فنّن التقلل 

وبالذم والُؼبح يف الدكقا، وبعظقؿ  ومـ أقبح الذكقب، وهل مفؾِؽة لؾعبد بالعار

العؼاب يف أخرة. أّما التقلل لؿصؾحة الجفاد: بلن يتقلك إلك جفة، أو َيؿؽر 

بالعدو: ففذا مـ فـقن الؼتال، وقؾـا إّن هذا إكؿا هق يف الجفاد الؿشروع، أّما َمـ 

ف، كَؿـ ذهب مـ أهؾ أفاق إلك سقرية أو  ذهب إلك جفاد غقر مشروع يف حؼِّ

وه فقفؿا، وأقرَّ أطقـ الؿسؾؿقـ -لك القؿـ إ ج اهلل طـ أهؾفؿا وَكَسَر اهلل طدَّ فرَّ

َمـ  -بـُصرة أهؾ الحؼ والفدى، وَخَذَل طدو الديـ، وَمـ كصره وأّيده وقّرر معف

ف هق:  يذهب مـ أهؾ إفاق إلك سقرية أو إلك القؿـ: فنّن هذا لقس جفاًدا يف حؼِّ

ركا مراًرا أّن ا بعقًدا طـ التلثر العاصػل أو -لذي ضفر لـا بالدراسة الشرطقة ّٕكا قرَّ

: أّن الؼتال يف سقرية لَؿـ كان مـ أهؾ سقرية، أو وقع البالء وهق -بأخريـ

هـاك، لَؿـ َأخؾص هلل طز وجؾ: جفاد مشروع. وأّما لمفاقققـ فنكف لقس جفاًدا 

كتؽؾؿ كصًحا لألّمة، ٓ شرطقًّا، وٓ تتقفر فقف شروط الجفاد الشرطل. وكحـ إكؿا 

كتلثر بالعقاصػ، وكـظر يف الؿسائؾ الـظر الشرطل الذي يجب طؾقـا، فؾق أّن أّما 

 ذهب إلك سقرية أو إلك القؿـ، ثؿ وهق هـاك والصػقف مؾَتِحؿة َطؾَِؿ أّن 
َّ

أفاقل

فِْعَؾف لقس مشروًطا: فسعك يف العقدة والتَّْرك تقبة مـ هذا الػعؾ: ففذا لقس مـ 

قلل يقم الزحػ، بؾ هذا مشروع ومحؿقد، وهق مـ التقبة الصادقة. وكذا َمـ الت
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فؿ، وقد يؽقن مخؾًِصا راغًبا يف كصرة ديـ  ر بف خقارج العصر فذهب إلك صػِّ غرَّ

ر بف، وضـ أّن هذا هق الطريؼ، فذهب، فؾّؿا َذَهَب هـاك رأى حال  اهلل، وُغرِّ

ى لف ُقْبُح ما هؿ طؾقف يف ا لحؼقؼة بعد أن يـؽشػ الؼـاع، فلراد أن الؼقم، وَتبدَّ

يعقد: ففذا لقس مـ التقلل: وإكؿا هق مـ التقبة القاجبة التل يجب طؾقف أن 

 يػعؾفا، وأن يعقد إلك أهؾ السـة، وأن يؽقن معفؿ.

أي: الاليت َحِػَظ اهلل  «َوَقْذُف َاْلُؿْحَصـَاِت َاْلَغافاَِلِت َاْلُؿْممِـَاِت »قال: 

 الؿممـة أهنا محَصـة، ٓ يجقز قذففا، بؾ يا إخقة َمـ فروجفـ، وإصؾ يف

تربَّجت وَخرجت متربِّجة إلك الشارع، يجقز سبُّفا بِػْعؾفا: ٕهنا مجاهرة 

بالػسؼ، لؽـ ٓ يجقز قذففا، وٓ يجقز أن ُترمك بالزكك، وٓ يجقز لؿممـ 

لِؿْؽَحؾة، وَيشفد يخاف اهلل طز وجؾ أن يرمك مممـة بالزكك ما لؿ َيَر الِؿْرَوَد يف ا

معف ثالثة، فنذا حصؾ هذا جاز لف. أّما إذا لؿ َيَر ولؽـ هل مسَتفتِرة متفتِّؽة 

متربِّجة واهلل ٓ يجقز لف أن يؼذففا بالزكك. لق رآها مع رجؾ َتدخؾ بقتف وهل 

أجـبقة طـف: ٓ يجقز لف أن َيؼذففا بالزكك. لق رآها  وقد طالها الرجؾ  ورأى 

ٓ  -وإن اطتؼد يف قؾبف أهنا زاكقة-ِؿْؽحؾة لؽـ لؿ َيَر ذلؽ غقره: فنكف الِؿْرَود يف ال

، أّما إذا رأى الِؿْرَود يف  يجقز لف أن يؼذففا، ولق َقَذَففا وصؾبْت َحدَّ الؼذف لُحدَّ

الِؿْؽَحَؾة وَشِفَد معف ثالثة فؽاكقا أربعة: ففـا يجقز. وما الدلقؾ طؾك أكف إذا رآها 

ـ ِزكاها أكف ٓ يجقز لف أن وقد طالها الرجؾ ورأ ى الِؿْرَود يف الِؿْؽَحؾ وتقؼَّ
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يرمقفا بالزكك لػًظا؟ الدلقؾ: أّن الشرع أوَجب َحّد الؼذف طؾقف إذا لؿ َيشفد معف 

ثالثة آخرون، فدّل ذلؽ طؾك أكف ُجْرم وأكف كبقرة مـ كبائر الذكقب. إذا كان هذا 

ن الغالب أن يؽقن الؼذف لؾؿرأة يف الؿممـة، ففق كذلؽ يف الؿممـ، لؽـف لّؿا كا

 لضعػفا وقؾَّة حقؾتفا ُكصَّ طؾك الؿحصـات، وإٓ فالؿحَصـ كذلؽ.

والؼاطدة: أكف ُيصان ِطرُض اإلكسان بؿؼدار ما صان ِطرَضف، فنن صاكف مـ  

كؾ وجف ِصقـ طرضف مـ كؾ وجف، وإن جاَهر بػسؼ جاز ِذْكُره هبذا الػسؼ، وأّما 

 ٓ طؾك ما ذكركا.الؼذف بالزكك فال يجقز إ

، ُتضَبط: الؿْحَصـات، وقؾـا: هـ الاليت َحِػَظ «الُؿْحِصـات»وُتضَبط أيًضا: 

ومعـاها: الاليت َحِػظـ فروجفـ، ففـ  «الُؿْحِصـات»اهلل فروجفـ، وُتضَبط: 

 محِصـات: أي: حافظات لػروجفـ، الغافالت طـ هذا الؼذف، الؿممـات.

وسؾؿ َطّد السحر مـ الؿقبؼات، التل  والشاهد: أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف

ّٓ يؼرب أهؾفا. وهذا يدل طؾك  ّٓ يؼرهبا، وأ يجب طؾك الؿسؾؿ أن َيبتعد طـفا وأ

أكف ٓ يجقز أن يؽقن اإلكسان ساحًرا، وٓ أن يذهب إلك الساحر، ٓ بِغَرض أن 

ج طؾك سحره. وأّما الذهاب لؿـعف  َيطؾب مـف السحر، وٓ بغَرض أن َيتػرَّ

ؽار طؾقف مـ قاِدر ففذا مشروع: ّٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َأَمَرك أيفا واإلك

حرة  الؿممـ أن َتجتـب السحر، وٓ يؿؽـ أن َتجتـب السحر إٓ باجتـاب السَّ

 والبعد طـفؿ وطدم قرباهنؿ.
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ففذا الحديث حديث طظقؿ، فقف ِحْػظ العبد، وفقف إبؼائف طؾك صريؼ 

 الؿفؾؽات.السالمة والبعد طـ 
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ْحرِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ الدرس الثانً والثالثون:   اَلسِّ

إّن الحؿد هلل، كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

ومـ سقئات أطؿالـا، َمـ يفدي اهلل فال مضؾَّ لف، وَمـ ُيضؾؾ فال هادَي لف، 

 أّن محؿًدا طبده ورسقلف.وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ل اشريؽ لف، وأشفد 

ْسؾُِؿقنَ ﴿ َّٓ َوَأكُتؿ مُّ َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ُؼقْا اهلَل َحؼَّ ُتَؼاتِِف َو ـَ آَمـُقْا اتَّ ِذي َفا الَّ  ﴾َيا َأيُّ

 [201]آل طؿران: 

ـ كَّْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ مِـَْفا ﴿ ِذي َخَؾَؼُؽؿ مِّ ُؼقْا َربَُّؽُؿ الَّ َفا الـَّاُس اتَّ َيا َأيُّ

ِذي َتَساءُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِنَّ  ُؼقْا اهلَل الَّ ًٓ َكثِقرًا َوكَِساًء َواتَّ َزْوَجَفا َوَبثَّ مِـُْفَؿا ِرَجا

 [2]الـساء:  ﴾اهلَل َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقبًا

ًٓ َسِديدًا )﴿ ُؼقا اهلَل َوُققُلقا َقْق ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َفا الَّ َلُؽْؿ  ( ُيْصؾِْح 70َيا َأيُّ

 ﴾اهلَل َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقزًا َطظِقؿًاَأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَمـ ُيطِْع 

 [72]إحزاب: 

 أّما بعد:

فنّن أحسـ الحديث كتاب اهلل، وخقر الفدي هدي محؿد صؾك اهلل طؾقف 

ضاللة، وكّؾ  وسؾؿ، وشر إمقر محدثاهتا، وكّؾ محدثة بدطة، وكّؾ بدطة

 ضاللة يف الـار.

ثؿ يا معاشر الػضالء، كقاصؾ شرحـا لؽتاب التقحقد، لشقخ اإلسالم 

محؿد بـ طبد القهاب رحؿف اهلل طزو جؾ، هذا الؽتاب طظقؿ الػائدة، طظقؿ 
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العائدة، طظقؿ الربكة. كسلل اهلل طز وجؾ أن يجعؾـا مؿـ َفِفَؿف، وَطِؿؾ بؿا فقف، 

لكقاطف كؾفا. وكـا كشرح يف باب ما جاء يف السحر، واجتـب الشرك والؽػر ب

وشرحـا بعض ما ذكره الشقخ يف الباب، فقتػضؾ الشقخ ياسقـ يؼرأ لـا مـ حقث 

 وقػـا.

ـْ ُجـَْدٍب َمْرُفقًطا:  ْقِػ »]َوَط اِحرِ َضْرُبُف بِالسَّ ، َرَواُه الترمذي، َوَقاَل: «َحدُّ َالسَّ

ُف َمْقُققٌف[ ِحقُح َأكَّ  َالصَّ

ـْ ُجـَْدٍب َمْرُفقًطا قال:  ْقِػ »قال: )َوَط اِحِر َضْرُبُف بِالسَّ ضرَبٌة »أو  «َحدُّ َالسَّ

، يصح هذا ويصح هذا. قال: )َرَواُه الرتمذي(، ورواه أيًضا طبد «بالسقػ

ِحقُح َأكَُّف َمْقُققٌف(، وضعَّػ إلباين  الرزاق، والطرباين يف الؽبقر، )َوَقاَل: َالصَّ

ؿرفقع إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ضعقػ، لؽـ هذا ثابت طـ الؿرفقع، فال

 ُجـدب الذي يؼال لف: ُجـدٌب الخقر.

اِحرِ »قال:  وهذا يدل طؾك أن َقْتؾ الساحر القارد هـا طؼقبٌة مؼدرة  «َحدُّ َالسَّ

-شرًطا، ولقست طؼقبًة تعزيرية، وهذا يجعؾـا كؼقل: إّن الظاهر أّن هذا الؽالم 

: «َحدّ »إٓ أّن لف ُحؽؿ الرفع: ٕكف أضافف إلك الشرع بؼقلف:  -اوإن كان مقققفً 

رة شرًطا.  والحد طؼقبة مؼدَّ

اِحرِ »قال:  َضْرَبٌة »: وهق الذي ُطِرَف بالسحر، وكان معروًفا بف. «َحدُّ َالسَّ

ْقِػ  ه أن ُيؼتؾ. «ضرُبُف بالسقػ»أو   «بِالسَّ  أي أّن حدَّ
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ـْ  ـُ َاْلَخطَّاِب  ]َوفِل َصِحقِح َاْلُبَخاِريِّ َط ـِ َطَبَدَة َقاَل: َكَتَب ُطَؿُر ْب –َبَجاَلَة ْب

 َأِن ُاْقُتُؾقا ُكؾَّ َساِحرٍ َوَساِحَرٍة. َقاَل: َفَؼَتْؾـَا َثاَلَث َسَقاِحَر[ -رضل اهلل طـف

ـِ َطَبَدَة َقاَل: َكَتَب إلقـا( هؽذا يف  ـْ َبَجاَلَة ب قال: )َوفِل َصِحقِح َاْلُبَخاِريِّ َط

ـُ َاْلَخطَّاِب  ( أي أّن أمقر الؿممـقـ -رضل اهلل طـف–صحقح البخاري، )ُطَؿُر ْب

طؿر بـ الخطاب رضل اهلل طـف َكَتَب إلك ُوٓتف يف إقالقؿ، قال: )َأِن ُاْقُتُؾقا ُكؾَّ 

اِحٍر َوَساِحَرٍة. َقاَل: َفَؼَتْؾـَا َثاَلَث َسَقاِحَر(، أققل: إّن خرب بجالة يف كتابة طؿر َس 

رضل اهلل طـف هذا الؽتاب إلك طّؿالف وُوٓتف يف إقالقؿ مقجقٌد يف صحقح 

ـّ الشاهد مـف الؿتعؾِّؼ بالسحر وقتؾ الساحر لقس يف صحقح  البخاري، لؽ

والشافعل، وطبد الرزاق، وسعقد بـ مـصقر،  البخاري، ولؽـ رواه أبق داود،

ار، وأبق يعؾك، والدارقطـل، والبقفؼل، وغقرهؿ.  وابـ أبل شقبة، والبزَّ

إذن: )َأِن ُاْقُتُؾقا ُكؾَّ َساِحٍر َوَساِحَرٍة. َقاَل: َفَؼَتْؾـَا َثاَلَث َسَقاِحَر( هذا لقس يف 

الجؿؾة الؿتعؾِّؼة صحقح البخاري، أصؾ الؽتاب يف صحقح البخاري، أّما هذه 

بؼتؾ الساحر فنهنا لقست يف صحقح البخاري، لؽـ رواها َجْؿٌع مـ أهؾ العؾؿ، 

حف ابـ حزم، وإلباين، وابـ باز. ففذه الرواية وإن  وإسـاد الرواية صحقح، صحَّ

رضل –لؿ تؽـ يف البخاري إٓ أهنا صحقحة اإلسـاد، ثابتٌة طـ طؿر بـ الخطاب 

بؾ مقتف بسـة، كتب هذا الؽتاب وَأَمَر فقف بلمقر: ومـفا: ، وكان ذلؽ ق-اهلل طـف

)أِن اقتؾقا كؾ ساحر وساحرة(، فؽان رأي طؿر رضل اهلل طـف الذي َأَمَر بف: أن 
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ُيؼتؾ الساحر: ذكًرا كان أو أكثك. وأخرب بجالة أهنؿ يف كاحقتفؿ فعؾقا هذا، وقتؾقا 

 ثالث سقاحر: أي: ثالث كساء ساِحرات.

ـْ  َفا َأَمَرْت بَِؼْتِؾ َجاِرَيٍة َلَفا َسَحَرْتَفا،  -َرِضَل َاهللُ َطـَْفا-َحْػَصَة  ]َوَصحَّ َط َأكَّ

ـْ ُجـَْدٍب[  َفُؼتَِؾْت. َوَكَذلَِؽ َصحَّ َط

ـْ َحْػَصَة   َاهلُل َطـَْفا-قال: )َوَصحَّ َط
َ

َأكََّفا َأَمَرْت بَِؼْتِؾ َجاِرَيٍة َلَفا  -َرِضل

( هذه الؼصة رواها مالؽ يف الؿقصل، والطرباين، والبقفؼل، َسَحَرْتَفا، َفُؼتَِؾْت 

وغقرهؿ، وإسـادها صحقح. )َأكََّفا َأَمَرْت بَِؼْتِؾ َجاِرَيٍة َلَفا َسَحَرْتَفا، َفُؼتَِؾْت( ففذه 

جارية مؿؾقكة لحػصة رضل اهلل طـفا، ففذه الجارية سحرت حػصة رضل اهلل 

ت بذلؽ، فلمرت حػصة رضل اهلل طـفا بؼتؾفا، فُؼتؾت. )َوَكَذلَِؽ َصحَّ  طـفا وأقرَّ

ـْ ُجـَْدٍب( صّح طـف أكف َقَتؾ ساحًرا، كان الساحر يف مجؾس إمقر، وكان ُيخقِّؾ  َط

لؾـاس أكف َيؼطع رأسف ثؿ يعقده مؽاكف، ويف بعض الروايات: )أكف َيؼطع رأس 

ًؼا سقػف مـتش -رضل اهلل طـف–رجؾ ثؿ يعقد مؽاكف(، ويف الققم التالل جاء جـدب 

فؾّؿا َفَعَؾ الساحر ذلؽ َضَرَب رأسف بسقػف: وقال: فؾُقِعْده إن استطاع، وقال: َحّد 

 الساحر ضْرَبٌة بالسقػ.

ـْ َأْصَحاِب َالـَّبِلِّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ[ ـْ َثاَلَثٍة ِم  ]َقاَل َأْحَؿُد: َط

ؿ: أي َثَبَت َقْتؾ الساحر طـ ثالثة مـ أصحاب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾ

وهؿ: طؿر رضل اهلل طـف، وحػصة رضل اهلل طـفا، وجـدب رضل اهلل طـف. وِزْد 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

8ٖٕ 
 

رضل اهلل –، وطثؿان -رضل اهلل طـفؿا–ثالثة: هؿ: ابـ طؿر  -أيًضا-طؾك ذلؽ 

أّن جارية لحػصة سحرهتا،  -رضل اهلل طـفا–، حقث جاء يف قصة حػصة -طـف

ؽر ذلؽ طؾقفا طثؿان، فؼال ابـ فاطرتفت بذلؽ، فَلَمَرت هبا أن ُتؼتؾ فُؼتؾت، فلك

طؿر لف: )ما ُتـؽِر طؾك أم الؿممـقـ مـ امرأة َسَحرْت واطَتَرفْت؟! فَسَؽَت 

، -رضك اهلل طـفا–طثؿان(، هـا هذه الجارية َسَحَرت أم الؿممـقـ حػصة 

فلمرت حػصة أن ُتؼتؾ فُؼتؾت، فلكؽر طثؿان طؾقفا ذلؽ، قال العؾؿاء: أكؽر 

–ون أن َترِجع إلقف وهق أمقر الؿممـقـ، والحؽؿ يف مثؾ هذا طؾقفا أهنا قتؾتفا د

إلقف ُيرَجع فقف إلك الحاكؿ، فؼال لف ابـ طؿر: )ما ُتـؽر طؾك أم  -أطـل يف الؼتؾ

: أي أكف -رضل اهلل طـف -الؿممـقـ مـ امرأة سحرت واطرتفت(، فسؽت طثؿان

أن  -قال أهؾ العؾؿطؾك الراجح مـ أق–أقرَّ هذا: ّٕن الجارية مؿؾقكة، ولؾسقد 

ُيؼقؿ الَحّد طؾك مؿؾقكف، ففل أقامت الَحّد طؾك مؿؾقكتفا هذه الجارية، فال ُيـَؽر 

طؾقفا، فسؽت طثؿان رضل اهلل طـف. فاجتؿع يف هذه الؼصة رأي حػصة، ورأي 

حقث سؽت بعد أن  -رضل اهلل طـف–، ورأي طثؿان -رضل اهلل طـفؿا–ابـ طؿر 

أّن الؿرأة هذه الجارية سحرت واطرتفت،  -ـفؿارضل اهلل ط–أخربه ابـ طؿر 

 فدّل طؾك إقراره.

، فؼد قتؾ -رضل اهلل طـف–وأما الثالث الذي كضقػف: ففق ققس بـ سعد 

 ساحًرا: كؿا رواه طـف ابـ طبد الرب بنسـاده.
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ففمٓء ستة مـ أصحاب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ اتَّػؼ رأيفؿ طؾك 

 لفؿ مـ الصحابة مخالِػ: فؽان إجؿاًطا.قتؾ الساحر، وٓ ُيعَؾؿ 

أهنا  -رضل اهلل طـفا–فنن ققؾ: قد روى مالؽ والبقفؼل طـ أّمـا طائشة 

فسحرهتا تؾؽ  -أي أهنا ُتعَتؼ بعد مقهتا-كاكت قد أطتؼت جارية لفا طـ ُدبر 

بلّن سبب مرضفا هق سحر تؾؽ  -رضل اهلل طـفا–الجارية فَعؾَِؿت أّمـا طائشة 

، فسللتفا، فاطرتفت، فؼالت: )ما حؿؾؽ طؾك هذا؟ قالت: أردُت أن الجارية لفا

ـا طائشة رضل اهلل طـفا لُتعتؼ، فؼالت: )َمـ أسقء  ُأطتؼ(، أرادْت أن تؿقت أمُّ

فؼالقا: فالن،  -أسقء الـاس مؾؽة: أي خبقث الـػس-العرب مؾؽة كػس؟ 

 طـفا هـا لؿ أوققم. فباطتفا ٕولئؽ الؼقم(، والؼصة صحقحة. فعائشة رضل اهلل

تؼتؾفا، وباطتفا، وهذا يدل طؾك أهنا ما كاكت ترى قتؾ الساحر. فعائشة رضل اهلل 

 طـفا خاَلػت!

طؾك أّن الجارية لؿ  -رضل اهلل طـفا–قؾـا: َحَؿَؾ أهؾ العؾؿ فعؾ طائشة 

تؽـ معروفة بالسحر، ولقست هل الساحرة بـػسفا، أو أهنا كاكت جاهؾة، 

، لؽـ طامؾتفا بـَؼقض قصدها الػاسؼ، فنّن - طـفارضل اهلل–فعذرهتا طائشة 

 قصدها الػاِسد أن ُتعَتؼ، فباطتاها حتك ٓ ُتعتؼ.

ولفذا ذهب جؿفقر أهؾ العؾؿ طؾك أّن العبد الؿدبَّر إذا قتؾ سقده فنكف ٓ 

ُيعتؼ: معامؾة لف بـؼقض َقْصِده الػاسد. ووضع الجؿفقر قاطدة َتضبط لـا مسائؾ 
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. أي: أّن كؾ فائدة َتحصؾ "ة َتحصؾ بالؿقت َتـتػل بالؼتؾكؾُّ فائد"كثقرة: 

لإلكسان بالؿقت َتـتػل إذا َقَتَؾ َمـ َتحُصؾ مـف تؾؽ الػائدة، مثاًل: الؿقراث، 

ثف ُحِرَم مـ الؿقراث. وكذلؽ  الؿقراث َيحصؾ بالؿقت، فؾق أّن القاِرث َقَتَؾ مقرِّ

َقَتَؾ الؿقصل فنكف ُيحَرم القصقة، القصقة َتحصؾ بالؿقت، فؾق أّن الؿقصك لف 

 مـ القصقة. وهؽذا الؿعامؾة بـؼقض الؼصد الػاسد.

الشاهد: أّن أهؾ العؾؿ الؼائؾقـ بؿؼتضك هذه أثار قالقا: إّن أثر طائشة 

: ّٕن -الستة الذيـ ذكركاهؿ–رضل اهلل طـفا ٓ يعاِرض أراء الصحابة أخريـ 

ؼ فقف ا -أثر طائشة رضل اهلل طـفا لؿؼتضل مـ أّن تؾؽ الجارية ساحرة لؿ يتحؼَّ

بـػسفا، أو ُوجد الؿاكع وهق جفؾفا، أو أهنا لؿ ُتعَرف بالسحر أو اإلضرار 

 بالـاس.

 هذه أثار تدل طؾك َقْتِؾ الساحر.

 وقد اختؾػ العؾؿاء هؾ ُيؼَتؾ الساحر أو ٓ؟

ذهب الجؿفقر: الحـػقة والؿالؽقة والحـابؾة: إلك أّن الساحر ُيؼَتؾ:  -

هر هذه أثار طـ الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ، ولؿ ُيعَؾؿ لفؿ مخالِػ كؿا لظا

 ذكركا، وأّما أثر طائشة فلجابقا طـف بؿا ذكركا.

 وذهب الشافعل وَتبَِعف اصحابف: إلك أّن الساحر ٓ ُيؼتؾ إٓ يف حاَلقـ: -
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 أن ُيؼرَّ طؾك كػسف بالؽػر، فال يؽػل أكف ساحر، ولؽـ ٓبد الحالة إولك:

أن َيعرتف هق أكف يف سحره يؽػر، فنذا اطرتف طؾك كػسف بالؽػر يف سحره: فنكف 

 ُيستتاب: فنن تاب وإٓ ُقتؾ. هذا رأي الشافعقة. هذه الحالة إولك.

: أن ُيؼّر طؾك كػسف أكف َقَتَؾ أحًدا  بسحره، ويف هذه الحال ُيؼَتؾ الحالة الثاين

بؼقة الحآت ٓ ُيؼتؾ الساحر، ما طدا قصاًصا، وٓ يستتاب، أي ُيؼتّص مـف، ويف 

هاتقـ الحالتقـ ٓ ُيؼتؾ الساحر، لؿاذا يا معاشر الشافعقة؟ قالقا: ّٕن الـبل صؾك 

، فؼالقا: جعؾ «ٓ َيحؾ دم امرء مسؾؿ إٓ بنحدى ثالث»اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

ثالث: الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أصاًل: وهق: أّن دم الؿسؾؿ ٓ َيحؾ إٓ بنحدى 

، فقؼقلقن: إذا «الـػس بالـػس، والثقِّب الزاين، والتاِرك لديـف الؿػاِرق لؾجؿاطة»

اطرتف طؾك كػسف بالؽػر: ففذا َتَرَك ديـف، وإذا اطرتف طؾك كػسف بالؼتؾ: ففذا مـ 

باب قتؾ الـػس بالـػس، وإذا لؿ يؽـ ذلؽ كذلؽ َدَخَؾ يف ققل الـبل صؾك اهلل 

 ، فقؽقن دمف حراًما.«امرء مسؾؿ ٓ َيحؾ دم»طؾقف وسؾؿ: 

فـعقد إلك  -رضل اهلل طـف–وأّما آثار الصحابة فؼالقا: معاَرضة بلثر طائشة 

 الحديث.

: أكف إذا ُطِرف الساحر بالسحر الذي هق ُكػر: فنكف -واهلل أطؾؿ–والصقاب 

تف، ففذا َحّد الردة، فالساحر الذي ُيعَرف بالسحر الذي هق ُكػر  ا لِردَّ ُيؼَتؾ حدًّ

ا. أّما إذا لؿ ُيعَرف بالسحر  ة، َحدًّ ه الؼتؾ، ففذا ُيؼتؾ ِردَّ ففذا مرتد، والؿرتد حدُّ
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ٕدوية أو كحقها: ففذا َيرجع حؽؿف إلك الذي هق كػر: ولؽـف ساحر، إما با

الؼاضل أو الحاكؿ، فنن رأى َقْتَؾف تعزيًرا: َقَتَؾف. يعـل يا إخقة الؼاضل قد ٓ َيثُبت 

طـده أّن هذا الساحر يتعاصك السحر الذي هق كػر لؽـ َيثُبت طـده أكف ساحر، 

ـَ بف الـاس: فقرى َقْتَؾف تعزيًرا ل
ـَ الـاس، وُفتِ ف، ودرًأ لفذه الػتـة: فؾف ويرى أكف َفَت

ذلؽ، أو رأى أكف ُيِضّر بالـاس إضراًرا طظقًؿا، فقرى أن َيؼتؾف تعزيًرا: فؾف ذلؽ، 

رة ٓ بد مـفا. هذا  وإن لؿ َيَر قْتؾف: فؾف ذلؽ. فؾقس هذا الؼتؾ هـا طؼقبة مؼدَّ

 الراجح. واهلل اطؾؿ.

: إّما ّٕن مـ أحد إمريـ -رضقان اهلل طؾقفؿ–ويؽقن فِْعُؾ الصحابة 

أولئؽ السحرة ُطرفقا بالسحر الذي هق كػر فُقؼتؾقن ِرّدة. وإّما أّن هذا كان تعزيًرا 

 ٕولئؽ السحرة.

 إذا قؾـا إّن الساحر ُيؼتؾ: ففؾ ُيستتاب قبؾ قتؾف؟

 :-الذيـ هؿ الجؿفقر -اختؾػ العؾؿاء الؼائؾقن بؼتؾف 

ر ُقتؾ، وٓ يستتاب: فذهب أكثرهؿ أكف ٓ ُيستتاب. إن َثَبَت طؾقف السح -

 لؿاذا؟ قالقا: 

–، وأثر حػصة -رضل اهلل طـف–ّٕن هذا هق ضاهر أثار، ضاهر أثر طؿر 

، آثار الصحابة ضاهرها طدم -رضل اهلل طـف–، وأثر جـدب -رضل اهلل طـفا

 آستتابة، فـَعؿؾ بذلؽ.
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معف، وٕن ِسحره يف كػسف، ٓ يزول بالتقبة، قد َتعؾَّؿ السحر فقبؼك السحر 

فال يزول بتقبتف، فال يمَمـ َضَرُره، قد َكؼبض طؾك الساحر وَيثُبت طؾقف السحر، 

ّٓ كؼتؾف، ثؿ بعد شفر أو  ويؼقل: تبت إلك اهلل، لـ أسحر بعد الققم! مـ أجؾ أ

شفريـ أو ثالثة يعقد فَقسحر: ّٕن السحر معف يف كػسف ٓ كستطقع أن كـتزطف مـف، 

 فال يمَمـ شره وَضرره.

هب بعضفؿ إلك أكف يستتاب. قالقا: ّٕن الؽافر يستتاب: فؿـ باب وذ -

أولك َمـ كان دوكف يف الؽػر، أو كان دوكف يف الُجرم. يؼقلقن: الؽافر الَؿْحض 

 -والعقاذ باهلل-يستتاب قبؾ قتؾف، لق أّن شخًصا كان مسؾًؿا ثؿ أكؽر وجقد اهلل 

ا، وأطؾـ هذا: هذا كافر ٓ  شؽ يف كػره، لؽـف يستتاب : فنن تاب وإٓ ُقتؾ مرتدًّ

قالقا: فؿـ باب أولك الساحر الذي وإن كان كافًرا إٓ أكف دون ُكػر هذا الؽافر، 

 وُجرمف أقّؾ مـ ُجرم ذلؽ الؽافر.

: ّٕن الؽافر إصؾل إذا كان ساحًرا ثؿ أسؾؿ ُقبَِؾ -بقجٍف ققي-أيًضا قالقا 

ا ثؿ أسؾؿ فنكف بآتػاق ٓ ذلؽ مـف ولؿ ُيؼتؾ، فالؽافر إصؾل لق كان ساحرً 

ُيؼَتؾ، واإلسالم َيُجّب ما قبؾف، صّقب ألقس سحره يف كػسف أو يزول باإلسالم؟ 

سحره يف كػسف، هق َيعرف السحر، أٓ ُيخشك ضرره؟ بؾك ُيخشك ضرره، قالقا: 

ومع ذلؽ اتػؼـا طؾك أكف ٓ ُيؼَتؾ، فدّل ذلؽ طؾك أّن الساحر ُيستتاب، فنن تاب 

 وإٓ ُقتؾ.
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هذا الخالف قد اكعؼد بعد اتػاق العؾؿاء طؾك أّن تقبة الساحر فقؿا بقـف 

تصح، الساحر إن تاب تقبة صادقة فنكف بالـسبة لَِؿا  -إن صدق فقفا-وبقـ اهلل 

ـّ الؽالم يف الحؽؿ  بقـف وبقـ اهلل َتصح تقبتف، وٓ ُيحال بقـ مذكِب والتقبة، ولؽ

 تتقبف ثؿ إن لؿ َيُتْب كؼتؾف؟ هذه هل الؿسللة. يف الدكقا، ففؾ كؼتؾف؟ أو ٓ بد أن كس

: أكف إن كان َقْتُؾف لؽػره فنكف ُيستتاب: ّٕن إدلة -واهلل أطؾؿ-والذي يظفر 

دلت طؾك أّن الؽافر ُيستتاب. أّما إن كان َقْتؾف لضرره أو فتـتف فؽان تعزيًرا: ففذا 

ّن الؼصد مـ َقْتؾف خاِرج يعقد إلك تؼدير الحاكؿ، فؼد َيؼتؾف بدون أن يستتقبف: ٕ

طـف، يعـل لقس متعّؾًؼا بف، وإكؿا متعؾؼ مثاًل بخقف الػتـة أو خقف الضرر، فعؾقف 

كـظر إلك سبب َقْتؾف، فنن كان سبب َقْتؾف الؽػر فنكف يستتاب وٓ بد، أّما إن كان 

 سبب َقْتؾف فتـة الـاس بف أو إضراره بالـاس، ورأى الحاكؿ الؼاضل أن ُيؼَتؾ: فؾف

أن يؼتؾف بدون أن يستتقبف، بؾ لف أن يؼتؾف ولق أضفر التقبة: ّٕن الؿؼصقد مـ َقْتؾف 

ًؼا بف وإكؿا متعؾِّؼ بغقره. هذا تحؼقؼ الؿسللة يف قتؾ الساحر  خارًجا طـف لقس متعؾِّ

 واستتابتف.

ُوَلك: َتْػِسقُر آَيِة َاْلَبَؼَرِة[ ْٕ  ]فِقِف َمَساِئُؾ: َا

 وقد تؼدم بقان معـاها.

ِـَّساِء[  ]َالثَّاكَِقُة: َتْػِسقُر آَيِة َال

 وقد تؼدم بقان معـاها. ﴾يممـقن بالجبت والطاغقت﴿
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 ]َالثَّالَِثُة: َتْػِسقُر َاْلِجْبِت َوالطَّاُغقِت َواْلَػَرُق َبْقـَُفَؿا[

م الؽالم طـ هذا يف الباب وقبؾف أيًضا.  وقد تؼدَّ

ابَِعُة: َأنَّ َالطَّاُغقَت َقْد يَ  ْكِس[]َالرَّ ـَ َاإْلِ ِـّ َوَقْد َيُؽقُن ِم ـَ َاْلِج  ُؽقُن ِم

ان، كان َيـزل طؾقفؿ الشقطان،  وأخذ هذا مـ أثر جابر: أّن الطقاغقت: كفَّ

فالؽاهـ بالـسبة لؾـاس صاغقت، والشقطان بالـسبة لؾؽاهـ صاغقت، فؼد يؽقن 

الطاغقت مـ الجـ، وقد يؽقن الطاغقت مـ اإلكس، وقؾـا: هذا مقجقد يف 

الساحر، فالساحر بالـسبة لف الشقطان صاغقت، وهق بالـسبة لؾـاس صاغقت. كام 

 تؼّدم بقاكف.

ْبِع َاْلُؿقبَِؼاِت َاْلَؿْخُصقَصة بِالـَّْفِل[  ]اْلَخاِمَسُة: َمْعرَِفُة َالسَّ

، وإٓ «اجتـبقا السبع الؿقبؼات»الؿخصقصة بالـفل الؿمّكد: قال: 

 فالؿـفقَّات أوسع مـ هذا.

اِحَر َيْؽُػُر[ ]َالسَّ   اِدَسُة: َأنَّ َالسَّ

 كؿا تؼدم.

َٓ ُيْسَتَتاُب[ ابَِعُة: ُيْؼَتُؾ َو  ]َالسَّ

 لظاهر آثار الصحابة، فنّن ضاهر آثار الصحابة: َقْتؾ الساحر بدون استتابة. 

ـَ َطَؾك َطْفِد ُطَؿَر، َفَؽْقَػ َبْعَدُه؟![  ]َالثَّاِمـَُة: ُوُجقُد َهَذا فِل َاْلُؿْسِؾِؿق
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حرة يف خقر الؼرون، يف الؼرن إّول: يف زمـ طؿر  رضل اهلل –وجقد السَّ

، فؽقػ بؿا بعده مـ الؼرون؟! ٓ شؽ أّن هذا مقجقد، وٓ شؽ أّن يف -طـف

ع الـاس يف السحر تقسًعا طظقًؿا، حتك أصبح كلكف مـ إمقر  زماكـا تقسَّ

قن بالشققخ الؿباحة، وأصبحت الؿرأة تذهب إلك السقاحر والسحرة، وقد  ُيسؿَّ

مـ أجؾ أن َتسحر زوجفا: حتك ٓ  -وٓ خقر فقفؿ وٓ بركة-والؿباركقـ! 

ؾقـ قد َيذهب إلك السحرة مـ أجؾ أن َيسحر  يتزوج ثاكقة، وبعض أباء الؿغػَّ

ابـتف حتك ٓ َتؿقؾ إلك الرجال وَتذهب معفؿ، وقد اتصؾت بل امرأة قبؾ زمـ 

ع أن تجعؾ زوجفا يؼرهبا: وذلؽ أّن أباها تشؽق حالفا وهل متزوجة وٓ تستطق

أصبح كثقًرا  -لألسػ-وهل صغقرة أسؼاها سحًرا ربطفا طـ الرجال! وهذا 

ا يف زماكـا، فقجب طؾقـا وطؾك صالب العؾؿ أن كبقِّـ ُقْبح هذا إمر، وطظقؿ  جدًّ

 ُجرمف، وطظقؿ خطره، وأن ُيـَشر هذا لؾـاس: حؿاية لؾديـ، وحؿاية لؾـاس.
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انِ  الدرس الثانً والثالثون: شرح َبابُ تابع  ٌَ ء   َب ًْ ْحرِ  أَْنَواعِ  ِمنْ  َش  السِّ

ْحرِ[ ] ـْ َأْكَقاِع السِّ  َباُب َبَقاِن َشْلٍء ِم

م بقان ما جاء يف السحر، وبقان ُقْبح السحر، وأّن مـ السحر كػًرا  لّؿا تؼدَّ

 الـصقص تسؿقتف أكرب ُيخرج مـ الؿؾة: َأْطَؼَب الشقخ ذلؽ الباب ببقان ما جاء يف

سحًرا، وأكف أكقاع يف حؼقؼتف، فؾقس كقًطا واحًدا: فؽذلؽ هق أكقاٌع يف أحؽامف، 

فؾقس حؽؿف واحًدا. وكؾ هذه إكقاع التل ُسؿقت سحًرا َيجؿعفا: الخػاء يف 

 السب، وإثر يف الؼؾقب وإبدان.

َثـَ  ـُ َجْعَػرٍ، َحدَّ ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ ـِ اْلَعاَلِء، ]َقاَل َأْحَؿُد: َحدَّ ـْ َحقَّاَن ْب ا َطْقٌف، َط

ُف َسِؿَع الـَّبِلَّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل:  ـْ َأبِقِف: َأكَّ ـُ َقبِقَصَة َط ـُ ْب َثـَا َقَط إِنَّ »َحدَّ

ـَ اْلِجْبِت   [«اْلِعَقاَفَة، َوالطَّْرَق، َوالطَِّقَرَة، ِم

حبان، وابـ أبل هذا الحديث رواه أحؿد، وأبق داود، والـسائل، وابـ 

حف ابـ حبان  ما دام ابـ حبان رواه ففق -شقبة، والطرباين يف الؽبقر، وصحَّ

ـف الـقوي وابـ باز، وقال ابـ مػؾح والشقكاين: إسـاده جقد،  -يصححف وحسَّ

ػف إلباين وابـ طثقؿقـ. وٓ شؽ أّن إسـاده ضعقػ، وأّن صرقف ٓ َيُشدُّ  وضعَّ

 اد: وإن لؿ يؽـ ضعػف شديًدا.بعضفا بعًضا، ففق ضعقػ اإلسـ

، العقافة فّسرها بعض أهؾ العؾؿ بلهنا: هل َزْجُر الطقر. «إِنَّ اْلِعَقاَفةَ »َقاَل: 

ا أو إقداًما. فؽاكت العرب إذا  وَزْجر الطقر معـاه: َزْجُره لرتتقب العؿؾ طؾقف: كػًّ
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ؿقـ قالقا: ورأت صائًرا زجرتف، فنن صار كاحقة الق-وٓ سّقؿا السػر–أرادت شقًئا 

سػر خقر، وسافروا، وإن صار كاحقة الشؿال قالقا: ُشمم، وَرجعقا، ولؿ يسافروا. 

 فؽان هذا مـ تطقُّر العرب. وسقليت إن شاء اهلل باب كتحّدث فقف طـ التطقُّر.

-، فّسره بعض أهؾ العؾؿ: بلكف الخط. ُيَخطُّ يف إرض «َوالطَّْرَق »قال: 

ستؼبؾ، فَقذهب الرجؾ أو الشاب إلك همٓء الذيـ لؿعرفة الؿ -وغالًبا يف الرمؾ

َيخطُّقن وَيطرققن، ويؼقل: ُخطُّقا لل، فَقخطُّقن لف يف الرمؾ، ويؼقلقن: أكت 

ستتقضػ، أو لـ تجد وضقػف، أو ستتزوج امرأة صقيؾة بقضاء، لقست مـ بؾدكؿ، 

، كؼراءة خطقط الؽػ، بعض  وستؼع لؽ مصقبة، وكحق هذا. ومثؾف كؾُّ َخطٍّ

ـاس يزطؿقن أهنؿ يؼرأون خطقط الؽػ وَيعرفقن هبا الؿستؼبؾ وإمراض، ال

فقؼقلقن: هات َأقرأ لؽ الؽػ، ويؼقل لؽ: أكت مريض بؽذا، وأكت يحصؾ لؽ 

كذا، ففذا داخؾ يف الطَّرق. وكذلؽ الخطقط طؾك القرق لؿعرفة الؿستؼبؾ. 

يف الػـجال خطقط، ومثؾف: الػـجال، فـجال الؼفقة، فنكف إذا ُشِربت الؼفقة يؽقن 

 ويليت بعض الـاس يؼرأون بزطؿفؿ أّن هذه الخطقط لؿعرفة الؿستؼبؾ.

وققؾ إّن الطرق: هق ضرب إرض بالحصك. يلخذ مجؿقطة مـ  -

 الحصك ويضرهبا بإرض لؿعرفة الغقب.

 وققؾ: الطَّرق: هق التـجقؿ: كؿا قال ابـ حبان. -

 اهؾقة يػعؾقن هذا.وققؾ: هق الؾعب بالحجارة لألصـام. كان أهؾ الج-
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 وٓ َتعاُرض بقـ هذه الؿعاين: فؽؾفا َتدخؾ يف معـك الطَّرق.

َقَرةَ »قال:  مـ »أي: التشاؤم. وسقليت الؽالم طـفا يف باب التطقُّر.  «َوالطِّ

رضل اهلل –وتؼدم معـا أّن جؿًعا مـ السؾػ مـفؿ طؿر  بـ الخطاب  «الِجْبِت 

رون الجبت بالسحر. -طـف  يػسِّ

مـاسبة ذكر الشقخ هذا الحديث هـا: أّن العقافة والطَّرق والِجبت وهذه هل 

 مـ السحر .

 تؽقن العقافة مـ السحر: كقػ تؽقن العقافة مـ السحر؟

طاء طؾؿ الغقب والؿستؼبؾ كالسحر. -  وّٕن فقفا ادِّ

وّٕن لفا أثًرا يف الؼؾقب: مـ جفة التصديؼ واإلقدام أو  -

 الَؽّػ.

 

ًضا مـ السحر لـػس إمريـ: لخػاء السبب، وٕكف فالطرق أي وأما الطَّرق:

ا.  يمّثر يف الؼؾقب إقداًما أو كػًّ

 وأّما الطقرة: فسقليت الؽالم طـفا بالتػصقؾ إن شاء اهلل.

َْرِض[ ْٕ  ]قال َطْقٌف: اْلِعَقاَفُة َزْجُر الطَّْقرِ، َوالطَّْرُق اْلَخطُّ ُيَخطُّ بِا
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داود، وأحؿد، والطرباين يف الؽبقر، روى هذا طـف أبق طقف ابـ أبل جؿقؾة، 

حف إلباين رحؿف اهلل، وقد  والبقفؼل يف أداب، وهذا صحقح طـف: كؿا صحَّ

 تؼّدم معـك العقافة والطَّرق.

ْقَطاِن. إِْسـَاُدُه َجقٌِّد[ ُة الشَّ : َركَّ ـُ  ]َواْلِجْبُت َقاَل اْلَحَس

قْ  : َركَُّة الشَّ ـُ يف "َطاِن(، الذي طـد اإلمام أحؿد قال: )َواْلِجْبُت َقاَل اْلَحَس

: قال: )الجبت هق الشقطان(، ولؿ أقػ طؾك "يف أداب"والبقفؼل  "الؿسـد

ـّ ابـ كثقر  جؿؾة )ركة الشقطان( يف شلء مـ الؽتب التل َرَوْت هذه الروايات، لؽ

يف التػسقر وابـ مػؾِح َطَزو هذه الجؿؾة إلك الؿسـد لإلمام أحؿد، ولؿ َأَرها يف 

ـد، ولعؾفا يف كسخة لؿ َتِصْؾـا، أّما يف الـسخ التل وصؾتـا، قال: إكف الشقطان. الؿس

ْقَطاِن(؟ ذكر بعض أهؾ العؾؿ أكف لؿ َيؼػ  وطؾك هذه الرواية ما معـك )َركَُّة الشَّ

فقفا طؾك كالم: كشقخ اإلسالم بـ تقؿقة، وصاحب تقسقر العزيز الحؿقد. 

كة رها بعض أهؾ العؾؿ بلّن الرَّ : هل الصقت الحزيـ. فالؿؼصقد صقت وفسَّ

الشقطان الذي يلمر فقف الـاس بالشر، وٓ يلمر الشقطان إٓ بالشر. ركة الشقطان: 

أي صقت الشقطان: حقث يلمر الـاس فقف بالشر. وهذا أحد التػسقرات لؾجبت، 

م معاٍن لؾجبت.  وإٓ فؼد تؼدَّ

ـِ ِحبَّانَ  ، َواْب َبِل َداُوَد َوالـََّسائِلِّ
ِٕ  فِل َصِحقِحِف اْلُؿْسـَُد ِمـُْف[ ]َو
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ولؽـ بالـسبة ٕبل داود روى الؿسـد والتػسقر أيًضا، وأّما الـسائل وابـ 

حبان فـعؿ إكؿا َرويا الؿسـد إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وقد طؾؿتؿ ما فقف 

وأّن هذا الحديث ضعقػ اإلسـاد، وإن لؿ يؽـ العؾؿاء قد اتػؼقا طؾك ضعػف 

 ؿ يف الحؽؿ طؾقف.كؿا سؿعت
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انِ  َبابُ الدرس الثالث والثالثون: تابع شرح  ٌَ ء   َب ًْ ْحرِ  أَْنَواعِ  ِمنْ  َش  السِّ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

إّن الحؿد هلل، كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

هادَي لف، ومـ سقئات أطؿالـا، َمـ يفدي اهلل فال مضؾَّ لف، وَمـ ُيضؾؾ فال 

 وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ل اشريؽ لف، وأشفد أّن محؿًدا طبده ورسقلف.

ْسؾُِؿقنَ ﴿ َّٓ َوَأكُتؿ مُّ َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ُؼقْا اهلَل َحؼَّ ُتَؼاتِِف َو ـَ آَمـُقْا اتَّ ِذي َفا الَّ  ﴾َيا َأيُّ

 [201]آل طؿران: 

ُؼقْا َربَُّؽُؿ ا﴿ َفا الـَّاُس اتَّ ـ كَّْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ مِـَْفا َيا َأيُّ ِذي َخَؾَؼُؽؿ مِّ لَّ

ِذي َتَساءُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِنَّ  ُؼقْا اهلَل الَّ ًٓ َكثِقرًا َوكَِساًء َواتَّ َزْوَجَفا َوَبثَّ مِـُْفَؿا ِرَجا

 [2]الـساء:  ﴾اهلَل َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقبًا

ـَ آَمـُقا﴿ ِذي َفا الَّ ًٓ َسِديدًا ) َيا َأيُّ ُؼقا اهلَل َوُققُلقا َقْق ( ُيْصؾِْح َلُؽْؿ 70اتَّ

 ﴾اهلَل َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقزًا َطظِقؿًاَأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَمـ ُيطِْع 

 [72]إحزاب: 

 أّما بعد:

ؾقف فنّن أحسـ الحديث كتاب اهلل، وخقر الفدي هدي محؿد صؾك اهلل ط

وسؾؿ، وشر إمقر محدثاهتا، وكّؾ محَدثة بدطة، وكّؾ بدطة ضاللة، وكّؾ 

 ضاللة يف الـار.
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ثؿ يا معاشر الػضالء: أسلل اهلل طز وجؾ بلسؿائف الحسـك وصػاتف العال 

أن يجعؾ مجؾسـا هذا مجؾًسا مرحقًما، وأن يؽرمـا فقف بؿغػرتف ورضقاكف، وأن 

العؾؿ وصالبف، وأن يزيدكا مـ فضؾف. هذا  يؽتب لـا آجقر التل أطّدها ٕهؾ

الؿجؾس مـعِؼد لشرح كتاب التقحقد لشقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب 

 رحؿف اهلل طز وجؾ.

لبقان شلء مـ  -رحؿف اهلل-وكـا كشرح يف الباب الذي َطَؼَده الشقخ 

، أكقاع السحر. وقد تؼّدم معـا أّن مـ أكقاع السحر العقافة، وهل: َزْجر الطقر

بؿعـك: إثارة الطقر وتحريؽف مـ أجؾ اإلقدام أو اإلحجام، فنن صار الطقر كاحقة 

ؿال قالقا:  ـٌ وبركة، وأْقَدمقا طؾك الػعؾ، وإن صار كاحقة الشِّ القؿقـ قالقا: إكف ُيْؿ

 شمٌم، وأْحَجؿقا طـ الػعؾ.

، وٕهنا تمثر يف الؼؾقب 
ّ

والعقافة مـ السحر: وذلؽ: ّٕن سببفا خػل

 يف سببف، ويمثر يف الؼؾقب وإبدان  إقداًما
ٌّ

وإحجاًما، كالسحر الذي هق َخِػل

 بنذن اهلل الؽقين.

وذكركا أيًضا أّن مـ السحر: الطرق: وهق: الخط ُيَخطُّ يف إرض لؿعرفة 

ره بعض أهؾ العؾؿ بللػاظ متؼاِربة، وهذا  دة، وفسَّ الؿستؼبؾ، وهذا لف صقر متعدِّ

ٕثره مـ جفة اطتؼاد معرفة الغقب، ومعرفة ٕيًضا مـ السحر: لخػائف، و

 الؿستؼبؾ، وكحق ذلؽ. 
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وَذَكَر الشقخ مـ ذلؽ أيًضا الطقرة، وسقليت لفا باب مستِؼّؾ، واستدّل 

إّن العقافة، والطَّرق، »طؾك هذا بحديث أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

العؾؿاء يف الحؽؿ طؾقف، والطقرة، مـ الِجبت(، وقؾـا إّن هذا الحديث قد اختؾػ 

ـف الـقوي  حف ابـ حبان، وقال ابـ ُمػؾح والشقكاين: إسـاده جقِّد، وحسَّ فصحَّ

ػف إلباين، وقؾـا لؽؿ إّن الـظر يف إسـاده يؼتضل الؼقل بلكف  وابـ باز، وضعَّ

ضعقػ، وإن كان َضعػف لقس شديًدا. وٓ شؽ أّن إمقر الثالثة الؿذكقرة فقف 

مة ٓ يجقز ُقرباهنا.أمقر مذمقمة شر  ًطا، محرَّ

وكقاصؾ ما ذكره الشقخ يف هذا الباب، فقتػضؾ الشقخ ياسقـ يؼرأ لـا 

 حقث وقػـا.

ـُْفَؿا، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهللِ صؾك اهلل طؾقف  ـِ َطبَّاٍس َرِضَل اهللُ َط ـِ اِْب ]َوَط

ـَ الـُُّجقِم، َفَؼِد اِ »وسؾؿ:  ـِ اِْقَتَبَس ُشْعَبًة ِم ْحرِ، َزاَد َما َزادَ َم ـَ السِّ ، «ْقَتَبَس ُشْعَبًة ِم

 َرَواُه َأُبق َداُوَد، َوإِْسـَاُدُه َصِحقٌح[

هذ االحديث حديث ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا رواه أبق داود كؿا قال 

الؿصـػ، واإلمام أحؿد، وصّححف َجْؿع مـ أهؾ العؾؿ: مـفؿ: الـقوي، وابـ 

 والحديث صحقح.تقؿقة، وإلباين، وابـ باز، 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 
ِ
 اهلُل َطـُْفَؿا، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

َ
ـِ َطبَّاٍس َرِضل ـِ اِْب )َط

ـِ اِْقَتَبَس » ـَ الـُُّجقمِ »أي: جزًء،  «ُشْعَبةً »أي: َمـ َتعؾَّؿ،  «َم
أي مـ ِطْؾِؿ الـجقم،  «مِ



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

8ٗ9 
 

بعؾؿ التلثقر، وذلؽ أّن وهذا العؾؿ ِطؾؿ خاّص مـ طؾؿ الـجقم، وهق ما يسؿك 

 طؾؿ الـجقم طؾك أربعة أكحاء:

: أن َيتعؾَّؿ الـجقم والؽقاكب لَقجعؾفا طالمات طؾك إمقر الـحق إّول

الؿحسقسة: كالجفات مثاًل، يتعَؾؿ الـجقم والؽقاكب لقجعؾفا طالمات طؾك 

ك بعؾؿ التَّسققر، وهذا جائز،  جفة الشرق، وجفة الغرب، وجفة الؼبؾة، وهذا ُيسؿَّ

ـّ اهلل طز وجؾ طؾقـا هبذا العؾؿ: بؼقلف تعالك:  َوَطالَماٍت َوبِالـَّْجِؿ ُهْؿ ﴿وقد امت

(، أي أّن اهلل جعؾ لؽؿ طالمات يف الـفار: َتعرفقن هبا 26)الـحؾ:  ﴾َيْفَتُدونَ 

الطُّرق، وهداكؿ يف سقركؿ يف الؾقؾ يف الرب والبحر بالـجقم: فتعرفقن الجفات 

 بؿعرفة الؽقاكب.

هق آستدٓل بالـجقم طؾك أزمـة بعض ما يؼع يف الؿستؼبؾ  الـحق الثاين:

بؿعرفة سقر الؽقاكب الؿعتاد: كؿعرفة زمـ دخقل الصقػ، أو زمـ دخقل 

الشتاء، أو زمـ حصقل الؽسقف، أو زمـ حصقل الخسقف. ففذه أزمـف ٕمقٍر 

يف أبراجفا الؿعتادة.  تؼع يف الؿستؼبؾ ُتعَرف بتعؾُّؿ َسقر الؽقاكب الؿعتاد، سقرها

طاء طؾؿ الغقب، وإكؿا هق معرفة بإسباب الؿعتادة، وهذا قد  وهذا لقس مـ ادِّ

َيصُدق وقد َيتخؾَّػ، وهذا طؾؿ جائز، وهق مـ طؾؿ التسققر أيًضا، فُتجعؾ 

الؽقاكب طالمات طؾك هذه إزمـة بسبب ضاهر: ماهق السبب الظاهر؟ هق 
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ـ َطَرَف سقر إبراج الؿعتاد فنكف يستطقع أن يعرف سقرها الؿعتاد يف أبراجفا، فؿَ 

 هذا.

: معرفة الـجقم والؽقاكب: لؿعرفة أحداث الؿستؼبؾ، فقؼال: الـحق الثالث

هذا العام سقؿقت الحاكؿ الػالين، والعالؿ الػالين، وفالن سقتزوج، وفالن 

ُولِد  سقتقضػ: بالـظر إلك الؽقاكب وإفالك، ويؼقلقن مثاًل: إذا كان الشخص

يف برج الجقزاء، وتزوج بامرأة ُولِدت يف برج العؼرب، فنكف َتحدث بقـفؿا 

مشاكؾ، وٓ ُيستدام هذا الـؽاح، ومثؾ ما يػعؾقن يف الجرائد والؿجالت 

يؼقلقن: حظؽ هذا إسبقع، أو حظؽ هذا الققم، بالـظر يف الؽقاكب، وهذا 

 ث.يسؿك بعؾؿ التلثقر، وهق الؿؼصقد هـا يف هذا الحدي

ففق اطتؼاد أّن الؽقاكب تمثِّر يف الؽقن، وإضافة الققائع إلقفا،  الـحق الرابع:

فقؼقل الؼائؾ: كزل طؾقـا الؿطر بؽقكب كذا، وجاء اإلطصار بؽقكب كذا، وكحق 

ذلؽ، فُقضقػقن الػعؾ إلك الؽقكب، وَيعتؼدون أّن الؽقاكب ممثِّرة بذاهتا، وهذا 

 وهق كقع مـ أكقاع الؽػر.سقليت لف باب مستؼؾ إن شاء اهلل، 

 «َمـ اقتبس ُشعبة مـ الـجقم»الؿؼصقد بؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

ص فقف بؿعرفة  أي: َمـ َتعؾَّؿ جزًء مـ طؾؿ الـجقم: وهق طؾؿ التلثقر الذي ُيتخرَّ

ْحرِ »الؿستؼبؾ، وأحداث الؿستؼبؾ  ـَ السِّ
أي: فؼد َتعؾَّؿ  «َفَؼِد اِْقَتَبَس ُشْعَبًة مِ
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كّؾؿا زاد مـ َتعؾُّؿ ِطؾؿ الـجقم هذا كّؾؿا زاد  «َزاَد َما َزادَ  »بة مـ السحر، شع

 سحًرا وإثًؿا.

طاء معرفة أحداث الؿستؼبؾ بؿعرفة طؾؿ الـجقم كقٌع مـ السحر  إذن: ادِّ

 بدٓلة هذا الحديث الصحقح.

فنن اطتؼد أّن الذيـ َيتعؾَّؿقن الـجقم يعؾؿقن الغقب: ففذا كػر، إن  -

الؿتعؾِّؿ أو غقره فقف أكف هبذا يعؾؿ الغقب: ففذا كػٌر  أكرب والعقاذ اطتؼد 

 باهلل.

وإن اطتؼد أّن هذه أسباب لؿعرفة هذه إحداث: ففذا كػر أصغر. يعـل  -

أكف لؿ َيعتؼد أكف َيعؾؿ الغقب، أو لؿ َيعتؼد فقف سامعف أو الـاضر إلقف أكف 

بلسباب معرفتف َيعؾؿ الغقب: لؽـ اطتؼد أكف َيعرف هذه إحداث 

بالـجقم، ٓ أكف يعؾؿ الغقب: ففذا كػر أصغر والعقاذ باهلل. وكؾفا شر 

 والعقاذ باهلل.

ـْ َطَؼَد ُطْؼَدًة ُثؿَّ َكَػَث فِقَفا َفَؼْد َسَحَر،  ـْ َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرة: )َم
 مِ

ِّ
]َولِؾـََّسائِل

ـْ َتَعؾََّؼ َشْقًئا   ُوكَِؾ إَِلْقِف([َوَمـ َْسَحَر َفَؼْد َأْشَرَك، َوَم

ـف ابـ مػؾح، وقال اإلمام ابـ باز: مـؼطٌع:  هذا الحديث رواه الـسائل، حسَّ

ػف إلباين. وٓشؽ أّن معـاه صحقح وإن  لؽـ لف شقاهد مـ حقث الؿعـك. وضعَّ

 كان يف إسـاده َضعػ، لؽـ معـاه صحقح ٓ شؽ فقف.
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ـْ َطَؼَد ُطْؼَدًة ُثؿَّ َكَػَث فِقَفا َفؼَ »قال:  وقؾت لؽؿ أّن هذا الـقع  «ْد َسَحرَ َم

أخبث وأشفر أكقاع السحر، بحقث يؽقن فقف ُطؼد وطزائؿ وَتؿتؿات وَكْػث: 

فقمثِّر يف إبدان والؼؾقب بنذن اهلل الؽقين، ففذا ٓ شؽ أكف سحر، قال تعالك: 

اَثاِت فِل اْلُعَؼدِ ﴿ (، والـبل صؾك طؾقف وسؾؿ إكؿا ُسِحَر 4)الػؾؼ:  ﴾َومِـ َشرِّ الـَّػَّ

هبذه الطريؼة، َسَحَره لبقد بـ إطصؿ هبذه الطريؼة، وقؾـا لؽؿ إّن الـبل صؾك اهلل 

طؾقف وسؾؿ مع كقكف ُسِحَر لؿ يمثِّر ذلؽ فقف إٓ مـ جاكب واحد وهق أمر َيتعّؾؼ 

ف، فُقخقَّؾ إلقف أكف أتك امرأتف بالدكقا ٓ َيضر ديـف وٓ طؼؾف، وهق ما َيتعؾؼ بلمر كسائ

حر أخبث أكقاع السحر وفقف  وهق لؿ َيػعؾ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ففذا السِّ

ب إلقفؿ بالؼرابقـ. فال شؽ أّن الذي َطَؼَد ُطؼدة وَتؿتؿ  آستعاكة بالجـ والتؼرُّ

هذا ٓ فقفا وَكَػَث لَِقُضّر أو يمثِّر يف قؾب إكسان أو يف بدن إكسان أكف قد َسَحَر، و

 ُيَشؽُّ فقف أبًدا.

م معـا مـ إدلة ما يدّل طؾك أّن السحر ُكػر،  وَمـ َسَحَر فؼد أشرك، تؼدَّ

وأّن الساحر كافر ٓ سقؿا هذا الـقع مـ السحر، وقد فّصؾـا لؽؿ أكقاع السحر مـ 

ب إلقفؿ  حقث الحؽؿ، ففذا الـقع َيحصؾ فقف آستعاكة بالشقاصقـ والتؼرُّ

 شؽ أكف شرك باهلل طز وجؾ، وُكػر ُمخِرج مـ الؿؾة.بالؼرابقـ، فال 

ـْ َتَعؾََّؼ َشْقًئا ُوكَِؾ إَِلْقفِ »قال:  ، وقد تؼّدم معـا هذا فقؿا َيتعؾَّؼ بالتؿائؿ، «َوَم

وٓ شؽ أّن َمـ طؾَّؼ قؾبف بشلء َوَكَؾف اهلل إلك ذلؽ الشلء، وَمـ َوَكَؾف اهلل إلك 
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حرة، وَمـ  الؿخؾقق فؼد خاب وَخسر، وَمـ َتعؾَّؼ بالسحرة َوَكَؾف اهلل إلك السَّ

َوَكَؾف اهلل إلك همٓء الؼقم الذيـ ٓ خقر فقفؿ فؼد خاب وَخسر، وإذا َوَكَؾف اهلل إلقف 

 يف الدكقا ففق أهؾ ٕن يعاَقب يف أخرة.

: بقان كقع مـ أكقاع السحر: وهق سحر ووجف الدٓلة مـ هذا الحديث

 كف مـ أشّر اكقا طالسحر.الُعؼد والـَّػث. وكؿا تؼّدم أ

ـِ َمْسُعقٍد رضل اهلل طـف: َأنَّ َرُسقَل اهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل: ] ـِ اِْب َوَط

ـَ الـَّاسِ » َٓ َهْؾ ُأَكبُِّئُؽْؿ َما اْلَعْضُف؟ ِهَل الـَِّؿقَؿُة، اْلَؼاَلُة َبْق  َرَواُه ُمْسِؾٌؿ[ «َأ

ـِ َمْسُعقٍد رضل اهلل طـف:  ـِ اِْب  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل: )َوَط
ِ
َأنَّ َرُسقَل اهلل

ثقـ، وققؾ: » َٓ َهْؾ ُأَكبُِّئُؽْؿ َما اْلَعْضُف؟(، )الَعْضُف( وهذا هق إشفر طـد الؿحدِّ َأ

 )الِعَضف( بؽسر العقـ وفتح الضاد، وهذا هق إشفر طـد أهؾ الؾغة.

أّن الـبل صؾك و)اْلَعْضُف( قال بعض أهؾ العؾؿ: هق البفتان والؽذب. أي 

 اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل: هؾ أكبئؽؿ ما البفتان والؽذب؟

وقال بعض اهؾ العؾؿ: الَعْضُف: هق السحر يف لغة العرب، وقالقا: إكف لغة -

قن السحر الَعْضف. وقد جاء طـد الطحاوي والطرباين أّن طبد اهلل بـ  قريش، ُيسؿُّ

حر.قال: كـا كؼقل يف الجاهؾقة -رضل اهلل طـف–مسعقد   : إّن الَعْضَف هق السِّ
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إذن: مـ معاين الَعْضف: السحر، وهق الؿراد هـا طؾك تؼرير الشقخ: ّٕن 

الشقخ ذكر هذا الحديث لبقان شلء مـ أكقاع السحر، فقؽقن الشقخ يختار أّن 

 معـك الَعْضف السحر.

وكال الؿعـَققـ صحقح بالـسبة لؾـؿقؿة، جاء يف بعض الروايات كؿا طـد 

أٓ هؾ »يف إدب الؿػرد أكف لّؿا قال لفؿ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: البخاري 

، قالقا: اهلل ورسقلف أطؾؿ، قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: «أكبئؽؿ ما الَعْضف؟

رها الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أهنا «هل الـؿقؿة الؼالة بقـ الـاس» . والـؿقؿة فسَّ

 م بقـ الـاس طؾك وجف اإلفساد بقـفؿ.الؼالة بقـ الـاس، أي: أهنا كؼؾ الؽال

ًٓ ُتػِسد حقاة صاحبفا، وَمـ ابُتؾل بالـؿقؿة  والـؿقؿة كؾفا فساد، ففل أّو

اء، فَؿـ  كان كَؿـ اُبتؾل بالَجَرب، ٓ يفدأ حتك َيـِّؿ، ولذلؽ ٓبد أن يؽقن مشَّ

يسعك بالـؿقؿة ٓ َيستؼر لف قرار وٓ َيفدأ لف بال إٓ بلن  -والعقاذ باهلل-ابُتؾل هبا 

بقـ الـاس. وهل ُتػِسد آخرة صاحبفا، فالؿشل بالـؿقؿة بقـ الـاس سبب لعذاب 

الؼرب والعقاذ باهلل: كؿا ثبت ذلؽ يف الحديث يف الصحقحقـ يف قصة الرجؾقـ يف 

إهنؿا يعذبان، وما يعذبان يف كبقر، بؾك إكف »ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

والعقاذ –. وهل أيًضا «ؽان يؿشل بالـؿقؿة بقـ الـاسلؽبقر، قال: أّما أحدهؿا ف

ٓ »سبب لؾحرمان مـ دخقل الجـة: وقد قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  -باهلل

 والحديث يف الصحقحقـ، والَؼتَّات: هق الـؿام. «يدخؾ الجـة َقتَّات
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والـؿقؿة ُتشبِف السحر يف خػائفا، فالـؿام َيحرص طؾك إخػاء سعقف طـ كال 

طرفقـ، الؿـؼقُل الؽالم مـف، والؿـؼقُل الؽالم إلقف، والغالب أّن الـؿام َيـؼؾ ال

لؾطرفقـ، ولذلؽ ٓ يمَمـ الـؿام، إذا َكَؼَؾ إلقؽ، ورأيَت مـف الحرص طؾك أن 

ُيػِسد قؾبؽ طؾك أخقؽ: فاطَؾؿ أكف سَقـؼؾ طـؽ، وأّن الذي تراه أن بلمِّ طقـقؽ 

 َيحُدث مـ وراء ضفرك فقؽ.

ق بقـ إحبة، وقد قال الـبل وهل أ يًضا ُتشبِف السحر يف أثرها: ففل تػرِّ

ققن بقـ إحبة، »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  شرار طباد اهلل الؿّشاؤون بالـؿقؿة، الؿػرِّ

ـف  «الباغقن بالربآء الَعـَت رواه البخاري يف إدب الؿػرد، وأحؿد، وحسَّ

إلجابة الؿشاؤون بالـؿقؿة، الذيـ أي: شرار أّمة ا «شرار طباد اهلل»إلباين. 

طاية واإلفساد، وهؿ مشاؤون: ٕكف كؿا  َيـؼؾقن الؽالم بقـ الـاس طؾك سبقؾ الزِّ

فنهنؿ  «الؿػرققن بقـ إحبة»قؾـا َمـ ابُتؾل بالـؿقؿة ٓ َيفدأ حتك َيـّؿ بقـ الـاس. 

ققن بقـ إحبة، وهذا فِْعؾ السحرة.  الَعـَت( أي:  الباغقن بالُبرآء»بالـؿقؿة يػرِّ

ة.  الؿشؼَّ

أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  -رضل اهلل طـف–وجاء طـ أكس 

َكْؼُؾ الحديث مـ بعض »، قالقا: اهلل ورسقلف أطؾؿ، فؼال: «أتدرون ما الَعْضُف؟»

حف  «الـاس إلك بعٍض: لُقػسدوا بقـفؿ رواه البخاري يف إدب الؿػرد، وصحَّ

 إلباين. فالـؿقؿة ُتشبِف السحر يف التػريؼ بقـ الؼؾقب، والتػريؼ بقـ الؿتحابِّقـ.
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ُيػِسد الـَّؿام "وقد َروى أبق كعقؿ يف الحؾقة طـ يحقك بـ أبل كثقر أكف قال:  

 ."يف ساطة ما ٓ ُيػِسده الساحر يف شفر

ُيػِسد الـَّؿام يف ساطة ما ٓ ُيػسده الساحر يف "ومـ الؿؼقٓت السائرة: 

 ، فنفساد الـؿام أطظؿ مـ إفساد الساحر."سـة

ها طظقؿ، وَيعُظؿ ُقْبحفا إذا كاكت بقـ صالب العؾؿ الذيـ  فالـؿقؿة شرُّ

َيجتؿعقن طؾك الفدى والسـة وطؾك مـفج السؾػ الصالح، يجتفدون يف 

إلك هذا، وَيـؼؾ كالم هذا إلك هذا: طؾك  تحصقؾ العؾؿ فقليت كّؿام َيـؼؾ كالم هذا

 سبقؾ اإلفساد، ففذا مـ َأقَبح صقر الـؿقؿة.

 الـؿام بقـ الشقخ وصالبف، الذيـ َيجؿعفؿ العؾؿ والؿـفج  
ُ

وَأقَبح مـف: َسْعل

الرشقد والحب يف اهلل، فؼد يرى الـؿام أّن الشقخ قريٌب مـ صالبف: فقسعك 

 لإلفساد بقـ الشقخ والطالب.

ح مـ ذلؽ: الـؿام الذي يسعك لإلفساد بقـ الؿشايخ الذيـ َيجتؿعقن وَأقبَ 

طؾك الحؼ والفدى والتقحقد السـة والؿـفج السؾػل الرشقد، فَقـؼؾ كالًما مـ 

هذا إلك هذا، ومـ هذا إلك هذا: بؼْصد اإلفساد بقـفؿ. وكؾُّ هذا مـ كبائر 

 الذكقب، ومـ قبائح إفعال.
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ّٓ َيُغّرُه والقاجب طؾك اإلكسان أن يَ  حذر مـ الـؿقؿة حذًرا شديًدا، وأ

ف الشقطان. َّٓ َيغشَّ  الشقطان، وأ

والققم تطّقرت أسالقب الـؿقؿة بقسائؾ التقاصؾ آجتؿاطل، وأصبحت 

ا، وٓ يحتاج الـؿام إلك أن َيتحرك بـػسف، وإكؿا برسالة ُيرسؾفا  الـؿقؿة كثقرة جدًّ

د اإلفساد والعقاذ باهلل. هذا كؾُّف إذا كان إلك هذا، ورسالة ُيرسؾفا إلك هذا: بؼْص 

 صادًقا يف كالمف، وَيـؼؾ كالًما َسِؿَعف بؼصد اإلفساد والعقاذ باهلل.

أّما إن كان كاذًبا: فَقؽذب طؾك هذا وَيؽذب طؾك هذا: ففذا َجَؿَع بقـ ثالث 

 جرائؿ: الـؿقؿة، والغقبة، والؽذب والبفتان.

يف غقبتف بؿا يؽره. والؽذب والبفتان: ٕكف الـؿقؿة والغقبة: ٕكف يذكر أخاه 

 كاذب يف الؽالم الذي يـؼؾف، وهذا شرٌّ طظقؿ، العقاذ باهلل.

إذن: تبقَّـ لـا أّن الـؿقؿة كقع مـ السحر: مـ جفة أثرها، وهذا يدل طؾك 

 طظقؿ جرم الـؿام.

ـِ ُطَؿَر  ـِ اِْب اهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : َأنَّ َرُسقَل -َرِضَل اهللُ َطـُْفَؿا-]َوَلُفَؿا َط

ـَ اْلَبَقاِن َلِسْحًرا»َقاَل:   [«إِنَّ ِم

قال: )َوَلُفَؿا( أي: لؾشقخقـ: البخاري ومسؾؿ. والحؼ أّن هذا الحديث 

إكؿا رواه طـ ابـ طؿر البخاري، ورواه مسؾؿ طـ طؿار بـ ياسر. والبخاري رواه 
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لـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بؼصة، ومسؾؿ لؿ يذكر هذه الؼصة التل مـ أجؾفا قال ا

أكف جاء  -رضل اهلل طـفؿا–هذه الجؿؾة، وذلؽ أّن البخاري روى طـ ابـ طؿر 

رجالن إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ الؿشرق، فخطبا، فَعِجَب الـاس 

 .«إّن مـ البقان لسحًرا»لبقاهنؿا، فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

اهلل طز وجؾ َطؾَّؿ اإلكسان البقان. والبقان والبقان كعؿة مـ اهلل طز وجؾ، 

 طؾك قسؿقـ:

: البقان طـ مراد اإلكسان مطؾًؼا. وهذا حاِصؾ لؽؾ طاقؾ، يريد الؼسؿ إّول

أن َيشرب يبقِّـ أكف يريد أن َيشرب، يريد أن يؿشل ويذهب يبقِّـ أكف يريد أن 

 ا.يذهب ويؿشل، ففذا البقان حاِصؾ لؽؾ إكسان، ولقس هق الؿراد هـ

: إتؼان البقان: بالػصاحة والبالغة التل تلخذ إلباب. وهذا هق الؼسؿ الثاين

 .«إّن مـ البقان لسحًرا»الؿراد هـا: 

إن مـ البقان لسحًرا(؟ هؾ أراد »ما مراد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بؼقلف : 

 أن َيذّم البقان؟ أو أراد أن َيؿدحف؟

، «إّن مـ البقان لسحًرا»قف وسؾؿ: َمـ َكَظَر إلك ققل الـبل صؾك اهلل طؾ -

 والسحر إكؿا َيِرُد يف الشرع مذمقًما، قال: أراد هـا َذّم البقان.
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م قالقا: أراد مدح البقان: ٕكف  -  ّوَمـ َكَظَر إلك أّن الؼصة ٓ تدّل طؾك الذَّ

 يلخذ بالؼؾقب وإلباب.

نّن وٓ شؽ أّن الؽالم هـا لقس طـ كؾ البقان وإكؿا طـ بعض البقان، ف

، «إّن بعض البقان لسحر»)مِـ( هـا تبعقضقة: ٕكف جاء يف الرواية إخرى: 

فالؿراد هـا: بعض البقان. ففؾ أراد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الؿدح أو الذم؟ 

م.  مـ أهؾ العؾؿ مـ قال: الؿراد الؿدح، ومـ أهؾ العؾؿ مـ قال: الؿراد الذَّ

ُأريد بف الؿدح: فالؿعـك: أكف  إن": -رحؿف اهلل–وقال الحافظ بـ رجب  

ُيستؿال بف الؼؾقب، وُيرضك بف الساخط، وإن ُأريد بف الّذم: فالؿعـك: أكف ُيؽَتسب 

 . "بف مـ اإلثؿ ما ُيؽَتسب بالسحر 

يعـل: أكف يمثِّر  "إن ُأريد بف الؿدح: فالؿعـك: أكف ُيستؿال بف الؼؾقب"قال: 

ؼ، فالبؾقغ َيجؾب قؾقب الـاس إلك الحؼ. أثًرا صقًِّبا، فُقستؿال بف الؼؾب إلك الح

: فؼد َيسخط حتك الحاكؿ طؾك إكسان فَقُرّد بؽالم "وُيرضك بف الساخط"قال: 

 بؾقغ فَقرضك الحاكؿ.

: يعـل إن اريد بف الذم فقؽقن البقان هـا البقان "وإن أريد بف الّذم"قال:  

تسب بف مـ اإلثؿ ما الؿذمقم الذي ُيؼَؾب بف الحؼ باصاًل، فنّن الؿراد: أكف ُيؽ

 ُيؽتسب بف مـ السحر.
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وقال بعض أهؾ العؾؿ: بؾ هذا بقان لؾقاقع. وهذا اختاره الشقخ ابـ طثقؿقـ 

يلخذ بإلباب وَيسحر الـػقس، وأّما  «إّن مـ البقان لسحًرا». -رحؿف اهلل–

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ُّ

 الؿدح والّذم لقس مراًدا هـا. يعـل يؼقلقن: لّؿا رأى الـبل

جؾقـ وكقػ اكجذب الـاس إلقفؿا؟ قال:  إّن »الـاَس طجبقا مـ خطبة هذيـ الرَّ

وهذا القاقع، لؽـ هؾ هق مؿدوح أو مذمقم؟ هذا بحسب ما  «مـ البقان لسحًرا

 فقف.

فنن كان البقان لبقان الحؼ، والدطقة إلك الحؼ، وجذب قؾقب الـاس إلك 

 الحؼ: ففذا مؿدوح محؿقد.

وَقْؾب الحؼ باصاًل، والتؾبقس طؾك الـاس، كؿا يػعؾف وإن كان لبقان الباصؾ 

بعض الـاس الققم، يستخدم قدرتف يف البالغة يف التلثقر طؾك الـاس يف َصْرفِفؿ 

 طـ الحؼ: ففذا مذمقم.

إذن: ٓ ُيؿَدح اإلكسان بالبالغة حتك ُيرى إلك ما يدطق، فنن كان يدطق إلك 

ثـك طؾقف وطؾك ما َيدطق إلقف. وإن الحؼ والفدى والسـة: ففذا محؿقد، ملجقر، يُ 

كان َيدطق إلك الباصؾ وُيزخرف الباصؾ بؾساكف وبقاكف: ففذا مذمقم، وبقاُكف ُشمم 

طؾقف وطؾك الـاس. طقاًذا باهلل مـ سقء الحال. فالعربة بالبقان بؿا يؽقن فقف مـ 

 حؼ أو باصؾ.
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بقان لسحًرا، فؿـ : أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بقَّـ أّن مـ الووجف الدٓلة

ًٓ مشروًطا، وقد يؽقن حراًما  أكقاع السحر البقان، وهذا السحر قد يؽقن حال

أو إلبعاد الـاس طـ الحؼ  -والعقاذ باهلل-مؿـقًطا. فنن كان لزخرفة الباصؾ 

بزخرفة الؽالم وآستدٓٓت العاّمة بعقًدا طـ الدلقؾ الخاّص: ففذا حرام. وإن 

 حؿقد مشروع.كان لبقان الحؼ: ففذا م

وقد ُذكَِر أّن شابًّا َخَطَب طـد طؿر بـ طبد العزيز، وكان شابًّا بالـسبة لؾؼقم 

ُـّ  م َمـ هق أَس ـ، يعـل: قدِّ ـ السِّ الذيـ معف، فؼال لف طؿر بـ طبد العزيز: السِّ

ـ لؽان يف إّمة َمـ هق أولك  مـؽ، فؼال: يا أمقر الؿممـقـ! لق كان إمر بالسِّ

، وأراد هبذا أن يؼقل: إّن إمر بالصالحقة، وأين َأصَؾح ققمل "فةمـؽ بالخال

بالخطابة، ولؿ ُيِرْد أن يؼقل ذلؽ أمام ققمف، فخطب وكان مؿا خطب أكف قال: 

إّكا ققٌم ما جاءت بـا إلقؽ رغبة، وٓ مـؽ رهبة. فلّما الرغبة فؼد َطّؿ الخقر، وأّما "

ما جئتؿ لرغبة، وٓ جئتؿ  -ن َمـ أكتؿ؟الرهبة فؼد َأمِـّاها بَعدلؽ. قال لف: إذ

فؼال: إّكا ققُم ُشؽر، أتقـا لـشؽرك، والسالم طؾقؽ يا أمقر  -لرهبة: فؿـ أكتؿ؟

. ففذا شاب بؾقغ َأوَجز العبارة يف ُلْطػ "الؿممـقـ، فؼال: إّن هذا السحر الحالل

ؼ ما يريد، ففذا سحر حالل.  طظقؿ، وحؼَّ

ُوَلك: أَ  ْٕ ـَ اْلِجْبِت[]فِقِف َمَساِئُؾ: ا  نَّ اْلِعَقاَفَة َوالطَّْرَق َوالطَِّقَرَة ِم
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وتؼّدم أّن الؿؼصقد )مـ الجبت(: أي مـ السحر: ّٕن َجْؿًعا مـ السؾػ قد 

روا الجبت بلكف السحر، وهذا الؿـاسب لؾباب: ّٕن الشقخ هـا يتؽؾؿ طـ  فسَّ

 شلء مـ أكقاع السحر.

 َوالطَّْرِق[ ]الثَّاكَِقُة: َتْػِسقُر اْلِعَقاَفةِ 

 وقد تؼدم.

ْحرِ[ ـَ السِّ  ]الثَّالَِثُة: َأنَّ ِطْؾَؿ الـُُّجقِم مـ أكقاع ِم

 لحديث ابـ طباس.

ـْ َذلَِؽ[ ابَِعُة: اْلَعْؼُد َمَع الـَّْػِث ِم  ]الرَّ

 كؿا يف حديث الـسائل. 

ـْ َذلَِؽ[  ]اْلَخاِمَسُة: َأنَّ الـَِّؿقَؿَة ِم

 كعؿ

ـْ  اِدَسُة: َأنَّ ِم  َذلَِؽ َبْعُض اْلَػَصاَحِة[]السَّ

)بعض الػصاحة( لقست كؾ الػصاحة، فؿـ السحر الؿذمقم بعض  

 الػصاحة.
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 َوَنْحِوِهمْ  اْلُكهَّانِ  ِفً َجاءَ  َما تابع الدرس الثالث والثالثون: شرح َبابُ 

اِن َوَكْحِقِهْؿ[ ]  َباُب َما َجاَء فِل اْلُؽفَّ

م الؽالم  وكان مـ الـاس َمـ يشارك السحرة طـ السحر والسحرة، لّؿا تؼدَّ

طاء طؾؿ الغقب والؿستؼبؾ بغقر أسباب حسقَّة معؾقمة، وتتعؾَّؼ قؾقب بعض  يف ادِّ

الـاس هبؿ فقذهبقن إلقفؿ، وقد َيطؾبقن مـفؿ ما َيطؾبقن مـ السحرة، مـ َحّؾ 

 السحر وكحقه، كاَسب أن َيذُكر الشقخ هـا همٓء: وهؿ: الؽّفان والعّرافقن.

أخرى: أكف لّؿا كان كثقر مـ الـاس يذهبقن إلك السحرة والؽفان  ومـ جفة

والعرافقـ لَحّؾ السحر: كاَسَب أن يتؽؾؿ الشقخ هـا طـ الؽفان والعرافقـ قبؾ أن 

 يتؽؾؿ طـ الـُّشرة: التل هل: َحّؾ السحر، وأن يتؽؾؿ طـ ُحؽؿ الذهاب إلقفؿ.

والعرافقـ ُيشبفقن  فؽان هذا مـاسًبا لؾباب السابؼ: مـ جفة أّن الؽفـة

لؾسحرة. وكان مـاسًبا لؾباب الالحؼ: مـ جفة أّن كثقًرا مـ الـاس إذا اطتؼدوا أّن 

فقفؿ سحًرا ذهبقا إلك السحرة والؽفان والعرافقـ لؿعرفة َمـ سحرهؿ، ولَحّؾ 

السحر طـفؿ: فـاَسب أن َيذكر الشقخ الؽالم طـ الؽفان والعرافقـ، وطـ ُحؽؿ 

 ذا الباب.الذهاب إلقفؿ يف ه

ـِ  َـّبِلِّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، َط ـْ َبْعِض َأْزَواِج ال ]َرَوى ُمْسِؾٌؿ ِفل َصِحقِحِف َط

َقُف َلْؿ ُتْؼَبْؾ »الـَّبِلِّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل:  ـْ َشْلٍء، َفَصدَّ اًفا، َفَسَلَلُف َط ـْ َأَتك َطرَّ َم

ـَ َيْقًما([  َلُف َصاَلٌة َأْرَبِعق
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الحديث هبذا الؾػظ بتؿامف لقس يف مسؾؿ، وإكؿا الذي طـد مسؾؿ وطـد كثقر 

ثقـ:  ، «َمـ أتك طراًفا فسللف طـ شلء: لؿ ُتؼبؾ لف صالة أربعقـ لقؾة»مـ الؿحدِّ

ثقـ، وإكؿا جاء هذا يف  قف، بؾ وٓ يف رواية أكثر الؿحدِّ فؾقس يف رواية مسؾؿ: فصدَّ

 «طراًفا: فصّدقف: لؿ ُتؼبؾ لف صالة أربعقـ يقًماَمـ أتك »رواية اإلمام أحؿد بؾػظ: 

 وإسـاد أحؿد صحقح.

إذن: رواية مسؾؿ، وأكثر الؿحدثقـ لقس فقفا )فصّدقف(، ورواية اإلمام 

أحؿد فقفا )فصدقف( واإلسـاد صحقح، لؽـ ما حؽؿ هذه الزيادة؟ هؾ هل مـ 

؟ ّٕن أكثر -لؾثؼاتمـ باب مخالػة الثؼة -زيادة الثؼة الؿؼبقلة؟ أو هل شاذة 

قف(، وزاد أحد الثؼات هذه الجؿؾة:  الثؼات قد َرَووا الحديث بدون جؿؾة )فصدَّ

قف(، ففؾ هذه مـ باب زيادة الثؼة  ؟ أو مـ باب -وزيادة الثؼة مؼبقلة-)فصدَّ

 ؟-ومخالػة الثؼة لؾثؼات شاذة ضعقػة ٓ ُتؼبؾ -مخالػة الثؼة لؾثؼات

د، ففل م حتِؿؾة ٕن تؽقن مـ باب مخالػة الثؼة هذا محّؾ كظر وَتَردُّ

لؾثؼات: وذلؽ ٕهنا تؼتضل ققًدا ٓ يقجد يف الرواية الؿطَؾؼة، وّٕن التصديؼ 

 جاءت طؾقف طؼقبة أخرى مغؾَّظة.

وُيحتَؿؾ أن تؽقن مـ باب زيادة الثؼة، ويؽقن لفا وجف: سـذكره إن شاء 

 والعرافقـ. اهلل طـد الحديث طـ أحقال الذهاب إلك السحرة والؽفان
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اًفا»قال:  ـْ َأَتك َطرَّ ، العّراف: هق الذي يّدطل معرفة أماكـ الغائبات «َم

مات ٓ تقِصؾ إلك ذلؽ يف العادة. مثاًل: َيغقب الرجؾ طـ البقت، ُيػَؼد،  بؿؼدِّ

فقذهب بعض الـاس إلك العراف فقؼقل: والدكؿ طـد الؼقم الػالكققـ، والدكؿ 

طل  أكف يعرف مؽان الغائب: بؿاذا؟ بؿؼدمات يزطؿفا ذهب إلك مديـة كذا، فقدَّ

 باستعاكتف بالشقاصقـ. -والعقاذ باهلل-ٓ تقِصؾ إلك ذلؽ يف العادة، وإكؿا ذلؽ 

: إلخراج مـ يعرف أماكـ "بؿؼدمات ٓ تقصؾ إلك ذلؽ يف العادة"وققلـا 

مات تدل طؾك ذلؽ بالعادة: كالؼافة، الؼائػ: الذي يؼتػل إث ر الغائبات بؿؼدِّ

مات تقِصؾ إلك ذلؽ يف العادة،  لققِصؾؽ إلك مؽان الغائب: ففذا َيستدل بؿؼدِّ

فالؼائػ قد يؿشل خؾػ البعقر مثاًل ويؼقل لؽ مثاًل: قد وقػ البعقر هـا: ٕكف 

يعرف آثار البعقر، وقد يقصؾؽ إلك مؽاكف، ففذا لقس طراًفا: ٕكف َيصؾ إلك 

مات تقِصؾ إلك ذلؽ  مات معؾقمة. أماكـ الغائبات بؿؼدِّ يف العادة، وهل مؼدِّ

مات ٓ ُتعَؾؿ، ففل ٓ  وإكؿا العراف الذي يّدطل معرفة أماكـ الغائبات بؿؼدِّ

 تقِصؾ إلك ذلؽ يف العادة، ففق طّراف.

ءٍ »قال: 
ْ

ـْ َشل َقفُ »، والعّراف إكؿا ُيسلل طـ أماكـ الغائبات، «َفَسَلَلُف َط  «َفَصدَّ

ثقـ لقس فقفا هذه رواية اإلمام أحؿد، أّما روا ، «فصدقف»ية مسؾؿ وأكثر الؿحدِّ

ـَ َيْقًما» ـَ َيْقًما «َلْؿ ُتْؼَبْؾ َلُف َصاَلُة َأْرَبِعق أي: أكف ٓ  «أو )َلْؿ ُتْؼَبْؾ َلُف َصاَلٌة َأْرَبِعق

ُيثاب طؾقفا، وأّما هل ففل مطؾقبة مـف، وَتصّح مـف إن أتك هبا صحقحة، وَتربأ 
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تف مـفا: غقر أكف ٓ َيؽ تسب هبا ثقاًبا لؿدة أربعقـ يقًما. إذا أّذن الظفر َوَجَب ذمِّ

طؾقف أن يصؾل الظفر، ما يؼقل: ٓ، أكا طـدي إجازة أربعقـ يقًما! يجب أن يصؾل 

الظفر، صّقب صالها وأتك بشروصفا وواجباهتا وأركاهنا ففل صحقحة، هؾ يجب 

ذمتف تربأ، لؽـ طؾقف بعد إربعقـ يقًما أن َيؼضل هذه الصؾقات؟ الجقاب: ٓ، 

 ٓ ثقاب، والعقاذ باهلل.

-وإذا كان هذا فقَؿـ أتك العّراف فسللف، فؿا بؾؽ بالعراف كػسف؟! وسقليت 

أّن الذيـ يذهبقن إلك العّرافقـ لقسقا طؾك سقاء يف الحؽؿ، وإن كان  -إن شاء اهلل

الذهاب إلقف حرام طؾك كؾ حال: إٓ يف حالة واحدة وهل: إلحؼاق الحؼ 

باصؾفؿ، وما طد هذا فالذهاب إلك السحرة والعرافقـ والؽفـة حرام، وإضفار 

 ولؽـف درجات فبعضفا أشد حرمة مـ بعض كؿا سـبّقـف إن شاء اهلل طزو جؾ.
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 َوَنْحِوِهمْ  اْلُكهَّانِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ الدرس الرابع والثالثون: تابع شرح 

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا إّن الحؿد هلل، كحؿده، 

ومـ سقئات أطؿالـا، َمـ يفدي اهلل فال مضؾَّ لف، وَمـ ُيضؾؾ فال هادَي لف، 

 وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ل اشريؽ لف، وأشفد أّن محؿًدا طبده ورسقلف.

ُؼقْا اهلَل َحؼَّ ُتَؼاتِفِ ﴿ ـَ آَمـُقْا اتَّ ِذي َفا الَّ ْسؾُِؿقنَ  َيا َأيُّ َّٓ َوَأكُتؿ مُّ َـّ إِ َٓ َتُؿقُت  ﴾َو

 [201]آل طؿران: 

ـ كَّْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ مِـَْفا ﴿ ِذي َخَؾَؼُؽؿ مِّ ُؼقْا َربَُّؽُؿ الَّ َفا الـَّاُس اتَّ َيا َأيُّ

ِذي َتَساء ُؼقْا اهلَل الَّ ًٓ َكثِقرًا َوكَِساًء َواتَّ ُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِنَّ َزْوَجَفا َوَبثَّ مِـُْفَؿا ِرَجا

 [2]الـساء:  ﴾اهلَل َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقبًا

ًٓ َسِديدًا )﴿ ُؼقا اهلَل َوُققُلقا َقْق ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َفا الَّ ( ُيْصؾِْح َلُؽْؿ 70َيا َأيُّ

 ﴾ْد َفاَز َفْقزًا َطظِقؿًااهلَل َوَرُسقَلُف َفؼَ َأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَمـ ُيطِْع 

 [72]إحزاب: 

 أّما بعد:

فنّن أحسـ الحديث كتاب اهلل، وخقر الفدي هدي محؿد صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ، وشر إمقر محدثاهتا، وكّؾ محَدثة بدطة، وكّؾ بدطة ضاللة، وكّؾ 

 ضاللة يف الـار.
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ؾقا الخقر العظقؿ مـ ربؽؿ سب حاكف ثؿ يا معاشر الػضالء: أبشروا وأمِّ

وتعالك، فلكتؿ تجتؿعقن يف مسجد رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وَتذكرون 

اهلل، حقث َيغَػؾ كثقٌر مـ الَخؾؼ طـ ِذْكر اهلل طز وجؾ، والعبد إذا َذَكَر اهلل طز 

وجؾ يف وقت الغػؾة َطُظَؿ ثقابف وَطُظَؿ طؿؾف، ولذا قال الـبل صؾك اهلل طؾقف 

 العبادة يف الَفْرِج »وسؾؿ: 
ّ

: ّٕن العبادة يف وقت الػتـ َيغَػؾ طـفا «كالفجرة إلل

وصؾُّقا بالؾقؾ »كثقٌر مـ الـاس. ويف الحديث قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

، وهذا ّٕن الصالة يف آخر الؾقؾ حقث يـام كثقٌر مـ الـاس َيعُظؿ «والـاس كقام

أجرها: ٕهنا تؼع يف وقت غػؾة. وأكتؿ بحؿد اهلل تجتؿعقن يف بقت مـ بققت اهلل، 

تتؾقن كتاب اهلل، وَتعَؾؿقن سـة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، تتدارسقن يف 

كف وتعالك، قال صؾك اهلل طؾقف أطظؿ الحؼقق وأجالها وَأوٓها: يف حؼ ربـا سقحا

ما اجتؿع ققٌم يف بقت مـ بققت اهلل، يتؾقن كتاب اهلل، ويتدارسقكف بقـفؿ: »وسؾؿ: 

تفؿ الؿالئؽة، وذكرهؿ اهلل  إٓ كزلت طؾقفؿ السؽقـة، وغشقتفؿ الرحؿة، وحػَّ

وَمـ غدا إلك »، وأكتؿ أتقتؿ إلك مسجد مـ الؿساجد تتعؾَّؿقن الخقر، «فقؿـ طـده

ا حجتفالؿس ، وأكتؿ «جد ٓ يريد إٓ ان يتعؾَّؿ خقًرا او ُيعؾِّؿف كان لف أجر حاجٍّ تامًّ

بحؿد اهلل اجتؿعتؿ يف مسجد رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك الخقر 

َمـ جاء مسجدكا هذا، لؿ يلتف إٓ »والفدى، والـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

. فلسلل اهلل طز وجؾ بلسؿائف «د يف سبقؾ اهلللقتعؾَّؿ خقًرا أو يعؾِّؿف: كان كالؿجاه
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فـا يف ديـف، وأن يؽتب لـا هذه الػضائؾ، وفققفا  الحسـك وصػاتف العؾك أن يػؼِّ

 مؿا ٓ َكعؾؿ، وأن يزيدكا مـ فضؾف سبحاكف وتعالك.

درسـا أيفا اإلخقة: ٓ زال كعفدكؿ بف يف شرح كتاب التقحقد لشقخ 

ف اهلل طز وجؾ. وٓ زلـا كشرح يف باب ما اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب رحؿ

 جاء يف الؽفان وكحقهؿ.

م أّكا ذكركا أّن الشقخ ذكر هذا يف كتاب التقحقد ويف هذا الؿقصـ  وقد كؼدَّ

 طؾك وجف الخصقص لقجفقـ: 

م الؽالم طـ السحرة والسحر، وكان مـ الـاس القجف إّول : أكف لّؿا تؼدَّ

طاء طؾ ؿ الغقب، واإلخبار بلمقر الؿستؼبؾ، وآستعاكة َمـ ُيشبِف السحرة يف ادِّ

بالشقاصقـ، وتتعؾَّؼ هبؿ قؾقب الـاس، وهؿ الؽفان والعرافقن: كاَسب أن َيذكر 

 الشقخ هذا الباب بعد ان تؽؾَّ معـ السحرة والسحر.

: أكف لّؿا كان بعض الـاس إذا أصقب لفؿ مبتؾك بالسحر ذهب القجف الثاين

إلك الؽفان والعرافقـ مـ أجؾ َحّؾ السحر طـف، ومـ أجؾ كشػ هذا البالء، 

كاَسب أن يذكر الشقخ رحؿ هاهلل ما جاء يف الؽفان وكحقهؿ مـ العرافقـ 

ؿقـ، بعد أن تؽؾَّؿ طـ السحر والسحرة، وكاَسب أن يبقِّـ ُحؽؿ  الذهاب  والؿـجِّ

هذا الباب بقـ الباب   -رحؿف اهلل–إلقفؿ. وهبذا َتعِرف لؿاذا َأدخؾ شقخ اإلسالم 

والـشرة هل َحّؾ -الؿتعؾِّؼ بؿا جاء يف السحر، والباب الؿتعؾِّؼ بؿا جاء يف الـشرة 
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؟ فؾؿاذا أدخؾ الشقخ بقـ البابقـ هذا الباب: باب ما جاء يف الؽفان  -السحر

لّؿا كان بعض الـاس يذهبقن لَحّؾ السحر إلك السحرة  وكحقهؿ؟  الجقاب: أكف

أو الؽفان أو العرافقـ، كاَسب أن َيتؽؾَّؿ الشقخ طـ الذهاب إلك الؽفان 

 والعرافقـ قبؾ أن َيتؽؾَّؿ طـ الـشرة.

م الؽالم طـ الحديث الذي قال فقف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  وقد تؼدَّ

اًفا، َفَسَلَلُف » ـْ َأَتك َطرَّ ـَ َيْقًماَم ٍء، َلْؿ ُتْؼَبْؾ َلُف َصاَلٌة َأْرَبِعق
ْ

ـْ َشل وهذه هل رواية  «َط

اإلمام مسؾؿ وكثقر مـ الؿحدثقـ الذيـ رَووا هذا الحديث، ويف رواية أخرى: 

قف لؿ ُتؼَبؾ لف صالة أربعقـ يقًما» ، وهذه رواية اإلمامة أحؿد «َمـ أتك طراًفا فصدَّ

قف( هؾ هل مـ زيادة الثؼة وإسـادها صحقح. غقر أّن الشلن  يف جؿؾة: )فصدَّ

فتؽقن مؼبقلة؟ أو هل مـ رواية مخالػة الثؼة لؾثؼات، فتؽقن ضعقػة مردودة؟ 

َحْؿُؾ الؽالم يف هذا الحديث  -إن شاء اهلل-وإمر ُمحتِؿؾ لألمريـ، وسقليت 

قف(، وأهنا مـ باب رواية زيادة  طؾك وجٍف صحقح: طؾك تصحقح رواية: )فصدَّ

 .الثؼة

 فقتػضؾ الشقخ ياسقـ يؼرأ لـا مـ حقث وقػـا.

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة   الـَّبِلِّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل:  -َرِضَل اهللُ َطـْفُ -]َوَط
ـِ ـْ »َط َم

ٍد صؾك اهلل طؾقف  َقُف بَِؿا َيُؼقُل: َفَؼْد َكَػَر بَِؿا ُأْكِزَل َطَؾك ُمَحؿَّ َأَتك َكاِهـًا، َفَصدَّ

 َأُبق َداُوَد[ وسؾؿ(، َرَواهُ 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

87ٔ 
 

قف بؿا يؼقل: فؼد »هذا الحديث طـد أبل داود بؾػظ:  َمـ أتك كاهـًا فصدَّ

َمـ أتـك كاهـًا »، وصححف إلباين. وطـد ابـ ماجف: «َبِرئ مؿا ُأكِزل طؾك محؿد

قف بؿا يؼقل: فؼد كػر بؿا ُأكِزل طؾك محؿد ، وهبذا تعرف أّن الؾػظ «فصدَّ

فؼ لرواية ابـ ماجف، رحؿف اهلل طز وجؾ، ورواه الؿذكقر يف الؿتاب هق الؿقا

، وهق أيًضا طـد الرتمذي والـسائل بؾػظ: "يف السـة"أيًضا هبذا الؾػظ الخالل 

، ففق طـد «َمـ أتك كاهـًا فؼد كػر بؿا ُأكِزل طؾك محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ»

حف إلبا قف(. والحديث صحقح، صحَّ ين الرتمذي والـسائل بغقر جؿؾة: )فصدَّ

 وغقره مـ أهؾ العؿ.

ـْ َأَتك َكاِهـًا»قال:  ركا  «َمـ أتك طّراًفا»، ويف الحديث السابؼ: «َم وفسَّ

مات ٓ تدلُّ وٓ تقِصؾ  طل معرفة أماكـ الؿغقبات بؿؼدِّ العراف: هق الذي يدَّ

طل معرفة الغقب، معرفة أمرو  طؾك ذلؽ يف العادة، وأّما الؽاهـ: ففق الذي يدَّ

 أسباب حسقة تقِصؾ إلك ذلؽ يف العادة. الؿستؼبؾ، بغقر

 إذن: ما الػرق بقـ العّراف والؽاهـ؟

العّراف: يّدطل أكف يعرف أماكـ إشقاء الغائبة. أّما الؽاهـ: فقّدطل أكف 

َيعرف إشقاء التل تؼع يف الؿستؼبؾ، فالن سقتزوج فالكف، فالن سققَلد لف 

صقياًل، فالن سقؿقت يف طؿر مقلقد، فالن لـ يقَلد لف، فالن سقعقش طؿًرا 

 صغقر وكحق ذلؽ.
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وبعض أهؾ العؾؿ يَرون أّن العّراف والؽاهـ بؿعـًك واحد. وٓ شؽ أهنؿا 

 يتَّػؼان يف اّدطاء طؾؿ الغقب.

َقُف بَِؿا َيُؼقُل »قال:  أتاه فصّدقف بؿا يؼقل مـ طؾؿ الؿغقَّبات وما يؼع يف  «َفَصدَّ

ٍد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَفَؼْد َكَػَر بَِؿا ُأكْ »الؿستؼبؾ،  سـتؽؾؿ طـ  «ِزَل َطَؾك ُمَحؿَّ

 هذه الجؿؾة بعد فراغ الؽالم طؾك الحديث الذي يؾقف وأثر ابـ مسعقد.

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة: -َوَقاَل: َصِحقٌح َطَؾك َشْرصِِفَؿا–]َولأِْلَْرَبَعِة َواْلَحاكِِؿ  : َط

َقُف » ـًا َفَصدَّ اًفا، َأْو َكاِه ـْ َأَتك َطرَّ ٍد صؾ َم بَِؿا َيُؼقُل: َفَؼْد َكَػَر بَِؿا ُأْكِزَل َطَؾك ُمَحؿَّ

 ياهلل طؾقف وسؾؿ([

ققلف: )َولأِْلَْرَبَعِة: هـا اختؾػت كسخ الؽتاب، فػل بعض كسخ الؽتاب: 

)وإربعة(، يعـل أكف رواه أبق داود وإربعة، وهق كذلؽ: فنّن الحديث رواه 

رواه أبق داود والرتمذي والـسائل وابـ إربعة طؾك اختالف يف بعض إلػاظ، 

ماجف، لؽـ ُيشؽِؾ طؾك ذلؽ أّن أبا داود مـ إربعة، فؽقػ يؼقل: رواه أبق داود 

 وإربعة؟ ويؿؽـ أن ُيجاب طـ هذا اإلشؽال بلحد وجفقـ:

:  أّن الؿراد: بؼقة إربعة. يعـل يؽقن مراده بؼقل )وإربعة(: القجف إّول

 بؼقة إربعة.

: أن يؽقن الؿراد: رواه أبقداود وإربعة الباققن مـ الخؿسة: القجف الثاين

ٕكف إذا ققؾ: رواه الخؿسة: ففؿ أصحاب الســ إربعة مع اإلمام أحؿد. وهذا 
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الحديث رواه اإلمام أحؿد، فقؽقن الؿعـك: رواه أبق داود وإربعة الباققن مـ 

 الخؿسة.

( ولؽـ هذا طؾقف إشؽال أكرب مـ الذي قبؾف: ويف بعض الـسخ: )َولأِْلَْرَبَعةِ 

ّٕن هذا الؾػظ الثاين الذي ذكره الشقخ هـا لؿ َيْرِوه أحٌد مـ إربعة، فؽقػ يؼقل 

اح: لعؾف َتبَِع يف كسبة هذا الؾػظ إلك  الشقخ: )ولألربعة(؟! لؽـ قال بعض الشرَّ

التالل  إربعة الحافَظ ابـ حجر يف فتح الباري، حقث َكَسَب هذا الؾػظ

ٕصحاب الســ إربعة والحاكؿ، أو َتبَِع الحافظ الؿـذري يف الرتغقب 

والرتهقب: فنكف َكَسَب هذا الؾػظ التالل ٕصحاب الســ إربعة. فإمر محتِؿؾ 

أن يؽقن: )وإربعة( ولف وجٌف صحقح، أو )ولألربعة( وٓ يؽقن صحقًحا ولؽـف 

 ظ بـ حجر، والحافظ الؿـذري. َتبَِع يف هذا القهؿ الحافَظقـ: الحاف

( كعؿ هذا الحديث رواه -َوَقاَل: َصِحقٌح َطَؾك َشْرصِِفَؿا–قال: )َواْلَحاكِِؿ 

 الحاكؿ وقال: صحقح طؾك شرصفؿا، ووافؼف الذهبل.

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة( يف بعض كسخ كتاب التقحقد بعد كؾؿة )طـ( بقاض،  قال: )َط

غؾط. ويف بعض الـسخ: )طـف( أي: طـ ويف بعض الـسخ: طـ ابـ طباس، وهذا 

أبل هريرة، وهذا الصقاب. وَمـ يؼرأ هؽذا فقؼقل: )طـف: َمـ أتك( يظـ أّن 

ـّ الصقاب أكف يريد أكف  الشقخ يريد أّن هذا مـ كالم أبل هريرة رضل اهلل طـف، لؽ

مرفقع، ففق يريد أن يؼقل رواية أخرى لحديث أبل هريرة طـ الـبل صؾك اهلل 
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فزاد يف هذه الرواية: )طّراًفا(، ولفذا  «َمـ أتك طّراًفا أو كاهـًا»أكف قال:  طؾقف وسؾؿ

َقُف بَِؿا َيُؼقُل، َفَؼْد َكَػَر بَِؿا »ذكر الشقخ هذه الرواية.  اًفا، َأْو َكاِهـًا َفَصدَّ ـْ َأَتك َطرَّ َم

دٍ  حف الحاكؿ،«ُأْكِزَل َطَؾك ُمَحؿَّ ووافؼف  ، وقؾـا إّن هذا الحديث هبذا الؾػظ صحَّ

اه الحافظ بـ حجر يف الػتح.  حف ابـ باز، وحّسـف إركاؤوط، وققَّ الذهبل، وصحَّ

اًفا، َأْو َكاِهـًا»فالحديث هبذا الؾػظ أيًضا ثابت.  ـْ َأَتك َطرَّ و )أو( هـا لؾتـقيع،  «َم

قف بؿا يؼقل فؼد كػر بؿا ُأكزل طؾك محؿد ، وَمـ أتك كاهـًا  فؿـ أتك طّراًفا فصدَّ

ق  ف بؿا يؼقل فؼد كػر بؿا ُأكزل طؾك محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.فصدَّ

قف بؿا يؼقل َيؽُػر بؿا ُأكزل طؾك   ما وجف أّن َمـ أتك طّراًفا أو كاهـًا فصدَّ

محؿد؟ أو بعبارة أخرى: ما الرابط بقـ الذهاب إلك الؽاهـ أو العّراف وتصديؼف 

 وسؾؿ؟ بؿا يؼقل والؽػر بؿا ُأكِزل طؾك محؿد صؾك اهلل طؾقف

طقان طؾؿ الغقب، والؼرآن الذي ُأكزل  وجف ذلؽ: أّن العّراف والؽاهـ يدَّ

طؾك محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َيـػل أن َيعَؾؿ أحٌد الغقب إٓ بقحل مـ اهلل، قال 

ُسؾِفِ ﴿اهلل طز وجؾ: َـّ اهلَل َيْجَتبِل مِـ رُّ
َمـ  َوَما َكاَن اهلُل لُِقْطؾَِعُؽْؿ َطَؾك اْلَغْقِب َوَلؽِ

( ، فاهلل بقَّـ لـا بقاًكا ٓ َلْبَس فقف أّن اهلل ما كان لُقطؾِع 279)آل طؿران:  ﴾َيَشاءُ 

ًٓ فققحل إلقف ما يشاء سبحان هقتعالك.  َخؾؼف طؾك الغقب: إٓ أن َيجتبل رسق

(، ففذا حصر يف أّن الغقب إكؿا 10)يقكس:  ﴾َفُؼْؾ إِكََّؿا اْلَغْقُب لِّؾفِ ﴿وقال تعالك: 
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ق هق هلل ب العّرافقـ والؽفان وٓ بد، وَمـ صدَّ ق الؼرآن كذَّ  طز وجؾ. فّؿـ صدَّ

ب الؼرآن وٓ بد.  العّرافقـ والؽفان كذَّ

ّإن صّدقَت الؼرآن فنكؽ ستؽقن مطؿئـ الؼؾب أكف ٓ يقَجد أحٌد مـ 

الؿخؾققات َيعَؾؿ الغقب إٓ بقحٍل مـ اهلل لرسؾف يف أمقر أراد اهلل أن ُيطؾِع طؾقفا 

ؾؼف، كؿا يف أشراط الساطة التل أخربكا طـفا الـبل صؾك الف طؾقف وسؾؿ، فلكَت َخ 

ك بف: تسؿك بالؽاهـ،  مطؿئـ الؼؾب: فحقث ما جاءك مخؾقق، أيًّا كان ما َتسؿَّ

أو بالعّراف، أو بالشقخ، أو بالقلل، أو  بالسقد أيًّا ما تسؿك بف، إذا جاءك وادَّطك 

اب: ٕكؽ طؾك يؼقـ مـ خرب اهلل سبحاكف أكف َيعؾؿ ما يف َغٍد َطؾِؿَت ي ؼقـًا أكف كذَّ

ب الؼرآن. ق الؿخؾقق يف ِطؾؿف الغقب فؼد كذَّ  وتعالك، وَمـ صدَّ

قف بؿا يؼقل، والؽاهـ والعّراف إكؿا  إذن: َمـ أتك طراًفا أو كاهـًا فصدَّ

ق ما َيـػقف الؼرآن،  يخربان طـ الغقب، فؼد كػر بؿا ُأكزل طؾك محؿد: ٕكف صدَّ

قؽقن ذلؽ تؽذيًبا بؿا ُأكزل طؾك محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ولذلؽ يف رواية ف

 فؼد َبِرئ مؿا ُأكزل طؾك محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ(.»أبل داود: 

ـِ َمْسُعقٍد رضل اهلل طـف ِمْثُؾُف َمْقُققًفا[ ـِ اْب َبِل َيَعَؾك ِبَسـٍَد َجقٍِّد َط
ِٕ  ]َو

ـِ َمْسُعقٍد رضل اهلل طـف قال:  ـِ اْب روى َمعَؿر وأبق داود الطقالسل: )َط

َمـ أتك كاهـًا فسللف وصّدقف بؿا يؼقل فؼد كػر بؿا ُأكزل طؾك محؿد صؾك اهلل »
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َمـ »أكف قال:  -رضل اهلل طـف–، وروى ابـ الجعد طـ ابـ مسعقد «طؾقف وسؾؿ

 .«كػر بؿا ُأكزل طؾك محؿد أتك طّراًفا أو كاهـًا فصّدقف بؿا يؼقل: فؼد

َمـ أتك طّراًفا أو »، الرواية الثاكقة: «َمـ أتك كاهـًا»إذن: الرواية إولك: 

 .«كاهـًا

ار أبق يعؾك طـ ابـ مسعقد  رضل –وروى ابـ الَجعد وابـ أبل شقبة والبزَّ

كػر َمـ أتك طّراًفا، أو ساحًرا، أو كاهـًا: فصّدقف بؿا يؼقل: فؼد »قال:  -اهلل طـف

إسـاده جقِّد، ومثؾف ": -رحؿف اهلل–، قال الحافظ ابـ حجر «بؿا ُأكزل طؾك محؿد

 ، أي: أّن لف ُحؽؿ الرفع."ٓ يؼال بالرأي

. وهذا إثر «مـ أتك طراًفا، أو ساحًرا، أو كاهـًا»فالرواية الثالثة فقفا: 

ؾقف صحقح طـ ابـ مسعقد رضل اهلل طـف ولف حؽؿ الرفع إلك الـبل صؾك اهلل ط

 وسؾؿ: ّٕن مثؾف ٓ يؼال بالرأي.

 ففذه إحاديث مبقِّـة لحؽؿ الذهاب إلك الؽفان والعرافقـ والسحرة.

ا:  وٓ شؽ أيفا الػضالء أّن الذهاب إلك الؽفان أو العرافقـ أو السحرة حسًّ

بالذهاب إلك أماكـفؿ، أو معـًك: بآتصال هبؿ بالفاتػ، أو مشاهدة قـقاهتؿ 

دة: حرام مطؾًؼا، إٓ لَردِّ باصؾفؿ. ٓ يجقز لؿسؾؿ يشفد أن ٓ إلف الػاسدة الُؿػِس 

إٓ اهلل، وأّن محؿًدا رسقل اهلل أن يذهب إلك كاهـ، أو يذهب إلك طّراف، أو 
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يذهب إلك ساحر ٕيِّ سبب مـ إسباب: إٓ إذا كان ذهابف لَردِّ باصؾفؿ، وبقان 

 الحؼ، واإلكؽار طؾقفؿ.

ًٓ يلتقن قال معاوية ابـ الحؽؿ  لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: )إّن مـّا رجا

وهذا  «ٓ تلهتؿ»رواه مسؾؿ،  «ٓ تلهتؿ»الؽفان، فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 هنل مطَؾؼ، يبؼك طؾك إصالقف، ٓ يجقز لؿسؾؿ أن يذهب إلك الؽفان مطؾًؼا.

ا لقسق»وسلل أكاس رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ الؽفان، فؼال: 

متػؼ طؾقف. وهذا يدل طؾك أكف ٓ ققؿة لفؿ وٓ ِطْؾَؿ طـدهؿ مطؾًؼا، الـبل  «بشلء

، و)شلء( هذه كؽرة، تؼال لؾتؼؾقؾ «لقسقا بشلء»صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

فؾؿاذا يذهب إلقفؿ؟ ٓ  «لقسقا بشلء»أصاًل، وقد ُذكَرت يف سقاق الـػل فَتُعّؿ. 

طذر طـد اإلكسان يف ذهابف إلك الؽفان أو العرافقـ أو السحرة، فنهنؿ لقسقا 

 بشلء.

 ثؿ إّن الذهاب إلك العرافقـ أو الؽفان أو السحرة طؾك درجات وأحقال:

قفؿ: مع اطتؼاده أهنؿ الدرجة إولك : أن يذهب إلقفؿ ويسللفؿ ويصدِّ

َيعَؾؿقن الغقب ّٕي سبب مـ إسباب. بعض الـاس َيعَؾؿقن الغقب، يعتؼد أهنؿ 

يؼقلقن: همٓء ساداتـا الصالحقن، مؽشقف طـفؿ الحجاب! هذا يعتؼد أهنؿ 

ب الؼرآن.   يعؾؿقن الغقب، فؽذَّ
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بقن إلقفؿ: ففذا كػر أكرب  أو مع طؾؿفؿ أهنؿ َيستعقـقن بالشقاصقـ أو يتؼرَّ

ب لؾؼرآن، بتصديؼ ب لؾؼرآن: وٕكف ُمخِرج مـ الؿؾة: ٕكف مؽذِّ ف لؾؽفان هق مؽذِّ

 جاِطٌؾ ما هلل لغقر اهلل، ففق َجاِطؾ طؾؿ الغقب الذي هلل لغقر اهلل سبحاكف وتعالك.

بقن إلك  وإذا ذهب إلقفؿ وسللفؿ وصّدقفؿ بؿا يؼقلقن: مع طؾؿف أهنؿ يتؼرَّ

هبؿ: فقؽقن بذلؽ مشرًكا باهلل  بتؼرهبؿ، وَتسبَّب يف تؼرِّ
َ

، الشقاصقـ: فؼد َرِضل

 والعقاذ باهلل.

فؼد كػر بؿا ُأكِزل طؾك محؿد »ويدّل لفذه الدرجة: الحديث الذي معـا: 

 .«صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

أن يذهب إلقفؿ ويسللفؿ ويصّدقفؿ: مع اطتؼاده أهنؿ ٓ  الدرجة الثاكقة:

بقن إلك  َيعَؾؿقن الغقب، وأكف ٓ َيعؾؿ الغقب إٓ اهلل، ومع طدم طؾؿف أهنؿ يتؼرَّ

قـ، وإكؿا َيعتؼد أكف َيعَؾؿقن ما يؼقلقن بطريؼ اإللفام مثاًل، أو بطريؼ الشقاص

الِعْؾؿ فقؼقل: همٓء طـدهؿ مـ العؾؿ ما لقس طـدكا، أو كحق هذا، ففذا كػر 

أصغر، وهق كػر دون كػر، وقد يدخؾ يف طؼقبة أكف ٓ ُتؼَبؾ لف صالة أربعقـ 

 .«ل لؿ ُتؼَبؾ لف صالة أربعقـ يقًمافصّدقف بؿا يؼق»يقًما: طؾك رواية اإلمام أحؿد: 

قفؿ ففق كافر كػًرا أكرب،  وكاَزع بعض أهؾ العؾؿ يف هذا: وقالقا: بؾ إن صدَّ

 وقالقا: العربة بتصديؼف.

 وتققػ بعض أهؾ العؾؿ.
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هق ما ذكركاه: أكف مـ الؽػر إصغر: ٕكف ٓ يقَجد  -واهلل أطؾؿ–وإقرب 

َيعتؼد أهنؿ َيعَؾؿقن الغقب، وٓ َيعؾُؿ أهنؿ فقف ما يقِجب الؽػر إكرب، ففق ٓ 

بقن إلك الشقاصقـ.  يتؼرَّ

أن يذهب إلقفؿ ٓ لقسللفؿ وٓ لقصّدقفؿ وٓ يؽقن غرضف  الدرجة الثالثة:

إضفار باصؾفؿ: وإكؿا كؿا يؼال: يريد أن يّطؾع، أو يريد أن يضحؽ، وغقر ذلؽ: 

د بلن ٓ َيؼبؾ اهلل لف صالة أربعقـ لقؾة. ففذا الذي يػتح  ففذا حرام، وهق متقطَّ

قـاة السحرة والدجالقـ يؼال فقفا: الشقخ الروحاين، إستاذ الدكتقر أبق طبقدة، 

حشًػا "طالؿ الروحاكقات، والحاصؾ طؾك شاهدة الروحاكقات مـ بريطاكقة، 

ؾقن يف قـقاهتؿ الؼرآن، وَيؽِذبقن طؾك الـاس، وُيرتِّبقن مع "وسقء َكْقؾة ، وُيشغِّ

ـاس يتصؾقن طؾقفؿ وُيظِفرون أهنؿ لّؿا الشقخ َتؿتؿ أكف بدأ الشقطان بعض ال

د طؾقفؿ  يتؽؾؿ وكحق ذلؽ، الذي يػتح هذه الؼـقات لالصالع لقس لؾعؾؿ لؾرَّ

وبقان حالفؿ، وإكؿا لالصالع أو يريد يرى: هذا حرام ٓ يجقز، بؾ الذي يػعؾ 

ّٓ ُتؼَبؾ لف صالة أربعقـ يقًما. ض كػسف أ  هذا ُيعرِّ

أن يذهب إلقفؿ إلضفار باصؾفؿ، وكشػ َزيػ أققالفؿ، أو  الدرجة الرابعة:

 لإلكؽار طؾقفؿ، وٓ ترتتَّب طؾك ذهابف مػَسدة أطظؿ: ففذا جائز: بؾ مشروع.

ولذلؽ لّؿا ضفر أمر ابـ الصائد، أو بـ صقاد يف الؿديـة يف زمـ الـبل صؾك 

ـّ بعض الصحابة أكف الدجال الذي ر مـف الـبل صؾك اهلل  اهلل طؾقف وسؾؿ، فظ حذَّ
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طؾقف وسؾؿ، وهق دجال ولؽـف لقس إطقر الدجال، فذهب الـبل صؾك اهلل طؾقف 

أم ابـ صقاد –وسؾؿ إلقف، وتخّبل خؾػ الشجر رجاء أن يسؿع  كالمف، فرأتف أمف 

رأت الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فلْطَؾَؿتف، فؼال لف الـبل صؾك -أو ابـ صائد

ْخ. ولؿ يستطع  «قد خّبلُت لؽ خبًل فؿا هق؟» اهلل طؾقف وسؾؿ: فؼال ابـ صقاد: الدُّ

أن يؼقل ما خّبله لف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كاماًل، فالـبل صؾك اهلل طؾقف سقل 

خان، فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  ، ففـا «اخسل، فؾـ تعدو َقْدرك»خبًل لف الدُّ

لُقظِفر حؼقؼتف  «خبلُت لؽ خبًل فؿا هق؟ قد»الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال لف: 

ويؽشػ لؾصحابة زيػ كالمف، ففذا مشروع. َمـ كان قادًرا طؾك أن ُيظِفر 

باصؾفؿ وَيؽشػفؿ وُيـؽِر طؾقفؿ ففذا مشروع، ولذلؽ كان شقخ اإلسالم ابـ 

ؿقن ويـاضرهؿ، ويبقِّـ لفؿ بطالن ِطْؾِؿفؿ،  -رحؿف اهلل–تقؿقة  يلتقف الؿـجِّ

طقن. ففذا إذا كان هبذه الحال وهذه الدرجة ففذا جائٌز وصحقح.وبطالن ما   يدَّ

ـٍ َمْرُفقًطا:  ـِ ُحَصق ـْ ِطْؿَراَن ْب ـَ َأْو »]َوَط ـْ َتَطقََّر َأْو ُتُطقَِّر َلُف، َأْو َتَؽفَّ َلْقَس ِمـَّا َم

َقفُ  ـْ َأَتك َكاِهـًا، َفَصدَّ ـَ َلُف، َأْو َسَحَر َأْو ُسِحَر َلُف، َوَم بَِؿا َيُؼقُل، َفَؼْد َكَػَر بَِؿا  ُتُؽفِّ

اُر بِنِْسـَاٍد َجقٍِّد[ ٍد( ، َرَواُه اْلَبزَّ  ُأْكِزَل َطَؾك ُمَحؿَّ

يف "، وقال الؿـذري والفقثؿل -كؿا قال الشقخ-هذا الحديث رواه البّزار 

السـد جقِّد لقٓ طـعـة الحسـ، "وابـ باز: بنسـاد جقد، وقال إلباين:  "الزواجر
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، وذكره الشقخ يف السؾسؾة الصحقحة، وقال: "لس، لؽـ لف شاهدوهق مد

 صحقح بؿجؿقع صرقف. ففذا الحديث صحقح.

ـٍ َمْرُفقًطا( يعـل إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ـِ ُحَصق ـْ ِطْؿَراَن ْب قال: )َط

أي: لقس طؾك صريؼتـا، وٓ طؾك مـفاجـا. وهذه ٓ َتـػل  «َلْقَس مِـَّا»أكف قال: 

: لقس طؾك «لقس مـّا»أصاًل، ولؽـفا بحسب إحقال، فؼد يؽقن معـك  الدياكة

ديـقـا مطؾًؼا، وقد يؽقن: لقس طؾك سـتـا ومـفاجـا وإن كان مـ الؿسؾؿقـ، لؽـف 

ـْ َتَطقَّرَ »واقٌع يف حرام.  التطقر: هق زجر الطقر وتحريؽف لؾـظر هؾ  «لقس مـّا َم

لن يؼقل لشخص: أكَت طـدك معرفة بالطققر ك «َأْو ُتُطقَِّر َلفُ »ُيؼِدم أو ُيحجؿ. 

وأحقالفا وذهاهبا فاْزُجْر لل الطقر، فلكا مسافر غًدا، هؾ أسافر أو ٓ أسافر؟ ففذا 

ؾ فقفا إن شاء اهلل.  ُتطقِّر لف. وسـتؽؾؿ طـ الطِّقرة يف باب ما جاء طـ التطقُّر وكػصِّ

ـَ »قال:  ـ هق،  «َأْو َتَؽفَّ ـَ »أي: َتؽفَّ أي: صؾب مـ الؽاهـ أن  «َلفُ َأْو ُتُؽفِّ

َيتؽفـ لف، مثؾ الذيـ يذهبقن إلك الذيـ يؼرؤون الؽػ ويؼقلقن: اقرأ لل الؽػ 

أريد أن أطرف مستؼبؾل، أو يذهبقن إلك الـساء الاليت يؼرأن بالػـجال، أو يضربـ 

يف بعض البؾدان الؿسؾؿقـ،  طؾك الرمؾ لؿعرفة الؿستؼبؾ، وهذا لألسػ مقجقد

يف بعض بؾدان الؿسؾؿقـ العربقة يف السقق! همٓء الؽفان  حتك أين رأيتف

 َيجؾسقن مع الذيـ َيبقعقن السؾع، كلهنؿ يبقعقن سؾعة، وأغؾبفؿ مـ الـساء.
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إّما بَعْؼِد السحر، يريد أن يسحر  «َأْو ُسِحَر َلفُ »بـػسف،  «َأْو َسَحَر »قال: 

ل ٓ َتعرف السحر، شخًصا، أو يسحر امرأة، أو امرأة تريد أن َتسحر رجاًل وه

فتذهب إلك الساحر فتؼقل: اكتب لل حجاًبا، أكا أريد أن يعشؼـل فالن، هذا َطْؼٌد 

لؾسحر، أو يريد أن َيضر إكساًكا فَقْعِؼد لف، أو لَِحّؾ السحر بالسحر، فنّن َمـ صؾب 

مـ الساحر أن َيُحّؾ السحر فؼد صؾب أن َيسحر لف، ٕكف ما هل صـعة الساحر إٓ 

ففذا يدّل دٓلة بقِّـة طؾك أكف ٓ يجقز الذهاب إلك السحرة مـ أجؾ حّؾ السحر، 

 السحر كؿا سقليت بقاكف بإدلة الؿؼـِعة إن شاء اهلل طز وجؾ.

ٍد »قال:  َقُف بَِؿا َيُؼقُل، َفَؼْد َكَػَر بَِؿا ُأْكِزَل َطَؾك ُمَحؿَّ ـْ َأَتك َكاِهـًا، َفَصدَّ َوَم

 م بقان ما َيتعؾَّؼ هبذا.، وقد تؼدَّ «صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ـِ َطبَّاٍس رضل اهلل  ـْ َحِديِث اْب ـٍ ِم َْوَسِط بِنِْسـَاٍد َحَس ْٕ ]َوَرَواُه الطََّبَراكِلُّ ِفل ا

ـْ َأَتك(، إَِلك آِخرِِه[  طـفؿا، ُدوَن َقْقلِِف: )َوَم

لقس مـّا »يعـل أّن الطرباين رواه طـ ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا مرفقًطا: 

، قال الشقخ: «تطقَّر أو ُتطقر لف، أو َتؽفـ أو ُتؽفـ لف، أو َسحر أو ُسحر لفَمـ 

 بنسـاد حسـ،  قال إلباين: حسـ لغقره. ففذه الرواية يف درجة الحسـ.

َماٍت -رحؿف اهلل–]َقاَل اْلَبَغِقيُّ  ُُمقِر بُِؿَؼدِّ ْٕ ِطل َمْعرَِفَة ا اُف: الَِّذي َيدَّ : اْلَعرَّ

الَِّة َوَكْحِق َذلَِؽ[َيْسَتِدلُّ بِفَ   ا َطَؾك اْلَؿْسُروِق َوَمَؽاِن الضَّ
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مات أسباٍب َيستدلُّ "البغقي قال:  طل معرفة إمقر بؿؼدِّ العّراف: الذي يدَّ

الة، وُتتَّفؿ  هبا طؾك مقاقعفا، كالؿسروق َمـ الذي َسَرقفا؟ ومعرفة مؽان الضَّ

وكحقي ذلؽ مـ  -ك هباأي َمـ الذي زك-الؿرأة بالزكك، فقؼقل: َمـ صاحبفا 

ـّ هذا هق "إمقر . يعـل هق بؿعـك الؽالم الذي ذكره شقخ اإلسالم طـف، لؽ

الؽالم بؾػظف، وأصؾ هذا الؽالم لؾخطابل، ٕبل سؾقؿان الخطابل صاحب 

أّن البغقي أخذ هذا الؽالم طـف،  -واهلل اطؾؿ–معالؿ الســ، فنّن الذي يظفر 

العّراف: هق الذي َيزُطؿ أكف َيعِرف إمقر "حقث قال الخطابل يف الؿعالِؿ: 

مات أسباٍب، َيستِدل هبا طؾك مقاقِعفا، كالشلء ُيسَرق فقعرف الَؿظـقن بف  بؿؼدِّ

رقة، وُتتَّفؿ الؿرأة بالزكك، فَقعرف َمـ صاحبفا، وكحق ذلؽ مـ إمقر . هق "السَّ

ا طؾك البغق م جدًّ ي: ففذا كالم كػس كالم البغقي، وتعؾؿقن أّن الخطابل متؼدِّ

 الخطابل.

راح َيذكرون أّن الؽالم كؾَّف إلك ققلف:  ا يف "والشُّ وققؾ الذي ُيخبِر طؿَّ

أّن شقخ  -واهلل أطؾؿ–كؾف لؾبغقي، ولقس إمر كذلؽ، ويظفر لل  "الضؿقر

قال البغقي: العّراف الذي يّدطل معرفة  "اإلسالم إكؿا أراد الؿعـك إّول:

مات ُيستَدل هق يف الحؼقؼة أكا طـدي مضبقط  -هبا طؾك الؿسروق إمقر بؿؼدِّ

ـّ الصقاب: َيستِدّل هق . إلك "ومؽان الضالة وكحق ذلؽ -هؽذا )ُيستَدل(، لؽ

ِذي ُيْخبُِر "هـا يـتفل كالم البغقي: ّٕن ققلف:  : ُهَق الَّ ـُ . َواْلَؽاِه ـُ وقِقَؾ: ُهَق اْلَؽاِه
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ـِ اْلُؿَغقََّباِت فِل اْلُؿْسَتْؼَبِؾ، وَ  ِؿقرِ َط ا فِل الضَّ ِذي ُيْخبُِر َطؿَّ لقس مقجقًدا  "قِقَؾ: الَّ

ف الؽاهـ ولؽـ لقس هبذا الؾػظ، وأّما  وققؾ: هق الؽاهـ، "طـد البغقي، كعؿ طرَّ

، هذا لقس مـ كالم البغقي، وٓ يقجد يف "وققؾ هق الذي يخرب طؿا يف الضؿقر

أّن الشقخ  - أطؾؿواهلل–كالم البغقي وٓ يقجد يف كالم الخطابل. فقظفر لل 

 ."وكحق ذلؽ"رحؿف اهلل يريد بؽالم البغقي ما يـتفل إلك ققلف: 

َماٍت َيْسَتِدلُّ بَِفا َطَؾك  ُُمقِر بُِؿَؼدِّ ْٕ ِطل َمْعرَِفَة ا اُف الَِّذي َيدَّ : اْلَعرَّ ]َقاَل اْلَبَغِقيُّ

الَِّة َوَكْحِق َذلَِؽ، وققؾ: هق الؽاهـ[  اْلَؿْسُروِق َوَمَؽاِن الضَّ

(، قال  ـُ يعـل يؼقل شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب: )وققؾ: ُهَق اْلَؽاِه

بعض أهؾ العؾؿ: العّراف هق الؽاهـ، ففؿا لػظان لؿعـًك واحد، وبعضفؿ قال: 

 الؽاهـ َأَطؿُّ مـ العّراف، فالؽفاكة ِجـس، والعرافة كقع مـ أكقاع الؽفاكة.

ـِ  : ُهَق الَِّذي ُيْخبُِر َط ـُ  اْلُؿَغقََّباِت فِل اْلُؿْسَتْؼَبِؾ[ ]َواْلَؽاِه

هق الذي يّدطل مطالعة طؾؿ الغقب، وُيخبِر الـاس طـ "قال الخطابل: 

، ففق يّدطل اكف يّطؾع طؾك الغقب، ويخرب الـاس طـ الؽقائـ يعـل التل "الؽقائـ

 تؼع يف الؿستؼبؾ.

ِؿقِر[ ا فِل الضَّ ِذي ُيْخبُِر َطؿَّ  ]َوقِقَؾ: الَّ

بحسب جفدي يف كتب أهؾ العؾؿ فؾؿ أجده، لؽـ ٓ شؽ  وهذا بحثُت طـف

أّن معـاه مقجقد، ولذلؽ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لّؿا أراد أن َيؽشػ أمر ابـ 
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، ّٕن الؽفان «قد خبئت لؽ شقًئا»صائد أو ابـ صقاد خبل لف شقًئا، وقال: 

طقن أهنؿ َيعؾؿقن ما يف ضؿقر اإلكسان، وهذا واضح، أ ن الؽاهـ والعرافقـ يدَّ

إذا دخؾ طؾقف شخص قال لف: ٓ تخربين، أكَت أّمؽ فالكة، وطـدك مشؽؾة كذا 

وكذا! يّدطل أكف َيعرف ما يف كػس اإلكسان دون أن يتؽؾؿ، وهق ُيخرب شقطاُن 

سؾ َتسبِؼ، شقطان الؿريض َيسبؼ إلك شقطان  الؿريض شقطاَكف، يعـل الرُّ

ده كذا وكذا، وأّمف كذا، وأبقه كذا، الؿشعقذ هذا الؽاهـ، فقؼقل: هذا الؼادم طـ

وزوجتف كذا، فشقطان الؽاهـ ُيخرب الؽاهـ، فنذا َدَخَؾ طؾقف الرجؾ قال: يا اهلل! 

مؽشقف طـف الحجاب، واهلل طرف اسؿ أمل بدون أن أخربه، أخربين بؿا يؼع يف 

غرفة الـقم! واهلل الشقطان أخربه، ففذا معؾقم مـ أحقال الؽفـة، فؼقؾ: إّن 

 هـ، وققؾ: العراف، هق الذي يخرب طّؿا يف الضؿقر.الؽا

ـُ َتْقِؿقََّة  ِؿ -رحؿف اهلل-]َوَقاَل َأُبق اْلَعبَّاِس اْب ، َواْلُؿـَجِّ ـِ اُف اْسٌؿ لِْؾَؽاِه : اْلَعرَّ

ُُمقِر بَِفِذِه الطُُّرِق[ ْٕ ُؿ فِل َمْعرَِفِة ا ـْ َيَتَؽؾَّ اِل، َوَكْحِقِهْؿ، ِمؿَّ مَّ  َوالرَّ

طل معرفة الؿغقَّبات أو الغائبات، سقاء  يعـل بؿعـك أّن الؽاهـ: كؾُّ َمـ يدَّ

بعؾؿ الـجقم أو بالخط أو بالؽفاكة أو بغقر ذلؽ، كؾُّفا َيصُدق طؾقفا أهنا كفاكة، 

ـّ شقخ اإلسالم لؿ َيجِزم هبذا: وإكؿا قال:  هؽذا قال، ولؿ يؼؾ: - "والعّراف"لؽ

ال والعراف قد ققؾ إكف اسؿ طا"قال:  -الؽاهـ ؿ والرمَّ م لؾؽاهـ والؿـجِّ

ـ َيتؽؾؿ هبذه الطُّرق.  وكحقهؿ مؿَّ
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 إذن طـدكا مؾحقضتان:

العراف ": أّن شقخ اإلسالم لؿ يؼْؾ: الؽاهـ، ولؽـ قال: الؿؾحقضة إولك

العراف: اسؿ "بؿعـك أكف ُيسـِده إلك غقره، أّما ما ذكره الشقخ قال:  "قد ققؾ

 ."لؾؽاهـ

 أكف طؾك جفة التضعقػ ٓ طؾك جفة التؼقية. الؿؾحقضة الثاكقة:

ولق ققؾ: إكف يف الؾغة اسٌؿ لبعض "ثؿ اسؿع تؿام الؽالم: قال رحؿف اهلل: 

، يعـل هذا هق إققى "هذه إكقاع، فسائرها َيدخؾ فقف بطريؼة العؿقم الؿعـقّي 

ا: طـد شقخ اإلسالم: أن يؼال: إّن العّراف هق اسؿ لـقع مـ همٓء، وهق كؿا قؾـ

طك أماكـ الغائبات،  مال َيدخؾ يف العّراف "الذي يدَّ ـّ الؽاهـ والؿـّجؿ والرَّ ولؽ

 ، أي: طؿقم العؾة: ّٕن العؿقم كقطان:"بطريؼ العؿقم الؿعـقي

: العؿقم الؾػظل: هق بعؿقم الؽالم، فلققل: كؾُّ الؿممـقـ الـقع إّول

أن يدخؾ الجـة، سقاء  َيدخؾقن الجـة. هذا طؿقم لػظل: أي أّن كؾ مممـ ٓ بد

 سبؼ ذلؽ دخقلف الـار، أم لؿ َيسبؼ. 

: العؿقم الؿعـقي: وهق طؿقم العؾة. مثاًل: كؼقل: كؾ ُمسؽِر الـقع الثاين

-ففق خؿر: لؿاذا؟ لعؿقم العؾة: وهل: اإلسؽار، كؾ ما أسؽر مـ مشروٍب 

ما  أو مطعقم، أو مشؿقم، ففق خؿر، هذا طؿقم بالعؾة، -وهذا إصؾ يف الخؿر
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هل العؾة؟ اإلسؽار، كؾ ما ُوِجَد فقف اإلسؽار ففق خؿر بالعؿقم الؿعـقي ،ٓ 

 العؿقم الؾغقي.

ففـا كؾ هذه إكقاع َتدخؾ يف اسؿ العّراف مـ جفة العؿقم الؿعـقي: 

طل طؾؿ الغقب َيصح أن  طاؤهؿ طؾؿ الغقب، فؽؾُّ َمـ يدَّ لعؿقم العؾة: وهل: ادِّ

قف طّراًفا، وإن كان ذل  ؽ ٓ يصح لغة، ولؽـ مـ باب العؿقم الؿعـقي.كسؿِّ

ـُ َطبَّاٍس  ضل اهلل طـفؿا فِل َقْقٍم َيْؽُتُبقَن: َأَبا َجاٍد، َوَيـُْظُروَن فِل  ]َوَقاَل اْب

ـْ َخاَلٍق[ ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ َلُف ِطـَْد اهللِ ِم  الـُُّجقِم: َما ُأَرى َم

ـُ َطبَّاٍس ضل اهلل طـفؿا فِ  ل َقْقٍم َيْؽُتُبقَن: َأَبا َجاٍد، َوَيـُْظُروَن قال: )َوَقاَل اْب

ـْ  -ما َأَرى أو: ما َأَرى-فِل الـُُّجقِم: َما ُأَرى( 
 مِ

ِ
ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ َلُف ِطـَْد اهلل )َم

. "أداب"ويف  "الســ الؽربى"َخاَلٍق(، رواه هبذا الؾػظ بتؿامف البقفؼل يف 

حة. )َقاَل ابْ  ـُ َطبَّاٍس ضل اهلل طـفؿا فِل َقْقٍم َيْؽُتُبقَن: وإسـاده صحقح، ضاهر الصِّ

بقن مـفا  ز ُحطل كؾؿـ، هذه الحروف يؽتبفا بعض الـاس وُيركِّ َأَبا َجاٍد( أبجد هقِّ

طقن معرفة الؿستؼبؾ بطريؼ هذه الؽتابة، وَيـظرون يف  أخباًرا مستؼبؾقة، فقدَّ

طقن معرفة ما َيحدث يف الؿستؼبؾ هب ذا. قال: )ما َأَرى( الـجقم والؽقاكب، ويدَّ

ـْ َخاَلٍق( ومعـك مـ خالق: مـ كصقب يف 
 مِ

ِ
ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ َلُف ِطـَْد اهلل أو ما ُأرى )َم

الجـة، أو مـ ديـ، يعـل ٓ أرى َمـ فعؾ ذلؽ لف طـد اهلل مـ ديـ ُيثاب طؾقف يقم 

طل طؾؿ ق َمـ يدَّ الغقب يف  الؼقامة. والؿؼصقد: َمـ ادَّطك طؾؿ الغقب، أو َمـ صدَّ
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طـ  -إن شاء اهلل الؽالم-. وسقليت -كؿا تؼّدم بقاكف–ِطْؾِؿف الغقب: فنكف هبذا َيؽُػر 

 التـجقؿ.

يَؿاِن بِاْلُؼْرآِن[ ـِ َمَع اإْلِ َٓ َيْجَتِؿُع َتْصِديُؼ اْلَؽاِه ُف  ُوَلك: َأكَّ ْٕ  ]فِقِف َمَساِئُؾ: ا

طل طؾؿ الغقب، والؼرآن يخربكا ربـا   سبحاكف وتعالك فقف أكف ّٕن الؽاهـ يدَّ

ٓ َيعؾؿ الغقب إٓ اهلل، فال يؿؽـ أن َيجتؿع تصديؼ الؽاهـ مع تصديؼ الؼرآن، 

ب الؽاهـ، وإّما  ب الؼرآن. -والعقاذ باهلل-فنّما أن ُتؽذِّ  أن تؽذِّ

ُف ُكْػٌر[  ]الثَّاكَِقُة: التَّْصرِيُح بَِلكَّ

 .«فؼد كػر بؿا ُأكِزل طؾك محؿد»لؼقلف:  

ـَ َلُف[ ـْ ُتُؽفِّ  ]الثَّالَِثُة: ِذْكُر َم

ـ  ـ، بؾ حتك َمـ ُتؽفِّ ا بؿـ تؽفَّ ـ، فالحؽؿ لقس خاصًّ يعـل: مع َمـ تؽفَّ

 لف.

ـْ ُتُطقََّر َلُف[ ابَِعُة: ِذْكُر َم  ]الرَّ

 يعـل َمع َمـ َتطقَّر.

ـْ ُسِحَر َلُف[  ]اْلَخاِمَسُة: ِذْكُر َم

يعـل مع َمـ َسَحَر، فإمر طظقؿ، وقد ذكركا درجات الذهاب إلك الؽفان  

 والعرافقـ والسحرة.

َؿ َأَبا َجاٍد[ اِدَسُة: َتَعؾَّ  ]السَّ
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بؾ يف بعض الـسخ: )ِذْكُر َمـ َتعؾَّؿ أبا جاد( وهذا َأجَقد: ٕكف َيتَّسؼ مع بؼقة  

م معـا شلٌء مؿا الؿسائؾ: ِذْكر َمـ تعؾؿ أبا جاد مع الـظر يف الـجقم ، وقد تؼدَّ

َيتعؾَّؼ فقؿـ اقتبس شعبة مـ الـجقم فؼد اقتبس شعبة مـ السحر، ففـا ُذكَِر أبا 

جاد مع الـظر يف الـجقم: فُحؽؿف حؽؿف، حؽؿ َتعؾُّؿ أبا جاد والعؿؾ هبذا يف 

طاء طؾؿ الغقب كالـظر يف الـجقم.  ادِّ

ـِ وَ  ـَ اْلَؽاِه ابَِعُة: اْلَػْرِق َبْق اِف[]السَّ  اْلَعرَّ

وجاء يف بعض الـسخ: ِذْكُر الػرق بقـ الؽاهـ والعراف، وقد َطؾِؿـا أّن مـ 

ق بقـفؿا، بلّن العّراف: يّدطل معرفة أماكـ الغائبات،  أهؾ العؾؿ َمـ يػرِّ

طل معرفة أمقر الؿستؼبؾ الؿغقَّبات. وبعض أهؾ العؾؿ يؼقل:  والؽاهـ: يدَّ

يؼقل: هق كقٌع مـ الؽاهـ. يعـل مـ أهؾ  العراف هق الؽاهـ. وبعض أهؾ العؾؿ

ق بقـفؿا، ومـ أهؾ العؾؿ َمـ يؼقل هؿا سقاء.  العؾؿ َمـ يػرِّ
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ْشَرةِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ الدرس الخامس والثالثون: شرح   النُّ

إّن الحؿد هلل، كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

اهلل فال مضؾَّ لف، وَمـ ُيضؾؾ فال هادَي لف، ومـ سقئات أطؿالـا، َمـ يفدي 

 وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ل اشريؽ لف، وأشفد أّن محؿًدا طبده ورسقلف.

ْسؾُِؿقنَ ﴿ َّٓ َوَأكُتؿ مُّ َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ُؼقْا اهلَل َحؼَّ ُتَؼاتِِف َو ـَ آَمـُقْا اتَّ ِذي َفا الَّ  ﴾َيا َأيُّ

 [201]آل طؿران: 

ـ كَّْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ مِـَْفا َيا َأيُّ ﴿ ِذي َخَؾَؼُؽؿ مِّ ُؼقْا َربَُّؽُؿ الَّ َفا الـَّاُس اتَّ

ِذي َتَساءُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِنَّ  ُؼقْا اهلَل الَّ ًٓ َكثِقرًا َوكَِساًء َواتَّ َزْوَجَفا َوَبثَّ مِـُْفَؿا ِرَجا

 [2]الـساء:  ﴾اهلَل َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقبًا

ًٓ َسِديدًا )﴿ ُؼقا اهلَل َوُققُلقا َقْق ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َفا الَّ ( ُيْصؾِْح َلُؽْؿ 70َيا َأيُّ

 ﴾اهلَل َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقزًا َطظِقؿًاَأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَمـ ُيطِْع 

 [72]إحزاب: 

 أّما بعد:

، وخقر الفدي هدي محؿد صؾك اهلل طؾقف فنّن أحسـ الحديث كتاب اهلل

وسؾؿ، وشر إمقر محدثاهتا، وكّؾ محَدثة بدطة، وكّؾ بدطة ضاللة، وكّؾ 

 ضاللة يف الـار.

ثؿ يا معاشر الػضالء: مرحًبا، ثؿ مرحًبا، ثؿ مرحًبا بطالب العؾؿ، 

 مرحًبا بؽؿ وأسلل اهلل طز وجؾ أن يؽتب لل ولؽؿ ما كحب وفقق ما كحب. 
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شرحـا لؽتاب التقحقد الذي هق حؼ ربـا سبحاكف وتعالك طؾك كقاصؾ 

 العبقد.

إن -وقد فرغـا مـ الؽالم طؿا َيتعؾَّؼ بالسحر والؽفان وكحقهؿ. والققم 

كتؽؾؿ طـ أمر طظقؿ، َكُثر فقف الَخْؾط طـد بعض َمـ لؿ ُيحِسـ  -شاء اهلل طز وجؾ

قر، يف هذا الباب العظقؿ هذا الباب: أٓ وهق: ما يتعؾَّؼ بَحّؾ السحر طـ الؿسح

 الذي َطَؼَده الشقخ يف هذا الؽتاب العظقؿ. فقتػضؾ الشقخ ياسقـ يؼرأ لـا.

 ]َباُب َما َجاَء فِل الـُّْشَرِة[ 

م الؽالم طـ السحر وطـ حؽؿف، وأّن لف حؼقؼة، وأكف قد َيضر بنذن  لّؿا تؼدَّ

الذي ُيعَؼد يؿؽـ أن ُيَحّؾ، اهلل الؽقين: َطَؼَد الشقخ هذا الباب لقبقِّـ أّن السحر 

ولقبقِّـ ما الذي يجقز مـ صرق الـاس يف َحؾِّف، وما الذي ٓ يجقز. فنّن الـاس 

َيسعقن إذا ابُتؾل طـدهؿ مبَتؾًك بالسحر يف َحّؾ هذا السحر، ولفؿ يف ذلؽ صرائؼ 

وما  متعددة، فَعَؼَد الشقخ هذا الباب لقبقِّـ لألّمة ما الذي َيِحّؾ مـ هذه الطرائؼ،

 الذي َيحُرم.

الـُّشرة: هل َحؾُّ السحر طـ الؿسحقر، وهل إّما أهنا مـ الـَّشر، والـَّشر: هق 

ق  -مثاًل –َفْرُق ما ُصِقَي وَفْرُده، فالسجادة  إذا ُصقيْت إذا َفَرَدها اإلكسان وفرَّ

احر أصراففا طـ بعض كؼقل: َكَشَرها. والـُّشرة هبذا الؿعـك كلهنا َتـُشر ما َصقاُه الس

قف.  يف الُعَؼِد وتػرِّ
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وإّما أهنا ملخقذة مـ الـَّشر والتَّـِشقر: وهق: الؽشػ واإلزالة والتَّجؾِقة، 

فقؽقن الؿعـك: أكف بالـُّشرة ُيؽَشػ طـ الؿبتؾك بالسحر ما فقف مـ البالء، ويزال 

 طـف، وُيجؾَّك طـف.

: َفْرق الؿطقي إذن: الـُّشرة يف أصؾفا: إّما أهنا ملخقذٌة مـ الـَّشر: بؿعـك

 وَفْرده، وإّما أهنا مـ التَّـشقر بؿعـك الؽشػ واإلزالة والتجؾقة.

ُـّْشَرِة؟، َفَؼاَل:  ـْ ال  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُسئَِؾ َط
ـْ َجابِرٍ: َأنَّ َرُسقَل اهللِ ]َط

ْقَطانِ » ـْ َطَؿِؾ الشَّ  ، َرَواُه َأْحَؿُد بَِسـٍَد َجقٍِّد، َوَأُبق َداُوَد[ «ِهَل ِم

هذا الحديث حديث جابر رضل اهلل طـف رواه اإلمام أحؿد، وأبق داود، 

حف  وطبد الرزاق، قال ابـ ُمػؾِح: بسـد جقِّد، ووافؼف طؾك ذلؽ ابـ باز، وصحَّ

ـف ابـ حجر، وَتعؼَّب الشقخ إلباين ابـ حجر يف تحسقـف  الـقوي وإلباين، وحسَّ

 فؼط وبقَّـ أّن الحديث صحقح.

ـْ َجابٍِر:  ـْ  -رضل اهلل طـف-)َط  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُسئَِؾ َط
ِ
َأنَّ َرُسقَل اهلل

كاكت  -التل هل َحّؾ السحر طـ الؿسحقر-الـُّْشَرِة؟( ومعـك ذلؽ: أّن الـُّشرة 

معروفة يف زمان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فُسئؾ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ 

هنا لؾعفد، أْي ُسئؾ طـ الـشرة الؿعفقدة طـد الـشرة، و)الـ (هـا يف )الـشرة(: إّما أ

أهؾ الجاهؾقة، وهل التل ُيذَهب فقفا إلك السحرة والؽفان والعرافقـ، فالؿعفقد 
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طـد أهؾ الجاهؾقة أهنؿ َيُحؾُّقن السحر طـ الؿسحقر بالذهاب إلك السحرة 

 والؽفان والعرافقـ.

وُيحتَؿؾ أن تؽقن )الـ ( هـا لؾجـس، أْي: طـ جـس الـشرة، أي: طـ َحّؾ 

ْقَطانِ »السحر طـ الؿسحقر. َفَؼاَل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  ـْ َطَؿِؾ الشَّ
 مِ

َ
 «ِهل

ب إلك الشقاصقـ، فال يؽاد َيعرففا إٓ ساحٌر  ؾ إلقفا إٓ بالتؼرُّ أي أهنا ٓ ُيتقصَّ

ب إلك الشقاصقـ، أو ب إلك  متؼرِّ ب إلك الشقاصقـ، أو طّراف متؼرِّ كاهـ متؼرِّ

الشقاصقـ. ففـا إذا كاكت )الـ( لؾعفد: فإمر واضح، فالـبل صؾك اهلل طؾقف سئؾ 

 مـ َطَؿِؾ »طـ الذهاب إلك السحرة والؽفان والعرافقـ لَحّؾ السحر، فؼال: 
َ

ِهل

قطان ب إ «الشَّ ؾقن إلك هذا الَحّؾ إٓ بالتؼرُّ  لك الشقاصقـ.أي: ٓ يتقصَّ

لؽـ إذا قؾـا: إّن )الـ( لؾجـس: يؽقن الؿعـك إذن: أّن إصؾ يف الـشرة أهنا 

مة، وأهنا مـ َطَؿِؾ الشقاصقـ، إٓ ما دلَّ الدلقؾ طؾك جقازه، أو ُأْجِؿع طؾك  محرَّ

 جقازه.

فنذا جاءكا شخص يسللـا طؾك الـشرة، كؼقل لف: إصؾ أهنا مـ طؿؾ 

كؿا سقليت –لؿعؿقل بف يف الـشرة دّل الدلقؾ طؾك جقازه الشقطان: إٓ إذا كان ا

 ، أو َأْجَؿع العؾؿاء طؾك جقازه، فنكف َيخُرج طـ هذا إصؾ.-طـ شاء اهلل

ُف[ ـُ َمْسُعقٍد َيْؽَرُه َهَذا ُكؾَّ  ]َوَقاَل: ُسئَِؾ َأْحَؿُد َطـَْفا؟، َفَؼاَل: اْب
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يعقد إلك أبل داود:  : )وقال( أّن هذا-رحؿف اهلل -ضاهر هذا يف ققل الشقخ

وقال أبق داود. ومعؾقم أّن أبا داود لف سمٓت لإلمام أحؿد، وهذا كتاب مطبقع، 

وقد رجعُت إلك سمٓت أبل داود ٕحؿد فؾؿ أجد فقفا هذا الؽالم، وراجعت 

مسائؾ اإلمام أحؿد برواية ابـف طبد اهلل، وبرواية الؽقسج، وغقرها، فؾؿ أطثر 

ـّ ه ذا الؽالم َكَؼَؾف بعض أهؾ العؾؿ طـ اإلمام أحؿد كابـ طؾك هذا الؽالم، لؽ

أكف سئؾ اإلمام  -وهق جعػر-مػؾح، فنكف قال طـ بعض تالمقذ اإلمام أحؿد 

. وكراهقة ابـ مسعقد رضل "ابـ مسعقد َيؽره هذا كّؾف"أحؿد طـ الـشرة، فؼال: 

ؿ الـخعل اهلل طـف لؾـشرة ثابتة، فؼد روى ابـ أبل شقبة بنسـاد صحقح طـ إبراهق

كاكقا يؽرهقن التؿائؿ والرقك "قال:  -رضل اهلل طـف–صاحب ابـ مسعقد 

، )كاكقا( يعـل ابـ مسعقد وأصحابف، كاكقا يؽرهقن التؿائؿ والرقك "والـَُّشر

والـُّشم، والـُّشر: يعـل الـُّشرة، ففل جؿٌع لؾـُْشرة. فؽراهقة ابـ مسعقد لؾـشرة 

 ثابتة.

ـُ َمْسُعقٍد َيْؽَرُه( قال: )ُسئَِؾ َأْحَؿُد َطـْ  َفا؟( يعـل طـ الـُّشرة )َفَؼاَل: اْب

والؽراهقة طـد السؾػ إصؾ فقفا أهنا لؾتحريؿ، فالسؾػ إذا قالقا: َأكره أو 

رون: أّن  ُيؽره، فنكؿا َيعـقن بذلؽ الُحرمة، لقس كؿا اصطؾح طؾقف الؿتلخِّ

م، الَؿؽروه ما ُكفل طـف هنًقا غقَر جازم، وإكؿا الؿؽروه طـ مقـ أكف الؿحرَّ د الؿتؼدِّ
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م، أي أهنؿ كاكقا  ـّ إصؾ أكف الؿحرَّ وقد يراد بف الؿؽروه كراهة تـزيف، لؽ

مفا مطؾًؼا. مقن الـُّشرة، كان ابـ مسعقد كان يحرِّ  يحرِّ

هؾ ققلف: َيؽره هذا كؾف( طائد إلك الـُّشرة كؾفا: فقؽقن ابـ مسعقد رضل 

م الـشرة كؾفا؟ ُيحرِّ  م ما لؿ اهلل طـف يحرِّ م ما كان فقف حرام لحرمتف الظاهرة، وُيحرِّ

 يؽـ فقف حرام ٕكف ذريعة إلك الحرام؟ هذا ُمحتَؿؾ.

ح  أو يؽقن الؿراد بـ )كؾف( هـا ما فقف حرام، فال َيدخؾ ما فقف حالل، ورجَّ

هذا، وقال: ّٕن َحّؾ السحر بلمقر حالل لؿ  -رحؿف اهلل–الشقخ ابـ طثقؿقـ 

مف أحد.  ُيحرِّ

ـ ضاهر طبارات السؾػ أهنؿ كاكقا َيـفقن طـ الـُّشرة مطؾًؼا: ّٕن الغالب لؽ

مقا ما هق حرام  وإّما  -وهذا ٓ شؽ يف تحريؿف-طؾقفا الحرام، فنّما أهنؿ حرَّ

مقا الؿباح: ٕكف ذريعة إلك الحرام. وإن كان هذا مرجقًحا كؿا سقليت إن شاء  حرَّ

 اهلل طز وجؾ.

ـْ  ـِ  ]َوفِل اْلُبَخاِريِّ َط ُذ َط ـِ اْلُؿَسقِِّب: َرُجٌؾ بِِف صِبٌّ َأْو ُيْمخَّ ْب
ِ

َقَتاَدَة، ُقْؾُت ٓ

ا َما  ْصاَلَح، َفَلمَّ َٓ َبْلَس بِِف، إِكََّؿا ُيِريُدوَن بِِف اإْلِ اْمَرَأتِِف، َأُيَحؾُّ َطـُْف؟ َأْو ُيـَْشُر؟ َقاَل: 

 َيـَْػُع، َفَؾْؿ ُيـَْف َطـُْف[
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ًٓ بنسـاده، وإكؿا  هذا إثر رواه البخاري ًؼا طـ قتادة، لؿ يروه مقصق معؾَّ

وصؾف إثرم يف كتاب الســ، والطربي يف كتاب التفذيب بنسـاد صحقح. 

 وسقليت بقان لػظف.

لّؿا ذكر الشقخ طـ اإلمام أحؿد أّن ابـ مسعقد رضل اهلل طـف كان َيؽره 

السؾػ، ومـ الـُّشرة كؾفا، َأطَؼب ذلؽ برأٍي لسعقد بـ الؿسقب، وهق مـ 

ـِ اْلُؿَسقِِّب( أو الؿسقَّب، وقؾت لؽؿ أهؾ  ْب
ِ

ـْ َقَتاَدَة، ُقْؾُت ٓ سادات التابعقـ. )َط

ثقـ طؾك ضبطف بالػتح الؿسقَّب، )َرُجٌؾ  العؾؿ يضبطقكف هبذا وهذا، وأكثر الؿحدِّ

ـِ اْمَرَأتِِف( أي: ُيؿـَع مـ جؿاطفا، ٓ ُذ َط ( أي: بف سحر، )َأْو ُيْمخَّ  يستطقع بِِف صِبٌّ

ذ طـ امرأتف( يعـل أكف  أن يليت امرأتف، يف بعض الروايات: )رجؾ بف صِبٌّ يمخَّ

مسحقر سحر التػريؼ، ٓ يستطقع أن يصؾ إلك امرأتف، َيؼِدر طؾك كؾ شلء لؽـ 

ُر؟( أيحؾ طـف هذا  إذا أراد أن يجامع امرأتف ٓ يستطقع. )َأُيَحؾُّ َطـُْف؟ َأْو ُيـَشَّ

ر؟  َٓ َبْلَس بِِف( يجقز أن السحر، أو يـشَّ واْلَحظقا أّن السمال هـا مطَؾؼ، )َقاَل: 

ْصاَلَح( أي إكؿا يريدون هبذا العؿؾ  الذي -ُيَحّؾ طـف السحر، )إِكََّؿا ُيِريُدوَن بِِف اإْلِ

اإلصالح، بنزالة السحر، فَقـتػع الزوج والزوجة فال َيؼع التػريؼ،  -هق الـُّشرة

ا َما َيـَْػُع، فَ  َؾْؿ ُيـَْف َطـُْف( وسلتؽؾؿ طـ شلء يتعؾؼ هبذا بعد أن كلخذ أثر )َفَلمَّ

 الحسـ.

َّٓ َساِحٌر[ ْحَر إِ َٓ َيِحؾُّ السِّ ُف َقاَل:  ـِ َأكَّ ـِ اْلَحَس  ]َوُرِوَي َط
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هذا إثر مرتبط بلثر ابـ الؿسقِّب، ومعف، وقد جاء يف رواية واحدة، قال  

َيؽره ذلؽ، ويؼقل: ٓ َيعؾؿ ذلؽ  الحافظ ابـ حجر: )قال قتادة: وكان الحسـ

إٓ ساحر(، هذا معـك ٓ َيُحّؾ السحر إٓ ساحر، يعـل: ٓ يؽاد َيؼدر طؾك َحّؾ 

السحر إٓ ساحر، وهذا يبقِّـ وجف كراهقة ابـ مسعقد رضل اهلل طـف لؾـُّشرة: 

 وهق: ٓ يؽاد َيؼدر طؾك َحّؾ السحر إٓ ساحر.

أكف رواه ابـ جرير يف كتاب  "عؾقؼتغؾقؼ الت"وذكر الحافظ ابـ حجر يف 

، قال الحافظ: )قال أبق جعػر بـ جرير يف هتذيب إثار لف، وذكر "هتذيب أثار"

إسـاده إلك قتادة طـ سعقد بـ الؿسقب، أكف كان ٓ يرى بلًسا إذا كان الرجؾ بف 

سحر أن يؿشل إلك َمـ ُيطؾِؼ ذلؽ طـف(، قال: )هق صالح، قال: )وكان الحسـ 

ذلؽ، ويؼقل: ٓ َيعؾؿ ذلؽ إٓ ساحر، فؼال سعقد: ٓ بلس بالـشرة، إكؿا َيؽره 

ا يف َفْفِؿ أثر بـ  هنل طّؿا َيضر، ولؿ ُيـَف طؿا يـػع(، هذه الجؿؾة إخقرة مفؿة جدًّ

 الؿسقِّب: )إكؿا هنل طّؿا َيضر، ولؿ ُيـَف طؿا يـػع(. قال الحافظ: إسـاده صحقح.

ح بف يف رواية فؿؼصقد سعقد بـ الؿسقِّب هق ال تداوي، أن يتداوى، كؿا صرَّ

ذ طـ امرأتف،  ابـ طبد الرب بنسـاده إلك قتادة طـ سعقد بـ الؿسقِّب يف الرجؾ يمخَّ

فَقؾتؿس َمـ يداويف، فؼال سعقد: )إكؿا هنك اهلل طؿا َيضر، ولؿ َيـف طؿا يـػع( قال 

 الحافظ إسـاده صحقح.



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

898 
 

إذن: مؼصقد سعقد بـ الؿسقِّب: هق التداوي، ولقس مؼصقده الذهاب إلك 

السحرة، كؿا زطؿ بعضفؿ، بدلقؾ ققلف: )هنك اهلل طؿا يضر، ولؿ يـف طؿا يـػع(، 

والسحر يضر وٓ يـػع، وسعقٌد َيعَؾؿ هذا يؼقـًا، كؿا أّن سائر الؿسؾؿقـ الذيـ 

ُهْؿ ﴿ طز وجؾ قال: يؼرؤون الؼرآن  َيعَؾؿقن هذا يؼقـًا، فنّن اهلل َوَيَتَعؾَُّؿقَن َما َيُضرُّ

َٓ َيـَػُعُفؿْ  (، وهذا يف السحر، إذن: السحر َيضر و ٓ َيـػع. 201)البؼرة:  ﴾َو

فؼقل سعقد: )هنك اهلل طؿا يضر( يعـل مـ التداوي: كالذهاب إلك السحرة، )ولؿ 

قك وكحق ذلؽ مؿا سقليت إن شاء اهلل.  َيـَْف طؿا َيـػع(: كالرُّ

ويميد ذلؽ: ما رواه إبراهقؿ الحربل بنسـاده إلك قتادة طـ سعقد بـ 

أي -رجٌؾ بف صِبٌّ  -أي قؾُت لسعقد بـ الؿسقِّب-الؿسقِّب قال: )قؾُت لف: 

َأُيَحّؾ طـف؟ فؼال: )إن استطعت أن َتـػع أخاك فػعْؾ(، والخطاب لَؿـ؟  -ِسحر

ؿاء التابعقـ، قال: )إن لؼتادة، وقتادة لقس ساحًرا، قتادة طالؿ، مـ كبار طؾ

استطعَت أن َتـػع أخاك فػعؾ( يعـل  إن استطعت أن َتِحّؾ السحر طـ أخقؽ 

الؿسحقر فػعؾ، ومعؾقم أّن قتادة ٓ َيِحّؾ السحر بالسحر، فدّل ذلؽ دٓلة بقِّـف 

 طؾك أّن الؿراد هق التداوي بؿا أباح اهلل، ولقس َحّؾ السحر بالسحر.

هل »ّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال يف الـُّشرة: فتحّصؾ لـا مؿا تؼّدم: أ

، وأّن السؾػ اختؾػقا يف الـُّشرة، فؿـفؿ َمـ َكِرَهفا مطؾًؼا: «مـ طؿؾ الشقطان

 كابـ مسعقد وأصحابف، إّما ّٕن فقفا حراًما، وإّما ٕهنا ذريعة إلك الحرام.
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ؾ: فلجاز ما َيـػع: وهق ما أباحف اهلل، وَح  م ما يضر: ومـ السؾػ َمـ فصَّ رَّ

مف اهلل طز وجؾ. وسقليت هذا التػصقؾ البقِّـ يف كالم ابـ الؼقؿ رحؿف  وهق ما حرَّ

 اهلل.

ـِ اْلَؿْسُحقِر، َوِهَل َكْقَطاِن: َأَحُدُهَؿا:  ْحرِ َط ـُ اْلَؼقِِّؿ: الـُّْشَرُة َحؾُّ السِّ ]َقاَل اْب

ـْ َطَؿِؾ  ْقَطاِن،َحؾ  بِِسْحرٍ ِمْثِؾِف: َوُهَق الَِّذي ِم ،  الشَّ ـِ َوَطَؾْقِف ُيْحَؿُؾ َقْقُل اْلَحَس

ـِ اْلَؿْسُحقرِ  ، َفُقْبطُِؾ َطَؿَؾُف َط ْقَطاِن بَِؿا ُيِحبُّ ُب الـَّاِشُر َواْلُؿـَْتِشُر إَِلك الشَّ  َفَقَتَؼرَّ

َطَقاِت الْ  َْدِوَيِة َوالدَّ ْٕ َذاِت َوا ْقَقِة َوالتََّعقُّ  [ُؿَباَحِة. َفَفَذا َجائِزٌ َوالثَّاكِل: الـُّْشَرُة بِالرُّ

 
َ

ـِ اْلَؿْسُحقِر( تؼّدم تعرففا، )َوِهل ْحِر َط ـُ اْلَؼقِِّؿ: الـُّْشَرُة َحؾُّ السِّ َقاَل اْب

ْقَطاِن( الذي قال فقف  ـْ َطَؿِؾ الشَّ
ِذي مِ َكْقَطاِن: َأَحُدُهَؿا: َحؾٌّ بِِسْحٍر مِْثؾِِف: َوُهَق الَّ

ب «طؿؾ الشقطان هق مـ»الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  ، وٓ َيحصؾ إٓ بالتؼرُّ

( وققل ابـ مسعقد أيًضا: أّن  ـِ إلك الشقاصقـ، )َوَطَؾْقِف ُيْحَؿُؾ َقْقُل اْلَحَس

مؼصقدهؿ َحّؾ السحر بسحٍر مثؾف، وهذا أحد إوجف طـد أهؾ العؾؿ يف تػسقر 

ُب الـَّاِشُر َواْلُؿـَْتِشُر( الساحر والؿسح ْقَطاِن( كالم السؾػ. )َفَقَتَؼرَّ قر لف، )إَِلك الشَّ

ب الؿسحقر لف أحقاًكا حؼقؼة إلك  ب الساحر حؼقؼة إلك الشقطان، ويتؼرَّ يتؼرَّ

الشقطان، فقؼال لف: اذبح أركًبا: مـ صػتف كذا، أو اذبح شاًة، مـ صػتفا كذا، وقد 

ّٓ يذبحفا بؾ َيخـؼفا  يؼقل الساحر: ٓ َتذكر اسؿ اهلل طؾقفا، وقد يلمره بخـؼفا، أ

ب الؿسحقر الذي َيطؾب َحّؾ السحر  ب إلك الشقاصقـ، وقد َيتؼرَّ خـًؼا، وهذا تؼرُّ
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طـف مـ الساحر إلك الشقاصقـ بقاسطة الساحر: ٕكف إذا صؾب مـ الساحر أن 

ب إلك الشقاصقـ: ّٕن الؿعؾقم  َيُحّؾ السحر طـف فؽلكف صؾب مـ الساحر أن يتؼرَّ

ب إلك أّن الساحر ٓ َيِحّؾ السحر إٓ إذا تؼ ب إلك الشقاصقـ، فقؽقن بذلؽ متؼرِّ رَّ

 الشقاصقـ، وهذا ُكػر.

: فنّن َحّؾ السحر بالسحر حرام ٓ وبفذا كعرف ُحؽؿ َحؾِّ السحر بالسحر

ا:  يجقز، وقد دلَّت طؾك ذلؽ أدلة كثقرة جدًّ

مـفا: أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ هنك طـ إتقان الؽّفان مطؾًؼا،  -

السحرة، وَيدخؾ فقفؿ العّرافقن، َحّؾ السحر بسحر مثؾف ٓ  والؽفان َيدخؾ فقفؿ

 يتلّتك إٓ بنتقان السحرة والعرافقـ، وهذا مـفل طـف.

ومـفا: هذا الحديث الذي معـا: أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُسئؾ طـ  -

، سقاء قؾـا: )الـ( هـا لؾعفد أو لؾجـس، «هل مـ طؿؾ الشقطان»الـُّشرة فؼال: 

 الذهاب إلك السحرة لَحّؾ السحر داِخؾ يف الحديث يؼقـًا.فنّن 

م مـ أدلة الؽتاب والسـة يف تحريؿ السحر مطؾًؼا، ولؿ  - ومـفا: ما تؼدَّ

 ُيستثـك مـ ذلؽ شلء.

م مـ إدلة الدالة طؾك أّن السحر َيضر مطؾًؼا وٓ َيـػع. -  ومـفا: ما تؼدَّ
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لقس مـّا َمـ َتؽفـ »ف وسؾؿ: ومـفا: ققل الـبل صؾك الـبل صؾك اهلل طؾق -

أو ُتؽفـ لف، أو َسحر أو ُسحر لف(، )أو ُسحر لف(: وهذا يشؿؾ أن ُيسحر لف لَعْؼِد 

 السحر، أو ُيسحر لف لَػؽِّ السحر.

م مـ ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  - قك ما »ومـفا: ما تؼدَّ ٓ بلس بالرُّ

 ؾف مـ الشرك.، وٓ شؽ أّن َحّؾ السحر بسحٍر مث«لؿ تؽـ شرًكا

م مـ ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  - تداَووا طباد اهلل، وٓ »ومـفا: ما تؼدَّ

م م.«تتداَووا بؿحرَّ  ، وٓ شؽ أن الذهاب إلك السحرة محرَّ

ومـفا: إجؿاع الصحابة طؾك َقْتؾ الساحر مـ غقر تػصقؾ، وقد ذكركا أّن  -

حقا بؼتؾ الساحر، وٓ ُيعؾَ  ؿ لفؿ مخالِػ، فؽان هذا ستة مـ الصحابة صرَّ

 إجؿاًطا مـفؿ.

حرة لقّدطل الساحر أكف إكؿا َيـػع الـاس وٓ  - ومـفا: أّن يف هذا ذريعة لؾسَّ

هؿ، فنذا ُقبَِض طؾك ساحر قال: ماذا بؽؿ؟ أكا مثؾل مثؾ الؿستشػقات، أكا  َيضرُّ

أن  أكػع الـاس، أكا ُأِحّؾ السحر طـفؿ، أكا ُأصؾِؼ سراحفؿ مـ السحر، مـ أجؾ

يصؾل مع الـاس، ويصقم مع الـاس، وُيحسـ إلك أهؾف، أكا محِسـ، كقػ 

 تلخذوين إلك السجـ؟! كقػ تحؽؿقن بؼتؾل؟!

مؿا يدل طؾك ُحْرَمة هذا: أّن َمـ ذهب إلك الساحر فاكتػع بشلٍء مؿا َفَعَؾ  -

 بالظاهر سَقتعؾَّؼ قؾبف بف، الققم ذهب لَقُحّؾ السحر طـف، غًدا يذهب ويؼقل: واهلل
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أكا طـدي مشؽؾة يف الرزق، ما تلتقـل أمقال مفؿا طؿؾُت، اطؿؾ لل حجاًبا! أكا 

لؽـ بعض  -وكِعّؿ الؿقلقد البـت-طـدي مشؽؾة يف القلد، ما يلتقـل إلك بـات 

الـاس يؼقل: اطؿؾ لل حجاب لؽل ُأْرَزق ولًدا، ويؼقل: بركاتؽ يا سقدي! ٓ 

وٓ شؽ أّن الشرع جاء بَؿـْع هذه  شؽ أّن هذا ذريعة لتعؾُّؼ الؼؾب بالساحر،

 الذريعة َقطًعا.

وأّما ققل َمـ قال بَِحّؾ السحر طـ الؿسحقر بسحٍر مثؾف: إّن هذه الؿسللة 

خالفقة! فنّكا كؼقل: أّما السؾػ فؾؿ َيختؾػقا يف هذه الؿسللة، وَمـ َكَسَب إلك أحد 

فنكف ٓ يقَجد  مـ السؾػ أكف قال بَِحّؾ السحر بسحر مثؾف: فؼد أساء واطتدى،

كؾؿة واحدة طـ السؾػ فقفا َحّؾ السحر بسحر مثؾف، وإكؿا فقفا الـُّشرة التل 

ريـ مـ الػؼفاء، والخالف مـ بعض  َتـػع، وإكؿا وقع الخالف مـ بعض الؿتلخِّ

ًٓ بقجقد الخالف: فنّن  الؿتلخريـ مـ الػؼفاء ٓ ققؿة لف. ولق سؾَّؿـا جد

بف، فـُرِجع الخالف إلك إدلة، وإدلة لقس فقفا  الخالف ُيحتجُّ لف، وٓ ُيحتجُّ 

 حرٌف واحد يدلُّ طؾك جقاز َحّؾ السحر بسحر مثؾف.

وأّما ققل بعض َمـ أجاز هذه الصقرة: إّن هذا مـ الضرورة، والضرورات 

م بالضرورة لف شروط، ٓ تقَجد هـا،  تبقح الؿحذورات! قؾـا: إّن ِحّؾ الؿحرَّ

 مـفا:
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 ّٓ م أطظؿ ضرًرا مـ الضرورة. والػؼفاء لّؿا الشرط إول: أ  يؽقن الؿحرَّ

 -قد ٓ يؽقن واقًعا ولؽـ لتؼريب الحال-َذكروا هذا الشرط مثَّؾقا لف بؿثال 

قالقا: كؿا لق َوَجد الؿضطر الذي يؽاد أن َيفؾؽ مـ الجقع ُجثَّة كبل: فنكف ٓ 

ًرا مـ هالكف، أن يجقز لف أن يلكؾ مـفا: ّٕن إكؾ مـ ُجثَّة الـبل أطظؿ ضر

 َيفؾؽ أخّػ ضرًرا مـ أن يلكؾ مـ جثة الـبل.

مثال آخر: لق أّن اإلكسان ُأكِره بالؼتؾ طؾك َقْتؾ مسؾٍؿ، إكسان جاء ووضع 

س طؾك رأس مسؾؿ وقال: ُخذ هذا الؿسدس واقتؾ محؿًدا مـ الؿسؾؿقـ  الؿسدَّ

هذا الظالؿ! هـا وإٓ قتؾتؽ، أن يقَجد ضرورة: إذا لؿ َيؼتؾ محؿًدا سقؼُتؾف 

أجؿع العؾؿاء طؾك أكف ٓ يجقز لف أن يؼتؾ محؿًدا: ّٕن قتؾف لؿحؿد أطظؿ ضرًرا 

مـ قتؾ هذا الظالؿ لف: ٕكف إن قتؾ محؿًدا فؼد قتؾف وكان ضالًؿا لف، وإن ُقتِؾ فؼد 

 ُقتِؾ مظؾقًما.

م أطظؿ  ّٓ يؽقن الؿحرَّ م لؾضرورة: أ إذن: الشرط إّول إلباحة الؿحرَّ

 ا مـ ضرر الضرورة.ضررً 

وٓ شؽ يا إخقة: أّن الذهاب إلك السحرة وصؾب َحّؾ السحر وتصديؼفؿ  

بؿا يؼقلقن أطظؿ ضرًرا مـ آبتالء بالسحر. لق أّن اإلكسان بؼل مسحقًرا إلك أن 

يؿقت لؽان ذلؽ خقًرا لف مـ أن َيذهب إلك ساحر لَقُحّؾ السحر طـف: ّٕن 
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قرة شرك وكػر، وٓ يقَجد يف الدكقا ضرر الذهاب إلك الساحر طؾك هذه الص

 أطظؿ مـ ضرر الؽػر والشرك.

ّٓ تؽقن الؿـػعة  م بالضرورة: أ الشرط الثاين مـ شروط ِحّؾ الؿحرَّ

بارتؽاب الؿحذور َمقهقَمة أو محتِؿؾة. وآكتػاع مـ الساحر مقهقم: ّٕن اهلل 

 كػك الـَّػع طـف، أو محتِؿؾ: فال يجقز.

ّٓ يقَجد ما ُيغـِل طـ الشرط الثالث مـ ش روط ِحّؾ الؿحّرم بالضرورة: أ

م. وبحؿد اهلل يقَجد ما ُيغـل طـ ارتؽاب الؿحرم: مـ الرقك مع  ارتؽاب الؿحرَّ

 الصرب، وإدوية الشرطقة، أو إدوية الؿباحة.

َذاِت، -رحؿف اهلل–قال ابـ الؼقؿ  ْقَقِة، َوالتََّعقُّ : )َوالثَّاكِل: الـُّْشَرُة بِالرُّ

َطَقاِت اْلُؿَباَحِة: َفَفَذا َجائٌِز.(، والرققة تؽقن مـ الؽتاب والسـة  َْدِوَيِة، َوالدَّ ْٕ َوا

ذ صحقًحا  الصحقحة. َوالّتعقذات: سقاء َوَرَدْت يف السـة أو لؿ َتِرْد، إذا كان التعقُّ

ـ مح ّٓ َيتضؿَّ َطَقاِت ، وُيشرتط يف الدطاء أ ّرًما، ففذا مـ الدواء ومـ الرققة. َوالدَّ

 ّٓ ـّ الؿلثقر أكػع، لؽـ ُيشرتط فقف أ ٓ ُيشرتط يف الدطاء أن يؽقن ملثقًرا، ولؽ

ًما، فقجقز لؽ وأكت ترقل مريًضا أن تؼرأ طؾقف أيات، وأن تؼرأ  َيتضؿـ محرَّ

ذه بؿا شئَت مؿا لؿ يؽـ حراًما، وأن  طؾقف ما ورد يف السـة مـ إدطقة، وأن ُتعقِّ

قك ٓ بلس هبا ما لؿ تؽـ  َتدطَق لف بؿا شئَت ما لؿ يؽـ حراًما. وقد تؼّدم أّن الرُّ

 شرًكا.
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وُيَحّؾ السحر أيًضا بإدوية الـبقية: كآستشػاء بؿاء زمزم، فؿاء زمزم 

شػاء ُسْؼٍؿ، وهذا َيشؿؾ جؿقع إسؼام بؿا فقفا السحر، والتصبُّح بسبع تؿراٍت 

تقـ مـ الؿديـة، َطجقة، الؽؿال فقفا أن تؽقن مـ طالقة الؿديـة،  ثؿ مؿا بقـ الحرَّ

ثؿ مـ الؿديـة مطؾًؼا، ثؿ مـ الَعجقة مـ أيِّ مؽان، ثؿ مـ التؿر مـ أيِّ مؽان، 

 هذا طالج كبقيٌّ سقاء لدفع السحر، أو لدفع مـ السحر.

فالؿسحقر َيتصبَّح كؾ يقم بسبع تؿرات طجقة، أحسـ شلء أن تؽقن مـ  

ـ فؾقؽـ مـ التؿر الذي بقـ الحرتقـ يف الديـة، تؿر العالقة يف الؿديـة، فنن لؿ يؽ

يعـل يف حدود الحرم، فنن لؿ يؽـ فؾقؽـ مـ طجقة الؿديـة ولق يف خارج حدود 

الؿديـة، فنن لؿ يؽـ فؾقؽـ مـ العجقة مـ أيِّ مؽان، ولؽـ مـ تؿر العجقة 

 الذي ُيسؿك العجقة، فنن لؿ يؽـ فؾقتصبَّح بسبع تؿرات مـ أيِّ تؿر، ومـ أيِّ 

 بؾد.

وكذلؽ الحبة السقداء، فالحبة السقداء مـ إدوية الـبقية، وهل شػاء مـ 

د الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كقػ  كؾ داء إٓ الّسام، إٓ الؿقت، ولؿ يحدِّ

ُيستشػك هبا، فَقدخؾ يف ذلؽ كؾ ما َيعرفف الـاس مـ ُصرق لؾتداوي بالحبة 

ضعفا يف فقف، وُيغؾِؼ فقف السقداء، فؿثاًل: أن يلخذ سبع حبات سقداء، وي

وَيطحـفا صحـًا، هذه أحسـ صريؼة لؾتداوي بالحبة السقداء. يلخذ سبع حبات 

ّٕن الؿختصقن قالقا: هذا هق الؿؼدار الـافع مـفا، ويضعفا يف فقف، ويغؾؼ فقف 
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ويطحـفا وفؿف مغؾؼ، قالقا: ّٕن أكػع ما فقفا هق الزيت الطقار، الذي يحصؾ 

أغؾؼ فؿف فنكف َيدخؾ إلك داخؾ الجسد. وهذه أكػع الّطرق يف  أثـاء الطحـ، فنذا

 التداوي بالحبة السقداء.

ـشؼفا، وبعض العؾؿاء قال: يلخذ خؿس حبات وَيطحـفا أو َصَحـَفا واست

وَيستـشؼفا بلكػف، أو صحـفا وَوَضَع معفا زيًتا واستـشؼفا، أو أخرج زيتفا واّدهـ 

بف، أو َشِرَب مـف، فالحبة السقداء شػاء، وكؾ ما َطَرَف الـاس مـ ُصرق آكتػاع 

هذا كسؿقفا إدوية  هبا َيدخؾ يف الحديث: إلصالق الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

 الـبقية. 

 إذن: طـدكا الرققة، وإدوية الـبقية، وآدوية الؿباحة.

وإدوية الؿباحة: أي إدوية بإسباب الحسقة الظاهرة، التل ُطؾَِؿ 

بالتجربة أهنا َتـػع وٓ محظقر فقفا. ففذه أيًضا ُيَحّؾ هبا السحر، وإن ُجِؿعت 

 معفا الرققة ففذا أكػع وأققى.

ومـ ذلؽ ما قالف طبد الرزاق، قال: )قال الشعبل: ٓ بلس بالـُّشرة العربقة( 

يعـل: بالـُّشرة التل يػعؾفا إطراب، قال: )والـُّشرة العربقة: أن َيخرج اإلكسان 

إلك مقضع َطَضاٍه( أي: إلك مقضع فقف أشجار ذات شقك صغقر، يعـل يف 

ر َيُدقُّف، ويؼرأ فقف، ثؿ َيغتسؾ البقادي )فقلخذ طـ يؿقـف وطـ شؿالف مـ كؾ ثؿ

بف(. ففذه ُكشرة ُجِؿع فقفا بقـ الرققة وُكشرة إطراب. يخرج إلك البادية التل فقفا 
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إشجار ذات إشقاك الصغقرة، ويلخذ مـ ثؿارها، ويلخذ مـ أوراقفا مـ 

ا، بقـ حجريـ، أو  يؿقـف، ومـ شؿالف، ومـ هـا ومـ هـا، ثؿ َيجؿعف، ثؿ يدقُّف دقًّ

بلّي صريؼة، حتك لق وضعفا يف الخالط الؿتقفر الققم، ثؿ َيصّب طؾقفا ماء، وإن 

ذات الؿباحة التل  كان مـ زمزم ففذا َحَسـ، وَيؼرأ فقف الرققة، والدطقات والتعقُّ

لقس فقفا حرام، ثؿ يغتسؾ بف، وَيشرب مـف إن كان ٓ َيضر، ففذا مؿا َيـػع، 

 وُجِرب.

جامعف: حقث قال: )ويف ُكتب ابـ وهب: أن تلخذ ومـفا: ما قالف َمعَؿر يف 

سبع ورقات مـ سدر أخضر، فتدّقف بقـ حجريـ، ثؿ َتضربف يف الؿاء، وتؼرأ فقف 

آية الؽرسل، وذوات ُقْؾ، ثؿ َتحسق مـف ثالث حسقات، وَتغتسؾ بف، فنكف َيذهب 

(، ذكره طـف كؾُّ ما بف إن شاء اهلل تعالك، قال: وهق جقد لؾرجؾ إذا ُحبِس طـ أهؾف

معؿر  يف جامعف، والؼرصبل يف تػسقره، والحافظ يف الػتح، طـ ابـ وهب يف 

بعض كتبف أكف قال: تمَخذ سبع ورقات مـ سدر أخضر، السدر: ورق الـَّْبؼ 

الؿعروف، مقجقد حتك يف الشقارع، ولؽـ يلخذ سبع ورقات خضراء، لقست 

ا، ثؿ يضربف يف الجافة التل طـد العطاريـ، ثؿ يدقفا بقـ حجريـ: أي:  يدقُّفا دقًّ

قؾ هق اهلل ﴿الؿاء: أي: َيخؾطف يف الؿاء، ويؼرأ فقف آية الؽرسل، وذوات ُقؾ: 

(، والشقخ ابـ باز ﴾قؾ أطقذ برب الـاس﴿، و﴾قؾ أطقذ برب الػؾؼ﴿، و﴾أحد

، "يؼرأ فقف آيات السحر والحسد مع آية الؽرسل وذوات قؾ"رحؿف اهلل يؼقل: –
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قات: أي: َيشرب مـف ثالث حسقات، وبعض أهؾ العؾؿ ثؿ َيحسق مـف ثالث حس

يؼقل: ُيرتَك تحت السؿاء: يعـل ما ُيدَخؾ يف الثالجة أو شلء، وَيشرب مـف ثالث 

مرات، وَيغتسؾ مـف )فنكف ُيذِهب كؾَّ ما بف مـ سحٍر(: وٓ سقؿا فقؿا يتعؾؼ 

تتاَبع طؾقف بحبس الرجؾ طـ زوجتف، أو تؽريف الؿرأة يف زوجفا، فنكف يـػع، وهذا 

اح كتاب التقحقد، وأوصك بف  العؾؿاء، فلوصك بف ابـ الؼقؿ، وأوصك بف شرَّ

 الشقخ ابـ باز، وقالقا: إّن التجربة دلَّت طؾك كػع ذلؽ.

ومـف أيًضا: ما قالف حّؿاد بـ شاكر، وهق أحد كبار العؾؿاء، كؿا كؼؾف طـف 

مقـ الؽبار لف ُكتب،حّؿاد بـ شاكر مـ العؾؿاء الؿتؼ الحافظ يف فتح الباري،  دِّ

وأّما الـشرة فنكف َيجؿع أيام "َكَؼؾ طـف الحافظ يف فتح طـ بعض كتبف أكف قال: 

 -"ما َقدر طؾقف مـ ورد الَؿػازة "-يعـل أيام تػتح إزهار والقرود -"الربقع

يعـل  -"ورد البساتقـ" -يعـل مـ القرد الربي التل تؽقن يف الرب والصحراء

ثؿ ُيؾؼقفا يف إكاء كظقػ، وَيجعؾ فقفا ماء  "-رب ومـ البساتقـيجؿع القرد مـ ال

ما يجعؾف َيطبخ، وما يجعؾف  -"طذًبا، ثؿ يغؾل ذلؽ القرد يف الؿاء غؾًقا يسقًرا

، "ثؿ ُيؿِفؾف، حتك إذا َفَتَر الؿاء أفاضف طؾقف"-حتك يػقر، ولؽـ يغؾقف غؾًقا يسقًرا

ففذا أحسـ، لقجؿع بقـ العالج وهذا دواء مباح، فنن َجَؿَع مع هذا الرققة 

ب وبقـ الرققة، فنّن هذا مؿا ُيذهب اهلل بف السحر.  الحسل الؿجرَّ
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قك، مع  ففذه أدوية مباحة دّلت طؾقف التجربة، مع إدوية الـبقية، مع الرُّ

تعؾقؼ الؼؾب مـ قبؾ ومـ بعد باهلل طز وجؾ، فَؿـ فعؾ ذلؽ فنكف حؼقٌؼ بلن ُيرَفع 

 طـف هذا البالء.

: كقػ كعالج السحر طالًجا مباًحا؟ بالرققة، ما تحتاج إلك شقخ، الؿفؿ إذن

ب، الؼرآن  أن تؼرأ الؼرآن طؾك كػسؽ، وأكت طؾك يؼقـ، إّياك أن تؼقل: أجرِّ

إكؿا "شػاء، ما فقف تجربة، اقرأ وأكَت طؾك يؼقـ، وكؿا يؼقل ابـ الؼقؿ طـ الرقك: 

حقر تحتاج إلك صرب، اقرأ ساطة ، اقرأ أكت، والؼراءة طؾك الؿس"السقػ بضاِربف

أوساطتقـ أو ثالث ساطات يف الققم، والققم الثاين، ويف الققم الثالث، اقرأ طؾك 

ذهؿ، وادُع لفؿ، واْحِرص طؾك إدوية الـبقية.  كػسؽ أوطؾك َمـ ُتحب، وطقِّ

وأيًضا مؿا َكعرُفف أكف أثـاء الرققة َيظفر لؽ أيـ يؽقن إلؿ، وقد َتعرف ذلؽ 

ـ كػسؽ بلن َتضع يدك طؾك أطضاء جسدك أثـاء الرققة، ففـاك مقاصـ أكَت م

بالجسد ٓ يؽاد َمـ يرقل أو ُيرقك َيصرب طؾك َوْضع يده طؾقفا، ربؿا قػز مـ 

مؽاكف لق َوَضَع يده طؾقفا، بعض الـاس يف الرأس، ويف الشعر، وهذا كثقر يف 

قل غقرك، تجد أّن الـاس، لق َوَضَعت يدك يف الشعر وأكَت ترقل كػسؽ أو تر

الذي ُيؼرأ طؾقف ٓ ُيطقؼ ذلؽ، هذه طالمة طؾك أّن هذا الؿؽان هق أشّد إماكـ 

ًرا، فنذا أردَت أن تضع الزيت َتضع طؾقف، وإذا أردَت أن تضع طؾقف شقًئا مـ  تلثُّ

 إدوية الؿباحة تضع طؾقف، وتؼرأ طؾقف، وكحق ذلؽ.
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قة، الحبة السقداء، وآدوية الرققة، إدوية الـبقية، زمزم، تؿر العج

 ّٓ الؿباحة التل دّلت طؾقفا التجاِرب: سقاء التل ذكركاها أو لؿ كذكرها: بشرط: أ

يؽقن فقفا حرام، وٓ ُيؼقَّد ذلؽ بعدٍد معقَّـ، وإكؿا يػعؾف اإلكسان حتك ُيذِهب اهلل 

 اهلل.ما فقف إن كان مبتؾك. ففذه أدوية مباحة يـػع اهلل هبا َمـ ُسِحر إن شاء 

ققلف: فِقِف َمَسائُِؾ: يف بعض الـسخ قال فقف مسللتان، وهذا ٓ إشؽال فقف، 

ولؽـ هـا قال فقف مسائؾ، ففؾ فقف إشؽال؟ ٓ إشؽال: ٕن بعض أهؾ العؾؿ 

قال: إن أقؾ الجؿع اثـان. فقؽقن ذلؽ ٓ إشؽال فقف طؾك هذا الؼقل أن آثـان 

 وما فققفؿا جؿاطة.

 ُ ْٕ ـِ الـُّْشَرِة[]فِقِف َمَساِئُؾ: ا  وَلك: الـَّْفُل َط

ـِ الـُّْشَرِة( يعـل مطؾًؼا، فقؽقن الشقخ يرى أّن إصؾ يف الـُّشرة   َط
ُ

)الـَّْفل

ّٓ ما دّل الدلقؾ طؾك جقازه، أو َأجؿع العؾؿاء طؾك جقازه.  أهنا حرام: إ

ِص  ـَ اْلَؿـِْفلَّ َطـُْف َواْلُؿَرخَّ ْشَؽاَل[]الثَّاكَِقُة: اْلَػَرُق َبْق ا ُيِزيُؾ اإْلِ  فِقِف ِمؿَّ

ِص فِقِف( الذي دّل  ( الذي هق إصؾ، )َواْلُؿَرخَّ
َّ

ـَ اْلَؿـِْفل )الثَّاكَِقُة: اْلَػَرُق َبْق

ْشَؽاَل( ويدفع  ا ُيِزيُؾ اإْلِ الدلقؾ طؾك جقازه، أو أجؿع العؾؿاء طؾك جقازه، )مِؿَّ

قف بعض الـاس يف آضطراب، ويدفع إوهام، ويدفع الخطل الذي وقع ف

كالمفؿ طـ َحّؾ السحر، وهق ما َوَرَد يف كالم ابـ الؼقؿ مـ َضْبٍط دققؼ لَِؿا يجقز 

 وما ٓ يجقز يف الـُّشرة.
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َتؾَحظقن هـا أّن الشقخ ياسقـ قرأ: )فقف مسائؾ(: وذكر الشقخ مسللتقـ! يف 

)فقف  بعض كسخ الؽتاب قال: )فقف مسللتان( هـا ما فقف إشؽال، لؽـ لّؿا قال:

مسائؾ( وذكر مسللتقـ هؾ هـا إشؽال؟ كؼقل: ٓ إشؽال: ّٕن بعض أهؾ العؾؿ 

يرون أّن أقّؾ الجؿع اثـان، فقؽقن ذلؽ ٓ إشؽال فقف طؾك هذا الؼقل: أّن آثـان 

 فؿا فقق ففؿا جؿاطة.
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ٌُّرِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ  شرح الدرس السادس والثالثون: َط  التَّ

 الرحقؿبسؿ اهلل الرحؿـ 

إّن الحؿد هلل، كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

ومـ سقئات أطؿالـا، َمـ يفدي اهلل فال مضؾَّ لف، وَمـ ُيضؾؾ فال هادَي لف، 

 شريؽ لف، وأشفد أّن محؿًدا طبده ورسقلف. وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ

ـَ آَمـُقْا ﴿ ِذي َفا الَّ ْسؾُِؿقنَ َيا َأيُّ َّٓ َوَأكُتؿ مُّ َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ُؼقْا اهلَل َحؼَّ ُتَؼاتِِف َو  ﴾اتَّ

 [201]آل طؿران: 

ـ كَّْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ مِـَْفا ﴿ ِذي َخَؾَؼُؽؿ مِّ ُؼقْا َربَُّؽُؿ الَّ َفا الـَّاُس اتَّ َيا َأيُّ

ًٓ َكثِقرًا َوكَِساًء وَ  ِذي َتَساءُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِنَّ َزْوَجَفا َوَبثَّ مِـُْفَؿا ِرَجا ُؼقْا اهلَل الَّ اتَّ

 [2]الـساء:  ﴾اهلَل َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقبًا

ًٓ َسِديدًا )﴿ ُؼقا اهلَل َوُققُلقا َقْق ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َفا الَّ ( ُيْصؾِْح َلُؽْؿ 70َيا َأيُّ

 ﴾اهلَل َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقزًا َطظِقؿًاُيطِْع  َأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَمـ

 [72]إحزاب: 

 أّما بعد:

فنّن أحسـ الحديث كتاب اهلل، وخقر الفدي هدي محؿد صؾك اهلل طؾقف 

ضاللة، وكّؾ  بدطةثة بدطة، وكّؾ وسؾؿ، وشر إمقر محدثاهتا، وكّؾ محدَ 

 ضاللة يف الـار.
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د  ثؿ يا معاشر الػضالء: كقاصؾ شرحـا لؽتاب التقحقد، لإلمام الؿجِّ

شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب رحؿف اهلل طز وجؾ. وقد كـا وقػـا طـد باب 

 يؼرأ لـا. -وفؼف اهلل–ما جاء يف التطقُّر، فقتػضؾ الشقخ ياسقـ 

 [اُب َما َجاَء فِل التََّطقُّرِ بَ ] ققلف:

أكقاع مـ شرك العبادة، وهل إكقاع التل يف أبقاًبا  دَ ؼَ طَ ا الشقخ لؿّ  تؼدم أنّ 

جفؾقن أهنا والغالب طؾقفؿ أهنؿ يَ  ،ـتسبقن إلك اإلسالمـ يَ ر وققطفا مؿَّ ؽثُ يَ 

أبقاًبا يف  دَ ؼَ طَ  :ؿا تحذيرر مـف أيَّ ـ ذلؽ وحذَّ بقَّ  ؾّؿافضاًل طـ أهنا شرك، ف :حرام

وهل كػر أو شعبة مـ الؽػر، وبدأ  ،مـ يـتسبقن إلك اإلسالؽثر وققطفا مؿَّ أمقر يَ 

ر، وٓ هذا الباب يف التطقُّ  دَ ؼَ عف، ثؿ طَ بَ تْ ؼ بف ويَ تعؾَّ بباب ما جاء يف السحر وما يَ 

ب بقان حؽؿف وما ـتسبقن إلك اإلسالم، فـاَس ـ يَ ر يؼع مـ كثقر مؿَّ التطقُّ  شؽ أنّ 

 .ؼ بفتعؾَّ يَ 

الطقرة مـ  مـ أكقاع السحر أنّ  م يف باب بقان شلءٍ ف تؼدَّ كومـ جفة أخرى: أ 

بعد باب ما جاء يف  الباَب  د الشقُخ عؼِ ب أن يَ مـ السحر، فـاَس  :أي :الجبت

 ؼ بف.تعؾَّ السحر وما يَ 

برؤية مخؾقق أو : رع حصقل الشَّ هق تققُّ  :مؤم، والتشاؤهق التشا :روالتطقُّ 

  ؿـع العبد مؿا أراده.مؿا يَ  :حركتف
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برؤية  ؟سبب ع العبد حصقل الشر بليِّ تققَّ : أي أن يَ "ع حصقل الشرتققُّ "

أو إلك البقت،  دخؾأطقر فقرجع وي اخرج مـ بقتف فقرى قطًّ يَ  ، مثاًل:مخؾقق

يخرج مـ بقتف فقؼع بف أو رجع إلك البقت، قد فقَ سا أخرج مـ بقتف فقرى قطًّ يَ 

 ؟ـ الققمبقجف مَ  أكا تصبحُت  :حادث فقؼقل

إذا : "شر برؤية مخؾقق أو حركتفحصقل ال دُّ أو رَ تققُّع حصقل الشر "

 إلك البقت. عَ َج ورَ  !خرج مـ البقت فطار صائر كاحقة الشؿال، قال: خروج مشمم

طؿا  دَ بْ العَ  ِت دّ الطقرة ٓ تؽقن صقرة إٓ إذا رَ : "مؿا َيرّد العبد مؿا يريد"

 يريد.

السابؼة، مؿ د يف إُ جِ قبؾ اإلسالم، وُ  دَ جِ مؿ، وُ ر أمر قديؿ يف إُ والتطقُّ 

 :سؾالرُّ  لولئؽتطقرون بفلصحاب الؼرية التل جاءها الؿرسؾقن، زطؿقا أهنؿ يَ 

طقن وققمف، رف :ةرَ ػَ ، وأصحاب مقسك مـ الؽَ (28)يس:  ﴾َقاُلقا إِكَّا َتَطقَّْرَكا بُِؽؿْ ﴿

َعفُ ﴿: روا بؿقسك ومـ معفطقَّ تَ  قَُّروْا بُِؿقَسك َوَمـ مَّ  ﴾َوإِن ُتِصْبُفْؿ َسقَِّئٌة َيطَّ

روا بصالح ومـ معف، فالطقرة قديؿة، طقَّ م صالح تَ ق، وق(232)إطراف: 

 .قديؿ ر داءٌ ـ معف، فالتطقُّ روا بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ومَ طقَّ وقريش تَ 

 مـ جفة حؽؿف:، وهق ر فقف شر طظقؿوالتطقُّ 
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 تف:ومشقئر بذاتف بدون أمر اهلل ثِّ مر مـف يتطقَّ الذي يَ  عتؼد أنّ ر يَ إن كان الؿتطقِّ  -

هذا الؼط إطقر، أو هذا الؽؾب إسقد  عتؼد أنّ ففذا شرك أكرب. إن كان يَ 

 ففذا شرك أكرب. :جؾب لف الشر بذاتفيَ 

ففذا شرك أصغر:  :ر بف سبب لحصقل الشرتطقَّ الذي يَ  عتؼد أنّ وإن كان يَ  -

 .ما لقس سبًبا سبًبا َؾ عَ ٕكف َج 

ففذا إن  :وكحقه ٓ طـ اطتؼاد ؾ يف الؼؾب مـ اكؼباضٍ حُص وإذا كان إمر يَ  -

اإلكسان حصؾ  لق أنّ يعـل طـف.  قٌّ ف ففذا معػؾر يف طؿاإلكسان ولؿ يمثِّ  فُ عَ فَ دَ 

ـسب شًرا وقع لف بعد ذلؽ إلك لف اكؼباض يف قؾبف، لؽـف سار يف صريؼف، ولؿ يَ 

، هِ رِ ثَ اهلل طـف بالتقكؾ مـ جفة أَ  فُ بَ هَ ذْ طـف، وهذا قد أَ  قٌّ ففذا معػ :هذا إمر

 يف قؾبف. فؾؿ يؽـ لف أثرٌ 

 ػعؾ شقًئا إٓ بضقٍؼ ؽاد يَ يضقؼ دكقاه، ٓ ر تَ ا، فالؿتطقِّ قضقؼ بف الدكر تَ والتطقُّ 

ضقؼ ـ حقلف، فتَ مَ  -أيًضا-عدي ويُ  ،رؽثُ ويَ  ،رؽبُ يَ  :برَ ر كالجَ التطقُّ  ، فننّ ٍت ـَ وطَ 

 .الحقاة

لـ »خرة، وقد قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: وهق سبب لؾحرمان يف أ

 رواه ًرا(مـ سػر تطقُّ  عَ َج ؿ، أو رَ ؼَس ـ أو استَ ؽفَّ ـ تَ الدرجات العؾك مَ  ـالي

يعـل أراد أن يسافر فرجع طـ  .لغقره حسـ: إلباين وقال وغقره، الطرباين،

 السػر تطقًُّرا، لـ يـال الدرجات العؾك.
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ٍـّ التطقُّ  كؿا أنّ  ِـّ  ر فقف سقء ض ؾ عامِ طبده بف، يُ  باهلل طز وجؾ، واهلل طـد ض

فقعامؾف اهلل طز وجؾ بذلؽ، وقد ، ظـ باهلل السقءر يَ ب ضـف بف، فالؿتطقِّ طبده بحَس 

 :ره، فقؽقن صائره معفاهلل بسبب تطقُّ  رِ دَ حصؾ لف السقء بؼَ فقَ  ،ب باطتؼادهعاقَ يُ 

الذي يخاف مـف قد يؼع لف بتؼدير اهلل طؼقبة طؾك هذا  أنّ  :يعـل" صائره معف"

 ة. هذا الباب كصًحا لألمّ رحؿ هاهلل الشقخ  دَ ؼَ ولذلؽ طَ  .كؾف ر شرٌّ فالتطقُّ  ،الذكب

َـّ َأْكَثَرُهْؿ َٓ َيْعَؾُؿقنَ ]
َؿا َصائُِرُهْؿ ِطـَد اهللُ َوَلؽِ  [﴾َوَقْقِل اهللِ َتَعاَلك: )َأٓ إِكَّ

 قا إذافرطقن وققمف، الذيـ كاك هذه أية يف حؼِّ قال بعض أهؾ العؾؿ:  -

وهذه  !فـحـ أهؾ لفا ،أصابتفؿ حسـة قالقا: هذه لـا، إكؿا جاءتـا ٓستحؼاقـا لفا

قئة مـ سالحسـة إكؿا هل مـ فضؾ اهلل طز وجؾ، وإن أصابتفؿ  ؿافنك ءة:سق

م مقسك وققمف، ما م: هذه بشقالقا ،أو قحط أو مصقبة مـ مصائب الدكقا ٍب دْ َج 

 :أي ﴾َأٓ إِكََّؿا َصائُِرُهْؿ ِطـَد اهللُ ﴿فؽان الجقاب:  !طرفـاهؿ طـدماجاءكا الشر إٓ 

إمر كؾف مـ خقر أو شر إكؿا هق بتؼدير اهلل، فؿا أصاهبؿ مـ خقر وحسـة  أنّ 

، بؿا كسبت أيدهؿ وبسبب ذكقهبؿ فبػضؾ اهلل، وما أصاهبؿ مـ سقئة فبنذن اهلل

ري. هذا تفؿ جاءهتؿ مـ ذكقهبؿ، وجاءهتؿ مـ كػرهؿ، وهل بنذن اهلل الؼدَ قَّ ؾِ فبَ 

 أصح أققال أهؾ العؾؿ يف تػسقر أية.

ما  ؿَ ؾْ طِ  أنّ  :أي ﴾َأٓ إِكََّؿا َصاِئُرُهْؿ ِطـَد اهلل﴿معـك:  :قال بعض أهؾ العؾؿو -

فعـدما يرى  .وٓ غقرهم مـف تشاءَ ؿف صائر فقُ عؾَ يمول إلقف إمر طـد اهلل، ٓ يَ 
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ًٓ فقتشاءم مـيذهب ِش  الؿتشائؿ  الطائرَ  طـد  ؿَ ؾْ ٓ طِ  !مشممة ةٌ رَ ػْ ؼقل: َس يو فؿا

كؾ  رة: ٕنّ قَ طِّ ؾالطائر، وإكؿا طؾؿ الغقب طـد اهلل سبحاكف وتعالك، فال حؼقؼة ل

ٓ حؼقؼة لفا. وهذا أيًضا  ؿٌ هْ قرة وَ ؿ ما أمامف مـ خقر أو شر، فالطِّ عؾَ مخؾقق ٓ يَ 

 .إرادة إمريـ، فنهنؿا ٓ يتـافقان ؿـع شلءٌ وجقف، وٓ يَ  معـًك 

 هذه أية ٕمريـ: رَ كَ إكؿا ذَ  -والشقخ رحؿف اهلل طز وجؾ

حصؾ ما يَ  عؾؿَ ، وأكف ٓ يَ ؿٌ هْ قرة ٓ حؼقؼة لفا، وأكا وَ الطِّ  : بقان أنّ لإمر إوّ 

ك درِ ك والؿخؾققات تُ درِ ٓ العؼؾ يُ  ،سبحاكف وتعالك ؾ وقتف إٓ اهلللإلكسان يف قابِ 

 ما يؼع يف الؿستؼبؾ، فالطقرة ٓ حؼقؼة لفا.

أطداء إكبقاء والرسؾ،  ،رة مـ أخالق الؿشركقـقَ الطِّ  : بقان أنّ إمر الثاين

 ولؿ تؼع مـ الؿممـقـ. ويف هذا تـػقر وتحذير مـ الطقرة.

والتشاؤم أوسع  :وهق التشاؤمكسقت أن أذكر لؿاذا سؿل التطقر بالتطقر، 

 ؟!مـ التطقر

كالتشاؤم  :هق التشاؤم بالطققر، بلكقاع مـفا :أصؾ التشاؤم ذكر العؾؿاء أنّ 

وإذا رأوا طؼاًبا،  !ؼاب، فؽاكقا إذا رأوا غراًبا قالقا: مصقبة قادمةبالغراب، والعِ 

لتشاؤم بالبقمة، فؽاكقا إذا رأوا بقمة واقعة طؾك وكذلؽ ا !قالقا: طؼقبة قادمة

فقتشاءمقن  ،أو التشاؤم بللقاهنا !بقت رجؾ، قالقا: سقؿقت فقف مقت الققم
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: ل التشاؤمؿِّ ا كان أصؾ التشاؤم الطققر ُس فؾؿّ  .بالغراب، أو التشاؤم بحركاهتا

 رة.قَ صِ 

 [{َقاُلقا َصائُِرُكْؿ َمَعُؽْؿ }َوَقْقلِِف: ]

رة ٕولئؽ الؿرسؾقن: ػَ جاءها الؿرسؾقن، وقال أهؾ الؼرية الؽَ الؼرية التل 

بقحل مـ اهلل طز وجؾ،  ،الرسؾ :أي﴾َقاُلقا﴿ركا بؽؿ، قال اهلل طز وجؾ: ا تطقَّ إكّ 

ره اهلل طز وجؾ طؾقؽؿ مـ ما قدَّ قال بعض أهؾ العؾؿ: معـاها:  ﴾َصائُِرُكْؿ َمَعُؽؿْ ﴿

القٓدة، وهق مؽتقب يف  مـذخقر أو شر يف أطـاقؽؿ، أي أكف مؽتقب طؾقؽؿ 

ـّ ؾْ الؾقح الؿحػقظ، قبؾ َخ  أكف مؽتقب طؾقؽؿ  :الؿؼصقد هـا ؼ الؿخؾققات، لؽ

أحدكؿ  إنّ »ففق يف أطـاقؽؿ، وقد قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  :القٓدة مـذ

ف أربعقـ يقًما، ثؿ يؽقن طؾؼة مثؾ ذلؽ، ثؿ يؽقن مضغة أمِّ  ف يف بطـؼُ ؾْ ع َخ جؿَ يُ 

ر بلربع كؾؿات، ويؼال لف: اكتب طؿؾف، فقممَ  ،ًؽابعث اهلل مؾَ مثؾ ذلؽ، ثؿ يَ 

 ،فتف يف بطـ أمّ ؼَ ؾْ ، فاإلكسان إذا اكتؿؾت ِخ «ورزقف، وأجؾف، وشؼل، أو سعقد

أن  :ؽتب أربع كؾؿاته أن يَ رَ مَ ًؽا، وأَ لف مؾَ  َث عَ بَ  :خ فقف الروحـػَ وأراد اهلل أن تُ 

ؽتب هؾ هق شؼل أو ؽتب أجؾف، وأن يَ ؽتب رزقف، وأن يَ ؽتب طؿؾف، وأن يَ يَ 

وهق يف طـؼف كؿا قال مؽتقب، فؿا يصقب اإلكسان مـ خقر أو شر  ،سعقد

 العؾؿاء.
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صقبؽؿ سبب ما يُ  أنّ  :أي ﴾َمَعُؽؿْ  َصائُِرُكؿْ ﴿معـك  :وقال بعض أهؾ العؾؿ

إكؿا  :فقؼقل اهلل طز وجؾ لفؿ ،ر إكؿا هق يف الشرالتطقُّ  نّ مـ شر مـ أكػسؽؿ: ٕ

وإكؿا بؿا كسبت  :يصقبؽؿ مـ شر لقس بسبب الطققر، وٓ بسبب ما تشاءمقن بف

صقا مـ السقئات، وأطظؿ خؾَّ تؿ السالمة فتَ دأيديؽؿ، بسبب سقئاتؽؿ، فنذا أر

ؾف أية، حتؿِ تَ قـ صحقح، وكال الؿعـقَ  الشرك باهلل. وهذا أيًضا معـًك  :السقئات

 ع بقـفؿا.دافُ وٓ تَ 

 بقان أنّ  :وهق :أية السابؼة رِ كْ هذه أية هق الؿراد مـ ذِ  رِ كْ والؿراد مـ ذِ 

مـ صػات  ؿا هقر أكالتطقُّ  بؾ هق سبب مقهقم، وبقان أنّ  :رة ٓ حؼقؼة لفاقَ الطِّ 

 أطداء اهلل والؿرسؾقـ، ففق مـ صػات الؽػار، ولقس مـ صػات الؿممـقـ.

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة ] َأنَّ َرُسقَل اهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل:  -رضل اهلل طـف–َط

َٓ َصَػرَ » َٓ َهاَمَة، َو َٓ صَِقَرَة، َو َٓ »َأْخَرَجاُه، َزاَد ُمْسِؾٌؿ:  «َٓ َطْدَوى، َو َٓ َكْقَء، َو َو

 [«ُغقَل 

فقف  حديث ابل هريرة رضل اهلل طـف يف الصحقحقـ هذا الحديث العظقؿ

والعدوى:  ،«َٓ َطْدَوى» ، أّن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:أمقر طظقؿة

 .اكتؼال الؿرض مـ الؿريض إلك الصحقح له

الؿراد هبذا الـػل، هؾ الؿراد كػل العدوة حؼقؼة، فال يف وقد اختؾػ العؾؿاء 

 ػْ كَ  :الؿراد أنّ  ود طدوة أصاًل؟ أتقَج 
ُ

 تلثقر العدوى بذاهتا؟ ل
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ويف  ،«ٓ طدوى»قال:  هـا الصحقح: الثاين، الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿو

وهذا طـد  «مـ إسد كوم فرارذمـ الؿج رَّ وفِ »قال:  كػسف خر الحديثآ

ٓ طدوى، وٓ »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  رسقل اهلل أنّ  :البخاري يف الصحقح

 .«وم فرارك مـ إسدذٓ صػر، وفر مـ الؿجصقرة، وٓ هامة، و

 «ّح ِص طؾك مُ  ٌض رِ ؿْ مُ ّن دَ قرِ ٓ يُ »قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  :وأيًضا

طؾك  بؾفُ إاإلبؾ الؿريضة  د صاحُب ٓ يقرِ  :ومعـك ذلؽ أخرجاه يف الصحقحقـ.

 ة.بؾ صحقحإ

وفقفؿ رجؾ  ،ه وفد ثؼقػءالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ جا جاء أنّ  :وأيًضا

ا قد أكّ »الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  إلقفؾ ام، فلرَس ذمصاب بالج :أي :مجزوم

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿ  أي أنّ  رواه مسؾؿ يف الصحقح، «عبايعـاك، فارجِ 

 .«ا قد بايعـاك فارجعأكّ »: يبايعف مباشرة، بؾ أرسؾ إلقف

، قال «ىٓ طدو»ا قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: لؿّ جاء أكف  :وأيًضا

ب فقليت البعقر إجرَ  ،فؿا بال إبؾل تؽقن يف الرمؾ كالظباء !أطرابل: يا رسقل اهلل

 .«لـ أطدى إوّ فؿَ »قال:  ؟هبارِ جْ دخؾ بقـفا فقُ فقَ 

ققل الـبل صؾك اهلل أيًضا ، و«ٓ طدوى» :ـػل العدوىيَ  صٌّ كَ  طـدكا :إذن

 :فقفا اكتؼال الؿرض ص، وطـدكا كصق«لـ أطدى إوّ فؿَ »طؾقف وسؾؿ لألطرابل: 
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، «ّح ِص طؾك مُ  ٌض رِ ؿْ مُ  نّ دقرِ ، )ٓ يُ «رارك مـ إسدمـ الؿجزوم فِ  رَّ فِ »مـفا: 

 فؿاذا كػعؾ؟ !الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ذلؽ َؾ عَ وفَ 

طك طك الرتجقح، ومـفؿ مـ ادَّ مـ ادَّ سخ، ومـفؿ طك الـَّ العؾؿاء مـفؿ مـ ادَّ 

فالصحقح: هق ، م طؾك الـسخ والرتجقحالجؿع مؼدَّ  الجؿع، والؼاطدة: أنّ 

مـاه: الجؿع،  وهق أن ققل كقػ كجؿع؟ الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ هق ما قدَّ

ثر بذاهتا، وإكؿا تلثقرها بنذن مأي أهنا ٓ ت «ٓ طدوى»الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

ط ، فؼد تجد شخًصا يخالِ ذلؽ نن شاء أجرى ذلؽ، وإن شاء مـعفلؼدري، اهلل ا

ـتؼؾ إلقف الؿرض، ط مريًضا فقَ خر يخالِ آـتؼؾ إلقف الؿرض، وتجد مريًضا فال يَ 

 فإمر بنذن اهلل طز وجؾ الؼدري.

 ػِ فالذي كُ 
َ

ثر بذاتف، ويـتؼؾ مالؿرض ي أنّ  :إكؿا هق اطتؼاد أهؾ الجاهؾقة ل

 .بذاتف

إسباب لؿـع هذا السبب ففذا مشروع، ولذلؽ الـبل صؾك اهلل  ا اتخاذأمّ 

 .«ع فؼد بايعـاكارجِ »لؾرجؾ مـ وفد سؼقػ، وكان مجزوًما: قال طؾقف وسؾؿ 

ـتؼؾ مـ الؿريض مـ إمراض ما يَ  القاقع يشفد أنّ  فننّ  ،وهذا الذي ٓ بد مـف

الشريعة بؿا  ـتؼؾ، وٓ يؿؽـ أن تليتـ يخالطف، ومـ إمراض ما ٓ يَ إلك مَ 

 مـ الـصقص. ـٌ ، وهذا أمر بقِّ ّس ػ القاقع والحِ يخالِ 

 يؽقن الجقاب بالتػصقؾ: طدوى؟ هـاكهؾ  :ـا أحدٌ لَ لَ لق َس  :إذن
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 .فال طدوى يؼقـًا :ثر بذاهتامالعدوى تحصؾ بذاهتا، وت إن قصدك أنّ  -

ففذا  :العدوى سبب مـ إسباب بنذن اهلل الؼدري قصدك أنّ كان وإن  -

 مقجقد، وهذه العدوى مقجقدة.

َٓ صَِقَرةَ »: قال رة لقست سبًبا لحصقل الشر، كؿا قَ الطِّ  أنّ  :والؿؼصقد ،«َو

يعـل هذا ؟ أو ٓ هؾ هـاك تشاؤم مستثـك :خر البابآوسقليت يف  معـا. متؼدَّ 

َقرة لقست سبًبا يف حصقل الشر، لؽـ يف آخر   الطَِّقرة وهق اّن الطِّ
ُ

الحديث فقف َكْػل

سلتؽؾؿ طـ شلء تؽؾؿ طـف العؾؿاء: وهق: هؾ هـاك شلٌء  -إن شاء اهلل-الباب 

فا إن شاء اهلل بسطلهذه الؿسللة سمستثـك يف الشْمم؟ هؾ هـاك فقف شمم حؼقؼة؟ 

 الباب.خر آيف  وأبقِّـ أدلتفا

َٓ َهاَمةَ »: قال وقد  .وهذا هق الصقاب :ة بالػتح طـد أكثر العؾؿاءالفامَ  ،«َو

 اختؾػ العؾؿاء يف تػسقر الفامة طؾك أققال:

ولؿ  َؾ تِ الؼتقؾ إذا قُ  ده العرب مـ أنّ عتؼِ ما كاكت تَ  :الفامة ل: إنّ الؼقل إوّ 

وتؼقل: اسؼقين،  ،وتدور طـد قربه ،خرج مـ رأسفدودة تَ  ذ بثلره، أنّ َخ مي

القفقد كاكت تؼقل: إهنا تدور  وققؾ: إنّ  .تقؾؾ هذا الؼَ أي مـ دم قاتِ  !اسؼقين

د أي ٓ تقَج  «ةٓ هامَ »فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  !حقل قربه سبعة أيام

 زطؿ العرب أهنا تؽقن مقجقدة.هذه الدودة التل تَ 
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ره، ثلذ بَخ مؾ، ولؿ يتِ إذا قُ الؼتقؾ  إنّ  :العرب كاكت تؼقل : إنّ الؼقل الثاين

 !روحف تصبح صائًرا يطقر يف الحل إنّ  :دى، وققؾـؼؾب طظامف صائًرا يؼال لف الصَّ تَ 

 وقال إكف لقس حؼقؼة، وٓ يقَجد. فـػك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ذلؽ

وقد كاكقا صائر البقمة الؿعروف، الفامة هل البقمة،  : إنّ الؼقل الثالث

ـزل مصقبة. وبعض وقع طؾك البقت قالقا: يؿقت مقت، أو تَ يتشاءمقن بف، فنذا 

 لقحتك اإلكسان،  ،ذلؽ حتك أصبح يتشاءم مـ كؾ ذي طقـ واسعة ىالعرب طدّ 

تشاءم مـف كالبقمة، فـػك الـبل صؾك اهلل قـ فنكف يَ طقـاه واسعتَ  كاكته إكسان وءجا

رة، ففذا كقع مـ قَ م يف البقمة، فقعقد هذا إلك الطِّ مْ طؾقف وسؾؿ ذلؽ، يعـل ٓ ش

ٓ  :أي «رةقَ وٓ صِ »ؿ فؼال: رة، فقؽقن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؿَّ قَ أكقاع الطِّ 

م يف البقمة، ويؽقن ذلؽ لتلكقد كػل مْ ٓ ش :أي «وٓ هامة»م يف شلء، مْ ش

 التشاؤم، وٓ سقؿا مـ صائر البقم.

َٓ َصَػرَ »: الق  اختؾػ العؾؿاء يف معـاها طؾك أققل: ،«َو

صػر هق شفر صػر الؿعروف، ففؾ ٓ يقجد شفر صػر؟  إنّ : الؼقل إّول

 ،م يف شفر صػرمْ ٓ شأي:  «ٓ صػر» لؽـ قال بعض أهؾ العؾؿ، ٓ :الجقاب

ًدا، ولؿ ؼْ دوا طَ عؼِ العرب كاكت تتشاءم بشفر صػر، فنذا دخؾ شفر صػر لؿ يَ  ٕنّ 

 !مميسافروا سػًرا، ويؼقلقن: إكف ش
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لقس يف شفر -م عتؼد يف شفر محرَّ وكان بعض الؿسؾؿقـ إلك قريب يَ  

ومـ إمثؾة السائرة طـد العقام  .الـؽاحَطْؼد دون فقف عؼِ م، وٓ يَ مالش -صػر

الذي  يعـل ،مولد طاشقر: يعـل محرَّ "، ر قاشقرَش قْ ولد طاشقر أَ "يؼقلقن: 

! صاحب شر وصاحب سقءأكثر قاشقر: أي أكف ، مالـؽاح يف محرَّ  دِ ؼْ يؽقن مـ طَ 

م مٓ ش :أي «ٓ صػرو»فؽاكقا يتشاءمقن بعؼد الـؽاح يف محرم، وهذا مـ هذا، 

 يف صػر وٓ يف غقره مـ الشفقر.

 ،كاكت تػعؾف قريش ذيسلء الكػل الـَّ  :الؿراد بالـػل هـا :الؼقل الثاين

م يف إشفر التل رُ جعؾ إشفر الحُ ر يف إشفر كؿا تشاء، فتَ خِّ مم وتفؽاكت تؼدِّ 

تريد، تؼديًؿا وتلخقًرا، وكان أكثر تلخقرهؿ لشفر صػر، فؼال صؾك اهلل طؾقف 

الزمان لؿ يؽـ طؾك هقئتف قبؾ بعثة  كؿا هق معؾقم أنّ ٕكف ، «ٓ صػر»وسؾؿ: 

ث يف إشفر، مـ أجؾ أن تؼع عبَ العرب كاكت تَ  الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ٕنّ 

ذي الحجة وذي الؼعدة ومحرم  :قهنا باسؿفاسؿُّ أوقاهتا، يُ م يف غقر رُ إشفر الحُ 

ثؿ استدار الزمان كفقئتف يقم خؾؼ اهلل  .رونخِّ ممقن ويلؽـفؿ يؼدِّ : ورجب

الـبل صؾك اهلل  السؿقات وإرض يف طام حجة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فؼال

هقئتف إلك ٓ كسقئ بعد الققم، وٓزال الزمان طؾك  أي: «ٓ صػر»: طؾقف وسؾؿ

 حؿد اهلل.ب الققم
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وهذا الذي كحك  .: صػر هق داء يصقب البطـ بزطؿ العربالؼقل الثالث

جفا الجقع، فقِّ يف البطـ دودة يُ  نّ إالعرب يؼقلقن:  .إلقف البخاري يف الصحقح

كاكت العرب تؼقل: يف بطـ اإلكسان دودة، هذه الدودة إذا ! ؼتؾ صاحبفاوقد تَ 

أطدى وهل ، بذاهتا يةعدِ مُ  إهنا وقد تؼتؾف، ويؼقلقن: ،ـففقج يف بطجاع اإلكسان تَ 

ٓ دودة يف البطـ  :يعـل «ٓ صػر»فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  !مـ الجرب

 ي بذاهتا.عدِ ؼتؾ صاحبفا، وٓ تُ تَ وجفا الجقع فقِّ يُ 

صؾك اهلل طؾقف  فِ ؿِ ؾِ جقامع كَ وهذا مـ ، الؿعاين الثالثةوٓ ماكع مـ إرادة 

 دة يف الجؿؾة القاحدة.ع الؿعاين الؿتعدِّ جؿَ أكف يَ  :وسؾؿ

َٓ َكْقَء،): الق –يف حديث أبل هريرة طـد مسؾؿ وهذا جاء  «َزاَد ُمْسؾٌِؿ: )َو

ة، وٓ ٓ طدوى، وٓ هامَ »الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  أنّ  -رضل اهلل طـف

الؿطر  أي أنّ  :«قءٓ كَ »ومعـك  ،«قءوٓ كَ » :زاد، يف هذا الحديث «قء، وٓ صػركَ 

 .وإكؿا الؿطر بػضؾ اهلل ورحؿتفوأكف ٓ ُيـَسب إلك إكقاء، ٓ يؽقن بإكقاء، 

: الؿطر لـزول فحتك يتفقل أهؾ ،ـعؼد طؾك مؽانحب تَ رى السُّ ولذا يا طبد اهلل تَ 

حب حتك يزطؿ أهؾ البؾد أّن الؿطر كازل  فَقـزل الؿطر يف مؽان آخر، تـعؼد السُّ

كرى العؿال  ؟هذا يف مسجد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿألؿ كَر  بحسب العادة،

ـزل الؿطر، ويف ثؿ ٓ يَ  :اجدًّ  تالسحب قد اكعؼد ا كرى أنّ طقون السجاد ٕكّ يَ 
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ر ـفؿِ د فجلة ويَ ـعؼِ فنذا بالسحاب يَ  :مـطؼة أخرى ما كاكقا يرون إٓ سحاًبا قؾقاًل 

 سبحاكف وتعالك. بػضؾ اهلل وبرحؿتف هقالؿطر، 

َٓ ُغقَل »: الق رضل اهلل -هذا أيًضا زاده مسؾؿ ولؽـ مـ حديث جابر  ،«َو

 .«قلرة، وٓ غُ قَ ٓ طدوى، وٓ صِ »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  رسقل اهلل أنّ  -طـف

وٓ كقء، وٓ »زاد مسؾؿ: )الشقخ أخطل طـدما قال:  وققل بعض الـاس: إنّ 

الشقخ قال:  : ٕنّ غؾطهذا  !االشقخ جعؾفؿا حديًثا واحدً  ا مـفؿ أنّ ضاكًّ  :«غقل

زاد يف حديث أبل هريرة: : مسؾؿ صحقحهذا و ،«قلوٓ كقء، وٓ غُ » :زاد مسؾؿ)

 .«وٓ غقل»: جابر حديث يف وزاد، «وٓ كقء»

َٓ ُغقَل »قال:    زطؿ أنّ كاكت العرب تَ ، ما هق الُغقل؟ جْؿعفا: ِغقالن. «َو

فؿ ضؾِّ رق، فتُ ض لؾـاس يف الطُّ تعرَّ تَ قالن، هـاك جـًسا مـ الشقاصقـ يؼال لفا: الغِ 

ظفر لفؿ بصقرة جؿؾ، فنذا ذهبقا ن ألقاًكا، فتَ تتؾقّ  :أي :لفؾؽفؿ، وهل تتغقَّ وتُ 

ذهبقن عفؿ صقت الؿاء، فقَ سؿِ تُ مثاًل طردوكف تاهقا وهؾؽقا، أو صقرة غزال، أو يَ 

طـدهؿ عفؿ صقت ققم سؿِ فقفؾؽقن، أو تُ  قنطؾبقن الؿاء يف هذه الصحراء فقتقفيَ 

هؽذا كاكت تؼقل  !جؾبة وحديث، فقذهبقن فال يجدون شقًئا، وقد يفؾؽقن

 ، ومعـاه:«وٓ غقل»، فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: العرب

 ؿ.هذا وهْ  ،وٓ حؼقؼةلؾغقالن، ٓ وجقد يعـل: قال بعض أهؾ العؾؿ:  -
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 ػْ وقال بعض أهؾ العؾؿ: بؾ الؿؼصقد كَ  -
ُ

 ضر الـاس،ضررها، وأهنا تَ  ل

وإٓ ففل : «وٓ غقل»فؾؽ الـاس بذاهتا، فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: وتُ 

 بلنّ »لذلؽ: الـقوي، واستدلقا  لوإلقف ما ،هؽذا قال بعض أهؾ العؾؿ ،مقجقدة

ـّ  «لت الغقالن بإذانإذا تغقَّ  رَ مَ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أَ  الحديث هذا  ولؽ

 .هذه الغقالنوجقد ت ثبِ ضعقػ، وٓ يقجد حديث يُ 

وهؾ . ها مـتػلالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كػاها، فشرُّ  أنّ  :والشاهد 

والقاقع اهلل أطؾؿ  .ـافقفدلة ما يُ ؾ، ولؿ كجد مـ إالدلقؾ محتؿِ  حؼقؼتفا مـتػقة؟

قا كبف، بعض الـاس يحؽل وجقد هذا، وبعض كبار السـ كاكقا يحدثقكـا بلهنؿ كا

ون طـ الؾقؾ يف مؽان يرَ يف ا مـ هذا، فنذا كزلقا يجدون شقئً  ؾإذا ذهبقا بالؼقاف

الؼقم طـدهؿ فرح، والـاس كاكقا يف جقع، فنذا ذهبقا  د كقراًكا وضجقًجا كلنّ عْ بُ 

ك الؿؽان أبعد، وهؽذا، فنن كان القاقع صحقًحا، فتؽقن مقجقدة حؼقؼة، اإلك ذ

 .«وٓ غقل»: الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ققل بدلقؾ :ذاهتاضر بلؽـفا ٓ تَ 

ؾ، وإن كان ف محتؿِ قُ ا مقجقدها فـػْ أمّ و قطًعا،، مـتٍػ  ذاهتاضررها ب :إذن

 دل طؾك وجقدها.د مـ القاقع ما يَ جِ إٓ إذا وُ  :ل وجقدهاػْ الغالب كَ 

وٓ صقرة، وٓ »والشاهد مـ الحديث: ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

رة(: بالؿعـك العام، )وٓ هذا كؾف مـ التشاؤم، )ٓ صق ، ٕنّ «هامة، وٓ صػر
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ففذا كؾف  .هامة(: طؾك أحد الؿعاين تشاؤم، )وٓ صػر(: طؾك أحد الؿعاين تشاؤم

 ر.داخؾ يف التطقُّ 

ر: ٕكف يـػل هذه إسباب أهنا ـػل التطقُّ الحديث كؾف يَ  ومـ جفة أخرى: أنّ 

 :أكف سببؿـا ؾَ طْ السبب هق الذي جعؾف اهلل سبًبا، وأَ  أسباب لؾشر والضرر، وأنّ 

ت والتجربة، فدلَّ  ّس ا بالحِ أكف سبب، وإمّ طؾك ت إدلة الشرطقة ا بالشرع، فدلَّ إمّ 

ـَ وَ  .التجربة الؿحسقسة الؿعؾقمة أكف سبب، وما طدا ذلؽ فلوهام ٓ حؼقؼة لفا  م

 ذاهتاـ اطتؼد أهنا ممثرات بـومَ  .فؼد أشرك شرًكا أصغر :اطتؼد أهنا سبب

 والعقاذ باهلل. ،ففذا شرك أكرب :وقدره جة طـ إذن اهلل الؽقينوخارِ 
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ٌُّرِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ الدرس السابع والثالثون: تابع شرح  َط  التَّ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ  

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، ٓ شريؽ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  ﴾مُّ

 [201: طؿران آل]

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة

 أما بعد:
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ربـا سبحاكف  ػ، يف حّؼ ِص ف، ويف أطظؿ حؼ وُ رِ يف أطظؿ حؼ طُ  سـاردف

ر يجب طؾك مْ طؾك العبقد، وهق أَ  طز وجؾوتعالك، يف التقحقد الذي هق حؼ اهلل 

ص حرِ عؾل مـف، وأن يَ عرف شلكف، وأن يُ وأن يَ ؿف، عظِّ الؿسؾؿ وجقًبا ممكًدا أن يُ 

 ؿف، وطؾك العؿؾ بف. عؾُّ طؾك تَ 

مـ  -رحؿف اهلل–الشقخ  ا ذكركا أنّ وذلؽ أكّ  وٓ زال حديثـا يف باب التطقر،

أبقاًبا يف بقان الشرك العؿؾل الذي يؼع مـ  دَ ؼَ ا طَ لؿّ  :ةطؾؿف وكصحف لألمّ  ةسع

ر وققطفا مـ ؽثُ أمقر يَ يف أبقاب  دِ ؼْ إلك طَ  اكتؼؾ :ـ يـتسبقن إلك اإلسالمكثقر مؿَّ 

ر، ؼ بباب التطقُّ تعؾَّ وهل كػر أو شعبة مـ الؽػر، ومـ هذه إبقاب ما يَ  ،الـاس

ؿـع مؿا يَ  :حركتف وع حصقل الشر برؤية مخؾقق أ: تققُّ معـاه التطقربّقـا أّن و

وَشَرْحـا أيات التل أوردها الشقخ يف صدر الباب، وشقًئا مـ  اإلكسان مؿا يريد.

إحاديث التل أوردها الشقخ رحؿف اهلل طز وجؾ. وكتؿ يف مجؾسـا هذا شرح 

 بؼقة إحاديث التل ذكرها الشقخ رحؿف اهلل.

َٓ َطْدَوى، ]  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: )
ـْ َأَكٍس َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهللِ َٓ َوَلُفَؿا َط َو

 [«اْلَؽِؾَؿُة الطَّقَِّبةُ »صَِقَرَة، َوُيْعِجُبـِل اْلَػْلُل(، َقاُلقا: َوَما اْلَػْلُل؟. َقاَل: 

ـْ َأَكسٍ ) البخاري ومسؾؿ. : لؾشقخقـ:أي (َوَلُفَؿا): الق  رضل اهلل طـف َط

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 
ِ
 العدوى:، وتؼّدم معـا أّن «َٓ َطْدَوى»َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ؽقن إكؿا هق لالـػل هـا قؾـا: إّن طف، وهل اكتؼال داء الؿريض إلك غقره مؿـ يخالِ 
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 ع بقـؿْ الجَ سابًؼا  بقَّـاو .وتصقب الؿريض بالؿرض بذاهتا ،بـػسفا ضرُّ تَ  ىالعدو

كؼقل الـبل صؾك اهلل  :إحاديث الدالة طؾك اجتـاب الؿريضهذا الـػل وبقـ 

َٓ » وتؼّدم تؼرير هذا. قال: ،«وم فرارك مـ إسدذجمـ الؿ رَّ فِ »طؾقف وسؾؿ:  َو

 مة.الطقرة محرَّ وقد تؼّدم بقان أّن  ،«صَِقَرةَ 

، «الػلل الصالح وأحبُّ »: قال ويف رواية طـد مسؾؿ ،«َوُيْعِجُبـِل اْلَػْلُل » قال:

قَِّبةُ »َقاُلقا: َوَما اْلَػْلُل؟ َقاَل:   .«اْلَؽؾَِؿُة الطَّ

قالقا: وما الػلل؟ قال: ) :البخاري ومسؾؿ :وجاء طـد الشقخقـ

 .«الؽؾؿةالصالحة يسؿعفا أحدكؿ»

 .«الؽؾؿة الحسـة والؽؾؿة الطقبة»ويف رواية طـد مسؾؿ قال: 

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان يحب الػلل، وكان يعجبف الػلل، وقد  :إذن

حة يسؿعفا الؽؾؿة الطقبة يسؿعفا اإلكسان، أو الؽؾؿة الصال :ر الػلل بلكففسَّ 

فالؽؾؿة الطقبة إذا  .والؿعـك واحد .اإلكسان، أو الؽؾؿة الحسـة يسؿعفا اإلكسان

دخؾ السرور طؾك قؾبف، ويؼقى يف كػسف حسـ ضـف باهلل طز فا اإلكسان فنهنا تُ عَ ؿِ َس 

 
ُّ

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يحب الػلل ويعجبف الػلل: ٕنّ  وجؾ، ولفذا كان الـبل

ر مـ كؾؿة صقبة أو ُس ما يَ  عَ ؿِ َس  إذالطبع اإلكسان، فاإلكسان بطبعف  ٌؼ الػلل مقافِ 

د ما جاء يف كِّ مبذلؽ ويتػاءل، و هل ٓ تخالػ الشريعة، بؾ ت رُّ َس كحقها فنكف يُ 

 .سـ الظـ باهلل سبحاكف وتعالكمـ ُح  عالشر
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الـبل صؾك اهلل طؾقف فؽان  ،ؾؿ استعؿؾ الػللسوالـبل صؾك اهلل طؾقف و

يا كجقح، فػل حديث أكس  ،يا راشد :سؿعف إذا خرج إلك حاجتف أن يَ يعجبوسؾؿ 

رج بف إذا َخ عجِ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان يُ  إنّ )قال: -رضل اهلل طـف–

 صحقح، حسـ الرتمذي: وقال: رواه (يا كجقح ،يا راشد :لحاجتف أن يسؿع

حف رج وسؾؿ إذا َخ  فالـبل صؾك اهلل طؾقفوإلباين.  ،"الؿختارة" يف الضقاء وصحَّ

كؾؿة صقبة  ،ففذا فلل !يا راشد :عجبف أن يسؿع كؾؿةها يُ ءلحاجة يريد قضا

د، فؽان الـبل صؾك يا كاجح الؿؼِص  :يعـل !يسؿعفا وهق خارج لحاجتف، يا كجقح

 .اهلل طؾقف وسؾؿ يعجبف هذا الػلل

 :هق أن يؽقن مريًضا"فؼال:  ،وقد سلل إصؿعل ابـ طقن طـ الػلل

 ،أن يؽقن مريًضا". !يا راشد يا كجقح :فقسؿع :أو يؽقن صالًبا !سالؿيا  :فقسؿع

ففذه كؾؿة  !لؿاقؼقل: يا سفيسؿع رجاًل يـادي  :ج لؾؿستشػكخارِ  -مثاًل -وهق 

 :لحاجة اأو يؽقن صالبً  !صقبة مـاسبة لؾؿريض، فقتػاءل، أو يؼال: يا صحقح

ب الـبل صؾك عجِ وكان يُ  ،وكحق ذلؽ، ففذا هق الػلل !يا راشًدا يا كجقح :فقسؿع

 اهلل طؾقف وسؾؿ.

ـِ َطاِمرٍ َقاَل: ُذكَِرِت الطَِّقَرُة ِطـَْد َرُسقِل ] ـْ ُطْؼَبَة ْب َبِل َداُوَد بَِسـٍَد َصِحقٍح َط
ِٕ َو

َٓ َتُردُّ ُمْسِؾًؿا، َفنَِذا َرَأى َأَحُدُكْؿ »اهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َفَؼاَل:  ـَُفا اْلَػْلُل، َو َأْحَس
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َّٓ َأْكَت،  قَِّئاِت إِ َٓ َيْدَفُع السَّ َّٓ َأْكَت، َو َٓ َيْلتِل بِاْلَحَسـَاِت إِ  : ُفؿَّ َما َيْؽَرُه، َفْؾَقُؼْؾ: الؾَّ

َّٓ ِبَؽ  َة إِ َٓ ُققَّ َٓ َحْقَل َو  [«َو

ـِ َطامِرٍ ): الق ـْ ُطْؼَبَة ْب َبِل َداُوَد بَِسـٍَد َصِحقٍح َط
ِ

سخ هؽذا يف جؿقع كُ  (َوٕ

طؿؾ "ـل يف والحديث كذلؽ طـد ابـ السُّ  .طـ طؼبة بـ طامر :التقحقد كتاب

طـ طروة بـ طامر، ولقس  :وطـد أبل داود .طـ طؼبة بـ طامر ":الققم والؾقؾة

ًفا أضـف محرَّ  :ؼبة يف اإلسـادطُ  رِ كْ طـ ذِ  -رحؿف اهلل– وقد قال الشقخ إلباين ،طؼبة

لؿ  -رحؿف اهلل–الشقخ  أنّ  ي:، ففق طـ طروة، ومؼصقد"ساخطـ بعض الـُّ 

، بؾ ورد يف إسـاد هذا الحديث دْ رِ باسؿ لؿ يَ  ولؿ يجلءؼبة، ا قال: طُ لؿّ  ئيخط

ـّ   كف طـ طروة بـ طامر.أ :الصقاب طـد ابـ السـل، لؽ

والحديث سؽت طـف أبق داود، وقد ذكر أبق داود يف رسالتف إلك أهؾ مؽة 

ف كثقر مـ العؾؿاء أطؾَّ و .حف الـقويوصحَّ  .ما سؽت طـف ففق صالح أنّ 

ولقس مـ  ،طروة بـ طامر تابعل أنّ  :الذي طؾقف الجؿفقر باإلرسال: ٕنّ 

 ػف إلباين.ؾ، وضعَّ ففق مرَس  :الصحابة

هذا ملخقذ مـ كالم الـقوي يف رياض  (وٕبل داود بسـد صحقح): الق

ـْ  الصالحقـ. ـِ  ُطروة )َط َقَرُة َقاَل  َطامِرٍ  ْب  صؾك اهلل طؾقف : ُذكَِرِت الطِّ
ِ
ِطـَْد َرُسقِل اهلل

سـ هق الػلل، الحَ  أنّ  :أي «َأْحَسـَُفا اْلَػْلُل »َؼاَل: ، )فَ رةقَ ر الـاس الطِّ تذاكَ  (وسؾؿ

ع الشر برؤية هل تققُّ  :رةقَ الطِّ  رة: ٕنّ قَ ؾ الطِّ رة، والػلل هـا يؼابِ قَ رة فال صِ قَ ا الطِّ أمّ 
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الخقر بسؿاع الؽؾؿة الطقبة، ويجتؿعان  عهق تققُّ  :ا الػللمخؾقق أو حركتف، أمّ 

ـّ يف التققُّ  وإن كان العؾؿاء  .ع الخقريف تققُّ هـا ع الشر، والػلل الطقرة يف تققُّ  ع، لؽ

 ع الخقر.تققُّ هق كف يؼع يف الشر والخقر، ولؽـ الؿراد هـا إ :يؼقلقن يف أصؾ الػلل

وكان الـبل صؾك اهلل طؾقف  ، أي أّن الَحسـ هق الػلل،«اْلَػْلُل  َأْحَسـَُفا»قال: 

 .سؾؿووسؾؿ يحبف ويعجب الـبل صؾك اهلل طؾقف 

َٓ َتُردُّ ُمْسؾًِؿا»: الق   مُّ ذَ رة الؿذمقمة التل يُ قَ الطِّ  طؾك أنّ  وهذا يدلُّ  «َو

يؼع  فؽرهإذا رأى شقًئا يَ أكف ا  مجرد اإلكسان طـ حاجتف، أمّ  دّ رُ إذا كاكت تَ  :فاطؾفا

دفع ذلؽ يَ  بؾ ه ذلؽ طـ حاجتفدُّ رُ يف كػسف كراهتف والخقف مـ الشر ولؽـف ٓ يَ 

ا خرج فؾؿّ  ،إكساًكا خرج مـ بقتف فؾق أنّ  .بف اإلكسان مُّ ذَ ففذا ٓ يُ  :بالتقكؾ طؾك اهلل

 هَ رِ ا رآه كَ قـ طـد الباب، فؾؿّ مخسقف إحدى العقـَ  رأطقَ  فنذا بؼطٍّ  :وفتح باب بقتف

وهذا  ،رهذا تطقَّ  :خرجوأغؾؼ الباب، لؿ يَ  عَ َج فرَ  ،ع حصقل الشروتققَّ  :ما رأى

ا سبب هذ ؼد أنّ توإن اط .ففذا شرك أكرب :ضرّ هذا بعقـف يَ  وإن اطتؼد أنّ  .مذمقم

 ففذا شرك أصغر. :رّ ُض ؾل

 :ر كريف الؿـظرا أطقَ فرأى قطًّ  ،خرج لحاجتففتح باب بقتف يريد أن يَ  :رَخ آ

 .مّ ذَ هذا ٓ يُ  :وخاف مـ الشر، لؽـ تقكؾ طؾك اهلل ومضك ،ذلؽ هَ رِ فؽَ 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

9ٖ٘ 
 

ا مجرد أمّ  .اإلكسان طـ حاجتف دّ رُ أكف مؿا يَ  :رتعريػ التطقُّ  َذَكْركا يف :ولذلؽ

ذلؽ اإلكسان طـ  دّ رُ رتتب طؾك ذلؽ أن يَ الشر مـ غقر أن يَ  الؽراهة وخقف

 بف اإلكسان. مّ ذَ ففذا لقس مؿا يُ  :حاجتف

 «الؾَُّفؿَّ : َفْؾَقُؼْؾ »إذا رأى شقًئا كريًفا يؽرهف،  «َفنَِذا َرَأى َأَحُدُكْؿ َما َيْؽَرهُ »: الق

َٓ » ،يا اهلل :أي َّٓ َأْكَت، َو َٓ َحْقَل َٓ َيْلتِل بِاْلَحَسـَاِت إِ َّٓ َأْكَت، َو قَِّئاِت إِ َيْدَفُع السَّ

َّٓ بَِؽ  َة إِ َٓ ُققَّ إمر كؾف بقد اهلل  ويف هذا تؿام التقكؾ طؾك اهلل طز وجؾ، وأنّ  ،«َو

 سبحاكف وتعالك.

ـِ َمْسُعقٍد َمْرُفقًطا: ] ، َوَلؽِ »وطـ اْب َّٓ َـّ الطَِّقَرُة ِشْرٌك، الطَِّقَرُة ِشْرٌك، َوَما ِمـَّا إِ

ؾِ  ـْ َقْقِل «اهللَ ُيْذِهُبُف بِالتََّقكُّ َحُف، َوَجَعَؾ آِخَرُه ِم ، َرَواُه َأُبق َداُوَد، َوالتِّْرِمِذيُّ َوَصحَّ

ـِ َمْسُعقدٍ   [اْب

ـِ َمْسُعقٍد َمْرُفقًطا): الق َقَرُة »إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  «وطـ اْب الطِّ

َقَرُة ِشْركٌ  هذه إشقاء  رة كؾفا شرك، فنن اطتؼد أنّ قَ الطِّ  م أنّ وقد تؼدَّ  ،«ِشْرٌك، الطِّ

 ففذا شرك أصغر. :ففذا شرك أكرب، وإن اطتؼد أهنا سبب لؾضرر :ضر بلكػسفاتَ 

َّٓ » ال:ق ؼع يف قؾبف ـ يَ ا إٓ مَ ا إٓ ماذا؟ ما مـّ ، ما مـّ اؼً هؽذا معؾَّ  «َوَما مِـَّا إِ

إٓ  «إٓ»، كحـ البشر «ما مـا» كراهة رؤية الؿؽروه، والخقف مـ الشر برؤيتف.

وذلؽ  :والخقف مـ الشر طـد رؤيتفا ،ويؼع يف قؾبف كراهة الؿؽروهات إذا رآها

ؾِ »عػف، وبحؽؿ العادة. لعجز اإلكسان وَض  َـّ اهلَل ُيْذِهُبُف بِالتََّقكُّ
هذا الػرق  «َوَلؽِ
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هؿ شقًئا البشر إذا رأى أحد بقـ الؿممـ وضعقػ اإليؿان أو طديؿ اإليؿان، كؾُّ 

ويخاف مـ الشر، ولؽـ الػرق يؽره هذا الشلء الؽريف، كريًفا يؽرهف يف قؾبف، 

الؿممـ يتقكؾ طؾك اهلل  أنّ  :بقـ الؿممـ وطديؿ اإليؿان أو ضعقػ اإليؿان

فنكف  :فهه ذلؽ طؿا يريد، فنذا كان يريد السػر فرأى شقًئا يؽردُّ رُ وٓ يَ  ،ويؿضل

اًل ؿضل يَ  طؾك اهلل، إذا رأى غراًبا أو رأى كؾًبا هبقًؿا أو رأى إكساًكا كريف  متقكِّ

ا أمّ  .فنكف مع الؽراهة واكؼباض قؾبف يتقكؾ طؾك اهلل ويؿضل :الؿـظر أو كحق ذلؽ

وهق  ،وٓ يػعؾ ما يريدبؾ يرجع، إذا رأى ذلؽ ٓ يؿضل فنكف طديؿ اإليؿان 

فنكف كذلؽ ٓ يؿضل يف ا ضعقػ اإليؿان وأمّ . هذا سقضره بـػسف يعتؼد أنّ 

 والضرر.يف الطريؼ ؾ لف الشر حُص هذا سبب ٕن يَ  ويعتؼد أنّ  ،صريؼف، ويرجع

 بؾ يتقكؾ طؾك اهلل طز وجؾ. :رة طـ حاجتفقَ ه الطِّ دُّ رُ الؿممـ ٓ تَ  :إذن

َحفُ ) :قال الشقخ  ،حف الحاكؿصحَّ  :أيًضا (،َرَواُه َأُبق َداُوَد، َوالتِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ

 حف إلباين أيًضا.الذهبل، وصحَّ ووافؼف 

ـِ َمْسُعقدٍ ): قال الشقخ ـْ َقْقِل اْب
خره آالرتمذي جعؾ  أي أنّ  (َوَجَعَؾ آِخَرُه مِ

هق ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف  :الؿرفقع مـف أنّ  :مـ ققل ابـ مسعقد، بؿعـك

إلك هـا يـتفل كالم الـبل صؾك اهلل طؾقف  «، الطقرة شرككالطقرة شر»وسؾؿ: 

ـّ )أكف قال:  -رضل اهلل طـف–ٓبـ مسعقد  ثؿ يليت كالمٌ  ،وسؾؿ  وما مـا إٓ، ولؽ

وهق مـ كالم  ا:خر الحديث مدرًج آوطؾك هذا الؼقل يؽقن  (،بالتقكؾ هبفذاهلل يُ 
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ـّ  .ابـ مسعقد ف مـ الؽالم كؾَّ  أنّ  -واهلل أطؾؿ-الظاهر وهذا خالف الظاهر،  لؽ

 إصؾ طدم اإلدراج، وٓ يقجد دلقؾ يدّل  كالم الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ٕنّ 

وٓ حجة ": -رحؿف اهلل طز وجؾ– إلبايناإلمام طؾك هذا اإلدراج، ولذلؽ قال 

 ."هـا يف اإلدراج، فالحديث صحقح بؽامؾف

رتؿ طقَّ إذا تَ »الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  أنّ  :وقد جاء يف الحديث 

طقرتؿ فؿضقا إذا تَ »أمقؾ إلك ثبقتف.  :، قال إلباين«فؿضقا وتقكؾقا طؾك اهلل

فققع يف أكػسؽؿ الؽراهة  :ر بف يف العادةتطقَّ أي إذا رأيتؿ ما يُ  «وتقكؾقا طؾك اهلل

 وتقكؾقا طؾك اهلل. ،رجعقا طؿا تريدونفامضقا وٓ تَ  :والخقف

ـِ َطْؿرٍِو: ] ـْ َحِديِث اْب َْحَؿَد ِم
ِٕ ـْ َحاَجتِِف، َفَؼْد َأْشَركَ »َو ْتُف الطَِّقَرُة َط ـْ َردَّ ، «َم

اَرُة َذلَِؽ؟ َقاَل:  َّٓ تَأْن »َقاُلقا: َفَؿا َكػَّ َٓ َصْقَر إِ َّٓ َخْقُرَك، َو َٓ َخْقَر إِ ُؼقَل: الؾَُّفؿَّ 

َٓ إَِلَف َغْقُركَ   [«َصْقُرَك، َو

ـِ َطْؿِروٍ ): ققلف ـْ َحِديِث اْب
َْحَؿَد مِ

ِ
َقَرُة » :-رضل اهلل طـفؿا-َوٕ ْتُف الطِّ ـْ َردَّ َم

ـْ َحاَجتِِف، َفَؼْد َأْشَركَ  ر إٓ إذا بالتطقُّ  مُّ ذَ اإلكسان ٓ يُ  م مـ أنّ ـ ما تؼدَّ هذا يبقِّ  ،«َط

يتطقَّر لق لؿ تضرُّ بـػسفا: حتك لق هذه إشقاء  ه ذلؽ طـ حاجتف، أو اطتؼد أنّ دّ رَ 

ففذا شرك أكرب والعقاذ  :بذاتف ضرّ مخؾقًقا يَ  ـ اطتؼد أنّ رده طـ حاجتف، مَ تَ لؿ 

 هبذا. مّ ذَ ففذا ٓ يُ  :تقكؾ طؾك اهللبؾ رة اإلكسان طـ حاجتف قَ الطِّ  دّ رُ باهلل، فنذا لؿ تَ 
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اَرُة َذلَِؽ؟): الق ف ذكب يحتاج إلك كػارة، كطؾك أ وهذا يدّل ( َقاُلقا: َفَؿا َكػَّ

دفع ذلؽ ب إثؿ الذكب، وما يَ ذهِ ما يُ  :هـا قال العؾؿاء: الؿؼصقد بالؽػارةو

 هذه الؽػارة فقفا الػائدتان:يعـل الذكب، 

 ع إثؿ الذكب إذا وقع.فْ الػائدة إولك: دَ 

 ع الذكب قبؾ وققطف.فْ الػائدة الثاكقة: دَ 

اَرةُ  َفَؿا: ال: )َقاُلقاق  ،«أن تؼقلقا»ويف رواية:  ،«ُؼقَل تَأْن »اَل: قَ َذلَِؽ؟  َكػَّ

َٓ إَِلَف َغْقُركَ » َّٓ َصْقُرَك، َو َٓ َصْقَر إِ َّٓ َخْقُرَك، َو َٓ َخْقَر إِ ف هلل، إمر كؾَّ  أي أنّ  «الؾَُّفؿَّ 

إٓ بنذن اهلل، وٓ  اإلكسانَ  إٓ بلمر اهلل، وٓ يصقب الشرُّ  اإلكسانَ  فال يصقب الخقرُ 

حف صحقح، والحديثإلف إٓ اهلل.   رحؿفا– وإلباين شاكر أحؿد الشقخ صحَّ

 .-اهلل

ـِ َطبَّاٍس: ] ـْ َحِديِث اْلَػْضِؾ ْب كَ »َوَلُف ِم َؿا الطَِّقَرُة َما َأْمَضاَك َأْو َردَّ  [«إِكَّ

ـِ »، إلمام أحؿدل :أي (َوَلفُ قال: ) ـْ َحِديِث اْلَػْضِؾ ْب
رضل اهلل – َطبَّاسٍ مِ

َقَرُة َما َأْمَضاَك َأْو َردَّكَ »الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  أنّ  -طـفؿا يف  ،«إِكََّؿا الطِّ

اإلكسان طـ حاجتف  دّ رُ وقد تَ  ،رة فقفا الؽراهةقَ الطِّ  ٓ إشؽال: ٕنّ  «كدّ أو رَ »ققلف: 

ؿضل يف ر ٓ يَ الؿتطقِّ  مـ جفة: أنّ  :هذا فقف إشؽال «ما أمضاك»فتؽقن ذكًبا، لؽـ 

جعؾ اإلكسان يزداد إقداًما طؾك ما ر، وإكؿا الػلل الحسـ هق الذي يَ حاجتف إذا تطقَّ 

حبف الـبل سؾؿ، ويُ وب الـبل صؾك اهلل طؾقف عجِ الػلل مؿا يُ  م أنّ وقد تؼدَّ  ،يريد
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كؿا قال الشقخ: رواه اإلمام أحؿد، وهق والحديث  .صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

صاحب  الشقخ أحؿد شاكر، وقال الشقخ محؿد بـ طبد القهابػف ضعقػ، ضعّ 

خ اإلسالم هذا ملخقذ قوكالم ش "،ػ فقف، وفقف اكؼطاعفقف رجؾ مختؾَ ": الؽتاب

اإلكسان  دّ رُ الطقرة ما يَ  ففذا الحديث ضعقػ، وما فقف مـ أنّ  .ع الزوائدجؿَ مـ مَ 

ما  :م هبا اإلكسانذَ يُ  التلرة قَ الطِّ  م يف إحاديث السابؼة أنّ ه صحقح، وقد تؼدَّ امعـ

 اإلكسان طـ حاجتف. دّ رُ يَ 

ستثـك مـ ذلؽ شلء؟ هؾ هـاك أشقاء رة، ففؾ يُ قَ ر هذا وأكف ٓ صِ إذا تؼرَّ  

 فقفا شمم؟ وإذا وجدها اإلكسان يرتكفا؟

 قال: سؿعُت  -رضل اهلل طـفؿا–جاء يف حديث طبد اهلل بـ طؿر الجقاب: 

رس، والؿرأة، إكؿا الشمم يف ثالثة: يف الػَ » الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل:

فػل الدار،  :كان الشمم يف شلء إنْ »ويف رواية لفؿا:  ،متػؼ طؾقف «والدار

فػل : إن يؽـ مـ الشمم شلء حؼ»ويف رواية لؿسؾؿ:  ،رس(والؿرأة، والػَ 

رة، والشمم قَ ٓ طدوى، وٓ صِ »، ويف رواية لؾشقخقـ: «رس، والؿرأة، والدارالػَ 

رضل –، وطـد مسؾؿ طـ جابر بـ طبد اهلل «ثالث: يف الؿرأة، والدار، والدابةيف 

 :كان يف شلء إنْ »ر طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف قال: خبِ يُ  -ؿااهلل طـف

، : أي الدار«بعفػل الرَّ »، الشمم يعـل: «إن كان»، «رسبع، والخادم، والػَ فػل الرَّ 

 .«والخادم، والَػرس»
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ف ٓ شمم يف غقر إربعة الؿذكقرات، ٓ شمم يف كإحاديث أفادت أففذه 

الحصر يف  الغراب، وٓ شمم يف الحؿار، وٓ شمم يف إكسان كريف الؿـظر: ٕنّ 

 الشمم يف هذه إربعة. رَ َص الحديث َح 

وهل الدار، والدابة التل يركبفا اإلكسان،  :ا الشمم يف هذه إربعةوأمّ 

ـ فقفا، لؽـ طعَ فق ثابت هبذه إحاديث الصحقحة التل ٓ مَ والؿرأة، والخادم، ف

 اختؾػ العؾؿاء يف معـك الشمم هـا طؾك ثالثة أققال:

ذهب َجْؿع مـ أهؾ العؾؿ: مـفؿ اإلمام مالؽ، وابـ ُقتقبة،  :لالؼقل إوّ 

إلك أّن هذه إحاديث  -رحؿفؿ اهلل جؿقًعا–والَخطابل، وابـ باز، وابـ طثقؿقـ 

مة، وأّن هذا شر قدرّي، قد بقَّـ اهلل طؾك ضاهره َقرة الؿحرَّ ا، وأهنا مستثـاة مـ الطِّ

 أسبابف، وتدلُّ الؼرائـ طؾك أسبابف.

يؼقل أصحاب هذا الؼقل: هذه إربعة قد تدّل الؼرائـ طؾك أهنا أسباب 

لؾشر الؼدرّي، فؾقست الؿرأة شمًما دائًؿا، بؾ قد تؽقن الؿرأة خقًرا وبركة طؾك 

طؾك البقت، وهذا الغالب طؾك الؿرأة إذا كاكت صالحة، أن تؽقن خقًرا الزوج و

وبركة طؾك بقتفا وسبًبا إلسعاد أهؾ البقت، لؽـ قد تؽقن الؿرأة شمًما، فتدخؾ 

طؾك الرجؾ فتدلُّ الؼرائـ طؾك أهنا شمم: وذلؽ إذا تقاَلت طؾقف الؿصائب بعد 

إلكسان سقارة وتؽقن شمًما، دخقلفا طؾقف. وقد تؽقن الدابة شمًما، فؼد يشرتي ا

لقس إصؾ يف السقارة أو الدابة أهنا شمم، بؾ إصؾ أهنا خقًرا، ولؽـ قد تؽقن 
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شمًما، مثاًل إكساًكا اشرتى سقارة، وأصبحت الحقادث تؼع مـف كثقًرا، إكسان يؼقد 

مـ ثالثقـ سـة، وَقّؾ أن يؼع لف حادث، وطـدما اشرتى سقارة جديدة أصبح كؾ 

سقارة، ففـا الؼرائـ دلَّت طؾك أّن هذه السقارة بعقـفا فقفا شمم. أو يقم يصدم 

الدار: يـتؼؾ اإلكسان إلك دار فتتقالك طؾقف حقادث سقئة فقفا، يـتؼؾ إلك الدار 

فَقؿرض، ويصبح طـده مرض، ويؿرض أبـائف، وكؾ يقم هق يف الؿستشػك: ففذه 

ؾ يف الدار أّن فقفا شمًما، الؼرائـ تدل طؾك أّن هذه الدار فقفا شمم، لقس إص

 ولؽـ قد تؽقن الدار شمًما.

وإصؾ يف الخادم العبد -وكذلؽ الخادم: قد يليت اإلكسان بخادم 

 -الؿؿؾقك، لؽـ ٓ يؿـع هذا مـ سعة الؿعـك إلك َمـ يليت بف اإلكسان لَقخدمف

 فؼد يليت اإلكسان بخادم فتتقالك طؾقف الؿصائب والشرور.

 َرون أّن الشمم طؾك ضاهره يف هذه إربع.فلصحاب هذا الؼقل ي

: قد تؽقن الؿرأة مشممة طؾك زوجفا، -رحؿف اهلل–يؼقل الشقخ ابـ باز 

وهذا يف الحؼقؼة الشمم -"فنذا ضفر مـفا ما يدل طؾك شممفا يف سقء أخالقفا معف

أو تراُدف " –الػعؾ  سقء يف شمم وهذا -"وسقء سقرهتا معف"-يف الصػات 

: مـ خسارة -طؾقف السقئة الحقادث ترادف يعـل -"الحقادث طؾقف لّؿا تزوجفا

 -"أو كساد يف تجارتف، أو فساد يف مزرطتف، أو ما َأْشَبف ذلؽ: فال ماكع مـ صالقفا

قال الشقخ: -فنذا دلت الؼرائـ طؾك أّن هذه الؿرأة شمم: فال ماكع مـ أن يطؾؼفا
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طؾقف الحقادث فقفا، وسقء إحقال فقفا، وإمراض  وهؽذا الدار: إذا تقالت"

وهذا لقس مـ الطقرة  -"طؾقف وطؾك أوٓده فقفا: فال بلس مـ آكتؼال طـفا

مة، فال يؼال لف: تطقرَت! إذا اكتؼؾ مـ هذه الدار قال: وهؽذا الدابة: مـ  -الؿحرَّ

ا: كؿـ تقاَلت طؾقف كاقة أو فرس، وكحق ذلؽ، إذا لؿ َيَر فقفا فائدة، ورأى مـفا شرًّ 

 . اهـ"حقادث بلسباهبا: فال بلس أن يبقعفا ويستبدلفا بغقرها

ربؿا يؽقن بعض الؿـازل، أو ": -رحؿف اهلل–وقال الشقخ ابـ طثقؿقـ 

بعض الؿركقبات، أو بعض الزوجات مشموًما، بَجْعِؾ اهلل بحؽؿتف مع 

هـا فقف فقائد،  -اهلل رحؿف-. وكالم الشقخ "مصاحبتف إّما ضرًرا وإّما فقات َمـػعة

ع يف هذا. بعض  "ربؿا"يؼقل:  -رحؿف اهلل-ّٕن الشقخ  وهذا لؾتؼؾقؾ، فال ُيتقسَّ

الـاس كّؾؿا كظر إلك امرأتف قال: صحقح إّن الؿرأة شمم! بؾ واهلل الشمم والؼبح 

يف هذا الؽالم، فالؿرأة خقر، وإن كان قد يؽقن فقفا شمم وهذا قؾقؾ، ولذلؽ قال 

بعض الؿـازل، أو بعض "وهذا أيًضا لؾتؼؾقؾ،  "يؽقن بعض "، "ؿارب"الشقخ: 

بَِجْعِؾ اهلل "بذاتف؟ ٓ، ولؽـ:   "الؿركقبات، أو بعض الزوجات مشموًما

ففذا كؿا  "،إّما ضرًرا وإّما فقات مـػعة" -يعـل مالزمتف-"بحؽؿتف مع مصاحبتف

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قؾـا: شرٌّ قدرّي دلَّت الؼرائـ طؾك أسبابف، وأخربكا الـبل 

  بلهنا قد تؽقن أسباًبا.
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لقس الؿؼصقد التشاؤم هبذه إصـاف، "قال بعض العؾؿاء:  :الؼقل الثاين

. لقس الؿؼصقد أّن هذه إصـاف "وإكؿا الؿؼصقد: ما فقفا مـ صػات سقئة

يؽقن فقفا شمم، وتؽقن سبًبا لحصقل الشر، وإكؿا الؿراد: أّن هذه إصـاف 

سقئة ُتشؼل صاحبفا، وُمصاِحبفا: كضقؼ الدار، وسقء جقراهنا.  تتَّصػ بصػات

يؼقلقن: الشمم يف الدار لقس أهنا سبب لحصقل الحقادث السقئة، وإكؿا الشمم 

يف الدار: أن تؽقن ضقؼة قؾقؾة الؿرافِؼ، فَقضقؼ صدر اإلكسان، فؿـ شؼاوة الؿرء 

لدار: سقء الجقران، الدار: تؽقن ضقؼة قؾقؾة الؿرافؼ. وكذلؽ قالقا: مـ شمم ا

أن يؽقن لإلكسان جقران أهؾ أذى، وهذا أشد طؾك اإلكسان أذًى وشؼاًء مـ 

ضقؼ الدار، ٕن يعقش اإلكسان يف غرفة واحدة مع مرافؼفا، أوَسع طؾقف مـ أن 

يعقش يف دار واسعة بجقار جار سلء، وهذه مـ أسباب الشؼاء، الجار السقء، 

 كعقذ باهلل مـف.

قا: كسالصة الؾسان: أن تؽقن الؿرأة سؾقطة الؾسان، وخاصة ويف الؿرأة: قال

ًٓ مـ أن ُتدِخؾ السرور طؾك كػسف كّؾؿا  طؾك زوجفا، تؽقن سقئة الؽالم، فبد

رأتف وجؾست معف أدخؾت طؾقف الشؼاء، فتؼقل مثاًل: أكَت أضعػ مـ الرجال، 

قع أن شقف ما شاء اهلل الرجال يلتقن بؽذا وكذا، وأكت حتك الؼؾقؾ ما تستط

 ُتحضَره، أكَت ضعقػ، وأكَت كذا وكذا، فتضقِّؼ طؾقف حقاتف.

 والشمم يف الدابة: مثاًل أن ٓ يؽقن فقفا كػع.
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قال بعض العؾؿاء: بؾ الؿعـك: أّن التشاؤم الذي يؼع مـ  الؼقل الثالث:

الـاس أكثره يف هذه إصـاف. ففق خرب طـ أحقال الـاس، ولقس تؼريًرا ٕمر، 

فقؼقلقن: غاية ما يف هذا الحديث: أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يخربكا أّن 

 التشاؤم الذي يؼع مـ الـاس أكثره يف هذه إصـاف. 

ؼقن: بلّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وهذا الؼقل  أضعػ إققال، وقد َرّده الؿحؼِّ

 وسؾؿ ما ُبِعَث لُقخربكا بقاقع الـاس، وإكؿا ُبِعَث لُقعؾِّؿـا ويبقِّـ لـا شرع الـاس.

وهق: أّن الحديث طؾك  -واهلل أطؾؿ-وأققى إققال: هق الؼقل إّول 

 ضاهره: إذ ٓ يقَجد دلقؾ طؾك َصْرفف طـ ضاهره.

َقرة الؿذمقمة، لؽـ بشرط: فف مة، ولقس مـ الطِّ َقرة الؿحرَّ ذا مستثـك مـ الطِّ

ّٓ يقَجد ما يدل طؾك سبب آخر.  أن تدّل الؼرائـ طؾك ذلؽ، وأ

يعـك لق أّن اإلكسان بعدما تزّوج خسر يف التجارة وأصبح يخسر، لؽـ 

ف: هـا سبب الحال أكف بعدما تزّوج أصبح يـام يف البقت كثقًرا وٓ َيفتؿ بتجارت

 خسارتف تػريطف، ولقس الؿرأة. 

لق أّن اإلكسان بعدما تزّوج وأخذ الؿرأة، وهق يسقر إلك البقت ُصِدمت 

سقارتف وهل معف، فلّول مرة يلخذها مـ بقت أهؾفا أو مـ القلقؿة إلك بقتف ويف 

الطريؼ ُصدمت السقارة، ففذا يؼع لؾـاس، يؿشل اإلكسان وَيحدث لف اصطدام، 

رت الحقادث ولؿ ُيعَؾؿ سبب آخر: ففذا دلقؾ طؾك الشمم. فال لؽـ لق ت ؽرَّ



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

9ٗ٘ 
 

يعاب اإلكسان وٓ ُيَذم إذا َتخؾَّص مـ سبب هذا إمر فطؾؼ الؿرأة، أو اكتؼؾ مـ 

 الدار، أو باع الدابة.

ُوَلك: التَّـْبِقُف َطَؾك َقْقلِِف:  فِقِف َمَساِئُؾ:] ْٕ َؿا َصائُِرُهْؿ ِطـَد اهللُ ﴿ا َمَع َقْقلِِف: ، ﴾َأٓ إِكَّ

ابَِعُة: َكْػُل اْلَفاَمةِ . الثَّالَِثُة: َكْػُل الطَِّقَرةِ . الثَّاكَِقُة: َكْػُل اْلَعْدَوى. ﴾َصائُِرُكْؿ َمَعُؽؿْ ﴿ . الرَّ

َػرِ   [اْلَخاِمَسُة: َكْػُل الصَّ

 هذا كؾف قد تؼّدم بقاكف بقاًكا وافًقا.

ـْ ] اِدَسُة: َأنَّ اْلَػْلَل َلْقَس ِم  [َذلَِؽ، َبْؾ ُمْسَتَحب  السَّ

د يف كػس اإلكسان  كؿا تؼّدم معـا وأّن الػلل: هق الؽؾؿة الطقبة التل تمكِّ

حسـ ضـف باهلل، والؿطؾقب مـ الؿممـ: أن ُيحسـ الظـ باهلل، فنذا فعؾ إسباب 

فنكف يتقكؾ طؾك اهلل: محسـًا ضـف بربف. ولذلؽ الؿممـ مِؼدام طؾك َخقِره إذا َفَعَؾ 

 ب الؿشروطة. فنذا َسِؿَع ما يمكد ذلؽ فنّن هذا هق الػلل.إسبا

ابَِعُة: َتْػِسقُر اْلَػْللِ ] َٓ . السَّ ـْ َذلَِؽ َمَع َكَراَهتِِف  الثَّاِمـَُة: َأنَّ اْلَقاِقَع فِل اْلُؼُؾقِب ِم

ؾِ  ـْ . َيُضرُّ َبْؾ ُيْذِهُبُف اهللُ بِالتََّقكُّ اْلَعاِشَرُة: التَّْصرِيُح . َوَجَدهُ التَّاِسَعُة: ِذْكُر َما َيُؼقُل َم

 [اْلَحاِدَيَة َطْشَرَة: َتْػِسقُر الطَِّقَرِة اْلَؿْذُمقَمةِ . بَِلنَّ الطَِّقَرَة ِشْركٌ 

َقَرةِ  قال: )َتْػِسقرُ    اْلَؿْذُمقَمِة (وهل: أهنا ما َرّدك طـ حاجتؽ. الطِّ
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ْنِجٌمِ  ِفً َجاءَ  َما الدرس الثامن والثالثون: شرح َبابُ   التَّ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

إّن الحؿد هلل، كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

ومـ سقئات أطؿالـا، َمـ يفدي اهلل فال مضؾَّ لف، وَمـ ُيضؾؾ فال هادَي لف، 

 شريؽ لف، وأشفد أّن محؿًدا طبده ورسقلف. وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ

ْسؾُِؿقنَ َيا ﴿ َّٓ َوَأكُتؿ مُّ َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ُؼقْا اهلَل َحؼَّ ُتَؼاتِِف َو ـَ آَمـُقْا اتَّ ِذي َفا الَّ  ﴾َأيُّ

 [201]آل طؿران: 

ـ كَّْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ مِـَْفا ﴿ ِذي َخَؾَؼُؽؿ مِّ ُؼقْا َربَُّؽُؿ الَّ َفا الـَّاُس اتَّ َيا َأيُّ

ِذي َتَساءُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِنَّ َزْوَجَفا َوَبثَّ مِـُْفَؿا رِ  ُؼقْا اهلَل الَّ ًٓ َكثِقرًا َوكَِساًء َواتَّ َجا

 [2]الـساء:  ﴾اهلَل َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقبًا

ًٓ َسِديدًا )﴿ ُؼقا اهلَل َوُققُلقا َقْق ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َفا الَّ ( ُيْصؾِْح َلُؽْؿ 70َيا َأيُّ

 ﴾اهلَل َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقزًا َطظِقؿًاْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَمـ ُيطِْع َأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغػِ 

 [72]إحزاب: 

 أّما بعد:

فنّن أحسـ الحديث كتاب اهلل، وخقر الفدي هدي محؿد صؾك اهلل طؾقف 

ضاللة، وكّؾ  بدطةثة بدطة، وكّؾ وسؾؿ، وشر إمقر محدثاهتا، وكّؾ محدَ 

 ضاللة يف الـار.

 [َباُب َما َجاَء فِل التَّـِْجقؿِ ]
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م أّن الشقخ  لـصحف لألّمة َطَؼَد أبقاًبا يف أمقر َيؽُثر وققطفا  -رحؿف اهلل–تؼدَّ

مـ جؿاطات تـتِسب إلك اإلسالم: وهل كػر أو شعبة مـ الؽػر،  وبدأ بالسحر 

شعبة  والؽفاكة، ثؿ أْتَبعف بالتطقُّر: وهق شعبة مـ السحر، ثؿ أطؼبف بالتـجقؿ: وهق

م معـا:  مـ اقتبس شعبة مـ الـجقم فؼد اقتبس شعبة مـ »مـ السحر: كؿا تؼدَّ

هؽذا قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وهبذا يظفر دقة الشقخ  «السحر، زاد ما زاد

 يف ترتقب هذه إبقاب. -رحؿف اهلل–

 ووجف كقن التـجقؿ مـ السحر:

أسباب معؾقمة أجراها اهلل ، لقس طؾك أّن التـجقؿ َيعتِؿد طؾك أمر َخػل -

ؿ زاطًؿا أّن  طز وجؾ وَأطَؾؿفا لعباده: وإكؿا َيعتؿد طؾك أمر خػل، فقليت الؿـجِّ

هذا العام سقحصؾ فقف مـ الؽقارث كذا وكذا، وسقؿقت فقف الزطقؿ الػالين، 

ويقَلد فقف شخص طظقؿ، وُيػتح فقف كذا، وَتحصؾ مصقبة يف بؾد كذا: بلمقر 

معؾقمة جعؾفا اهلل طز وجؾ أسباًبا، وهذا مثؾ السحر: ّٕن خػقة، لقست أمقًرا 

 السحر أمر خػل َيعتؿد طؾك أمقر خػقة.

، كؿا أّن يف السحر كقًطا مـ اّدطاء طؾؿ وٕن يف التـجقؿ اّدطاء طؾؿ الغقب -

 الغقب.

ـّ  والـجقم مـ مخؾققات اهلل طز وجؾ، خؾؼفا اهلل طز وجؾ يف السؿاء، وامت

ـّ طؾك طباده هبا طؾك طباده، وا ـّ إٓ بعظقؿ كافع، فالعظقؿ سبحاكف ٓ َيؿت هلل ٓ َيؿت
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إِنَّ َربَُّؽُؿ اهلُل ﴿إٓ بإمقر العظقؿة التل َيعُظؿ كػعؾفا لعباده سبحاكف وتعالك، 

قْ  اٍم ُثؿَّ اْسَتَقى َطَؾك اْلَعْرِش ُيْغِشل الؾَّ َؿَقاِت َوإَْرَض فِل ِستَِّة َأيَّ ِذي َخَؾَؼ السَّ َؾ الَّ

َٓ َلُف اْلَخْؾُؼ  َراٍت بَِلْمِرِه َأ ْؿَس َواْلَؼَؿَر َوالـُُّجقَم ُمَسخَّ الـََّفاَر َيْطُؾُبُف َحثِقثًا َوالشَّ

ـَ  [، فاهلل طز وجؾ خؾؼ الـجقم 54]إطراف:  ﴾َوإَْمُر َتَباَرَك اهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

زال الـاس يؽتشػقن يف طؾك هذه الفقئة العجقبة، وهذه إحجام الؽبقرة، وٓ 

قة العظقؿة يف  َخؾؼ الـجقم الشلء الؽثقر مـ جفة ِطَظِؿ ِخْؾَؼتفا، وما َيتعّؾؼ بالدِّ

َسقرها، واهلل طز وجؾ الذي خؾؼفـ هق الذي أمرهـ هبذا آكتظام العجقب يف 

 الؽقن: فلصْعـف، فاهلل طز وجؾ لف الَخؾؼ سبحاكف وتعالك، ولف إمر.

واهلل طز وجؾ قد خؾؼ الـجقم لِحَؽؿ طظقؿة، ومـافع كبقرة، بقَّـفا سبحاكف 

يف كتابف الؽريؿ، فَؿـ ابتغك بالـجقم غقر ما َخؾؼفا اهلل لف وأخربكا بف فؼد َضؾَّ 

هذا الباب وافتتحف بافتتاح مقفَّؼ طظقؿ:  -رحؿف اهلل–وغقى: ولذا بدأ الشقخ 

لف الـجقم، وما يف ابتغاء ما وراء ذلؽ مـ وهق ما يدّل طؾك ما خؾؼ اهلل طز وجؾ 

أي: ما جاء مـ  (َباُب َما َجاَء فِل التَّـِْجقؿِ الػتـة والشر، فؽان ققل الشقخ: )

الـصقص وآثار السؾػ يف طؾؿ التـجقؿ مـ جفة َتعؾُّؿف، ومـ جفة ُحؽؿف، 

 بؼقلف: -رحؿف اهلل-فافتتح الشقخ 
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َقاَل َقَتاَدُة: َخَؾَؼ اهللُ َهِذِه الـُُّجقَم لَِثاَلٍث: ِزيـًَة َقاَل اْلُبَخاِريُّ فِل َصِحقِحِف: ]

َل فِقَفا َغْقَر َذلَِؽ  ـْ َتَلوَّ ، َوَطاَلَماٍت ُيْفَتَدى بَِفا، َفَؿ ـِ َقاصِق َؿاِء، َوُرُجقًما لِؾشَّ لِؾسَّ

َٓ ِطْؾَؿ َلُف بِِف. اْكَتَفك  [َأْخَطَل َوَأَضاَع َكِصقَبُف، َوَتَؽؾََّػ َما 

( هذا إثر طؾَّؼف البخاري يف صحقحف، َقاَل اْلُبَخاِريُّ فِل َصِحقِحفِ ال: )ق

( َقاَل َقَتاَدةُ وَوَصَؾف غقره كالطربي يف تػسقره، وابـ أبل حاتؿ يف تػسقره. قال: )

وهق العالؿ الؽبقر التابعل، الثؼة الثَّْبت، واسع الِعؾؿ، رحؿف اهلل طز وجؾ رحؿة 

ِزيـًَة :( ثالث ِحَؽؿ طظقؿات، ) َهِذِه الـُُّجقَم لَِثاَلٍث َخَؾَؼ اهللُ واسعة. قال: )

َؿاءِ  ( فاهلل طز وجؾ زيَّـ السؿاء الدكقا بالـجقم، وجعؾفا زيـة لفا، وهذا ضاهر: لِؾسَّ

فنّن العبد يف الؾقؾ، إذا كظر إلك السؿاء، ورأى تأللم الـجقم يف السؿاء، رأى هذه 

ـِ  َوُرُجقًماالزيـة لفذه السؿاء. ) َقاصِق ( فجعؾ يف السؿاء كجقًما ُتحَػظ هبا لِؾشَّ

( يف ضؾؿات الرب َوَطاَلَماٍت ُيْفَتَدى بَِفاالسؿاء مـ اسرتاق الشقاصقـ السؿع. )

والبحر، َيعرف هبا العباد الجفات وصريؼ السقر، فقؽقن القاحد فقفؿ يف ضؾؿة 

 طالمة فقف، بؾ هق البحر ويف لجة البحر وَيعرف إلك أيـ يتَّجف، مع أّن البحر ٓ

بؿا -مؽان مستقي الجفات، فنذا كان يف الُظؾؿة فإمر أشد، ومع ذلؽ فالعبد 

َيـظر يف الـجقم فَقعرف الجفة، ويسقر وٓ َيتقف يف البحر، وكذلؽ يف  -طؾَّؿف اهلل

حر ويف ضؾؿة الؾقؾ البفقؿ: فنكف يستطقع أن َيعرف الجفة،  الرب إذا كان يف السَّ

َل فِقَفا َغْقَر َذلَِؽ جقم بؿا طؾَّؿف اهلل طز وجؾ. )بالـظر يف الـ ـْ َتَلوَّ َـّ أهنا َفَؿ ( فظ
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أسباب لَِؿا لؿ يجعؾفا اهلل أسباًبا لف، أو أهنا ممثِّرة يف الؽقن، فؽؿا يؼقل بعض 

الل الذيـ ما طرفقا التقحقد: إّن الؽقاكب الُعؾقية تمّثر يف الؿخؾققات  الضُّ

العؾقية: الـجقم، والؿخؾققات السػؾقة: َمـ طؾك السػؾقة، ويعـقن بالؽقاكب 

( فنّن َوَأَضاَع َكِصقَبفُ ( أي: أخطل الُفدى، وَضّؾ طـ صريؼف. )َأْخَطلَ إرض. )

ل يف الـجقم غقر ما َخؾؼفا اهلل لف:  كصقب العبد يـبغل أن يؽقن يف الخقر، فنذا تلوَّ

َٓ طِ فنكف يؽقن أضاع كصقبف مـ الخقر، ) ( ففذا تؽؾُّػ، ولقس ْؾَؿ َلُف بِفِ َوَتَؽؾََّػ َما 

طؾًؿا، وهق ُيخِضع العبد الؿخؾقق لؿخؾقق مثؾف، ويصبح العبد يخاف مـ 

 الـجقم، واهلل أكرم العبد فجعؾ خقفف مـ رب الـجقم سبحاكف وتعالك.

وإن أكاًسا "وهذا إثر طـ قتادة لف تؿام: فؼد جاء يف هذا إثر أّن قتادة قال: 

َمـ  -وجعؾقا يتؽفـقن هبا-، قد َأحَدثقا يف هذه الـجقم كفاكة َجَفؾة بلمر اهلل

ؿقن فقؼقلقن: أكَت مـ  -أطَرس بـجؿ كذا وكذا: كان كذا وكذا يليت أن الؿـجِّ

كقكب الزهرة، فنذا تزوجَت امرأة مـ كقكب كذا حصؾت لؽؿا السعادة، 

- وكذاوَمـ سافر بـجؿ كذا وكذا كان كذا  -وُترزقان بإوٓد، وكحق ذلؽ

ؿقن الققم لؾـاس: أكت مـ برج الجقزاء، فنذا تاجرَت يف هذا  ويؼقل الؿـجِّ

إسبقع فستحصؾ لؽ خسارة طظقؿة، وإذا تاجرَت يف هذا إسبقع سقؽقن 

ولعؿري ما مـ كجؿ إٓ ويقَلد بف إحؿر  -سػرك غقر مقفَّؼ، وكحق ذلؽ

قم ما لفا تلثقر لق يؼقل: الـج - وإسقد، والؼصقر والطقيؾ والحسـ والذمقؿ
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كظر العؼالء، فؽؾ كجؿ وكؾ برج يقَلد فقف أحؿر وأبقض وأسقد، لقس هـاك كجؿ 

خاصٌّ بالبِقض، يقلد فقف البقض، مؿـقع طؾك السقد، مؿـقع طؾك السؿر، مؿـقع 

طؾك الحؿر، وإكؿا يقَلد الـاس هذا أحؿر، وهذا أبقض، وهذا أسقد، وهذا 

 -ذا دمقؿ، يف كجؿ واحد، ويف وقت واحدصقيؾ، وهذا قصقر، وهذا جؿقؾ، وه

وما َطِؾَؿ هذا الـجؿ وهذه الدابة وهذا الطائر شقًئا مـ الغقب، وقضك اهلل أكف ٓ 

 ."َيعَؾؿ َمـ يف السؿقات وَمـ يف إرض الغقب إٓ اهلل

ره كثقر مـ السؾػ، ومـ ذلؽ ققل بالل الَعـْزي:  ره قتادة، قرَّ وهذا الذي قرَّ

 رواه ."الـجقم سقى هذه الثالث: ففق كاِذب آثؿ مػَتٍر مبتِدعَمـ قال يف هذه "

رحؿف اهلل –ففذه إمقر الثالثة التل ذكرها اإلمام قتادة  .تػسقره يف طـف الطربي

 هل التل َخؾؼ اهلل الـجقم لفا، وأخربكا هبا يف كتابف: -طز وجؾ

 إّول: أهنا زيـة لؾسؿاء.

إِكَّا ﴿حَػظ السؿاء، قال اهلل طز وجؾ: الثاين: أهنا رجقم لؾشقاصقـ، فبفا تُ 

ْكَقا بِِزيـٍَة اْلَؽَقاكِِب ) َؿاَء الدُّ ـَّا السَّ اِردٍ 6َزيَّ ـ ُكؾِّ َشْقَطاٍن مَّ ]الصافات:  ﴾( َوِحْػظًا مِّ

ْكَقا بَِؿَصابِقَح َوَجَعْؾـَاَها ُرُجقمًا ﴿[، وقال اهلل طز وجؾ: 6-7 َؿاَء الدُّ ـَّا السَّ َوَلَؼْد َزيَّ

ـِ  َقاصِق ؾشَّ  [ 5]الؿؾؽ:  ﴾لِّ
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الثالث: أهنا طالمات ُيفتدى هبا يف ضؾؿات الرب والبحر، قال اهلل طز وجؾ: 

ِذي َجَعَؾ }، وقال سبحاكف: [61]النحل: {وَعاَلمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} َوُهَق الَّ

 .[79]األنعام:  {ْلَبْحرِ َلُؽُؿ الـُُّجقَم لَِتْفَتُدوْا بَِفا فِل ُضُؾَؿاِت اْلَبرِّ َوا

ولّؿا كان ذلؽ كذلؽ: كاكت العؾقم التل يتعاصاها الـاس والؿتعؾِّؼة 

 بالـجقم مـ جفة التػصقؾ أربعة:

: ِطْؾُؿ دراسة الـجقم مـ جفة مقاقعفا وصبقعتفا وأحجامفا الـقع إّول

وهذا وَسقرها، وهذا جزء مؿا ُيسؿك بِعؾؿ الَػؾؽ، وُيبـك طؾك أشقاء محسقسة: 

 ِطْؾٌؿ مباح.

: ِطْؾُؿ التَّسققر. أي: ِطْؾُؿ معرفة كقن الـجقم طالمات طؾك الـقع الثاين

الجفات، وكحقها: وهذا طؾؿ جائز ٓ حرج يف تعؾُّؿف طؾك الراجح مـ أققال 

ـّ الصقاب أكف طؾؿ جائز، بؾ يف  أهؾ العؾؿ، كعؿ بعض السؾػ مـ مـعقا مـف، لؽ

ؼ مستحب: لَِؿا يف ذلؽ مـ َكْػع الـاس، الحؼقؼة أّن تعؾُّؿف مـ غقر ت ؽؾُّػ وتعؿُّ

وكؾُّ ِطؾؿ كافع لؾـاس ٓ َضرر فقف فتعؾُّؿف مستحب، تعؾُّؿ الطب مستحب، وتعؾُّؿ 

الفـدسة مستحب: ّٕن فقف كػع لؾـاس، وٓ ضرر فقف، وإذا َتعؾَّؿ أفراد مـ إّمة 

 طؾقب.هذه العؾقم فنهنؿ ُيغـقن إّمة طـ الؽػار، وهذا أمر م
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وقد يؽقن َتعؾُّؿ هذا العؾؿ واجًبا طؾك اإلكسان، وذلؽ إذا كان ٓ يستطقع 

معرفة الؼبؾة إٓ بؿعرفة الـجقم، ففـا يجب طؾقف أن يتعؾَّؿ هذا: ّٕن معرفة جفة 

 الؼبؾة واجبف، وما ٓ َيتؿ القاجب إٓ بف ففق واجب.

 الؿستؼبؾ بحؽؿ ِطْؾُؿ آستدٓل بالـجقم طؾك أمقر تؼع يف الـقع الثالث:

التجربة والؿعتاد بلمقر حسقة: كؿعرفة زمـ دخقل الَحّر، وزمـ دخقل الربد، 

فقؼال: إذا صؾع كجؿ كذا ففذه بداية فصؾ الصقػ، أو إذا صؾع كجؿ كذا يشتد 

الَحر، أو إذا صؾع كجؿ كذا ففذه بداية فصؾ الشتاء، أو إذا صؾع كجؿ كذا فنكف 

مـ الؽسقف والخسقف، كؿا يحصؾ الققم: وقت اشتداد الربد، أو معرفة ز

يؼقلقن: سقحصؾ يف سـة كذا كسقف أو خسقف، وهذا لقس مـ باب اّدطاء طؾؿ 

الغقب، وإكؿا بدراسة َسقر الـجقم الؿعتاد، فَقعرفقن هبذا زمـ الؽسقف 

والخسقف: ّٕن اهلل جعؾ  هذا طؾك صريؼة مـتظِؿة، بدون اطتؼاد أهنا ممّثرة، 

مات جعؾفا اهلل يف الؽقن لفذه إمقر  وقد ُطِرفت وُطؾِؿت، وإكؿا طؾك أهنا طال

فؾقست أمقًرا مقهقمة، ولقست أمقًرا خػقة: ففذا العؾؿ جائز ٓ َحرج فقف طؾك 

ـّ هذا العؾؿ ٓ  ا لؾذرائع، لؽ مف سدًّ الراجح، وإن كان مـ أهؾ العؾؿ مـ حرَّ

، وٓ ُيعَتؼد فقف أهنا َمحذور فقف: إذ ٓ ُيعَتؼد فقف تلثقر الؽقاكب يف إحداث

أسباب حقث لؿ يجعؾفا اهلل أسباًبا، وإكؿا ُيعَرف بؿسقرها حدوث هذه إمقر 

 بحؽؿ العادة، ودراسة َسقر الؽقاكب دراسة طؾؿّقة.
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: طؾؿ التلثقر. وهق ِطْؾُؿ الـظر يف الـجقم لؿعرفة إمقر الغقبقة الـقع الرابع

أو اطتؼاد تلثقر الؽقاكب يف الؽقن: وما يؼع لألفراد والجؿاطات يف الؿستؼبؾ، 

ؿقن يف بداية كؾ سـة مقالدية ويؼقلقن:  بحقث يضاف الِػْعُؾ إلقفا. يليت الؿـجِّ

هذه السـة سَقحدث فقفا مـ إحداث كذا وكذا، ويؿقت أربعة مـ الزطؿاء، 

طقن طؾؿ الغقب بغقر أسباب شرطقة،  ول، وكحق ذلؽ، فقدَّ وُتضَرب بعض الدُّ

كؿا أمقر خػقة وأوهام. أو ُيعَتؼد تلثقر الؽقاكب يف إحداث يف وٓ حسقة، وإ

إرض، وُيـَسب ذلؽ إلك الؽقاكب، فقؼقل الؼائؾ مثاًل: ُمطركا بـقء كذا، لقس 

–أّكا ُمطركا يف كقء كذا أي يف زمـ كذا، ٓ، ولؽـ يؼقل: مطركا بـقء، والباء هـا 

 :-كؿا سقلتقـا يف الباب التالل

رية. ويؽقن الؿعـك: أّن الـجؿ هق الذي أثَّر يف الؿطر. وهذا إّما أهنا تلثق-

 والعقاذ باهلل شرك أكرب.

وإّما أهنا لؾسببقة. أي: ُمطركا بسبب الؽقكب، بسبب الـجؿ، وهذا شرك  -

 أصغر.

طاء  فِعؾؿ التلثقر حرام وهق شعبة مـ السحر، بؾ هذا كػر أكرب: ّٕن فقف ادِّ

وّٕن فقف اطتؼاد أّن الـجقم ممثِّرات مـ دون  طؾؿ الغقب، وفقف تؽذيب الؼرآن،

 اهلل طز وجؾ، ففذا كػر أكرب ُيخرج مـ الؿّؾة.
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وقد خاف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك أمتف يف آخر الزمان اإليؿان 

إّن أخَقف ما »بالـجقم، فؼد جاء يف الحديث: أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

ف طؾك أّمتل آخر الزما ن ثالًثا: إيؿاًكا بالـجقم، وتؽذيًبا بالَؼَدر، وَحقػ أتخقَّ

لقس الؿؼصقد اإليؿان بقجقدها، واإليؿان  «إيؿاًكا بالـجقم». ققلف: «السؾطان

بؽقهنا زيـة، وبؽقهنا رجقًما، وبؽقهنا طالمات معؾقمة، فنّن هذا مـ الديـ، 

يليت  «وتؽذيًبا بالؼدر»وإكؿا الؿؼصقد: اإليؿان بالـجقم يف طؾؿ التلثقر الذي بقَّـاه. 

أي: ضؾؿ وجقر السؾطان،  «وَحقػ السؾطان»أكاس ويؼقلقن: ٓ كممـ بالَؼَدر. 

فنّن هذا خافف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك أّمتف آخر الزمان، وهذا يدل طؾك 

ه طظقؿ، ولذلؽ قال الـبل صؾك اهلل طؾقف  أكف سقؼع وققًطا كثقًرا مـتشًرا، وإّن شرَّ

ف طؾك أّمتل آخر الزمانإّن »وسؾؿ:   الداين، طؿرو أبق رواه «أخَقف ما أتخقَّ

 درجة إلك هبا يرتؼل كثقرة، شقاهد لف وقال: الصحقحة، يف إلباين وذكره

حة.  الصِّ

وهـاك شلء َيتعؾَّؼ بعؾؿ التلثقر يؽقن شرًكا أصغر: وهق: اطتؼاد أّن الـجقم 

أسباب لَؼَدِر اهلل طز وجؾ، فَؿـ يقَلد يف الربج الػالين يؽقن سعقًدا بؼدر اهلل، 

وَمـ يقلد يف الربج الػالين يؽقن جؿقاًل بؼدر اهلل، ففمٓء يؼقلقن: إمقر بَؼَدِر 

عؾقن الـجقم أسباًبا ٕقدار اهلل، واهلل لؿ يجعؾفا اهلل وبؿشقئة اهلل، ولؽـ يج

أسباًبا: ففذا شرك أصغر: ّٕن مـ الشرك إصغر أن َيجعؾ العبد سبًبا لشلٍء لؿ 
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يجعؾف اهلل سبًبا شرطًقا لف وٓ طادًيا، فؾؿ تدل إدلة الشرطقة طؾك أكف سبب، ولؿ 

 ًبا مـ الشرك إصغر.تدّل إدلة العادية الؿعؾقمة طؾك أكف سبب، فَجْعُؾف سب

 ويؿؽـ إجؿال هذه العؾقم إربعة إلك ِطؾؿقـ:

إّول: ِطؾؿ التسققر. ويدخؾ فقفا إّول والثاين والثالث. وهذا جائز طؾك 

 الراجح.

 الثاين: طؾؿ التلثقر. وهق الـقع الرابع طؾك ما فّصؾـاه. 

َؿ َمـَاِزِل اْلَؼَؿرِ، َوَلْؿ ] ـُ ُطَقْقـََة فِقِف، َذَكَرُه َحْرٌب َوَكرَِه َقَتاَدُة َتَعؾُّ ِص اْب ُيَرخِّ

ِؿ اْلَؿـَاِزِل َأْحَؿُد َوإِْسَحاُق  َطـُْفَؿا. َص فِل َتَعؾُّ  [َوَرخَّ

هـا يتؽؾؿ الؿصـػ طـ ُحؽؿ تعؾُّؿ مـازل الؼؿر والـجقم وأبراج الشؿس 

يؿف مـ أجؾ معرفة العالمات، ٓ مـ أجؾ التلثقر، تعؾُّؿ التلثقر ُمجَؿع طؾك تحر

وأكف داخؾ يف الشرك، لؽـ ما حؽؿ تعؾُّؿ مـازل الؼؿر؟ ّٕن الؼؿر لف مـازل يف 

ر الؼؿر مـازل خالل الشفر، ثؿان  الشفر، كؾ يقم لف مـزلة، اهلل طز وجؾ قدَّ

مـزلة، والشؿس لفا أبراج، اثـا طشر برًجا يف السـة، وهذه إبراج فقفا  وطشرون

ج فقفا فصؾ: الربقع والصقػ والخريػ الػصقل إربعة، يف كؾ ثالثة أبرا

 والشتاء.

ما حؽؿ تعؾُّؿ مـازل الؼؿر وأبراج الشؿس والـجقم أيـ َتطُؾع وطؾك أيِّ 

 هقئة ومتك يف الؾقؾ؟



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

9٘7 
 

 اختؾػ السؾػ يف تعؾُّؿ ذلؽ مـ أجؾ معرفة العالمات:

م، فَؽرَِه بعض السؾػ ذلؽ - َوَكِرَه . قال: )وَكرَِه طـد السؾػ يعـل: حرَّ

م وَمـََع مـ تعؾُّؿ مـازل الؼؿر مطؾًؼا، )َقَتاَدُة َتَعؾَُّؿ َمـَاِزِل اْلَؼَؿرِ  َوَلْؿ ( أي: حرَّ

ـُ ُطَقْقـََة فِقفِ  ِص اْب ا لؾذريعة، يخافقن ُيَرخِّ م ذلؽ ابـ طققـة: وذلؽ سدًّ ( أيًضا حرَّ

ج الشقطان باإلكسان يف تعؾُّؿ هذه الؿـازل، فإّول يتعؾَّؿ هذه  الؿـازل أن يتدرَّ

لؿعرفة إماكـ والعالمات، ثؿ يلخذه الشقطان خطقة يؼقل: ُادُرس ما يؼقلف 

ا لؾذريعة  همٓء مـ تلثقر إبراج يف الؽقن! حتك يؼع  يف الؿحذور، فؼالقا: سدًّ

م تعؾُّؿ الؿـازل.  كحرِّ

وذهب جؿفقر العؾؿاء والخَؾػ إلك أّن تعؾُّؿ مـازل الؼؿر والـجقم  -

بؾ الـافع  أجؾ ِطؾؿ التَّسققر، مـ أجؾ غقر الؿحظقر: جائز، وأبراج الشؿس مـ

ِؿ اْلَؿـَاِزِل َأْحَؿُد مـف مستحب أو واجب: ولذلؽ قال: ) َص فِل َتَعؾُّ َوَرخَّ

أكف تعؾَّؿ شقًئا مـ هذا طـ أهؾ  -رحؿف اهلل–(، بؾ ذكر اإلمام أحؿد َوإِْسَحاُق 

  مؽة. وهذا هق الراجح الظاهر ُرجحاكف.
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ْنِجٌمِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ لتاسع والثالثون: تابع شرح الدرس ا  التَّ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، ٓ شريؽ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  آل] ﴾مُّ

 [201: طؿران

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة

 أما بعد:
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–ها الشقخ دَ ؼَ ؿازلـا كشرح كتاب التقحقد، وٓزلـا كشرح إبقاب الذي طَ ف

وهل  :ـتسبقن إلك اإلسالمـ يَ ؿعات مؿَّ ققطفا مـ َج ر وُ ؽثُ يف أمقر يَ  -رحؿف اهلل

ة وتحذير إمّ ؽؿفا، لبقان ُح  -رحؿف اهلل–ها الشقخ دَ ؼَ كػر أو شعبة مـ الؽػر، طَ 

 شلءٍ  ُؾ عْ ؾؿ الغقب، أو َج طِ  طاءُ جؿعفا اطتؼاد التلثقر، أو ادّ مـفا، وهذه إبقاب يَ 

 .بًباس

ؾؿ الذي العِ  م أنّ وقد تؼدّ  .وكحـ ما زلـا كشرح يف باب ما جاء يف التـجقؿ

 ـؼسؿ مـ حقث التػصقؾ إلك أربعة أقسام:ؾؿ التـجقؿ يَ سؿك بعِ يُ 

الـجقم مـ جفة ترتقبفا ومقاقعفا وكحق ذلؽ. : طؾؿ دراسة لالؼسؿ إوّ 

 قر.ظي إلك محقر فقف، وٓ يمدِّ ظوهذا طؾؿ جائز مباح، ٓ مح

ؾؿ دراسة الـجقم مـ جفة كقهنا طالمات طؾك إماكـ، : طِ الؼسؿ الثاين

كؿعرفة الجفات إربع إصؾقة، ومعرفة الجفات الػرطقة، ومعرفة اتجاه 

فقف كػًعا لؾـاس يف ديـفؿ ودكقاهؿ،  مستحب: ٕنّ ؾؿ جائز بؾ الؼبؾة، وهذا العِ 

ؿ بؾ قد يؽقن تعؾُّ  .ؿف مستحبع لؾـاس يف ديـفؿ ودكقاهؿ فتعؾُّ ػْ ؾؿ فقف كَ طِ  وكؾُّ 

 كؿعرفة جفة الؼبؾة لؾصالة. :ب  طؾقف واجبإذا كان يرتتَّ  :ؾؿ واجًباهذا العِ 

ر تؼع يف ؾؿ دراسة الـجقم مـ جفة كقهنا طالمات طؾك أمق: طِ الؼسؿ الثالث

ف هذه لعالمات طؾك جفة العادة والتجربة عرَ الؿستؼبؾ طؾك جفة آطتقاد. فتُ 

د هق اهلل سبحاكف الؿقجِ  مع طدم اطتؼاد تلثقرها، بؾ آطتؼاد أنّ  :والدراسة
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ؾفا ربل سبحاكف وتعالك عَ َج  طز وجؾاهلل  رَ دَ وتعالك، وإكؿا هل طالمات طؾك قَ 

 رج فقف.ٓ َح  ،ؿـا إياها، وهذا جائز مباحوطؾَّ 

مـ جفة كقهنا طالمات طؾك أمقر تؼع بحؽؿ آطتقاد "ا قؾـا: أكّ  قاحظالْ و

رة الـجقم ممثِّ  د أنّ ٕكف لق اطتؼد معتؼِ  :"فقؿا يؼع مـ غقر اطتؼاد تلثقر الـجقم

 .بذاهتا يف هذه إمقر ففذا كػر وشرك أكرب

كحصقل  :كان مـ باب أهنا طالمات طؾك أمقر تؼع يف الؿستؼبؾ ذالؽـ إ

والجزر يف البحر، وحصقل الؽسقف والخسقف، ووقت كزول إمطار،  دّ الؿَ 

الؽسقف  مـ جفة كقهنا طالمات، ولذلؽ الؼائؾ هبا يؼقل: إنّ  ،وكحق ذلؽ

 قصدُ هذه العالمة قد تَ  يف وقت كذا إن شاء اهلل طز وجؾ، وهق يعؾؿ أنّ  دثيح

بحاكف وتعالك، وإكؿا هذه وقد يتخؾػ إمر، فإمر كؾف هلل سويتحؼؼ إمر، 

 جائز. :طالمات، وهذا العؾؿ

ـبـل طؾك دراسة سقر أهنا طؾؿ التسققر، طؾؿ يَ  :جؿع هذه إقسام الثالثةويَ 

ف بذلؽ، وهل أمقر عرَ ف مـف أمقر جعؾفا اهلل طز وجؾ تُ عرَ ويُ  ،الـجقم

 محسقسة، ولقست أمقًرا مقهقمة وخقآت.

رة يف د بلهنا ممثّ عتؼَ ويُ  ،س هذه الـجقمدرَ بحقث تُ  :ؾؿ التلثقر: طِ الؼسؿ الرابع

مـف كذا وكذا،  صؾحد كذا وكذا، ويَ الؽقكب الػالين يقجِ  الؽقن بذاهتا، وأنّ 
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ـ اطتؼد ذلؽ فؼد جعؾ ما هلل لغقر اهلل سبحاكف مَ  وهذا شرك أكرب وكػر أكرب: ٕنّ 

 .ذا شرك يف الربقبقةًرا مع اهلل سبحاكف وتعالك، وهلؾؽقن مدبِّ  وتعالك، واطتؼد أنّ 

طاء طؾؿ الغقب بالـظر يف الـجقم، بحقث ادّ  :يدخؾ يف طؾؿ التلثقر :وكذلؽ

حصؾ يف هذه ف ما يَ عرِ ؾؽ يَ بعؾؿف بالؽقاكب والـجقم والػَ أكف طل طل الؿدّ يدّ 

بد بعقـف، وهذا حصؾ لفذا العَ السـة، أو يف هذا إسبقع، أو يف هذا الققم، أو ما يَ 

ؾؿ ؾؿ الغقب، ومشاركة اهلل طز وجؾ يف طِ طاء طِ فقف ادّ  رب: ٕنّ وكػر أك ،شرك أكرب

 .الغقب

مع  :ا يؼع يف إرضؿَ الـجقم والؽقاكب أسباب لِ  طاء أنّ ادّ  :ؼ هبذاؾحَ ويُ 

ـ اطتؼد ذلؽ مَ  وهذا شرك أصغر: ٕنّ  :إمر بؼدر اهلل سبحاكف وتعالك اطتؼاد أنّ 

 وهذا مـ الشرك إصغر. :ا سبًباطاديًّ ا وٓ سبًبا ما لقس سبًبا شرطقًّ  َؾ عَ قد َج 

ظ طـ صريؼ إبراج وطـ صريؼ ما يسؿك بؿعرفة الحَ  :دخؾ يف ذلؽويَ 

ف رِ ف حظؽ هذا إسبقع، أو اطْ رِ ف حظؽ الققم، أو اطْ رِ طْ ؾؽ، فقؼال: اِ الػَ 

بعض الـاس طـد اكتفاء  فػعؾوما يَ  !ف حظؽ هذه السـةرِ حظؽ هذا الشفر، أو اطْ 

جؾسقن ويلتقن بدجالقـ يسؿقهنؿ طؾؿاء يَ  :السـة الؿقالدية وبداية السـة إخرى

الػؾؽ، يؼقلقن: هذه السـة سقحدث فقفا مـ الؿصائب كذا وكذا، وسقؿقت 

والعقاذ -هذا  فننّ  !فقفا أربعة مـ الؽبار، وسقؿقت فقفا مشفقر، وكحق ذلؽ

ففذا شرك  :ثرة بذاهتامهذه الؽقاكب م د أنّ ؼِ نن اطتُ يدخؾ يف هذا الـقع، ف -باهلل



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

9ٕٙ 
 

وكـا قد  ففذا شرك أصغر. :إمر بؼدر اهلل ؼد بلهنا أسباب وأنّ أكرب، وإن اطتُ 

 شرحـا بعض ما أورده الشقخ يف الؽتاب، وبؼل لـا بعضف، كؽؿؾف الققم.

ـْ َأبِل ُمقَسك َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ]  َٓ  َثاَلَثةٌ »: َوَط

ـُ : اْلَجـَّةَ  َيْدُخُؾقنَ  ِحِؿ، َوَقاصِعُ  اْلَخْؿرِ، ُمْدِم ٌق  الرَّ ْحرِ  َوُمَصدِّ ـُ  َأْحَؿُد  َرَواهُ  «بِالسِّ  َواْب

 َصِحقِحِف[ فِل ِحبَّانَ 

هذا الحديث رواه أحؿد وابـ حبان يف صحقحف: كؿا قال الؿصـِّػ، ورواه 

حف ابـ حبان، ، ورواه "الؿستدَرك"الحاكؿ يف  الطرباين، وغقرهؿ، وقد صحَّ

حف الحاكؿ، وأشار إلك ضعػ يف إسـاده يـجرب، ويف إسـاده َضعػ  وصحَّ

ـّ الشقخ كاصر إلباين  ذكر لؾحديث صريؼقـ، ثؿ قال:  -رحؿف اهلل-ومؼال: لؽ

الحديث بؿجؿقع الطريؼقـ حسـ، وقال يف صحقح الرتغقب: صحقح لغقره، 

ابت، وٓ شؽ أن معـاه صحقح، فنن الذي فقف قد فالحديث بؿجؿقع صرقف ث

 دلت طؾقف أدلة كثقرة.

ـْ    َرُسقُل  َقاَل : َقاَل  ُمقَسك َأبِل قال: )َط
ِ
 َٓ  َثاَلَثةٌ : )وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل

دخؾقن الجـة يف هذه ر الذيـ ٓ يَ ْص لقس الؿؼصقد َح  «ثالثة»، «اْلَجـَّةَ  َيْدُخُؾقنَ 

صػ بف أهؾ هذه التحذير مـ القققع فقؿا يتَّ  :الؿؼصقدإصـاف الثالثة، وإكؿا 

 ما معـك ٓ يدخؾقن الجـة؟ «َٓ َيْدُخُؾقَن اْلَجـَّةَ » ،الصػات
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دون خؾَّ أهنؿ ٓ يدخؾقن الجـة أبًدا، وأهنؿ يُ معـاه:  :قال بعض أهؾ العؾؿ -

ًٓ يف الـار، وذلؽ إذا استحؾُّ  فنن هذا كػر  :قا هذه إمقر العظقؿة ورأوها حال

 جفؿ مـ مؾة اإلسالم، وهبذا ٓ يؽقكقن مـ أهؾ الجـة أبًدا.خرِ يُ 

ٓ ابتداًء: ففؿ أي : «ٓ يدخؾقن الجـة»معـك  وقال بعض اهؾ العؾؿ: -

 -والعقاذ باهلل-رون طـ دخقل الجـة، بؾ خَّ موإكؿا ي: يدخؾقن الجـة ابتداءً 

وذلؽ : ـ يدخؾ الجـةر مَ خرون طـ دخقل الجـة زمـًا صقياًل، ففؿ مـ أواخمي

ارتؽاهبؿ لفذه الؽبائر  قـ لفا، فننّ قـ لفذه الؽبائر غقر مستحؾِّ إذا كاكقا مرتؽبِ 

-ب طؾقف رتتَّ لؽـف ذكب طظقؿ يَ  خرجفؿ مـ مؾة اإلسالمرارهؿ طؾقفا ٓ يُ إصو

عد طـ الجـة مدة صقيؾة، دخقل الـار، والبؼاء فقفا مدة صقيؾة، والبُ  -والعقاذ باهلل

يف الـار طذاب القاحدة الغؿسة  ؿعؾقم أنّ ال  شؽ أكف طذاب طظقؿ، فننّ وهذا ٓ

س غؿَ فقُ  :ؿ رجؾ كان يف الدكقا مـ أهؾ الـارعَ فنكف يمتك يقم الؼقامة بلكْ »طظقؿ، 

 ، وإنّ «كعقًؿا قط؟ فقؼقل: ٓ ما رأيت كعقًؿا قط فقؼال: هؾ رأيَت  ،غؿسة يف جفـؿ

أخؿص قدمقف جؿرتان يغؾل مـفؿا دماغف، ن الـاس طذاًبا يف جفـؿ رجؾ يف أهقَ 

-قـ يغؾل مـفؿا دماغف، فؽقػ ويؼػ طؾك جؿرتَ  ،اح مـ الـارَض حْ وهق يف َض 

ـ يبؼك فقفا زمـًا ؿَ ب -والعقاذ باهلل-ـ يدخؾ جفـؿ؟ وكقػ ؿَ ب -والعقاذ باهلل

ـُ اْلَخْؿرِ » ! مـ همٓء؟ قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:صقياًل؟
والخؿر: هق ما  ،«ُمْدمِ

ما يغطل طؼؾ  ر العؼؾ وغطاها مـ مشروب أو مشؿقم أو غقر ذلؽ، كؾُّ امَ خ
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–ؿر، قال ذلؽ أمقر الؿممـقـ طؿر بـ الخطاب اإلكسان بتعاصل اإلكسان ففق َخ 

حقث  :ضرة صحابة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿبحَ  طؾك الؿـرب -رضل اهلل طـف

الـبل صؾك اهلل طؾقف ه طؾك ذلؽ صحابة وأقرّ  (،ر العؼؾالخؿر ما خامَ )قال: 

ف خطل بعض الؿسؾؿقـ الذيـ يتساهؾقن يف عرِ وهبذا كَ  .ففق إجؿاع مـفؿ :وسؾؿ

الخؿر هق  ويؼقلقن: إكف لقس خؿًرا، ويظـقن أنّ  ،بعض ما يغطل العؼؾ

جد بعض الؿسؾؿقـ يتساهؾقن يف الحشقش، ويشربقكف ـف! الؿشروب فؼط

لؽـ  -الدخان بذاتف حرام نّ مع أ- كالدخان، ويؼقلقن: هق مؽروه مثؾ الدخان

مـ الخؿر: ٕكف يغطل العؼؾ، كذلؽ -واهلل–وهق  ،يظـقن أكف لقس مـ الخؿر

ا ما شربـا ويؼقلقن: إكّ  ،الذيـ يتساهؾقن يف تـاول الؼات، ويضعقكف يف أفقاهفؿ

ر العؼؾ، والـبل صؾك اهلل الخؿر ما خامَ  وهق خؿر، فننّ  !شقًئا، وإكف لقس خؿًرا

فؽؾ ما أسؽر العؼؾ،  ، «حرام رٍ ؽِ ْس مُ  خؿر، وكؾُّ  رٍ ؽِ ْس مُ  كؾُّ » طؾقف وسؾؿ قال:

 طؾك اإلصالق. «وكؾ مسؽر حرام»، ففق خؿر :ر العؼؾك العؼؾ، وغقَّ وغطّ 

مدمـ الخؿر هق الؿداوم طؾك شرهبا حتك يؿقت غقر تائب مـفا، ففق و

 .وهق مدمـ لفا -والعقاذ باهلل-يتعاصاها دائًؿا ويداوم طؾك شرهبا، ويؿقت 

خرج مـ يُ  -والعقاذ باهلل- لفا ففذا كػر والؿدمـ لؾخؿر إن كان مستحالًّ 

ؿ عؾَ رمة الخؿر قطعقة، والعؾؿ هبا قطعل، لؽـ إذا كان اإلكسان ٓ يَ ُح  الؿؾة: ٕنّ 

، ففذا جاهؾ، ٓ يؼال: إكف كافر ٕكف مستحّؾ  : لفما يتعاصف خؿر وكان مستحالًّ  أنّ 
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فنكف  فاثؿ استحؾَّ  ؿَ ؾِ هذا خؿر، وتؼام طؾقف الحجة، فنذا طَ  ؿ أنّ ؾَّ عؿ، فقُ عؾَّ حتك يُ 

ين الؿسؾؿقـ وقال: شرب الخؿر اولذلؽ لق جاءكا إكسان يعقش بقـ ضفر .رؽػُ يَ 

وإذا جاءكا إكسان قال: الحشقش  .خرج مـ الؿؾةهذا كػر يُ  ا كؼقل: إنّ فنكّ  !حالل

فنن كان طالًؿا بلهنا  :ا كـظرفنكّ  !الؼات حالل، أو مؽروه لقس حراًما وأحالل، 

  .ففذا كػر أكرب فا:خؿر ومع ذلؽ استحؾ

ر لف وكؼرِّ  ،ـ لفوكبقِّ  ،ؿفكعؾِّ  لؽـّاو :رها ٓ كؽػِّ ؿ أهنا خؿر فنكّ عؾَ ا إذا لؿ يَ أمّ 

 خؿر. اههذا الذي يتعاص بإدلة أنّ 

ـّ  ـ دمِ وأطظؿ، والذي يُ  إدمان الخؿر أشدّ  وشرب الخؿر كبقرة يف ذاتف، لؽ

َّٓ متقطَّ  -والعقاذ باهلل-الخؿر   وإمر كؿا ذكركا: : يدخؾ الجـةد بل

 .دخؾ الجـة أبًداففق ٓ يَ  : لفا مع اإلدمانإن كان مستحالًّ  -

د هبذا دخؾ الجـة ابتداء، ففق متقطَّ ففق ٓ يَ  :لفا وإن كان غقر مستحّؾ   -

 .القطقد الشديد

قث، ؾقن الجـة أبًدا: الديُّ ثالثة ٓ يدخ»يؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  

عب" يف البقفؼل رواه «ؾة مـ الـساء، ومدمـ الخؿرْج والرَّ  حف ،"الشُّ  وصحَّ

 ،دخؾقن الـاريَ  -والعقاذ باهلل-أي أهنؿ  «أبًدا الجـة يدخؾقن ٓ ثالثة» إلباين.

رضك الػجقر : هق الذي يَ «قثالديُّ » دون.بَّ مويؿؽسقن فقفا زمـًا صقياًل كلهنؿ م

والزكك يف أهؾف، وٓ يغار إذا رأى الػجقر يف أهؾف، والعقاذ باهلل بعض الؿممـقـ 
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وأن تؿشل  ،ب صديًؼاح ٓبـتف أن تصاحِ سؿَ ر أن يَ مـ التحضُّ  أنّ  يظـقن ققمال

ون هذا مـ معف، وأن تقاطده، وأن يبؼك معفا، بؾ وأن يقاقعفا ويزين هبا، ويرَ 

ة ثيادخؾ يف الدِّ مثؾ هذا يَ  وٓ شؽ أنّ  !تهذا مـ التزمُّ  عَ ـْ مَ  ر، وأنّ التحضُّ 

قرة طؾك محارم اهلل، والعقاذ باهلل، ولذلؽ يـبغل طؾك الؿممـقـ أن تؽقن طـدهؿ غَ 

َّٓ وأن تؽقن طـدهؿ غَ  يف أهؾف،  ِث بَ  يرضك الؿسؾؿ بالخَ قرة طؾك أطراضفؿ، وأ

 َّٓ ف بالرجال، : هل التل تتشبَّ «ساءؾة مـ الـْج والرَّ »  يرضك بالزكك يف أهؾف أبًدا.وأ

وتػعؾ أفعال الرجال، وهق الذي ضفر يف هذا الزمان، وأصبح بعض الـساء 

عؿؾـ الرياضة مـ بعضفـ يَ  فات، بؾ إنّ فـ بالرجال حتك يف الؾباس والتصرُّ تشبَّ يَ 

ـّ  كالرجال، وهذه هل الؿؼصقدة يف  أجؾ تربقة العضالت مـ أجؾ أن يؽ

 وهذا الشاهد مـ الحديث. «ومدمـ الخؿر» والعقاذ باهلل. ،الحديث

دخؾقن ثالثة ٓ يَ »قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  :خرويف الحديث أ

 الـسائل، رواه «ان بؿا أططكلقالديف، والؿدمـ طؾك الخؿر، والؿـّ  الجـة: العاّق 

حف أكقاع  بليِّ العاق لفؿا  «العاق لقالديف» .وإلباين والذهبل الحاكؿ وصحَّ

 لؽؿا، أو أن يؼقل ٕبقف: أفِّ  ف: أفٍّ أن يؼقل ٕبقف أو ٕمّ  مثاًل:بالؾػظ  ،العؼقق

لؽ أتعبتـل، أو يؼقل ٕبقف: ما أكثر ما تطؾب مـل، أو يؼقل ٕبقف: أكت مزطج، أو 

كؼطع  :أو كان طؼقًقا بالػعؾ يؼقل ٕبقف: أكت لست كسائر أباء، ففذا طؼقق.

والعقاذ باهلل، فؽؾ طؼقق القالديـ  ،لؿال، والضرب أحقاًكالزيارة، وقطع إططاء اا
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، «والؿدمـ طؾك الخؿر»قال:  والعقاذ باهلل. ،دخؾ يف هذا القطقد الشديديَ 

ؿا أططك أحًدا ، كؾّ ـّ الذي يعطل الـاس ثؿ يعقد طؾقفؿ بالؿَ  «والؿـان بؿا أططك»

بالعطقة طؾك الؿممـقـ مـ كبائر الذكقب، ولقس  ـّ عطل، والؿَ طؾقف بؿا يُ  ـّ مَ 

ػعؾ ذلؽ مرة، وإكؿا الؿراد أن تؽقن ذلؽ صػة لف، ولذلؽ قال: الؿراد أن يَ 

مرة واحدة  ـّ طؾك طباد اهلل طز وجؾ، فالؿَ  ـّ ر بالؿَ ؽثِ هق الؿُ  :والؿـان «انالؿـّ »

ـّ  : الق ظقؿة.صًػا هبذه الصػة العالؿؼصقد هـا أن يؽقن اإلكسان متَّ  معصقة، ولؽ

ِحؿِ » وصؾة  .والرحؿ: هل الؼرابة مـ جفة إب أو مـ جفة إم «َوَقاصُِع الرَّ

الرحؿ واجبة، وهل تؽقن بحسب حال اإلكسان، وبحسب الؼرابة الؿقصقلة، 

ختؾػ بحسب حال اإلكسان كػسف إقارب درجة واحدة، بؾ هذا يَ  ُؾ ْص فؾقس وَ 

فالعؿ لقس كابـ العؿ، وابـ  ،الؼرابةحسب درجة بعد، ورب وبُ ـك وفؼر وقُ مـ غِ 

يعـل إن ابـ  ،الصؾة إكؿا تؽقن بالجائز العؿ لقس كابـة العؿ، وكحق ذلؽ، فننّ 

ا ابـة العؿ بقـ الػقـة والػقـة، أمّ ما بالزيارة والحديث معف صؾتف مثاًل العؿ تؽقن 

 زار باإلحسان وكحق ذلؽ.ال تؽقن صؾتفا بالزيارة، وإكؿا تُ ف

سبب لؾحرمان مـ الجـة، وقد قال الـبل  -والعقاذ باهلل– وقطقعة الرحؿ

 :أي «قاصع». الشقخان رواه «ٓ يدخؾ الجـة قاصع »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 .بف يف بعض الروايات اًح كؿا ورد ذلؽ مصرَّ  :فؿِ حِ لرَ 
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ٓ يجد خقًرا أبًدا، وكقػ يجد  -مـ الؼطقعةطقاًذا باهلل -وقاصع الرحؿ 

ف فؼطعف ؿَ حِ ـ قطع رَ تسؾؾ الخقر إلك مَ كقػ يَ  ؟!اهلل طز وجؾف عَ طَ الخقر وقد قَ 

ؽ، وأن أقطع ؾَ َص ـ وَ مَ  َؾ ِص قـ أن أَ ا ترَض أمَ »حؿ: وقد قال اهلل طز وجؾ لؾرَّ  ؟!اهلل

حؿ اهلل طز وجؾ جعؾ لؾرَّ ف، متػؼ طؾقف «لِؽ  كؽ، قالت: بؾك. قال: فذاعَ طَ ـ قَ مَ 

ؼص، ر بالخقر حتك لق كان طـده كَ بِش ف يُ ؿَ حِ رَ  ُؾ ِص ـ وصؾفا، فالذي يَ مَ  َؾ ِص أن يَ 

 .فؾُ ِص اهلل طز وجؾ يَ  حؿ يمول أمره إلك خقر: ٕنّ واصؾ الرَّ  الغالب أنّ  فننّ 

ر إٓ بشَّ حؿ فنكف ٓ يُ ا قاصع الرَّ الفداية إلك صراط اهلل الؿستؼقؿ، أمّ  :وأطظؿ الصؾة

ه يمول إلك أمر الغالب أنّ  حتك لق كاكت لف حال يف الدكقا مستؼقؿة، فننّ  ،بالشر

ؾ اهلل عجِّ ر أن يُ دَ ْج ما مـ ذكب أَ »شر، وقد قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 «وقطقعة الرحؿ ،مـ البغل :خرةلصاحبف العؼقبة يف الدكقا مع ما يدخر لف يف أ

حف ماجف، وابـ والرتمذي، أبقداود، رواه حؿ ذكب . فؼطقعة الرَّ إلباين وصحَّ

ويرى الؼاصع أثر جريؿتف وهق يسقر طؾك إرض، ولق  ،ؾ طؼقبتف يف الدكقاعجَّ تُ 

د لؿ يؽـ إٓ أن يرى الؼطقعة يف أوٓده لف لؽػك بذلؽ طؼقبة، فؽقػ وهق مفدَّ 

 ؟!بلكقاع العؼقبات

مـ رحؿة اهلل، ومـ مغػرة اهلل  -والعقاذ باهلل-وقطقعة الرحؿ تؿـع اإلكسان 

ض كؾ عرَ دم تُ آأطؿال بـل  إنّ »سبحاكف وتعالك، يؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

ـف أحؿد، رواه «ؿحِ ع رَ ؾ طؿؾ قاصِ ؼبَ خؿقس لقؾة الجؿعة، فال يُ   إلباين وحسَّ
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خؿقس لقؾة  ض طؾك ربـا سبحاكف وتعالك كّؾ عرَ .  فلطؿال بـل آدم تُ وإركاؤوط

ؾ اهلل ؼبَ ـ يَ جعؾـل اهلل وأياكؿ مؿَّ - ؼبؾ اهلل الصالح مـ أطؿال طبادهالجؿعة فقَ 

حتك لق كان  :فؾؾ اهلل طؿؼبَ قاصع الرحؿ ٓ يَ  فننّ  :إٓ قاصع الرحؿ -أطؿالفؿ

ؼت شروط الؼبقل مـ كقكف ًصا فقف، وحتك لق كان طؾك سـة فقف، فتحؼَّ مخؾِ 

ؿـع قطقعة الرحؿ ماكع يَ  ، فننّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بًعا لرسقل اهللمخؾًصا هلل ومتَّ 

 .مـ الؼبقل والعقاذ باهلل

رمفا كبقر، وأثرها طؾك اإلكسان طظقؿ، الرحؿ شلهنا طظقؿ، وُج قطقعة  :لذا

ر بعضـا بعضا بؼطقعة ولذلؽ يـبغل طؾقـا أن كتقاصك بصؾة الرحؿ، وأن يحذِّ 

ره مـ مـ أطظؿ حؼقق أخقؽ طؾقؽ إذا رأيتف قاصًعا لؾرحؿ أن تحذِّ  الرحؿ، وأنّ 

 طـ هذا الذكب بذكر الـصقص يف ذلؽ. َتزُجرههذا الذكب، وأن تحاول أن 

ْحرِ »: الق ٌق بِالسِّ يخؾِط بقـفؿا بعض  التصديؼ بالسحر لف معـقان، «َوُمَصدِّ

 :الـاس فقخطئقن

ا بنذن ثر أثًرا حؼقؼقًّ م: التصديؼ بقجقد السحر وبقققطف وأكف يلالؿعـك إوّ 

مـ بعض  السحر واقع ، وأنّ اهـاك سحرً  ق اإلكسان أنّ اهلل الؼدري، فقصدِّ 

ع بسببف ؿـَ ق بف بقـ الؿرء وزوجف بنذن اهلل الؼدري، وقد يُ ػرَّ وأكف قد يُ  ،إشرار

خرج خرج، وٓ يستطقع أن يَ س يف بقتف، فال يستطقع أن يَ حبَ فقُ  :اإلكسان مـ الخقر

إمراض يف ب، بؾ قد يتسبب ذلؽ ـجِ ع مـ القلد فال يُ ؿـَ إلك الؿسجد، أو يُ 
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مـ هق . وهذا لقس مؿـقًطا بؾ بنذن اهلل الؼدرّي  الحسقة كالسؽر وكحق ذلؽ

ت إدلة مـ الؼرآن والسـة والقاقع الؿعؾقم قد دلَّ  ق بذلؽ: ٕنّ الديـ أن تصدِّ 

 ـة.طؾك ذلؽ دٓلة بقِّ 

لفؿ تلثقًرا يف الؽقن، أو اطتؼاد  حرة واطتؼاد أنّ تصديؼ السَّ  الؿعـك الثاين:

رون يف الؽقن، أو ثِّ مالجـ والجـ يأهنؿ يعؾؿقن الغقب، أو أهنؿ يتسؾطقن طؾك 

ا ـَ عْ ؿِ فؼد َس  ،ي إلك فسادقـ يمدِّ بقـ الؿعـقَ  طُ ؾْ وهذا هق الؿذمقم، والخَ  ،كحق ذلؽ

 التصديؼ بقجقد السحر حرام: ٕنّ  جقد السحر ويؼقل: إنّ ر وُ ـؽِ بعض الـاس يُ 

ق ومصدِّ »، وقال: «دخؾقن الجـةثالثة ٓ يَ »الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

، وكقػ يؼقل الـبل طٌ ؾْ وهذا َخ  !دخؾ الجـةق بالسحر ٓ يَ ، إذن مـ صدَّ «بالسحر

هق صؾك اهلل  رَ حِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ذلؽ وقد جاء إثبات السحر يف الؼرآن، وُس 

فقؿا يتعؾؼ بالديـ ؟! ولؿ يؽـ سحره طؾقف وسؾؿ فقؿا يتعؾؼ يف أمره مع كسائف

ؾ إلقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف خقَّ يُ  فؽان ،والقحل، وإكؿا فقؿا يتعؾؼ بـسائف

جامع امرأتف وهق لؿ يجامعفا، فؽان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقم لقغتسؾ مـ 

ـّ ع، ع، وهق لؿ يجامِ ا أكف جامَ ضـًّ  :الجـابة  الؿؼصقد هق الؿعـك الثاين.ولؽ

الجـ  رون بذواهتؿ، أو أنّ السحرة يمثّ  ق أنّ صدِّ ـ يُ مَ  أنّ معـا م وقد تؼدَّ 

ؿقن الغقب، أو يخاففؿ خقف عؾَ رون بذواهتؿ، أو أهنؿ يَ ثّ مستعقـقن هبؿ يالذيـ يَ 

 ج مـ الؿؾة.خرِ وكػر يُ  ،هذا شرك أكرب أنّ  :السر
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يف ققل الـبل  ؟ مـاسبتف لباب التـجقؿ:مـاسبة هذا الحديث لباب التـجقؿما 

ؿ مـ السحر؟ أيـ التـجق !، سبحان اهلل«ق لؾسحرومصدِّ »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

ـ مَ »الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  أنّ كؼقل: تذكروا ما تؼّدم معـا يف الحديث: 

ـ اقتبس مَ » .«زاد ما زاد ،فؼد اقتبس شعبة مـ السحر :اقتبس شعبة مـ الـجقم

 «زاد ما زاد »، «فؼد اقتبس شعبة مـ السحر» التلثقر ؿِ ؾْ أي بعِ  «شعبة مـ الـجقم

 حًرا.التلثقر لؾـجقم زاد ِس  ؿِ ؾْ مـ طِ  اؿا زاد اقتباًس كؾّ  :أي

طاء إثر وطؾؿ الغقب بلمقر التـجقؿ ادّ  التـجقؿ كقع مـ السحر: ٕنّ  :إذن

هؿ طؿا صدِّ  مـالـاس  كػقسلف أثًرا يف  ؿ، ففق كالسحر: وٕنّ عؾَ خػقة ٓ تُ 

فؾّؿا بعض الـاس إذا كان يريد أن يسافر هذا إسبقع فتح الجريدة فيريدون، 

 !حدث لؽ مصقبة هذا إسبقعقالقا: ستَ وجد أهنؿ ؽ هذا إسبقع، حظّ  قرأ:

ثر يف قؾقب بعض الـاس مففق ي !ؾ السػر إلك إسبقع الؼادمجِّ مكإذن قال: 

 كتلثقر السحر.

الـجقم شعبة  ق بالسحر: ٕنّ ق بالـجقم وتلثقرها ففق مصدِّ ـ صدَّ مَ  :إذن

 مـ السحر.

ُوَلك:  فِقِف َمَساِئُؾ:] ْٕ  [اْلِحْؽَؿُة فِل َخْؾِؼ الـُُّجقمِ ا

ؾؼ اهلل العظقؿ الذي فقف آيات كربى، الـجقم والؽقاكب مـ َخ  أنّ  كؿا تؼّدم:

أيفا الؿممـ أكؽ ٓ ترى شقًئا يف  ػعؾ شقًئا إٓ لحؽؿة، ثْؼ اهلل طز وجؾ ٓ يَ  وأنّ 
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طظقؿة ؽؿ والـجقم لفا حِ فاهلل ٓ َيخؾؼ شقًئا طبًثا. ؽؿة، الؽقن إٓ وهلل فقف حِ 

 مـفا:

وهذا  ،: أهنا زيـة لؾسؿاء، فاهلل طز وجؾ جعؾفا زيـة لؾسؿاءالحؽؿة إولك

يـعؽس طؾك العبد مـ جفة صػاء خاصره، ومـ جفة سعادة قؾبف، فاإلكسان إذا 

ر فقفا، ورأى تأللمها وجؿالفا صػك ػؽَّ ؾؼتفا وتَ كظر يف الـجقم ورأى طظقؿ ِخ 

 يؿاكف.إتل جعؾفا اهلل طز وجؾ، بؾ ويزداد الالعظقؿة قؾبف وارتاح هبذه الزيـة 

ظ السؿاء هبا مـ الجـ، مـ اسرتاق السؿع، حػَ الـجقم تُ  : أنّ الحؽؿة الثاكقة

 ففل رجقم لؾشقاصقـ.

 هنتدي هبا. :: أهنا طالمات طؾك الجفاتالحؽؿة الثالثة

 .ـفا لـاؿـا اهلل إياها، وبقَّ طؾَّ  ،لـجقماؾؼ اهلل ؽؿ العظقؿة مـ َخ هذه هل الحِ 

ـْ َزَطَؿ َغْقَر َذلَِؽ ] دُّ َطَؾك َم  [الثَّاكَِقُة: الرَّ

هذه  وغقى، فننّ  ّؾ ؼ بالـجقم أمًرا غقر هذه الثالث فؼد أخطل وَض ـ طؾَّ مَ  

  ؾؼ الـجقم.ؽؿة مـ َخ الثالث هل الحِ 

ِؿ اْلَؿـَاِزَل ]  [الثَّالَِثُة: ِذْكُر اْلِخاَلِف فِل َتَعؾُّ

ولقس آختالف  ،الؿـازل لالهتداء هبا يف السقرؿ عؾُّ ر الخالف يف تَ كْ ذِ  :أي 

ػؼ طؾك أكف شرك وحرام، وإكؿا هذا متَّ  نّ ٕ :ؿ الـجقم مـ أجؾ التلثقرعؾُّ يف تَ 

عرف جفة ؿ مـازل الـجقم لقَ تعؾَّ السؾػ اختؾػقا يف هؾ يجقز لؾؿسؾؿ أن يَ 
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م فبعض السؾػ حرَّ  ؟جفة الؼبؾة مـ الشرق مـ الغربمـ  ؿال مـ الجـقبالّش 

ـّ ذلؽ سدًّ  هذا  ػ طؾك أنّ ؾَ جؿفقر أهؾ العؾؿ مـ السؾػ والخَ  ا لؾذريعة، لؽ

ـّ  .بؾ هق مستحب، وهذا الراجح :لقس حراًما الؿؼصقد إذا كان السؾػ قد  لؽ

 ضادّ ؿ مـازل الـجقم ٕمر يُ ؿ الؿـازل ٕمر مباح، فؽقػ بتعؾُّ عؾُّ اختؾػقا يف تَ 

 الديـ؟ ٓ شؽ أكف حرام قطًعا.

ابَِعةُ ] ُف َباصٌِؾ الرَّ ْحِر، َوَلْق َطَرَف َأكَّ ـْ السِّ َق بَِشْلٍء ِم ـْ َصدَّ  [: اْلَقِطقُد فِقَؿ

دخؾ الجـة، ٓ يَ أكف وهق أقرب، وهق  (القطقد الشديد)يف بعض الـسخ: 

ـْ »قال:  َق  فِقَؿ ءٍ  َصدَّ
ْ

ـْ  بَِشل ْحرِ  مِ ق بشلء ـ صدَّ كثقرة، فؿَ  ٌب عَ السحر ُش  ،«السِّ

َّٓ ففق متقطَّ  :ربالتـجقؿ الؿمثِّ ق ـ صدَّ مـ السحر كؿَ   دخؾ الجـة. يَ د بل

ػفؿقن بعض الذيـ ٓ يَ  ،«َباصٌِؾ  َأكَّفُ  َطَرَف  َوَلقْ » واكتبفقا لفذه الجؿؾة! قال:

 !عرف أكف باصؾ؟ق ويَ صريؼة العؾؿاء يف الؽالم يؼقلقن: هذا تـاقض، كقػ يصدِّ 

أهؾ الباصؾ، لق كان  عـْ أكف مـ ُص  َف رَ لق طَ و :الؿؼصقد ولقس إمر كذلؽ، ٕنّ 

 ق بذلؽ.صدِّ لؽـ يُ  اللةع إشرار وأهؾ السقء وأهؾ الضَّ ـْ هذا مـ ُص  عرف أنّ يَ 

أكف حرام، فبعض الـاس يؼقل: كعؿ هذا التـجقؿ  َف رَ لق طَ و :أو الؿؼصقد

هذه هؾ ؽ هذا حرام، لؽـ أريد أن أطرف حظل، وأريد أن أطرف حظَّ  ْف واطرَ 

لف: هؾ ستستشقر؟ هؾ ستستخقر؟  ؟ يؼالتـاسبـل أو ٓالبـت التل سلتزوجفا 

متك؟ وأذهب إلك  ةمقلقد إفالك، يف الـجقم، أسللفا أكِت يف أكا سلكظر  ،قال: ٓ
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همٓء الؿـجؿقـ، وأققل لفؿ: أكا مقلقد يف سـة كذا ويف شفر كذا ويف يقم كذا، 

ب؟ هؾ ـاَس لـا هؾ كت وزوجتل مقلقدة يف يقم كذا وشفر كذا وسـة كذا، اكظرْ 

يؼقل:  بحِس ؿ بإبراج يَ ؾؽ أو طالِ ؿ بالػَ قكف طالِ ؼ؟ يليت هذا الذي يسؿُّ كتقافَ 

كذا مـ برج كذا امراتؽ مـ برج كذا وطؿرك كذا، ففل كذا درجة، و أكَت 

فذا يؼقل: أكا أطرف أكف حرام، ! فٓ تتـاسبان :ل كذا درجة، إذنفوطؿرها كذا ف

وقع يف كبقرة طظقؿة  -والعقاذ باهلل-؟ هذا لؽـ أريد أن أطرف هؾ تـاسبـل أو ٓ

ـع أهؾ مـ ُص ولق طرف أكف  «َباصٌِؾ  َأكَّفُ  َطَرَف  َوَلقْ »هذا معـك . مـ كبائر الذكقب

بؼقلف: كلن  بؼقلف أو طؿؾف. :ق بفصدِّ رف أكف حرام، لؽـف يُ الباصؾ، أو ولق طَ 

 أو طؿؾف: كؾ يقم يػتح الجريدة طؾك حظؽ هذا الققم. يسلل.

وبعضفؿ مساكقـ يؼقل: أكا فؼط أريد أن أتػاءل، وهذا مـ ضحؽ الشقطان 

ابقـ الذيـ الػلل هق الؽؾؿة الطقبة، ولقس صـع الدجالقـ والؽذّ فطؾقفؿ، 

 يخالػقن شرع اهلل سبحاكف وتعالك.
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 بِاأْلَْنَواءِ  ااِلْسِتْسَقاءِ  ِفً َجاءَ  َما تابع الدرس التاسع والثالثون: شرح َبابُ 

َْكَقاءِ َباُب ] ْٕ ْستِْسَؼاِء بِا
ِ
 [َما َجاَء فِل آ

ر وققطفا مـ جؿاطات ؽثُ هذا أخر إبقاب التل طؼدها الشقخ يف أمقر يَ 

ؼ بالباب ـ يـتسبقن إلك اإلسالم وهل كػر أو شعبة مـ الؽػر، وهق متعؾِّ مؿَّ 

الـبل  ر أنّ م يف باب ما جاء يف التطقُّ وقد تؼدّ  .ؼف بالـجقمالذي قبؾف مـ جفة تعؾُّ 

رحؿف –ب أن يتؽؾؿ الشقخ ، ولذلؽ كاَس «قءوٓ كَ »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

 هـا طـ آستسؼاء بإكقاء. -اهلل

َْكَقاِء:و ْٕ  ـ كاء، وكاء يف لغة العرب تليت بؿعـققـ:مِ  ،قءجؿع كَ  ا

سؼط إلك السؼقط وكاد أن يَ  إلك السؼقط، فنذا ماَل  ماَل  ل:الؿعـك إوّ 

 السؼقط.يف ؾف فلخذ ؼَ ثْ الشلء أَ  يؼال: كاء، كلنّ 

 ُيثِؼؾف طـ الـفقض.حؿؾ شقًئا ثؼقاًل ؾ، كلكف يَ بتثاقُ  َض فَ : كَ الؿعـك الثاين

 ؾ.ؼَ الثِّ  :قـفالجامع بقـ الؿعـقَ 

يف  عَ ؾَ قء كجؿ إذا غاب مع صؾقع الػجر صَ الـَّ  ؿقت بذلؽ ٕنّ وإكقاء ُس 

ؾة، يعـل إذا غاب الـجؿ الجفة الؿؼابِ  مـف كجؿ يف تؾؽ الساطة الِ قَ تف ويف حِ الَ بَ قِ 

كجؿ يساويف يف جفة يف كػس الؾحظة طـد الػجر يف جفة الؿغرب، صؾع مباشرة 

ؿقجقد الهذا الؿعـك الؾغقي  ،ظفرسؼط والـجؿ يَ الـجؿ يَ فاكظروا! الؿشرق، 

الـجؿ الذي يف جفة الؿغرب يؿقؾ إلك جفة  مـ هذا: ٕنّ  ؿل كقءً قء ُس هـا، فالـَّ
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حتك يسؼط، والـجؿ الذي يف جفة الؿشرق يف كػس الؾحظة يف الجفة السؼقط 

 .ؿل كقءً فُس  :ظفرـفض ويَ الؿؼابؾة يَ 

 .الؽقكب :وقد يراد بالـقء

ثؿاكقة وطشرون  :إكقاء طـ العرب مقن يؼقلقن: إنّ والعؾؿاء الؿتؼدِّ 

وهل يف أزمـة السـة كؾفا، مـ  ،قفا بلسؿاءسؿِّ عفا، وتُ طالِ عرف العرب مَ كجًؿا، تَ 

حتك تـتفل السـة،  :خرآؿا سؼط كجؿ مـفا صؾع كجؿ بداية السـة إلك هنايتفا، كؾّ 

زلت إمطار، ت الرياح وكَ قء هاَج والعرب يف الجاهؾقة كاكقا يؼقلقن: إذا صؾع الـَّ

قء، ويؼقلقن: مطركا بـقء كذا، الذي بقن كزول الؿطر إلك الـَّ ـِس ثؿ أصبحقا يَ 

 طركا هق كقء كذا.أم

ْستِْسَؼاء: هق صؾب السُّ و
ِ

إلػ والسقـ والتاء تدل طؾك الطؾب،  ؼقا: ٕنّ آ

 .أي صؾب السؼقة :فؿعـك استسؼك

 والؿراد بآستسؼاء بالـجقم هـا أمقر:

، الـقء، بآستغاثة بالـجقم  :الؿطر مـ الـجقم، يعـل ُب ؾَ صَ  ل:إمر إوّ 

يا  !يا كقء أمطركايؼال:  الؿشركقـ إوائؾ. طـدقؾقؾ كادر حتك  وهذاالؽقكب، ب

الدطاء طبادة، وهذا شرك أكرب يف  وهذا شرك أكرب: ٕنّ  !كقء ارزقـا الؿطر

بالسمال أو  -كالجـ مثاًل -ب الؿطر مـ الؿخؾققات طؾَ أن يُ  :إلقهقة، ومثؾف

غاب الؿطر الجبال إذا يف بعض الؿسؾؿقـ مـ أهؾ الؼرى يعـل ب، التؼرُّ 
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يذبحقن ذبائح، ويرتكقهنا يف رؤوس الجبال، ما يذبحقن طؾك سبقؾ الصدقة 

ـزل اهلل طؾقفؿ الؿطر، ٓ، بؾ يذبحقن ذبقحة أو بؼرة ويرتكقهنا يف رأس رجاء أن يُ 

ويطؾبقن هبذا الؿطر، ٓ يذبحقهنا هلل، وإكؿا يذبحقهنا لؾجـ وأمثالفؿ،  ،الجبؾ

 إكرب.مـ الشرك  -والعقاذ باهلل-هذا 

رمقن بلشقاء يف الـفر، بعضفؿ الؿاء يف الـفر يلتقن ويَ  ؾَّ وبعض الـاس إذا قَ 

يرمقن قطع معدكقة، وبعضفؿ يرمقن وروًدا يف الـفر، وبعضفؿ يرمقن حققاكات 

وهذا  ،وهذا شرك أكرب :بقن هبذا إلك غقر اهللتؼرَّ لقػقض الؿاء، ففمٓء يَ  :يف الـفر

إلف  عتؼدون أنّ ملخقذ مـ الؿشركقـ الؼدامك الذيـ يجعؾقن لؽؾ شلء إلًفا، ويَ 

قها يف مقا فتاة ورمَ ؾـفر يف طام قدَّ لفقضان  الؿاء يف إهنار، فؽاكقا إذا لؿ يلِت 

 وهذا مـ الشرك إكرب.  ،واكتؼؾ هذا إلك بعض الؿسؾؿقـ ،الـفر لفذا اإللف

طركا فقؼال: مُ  ،الـجقم، كسبة الؿطر إلك إكقاء كسبة الؿطر إلك إمر الثاين:

 :لكزَ د وهق الذي أَ وَج ر وهق الذي أَ الـقء هق الؿمثِّ  ففـا إذا اطتؼد أنّ  !بـقء كذا

ـّ الؿقجِ  وإن اطتؼد أنّ . خرج مـ الؿؾةففذا شرك أكرب يُ  الـقء  د هق اهلل ولؽ

 ا سبًبا.طاديًّ ا وٓ ما لقس سبًبا شرطقًّ  َؾ عَ ففذا شرك أصغر: ٕكف َج  :سبب

ـزل الؿطر يَ : ريا؟ أوثُّ هؾ يجقز أن يؼقل: مطركا يف كقء كذا؟ مطركا يف كقء ال

كؿا  :هذا زمان حصقل إمر هذا لقس مـ الؿؿـقع: ٕنّ  ؟اريثُّ طؾقـا يف كقء ال

م، مطركا يف كقء تؼقل: مطركا يف الصقػ، مطركا يف الشتاء، مطركا يف شفر محرّ 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

978 
 

ل مـ السـة وَ ـزل طؾك بالدكا يف الثالثة إشفر إُ الؿطر يَ  نّ العادة أتؼقل:  كذا، أو

جعؾ الـقء والققت ل الؿطر هق اهلل، وٓ تَ ـزِ الذي يُ  الؿقالدية، هـا أكت تعتؼد أنّ 

ل اهلل الؿطر ر طـ الزمـ الؿعتاد لـزول الؿطر، فنن شاء اهلل أكزَ خبِ ولؽـؽ تُ  :سبًبا

 .ـزلفوإن شاء لؿ يُ  يف هذا،

مؽروه، هق لقس  "كقء كذا يفمطركا "ققل:  أكثر العؾؿاء طؾك أنّ  ّص لؽـ كَ 

يعـل الؾػظ، يف ف ث طـف لؽـ قالقا: مؽروه، كراهة التشبُّ مـ الؿؿـقع الذي كتحدَّ 

ه أن يؼقل اإلكسان: مطركا يف كقء كذا، ؽرَ مطركا بـقء كذا، فقُ  ؿ:هق قريب مـ ققلف

 يف فصؾ كذا. يؼقل مثاًل: مطركا يف شفر كذا، أو مطركاإكؿا و

: كسبة الـعؿة بالؾػظ إلك غقر اهلل. لقست الـسبة هـا باطتؼاد إمر الثالث

وإكؿا كسبة الـعؿة بإلػاظ، فقؼال: مطركا بـقء كذا، ٓ  ، ٓ،ر أو السببقةقالتلث

وهذا  ،لػًظا اب الـعؿة إلقفـَس باطتؼاد أهنا ممثرة، وٓ باطتؼاد أهنا سبب، لؽـ تُ 

ف العبد كعؿة عرِ حقث يَ  :ؼ بإلػاظرك الخػل، وهق شرك يتعؾَّ كقع مـ أكقاع الش

سقعؼد باًبا  شقخبفا إلك غقره، أو بػعؾف، والـِس اهلل ثؿ يـؽرها بؾساكف، حقث يَ 

 ُثؿَّ ﴿فذا يف باب ما جاء يف ققل اهلل طز وجؾ: لا خاصًّ 
ِ
َيْعِرُفقَن كِْعَؿَة اهلل

ب العبد ـِس كقاع الشرك الخػل، حقث يَ [ ، هذا كقع مـ أ83]الـحؾ:  ﴾ُيـؽُِروَكَفا

: أن يؼالـًا ولذلؽ هق خػل، مثؾ شعر بذلؽ شعقًرا بقِّ يَ  ٓ الـعؿة إلك غقر اهلل وقد

يضقئقن وف أهؾ البقت ـبح الؽؾب فقتـبَّ فقَ  ـا، يعـل يليت لصٌّ قْ رِ لقٓ الؽؾب لُس 
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هذه  َب َس ا، فـَ ـَ قْ رِ لُس  ص، فقليت اإلكسان بغقر اكتباه يؼقل: لقٓ الؽؾبالؾِّ  رّ ػِ الـقر فقَ 

 ، ففذا شرك خػل.ف بالؾػظ طـ اهلل طز وجؾقؾبُ  َؾ ػَ الـعؿة إلك الؽؾب، وغَ 

لحصؾ لـا حادث فظقع، لقٓ لقٓ مفارة السائؼ واهلل : لعض الـاس يؼقب

ؾ طـ غػَ قَ ف ،ؽؿةف بحِ صرَّ وتَ  ،السائؼ ماهر هـا الـاضر يرى أنّ  !ا جؿقًعاـَ تْ مِ مفارتف 

ؾ غػَ ويَ  ،ب إمر إلك السائؼ مباشرةـِس فقَ  هـا الشرك الخػل ّب دُ قَ فهذه الؼضقة 

، لقس بشرك إلػاظ :هذا طـد أهؾ العؾؿ يسؿك ،ؿ حؼقؼة وهق اهللقؾبف طـ الؿـعِ 

 .لؽـف حرام: ج مـ الؿؾةخرِ ٓ يُ  ،هق مـ الشرك الخػل شرًكا يف الؿعتَؼد،
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 ِباأْلَْنَواءِ  ااِلْستِْسَقاءِ  ِفً َجاءَ  َما الدرس السبعون: تابع شرح َبابُ 

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  ﴾مُّ

 [201: طؿران آل]

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة

ف يف أمر طظقؿ، هق أطظؿ الحؼقق، وأشرف الحؼقق، أٓ وهق ٓ زلـا كتػؼَّ 

ة أمّ  التقحقد حؼ ربـا سبحاكف وتعالك، حقث كشرح كتاب التقحقد، وٓ شؽ أنّ 
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ت بف بدياًل، قَ ِض ا رَ ؿَ ت ما يف هذا الؽتاب لَ ؿَ فِ محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لق فَ 

 .اًبا صافًقا كؼقًّ محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ صقّ  فنكؿا ما يف هذا الؽتاب هق ما جاء بف

شعر بحالوة قؾبف يطؿئـ، ويَ  كصقص التقحقد فننّ  ؿَ فِ الؿممـ إذا فَ  وٓ شؽ أنّ 

 إهنا حالوة اإليؿان. :طظقؿة هل أطظؿ مـ حالوة العسؾ والسؽر

م معـا أّن  وٓ زلـا كشرح يف باب ما جاء يف آستسؼاء بإكقاء، وقد تؼدَّ

ْستِ 
ِ

َْكَقاِء يراد بف أمقر:آ ْٕ  ْسَؼاِء بِا

: صؾب الؿطر مـ الـجقم والؽقاكب، وآستغاثة بالـجقم لإمر إوّ 

 ج مـ مؾة اإلسالم، وهق شرك يف إلقهقة: ٕنّ خرِ والؽقاكب، وهذا شرك أكرب يُ 

 والعقاذ باهلل. ،هذا قد دطا الؽقاكب، والدطاء هق العبادة، فقؽقن طابًدا لؾؽقاكب

– : كسبة إيجاد الؿطر، وإكزالف إلك الؽقاكب، فقؼقل الؼائؾالثاينإمر 

 وا، أريّ ثُّ ل طؾقـا هذا الؿطر هق الكزَ الؿطر: الذي أَ  َل زَ إذا كَ  -والعقاذ باهلل مؿا يؼقل

ما  َب َس ج مـ مؾة اإلسالم: ٕكف كَ خرِ كحق ذلؽ مـ الؽقاكب، وهذا شرك أكرب يُ 

هلل لغقر اهلل سبحاكف وتعالك، وهذا شرك يف الربقبقة: ٕكف جعؾ مـ الؿخؾققات ما 

 ك اهلل يف تدبقر الؽقن وإكزال الؿطر.يشارِ 

كزول الؿطر بلمر  أنّ  هالـقء هق السبب، مع اطتؼاد عتؼد أنّ : أن يَ إمر الثالث

 ما لقس سبًبا سبًبا. َؾ عَ اهلل طز وجؾ، وهذا شرك أصغر: ٕكف َج 
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ب ـِس بلمر اهلل طز وجؾ، لؽـ يَ  َل زَ الؿطر إكؿا كَ  عتؼد أنّ : أن يَ إمر الرابع

 ػر َخ ػر الـعؿة، وهق كُ قء، وهذا مـ كُ بالؾػظ كزول الؿطر إلك الـَّ
ّ

ؼ تعؾَّ يَ  ػل

قء اطتؼاًدا وٓ ـسب الؿطر إلك الـَّج مـ الؿؾة، ففق هـا ٓ يَ خرِ بإلػاظ وٓ يُ 

 وسقلتقـا يف باب مستؼّؾ. ػر الـعؿة.وهذا كُ  ،فؼطًبا، وإكؿا بالؾػظ بُّ ّس تَ 

دخؾ يف الؿذمقم: هذا ٓ يَ  طركا يف كقء كذا، أنّ الؼائؾ لق قال: مُ  م: أنّ وتؼدَّ 

وقت كزول الؿطر كان يف الـقء كذا، ففذا كؼقل الؼائؾ: مطركا  الؿؼصقد أنّ  ٕنّ 

أو مطركا يف يف شفر كذا، أو مطركا يف فصؾ الصقػ، أو مطركا يف فصؾ الشتاء، 

ه أن يؼقل: ؽرَ كثقر مـ العؾؿاء طؾك أكف يُ  صَّ فصؾ الربقع، وكحق ذلؽ، لؽـ كَ 

ا يف ذلؽ مـ مشاهبة الؾػظ الؼبقح: وٕن ؿَ مطركا يف الـقء، أو مطركا يف كقء كذا: لِ 

ب إلك الؿعـك الؼبقح، وإكؿا يؼقل: ـَس ساء الظـ بف، ويُ فؿف، ويُ ساء فَ كالمف قد يُ 

 .أو يف فصؾ كذا ،أو يف شفر كذا ،مطركا يف يقم كذا

وكعؾِّؼ طؾقف.  -رحؿف اهلل طز وجؾ-ويف هذا الؿجؾس كؼرأ ما ذكره اإلمام 

 فقتػضؾ الؼارئ الؽريؿ يؼرأ لـا.

ُبقنَ }َوَقْقِل اهللِ َتَعاَلك: ] ُؽْؿ ُتَؽذِّ  [{َوَتْجَعُؾقَن ِرْزَقُؽْؿ َأكَّ

 :أي {َوَتْجَعُؾقنَ }: م، قال اهلل طز وجؾهذه أية جاءت يف سقاق الذَّ 

ومـفؿ  :رها بف كثقر مـ السؾػطؾك ما فسَّ  :شؽركؿ :أي «ِرْزَقُؽؿْ »رون. صقِّ وتُ 

رون شؽركؿ هلل طؾك كعؿة صقِّ فؿعـك أية: أكؽؿ تُ  -رضل اهلل طـفؿا–ابـ طباس 
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طركا بـقء فتؼقلقن: مُ  :يفاسدِ بقن هذه الـعؿة إلك غقر مُ ـِس بقن، فتَ الؿطر أكؽؿ تؽذِّ 

كقء كذا، وَصَدَقـَا الـقء، وكحق ذلؽ مـ العبارات الؼبقحة التل  َق دَ وَص كذا، 

طؾك أكف ٓ يجقز أن  ب فقفا كعؿة الؿطر إلك غقر اهلل  طز وجؾ، ففذا يدّل ـَس تُ 

وقد  سبحاكف وتعالك.ب الؿطر إلك غقر اهلل طز وجؾ، وإلك غقر رحؿة اهلل ـَس يُ 

 آطتؼاد.ختؾػ حؽؿفا بحسب هذه الـسبة يَ  أنّ  متؼدّ 

َْشَعرِيِّ ] ْٕ ـْ َأبِل َمالٍِؽ ا َأنَّ َرُسقَل اهللِ صؾك اهلل طؾقف  -رضل اهلل طـف–َوَط

َْحَساِب، )وسؾؿ َقاَل:  ْٕ : اْلَػْخُر بِا َـّ َٓ َيْتُرُكقَكُف ـْ َأْمرِ اْلَجاِهِؾقَِّة  تِل ِم )َأْرَبٌع فِل ُأمَّ

ْستِْسَؼاءُ 
ِ
َْكَساِب، َوآ ْٕ ـُ فِل ا  َلؿْ  إَِذا الـَّائَِحةُ )): . َوَقاَل (بِالـُُّجقِم، َوالـَِّقاَحُة( َوالطَّْع

ـْ  ِسْرَباٌل  َوَطَؾْقَفا اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  ُتَؼامُ  َمْقتَِفا، َقْبَؾ  َتُتْب  ـْ  َوِدْرعٌ  َقطَِراٍن، ِم  ِم

 ُمْسِؾٌؿ[ ،َرَواهُ ((َجَرٍب 

أربع خصال، ولقس الؿؼصقد هـا الحصر، وإكؿا  :أي «َأْرَبعٌ »: قال

تِل»هذه إربع.  دّ الؿؼصقد طَ  ـؼطع، قال ة اإلجابة، وٓ تَ تؽقن يف أمّ  :أي «فِل ُأمَّ

، وبعبارة "ةٓ مـ جؿقع إمّ  ،ةد يف مجؿقع إمّ والؿؼصقد أهنا تقَج "العؾؿاء: 

، ففل ٓ أخرى: الؿؼصقد أهنا تؼع مـ بعض إفراد ٓ مـ جؿقع الؿسؾؿقـ

ؿ سؾَ ـ يَ ة مَ ة، بؾ هـاك مـ إمّ د مـ جؿقع إمّ ة لؽـفا ٓ تقَج ـؼطع مـ إمّ تَ 

 ، لؽـفا تؼع مـ بعض الؿسؾؿقـ.فاـم
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ـْ َأْمِر اْلَجاِهؾِقَّةِ » قال:
مـ شلن الجاهؾقة، ومـ صػات أهؾ  :أي «مِ

الؿطؾؼة: هل ؼة، والجاهؾقة الجاهؾقة الؿطؾَ : الؿراد هباهـا الجاهؾقة، والجاهؾقة 

الـبل  الؿعؾقم أنّ  فننّ  .سؾ وبعثة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿما بقـ اكؼطاع الرُّ 

فرتة مـ الرسؾ، فؿا قبؾ بعثة الـبل وطؾك اكؼطاع  َث عِ قف وسؾؿ بُ ؾصؾك اهلل ط

إلك بعثة طقسك طؾقف السالم أو فرتة الرسؾ هذه تسؿك  وسؾؿصؾك اهلل طؾقف 

هق الشرك والؽػر  االغالب طؾقف فؾ: ٕنّ ؼة، كسبة إلك الججاهؾقة مطؾَ 

  ـ طصك اهلل ففق جاهؾ.والؿعاصل، وكؾ مَ 

ؼة قد اكػصؿت ببعثة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، الجاهؾقة الؿطؾَ هذه و

ؼة، وإكؿا قد فؾـ يؽقن يف إرض بعد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ جاهؾقة مطؾَ 

  [،10: 23 اكؼطاع]خر آد يف مؽان دون قَج تيؽقن هـاك جاهؾقة كسبقة كلن 

 ؿّ عُ ة التل تَ ا الجاهؾقة العامّ فرد بصػة مـ صػات الجاهؾقة، أمّ  َػ ِص تَ  نأ وأ

ة هـاك صائػة مـ أمّ  إرض فؾـ تؽقن بعد بعثة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ٕنّ 

ر الحؼ ظفِ ة كاجقة، تتؿسؽ بالحؼ وتُ قَ رْ صقرة، وفِ ـمحؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ م

الـاس  َؽ ؾَ ـ قال هَ مَ »حتك يليت أمر اهلل، ولذلؽ قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

مـ قال طؾك الصحقح.  يف مسؾؿ رواه «فؿففق أهؾؽُ »، ويف رواية: «ؿفهؾؽَ أففق 

، ويف هؿ هالًكاأشدّ  :أي :فؿففق أهؾؽَ : الـاس َؽ ؾَ هَ  :صراء والتـؼُّ زسبقؾ آ
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 َؽ ؾَ ب يف هالكفؿ، فال يصح أن يؼال: هَ سبَّ هق الذي تَ أكف أي  :فؿأهؾؽُ رواية: ففق 

 أو طؾك سبقؾ التعؿقؿ. ،راء وآحتؼار لؾـاسزطؾك سبقؾ آ :الـاس

ا الجاهؾقة الـسبقة فتؼال، ولذلؽ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل يف هذه أمّ 

  ، ففذا شلءٌ «تل مـ أمر الجاهؾقةيف أمّ  عٌ بأر»الحديث: 
ّ

 سابَّ ا تَ ولذلؽ لؿّ  ،كسبل

ف، قال لف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ره بلمِّ مع رجؾ فعقَّ رضل اهلل طـف أبق ذر 

وجاء يف الروايات  .البخاري رواه «فقؽ جاهؾقة ؤإكؽ امر ؟!فرتف بلمِّ أطقَّ »

ًٓ  ّب أبا ذر َس  أنّ الصحقحة  ىإخر يا ابـ "وقال لف:  -رضل اهلل طـف–بال

لقس فقف طقب  ص، وإٓ فالسقاد لقنٌ طؾك سبقؾ آحتؼار والتـؼُّ  "؛السقداء

ـّ  العبارة خرجت  د أنّ قالؿؼص مطؾًؼا، بؾ هق كالبقاض وغقره مـ إلقان، ولؽ

مـ أبل ذر طؾك سبقؾ التعققر بلكف كان طبًدا، فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

ة د يف أمّ قة الـسبقة قد تقَج إذن الجاهؾ .«فقؽ جاهؾقة ؤإكؽ امر ؟!فرتف بلمِّ أطقَّ »

 محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

َـّ »: الق ـؼطع بالؽؾقة، هذه الصػات والخصال لـ تَ  نّ أ :أي «َٓ َيْتُرُكقَكُف

رتك هذه ـ سقَ ة مَ رتكفـ، فؿـ إمّ ة لـ يَ كؾ فرد مـ إمّ  ولقس الؿؼصقد أنّ 

ـّ  محؿد صؾك اهلل ة ـؼطع يف أمّ هذه الخصال لـ تَ  الؿؼصقد أنّ  الصػات، ولؽ

 طؾقف وسؾؿ.
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َْحَساِب »: الق ْٕ ؿ، عاضُ الػخر: هق التعالل طؾك الـاس والتَّ  ،«اْلَػْخُر بِا

ر مذمقم يف ذاتف، وصػات الؿممـقـ التقاضع، قال الـبل صؾك اهلل طؾقف خوالػ

  إنّ »وسؾؿ: 
َّ

 رواه «أن تقاضعقا، حتك ٓ يػخر أحد طؾك أحد :اهلل أوحك إلل

 اهلل أوحك إل إنّ »قل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ق .الصحقح يف مسؾؿ
َّ

كقد للت «ل

 ّٓ ، فالـبل طز وجؾ ل مـ اهللـة وْح السُّ   فؽؾُّ إمر وتعظقؿ إمر يف الـػقس، وإ

ـّ  قال:  ستثارة الـػقس.ٓهذا  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ يـطؼ إٓ بالقحل، ولؽ

: أوحك اهلل إنّ »
َّ

ػخر أحد حتك ٓ يَ »ممـقـ يا معاشر الؿ :أي «أن تقاضعقا إلل

 .«طؾك أحد

راد رف أباء وإجداد، وقد يُ َش  له ، إحساب:«إحسابالػخر ب» قال:

ر الَحَسُب هبذا وهبذا. و رف اإلكسان كػسف.هبا َش   :الػخر بإحساب معـاهُفسِّ

طؾك سبقؾ بائف ويف أجداده آوالخصال التل تؽقن فقف ويف  فُ فَ رَ تعداد اإلكسان َش 

 يعـل هذا أنّ  هؾ وهذا مـ صػات أهؾ الجاهؾقة. .ؿ والتعالل طؾك الـاسالتعاضُ 

ؾ الـاس يف ػاُض ، وتَ ةبؾ إحساب ثابت ؟ الجقاب: ٓ،إحساب ٓ تقجد

رف بحسب إصقل ثابت، ولذلؽ سلل الصحابة الرسقل صؾك اهلل طؾقف الشَّ 

، قالقا: ما «أكرمفؿ أتؼاهؿ»: ـ أكرم الـاس؟ فؼال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿمَ  :وسؾؿ

ابـ خؾقؾ  ،كبل ابـ كبل، ابـ كبل :أكرمفؿ كبل اهلل يقسػ»طـ هذا كسلل، فؼال: 

، قالقا: كعؿ، «تسللقن طـ معادن العرب؟»، قالقا: ما طـ هذا كسلل، قال: «اهلل
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فالـبل صؾك اهلل طؾقف  .«قافُ ؼِ خقارهؿ يف الجاهؾقة خقارهؿ يف اإلسالم إذا فَ »قال: 

ـ لفؿ ولؽـ بقَّ  :لؾعرب معادن وأحساب، بؾ أثبت هذا ر طؾقفؿ أنّ ـؽِ ؾؿ لؿ يُ وس

الجاهؾقة خقارهؿ يف يف وإكؿا خقارهؿ  :دب الؿجرَّ ة لقست بالحَس يّ رِ قْ الخَ  أنّ 

اهلل طز وجؾ  ىرف الحسب وتؼق، فنذا جؿع اإلكسان بقـ َش إذا َفِؼفقا اإلسالم

هذا  فننّ  ىالشخص حسقًبا لؽـف قؾقؾ التؼقا إذا كان أمّ  .لشلكف أطظؿ وأرَفعففذا 

فنذا كان اإلكسان حسقًبا  .لقس فقف شرف وكرم، وإكؿا الؽرم بتؼقى اهلل طز وجؾ

قال الـبل صؾك أيًضا:  .يف شرفف وكسبف مع تؼقاه هلل طز وجؾ ففذا أطظؿ يف شرفف

م تجدون الـاس معادن، خقارهؿ يف الجاهؾقة خقارهؿ يف اإلسال»اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 .فنكف شريػ :ـ كان مـ إشراف يف الجاهؾقة وأسؾؿ وكان فؼقًفا، فؿَ «قافُ ؼِ إذا فَ 

 .طـد البخاري ومسؾؿيف الصحقحقـ: والحديثان 

، «فابِ َس ح الؿرأة ٕربع: لحَ ـؽَ تُ »قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  :وأيًضا

 :ح الؿرأة لديـفاـؽَ الخقرية يف أن تُ  ـ أنّ ًبا، ولؽـ بقَّ َس هـاك َح  فلثبت الحسب وأنّ 

 .«يداك ْت بَ رِ فاضػر بذات الديـ تَ »

ـّ الحسب مـ حقث ذاتف لقس مـػقًّ  :إذن الحرام أن يتعالك اإلكسان  ا، ولؽ

ًدا، ولذلؽ قال الـبل صؾك ب الؽرم إلقف مجرَّ ـَس تعاضؿ بف طؾك الـاس، أو يُ يبف و

 رواه مسؾؿ يف صحقحف. «فبُ َس ع بف كَ سرِ ل بف طؿؾف لؿ يُ طَّ ـ بَ مَ »اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 ﴿، قال اهلل طز وجؾ: والشلن بالتؼقى ،فالعربة بالتؼقى
ِ
إِنَّ َأْكَرَمُؽْؿ ِطـَد اهلل



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

988 
 

ففذا كقر  ؼًك وتُ  بفِ َس يف َح  اعبد شرفً ؾإذا جؿع اهلل لو، (23)الحجرات: ﴾َأْتَؼاُكؿْ 

 طؾك كقر.

 ِف رَ ساب والتعاضؿ طؾك الـاس واحتؼار الـاس لَش حالػخر بإأّن الشاهد: 

 .يؿانم، ومـ صػات أهؾ الؽػر، ولقس مـ صػات أهؾ اإلاإلكسان محرَّ 

َْكَساِب »: الق ْٕ ـُ فِل ا ْع  .بائف وأجدادهآكسبة اإلكسان إلك  :والـسب ،«َوالطَّ

 والطعـ يف إكساب يراد بف أمران:

فقليت إكسان فقؼقل: واهلل  .: التشؽقؽ يف كسب الـاس الؿعروفلإمر إوّ 

وهق مـسقب  !أو يؼقل: أشؽ أكف مـ الؼبقؾة الػالكقة !فالن أشؽ أكف ابـ فالن

إلقفا ومعروف بالـسبة إلقفا، فالتشؽقؽ يف إكساب الثابتة الؿستػقضة بقـ الـاس 

 وهق مـ صػات أهؾ الجاهؾقة. ،ٓ يجقز

عاب الػاليـة، ، فقُ ِح بْ بالؼُ قـفا ووصػفا وَش  ،طقب أكساب الـاس إمر الثاين:

ح، وهذا أيًضا مـ بْ ب إلك العقب والؼُ ـَس يُ  ـأو الؼبقؾة الػالكقة، أو الـسب الؿعقَّ 

م بقـ الػخر بإحساب والطعـ يف والغالب التالزُ  .صػات أهؾ الجاهؾقة

طعـ يف أكساب الـاس، وهؿا ػخر بـسبف وحسبف يَ ـ يَ مَ  نّ إكساب، الغالب أ

 ؟!لقستا مـ صػات أهؾ اإليؿان، فؽقػ إذا اجتؿعتا ،قبقحتانصػتان ذمقؿتان 

 ؽارة.إمر أقبح، وإمر أشد كَ 
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ْستِْسَؼاُء بِالـُُّجقمِ »: الق
ِ

الؿراد هـا، وهق طؾك آستسؼاء بالـجقم هق  ،«َوآ

 :التل قّدمـاها الؿعاين إربعة

 : صؾب الؿطر مـ الـجقم.لالؿعـك إوّ 

 اد الؿطر إلك الـجقم والؽقاكب.: كسبة إيجالؿعـك الثاين

 الؽقاكب هل سبب كزول إمطار. : اطتؼاد أنّ الؿعـك الثالث

: كسبة هذه الـعؿة بالؾػظ إلك الـجقم والؽقاكب. وهذا يؼع الؿعـك الرابع

مـ أهؾ الجاهؾقة، فنن كثقًرا مـ أهؾ الجاهؾقة يعتؼدون أن الذي يـزل الؿطر هق 

فؽثقر مـ  ،ـسبقن هذه الـعؿة إلك إكقاء والؽقاكب، ولؽـ يَ سبحاكف وتعالك اهلل

بف إرض بعد  اـ الذي أكزل الؿطر مـ السؿاء، فلحقمَ  قا:ؾئأهؾ الجاهؾقة لق ُس 

 ـسبقن الـعؿة إلك غقر اهلل سبحاكف وتعالك.ولؽـ يَ  ،اهلل :مقهتا؟ فسقؼقلقن

مـ صػات أهؾ الجاهؾقة،  يف آستسؼاء بالـجقم فذه إمقر إربعةف

مة الؽالم ؿفا يختؾػؽوح  . كؿا ذكركاه يف مؼدِّ

مـ صػات أهؾ  نّ فن .ؾ إذا مات الؿقتػعَ يُ  ٌؾ عْ فِ  :الـقاحة ،«َوالـَِّقاَحةُ »: الق

ًٓ كؾفا قبقحة هق  :قحوالـَّ  .الـقاحة :مـفا :الجاهؾقة إذا مات الؿقت يػعؾقن أفعا

بؽقن طؾك أهؾ الجاهؾقة إذا مات الؿقت يَ  صقت الحؿام، ومعـك ذلؽ: أنّ 

ـة ع، فنذا مات الؿقت طـدهؿ يبؽقن بصقت بطرية معقَّ زصريؼة معقـة إلضفار الج

الصقت  ًطا، فقؽقن كلنّ زبؽقن مـ قؾقهبؿ جظفرون أهنؿ يَ الحؿام، يُ  َح قْ ف كَ شبِ تُ 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

99ٓ 
 

صقت الخاشع يف  :وهذا أقرب ما يؽقن إلقف ،خرج مـ الصدر ومـ الؼؾبيَ 

هذا البؽاء  ؽتؿع: ٕكف يريد أن يَ تؼطَّ ة تَ ؼل بطريالبؽاء، فنكف يبؽ فُ بَ ؾَ صالتف إذا غَ 

ـّ وٓ يُ  وأهؾ الجاهؾقة إذا مات  .هءع بؽاغؾبف، فقؽقن كلكف قطَّ البؽاء يَ  ظفره، ولؽ

ع، وهذا زإلضفار الج :ـقح الحؿامالؿقت طـدهؿ يبؽقن طؾك هذه الطريؼة كؿا يَ 

 حرام.

طؾك اإلكسان مـ غؾب ي الذي يَ دوالصقت العا ،ودمع العقب ،ا البؽاءمّ أ

ؽقن ف د يف قؾب اإلكسان،ففذا مـ الرحؿة التل تقَج  :غقر إضفار اإلكسان لف

صقت البؽاء  فخرج مـوقد يَ  ،خرج دمقطفوتَ  ،اإلكسان إذا مات لف مقت يبؽل

ففذا لقس حراًما، هذه مـ  :عزولقس طؾك سبقؾ إضفار الج ،غؾبفلؽـف الؿعتاد، يَ 

 بللقس الؿطؾقب مـ الؿممـ إذا بؾغف ك. العبادالرحؿة التل جعؾفا اهلل يف قؾقب 

 ط.ع والتسخُّ زظفر الجع ويُ ز، وإكؿا الحرام أن يجليبؽ ّٓ مقت قريب لف أ

أهؾ ومؿا يػعؾف  .عزـ إلضفار الجهل البؽاء بصقت معقَّ  :الـقاحة :إذن

 !سـداها كلن يؼقل: و :ثر الؿقتآتعداد م :وهق :إذا مات الؿقت : الـَّدبالجاهؾقة

ـّ جؿَ يُ  وهذا !الذي كـت وكـت كَت أ ؟!لـا بعدكـ مَ   ع مع الـقاحة يف الغالب، ولؽ

 .ّؾ شؿؾ الؽُ ؼ الـقاحة فتَ طؾَ وقد تُ  ،دب غقر الـقاحةالـَّ 

ولقست مـ صػات أهؾ اإليؿان،  ،الـقاحة مـ صػات أهؾ الجاهؾقةو

ف حتك يرضك بؼدر اهلل، ك كػُس قَ رْ الصرب، وبعض الـاس تَ  :فصػات أهؾ اإليؿان
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أحد، وإكؿا  كؾُّ  -الرضك– فؼقطستحب، وٓ يُ ، مالصرب واجب، والرضك سـةو

ـّ ـطقؼف مـ أكار اهلل بصقرتف فرأى الؿـحة يف الؿحيُ  القاجب هق الصرب،  ة، ولؽ

 ع. زع والجػجُّ ؾتَّ لوالصرب ٓ يـافقف البؽاء، وإكؿا الذي يـافقف ما فقف سخط وإضفار 

الـقاحة تؼع مـ الرجؾ  الؿرأة مع أنّ  صَّ لؿاذا َخ  :«الـَّائَِحةُ »َوَقاَل: 

َّٓ  ؽقنالـقاحة ت إغؾب أنّ  قالقا: ٕنّ  !والؿرأة؟  ، فالـقاحة حراممـ الؿرأة، وإ

غؾب طؾك ففق حرام، ولؽـف يَ  ،مرأةا أووالعؼقبة واحدة سقاء كان الـائح رجاًل، 

ـ لؿ بعض الؿسؾؿق غؾب طؾك الـساء، ولألسػ أنّ وٓ يزال إلك الققم يَ  الـساء،

 ،كساء يف الؿديـة مشفقرات يقَجدستلجرون، بؾ يَ  :لكػسفؿبيؼتصروا طؾك الـقح 

دن عدِّ ع، ويُ زبؽقـ بطريؼتفـ التل تدل طؾك الجويَ  ،إذا مات الؿقت يلتقـ طـد بقتف

يؼال: فالن  :تػاخر هبذابعض الؿسؾؿقـ قد يَ  سػ أنّ ألة، ولرَ ْج بـ ويلخذن أُ ـدِ ويَ 

والعقاذ  !يتػاخرون بخصال أهؾ الجاهؾقة ما شاء اهلل والـساء َيـدبـ! ثالثة أيام

 .باهلل

وهذا دلقؾ  ،«إَِذا َلْؿ َتُتْب َقْبَؾ َمْقتَِفاالـَّائَِحة »: ال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿق

غؾظ، سقاء جاء بذكقب أوأا أذكب فلكثر مفؿالعبد  طؾك سعة رحؿة اهلل، وأنّ 

الذكب يسؼط  فننّ  :فتاب إلك اهلل طز وجؾ :قظةبذكقب طظقؿة غؾ وكثقرة، أ

، لقس طػًقا ٓ ،اهلل يعػق طـ التائب حل، بؾ يػرح اهلل بالتائب، لقس فؼط أنّ ؿَ ـْ ويَ 

 :ؿحك أثره، وفقق هذاف أصاًل، ويُ ؾَ عَ ة كلكف ما فَ قّ ؾؿحك الذكب بالؽبؾ يُ  فؼط:
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سؿع الؿممـ هبذا كقػ يَ  !فسبحان اهلل .ل سقئاتف حسـاتبدِّ ػرح اهلل بالتائب، ويُ يَ 

  ؟!ارًّ صويبؼك طؾك ذكبف مُ 

ـ الؿقت، قبؾ أن تتقؼَّ  ْب تُ إذا لؿ تَ  يعـل: «َمْقتَِفا َقْبَؾ  َتُتْب  َلؿْ  إَِذا الـَّائَِحة»

ؿ ؾَ عْ يَ  بلن غرغرت ووصؾت الروح إلك مؽانٍ  :ـ الؿقتفنذا تابت بعد تقؼُّ 

 هذه التقبة ٓ تـػع. فننّ  :اإلكسان أهنا خارجة، فتابت

صقل الروح بغقر الغرغرة ووُ  ـ العبد الؿقَت هؾ إذا تقؼَّ  :واختؾػ العؾؿاء

إكف سقؿقت مـف،  :قال إصباءوـ أصقب بؿرض كؿَ  ؟تقبتف صّح إلك الحؾؼقم ٓ تَ 

ـ أصقب هبذا مَ  :هـا ،وما كعرف لف طالج، وهذا مرض فتاك يؿقت صاحبف

ـ الؿقت ؼبؾ تقبتف؟ أم أكف يؽقن كالذي تقؼَّ اب تُ ـ الؿقت، ففؾ إذا تتقؼَّ الؿرض يَ 

 بالغرغرة ووصقل الروح إلك الحؾؼقم؟

ؾ: ٕكف مفؿا يؽـ مـ أمر فنكف ٓ يزال ؼبَ تقبتف تُ  الراجح مـ أققل العؾؿ: أنّ 

إذا  -والعقاذ باهلل-بف، ولذلؽ الؽػار  ستؾذُّ يرجق الحقاة، ويبؼك لف مـ الحقاة ما يَ 

مرض ستؿقت فقف، يؼقل: كؿ بؼل لل؟ يؼال: بؼل  أكت مريض :ققؾ ٕحدهؿ

بؼل لؽ ستة أشفر، فقذهب يعؿؾ الؿقبؼات، يؼقل: ما بؼل إٓ أو لؽ شفر، 

ويتقب،  ،طقع اهللويُ  ،ؾ طؾك اهللؼبِ الؿممـ هـا يُ أّما  .ذّ ستؾِ يَ  !شفر يقم، ما بؼل إٓ

 الدكقا بؼاء، ففذا لقس كالذي بؾغت فقف الروح الحؾؼقم. يفوٓ زال يرجق 
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أن تصؾ إلك  :الؿؼصقد بالؿقت هـا «الـائحة إذا لؿ تتب قبؾ مقهتا»: الق

ولقس  .فتغرغر بروحفا ،بلن تبؾغ الروح الحؾؼقم :درجة تتقؼـ معفا الؿقت

ـ ؼُّ الؿراد التقبة بعد الؿقت، بعد الؿقت ٓ تقبة، لؽـ التقبة قد تؽقن قبؾ تق

ـ العبد ٓ يزال يرجق الدكقا ففذه مؼبقلة، أو تؽقن بعد تقؼُّ  أنّ  ثالؿقت بحق

ففذه ٓ تؽقن مؼبقلة، كتقبة  :وهذه تؽقن إذا بؾغت الروح الحؾؼقم ،الؿقت

قال: آمـت أكف ٓ إلف إٓ الذي آمـت بف بـق  َق رِ ف القؿ ورأى أكف غَ قَ ِش ا غَ فرطقن لؿّ 

 ؼبؾ ذلؽ مـف.فؾؿ يُ  !إسرائقؾ

 «تؼام»، يف معـك «يقم الؼقامة ُتَؼامُ  مقهتا قبؾ تتب لؿ إذا الـائحة»: الق

 أققال:

ر يقم الؼقامة. فالـاس حَش تُ  :«تؼام»معـك  قال بعض أهؾ العؾؿ: -

 حشر طؾك هذه الصػة.حشرون جؿقًعا وهذه تُ يُ 

ر لؾـاس ظفَ وتُ تؼام بقـ الـاس يقم الؼقامة بؾ  :وقال بعض أهؾ العؾؿ -

 .-والعقاذ باهلل-طؾك سبقؾ الخزي لفا والػضقحة 

ـْ  َوَطَؾْقَفا ِسْرَباٌل »: الق  هق الؼؿقص. :ربالربال أو السِّ : السَّ «َقطَِرانٍ  مِ

، ُب رَ طؾك هبا اإلبؾ إذا أصاهبا الجَ تُ  ،ـب مـ شجر معقَّ حؾَ ستَ هق مادة تُ والَؼطَِران: 

يعـل ، آشتعال، وهل شديدة َب رَ ق الجَ حرِ فتُ  ،وهل مادة شديدة الحرارة

 تتصػ بصػتقـ:
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ب فنهنا رَ ضعت طؾك الجَ ولذلؽ إذا وُ  .أهنا شديدة الحرارة :الصػة إولك

 حرق الجرب.تُ 

 ضعت طؾقفا كار ٓشتعؾت.لق وُ  آشتعال.: أهنا سريعة الصػة الثاكقة

فت هذه الؿادة ما كاكت فت. لؽـ الزِّ الزِّ  وبعض اهؾ العؾؿ قال: هل

 معروفة.

مقن: :لصحقحاف بفا العرب حؾِ ستَ مادة تَ  الؼطران: نّ أ ما قالف العؾؿاء الؿتؼدِّ

طؾك هبا اإلبؾ سريعة آشتعال، تُ  ،ـة، وهذه الؿادة شديدة الحرارةمـ شجرة معقَّ 

 ب.رَ طـد الجَ 

ـْ َجَرٍب(»: الق
 :عـكؿوال .ؾباس الذي يؾل الجسدالهق  :رعالدِّ  ،َوِدْرٌع مِ

ب جسدها، فقؽقن رَ فقغطل الجَ  ،ة يف جسدهاؽَّ ب والحِ رَ الجَ ط طؾقفا سؾَّ أكف يُ 

قؿقص يؾل  :وهق :ؾبس درًطاالؿرأة كاكت تَ  .كدرع الؿرأة الذي يؾل جسدها

ًٓ ثؿ تَ  ،الجسد  أنّ  :فالؿؼصقد. الؼؿقص الذي يؽقن فقق :وهق :ؾبس طؾقف سربا

ويغطل  ،يقم الؼقامةة يف جسدها ؽَّ ط طؾقفا الحِ سؾَّ ط طؾك الـائحة، وتُ سؾَّ ب يُ رَ الجَ 

طؾل هذا بالؼطران، فقؽقن فقق الدرع فقؽقن كدرع الؿرأة، ويُ  ،ذلؽ جسدها

 ؟ب يف الحشرعذَّ شلء تُ  كلكف قؿقص، فؿاذا تعاين هذه الـائحة والعقاذ باهلل؟ بليِّ 

ع الؼطران فقق هذا، ة يف جؿقع جسدها، ثؿ يقَض ؽَّ ب والحِ رَ طؾقفا الجَ  طسؾَّ بلن يُ 

ع لفا بقـ ألؿ جؿَ ب، ولؽـف يزيدها حرارة وألًؿا، فقُ رَ ق الجَ حرِ يُ  والؼطران هـا ٓ
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وهذا  ؟!ر فؽقػ بؿا بعده، وهذا يف الؿحَش والعقاذ باهلل ب وحرارة الؼطرانرَ الجَ 

الـقاحة مـ الؽبائر العظقؿة، ومـ الذكقب الؽبقرة، والـبل صؾك اهلل  طؾك أنّ  يدّل 

ربكا بف طؾك سبقؾ الؼصة أو طؾك طؾقف وسؾؿ طـدما ذكر لـا هذا الحديث لؿ يخ

 .وإكؿا طؾك سبقؾ التحذير :سبقؾ الخرب

إمر يحتاج  ر كؾ مممـ مـ هذه الخصال إربع، وأنّ حذَ أن يَ  :والؿؼصقد 

إلك شدة اكتباه، فالؿممـ يـبغل طؾقف ويجب طؾقف أن يراقب كػسف مـ  كاحقة هذه 

ػخر بحسبف بدون أن اإلكسان أحقاًكا يَ  فننّ - الػخر بإحساب :الخصال إربعة

والطعـ يف إكساب، وآستسؼاء بالـجقم،  -تسؾط طؾقف الشقطانشعر، يَ يَ 

 والـقاحة.

وتـبقف  ،التحذير مـ هذه الصػات :فؿؼصقد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

التل هل مـ صػات أهؾ  ،الؿممـ حتك يؽقن أشد حذًرا مـ هذه الصػات

 الجاهؾقة.
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 ِباأْلَْنَواءِ  ااِلْسِتْسَقاءِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ الواحد واألربعون: تابع شرح الدرس 

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

إّن الحؿد هلل، كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

ومـ سقئات أطؿالـا، َمـ يفدي اهلل فال مضؾَّ لف، وَمـ ُيضؾؾ فال هادَي لف، 

 إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أّن محؿًدا طبده ورسقلف.وأشفد أن ٓ 

ْسؾُِؿقنَ ﴿ َّٓ َوَأكُتؿ مُّ َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ُؼقْا اهلَل َحؼَّ ُتَؼاتِِف َو ـَ آَمـُقْا اتَّ ِذي َفا الَّ  ﴾َيا َأيُّ

 [201]آل طؿران: 

ـ ﴿ ِذي َخَؾَؼُؽؿ مِّ ُؼقْا َربَُّؽُؿ الَّ َفا الـَّاُس اتَّ كَّْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ مِـَْفا َيا َأيُّ

ِذي َتَساءُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِنَّ  ُؼقْا اهلَل الَّ ًٓ َكثِقرًا َوكَِساًء َواتَّ َزْوَجَفا َوَبثَّ مِـُْفَؿا ِرَجا

 [2]الـساء:  ﴾اهلَل َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقبًا

ُؼقا اهلَل َوقُ ﴿ ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َفا الَّ ًٓ َسِديدًا )َيا َأيُّ ( ُيْصؾِْح َلُؽْؿ 70قُلقا َقْق

 ﴾اهلَل َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقزًا َطظِقؿًاَأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَمـ ُيطِْع 

 [72]إحزاب: 

 أّما بعد:

فنّن أحسـ الحديث كتاب اهلل، وخقر الفدي هدي محؿد صؾك اهلل طؾقف 

حدثاهتا، وكّؾ محَدثة بدطة، وكّؾ بدطة ضاللة، وكّؾ وسؾؿ، وشر إمقر م

 ضاللة يف الـار.
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يا معاشر الؿسؾؿقـ، يا مـ اجتؿعتؿ يف مسجد رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ، يا مـ شفتؿ أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأّن محؿًدا رسقل اهلل، يا مـ طؾؿتؿ أّن 

يدطق إلك التقحقد إلك  رسقلؽؿ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بدأ دطقتف بالتقحقد، وأخذ

 أن مات، وختؿ حقاتف بالدطقة إلك التقحقد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

كقاصؾ شرحـا لؽتاب التقحقد، لإلمام الؿجدد شقخ اإلسالم محؿد بـ 

هذا الؽتاب الذي يتعؾؼ  -رحؿف اهلل طز وجؾ رحؿة واسعة–طبد القهاب 

ك، ويتعؾؼ بلطظؿ بلطظؿ حؼٍّ طؾك اإلصالق: أٓ وهق حؼ ربا سبحاكف وتعال

فرض طؾك اإلصالق: أٓ وهق تقحقد اهلل سبحاكف وتعالك. وما زلـا كشرح يف باب 

 ما جاء يف باب ما جاء يف آستسؼاء بإكقاء.

 وقد تؼدم معـا أّن آستسؼاء بإكقاء طؾك أربعة أكحاء:

يا : أن ُيستغاث هبا، وأن ُيطؾب الؿطر مـفا، فقؼال مثاًل: يا كقء الثرإّول

أغثـا أو اسؼـا أو كحق ذلؽ، وهذا شرك أكرب ُيخرج مـ الؿؾة اإلسالم: ّٕن 

الدطاء طبادة، فال يجقز َصْرُفف ٕحد مـ الؿخؾققات، ٓ لؿَؾؽ وٓ لـبل وٓ 

لقلل وٓ لشؿس وٓ لؼؿر وٓ لـجقم وٓ لحجر، وإكؿا الدطاء حؼُّ اهلل 

 باهلل، فالدطاء هق العبادة. الخالص، فَؿـ صرف شقًئا مـف لغقر اهلل فؼد أشرك
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ر بذاهتا يف الؿطر، ففل التل الثاين : اطتؼاد أّن إكقاء والـجقم هل التل تمثِّ

ُتـشئ السحاب الثِّؼال، وهل التل ُتسقُّرها إلك إرض، وهل التل ُتـِزل الؿطر، 

 وهذا شرك أكرب، وكػر أكرب يتعؾؼ بالربقبقة.

أهؾ الجاهؾقة قبؾ بعثة الـبل صؾك اهلل وهذان الـقطان كادرا القققع حتك يف 

 طؾقف وسؾؿ.

اطتؼاد أّن إكقاء سبب كزول الؿطر. وهذا شرك أصغر: ٕكف اطتؼد  الثالث:

أّن ما لقس سبًبا سبٌب، وهذا شرك أصغر، فنّن اطتؼاد ما لقس سبًبا سبًبا شرك 

 أصغر.

هق اهلل سبحاكف : أن ُيضقػ الؿطر إلك الـقء مع اطتؼاد أّن ُمـِزل الؿطر الرابع

: ُيسّؿك: كػر 
ّ

وتعالك: ولؽـف ُيضقػ الؿطر إلك الـقء لػًظا، وهذا شرٌك َخػل

الـعؿة، حقث َيـسب العبد الـعؿة التل أكعؿ اهلل هبا طؾك َخؾؼف إلك شلء مـ 

 أصغر: ّٕن كثقًرا مـ الـاس ٓ َيتـبف لف. مثاًل: بعض 
ّ

مخؾققاتف، وهذا ُكػر خػل

ل مـ الؾِّص قال: لقٓ الشرصل لُسِرْقـا الققم، أو: لق ٓ الـاس إذا أكؼذه الشرص

الشرصل لُؼتِْؾـا الققم! فقضقػ الـعؿة إلك الؿخؾقق، وَيغػؾ طـ إضافتفا إلك 

 
ُّ

ر أن يؽقن هذا الشرصل ا: وهق اهلل سبحاكف وتعالك، الذي قدَّ الؿـِعؿ لفا حؼًّ

 طؾك إكؼاذ هذا الرجؾ. فنضاف
َّ

ة الـعؿة إلك الؿخؾقق مع مقجقًدا، وأْقَدَر الشرصل



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

999 
 

. وسقليت باب مستؼّؾ كبقِّـ 
ّ

الغػؾة طـ إضافتفا إلك مسديفا والؿـِعؿ هبا كػٌر خػل

ؾف وكبقِّـ وجقهف إن شاء اهلل طز وجؾ.  فقف هذا إمر وكػصِّ

أّما ققل الـاس: ُمطركا يف كقء كذا، ُمطركا يف كقء الثريا مثاًل! ففذا لقس مـ 

 
ِّ

م الؿـفل  طـف. القجف الؿحرَّ

ومثؾف ققل الـاس: جاءكا الـقء! يعـل: جاءكا الؿطر، ففذا لقس مـ الـقع 

 
ِّ

الؿـفل طـف، لؽـ َكّص كثقٌر مـ العؾؿاء طؾك أكف مؽروه: لؿشاهبتف لؾػظ الَؿـفل

طـف، وحتك ٓ ُيساء الظـ بؼائؾف. بؿعـك: أكف لق قال اإلكسان: ُمطركا يف َكقء كذا، 

أّن  "بؿطركا يف َكقء كذا"ٓ يؽقن حراًما: ّٕن مؼصقده  أو جاءكا الـَّقء! فنّن هذا

هذا هق الققت، وققلف: جاءكا الـَّقء! يعـل: جاءكا الؿطر، لؽـ ُيؽَره، وإولك أن 

َيستغـك طـ هذه إلػاظ: فقؼقل مثاًل: ُمطركا يف يقم كذا، أو يف شفر كذا، أو يف 

أو جاءكا فضؾ اهلل، أو كحق فصؾ كذا، ويؼقل: جاءتـا الرحؿة، أو جاءكا الؿطر، 

 ذلؽ مـ إلػاظ التل ٓ تشابف الؾػظ الؼبقح.

م معـا بعض ما أورده الشقخ رحؿف اهلل طز وجؾ يف هذا الؽتاب يف  وقد تؼدَّ

-هذا الباب طظقؿ الػائدة. وكؽؿؾ الققم إن شاء اهلل شرح بؼقة ما أورده الشقخ 

 ؼرأ لـا.يف هذا الباب. فقتػضؾ الشقخ ياسقـ ي -رحؿف اهلل

ـِ َخالٍِد  ـْ َزْيِد ْب َقاَل: َصؾَّك َلـَا َرُسقُل اهللِ صؾك  -رضل اهلل طـف–]َوَلُفَؿا َط

ا  ْقِؾ، َفَؾؿَّ ـَ الؾَّ ْبِح بِاْلُحَدْيبَِقِة َطَؾك إِْثرِ َسَؿاٍء َكاَكْت ِم اهلل طؾقف وسؾؿ َصاَلَة الصُّ
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َقاُلقا: اهللُ َوَرُسقُلُف  «َتْدُروَن َماَذا َقاَل َربُُّؽْؿ؟َهْؾ »اْكَصَرَف َأَقْبَؾ َطَؾك الـَّاِس، َفَؼاَل: 

ـْ َقاَل: ُمطِْرَكا بَِػْضِؾ »َأْطَؾَؿ، َقاَل:  ا َم ـٌ بِل َوَكافٌِر، َفَلمَّ ـْ ِطَباِدي ُمْمِم َقاَل: َأْصَبَح ِم

ـْ  ا َم ـٌ بِل َكافٌِر بِاْلَؽْقَكِب، َوَأمَّ َقاَل: ُمطِْرَكا بِـَْقِء َكَذا  اهللِ َوَرْحَؿتِِف: َفَذلَِؽ ُمْمِم

ـٌ بِاْلَؽْقَكِب   [«َوَكَذا: َفَذلَِؽ َكافٌِر بِل ُمْمِم

قال الشقخ: )َوَلُفَؿا( أي: لؾشقخقـ: البخاري ومسؾؿ، ففذا الحديث متَّػؼ 

حة، قد تجاَوز الَؼـطرة.  طؾقف، والحديث الؿتَّػؼ طؾقف يف غاية الصِّ

ـِ َخالٍِد  ـْ َزْيِد ْب َقاَل: َصؾَّك َلـَا( والؿعـك: صؾك  -ضل اهلل طـفر–قال: )َط

بـا، كؿا يف بعض الروايات طـد مسؾؿ وغقره. وقال: )صؾك لـا( ّٕن اإلمام 

، ففق يصؾل «ُيصؾُّقن لؽؿ»يصؾل لؾـاس، فؽؿا قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َصاَلَة الصُّ 
ِ
ْبِح بِاْلُحَدْيبَِقِة( لؾـاس. قال: )صؾك لـا َرُسقُل اهلل

ؾح الؿشفقر  والحديبقة: الؿؽان الؿعروف بجقار مؽة، وهق الذي وقع فقف الصُّ

بقـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وكػار قريش، وكان فتًحا طظقًؿا، إذ جعؾف اهلل طز 

وجؾ سبًبا لػتح مؽة. هذا الؿؽان صؾك فقف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  صالة 

ل الؿطر سؿاء ٕكف َيـزل مـ الصبح، )َطَؾك إِ  ْثِر َسَؿاٍء( أي: َطِؼَب مطر. وُسؿِّ

َؿاِء ﴿السؿاء، وٕكف ِرْزق، ورزقـا كؿا أخربكا اهلل طز وجؾ يف السؿاء:  َوفِل السَّ

ل الؿطر سؿاء. فؽان الـاس قد ُمطِروا بػضؾ 11)الذاريات:  ﴾ِرْزُقُؽؿْ  (، فُسؿِّ

ل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وصؾك بالـاس ثؿ اهلل ورحؿتف يف الؾقؾ، فؾّؿا أصبح الـب
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اكصرف أقبؾ طؾك الـاس، كان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إذا صؾك بالـاس فسؾَّؿ 

أستغػر اهلل، أستغػر اهلل، أستغػر اهلل، الؾفؿ أكت السالم ومـؽ »مـ صالتف يؼقل: 

ف إلك الؼبؾة، «السالم، تباركت يا ذا الجالل واإلكرام فنذا قالفا ، يؼقلفا وهق متقجِّ

اكصرف وأقَبؾ طؾك الـاس بقجفف، ما يلخذ ذات القؿقـ وذات الشؿال، وإكؿا 

السـة أّن اإلمام ُيؼبِؾ طؾك الؿلمقمقـ بقجفف، فػعؾ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 ذلؽ.

، وهذا أسؾقب تشقيؼ «َهْؾ َتْدُروَن َماَذا َقاَل َربُُّؽْؿ؟»قال: )فؼال لؾـاس: 

ؿعؾقم أهنؿ ٓ يدرون ماذا قال اهلل طز وجؾ، ففذا لقس ولػت لؾؼؾقب: ّٕن ال

ًٓ لُقعَرف الجقاب، وإكؿا لتشقيؼ الـػقس إلك ما فقف، وهذا مـ أسالقب  سما

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف تعؾقؿ الـاس، ويمَخذ مـف: أكف يـبغل طؾك الخطقب 

قهبؿ، وبؿا َيؾػت والداطقة والقاطظ والؿعؾِّؿ أن ُيخاصِب الـاس بؿا َيِصُؾ إلك قؾ

ق كػقسفؿ إلك كالمف.  أكظارهؿ، ويشقِّ

قال: )َقاُلقا: اهلُل َوَرُسقُلُف َأْطَؾَؿ(، وهذا مـ إدب، فنهنؿ ما قالقا: ٓ، ولق 

قالقا: ٓ: لؽان ذلؽ سائًغا، لؽـفؿ أحالقا العؾؿ إلك َمـ َيعَؾؿ: فؼالق: اهلل أطؾؿ، 

وتعالك، ورسقلف أطؾؿ، وهذا يؼال فاهلل طز وجؾ طؾؿف أحاط بؽؾ شلء سبحاكف 

يف زمـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ّٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يقَحك إلقف 

 وهق حل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
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أّما بعد مقتف ففؾ إذا ُسئؾ الؿممـ طـ شلء يؼقل: اهلل ورسقلف أطؾؿ؟ هذا  

 فقف تػصقؾ:

ياكة: فنكف يؼال: اهلل ورسقلف أطؾؿ.فنن كان إمر مؿا َيتعؾَّؼ بالديـ  -  والدِّ

أّما إن كان إمر مؿا َيتعؾَّؼ بـقازل الـاس وما يؼع يف الـاس بعد وفاة  -

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فنكف ٓ يؼال: اهلل ورسقلف أطؾؿ، وإكؿا يؼال: اهلل 

قام مـ أطؾؿ. وتعؾؿقن أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يقم الؼقامة طـدما يليت أق

فقلتقن لقشربقا مـ حقضف:  -وهق أثر القضقء طؾقفؿ-أّمتة يعرففؿ بسؿاهؿ 

أمتل »فتذودهؿ الؿالئؽة طـ الحقض، فقؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

، فقؼقلقن: )إكؽ ٓ تدري ما أحَدثقا بعدك(، فققائع الـاس وأحقال الـاس «أمتل

ؾؿ، فالـبل صؾك اهلل طؾقف وما وقع لؾـاس بعد مقت الـبل صؾك اهلل طؾقف وس

 وسؾؿ ٓ َيعَؾؿ بف، إٓ ما أخربه اهلل بف فلخربكا بف مـ الققائع التل تؼع يف الؿستؼبؾ.

أي: اهلل سبحاكف  «قال»قال: )َقاَل( أي: قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  

وتعالك، ومـ هـا يصبح الحديث قدسقًّا: ّٕن هذا ققل اهلل طز وجؾ وحؽاه الـبل 

ـٌ بِل َوَكافِرٌ »اهلل طؾقف وسؾؿ. قال:  صؾك
ـْ ِطَباِدي ُمْممِ

، أصبَح هـا «َأْصَبَح مِ

بح، وتصؾح أن تؽقن بؿعـك: صار:  َتصؾح أن تؽقن طؾك باهبا: أصبح: مـ الصُّ

 «أصبح مـ طبادي مممـ بل وكافر»أي: صار مـ طبادي، وكؾ الـاس طباد اهلل. 

ـْ َقاَل: مُ »أي: كافر بل.  ا َم ـٌ بِل َكافٌِر َفَلمَّ
 َوَرْحَؿتِِف: َفَذلَِؽ ُمْممِ

ِ
طِْرَكا بَِػْضِؾ اهلل
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. أّما َمـ قال: ُمطركا بػضؾ اهلل ورحؿتف، فاطتؼد أّن الؿـِعؿ هق اهلل، «بِاْلَؽْقَكِب 

وأضاف الـعؿة إلك مسِديفا، فؽان اطتؼاده حسـًا وكان لػظف حسـًا. كان اطتؼاده 

الؿطر هق اهلل، وأّن الذي أكزل الؿطر هق اهلل. وكان حسـًا: ٕكف اطتؼد أّن الؿـعؿ ب

َفَذلَِؽ »لػظف حسـًا: ٕكف أضاف الـعؿة بالؾػظ إلك مسِديفا سبحاكف وتعالك. قال: 

ـٌ بِل َكافٌِر بِاْلَؽْقَكِب 
ومعـك كافر بالؽقكب: أكف كافر بؿا َيعتؼده الؿشركقن  «ُمْممِ

ق بقجقد الؽقكب وٓ بؿسقر يف الؽقكب، ٓ أكف كافر بقجقد الؽقكب غقر مص دِّ

الؽقاكب، ٓ: وإكؿا كافر بؿا َيعتؼده أهؾ الجاهؾقة يف الؽقكب: مـ كقكف ُيـِزل 

ـْ »الؿطر، أو كقكف سبًبا لفذا الؿطر، أو مـ إضافة هذه الـعؿة إلقف. قال:  ا َم َوَأمَّ

ـٌ َفَذلَِؽ كَ »َقاَل: ُمطِْرَكا بِـَْقِء َكَذا َوَكَذا( أي: بـجؿ كذا وكذا، 
افٌِر بِل ُمْممِ

 .«بِاْلَؽْقَكِب 

كافٌر »ويف ققلف سبحاكف وتعالك فقؿا حؽاه طـف كبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

إمر فقف كؿا قال اإلمام الشافعل، واإلمام الشافعل محؿد بـ إدريس  «بل

الشافعل، جؿع اهلل لف أمقًرا مـ العؾؿ فاق هبا الـاس، فؿـ العؾقم التل فاق هبا 

ؾؿف بلصقل الػؼف، وبالـاسخ والؿـسقخ، وطؾؿف بلوجف الػؼف الـاس: ط

ـّ الؿراد هـا طؾؿف بالعربقة، ففق فصقح الؾسان، وقد كصَّ  وآستـباط، ولؽ

ـ ُيحتجُّ بؽالمف يف الـحق، فالشافعل فصقح الؾسان،  الـُّحاة طؾك أّن الشافعل مؿَّ

زمـف وٓ الؾحـ، وهق لؿ َتدخؾف الُعْجَؿة التل َدخؾت إلك ألسـة بعض الـاس يف 
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قال طـ هذا  -رحؿف اهلل رحؿة واسعة–مـ أطؾؿ الـاس بؾسان العرب، الشافعل 

ة "هذا كالم طربل محتِؿؾ الؿعاين"الؽالم:  ، ومعـك هذه الجؿؾة: أكف َيحتِؿؾ طدَّ

 معاين: فُقحَؿؾ طؾقفا كؾِّفا باختالف إحقال:

َيـؼض اإليؿان بالؽؾقة، أي: كػًرا أكرب ٓ يبؼك معف إيؿان،  «كافر بل» -

وذلؽ إذا اطتؼد أّن هذا الـَّقء وهذا الؽقكب هق الذي أكزل الؿطر، فلضاف إيجاد 

الؿطر إلك الؽقكب، وإيؼاع الؿطر إلك الؽقكب، وإكزال الؿطر إلك الؽقكب، 

 ففذا كافر كػًرا أكرب َيـؼض إيؿاكف.

صف يف تؾؽ وإن اطتؼد أّن الـَّقء سبب كزول الؿطر، وأّن حركتف وسؼق -

الؾقؾة وضفقر الؽقكب أخر الذي يؼابؾف هق سبب الؿطر: ففذا كػر أصغر، ٓ 

ر فقفا ما يف  َيـؼض اإليؿان ولؽـف ُيـؼصف، فالؽقاكب كؾُّفا لقست سبًبا، ٓ يمثِّ

إرض وٓ تمثِّر فقؿا يف إرض، ٓ يمثِّر فقفا ما يف إرض: فال تتحرك لؿقت 

يحصؾ لفا شلء مـ أجؾ هذا. وٓ تمثِّر فقؿا يف طظقؿ أو وٓدة طظقؿ، وٓ 

إرض: ففل لقست سبًبا لَِؿا َيحدث يف الؽقن، وإكؿا قد تؽقن وقًتا، وهذا معـك 

، اكتبفقا! قد يقَجد يف كالم بعض العؾؿاء أكف "إهنا سبب"ققل بعض أهؾ العؾؿ: 

قل كذا، ، لق قرأ كالمف كؾَّف ستجد أكف يؼقل: إهنا وقت لحص"إهنا سبب"يؼقل: 

فقؼقلقن: الؼؿر إذا  كان يف كذا: ففق سبب لؾؿّد والجزر، يعـل أكف وقت حصقل 

 الؿد، أو وقت حصقل الجزر. فَؿـ جعؾفا سبًبا: ففذا كػر أصغر.
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ومـ أضاف الؿطر أضاف الـعؿة إلك الؽقكب بالؾػظ فؼط: ففذا كػر  -

 الـعؿة.

دّلت طؾك كّؾ هذه الؿعاين. وهذا معـك ققل اإلمام  «كافٌر بل»ففذه الجؿؾة 

 . "هذا كالم طربل محتِؿؾ الؿعاين" الشافعل:

رحؿف اهلل رحؿة –وقد قال ابـ طبد الَبّر اإلمام الػؼقف الؿالؽل الؿتػـِـّ 

وأّما ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حاكًقا "قال كالًما حسـًا هـا حقث قال:  -واسعة

: فؿعـاه طـدي طؾك «ح مـ طبادي مممـ بل وكافرأصب»طـ اهلل طز وجؾ: 

 وجفقـ:

أّن الؼائؾ: مطركا بـقء كذا، أي: بسؼقط كجؿ كذا، أو بطؾقع كجؿ  أحدهؿا:

كذا، إن كان يعتؼد أّن الـَّقء هق الؿـِزل لؾؿطر، الخالِؼ لف، والُؿـشئ لؾسحاب مـ 

يعـل: حتك -ن مـ أهؾفا دون اهلل: ففذا كافر كػًرا صريًحا َيـُؼؾ طـ الِؿؾَّة، وإن كا

 -لق كان مسؾًؿا يف إصؾ، فؼال هذا معتِؼًدا هذا آطتؼاد فنكف َيؽُػر كػًرا صريًحا

أي: ُيطؾب مـف التقبة، وهؽذا كؾ مرتَّد، كؾُّ مرتّد ٓ  -وإن كان مـ أهؾفا ُاسُتتِقَب 

اب، بد أن ُيستتاب، وُيطَؾب مـف الرجقع إلك الديـ، وٓ يجقز قتؾف قبؾ أن ُيستت

فنّن بعض أهؾ العؾؿ  -إٓ ما َذَكَره العؾؿاء يف َسبِّ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

يَرون أّن سابَّ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُيؼَتؾ بدون استتابة، ولق تاب فنكف ُيؼَتؾ، 

وهؿ هـا َيـظرون إلك حؼِّ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فقؼقلقن: إّن َقْتَؾف وطدم 
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ل بسبب حؼِّ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وإٓ فإصؾ يف الؿرتّد استتابتف إكؿا ه

أكف ُيستتاب، والراجح طـدي واهلل أطؾؿ: أكف حتك يف حؼ ساب الـبل صؾك اهلل 

–فنن َرَجَع إلك ذلؽ  -طؾقف وسؾؿ فنكف يستتاب، فنن تاب ُقبِؾت تقبتف ولؿ ُيؼتؾ

ّٓ قُ  -يعـل: إلك التقبة  -يعـل: ُقتَِؾ كػًرا -تَِؾ إلك الـارإلك اإليؿان باهلل وحده، وإ

 فؽان مـ أهؾ الـار، فنّن الؽافر مخؾد يف الـار.

وإن كان أراد أّن اهلل طز وجؾ َجَعؾ الـَّقء طالمة لؾؿطر ووقًتا لف، وسبًبا مـ 

يريد بالسبب: أكف طالمة ووقت: ٕكف قال: طالمة ووقت، ففذا بـػس  -أسبابف 

وَيؾزمف مع هذا أن َيعؾؿ أّن كزول الؿاء بِحؽؿة اهلل ففذا مممـ ٓ كافر،  -الؿعـك

، ثؿ "طز وجؾ ورحؿتف وُقدَرتف، ٓ بغقر ذلؽ، كقػ يشاء سبحاكف ٓ إلف إٓ هق

ر إمَريـ:  والذي ُأحبُِّف لؽؾِّ مممـ أن يؼقل: ُمطركا بػضؾ اهلل "قال بعد أن قرَّ

 ."ورحؿتف

بقَّـ معـك هذا  -جؾرحؿف اهلل طز و–ففذا اإلمام الؿقفَّؼ الؿالؽل 

الحديث: وأّن الؽػر هـا يؽقن كػًرا أكرب: إذا اطتؼد اإلكسان أّن الـَّقء هق الذي 

ُيـزل الؿطر. أّما إذا اتعؼد أكف طالمة وسبب مـ إسباب: بؿعـك: وقت لـزول 

ويؾزمف مع ": -رحؿف اهلل–الؿطر: ففذا مممـ ولقس كافًرا. لؽـ اِْلَحظقا ماذا قال 

، "ؾؿ أّن كزول الؿاء بِحؽؿة اهلل طز وجؾ ورحؿتف وقدرتف، ٓ بغقر ذلؽهذا أن َيع

 ٓ بالـَّقء، وٓ بغقر الـَّقء.



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔٓٓ7 
 

ققلف يف هذا الحديث:  -رحؿف اهلل–طـ الشافعل  -رحؿف اهلل–ثؿ كؼؾ 

كان صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قد ُأويت جقامع الَؽؾِِؿ، وإكؿا َتؽؾَّؿ هبذا الؽالم يف "

كان هـاك الؿشركقن وكان -فراَكل ققم مممـقـ ومشركقـ زمـ الحديبقة، بقـ ض

فالؿممـ يؼقل: )ُمطركا بػضؾ اهلل  -هـاك الؿممـقن بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

اهلل -ورحؿتف(، وذلؽ إيؿان باهلل: ٕكف ٓ ُيؿطِر وٓ ُيعطل وٓ َيؿـع إٓ اهلل وحده 

إلسالم: أبق حـقػة، مالؽ، أكرب! هذا التقحقد، هذا الذي طؾقف سؾػ إّمة وأئؿة ا

الشافعل، أحؿد، كؾُّفؿ طؾك هذا، ٓ ُيعطل وٓ َيؿـع إٓ اهلل، فالؼؾب معؾَّؼ باهلل، 

ٓ ُيعؾَّؼ بلحد مـ الـاس، ٓ ُيعؾَّؼ بؿَؾؽ، وٓ ُيعؾَّؼ بـبل، وٓ ُيعؾَّؼ بقلل، وٓ 

الؾفؿ ارزقـل، يا يسلل الخقر إٓ مـ اهلل، فالؿممـ إذا أراد خقًرا أو أراد رزًقا قال: 

اهلل، ٓ إلف إٓ أكت سبحاكؽ إين كـت مـ الظالؿقـ، ارزقـل ولًدا، يا ربل ٓ إلف 

إٓ أكت أستغػرك وأتقب إلقؽ، مسـل الضر فارفع طـك الضر يا رب العالؿقـ، 

الؿممـ إن أصابتف مصقبة أو وقع لف حادث يؼقل: يا اهلل، يا ربل، الؿممـ ٓ 

، ٓ يؿؽـ أن يؼقل: يا سقدي اطؾقش، أو يا سقدي فالن يؿؽـ أن يدطَق غقر اهلل

ارزقـل! أبًدا. إذا وقع لف حادث ما يؼقل: يا أولقاء اهلل، يا أقطاب، أو يا أوتاد! 

أبًدا، يخاف مـ اهلل، ويستحل مـ اهلل أن ُيشِرك معف أحًدا، وُيعؾِّؼ قؾبف باهلل، 

يؼقل: ٓ  - سبحاكف وتعالكتقحقٌد خالِص، ٓ َيرزق وٓ يعطل وٓ َيؿؾؽ إٓ اهلل

ُيؿطِر وٓ ُيعطل وٓ َيؿـع إٓ اهلل وحده ٓ الـَّقء: ّٕن الـَّقء مخؾقق ٓ َيؿؾؽ 
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وهذا شلن كؾُّ مخؾقق، حتك أشرف الؿخؾققات محؿد -لـػسف شقًئا وٓ لغقره 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ٓ يؿؾؽ لـػسف شقًئا، وٓ لغقره صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، 

ف بالـبقة، ومحػقٌظ بحػظ اهلل، ومـصقر بـصر اهلل سبحاكف وإكؿا هق م شرَّ

وتعالك، ٓ َيؿؾؽ لـػسف شقًئا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ولذلؽ يف غزوة أحد ُجِرَح 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وُشجَّ طـد جبفتف، ودخؾت َحؾؼة الِؿْغَػر يف فؿف صؾك اهلل 

ؿ، مع ِحْػِظ اهلل لف، طؾقف وسؾؿ، وسؼط يف حػرة، وُسِحر صؾك اهلل طؾقف وسؾ

لـعؾؿ كحـ أّمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف ٓ يقَجد مخؾقق مفؿا َشُرَف فنكف 

ٓ أشرف يف الؿخؾققات مـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ٓ يقجد مخؾقق مفؿا 

يا فاصؿة ابـة »َشُرَف َيؿؾؽ لـػسف شلء مـ دون اهلل، فضاًل طـ أن َيؿؾؽ لغقره، 

حبقبة  -رضل اهلل طـفا–، بـتف حبقبتف «طـؽ مـ اهلل شقًئا محؿد! ٓ ُأغـل

وصؾك اهلل طؾك أبقفا  -رضل اهلل طـفا–الؿممـقـ، ُكحبُّفا، حبقبتـا ابـة حبقبـا 

. فؽؾُّ مخؾقق ٓ َيؿؾؽ لـػسف «ٓ ُأغـل طـؽ مـ اهلل شقًئا»وسؾؿ، يؼقل لفا: 

ا ففق َطْبٌد هلل شلء مـ دون اهلل، يلتقن يؼقلقن: هذا ولل! إن كان ولقًّ  ا هلل حؼًّ

صالح، ٓ َيرضك بلن ُيدطا مـ دون اهلل إن كان حقًّا، ومـ الظؾؿ لف  ولؽ أن 

تدطَقه مـ دون اهلل إن كان مقًتا. يجب أن كلخذ بالؼرآن والسـة وما كان طؾقف 

الصحابة. همٓء الؿدلِّسقن الذيـ ُيدلِّسقن طؾك الـاس وُيحبِّبقن إلقفؿ الشرك 

قال الشافعل فقؿا كؼؾف طـف ابـ -ـصِرف طـفؿ، وٓ َكسؿع لؽالمفؿ أبًدايجب أن كَ 
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وَمـ قال: ُمطركا بـَقء كذا: يريد: وقت كذا: ففق كؼقلف: ُمطركا يف شفر "طبد الرب: 

كذا: وهذا ٓ يؽقن كػًرا. وَمـ قال بؼقل أهؾ الشرك مـ الجاهؾقة الذيـ كاكقا 

يضقػقكف:  -ففذا كػر ُيخرج مـ مؾة اإلسالم ُيضقػقن الؿطر إلك الـَّقء أكف َأْمَطر:

والذي ُأِحبُّ أن يؼقل اإلكسان: ُمطركا يف وقت كذا، وٓ يؼقل:  -أي إضافة إيجاد

 ."بـَقء كذا، وإن كان الـقء هذا الققت

ففذا كالم طؾؿاء الؿسؾؿقـ، وكالم أئؿة الؿسؾؿقـ يف التقحقد واحد، غقر 

ؾ، فالتقحقد َتِجده مؿتًدا بسؾسؾة مـ كقر مـ أّن مـفؿ َمـ ُيجِؿؾ ومـفؿ َمـ ُيػصِّ 

وقتـا هذا إلك أن َتصؾ إلك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، لـ َيـؼطع أبًدا، َتـؼؾ 

الققم طـ طالؿ مات طـ طالؿ مات  طـ طالؿ مات طـ طالؿ مات إلك أن َتصؾ 

ػ إلك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: كؾُّف بؿعـك واحد، بخالف ما يخالِ 

التقحقد فال بد أن َيـؼطع دون رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، بؾ ٓ بد أن َيـؼطع 

 دون ُفضالء اإلسالم. ففذا شلن طظقؿ.

ـِ َطبَّاٍس َمْعـَاُه، َوفِقِف: )َقاَل َبْعُضُفْؿ: َلَؼْد َصَدَق َكْقَء  ـْ َحِديِث اْب ]َوَلُفَؿا ِم

ية:  ْٔ ، إلك ققلف: ﴾َفال ُأْقِسُؿ بَِؿَقاِقِع الـُُّجقمِ ﴿َكَذا َوَكَذا(، َفَلْكَزَل اهللُ َهِذِه ا

ُبقنَ ﴿  [﴾ُتَؽذِّ

والحؼُّ أّن هذا الحديث لقس  قال الشقخ: )َوَلُفَؿا( أي: لؾبخاري ومسؾؿ.

طـد البخاري، لؽـ لعؾ الشقخ أراد ما طـد البخاري تعؾقًؼا مـ تػسقر أية، 
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َوَتْجَعُؾقَن ِرْزَقُؽْؿ َأكَُّؽْؿ ﴿فالذي طـد البخاري: أّن ابـ طباس قال يف ققلف تعالك: 

ُبقنَ  ف طـد قال: ُشْؽَركؿ. أّما هذا الحديث ففق لقس طـد البخاري، ولؽـ ﴾ُتَؽذِّ

قال: ُمطَِر الـاس طؾك طفد  -رضل اهلل طـفؿا–مسؾؿ: ولػظف: طـ ابـ طباس 

أصبح  -«أصبح مـ الـاس شاكِر، ومـفؿ كافر»الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؼال: 

قالقا: هذه رحؿة اهلل، وقال » -مـ الـاس شاكر لفذه الـعؿة، ومـفؿ كافر

رضل –ر مرتَّب، قال ابـ طباس ، هذا َلػ وَكْش «بعضفؿ: لؼد صدق َكقء كذا وكذا

أصبح مـ الـاس شاكِر ومـفؿ »: إّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: -اهلل طـفؿا

. وقال بعضفؿ: «هذه رحؿة اهلل»: هذا َلػ، ثؿ جاء الـَّشر: مـفؿ شاكر قال: «كافر

لؼد صدق كقء كذا وكذا(، هذا َلػ ثؿ َكْشر مرتَّب طؾك كػس السقاق »وكافر قال: 

 السابؼ، فإّول هق إّول، والثاين هق الثاين.

ية:  ْٔ َفال ُأْقِسُؿ ﴿)َقاَل َبْعُضُفْؿ: َلَؼْد َصَدَق َكْقَء َكَذا َوَكَذا(، َفَلْكَزَل اهلُل َهِذِه ا

ُبقنَ ﴿حتك بؾغ:  ﴾بَِؿَقاِقِع الـُُّجقمِ  –(، وابـ طباس ﴾َوَتْجَعُؾقَن ِرْزَقُؽْؿ َأكَُّؽْؿ ُتَؽذِّ

لؿ ُيِرْد أّن هذه أيات كؾَّفا َكزلت بسبب هذه الؼصة: وإكؿا  -طـفؿارضل اهلل 

ُبقنَ ﴿أراد آخرها وهق:  : لؽـ َذَكَر هذه أيات ﴾َوَتْجَعُؾقَن ِرْزَقُؽْؿ َأكَُّؽْؿ ُتَؽذِّ

َفال ﴿، ﴾َفال ُأْقِسُؿ بَِؿَقاِقِع الـُُّجقمِ  ﴿ٓرتباصفا، قال: )فلكزل اهلل هذه أية: 

ـك )ٓ( هـا؟ يؼقل العؾؿاء: )ٓ( ِصؾة، تػقد تقكقد الؼسؿ وتعظقؿف، ما مع﴾ُأْقِسؿُ 

(، )ٓ( هـا لقست كافقة: 2)البؾد:  ﴾َٓ ُأْقِسُؿ بَِفَذا اْلَبَؾِد ﴿ٓ الـػل، ققلف تعالك: 
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وإكؿا هل صؾة، ما فائدهتا؟ تػقد تقكقد الؼَسؿ، وأكف طظقؿ، فقؽقن الؿعـك: إْن 

الـجقم. وهذا فقف دٓلة طؾك تعظقؿ هذا الؼسؿ.  كـُت ُمْؼِسًؿا فُلقِسؿ بؿقاقع

مقاقع الـجقم: أي َمساقِط هذه الؽقاكب وَمطالعفا، وذلؽ  ﴾بَِؿَقاِقِع الـُُّجقمِ ﴿

أّن هذه الؽقاكب فقفا آيات طظقؿة، ويف صؾقطفا وسؼقصفا آية طظقؿة تدّل طؾك 

ها يف السؿاء اهلل سبحاكف وتعالك، إذ أّن هذه الؽقاكب مع ِطَظِؿ حجؿفا وُطؾقِّ 

َتسقر باكتظام بديع، ٓ تتخؾَّػ، وقُت سؼقصفا ٓ َيتخؾَّػ، ووقت صؾقطفا ٓ 

َيتخؾَّػ، فَؿـ الذي أوجدها؟ وَمـ الذي حركفا؟ وَمـ الذي دّبرها؟ وَمـ الذي 

جعؾفا طؾك هذا آكتظام؟ إكف اهلل سبحاكف وتعالك، ٓ يؿؽـ أن يؼال غقر هذا. 

 فػقفا آيات وِطَبر طظقؿة.

وقال بعض أهؾ العؾؿ: مقاقع الـجقم: هل مقاقع كجقم الؼرآن: ّٕن الؼرآن 

ًؿا، ويؼقلقن: السقاق يدّل طؾك هذا: ّٕن  لؿ َيـزل َدْفَعة واحدة وإكؿا َكَزَل مـجَّ

أيات بعده يف الؼرآن، والسقاق َيحتِؿؾ إمريـ، وٓ َتداُفع: فَقصّح أن ُيراد هذا 

آن إذا احتَؿؾ معـَققـ ٓ َتداُفَع بقـفؿا فنكف ُيحَؿؾ وهذا، إذ أّن الؾػظ يف الؼر

 طؾقفؿا.

ُبقنَ ﴿ هذه أية التل كزلت بسبب هذه الؼصة  ﴾َوَتْجَعُؾقَن ِرْزَقُؽْؿ َأكَُّؽْؿ ُتَؽذِّ

م معـا معـاها: وتصقِّرون ُشؽركؿ كعؿة اهلل طؾقؽؿ حقث أكزل طؾقؽؿ الؿطر  تؼدَّ

بقن، فَتـسبقن الؿطر إلك ال  ـَّقء وتؼقلقن: ُمطركا بـَقء كذا وكذا.أكؽؿ تؽذِّ
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ُوَلك: َتْػِسقُر آَيِة اْلَقاِقَعةِ  ْٕ  ﴾]فِقِف َمَساِئُؾ: ا

ُبقنَ ﴿  (، وقد بقَّـا معـاها.81)القاقعة:  ﴾َوَتْجَعُؾقَن ِرْزَقُؽْؿ َأكَُّؽْؿ ُتَؽذِّ

ـْ َأْمرِ اْلَجاِهِؾقَِّة[ َْرَبِع الَّتِل ِم ْٕ  ]الثَّاكَِقُة: ا

ـْ َأْمِر اْلَجاِهؾِقَِّة(: ماهل؟ الػخر  
تِل مِ َْرَبِع الَّ ْٕ ويف بعض الـُّسخ: )ِذْكُر ا

بإحساب، والطعـ بإكساب، وآستسؼاء بإكقاء، والـقاحة طؾك الؿقت. وقد 

 فّصؾـاها وبقَّـا شلهنا.

 ] الثَّالَِثُة: ِذْكُر اْلُؽْػِر فِل َبْعِضَفا[

م معـا مـ ِذْكِر الؽػر يف آستسؼاء بإكقاء: ُيشقر الشقخ هـا إلك ما ت ؼدَّ

رضل اهلل –، وكذلؽ إلك حديث أبل هريرة «أصبح مـ طبادي مممـ بل وكافر»

اثـتان يف الـاس هؿا هبؿ ُكػر: الطعـ يف »أّن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  -طـف

اهلل طؾقف رواه مسؾؿ يف الصحقح، فالـبل صؾك  «الـَّسب، والـقاحة طؾك الؿقت

ك هذه الثالثة كػًرا، فالشقخ طـدما يؼقل: )ِذْكُر الؽػر يف بعضفا( أي:  وسؾؿ َسؿَّ

والطعـ يف  -كؿا يف الحديث الذي معـا هـا-يف هذه الثالثة: آستسؼاء بإكقاء 

 الـسب، والـقاحة طؾك الؿقت.

ـَ اْلِؿؾَّ  َٓ ُيْخرُِج ِم ـَ اْلُؽْػرِ َما  ابَِعُة: َأنَّ ِم  ِة[]الرَّ

وهذا أمٌر مفؿ، وهذا َففؿ السؾػ والعؾؿاء: أّن الـصقص ُتػَفؿ بحسب 

الدلقؾ طؾقفا، بحسب سقاقفا، بحسب ما يدّل طؾك الؿعاين، ٓ بإهقاء، فؾقس 
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كؾُّ لػظ ُكػر يف الؽتاب والسـة ُيخِرج مـ الؿؾة، بؾ الؽػر إذا ورد يف الؽتاب 

 والسـة ففق يـؼسؿ إلك قسؿقـ:

 كػر أكرب ُيخرج مـ الؿؾة.: الؼسؿ إّول

 كػر أصغر ٓ ُيخرج مـ الؿؾة. الؼسؿ الثاين:

ل كػًرا أكرب يف كتاب اهلل أو يف سـة رسقل اهلل صؾك اهلل  ثؿ لقس كؾُّ ما ُسؿِّ

ر فاطؾف طقـًا، بؾ قد يؼقل العؾؿاء: هذا شرك  طؾقف وسؾؿ أو يف لسان العؾؿاء ُيَؽػَّ

ا بعقـف يؼال: إكف مشِرك شرًكا أكرب خارج مـ أكرب، لؽـ ٓ يعـل أّن َمـ َفَعَؾ هذ

الؿؾة فقًرا، وإكؿا ُيـَظر إلك الشروط واكتػاء الؿقاكع. ولذلؽ الظَّؾؿة والَجَفؾة 

الذيـ يؼقلقن: كتب محؿد بـ طبد القهاب فقفا التؽػقر! همٓء ما يػفؿقن، وٓ 

اب فقفا يؼرأون وٓ يريدون أن َيػفؿقا، كتب شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القه

الرتبقة طؾك ما يف الؽتاب والسـة. هذا الشلء شرك أكرب، دلَّ الدلقؾ طؾك أكف 

شرك أكرب: كؼقل: شرك أكرب، فالذي يستغقث بإولقاء، كؼقل: آستغاثة 

بإولقاء شرك أكرب، لؽـ هؾ هذا الذي استغاث خاِرج مـ الؿؾة؟ كـظر: فنن 

رَ  ر. اكظر ماذا يؼقل  اجَتؿعِت الشروط، واكتػِت الؿقاكع ُكػِّ بعقـف، وإٓ لؿ ُيَؽػَّ

: ّٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ "أّن مـ الؽػر ما ٓ ُيخرج مـ الؿؾة"الشقخ؟ 

ك هذه الثالث كػًرا، وهذه الثالث بالـسبة مثاًل لؾطعـ يف الـسب لقس كػًرا  َسؿَّ
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قد تؽقن  أكرب، وبـسبة لؾـقاحة لقست كػًرا أكرب، وبالـسبة لالستسؼاء بإكقاء

 كػًرا أكرب وقد تؽقن كػًرا أصغر.

ـٌ بِل َوَكافِرٌ »]اْلَخاِمَسُة: َقْقُلُف:  ـْ ِطَباِدي ُمْمِم  بَِسَبِب ُكُزوِل الـِّْعَؿِة[ «َأْصَبَح ِم

والـعؿة هـا: الؿطر، والشقخ هـا يشقر أّن هذا الؽػر يف الغالب هق كػر 

الؿخؾقق مع غػؾة الؼؾب الـعؿة، وهق الؽػر الخػل، بحقث يضاف الخقر إلك 

طـ الؿـِعؿ، فالؿخؾقق ٓ َيعتؼد أّن الؿـِعؿ هق الؿخؾقق، وٓ أكف ممثِّر، وَيعتؼد 

أّن الؿـِعؿ هق اهلل، لؽـ طـد الؾػظ َيغػؾ قؾبف طـ الؿـِعؿ وُيسـِد بالؾػظ الـعؿة 

 إلك غقره، وهذا كػر الـعؿة، وهذا الغالب يف هذا الباب.

اِدَسُة: التََّػطُّ   ـُ لإِْلِيَؿاِن فِل َهَذا اْلَؿْقِضِع[]السَّ

)فِل َهَذا اْلَؿْقِضِع( يعـل: طـد كزول الؿطر، واإليؿان طـد كزول الؿطر: أن 

َيعتؼد الؿسؾؿ أّن الؿطر كعؿة مـ اهلل، أكزلف اهلل طز وجؾ وأوَجده، وأن ُيضقػ 

طتؼاد هذه الـعؿة إلك مسِديفا: فقؼقل: ُمطركا بػضؾ اهلل ورحؿتف، فَقجتؿع آ

 الَحسـ والؾػظ الَحسـ.

ـُ لِْؾُؽْػرِ فِل َهَذا اْلَؿْقِضِع[ ابَِعُة: التََّػطُّ  ]السَّ

ـُ لِْؾُؽْػِر فِل َهَذا اْلَؿْقِضِع( أي: طـد كزول الؿطر: بنضافة هذه   )التََّػطُّ

الـعؿة إلك الـَّقء: طؾك القجقه التل فّصؾـاها:  كػر أكرب ، كػر أصغر، كػر خػل: 

 الـعؿة.وهق كػر 
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ـُ لَِؼْقلِِف:   [«َلَؼْد َصَدَق َكْقَء َكَذا َوَكَذا»]الثَّاِمـَُة: التََّػطُّ

وأكف كؼقلفؿ: ُمطركا بـَقء كذا، أن يؼقل الؼائؾ: لؼد َصَدَقـا الـَّقء، وما  

ع الُحؽؿ فقف بتؾؽ  َأْخَؾَػـا الـَّقء مقطده، ففذا كؼقلفؿ: ُمطركا بـَقء كذا، فقتـقَّ

 إكقاع.

ْستِْػَفاِم َطـَْفا لَِؼْقلِِف صؾك اهلل ]التَّ 
ِ
اِسَعُة: إِْخَراُج اْلَعالِِؿ التعؾقؿ لِْؾَؿْسَلَلَة بِآ

 [«َأَتْدُروَن َماَذا َقاَل َربُُّؽْؿ؟»طؾقف وسؾؿ: 

وهذا مـ أسالقب الخطاب، وإمر أوسع مـ هذا: وهق إخراج العالِؿ  

قف إلقفا ويقِصؾ فا إلك قؾبف، فَقختار مـ إسالقب ما لؾؿتعؾِّؿ الؿسللة فقؿا ُيشقِّ

ر يخالِػ  َيحُصؾ بف كذا. ولقس صحقًحا أّن التَّػـُـّ يف إسالقب مـ غقر َتؼعُّ

السـة. بعض الـاس لعدم إدراكف لَِؿا يف السـة إذا َوَجَد خطقًبا بؾقًغا يليت بإسالقب 

ر وٓ َتؽؾُّػ: يؼقل: هذا لقس قة مـ غقر َتَؼعُّ مـ مـفج العؾؿاء، هذا  البؾقغة الؿشقِّ

لقس مـ السـة! وهذا غؾٌط طظقؿ، بؾ أبؾغ الـاس رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ، ثؿ مـ سار طؾك صريؼف مـ العؾؿاء، فالبالغة سـة، ومطؾقبة، والبؾقغ ٓ 

يحتاج إلك الققت الطقيؾ: ٕكف يقِصؾ الػائدة بلبغ طبارة وأْوَجز طبارة، والذيـ 

ـة يف الخطبة أن ُيطِقؾقن يف الُخطب ، فقلخذ ساطة وساطة وكصػ: هذه َثْرَثرة، السُّ

ؼ الػائدة. ولذلؽ تعؾُّؿ العربقة  تؽقن قصقرة، ببالغة، تقِصؾ الؿطؾقب وُتحؼِّ

وتعؾُّؿ البالغة مـ العؾقم التل كان َيفتؿ هبا السؾػ، وكان السؾػ يخافقن الؾحـ 
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مصقبة طـدهؿ. ولذلؽ ٓ  يف الؽالم، ولق ققؾ ٕحدهؿ: إكؽ لحـَت، لؽاكت هذه

اًكا، َيـِصب الػاطؾ، ويرفع الؿػعقل بف، ٓ  يؾقؼ بطالب العؾؿ أن يؽقن لساكف لحَّ

يعرف الحال وٓ الصػة! ٓ يؾقؼ بطالب العؾؿ أن يؽقن كذلؽ، ولذلؽ تعؾُّؿ 

الـحق شريػ، وكان السؾػ يفتؿقن بف، وتعؾُّؿ البالغة مطؾقب، ومـ التلصقؾ 

ؿ صالب العؾؿ الـحق، والبالغة، وأن يؽقن لساكف فصقًحا، فنن يف العؾؿ أن َيتعؾَّ 

ـٌ لؾِعؾؿ، ويقِصؾ الِعؾؿ إلك الـاس. والعقام  وإن كاكقا ٓ يتؽؾؿقن -هذا َزْي

رة يػفؿقن وُيعِجبفؿ  -الػصحك إذا تؽؾَّؿ الؿتؽؾِّؿ بالػصحك البؾقغة غقر الُؿؼعَّ

 الؽالم.

 ]اْلَعاِشَرُة: َوِطقُد الـَّائَِحِة[

تؼام وطؾقفا سربال مـ قطران،  -والعقاذ باهلل-هنا إذا ماتت ولؿ تتب فنهنا بل

ة يف جؾدها، وُتطؾك بؿا  -كؿا ذكركا-ودرع مـ َجَرٍب، أي أكف  ُتسؾَّط طؾقفا الِحؽَّ

ة وحرارة الؼطران،  ُيشبِف الَؼطران وهق شديد الحرارة، فَقجتؿع طؾقفا ألؿ الِحؽَّ

َرب، والؼاطدة: أّن الجزاء مـ جـس العؿؾ، مـ غقر أن ُيذِهب الؼطران الجَ 

فالـائحة يف الدكقا كاكت َتحِرق قؾقب أهؾ الؿقت، وتزيد َأَلَؿفؿ، إذا كاحت 

وأصبحت تبؽل طؾك الطريؼة الخاصة وَتـدب وَتضرب طؾك رأسفا وَتضرب 

وجففا، وَتشؼ جقبفا، أهؾ الؿقت يزدادون ألًؿا، والُحرقة يف قؾقهبؿ طؾك مقتفؿ 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔٓٔ7 
 

ؽؿا كاكت ُتحِرق قؾقب أهؾ الؿقت يف الدكقا ُتحَرق هبذا وتمَلؿ هبذا يقم تزداد، ف

 الؼقامة. كسلل اهلل السالمة مـ طذاب اهلل، ومـ أسباب طذاب اهلل.

وهبذا كؽقن قد ختؿـا هذا الباب. وهذا الباب هق آخر إبقاب الؿتعؾِّؼة 

ـ َيـتسبقن إلك اإلسالم بالِؼسؿ الذي ذكرهنا: وهق: ِذْكُر أكقاٍع َيؽُثر وققطفا  مؿَّ

 وهل كػر أو شعبة مـ كػر.

ؿ الؽتاب تؼسقًؿا   وهبذا َتعؾؿ أّن شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب قسَّ

 طؾؿقًّا بديًعا:

مات: ببقان معـك التقحقد، وفضؾ التقحقد، وبقان ما يضاّده  - بدأ بالؿؼدِّ

 طؾك سبقؾ اإلجؿال.

الشرك العؿؾل الذي َيؽثر وققطف مـ ثؿ اكتؼؾ إلك قسؿ آخر: وهق:  -

 الـاس، فذكر أبقاًبا.

ثؿ اكتؼؾ إلك الؼسؿ الثالث: وهق: بقان أبقاٍب متعؾِّؼة بلمقٍر هل كػر أو  -

 ُشعبة مـ كػر، وَيؽثر وققطفا مـ الؿسؾؿقـ.

مـ الدرس الؼادم سقبدأ الشقخ بالؼسؿ الؿتعؾِّؼ بالؼؾقب وما فقف مـ  

 قف، وغقر ذلؽ.تقحقد أو شرك، الحب، والخ

وهذا تؼسقؿ بديع، ويدلُّ طؾك فِْؼِف هذا اإلمام، وطؾك ُحسـ صـقعف يف كتبف 

 رحؿف اهلل.
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وأققل: واهلل! لقٓ أّن ُقطَّاع الطُّرق حالقا بقـ أّمة محؿد صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ وكتب شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب َْٕقَبؾ الـاس طؾقفا وأحبُّقها: 

الخقر والـػع والتؼسقؿ البديع الـافع وٓطتؿادها طؾك قال اهلل قال لَِؿا فقفا مـ 

 رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

فلسلل اهلل أن َيفدَي إّمة، وأن يلخذ بـقاصقفا إلك الخقر، وأن َيؽػقفا شرَّ 

ُقطاع الطُّرق، وأَشرُّ ُقطاع الطُّرق الذيـ َيؼطعقن الطريؼ إلك العؾؿ والتقحقد 

 قذ باهلل مـ شرهؿ.والسـة. كع
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تَِّخذُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ : }َتَعالَى هللاَِّ  َقْولِ  َبابُ الدرس الثانً واألربعون: شرح   ٌَ 

ِ  ُدونِ  ِمن  {هللاَِّ  َكُحبِّ  ٌُِحبُّوَنُهمْ  أَنَدادا   هللاَّ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  ﴾مُّ

 [201: طؿران آل]

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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فـا يف أمر هق أطظؿ أمقركا طؾك كقاصؾ تػؼُّ  :يا معاشر الؿممـقـثؿ 

 .أٓ وهق تقحقد ربـا سبحاكف وتعالك، حقث كشرح كتاب التقحقد :اإلصالق

أٓ  :كدخؾ يف قسؿ جديد مـ أقسام هذا الؽتاب -اهلل طز وجؾإن شاء –والققم 

وذلؽ  .ؼ هبا مـ تقحقد أو شركتعؾَّ ؼ بلطؿال الؼؾقب وما يَ الؼسؿ الؿتعؾِّ  :وهق

 -إن شاء اهلل طز وجؾ-والققم  .ؿ الؽتاب أقساًماقد قسَّ  -هللرحؿف ا–الشقخ  أنّ 

ؼ تعؾَّ فذا الؼسؿ الذي فقف هذا الباب وإبقاب التل تؾقف يَ . فكدخؾ يف هذا الؼسؿ

ؼ بذلؽ مـ تعؾَّ وما يَ  ،والصرب ،والرجاء ،والخقف ،كالحب :بإطؿال الؼؾبقة

 تقحقد أو شرك.

ـَ الـَّاِس َمـ َيتَِّخُذ ِمـ ُدوِن }َباُب َقْقِل اهللِ َتَعاَلك: ]  َأكَدادًا ُيِحبُّقَكُفْؿ َوِم
اهللِ

 [{َكُحبِّ اهللِ 

هذا الباب: باب الشرك يف الؿحبة، أو أن تؼقل:  إنّ  :وتستطقع أن تؼقل

 باب محبة العبقدية.

ها دُّ حفال تَ  ،فف اإلكسان بطبعفعرِ ف: ٕهنا أمر وجداين يَ عرَّ والؿحبة ٓ تُ 

خػقفا، ولذلؽ مـ أراد أن ويُ ؿا فِ بْ ـ رام تعريػفا بالؽالم فنكف يُ الؽؾؿات، ومَ 

فقـ لفا ط لف تعريػ، فؽاكت تعريػات الؿحبة طـد الؿعرِّ ـضبِ ففا بالؽالم لؿ يَ يعرِّ 

ره كؿا قرَّ  :الؿحبة أمر وجداين ٕنّ كؿا قؾـا تزيد طؾك ثالثقـ تعريًػا، وذلؽ 
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ففا عرِ الحافظ ابـ حجر، والحافظ ابـ الؼقؿ، فال يؿؽـ تعريػفا بالؽالم، وإكؿا يَ 

 إلكسان مـ كػسف.ا

والؿحبة لفا شلن طظقؿ طـد اإلكسان، لفا شلن طظقؿ يف حقاتف كؾفا،  

 ولفا شلن طظقؿ يف تقحقده هلل طز وجؾ.

اإلكسان يف حقاتف ٓبد لف مـ حركة،  فل أنّ فا شلهنا يف حقاة اإلكسان: أمّ 

رَ ﴿قال تعالك:  َم َأْو َيَتَلخَّ ـْ َشاَء مِـُْؽْؿ َأْن َيَتَؼدَّ (، والحركة إكؿا 37لؿدثر: )ا ﴾لَِؿ

ػعؾ شقًئا إٓ طـ محبة، ففق يلكؾ ٕكف يحب تؽقن طـ الؿحبة، فاإلكسان ٓ يَ 

ؾ إلؿ مـ تحؿَّ ويَ  رَّ إكؾ، ويشرب ٕكف يحب الشرب، وبؾ يتعاصك الدواء الؿُ 

هق ٓ كعؿ ويحب السالمة،  ،أجؾ أكف يحب الصحة والعافقة، ويحب الحقاة

ـّ  يدفعف إلك تعاصل الدواء أكف يحب الصحة ويحب  الذي يحب الدواء ولؽ

ه طؾقف: ٕكف يحب رَ ؽْ ويحب السالمة، ويػعؾ اإلكسان ما يُ ويحب الحقاة العافقة 

ولؽـ يػعؾف مـ أجؾ أكف  ما ُيْؽَره طؾقف: هق ٓ يحبكعؿ ويحب الـجاة،  ،السالمة

 سؾؿ، ويحب أن يـجق.يحب أن يَ 

 إٓ طـ محبة. تحرك حركةاإلكسان ٓ يَ  فالشاهد: أنّ  

وهل داخؾة  ،الؿحبة تقحقد وأما شلن الؿحبة يف تقحقد اإلكسان: هل أنّ 

َّٓ لَِقْعُبُدونِ ﴿يف قق ل اهلل طز وجؾ:  ْكَس إِ َـّ َواإْلِ ]الذاريات:  ﴾َوَما َخَؾْؼُت اْلِج
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، وكؿا التعظقؿ، ّل العبادة ٓبد فقفا مـ كؿال الؿحبة، وكؿا الذُ  [، وذلؽ أنّ 56

 ع، وكؿال الخقف، وكؿال الرجاء.وكؿال الخضق

 فالعبادة ٓبد فقفا مـ ستة أمقر: 

كؿال الؿحبة. فالعبادة بال محبة أو العؿؾ بال محبة لقس  ل:إمر إوّ 

 طبادة.

: كؿال الخقف. فالبد يف العبادة مع الؿحبة مـ كؿال إمر الثاين

 الخقف.

 الرجاء. كؿال الرجاء. فالبد مع كؿال الخقف كؿال إمر الثالث:

 : كؿال الذل.إمر الرابع

 كؿال الخضقع. إمر الخامس:

 كؿال التعظقؿ. إمر السادس:

 ولذلؽ كان شلهنا طـد الؿسؾؿ طظقًؿا. ،فالؿحبة تقحقد

فال بد مـ  :أحؽام الؿحبة وما يتعؾؼ هبا مـ تقحقد وشرك َتعِرفوحتك 

 .أقسامفا أن َتعِرف

 :الؿحبةة تؼسقؿ ؼقد اختؾػ العؾؿاء يف صريو

 الؿحبة تـؼسؿ إلك قسؿقـ: إنّ  ـ قسؿفا فؼال:مَ : فؿـفؿ -

 وهذه الؿحبة تـؼسؿ إلك أكقاع: محبة تتعؾؼ باهلل طز وجؾ.: لالؼسؿ إوّ 
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وهذه محبة العبقدية التل يتبعفا الخقف والرجاء  : محبة اهلل.لالـقع إوّ 

 وجؾ.ة هلل طز والخضقع، ففذه محبة خالصة هلل طز وجؾ، وخاّص  ّل والذُ 

العبد ما يحبف اهلل  بَّ حِ أن يُ  :ومعـك ذلؽ .: محبة هلل أو يف اهللالـقع الثاين

 ؾ ما يحبف اهلل.ػعَ ـ يَ ـ يحبف اهلل طز وجؾ، وأن يحب مَ طز وجؾ، ومَ 

 ويحب كؾَّ  ،أن يحب العبد ما يحبف اهلل: فقحب التقحقد، ويحب الصالة

فقحب السقاك مثاًل، ويحب  ما أمر اهلل بف، فؿا أمر اهلل بشلء إٓ وهق يحبف،

اهلل  اإلحسان إلك القتقؿ، ففذا حب هلل، ويحب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ٕنّ 

 ، ويحب الصالحقـ.سبحاكف وتعالك يحبف

ـ يػعؾ ما يحبف اهلل: فقحب الذي يصؾل يف اهلل: ٕكف أن يحب مَ كذلؽ: و

 .يصؾل، ويحب الذي يذكر اهلل يف اهلل: ٕكف يذكر اهلل طز وجؾ

مة، وهل الؿحبة مع اهلل. والؿحبة مع اهلل مؿـقطة ومحرَّ  الـقع الثالث:

 تـؼسؿ إلك أكقاع:

أحًدا دون اهلل محبة تؼتضل الذل  بَّ حِ محبة العبقدية. بلن يُ  ل:إوّ الـقع 

شرك أكرب، الذي  -والعقاذ باهلل-والخضقع والخقف والرجاء والعبقدية، وهذا 

وأن  ،ا يؼتضل مـف أن يرجقهأولقاء اهلل، يحبف حبًّ كف ولل مـ إيحب رجاًل يؼقل: 

ر، وأن يدطقه، وأن يطؾب مـف الرزق، وأن يطؾب مـف القلد، يخاف مـف خقف السِّ 

 الجاهؾقة. لففذا شرك أكرب، وهق مـ صـقع مشرك
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فقحب  :ماتضف اهلل. أن يحب الؿرء الؿحرَّ بغِ : أن يحب ما يُ الثاينالـقع 

كان إن  -والعقاذ باهلل-حب الشرك مثاًل، ففذا الزكك، ويحب شرب الخؿر، وي

ففذا  :ا لؾؿعاصلوإن كان حبًّ  .ففذا شرك أكرب: لكف شركبا لؾشرك مع العؾؿ حبًّ 

ـ أحب الزكك ففذا معصقة طظقؿة، ويؽقن حؽؿفا بحسب حؽؿ الؿعصقة، فؿَ 

 ، وهؽذا.الحب كبقرة مـ كبائر الذكقب

 .طز وجؾ ـ يعصل اهلل: حب مَ الثالثالـقع 

ففذا كػر  :ف لف مـ أجؾ ديـففنن كان حبُّ  :وهذا إذا كان العاصل كافًرا -

ففذا : ف لف دون ذلؽوإن كان حبُّ  .ج مـ مؾة اإلسالمخرِ أكرب والعقاذ باهلل، يُ 

 وهق طؾك خطر طظقؿ. ،معصقة وحرام

ففذا ٓ  :ؽؿؾَ ؽ مع بذلف ما يُ ؿؾَ ف لف مـ الحب الذي ٓ يُ وإن كان حبُّ  -

 ذ بف.يماَخ 

 كؿبتدع أو زانٍ  :هلل طز وجؾ وإن كان العاصل لقس كافًرا ولؽـف طاصٍ  -

ـ ثبت لف اإلسالم ثبتت لف ت لف اإلسالم، ومَ ثبُ ففذا يَ  :اب أو كحق ذلؽأو كذَّ 

الؿحبة، لؽـ ٓ يجقز حبف لؿعصقتف، وٓ يجقز حبف كحب الصالحقـ، وإكؿا 

وطدم إضفاره أا إضفار الحب ص حبف وجقًبا بحسب ما فقف مـ الؿعصقة، وأمّ ـؼُ يَ 

 لقست متعؾِّؼة بدرسـا هذا. ؼ بلمقر أخرىتعؾَّ ففذا يَ 
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ص حب اإلكسان ـؼِ : حب ما يؼطع اإلكسان طـ حب اهلل، أو يُ الرابعالـقع 

م. م، وهذا أيًضا محرَّ  :هلل طز وجؾ مثال: أن يحب فؽؾُّ الحب مع اهلل محرَّ

م طؾقف، ففذه رِّ ما ُح  ؾِ عْ يدفعف إلك فِ  شغؾف طؿا يجب طؾقف، أوا يَ الرجؾ امرأتف حبًّ 

 محبة تدفع العبد إلك كؼص محبتف هلل طز وجؾ، وهذا حرام.

 .ا مشروطة وإما مؿـقطةإمّ  :الؿحبة الؿتعؾؼة باهلل :إذن

 محبة اهلل، والؿحبة هلل، والؿحبة يف اهلل. فالؿشروع مـفا: -

 : الؿحبة مع اهلل طز وجؾ.والؿؿـقع مـفا -

 أكقاع: أربعةع إلك ؼ باهلل طز وجؾ. ففذه تتـقَّ ؿحبة ٓ تتعؾَّ الالؼسؿ الثاين: 

 ،كإكؾ :ل. حب اإلكسان ما يقافؼ صبعفعِ بْ : الحب الطَّ لالـقع إوّ 

والـقم، ففذا حب مركقز يف صبع اإلكسان،  ومـ  ،والحديث مع الـاس ،والشرب

 صبقعة اإلكسان.

فؼ. وهق الؿحبة بقـ القالد أو الشػؼة أو الرِّ  ،: حب اإلجاللالـقع الثاين

 والقلد، فؿحبة القلد لقالده محبة إجالل، ومحبة القالد لقلده محبة شػؼة.

 حبةة. كؿحبة الرجؾ لصديؼف، ومطَ ؾْ ة والخُ ػَ لْ : محبة إُ الـقع الثالث

 الرجؾ لزوجتف، وكحق ذلؽ.

لتل سببفا الؿحبة ا بؿعـك:: محبة اإلحسان الدكققي. رابعال الـقع

ٕكف أحسـ إلقف بلمر دكققي، كلن أجرى  فقحب الرجؾ رجاًل  .اإلحسان الدكققي
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فنكف يحب هذا  ،ؼـ، وكػعف اهلل هبذه العؿؾقةتلف طؿؾقة مثاًل وأحسـ فقفا وأ

 الطبقب: ٕكف أحسـ إلقف.

هذه إكقاع إربعة كؾفا يؿؽـ أن تعقد إلك الـقع  أنّ  :ويف الحؼقؼة

 .ب الطبعل الؿركقز يف صبع اإلكسانالح :وهق :لإوّ 

 حؽؿفا: ـعِرفؿ إلك قسؿقـ لؼسَّ وهذه الؿحبة بلكقاطفا يؿؽـ أن تُ 

تؽقن هذه الؿحبة لفذه  يعـل: أنض محبة اهلل. عارِ تُ  : محبةٌ لالؼسؿ إوّ 

أو  ،مف اهللما حرَّ  َؾ عْ تؼتضل مـف فِ أي ضة لؿحبة العبد هلل طز وجؾ، إمقر معارِ 

ؼ بف هذا إمر وهذا الؼسؿ يعقد إلك الؿحبة مع اهلل، فنذا تعؾَّ  .اهللبف ترك ما أوَج 

 طاد إلك الؿحبة مع اهلل طؾك إكقاع التل ذكركاها.

ٓ  ،ض مع محبة اهلل، وهذه الؿحبة مباحة: محبة ٓ تتعارَ الؼسؿ الثاين

حبف لألكؾ دطاه  ٓ شلء يف هذا، لؽـ لق أنّ  :شلء فقفا، أن يحب اإلكسان إكؾ

الؿحبة  : فقـتؼؾ إلكلهذا يـتؼؾ إلك الؼسؿ إوّ  فننّ  :ر يف هنار رمضانػطِ لك أن يُ إ

 مع اهلل طز وجؾ.

ا كقن اإلكسان يحب إكؾ ففذا مباح، وكقن اإلكسان يحب الشرب أمّ 

ؿـعف الشرع، وٓ ٓ يَ  ،ففذا مباح، وكقن اإلكسان يحب زوجتف ففذا الحب مباح

ٓ يممـ »وٓ طقب فقف، ويدل لذلؽ ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  ،شلء فقف

، ووجف «والـاس أجؿعقـ ،ووالده ،أحدكؿ حتك أكقن أحب إلقف مـ ولده
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الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أثبت حب القلد والقالد والـاس  الدٓلة: أنّ 

إلقف  أحبَّ  :أي «إلقف ّب َح ٓ يممـ أحدكؿ حتك أكقن أَ »أجؿعقـ: ولذلؽ قال: 

وقد يؽقن هذا  .وإكؿا هق أمر مباح :ًرامـ حبف لفمٓء، إذن حبف لفمٓء لقس مـؽَ 

وكذلؽ أن يحب العبد ، ا، كحب القلد لقالده إرضاًء هلل طز وجؾالحب مستحبًّ 

يحب الـقم ٕكف يرى يف كػسف أكف إذا مثاًل: أمقر الدكقا ٕهنا تعقـف طؾك صاطة اهلل، 

، فقحب الـقم مـ أجؾ هذا، فقرتكب طـده الـقم مـ كام يؼقم كشقًطا لؾعبادة

الحب الطبعل لؾـقم، وحب هذا الـقم ٕكف يعقـف طؾك صاطة اهلل طز  :جاكبقـ

 ر طؾقف اإلكسان.ففذا الحب مستحب ويمَج  :وجؾ

 ؿ الؿحبة إلك أقسام:وبعض أهؾ العؾؿ قّس 

محبة اهلل، والؿحبة الخالصة هلل، التل  :وهل، : محبة العبادةلالؼسؿ إوّ 

التل تؼتضل  :ٓ يجقز لؿسؾؿ أن يجعؾفا لغقر اهلل طز وجؾ، وهل محبة العبقدية

 العبادة والذل والخضقع والرجاء والخقف.

ب هبا إلك اهلل طز وجؾ، محبة تتؼرَّ  :أي ،: محبة هل طبادةالؼسؿ الثاين

 حب يف اهلل سبحاكف وتعالك.وتعبد اهلل طز وجؾ هبا، وهل أن تحب هلل، وت

 أن تحب أمقًرا يف دكقاك. :وهل ،محبة أمقر الدكقا الؼسؿ الثالث:

 وبعض أهؾ العؾؿ قال: الؿحبة تـؼسؿ إلك قسؿقـ:
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أكف يجقز لؾؿسؾؿ أن يجعؾفا  :. ويعـقن هباةكمحبة مشرتَ ل:الؼسؿ إوّ 

الثة هذه الؿحبة، وهل ثيف يجقز لؾؿسؾؿ أن يحب الؿخؾقق  :لؿخؾقق، أي

 أكقاع:

 قة.عِ بْ : الؿحبة الطَّ لالـقع إوّ 

 : محبة اإلجالل والشػؼة.الـقع الثاين

 ػ والؿخالطة.لْ : محبة إُ الـقع الثالث

محبة  :وهل ٓ تجقز إٓ هلل طز وجؾ، وهل ،: محبة خاصةالؼسؿ الثاين

 العبقدية.

 .وهذا التؼسقؿ هق الؿقجقد يف أكثر كتب شروح كتاب التقحقد 

لـا قائؾ: هؿ يف هذا التؼسقؿ ذكروا لـا الؿحبة الخاصة التل هل  فنن قال

هلل طز وجؾ خالصة، وذكروا لـا: محبة أمقر يف الديـا، فليـ الحب يف اهلل، 

 والحب هلل؟

ؼ إٓ إذا أحب العبد اهلل طز تحؼَّ ع محبة اهلل: ٕكف ٓ يَ بَ تْ كؼقل: هق طـدهؿ يَ 

بة الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ومحبة فؿح .ع لؿحبة اهلل طز وجؾوجؾ، ففق تابِ 

 عة لؿحبة اهلل سبحاكف وتعالك.الصالحقـ ومحبة ما أمر اهلل طز وجؾ بف تابِ 

محبة اهلل تقحقد، وهل أصؾ كؾ محبة مشروطة،  أنّ  وخالصة إمر:

الؿالئؽة، إكبقاء  :كؾ ما دون اهلل مع اهلل. بُّ حَ هلل وٓ يُ  بُّ حَ فؽؾ ما دون اهلل يُ 
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 بُّ حَ قن مع اهلل، فال يُ حبَّ قن هلل طز وجؾ، وٓ يُ حبَّ إكؿا يُ  :السالم جؿقًعاطؾقفؿ 

 ع حبـا هلل طز وجؾ، وأطظؿ حبٍّ بَ تْ فؿ يَ وإكؿا حبّ  :مخؾقق مع اهلل سبحاكف وتعالك

رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، كؿا سقليت يف شرح الـصقص  اهلل حّب  بعد حبِّ 

 .التالقة إن شاء اهلل طز وجؾ

إذا طرفَت هذا التؼسقؿ فنكف أحؽام الؿحبة، و تؽقن طرفَت ا التؼسقؿ وهبذ

، وٓ َتختؾط طؾقؽ إمقر، فاْضبِط هذا يـضبِط لؽ ختؾط طؾقؽ إحؽامٓ تَ 

 باب الؿحبة إن شاء اهلل طز وجؾ.

ـَ  ﴿َقْقِل اهللِ َتَعاَلك: ]  ُيِحبُّقَكُفؿْ  َأكَداداً  اهللِ  ُدونِ  ِمـ َيتَِّخُذ  َمـ الـَّاسِ  َوِم

  [﴾اهللِ  َكُحبِّ 

ـَ ﴿اهلل طز وجؾ قال:  ة، لقس كؾ الـاس تبعقضقَّ  ( هـامـ) ،﴾الـَّاسِ  َومِ

ـّ يَ  ـَ ﴿قال: بعض الـاس يػعؾقن هذا.  ػعؾ هذا، ولؽ َمـ َيتَِّخُذ مِـ  الـَّاسِ  َومِ

 َأكَداداً 
ِ
هق الـظقر والؿثقؾ، وأطظؿ الظؾؿ وأكرب الذكب أن  :والـد ،﴾ُدوِن اهلل

ـ يتخذ مـ دون اهلل أكداًدا، كقػ ؿـ الـاس مَ ف ؾؼؽ.ا وهق َخ تجعؾ هلل كدًّ 

ا، خذ مـ دون اهلل كدًّ فؼد اتَّ  :ـ أحب كحب اهللخذهؿ؟ يحبقهنؿ كحب اهلل، فؿَ تَّ يَ 

خذ مـ دون ـ يتَّ مـ الـاس مَ  وهذه أية يف محبة العبقدية، فؿعـك هذه أية: أنّ 

، وقال بعض الؿػسريـ: أصـاًما، طرب بعض الؿػسريـ فؼال: آلفة، اهلل أكداًدا

ًٓ يطقعقهنؿ كطاطة اهلل. وهذا كؾُّ   ف صحقح.وقال بعض الؿػسريـ: رجا
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 ﴿قال: 
ِ
 ما معـك هذا؟ ﴾ُيِحبُّقَكُفْؿ َكُحبِّ اهلل

ريـ ـ يحبقن الؿشركق أنّ  :: يحبقهنؿ كحبفؿ هلل. أيقال بعض الؿػسِّ

، بؾ قد يؼقلقن اهلل ويحبقن ،وهذا الغالب طؾك الؿشركقـ أهنؿ يعرفقن اهلل -اهلل

ولؽـفؿ يحبقن  -ؿ: ألفة الصغرىفلفتآطـ اهلل: اإللف إطظؿ، ويؼقلقن طـ 

ألفة وإكداد كحبفؿ هلل، فحبفؿ لقس خالًصا هلل طز وجؾ، وهذا القاقع، فنكؽ 

 الـصراين الذي يؼقل: إنّ ويؼقل: أكا أحب اهلل، الؿشرك الؽافر تجده  إذا وجدَت 

يؼقل: أكا أحب اهلل، ولؽـف يحب الؿسقح طؾقف  -والعقاذ باهلل-اهلل ثالث ثالثة 

ا كحـ الؿسؾؿقـ كحب الؿسقح طقسك طؾقف السالم كحبف هلل، وٓ يحبف هلل، أمّ 

كدادهؿ الؼقلقـ يف تػسقر أية، فقؽقن الؿعـك: يحبقن أ ىوهذا أقق السالم هلل.

 كحبفؿ هلل طز وجؾ.

: أي يحبقن أكدادهؿ كحب وقال بعض الؿػسريـ مـ السؾػ والخَؾػ

 ؿؽشر الؿممـقـ لرباالؿممـقـ هلل، فقحبقن أكدادهؿ وآلفتفؿ كحبؽؿ يا مع

 وإول أولك أققى. سبحاكف وتعالك.

ـَ آَمـُقا َأَشدُّ ُحبًّا لِؾَّفِ ﴿قال: ِذي  إذا قؾـا: إنّ  ما معـك هذه الجؿؾة؟ ﴾َوالَّ

ا هلل يؽقن الؿعـك: والذيـ آمـقا أشد حبًّ  :الؿعـك يحبقن أكدادهؿ كحبفؿ هلل

ـّ  مـفؿ: ٕنّ  حبفؿ هلل  ا هلل: ٕنّ الؿممـقـ أشد حبًّ  الؿشركقـ يحبقن اهلل، ولؽ
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 رْ خالص، وحب همٓء هلل حب ِش 
ّ

، فالذيـ آمـقا ا هلل، فالذيـ آمـقا أشد حبًّ كل

 أشد حبًّا هلل.

قؾـا: يحبقن أكدادهؿ كحب الؿممـقـ هلل، فقؽقن الؿعـك: والذيـ وإذا 

ـٍ  ا هلل مـ حب همٓء ٕكددهؿ: ٕنّ آمـقا أشد حبًّ   حب الؿممـ هلل حب يؼق

 وإكؿا هق حب كػر، :ا حب الؿشرك هلل مفؿا بؾغ فؾـ يؽقن حب يؼقـ، أمّ وثباٍت 

 حب كػر.يؽقن حب الؿشرك ٔلفتف طـ يؼقـ، وإكؿا هق  ابًدا ٓ يؿؽـ ان

 ذلؽ طؾك أنّ  وهذه أية طـد جؿقع الؿػسريـ يف محبة العبقدية، فدّل 

فالذيـ يحبقن إولقاء  .صرففا لؿخؾقق شرك أكرب محبة العبقدية تقحقد، وأنّ 

 -اسؿك ولقًّ لؽـف يُ  اا هلل حؼًّ لؿ يؽـ ولقًّ  وا أا هلل حؼًّ سقاء كان الؿحبقب ولقًّ -

ففمٓء  :تعؾؼ هبا الطؾب والرجاء والخقففالذيـ يحبقن همٓء إولقاء محبة يَ 

ى وهذا فقؿـ سقَّ  .اتخذوهؿ أكداًدا مـ دون اهلل، يحبقهنؿ كحب اهلل طز و جؾ

بلن يؽقن  ،التـصقػ :ولقس الؿؼصقد بالتسقية هـا. الؿخؾقق باهلل يف الؿحبة

 :هذا، ٓ فدخؾ فقدون ذلؽ ٓ يَ  حبف هلل كصًػا، وحبف لؾصـؿ كصًػا، فقؽقن ما

بقـ الؿخؾقق واهلل يف محبة العبقدية  ، أصؾ التسقيةوإكؿا الؿؼصقد أصؾ التسقية

جعؾ لؾؿخؾقق محبة العبقدية ففذا ر، لؽـف يَ ثشرك أكرب، حتك لق كان حبف هلل أك

وهذا  ؟!ـ يحب الؿخؾقق محبة طبقدية أكثر مـ اهللفؽقػ بؿَ  .شرك أكرب

، بعض أحقاًكا ـتسبقن إلك اإلسالم وهؿ ٓ يشعرونـ يَ عض مَ سػ يؼع مـ بألل



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٕٔٓ 
 

الـاس يحب الؿؼبقريـ يف قبقرهؿ أكثر مـ حبف هلل، ولذلؽ يخاف مـفؿ خقف 

أن ، لف أكثر مـ محبتف هلل الؿحبةأّن وهذه طالمة  !ر أطظؿ مـ خقفف مـ اهللالسِّ 

الذي الؼّقؿ  –لل ؿ طؾك قرب القلقس طـده إشؽال، لؽـ أن يعصل الؼقِّ  :يعصل اهلل

ق طؾك لػالن يتصدَّ  يؼقل: جاءين القلل بإمس وقال: قْؾ و يؽذب طؾك الـاس

 ؿ أبًدا.فال يعصل الؼقّ  -ـذر لؼربيقربي، ويَ 

مؿؽـ أن  :طؾك أمر وهق كاذب !وبعض الـاس إذا ققؾ لف قؾ: واهلل

يحؾػ: ٕكف يخاف  أنٓ يؿؽـ  !يحؾػ، ولؽـ إذا ققؾ لف قؾ: وقرب سقدي فالن

ـ ٓ مـ هذا الؿؼبقر أن يضره، ففذا حبف لغقر اهلل أطظؿ مـ حبف هلل، فؽقػ بؿَ 

 .فشلن الؿحبة طظقؿ يحب اهلل أصاًل.

عرف هبا التقحقد يف باب يُ  ،وهذه أية قد جاءت بؼاطدة طظقؿة يف الديـ

 .الؿحبة مـ الشرك

رك الؿحبة، ش :بابهذا الشرك الؿشركقـ إكؿا كان مـ  وٓ شؽ أنّ 

 فالغالب طؾك الؿشركقـ أهنؿ إكؿا وقعقا يف الشرك مـ هذا الباب.

ـَ اهللِ َوَرُسقلِِف ﴿إلى قوله:  ﴾ُقْؾ إِن َكاَن آَباُؤُكؿْ ﴿ ققلف:]  [﴾َأَحبَّ إَِلْقُؽؿ مِّ

 ت طؾك أمقر يف الؿحبة:هذه أية دلَّ 

إذا لؿ  :حب أباء وإبـاء والتجارة وأمقر الدكقا : أنّ لإمر إوّ 

َأَحبَّ ﴿خر أية: آاهلل قال يف  ولقس مؿـقًطا: ٕنّ  ،اهلل ففق مباٌح  ةحبمض مع يتعارَ 
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 َوَرُسقلِفِ 
ِ
ـَ اهلل فدل ذلؽ طؾك أهنا إذا لؿ تؽـ أحب إلك اإلكسان مـ اهلل  ،﴾إَِلْقُؽؿ مِّ

 ورسقلف ففل مباحة.

محبة اهلل ومحبة رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  أنّ دّلت طؾك : إمر الثاين

 .ةواجب

تؽؿقؾ محبة اهلل ومحبة رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  : أنّ إمر الثالث

ب اهلل طز وجؾ رتَّ  وتؽؿقؾ الؿحبة واجب: ٕنّ  ،فلصؾ الؿحبة واجب .واجبة

 طؾك أكف واجب. فدّل  :القطقد والقطد بالعؼقبة طؾك ترك هذا إمر

ـْ َأَكٍس َأنَّ َرُسقَل اهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل: ] ـُ »ققلف: َط َٓ ُيْمِم

ـْ َوَلِدهِ  ـَ  ،َوَوالِِدهِ  ،َأَحُدُكْؿ َحتَّك َأُكقَن َأَحبَّ إَِلْقِف ِم  [َأْخَرَجاهُ  «َوالـَّاِس َأْجَؿِعق

اهلل ـ مسللة الحب يف لقبقِّ  :د هذا الحديثد أيتقـ أورَ بعد أن أورَ  شقخال

 ، قال:حب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ :وهق :أطظؿ هذا الـقع رِ كْ بذِ  :وهلل

ـْ )   َرُسقَل  َأنَّ  َأَكسٍ  َط
ِ
ـُ  َٓ »: َقاَل  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل هذا الـػل  ،«َأَحُدُكؿْ  ُيْممِ

أو لـػل اإليؿان الؿستحب؟  هؾ هق لـػل أصؾ اإليؿان أو لـػل اإليؿان القاجب

ـُ  َٓ » هذا لـػل كؿال اإليؿان القاجب.الجقاب:  َحتَّك َأُكقَن َأَحبَّ  َأَحُدُكؿْ  ُيْممِ

ـَ  ـْ َوَلِدِه َوَوالِِدِه َوالـَّاِس َأْجَؿِعق
فالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يجب أن  «إَِلْقِف مِ

طؾك حب كؾ محبقب دون اهلل، كؾ  امً ـا لف مؼدَّ ب، ويجب أن يؽقن حبّ حَ يُ 

طؾقف، بؾ  امً ـا لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مؼدّ أن يؽقن حبّ محبقب دون اهلل يجب 
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ـا لؾـبل صؾك اهلل طؾقف حب كؾ الؿحبقبقـ جؿؾة دون اهلل يجب أن يؽقن حبّ 

قحده بؾ كؾ الؿحبقبقـ جؿؾة مـ دون لطؾقف، لقس كؾ محبقب  امً وسؾؿ مؼدّ 

 يجب ان يؽقن حّبـا لؾـبل صؾك اهلل -فحب اهلل هق أصؾ الحب -اهلل طز وجؾ

 طؾقف وسؾؿ مؼّدًما طؾقف.

ولقس يف -ؼ بحب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ تعؾَّ وكػل اإليؿان الذي يَ 

أن يؽقن الحب  :وهق :ـؼ بلمر معقَّ معؾَّ هق يف هذا الحديث  هذا الحديث: ٕنّ 

ؼ بؿحبة فـػل اإليؿان الؿتعؾِّ  -لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أطظؿ مـ حب غقره

: ٓ يممـ ؾتق يعـل لقالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قد يؽقن لـػل أصؾ اإليؿان، 

طؾك كػل أصؾ  ا أن يدّل هذا إمّ  فننّ  :ـ ٓ يحب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿمَ 

إذا اكتػك حب الـبل صؾك اهلل  :أكف ٓ يؽقن طـده إيؿان أصاًل، وذلؽ :اإليؿان

محؿًدا  اذ باهلل، حتك لق قال: أكا أشفد أنّ والعق ،طؾقف وسؾؿ مـ قؾبف بالؽؾقة

 رسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، لؽـ ٓ أحبف، ففذا كاذب يف ققلف، لق شفد أنّ 

حب ال كرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فنذا اكتػ بَّ محؿًدا رسقل اهلل َٕح 

ؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ الؼؾب بالؽؾقة اكتػك اإليؿان بالؽؾقة، فال يؽقن ل

 ب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أصاًل.ـ ٓ يحِ ممـًا مَ م

وقد يؽقن بؿعـك: كػل كؿال اإليؿان القاجب، ففق مممـ لؽـف طاصل، 

ـ يحب مخؾقًقا أكثر مـ محبتف لرسقل وذلؽ يف حؼ مَ  ،إيؿاكف القاجب كاقص
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ـ يحب زوجتف أكثر مـ محبتف لرسقل اهلل صؾك اهلل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، مَ 

ـّ  :وسؾؿطؾقف   ،إيؿاكف القاجب كاقص هذا طاصل، كعؿ أصؾ اإليؿان مقجقد ولؽ

 وهق طاصل.

بعض الرجال يؼقل لؿرأتف مثاًل: أكا  وهـا أكّبف إلك شلء يتعؾَّؼ هبذا إمر:

وبعض ! أطبدك، يريد أن يؼقل: أكا أحبؽ محبة شديدة، ولؽـ يؼقل: أكا أطبدك

أكا أحبؽ أكثر مـ الـاس أجؿعقـ إحقاء وآمقات،  مثاًل يؼقل ٓمرأتف: الـاس

. هذا كان كػًرا ، لؽانولق كان يؼصد ما فقفؿا إذا قال: أكا أطبدك ز،وهذا ٓ يجق

كان يؼصد ما  لقوإمقات،  وإذا قال: أكا أحبؽ أكثر مـ الـاس أجؿعقـ إحقاء

صؾك اهلل طؾقف  هذا يشؿؾ الـبل ن ذلؽ كؼًصا يف إيؿاكف القاجب: ٕنّ اا لؽؿفقف

 وسؾؿ.

ـ ٓ ب، وذلؽ يف حؼ مَ وقد يؽقن بؿعـك: كػل كؿال اإليؿان الؿستحَ 

بغضفا ، هق ٓ يُ ةيحب بعض ســ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ التل لقست واجب

 لهذا كؼص يف كؿا !ما أحب السقاكأكا حبفا، مثؾ بعض الـاس يؼقل: ولؽـ ٓ يُ 

 بَّ ؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن تحِ إيؿاكف الؿستحب: ٕكف مـ كؿال الحب ل

 ػعؾفا.ة ولق لؿ تَ قّ ؾِّ بِ حتك أفعالف الجِ 

 :ؼ بؿحبة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿكػل الؽؿال الؿتعؾِّ  :إذن

 كػل أصؾ اإليؿان. قد يؽقن بؿعـك: -
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وهق الؿراد هبذا  .وقد يؽقن بؿعـك: كػل كؿال اإليؿان القاجب -

 .الحديث قطًعا

إٓ فقؿا يتعؾؼ يف الـصقص  دْ رِ لؿ يَ  :تعؾؼ بشلءفـػل اإليؿان الؿ 

ولؽـ مـ حقث آستعؿال  .فقؿا يتعؾؼ بالؿستحبات دْ رِ بالقاجبات، ولؿ يَ 

كػل اإليؿان الؿتعؾؼ بحب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قد يؽقن  ؽؿ: فننّ والحُ 

 بؿعـك كػل كؿال اإليؿان الؿستحب.

َـّ »َوَلُفَؿا َطـُْف َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ]  ـْ ُك َثاَلٌث َم

ا ِسَقاُهَؿا، َوَأْن  يَؿاِن: َأْن َيُؽقَن اهللُ َوَرُسقُلُف َأَحبَّ إَِلْقِف ِمؿَّ
فِقِف، َوَجَد َحاَلَوَة اإْلِ

ِف، َوَأْن يَ  َّٓ لِؾَّ َٓ ُيِحبُُّف إِ َكَؿا : ْؽَرَه َأْن َيُعقَد ِفل اْلُؽْػرِ َبْعَد إِْذ َأْكَؼَذُه اهللُ ِمـْفُ ُيِحبَّ اْلَؿْرَء 

يَؿاِن َحتَّك...»َوفِل ِرَواَيٍة:  ،«َيْؽَرُه َأن ُْيْؼَذَف فِل الـَّارِ  إَِلك  «َٓ َيِجُد َأَحٌد َحاَلَوَة اإْلِ

 [آِخرِهِ 

أشقر بامر يتعؾَّؼ هبذا الحديث ثؿ كرجع إلقف إن شاء اهلل يف الدرس التالل 

هذا الحديث فقف تحصقؾ أصؾ الؿحبة، وتؽؿقؾفا، وتػريعفا، بحقل اهلل وققتف، 

 ودفع ما يضادها.

يف ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  :فقف تحصقؾ أصؾ الؿحبة وتؽؿقؾفا

، هذا فقف تحصقؾ أصؾ الؿحبة «قاهؿاأن يؽقن اهلل ورسقلف أحب إلقف مؿا س»

 وتؽؿقؾ الؿحبة، تحصقؾ إصؾ: ٕكف ٓ يؿؽـ أن يؽقن أحب حتك يحب.
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أن »وتػريع الؿحبة:  .«أن يؽقن اهلل ورسقلف أحب إلقف مؿا سقاهؿا»والتؽؿقؾ: 

ودفع ما يضادها:  هذا تػريع طـ محبة اهلل طز وجؾ. «يحب الؿرء ٓ يحبف إٓ هلل

ؽره أن يعقد يف الؽػر بعد أن أكؼذه اهلل وأن يَ »يف ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

يضاد محبة  -أن يعقد يف الؽػر أي-هذا  ، فننّ «ؼذف يف الـارؽره أن يُ مـف، كؿا يَ 

 اهلل.

، تحصقؾفا :قر الؽامؾسُّ ر الؿحبة بالقَّ س ،حديث طظقؿالحديث ففذا 

 قر.سُّ ؿ الؿحبة لإلكسان إٓ هبذا السؾَ دفع ما يضادها، وٓ تَ  ،تػريعفا ،تحؼقؼفا
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ِ  َقْولِ  َبابُ الدرس الثالث واألربعون: تابع شرح   َمن النَّاسِ  َوِمنَ : }َتَعالَى هللاَّ

تَِّخذُ  ِ  ُدونِ  ِمن ٌَ  {هللاَِّ  َكُحبِّ  ٌُِحبُّوَنُهمْ  أَنَدادا   هللاَّ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  ﴾مُّ

 [201: طؿران آل]

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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 معكقاصؾ وقػاتـا مع أطظؿ الحؼقق، وأكػع الحؼقق،  :أيفا الػضالء

والصػات العؾك، ذي  ،حؼ ربـا وإلفـا ومقٓكا وسقدكا، ذي إسؿاء الحسـك

ار الذكقب، قر العققب، وغػَّ حصك، ستِّ وٓ تُ  دّ عَ عؿ التل ٓ تُ أٓء الؽربى، والـِّ 

ؿ فال ـعِ ؽػرون، ويُ ؼ فقَ خؾُ وشر طباده إلقف صاطد، يَ  ،لخقره إلك طباده كازِ 

ؿـا ـا، لقٓه ما صؾقـا وٓ ركعـا، لقٓه ما ُص ؾْ ؼِ وٓ طَ  ،ؾؼـاشؽرون، لقٓه ما ُخ يَ 

ض طؾك اإلكسان، رِ ف أطظؿ الحؼقق، وأطظؿ ما فُ قـا سبحاكف وتعالك، حؼُّ وحجَّ 

ح الؿسؾؿقـ، وكاِص  ،وذلؽ مـ خالل شرح كتاب التقحقد لشقخ اإلسالم

وسائر  رحؿف اهلل–محؿد بـ طبد القهاب التؿقؿل  :د ما اكدثر مـ الديـومجدِّ 

، وكبدأ الققم إن شاء اهلل يف باب طظقؿ، وهق باب يتعؾؼ -الؿسؾؿقـطؾؿاء 

 بالؿحبة.

ـَ الـَّاِس َمـ َيتَِّخُذ ِمـ ُدوِن اهللِ َأكَدادًا ﴿ققلف: َباُب َقْقِل اهللِ َتَعاَلك: ] َوِم

 ﴾ُيِحبُّقَكُفْؿ َكُحبِّ اهللِ 

ؼ أٓ وهق الؼسؿ الؿتعؾِّ  :مـ هـا يبدأ قسؿ جديد مـ أقسام كتاب التقحقد

ؿ قسَّ  -رحؿف اهلل–الشقخ  ؼ بالتقحقد، حقث أنّ عؾُّ بلطؿال الؼؾقب، التل لفا تَ 

ؾ يف الؽتاب يجد هذا الؿتلمِّ  ح هبا، إٓ أنّ كتاب التقحقد إلك كؾقات، وإن لؿ يصرِّ 

 ؿ كؾ كؾِّ الرتتقب البديع، ثؿ قسَّ 
ٍّ

لطؿال ؼ بتعؾَّ ما يَ  ؿَ ْس إلك أبقاب، وبدأ الشقخ قِ  ل

الؿحبة مـفا ما هق أصؾ يف التقحقد،  : ٕنّ بالؿحبة ؼة بالتقحقدالؼؾقب الؿتعؾِّ 
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 فالؿحبة لبُّ  .ثار وثؿار التقحقد، ومـفا ما يضاد التقحقدآومـفا ما هق مـ 

يف العبادة، فال تؽقن طبادة اهلل طبادة إٓ إذا  العبادة، وحؼقؼة العبادة، وهل شرطٌ 

، وأن ّب ُح  ؼ، فقق كؾِّ ف الحب الؿطؾَ كاكت طـ محبة، ومـ حؼ ربـا طؾقـا أن كحبَّ 

بـا بف إلقف سبحاكف ـا لربـا تؼرَّ ع طـ حبِّ ػرَّ ـا هلل أصؾ كؾ حب، فؿا تَ يؽقن حبَّ 

 أكا مـف، ورددكاه.ـا تربَّـا لربِّ حبَّ  وتعالك، وما ضادّ 

 والؿحبة تـؼسؿ مـ حقث حؼقؼتفا إلك خؿسة أقسام:

كؿحبة اإلكسان  :ة مركقزة يف صبع اإلكسانقَّ عِ : محبة صبَ لالؼسؿ إوّ 

والشرب، ومؾذات الدكقا الؿباحة، ومحبة اإلكسان لؿصالحف، ففذا أمر  ،لألكؾ

 عِ بَ صَ 
ّ

كبقـا صؾك اهلل طؾقف  :تػاوت فقف الـاس، فؿثاًل يف كػس اإلكسان، ويَ  مركقزٌ  ل

اء، و يحب وسؾؿ كان يحب الحؾقى، ويحب الشراب البارد، ويحب الدبَّ 

ؼ هبا مدح وٓ تعؾَّ ة يف إصؾ ٓ يَ قَّ عِ قب، و يحب الـساء، ففذه الؿحبة الطبَ الطِّ 

 ذم: ٕهنا مـ صبع اإلكسان، إٓ يف حالقـ:

اهلل صؾك اهلل رسقل  بَّ : أن يؽقن الدافع لفذه الؿحبة ُح الحالة إولك

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يحبف،  قب ٕنّ طؾقف وسؾؿ، فؽقن اإلكسان يحب الطِّ 

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان  أنّ  ؿَ ؾِ ا طَ مـ صبقعتف أكف يحب الطقب لؽـ لؿّ 

لحب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، أو كان  :يحب الطقب أصبح يحبف أكثر
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الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يحب الدباء  أنّ  ؿَ ؾِ ا طَ يحب الدباء مـ صبعف، لؽـ لؿّ 

 ح طؾك هذه الؿحبة.ؿدَ ثاب طؾك هذه الؿحبة، ويُ أصبح يحبف أكثر، ففـا يُ 

: أن يجعؾ حبف لفذه إشقاء الحب الطبعل سبًبا لزيادة حبف الحالة الثاكقة

الـقم كؿا بف هلل سبحاكف وتعالك، فقحبفا ٕهنا تعقـف طؾك صاطة اهلل، يحب هلل وتؼرُّ 

ـّ  ى بف طؾك صاطة هذا الػاضؾ يحب الـقم ٕكف يتؼقَّ  يحب كؾ إكسان الـقم ولؽ

اهلل، فقزيد طؾك الحب الطبعل حب هذه إمقر ٕهنا تزيده قرًبا إلك اهلل، وتعقـف 

 ب إلك اهلل سبحاكف وتعالك.طؾك التؼرُّ 

 قمحبة الرحؿة واإلشػا .: محبة رحؿة وإشػاق أو احرتامالؼسؿ الثاين

ومحبة آحرتام مثؾ محبة القلد ٕبقف، ومحبة التؾؿقذ  .مثؾ محبة إم لقلدها

وبعض أهؾ العؾؿ يؼقل: آجالل،  لشقخف، ففذه محبة دافعفا آحرتام.

تعؾؼ هبا الؿدح شرًطا مـ وهذه الؿحبة يَ  .آحرتام :والؿؼصقد باإلجالل هـا

وآحرتام  ح هبا اإلكسان.ؿدَ يُ  فالرحؿة ؼ هبا مـ رحؿة أو احرتام.تعؾَّ جفة ما يَ 

 هذا مـ إجالل اهلل سبحاكف وتعالك. ح بف اإلكسان: ٕنّ ؿدَ لذي آحرتام يُ 

 :س. فاإلكسان يحب مـ يخالطف يف العادةكْ وأُ  ٍػ لْ إ: محبة الؼسؿ الثالث

كؿحبة الؿسافر لرفؼائف يف السػر، ومحبة الجؾقس لجؾسائف، ففذه محبة إلػ 

 ،كابتداع :دفعفاما يَ  عيف الشر دَ جِ إٓ إذا وُ  :مؽتسبة جائزةكس، وهذه محبة وأُ 

 ـدفع هذه الؿحبة وٓ سقؿا يف الظاهر.وإضفار لؾػسؼ، فنكف إذ ذك تَ 
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ػ : محبة هلل، ومحبة يف اهلل. وهذه طبادة واجبة طؾك الؿؽؾَّ الؼسؿ الرابع

يف الجؿؾة، ورأسفا وأطالها حب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ثؿ حب 

 ورأسفؿ صحابة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. :إكبقاء، ثؿ حب الصالحقـ

وهذه محبة  .وخضقع وكؿال صاطة وتعظقؿ ّل : محبة ذُ الؼسؿ الخامس

ف ٕحد مـ صرَ طبقدية، يجب أن تؽقن هلل طز وجؾ، وٓ يجقز أن تُ 

إٓ  هذه الؿحبة ٓ تؽقن. صرفف لغقر اهلل شرك أكرب قؾقؾفا وكثقرها ،الؿخؾقققـ

 .لقـفا لغقر اهلل محبة مع اهلل، وهق صـقع الؿشركقـ إوّ فُ فصرْ  :هلل طز وجؾ

 بعضفا أضؾؿ مـ بعض. ،والـاس الؿشركقن يف باب محبة العبادة طؾك دركات

ي بقـ فقسقِّ  :ف هللـ يحب اهلل طز وجؾ ولؽـف يحب إكداد كحبِّ فؿـفؿ مَ 

اهلل طز وجؾ وإصـام يف الؿحبة،  ى بقـاهلل وبقـ مخؾققاتف يف الؿحبة، سقاء سقَّ 

قفؿ بإولقاء والصالحقـ يف الؿحبة، وهذا ـ يسؿِّ ى بقـ اهلل طز وجؾ ومَ سقَّ  وأ

 .هق صـقع الؿشركقـ إولقـ

ـ يحب اهلل ولؽـف يحب إكداد أكثر مـ حبف هلل سبحاكف ومـفؿ مَ 

–فؿ حؼِّ مـ تعظقؿف هلل، وحرصف طؾك  طظؿفتجد تعظقؿف لفؿ يف قؾبف أ ،وتعالك

ؾقؾ والـفار يدافع لأطظؿ مـ حرصف طؾك حؼ اهلل تعالك، تجده يؼضل ا -زطؿفب

ـ يدطق إلك حؼ اهلل، ويدطق إلك تقحقد ويعادي مَ  ذمُّ طـ حؼققفؿ الؿزطقمة، ويَ 

صرفقا شقًئا مـ حؼ اهلل لغقر ضقا حؼ اهلل هلل، وٓ تَ وه الذي يؼقل: محِّ اهلل، طدُّ 
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حب همٓء إكداد الذيـ جعؾفؿ كظراء هلل أطظؿ مـ اهلل، ففذا يف حؼقؼة إمر ي

 لقـ.حبف هلل طز وجؾ، وهمٓء أسقء مـ إوّ 

 شرُّ  -والعقاذ باهلل-وهذا  ،ـ يحب إكداد وٓ يحب اهلل أصاًل ومـفؿ مَ 

ف هلل صرِ وهق شرك، وٓ يَ  -بزطؿف-فؿ ف لألكداد حؼَّ صرِ إرض، فقَ  ئـ وصمَ 

 ًؼا.يحب اهلل مطؾَ ف مـ التقحقد، وٓ طز وجؾ حؼَّ 

ؿ  الؿحبة مـ جفة هذا تؼسقؿ الؿحبة مـ جفة حؼقؼتفا. وكستطقع أن كؼسِّ

 :إلك أربعة أقسام حؽؿفا

طؾك  ، هذه الؿحبة فرض واجبمحبة فرض واجب ل:الؼسؿ إوّ 

ؼ، ومحبة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف كؿحبة اهلل، ففذا فرض مطؾَ  :ػالؿؽؾَّ 

 ، ومحبة الصالحقـ.ع طـ حب اهللوهذا متػرِّ  :وسؾؿ

صبع اإلكسان  يفة التل قَّ عِ بَ وهل الؿحبة الطَّ  :: محبة مباحةالؼسؿ الثاين

 بشرصقـ:

 ّٓ فال يليت مثاًل إكسان فقؼقل:  .م اهللا حرَّ ؿَ  تؽقن محبة لِ الشرط إول: أ

كؼقل: ٓ يجقز، أو يؼقل: أكا بطبعل أحب الـساء  !أكا بطبعل أحب الخؿر

 فـؼقل: هذا مرض ولقس صبًعا، وٓ يجقز. !إجـبقات طـل

ّٓ الشرط الثاين م طؾك محبة اهلل سبحاكف ؼدَّ  تساوي محبة اهلل، أو تُ : أ

 وتعالك.
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مة. كالؿحبة مع اهلل، وتؼديؿ محبة أحد مـ : محبة محرَّ الؼسؿ الثالث

م اهلل، صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وكؿحبة ما حرَّ رسقل اهلل البشر طؾك محبة 

مفا اهلل كؿحبة الوكالؿحبة   ة.قَّ عِ الؽػار غقر الطبَ تل حرَّ

 :وهل :عفاققِ ب لؾؿسؾؿ أن يُ ستحَ فضقؾة يُ ، مستحبة محبةٌ  الؼسؿ الرابع:

ففذه محبة  :محبة ما يحبف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ غقر القاجبات

، صبعقةففذه محبة  :عقـ طؾك صاطة اهللة، وكذا محبة إمقر الطبعقة لؽقهنا تُ قَّ عِ صبَ 

 وهل محبة مستحبة.

 ففذا تؼسقؿ الؿحبة مـ جفة حؽؿفا. 

الشقخ الؿحبة يف كتاب  رَ كَ ذَ  ؿَ لِ  طرفَت تؼسقؿ الؿحبة وإذا طرفَت 

فا ؾُ عْ ػِ والخضقع وكؿال الطاطة طبادة، فَ  التقحقد: ٕن محبة التعظقؿ والذّل 

ومـ ثؿار ثار التقحقد آففا لغقر اهلل شرك: وٕن الؿحبة هلل مـ رْ تقحقد، وَص 

 .ر هذا الباب يف كتاب التقحقدذكُ ب أن يَ فـاَس  :التقحقد

ـ ف مَ ـبِّ لقُ  :ب الباب هبذه أية العظقؿةبقَّ  -رحؿف اهلل-الشقخ  ثؿ إنّ 

قهنؿ سؿُّ ـ يُ ـتسبقن إلك اإلسالم إلك خطقرة ما يػعؾف بعضفؿ يف باب الؿحبة لؿَ يَ 

قن يف محبة إولقاء غؾُ سالم يَ ـتسبقن إلك اإلـ يَ بعض مَ  بإولقاء الصالحقـ، فننّ 

ولذا ذكر الشقخ هذه  ،بؾ أشد ،حتك يؼع أحدهؿ يف صـقع الؿشركقـ :الصالحقـ

الؿشركقـ بؽقهنؿ  ربـا سبحاكف وتعالك يف هذه أية ذمّ  أية بقاًكا وتحذيًرا: ٕنّ 
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خؾؼقن، وٓ يزطؿقن أهنؿ خذون مـ دون اهلل أكداًدا، ٓ يزطؿقن أهنؿ  يَ تَّ يَ 

 .قن أكدادهؿ كحب اهللحبُّ فقُ  :كقهنؿ مع اهلل يف محبة التعظقؿشرِ وإكؿا يُ  :رزققنيَ 

 خؾؼقن، وأنّ إولقاء يَ  ـ يـتسبقن إلك اإلسالم أنّ ـ يزطؿ مؿَّ فؽقػ بؿَ 

دبرون الؽقن رزققن، وأهنؿ يُ ف، وأهنؿ يَ ؼ القلد يف بطـ أمِّ ؾْ القلل قادر طؾك َخ 

ف لفؿ وخقفف مـفؿ ورجائف لفؿ أشد حبُّ  حبفؿ كحب اهلل، بؾتصرفقن فقف، ويُ ويَ 

قؾبف إلك  عَ زِ ا طـد اهلل، إذا أطقاه أمر فَ ؿَ مـ حبف هلل، وخقفف مـ اهلل، ومـ رجائف لِ 

طؾك قؾبف ربف سبحاكف  دُ رِ وٓ يَ  ،ب إلقفؿتؼرَّ ويَ  ،يدطقهؿ :إولقاء أولئؽ

ًٓ مـ  أهمٓء أسق ٓ شؽ أنّ  ؟!وتعالك طقاًذا باهلل لقـ، الؿشركقـ إوّ  أولئؽحا

 مـ الخذٓن.

 ﴿واهلل طز وجؾ قال:  
ِ
ن ووُ االؿشركقـ يس أنّ  :أي ﴾ُيِحبُّقَكُفْؿ َكُحبِّ اهلل

ؿ طؾقفؿ وطؾك ن اهلل خالؼفؿ والؿـعِ وغقر اهلل باهلل يف محبة التعظقؿ، ففؿ يسقُّ 

الـاس أجؿعقـ بؿخؾققاتف الضعػاء الؿحتاجقـ إلك اهلل طزو وجؾ يف الؿحبة، 

اللالل الؿبقـلضَّ وهذا هق ا الل يدركف العاقؾ هذا الضَّ  ـ، فننّ البقِّ  : أي: الضَّ

عرف ذلؽ بآيات اهلل طز وجؾ وبلحاديث رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف بعؼؾف قبؾ أن يَ 

ؾؿ العظقؿ، كؿا قال اهلل طز وجؾ طـ أهؾ الـار: الل الؿبقـ والظُّ وسؾؿ، ففق الضَّ 

ـٍ )96) َقاُلقا َوُهْؿ فِقَفا َيْخَتِصُؿقنَ ﴿  إِْن ُكـَّا َلِػل َضاَلٍل ُمبِق
ِ
يُؽْؿ 97( َتاهلل ( إِْذ ُكَسقِّ

ـَ  ن اهلل سبحاكف وتعالك و(، كاكقا يسقُّ 98-96)الشعراء:  ﴾بَِربِّ اْلَعاَلِؿق
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قا يف جفـؿ أجؿعقـ، بُ ؽِ بْ باهلل يف الؿحبة، فؽُ  اتن الؿخؾققوبؿخؾققاتف، أو يسقُّ 

إذ  :حقث ٓ يـػعفؿ ذلؽ أهنؿ كاكقا يف ضالل مبقــ لفؿ مقن، وتبقَّ تالوَ وكاكقا يَ 

 ن تؾؽ الؿخؾققات باهلل رب العالؿقـ يف الؿحبة.وكاكقا يسقُّ 

حبقن أكدادهؿ كؿا يحب الؿممـقن الؿشركقـ يُ  الؿعـك: إنّ  إنّ  :وققؾ

فِ ﴿اهلل سبحاكف وتعالك قال:  اهلل، وهذا ضعقػ: ٕنّ  ـَ آَمـُقا َأَشدُّ ُحبًّا لِؾَّ ِذي ، ﴾َوالَّ

؟! ففذا الؿعـك خر أيةآـػقف يف ل أية التساوي ثؿ يَ ذكر اهلل يف أوّ فؽقػ يَ 

 ضعقػ.

ـَ آَمـُقا َأَشدُّ ُحبًّا لِؾَّفِ ﴿وققلف تعالك:  ِذي   ققؾ يف معـاه أققال: ﴾َوالَّ

حب الؿممـقـ هلل  : ٕنّ حب الؿممـقـ هلل أشد مـ حب الؽػار هلل أنّ  -

 :صرفقكف لـبل وٓ لقلل وٓ لشجر وٓ لصـؿخالص، حب التعظقؿ والعبادة ٓ يَ 

إذ  :ا حب الؿشركقـ هلل ففق حب شركأمّ  .وإكؿا هق هلل فؼط سبحاكف وتعالك

 ن الؿخؾقق بالخالؼ يف هذه الؿحبة.ويسقُّ 

 ا هلل مـ حب الؿشركقـالؿممـقـ أشد حبًّ  نّ أالؿعـك:  إنّ  :وققؾ -

 ٕكدادهؿ.

 مـاسبة التبقيب هبذه أية الشريػة. َتعَؾؿوهبذا 

ـَ اهللِ َوَرُسقلِِف ﴿إلى قوله:  ﴾ُقْؾ إِن َكاَن آَباُؤُكؿْ ﴿ققلف: ] َأَحبَّ إَِلْقُؽؿ مِّ

 أية[
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ُقْؾ إِن َكاَن آَباُؤُكْؿ ﴿أورد الشقخ يف هذا الباب ققل ربـا سبحاكف وتعالك:  

َوإِْخَقاُكُؽْؿ َوَأْزَواُجُؽْؿ َوَطِشقَرُتُؽْؿ َوَأْمَقاٌل اْقَتَرْفُتُؿقَها َوتَِجاَرٌة َتْخَشْقَن َوَأْبـَآُؤُكْؿ 

 َوَرُسقلِِف َوِجَفاٍد فِل َسبِقؾِِف 
ِ
ـَ اهلل ـُ َتْرَضْقَكَفا َأَحبَّ إَِلْقُؽؿ مِّ

َكَساَدَها َوَمَساكِ

 اهلُل بَِلْمِرِه 
َ

ـَ َفَتَربَُّصقْا َحتَّك َيْلتِل َٓ َيْفِدي اْلَؼْقَم اْلَػاِسِؼق (. حقث 14: التقبة)﴾َواهلُل 

ؼ هبا د الؿمثريـ هذه الثؿاكقة التل تتعؾَّ تقطَّ أمر اهلل كبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن يَ 

وإمقال  ،والعشقرة ،وإزواج ،واإلخقان ،وإبـاء ،أباء :وهل :الؼؾقب طادة

طؾقفا اإلكسان أن تضقع، والؿساكـ الطقبة التل خاف والتجارة التل يَ  ،الؿؽتسبة

ـ آثر هذه د مَ تقطَّ يحبفا اإلكسان، أمر اهلل كبقـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن يَ 

ؿ وطقد اهلل عؾَ ـتظر طؼاب اهلل، ففق يَ أن يَ  :وهق :رات هبذا القطقد العظقؿقالؿذك

ـزل بف طؼاب أكف سقَ  ؿعؾَ وأطظؿ لعؼابف، أكف يَ  ،فؿِ ٕلَ  ـتظر طؼاب اهلل، وهذا أشدّ ويَ 

وٓ يدري متك يـزل، ففق يف خقف دائؿ، ويف قؾؼ دائؿ، وهذا مـ أشد أكقاع 

ـَ ﴿العذاب  َٓ َيْفِدي اْلَؼْقَم اْلَػاِسِؼق  .﴾َواهلُل 

إذا  :محبة هذه إمقر الثؿاكقة مباحة جائزة ويف هذه أية: دلقؾ طؾك أنّ  

تؼديؿفا طؾك  مّ ًؼا، وإكؿا ذَ حبفا مطؾَ  ذمّ اهلل لؿ يَ  ض مع حب اهلل: ٕنّ لؿ تتعارَ 

حب اهلل وطؾك حب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فنذا كان اإلكسان يحب 

ففذا لقس مذمقًما بؾ : ففذا لقس مذمقًما بؾ مطؾقب، إذا كان يحب ولده :أباه

ففذا لقس مذمقًما بؾ مطؾقب، وإذا كان يحب  :مطؾقب، وإذا كان يحب زوجتف
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ـّ ففذا لق :مالف م الؿذمقم الؿؿـقع أن يؼدِّ  س مذمقًما بؾ مطؾقب، وهؽذا، ولؽ

 حبفا طؾك حب اهلل وطؾك حب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

فنكف  :عبد والتعظقؿوالتَّ  والحب لفذه الثؿاكقة إن كان مـ باب محبة الذّل 

ففق كبقرة مـ كبائر الذكقب، وقد يؽقن  :شرك أكرب، وإن لؿ يؽـ مـ هذه الؿحبة

 شرًكا أصغر.

ب لفا، وهذه يف محبة حقث بدأ بأية التل بقَّ  !ظقا ترتقب الشقخحَ الْ و

محبة  :وهل :الشرك، الؿحبة التل يؼع فقفا التقحقد الخالص أو الشرك إكرب

د، ثؿ ذكر أية الثاكقة وفقفا تؼديؿ محبة الؿحبقبقـ طؾك محبة اهلل التعظقؿ والتعبُّ 

وقد  ،وهذه الؿحبة قد تؽقن شرًكا أكرب :وسؾؿومحبة رسقلف صؾك اهلل طؾقف 

رحؿف اهلل طز – ثؿ ذكر الشقخ .تؽقن كبقرة مـ كبائر الذكقب، بحسب كقطفا

 إحاديث الؿتعؾؼة بالؿحبة. -وجؾ

ـْ َأَكسٍ ] َٓ »َأنَّ َرُسقَل اهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل:  -رضل اهلل طـف- َط

ـُ َأَحُدُكْؿ َحتَّك َأُكقنَ  ـَ  ُيْمِم ـْ َوَلِدِه َوَوالِِدِه َوالـَّاِس َأْجَؿِعق  [َأْخَرَجاهُ  «َأَحبَّ إَِلْقِف ِم

طـ محبة رسقل  ؽؾَّؿهذا الحديث لقت -طز وجؾ رحؿف اهلل–أورد الشقخ 

قال:  البخاري ومسؾؿ. :وهذا الحديث رواه الشقخان .اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ـْ    َرُسقَل  َأنَّ  -طـف اهلل رضل- َأَكسٍ  )َط
ِ
ـُ  َٓ »: َقاَل  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل  ُيْممِ
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 ػِ إذا كُ  ، دائًؿا«َأَحُدُكؿْ 
َ

 ا أن يؽقن اإليؿان يف الـصقص فنمّ  ل
ُ

متسؾًطا طؾك الـػل

 .ا أن يؽقن متسؾًطا طؾك الؽؿال، وهذا بحسب إدلةالحؼقؼة، وإمّ 

 :«ٓ يممـ أحدكؿ»فؼقلف:  

 ٓ يؼع اإليؿان يف قؾبف أصاًل. :قد يؽقن معـاه 

 ٓ يممـ أحدكؿ اإليؿان الؽامؾ. وقد يؽقن معـاه:

وهذا الـػل هـا لألمريـ باختالف الحال، فنن كان العبد ٓ يحب رسقل 

ا يف اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أصاًل، وٓ يجد لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حبًّ 

 ـف اإليؿان بالؽؾقة.ففذا لقس مممـًا أصاًل، ويـتػل ط :قؾبف

وإن كان العبد يحب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ غقر أكف يحب كػسف 

ففذا إيؿاكف كاقص كؼًصا شديًدا،  :أكثر مـ حبف لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 وإن كان أصؾ اإليؿان حاصؾ طـده.

ـُ »
ـْ َحتَّك َأُكقَن َأَح » ،هذا يشؿؾ الذكر وإكثك «َأَحُدُكؿْ ٓ يممِ

بَّ إَِلْقِف مِ

ـَ  كؿا قال طؿر لؾـبل  :شؿؾ هذا كػس اإلكسانويَ  «َوَلِدِه َوَوالِِدِه َوالـَّاِس َأْجَؿِعق

 )صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 
َّ

مـ كؾ أحد إٓ مـ  واهلل يا رسقل اهلل ٕكت أحب إلل

إلقؽ مـ  حتك أكقن أحبَّ  :ٓ يا طؿر»كػسل، فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

اهلل  فق)ؾ إيؿاكؽ حتك أكقن أحب إلقؽ مـ كػسؽ، قال: ؽؿُ ٓ يَ  يعـل: «كػسؽ

الؿحبة  ويف هذا دلقؾ طؾك أنّ  (،يا رسقل اهلل ٕكت أن أحب إلل مـ كػسل
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ؾ، ر إمر إلك محبة أكؿَ غض، وقد يتغقَّ ر إمر مـ حب إلك بُ تتغقر، فؼد يتغقَّ 

ستؾزم كؿال حب رسقل ؿان يَ كؿال اإلي أنّ  ؿَ ؾِ فقر أن طَ  -رضل اهلل طـف–فعؿر 

حتك فقق حب  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حتك يؽقن حبف فقق كؾ حب بشريٍّ 

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكثر مـ حبف لـػسف، وهذا دلقؾ  أحبَّ  :كػس اإلكسان

قؾبف يـؼاد  هذا فننّ  عَ ؿِ ، وكذا الؿممـ إذا َس -رضل اهلل طـف–ؿ إيؿان طؿر ظَ طؾك طِ 

 .إلك أن يؽقن حب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فقف أطظؿ مـ حبف لـػسف

طة وكابعة مـ حب اهلل، فرسقل اهلل صؾك ففذه محبة واجبة، وهل محبة هلل، متػرِّ 

ـا بف، ؿَ حِ اهلل رَ  اهلل طؾقف وسؾؿ كحبف: ٕكف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: وٕنّ 

ى إماكة، فـحبف صؾك اهلل طؾقف يـ حؼ الجفاد، وأدّ وٕكف جاهد يف تبؾقغ الد

 .وسؾؿ فقق حبـا لؽؾ بشر

، لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ آتِّباعسـ ُح  :ودلقؾ هذه الؿحبة 

وأٓ ، وتؼديؿ محبقب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك محبقب كؾ محبقب

ْؾ إِْن ُكـُْتْؿ ُتِحبُّقَن اهلَل قُ ﴿ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، اهلل إٓ بؿا شرع وبقَّ  تعبد

 (.32)آل طؿران:  ﴾َفاتَّبُِعقكِل ُيْحبِْبُؽُؿ اهللُ 

ع طـ حب اهلل، فعالمة حب رسقل وحب رسقل اهلل مـ حب اهلل، متػرِّ 

بع الـبل ـ لؿ يتَّ مَ  باطف، وٓ يعـل هذا أنّ ـ اتِّ حِس أن تُ  :اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ا لرسقل اهلل صؾك اهلل بعض العبادات أكف ٓ يؽقن محبًّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف 
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 يعـل:وإكؿا يؽقن حبف كاقًصا لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  :طؾقف وسؾؿ

ففذا ٓ يحب رسقل اهلل  :بع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف شلءالذي ٓ يتَّ 

 ولؽـ ٓ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أصاًل، الذي يلتقـا ويؼقل: أكا أحب رسقل اهلل

لق قال: أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل، . اب: كذَّ لف أصؾل وٓ أصقم وٓ أتصدق، كؼقل

أحب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف ومحؿًدا رسقل اهلل، وقال: أكا أحب اهلل،  وأنّ 

ففذا  :وسؾؿ، لؽـف ٓ يصؾل وٓ يصقم وٓ يعؿؾ شقًئا هلل مع طؾؿف وقدرتف

 .ؿانولقس صاحب إي ،صاحب هبتان، كاذب

بع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؽـف يخالػ يف بعض ـ كان يتَّ ا مَ أمّ 

بع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف سائر ـ يؼقؿ الؿقلد مثاًل، لؽـف يتَّ كؿَ  :إمقر

 لؽـإطؿال، ففذا ٓ كؼقل: إكف ٓ يحب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، و

ده طـ بعِ طؾقف وسؾؿ كاقص، وبدطتف هذه تُ حبف لرسقل اهلل صؾك اهلل  كؼقل: إنّ 

ؼبؾفا اهلل، وقد تزيد طؾك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وٓ يحبفا اهلل، وٓ يَ 

ؼبؾ قا ٓ يَ جخِّ يـ طؾك قؾبف والعقاذ باهلل، فقصبح كالؽقز مُ رِ قؾب العبد حتك تَ 

 ر مـؽًرا وٓ باصاًل.ـؽِ معروًفا وٓ يُ 

َـّ فِقِف، »َوَلُفَؿا َطـُْف َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ] ـْ ُك َثاَلٌث َم

ا ِسَقاُهَؿا، َوَأْن  يَؿاِن: َأْن َيُؽقَن اهللُ َوَرُسقُلُف َأَحبَّ إَِلْقِف ِمؿَّ
َـّ َحاَلَوَة اإْلِ َوَجَد بِِف
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ِف، وَ  َّٓ لِؾَّ َٓ ُيِحبُُّف إِ َأْن َيْؽَرَه َأْن َيُعقَد ِفل اْلُؽْػرِ َبْعَد إِْذ َأْكَؼَذُه اهللُ ِمـُْف، َكَؿا ُيِحبَّ اْلَؿْرَء 

 [َيْؽَرُه َأن ُْيْؼَذَف ِفل الـَّاِر(

 .-رحؿفؿا اهلل–البخاري ومسؾؿ  :شقخقـؾل :أي (َوَلُفَؿاال الشقخ: )ق

  َرُسقُل  َقاَل : )َقاَل  .-رضل اهلل طـف–أكس  :أي (َطـْفُ قال: )
ِ
 طؾقف اهلل صؾك اهلل

لقس حصًرا  الثالث هذه الخصال دُّ وطَ  .ثالث خصال :أي «َثاَلٌث »: وسؾؿ

 ؽؿال هذه الخصال يف هذا الباب، فؽؾُّ ل وإكؿا لبقانٌ  :ٕسباب وجقد لذة اإليؿان

زاد  :بًعا لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿمتَّ وًصا هلل اه العبد مخؾِ ف اهلل إن أدَّ طَ رَ ما َش 

ـّ  تفالعبد لذ دَ َج يف إيؿان العبد، ووَ  هذه الثالث فقفا كؿال الؿقطقد  يف قؾبف، لؽ

َـّ »قال: يف هذا الحديث طؾك لسان رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.  ـْ ُك َثاَلٌث َم

يَؿانِ »، ن فقفجدْ ـ وُ مَ  :أي «فِقفِ  َـّ َحاَلَوَة اإْلِ وهل لذة  :فؾإليؿان حالوة «َوَجَد بِِف

فقعقش بقـ الـاس يف إرض  ،العبد يف قؾبف، وسعادة يجدها العبد يف قؾبف يجدها

كلكف يف جـة، بؾ يعقش بقـ الفؿقم كلكف يف جـة، تحقطف الؽروب وتحقطف الفؿقم 

شف يف ة ٓ يقحِ ذّ وهق يف غاية اصؿئـان الؼؾب، ويف غاية سعادة الؼؾب، يف قؾبف لَ 

ة الؿتجؿفريـ حقلف: ٕكف يلكس ؾّ يـ، وٓ قِ ة الؿـاصرؾّ ة السائريـ، وٓ قِ ؾّ صريؼف قِ 

مـ  يَؼ باهلل سبحاكف وتعالك، اهلل طز وجؾ جعؾ لف يف قؾبف حالوة هل أطظؿ ما ذِ 

ط ة يف الدكقا، أشد مـ حالوة العسؾ، وأشد مـ حالوة السؽر، حالوة تخالِ وحال

ا» . قال:الؼؾقب م حب يؼدِّ  : أنأي «ِسَقاُهَؿا َأْن َيُؽقَن اهلُل َوَرُسقُلُف َأَحبَّ إَِلْقِف مِؿَّ



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٔٓ٘ 
 

اهلل وحب رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك كؾ حب، حتك لق كان الحب ملذوًكا 

ه دون حب اهلل، ودون حب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف فقف أو مشروًطا فقف فنن حدَّ 

َٓ ُيِحبُُّف » قال:ًما.وسؾؿ، فنذا زاد طـ ذلؽ كان محرَّ  َّٓ لِؾَّفِ َوَأْن ُيِحبَّ اْلَؿْرَء   «إِ

 .ٓ يحبف إٓ هلل أن يحب الؿرءَ  :وهذا مـ ثؿرة حبف هلل

ها ها ومستؼرَّ خقرها وأزكاها وبرُّ  وأسباب الؿحبة بقـ الـاس كثقرة:

خرة أن يؽقن ذلؽ هلل، أن تحب العبد هلل، ولقس والباقل مـفا يف الدكقا وأ

ًٓ بالؾسان ع شرَ الؼؾب لقجقد سببف، ويُ  يف رُ ؼِ وإكؿا الحب هلل أمر يَ  :الحب هلل قق

ؿ عؾَ ولؿ يَ  !ؿا لؼل إكساًكا قال: أحبؽ يف اهللر طـف بالؾسان، بعض الـاس كؾّ عبَّ أن يُ 

يف الؼؾب  رُ ؼِ الحب يف اهلل وهلل حب يَ فنّن  .غؾطسبًبا يؼتضل حبف يف اهلل وهلل، هذا 

 دَ جِ وُ ف طـ السـة، فنذا لقجقد سببف، لصالح هذا الرجؾ، ٓتباطف لؾسـة، لذبِّ 

خرب أخاه أكف يحبف يف اهلل: لتزداد لؾؿرء أن يُ  عَ رِ الحب يف اهلل يف الؼؾب حؼقؼة ُش 

 الؿحبة بقـ الؿممـقـ.

َوَأْن َيْؽَرَه َأْن َيُعقَد فِل اْلُؽْػِر َبْعَد إِْذ َأْكَؼَذُه اهلُل مِـُْف، َكَؿا َيْؽَرُه » قال:

 ! واهلل!اهلل ة أشد إحراًقا مـ الـار الحسقة، فقمعـقي الؽػر كارٌ  ،«َأن ُْيْؼَذَف فِل الـَّارِ 

ن مـ أن فقفا العبد لؽان هذا أهقَ  َف ذِ ت كقران الدكقا يف مؽان واحد وقُ عَ ؿِ لق ُج 

إحراًقا مـ الـار  معـقية أشدّ  فالشرك باهلل كارٌ  .يؽقن مشرًكا باهلل سبحاكف وتعالك

 الحسقة، وهق سبب لؾخؾقد يف كار جفـؿ والعقاذ باهلل.
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ف طـ طبادة إولقاء، واكصرَ  ،ؿ التقحقدعؾَّ وتَ  ،ـ أكؼذه اهلل مـ الؽػرفؿَ 

ـ أكعؿ اهلل طؾقف هبذه الـعؿة وطبادة أصحاب الؼبقر، والـذر لفؿ، والدطاء لفؿ، مَ 

 :ف يف الـارؼذَ ه أن يُ ؽرَ ه أن يعقد يف ذلؽ الؽػر وذلؽ الشؼاء كؿا يَ ؽرَ وأصبح يَ 

ظقؿة هل سبب ٕن يجد يف قؾبف حالوة هذا يعبد اهلل فقق تقحقده بعبادة ط

 اإليؿان.

 ،فلكؼذه اهلل مـفا :ـ كان طؾك كبقرة مـ الؽبائرؼ هبذا مَ ؾحَ قال العؾؿاء: ويُ 

ف يف الـار، ؼذَ ؽره أن يُ كؿا يَ  :ؽره أن يعقد إلقفا وإلك أهؾفافلصبح يَ  ،وتاب مـفا

 ،ويف هذا الؿآلرف، ويف هذه العبادة، ويف هذا الثقاب، دخؾ يف هذا الشَّ فنكف يَ 

 وأن يجد حالوة اإليؿان يف قؾبف.

يَؿانِ  َحاَلَوةَ  َأَحٌد  َيِجُد  َٓ : )ِرَواَيةٍ  ]َوفِل  .آِخرِهِ  إَِلك ،...(َحتَّك اإْلِ

يَؿاِن »لؾبخاري. :أي (َوفِل ِرَواَيةٍ ) قال الشقخ: َٓ َيِجُد َأَحٌد َحاَلَوَة اإْلِ

ع رجِ إلقف مـ أن يَ  ف يف الـار أحبُّ ؼذَ وحتك أن يُ  ،َحتَّك يحب الؿرء ٓ يحبف إٓ هلل

 «إلقف مؿا سقاهؿا ؼذه اهلل مـف، وحتك يؽقن اهلل ورسقلف أحبَّ كإلك الؽػر بعد أن أ

ـّ  ٓ »الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ هـا قال:  وهذه الرواية بؿعـك الرواية السابؼة، لؽ

 "أحدٌ " «َأَحدٌ » قال: الثالث.ان حالوة اإليؿان إٓ هبذه دَ ْج وُ  كفـػ «يجد أحد

ؼ أي: ٓ يجد أحد حالوة اإليؿان حتك يحؼِّ  :كؾ أحد فتعؿّ  :يف سقاق الـػل ةكؽر

أصؾ هذه الثالث يف قؾبف، فنذا  دَ جِ هذه الثالث، فال يجد حالوة اإليؿان إٓ إذا وُ 
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فنكف يجد حالوة اإليؿان يف طبادة اهلل سبحاكف  :أصؾ هذه الثالث يف قؾبف دَ جِ وُ 

ؿا زادت حالوة اإليؿان يف قؾبف، فال تحؼقؼف لفذه الثالث كؾّ  َؾ ؿُ ؿا كَ وتعالك، وكؾّ 

رسقل  اهلل يف قؾبف، وحتك يؽقن حبُّ  يجد أحد حالوة اإليؿان حتك يؽقن حبُّ 

ؽػر، وحتك ؽره الؼ التقحقد ويَ اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف قؾبف، وحتك يحؼِّ 

هذا يف قؾبف فنكف يجد لذة اإليؿان بؿا  دَ جِ يحب الصالحقـ يف أصؾ الؿحبة، فنذا وُ 

ؿا زاد تحؼقؼف لفذه الثالث زاد كؿال الؾذة ب بف إلك اهلل سبحاكف وتعالك، وكؾّ تؼرَّ يَ 

 وكؿال الحالوة يف قؾبف. 
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 َمن النَّاسِ  َوِمنَ : }َتَعالَى هللاَِّ  َقْولِ  َبابُ ربعون: تابع شرح الرابع واألالدرس 

تَِّخذُ  ِ  ُدونِ  ِمن ٌَ  {هللاَِّ  َكُحبِّ  ٌُِحبُّوَنُهمْ  أَنَدادا   هللاَّ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  ﴾مُّ

 [201: طؿران آل]

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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تقحقد اهلل سبحاكف  :أطظؿ الؽـقز طؾك اإلصالق إنّ  :شر الػضالءايا مع

ػ، وأشرف فرض ِص اهلل طؾك طباده، ففق أطظؿ حؼ وُ  وتعالك، فتقحقد اهلل حؼُّ 

الؿممـ  وإنّ  .ومػتاح الخقر طؾك اإلصالقف، أطظؿ الػرائض طؾك اإلصالق، رِ طُ 

وكحـ يف هذا الؿجؾس يف . ص طؾك التقحقد أشد مـ حرصف طؾك كػسفحرِ قَ لَ 

اهلل بف خقًرا  دِ رِ ـ يُ مَ وف يف التقحقد، مسجد رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كتػؼَّ 

 .ف يف الديـيػؼِّ 

ـَ الـَّاِس َمـ }: وٓ زلـا يف باب ققل اهلل طز وجؾ
 َومِ

ِ
َيتَِّخُذ مِـ ُدوِن اهلل

 
ِ
مـ جفة  :ـا الؿحبة وأكقاطفاوقد بقَّ  (.265)البؼرة:  {َأكَدادًا ُيِحبُّقَكُفْؿ َكُحبِّ اهلل

ف التللُّ  ف حبَّ جعؾ حبَّ د الؿممـ يَ الؿقحِّ  ـا أنّ وبقَّ  .ؽؿفاحؼقؼتفا، ومـ جفة ُح 

ف مـف شقًئا لغقر اهلل صرؾ هلل وحده ٓ شريؽ لف، وٓ يَ د والخضقع والتذلُّ والتعبُّ 

أو  لمر اهللبف فحبُّ  :هلل سبحاكف وتعالك، كؿا أكف يحب هلل، وٓ يحب مع اهلل، يحبُّ 

بتعد طـف، الؿممـ يَ  ا ما ٓ يلذن اهلل فقف مـ الحب فننّ بنذن اهلل سبحاكف وتعالك، أمّ 

الؿسؾؿ يجاهد كػسف  كحب الرجؾ لؾؿرأة إجـبقة، فننّ  :ويجاهد كػسف طـف

خرج مـف هذا الحب، ولق وقع الحب يف قؾبف فنكف يجعؾ قؾبف مؼربتف، وٓ يَ  يدفعو

 إٓ أن يشاء اهلل أن يتزوج تؾؽ الؿرأة. :ممـ أثر هذا الحب الؿحرَّ  عٌؾ وٓ فِ  كالمٌ 

تؼديؿ محبة غقر اهلل  لغقر اهلل شرك أكرب، وأنّ  ذلُّؾمحبة الت َف رْ َص  ـا أنّ وبقَّ 

أو  ،كبقرة مـ كبائر الذكقب :طؾك محبة اهلل أو مساوة محبة غقر اهلل لؿحبة اهلل
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اهلل طز وجؾ حب  فقفالحب الذي لؿ يلذن  وأنّ  .شرك أصغر بحسب مؼامتفا

صرفقن إزمان يَ  رِّ الؿشركقـ طؾك مَ  ـا أنّ وبقَّ  .م ٓ يجقز لؾؿممـ أن يػعؾفمحرَّ 

قن قن إصـام كحبفؿ هلل طز وجؾ، ويحبُّ فقحبُّ  :قر اهلل طز وجؾؾ لغمحبة التذلُّ 

ة إلك ـر هذه الؿحبة يف كػقسفؿ طبادة باصثِّ مأهؾ الؼبقر كحبفؿ هلل طز وجؾ، وت

وكؽؿؾ الققم ما يتعؾؼ هبذا الباب، ثؿ كـتؼؾ لؾباب  أولئؽ الذيـ يحبقهنؿ.

 الؿتعؾِّؼ بالخقف.

ـْ ] ـِ َطبَّاٍس َقاَل: َم ـِ اْب َأَحبَّ فِل اهللِ، َوَأْبَغَض فِل اهللِ، َوَواَلك فِل اهللِ، َوَط

َؿا ُتـَاُل وَ  يَؿاِن َوَطاَدى فِل اهللِ، َفنِكَّ ـْ َيِجَد َطْبٌد َصْعَؿ اإْلِ َيُة اهللِ بَِذلَِؽ، َوَل َوإِْن  -َٓ

ُة ُمَماَخاِة الـَّاِس  َحتَّك َيُؽقَن َكَذلَِؽ، َوَقْد َصاَرْت  -َكُثَرْت َصاَلُتُف َوَصْقُمُف  َطامَّ

ـُ َجرِيرٍ  َٓ ُيْجِدي َطَؾك َأْهِؾِف َشْقًئا. َرَواُه اْب ْكَقا، َوَذلَِؽ   [َطَؾك َأْمرِ الدُّ

رواه بـ )قال الشقخ فقف:  -رضل اهلل طـف–هذا إثر طـ ابـ طباس 

إلك  فُ بَ َس لؽـ كَ ، ؾؿوقد تطؾَّبُت هذا إثر يف تػسقر ابـ جرير الطربي ف (،جرير

ع ابـ تابَ  -رحؿف اهلل–ؾعؾ الشقخ ف -طز وجؾ رحؿف اهلل–الطربي ابـ رجب 

هلل،  بَّ حِ أَ "واه ابـ الؿبارك يف الزهد بؾػظ: روهذا إثر . سبةرجب طؾك هذه الـِّ 

ٓية اهلل إٓ بذلؽ، وٓ ـال وِ فنكف ٓ تُ  :هلل، وطادي يف اهلل، ووالل يف اهلل ْض غِ وأبْ 

حتك يؽقن كذلؽ، وقد  -صالتف وصقامف توإن كثر-جد رجؾ صعؿ اإليؿان يَ 

ي طـ أهؾف شقًئا يقم جزِ صارت مماخاة الـاس الققم يف أمر الدكقا، وذلؽ ٓ يُ 
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رضل –طـ ابـ طؿر  "الحؾقة"عقؿ يف ورواه الطرباين يف الؽبقر وأبل كُ  ."الؼقامة

ّـ ويف أساكقد هذا إثر َض  ،-اهلل طـفؿا ة تف إمّ وقد تؾؼَّ  ،معـاه صحقح عػ، لؽ

 اد العؾؿ وأهؾ التقحقد وأهؾ العؼقدة السؾػقة يف كتبفؿ.ؼَّ ره كُ بقل، وقرَّ بالؼَ 

، قال ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا: )
ِ
، َوَأْبَغَض فِل اهلل

ِ
ـْ َأَحبَّ فِل اهلل َم

 
ِ
، َوَطاَدى فِل اهلل

ِ
هذه الجؿؾة مـ إثر ثابتة طـ الـبل صؾك اهلل  (َوَواَلك فِل اهلل

ـ أحب هلل، وأبغض هلل، مَ »قف وسؾؿ، فؼد قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: طؾ

حف وصحَّ  ،رواه أبق داود «فؼد استؽؿؾ اإليؿان :وطادى هلل، وأططك هلل، ومـع هلل

ف هلل طز وجؾ، يحب الرجؾ ٓ يحبف إٓ هلل طز فؽان حبُّ  «ـ أحب يف هللمَ » إلباين.

أكف ٓ يزداد بالؼرب  :مة هذا الحبوجؾ، يحبف لصالحف، ويحبف لخقره، وطال

الصػة التل تعؾؼ  عد: ٕنّ ـؼص بالبُ الدكققي، وٓ يزداد باإلحسان الدكققي، وٓ يَ 

عد، وٓ تتغقر باإلحسان الدكققي وبعدمف، ر بالؼرب والبُ تغقَّ هبا هذا الحب ٓ تَ 

أو  تففالرجؾ يحب الرجؾ ٕكف صالح، سقاء كان هذا الرجؾ الصالح يف مديـ

ت دَ جِ وهذا الحب إكؿا يؽقن إذا وُ  .ن يف مديـة أخرى بعقدة طـ مديـتفكا

عرف طـ صالحف شقًئا الرجؾ يؾؼك الرجؾ ٓ يَ  ماتف، ولقس صحقًحا أنّ مؼدِّ 

وهق أكف يحبف يف اهلل  :إٓ إذا طـك بذلؽ أصؾ الؿحبة !فقؼقل لف: أحبؽ يف اهلل

ا التعبقر طـ لف اإلسالم ثبتت لف الؿحبة يف الؼؾب، وأمّ  َت بَ ـ ثَ مَ  لؽقكف مسؾًؿا، فننّ 

 خر.آذلؽ ففذا لف شلن 
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وهق الصالح  :ف ما يحبف اهللكان سبب حبِّ  :أي :ـ أحب يف اهللمَ  :إذن

ويتػاوت الـاس يف هذا الحب، فالؿممـ يحب الؿسؾؿقـ جؿقًعا يف اهلل  .والتؼك

د ما ـ لؿ يقَج ر حبف لؿَ فِ ظإلسالمفؿ، وهذا الحب يؽقن يف قؾب الؿممـ ثؿ يُ 

كؿا أمر الـبل صؾك اهلل طؾقف  :خربه أكف يحبف يف اهللؿـع مـ إضفار حبف لف، ويُ يَ 

ر لف ظفِ ؿـع مـ إضفار حبف لف فنكف ٓ يُ ع شرطل يَ فقف ماكِ  دَ جِ ـ وُ ا مَ أمّ  .وسؾؿ بذلؽ

كالؿبتدع، والػاسؼ الؿجاهر بػسؼف، لؽـ قال أهؾ العؾؿ: ٓ ماكع مـ  :الحب

لن يؽقن كاصًحا لف فقؿا بقـف ك ذلؽ:ار الحب لف إذا اقتضك الؿؼام الشرطل إضف

بغضف وهق صادق، يحبف لؽقكف مسؾًؿا، وإن كان يُ  !وبقـف، فقؼقل لف: إين أحبؽ

ًػا لسـة الرسقل صؾك اهلل طؾقف سؼف، أو لؽقكف مبتدًطا مخالِ ػِ بمجاهًرا  الؽقكف فاسؼً 

 وسؾؿ.

صالح الرجؾ  ؿَ ظُ ؿا طَ الؿسؾؿ لفؿ، كؾّ ثؿ يتػاوت الؿسؾؿقن يف حب 

طـفؿ أهنؿ طباد  َف رِ حبف يف قؾب الرجؾ الؿسؾؿ، والصالحقن الذيـ طُ  ؿَ ظُ ؿا طَ كؾّ 

فنهنؿ أطؾك  -طؾك ذلؽ ولقست دطاوى وإكؿا أطؿالفؿ تدّل -أبرار وأولقاء هلل 

اهلل طؾقفؿ السالم،  ُؾ ُس الـاس محبة يف قؾب الرجؾ الؿممـ، ورأسفؿ وأطالهؿ رُ 

مفؿ محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ثؿ صحابة رسقل اهلل صؾك اهلل رأسفؿ ومؼدَّ و

ولفؿ فضؾ طظقؿ طؾك  ٍؼ بْ َس  مُ دَ طؾقف وسؾؿ، ثؿ الصالحقن الػضالء الذيـ لفؿ قَ 

 ة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بعد فضؾ اهلل سبحاكف وتعالك.أمّ 
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ض رسقل اهلل صؾك بغِ ـ يُ ض اهلل، ومَ غِ بْ ـ يُ ض مَ بغِ يُ  (هلليف ا َض غَ وأبْ قال: )

 .اهلل طؾقف وسؾؿ

 هلل سبحاكف وتعالك: ٕنّ  ٌض وكؾ مشرك ففق مبغِ ، اهلل ُيْبِغض َمـ ُيبِغض

 وكؾُّ  ،ض رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿبغِ ـ يُ ض مَ بغِ محبتف هلل محبة شركقة، ويُ 

ًٓ إلك الـاس جؿقًعا ففق ـ كذَّ مَ  ب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف كقكف رسق

غًضا خالًصا ٓ محبة ضف الؿممـ بُ بغِ ض لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فقُ مبغِ 

ـ ف لؿَ غِض ر يف بُ ثّ مة غالبة طؾك اإلكسان وٓ تقَّ عِ إٓ أن تؽقن الؿحبة محبة صبَ  :معف

 .ض رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لفذه الصػة الؼبقحة فقفبغِ ض اهلل ويُ بغِ يُ 

ا أن تؽقن بدطتف شركقة الؿبتدع إمّ  فننّ  ،ض الؿبتدطة مـ الؿسؾؿقـبغِ ويُ 

ؼ ؾتحِ ففذا يَ  :طؾقف طؾؿاء السـة بلكف مشرك بعقـف ؿَ ؽَ وَح  ،خرجف مـ مؾة اإلسالمتُ 

ا أن تؽقن بدطتف لقست شركقة يف وإمّ  .ض بغًضا خالًصابغَ ـ يُ مَ  :لبالـقع إوَّ 

ف أكف مشرك ؿ طؾؿاء اإلسالم طؾقف بعقـحؽُ ذاهتا، أو كاكت بدطتف شركقة لؽـ لؿ يَ 

ؿا ب إلسالمف، هذا فقؿا يتعؾؼ بحَ ض لبدطتف، ويُ بغَ ففذا يُ : بتؾؽ البدطة الشركقة

بغًضا  فضبغِ تُ خرج طـ اإلسالم ببدطتف ٓ الؿبتدع الذي لؿ يَ بؿعـك: الؼؾب، يف 

غض تؼتضقف يؼتضقف اإلسالم، ولف بُ  بؾ لف يف قؾبف حبٌّ  :غض الؿشركقـمطؾًؼا كبُ 

َّٓ  ا إضفار ذلؽبدطتف، أمّ  ومـًعا  ،زجًرا لف :غضفر بُ ظفِ وإكؿا تُ  :ر حبفظفِ  تُ فإصؾ أ
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واكتصاًرا لسـة رسقل اهلل صؾك  ،لغقره مـ أن يؽقن طؾك شاكؾتف، وإطزاًزا لؾسـة

 اهلل طؾقف وسؾؿ.

 ففـا كحـ بقـ صرفقـ:

 فننّ  :وهذا غؾط :مطؾًؼا حتك يف الؼؾب بُّ حَ الؿبتدع ٓ يُ  صرف يؼقل: إنّ 

 ت لف محبة يف الؼؾب.بتَ اإلسالم ثَ ـ قام بف مَ 

ر ٕهؾ السـة، ظفِ ر لؾؿبتدع الؿحبة، كؿا كُ ظفِ الطرف الثاين يؼقل: كُ و

 غؾٌط.ر لؾصالحقـ، وهذا ظفِ كُ كؿا و

 ـاه.ما بقَّ  الصقاب الذي  طؾقف السؾػو

ض الػاسؼ لػسؼف، وهذا الػاسؼ بغِ هلل أن تُ يف اغض دخؾ يف البُ يَ  :إذن

عؿؾ مـ غض، حب إلسالمف وما يَ وبُ  ف حبٌّ يف حؼِّ جتؿع يف قؾب الؿممـ يَ 

 غض لػسؼف.الصالحات، وبُ 

 قال: )
ِ
تستقجب  درجة طالقة يف الؿحبة :الؿقآة (،َوَواَلك فِل اهلل

 برصرة والؼُ عفا أفعال مـ الـُّ بَ تْ يَ  ،فلصؾفا درجة طالقة يف الؿحبة .صرةالـُّ 

ـصر يف اهلل، يَ  بُّ حَ ـ يُ صرتف لؿَ وك ،فؽاكت محبتف يف اهلل :وكحقها، فقالك يف اهلل

فؿ ويللػقكف، يلكس ػُ ويللَ  ،يلكس هبؿ ،ـصر أولقاء اهلل، ويؽقن معفؿأهؾ السـة، ويَ 

 بف ولق كان مـ بؾد بعقد. رَّ إذا رأى الرجؾ مـ أهؾ السـة ُس  ،هبؿ
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 قال: )
ِ
غض يف هل إفعال الؿبـقة طؾك البُ  :الؿعادة هـا (،َوَطاَدى فِل اهلل

 ض يف اهلل، وٓ يؽقن معف، وٓ يجالسف.بغَ ـ يُ بتعد طؿَّ ففق يَ  .اهلل

فؼد كال وٓية اهلل،  :بلن كان ما يف قؾبف هلل :ع ذلؽبَ تْ ؿ قؾبف هلل واستَ ـ سؾَّ ومَ 

ـال بذلؽ، وٓية اهلل لقست مقراًثا وٓية اهلل طز وجؾ تُ  وكان مـ أولقاء اهلل، فننّ 

 يقرَ 
ُّ

سب وٓ بالجـسقات ـال بالـَّ ولقست تُ  !خ فالناهلل ٕكف ابـ الشق ث، ففذا ولل

ـ ا هلل إٓ مَ ٓ يؿؽـ أن يؽقن ولقًّ  .ـال وٓية اهلل بتؼقى اهللوإكؿا تُ  :وٓ بالدطاوى

ـ أخؾص هلل يف قؾبف، ا هلل إٓ مَ د اهلل تقحقًدا خالًصا، ٓ يؿؽـ أن يؽقن ولقًّ وحَّ 

مجتـًبا لؿحارم اهلل،  اًل لػرائض اهلل،فؽان فاطِ  :وضفر الصالح طؾك جقارحف

ومـ أطظؿ العالمات طؾك  .ًبا إلك اهلل بالـقافؾ، فنذا فعؾ ذلؽ كال وٓية اهللمتؼرِّ 

هذه الدرجة ٓ يصؾفا  أن يؽقن الؼؾب هلل، وأن يؽقن ما يف الؼؾب هلل، فننّ  :ذلؽ

ولذلؽ قال ابـ طباس  ب إلك اهلل طز وجؾ بؿا يحبف اهلل.د الذي تؼرَّ إٓ الؿقحِّ 

 بَِذلَِؽ اهلل طـفؿا: )رضل 
ِ
َيُة اهلل َٓ صح أن تؼال: بؽسر والقٓية تَ  (،َفنِكََّؿا ُتـَاُل ِو

ـْ َيِجَد َطْبٌد َصْعَؿ ثؿ قال ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا: ) القاو أو بػتح القاو. َوَل

يَؿانِ  م أاإْلِ  يف الدكقا، حالوةٍ  حؾك مـ كؾِّ ، أااإليؿان لف صعؿ حؾق جدًّ  نّ (، وقد تؼدَّ

ؿع، حالوة ع، وأشد مـ حالوة السؽر وإن ُج ؿِ أشد مـ حالوة العسؾ وإن ُج 

وهذا الطعؿ  .ث صؿلكقـة، وحقاة صقبة، وحقاة سعقدةتقرِ  :طظقؿة تؽقن يف الؼؾب

 :ؼ ذلؽـ حؼَّ جد صعؿف ولـ يجد حالوتف إٓ مَ لؽـ لـ يَ  :يؼع يف قؾب كؾ مممـ
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،وقد شرحـا هذا  «ن...ٓ يجد أحد حالوة اإليؿا»: يف الحديث مكؿا تؼدَّ 

يَؿاِن الحديث، ولذلؽ قال ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا: ) ـْ َيِجَد َطْبٌد َصْعَؿ اإْلِ َوَل

أطؿال  :أطظؿ إطؿال ٕنّ  (،َحتَّك َيُؽقَن َكَذلَِؽ  -َوإِْن َكُثَرْت َصاَلُتُف َوَصْقُمُف  -

 دَ َج ذلؽ يف الؿممـ وَ  دَ جِ فنذا وُ  ،وما يتعؾؼ بلطؿال الؼؾقبالتقحقد الؼؾقب، 

ْكَقاقال: ) صعؿ اإليؿان. ُة ُمَماَخاِة الـَّاِس َطَؾك َأْمِر الدُّ ة طامّ (، َوَقْد َصاَرْت َطامَّ

، -رضل اهلل طـفؿا–وهذا يف زمـ ابـ طباس  ،طؾك الدكقا تمماخاة الـاس صار

يف الؼرن  ،يف زمـ فقف صحابة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ والتابعقن

 َوَقدْ )يؼقل ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا: ل خقر الؼرون، يف الؼرون إوّ  ،ؾضَّ الؿػ

ةُ  َصاَرْت  ْكَقا َأْمرِ  َطَؾك الـَّاسِ  ُمَماَخاةِ  َطامَّ الؿممـ يماخل هلل،  إصؾ أنّ ، (الدُّ

ره شقخ اإلسالم بـ تقؿقة يف ذلؽ ما قرَّ  ومـ أجؿؾ ما قرأُت  .تف هللوتؽقن أخقَّ 

 بلمريـ:

  ى.تغسؾ إحداهؿا إخر :الؿممـ لؾؿممـ كالقديـ : أنّ لإوّ إمر 

الؿممـ أخاه  ّش غُ ٓ يَ  ،الؿممـ ٕخقف الؿممـ كالقد لؾقد إخرى

ػ السـة ر لف أكف طؾك خقر وهق طؾك خالف ذلؽ، وإذا رآه خالَ ظفِ الؿممـ، وٓ يُ 

 .-ب لـػسفحِ ب لف ما يُ حِ ـ لف: ٕكف يُ ويبقِّ  فـصحبؾ يَ  :ؾفجامِ ٓ يُ 

إذا دمعت العقـ  :الؿممـ ٕخقف الؿممـ كالقد والعقـ : أنّ إمر الثاين

 ؿت القد أسالت العقـ دمعفا. مسحت القد دمعفا، وإذا تللّ 
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 . هذا إصؾ يف الؿممـ

ةُ  َصاَرْت  يؼقل يف ذلؽ الزمان: )َوَقدْ  -رضل اهلل طـفؿا-وابـ طباس   َطامَّ

ْكَقا َأْمرِ  َطَؾك الـَّاسِ  ُمَماَخاةِ  َٓ ُيْجِدي َطَؾك َأْهؾِِف َشْقًئا الدُّ ٓ )ويف رواية:  (،َوَذلَِؽ 

الذي يـػع العبد إكؿا هق الحب يف  فننّ  :ـػعفؿٓ يَ أكف أي  (جزي طؾك أهؾف شقًئايُ 

اهلل سبحاكف وتعالك، والحب يف الدكقا لقس مذمقًما طؾك اإلصالق، كقن الرجؾ 

طؾك  مّ ذَ ففذه الؿحبة ٓ تُ  :رة ٓ لصالحفيحب الرجؾ لؽقكف شريًؽا معف يف التجا

 ضت الحب هلل، فنهنا إذ ذاك تؽقن مذمقمة.إذا طارَ  مّ ذَ اإلصالق وإكؿا تُ 

ـُ َطبَّاٍس ] َوَتَؼطََّعْت بِِفُؿ ﴿فِل َقْقلِِف َتَعاَلك:  -رضل اهلل طـفؿا–َوَقاَل اْب

ةُ  ﴾إَْسَباُب   [َقاَل: اْلَؿَقدَّ

حف وصحَّ  ،والحاكؿ ،وابـ أبل حاتؿ ،تػسقرههذا إثر رواه بـ جرير يف 

ةُ ﴾َوَتَؼطََّعْت بِِفُؿ إَْسَباُب ﴿) ووافؼف الذهبل. ،الحاكؿ  نّ وذلؽ أّ  (، َقاَل: اْلَؿَقدَّ

 :لظفقر أثرها السقئ :ـؼؾب إلك طداوةـؼطع يقم الؼقامة، بؾ تَ مقدة يف الدكقا تَ  كؾَّ 

خرة، الحب الحؼقؼل هلل سبب فنهنا مقصقلة يف الدكقا وأ :إٓ مقدة الؿتؼقـ

ا خرة، فؽؾ خؾقؾ وكؾ حبقب يؽقن طدوًّ لؾؿقدة بقـ الؿممـقـ يف الدكقا وأ

ؿ يف عظُ الؿحبة التل كاكت بقـفؿ يف الدكقا تَ  لحبقبف يقم الؼقامة إٓ الؿتؼقـ، فننّ 

ا ٕخقف أثرها خقر طؾك الؿممـ يقم الؼقامة، فقزداد الؿممـ حبًّ  خرة: ٕنّ أ

 الؿممـ.
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 يعـل:ؾة بقـفؿ، الؿقِص  ﴾إَْسَباُب ﴿، الؿشركقـ :أي ﴾َوَتَؼطََّعْت بِِفؿُ ﴿

إلك الؿقدة، وهذا مرّدها ها إلك الؿحبة، ردّ كؾ صؾة بقـ الـاس مَ صبًعا الؿقدة، 

َوَتَؼطََّعْت بِِفُؿ ﴿"مـ السؾػ، فثبت طـ مجاهد أكف قال:  عٍ ؿْ التػسقر جاء طـ َج 

الؿحبة الـافعة الباققة  طؾك أنّ  ؽ يا طبد اهللوهذا يدل، "الؿقدة :يعـل ﴾إَْسَباُب 

ا غقرها أمّ  .هل الؿحبة يف اهلل، والؿحبة هلل طز وجؾ: ـؼطع أبًداالدائؿة التل ٓ تَ 

 ستؿر.ـؼطع وٓ يَ فنكف يَ  حاّب مـ الؿَ 

ُوَلك: َتْػِسقُر آَيِة اْلَبَؼَرةِ  فِقِف َمَساِئُؾ:] ْٕ  [ا

ـَ ﴿يف ققل اهلل طز وجؾ:  
 َأْكَداًدا ُيِحبُّقَكُفْؿ َومِ

ِ
ـْ ُدوِن اهلل

ـْ َيتَِّخُذ مِ الـَّاِس َم

 
ِ
ركاها.(265)البؼرة:  ﴾َكُحبِّ اهلل  ، وقد شرحـاها وفسَّ

 [الثَّاكَِقُة: َتْػِسقُر آَيِة َبَراَءة]

إلك آخر أية. ( 14: التقبة) ﴾ُقْؾ إِْن َكاَن آَباُؤُكؿْ ﴿يف ققل اهلل طز وجؾ: 

 وبقـا معـاها.وقد فسركاها 

َْهِؾ َواْلَؿالِ ] ْٕ  [الثَّالَِثُة: ُوُجقُب َمَحبَّتِِف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َطَؾك الـَّْػِس َوا

وجقب محبتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك الـػس )سخ: يف كثقر مـ الـُّ  

 وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك محبتف تؼديؿ )وجقبسخ: ويف بعض الـُّ  (،وإهؾ الؿال

صؾك اهلل طؾقف وجقب محبتف ): الـُّسخ بعض والؿال(،  ويف وإهؾ الـػس طؾك

أصح هذا مـ جفة الؿعـك: و (،وتؼديؿفا طؾك الـػس وإهؾ والؿالوسؾؿ 
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: ٕكف (وجقب تؼديؿ محبتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك الـػس وإهؾ والؿال)

وٓ شؽ أكف يجب طؾك  .ؼ بفتعؾَّ تَ ح أن صؾُ فال بد مـ وجقد ما يَ  (طؾك)قال: 

الؿممـ أن يحب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكثر مـ محبتف لـػسف، وما دام أكف 

يجب أن يحبف أكثر مـ محبتف لـػسف فنكف يجب أن يحبف أكثر مـ محبتف لؽؾ 

فالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ . اإلكسان يف الدكقا حاّب ، ولؽؾ محبقب مـ مَ بشرّي 

وطؾك  ،الدكقا عِ تَ وطؾك محبة مُ  ،وطؾك محبة الؿال ،م محبتف طؾك محبة الـػسؼدَّ تُ 

ٓ يممـ »: ، وقد تؼّدم بقان ذلؽ وان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قالمحبة إهؾ

رضل –حديث طؿر تؽؾؿـا طـ ، و«أحدكؿ حتك أكقن أحب إلقف مـ أهؾف ومالف

هلل ٕكت واهلل يا رسقل ا)طـدما قال: مع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -اهلل طـف

ٓ يا »: الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ، فؼال(أحب إلل مـ كؾ شلء إٓ مـ كػسل

اهلل يا رسقل اهلل ٕكت أن  فق)، فؼال: «حتك أكقن أحب إلقؽ مـ كػسؽ :طؿر

 .(أحب إلل مـ كػسل

ْساَلمِ ] ـَ اإْلِ َٓ َيُدلُّ َطَؾك اْلُخُروِج ِم يَؿاِن  ابَِعُة: َأنَّ َكْػَل اإْلِ  [الرَّ

 كػل اإليؿان طؾك ثالث درجات:

أحقاًكا يؽقن  :ٓ يممـ :فنذا ققؾ .: كػل أصؾ اإليؿانالدرجة إولك

 د اإليؿان يف قؾبف.لؿ يممـ أصاًل، ٓ يقَج  :الؿعـك
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صال ؾة مـ ِخ ْص كػل َخ  :: كػل اإليؿان القاجب. ومعـاهالدرجة الثاكقة

 اإليؿان القاجبة.

 : كػل كؿال اإليؿان.الدرجة الثالثة

إلقف  ٓ يممـ أحدكؿ حتك أكقن أحبَّ »وققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 :كػل أصؾ اإليؿان :قد يؽقن الؿراد بف «والـاس أجؿعقـ ،ووالده ،مـ ولده

وقد يؽقن الؿراد  .ا لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أصاًل وذلؽ إذا لؿ يؽـ العبد محبًّ 

كػل كؿال اإليؿان فقف صؾة مـ خصال اإليؿان القاجبة، فقؽقن كػل َخ  :بف

كػل اإليؿان ٓ  أنّ )وهذا هق الظاهر مـ الحديث: ولذلؽ قال الشقخ:  ،القاجب

ولده أكثر مـ الـبل صؾك اهلل  ـ أحبَّ مَ  فننّ  (،يدل طؾك الخروج مـ اإلسالم

كػسف أكثر مـ حبف  ـ أحبَّ ومَ  .خرج مـ اإلسالملؽـف ٓ يَ  :ؿَ ثِ طؾقف وسؾؿ فؼد أَ 

خرج طـ لؽـف ٓ يَ  :القجقب ؿَ ؾِ بعد أن طَ  ؿَ ثِ قف وسؾؿ فؼد أَ لؾـبل صؾك اهلل طؾ

 !واهلل يا رسقل)ا قال: لؿّ  -وهق َمـ هق؟!- ولذلؽ طؿر رضل اهلل طـف  .اإلسالم

، قال لف الـبل صؾك اهلل طؾقف (اهلل ٕكت أحب إلل مـ كؾ شلء إٓ مـ كػسل

رضل –طؿر  ؿَ ؾِ ا طَ ، فؾؿّ «إلقؽ مـ كػسؽ حتك أكقن أحبَّ  ،ٓ يا طؿر»وسؾؿ: 

إلقف مـ  لؼقة إيؿاكف أصبح الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أحبَّ  اذلؽ فقرً  -اهلل طـف

كػسف، ولؿ يلمر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؿر بشلء: ٕكف كان مممـًا، ولؿ يؽـ 

ف لـػسف أكثر أو مثؾ حبف لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قادًحا يف إيؿاكف، ولؿ يؽـ حبُّ 
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يف  -رضل اهلل طـف–طؾك رفعة ومـزلة طؿر  لعدم العؾؿ، بؾ هذه تدّل  :أيًضا ثًؿاآ

ما يحبف رسقل اهلل إلك ل قؾبف إلك ما يحبف اهلل، وتحقَّ  ؿَ ؾِ كف فقر أن طَ فن :اإليؿان

دل طؾك الخروج مـ كػل اإليؿان ٓ يَ  فدل ذلؽ طؾك أنّ  .صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 .اإليؿان

ا فقف كػل جدوا كصًّ فنهنؿ حقثؿا وَ  :رةؽػِّ ف الخقارج والؿُ تْ ؾَ فِ وهذا ما َج 

عدهؿ ـ اكتػك اإليؿان طـف بالؽػر، وهذا مـ جفؾفؿ وبُ ؿقا طؾك مَ ؽَ َح  :اإليؿان

 .-رضقان اهلل طؾقفؿ–طـ السؾػ الصالح 

ع كالم العؾؿاء فراجِ  :ا فقف كػل اإليؿانت كصًّ دوأكت يا صالب العؾؿ إذا وج

هؾ لـػل أصؾ اإليؿان؟ أو لـػل الؽؿال ؿ درجة هذا الـػل، عؾَ إثبات حتك تَ 

 القاجب؟ أو لـػل الؽؿال الؿستحب؟ 

َٓ َيِجُدَها] ْكَساُن َوَقْد   [اْلَخاِمَسُة: َأنَّ لإِْلِيَؿاِن َحاَلَوٌة َقْد َيِجُدَها اإْلِ

د مع وجقد اإليؿان يف وهذه الحالوة تقَج َحاَلَوٌة(،  لإِْلِيَؿانِ  قال: )َأنَّ 

ـّ  ،الؼؾب إكؿا يؽقن لبعض الؿممـقـ الذيـ  -وهذا معـك: يجدها- ذوقفا لؽ

إلقف  أن يؽقن اهلل ورسقلف أحّب » :فقفؿ أسباب وجقد حالوة اإليؿان تتحؼؼ

الؿرء ٓ يحبف إٓ هلل، وأن يؽره أن يعقد يف الؽػر بعد أن  بَّ حِ مؿا سقاهؿا، وأن يُ 

أن يؽره أن يعقد يف  :ذلؽبؾحؼ ، ويُ «ؼذف يف الـارؽره أن يُ كؿا يَ  :أكؼذه اهلل مـف
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وكذلؽ مثاًل  .ؼذف يف الـارؽره أن يُ كؿا يَ  :الذكب الؽبقر بعد أن تاب اهلل طؾقف مـف

 تجد الؿرأة صعؿ اإليؿان  إذا أصاطت زوجفا.

ؿ يف قؾب عظُ قد يجدها اإلكسان و قد ٓ يجدها، وقد تَ  ،لإليؿان حالوة :إذن

إن أحاصت بف الؽروب، ويؽقن يف ًؿا يف الدكقا يف قؾبف واإلكسان حتك يعقش مـعَّ 

 يؽقن يف كعقؿ وهق يف الدكقا. ،جـة

َْرَبع]  ْٕ اِدَسُة: َأْطَؿاُل اْلُؼْؾِب ا َٓ َيِجُد  ةالسَّ َّٓ بَِفا، َو  إِ
َيُة اهللِ َٓ َٓ ُتـَاُل ِو الَّتِل 

َّٓ بَِفا يَؿاِن إِ  [َأَحٌد َصْعَؿ اإْلِ

تسؾقؿ الؼؾب هلل، وأن يؽقن ما يف قؾب  :ـال بف وٓية اهللمـ اطظؿ ما تُ 

: أن يحب هلل، هل إطؿال إربعةهذه و .ويف اهلل سبحاكف وتعالك ،الؿممـ هلل

 بغض هلل، ويقالل هلل، ويعادي هلل.ويُ 

ْكَقا] َة اْلُؿَماَخاِة َطَؾك َأْمرِ الدُّ َحابِلِّ لِْؾَقاِقِع َأنَّ َطامَّ  [السابعُة: َفُفُؿ الصِّ

ابـ  :، ويف الرواية إخرى-رضل اهلل طـفؿا–ابـ طباس  بلالصحا ؿُ فْ فَ 

ا طؾك الػؼف يف الديـ، ا مبـقًّ فًؿا حؼقؼقًّ فَ  :لقاقع الـاس ،-رضل اهلل طـفؿا–طؿر 

 ػ الـصقص بحجة فؼف القاقع، فننّ فًؿا لؾقاقع يؼقد العبد إلك أن يخالِ ولقس فَ 

والثابتة التل ٓ شؽ فقفا يف وجقب  مثاًل  بعض الـاس يرتك الـصقص الصحقحة

صاطة ولل إمر الؿسؾؿ يف غقرة معصقة اهلل، ووجقب الصرب طؾقف مفؿا كان 

رتك ذلؽ إلك تحبقب الـاس يف الثقرات حالف ما دام يف دائرة اإليؿان، يَ 
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، وقتؾ رجال الجقش ممـقـالؿتػجرات يف ديار الؿ سوآكؼالبات، بؾ وغر

ؿة أوجدها بؾ هق ضؾُ  :فًؿا وٓ فؼًفاوهذا لقس فَ  ،لقاقعبحجة ففؿ القاقع وفؼف ا

 .آستسالم لؾقاقع، وطدم آستضاءة بـقر القحل

حقن القاقع بـقر صؾِ حقن القاقع، ويُ صحِّ ػفؿقن القاقع، ويُ السؾػ كاكقا يَ 

ؾ كػسف بذلؽ، شغِ ويُ  ،ؾ مـ الؿعاصلػعَ ع اإلكسان ما يُ بَّ تَ تَ ا أن يَ أمّ  .الؽتاب والسـة

ؾ الـاس بذلؽ، وإذا خطب الخطبة كاكت خطبة الجؿعة طـده كشرة شغِ ويُ 

الـاس  ظُ عِ كباء العالؿقة، ويَ ع ما يف الصحػ، وما يف وكالت إجؿِّ يُ ، إخبار

ففذا جفؾ ولقس فؼًفا لؾقاقع،  ،مـ وكالت الؽػاروما شابف ذلؽ بقكالة رويرت 

 .فًؿا لؾقاقعوٓ فَ 

رجعقا إلك صريؼة السؾػ أن يَ  الدطاةطؾك فالقاجب طؾك صالب العؾؿ و

 .ةة، ومعالجتفؿ لقاقع إمّ فؿفؿ لقاقع إمّ يف فَ  - طؾقفؿرضقان اهلل–الصالح 

ؾدكقا، ل تطامة مماخاة الـاس يف ذلؽ الزمان صار وقد رأى بـ طباس أنّ  

كثقر مـ الـاس  دَ عُ الـاس فقف طـ طفد الـبقة، وبَ  دَ عُ فؽقػ يف زماكـا هذا؟ الذي بَ 

ة محؿد صؾك اهلل طؾقف وٓ كزال كرجق الخقر مـ أمّ  ،ة خقرطـ كقر الـبقة، ويف إمّ 

 وسؾؿ. 

  [{َوَتَؼطََّعْت بِِفُؿ إَْسَباُب }الثَّاِمـَُة:  َتْػِسقُر ]
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جؿقع إسباب بقـ الـاس  فننّ  الؿقدات والؿحبة. هـا: إسبابقؾـا إّن 

 لؿقدة.ا هذا السبب وهق: مول إلكتَ 

ـْ ُيِحبُّ اهللَ ُحبًّا َشِديًدا] ـَ َم ـَ اْلُؿْشرِكِق  [التَّاِسَعُة: َأنَّ ِم

طؾك  ،أن تجد إكساًكا طاقاًل ٓ يحب اهلل ّؾ أكثر الؿشركقـ يحبقن اهلل، وقَ  

اإلصالق، أكثر الؿشركقـ يحبقن اهلل، وتجد يف قؾقهبؿ محبة اهلل، بؾ قد تجد يف 

ـَ آَمـُقا َأَشدُّ ُحبًّا لِؾَّفِ ﴿قؾقهبؿ محبة شديدة هلل، ولذلؽ قال اهلل:  ِذي  :، أشد﴾َوالَّ

صحقح،  :يؼابؾف صّح ضعقػ، أَ  :شديد، وشديد يؼابؾف :يؼابؾفا ،أفعؾ تػضقؾ

الؿشركقـ  أنّ  :ا هلل يعـلضعقػ، فؽقن الذيـ آمـقا أشد حبًّ  :وصحقح يؼابؾف

طـدهؿ حب شديد هلل، ولؽـف حب فقف شرك، ففؿ يحبقن أكدادهؿ كحب اهلل، أو 

 أشد مـ حبفؿ هلل سبحاكف وتعالك.

ٓ يؼصد  (ا شديًدامـ الؿشركقـ مـ يحب اهلل حبًّ  نّ )أفؽقن الشقخ يؼقل: 

حبفؿ  أنّ  :وإكؿا مؼصقده :بفؿ ٕهنؿ يحبقن اهللا كحؿدح الؿشركقـ، أو أكّ بف أن يَ 

صؾك اهلل طؾقف ة محؿد فالذي يليت مـ أمّ  .هللباؿـع كقهنؿ مشركقـ الشديد هلل لؿ يَ 

كبًشا، أو بؼرة، أو دجاجة،  يلخذويذبح لغقر اهلل، يذبح لسقدي فالن، وسؾؿ 

 :قؾت لف ـذر لصاحب الؼرب، أو يدطق غقر اهلل، فنذايذبح لصاحب الؼرب، أو يَ و

 مؾلء بحب اهلل؟ لقؾب ؟!هذا شرك أكرب، قال: كقػ تؼقل أكا مشرك وأكا أحب اهلل
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 فقف ما دَ جِ إذا وُ  :ؿـع أن يؽقن العبد مشرًكاوجقد الحب يف الؼؾب ٓ يَ  كؼقل: إنّ 

 ذلؽ. ففذا مراد شقخ اإلسالم رحؿف اهلل. يؼتضل

ـْ َكاكَ ] ـْ ِديـِفِ طـده الثََّؿاكَِقُة  تاْلَعاِشَرُة: اْلَقِطقُد َطَؾك َم  [َأَحبَّ إَِلْقِف ِم

م هذه الؿحبقبات طؾك محبتف ؼدِّ ـ يُ مَ  وقؾـا: إنّ  .ذا يف آية براءةهم وقد تؼدّ 

هذا يؽقن شرًكا أصغر، أو يؽقن  نّ أهلل ومحبتف لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 بحسب مؼامات ذلؽ. :مـ كبائر الذكقب

ْرُك اْلَحاِدَيَة ] ا ُتَساِوي َمَحبَُّتُف َمَحبََّة اهللِ، َفُفَق الشِّ َخَذ كِدًّ ـِ اتَّ َطْشَرَة: َأنَّ َم

َْكَبرُ  ْٕ  [ا

– ة وخقف قؾبـؾ وخضقع وصاطة باصف وتذلُّ ا يحبف محبة تللُّ مـ اتخذ كدًّ 

ر كؿا سقليت  :حال الؿشركقـ أهنؿ يحبقن اهلل وأنّ  .هذا شرك أكرب أنّ  -خقف السِّ

ـّ   .حبفؿ ٕكدادهؿ يساوي محبتفؿ هلل أو أشد مـ محبتفؿ هلل سبحاكف وتعالك لؽ

ففذا  :فالذي يرتك حؼ اهلل مـ أجؾ الحؼ الؿزطقم الؿؽذوب ٕصحاب الؼبقر

ـذر ٕصحاب الؼبقر وٓ يجعؾ كذره هلل، والذي الذي يَ  .س بالشرك إكربؾبَّ قد تَ 

ستغقث بلصحاب الؼبقر وٓ ه هلل، والذي يءيدطق أصحاب الؼبقر وٓ يجعؾ دطا

ا يحبف أشد مـ محبتف هلل وإن زطؿ خالف خذ كدًّ هذا قد اتَّ  :يجعؾ استغاثتف هلل

شقًئا مـ أكقاع العبادة  َف رَ ا َص ؿَ ديـ لَ فنكف لق كان يحب اهلل محبة الؿقحِّ  ،ذلؽ

  لغقر اهلل سبحاكف وتعالك.
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سقعؼد باًبا  -رحؿف اهلل-وهبذا كؽقن فرغـا مـ باب الؿحبة. ثؿ إّن الشقخ 

د أن َيعرف  طظقًؿا يتعؾؼ بالخقف. وفؼف الخقف مـ أدّق الػؼف، ويـبغل لؾؿقحِّ

معـك الخقف، وأقسام الخقف مـ جفة الحؼقؼة، وأقسام الخقف مـ جفة إثر، 

وأن َيعرف إدلة الدالة طؾك ذلؽ. فؿا أطظؿف مـ باب طؼده الشقخ وجؾك فقف 

سـشرحف وكبقِّـف وكؼػ  -إن شاء اهلل-الباب  الحؼ! وما أحقجـا إلك فؼفف. وهذا

 معف وقػات تلصقؾقة بحقل اهلل وققتف. 
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َما: ﴿َتَعالَى هللاَِّ  َقْولِ  الدرس الخامس واألربعون: باب َطانُ  َذلُِكمُ  إِنَّ ٌْ  الشَّ

فُ  اءهُ ٌَُخوِّ ٌَ ْإِمِنٌنَ  ُكنُتم إِن َوَخافُونِ  َتَخافُوُهمْ  َفالَ  أَْولِ  ﴾مُّ

 الرحؿـ الرحقؿبسؿ اهلل 

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  آل] ﴾مُّ

 [201: طؿران

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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يتعؾؼ  :ؼ بحؼ ربـا سبحاكف وتعالكطـ طؾؿ شريػ يتعؾَّ  وهذا الؿجؾس

ؿ التقحقد، عظِّ ة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كؾفا تُ أمّ  بالتقحقد، ومـ الؿعؾقم أنّ 

ة محؿد صؾك اهلل طؾقف الؽثريـ مـ أمّ  إٓ أنّ  :ؿ حؼ اهلل سبحاكف وتعالكعظِّ وتُ 

فقدخؾ طؾقفؿ  :قدؼ التقححؼَّ عؾؿقن تػاصقؾ التقحقد، وٓ كقػ يُ وسؾؿ ٓ يَ 

ؾؾ يف هذا الباب مـ جفؾفؿ بتػاصقؾ التقحقد، ولذا كان مـ أوجب الخَ 

ؿ التقحقد طؾك وجف التػصقؾ عؾَّ وأن يُ  ،ر التقحقدؼرَّ القاجبات الققم أن يُ 

ؿ يف هذا الباب بؿا كستطقع مـ خالل سفِ حؿد اهلل كحاول أن كُ بوكحـ  .والتلصقؾ

وبقان التلصقؾ والتػصقؾ يف أبقابف بؿا  ،شرح كتاب التقحقد، وبقان مؼصده

 .تؼتضقف الحاجة

شرع يف وكَ  .ؼ بالحبوقد فرغـا يف الؿجؾس السابؼ مـ الباب الؿتعؾِّ  

الذي أسلل اهلل طز وجؾ أن يباِرك فقف، وأن يبارك مـ جؾس فقف ومـ مجؾسـا هذا 

يف ؾس استؿع إلقف، وأن يجعؾـا جؿقًعا مباَركقـ حقثؿا كـا. كشرع يف هذا الؿج

 .ـ معـاه، وكقػ يتعؾؼ بالتقحقدؼ بالخقف، كبقِّ تعؾَّ شرح باب طظقؿ يَ 

ُف َأْولَِقاءُه َفالَ َتَخاُفقُهْؿ ﴿باب َقْقِل اهللِ َتَعاَلك: ] ْقَطاُن ُيَخقِّ َؿا َذلُِؽُؿ الشَّ إِكَّ

ـَ  ْمِمـِق  [﴾َوَخاُفقِن إِن ُكـُتؿ مُّ

هذا هق الباب الثاين مـ إبقاب الؿتعؾؼة بؼسؿ أطؿال الؼؾقب الؿتعؾؼة  

م أّن بالتقحقد،  د أبقاب الؽتاب سرِ لؿ يَ  -طز وجؾ رحؿف اهلل–الشقخ حقث تؼدَّ
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ف عرِ ف الؽتاب ويَ ػؼَ ـ يَ ؿ الؽتاب أقساًما يدركفا مَ وإكؿا قسَّ  :ػؼرًدا كقػؿا اتَّ َس 

أقسام الؽتاب قسؿ أطؿال الؼؾقب  وقد جعؾ مـ .-رحؿف اهلل–مـفج الشقخ 

ل مـفا ما يتعؾؼ بالؿحبة، بالتقحقد، حقث ذكر الشقخ يف الباب إوّ  ٌؼ عؾُّ التل لفا تَ 

ر معف الرجاء، ذكَ الخقف فنكف يُ  رَ كِ باب الخقف، وإذا ذُ  :وهق :ثؿ أطؼبف هبذا الباب

رتبط بعضفا وهذه إمقر الثالثة العظقؿة وهل: الؿحبة، والخقف، والرجاء، يَ 

 العبادة ٓ تؽقن طبادة إٓ إذا كاكت طـ محبة وخقف ورجاء مع ذلٍّ إذ ببعض، 

يف اإلكسان مـا وهق يف الدكقا يسقر إلك اهلل، وهق ووتعظقؿ لربـا سبحاكف وتعالك، 

ـْ َشاَء ﴿ر ا أن يتلخَّ م وإمّ تؼدَّ ا أن يَ إمّ  :سقره إلك اهلل بقـ أمريـ ٓ ثالث لفؿا لَِؿ

رَ مِـُْؽْؿ أَ  َم َأْو َيَتَلخَّ (، واإلكسان يف سقره إلك اهلل لؽل يؽقن 37)الؿدثر:  ﴾ْن َيَتَؼدَّ

 والرجاء. ،والخقف ،ًما ٓبد لف مـ هذه إمقر الثالثة: الؿحبةمتؼدِّ 

ـ أحب اهلل م إلقف، فؽقػ بؿَ شقًئا تؼدَّ  ـ أحبَّ مَ  تدفعف لقسقر: ٕنّ  فالؿحبة

 م ويسقر.دفعف لقتحرك ويتؼدَّ يَ حب العبد هلل  فننّ  ؟!سبحاكف وتعالك

قف مـ آكحراف ذات القؿـ أو ذات ؼِ يحؿقف مـ آكحراف، ويَ  والخقف

قر حقل الطريؼ الذي يسقر فقف اإلكسان إلك اهلل سبحاكف الشؿال، فالخقف كالسُّ 

 وتعالك.

اإلكسان وهق يرجق ما طـد اهلل يجعؾف  يجعؾف يسابؼ ويسارع: ٕنّ  الرجاء

 ذلؽ يسابؼ غقره، ويسارع إلك ما طـد اهلل سبحاكف وتعالك.
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مت دِ ؼ يف سقره إلك اهلل مـ هذه إمقر الثالثة، وإذا طُ فالبد لؾؿرء الؿقفَّ 

ره أكثر مـ قر العبد، فقؽقن تلخُّ ػ َس عُ عػت َض قر بالؽؾقة، وإذا َض اكؼطع السَّ 

 أهؿقة هذه إمقر الثالثة. يا طبد اهلل ؿعؾَ تَ ومـ هـا  .مفتؼدُّ 

 طر والػزع.ذ: الؾغةيف الالخقف و

ع ضرر أو أذى أو يف الؼؾب مـ تققُّ  اكػعاٌل هق : العؾؿاء اصطالح وأّما يف

 أو اطتؼاًدا. عاًل أو ترًكار فِ ثؿِ يُ  :طؼقبة

لسبب، ٓبد  الؼؾب، وهق اكػعاٌل  :الخقف فؿحّؾ  "؛اكػعال يف الؼؾب"

 أي أكف أثر سبٍب  :ثقره يف الؼؾب، ولذلؽ يؼقلقن: هق اكػعاٌل لؾخقف مـ سبب يُ 

أو " ع اإلكسان ضرر فنكف يخاف.فنذا تققَّ  "؛ع ضررمـ تققُّ " يؽقن يف الؼؾب.

ع طؼقبة طاجؾة أو فنذا كان يتققَّ  "؛أو طؼقبة" خاف.ى يَ ع أن يمذَ فنذا تققَّ  "؛أذى

رتتب طؾقف يَ "د اكػعال يف الؼؾب بؾ خقف لقس مجرَّ وهذا ال جؾة فنكف يخاف.آ

يتجـب إذى أو الضرر أو : ب سبب الخقفػعؾ فعاًل لقتجـَّ ا أن يَ إمّ  :"ٌؾ عْ فِ 

ب طؾقف فنذا لؿ يرتتّ  "؛أو اطتؼاد" ب طؾقف ترك.فقرتتّ  "؛أو يثؿر ترًكا" العؼقبة.

 ب طؾقف اطتؼاد.يرتتَّ  :فعؾ أو ترك

طـد أهؾ ؿ ؼسَّ يُ  وهق ف أقسامف،عرِ ٓبد أن تَ ػفؿ الخقف وأحؽامف، حتك تَ و

 باطتبارات ثالثة:العؾؿ 
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  ّباطتبار حؼقؼتف، وهق يـؼسؿ إلك أقسام يف تؼسقؿ الخقف لآطتبار إو :

 أربعة:

ر.إّول:   خقف السِّ

 الخقف مـ مخؾقق خقًفا يجعؾ السؾؿ يػعؾ حراًما او يرتك واجًبا.الثاين: 

 خقف وطقد اهلل.الثالث: 

ْبِعل.الرابع:   الخقف الطَّ

عرف تَ  فحتكطف أمقر ثالثة، ضبِ . وهذا الخقف تَ رّ خقف السِّ  ل:الؼسؿ إوّ 

هذه إمقر الثالثة، إذا اجتؿعت هذا  فاطِرْف أو ٓ  رٍّ خقفؽ هذا خقف ِس  أنّ 

 .رّ إمقر الثالثة ففق خقف ِس 

 ا.ؽًؿا، أو حسًّ : أن يؽقن مـ غائب حؼقؼة، أو ُح لإمر إوّ 

وهذا الغائب . ر ٓبد أن يؽقن مـ غائبفخقف السِّ  "؛أن يؽقن مـ غائب"

 :ا أكفإمّ 

جؾس إكسان يف الؿديـة ويخاف مـ رجؾ يف مثؾ: أن يَ  :"غائب حؼقؼة" 

هق جالس يف الؿسجد الـبقي إذا قال لف ولؽـ  ،هذا الرجؾ غائب !الؿغرب

أو سؿل ساحًرا، أو  ا،سقاء سؿل ولقًّ  !أحد: فالن، قال لف: اسؽت حتك ٓ يمذيـا

 سؿل مشعقًذا، الؿفؿ أكف غائب حؼقؼة.



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔٓ8ٓ 
 

إكسان طـد  يعـلمثؾ الؿؼبقر يف الؼرب الؿقجقد يف الؿجؾس،  "؛أوحؽًؿا"

ؽًؿا، وإن كان مقجقًدا بقـ يدي اإلكسان يف هذا غائب ُح  :والؿؼبقر يف قربه قربٍ

 قربه.

لجـ قد تؽقن ف بحقاسف الخؿس، مثؾ الجـ، احسِّ فاإلكسان ٓ يُ  ،اأو حسًّ 

ـّ : مع اإلكسان مقجقدة وكذلؽ ربـا سبحاكف  .كفؿ بحقاسفدرِ اإلكسان ٓ يُ  لؽ

 كف بالحقاس.درِ وإن كـا ٓ كُ  سبحاكف وتعالك ففق معـا

 سِّ : أن يؽقن ذلؽ بالؼدرة ٓ بسبب حِ إمر الثاين
ّ

 .ل

طـده قدرة طؾك إيذائؽ، لقس بسبب حسل مثؾ:  أن تخاف مـف ٕنّ  يعـل:

 يؼقلقن: هذا ال، ٓ، وإكؿا بالؼدرة، مؾؽ أو سؾطان ضالؿ يستطقع أن يمذيؽ
ّ

 قلل

سبب  لفذا الخقففال يؽقن  !مؽان الؿزطقم طـده قدرة طؾك إيذائؽ يف أّي 

 حسل، وإكؿا سببف قدرة مزطقمة أو قدرة حؼقؼقة.

ـ اطؼد يف غائب أكف قادر مَ  ٕنّ  ،ـة، وٓبدر صاطة باصثؿِ : أن يُ إمر الثالث

صاطة  ذلؽب طؾك رتتَّ وقد يَ  .ر هذا صاطة باصـة يف قؾبفثؿِ طؾك أن يمذيف فالبد أن يُ 

ـّ  :ضاهرة  إصؾ أهنا صاطة باصـة يف الؼؾب. لؽ

 .رٍّ ت هذه إمقر ففذا الخقف خقف ِس دَ جِ فنذا وُ 

ر–وهذا الخقف   كقطان: -خقف السِّ
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الخقف مـ اهلل  :وهق :أهؾ التقحقدخقف ديـ، خقف الؿقحِّ : لالـقع إوّ 

ر ٓ يؽقن إٓ مـ اهلل طز وجؾ الؼقي العزيز الؼادر الذي خقف السِّ و .طز وجؾ

د يخاف اهلل طز وجؾ، كؿا قال اهلل طز وجؾ: فالؿقحِّ  .طؾك كؾ شلء قدير

ـْ َفْقِقِفؿْ ﴿
ـَ ُيَبؾُِّغقَن ﴿(، وكؿا قال طز وجؾ: 50)الـحؾ:  ﴾َيَخاُفقَن َربَُّفْؿ مِ ِذي الَّ

َّٓ اهللَ  َٓ َيْخَشْقَن َأَحًدا إِ  َوَيْخَشْقَكُف َو
ِ
ِت اهلل َٓ  (.39)إحزاب:  ﴾ِرَسا

: خقف الؿشركقـ. كالذيـ يخافقن مـ إصـام، ومـ الـقع الثاين

 ؿ بؼدرهتؿ.ـ يسؿقهنؿ بإولقاء أن يضروهؿ أو يمذوهالؿؼبقريـ، ومؿَّ 

فنن كان مـ . ا شرك أكربا تقحقد وإمّ إمّ  :فقف أمر وسط لقسر فخقف السِّ 

ففذا شرك أكرب يخالػ اإلسالم مـ كؾ  :ففذا تقحقد، وإن كان مـ غقر اهلل :اهلل

 وسقليت بقان إدلة يف كالم الشقخ رحؿف اهلل. ج مـ مؾة اإلسالم.خرِ وجف، ويُ 

 م.عؾ محرَّ د إلك ترك واجب أو فِ : الخقف مـ مخؾقق يؼقالؼسؿ الثاين

أن يخاف اإلكسان مـ مخؾقق ، وهق مـ الشرك إصغر ،وهذا الؼسؿ حرام

ففذا حرام،  :حتك يرتك ما أوجبف اهلل طؾقف مـ أجؾف، أو يػعؾ الحرام مـ أجؾف

 ، لقس مـ الشرك إكرب.ومـ الشرك إصغر

اإلكراه، إذا كان ؾ الحرام مـ أجؾ عْ ك القاجب وفِ رْ وٓ يدخؾ يف هذا تَ 

مثال: أن  التل فّصؾـاها مراًرا فنكف ٓ يدخؾ يف هذا، اإلكسان مؽره إكراًها بشروصف

ؿ ذلؽ بعقـف، أو عؾَ ا أن يَ إمّ - ويريد أن يسرق بقتف ،واقػ أمام بقتف صٌّ لِ يؽقن 
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 ق مالفرِ طؾك طرضف يف بقتف، أو ُس  َي دِ لق خرج إلك صالة الػجر ٓطتُ  -بغؾبة الظـ

ه، ولف أن يبؼك يف بقتف ويصؾل الػجر يف بقتف، وٓ ؽرَ ففذا مُ  -ب الظـهذا غال-

 يؼال: إكف خاف فرتك القاجب فققع يف حرام.

 بَّ : ُس -والعقاذ باهلل– السالح طؾك رأسف، وققؾ لف عَ ِض خر: إكسان وُ آمثال 

محؿًدا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وقؾبف مطؿئـ  بَّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فَس محؿد 

 .معذور شرًطا، وهؽرَ هذا مُ  :باإليؿان وبتعظقؿ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

َّٓ وإكؿا الذي يَ   يؽقن هـاك إكراه ويرتك القاجب أو يػعؾ دخؾ يف هذا أ

 الحرام بسبب هذا الخقف.

ن أ :ػخقف وطقد اهلل. وهذا خقف واجب طؾك الؿؽؾَّ  الؼسؿ الثالث:

ـْ َخاَف ﴿يخاف وطقد اهلل، وأن يخاف طؼقبة اهلل، وأن يخاف الـار،  َذلَِؽ لَِؿ

م يف الذي تؼدَّ  :خقف مـ اهللال(، ففـاك 24)إبراهقؿ:  ﴾َمَؼامِل َوَخاَف َوِطقدِ 

 وهذا فرض طؾك الؿؽؾػ.: خقف السر، وهـاك خقف وطقد اهلل سبحاكف وتعالك

الخقف  :وهق :الؿركقز يف صبقعة اإلكسان ،لعِ بْ : الخقف الطَّ الؼسؿ الرابع

قادًرا الَؿخقف فقؽقن هذا الؿخؾقق  .لسِّ مـ مخؾقق قادر طؾك إذى بسبب حِ 

 قادًرا. ،كلن يؽقن حاضًرا :طؾك أن يمذي

كالخقف مـ الحققاكات الؿػرتسة،  ،لقس بالؼدرة "؛بسبب حسل"

ؽقن اإلكسان ف .والخقف مـ العؼارب، والخقف مـ الظالؿ الؼادر طؾك إذى
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 عِ بْ هذا خقف صَ  :إذا رأى سبًعا مػرتًسا خاف مـف
ّ

مقجقد يف صبقعة اإلكسان،  ل

  .وهذا الحققان ممذي

ذ بف اإلكسان، ولقس قادًحا يف اإلكسان، قال تعالك طـ وهذا الخقف ٓ يماَخ 

َٓ َربَّـَا إِكَّـَا َكَخاُف َأْن َيْػُرَط ﴿: -طؾقفؿا السالم-مقسك وهارون  َطَؾْقـَا َأْو َأْن َقا

فؿا بجربوت ؿِ ؾْ لعِ  -طؾقفؿا السالم-(، فؿقسك وهارون 45)صف:  ﴾َيْطَغك

ط طؾقفؿا فقمذيفؿا أو أن ػرُ إلقف ودطقاه إلك التقحقد أن يَ  فرطقن خافا إذا وصال

طؾقف -اهلل طز وجؾ طـ مقسك وقال  .يطغك، وهذا لقس قادًحا يف اإلكسان

(، ففذا خقف صبعل ٓ 12)الؼصص:  ﴾ائًِػا َيَتَرقَُّب َفَخَرَج مِـَْفا َخ ﴿: -السالم

 عاب بف اإلكسان.وٓ يُ  ،ذ بف اإلكسانيماَخ 

ؿ : اطتبار أثره يف كػس اإلكسانالخقف تؼسقؿ يف الثاين آطتبار إلك ، ويؼسَّ

 خؿسة أقسام:

: خقف يدفع العبد إلك صاطة اهلل، واجتـاب معاصقف. ففق لالؼسؿ إوّ 

وخقفف مـ اهلل يدفعف إلك أن يػعؾ القاجبات وإلك أن يرتك  ،يخاف اهلل

 مات، وهذا محؿقد.الؿحرَّ 

ؼ الؼؾب خقف يدفع العبد إلك صاطة باصـة لغقر اهلل، وإلك تعؾُّ  الؼسؿ الثاين:

 تعؾُّؼ وإلك كالتعظقؿ، اهلل: لغقر باصـة صاطة إلك العبد يدفع خقفبالؿخقف مـف. 

 وهذا شرك أكرب.، مـف بغقر اهلل: بالؿخقف الؼؾب
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: خقف يدفع العبد إلك الؼـقت مـ رحؿة اهلل، فقخاف حتك الؼسؿ الثالث

اهلل ٓ يغػر لف، ففذا خقف  اهلل ٓ يرحؿف، وأنّ  أنّ يظـ يؼـط مـ رحؿة اهلل، و

م مذمقم ولق كان يزطؿ أكف يخاف اهلل، إذا دفعف هذا الخقف إلك أن يؽقن محرَّ 

وقاده الخقف  -كبائروحتك لق كان ذلؽ بسبب ذكقب مـف -ا مـ رحؿة اهلل طً قاك

يا أخل، فقؼقل: ولؿاذا أتقب؟ أكا ٓ  ْب ؼقل لف: تُ تإلك أن يؼـط مـ رحؿة اهلل، 

م فقؼـط مـ رحؿة اهلل طز وجؾ، ففذا الخقف محرّ  !ر لل، أكا فعؾت وفعؾتغػَ يُ 

 مذمقم.

م طؾقف، ؾ محرَّ ع: خقف يدفع العبد إلك ترك واجب طؾقف، أو فِ الؼسؿ الرابع

 إٓ يف باب اإلكراه. :ه العؾؿاء مـ الشرك إصغرعدُّ ويَ  ،موهذا مذمقم محرَّ 

ويدفع العبد إلك فعؾ إسباب  ،: خقف لف سببف الظاهرالؼسؿ الخامس

 والسبع ،يخاف اإلكسان مـ السبعمثاًل: وهذا مباح،  ،لقتجـب الضرر :الؿباحة

 فدفع ،يػر مـفمـف، و ا مخقًفا يخافحققاكً هذا سبب ضاهر، فنذا رأى مقجقد، 

فقدفعف ذلؽ إلك أن  :عؾؿ بظالؿ يمذي الـاسيَ أو:  خاذ سبب مباح.إلك اتِّ خقفف 

فنكف  -طؾقف السالم-كؿا فعؾ مقسك  ،يجتـب هذا الظالؿ ويبتعد طـ هذا الظالؿ

 ب، ففذا جائز.رتقَّ ، وخرج مـ الؿديـة خائًػا يَ رّ ا خاف مـفؿ فَ لؿّ 

 : اطتبار الداطل إلقف، وهق ثالثة أقسام:الخقف تؼسقؿ يف الثالث آطتبار
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 ،إلقف ق: خقف يدطق إلقف اهلل سبحاكف وتعالك. فاهلل يلمر بف ويدطلالؼسؿ إوّ 

ؼدرتف فقخاف بإيؿاكف باهلل، فقؽقن مممـًا باهلل و :كف يف قؾب الؿممـوالذي يحرِّ 

 اهلل طز وجؾ، وهذا هق الخقف الؿشروع.

إلقف إبؾقس  قإلقف الشقطان. ففذا الخقف يدط قخقف يدط الثاين:الؼسؿ 

 ـ يطقعقكف، وهذا هق الخقف الؿؿـقع.ـف يف قؾقب مَ ويزيِّ 

-إلقف صبقعة اإلكسان  ق: تدطْؾ إلقف الـػس، أو قُ  ق: خقف تدطالؼسؿ الثالث

هذا الخقف ، -، أشؿؾ مـ صبقعة اإلكسانةأكقاًطا كثقرلَقُعّؿ  "الـػس"لؽـ كؼقل 

إلقف شلء  قكالخقف مـ بعض الحققاكات، وقد يدط :إلقف صبع اإلكسان قيدط قد

فقخاف مـ  :الـػس مثؾ القسقسة، بعض الـاس طـده خقف وسقاسل يفخر آ

ؿ طؾك إكسان يصقبف خقف، إذا بعض إشقاء أن تمذيف وهل لقست ممذية، إذا سؾَّ 

مـ خقف يف  :مس شقًئا بقده يصقبف خقف، فتجده يغسؾ يده يف كؾ وقت وحقـ

إلقف الـػس لخؾؾ ومرض، وهذا  قا ولؽـف خقف تدطكػسف، هذا لقس خقًفا صبعقًّ 

 .يجب طؾك الؿرء أن يعالجف

كالخقف الذي لف : إلقف الـػس قد ٓ يؽقن مذمقًما قإذن الخقف الذي تدط

كالخقف بسبب القساوس  :وقد يؽقن مذمقًما .سبب ضاهر، ويف صبقعة اإلكسان

 وكحق ذلؽ.
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فا يػفؿ طَ بَ ـ ففؿفا وَض سقؿات الخقف باطتباراهتا الثالثة، ومَ ففذه تؼ

 أحؽام الخقف يف الشرع، ويػفؿ كقػ يتعؾؼ الخقف بالتقحقد.

 َتَعاَلك: قال الشقخ: )
ِ
ُف َأْولَِقاءُه َفالَ ﴿باب َقْقِل اهلل ْقَطاُن ُيَخقِّ إِكََّؿا َذلُِؽُؿ الشَّ

ـَ َتَخاُفقُهْؿ َوَخاُفقِن إِن ُكـُتؿ  ْممِـِق الشقطان يخقفؽؿ  ؿإكؿا ذلؽ(: يعـل: ﴾مُّ

فؽؿ ـ يخقِّ فال تخافقهؿ، ٓ تخافقا مَ  :والؼبقر بلولقائف مـ الؽػار والطقاغقت

فال تخافقهؿ.  :فؽؿ الشقطان بالؼبقر وأصحاب الؼبقرالشقطان هبؿ، يخقِّ 

 أفردوين هبذا الخقف، فال تجعؾقا هذا الخقف إٓ مـ اهلل :أي ﴾َوَخاُفقنِ ﴿

ـَ ﴿ سبحاكف وتعالك. ْممِـِق  :شرط اإليؿان بف -طز وجؾ–فجعؾ اهلل  ﴾إِن ُكـُتؿ مُّ

طز -ر مـ غقر اهلل خقف السِّ  ذلؽ طؾك أنّ  فدّل  .الخقف مـف سبحاكف وتعالك

 .يـايف اإليؿان -وجؾ

َّٓ فالقاجب طؾك الؿقحِّ  ر إٓ مـ اهلل سبحاكف وتعالك،  يخاف خقف السِّ د أ

 َّٓ ؼ التقحقد إٓ بالرباءة مـ خقف تحؼَّ ر أبًدا، وٓ يَ خقف السِّ  يخاف مـ أحد وأ

 ر مـ غقر اهلل سبحاكف وتعالك.السِّ 

 ؼ بالخقف:ت هذه أية طؾك أمقر تتعؾَّ ودلّ 

  ّأنّ لإمر إو :  
ّ

 شؽ فقف طاقؾ.ٓ يَ  الخقف واقع، وهذا أمر يؼقـل

 الخقف يـؼسؿ إلك قسؿقـ: : أنّ إمر الثاين 

 إلقف اهلل سبحاكف وتعالك. قخقف يدط ل:الؼسؿ إوّ 
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 إلقف الشقطان. وهذا يف خقف السر. ق: خقف يدطالؼسؿ الثاين

 :ـفك طـف: ٕنّ ر بف، ومـ الخقف ما يُ مـ الخقف ما يممَ  أنّ  إمر الثالث 

 وهذا أمر. ﴾َوَخاُفقنِ ﴿وهذا هنل،  ﴾َفالَ َتَخاُفقُهؿْ ﴿اهلل طز وجؾ قال: 

 دَ جِ فنذا وُ  .ر مـ غقر اهلل يـايف اإليؿان بالؽؾقةخقف السِّ  : أنّ إمر الرابع 

 .واكتػك اإليؿان ،خقف السر مـ غقر اهلل سبحاكف وتعالك ارتػع اإليؿان

َّٓ  :فشرط اإليؿان  سبحاكف وتعالك. ر إٓ مـ اهلل يخاف العبد خقف السِّ أ

ُف َأْولَِقاءهُ ﴿يف ققلف سبحاكف:   ْقَطاُن ُيَخقِّ ، قال أكثر ﴾إِكََّؿا َذلُِؽُؿ الشَّ

وقال بعض  فؽؿ أكتؿ بلولقائف.فؽؿ بلولقائف، يخقِّ يخقِّ  معـاه:الؿػسريـ: 

الشقاصقـ الذيـ  :أي ﴾فال تخافقهؿ﴿ـ يطقعقكف، ف مَ الؿػسريـ: أكف يخقِّ 

ـَ ﴿ـ يطقعقهنؿ، فقن مَ يخقِّ  ْممِـِق  .﴾َوَخاُفقِن إِن ُكـُتؿ مُّ

 ر.وهذه أية متعؾؼة بخقف السِّ 

الََة َوآَتك ﴿َوَقْقلِِف: ] ـَ بِاهللِ َواْلَقْقِم أِخرِ َوَأَقاَم الصَّ ـْ آَم َؿا َيْعُؿُر َمَساِجَد اهللِ َم إِكَّ

ـَ  ـَ اْلُؿْفَتِدي َكاَة َوَلْؿ َيْخَش إَِّٓ اهللَ َفَعَسك ُأْوَلئَِؽ َأن َيُؽقُكقْا ِم  [(18)التقبة:  ﴾الزَّ

إِكََّؿا َيْعُؿُر ﴿، الؿؼامات يف اإليؿانأطظؿ  -طز وجؾ–يف هذه أية يذكر اهلل  

 
ِ
َكاَة َوَلْؿ ﴿ حؼقؼةً  ﴾َمَساِجَد اهلل الََة َوآَتك الزَّ  َواْلَقْقِم أِخِر َوَأَقاَم الصَّ

ِ
ـَ بِاهلل ـْ آَم َم

َّٓ اهللَ  َّٓ اهللَ ﴿ :هذا وجف الشاهد ﴾َيْخَش إِ إٓ اهلل طز  ْػ خَ لؿ يَ  :أي ﴾َوَلْؿ َيْخَش إِ

ر، فال يخشك إٓ اهلل سبحاكف هذا هق خقف السِّ  قد دلت إدلة طؾك أنّ و .وجؾ
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العبد ٓ يخاف الؿخؾقققـ خقًفا يجعؾف يػعؾ  أنّ  :دخؾ يف ذلؽويَ . وتعالك

 .حراًما، أو يرتك واجًبا، فنكف يدخؾ يف هذه أية طـد أهؾ العؾؿ

، فؿـ ر مـ اهللالتقحقد ٓبد فقف أن يؽقن خقف السِّ  ذلؽ طؾك أنّ  فدّل  

 مـ اهلل سبحاكف وتعالك وحده. رٍّ أن يؽقن خقف العبد خقف ِس  :أركان التقحقد

 َجَعَؾ فِْتـََة الـَّاِس ﴿َوَقْقلِِف: ]
ـَ الـَّاِس َمـ َيُؼقُل آَمـَّا بِاهللِ َفنَِذا ُأوِذَي فِل اهللِ َوِم

  أية[ ﴾َكَعَذاِب اهللِ 

ـَ ﴿، مد الذّ هذه أية وردت مقرِ 
 َومِ

ِ
ظفر فقُ  ﴾الـَّاِس َمـ َيُؼقُل آَمـَّا بِاهلل

 ﴿، اإليؿان
ِ
 :يبتؾكُيػَتـ ووٓبد لؿـ أضفر اإليؿان مـ أن  ﴾َفنَِذا ُأوِذَي فِل اهلل

َٓ ُيْػَتـُقنَ ﴿ (، ٓبد 1)العـؽبقت:  ﴾َأَحِسَب الـَّاُس َأْن ُيْتَرُكقا َأْن َيُؼقُلقا آَمـَّا َوُهْؿ 

ـَ ﴿الء، ٓبد مـ آختبار. مـ الػتـة، ٓبد مـ آبت   آَمـَّا َيُؼقُل  َمـ الـَّاسِ  َومِ
ِ
 بِاهلل

  فِل ُأوِذَي  َفنَِذا
ِ
  اهلل

ِ
فػعؾ الحرام مـ أجؾ الخقف  ﴾َجَعَؾ فِْتـََة الـَّاِس َكَعَذاِب اهلل

فتـة  أنّ  :وهـا يف أية. مـ الـاس، أو ترك القاجب مـ أجؾ الخقف مـ الـاس

فقجعؾ أذى الـاس أطظؿ يف كػسف مـ  ،ؾ لفذا اإلكساناِص الـاس وأذى الـاس ح

أو يرتك القاجب،  ،ماطذاب اهلل، أو كعذاب اهلل، فقدطقه ذلؽ إلك أن يػعؾ الحر

وإكؿا الؿؼصقد هـا: ما ، اإلكراه طذر شرطل فننّ  :اإلكراهذلؽ  وٓ يدخؾ يف

ـاس، مثؾ ما يؽقن بغقر طذر مـ اهلل، يرتك القاجب أو يػعؾ الحرام بسبب فتـة ال

الـبل صؾك اهلل  طػك لحقتف: ٕنّ أيؼع مـ بعض الـاس: يذهب إلك بالده وقد 
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 ،، فقذهب وقد أطػك لحقتف«أكرمقا الؾحك»، «اطػقا الؾحك»طؾقف وسؾؿ قال: 

ويسخرون مـ لحقتف، أو يؼقلقن:  ،الـاس يف بالده يستفزئقن مـفبعض فقصبح 

فبعض الـاس يجعؾ فتـة  !السعقدية ابل، جاءكا بديـ جديد، جاء بالؾحقة مـوهّ 

 .ؼ لحقتفحؾِ الـاس كعذاب اهلل فقَ 

بعض الـاس يفتدي إلك السؾػقة التل هل ديـ اهلل، والتل هل واجب طؾك 

الؿممـ أن يتؿسؽ هبا، السؾػقة التل جاء هبا محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، 

ؿقن عؾِّ ر يُ عدهؿ، وٓزال إخقاؿقها لألخقار مـ بَ فا الصحابة، وطؾَّ ؿَ فِ وفَ 

اهلل طؾقف هبا، ثؿ إذا طاد  ـّ ة، فاهتدى إلك السؾػقة ومَ إخقار هذه السؾػقة الحؼَّ 

حقن يمذوكف بالؽالم أو صبِ إلك بالده وهق يعقش يف وسط فقف جؿعات حزبقة ويُ 

فقرتك السؾػقة، أو يتظاهر أكف مع همٓء  :غقره بؿا ٓ يصؾ إلك حد اإلكراه

ة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ق أمّ صؾ والشر وما يؿزِّ الحزبققـ الدطاة إلك البا

ؼ هبؿ، فقجعؾ فتـة تعؾَّ إلك مخؾقققـ يَ  :ف الؼؾقب طـ اهللرْ وما يمدي إلك َص 

 الـاس كعذاب اهلل، هذا خقف مذمقم.

ب؟ ضرَ هؾ تُ  لؿاذا؟ر التقحقد، ضفِ بعض الـاس يؼقل: أكا ٓ أستطقع أن أُ 

أو  !التقحقد الـاس ٓ يحبقكـل إذا أضفرُت ؾ؟ يؼقل: ٓ، لؽـ ؼتَ د؟ تُ جؾَ تُ 

 أو كحق ذلؽ، ففذا يجعؾ فتـة الـاس كعذاب اهلل. !يمذوكـل بالؽالم
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والقاجب طؾك الؿممـ إذا أكعؿ اهلل طؾقف بـعؿة شرطقة أن يتؿسؽ هبا، وأن 

ه إكراًها تتقفر فقف الشروط، ؽرَ ح طـفا، مالؿ يُ ـافِ إلقفا، وأن يُ  قظفرها، وأن يدطيُ 

قص قؾبف طـ ؽلحؼ، وطدم كُ باك شقًئا مـ أجؾ اإلكراه مع اصؿئـان قؾبف رتفقَ 

  الحؼ.
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َما: ﴿َتَعالَى هللاَِّ  َقْولِ  بابالدرس السادس واألربعون: تابع شرح   َذلُِكمُ  إِنَّ

َطانُ  ٌْ فُ  الشَّ اءهُ ٌَُخوِّ ٌَ ْإِمنٌِنَ  ُكنُتم إِن َوَخافُونِ  َتَخافُوُهمْ  َفالَ  أَْولِ  ﴾مُّ

 الرحؿـ الرحقؿبسؿ اهلل 

 أكػســا شـرور مــ بـاهلل وكعـقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لـف، هـادَي  فـال ُيضـؾؾ وَمــ لـف، مضـؾَّ  فـال اهلل يفـدي َمــ أطؿالــا، سـقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسـؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  آل] ﴾مُّ

 [201: طؿران

َفــا َيــا﴿ ُؼــقاْ  الـَّــاُس  َأيُّ ــِذي َربَُّؽــؿُ  اتَّ ـــ َخَؾَؼُؽــؿ الَّ  مِـَْفــا َوَخَؾــَؼ  َواِحــَدةٍ  كَّْػــسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحـامَ  بِـفِ  َتَسـاءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

ــا﴿ ــا َي َف ـَ  َأيُّ ــِذي ــقا الَّ ــقا آَمـُ ُؼ ــقا اهللَ  اتَّ ًٓ  َوُققُل ــْق ــِديداً  َق ــؾِْح ( 70) َس ــؿْ  ُيْص  َلُؽ

ــعْ  َوَمـــ ُذُكــقَبُؽؿْ  َلُؽــؿْ  َوَيْغِػــرْ  َأْطَؿــاَلُؽؿْ   ﴾َطظِقؿــًا َفــْقزاً  َفــازَ  َفَؼــدْ  َوَرُســقَلفُ  اهللَ  ُيطِ

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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يف مسجد رسقلـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كقاصؾ  :الػضالء ثؿ يا معاشر

كتؽؾؿ طـ التقحقد القارد يف  ،يف تقحقد ربـا ،فـا يف حؼ ربـا سبحاكف وتعالكتػؼُّ 

ة ف سؾػ إمّ ؿَ فِ كتاب اهلل، وطؾك لسان رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، والذي فَ 

ؼة، لـاس بالعقاصػ الؿؾػَّ كؾؿتفؿ طؾقف، ٓ ُكخادع ا ِت عَ روه واطتؼدوه، وأجؿَ وقرَّ 

ـ مـ كتاب بـل كالمـا طؾك الدلقؾ القاضح البقِّ ؼة، وإكؿا كَ وٓ بالؽؾؿات الؿـؿَّ 

ت طؾقف عَ ر إٓ ما أجؿَ اهلل، ومـ ُسـَّة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وٓ ُكؼرِّ 

  .كشرح كتاب التقحقد، ةكؾؿة سؾػ هذه إمّ 

الؿتعؾؼة بالتقحقد، وٓزلـا يف الباب العظقؿ وٓزلـا يف قسؿ أطؿال الؼؾقب 

باب ققل اهلل تعالك: ﴿إِكََّؿا َذلُِؽُؿ  -رحؿف اهلل طزَّ وجؾَّ –ه الشقخ دَ ؼَ الذي طَ 

ْممِـِقـ﴾ ]آل  ُف َأْولَِقاءُه َفالَ َتَخاُفقُهْؿ َوَخاُفقِن إِن ُكـُتؿ مُّ ْقَطاُن ُيَخقِّ الشَّ

 [.275طؿران:

الخقف الؿحؿقد هق خقف السر  ، وبقَّـا أنّ م الؽالم طـ الخقفوقد تؼدَّ 

، الخقف مـ الؼقي العزيز الذي طؾك كؾ شلٍء قدير، إمقر  مـ اهلل طزَّ وجؾَّ

ؾؼ كؾفؿ طؾك أن يدفعقا أمًرا أراده ما كؾفا بقده سبحاكف وتعالك، لق اجتؿع الخَ 

 استطاطقا.

 .الطاطة الباصـةر الخقف مـ اهلل طزَّ وجؾَّ خقًفا لؼدرتف سبحاكف، خقًفا ُيثؿِ 

الخقف الؿحؿقد هق الذي يؼقد العبد إلك ما ُيرضل اهلل طزَّ وجؾَّ مـ  وأنّ 

 مسارطٍة إلك الطاطة وثباٍت طؾقفا، واجتـاٍب لؾؿعاصل.
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، وهذا أَ  وبقَّـا أنّ  ر مـ غقر اهلل طزَّ وجؾَّ  رّ َش الخقف الؿذمقم هق خقف السِّ

رك إكرب الخقف  :مـ الخقف الؿذمقم كؿا أنّ . أكقاع الخقف: ٕكف مـ الشِّ

 أو يستؿر طؾك الؿعصقة. ،ؼـط مـ رحؿة اهلل، فقرتك الطاطةالذي يجعؾ العبد يَ 

أو  ،مـ الخقف الؿذمقم: الخقف الذي يؼقد العبد إلك أن يرتك القاجب كؿا أنّ 

خقًفا مـ الـاس، وتؼديًؿا لخقفف مـ الـاس طؾك خقفف مـ اهلل طزَّ  :يػعؾ الحرام

.  وجؾَّ

مـ جفة  -رحؿف اهلل طزَّ وجؾَّ –رحـا أيات التل ذكرها الشقخ وقد ش

ووقػـا طـد إحاديث  .ؼ مؼصقد الباب مـ معاكقفامـاسبتفا لؾباب، وما ُيحؼِّ 

فقتػضؾ الشقخ ياسقـ وفؼف اهلل  -رحؿف اهلل طزَّ وجؾَّ –التل ذكرها الشقخ 

 والسامعقـ يؼرأ لـا.

ـْ َأبِل َسِعقٍد ] ـِ َأْن ُتْرِضَل  -رضل اهلل طـف–َط ـْ َضْعِػ اْلَقِؼق َمْرُفقًطا: إِنَّ ِم

ُفْؿ َطَؾك َما َلْؿ ُيْمتَِؽ اهللُ،  الـَّاَس بَِسَخِط اهللِ، َوَأْن َتْحَؿَدُهْؿ َطَؾك ِرْزِق اهللِ، َوَأْن َتُذمَّ

ُه َكَراِهَقُة كَ  َٓ َيُردُّ ُه ِحْرُص َحرِيٍص، َو َٓ َيُجرُّ  [اِرهٍ إِنَّ ِرْزَق اهللِ 

هذا الحديث الذي ذكره الشقخ رواه أبق كعقٍؿ يف )الحؾقة( والبقفؼل يف 

عب( ا، فنسـاده يف غاية الضَّ  ،)الشُّ ي أيًضا طـ ابـ عػ، وقد ُروِ وإسـاده واٍه جدًّ

 ،رواه أبق ُكعقٍؿ والبقفؼل، وإسـاده ضعقػ :مرفقًطا -رضل اهلل طـف–مسعقٍد 

وهق صحقح، وجاء يف  :ولذلؽ يف بعض ُكسخ كتاب التقحقد جاء طـ أبل سعقد

وهق صحقح، فؼد ُروي طـ أبل سعقٍد، وُروي طـ  :بعض الـُّسخ طـ ابـ مسعقد
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دطان يف رواه ابـ وَ  -رضل اهلل طـف–ايـ مسعقد، وروي أيًضا طـ أكٍس 

 وإسـاده ساقط. :)إربعقـ(

ابة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ُروي الحديث طـ ثالثٍة مـ صح نإذ

ـّ   طـ أبل سعقٍد، وطـ ابـ مسعقٍد، وطـ أكس رضل اهلل طـفؿ أجؿعقـ، لؽ

ا، وٓ ُيؼقِّ  ي بعضفا بعًضا، فالحديث مـ جفة اإلسـاد جؿقع رواياتف ضعقػٌة جدًّ

ـّ   طؾقف أدلة الشريعة وققاطدها. تدّل  :معـاه صحقح ضعقػ، لؽ

ـْ َأبِل َسِعقٍد  ( -رضل اهلل طـف–قال: )َط ـِ ـْ َضْعِػ اْلَقِؼق
 ،َمْرُفقًطا: إِنَّ مِ

 :فوهق اإليؿان كؾُّ  :ؾؿ الذي ٓ ُيخالطف شؽالقؼقـ هق: آطتؼاد الجازم، والعِ 

والقؼقـ مـ فرائض  ."القؼقـ اإليؿان كؾف": -رضل اهلل طـف–كؿا قال ابـ مسعقٍد 

مـفا، فقاجٌب وفرٌض طؾك العبد أن يؽقن طؾك يؼقـ، أن يؽقن  الديـ التل ٓ ُبدّ 

ـٍ مـ أنّ   ه طدل، ومـ أنّ رَ دَ قَ  وطده صدق، ومـ أنّ  أمر اهلل حؼ، ومـ أنّ  طؾك يؼق

 ٓ ُبد مـ القؼقـ. .إمر كؾف هلل

عؿؾ طؾك ولذلؽ يـبغل طؾك العبد دائًؿا أن يَ  ،ػضعُ ؼقى ويَ وهذا القؼقـ يَ 

راءة الؼرآن بتدبر، ومـ التػؽر يف مخؾققات اهلل، ومـ الـظر مـ ق :ي يؼقـفما يؼقِّ 

: . ي يؼقـفهذا يؼقِّ  فننّ  ،إلك كػسف فؿـ جفة ققة القؼقـ جاء مثاًل ققل اهلل طزَّ وجؾَّ

﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهقُؿ َربِّ َأِركِل َكْقَػ ُتْحقِـل اْلَؿْقَتك َقاَل َأَوَلْؿ ُتْممِـ َقاَل َبَؾك َوَلـؽِـ 

قَ  َـّ َقْؾبِل﴾ ]البؼرة:لِّ
اهلل  [ إبراهقؿ طؾقف السالم كان يعؾؿ طؾؿ القؼقـ أنّ 160ْطَؿئِ

ي لؽؿال طبقديتف هلل طزَّ وجؾَّ صؾب ما يؼقِّ  -طؾقف السالم-يحقل الؿقتك: لؽـف 

 :ف كقػ ُيحقل الؿقتك: لقزداد يؼقـًا، وهذا معـكيؼقـف، فطؾب مـ ربف أن ُيريَ 
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َـّ َقْؾبِل﴾ 
َقْطَؿئِ عػ القؼقـ فػل مثؾ هذا الحديث الذي ا َض وأمّ  [.160]البؼرة:﴿لِّ

 .معـا

 »ولضعػ القؼقـ طالمات وأسباب جاءت يف هذا الحديث: 
َ

َأْن ُتْرِضل

 
ِ
، وأن تَ ِض القؼقـ يا طبد اهلل: أن ُتر ،«الـَّاَس بَِسَخِط اهلل ستجؾب ل اهلل طزَّ وجؾَّ

ما ُيريده مقٓك طؾك ما ُيريده م رضا الـاس بنرضاء اهلل سبحاكف وتعالك، فتؼدِّ 

الؼؾقب بقـ أصبعقـ مـ  إمر كؾف هلل، وأنّ  ـ أنّ الـاس أو ُيريده هقاك: ٕكؽ تققِ 

ط هق اهلل ل وُيسخِ بفا كقػ يشاء سبحاكف وتعالك، فالذي ُيرِض أصابع الرحؿـ ُيؼؾّ 

اهلل أن  دِ إذا لؿ ُيرِ  :بذلفلؾـاس كؾ ما يستطقع إكساٌن أن يَ  لق بذلَت  ،سبحاكف وتعالك

اهلل أمرك بف  ط الـاس ٕنّ ما ُيسخِ  قا طـؽ فؾـ يرضك طـؽ أحد، ولق فعؾَت رَض يَ 

ـٍ مـ هذا،  وأراد اهلل أن يرضك طـؽ الـاس سقرضك طـؽ الـاس، فلكَت  طؾك يؼق

﴿َوَيْخَشْقَكُف  ، قال اهلل طز وجؾ:ؽ اهلل سبحاكف وتعالكفخشقتؽ مـ اهلل، وحسقبُ 

 َحِسقًبا﴾ ]إحزاب:
ِ
َّٓ اهلَل َوَكَػك بِاهلل َٓ َيْخَشْقَن َأَحًدا إِ  هذا هق القؼقـ. [39َو

ُيؼال: َضعػ، وُيؼال: ُضعػ، لؽـ ما ُيؼال: ِضعػ: -عػ القؼقـ ومـ َض 

، هؿا لغتان لؾعرب، ا َضعػ وُضعػالزيادة، وأمّ  :ِضعػ بؽسر الضاد ٕنّ 

عػ القؼقـ أن ُترضل الـاس بسخط اهلل، أن تخاف الـاس أو فَض  -الـؼص :يعـلو

 ،ترجق ما طـد الـاس خقًفا أو رجاًء يجعؾؽ ترتك القاجب مـ أجؾ إرضاء الـاس

 .أو تػعؾ الحرام مـ أجؾ إرضاء الـاس

تطؾب أو  ،بعض الـاس تلمره زوجتف برتك واجب، تؼقل لف: احؾؼ لحقتؽ

مات، فقؼقل: واهلل أخاف مـ ـا كذا مـ الؿحرَّ احضر ل : كان تؼقل:عؾ حرامفِ مـف 
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 ّٓ عػ هذا مـ َض  ! ترضك طـل وتذهب وأكا طـدي أوٓدلساهنا، وأخاف أ

 القؼقـ، ولـ يـال هبذا مؼصقده كؿا سقلتقـا إن شاء اهلل.

ل الـاس عػ القؼقـ: أن ُترِض عػ القؼقـ وطالمات َض مـ أسباب َض  ن:إذ

رضا اهلل بسخط الـاس، وبئست  ضعاوِ بسخط اهلل سبحاكف وتعالك، فتُ 

بلن  :ستبدل رضا اهلل بسخط اهلل طزَّ وجؾَّ خسران أن تَ ؾْ الؿعاوضة، وإكف واهلل لَ 

ل هذا السبب إوّ  .مف طؾك رضا اهلل سبحاكف وتعالكتطؾب رضا الـاس وتؼدِّ 

 والعالمة إولك.

اهلل طزَّ وجؾَّ هق الرزاق، وهق  (،حؿدهؿ طؾك رزق اهللوأن تَ قال: )

ؾؼف سبًبا لرزقؽ، ٓ معطل غقره سبحاكف وتعالك، قد يجعؾ اهلل بعض َخ  ،الؿعطل

ـّ  سقاًء جاءك الرزق بقاسطة أحٍد مـ الخؾؼ  :الؿعطل هق اهلل طؾك كؾ حال لؽ

الؿعطل طؾك الحالقـ هق اهلل سبحاكف وتعالك: ولذلؽ  ،أو بغقر واسطة مـ الخؾؼ

إِكََّؿا َأَكا َقاِسٌؿ : »الـاس وُيعطل لؾـاس يؼسؿ وهق صؾك اهلل طؾقف وسؾؿقال الـبل 

  .الـعؿة مـ اهلل، واهلل ُيعطلف .الصحقح يف البخاري رواه «وخازن َواهلُل ُيْعطِل

ف اهلل لؽ ٓ ؿَ َس ما قَ  ا أنّ ؿ طؾًؿا يؼقـقًّ عؾَ عتؼد ذلؽ، وتَ أن تَ  :فالقؼقـ يا طبد اهلل

ؿف اهلل ِس ؼْ ؾؼ اهلل جؿقًعا مـعؽ مـف، وما لؿ يَ اهلل بؾ وٓ َخ  ؾؼيستطقع أحٌد مـ َخ 

عتؼد هذا تَ  ،ؾف إلقؽؾؼ اهلل، بؾ الخؾؼ جؿقًعا أن يقِص لؽ لـ يستطقع أحٌد مـ َخ 

وٓ تبذل إسباب  ،مع بذل إسباب الؿشروطة، ما تؼقل: أكا طؾك يؼقـ

يف  -إن شاء اهلل-ا وهذا سقلتقـ- !رزقل سقلتقـل وأكا يف بقتل :الؿشروطة، تؼقل

وهذا يؼتضل يا طبد اهلل أن يتعؾؼ قؾبؽ  -الباب التالل طـدما كتؽؾؿ طـ التقكؾ
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أن يؽقن قؾبؽ معؾًؼا باهلل  .وحؿًدا مطؾًؼا طـد حصقل الرزق ،زقرباهلل صؾًبا لؾ

 ؼ طـد حصقل الرزق.طـد صؾبؽ لؾرزق، وأن تحؿد اهلل الحؿد الؿطؾَ 

سبحاكف وتعالك، ولقس لؾؿخؾقق مـؽ إٓ فالؿحؿقد طؾك اإلكعام هق اهلل 

ؾ الؿخؾقق إذا جعؾف اهلل سبًبا لقصقل الـعؿة إلقؽ، ما كؼقل: أهؿِ  ،معروفف شؽرَ 

ٓ ُيـايف  ،بؾ اشؽر معروفف، وهذا مـ شؽر اهلل ،إذا جعؾف اهلل سبًبا لحصقل الرزق

حؿد اهلل، وٓ ُيـايف شؽر اهلل أن تشؽر معروف الؿخؾقق، قال الـبل صؾك اهلل 

ـْ »طؾقف وسؾؿ:  حف، قال رواه الرتمذي وصحَّ « َٓ َيْشُؽُر اهللَ  الـَّاَس  َٓ َيْشُؽرِ  َم

 حف إلباين.الرتمذي: هذ حديٌث صحقح، وصحَّ 

ـْ »وقال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  َفَؽافُِئقُه، َفنِْن َلْؿ  إَِلْقُؽْؿ َمْعُروًفاَصـََع  َم

 ،رواه أبق داود« َتِجُدوا َما ُتَؽافُِئقَكُف َفاْدُطقا َلُف َحتَّك َتَرْوا َأكَُّؽْؿ َقْد َكاَفْلُتُؿقهُ 

 حف إلباين.والـسائل، وصحَّ 

أن ؿ هق اهلل، والؿعطل والؿـعِ  ؿ أنّ عؾَ ؾة أن تَ القؼقـ يف باب الـِّعؿ القاِص  ن:إذ

تحؿد اهلل، وأن تشؽر اهلل، ومـ شؽر اهلل أن تشؽر مـ جعؾف اهلل سبًبا لقصقل 

 الـعؿة إلقؽ.

ب حؿدك هلل، فضاًل طـ حؿد الؿخؾقق حؿًدا ُيؼارِ أن تَ  :عػ القؼقـ هـاوَض 

ب الخقر لؾؿخؾقق ـِس أن ُتساوي حؿدك لؾؿخؾقق بحؿدك هلل، فضاًل طـ أن تَ 

 وتـسك اهلل.

ب حؿدك هلل، هذا مـ ضعػ الؿخؾقق حؿًدا ُيؼارِ حؿد ضعػ القؼقـ أن تَ 

فؽقػ إذا  !حؿدك لؾؿخؾقق مساوًيا لحؿدك هلل؟ القؼقـ، فؽقػ إذا جعؾَت 
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ب الـعؿاء اهلل ولؿ تشؽره، ولؿ تـِس  سقَت أصابتؽ الـعؿة مـ صريؼ مخؾقٍق كَ 

 عػ القؼقـ.هذا مـ َض  إلقف، وحؿدت الؿخؾقق؟! ٓ شؽ أنّ 

هذا  .بعؿة إلك السبب وتـسك الؿسبِّ ومـ ضعػ العؼؾ أن ُتضقػ الـ

 السبب الثاين لضعػ القؼقـ والعالمة الثاكقة.

ُفْؿ َطَؾك َما َلْؿ ُيْمتَِؽ اهللُ »والسبب الثالث والعالمة الثالثة:  هذا  ،«َوَأْن َتُذمَّ

الؿاكع هق  وأنّ  ،الؿعطل هق اهلل ؿ أنّ عؾَ القؼقـ أن تَ  م أنّ ؼ بسابؼف، فؼد تؼدَّ متعؾِّ 

رًة مـ تؿٍر لؿ ْس ؾؼ لق اجتؿعقا جؿقًعا بؼقٍة واحدة طؾك أن ُيعطقك كِ الخَ  اهلل، وأنّ 

ؾؼ لق اجتؿعقا جؿقًعا بؼقٍة واحدة الخَ  يؽتبفا اهلل لؽ لـ يستطقعقا ذلؽ، وأنّ 

 طؾك مـعؽ مـ أمٍر قد كتبف اهلل طزَّ وجؾَّ لؽ لـ يستطقعقا ذلؽ.

،  : مثاًل قؾت لف:أمقر الدكقا مـ مخؾقٍق شقًئا مـ فنذا صؾبَت  ًٓ أططـل ما

لؽ أن تلخذ  دْ اهلل لؿ ُيرِ  القؼقـ أن تعتؼد أنّ  أططـل سقارتؽ، فؾؿ ُيعطؽ، فننّ 

يؼقـًا، فنذا لؿ  ،إذ لق أراد اهلل لؽ أن تلخذ هذا ٓستجاب العبد لطؾبؽ ،هذا

ك اهلل، وإكؿا يؾتػت قؾبؽ إل :ؾػت إلك الؿخؾققيستجب فالقؼقـ أكؽ مباشرة ٓ تَ 

الؿخؾقق  ذمّ لؽ أن تحصؾ طؾك هذا، وبالتالل فنكؽ ٓ تَ  دْ اهلل لؿ ُيرِ  عؾؿ أنّ وتَ 

 :الؿخؾقق طؾك امتـاطف طـ إططائؽ شقًئا ذمّ طؾك هذا، فؿـ ضعػ القؼقـ أن تَ 

مـ جفة سقء الخؾؼ، مـ جفة البخؾ، هذه صػات يف أّما مـ جفة طدم اإلططاء، 

الذي مـع هق اهلل  أكت طؾك يؼقـ أنّ الؿخؾقق، لؽـ مـ جفة طدم اإلططاء 

هذا الؿخؾقق ٓ يستطقع أن يؿتـع إذا أراد اهلل أن تلخذ هذا  ،سبحاكف وتعالك

 الشلء.
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 .الؿخؾقققـ طؾك ما لؿ يمتؽ اهلل ذمّ فؿـ ضعػ القؼقـ أن تَ 

 ظفر فقفا أنّ هذه أسباٌب، ثالثة، وطالماٌت ثالثة طؾك ضعػ القؼقـ، ويَ 

 ف باهلل سبحاكف وتعالك.يرتبط قؾب ،الؿممـ طزيز

ُه َكَراِهَقُة َكاِرهٍ »قال:  َٓ َيُردُّ ُه ِحْرُص َحِريٍص، َو َٓ َيُجرُّ  
ِ
هذه  ،«إِنَّ ِرْزَق اهلل

( ومـف قال: عػ القؼقـ. َض  تدفع كؾَّ  ،جؿؾٌة تعؾقؾقة لؽؾ ما سبؼ
ِ
)إِنَّ ِرْزَق اهلل

ُه ِحْرُص َحِريٍص( َٓ َيُجرُّ ما لؿ يؽتبف اهلل لـ  َت ْص ا حرِ مفؿ !واهلل ،رضا الـاس )

إذا لؿ يؽتب اهلل لؽ أن  :عقت الؾقؾ والـفار يف أن ُترضل الـاسيؽقن، لق َس 

يرضك طـؽ أحٌد مـ الـاس فؾـ يرضك طـؽ أحٌد مـ الـاس، ٓ بذكائؽ، ٓ 

 بعؿؾؽ، ٓ بؿالؽ، ٓ بتـازٓتؽ.

هُ »الرزق الؿادي  َٓ َيُردُّ ُه ِحْرُص َحِريٍص، َو لق  ،«َكَراِهَقُة َكاِرهٍ  َٓ َيُجرُّ

ـَّة وأراد اهلل أن يرضك طـؽ مَ  ـ يف خقرك رضاه أرضقت اهلل ولزمت التقحقد والسُّ

 فننّ  -رضا الـاس جؿقًعا لقس فقف الخقر، الخقر أن يرضك طـؽ أهؾ الخقر-

 قن طـؽ.سقرَض  -أطـل أهؾ الخقر-الـاس 

سبب كؾ خقٍر لؽ يف العاجؾ وأجؾ هق  ـ أنّ أن تققِ  :وخالصة كؾ هذا

وضعػ  .طؾك هذا الطريؼ َت ثبُ صاطة اهلل، وآجتفاد يف إرضائف سبحاكف، و تَ 

إسـاده  روي الذي قؾـا: إنّ ففذا هق معـك هذا الحديث الؿَ  .القؼقـ طؽس هذا

 ضعقػ لؽـ معـاه صحقح.

 الداطل إلك يؼقل قائؾ: أيـ الخقف يف هذا الحديث؟ والجقاب: أنّ 

هق الخقف أو الرجاء، ما الذي يجعؾ  :ضعػ القؼقـ الؿذكقر يف الحديث
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 ا أكف يرجق ما طـدهؿ.ا أكف خائػ، وإمّ رضا الـاس بسخط اهلل؟ إمّ  اإلكسان يؾتؿس

ا أكف خائٌػ مـف، حؿد الؿخؾقق طؾك كعؿة اهلل؟ إمّ ما الذي يجعؾ اإلكسان يَ 

 .ب الذي طـدهستجؾِ يد أن يَ ير :ا أكف يرجق ما طـدهحؿده بؿا لقس فقف، وإمّ فقَ 

ا طدم حصقل الرجاء، إمّ  :الـاس ذمّ الذي يجعؾ اإلكسان يَ  أنّ  :ع هذابَ تْ ويَ 

 ،ا أكف ٓ يخافم؟ إمّ ما الذي يجعؾ اإلكسان يرتاح يف الذَّ  ا اكدفاع الخقف.وإمّ 

قن الـاس يف اإلكرتكت، يف الؿقاقع ذمُّ مثؾ أن خػافقش الظالم الذيـ يَ 

ك أبق فالن، وقد يؼقل زوًرا وكذًبا: أبق فالن تسؿَّ يجؾس يف بقتف ويَ  ،اإللؽرتوكقة

الـاس يف بؾده ويف  سّب طؾك ذلؽ، ويَ  ظفر طؾقف مـ السؾػقة ما يدّل وٓ يَ  !السؾػل

 !اسُتدطل يف مؽان كان مـ أحسـ الـاس لػًظا أوغقر بؾده، وإذا جاء أمام شرصل 

 أهؾ الحؼ يف كؼدهؿ ٕهؾ الباصؾ كالمفؿ طالك
ّ

يؼقم طؾك  ٍ قة، وبـؼٍد طؾؿل

ا وسبًّا: ٕهنؿ آمـقن.قن ويَ ذمُّ ا همٓء الذيـ يَ الربهان، أمّ   خرتطقن ذمًّ

 -والعقاذ باهلل–صبًعا بعض الـاس  .ا طدم الخقفم لعباد اهلل سببف: إمّ فالذَّ 

لؽـ كؼقل: يف  :ما يخاف مـ اهلل، وٓ كـػل الخقف مطؾًؼا ،كظرتف إلك الـاس

ا أصبح هـاك اف مـ اهلل، وإكؿا كظره إلك الـاس: ولذلؽ لؿّ طؿؾف هذا ٓ يخ

 هذا إمر. ّػ ضبط هذه إشقاء اإللؽرتوكقة َخ أكظؿة تَ 

خالص يئس  ،ُج مـ اإلكسان شلءٍ رْ اكدفاع الرجاء، إذا لؿ يَ  :أو يؽقن سببف

 ف.فنكف قد يذمّ  :أو ٓ يرجق مـف شقًئا ،مـف
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أثـك أي: –مخؾقًقا  دَ ؿِ وإذا َح  ه هلل،دُ ؿْ فحَ  ـ صاحب الحّؼ ا الؿممـ الؿققِ أمّ 

 ،يخاف اهلل ،مخؾقًقا فؾؾف مّ ويرجق ما طـد اهلل، وإذا ذَ  ،فؾؾف، يخاف مـ اهلل -طؾقف

 ويرجق ما طـد اهلل سبحاكف وتعالك.

عػ القؼقـ َض  أنّ  :وهق :عؾؿ أيفا الؽريؿ مـاسبة الحديث لؾبابوهبذا تَ 

 ـاه.طؾك ما بقَّ  :ا الرجاءوإمّ  ،ا الخقفإمّ  :سببف

ـْ َطائَِشَة َرِضَل اهللُ َطـَْفا َأنَّ َرُسقَل اهللِ صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ ] َوَط

ـِ »َقاَل:   بَِسَخِط الـَّاِس رضل اهلل َوَأْرَضك َطـُْف الـَّاَس، َوَم
ـِ اْلَتَؿَس ِرَضا اهللِ َم

 َسِخَط اهللُ 
ـُ «  َطَؾْقِف َوَأْسَخَط َطَؾْقِف الـَّاَس اْلَتَؿَس ِرضا الـَّاِس بَِسَخِط اهللِ َرَواُه اْب

 [ِحبَّاَن فِل )َصِحقِحِف(

طـل أ -صحقٌح لغقره :-رحؿف اهلل–هذا الحديث قال طـف الشقخ إلباين 

ـا وقد رواه ابـ الؿبارك، والبغقي، والرتمذي مـ وصقة أمِّ  ،-برواية ابـ حبان

رضل –معاوية  وذلؽ أنّ ،  -رضل اهلل طـف–لؿعاوية  -رضل اهلل طـفا-طائشة 

أن تؽتب لف كتاًبا تقصقف فقف،  -رضل اهلل طـفا-ـا طائشة كتب ٕمِّ  -اهلل طـف

ـْ »أهنا سؿعت رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل:  :فؽتبت إلقف اْلَتَؿَس ِرَضا  َم

 بَِسَخِط الـَّاِس َكَػاُه اهللُ 
ِ
ـْ  ُمْمَكةَ  اهلل  طزَّ  الـَّاِس بَِسَخطِ  ِرَضا اْلَتَؿَس  الـَّاِس، َوَم

ِ
اهلل

ففذا الحديث  وقال إلباين: صحقح. ،«وجؾَّ َوَكَؾُف اهلُل طزَّ وجؾَّ إَِلك الـَّاسِ 

ـْ » ،صحقٌح  ـْ »، ؾآلتؿاس هق: الطؾب بتذلُّ « اْلَتَؿَس  َم   َم
ِ
اْلَتَؿَس ِرَضا اهلل

رضل اهلل طـف وأرضك طـف  :الـاسفجعؾ ِطقض رضا اهلل سخط « بَِسَخِط الـَّاسِ 

ؽ بتقحقده ـ التؿس رضا اهلل ولق سخط الـاس، تؿسَّ مَ  أنّ  :والؿؼصقد الـاس.
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ولق سخط الـاس، لق قالقا: وهابل، لق قالقا ما قالقا يتؿسؽ بالتقحقد، يتؿسؽ 

ـَّة مفؿا قال الـاس، فنكف مقطقٌد بلن يؽػقَ  اهلل  ف اهلل ممكة الـاس، ومادام أنّ بالسُّ

صؾؽ مـ ما يَ  يؽػقؽ ممكة الـاس، فؽقػ تخاف مـفؿ؟ بؾ أكت طؾك يؼقـ أنّ 

ـْ » أذى الـاس إكؿا هق رفعة لؽ، فال تخاف مـ الـاس. الـَّاِس  ِرَضا اْلَتَؿَس  َوَم

 طزَّ وجؾَّ  بَِسَخطِ 
ِ
فجعؾ ِطقض رضا اهلل إرضاء الـاس، فُقرضل الـاس بؿا « اهلل

اهلل  طَ خِ َس : ػعؾ الحرام مـ أجؾ أن ُيرضل الـاسيَ  فقرتك القاجب أو :ُيسخط اهلل

بفا ط طؾقف الـاس، فالؼؾقب بقـ أصبعقـ مـ أصابع الرحؿـ يؼؾِّ طؾقف، وأسخَ 

 كقػ يشاء.

والداطل لذلؽ إكؿا هق الخقف والرجاء، فالذي يؾتؿس رضا اهلل ولق 

زَّ ورجاؤه ما طـد اهلل ط ،خقفف مـ اهلل :الذي يدطقه إلك هذا :ط الـاسأسخَ 

خقفف  :الذي يدطقه إلك هذا :والذي يؾتؿس رضا الـاس ولق أسخط اهلل .وجؾَّ 

 وهبذا تعرف مـاسبة الحديث لؾباب. .مـ الـاس أو رجاء ما يف أيدي الـاس

سـ مع الؿؼصقد الحَ  أنّ  :وهل :وهذا الحديث فقف قاطدٌة شرطقٌة قطعقة

ؾ الؿؼصقد الػاسد سبٌب ٕن ُيعامَ  العؿؾ الصالح سبٌب لحصقل الخقر، وأنّ 

ُسـَّة رسقل اهلل صؾك اهلل  مَ زِ ه أن ُيرضل اهلل ولَ دُ ْص فالذي قَ  .هدِ ْص اإلكسان بـؼقض قَ 

ه أن ُيرضل دُ ْص والذي قَ  .يف العاجؾ وأجؾ :طؾقف وسؾؿ ففق مقطقٌد بالخقر

ذا ما، فنكف ُيعامؾ بـؼقض قصده الػاسد :الـاس ولق بسخط اهلل سبحاكف وتعالك

ـ رضل ط اهلل طؾقف الـاس، بؾ واهلل حتك مَ خِ ُيريد أن ُيرضل الـاس؟ سقُ  ؟ُيريد

 .أو يؽقن رضاه طـف سبًبا ٓستؿراره فقؿا يضره ،طـف الققم يـؼؾب طؾقف غًدا
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قد رضل  ،اكظر ،يعـل البعض يليت إلك بعض دطاة الباصؾ يؼقل: ما شاء اهلل

فنن كان  :ٓ، اكظر إلك السبب !ل طـفاهلل قد رض ففذا طالمة طؾك أنّ  ،طـف الـاس

اهلل  فنكؽ ترجق أن يؽقن رضا الـاس ٕنّ  :السبب قصًدا حسـًا وطؿاًل صالًحا

فؾقس هذا  :ػ الصالح يف العؿؾخؾَّ ػ الؼصد الحسـ أو تَ خؾَّ ا إذا تَ أمّ  .رضل طـف

قن طـف الققم طالمة طؾك رضا اهلل سبحاكف وتعالك، وإكؿا همٓء الـاس الذيـ يرَض 

ـؼؾبقن طؾقف غًدا ويسخطقن طؾقف، وقد يؽقن رضاهؿ طـف سبًبا ٓستؿراره يف قد يَ 

ؼ تعؾَّ ؼٌف طظقؿ يَ وهذا فِ  .الباصؾ حتك يؾؼك اهلل وهق طؾك هذا الباصؾ والعقاذ باهلل

 هبذا الحديث.

أذكر أمريـ فاتـل أن  -أطـل باب الخقف–وقبؾ أن ُكغادر هذا الباب 

 أذكرهؿا يف التؿفقد لؾباب:

 وهل:  :بة لؾخقفبعض إلػاظ الشرطقة الؿؼارِ  رُ كْ : ذِ لٕمر إوّ ا

والخشقة هل: الخقف  -طـدكا الخقف وطـدكا الخشقة-: الخشقةلإوّ 

الخقف قد  ففل مـ أطؾك درجات الخقف: ٕنّ  .ؾؿ والتعظقؿالؿؼرون بالعِ 

ؿف، ُتعظِّ ـ ـ تجفؾف، قد تخاف مؿَّ عؾؿ بلسف، وقد تخاف مؿَّ ؿف وتَ عؾَ ـ تَ تخاف مؿَّ 

  ا الخشقة ففل خقٌف بعؾٍؿ وتعظقؿ.ف، أمّ ـ تذمُّ وقد تخاف مؿَّ 

ا الخقف فنكؿا يؽقن أمّ  .سببفا يف الؼؾب الخشقة خقٌف دائؿ: ٕنّ  كؿا أنّ 

 .طـد وجقد سببف

 ،ؾؿ زادت الخشقة، والخقف لؾعؿقموكؾؿا زاد العِ  ،والخشقة لؾعؾؿاء 

ولقس الؿؼصقد  ،ؾؿوالخشقة تؽقن مـ العِ ة والعؾؿاء، شرتك فقف العامّ الخقف يَ 
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 ؿَ ؾِ ؿا طَ ؿقن، كؾّ عؾَ ـ يَ مَ  :قن بالعؾؿاء، وإكؿا الؿؼصقد بالعؾؿاءـ ُيسؿَّ بالعؾؿاء مَ 

ؿا زادت ؿا زاد كؾّ زادت خشقتف هلل، وكؾّ  :العبد حؼ اهلل، وأسؿاء اهلل، وصػات اهلل

ـْ ِطَباِدِه اْلُعَؾَؿاء﴾ ﴿إِكََّؿا َيْخَشك ا ، قال اهلل طز وجؾ:خشقتف هلل طزَّ وجؾَّ 
هلَل مِ

 .والخشقة لؾعؾؿاء ،[ ولذلؽ يؼقل العؾؿاء: الخقف لؾعامة18]فاصر:

: هل خقٌف مؼروٌن -كؿا يؼقل العؾؿاء–هبة، والرهبة : الرَّ والؾػظ الثاين

سة بقـ وٓحظقا الؿجاكَ  .ؽروهمـ الؿَ  ِب رَ اإلمعان يف الفَ  :، فالرهبةِب رَ بالفَ 

أو كؿا طبَّر  :خقٌف مؼروٌن بالفرب :الحروف واحدة، فالرهبةالرهبة والفرب، 

مـف  رُّ ػِ رهبف تَ ـ تخافف وتَ وكؾ مَ  .بعض أهؾ العؾؿ: اإلمعان يف الفرب مـ الؿؽروه

﴾ :إٓ اهلل
ِ
وا إَِلك اهلل سبحان اهلل!  [50]الذاريات: فنكؽ إذا رهبتف فررت إلقف ﴿َفِػرُّ

د ة يف أمثالفؿ ماذا يؼقلقن؟ يؼقلقن: ابعِ مـف، العامّ ؼرب ما تَ  ،مـف رّ ػِ رهبف تَ ـ تَ كؾ مَ 

، كؾّ ـ ترهبف تَ كؾ مَ  !ل لفطـ الشر وغـِّ  ؿا ازدادت رهبتؽ ػر مـف إٓ اهلل طزَّ وجؾَّ

 ؿا فررت إلقف سبحاكف وتعالك.مـ اهلل كؾّ 

ـ ُيخاف ر مَ ذكُّ ان الؼؾب لتَ ػَ َج ؾ، والقجؾ هق: رَ َج : القَ والؾػظ الثالث

اضطراب يف الؼؾب، رجػان  ،حركة يف الؼؾب :القجؾ .طؼقبتفسؾطاكف أو ُتخشك 

 ر طؼقبتف.ـ ُيخاف سؾطاكف أو ُتحذَ ر صاحبف مَ إذا تذكَّ  ،يف الؼؾب

الفقبة خقف ولؽـف  .ٌن لإلجالل والؿحبةوهل: خقٌف مؼارِ . قبةالفَ  الرابع:

 قـ.ن لإلجالل والؿحبة، فالفقبة خقف الؿحبِّ خقف مخصقص، خقف مؼارِ 

 تؼقل: أشػؼُت  .خقٌف يدطق إلك العـاية :واإلشػاق .اإلشػاق: الخامس

 بؽ. طؾقؽ فاطتـقُت  خػُت  :يعـل طؾقؽ:
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ؼ بالخقف، بؾ هل مـ الخقف، ولؽـف خقٌف عؾُّ ففذه إلػاظ الخؿسة لفا تَ 

لؽؿ ما أبحر فقف  وقد لخصُت  .ك معاكقفاؼف هذا الباب أن ُكدرِ فؿـ فِ  .مخصقص

 أهؾ العؾؿ يف هذا الباب.

كف الحب، قره إلك اهلل طزَّ وجؾَّ ُيحرِّ اإلكسان يف َس  : ذكركا أنّ مر الثاينوإ

اإلكسان وهق يف الدكقا يسقر إلك  قؾـا: إنّ  .ع بف الرجاءسف الخقف، وُيسارِ حرُ ويَ 

هق يف سقره إلك اهلل  .رم وتلخُّ اهلل، وهق يف سقره بقـ خطقتقـ ٓ ثالث لفؿا: تؼدُّ 

 :ه إلك الصراطردُّ الخقف، ويَ  :ويحرسف مـ الزلؾ الؿحبة، :ميدطقه إلك التؼدُّ 

ه الخقف إلك ردَّ  لَّ لؽـ إذا زَ  ،الخقف، قد يِزل اإلكسان وهق يف سقره إلك اهلل

ؿا سارع وسابؼ ا طـد اهلل كؾّ رجاؤه لِؿَ  ؿَ ظُ ؿا طَ كؾّ  :وُيسارع بف الرجاء. الصراط

الخقف أو الرجاء وهق بف اإلكسان مـ لؽـ ما الذي ُيغؾِّ  ،ذكركا هذا إلك الطاطات.

 يسقر إلك اهلل؟

 .قال بعض أهؾ العؾؿ: ُيغؾِّب الخقف -

 .وقال بعض أهؾ العؾؿ: ُيغؾِّب الرجاء -

ٓ يزيد  ،الؿممـ يف سقره إلك اهلل يؽقن بقـ الرجاء والخقف أنّ  :والتحؼقؼ 

، "كجـاحل صائر"هذا طؾك هذا، وٓ يزيد هذا طؾك هذا، ُيعبِّر العؾؿاء فقؼقلقن: 

ٓ يؽقن هذا الجـاح صقياًل، وهذا الجـاح قصقًرا،  ،لطائر تتساوى جـاحاها

كؿا قال اهلل  :الخقف والرجاء :لفاإلكسان يطقر إلك إرضاء اهلل طزَّ وجؾَّ بجـاَح 

ِحقؿ ) : ﴿َكبِّكْء ِطَباِدي َأكِّل َأَكا اْلَغُػقُر الرَّ ( َوَأنَّ َطَذابِل ُهَق اْلَعَذاُب 49طزَّ وجؾَّ

كقػ جؿع اهلل يف هذا الـبل العظقؿ بقـ  !ؾ هـافتلمَّ  ،[50-49إَلِقؿ﴾ ]الِحجر:
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[ ففذا 49ِحقؿ﴾ ]الِحجر:﴿َكبِّكْء ِطَباِدي َأكِّل َأَكا اْلَغُػقُر الرَّ  ،الخقف والرجاء

 [ هذا باب الخقف.50﴿َوَأنَّ َطَذابِل ُهَق اْلَعَذاُب إَلِقؿ﴾ ]الِحجر: ،باب الرجاء

: ﴿اْطَؾُؿقْا َأنَّ الّؾَف َشِديُد اْلِعَؼاِب َوَأنَّ  ويف أية إخرى قال اهلل طزَّ وجؾَّ

ِحقؿ﴾ ]الؿائدة: م الرجاء ٕولك تؼدَّ سبحان اهلل! يف أية ا ،[98الّؾَف َغُػقٌر رَّ

ـّ م الخقف وتلخَّ ر الخقف، ويف أية الثاكقة تؼدَّ وتلخَّ  أيتان  ر الرجاء، ولؽ

بالخقف والرجاء، ولؽـف قد ُيغؾِّب أحدهؿا  :الؿممـ يؽقن بقـفؿا تدٓن طؾك أنّ 

 والؼـقط مـ رحؿة اهلل-لحاجٍة وسبب، فنذا رأى مـ كػسف قـقًصا مـ رحؿة اهلل، 

أو إلك استؿرار يف ، ر طـ الطاطةا إلك تلخُّ إمّ  ي إلك أحد أمريـ:ٓ ُبد أن يمدِّ 

يعـل اإلكسان إذا كان يف معصقة وقـط مـ رحؿة اهلل، يؼقل: أكا اهلل لـ  -معصقة

أكا لـ يرحؿـل  ،يرحؿـل، ماذا يػعؾ؟ يستؿر يف الؿعصقة، لؿاذا أترك الؿعصقة

وقد يرتكفا  ،ئ طـ الطاطةوإذا كان طؾك صاطة فؼـط مـ رحؿة اهلل سُقبط؟ اهلل

بالؽؾقة، يؼقل: أكا يف كذا ويف كذا ويف كذا اهلل لـ يرحؿـل، وبالتالل كشاصف 

 :فنذا رأى مـ كػسف مقاًل إلك الؼـقط، لؾطاطة سقضعػ حتك يضؿحؾ ويذهب

غؾَّب جاكب الرجاء، وقرأ يف الؼرآن ما يتعؾؼ بالرجاء، وقرأ يف إحاديث ما 

 يتعؾؼ بالرجاء.

ع وآطتؿاد طؾك رحؿة اهلل ومغػرتف ى مـ كػسف مقاًل إلك التقسُّ وإذا رأ

ر، فقرى أنّ   إنّ " :كػسف بدأت تػعؾ بعض الؿعاصل ويؼع يف الـػس ٓسقؿا يف السِّ

، وأكت ُتصؾل والصالة كػارة لؾذكقب، أكت تتقضل والقضقء "اهلل غػقٌر رحقؿ
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فنكف ُيغؾِّب  :والقققع يف الذكقبع فقرى مـ كػسف مقاًل إلك التقسُّ  !كػارة لؾذكقب

ـَّة ما ُيعظِّ   ؿ الخقف يف قؾبف.جاكب الخقف، ويؼرأ يف الـصقص يف الؽتاب والسُّ

الؼقة  إذا كان يف جاكب ققٍة وصحة ُيغؾِّب جاكب الخقف: ٕنّ  :كذلؽ

وإذا كان فقف  .والصحة قد تدطق اإلكسان إلك أن يطغك، فُقغؾِّب جاكب الخقف

الصحة  :جاكب الرجاء، صبًعا لقس الؿؼصقد بالؼقة ضعػ ومرض ُيغؾِّب

إذا رأى مـ كػسف ققة وصحة فنكف ُيغؾِّب  :والعافقة الؿعتادة، وإكؿا الؿؼصقد

بف  تمرّ مثاًل  ب كػسف، وإذا كان فقف ضعػ ومرض،جاكب الخقف: حتك ُيفذِّ 

ُيغؾِّب جاكب الرجاء، إذا كان يف مرض  :ر قؾبفخذلف الـاس، فاكؽَس  أو حقادث

 ُيغؾِّب جاكب الرجاء.

ورأى  ،بالؿقت قرُ  إذا رأى أكف بدأ يضعػ، وأنّ  :وكذلؽ يف آخر حقاتف

ذير، رأى هذا قٌب يف الشعر، وشقب الشعر هق الـَّ ـٌ يف الجسد، وَش هَ وَ  :العالمات

َـّ َأَحُدُكْؿ »فنكف ُيغؾِّب جاكب الرجاء، يؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  َٓ َيُؿقَت

َّٓ َوهُ  َـّ إِ ـُ الظَّ  َطزَّ َوَجؾَّ  َق ُيْحِس
ِ
فػل حال اإلقبال ، رواه مسؾٌؿ يف الصحقح« بِاهلل

ؾة، طؾك اهلل وشعقر الؿرء بالؿقت ٓسقؿا طـد وصقل طالماتف الظاهرة أو القاِص 

 فنكف ُيغؾِّب جاكب الرجاء. :اإلكسان بالؿقت سَّ فلَح 

الؿممـ ويف سقر هذا هق الباب العظقؿ الذي لف أثره العظقؿ يف تقحقد 

الخقف مـ  َػ عُ ؼت التقحقد َض ؿا حؼَّ أكؽ كؾّ  :الؿممـ إلك اهلل، والؼاطدة الؽؾقة

ؾؼ مـ ؿا حؼؼت التقحقد ضعػ الخقف مـ الخَ إٓ ما كان صبقعًقا، كؾّ  :قؾبؽ

ؼ قؾبؽ عؾَّ ؼت التقحقد تَ ؿا حؼَّ قؾبؽ إٓ ما كان صبعقًّا يف الػطرة يف الطبع، فؽؾّ 
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ه ـ ٓ يرى الـاس شقًئا إٓ فقؿا حدَّ مـ الـاس مَ  اس، حتك أنّ باهلل واكصرف طـ الـ

 ،يف سقره إلك اهلل ٓ يرى الـاس شقًئاولؽـ ٓ،  ،يحتؼرهؿ لقس بؿعـكاهلل لف، 

ما شرع اهلل، ولؽـ ٓ يؾتػت  ِؼ فْ ُيعطقفؿ حؼفؿ طؾك وُ ويحرتمفؿ والـاس  ؾُّ ُيجِ 

، فال يرتك صاطةً  وٓ ُيبطئ طـفا مـ أجؾ الـاس،  إلقفؿ يف سقره إلك اهلل طزَّ وجؾَّ

ع  وٓ يػعؾ حراًما وٓ يؼرتب مـف مـ أجؾ الـاس، وٓ ُيرائل الـاس، وٓ ُيسؿِّ

ؼ قؾبف باهلل إٓ ما عؾَّ ؾؼ وتَ ؿا اكؼطع خقفف مـ الخَ ؿا حؼؼ التقحقد كؾّ الـاس، كؾّ 

 .كان خقًفا صبعقًّا

ُوَلك: َتْػِسقُر آَيِة آِل  فِقِف َمَساِئُؾ:] ْٕ  [ِطْؿَرانَ ا

ُف َأْولَِقاءُه َفالَ َتَخاُفقُهْؿ َوَخاُفقِن إِن ُكـُتؿ  ْقَطاُن ُيَخقِّ ﴿إِكََّؿا َذلُِؽُؿ الشَّ

ْممِـِقـ﴾ ]آل الخقف مـ اهلل مـ  حقث دلت أية طؾك أنّ  ،[175طؿران: مُّ

  اإليؿان، وشرٌط يف اإليؿان، وأنّ 
ٌّ

الخقف مـف ما هق ملمقٌر بف، ومـف ما هق مـفل

ر: وهذا إذا حصؾ مـ  طـف، ويدخؾ يف الخقف الؿـفل طـف خقفان: خقف السِّ

وخقف الؿخؾقق خقًفا يدطق إلك ترك القاجب أو  ن،ـؼض اإليؿاالؿخؾقق فنكف يَ 

يعـل إذا خاف اإلكسان مـ الؿخؾقق خقف  ص اإليؿان.فعؾ الحرام، وهذا ُيـؼِ 

وإذا خاف مـ الؿخؾقققـ خقًفا يدطقه إلك  .يـؼض إيؿاكف ،ؾ إيؿاكفر هذا ُيبطِ السِّ 

 أن يرتك القاجب ويػعؾ الحرام، ففذا ُيـؼص إيؿاكف. 

 [الثَّاكَِقُة: َتْػِسقُر آَيِة َبَراَءة :-رحؿف اهلل–قال ]
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: [ والشاهد مـفا ققل اهلل طزَّ 28﴿إِكََّؿا َيْعُؿُر َمَساِجَد الّؾِف﴾ ]التقبة: وجؾَّ

َّٓ الّؾَف﴾ ]التقبة: وقد تؼدم الؽالم طـ  .[ فؽان خقفف مـ اهلل28﴿َوَلْؿ َيْخَش إِ

 هذا.

 [الثَّالَِثُة: َتْػِسقُر آَيِة اْلَعـَْؽُبقِت ]

 َجَعَؾ فِْتـََة الـَّاِس َكَعَذاِب 
ِ
 َفنَِذا ُأوِذَي فِل اهلل

ِ
ـَ الـَّاِس َمـ َيُؼقُل آَمـَّا بِاهلل

﴿َومِ

﴾
ِ
حسبـ يا ٓ تَ  ،ـفال ُبد أن ُيػتَ  :اإلكسان إذا قال: إكف آمـ ،[10]العـؽبقت: اهلل

ـ يؼقل: آمـت ـ، فؿـ الـاس مَ طبد اهلل أكؽ تؼقل: آمـت وٓ ُتػتـ، ٓ ُبد أن ُتػتَ 

ـ بالـاس، ويخاف مـ الـاس، فقجعؾ فتـة الـاس كعذاب اهلل أو أشد، باهلل، فُقػتَ 

 الحرام مـ أجؾ خقفف مـ الـاس.فقرتك القاجب أو يػعؾ 

ـَ َيْضُعُػ َوَيْؼَقى] ابَِعُة: َأنَّ اْلَقِؼق  [الرَّ

ـِ » :كؿا يف الحديث ـْ َضْعِػ اْلَقِؼق أو ُضعػ القؼقـ، وهذا ٓ شؽ فقف  «إِنَّ ِم

القؼقـ يؼقى ويضعػ، صقب ما فائدة هذا؟ أن تسعك يا طبد اهلل  : أنّ كؿا قدمـاه

 القؼقـ اإليؿان كؾف. ػ يؼقـؽ: ٕنّ وأن تجتـب ما ُيضعِ  ،إلك تؼقية يؼقـؽ

ـْ َذلَِؽ َهِذِه الثَّاَلُث ]   [اْلَخاِمَسُة: َطاَلَمُة َضْعِػِف َوِم

، وأن تَ  د الـاس طؾك رزق حؿَ أن تؾتؿس رضا الـاس بسخط اهلل طزَّ وجؾَّ

 ؽ اهلل. الـاس طؾك ما لؿ يمتِ  ذمّ اهلل، وأن تَ 

اِدَسُة: َأنَّ ] ـَ اْلَػَرائِضِ ٍالسَّ ِف ِم  إِْخاَلَص اْلَخْقِف لِؾَّ

 تعؿ كؿا دلت طؾقف إدلة الؿذكقرة يف الباب كؾفا.
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ـْ َفَعَؾفُ ] ابَِعُة: ِذْكُر َثَقاِب َم  [السَّ

ـْ َفَعَؾُف( وهق  اهلل طزَّ وجؾَّ يرضك طـ طبده، وُيرضل طـف  أنّ  :)ِذْكُر َثَقاِب َم

ٓ يجؿع اهلل لعبده  ،ـف يقم الؼقامةمـ الـاس مـ يف رضاهؿ طـف الخقر لف، وُيممِّ 

ـف يقم الؼقامة، إذا أردَت بقـ خقفقـ، فؿَ  إمـ يقم الػزع  ـ خاف اهلل يف الدكقا أمَّ

 الققم. ِػ إكرب فخَ 

ـْ ]  [َتَرَكفُ الثَّاِمـَُة: ِذْكُر ِطَؼاِب َم

ر :إذا كان هذا ترًكا لؾخقف الذي هق تقحقد ففذا كؼٌض  :ترك لخقف السِّ

ر لؽـف يجعؾ  .لإليؿان، وإبطال لإليؿان وإذا كان هذا الخقف لقس خقف السِّ

ففذا كؼٌص  :العبد يرتك القاجبات أو بعض القاجبات ويػعؾ بعض الؿحرمات

ط اهلل العباد أن ُيسخِ  :يف الدكقا ومـ العؼقبة، ب طؾقف اإلكسانُيعاقَ  ،يف اإليؿان

وأن يؽقن ذلؽ  .بتؾقف برضاهؿ طـف، ويستدرجف هبذا والعقاذ باهللأو يَ  ،طؾك العبد

ـَ  .سبًبا لدخقل الـار ولؾػزع يقم الؼقامة يف الدكقا وترك خقف اهلل اشتد  فؿـ أمِ

الخقف مـف كسلل اهلل السالمة، وكسلل اهلل طزَّ وجؾَّ أن يرزقـا  فزطف يقم الؼقامة.

 وإمـ يقم الؼقامة. ،يف الدكقا

ؾ خقًرا طظقًؿا.  وهبذا كـتفل مـ هذا الباب العظقؿ الذي مـ فؼفف حصَّ

باب يف التقحقد إٓ  يقجدالتقحقد كؾف خقر، ما  تعرفقن أنّ  -يا إخقة–وهبذا 

واهلل، يا إخقة ٓ تستؼقؿ الطاطة كؿا ُيريد اهلل إٓ مع التقحقد،  .وفقف خقر طظقؿ

اد تجد طـدهؿ تك الصقفقة الذيـ طـدهؿ خؾؾ يف التقحقد ويزطؿقن أهنؿ ُطبّ ح

خؾاًل يف العبادة الصحقحة، ما تجد طـدهؿ كشاًصا لؾعبادة الصحقحة، بعضفؿ 
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رب بقت اهلل طزَّ وجؾَّ ويرقصقن ويغـقن ويضربقن يلتقن إلك الحج إلك قُ 

تجدهؿ ؼػقا ويتذلؾقا بالدفقف والطبقل يف مـك ويف طرفة، يف طرفة بدل مـ أن ي

 ،بعضفؿ يليت إلك مديـة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ !يرقصقن ويغـقن

طـده تجد ما  ،يسؽـ يف فـدق قريب مـ مسجد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿو

اجتفاده يف بؾ اجتفاد يف الذهاب إلك الؿسجد الـبقي ولزوم ِحؾؼ أهؾ العؾؿ، 

وقد يجتؿعقن يف غرفة مـ  ،إلك بدعالذهاب إلك شققٍخ مـ شققخ الباصؾ، و

ثقن بدًطا، ويغػؾقن طـ ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف غرف الػـدق وُيؼقؿقن وُيحدِ 

ـَ »وسؾؿ:  ـْ َأْحَدَث فِقَفا َحَدًثا، َأْو آَوى ُمْحِدًثا،  َطْقٍر إَِلك اْلَؿِديـَُة َحَرٌم َما َبْق َثْقٍر، َم

 َواْلَؿاَلئَِؽةِ 
ِ
ًٓ  َفَعَؾْقِف َلْعـَُة اهلل َٓ َطْد َٓ َيْؼَبُؾ اهلُل مِـُْف َصْرًفا، َو  ، ـَ  « َوالـَّاِس َأْجَؿِعق

أوجب  -يا إخقة-ولذلؽ  .آستؼامة طؾك الطاطة إكؿا تؽقن بالتقحقد

ؿ الـاس ؿ التقحقد، وأوجب ما يجب مـ تعؾقؿ الـاس أن ُكعؾِّ القاجبات أن كتعؾَّ 

ما دطا  !وبصرب، واهلل ،وبصقرة، وبلسؾقٍب صقب، وبدٓلة ،ؾؿلؽـ بعِ  :التقحقد

لفؿ إكبقاء طؾقفؿ السالم، ثؿ الصالحقن مـ أوّ  ،داٍع إلك التقحقد إٓ أوذي

اصرب طؾك كالم الـاس وماذا  ،بعدهؿ، فالداطل إلك التقحقد يحتاج أن يصرب

أسؾقٍب و ،ورفؼ ،ورحؿة ،ؾؿبعِ  ـ هق خقٌر مـؽ، ولؽـ ادعُ مَ  يضرك؟ قد أوذَي 

 حسـ ما أمؽـ هذا.

 ،فـا يف ديـفديـ، وأن يػؼِّ فلسلل اهلل طزَّ وجؾَّ أن يجعؾـا مـ طباده الؿقحِّ 

 ف.ؿقـ لحؼِّ وأن يجعؾـا مـ الؿعظِّ 
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لُواْ  هللاَِّ  َوَعلَى: ﴿َتَعالَى هللَاَِّ  َقْولِ  َبابُ  شرحالدرس السابع واألربعون:   إِن َفَتَوكَّ

ْإِمِنٌنَ  ُكنُتم  ﴾مُّ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  ﴾مُّ

 [201: طؿران آل]

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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 :عؿ اهلل طز وجؾ طؾك طبده يف إسالمفمـ أطظؿ كِ  إنّ ثؿ يا معاشر الػضالء: 

 ،ما اجتؿع ققم يف بقت مـ بققت اهلل»ؾؿ، فنكف العِ  ِؼ ؾَ جؾقس يف حِ لؾؼف أن يقفِّ 

إٓ كزلت طؾقفؿ السؽقـة، وغشقتفؿ  ،يتؾقن كتاب اهلل، ويتدارسقكف بقـفؿ

ومـ غدا إلك الؿسجد ٓ »، «تفؿ الؿالئؽة، وذكرهؿ اهلل فقؿـ طـدهالرحؿة، وحػَّ 

ؿ الـعؿة ظُ عْ وتَ  .«ا حجتفكان لف كلجر حاج تامًّ  :ؿفإٓ أن يتعؾؿ خقًرا أو يعؾِّ  يريد

إذا كان الجؾقس يف مسجد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، حقث قال الـبل صؾك اهلل 

ؿف كان كالؿجاهد يف ؿ خقًرا أو يعؾِّ ـ جاء مسجدي هذا لقتعؾَّ مَ »طؾقف وسؾؿ: 

أن يزيدكا مـ فضؾف، وأن يؽتب لـا خقر ما  -طز وجؾ-فـسلل اهلل  .«سبقؾ اهلل

 ؿقكف.عؾِّ ؿقن الخقر ويُ تعؾَّ كتب لعباد جؾسقا يف مسجد يَ 

ف فقف ف فقف يف أطظؿ حؼ، ويف أطظؿ فضؾ، كتػؼَّ مجؾسـا هذا كتػؼَّ  :خقةأيفا اإل

الذي هق حؼ اهلل طز وجؾ طؾك  ،ف يف التقحقديف حؼ ربـا سبحاكف وتعالك، كتػؼَّ 

ر حؼ ربـا بؼال اهلل طز وجؾ وقال رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، كؼرِّ ر العبقد، كؼرِّ 

مـ حؼ ربـا  ة، وأجؿع طؾقف أهؾ السـة مـ التقحقدما أجؿع طؾقف صدر إمّ 

، وذلؽ مـ خالل شرح كتاب التقحقد الذي هق حؼ اهلل طؾك سبحاكف وتعالك

 العبقد.
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قسام كتاب يف قسؿ مـ أالسابؼة قد شرطـا يف الؿجالس إخقرة كـا و

ؼ بالتقحقد، وكقاصؾ ؼة بالؼؾقب التل لفا تعؾُّ إطؿال الؿتعؾِّ  :أٓ وهق :التقحقد

 شرح إبقاب الؿتعؾؼة هبذا إمر.ب

ـَ ﴿ققلف:  َباُب َقْقِل َاهللِ َتَعاَلك: ] ْمِمـِق ُؾقْا إِن ُكـُتؿ مُّ  [﴾َوَطَؾك اهللِ َفَتَقكَّ

ؼ بالتقحقد، الؼؾقب التل لفا تعؾُّ يذكر أطؿال  -رحؿف اهلل–ٓ زال الشقخ 

 :ذكر باب التقكؾ بعد باب الخقف -رحؿف اهلل–الشقخ  ا أنّ جدًّ  بـاسؿومـ ال

التقكؾ طؾك اهلل  ؿَ ظُ ؿا طَ ـ تقكؾ طؾك اهلل ذهب خقفف مـ غقر اهلل، وكؾّ مَ  وذلؽ أنّ 

ـَ ﴿ػ الخقف مـ غقر اهلل يف قؾب العبد، قال اهلل تعالك: عُ ؿا َض طز وجؾ كؾّ  ِذي الَّ

َقاَل َلُفُؿ الـَّاُس إِنَّ الـَّاَس َقْد َجَؿُعقا َلُؽْؿ َفاْخَشْقُهْؿ َفَزاَدُهْؿ إِيَؿاًكا َوَقاُلقا َحْسُبـَا 

رضل اهلل –جاء طـ جابر بـ طبد اهلل . (273آل طؿران: ) ﴾اهلُل َوكِْعَؿ اْلَقكِقُؾ 

كاحقة  :أي–كجد  َؾ بَ أكف غزى مع الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ غزوة قِ  -طـفؿا

 -رجع إلك الؿديـة :أي–رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  َؾ ػَ ا قَ فؾؿّ  -كجد

فـزل  -كثقر الشجر والشقك يف وادٍ أي: –كثقر العضاة  أدركتفؿ الؼائؾة يف وادٍ 

 –ق الـاس يف العضاة وكزل أصحابف معف، وتػرَّ  ،رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

يستظؾقن بالشجر، وكزل رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ تحت  -يف الشجر :أي

ة، وكان مـ طادة الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ أهنؿ إذا كزلقا فرأوا شجرة رَ ؿُ َس 

ؼ هبا رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف فعؾَّ  ،كبقرة تركقها لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
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ؿـا كقمة، ثؿ إذا رسقل اهلل صؾك اهلل : فـ-رضل اهلل طـف–وسؾؿ سقػقف، قال جابر 

طؾقف وسؾؿ يدطقكا، فجئـاه فنذا طـده أطرابل جالس، فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل 

أخذ سقػل مـ الشجرة  يعـل: «ط سقػل وأكا كائؿهذا اخرتَ إنّ »طؾقف وسؾؿ: 

استقؼظت وإذا بف واقػ يعـل:  «فاستقؼظت وهق يف يده صؾًتا»، أكا كائؿسؾَّف وو

ًٓ يف يده، طـد رأس قؾت: اهلل،  ؟ـ يؿـعؽ مـلفؼال لل: مَ »ل، وإذا بالسقػ مسؾق

 متػؼ طؾقف. «ففا هق جالس

أكا أن معل  يعـل: «فؼال لل: ما يؿـعؽ مـل»ويف رواية طـد مسؾؿ: 

فؼال الـبل صؾك اهلل  ؟ـ يؿـعؽ مـلالسقػ وٓ يقجد أحد مـ أصحابؽ، فؿَ 

فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف  ؟يؿـعؽ مـل ـ، فؼال الثاكقة: مَ «اهلل»طؾقف وسؾؿ: 

 ه.دِ ؿْ ه إلك غِ شام السقػ: أي ردَّ  «فشام السقػ ،اهلل»وسؾؿ: 

التقكؾ طؾك اهلل يف قؾب الـبل صؾك الف طؾقف  فاكظروا أيفا إخقة كقػ أنّ 

 ًّٓ لؽـف  ! السقػوسؾؿ جعؾف ٓ يخاف هذا إطرابل، مع كقكف مؿسًؽا لسقػ، سا

 اكف وتعالك.التقكؾ طؾك اهلل سبح

 ما، مع إضفار العجز. : هق آطتؿاد طؾك الغقر يف أمرٍ والتقكؾ لغة

طتؿاد الؼؾب طؾك اهلل سبحاكف وتعالك يف ا: هق صدق التقكؾ اصطالًحا

 عؾ إسباب.مع فِ  :استجالب الؿـافع ودفع الؿضار

 التقكؾ يؼقم طؾك أمريـ: :إذن
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 : أمر يف الؼؾب.لإمر إوّ 

 يتعؾؼ بالجقارح.: إمر الثاين

فق اطتؿاد الؼؾب طؾك اهلل سبحاكف وتعالك يف : فأّما الذي يتعؾَّؼ بالؼؾب

هق الثؼة بؿا طـد اهلل، واإليؿان بؼدرة اهلل سبحاكف  .ضرةاستجالب مـػعة أو دفع مَ 

مؿا يجعؾ الؼؾب يعتؿد طؾك اهلل طز وجؾ يف جؾب الؿـػعة ودفع  :وتعالك

 ضرة.الؿَ 

 وعؾ إسباب الؿشروطة صغقرة كاكت أفق فِ ف :بالجقارح يتعؾؼ وأّما الذي

 عؾ إسباب الؿشروطة.فالتقكؾ اطتؿاد الؼؾب طؾك اهلل طز وجؾ مع فِ  .كبقرة

تف يف كقكف اهلل أجرى سـَّ  ؾ ٕنّ ػعَ فالؼؾب يعتؿد طؾك اهلل، والجقارح إكؿا تُ 

د طؾك اهلل وإكؿا آطتؿا ،عتؿد طؾقفا الؼؾبط الؿسببات بلسباهبا، وٓ يَ بربْ 

 سبحاكف وتعالك.

ـّ  :ؾ القلدتزوج مـ أجؾ أن يحصِّ فالرجؾ يَ  عتؿد طؾك اهلل يف قؾبف يَ  لؽ

ـّ  :والرجؾ يذهب إلك السقق فقبقع ويشرتي .تحصقؾ القلد ؼ الؼؾب معؾَّ  ولؽ

حرث إرض والػالح يغدوا إلك حؼؾف مبؽًرا يَ  .زاق سبحاكف وتعالكباهلل الرَّ 

ـّ  :الؿقادضع ر ويَ ذْ بذر البَ ويَ  قؾبف معتؿد طؾك اهلل يف تحصقؾ الؿؼصقد، ففذا  ولؽ

 هق التقكؾ.
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فؾقس التقكؾ اطتؿاد الؼؾب وإهؿال إسباب، بؾ هذا تقاكؾ، وجفؾ 

عؾ عؾ إسباب، وفِ ك أكف ٓبد مـ فِ كؾ طاقؾ يدرِ  بالشرع، وخالف العؼؾ، فننّ 

ا لؿّ  -فا السالمطؾق-إسباب هق الذي جاء بف الشرع، اهلل طز وجؾ قال لؿريؿ 

ي إَِلْقِؽ بِِجْذِع الـَّْخَؾِة ُتَساقِْط َطَؾْقِؽ ُرَصًبا ﴿: -طؾقف السالم-حؿؾت بعقسك  َوُهزِّ

لؽـ أمرها  زّ فُ صب بدون أن تَ ط لفا الرُّ سؼِ (، اهلل قادر طؾك أن يُ 15)مريؿ:  ﴾َجـِقًّا

 عؾ السبب.بػِ 

ْجؾَِؽ َهَذا ُمْغَتَسٌؾ اْرُكْض بِرِ ﴿: -طؾقف السالم-واهلل طز وجؾ قال ٕيقب 

 ج الؿاء مـ إرض بدون هذا.خرِ (، واهلل قادر طؾك أن يُ 41)ص:  ﴾َباِرٌد َوَشَراٌب 

يػعؾ إسباب  -ؾقـوهق سقد الؿتقكِّ -وكان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 يف أمقره كؾفا.صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

ٓبد يف التقكؾ مـ بذل السبب مع اطتؿاد الؼؾب طؾك اهلل، ٓ طؾك  :إذن

السبب، وقد جؿع الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بقـفؿا يف حديث واحد حقث قال: 

ا، ق الطقر، تغدوا خؿاًص رزَ زقتؿ كؿا يُ لرُ  :طؾك اهلل حؼ التقكؾ تؿلق أكؽؿ تقكؾ»

لق »اكظروا: قال:  لباين.حف إوصحَّ  ف،وابـ ماج ،رواه الرتمذي «اوتروح بطاكً 

ق وهل يف رزَ هؾ تُ  «رزق الطقرأكؽؿ تقكؾتؿ طؾك اهلل حؼ تقكؾف لرزقؽؿ كؿا تُ 

بذل جائعة، وتروح بطاًكا، ففل تَ : أي:طشفا؟ الجقاب: ٓ، وإكؿا تغدوا خؿاًصا

 السبب، ففؽذا التقكؾ.
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 التقكؾ يـؼسؿ إلك ثالثة أقسام: وقد ذكر بعض أهؾ العؾؿ أنّ 

عتؼد ؾ طؾقف، بحقث يَ تقكَّ ـ يُ ؼ طؾك مَ آطتؿاد الؼؾبل الؿطؾَ  ل:الؼسؿ إوّ 

ر. وهذا التقكؾ إن كان طؾك اهلل ففق التقحقد، ب الـػع، أو دفع الضُّ أن بقده جؾْ 

ومـزلتف مـ الديـ مـزلة طظقؿة، بؾ قال أهؾ العؾؿ: إكف كصػ الديـ: لؼقل اهلل 

ْؾ َطَؾْقفِ ﴿طز وجؾ:   ،طبادة :(، فؽان الديـ قسؿقـ213قد: )ه ﴾َفاْطُبْدُه َوَتَقكَّ

ـُ ﴿وكؿا قال اهلل طز وجؾ:  ،وتقكؾ اَك َكْسَتِعق  ،(، طبادة5)الػاتحة:  ﴾إِيَّاَك َكْعُبُد َوإِيَّ

 واستعاكة باهلل سبحاكف وتعالك. ،وتقكؾ

إِنَّ اهلَل ﴿قال طز وجؾ: جؾب لؾعبد محبة اهلل سبحاكف وتعالك، وهذا التقكؾ يَ 

ـَ ُيِحبُّ اْلُؿتَ  ؾِق هذا التقكؾ سبب لـصر اهلل طز  (، كؿا أنّ 259)آل طؿران:  ﴾َقكِّ

إِْن ﴿ ، قال طز وجؾ:وجؾ، فؿا تقكؾ طبد طؾك ربف إٓ كصره اهلل سبحاكف وتعالك

ـْ َبْعِدِه َوَطَؾك 
ِذي َيـُْصُرُكْؿ مِ ـْ َذا الَّ َيـُْصْرُكُؿ اهلُل َفاَل َغالَِب َلُؽْؿ َوإِْن َيْخُذْلُؽْؿ َفَؿ

ِؾ اْلُؿْممِـُقنَ   َفْؾَقَتَقكَّ
ِ
التقكؾ سبب يف  هذا طؾك أنّ  (، فدّل 260)آل طؿران:  ﴾اهلل

 كصر اهلل تبارك وتعالك.

ـ تقكؾ طؾك مَ  وهذا التقكؾ طؾك اهلل سبب لحػظ العبد مـ الشقطان، فننّ  

ـَ آَمـُقا إِكَُّف َلْقَس َلُف ُسْؾَطاٌن َطَؾك الَّ ﴿ قال اهلل طز وجؾ:اهلل حػظف مـ الشقطان،  ِذي

ُؾقنَ   .(99)الـحؾ:  ﴾َوَطَؾك َربِِّفْؿ َيَتَقكَّ
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 ﴿ ، قال طز وجؾ:وهق سبب لؽػاية اهلل طبده
ِ
 َوَكَػك بِاهلل

ِ
ْؾ َطَؾك اهلل َوَتَقكَّ

 .(82)الـساء:  ﴾َوكِقاًل 

عتؿد بؼؾبف شلء مـ هذا التقكؾ لغقر اهلل شرك أكرب، فالذي يَ  ُف رْ وَص  

فؼد أشرك  :كبقًرا وسقاء كان صغقًرا أ :أمر مخؾقق يف أيِّ اطتؿاًدا مطؾًؼا طؾك 

وكذلؽ إذا تقكؾ طؾك غقر اهلل مع اهلل، فؾق تقكؾ طؾك اهلل وتقكؾ  .شرًكا أكرب

 ففذا شرك أكرب. :طؾك غقره معف سبحاكف وتعالك

بعض الـاس يعتؿد بؼؾبف يف تحصقؾ كػع أو دفع ضر طؾك الؿؼبقريـ، 

فقتقكؾ طؾقفؿ، فنذا رجا الرزق ما ذهب قؾبف إلك  ،بإولقاءقن ـ يسؿَّ وطؾك مَ 

ولذلؽ إذا  !عتؿد طؾقفوإكؿا يذهب إلك ذلؽ الؿؼبقر يف قربه يَ  :ربف معتؿًدا طؾقف

وهذا شرك أكرب  !وإكؿا يؾجل إلك الؿؼبقر يف قربه :وقع يف كربة ٓ يؾجل إلك اهلل

 .ج مـ مؾة اإلسالمخرِ يُ 

 مـفا: قرٌ اء لف ُص وهذا الشرك كؿا قال العؾؿ 

يـ مطؾًؼا. فتقكؾ الؼؾب طؾك رالتقكؾ طؾك الؿؼبق الصقرة إولك:

 يـ شرك أكرب.رالؿؼبق

 غائبقـ: التقكؾ طؾك الغائبقـ مطؾًؼا. فاطتؿاد الؼؾب طؾك الالصقرة الثاكقة

 شرك أكرب.
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: هذا أيًضا ؼدر طؾقف: التقكؾ طؾك الحل الحاضر فقؿا ٓ يَ الصقرة الثالثة

 أكرب.شرك 

 ؾ طؾقف مـ الؿخؾقققـ.ؼ الؼؾب بالؿتقكَّ تعؾُّ  :وضابطفا

 ففذا هق التقحقد. :ؼ طؾك اهللا تعؾؼ الؼؾب باهلل، وآطتؿاد الؿطؾَ أمّ 

 ،: اطتؿاد الؼؾب طؾك الغقر يف الرزق والؿعاش وأمقر الدكقاالـقع الثاين

ؾ طؾقف غقر اهلل سبحاكف وتعالك مـ جفة كقن ذلؽ تعؾؼ الؼؾب بالؿتقكَّ بحقث يَ 

مـ جفة كقهنا  :تعؾؼ هباويَ  ،فذا الـقع يعتؿد فقف الؼؾب طؾك أسباٍب فسبًبا. 

يعتؿد اإلكسان : أن مثؾ، وهذا شرك أصغر ،ٓ مـ جفة كقهنا مسببات ،أسباًبا

 ففذا شرك أصغر. :ويتعؾؼ قؾبف هبذا :طؾك وضقػتف يف حصقل الؿال

 :بالسبب الؼؾب ؼعؾ السبب وتعؾُّ بقـ فِ  ػرقاكتبفقا لؾ

 .ؾتقكُّ  :عؾ السببفِ  

 .شرك أصغر :وتعؾؼ الؼؾب بالسبب

يصبح شرًكا  :ب جالب ودافعؼ الؼؾب بالسبب طؾك أكف مسبِّ إذا تعؾَّ  !ولؽـ

 أكرب.

 :اطتؿاد الؼؾب طؾك غقر اهلل لف صقرتان :إذن

لؾـػع، أو  اكقكف جالبً : اطتؿاد الؼؾب طؾك غقر اهلل مـ جفة الصقرة إولك

 دافًعا لؾضر، وهذا شرك أكرب.
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 ؼ الؼؾب بغقر اهلل مـ جفة كقكف سبًبا. يعـل مع اطتؼاد أنّ : تعؾُّ الصقرة الثاكقة

ؼ الؼؾب بالسبب، ففذا ؾخقر هق اهلل، والدافع لؾضر هق اهلل، لؽـ يتعؾَّ لجالب ال

 شرك أصغر.

ق التقكؾ طؾك اهلل، وهق ففذا ه :ؼ الؼؾب باهللا فعؾ السبب مع تعؾُّ أمّ 

 التقحقد.

ر طؾقف طؾك أكف ؼدِ آطتؿاد طؾك الؿخؾقق الحل الؼادر فقؿا يَ  الؼسؿ الثالث:

، ج الؿقترَ ْخ هذا أَ  :"آطتؿاد طؾك الؿخؾقق الحل"، ففذا جائز. سبب

ر ؼدِ ج ما ٓ يَ رَ ْخ : هذا أَ "ر طؾقفؼدِ فقؿا يَ "، كالغائب ز:ج العاجِ رَ ْخ : هذا أَ "الؼادر"

 ففذا جائز.. ؼ الؼؾب بفج تعؾُّ رَ ْخ : هذا أَ "طؾك أكف سبب"، طؾقف

-طؾقف  َت دع دائرة حؽقمقة طـؽ، فلكت اطتؿراجِ يُ ؾ أخاك يف أن : تقكِّ اًل مث

 .ففذا جائز :طؾك أكف سبب -وهق قادر طؾك ذلؽ

باطتبار  اًل ؾ باطتبار الؿعـك الؾغقي، ولقس تقكُّ تقكُّ  :وهذا يف الحؼقؼة

: ةففذا تقكؾ باطتبار معـك الؾغفاكتبفقا لؾػرق بقـ إمَريـ!  الؿعـك الشرطل.

ا بالؿعـك الشرطل ما، أمّ  هق آطتؿاد طؾك الغقر يف أمرٍ  :التقكؾ يف الؾغة ٕنّ 

وهذا يف  .هق اطتؿاد الؼؾب :التقكؾ يف الؿعـك الشرطل اًل: ٕنّ فؾقس تقكُّ 

فقـبغل أن  ،ؿقهِ حتك ٓ يُ  :اًل تقكقاًل، وهذا أولك مـ تسؿقتف تقكُّ  :كسؿَّ الحؼقؼة يُ 

 تقكقاًل. :كسؿَّ يُ 
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ؾت طؾقؽ يف الؿعامؾة هؾ يصح أن يؼقل العبد: تقكَّ  بـاًء طؾك هذا: 

 الػالكقة؟

 ُت داطتؿ :"تقكؾت طؾقؽ يف إمر الػالين"قؾـا: إذا كان مراده بؼقلف: 

ـّ  :فالؿعـك صحقح :ؼ الؼؾبكقكف سبًبا ٓ مـ جفة تعؾُّ  ةمـ جف :طؾقؽ الؾػظ  لؽ

 ؾتؽ، أو كحق ذلؽ.فقـبغل أن يؼقل: وكَّ  ،خاصئ

ؾتف وكَّ  مثال: ؾت طؾك اهلل ثؿ طؾقؽ؟خر: تقكَّ هؾ يجقز أن يؼقل إكسان ٔ

 :ؾ طؾك اهلل ثؿ طؾقؽ، أومتقكِّ  فنين !يف مراجعة البؾدية الققم، وقؾت لف: اكتبف أكَت 

 ، هؾ يجقز هذا؟ؽطؾك اهلل ثؿ طؾق تقكؾُت 

 بعضفؿ. فُ عَ ـَ بعض أهؾ العؾؿ، ومَ ص فقف رخَّ الجقاب: 

ٓ يجقز،  ففذا حرام :: أكف إذا كان مراده بالتقكؾ اطتؿاد الؼؾبوالتحؼقؼ 

أو شرك  ،لؾخقر أو دافًعا لؾضر اإذا كظر إلك كقكف جالبً  :ا شرك أكرببؾ هق إمّ 

 ؼ الؼؾب بف باطتبار سبًبا.إذا تعؾَّ  :أصغر

فالؿعـك صحقح، ومع  -ك الؾغقيوهق الؿعـ-آطتؿاد  :ا إذا كان مرادهأمّ 

ا لؾذريعة، فال يـبغل أن يؼقل: تقكؾت طؾك اهلل ثؿ سدًّ  :ك طـ هذا الؾػظـفَ ذلؽ يُ 

 طؾقؽ.

َوَطَؾك ﴿ :بدأ الباب وترجؿ لف هبذه أية العظقؿة -رحؿف اهلل–الشقخ  ثؿ إنّ 

ـَ  ْممِـِق ُؾقْا إِن ُكـُتؿ مُّ  َفَتَقكَّ
ِ
ع هذه أية ما أطظؿ وقْ  أكرب!، اهلل (13)الؿائدة:  ﴾اهلل
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ُؾقاْ ﴿ !طؾك الؼؾب  َفَتَقكَّ
ِ
ما قال اهلل هـا: تقكؾقا طؾك اهلل، بؾ قال:  ﴾َوَطَؾك اهلل

ُؾقاْ ﴿  َفَتَقكَّ
ِ
 ، والعؾؿاء يؼقلقن: تؼديؿ الؿعؿقل، وتؼديؿ الؿجرور يدّل ﴾َوَطَؾك اهلل

 :غقره إن كـتؿ مممـقـدوا بؼؾقبؽؿ طؾك اهلل ٓ طؾك ؿِ صر، فالؿعـك: اطتَ طؾك الحَ 

 .ن كـتؿ صادققـ يف إيؿاكؽؿإ :أي

ص ـؼِ ب اإليؿان بالؽؾقة، وقد يُ ذهِ والتقكؾ بالؼؾب طؾك غقر اهلل قد يُ 

ُؾقْا إِن ُكـُتؿ ﴿يـ يدخالن فقف هذه أية:  اإليؿان، وكال إمرَ   َفَتَقكَّ
ِ
َوَطَؾك اهلل

ـَ  ْممِـِق   :﴾مُّ

 :معتؼًدا أكف يجؾب الـػع أو يدفع الضرفنذا تقكؾ اإلكسان طؾك غقر اهلل  -

التقكؾ طؾقف  :ط اهلل طز وجؾ لإليؿان هـاوقد اشرتَ .ذهب إيؿاكفففذا يُ 

 سبحاكف وتعالك.

ؼ قؾبف بغقر اهلل طؾك أكف سبب ٓ أكف ؾف طؾك غقر اهلل وتعؾُّ وإن كان تقكُّ  -

 ػ اإليؿان.ضعِ ففذا شرك أصغر يُ  :بمسبِّ 

 حقث ترجؿ هبذه أية التل تدّل  :إيراده لألدلةؼف الشقخ يف فِ  تعِرفومـ هـا 

لإليؿان، فالتقكؾ شرط لصحة اإليؿان، وشرط لؽؿال  ؾ شرطٌ التقكُّ  طؾك أنّ 

 .فالتقكؾ طؾك اهلل سبحاكف وتعالك شرط لصحة اإليؿان وكؿال اإليؿان .اإليؿان

ب بعض ذهِ ب اإليؿان كؾف، وقد يُ ذهِ قد يُ  :ويؼابؾف التقكؾ طؾك الؿخؾقق

 : كؿا بقَّـاه.انإيؿ
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ـَ إَِذا ُذكَِر اهللُ َوِجَؾْت ُقُؾقُبُفؿْ ] َؿا اْلُؿْمِمـُقَن الَِّذي َيةَ  ﴾َوَقْقلِِف: )إِكَّ ْٔ  ﴾َا

ر ْص ر، فػقفا َح ْص أداة َح  (إكؿا)العؾؿاء يؼقلقن:  ﴾إِكََّؿا اْلُؿْممِـُقنَ ﴿ 

ـَ إَِذا ُذكَِر ﴿: قـ هبذه الصػاتػِ ِص الؿممـقـ يف الؿتَّ  ِذي  ،﴾اهلُل َوِجَؾْت ُقُؾقُبُفؿْ الَّ

ر اهلل طـده يخاف مـ اهلل طز كِ ػقفا طبادة الخقف مـ اهلل طز وجؾ، فالؿممـ إذا ذُ ف

كان فاطاًل لؿعصقة، يخاف مـ اهلل طز  ووجؾ، سقاء كان مؼقًؿا طؾك صاطة، أ

لخقفف مـ  :إخالصف هلل وثباتف طؾك الطاطة ؿَ ظُ فنذا كان مؼقًؿا طؾك صاطة طَ  .وجؾ

لخقفف مـ اهلل: وذلؽ لتعظقؿ قؾبف هلل  :الؿعصقة كَ رَ وإذا كان فاطاًل لؿعصقة تَ  .اهلل

 سبحاكف وتعالك.

وهذا دلقؾ طؾك  ﴾َوإَِذا ُتؾَِقْت َطَؾْقِفْؿ آَياُتُف َزاَدْتُفْؿ إِيَؿاًكا﴿ الصػة الثاكقة:

ويف هذه أية  .ؿاهنؿزاد إي :عقا الؼرآنؿِ ؿا قرأوا الؼرآن أو َس ق إيؿاهنؿ، فؽؾّ دْ ِص 

ـؼص، ففق دلقؾ ٕهؾ السـة والجؿاطة دلقؾ طؾك زيادة اإليؿان، وما يزيد فنكف يَ 

 ـؼص.اإليؿان يزيد ويَ  طؾك أنّ 

ُؾقنَ ﴿ الصػة الثالثة: ٓ  ،يعتؿدون بؼؾقهبؿ طؾك اهلل :أي ﴾َوَطَؾك َربِِّفْؿ َيَتَقكَّ

التقكؾ طؾك اهلل طبادة مػروضة،  هذا طؾك أنّ  فدّل  .طؾك غقره سبحاكف وتعالك

 ففل مـ فرائض الديـ، ومـ أصقل الديـ.

َفا الـَّبِلُّ َحْسُبَؽ اهللُ }َوَقْقلِِف: ]  أية[ {َيا َأيُّ
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َفا َيا﴿وققل اهلل طز وجؾ:     َأيُّ
ُّ

ـِ  اهللُ  َحْسُبَؽ  الـَّبِل َبَعَؽ  وَم ـَ  اتَّ  {الُؿْممِـِْقـ مِ

صؾك اهلل  ؿحؿدوهذا خطاب ل {يا أيفا الـبل}ك هذه أية: ـع، وم(63: إكػال)

قؽ، فؿا يؽػقؽ إٓ اهلل سبحاكف اهلل كافِ  أنّ  :أي {َحْسُبَؽ اهللُ }طؾقف وسؾؿ 

ـػعقك بشلء لؿ يـػعقك إٓ جتؿعقا جؿقًعا طؾك أن يَ اؾؼ فؾق ا الخَ وتعالك، أمّ 

ؿ يضروك إٓ بشلء جتؿعقا طؾك أن يضروك بشلء لابشلء قد كتبف اهلل لؽ، ولق 

 قد كتبف اهلل طؾقؽ، فال يؽػقؽ إٓ اهلل سبحاكف وتعالك.

ـِ } وققل اهلل طز وجؾ: َبَعَؽ  وَم ـَ  اتَّ  لؾعؾؿاء فقف رأيان: {الُؿْممِـِْقـ مِ

بؽ اهلل حْس  :فالؿعـك :: العطػ هـا طؾك لػظ الجاللةلالؿعـك إوّ 

التقكؾ ٓ يؽقن إٓ  فننّ  :يؼقـًا ،بعؽ مـ الؿممـقـ. وهذا خطلـ اتَّ بؽ مَ وحْس 

 }كؿا قال اهلل تعالك:  :طؾك اهلل، واطتؿاد الؼؾب ٓ يؽقن إٓ طؾك اهلل
َ

ُقْؾ َحْسبِل

ُؾقنَ  ُؾ اْلُؿَتَقكِّ ـَ }(، وكؿا قال اهلل طز وجؾ: 38)الزمر:  {اهلُل َطَؾْقِف َيَتَقكَّ ِذي  َقاَل  الَّ

 (.273)آل طؿران:  {َفاْخَشْقُهؿْ  إِنَّ الـَّاَس َقْد َجَؿُعقا َلُؽؿْ  الـَّاُس  َلُفؿُ 

 :العطػ طؾك الؽاف، فالؿعـك أنّ  :-وطؾقف أكثر العؾؿاء-الؿعـك الثاين

 أنّ  :اهلل، فشلن أهؾ اإليؿان جؿقًعا :بعؽ مـ الؿممـقــ اتَّ مَ  ُب بؽ اهلل وحْس حْس 

لؽ ـ ية يتبقَّ ؾ يف أد التلمُّ فبؿجرَّ  :اوهذا ضاهر جدًّ  .بفؿ اهلل سبحاكف وتعالكحْس 

 }اهلل طز وجؾ قال:  ل خطل: ٕنّ الؿعـك إوّ  وأنّ  ،هذا الؿعـك
ُّ

َفا الـَّبِل َياَأيُّ
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ـَ  ـَ اْلُؿْممِـِق
َبَعَؽ مِ ـِ اتَّ م طؾك الؿتبقع مؼدَّ ف(، 64)إكػال:  {َحْسُبَؽ اهلُل َوَم

 ٓ شؽ أكف ٓ يؿؽـ أن يؽقن.! ًبا لؾؿتبقع؟التابع، فؽقػ يؽقن التابع حْس 

وهذا يدل طؾك أكف يجب  .ب الؿممـقـ جؿقًعااهلل سبحاكف حْس  فالؿعـك: أنّ 

فنكف يجب طؾك  :ب الؿممـقـأن يؽقن التقكؾ طؾك اهلل: ٕكف إذا كان اهلل حْس 

 تقكؾقا طؾك اهلل سبحاكف وتعالك.الؿممـقـ أن يَ 

ْؾ َطَؾك اهللِ َفُفَق َحْسُبفُ }َوَقْقلِِف: ]  [{َوَمـ َيَتَقكَّ

  طَ رَ هذه جؿؾة شرصقة، فَش  اهلل أكرب!
ِ
تقكؾ أن يَ  :هطبدَ  اهلل طز وجؾ لؽػاية اهلل

ؾ ـ تقكَّ مَ  أنّ  :ـ أراد أن يؽػقف اهلل فؾقتقكؾ طؾك اهلل، ومػفقم أيةالعبد طؾقف، فؿَ 

جؾب ف إلك ذلؽ الضعقػ الذي ٓ يَ ؾَ كَ ف اهلل سبحاكف وتعالك، ووَ لَ ذَ طؾك غقر اهلل َخ 

 .دفع ضًراخقًرا وٓ يَ 

مة رْ ت طؾك وجقب التقكؾ طؾك اهلل طز وجؾ، وطؾك ُح أية دلّ ففذه 

 التقكؾ طؾك غقر اهلل سبحاكف وتعالك.

ـِ َطبَّاٍس ] ـِ اِْب َقاَلَفا  {َحْسُبـَا اهللُ َوكِْعَؿ اْلَقكِقُؾ }َقاَل:  -رضل اهلل طـفؿا-َوَط

اَلمُ -إِْبَراِهقُؿ  ٌد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -َطَؾْقِف َالسَّ ل َالـَّاِر، َوَقاَلَفا ُمَحؿَّ
ـَ ُأْلِؼَل فِ ِحق

ـَ َقاُلقا َلُف:  َيَة، َرَواُه  {إِنَّ الـَّاَس َقْد َجَؿُعقْا َلُؽْؿ َفاْخَشْقُهْؿ َفَزاَدُهْؿ إِيَؿاكًا }ِحق ْٔ َا

 [َاْلُبَخاِريُّ 
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ان فقف خرب -رضل اهلل طـفؿا–هذا إثر الصحقح طـ ابـ طباس  

 صحقحان:

 {َحْسُبـَا اهلُل َوكِْعَؿ اْلَقكِقُؾ })قال:  -رضل اهلل طـفؿا–طـ ابـ طباس  ل:إوّ 

 .ؽؿ الرفعوهذا أمر لف ُح  (لؼل يف الـارحقـ أُ  -قالفا إبراهقؿ طؾقف السالم

الخؾقؾ  أنّ  :وهق :هبذا الخرب الصادق -رضل اهلل طـفؿا–فلخرب ابـ طباس 

 لؼأُ  الؿّ  -طؾقف السالم-إبراهقؿ 
َ

اهلل وكعؿ  ـاحسب :خر كؾؿة قالفاآيف الـار كاكت  ل

 القكقؾ.

الـاس:  ؿقالفا الخؾقؾ محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حقـ قال لف الثاين:إمر 

إِنَّ الـَّاَس َقْد َجَؿُعقْا َلُؽْؿ َفاْخَشْقُهْؿ َفَزاَدُهْؿ إِيَؿاكًا َوَقاُلقْا َحْسُبـَا اهلُل َوكِْعَؿ }

وأصاب الؿسؾؿقـ ما  ،ا وقع ما وقعحد لؿّ أكف يف غزوة أُ  :وذلؽ .{اْلَقكِقُؾ 

فؼالقا: كرجع  :مقادِ وهؿ يف الطريؼ إلك مؽة كَ  ،أصاهبؿ، وذهب الؿشركقن

هبؿ رجؾ ذاهب إلك الؿديـة،  رّ فؿَ  !فـؼضل طؾك محؿد وصحبف، لؿاذا تركـاهؿ؟

كان الـبل صؾك اهلل ا قادمقن إلقف، فجاء هذا الرجؾ، وفؼالقا لف: أخرب محؿًدا أكّ 

ويف غاية التعب، فؼال لفؿ:  ،طؾقف وسؾؿ جريًحا، وكان بعض الصحابة جرحك

زادوا ققة إلك ققهتؿ السابؼة، وهؿ قادمقن  ،الـاس قد جؿعقا لؽؿ إنّ 

وقالقا:  :فزادهؿ إيؿاًكا بقطد اهلل !عػيف هذه الحال مـ الضَّ  ؿصالؽؿ، وأكتئٓست
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ع اهلل الرطب يف قؾقب الؿشركقـ وقَ ا قالقها أَ ، فؾؿّ "حسبل اهلل وكعؿ والؽقؾ"

 عقا إلك مؽة.فرَج 

َحْسُبـَا }: حسبـا اهلل وكِعؿ القكقؾ، ففذه الجؿؾة طظقؿة الؿعـك طظقؿة إثر

ا كتقكؾ طؾقف سبحاكف اهلل كافقـا فنكّ  وما دام أنّ  .كافقـا اهلل سبحاكف وتعالك :أي {اهللُ 

عؿ القكقؾ اهلل سبحاكف وتعالك، ومعـك القكقؾ: وكِ  {َوكِْعَؿ اْلَقكِقُؾ } وتعالك.

ض ض يف إمر، فـػقِّ عؿ الؿػقَّ ض يف إمر، فاهلل حسبـا فعؾقف كتقكؾ، وكِ الؿػقَّ 

 .أمركا كؾف إلقف سبحاكف وتعالك

ًرا، عؿ القكقؾ، يؼقلفا تصقُّ وهؽذا شلن الؿممـ دائًؿا يؼقل: حسبل اهلل وكِ 

 أمقره.ويعتؼدها قؾًبا، ويعؿؾ هبا يف جؿقع 

 ر التقكؾ سفؾ، وتحؼقؼف صعب.يؼقل العؾؿاء: تصقُّ 

رون التقكؾ طؾك ـ يـتسبقن إلك اإلسالم يتصقَّ ؽؾ مَ ف سفؾ: ر التقكؾتصقُّ 

ة، ويظفر هذا ؾَّ ؼقن التقكؾ قِ الذيـ يحؼِّ  اهلل، لؽـ إذا جئت إلك التحؼقؼ تجد أنّ 

ـ ؾك اهلل ومَ ـ يتقكؾ طـ لؽ مَ إذا وقع حادث يتبقَّ  .طـد الؿصائب والشدائد

 !يا اهلل :إذا وقع حادث الؿممـ يـادي .قكؾ طؾك غقر اهلل سبحاكف وتعالكتي

 !فقؼقل مثاًل: يا سقدي فالن :ويتقكؾ طؾك اهلل، وغقره يتقكؾ طؾك الؿخؾقق

 الغقث الغقث.



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٔٔٓ 
 

لؽـ إذا  !كتقكؾ طؾك اهلل :ب إلك اإلسالم يؼقلـ يـتِس كؾ مَ  :يف الؽالم

فالؿممـ يؼقل:  .زون يف هذا إمرتؿايَ الـاس يَ  جئت إلك التحؼقؼ تجد أنّ 

قؾبف يؼقـًا هبذا، وثؼة  ئاهلل وكعؿ القكقؾ، ويؿتؾ ـاتقكؾت طؾك اهلل، ويؼقل: حسب

عؿؾ هبذا ويَ  .طتبارلؿخؾقق يف الؼؾب مؽان هبذا آ كبؿا طـد اهلل، بحقث ٓ يبؼ

 يف أمقره كؾفا.

ُوَلك: َأنَّ  فِقِف َمَساِئُؾ:] ْٕ ـَ َاْلَػَرائِضِ َا َؾ ِم  [َالتََّقكُّ

ـَ }لؼقل اهلل طز وجؾ:  ُؾقا إِْن ُكـُْتْؿ ُمْممِـِق  َفَتَقكَّ
ِ
(، 13)الؿائدة:  {َوَطَؾك اهلل

ـَ إَِذا ُذكَِر اهلُل َوِجَؾْت ُقُؾقُبُفؿْ }ولؼقل اهلل طز وجؾ:  ِذي  أية {إِكََّؿا اْلُؿْممِـُقَن الَّ

غار إمقر ويف كبارها، ويف ؾك الؿممـ يف ِص ض ط(. والتقكؾ فرْ 1)إكػال: 

ـّ رون التقكؾ يف الرِّ أكثر الؿممـقـ يتصقَّ  .جؿقع إحقال ض التقكؾ فرْ  زق، ولؽ

 .يف جؿقع إمقر

كؿا قال اهلل طز وجؾ:  :التقكؾ طؾك اهلل طـد اإلطراض طـ إطداء

ْؾ }  (.82)الـساء:  {َفَلْطِرْض َطـُْفْؿ َوَتَقكَّ

اهلل طز قال  :والتقكؾ طؾك اهلل طز وجؾ طـد إطراض الـاس طـ العبد 

ْؾُت َوُهَق َربُّ اْلَعْرِش }: وجؾ َّٓ ُهَق َطَؾْقِف َتَقكَّ َٓ إَِلَف إِ  اهلُل 
َ

ْقا َفُؼْؾ َحْسبِل َفنِْن َتَقلَّ

 (.219)التقبة:  {اْلَعظِقؿِ 
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ْؾِؿ }قال تعالك:  :ؿة إطداءوالتقكؾ طؾك اهلل طـد مسالَ   َوإِْن َجـَُحقا لِؾسَّ

 
ِ
ْؾ َطَؾك اهلل  (.62)إكػال:  {َفاْجـَْح َلَفا َوَتَقكَّ

ـْ }: اهلل طز وجؾقال  :والتقكؾ طؾك اهلل طـد الخقف مـ الؿصائب ُقْؾ َل

ِؾ اْلُؿْممِـُقنَ   َفْؾَقَتَقكَّ
ِ
َكا َوَطَؾك اهلل َٓ َّٓ َما َكَتَب اهلُل َلـَا ُهَق َمْق  .(52)التقبة: {ُيِصقَبـَا إِ

 وجؿقع إحقال. ،يف جؿقع إمقر :ًؼاض مطؾَ فالتقكؾ طؾك اهلل فرْ 

يَؿانِ ] ـْ ُشُروِط َاإْلِ ُف ِم  [َالثَّاكَِقُة: َأكَّ

ذهب إيؿاكف ؾ طؾك غقر اهلل قد يَ ـ تقكَّ فؿَ  .قكؾ طؾك اهللتال :ط اإليؿانفشرْ  

غقر اهلل طز وجؾ مع طتؿاد الؼؾب طؾك افنن كان  .ـؼص إيؿاكفبالؽؾقة، وقد يَ 

وإن كان اطتؿاد الؼؾب . ذهب اإليؿانففذا يُ  :اطتؼاد أكف يجؾب الـػع ويدفع الضر

ففذا  :طؾك الؿخؾقق مـ جفة أكف سبب ٓ مـ جفة أكف يجؾب الخقر ويدفع الضر

 ـؼص اإليؿان.يُ  ،شرك أصغر

َْكَػالِ ] ْٕ  [َالثَّالَِثُة: َتْػِسقُر آَيِة َا

ـَ إَِذا ُذكَِر اهلُل َوِجَؾْت ُقُؾقُبُفْؿ َوإَِذا ُتؾَِقْت َطَؾْقِفْؿ آَياُتُف إِكََّؿا }  ِذي اْلُؿْممِـُقَن الَّ

ُؾقنَ   (1)إكػال:  {َزاَدْتُفْؿ إِيَؿاًكا َوَطَؾك َربِِّفْؿ َيَتَقكَّ

َيِة ِفل آِخرَِها] ْٔ ابَِعُة: َتْػِسقُر َا  [َالرَّ

 َحْسُبَؽ } 
ُّ

َفا الـَّبِل ـَ  َياَأيُّ ـَ اْلُؿْممِـِق
َبَعَؽ مِ ـِ اتَّ  (.64)إكػال:  {اهلُل َوَم

 [َاْلَخاِمَسُة: َتْػِسقُر آَيِة َالطَّاَلِق ]
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 َفُفَق َحْسُبفُ ﴿
ِ
ْؾ َطَؾك اهلل ـْ َيَتَقكَّ  ـاها.فا قد بقَّ (، وكؾُّ 3)الطالق:  ﴾َوَم

َفا َقْقُل إِْبَراِهقَؿ ] اِدَسُة: ِطَظُؿ َشْلِن َهِذِه َاْلَؽِؾَؿِة، َوَأكَّ اَلِة -َالسَّ َطَؾْقِف َالصَّ

اَلمُ  َدائِدِ  -َوالسَّ ٍد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فِل َالشَّ  [َوُمَحؿَّ

-ا حال الشرك وأمّ  .اهلل وكعؿ القكقؾ ـايؼقل: حسب :وهؽذا شلن الؿممـ

ـتسبقن إلك اإلسالم ففذا يـايف فقف حتك بعض الذيـ يَ الذي يؼع  -والعقاذ باهلل

وهق كداء إولقاء، وكداء الصالحقـ، وآطتؿاد طؾقفؿ يف جؾب الـػع  :اإليؿان

لقس مـ شلن الصالحقـ بؾ هق شلن  -والعقاذ باهلل-ففذا  :ودفع الضر

 والعقاذ باهلل. ،الؿشركقـ
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ؤَْمنُ  َفالَ  هللاَِّ  َمْكرَ  أََفؤَِمُنواْ : }َتَعالَى هللَاَِّ  َقْولِ  بابالدرس الثامن واألربعون:  ٌَ 

 {اْلَخاِسُرونَ  اْلَقْومُ  إاِلَّ  هللاَِّ  َمْكرَ 

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  ﴾مُّ

 [201: طؿران آل]

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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ثؿ يا معاشر الػضالء: كقاصؾ شرحـا لؽتاب التقحقد الذي هق حؼُّ اهلل 

فا إلك الؿسؾؿ، وأطظؿ الحؼقق كتؽؾؿ طـ أطظؿ الػرائض وأحبِّ طؾك العبقد، 

مع قسؿ أطؿال الؼؾقب وٓ زلـا  .ربـا سبحاكف وتعالك طؾك اإلصالق، طـ حؼِّ 

 ؼ بالتقحقد.عؾُّ التل لفا تَ 

 إَِّٓ اْلَؼْقُم }باب َقْقِل َاهللِ َتَعاَلك: ]
ـُ َمْؽَر اهللِ  َفالَ َيْلَم

َأَفَلِمـُقْا َمْؽَر اهللِ

 [{اْلَخاِسُرونَ 

ـ الباب الؽالم طـ باب الخقف، وتضؿَّ  -رحؿف اهلل–ا ذكر الشقخ لؿّ 

ػ يف الؼؾب الخقف مـ غقر اهلل سبحاكف ضعِ التقكؾ الذي يُ بف باب الرجاء، وأطؼَ 

أطؼب  :ؼ الؼؾب باهلل طز وجؾ، وبؿا طـد اهلل سبحاكف وتعالكى تعؾُّ وتعالك، ويؼقِّ 

فتان تؼطعان آقـ، هؿا قـ متؼابؾتَ ذلؽ هبذا الباب، وهذا الباب متعؾؼ بآفتقـ قؾبقتَ 

 صاحبفؿا طـ الخقر:

الغؾق يف الرجاء، يغؾق العبد يف الرجاء ويف الـظر : فسببفا أّما إحدى أفَتقـ

إمـ مـ مؽر  :أٓ وهل :فةإلك سعة رحؿة اهلل طز وجؾ حتك يؼع يف هذه أ

فال يؼقده  :ؿ مغػرة اهلل طز وجؾظَ خذول سعة رحؿة اهلل، وطِ ظ الؿَ ؾحَ اهلل. فقَ 

ة أوالجروإكؿا يؼقده إلك التساهؾ يف القاجبات،  ،كرذلؽ إلك الشؽر وحسـ الذِّ 

ًدا طؾك سعة اًل ومعتؿِ ؽِ ب متَّ جػعؾ القافال يَ  :مات، فقلمـ مؽر اهللطؾك الؿحرَّ 

 اهلل غػقر رحقؿ. وطؾك أنّ  ،رحؿة اهلل
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وح اهلل، ويقلس ع يف الخقف حتك يؼـط مـ رَ : فسببفا التـطُّ الثاكقةواّما أفة 

س مـ ئفنذا يـ رحؿة اهلل، ملقلسف  :ؼعد طـ الخقراتوح اهلل طز وجؾ، ويَ مـ رَ 

ه ذلؽ طـ ذكب، كذلؽ الرجؾ الذي سلل راهًبا وقد قتؾ تسعة ردُّ رحؿة اهلل ٓ يَ 

س مـ رحؿة اهلل، ئوتسعقـ كػًسا، هؾ لف مـ تقبة؟ فؼال: ٓ أرى لؽ تقبة، فق

 س مـ رحؿة اهلل طز وجؾ.ئوٓ يػعؾ القاجبات ٕكف ي الراهب. َؾ تَ فؿاذا فعؾ؟ قَ 

 :أٓ وهق :لفؿا واحدآم يف أمر وهق: أنّ فتان تجتؿعان هاتان أ :إذن

 وترك القاجبات. ،ماتة طؾك الؿحرَّ أبالجر :كؼطاع طـ الخقراتآ

ا وأمّ  .ع يف الرجاءا إمـ مـ مؽر اهلل فسببف التقسُّ ويختؾػان يف سببفؿا: أمّ 

 وح اهلل فسببف التـطع يف الخقف.القلس مـ رَ 

 قسؿقـ:إمـ مـ مؽر اهلل يـؼسؿ مـ حقث حؽؿف إلك و

ـؼؾف ج العبد مـ اإلسالم، ويَ خرِ ر يُ ػْ هق كُ  ،مـ مؽر اهلل ـٌ مْ أَ  ل:الؼسؿ إوّ 

ٓ يقَجد كعدم الخقف مـ الؼؾب بالؽؾقة: اإذا  :طـ مؾة اإلسالم بالؽؾقة، وذلؽ

ٕكف تؽذيب لصريح الؼرآن، وصريح السـة مؿا خقف يف الؼؾب، ففذا ُكْػر باهلل: 

 م.هلل طز وجؾ بلطظؿ الذَّ  مٌّ حتؿؾ تلوياًل: وٕكف ذَ ٓ يَ 

ـؼؾ مـ مؾة اإلسالم وٓ ٓ يَ  يعـل ب،هق كبقرة مـ كبائر الذكق الؼسؿ الثاين:

أصؾ  دَ جِ إذا وُ  :وذلؽ ،خرج مـ مؾة اإلسالم ولؽـف كبقرة مـ كبائر الذكقبيُ 
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ع هذا الؿخذول يف قسَّ يتلؽـ : الخقف، فلصؾ الخقف مـ اهلل مقجقد يف الؼؾب

 ، ففذه كبقرة مـ كبائر الذكقب.ماتػعؾ الؿحرَّ رتك القاجبات ويَ الرجاء حتك يَ 

ؿ مـ حقث حؼقؼتف ؼسَّ قُ فوح اهلل والؼـقط مـ رحؿة اهلل ا القلس مـ رَ وأمّ 

 وذاتف إلك قسؿقـ:

يؼـط مـ  يعـل:: قـقط مـ رحؿة اهلل يف إمقر إخروية. لالؼسؿ إوّ 

كلن يؼـط مـ رحؿة اهلل، وأن يؼـط مـ مغػرة اهلل،  :خرةرحؿة اهلل فقؿا يتعؾؼ بأ

ع وهذا الؼسؿ يتـقَّ  .خرةففذا قـقط مـ رحؿة اهلل طز وجؾ فقؿا يتعؾؼ بلمقر أ

 إلك كقطقـ:

ؼ باإلكسان تعؾَّ خرة يَ قـقط مـ رحؿة اهلل فقؿا يتعؾؼ بلمقر أ ل:الـقع إوّ 

 كػسف.

 اإلكسان بغقر َيتعؾَّؼ بأخرة يتعؾؼ فقؿا اهلل رحؿة مـ قـقط :الثاين الـقع

 .آخر بنكسان يتعؾؼ كػسف،

اإلكسان يؼـط مـ رحؿة اهلل لـػسف، ويؼـط مـ  أنّ  أّما الـقع آّول: فؿعـاه:

 ع إلك فرطقـ:تػرَّ مغػرة اهلل لـػسف، وهق يَ 

، سقاء ؾتقبةبقل اهلل طز وجؾ ل: أن يؼـط مـ رحؿة اهلل ومـ قَ لالػرع إوّ 

واهلل ٓ يغػر لؾؿذكبقـ، اهلل ٓ يؼبؾ  ،يؼقل: أكا مذكبكلن  :ؿطؿَّ  ص.خصَّ  وؿ أطؿَّ 
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 !وٓ يغػر اهلل لل ،فؼال: أكا ٓ يؼبؾ اهلل تقبتل :صخصَّ ! أو التقبة مـ الؿذكب

 ومـ قبقل اهلل لؾتقبة. ،مـ رحؿة اهلل طَ ـَ ففـا قَ 

كب اهلل يغػر الذ : أن يؼـط مـ وققع التقبة مـف، وإن قال: إنّ الػرع الثاين

ن أتقب، أكا لـ أويؼبؾ تقبة التائب، لؽـ أكا ٓ تؼع مـل التقبة، وأكا ٓ أصؾح 

مـ جفة وققع التقبة مـف، مع اطتؼاده أن مـ تاب يؼبؾ اهلل تقبتف،  طَ ـَ فؼَ  !أتقب

مـ  طَ ـَ ففذا قَ  !ويغػر اهلل لف، لؽـ يؼقل: أكا ما أصؾح، أكا ٓ أتقب، أكا لـ أتقب

 .رحؿة اهلل مـ هذه الجفة

ـ يؼـط ـ يؼـط مـ رحؿة اهلل مـ الجفة إولك، ومـ الـاس مَ فؿـ الـاس مَ 

وحقث ما ضػر الشقطان بؿطؾقبف ففق الؿؼصقد  .مـ رحؿة اهلل مـ الجفة الثاكقة

 طـده.

ففذا قد يؼع فقف بعض الـاس وهؿ وأّما الؼـقط مـ رحؿة اهلل لغقر اإلكسان: 

لػالن مع إسالمف، أو ٓ يتقب اهلل طؾك اهلل ٓ يغػر  اطتؼاد أنّ  :ٓ يشعرون، وهق

ف طؾك كػسف بالذكقب لـ فالن، فقؼقل: اهلل طز وجؾ ٓ يغػر لػالن، ذاك الؿسرِ 

ٓ يرحؿف  ،يغػر اهلل ذكبف، ذاك الذي وقعت لف ووقت لف لؽـف ما زال طؾك ذكقبف

ا ففذ !أو يؼقل ٕخقف الؿسؾؿ الؿذكب: أكت لـ تدخؾ الجـة !اهلل، ٓ يغػر اهلل لف

لؿ يؼـط مـ رحؿة اهلل مـ جفة كػسف، لؽـ  قـقط مـ رحؿة اهلل لغقر اإلكسان.
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َقـََط مـ جفة رحؿة اهلل لغقره مـ الؿسؾؿقـ. ففذا أيًضا داخٌؾ يف الؼـقط مـ 

 رحؿة اهلل تعالك.

فقؿا يتعؾؼ  :أي :ؼ بالدكقا: الؼـقط مـ رحؿة اهلل فقؿا يتعؾَّ الؼسؿ الثاين

ؼـط يَ وكالؼـقط مـ فرج اهلل، يؽقن اإلكسان يف كربة  :كقار التل تؼع يف الدقبإم

ؽؿة، يؼع س، ولؽـ هلل حِ ػَ أقرب إلقف مـ الـَّ  ،فرج اهلل قريب مـ فرج اهلل، مع أنّ 

-ؼـط مـ فرج اهلل، وقد يؼقده ذلؽ لؽـف يَ  ،الػرج متك شاء اهلل سبحاكف وتعالك

وح مـ رحؿة اهلل، ويلس مـ رَ أيًضا ؼتؾ كػسف، ففذا قـقط إلك أن يَ  -والعقاذ باهلل

 اهلل طز وجؾ.

 َفالَ ﴿وابتدأ الشقخ رحؿ هاهلل هبذه أية التل يف أول الباب: 
ِ
َأَفَلمِـُقْا َمْؽَر اهلل

َّٓ اْلَؼْقُم اْلَخاِسُرونَ   إِ
ِ
ـُ َمْؽَر اهلل  :وهل :فة إولكؼة بأوهذه أية متعؾِّ  ﴾َيْلَم

فؾؿ  ،عؿالذيـ أكعؿ اهلل طؾقفؿ بالـِّ  ، أهؾ الؼرىإمـ مـ مؽر اهلل، وهذه أية يف

ططقا أُ قد دوا اهلل طز وجؾ، بؾ ضـقا أهنؿ ذكروا اهلل هبا، ولؿ يقحِّ يشؽروها، ولؿ يَ 

ؿ مؽاكتفؿ طـد اهلل، فؼال اهلل ظَ أو لذكائفؿ، أو لؼدرهتؿ، أو لعِ  ،عؿ لؼقهتؿهذه الـِّ 

ـَ َأْهُؾ اْلُؼَرى َأْن َيْلتِ }فقفؿ: 
(، 97)إطراف:  {َقُفْؿ َبْلُسـَا َبَقاًتا َوُهْؿ َكائُِؿقنَ َأَفَلمِ

طققهنؿ مع شركفؿ باهلل سبحاكف  ءمؽر اهلل يـامقن مؾمـ فؿ ـِ مْ ؿ أَ ظَ ففؿ لعِ 

ـقا أن يلتقفؿ طذاب اهلل أمـًا مطؾًؼا، أن يلتقفؿ طذاب اهلل بالؾقؾ فؽلهنؿ أمِ  :وتعالك

ا كامقا ؿَ ولذلؽ كامقا مع صغقاهنؿ، ولق كاكقا يخافقن طذاب اهلل لَ  ،وهؿ كائؿقن
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طذاب اهلل قد  عؾؿقن أنّ ـقا مؽر اهلل أمـًا طظقًؿا مع أهنؿ يَ مع صغقاهنؿ، ففؿ أمِ 

 أصاب بعض الؼرى بقاًتا وهؿ كائؿقن، كؿا حصؾ لؼقم لقط.

ـَ َأْهُؾ اْلُؼَرى َأْن َيْلتَِقُفْؿ َبلْ ﴿ ثؿ قال اهلل:
 :أي ﴾ُسـَا ُضًحك َوُهْؿ َيْؾَعُبقنَ َأَوَأمِ

ـقا ؽلهنؿ أمِ ، فمؽر اهلل يؾعبقن يف هنارهؿ، ويؾفقن يف دكقاهؿمـ فؿ ؿ أمـِ ظَ أهنؿ لعِ 

 .ؿكؿا وقع لبعض الؼرى قبؾف :أن يلتقفؿ طذاب اهلل واكتؼامف هناًرا

 ﴿ ثؿ جاء الُحؽؿ العاّم:
ِ
تدراجفؿ ـقا مؽر اهلل باسأمِ  :أي ﴾َأَفَلمِـُقا َمْؽَر اهلل

َّٓ }عؿ مع طدم شؽرها، وطدم تقحقدهؿ لف طز وجؾ. بالـِّ   إِ
ِ
ـُ َمْؽَر اهلل َفاَل َيْلَم

ا وٓ يلمـ أحد مؽر اهلل إٓ خسر، إمّ  .الذيـ هؿ غاية الخسارة {اْلَؼْقُم اْلَخاِسُرونَ 

ا أن يخسر وإمّ  ،إذا ذهب الخقف مـ قؾبف بالؽؾقة :وذلؽ :خسر ديـف بالؽؾقةأن يَ 

خسر أيًضا يف دكقاه، فالخسران ويَ  .إذا بؼل معف أصؾ الخقف :وذلؽ :ديـفبعض 

 ففؿ يف غاية الخسارة. .ـ مؽر اهللـ أمِ م لؿَ مالزِ 

 ؿا معـك الؿؽر؟ففنن قال الؼائؾ: قد طرفـا أكقاع إمـ مـ مؽر اهلل، 

ؾ إلك ؾ: هق التقصُّ وإن شئت قُ  .ةصؿ بطريؼة خػقَّ هق اإليؼاع بالخَ  :الؿؽر

 شعر.صؿ وهق ٓ يَ اع بالخَ اإليؼ

 :والؿؽر مـ جفة أصؾف

 .قد يؽقن مذمقًما قبقًحا -

 وقد يؽقن مؿدوًحا محؿقًدا. -
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كالؿؽر بالغافؾ مـ  :ر بفؿؽَ ستحؼ أن يُ ـ ٓ يَ : هق الؿؽر بؿَ الؿؽر الؿذمقمف

ؿؽر بنكسان غافؾ يف غػؾتف حتك يققعف يف ف، يليت مثاًل مجرم مـ الـاس فقَ فغقر تـبق

فنكف مؽر مذمقم: ٕكف  ،يف كؾ زمان ومؽان ممـقـف، وكؿؽر الؽػار بالؿهأمر يؽر

 ـ ٓ يستحؼ.بؿَ  باغٍ  بؿظؾقم، ومؽرُ  ضالؿٍ  مؽرُ 

ـ ٓ يستحؼ، ففق مـ باب إذا كان مؽًرا بؿَ  ؟يؽقن الؿؽر مذمقًمامتك  :إذن

 الظؾؿ ومـ باب البغل.

ـ أكعؿ اهلل ـ يستحؼ، كؿَ : ففق الؿؽر بؿَ الؿؽر الؿؿدوح والؿحؿقدأّما و

ؾؿ ف ،ؿف كقػ يشؽرهاف طؾك وجقب شؽرها، وطؾَّ ودلَّ  ،عؿطز وجؾ طؾقف بالـِّ 

حتك  :عؿ طؾقفؿؽر اهلل بف بزيادة الـِّ عؿ اهلل طز وجؾ، فقَ بـِ  رَ ػَ ر، بؾ كَ شؽُ يَ 

ر مؿدوح ففذا مؽْ  .تفػؾِ فؾؿ يُ  ،ذ طزيز مؼتدرذه أْخ ذه أَخ يستدرجف، حتك إذا أَخ 

ر الؽػار كؿؽْ  :د يؽقن يف مؼابؾة مؽر أهؾ الباصؾهذا الؿؽر ق محؿقد: ٕنّ 

 ،ؿؽر بالؽػار، ففذا مؽر محؿقدبالؿسؾؿقـ، فالؽػار يؿؽرون بالؿسؾؿقـ واهلل يَ 

ديـ، كؿا قال اهلل طز وجؾ: ـ يؿؽر بعباده الؿقحِّ ويؿؽر بؿَ  ،فاهلل كاصر طباده

ك بالؿممـقـ (، يؿؽر أهؾ الشر30)إكػال:  {َوَيْؿُؽُروَن َوَيْؿُؽُر اهللُ }

َوَمَؽُروا َمْؽًرا }ويؿؽر اهلل بالؿشركقـ، وكؿا قال اهلل طز وجؾ:  ،ديـالؿقحِّ 

َٓ َيْشُعُرونَ   (.50)الـؿؾ:  {َوَمَؽْرَكا َمْؽًرا َوُهْؿ 
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ؿ طؾقف اهلل قد أكعَ  ر بف مـ جفة أنّ ؿؽَ ستحؼ أن يُ ـ يَ وقد يؽقن مؽر اهلل بؿَ  

عؿ يف صغقاكف، وكػر بـِ  فؾؿ يشؽر، بؾ قد ألحَّ  ،رات بالشؽرره بؿذكِّ ـ لف وذكَّ وبقَّ 

فذا فؽؿة، وهذا الؿؽر يؽقن مؿدوًحا محؿقًدا: ٕكف طدل وحِ  .اهلل طز وجؾ

واهلل طز وجؾ  ،الؿؽر ٓ يؽقن إٓ مـ طؾقؿ حؽقؿ، ويؽقن طـ قدرة، ففق مدح

 زه شلء يف إرض وٓ يف السؿاء.عجِ ٓ يُ 

 .ت طؾك أن هلل مؽًراففذه أية دلَّ 

طـ اهلل  كـػوٓ تُ  ،ٓ تضاف إلك اهلل طز وجؾ باإلصالق ،والؿؽر صػة فعؾقة

ومـف ما هق مذمقم، فتؽقن هذه  ،الؿؽر مـف ما هق مؿدوح طز وجؾ بنصالق: ٕنّ 

ـػك الؿؽر مؿدوح، وتُ  الؽالم طؾك أنّ  دة، فتضاف إلك اهلل حقث دّل الصػة مؼقَّ 

ؼ مـ هذه الصػة اسؿ، شتَ وٓ يُ  .الؿؽر مذمقم الؽالم طؾك أنّ  طـ اهلل حقث دّل 

 هذا الػعؾ مـف ما هق محؿقد ومـف ما هق مذمقم. ك اهلل بالؿاكر: ٕنّ سؿَّ فال يُ 

 ت طؾك أمقر:هذه أية العظقؿة التل بدأ بفا الشقخ دلَّ 

هلل طز وجؾ مؽر، وهذا الؿؽر يف غاية العدل، ويف غاية  : أنّ لإمر إوّ 

 الحؽؿة، ويف غاية الؼقة، ويف غاية الؼدرة.

َأَفَلمِـُقا }اهلل طز وجؾ قال:  إمـ مـ مؽر اهلل حرام: ٕنّ  : أنّ إمر الثاين

 
ِ
اهلل طز  ٕنّ أيًضا رمة، وطؾك الحُ  وهذا استػفام استـؽاري، وهذا يدّل  {َمْؽَر اهلل

َّٓ اْلَؼْقُم اْلَخاِسُرونَ }قال:  وجؾ  إِ
ِ
ـُ َمْؽَر اهلل رمة طؾك ُح  وهذا أيًضا يدّل  {َفاَل َيْلَم
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إمـ مـ مؽر اهلل كبقرة مـ كبائر الذكقب إن  طؾك أنّ  إمـ مـ مؽر اهلل، بؾ يدّل 

ـُ }ظ هـا فقف فؼال: اهلل غؾَّ  : ٕنّ طؾك ما بقَّـاه صؾ إلك الؽػرلؿ يَ   َفاَل َيْلَم
ِ
َمْؽَر اهلل

َّٓ اْلَؼْقُم اْلَخاِسُرونَ   .{إِ

حقـ ٓ الؿممـقـ الؿػؾِ  ت هذه أية بؿػفقمفا طؾك أنّ : دلّ إمر الثالث

 ذلؽ طؾك أنّ  إمـ مـ مؽره يف الخاسريـ، فدّل  رَ َص اهلل َح  يلمـقن مؽر اهلل: ٕنّ 

 حقـ الؿممـقـ ٓ يلمـقن مؽر اهلل سبحاكف وتعالك.الؿػؾِ 

 أنّ  :وهق :ؾؿحف الؿممـيـبغل أن يَ  ،ح طظقؿؾؿَ : ويف هذه أية مَ ابعإمر الر

الؿممـ ٓ يلمـ مؽر اهلل، بؾ يؽقن خائًػا مـ اهلل، ويف كػس الققت ٓ يخاف مؽر 

الؿاكريـ مـ الؽافريـ وأهؾ الباصؾ، ٓ يخاف مـفؿ خقًفا يؼقده إلك الؼعقد طـ 

أهؾ الباصؾ يؿؽرون بلهؾ  ـ أنّ عؾؿ ويققِ ل طـ الحؼ، وإكؿا يَ الحؼ، أو التخاذِ 

 زال رَ ذَ ر مـ مؽرهؿ َح حذَ ويَ  ،الؽػار يؿؽرون بلهؾ اإلسالم الحؼ، وأنّ 
ّ

 كل

كؿا قال اهلل طز وجؾ: )َوَقْد َمَؽَر  :الؿؽر كؾف هلل سبحاكف وتعالك عؾؿ أنّ الذكل، ويَ 

ِف اْلَؿْؽُر َجِؿقًعا َيْعَؾُؿ َما َتْؽِس  ـْ َقْبؾِِفْؿ َفؾِؾَّ
ـَ مِ ِذي ـْ الَّ اُر لَِؿ ُب ُكؾُّ َكْػٍس َوَسَقْعَؾُؿ اْلُؽػَّ

اِر( )الرطد:   ؾؽػار الذيـ يؿؽرون بالؿممـقـ.ل(، وهذا وطقد 41ُطْؼَبك الدَّ

 الؽػار وإن مؽروا بالؿممـقـ إٓ أنّ  أنّ  :ؿ يا مممـعؾَ مـ هذه أية تَ  :إذن

ًفا مؽرهؿ يف خسار، فال يخاف الؿممـقن مؽر الؽػار ومؽر أهؾ الباصؾ خق

 ،إلك صالب طؾؿ يتؽؾؿ طـ الخقارج -مثاًل -يليت بعض الـاس . ده طـ الحؼؼعِ يُ 
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ـ خقارج العصر، فقؼقل لف: يا ػضحفؿ، ويبقِّ ـ صػاهتؿ، ويَ ويبقِّ  ،ر مـفؿحذِّ ويُ 

ٓ تتؽؾؿ فقفؿ، ربؿا  ،اترك هذا إمر ،يؿؽرون بؽأهؾ مؽر، همٓء  ل!أخ

مـ  عؾؿ أنّ عؾؿ أهنؿ أهؾ مؽر، ويَ الؿممـ يَ  !ر، أهؾ مؽرديؼتؾقكؽ، فنهنؿ أهؾ غ

اهلل إن شاء  الؿؽر هلل جؿقًعا، وأنّ  ـ أنّ لؽـف يققِ : ردأطظؿ صػاهتؿ أهنؿ أهؾ غ

 والؿؽر يعقد طؾك أهؾ الباصؾ. .مفف، وإن شاء إكرامف قدَّ ظَ ػِ َح 

بعض الـاس يليت طؾك الؿممـقـ فقؼقل: الؽػار أهؾ ققة، وأهؾ مؽر، وأهؾ 

رتك شقًئا مـ ديــا مـ أجؾ الؽػار حتك ٓ يغضب طؾقـا الؽػار، ككذا، فقـبغل أن 

واهلل الؽػار يغضبقن مـ الصالة،  ما يغضب الؽػار!كذهب كصؾل لؽـ ٓ بلس 

عؾؿ الؿممـ يَ  ضب الؽػار.لقن هؽذا يؼقلقن: كرتك إمقر التل تغلؽـ الؿخذِّ 

 الؿؽر هلل جؿقًعا. خسرون، ويعؾؿ أنّ عؾؿ أهنؿ يَ ولؽـف يَ  ،الؽػار يؿؽرون أنّ 

آلُّقنَ }َوَقْقلِِف: ] ْحَؿِة َربِِّف إَِّٓ الضَّ  [{َوَمـ َيْؼـَُط ِمـ رَّ

 .الؼـقط مـ رحؿة اهلل :أٓ وهل :هذه أية فقفا الؽالم طـ أفة الثاكقة 

وه يف صقرة ؤلؾؿالئؽة الذيـ جا -طؾقف السالم-وهذه أية مـ كالم إبراهقؿ 

، فؽاكت افبشروه بغالم طؾقؿ، وقد كان كبقًرا يف السـ، وكاكت امرأتف طجقزً  ،بشر

ـٌ  د، رجٌؾ ؾِ إسباب غقر قائؿة ٕن يَ  وهمٓء طؾك  !يف السـ، وامرأتف طجقز صاط

بشروه بغالم طؾقؿ، فؼال لفؿ: أبشرتؿقين هبذا الغالم وأكا قد مسـل  ،صقرة بشر

ْرَكاَك ﴿فؼالقا:  !د لف غالمقلَ ًما بلكف يُ رِ رون شقًخا هَ تبشِّ  ؟!الؽرب فبؿا تبشرون َبشَّ
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ـْ  َفاَل  بِاْلَحؼِّ  ـَ  َتُؽ ـَ  مِ طؾقف -أهنا بشارة مـ ربف، فؼال  هـا ؿَ فِ ػَ ، فَ ﴾اْلَؼاكِطِق

ـْ يَ }: -السالم الُّقنَ َوَم َّٓ الضَّ ـْ َرْحَؿِة َربِِّف إِ
ؼـط مـ رحؿة اهلل ، فال يَ {ْؼـَُط مِ

ال طـ الفداية إلك الضَّ  :ال والعقاذ باهللالضَّ  ربف:ؼـط مـ رحؿة مفتدي، وإكؿا يَ 

رحؿة  ؿِ ظَ والضال طـ طِ  ،أن ٓ يؼـط مـ رحؿة اهلل طز وجؾ :وهق :القاجب طؾقف

طدم  :وهق :طؾقف َب َج ففق ضال طؿا وَ  .وتعالكرب فرج اهلل سبحاكف اهلل، وقُ 

 طَ ـَ ا قَ ؿَ ولق أدرك العبد سعة رحؿة اهلل لَ  .الؼـقط، وهق ضال طـ سعة رحؿة اهلل

 مـ رحؿة اهلل أبًدا.

 .ع يف الخقفالتـطُّ  :الؼـقط مـ رحؿة اهلل سببفوكؿا ذكركا سابًؼا: أّن  

ٓ  :سبحاكف وتعالكضعػ اإليؿان بلسؿاء اهلل وصػاتف : مـ أسبابفأيًضا و

الؼـقط مـ فرج اهلل يف أمقر الدكقا مـ  درة والرحؿة، فننّ سقؿا ما يتعؾؼ بالؼُ 

اهلل طؾك كؾ شلء قدير، والؼـقط مـ رحؿة اهلل يف  أسبابف ضعػ اإليؿان بلنّ 

 خرة سببف ضعػ اإليؿان بسعة رحؿة اهلل سبحاكف وتعالك.أ

ؼـقط مـ رحؿة اهلل طز وجؾ، رمة الت هذه أية الشريػة طؾك ُح وقد دلَّ 

 .قًبا بخقفُش رجاء مَ  :وطؾك وجقب رجاء ما طـد اهلل

ومفؿا كان حال العبد مع إسالمف فنكف ٓ يجقز لف أن يؼـط مـ رحؿة اهلل 

صف مـ خؾُّ وٓ مـ جفة تَ  ،صف مـ الذكبخؾُّ ٓ مـ جفة تَ  ،وأن يقلس مـ روح اهلل

ص مـ ذكبف ويعؿؾ، ويرجق اهلل أن تخؾَّ أثر الذكب، بؾ الؿممـ يرجق اهلل أن يَ 
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ـَ َأْسَرُفقا َطَؾك }قال الف طز وجؾ:ويعؿؾ،  ،ص مـ أثر ذكبفتخؾَّ يَ  ِذي ُقْؾ َياِطَباِدَي الَّ

ُكقَب َجِؿقًعا إِكَُّف ُهَق اْلَغُػقُر   إِنَّ اهلَل َيْغِػُر الذُّ
ِ
ـْ َرْحَؿِة اهلل

َٓ َتْؼـَُطقا مِ َأْكُػِسِفْؿ 

ِحقؿُ  ما قال اهلل: قؾ يا  !اكظر كقػ هذا الرجاء {َياِطَباِدَي  ُقْؾ }(، 53: )الزمر {الرَّ

، فالعبد وإن أسرف طؾك كػسف {ُقْؾ َياِطَباِدَي }مسرفقـ يا مذكبقـ، بؾ قال: 

ـْ }مع ذكقبؽؿ  {َٓ َتْؼـَُطقا}هلل،  بالذكب ففق طبدٌ    َرْحَؿةِ  مِ
ِ
ـ ، فؽقػ بؿَ {اهلل

ُكقَب َجِؿقًعاإِنَّ } ؟!ت ذكقبفت ذكقبف وقؾَّ خػَّ  ـ تاب، فال لؿَ  :أي {اهلَل َيْغِػُر الذُّ

 وأكت طبدٌ  ،ـ يتقبهـاك مـ طباد اهلل مَ  ؾذكب: ٕنّ ل تركؽ تؼـط يا طبد اهلل مـ

أكؽ  ْب اهلل يغػر الذكقب جؿقًعا، هَ  فننّ  :هلل، وٓ تؼـط مـ زوال أثر الذكب

ثؿ وقػت لحظة فـدمت طؾك ما مضك، وأقؾعت  ،أسرفت طؾك كػسؽ بؽؾ ذكب

 َّٓ دمل وإن كان هـاك حؼ ٔ ،رجع إلك الذكقب تَ طـ كؾ ذكب، وطزمت طؾك أ

م كؾ هذه الذكقب، كلكؽ ما فعؾت يقًما ذكًبا قط، بؾ فدَ تُ  :تف أو استحؾؾت مـفددرَ 

طات وقت ما كـت ابلن يعقـؽ طؾك الط :يف الدكقا :ل اهلل سقئاتؽ حسـاتبدِّ يُ 

بلن يجعؾقا مؽان  تفمالئؽ -طز وجؾ-بلن يلمر اهلل  :خرةعؾ الؿعاصل، ويف أتػ

 !كؾ ذكب حسـة، فؽقػ تؼـط مـ رحؿة اهلل؟

أرجك آية " :عة العظقؿة يف هذه أية الؽريؿة التل سؿاها السؾػهذه السَّ 

 مع العؿؾ. ،، فالؿممـ ٓ يقلس مـ رحؿة اهلل"يف الؼرآن

 رجاء الؿممـ فقف صػتان:
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ز مـ القققع يف قر الحاجِ : أكف مشقب بخقف. وهذا الخقف هق السُّ إولك

 القلس مـ رحؿة اهلل وإمـ مـ مؽر اهلل.

بؾ  !ويرتك القاجبات :ويؼقل: اهلل غػقر رحقؿ يليت ٓأكف مع طؿؾ.  الثاكقة:

ما يؼقل: يا أخل رحؿة اهلل وسعت  ،ويػعؾ القاجبات :يؼقل: اهلل غػقر رحقؿ

بؾ يعؿؾ طؾك ترك الؿعاصل،  ،ٓ !الؿعاصل يفر ستؿا شلء، ويوأك ،كؾ شلء

 ما طـد اهلل. قويرج

ـِ َاْلَؽَبائِرِ؟ َفَؼاَل: ] ـِ َطبَّاٍس: َأنَّ َرُسقَل َاهللِ صؾك اهلل طؾقف ُسئَِؾ َط ـِ اِْب َوَط

ـْ َرْوِح َاهللِ » ْرُك بَِاهللِ، َواْلَقْلُس ِم ـْ َمْؽرِ َاهللُ  ،َالشِّ ـُ ِم َْم ْٕ  [«َوا

مرفقًطا إلك الـبل صؾك اهلل  -رضل اهلل طـفؿا–هذا الحديث طـ ابـ طباس 

وغقرهؿا، وتؽؾؿ بعض أهؾ العؾؿ يف  ،والطرباين ،البزار :هارو ،طؾقف وسؾؿ

 :ع مـ أهؾ العؾؿ بلكف حسـؿْ طؾقف َج  ؿَ ؽَ إسـاده وقالقا: يف إسـاده كظر، لؽـ َح 

لف شقاهد تؼقيف، وذكر  أكف حسـ، وأنّ  -رحؿف اهلل–ـ اإلمام إلباين كالعقـل، وبقَّ 

 هذا الحديث يف السؾسة الصحقحة.

يف كتب التػسقر،  -رضل اهلل طـفؿا–كؿا أكف ورد مقققًفا طؾك ابـ طباس 

والؿقققف طؾك ابـ  ،كؽتاب شعب اإليؿان لؾبقفؼل :ويف بعض كتب إثار

صحقح، والؿرفقع إلك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف  -ـفؿارضل اهلل ط–طباس 

 وسؾؿ حسـ.
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ـِ َاْلَؽَبائِِر؟): الق  صؾك اهلل طؾقف ُسئَِؾ َط
ِ
-ما هنك اهلل  :الؽبقرة (َأنَّ َرُسقَل َاهلل

 :طـف يف كتابف، أو طؾك لسان رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ هنًقا جازًما -طز وجؾ

نذا كان فهذا هق الؿحرم،  :وجؾ طـف هنًقا جازًماما هنك اهلل طز  :مع التغؾقظ. أي

 ففذه هل الؽبقرة. :مع الـفل تغؾقظ

ػ ْص ػ فاطؾف بلكف خاسر، ووَ ْص كقَ  :الذكب بتغؾقظ فنكف كبقرة صَّ فنذا ُخ 

د طؾقف بخصقص بالـار أو بالخزي ا، وكؾعـ فاطؾف، وكالتقطُّ فاطؾف بلكف لقس مـّ 

 .والـدامة يقم الؼقامة، ففذه هل الؽبائر

التقبة شامؾة ومغػرهتا بر إٓ بتقبة، غػَ ولذلؽ ٓ تُ  ،والؽبائر أغؾظ الذكقب

ُتغَػر الؽبائر: أو  .ـ تاب مـ الشرك غػر اهلل لفؿَ فلؽؾ الؽبائر حتك الشرك، 

وسعة رحؿتف:  اهلل طػقأكرب، ويدخؾ يف  اإن لؿ تؽـ شركً  هبرحؿة اهلل وسعة طػق

 شػاطة الشافعقـ وغقر ذلؽ.رحؿة اهلل ب

ـِ  ُسئَِؾ »: الق  َاْلَؽَبائِِر؟ فؼال:  َط
ِ
ْرُك بَِاهلل أكرب الؽبائر، وقد  ، والشرك باهلل«َالشِّ

 »تؽؾؿـا طـف مراًرا. 
ِ
ـْ َرْوِح َاهلل

وسقليت الؽالم طـ َروح اهلل ورحؿتف يف  «َواْلَقْلُس مِ

ـْ َمْؽِر َاهللُ »أثر ابـ مسعقد. 
ـُ مِ َْم ْٕ  .«َوا

القلس مـ روح اهلل، وإمـ مـ مؽر اهلل مـ كبائر  أنّ  :وهذا الحديث فائدتف

 الذكقب.
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ـْ َمْؽرِ َاهللِ، ] ـُ ِم َْم ْٕ  َوا
ْشَراُك بَِاهللِ ـِ َمْسُعقٍد َقاَل: َأْكَبُر َاْلَؽَبائِرِ: َاإْلِ ـِ اِْب َوَط

ـْ َرْوِح َاهللِ. َرَواُه طَ  ـْ َرْحَؿِة َاهللِ، َواْلَقْلُس ِم اِق َواْلُؼـُقُط ِم زَّ  [ْبُد َالرَّ

، وطبد "الجامع"ر يف عؿَ رواه مَ  -رضل اهلل طـف-هذا إثر طـ ابـ مسعقد 

كؿا قال  :يؼقـًا ،وابـ جرير يف التػسقر، وإسـاده إلك ابـ مسعقد صحقح ،الرزاق

 .رضل اهلل طـف ابـ كثقر، ففق مجزوم بصحتف إلك ابـ مسعقد

 َأْكَبُر َاْلَؽَبائِرِ قال رضل اهلل طـف: )
ِ
ْشَراُك بَِاهلل  ، : َاإْلِ

ِ
ـْ َمْؽِر َاهلل

ـُ مِ َْم ْٕ ، َوا

 
ِ
ـْ َرْحَؿِة َاهلل

وقد جاء يف  ،مـ كبائر الذكقب (، الؼـقط مـ رحؿة اهللَواْلُؼـُقُط مِ

والحديث رواه  «ؿ ذكبفظَ لعِ  :سلل طـفـقط مـ رحؿة اهلل ٓ يُ الؼَ  أنّ » :الحديث

مـ  طـقوقد تؼدم الؽالم طـ معـك الؼُ  حف إلباين.وابـ حبان، وصحَّ  ،أحؿد

 رحؿة اهلل.

 ال: )ق
ِ
ـْ َرْوِح َاهلل

كؿا قال  :مـ أكرب الؽبائروالقلس مـ َروح اهلل  ،(َواْلَقْلُس مِ

َّٓ اْلَؼْقُم اْلَؽافُِرونَ }يعؼقب لبـقف:   إِ
ِ
ـْ َرْوِح اهلل

َٓ َيْقَلُس مِ (، 87)يقسػ:  {إِكَُّف 

 روح اهلل قد يؽقن كػًرا، وقد يؽقن كبقرة مـ الؽبائر.القلس مـ قد بقَّـا أّن و

يف كالم ابـ مسعقد أكف قال: الؼـقط مـ رحؿة اهلل، هـا َتؾَحظقن شقًئا 

 ! والقلس مـ روح اهلل، فذكرهؿا مًعا

ٓ فرق هؿا مرتادفان،  :-بؾ كثقر مـ أهؾ العؾؿ– قال بعض أهؾ العؾؿهـا 

ل مـ باب تلكقد إوَّ  يعـل:تلكقد بالتـقيع، ر الثاين مـ باب الكْ فقؽقن ذِ بقـفؿا، 
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ثؿ كذكر جؿؾة  ،ر يف الشرح أحقاًكا: كشرح الؽؾؿة بجؿؾةكُ ذْ بتـقيع العبارة، كؿا كَ 

 وإٓ فالؿعـك واحد. :مـ باب تـقيع الؿعـك يف العبارة :ثاكقة كشرح هبا العبارة

الؼـقط مـ رحؿة اهلل  أنّ  :بؾ بقـفؿا فرق، والػرق: وقال بعض أهؾ العؾؿ

وح الؼـقط مـ رَ  ٕنّ لؿاذا؟ قالقا: وح اهلل سبحاكف وتعالك: هق أشد القلس مـ رَ 

وح اهلل مع الجزم والعزم بعدم وققع رحؿة اهلل سبحاكف اهلل هق القلس مـ رَ 

وطؾك هذا: يؽقن  .القلس مـ روح اهلل شرّ أفالؼـقط مـ رحؿة اهلل هق  وتعالك.

مـ باب ططػ العام طؾك الخاص:  -رضل اهلل طـف–قد كالم ابـ مسع يفهذا 

وهذا خاص، ثؿ قال: والقلس مـ روح اهلل،  :ٕكف قال: والؼـقط مـ رحؿة اهلل

 العام طؾك الخاص. َػ طَ فعَ 

وح اهلل إذا كان القلس مـ رَ  أنّ  :: بقـفؿا فرق، والػرقوقال بعض أهؾ العؾؿ

إذا كان يف الؼؾب وأثؿر : ؿة اهللالؼـقط مـ رح وأنّ  .ر طؿاًل ثؿِ يف الؼؾب ولؿ يُ 

إذن: الؼـقط مـ رحؿة اهلل أشد مـ القلس مـ روح  ضفر طؾك الجقارح.، طؿاًل 

ا الؼـقط مـ رحؿة اهلل ففق يف القلس مـ روح اهلل يف الؼؾب فؼط، أمّ  اهلل: ٕنّ 

 ظفر العؿؾ طؾك الجقارح.ر طؿاًل، ويَ ثؿِ الؼؾب ويُ 

 مـ الؼـقط: ٕنّ  شرّ أالقلس  قالقا: إنّ ل، : طؽس إوّ وقال بعض أهؾ العؾؿ

َّٓ اْلَؼْقُم اْلَؽافُِرونَ }اهلل قال يف القلس:   إِ
ِ
ـْ َرْوِح اهلل

َٓ َيْقَلُس مِ ، وقال يف {إِكَُّف 
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الُّقنَ }الؼـقط:  َّٓ الضَّ ـْ َرْحَؿِة َربِِّف إِ
ـْ َيْؼـَُط مِ (، قالقا: والؽػر 55)الحجر:  {َوَم

 محؾ كظر.الؼقل هذا لؽـ  .اللأشد مـ الضَّ 

ؼ برحؿة ؾِّ الؼـقط طُ  مـ القلس: ٕنّ  : الؼـقط أطؿّ وقال بعض أهؾ العؾؿ

ؼؿ، عؿ واكدفاع الـِّ ، ورحؿة اهلل تشؿؾ حصقل الـِّ : )الؼـقط مـ رحؿة اهلل(اهلل

وح ؼ برَ ؾِّ ا القلس فعُ ؼؿ مـ رحؿة اهلل، أمّ عؿ برحؿة اهلل، واكدفاع الـِّ فحصقل الـِّ 

وح: إذن: الرحؿة أوسع مـ الرَّ  ؼؿ.ؼ طؾك اكدفاع الـِّطؾَ اهلل يف الغالب يُ وح ورَ  ،اهلل

وح فػل الغالب ا الرَّ ؼؿ، أمّ عؿ واكدفاع الـِّ ؼة بحصقل الـِّ الرحؿة متعؾِّ  ٕنّ 

 ًٓ  ؼؿ.ؼ باكدفاع الـِّ تعؾَّ أكف يَ  استعؿا

 هذا ما ذكره أهؾ العؾؿ يف الػرق بقـ الؼـقط مـ رحؿة اهلل والقلس مـ َروح

ولق قؾـا قاطدة أهؾ العؾؿ يف اإليؿان واإلسالم: إذا اهلل، وإصؾ الرتادف. 

 ،فنذا قؾـا: الؼـقط مـ رحؿة اهلل لؽان صقاًبا. :اجتؿعا افرتقا، وإذا افرتقا اجتؿعا

وإذا  .ثؿ سؽتـا، وقؾـا مرة أخرى: القلس مـ روح اهلل، ففؿا بؿعـك واحد

 ،يؽقن لؾؼـقط معـًك  -اهلل طـفؿا رضل كؿا ذكر ابـ مسعقد-ذكركاهؿا مًعا 

 طؾك ما ذكركاه مـ هذه الػروق التل ذكرها أهؾ العؾؿ. ،خرآولؾقلس معـك 

َْطَراِف  فِقِف َمَساِئُؾ:] ْٕ ُوَلك: َتْػِسقُر آَيِة َا ْٕ  [َا

َّٓ اْلَؼْقُم اْلَخاِسُرونَ }  إِ
ِ
ـُ َمْؽَر اهلل  َفاَل َيْلَم

ِ
. (99)إطراف:  {َأَفَلمِـُقا َمْؽَر اهلل

ركاها.  وقد فسَّ
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 [َالثَّاكَِقُة: َتْػِسقُر آَيِة َاْلِحْجرِ ]

قنَ } الُّ َّٓ الضَّ ـْ َرْحَؿِة َربِِّف إِ
ـْ َيْؼـَُط مِ  وقد فّسركاها. (.56)الحجر:  {َقاَل َوَم

ـَ َمَؽَر َاهللِ ] ـْ َأِم ُة َاْلَقِطقِد فِقَؿ  [َالثَّالَِثُة: ِشدَّ

ـُ  َفاَل ﴿    َمْؽرَ  َيْلَم
ِ
َّٓ  اهلل وهذا وطقد  ،خاسر ففق﴾اْلَخاِسُرونَ  اْلَؼْقمُ  إِ

 دون بالـار.إمـ مـ مؽر اهلل مـ الؽبائر، وأهؾ الؽبائر متقطَّ  بخسراكف، وأنّ 

ُة َاْلَقِطقِد فِل َاْلُؼـُقطِ ] ابَِعُة: ِشدَّ  [َالرَّ

دون الؼـقط مـ رحؿة اهلل مـ الؽبائر، وأهؾ الؽبائر متقطَّ  وأنّ  ،أكف ضال 

 بالـار.

 وهبذا كؽقن ختؿـا هذا الباب العظقؿ الذي تتعؾؼ بف مـافع كثقرة.
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ْبرُ  ِباهللَِّ  اْْلٌَِمانِ  ِمنَ : َباب  الدرس التاسع واألربعون:   هللاَِّ  أَْقَدارِ  َعلَى الصَّ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  آل] ﴾مُّ

 [201: طؿران

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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كقاصؾ شرحـا لؽتاب التقحقد الذي هق حؼ اهلل ثؿ يا معاشر الػضالء: 

ـ الؿآل إٓ بف، فنكف حؼ ربـا حُس طؾك العبقد، وٓ تطقب الحقاة إٓ بف، وٓ يَ 

 سبحاكف وتعالك.

بعض إخقة  أشقر إلك أنّ  :وقبؾ أن كشرع يف الباب الذي سـشرحف الققم

مـ جفة الحؼقؼة  -طز وجؾ-تؼسقؿ الؼـقط مـ رحؿة اهلل  أين ذكرُت  لل واذكر

ب ؽؿ، وكـت أحِس رحؿة اهلل مـ جفة الحُ ؿ الؼـقط مـ قوالذات، ولؿ أذكر تؼس

خر الدرس يف آالؽالم طـ هذا جاء يف  ذلؽ، ولؽـل طؾك يؼقـ أنّ  أين قد ذكرُت 

 .الشرح هق إصؾ فلشقر إلك هذا التؼسقؿ لؽـ مادام أنّ  ،ؾةئاإلجابة طؾك إس

 الؼـقط مـ رحؿة اهلل يـؼسؿ مـ جفة حؽؿف إلك قسؿقـ: لققل: إنّ ف 

ج طـ ديـ اإلسالم: خرِ ؾ طـ مؾة اإلسالم، ومُ هق كػر كاقِ  ل:الؼسؿ إوّ 

ؾؿ يؽـ طـد العبد رجاء أبًدا، ففذا كػر يـاقض فإذا اكعدم الرجاء بالؽؾقة،  :وذلؽ

 فقف تؽذيًبا لصريح الؽتاب والسـة. اإلسالم وٓ يجامعف: ٕنّ 

د أصؾ الرجاء لؽـ جِ أكف مـ كبائر الذكقب: وذلؽ إذا وُ  الؼسؿ الثاين:

 فنكف إذ ذاك يؽقن مـ كبائر الذكقب. :حصؾ الؼـقط

ه دَ ؼَ طَ  ،ثؿ كـتؼؾ إلك باب طظقؿ يحتاجف الؿسؾؿ يف كؾ لحظة مـ حقاتف

 باب الصرب طؾك أقدار اهلل. :أٓ وهق :الشقخ يف هذا الؽتاب العظقؿ

ْبُر َطَؾك َأْقَداِر اهللِ  :َباٌب ] يَؿاِن بِاهللِ الصَّ ـَ اإْلِ  [ِم
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ؼ بالتقحقد، عؾُّ قسؿ إطؿال الؼؾبقة، والعبادات الؼؾبقة التل لفا تَ ٓزلـا مع 

والشقخ يف هذا الباب  .ػات تـايف التقحقد أو تـايف كؿال التقحقدلَ اوتتعؾؼ هبا مخ

يتؽؾؿ طـ طبادة الصرب التل لفا شلن طظقؿ، وذكر أهؾ العؾؿ أهنا كصػ اإليؿان، 

كؿا قال الـبل  :، والصرب ضقاء لؾؿممـوح مـ الجسدوأهنا مـ اإليؿان بؿـزلة الرُّ 

والصرب  .«والصرب ضقاء» طؾقف وسؾؿ يف الحديث الذي رواه مسؾؿ: صؾك اهلل

ما »كؿا قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  :عطاه الؿممـ مـ العطاءأوسع ما يُ 

 :عطاها الؿممـ، فلوسع الخقرات التل يُ «أططل أحد خقًرا أوسع مـ الصرب

كََّؿا ُيَقفَّك إ} ، قال اهلل طز وجؾ:ره ٓ مـتفك لف إٓ الجـةوالصرب أج .الصرب

ابُِروَن َأْجَرُهْؿ بَِغْقِر ِحَساٍب  (، فال مـتفك ٕجر الصرب إٓ جـة 20)الزمر:  {الصَّ

 .والصرب فضائؾف طظقؿة وواسعة رب العالؿقـ التل يرزقفا اهلل طباده بؿا صربوا.

فال يخؾق إيؿان طـ  :م لإليؿانوٓ شؽ، وهق مالزِ  ،والصرب مـ اإليؿان

اإلكسان يف إيؿاكف ما بقـ صاطة واجتـاب معصقة وصرب طؾك كزول  صرب: ٕنّ 

هذا هق محتاج إلك الصرب، فال يخؾق إيؿان العبد مـ الحاجة  إقدار، ويف كؾِّ 

 إلك الصرب.

الصرب مـ أطظؿ معالؿ التقحقد، ومـ أطظؿ  : أنّ مـاسبة الباب لؾتقحقدو

ػات قد تؼقد العبد إلك شعائر اإليؿان، وخصال اإليؿان، وأكف تتعؾؼ بف مخالَ 

 الؽػر والعقاذ باهلل.
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 س، فؽؾ حبس يسؿك صربًا.بْ : هق الحَ والصبر لغة

أن يحبس  س الـػس طؾك مراد اهلل سبحاكف وتعالك.بْ هق َح  :والصبر شرًطا

 مراد مقٓه سبحاكف وتعالك. العبد كػَسف طؾك

 الصبر إلك ثالثة أقسام:العؾؿاء ؿ وقسَّ 

 صربٌ طؾك الؿلمقر.إّول: 

 وصرب طـ الؿحظقر.الثاين: 

 وصرب طؾك الؿؼدور.الثالث: 

ف طؾك صاطة اهلل طز بلن يحبس العبد كػَس . صرب طؾك الؿلمقر ل:الؼسؿ إوّ 

طـ الطاطة مـ أجؾ لذة دكققية، وٓ شفقة جسؿاكقة، وٓ رغبة  دُّ ـِ وجؾ، فال يَ 

فنذا أراد أن يـام طـ الصالة حبس  .حبس كػسف طؾك صاطة اهللإكساكقة، وإكؿا يَ 

وذهب إلك  ،وقام وتقضل ،كػسف طـ هذه اإلرادة، وحبس كػسف طؾك صاطة اهلل

ؿ مـ ذا الؼسوه .وصؾك الػجر مع الؿسؾؿقـ، وهؽذا يف كؾ صاطة ،الؿسجد

 وأ ،أطظؿ درجات الصرب -الصرب طؾك صاطة اهلل، الصرب طؾك الؿلمقر–الصرب 

 .الصرب قسامطظؿ أأ وأ الصرب،  أطظؿ مراتب

معصقة اهلل. بحقث يحبس العبد طـ ر وظقصرب طـ الؿحال: الؼسؿ الثاين

ؿا كاكت مـزلة الصرب ؿا قام الداطل إلك الؿعصقة كؾّ كػسف طـ معصقة اهلل، وكؾّ 

 قـ:الصرب طؾك الؿعاصل مرتبتَ  العؾؿاء يؼقلقن: إنّ و .أطظؿ
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: أن يصرب طـ الؿعصقة خقًفا مـ طذاب اهلل. فنذا دطتف كػسف ٕولكلؿرتبة اا

ر كػسف بعذاب ذكَّ  :لػت إلقف الؿعصقةدؿعصقة، وتزخرفت لف الؿعصقة، وازإلك ال

 فصرب خقًفا مـ طذاب اهلل. :وجؾ اهلل طز

وهل أن يصرب طـ  :-وأكؿؾ مـ الؿرتبة إولكوهل أطؾك - لثاكقةلؿرتبة اا

معصقة اهلل حقاء مـ اهلل، فقحبس كػسف طـ معاصل اهلل حقاء مـ اهلل، يستحل مـ 

سؿع مـف الؼقل الذي هق ؿعصقة، يستحل مـ اهلل أن يَ الاهلل أن يراه وهق طؾك 

 نّ لبسؿع مـف كالمف يف الؿعصقة، ففق لعظقؿ إيؿاكف معصقة، يستحل مـ اهلل أن يَ 

ويراه  ،سؿع صقتف كؾف، ويطؾع طؾك ما يف قؾبفعؾؿ حالف كؾف، ويَ يَ  -طز وجؾ-اهلل 

يستحل مـ اهلل أن يؽقن طؾك معصقة. وهذه مرتبة أطؾك مـ التل  ،حقث ما كان

 قبؾفا.

صرب طؾك أقدار اهلل طز وجؾ. أن يصرب العبد طؾك أقدار اهلل  الؼسؿ الثالث:

فقحتاج إلك  :ؿفويـزل بف ما يملِ  ،العبد يف الدكقا تـزل بف الؿصائب الؿملؿة، فننّ 

 الصرب.

ة اإلسالم طؾك ، أجؿعت أمّ ةواجب بنجؿاع إمّ  :والصبر بلقسامف الثالث

واجب  :الصرب طؾك الطاطة، والصرب طـ الؿعصقة، والصرب طؾك أقدار اهلل أنّ 

 ػ.ـ طؾك الؿؽؾَّ وفرض متعقِّ 
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ؼ قؾبف باهلل، ويرجق ويتقكؾ طؾك اهلل، ويعؾِّ  ،إسبابوالعبد الؿممـ يػعؾ 

أكف مـ اهلل، وأكف بنذن اهلل، وأكف  ؿَ ؾِ الخقر مـ اهلل قبؾ وققع إمر، فنذا وقع إمر طَ 

 ،ٓ يجري شلء يف كقن اهلل إٓ بؿشقئة اهلل الؼدرية سبحاكف وتعالك، فقصرب

ؾؼ كؾفؿ كف لق اجتؿع الخَ ف مـ الجزع: ٕكف طؾك يؼقـ أؿـع كػَس ويَ  ،ؿسؾِّ ويُ 

ؿـعقا ا استطاطقا أن يَ ؿَ داهتؿ طؾك مـع ما وقع لَ افؿ ومالئؽتفؿ وجؿبنكسفؿ وجـِّ 

 ،ؿ ٕمر اهللسؾِّ الؿممـ يُ  ؿـعقه، وما دام ذلؽ كذلؽ فننّ ـ أن يَ طشقًئا مـف فضاًل 

ط ط بالؼؾب، ومـ التسخُّ ويؿـع كػسف مـ الجزع، ويؿـع كػسف مـ التسخُّ  ،ويصرب

 ط بالجقارح.بالؾسان، ومـ التسخُّ 

يدور مع هذه إمقر  .مع اهلل هلل، وصربٌ باهلل، وصربٌ صربٌ :وصرب الؿممـ

 الثالثة.

ـ أكف ٓ صرب لف إٓ باهلل، وأكف لـ يصرب إٓ باهلل الؿممـ يققِ  فننّ  :صبر باهلل

َما َصْبُرَك َواْصبِْر َ}كؿا قال اهلل:  :فقستعقـ الؿممـ بربف يف هذا ،سبحاكف وتعالك

 
ِ
َّٓ بِاهلل أكؽ لـ تصرب إٓ بعقن اهلل  :ـؿ وأيؼِ (، اصرب واطؾَ 217)الـحؾ:  {إِ

فنكف  :ر واستعان باهلل طز وجؾوالؿممـ إذا أيؼـ هبذا وتصبَّ  .سبحاكف وتعالك

متػؼ  «ره اهللصبِّ ر يُ ـ يتصبَّ ومَ »كؿا قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  :صربسقَ 

عؾؿ أكف ٓ صرب إٓ باهلل فقستعقـ باهلل، ويطؾب مـ اهلل ـ يَ مَ  :أي «رـ يتصبَّ مَ » طؾقف.
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، ويقفؼف إلك ره وٓ بدّ فنن اهلل طز وجؾ يصبِّ  :بذل مـ كػسف الصربالصرب، ويَ 

 الصرب.

ؿ اهلل، ولؽقكف يرجق ما طـد اهلل، فقصرب لؽقكف يعظِّ  :والؿممـ يؽقن صبره هلل

اًل كؿا يؼقل بعض الـاس: اصرب فلكت ٓ يصرب لؽقكف رج .ولؽقكف يخاف اهلل

 ًدا، وإكؿا يصرب هلل سبحاكف وتعالك.ٓ يصرب حتك يؽقن أمام الـاس متجؾِّ  !رجؾ

يدور صربه مع اهلل سبحاكف وتعالك، فؿا  :أي :والؿممـ يؽقن صبره مع اهلل

ف، ففق يف جؿقع أحقالف يدور مع مراد اهلل سبحاكف ؾَ عَ أرده اهلل طز وجؾ مـف فَ 

 وتعالك.

العؾؿاء يؼقلقن: و .طؾك الؿممـ وطؾك الؽافر اهلل جارٍ  رَ دَ قَ  والؿعؾقم أنّ 

 الـاس مع أقدار اهلل طؾك مرتبتقـ:

 الؿحؿقدة. فالـاس فقفا طؾك ثالث درجات: الؿرتبة الؿرتبة إولك:

ط وحبس الـػس والؼؾب طـ التسخُّ  ،والتسؾقؿ ،: الصربالدرجة إولك

فال يؼقل بؾساكف ما فقف  ،طحبس كػسف طـ التسخُّ رب الؿسؾؿ ويَ اهلل. فقص رِ دَ طؾك قَ 

ـزل بل هذه الؿصقبة؟ أو ط، ٓ يؼقل: لؿاذا أكا مـ بقـ الـاس؟ لؿاذا أكا تَ تسخُّ 

ط ؿـع قؾبف مـ التسخُّ ؟، ويَ لرب : لؿاذا يا-والعقاذ باهلل-كؿا يؼقل بعض الـاس 

ط أن تػعؾ ما يدل طؾك التسخُّ  ؿـع كػسف مـطؾك قدر اهلل ولق لؿ يـطؼ بؾساكف، ويَ 
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ع ثقابف أو طؿامتف أو أو يضرب جبفتف، أو يؼطِّ  ،كلن يضرب وجف :وطدم التسؾقؿ

 ػ باتػاق العؾؿاء.طؾك الؿؽؾَّ وفرٌض كحق ذلؽ. وهذه الدرجة واجبة 

الصرب يؽقن  بؼدر اهلل. وهذه مرتبة فقق الصرب: ٕنّ  كالرض الدرجة الثاكقة:

ا الرضك ط مـ الؿؼدور، أمّ سخُّ ع وٓ تَ جزُّ وقع، لؽـ ٓ تَ ا ؿَ مع كراهقة الؼؾب لِ 

كلن إمر ما وقع، فالؼؾب  :ففق اصؿئـان الؼؾب وسؽقـتف، واستقاء إمريـ فقف

وهذه الدرجة قد اختؾػ العؾؿاء  .أكف مـ اهلل ؿَ ؾِ بؿا جرى: ٕكف طَ  مطؿئـ وراضٍ 

 :يف حؽؿفا طؾك أققال

 : أهنا واجبة.لالؼقل إوّ 

لؿ يلمركا  -طز وجؾ-اهلل  فننّ  :: أهنا مستحبة. وهذا هق الراجحلثاينالؼقل ا

 وإكؿا أمركا بالصرب، فؿا زاد طـ الصرب ففق كؿال مستحب. :بالرضك

أن يشؽر  :وهق. : الشؽر-الؿحؿقدة الؿراتب أطؾك وهل- الدرجة الثالثة

قرات، خوإكؿا مـ جفة ما يراه فقفا مـ  :ٓ مـ جفة ذاهتا :العبد ربف طؾك الؿصقبة

حـة فقفا مـحة، الؿِ  ؽؿة، وأنّ ـزل الؿصقبة إٓ لحِ اهلل طز وجؾ لؿ يُ  أن يققـ أنّ 

 :ػ إٓ طـ خقر، ففق يـظر إلك ما فقفا ٓ إلك ذاهتاالؿصقبة لؾؿممـ ٓ تتؽشَّ  وأنّ 

ؾ مـ طباد اهلل ؿَّ وهذه مرتبة الؽُ  .فقشؽر اهلل طز وجؾ، ويراها كعؿة باطتبار ما فقفا

 وهذه الؿرتبة ٓ شؽ أهنا لقست واجبة. .سبحاكف وتعالك

 ب لـا هذه الدرجات:مثاًل يؼرِّ وأضرب 
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، والؽراهة مع الؿرارة يف قؾبف :عؿ، وصرب، ولؿ يتجزَّ فسؾَّ  :رجؾ احرتق بقتف 

 ففذا أتك بالقاجب. يف قؾبف:

ؿ أكف بلمر مـ اهلل، وأكف طـ حؽؿة مـ اهلل، فسؾَّ  ؿَ ؾِ ورجؾ احرتق بقتف فعَ 

 ورضل، واصؿئـ قؾبف بؼدر اهلل، ففذا أتك بالرضك.

فقف  ول إلك خقر، وأنّ مهذا ٓبد مـ أن ي فرأى أنّ  ،رجؾ احرتق بقتفو

فشؽر اهلل طؾك ما أجرى، ٓ طؾك ذات الؿصقبة،  :ؿفاؾَ عْ لؿ يَ  وفا أؿَ ؾِ خقرات طَ 

 .ففذا أتك بالدرجة العؾقا

 عقـ الؿممـ طؾك تحؼقؼ هذه الدرجات أمقر:ويُ 

تف طـد كزول أن يثبِّ  -طز وجؾ-ل: أن يستعقـ باهلل، وأن يسلل اهلل إمر إوّ 

تقفقؼ العبد إلك هذه  ؿَ ظُ ؿا طَ ؿا طظؿت آستعاكة باهلل كؾّ الؼدر الؿملؿ، وكؾّ 

طؾك جؿقع  -طز وجؾ-الدرجات، حتك يبؾغ إمر بالعبد أن يؽقن شاكًرا هلل 

 أحقالف طـد السراء وطـد الضراء.

جري إقدار الؿملؿة هق اهلل الذي يُ  وأنّ  ،ر أكف طبد: أن يتذكَّ إمر الثاين

 ده سبحاكف وتعالك، والعبد لقس لف مع سقده سقى التسؾقؿ والخضقع.سقَّ 

ربف الذي أجرى طؾقف إقدار الؿملؿة رؤوف  ر أنّ : أن يتذكَّ إمر الثالث

سلل طؿا ؾقؿ حؽقؿ سبحاكف وتعالك، ولتؿام حؽؿتف، وإحاصة طؾؿف ٓ يُ رحقؿ، ط
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فعؾ  سلل ربف طـ فعؾف سبحاكف وتعالك: ٕكف مققـ أنّ ػعؾ وهؿ يسللقن، فال يَ يَ 

 اهلل طز وجؾ يف غاية اإلحؽام، ويف غاية الحؽؿة.

حؽؿة، لربف سبحاكف وتعالك ٓ يػعؾ شقًئا إٓ  ر أنّ : أن يتذكَّ إمر الرابع

ؿ تعقد طؾك ؽَ هذه الحِ  ففذه الؿصقبة التل كزلت بف ٓ شؽ أهنا لحؽؿة، وأنّ 

: إما لتـبقفف مـ غػؾة، وإما لتؽػقر سقئاتف يف الدكقا قبؾ يقم الؼقامة، وإّما العبد

ؽؿ، فنذا كزلت الؿصقبة بالؿممـ ففل لحؽؿة مـ هذه الحِ لرفع درجاتف يف الجـة. 

ف مـ ـزل اهلل طز وجؾ بف الؿصقبة لقتـبَّ سف، فقُ طؾك كػمسرًفا ا أن يؽقن غافاًل إمّ 

، ًقا يف الؿعاصلرجع إلك اهلل طز وجؾ، وكؿ مـ شخص كان مغرِ غػؾتف، ولقَ 

فلصبح مـ طباد اهلل  :فلكزل اهلل بف مصقبة جؾاًل  :ًضا طـ صاطة اهلل طز وجؾمعرِ 

وقد تؽقن الؿصقبة  اد، وأصبح مـ أهؾ الؿسجد.مقـ، وأصبح مـ العبَّ الؿؽرَ 

وقد تؽقن الؿصقبة  خرة.ذ هبا يف ألتؽػقر سقئات العبد يف الدكقا حتك ٓ يماَخ 

ـزل اهلل فقُ  :ر طـ درجتف يف الجـة بعؿؾفلرفعة درجة العبد يف الجـة، فقؽقن قد قصَّ 

وهذه إمقر الثالثة  ره طؾقفا لرتتػع درجتف يف الجـة.طز وجؾ بف الؿصقبة ويصبِّ 

الؿسؾؿ أكف هبذه الؿصقبة ٓ يخؾق مـ  ؿَ ؾِ قفا، فنذا طَ خقر لؾؿسؾؿ مـ الدكقا وما ف

 فنن هذه الؿصقبة هتقن طؾقف جًدا. :ؽؿ أو مـ جؿقعفاواحدة مـ هذه الحِ 

الذي ابتؾك بالؿصقبة وبالؼدر الؿملؿ هق  ر أنّ أن يتذكَّ  إمر الخامس:

عؿ اهلل طز وجؾ التل ٓ ؿ سبحاكف وتعالك، ففذه الؿصقبة تـغؿر يف كِ الؿـعِ 
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ولق  ،عؿسائر الـِّ  اكهق الذي أططمـؽ فؽاكت مصقبة تحصك، فالذي أخذ 

وٓ شؽ يف عؿ اهلل طز وجؾ طؾقؽ لؽاكت كؼطة يف بحر، كت هذه الؿصقبة بـِ قارَ 

ومـ جفة  .عؿ اهلل طؾك العبدهذا مـ جفة غؿر الؿصقبة يف طظقؿ كِ هذا آمر. 

كـت مثاًل: الؿصقبة، ؿ بؿا قبؾ الؿصقبة هق الذي أكزل الذي أكعَ  أنّ  :أخرى

ـ ـ الذي رزقؽ الصحة؟ اهلل سبحاكف وتعالك، أصابؽ الؿرض، مَ صحقًحا، مَ 

الذي أططاك الصحة أخذ مـؽ شقًئا  ،الذي أخذ مـؽ شقًئا مـ الصحة؟ هق اهلل

الذي  هق اهلل، هق ـ الذي رزقؽ بالقلد؟مات القلد، مَ مثال آخر:  مـ الصحة.

 سبحاكف وتعالك. «هلل ما أططك وهلل ما أخذ»: أخذ

لف مـ  ؿَ ؾِ : أن يـظر العبد طـد كزول قدر اهلل الؿملؿ إلك ما َس إمر السادس

ر أكف كان يؿؽـ الخقرات، وأن يـظر إلك ما أصاب غقره مـ الؿصائب، وأن يتذكَّ 

 أن يصقبف أطظؿ مؿا أصابف.

 ،أحد السؾػ أصابف مرض أنّ  رَ كِ ذُ  "؛الخقرات مـ لف سؾؿ ما إلك يـظر أن"

جاًل فؼد أبؼك بؼقة ت رجؾف، ومات ولده، فؼال: الحؿد اهلل إن أخذ رِ طعَ فؼُ 

 الجسد، وإن أخذ ولًدا فؼد أبؼك بؼقة إوٓد.

والعامة يؼقلقن: ما رأى  "؛وأن يـظر إلك ما يصقب غقره مـ الؿصائب"

ؿؽـ أن كان ير أكف سؾك هبذا إمر، وأن يتذكّ تفق: مصقبة غقره هاكت طؾقف مصقبتف
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ـّ طظَ يصاب بل ػ، طْ ومفا بؾغت الؿصقبة فالبد فقفا مـ لُ  .بف َػ طَ اهلل لَ  ؿ ولؽ

 بلطظؿ وأكثر مـ هذا.ؿؽـ أن يصاب ير العبد أكف كان فقتذكّ 

ابتالء اهلل لعبده دلقؾ طؾك حب اهلل لؾعبد، أو  ر أنّ : أن يتذكَّ إمر السابع

ولذلؽ آبتالء  :فآبتالء دلقؾ طؾك حب اهلل لؾعبد .الخقر لؾعبداهلل إرادة 

كؿا سقايت بقاكف  بعبده. هق دلقؾ طؾك إرادة اهلل الخقرَ  :أو .بؿؼدار حب اهلل لؾعبد

 يف الـصقص بحقل اهلل طز وجؾ.

غػؾة الـاس طـ هذه إمقر  ما أحقجـا إلك معرفة هذه إمقر، فننّ و

 بتعدون كثقًرا طـ درجات الصرب طـد كزول أقدار اهلل الؿملؿة.جعؾتفؿ يَ 

ط طـد كزول الؼدر بالؼؾب أو التسخُّ  :هلووهل الؿذمقمة.  رتبة الثاكقة:الؿ

والـاس يف هذه الؿرتبة طؾك  .ةمة بنجؿاع إمّ وهل محرَّ  .الؾسان أو العؿؾ

 -والعقاذ باهلل–فبعض الـاس  ،صؾ إمر باإلكسان إلك الؽػرحتك قد يَ  ،دركات

يـ إكؿا الؿؾحدِ  وإين ٕجزم أنّ  .طف إلك أن يؽػر باهلل سبحاكف وتعالكيصؾ بف تسخُّ 

ختالل الصرب يف الؿرتبة العؾقا، فؾق كظرت إلك سبب اوقعقا يف اإللحاد بسبب 

الؿصائب التل يصقب اهلل طز وجؾ هبا  يفكظرهؿ  إلكاإللحاد لقجدت أكف يعقد 

ًٓ أنّ  :طباده الؿصائب طـ حؽؿة،  فقؼقدهؿ ذلؽ إلك اإللحاد: ٕهنؿ ما طرفقا أو

ثاكًقا القاجب طـد كزول الؿصقبة، ويصؾ إمر ببعض الـاس أكف إذا وما طرفقا 

فخسر الدكقا  ،وكػر باهلل ،أصابف ضراء أو مصقبة أو فتـة اكؼؾب طؾك وجفف، وارتد
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ْكَقا ﴿قال طز وجؾ:وإخرة،  َوإِْن َأَصاَبْتُف فِْتـٌَة اْكَؼَؾَب َطَؾك َوْجِفِف َخِسَر الدُّ

ِخَرَة َذلَِؽ ُهَق الْ  ْٔ ـُ َوا  (.22)الحج:  ﴾ُخْسَراُن اْلُؿبِق

 [{َوَمـ ُيْمِمـ بِاهللِ َيْفِد َقْؾَبفُ }َوَقْقُل اهللِ َتَعاَلك: ]

ـْ }حقث قال اهلل طز وجؾ:  :هذه أية ٓبد مـ ربطفا بصدرها 
َما َأَصاَب مِ

 َيْفِد َقْؾَبفُ 
ِ
ـْ بِاهلل

ـْ ُيْممِ  َوَم
ِ
َّٓ بِنِْذِن اهلل ـْ ُمِصقَبةٍ }. {ُمِصقَبٍة إِ

 (مصقبة) {َما َأَصاَب مِ

ؼ، فؽؾ الؿصائب فتؼتضل آستغراق الؿطؾَ  :يف سقاق الـػل (مـ)كؽرة تؼدمتفا 

 تدخؾ يف هذا.

أو فقؿا  ،أو فقؿـ يحب ،والؿصقبة: هل ما كزل بالؿممـ مؿا يملؿف يف كػسف 

 يحب مـ مال وغقره.

الؼدرية، فنكف ٓ يجري يف ـزل بنكسان إٓ وهل بؿشقئة اهلل وما مـ مصقبة تَ 

فاهلل ٓ يظؾؿ الـاس شقًئا ٓ يف الديـا  ،ؼكقن اهلل إٓ ما شاء، وفقفا العدل الؿطؾَ 

خرة، تعالك اهلل أن يظؾؿ سبحاكف وتعالك، ففق العدل، وهق الذي أمر وٓ يف أ

ا وٓ إليالم الـاس، ثً ة، ففل لقست طبحؽؿة تامّ  وفقفابالعدل سبحاكف وتعالك، 

ومع ذلؽ فؿا مـ مصقبة تـزل إٓ  .ة تعقد طؾك العباد وٓبدا لحؽؿة تامّ وإكؿ

 وهل مـ أكػسـا، وبسبب مـا، وبسبب ما كسبتف أيدي الـاس.

 َيْفِد َقْؾَبفُ }
ِ
فِعؾ الشرط وجقاب الشرط،  :جؿؾة شرصقة {َوَمـ ُيْممِـ بِاهلل

 فؿا معـاها؟
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فقممـ أكف ما مـ مصقبة  :مبؿا تؼدَّ أي: ﴾ُيْممِـ َوَمـ﴿: قال بعض أهؾ العؾؿ

يفدي قؾبف إلك الصرب  :أي ﴾َيْفِد َقْؾَبفُ ﴿إٓ بنذن اهلل وفقفا العدل وفقفا الحؽؿة 

ـ يممـ بلكف ما مصقبة إٓ بنذن اهلل الؼدري، وهق طدل وحؽؿة، إذن: مَ  والتسؾقؿ.

 يفدي قؾبف إلك الصرب، أو ما هق أطؾك مـف. :ـ مـ ذلؽتقؼَّ ويَ 

 ،ويحتسب ،ويصرب ،مبؿا تؼدَّ أي: ﴾ُيْممِـ َوَمـ﴿: العؾؿوقال بعض أهؾ 

قؾبف إلك آسرتجاع طـد الؿصقبة فقؼقل:  يفدِ  :طؿـع قؾبف ولساكف طـ التسخُّ ويَ 

ـ آمـ مَ يعـل أّن ـ قال هذا أبدلف اهلل خقًرا مؿا أصابف، إكا هلل وإكا إلقف راجعقن، ومَ 

ؼف اهلل إلك وفَّ  :حؽؿة، فصرب واحتسبوفقفا العدل، وفقفا ال ،الؿصقبة بنذن اهلل أنّ 

 ذ مـف.ِخ لف اهلل خقًرا مؿا أُ بدِ صقبة، وهذا سبب أن يُ ؿسرتجع طـد حصقل الأن يَ 

الؿصقبة بنذن اهلل  بلنّ أي: يممـ  ﴾ُيْممِـ َوَمـ﴿: وقال بعض أهؾ العؾؿ

ضف اهلل يعقِّ  ،بويحتِس  ،ويصرب ،ةحؽؿة التامّ الوفقفا  ،وفقفا طدل اهلل ،الؼدرّي 

ذ يف الؿصقبة، بؾ ِخ خقًرا بالفداية يف قؾبف، فقرزقف اهلل الفداية، والفداية خقر مؿا أُ 

 مـ الدكقا وما فقفا. خقرٌ 

 .دّ ولقس تضا ،عففذا تـقُّ  ،وٓ ماكع مـ الؽؾ

اهلل قال:  وهذا مراد الشقخ: ٕنّ  ،الصرب مـ اإليؿان طؾك أنّ  وهذه أية تدلُّ 

{ 
ِ
 .-وهق ما يتعؾؼ بالؿصقبة-م اإليؿان بؿا تؼدَّ  :فالؿراد هبا هـا {َوَمـ ُيْممِـ بِاهلل

الؿصقبة بنذن اهلل الؼدري  ـ آمـ بلنّ رت بلكف مَ سِّ الصرب مـ اإليؿان: ٕكف فُ ف
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، فؽان الصرب مع {َوَمـ ُيْممِـ}ب، هذا معـك وبعدلف وبحؽؿتف وصرب واحتَس 

 هذا آطتؼاد مـ اإليؿان باهلل سبحاكف وتعالك.

ـْ ِطـِْد اهللِ، َفَقْرَضك  َقاَل ] َفا ِم ُجُؾ ُتِصقُبُف اْلُؿِصقَبُة، َفَقْعَؾُؿ َأكَّ َطْؾَؼَؿُة: ُهَق الرَّ

ُؿ:  َوُيَسؾِّ

الـخعل مـ كبار التابعقـ، ومـ فؼفاء التابعقـ، وقد  طؾؼؿة( َقاَل َطْؾَؼَؿةُ )

قد اكأس ة. ذكر ابـ جرير يف تػسقره بعد-رضقان اهلل طؾقفؿ–سؿع كبار الصحابة 

 َيْفِد َقْؾَبفُ ﴿ؾ طـ هذه أية: ئأكف ُس 
ِ
، فؼال: هق الرجؾ تصقبف ﴾َوَمـ ُيْممِـ بِاهلل

ُجُؾ ققلف: )ؿ. عؾؿ أهنا مـ طـد اهلل فقرضك ويسؾِّ الؿصقبة، فقَ  لقس  (ُهَق الرَّ

 له( ُتِصقُبُف اْلُؿِصقَبةُ ) ،تخصقًصا لؾذكر دون إكثك، وإكؿا هل تعبقر طـ اإلكسان

 ، )ما يـزل باإلكسان مؿا يملؿ
ِ
ـْ ِطـِْد اهلل

بنذن اهلل طز وجؾ  :أي (َفَقْعَؾُؿ َأكََّفا مِ

ؿ، وقد يصرب ويحتسب ويسؾِّ  :أي (َفَقْرَضك َوُيَسؾِّؿُ ، )الؼدري، وبعدلف وحؽؿتف

 الرضك. :فتؽقن الدرجة الثاكقة وهل :تؽقن طؾك باهبا

ـْ َأبِل ُهَريْ ] َرَة َأنَّ َرُسقَل اهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل: َوفِل َصِحقِح ُمْسِؾٍؿ َط

ـُ فِل الـََّسِب، َوالـَِّقاَحُة َطَؾك اْلَؿقِِّت »  [«اِْثـََتاِن فِل الـَّاِس ُهَؿا بِِفْؿ ُكْػٌر: الطَّْع

اكتؼؾ  ، ودلَّؾ طؾك اهذا،الصرب طؾك أقدار اهلل مـ اإليؿان ا ذكر الشقخ أنّ لؿّ 

فؼال:  الصرب، وإلك إفعال التل تـايف الصرب، وتـايف كؿال التقحقد. يفإلك ما يـا

 صؾك اهلل طؾقف ، )وهق كذلؽ (َوفِل َصِحقِح ُمْسؾِؿٍ )
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسقَل اهلل َط
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 :أي «ُهَؿا» ،خصؾتان يف الـاس اثـتان: يعـل «اِْثـََتاِن فِل الـَّاسِ »وسؾؿ َقاَل: 

 ما معـك هبؿ؟ «ؿْ بِفِ » ،الخصؾتان

 .«ػركُ  -مـ الـاس :يأ -هؿا مـفؿ»مـفؿ،  قال بعض أهؾ العؾؿ: يعـل

 -يف الـاس :أي- هؿا فقفؿ»بؿعـك فقفؿ،  «هبؿ»وقال بعض أهؾ العؾؿ: 

الؽػر  ًفا، وبآستؼراء وجدكا أنّ لقس معرَّ ا، رً ؽّ مـجاء ، وتؾحظقن أّن الؽػر «كػر

صؾة مـ خصال الؽػر، ففق كػر دون َخ  :ًرا يف الـصقص ففق يعـلإذا جاء مـؽَّ 

 صرفف صارف.إٓ أن يَ  :ًفا فنكف يعـل الؽػر إكربجاء معرَّ  لقبخالف ما  .كػر

ـ أهنؿا مـ خصال الؽػار، فؿَ يعـل كػر دون كػر،  :أي «هؿا هبؿ كػر»

صًػا بخصؾة مـ خرج مـ اإليؿان، لؽـ يؽقن متَّ فؿا مـ الؿممـقـ لؿ يَ ؾَ عَ فَ 

 ، ما هؿا؟ ص تقحقدهص إيؿاكف، ويـؼُ قـؼُ ف :خصال الؽػار

ـُ فِل الـََّسِب » ْع ؽ يـػل أكساب الـاس الؿعؾقمة، أو يشؽِّ  ومعـاه: أن «الطَّ

فقفا، يؼال مثاًل: فالن يزطؿ أكف ابـ فالن، أو إذا ققؾ لف مثاًل: فالن ولد فالن، 

وهذا مـ كبائر الذكقب، وهق مـ  ،ؽ يف الـسب الؿعؾقميشؽِّ  !يؼقل: كعؿ يؼقلقن

 خصال الؽػار.

فنذا ققؾ:  ،أكساب الـاس مـالتفقيـ  :وقد يؽقن الطعـ يف الـسب بؿعـك 

كلن يشقر  :ص ولق بنشارةفالن ابـ فالن الػالين، فعؾ فعاًل يدل طؾك التـؼُّ 

الجفال الققم يؼقلقن:  فمثؾ ما يػعؾ :شقح، أو كحق ذلؽ، أو قال، أو يُ فبقجف
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طؾك  توهذه العصبقة إرضقة أفسد !مئة وطشرة، وفالن مئتقـ وطشريـفالن 

ر لف الػاسؼ ذكَ تجد أكف يُ  :أخالقفؿ، حتك بعض الػضالءوكثقر مـ الـاس ديـفؿ 

 :ـ يستفقـ بـسبفؿؿ مؿَّ ر لف العالِ ذكَ ويُ  .بر ويرحِّ فقفؾؾ ويؽبِّ  :ؿ كسبفؿمؿـ يعظِّ 

 :الـاس يف ديـفؿ والققم أضرّ  وهذه مـ إمراض. .د يف الرتحقب والؽالمفقربُ

 متان شرًطا:ؼقتتان محرَّ طصبقتان مَ 

 !شريػ طظقؿ ::  العصبقة إرضقة.  فقؼال: فالن مـ أرض كذاإولك

ٓ يتؽؾؿ فقف وٓ  !بعض الـاس يـصر مبتدًطا داطقة يف دطقتف ٕكف مـ بؾده حتك أنّ 

، فقف خقًفا مـ الػتـة واستغـاء بؽالم غقره ٓ يرتك الؽالم !يف بدطتف ٕكف مـ بؾده

 وإكؿا تعصب لألرض، وقد يؼدِّ  ٓ:
ِّ

 !يف أرض غقره م مبتدع أرضف طؾك السـل

 ،اإلكرام بالتؼقى يجب طؾك الؿسؾؿ أن يعالج كػسف مـف، فننّ  ،وهذا بالء مبقـ

 وبخصال التؼقى.

ؿسؾؿقـ قت المة التل فرّ الحزبقات الؿحرَّ  .الثاكقة: العصبقة الحزبقة

 ت بديـ الؿسؾؿقـ. وأضرَّ 

إذن الطعـ يف الـسب قد يؽقن بالطعـ يف إكساب الؿعؾقمة والتشؽقؽ  

فقفا، وقد يؽقن بالتفقيؾ مـ أكساب الـاس، فنذا اجتؿع مع الطعـ يف الـسب 

 الػخر بالحسب اجتؿعت خصؾتان مذمقمتان يف اإلكسان.
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غقر أهنا  :طظفر مـف الجزع والتسخُّ كؾ ما يَ  وهل: «َوالـَِّقاَحُة َطَؾك اْلَؿقِِّت »

د طؾك يف الغالب  بإققال، بعض العامة يسؿقكف: التعداد،  صٌّ خَ تُ  بؿعـك: يعدِّ

إذا مات اإلكسان يعدد طؾك الؿقت فقؼقل: كان وكان، يا جبؾل ويا الؿقت، 

ستلجر بعض الـاس وقد يُ  .ـ لل بعدك؟ كقاحة طؾك الؿقترأسل، ويا طصبتل، مَ 

 إذا سؿعْت  ،وخاصة مـ الـساء :طقنالؿتربِّ فؿوبعض !نقصمتخصِّ  ،ـقاحةلؾ

وقد تؽقن  !ؿؾطُ خر الؼرية تصرخ وتعدد وتَ آبؿقت يف الؼرية جاءت تسعك مـ 

رة، وهذا مـ خصال الؽػار، وهق كػر دون كػر، وٓ شؽ أكف مـ كبائر مستلَج 

 الذكقب.

حة طؾك الؿقت مـ الـقا أنّ  :وهذا وجف الدٓلة مـ الحديث يف الباب 

 وهل تـايف الصرب. ،مط الؿحرَّ التسخُّ 

ـِ  ]َوَلُفَؿا ـِ  َط ـْ  ِمـَّا َلْقَس »: رضل اهلل طـف َمْرُفقًطا َمْسُعقدٍ  اِْب  َضَرَب  َم

 [«اْلَجاِهِؾقَّةِ  بَِدْطَقى َوَدَطا اْلُجُققَب، َوَشؼَّ  اْلُخُدوَد،

ـِ َمْسُعقدٍ )، لؾشقخقـ :أي (َوَلُفَؿا) ـِ اِْب لؾـبل  :أي (َمْرُفقًطا رضل اهلل طـف َط

وذكر هذه الصػات. ولعؾـا كمجؾ الؽالم طـفا إلك الدرس  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

 الؼادم إن شاء اهلل.
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ْبرُ  ِباهللَِّ  اْْلٌَِمانِ  ِمنَ : َباب  الدرس الخمسون: تابع شرح   هللاَِّ  أَْقَدارِ  َعلَى الصَّ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  ﴾مُّ

 [201: طؿران آل]

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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كقاصؾ شرحـا لؽتاب التقحقد الذي هق حؼ اهلل  ثؿ يا معاشر الػضالء:

رحؿف اهلل  -محؿد بـ طبد القهاب :لشقخ اإلسالم اإلمام الؿصؾح ،طؾك العبقد

ـ تلمؾف هذا الؽتاب الذي مَ  -رحؿة واسعة وسائر طؾؿاء الؿسؾؿقـطز وجؾ 

خره، لقس آلف إلك أكف حؼ كؾف مـ أوّ  ؿَ ؾِ ػ طَ بؼؾب الؿممـ وكظر فقف بعقـ الؿـِص 

ف إٓ ما جاء بف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وأجؿع طؾقف صحابة رسقل اهلل فق

ما يف هذا الؽتاب يحتاجف الؿممـ أطظؿ مـ  عؾؿ أنّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ويَ 

 :ؾؼ اإلكسان مـ أجؾففقف تحؼقؼ ما ُخ  س: ٕنّ ػَ حاجتف إلك الطعام والشراب والـَّ 

يعبد اهلل طز وجؾ مخؾًصا لف الديـ،  أٓ وهق طبقديتف هلل طز وجؾ بنخالص، أن

َّٓ لَِقْعُبُدونِ } :فؿـ أجؾ هذا خؾؼ ْكَس إِ َـّ َواإْلِ (، 56)الذاريات:  {َوَما َخَؾْؼُت اْلِج

لطالب العؾؿ أن يؼرأه  ؼَّ وهذا الؽتاب فقف تحؼقؼ هذا إمر العظقؿ، ولذا ُح 

وطظقؿ  ظقؿ الػائدةا فقف مـ طؿَ لِ  :بـػسف مراًرا، وأن يؽرره طؾك الـاس تؽراًرا

 العائدة.

وٓ زلـا مع الباب العظقؿ الذي يحتاجف كؾ مسؾؿ، الذي قال فقف الشقخ: 

  :َباٌب )
ِ
ْبُر َطَؾك َأْقَداِر اهلل  الصَّ

ِ
يَؿاِن بِاهلل ـَ اإْلِ

خر باب يف قسؿ آوهذا الباب هق (، مِ

 .ؼ بالتقحقدعؾُّ أطؿال الؼؾقب التل لفا تَ 

 طـ الصرب فنهنؿ يتؽؾؿقن طـف يف ثالثة أكحاء:والعؾؿاء طـدما يتؽؾؿقن 

 معـك الصرب وأقسامف وأحؽامف.يف : لإوّ 
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 يف بقان ما يـافقف. الثاين:

 عقـ طؾقف.: فقؿا يُ الثالث

ـ مـزلة سار طؾك هذه الطريؼة، فبقَّ الذي بقـ أيديـا والشقخ يف هذا الباب 

 طؾقف.عقـ الصرب، ثؿ تؽؾؿ طؿا يضاده ويـافقف، ثؿ تؽؾؿ طؿا يُ 

مة التلصقؾقة لؾصرب، وبدأكا يف  م يف مجؾسـا السابؼ الؽالم طـ الؿؼدِّ وقد تؼدَّ

قراءة ما كتبف الشقخ رحؿف اهلل، وفرغـا مـ التعؾقؼ طؾك أيات، وشرطـا يف 

يف  -رضل اهلل طـف-إحاديث. فؾعؾ الشقخ ياسقـ يعقد لـا حديث أبل هريرة 

 صحقح مسؾؿ.

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َوفِل َصِحقِح ُمْسِؾٍؿ ] َأنَّ َرُسقَل اهللِ صؾك اهلل  -رضل اهلل طـف–َط

ـُ فِل الـََّسِب، َوالـَِّقاَحُة »طؾقف وسؾؿ َقاَل:  اِْثـََتاِن فِل الـَّاِس ُهَؿا بِِفْؿ ُكْػٌر: الطَّْع

 [«َطَؾك اْلَؿقِِّت 

شرحف، هذا الحديث يف صحقح مسؾؿ، سبؼ أن َشَرْطـا يف شرحف، ولؿ ُكتِؿَّ 

ـْ    َرُسقَل  َأنَّ  -طـف اهلل رضل– ُهَرْيَرةَ  َأبِل )َط
ِ
: َقاَل  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل

ة محؿد صؾك اهلل طؾقف يف أمّ  :أي «فِل الـَّاسِ »، خصؾتان، وصػتان :أي «اِْثـََتانِ »

أهنؿا مـ  :هؿا فقفؿ كػر، أي :أي «ُهَؿا بِِفْؿ ُكْػرٌ »، وسؾؿ، ٓ تزال باققة فقفؿ

حؼقؼة الؽػر لقست فقف، فؾقس كػره  ـ يػعؾفؿا كافر، فننّ مَ  خصال الؽػر، ٓ أنّ 

صؾة مـ خصال الؽػار، وهذا يدل طؾك أهنا كبقرة مـ ػعؾ َخ كػًرا أكرب، وإكؿا يَ 
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كبائر الذكقب، فنن مـ طالمات الؽبائر أن يقصػ الػعؾ أكف مـ فعؾ الؽػار، أو 

الخصؾتان الؿذمقمتان شرًطا القاقعتان مـ كثقر  مـ فعؾ أهؾ الجاهؾقة، ففاتان

ـُ فِل الـََّسِب » :مـ الـاس ففل مـفؿ وفقفؿ كػر ْع  .«الطَّ

كؾفا حرام ٓ  ،طؾك ثالثة أرجاءالثابت الطعـ يف الـسب وسبؼ أن ذكركا أّن 

 :تجقز

بلكف  رَ فِ ـ ُش ت بالشفرة، فؿَ بُ ثْ : كػل الـسب الثابت. والـسب الثابت يَ إولك

، ف فقؼال: إكف لقس ابـ فالنبِ َس ابـ فالن أو مـ الؼبقؾة الػالكقة فنكف ٓ يجقز كػل كَ 

 ففذا حرام. أو كحق ذلؽ:

ٓ أدري واهلل طـ  :، فقؼقل اإلكسانَػ ـْ : يؽقن بالتشؽقؽ فقف وإن لؿ يُ الثاين

قـف، أو أو يشقر بع ،طقف، أو يؼقل: اهلل أطؾؿ، أو يشقر بقدهطؿا يدَّ  ٓ أدري كالمف،

 فذا أيًضا حرام.ف ،يشقر بقجف بؿا يدل طؾك التشؽقؽ يف الـسب

، وكسبة العقب إلقفا مؿا ٓ يؽقن مـ ة: طقب إكساب الثابتالثالث

 أصحاهبا، ففذا أيًضا حرام.

الـقاحة طؾك الؿقت تـايف  وهذا وجف الشاهد: ٕنّ  «َوالـَِّقاَحُة َطَؾك اْلَؿقِِّت » 

ط طؾك الؿؼدور بالؼؾب أو الؾسان أو أكف التسخُّ  :الصرب، وجامع ما يـايف الصرب

 بالػعؾ.
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ـزل ستحؼ أن يَ عتؼد مثاًل أكف ٓ يَ ط طـد كزول الؿؼدور بالؼؾب: بلن يَ التسخُّ 

ط، ولقس الحزن يف ؾؿ، ففذا يـايف الصرب، وهق تسخُّ هذا ضُ  بف هذا، أو يعتؼد أنّ 

ب بحزن الؼؾب، بؾ مـ فطرة اإلكسان أن اهلل ٓ يعذِّ  ط، فننّ الؼؾب مـ التسخُّ 

ًٓ يَ  وهق  :حزن طـد كزول الؿصقبة، ولذلؽ لؿ يؽـ الرضك واجب وإكؿا كان كؿا

ط بالؼؾب: هق اطتؼاد ما ٓ يجقز طـد كزول فالتسخُّ  أن يستقي إمران يف الؼؾب.

 الؿؼدور.

ط، ومـف ققل بعض سخُّ كسان ما يؽقن فقف تَ ط بالؾسان: أن يؼقل اإلالتسخُّ 

 ؟أكا كمعـ شإيؼقلقن بؾسان العامة:  كؿا: لؿاذا أكا؟ أو طـد كزول الؿصقبة ةالعامّ 

 وسلطقد إلقفا. ،الـقاحة :ومـف .طـزل بل هذا؟ ففذا مـ التسخُّ حتك يَ  ماذا فعؾُت 

ط بالػعؾ: كلن  الؿصقبة، كزول طـد كػسف اإلكسان يضرب وقد يؽقن التسخُّ

ط ومـ جؾده، يؼطِّع أو  طـ اإلكسان َيُؽػَّ  أن الؿصقبة: كزول طـد بالػعؾ التسخُّ

 الؿصقبة: بف فتـزل يتصدق، أن أراد مثاًل  يؽقن الؿصقبة، كزول بسبب أراده خقر

 .آخر لسبب ٓ الؿصقبة، كزول أجؾ مـ الصدقة فقرتك

ط بالؼقل: و مـ كبائر  طؾك الؿقت. والـقاحة الـقاحة طؾك الؿقتمـ التسخُّ

الذكقب، وقد كان مـ بقعة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؾـساء طدم الـقاحة، وهذا 

يدل طؾك أهؿقة إمر وطظؿف، فنكؿا البقعة إكؿا وقعت طؾك إمقر العظام، وقد 
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الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان يبايع الـساء طؾك طدم  ثبت يف الصحقحقـ أنّ 

 .الـقاحة

ام مـ الرجال ومـ الـساء، قال ابـ طبد الرب: أجؿع العؾؿاء والـقاحة حر

 الـقاحة ٓ تجقز لؾرجال والـساء. طؾك أنّ 

ولذلؽ الـقاحة طؾك  .صقت الحؿام :وهق :قحا مـ الـَّ فوالـقاحة: أصؾ

 الؿقت طؾك أكحاء:

 نأ .طرفع الصقت بتعداد محاسـ الؿقت طؾك وجف التسخُّ  الـاحقة إولك:

ط، طؾك وجف التسخُّ  -ةطقمزأو م ةواقع-رفع الصقت بتعداد محاسـ الؿقت يُ 

تركتـا  ؟ـ لل بعدكاه، مَ زَّ وهذا مـ الـقاحة، كلن تؼقل الؿرأة: وا جباله، وا طِ 

وهق شر طؾك  ،هذا مـ الـقاحة وترفع صقهتا هبذا، وكذلؽ الرجؾ، فننّ ؟ ـلؿَ 

ٕكف مرتؽب لؽبقرة مـ كبائر  :شر طؾك الـائح، قح طؾقفـ كِ الـائح وطؾك مَ 

ذاكف إذا ققؾ فقف شلء ؾؽُ ؾ بف مؾؽان يَ ٕكف يقكَ  :قح طؾقفـ كِ طؾك مَ شر و. الذكقب

ثبت هبذا الحديث الصحقح طـ قد و ،«؟ أكت كذلؽ؟ؼال لف: أكت كذلؽيو

 -رضل اهلل طـف–طبد اهلل بـ رواحة  بؾ ثبت أنّ  .صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ رسقل اهلل

 ا أُ لؿّ 
َ

، وققؾ ُت ذْ ؽِ شقًئا إٓ لُ  د، فلفاق فؼال: ما قؾِت ف أخذت أختف تعدِّ طؾق غشل

 طؾقف، وهذا يف البخاري. ْح ـُ ا مات لؿ تَ فؾؿّ ! لل: أكت كذلؽ
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بـقاحة أهؾف طؾقف، وذلؽ إذا  :أي «ب ببؽاء أهؾف طؾقفوإن الؿقت لقعذَّ »

يـففؿ طـ ـحقن طؾك الؿقت فؾؿ أهؾ البؾد يَ  عؾؿ أنّ أو كان يَ  ،أوصك بالـقاحة

 ريةبالعادة الجا ؼرّ ٕكف إذا سؽت كان كالؿُ  ،بعدم الـقاحة طؾقف ذلؽ، ولؿ يقصِ 

 ب ببؽاء أهؾف طؾقف.فقعذَّ  :فؾِ عْ فقؽقن مـ فِ 

ط. ع والتسخُّ : البؽاء بصقت مخصقص طؾك وجف التجزُّ الـاحقة الثاكقة

البؽاء بصقت طؾك غقر وجف العادة، طؾك وجف التجزع طؾك الؿقت  :يعـك

قت الـقاحة كقاحة، مة، ومـف سؿِّ ة الؿحرَّ كَّ ا وقع، وهق الرَّ ؿَ جزع والتسخط لِ وال

قبة وٓ سقؿا طـد مقت صة طـد حصقل الؿأيبؽل الرجؾ أو الؿر واضح؟ يعـل:

تدل طؾك التجزع مرتَّبة ـة دة، وإكؿا بطريؼة معقَّ االحبقب بغقر الطريؼة الؿعت

 ّف زِ لقست أمًرا مـ طادة اإلكسان يف البؽاء، كلن يُ  ة،ػففل متؽؾَّ  :والتسخط

 وهق أصؾ تسؿقتفا. ، ففذا مـ الـقاحة،طريؼة غقر الؿعتادةالبالصقت ب

هذا  ،ادد: رفع الصقت طؾك سبقؾ الجزع، ولق لؿ يؽـ فقف تعالـاحقة الثالثة

رفع طؾك سبقؾ  :رفع مع تعداد، والثالث :ل، فإولالػرق بقـ الثاين وإوّ 

ا تقيف ابـ وقد جاء أكف لؿّ  .كلن يصقح اإلكسان ويرفع صقتف :زع والتسخطالج

 ،رضل اهلل طـف وطـ أبقف–رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ صاح أسامة بـ زيد 

فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف  -أي رفع صقتف بالصقاح-صاح  -الحب بـ الحب

وٓ كؼقل  ،والعقـ تدمع ،، الؼؾب يحزنظٌّ خ َح ا، لقس لصارِ لقس هذا مـّ »وسؾؿ: 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔٔ77 
 

أسامة بـ  والشاهد مـف: أنّ  ـف إلباين.وحسَّ  ،رواه ابـ خزيؿة «ب الربغِض ما يُ 

ا بؾغف مقت إبراهقؿ ابـ رسقلـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ صاح ورفع صقتف، زيد لؿّ 

ـ يصقح طـد لقس مـا مَ  يعـل: «القس هذا مـّ»فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

ة يؼقلقن: صاح: العامّ  يبؽل: ٕنّ : ح لقس بالؿعـك طـد العامةويصق .الؿصقبة

قال . يرفع صقتف طؾك سبقؾ التجزع والتسخط يعـلولؽـ يصقح  ،بؽك، ٓ يعـل

هذا الػعؾ لقس مـ ّٕن كصقب:  يعـل: «لقس لصارخ حظ»صؾك اهلل طؾف وسؾؿ: 

 اإلسالم، ولقس مـ أفعال الؿسؾؿقـ.

جتؿاع يف بقت الؿقت لغقر طؾك الـقاحة. كآ ؾ ما يدّل عْ : فِ الـاحقة الرابعة

 .جتؿاع طؾقف بعد مقت الؿقتية، وصـع الطعام لالزالتع

جتؿاع إلك أهؾ كـا كرى آ": -رضل اهلل طـف– يؼقل جرير بـ طبد اهلل

 «كـا» حف إلباين.وصحَّ  ف،رواه ابـ ماج "،ـعة الطعام مـ الـقاحةالؿقت وَص 

إضفر فقف أكف يف زمـ الـبل صؾك اهلل طؾقف  "كـا"معاشر الصحابة، وققلف  يعـل:

-اإلجؿاعطؾك  ولق لؿ يؽـ يف زمـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فنكف يدّل  .وسؾؿ

يف زمـ الـبل  :أي "كـا"ففق حجة طؾك كؾ حال، سقاء أراد  ،-إجؿاع الصحابة

الصحابة بعد مقت  " أي:كـا"أراد  و، أ-وهق إضفر– صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 ة.جَّ واإلجؿاع ُح  ،طؾك اإلجؿاع هذا يدّل  فننّ  :لـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا
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جتؿاع وآ (،جتؿاع إلك أهؾ الؿقتكـا كرى آ: )-رضل اهلل طـف–قال 

 إلك أهؾ الؿقت لف صقرتان:

كلن يبؼك اإلكسان  :جتؿاع إلك أهؾ الؿقت لغقر التعزيةآ الصقرة إولك:

 ويلكؾ ويشرب وهذا هق الؿراد هـا.ث طـدهؿ الػرتات الطقال يتحدّ 

ف، ويجتؿع ـصرِ قعزيفؿ التعزية الؿشروطة ثؿ يَ لأن يذهب  الصقرة الثاكقة:

وتباطد  ،وإكؿا لتباطد البققت :جتؿاعفؼ بالـاس ٓ مـ أجؾ آأهؾ الؿقت لؾرِّ 

هذا يف صرف إلك ب ي الؿحِ ذهب الؿعزِّ طؾل الـاس فقَ  ّؼ َش فحتك ٓ يُ  ،الؿسافات

هذا يف وسط البؾد يجتؿع أهؾ الؿقت يف إلك هذا يف صرف البؾد و إلكالبؾد و

ؿـع هذا ـ يَ ففذا جائز، وإن كان مـ مشايخـا مَ  :ن واحد رفًؼا بالـاسامؽ

هذا جائز: ٕكف ٓ يخالػ الشرع  أنّ  -واهلل أطؾؿ-ويقصل بعدمف، لؽـ إضفر 

 يف شلء، ولقس فقف تسخط وٓ غقر ذلؽ.

 ،جتؿاع يف بقت أهؾ الؿقتالـاس مـ آ ضما يػعؾف بع الشاهد: أنّ 

ؿدحقن فقؼقلقن: فالن ما شاء اهلل ما غاب طـ دون كؾ يقم، ويَ رتدَّ ويَ  ،كسوإُ 

 .فـصرِ هذا لقس جائًزا، وإكؿا الجائز أن يذهب اإلكسان إلك العزى ثؿ يَ  !العزى

ؾ طؾقفؿ، ثؼِ وبعض الـاس يف الحؼقؼة تعزيتف مصقبة طؾك أهؾ الؿقت: ٕكف يُ 

يليت مـ الصباح ويجؾس طـدهؿ إلك  !يريد يتحدث هقفؿ يريدون الراحة وف
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وهذا يف الحؼقؼة مع  !والـاس يف غاية التعب ،يلكؾ ويشرب، مـتصػ الؾقؾ

 مخالػتف لؾشرع مخالػ لؾؿؼصقد مـ التعزية.

 لف حآن:و ،يف أيام العزاءأي:  (ـعة الطعاموَص : )-رضل اهلل طـف–قال  

وإكؿا سببف الؿقت، ففذا يؼقل:  :يؽقن بغقر سبب معتاد: أن الحالة إولك

 الققم اء دالغ
ّ

  :، وهذا يؼقلطؾل
ّ

  ،العشاء طؾل
ّ

 ،وربؿا قال أحدهؿ: الػطقر طؾل

قالف  ما كؼقل هذا كحـ، بؾهذا حرام ومـ الـقاحة، والـقاحة مـ كبائر الذكقب، 

 صحابة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

صـع الطعام مـ بذلؽ لسبب معتاد، جرت العادة أن يؽقن  الحالة الثاكقة:

م ققم مـ سػر، وجرت طادة الـاس إذا قدم حبقب أو صديؼ مـ دُ ؼْ كلن يَ  :أجؾف

ففذا ٓ بلس بف وأن  :م طـد أهؾ الؿقتؾ هذا ويؼدَّ ػعَ م، فقُ ؽرَ ح لف ويُ ذبَ سػر أن يُ 

 ـ دُ ـ حضر مع الضقػ ومَ ـ حضر، يجقز أن يلكؾ الضقػ ومَ يجتؿع مَ 
َ

 طل

 ففذا ٓ حرج فقف. ،هذا لقس لؾعزاء ولقس لؾؿقت وإكؿا لذلؽ السبب أيًضا: ٕنّ 

طؾك الـقاح، وهق  صـع ما يدّل  :الـاحقة الرابعة مـ الـقاحة طؾك الؿقت :إذن

 طـد السؾػ أمران:

وهذا طؾك  .أهؾ الؿقت لغقر العزاء، ومؼدار العزاء دجتؿاع طـآ ل:إوّ 

 يرى العؿقم. بعض أهؾ العؾؿ ننّ ، فالراجح
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ػ أهؾ الؿقت هبذا، وأقبحف أن يؽؾَّ  .صـع الطعام طـد الؿقت الثاين:

ع طؾقفؿ مع مصقبة مقت مقتفؿ جؿَ فتُ  ،ؿقنطعِ فالـاس يجتؿعقن وأهؾ الؿقت يُ 

 !هذه التؽالقػ

جار صالة يف ئواست واٍق ع رِ ـْما يػعؾف بعض الؿممـقـ الققم مـ ُص  :ومـف

م، هذا مـ الؿحرَّ  فننّ  ،الؿقت مبالغ بسبب ذلؽػ أهؾ ويتؽؾَّ  ،ؾعزاءلالؿساجد 

 فقا إلك هذا إمر.تـبَّ فقـبغل لؾؿممـقـ أن يَ  .ويدخؾ فقف الـقاحة

 الـقاحة طؾك الؿقت مؿا يـايف الصرب. أنّ  :والؿؼصقد

ـِ  ]َوَلُفَؿا ـِ  َط ـْ  ِمـَّا َلْقَس »: َمْرُفقًطا َمْسُعقدٍ  اِْب  َوَشؼَّ  اْلُخُدوَد، َضَرَب  َم

 [«اْلَجاِهِؾقَّةِ  بَِدْطَقى َوَدَطا اْلُجُققَب،

ـِ َمْسُعقٍد َمْرُفقًطا، )البخاري ومسؾؿ : الشقخقـ:أي (َوَلُفَؿا) ـِ اِْب  :أي (ط

لقس طؾك صريؼتـا،  يعـل: «َلْقَس مِـَّا» :إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف قال

لقس مـ الؿسؾؿقـ، وأكف تـا، ولقس طؾك مـفجـا، ولقس الؿراد أكف ولقس طؾك سـَّ 

ولقس طؾك  ،أكف لقس طؾك صريؼتـا :وإكؿا الؿؼصقدٓ، خرج هبذا طـ اإلسالم، يَ 

الؿذكقر يف الحديث مـ كبائر الذكقب، وقد جاء طـ  وهذا يدل طؾك أنّ  .تـاسـّ 

شة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لعـ الخامِ  أنّ »:  -ضل اهلل طـف–أبل أمامة 

 ،وابـ خزيؿة ف،رواه ابـ ماج «بقرثُّ بفا، والداطقة بالقيؾ والة جقوجففا، والشاقّ 

 حف إلباين.وصحَّ 
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هذه إمقر  :د بف مـ رحؿة اهللطرَ ويُ  -باهللوالعقاذ -ـ بف اإلكسان ؾعَ فؿؿا يُ  

 الثالثة التل تـايف الصرب بإفعال.

ـْ َضَرَب اْلُخُدودَ »  طؾك ه طـد كزول الؿصقبة يضرب خدَّ  :أي «لقس مـا َم

ويدخؾ  .وهذا يشؿؾ الرجؾ والؿرأة .ه ووجفف بقدهضرب خدَّ ط، فقَ وجف التسخُّ 

ضرب كؾ طضق مـ أطضاء الجسد، كلن يضرب رأسف، أو يضرب فخذه، أو  :فقف

 الغالب أنّ ، ٕهنا الغالبةهـا ت الخدود صَّ يضرب يده، كؾفا تدخؾ، وإكؿا ُخ 

ا ه، فال يؽقن خاصًّ خدَّ  طـد كزول الؿصقبة يضرب -والعقاذ باهلل-ع الؿتجزِّ 

طضق مـ إطضاء طـد كزول الؿصقبة بسبب  بضرب الخدود، بؾ ضرب أّي 

مـ  وكزولفا تسخط وحرام وكبقرة مـ كبائر الذكقب، سقاء وقع ذلؽ مـ رجؾ أ

 ة.أامر

هق الػتحة  :الجقبوإكؿا الققم،  َكػفؿفالجقب لقس ما  ،«َوَشؼَّ اْلُجُققَب »

ثقبف طـد  ّؼ ـ َش مـ الرأس يسؿك جقًبا. والؿؼصقد: مَ ؾ مـفا الؼؿقص دَخ التل يُ 

سقاء  ،هذا حرام، ومـ كبائر الذكقب فننّ  :صريؼة مـ الطرق كزول الؿصقبة بليِّ 

 مـ امرأة. و كانكان ذلؽ مـ رجؾ أ

قَّةِ »
كاح طؾك الؿقت "معـاه: قال بعض أهؾ العؾؿ:  ،«َوَدَطا بَِدْطَقى اْلَجاِهؾِ

والذي  ،"ة أهؾ الجاهؾقةؼت طؾك الؿقت بطريبطريؼة أهؾ الجاهؾقة، وصقَّ 

ؾ طـد الؿقت، فؽاكت ػعَ السقاق فقؿا يُ  السقاق: ٕنّ هق جعؾفؿ يؼقلقن هذا 
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ؼ بالؿقت وهق الـقاحة طؾك الؿقت، وهذه تعؾَّ دطقى الجاهؾقة هـا خاصة بؿا يَ 

 مـ خصال الؽػار.

ب وقال بعض أهؾ العؾؿ: تشؿؾ كؾ ما تدطق إلقف الجاهؾقة مـ التعصُّ 

 ويدخؾ فقفا الـقاحة. ،كتصار لألكساب وغقر ذلؽوآ

ـّ إّول أقرب ٕكف إَْوَفؼ لؾسقاق.  لؽ

 .عؾ هذه الخصالوكان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يبايع الـساء طؾك طدم فِ 

ّٓ تؼقل إحدى الؿبايعات: بايعْ  ش خؿِ  كَ ـا رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك أ

 والخد أ ّؼ سقاء َش  ،طالقجف بإصابع طؾك سبقؾ التسخُّ ؽ ؿَس ٓ يُ  :أي-وجًفا

ر ـُش وٓ كشؼ جقًبا، وٓ كَ  -وهذه دطقى الجاهؾقة-وٓ كدطق وياًل  -الخدشؼ لؿ يَ 

كاكت مـ فعؾ أهؾ إمقر وهذه  ،-ٓ كـشر شعًرا طـد كزول الؿصقبة: أي– شعًرا

حف إلباين. الجاهؾقة هذه الخصال  هذا إمر طؾك أنّ  فدّل ، رواه أبق داود، وصحَّ

 وهل تـايف الصرب. ب،مـ كبائر الذكق

ـْ َأَكٍس َأنَّ َرُسقَل اهللِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل: ] إَِذا َأَراَد اهللُ بَِعْبِدِه »َوَط

رَّ َأْمَس  ْكَقا، َوإَِذا َأَراَد بَِعْبِدِه الشَّ َؾ َلُف اْلُعُؼقَبِة فِل الدُّ َؽ َطـُْف بَِذْكبِِف َحتَّك اْلَخْقَر، َطجَّ

 [«ُيَقافَِل بِِف َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ 

حف وصحَّ  ،والحاكؿ، وسؽت طـف الذهبل ،هذا الحديث رواه الرتمذي

ـْ حسـ صحقح.  :وقال إلباين ،الطحاوي   َرُسقَل  َأنَّ  َأَكسٍ  )َط
ِ
 طؾقف اهلل صؾك اهلل
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هل اإلرادة الؼدرية الؽقكقة،  :اإلرادة هـا «اْلَخْقرَ إَِذا َأَراَد اهلُل بَِعْبِدِه »: َقاَل  وسؾؿ

عبده الشر لعبده الخقر بػضؾف، وقد يريد كقًكا وقدًرا بواهلل طز وجؾ قد يريد 

اهلل محقط  ؿُ ؾْ ما هق كائـ، وطِ  ؿَ ؾِ فاهلل طَ  ،بعدلف، والؽؾ طـ طؾؿف سبحاكف وتعالك

كان كقػ يؽقن، وكتب ما عؾؿ ما كان وما يؽقن وما لؿ يؽـ لق بؽؾ شلء، اهلل يَ 

وسقاتقـا هذا يف مراتب – ف مؿا هق كائـ إلك يقم الؼقامة، أمر الؼؾؿ بؽتابة هذاؿَ ؾِ طَ 

فاهلل طز وجؾ يريد بعبده قدًرا وكقًكا  .فُ ؼَ ؾَ وَخ  ،ه سبحاكف وتعالكء، وشا-الؼدر

 وهذا بعؾؿ اهلل :وهذا بعؾؿ اهلل وفضؾف، وقد يريد بعبده قدًرا وكقًكا الشر :الخقر

اهلل كؾف طدل  ُؾ عْ خرة، بؾ فِ وطدلف، واهلل ٓ يظؾؿ الـاس شقًئا ٓ يف الدكقا وٓ يف أ

اهلل  ُؾ عْ ة، ولذلؽ فِ طـ حؽؿة تامّ  -الخقر والشر أطـل:–ؼ، وكال إمريـ مطؾَ 

وإكؿا  :والشر لقس إلك ربـا سبحاكف وتعالك، ة كانكؾف خقر: ٕكف طـ حؽؿة تامَّ 

الشر يف مػعقٓتف "قق، وهذا معـك ققل بعض السؾػ: هق شر بالـسبة إلك الؿخؾ

ا بالـسبة إلك فػعؾ اهلل كؾف خقر: ٕكف طـ حؽؿة، وإكؿا يؽقن شرًّ ، "ولقس يف فعؾف

 الؿخؾقق.

ا الؽافر فال الؿؼصقد بف الؿممـ، أمّ  :بعبده هـا «إذا أراد اهلل بعبده الخقر»

 ما يصقب الؽافر يف الدكقا لف حؽؿتان: يدخؾ هـا: ٕنّ 

ؿ، يصقبف اهلل سؾِ ع طـ كػره، وأن يُ رجِ لعؾف أن يَ  ة:: التذكرالحؽؿة إولك

 ع.راجِ لعؾف أن يُ ، ببعض الؿصائب لعؾف أن يممـ
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 ؾة، وما طـد اهلل أشد وأبؼك.: أهنا طؼقبة معجَّ الثاكقةالحؽؿة 

ؾ لف العؼقبة يف طجَّ "، «يف الدكقاؾ لف العؼقبة إذا أراد اهلل بعبده الخقر طجَّ »

 بـل كؾ»ابـ آدم خطاء، كؿا قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  ٕنّ  لؿاذا؟ "الدكقا

فالعبد ٓبد لف مـ ذكب، وٓبد لف مـ خطقئة، وهذه الخطقئة تستدطل  ،«اءآدم خطّ 

إٓ أن يعػق اهلل سبحاكف  :ب بالـار يقم الؼقامةويستحؼ صاحبفا أن يعاقَ  ،طؼقبة

ؾ لف طجَّ  -وٓ بد مـ الذكب-بعبده الخقر وكان قد أذكب اهلل  وتعالك، فنذا أراد

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  أصاب مـف، وقد جاء أنّ  :بؿعـك :اقالعؼقبة يف الدك

بف اهلل  دِ رِ ـ يُ مَ  رواه البخاري يف الصحقح. «مـف ْب ِص اهلل بف خقًرا يُ  دِ رِ ـ يُ مَ »قال: 

وهل  ،ر هبا ذكبفؽػَّ هذه الؿصقبة يُ  ل بف مصقبة: ٕنّ ـزِ مـف، ويُ  ْب ِص ًرا خقًرا يُ دَ قَ 

ت بعؼقبة الدكقا كؼطة يف بحر، فقؽقن كزول كَ طؼقبة يف الدكقا، وهل إذا ققرِ 

 .ل الؿممـ ويعقـف طؾك الصربالؿصقبة بالؿممـ خقًرا لف، وهذا يسؾِّ 

اهلل  بف أذى إٓ حاتَّ قما مـ مسؾؿ يص»وقد قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

يف  ةكؽر: «ما مـ  مسؾؿ»قال:  متػؼ طؾقف. «حات ورق الشجرياه كؿا تَ اطـف خط

أو  ،أو ولده ،يف كػسف «يصقبف أذى»، فقؼتضل العؿقم "؛مـ"سقاق الـػل تؼدمتفا 

طـف  إٓ تحاّت »، أذى صغقًرا كان أم كبقًرا أّي : كؽرة (أذى)أو أحبابف، و ،مالف

ا الؽبائر ؼ بالصغائر، أمّ وهذا طـد جؿفقر أهؾ العؾؿ متعؾِّ ، ذكقبف :أي «ياهاخط

 .«كؿا تحات ورق الشجر»، فالبد لفا مـ تقبة
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ر اهلل ما مـ مصقبة تصقب الؿسؾؿ إٓ كػَّ »وقال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

ق الـػل كؽرة يف سقا :«ما مـ مصقبة». متػؼ طؾقف «هبا طـف حتك الشقكة يشاكفا

فتؼتضل استغراق العؿقم والشؿقل، كؾ مصقبة مـ ققل أو فعؾ  "مـ"تؼدمتفا 

ر طـف مـ خطقاه بؿؼدارها، فنن كاكت ػِّ صغقرة أو كبقرة تصقب الؿممـ إٓ كُ 

 .ر طـف بؿا يقازيفاػِّ ر طـف بؿا يقازيفا، وإن كاكت كبقرة كُ ػِّ الؿصقبة صغقرة كُ 

 ،فِس ػْ البالء بالؿممـ والؿممـة يف كَ  ٓ يزال»وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  

وقال  ،والرتمذي ،رواه أحؿد «حتك يؾؼك اهلل وما طؾقف خطقئة ،وولده ومالف

ف يخرج مـ الدكقا طُ دَ فال يزال البالء بالؿممـ حتك يَ  حسـ صحقح. :إلباين

ؼ بالصغائر، وهل أكثر ما ولقس طؾقف خطقئة، وهذا طـد جؿفقر أهؾ العؾؿ متعؾَّ 

 .وققطفا مـ الؿممـ بخالف الصغائر ّؾ ؼِ الؽبائر يَ  الؿممـقـ، فننّ يؼع مـ 

وطـ أم العالء قالت: طادين رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وأكا مريضة، 

ب اهلل بف ذهِ مرض الؿسؾؿ يُ  فننّ » رهامريضة ويبشِّ  «أبشري يا أم العالء»فؼال: 

. حف إلباينوصحَّ  ،رواه أبق داود «الذهب والػضة َث بَ ب الـار َخ ذهِ ياه كؿا تُ اخط

بؾ قال:  :الحديد َث بَ َخ : الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿلؿ َيُؼِؾ  واْلَحظقا هـا َمْؾَحًظا:

 ثؾم َث بَ ؾحؼف َخ الؿممـ مثؾ الذهب والػضة، ويَ  : ٕنّ «الذهب والػضة َث بَ َخ »

ويبؼك ياه اب خطذهِ الرتاب الذي يغطل الذهب، فالؿرض إذا كزل بالؿممـ فنكف يُ 

يف  هذا أدرك أنّ  ؿَ ؾِ الؿممـ إذا طَ  وٓ شؽ أنّ  .الصايف، مثؾ الذهب والػضة
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ـ ؼّ لق تقوهذا يعقـف طؾك الصرب، بؾ لق أيؼـ يعقـف طؾك الرضك، بؾ  ،الؿحـة مـحة

ا يف هذه الؿصقبة مـ خقر طظقؿ أراده اهلل طز وجؾ ؿَ لِ  :يعقـف ذلؽ طؾك الشؽر

 بعبده.

 دْ رَ ففذا لؿ يُ  -والعقاذ باهلل-ا الذي يتسخط العبد الصابر، أمّ  :والؿؼصقد هـا

بف  دْ رَ هذا لؿ يُ  بف الخقر، الذي إذا كزلت بف الؿصقبة تسخط بؼؾبف أو بؼقلف أو بػعؾف

 .ابؾ أراد اهلل بف شرًّ  :الخقر

رَّ » فؾؿ  «بِفِ َأْمَسَؽ َطـُْف بَِذكْ  »، بعدلف سبحاكف وتعالك «َوإَِذا َأَراَد بَِعْبِدِه الشَّ

 بِِف َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ » ، مـف ْب ِص يُ 
َ

فقليت  ،يقم الؼقامةبف هق  حتك يقايفَ يعـل: «َحتَّك ُيَقافِل

 ب بف يقم الؼقامة.يقم الؼقامة وطؾقف ذكبف، فقعاقَ 

وقد  الشقخ ذكر هذا مـ باب ذكر ما يعقـ الؿممـ طؾك الصرب. الشاهد: أنّ 

 تؼّدم ذكر أمقر تعقـ الؿممـ طؾك الصرب.

إِنَّ ِطَظَؿ اْلَجَزاِء َمَع ِطَظِؿ اْلَباَلِء، َوإِنَّ اهللَ »َوَقاَل الـَّبِلُّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ]

ـْ َسِخَط َفَؾُف السَّ  َضك، َوَم ـْ َرِضَل َفَؾُف الرِّ  «ْخطُ َتَعاَلك إَِذا َأَحبَّ َقْقًما اِْبَتاَلُهْؿ، َفَؿ

ـَُف التِّْرِمِذيُّ   [َحسَّ

وذكره الشقخ إلباين يف السؾسؾة  ف،وابـ ماج ،هذا الحديث رواه الرتمذي

 َمعَ » يشؿؾ الثقاب والعؼاب "إن طظؿ الجزاء" «إِنَّ ِطَظَؿ اْلَجَزاءِ » الصحقحة.



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔٔ87 
 

فالبالء دلقؾ طؾك حب  «َوإِنَّ اهلَل َتَعاَلك إَِذا َأَحبَّ َقْقًما اِْبَتاَلُهؿْ » ،«اْلَباَلءِ  ِطَظؿِ 

 يف البالء إرادة الخقر. م مـ أنّ ا تؼدَّ ؿَ لِ  :الرحؿـ سبحاكف وتعالك

 ؿ أمريـ طظقؿقـ:عؾَ إذا كزل البالء بالؿممـ فنكف يَ  :إذن 

 اهلل أراد بف الخقر إن صرب. أنّ  ل:إوّ 

 اهلل يحبف إن امتثؾ شرطف. أنّ  الثاين:

خرها هبذيـ إمريـ آلفا إلك باع اإلكسان الدكقا بؿا فقفا مـ أوّ  إنوهذان 

الدكقا  عَ ؿَ اإلكسان َج  واهلل لق أنّ  .إرادة اهلل بف الخقر، وحب اهلل لف :ا كان خاسًراؿَ لَ 

 ا كان خاسًرا، فؽقػ وإمر أنّ ؿَ لَ خرها واشرتى هبا حب اهلل آلفا إلك مـ أوّ 

 !؟مصقبة كزلت بف ويحتاج أن يصرب فؼط

ا رأى لؿّ  ؟الـاس أشد بالءً  أيُّ  وقد قال أبق سعقد الخدري: يا رسقل اهللّ 

ع طؾقف الثقاب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ تشتد طؾقف الحؿك، حتك أكف كاكت تقَض 

ا فؾؿّ  ! ر بالحرارة صؾك اهلل طؾقف وسؾؿشعَ حػ فقُ حػ فتقضع القد فقق الؾُّ والؾُّ 

ؽ ؽ يف حال الؿرض كؿا يقطَ وسؾؿ يقطَ رأى هذا وكان الـبل صؾك اهلل طؾقف 

الـاس أشد بالًء؟ فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف  أيُّ  !الرجالن، قال: يا رسقل اهلل

، قال: )ثؿ الصالحقن، إن كان يا رسقل اهلل ـ، قال قؾت: ثؿ مَ «إكبقاء»وسؾؿ: 

 حتك الؾباس ٓ ،«حقففاة يَ ءبتؾك بالػؼر حتك ما يجد أحدهؿ إٓ العباأحدهؿ لقُ 

ة يسترت هبا، وهق صالح، ومع هذا يؼقل الـبل صؾك ءيجد لباًسا، ٓ يجد إٓ العبا
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رواه  «ػرح أحدكؿ بالرخاءػرح بالبالء كؿا يَ وإن كان أحدهؿ لقَ »اهلل طؾقف وسؾؿ: 

فؽان الصالحقن مع كزول الؿصائب هبؿ يػرح  .حف إلباينوصحَّ  ف،ابـ ماج

اهلل يحب  ده الخقر هـا، وأنّ باهلل يريد بع أنّ  ؿعؾَ أحدهؿ بالبالء إذا كزل بف: ٕكف يَ 

 فؽان أحدهؿ إذا مرَّ  :وقد كان السؾػ يػعؾقن ذلؽ ،العبد إذا ابتاله، فقػرحقن

ر البالء؟ وذلؽ ما الذي فعؾتف؟ ما الذي أخَّ  :د كػسفزل بف مصقبة يتػؼَّ ـبف زمـ لؿ تَ 

 .ؼقة إيؿاهنؿل

أهؾ العافقة لق أهنؿ كاكقا قد  يقدّ  أكف يف يقم الؼقامة :وقد جاء يف الحديث

عطاه أهؾ البالء مـ الصرب يقم الؼقامة إذا رأى أهؾ العافقة ما يُ  .شروا بالؿـاشقركُ 

الذي كان معاىف يف الدكقا والذي كان إذا رأى الؿبتؾك قال:  مـ طظقؿ الثقاب يقدّ 

فققم  -عفسؿِ وهذا مشروع ولؽـ ٓ يُ - الحؿد اهلل الذي طافـل مؿا ابتالك بف

 رَ ِش لق كان يف الدكقا قد كُ  فالؼقامة إذا رأى ما يعطاه الؿبتؾك مـ الثقاب يتؿـك أك

عظؿ الثقاب، ولؽـ هذا ٓ يعـل أكف يف الدكقا يتؿـك هذا، ٓ يجقز، : لبالؿـاشقر 

ـّ  أهؾ البالء مع الصرب يـالقن ثقاًبا طظقًؿا  أنّ  :الؿؼصقد بؾ يسلل اهلل العافقة، لؽ

 عقـ الؿممـ طؾك الصرب.يقم الؼقامة، وهذا ي

اهلل إذا أراد بف خقًرا ابتاله، وأن اهلل طز وجؾ إذا  الؿممـ أنّ  ؿَ ؾِ إذا طَ  :إذن

هذا  ا، فننّ طظقؿ جدًّ يقم الؼقامة ثقاب الصرب طؾك البالء  أحب طبًدا ابتاله، وأنّ 
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اهلل طز وجؾ  يعقـف طؾك الصرب، بؾ قد يصؾ إلك الرضك، بؾ قد يصؾ إلك شؽر

 .ؿصقبة طؾك هذه ال

َضك»  َفَؾُف الرِّ
َ

ـْ َرِضل ؿ الجزاء مع ظَ طِ  ل الحديث: )إنّ هذا تػسقر ٕوّ  «َفَؿ

، سخطأي لؿ يَ  :هذه الرابعة، مـ رضل «ـ رضل فؾف الرضكؿَ ف»(، طظؿ البالء

 :وإكؿا هل الصرب بلكقاطف :صطالحقة طـد أهؾ العؾؿمرتبة الرضك آهذه لقست 

ـ صرب طـد الؿصقبة إذن مَ  طز وجؾ. فؾف الرضك مـ اهلل :صرب أو رضل أو شؽر

 رضل اهلل طـف.

ـْ َسِخَط َفَؾُف السَّ »  َؾ عَ سخط اهلل طؾقف: ٕكف فَ ط يَ سخَّ ـ سخط وتَ مَ  «ْخطُ َوَم

 ط طـد كزول الؿصقبة مـ كبائر الذكقب.كبقرة مـ كبائر الذكقب، فالتسخُّ 

ولف  ،طظؿ ثقابف :فرضلـ ابتؾل طظؿ الجزاء مع طظؿ البالء، فؿَ  :إذن 

ط فؾف السخط والعقاذ باهلل: ٕكف فعؾ كبقرة ـ ابتؾل فسخِ ومَ  .الرضك مـ الرحؿـ

 مـ كبائر الذكقب.

ومعرفتف لطريؼة العؾؿاء ذكر  ففِ ؼْ مـ فِ  -طز وجؾ رحؿف اهلل–الشقخ  :إذن

 :إمقر الثالثة التل ٓبد مـ ذكرها يف مسللة الصرب

 .الصرب ودرجتفما يتعؾؼ بالتلصقؾ يف -

 .وقد ذكر الشقخ أمثؾة طؾك الؼقل والػعؾ .ما يـافقف -

 .ما يعقـ طؾقف -
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الؿممـ قرأ هذا الباب بػؼف ٓسرتاح  ولق أنّ  .ؽؾ هذا قد ورد يف هذا البابف

الذي يزطج الؿممـ يف الدكقا كزول البالء فنذا قرأ ما يف  ة يف الدكقا: ٕنّ ؿَ ظْ راحة طُ 

ويرجك لف الدرجة العؾقا يقم  ،فقفـل بحقاتف ،زطاجب هذا اإلههذا الباب ذ

فؿا أحقجـا  .الؼقامة، فقعقش حقاة صقبة، ويرجك لف الؿؼام الطقب يف جـة الخؾد

 ه!إلك هذا الباب وإلك فؼف ومعرفة حدِّ 

ـِ  فِقِف َمَساِئُؾ:] ُوَلك: َتْػِسقُر آَيِة التََّغاُب ْٕ  [ا

 َيْفِد ﴿ 
ِ
ـْ بِاهلل

ـْ ُيْممِ  وقد تؼدم بقاهنا ومـاسبتفا لؾباب. ،﴾َقْؾَبفُ َوَم

يَؿاِن بِاهللِ ] ـَ اإْلِ  [الثَّاكَِقُة: َأنَّ َهَذا ِم

 اإليؿان. ِب عَ الصرب طؾك أقدار اهلل مـ أطظؿ ُش  ٓ شؽ أنّ 

ـُ فِل الـََّسِب ]  [الثَّالَِثُة: الطَّْع

وأكف مـ خصال الؽػر، ومـ أفعال الؽػار التل  ،وأكف مـ كبائر الذكقب

 يـبغل طؾك الؿسؾؿ أن يتـزه طـفا.

ـْ َضَرَب اْلُخُدوَد، َوَشؼَّ اْلُجُققَب، َوَدَطا بَِدْطَقى ] ُة اْلَقِطقِد فِقَؿ ابَِعُة: ِشدَّ الرَّ

 [اْلَجاِهِؾقَّةِ 

 أكف لقس مـا، لقس طؾك صريؼتـا، وأكف مؾعقن والعقاذ باهلل.

 [َسُة: َطاَلَمُة إَِراَدِة اهللِ بَِعْبِدِه اْلَخْقرَ اْلَخامِ ]
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ره طؾك ذلؽ، ولذلؽ كان الصالحقن ل بف البالء وأن يصبِّ زِ ـأن يُ  العالمة:

 يشتاققن إلك البالء.

رَّ ] اِدَسُة: َطاَلَمُة إَِراَدِة اهللِ بَِعْبِدِه الشَّ  [السَّ

  إَِراَدةِ  َطاَلَمةُ  
ِ
رَّ  بَِعْبِدهِ  اهلل ل بف البالء ـزِ ؽ طـف وٓ يُ أن يؿِس  : وهق:بعدلف الشَّ

الؿممـ يسلل اهلل البالء، بؾ يسلل  وهذا ٓ يعـل أنّ  .يقم الؼقامة بذكبف حتك يقايفَ 

 ِض رَ  َؾ ؿُ ، وإن كَ رَ بَ لؽـ إذا كزل بف البالء بنرادة اهلل طز وجؾ َص  ،اهلل العافقة
َ

، وإن ل

 .رَ ؽَ إيؿاكف َش  ؿَ ظُ طَ 

ابَِعةُ ]ا  [: َطاَلَمُة ُحبِّ اهللِ لِْؾَعْبدِ لسَّ

مـ طالمات حب اهلل لؾعبد أن يبتؾقف، فـزول البالء طالمة طؾك حب اهلل 

ل اهلل للؾعبد، ولذلؽ ٓ يـبغل لـا أن كحتؼر مبتؾك، كحؿد اهلل طؾك العافقة وكس

البالء لؾؿممـ الذي يػعؾ ما يخالػ شرع اهلل  فننّ  :العافقة لؽـ ٓ كحتؼر الؿبتؾك

قد يبتؾل اهلل الؿرأة  ،طـد كزول البالء طالمة طؾك حب اهلل لؾؿبتؾك، وهذا أكقاع

هذه طالمة ر جؿالفا، قد يبتؾقفا اهلل بالبفاق مثاًل فتصرب وتحتسب، بشلء يعؽّ 

اس وٓ يدركف بف الـ ّس حِ قد يبتؾل اهلل العبد بؿرض قد ٓ يُ طؾك أّن اهلل يحبفا، 

اهلل  هذه طالمة طؾك أنّ : يصرب ويحتسبيتللؿ مـف والـاس لؽـ هق يعاين مـف و

 ففذا دلقؾ بقـ طؾك حب اهلل طز وجؾ لف. لؾصرب:ؼ فِ يحبف، ٓ سقؿا إذا وُ 

 [طِ َخ الثَّاِمـَُة: َتْحرِيُؿ السَّ ]
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والعقاذ باهلل ر ػُ ؽْ أن يَ إلك التسخط بالعبد وقد يصؾ  ،وأكف مـ كبائر الذكقب

 ،الققم ةلن يرتك ديـ اهلل لـزول الؿصقبة بف أو بغقره كؿا يػعؾ الؿالحدبا باهلل، إمّ 

ة وهذا لؼؾّ  :ا يروكف مـ الؿصائبؿَ هبؿ الشقطان إكؿا ألحدوا لِ  َب عِ ـ لَ كثقًرا مؿَّ  فننّ 

وأطقذ -ما هق كػر، كلن يعتؼد ا بلن يعتؼد يف اهلل وإمّ  .طؼؾفؿ وجفؾفؿ بالشرع

اهلل ضالؿ، أطقذ باهلل صعب أن يؼقلفا اإلكسان لقٓ  أنّ  -ذا آطتؼادباهلل مـ ه

، ففذا -والعقاذ باهلل-اهلل سبحاكف وتعالك ضالؿ  البقان، يعتؼد بـزول الؿصقبة أنّ 

 وإذا كزل طـ هذا ففق كبقرة مـ كبائر الذكقب. ،يصؾ إلك الؽػر

َضا بِاْلَباَلءِ ]   [التَّاِسَعُة: َثَقاُب الرِّ

اهلل يرضك طـ العبد،  أنّ وأكؿؾف وأكرمف: مـ ثقاب الرضك بالبالء وأطظؿف 

ولؽـ  :ـزل بف مصقبةولقس معـك إرضائف أكف ٓ تَ  .وإذا رضك اهلل طـ طبد أرضاه

ـ الؿـزلة، فؿَ  خرة بعؾقّ أكف يرضقف يف الدكقا بآستؼامة، ويرضقف يف أ :الؿعـك

ـ رضل اهلل طـف يرضك اهلل طـف، ومَ  أن :جزائف وأطظؿ جزائفـ ؿِ ؾل فرضل فابتُ 

 .خرةه كؾ خقر يف الدكقا وأءجا

  



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔٔ9ٖ 
 

اءِ  ِفً َجاءَ  َما َبابُ الدرس الواحد والخمسون: شرح  ٌَ  الرِّ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

إّن الحؿد هلل، كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

مضؾَّ لف، وَمـ ُيضؾؾ فال هادَي لف، ومـ سقئات أطؿالـا، َمـ يفدي اهلل فال 

 وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أّن محؿًدا طبده ورسقلف.

ْسؾُِؿقنَ ﴿ َّٓ َوَأكُتؿ مُّ َـّ إِ َٓ َتُؿقُت ُؼقْا اهلَل َحؼَّ ُتَؼاتِِف َو ـَ آَمـُقْا اتَّ ِذي َفا الَّ  ﴾َيا َأيُّ

 [201]آل طؿران: 

َفا الـَّ ﴿ ـ كَّْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ مِـَْفا َيا َأيُّ ِذي َخَؾَؼُؽؿ مِّ ُؼقْا َربَُّؽُؿ الَّ اُس اتَّ

ِذي َتَساءُلقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِنَّ  ُؼقْا اهلَل الَّ ًٓ َكثِقرًا َوكَِساًء َواتَّ َزْوَجَفا َوَبثَّ مِـُْفَؿا ِرَجا

 [2]الـساء:  ﴾اهلَل َكاَن َطَؾْقُؽْؿ َرقِقبًا

ًٓ َسِديدًا )﴿ ُؼقا اهلَل َوُققُلقا َقْق ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َفا الَّ ( ُيْصؾِْح َلُؽْؿ 70َيا َأيُّ

 ﴾اهلَل َوَرُسقَلُف َفَؼْد َفاَز َفْقزًا َطظِقؿًاَأْطَؿاَلُؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَمـ ُيطِْع 

 [72]إحزاب: 

 أّما بعد:

خقر الفدي هدي محؿد صؾك اهلل طؾقف الحديث كتاب اهلل، و خقرفنّن 

وسؾؿ، وشر إمقر محدثاهتا، وكّؾ محَدثة بدطة، وكّؾ بدطة ضاللة، وكّؾ 

 ضاللة يف الـار.
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ثؿ يا معاشر الػضالء: درسـا يف إكؿال شرح كتاب التقحقد، وٓ شؽ أّن 

التقحقد أطظؿ وأثؿـ واغؾك ما طـد الؿممـ، وأّن فؼف التقحقد يـبغل أن يحرص 

الؿممـ: ّٕن التقحقد بف صالح الؼؾقب، وصالح الؼؾقب سبب لؽؾ  طؾقف

صالح، فؽؾ صالح مع فساد الؼؾب ٓ خقر فقف وٓ يؽقن صالًحا يف الحؼقؼة، 

أّما إذا ُوِجد التقحقد وُوِجد معف صالح آطؿال فنّن آطؿال يعظؿ فضؾفا 

د ولق ك روا أّن الؿقحِّ ًٓ وَيعُظؿ أجرها، بؾ إّن اهؾ العؾؿ قرَّ ثرت ذكقبف أحسـ حا

مؿا كؼص تقحقده ولق طُظَؿت طباداتف، فقـبغل طؾك الؿممـ أن يحرص طؾك ما 

يصؾح قؾبف ويصؾح طؿؾف ويرضل ربف سبحاكف وتعالك مـ قبؾ وبعد: وهق 

التقحقد. فـؽؿؾ شرح ما اورده شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب رحؿف اهلل 

كؾ مـ قرأه مـ الؿممـقـ يتعؾَّؼ قؾبف بف طز وجؾ يف كتاب التقحقد. وهذا الؽتاب 

ٓ يـظر إلك الـاس ولؽـ يـظر إلك ما يف هذا الؽتاب، فق اهلل لؼد قراكا الؽتاب 

مراًرا وتؽراًرا فؾؿ كجد فقف إٓ قال اهلل قال رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مع تؼرير 

قـ يدي َففؿ السؾػ الصالح رضقان اهلل طؾقفؿ، وإين ٕجزم جزًما أسلل طـف ب

اهلل طز وجؾ أّن كؾ ما يف هذا الؽتاب قد اجؿع طؾقف صحابة رسقل اهلل صؾك اهلل 

طؾقف وسؾؿ وسؾػ إّمة وفقف الخقر كؾف  ّٕمة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. 

 فـقاصؾ شرح ما يف هذا الؽتاب.

َياِء[ فِل َجاءَ  َما ]َباُب   الرِّ
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 اإلرادة شرك لقبقِّـ يؾقف الذي والباب الباب هذا طؼد -اهلل رحؿف– الشقخ 

 هذيـ يف -رحؿف اهلل طز وجؾ– اإلسالم شقخ بقَّـف شرك فؾإلرادة والؼصد،

 .يؾقف الذي والباب الباَبقـ: هذا الباب

 الصالح العؿؾ َأضَفر :الؾغة يف ومعـاه ورياء، مراءاة راءى مصدر الرياء:

 .الباصـ يف ما خالف إضفار أو: ُيبطِـ، ما خالف طؾك

 وأكت صقب بؽالم وكؾؿتف وجف يف فبششت إكساًكا لؼقَت  لق مثاًل ولذلؽ 

 باصـؽ. يف ما خالف لف أضفرت ٕكؽ لغة: راءيتف فلكت قؾبؽ يف ُتبِغضف

 .الرؤية مـ مشتؼ وأصؾف

 .مدحفؿ بؼصد الـاس أمام الصالح العؿؾ إضفار هق: يف الشرع أّما الرياء

 طادة أضفر فَؿـ الصالحة، بإطؿال متعؾؼ فالرياء: الصالح العؿؾ إضفار

شرًطا: وإكؿا الرياء  راءى إكف يؼال ٓ الـاس لقؿدحف الـاس أمام العادات مـ

 متعؾؼ بإطؿال الصالحة.

 الـاس، طؾقف ُيثـل أن اإلضفار هبذا يؼصد ففق: مدحفؿ بؼصد الـاس أمام

 أّول الؿسجد إلك يذهب: مثاًل  .بخقر الـاس يذكره وأن الـاس، يؿدحف وأن

 مـ هذا أن يريد صالح: لؽـف طؿؾ وهذا الؿسجد، باب يػتح الذي هق الـاس،

ًٓ  الـاس أّول فالن الؿسجد، طـ يغقب ٓ فالن مسجد، حؿامة فالن: يؼال  دخق
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 أو اهلل وجف ذلؽ مع أراد سقاء ُيؿدح، أن يريد قصده: هذا خروًجا! الـاس وآخر

 .رياء ُيِرْد: كؾف لؿ

 الصالح العؿؾ أضفر لق اإلكسان ٕنّ  مفؿ: َقْقد "مدحفؿ بؼصد"وققلـا: 

: مثاًل  اإلكسان، طؾقف ويثاب محؿقد بؾ رياء: لقس ففذا مشروع لؼصد الـاس أمام

 ولق لفؿ فلضفرت بؽ، وَيؼتدي بؽ يتلثر َمـ الـاس مـ هـاك أنّ  طؾؿَت  أكؽ لق

 وٓ يؿدحقك، أن بؼصد ٓ بؽ، يؼتدوا أن رجاء الؾقؾ: تؼقم أكؽ الؼقل بؾحـ

 مًعا، رحؾة يف كـّا أو .-وهذا سقايت يف التسؿقع إن شاء اهلل–طؾقف  ُيثـقا أن بؼصد

 ذلؽ: لتسؿعقا بالؼراءة صقيت ورفعُت  أمامؽؿ، العؿؾ وأضفرُت  الؾقؾ، فؼؿُت 

 أمر ففذا طؾل، ُيثـك أن وٓ ُأمَدح أن قصدي لقس بل، تؼتدوا أن قصدي وأكا

 فقف، َيغػؾ أن لإلكسان يـبغل ٓ دققؼ أمر بالؿعروف: لؽـف إمر مـ ٕكف محؿقد

 .شلء يعدلفا ٓ والسالمة يؼع، فؼد كػسف يجاهد لؿ وَمـ شعرة، إمريـ بقـ فننّ 

 معفا وجؾست العشاء، صالة تسؾِّؿ طؾقفا بعد أمؽ إلك ذهبَت : يعـل مثاًل 

 هذا ُتظِفر أن وقصدت الؾقؾة، تؾؽ مـ وردك تصؾل أمامفا قؿت ثؿ تسامرها،

 أن أجؾ مـ لؽـ طؾقؽ: ُتثـل أن أجؾ مـ وٓ تؿدحؽ، أن أجؾ مـ ٓ ٕمؽ،

 واإلحسان، الرب ومـ شرًطا، ومؼصقد محؿقد ففذا قؾبفا، ُتػِرح وأن قؾبفا، َتُسرّ 

 .الرياء مـ لقس هذا

 .لإلكسان الـاس مدح بؼصد اإلضفار يؽقن أن :الرياء فضابط 
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 بقـفؿا: التسؿقع. والػرق الرياء: ومـ

 لُقرى. الصالح العؿؾ بنضفار يتعؾؼ الرياء أنّ -

 بالؽالم. فقتعؾؼ التسؿقع أّما -

 :صقر أربع لف والتسؿقع 

ع أن: إولك الصقرة  أن بؼصد العؿؾ أثـاء الصالح بعؿؾف اإلكسان ُيسؿِّ

 أحد لف اكتبف وما الؾقؾ، مـ يصؾل إخقاكف يف الغرفة، قام مع إكسان: مثال. ُيؿدح

 مـ الػاتحة بؼراءة صقتف فرفع أحد، لف اكتبف وما فؽرب الؾقؾ، مـ يصؾل قام أكف

 تسؿقع وهذا العؿؾ، أثـاء هذا الؾقؾ، مـ يصؾل أكف لقعرفقا ُيسِؿعفؿ، أن أجؾ

 .ورياء

: مثال. العؿؾ طـد مؼصقًدا كان وقد العؿؾ بعد يؼع أن: الثاكقة الصقرة

 أثـاء أو قبؾ إّما- يصؾل وهق لؽـ أحد، رآه وما الؾقؾ مـ يصؾل قام إكسان

ث غًدا أكف َقَصدَ  -العؿؾ  أكف العؿؾ أثـاء يؼع لؿ هذا أكف صؾك، الـاس سقحدِّ

ع: ولؽـ  أصحابف مع الػجر وصؾك أصبح فؾّؿا العؿؾ، أثـاء التسؿقع َقَصدَ  سؿَّ

ح أكف إّما  ما البارح ومتعب، صعب الؾقالل هذه يف الؾقؾ ققام أخل يا: وقال صرَّ

 الصقت سؿعتؿ ما: لفؿ يؼقل أو صؾقت! أن بعد الػجر لصالة أستقؼظ كدت

 أن الصقت! ومؼصقده ذلؽ مـ أسؾِّؿ أن كدت أصؾل وأكا البارحة الؿزطج
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م التسؿقع مـ ففذا يصؾل! كان أكف يخربهؿ العؿؾ طؾك ما  ُيبطِؾ الذي الؿحرَّ

 يليت تػصقؾف.

ع أن :الثالثة الصقرة  مؼصقًدا ذلؽ يؽقن أن غقر مـ العؿؾ بعد بعؿؾف يسؿِّ

ث العؿؾ، أن طـد مثاًل:  ُيؿَدح. أن أجؾ مـ مـف فراغف بعد الصالح بعؿؾف َيتحدَّ

 مع وجؾس الػجر صؾك لّؿا ما قصد التسؿقع، لؽـ هلل، الؾقؾ صؾك يؽقن

 حتك البارحة تصؾل كـت أكؽ أخربهؿ: وقال يتالطب الشقطان جاء أصحابف

 الؾقؾ مـ وتؼقؿ صالح أكؽ طرفقا لق لؽ، لؽـ يؾتػت أحد اكظر ما يرفعقك،

مقكؽ ويرفعقكؽ!  صؾك، أكف ُيشعرهؿ حتك كذا أو صؾقت البارحة أكا: فؼال يؼدِّ

لؽـ  حرام، بذاتف هق حرام، العؿؾ: لؽـف يف أثر لف ولقس التسؿقع مـ لقس ففذا

 .لف أثر فال وتؿامف، بشروصف واكؼضك مضك قد العؿؾ ٕنّ  العؿؾ: يف لف أثر ٓ

ع أن: الرابعة الصقرة - الؿدح لؼصد ولقس مشروع، لؼصد بعؿؾف يسؿِّ

مة كؾفا بؼصد الؿدح أّما الصقرة الرابعة: ع أن الصقر الثالثة الؿتؼدِّ  بعؿؾف يسؿِّ

 طؾقف وأكعؿ مال، طـده رجؾ: مثال الـاس، يشجع أن ولؼصد -مشروع لؼصد

ق، الؿال مع فلكرمف  لفؿ فؼال بخؾ، فقفؿ أغـقاء مع يجؾس فؽان بحب التصدُّ

 .خقًرا وجدت تصدقت أكا بحؿ اهلل أتصّدق وكّؾؿا: مثاًل 

 ما: يؼقل -اهلل رحؿف– باز ابـ الشقخ يحدث إغـقاء مـ رجؾ هـاك كان

 يف يضعف ٕكف: قال أططقتف، مفؿا كان، إٓ الؿال مـ شقًئا باز ابـ الشقخ صؾبـل
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 طز اهلل مـ أضعافف أربعة لل وُردَّ  إٓ شقًئا الشقخ أططقت وما: يؼقل مقضعف،

 .وجؾ

 يتصدق أكف وأخربهؿ أغـقاء مع وجؾس بالؿال طؾقف اهلل أكعؿ رجاًل  أنّ  فؾق

 شرور، طـف اكدفعت تصدق كّؾؿا بؾ الصدقة، مـ مالف يـؼص ما اهلل بحؿد وأكف

 أن بؼصد ٓ الصدقة، طؾك يشجعفؿ أن بؼصد مالف: وزاد خقرات، لف وحصؾت

 استجابقا ولق طؾقف، يمَجر صالح طؿؾ ففذا طؾقف، ُيثـك أن بؼصد وٓ ُيؿدح،

 .إمقر هذه بقـ التػريؼ فقجب .أجرهؿ لف يؽقن فنكف بف واقتدوا

 وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل بقَّـ وقد الؼبقحة، إطؿال مـ والسؿعة والرياء

 ُيؼضك الـاس أّول إنّ »: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك فؼال والؿرائقـ: الرياء طاقبة سقء

 شفقًدا فظـقه الؿعركة: يف ُقتؾ لؾـاس، يظفر فقؿا أي: «اسُتشفد رجؾ الؼقامة: يقم

فف بف فُليت استشفد،»  فقؽ قاتؾت: قال فقفا؟ طؿؾت ما: فؼال فَعَرففا، كَِعَؿف فعرَّ

 ُأمِرَ  ثؿ ققؾ، وقد جريء،: لقؼال قاتؾت ولؽـؽ كذبت،: قال اسُتشفدُت، حتك

 ققة طـده رجؾ الثالثة، أّول هذا «الـار يف ُألؼل حتك وجفف طؾك فُسِحب بف

 فعّرفف ُقتِؾ، حتك شرطقة، معركة يف الـاس، يراه فقؿا اهلل سبقؾ يف وقاتؾ وشجاطة

 اسُتشفدُت، حتك فقؽ قاتؾت: قال فقفا؟ طؿؾَت  ما: لف فؼقؾ فعرففا، كعؿف، اهلل

 بف، ُأمر ثؿ ققؾ، وقد شجاع، هق جريء هق: لقؼال قاتؾت وإكؿا كذبت،: فقؼال

 .الـار يف ألؼك حتك وجف طؾك فسحب
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فف بف فُليت الؼرآن، وقرأ وطؾَّؿف، العؾؿ تعؾَّؿ ورجؾ» : فؼال فَعَرففا، كعؿف، فعرَّ

 كذبت،: قال الؼرآن، فقؽ وقرأُت  وطؾَّؿتف، العؾؿ تعؾَّؿُت : قال فقفا؟ طؿؾت فؿا

 بف ثؿ ُأمر ققؾ، وقد قارئ، هق لقؼال الؼرآن وقرأت طالؿ، لقؼال تعؾَّؿت ولؽـؽ

 أشرف مـ العؾؿ، وهذا تعؾَّؿ رجؾ ،«الـار يف ُألؼك حتك وجفف طؾك فُسحب

فف بف، فُليت الؼرآن، وقرأ وطؾَّؿف، الصالحة، إطؿال ر اهلل أنّ  كعؿف: كقػ فعرَّ  لف يسَّ

 اهلل فقفا؟ طؿؾت فؿا: فؼال فَعَرففا، الؼرآن، يحػظ وأن يجالس وأن ُيعؾِّؿ أن

رضقان – كان السؾػ الصالح الصالحقـ! قؾقب أذاب سمال مـ أطظؿف أكرب ما

 قال فقفا؟ طؿؾت فؿا: قال شديًدا، خقًفا السمال هذا مـ يخافقن -اهلل طؾقفؿ

 ما كذبت،: قال يا رب، لؽ أي: الؼرآن، فقؽ وقرأت وطؾؿتف، العؾؿ تعؾؿت

 ثؿ ققؾ، وقد الـاس، ترائل طالؿ، لقؼال تعؾَّؿت وإكؿا طؾَّؿت، وما لفذا تعؾَّؿت

 .الـار يف ُألؼل حتك وجفف طؾك فُسحب بف ُأمر

ع ورجؾ» فف بف فُليت كؾف، الؿال أصـاف مـ وأططاه طؾقف، اهلل وسَّ  كعؿف، فعرَّ

 إٓ فقفا ُيـَػؼ أن تحب سبقؾ مـ تركت ما: قال فقفا؟ طؿؾت فؿا: فؼال فَعَرففا،

 ُأمِر ثؿ ققؾ، وقد جقاد، هق: لقؼال فعؾت ولؽـؽ كذبت،: قال لؽ، فقفا أكػؼُت 

 طؾقف اهلل أكعؿ رجؾ الثالث ففذا ،«الـار يف ُألؼك حتك وجفف طؾك فُسحب بف

 رئاء يؼصد كان ولؽـف وأكَػؼ: وأكَػؼ أكَػؼ بؾ شحقًحا: بخقاًل  يؽـ ولؿ بالؿال،

فف بف فُليت الـاس،  سبقؾ مـ تركت ما: فؼال فقفا؟ طؿؾت فؿا: فؼال كعؿف، فعرَّ
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 هق: لقؼال أكػؼَت  ولؽـؽ كذبت،: قال لؽ، فقفا أكػؼُت  إٓ فقفا يـَػؼ أن تحب

 مآل وهذا .الـار يف فُللؼل وجفف طؾك ثؿ ُأمِر بف فُسحب ققؾ، وقد كريؿ، جقاد،

 شديًدا. خقًفا الرياء يخاف الؿممـ يجعؾ شديد

ع َمـ»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل وقال ع سؿَّ  راءى راءى وَمـ بف، اهلل سؿَّ

ع َمـ أي: .الصحقحقـ يف والحديث «بف اهلل  الدكقا يف الصالح بالعؿؾ الـاس سؿَّ

ع لٌقؿَدح ره لُقػَضح، الخالئؼ رؤوس طؾك الؼقامة يقم بف اهلل سؿَّ ره فُقحؼِّ  يف وُيصغِّ

 يقم بف اهلل راءى الـاس بعؿؾف الصالح لُقؿَدح راءى العظقؿ، وَمـ الؿققػ ذلؽ

 -باهلل والعقاذ- فالؿرائل شديد، مآل وهذا لُقػَضح. الخالئؼ رؤوس طؾك الؼقامة

د د العرصات، يف بالػضقحة متقطَّ  بالـار. ومتقطَّ

ك وقد  طؾقف اهلل صؾك فؼال شرًكا: الرياء وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل سؿَّ

: قال السرائر؟ شرك وما اهلل! رسقل يا: قالقا ،«السرائر وشرك إياكؿ»: وسؾؿ

 فذاك إلقف، الـاس كظر مـ يرى لَِؿا جاهًدا: صالتف فقزيَّـ فقصؾل الرجؾ يؼقم»

ـف شقبة، أبل وابـ والبقفؼل، خزيؿة، ابـ رواه «السرائر شرك  .إلباين وحسَّ

ر ر السرائر، شرك مـ أّمتف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل فحذَّ  الشرك هذا وفسَّ

 يخاف ٕكف أو خاشع ٕكف هؾ لؿاذا؟ صالتف: فقزيِّـ الرجؾ يؼقم أن وهق: بؿثال:

 لَِؿا وإصالتفا خشقطفا يف فقجتفد إلقف، الـاس كظر مـ يرى لَِؿا ولؽـ ٓ، اهلل؟

 .السرائر شرك ففذا إلقف، الـاس كظر مـ يرى
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 ،«إصغر الشرك طؾقؽؿ: أخاف ما أخَقف إنّ »: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك وقال 

 والطرباين أحؿد، رواه .«الرياء»: قال اهلل؟ رسقل يا إصغر الشرك وما: قالقا

حف الشعب، والبقفؼل يف  أكقاع أقبح مـ الرياء أنّ  طؾك يدل وهذا .إلباين وصحَّ

ف كلكف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ٕنّ  إصغر: الشرك  الرياء. فؼال: بف، َخصَّ

 ٓ درجة إلك -باهلل والعقاذ- يصؾ وقد أصغر،  شرك أكف الرياء يف فإصؾ

 اإلكسان، أطؿال طؾك غؾب إذا وذلؽ: الخالص: الـػاق هل بؾ مممـ: مـ َتصُدر

 وٓ رياء، يصقم رياء، يصؾل رياء، بالشفادتقـ يليت الػرع، يف أو إصؾ يف سقاء

 كان فَؿـ الـػاق، هل بؾ مممـ مـ تصدر ٓ الدرجة وهذه قؾقاًل، إٓ اهلل يذكر

 َوإَِذا﴿: الؿـافؼقـ طـ وجؾ طز اهلل قال كؿا خالًصا: كػاًقا مـافؼ ففق هبذا متَّصًػا

اَلةِ  إَِلك َقاُمقا َٓ  الـَّاَس  ُيَراُءونَ  ُكَساَلك َقاُمقا الصَّ َّٓ  اهللَ  َيْذُكُرونَ  َو : الـساء) ﴾َقؾِقاًل  إِ

 فقف يتفاون أن لإلكسان يـبغل ٓ لؽـ أصغر، شرك أكف الرياء يف فإصؾ ،(241

 فؽقػ الؿسؾؿ، َيحَذره حتك أصغر شرك أكف يؽػل أصغر! ٓكف شرك هق: ويؼقل

 ِطداد مـ وُيخِرجف الؿـافؼقـ ِطداد يف اإلكسان ُيدِخؾ حتك َيرتقَّك قد وهق

 .كؾفا أطؿالف طؾك غؾب إذا وذلؽ الؿممـقـ:

 ؟إطؿال يف الرياء ما أثر

 مع يريد العؾؿاء، سقاء كان باتػاق ُيبطؾف فنكف كؾف: العؿؾ يف الرياء كان إن -

 يريد كان أو -مـفؿ هذا وقع إذا الؿسؾؿقـ طؾك الغالب وهذا- اهلل وجف الرياء
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 واجًبا العؿؾ كان فنن العؾؿاء. حابِط باتػاق باصؾ العؿؾ هذا فننّ  فؼط، الرياء

 العؿؾ كان وإن العؿؾ. هذا ُيعقد وأن اهلل إلك يتقب أن هذا فاطؾ طؾك َوَجَب 

 .اهلل إلك يتقب أن هذا فاطؾ طؾك َوَجَب  مستحًبا

 أو الؿؾؽ رأى ُيعظَّؿ، َمـ فرأى الؿؽتقبة، الصالة يف دخؾ إكسان: مثال

 ويحب العؾؿ صالب يحب ثريًّا رجاًل  رأى أو شقًخا، رأى أو الدولة، رئقس

 اهلل، ورحؿة طؾقؽؿ السالم: قال أن إلك الصالة أّول مـ فراءى الصالحقـ،

 كقهنا مـ وَتـؼؾب باصؾة، صالتف هذا يرائل، وهق اهلل، ورحؿة طؾقؽؿ السالم

 يتقب أن طؾقف، ما القاجب طؾقف؟ يعاَقب طؿاًل  كقهنا إلك طؾقف يثاب صالًحا طؿاًل 

 هبذه مشغقلة زالت ٓ ذمتف فننّ  الصالة، هذه ُيعقد وأن اإلثؿ، يزيؾ حتك اهلل إلك

 .الصالة

 َمـ فرأى الرتاويح، لصالة الـبقي الؿسجد إلك جاء إكسان: آخر مثال

 لؽـ يؿشل، ثؿ ركعات ثالث يصؾل يف العادة الرتاويح، بصالة فراءاه ُيعظَّؿ،

 الؿعظَّؿ جالًسا، الرجؾ رأى سؾَّؿ كّؾؿا ٕكف اإلمام، سؾَّؿ أن إلك بؼل الؿرة هذه

 إلك آخرها، إلك الصالة هذه مـ أّول الرجؾ هذا اإلمام: يرائل مع يصؾل فقؼقم

 يعاَقب طؿاًل  كقكف إلك صالًحا طؿاًل  كقكف مـ وَيـؼؾب باصؾ، طؿؾ ففذا أوَتر، أن

 .كافؾة ٕهنا يعقدها أن طؾقف يجب وٓ اهلل، إلك يتقب أن طؾقف والقاجب طؾقف،

 :كؼاط يف تػصقؾ فػقف العؿؾ، بعض يف الرياء وقع إذا أّما -
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 ببعض: بعضف يتصؾ الذي العؿؾ أصؾ يف الرياء يقَجد أن: إولك الـؼطة

 ُوِجدَ  فنذا بالتسؾقؿ، ومخَتتؿ بالتؽبقر مػَتتح واحد، طؿؾ فالصالة الصالة، مثؾ

 باصؾ العؿؾ ففذا يرائل: كان اإلحرام تؽبقرة كبَّر فعـدما العؿؾ، أصؾ يف الرياء

 هذا مـ َيخرج وأن اهلل، إلك يتقب أن فعؾف َمـ طؾك والقاجب السؾػ، باتػاق

 .جديد مـ يبدأه فقًرا، وأن العؿؾ

 تؽبقرة فؿع الشقطان طؾقف ابُتؾل: ضحؽ الؿغرب صالة يف إكسان: مثال 

 اإلمام وسؿع الػاتحة قرأ فبعدما كان، مفؿا الـاس مـ رجاًل  راءى اإلحرام

ـُ  َوإِيَّاكَ  َكْعُبدُ  إِيَّاكَ ﴿: يؼقل  ﴿ أقرأ وأسؿع كقػ: فؼال تـبَّف ،(5: الػاتحة) ﴾َكْسَتِعق

 بؾ ٓ، الجقاب: هذا؟ يؽػقف هذا الؿخؾقق؟! هؾ إلك كقتل وأصِرف ﴾َكْعُبدُ  إِيَّاكَ 

 فؼد أصاًل، تـعؼد لؿ ٕهنا جديد: مـ ويبدأ الصالة هذه يؼطع ثؿ يتقب، أن يجب

 طـف يغػؾ وهذا الرياء، دفع إذا حتك يستؿر البطالن فنن استؿر فنذا باصؾة، بدأت

 ثؿ ببعض بعضف يتصؾ الذي العؾؿ أصؾ يف الرياء وقع إذا إذن:. الـاس مـ كثقر

 مـ العؿؾ ويبدأ العؿؾ، هذا ويؼطع اهلل إلك فؾقتب مـف: يتخؾص أن اإلكسان أراد

 .مخؾًصا لقبدأ اإلحرام تؽبقرة يؽبِّر جديد،

 .العؿؾ أثـاء صاحبف ويدفعف العؿؾ، أثـاء يف الرياء يقَجد أن: الثاكقة الـؼطة

 صقت سؿع الثاكقة الركعة يف ثؿ هلل، مخؾًصا الصالة يف كرب إكسان: مثال 

 سؿع فؾّؿا العؾقا، الدراسات أجؾ مـ تزكقة يريد وهق الؿسجد، دخؾ قد الشقخ
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 سرطان لؽـ لؾشقخ، مراءاة السـة: وتطبقؼ الخشقع إضفار يف زاد الشقخ صقت

 ففذا الرياء، هذا فَدَفعَ  أكرب؟! اهلل قؾت قد وأكا الشقخ َمـ باهلل أطقذ: فؼال تذّكر ما

 كَؿـ الذكب مـ والتائب تاب، قد ٕكف َطَؿَؾف: الؼصدُ  هذا يضر وٓ صحقح، طؿؾف

 العؿؾ َطِؿَؾ  قد أكف طؾقف فَقصُدق مخؾًصا، وختؿ مخؾًصا بدأ وقد لف، ذكب ٓ

 .وجؾ طز هلل خالًصا الصالح

 مـ الػراغ إلك يستؿر العؿؾ: لؽـف أثـاء يف الرياء يقَجد أن: الثالثة الـؼطة

 .ببعض بعضف يتصؾ الذي العؿؾ يف العؿؾ، وهذا

 شخًصا َسِؿعَ  الثاكقة الركعة ويف هلل، مخؾًصا الصالة يف دخؾ إكسان: مثال 

 ورحؿة طؾقؽؿ السالم: قال أن إلك مرائًقا استؿر ثؿ يريد مـف دكقا فراءاه، دخؾ

 ما قبؾف الذي: قبؾف الذي وبقـ بقـ هذا اهلل! الػرق ورحؿة طؾقؽؿ السالم اهلل،

 بالرياء، فرضل هذا: أّما واكدَفع، خاصِر: العؾؿاء يسؿقف ولذلؽ مرائًقا، َخَتؿَ 

 فرغ، ففق لؿ يتب يف أثـاء العؿؾ. أن إلك طؾقف واستؿر

 َيبُطؾ: طؿؾف أنّ  -أطؾؿ واهلل- والراجح طؿؾف: حؽؿ يف العؾؿاء اختؾػ وقد

 غقره اهلل مع فقف أشرك طؿاًل  طؿؾ وَمـ غقره، اهلل مع فقف أشرك طؿاًل  َطِؿَؾ  ٕكف

 .أشَرك لؾذي وهق بريء، مـف فاهلل وشرَكف، اهلل تركف

 وأن اهلل إلك يتقب أن طؾقف يجب واجًبا العؿؾ كان إن طؾقف؟ ما القاجب

 .وتعالك سبحاكف اهلل إلك يتقب أن طؾقف يجب مستحبًّا العؿؾ كان وإن يعقده،
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 فقف وقع ما َيبُطؾ وهـا َيتجّزأ، الذي العؿؾ يف الرياء يقَجد أن: الرابعة الـؼطة

 .غقره دون الرياء

 أستغػر اهلل، الؾفؿ اهلل، أستغػر ، اهلل أستغػر أذكار: يقَجد الصالة بعد: مثال

إلخ،  اهلل، إٓ إلف ٓ واإلكرام، الجالل يا ذا تباركت السالم، ومـؽ السالم أكت

فجاءه الرياء يف الثاكقة  بجقاره شخًصا ثؿ َلَؿَح  هلل، مخؾًصا اهلل أستغػر: قال إكسان

قال: أستغػر  الثالثة، يف اإلخالص إلك رجع ثؿ اهلل، وهق يرائل، أستغػر: فؼال

 باصؾ الثاكقة اهلل أستغػر وققلف صحقح، إّول اهلل أستغػر ققلف اهلل، ما الحؽؿ؟

 إذن: ماذا يػعؾ إذا أراد أن َيتخؾَّص؟ صحقح، الثالثة اهلل أستغػر وققلف حابط،

 بالذكر يليت ثالثة: حتك اهلل أستغػر: ويؼقل الذكب، مـ الرياء لقزول اهلل إلك يتقب

 .مستحب واجًبا، ولؽـ  لقس الؿشروع، هذا

 .ذكر كؾؿة كؾ اهلل، إٓ إلف وٓ أكرب، واهلل اهلل، والحؿد اهلل، سبحان: التسبقح

 إلف وٓ أكرب واهلل اهلل، والحؿد اهلل، سبحان: يؼقل الؿسجد يف جالس إكسان: مثال

 وبحؿده اهلل سبحان: فؼال بف: فُػتـ رجؾ طؾقف فدخؾ هلل، مخؾًصا هلل، اهلل إٓ

 اهلل سبحان: هذا ققلف اإلخالص، إلك رجع ثؿ يرائل! وهق العظقؿ، اهلل سبحان

 ُحؾِّل الذي بعده وما قبؾف ما أّما َيبطؾ، فقف راءى الذي العظقؿ اهلل سبحان وبحؿده

 .مـف ُيؼَبؾ صالح طؿؾ هق بؾ َيبطؾ: ٓ باإلخالص
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العؿؾ، ولعؾـا كذكر بعض إحؽام  يف أثره جفة مـ بالرياء يتعؾؼ ما هذا

 أثـاء التعؾقؼ طؾك إدلة.

َؿا ُقْؾ }: َتَعاَلك اهللِ  َوَقْقُل ] ْثُؾُؽؿْ  َبَشرٌ  َأَكا إِكَّ َؿا إَِللَّ  ُيقَحك مِّ  {َواِحٌد  إَِلفٌ  إَِلُفُؽؿْ  َأكَّ

 [(6: فصؾت ،110: الؽفػ) أية

 إِكََّؿا ُقْؾ }: فقفا وجؾ طز اهلل يؼقل بالتقحقد ُمؾَئت التل العظقؿة أية هذه 

  ُيقَحك مِْثُؾُؽؿْ  َبَشرٌ  َأَكا
َّ

ـْ  َواِحدٌ  إَِلفٌ  إَِلُفُؽؿْ  َأكََّؿا إَِلل  َفْؾَقْعَؿْؾ  َربِّفِ  لَِؼاءَ  َيْرُجق َكانَ  َفَؿ

َٓ  َصالًِحا َطَؿاًل   لقبقِّـ -رحؿف اهلل– الشقخ هبا ، بدأ﴾َأَحًدا َربِّفِ  بِِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َو

َّٓ  وهق: وغقره: الباب هذا يف إصؾ َّٓ  اهلل، إٓ ُيعَبد أ  العبادة مـ شلء ُيصَرف وأ

 وجؾ. طز اهلل لغقر

 :أوجف ثالثة مـ إصؾ هذا طؾك أية هذه ودٓلة

 َبَشرٌ  َأَكا إِكََّؿا ُقْؾ }: يؼقل أن كبقف آمًرا وجؾ طز اهلل يف ققل: إّول القجف

  ُيقَحك مِْثُؾُؽؿْ 
َّ

 اهلل، هق واحد إلف بحؼ فالؿعبقد ،﴾َواِحدٌ  إَِلفٌ  إَِلُفُؽؿْ  َأكََّؿا إَِلل

ة كاكت َلَؿا واحد إلف يف ُجؿِعت لق كؾفا فالؿعبقدات  فؽقػ طبادة، لؼؾقؾ مسَتحؼَّ

قة؟ وهل  لؾعبادة، الؿستحؼ الؿعبقد هق ، واإللف:﴾َواِحدٌ  إَِلفٌ  إَِلُفُؽؿْ  َأكََّؿا﴿ مػرَّ

ـ اهلل طدا وما رف وهذا العبادة، َيستحؼقن ٓ فنهنؿ العبادات لفؿ ُتصَرف مؿَّ  الصَّ

 .شرك
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 والعؿؾ ،{َصالًِحا َطَؿاًل  َفْؾَقْعَؿْؾ }: -وجؾ طز- ققلف يف: الثاين القجف

 طؾقف اهلل صؾك اهلل لرسقل ومتَّبًعا هلل مخؾًصا صاحبف يؽقن الذي هق الصالح:

 هلل، هذيـ: اإلخالص مـ يخؾق صالح طؿؾ الدكقا يف لقس واهلل! وسؾؿ.

 .اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لرسقل والؿتابعة

عِل  َقبقلِ  َشْرطُ   معا وإخالٌص  إصابةٌ  فقف:        َيجَتؿَعا أنْ  السَّ

َٓ }: -طز وجؾ–ققل اهلل  يف :الثالث القجف  ،{َأَحًدا َربِّفِ  بِِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َو

 هذه: وقال شخص جاءكا إذا أحد، كؾ فَتعؿّ  الـفل: سقاق يف كؽرة "أحًدا"

 إصـام، طبادة يف هذه الشرك، طـ والـفل التقحقد يف تذكروهنا التل أيات

 كحـ ما إصـام، كعبد ما كحـ أّما البؼر، ويعبدون الحجر، يعبدون الذيـ أولئؽ

 لف، أكذر أدطقه،: قال شػقًعا؟ تجعؾف كقػ شػقًعا، كجعؾف كبقًّا كعبد كحـ كشِرك،

: قال إن أحًدا؟ لقس أو أحد هذا: كؼقل لف لف، العبادة َيصِرف إذن هق لف، أذبح

ذاهب، مرفقع طـف  فعؼؾف هذا يعتؼد كان إن العؼالء، خالػ فؼد أحًدا: لقس

َٓ }: قال ربؽ: قؾـا أحد، هق: قال وإن الؼؾؿ،  يا واكظر ،{َأَحًدا َربِّفِ  بِِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َو

َٓ }: قال وتعالك سبحاكف ربـا أنّ  كقػ اهلل طبد : قال ما ،{َأَحًدا َربِّفِ  بِِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َو

َٓ ﴿ اهلل: بؾ قال: بعبادة يشرك وٓ  ورباك خؾؼؽ الذي ٕنّ  :{َربِّفِ  بِِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َو

 ُيـِعؿ كقػ غقره؟! وُيعَبد َيخُؾؼ كقػ بالعبادة، الؿستحؼ ففق اهلل، هق بالـِّعؿ

 غقره؟! وُيعَبد
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َٓ } بالتقحقد، وُختِؿت بؼقل ربـا: ُبدئت كقػ أية هذه يف تلمؾ ثؿ  َو

  ُيقَحك}  ،{َأَحًدا َربِّفِ  بِِعَباَدةِ  ُيْشِركْ 
َّ

 ثؿ التقحقد، {َواِحدٌ  إَِلفٌ  إَِلُفُؽؿْ  َأكََّؿا إَِلل

َٓ }: ُختَِؿت  فقف ٓبد التقحقد أنّ  الؿسؾؿ أيفا لَتعَؾؿ :﴾َأَحًدا َربِّفِ  بِِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َو

 مـ تتربأ وٓ اهلل، إٓ إلف ٓ: تؼقل أن يؽػل ما الشرك، مـ والرباءة اهلل تقحقد مـ:

 الشرك مـ والرباءة التقحقد إثبات مـ ٓبد والتخؾقة، التحؾقة مـ ٓبد الشرك،

 .صَقره بؽؾ

 :فقائد، مـفا فقفا أية هذه إنّ  ثؿ

  ُيقَحك مِْثُؾُؽؿْ  َبَشرٌ  َأَكا إِكََّؿا ُقْؾ }: تعالك ققلف يف: إولك الػائدة
َّ

َمـ  {إَِلل

  ُيقَحك مِْثُؾُؽؿْ  َبَشرٌ  َأَكا إِكََّؿا ُقْؾ ﴿وسؾؿ،  طؾقف اهلل محؿد صؾك  الؿخاصب؟
َّ

 ﴾إَِلل

الغالة، وردٌّ طؾك  طؾك َردٌّ  وفقف وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك الـبل مؼام هذا فقف: بقان

 لقس وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك محؿًدا إنّ : يؼقلقن الذيـ الجػاة. ردٌّ طؾك الغالة

مف وتعالك سبحاكف خؾؼف الذي اهلل ،-كؿا يؼقلقن–خالص  كقر هق بؾ بشًرا،  وكرَّ

قال:  ﴾مِْثُؾُؽؿْ  َبَشرٌ  َأَكا}: قال تلمؾ لؽـ هذا، ويؽػل ،{َبَشرٌ  َأَكا إِكََّؿا ُقْؾ }: لف يؼقل

ل ما يليت تلويؾ، يليت ما حتك﴾مثؾؽؿ﴿  كذا، قال: بشر يعـل: فقؼقل مموِّ

  ُيقَحك} البشر: كسائر لقس ولؽـ ،{ؿؽُ ؾُ ثْ مِ }
َّ

 الجػاة طؾك ردٌّ  هذا ويف ،{إَِلل

 كؽالم كالمف ويجعؾقن الـاس، كسائر وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل يجعؾقن الذيـ
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 طؼقلـا، وبحسب فؼط، الػضائؾ يف هبا هذه كلخذ السـة: فقؼقلقن الـاس، سائر

 جػاة. وهمٓء وسؾؿ! طؾقف اهلل صؾك كالـبل كػسف أحدهؿ فقجعؾ

: يؼقلقن فنهنؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك لؾـبل الحؼقؼل والحب العدل أهؾ أّما

ب ٓ وكبل ُيعَبد ٓ بشر إكف  خقر لؽـف بشر: أكف وسؾؿ. يعتؼدون طؾقف اهلل صؾك ُيؽذَّ

 آدم ولد سقد لؽـف العبادة: مـ شقًئا يستحؼ ٓ آدم ولد مـ أكف ويعتؼدون البشر،

فف وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك  ولد وسقد والؿرسؾقـ، إكبقاء خاتؿ جعؾف بلن ربف شرَّ

 .إكبقاء سائر وطؾك وسؾؿ طؾقف اهلل أجؿعقـ، صؾك آدم

  ُيقَحك مِْثُؾُؽؿْ  َبَشرٌ  َأَكا إِكََّؿا ُقْؾ }: ققلف يف: الثاكقة الػائدة
َّ

 إَِلفٌ  إَِلُفُؽؿْ  َأكََّؿا إَِلل

ـْ  َواِحدٌ  ؾ لؼاء ربف، ﴾َربِّفِ  لَِؼاءَ  َيْرُجق َكانَ  َفَؿ  الخاص الؾؼاء هق وهذا َمـ كان يممِّ

 فؽؾ وإٓ طـف، راضًقا ربف لؼاء يرجق كان َمـ: رضك، والؿعـك طـ يؽقن الذي

 صالًحا، غقر أم صالًحا كان سقاء اهلل، سقالقل ثؿ الدكقا هذه يف يؽدح إكسان

هذا  اهلل سقالقل ضفره، وراء مـ أو يمتك كتابف بقؿقـف، كتابف يمتك مؿـ سقاء

 ربف لؼاء يرجق كان فَؿـ الخاص، الؾؼاء ففق أية هذه يف الذي أّما العام، الؾؼاء

 اطؿؾ هذيـ: اِلزم طـؽ؟ راضٍ  واهلل الؼقامة يقم اهلل تؾؼك أن تريد ربف، طـف راضًقا

 .أحًدا باهلل تشرك وٓ صالًحا

 هؾ الؼبقر! ٕهؾ اكِذر الؼبقر، بلهؾ استِغث: ويؼقل لؽ يلتقؽ الذي إذن: 

 مـ ُيغقِّر ٓ واهلل أية؟ هذه إٓ التقحقد يف َيـزل لؿ لق شقًئا طؼقدتؽ مـ ُيغقِّر
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 بالتقحقد يلمركا آخره إلك أّولف تقحقد؟! مـ كؾف والؼرآن فؽقػ شقًئا، العؼقدة

ركا الخالص  وَيطؾب وَيلُمؾ يريد مـؽؿ كان فَؿـ بلكقاطف، الشرك مـ ويحذِّ

 ربف بعبادة يشرك وٓ صالًحا، طؿاًل  فؾقعؿؾ طـف: راضٍ  وهق اهلل يؾؼك أن ويسعك

ر وقد أحد.  أية هذه أنّ  كثقرة وجقه مـ -اهلل رحؿف– تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قرَّ

 .الؼقامة يقم طرصات يف اهلل يَرون الؿممـقـ أنّ  طؾك تدل

َيغػؾ  وٓ ِشعاًرا، يجعؾفا أن يـبغل الؿممـ، طـد يا إخقة كـز أية ففذه

 .دائًؿا طؿؾف يف فقفا ما ويجعؾ دائًؿا، يتذكرها بؾ طـفا أبًدا،

 بالباب؟ أية طالقة ما

م: الرياء أنّ  بقَّـت أهنا طالقة أية بالباب: كؿا –الشرك  مـ الرياء ٕنّ  محرَّ

د الـفل طؾك دلت -ذكركاها التل الثالثة بالقجقه- أية وهذه ،-سقلتقـا  الؿمكِّ

 .أية هذه طؿقم يف فَقدخؾ اإلخالص، يـايف والرياء الشرك، طـ

ـْ  َرَكاءِ  َأْغـَك َأَكا: َتَعاَلك َقاَل »: َمْرُفقًطا ُهَرْيَرةَ  َأبِل ]َوَط ـِ  الشُّ ْرِك، َط ـْ  الشِّ  َم

 ُمْسِؾٌؿ[ َرَواهُ  «َوِشْرَكفُ  َتَرْكُتفُ  َغْقرِي فِقفِ  َمِعل َأْشَركَ  َطَؿالً  َطِؿَؾ 

 ربـا طـ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك كبقـا يرويف مسؾؿ، صحقح يف الحديث هذا 

 لؿ أكـا غقر وجؾ، طز اهلل مـ ومعـاه لػظف قدسل: حديث ففق وتعالك، سبحاكف

 َأْغـَك َأَكا: َتَعاَلك َقاَل »بؾػظف كالؼرآن،  الـاس ُيتَحدّ  ولؿ كالؼرآن، بؾػظف ُكتعبَّد

َرَكاءِ  ـِ  الشُّ ْركِ  َط  الشرك: طـ الؿطَؾؼ الغـك لف وتعالك سبحاكف اهلل أنّ  أي: «الشِّ
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شقًئا مـ  يستحؼ ٓ سقاه مـ وكؾ وتعالك، سبحاكف لؾعبادة الؿستحؼ لؿاذا؟ ٕكف

 الؿطَؾؼ الغـك لف هـا: أنّ  »أغـك» العبادة، فاهلل أغـك الشركاء طـ الشرك، ومعـك

ـْ »الشرك.  طـ الؽامؾ التام  فَقعؿّ  الشرط سقاق يف كؽرة "طؿاًل " «َطَؿالً  َطِؿَؾ  َم

 فالدطاء كبقًرا، أو صغقًرا هذا: يف َيدخؾ أصؾف يف هلل ُيعَؿؾ طؿؾ كؾ طؿؾ، كؾ

 هذا، يف طؿؾ َتدخؾ والصالة هذا، يف َيدخؾ طؿؾ والذبح هذا، يف يدخؾ طؿؾ

ـْ »  فجؿع غقره: وأراد اهلل وجف أراد أي: «َغْقِري فِقفِ  َمِعل َطَؿالً َأْشَركَ  َطِؿَؾ  َم

 وأراد اهلل وجف أراد أشرك: فؼط، ٓ، وإكؿا اهلل غقر ُيِردْ  لؿ ِٓحظقا هذا بقـفؿا،

ـ جزاءك ُاصُؾب: لف يؼال بؾ اهلل، مـ لف جزاء ٓ أي: «َوِشْرَكفُ  َتَرْكُتفُ » اهلل، غقر  مؿَّ

 ذلؽ! يؽقن هقفات أن وهقفات اهلل، مع أشركتف

 اهلل جؿع إذا»: قال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أنّ  الحديث يف جاء ولذلؽ

 هلل َطِؿَؾف َطَؿؾٍ  يف أشَرك كان َمـ: مـادٍ  كادى فقف، ريب ٓ لققم الؼقامة لققم الـاس

 رواه «الشرك طـ الشركاء أغـك اهلل فننّ  اهلل، غقر طـد مـ ثقابف فؾَقطُؾب أحًدا:

ـف والرتمذي، أحؿد، اإلمام  يقم .لغقره صحقح: إركموط وقال إلباين، وحسَّ

 أحًدا فقف أشرك هلل طؿؾ مـ -اهلل لغقر: يؼؾ ولؿ-هلل  طؿؾ َمـ مـاٍد: يـادي الؼقامة

 ٓ فؼراء الققم ذلؽ يف كؾفؿ والـاس اهلل، غقر طـد مـ ثقابف فؾَقطؾب اهلل مع

 .«الشرك طـ الشركاء أغـك اهلل فننّ »شقًئا:  يؿؾؽقن
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 طـ الشركاء أغـك أكا: وجؾ طز اهلل قال»: بؾػظ معـا الذي الحديث وجاء

 «أشَرك لؾذي وهق بريء، مـف فلكا غقري فقف أشرك طؿاًل  لل طؿؾ فَؿـ الشرك،

حف ماجف، وابـ أحؿد، اإلمام رواه  هلل طؿؾ َمـ أنّ  طؾك يدل ففذا .إلباين وصحَّ

 يؼبؾف. ٓ اهلل فننّ  معف غقره فقف أشرك لؽـ صالًحا طؿاًل 

: قال اهلل كف يلثؿ؟ ٕنّ كقػ يدل طؾك أ يلثؿ: أكف طؾك -أيًضا- يدل وهذا

 َطِؿَؾ  إذا هذا هبذا. آثؿ ففق اهلل، ُيغِضب أكف طؾك يدل وهذا ،«وشركف تركتف»

 يليت الذي كقػ اهلل؟ لغقر العؿؾ َطِؿؾ بَؿـ فؽقػ اهلل، مع فقف وأشرك هلل العؿؾ

 القلد! فال يا الؿدد، فالن يا: ويؼقل الؼبقر ٕصحاب الؼبقر؟ يليت أهؾ ويسلل

 اهلل مع اهلل غقر ويدطق اهلل يدطق الذي كان خالًصا! إذا الؼرب لصاحب الدطاء جعؾ

 اهلل؟! لغقر كؾف دطاءه يجعؾ الذي فؽقػ طؾقف، وَيغضب وطؿؾف دطاءه اهلل َيُردّ 

 واهلل الؼبقر! بلصحاب فعؾقؽؿ إمقر أطقتؽؿ إذا: يؼقلقن الـاس طؾك وَيؽِذبقن

 .وثبقًرا وياًل  إٓ يزيدوهنؿ ٓ

 فقؽقن اهلل، مع أشرك فؼد راءى َمـ أنّ : لؾباب الحديث هذا مـاسبة وجف

 وما العؿؾ، أصؾ يف يؽـ ولؿ العؿؾ أثـاء تاب إذا إٓ اهلل يؼبؾف ٓ حابًطا، طؿؾف

 .الحديث هذا يف تدخؾ الرياء صَقر فؽؾ ذلؽ طدا
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اءِ  ِفً َجاءَ  َما الدرس الثانً والخمسون: تابع شرح َبابُ  ٌَ  الرِّ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  آل] ﴾مُّ

 [201: طؿران

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  زَ َفا َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة

ثؿ يا معاشر الػضالء: إّن درسـا يف التقحقد، وٓ زلـا كتحدث طـ الباَبقـ 

لؾؽالم طـ شرك اإلرادة والؼصد، حقث  -رحؿف اهلل-الؾَذيـ طؼدهؿا الشقخ 
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تؼدم الؽالم طـ الرياء، وبقَّـا أّن الرياء: أن ُيظِفر العبد العؿؾ الصالح أمام الـاس 

ٕصؾ يف الرياء اكف شرك أصغر: ففق أطظؿ مـ لَقؿدحقه. وبقَّـا حؽؿ الرياء، وأّن ا

ـّ إصؾ فقف أكف شرك  كبائر الذكقب وأطظؿ مـ البدع: إذ هق مـ الشرك، ولؽ

 ٓ درجة إلك يصؾ حتك باإلكسان َيتدرج قد ولؽـف أصغر ٓ ُيخِرج مـ الؿؾة:

 الرياء يغؾب أن وهل: الخالص: الـػاق الؿـافؼ مـ تؽقن بؾ مممـ، مـ َتصُدر

 يذكر وٓ كؾفا بلطؿالف الـاس فقرائل وفرطفا، أصؾفا كؾفا اإلكسان أطؿال طؾك

 وإكؿا مممـ: مـ َيصُدر وٓ اإليؿان، يجامع ٓ -باهلل والعقاذ- ففذا قؾقاًل، إٓ اهلل

 .الخالص الـػاق مـ هق

مـ أّولف  كؾف العؿؾ يف ُوِجد إذا الرياء إنّ  إطؿال، وقؾـا طؾك الرياء وبقَّـا أثر

 أن طؾقف َوَجَب  واجًبا العؿؾ كان فنن العؾؿاء، باتػاق َيبطؾ العؿؾ آخره فننّ إلك 

 مستحبًّا كان وإن مـف، تربأ لؿ ذمتف ٕنّ  العؿؾ: ذلؽ يعقد وأن اهلل إلك يتقب

 إّول ٕنّ  لف: خقر ففذا أخرى مرة بف أتك وإذا اهلل، إلك يتقب أن طؾقف فالقاجب

 .طؾقف مردود باصؾ هق بؾ مـف ُيؼبؾ لؿ

 ٓ فنكف كؾف العؿؾ يف مقجقًدا يؽـ ولؿ العؿؾ طؾك صرأ إذا بّقـا أّن الرياء و

 :أحقال مـ َيخؾق
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 ٓ وهـا ببعض. بعضف َيتصؾ الذي العؿؾ أصؾ يف يقَجد أن: إولك الحال

 مـ َيتخؾَّص أن اإلكسان أراد باصاًل، فنذا العؿؾ يؽقن بؾ أصاًل، العؿؾ هذا يـعؼد

 .جديد مـ العؿؾ َيبدأ وأن العؿؾ، مـ َيخرج أن طؾقف فالقاجب الرياء

 يختؿف، أن قبؾ صاحبف يدفعف ثؿ العؿؾ أثـاء يف الرياء يطرأ أن :الثاكقة الحال

 ُيـِؼص وٓ بؾ العؿؾ، يضر ٓ وهذا مخؾًصا. وختؿ مخؾًصا بدأ العامؾ فقؽقن

 تقبة، فالـدم الذكب، هذا محك فؼد اهلل مـ خائًػا تائًبا دفعف لّؿا ٕكف الثقاب:

 اكعؼد قد والعؿؾ أصاًل، الذكب هذا يبؼك فال لف، ذكب ٓ كؿـ الذكب مـ والتائب

ه فال بخقر، وُختؿ أصؾف، يف  .الرياء هذا يضرُّ

 اإلخالص طؾك اكعؼد أن بعد العؿؾ أثـاء الرياء يطرأ أن :الثالثة الحال

 ُيبطِؾ أكف: -أطؾؿواهلل –والراجح  خالف، محؾ ففذا العؿؾ. ختام إلك ويستؿر

 يعقد وأن اهلل إلك يتقب أن العبد طؾك َوَجَب  واجب أمر يف وقع إذا وأكف العؿؾ،

 اهلل، إلك يتقب أن طؾقف َوَجَب  مستحب طؿؾ يف وقع إذا أّما القاجب، العؿؾ هذا

 .لف فخقر أطاده وإن

 يؼع بؾ ببعض، بعضف يتصؾ ٓ الذي العؿؾ يف الرياء يؼع أن: الرابعة الحال

ًٓ  بعض طؾك بعضفا يـػصؾ مـػصؾة أجزاء طؾك  ما مـف يبطؾ ففذا كؾقًّا. اكػصا

 .صحقًحا يؽقن العؿؾ فننّ  الرياء فقف يؼع لؿ ما أّما الرياء، فقف وقع

 بؼقت كؼطة لؿ أذكرها البارحة، أضـ أكـل كسقتفا:
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 ثؿ ،-وجؾ طز- هلل مخؾًصا الصالح العؿؾ طؿؾ لق أّن اإلكسان ما الحؽؿ

 خقًرا؟  طؾقف فلثـقا بعؿؾف، الـاس َطِؾؿَ 

 :حالقـ مـ يخؾق ٓ هذا الجقاب:

 أن ذلؽ مـ وَقَصدَ  جفتف مـ بعؿؾف الـاس طؾؿ يؽقن أن: إولك الحال

ـّ  بف ويلثؿ ذاتف، يف حرام وهق التسؿقع، مـ ففذا َيؿدحقه،  التحؼقؼ: اإلكسان، لؽ

 .باإلبطال هذا َيعُؼبف فال صحقًحا مضك قد العؿؾ ٕنّ  العؿؾ: ُيبطِؾ ٓ أكف

 َقْصدٍ  غقر مـ أو صريؼف غقر مـ الصالح بعؿؾف الـاس يعؾؿ أن: الثاكقة الحال

 مـ هق بؾ طؿؾف: يضر ٓ وهذا هبذا، ويػرح هبذا فُقَسر طؾقف: وُيثـك فُقؿَدح مـف:

تف َمـ»: قال وسؾؿ طؾف اهلل صؾك الـبل فننّ  اإليؿان: طالمات ومـ اإليؿان،  سرَّ

حف الرتمذي، رواه «الؿممـ فذاك سقئتف: وساءتف حسـتف،  إلباين. فَؿـ وصحَّ

تف  زلَّت فنذا سقئتف، وساءتف وتعالك، سبحاكف اهلل أصاع بلكف وفرح الحسـات سرَّ

 الؿممـ فذاك والتقبة، الـدم إلك ذلؽ وقاده ذلؽ، ساءه معصقة يف ووقع الؼدم

 الؿؿدوح.

 الـاس طؾقف فقثـل الخقر يعؿؾ الرجؾ طـ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل وُسئؾ

ه  رواه «الؿممـ بشرى طاجؾ تؾؽ»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك فؼال ذلؽ؟ فَقسرُّ

 .الصحقح يف مسؾؿ
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ر، فنكف مـف اهلل وَقبَِؾف صالًحا طؿاًل  طؿؾ إذا فالؿسؾؿ  ر ُيبشَّ  بؿا الدكقا يف ُيبشَّ

ر الصالح، طؿؾف َقبقل طؾك يدل  .بالجـة أخرة يف وُيبشَّ

ر  هؿتف يرى أن ذلؽ: ومـ الصالح: طؿؾف قبقل طؾك يدل بؿا الدكقا يف ُيبشَّ

 دلقؾ ففذا صالًحا، طؿاًل  طؿؾ أن بعد وارتػعت طؾت قد الصالحة إطؿال يف

 يػعؾ أن الصالح: العؿؾ َقبقل طالمة مـ فننّ  ُقبِؾ، قد الصالح طؿؾف أنّ  طؾك

ا هؿتف يف ارتػاًطا كػسف يف الؿممـ وجد بعده. فنذا صالًحا طؿاًل  العبد  يف وطؾقًّ

 ويرجق فقػرح ُقبؾ، قد طؿؾف بلنّ  بشارة هذه فننّ  صالًحا طؿاًل  طؿؾ أن بعد هؿتف

 مـ الصالح بعؿؾف طؾقف الصالحقن الـاس يثـل أن البشارات: ومـ هبذا. يغرت وٓ

 العاجؾة، البشرى وهذه طؿؾف، َقبَِؾ  قد اهلل أنّ  طؾك طالمة هذه فننّ  مـف، َقْصدٍ  غقر

ر أجؾة، البشرى لف تحؼؼت العاجؾة البشرى لف حصؾت وَمـ  يف الؼقامة يقم وُبشِّ

 .بالجـة أخرة

هذا مؾّخص ٕهؿ ما ذكركاه يف درسـا البارحة، وقرأكا بعض ما كتبف الشقخ 

 وشرحـاه، وبؼل الحديث آخقر، يؼرأه الشقخ ياسقـ وفؼف اهلل والسامعقـ.

ـْ  َٓ »: َمْرُفقًطا -رضل اهلل طـف– َسِعقدٍ  َأبِل ]َوَط  َأْخَقُف  ُهقَ  بَؿا ُأْخبُِرُكؿْ  َأ

ـَ  ِطـِْدي َطَؾْقُؽؿْ  اِل؟ اْلَؿِسقِح  ِم جَّ ْركُ »: َقاَل  َبَؾك.: َقاُلقا ،«الدَّ ، الشِّ  َيُؼقمُ  اْلَخِػلُّ

ُجُؾ  ـُ  َفُقَصؾِّل الرَّ ـْ  َيَرى لَِؿا َصاَلَتَف: َفُقَزيِّ  َأْحَؿُد[ َرَواهُ  «َرُجؾٍ  َكَظرِ  ِم
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حف، والحاكؿ ماجف، وابـ أحؿد، اإلمام رواه الحديث هذا  ووافؼف وصحَّ

حف الذهبل،  طؾقف اهلل صؾك الـبل أنّ  فقف الصحقح الحديث وهذا إلباين. وصحَّ

 اهلل صؾك فؼال الدجال، الؿسقح يتذاكرون وهؿ يقًما أصحابف طؾك خرج وسؾؿ

َٓ »: وسؾؿ طؾقف ـَ  ِطـِْدي َطَؾْقُؽؿْ  َأْخَقُف  ُهقَ  بَؿا ُأْخبُِرُكؿْ  َأ اِل؟ اْلَؿِسقِح  مِ جَّ  ،«الدَّ

« َٓ أققل  فعـدما مفؿ، أمر طؾك التـبقف مـفا ُيؼَصد َطْرٍض، أداة "أٓ" «ُأْخبُِرُكؿْ  َأ

 بشرط أخربكؿ أن طؾقؽؿ أطرض أي: العؿؾ؟ قبقل شرط طـ أخربكؿ أٓ: مثاًل 

 طظقؿ، طـف سلخربكؿ الذي إمر أنّ  أكّبفؽؿ إلك أن ومؼصقدي: العؿؾ، قبقل

 .إمر طظؿ طؾك التـبقف مـفا ُيؼَصد َطْرضٍ  أداة "أٓ": العؾؿاء يؼقل ولذلؽ

« َٓ ـَ  ِطـِْدي َطَؾْقُؽؿْ  َأْخَقُف  ُهقَ  َما ُأْخبُِرُكؿْ  َأ اِل؟ اْلَؿِسقِح  مِ جَّ ومعـك  «الدَّ

 ما أطظؿ ومـ الػتـ، مـ أّمتف طؾك يخاف كان وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أنّ  هذا:

 هل التل الدجال، فتـة الػتـ: مـ أّمتف طؾك وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل يخافف كان

 كان إٓ كبل مـ وما الساطة، ققام إلك -السالم طؾقف- آدم َخْؾؼ بقـ ما فتـة أطظؿ

ا ر أن طؾقف حؼًّ  باهلل كستعقذ أن لـا ُشِرعَ  ولذا الدجال، الؿسقح فتـة مـ أّمتف ُيحذِّ

 الـبل طـد أخَقف هق أمر هـاك ولؽـ صالة، كؾ يف الدجال الؿسقح فتـة مـ

 الدجال. الؿسقح مـ إّمة طؾك وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

ل الدجال وققؾ: الؿسقح  أربعقـ يف كؾفا إرض َيؿسح ٕكف الؿسقح ُسؿِّ

 والؿديـة.  مؽة إٓ يقًما: أربعقـ يف كؾفا إرض يطل يقًما،
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ل: العؾؿ أهؾ بعض وقال  فعقـف القؿـك، العقـ مؿسقح ٕكف الؿسقح ُسؿِّ

ل ففق إمريـ، مـ ماكع وٓ مؿسقحة، القؿـك  .وهذا لفذا الؿسقح ُسؿِّ

 شديد الؽذب، كثقر أكف الالزمة الغالبة الظاهرة صػتف أنّ  أي:( الدجال)

وأضؾؿ الؽذب:  الؽذب أطظؿ يؽذب ففق شؽ، وٓ الؽذب، طظقؿ الؽذب،

 وخروجف الزمان، آخر يف وسَقخرج آدم، بـل مـ وهق دجال، ففق إلف، أكف يزطؿ

وقد بقَّـا ما يتعؾَّؼ بف يف شرحـا طؾك كتاب الػتـ  .الؽربى الساطة طالمات مـ

 وأشراط الساطة مـ صحقح اإلمام مسؾؿ.

ْركُ )قال:  أخربكا، َبَؾك( يا رسقل اهلل: َقاُلقا )   الشِّ
ُّ

 صؾك الـبل سؿاه ،(اْلَخِػل

 : ٕمريـ وذلؽ خػقًّا: بؽقكف وَوَصَػف شرًكا، وسؾؿ طؾقف اهلل

،  الؼؾب تسؾُّاًل، إلك َيتسؾؾ خػّقة، صرائؼف أنّ : إّول إمر
ّ

ففق شرٌك خػل

 .الـاس مـ مـف يسؾؿ َمـ َقّؾ  ولذلؽ

: ٓ الؼؾب، مؽاكف ٕنّ : الثاين إمر
ّ

 .الـاس مـ أحد طؾقف يطؾع ففق خػل

ره ثؿ ُجُؾ  َيُؼقمُ » بالؿثال: قال: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل فسَّ  َفُقَصؾِّل الرَّ

ـُ  ـْ  َيَرى لَِؿا َصاَلَتَف: َفُقَزيِّ جؾ كظر مـ»: رواية ويف ،«َرُجؾٍ  َكَظرِ  مِ  .«الرَّ

ُجُؾ  َيُؼقمُ »قال:   لف ولقس الؾَّؼب، مػفقم يسؿك: العؾؿ أهؾ طـد هذا «الرَّ

 هذا، يف الرجؾ مثؾ الؿرأة بؾ مثاًل، الؿرأة ُيخِرج ٓ ففذا مخاَلػة، مػفقم

ـُ  فقصؾل» ـْ  َيَرى لَِؿا َصاَلَتَف، َفُقَزيِّ  .الرياء هق وهذا «إَِلْقف َرُجؾٍ  َكَظرِ  مِ
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 إّمة أزكك هؿ الذيـ أصحابف يخاصِب وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل إذن:

 خقفف مـ أطظؿ الرياء طؾقفؿ يخاف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك بلكف اإلصالق طؾك

 وأطظؿ فتـة أشد الدجال الؿسقح فتـة أنّ  مع الدجال: لؿاذا؟ الؿسقح مـ طؾقفؿ

 مـ أطظؿ الرياء فتـة أصحابف طؾك وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل يخاف لؿاذا فتـة!

 : العؾؿاء الدجال؟ قال الؿسقح فتـة مـ طؾقفؿ خقفف

 َدَجؾِف طؾك تدّل  ضاهرة طالمات لف الدجال الؿسقح : ٕنّ القجف إّول

 وهق ضاهر، َكِذٌب  وهذا إلف: أكف يّدطل الؽذب، ضاهر كّذاب ففق فتـتف، وَتدفع

: "كافر" طقـقف بقـ ومؽتقب ضاهر، وَكْؼُصف كاقص، ففق القؿـك: العقـ مؿسقح

 يعرف ٓ الذي فحتك يؽـ يؼرأ، لؿ أو كان قارًئ  مممـ كؾ )ك، ف، ر(: يؼرأها

  ف، ر(. هذا وجف. طقـقف: )ك، بقـ الدجال جبقـ طؾك يؼرأها الحروف يؼرأ

 تسؾُّاًل، الؼؾب إلك يتسؾؾ طالمات، لف لقست خػل، أمر ففق الرياء أّما

ه  الذي الخػل ففذا ُيؿَدح، أن يحب أكف اإلكسان فطبقعة الـػساكقة، الشفقة وُتِؿدُّ

ه  الـاحقة هذه مـ أشد ففق تسؾاًل: يتسؾؾ اإلكسان كػس يف اإلكساكقة الشفقة ُتِؿدُّ

 .الدجال الؿسقح فتـة مـ

 اإلكسان يدرك وقد فقف، تؼع زمـ لفا الدجال الؿسقح فتـة أنّ : الثاين القجف

 ويف وقت، أيِّ  يف اإلكسان فقف يؼع أن يؿؽـ الرياء أّما يدركف، ٓ وقد الزمـ هذا

إمؽـة مؿؽـ ان  وأشرف إوقات أشرف يف اإلكسان فقف يؼع فؼد مؽان، أيِّ 
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 الؿسجد يف أو وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل مسجد يف يؼع اإلكسان يف الرياء،

 .الرياء يف اإلكسان يؼع أن يؿؽـ الصالة وقت ويف الحرام،

إذن: شّدة خقف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الرياَء طؾك أصحابف وأّمتف 

 أطظؿ مـ خقفف طؾقفؿ مـ فتـة الؿسقح الدجال: بسبب هذيـ القجفقـ.

 يجب فنكف الصحابة: طؾك الرياء خاف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل كان فنذا

 وأن لؼؾبف، حارًسا يؽقن وأن كػسف، طؾك الرياء يخاف أن مـّا واحد كؾ طؾك

 الباب. هذا يف طظقًؿا جفاًدا كػسف يجاهد

 فننّ  الرياء، مـ سؾقؿ أكا اهلل الحؿد: تؼقل وأن الرياء تلمـ أن اهلل طبد يا إياك

 كثرت وكّؾؿا الرياء، مـ كػسؽ طؾك َخْػ  ولؽـ ُيػَتـ، أن أوشؽ َأمِـَف مـ

 إلقف، الرياء تسؾؾ مـ ماكًعا لؼؾبؽ حارًسا وكـ خقفؽ، فؾَقشتد الصالح أطؿالؽ

 هذا يف كػسؽ وجاهد قؾبؽ، مـ إخراجف يف فاجتفد إلقؽ الرياء َتسؾَّؾ فنن

 .الشلن

ُوَلك :َمَساِئُؾ  ]فِقفِ  ْٕ  اْلَؽْفِػ[ آَيةِ  َتْػِسقرُ : ا

 .فسركاها ، وقد﴾مِْثُؾُؽؿْ  َبَشرٌ  َأَكا إِكََّؿا ُقْؾ ﴿

َْمرُ : ]الثَّاكَِقةُ  ْٕ الِِح  اْلَعَؿؾِ  َردِّ  ِفل اْلَعظِقؿُ  ا  اهللِ[ لَِغْقرِ  َشْلءٌ  َدَخَؾفُ  إَِذا الصَّ

َّٓ  طؾك الصالح العؿؾ ُيَردّ  أن طظقؿ ٕمر إكف واهلل كعؿ،   اهلل، يؼبؾف صاحبف وأ

 والدكقا وأهؾف وطقالف مالف بذهاب اإلكسان يصاب ٕن واهلل! لؿصقبة، إهنا واهلل!
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 أصقب فؼد طؿؾف طؾقف ُردَّ  فَؿـ طؿؾف، طؾقف ُيَردّ  أن بؿصقبة يصاب أن مـ أهَقن

 .كؾفا الدكقا مصائب مـ أطظؿ طظؿك بؿصقبة

 وهل الؽربى الؿصقبة هذه سبب َطؾِؿَ  إذا الؿممـ أنّ : هذا مـ والشاهد 

 طظقًؿا، جفاًدا ذلؽ يف يجاهد وأن الرياء مـ أطؿالف ُيخؾِّص أن طؾقف يجب الرياء:

 كان ولربؿا آخره إلك أّولف مـ كؾف الققم يف كػسف ُيجِفد اإلكسان أنّ  تَرون أٓ

ؾ أن أجؾ مـ يعؿؾ ذلؽ ومع صائًؿا  يف يجاهد ٓ فؽقػ الؿال، مـ شقًئا يحصِّ

 . ذلؽ سبب بتجـُّب طؾقف؟! وذلؽ العؿؾ َردُّ  وهل العظؿك الؿصقبة دفع

َبِب  ِذْكرُ : ]الثَّالَِثةُ   اْلِغـَك[ َكَؿاُل  َوُهَق: لَِذلَِؽ: اْلُؿقِجِب  السَّ

كان الذي  أيًّا غقره، معف فقف وأشَرك لف العؿؾ العبد طؿؾ إذا وجؾ طز اهلل

ًٓ  أو مؾًؽا كان سقاء أشرك بف،  غقر أو حجًرا أو قؿًرا أو شؿًسا أو ولقًّا أو رسق

 ففق وتعالك، سبحاكف غـاه لؽؿال طؾقف: وَيغضب طؿؾف طؾقف َيُردُّ  اهلل فننّ  ذلؽ:

 .وتعالك سبحاكف الشرك طـ الشركاء أغـك

ابَِعةُ  ـَ  َأنَّ : ]الرَّ َْسَباِب  ِم ْٕ فُ  ا َرَكاِء[ َخْقرُ  َتَعاَلك َأكَّ  الشُّ

 خقر اهلل أنّ  الشرك: مـ شلء فقف يؼع الذي العؿؾ َردِّ  أسباب مـ أنّ  

 لؾشريؽ، العؿؾ ترك العؿؾ يف شريؽ ُوِجدَ  إذا بؾ شريؽف، يـاِزع فال الشركاء:

 .الشركاء خقر ففق وتعالك سبحاكف

ـَ  َأْصَحابِفِ  َطَؾك وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـَّبِلِّ  َخْقُف : ]اْلَخاِمَسةُ  َياِء[ ِم  الرِّ
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 شديًدا: خقًفا أصحابف طؾك الرياء خاف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل كعؿ 

 يخاف كان وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك فالـبل الخقف، هذا يف لؾصحابة َتَبعٌ  وأكتؿ

 يريد رحقؿ، رؤوف بالؿممـقـ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل الرياء، طؾقؽؿ

 الػتـ، أّمتف طؾك يخاف وكان اهلل، ُيغِضب مؿا َيتخؾَّصقا أن جؿقًعا لؾؿممـقـ

ر  أصحابف طؾك خاف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل كان وإذا الػتـ، مـ أّمتف ويحذِّ

 .بعدكؿ يليت وَمـ الزمان هذا يف أكتؿ أولك باب فؿـ الرياءَ  ويعؾؿفؿ يربقفؿ الذيـ

اِدَسةُ  فُ : ]السَّ رَ  َأكَّ ِف، اْلَؿْرءُ  ُيَصؾِّل َذلَِؽ: َأنَّ  َفسَّ ـْ  لِؾَّ ـَُفا َلؽِ ـْ  َيَرى لَِؿا ُيَزيِّ  َكَظرِ  ِم

 إَِلْقِف[ َرُجؾٍ 

ر وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أنّ  فقفا الػائدة هذه  الخػل: والشرك الرياء فسَّ

 يدخؾفا لؽـ هلل، يصؾل بؾ اهلل، لغقر خالصة صالتف لقست هلل، الؿرء يصؾل بلن

 مـ رياء كؾفا صالتف كاكت بَؿـ فؽقػ إلقف، رجؾ كظر مـ يرى لَِؿا يزيِّـفا الشرك،

 مـ ٕكف الؿثال هبذا الرياء فّسر وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك والـبل آخرها؟! إلك أّولفا

 وققًطا. الرياء صقر أكثر

 أن الرياء باب يف يؽقن ما أحرص الشقطان أنّ  إلك اهلل طبد يا يرشدك وهذا

 طؾقؽ أفسد فنذا الصالة، أطؿالؽ أطظؿ ٕنّ  الصالة: يف طؾقؽ الرياء ُيدِخؾ

 صالتـا، كحرس وأن لصالتـا، كتـبف أن يـبغل ولذا الُؿـك، مـؽ كال فؼد الصالة

 َّٓ  .طقـ صرفة طـفا كغػؾ وأ

  



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٕٕٔ٘ 
 

 ِبَعَملِهِ  اْْلِْنَسانِ  إَِراَدةُ  الشِّْركِ  ِمنَ  تابع الدرس الثانً والخمسون: شرح َباب  

ا ٌَ ْن  الدُّ

ـَ  ]َباٌب  ْركِ  ِم ْكَسانِ  إَِراَدةُ  الشِّ ْكَقا[ بَِعَؿِؾفِ  اإْلِ  الدُّ

بف: ما  كبدأ ما وأّول والؼصد. اإلرادة شرك أبقاب مـ الثاين الباب هذا

 ُيدمِج لؿ لِؿَ : قالقا الـاس بعض ٕنّ  قبؾف؟ الذي والباب الباب هذا بقـ الػرق

ق لؿاذا واحد؟ باب يف الباَبقـ الشقخ  بؿعـك أهنؿا ضـقا الـاس بعض بقـفؿا؟ فرَّ

 الباَبقـ بقـ بؾ كذلؽ، إمر ولقس واحد، بؿعـك الدكقا وإرادة فالرياء واحد:

 :أوجف ثالثة مـ فرق

 والثـاء، الذكر الؿؼصقد: الرياء باب فػل. الؿؼصقد جفة مـ :إّول القجف

 ذكًرا بإلسـة ُيذَكر وأن طؾقف، ُيثـك وأن ُيؿَدح، أن يؼصد اإلكسان الرياء باب فػل

 كحق أو زوجة أو مال مـ دكققية: مصؾحة فالؿؼصقد: الباب هذا يف أّما حسـًا،

 .ذلؽ

 طؾك اإلكسان بعث الذي ما الؿؼصقد، طؾك الباطث جفة مـ :الثاين القجف

 أّما الدكقا؟ إرادة يف الؿؼصقد طؾك اإلكسان بعث الذي وما الرياء؟ يف الؿؼصقد

 قؾبف يف وَطُظؿَ  الؿخؾقق الؿرائل طظَّؿ لّؿا الؿخؾقق، تعظقؿ فالباطث: الرياء يف

 .رءاه َلَؿا طظقًؿا َيَرهُ  لؿ لق رءاه،

 .الؿخؾقق تعظقؿ الرياء: طؾك الباطث إذن: 
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 الؿال، تحب الـػس ، الـػس، شفقة ففل الدكقا: إرادة طؾك الباطث أّما

 الؿخؾقق. تعظقؿ الدكقا، فالباطث طؾك إرادة الدكقا الشفقة ولقس وتحب

ك جفة مـ :الثالث القجف ك الرياء فػل. الؿشرَّ  يف شرك ففق مخؾقق، الؿشرَّ

 يؿدحف، أن أجؾ مـ الؿخؾقق ولفذا هلل صؾك طـدما الؿرائل لف، الؿعؿقل كقة

 .َيؿدحف أن أجؾ مـ الؿخؾقق ولفذا هلل العؿؾ طؿؾ

 الذي: يعـل لف، الؿعؿقل يف ولقس ٕجؾف العؿؾ يف هل فنكؿا الدكقا إرادة أّما

ًٓ  ُيعطك أن بالصالة ويريد يصؾل  لف هلل، الؿعؿقل صؾك هق الؿحسـقـ، مـ أمق

 الؿال، طؾك يحصؾ ماذا؟ مـ أجؾ أن أجؾ مـ العؿؾ طؿؾ لؽـ اهلل، هق

 .الثقاب طؾك ويحصؾ

ك إذن:   يف أّما لف. الؿعؿقل كقة يف شرك ففق الؿخؾقق، الرياء: يف الؿشرَّ

 طؿؾ لؿاذا ٕجؾف، العؿؾ يف وإكؿا لف: الؿعؿقل كقة يف الشرك فؾقس الدكقا إرادة

 .الدكقا أجؾ ومـ الثقاب أجؾ مـ وكذا، كذا أجؾ مـ العؿؾ؟

 الرياء باب وأنّ  البابقـ، بقـ الػرق طؾك تدلؽ يا طبد اهلل ثالثة فروق ففذه

 .الدكقا إرادة مـ أخبث

 شرًكا يؽقن وقد أكبر شرًكا يؽقن قد الدكقا: بعؿؾف اإلكسان إرادة حؽؿ

 أصغر؟ شرًكا يؽقن ومتك أكبر؟ شرًكا يؽقن أصغر،  فؿتك
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 يف الدخقل وهق- أصؾفا يف كؾفا، إطؿال يف كان إذا أكرب: شرًكا يؽقن

 أّولف مـ كؾف اإلكسان طؿؾ كان فنذا الدكقا، أجؾ مـ كؾفا فروطفا، ويف -اإلسالم

 يلِت  لؿ كان فنن أكرب، شرك ففذا الدكقا أجؾ مـ إٓ لف طؿؾ مـ ما آخره، إلك

 .الؿـافؼ ففذا بالشفادتقـ أتك وإن الؿشرك، ففذا بالشفادتقـ

 .أصاًل  مشرك ففذا لؾدكقا، كؾف وطؿؾف بالشفادتقـ، أتك ما الؿشرك

مسؾؿ، لؿاذا أضفر أكف مسؾؿ؟ هؾ خقًفا مـ اهلل؟ ٓ، بؾ  أكف أضَفر الؿـافؼ

 مـافؼ، ففق لؾدكقا -وفرع أصؾف- كؾف وطؿؾف اإلسالم أضفر فَؿـ الدكقا، أجؾ مـ

 .الؿشرك ففق لؾدكقا كؾف وطؿؾف اإلسالم يظِفر لؿ وَمـ

 بعض يف الدكقا إرادة كاكت إذا: بؿعـك أصغر، شرًكا يؽقن ذلؽ طدا وما 

 .أصغر شرك ففذا العؿؾ

 العؿؾ؟ طؾك الدكقا إرادة ما أثر

 أي: "خالصة" لؾدكقا، خالصة العؿؾ يف الدكقا اإلكسان إرادة كاكت إن

 ُيِريدُ  َكانَ  َمـ﴿: تعالك لؼقلف آثؿ: وصاحبف باصؾ، فالعؿؾ لؾدكقا، كؾف العؿؾ

ْكَقا اْلَحَقاةَ  وهذه أية سقذكرها  ،(25: هقد) ﴾َأْطَؿاَلُفؿْ  إَِلْقِفؿْ  ُكَقفِّ  َوِزيـََتَفا الدُّ

 تعؾَّؿ َمـ»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ولؼقل الشقخ وكتؽؾؿ طـفا إن شاء اهلل،

 يجد لؿ الدكقا: مـ َطَرًضا بف لقصقب إٓ َيتعؾَّؿف ٓ اهلل، وجف بف ُيبتغك مؿا طؾًؿا

حف ماجف، وابـ داود، أبقا رواه «الؼقامة يقم الجـة َطْرَف   .إلباين وصحَّ
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 وصاحبف باصؾ حابط فالعؿؾ فؼط لؾدكقا الـقة كاكت إذا أكف طؾك هذا فدّل  

 .هذا طؾك العؾؿاء اتػؼ وقد آثؿ،

 فؾؾعؾؿاء لؾدكقا، كؾف العؿؾ يؽـ ولؿ العؿؾ، يف الدكقا إرادة حدثت أّما إذا

 ُيعطك أن أجؾ ومـ الثقاب، أجؾ مـ يصقم إكسان: يعـل مثاًل  اتجاهات، أربع

قام يعطقن الؿحسـقـ ٕن-الؿحسـقـ  أمقال مـ  وأراد الدكقا أراد ففق -الصُّ

 :اتجاهات أربع لؾعؾؿاء هـا الديـ،

 ُتبطؾف، العؿؾ يف -كثرت أو قؾَّت- لؾدكقا إرادة كؾ أنّ  يرى :إّول آتجاه

 فؼام الصالة وقت واقرتب حار مثاًل الجق والتربُّد، لؾقضقء تقضل َمـ: مثال ذلؽ

 قال يتربَّد، أن وهل دكققية وكقة الشرطل، القضقء وهل ديـقة كقة بـقَتقـ: يتقضل

: -وٓحظقا أين أذكر ققل العؾؿاء، أّما اختقاري فسلذكره فقؿا بعد–همٓء 

َّٓ  ُأمُِروا َوَما﴿: قال وجؾ طز اهلل ٕنّ  بف: يصؾل أن يصح وٓ باصؾ وضقؤه  إِ

ـَ  اهللَ  لَِقْعُبُدوا ـَ  َلفُ  ُمْخؾِِصق ي أيًضا : وقالقا مخؾص، غقر وهذا ،(5: البقـة) ﴾الدِّ

 خالًصا، لف كان ما إٓ العؿؾ مـ يؼبؾ ٓ اهلل إنّ »: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل لؼقل

 وقال جقد، إسـاده: حجر بـ الحافظ وقال الـسائل، رواه «وجفف بف وابُتغل

 .صحقح حسـ: إلباين

 لف كان ما إٓ العؿؾ مـ َيؼبؾ ٓ اهلل إنّ »: قال الـبل أنّ  أيـ الدٓلة؟ الدٓلة:

 هلل. خالًصا يؽـ لؿ وهذا «وجفف بف وابتغل خالًصا
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ـ  .الظاهري حزم ابـ وكصره: هذا إلك ذهب ومؿَّ

 تضر ٓ الدكقا إرادة إنّ  بؾ الدكقا، إرادة مع يصّح  العؿؾ أنّ : الثاين آتجاه

 ققلف يف كؿا ذلؽ، يف أذن اهلل ٕنّ : لؿاذا؟ قالقا إجر: ُتـِؼص وٓ العؿؾ،

ـْ  َفْضاًل  َتْبَتُغقا َأنْ  ُجـَاٌح  َطَؾْقُؽؿْ  َلْقَس ﴿: سبحاكف  يف وهذا ،(298: البؼرة) ﴾َربُِّؽؿْ  مِ

 أن الحج إلك ذهابـا يف لـا أذن يعـل أّن اهلل العؾؿ، أهؾ بنجؿاع يف التجارة الحج

 اهلل صؾك الـبل قال: قالقا لؾدكقا. وأيًضا إرادة وهذه التجارة، وكريد الحج كـقي

 «رحؿف فؾقصؾ أجؾف يف لف وُيـسل رزقف، يف لف يبَسط أن أحب َمـ»: وسؾؿ طؾقف

 إرادة طؾك حث وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل إذن: والحديث يف الصحقحقـ. قالقا

ع أن ويريد اهلل وجف يريد وإكؿا خالصة لقست ولؽـ الرحؿ، بصؾة الدكقا  يقسَّ

 .الرزق يف طؾقف

 وإصؾ الباطث كان فنن والباطث، بإصؾ العربة :الثالث آتجاه

ك  .الدكقا كقة َتبَِعْتف وإن صحقح فالعؿؾ الديـقة الـقة والؿحرَّ

ًٓ  وأخذ الغقر طـ حج شخص: مثال   إلك واإلحسان الحج كقتف ولؽـ ما

ك َتَبًعا، الـؼقد وكقى أخقف،  كان إن أّما العؿؾ. يضر ٓ هذا الحج، هق لف فالؿحرِّ

ك والباطث إصؾ ك َلَؿا الدكقا فؾقٓ الدكققية، الـقة والؿحرِّ  ففذا َفَعَؾ: وما تحرَّ

 .باصؾ طؿؾف
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ػر لتػطقر الصائؿقـ، يف يساطدون الذيـ العؿال: مثاًل   ويلخذون تجفقز السُّ

ػر، أصحاب مـ مؽافئة ب الـقة أصؾ كان إن السُّ  هبذا واإلحسان اهلل إلك التؼرُّ

 كاكت إذا أّما طؾقف. ويثابقن صحقح، فعؿؾفؿ تابعة: والؿؽافئة إُجرة وكقة العؿؾ

ب الدكقا هل إصؾقة الـقة  وتعبقا قامقا ما إجرة يعـل: لقٓ تابًعا، كان والتؼرُّ

 طؿؾف ففذا العؿقد، طؾك جؾس إجرة لقٓ والشاي، والؼفقة بالؿاء وجاؤوا

 .طؾقف يثاب ٓ باصؾ،

 الؼؾب طؾك الغالب كان إن الؼؾب، طؾك الغالب إلك الـظر :الرابع آتجاه

 فالعؿؾ الديـقة الـقة الؼؾب طؾك الغالب كان وإن باصؾ، فالعؿؾ الدكقا كقة

 .صحقح

: -واهلل أطؾؿ–والتحؼقؼ هذه اتجاهات العؾؿاء إربعة يف الؿسللة. 

 :التالقة الـؼاط يف التػصقؾ

 اهلل أذن ما الدكقا مـ ويريد اهلل وجف بالعؿؾ العبد يريد أن :إولك الـؼطة

 .الحسـقـ بقـ جْؿع هق بؾ العؿؾ، يضر ٓ ففذا بنرادتف،

ب الحج بـقة يحج أن: مثؾ  الؿغرب مـ مثاًل يليت بضاطتف، يبقع وأن والتؼرُّ

 ومعف أمريؽا مـ يليت أو بضاطة، ومعف أوزباكستان مـ يليت أو بضاطة، ومعف

 وٓ العؿؾ، يضر ٓ ففذا بضاطتف، يبقع أن ويريد الحج، يريد يريد؟ ماذا بضاطة،

 َفْضاًل  َتْبَتُغقا َأنْ  ُجـَاٌح  َطَؾْقُؽؿْ  َلْقَس }: ذلؽ يف أذن وجؾ طز اهلل ٕنّ  إجر: ُيـِؼص
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ـْ   بنجؿاع التجارة يف: إمقـ الشقخ قال كؿا وهذه ،(298: البؼرة) {َربُِّؽؿْ  مِ

 .الؿػسريـ

ع أن وإرادة اهلل إلك تؼرًبا َرِحَؿف الرجؾ يصؾ أن: آخر مثال  يف طؾقف يقسَّ

 رسقلف لسان طؾك فقف اهلل أذن وقد العؿؾ، يضر ٓ ففذا أجؾف، يف لف وُيـسل رزقف

 .وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 َسَؾَبف، ويريد اهلل، وجف يريد الؿعركة يف الؽافر الؿسؾؿ يؼتؾ أن: ثالث مثال

 هذا «َسَؾَبف فؾف قتقاًل  َقَتَؾ  َمـ»: قال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ٕنّ  يضر: ٓ هذا

 .يضر ففذا ما حث،

 تحصؾ دكققية ومصؾحة اهلل وجف بالعؿؾ العبد يريد أن: الثاكقة الـؼطة

 .حاصؾة حاصؾة ففل يـقها أو لؿ كقاها سقاء بالعؿؾ:

 تـِق، لؿ أو كقيَت  سقاء بالقضقء؟ يحصؾ بالقضقء أٓ يحصؾ التربُّد: مثال 

 الؿؽقػ؟ تجده: برد تجد أٓ الؿسجد ودخؾت الؿسجد إلك تؿشل جئت إذا

 يلتقف التربد: يريد ٓ وهق الؿسجد دخؾ واحًدا أنّ  يعـل لق تـِقه، لؿ أو ذلؽ كقيت

 لؿ الـقة ٕنّ  العؿؾ: يضر ٓ وهذا حاصؾ، حاصؾ الربد ٓ، الؿسجد؟! يف الحر

 ففذا ٓ يضر العؿؾ.حاصؾ،  حاصؾ لقس لفا أثر، التربد زائدة الـقة شقًئا، ُتؽِسبف

م، ما غقر دكققية ومصؾحة اهلل وجف بالعؿؾ العبد يريد أن: الثالثة الـؼطة  تؼدَّ

 إدلة، لعؿقم باصؾ: العؿؾ ففذا فعؾ، َلَؿا ولقٓها الدكقا، إصؾقة: الـقة وكاكت
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 لؽـ طقالف، مع وبؼل حج، َلَؿا الؿال فؾقٓ الؿال، ٕجؾ الغقر طـ يحج أن: مثؾ

 العؿؾ ففذا تابِع، والتؼرب الدكقا، هق الـقة أصؾ ففذا يحج، الؿال أجؾ مـ

 .باصؾ

م، ما غقر دكققية ومصؾحة اهلل وجف بالعؿؾ العبد يريد أن: الرابعة الـؼطة  تؼدَّ

 ولؽـ العؿؾ يبطؾ ٓ ففذا فتابعة، الدكقا وأّما الديـقة، إصؾقة: الـقة وكاكت

 .إجر ُيـِؼص

 بالعؿؾ يريد أن لؾعبد: إكؿؾ أنّ  الؿممـ َيعَؾؿ أن فقـبغل هذا: َطؾِْؿـا إذا

ّٓ  اهلل، وجف  الـقة كاكت أو يحصؾ، ما أو فقف، ُأِذنَ  ما سقاء مطؾًؼا: الدكقا يريد وأ

 إصؾقة الـقة كاكت إذا لؽـ الدكققية، إصؾقة الـقة كاكت أو الديـقة، إصؾقة

فستلتقف، ما  الدكقا أّما اهلل، وجف يريد أن لؾعبد إكؿؾ العؿؾ، ُيبطِؾ هذا الدكققية

ـْ }: وجؾ طز اهلل لؼقل يحتاج أن يـقي إرادهتا، ْكَقا َثَقاَب  ُيِريدُ  َكانَ  َم   َفِعـْدَ  الدُّ
ِ
 اهلل

ْكَقا َثَقاُب  ِخَرةِ  الدُّ ْٔ  كان َمـ أنّ : أية هذه معـك يف التحؼقؼ ،(224: الـساء) {َوا

 إكؿا أخرة وثقاب الدكقا ثقاب ٕنّ  هلل: ولقعؿؾ اهلل، فؾقرضك الدكقا ثقاب يريد

 .أخرة ثقاب وأتاك الدكقا ثقاب أتاك اهلل أرضقَت  وإذا اهلل، طـد مـ هق

ف أخرة كاكت َمـ»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ققل لذلؽ أيًضا يدل   هؿَّ

 الرتمذي، رواه «راغؿة وهل الدكقا وأتتف َشْؿَؾف، لف وَجَؿعَ  قؾبف، يف غـاه اهلل جعؾ

حف ماجف، وابـ  .إلباين وصحَّ
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 اهلل وجف ابتغك وإذا اهلل، وجف الصالح بعؿؾف يبتغل أن لؾؿممـ الؽؿال إذن:

 مؿا أحؾك وأْبَرك وأكؿؾ الدكقا تلتقف وتعالك، سبحاكف اهلل مـ بالػضؾ فؾُقبِشر

 .أرادها

 الدكققية الؿصؾحة كاكت إذا وأّما لذاهتا، مؼصقدة الدكقا كاكت إذا كؾف وهذا 

 يضر. وٓ الطقبة، اإلرادة مـ هذا فننّ  الصالح: العؿؾ طؾك هبا لالستعاكة مرادة

 دكققية، مصؾحة الؿسجد سؽـ الؿسجد، سؽـ يلخذ أن يريد إمام: مثال

 فقعتـل الؿسجد مـ قريًبا لقؽقن الؿسجد؟ سؽـ يلخذ أن يريد لؽـ لؿاذا

 ٓ ففذا الصالح، العؿؾ إلكؿال الدكققية الؿصؾحة هذه إذن والصالة، بالؿسجد

 .مؿدوح بؾ يضر،

 مـ قريًبا لقؽقن الؿسجد سؽـ طؾك يحصؾ أن يريد ممذِّن: آخر مثال

ط فال الؿسجد ر وٓ إذان يف يػرِّ  .جقد هذا إذان، طـ يتلخَّ

ن: مثال ثالث غ الؿؽافئة: لؿاذا؟ يلخذ أن اهلل وجف ابتغاء مع يريد ممذِّ  لقتػرَّ

 .العؿؾ يضر ٓ جقد، هذا بعقًدا، يعؿؾ يذهب ٓ حتك لألذان

 أن يريد ما الشفادة، ويريد اإلسالمقة الجامعة يف يدرس صالب: مثال رابع

 هذا- الجامعة مـ أكثر الحؾؼات يف العؾؿ يجد مـ أّول، طـده فالعؾؿ طؾًؿا، يزداد

ل سبقؾ طؾك مـ إٓ  الجامعة يف يدرس وٓ الدكققية، الشفادة يريد لؽـ -التـزُّ

 العؾؿ، زيادة يريد وٓ الدكققية الشفادة يريد لؽـ اهلل وجف أجؾ الشفادة، هق يريد
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 يؽقن أن لف ُيسؿح ٓ ٕكف اهلل: إلك هبا يدطق حتك الشفادة؟ يريد لؿاذا ولؽـ

ٓ ُيسؿح لف بالدطقة إٓ إذا كان يحؿؾ شفادة،  شفادة، يحؿؾ كان إذا إٓ إماًما

ع ُيؿَدح بؾ يضر، ٓ هذا صالح، طؿؾ طؾك هبا لقستعقـ الشفادة يريد ففق  ويشجَّ

 .طؾقف

 يحصؾ أجؾ أن مـ الجامعة يف أويدرس الؿدرسة يف يدرس: مثال خامس

 يستعقـ أن هذا؟ مـ مراده ولؽـ لقتقضَّػ، الؿال، طؾك لقحصؾ الشفادة طؾك

 أن فقريد مال، بدون يعقش أن يستطقع ٓ اإلكسان ٕن الدطقة، طؾك بذلؽ

ؾ ًٓ  يحصِّ  الؿـؽر، طـ ويـفك بالؿعروف، ويلمر الـاس، ولقعؾِّؿ اهلل، إلك لقدطق ما

 .طؿؾف يضر ٓ ففذا

 سبحاكف اهلل إرضاء طؾك هبا آستعاكة أجؾ مـ دكققية مصؾحة إرادة إذن:

 طؾقفا يثاب التل الؿؿدوحة اإلرادات مـ هل بؾ العؿؾ، تضر ٓ وتعالك

 .اإلكسان

 لؾتبعقض، "مـ" الدكقا(، بعؿؾف اإلكسان إرادة الشرك مـ قال الشقخ: )باٌب:

 أي: الشرك( الشرك، بعض الشرك هذا. )مـ كؾ لقس الشرك، بعض مـ أي:

 يف إصؾ كان كؿا بقَّـا، وإن أصغر، يؽقن وقد أكرب، يؽقن وقد الشرك، جـس

 مـ إٓ يؼع ٓ إكرب الشرك إصغر، الشرك -وقع إن- مـف يؼع الذي أن الؿسؾؿ

اح ولذلؽ بعض أصاًل، مشرك أو مـافؼ  إصغر: بالشرك هـا: فسر الشرك الشرَّ
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أي: قْصد اإلكسان بعؿؾف،  )إرادة اإلكسان( .الؿسؾؿ مـ يؼع الذي هق ٕن هذا

 طادات، وطبادات. :قسؿقـ إلك يـؼسؿ اإلكسان طؿؾ( )بعؿؾف

 هبا يريد أن اإلكسان يضر ٓ وهذه الدكقا، أمقر وهل. طادات: إّول الؼسؿ

 .الدكقا

 إمقال، ويريد إٓت، ويف العؼار، يف ويشرتي يبقع تاجر شخص: مثال

 أنّ  فقفا إصؾ هذه ٕنّ  ٓ:: الجقاب الدكقا؟ أردَت  أكت شرك هذا: كؼقل ففؾ

 اهلل، يبقع يرضل ما هبا يريد أن لإلكسان إكؿؾ كان وإن الدكقا، يريد اإلكسان

ؾ أن البقع هبذا ويريد ًٓ  يحصِّ ق أمق  أن الراحة مع الـقم هبذا ويريد يـام هبا، َيتصدَّ

 طؾك يتؼّقى أن إكؾ هبذا ويريد -الصقام غقر يف- يلكؾ اهلل، صاطة طؾك يتؼّقى

 ما يف الصحـ الصحـ ويلكؾ طؾك يجؾس إكساًكا أنّ  لق لؽـ أكؿؾ. هذا اهلل، صاطة

هذا  يخطر اهلل، ما صاطة طؾك يتؼقى أن يريد ما بطـف، يؿأل أن إٓ يريد وٓ كؾف،

 .ٓ أشرك؟ هؾ ٓ، حراًما؟ َفَعَؾ  هؾ بالف، أصاًل طؾك

 ُيَذّم وٓ يلثؿ. ٓ الدكقا هبا أراد فَؿـ معـا، تدخؾ ٓ العادات إذن:

ب هبا إلك اهلل طز وجؾ العبادات، ففل وأّما  الؿرادة ففل الُؼَرُب التل ُيتؼرَّ

 .هـا

ب الذي إذن: )بعؿؾف الصالح(  اهلل. )الدكقا( مصالح الدكقا. إلك بف ُيتؼرَّ
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 ِبَعَملِهِ  اْْلِْنَسانِ  إَِراَدةُ  الشِّْركِ  ِمنَ  الدرس الثالث والخمسون: تابع شرح َباب  

ا ٌَ ْن  الدُّ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  آل] ﴾مُّ

 [201: طؿران

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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 الذي التقحقد يف وتعالك، سبحاكف ربـا حؼ يف الػضالء أيفا درسـا إن ثؿ

 ُطِرف، حؼ أطظؿ ربـا، حؼ وهق ٓ كقػ دوًما، كتذاكره وأن كتدارسف أن كحتاج

 وتعالك. سبحاكف اهلل حؼ ُوِصػ، فرض وأشرف

 فدخؾ بالتقحقد، الؿسؾؿقـ الؿممـقـ مـ كثقر اهتؿام َقّؾ  الزمان هذا ويف

 يف الخؾؾ لفؿ يتسؾؾ الـاس بعض فلصبح اطتؼاًدا، تقحقدهؿ يف الخؾؾ طؾقفؿ

 ببعضفؿ إمر يصؾ قد حتك بالتقحقد، طـايتفؿ طدم بسبب التقحقد يف اطتؼادهؿ

ي أن  حؼ يف يعتؼد وأن الضالة، الِػرق أهؾ وبقـ التقحقد أهؾ بقـ الدياكة يف يسقِّ

 هذا أنّ  ويعتؼد وجؾ، طز اهلل لغقر هلل مؿا شقًئا َيصرف أو اطتؼاده، يجقز ٓ ما اهلل

 ديـ.

 بعض فلصبح العؿؾ، جفة مـ الؿسؾؿقـ مـ كثقر طؾك الخؾؾ ودخؾ

 ومـ الجـة، أهؾ مـ هبذا أهنؿ يظـقن وهؿ الؼبقر، ٕصحاب يـذرون الؿسؾؿقـ

 وجؾ، طز باهلل أشركقا قد ضالؿقن، وهؿ يف الحؼقؼة بالخقرات، الؿسارطقـ

 وتعالك. سبحاكف اهلل لغقر هلل ما وأططقا

 وتعؾًُّؿا، تعؾقًؿا بالتقحقد الققم الؿسؾؿقـ مـ كثقر طـاية طدم بسبب هذا كؾ

 وتػصقاًل. وبسًطا
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 يتعؾؼ الذي العظقؿ الباب مع زلـا وٓ التقحقد، كتاب يف كشرح وكحـ

 وقد الدكقا(. بعؿؾف العبد إرادة الشرك الدكقا: )مـ الصالح بعؿؾف العبد بنرادة

م مة طـ الؽالم تؼدَّ  .الباب هذا مؼدِّ

 إّما بؾ مممـًا، لقس فنكف الدكقا: أطؿالف جؿقع يف إرادتف كاكت َمـ أن: وبقَّـا

 يف إصؾ وهذا مشرك، فنكف الشفادتقـ ُيظِفر لؿ كان فنن مـافؼ، وإّما مشرك،

 وكطؼ الشفادتقـ أضفر قد كان وإن الدكقا. هبا يريدون إكؿا أطؿالفؿ أنّ  الؿشركقـ

 اطتؼاديًّا كػاًقا مـافؼ ففق لؾدكقا وصغقرها كبقرها كؾفا أطؿالف أنّ  غقر ضاهًرا هبؿا

 .الؿممـقـ مـ ولقس

 مـ ففذا طؿؾف، بعض يف الدكقا يريد أكف غقر هلل الصالح طؿؾف كان َمـ أّما

 .إصغر الشرك

ب الذي الصالح بعؿؾف أراد إذا العبد وقؾـا: إنّ   وما اهلل وجف اهلل إلك بف ُيتؼرَّ

 ولقس محؿقد ففذا الدكقا، مـ العؿؾ هبذا يراد أن اهلل أذن وما الدكقا مـ بف اهلل َأِذنَ 

 ويـقي اهلل وجف بالحج يـقي كَؿـ الحسـققـ: بقـ الجْؿع مـ وهق مذمقًما،

 كؾؿة إطالء الؿعركة يف الؿشرك بؼتؾ يـقي وَمـ اهلل، مـ فضاًل  يبتغل التجارة،

حؿ بصؾة يـقي وكَؿـ َسَؾَبف، يلخذ أن ويريد وتعالك سبحاكف اهلل  اهلل إرضاء الرَّ

 هذا فؽؾ رزقف، يف لف ويبَسط -أجؾف يف لف يمخر أي:-أجؾف  يف لف ُيـسل وأن

 .ألبتة العؿؾ يضر محؿقد، ٓ
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 تحصؾ دكققية ومصؾحة اهلل وجف الصالح بعؿؾف أراد إذا الؿسؾؿ أنّ : وبقَّـا

 هبقاء وَيتربّد لقصؾل الؿسجد يدخؾ أن: مثؾ يـِقها، لؿ أو كقاها سقاء العؿؾ: مـ

ًؼا لف، لقس حاصؾ التربُّد ففذا الؿؽقػ،  كقى وإن لَتربَّد، يـقِ  لؿ لق بـقتف، متعؾِّ

 .العؿؾ يضر أيًضا ٓ وهذا لفا، أثر ٓ فالـقة تربَّد،

 يف َتِردْ  لؿ دكققية ومصؾحة اهلل وجف الصالح بعؿؾف الؿسؾؿ أراد إذا أّما

ك وكان قطًعا، العؿؾ مـ حاصؾة ولقست الـصقص،  وكان الدكقا، لف الؿحرِّ

 أنّ  فؾق العؿؾ، وتػِسد العؿؾ ُتبطِؾ الػاسدة اإلرادة ففذه تابًعا، اهلل وجف ابتغاء

 ثؿ الؿال، إٓ لؾحج يحركف لؿ الؿال، يريد وهق غقره طـ البدل حج حج إكساًكا

 فنن .باصؾ حجف ففذا -تبًعا اهلل وجف أراد وإن-لؾؿال  فحج تبًعا، اهلل وجف أراد

ًٓ  أخذت أكا: قائؾ قال  إصؾقة كقتل وكاكت أبقف، طـ ٕحج الـاس مـ زيد مـ ما

 ماذا هذا، ومضك تبًعا، اهلل وجف أريد وكـت حججت، ما الؿال لقٓ الؿال،

 قد حجؽ أنّ  تخربهؿ وأن أهؾف، إلك الؿال تردّ  أن طؾقؽ يجب: كؼقل  أفعؾ؟

قا مبطِؾ: فقف وقع  ٓ وهـا وجؾ، طز هلل مخؾًصا مالؽ مـ طـف تحج أو طـف، لقحجِّ

 .الؿال أططاك مـ تخرب أن َيؾَزم

 طز اهلل وجف إصؾقة فالـقة اهلل، وجف يريد وهق الصالح العؿؾ طؿؾ َمـ أّما

 ُيبطِؾ ٓ ففذا تبًعا، الدكقا وأراد اهلل، إلك والتؼرب وجؾ، طز اهلل إرضاء وجؾ،

 .إجر ُيـِؼص لؽـ العؿؾ،
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 اإلحسان ويريد اهلل، وجف يريد وهق البدل، حج الغقر طـ حج إكسان: مثال 

 خؾاًل  فقفا ٕنّ  إجر: يف ُمـِؼصة اإلرادة ففذه تبًعا، الدكقا ذلؽ مع وأراد ٕخقف،

  .وتعالك سبحاكف اهلل وجف أراد أكف إصؾ ٕنّ  العؿؾ: ُتبطِؾ ٓ لؽـفا الـقة، يف

 لذاهتا. الدكقا أراد إذا هذا

 يدرس أن مثؾ: مذمقًما، لقس ففذا شرطقة، لؿصؾحة الدكقا أراد إذا أّما

ًؿا يؽقن أن أجؾ مـ الشفادة: طؾك لقحصؾ  أو أن داطقة، يؽقن أن أو لؾـاس، معؾِّ

ؾ أن أجؾ مـ غقرها: يف أو اإلسالمقة الشمون وزارة يف يتقضػ  الؿال طؾك يحصِّ

غ  مذمقًما: ولقس يضر، ٓ ففذا الدطقة، يف لف أكَشط ذلؽ لقؽقن أو لؾدطقة، لقتػرًّ

 .وتعالك سبحاكف اهلل وجف ابتغاء مآلف ٕنّ 

ركا: أنّ   وَمـ الصالح، العؿؾ يف هلل كقتف يخؾص أن لؾؿممـ: الؽؿال قرَّ

 لق مؿا وأكػع وأبَرك وأكثر أحسـ الدكقا أتتف الصالح العؿؾ يف هلل كقتف أخؾص

 .وجؾ طز هلل اإلخالص يف فالخقر كقاها،

مة هذا الباب. ثؿ كؼرأ ما ذكره الشقخ مـ  هذا مختصٌر مؿا ذكركاه يف قدَّ

 يؼرأ لـا.إدلة وكعؾِّؼ طؾقف، فقتػضؾ الدكتقر ياسقـ 

ْكَقا اْلَحَقاةَ  ُيرِيُد  َكانَ  َمـ}: َتَعاَلك ]َوَقْقُلفُ   {َأْطَؿاَلُفؿْ  إَِلْقِفؿْ  ُكَقفِّ  َوِزيـََتَفا الدُّ

َيتقـ[ ،(15: هقد) ْٔ  ا
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قال  كصبفا، ولذلؽ أيتقـ، أكِؿؾ أي: )أيتقـ( الشقخ بؼقلف ومؼصقد

ـْ ﴿تعالك: ْكَقا اْلَحَقاةَ  ُيِريدُ  َكانَ  َم  الصالح: العؿؾ مـ فؿؼصقده {َوِزيـََتَفا الدُّ

 َوُهؿْ  فِقَفا َأْطَؿاَلُفؿْ  إَِلْقِفؿْ  ُكَقفِّ } فاكقة، زيـة مـ فقفا وما الدكقا، يريد إكؿا الدكقا،

اًل  الدكقا مـ كعطقفؿ أي: {ُيْبَخُسقنَ  َٓ  فِقَفا  هذا مـفؿ. استحؼاًقا ٓ اهلل، مـ تػضُّ

 هق بؾ حؼ، لف فؾقس باصؾ طؿؾف الدكقا بف يريد وهق الصالح العؿؾ طؿؾ الذي

ـّ  العؼقبة، يستحؼ آثؿ اًل  -وجؾ طز- اهلل لؽ  مـ يعطقف وتعالك سبحاكف مـف تػضُّ

ـَ  ُأوَلئَِؽ } شقًئا، ُيـَؼص وٓ الدكقا ِذي ِخَرةِ  فِل َلُفؿْ  َلْقَس  الَّ ْٔ َّٓ  ا  َما َوَحبِطَ  الـَّارُ  إِ

 الصالح بالعؿؾ يريدون الذيـ أولئؽ {َيْعَؿُؾقنَ  َكاُكقا َما َوَباصٌِؾ  فِقَفا َصـَُعقا

ـ كاكقا إن الـار، إٓ أخرة يف لفؿ لقس الدكقا،  أطؿالفؿ بجؿقع الدكقا يريدون مؿَّ

 ببعض الدكقا أرادوا كاكقا وإن أبًدا. مـفا يخرجقن ٓ فقفا، مخؾدون الـار فؾفؿ

دون ففؿ أطؿالفؿ  َما َوَحبِطَ } .فقفا يخؾَّدون ٓ كاكقا وإن الـار، بدخقل متقطَّ

 أصؾفا، مـ باصؾة أي: حابطة، طؿؾقها التل الصالحة إطؿال هذه {فِقَفا َصـَُعقا

 .{َيْعَؿُؾقنَ  َكاُكقا َما َوَباصٌِؾ }

 ويستحؼ حرام، الصالح بالعؿؾ الدكقا إرادة أنّ  طؾك أية: هذه دلَّت إذن: 

 يف مخؾَّد ففق إكرب الشرك باب مـ لؾدكقا إرادتف كاكت إن الـار. دخقل صاحبفا

د ففق إصغر الشرك باب مـ الدكقا إرادتف كاكت وإن الـار،  الـار. بدخقل متقطَّ
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 إرادتف كاكت فَؿـ ُيؼَبؾ، وٓ َيبُطؾ فؼط الدكقا بف أريد إذا الصالح العؿؾ وأنّ  

 مثاًل: واجًبا، كان إذا يعقده أن طؾقف ويجب باصؾ، فعؿؾف الدكقا الصالح بالعؿؾ

 باصؾ، طؿؾف اهلل، وجف أراد ما الدكقا، إٓ يريد ٓ وهق الظفر صالة صؾك إكسان

 .هبا يليت وأن الظفر صالة يعقد أن طؾقف ويجب

ـْ }: وجؾ طز اهلل أيًضا: قال ِخَرةِ  َحْرَث  ُيِريدُ  َكانَ  َم ْٔ ـْ  َحْرثِفِ  فِل َلفُ  َكِزدْ  ا  َوَم

ْكَقا َحْرَث  ُيِريدُ  َكانَ  ِخَرةِ  فِل َلفُ  َوَما مِـَْفا ُكْمتِفِ  الدُّ ْٔ ـْ  ا  ،(10: الشقرى) {َكِصقٍب  مِ

 أية بؿعـك هذا كصقب، مـ أخرة يف لف وما يمتقف، اهلل الدكقا حرث يريد الذي

 .مؼقَّد بؾ ٓ،: الجقاب مطَؾؼ؟ هذا هؾ لؽـ السابؼة،

  الدكقا؟ اهلل يعطقف الصالح بعؿؾف الدكقا أراد َمـ كؾ سمال آخر: هؾ

 اهلل ٕنّ  كعؿ: يؽقن: الجقاب أنّ  أيتقـ هاتقـ وإصالق أيتقـ هاتقـ ضاهر

ـّ  ؛{مِـَْفا ُكْمتِفِ }: قال  طز اهلل آتاه الدكقا أراد َمـ كؾ فؾقس مؼقَّد، اإلصالق هذا لؽ

ـْ }: وجؾ طز اهلل قال كؿا الدكقا: وجؾ ْؾـَا اْلَعاِجَؾةَ  ُيِريدُ  َكانَ  َم  َكَشاءُ  َما فِقَفا َلفُ  َطجَّ

ـْ  ْؾـَا}ققديـ:  اكظروا إلك الؼقَديـ: فػقفا ،(28: اإلسراء) {ُكِريدُ  لَِؿ  َما فِقَفا َلفُ  َطجَّ

ـْ  َكَشاءُ   يعطقف أن وجؾ طز اهلل أراد لق حتك يـاُلف، أراده ما كؾ فؾقس ،﴾ُكِريدُ  لَِؿ

 .وتعالك سبحاكف يشاء ما يعطقف
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 يعطقف، أن اهلل أراد مـ وإكؿا الدكقا، أططل الدكقا أراد مـ كؾ لقس أيًضا: 

ا ولقس اهلل، مـ فضؾ اإلططاء وكؿا قؾـا: هذا  باصؾ، حابط طؿؾفؿ ٕنّ  لفؿ: حؼًّ

 .الـار إٓ لف جزاء ٓ

 مـ أخرة يف وكان طؿؾف، حبط الدكقا أراد َمـ أنّ  طؾك أيات هذه فدلت

 يف ورزقف الدكقا، يف والبشرى الخقر اهلل رزقف أخرة أراد َمـ وأنّ  الخاسريـ.

 أراد َمـ طباد اهلل خسران لؽؿ هبذا ويظفر وزيادة. والحسـك البشرى أخرة

 اهلل ارضاء فلراد أخرة: الصالح بعؿؾف أراد َمـ وفقز الدكقا، الصالح بعؿؾف

 .وتعالك سبحاكف

ِحقِح  ]وفِل ـْ  الصَّ : وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهللِ  َرُسقُل  َقاَل  َقاَل: ُهَرْيَرةَ  َأِبل َط

يـَاِر، َطْبُد  َتِعَس » ْرَهِؿ، َطْبُد  َتِعَس  الدِّ  اْلَخِؿقَؾِة، َطْبُد  َتِعَس  اْلَخِؿقَصِة، َطْبُد  َتِعَس  الدِّ

 اِْكَتَؼَش، َفاَل  ِشقَؽ  َوإَِذا َواْكَتَؽَس، َتِعَس  َسِخَط، ُيْعطَ  َلؿْ  َوإِنْ  َرِضل، ُأْططِلَ  إِنْ 

ةٍ  َرْأُسُف، َأْشَعَث  اهللِ، َسبِقؾِ  فِل َفَرِسفِ  بِِعـَانِ  آِخذٍ  لَِعْبدٍ  ُصقَبك  فِل َكانَ  إِنْ  َقَدَماُه، ُمْغَبرَّ

اَقةِ  فِل َكانَ  َوإِنْ  اْلِحَراَسِة، فِل َكانَ  اْلِحَراَسةِ  اَقِة، فِل َكانَ  السَّ  َلؿْ  اِْسَتْلَذنَ  إِنْ  السَّ

عْ  َلؿْ  َشَػعَ  َوإِنْ  َلُف، ُيْمَذنْ   [«ُيَشػَّ

ِحقِح  قال: )فِل ـْ  .البخاري صحقح يف أي:( الصَّ  َقاَل  َقاَل: ُهَرْيَرةَ  َأبِل )َط

  َرُسقُل 
ِ
يـَاِر، َطْبدُ  َتِعَس »: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل ْرَهِؿ، َطْبدُ  َتِعَس  الدِّ  َتِعَس  الدِّ

: البخاري طـد الذي وإكؿا البخاري، طـد لقس «تعس» تؽرار ،«اْلَخِؿقَصةِ  َطْبدُ 
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 طـد ففق «تعس» تؽرار وأّما ،«الخؿقصة وطبد الدرهؿ، وطبد الديـار، طبد تعس»

 .إوسط يف الطرباين

 ورد وإكؿا السـة، كتب مـ شلء الؾػظ يف هذا أرَ  لؿ «الخؿقؾة طبد تعس» 

رها ،«الؼطقػة»: لػظ البخاري طـد ـّ  بالخؿقؾة، العؾؿ أهؾ بعض وفسَّ  هذا لؽ

 .هـا طؾقف فُقشَطب السـة، كتب مـ شلء يف أجده لؿ «الخؿقؾة»: الؾػظ

 ما معـك َتِعَس؟  «تعس» قال:

 .اهلل وأبعده َبُعَد، أْي  قال بعض أهؾ العؾؿ:

 وتعس الدكقا، خقر يريد؟ يريد هق ماذا الشر. َلِزَمف: العؾؿ أهؾ بعض وقال

 .الشر َلِزَمف يريد، ما طؽس

 الدطاء تعس: فؿعـك طاثِر. فنكف طثرتف، مـ أفاق ٓ: العؾؿ أهؾ بعض وقال

 .العثرة هذه مـ يػقؼ ٓ بلن طؾقف

 .وجفف طؾك سؼط: العؾؿ أهؾ بعض وقال

 َيسعد، ولؿ معـك تعس: طؾك باهبا: أي: شؼل: العؾؿ أهؾ بعض وقال

 لؿاذا يريد الدكقا؟ يريد هق لشؼائف، سبًبا السعادة أجؾ مـ صؾبفا التل الدكقا فتؽقن

بالعؿؾ الصالح  صؾبفا التل الدكقا فتؽقن سعقًدا، يؽقن أن ويريد يػرح، الدكقا

 .يف شؼائف سبًبا
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ْرَهؿِ  وَطْبدُ » .الذهب مـ الـَّؼد هق الديـار: ،«الديـار طبد تعس»قال:   «الدِّ

 وققؾ أسقد ققؾ كساء الخؿقصة: «اْلَخِؿقَصةِ  وَطْبدُ » .الػضة مـ الـَّؼد هق الدرهؿ:

 .الثقب: هـا بف والؿؼصقد مخطَّط، كساء ففق خطقط، أطالم: يعـل فقف لف أحؿر،

 لفا ثقب والؼطقػة: ققؾ ،«الؼطقػة وطبد»: البخاري روايات بعض يف وجاء 

 ُذكِرا الؿعـققـ وكػس هذيـ .الػراش هل: الؼطقػة أصراف، وققؾ لف أهداب،

 .الػراش هق: أهداب، وققؾ لف ثقب: الخؿقؾة فؼقؾ لؾخؿقؾة،

 هؾ اهلل! سبحان ثقبف، َطَبدَ  َمـ وتعس الـؼد، َطَبدَ  َمـ تعس: والؿؼصقد 

 َمـ الـاس مـ شقًئا، يساوي ٓ الذي الثقب هذا كعؿ، ثقبف؟ َيعُبد إكسان هـاك

 طبدها طبدها؟ كقػ طؾقف، ويجؾس طؾقف يـام الذي فراشف، َطَبدَ  َمـ تعس يعبده.

 يريد أن بدل أرادها، ٕكف لفا: كالعابد فؽان الصالح: بالعؿؾ وأرادها صؾبفا بلن

 َمـ طؾك الغالب إنّ  ثؿ وجؾ. طز اهلل وجف إرادة مع أرادها أو الديـا، هذه اهلل أراد

 رأى غـقًّا إذا الدكقا، يريد طبد يف العزة ترى أن يؿؽـ ٓ ذلقاًل، يؽقن أن الدكقا يريد

 الدكقا، أجؾ مـ لف يتذلَّؾ ٓ: وإكؿا وتؼقاه، لصالحف يحبف مثؾف هلل طبًدا يراه ما

 ولؽـف كذاب، وهق يحبؽ! وقؾبل كذا، وأكت كذا، أكت: يؼقل طؾقف ويؽذب

 يريد ٕكف ذلة، يف تجده أو رئقسف دائًؿا مديره طـد جاء إذا الدكقا. أجؾ مـ ذلقؾ

 .أجؾفا مـ متذلِّؾ ٕكف لفا: كالعابد فؽان الدكقا،
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  إِنْ »قال: 
َ

 أنّ  العبقدية، لتؾؽ تػسقر هذا ،«َسِخطَ  ُيْعطَ  َلؿْ  َوإِنْ  َرِضل، ُأْططِل

 فرضاه وغِضب، سِخط مـفا ُيعطَ  لؿ وإن رضل، الدكقا مـ ُأططل إن يؽقن: حالف

 بالدكقا. معؾَّؼ فؼؾبف لؾدكقا، تابع وغضبف لؾدكقا، تابع

 لف، َكِشطَ  الصالح العؿؾ يف الدكقا وجد فنذا اإلكسان، طؿؾ يف هذا َيظفر وقد

 الؿتباصئقـ مـ كان العؿؾ ذلؽ يف الدكقا فؼد وإذا طؾقف، وواضب طؾقف، وأقَبؾ

 فنذا اهلل، طـ العبد رضك إلك -باهلل والعقاذ- هذا يصؾ وقد طـف، الؿتباطديـ طـف،

 قدر طؾك وسِخط اهلل، طؾك سِخط الدكقا مـ شقًئا ُمـِعَ  وإذا رضل، الدكقا أططل

 لؿاذا ضؾؿ، هذا: قال الدكقا مـ شقًئا ُحِرمَ  إذا الـاس، يف بعض كراه ما اهلل، وهذا

 يشرتي وفالن ٕوٓدي، العقد لباس بف أشرتي ما أجد ما وأكا، وأكا وأكا أكا؟

 طـ رضاه يف هبذا الحال يصؾ فؼد اهلل، قدر هذا باهلل، ضؾؿ! أطقذ ويشرتي، هذا

 .باهلل والعقاذ لؾدكقا، تابًعا يؽقن أن ربف طـ وسخطف ربف،

: الجؿؾة هذه وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أطاد ،«َواْكَتَؽَس  َتِعَس  »قال: 

 دطا َمـ وخسر قال بعض اهؾ العؾؿ: دطاء. وخاب هـا:( تعس)ومعـك  .«تعس»

 .وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل طؾقف

 أكف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل مـ خرب :«تعس»: العؾؿ أهؾ بعض وقال

 .هؽذا سقؽقن
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 سؼط: «تعس» يف الؿعاين أحد فعؾك رأسف، طؾك سؼط أي: «واكتؽس» قال:

 .خرب وإّما دطاء إّما وهق رأسف، طؾك سؼط :«واكتؽس» وجفف، طؾك

 َمـ وجد ٓ أي: «اِْكَتَؼَش  َفاَل » شقكة، أصابتف أي: «ِشقَؽ  َوإَِذا» قال:

 وقّؾة والضعػ والذلة الدكاءة مـ يصؾ اهلل! سبحان بالؿـؼاش، لف يخرجفا

 ٓ وتمذيف رجؾف يف تدخؾ التل الصغقرة الشقكة أنّ  الدرجة: هذه إلك الحقؾة

 لف.  يخرجفا َمـ الدكقا وأهؾ الـاس مـ يجد وٓ يخرجفا، أن يستطقع

 وهذه الدكاءة، هذه يؼابؾ آخر أمًرا وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ذكر ثؿ

وصقبك كؿا قال بعض أهؾ العؾؿ: هل الجـة.  :،«ُصقَبك» الػاسدة: فؼال: اإلرادة

 يف شجرة :وقال بعض أهؾ العؾؿ .الجـة أبقاب مـ وقال بعض أهؾ العؾؿ: باب

. وأخرة الدكقا يف كؾف الطِّقب لف وقال بعض أهؾ العؾؿ: صقبك معـاها: .الجـة

 بِِعـَانِ  آِخذٍ  لَِعْبدٍ » صقِّب، لَؿـ؟ كؾُّ  لف: «صقبك» أّن معـك إققال، أضفر وهذا

  َسبِقؾِ  فِل» فرسف، برباط «َفَرِسفِ 
ِ
 لقس الؿشروع، الجفاد اهلل سبقؾ يف يجاهد «اهلل

 َأْشَعَث »وجؾ،  طز اهلل شرطف الذي الجفاد وإكؿا والخقارج، الؽذابقـ جفاد

ح ولؿ برأسف، يفتؿ لؿ بالجفاد اشتغالف مـ «َرْأُسفُ   شعره ولذلؽ شعره، يسرِّ

ةٍ » وتعالك، سبحاكف اهلل بطاطة اشتغالف مـ مشعَّث . اهلل سبقؾ يف أي: «َقَدَماهُ  ُمْغَبرَّ

 وٓ الرئاسة، يطؾب يمَمر، ٓ حقث يؽقن «اْلِحَراَسةِ  فِل َكانَ  اْلِحَراَسةِ  فِل َكانَ  إِنْ »

طامة،  حراسة يف كان الجقش حراسة يف يؽقن بلن ُأمِرَ  إن يمَمر، حقث ولؽـ الزَّ
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اَقةِ  فِل َكانَ  َوإِنْ » الجقش،  الذيـ والغالب الجقش، الساقة: يعـل آخر «السَّ

اَقةِ  فِل َكانَ ». مؽاكة لفؿ لقست الذيـ الجقش آخر يف ُيرتَكقن  الساقة يف كان «السَّ

 وأن الشفرة طؾك حريًصا لقس «َلفُ  ُيْمَذنْ  َلؿْ  اِْسَتْلَذنَ  إِنْ » اهلل، سبقؾ يف وجاهد

ف الرئاسات، وأصحاب الؿؾؽ وأصحاب إشراف يعرفف  اهلل. وما يرضل أن هؿُّ

 والرئاسات الؿـاصب حب جفة مـ دخقلف مـ أكثر أحد طؾك الخؾؾ دخؾ

 أن أجؾ مـ اهلل ديـ يف ُيغقِّر أن إلك الؿتؽؾِّؿ هذا يؼقد قد الـاس، وقؾقب والشفرة

 إرضاء يريد وإكؿا هذا يريد ما هذا لؽـ أجؾف! مـ الـاس يحبف بشلء الـاس يليت

: قالقا واستلذن، سؾطة صاحب طـد ذهب إذا لف، يمَذن لؿ استلذن إذا ولذلؽ اهلل:

 كـظر كـظر! ففذا اتركقه،: قال فالن،: اسؿف؟ قالقا ما: قالقارجؾ، : َمـ؟ قالقا

 َلؿْ  َشَػعَ  َوإِنْ » .اهلل سبقؾ يف مـ الؿجاهديـ وأكف فعؾف طظقؿ مع ُيعَرف ما الرجؾ

عْ   اهلل طباد مـ أكف مع ُتؼَبؾ شػاطتف: ٓكف غقر معروف: لؿ ٕحد َشَػعَ  إن «ُيَشػَّ

 .الصالحقـ

 ولؿ اهلل، وجف أراد َمـ َيؿدح وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل  أنّ  والؿؼصقد:

 اإلطالم، يف وكؾؿاتف وتدريسف بتعؾقؿف شفرة يطؾب لؿ لؾدكقا بعؿؾف الصالح، يسعَ 

مف أن ُيِردْ  ولؿ الـاس كالم ُيِردْ  ولؿ شفرة ُيِردْ  لؿ  أراد وإكؿا الؿـاصب، أهؾ يؼدِّ

ف اهلل، إرضاء  الـاس. يريده ما لؾـاس يؼقل أن ٓ اهلل، يريده ما الـاس َيعؾِّؿ أن ففؿُّ

 يف الطابقر، يف الـاس مع يؼػ الؿستشػك إلك يذهب مريض طـده جاء فنذا
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 ٕهؾ سعك ما ٕكف وطؿؾف: وطؾؿف فضؾف مع الـاس طامة مع العادي الؿستشػك

 الدكقا.

 بقـ قدره ُرفِعَ  َمـ وٓ مـف، سعٍل  غقر مـ الـاس أحبف َمـ ذمّ  يعـل ٓ وهذا

 مـ العبد يؽقن فؼد يشاء، مـ يمتقف اهلل فضؾ ففذا مـف، سعٍل  غقر مـ الـاس

 وإذا لف، يمَذن استلذن وإذا الـاس، طـد الؿؽاكة وُيرَزق هلل إخالًصا الـاس أحسـ

ع، َشَػعَ   أهؾ طـد مؽاكة لف الذي اإلكسان أنّ  يعـل فاكتبفقا لَِؿا أققل، ٓ ُيشػَّ

 وإكؿا واهلل، ٓ مذمقًما، يؽقن هذا أنّ  شػاطاتف وُتؼبؾ الـاس ويحبف الجاه،

 هذه وغايتف إمقر، هذه ُصْؾَبُتف تؽقن وأن هذا، إلك العبد يسعك أن الؿذمقم

 .إمقر

 :أحقال ثالثة مـ يخؾق ٓ واجتفاده الصالح طؿؾف مع إذن: العبد

ـّ  الـاس، َيعِرفف وٓ الصالح العؿؾ يف يجتفد أن :إولك الحال  طز اهلل لؽ

 كّؾ  لف لف، محؿقد، صقبك طبد وهذا طؾقف مـ خقر، هق وما حالف َيعَؾؿ وجؾ

 .صقِّب

 الـاس، وَيعِرفف هلل، ومخؾًصا اهلل، صاطة يف مجتفًدا يؽقن أن: الثاكقة الحال

 .مذمقم محؿقٌد غقر أيًضا ففذا الـاس، طـد مؽاكة لف وتؽقن

 الـاس: طـد الؿـزلة صالح يف طؿؾٍ  باجتفاده اإلكسان يريد أن: الثالثة الحال

 .وأخرة الدكقا يف الخقر فاتف قد مذمقم، وهذا يـؾفا، لؿ أو كالفا
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ؾ  إرادة وأنّ  اهلل، وجف بعؿؾف يريد أن لؾؿممـ الخقر أنّ  كؾف: هذا مـ فقتحصَّ

مة الصالح بالعؿؾ الدكقا ؾـاه يف اّول الؽالم. محرَّ  مذمقمة طؾك القجف الذي فصَّ

ُوَلك :َمَساِئُؾ  ]فِقفِ  ْٕ ْكَسانِ  إَِراَدةُ : ا ْكَقا اإْلِ ِخَرِة[ بَِعَؿؾِ  الدُّ ْٔ  ا

ـت   :فائدتان الجؿؾة هذه تضؿَّ

 .إرادة الدكقا الصالح بالعؿؾ يريد َمـ الـاس مـ هـاك أنّ : إولك الػائدة

 .الـصقص يف ورد كؿا مذمقم: هذا أنّ : الثاكقة والػائدة

 ُهقٍد[ آَيةِ  َتْػِسقرُ : ]الثَّاكَِقةُ 

ـْ ﴿  ْكَقا اْلَحَقاةَ  ُيِريدُ  َكانَ  َم وقد شرحـاها  (.25: هقد) ﴾ َوِزيـََتَفا الدُّ

 وفّسركاها.

ْكَسانِ  َتْسِؿَقةُ : ]الثَّالَِثةُ  يـَارِ  َطْبَد  اْلُؿْسِؾؿِ  اإْلِ ْرَهؿِ  الدِّ  َواْلَخِؿقَصِة[ َوالدِّ

 كقكف مـ مسؾًؿا كقكف َيؿـع وٓ مسؾًؿا، كقكف ومع لؾدكقا طابًدا يؽقن أن أي:

 فنكف أطؿالف بؽؾ الدكقا أراد َمـ أّما طؿؾف. ببعض الدكقا أراد إذا هذا لؾدكقا: طابًدا

 .مسؾًؿا يؽقن ٓ

ابَِعةُ  ] فُ  َذلَِؽ  َتْػِسقرُ : الرَّ  َسِخَط[ ُيْعطَ  َلؿْ  َوإِنْ  َرِضلَ  ُأْططِلَ  إِنْ  بَِلكَّ

 والؼطقػة، والخؿقصة والدرهؿ الديـار لعبادة لؾعبادة، تػسقر هذا كؿا قؾـا،

 بف يصؾ قد حتك لؾدكقا، تابع وغضبف لؾدكقا، تابع فرضاه هبا، يتعؾؼ الؼؾب أنّ 
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 تابًعا اهلل قدر مـ وسَخطف وغضبف لؾدكقا، تابًعا اهلل طـ رضاه يؽقن أن إلك إمر

 .لؾدكقا

 [«َواْكَتَؽَس  َتِعَس »: َقْقُلفُ : ]اْلَخاِمَسةُ 

 .خربًا أو دطاء إمريـ: بقـ لف جؿع وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أنّ  أي: 

اِدَسةُ   [«اْكَتَؼَش  َفاَل  ِشقَؽ  َوإَِذا: )َقْقُلفُ : ]السَّ

عػ والذلة الؿفاكة مـ يصبح أي:  ؾ ٓ بحقث والضَّ  أمقر أسفؾ يحصِّ

ؾ أن الصالح بعؿؾف أراد هق َقْصِده، بـؼقض لف طؼقبة الدكقا،  وأن الدكقا يحصِّ

 ٓ بحقث والذلة الفقان مـ يصبح حتك قصده، بـؼقض فُقعاَمؾ الدكقا، يجؾب

ؾ  بنغضاب الدكقا يطؾب َمـ -باهلل والعقاذ- الـاس الدكقا. ومـ أمقر أقّؾ  يحصِّ

َّٓ  اهلل فقذّلف اهلل:  ويؾفقف لؾدكقا، يعؿؾ قد الـاس بالدكقا، بعض التؿتع مـ يتؿؽـ بل

م التؽاثر،  أن يستطقع ٓ الؿال جؿع فنذا وجؾ، طز هلل طبادتف طؾك ذلؽ ويؼدِّ

 مـ الـاس بعض يؽقن يلكؾ مـف، كؿا قؾـا سابًؼا: قد أن أو شقًئا مـف يلخذ

 أنّ : كتؽؾؿ لؽـ طؾقف، كتؽؾؿ ٓ هذا بالدكقا، يتؿتع وٓ بالؿرض ويبتؾك الصالحقـ

 ثؿ الدكقا، يجؿع بلن العبادة طـ فقؾفقا الدكقا يريد الذي الـَِّفؿَ  العبد يعاقب قد اهلل

 .الباب هذا يف الؼصص مـ طرفـا وكؿ هبا، يتؿتع أن يستطقع فال الدكقا إلك يـظر

ابَِعةُ  َػاِت[ بِتِْؾَؽ  اْلَؿْقُصقِف  اْلُؿَجاِهدِ  َطَؾك الثَّـَاءُ : ]السَّ  الصِّ
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 الـاس طـ كظره قاصًعا اهلل وجف يريد اهلل أصاع مـ طؾك الثـاء والؿؼصقد: 

 وإكؿا مثال، فؼط، هذا الؿجاهد الؿؼصقد الـاس، فؾقس أيدي يف وطؿا

 غقر كلهنؿ الـاس، طـ كظره قاصًعا اهلل وجف يريد اهلل يطقع الذي الؿؼصقد:

 الدكقا، يريد ٓ الـاس أيدي يف طؿا كظره وقاصًعا ثـاء، مـفؿ يريد ٓ مقجقديـ،

 .طؾقف ُمثـًك  ففذا
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 ِفً َواأْلَُمَراءَ  اَْلُعلََماءَ  أََطاعَ  َمنْ  تابع الدرس الثالث والخمسون: شرح َباب  

ُ  أََحلَّ  َما َتْحِرٌمِ  مَ  َما َتْحلٌِلِ  أَوْ  هللَاَّ َخَذُهمْ  َفَقدْ  هللاُ  َحرَّ ا ِاتَّ  هللا دون من أَْرَباب 

ـْ  ]َباٌب  َُمَراءَ  َاْلُعَؾَؿاءَ  َأَصاعَ  َم ْٕ َم اهللُ  َما َتْحِؾقؾِ  َأوْ  َاهللُ  َأَحؾَّ  َما َتْحرِيؿِ  فِل َوا  َحرَّ

َخَذُهؿْ  َفَؼْد   َأْرَباًبا مـ دون اهلل[ اِتَّ

 أن لف ويصح وإمراء، العؾؿاء أصاع َمـ )باُب(: يؼقل أن لؾؼارئ يصح هـا 

 .وإمراء العؾؿاء أصاع مـ )باٌب(: يؼقل

. وإمراء العؾؿاء أصاع َمـ )باٌب(: يؼال فنكف شرصقة: هـا "َمـ" إنّ : قؾـا إذا 

 .أولك وهذا

 .)باُب(: يؼال فنكف الذي: بؿعـك مقصقلة هـا "َمـ": قؾـا وإذا 

 .لؾسقاق إَوَفؼ وهق طثقؿقـ، ابـ الشقخ شقخـا قال كؿا أولك: وإّول 

ـْ  )َباٌب  َُمَراَء( َاْلُعَؾَؿاءَ  َأَصاعَ  َم ْٕ  ٓ وهذا مؽاكة، لف َمـ أصاع َمـ أي: َوا

 العؾؿاء هؿ يطاطقن الذيـ أنّ  الغالب أنّ  الغالب، مخَرج خرج ٕكف لف: مػفقم

 الجـ، أو إكس شقاصقـ أصاع َمـ ذلؽ: يف لؽـ ٓ مػفقم لف، فقدخؾ وإمراء،

م اهلل، أحّؾ  ما تحريؿ يف ماذا؟ يف التجار، أصاع َمـ هقاه، أصاع َمـ  أحّؾ  ما فقحرِّ

م ما وتحؾقؾ ٕمرهؿ، اهلل  (َأْرَباًبا اِتََّخَذُهؿْ  ٕمرهؿ، )َفَؼدْ  اهلل حّرم ما فُقِحؾُّ  اهلل حرَّ

 :بؿعـققـ يليت والرب رب، جْؿع: أرباًبا اهلل، دون مـ



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٕٔ٘ٗ 
 

 فقؽقن الؿعبقد، الرب: معـك فقؽقن الؿللقه الؿعبقد، أي: اإللف:: إّول

م ما وتحريؿ اهلل أحّؾ  ما تحريؿ يف وإمراء العؾؿاء أصاع َمـ أنّ : هـا الؿعـك  حرَّ

 وسـبقِّـ وجف هذا إن شاء اهلل. .معبقدات اتخذهؿ فؼد اهلل

ف :الثاين ف. الرب بؿعـك: الؿتصرِّ  :كقطان والتصرَّ

 .قدري كقين: إّول الـقع

 .أمري شرطل :الثاين الـقع

ف بؿعـك الرب هـا: والؿؼصقد  َمـ أنّ : فالؿؼصقد وأمًرا. شرًطا الؿتصرِّ

م ما وتحؾقؾ اهلل، أحّؾ  ما تحريؿ يف وإمراء العؾؿاء أصاع  جعؾفؿ فؼد اهلل حرَّ

 وسـبقِّـ وجف هذا. .وإمر التشريع يف هلل مشاِركقـ

الل، الؽػر أهؾ شلن مـ دون اهلل، وهذا َأْرَباًبا( اِتََّخَذُهؿْ  )َفَؼدْ   أهنؿ والضَّ

 َوَقاُلقا﴿قال تعالك: وجؾ، طز اهلل شرع إلك يؾتػتقن والسادة، وٓ الؽرباء يطقعقن

بِقاَل  َفَلَضؾُّقَكا َوُكَبَراَءَكا َساَدَتـَا َأَصْعـَا إِكَّا َربَّـَا  أهؾ شلن هذا ،(67: إحزاب) ﴾السَّ

 يؾتػتقن وٓ الؼقة وأهؾ الؿؽاكة الؽرباء وأهؾ يطقعقن أهنؿ وأهؾ الضالل، الؽػر

ؾ إن شاء اهلل ما يتعؾَّؼ هبذا. .اهلل شرع إلك  وسـػصِّ

 التقحقد بؾقازم متعؾؼة الؽتاب آخر إلك إبقاب مـ بعده وما الباب وهذا

 أن اهلل التقحقد: صاطة اهلل، مـ ٓزم تقحقد لقازم فؿـ الؾقازم، تؾؽ يضاد وما

 اهلل صؾك اهلل رسقل تطقع أن اهلل رسقل محؿًدا أنّ  شفادتؽ ِٓزم ومـ اهلل، تطقع
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 رسقلف وصاطة اهلل لطاطة مخالًػا مخؾقًقا تطقع أن ذلؽ: ويضاد وسؾؿ. طؾقف

 وسـػصؾ هذا يف درس غد بحقل اهلل وققتف. .وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك
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 ِفً َواأْلَُمَراءَ  اَْلُعلََماءَ  أََطاعَ  َمنْ  الدرس الرابع والخمسون: تابع شرح َباب  

ُ  أََحلَّ  َما َتْحِرٌمِ  مَ  َما َتْحلٌِلِ  أَوْ  هللَاَّ َخَذُهمْ  َفَقدْ  هللاُ  َحرَّ ا ِاتَّ  هللا دون من أَْرَباب 

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  آل] ﴾مُّ

 [201: طؿران

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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 أما بعد.

 مممـ مـ وما العبقد، طؾك اهلل حؼ هق الذي التقحقد لؽتاب شرحـا كقاصؾ

 سؿع إذا صدره ويـشرح التقحقد، ويعظِّؿ التقحقد، يحب وهق إٓ اهلل طرف

 أراد فَؿـ بالتقحقد، إٓ لألّمة طز وٓ وتعالك، سبحاكف ربف حؼ ٕكف التقحقد:

 فعؾقف الؿسؾؿقـ ولسائر ولدولتف ولؿديـتف ولحقِّف وٕسرتف لف والربكة الخقر

ًؿا تعظقًؿا بالتقحقد  وتعؾقًؿا. وتعؾُّ

 إٓ كسؿع ٓ "كتاب التقحقد"الؿباَرك  الؽتاب هذا يف -اهلل بحؿد- وكحـ

ره وما وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك رسقلف وقال اهلل، قال  ربـا حؼ مـ الصالح سؾػـا قرَّ

 .وتعالك سبحاكف

 لـا.وكقاصؾ شرحـا لفذا الؽتاب. فقتػضؾ الشقخ الدكتقر ياسقـ يؼرأ 

ـْ  ]َباٌب  َُمَراءَ  َاْلُعَؾَؿاءَ  َأَصاعَ  َم ْٕ َمفُ  َما َتْحِؾقؾِ  َأوْ  َاهللُ  َأَحؾَّ  َما َتْحرِيؿِ  فِل َوا  َحرَّ

َخَذُهؿْ  َفَؼْد   َأْرَباًبا مـ دون اهلل[ اِتَّ

آخر  إلك الباب هذا مـ بدأ الرتجؿة، وذكركا أّن الشقخ هذه معـك بقان سبؼ 

 وبقان التقحقد بؾقازم الؿتعؾؼ الؼسؿ وهق أٓ إقسام: مـ جديد قسؿ يف الؽتاب

 ذلؽ. يضاد ما
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 طز اهلل وأنّ  التشريع، طز وجؾ يف اهلل بحؼ متعؾِّؼ يؾقف والذي الباب وهذا

ف هق وجؾ  وٓ اهلل، َشَرَطف ما إٓ َشْرعَ  فال التشريع، يف طباده أمر يف الؿتصرِّ

 صريؼف. إلك أرشد أو بف اهلل َحَؽؿَ  ما إٓ ُحؽؿ

 وصاطة وتعالك، سبحاكف اهلل صاطة التقحقد لقازم مـ أنّ  الؿعؾقم ومـ

 اهلل بطاطة إٓ الديـ يؼقم وٓ اهلل، صاطة مـ هل التل وسؾؿ طؾف اهلل صؾك رسقلف

 اهلل َيعبد وكقػ َيعبده، لؿ اهلل يطع لؿ وَمـ وسؾؿ، طؾقف الف صؾك رسقلف وصاطة

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  رسقلف وصاطة اهلل فطاطة وتعالك؟! سبحاكف يطقعف ٓ وهق

ُسقَل  اهللَ  َأصِقُعقا ُقْؾ }: وجؾ طز اهلل قال طظؿك، فريضة ْقا َفنِنْ  َوالرَّ  َٓ  اهللَ  َفنِنَّ  َتَقلَّ

ـَ  ُيِحبُّ  َفا}: وجؾ طز اهلل وقال ،(31: طؿران آل) {اْلَؽافِِري ـَ  َياَأيُّ ِذي  آَمـُقا الَّ

ُسقلِ  لِؾَّفِ  اْسَتِجقُبقا  الطاطة وهذه ،(14: إكػال) {ُيْحقِقُؽؿْ  لَِؿا َدَطاُكؿْ  إَِذا َولِؾرَّ

 قال بالُؽؾقَّة، اهلل يطقع أن أبك إذا مممـًا العبد يؽقن فال اإليؿان، يف شرطٌ  الؿطَؾؼة

ـٍ  َكانَ  َوَما}: وجؾ طز اهلل َٓ  لُِؿْممِ  َيُؽقنَ  َأنْ  َأْمًرا َوَرُسقُلفُ  اهللُ  َقَضك إَِذا ُمْممِـَةٍ  َو

ـْ  اْلِخَقَرةُ  َلُفؿُ  ـْ  َأْمِرِهؿْ  مِ ًٓ  َضؾَّ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  َيْعصِ  َوَم  {ُمبِقـًا َضاَل

ُؿقكَ  َحتَّك ُيْممِـُقنَ  َٓ  َوَربَِّؽ  َفاَل }: وجؾ طز اهلل وقال ،(36: إحزاب)  فِقَؿا ُيَحؽِّ

 أصؾ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك رسقلف وصاطة اهلل وصاطة ،(65: الـساء) {َبْقـَُفؿْ  َشَجرَ 

 لفا مخالًػا كان وما محؿقًدا، يؽقن إلقفا طائًدا كان فؿا الؿممـ، طـد الطاطات

 مذمقًما. يؽقن
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 :كقطقـ طؾك -مثاًل – إمراء فطاطة

 َأمروا أو بف، اهلل َأمر بؿا َأمروا سقاء اهلل، معصقة غقر يف صاطتفؿ: إّول الـقع

 أمقرك تطقع أن وإيؿان، وتؼقى هلل ديـ الطاطة وهذه الشرع. يف طـف مسؽقت بلمر

 طؾك تثاب فلصعتف: الجؿاطة مع بالصالة أمرك بف، اهلل أمر بؿا أمرك إذا الؿسؾؿ

، هلل صاطتؽ ًٓ  ثقاب إلقؽ فُقضاف أمرك، لقلل صاطتؽ وطؾك صالتؽ، وطؾك أّو

 مصؾحة فقف رأى الشرع يف طـف مسؽقت بلمر الؿسؾؿ أمرك ولل أمرك وإذا آخر،

 يف الؿسؾؿ إمر ولل صاطة فؾقست طؾقف، تثاب ديـ لف صاطتؽ فننّ  بف: فَلمر طاّمة

 الدكقا، صؾب باب مـ وٓ التزلُّػ، باب مـ وٓ السقاسة، باب مـ إمريـ هذيـ

 طز اهلل ٕنّ  وجؾ: طز اهلل ديـ إقامة باب مـ وإكؿا الؿـاصب، صؾب باب مـ وٓ

َفا}: قال وجؾ ـَ  َياَأيُّ ِذي ُسقَل  َوَأصِقُعقا اهللَ  َأصِقُعقا آَمـُقا الَّ َْمرِ  َوُأولِل الرَّ ْٕ  {مِـُْؽؿْ  ا

 السؿع الؿسؾؿ الؿرء طؾك»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل وقال ،(59: الـساء)

 وٓ سؿع فال بؿعصقة ُأمِرَ  فنذا بؿعصقة، يمَمر لؿ ما وَكِرهَ  َأَحّب  فقؿا والطاطة

 .طؾقف متػؼ «صاطة

 طؾقف اهلل صؾك رسقلف صاطة وإلك اهلل، صاطة إلك طائدةٌ  هذه إمراء فطاطة

ر ُتدِرك هـا ومـ شرًطا، محؿقدة ففل وسؾؿ، َفا}: تعالك ققل اهلل يف السِّ  َياَأيُّ

ـَ  ِذي ُسقَل  َوَأصِقُعقا اهللَ  َأصِقُعقا آَمـُقا الَّ َْمرِ  َوُأولِل الرَّ ْٕ : اهلل قال ما ،{مِـُْؽؿْ  ا

 كاكت إذا محؿقدة تؽقن إكؿا إمر وٓة صاطة ٕنّ  مـؽؿ، إمر أولك وأصقعقا
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 يف وذلؽ وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل صاطة إلك راجعة اهلل، صاطة إلك راجعة

 :أمريـ

 طؾقف اهلل صؾك رسقلف بف أمر أو بف اهلل أمر بؿا إمر  وٓة يلمر أن: إّول

 .وسؾؿ

 .اهلل ديـ يخالػ ٓ طـف، مسؽقت هق بؿا إمر وٓة يلمر أن :الثاين

 الؿؾؽ أمر إذا ومعصقة، حرام وهذا. اهلل معصقة يف صاطتفؿ: الثاين أّما الـقع

 هذه يف يطاع أن يجقز ٓ هلل معصقة هق بلمر البالد أمقر أو الدولة رئقس أو

 الؿصؾحة أجؾ مـ مطؾًؼا يطاع إمر ولل إنّ : يؼال أن الغؾق ومـ الؿعصقة،

 صاطة فال الؿعصقة، هذه يف يطاع فنكف ٓ بؿعصقة َأمر إذا ٓ، وإكؿا العاّمة،

 الـبل قال ولذلؽ الؼطعقة، الديـ ققاطد مـ وهذه الخالؼ، معصقة يف لؿخؾقق

 لؿ ما وَكِرهَ  َأَحّب  فقؿا والطاطة السؿع الؿسؾؿ الؿرء طؾك»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 وٓ سؿع فال بؿعصقة ُأمر فنن بؿعصقة، ُأمر إذا الَحدّ  فجعؾ «بؿعصقة يممر

 .صاطة

صاطة العؾؿاء الثاكقة لّؿا كاكت مخالِػة لطاطة اهلل وصاطة رسقلف صؾك اهلل 

 طؾقف وسؾؿ كاكت مذمقمة.

 :كقطقـ أيًضا طؾك العؾؿاء وصاطة
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 وأن بػتقاهؿ، ويعؿؾ يسللفؿ حقث الجاهؾ يطقعفؿ أن :إّول الـقع

 وهذه الدلقؾ. َكَصَره ما أققالفؿ مـ يلخذ بحقث آجتفاد: دون كان َمـ يطقعفؿ

ْكرِ  َأْهَؾ  َفاْسَلُلقا}: قال اهلل ٕنّ  وبركة: وخقر وديـ هلل صاطة  َٓ  ُكـُْتؿْ  إِنْ  الذِّ

 وٓزم َيعَؾؿ، َمـ يسلل أن َيعَؾؿ ٓ َمـ طؾك أوَجب فاهللُ  ،(43: الـحؾ) {َتْعَؾُؿقنَ 

 زمـ مـ العؿؾ هذا وطؾك فائدة. لسمالف كان ما وإٓ بؼقلف، يلخذ أن ذلؽ

 صؾك الـبل صحابة زمـ مـ يقمـا، إلك وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل صاحبة

 طؾك الػساد َيدخؾ ولـ هذا، يقمـا إلك طؾؿاءهؿ يسللقن والـاس وسؾؿ طؾقف اهلل

 اكتظر هـاك العؾؿاء، طؾقف َيجُسر ٓ ما طؾك وَتجاسروا العؾؿاء تركقا إذا إٓ الـاس

 حؼ العؾؿاء إلك فالرجقع إّمة. كقان تزلزل التل الؽربى الطقام واكتظر الػساد،

 .يحاربقكف وٓ الرباكققن العؾؿ أهؾ يشجعف وبركة، وخقر

. العالؿ ققل خالف طؾك الدلقؾ وضقح مع العؾؿاء صاطة: الثاين الـقع

 أجؿع": -رحؿف اهلل-الشافعل اإلمام قال العؾؿاء، بنجؿاع وحرام معصقة وهذه

 أن لف يؽـ لؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل سـة لف استباَكت َمـ أنّ  طؾك الـاس

 ."كان مـ كائـًا الـاس مـ أحد لؼقل َيَدَطفا

 الـبل ٕنّ  : صالتؽ يف كذا افعؾ أخل يا: لف فتؼقل تليت الؿسؾؿقـ بعض

 طؾقف اهلل صؾك الـبل ٕنّ  كذا: افعؾ وضقئؽ يف وقال، فعؾ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

ـّ : فقؼقل وقال، فعؾ وسؾؿ  طـ ُتعِرض أن معصقة، وهذه هذا! قال ما اإلمام لؽ
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 بؾغف، ما معذور اإلمام غقره، فعؾ طدم أجؾ مـ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل فِْعؾِ 

 إصابع بقـ بالتخؾقؾ يلخذ كان ما -اهلل رحؿف– مالؽ اإلمام فعؾ، ما بؾغف ولق

 هؿ هؽذا ُيخؾِّؾ، ذلؽ بعد رآه الباب يف بالحديث أحدهؿ أخربه فؾّؿا القضقء، يف

 وَطؾِؿَ  الدلقؾ لف اتَّضح إذا لإلكسان يجقز فال فقفؿ، اطتؼادكا وهذا طؾؿاؤكا،

 بؼقلف، قال َلَؿا الدلقؾ هذا لف اتَّضح لق العالؿ هذا ٕنّ  طالًؿا: يطقع أن الدلقؾ

 .الدلقؾ طؾقف دلَّ  ما وَلَػَعَؾ 

 وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك رسقلف ولغقر وجؾ طز اهلل لغقر الطاطة أنّ  طرفـا إذن:

 اهلل صاطة إلك طاد فؿا وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل وصاطة اهلل، صاطة مقزاهنا:

 أو اهلل صاطة خالػ وما وديـ، محؿقد ففق وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك رسقلف وصاطة

 .وحرام مذمقم ففق وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك رسقلف صاطة

مة الطاطة وهذه  اهلل صاطة تخالِػ التل الطاطة وهل وإمراء لؾعؾؿاء الؿحرَّ

 :خؿسة مـ جفة الحؽؿ أقسام إلك تـؼسؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل وصاطة

مقا وأن الحرام، ُيحؾُّقا أن لفؿ أنّ  يعتؼد وهق يطقعفؿ أن :إّول الؼسؿ  ُيحرِّ

 طز هلل ما وصرف هلل، ما لفؿ جعؾ ٕكف اإلسالم: يـايف أكرب شرك وهذا.  الحالل

: يؼقل شققخفؿ يف الغالة بعض يؼقلف ما مثؾ. وتعالك سبحاكف اهلل غقر إلك وجؾ

 َيؼؾِب وأن حراًما، الحالل َيؼؾِب أن لف فالشقخ الؿريد، يرى ٓ ما يرى الشقخ

، الحرام ًٓ م أو البقِّـ، بالحرام أمر ولق الشقخ ُيعصك أن يجقز وٓ حال  حرَّ
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ؾ، مع كالؿقت الشقخ مع كـ: الغالة بعض يؼقل ولذلؽ البقِّـ! الحالل  ٓ الؿغسِّ

 .تعرتض وٓ ٓ،: يؼقل

 بف، وَيعؿؾ ديـًا، يؼقلقن ما فَقعتؼد وطؿاًل، اطتؼاًدا يطقعفؿ أن :الثاين الؼسؿ

 والعقاذ أكرب شرك وهذا طـف، ُيعِرض لؽـف طـده: خالفف طؾك الدلقؾ وضقح مع

 .باهلل

 َتؿـع مقاكع طـده تؽقن فؼد الػاطؾ أّما الػعؾ، طؾك الؽالم أنّ : وتعؾؿقن 

 .مشرك بلكف يقَصػ أن

 ققل مـ وأصَؾح خقر ققلفؿ أنّ  يعتؼد وهق طؿاًل  يطقعفؿ أن: الثالث الؼسؿ

 يف وما الؼرآن يف ما َيعِرف الـاس بعض وسؾؿ. طؾقف اهلل صؾك رسقلف وققل اهلل

 طؾقف اهلل حؽؿ الربا،: مثاًل  حرام، بلكف الشلء هذا طؾك َحَؽؿَ  اهلل أنّ  وَيعِرف السـة،

 أكف العؾؿاء وأجؿع حرام، بلكف طؾقف حؽؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك والـبل حرام، بلكف

ؿقـ بعض يليت لؽـ حرام،  الربا، صقر مـ كثقرة صقًرا وُيحؾِّؾقن الققم الؿعؿَّ

 همٓء ققل ولؽـ السـة، يف والذي الؼرآن يف الذي أطرف أكا: يؼقل إكسان فقليت

والعقاذ – وهذا اهلل! حؽؿ مـ وخقر وأصَؾح لؾـاس أحسـ حالل الصقر هذه بلنّ 

 .أكرب شرك -باهلل

 يطقعفؿ، ولؽـ يعتؼد ٓ ففق الشرك، يف طؿاًل  يطقعفؿ أن :الرابع الؼسؿ

 أنّ  يعؾؿ أمره! الشقخ لؽـ شرك، أكف َيعَؾؿ وهق الشرك فقعؿؾ بالشرك يلمروكف
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 الشقخ ولؽـ شرك، الؼرب لصاحب وذبحف الؼرب إلك طصػقًرا أو شاة أو بؼرة أخذ

 واذبحفا فالن سقدي مؼام إلك هبا واذهب شاة، خذ أو بؼرة، خذ: لف قال

 .بالشرك طؿؾ ٕكف أكرب: شرك ففذا هذا، يف فقطقعف الؼرب، لصاحب

 اطتؼاده مع الشرك، غقر يف اطتؼاًدا ٓ طؿاًل  يطقعفؿ أن :الخامس الؼسؿ

 مـ طاقؾ كؾ أنّ  أضـ أكا والققم-حرام  الدخان شرب أنّ  َيعِرف الشرطل. الحؽؿ

 ولؽـ حرام الدخان شرب أنّ  فقعرف -حرام الدخان شرب أنّ  يدرك الؿسؾؿقـ

 لقس مؽروه، الدخان شرب: لف وقال الدخان يشرب الجامعة يف دكتقًرا وجد

 فشرب اطتؼاًدا، ٓ طؿاًل  الدكتقر هذا أصاع حرام، لؽـ أكف يعرف وهق بحرام،

إصغر،  الشرك مـ هذا: العؾؿ أهؾ بعض قال ففـا الدكتقر، هذا لػتقى الدخان

ِٓحظقا أّن الؽالم لقس طـ شرب الدخان وإكؿا طـ صاطة الشقخ وشرب 

الدخان هبذه الطاطة، شرب الدخان بـػسف معصقة فؼط: لؽـ كقكف يطقع مخؾقًقا 

بعض أهؾ العؾؿ إكف شرك أصغر، لؿاذا يف شرب الدخان طؿاًل ٓ اطتؼاًدا قال 

 .معصقة أكف َيعَؾؿ فقؿا الؿخؾقق أصاع ٕكف الطاطة: جفة شرك أصغر؟ قالقا: مـ

 الشرك مـ لقس الؿعاصل، كسائر معصقة هق بؾ: العؾؿاء بعض وقال

 َطِؿَؾ  بؾ يعتؼد أكف حرام ولؽـف والتحؾقؾ التحريؿ يف يطعفؿ لؿ ٕكف إصغر:

أطؾؿ، اكف ما دام يعتؼد الحؽؿ الشرطل ففذه  واهلل لل يظفر الذي وهذا. الؿعصقة

 معصقة كسائر الؿعاصل.
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ر أّكا ٓ كتؽؾؿ طـ الطاطة الؿشروطة: أن يطقع العالِؿ حقث ُأمِر  وأطقد وُأذكِّ

 هبذا، وإكؿا كتؽؾؿ طـ الطاطة الؿحَرمة.  

 .الؿطقِعقـ جفة مـ التؼسقؿ هذا

وٓحظقا أن الؽالم طـ –الؿطاِطقـ، الذيـ يطاُطقن يف هذا  جفة مـ أّما

مة  :قسؿقـ طؾك فنكفؿ-الطاطة الؿحرَّ

 ما فؼال بطرقف، الحؼ وصؾب طؾقف، يجب ما بذل مجتفد :إّول الؼسؿ

ؾ  مجتفد طؾقف. ففذا يطَّؾع لؿ دلقاًل  يخالػ ققلف أنّ  تبقَّـ ثؿ باجتفاده، إلقف تقصَّ

 لَؿـ لقس لؽـ فضؾف، معؾقم اجتفاده، طؾك ومثاب خطمه، لف مغػقر مخطئ،

 كحـ إربعة، إئؿة مثؾ الؼقل. ذلؽ يف يتَّبعف أن ققلف خالف طؾك الدلقؾ َطَرَف 

ًٓ  قال إربعة إئؿة مـ إمام مـ ما أكف فقف كشؽ ٓ جازًما اطتؼاًدا كعتؼد  إٓ قق

  وهق
ٌّ

 طـده َيثُبت إمام يقجد ٓ وأكف يستطقع، ما بذل وطؾك اجتفاده، طؾك مبـل

د الدلقؾ  بؽؾ أحاصقا ما أهنؿ كعتؼد الققت كػس يف ولؽـ. الدلقؾ مخالػة وَيتعؿَّ

 أجر ولف خطمه، لف مغػقر فاضؾ، فؿخطئفؿ ُيصقبقن، وقد ُيخطئقن فؼد إدلة،

 طؾك وأجر اجتفاده، طؾك أجر أجران: ولف فاضؾ، ومصقبفؿ .اجتفاده طؾك

مة  صاطة الـاس بعض أصاطفؿ وإن ففمٓء .صقابف  ذلؽ أنّ  يؼقـ طؾك وأكا-محرَّ

-هذا  طـ لـفاه الدلقؾ وضقح بعد هذا يف يطقعف الرجؾ هذا رأى لق اإلمام
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قن وٓ وفضالء أئؿة الؿطاُطقن ففمٓء  َطؾِؿَ  وقد يطقعفؿ مـ ُيَذمُّ  ولؽـ أبًدا، يذمُّ

 .ققلفؿ بخالف الدلقؾ

ط :الثاين الؼسؿ  صؾب يف يجب ما يبذل ولؿ آجتفاد، أهؾ مـ لقس مػرِّ

 طظقؿ، وخطر كبقر، جرم طؾك والحرام. ففذا الحالل يف َيحُؽؿ ذلؽ ومع الحؼ،

 مـ يؽقن هذا الـاس، مـ جؿاطات كالمف طؾك اجتؿع وإن الـاس، مدحف وإن

َٓ }: وجؾ طز اهلل يؼقل ولذلؽ أصاب، ولق اهلل طؾك الؽذب افرتاء باب  َتُؼقُلقا َو

  َطَؾك لَِتْػَتُروا َحَرامٌ  َوَهَذا َحاَلٌل  َهَذا اْلَؽِذَب  َأْلِسـَُتُؽؿُ  َتِصُػ  لَِؿا
ِ
 إِنَّ  اْلَؽِذَب  اهلل

ـَ  ِذي   َطَؾك َيْػَتُرونَ  الَّ
ِ
 يجرؤ واهلل! الذي  ،(226: الـحؾ){ُيْػؾُِحقنَ  َٓ  اْلَؽِذَب  اهلل

 ما َيبُذل ولؿ الشلن أهؾ مـ لقس وهق حالل، وهذا حرام، هذا: يؼقل أن طؾك

 .اتَّبعف َمـ يػؾح وٓ ُيػؾح، ٓ الباب هذا يف طؾقف يجب

 إذا طرفـا هذا كؼرأ ما ذكره الشقخ وكعؾِّؼ طؾقف.

ـُ  ]َوَقاَل  ـَ  ِحَجاَرةٌ  َطَؾْقُؽؿْ  َتـِْزَل  َأنْ  ُيقِشُؽ : َطبَّاسٍ  اِْب َؿاِء، ِم  َقاَل : َأُققُل  َالسَّ

 [!َوُطَؿُر؟ َبْؽرٍ  َأُبق َقاَل : َوَتُؼقُلقنَ . وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك َاهللِ  َرُسقُل 

 وإكؿا أيديـا، بقـ التل الؿسـَدة الؽتب يف أصؾ لف لقس الؾػظ هبذا إثر هذا 

 شقخ كالم يف ورد طباس بدون إسـاد، ابـ إلك مـسقًبا العؾؿاء كالم يف ورد

ُـّ  إسـاد، بدون طباس ابـ إلك مـسقًبا -اهلل رحؿف– تقؿقة ابـ اإلسالم  بعض وض

 اإلسالم شقخ أنّ  سببف َوْهٌؿ، بنسـاد ذكره تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ أنّ  الػضالء



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٕٔٙ7 
 

 طباس، ابـ كالم بف ربط ثؿ باإلسـاد، -طـفؿا اهلل رضل– طؿر ٓبـ أثًرا ذكر

َـّ   يف هق وإكؿا كذلؽ، ولقس طباس، ابـ ٕثر اإلسـاد هذا أنّ  الػضالء بعض فظ

– وكذلؽ إسـاد، بدون طباس ابـ إلك مـسقًبا تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ كالم

 -طـفؿا اهلل رضل– طباس ابـ إلك مـسقًبا -اهلل رحؿف– الؼقؿ ابـ كالم يف -مثاًل 

 بدون لؽـ الؾػظ هبذا الؿعاصريـ طؾؿائـا ألسـة يف مشفقر هق وكذا إسـاد، بال

 .إسـاد

ـّ   طبد وابـ الؿسـد، يف أحؿد اإلمام روى فؼد أخرى، بللػاظ جاء معـاه لؽ

 اهلل رسقل )تؿتَّع: قال أكف -طـفؿا اهلل رضل– طباس ابـ طـ الجامع، يف الرب

 أحد طؾك متؿتًِّعا، وهذا حجَّ  وسؾؿ(، ما معـك تؿتَّع؟ يعـل: طؾقف اهلل صؾك

 :وجفقـ

قن كاكقا السؾػ أنّ  :القجف إّول  .التَّؿتَُّعقـ أحد فالِؼران تؿتًُّعا، الِؼران يسؿُّ

 لق»: وقال بالتؿتُّع، أصحابف أمر وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أنّ  :القجف الثاين

 .«ُطؿرة وَلجعؾُتفا الَفدي ُسؼُت  َلَؿا استدبرُت  ما أمري مـ استؼبؾُت 

 طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل )تؿتَّع: -رضل اهلل طـفؿا–طباس  ابـ فؼال

الؿتعة(  طـ وطؿر بؽر أبق هنك: -طـفؿا اهلل ضل– الزبقر ابـ طروة فؼال وسؾؿ،

: -طـفؿا اهلل رضل– طباس ابـ )فؼال  -الحج، ولقس متعة الـساء متعة أي:–

 أبق هنك: ويؼقل وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل قال: أققل سَقفؾؽقن! ُأراُهؿ
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 مسـًدا الرب طبد وابـ مسـًدا يف الؿسـد، أحؿد اإلمام رواه وطؿر!(، هذا بؽر

ـّ  القداع، حجة يف حزم كذلؽ، وابـ  ضعقػ. إسـاده وغقرهؿ، لؽ

 طـ الرزاق طبد اإلمام إلك بنسـاده القداع حجة يف حزم ابـ اإلمام وروى

ص اهلل تتؼل أٓ: طباس ٓبـ طروة قال): قال أيقب طـ معَؿر – الؿتعة يف ترخِّ

ؽ سْؾ : طباس ابـ فؼال -الحج متعة يف أي:  الـبل أنّ  َتعَؾؿ فنهنا -طروة يا أمَّ

 بؽر أبق أّما: طروة فؼال -بالتؿتع أصحابف وأمر قاِرًكا، حج وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

: طباس ابـ فؼال -الحج بؿتعة الـاس يلمران ٓ يعـل:– ذلؽ يػعال فؾؿ وطؿر

 طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل طـ أحدثؽؿ اهلل، يعذبؽؿ حتك مـتفقـ أراكؿ ما واهلل

 اهلل صؾك الـبل ققل تعاِرضقنوطؿر!(، يعـل:  بؽر أبل طـ وتحدثقكـا وسؾؿ،

 .وتعالك سبحاكف اهلل يعذبؽؿ أن يقشؽ طؿر، أو بؽر برأي أبل وسؾؿ طؾقف

 فؾؿ الرزاق، طبد إلك إسـاد بدون رواه الرب: لؽـف طبد ابـ أيًضا هذا وروى

حزم، ابـ حزم يف حجة القداع ذكر  ابـ بخالف الرزاق، طبد إلك إسـاده يذكر

طبد الرب فحؽاه طـ طبدالرزاق بدون إسـاد إسـاده إلك طبد الرزاق، أّما ابـ 

 -رضل اهلل طـفؿا– طباس ابـ وأنّ  أصؾ، لف إثر أنّ  طؾك يدلُّ  بقـفؿا. ففذا

 الرسقل ققل الـاس بعض معاَرضة بسبب الـاس طؾك طذاب يـزل أن خشل

 .وطؿر بؽر أبل برأي وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك
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ـَ  ِحَجاَرةٌ  َطَؾْقُؽؿْ  َتـِْزَل  يؼرتب، )َأنْ  أي: ُيقِشُؽ( قال ابـ طباس: )  مِ

َؿاِء(  مـ تـزل التل الحجارة ٕنّ  السؿاء: مـ حجارة بـزول اهلل يعذبؽؿ أي: َالسَّ

بِقـ بعض طؾك السؿاء  كؿا أخرب اهلل، وهذا ببعقد: الظالؿقـ مـ هل ما الؿعذَّ

: -لق صحَّ هذا إثر طـف هبذا الؾػظ–طباس  ابـ قال لؿاذا تعرف وهبذا ضؾؿ،

 أكقاع سائر دون خصفا السؿاء(، لؿاذا مـ حجارة طؾقؽؿ تـزل أن )يقشؽ

  َوَما}: قال اهلل ٕنّ  العذاب؟
َ

ـَ  ِهل ـَ  مِ الِِؿق : ، قال: )َأُققُل (83: هقد){بَِبِعقدٍ  الظَّ

  َرُسقُل  َقاَل 
ِ
 بؽر أبق (،!َوُطَؿُر؟ َبْؽرٍ  َأُبق َقاَل : َوَتُؼقُلقنَ  وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك َاهلل

 إّمة فلفضؾ اإلصالق، طؾك وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك كبقفا بعد إّمة أفضؾ وطؿر

 مـ السالم طؾقف طقسك ٕنّ  السالم: طؾقف طقسك ثؿ وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك الـبل

 هبذا ُيؾِغز العؾؿ أهؾ بعض ولذلؽ كزل، إذا وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك محؿد أّمة

 طـد السالم طؾقف طقسك هق بؽر؟ أبل مـ أفضؾ محؿد أّمة مـ رجؾ: فقؼقل

 طؾقف اهلل صؾك محؿد شريعة طؾك سقؽقن السالم طؾقف كزولف طـد فنكف كزولف،

 أمر وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل بؾ إّمة، أفضؾ ففؿا طؿر، ثؿ بؽر، أبق ثؿ وسؾؿ،

 وسـة بسـتل فعؾقؽؿ»: يف ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ سـَّتفؿا إلك بالرجقع

قا هبا، تؿسؽقا الؿفديقـ، الراشديـ الخؾػاء  ذلؽ ومع ،«بالـقاجذ طؾقفا وَطضُّ

 طذاب، طؾقؽؿ يـزل أن يقشؽ: لؾـاس -طـفؿا اهلل رضل– طباس ابـ يؼقل

 وطؿر، بؽر أبل برأي وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الرسقل ققل معارضتؽؿ بسبب
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وسؾؿ؟! وسقليت مزيد كالم  طؾقف اهلل صؾك محؿد أّمة مـ هق دوهنؿا بَؿـ فؽقػ

 هذا إن شاء اهلل.طـ 

ـُ  َأْحَؿُد  ]َوَقاَل  ْسـَادَ  َطَرُفقا لَِؼْقمٍ  َطِجْبُت : -رحؿف اهلل–َحـَْبٍؾ  ْب َتُف، َاإْلِ  َوِصحَّ

ـَ  َفْؾَقْحَذرِ ﴿: َيُؼقُل  َتَعاَلك َوَاهللُ  ُسْػَقاَن، َرْأِي  إَِلك َوَيْذَهُبقنَ  ـْ  ُيَخالُِػقنَ  الَِّذي  َأْمرِهِ  َط

ْرُك، َاْلِػْتـَةُ  َاْلِػْتـَُة؟ َما أية. َأَتْدِري ﴾فِْتـَةٌ  ُتِصقَبُفؿْ  َأن فُ  َالشِّ  َأنْ  َقْقلِفِ  َبْعَض  َردَّ  إَِذا َلَعؾَّ

ـَ  َشْلءٌ  َقْؾبِفِ  فِل َيَؼعَ  ْيغِ  ِم  َفَقْفَؾَؽ[ َالزَّ

 كتب يف مشفقر وهق تالمقذه، بعض هذا رواه أحؿد اإلمام وكالم 

 الؽالم هذا يف وطـدكا الػؼفقة. مملػاهتؿ يف أو العؼدية، مملػاهتؿ يف سقاء أصحابف

 :أمران

ـَ  َفْؾَقْحَذرِ }: وجؾ طز اهلل ققل يف :إّول إمر ِذي ـْ  ُيَخالُِػقنَ  الَّ  َأن َأْمِرهِ  َط

ر حقث ،{َألِقؿٌ  َطَذاٌب  ُيِصقَبُفؿْ  َأوْ  فِْتـَةٌ  ُتِصقَبُفؿْ   التحذير هذا وجؾ طز اهلل حذَّ

والَحظ هـا أّن  وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك الـبل أمر طـ يخالػقن لؾذيـلَؿـ؟  الشديد

ـْ  ُيَخالُِػقنَ }: قال وجؾ طز اهلل : يؼال بـػسف، يتعدى الػعؾ هذا أنّ  مع ،{َأْمِرهِ  َط

 طؾقف اهلل صؾك الـبل أمر يخالِػ وفالنٌ  وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك الـبل أمر خاَلػ

 والػائدة فائدة، لفذا أنّ  ٓبد هـا؟( طـ) حرف وجؾ طز اهلل أدخؾ فؾؿاذا وسؾؿ،

ـِت  هـا الؿخالػة أنّ : العؾؿاء قال كؿا  فؾَقحَذر: الؿعـك فلصبح اإلطراض، ُضؿِّ

 غقره، إذن إلك طـف ُمعِرِضقـ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أمر يخالػقن الذيـ
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 َيعَؾؿ وٓ اجتفاًدا الحديث يخالِػ قد اإلكسان ٕنّ  مخاَلػة: كؾ لقست

إذن َمـ الذي . معـا َيدخؾ فال جفاًل، يخالِػ وقد .معـا يدخؾ فال بالحديث،

 ويعطقف طـف ُيعِرض ثؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أمر َيعَؾؿ يدخؾ معـا هـا؟ الذي

رهؿ غقره، إلك ضفره  .فتـة تصقبفؿ بلن الشديد التحذير هذا وجؾ طز اهلل حذَّ

 .هبؿ تـزل بؾقَّة: العؾؿ أهؾ بعض قال(: فتـة)ومعـك

 .طؼقبة: العؾؿ أهؾ بعض وقال

 الراجح. وهذا .بدطة وإما شرك إّما الؼؾب: يف بالء: العؾؿ أهؾ بعض وقال

الشرك، يؼع يف  يف يؼع وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أمر طـ ُيعِرض فالذي 

 بدطة، يف يؼع أو بقَّـا، ما طؾك إكرب الشرك يف يؼع أو بقَّـا، ما طؾك إصغر الشرك 

 .وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل مـ أحسـ أكف ويعتؼد

 طؾقف اهلل صؾك الـبل مـ أحسـ أكا: بؾساكف يستطقع يؼقل أحد يقجد ٓ

 يؼقل أن يجرؤ اهلل، رسقل محؿًدا أنّ  أشفد: يؼقل شخًصا أنّ  أضـ ٓ أكا-وسؾؿ 

 ُكُثر، هـاك وفعؾف بحالف لؽـ -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل مـ أحسـ أكا: بؾساكف

 وسؾؿ: طؾقف اهلل صؾك الـبل مـ أفضؾ كحـ: يؼقل حالفؿ البدع يػعؾقن فالذيـ

 .ديـًا هذا ويعتؼدون وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل يػعؾف لؿ ما يػعؾقن ٕهنؿ
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 اهلل صؾك اهلل رسقل أمر طـ أطرض مـ مصقبة طظؿ طؾك دلقؾ أية ففذه

 طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل بلمر طؾؿف مع غقره يف الفدى وصؾب وسؾؿ، طؾقف

 .وسؾؿ

 استـؽار تعجب وهذا )طجبت(: قال حقث أحؿد: اإلمام ققل :الثاين إمر

 يعرفقن ما طقام لقسقا إدلة، يعرفقن أهنؿ أي: وصحتف( اإلسـاد طرفقا )لؼقم

 وخقارهؿ، العؾؿاء كبار سػقان( مـ رأي إلك )يذهبقن إدلة، يعرفقن بؾ إدلة،

ـّ اإلمام أحؿد تؽؾؿ طـ أققام يعرفقن الحديث الصحقح ويرتكقكف إلك رأي  ولؽ

ـَ  َفْؾَقْحَذرِ }: يؼقل تعالك )واهلل -رحؿف اهلل وسائر طؾؿاء الؿسؾؿقـ–سػقان  ِذي  الَّ

ـْ  ُيَخالُِػقنَ   ِػْتـَُة؟َالْ  َما . َأَتْدِري{َألِقؿٌ  َطَذاٌب  ُيِصقَبُفؿْ  َأوْ  فِْتـَةٌ  ُتِصقَبُفؿْ  َأن َأْمِرهِ  َط

ْرُك( َاْلِػْتـَةُ  ءٌ  َقْؾبِفِ  فِل َيَؼعَ  َأنْ  َقْقلِفِ  َبْعَض  َردَّ  إَِذا إوجف )َلَعؾَّفُ  أحد هذا َالشِّ
ْ

ـَ  َشل  مِ

ْيغِ   إلك يصؾ حتك قد َيعُظؿ ثؿ الشرك مـ شلء قؾبف يف يؼع أي: َفَقْفَؾَؽ( َالزَّ

 .فَقفؾؽ باهلل والعقاذ إكرب الشرك

 فالعؾؿاء وإٓ الؿتؼدمقـ، العؾؿاء لؽالم مثال أحؿد لإلمام الؽالم وهذا

مقن  مربقط التعبُّد وأنّ  بالدلقؾ، مربقط الحؼ أنّ  طؾك كؾؿتفؿ تتَّحد الؿتؼدِّ

 مـ يرتكف أن الدلقؾ لف ضفر لَؿـ ولقس الحؼ، إلك ُمرِشدون العؾؿاء وأنّ  بالدلقؾ،

 الؿتؼدمقـ. العؾؿاء بقـ اتِّػاق محّؾ  هذا طالؿ، ققل أجؾ
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 الدلقؾ طؾك يطَّؾع لؿ معذور طالؿ ققل أجؾ مـ الدلقؾ ترك أنّ  شؽ وٓ

 العؼؾ. وخالف الشرع خالف

َفا}: قال وجؾ طز اهلل فننّ  الشرع: خالف كقكف أّما  ـَ  َياَأيُّ ِذي  َأصِقُعقا آَمـُقا الَّ

ُسقَل  َوَأصِقُعقا اهللَ  َْمرِ  َوُأولِل الرَّ ْٕ ءٍ  فِل َتـَاَزْطُتؿْ  َفنِنْ  مِـُْؽؿْ  ا
ْ

  إَِلك َفُردُّوهُ  َشل
ِ
 اهلل

ُسقلِ    ُتْممِـُقنَ  ُكـُْتؿْ  إِنْ  َوالرَّ
ِ
ِخرِ  َواْلَقْقمِ  بِاهلل ْٔ ـُ  َخْقرٌ  َذلَِؽ  ا : الـساء) {َتْلِوياًل  َوَأْحَس

 أن اهلل فلمركا الؿسؾؿقن، والحؽام العؾؿاء هؿ مـا؟ إمر َمـ هؿ أولقا ،(59

ءٍ  فِل َتـَاَزْطُتؿْ  َفنِنْ } .عصقةالؿ غقر يف كطقعفؿ
ْ

 بقـ الخالف وقع :أي{ َشل

وه: اهلل قال هؾ العؾؿاء، : قال بؾ ٓ، مـؽؿ؟ إمر وأولل والرسقل اهلل إلك فردُّ

وهُ ﴿   إَِلك َفُردُّ
ِ
ُسقلِ  اهلل  الؽتاب إلك ُيَردّ  وإكؿا الخالف إلك ُيَردّ  قُِػقا هـا، فال ﴾َوالرَّ

  ُتْممِـُقنَ  ُكـُْتؿْ  إِنْ } الدلقؾ، طؾقف دلَّ  بؿا ويمَخذ والسـة،
ِ
ِخرِ  َواْلَقْقمِ  بِاهلل ْٔ  فنكؽؿ {ا

دّ  تػعؾقن الذي أي: ذلؽ {َخْقرٌ  َذلَِؽ } اهلل، وسقحاسبؽؿ اهلل ستؾؼقن  إلك بالرَّ

ـُ } ديـؽؿ، يف خقٌر لؽؿ والسـة الؽتاب  لؽؿ طاقبة وأحسـ يعـل: {َتْلِوياًل  َوَأْحَس

 .أمقركؿ يف

 والسـة، الؽتاب إلك َكُردّ  أن العؾؿاء؟ اختؾػ إذا لـا الؿشروع إذن: ما 

اه بؿا طؾؿائـا أققال مـ وكلخذ  .الدلقؾ ققَّ

 لؿخالػتف تركف ثؿ الؿؼصقد، إلك وصؾ َمـ فننّ  :العؼؾ خالف كقكف وأّما

 .لؾعؼؾ مخالًػا فِْعُؾف يؽقن إلقف، القصقل صرق مـ صريؼةً 
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ًٓ يبقِّـ   صحـ يف رجاًل  أنّ  لق تَرون أٓ: لؽؿ هذه الؼاطدة وأضرب لؽؿ مثا

 طؾك ووضعفا البقصؾة فلخرج يصؾل أن أراد طقـقف، بلمِّ  الؽعبة يرى الؿطاف

 ضفره خؾػ الؽعبة فجعؾ الؽعبة، خالف طؾك إلقف أشارت فالبقصؾة إرض،

 ترى أٓ: قالقا بؾك،: قال الؽعبة؟ هذه ألقست: لف يصؾل! فؼالقا أكرب، اهلل: وقال

 التل البقصؾة ٕنّ : قال إلقفا؟ تصؾل ٓ لؿاذا: قالقا بؾك،: قال الؽعبة؟ هذه

. واهلل ٓ طاقؾ؟ هذا هؾ إخرى! الجفة إلك الؼبؾة: قالت الؽعبة إلك ترشدين

 الحؼ لإلكسان تبقَّـ فنذا الحؼ، إلك مقِصؾ صريؼ العؾؿاء العؾؿاء، وكذلؽ

 وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل وققل رسقلف بؼقل آخذ ما أكا ٓ ٓ: يؼقل الذي بالدلقؾ،

 يرتك هذا الدلقؾ! هبذا قال الػالين ما العالؿ ٕنّ  الػالين: العالؿ بؼقل آخذ وإكؿا

 العؼؾ. خالف وهذا الطريؼ، اختالف أجؾ مـ إلقف ووصؾ يراه الذي الحؼ

 الذي بالؼقل كلخذ العؾؿاء اختؾػ إذا أكف إلك يدطقكا والعؼؾ الشرع إذن:

 .معفؿ إدب سقء وطدم العؾؿاء فضؾ معرفة مع لـا، واتَّضح الدلقؾ طؾقف دّل 

 وجقب طؾك أحؿد اإلمام هبا استدل التل أية هبذه يستدلقن والعؾؿاء 

 اهلل صؾك بػعؾف العؿؾ ووجقب وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل بؼقل العؿؾ

 .وسؾؿ طؾقف

 أكس بـ مالؽ )سؿعت: الؽبار مالؽ اإلمام تالمقذ أحد طؿر ابـ بِشر قال

ث إذا كثقًرا  تؼقل وما لف: فقؼال بحديث وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل طـ حدَّ
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ـَ  َفْؾَقْحَذرِ }: مالؽ فقؼقل رأيؽ؟ وما أو أكت؟ ِذي ـْ  ُيَخالُِػقنَ  الَّ  ُتِصقَبُفؿْ  َأنْ  َأْمِرهِ  َط

يسؿعف يؼقل هذا،  ثالثة وٓ مرتقـ وٓ مرة لقس (،{َألِقؿٌ  َطَذاٌب  ُيِصقَبُفؿْ  َأوْ  فِْتـَةٌ 

ث إذا مالؽ اإلمام كثقًرا، بؾ  طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل طـ بحديث الـاس حدَّ

 أية فجقابف الؿسللة؟ يف إمام يا أكت رأيؽ ما: يؼقل يلتقف الـاس بعض وسؾؿ

ـَ  َفْؾَقْحَذرِ }فؼط:  ِذي ـْ  ُيَخالُِػقنَ  الَّ  َطَذاٌب  ُيِصقَبُفؿْ  َأوْ  فِْتـَةٌ  ُتِصقَبُفؿْ  َأنْ  َأْمِرهِ  َط

 (.63: الـقر){َألِقؿٌ 

 مالؽ )سؿعت: قال طققـة بـ سػقان إلك بنسـاده الؿالؽل طربل ابـ وروى

 رحؿف اهلل يف مالؽ- ُأحِرم؟ أيـ مـ اهلل طبد أبا يا: فؼال رجؾ وأتاه أكس بـ

 أحرم حقث مـ الحؾقػة، ذي َأحِرم مـ: فؼال -زمـف يف الؿديـة طالؿ الؿديـة،

 الؿسجد، مـ ُأحِرم أن أريد إين: الرجؾ فؼال وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل

 فؼال الؼرب، طـد مـ الؿسجد مـ أحرم أن أريد إين: فؼال تػعؾ، ٓ: مالؽ لف فؼال

 يف فتـة وأيُّ : -لجفؾف– الرجؾ فؼال الػتـة، طؾقؽ أخاف فنين تػعؾ ٓ: مالؽ لف

ماذا تؼقل أكت؟ فتـة! أيُّ فتـة هذه إكؿا هل امقال –أزيدها!  أمقال هل إكؿا هذا؟!

 أطظؿ فتـة وأيُّ : -العؾؿ بـقر- اإلمام لف فؼال -اهلل صاطة يف محِرم وأكا  أزيدها

ر فضقؾة إلك سبؼت أكؽ ترى أن مـ  وسؾؿ؟! طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل طـفا قصَّ

ـَ  َفْؾَقْحَذرِ }: يؼقل وجؾ طز اهلل سؿعت إين ِذي ـْ  ُيَخالُِػقنَ  الَّ  ُتِصقَبُفؿْ  َأنْ  َأْمِرهِ  َط

 .{َألِقؿٌ  َطَذاٌب  ُيِصقَبُفؿْ  َأوْ  فِْتـَةٌ 
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ـَ  َفْؾَقْحَذرِ }: تعالك قال: إمِّ  يف الشافعل اإلمام وقال ِذي ـْ  ُيَخالُِػقنَ  الَّ  َط

 لُؿْػٍت  فؾقس وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك كبقف سـة ثؿ اهلل، كتاب الحؼ: أنّ  فُعؾِؿَ  {َأْمِرهِ 

  أن لحاكؿ وٓ
َ

 وٓ يخالػفؿا، أن وٓ هبؿا، طالًؿا يؽقن حتك َيحُؽؿ وٓ ُيػتِل

 َمـ .مردود( وحؽؿف وجؾ، طز هلل طاصٍ  ففق خالػفؿا فنذا بحال، مـفؿا واحًدا

 هلل، طاصٍ  ففق بالدلقؾ طؾؿف مع حاكؿ أو مػتل كان سقاء والسـة الؽتاب خالػ

 كؾؿة طؾقف اتػؼت الذي هق وهذا بف. العؿؾ يجقز وٓ مردود، وحؽؿف وققلف

 .العؾؿاء

ـْ  ـِ  َطِديٍّ  ]َوَط فُ : َحاتِؿٍ  ْب َيةَ  َهِذهِ  َيْؼَرأُ  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك َالـَّبِلَّ  َسِؿعَ  َأكَّ ْٔ : َا

ـ َأْرَبابًا َوُرْهَباَكُفؿْ  َأْحَباَرُهؿْ  اتََّخُذواْ ﴿ ا: َلفُ  أية، َفُؼْؾُت  ﴾اهللِ  ُدونِ  مِّ  َلْسـَا إِكَّ

ُمقنَ  َأَلْقَس »: َقاَل . َكْعُبُدُهؿْ  ُمقَكُف؟ َاهللُ  َأَحؾَّ  َما ُيَحرِّ مَ  َما َوُيِحؾُّقنَ  َفُتَحرِّ  َاهللُ  َحرَّ

ـَُف[ َوَالتِّْرِمِذيُّ  َأْحَؿُد  َرَواهُ  «ِطَباَدُتُفؿ َفتِْؾَؽ »: َقاَل . َبَؾك: َفُؼْؾُت  ،«َفُتِحؾُّقَكُف؟  َوَحسَّ

الرتمذي،  مـفؿ العؾؿ، أهؾ مـ جؿع رواه حاتؿ هذا بـ َطدّي  حديث

 أحؿد، اإلمام مسـد والؼصة يف الحديث أرَ  ولؿ الؽبقر، يف والطربين والطربّي،

ـف، الرتمذي إنّ  قال هـا والشقخ  أنّ  يدّي  بقـ التل الطبعات يف رأيتف والذي حسَّ

 حرب، بـ السالم طبد حديث مـ إٓ كعرفف ٓ غريب حديث هذا": قال الرتمذي

 ، ما معـك هذا الؽالم؟ الرتمذي"الحديث يف بؿعروف لقس َأْطَقـ بـ وُأَصقُػ 

هؽذا:  فؼط "غريب حديث هذا" الرتمذي: قال وإذا غريب، حديث هذا: يؼقل
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 السالم طبد حديث مـ إٓ كعرفف ٓ"طـده، قال:  ضعقػ الحديث أنّ  يعـل ففذا

 .مجفقل أكف أي: "الحديث يف بؿعروف لقس َأْطَقـ بـ وُأَصقُػ  حرب، بـ

 قال": قال الصحقحة السؾسؾة يف -اهلل رحؿف– إلباين الشقخ ووجدُت 

 التحسقـ": -رحؿف اهلل– قال ثؿ "، حسـ"فزاد  ،"غريب حسـ: الرتمذي

 يف الرتمذي ســ يف َيِرد ، يعـل: لؿ"طـفا كـؼؾ التل الـسخة يف َيِرد لؿ الؿذكقر

 الؽشاف تخريج مـ استػدهتا زيادة هل وإكؿا" إلباين، طـفا يـؼؾ التل الـسخة

 تحسقـ أنّ  -رحؿف اهلل– إلباين الشقخ كالم مـ فعؾِؿـا ."العسؼالين لؾحافظ

 وذكره الحّػاظ، مـ وهق حجر ابـ ذكره العؾؿاء، طـد معروف لؾحديث الرتمذي

 الـُّسخ يف وإكؿا تبؾغـا، لؿ كسخة يف فؾعؾف العؾؿ. أهؾ مـ جؿع وذكره السققصل،

 .غريب حديث: قال أكف بؾغتـا التل

 الصحقحة، السؾسة يف الحديث هذا -رحؿف اهلل– كاصر الشقخ ذكر وقد

 .لالحتجاج صالح ففق حسـ، بلكف طؾقف وحؽؿ

ـْ : قال ـِ  َطِديٍّ  )َط   َسِؿعَ  َأكَّفُ : َحاتِؿٍ  ْب
َّ

 َهِذهِ  َيْؼَرأُ  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك َالـَّبِل

َيَة( ْٔ  صؾك الـبل إلك ُيسؾِؿ أن قبؾ -طـف اهلل رضل– جاء ُيسؾِؿ، أن قبؾ وذلؽ َا

 الـبل لف فؼال كصراين، كان ٕكف ذهب: مـ صؾقًبا متعؾِؼ وهق وسؾؿ طؾقف اهلل

 الـبل فرآه يؿشل كان ،«القثـ هذا طـؽ ألؼل َطدّي  يا»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 فاقرتب طـف، فـّحاه ،«القثـ هذا طـؽ ألؼل طدي يا»: فؼال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك
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 أية: هذه يؼرأ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل فسؿع وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل مـ

ـ َأْرَبابًا َوُرْهَباَكُفؿْ  َأْحَباَرُهؿْ  اتََّخُذواْ ﴿   ُدونِ  مِّ
ِ
 َجْؿعُ : {َأْحَباَرُهؿْ  اتََّخُذواْ ﴿، ﴾اهلل

 مػرد: هق أو راهب، جؿع: {َوُرْهَباَكُفؿ} .القفقد مـ وإحبار ِحْبر، أو َحْبر

 .الـصارى مـ وهق ُرهبان،

 وهق بزطؿفؿ، السالم طؾقف مقسك طـ ُأثِرَ  ما يحؿؾقن الذيـ هؿ: فإحبار

 لقس أيديفؿ يف الذي أكثر ٕن "بزطؿفؿ": وكؼقل .الؼديؿ بالعفد يسؿك ما

ف هق وإكؿا السالم طؾقف مقسك طـ ملثقًرا   .محرَّ

 السالم طؾقفؿا وطقسك مقسك طـ الؿلثقر يحؿؾقن الذيـ هؿ: والرهبان

 .الجديد والعفد الؼديؿ بالعفد ُيعَرف ما أْي  بزطؿفؿ،

هبان القفقد، طؾؿاء فإحبار  .الـصارى طؾؿاء والرُّ

َكْعُبُدُهْؿ(، إذن ماذا ففؿ طدي مـ ققل اهلل طز  َلْسـَا إِكَّا: َلفُ  قال: )َفُؼْؾُت 

ـ َأْرَبابًا﴿وجؾ:    ُدونِ  مِّ
ِ
– طدي ولذلؽ معبقدات: أي ؟ ما طؿـ يلرباب:(اهلل

 َأَلْقَس » َكْعُبُدُهْؿ(، فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: َلْسـَا )إِكَّا: قال -طـف اهلل رضل

ُمقنَ  ُمقَكُف؟ َاهللُ  َأَحؾَّ  َما ُيَحرِّ  مـ والرهبان إحبار تعؾؿقن، وأكتؿ يعـل: «َفُتَحرِّ

 يؼقل أن فؾف حرام، هذا أنّ  الؽتاب يف مؽتقب يؽقن إحؽام، تغققر وضائػفؿ

مَ  َما َوُيِحؾُّقنَ »قال:  .حالل هذا لفؿ: تعؾؿقن،  وأكتؿ أي: «َفُتِحؾُّقَكُف؟ َاهللُ  َحرَّ

 إحبار لؼقل تابع وطؿؾـا أّن اطتؼادكا القاقع، وهق يؽقن، هذا َبَؾك(: )َفُؼْؾُت 
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 الطاطة والعؾؿاء الؽرباء صاطة أنّ  فتبقَّـ ،«ِطَباَدُتُفؿ َفتِْؾَؽ »: والرهبان، َقاَل 

مة  طبادة وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك رسقلف وصاطة اهلل لطاطة مخالػة فقفا التل الؿحرَّ

 مـ يخرج أكرب شرًكا تؽقن أن إلك وتصؾ أصغر، شرك تؽقن ما فلدكك لفؿ،

 .الؿؾة

ُوَلك :َمَساِئُؾ  ]فِقفِ  ْٕ  َالـُّقِر[ آَيةِ  َتْػِسقرُ : ا

ـَ  َفْؾَقْحَذرِ } ِذي ـْ  ُيَخالُِػقنَ  الَّ  َطَذاٌب  ُيِصقَبُفؿْ  َأوْ  فِْتـَةٌ  ُتِصقَبُفؿْ  َأنْ  َأْمِرهِ  َط

 .{َألِقؿٌ 

 َبَراَءٌة[ آَيةِ  َتْػِسقرُ : ]َالثَّاكَِقةُ 

ـْ  َأْرَباًبا َوُرْهَباَكُفؿْ  َأْحَباَرُهؿْ  اتََّخُذوا}   ُدونِ  مِ
ِ
ـَ  َواْلَؿِسقَح  اهلل  َوَما َمْرَيؿَ  اْب

َّٓ  ُأمُِروا َّٓ  إَِلفَ  َٓ  َواِحًدا إَِلًفا لَِقْعُبُدوا إِ ا ُسْبَحاَكفُ  ُهقَ  إِ  .{ُيْشِرُكقنَ  َطؿَّ

 رضل اهلل طـف[–َطِدي   َأْكَؽَرَها َالَّتِل َاْلِعَباَدةِ  َمْعـَك َطَؾك َالتَّـْبِقفُ : ]َالثَّالَِثةُ 

 طؾقف اهلل صؾك ورسقلف اهلل صاطة بخالف يطقعقهنؿ أهنؿ الطاطة، طبادة وهل

 .وسؾؿ

ابَِعةُ  ـِ  َتْؿثِقُؾ : ]َالرَّ  بُِسْػَقاَن[ َأْحَؿَد  َوَتْؿثِقُؾ  َوُطَؿَر، َبْؽرٍ  بَِلبِل َطبَّاسٍ  اِْب

 أهؾ وأطؾؿ وأحسـ بلمثؾ -طـفؿا اهلل رضل– طباس ابـ تؿثقؾ يعـل 

 صؾك الرسقل ققل طؾك يعرتِض أن لؾؿسؾؿ يجقز ٓ وأكف وطؿر، بؽر أبق زماكف:

 وتؿثقؾ العؾؿاء؟! مـ دوهنؿا بَؿـ فؽقػ وطؿر، بؽر أبل بؼقل وسؾؿ طؾقف اهلل
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 العؾؿ، يف الؿـتفك وإلقف طصره طؾؿاء كبار مـ كان الذي بسػقان أحؿد اإلمام

 العؾؿاء؟! مـ دوكف بَؿـ فؽقػ

َْحَقالِ  َتَغقُّرُ : ]َاْلَخاِمَسةُ  ْٕ َْكَثرِ  ِطـَْد  َصارَ  َحتَّك. َاْلَغاَيةِ  َهِذهِ  إَِلك َا ْٕ  ُطَباَدةُ  َا

ْهَبانِ  َْطَؿاِل، َأْفَضُؾ  ِهلَ  َالرُّ ْٕ ك َا َيُة،: َوُتَسؿَّ َٓ َْحَبارِ  َوِطَباَدةُ  َاْلِق ْٕ  َواْلِػْؼُف، َاْلِعْؾؿُ  ِهلَ  َا

ـْ  ُطبَِد  َأنَّ  إَِلك َاْلحال َتَغقََّرْت  ُثؿَّ  ـْ  َاهللِ  ُدونِ  ِم ـَ  َلْقَس  َم ، ِم ـَ الِِحق  بِاْلَؿْعـَك َوُطبَِد  َالصَّ

ـْ  َالثَّاكِلَ  ـَ  ُهقَ  َم [ ِم ـَ  َاْلَجاِهِؾق

 تغقَّرت حتك وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك محؿد أّمة يف كثر قد الجفؾ إنّ  يؼقل: 

 كؾَّ  ٓ إّمة، مـ كثقريـ أحقال فتغقَّرت السقء، مـ الغاية هذه إلك إحقال

 التقحقد: أكف ضـًّا الشرك فعؾ إلك التقحقد ومـ البدطة، إلك السـة مـ إّمة،

ة العؾؿ، اكدثار بسبب  .لؾتقحقد الؿعؾِّؿقـ وقؾَّ

َْكَثرِ  ِطـْدَ  َصارَ  )َحتَّك: قال ْٕ ْهَباِن( ما هل طبادة الرهبان؟ ُطَباَدةُ  َا  صاطة َالرُّ

  طؾقف اهلل صؾك الرسقل وصاطة اهلل صاطة مخالػة يف العؾؿاء
َ

 َأْفَضُؾ  وسؾؿ )ِهل

َْطَؿاِل( أفضؾ ْٕ  حتك بخالفف! الدلقؾ طؾؿَت  ولق العالؿ تطقع أن طـدهؿ العؿؾ َا

 إخذ يجب وأكف كػر، بالظقاهر إخذ إنّ : -قال مؿا باهلل والعقاذ- قائؾ قال

 .بإدلة كلخذ وٓ العؾؿاء بلققال

ك: قال َيُة(.: )َوُتَسؿَّ َٓ  بعض ويف. الِقٓية( سقؿا )وٓ: الـسخ بعض ويف َاْلِق

 بؾغ حتك هلل، ما لف القلل: يؼقل الـاس يعـل بعض الِقٓية(. )وتسؿقتفا: الـسخ
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أّمف!  بطـ يف الجـقـ َيخُؾؼ أن لؾقلل إنّ : يؼقل أن العصر هذا أهؾ بعض بحال

 شخص يليت هذا! قريش كػار يؼقل أن جرؤ ما الربقبقة، يف الشرك إلك وصؾـا

 بطقن يف إجـة َيخؾؼقا أن ٕولقائـا إنّ : فقؼقل الطريؼ بسؾقك الـاس يحّدث

: الضال هذا يؼقل يعـل إكساب! اختالط خقف ذلؽ مـ مـعفؿ وإكؿا أمفاهتؿ،

 ماء مـ لقس بطـفا، يف جـقـًا فَقخؾؼ الرجؾ زوجة إلك يليت أن يستطقع القلل

 ما واهلل! يستطقعقن، وهؿ فرتكقا، إكساب تختؾط أن إولقاء فخاف زوجفا،

 قريش! كػار هذا طؾك جرؤ

ؿقن ساداتـا، أولقاؤكا: ويؼقلقن  إولقاء طؾك يؼقم الؽقن الؽقن، يف يتحؽَّ

ث حتك وإقطاب! ويتباَكقن ويؼقلقن: اهلل أكرب!  بخرافات، بعًضا بعضفؿ يحدِّ

 فذهبت الشقخ، طـد مريدة ابـ شاب، هق روح فؼبض الؿقت مؾؽ جاء: يؼقلقن

 يف الشقخ فدخؾ روحف، ُقبِضت أن، ابـل مات شقخ يا شقخ يا: قالت الشقخ إلك

 -بإرواح، السؿاء إلك صاطًدا الؿقت مؾؽ فقجد السؿاء إلك الغرفة، وصعد

 الؿقت، مؾؽ لقس بإرواح يصعد فنّن الذي الشرع، يف ما بلبسط حتك جفؾ

 -الؿقت ويضعقهنا يف ماء هق معؾقم مؾؽ مـ يلخذون الروح مالئؽة وإكؿا

ف، يف وإرواح السؿاء إلك بإرواح صائًرا صاطًدا الؿقت مؾؽ يؼقلقن: وجد  ُقػَّ

 ما يعرف روح القلد كؿا يزطؿقن أكف يعؾؿ  كقػ القلد، روح َيعِرف فؾؿ
ّ

وهق ولل

 مؾؽ فصّؽ  القلد؟! روح كؾ شلء؟! استطاع يصعد إلك السؿاء وما يعرف
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ة وأخذ وجفف، طؾك الؿقت  يف مات َمـ كؾ إلك إرواح فعادت وكثرها، الُؼػَّ

 الشقخ! سقدكا يا أكرب اهلل: فقؽربون الؿساكقـ يسؿع هذه الؼصة الؾقؾة! هذه

 كػعقهؿ يضقعقن ديـفؿ والعقاذ باهلل، ما يؾعبقن طؾك الـاس يؾعبقن بديـفؿ،

 القٓية. مـ هذه: ويؼقلقن الضرر، أطظؿ الـاس يضرون واهلل وإكؿا بشلء

 ويؽقن القٓية درجة إلك يصؾ َمـ اهلل طباد فؿـ أولقاء، هلل أنّ  كممـ كحـ 

 إٓ وٓية ٓ ولؽـ إولقاء، كرامات وُكثبِت كرامات، لفؿ أنّ  وكممـ هلل، ولقًّا

 .الشرع يف إٓ كرامة وٓ بالشرع،

 ولذلؽ الؿحػقظ، الؾقح مـ يلخذ والشقخ القلل: يؼقلقن الـاس وبعض

 حالل، ٓ هق والسـة الؼرآن يف حرام هق الذي هذا: لؽ قال فؾق طؾقف، تعرتض ٓ

 الؿحػقظ! الؾقح مـ أخذ ٕكف فتؽُػر: تعرتض

 يف التل الشرطقة القٓية لقست القٓية(، )وتسؿك: الشقخ ققل معـك هذا

 القٓية والسـة، وإكؿا الؽتاب طؾك هؿ الذيـ اهلل طباد ويثبتفا والسـة، الؽتاب

 .وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك محؿد أّمة بعض طؾك الشقطان أدخؾفا التل

َْحَبارِ  قال: )َوِطَباَدةُ  ْٕ   َا
َ

 الؼرآن مـ الدلقؾ ُيَردّ  َواْلِػْؼُف( يعـل: أن َاْلِعْؾؿُ  ِهل

ف طـ وُيـفل الػؼف، هق أصبح العؾؿاء، مـ طالؿ لؼقل والسـة  .بإدلة التػؼُّ

 درس أحضر ٓ أكا: يؼقل اإلسالمقة الجامعة صالب أحد أنّ  وطجبُت  

ح، وإدلة إققال يذكر لؿاذا؟ ٕكف الػؼف: يف سؾقؿان الشقخ  كريد وكحـ ويرجِّ
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 أحؿد، وقال الشافعل وقال مالؽ، وقال حـقػة، أبق قال فؼط، إئؿة أققال الػؼف

 اهلل صؾك رسقلف قال اهلل بؼال اهلل إلك تتؼّرب الػؼف: أن الػؼف، إلك يقِصؾ طؾؿ هذا

 معرفة بقـ كجؿع جفدكا وبحسب ضعػـا بحسب درسـا يف وكحـ وسؾؿ، طؾقف

 أدلتفؿ، مـ إققى وبقان أدلتفؿ، إلك واإلشارة فضؾفؿ، ومعرفة العؾؿاء، أققال

 بإققال يلخذ أن الػؼف أنّ  فقظـ الطريؼ: طـ طؿك طـده صار الـاس بعض لؽـ

 إدلة! إلك يؾتػت وٓ

َْحَقاُل( َتَغقََّرْت  )ُثؿَّ : قال ْٕ  َأنَّ  )إَِلكالـاس  بعض طـد أسقء يعـل: صارت َا

ـْ  ُطبِدَ    ُدونِ  مِ
ِ
ـْ  َاهلل ـَ  َلْقَس  َم ( مِ ـَ الِِحق طبادة غقر اهلل كؾفا شر،  شر، كؾف يعـل َالصَّ

 حتك إّمة بعض طـد إمر فتغقَّر الصالحقـ، يعبدون كاكقا الـاس بعض لؽـ

 وأكف سقد، إكف: لفؿ ققؾ َمـ كؾ الصالحقـ، مـ لقسقا َمـ يعبدون أصبحقا

س وكان- الؽبار مشايخـا بعض لـا قال حتك طبدوه! وٓية صاحب  هذا يف يدرِّ

 الؼرية أهؾ طؾك صاحبف فؿرّ  كؾب، فقف ُقبِرَ  قرًبا هـاك أنّ : مصر مـ -الؽرسل

 كِؾقب لسقدي يتؼّربقن فصاروا كِؾقب، سقدي قرب: فؼال هذا؟ َمـ قرب: لف فؼالقا

 سدكة! لف وصار الـذور، لف ويضعقن الؿدد، مـف ويطؾبقن لف، ويذبحقن

 رأيت ما أوسخ ومـ يصؾل، ٓ رجاًل  الؿسؾؿقـ دول مـ دولة يف رأيت وأكا

 ذلؽ ومع القسخ، كثرة مـ هل إحرام كبقر اِْسَقدّ  طؿامة ويؾبس َقِذر، البشر، مـ

 -إلقف فقصؾت بالقراثة ابـ الشقخ، فالقٓية الشقخ بـ الشقخ ٕكف- جاء لّؿا
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 والذي يده، ُيؼبِّؾ الذي طؾقف، واكؽبقا إلقف، أماكـفؿ وذهبقافّروا مـ  الـاس رأيُت 

 الشقخ قال: )حتك طؾقف! صدق يؿشل الذي الرتاب مـ يلخذ والذي أسف، ر ُيؼبِّؾ

 وطبادة آكبقاء وطبادة الؿالئؽة الصالحقـ(، طبادة مـ لقس مـ اهلل دون مـ ُطبِدَ 

 إّمة بعض مـ الحال بؾغ لؽـ خبقث، وطؿؾ أكرب شرك اهلل دون مـ الصالحقـ

 .أصاًل  الصالحقـ مـ لقس َمـ يعبدون أهنؿ الققم

( بِاْلَؿْعـَك قال: )َوُطبِدَ 
َ

ـْ  آّتباع بؿعـك أي: َالثَّاكِل ـَ  ُهقَ  ٕققالفؿ )َم  مِ

) ـَ  الػضائقات والسقشال مقديا، زمان زماكـا الققم، يف خاصة واهلل، كعؿ َاْلَجاِهؾِق

 بالؿاليقـ، قد متابعقن طـده يؽقن أو الػضائقة الؼـقات تدطؿف الذي الشقخ

 طالؿ، وهق متابعقن لف يؽقن وقد طالؿ، وهق الػضائقة الؼـقات يف يظفر يؽقن

ـّ   ٓ َمـ فقطاع والربوز، الظفقر وإكؿا العؾؿ لقس الـاس طـد الؿقزان الققم لؽ

م طؾؿف قّؾ  َمـ أو طـده، طؾؿ  مـ بإدلة العؾؿاء كالم وُيرتك العؾؿاء، طؾك ويؼدَّ

 شخص جاء فنذا بالؽالم، مـقصة طؼائدهؿ الـاس أصبح بعض حتك كالمف! أجؾ

 هذا! يؼقل ما حسب طؾك طؼقدتف غقَّر كالًما وقال الؿشاهقر مـ

 طؾك كان فَؿـ الصحقح، العؾؿ مقزاكف والؿغؿقر الؿشفقر: كؼقل وكحـ 

 ُيعَرف ولؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك رسقلف قال اهلل الـاس قال يعؾِّؿ صحقح طؾؿ

 .مشفقًرا أو مغؿقًرا كان سقاء طالؿ ففق باكحراف
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 ففذا إمقر بشقاذ وآتقان العؾؿ وقؾَّة العؾؿاء بؿخالػة ُطِرَف  َمـ أّما

 الشقخ. كالم يف َيدخؾ

قن الـاس بعض أصبح  أن لألسػ بعض الؿجاهقؾ، طـ ديـفؿ َيتؾؼَّ

 إلك كحتاج ما: قال مشؽؾة طـده كزلت كّؾؿا اإلكرتكت، يستػتقن الؿسؾؿقـ

 الجقاب، ويدخؾ يؽتب سمالف ويلتقف قققؾ، الشقخ طـدكا: لؿاذا؟ يؼقل الشققخ،

 الدولة تـظقؿ: قال الؼعؼاع، أبل مـ الػتقى أفتاه، تلتقف الذي َمـ أطؾؿ واهلل

 الطقاغقت، يحارهبؿ اهلل، بديـ يؼقمقن اهلل، سبقؾ يف مجاهدون اإلسالمقة

 مـ ديـفؿ يلخذون مساكقـ الـاس بعض .الؼعؼاع ابق: ؿػتلال ديـ، وحبفؿ

 .طـدهؿ كقر ٓ الذيـ الؿجاهقؾ همٓء

 لّؿا الرافضة، مقاقع مـ العؾؿ صالب بعض مع أوراق طؾك وقػُت  أكا 

 اهلل! شاء ما: قالقا وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك رسقلف وقال اهلل قال وجدوا

 الشقخ: لف فؼال صؾؼات، أربع امرأتف صؾؼ وقد الؿشايخ أحد إلك رجؾ جاء

 أكا طؾقؽ، قال: محرمة هذه أربعة صؾؼات متػرقات وزدت صؾؼة، ففل خالص

 شابًّا استػتقُت : قال استػتقت؟ َمـ: الشقخ لف فؼال الثالثة، صؾؼت لّؿا استػتقت

: وقال إلقف ذهب داطش، تـظقؿ مـ -كعرفف وكحـ- بعد فقؿا أصبح مسجد، إمام

 واهلل، كعؿ: فؼال تحبفا؟ أكت: فؼال وكذا، صؾؼات ثالث امرأيت صؾؼت أكا شقخ يا

 لفا! ارجع: قال كعؿ،: قال وتريدك؟ تحبؽ هل: قال
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 يف الؿجاهقؾ صريؼ وطـ الؿقاقع، هذه طـ ديـفؿ يلخذون الـاس أصبح

 طؾقـا فقجب الديـ، طؾك طظقؿ خطر وهذا طؾؿفؿ، َقؾَّ  َمـ وطـ الؿقاقع، هذه

 لزوم وهق الؿستؼقؿ: الصراط إلك أمتـا ردِّ  طؾك جاهديـ كعؿؾ أن جؿقًعا

وأن ترجع إلك  طؾؿائفا، مع تجتؿع أن يف وبركتفا خقرها إّمة هذه العؾؿاء،

 تعظِّؿ وأن طؾؿائفا، مـ إحؽام تلخذ وأن طؾؿائفا، إلك تجؾس طؾؿائفا، وأن

 طـ شقخ يا لل ابحث: بعضفؿ كؼقل لل، إيسر طـ البحث فؾقس الدلقؾ،

 مخرج!

 هذه: لف فؼؾت معامؾة، يسلل يف شخص مرة بل مرة مـ الؿرات اتصؾ

 والؿالئؽة اهلل لعـة طؾقؽ أخشك فنين فعؾَت  وإن الذكقب، كبائر مـ الؿعامؾة

 فقفا الؿعامؾة أكا اتؽؾؿ طـ سبعقـ مؾققن، هذه يا شقخ: فؼال .أجؿعقـ والـاس

 .شقًئا الحؽؿ مـ يغقِّر ٓ مؾققن هذا سبعقن فقفا كان وإن: مؾققن! قؾت سبعقـ

 دولقة، معامؾة طؾل وطرض مؽتبل، إلك رجؾ لل جاء: لؽؿ لطقػة أذكر

 طؾل فعرضقا خؿسة، سؿاسرة وهمٓء دوٓر، مؾققن بؿئتل فقفا فؼط السؿسرة

 .لؾحالل صريؼ فقفا ما واضح، حرام الؿسللة واهلل هذه: لفؿ فؼؾت الؿسللة،

 أخذت الؿؾػ، صقب اططقين: لفؿ فقفا، فؼؾتاكظر  مؾققن، مئتقـ شقخ يا: قالقا

ًٓ بلّي  يؽقن أن يؿؽـ ٓ صريًؼا، وجدت ما يقمقـ، يف ودرستف الؿؾػ حال

 لق واهلل حرام، هذا أخقة يا: الؿؾػ وقؾت لفؿ فلرجعت صقرة مـ الصقر،
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 ففذا وّقافقـ وإذا كـتؿ حرام، الحرام ففذا تريدون إذا حرام، هذا مؾقار تلخذون

 وتجد الـظر تعقد لعؾؽ معـا؟ كدخؾؽ رأيؽ ما شقخ يا: فؼالقا .اكتفقا حرام

 .الػتـة مـ باهلل كعقذ مخرًجا!

 يـتسبقن الذيـ الؿعروفقـ، العؾؿاء إلك العؾؿ والرجقع وكقرها إّمة طزُّ 

 ُيتؾؼك وأن بالعؾؿ، لفؿ ُيشَفد والذيـ الؿعروفة، الظاهرة إماكـ يف التعؾقؿ إلك

 غقر إلك ُيرجع أن البقِّـ الظؾؿ ومـ الػتاوى، طـفؿ تمَخذ وأن العؾؿ، طـفؿ

م وأن العؾؿاء، غقر طـ الديـ يمخذ وأن العؾؿاء،  ٓ وأن الؽبار، طؾك الصغار يؼدَّ

 .الشرطقة إدلة قتضتف ما إلك ُيؾَتػت
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 الَِّذٌنَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ : }تعالى هللا قولالدرس الخامس والخمسون: شرح باب 

ْزُعُمونَ  ُهمْ  ٌَ كَ  أُنِزلَ  ِبَما آَمُنواْ  أَنَّ ٌْ ٌَاتِ { َقْبلِكَ  ِمن أُنِزلَ  َوَما إِلَ  اآْل

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  آل] ﴾مُّ

 [201: طؿران

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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شرحـا هذا كؿا تعؾؿقن ثؿ أيفا الػضالء: درسـا يف شرح كتاب التقحقد، و

 
ّ

 ،ـ الؿراد بالـصقصـ الؿراد بالباب، وكضبطف، وكبقِّ ، أي أكـا كبقِّ شرح تلصقؾل

 ًؿا، وتـشرح بف صدوركا، وكعؿؾ طؾك تحؼقؼف.بحقث كػفؿ التقحقد ففًؿا سؾق

وإن شاء اهلل طز وجؾ يف شرحـا الثاين لؽتاب التقحقد سقؽقن الشرح 

 كقِردو ،كضقػ إلك الشرح فقائد متعؾؼة بالباب أو بالـصقصحقث  :ًعامقسَّ 

  الشبفات وكجقب طـفا إن شاء اهلل طز وجؾ.

 وكقاصؾ شرحـا لؽتاب التقحقد.

ُفْؿ آَمـُقْا بَِؿا ُأكِزَل إَِلْقَؽ } ققل اهلل تعالك: ]باب: ـَ َيْزُطُؿقَن َأكَّ َأَلْؿ َتَر إَِلك الَِّذي

َوَما ُأكِزَل ِمـ َقْبِؾَؽ ُيرِيُدوَن َأن َيَتَحاَكُؿقْا إَِلك الطَّاُغقِت َوَقْد ُأِمُروْا َأن َيْؽُػُروْا بِِف 

ُفْؿ َضالَ  ْقَطاُن َأن ُيِضؾَّ َياِت  {ًٓ َبِعقداً َوُيرِيُد الشَّ ْٔ  [ا

–ث فقف الشقخ وهق الؼسؿ الذي يتحدَّ  ،هذا الباب مـ الؼسؿ الذي ذكركاه

وهذا الباب مرتبط بالباب  .طـ لقازم التقحقد، وما يضاد ذلؽ -رحؿف اهلل

مـ لقازم التقحقد أن يؽقن التشريع لف طز  شديًدا: وذلؽ أنّ بقِّـًا السابؼ ارتباًصا 

وجؾ فقجب أن تؽقن الطاطة هلل طز وجؾ، ويضاد ذلؽ أن يطاع مخؾقق فقؿا 

 يخالػ صاطة اهلل سبحاكف وتعالك، وهذا تؼدم يف الباب السابؼ.
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التشريع هلل فنكف يجب أن يؽقن التحاكؿ إلك شرع اهلل، فالحؽؿ  ثؿ مادام أنّ 

أن يؽقن التحاكؿ إلك ما يخالػ شرع اهلل، وهذا  :هلل طز وجؾ، ويضاد ذلؽ

 ره الشقخ يف هذا الباب.الذي يؼرِّ 

ؼان بالتشريع، ولؽـ الباب السابؼ متعؾؼ بالطاطة، وهذا البابان متعؾِّ  :إذن 

 .الباب متعؾؼ بالتحاكؿ

أن يؽقن الحؽؿ هلل طز وجؾ، فقؽقن الشلن طـد  :فؿـ لقازم التقحقد

 «ؽؿؿ وإلقف الحُ ؽَ اهلل هق الحَ  إنّ »ك اهلل طؾقف وسؾؿ: الؿممـ كؿا قال الـبل صؾ

 حف إلباين.وصحَّ  ،والـسائل ،رواه أبق داود

الحؽؿ هلل طز وجؾ،  أنّ  :فؿـ لقازم التقحقد التل هل مـ قطعقات الشريعة

َّٓ لِؾَّفِ ﴿كؿا قال اهلل طز وجؾ:  (، فالحؽؿ كؾف هلل طز 57)إكعام:  ﴾إِِن اْلُحْؽُؿ إِ

(، فاهلل سبحاكف وتعالك لف 61)إكعام: {َلُف اْلُحْؽؿُ }وجؾ، وكؿا قال سبحاكف: 

الحؽؿ الؽقين، ولف الحؽؿ الشرطل، ولف الحؽؿ الجزائل، فاهلل لف الحؽؿ كقًكا 

وطؼاًبا، وما دام ذلؽ كذلؽ  ءً وقدًرا، ولف الحؽؿ شرًطا وأمًرا، ولف الحؽؿ جزا

 فنكف يجب أن يؽقن التحاكؿ إلك حؽؿ اهلل، إلك شرع اهلل طز وجؾ.

 والتحاكؿ بقـ الـاس طؾك ثالثة أكحاء:

التحاكؿ إلك شرع اهلل. إذا وقع بقـ الـاس كزاع يف أمر مـ أمقرهؿ  ل:إوّ 

الديـقة أو الدكققية يتحؽامقن إلك الؽتاب والسـة، إلك شرع اهلل طز وجؾ، وهذا 
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لؼطعقة يف الديـ، وٓ طدل يف غقره، إكؿا العدل يف التحاكؿ فرض مـ الػرائض ا

 إلك شرع اهلل طز وجؾ.

خر آ ؽؿٌ ولؾـظام ُح  ؽؿٌ التحاكؿ إلك أكظؿة تخالػ شرع اهلل. فؾؾف ُح  الثاين:

اهلل طز وجؾ يؼقل: تؼطع يد  .خر والعقاذ باهللآؽؿ والعقاذ باهلل، ولؾؼاكقن ُح 

ؼطع يده. فالتحاكؿ إلك هذه السارق، وٓ تُ سجـ السارق، والـظام يؼقل: يُ 

إكظؿة التل تخالػ شرع اهلل طز وجؾ معصقة كربى، وجريؿة طظؿك، وسبب 

وسقليت فقفا تػصقؾ يف درجات هذا الحؽؿ إن شاء  لؾظؾؿ ولؾػساد يف إرض.

 اهلل طز وجؾ، ولؽـ كتؽؾؿ أن طـ الحؽؿ اإلجؿؿالل.

 أكظؿة إلك  تخالػ شرع اهلل. التحاكؿٓ: التحاكؿ إلك أكظؿة بشرية الثالثة

ـّ   بؾ هل يف أمقرٍ  طز وجؾ، هذه إكظؿة ٓ تخالػ شرع اهلل وضعفا بشر ولؽ

طـفا شرًطا أو كحق ذلؽ مؿا ٓ يخالػ شرع اهلل، وهذا التحاكؿ جائز،  مسؽقٍت 

شرع اهلل طز وجؾ جاء  وهق يف حؼقؼتف راجع إلك التحاكؿ إلك شرع اهلل: ٕنّ 

حػظ لؾـاس العدل ت أكظؿة تَ دَ جِ حػظ ضروريات الـاس فنذا وُ بالعدل، وب

وضرورياهتؿ وهل ٓ تخالػ شرع اهلل طز وجؾ ففل مـ شرع اهلل ومؼتضاه، 

 دَ جِ العدل، فحقث ما وُ  :الؿؼصقد بالحؽؿ إنّ "وهذا مراد ققل اإلمام بـ الؼقؿ: 

خالػ شرع اهلل لؾبشر أن يضعقا أكظؿة ت لقس الؿؼصقد أنّ . "حؽؿ اهلل ؿَّ العدل فثَ 

د جِ وإكؿا الؿؼصقد: أكف إذا وُ ، هذا ٓ طدل فقف يعتؼدون أهنا تحؼؼ العدل: ٕنّ 
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طؾقف يف الؽتاب أو السـة، أو أجؿع طؾقف طؾؿاء  صَّ العدل بالحؽؿ بلن كان بؿا كُ 

جع إلك رَ  وأ اذلؽ كظامً  ُجِعَؾ ص، سقاء ة، أو كان باجتفاد طـد طدم الـَّ إمّ 

الؿؼصقد مـ حؽؿ اهلل العدل بقـ  حؽؿ اهلل طز ودجؾ: ٕنّ ، ففذا مـ لؼاضال

 وحػظ ضرورياهتؿ. ،الـاس

سمال: متك يؽقن التحاكؿ إلك إكظؿة البشرية معصقة ال جقابؿ عؾَ تَ وهبذا 

 ؟ ومتك يؽقن جائًزا؟-طؾك ما يليت مـ تػصقؾ أحؽامف– كربى

طؾك  كصٌّ  دَ جِ بحقث وُ  :الجقاب: إذا كان الـظام البشري مخالًػا لشرع اهلل

ا ففذا جريؿة كربى ومعصقة طظؿك، أمّ  :ؽؿ يخالػفيف الـظام ُح  عَ ِض الحؽؿ ووُ 

ؼ الؿؼصقد الشرطل مـ ويحؼِّ  ،إذا كان الـظام البشري ٓ يخالػ شرع اهلل

 فالتحاكؿ إلقف جائز. :التحاكؿ

تخالػ شرع اهلل لقس طؾك  التحاكؿ إلك أكظؿةٍ  فننّ  :إذا كان ذلؽ كذلؽ 

 :-، وٓبد مـ ضبطفا حتك ٓ تختؾط آمقردرجة واحدة، بؾ هق طؾك أقسام

 ،ًصا شرع اهلل: أن يتحاكؿ الؿتحاكؿ إلك تؾؽ إكظؿة متـؼِّ لالؼسؿ إوّ 

ؿ حؽَ ستؽرب طـ شرع اهلل، ويرى أكف أكرب مـ أن يُ مثؾ: أن يَ  .وكارًها لشرع اهلل

وتعالك، أو يؼقل: الشريعة ٓ دخؾ لفا يف هذه إمقر، طؾقف بشرع اهلل سبحاكف 

الديـ يف التجارة؟ ففق يتحاكؿ إلك إكظؿة مع إطراضف طـ  ُؾ ْخ هذه تجارة، ما دَ 

 كػر أكرب. -والعقاذ باهلل–حؽؿ اهلل، وكراهقتف لحؽؿ اهلل، وهذا 
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ظؿة الؿخالػة لشرع اهلل وهق يعتؼد كأن يتحاكؿ إلك تؾؽ إ الؼسؿ الثاين:

 تحؼقؼ العدل مـ حؽؿ اهلل، وهذا كػر أكرب.بوأحرى  ،أهنا أحسـ مـ حؽؿ اهلل

شرع اهلل طز وجؾ ل: أن يتحاكؿ إلك تؾؽ إكظؿة الؿخالػة الؼسؿ الثالث

وهق يعتؼد أهنا مساوية لشرع اهلل، فالؽؾ طـده سقاء، فؿا جاء يف كتاب اهلل، وما 

ا جاء يف كتاب الؼاكقن ؿَ لِ  مساوٍ  جاء يف سـة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـده

بػؼفاء الؼاكقن مؿا  ؿقهنالػركسل، أو الؼاكقن اإلكجؾقزي، أو ما وضعف بؿا يسؿّ 

 كػر أكرب. -أيًضا-يخالػ شرع اهلل، وهذا 

شرع اهلل وهق يعتؼد ل: أن يتحاكؿ إلك تؾؽ إكظؿة الؿخالػة الؼسؿ الرابع

ػف، كف يجقز التحاكؿ إلك ما خالَ حؽؿ اهلل أحسـ وأكؿؾ وأطدل لؽـ يعتؼد أ أنّ 

ؽؿ اهلل أحسـ لؾـاس وأكؿؾ لؽـ يجقز التحاكؿ إلك ما إذا كؾؿتف قال: كعؿ ُح 

 يخالػ حؽؿ اهلل، وهذا أيًضا كػر أكرب.

 أمريـ ٓبد مـفؿا:وتْؾَحظقن هـا 

الحؽؿ هـا طؾك الػعؾ، ٓ طؾك الػاطؾ، كحـ هـا ٓ كحؽؿ  ل: أنّ إمر إوّ 

ا الحؽؿ طؾك حؽؿ طؾك التحاكؿ الذي هق الػعؾ، أمّ لؽـ كَ ؿ و تحاكِ ؿطؾك ال

ر فقف يف اجتؿاع الشروط واكتػاء الؿقاكع، كؿا هق ـظَ خر يُ آالػاطؾ فؾف شلن 

مـ  -رحؿف اهلل–ما يذكره الشقخ  د كؾف، فننّ قوهذا الحال يف كتاب التقح معؾقم.
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فريؼان طـد  ئأحؽام إكؿا هل أحؽام طؾك إفعال ٓ طؾك الػاطؾقـ، وهـا يخط

 قراءة كتاب التقحقد:

ـ الشقخ يف كتابف أكف ما بقَّ  ؾِ عْ د فِ ر الـاس بلطقاهنؿ، فبؿجرَّ ل: فريؼ يؽػِّ إوّ 

ـ الشقخ أكف كػر أكرب أو شرك ما بقَّ  َؾ عَ ـ فَ ؿا وجد مَ شرك أكرب أو كػر أكرب، فؽؾّ 

يختؾػ  الحؽؿ طؾك الػعؾ أكرب، قال: كافر بعقـف، مشرك بعقـف، وهذا خطل: ٕنّ 

 طـ الحؽؿ طؾك الػاطؾ.

قال يف فؿ كتاب التقحقد بتؽػقر الـاس، فؿثاًل: الشقخ فريؼ يتَّ  الثاين:

: كذا كػر، فقؼقل: اكظر قال: كػر، أو قال الشقخ: شرك، فقؼقل: اكظر الؽتاب

قال: شرك، وهذا مقجقد يف الؼرآن والسـة، وهذا ٕهنؿ لؿ يػفؿقا هذه الؼضقة 

 طؾك إفعال. إكؿا هقحؽؿ هـا ال وهل أنّ  :الشرطقة

سقن يف وهؿ فريؼ يؽرِّ  :-كذكره مـ باب الؿـاسبة– ثالثوَيؾحؼ بفؿ فريؼ 

كثقًرا مـ وسائؾ  فننّ  .ـ بلكف كافر يعـل جقاز قتؾفأذهاهنؿ أن الحؽؿ طؾك معقَّ 

اإلطالم الققم وكثقًرا مـ الذيـ يتؽؾؿقن وٓ طؾؿ طـدهؿ يف الحؼقؼة وإن أخذوا 

 سقن يف أذهان السامعقـ أو مـ حؽؿ طؾقف بالؽػر بعقـف جاز قتؾف.شفادات يؽرِّ 

ؿا وجدوا طالًؿا قال: فالن كافر، قالقا: هق الذي يحث طؾك ولذلؽ كؾّ  

 باب الؿسؾؿقـ يؼعقن يف وحؾ دماء الـاس، وكجد أنّ شوهذا جعؾ بعض ! الؼتؾ

ف كػسف يف هذا وهق رون وقد يؼتؾ القاحد مـػجِّ رون ويُ دمِّ ؾقن ويُ ؼتِّ بعض شبابـا يُ 
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بؽػره جاز  ؿَ ؽِ ـ ُح يف ذهـف أكف مَ  َس رِّ يظـ أكف هبذا يجاهد يف سبقؾ اهلل: ٕكف كُ 

، ةقتؾف، وهذا مخالػ لشرع اهلل طز وجؾ، فنكف ٓ يجقز قتؾ أحد إٓ بجريؿة ثابت

ـ وزيره و مَ : ـ يـقبفولل إمر أو مَ  ذ ذلؽ إٓـػِّ ؽؿ، وٓ يُ ـ لف الحُ وبحؽؿ مؿَّ 

 ؾف.يؿثِّ 

ققن يف ػرِّ يُ  ،فلهؾ السـة والجؿاطة يف كالمفؿ العدل والحؽؿة والرحؿة

فاطاًل ثبت طؾقف أكف كافر فنهنؿ ٓ  الحؽؿ بقـ الػعؾ والػاطؾ، ثؿ لق فرضـا أنّ 

ـ لف طؾقف بالؼتؾ مَ  ؿَ ؽَ زون ٕفراد الـاس قتؾف، وإكؿا يؼتؾ إذا ثبت جرمف، وَح قجيُ 

 يؼقم مؼامف، ففذا إمر يـبغل أن يتـبف لف.ـ ؽؿ، ويؼتؾف ولل إمر أو مَ الحُ 

هذه إحؽام الؿذكقرة متعؾؼة بلمر خػل، متعؾؼة بؿا يف  : أنّ إمر الثاين

الؼؾب، فال يجقز ٕحد أن يتسؾط طؾك قؾقب الـاس، فقؼقل: هذا يعتؼد كذا، 

ـ أتك بالشفادتقـ ح هق بؿعتؼده، وإصؾ فقؿَ وهذا يعتؼد كذا، إٓ إذا صرَّ 

 ت خالف ذلؽ.ثبُ حتك يَ  ماإلسال

 ذكركا أربعة أقسام كؾفا مـ الؽػر إكرب. :إذن

: أن يتحاكؿ إلك تؾؽ إكظؿة وهق يعؼد أكف طاص ولؽـ الؼسؿ الخامس

 ولقست كػًرا. بتغؾبف شفقتف وهقاه، ففذه كبقرة مـ كبائر الذكق

مثال: شخص تعامؾ بؿعامؾة ربقية، فلقرض شخًصا مئة ألػ طؾك أن 

 مئتل ألػ، ثؿ اختصؿا.يردها 
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الؿؼرتض يعؾؿ أكف إذا تحاكؿ إلك الؿحؽؿة الشرطقة ستحؽؿ الؿحؽؿة 

حؽؿقن لف لف مئة ألػ، لؽـ لق تحاكؿ إلك الؼاكقن يَ  مالف فؼط، فقردّ  دّ الشرطقة برَ 

بؿؼتضك العؼد، وكؿا يؼقلقن: العؼد شريعة الؿتعاقديـ، فقحؽؿقن لف بؿئتل 

الؼاكقن وهق يعتؼد أكف طاص لؽـ يريد الدكقا  ألػ، فؾشفقتف وهقاه تحاكؿ إلك

 ، وهق طؾك خطر طظقؿ.بهـا، ففذه معصقة كربى ومـ كبائر الذكق

ث طـف العؾؿاء ويحتاجف الـاس وٓبد مـ بقاكف: وهق التحاكؿ  بؼل أمٌر يتحدَّ

 ًرا، مثالطإذا كان اإلكسان مض ،رارطإلك أكظؿة تخالػ شرع اهلل حال آض

مسؾؿ مع تاجر كافر يف بؾد ذلؽ التاجر الؽافر، ثؿ وقعت ؾ تاجر : تعامَ ذلؽ

ففـا ٓ يؿؽـ لؾتاجر أن يتحاكؿ إلك الؿحاكؿ الشرطقة يف البؾد  ،بقـفؿا خصقمة

 الؼضقة وقعت يف بؾد الؽػر، ففق بقـ أمريـ: الؿسؾؿ: ٕنّ 

ا أن يتحاكؿ إلك الؿحاكؿ يف بالد الؽػر وهل تحؽؿ بإكظؿة التل إمّ  -

 هلل.تخالػ شرع ا

 .فضقع حؼَّ ا أن يُ إمّ و -

 فؿا طـده إٓ أحد هذيـ الطريؼقـ.

التاجر الؽافر رفع الؼضقة إلك الؿحؽؿة يف  لق أنّ  :راًراطوأشد مـ ذلؽ اض

، يرفع أو ٓ يرفع هؾاختقار أّي التاجر الؿسؾؿ ما طـده  هذه الحال بالده، يف

 وهق مؾزم. الؼضقة ُرفِعت،
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 :باوبقـ الؿسؾؿقـ الذيـ يعشقن يف أوررار التل تؼع طومـ صقر آض

ا أن تبؼك معؾؼة رجاًل ترك زوجتف وهجرها، وأبك أن يطؾؼفا، ففل إمّ  مثاًل: لق أنّ 

ا أن ترفع أمرها إلك جة وٓ مطؾؼة صقل طؿرها مع الػتـ والبالء، وإمّ زوَّ ٓ مُ 

 الؿحاكؿ يف تؾؽ البؾد لتحؽؿ لفا، ففل يف حال ضرورة.

ستحؽؿ الضرورة، يؼقلقن: يؼقل: يرتك حؼف ما لؿ تَ  هـا مـ أهؾ العؾؿ مـ

ما لؿ تستحؽؿ الضرورة،  ،لخطقرة إمر :ٓ يجقز أن يرتافع إلك تؾؽ الؿحاكؿ

ؾ بَ فعت الؼضقة مـ قِ فقبؼك ٓ اختقار مطؾًؼا، مثؾ ما ذكرت يف الؿثال الثاين رُ 

ز طؾك حجَ وقد يُ الؽافر ففق ما أمامف خقار إٓ أن يليت، وإٓ يتضرر ضرًرا بالًغا، 

وخافت طؾك طرضفا وطؾك  ةؾـا لفا ولق كاكت فتقَّ مالف كؾف، ومثؾ الؿرأة التل مثَّ 

 ففـا يجقز. :ديـفا لق استؿرت طؾك هذا الحال

يجقز لف أن يتحاكؿ إلك تؾؽ إكظؿة  :-وهق الراجح-ل أكثر العؾؿاء اقو

 بشروط:  هقتف لفامع كر

إكظؿة، وٓ يرضك هبا، وقؾبف متطؿئـ : أن يؽقن كارًها لتؾؽ لالشرط إوّ 

 ا.رهً ه، ففق يذهب إلقفا مؽرًها كاولؽـف مؽرَ  ،بلن شرع اهلل هق الحؼ

وإكؿا  :ًما وٓ متققًعاهقًؼا، لقس مقأن يؽقن الضرر متحؼِّ  الشرط الثاين:

 متحؼؼ ومقجقد.
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أن يؽقن الضرر طظقًؿا، ما تؽقن يف طشرة آٓف أو طشريـ  الشرط الثالث:

ألػ، فؿػسدة التحاكؿ إلك تؾؽ إكظؿة أطظؿ مـ مػسدة ذهاهبا، وإكؿا يؽقن 

 الضرر طظقًؿا، والؿػسدة فقف طظقؿة.

أن ٓ يقجد صريؼ غقر تؾؽ الؿحاكؿ. يعـل الؿرأة هذه التل  الشرط الرابع:

ًٓ لق كان يقجد مرك ز إسالمل يـظر بؿؼتضك الشرع ويحؽؿ لفا ضربـا لفا مثا

 .ًما ٓ يجقز لفا أن تذهب إلك تؾؽ الؿحاكؿحؽًؿا مؾزِ 

: أن يؼتصر الؿتحاكؿ طؾك حؼف الشرطل وٓ يلخذ ما يزيد الشرط الخامس

لق تحاكؿ إلك محؽؿة شرطقة يلخذ فؼط حؼف الشرطل الذي يعـل  طؾك ذلؽ.

حؼف الشرطل حتك لق حؽؿت بف  حؽؿت لف بف، وأٓ يزيد طؾك ذلؽ، ما زاد طـ

 الؿحؽؿة هذه ٓ يجقز لف أن يلخذه، بؾ يؼتصر طؾك حؼف الشرطل.

، التحاكؿ غقر ٓ طـ الحؽؿ طـ التحاكؿ ـاا تؽؾؿفنكّ  :فنذا كان ذلؽ كذلؽ

 الحؽؿ، التحاكؿ هق الرتافع إلك هذه إحؽام.

ها، فالشقخ دْ رِ الشقخ لؿ يُ  كتؽؾؿ طـفا هـا: ٕنّ  ؿا الحؽؿ مسللة أخرى، لوأمّ 

 إكؿا أراد التحاكؿ إلك غقر شرع اهلل طز وجؾ.

ع   كبسط الؽالم طـ الحؽؿ. -إن شاء اهلل–ولعؾـا يف شرحـا الؿقسَّ

ـَ  إَِلك َترَ  َأَلؿْ } َتَعاَلك: ) َباب ققل اهلل ِذي  إَِلْقَؽ  ُأكِزَل  بَِؿا آَمـُقاْ  َأكَُّفؿْ  َيْزُطُؿقنَ  الَّ

 َيْؽُػُرواْ  َأن ُأمُِرواْ  َوَقدْ  الطَّاُغقِت  إَِلك َيَتَحاَكُؿقاْ  َأن ُيِريُدونَ  َقْبؾَِؽ  مِـ ُأكِزَل  َوَما
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ر حالفؿ ـؽِ يُ  :كؽاري، أيإهذا آستػفام قال بعض أهؾ العؾؿ:  {َأَلْؿ َترَ }(، {بِفِ 

 عؾفؿ.وفِ 

ب لإلكؽار، أسؾقب  سؾقب تعجقبأوقال بعض أهؾ العؾؿ: هق  وتعجُّ

 اإلكؽار. :لؿتؽؾؿ، والؿؼصقد مـ هذا التعجقبمـ اب لؾسامع، وتعجُّ  تعجقب

ـَ َيْزُطُؿقنَ  َترَ  َأَلؿْ ﴿  ِذي هق الؼقل الؽاذب، : -يف الغالب-: الزطؿ ﴾إَِلك الَّ

م ؼدُ خالًدا لؿ يَ  ، فننّ َب ذَ كَ  :خالًدا قدم مـ السػر، ومؼصقدكا كؼقل: زطؿ فالن أنّ 

 مـ السػر، وهذا الغالب.

يحتؿؾ الصدق ويحتؿؾ : فقف شبفة الذيوقد يطؾؼ الزطؿ طؾك الؽالم  

فالًكا يف الؿديـة، فلققل لؽ: زطؿ فالن،  الؽذب، فتؼقل مثاًل: هؾ صحقح أنّ 

 اشتباه، يؿؽـ أن يؽقن صدًقا ويؿؽـ أن يؽقن كذًبا. فطـدي فق يعـل

لقس كذًبا طـدك ولقس فقف  يعـلؼ ويراد بف إسـاد الؼقل إلك الغقر، وقد يطؾَ 

سـده إلك غقرك، فتؼقل: زطؿ فالن كذا، لؽ أن تؼقل: أن تُ  شبفة، لؽـ أردَت 

، ولؽـ  وٓ أنّ  َب ذَ زطؿ الشقخ سؾقؿان كذا، لقس مرادك أكف كَ  ًٓ يف كالمف احتؿا

ب الؼقل لف، وهذا يستعؿؾف العؾؿاء، فتجد أهنؿ يؼقلقن: زطؿ ـِس أن تَ  أردَت 

 ف.د الؼقل إلقسـِ أكؽ تُ  :أحؿد، زطؿ مالؽ، زطؿ الخؾقؾ بـ أحؿد، بؿعـك

 .الؼقل الؽاذب: وهق  :لوالؿؼصقد بالزطؿ هـا: إوّ 
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ـَ ﴿ ِذي مـ صبًعا  ﴾َقْبؾَِؽ  مِـ ُأكِزَل  َوَما إَِلْقَؽ  ُأكِزَل  بَِؿا آَمـُقاْ  َأكَُّفؿْ  َيْزُطُؿقنَ  الَّ

كزل طؾك كزل طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وما أُ أركان اإليؿان أن تممـ بؿا أُ 

ـّ الرسؾ السابؼقـ، ٓبد مـ  كزل طؾك محؿد صؾك اهلل طؾقف إيؿاكؽ بؿا أُ  ذلؽ، لؽ

بع الؼرآن، وإيؿاكؽ بالؽتب تممـ بالؼرآن وتتَّ  :باعوسؾؿ يؽقن إيؿاًكا مع اتِّ 

مـ حقث  : صبًعاكزلت طؾك إكبقاء السابؼقـ إيؿان مع اطتؼاد الـسخالسابؼة التل أُ 

سخ، صحقح مـفا قد كُ ف، لؽـ حتك الالـاس فؿحرَّ  يا الؿقجقد بقـ أيدذاهتا، أمّ 

 وإكؿا العؿؾ بؿا جاء بف محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. ،وأصبح ٓ يجقز العؿؾ بف

د سـِ ، فؾؿ يُ ناهلل ما قال: يتحاكؿق أنّ  قاظحَ الْ و ﴾َيَتَحاَكُؿقاْ  َأن ُيِريُدونَ ﴿

يف الؼؾب، فؿـاط أيـ؟ عؾ وإكؿا أسـد إمر إلك اإلرادة، واإلرادة إمر إلك الػِ 

 التحاكؿ.هذا الباب: باب لؽػر طؾك ما يف الؼؾب، أطـل يف الحؽؿ با

 رطج الذي ٓ يريد أن يتحاكؿ إلك الطاغقت لؽـف مضخرِ هذا يُ  {ُيِريُدونَ }

هذا يخالػ شرع اهلل، أو  ، أو جاهؾ ما يعرف أنّ -كؿا ذكركا يف حال الضرورة–

 ه لؽـ غؾبتف الشفقة.كارِ 

كؾ  :الطاغقت مـ الطغقان، وهق، ﴾َأن َيَتَحاَكُؿقْا إَِلك الطَّاُغقِت  ُيِريُدونَ ﴿

  قد أو مطاع.بعمه مـ معبقد أو ما تجاوز بف العبد حدَّ 

 مؼامف. :أي :"هكؾ ما تجاوز بف العبد حدَّ "
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لقس لؾؿخؾقق يف العبقدية شعرة، وهذا لقس فقف تػصقؾ،  ،"مـ معبقد"

لف طبادة ولق مؼدار شعرة فؼد جعؾف صاغقًتا،  َف رَ مخؾقًقا أو َص  دَ بَ ـ طَ فؽؾ مَ 

العبادة ولق  يفٕحد مـ مخؾققات اهلل مفؿا طظؿ كصقب  هؾه، وتجاوز بف حدَّ 

 }ما كاكت العبادة إٓ هلل،  ؟ ٓ واهلل،كان قؾقاًل 
ِ
ِف َفاَل َتْدُطقا َمَع اهلل َوَأنَّ اْلَؿَساِجَد لِؾَّ

 (.28)الجـ:  {َأَحًدا

فنمامـا يف  .ؼتدى بفػعؾ فقُ سؿع لؼقلف، أو يَ ذي يؼقل فقُ هق ال": أو متبقع"

ركا، وإذا ركع ركعـا، وإذا سجد سجدكا، ففذا هق ر كبَّ الؿسجد متبقع، فنذا كبَّ 

دي بف، فنذا بؼقلف، وإذا فعؾ اقتُ  َؾ ؿِ أي طُ ُسِؿع: ع ققلف، ؿِ الؿتبقع الذي إذا قال ُس 

 ف صاغقًتا.جعؾتَ ه يف آتباع فؼد تجاوزت بالعبد الؿتبقع حدَّ 

الذي يلمر فقطاع، كالؿؾؽ وإمقر والعالؿ، فالطاطة  :وهق "،أو مطاع

 متعؾؼة بإمر.

م أّن و إلك ذلؽ، أو  االطاغقت كػسف يؽقن صغقًتا حؼقؼة يف ذاتف إذا دطتؼدَّ

بف  ؿَ ؾِ ا إذا كان يؽره ذلؽ وٓ يرضك بف ولق طَ رضل بذلؽ، أو لؿ يؽره ذلؽ. أمّ 

ـ طبدهؿ، مثؾ: إكبقاء طؾقفؿ السالم، هـاك مَ  :صاغقًتا يف ذاتفه ففذا لقس لردَّ 

، هؾ آكبقاء صقاغقت يف ذاهتؿ؟ ٓ واهلل، هؿ رسؾ ففؿ لقسقا صقاغقًتا يف ذاهتؿ

ِخِذ ؼ طؾقفؿ هذا فباطتبار الؿتَّ صؾِ اد صقاغقت، فنذا أُ ولؽـ اتخذهؿ أولئؽ العبَّ  اهلل
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أن يؼال: اتخذهؿ أققامفؿ صقاغقت، وٓ  َخِذ، ولذلؽ إدب هـآ باطتبار الؿتَّ 

 ب معفؿ.مـ باب التلدُّ  :تقيؼال طـفؿ بذاهتؿ صقاغ

دطا أو غقت الذي االط مآل الطقاغقت يقم الؼقامة، فننّ  :ب طؾك هذاويرتتَّ 

ٓ شعقر لف  ــ لؿ يؽره مؿومَ  .رضل فنكف يدخؾ مع معبقديف الـار تعذيًبا لف

 ةضقاما يؼال فقفا ر، كالشؿس والؼؿر والحجارة وإصـام، هذه لقس لفا شعقر 

حؼؼ مـفا الؽراهقة، ففل ٓ تؽره ذلؽ، ففذه الطقاغقت ت، وٓ يةوغقر رضقأ

ر مع طابديفا يف الـار تبؽقًتا لعابديفا وزيادة يف حَش عابديفا، تُ ل تدخؾ الـار تبؽقًتا

 طذاب طابديفا.

هؿ لؽـ ضؾؿ أققام فتجاوزوا هبؿ حدَّ  د اهلل الذيـ يؽرهقن ذلؽا طباأمّ 

ففمٓء طـفا مبعدون، همٓء سبؼت لفؿ مـ رهبؿ الحسـك، ففمٓء مبعدون طـ 

 الـار، وهؿ مـ أهؾ الجـة.

م يف اّول الباب.  هذا باختصار تذكقر بؿا تؼدَّ

كؿا يؼقل بعض الطقاغقت لقست إصـام فؼط  ية تدل طؾك أنّ وهذه أ

 ُأمُِرواْ  َوَقدْ }تحاكؿ إلقف مؿا يخالػ شرع اهلل صاغقًتا، ك ما يُ اهلل سؿَّ  فننّ الـاس، 

 .{بِفِ  َيْؽُػُرواْ  َأن

قال اهلل  :كحرافثؿ جاء بقان هذا آ ،وهذه أية قبؾفا كان إصؾ الشرطل

ـَ آَمـُقا َأصِقُعقا اهلَل َوَأصِقعُ }طز وجؾ:  ِذي َفا الَّ َْمِر مِـُْؽْؿ َفنِْن َياَأيُّ ْٕ ُسقَل َوُأولِل ا قا الرَّ
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ِخِر َذلَِؽ  ْٔ  َواْلَقْقِم ا
ِ
ُسقِل إِْن ُكـُْتْؿ ُتْممِـُقَن بِاهلل  َوالرَّ

ِ
وُه إَِلك اهلل ٍء َفُردُّ

ْ
 َتـَاَزْطُتْؿ فِل َشل

ـُ َتْلِوياًل   :حال أهؾ اإليؿان، (، هذا إصؾ الشرطل59)الـساء:  {َخْقٌر َوَأْحَس

وصاطة رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وصاطة العؾؿاء وإمراء يف ما ٓ  ،صاطة اهلل

إلك التحاكؿ فتحاكؿقا إلك كتاب اهلل  ؿيخالػ صاطة اهلل، فنن تـازطتؿ واحتجت

وه إلك اهلل وإلك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وإلك سـة رسقل اهلل،  إِْن ﴿ردُّ

 
ِ
ِخرِ ُكـُْتْؿ ُتْممِـُقَن بِاهلل ْٔ التحاكؿ شرط يف اإليؿان،  هذا هذا يدل طؾك أنّ ﴾َواْلَقْقِم ا

وسـة رسقل اهلل صؾك اهلل أوٓ يؽقن اإلكسان مممـًا إٓ إذا تحاكؿ إلك كتاب اهلل 

ـُ َتْلِوياًل }طؾك ما بقَّـاه يف إقسام، طؾقف وسؾؿ،  ثؿ جاءت  .{َذلَِؽ َخْقٌر َوَأْحَس

ـَ َيْزُطُؿقنَ  َأَلْؿ َتَر إَِلك}هذه أية:  ِذي وهؿ الؿـافؼقن، يزطؿقن  {آَمـُقاْ  َأكَُّفؿْ  الَّ

بللسـتفؿ وٓ إيؿان يف قؾقهبؿ، ومـ فسادهؿ أهنؿ يريدون أن يتحاكؿقا إلك 

 مروا أن يؽػروا بف.الطاغقت وقد أُ 

ُفْؿ }ققلف:  ْقَطاُن َأن ُيِضؾَّ { َضالًَٓ َبِعقداً َوَقْد ُأِمُروْا َأن َيْؽُػُروْا بِِف َوُيرِيُد الشَّ

َياِت  ْٔ  . لؿ يعؾؼ طؾقفا الشقخ سؾقؿان.ا

ـُ ُمْصِؾُحقنَ }َوَقْقلف: ] َؿا َكْح  [{َوإَِذا ِققَؾ َلُفْؿ َٓ ُتْػِسُدوْا ِفل إَْرِض َقاُلقْا إِكَّ

الؿـافؼقن، وهذه أية يف  َمـ هؿ؟ {َوإَِذا قِقَؾ َلُفؿْ } ققل اهلل طز وجؾ:

اإلفساد يف  {َٓ ُتْػِسُدوْا فِل إَْرضِ }ل سقرة البؼرة. وَّ صػات الؿـافؼقـ يف أ

 ن:اإرض كقط
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ؼطع إشجار، هذا إفساد ؾ إكػس، وتُ ؼتَّ فدم البققت وتُ . كلن تُ حسلّ  -

 حسل.

 . بالؿعاصل، ومخالػة شرع اهلل طز وجؾ.معـقي -

 .ا ومعـًك مػسدون حسًّ يف الحؼقؼة وأية تشؿؾ إمريـ، فالؿـافؼقن 

ـُ ُمْصؾُِحقنَ ﴿ قال بعض أهؾ العؾؿ: هذا إذا قال لفؿ  ﴾َقاُلقْا إِكََّؿا َكْح

ـُ ُمْصؾُِحقنَ ﴿، قالقا: ﴾إَْرضِ  فِل ُتْػِسُدواْ  َٓ ﴿ة الذيـ معفؿ: ػَ عَ الضَّ   ﴾إِكََّؿا َكْح

َٓ ﴿ غايتـا الصالح واإلصالح، وكحـ أهؾ الصالح واإلصالح.  ُهؿُ  إِكَُّفؿْ  َأ

فجاء ضؿقر  ﴾إهنؿ هؿ﴿هذا تلكقد.  ﴾أٓ﴿ ،﴾َيْشُعُرونَ  َّٓ  ؽِـَولَٰ  اْلُؿْػِسُدونَ 

د يف إرض لؾحصر، فؽلكف ٓ مػِس  (الـ)جاءت  ﴾الؿػسدون﴿،الػصؾ لؾتلكقد

 .الػساد قد اكحصر فقفؿ غقرهؿ، كلنّ 

 ؾباب؟ليؼقل قائؾ: ما مـاسبة أية 

هذه أية يف صػات الؿـافؼقـ، أهنؿ هؿ الؿػسدون، فلفعالفؿ  الجقاب: أنّ 

التل يف رأس الباب: ما يف أية السابؼة  ؟الؿـافؼقـماذا مـ أفعال ألرض، ل إفساد

إرادة  ـا مـ مجؿقع أيتقـ أنّ ؿْ ؾِ أهنؿ يريدون أن يتحاكؿقا إلك الطاغقت، فعَ 

الؿشركقـ، وأهنا مـ أطظؿ التحاكؿ إلك الطاغقت إكؿا هل مـ أفعال الؿـافؼقـ و

إكشاء الؿحاكؿ القضعقة التل تخالػ شرع وكعؿ واهلل، إّن اإلفساد يف إرض، 

اهلل والتحاكؿ إلقفا مـ أطظؿ أسباب الػساد يف إرض، ولذلؽ تجد يف بعض 
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حؽؿ طؾقف بسـتقـ ، ويُ ويغتصبفا يليت رجؾ ويغتصب جارتف، يزين هبا دانالبؾ

شفر يغتصب ابـة جاره بـت إربع طشرة طاًما وكصػ، ثؿ يخرج وبعد ستة أ

هذه  ويحؽؿقن طؾقف بسبع سـقـ، وبعد سبع سـقـ يخرج ويغتصب رضقعة: ٕنّ 

ع اإلجرام، فؿـ أطظؿ أسباب الػساد ؿـع اإلجرام بؾ تشجِّ إحؽام القضعقة ٓ تَ 

 رحؿف–، وهذا مراد الشقخ طز وجؾ يف إرض التحاكؿ إلك ما يخالػ شرع اهلل

 أسباب أطظؿ مـ اهلل شرع يخالػ ما إلك الطاغقت إلك التحاكؿ أنّ  يبقِّـ أن -اهلل

إرض، مـ أيـ جاء هبذا التحاكؿ؟ مـ أية السابؼة: أّن مـ صػات  يف الػساد

الؿـافؼقـ أهنؿ يريدون أن يتحاكؿقا إلك الطاغقت، والؿـافؼقن هؿ الؿػسدون، 

 ذا مراد الشقخ رحؿف اهلل.إذن مـ أطظؿ اإلفساد التحاكؿ إلك الطاغقت. ه

 [{َوَٓ ُتْػِسُدوْا ِفل إَْرِض َبْعَد إِْصالَِحَفا}َوَقْقلف: ]

مـ أفعالفؿ التحاكؿ  الؿـافؼقـ هؿ الؿػسدون يف إرض، وأنّ  ا تؼدم أنّ لؿّ 

هبذه أية التل  -رحؿف اهلل–جاء الشقخ  :إلك الطاغقت وهذا مـ أطظؿ الػساد

ا د يف إرض ٓ حسًّ وهق أكف ٓ يجقز لؾؿسؾؿ أن يػِس  :تدل طؾك إصؾ العام

اهلل أصؾح إرض بحؽؿف الؼدري وبحؽؿف الشرطل، فال يجقز  ، فننّ وٓ معـًك 

الـفل طـ اإلفساد يف إرض  :هذا َؾ ؿَ د فقفا، وَش لؾؿسؾؿ أن يػسدها أو يػِس 

 بالتحاكؿ إلك الطاغقت.



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٔٓٙ 
 

مراد الشقخ، ففل  رفالثالثة ٓبد أن تصؾفا ببعضفا حتك تع اتوهذه أي

 آيات تتصؾ ببعضفا يف الؿعـك.

  أية[ {َأَفُحْؽَؿ اْلَجاِهِؾقَِّة َيْبُغقنَ }َوَقْقلف: 

اْلَجاِهؾِقَِّة(: كؾ ما خالػ شرع ﴿كؽار. إللالفؿزة لالستػفام  ﴾َأَفُحْؽؿَ ﴿

فنكف مـ  :ما كان بعد الشرع وسقاء ما كان قبؾ الشرع يف فرتة الجاهؾقة، أ ،اهلل

ام ؽالجاهؾقة، ولذلؽ أحؽام قريش قبؾ اإلسالم مـ أحؽام الجاهؾقة، وأح

ثف حدِ البادية إطراف الؼبؾقة التل تخالػ شرع اهلل مـ أحؽام الجاهؾقة، وما يُ 

 كحـ يف بقت فالن هذا الحؽؿ : واهللقاقال دن مـ أحؽام تخالػ شرع اهللأهؾ الؿُ 

ففل مـ أحؽام الجاهؾقة، فالذي يريد  :طـدكا، هذا طرفـا، وهل تخالػ شرع اهلل

حؽؿ الػركسققـ واإلكجؾقز هذا يبتغل حؽؿ الجاهؾقة، الذي يبحث طـ الؼقاكقـ 

بتغل حؽؿ الجاهؾقة، والذي يهذا والققكاكقة الػركسقة واإلكجؾقزية والروماكقة 

، التل تخالػ شرع اهلل هذا ابتغك حؽؿ الجاهؾقة طراف والؼبائؾيلخذ بحؽؿ إ

يؼقل: واهلل قبقؾتـا ما أستطقع، فقؼال لف: اهلل طز وجؾ يؼقل، قال: ٓ، يؼال لف: 

أستطقع، هذا ابتغل ، ما ؾتـاقهذه قب، الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل، قال: ٓ

 حؽؿ الجاهؾقة.

 }يطؾبقن ويريدون.  :أي ﴾قنَ َيْبغُ  اْلَجاِهؾِقَّةِ  َأَفُحْؽؿَ ﴿
ِ
ـَ اهلل

ـُ مِ ـْ َأْحَس َوَم

ـَ  :أي {ُحْؽًؿا لَِؼْقٍم ُيققِـُقنَ  قـقن، قلؼقم ي لَؿـ؟ لؽـ ،مـ اهلل حؽًؿا ٓ أحس
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أهؾ القؼقـ حتك يف . خقر حؽؿ هق حؽؿ اهلل قـقن ويعتؼدون أنّ قي ،ٕهؾ القؼقـ

مثال: إكسان ذاهب ، حؽؿ اهلل هق خقر ما لفؿ يف هذا إمقر الؼدرية يعتؼدون أنّ 

هذا إمر هق خقر  اكؼؾبت السقارة، فالؿققـ يعؾؿ أنّ وإلك طؿرة فحدث حادث 

وٓ أحسـ مـ حؽؿ اهلل، ربؿا اكؼؾبت  ،ما يحصؾ هـا: ٕكف حؽؿ اهلل الؼدرّي 

م ربؿا اؿ ولق ؾِ السقارة بف هـا فَس  ؿان بالؼدر حرتق، وهذه كافعة يف اإليأكف تؼدَّ

خقر حؽؿ هق حؽؿ اهلل، ولؽـ هذا يؽقن إذا وقع إمر،  عؾؿ أنّ أن تَ  والتسؾقؿ،

ؼد يصؾ بؽ إمر فأكف حؽؿ اهلل، وأكف أحسـ إحؽام،  فنذا وقع إمر طؾؿَت 

تشؽر اهلل طؾك الؿصقبة، ٓ مـ جفة ذاهتا ولؽـ مـ جفة : إلك مرتبة الصديؼقـ

 ااهلل يجعؾ فقفا مـًحا طظقؿة قد تعؾؿف هذا، وأنّ أهنا حؽؿ اهلل وأكف خقر حؽؿ يف 

ـّ  قد أو  إذا وقع حؽؿ اهلل الؼدري طؾؿ أكف خقر حؽؿ، وأنّ  ققـالؿ ٓ تعؾؿفا، ولؽ

 .ا طظقًؿا لق وقعغقره قد يقرثف شرًّ 

فحؽؿ اهلل خقر إحؽام، وكؾ حؽؿ خالػ  ،حؽؿ اهلل الشرطليف وكذلؽ 

 حؽؿ اهلل فال خقر فقف.

  



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٔٓ8 
 

 إِلَى َترَ  أَلَمْ : }تعالى هللا والخمسون: تابع شرح باب: قول الدرس السادس

ْزُعُمونَ  الَِّذٌنَ  ُهمْ  ٌَ كَ  أُنِزلَ  ِبَما آَمُنواْ  أَنَّ ٌْ ٌَاتِ { َقْبلِكَ  ِمن أُنِزلَ  َوَما إِلَ  اآْل

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  آل] ﴾مُّ

 [201: طؿران

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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ثؿ يا معاشر الػضالء: كقاصؾ شرحـا لؽتاب التقحقج الذي هق حؼ اهلل 

 وهق الؽتاب: هذا يف الشقخ طؼده الذي العظقؿ الباب مع طؾك العبقد. وٓزلـا

ـَ  إَِلك َترَ  َأَلؿْ }: وجؾ طز اهلل ققل باب ِذي  َوَما إَِلْقَؽ  ُأكِزَل  بَِؿا آَمـُقاْ  َأكَُّفؿْ  َيْزُطُؿقنَ  الَّ

 َوُيِريدُ  بِفِ  َيْؽُػُرواْ  َأن ُأمُِرواْ  َوَقدْ  الطَّاُغقِت  إَِلك َيَتَحاَكُؿقاْ  َأن ُيِريُدونَ  َقْبؾَِؽ  مِـ ُأكِزَل 

ْقَطانُ  ًٓ  ُيِضؾَُّفؿْ  َأن الشَّ  هل الباب: هذا قضقة بقان أنّ  تؼدم وقد ،{َبِعقداً  َضالَ

 .اهلل أكزل ما بغقر الحؽؿ ولقست اهلل، شرع يخالػ ما إلك التحاكؿ

 الـاس. لعاّمة فِعٌؾ  ففق إحؽام، بتؾؽ يحؽؿ َمـ إلك الرتافع هق: والتحاكؿ

 :أقسام ثالثة طؾك اهلل شرع إلك بالـسبة الـاس إلقف َيتحاكؿ ما أنّ  بقَّـا وقد 

 كؾُّف، العدل وفقف الؿشروع، هق وهذا اهلل. شرع إلك التحاكؿ: إّول الؼسؿ

 اهلل شرع إلك يتحاكؿ أن يتحاكؿ أن أراد إذا الؿممـ طؾك فػرض كؾُّف، الخقر وفقف

 .وجؾ طز

 أحؽام إلك التحاكؿ أي:. اهلل شرع يخالػ ما إلك التحاكؿ: الثاين الؼسؿ

 فقف اجتؿعت التل السارق طؾك كالحؽؿ اهلل، لشرع مخالِػة وهل البشر وضعفا

ف يف واكتػت الشروط  الؼاتؾ طؾك وكالحؽؿ القد، بؼطع ٓ بالّسجـ الشبفات حؼِّ

 طظقؿ، وضؾؿ كربى، وجريؿة حرام، وهذا بالؼصاص، ٓ الؿمبَّد بالّسجـ طؿًدا

ؼ وٓ ؿ وإن العدل يحؼِّ ًٓ  فقف أنّ  الجفال َتَقهَّ  .طد
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اهلل طز  شرع تخالػ ٓ البشر وضعفا أحؽام إلك التحاكؿ: الثالث الؼسؿ

طز  اهلل شرع ٕنّ  اهلل: شرع مـ الحؼقؼة يف بؾ هذا جائز، التحاكؿ وهذا وجؾ،

 كلحؽام أحؽام فقضع الـاس، ضروريات بحػظ ويلمر بالعدل، وجؾ يلمر

 مؿـقًطا اهلل لقس شرع يخالػ وٓ الـاس مصالح َيضبِط مؿا ذلؽ وكحق الؿرور

 اهلل شرع تخالػ ٓ التل إحؽام تؾؽ إلك شرًطا، وبالتالل فالتحاكؿ مطؾقب بؾ

 .وجؾ طز اهلل شرع مـ هق بؾ حراًما لقس

 واحدة درجة طؾك لقس وجؾ طز اهلل شرع يخالػ ما إلك التحاكؿ أنّ  بقَّـا ثؿ

 :وأقسام دركات طؾك بؾ

 لشرع مبِغض وهق اهلل شرع يخالػ ما إلك العبد يتحاكؿ أن: إّول الؼسؿ

 .أكرب كػر وهذا وجؾ، طز اهلل لشرع متـؼِّص وجؾ، طز اهلل لشرع كاِره اهلل،

 لشرع كاره غقر وهق اهلل شرع يخالػ ما إلك العبد يتحاكؿ أن :الثاين الؼسؿ

 وأحرى وأكؿؾ، اهلل، شرع مـ أحسـ اهلل شرع خالػ ما أنّ  يرى لؽـف اهلل،

 وإن أكرب، كػر وهذا وجؾ، طز اهلل شرطف مؿا الزمان إلك وأكَسب العدل، بتحؼقؼ

 .وجؾ طز اهلل لشرع مبِغض سابؼف ٕنّ  سابؼف: دون كان

 حؽؿ أنّ  يرى وهق اهلل شرع خالػ ما إلك العبد يتحاكؿ أن: الثالث الؼسؿ

 كػر -أيًضا- وهذا وتعالك، سبحاكف الحؽقؿ الخالؼ حؽؿ يساوي الؿخؾقققـ

 .أكرب
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 حؽؿ أنّ  يعتؼد وهق اهلل شرع خالػ ما إلك العبد يتحاكؿ أن: الرابع الؼسؿ

 كػر -أيًضا– وهذا اهلل، شرع خالػ ما إلك ُيتحاكؿ أن يجقز ولؽـ أحسـ اهلل

 .أكرب

 الػاطؾ طؾك ٓ التحاكؿ، هق الذي الػعؾ طؾك وَكّبفُت إلك أّن هذا الحؽؿ

 يف كظر إلك تحتاج أخرى صريؼ طؾقف لؾحؽؿ الػاطؾ فننّ  الؿتحاكؿ، هق الذي

ـ حتك بف والتؿسؽ إصؾ إلك الـظر مع مقاكع، واكتػاء شروط  خالفف: ُيتقؼَّ

 .اإلسالم بالشفادتقـ أتك فقؿـ إصؾ وأنّ  اإلسالم،: أطـك

 أنّ  يعتؼد وهق اهلل شرع خالػ ما إلك العبد يتحاكؿ أن: الخامس الؼسؿ

 والفقى، والشفقة الدكقا غؾبتف لؽـ ومـؽر حرام اهلل شرع يخالػ ما إلك التحاكؿ

 كربى، جريؿة لؽـف الؿؾة، مـ ُيخرج وٓ أكرب، كػًرا ولقس كػر، دون كػر ففذا

 .طظقؿ وخطر

 آختقار. حال يف كؾف وهذا

فؼد ذكركا كالم  التحاكؿ، هذا إلك اإلكسان إذا اضطُّر آضطرار، حال يف أّما

 ما إلك يتحاكؿ أن لإلكسان يجقز ٓ أكف يرى مـ العؾؿ أهؾ أهؾ العؾؿ، وأّن مـ

 الضرورة، ما معـك اسَتحؽؿت إذا إٓ آضطرار: حالة يف ولق اهلل شرع خالػ

 ٓ أو يتحاكؿ أن يف خقار لإلكسان يؽـ لؿ يعـل الضرورة؟ اسَتحؽؿت إذا
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 يتحاكؿ أن أّما يذهب، أن لف فالبد إحؽام، تؾؽ إلك غقره حاَكؿف كلن يتحاكؿ:

 .يجقز ٓ: قالقا بـػسف

 :بشروط يجقز الضرورة حال يف أكف العؾؿاء أكثر وذهب

ًؼا الضرر يؽقن أن: إّول الشرط  .بعقًدا وٓ مقهقًما ٓ متحؼِّ

 الضرر كان إذا أّما. يتحاكؿ لؿ لق طظقًؿا الضرر يؽقن أن :الثاين الشرط

 .أجؾف مـ اهلل شرع خالػ ما إلك يتحاكؿ أن لف يجقز فال الـاس يتحؿؾف سفاًل 

 فنذا التحاكؿ، هذا سقى الضرر لدفع صريؼ يقجد ٓ أن: الثالث الشرط

 وَيحّؾ  الؿسللة يف َيػصؾ البؾد يف طؾؿ صالب إلك بالرجقع ولق مباح صريؼ ُوِجد

 .التحاكؿ هذا يجقز ٓ فنكف الـزاع

ف إٓ الؿحؽؿة هذه حؽؿ مـ أٓ يلخذ: الرابع الشرط  وأٓ الؿشروع، حؼَّ

 الشرع، بخالف حؽؿفا يلخذ فال الؿحؽؿة، تؾؽ بف حؽؿْت  ولق ذلؽ طؾك يزيد

 .القضعل الؼاكقن بطريؼ كان وإن شرًطا بف لف ُيحَؽؿ الذي حؽؿفا يلخذ وإكؿا

 َلَؿا الضرورة فؾقٓ التحاكؿ، لفذا كارًها يؽقن أن: الخامس الشرط

 .تحاكؿ

الباب، ووقػـا طـد إيراده وشرحـا مراد الشقخ مـ أيات الذي ذكرها يف 

 لؾسـة.
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ـْ  ـِ  اهللِ  َطْبدِ  ]َط ـُ  َٓ »: َقاَل  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ  َطؿرو ْب  ُيْمِم

ْيـَاهُ  َصِحقٌح  َحِديٌث : الـََّقِويُّ  َقاَل  .«بِفِ  ِجْئُت  لَِؿا َتَبًعا َهَقاهُ  َيُؽقنَ  َحتَّك َأَحُدُكؿْ   ُروِّ

ة كَِتاِب  فِل  َصِحقٍح[ بِنِْسـَادٍ  اْلُحجَّ

رضل اهلل –َطؿرو  بـ اهلل طبد فرواه جؾقالن: صحابقان رواه الحديث هذا 

 روى وقد ،-وأرضاه طـف اهلل رضل– هريرة أيًضا أبق ورواه كؿا طـدكا هـا، -طـف

ـة، يف طاصؿ أبل ابـ العؾؿاء: مـفؿ مـ َجؿع الحديث هذا  يف وإصبفاين السُّ

 والبغقي. الرتغقب،

: الـقوية إربعقـ يف كؿا الـقوي فؼال إسـاده، يف العؾؿاء اختؾػ وقد

يـاه صحقح، حسـ : الؽبائر يف الذهبل وقال .صحقح بنسـاد الحجة كتاب يف وُروِّ

 الـقوي تصحقح وذكر ثؼات، رجالف: الػتح يف حجر ابـ وقال .صحقح إسـاده

حف .يخالػف طـف، لؿ وسؽت لف،  شاكر. أحؿد الشقخ وصحَّ

ػف: -رحؿف اهلل وسائر طؾؿاء الؿسؾؿقـ–باز  ابـ وقال  أهؾ بعض ضعَّ

ـّ  العؾؿ، ـّ  ضعقػ إسـاده أنّ  يرى باز ابـ صحقح. فالشقخ معـاه ولؽ  معـاه ولؽ

ػف .صحقح ػف والحؽؿ. العؾقم جامع يف رجب ابـ وضعَّ ػف إلباين، وضعَّ  وضعَّ

 القادطل. مؼبؾ الشقخ

ح أن يؿؽـ وٓ ضعقػ، أكف يرى الحديث إسـاد يف والـاضر  جفة مـ يصحَّ

ـّ  اإلسـاد،  التقحقد فنن ،-اهلل رحؿف– باز ابـ الشقخ قال كؿا صحقح معـاه ولؽ
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 فال اهلل، بشرع مؼقًَّدا ومراده اإلكسان َمقؾ يؽقن أن يؼتضل بالشفادتقـ والـطؼ

م ما إلك يؿقؾ م ما جازمة إرادة يريد وٓ اهلل، حرَّ م ما يػعؾ وٓ اهلل، حرَّ  اهلل، حرَّ

مف أمر إلك يؿقؾ الذي أنّ : بؿعـك فقف، شرًصا لقس لؽـف التقحقد مؼتضك ففذا  حرَّ

مف أمًرا أراد أو اهلل، مف أمًرا فعؾ أو اهلل، حرَّ  إٓ: هبذا: َيؽُػر ٓ اهلل حرَّ

 اهلل. شرع خالػ لَِؿا َتَبًعا كؾُّف هقه كان إذا- 

 كػًرا. يؽقن ذاك إذ فنكف اهلل، شرع ُكْرهِ  طؾك هذا مبـقًّا هقاه كان أو-

ًٓ  كان أو - م لَِؿا استحال  .كػًرا يؽقن فنكف اهلل، حرَّ

 كػًرا؟ اهلل شرع خالػ بؿا وطؿؾف وإرادتف اإلكسان مقؾ يؽقن متك

 .أحقال يف: الجقاب

 .اهلل شرع خالػ لَِؿا َتَبًعا كؾفا إراداتف تؽقن أن: إولك الحالة

 وجؾ طز اهلل لشرع كرًها اهلل شرع خالػ ما إلك مقؾف يؽقن أن :الثاكقة الحالة

 .اهلل لشرع طؾؿف مع اهلل لشرع وبغًضا

ًٓ  ذلؽ يؽقن أن: الثالثة الحالة م لَِؿا استحال م بؿا طؾؿف مع اهلل حرَّ  .اهلل حرَّ

 .حراًما يؽقن لؽـف كػًرا يؽقن ٓ فنكف هذا كؾ مـ َسؾِؿَ  فنذا

ـُ  َٓ »قال:   فـػل الؽبائر، طالمات مـ العؾؿ أهؾ طـد الجؿؾة هذه ،«ُيْممِ

 كبائر مـ الشلء ذلؽ أنّ  طؾك يدلُّ  شلء فاطؾ طـ أو شلء، فِعؾ طـ اإليؿان
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 لَِؿا َتَبًعا» يشتفقف. وما مقؾف أي: «َهَقاهُ  َيُؽقنَ  َحتَّك ٓ يممـ َأَحُدُكؿْ » الذكقب.

 .والسـة الؽتاب يف بف جئت ما يخالػ ٓ أي: «بِفِ  ِجْئُت 

 اهلل شرع خالػ ما إلك التحاكؿ أنّ : الباب هذا يف الحديث هذا إيراد ووجف

اهلل صؾك اهلل طؾقف  رسقل بف جاء لَِؿا مخالًػا الفقى كقن يف يدخؾ وجؾ طز

 .وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل بف جاء لَِؿا تبًعا فؾقس وسؾؿ،

ْعبِلُّ  ]َوقاَل  ـَ  َكانَ : الشَّ ـَ  َرُجؾٍ  َبْق ـَ  ِم ـَ  َوَرُجٌؾ  اْلُؿـَافِِؼق  ُخُصقَمٌة، اْلَقُفقدِ  ِم

ٍد: إَِلك َكَتَحاَكؿُ : اْلَقُفقِديُّ  َفَؼاَل  ْشَقَة، َيْلُخُذ  َٓ  َأكَّفُ  َطرَف  ُمَحؿَّ : اْلُؿـَافُِؼ  َوَقاَل  الرِّ

ُفؿْ  لِِعْؾؿف اْلَقُفقِد: إَِلك َكَتَحاَكؿُ  ْشَقَة، َيْلُخُذونَ  َأكَّ َػَؼا الرِّ  ُجَفْقـَةَ  فِل َكاِهـًا َيْلِتَقا َأنْ  َفاتَّ

ـَ  إَِلك َترَ  َأَلؿْ ﴿ َفـََزَلْت  إَِلْقِف، َفَقَتَحاَكَؿان ـِ  فِل َكَزَلْت : َوِققَؾ . ﴾َيْزُطُؿقنَ  الَِّذي  َرُجَؾْق

َخرُ  َوَقاَل . وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـَّبِلِّ  إَِلك َكَتَراَفعُ : َأَحُدُهَؿا َفَؼاَل  اِْخَتَصَؿا، ْٔ  إَِلك: ا

ـِ  َكْعِب  َْشَرِف  ْب ْٕ َة، َأَحُدُهَؿا َلفُ  َفَذَكرَ  ُطَؿَر رضل اهلل طـف، إَِلك َتَراَفَعا ُثؿَّ . ا  اْلِؼصَّ

 َفَضَرَبفُ . َكَعؿْ : َأَكَذلَِؽ؟ َقاَل : وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهللِ  بَِرُسقلِ  َيْرَض  َلؿْ  لِؾَِّذي َفَؼاَل 

ْقِػ   َفَؼَتَؾُف[ بِالسَّ

 الـزول وأسباب لؾباب، هبا ترجؿ التل أية كزول سبب الشقخ هـا يذكر 

ـّ  ضعقػة: اإلسـاد جفة هـا مـ الؿذكقرة  وقبقل اإلسالم طؾؿاء طـد شفرهتا لؽ

د لفا العؾؿاء  أصاًل. لفا أنّ  تشفد صرقفا وتعدُّ
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 يف السبب هذا ذكر القادطل مؼبؾ الشقخ أنّ  الـاس بعض أشار وقد

 وإكؿا السبب هذا يذكر لؿ أكف والحؼقؼة: الـزول، أسباب مـ الؿسـَد الصحقح

 آخر غقر هذا. شقًئا ذكر

 اإلسالم وطؾؿاء التػسقر أهؾ طـد السبب هذا شفرة إنّ : أققل ولؽـ 

د لفذا، العؾؿاء وقبقل قاصبة،  .بآطتبار لفا يشفد الؼصتقـ هاتقـ صرق وتعدُّ

( هق )قاَل 
ُّ

ْعبِل ـَ  )َكانَ  .الؿعروف التابعل اإلمام الشَّ ـَ  َرُجؾٍ  َبْق ـَ  مِ  اْلُؿـَافِِؼق

ـَ  َوَرُجٌؾ   َكَتَحاَكؿُ : اْلَقُفقِديُّ  )َفَؼاَل  .التحاكؿ إلك معفا احتاجا ُخُصقَمٌة( اْلَقُفقدِ  مِ

ٍد( صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إَِلك ْشَقَة( َيْلُخذُ  َٓ  َأكَّفُ  )َطِرَف  ُمَحؿَّ  أنّ  يعرف القفقدي الرِّ

 وٓ الرشقة، يؼبؾ وٓ بالعدل، يحؽؿ ل،طد َحَؽؿٌ  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك محؿًدا

 .لف الحؼ أنّ  ويعؾؿ إطداء، أطدى حتك يظؾؿ

ًٓ  أحسـ هـا القفقدي أنّ  مـ الشراح بعض قالف ما صحقًحا لقس: تـبقف  حا

ـّ  سقاء، كؾفؿ الؿـافؼ! مـ  ُرفعت إذا وأكف لف الحؼ أنّ  َيعرف القفقدي لؽ

 صؾك محؿًدا أنّ  مـ يؼقـ طؾك وهق لف، سَقحؽؿ بالعدل يحؽؿ َمـ إلك الخصقمة

 يؼبؾ وٓ أحد، طؾك الظؾؿ يؼبؾ وٓ بالعدل، إٓ يحؽؿ ٓ وسؾؿ طؾقف اهلل

 لؿ إذا وأكف طؾقف، الحؼ أنّ  فقعؾؿ الؿـافؼ أّما .محؿد إلك كتحاكؿ: فؼال الرشقة،

 هذا القفقد، يريد ققم يريد يريد؟ فؿاذا طؾقف، سُقحؽؿ الؿؾتقية الطرق يتخذ

 إلك أشار فنذا الرشقة، يؼبؾقن القفقد أنّ  َيعؾؿ ٕكف خصؿف: هق الذي القفقدي
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 يلتقا أن طؾك اتػؼا ثؿ يتػؼا، ولؿ فاختصؿا أخقف، طؾك َحَؽؿَ  بالرشقة القفقدي

طل الذي هق والؽاهـ: جفقـة، يف كاهـًا  العرب كاكت وقد الؿستؼبؾ، طؾؿ يدَّ

 إلقف يلتقا أن طؾك فاتػؼا جفقـة يف كاهـ هـاك فؽان قضاة، وتجعؾفؿ الؽّفان ُتعظِّؿ

ـَ  إَِلك َترَ  َأَلؿْ }: أية فـزلت إلقف، فقتحاكؿا ِذي  شلن يف أهنا أي: {َيْزُطُؿقنَ  الَّ

ًٓ  وصؾب اهلل شرع إلك يتحاكؿ أن أبك فنكف الؿـافؼ،  صؾب ثاكًقا ثؿ القفقد، أّو

 .أية فـزلت الؽاهـ،

ـِ  فِل َكَزَلْت : )َوقِقَؾ    إَِلك َكَتَراَفعُ : َأَحُدُهَؿا َفَؼاَل  اِْخَتَصَؿا، َرُجَؾْق
ِّ

 صؾك الـَّبِل

َخرُ  َوَقاَل . وسؾؿ طؾقف اهلل ْٔ ـِ  َكْعِب  إَِلك: ا َْشَرِف( ْب ْٕ  بعض يف وجاء القفقدي، ا

 إلك فتحاكؿا وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك الـبل إلك التحاكؿ طؾك اتػؼا أهنؿا الطرق

 صؾب أحدهؿا البداية يف يعـل بحؽؿف، يرضقا فؾؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل

تحاكؿا إلك الرسقل صؾك اهلل  ثؿ وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك الرسقل غقر إلك التحاكؿ

 بحؽؿف، أحدهؿا يرضك لؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل حؽؿ طؾقف وسؾؿ، ولّؿا

 صؾك الـبل بحؽؿ يرَض  لؿ الذي الرجؾ وهذا بؽر، أبل إلك يتحاكؿ أن وصؾب

 فؾؿا بؽر، أبل إلك وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل فلرسؾفؿا مـافؼ، وسؾؿ طؾقف اهلل

 أحدهؿا يرَض  لؿ رجؾقـ بقـ ٕحؽؿ كـُت  ما: قال وسؿع بؽر أبل طـد جاءا

 طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل إلك فعادا فرّدهؿا، وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل بحؽؿ

 -طـف اهلل رضل– طؿر طؾك الخرب وقّصا جاءا فؾّؿا طؿر، إلك فلرسؾفؿا وسؾؿ
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: قال وسؾؿ؟ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل بحؽؿ ترَض  لؿ: الؿـافؼ لؾرجؾ طؿر قال

 سقػف، واخرتط بقتف، فدخؾ اكتظراين،: فؼال بقــا، تحؽؿ أن لؿ أقبؾف، وأريد كعؿ

 اهلل رسقل حؽؿ َيؼبؾ لؿ فقؿـ حؽؿل هذا: وقال الؿـافؼ، طـؼ فضرب وخرج

 .أية فـزلت وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك

 ولل لقس وهق الرجؾ هذا -طـف اهلل رضل– طؿر قتؾ كقػ: هـا إشؽال

 إمر؟ ولل طؿؾ مـ هق إكؿا وهذا أمر؟

 :بلجقبة هذا طـ ُأجقَب 

 صؾك اهلل رسقل طؾك غار -طـف اهلل رضل– طؿر إنّ  :قال بعض اهؾ العؾؿ-

 لقس طـدي ولؽـف العؾؿ أهؾ بعض قالف وهذا كػسف، يؿؾؽ فؾؿ وسؾؿ طؾقف اهلل

 .أطؾؿ واهلل بؼقي

 اهلل رسقل وزير كان -طـف اهلل رضل– طؿر : إنّ العؾؿ اهؾ بعض قال-

ذ وكان وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك . اهلل لرسقل وزيًرا كقكف بحؽؿ فؼتؾف إحؽام، ُيـػِّ

 .قبؾف الذي مـ أققى وهذا

ـّ إققى واهلل أطؾؿ  طؾقف اهلل صؾك الرسقل إرسال مـ ففؿ طؿر أنّ  :لؽ

 طؿر يدرك يجقز، ما هذا ٕنّ  بقـفؿا: يحؽؿ أن مـف أرادا أكف ما لف الرجؾقـ وسؾؿ

 طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل حؽؿ بعد بقـفؿا يحؽؿ أن يجقز ٓ أكف -رضل اهلل طـف–

 جاءا لّؿا إذن .هذا يدرك طؿر أنّ  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل ويعؾؿ وسؾؿ،
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 يحؽؿ أن لقس الؿراد أنّ  طؿر ففؿ وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل أرسؾفؿا وقد

 وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل حؽؿ يؼبؾ لؿ َمـ يؼتؾ أن الؿراد ولؽـ بقـفؿا،

 الحؽؿ: غقر شقًئا مـف أراد أكف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل صـقع مـ فػفؿ

 اهلل رسقل حؽؿ َيؼبؾ لؿ أكف وجريؿتف الؿـافؼ، هذا يؼتؾ أن واحد: شلء وهق

 .وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

ُوَلك :َمَسائُِؾ  ]فِقفِ  ْٕ ـَ  فِقَفا َوَما الـَِّساِء، آَيةِ  َتْػِسقرُ : ا َطاَكةِ  ِم  َفْفؿِ  َطَؾك اإْلِ

 الطَّاُغقِت[

ـَ  إَِلك َترَ  َأَلؿْ }   ِذي ـْ  ُأْكِزَل  َوَما إَِلْقَؽ  ُأْكِزَل  بَِؿا آَمـُقا َأكَُّفؿْ  َيْزُطُؿقنَ  الَّ  َقْبؾَِؽ  مِ

ْقَطانُ  َوُيِريدُ  بِفِ  َيْؽُػُروا َأنْ  ُأمُِروا َوَقدْ  الطَّاُغقِت  إَِلك َيَتَحاَكُؿقا َأنْ  ُيِريُدونَ   َأنْ  الشَّ

ًٓ  ُيِضؾَُّفؿْ   يعـل: الطاغقت( ففؿ طؾك اإلطاكة مـ فقفا ققلف: )وما .{َبِعقًدا َضاَل

ه العبد تجاوز ما كؾ بؾ فؼط، إصـام لقس الطاغقت أنّ  بقان  أو معبقد مـ حدَّ

 لشرطف الؿخالػ الحؽؿ سؿك اهلل فننّ  مطاع، طؾك ما فسركاه سابًؼا، أو متبقع

 .إصـام مـ أوسع الطاغقت أنّ  طؾك ذلؽ فدّل  صـًؿا، لقس وهذا صاغقًتا،

 [{إَْرضِ  فِل ُتْػِسُدواْ  َٓ  َلُفؿْ  ِققَؾ  َوإَِذا}: اْلَبَؼَرةِ  آَيةِ  َتْػِسقرُ : ]الثَّاكَِقةُ 

 ما إلك التحاكؿ إرض: يف اإلفساد أطظؿ مـ وأنّ  الؿـافؼقـ، يف أهنا وبقان

 .الؿـافؼقـ شلن مـ وجؾ، وهق طز اهلل شرع يخالػ

َْطَراِف  آَيةِ  َتْػِسقرُ : ]الثَّالَِثةُ  ْٕ  [{إِْصالَِحَفا َبْعَد  إَْرضِ  فِل ُتْػِسُدواْ  َوَٓ }: ا
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ـ  أطظؿ مـ ٕكف اهلل: شرع يخالػ ما إلك التحاكؿ تحريؿ هذا: وتضؿَّ

 .إرض يف الؿػسديـ شان ومـ إرض، يف اإلفساد

ابَِعةُ   [{َيْبُغقنَ  اْلَجاِهِؾقَّةِ  َأَفُحْؽؿَ }: َتْػِسقرُ : ]الرَّ

الجاهؾقة، وبقَّـا حؽؿ  حؽؿ صؾبفؿ يف طؾقفؿ إكؽار هذا أنّ  بقان تؼدم وقد 

 الجاهؾقة.

ْعبِلُّ  َقاَل  َما: ]اْلَخاِمَسةُ  َيةِ  ُكُزولِ  َسَبِب  فِل الشَّ ْٔ ُوَلك[ ا ْٕ  ا

 .بقَّـا كؿا 

اِدَسةُ  يَؿانِ  َتْػِسقرُ : ]السَّ اِدِق  اإْلِ  َواْلَؽاِذِب[ الصَّ

 ردّ  فقف الذي الؽاذب واإليؿان اهلل، شرع َقبقل فقف الذي الصادق اإليؿان 

 هذا ومـ َكَذَبٌة، وهؿ مممـقن أهنؿ بللسـتفؿ يزطؿقن فالؿـافؼقن اهلل، شرع

 الؽاذب فاإليؿان الطاغقت، إلك التحاكؿ يريدون أهنؿ فقف يعقشقن الذي الؽذب

 .إلقف التحاكؿ وطدم وجؾ طز اهلل شرع بغض مع بالؾسان الؼقل هق

ابَِعةُ  ةُ : ]السَّ  اْلُؿـَافِِؼ[ َمعَ  ُطَؿرَ  ِقصَّ

 مـف أراد وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل أنّ  وففؿ كافر، هبذا أكف َطؾِؿَ  وأكف 

 .هبذا َيؽُػر اهلل شرع َيؼبؾ لؿ َمـ أنّ  طؾك يدل وهذا. قتؾف

يَؿانِ  َكْقنُ : ]الثَّاِمـَةُ  ََحدٍ  َيْحُصُؾ  َٓ  اإْلِ  بِفِ  َجاءَ  لَِؿا َتَبًعا َهَقاهُ  َيُؽقنَ  َحتَّك ِٕ

ُسقُل   وسؾؿ[ طؾقف اهلل صؾك الرَّ
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 .الحديث معـك يف وبقَّـا فّسركا كؿا 
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ا َجَحدَ  َمنْ  َبابُ  تابع الدرس السادس والخمسون: شرح ئ  ٌْ  اأْلَْسَماءِ  ِمنَ  َش

َفاتِ   َوالصِّ

ـْ  ]َباُب  ـَ  َشْقًئا َجَحَد  َم َْسَؿاءِ  ِم ْٕ َػاِت[ ا  َوالصِّ

ل يف معـا تؼدم  ػف الؽتاب هذا أنّ  التقحقد لؽتاب شرحـا أوَّ  اإلسالم شقخ ألَّ

 طـقان كان ولذلؽ تقحقد العبقدية، إلقهقة فؼط، تقحقد يف -اهلل رحؿف–

 أن العبقد: طؾك اهلل وحؼ العبقد(، طؾك اهلل حؼ هق الذي التقحقد )كتاب الؽتاب:

 .شقًئا بف يشركقا وٓ يعبدوه

ض لؿ الؽتاب هذا يف والشقخ  إسؿاء لتقحقد وٓ الربقبقة، لتقحقد يتعرَّ

 هذا فننّ  هذا الباب، هذا ومـ إلقهقة، بتقحقد تعؾُّؼفا جفة مـ إٓ والصػات:

 إلقهقة، بتقحقد هذا تعؾُّؼ جفة مـ والصػات: لؽـ بإسؿاء متعؾِّؼ الباب

 إلقهقة تقحقد لقازم قسؿ يف الباب هذا ذكر قد -اهلل رحؿف– الشقخ أنّ  وذلؽ

 هق قسؿ: أن فقف كشرح الذي الؼسؿ كؿا بقـّا سابًؼا أّن هذا ذلؽ، يضاد وما

 إلقهقة: تقحقد لقازم مـ أنّ  وذلؽ ذلؽ، يضاد وما إلقهقة تقحقد لقازم

 العبد ُيثبت أن هلل إلقهقة إثبات لقازم فؿـ وجؾ، طز هلل الؽؿال صػات إثبات

 يف إٓ مقجقًدا يؽقن ٓ بشلء يتَّصػ ٓ الذي لؿاذا؟ ٕنّ  الؽؿال: صػات هلل

 بالؽؾقة الصػات ُكػاة ولذلؽ طدم، هق بؾ الخارج، يف مقجقًدا يؽقن ٓ إذهان،

 وٓ العالؿ داخؾ يف وٓ معدوم، وٓ مقجقد ٓ طـدهؿ ففق طدًما، َيعبدون إكؿا

 ٓ الذي معدوم، ففق باصـ! وٓ ضاهر وٓ آخر، وٓ أّول وٓ العالؿ، خارج يف
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 يؽقن ٓ إذهان، يف هذا "الؿطؾؼ القجقد" الؿـاصؼة يسؿقف الذي بشلء يتَّصػ

 .الخارج يف مقجقًدا

 كؿا إلًفا، يؽقن ٓ والعاجز طاجز، كاقص الؽؿال بصػات يتَّصػ ٓ وَمـ

ـَ  إِنَّ }: الؽػار آلفة ألقهقة كػل يف وجؾ طز اهلل قال ِذي ـْ  َتْدُطقنَ  الَّ   ُدونِ  مِ
ِ
 ِطَبادٌ  اهلل

ـَ  ُكـُْتؿْ  إِنْ  َلُؽؿْ  َفْؾَقْسَتِجقُبقا َفاْدُطقُهؿْ  َأْمَثاُلُؽؿْ   َيْؿُشقنَ  َأْرُجٌؾ  َأَلُفؿْ ( 294) َصاِدقِق

ـٌ  َلُفؿْ  َأمْ  بَِفا َيْبطُِشقنَ  َأْيدٍ  َلُفؿْ  َأمْ  بَِفا  ُقؾِ  بَِفا َيْسَؿُعقنَ  آَذانٌ  َلُفؿْ  َأمْ  بَِفا ُيْبِصُرونَ  َأْطُق

ـَ  إِنَّ }. (295 -294: إطراف) {ُتـْظُِرونِ  َفاَل  كِقُدونِ  ُثؿَّ  ُشَرَكاَءُكؿْ  اْدُطقا ِذي  الَّ

ـْ  َتْدُطقنَ    ُدونِ  مِ
ِ
 طباد، هؿ إكؿا ضؾًؿا، اهلل دون مـ ُتعَبد التل ألفة هذه كؾ {اهلل

 هؿ إذن {َلُؽؿْ  َفْؾَقْسَتِجقُبقا َفاْدُطقُهؿْ  َأْمَثاُلُؽؿْ  ِطَبادٌ }معبقًدا؟!  العبد يؽقن فؽقػ

 صػات لفؿ ولقس استجابقا، ما سؿعقا ولق كؼص، يف ففؿ الدطاء، يسؿعقن ٓ

ـٌ  َلُفؿْ  َأمْ  بَِفا َيْبطُِشقنَ  َأْيدٍ  َلُفؿْ  َأمْ  بَِفا َيْؿُشقنَ  َأْرُجٌؾ  َأَلُفؿْ } .كؿال  بَِفا ُيْبِصُرونَ  َأْطُق

 أن تستحؼ ٓ آلفتفؿ بلنّ  الؽػار طؾك الحجة اهلل فلقام {بَِفا َيْسَؿُعقنَ  آَذانٌ  َلُفؿْ  َأمْ 

 .الؽؿال لصػات اتصاففا لعدم طاجزة: ضعقػة ٕهنا ُتعَبد

 الصػات الؽؿال، صػات وجؾ طز هلل ُتثبِت أن إلقهقة لقازم مـ إذن:

 وسؾؿ: طؾقف اهلل صؾك رسقلف هبا ووصػف كػسف، هبا وجؾ طز اهلل وصػ التل

 وجؾ طز اهلل ُيعظِّؿ فالؿممـ وجؾ. طز اهلل بجالل يؾقؼ ما طؾك الظاهرة: بؿعاكقفا

 الذي الؿممـ مقسك، كؾؿ أكف اهلل أثبت أثبَتف، ما كػل طؾك يجرؤ كػسف فال يف



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٕٔٗ 
 

 اهلل أنّ  يظـ أن يجرؤ وٓ مقسك، اهلل كؾؿ ٓ ما: يؼقل أن طؾك يجرؤ ٓ اهلل يعظِّؿ

ث أطظؿ معؾقم هق  مرة، ّٕول ُتػفؿ ٓ التل بإلغاز معؾقم أطظؿ طـ الـاس حدَّ

 سبحاكف بف تعريػـا باب يف اهلل أنّ  يظـ أن اهلل طظَّؿ وقد لؾؿسؾؿ يؿؽـ اهلل، ٓ

 وٓ سقاقاتف، جؿقع يف ضاهره غقر طؾك الؽالم ويجعؾ اإللغاز، يستعؿؾ وتعالك

 كقػقة يدرك أن يطؿع أن طؾك يجرؤ وٓ َخؾؼف، مـ بشلء اهلل ُيشبِّف أن طؾك يجرؤ

 وجؾ. طز اهلل صػة

 رسقل أنّ  يعتؼد فال وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل يعظِّؿ الؿسؾؿ أنّ  كؿا

 مـ الؿتلخريـ وأنّ  الحؼقؼل، العؾؿ بربف طالًؿا يؽـ لؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل

 صؾك الـبل أنّ  يظـ أن يجرؤ وٓ مـف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، أكثر ربف طرفقا أّمتف

 طز اهلل صػات طـ يعبِّر أن يستطقع ٓ حتك البالغة كاقص كان وسؾؿ طؾقف اهلل

 ُيػَفؿ. بؿا وجؾ

 أن يجرؤ فال وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل صحابة الؿسؾؿ يعظِّؿ كؿا

 طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل صحابة مـ برهبؿ أطؾؿ إّمة مـ الؿتلخريـ أنّ  يظـ

 .وأحؽؿ أطؾؿ الخؾػ وصريؼة أسؾؿ، السؾػ صريؼة: يؼقل أن يجرؤ فال وسؾؿ،

 تؽقػ وٓ تؿثقؾ، وٓ تحريػ غقر مـ وجؾ طز اهلل صػات ُيثبِت وبالتالل: 

 .تعطقؾ وٓ
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م ما كؾ يف وإسؿاء  أطالًما لقست وجؾ طز اهلل أسؿاء فننّ  كالصػات، تؼدَّ

دة: ـة هل بؾ مجرَّ  فقف وتعالك سبحاكف ربـا أسؿاء مـ اسؿ فؽؾ لؾصػات، متضؿِّ

 إثبات فقف والبصقر وجؾ، طز هلل السؿع صػة إثبات فقف فالسؿقع أكثر، أو صػة

 .هذا يضاد الصػات أو إسؿاء مـ شلء وجحد وجؾ، طز هلل البصر صػة

 فقؽقن والصػات(، إسؿاء مـ شقًئا جحد مـ والشقخ هـا قال:  )باُب:

 أن ويصح حؽؿف؟ ما والصػات إسؿاء مـ شقًئا جحد الذي باُب  الؿعـك:

 مـ باٌب  الؿعـك: فقؽقن والصػات، إسؿاء مـ شقًئا جحد مـ باٌب : تؼقل

َب  فؼد والصػات إسؿاء مـ شقًئا جحد  .ورسقلف اهلل َكذَّ

 ٕكف أكرب: كػر أكف فقف العام إصؾ والصػات إسؿاء مـ شلءٍ  وَجْحد

: يؼقل وجؾ طز اهلل: مثاًل  وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل لرسقل وتؽذيب هلل تؽذيب

ـْ  َأَأمِـُْتؿْ } َؿاءِ  فِل َم  طز واهلل السؿاء! يف لقس اهلل: يؼقل وذاك ،(26: تبارك) {السَّ

 اهلل كؾؿ ما: يؼقل وذاك( 264: الـساء){َتْؽؾِقًؿا ُمقَسك اهللُ  َوَكؾَّؿَ }: يؼقل وجؾ

: يؼقل وذاك ،«ربـا َيـزل»: يؼقل وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك والرسقل تؽؾقًؿا! مقسك

 وسؾؿ. طؾقف اهلل صؾك ولرسقلف هلل تؽذيب ففذا ربـا! َيـزل ٓ

 .الؿعقَّـ تؽػقر يؿـع التلويؾ: يؼقل آخر أصؾ يقجد الققت كػس يف لؽـ

ر بعقـف، وإن إسؿاء مـ اسًؿا أو الصػات، مـ صػة َيـػل فالذي ًٓ ٓ يؽػَّ  متلوِّ

 .وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك ولرسقلف هلل تؽذيب ٕكف كػًرا: فعؾف كان
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 حػظ وفقفا الديـ، حػظ فقفا وأمان، هداية أصقلفؿ والجؿاطة السـة أهؾ

 .الـاس أمقر

 والسـة، لؾؼرآن تؽذيب السـة يف أو الؼرآن يف لصػة جحُدك: الديـ حػظ

 .كػر هذا فننّ  فاحذر

ل فؿـ الؿعقَّـ، تؽػقر َيؿـع التلويؾ :الـاس أمقر ِحْػظ  مـ صػة تلوَّ

ل أو بعضفا، أو الصػات ر ٓ فنكف الصػات تلوَّ  البدع أهؾ مـ كان وإن بعقـف، ُيؽػَّ

 .طظقؿ خطر وطؾك

 بعد إّمة يف وقع الذي دركات، الجحد طؾك والصػات إسؿاء وَجْحد

 معاكقفا طؾك والصػات إسؿاء ُيثبتقن وهؿ الصحابة الصالح. مضك سؾػفا

 جاء أن إلك ذلؽ، طؾك إّمة فضالء ومضك اهلل، بجالل يؾقؼ ما طؾك الظاهرة

 هذا أخذ وقد وَجْحِدها، وإسؿاء الصػات إكؽار بؾقَّة فلضفر صػقان، بـ الَجفؿ

 لـػقف بالؼتؾ: الَؼْسري خالد إمقر طؾقف حؽؿ الذي درهؿ بـ الَجعد شقخف طـ

 طقد خطبة الـاس خطب أن بعد إضحك طقد يقم ويف وجؾ، طز اهلل صػات

 يؼقل فنكف درهؿ بـ بالجعد مضحٍّ  وإين ضحقاكؿ، اهلل تؼبؾ ضحقا: قال إضحك

 هذه أخذ درهؿ بـ والجعد. طـؼف فـزل وضرب لؾصػات، كػقف وذكر ويؼقل

 اهلل صؾك اهلل رسقل سحر الذي لبقد إطظؿ شقخفؿ وكان القفقد، طـ البؾقَّة

 .وسؾؿ طؾقف
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 هذا كبار طؾؿاء وجقد أثـاء يف ضفر إّمة وفضالء السؾػ ذهاب بعد إذن:

ؼقن حؽؿ الذي الجفؿ الضال  الجعد. طـ طؼقدتف وأخذ بالؽػر، طؾقف الؿحؼِّ

 :درجات أو دركات طؾك والصػات إسؿاء جحد يف الـاس فؽان 

 أسؿائف مـ وجؾ طز اهلل بالؽؾقة، تعطقؾ والصػات إسؿاء جحد: إولك

 .الؼقم أشرُّ  وهمٓء بالؽؾقة، وصػاتف

 أنّ  ُكثبت: يؼقلقن. الصػات ومعاين معاكقفا وجْحد إسؿاء إثبات: الثاكقة

 لؽـ بال حل قدرة، لؽـ بال قدير بصر، لؽـ بال بصقر سؿع، لؽـ بال سؿقع اهلل

 دون وهمٓء الؿعاين، وَيـػقن جقفاء، أسؿاء فقثبتقن طؾؿ، لؽـ بال طؾقؿ حقاة،

 .إّولقـ

ل الصػات وبعض إسؿاء إثبات :الثالثة  وهمٓء باققفا، وكػل باققفا أوتلوُّ

 .سبؼفؿ َمـ دون

 :فرقتان وهؿ معاكقفا، وتػقيض والصػات إسؿاء ألػاظ إثبات: الرابعة

 الظاهر خالف لؽـفا معانٍ  والصػات لألسؿاء أنّ  كعؾؿ: تؼقل إولك الػرقة

لة ففمٓء هل، ما كدري وٓ ضة مموِّ  .مػقِّ

لة  .الظاهر خالف هل يؼقلقن ٕهنؿ: مموِّ

ضة  .هل ما كدري ٓ فقفا، كتققػ الؿرادة الؿعاين: يؼقلقن ٕهنؿ: مػقِّ
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ض لؽـ معانٍ  لفا ُكثبت: تؼقلالثاكقة  الػرقة  هذه كذكر فؿا اهلل، إلك فقفا كػقِّ

 ٓ كذا، وهل كذا هل لؾظاهر، مخالػة أو لؾظاهر هل مقافؼة :كؼقل ما الؿعاين،

ضقن لؽـ معانٍ  لفا وأنّ  والصػات إسؿاء يثبتقن: إذن. ذلؽ كؼقل  هذه يػقِّ

 .الؿعاين

 خالػقا ذلؽ قبؾ ومـ السؾػ، وخالػقا الطريؼ، أخطئقا قد همٓء وكؾ

 .والسـة الؽتاب

 ففذا هق الؿراد هبذا الباب.

ـِ  َيْؽُػُرونَ  َوُهؿْ }: َتَعاَلك اهللِ  ]َوَقْقُل  ْحَؿ  [{بِالرَّ

ـِ  َيْؽُػُرونَ  َوُهؿْ ﴿قال بعض اهؾ العؾؿ: - ْحَؿ  يؽػرون أي: وهؿ ﴾بِالرَّ

بقن اهلل ووحداكقة بإلقهقة  اهلل وألقهقة اهلل بقحداكقة يجحدون وهؿ هبا، ويؽذِّ

 ٓ ِٓحظقا: اهلل، وحداكقة يجحدون كاكقا قريش كػار أنّ  أي: هبا، ويؽذبقن

 ُيعَرف وهبذا اهلل، وحداكقة يجحدون وإكؿا اهلل: وجقد يـؽرون وٓ اهلل، يجحدون

ـِ  َيْؽُػُرونَ  َوُهؿْ ﴿أية هذه معـك يف العؾؿ أهؾ مـ قال مـ خطل ْحَؿ  أي: ﴾بِالرَّ

 اهلل، بقجقد يممـقن هؿ بالؿسؿك، َيؽُػرون ما هؿ ٓ،. بالؿسؿك َيؽُػرون

: لفؿ ققؾ يؽػرون بقحداكقة اهلل. لقلؽـ بعض اهؾ العؾؿ قال:  باهلل، ويممـقن

: لفؿ ققؾ إذا لؽـ الرزاق، وهق الخالؼ هق اهلل بلنّ  يممـقن هؿ يخالِػقن، ٓ اهلل،

 .يؽُػرون اهلل: إٓ إلف ٓ
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 الؼقل لقس هذا وطؾك اهلل، بقحداكقة يؽػرون: قال العؾؿ أهؾ بعض إذن:

 اهلل: بقحداكقة يؽػرون أهنؿ الؿراد وإكؿا الرحؿـ، باسؿ يؽػرون أهنؿ هـا الؿراد

ـِ  َيْؽُػُرونَ  َوُهؿْ }: ذلؽ بعد قال اهلل ٕنّ  ْحَؿ َّٓ  إَِلفَ  َٓ  َربِّل ُهقَ  ُقْؾ  بِالرَّ  َطَؾْقفِ  ُهقَ  إِ

ْؾُت  اسؿ الرحؿـ  تؼرير يف الجقاب قالقا: فؽان ،(30: الرطد){َمَتاِب  َوإَِلْقفِ  َتَقكَّ

 كػروا الذي إذن ألقهقة اهلل طز وجؾ،وجؾ؟ يف تؼرير  طز اهلل أو يف تؼرير ألقهقة

 .وجؾ طز اهلل وحداكقة هق بف

: وجؾ طز اهلل قال كؿا الرحؿـ، باسؿ كػروا أهنؿ :وقال بعض اهؾ العؾؿ-

ـِ  اْسُجُدوا َلُفؿُ  قِقَؾ  َوإَِذا} ْحَؿ ـُ  َوَما َقاُلقا لِؾرَّ ْحَؿ ِٓحظقا:  ،(60: الػرقان) {الرَّ

وإكؿا قالقا: وما الرحؿـ:  اهلل: بقجقد يممـقن الرحؿـ؟ ٕهنؿ وَمـ: قالقا ما

 الرحؿـ. اسؿ يـؽرون ٕهنؿ

 اهلل صؾك الـبل قال لّؿا البخاري، صحقح يف جاء كؿا الحديبقة صؾح ويف

 أّما): سفقؾ قال ،«الرحقؿ الرحؿـ اهلل باسؿ اكتب»: لؾؽاتب وسؾؿ طؾقف

 )أّما: قال: سفقؾ لؼقل اكتبف .الؾفؿ( باسؿؽ اكتب هق، ما أدري ما فقاهلل الرحؿـ

 ما أدري )ما ،وجؾ طز اهلل وجقد تثبِ يُ  :أي الرحؿـ )فقاهلل( اسؿ :أي الرحؿـ(

 .الرحؿـ ٓسؿ إكؽاره كان إذن هق؟(

 هبذا وهذا، فؽاكقا يؽػرون بقحداكقة يؽػرون كاكقا مؽة كػار أنّ  والقؼقـ:

 .أية يف داخٌؾ  فؽال الؿعـققـ الرحؿـ، باسؿ يؽػرون وكاكقا اهلل،
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 كػًرا، سؿاه اهلل ٕنّ  الثاين: الؿعـك طؾك لؾباب أية مـ الدٓلة ووجف

 .كػًرا الرحؿـ اسؿف جحد اهلل سؿك كؿا كػر: اهلل أسؿاء مـ اسؿ فجحد

ُثقا: َطِؾل   َقاَل : اْلُبَخاِريِّ  َصِحقِح  ]َوفِل  َأنْ  َأُترِيُدونَ  َيْعِرُفقَن، بَِؿا الـَّاَس  َحدِّ

َب   [!َوَرُسقُلُف؟ اهللُ  ُيَؽذَّ

ًؼا: لقس الؿتصؾ، باإلسـاد البخاري صحقح يف إثر هذا   البخاري ٕنّ  معؾَّ

  قال": قال
ٌّ

ؾ هؽذا يؼرأ فالذي ،"طؾل  -العؾؿ صالب بعض طادة مثؾ- ويتعجَّ

ـّ  إسـاًدا، ذكر ما البخاري ٕنّ  معؾَّؼ: هذا: يؼقل  ثؿ طؾل، قال: قال البخاري ولؽ

ؾقن .إثر بعد اإلسـاد فذكر فالن، طـ فالن حدثـا: قال ثؿ إثر ذكر  والؿتعجِّ

: وقالقا َطِجؾقا ربؿا الققم والؿتعالؿقن العـؽبقتقة الشبؽة صريؼ طـ والباحثقن

ًؼا: لقس وهق معؾَّؼ، هذا  كؾؿة فقف ولؽـ البخاري. صحقح يف مقصقل بؾ معؾَّ

ثقا: -طـف اهلل رضل– طؾل قال البخاري صحقح يف الذي هـا متغقرة، واحدة  )حدِّ

 ورسقلف؟(. اهلل ُيؽذب أن أتحبقن يعرفقن، بؿا الـاس

 طؾك فحؿؾقه ففؿف، يف أققام وضّؾ  طظقؿة، فقائد ولف طظقؿ، أثر إثر وهذا

دة لػقائد ذكره فالشقخ .معـاه غقر  . الباب هذا يف متعدِّ
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ا َجَحدَ  َمنْ  الدرس السابع والخمسون: تابع شرح َبابُ  ئ  ٌْ  اأْلَْسَماءِ  ِمنَ  َش

َفاتِ   َوالصِّ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  آل] ﴾مُّ

 [201: طؿران

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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 الؿممـ يسؿعف ما ثؿ يا معاشر الػضالء: درسـا يف كتاب التقحقد، وأحؾك

د بقـ الػرق التقحقد، حؼ ربِّف: د أنّ  والؿشرك: الؿقحِّ  الؿسؾؿ الؿممـ الؿقحِّ

 كالًما يسؿع أن وفرح صدره، واكشرح أقبؾ، التقحقد سؿع إذا الخائػ الراجل

 ضاق التقحقد كؾؿة سؿع إذا فنكف يعؾؿ لؿ أو طؾؿ الؿشرك أّما ربِّف. حؼ طـ

 سقء مـ باهلل طقاًذا هروًبا، الؿجؾس مـ هرب ولربؿا وجف، واكػفر صدره،

 .الحال

ـْ  يف زلـا وٓ ـَ  َشْقًئا َجَحدَ  باب: )َم َْسَؿاءِ  مِ ْٕ َػاِت( وقد وقػـا طـد  ا َوالصِّ

 أثر طؾل رضل اهلل طـف. 

ُثقا: -رضل اهلل طـف–َطِؾل   َقاَل : اْلُبَخاِريِّ  َصِحقِح  ]َوفِل  بَِؿا الـَّاَس  َحدِّ

َب  َأنْ  َأُترِيُدونَ  َيْعرُِفقَن،  [!َوَرُسقُلُف؟ اهللُ  ُيَؽذَّ

 الؿممـقـ، أمقر طـ صحقح أثر وهق البخاري، صحقح يف إثر هذا 

 كبار مـ وهق ،-وأرضاه طـف اهلل رضل– صالب أبل بـ طؾل الؿممـقـ: وحبقب

ُثقا وحؽؿاء طؾؿاء  َيْعِرُفقَن( بَِؿا الـَّاَس  الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ، قال: )َحدِّ

ثقا الؿؼصقد لقس  يعؾؿقن بؿا الـاس تحديث ٕنّ  يعؾؿقن: بؿا الـاس حدِّ

ـّ  حاصؾ، تحصقؾ ثقا: الؿؼصقد ولؽ  وبؿا يعرفقه، أن يؿؽـ بؿا الـاس حدِّ

 التعؾقؿ. طـد الـاس أحقال راطقا يػفؿقه، أن يؿؽـ



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٖٖٔ 
 

 الـاس يعؾِّؿ َمـ فننّ  معؾِّؿ، شقخ وكؾ معؾِّؿ، طالؿ كؾ يحتاجف إثر وهذا

 مـ شقًئا الـاس يعؾِّؿ أن مغؾَّظة حرمة طؾقف وحرام الحؼ، يعؾِّؿفؿ أن طؾقف يجب

 هذا فننّ  الـاس، لقعظِّؿف أو الـاس، لقحبف أو كػسف، لشفقة أو كػسف، لفقى الباصؾ

 إيصال طـد بالَخؾؼ يرتفَّؼ أن أيًضا طؾقف ويجب إفعال، وأشرِّ  الباصؾ، أبطؾ مـ

 يػفؿقا لؽل ألطػفا: إسالقب ومـ أحسـفا، إلػاظ مـ لفؿ يختار وأن الحؼ،

 .قؾقهبؿ إلك الحؼ ويصؾ الحؼ،

ـْ  َتْفِدي َٓ  إِكََّؽ } الـاس، ققب يؿؾؽ الـاس مـ أحد يقجد ٓ كعؿ،  َم

ـّ  ،(56: الؼصص){َأْحَبْبَت   يف َيتؾطَّػ بحقث الؾسان، حسـ يؿؾؽ اإلكسان ولؽ

 وَقبقلف تؼبُّؾف سفؾ كّؾؿا وصاب الشلء َطُذَب  وكّؾؿا الَخؾؼ، إلك الحؼ إيصال

 .الـاس طؾك

 مـ باب يف إثر هذا الشقخ أورد بؼل السمال الذي يثقر يف إذهان: لؿاذا

 والصػات؟ بإسؿاء إثر هذا طالقة ما والصػات؟ إسؿاء مـ شقًئا جحد

 لػقائد إثر هذا أورد الشقخ أنّ  -أطؾؿ واهلل- لل يظفر الذي :الجقاب

 :الباب هبذا تتعؾؼ

ث َمـ أنّ : إولك الػائدة  أن يـبغل والصػات إسؿاء باب يف الـاس يحدِّ

ب ما وإسالقب إلػاظ مـ يختار َّٓ  أذهاهنؿ، إلك الحؼ يؼرِّ  طؾقفؿ َيفجؿ وأ

د بؾ هجقًما، بالؿسائؾ ب لفؿ، ُيؿفِّ  لفؿ يؽقن ٓ حتك أذهاهنؿ: إلك الؿعاين وُيؼرِّ
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ٌث  أكت )ما: -رضل اهلل طـف–مسعقد  ابـ قال كؿا فتـة،  َتبُؾغف ٓ حديًثا ققًما محدِّ

 ققًما محدث أكت مسؾؿ يف الصحقح. )ما رواه فتـة( لبعضفؿ كان إٓ طؼقلفؿ

بف لؿ أكؽ أي: طؼقلفؿ( تبؾغف ٓ حديًثا  )إٓ طؼقلفؿ: يبؾغ حتك طؼقلفؿ إلك تؼرِّ

 .فتـة( لبعضفؿ كان

ثُت -حدثَت  )ما: طروة وقال  العؾؿ مـ بشلء أحًدا -وُتضَبط أيًضا: ما حدَّ

ًٓ  كان إٓ طؼؾف يبؾغف لؿ قط  ."الجامع" يف الرب طبد ابـ طـد كؿا طؾقف( ضال

 والديـ، والعؼقدة بالحؼ الـاس تحديث طـ َتؽّػ  أن لقس: هـا والؿؼصقد

ـّ  ب أن الؿؼصقد: ولؽ  .طؼقلفؿ تبؾغف بحقث الـاس، طؼقل إلك الحؼ تؼرِّ

ث َمـ أنّ  :الثاكقة الػائدة  أن يـبغل والصػات إسؿاء باب يف الـاس يحدِّ

فؿ ٓ التل الدقائؼ ببعض العامة تحديث طـ َيؽػَّ   الؿعتَؼد، صحقح يف َتفؿُّ

 يـبغل فال الؿعتؼدصحَّ  إذا فتـة، لفؿ ذلؽ يؽقن ٓ حتك ففؿفا: طؾقفؿ ويصعب

ث لؿـ  طؾك تصعب التل الدقائؼ بعض يذكر أن والصػات إسؿاء يف يتحدَّ

 إلك يعقدون يجعؾفؿ قد لفؿ ُذكِرَ  لق هذا ٕنّ  ففؿفا: طؾقفؿ ويصعب العاّمة،

 .العؼقدة يف فساد

 اإلسالمقة، وقد تركفا، كان الجامعة يف معـا كان أستاًذا هـاك أنّ  وأذكر 

 يف مختَؾٍػ  أحاديث يف جاءت الصػات يف دقائؼ طـ الطالب بتحديث مبتؾًك 

ث إكؿا جؾقؾ، فؼف وهذا العاّمة؟ لؾطالب، فؽقػ فتـة فؽان إسـادها:  العاّمة ُيحدَّ
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 والسـة الؼرآن يف جاء وما الؿعتَؼد  بف َيصّح  بؿا والصػات إسؿاء باب يف

 صحقح يف العاّمة ُتِفؿّ  ٓ التل التػاصقؾ وبعض الدقائؼ أّما البقِّـة، الصحقحة

 .التؽذيب إلك هبؿ تمول ٕهنا تركفا: فقجب ففؿفا طؾقفؿ ويصعب معتَؼدهؿ

دّ  :الثالثة الػائدة  والصػات إسؿاء يف الؽالم أنّ  يزطؿقن الذيـ طؾك الرَّ

ثقا ٓ: يؼقلقن الـاس بعض فتـة.  هذا فننّ  والصػات، إسؿاء يف الـاس تحدِّ

 طـ ُيـفك الذي ٕنّ  طؾقفؿ: َردٌّ  إثر هذا ويف إثر، هذا ذكروا ولربؿا فتـة،

 طؾقف اهلل صؾك رسقلف وتؽذيب اهلل تؽذيب إلك يمدِّي الذي هق بف الـاس تحديث

 ويزيدهؿ باهلل، معرفة فقزيدهؿ والصػات بإسؿاء الـاس تحديث أّما وسؾؿ.

 لساكف، يحػظ ذلؽ يجعؾف كالمف: يسؿع سؿقع اهلل أنّ  آمـ إذا العبد باهلل، إيؿاًكا

 الؿعصقة وأراد بـػسف خال إذا ذلؽ يجعؾف وتعالك: سبحاكف يراه اهلل أنّ  آمـ وإذا

 وهق اهلل مـ أستحل وٓ يراين أن أبل مـ أستحل أكا يراين، اهلل: يؼقل يخاف،

ـًا، وتؼًك  إيؿاًكا يزيدهؿ والصػات بإسؿاء الـاس تحديث يراين؟! إذن  فال وتديُّ

 .-طـف اهلل رضل– طؾل أثر يف يدخؾ

ثقا الـاس بؿا يعرفقن( كاكقا قالقا: الذيـ والصحابة  ثقن )حدِّ  الـاس يحدِّ

 إسؿاء فقفا الؼرآن آيات ومعظؿ الؼرآن طؾقفؿ يؼرأون والصػات، بإسؿاء

ثقن والصػات،  والصػات. إسؿاء فقفا التل الصحقحة بإحاديث الـاس ويحدِّ
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 ابـ أثر ذكر ثؿ -طـف اهلل رضل– طؾل أثر ذكر أكف الشقخ فؼف مـ ولذلؽ:

ث كان حقث بعده الذي طباس  .بالصػات الـاس يحدِّ

 بجالل يؾقؼ ما طؾك ضاهرها طؾك الصػات كصقص أنّ  بقان :الرابعة الػائدة

وهل لقست فتـة بؾ تصديؼ هلل -فتـة  لؽاكت ضاهرها طؾك تؽـ لؿ لق إذ اهلل،

ب أن إلك وتمدِّي -ورسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ب وجؾ طز اهلل ُيؽذَّ  وُيؽذَّ

 فؼد ضاهرها طؾك هبا آمـ فَؿـ ضاهرها، طؾك لؽـفا وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك رسقلف

ق ب وَمـ وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك ورسقلف اهلل صدَّ ب فؼد أو جحدها هبا كذَّ  اهلل كذَّ

 .وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك ورسقلف

اِق  َطْبُد  ]َوَرَوى زَّ ـْ  الرَّ ـِ  َمْعَؿرٍ  َط ـِ  َط ـْ  َصاُوسٍ  اْب ـِ  َأبِقفِ  َط ـِ  َط –َطبَّاٍس  اْب

فُ : -رضل اهلل طـفؿا ا اِْكَتَػَض  َرُجالً  َرَأى َأكَّ ـِ  َحِديًثا َسِؿعَ  َلؿَّ  طؾقف اهلل صؾك الـَّبِلِّ  َط

َػاِت  فِل وسؾؿ ِء؟ َفَرُق  َما: َفَؼاَل  لَِذلَِؽ، اِْستِـَْؽاًرا الصِّ َٓ ةً  َيِجُدونَ  َهُم  ِطـَْد  ِرقَّ

 اِْكَتَفك[! ُمَتَشابِِفِف؟ ِطـَْد  َوَيْفِؾُؽقنَ  ُمْحَؽِؿِف،

 أساكقد أصح مـ اإلسـاد ففذا إثار، أصح مـ اإلسـاد هبذا إثر هذا 

 غاية يف صحقح جقِّد إسـاد ففذا اإلصالق، طؾك إساكقد أجقد ومـ الؿسؾؿقـ،

ث كان -رضل اهلل طـفؿا– طباس ابـ أنّ  وفقف:. الصحة  حديث طـ الـاس يحدِّ

: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل فقف قال وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل طظقؿ طـ

ت»  فؼالت والؿتجبِّريـ، بالؿتؽربيـ ُأوثِرُت : الـار فؼالت والـار، الجـة َتحاجَّ
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 إذا اهلل طبد يا ،«وُطراهتؿ وسَؼُطفؿ الـاس ضعػاء إٓ يدخؾـل ٓ فؿالل: الجـة

 طـد جاه طـدك يؽـ لؿ وإذا تسخط، فال ضعقًػا كـت وإذا تسخط، فال فؼقًرا كـت

ـّ  شاكرون، وأغـقاء صابرون، فؼراء الجـة أهؾ أكثر فننّ  تسخط، فال الـاس  لؽ

 أقّؾ  إغـقاء مـ والشاكرون قؾِّة، ولألزمان إرض يف لؾػؼراء بالـسبة إغـقاء

 قؾَّة، وهمٓء شاكر: وغـل الجـة، أهؾ أكثر وهذا صابر: فؼقر الجـة فلهؾ الؼؾقؾ،

ك ففؾ الضعػاء، مـ الجـة أهؾ فلكثر  كـت إن الدكقا يف ضعػؽ اهلل طبد يا يضرُّ

ك ٓ واهلل الجـة؟ أهؾ مـ أخرة يف وأكت صابًرا مممـًا  أفؼر مـ كـت ولق يضرُّ

ك: ٓ هذا فننّ  وإيؿان صرب طؾك دمت ما الـاس، وأضعػ الـاس،  أكثر فننّ  يضرُّ

 مـ بؽ أرحؿ رحؿتل أكت لؾجـة: وتعالك تبارك اهلل فؼال» .الضعػاء الجـة أهؾ

ب طذابل أكت لؾـار: وقال طبادي، مـ أشاء  ولؽؾ طبادي، مـ أشاء مـ بؽ أطذِّ

قط،  قط قط فتؼقل: رجؾف يضع حتك تؿتؾئ فال الـار فلّما مؾمها، مـؽؿا واحدة

 فننّ  الجـة وأّما أحًدا، خؾؼف مـ َوَجؾَّ  َطزَّ  اهلل يظؾؿ وٓ بعض، إلك بعضفا ويزوي

 هل بؾ تضقؼ، وٓ وستؿتؾئ، واسعة فالجـة ،«آخر خؾًؼا لفا يـشئ َوَجؾَّ  َطزَّ  اهلل

 مـ كحب ومـ وإياكؿ ووالديـا يجعؾـل أن اهلل أسلل مؾئفا، مع ٕصحاهبا واسعة

 سرر طؾك الجـة يف إخقاًكا خقر طؾك الدرس هذا يف تؼابؾـا كؿا يجعؾـا وأن أهؾفا،

ـّ  سعتفا، طؾك مؾمها لفا والـار .متؼابؾقـ  ُيؾَؼقن فلّما الـار بعباده، لطقػ اهلل ولؽ

 -كعقذ باهلل مـ الـار، كعقذ باهلل مـ الـار، كعقذ باهلل مـ الـار–فقفا، فقفا سعة 
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ون فقفا وهل فقفا أهؾفا ُيؼَذفقن  فال مزيد؟ هؾ مـ مزيد؟ مـ هؾ: وتؼقل وَيخرُّ

 قط، قط فتؼقل: فقفا، -أو قال: قدمف–اهلل تبارك وتعالك رجؾف  يضع حتك تؿتؾئ،

 أحًدا، خؾؼف مـ َوَجؾَّ  َطزَّ  اهلل يظؾؿ وٓ بعض، إلك بعضفا وُيزوى تؿتأل ففـاك

 آخر. خؾًؼا لفا يـشئ َوَجؾَّ  َطزَّ  اهلل فنن الجـة وأّما

ث كان الحديث هذا  هريرة أبل طـ -طـفؿا اهلل رضل– طباس ابـ بف يحدِّ

ث أو وسؾؿ. طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل طـ -رضل اهلل طـف– ـَ  رجٌؾ  بف حدَّ  اب

 فؾّؿا معفؿ، يجؾس رجٌؾ  هـالؽ فؽان هريرة، أبل طـ -رضل اهلل طـفؿا–طباٍس 

 اهلل رضل– طباس ابـ لذلؽ! فؼال استـؽاًرا وارتعد: اكتػض الحديث سؿع

ِء؟( أي: ما َفَرُق  )َما: -طـفؿا َٓ  خقف، بؿعـك َفَرق: .همٓء يخقػ الذي َهُم

ق ما: أيًضا وُضبِطت ق ما أي: همٓء؟ فرَّ  )َيِجُدونَ  .والباصؾ الحؼ بقـ همٓء فرَّ

ةً   ِطـْدَ  )َوَيْفؾُِؽقنَ  .القاضحة الؿعاين طـد قؾقهبؿ َتِرقُّ  ُمْحَؽِؿِف( ِطـْدَ  ِرقَّ

 وققة وبقان طؾؿ إلك وتحتاج أمقر فقفا التل الؿعاين طـد ( يعـل:!ُمَتَشابِِفِف؟

 .إيؿان

 كؾف، بالؼرآن يممـقن -طؾقفؿ اهلل رضقان– الصحابة أنّ  طؾك ذلؽ فدلَّ 

 طـده مؿـ طؾؿف ويطؾبقن بؿتشاهبف ويممـقن طـده، وَيِرقُّقن بُؿحَؽؿف يممـقن

 طؾك الؼرآن )طرضُت : مجاهد يؼقل طباس، ابـ كؾف: الؼرآن َطؾِؿَ  ومؿـ طؾؿف،

 .ويخربين( آية كؾ طـ أسللف آية، آية طباس ابـ
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 غؿقض، فقف الؿعـك يؽقن قد لؽـ معـاه، ُيػَفؿ ٓ ما الؼرآن يف فؾقس

  َيْغُؿض قد أو معـاه، يبقِّـ فتَّاح طالؿ إلك يحتاج أو طؾؿ، مزيد إلك يحتاج
َّ

 طؾل

 .لؽ وَيتَّضُح 

فنن قال قائؾ: أكَت تؼقل: كؾ ما يف الؼرآن معؾقم الؿعـك، ٓ يقجد شلء يف 

 ؟ (كفقعص) ،(حؿ) ،(الؿ) ُيعَرف معـاه: فؿا معـك:الؼرآن ٓ 

 وفعؾ، اسؿ،: أقسام ثالثة الؽالم ٕنّ  بالؾغة: جفؾ السمال هذا كؼقل:

 .وحرف

 الَؽؾِؿْ  َحرٌف  ثؿ وفِعٌؾ  اسؿٌ                كاسَتِؼؿ مػقدٌ  لػظٌ  كالُمـا

 ٓ والحرف: وزمـ، معـك فقف والػعؾ: بزمـ، مرتبط غقر معـك فقف آسؿ:

 إلك؟ ما معـك ما يف؟ معـك ما: تؼقل أن العؼالء طـد يصح فال ذاتف. يف لف معـك

 وقؾت إكجؾقزي لرجؾ جئَت  لق لغة، أّي  يف العؼالء، كؾ طـد ألػ؟ وهؽذا معـك

 وإكؿا معـاه، طـ ُيسلل ٓ فالحرف يؼقل لؽ: أن تؿجـقن؟! ؟E معـك  ما لف

 بغقره. يتعؾؼ معـاه

 الؼرآن يف ُذكِرَ  ولؽـف معـاه؟ ما: يؼال أن يجقز فال لف، معـك ٓ الحرف إذن:

 مثؾف. مـ بسقرة فلتقا الؼرآن هذا ومـفا حروفؽؿ هذه العرب أيفا ،(الؿ) لػائدة،

 .يستطقعقا ولـ مثؾف، مـ بسقرة فلتقا حروفؽؿ مـ بؾ أطجؿقة حروفف لقست



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٔٗٓ 
 

 والؿممـقـ الصحابة حال أنّ  -طـفؿا اهلل رضل– طباس ابـ مؼصقد إذن:

 معـاه لقضقح معـاه طرفقا ما كؾف، الصحقح والحديث بالؼرآن يممـقن أهنؿ

 طـد معـاه وصؾبقا فقف، شؽ ٓ حؼ أكف أيؼـقا معـاه يعرفقا لؿ وما اهلل، فالحؿد

 .العؾؿاء

 وَيردُّون متشاهبف، طـد وَيفؾؽقن محؽؿف، طـد فَقِرقُّقن الػتـة أهؾ أّما 

 بالؿتشابف. الؿحَؽؿ

 بالـصقص أوَضحقه غؿقض فقف كصٌّ  جاء إذا الحؼ أهؾ السـة أهؾ

شقا غؿقض فقف كصٌّ  جاء إذا الباصؾ أهؾ الػتـة وأهؾ إخرى.  طؾك بف شقَّ

 .إخرى الـصقص

ا َـ  َيْذُكرُ  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهللِ  َرُسقَل  ُقَرْيٌش  َسِؿَعْت  ]َوَلؿَّ ْحَؿ  َأْكَؽُروا الرَّ

ـِ  َيْؽُػُرونَ  َوُهؿْ }: فِقِفؿْ  اهللُ  َفَلْكَزَل  َذلَِؽ، ْحَؿ  [{بِالرَّ

 صؾح يف قريش قالت لّؿا أكف -تابعل وهق- مجاهد طـ جرير ابـ روى 

 َوُهؿْ }: ققلف تعالك اهلل أكزل الرحؿـ! ما كدري ٓ الرحؿـ؟ وما: الحديبقة

ـِ  َيْؽُػُرونَ  ْحَؿ ـّ  ،(30: الرطد) {بِالرَّ : مجاهًدا ولؽ
ّ

 .ضعقػ ففذا تابعل

 طؾك أقػ ولؿ التػسقر، أهؾ إلك هذا َكَسَب  الـزول أسباب يف والقاحدّي  

ـِ  َيْؽُػُرونَ  َوُهؿْ }: وجؾ طز اهلل ققل كزول سبب هق هذا أنّ  صحقح أثر ْحَؿ  ،{بِالرَّ
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ر هذا أنّ  شؽ لؽـ ٓ مـا كؿا- بالرحؿـ كػرهؿ وأنّ  بالرحؿـ، كػرهؿ يػسِّ  -قدَّ

 :جفتقـ طؾك

 .اهلل بقحداكقة كػر -

 .الرحؿـ باسؿ كػر -

ُوَلك :َمَساِئُؾ  ]فِقفِ  ْٕ يَؿانِ  َطَدمُ : ا ـَ  بَِشْلءٍ  اإْلِ َْسَؿاءِ  ِم ْٕ َػاِت[ ا  َوالصِّ

يَؿانِ  )َطَدمُ  ءٍ  اإْلِ
ْ

ـَ  بَِشل َْسَؿاءِ  مِ ْٕ َػاِت( ما يصؾح هؽذا، وإكؿا  ا َوالصِّ

يَؿانِ  الصقاب: )َطَدمُ  ءٍ  بَِجْحدِ  اإْلِ
ْ

ـَ  َشل َْسَؿاءِ  مِ ْٕ َػاِت(  ا وهؽذا يف كثقر مـ َوالصِّ

 إسؿاء مـ شلء َجْحد طـد ُيعَدم اإليؿان أنّ  يعـل: الـسخ، )طدم اإليؿان(

 وسؾؿ. طؾقف اهلل صؾك اهلل لرسقل وتؽذيب هلل تؽذيب لؿاذا؟ ٕكف والصػات:

ل لؽـ  َيؿـع التلويؾ: يؽػر: لؾؼاطدة ٓ، بعقـف ٓ لؾصػات يؽػر؟ هؾ الؿتلوِّ

 .الؿعقَّـ تؽػقر

ْطِد[ آَيةِ  َتْػِسقرُ : ]الثَّاكَِقةُ   الرَّ

ـِ  َيْؽُػُرونَ  َوُهؿْ ﴿ ْحَؿ  وقد شرحـاها.﴾بِالرَّ

اِمُع[ َيْػَفؿُ  َٓ  بَِؿا التَّْحِديِث  َتَركُ : ]الثَّالَِثةُ   السَّ

امُِع، وما َيْػَفؿُ  َٓ  بَِؿا التَّْحِديِث  َتَركُ : كعؿ،   أنّ  يعـل: السامع، ُيػِفؿ ٓ السَّ

 غضبان، مثاًل: وجده الؽالم، لقػفؿ حالة يف لقس السامع أنّ  رأى إذا اإلكسان

 اسؽت، لؿاذا؟ فغضب، ٕكف ما يعرفف أصابف غضب، ٓ تستؿر معف، بعؾؿ حّدثتف
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ب معف استؿريَت  فنذا الجـقن، إلك وصؾ ولربؿا كالؿجـقن، الغضبان ٕنّ   سقؽذِّ

ث ٓ شلء: كؾ يف حؽؿة وهذا اتركف، ولذلؽ طظام، بلمقر ويليت  غضقًبا، تحدِّ

 فرتى يسقر، بغضب تبدأ الققم الطالق أسباب أكثر فاتركف. غضبان كان َمـ

 وربؿا فقطؾؼفا، وتستؿر، تؼـعف أن تحاول َتؽّػ، فال غضب قد زوجفا الؿرأة

 مع الحديث يف استؿرارهؿ بسبب العؾؿ صالب بقـ الؼطقعة وأكثر العؽس.

 الغضب.

 تسؽت متك ومعرفة تسؽت، ومتك تتؽؾؿ متك تعرف أن العؼؾ: ولذلؽ

 تعرف أن ولؽـ كثقر، يعرففا يؿؽـ تتؽؾؿ متك تعرف أن إولك، مـ أصعب

 ٓ أهنؿ جفة مـ الـاس إلك يدخؾ الذي الضرر وأكثر صعبة، هذه تسؽت متك

 لذلؽ الحؽؿة هذه يجب أن كحػظفا وكعؿؾ هبا. .يسؽتقن متك يعرفقن

 رأيَت  فنذا التحديث، طـد مفؿة َيػفؿ ٕن قابؾ وأكف السامع حال فؿراطات

 اهلل فسبحان غقرك، إلك اتركف أو آخر، وقت إلك فاتركف لؾػفؿ قابؾقة طدمَ  مـف

 مػتاًحا أخقك يؽقن وقد الؼؾب، لفذا مػتاًحا أكت تؽقن فؼد مػاتقح، لفا الؼؾقب

ـّ  أخر، لؼؾب  الـاس، إلك الحؼ يقِصؾ ما ُيستعَؿؾ ولؽـ ُيرتَك ٓ الحؼ لؽ

 .السامع حال فرتاطل

 يخطبقن أن العؾؿ صالب بؿا ٓ ُيػِفؿ السامع، بعض التحديث ترك أيًضا:

 والـاس إّولقـ، طبارات وبـػس إّولقـ، كتب مـ يخرجقهنا الجؿعة، خطب



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٖٔٗ 
 

 الذي الؼديؿ الؽالم ببعض فؽقػ الػصحة، العربقة الؾغة يػفؿقن بصعقبة الققم

 الذي أكا يؼقل، ما أففؿ أكاد ٓ أكا الخطباء بعض واهلل ُيستعؿؾ؟! ٓ أن أصبح

 خطبة أسؿع أحقاًكا واهلل طؿري، أكثر الدراسة يف وقضقُت  العربقة دراسة، درسُت 

 الؽتب، بطقن مـ الؽالم صعب يـتؼل ٕكف يؼقل: ما أففؿ أكاد ٓ تـتفل حتك

ـّ  الـاس، ُيػِفؿ ما هذا  فقذكر الـاس، ُيػِفؿ ما الؽالم مـ يختار اإلكسان ولؽ

 يػفؿف الذي السفؾ الؽالم ويذكر السؾػ، وآثار والسـة الؽتاب مـ الـصقص

 .الـاس

 يعـل السامع، ُيػِفؿ ٓ وما السامع، َيػفؿ ٓ بؿا التحديث ترك: كؼقل إذن:

 السامع، طؾك ما فّصؾـاه طـد ذكر إثر. ُيػِفؿ ٓ الذي إسؾقب

ابَِعةُ  ةِ  ِذْكرُ : ]الرَّ ْد  َلؿْ  َوَلقْ  َوَرُسقلِِف، اهللِ  َتْؽِذيِب  إَِلك ُيْػِضل َأكَّفُ : اْلِعؾَّ  َيَتَعؿَّ

 اْلُؿـْؽُِر[

 أن إلك ُيػضل قد هذا أنّ  السامع: َيػفؿ ٓ بؿا التحديث ترك يف العؾة ذكر

ب ب اهلل، ُيؽذَّ  لف ذكرَت  إذا الـاس بعض وسؾؿ. طؾقف اهلل صؾك رسقلف وُيؽذَّ

: قال وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك الرسقل حديث هذا: لف وقؾت معِرًضا وكان حديًثا

 طؾقف اهلل صؾك رسقلف وتؽذيب اهلل تؽذيب إلك فقمدِّي صحقًحا! لقس ولق،

د لؿ ولق وسؾؿ ب يتعؿَّ ب أن يريد ما )الؿـَؽَر(: هذا ضبط، يعـل: هق الؿؽذِّ  يؽذِّ
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 يعـل: الؿـؽِرُ  يتعؿد لؿ ولق: أخر والضبط . التؽذيب إلك أمره يمول لؽـ

ب الجاحد  .التؽذيب إلك أمره يػضل لؽـ التؽذيب يتعؿد ٓ الؿؽذِّ

ـِ  َكاَلمُ : ]اْلَخاِمَسةُ  ـْ  َطبَّاسٍ  اِْب ـْ  َشْقًئا اِْسَتـَْؽرَ  لَِؿ فُ  َذلَِؽ، ِم  َأْهَؾَؽُف[ َوَأكَّ

 سبب والسـة الؽتاب يف الثابتة والصػات إسؿاء مـ شلءٍ  َجْحدَ  وأنّ  

ضاهره  طؾك والسـة الؽتاب يف ثبت ما بؽؾ يممـ أن الؿممـ حال وأنّ  لؾفالك،

 .وتعالك سبحاكف اهلل بجالل يؾقؼ طؾك ما

  



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٔٗ٘ 
 

ْعِرفُونَ : ﴿َتَعالَى هللاَِّ  َقْولُ : تابع الدرس السابع والخمسون: شرح َباب    ِنْعَمةَ  ٌَ

ةِ ﴾ ٌُنِكُروَنَها ُثمَّ  هللاَِّ  ٌَ  اآْل

َيِة[ ﴾ُيـؽُِروَكَفا ُثؿَّ  اهللِ  كِْعَؿةَ  َيْعرُِفقنَ ﴿: َتَعاَلك اهللِ  َقْقُل  ]َباٌب: ْٔ  ا

 هلل تقحقدك ٓزم فؿـ اهلل، مـ الـعؿ أنّ  وآطتؼاد العؾؿ التقحقد: لقازم مـ 

 ففل لؽ ستحصؾ أو حاصؾة أو حصؾْت  كعؿةٍ  كؾ أنّ  وتعتؼد تعؾؿ أن وجؾ طز

 وجؾ، طز اهلل فؿـ طـؽ ُدفَِعت وبؾقَّة كؼؿة كؾ وأنّ  لف، شريؽ ٓ وحده اهلل مـ

الرحؿـ، قال اهلل طز  صاطة يف تستعؿؾفا وأن بالؾسان اهلل إلك ذلؽ َتـِسب وأن

ـْ  بُِؽؿْ  َوَما﴿وجؾ: ـَ  كِْعَؿةٍ  مِ   َفِؿ
ِ
وا َوإِنْ ﴿وقال:  ،(53: الـحؾ) ﴾اهلل  كِْعَؿَت  َتُعدُّ

 
ِ
  كِْعَؿةَ  َواْذُكُروا﴿وقال: ،(34: إبراهقؿ) ﴾ُتْحُصقَها َٓ  اهلل

ِ
: الؿائدة) {َطَؾْقُؽؿْ  اهلل

ا}وقال:  ،(7 ْث  َربَِّؽ  بِـِْعَؿةِ  َوَأمَّ  الـعؿة شؽر هق وهذا ،(22: الضحك) {َفَحدِّ

 .والجقارح والؾسان بالؼؾب متعؾؼ وهق القاجب،

َبا والضؿقرَ  ولساين يدي                         ثالثةً  مـل الـَّعؿاءَ  أفادتؽؿ  الؿحجَّ

 يجعؾ قد وجؾ طز اهلل أنّ  الؿسؾؿ يعتؼد أن أيًضا: التقحقد بؾقازم ويتعؾؼ

 قاسؿ أكا إكؿا»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل قال كؿا مخؾققاتف، مـ سبًبا لـعؿتف

 ٕصحابف: يؼقل وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل يعـل: .الشقخان رواه «يعطل واهلل

ؿف الذي الرزق هذا  أكا وإكؿا الؿعطل وهق هق الؿـِعؿ اهلل اهلل، مـ هذا بقـؽؿ أقسِّ

 .وجؾ طز اهلل مـ فالـعؿة وإٓ اهلل، كعؿة لؽؿ أوِصؾ أكا سبب أي: قاسؿ،
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 قال لف، ُيدطا وأن ُيشَؽر، أن حؼف لؾـعؿة سبًبا اهلل يجعؾف الذي والؿخؾقق

 داود، أبق رواه «اهلل َيشؽرُ  ٓ الـاس َيشؽرِ  ٓ َمـ»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل

حف والرتمذي،  .إلباين وصحَّ

 لؿ فنن فؽافئقه، معروًفا إلقؽؿ صـع َمـ»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل وقال

 داود، أبق رواه «كافلتؿقه قد أكؽؿ تروا حتك لف: فادطقا تؽافئقكف ما تجدوا

حف  .إلباين وصحَّ

 وأن اهلل، مـ كؾفا الـِّعؿ أنّ  وَتعَؾؿ َتعتؼد أن التقحقد، لقازم مـ كؾف هذا

 اهلل جعؾف مـ تشؽر وأن اهلل، صاطة يف تستعؿؾفا وأن بؾساكؽ، اهلل إلك تضقػفا

 الـعؿة. لحصقل سبًبا

 .الـِّعؿ كػران ذلؽ: ويضاد 

 الؿخؾقق، مـ الـعؿة بلنّ  العبد يعتؼد بلن :بالؼؾب يؽقن قد الـعؿة وكػر

 أكرب.  كػر وهذا هبا، والؿـِعؿ ومسديفا مقِجدها فالؿخؾقق

 .القلل: يؼقل القلد؟ هذا رزقؽ َمـ: لف تؼقل -أطقذ باهلل– الـاس بعض

 مـ زيـب، السقدة مـ الشافعل، مـ: يؼقل أصابؽ؟ الذي الؿال هذا أيـ مـ

 الؿخؾقق أنّ  الؿخؾقق، إلك الـعؿة يضقػ أكرب، كػر هذا التقجاين! مـ الحسقـ،

 .والؿقِجد والؿسِدي الؿـِعؿ هق
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 ٓ اهلل مـ كؾفا فالـِّعؿ اهلل، غقر إلك الؼؾب َيؾتػت أن يجقز ٓ الـِّعؿ يف

 .فضؾفؿ مع ولل: وٓ كبل، وٓ مؾؽ، ٓ مخؾقق: ذلؽ يف ُيشاركف

 ُيخرج ٓ أصغر، شرك أو أصغر، كػر وهذا ،بالؾسان الـِّعؿ كػر يؽقن وقد

 يضقػفا كلن بؾساكف، وجؾ طز اهلل غقر إلك الـعؿة يضقػ بلن كقػ؟ الؿؾة، مـ

 لقٓ: حادث مـ كجك َمـ فقؼقل الـعؿة، إضافة سبقؾ طؾك فؼط الؿخؾقق إلك

 ففـا الـعؿة، وإضافة بالـعؿة التحدث باب مـ وهذا هؾؽك! لؽـا السائؼ مفارة

 هذا كػر أصغر. .السائؼ مفارة إلك بؾساكف الـعؿة أضاف

 لقٓ: فقؼقل التسقية، وجف طؾك والؿخؾقق اهلل بالؾسان إلك يضقػفا أن أو

الخزيـة!  لُسرقت استلجرُتف الذي إمـ ورجؾ اهلل لقٓ هؾؽك! كـا والسائؼ اهلل

ى ٕكف أصغر: وكػر أصغر، شرك هذا  بآطتؼاد كان لق أّما بالؾػظ، اهلل غقر سقَّ

 .أكرب كػر لؽان

 ذكر ثؿ وجؾ، طز اهلل إلك إضافتفا مع الؿخؾقق إلك أضاففا إذا أّما

 ٓ ففذا وُيشَؽر: ُيذَكر سبب الؿخؾقق أنّ  طؾك التسقية يؼتضل ٓ بؾػظ الؿخؾقق

 إلك الـعؿة أضاف ففـا. لفؾؽـا السائؼ مفارة ثؿ اهلل لقٓ: يؼقل: مثال .بف بلس

 طؾك ذلؽ يؽقن أن بشرط التسقية، يؼتضل ٓ بؿا الؿخؾقق إلك أضاففا ثؿ اهلل،

 ومفارة مـِعؿ لقٓ اهلل ثؿ مفارة السائؼ، فاهلل مقِجد. يؼقل: ٓ سبب الؿخؾقق أنّ 

 .جائز ففذا اهلل، لـعؿة سبب السائؼ



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٔٗ8 
 

وهـا أكبِّف طؾك دققؼة ٓبد مـ بقاهنا حتك ٓ تختؾط إحؽام طؾك الـاس: 

 الـعؿة، إضافة طـ الؽالم يف يعـل الـعؿة: إضافة يف هق إكؿا هـا الؽالم أنّ  وهق

د السبب طـ اإلخبار يف الؽالم كان إذا أّما  سبب طـ اإلخبار أي: القاقع: الؿجرَّ

 أو طادةً  سبًبا الؿذكقر كان إذا أي: كذا: لؽان كذا لقٓ: يؼال أن يجقز ففـا واقع،

 سبب، أكف ٓ، وإكؿا الـعؿة، إضافة ٓ سبب، أكف فلخربَت  فحصؾ لؾشلء شرًطا

 ٓ هـا أكت .الؿجرم هذا لؼتؾـل الجـدي وصقل لقٓ: مثال: تؼقل جائز، ففذا

 أنّ  كجاتؽ، سبب طـ ُتخرب السبب، طـ تتحدث ولؽـ الـعؿة، طـ تتحدث

 اهلل صؾك الـبل ققل هذا جائز. ومـف الشرصل، هذا كان وصقل كجاتؽ سبب

 رواه «الـار مـ إسػؾ الدرك يف لؽان أكا لقٓ»: صالب أبل طـ وسؾؿ طؾقف

 أنّ  أخرب لّؿا ،«أكا لقٓ»: قال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك فالـبل .البخاري يف الصحقح

 «الـار مـ إسػؾ الدرك يف لؽان أكا لقٓ»: قال الـار، مـ ضحضاح يف صالب أبا

 وجؾ، طز اهلل هق الـعؿة إلقف تضاف والذي فالؿـِعؿ وإٓ السبب: طـ خرب هذا

 .وتعالك سبحاكف اهلل بنذن إٓ صالب ٕبل وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل شػع فؿا

 طـ الخرب باب مـ طادةً  أو شرًطا الؿعؾقم سببف إلك الشلء إضافة إذن:

ث باب مـ ٓ السبب  لقٓ: فقف يؼال أن يجقز الـعؿة وإضافة الـعؿة طـ التحدِّ

 .كذا
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 باب مـ كان كـظر: إن لفؾؽـا! السائؼ لقٓ: وقال شخص جاءكا فؾق

ث  الخرب باب مـ كان وإن يجقز، ٓ أصغر شرك: هذا كؼقل الـعؿة: طـ التحدُّ

 جائز. ففذا الـعؿ: طـ التحدث باب مـ ولقس السبب، طـ

ى أن السبب طـ اإلخبار باب يف يجقز ٓ لؽـ  ما والؿخؾقق، اهلل بقـ يسقَّ

 طـ اإلخبار باب مـ كان لق حتك لفؾؽـا! والسائؼ اهلل لقٓ: تؼقل أن يجقز

ى ٓ اهلل فننّ  السبب: وسقلتقـا يف الدرس غًدا  لػًظا، وٓ طؼقدة ٓ مخؾقق: بف يسقَّ

لػظ، وسقرتتب طؾقفا  وإّما طؼقدة، إّما بالخالؼ الؿخؾقق إن شاء اهلل أّن تسقية

كالمـا طـ مسللة الحؾػ بغقر اهلل، هؾ هق كػر اكرب او كػر أصغر؟ سـبقِّـف غًدا إن 

 شاء اهلل يف الدرس.

 معصقة يف اهلل كعؿة يستعؿؾ بلن وذلؽ: بالجقارح: الـِّعؿ كػر يؽقن وقد

 لؿ مؽاًكا وجدَت  إذا": -وأكا أذكر الؿعـك–العصاة  ٕحد السؾػ أحد قال اهلل.

 أن تريد ."اهلل فاطصِ  اهلل هبا يـِعؿ لؿ وكعؿة اهلل، يخؾؼف لؿ وزماًكا اهلل، يخؾؼف

 لؿ مؽاًكا وجدَت  أو فقف، اهلل فاطصِ  اهلل يخؾؼف لؿ مؽاًكا وجدَت  فنذا  اهلل؟ تعصل

 .هبا اهلل فاطصِ  هبا اهلل يـعؿ لؿ كعؿة وجدَت  أو فقف، اهلل فاطصِ  اهلل يخؾؼف

 شرًطا الؿرذول فؿـ اهلل، خؾؼفا إماكـ كؾ اهلل؟ خؾؼف ما مؽان يقَجد هؾ

 تغؾؼ يلويؽ بقًتا اهلل يرزقؽ فقف. اهلل فتعصل بالؿؽان طؾقؽ اهلل ُيـِعؿ أن وصبًعا

 يف فتدخؾفا فاجرة بامرأة فتؼقم تليت وتـام ترتاح وتـزع كػسؽ طؾك الغرفة باب
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 طؾقؿ بف اهلل ما الـِّعؿ مـ فقف لؽ الذي الؿؽان هبذا طؾقؽ يـِعؿ اهلل الؿؽان! هذا

 بصرك هبذا؟ اهلل تعصل فؽقػ طؿرك يف أمد اهلل الؿؽان؟! هذا يف اهلل فتعصل

 فؽقػ اهلل مـ كعؿة بف؟! سؿعؽ اهلل تعصل فؽقػ اهلل مـ كعؿة بف تبصر الذي

 أن الـِّعؿ كػر هبا؟! فؿـ اهلل تعصل فؽقػ اهلل مـ كعؿة هبا؟! يدك اهلل تعصل

ك كازل، إلقؽ اهلل فخقر بـعؿف، اهلل تعصل باهلل، ففذا  والعقاذ صاطد، إلقف وشرُّ

 كػران الـِّعؿ. وهذه مؼدمة هذا الباب، وكشرح الباب غًدا إن شاء اهلل.
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ْعِرفُونَ : ﴿َتَعالَى هللاَِّ  َقْولُ : الدرس الثامن والخمسون: تابع شرح َباب    ِنْعَمةَ  ٌَ

ةِ ﴾ َنَهاٌُنِكُرو ُثمَّ  هللاَِّ  ٌَ  اآْل

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  آل] ﴾مُّ

 [201: طؿران

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ رِ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  َجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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ثؿ يا معاشر الػضالء: ٓ زلـا مع شرح كتاب التقحقد، مع باب ققل اهلل 

  كِْعَؿةَ  َيْعِرُفقنَ } تعالك:
ِ
 .﴾اْلَؽافُِرونَ  َوَأْكَثُرُهؿُ  ُيـؽُِروَكَفا ُثؿَّ  اهلل

م وقد  يؽقن قد الـعؿة كؽران أو الـعؿة جحد أو الـعؿة كػر أنّ  معـا تؼدَّ

 الؿـِعؿ أنّ  بؼؾبف فقعتؼد إيجاًدا: الؿخؾقق إلك طؾقف الؿـَعؿ  يضقػفا بلن بالؼؾب،

 .أكرب وشرك أكرب كػر وهذا الؿخؾقق، هق

 سقاء بالؾسان: الؿخؾقق إلك الـعؿة يضقػ بلن بالؾسان: يؽقن وقد

 إلك أو أضاففا لفؾؽـا، السائؼ مفارة لقٓ: ققل مثؾ فؼط: الؿخؾقق إلك أضاففا

 لفؾؽـا، السائؼ ومفارة اهلل لقٓ مثؾ ققل:  التسقية: يؼتضل بؾػظ والؿخؾقق اهلل

 أصغر. وكػر أصغر شرك وهذا

 يؼتضل هذا ٕنّ  جائز: هذا السائؼ، فنن مفارة ثؿ اهلل لقٓ: قال إذا أّما

 اهلل، هق فالؿـِعؿ الؿـِعؿ، ِذْكرِ  مع السبب ِذْكرِ  باب مـ ويؽقن والرتاخل، التلخقر

 .السائؼ هق مفارة والسبب

 الـِّعؿ. إضافة باب يف هذا وقؾـا

: اإلكسان يؼقل أن فقجقز الـِّعؿ إضافة باب يف ولقس إخبار باب يف أّما

 باب مـ ٓ السبب، طـ الخرب باب مـ وهذا السقارة، ٓكؼؾبت السائؼ مفارة لقٓ

 مـ هذا يدري ٓ كان يعـل إن فؾقرتكفؿا، إمران طؾقف اشتَبفَ  وَمـ الـِّعؿ، إضافة

 .فؾقرتكفؿا الـعؿة إضافة باب مـ أو الخرب باب
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 وهذه اهلل، معصقة يف الـعؿة يستعؿؾ بلن بالجقارح: الـعؿ كػران يؽقن وقد

 .الؿعصقة إلك تضاف معصقة

 وكؼرأ الرتجؿة مـ أول الباب.

 [{ُيـؽُِروَكَفا ُثؿَّ  اهللِ  كِْعَؿةَ  َيْعرُِفقنَ }: َتَعاَلك اهللِ  َقْقُل  َباٌب :  ]ققلف

 ويف ،{اْلَؽافُِرونَ  َوَأْكَثُرُهؿُ }: أية الشقخ أكؿؾ الؽتاب كسخ بعض يف

 أية. يعـل: َأكِؿْؾ  )أية( :قال الـسخ بعض

  كِْعَؿةَ  َيْعِرُفقنَ ﴿
ِ
: َمـ همٓء؟ ﴾ُيـؽُِروَكَفا ُثؿَّ  اهلل ًٓ  قريش، همٓء أّو

 يدركقن ففؿ بحقاسفؿ، ذلؽ ويعرفقن بؼؾقهبؿ، ذلؽ أي: يدركقن ﴾َيْعِرُفقنَ ﴿

 اهلل، لؽـ ما الؿراد بـِْعَؿَة اهلل هـا؟ كَِعؿ ويعرفقن ُيـِعؿ، اهلل أنّ 

 محؿًدا أنّ  شؽ وٓ. وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك محؿد هق :العؾؿاء بعض قال -

 .الـِّعؿ أطظؿ وكبّقتف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

الـحؾ. هذه  سقرة يف اهلل ذكرها التل اهلل كعؿ هل :العؾؿ أهؾ بعض وقال-

 اهلل ٕنّ  الـِّعؿ: بسقرة العؾؿاء طـد تسؿك الـحؾ، وسقرة الـحؾ سقرة أية يف

 سقرة يف اهلل ذكرها التل الـِّعؿ هق هذه الؿراد: فؼالقا الـِّعؿ، مـ كثقًرا فقفا ذكر

 .الـحؾ
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 اهلل ٕنّ  الصحقح: هق وهذا. الـِّعؿ كؾ الؿراد بؾ :العؾؿ أهؾ بعض وقال-

  كِْعَؿةَ  َيْعِرُفقنَ }: قال
ِ
 فقشؿؾ َيعّؿ: الؿضاف والؿػرد مضاف، مػرد "كعؿة"و {اهلل

 .كعؿة كؾ

 أنّ  طؾك يدل وهذا هبا، يؽػرون ثؿ يجحدوهنا، أي: ثؿ﴾ُيـؽُِروَكَفا ُثؿَّ ﴿ قال:

 .الؽػار صػات مـ الـِّعؿ ُجْحدان

  ؟"أكثرهؿ"يف  بالضؿقر الؿؼصقد َمـ ﴾اْلَؽافُِرونَ  َوَأْكَثُرُهؿُ ﴿

 وأكثر: الؿعـك يؽقن إشؽال، ٓ وهـا قريش،: العؾؿ أهؾ بعض قال-

 أكثرهؿ فؼريش: واضح وهذا بؽ، مـفؿ آمـقا والؼؾقؾقن بؽ، الؽافرون قريشٍ 

 آمـقا والذيـ اإلسالم، إلك دطاهؿ طـدما وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك بالـبل يممـقا لؿ

 الذيـ هؿ وأقؾُّفؿ بؽ، الؽافرون هؿ قريش وأكثر: الؿعـك فقؽقن قؾقؾ، طدد

 .بؽ آمـقا

 بالضؿقر يف ققلف: الؿراد إنّ : العؾؿ أهؾ بعض ققل يف اإلشؽال لؽـ

 هـا .الؽافرون هؿ الؽػار أكثر: السقاق فقؽقن : الؽػار،{اْلَؽافُِرونَ  َوَأْكَثُرُهؿُ }

 كػار، الؽػار كؾ كػار؟ الؽػار كؾ أو كػار؟ الؽػار أكثر هؾ: يقجد إشؽال

 قريش كػار كػر ٕنّ  الجحقد: كػر هـا: بالؽػر الؿراد: قالقا هذا؟ يؽقن فؽقػ

 :بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كقطان
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ة طاِرفة قؾقهبؿ أنّ  يعـل:. جحقد كػر: إّول الـقع  يؽػرون لؽـفؿ ومؼرَّ

بقن ٓ هؿ بللسـتفؿ،  أكف يعؾؿقن هؿ حؼقؼة، أبًدا، وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل يؽذِّ

 .وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك صادق

ر َمـ مـفؿ يعـل:. تؽذيب كػر :الثاين الـقع  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل كػَّ

بف، وهق  طؾقف اهلل صؾك بالـبل كػروا الذيـ هؿ َمـ هؿ آكثر؟ إكثر لؽـ يؽذِّ

ُبقَكَؽ  َٓ  َفنِكَُّفؿْ }: وجؾ طز اهلل قال كؿا جحقد: كػر وسؾؿ َـّ  ُيَؽذِّ
ـَ  َوَلؽِ  الظَّالِِؿق

  بِآَياِت 
ِ
ًبا،  َمـ كان مـفؿ وقؾقؾ إكثر، هذا ،(33: إكعام) {َيْجَحُدونَ  اهلل مؽذِّ

 كػرَ  بؽ كافر مـفؿ وقؾقٌؾ  جحقٍد، كػرَ  بؽ الؽافرون وأكثرهؿ: الؿعـك فقصبح

 .تؽذيٍب 

 كحـ كالمفؿ. مـ وتضحؽ تستعجؾ فال كالًما لؾعؾؿاء قرأَت  إذا ولذلؽ:

: كؼقل استعجؾـا إذا الؽػرون، الؽافريـ وأكثر يعـل: {ؿهُ رُ ثَ كْ أَ وَ }: هؽذا قرأكا إذا

 لف أنّ  طرفـا يريدون ما رأيـا إذا ولؽـ هؽذا؟! يؽقن صحقًحا كقػ الؿعـك

 بؾ مـف، كضحؽ وأٓ بف، هنزأ وأٓ العؾؿاء، كالم كحرتم أن يـبغل ولذلؽ وجًفا.

 .وكتدبَّر حتك كػفؿف كراجع أن يـبغل

ُجؾِ  َقْقُل  ُهقَ : َمْعـَاهُ  َما ُمَجاِهٌد  ]َقاَل  ـْ  َوِرْثُتفُ  َمالِل َهَذا: الرَّ  آَباِئل[ َط

 رواه والشقخ مجاهد، طـ شقبة أبل وابـ بنسـاده، جرير ابـ رواه هذا

 والحديد( الثقاب، وسرابقؾ وإكعام، )الؿساكـ،: فؼال لػظف أّما بالؿعـك،
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روع )يعرفف  بلن يـؽروكف، ثؿ قريش كػار سرابقؾ الثقاب: الثقاب، الحديد: الدُّ

 .طـفؿ( وورثـاه ٔبائـا كان هذا: يؼقلقا

 فاهلل مالؽ، يف اهلل اتِؼ : لف وقؾت جئتف إذا أمقال طـدهؿ الذيـ الـاس بعض

 وأجدادي، وآبائل أكا فقف تعبُت  هذا: الػؼراء، قال أططِ  الؿال، هبذا طؾقؽ أكعؿ

 كػران مـ هذا أفعؾ! وأكا يػعؾ، كان وأبل يػعؾقن، كاكقا أجدادي بتعبـا، هذا

 .الـِّعؿ

ون ٓ كاكقا قريش كػار فؽان  مـ وخقرات أمقال مـ أيديفؿ يف ما بلنّ  يؼرُّ

 يؽقن قد وهذا ورثـاه. وأجدادكا آبائـا مـ هذا: يؼقلقن وإكؿا وجؾ، طز اهلل

 .فؼط بالؾسان يؽقن وقد والؾسان، بالؼؾب

ـُ  َطْقنُ  ]َوَقاَل  َٓ : َيُؼقُلقنَ : اهللِ  َطْبدِ  ْب ـْ  َلؿْ  ُفاَلنٌ  َلْق  وكذا[ َكَذا َيُؽ

: )يؼقلقن: قال بالؿعـك، كالمف روى الشقخ تابعل، أيًضا اهلل طبد بـ طقن 

 يف جرير ابـ رواه وكذا( كذا أصبُت  ما فالن ولقٓ وكذا، كذا ما كان فالن لقٓ

ـّ  ضعقػ، جرير ابـ وإسـاد إسـاد، بغقر حاتؿ أبل ابـ ورواه بنسـاده، تػسره  ولؽ

 .أية يف وجؾ طز اهلل ذكره الذي الـعؿة لجحقد تػسقرٌ  وهذا صحقح، الؿعـك

ـُ  ]َوَقاَل   آلَِفتِـَا[ بَِشَػاَطةِ  َهَذا: َيُؼقُلقنَ : ُقَتْقَبةَ  اِْب
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 جاءتـا ما الـِّعؿ هذه: يؼقلقن الـعؿة؟ كقػ يجحدون قريش كػار أنّ  يعـل:

 آلفتـا، بشػاطة وإكؿا اهلل، بػضؾ ولقست إصـام، آلفتـا: بشػاطة بشػاطة إٓ

 يؽقن. ما أقبح وهذا

 كاكت فنذا هذا، يؼقلقن الققم اإلسالم إلك الؿـتسبقـ بعض ولألسػ:

 هذه الؼرب، يف فالن سقدكا بشػاطة هذا: قالقا صقبة زروع وطـدهؿ صقبة، بالدهؿ

 وَحُسـ ماؤكا، وصاب أرضـا، صابت مقٓكا، بشػاطة هذه فالن، سقدكا بركة

 هذه يسـدون ٕهنؿ أكرب: شرك -باهلل والعقاذ- وهذا الؿؼبقر! سقدكا بربكة هقاؤكا

 .الؿخؾقق هذا إلك حؼقؼة الـعؿة

 وإذا أكرب. شرك ففق وآطتؼاد: بالؼؾب الؿخؾقق إلك الـعؿة إسـاد فنذا كان

 .أصغر شرك ففق بالؾسان كان

ـِ  َزْيدِ  َحِديِث  َبْعَد  اْلَعبَّاسِ  َأُبق ]َوَقاَل  : َقاَل  َتَعاَلك اهللَ  إنَّ  فِقِف: الَِّذي َخالِدٍ  ْب

ـْ  َأْصَبَح » ـٌ  ِطَباِدي ِم َم، َوَقْد  اْلَحِديِث، «َوَكافِرٌ  بِل ُمْمِم  اْلؽَِتاِب  فِل َكثِقرٌ  َوَهَذا َتَؼدَّ

ـَِّة، ـْ  ُسْبَحاَكفُ  َيُذمُّ  َوالسُّ َؾِػ  َبْعُض  بِِف. َقاَل  َوُيْشرِكُ  َغْقرِهِ  إَِلك إِْكَعاَمفُ  ُيِضقُػ  َم : السَّ

يُح  َكاَكِت : َكَؼْقلِِفؿْ  ُهقَ  ُح  َصقَِّبًة، الرِّ ا َذلَِؽ  َوَكْحقَ  َحاِذًقا، َواْلَؿالَّ  َأْلِسـَة َطَؾك جرى ِمؿَّ

 َكثِقر[

 زيد حديث ذكر أن بعد قال ،-اهلل رحؿف– تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ كالم هذا

 وكافر بل مممـ طبادي مـ أصبح»: قال تعالك اهلل إنّ : فقف الذي خالد بـ
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م الذي «بالؽقاكب  طؼدية، قال: )َوَهَذا فقائد مـ فقف ما وبقَّـا وشرحـاه، معـا تؼدَّ

ـَِّة، اْلؽَِتاِب  فِل َكثِقرٌ  ـْ  ُسْبَحاَكفُ  َيُذمُّ  َوالسُّ  َمـ بِِف(، َوُيْشِركُ  َغْقِرهِ  إَِلك إِْكَعاَمفُ  ُيِضقُػ  َم

 إكرب، الشرك أشرك فؼد بؼؾبف أضاففا إن أشرك، فؼد مخؾقق إلك الـِّعؿ أضاف

 .إصغر الشرك أشرك فؼد بؾساكف أضاففا وإن

َؾِػ  َبْعُض  قال شقخ اإلسالم: )َقاَل  يُح  َكاَكِت : َكَؼْقلِِفؿْ  ُهقَ : السَّ  َصقَِّبًة، الرِّ

ُح   الريح كاكت: قالقا سؾؿتؿ؟ كقػ: لفؿ فؼقؾ السػقـة سؾؿت إذا َحاِذًقا(، َواْلَؿالَّ

 السػقـة، قائد الؿالح: وهق-حاذًقا  الؿالح وكان مقافؼة، الريح وكاكت صقبة،

 فقضقػقن -مالح والبحر البحر يف تؽقن السػـ أنّ  الغالب ٕنّ  ماّلًحا: وسؿل

 .وجؾ طز اهلل إلك ٓ إلقفؿ الـِّعؿ

ا َذلَِؽ  قال: )َوَكْحقَ   طؾك جار هق مؿا": ققلف َكثِقر( َأْلِسـَة َطَؾك َجارٍ  ُهقَ  مِؿَّ

 كسخ بعض يف فؾعؾفا تقؿقة، ابـ اإلسالم شقخ كالم يف أجدها لؿ "كثقر ألسـة

 .طؾقف كحـ كؼػ لؿ مؿا الػتقى مجؿقع

ُوَلك :َمَساِئُؾ  ]فِقفِ  ْٕ  َوإِْكَؽاِرَها[ الـِّْعَؿةِ  َمْعرَِفةُ  َتْػِسقرُ : ا

  كِْعَؿَت  َيْعِرُفقنَ }
ِ
 أكف الؿعرفة: معـك ،{اْلَؽافُِرون َوَأْكَثُرُهؿُ  ُيـْؽُِروَكَفا ُثؿَّ  اهلل

بقَّـا أّن  وهذا الجحقد، هق واإلكؽار: بؼؾبف، هبذا وُيؼرّ  بالحقاس، هذا َيعرف قد

 .والجقارح والؾسان بالؼؾب يؽقن هذا قد

 َكثِقر[ َأْلِسـَة َطَؾك َجارٍ  َهَذا َأنَّ  َمْعرَِفةُ : ]الثَّاكَِقةُ 
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 كسؿعف وهذا اهلل، غقر إلك الـعؿة يسـدون الـاس مـ كثقًرا أنّ  القاقع: هذا 

 اإلصارات لقٓ جقد، الطريؼ أنّ  لقٓ السائؼ، لقٓ كثقًرا، يؼقلقن: الؿسؾؿقـ مـ

 .إصغر الشرك مـ وهذا الـعؿة، إضافة باب مـ جديدة!

 لِؾـِّْعَؿِة[ إِْكَؽاًرا اْلَؽاَلمِ  َهَذا َتْسِؿَقةُ : ]الثَّالَِثةُ 

 فؽؾفا كػراًكا، ويسؿك كػًرا، ويسؿك جحقًدا، ويسؿك إكؽاًرا، يسؿك كعؿ، 

 .الؼقل وهذا الػعؾ لفذا شرطقة ألػاظ

ابَِعةُ  ـِ  اِْجتَِؿاعُ : ]الرَّ ْي دَّ  اْلَؼْؾِب[ فِل الضِّ

 الحب الؼؾب يف يجتؿع قد: بؿعـك الؼؾب، يف ِضدان يجتؿع قد أكف يعـل:

 حبؽ قؾبؽ يف فقجتؿع وتبغضف، تحبف قد واحد فنكسان واحد، إكسان يف والبغض

 .لف وبغضؽ لف

 ٕكف فتحبف الدخان: ويشرب الؿسجد يف الصالة طؾك محافظ إكسان: مثاًل 

 .الدخان يشرب ٕكف وتبغضف يصؾل،

 لؽـ أخالق وصاحب الؿسجد يف الصالة طؾك محافظ إكسان مثال آخر:

 ُخؾؼ، وصاحب الؿسجد يف يصؾل لطاطتف: ٕكف فتحبف أحقاًكا: الخؿر يشرب

 .الخؿر يشرب ٕكف وتبغضف
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 وكػر الـعؿة معرفة الؽػار قؾقب يف اجتؿع ٕكف هـا هذا ذكر والشقخ

 طز باهلل يممـقا فؾؿ هبا كػروا ولؽـفؿ وحقاسفؿ: بؼؾقهبؿ الـعؿة فعرفقا الـعؿة،

 قؾقهبؿ: معرفة الـعؿة وكػران الـعؿة. يف الضدان فاجتؿع وجؾ:
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ا هلِلَِّ  َتْجَعلُوا َفاَل : ﴿تعالى هللا قول َباب   الدرس التاسع والخمسون: شرح  أَْنَداد 

 ﴾َتْعلَُمونَ  َوأَْنُتمْ 

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  آل] ﴾مُّ

 [201: طؿران

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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ثؿ إّن درسـا يا فضالء يف أمر حبقٍب إلك قؾقب الؿممـقـ الؿعظِّؿقـ هلل طز 

وجؾ، يف التقحقد، حقث كشرح كتاب التقحقد. فـقاصؾ شرح ما تقّسر مـ هذا 

 الؽتاب العظقؿ.

فِ  َتْجَعُؾقا َفاَل ﴿: تعالك اهلل ققل َباٌب : ]ققلف  [﴾َتْعَؾُؿقنَ  َوَأْكُتؿْ  َأْكَداًدا لِؾَّ

 :جفتقـ مـ الباب هذا مراد 

 الؿسؾؿقـ، ألسـة طؾك وققطفا يؽثر التل إلػاظ بعض بقان: إولك الجفة

 ٓ بؽالم يتؽؾؿقن مـا فؽثقرون هذا، إلك أحقجـا وما. إصغر الشرك مـ وهل

 فؿا يشعرون، ٓ وهؿ أصغر شرًكا كان وإن باهلل، الشرك مـ هق بؾ اهلل، يرضل

 الؿسؾؿقـ مـ كسؿعفا التل إلػاظ مـ جؿؾة وسـذكر هذا، كعؾؿ أن إلك أحقجـا

 .إصغر الشرك مـ وهل

 هل التل الذكقب كبائر مـ أشرُّ  إصغر الشرك أنّ  بقان :الثاكقة الجفة

 بؽقكف ُوِصَػ  لؽقكف إصغر الشرك طؾك الجرأة مـ الؿممـ َيحَذر وأن معاصل،

 أصغر شرك هذا: لف قؾت إذا الـاس فبعض الؿؾة، ُيخِرج مـ ٓ وٕكف أصغر:

 .أصغر بؽقكف ُوِصَػ  ٕكف يتجرأ:

 أطظؿ العؿؾقة، الذكقب كبائر مـ أطظؿ إصغر الشرك أنّ  اهلل طبد يا اِْطَؾؿ 

 الذكقب أشرُّ  ففق الغؿقس، القؿقـ مـ وأطظؿ الزكك، مـ وأطظؿ الؽذب، مـ

 .إكرب الشرك بعد
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 البدع، ثؿ إصغر، الشرك ثؿ إكرب، الشرك إثًؿا أطالها الذكقب ومراتب

 .الصغائر ثؿ الؽبائر الؿعاصل: بؼقة ثؿ

 يف كؼع ٓ حتك الؼضقة هذه إلك يـبِّفـا أن :الباب هذا مـ الثاين الشقخ فؿراد

 .وجرأة تساهاًل  إصغر الشرك

فِ  َتْجَعُؾقا َفاَل }: تعالك اهلل ققل )َباُب  قال:  هذا ،({َتْعَؾُؿقنَ  َوَأْكُتؿْ  َأْكَداًدا لِؾَّ

فِ  َتْجَعُؾقا َفاَل } قريش، لؽػار أصؾف الخطاب  كؾَّ  تشؿؾ كؽرة "أكداًدا" ،{َأْكَداًدا لِؾَّ

 طز هلل كِدّ  ٓ أكف {َتْعَؾُؿقنَ  َوَأْكُتؿْ }والؿساِوي،  والشبقف، الـظقر، هق والـد: كِّد،

فِ  َتْجَعُؾقا َفاَل } إكسان، كؾ هبا يخاَصب أية وهذه وجؾ.  َوَأْكُتؿْ  َأْكَداًدا لِؾَّ

 .{َتْعَؾُؿقنَ 

ى َمـ بالؾسان، أو بآطتؼاد بخؾؼف: اهلل تسقية طـ الـفل يشؿؾ وهذا  سقَّ

ا الؿخؾقق جعؾ فؼد بَخؾؼف اهلل ى قد كان فنن لؾخالؼ، كدًّ  بالؿخؾقق الخالؼ سقَّ

ى إذا أّما الؿؾة. مـ ُيخرج أكرب شرك ففذا واطتؼاده بؼؾبف  بالؿخؾقق الخالؼ سقَّ

 طـ َيخرج ٓ أصغر، شرك ففذا وشئت، اهلل شاء ما: مثاًل  فؼال فؼط: يف الؾػظ

ر وقد أصغر. شرك ففق اإلسالم، مؾة طـ ُيخرج ٓ لؽـف شرًكا كقكف  طباس ابـ فسَّ

 .الشقخ أورده ما وهق طظقؿ بتػسقر أية هذه -رضل اهلل طـفؿا–

ـُ  ]َقاَل  َيةِ  فِل َطبَّاسٍ  اِْب ْٔ َْكَدادُ : ا ْٕ ْرُك، ُهقَ  ا ـْ  َأْخَػك الشِّ  َطَؾك الـَّْؿؾِ  َدبِقِب  ِم

ْقِؾ، ُضْؾَؿةِ  فِل َسْقَداءَ  َصَػاةٍ  . َوَحَقاتِل ُفاَلكة، َيا َوَحَقاتَِؽ  َواهللِ،: َتُؼقَل  َأنْ  َوُهقَ  الؾَّ
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َٓ : َوَتُؼقَل  ََتاَكا َهَذا ُكَؾْقَبةُ  َلْق َٓ  الؾُُّصقُص، َٕ ارِ  فِل اْلَبطُّ  َوَلْق ََتك الدَّ . الؾُُّصقُص  َٕ

ُجؾِ  َوَقْقُل  ُجؾِ  َوَقْقُل . َوِشْئَت  اهللُ  َشاءَ  َما: لَِصاِحبِفِ  الرَّ َٓ : الرَّ  َٓ . َوُفاَلنٌ  اهللُ  َلْق

فُ  َهَذا ُفاَلًكا، ِفقَفا َتْجَعْؾ  ـُ  َرَواهُ . ِشْركٌ  بِفِ  ُكؾُّ  َحاتٍِؿ[ َأبِل اِْب

 -طـفؿا اهلل رضل– طباس ابـ طـ هذا روى التػسقر يف حاتؿ أبل ابـ 

ر حقث إثر، هذا بف َيثُبت جقِّد، بنسـاد َْكَدادُ  هذه فسَّ ْٕ ْرُك، ُهقَ  أية، فؼال: )ا  الشِّ

ـْ  َأْخَػك ْقِؾ(، ُضْؾَؿةِ  فِل َسْقَداءَ  َصَػاةٍ  َطَؾك الـَّْؿؾِ  َدبِقِب  مِ  مـ بـقع تػسقر وهذا الؾَّ

 َجْعؾ باب مـ إكرب الشرك هذا، مـ أطؿّ  هلل إكداد َجْعؾ ٕنّ  إكداد: أكقاع

ـّ  هلل، إكداد َجْعؾ باب مـ إلػاظ يف والشرك هلل، إكداد  رضل– طباس ابـ لؽ

، تـديدٍ  طؾك يـبِّف أن أراد -طـفؿا اهلل ، وشرك خاصٍّ  يؽقن ما أخطر هق خاصٍّ

ـّ  بالشفادتقـ، أتك مـ لف َيتـبَّف قد إكرب الشرك خػل. ٕكف الؿممـقـ: طؾك  لؽ

  الشرك هذا
َّ

 .يدري ٓ وهق إلقف َيتسؾَّؾ الخػل

 الخػل الشرك يؼؾ لؿ فنكف -طـفؿا اهلل رضل– طباس ابـ دقة اكظر ثؿ 

ـْ  )َأْخَػك: قال ولؽـ وسؽت،  وأثر صقت هق: الـَّْؿؾِ  الـَّْؿِؾ(، وَدبِقِب  َدبِقِب  مِ

 لق الـؿؾ، مشل أثر يرى أحد وما الـؿؾ، مشل صقت يسؿع أحدٌ  ما الـؿؾ، مشل

 )طؾك َصَػاةٍ  .الـؿؾ يف أثرها كرى ٓ وتؿشل: الرمؾ وطؾك أمامف كؿؾة أحدكا رأى

 ُضْؾَؿةِ  سقداء، )فِل الؿؾساء الحصاة وهذه الؿؾساء، الحصاة وهل َسْقَداَء(

ْقِؾ(،  وٓ أحد: ٓ الصػة؟ هبذه الـؿؾ دبقب يرى أن يستطقع الذي َمـ الؾَّ
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 يا اكتبف: لؽ يؼقل أن -طـفؿا اهلل رضل– طباس ابـ ومراد .بالؿقؽروسؽقب

،: َتُؼقَل  َأنْ  )َوُهقَ  .جقًدا الباب فلوِصد خػل الشرك ففذا مممـ،
ِ
 َيا َوَحَقاتَِؽ  َواهلل

 فتحؾػ وحقاتؽ، واهلل: لفا مثاًل فتؼقل لؾزوجة أو لؾؿرأة تحؾػ أن تريد ُفاَلكة(،

 :إصغر الشرك مـ كالهؿا طظقؿان أمران فقف وهذا باهلل، حؾػؽ مع بحقاهتا

يَت  أكؽ: إّول إمر  واهلل: ٕكؽ قؾت الؾػظ، يف وحقاهتا اهلل بقـ سقَّ

يت وحقاتؽ،  .إصغر الشرك مـ وهذا الؾػظ، يف والؿخؾقق الخالؼ بقـ فسقَّ

 .إصغر الشرك مـ اهلل بغقر والحؾػ اهلل، بغقر حؾػت أكؽ: الثاين إمر

َٓ : أو تؼقل: )َوَحَقاتِل، َوَتُؼقَل  ََتاَكا َهَذا كؾبة َلْق  كسخ بعض يف الؾُُّصقُص(، َٕ

 الؽتب يف بالتصغقر الؽؾؿة هذه طـ بحثُت  وقد. هذا ُكَؾْقَبةُ  لقٓ: التقحقد كتاب

 أبل ابـ تػسقر يف وهل طؾقفا، أطثر فؾؿ وغقرها السـة كتب مـ يدّي  بقـ التل

 وبحثت فبحثت الؽتب بعض يف هذا لعؾ: قؾت لؽـ ُكَؾْقَبُة، ولقست كؾبة،: حاتؿ

 ُكَؾْقَبةُ  مؽتقب الشقخ بخط أكف الشقخ حػقد ذكر بؾ مقجقد، هذا لؽـ أجد، فؾؿ

 لػظ حقث مـ مؼصقدكا ولؽـ بالؿعـك، يخؾ ٓ وهذا هذا(، ُكَؾْقَبةُ  )فؾقٓ

 .الرواية

 َٓ ََتاَكا َهَذا كؾبة )َلْق  إضافة فقف ٕنّ  إصغر: الشرك مـ هذا الؾُُّصقُص( َٕ

 ما وحراستفا بـباحفا أكف الؽؾبة، هذه إلك الـعؿة إضافة الؿخؾقق، إلك الـعؿة
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م وهذا الؾصقص، جاءكا  الـعؿة طـ الحديث باب مـ كان أكف إن معـا تؼدَّ

 .إصغر الشرك مـ يؽقن الـعؿة وإضافة

 َٓ ارِ  فِل اْلَبطُّ  )َوَلْق ََتك الدَّ  كثقر الصقت، كثقر الطائر هذا البط الؾُُّصقُص( َٕ

 الدار إلك لصٌّ  جاء فؾق صقتف، ويشتد يػزع شقًئا رأى وإذا طاٍل، فصقتف الػزع،

 فقتـبَّف يعؾق البط صقت فننّ  دخؾ وإذا ويػزع، يخاف البط صقت سؿع إذا فنكف

 أجؾ مـ القز البقت يف يضعقن البؾدان بعض يف القز، البط ومثؾ الدار، أهؾ

 باب مـ لسرقـا، القز لقٓ لُسرقـا، البط لقٓ: فقؼقل إكسان فقليت البقت، حؿاية

 .إصغر الشرك مـ وهق يجقز، ٓ حرام ففذا الـعؿة، هذه إضافة

ُجؾِ  )َوَقْقُل  مستؼؾ  باب يف سقليت وهذا َوِشْئَت( اهللُ  َشاءَ  َما: لَِصاِحبِفِ  الرَّ

ُجؾِ  شاء اهلل. )َوَقْقلوكشرحف إن  َٓ : الرَّ  الخرب، باب مـ هذا َوُفاَلٌن( اهللُ  َلْق

 طؾك حرام ففذا وفالن، اهلل لقٓ :"و": قال ٕكف حرام، ولؽـف السبب، وحؽاية

 لؿاذا؟ ٕكف الـعؿة: إضافة باب مـ أو والخرب، السبب باب مـ كان إذا الحالقـ،

 والبط: اهلل لقٓ: تؼقل أن السبب ذكر باب مـ يجقز فال حراًما، فؽان القاو ذكر

 يف والؿخؾقق الخالؼ بقـ والتسقية التسقية، يؼتضل وهذا القاو ذكرت ٕكؽ

 :محذوران ففـا الـعؿة إضافة باب مـ كان وإذا إصغر، الشرك مـ إلػاظ

 .أصغر شرك وهذا الؿخؾقق: إلك الـعؿة أضػت أكؽ: إّول

يت أكؽ: الثاين  .أصغر شرك وهذا والؿخؾقق: اهلل بقـ سقَّ
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 َٓ  الطبعتقـ إحدى صبعتان، لف حاتؿ أبل ابـ تػسقر ُفاَلًكا(، فِقَفا َتْجَعْؾ  )

 ذكر هـا والشقخ .فالًكا فقفا تجعؾ ٓ: فقفا فالن، وإخرى فقفا تجعؾ ٓ: فقفا

 الحؽاية، طؾك وهذا فالن(، فقفا تجعؾ )ٓ: إخرى الطبعة يف التل الرواية

 ولذلؽ الؼقل، حؽاية فالن، فقفا تجعؾ ٓ وفالن، اهلل لقٓ: السابؼ الؼقل حؽاية

فع: طؾك وإكؿا الحؽاية طؾك َيـصبفا لؿ  )ٓ: رواية وأما .الحؽاية طؾك ٕهنا الرَّ

ُف( يعـل )َهَذا .إصؾ ففذا فالًكا( فقفا تجعؾ بؼائؾف  يعـل تؼدم )بِِف( الذي ُكؾُّ

 .بإلػاظ التسقية شرك يف وقع فؼد الؼقل هذا قال َمـ )ِشْرٌك(،يعـل:

 .أكرب شرك والتسقية بآطتؼاد أصغر، شرك بإلػاظ التسقية أنّ  وقد ذكركا

ـْ  ـِ  ُطَؿرَ  ]َوَط  طؾقف اهلل صؾك اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ  -طـف اهلل رضل– اْلَخطَّاِب  ْب

ـْ »: َقاَل  وسؾؿ ـَُف، التِّْرِمِذيُّ  َرَواهُ  «َأْشَركَ  َأوْ  َكَػرَ  َفَؼْد  اهللِ  بَِغْقرِ  َحَؾَػ  َم  َوَحسَّ

َحفُ   اْلَحاكُِؿ[ َوَصحَّ

ـْ  هـا قال: -اهلل رحؿف– الشقخ ـِ  ُطَؿرَ  )َوَط –هذا  يف َوِهؿَ  وقد اْلَخطَّاِب(: ْب

– طؿر ابـ هق الراوي وإكؿا -طـف اهلل رضل– طؿر لقس الراوي فننّ  ،-رحؿف اهلل

 سؿع -طـفؿا اهلل رضل– طؿر ابـ أنّ  الرتمذي روى فؼد ،-طـفؿا اهلل رضل

 بغقر ُيحَؾػ ٓ: طؿر ابـ فؼال بالؽعبة، ُيؼِسؿ أكف يعـل: والؽعبة! ٓ: يؼقل رجاًل 

 فؼد اهلل بغقر َحَؾَػ  َمـ»: يؼقل وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل سؿعُت  فنين اهلل،

د وهذا .حسـ ، ثؿ قال الرتمذي: هذا حديث«أشرك أو كػر  .الرواة أحد مـ الرتدُّ
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 .«أشرك فؼد اهلل بغقر َحَؾَػ  َمـ»: بالجزم داود أبق ورواه

 .«وأشرك كػر فؼد اهلل بغقر َحَؾَػ  َمـ»: بؾػظ أحؿد ورواه

 .«كػر فؼد اهلل بغقر َحَؾَػ  َمـ»: بؾػظ الحاكؿ ورواه

: بؾػظ وجاء ،«وأشرك كػر فؼد»: بؾػظ وجاء ،«أشرك فؼد» بؾػظ جاء إذن:

 .«كػر فؼد»

حف حسـ، أو صحقح إسـاده: الؿـذري فقف قال والحديث  ِحبان، ابـ وصحَّ

ـ، وابـ الؼقؿ، وابـ تقؿقة، وابـ والذهبل، والحاكؿ،  كثقر، وابـ الؿؾؼِّ

حف فؼد .وإلباين باز، وابـ شاكر، وأحؿد والصـعاين، والشقكاين،  جؿاطة صحَّ

 العؾؿاء. فحقل مـ

 بؾ اهلل، بغقر الحؾػ تحريؿ طؾك يدلُّ  وهق فقف، شؽ ٓ صحقح فالحديث

 ما أبل وحقاة: الرجؾ يؼقل أن إصغر، الشرك مـ اهلل بغقر الحؾػ أنّ  طؾك يدلُّ 

 فعؾت ما والؽعبة وجربيؾ، والـبل، فقؽ! تؽؾؿُت  ما أمل ورأس أو: كذا! أخذت

 إذا -باهلل والعقاذ- إكرب الشرك إلك يصؾ وقد إصغر، الشرك مـ هذا كذا!

 .اهلل تعظقؿ مـ أطظؿ الحالِػ قؾب يف الؿخؾقق تعظقؿ كان

 بعض واهلل، كعؿ اهلل؟! تعظقؿ مـ أطظؿ الؿخؾقق ُيعظِّؿ َمـ هـاك وهؾ 

 كاذًبا! بالقلل يحؾػ أن يؿؽـ ٓ لؽـ كاذًبا، باهلل يحؾػ أن يؿؽـ الـاس
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: لف يؼقل ما كذوًبا خصؿف كان إذا البؾدان بعض يف الـاس بعض ولذلؽ

 احؾػ: لف فقؼقل الػرج! جاءك: قال باهلل، احؾػ: لف قال إذا ٕكف باهلل: اِحؾْػ 

 قؾبف يف القلل طظَّؿ ففذا كاذًبا! بف يحؾػ أن القلل مـ يخاف يستطقع، ما بالقلل،

 .أكرب شرًكا بف الحؾػ يصبح ففـا اهلل، تعظقؿ مـ أكثر

 أن يؿؽـ ٓ ولؽـ الؿسجد، يف كاذًبا باهلل يحؾػ أن يؿؽـ الـاس بعض

 َكصَّ  ففـا وجؾ، طز اهلل تعظقؿ مـ أكثر القلل يعظِّؿ القلل! تربة يف كاذًبا يحؾػ

 أكرب. شرك هذا أنّ  إلك والحـابؾة والشافعقة والؿالؽقة الحـػقة الػؼفاء

 كان أو هلل، تعظقؿف ساوى حتك الؿخؾقق تعظقؿ الحؾػ طـد بؼؾبف قام فَؿـ 

 شرك أكف طؾك وغقرهؿ إربعة الؿذاهب يف الػؼفاء كصَّ  هلل تعظقؿف مـ أطظؿ

 .أكرب

 أصغر: شرك ففذا الحؾػ: سبقؾ طؾك وإكؿا كذلؽ ذلؽ يؽـ لؿ إذا أّما

 .الحديث هذا بدٓلة

 حؾػ َمـ»: وسؾؿ طؾقف الف صؾك الـبل ققل أيًضا: ذلؽ لتحريؿ ويدلُّ 

حف داود، أبق رواه «مـَّا فؾقس بإماكة  فؾقس بإماكة حؾػ َمـ» .إلباين وصحَّ

 .بإماكة الحؾػ فَقحُرم صريؼتـا، طؾك لقس أي: «مـَّا
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 كان فَؿـ بآبائؽؿ، تحؾػقا ٓ»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ققل لذلؽ ويدلُّ 

 بآبائـا كحؾػ ٓ كـا وإذا مسؾؿ. طـد ومعـاه البخاري، رواه «باهلل فؾقحؾػ حالًػا

َّٓ  أولك باب فؿـ  .ذلؽ وغقر بلبـائـا كحؾػ أ

 وهذا «بآبائؽؿ وٓ بالطقاغل تحؾػقا ٓ»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل وقال

 اهلل! فسبحان الطقاغقت، أي: «بالطقاغل تحؾػقا ٓ»الصحقح.  يف مسؾؿ طـد

 الحؾػ وبقـ بالطقاغقت الحؾػ بقـ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل قرن كقػ

 وسقلتقـا حديث القفقدي الذي جاء إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. .بأباء

 أطظؿ الصدقة أيُّ  سئؾ: لّؿا وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل إنّ : قائؾ لـا قال فنن

 اهلل صؾك الـبل سلل الذي إطرابل قال ولّؿا ،«لُتـبلكَّف وأبقؽ أَما»: قال أجًرا،

 فقّلك اإلسالم طـ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل فلخربه اإلسالم طـ وسؾؿ طؾقف

 طؾقف اهلل صؾك الـبل قال َأكؼص، وٓ هذا طؾك أزيد )ٓ: يؼقل وهق إطرابل

 معرتض فقعرتض .الصحقح يف مسؾؿ رواه «َصَدق إن وأبقف أفؾح»: وسؾؿ

 بإب! َقَسؿ وهذا «وأبقف» ،«وأبقؽ»: قال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل: ويؼقل

 قد يقِرد بعض الـاس هذا، وهذا مؽروه؟ اهلل بغقر الحؾػ إنّ : كؼقل ٓ فؾؿاذا

 .الققم الـاس بعض يذكره
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 فؼد اهلل بغقر َحَؾَػ  َمـ»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل فقف قال الذي إنّ : كؼقل

 يؽقن أن يؿؽـ ٓ «بآبائؽؿ وٓ بالطقاغل تحؾػقا ٓ: )فقف وقال ،«أشرك أو كػر

 .مؽروه وهق شرك هق شلء الشريعة يف يقجد ما مؽروًها،

 الحديثقـ؟ هذيـ طؾك كجقب كقػ إذن: 

 :جقابان وأققاها كثقرة: بلجقبة العؾؿاء أجاب 

 وهذا معـاه، بف ُيؼَصد وٓ إلسـة طؾك جرى مؿا هذا أنّ : الجقاب إّول

 العرب أنّ  ترون أٓ وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك الـبل كالم ويف العربقة يف مقجقد

 يداك: تربت معـك ما معـك َتِرَبت يداك؟ أصؾ يداك، َتِرَبت كذا اِفَعؾ: تؼقل

 الـاس أصبح ثؿ بالػؼر، دطاء فلصؾفا الػؼر، مـ بالرتاب يدك اِلَتصؼت

 اهلل صؾك الـبل قال ولذلؽ الؽالم، يف ُتذَكر وإكؿا الدطاء، قصد بغقر يستعؿؾقهنا

يـ بذات فاضػر» وسؾؿ: طؾقف  اهلل صؾك الـبل إنّ : كؼقل ففؾ ،«يداك َتِرَبت الدِّ

 طؾك جرى هذا ولؽـ أبًدا، بالػؼر؟! صالحة يتزوج َمـ طؾك يدطق وسؾؿ طؾقف

 .إلسـة

 دطاء ففق أمؽ، فؼدتؽ: إصؾ يف معـاها فننّ  ،«أمؽ ثؼؾتؽ» أيًضا: ومـف

 الـبل قال ولذلؽ الؿؼصقد، هذا بدون إلسـة طؾك يجري أصبح لؽـ بالؿقت،

 قال -«ٕحبؽ إين واهلل»: لف قال والذي يحبف، الذي- لؿعاذ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 معاذ طؾك يدطق وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل كان ففؾ ،«معاذ يا أمؽ ثؼؾتؽ»: لف
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 غقر إلك الؿعـك أصؾ مـ وُكِؼَؾ  الؾسان، طؾك جرى لؽـ ٓ،: الجقاب بالؿقت؟

 وإكؿا الَؼَسؿ باب مـ هذا فؾقس ،«لتػعؾـ وأبقؽ» الجؿؾة: هذه ومـف الؿؼصقد،

 .حراًما كان الَؼَسؿ اإلكسان بف قصد فنن إلسـة، طؾك جرى

 العرب، لغة يف مقجقًدا كان هذا فننّ  الـفل، قبؾ كان هذا أنّ  :الثاين القجف

 .الـفل جاء أن إلك تستعؿؾف: الصحابة وكاكت

 الـبل أنّ : مممـ يا َمـ تحب محؿًدا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يا ذلؽ وخالصة

ًٓ  قال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك  فؼد اهلل بغقر َحَؾَػ  َمـ» فقف: شؽ ٓ صحقًحا قق

: تؼقل لؿاذا هذا؟ يف تتساهؾ يجعؾؽ الذي فؿا ،«أشرك فؼد»: قال أو ،«كػر

 أمل؟! لؿاذا ورأس أبـائل، وحقات وحقايت، وأبل، وجربيؾ، والؽعبة، والـبل،

 فؼد اهلل بغقر حؾػ مـ: )وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ققل سؿعت وقد هذا تؼقل

ل، َمـ تلويؾ تتَّبع فال ؟!«أشرك أو كػر  طؾقف اهلل صؾك بالـبل التزامؽ فننّ  تلوَّ

 .العبد إيؿان طؾك وبرهان وصدق كقر وسؾؿ

ـُ  ]َوَقاَل  َنْ : َمْسُعقدٍ  اِْب ـْ  إَِللَّ  َأَحبُّ  َكاِذًبا بِاهللِ  َأْحِؾَػ  َٕ  بَِغْقِرهِ  َأْحِؾَػ  َأنْ  ِم

 َصاِدًقا[

حف شقبة، أبل وابـ الرزاق، طبد رواه إثر هذا   .إلباين وصحَّ

 فؼفاء كبار مـ الػؼقف، الصحابل وهق-مسعقد رضل اهلل طـف يؼقل ابـ 

َنْ -الصحابة َٕ   َأْحؾَِػ  : )
ِ
  َأَحبُّ  َكاِذًبا بِاهلل

َّ
ـْ  إَِلل  َصاِدًقا(، بَِغْقِرهِ  َأْحؾَِػ  َأنْ  مِ
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 صاحبفا َتغؿس التل الغؿقس القؿقـ وهل الذكقب، كبائر مـ كاذًبا باهلل الحؾػ

 وهذه-كاذًبا  باهلل أحؾػ ٕن: الجؾقؾ الصحابل هذا يؼقل ذلؽ ومع الـار، يف

  َأحبُّ  -الذكقب كبائر مـ كبقرة
َّ

 ٕنّ  صادًقا(: لؿاذا؟ اهلل بغقر أحؾػ أن مـ إلل

 أصغر، شرك كاذًبا أو صادًقا اهلل بغقر والحؾػ ومعصقة، كبقرة كاذًبا باهلل الحؾػ

دة الؽبقرة مـ أطظؿ إصغر والشرك  .الؿجرَّ

د أن :هذا ذكر مـ الشقخ ومراد  أنّ  الصحابة: طـد الؿستؼرَّ  أنّ  لؽ يمكِّ

 أحبَّ  كاذًبا باهلل الحؾػ مسعقد ابـ جعؾ ولذلؽ أصغر، شرك اهلل بغقر الحؾػ

 صادًقا. اهلل بغقر الحؾػ مـ إلقف

 كقػ مؽروه؟! اهلل بغقر الحؾػ: فقؼقل أحد يليت أن هذا بعد يؿؽـ هؾ

- كاذًبا اهلل بغقر )الحؾػ: يؼقل -طـفرضل اهلل – مسعقد وابـ مؽروًها يؽقن

الحؾػ  يؽقن فؽقػ اهلل(: بغقر الحؾػ مـ إلقف أحّب  -الذكقب كبائر مـ وهذا

 كبائر مـ أطظؿ أصغر شرك اهلل بغقر الؽعبة، الحؾػ ورب ٓ باهلل مؽروًها؟

دة الذكقب  .الؿجرَّ

ـْ   َٓ »: َقاَل  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ  -طـف اهلل رضل– ُحَذْيَػةَ  ]َوَط

ـْ . ُفاَلنٌ  َوَشاءَ  اهللُ  َشاءَ  َما: َتُؼقُلقا  َأُبق َرَواهُ  ،(ُفاَلنٌ  َشاءَ  ُثؿَّ  اهللُ  َشاءَ  َما: ُققُلقا َوَلؽِ

 َصِحقٍح[ بَِسـَدٍ  َداُودَ 

ؾف. الباب يف طـف سـتؽؾؿ وهذا   الؼادم: فـمجِّ
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ـْ  ]َوَجاءَ  َـَّخِعلِّ  إِْبَراِهقؿَ  َط فُ : ال جُؾ  يؼقَل  أنْ  َيْؽَرهُ  َأكَّ  َوبَِؽ، بِاهللِ  َأُطقذُ : الرَّ

َٓ : َوَيُؼقُل : َقاَل . بَِؽ  ُثؿَّ  بِاهللِ : َيُؼقَل  َأنْ  َوَيُجقزُ  َٓ . ُفاَلنٌ  ُثؿَّ  اهللُ  َلْق َٓ : َتُؼقُلقا َو  اهللُ  َلْق

 َوُفاَلٌن[

 .صحقح بنسـاد )الجامع( يف َمعَؿر رواه الػؼقف التابعل هذا طـ إثر هذا 

جؾ يؼقل أن َيْؽَرهُ  )َأكَّفُ    َأُطقذُ : الرَّ
ِ
 "وَيؽَره وُيؽَره، أكره،" َوبَِؽ( هـا وقػة: بِاهلل

ريـ، طـد الؿؽروه هق لقس َيحُرم، يعـل: السؾػ طـد  ٓ، وإكؿا لػظ الؿتلخِّ

 وأ أكره،: الصحابل وجدَت يف لسان فنذا التحريؿ، يعـل: السؾػ طـد الؽراهة

 .التابعقـ طـد وكذا َيحُرم. أكف يؼصد أكف فاطؾؿ مؽروه، هذا أو يؽره،

  َأُطقذُ : الرجؾ يؼقل أن َيْؽَرهُ  )َأكَّفُ 
ِ
  أطقذ: َيُؼقَل  َأنْ  َوَيُجقزُ   َوبَِؽ، بِاهلل

ِ
 ُثؿَّ  بِاهلل

م بَِؽ(  لؾؿخؾقق وجعؾفا باهلل، إٓ تؽقن ٓ الدطاء هقئة طؾك آستعاذة أنّ  تؼدَّ

 أكرب. شرك

 بلن الدطاء: هقئة غقر طؾك بالطؾب بالػعؾ أو بالؿخؾقق آستعاذة أّما

: تؼقل مثاًل  جائز. ففذا طؾقف: يؼدر فقؿا الحاضر الؼادر الحل بالؿخؾقق تستعقذ

 الػتـ، مـ فراًرا الجبؾ هذا إلك ما معـك هذا؟ أصعد الػتـ، مـ الجبؾ هبذا أطقذ

 فؾَقُعذْ  َمعاًذا أو مؾجل وجد وَمـ»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ققل معـك وهذا

: تؼقل أن ويجقز يجقز. هذا لل، خصؿل ضؾؿ مـ بؽ أطقذ: لؾؼاضل تؼقل .«بف
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 بف فؿرَّ  ضعقًػا، شخًصا يضرب الظالؿ، مثاًل: شخٌص  ضؾؿ مـ بؽ ثؿ باهلل أطقذ

 جائز. ففذا هذا، مـ بؽ ثؿ باهلل أطقذ: فالن يا فؼال ققي، رجؾ

ي لؿاذا؟ ٕكؽ :وبؽ باهلل أطقذ تؼقل: أن يجقز ٓ لؽـ  الخالؼ بقـ تسقِّ

ي فلكت وبؽ، باهلل أطقذ: قؾت والؿخؾقق، إذا  والؿخؾقق: الخالؼ بقـ تسقِّ

 شرك مـ هذا فقؽقن الؿخؾقق: ما يجقز، طؾقف يؼدر فقؿا حتك يجقز، ٓ وهذا

 .بإلػاظ التسقية

 مـ يؼع أن يؿؽـ ٓ وما كذا، ثؿ: فقف يؼال أن يجقز العبد مـ يؼع ما إذن:

 .كذا ثؿ: فقف يؼال أن يجقز ٓ العبد

 كعؿ العبد لف مشقئة، يعـل مؿؽـ أن تؼع مشقئة؟ هؾ لؾعبد الؿشقئة،: مثاًل 

 اهلل شاء إن أو: وشئت، اهلل شاء ما: كؼقل أن يجقز ففؾ العبد، مـ الؿشقئة

ي أن يجقز وٓ التسقية، تؼتضل القاو لؿاذا؟ ٕنّ  يجقز: ٓ وشئت؟  كسقِّ

 ثؿ اهلل شاء إن شئت، ثؿ اهلل شاء ما: تؼقل أن يجقز ولؽـ بالخالؼ، الؿخؾقق

 .شئت

 .ثؿ: فقف يؼال أن يجقز فال الؿخؾقق طؾقف يؼدر ما ٓ وأّما

 طؾقؽ؟ ثؿ اهلل طؾك تقكؾت: يؼقل أن لإلكسان يجقز وهـا مسللة: هؾ
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 ٓ الؼؾب واطتؿاد الؿطَؾؼ التػقيض بؿعـك التقكؾ أنّ  طؾك العؾؿاء اتػؼ

 الؼؾب اطتؿاد بؿعـك فالتقكؾ وجؾ، طز هلل هق وإكؿا أبًدا: لؾؿخؾقق يؽقن

 .اهلل طؾك هق إكؿا الؿطَؾؼ آطتؿاد

 باطتبار طؾقؽ ثؿ اهلل طؾك تقكؾت: يؼقل أن لؾؿسؾؿ يجقز هؾ لؽـ

  الظاهري؟ آطتؿاد

 غًدا، اراجع أن فالؿػرتض بالؿحؽؿة، معامؾة طـدي أكا: الؿثال صقرة

 مفؿة، الؿعامؾة: لف فؼؾت الؿعامؾة، لؽ سلحضر أكا تليت، ٓ: مقضػ لل فؼال

 متقكؾ أكا: أققل أن يجقز هؾ الؿعامؾة، لؽ سلحضر أكا كػسؽ، تتعب وٓ: فؼال

 الؿعامؾة؟ إحضار يف طؾقؽ ثؿ اهلل طؾك

 طؾقؽ، ثؿ اهلل طؾك تقكؾت: تؼقل أن يجقز ٓ: أكثر العؾؿاء يؼقلقن -

 يف الؿالؽل طرفة ابـ هذا: طؾك كبَّف مـ رأيتف وأقدم لؾؿخؾقق. يؽقن ٓ فالتقكؾ

 تؼقل: العاّمة أنّ : العامة( )لحـ كتاب صاحب ققل طؾك طؾَّؼ حقث تػسقره،

 ابـ قال طؾقؽ، ثؿ اهلل طؾك تقكؾت: ققل والصقاب طؾقؽ، ثؿ اهلل طؾك تقكؾت

 تقكؾت: يؼال أن يجقز فؿا ،"التقكؾ يف لؾؿخؾقق حظَّ  ٓ أكف والصقاب": طرفة

 طؾقؽ. ثؿ اهلل طؾك

 بـ محؿد كالشقخ هذا: يؿـعقن أكثرهؿ الؿعاصرون: العؾؿاء وكذا

 .الشقخ آل صالح والشقخ إبراهقؿ،
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شقخـا  ومـفؿ: ،الؿخؾقق طؾقف يؼدر فقؿا هذا أجاز العؾؿ أهؾ وبعض -

 أكا: أققل أن يجقز هؾ: "الدرب طؾك كقر" يف ُسئؾ لّؿا فنكف باز، ابـ الشقخ

 يجقز، ٓ و() ولؽـ يجقز، )ثؿ( يجقز، كعؿ": قال طؾقؽ؟ ثؿ اهلل طؾك متقكؾ

 بعض ٕنّ  تقكؾت:: يؼقل فال طؾقؽ، تقكؾت ٓ وكؾتؽ،: يؼقل أن وإحسـ

 يؼقل أن يجقز أكف يرى باز ابـ يعـل شقخـا الشقخ ."هذا مـ َيؿـع العؾؿ أهؾ

 بعد طؾقف، َتؼِدر فقؿا طؾقؽ اطتؿدت بؿعـك: طؾقؽ، ثؿ اهلل طؾك تقكؾت: اإلكسان

 .اهلل طؾك واطتؿادي هلل، تػقيضل

 يجقز. الرأي: أكف كػس يرى -اهلل رحؿف– طثقؿقـ ابـ وشقخـا الشقخ

وابـ  طػقػل، الرزاق وطبد باز، ابـ الشقخ بتقققع- الدائؿة والؾجـة

 .هذا بجقاز أفتت -غديان

ـّ   ُيسـَد أن يجقز ٓ إكف: ويؼال بالؽؾقة، الباب هذا ُيَسدَّ  أن إحسـ لؽ

 طؾك التقكؾ يف التقكؾ تحصر الـصقص أنّ  وجدكا ٕكـا الؿخؾقق: إلك التقكؾ

 لؾؿخؾقق، ُيجَعؾ أن يجقز ٓ وهذا الؼؾب اطتؿاد فالتقكؾ .وتعالك سبحاكف اهلل

 .الجؿؾة هذه مـ ُيؿـَع وأن بالؽؾقة، الباب هذا ُيَسد أن أقرب فؾفذا

َٓ : َوَيُؼقُل : )َقاَل  َٓ . ُفاَلنٌ  ُثؿَّ  اهللُ  َلْق َٓ : َتُؼقُلقا َو  تؼدم وقد َوُفاَلٌن( اهللُ  َلْق

 .هذا طـ الؽالم

ُوَلك :َمَساِئُؾ  ]فِقفِ  ْٕ َْكَداِد[ ِفل اْلَبَؼَرةِ  آَيةِ  َتْػِسقرُ : ا ْٕ  ا
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 .بإلػاظ أو بآطتؼاد سقاء وجؾ: طز هلل كدٍّ  َجْعؾِ  كؾ تشؿؾ وأهنا 

َحاَبةَ  َأنَّ : ]الثَّاكَِقةُ  ُرونَ  -َطـُْفؿْ  اهللُ  َرِضلَ - الصَّ َيةَ  ُيَػسِّ ْٔ ْركِ  فِل الـَّاِزَلةَ  ا  الشِّ

َْكَبرِ  ْٕ َفا ا َْصَغَر[ َتُعؿُّ  َأكَّ ْٕ  ا

رها كؿا   .إصغر الشرك وذكر -طـفؿا اهلل رض– طباس ابـ فسَّ

 ِشْرٌك[ اهللِ  بَِغْقرِ  اْلَحِؾَػ  َأنَّ : ]الثَّالَِثةُ 

 .وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل حديث بـصِّ  

ابَِعةُ  فُ : ]الرَّ ـَ  َأْكَبرُ  َفُفقَ  َصاِدًقا اهللِ  بَِغْقرِ  َحَؾَػ  إَِذا َأكَّ ـِ  ِم  اْلَغُؿقِس[ اْلَقِؿق

 .أصغر شرك ٕكف

ـَ  اْلَػَرُق : ]اْلَخاِمَسةُ  ْػِظ[ فِل وُثؿَّ  اْلَقاوِ  َبْق  الؾَّ

 و)ثؿ( بالؿخؾقق، الخالؼ تسقية يجقز وٓ الؿساواة، تؼتضل )و( ٕنّ 

تبة: وتلخقر والرتاخل الرتتقب تؼتضل  .فجاَزت الرُّ
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ْقَنعْ  لَمْ  ِفٌَمنْ  َجاءَ  َما تابع الدرس التاسع والخمسون: شرح َباب    ِباهللَِّ  ِباْلَحلِفِ  ٌَ

ـْ  َجاءَ  َما َباٌب  ]  بِاهللِ[ بِاْلَحِؾِػ  َيْؼـَعْ  َلؿْ  فِقَؿ

م لّؿا  بغقر الحؾػ وطـ التقحقد، لقازم مـ وأكف باهلل الحؾػ طـ الؽالم تؼدَّ

 بذلؽ والرضك باهلل بالحؾػ آقتـاع ٕنّ  الباب: هذا الشقخ طؼد شرك: وأكف اهلل

 .وجؾ طز اهلل تعظقؿ ومـ التقحقد، لقازم مـ

د تعظقؿ فؿـ  َيطؾب وٓ باهلل بالحؾػ يرضك أن قؾبف يف وجؾ طز هلل الؿقحِّ

 يف اهلل تعظقؿ َيعُظؿ وقد وجؾ، طز باهلل حؾػ لَؿـ ُيسؾِّؿ وأن اهلل، بغقر الحؾػ

ق حتك الؿممـ قؾب  َكِذبِف، طؾك يدل الِحسُّ  كان وإن باهلل حؾػ مـ ُيصدِّ

قف، حتك إطذار لف فَقؾتؿس  .قؾبف يف هلل لتعظقؿف يصدِّ

ًٓ مـ السـة، أّما الؿثال هـا  ًٓ هـا ومثا  مقاطًدا كـت لق لق أكؽ: وأضرب مثا

 لؿ لِؿَ  فالن يا: لف فؼؾت العصر، بعد فؾؼقتف يلِت، فؾؿ ضحًك، يلتقؽ أن شخًصا

 بعقـؽ، رأيتف قد كـت وأكت مسافًرا! كـت واهلل: فؼال الؿقطد؟ طؾك تلِت 

قف  الؿقطد، قبؾ رأيتف كـَت  إن العذر، لف وتؾتؿس مسافًرا، كان إكف ققلف يف فتصدِّ

 بعدما قدم لعؾف: تؼقل الؿقطد بعد رأيتف كـت وإن رأيتف، ما بعد سافر لعؾف: تؼقل

: لؽ قال فؾّؿا شديًدا، تعظقًؿا قؾبؽ يف اهلل ُتعظِّؿ لؿاذا؟ ٕكؽ الؿقطد، فات

قت واهلل!  .باهلل صدَّ

ـة يف وأّما الؿثال  الـبل أنّ  -رضل اهلل طـف-  هريرة فؿا جاء طـ أبل: السُّ

 يسرق رجاًل  -السالم طؾقف- مريؿ بـ طقسك رأى: )قال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك
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 باهلل، آمـُت : طقسك فؼال هق، إٓ إلف ٓ الذي واهلل كال: قال أسرقَت؟ لف: فؼال

بُت   باهلل آمـت»: قال مسؾؿ طـد رواية ويف الصحقح. يف البخاري رواه «طقـل وكذَّ

بُت  : لؾرجؾ فؼال يسرق، رجاًل  بعقـقف رأى السالم طؾقف فعقسك ،«كػسل وكذَّ

 كبل فؼال وحؾػ، سرقُت، ما يعـل: هق! إٓ إلف ٓ الذي واهلل كال: فؼال أسرقَت؟

قف حتك طظقؿ قؾبف يف اهلل فتعظقؿ .«باهلل آمـت»: السالم طؾقف طقسك اهلل  أكف مع صدَّ

ًٓ  يلخذ كان لعؾف: فؼال العذر: لف الَتَؿَس  يعـل: العؾؿاء قال .يسرق رآه  وأكا لف ما

 لف حؾػ أكف أجؾ مـ مالف! مـ فلخذ الؿال صاحب طـ وكقؾ لعؾف يسرق! ضــتف

ـّ  بقاجب، ولقس كؿال وهذا باهلل.  بالحؾػ الؿسؾؿ يرضك أن القاجب: ولؽ

 .التقحقد لقازم مـ ففذا وُيسؾِّؿ. باهلل

 ُيسؾِّؿ ولؿ يرَض، لؿ أي: باهلل( بالحؾػ يؼـع لؿ مـ يف جاء ما )باب

 .باهلل بالحؾػ

ـْ  ـِ  ]َط  بِآَبائُِؽْؿ، َتْحِؾُػقا َٓ »: َقاَل  َوَسؾَّؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾَّك اهللِ  َرُسقَل  َأنَّ : ُطَؿرَ  اِْب

ـْ  ـْ  َفْؾَقْصُدْق، بِاهللِ  َحَؾَػ  َم ـْ  َفْؾَقْرَض، بِاهللِ  َلفُ  ُحِؾَػ  َوَم ـَ  َفَؾْقَس  َيْرَض  َلؿْ  َوَم  ِم

ـُ  َرَواهُ  «اهللِ  ـَدٍ  َماَجفْ  اِْب [ بَِس ـٍ  َحَس

 وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل أنّ  ولػُظف: ماجف ابـ رواه الحديث هذا

 فؾَقْرَض، باهلل لف ُحؾِػ  وَمـ فؾَقصُدق، باهلل َحَؾَػ  َمـ بآبائؽؿ، تحؾػقا ٓ»: قال

بزيادة لػظ الجاللة: ومـ –ماجف  بـ لػظ هذا «اهلل مـ فؾقس باهلل يرَض  لؿ وَمـ
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ـف وقد -لؿ يرض باهلل  إسـاده: كثقر ابـ وقال )الػتح(. يف حجر ابـ الحافظ حسَّ

حف جقِّد  إلباين. وققي. وصحَّ

 وَمـ فؾَقصُدق، باهلل َحَؾَػ  َمـ بآبائؽؿ، تحؾػقا ٓ»: بؾػظ البقفؼل ورواه

 طظقؿة ُجَؿٌؾ  .«اهلل مـ فؾقس يرَض  فؾؿ باهلل لف ُحؾَِػ  وَمـ فؾقرَض، باهلل لف ُحؾَِػ 

 التحريؿ، يؼتضل والـفل هنل، هذا «بِآَبائُِؽؿْ  َتْحؾُِػقا َٓ » بالقؿقـ: متعؾِّؼة

 يحؾػقن كاكقا أهنؿ الغالب أنّ  وهق الغالب: مخرج خرج أباء وتخصقص

 حؾػ كؾ يشؿؾ بؾ وإبـاء: بالؽعبة كحؾػ أن يعـل فال  لف، مػفقم فال بآبائفؿ،

 . اهلل بغقر

 َمـ أٓ» :قال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل إنّ  -طـف اهلل رضل– طؿر ابـ قال

 تحؾػقا ٓ»: فؼال بآبائفا تحؾػ قريش فؽاكت ،«باهلل إٓ يحؾػ فال حالًِػا كان

 حالًػا كان بآبائؽؿ، َمـ تحؾػقا ٓ»: طؿر ابـ حديث ويف طؾقف. متػؼ «بآبائؽؿ

 .«باهلل فؾقحؾػ

 بآبائؽؿ، تحؾػقا ٓ»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل قال هريرة، أبل حديث ويف

 وأكتؿ إٓ باهلل تحؾػقا وٓ باهلل، إٓ تحؾػقا وٓ بإكداد، وٓ بلمفاتؽؿ، وٓ

حف والـسائل، داود، أبق رواه «صادققن  .إلباين وصحَّ

ـْ »   َحَؾَػ  َم
ِ
 باهلل حؾػف يف صادًقا يؽقن أن الؿممـ طؾك يجب «َفْؾَقْصُدْق  بِاهلل

 الغؿقس، القؿقـ هل هذه كاذب أكف اإلكسان طؾؿ مع باهلل والحؾػ وجؾ. طز
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 طؾقف اهلل صؾك الـبل قال الذكقب. كبائر مـ وهل الـار، يف صاحبفا َتغِؿس التل

 والقؿقـ الـػس، وقتؾ القالديـ، وطؼقق باهلل، اإلشراك الؽبائر:»: وسؾؿ

 يحذروا. أن الؿممـقـ طؾك البخاري. فقجب رواه «الغؿقس

 واهلل: فقؼقل كاذب، أكف اإلكسان طؾؿ مع باهلل الحؾػ كثر الققم لألسػ:

 إثؿفا ولؽـ أمر، أيِّ  يف الذكقب كبائر مـ كبقرة وهذه كاذب، أكف يعؾؿ وهق كذا،

 هبا يؼتطع يؿقـ طؾك حؾػ فَؿـ» الـاس: أمقال وأكؾ الحؼقق يف كاكت إذا يشتد

  فاجر: فقفا هق مسؾؿ امرئٍ  مال
َ

 وهذا .طؾقف متػؼ «غضبان طؾقف وهق اهلل لؼل

 .فؾَقصُدق باهلل حؾػ فَؿـ طظقؿ. خطر

ـْ »   َلفُ  ُحؾَِػ  َوَم
ِ
  معـك هذه الجؿؾة: «َفْؾَقْرَض  بِاهلل

 ًٓ  بغقر الحؾػ يطؾب وٓ باهلل، بالحؾػ فؾقرَض  باهلل لف ُحؾَِػ  َمـ : أنّ أّو

 دخؾت ما واهلل مالؽ! أخذت ما واهلل: الرجؾ لف قال إذا الققم الـاس بعض اهلل.

 ققلقا: وذمتل! أبـائل! وحقاة ققلقا:: يؼقل هبذا: يؼـع ما سببتؽ! ما واهلل بقتؽ!

 كؿـ يؽقن وهذا اهلل، بغقر حؾًػا يريد باهلل، بالحؾػ يرَض  ما أبل! ورأس ققلقا:

إصغر.  الشرك يف وقع فقؽقن كػاطؾف: الشلء يف الؿتسبب ٕنّ  اهلل: بغقر حؾػ

 .إصغر الشرك يف وقع اهلل بغقر يحؾػ أن أحد مـ صؾب َمـ

 فؾقرَض: الؼضاء: يف باهلل لف ُحؾِػ َمـ أنّ  :الجؿؾة هذه تػسقر يف الثاين إمر

 حؼ لؽ كان فؾق اهلل. لشرع ُيسؾِّؿ أن الؿسؾؿ طؾك والقاجب اهلل، شرع هذا ٕنّ 
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طقَت  فالن، طـد  ما: قؾت شفقد؟ طـدك: الؼاضل فؼال الؼاضل، طـد طؾقف وادَّ

 أن طؾقؽ َوَجَب  فحؾػ، باهلل، احؾػ: الؼاضل لف فؼال فقف، ثؼةً  أططقتف أكا طـدي،

ٓ، ما دام تعرف أّن  حؼ، لؽ لقس أكف قؾبؽ يف تعتؼد أن الؿؼصقد لقس .ترضك

ا ففذا يف قؾبؽ، لؽـ  .وتعالك سبحاكف اهلل شرع ٕكف لؾُحؽؿ: َسؾِّؿ لؽ حؼًّ

قف: شلء طؾك باهلل لؽ حؾػ َمـ أنّ  :الثالث إمر  ما يقَجد لؿ ما فصدِّ

بف. قف أكت شلء طؾك باهلل لؽ حؾػ فؿـ يؽذِّ قف، فقف: تصدِّ  َيغؾِب شلء يف صدِّ

قف، صادق أكف ضـؽ طؾك قف، ما َتعرف ٓ شلء يف فقف: صدِّ بف: صدِّ  إذا أّما ُيؽذِّ

بف الذي َتعرف كـت با وأكف يؽذِّ قف، أن طؾقؽ يجب هذا: ٓ يف كذَّ  لق لؽـ تصدِّ

قتف ًٓ  هذا لؽان صدَّ  .وتعالك سبحاكف هلل وتعظقؿؽ ُخؾؼؽ يف كؿا

ـْ » ـَ  َفَؾْقَس  َيْرَض  َلؿْ  َوَم   مِ
ِ
الرضك  طدم أنّ  طؾك ويدلُّ  شديد، وطقد هذا «اهلل

 اهلل: بغقر الَؼَسؿ يطؾب كان إن الذكقب. وذكركا: كبائر مـ كبقرة باهلل: بالَؼَسؿ

ق: ٓ أو بالُحؽؿ يرضك ٓ كان وإن أصغر. شرك ففذا  كبائر مـ كبقرة ففذه يصدِّ

قف أن اإلكسان يؾزم فال َكِذبف، طؾك يدلُّ  ما ُوِجدَ  إذا إٓ الذكقب:  .يصدِّ

ُوَلك :مسائؾ ]فقف ْٕ ـِ  الـَّْفلُ : ا َباِء[ اْلَحِؾِػ  َط ْٔ  بِا

 وبإمفات بإبـاء أو بأباء اهلل: بغقر الحؾػ طـ الـفل وبالتالل

  كؾف اهلل بغقر فالحؾػ وبالؽعبة،
ٌّ

 .طـف مـفل

َْمرُ : ]الثَّاكَِقةُ  ْٕ  َيْرَضك[ َأنْ  بِاهللِ  َلفُ  لِْؾَؿْحُؾقِف  ا
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م كؿا  .بقاكف تؼدَّ

ـْ  َوِطقُد : ]الثَّالَِثةُ   َيْرَض[ َلؿْ  َم

 . قّدمـاه كؿا 

 وهبذا يـتفل هذا الباب.
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ُ  َشاءَ  َما َقْولِ : الدرس الستون: شرح َبابُ   َوِشْئتَ  هللاَّ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  آل] ﴾مُّ

 [201: طؿران

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة

 التقحقد، لؽتاب شرحـا كقاصؾ الؿجالس مـ يؾقف وما الؿجؾس هذا يف

 وتعالك، سبحاكف الحؼِّ  حؼُّ  إكف حؼ، وأطال حؼ، وأشرف حؼ، أطظؿ يف لـتػّؼف
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 الػرائض وأطظؿ اإلصالق، طؾك الحؼقق أطظؿ ففق وتعالك، سبحاكف اهلل حؼُّ 

 ما اهلل طبد يا فلكت واإلكس، طز وجؾ الجـ اهلل َخَؾَؼ  أجؾف مـ اإلصالق، طؾك

د أن أجؾ مـ إٓ طؾقؽ ُأكِعؿ وٓ ُربِّقَت  وٓ ُخؾِؼَت   وبف وتعالك. سبحاكف اهلل تقحِّ

سؾ، جؿقع ُبِعَث   التقحقد إلك يدطق وهق إٓ أّمة إلك رسقل ُبِعَث  فؿا الرُّ

 الطاغقت. واجتـاب

 التقحقد آيات َسِؿعَ  إذا أكف وجد فنن بف، قؾبف الؿسؾؿ َيخترب والتقحقد

ت صدره، اكشرح لؾتقحقد: العؾؿاء وتؼريرات التقحقد وأحاديث  كػسف، وُسرَّ

 سؾقؿ. قؾب قؾبف أنّ  طؾك يدل فذلؽ بػرح: ذلؽ طؾك وأقبؾ

 كػسف، اكؼبضت التقحقد: طـ الؽالم َسِؿعَ  إذا أكف كػسف مـ وجد إذا أّما

 أنّ  طؾك يدل فذلؽ آستؿاع: طدم يف أو الؿؽان ترك يف ورغب قؾبف، واشؿلز

 يـشرح بالؿممـ، فالؿممـ يؾقؼ ٓ كاقٌص  هلل تعظقؿف أنّ  وطؾك مريض، قؾبف

 وتعالك. سبحاكف ربف لحؼ سؿاطف طـد صدره

ًٓ  ضؾقا مـ الـاس ومـ  طـف، اكؼبضقا التقحقد سؿعقا فنذا بعقًدا: ضال

 وتـشرح يممـقا هلل: ما اهلل لغقر فُقذَكر باهلل يشرك وإن أهؾف، سبُّقا ولربؿا

 .مـف باهلل وكعقذ الضالل، غاية واهلل وذاك صدورهؿ!

 َوِشْئَت[ اهللُ  َشاءَ  َما َقْقلِ  ]َباُب:
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كقطف؟  فؿا شرًكا كان وإن ذلؽ؟ دون أو شرك أهق ُحؽؿف؟ ما أي:

 أكف طؾك دلَّت إدلة أنّ  شؽ وٓ الباب، يف الؿذكقرة إدلة مـ يليت والجقاب

 شرك، أكف طؾك إدلة دلت -بالقاو -وشئت اهلل شاء ما: اإلكسان يؼقل شرك: أن

 أكرب: كؿا سـبقِّـ إن شاء اهلل. شرًكا يؽقن وقد أصغر، أكف شرك فقف إصؾ وأنّ 

 تقحقد ومتؿؿات إلقهقة، تقحقد مؽؿالت قسؿ هق يف الباب وهذا

 التقحقد. كؿال يضاد بؿا يتعؾؼ وما إلقهقة،

 يؽقن: التقحقد أنّ  والؿعؾقم:

 بآطتؼاد. -

 بالعؿؾ. ويؽقن -

 بإلػاظ. ويؽقن -

 الشرك: وكذلؽ - 

 بآطتؼاد. يؽقن - 

 بالعؿؾ. ويؽقن - 

 بإلػاظ. ويؽقن -

 .إلػاظ بشرك متعؾِّؼ الباب وهذا 

 الػعؾ، العبد فقشاء مشقئة، لؾعبد أنّ  وواقًعا: شرًطا الؿستؼرّ  الؿعؾقم ومـ

 إن فنكؽ ريال: قؾُت: اططـل مائة ريال، مائة: مثاًل  مـؽ صؾبُت  فؾق الرتك. ويشاء



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٔ88 
 

: وجؾ طز اهلل قال وقد ضاهر، أمر وهذا تعطـل، لؿ شئت وإن أططقتـل، شئت

ـْ ﴿ ـّ  مشقئة: لؾعبد فلثبَت  ،(18: التؽقير) ﴾َيْسَتِؼقؿَ  َأنْ  مِـُْؽؿْ  َشاءَ  لَِؿ  مشقئة لؽ

 شاءه ما إٓ وجؾ طز اهلل كقن يف يؽقن فال وتعالك، سبحاكف اهلل مشقئة تحت العبد

َّٓ  َتَشاُءونَ  َوَما﴿: اهلل قال كؿا وتعالك، سبحاكف  ،(19:التؽقير) ﴾اهللُ  َيَشاءَ  َأنْ  إِ

: ققل أن لؾؿممـ فالؽؿال وتعالك. سبحاكف الرحؿـ مشقئة تحت العبد فؿشقئة

 وتعالك. سبحاكف اهلل مشقئة تحت الؿخؾقق مشقئة ٕنّ  :"وحده اهلل شاء ما"

 طؾقف اهلل صؾك الـبل أنّ  وفقف: :-طـف اهلل رضل– حذيػة حديث تؼّدم وقد

 «وحده اهلل شاء ما ققلقا: ولؽـ فالن، وشاء اهلل شاء ما تؼقلقا: ٓ»: قال وسؾؿ

 وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك فـبقـا بنسـاٍد صحقح. -اهلل رحؿف– الطقالسل داود أبق رواه

 وهذا وحده، اهلل شاء ما: كؼقل أن وأمركا فالن، وشاء اهلل شاء ما: كؼقل أن هناكا

 لؾؿممـ. الؽؿال

 ٕنّ  مشقئة: فقف لف مؿا :"فالن شاء ثؿ اهلل شاء ما": يؼقل أن لؾؿممـ ويجقز

 هق كؿا- فـ)ُثؿ( وتعالك، سبحاكف اهلل لؿشقئة تابعة الجؿؾة هذه يف اإلكسان مشقئة

 اهلل، لؿشقة تابعة اإلكسان مشقئة فتؽقن والرتاخل، الرتتقب تؼتضل -معؾقم

 اهلل شاء ما: الؿممـ يؼقل وتعالك، ففذا جائز أن سبحاكف اهلل مشقة طـ ومرتاخقة

 فالن. شاء ثؿ
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 وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أن -طـف اهلل رضل– حذيػة حديث يف تؼّدم وقد

 «فالن شاء ثؿ اهلل شاء ما ققلقا: ولؽـ فالن، وشاء اهلل شاء ما تؼقلقا: ٓ»: قال

حف داود، وأبق أحؿد، اإلمام رواه  .وإركموط إلباين وصحَّ

  :مؼاَمقـ هـا ققلف يف لؾؿممـ أنّ  طؾك يدل وهذا

 .كؿال مؼام-

 مؼام دوكف.-

 .وحده اهلل شاء ما: : أن يؼقلمؼام الؽؿال

 ثؿ اهلل شاء ما: يؼقل أن :-فقف حرج ٓ جائز وهق- الذي هق دوكف والؿؼام

 .فالن شاء

ديـ ققل هذا  .الؿقحِّ

 كإمقات: لف: مشقئة ٓ َمـ إلك الؿشقئة اإلكسان يضقػ أن :الشرك ومـ

 ما: اإلكسان يؼقل أن يجقز وٓ الشرك، مـ ففذا الؼرب! صاحب شاء ما: فقؼقل

 .لف هـا مشقئة ٓ الؿقت ٕنّ  الؼرب! صاحب شاء ثؿ اهلل شاء

 إن: يؼقل كلن فقف: لف مشقئة ٓ أمر يف حل إلك الؿشقئة يضقػ أن كذلؽ:

 ففذا القلد، َرْزِق  يف لف مشقئة ٓ الؿخؾقق فننّ  ولًدا! ُأْرَزق أن شئَت  ثؿ اهلل شاء

 .الشرك مـ
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ى أن إصغر: الشرك ومـ  يف وجؾ طز اهلل بؿشقئة الؿخؾقق مشقئة تسقَّ

 شاء إن: يؼال أو فالن، وشاء اهلل شاء ما أو: وشئت، اهلل شاء ما: يؼال بلن الؾػظ:

 التسقية. تؼتضل القاو فننّ  :-بالقاو– وشئت اهلل

 :حالقـ مـ يخؾق ٓ الؼقل هذا قال فَؿـ 

َّٓ  :الحال إولك  شرك ففذا بؾساكف. هذا يؼقل وإكؿا التسقية بؼؾبف يعتؼد أ

 .-التالل إن شاء اهلل الحديث طؾقف يدل كؿا- أصغر

 اهلل لؿشقئة مساوية الؿخؾقق مشقئة وأنّ  قؾبف، يف التسقية اطتؼد إن :الثاكقة

ا الؿخؾقق جعؾ ٕكف أكرب: شرك ففذا وشئت! اهلل شاء ما: وقال وجؾ، طز  هلل كدًّ

 وجؾ. طز

 وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أنّ  مـفا: كثقرة: أدلة الحؽؿ هذا طؾك دّل  وقد

 التحريؿ. يؼتضل والـفل هنل، ففذا ،«فالن وشاء اهلل شاء ما تؼقلقا: ٓ»: قال

 .شرك أكف طؾك يدل ما ذكر والشقخ

ـْ  ا َأنَّ : ُقَتْقَؾةَ  ]َط  ُتْشِرُكقَن، إِكَُّؽؿْ : َفَؼاَل  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـَّبِلَّ  َأَتك َيُفقِديًّ

 طؾقف اهلل صؾك الـَّبِلُّ  َفَلَمَرُهؿُ . َواْلَؽْعَبةِ : َوَتُؼقُلقنَ . َوِشْئَت  اهللُ  َشاءَ  َما: َتُؼقُلقنَ 

 ُثؿَّ  اهللُ  َشاءَ  َما: َيُؼقُلقا َوَأنْ . اْلَؽْعَبةِ  َوَربِّ : َيُؼقُلقا َأنْ  َيْحِؾُػقا َأنْ  َأَراُدوا إَِذا وسؾؿ

َحُف[ َسائِلُّ الـَّ  َرَواهُ . ِشْئَت   َوَصحَّ
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حف حف، وصحَّ  اإلمام وروى إلباين، هذا الحديث رواه الـسائل وصحَّ

حف مـف، قريًبا أحؿد ـْ  .إركموط وصحَّ  قتقؾة اسؿفا: صحابقة، هذه ُقَتْقَؾَة(، )َط

ففا الجفـقة، صقػل بـت  )َأنَّ  .وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل بصحبة اهلل شرَّ

قا: السالم. ققؾ طؾقف مقسك إلك يـتسبقن الذيـ هؿ والقفقد: َيُفقِديًّا(  بالقفقد سؿُّ

قا: وققؾ .إلقؽ هدكا إكا: قالقا ٕهنؿ . يفقد اسؿف إكرب جدهؿ ٕنّ  بالقفقد سؿُّ

  )َأَتك.الؿديـة يف يعقشقن كاكقا إمر أّول يف والقفقد
َّ

 وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـَّبِل

 لقـصح ٓ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل إلك جاء القفقدي هذا ُتْشِرُكقَن( إِكَُّؽؿْ : َفَؼاَل 

 فقريد وأصحابف، وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك محؿًدا لقتـؼَّص ولؽـ الشرك، طـ إّمة

تشركقن!  وأكتؿ كشرك، إّكا: تؼقلقن أكتؿ: يؼقل أن يريد كلكف مـفؿ، يـتؼؿ أن

ك َواْلَؽْعَبِة(: ُؼقُلقنَ َوتَ . َوِشْئَت  اهللُ  َشاءَ  َما: )َتُؼقُلقنَ   الـبل بَحْضرة شرًكا هذا فسؿَّ

  َفَلَمَرُهؿُ »وسؾؿ،  طؾقف اهلل صؾك
ُّ

 َيْحؾُِػقا َأنْ  َأَراُدوا إَِذا وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـَّبِل

 أنّ  طؾك القفقدي أقرّ  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك فالـبل «اْلَؽْعَبةِ  َوَربِّ : َيُؼقُلقا َأنْ 

 وأنّ  الشرك، مـ -طظقؿة ُحرمة ولفا طظقؿ، مخؾقق وهل- بالؽعبة الحؾػ

 أرادوا إذا يؼقلقا أن الصحابة أمر بؾ الشرك، مـ وشئت: اهلل شاء ما: ققل

م وقد الؽعبة، ورب: الحؾػ  طؾك القاجب وأنّ  بالحؾػ، َيتعؾَّؼ ما معـا تؼدَّ

َّٓ  استطاع، ما الحؾػ يجتـب أن الؿممـ  حؾػ وإذا ٕيؿاكف، ُطْرَضة اهلل يجعؾ وأ
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 شرك بالؿخؾقق الحؾػ وأن يسؽت، أن طؾقف فقاجب وإٓ باهلل، يحؾػ أن

 .أصغر

 ما: الؿممـ يؼقل أن جقاز طؾك هذا فدلَّ  «ِشْئَت  ُثؿَّ  اهللُ  َشاءَ  َما: َيُؼقُلقا َوَأنْ »

 شئت. ثؿ اهلل شاء

 ٕنّ  بقِّـ: شئت ثؿ اهلل شاء وما وشئت، اهلل شاء ما: الؼائؾ ققل بقـ والػرق

 .والرتاخل والتعاقب الرتتقب فتؼتضل )ثؿ( أّما التسقية، تؼتضل )و(

 :الحديث هذا فقائد ومـ

 وإكؿا الحؼ: إلضفار ٓ الحؼ: يؼقل قد الباصؾ صاحب أنّ : إولك الػائدة

 قد الباصؾ صاحب فننّ  الحؼ، بؼقلف ُيغَتر ٓ بالباصؾ ُطِرَف  فَؿـ فاسد، لغرضٍ 

ا قال قد القفقدي، كفذا لؾحؼ: ٓ الحؼ يؼقل  مـ ٓ لؽـ خقر، طؾك ودلَّ  حؼًّ

 هبذه أّمتف وسبِّ  وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك الـبل سبِّ  أجؾ مـ وإكؿا الحؼ: أجؾ

 .الخػقَّة الطريؼة

 سقاء قائؾف، كان مفؿا حؼ أكف ضفر إذا الحؼ َيؼبؾ الؿممـ أنّ  :الثاكقة الػائدة

 َيؼبؾف، الؿممـ فننّ  حؼ أكف ضفر فنذا فاسؼ، أو قالف مبتدع، قالف أو مشرك، قالف

 اإلضالل الباصؾ أهؾ يف إصؾ ٕنّ  الباصؾ: أهؾ مـ الحؼ ُيطَؾب ٓ لؽـ

 .الباصؾ إلك ُيرِشدون وإكؿا الحؼ: إلك ُيرِشدون ٓ وأهنؿ والضالل،



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٔ9ٖ 
 

 بقـ يخؾط الـاس فبعض الحؼ، صؾب وبقـ الحؼ قبقل بقـ التػريؼ فقجب

 وٓ الؿبتدع، مـ الحؼ كلخذ ٓ: ويؼقل مبتدع، مـ جاء إذا الحؼ فَقردُّ  إمريـ:

 والؼبقل! الطؾب بقـ فقخؾط الؿبتدع، مـ الحؼ كطؾب

 مـ الحؼ وكطؾب الؿبتدع، مـ الحؼ كطؾب: يؼقل بالعؽس: الـاس وبعض

يـ-الؿشركقـ  مـ الحؼ كطؾب الؿبتدع،  ، وكال-وكؼصد بالحؼ: الؿتعؾِّؼ بالدِّ

 أن ُكفقـا فؼد الحؼ، قبقل وبقـ الحؼ، صؾب بقـ َفرًقا هـاك فننّ  مخطئ، الطرفقـ

 هذا يف ولؽـ الؽتاب، أهؾ أوراق مـ أوراًقا كلخذ وأن القفقد، مـ الحؼ كطؾب

 .القفقدي مـ الحؼَّ  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل َقبَِؾ  الحديث

ففذه فائدة كػقسة، يخطئ فقفا كثقٌر مـ صالب العؾؿ يف هذه الؿسللة: فضاًل 

 طـ العقام.

الحديث: بقان أّن الحؼ ُيؼَبؾ مـ قائؾف إذا ضفر أكف حؼ: لؽـ يف فػل هذا 

كػس الققت ٓ ُيغَتر بؼائؾف: فقؼقل: فالن واهلل يؼقل الحؼ وهؿ يؼقلقن: هق 

مبتِدع! ما دام ضفرت بدطتف وأكف طؾك بدع ويدطق إلك الباصؾ فال ُيغَتر بؼقلف 

.  الحؼَّ

َّٓ  :الثالثة الػائدة  وُيؿدح الحؼ، إلقف وُيـَسب شلكف مـ فُقرَفع بف، الـاس ُيَغر أ

 .الحديث هذا يف كؿا الحؽاية سبقؾ طؾك كان إذا إٓ هبذا:
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. الحؼ ٕهؾ خقر إلك يمول الحؼ ٕهؾ الباصؾ أهؾ كقد أنّ  :الرابعة الػائدة

 اهلل كػع ذلؽ ومع كائًدا مرتبًِّصا: جاء وإكؿا لألّمة: الخقر أراد ما القفقدي ففذا

 الشرك. هذا مـ إّمة اهلل وخؾَّص إّمة، هبذا

 طؾك تؽقن أن طؾك واحرْص  اهلل، وبقـ بقـؽ ما بنصالح اِشَتغؾ ولذلؽ:

 يـصر َمـ كاصرٌ  اهلل فننّ  والجفال: إطداء َيؽقده ما َيشغؾـؽ وٓ وُسـَّة، تقحقد

 وٓ قؾبؽ، يف ٓ طـدك، مـ الَعَطُب  يؽقن ٓ أن الؿفؿ لؽـ ديـف، َيحػظ وَمـ ديـف

 .فعؾؽ يف وٓ ققلؽ، يف

 كاد فؽقد أهؾ وأهؾ الشر وأهؾ الػجقر ٕهؾ الحؼ يمول إلك خقر. وكؿ

 كالمفؿ لـشر سبًبا ذلؽ فؽان الـؼائص: إلك وكسبقهؿ الحؼ ٕهؾ الباصؾ أهؾ

 .الـاس بقـ الحؼ وَكْشرِ  الـاس، بقـ

ـْ  َأْيًضا ]َوَلفُ  ـِ  َط  َشاءَ  َما: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك لِؾـَّبِلِّ  َقاَل  َرُجالً  َأنَّ : َطبَّاسٍ  اِْب

فِ  َأَجَعْؾَتـِل»: َفَؼاَل . َوِشْئَت  اهللُ  ا؟ لِؾَّ  [«َوْحَدهُ  اهللُ  َشاءَ  ُقْؾ: َما! كدًّ

 الؿػرد، إدب يف البخاري رواه الحديث وهذا لؾـسائل. أي: )َوَلُف(

ا، هلل َجعؾت»: بؾػظ الؽبقر يف والطرباين  أحؿد ورواه .«وحده اهلل شاء ما كدًّ

ًٓ  هلل أجعؾتـل»: بؾػظ والـسائل  .«وحده اهلل شاء ما: قؾ» الـِّد بؿعـك وهل ،«َطد

حف لغقره صحقح: إركموط وقال حف بشقاهده، إلباين وصحَّ  الشقخ وصحَّ

 .شاكر أحؿد
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َوِشْئَت(،  اهللُ  َشاءَ  هذا الرجؾ جاء إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؼال: )َما

 آدم ولد لسقد وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك إرض وصئ َمـ لَؿـ؟ ٕشرف هذا قال

 قال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الؿخؾققات ٕشرف وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك أجؿعقـ

فِ  َأَجَعْؾَتـِل: )وشئت. فؿاذا قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ؟ َقاَل  اهلل شاء ما: لف  لِؾَّ

؟ ًٓ ب طؾقف أكؽر وتعجب، إكؽار استػفام وهذا طؾقف، فلكَؽر «!َطد  فِعؾف مـ وتعجَّ

ا هلل جعؾَت »: فؼال إخرى: َحَؽَؿ: الرواية وققلف. ويف  قد الؽالم فبفذا ،«كدًّ

ا، هلل جعؾَت  م وجؾ طز واهلل كدًّ ا لف كجعؾ أن طؾقـا حرَّ  َما ُقْؾ:».وتعالك سبحاكف كدًّ

 أن وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أراد الؿؼام هذا يف هذا كان فؾّؿا «َوْحَدهُ  اهللُ  َشاءَ 

 اهلل شاء ما: قؾ» لف قال بؾ شئت، ثؿ اهلل شاء ما: ُقؾ لف قال فؿا الذرائع يؼطع

 .الؿؼام هذا يف الذريعة يؼطع حتك الؽؿال: درجة إلك فلرَشَده :«وحده

 هلل كدٍّ  جعؾ ٕنّ  الشرك: مـ "وشئت اهلل شاء ما": ققل أنّ  طؾك ذلؽ فدّل 

 .أكرب شرًكا يؽقن وقد أصغر، شرًكا يؽقن وقد شرك، وجؾ طز

ـِ  ْب
ِ
ـِ  َماَجفْ  ]َوٓ َفا، َطائَِشةَ  َأِخل الطَُّػْقؾِ  َط ُمِّ

 َكَػرٍ  َطَؾك َأَتْقُت  َكَلكِّل َرَأْيُت : َقاَل  ِٕ

ـَ  َْكُتؿُ  إِكَُّؽؿْ : ُقْؾُت  اْلَقُفقِد، ِم َٓ  اْلَؼْقمُ  َٕ ـُ  ُطَزْيرٌ : َتُؼقُلقنَ  َأكَُّؽؿْ  َلْق  َوَأْكُتؿْ : َقاُلقا. اهللِ  اْب

َْكُتؿُ  َٓ  اْلَؼْقمُ  َٕ ٌد  َوَشاءَ  اهللُ  َشاءَ  َما: َتُؼقُلقنَ  َأكَُّؽؿْ  َلْق ـْ  بِـََػرٍ  َمَرْرُت  ُثؿَّ . ُمَحؿَّ  ِم

َْكُتؿُ  إِكَُّؽؿْ : َفُؼْؾُت  الـََّصاَرى َٓ  اْلَؼْقمُ  َٕ ـُ  اْلَؿِسقُح : َتُؼقُلقنَ  َأكَُّؽؿْ  َلْق : َقاُلقا. اهللِ  اْب

َْكُتؿُ  َوإِكَُّؽؿْ  َٓ  اْلَؼْقمُ  َٕ ٌد  َوَشاءَ  اهللُ  َشاءَ  َما: َتُؼقُلقنَ  َأكَُّؽؿْ  َلْق ا. ُمَحؿَّ  َأْصَبْحُت  َفَؾؿَّ
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ـْ  بَِفا َأْخَبْرُت   َهْؾ : )َقاَل  َفَلْخَبْرُتُف، وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـَّبِلَّ  َأَتْقُت  ُثؿَّ  َأْخَبْرُت، َم

ا: )َقاَل  ُثؿَّ  َطَؾْقِف، َوَأْثـَك اهللَ  َفَحِؿَد : َقاَل . َكَعؿْ : ُقْؾُت  ،(َأَحًدا؟ بَِفا َأْخَبْرَت  . َبْعُد  َأمَّ

ـْ  بَِفا َأْخَبرَ  ُرْؤَيا َرَأى ُصَػْقالً  َفنِنَّ   َكَذا كان َيْؿـَُعـِل َكِؾَؿةً  ُقْؾُتؿْ  َوإكَُّؽؿْ  ِمـُْؽْؿ، َأْخَبرَ  َم

ٌد  َوَشاءَ  اهللُ  َشاءَ  َما: َتُؼقُلقا َفاَل  َطـَْفا، َأْكَفاُكؿْ  َأنْ  َوَكَذا ـْ . ُمَحؿَّ  َشاءَ  َما: ُققُلقا َوَلؽِ

 [«َوْحَدهُ  اهللُ 

 يف حذيػة وِذْكرُ  ،-طـف اهلل رضل– حذيػة طـ ماجة ابـ رواها رؤية هذه 

ؼقن، طؾقف كبَّف كؿا -اهلل رحؿف– طققـة ابـ مـ َوْهؿٌ  الحديث رواية هذا  وكبَّف الؿحؼِّ

 وإكؿا حذيػة رضل اهلل طـف: لقس هـا الراوي وأنّ  الباري، فتح يف حجر ابـ طؾقف

 حذيػة. طـ فَذَكَره طققـة ابـ َوِهؿَ 

 أكف الـقم يف رأى الؿسؾؿقـ مـ رجاًل  أنّ : حذيػة طـ ماجف ابـ طـد فالذي

 رجاًل 
َ

: تؼقلقن تشركقن: أكؽؿ لقٓ أكتؿ الؼقم كِْعؿَ : فؼال الؽتاب، أهؾ مـ لؼل

 اهلل صؾك فؼال وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك لؾـبل ذلؽ وذكر محؿد، وشاء اهلل شاء ما

 رواه هؽذا «محؿد ثؿ اهلل شاء ما: ققلقا ٕطرففا، كـُت  إن واهلل أما»: وسؾؿ طؾقف

 إسـاده ماجف ابـ ذكر ثؿ الؽتاب، يف الشقخ ذكره الذي بالتؿام ولقس ماجف، ابـ

الحديث طـ حذيػة ذكر إسـاده إلك الطػقؾ طائشة، بعد أن َذَكَر  أخل الطػقؾ إلك

 .الحديث لػظ بعده َيذُكر أخل طائشة، ولؿ
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 ذكره مؿا بؼريٍب  الطػقؾ طـ شقبة أبل وابـ أحؿد رواها أيًضا الرؤية وهذه

 بعد. أّما»: قال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أنّ  الرواية: آخر يف وجاء هـا، الشقخ

 يؿـعـل كان كؾؿة تؼقلقن وإكؽؿ مـؽؿ، َأْخَبر مـ هبا وأخرب رؤيا، رأى صػقاًل  فننّ 

حف «محؿد وشاء اهلل شاء ما: تؼقلقا فال طـفا، أهناكؿ أن الحقاء  .إركموط صحَّ

ـِ  َػْقِؾ( )َط  طائشة أخق وهق الحديث، هذا إٓ لف لقس وهق صحابل الطُّ

 وأكجب رومان، أم وتزوج مؽة، جاء الطػقؾ والد أنّ : العؾؿاء بعض ذكر ٕمفا.

طائشة،  مـفا فلكجب -طـف اهلل رضل– بؽر أبق تزوجفا ثؿ ومات، الطػقؾ، مـفا

فا.  ففق أخق طائشة ٕمِّ

: الروايات بعض ويف )َأَتْقُت( .الؿـام يف رأيت أي: َكَلكِّل( َرَأْيُت : )َقاَل 

ـَ  َكَػرٍ  )َطَؾك .مررُت   وهؿ َرْهٍط مـ القفقد: طؾك: الروايات بعض ويف اْلَقُفقِد(، مِ

َْكُتُؿ( إِكَُّؽؿْ : )ُقْؾُت  .الرجال مـ العشرة إلك الثالثة بقـ ما جؿاطة  بعض ويف َٕ

َٓ  )اْلَؼْقمُ  -الالم بدون- إكؽؿ أكتؿ: قؾت الـسخ: ـُ  ُطَزْيرٌ : َتُؼقُلقنَ  َأكَُّؽؿْ  َلْق ( اْب
ِ
 اهلل

 يؼقل طؿا اهلل تعالك اهلل! ابـ هق: اهلل: قالقا إلك القفقد َكَسَبف صالح، رجؾ طزير:

ا الظالؿقن َْكُتؿُ  َوَأْكُتؿْ : )َقاُلقا .كبقًرا طؾقًّ َٓ )الؿسؾؿقـ  معاشر أي: اْلَؼْقُم( َٕ  َلْق

ٌد(، َوَشاءَ  اهللُ  َشاءَ  َما: َتُؼقُلقنَ  َأكَُّؽؿْ   يف وٓ الصحابة كالم يف يجدوا لؿ ُمَحؿَّ

 كاكقا وشئت، اهلل شاء ما الؿؼقلة: هذه سقى شرك: اطتؼادهؿ يف وٓ أفعالفؿ

فؿ يف مؿـقطة تؽـ فؾؿ طـفا، ُيـَفقا أن قبؾ يؼقلقهنا ـْ  بِـََػرٍ  َمَرْرُت  قال: )ُثؿَّ  .حؼِّ  مِ
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: )َفُؼْؾُت  .اهلل أكصار كحـ: قالقا الذيـ -السالم طؾقف- طقسك أتباع الـََّصاَرى(

َْكُتؿُ  إِكَُّؽؿْ  َٓ  اْلَؼْقمُ  َٕ ـُ  اْلَؿِسقُح : َتُؼقُلقنَ  َأكَُّؽؿْ  َلْق   اْب
ِ
َْكُتؿُ  َوإِكَُّؽؿْ : َقاُلقا. اهلل  اْلَؼْقمُ  َٕ

 َٓ ٌد(، َوَشاءَ  اهللُ  َشاءَ  َما: َتُؼقُلقنَ  َأكَُّؽؿْ  َلْق  إٓ َوجدوا ما والـصارى فالقفقد ُمَحؿَّ

ا .-طؾقفؿ اهلل رضقان– الصحابة بف َيعقبقن هذا  بَِفا َأْخَبْرُت  َأْصَبْحُت  قال: )َفَؾؿَّ

ـْ    َأَتْقُت  ُثؿَّ  َأْخَبْرُت، َم
َّ

 بَِفا َأْخَبْرَت  َهْؾ »: َقاَل  َفَلْخَبْرُتُف، وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـَّبِل

 بعض ولؽـ ،-أطؾؿ واهلل- ضاهر غقر السمال هذا وسبب َكَعْؿ(: ُقْؾُت  ،«َأَحًدا؟

ًٓ ٓ يظفر أكف سديد: قالقا: الـبل العؾؿ أهؾ  سللف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك قال قق

َّٓ  بالسؽقت ٕمره هبا أحًدا ُيخبِر لؿ لق ٕكف السمال هذا  ولؽـ هبا! أحًدا ُيخبِر وأ

ا، خقًرا طؾقفا بـك وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ٕنّ  :-أطؾؿ واهلل- يظفر ٓ هذا  وحؼًّ

 .وحؼ لفذه إّمة خقر وفقفا

ا: )َقاَل  ُثؿَّ  َطَؾْقِف، َوَأْثـَك اهللَ  َفَحِؿدَ : )َقاَل   َأْخَبرَ  ُرْؤَيا، َرَأى ُصَػْقالً  َفنِنَّ . َبْعدُ  َأمَّ

ـْ  بَِفا  ،«َطـَْفا َأْكَفاُكؿْ  َأنْ  َوَكَذا َكَذا كان َيْؿـَُعـِل َكؾَِؿةً  ُقْؾُتؿْ  َوَأكَُّؽؿْ  مِـُْؽْؿ، َأْخَبرَ  َم

رة إخرى الرواية  يؿـعف لؿاذا كان ،«الحقاء أن أهناكؿ طـفا يؿـعـل كان»: مػسِّ

 اهلل صؾك يؽرهفا كان شلء، فقفا طؾقف َيـزل لؿ ٕكف وسؾؿ؟ طؾقف اهلل صؾك الحقاء

 فقفا إلقف ُيقحك لؿ لؽـ سؿعفا: إذا مـفؿ يعرففا وكان يحبفا، وٓ وسؾؿ، طؾقف

 إٓ َيؽره طؿا يـفاهؿ كان ما وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك فالـبل يـففؿ، فؾؿ شلء:

  دلقؾ؟! بال قائؾٍ  بؼقل يلخذ أن الـاس طؾك أن يقِجب ٕحد فؽقػ بقحل،
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 وهذا باصؾ، وهذا حؼ وهذا حرام، وهذا حالل هذا: يؼقل أن ٕحد لقس

 الدلقؾ وكان بالدلقؾ جاء فنن بدلقؾ، إٓ باصؾ: صاحب وهذا حؼ صاحب

 مـف: َوَجَب  أققى أو مثؾف معاَرضة مـ وَسؾِؿَ  صحقحة دٓلتف وكاكت صحقًحا،

 مـ أحد ققل َتؾزم أن إّمة طؾك يجب فال هذه مـ واحدٌ  تخؾَّػ وإن لزومف،

 فالن بؼقل الـاس فنلزام وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل بعد كان مـ كائـًا الـاس

 ٕحد يجقز وٓ بالحؼ، الـاس ُيؾَزم وإكؿا يجقز، وٓ وبدطة باصؾ فالن ققل ٕكف

ا إٓ يؼقل ٓ ٕكف فالن بؼقل ُكؾِزم: يؼقل أن  هق دلقؾ! كعؿ طـ إٓ يؼقل وٓ حؼًّ

 الظـ هذا قالف، ما حؼ أكف َيعتؼد لؿ لق حؼ، أكف َيعتؼد ما إٓ يؼقل ٓ بـػسف

 الؿعتَبريـ العؾؿاء هبذا: أنّ  كجزم كحـ طـده، قام دلقؾ طـ إٓ يؼقل وٓ بالعؾؿاء،

 طـدهؿ، طؾقف الدلقؾ قام وما حؼ، أكف أكػسفؿ يف اطتؼدوا ما إٓ لألّمة يؼقلقن ٓ

 ٕكف باب أيِّ  ويف شلء أيِّ  يف العالؿ بؼقل كلخذ أن َيؾزمـا ٓ لـا بالـسبة ولؽـ

 ضفر فَؿـ بالحؼ، كلخذ أن َيؾزمـا وإكؿا الؽبقر، ٓ: الؿجاهد وٕكف الؽبقر، العالؿ

 الحؼ؟ َيؾزمف، كقػ َيظفر أن طؾقف َوَجَب  الحؼ لف

ـ الؽالم كلخذ فال معتَبر. طالؿ يؼقلف بلن .2  بف. طربة ٓ مؿَّ

 الدلقؾ. طؾقف يؼقم وأن  .1

 فال، طـد يصح فؼد فقف، ُيختَؾػ قد الدلقؾ ٕنّ  طـدكا. الدلقؾ َيصحَّ  وأن  .3

 فالن. طـد يصح وٓ
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 الصحقح بالدلقؾ َيستدل قد اإلكسان ٕنّ  صحقحة: دٓلتف تؽقن وأن  .4

 الؿطؾقب. طؾك تصح ٓ دٓلتف ولؽـ

 .مـف أققى أو -يساويف– مثؾف دلقؾ معاَرضة مـ َيسَؾؿ وأن  .5

 الـاس بعض ٕنّ  ٓرتحـا، الحؼ هق لزومف يجب الذي أنّ  الـاس َطؾِؿَ  ولق

ت الصحقح دلقؾف قام الذي الحؼ يرتك  مثؾف يعاِرضف ما يقَجد ولؿ دٓلتف وصحَّ

 فالن، أجؾ مـ الحؼ فقرتك الؼقل! هذا بعؽس قال فالًكا ٕنّ  مـف: أققى أو

 فال الحؼ أكف لؽ ضفر دام ما: ُتؾِزمـل! أققل فال اختؾػقا العؾؿاء دام ما: يؼقل

 أحؿد واإلمام مالؽ اإلمام اختؾػ: تؼقل أن لؽ يجقز وٓ ترتكف، أن لؽ يجقز

 هق والراجح الحؼ أنّ  لـا مادام ضفر ٓ،: أختار! كؼقل فاتركـل الؿسللة هذه يف

 بف. كلخذ أن طؾقـا فقجب الػالين الؼقل

 متك واجب الحؼ فؾزوم بالحؼ. يلخذ اإلكسان فننّ  إدلة: تعاَرضت أّما إذا

 هق الؿسائؾ. وهذا جؿقع ويف الرجال، طؾك الحؽؿ ويف الػؼف، يف كقره: أضاء ما

، اإللزام إكؿا هق -طؾقفؿ اهلل رضقان– إّمة سؾػ طؾقف كان الذي القسط

، وٓ يجقز لإلكسان أن يرتك الحؼ لؼقل فالن أو ققل فالن.  بالحؼِّ

 هذه طـ يـفاهؿ أن مـ الحقاء يؿـعف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل فؽان

ها وقد حؼ وهل- الرؤية هذه جاءت فؾّؿا وحل، فقفا َيـزل لؿ ٕكف الؽؾؿة:  أقرَّ
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 وشاء اهلل شاء ما: ققل طـ هناهؿ أكف طؾقفا رتَّب -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل

 .محؿد

 امتـع َلَؿا أكرب شرًكا كان لق ٕكف أصغر: شرك هذه أنّ  طؾك: الدلقؾ هذا ودّل 

ر ما وٓ طـف، هنقفؿ طـ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل  فننّ  طـف، بالـفل القحل تلخَّ

ج ولؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل بعثة أّول مـ جاء إكرب الشرك طـ الـفل  ُيتدرَّ

 بشلء: فدّل ذلؽ طؾك أكف مـ الشرك إصغر. فقف

 فال بف، ُيعابقن ٓ "وشئت اهلل شاء ما": الصحابة ققل أنّ  ُيعَؾؿ هـا ومـ

 ٕهنؿ إصغر! الشرك يؼقلقن كاكقا الصحابة: ويؼقل الققم يليت أن ٕحد يجقز

 طؾقف الف صؾك الـبل طـف هنك حتك حؽؿف: ُيعَؾؿ ولؿ طـف، ُكفقا قد يؽقكقا لؿ

 ققل إلك يعقدوا ولؿ اكتفقا، هذا طـ ُكفقا لؿا الصحابة أنّ  يؼقـ طؾك وإّكا وسؾؿ،

 .الؼقل هذا

ُوَلك :َمَساِئُؾ  ]فِقفِ  ْٕ ْركِ  اْلَقُفقدِ  َمْعرَِفةُ : ا َْصَغرِ[ بِالشِّ ْٕ  ا

 ويف إّول الحديث يف القفقد إصغر، بالشرك والـصارى القفقد معرفة

 الطػقؾ، الحديث الثاين حديث يف والـصارى الطػقؾ، حديث الثاين حديث

 الؽتاب. يف تحريػ مـ طـدهؿ ما مع إصغر الشرك يعرفقن

 كبقفؿ وسـة كتاهبؿ لفؿ اهلل حػظ الذيـ الؿسؾؿقـ بعض أنّ  إسػ: ومـ

بقن بؾ إكرب، الشرك َيعرفقن ٓ وسؾؿ: طؾقف اهلل صؾك  بالشرك اهلل إلك َيتؼرَّ
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ديـ، وُيبِغضقن الؿشركقـ، ويحبقن إكرب، ديـ. بعض وَيسبقن الؿقحِّ  الؿقحِّ

 فؼره مع مـفؿ القاحد فقليت إكرب، الشرك يعرفقن ٓ اإلسالم إلك يـتسبقن مـ

 الـادر، يف إٓ البؼر لحؿ أصػالف أكؾ ما وربؿا بؼرة، الؼرب لصاحب يذبح أن يـذر

 بالبؼرة يليت أن استطاع وإذا كؼقد ويـذر لصاحب الؼرب أن يذبح بؼرة، طـده لقس

 َيعؾؿقن، ٓ ولؽـفؿ إكرب، الشرك مـ وهذا صدره! يـشرح الؼرب طـد وذبحفا

 باهلل، والعقاذ الشرك يف ويحببقهنؿ التقحقد، إلقفؿ ُكُثر: ُيبغِّضقن الطرق وُقطَّاع

 .إصغر الشرك طـ فضاًل 

 يف ما جفة مـ ٓ الؿسؾؿقـ: بعض مـ يضاده وما بالتقحقد أطؾؿ فالقفقد

 فبعض الؿسؾؿقـ، بعض طؾك خقَّؿ الذي الجفؾ جفة مـ ولؽـ اإلسالم

 الؼرآن سؿعقا إذا العزاء، يف إٓ الؼرآن يسؿعقن وٓ الؼرآن يؼرؤون ٓ الؿسؾؿقـ

 طؾك يدلُّ  بقت يف ُسِؿعَ  إذا اهلل كالم اهلل! سبحان مات؟ الذي مـ: قالقا بقت، يف

 يؼرؤون ٓ أصبحقا الؿسؾؿقـ مـ كثقًرا ٕنّ  ومقت مات! مصقبة هـاك أكف

 لقتعؾَّؿقا يؼرؤوكف ٓ ولؽـ فؼط، لؾربكة يؼرؤوكف الؼرآن قرؤوا وإذا الؼرآن،

فقا  مـفا يـتفل حتك السقرة يؼرأ مـفؿ القاحد ولذلؽ ويتعظقا، ولقرجعقا ولقتػؼَّ

 ٓ الؿسؾؿقـ مـ فؽثقر الحديث، طـ فضاًل  الؼراءة، غقر شقًئا مـفا يستػقد ما

 لؾشقطان جعؾ الجفؾ وهذا وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل بلحاديث يعتـقن



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٔٗٓ 
 

بقن أققامٌ  ذلؽ طؾك وأطاكف الؿسؾؿقـ، بعض قؾقب طؾك مدخاًل   أمقال مـ يتؽسَّ

 .باهلل والعقاذ إلقف، يدطقن الذي الشرك هبذا الؿسؾؿقـ

ْكَسانِ  َفْفؿُ : ]الثَّاكَِقةُ   َهًقى[ َلفُ  َكانَ  إَِذا اإْلِ

 الحؼ، ويؼقل الحؼ، وَيعرف الحؼ، َيػفؿ قد الفقى صاحب أنّ  أي:

 ففمٓء الحؼ، بقان غقر إلقف يصؾ أن يريد فاِسد غرٌض  لف لؽـ الحؼ، إلك وُيرشد

 شاء ما": الجؿؾة هذه أنّ  وهق الحؼ: وطرفقا الؿسؾؿقـ مؼقٓت يف فتَّشقا القفقد

 وأشركا سابًؼا أنّ  هقى، أصحاب أهنؿ مع هذا وففؿقا شرك، "ومحؿد وشاء اهلل

 صاحب مـ إٓ الحؼ ُيطؾب ٓ ولؽـ هقى، صاحب مـ كان ولق ُيؼبؾ الحؼ

 .حؼ

فِ  َأَجَعْؾَتـِل»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك َقْقُلفُ : ]الثَّالَِثةُ  ا؟ لِؾَّ ـْ  َفَؽْقَػ  «!كِدًّ  َيا: َقاَل  بَِؿ

ـْ  لِل َما اْلَخْؾِؼ  َأْكَرمَ  ـِ . ِسَقاكَ  بِفِ  َأُلقذُ  َم  َبْعَدُه؟[ َواْلَبْقَتْق

ا هلل أجعؾتـل»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك ققلف  ًٓ  هلل أجعؾتـل» ،«كدًّ  ،«طد

ا»  مع ،"وشئت اهلل شاء ما": الؿؼقلة هذه قال الذي الرجؾ ، لفذا«جعؾت هلل كدًّ

ى لّؿا لؽـ مشقئة: لف اإلكسان أنّ   الضعقػ: الؿخؾقق ومشقئة اهلل مشقئة بقـ سقَّ

م وقد وسؾؿ. طؾقف اهلل صؾك الـبل طؾقف أكؽر  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أنّ  تؼدَّ

 اهلل شاء ما قؾ:»: فؼال شديًدا، هنًقا الغؾق طـ يـفك وكان التقحقد، حؿك حؿك

ا غال بَؿـ فؽقػ ،«وحده  هذه فؼال اهلل؟! طباد مـ لعبدٍ  هلل ما فجعؾ فاحًشا غؾقًّ
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 الصـفاجل، حؿاد بـ سعقد بـ الُبردة، لؿحؿد قصقدة مـ وهل إبقات،

 كتب الفجرة، مـ وستؿائة وتسعقـ ست سـة تقيف وقد بالبقصقري، الؿعروف

 :-باهلل والعقاذ- ققلف وفقفا الربدة قصقدة

 الَعؿؿ الحادث حؾقلِ  طـد سقاك       بف ألقذُ  مـ لل ما الخؾؼ أكرمَ  يا

ة يا فُؼْؾ  وإٓ فضاًل             بقدي آخًذا معادي يف يؽـ لؿ إن           الؼدم َزلَّ

 مـتؼؿ باسؿ تجؾَّك الؽريؿ إذا           بل جاُهؽ اهلل رسقَل  يضقؼ ولـ

هتا الدكقا جقدك مـ فننّ            والؼؾؿ الؾقح ِطؾؿ طؾقمؽ ومـ           وَضرَّ

 الشقخ. إلقفا أشار التل إبقات هذه

 حتك وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل لرسقل هلل ما قائؾفا فقفا جعؾ ففذه إبقات

 هذا جعؾ حسـًا، لؽـف لؽان هلل هذا جعؾ ٕحسـ، لق الَخؾؼ: خالؼ يا: قال لق أكف

 وسؾؿ. طؾقف اهلل صؾك اهلل لرسقل

يؼقـًا،  وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل ُيبغضف الغؾق هذا أنّ  شؽ وٓ

ا؟! هلل أجعؾتـل»: فقؼقل وشئت، اهلل شاء ما: يؼقل لف رجؾ اهلل! سبحان  ،«كدًّ

 : فؼال قائؾ جاءه لق فؽقػ

 الَعؿؿ الحادث حؾقلِ  طـد سقاك           بف ألقذُ  مـ لل ما الخؾؼ أكرمَ  يا

ة يا فُؼْؾ  وإٓ فضاًل                 بقدي آخًذا معادي يف يؽـ لؿ إن         الؼدم َزلَّ

 مـتؼؿ باسؿ تجؾَّك الؽريؿ إذا                 بل جاُهؽ اهلل رسقَل  يضقؼ ولـ     
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هتا الدكقا جقدك مـ فننّ    والؼؾؿ الؾقح ِطؾؿ طؾقمؽ ومـ                وَضرَّ

 الذي الشرك مـ فنكف وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك الـبل طـف يـفك هذا أنّ  شؽ ٓ

طـف.  يـفك مات أن إلك بعثتف بداية مـ طؿره وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل قضك

 الؼصقدة. هذه ترك الؿسؾؿقـ طؾك والقاجب

 يسؿك فقؿا سـة كؾ الؼصقدة هبذه َيتغـَّقن الؿسؾؿقـ بعض أنّ  أسػ: ومـ

 باهلل! والعقاذ الشركقة إبقات هذه ويذكرون بالؿقلد،

د ولق  أن غقر مـ- لف لظفر الشلء لفذا إُلػة ومـ الفقى، مـ اإلكسان تجرَّ

 صؾك الـبل كان وقد فاحش، غؾق ومـ شرك مـ إبقات هذه يف ما -طالًؿا يؽقن

 .الغؾق طـ يـفك وسؾؿ طؾقف اهلل

ابَِعةُ  ـَ  َلْقَس  َهَذا َأنَّ : ]الرَّ ْركِ  ِم َْكَبرِ  الشِّ ْٕ  َوَكَذا[ َكَذا َيْؿـَُعـِل: لَِؼْقلِفِ . ا

 الـبل طـف لـفك إكرب الشرك مـ كان لق ٕكف إصغر: الشرك مـ يعـل:

ر الحقاء مـعف فؾّؿا فقًرا، وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك  مـ لقس أكف َطؾِْؿـَا فقف القحل وتلخَّ

 .إصغر الشرك مـ بؾ إكرب الشرك

ْؤَيا َأنَّ : ]اْلَخاِمَسةُ  الَِحةَ  الرُّ ـْ  الصَّ  اْلَقْحِل[ َأْقَسامِ  ِم

 يؿـعف كان أن بعد فـفاهؿ، طؾقفا، رتَّب وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ٕنّ 

 .الجؿؾة هذه طـ هنقف مـ الحقاء

اِدَسةُ  َفا: ]السَّ َْحَؽاِم[ َبْعضِ  لَِشْرعِ  َسَبًبا َتُؽقنُ  َقْد  َأكَّ ْٕ  ا
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 طؾقف اهلل صؾك الـبل أخربكا فنذا وحل، وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل رؤيا

 بف، َطِؿْؾـا إحؽام يف كان وإن وكعتؼده، بف كممـ وحل ففذا رآها رؤية طـ وسؾؿ

 اهلل صؾك الـبل زمـ يف وذلؽ إحؽام بعض يف سبًبا تؽقن فؼد غقره رؤيا وأّما

 لؿشروطقة سبًبا كاكت إذان يف فالرؤيا مثاًل، إذان يف كالرؤية وسؾؿ: طؾقف

ـّ رؤيا تؽقن سبًبا لبعض إحؽام يف  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك غقر الـبل إذان، ولؽ

 زمـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

 شلء لشرع سبًبا الرؤيا تؽقن فال وسؾؿ: طؾقف اهلل صؾك الـبل مقت أّما بعد

 أو اهلل، شرع يخالػ ما فقفا وكان رؤيا اإلكسان رأى إذا أبًدا، بؾ إحؽام، مـ

 أهنا يؼقـًا َطؾِْؿـا وسؾؿ: طؾقف اهلل صؾك الـبل زمـ يف تؽـ لؿ بعبادة أمر فقفا كان

 طز اهلل شرع بخالف يلمركا الذي هق الشقطان ٕنّ  رؤيا: ولقست الشقطان مـ

 .وجؾ

 كذا سقرة اقرأ: لل يؼقل يف الؿـام َمـ أكا رأيت: ويؼقل يليت الـاس بعض

 طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل رأيت أكا: يؼقل يلتقـا بعضفؿ يقم! حتك كؾ العصر بعد

 كؾ الؿغرب بعد أو العصر بعد الزلزلة سقرة فاقرأ أحبؽ، إين: لل وقال وسؾؿ

 وبعضفؿ يستطقع، ما وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل َيِصػ أن مـف صؾبـا إذا يقم!

 فؼد الؿـام يف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل رأى الذي: الـقر، ويؼقلقن مثؾ: يؼقل

 وسؾؿ. بعض طؾقف اهلل صؾك بقْصػف يليت أن بشرط لؽـ صحقح، هذا كعؿ رآه،
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: لف فقؼال الؿـام، يف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل رأيت أكا: ويؼقل يليت الـاس

 ٕكف وسؾؿ: طؾقف اهلل صؾك رسقل اهلل كؼقل لف: ٓ ما رأيت صقيؾ،: فقؼقل كقػ؟

 طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل أكف ويزطؿ الشقطان يليت فؼد بقْصػف، يليت أن بد ٓ

 الرسقل وْصػ طؾك يليت أن يؿؽـ فال بف، يتؿثَّؾ أن يستطقع ٓ ولؽـ وسؾؿ

 َتْصؿ ٓ: وقال اهلل شرع بخالف اإلكسان وأمر جاء فنذا وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك

 ولل طبد لؽـ أكت رمضان يصقمقن طـؽ إجازة مـ الصقم، الـاس السـة، هذه

 .الشقطان مـ أهنا مباشرة طؾؿـا العام! هذا هذا َتُصؿْ  فال الصقم مـ راحة طـدك

 مـ أهنا مباشرة كعؾؿ وسؾؿ: طؾقف اهلل صؾك الـبل زمـ يف تؽـ لؿ بعبادة أمر ولق

 الشقطان.

رات، مـ ففل لغقره: يرها أو لـػسف الؿممـ يراها الصالحة الرؤية أّما  الؿبشِّ

 .هبا َيغرت وٓ اإلكسان، هبا يستبشر

 َمـ أنّ  رأى الػالين الشقخ: تؼقل أن: مثؾ الرؤى، طؾك إحؽام بـاء أّما 

 لف يحصؾ أكف يقًما أربعقـ يدطق خرج َمـ أنّ  رأى الػالين والشقخ كذا، صؾك

 الصالحة الرؤية وإكؿا لفا، الرائل كان مفؿا أحؽام طؾقفا ُيبـك ٓ الرؤى هذه كذا،

رات مـ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل مقت بعد  .الؿبشِّ
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ْهرَ  َسبَّ  َمنْ  الدرس الواحد والستون: شرح َباب   َ  آَذى َفَقدْ  الدَّ  هللاَّ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  آل] ﴾مُّ

 [201: طؿران

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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ؿف كؾ مسؾؿ: تعؾَّ درسـا يف شرح كتاب التقحقد، والتقحقد طؾؿ ٓبد أن يَ 

كؿا كرى  :ؿ التقحقد يقشؽ أن يؼع يف ضدهـ لؿ يتعؾَّ ٕكف حؼ اهلل طز وجؾ، ومَ 

ؿقا تعؾَّ هؿ يحبقن التقحقد لؽـفؿ لؿ يَ : يف كثقر مؿـ يـتسبقن إلك اإلسالم

رضقن اهلل طز فققعقا يف كثقر مـ الشرك وهؿ يظـقن أهنؿ هبذا يُ  :تػاصقؾ التقحقد

 وجؾ.

فػقف الخقر العظقؿ، وفقف التقحقد  :وكتاب التقحقد ٓ يستغـل طـف مسؾؿ

 ف لغقر اهلل سبحاكف وتعالك.صرَ يجقز أن يُ  الذي ٓ ،الذي هق حؼ اهلل طز وجؾ

 ، أنّ (ققل: ما شاء اهلل وشئت)باب شرح ـ لـا يف مجؾس إمس يف وقد تبقَّ 

هذه الجؿؾة قد هنك طـفا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ هنًقا صحقًحا صريًحا، ففل 

إدلة الصحقحة دلت طؾك أهنا  حرام بـفل رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وأنّ 

الحؾػ  وأنّ  هذه الجؿؾة عؾؿقن أنّ القفقد والـصارى كاكقا يَ  مـ الشرك باهلل، وأنّ 

بالؿخؾققات مـ الشرك باهلل طز وجؾ، ولعؾ هذا مؿا جاءهؿ مـ شريعة مقسك 

طؾقف السالم وشريعة طقسك طؾقف السالم مؿا لؿ يدخؾف التحريػ، فؽاكت القفقد 

الحؾػ  مـ الشرك، وأنّ  "تما شاء اهلل وشئ"ققل:  والـصارى يعؾؿقن أنّ 

 ؿت مـ الشرك باهلل طز وجؾ.ظُ بالؿخؾققات مفؿا طَ 

 "ما شاء اهلل وشئت"ـ قال: هذا الشرك هق الشرك إصغر، فؿَ  ـ لـا أنّ وتبقَّ 

 ،مشقئة الؿخؾقق تساوي مشقئة اهلل عتؼد أنّ ما لؿ يَ  :فؼد وقع يف الشرك إصغر
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 مشقئة الؿخؾقق مساوية لؿشقئة اهلل طز وجؾ، أو اطتؼد أنّ  فنن اطتؼد بؼؾبف أنّ 

 .والعقاذ باهلل ،ففذا شرك أكرب :مشقئة اهلل ٓ تؼع إٓ إذا وقعت مشقئة الؿخؾقق

إضافة الؿشقئة إلك الخؾقق الحل فقؿا ٓ مشقئة لؾؿخؾقققـ فقف  ـ لـا أنّ وتبقَّ 

ـ الشرك باهلل طز مـ الشرك باهلل طز وجؾ، وإضافة الؿشقئة إلك إمقات م

ـ قال: ما شاء اهلل وشئت يا سقدي فالن، أو قال: ما شاء اهلل ثؿ شئت وجؾ، فؿَ 

 .ففذا مـ الشرك باهلل طز وجؾ :يا سقدي فالن، وهق مقت

 :ق ولًدا أو كحق هذازَ رْ ومـ قال: ما شاء اهلل ثؿ شئت يا سقدي فالن أن أُ 

فقف إٓ هلل سبحاكف وتعالك،  هذا ٓ مشقئة فنكف مـ الشرك باهلل طز وجؾ، فننّ 

 وإمقات ٓ مشقئة لفؿ.

ب ـب مع اهلل طز وجؾ يجتؼ والؿتلدِّ د والؿقفَّ الؿممـ الؿقحِّ  ـا أنّ ؿْ ؾِ وطَ 

بؾ الؿشركقـ، فنذا أراد أن يؼقل قال: ما شاء اهلل ثؿ شئت، ومـ كؿال إدب ُس 

وحده، هؽذا أن يجعؾ الؿشقئة هلل وحده سبحاكف وتعالك فقؼقل: ما شاء اهلل 

ؿـا رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وإكا لحديث رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف طؾَّ 

ققل ه ءؿقن، هؽذا يؽقن الؿممـ إذا جاؾقن مسؾِّ ؾقن، ولتعؾقؿف لؼابِ وسؾؿ لؼابِ 

مفؿا  :ؿ تسؾقًؿا، ويلبك كؾ ما يضاد ذلؽسؾِّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يرضك ويُ  حبقبف

ققل الـبل صؾك اهلل  فننّ  ،ـف البؾغاءحسِّ اول أن يحزخرفف الؿزخرفقن، ومفؿا 

طؾقف وسؾؿ وحل يقحل، وهق أزكك مـ أققال البشر، فالؿممـ يػرح بؼقل الـبل 
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ؿ سؾِّ ويُ  ،ؼبؾ ققل رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿصؾك الف طؾقف وسؾؿ، ويَ 

 ا.تسؾقؿً 

ْهَر َفَؼْد آَذى اهللَ ] ـْ َسبَّ الدَّ  [َباٌب َم

ب تلدُّ  إدب مع اهلل طز وجؾ مـ كؿال التقحقد، وأنّ  بقان أنّ ٓزلـا مع 

الؿممـ مع ربف سبحاكف وتعالك يف إلػاظ مـ كؿال تقحقده لربف سبحاكف 

 ؼ هبذا.وتعالك، ففذا الباب متعؾِّ 

كسبة  :بالؾعـ، ومـ السَّ  :هق الشتؿ، وأطالها :السب (ـ سبَّ باب مَ قال: )

 :الدهر (هرالدَّ ) ف.الـؼقصة إلك الشلء فؼد سبَّ  َب َس ـ كَ الشلء، فؿَ إلك الـؼائص 

 .كالؾقؾ، والـفار، والققم، وإسبقع، والشفر، والسـة، والعؿر :هق الزمان

كعؿر اإلكسان،  :ؼ طؾك الزمـ الطقيؾطؾَ ؼ الدهر أيًضا طؾك إبد، كؿا يُ طؾَ ويُ 

صقام العؿر، وصقام داود  :أي "فصقام الدهر"صقام الدهر،  :ومـفوطؿر الؼقم، 

سقاء كان  :والؿؼصقد بالدهر هـا: الزمان .كصػ العؿر يعـل: :كصػ الدهر

 كان قؾقاًل.  وقؾقاًل أ

أضاف الـؼقصة لعـ الدهر، أو شتؿ الدهر، أو  :أي (باب مـ سب الدهر)

: لعـ اهلل الققم الذي طرفتؽ -والعقاذ باهلل– إلك الدهر، مثؾ ققل بعض الـاس

يؼقل  (َفَؼْد آَذى اهللَ  ) فـل بؽ، أو كحق ذلؽ.لعـ اهلل الققم الذي طرَّ فقف، أو 

ففق يحصؾ بالسب،  :ػ، وأسبابف كثقرةعُ وَض  هأثر هق ما خػَّ  :العؾؿاء: إذى
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ـ ص، فؿثاًل: مَ وإن لؿ يضرك فنكف قد آذاك، ويحصؾ بالتـؼُّ  :آذاكفؼد ـ سبؽ فؿَ 

صؾب العؾؿ، فؼد آذاك، وإن لؿ يحصؾ لؽ بذلؽ  طـقال لؽ: أكت كسقل 

ص لؽ الؿتـؼِّ ك إكساًكا قؾب يده أمامؽ فؾق أنّ  ،يحصؾ بالػعؾوكذلؽ  ضرر.

 .أثره فقؽ ضعقػ، وهق دون الضرر فنكف يمذيؽ، مع أنّ 

يحصؾ إذى مـ الؿخؾقق هلل طز وجؾ، وٓ يحصؾ الضرر مـ  :ولذلؽ

اهلل وسـة رسقل اهلل صؾك اهلل  كتاب :يدل طؾك ذلؽ، والؿخؾقق هلل طز وجؾ

 .طؾقف وسؾؿ

ْكَقا ﴿قال تعالك:  أّما كتاب اهلل: ـَ ُيْمُذوَن اهلَل َوَرُسقَلُف َلَعـَُفُؿ اهلُل فِل الدُّ ِذي إِنَّ الَّ

ِخَرِة َوَأَطدَّ َلُفْؿ َطَذاًبا ُمِفقـًا ْٔ ـ يمذي اهلل، ويمذي (، ففـاك مَ 57)إحزاب:  ﴾َوا

ـ آذى رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؼد  طؾقف وسؾؿ، ومَ رسقل اهلل صؾك اهلل

 .آذى اهلل سبحاكف وتعالك

يف الحديث الذي يرويف الـبل صؾك اهلل طؾقف  مـفا ما معـا هـا :ويف السـة

 «.يمذيـل ابـ آدم»وسؾؿ طـ ربف يؼقل: 

 .ا بؼقلف أو بػعؾفإذى مـ ابـ آدم هلل طز وجؾ يحصؾ إمّ  :إذن 

فال يضر مخؾقق اهلل طز وجؾ اهلل أبًدا، كؿا قال اهلل طز وجؾ:  :ا الضررأمّ 

وا اهلَل َشْقًئا َوَلُفْؿ َطَذاٌب َألِقؿٌ ﴿ ـْ َيُضرُّ يَؿاِن َل ـَ اْشَتَرُوا اْلُؽْػَر بِاإْلِ ِذي )آل ﴾إِنَّ الَّ

(، وكؿا يف الحديث الذي يرويف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ 277طؿران: 
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، فالؿخؾقق ٓ يضر اهلل طز وجؾ «ؽؿ لـ تبؾغقا ضري فتضروينيا طبادي إك»ربف: 

 أبًدا.

 وتلويؾ هذا ٓ دلقؾ طؾقف. ،ا إذى ففق ثابت يف الؽتاب والسـةأمّ 

وكسبة الؿؽروهات إلك  .ؼ بـسبة الؿؽروهات إلك الدهروهذه الباب متعؾِّ 

 الدهر أكقاع:

هذا الققم  :تؼقلكلن  .ػ الققم بالؿؽروه الذي وقع فقفْص : ولالـقع إوّ 

ب، أو تؼقل طـ الققم الذي كثرت فقف الؿصائب ه متعِ ه شديد، هذا الققم حرُّ حرُّ 

 .ا، وهذا جائزولقس سبًّ  ،ٌػ هذا يقم شديد، ففذا وْص  :طؾقؽ

مـ غقر  :ب الؿؽروه إلك الققم طؾك سبقؾ القصػ أو الخربـَس فقجقز أن يُ  

)الؼؿر:  ﴾فِل َيْقِم َكْحٍس ُمْسَتِؿرٍّ ﴿. كؿا قال اهلل طز وجؾ:ص، ومـ غقر سبٍّ تـؼُّ 

اإلكسان الزمـ  َػ َص فنذا وَ  .ا وقع فقف مـ العذابؿَ ػ لؾققم لِ (، ففذا وْص 29

ففذا  بٍّ ص وٓ َس تـؼُّ غقر ػ أو الخربية مـ ا وقع فقف طؾك سبقؾ القْص ؿَ ػ لِ بقْص 

 جائز.

الدهر هق الػاطؾ لذلؽ  : كسبة الؿؽروه إلك الدهر طؾك أنّ الـقع الثاين

هرية  -والعقاذ باهلل-الؿؽروه حؼقؼة. ففذا  شرك أكرب أو كػر أكرب، وهق اطتؼاد الدَّ

هرية، و الضؿ أصح، والؿشفقر يف  الشقخ ابـ طثقؿقـ ذهب  إلك أنّ شقخـا أو الدُّ
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الدهر هق فاطؾ إشقاء، وهق فاطؾ  الدهرية يعتؼدون أنّ . بالػتحهق الؽتب 

 .، والعقاذ باهللذا مـ الؽػر إكربالؿؽروهات، وه

وهذا  .ٓ ٕكف فاطؾ لف :سب الدهر لقققع الؿؽروه فقف: أن يَ لثالـقع الثا

ر الؿؽروه وأجرى الؿؽروه الذي قدَّ  حرام، وحؼقؼتف أكف سب هلل طز وجؾ: ٕنّ 

ه هق ور الؿؽروه وأجرى الؿؽرلقس الققم وٓ إسبقع وٓ الشفر وإكؿا الذي قدَّ 

ف ؽؿة طظقؿة، فاهلل ٓ يػعؾ شقًئا إٓ لحؽؿة، فالذي يسب الققم إكؿا يسبُّ اهلل لح

ـّ  بَّ ن حؼقؼة إمر أكف َس قلقققع الؿؽروه فقف، فقؽ  :هذا لقس كػًرا أكرب اهلل، لؽ

سب اهلل، ولؿ  دْ رِ اهلل مباشرة، ولؿ يُ  سّب ٕكف لؿ يَ لؿاذا؟ وإكؿا هق كػر أصغر: 

 .عتؼد سب اهلليَ 

ففذا كػر أكرب مخرج مـ  :بٌّ ؿ أكف َس عؾَ ا مباشًرا بؿا يُ هلل سبًّ ا ـ سبَّ مَ  :إذن

 .الؿؾة

ؿ عؾَ ٓ يَ  السابَّ  غؾب طؾك الظـ أنّ بحقث يَ  :اهلل لؽـ ٓ مباشرة بَّ ـ َس ومَ 

 ففذا كػر أصغر. :اهلل طز وجؾ أكف يسبُّ 

وهق مـ الؽػر، فنن سب  ،حرام؟ سب الدهر حؽؿ سب الدهرما  :إذن

حؼقؼة سب الدهر هل  أنّ  ؿَ ؾِ ففذا كػر أصغر، فنن طَ  :الؿؽروه وقع فقف الدهر ٕنّ 

ففذا كػر أكرب : ٕكف هبذا يسب اهلل وهق  :سب اهلل طز وجؾ مع ذلؽ سب الدهر

 وهذا هق الؿراد هبذا الباب. ؿ أكف يسب اهلل طز وجؾ.عؾَ يَ 
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ْكَقا َكُؿقُت َوَكْحَقا َوَما ُيْفِؾُؽـَا َوَقاُلقا َما ِهَل إَِّٓ ﴿َوَقْقُل اهللِ َتَعاَلك: ] َحَقاُتـَا الدُّ

ْهرُ  َيةِ  ﴾إَِّٓ الدَّ ْٔ  [ا

البعث،  يذكر الشقخ هذه أية التل يخرب اهلل طز وجؾ فقفا طـ مـؽر 

، وأغؾب الؽػار مـ غقر أهؾ الؽتاب يـؽرون البعث، فاهلل طز وجؾ أخرب طـفؿ

 ﴿ فؼال سبحاكف:
َ

ْكَقاَوَقاُلقا َما ِهل َّٓ َحَقاُتـَا الدُّ وهذا  ٓ حقاة إٓ حقاتـا الدكقا، ﴾إِ

  !﴾َكُؿقُت َوَكْحَقا﴿ قالقا:.ةخرآأكف ٓ تقجد حقاة  ؿٌ طْ خرة ولؾبعث، وزَ إكؽار لم

، يؿقت أباء ويحقا "كؿقت كحـ ويحقا أوٓدكا": قال بعض أهؾ العؾؿ-

ـ ما مات مَ ": الققم ةالعامّ  كؿا يؼقل-ٔبائفؿ  ا كان إوٓد حقاةً إوٓد، ولؿّ 

بحقاة حقا كقالقا: كؿقت كحـ أباء و -ر الـاس بلبقفذكِّ القلد يبؼك يُ  : ٕنّ "ػخؾَّ 

ا.أوٓدكا  ، ويحقا أوٓدكا، فؽلهنا حقاة لفؿ. وهذا معـًك واضح جدًّ

فقؽقن الؿراد: كحقا ثؿ  :: الؿعـك طؾك الرتتقبوقال بعض أهؾ العؾؿ-

 ذكره بعض السؾػ. وهذا معـًك  .كؿقت وٓ بعث

ْهرُ } َّٓ الدَّ يفؾؽـا إٓ صقل العؿر، فتطقل أطؿاركا ما  :أي {َوَما ُيْفؾُِؽـَا إِ

 ب إمقر، فقـسبقن الحقادث إلك دورة الدهر، وأنّ فؾؽ، فالدهر هق الذي يؼؾِّ فـَ 

ـْ  بَِذلَِؽ  َلُفؿْ  َوَما} .ػعؾ هذاالدهر هق الذي يَ  فقؼقـًا أكف ٓ طؾؿ قطًعا،  {ِطْؾؿٍ  مِ

 {َيُظـُّقنَ  إِٓ ُهؿْ  إِنْ } ، يؼقـًا ٓ طؾؿ طـدهؿ.د، وٓ طؾؿ طـد مؾحِ طـد دهرّي 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔٗٔٙ 
 

حتك ما الظـ،  ببيقجد طـدهؿ ما يس ٓؿقن، فنكف تقهَّ يَ  هـا يعـل: "يظـقن"

 .أوحاه الشقطان إلقفؿ ؿٌ هْ وإكؿا هق وَ يسبب الظـ غقر مقجقد، 

وإكؿا يعقش طؾك يؼقـًا، ٓ طؾؿ طـده،  :التقحقدـ يخالػ وهذه حؼقؼة كؾ مَ 

 .أوهام وخرفات ٓ حؼقؼة لفا

الباب هذا فنن قال قائؾ: ما مـاسبة أية لؾباب؟ لؿاذا ذكر الشقخ أية يف 

 لدهر؟ إلك ابقن إحداث ـِس الدهر وهمٓء يَ  الباب يف سبِّ  مع أنّ 

 الجقاب: مـاسبة أية لؾباب مـ ثالثة أوجف:

 ومعتؼًد أنّ  ك الدهرالدهر كاسًبا الػعؾ إل ـ سبَّ مَ  بقان أنّ  ل:ٕوّ القجف ا

 أولئؽؼ لؼقل الدهر هق الذي أكزل فقف الؿصقبة، فؼد كػر كػًرا أكرب: ٕكف مقافِ 

ْهرُ }الؽػار: َّٓ الدَّ : ما أمات ابـل إٓ هذا الققم كلن يؼقل .{َوَما ُيْفؾُِؽـَا إِ

 ـ اطتؼد أنّ فؿَ  !وما احرتقت سقاريت إٓ بػعؾ هذا الققم الؿشئقم !وممالؿش

 ففذا كػر أكرب. :الدهر هق الذي فعؾ

فؼد كػر  :لذلؽ إمرحؼقؼًة مـ سب الدهر معتؼًدا أكف هق الػاطؾ  :إذن

 بدٓلة هذه أية. :كػًرا أكرب

مـ  فننّ  :ؼ الؽػار يف هذا الػعؾـ سب الدهر فؼد وافَ مَ  : أنّ القجف الثاين

يف هذه  يؼقل قائؾ: أيـ السّب  .بدٓلة هذه أية :صـقع الؽػار أهنؿ يسبقن الدهر

ب إمقر فالبد أن الدهر هق الذي يػعؾ إمقر ويؼؾِّ  ـ اطتؼد أنّ كؼقل: مَ ! أية؟
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فؽان مـ صـقع الؽػار أهنؿ  ف.ٕكف ستؼع أحداث مملؿة فقف فقسبُّ  لؿاذا؟ ف:سبّ يَ 

وإن  :ؼ الؽػار يف صـقعفؿالدهر مـ الؿسؾؿقـ فؼد وافَ  سبَّ ـ فؿَ  ،يسبقن الدهر

 الدهر. ب الػعؾ إلك الدهر وإكؿا يسّب ـِس لؿ يؽـ كافًرا كػًرا أكرب:  ٕكف ٓ يَ 

ـ مـ صـقع الؽػار سب الدهر، فؿَ  بقان أنّ  : أّن يف أيةيف القجف الثاين :إذن

ف الؽػار يف فؼد شابَ  :الدهر فاطؾ عتؼد أنّ سب الدهر مـ الؿسؾؿقـ وهق ٓ يَ 

ذلؽ فقف شعبة مـ كػر، يؽقن بالدهر فاطؾ، فقؽقن  وإن لؿ يعتؼد أنّ  السبِّ 

 مرتؽًبا لؾؽػر إصغر.

ؿ تقهَّ ـ قد يَ ؿ مَ فًعا لتقهُّ دَ  :الدهر لقس مـ أسؿاء اهلل : بقان أنّ القجف الثالث

 الدهر مـ أسؿاء اهلل. مـ الحديث التالل أنّ 

الدهر  الحديث الذي سقليت أنّ هذا مـ  واؿ أخذبعض أهؾ العؾ معؾقم أنّ  

 أهؾ بعض ، وهذا غؾط، بؾ قال-اهلل رحؿف–ومـفؿ ابـ حزم  ،مـ أسؿاء اهلل

 طؾك يدل ومؿا وجؾ، طز اهلل أسؿاء مـ لقس الدهر فننّ  فاحش، غؾط: العؾؿ

 إِٓ ُيْفؾُِؽـَا َوَما}: ققلفؿ لؽان اهلل أسؿاء مـ الدهر كان فؾق أية: هذه ذلؽ

ْهرُ  ـّ  !الدهر هق اهلل، مـ أسؿاء اهلل الدهر صحقًحا: ٕنّ  {الدَّ فؿ طؾك اهلل طابَ  لؽ

 الدهر لقس مـ أسؿاء اهلل طز وجؾ. طؾك أنّ  ذلؽ هذا، فدّل 

ذكر هذه أية لثالثة أوجف، القجف الثالث:  -رحؿف اهلل-إذن: شقخ اإلسالم 

دفع َتقّهؿ أّن الدهر مـ أسؿاء اهلل طز وجؾ، ّٕن مـ يسؿع الحديث التالل قد 
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مـا أية وففؿـاها ٓ َيِرد طؾقـا  ؿ أن الدهر مـ أسؿاء اهلل طز وجؾ، فنذا قدَّ يتقهَّ

ْهرُ  إِٓ ُيْفؾُِؽـَا َوَما﴿فؿ طؾك ققلفؿ: هذا القهؿ، فنّن اهلل طز وجؾ طابَ   .﴾الدَّ

الدهر مـ  قالقا: إنّ غقره مـ بعض العؾؿاء الذيـ ابـ حزم و :وبالؿـاسبة

أسؿاء اهلل طز وجؾ، ٓ يعـقن بالدهر الزمان، ٓ يعـقن الققم والـفار والشفر 

الدهر: روا م، فػسَّ دِ ل والؼَ زإ :ولؽـ يعـقن بالدهرٓ، والسـة وإسبقع، 

 ل الؼديؿ.زبإبد الؼديؿ، وإ

بدٓلة هذه  :صحقح غقر الدهر مـ أسؿاء اهلل ققٌل  نّ إققل  لؽـ كؼقل: إنّ 

 أية.

 الـَّبِلِّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل: ]
ـِ ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َط ِحقِح َط َقاَل اهللُ »َوفِل الصَّ

ـُ آَدَم، َيُسبُّ  ْقَؾ َوالـََّفارَ َتَعاَلك: ُيْمِذيـِل اْب ُب اْلؾَّ ْهُر، ُأَقؾِّ ْهَر، َوَأَكا الدَّ . َوفِل «الدَّ

ْهرُ »ِرَواَيٍة:  ْهَر: فِننَّ اهللَ ُهَق الدَّ  [«َٓ َتُسبُّقا الدَّ

ِحقِح قال: ) صحقح البخاري ومسؾؿ. : يف الصحقحقـ :أي (َوفِل الصَّ

ـِ ) والؾػظ الؿذكقر هـا لؿسؾؿ. ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َط  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل: َط
ِّ

الـَّبِل

 وسؾؿ وهق الصادق الؿصدوق يخربكا أنّ  ففـبقـا صؾك اهلل طؾق« َقاَل اهلُل َتَعاَلك»

ـُ آَدمَ »ربـا سبحاكف وتعالك قال هذا الؼقل العظقؿ:  ، وقد تؼّدم معـك «ُيْمِذيـِل اْب

ْهرَ » بقان معـك إذى، هلل طز وجؾ أكف يسب هذا مـ أذى ابـ آدم « َيُسبُّ الدَّ

لعـ اهلل الشفر، أو يؼقل: هذا شفر مؾعقن، هذا  :ل: يا خقبة الدهر، أوقالدهر، فقؼ
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ْهرُ »ص. يقم خبقث، طؾك سبقؾ السب والتـؼُّ  يؼقل اهلل: وأكا الدهر:  «َوَأَكا الدَّ

وإكؿا هق ضرف  :ػعؾ شقًئار الدهر، فالدهر زمان جامد ٓ يَ وأكا مدبِّ  يعـل:

 اهلل طز وجؾ.ـ الذي جعؾف ضرًفا لألفعال؟ مَ لألفعال، 

 يعـل: هؿ لؿاذاالؿعـك: وأكا فاطؾ ما يف الدهر،  :وقال بعض أهؾ العؾؿ

كزلت بف مصقبة، أو كزل بف بالء، فاهلل طز وجؾ  :لألفعال التل فقف ؟يسبقن الدهر

وإن كان الشر لقس إلقف:  ،ر والؿجري سبحاكف وتعالكهق الػاطؾ: ٕكف هق الؿؼدِّ 

 ة.ف طـ حؽؿة تامّ ؾف كؾَّ عْ فِ  نّ ٕ

ٓ تجري  ،إمقر كؾفا بقد اهلل أنّ  :أي« وأكا الدهر بقدي إمر»يف رواية: و

 ها.حؾقها ومرُّ  ه:وقدر ئفإٓ بؼضا

ْقَؾ َوالـََّفارَ »  نكؿا الذي ففالذي يحدث يف الؾقؾ والـفار « وأكا الدهر ُأَقؾُِّب اْلؾَّ

 يجريف هق اهلل سبحاكف وتعالك.

ر هبذا: ٕكف ٓ ؽػُ اهلل، لؽـف ٓ يَ  الدهر فحؼقؼة أمره أكف يسبُّ  ـ سبَّ مَ  :ذنإ 

اهلل  وإن كان يف الحؼقؼة يعقد كالمف إلك سبِّ  :اهلل بحسب طؾؿف ومراده يسّب 

 سبحاكف وتعالك.

ْهرَ »:( طـد مسؾؿ َوفِل ِرَواَيةٍ ): الق ٓ تسبقا الدهر مفؿا كان، « َٓ َتُسبُّقا الدَّ

ْهرُ » صؾ، ومفؿا ح ب الدهر، وهق اهلل طز وجؾ هق مؼؾِّ  أنّ  يعـل:« فِننَّ اهلَل ُهَق الدَّ
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الدهر لشر وقع فقف فؼد  َت بْ بَ ، والخقر والشر، فنن َس رّ الذي يجري الحؾق والؿُ 

 اهلل سبحاكف وتعالك. سببَت 

ْهرِ  فِقِف َمَساِئُؾ:] ـْ َسبِّ الدَّ ُوَلك: الـَّْفُل َط ْٕ  [ا

ؼ يؼتضل والـفل الؿطؾَ  ،«ٓ تسبقا الدهر»طؾقف وسؾؿ: لؼقلف صؾك اهلل 

 التحريؿ.

وهذا الحرام  .سب الدهر وكسبة الـؼائص إلك الؾقالل وإيام حرام :إذن

 ، والؽؾ حرام.د السّب يتػاوت، فالؾعـ أشد مـ مجرَّ 

 [الثَّاكَِقُة: َتْسِؿَقُتُف َآَذى اهللَ ]

هـا ٓ  الساّب  ػر أصغر: ٕنّ إذن ارتؼك، فقصؾ إلك درجة الؽػر، ولؽـف ك 

 .ا سبَّ ؿَ هلل لَ  أكف سبٌّ  ؿَ ؾِ اهلل طز وجؾ، بؾ القؼقـ أكف لق طَ  يريد سّب 

ُؾ فِل َقْقلِِف: ] ْهرُ »الثَّالَِثُة: التََّلمُّ  [«َفنِنَّ اهللَ ُهَق الدَّ

 هلل طز وجؾ، وأنّ  هذه الجؿؾة فقفا بقان سبب كقن سب الدهر أذًى  وأنّ 

 الدهر لقس مـ أسؿاء اهلل. ر الدهر، وأنّ اهلل هق مدبِّ  الؿراد أنّ 

ُف َقْد َيُؽقُن َسابًّا، َوَلْق َلْؿ َيْؼِصْدُه بَِؼْؾبِفِ ] ابَِعُة: َأكَّ  [الرَّ

ا، وهذه قضقة مفؿة  ـ الـظر فقف إلك حؼقؼة، فؿَ يؽقن سب اهلل طز وجؾ جدًّ

 ما قصدُت أكا حتك لق جاءكا وقال:  ،فؼد كػر ؿ أكف سبٌّ عؾَ سب اهلل طز وجؾ بؿا يُ 

كعؿ لق غضب غضًبا حتك أصبح مثؾ الؿجـقن  !اهلل، أكا كـت غضبان أن أسّب 
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 -والعقاذ باهلل-بعض الـاس . كؼبؾ أن يؼقل: أكا كـت غضبان ماولؽـ دون ذلؽ 

: ما قنثؿ يليت بعض الـاس يؼقل ،ولده يف الققم طشريـ مرة يؾعـ اهلل ويؾعـ ربَّ 

س لؾـاس إطذار هلل ومؼام ربـا سبحاكف وتعالك أطظؿ مـ أن كؾتؿَّ شلن ا! قصد

 ة.الؿقت

ففـاك  ،رفالعُ  :ع يف السبوالؿرجِ فؼد كػر.  ؿ أكف سّب عؾَ ـ سب اهلل بؿا يُ مَ 

خر مؽان آا ويف تؽقن يف مؽان سبًّ قد ػؼ العؼالء أهنا سب، وهـاك أمقر أمقر يتَّ 

 .رفع فقفا إلك العُ رَج ا، فقُ لقست سبًّ 

ـّ  -يؼقـًا-اهلل  ؼصد أن يسّب الدهر لؿ يَ  الذي سبَّ ا الَحْظ: أّن هـ اهلل طز  ولؽ

ٓ تسبقا »والـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  ،«يمذيـل ابـ آدم»وجؾ قال: 

مباشرة  ا لؿ يؽـ السبُّ لؽـ لؿّ  ؼصد،ولق لؿ يَ  ذلؽ طؾك أكف سبٌّ  فدّل : «الدهر

  .هلل طز وجؾ كان كػًرا أصغر

ػ فقف وٓ تققَّ ج مـ الؿؾة ٓ يُ ففق كػر أكرب مخرِ  :الؿباشر هللا السب مّ أ

ما قالف  ؿ أنّ عؾَ ويَ  -لقس بسؽران وٓ مجـقن-الؿتؽؾؿ طاقؾ  د فقف ما دام أنّ رتدَّ يُ 

 .سبٌّ 

  



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٕٕٔٗ 
 

 َوَنْحِوهِ  اْلقَُضاةِ  ِبَقاِضً التََّسمًِّ تابع الدرس الواحد والستون: شرح َباب  

ل بَِؼاِضل]  [اْلُؼَضاِة َوَكْحِقهِ  َباٌب التََّسؿِّ

ها زلـا مع قسؿ إمقر التل فقفا كؿال التقحقد وتعظقؿ الرب، ويف ضدِّ  ٓ

تـايف أدب مع اهلل سبحاكف  ل بلسؿاءَ ففذا الباب يف التسؿِّ  .مـافاة لؽؿال التقحقد

ؽؿ ما ُح  :أي (باب التسؿل بؼاضل الؼضاة وكحقه)وتعالك، ولذلؽ قال الشقخ: 

 اه غقره ورضل؟أو سؿّ  ،ك بف هقسقاء تسؿَّ : الؼضاة وكحقه ل بؼاضلالتسؿِّ 

ك هق بؼاضل الؼضاة، أو سّؿاه الرئقس هبذا ورضل هبذا آسؿ، ما  يعـل: تسؿَّ

 حؽؿف؟

ويـايف كؿال  ت إدلة طؾك أكف حرامقد دلَّ وذ مـ إدلة، ب: يمَخ االجق

هذه إسؿاء فقفا  ٕنّ  :وذلؽ. ـ لـا إن شاء اهلل طز وجؾكؿا يتبقَّ  التقحقد،

 .كؿالف هلل طز وجؾ ولقس لؾؿخؾقق ؾٍ عْ ػ الؿخؾقق بالؽؿال التام يف فِ ْص وَ 

ـ أكؿؾ الؼضاة، رئقس الؼضاة جؿقًعا، ومَ  :معـاه "قاضل الؼضاة"طـدما يؼال: 

اهلل طز وجؾ يؼضل بقـ  والؿعؾقم أنّ  !يؿضل حؽؿف طؾك جؿقع الؼضاة

الؼضاة  كبقرؼضاة فؿعـك ذلؽ أكف رئقس وك اإلكسان بؼاضل الالخالئؼ، فنذا تسؿَّ 

. لؿاذا إساءةمطؾًؼا، ويف هذا إساءة أدب مع اهلل طز وجؾ:  ًٓ  اهلل؟ مع أدب هذا أّو

فقف سقء أدب مع اهلل طز  "قاضل الؼضاة"، ففذا الؾػظ اهلل يؼضل بقـ العباد ٕنّ 

 وجؾ.
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فؿ فال يؿؽـ إلكسان أن يؽقن قاضل الؼضاة كؾِّ  ،ٌب ذِ خر: أكف كَ آومـ وجف 

فال  ،ؼصد بف مـ البشر فؼطيُ  "قاضل الؼضاة"ولق كاكقا مـ البشر فؼط، لققؾـا 

 .يؿؽـ أن يؽقن إكسان قاضل الؼضاة جؿقًعا

اهلل طز وجؾ مؾؽ يقم الديـ،  وكذلؽ مؾؽ إمالك، أو مؾؽ الؿؾقك، فننّ 

ففذا إساءة أدب  "الؿؾقك مؾؽ"بـك إكسان فعـدما يسؿَّ  ،اهلل مؾؽ سبحاكف وتعالك

مؾؽ "قت أحًدا أكف اهلل سبحاكف وتعالك مؾؽ، فنذا سؿَّ  مع اهلل طز وجؾ: ٕنّ 

 ت أدب مع اهلل سبحاكف وتعالك.لفؼد أس "الؿؾقك

مؾؽ الؿخؾقق كاقص مفؿا طال، فؿؾؽؽ لسقارتؽ  خر: فننّ آومـ وجف 

ة وٓ يبؼك شلء، فالؿؾؽ كاقص، ومؾؽؽ لبقتؽ كاقص، فؼد يذهب مـؽ فجل

ؾؽف كاقص، قد يخرج طؾقف أحد، وقد ٓ يطقعف أحد، وإن ؿطؾك بالده مفؿا كان ف

إذن مؾؽ اإلكسان كاقص، فؽقػ يؼالؽ مؾؽ ، ؿ لف فنكف سقؿقت وسقرتكفاكتظَ 

 فنكف ٓ يؽقن مؾؽ إمالك. ،ٌب ذِ ٓ شؽ أكف كَ  ؟!إمالك

شاه: ، شاهان: الؿؾقك- شاهان شاهأو ؼ فؼقؾ: قاضل الؼضاة، ؾِ صْ هذا إذا أُ 

 .-بؾغة الػرس :أي: مؾؽ الؿؾقك، مؾؽ

فؼقؾ: قاضل قضاة مصر، قاضل قضاة إردن، قاضل قضاة  قِّد:ا إذا قُ أمّ 

د قْ ؼَ د بِ العراق، قاضل قضاة العرب، قاضل قضاة الرتك، قاضل قضاة مؽة، فؼقُّ 

تـتػل إساءة ؾ: ففذا لقس فقف إساءة أدب مع اهلل طز وج :حقل دون طؿقمفيَ 
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طؾك ذلؽ  صَّ كؿا كَ -ففق جائز  انن كان صدقً ، فدقِّ ٕكف قُ إدب مع اهلل طز وجؾ: 

 ستغـك طـف.ولؽـ إفضؾ: تركف، وأن يُ  -الشقخ ابـ باز والشقخ ابـ طثقؿقـ

ا أهؾ الؿغرب فؼد ؾل هبذه إلؼاب أهؾ الؿشرق، أمّ يؼقل العؾؿاء: إكؿا ابتُ 

 اضل الجؿاطة، وقاضل الؿممـقـ، وكحق ذلؽ.ؿقا: ٕهنؿ يؼقلقن: قؾِ َس 

صادًقا، إذا  إذا كانإذا أضقػ فؾقس فقف سقء أدب مع اهلل، وهق جائز  :إذن

كان هذا الرجؾ كبقر الؼضاة يف إردن، أو كبقر الؼضاة يف مصر، وترجع إلقف 

ـّ  :أحؽام الؼضاء يف هذا البؾد إولك آستغـاء طـف بغقره، فقؼال:  فنكف جائز، ولؽ

ك ز، الؿفؿ يسؿَّ قرئقس قضاة البؾد، أو قاضل الجؿاطة، أو يسؿك قاضل تؿق

، كؿا كصَّ دبلسؿاء بعقدة طـ هذه إلػاظ، وإن كان ذلؽ جائًزا ما دام أكف مؼقَّ 

طؾك ذلؽ كؿا قؾـا شقخـا الشقخ ابـ باز، وشقخـا الشقخ ابـ طثقؿقـ، رحؿ اهلل 

 ع.الجؿق

ل بؿا ٓ يؽقن إٓ لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف ؼ العؾؿاء هبذا التسؿِّ حَ لْ وأَ 

د الـاس، فقؼال: هذا سقد الـاس، أو سقد أدمققـ، أو سقد ل بسقِّ وسؾؿ، كالتسؿِّ 

مع بؾ ومع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  يف هذا سقء أدٍب  دم، فننّ آولد 

ألقس محؿًدا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ "؛ اسسقد الـ"الرسؾ أيًضا: ٕكؽ إذا قؾت: 

إدب مع الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وإن لؿ  لتمـ الـاس؟ فتؽقن أس

 ،بؾك ؟بـل آدامتؼصد، لؽـ هذا سقء أدب لػظل، ألقس الرسؾ جؿقًعا مـ 
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ؿـ هـا قال العؾؿاء: ف .ؼصدت إدب مع الرسؾ لػًظا، وإن لؿ تَ لفتؽقن قد أس

 ع مـف.ؿـَ لػاظ فقُ ؼ هبذه إؾحَ هذا يُ  إنّ 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة ] ِحقِح َط  الـَّبِلِّ صؾك اهلل طؾقف  -رضل اهلل طـف–فِل الصَّ
ـِ َط

َّٓ اهللَ »وسؾؿ َقاَل:  َٓ َمالَِؽ إِ َْماَلِك،  ْٕ ك َمَؾَؽ ا  َرُجٌؾ َتَسؿَّ
. «إِنَّ َأْخـََع اِْسٍؿ ِطـَْد اهللِ

َأْغَقُظ َرُجٍؾ َطَؾك اهللِ َيْقَم اْلِؼَقاَمِة »َوفِل ِرَواَيٍة:  َشاْه.َقاَل ُسْػَقاُن: ِمْثُؾ َشاَهاْن 

 [َأْوَضعَ  :َيْعـِل« َأْخـَعُ »َقْقُلُف:  «.َوَأْخَبُثفُ 

ِحقِح )  يف صحقح البخاري ومسؾؿ، والؾػظ بتؿامف لؿسؾؿ. :أي (فِل الصَّ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ )  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقاَل:  -رضل اهلل طـف– َط
ِّ

ـِ الـَّبِل إِنَّ َأْخـََع »َط

 
ِ
ره أبق طؿر الشقباين، الذي رواه كؿا فسَّ  :أوضع :أخـع اسؿ معـاه« اِْسٍؿ ِطـَْد اهلل

 ورواه مسؾؿ يف الصحقح. ،طـف اإلمام أحؿد

 غاًرا طـد اهلل.أشد إسؿاء َص  معـاه:وقال بعض العؾؿاء: 

ة ذلَّ  :م هذافؿ معـاه: أذل إسؿاء طـد اهلل، وٓزِ ققل بعض :مـف وقريٌب 

ك هبذا آسؿ يريد صاحبف، وهذا مـ الؿعامؾة بـؼقض الؼصد الػاسد، الذي يتسؿَّ 

 ف اهلل، فقؽقن ذلقاًل.ذلُّ فقُ  :كػسف فقعامؾف اهلل بـؼقض قصده زَّ عِ رفع كػسف وأن يُ أن يَ 

 »ت بؿثؾف. إذا تسؿَّ ويدخؾ يف ذلؽ الؿرأة كذلؽ « َرُجٌؾ  اسؿ إّن أخـع) 

َْماَلكِ  ْٕ ك َمَؾَؽ ا رضل بف. وَقبَِؾف واه غقره ك بـػسف، أو سؿَّ قال العؾؿاء: تسؿَّ « َتَسؿَّ
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َّٓ اهللَ » ؿ يف كػسف تحؽَّ ؽف كاقص، الذي ٓ يَ ؾْ مفؿا كان مؾؽ اإلكسان فؿِ « َٓ َمالَِؽ إِ

 ؟!اكقػ يؿؾؽ مؾًؽا تامًّ 

 فؼال لف: لق أكؾَت  : طظـل.لف رجاًل دخؾ طؾك أمقر فؼال ر أنّ ذكَ يُ  :ولذلؽ

 ؟ -أن تسقغ وتذهب–ؽ ت يف حؾؼؽ، أتشرتي ذلؽ بـصػ مؾؽلؼؿة فغصَّ 

 ؟ؽمؾؽ ػبـص خروجفاخرج أتشرتي يف بطـؽ ولؿ تَ  قال: فنن بؼقْت  قال: كعؿ.

 !ر بف؟غتَ ٓ يساوي لؼؿة كقػ يُ  فؼال: مؾٌؽ  قال: كعؿ أشرتي بـصػ مؾؽل.

كسان مفؿا كان كاقص، ٓ مالؽ إٓ اهلل سبحاكف وتعالك، فالؿؾؽ فؿؾؽ اإل

 الحؼقؼل التام  إكؿا هق لربـا سبحاكف وتعالك.

 (،َشاهٍ  مِْثُؾ َشاَهانِ ) ابـ طققـة، وهق أحد رواة الحديث  :(اَل ُسْػَقانُ )قَ 

، ومعـاها: مؾؽ إمالك، والؿؼصقد: )شاهاْن شاْه( يذكرها بالتسؽقـ فؿوبعض

هان شاه، ايلخذ حؽؿف، مثؾ: قاضل الؼضاة، وش دَ رَ ما أخذ معـك ما وَ  كؾ أنّ 

 وغقر ذلؽ.

 َيْقَم اْلِؼَقاَمِة » طـد مسؾؿ ذه الروايةوه :(َوفِل ِرَواَيةٍ )
ِ
َأْغَقُظ َرُجٍؾ َطَؾك اهلل

  َطَؾك َرُجؾٍ  َأْغَقظُ ) ولؿ ُيؽؿؾ الشقخ الرواية، قال: «َوَأْخَبُثفُ 
ِ
 َوَأْخَبُثفُ  ةِ اْلِؼَقامَ  َيْقمَ  اهلل

 .هذه رواية مسؾؿ« ٓ مؾؽ إٓ اهلل ،ك مؾؽ إمالككان يسؿَّ  ٌؾ ُج رَ  :ف طؾقفظُ قَ غْ وأَ 

اشتد غضب »الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  أنّ  :ويف رواية طـ ابـ طباس

 حف إلباين.وصحَّ  ،رواه الطرباين يف الؽبقر« ـ زطؿ أكف مؾؽ إمالكاهلل طؾك مَ 
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 وهذا يدلُّ  .ة الغضبة الغقظ وشدَّ ظ، ففذه شدَّ قَ غْ هق معـك أَ واشتداد الغضب 

ؿ: ٕكف يـايف إدب مع اهلل، بؾ فقف إساءة أدب مع اهلل، سمة هذا آرْ ة ُح طؾك شدَّ 

 : ٕكف ٓ يطابؼ القاقع.افقف كذبً كؿا أّن 

َْماَل  فِقِف َمَساِئُؾ: ] ْٕ ل بَِؿِؾِؽ ا ـِ التََّسؿِّ ُوَلك: الـَّْفُل َط ْٕ  [كِ ا

 وهذا جاء يف الحديث الصحقح صريًحا. 

 [الثَّاكَِقُة: َأنَّ َما فِل َمْعـَاُه ِمْثُؾُف َكَؿا َقاَل ُسْػَقانُ ]

لؿخؾقق ا ُػ ْص اسؿ فقف وَ  ل كالمـا، كؾُّ مـاه يف أوّ ما قدَّ كؾَّف: ويجؿع ذلؽ 

شاهان ؿؾؽ إمالك، ك هذا،دخؾ يف ف هلل طز وجؾ يَ كؿالُ  ؾٍ عْ يف فِ  بالؽؿال التامّ 

 وقاضل الؼضاة، وغقر ذلؽ.شاه، 

ـُ لِؾتَّْغِؾقِظ فِل َهَذا َوَكْحِقهِ ] َمَع اْلَؼْطِع بَِلنَّ اْلَؼْؾَب َلْؿ َيْؼِصْد  :الثَّالَِثُة: التََّػطُّ

 [َمْعـَاهُ 

أغقظ رجؾ طؾك اهلل يقم الؼقامة »ؼد جاء هذا التغؾقظ العظقؿ ف ،كعؿ 

، وهذا تغؾقظ شديد، فنكف يؾؼك اهلل وقد اشتد غضب اهلل طز وجؾ طؾقف يف «وأخبثف

ا َأْرَضَعْت فقف يقم َتْذَهُؾ  َوَتَرى  ،َوَتَضُع ُكؾُّ َذاِت َحْؿٍؾ َحْؿَؾَفا ،ُكؾُّ ُمْرِضَعٍة َطؿَّ

غضبف  م العظقؿ يؾؼك اهلل وقد اشتدَّ القق ذلؽيف  ،الـَّاَس ُسَؽاَرى َوَما ُهْؿ بُِسَؽاَرى

ظ رجؾ طـد اهلل طز وجؾ وأخبث رجؾ طـد اهلل يقم الؼقامة، وهذا طؾقف، وهق أغقَ 
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 !ـ يؼصد؟فؽقػ بؿَ  :ؼصد ما فقف مـ سقءيَ  ؿالؼؾب ل مع الؼطع أنّ  ،تغؾقظ شديد

 إمر أغؾظ. ٓ شؽ أنّ 

ؼصد ب مع اهلل ويَ ـ يسقئ إدمـ الـاس مَ  يريد أن يشقر إلك أنّ هـا والشقخ 

 .تعظقؿ الخالؼ يف قؾبف ؾَّ غؾق يف مخؾقق حتك يؼِ هذا، فقَ 

مـ  ػ تعظقؿ اهلل يف قؾبف،ضعُ أن يَ  :ـ غال يف الؿخؾقققـومـ طؼقبة اهلل لؿَ 

ؿخؾقق اليف طؼقبة اهلل لَؿـ يعظِّؿ الؿخؾقققـ تعظقًؿا فقف غؾقٌّ أكف كّؾؿا غال 

الغؾق يف مخؾقق وكؿال تعظقؿ اهلل  ؾٍب ال يجتؿع يف قفضعػ تعظقؿ اهلل يف قؾبف، 

 سبحاكف وتعالك.

ـ اإلجابة، طـده والشػاء ٓ يققِ أـ إذا سلل اهلل القلد أو الرزق فؿـ الـاس مَ 

لؽـ إذا ذهب إلك مؼبقر وقال: يا سقدي الربطل، يا سقدي الحسقـ، يا  !شؽ

 ،غال يف الؿخؾقق حتك جعؾ لف ما هلل! يتقؼـ مـ اإلجابة :سقدي الشذلل

 تعظقؿ اهلل يف قؾبف. َػ عُ وَض 

صقب،  :يؼقل ،احؾػ باهلل طـد الؽعبة لف: تعاَل  ـ إذا قؾَت ومـ الـاس مَ 

يؼقل: ٓ، ما  -بعقًدا طـفولق كان -احؾػ بسقدي فالن  لؽـ إذا ققؾ لف: تعاَل 

ا إذا ققؾ يؿؽـ أن يحؾػ بسقدي فالن ولق كان بقـفؿا آٓف الؽقؾق مرتات، أمّ 

ٓ يؿؽـ أن  -كؿا يؼقلقن الرتبة الشريػةطـد  أو - د الؼرباحؾػ طـ لف: تعاَل 

، وإذا ققؾ "إذا ققؾ لف احؾػ باهلل قال : جاءك الػرج"كؿا يؼقلقن:  يحؾػ كاذًبا.
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برأس سقدي فالن، ما  وأ، نبرتبة سقدي فال وأ: احؾػ بؿؼام سقدي فالن، 

 !يحؾػ أبًدا كذًبا

ولذلؽ تجد  .بقن مع اهلل طز وجؾهذا الشرك إكرب ٓ يتلدَّ  ؾِ عْ ففمٓء مع فِ 

جاء ، لق زقرْ حؼ مـ سقده وهق لقس لف، مثؾ: حؼ أن يَ  َب ؾِ أحدهؿ يغضب إذا ُس 

د ويؼقمقن طؾقف  قنفؼال: لقس هـاك مخؾقق يرزق، فالرزاق هق اهلل، يغضب مقحِّ

طؾك حؼ اهلل ٓ تجد يف قؾقهبؿ غضًبا وٓ غقرة ُجرئ رون طؾقف، لؽـ إذا جقو ي

  سبحاكف وتعالك.طؾك حؼ اهلل

اهلل طز وجؾ طؾقـا  كعؿة ؿَ ظَ ؿ طِ عؾَ ـحؿد اهلل طؾك العافقة، ولـَ لكؼقل هذا 

ـ ما كريد أن يؿقت مَ  واهلل! واهلل .ؿ الؿريض حؼقؼة مرضفعؾَ بالتقحقد، وحتك يَ 

 ا أنّ ـَ ؿْ ؾِ كحزن إذا طَ  -!واهلل-اكتسب إلك اإلسالم طؾك غقر التقحقد، ولذلؽ 

غقر اهلل، وكجتفد يف كصحف، وكرسؾ لف ما هلل صرِ إلسالم يَ ـتسب إلك اإكساًكا يَ 

ديـ الذيـ طرفقا التقحقد.ـؿ وكبقِّ الؽالم، وكتؽؾَّ   ، أطـل معاشر الؿقحِّ

اطؾؿ أكؽ غًدا ستؼػ بقـ يدي اهلل،  ،د هللـ يؼرأ هذا الؽالم تجرَّ يا مَ 

كالم فالن د هلل، ٓ يؿـعـؽ فتجرَّ  :ث وتؼػ بقـ يدي اهلل وحقًدابعَ ر وتُ حَش ستُ 

كػسؽ  وأكؼذ كػسؽ إذا وجدَت  .الحؼ أبؾج فننّ  :د واكظر إلك الحؼوفالن، تجرَّ 

ب وتلدَّ  .يف أمر يخالػ ققل اهلل أو يخالػ ققل رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 ويف ألػاضؽ. ،ويف فعؾؽ ،ويف اطتؼادك ،مع اهلل يف طؼقدتؽ
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َْجؾِ ] ِٕ ـُ َأنَّ َهَذا  ابَِعُة: التََّػطُّ  [اهللِ ُسْبَحاَكفُ  الرَّ

ففذا  .ذو الجالل واإلكرامالل هق ب مع اهلل، وإجالل اهلل إكؿا هذا لؾتلدُّ 

فالؿممـ يجب طؾقف أن  .لحػظ إدب مع اهلل سبحاكف وتعالكإكؿا هق التغؾقظ 

يؽقن  ،ويف الؿسجد ،ويف الطريؼ ،ستصحب إدب مع اهلل دائًؿا، يف البقتيَ 

 وتعالك. ًبا مع ربف سبحاكفمتلدِّ 
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 ااِلْسمِ  َوَتْغٌٌِرُ  َتَعالَى هللاَِّ  أَْسَماءِ  ِاْحِتَرامُ : الدرس الثانً والستون: شرح َباب  

 َذلِكَ  أِلَْجلِ 

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  آل] ﴾مُّ

 [201: طؿران

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

ـَ  َفاَأيُّ  َيا﴿ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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 تبقَّـ وقد العبقد. طؾك اهلل حؼ هق الذي التقحقد كتاب يف شرحـا فـقاصؾ

 صػات ومـ التقحقد، كؿال مـ إلػاظ يف اهلل مع إدب أنّ  إمس درس يف لـا

 يف وجؾ طز اهلل مع إدب يـايف ما يجتـب أن طؾقف يجب الؿممـ وأنّ  الؿممـقـ،

  الدهر سب ٕنّ  الدهر: َيسبَّ  أن الؿسؾؿ طؾك َيحُرم أكف ذلؽ: ومـ ألػاضف:

 إمقر مـ فقف يؼع لَِؿا يسبُّف إكؿا الدهر سب َمـ ٕنّ  وجؾ: طز اهلل يمذي

ر إمقر لتؾؽ والؿجِري الؿؽروهة،  سبحاكف اهلل هق إكؿا إمقر لتؾؽ والؿؼدِّ

 أنّ  إٓ وجؾ طز اهلل سبَّ  حؼقؼتف كاكت وإن ٕكف أصغر: كػر الدهر فسب وتعالك،

 َسبَّ  وإكؿا وقصده: إرادتف وحسب طؾؿف بحسب اهلل َيسبَّ  لؿ لؾدهر السابَّ 

 .إصغر الؽػر مـ وهق مغؾَّظة، ُحْرَمةً  حرام ففذا الؿؽروه: فقف وقع الذي الزمان

 اهلل سبُّ  حؼقؼتف وأنّ  وجؾ، طز هلل سبٌّ  الدهر سبَّ  أنّ  اإلكسان طؾؿ إذا أّما

ًرا إمر، بحؼقؼة طالًؿا الدهر سبِّ  طؾك أصرَّ  ذلؽ ومع وجؾ: طز  كاٍس: غقر متذكِّ

 ديـ إلك َيـتسب مؿـ القققع قؾقؾ هذا كان وإن إكرب، الؽػر مـ هذا فننّ 

 اإلسالم.

َّٓ  أيًضا: ذلؽ ومـ  بتؿام ُيشِعر باسؿٍ  ُيسؿك أن يرضك وٓ اإلكسان يتسؿك أ

 الؿؾقك، ومؾؽ الؼضاة، قاضل كاسؿ وجؾ: طز هلل فقف الصػة تؿام فِْعؾٍ  يف الصػة

 :ٕمريـ وذلؽ حرام، ففذا ذلؽ، وكحق إمالك، ومؾؽ
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 طز اهلل أنّ  الؿعؾقم فؿـ وجؾ. طز اهلل مع أدب إساءة فقف أنّ : إّول إمر

ك فنذا طباده، بقـ يؼضل وجؾ  مع إدب أساء ففذا الؼضاة، بؼاضل العبد تسؿَّ

 .يؼصد لؿ وإن لػظف، يف طز وجؾ اهلل

 هذه يف الصػة تؿام لف إكسان يقجد ٓ فنكف َكِذٌب، هذا أنّ  :الثاين وإمر

 جؿقًعا. الؿؾقك مؾؽ أو جؿقًعا، الؼضاة قاضل هق إكسان يقجد ٓ إفعال،

ركا وقد  إمس. درس يف والتدلقؾ التػصقؾ وجف طؾك وبقَّـاه هذا قرَّ

وجؾ، وكشرح ما فقفا،  طز اهلل رحؿف الشقخ كتبفا التل إبقاب الققم وكقاصؾ

 فقتػضؾ الشقخ ياسقـ يؼرأ لـا مـ حقث وقػـا.

ْسؿِ  َوَتْغقِقرُ  َتَعاَلك اهللِ  َأْسَؿاءِ  اِْحتَِرامُ  ]َباٌب:
ِ
َْجؾِ  آ  َذلَِؽ[ ِٕ

 يف اهلل مع والتلدب إلػاظ، يف اهلل مع إدب يف كسابؼف: الباب هذا كعؿ

 سبحاكف لرهبؿ الؿعظِّؿقـ الؿممـقـ صػات ومـ التقحقد، كؿال مـ إلػاظ

 وتعالك.

 تسؿقة وطدم وجؾ، طز اهلل أسؿاء تعظقؿ إلػاظ: يف اهلل مع إدب ومـ

 هلل إٓ معـاه يؽقن ٓ آسؿ كان فنن هلل، إٓ يؽقن ٓ معـاها كان إن هبا الؿخؾقق

ك أن يجقز ٓ فنكف وجؾ طز ل ولق مخؾقق، بف ُيسؿَّ  أن يجب فنكف مخؾقق بف ُسؿِّ

 آسؿ. ذلؽ ُيغقَّر
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 ولؾؿخؾقق وجؾ طز هلل الؽؿال طؾك معـاها فؽان كؾقًّا، معـاها كان إذا أّما

 .هبا التسؿقة مـ ُيؿـَع ٓ فنكف يـاسبف: معـاها مـ كصقب

 :قسؿقـ إلك تـؼسؿ وجؾ طز اهلل أسؿاء أنّ  أي 

 وتعالك: سبحاكف لربـا إٓ معـاها يؽقن ٓ أسؿاء :إّول الؼسؿ

 ففذه وجؾ، طز هلل إٓ لقس معـاها ففذه ،"الرزاق"و ،"الخالؼ"و ،"الرحؿـ"كـ

 ،"الرزاق" أو ،"الرحؿـ" كػسف يسؿل أن لؾعبد يجقز فال هبا، التسؿقة يجقز ٓ

ل فننّ   .آسؿ هذا ُيغقَّر أن وجب هبذا ُسؿِّ

 الؿخؾقق، ذلؽ يـاسب معـاه مـ كصقٌب  لؾؿخؾقق يؽقن ما :الثاين والؼسؿ

ك أن يجقز ففذه  رؤوًفا يؽقن قد اإلكسان فننّ  الرءوف، مثؾ: الؿخؾقق: هبا ُيسؿَّ

 والحؾقؿ، يـاسبف، ما الرحؿة مـ فػقف رحقؿ، إب: كؼقل والرحقؿ: يـاسبف، بؿا

 اهلل قال كؿا الؿخؾقق، هبا يقَصػ أن َوْصًػا، الؿخؾقق طؾك إصالقفا يجقز ففذه

ـَ }: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك كبقـا طـ وجؾ طز : التقبة) {َرِحقؿٌ  َرُءوٌف  بِاْلُؿْممِـِق

 إِنَّ }: وجؾ طز اهلل قال وكؿا رحقؿ، رؤوف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك فؿحؿد ،(218

اهٌ  إِْبَراِهقؿَ  َوَّ  بؽقكف مقصقف السالم طؾقف فنبراهقؿ ،(224: التقبة) {َحؾِقؿٌ  َٕ

 حؾقًؿا.

 الؿخؾقق. يـاِسب بؿا أهنا هـا الصػة يف ُيؾَحظ ولؽـ
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ـّ  هبا، التسؿقة يجقز كؿا  هبا التسؿقة تجقز: يؼقلقن العؾؿ أهؾ بعض لؽ

 ورحقؿ، وحؾقؿ. رؤوف، الصبل: فقسؿك )الـ(: بدون

 التشريؽ: ُشْبَفة فقفا)الـ(  ٕنّ  هبا: التسؿقة تجقز ٓ: فقؼقلقن(  بـ)الـ أما

  يجقز. ٓ يؼقلقن: الحؾقؿ، الرحقؿ، الرؤوف،

 الصحابة بعض ٕنّ  )الـ( أيًضا: مع جقازها إلك العؾؿ أهؾ بعض وذهب

قن كاكقا   سقلتقـا. كؿا وجؾ طز اهلل أسؿاء مـ والَحَؽؿَ  بالَحَؽَؿ، ُيسؿَّ

ا جائًزا: ذلؽ كان وإن )الـ(، مع هبا يسؿك ٓ أن -أطؾؿ واهلل- وإحَقط  سدًّ

قن الصحابة بعض إنّ  قؾـا كؿا جائز هق الشبفات، طـ وبعًدا لؾذرائع،  ُيسؿَّ

 ،(52: يقسػ) {اْلَعِزيزِ  اْمَرَأُت  وَقاَلِت } العزيز،: مثاًل  وكذلؽ بالَحَؽؿ،

ـّ  جائز ففذا بـ)ال(، "العزيز" ل فنذا اجُتـب، لق إحسـ لؽ ك ُسؿِّ  بدون ُيسؿَّ

 .)الـ(

 كؿال مـ اهلل مع إلػاظ يف إدب أنّ  يبقِّـ أن: الشقخ مؼصقد إذن:

َّٓ  وجؾ، طز اهلل أسؿاء تعظقؿ هذا: يف إدب ومـ التقحقد، ك وأ  الؿخؾقق ُيسؿَّ

  َمـ وأنّ  وجؾ، طز هلل إٓ يؽقن ٓ معـاه يف آسؿ كان إذا هبا
ِّ

  اسؿف. ُغقِّر هبا ُسؿل

ـْ  فُ  ُشَرْيٍح  َأبِل ]َط : وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـَّبِلُّ  َلفُ  َفَؼاَل  اْلَحَؽؿِ  َأَبا ُيَؽـَّك َكانَ  َأكَّ

 َأَتْقكِل، َشْلءٍ  فِل اِْخَتَؾُػقا إَِذا َقْقِمل إِنَّ : َفَؼاَل  ،«اْلُحْؽؿُ  َوإَِلْقفِ  اْلَحَؽُؿ، ُهقَ  اهللَ  إِنَّ »

ـِ  كاَِل  َفَرِضل َبْقـَُفْؿ، َفَحَؽْؿُت  ـَ  َما»: َفَؼاَل . اْلَػرِيَؼْق ـَ  َلَؽ  َفَؿا! َهَذا َأْحَس  ِم
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ـْ »: َقاَل . اهللِ  َوَطْبُد  َوُمْسِؾٌؿ، ُشَرْيٌح،: ُقْؾُت  ،«اْلَقَلِد؟ . ُشَرْيٌح : ُقْؾُت  ،«َأْكَبُرُهْؿ؟ َفَؿ

 َوَغْقُرُه[ َداُودَ  َأُبق َرَواهُ  ،«ُشَرْيٍح  َأُبق َفَلْكَت »: َقاَل 

 الـسائل، ورواه ،-الشقخ قال كؿا-رواه أبق داود  الحديث هذا كعؿ 

د وغقرهؿ، والطرباين، حف ُمػؾح، ابـ إسـاده وجقَّ  .إلباين وصحَّ

ـْ   ضعقػة لغة ويف بالتخػقػ، ُيْؽـَك( َكانَ  هاكئ، )َأكَّفُ  واسؿف ُشَرْيٍح( َأبِل )َط

 لغة )ُيؽـَّك( لؽـفا التشديد ويجقز التخػقػ )ُيْؽـك(، إفصح ُيؽـَّك، بالتشديد:

 .ضعقػة

 سؿع وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك الـبل طؾك ققمف وفد مع َقِدمَ  فؾّؿا اْلَحَؽِؿ( )َأَبا

 الـبل فدطاه الحؽؿ! أبا يا الحؽؿ، أبا يا يـادوكف: ققمف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل

 اسؿ "الَحَؽؿَ " ،«اْلُحْؽؿُ  َوإَِلْقفِ  اْلَحَؽُؿ، ُهقَ  اهللَ  إِنَّ »لف:  فؼال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 طز واهلل ُحؽؿف، ُيَردُّ  ٓ َحَؽؿَ  إذا الذي هق والَحَؽَؿ: وجؾ، طز اهلل أسؿاء مـ

 سبحاكف ُحؽؿف َيُردَّ  أن لؿخؾقق يؿؽـ ٓ فنكف قدريًّا كقكقًّا حؽًؿا َحَؽؿَ  إذا وجؾ

 سبحاكف حؽؿف َيُردَّ  أن لؿخؾقق يجقز ٓ فنكف شرطقًّا حؽًؿا َحَؽؿَ  وإذا وتعالك،

 وتعالك.

 : كقطان اهلل اكتبفقا: ُحؽؿ 

 قدري.

 وشرطل.
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ره. وجؾ طز اهلل يجريف ما :الؼدري    حؽًؿا وجؾ طز اهلل حؽؿ إذا ويؼدِّ

 .الؼدري اهلل وُحؽؿ اهلل قدر َيُردَّ  أن لؿخؾقق يؿؽـ ٓ فنكف قدريًّا:

 ٓ-يجقز  ٓ فنكف شرطقًّا حؽًؿا اهلل حؽؿ إذا والـفل. إمر شرطل: والحؽؿ

ٓ  -يجقز ٓ لؽـ كؼقل: العاصل، يعصل أن يؿؽـ: فنكف يؿؽـ ٓ هـا: كؼقل

 اهلل هق أبًدا حؽؿف ُيَردُّ  ٓ فالذي وجؾ، طز اهلل ُحؽؿ َيُردَّ  أن لؿخؾقق يجقز

  الحؽؿ. ففق وتعالك سبحاكف

 طز هلل هق إكؿا قطًعا حؼ هق بؿا العباد بقـ الػصؾ أنّ  أي «الحؽؿ وإلقف»

 بقـ الػصؾ هق الذي فالحؽؿ ،(88: الؼصص) {ُتْرَجُعقنَ  َوإَِلْقفِ  اْلُحْؽؿُ  َلفُ }وجؾ

   وجؾ. طز اهلل حؽؿ هق وأبًدا قطًعا بالحؼ العباد

 صؾك الـبل فلخرب .«الُحؽؿ وإلقف الَحَؽؿ هق اهلل إنّ : »ققلف معـك هق ففذا

 وإلقف الَحؽؿ هق اهلل أنّ  وهل: كؾقة: شرطقة بؼضقة شريح أبا وسؾؿ طؾقف اهلل

 الُحؽؿ.

وهذا لؿ يذكره -«   الَحؽؿ؟ أبا ُتْؽـك فؾِؿَ »: سؾؿ طؾقف اهلل صؾك  لف قال ثؿ

: رواية الحؽؿ؟ ويف بلبل تؽـقتؽ سبب ما -الشقخ، وهق مقجقٌد يف الروايات

ـَ  لؿ يعـل:"ال"  ٓ(: )فؼال ؟ أكت يعـل« الَحؽؿ؟ أبا تؽـَّقَت  فؾِؿَ »  أكا: أتؽ

 .ُكـِّقت ولؽـل
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 الؽؾقة بالؼضقة أخربه أن بعد وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أنّ  هـا: واْلَحظْ 

 ،«الَحؽؿ؟ أبا ُتؽـَك فؾؿَ »فاستػصؾ:  سللف الُحؽؿ: وإلقف الَحؽؿ هق اهلل أنّ  وهل

 وإٓ التػصقؾ، طؾك يدل آستػصال فننّ  تػصقؾ، فقف الُحؽؿ أنّ  طؾك يدلُّ  وهذا

 .فائدة لف تؽـ لؿ

ه الَحؽؿ أبـائل أكرب ٕنّ  الَحؽؿ أبا ُأْكـَك إين: قال لق أكف طؾك يدل ففذا   ٕقرَّ

 .ُيغقِّر ولؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل

  هذا؟ طؾك الدلقؾ ما مـؽؿ قائؾ لل يؼقل 

 الؽبار وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أصحاب مـ ثالثة هـاك أنّ  الدلقؾ:

 الَحؽؿ أنّ  مع أسؿاءهؿ، وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ُيغقِّر ولؿ الَحؽؿ: اسؿفؿ

  أسؿائفؿ. ُيغقِّر لؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الَحؽؿ والـبل أبل مـ آشتباه إلك أقرب

 بلبل ًيْؽـَقن وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل أصحاب مـ ثالثة وهـاك 

 .الُؽـَك تؾؽ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ُيغقِّر ولؿ الَحؽؿ:

 ولؿ َحؽقؿ: اسؿفؿ وسؾؿ طؾقفؿ اهلل صؾك الـبل أصحاب مـ ثالثة وهـاك

 .أسؿائفؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ُيغقِّر

 بلبل ُيْؽـَقن وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل أصحاب مـ ستة وهـاك 

 باب مـ هذا ٕنّ  ُكـَاهؿ: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل صؾك الـبل ُيغقِّر ولؿ َحؽقؿ،
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 ،«الحؽؿ؟ أبا تؽـك فؾِؿَ »: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل لف قال ولذلؽ التسؿقة،

 .جقابف طؾك الُحؽؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل وسُقرتِّب

ءٍ  فِل اِْخَتَؾُػقا إَِذا َقْقمِل إِنَّ : )َفَؼاَل 
ْ

 كِاَل  َفَرِضل َبْقـَُفْؿ، َفَحَؽْؿُت  َأَتْقكِل، َشل

ـَ  َما»: َفَؼاَل  اْلَػِريَؼْقـ. ـَ هذا"، !«َهَذا َأْحَس  إلك َترِجع اإلشارة ققؾ: "ما أحس

 شلء وهذا فقرتاضقن، الـاس، بقـ يصؾح بُحؽؿف ٕكف الـاس: بقـ إصالحف

 سؿعَت  فنذا الؿطؾقب، الػضؾ مـ الُحؽؿ قبؾ الـاس بقـ واإلصالح صقِّب،

 قبؾ بقـفؿ لإلصالح فسَعقت ققمؽ مـ أصراف بقـ أو مممـَقـ، بقـ خصقمةً 

ـٌ  أمرٌ  هذا فننّ  التحاكؿ  يف تؼع قد وقع لق الُحؽؿ ٕنّ  طؾقف: ُتحَؿد ومحؿقد، َحَس

 يؽقن قد والثاين الؿحؽؿة، إلك َرَفَعف أكف الثاين طؾك يلخذ هذا َحزازات، الـػقس

 .بالؽؾقة الؼضقة فُقـفل اإلصالح أّما الحؽؿ، مـ شلء كػسف يف

 َيرضك ولذلؽ بالعدل، َيحؽؿ أكف الـاس، بقـ حؽؿف إلك ترجع: وققؾ

 .العدل إٓ الـاس ُيرضل ٓ فنكف الـاس،

 ففق الُحؽؿ أّما الُحؽؿ، َيسبِؼ اإلصالح أنّ : والُحؽؿ اإلصالح بقـ الػرق

 .الطرفقـ بقـ الػصؾ

 هذا لؽـ. الُؽـقة إلك َترِجع اإلشارة هذه "هذا" العؾؿ: أهؾ بعض وقال

 .كـقتف غقَّر وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ٕنّ  بعقد:
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 َيحؽؿ أكف الؽـقة سبب وإكؿا التسؿقة: لقس الؽـقة سبب أنّ : هـا فاْلَحظقا

 .الحؽؿ أبا الـاس: فؽـَّاه الـاس، بقـ

ـَ  َلَؽ  َفَؿا» « الُقْلِد؟ مـ فؿالؽ»: الحديث ضبط بعض ويف« اْلَقَلِد؟ مِ

. َقاَل  َوَطْبدُ  َوُمْسؾٌِؿ، ُشَرْيٌح،: واحد. قال: )ُقْؾُت  والؿعـك
ِ
ـْ »: اهلل  ،«َأْكَبُرُهْؿ؟ َفَؿ

رها التل الؼاطدة طؾك يدل وهذا  ٓ القاو أنّ : وهل إصقلققـ جؿفقر يؼرِّ

 تؼتضل القاو كاكت فؾق اهلل، وطبد ومسؾؿ شريح: قال ٕكف الرتتقب: تؼتضل

 ٕكف :«أكربهؿ؟ فَؿـ»: يؼقل أن وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل احتاج ما الرتتقب

، «ُشَريٍح  أبق فلكَت »قال:  فؼال: )قؾُت: ُشَريٌح.. إّول شريح أكف ُطِرف خالص

 بلكرب تؽقن أن الؽـقة يف إفضؾ أنّ  وفقف: أوٓده، بلكرب  ُشريح: بلبل فؽـَّاه

 .وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل لػعؾ إوٓد:

 وطؾك بالَحؽؿ، التسؿل تحريؿ طؾك يدلُّ  ضاهره يف الحديث هذا إذن:

 أسؿاء مـ اسؿٌ  الَحؽؿ ٕنّ  ُوِجد: إذا ُيغقَّر آسؿ هذا وأنّ  الَحؽؿ، بلبل التؽـل

 وجؾ. طز اهلل

 رسقل أصحاب مـ ثالثة أنّ  ذكركا: بؿا هذا الحديث طؾك اطُتِرض لؽـ!

قن كاكقا وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك  اهلل  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك والـبل بالَحؽؿ: ُيسؿَّ

 صؾك الـبل ُيغقِّر ولؿ الَحؽؿ بلبل يؽـَّقن كاكقا وثالثة أسؿائفؿ، يغقِّر ولؿ يعرففؿ

 فقف! شؽ ٓ ثابت وهذا ُكـاهؿ، وسؾؿ طؾقف اهلل
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 :مققَػقـ العؾؿاء اتخذ هـا 

ل وتجقيز الحديث، هذا تضعقػ :إّول الؿققػ  آسؿ، هبذا التسؿِّ

 يدل وهذا: قال ثؿ ذكركا ما ذكر حقث رحؿف، باز ابـ الشقخ الؿـحك هذا وكحك

 .كظًرا صحتف يف أنّ  طؾك

 التقصقػ باب مـ آسؿ كان فنن أصح. وهذا الجؿع.: الثاين والؿققػ

 ُلقِحظ بالحؽؿ التسؿقة كان حرام. إذا هذا فننّ  تؿامفا: إلك الصػة فقف وُلقِحظت

 يصبح الحؽؿ، هق وجؾ طز اهلل ٕنّ  حرام: ففذا الَقْصػ وتؿام الَقْصػ فقفا

 .الؼضاة قاضل: مثؾ

د كان إذا أّما ػة، ُتْؾَحظ ولؿ الحؽؿ، اسؿف: التسؿقة: لؿجرَّ  ُلقِحظت أو الصِّ

ـْ  َحَؽًؿا َفاْبَعُثقا} حؽًؿا، يؽقن قد الؿخؾقق فنن- الؿخؾقق يـاِسب بؿا الصػة  مِ

ـْ  َوَحَؽًؿا َأْهؾِفِ   يـاِسب بؿا الصػة ُلقِحظت فنذا -(35: الـساء) {َأْهؾَِفا مِ

 .جائز ففذا الؿخؾقق

 الصػة ُلِحَظت إذا أّما فؼط، لؾعؾؿقة بالَحؽؿ التسؿقة أجاز مـ العؾؿاء ومـ

م فنكف  .هذا ُيحرِّ

 تػصقؾ فقفا وجؾ طز اهلل أسؿاء مـ باسؿ التسؿقة أنّ : خالصة هذا إذن:

 :أحقال طؾك



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٕٔٗٗ 
 

 "،الرزاق"كـ هلل: إٓ معـاه يؽقن ٓ باسؿ التسؿقة تؽقن أن: إولك الحالة

 .ُيغقَّر أن َوَجَب  آسؿ هذا وقع وإذا حرام، التسؿقة ففذه "؛اهلل"و "الخالؼ"و

: معـًك  لف باسؿٍ  التسؿقة تؽقن أن: الثاكقة الحالة
ّ

 كؿال فقف وجؾ طز هلل كؾل

 الصػة مالحظة مع الؿخؾقق، ذلؽ يـاِسب معـاه مـ كصقب ولؾؿخؾقق الؿعـك،

ك حرام. أن ففذا :إصالقفا أو تؿامفا يف  أو الرؤوف أو بالَحؽؿ الؿخؾقق ُيسؿَّ

 .يجقز ٓ هذا فننّ  بتؿامفا: الصػة مالحظة مع الرحقؿ:

ك أن :الثالثة والحالة : معـًك  لف الذي وجؾ طز اهلل باسؿ ُيسؿَّ
ّ

 كؾل

 لؾؿخؾقق الؿـاسبة الصػة مالحظة مع يـاسبف: معـاه مـ كصقب ولؾؿخؾقق

 .يجقز أكف: والراجح العؾؿاء، بقـ خالف محؾ ففذا التجاوز: وطدم

: معـًك  لف وجؾ طز اهلل أسؿاء مـ باسؿ التسؿل: الرابعة والحالة
ّ

 كؾل

 مـ فؼط شخص طؾك لؾدٓلة فؼط، لؾعَؾؿقَّة يـاسبف معـاه مـ كصقب ولؾؿخؾقق

 .جائز ففذا الصػة: إلك كظر غقر

 أو )الـ( مع فقفا التسؿقة تؽقن هؾ بالجقاز: فقفا قؾـا التل إحقال صقِّب:

 )الـ(؟ بدون

  خالف. محؾ هذا

م َمـ العؾؿ أهؾ فؿـ  )الـ(. مع هبا التسؿقة ُيحرِّ
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 لدٓلة الراجح: هق وهذا الـ(.» مع ولق هبا التسؿقة يجقز العؾؿ أهؾ ومـ

 )الـ(. بدون التسؿقة تؽقن أن إفضؾ كان وإن إدلة،

ل مسللة يف العؾؿاء يذكره ما خالصة هذه   ومتك وجؾ طز اهلل بلسؿاء التسؿِّ

 أسؿاء  مـ ٓسؿ مقافًؼا كان إذا آسؿ تغققر يجب ومتك اهلل، باسؿ التسؿل َيحُرم

 ذلؽ. يجقز ومتك اهلل،

  الؿسللة. هذه يف العؾؿاء َذَكَره بؿا تحقط فنكؽ التػصقؾ: هذا طرفَت  وإذا

ُوَلك :َمَسائُِؾ  ]فِقفِ  ْٕ  َيْؼِصْد  َلؿْ  بؽالم َوَلقْ  وأسؿائف، اهلل ِصَػاِت  َ اِْحتَِرامُ : ا

 َمْعـَاُه[

 هذا يف التلدُّب ووجقب وصػاتف، وجؾ طز اهلل أسؿاء احرتام وجقب

د فالؿممـ معـاه. يؼصد لؿ بؽالم ولق وجؾ، طز اهلل مع أدب ٕكف الباب:  الؿقحِّ

 .ألػاضف يف حتك وجؾ طز اهلل مع التلدُّب يف يجتفد هلل الؿعظِّؿ الؿقفَّؼ

ْسؿِ  َتْغقِقرُ : ]الثَّاكَِقةُ 
ِ
َْجؾِ  آ  َذلَِؽ[ ِٕ

م: القجف طؾك كان كعؿ: إذا  .ُيغقَّر فنكف الؿحرَّ

َْبـَاءِ  َأْكَبرِ  اِْختَِقارُ : ]الثَّالَِثةُ  ْٕ  لِْؾُؽـَْقِة[ ا

 .وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل فِْعُؾ  ٕكف إفضؾ: هق هذا وأنّ 
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ء   َهَزلَ  َمنْ  تابع الدرس الثانً والستون: شرح َباب   ًْ  أَوْ  هللاَِّ  ِذْكرُ  فٌِهِ  ِبَش

ُسولِ  أَوْ  اْلقُْرآنِ   الرَّ

ـْ  ]َباٌب  ُسقِل[ َأوْ  اْلُؼْرآنِ  َأوْ  اهللِ  ِذْكرُ  فِقفِ  بَِشْلءٍ  َهَزَل  َم  الرَّ

 بعض يؼقل كؿا وتسؾقة، ولفًقا لعًبا واستفزأ َسِخرَ  َمـ أي: (َهَزَل  َمـ)

 السخرية الفزل: هق هذا والعربات، بالؽالم يؾعبقن الققت! َكؼُطع: الـاس

 َسِخرَ  َمـ ُحؽؿ ما والؿعـك: الققت. وتؿضقة الؾعب وجف طؾك وآستفزاء

 وجؾ؟ طز اهلل بشرع أو بالرسقل أو بالؼرآن أو وجؾ طز باهلل وتسؾقة لعًبا واستفزأ

 أكرب. كػًرا كافر أكف طؾك دلَّت وإدلة: إدلة مـ يمَخذ والجقاب

 وتعالك سبحاكف ربـا أفعال مـ َسِخرَ  أو وتعالك، سبحاكف بربـا استفزأ َمـ

 أكرب. كػًرا َيؽُػر فنكف والؾعب: إوقات تؿضقة وجف طؾك

 الـبل صػات مـ بصػة أو وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك بالـبل َسِخرَ  َمـ وكذلؽ

 صؾك اهلل رسقل أنّ  َيعَؾؿ وهق الؽثَّة بالؾحقة يسخر كَؿـ وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك

 الؾحقة هذه: -باهلل والعقاذ- بعضفؿ ققل مثؾ كثَّة، لحقة لف كاكت وسؾؿ طؾقف اهلل

 الؾحقة، كثَّ  كان أكف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل صػات مـ صػة وهذه وساخة!

الؾحقة ،  ذات مـ وَسِخرَ  الؾحقة كثَّ  كان وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أنّ  َطؾِؿَ  فَؿـ

 أكرب، كػر ففذا وَقَذر! َوَسخ: قال أو الَتقس، ِذقـ ُتشبِف: وقال الؾحقة، جـس مـ

 .باهلل والعقاذ
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 لحقة مـ وإكؿا بذاهتا، الؾحقة مـ ولقس بعقـف، إكسان لحقة مـ َسِخرَ  إذا أّما

 واكظر قصقر! وجاكب صقيؾ جاكب سؾقؿان لحقة اكظر: قال مثاًل  بعقـف إكسان

 سبٌّ  ولؽـف كػًرا، لقس ففذا لحقتف، هذه مـ مـف، يسخر يسخر فالن! لحقة

م  .محرَّ

 سخرية ففذه الؾحقة: ذات مـ كاكت إذا الؾحقة مـ السخرية إذن: اكتبفقا!

 طؾقف اهلل صؾك الـبل أنّ  َطؾِؿَ  فَؿـ وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك الـبل صػات مـ بصػة

 أكرب كػر هذا فننّ  ذاهتا: الؾحقة مـ َسِخرَ  ذلؽ ومع الؾحقة: كثَّ  كان وسؾؿ

 سقاء وسؾؿ: طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل مـ السخرية مـ طائد ٕكف باهلل: والعقاذ

ا كان  أو إوقات، يؿضل أو الزمالء، يضحؽ أن يريد كان سقاء ٓطًبا، أو جادًّ

ا كان  .كالمف يف جادًّ

ا كان سقاء السالم: طؾقفؿ اهلل أكبقاء مـ بـبل استفزأ أو َسِخرَ  َمـ كذلؽ  جادًّ

 .الؿؾة مـ ُيخِرج الذي إكرب الؽػر مـ هذا فننّ  ٓطًبا: أو

 .الؾعب سبقؾ طؾك كان ولق أكرب: كػر هذا فننّ  بالؼرآن: َسِخرَ  َمـ وكذلؽ

 ففذا اهلل: شرع مـ بلكف طؾؿف مع مـف: بشلء أو اهلل، بشرع َسِخرَ  َمـ وكذلؽ

 .ُكػر

 اهلل، رسؾ مـ برسقل أو اهلل، برسقل أو باهلل، آستفزاء أنّ  إمر: وجؿاع

 أبًدا: التقحقد مع يجتؿع ٓ ؛اهلل شرع أكف العؾؿ مع اهلل: بشرع أو اهلل، بؽتاب أو
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 يجتؿعان فال تعظقؿ: وطدم معاَرضة وآستفزاء: وتسؾقؿ، مقاَفؼة التقحقد: ٕنّ 

 أبًدا.

 مقاَفؼة، التقحقد: يجتؿعان. فال معاَرضة: وآستفزاء التقحقد تسؾقؿ،

 آستفزاء ُوِجدَ  فنذا أبًدا. يجتؿعان فال تعظقؿ: وطدم معاَرضة وآستفزاء:

 .التقحقد ارتػع

 إصػال؟ لعب مثؾ هذا ديـؽ: ٔخر شخص قال لق الحؽؿ ما

. ففذا -الديـ أصؾ ولقس- الؿعقَّـ هذا تديُّـ أراد إن: كؼقل  سبٌّ

 لعب مثؾ -باهلل والعقاذ- اإلسالم ديـ وأنّ  الديـ، أصؾ أراد إن أّما

 .باهلل والعقاذ أكرب، كػر ففذا وفقف وفقف، وفقف لؾحرية، كتؿ وفقف إصػال،

َـّ  َسَلْلَتُفؿْ  َوَلِئـ}: َتَعاَلك اهللِ  ]َوَقْقُل  َؿا َلَقُؼقُل َيةِ  {َوَكْؾَعُب  َكُخقُض  ُكـَّا إِكَّ ْٔ  [ا

َـّ }محؿد،  يا ﴾َسَلْلَتُفؿْ  َوَلئِـ ﴿   {َكُخقُض  ُكـَّا إِكََّؿا}بللسـتفؿ، {َلَقُؼقُل

 الؿاء، يف إصػال بؾعب فِعؾفؿ شبَّفقا الؿاء، يف السقر هق الَخْقض: وأصؾ

 {َكُخقُض َوَكْؾَعُب  ُكـَّا إِكََّؿا } يؾعبقن. الؿاء يف يسقرون الؿاء: يف إصػال خقض

 معف وَمـ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك بالـبل بآستفزاء الطريؼ وَكؼَطع الققت، ُكؿِضل

  ُقْؾ }اهلل:  بلمر يجقبفؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل فؽان الصحابة، مـ
ِ
 َوآَياتِفِ  َأبِاهلل

 فَحَؽؿَ  ،{إِيَؿاكُِؽؿْ  َبْعدَ  َكَػْرُتؿْ  َقدْ  َتْعَتِذُروا َٓ ( 65) َتْسَتْفِزُئقنَ  ُكـُْتؿْ  َوَرُسقلِفِ 
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 بلهنؿ وبالصحابة وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك بالرسقل لعًبا باستفزائفؿ ربـا طؾقفؿ

 .اإليؿان أضفروا قد كاكقا أن بعد الؽػر أضفروا

 :العؾؿاء فقفا اختؾػ أية وهذه

 الـبل أمام اإليؿان ُيظِفرون كاكقا مـافؼقن، همٓء: العؾؿ أهؾ بعض فؼال

 َقدْ }: معـك ففذا الؽػر، أضفروا الؽالم هبذا ثؿ والصحابة، وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 كـتؿ أن بعد الؽػر أضفرتؿ يعـل: {َكَػْرُتؿْ  َقدْ }،{إِيَؿاكُِؽؿْ  َبْعدَ  َكَػْرُتؿْ 

 أنّ  معؾقم ٕكف اإليؿان، ُتظِفرون كـتؿ أن بعد :أي﴾إِيَؿاكُِؽؿْ  َبْعدَ }.تبطـقكف

 .الؽػر وُيبطِـ اإليؿان ُيظِفر الؿـافؼ

حف الذي وهق- الؿـافؼقن بلهنؿ الؼقل فعؾك ؼقن رجَّ  يؽقن -الؿحؼِّ

 ُتظفرون كـتؿ أن بعد الؽػر أضفرتؿ أي:{ إِيَؿاكُِؽؿْ  َبْعدَ  َكَػْرُتؿْ  َقدْ }: الؿعـك

 .اإليؿان

 هذا قالقا وإكؿا مـافؼقـ لقسقا أهنؿ إلك: العؾؿ أهؾ بعض مـ صائػة وذهبت

 .بف فؽػروا الؼقل

حف وإّول ؼقـ مـ جؿاطة رجَّ  .الؿحؼِّ

ـِ  ـِ  ]َوَط دِ  ُطَؿرَ  اْب ـِ  َوُمَحؿَّ ـِ  َوَزْيدِ  َكْعٍب  ْب  طـفؿ، اهلل َوَقَتاَدَة، رضل َأْسَؾؿَ  ْب

فُ : َبْعضِ  فِل َبْعِضِفؿْ  َحِديُث  َدَخَؾ  اِئـَا ِمْثَؾ  َرَأْيـَا َما: َتُبقكَ  َغْزَوةِ  فِل َرُجٌؾ  َقاَل  َأكَّ  ُقرَّ

ِء، َٓ َٓ  ُبُطقًكا، َأْرَغَب  َهُم َٓ  َأْلُسـًا، َأْكَذَب  َو ـَ  َو َؼاءِ  ِطـَْد  َأْجَب  اهللِ  َرُسقَل  َيْعـِل. الؾِّ
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اَء، َوَأْصَحاَبفُ  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك ـُ  َطْقُف  َلفُ  َفَؼاَل  اْلُؼرَّ  َوَلؽِـََّؽ  َكَذْبَت،: َمالٍِؽ  ْب

ُْخبَِرنَّ  ُمـَافٌِؼ،  اهللِ  َرُسقلِ  إَِلك َطْقٌف  َفَذَهَب . وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهللِ  َرُسقَل  َٕ

ُجُؾ  َذلَِؽ  َفَجاءَ  َسَبَؼُف، َقْد  اْلُؼْرآنَ  َفَقَجَد  لُِقْخبَِرهُ  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك  َرُسقلِ  إَِلك الرَّ

َؿا اهللِ! َرُسقَل  َيا: َفَؼاَل  َكاَقَتُف، َوَركَِب  اِْرَتَحَؾ  َوَقْد  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهللِ   ُكـَّا إِكَّ

ُث  َكُخقُض  ْكِب  َحِديَث  َوَكَتَحدَّ ـُ  َقاَل . الطَّرِيِؼ  َطـّا بِفِ  َكْؼَطعُ  الرَّ ُطَؿَر رضل اهلل  اِْب

ًؼا إَِلْقفِ  َأْكُظرُ  َكَلكِّل: طـفؿا  َوإِنَّ  وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهللِ  َرُسقلِ  َكاَقةِ  بِـِْسَعةِ  ُمَتَعؾِّ

َؿا: َيُؼقُل  َوُهقَ  ِرْجَؾْقِف، َتـُْؽُب  َرةَ اْلِحَجا  َرُسقُل  َلفُ  َفَقُؼقُل . َوَكْؾَعُب  َكُخقُض  ُكـَّا إِكَّ

 َطَؾْقِف[ َيِزيُدهُ  َوَما إَِلْقفِ  َيْؾَتِػُت  َما ،{َتْسَتْفِزُؤونَ  ُكـُتؿْ  َوَرُسقلِفِ  َوآَياتِفِ  َأبِاهللِ }: اهللِ 

ـ العؾؿ، أهؾ مـ َجْؿعٌ  رواها الؼصة هذه  الطربي، جرير ابـ رواها: ومؿَّ

ث العالمة ذكرها وقد صحقحة، قصة وهل  يف القادطل، مؼبؾ الشقخ القؿـ: محدِّ

 وُصُرقفا صحقحة، الؼصة الـزول(، ففذه أسباب مـ الؿسـَد )الصحقح كتابف

 .صحقحة

ـِ  ـِ  قال: )َوَط دِ  هذا طـف اهلل رضل ُطَؿَر( اْب ـِ  صحابل. )َوُمَحؿَّ  هذا (َكْعٍب  ْب

ـِ  )َوَزْيدِ  .تابعل  الثالثة ففمٓء تابعل. وهذا )َوَقَتاَدَة( .تابعل هذا َأْسَؾَؿ( ْب

 طؿر: ابـ طـ يرويفا أسَؾؿ بـ زيد أنّ  -أطؾؿ واهلل- والظاهر مرَسؾة، روايتفؿ

 ،"كذا طؿر ابـ وقال": قال أثـائفا يف لؽـ طؿر: ابـ َيذُكر لؿ الؼصة بداية يف ٕكف

 .-طـفا اهلل رضل– طؿر ابـ طـ يرويفا أسَؾؿ ابـ فزيد
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ثقـ، بعض يصـعف هذا َبْعِض( فِل َبْعِضِفؿْ  َحِديُث  قال الشقخ: )َدَخَؾ   الؿحدِّ

اة لؾؼصة كان فنذا دون روَّ  دخؾ: ويؼقلقن يجؿعقهنا فنهنؿ ألػاظ: ولفؿ متعدِّ

مقـ، مـ جؿاطةٍ  طـد معروٌف  هذا بعض، يف بعضفؿ حديُث   زال وٓ الؿتؼدِّ

 هذا يػعؾ أحقاًكا -اهلل رحؿف- فنكف إلباين، الشقخ ومـفؿ: يستعؿؾقكف: العؾؿاء

 .بعض يف بعضفؿ حديث دخؾ: ويؼقل

 حديَث  أدخؾُت  بعض(: يف بعضفؿ حديث فؿعـك ققل الشقخ هـا: )دخؾ

 مـفؿ القاحد أنّ : الؿؼصقد فؾقس واحدة، قصةً  مـف فَسَبْؽُت  بعض: يف بعضفؿ

 يف َسَبَؽفا قد ِذْكِرها يف أن الشقخ وإكؿا حديثف، داخؾ يف الثاين حديث َأدَخؾ

واة همٓء ألػاظ مـ واحدة قصةٍ   .الرُّ

 مـ صقيؾ والطريؼ الؿعروفة، الغزوة َتُبقَك( َغْزَوةِ  فِل َرُجٌؾ  َقاَل  )َأكَّفُ 

ائِـَا مِْثَؾ  َرَأْيـَا تبقك، )َما إلك الؿديـة ِء(  ُقرَّ َٓ ائـا"َهُم  الؼرآن يحػظقن الذيـ "قرَّ

 الصحابة وكبار وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل ويؼصد: الؼرآن، ويؼرأون

 رغبتفؿ لؽثرة بطقًكا: وأكرب بطقًكا، أوسع أي: ُبُطقًكا( طؾقفؿ، )َأْرَغَب  اهلل رضقان

 وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل مـ ُيْسَخر بقِّـة، سخرية وهذه أكؾفؿ. وكثرة إكؾ، يف

 مـ كان وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أنّ  شؽ ٓ كذًبا. كقهنا مع الصحابة: وكبار

 .وَكِذٌب  سخريةٌ  ففل ،-طؾقفؿ اهلل رضقان– صحابتف وكذا أكاًل، الـاس أقؾِّ 
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 َٓ  مـفؿ! أكَذب رأيـا ما كذابقن، همٓء قراؤكا: يؼقل َأْلُسـًا( َأْكَذَب  قالقا: )َو

 وكبار قط، َيؽِذب لؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل فننّ  وَكِذب، سخرية أيًضا وهذه

طقن كاكقا -طؾقفؿ اهلل رضقان– الصحابة  بالؽذب فؽقػ الؽذب، دون طؿا يتقرَّ

َٓ  .الؼؾب مرُض  لؽـف ُحرمتف، َطؾُِؿقا الذي ـَ  )َو َؼاِء( ِطـْدَ  َأْجَب  هق الجبـ: الؾِّ

عػ الَخَقر ان. التؼك إذا جبـاء بلهنؿ فَقِصُػفؿ وآهنزام. والضَّ  أيًضا وهذا الصػَّ

مة يف فدائًؿا وكِذب، سخرية  إذا حتك وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقُل  الـاس مؼدِّ

 
َ

 لشجاطتف درًطا: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقَل  الـاس اتَّخذ القصقس َحِؿل

 .وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 ولؿ وأصحابف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل مـ َيسخر أن أراد الؿـافؼ ففذا

 السخرية فَجَؿعَ  فَؽَذَب: -ذلؽ يف وَيصُدق أطـل:- ِصْدًقا مـفؿ بف َيسخر ما يجد

ـُ  َطْقُف  َلفُ  )َفَؼاَل  .الَؽِذِب  مع  َطؾِؿَ  معؾقم، وهذا ُمـَافٌِؼ( َوَلؽِـََّؽ  َكَذْبَت، َمالٍِؽ: ْب

ُْخبَِرنَّ  .مممـ يؼقلف ٓ هذا ٕنّ  مـافؼ: أكف مالؽ بـ طقف َٕ   َرُسقَل  )
ِ
 اهلل صؾك اهلل

  َرُسقلِ  إَِلك َطْقٌف  َفَذَهَب . وسؾؿ طؾقف
ِ
 َفَقَجدَ  لُِقْخبَِرهُ  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل

 سقؽقن: بؿا وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك كبقف أخرب وجؾ طز اهلل أنّ  أي: َسَبَؼُف( َقدْ  اْلُؼْرآنَ 

ـْ }: وتعالك سبحاكف ققلف يف َـّ  َسَلْلَتُفؿْ  َوَلئِ  {َوَكْؾَعُب  َكُخقُض  ُكـَّا إِكََّؿا َلَقُؼقُل

 بؿا رسقلف وجؾ طز اهلل فلخرب سقؼع، ولؽـف وقع، كان ما هذا ،(56: التقبة)

ُجُؾ  َذلَِؽ  )َفَجاءَ  .هؽذا ويؼقل سقليت الرجؾ هذا أنّ  وهق ؛يؽقن  َرُسقلِ  إَِلك الرَّ
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ِ
 َكاَقَتُف( َوَركَِب  اِْرَتَحَؾ  )َوَقدْ  .وتؽؾؿ َسِخرَ  الذي الرجؾ وسؾؿ( طؾقف اهلل صؾك اهلل

 َيا: السقر، )َفَؼاَل  الؿقضع وأرادوا مـ الؼقم ارتحؾ مقِضِعف، مـ أي:": ارتحؾ"

  َرُسقَل 
ِ
ُث  اهلل أخرب كؿا َكُخقُض( ُكـَّا إِكََّؿا: اهلل ْكِب  َحِديَث  طـف، )َوَكَتَحدَّ  َكْؼَطعُ  الرَّ

ِريِؼ( َطـّا بِفِ   .الُعذر هبذا فَقعتذر صقيؾ: الطريؼ ٕنّ  الطريؼ. طـاء رواية: ويف الطَّ

ـُ  َقاَل  أسؾؿ: بـ زيد )قال ًؼا إَِلْقفِ  َأْكُظرُ  َكَلكِّل: ُطَؿرَ  اِْب   َرُسقلِ  َكاَقةِ  بِـِْسَعةِ  ُمَتَعؾِّ
ِ
 اهلل

 (وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل كاقة بـسعة) الؽؾؿة هذه وسؾؿ( طؾقف اهلل صؾك

 يف الذي وإكؿا أَرها، فؾؿ طؿر ابـ أثر يف طـفؿا وبحثُت  طؿر، ابـ أثر يف أَرها لؿ

 .وسؾؿ( طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل كاقة بَحَؼِب ) طؿر: ابـ أثر

 ابـ إلك َيـسبفا ولؿ كعب: بـ محؿد رواية يف وجدُتفا ففذه )بـسعة( وأّما

 .-طـفؿا اهلل رضل– طؿر

حؾ بف ُيَشدُّ  طريض َسْقرٌ  :-الـِّْسعُ  أو- والـَّْسعُ   الـاقة. إلك الدابة، إلك الرَّ

ل ل الطقيؾ، هق الـِّسع ٕنّ  لطقلف: "الـِّسع" وُسؿِّ  وأّما لطقلف. بذلؽ فسؿِّ

 .الدابة إلك الّرحؾ بف ُيَشدُّ  حزامٌ  -الـِّسع أو الـَّسع ففق مثؾ- الَحَؼب:

 الـاقة، ركب قد وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ووجد جاء لّؿا الرجؾ هذا إذن:

 وهذا الحبؾ الؿـافؼ هذا أمسؽ بف: مبالٍ  غقر وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل وسار

قر  اْلِحَجاَرةَ  قال: )َوإِنَّ  .وكؾعب كخقض كـا إكؿا: ويؼقل بقده، العريض السَّ

 بـاقتف سائر وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ٕنّ  رجؾقف: لتصقب أي: ِرْجَؾْقِف( َتـُْؽُب 
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 ، )َوُهقَ رجؾقف تصقب والحجارة إرض يف فَقـَسحب السقر: هبذا مؿسؽ وهق

 أن ويحاول الذلة، مـ لف اهلل جعؾ ما اكظروا َوَكْؾَعُب( َكُخقُض  ُكـَّا إِكََّؿا: َيُؼقُل 

 يؼقل أن طؾك يزيد ٓ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك والـبل الـاقة، بسقر ومؿسؽ يعتذر،

 }: لف
ِ
 َيِزيُدهُ  َوَما إَِلْقفِ  َيْؾَتِػُت  َما}قال:  .{َتْسَتْفِزُؤونَ  ُكـُتؿْ  َوَرُسقلِفِ  َوآَياتِفِ  َأبِاهلل

 .{َطَؾْقفِ 

 طؾقف اهلل صؾك اهلل برسقل الساخر أو باهلل، الساخر أنّ  طؾك ذلؽ: فدلَّ 

 وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل بف جاء بؿا الساخر أو بالؼرآن، الساخر أو وسؾؿ،

ًٓ  كان بلكف اطتذر ولق ٓطًبا، كان ولق هبذا: َيؽُػر الؼرآن: يف وما ا ولقس هاز  جادًّ

 طظقؿ. أمر وهذا .هبذا َيؽُػر فنكف يريد: وٓ َيؼصد وٓ

 طز اهلل فننّ  استحّؾ! إذا إٓ َيؽُػر ٓ أكف بعضفؿ: ققل البقِّـ الخطل ومـ 

 وخقضفؿ َلِعبِفؿ طؾك الؽػر رتَّب ولؽـ آستحالل: طؾك الؽػر رتَّب ما وجؾ

طقن، الذي  َمـ أنّ  طؾك ذلؽ: فّدلـا وسؾؿ. طؾقف اهلل صؾك الـبل َفَعَؾ  وكذلؽ يدَّ

 وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل صؾك اهلل برسقل أو وجؾ، طز باهلل: الثالثة هبذه سخر

 .ٓطًبا كان ولق َيؽُػر أكف بالؼرآن: أو اهلل، رسؾ مـ برسقل أو

ا كان لق َيؽُػر أن أولك: باب مـ إذن:   وقاصًدا. جادًّ

 .وتعالك سبحاكف اهلل بشرع استفزأ إذا بذلؽ: وُيؾَحؼ

ُوَلك :َمَساِئُؾ  ]فِقفِ  ْٕ ـْ  َأنَّ  اْلَعظِقَؿُة، َوِهلَ : ا  َكافٌِر[ َفُفقَ  بَِفَذا َهَزَل  َم
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 وَسِخرَ  استفزأ أّن َمـ طظقؿة: أهنا شؽ وٓ العظقؿة( قال: )إولك: وهل

 إلك بالؼرآن، أو ما يعقد ما أو وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك برسقلف أو وجؾ طز باهلل

ا كان إذا فؽقػ خائًضا، ٓطًبا كان ولق َيؽُػر أكف ذلؽ:  قاصًدا؟! جادًّ

َيةِ  َتْػِسقرُ  هق َهَذا َأنَّ : ]الثَّاكَِقةُ  ْٔ ـْ  ا ـْ  َكائِـًا َذلَِؽ  َفَعَؾ  فِقَؿ  َكاَن[ َم

 إلك طامّ  باٍق  الُحؽؿ هذا بؾ صاحبفا: طؾك ُتؼَصر طقـ قضقة هذه فؾقست 

 الؼقامة. يقم

 باهلل التقاصؾ شبؽات يف التؾػاز، أو الصحػ، أو يف يف الققم استفزأ فَؿـ

 أو وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل برسقل استفزأ أو بالؼرآن، استفزأ أو وجؾ، طز

 اهلل: كػر. شرع مـ بلكف طؾؿف مع وجؾ طز اهلل شرع مـ بشلء استفزأ

لقس لؾعقد مثاًل أّن - سقاك ٕكف بالسقاك، استفزأ َمـ: العؾؿاء قال حتك

 مع طؾؿف أّن السقاك  مـ -معقج وكذا وإكؿا استفزأ بالسقاك ٕكف سقاكالعقد 

 .هبذا َيؽُػر اهلل: شرع

 أية. طؾقف وَتـطبؼ أية، لف كؼقل فنّكا الققم استفزأ فَؿـ 

 تشددوا قد الباب هذا يف والػؼفاء إّمة. فؼفاء بقـ إجؿاع محؾ إمر وهذا

 صغقر، أي: مصحػ-"مَصقحػ"َمـ قال : قال َمـ مـفؿ أنّ  حتك كثقًرا، تشدًدا

ره فؼال  :"مسقجد": اهلل لبقت قال وبعضفؿ قال: َمـ .َيؽُػر :-مَصقحػ: صغَّ

 .َيؽُػر



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔٗ٘ٗ 
 

 أنّ  يؼصد كان إن مَصقحػ،: قال فَؿـ اإلصالق، هذا طؾك كقافؼ ٓ كـا وإن

 الؼرآن تـؼُّص َيؼصد كان إذا أّما كػًرا. فؾقس صغقر، ،وهق صغقر الؿصحػ هذا

 هذا أنّ  يؼصد كان فنذا ققل مسقجد، وكذلؽ كػر. ففذا بالؼرآن: والسخرية

 أراد إذا أّما كػًرا. لقس ففذا الصغقرة: الجقامع مـ ولقس صغقر الؿسجد

 .كػر ففذا اهلل: ببقت وآستفزاء السخرية

 قد -إربعة الؿذاهب فؼفاء ومـفؿ- إّمة فؼفاء أنّ : أققل أن مؼصقدي:

دوا يف  برسقلف أو وجؾ طز باهلل وآستفزاء السخرية باب أطـل- الباب هذا تشدَّ

 استفزأ مـ كػر طؾك ُمجِؿعقن الجؿؾة يف وهؿ ،-بؽتابف أو وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 .وتعالك سبحاكف بؽتابف أو وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك برسقلف أو باهلل

ـَ  اْلَػَرُق : ]الثَّالَِثةُ  ـَ  الـَِّؿقَؿةِ  َبْق فِ  الـَِّصقَحةِ  َوَبْق  َولَِرُسقلِِف[ لِؾَّ

 طز هلل والـصقحة الذكقب، كبائر مـ كبقرة الـؿقؿة فننّ  طظقؿ، أمر وهذا 

 الديـ. أمقر أطظؿ مـ ولؾؿممـقـ ولرسقلف وجؾ

 بقـفؿا. الػرق معرفة مـ وٓبد 

عاية سبقؾ طؾك الـاس: بقـ الؽالم كؼؾ :الـؿقؿة فننّ   َيـؼؾ واإلفساد. السِّ

 وأحقاًكا بشر، اإلكسان بقـفؿا. فقؿا آفساد سبقؾ طؾك لفذا هذا مـ الؽالم

 فقػرح أحد: مع أو الؿجالس مـ مجؾس يف كؾؿة صديؼف يف يؼقل قد يضعػ،

 ثؿ يستلذن، أن يستطقع متك يـتظر الجؿر طؾك الجالس مثؾ ويؽقن بالؽالم، هذا
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 واهلل فالن!" الفاتػ: يرفع سقارتف يركب أن قبؾ الباب وهق طـد الققم استلذن إذا

 كذا طـؽ يؼقل الؿجؾس يف أن أن طـؽ يؼقل غّدار، هذا فالن يا أخل

 وٓ باصؾ، كسر وٓ حؼ، كصرة يؼصد ٓ خبقث، كؿام هذا بقـفؿا! لقػسد :"وكذا

 .اإلفساد يريد وإكؿا كصًحا:

 وكسر الحؼ، إطالء مـفؿا: فُقؼَصد :ولؾؿممـقـ ولرسقلف هلل الـصقحة أما

 ٕمـ أو لؿسمول كالًما رجاًل  يـؼؾ فؼد الؿسؾؿقـ. بقضة وحؿاية الباصؾ،

 يتآمرون بقـفؿ فقؿا يتؽؾؿقن جقراكف البؾد. مثاًل: سؿع حؿاية أجؾ مـ الدولة:

 إلك يذهب يؼقم البالد، مباين مـ مبـك يف أو مقدان يف غًدا تػجقر سقػعؾقكف طؾك

 كذا: يؼقلقن جقراين سؿعُت  أكا: ويؼقل يثؼ َمـ إلك الدولة أمـ يف الؿسمولقـ

ث الؿسؾؿ جاره َسِؿعَ  غًدا. يػجروا أن يريدون وكذا، وكذا  غًدا أكف يتحدَّ

 الؿسمول إلك وذهب فؼام لقؼتؾفؿ! ُطراه كػار فقف الذي الشاصئ إلك سقذهب

 سَقذهب الػالكقة الساطة طـد غًدا: يؼقل فالًكا سؿعُت  أكا: وقال فقف يثؼ الذي

 ولرسقلف هلل كصح هذا الػالين، الشاصئ طـد ذلؽ غقر أو كصارى أو يفقًدا لقؼتؾ

 شلء، يف الـؿقؿة مـ ولقس الؿسؾؿقـ، لبقضة وحؿاية الؿسؾؿقـ، ولعؿقم

 شلء. يف اإلفساد مـ ولقس

فقن الباصؾ ودطاة  الباصؾ: صقرة يف بتصقيره الحؼ مـ الـاس يخقِّ

الل بعض يرى التل- هذه اإلجرامقة إطؿال طـ تبؾقغؽ: فقؼقلقن  أهنا الضُّ
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 طؾك وطقن وغقبة كؿقؿة  إطؿال هذه طـ تبؾقغؽ يؼقلقن -وجفاد استشفاد

 .لؾؿسؾؿقـ ِغشٌّ  إٓ كالمفؿ ما وواهلل وحرام! الؿسؾؿ

 ولؾؿممـقـ؟  ولرسقلف هلل الـصقحة ضابط ما إذن:

 .صدًقا الؽالم فقؽقن الؽالم، صدق :الضابط إّول

 لؾديـ، كـصح لؿشايخـا، كـصح كحـ: يؼقلقن القشاة بعض يػعؾف ما أّما

 طـد مـزلة لقـال سطر! ألػ طؾقفا ويزيد كذا، يؼقل فالن: ويؼقل لؾشقخ ويذهب

 .أخاه لُقسِؼط أو الشقخ،

 يدي يف تؽقن: ٕخقف يؼقل أكف الققم: الـاس بعض يػعؾفا التل الجرائؿ مـ

 طـده وأتؽؾؿ فالن الشقخ إلك أذهب أو أققل، ما وتعتؼد أققل، ما وتػعؾ لقـًا،

 ٕخقف: خائـ وخائـ لؾشقخ خائـ هذا طـده! ثؼة أكا ٕين فقؽ: يتؽؾؿ حتك فقؽ

 طؾك وَيؽِذب الدياكة غقر يف هذا يستغؾ وهق لدياكتف: فقف يثؼ الشقخ ٕنّ : لؾشقخ

 كاصًحا. ولقس مػِسد هذا إخقاكف،

 لؿ ما الـاس إلك َيـسب أطـل- مصؾًِحا لقس هذا الـاس طؾك َيؽِذب الذي

 خقر هق مؿا يؼقلقه لؿ ما إلقفؿ َيـِسب أن أّما .-طؾقفؿ اإلفساد سبقؾ طؾك يؼقلقه

هؿ أن إّما أكاس طـ كتؽؾؿ لؽـ بؽذاب. لقس هذا أخقف وبقـ بقـف لُقصؾح  َيغرَّ

ؾطة يريدون أو الشقطان،  وَيؽِذبقن الشقخ إلك فقذهبقن إخقاهنؿ، طؾك السُّ
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 طز اهلل إلك يتقبقا أن طؾقفؿ همٓء. الديـ وكريد الـصقحة، كحـ كريد: ويؼقلقن

 .العظقؿ الذكب هذا طـ يرجعقا وأن صادقة، تقبة وجؾ

  الحديث صدق إّول: الضابط إذن:

 حؿاية الديـ، حؿاية العبد: مؼصقد يؽقن أن. الـقة صدق: الثاين الضابط

 ولؾؿممـقـ، ولرسقلف هلل كاِصح ففذا الؿسؾؿقـ، بقضة حؿاية الؿسؾؿقـ، ديار

 .شلء يف الغقبة وٓ الـؿقؿة مـ هذا ولقس

ابَِعةُ  ـَ  اْلَػَرُق : ]الرَّ ـَ  اهللُ  ُيِحبُّفُ  الَِّذي اْلَعْػقِ  َبْق  اهللِ[ َأْطَداءِ  َطَؾك اْلِغْؾَظةِ  َوَبْق

 فتضع ،"مقِضعف يف شلء كؾ َتضع أن الُخؾؼ:": يؼقلقن السؾػ أكرب! اهلل

فؼ  بعض أنّ  حتك بَحَسبِف، الُعـػ، مقضع يف الُعـػ وتضع الرفؼ، مقضع يف الرِّ

فؼ: هق إلقف الحاجة طـد العـػ استعؿال أنّ  َذَكرَ  السؾػ ؼ الذي ٕكف الرِّ  يحؼِّ

 .الؿؼصقد

فؼ صقب، أمر وهق اهلل، يحبف فالعػق  ُيعطل ٓ ما طؾقف ويعطل اهلل، يحبف والرِّ

 .ٕصؾ وهق مقضعف، و مقصـف يف لؽـ! العـػ، طؾك

ؼ ٓ الخقر ٕنّ  مطؾقبة: وهل اهلل، يحبفا أحقاًكا الؿخطئ طؾك والِغؾظة  يتحؼَّ

 تؼرأ أيام سبعة وطظتف لق الجقران، ابـة يمذي: مثاًل  كان إذا الـاس بعض هبا. إٓ

 الجار بحؾقؾة والزكا جاركا، ويا أخل هذا طقب، أخل ويا والسـة، الؼرآن طؾقف

 إذا ولؽـ يـدفع، وٓ يخاف، ما قبقح، والؽؾ- إجـبقة بالؿرأة بالزكا قبًحا أطظؿ
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 أن يؿؽـ حامل، والدها أن تعرف وأكت والدها، سلخرب: لف وقؾَت  طؾقف أغؾظَت 

 .كؾف الحل مـ اكتؼؾ ربؿا يؼتؾؽ،

ؼ بؿا فالعربة  الؿؼصقد. يحؼِّ

ؼ العػق كان فنن  يحبف فنكف طظقؿة: َمػسدة طؾقف يرتتَّب وٓ الؿؼصقد يحؼِّ

ؼ الِغؾظة كاكت وإن وسؾؿ. طؾقف اهلل صؾك ورسقلف اهلل  والعػق الؿؼصقد تحؼِّ

ؼ ٓ والؾقـ والرفؼ  الغؾظة. هق الؿشروع فننّ  الؿؼصقد: يحؼِّ

 َمـ الـاس مـ كرى ّٕكا شديدة: حاجة اإلكسان يحتاجف بقـفؿا والتػريؼ

فؼ الـاس يعامؾ  الشرطقة الؿحظقرات يف وقع ولربؿا دائًؿا، والؾقـ دائؿا بالرِّ

 .مذمقم أكف شؽ ٓ وهذا الـاس، طؾك وُيػِسد الؿؼصقد، يحؼؼ وٓ هذا، بسبب

 شؽ وٓ الغؾظة، إٓ طـده شلء وٓ بالِغؾظة، الـاس يعامؾ َمـ الـاس ومـ

ر هذا أنّ   .ومذمقم الحؼ، مـ الـاس ُيـػِّ

 و طؾؿاؤكا وطؾقف السؾػ طؾقف والذي الصقاب والطريؼ والصقاب

قـا أيديفؿ طؾك تربقـا وَمـ مشايخـا  بالرفؼ الـاس ُيعاَمؾ أن: العؾؿ طـفؿ وتؾؼَّ

ؼ كان وما سبقؾ، لذلؽ كان ما والصرب،  َمػسدة طؾقف ترتتَّب وٓ الؿؼصقد، يحؼِّ

 وإٓ: طظقؿة،

 .ُركقهبا إٓ الؿضطر ِحقؾة فؿا               َمركًبا إسـَّة إٓ يؽـ لؿ إذا
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ة لؽؿ وقؾُت  ا، جؿقؾة تقؿقة، ابـ آسالم شقخ كؾؿة مرَّ  الؿممـ": قال جدًّ

 تزيؾ أن صعٌب  القاحدة القد فِعاًل: ."إخرى إحداهؿا تغسؾ كالقديـ، لؾؿممـ

  هـا هـا أو أو هـا شلء يبؼك القسخ مـ كثقًرا أزالت وإذا بـػسفا، وسخفا

ر بعضـا، إلك حاجة يف فؽؾـا الثاكقة، القد إلك فتحتاج  بعققبف، بعًضا بعضـا يبصِّ

مفا هدية أجؿؾ الفدايا، أجؿؾ مـ -واهلل- وتؾؽ  أو بِعْؾٍؿ، ُتتحػف أن: لؿسؾؿ تؼدِّ

 ٕخقؽ تليت أن الذهب، مـ أفضؾ واهلل طظقؿة، هدية فقف، هذه بعقب ُتتحػف

 أوسع أكَت  أدري فؿا وكذا، كذا طؾقؽ أْلَحظ أكا أخل يا: وتؼقل صقب بلسؾقب

 أو الؿقضقع، طـ  أكت غػؾَت  غػؾة هل أو الشرع، يف أصؾ لفذا فؾعؾ طؾًؿا مـل

ا، هذه طظقؿة هدية ذلؽ، هذه كحق  الفدايا. أطظؿ مـ جدًّ

 خقر طؾك رآك إن معؽ، صادق أخ لؽ يؽقن أن طؾقؽ اهلل كِعؿ أطظؿ مـ

عؽ، مؽ، ِطقًجا فقؽ رأى وإن شجَّ  بالـقاجذ. طؾقف فَعضَّ  هذا وجدَت  إذا ققَّ

ر الذي الصديؼ لقس واهلل!  معؽ ضحؽ لؼقتف وإذا شلء، كؾ لؽ يؿرِّ

  الصديؼ. هذا لقس أخطاء، مـ فقف أكت بؿا يبالل وٓ وذهب، وأضحؽؽ

. إخرى إحداهؿا وَتغسؾ لؾقد، كالقد أخقف إلك بحاجة الؿممـ إذن:

 برفؼ، وَيغسؾ والصابقن الؿاء آكسان يضع برفؼ، يؽقن الغسؾ أنّ  وإصؾ:

. "الَػْرك مـ شلء إلك القسخ إزالة يحتاج وقد": تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال

 مـ شلءٌ  ُيػَرك، أن إلك يحتاج يزول، ما كذا، وفقف شحؿ فقف القسخ أحقاًكا
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 بالـصقحة، ولؽـ أوساخف يزيؾ أن يحاول أخقف، مع الؿممـ وهؽذا الُعـػ،

 القسخ، ففذا هذا يزول حتك العـػ مـ شلء إلك احتاج إذا إٓ والؾقـ، بالرفؼ

 .مقضعف يف مطؾقب

ـَ  َأنَّ : ]الَخاِمَسةُ  ْطتَِذارِ  ِم
ِ
ـَْبِغل َٓ  َما آ  ُيْؼَبَؾ[ َأنْ  َي

 أنّ  إصؾ: ٕنّ  :"مـ"آطتذار(، قال:  مـ )إنّ  الشقخ: كؾؿة اِْلَحظ 

 لؽـ اطتذاره، َتؼبؾ أن إصؾ فاطتَذر أخقك أخطل إذا أخقف، اطتذار َيؼَبؾ الؿممـ

ؾؼ مؿا ُيؼَبؾ، أن يـبغل ٓ ما إطذار مـ  صحتف، طدم َيظفر مؿا مثاًل، بالديـ َيتعَّ

 جفة مـ صقابف طدم أو طذًرا، كقكف جفة يعـل طدم صحتف مـ صقابف، طدم أو

 كـا إكؿا: بؼقلفؿ همٓء طذر: مثؾ وققطف، يف صحقًحا كان لق حتك بف آطتذار

 . اطتذارهؿ َيؼبؾ لؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل فننّ  وكؾعب، كخقض
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ِ  َقْولُ  الدرس الثالث والستون: شرح َباب   ا َرْحَمة   أََذْقَناهُ َولَِئنْ : ﴿َتَعالَى هللاَّ نَّ  مِّ

اءَ  َبْعدِ  ِمن ْتهُ  َضرَّ قُولَنَّ  َمسَّ ٌَ ةِ ﴾ لًِ َهَذا لَ ٌَ  اآْل

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  آل] ﴾مُّ

 [201: طؿران

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َؾْقُؽؿْ طَ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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 وقعفا أطظؿ وما التقحقد! كؾؿة أجؿؾ وما التقحقد، كتاب  شرح يف درسـا

 اإلصالق، طؾك الحؼقق أطظؿ وتعالك، سبحاكف ربف حؼُّ  إهنا الؿممـ! قؾب يف

 ما وأطظؿ َتـَْبع، ومـفا َتْتبعفا، الحؼقق وكؾ اإلصالق، طؾك الحؼقق وأشرف

 .وتعالك سبحاكف تقحقده وأوجب: وجؾ طز اهلل فرض

م فبعدما وتعالك. سبحاكف ربـا مع إلػاظ يف إدب كتعؾَّؿ زلـا وٓ  معـا تؼدَّ

 وصػاتف، أسؿائف يف وجؾ طز اهلل مع يتلدَّب الؿممـ أنّ  وَطؾِْؿـا إمس درس يف

 هلل إٓ يؽقن ٓ الذي آسؿ أنّ  ذلؽ: ومـ طظقًؿا، احرتاًما إسؿاء تؾؽ ويحرتم

ؿك ٓ وجؾ طز ل وٓ الؿسؾؿ، بف َيتسَّ ًبا ُيغقَّر: فنكف وقع وإذا الؿسؾؿ، بف ُيسؿِّ  تلدُّ

ًٓ  وجؾ، طز اهلل مع  سبحاكف اهلل بحؼ وققاًما واإلكرام، الجالل ذي هلل وإجال

 وتعالك.

 كصقب ولؾؿخؾقق الؿطَؾؼ، الؽؿال مـف فؾؾف كؾل: معـًك  لف الذي آسؿ أّما

ل يجقز آسؿ ففذا يـاسبف، ما بحسب مـف  فؼط، العؾؿقة باب مـ بف التسؿِّ

َّٓ  وإولك  )الـ(. مع يؽقن أ

ل وإن  العؾؿ. أهؾ أققال مـ الراجح طؾك فجائز )الـ( مع سؿِّ

 الؿخؾقق. تـاِسب التل الصػة ُلِؿَحت إن بف التسؿقة يجقز كذلؽ 

 الصػة إلك إمر يصؾ أن خشقة أو التاّمة، الصػة َلْؿِح  مع بف التسؿقة أّما

 حراًما. يؽقن هذا فننّ  التاّمة:
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م كؿا  وُكِجؾَّ  ربـا، ُكِجؾَّ  أن وتعالك سبحاكف ربـا مع التلدُّب َمـ أنّ  معـا: تؼدَّ

َّٓ  كتابف، وُكِجؾَّ  السالم، طؾقفؿ ورسؾف رسقلف  طز اهلل كتاب مـ شلء مـ َكْسَخر وأ

َّٓ  وجؾ، طز اهلل شرع مـ وٓ وجؾ،  رسؾف مـ وٓ وجؾ طز اهلل مـ كسخر وأ

 السالم. طؾقفؿ

 مـ شلء مـ أو كتابف مـ أو رسؾف مـ أو وجؾ طز اهلل مـ السخرية وأنّ 

 كان إن سقاء أبًدا: التقحقد مع يجتؿع ٓ أكرب كػر بثبقتف: العؾؿ بعد شرطف

ا الؽالم طـد اإلكسان ًٓ ساِخًرا كان أو كالمف، وراء لَِؿا قاصًدا كالمف يف جادًّ  هاز

 كػر كؾف هذا فننّ  والطريؼ: الققت يؼطع أن يريد و ُيضحؽ، أو َيضحؽ أن يريد

 اإلسالم. مؾة مـ ُيخرج أكرب

 الؽتاب هذا يف وجؾ طز اهلل رحؿف الشقخ كتبف ما يف الؼراءة الققم وكقاصؾ 

  أبقاب مـ العظقؿ

ـْ ﴿: َتَعاَلك اهللِ  َقْقُل  ]َباٌب  ـَّا َرْحَؿةً  َأَذْقـَاهُ  َوَلئِ اءَ  َبْعدِ  ِمـ مِّ ْتفُ  َضرَّ َـّ  َمسَّ  َهَذا َلَقُؼقَل

َيِة[ ﴾لِل ْٔ  ا

 التقحقد. كؿال مـ إلػاظ يف اهلل مع إدب أنّ  يف أيًضا الباب هذا 

 ،طؾقفا ويشؽره وجؾ طز اهلل إلك الـعؿة بؾساكف العبد َيـِسب أن ذلؽ: ومـ

 إن شلكف فقؽقن وتعالك، سبحاكف هلل كؾف الػضؾ فَقـِسب وققتف، حقلف مـ وَيربأ

 معاىف صحقًحا كان هلل. وإن كؾف فالػضؾ اغَتـقُت، ما اهلل لقٓ: يؼقل كلكف غـًقا كان
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 لقٓ: يؼقل كلكف طؾؿ ذا كان وإن .هلل كؾف فالػضؾ ُطقفقُت، ما اهلل لقٓ: يؼقل كلكف

 .هلل كؾف فالػضؾ َطؾِْؿُت، ما اهلل

 َشَرفف، أو َكَسبِف، إلك الـعؿة بؾساكف اإلكسان يـسب أن التقحقد: كؿال ويـايف

 إلك الـِّعؿة كسب أطـل- ذلؽ فعؾ وَمـ ذكائف. أو مفاراتف، أو ققتف، أو حقلف، أو

 يف ذلؽ َقَدَح  فؼد -مفاراتف إلك أو ذكائف إلك أو طائؾتف ققة إلك أو وشرفف كسبف

 تؾؽ مـف وجؾ طز اهلل َيسؾب ٕن ُطْرضةً  وكان ربف، مع إدب وأساء تقحقده،

 .الـعؿة

 العظقؿ. إمر هذا تؼرير يف الباب ففذا

ـْ } تعالك: اهلل ققل يف جاء ما )باب الشقخ: يؼقل ـَّا َرْحَؿةً  َأَذْقـَاهُ  َوَلئِ  مِـ مِّ

اءَ  َبْعدِ  ْتفُ  َضرَّ َـّ  َمسَّ ْكَسانُ  َيْسَلمُ  َٓ }: وجؾ طز اهلل يؼقل ،{لِل َهَذا َلَقُؼقَل ـْ  اإْلِ  ُدَطاءِ  مِ

فُ  َوإِنْ  اْلَخْقرِ  رُّ  َمسَّ ـْ ( 49) َقـُقطٌ  َفَقُئقٌس  الشَّ ـْ  مِـَّا َرْحَؿةً  َأَذْقـَاهُ  َوَلئِ اءَ  َبْعدِ  مِ  َضرَّ

ْتفُ  َـّ  َمسَّ ُـّ  َوَما لِل َهَذا َلَقُؼقَل اَطةَ  َأُض ـْ  َقائَِؿةً  السَّ  ِطـَْدهُ  لِل إِنَّ  َربِّل إَِلك ُرِجْعُت  َوَلئِ

ْكَسانُ  َيْسَلمُ  َٓ }: ققلف، {َلْؾُحْسـَك  لؾعفد، هـا فـ)الـ( الؽافر، هق هـا: اإلكسان {اإْلِ

 ما الدطاء مـ َيَؿؾُّ  ٓ الؽافر، اإلكسان وإكؿا إكسان كؾ فؾقس لؾجـس، ولقست

 أو مالف أو أهؾف أو كػسف يف الضرر كالف وإن الخقر، اهلل ويسلُل  الخقر، يف دام

 ما وجؾ طز اهلل يؼقل .الضر ذلؽ َكْشِػ  ومـ ورحؿتف اهلل َروح مـ يئس معقشتف

 معقشتف أو أهؾف أو مالف أو كػسف يف ضرر مـ أصابف ما طـف كشػـا كحـ ولئـ: معـاه
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: رزقـاه أو صالًحا، ولًدا رزقـاه أو طافقة، لف فقهبـا ًٓ  لل حؼ هذا" لقؼقَلـ: ما

ف، فلكا وجؾ، طز اهلل طـد  هذه مستحؼٌّ  أكف َطؾِؿَ  اهلل أنّ  هذا الؽافر فقزطؿ مستحؼُّ

 طؿؾف وطـ طـف اهلل لرضك أو بزطؿف، طـده لؽرامتف وذلؽ طؾقف: فلكَعؿ الـعؿة

 طز اهلل باستدراج ويغرت وجؾ طز اهلل طؾك يتلّلك وإكؿا الـعؿة: يشؽر فال بزطؿف!

 لف. وجؾ

 يـسبفا ٓ بالؾسان حتك الـعؿة، طؾك اهلل يشؽر ٓ الـِّعؿ، مع الؽافر حال هذا

 وأكف الـعؿة، لفذه مستحؼٌّ  أكف إلك أو كػسف إلك يـسبفا وإكؿا وجؾ، طز اهلل إلك

 طؾك يدلف وهذا لفا، مستحؼ أكف اهلل لعؾؿ لؿفارتف، ٓستحؼاقف: لشرفف، كالفا

 طـ راضٍ  اهلل وأنّ  طـف، راضٍ  اهلل وأنّ  اهلل، طـد مـزلة لف وأنّ  اهلل، طـد كرامتف

ُـّ  َوَما}: الؽافر يؼقل الؽػار، ولذلؽ صػات مـ طؿؾف! ففذه اَطةَ  َأُض  {َقائَِؿةً  السَّ

قتؽؿ ولق بعًثا، هـاك أنّ  أضـ ٓ ،(36: الؽفػ)  سُلبعث فنين بعًثا هـاك أنّ  صدَّ

 هؽذا أخرة! يف سقعطقـل الدكقا يف أططاين كؿا طـل: راضٍ  اهلل ٕنّ  خقر: طؾك

 .َوْهؿٌ  إٓ هق وما الؽافر، يظـ

 ولق الـعؿة طؾك اهلل يشؽرون ٓ أهنؿ الؽػار صػات مـ أنّ : الشاهد ووجف

 مؾؽـا هذه: وقالقا أكػسفؿ، إلك أضافقها وجؾ طز اهلل كَِعؿ يف تؼؾَّبقا فنذا بالؾسان،

قن وكحـ حّؼـا ومـ  يبتؾل كؿا بالـِّعؿ يبتؾل اهلل أنّ  يدركقا ولؿ لفا، مستحؼُّ

 مـ ذلؽ َفَعَؾ  فَؿـ بالـَّعؿ، لفؿ وجؾ طز اهلل استدراج طـ وَيغػؾقن بالبالء،
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 وذلؽ مؾؽل: لل، الـعؿة هذه: يؼقل ذلؽ ومع اهلل كِعؿ يف فتؼؾَّب الؿسؾؿقـ

 يف الؽػار شاَبف فنكف مستحؼفا! ٕين أو ومفاريت، لذكائل، أو وكسبل، لشريف،

 طؾقف. وجؾ طز اهلل كعؿة يشؽر ولؿ اهلل، مع إدب وأساء ذلؽ،

 وطـده أوٓد وطـده صحقًحا أكف دام ما أكف فرأى بالـِّعؿ: اغرت َمـ وكذلؽ

 ويستدرجف اهلل، طبادة طـ فَقغػؾ طـف: راضٍ  اهلل أنّ  يدل طؾك هذا أنّ  أمقال

 وصػة َشَبفٌ  وفقف بالؽػار، تشبَّف قد يؽقن آغرتار، هبذا الؿعاصل إلك الشقطان

 .وجؾ طز اهلل مع إدب وأساء الؽػار، صػات مـ

 اهلل إلك الـعؿة الؿسؾؿ يـسب أن التقحقد: وكؿال إدب كعؾؿ أنّ  هبذا إذن:

 .بؾساكف جؾ طزو

م الذي بالباب الباب هذا طالقة ما صقِّب: : اهلل ققل باب: وهق معـا: تؼدَّ

 ؟(83: الـحؾ) {ُيـْؽُِروَكَفا ُثؿَّ  اهللِ  كِْعَؿَت  َيْعِرُفقنَ }

 يؽقن كقػ كػرها، وبقان الـعؿة شؽر وجقب يف الباب ذلؽ أنّ  :الجقاب

 اهلل مع بإلػاظ التلدُّب فػل الباب هذا أّما بالـعؿة. كافًرا -باهلل والعقاذ- اإلكسان

 يف يتؽؾؿ الشقخ هـا وإكؿا الباب: لذلؽ تؽراًرا فؾقس الـعؿة، باب يف وجؾ طز

 يف اهلل مع التلدب الباب: هذا ومـف إلػاظ، يف اهلل مع التلدُّب طـ إبقاب هذه

  بالؾسان اهلل إلك الـعؿة كسبة وهق الـعؿة: باب يف إلػاظ

 بِِف[ َمْحُؼقٌق  َوَأَكا بَِعَؿِؾل َهَذا: ُمَجاِهٌد  ]َقاَل 
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ؾت اجتفدت أكا بعؿؾل، هذا {لِل َهَذا}: معـك مجاهد قال  هذه وحصَّ

 إلك لؾقصقل سبب العؿؾ أنّ  طؾك لقس بعؿؾل، جاءتـل هذه فالـعؿة الـعؿة،

 هذه يعطقف بلن وجؾ طز اهلل ُيؾِزم كلكف لفا، مستحؼ أي: بف( محؼقق الـعؿة، )وأكا

 . الـعؿة

ـُ  ]َوَقاَل  ـْ  ُيرِيُد : َطبَّاسٍ  اِْب  ِطـِْدي[ ِم

 طـ هذا وِرثت فلكا القراثة، جفة مـ أو: واجتفادي، طؿؾل طـد مـ يعـل:

 .وأجدادي آبائل

َؿا َقاَل }: ]َوَقْقُلفُ   بُِقُجقهِ  ِمـِّل ِطْؾؿٍ  َطَؾك: َقَتاَدةُ  َقاَل  .{ِطـِدي ِطْؾؿٍ  َطَؾك ُأوتِقُتفُ  إِكَّ

ـَ  ِطْؾؿٍ  َطَؾك: آَخُرونَ  َوَقاَل  اْلَؿَؽاِسِب،  َأْهٌؾ[ َلفُ  َأكِّل اهللِ  ِم

 العظقؿة، والؽـقز الؽثقر، الؿال وجؾ طز اهلل آتاه لّؿا قارون، هذا كعؿ: 

 ولقست الؿال لقس الؼقية، العصبة بحؿؾفا وتثؼؾ تـقء خزائـف مػاتقح أنّ  حتك

 ٓ إققياء الرجال مـ العصبة الخزائـ، َتػتح التل فؼط الؿػاتقح الخزائـ، بؾ

 الؿال هبذا طؾقف وجؾ طز اهلل والخزائـ؟! فلكعؿ بالؿال فؽقػ حؿؾفا، يستطقعقن

 ،{ِطـِدي ِطْؾؿٍ  َطَؾك ُأوتِقُتفُ  إِكََّؿا}وقال:  أبك، ذلؽ ومع ققمف، وَكَصَحف العظقؿ،

ر  :بتػسقَريـ الجؿؾة هذه السؾػ وفسَّ

 الؿؽاسب، بقجقه  قارون مـ طؾؿ طؾك أكا، مـل ِطؾؿ طؾك: التػسقر إّول

 .إمقال وكسب إمقال جذب يف والؿفارة
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 فاهلل حّؼل، مـ هذا وأنّ  هذا، أستحؼ أين اهلل مـ ِطؾؿ طؾك: الثاين والتػسقر

اًل  لقس إياه أططاين  .هذا مستحّؼ  فلكا مستحّؼ، ٕين وإكؿا مـف: تػضُّ

ؾ باصؾ. الؿعـَققـ وكال  تؼع درجتان، أيَتقـ طـ السؾػ كالم مـ فتحصَّ

 :الؾسان يف الـعؿة باب يف الؽػار مـ

 وهذه. أصاًل  هلل يـسبفا وٓ لـػسف، الـعؿة الؽافر َيـسب أن: إولك الدرجة

 .الربقبقة يف شرك وهل الدرجَتقـ، أقبح

هذه . لفا مستحؼ أكف َيزُطؿ لؽـ اهلل إلك الـعؿة َيـسب أن: الثاكقة والدرجة

 .لفا مستحّؼ  ٕكف كالفا أكف يزطؿ وإكؿا اهلل: بػضؾ َيـؾفا لؿ ولؽـ اهلل، مـ الـعؿة

 هذا يف الؿسؾؿقـ مـ أْشَبففؿ وَمـ همٓء، جفؾ أطظؿ ما اهلل وسبحان

 إكؿا وطؼؾؽ وققتؽ بحركتؽ أكت اهلل، هق أصاًل  اإلكسان َخؾؼ الذي فننّ  الباب!

 والؼدرة والؿفارة وتعالك، سبحاكف اهلل هق أصاًل  أكت بؽ فالؿـِعؿ اهلل، خؾؼؽ

ؾفا، ما اهلل فؾقٓ وجؾ، طز اهلل وهبفا  اهلل أططاها القاصؾة الحاصؾة والـعؿة حصَّ

 مـ كؾفا هذه: ويؼقل اهلل إلك الـعؿة الضعقػ العبد َيـِسب ٓ فؽقػ وجؾ: طز

 وتعالك؟! سبحاكف هلل كؾف والػضؾ اهلل

 َشَرٍف[ َطَؾك ُأوتِقُتفُ : ُمَجاِهدٍ  َقْقلِ  َمْعـَك ]َوَهَذا

 جفة مـ يّف: شرف طؾك أوتقتف إمَريـ: يشؿؾ مجاهد ققل أنّ  يعـل 

 .إدب سقء مـ باهلل طقاًذا الـعؿة. لفذه مستحؼؼٌّ  بلين اهلل طؾؿ جفة ومـ طؾؿل،
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ـْ  فُ  ُهَرْيَرةَ  َأبِل ]َوَط  َثاَلَثةً  إِنَّ »: َيُؼقُل  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهللِ  َرُسقَل  َسِؿعَ  َأكَّ

ـْ   َمَؾًؽا، إَِلْقِفؿْ  َفَبَعَث  َيْبَتِؾَقُفْؿ، َأنَّ  اهللُ  َفَلَرادَ  َوَأْطَؿك، َوَأْقَرعَ  َأْبَرَص  إِْسَرائِقَؾ  َبـِل ِم

َْبَرَص  َفَلَتك ْٕ ، َلْقنٌ : َقاَل . إَِلْقَؽ؟ َأَحبُّ  َشْلءٍ  َأيُّ : َفَؼاَل  ا ـٌ ، َوِجْؾٌد  َحَس ـٌ  َحَس

 َفُلْططِلَ  َقَذَرُه، َطـْفُ  َفَذَهَب  َفَؿَسَحُف،: َقاَل . بِفِ  الـَّاُس  َقَذَركِل َقْد  الَِّذي َطـِّل َوَيْذَهُب 

بُِؾ : َقاَل . إَِلْقَؽ؟ َأَحبُّ  اْلَؿالِ  َفَليُّ : َقاَل . َحَسـًا َوِجْؾًدا َحَسـًا، َلْقًكا -. اْلَبَؼرُ  َأوْ  اإْلِ

َْقَرعَ  َفَلَتك: َقاَل . فِقَفا َلَؽ  اهللُ  َباِركَ : َوَقاَل  ُطَشَراَء، َكاَقةً  َفُلْططِلَ  -إِْسَحاُق  َشؽَّ  ْٕ  ا

، َشْعرٌ : َقاَل . إَِلْقَؽ؟ َأَحبُّ  َشْلءٍ  َأيُّ : َفَؼاَل  ـٌ  َقَذَركِل َقْد  الَِّذي َطـِّل َوَيْذَهُب  َحَس

 َأَحبُّ  اْلَؿالِ  َأيُّ : َفَؼاَل  َحَسـًا، َشْعًرا َوُأْططِلَ  َطـُْف، َفَذَهَب  َفَؿَسَحفُ . بِفِ  الـَّاُس 

بُِؾ  َأوْ  اْلَبَؼرُ : َقاَل . إَِلْقَؽ؟  َفَلَتك. فِقَفا َلَؽ  اهللُ  َباِركَ : َقاَل  َحاِمالً، َبَؼَرةً  َفُلْططِلَ . اإْلِ

َْطَؿك، ْٕ  بِفِ  َفُلْبِصرُ  َبَصِري إَِللَّ  اهللُ  َيُردَّ  َأنْ : َقاَل  إَِلْقَؽ؟ َأَحبُّ  َشْلءٍ  َأيُّ : َفَؼاَل  ا

. اْلَغـَؿُ : َقاَل . إَِلْقَؽ؟ َأَحبُّ  اْلَؿالِ  َفَليُّ : َقاَل  َبَصَرُه، إَِلْقفِ  اهللُ  َفَردَّ  َفَؿَسَحفُ . الـَّاَس 

ـَ  َوادٍ  لَِفَذا َفَؽانَ  َهَذا، َوَولََّد  َهَذاِن، َفُلْكتَِج  َوالًِدا، َشاةً  َفُلْططِلَ  بِِؾ، ِم ـَ  َوادٍ  َولَِفَذا اإْلِ  ِم

ـَ  َوادٍ  َولَِفَذا اْلَبَؼرِ، فُ  ُثؿَّ : َقاَل  اْلَغـَِؿ، ِم َْبَرَص  َأَتك إِكَّ ْٕ : َفَؼاَل  َوَهْقَئتِِف، ُصقَرتِفِ  فِل ا

، َرُجٌؾ  ـٌ َّٓ  اْلَقْقمَ  لِلَ  َباَلغِ  َفاَل  َسَػرِي، فِل اْلِحَباُل  بِلَ  اِْكَؼَطَعْت  َقْد  ِمْسؽِق  ُثؿَّ  بِاهللِ  إِ

ْقنَ  َأْطَطاكَ  بِالَِّذي َأْسَلُلَؽ  بَِؽ، ـَ  الؾَّ ـَ  َواْلَجْؾَد  اْلَحَس  فِل بِفِ  َأَتَبؾَّغُ  َبِعقًرا َواْلَؿاَل  اْلَحَس

ـْ  َأَلؿْ ! َأْطرُِفَؽ  َكَلكِّل: َلفُ  َفَؼاَل . َكثِقَرةٌ  اْلُحُؼقُق : َفَؼاَل . َسَػرِي  َيْؼِذُركَ  َأْبَرَص  َتُؽ

َؿا: َفَؼاَل . اْلَؿاَل؟ اهللُ  َفَلْطَطاكَ  َفِؼقًرا، الـَّاُس، ـْ  َكابًِرا اْلَؿاَل  َهَذا َوِرْثُت  إِكَّ . َكابِرٍ  َط
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َْقَرعَ  وَأَتك: َقاَل . ُكـَْت  َما إَِلك اهللُ  َفَصقََّركَ  َكاِذًبا ُكـَْت  إِنْ : َفَؼاَل  ْٕ  َفَؼاَل  ُصقَرتِِف، فِل ا

 َفَصقََّركَ  َكاِذًبا، ُكـَْت  إِنْ : َفَؼاَل  َهَذا، َطَؾْقفِ  َردَّ  َما ِمْثَؾ  َطَؾْقفِ  َوَردَّ  لَِفَذا، َقاَل  َما ِمْثَؾ  َلفُ 

َْطَؿك َوَأَتك: َقاَل . ُكـَْت  َما إَِلك اهللُ  ْٕ ـٌ  َرُجٌؾ : وهقئتف َفَؼاَل  ُصقَرِتفِ  فِل ا ـُ  ِمْسؽِق  َواْب

َّٓ  اْلَقْقمَ  لِلَ  َباَلغَ  َفاَل  َسَػرِي، فِل اْلِحَباُل  بِلَ  اِْكَؼَطَعْت  َقْد  َسبِقٍؾ،  بَِؽ، ُثؿَّ  بِاهللِ  إِ

 َأْطَؿك ُكـُْت  َقْد : َفَؼاَل . َسَػرِي فِل بَِفا َأَتَبؾَّغُ  َشاةً  َبَصَرَك، َطَؾْقَؽ  َردَّ  بالَِّذي َأْسَلُلَؽ 

 بَِشْلءٍ  اْلَقْقمَ  َأْجَفُدكَ  َٓ  َفَقاهللِ  ِشْئَت، َما َوَدعْ  ِشْئَت، َما َفُخْذ  َبَصرِي، إَِللَّ  اهللُ  َفَردَّ 

َؿا َماَلَؽ، َأْمِسْؽ : َفَؼاَل . لِؾَّفِ  َأَخْذَتفُ   َطَؾك َوَسِخطَ  َطـَْؽ، اهللُ  َرِضلَ  َفَؼْد  اْبُتِؾقُتْؿ، َفنِكَّ

 َأْخرَِجاُه[« َصاِحَبْقَؽ 

 يف والؼصة قصة، فقف صقيؾ حديث وهق الصحقحقـ، يف الحديث هذا

 سبقؾ طؾك ُتذَكر ٓ مـفا، الػقائد وٕخذ وآّتعاظ لؾِعربة َتِردُ  إكؿا والسـة الؼرآن

 فقفا بؿا وَيعترب الؿتػؽرون، فقفا لَقتػّؽر ُتذَكر وإكؿا إوقات، وقضاء التسؾقة،

 الؿعتبِرون.

  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الؿصدوق الصادق وهق وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك فالـبل

ـْ  َثاَلَثةً  إِنَّ » الؼصة: هبذه يخربكا  بالعرباكقة، اسؿ وإسرائقؾ:« إِْسَرائِقَؾ  َبـِل مِ

، أي: بالعرباكقة (إسرا)و
ّ

: بالعربقة آسؿ هذا فؿعـك اهلل. و)إْيؾ( معـاها: َصِػل

 
ُّ

ـْ  َثاَلَثةً  إِنَّ »يعؼقب.  اهلل كبل وهق: واختاره: اصطػاه اهلل أنّ  اهلل، َصِػل  َبـِل مِ

 الربص، وهذا لقكان، لجؾده كان حتك جؾده، لقن تغقَّر أكف أْي « َأْبَرَص  إِْسَرائِقَؾ:
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 لقس أي« َوَأْقَرعَ ». الـاس يرى فقؿا لقكان لؾجؾد يصبح حتك الجؾد لقن تغقُّر يف

 اهلل أراد« َيْبَتؾَِقُفؿْ  َأنَّ  اهللُ  َفَلَرادَ » .ُيبصر ٓ أي«: َوَأْطَؿك». بالؽؾقة شعر رأسف طؾك

« َمَؾًؽا إَِلْقِفؿْ  َفَبَعَث ». بف لَقعتربوا لؾـاس شلهنؿ ُيظِفر وأن يختربهؿ، أن وجؾ طز

َْبَرَص  َفَلَتك» إكسان، هقئة طؾك جاءهؿ ْٕ ءٍ  َأيُّ : َفَؼاَل  ا
ْ

 َلْقنٌ : َقاَل  إَِلْقَؽ؟ َأَحبُّ  َشل

، ـٌ ، َوِجْؾدٌ  َحَس ـٌ ِذي هذا َطـِّل َوَيْذَهُب  َحَس  استؼذرين أي« بِفِ  الـَّاُس  َقَذَركِل َقدْ  الَّ

 التغقر هذا بسبب بل: الخؾطة يحبقن وٓ طـل يبتعدون وأخذوا أجؾف، مـ الـاس

 كان ما سبًبا، شلء لؽؾ أنّ  الِعباد لَقعؾؿ: العؾؿاء قال« َفَؿَسَحفُ : َقاَل » الجؾد، يف

 واهلل أسباهبا، لألشقاء أنّ  الِعباد لَقتعؾَّؿ فؿسحف يؿسحف، ٕن بحاجة الَؿؾؽ

  َقَذَرُه، َطـْفُ  َفَذَهَب .»والؿسببات إسباب ُيجري
َ

 َوِجْؾًدا َحَسـًا، َلْقًكا َفُلْططِل

 مـ كثقر طـف َيغػؾ طالًجا لف وأنّ  يزول، أن يؿؽـ الربص أنّ  هذا ومعـك« َحَسـًا

 ما إصباء َيعرف لؿ الؿرض هذا فننّ  إصباء، طـد لقس الربص طالج الـاس،

ػقكف وإكؿا ُيذهبف،  حتك طالجف أّما الؾقن، بتقحقد تسؿك طؿؾقات يجرون أو يخػِّ

 أن وجؾ طز اهلل وسمال الدطاء، كثرة ففق: الحسـ الؾقن ويليت الربص َيذهب

 سبحاكف قدير شلء كؾ طؾك اهلل فننّ  هذا: يف واإللحاح العبد، طـ هذا ُيذِهب

 يف سقاء مـف، وَيتضؾَّع زمزم، ماء بالربص الؿبتؾك َيشرب أن ذلؽ ومـ وتعالك.

 َيشرب  الؿديـة، يف هـا جاء أو مؽة مـ زمزم لف ُحِؿَؾ   إذا بؾده، يف أو مؽة

م كؿا فنكف هذا، طـف ُيذِهب أن اهلل ويسلل وَيتضؾَّع  ُشِرب لَِؿا زمزم ماء» معـا: تؼدَّ
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 لفذا الدواء مـ هذا فننّ  هذا: مـ اهلل يشػقف أن بـقة زمزم ماء شرب فنذا ،«لف

 .الداء

بُِؾ : إَِلْقَؽ؟ َقاَل  َأَحبُّ  اْلَؿالِ  َفَليُّ : َقاَل »  شؽ« -إِْسَحاُق  َشؽَّ -. اْلَبَؼرُ  َأوْ  اإْلِ

 إبرص أنّ  َطؾِؿَ  طبداهلل بـ الحديث، إسحاق رواة أحد اهلل: طبد بـ إسحاق

 هذا، قال مـفؿا َمـ شؽ لؽـ البؼر،: قال والثاين اإلبؾ،: قال أحدهؿا أن وإقرع

 قال وإقرع إبرص أنّ  َيعؾؿ هق إسحاق: شؽ معـك هذا هذا! قال مـفؿا ومـ

 الذي وَمـ اإلبؾ مـفؿا قال الذي َمـ شؽ لؽـ البؼر: الثاين وقال اإلبؾ أحدهؿا

 البؼر؟ مـفؿا قال

 إلك التالل السقاق بدٓلة اإلبؾ:: قال إبرص أنّ  -أطؾؿ واهلل- والظاهر

  أطؾؿ. واهلل إقرب، ففذا الحديث، آخر

« 
َ

 قُربت تؾد، أن كادت التل الحامؾ العشراء: الـاقة« ُطَشَراءَ  َكاَقةً  َفُلْططِل

 .العاشر الشفر يف: بعضفؿ وقال الثامـ، الشفر يف: العؾؿ أهؾ بعض قال وٓدهتا،

 الجؿؾة هذه« فِقَفا َلَؽ  اهللُ  َباِركَ : َوَقاَل ». القٓدة قريبة أهنا الؿؼصقد: أنّ  والؿفؿ

 هذه ُخذْ :  خرب أكف وُيحَتؿؾ فقف، لف اهلل يباِرك بلن لف الَؿؾؽ مـ دطاء أهنا ُيحَتؿؾ

 .فقفا لف بارك اهلل أنّ  فلخربه فقفا، اهلل بارك قد كاقةً 

َْقَرعَ  َفَلَتك: َقاَل »  ْٕ ءٍ  َأيُّ : َفَؼاَل  ا
ْ

ـٌ  َشْعرٌ : َقاَل  إَِلْقَؽ؟ َأَحبُّ  َشل  سبحان« َحَس

  إذا أكف اإلكسان صبقعة اهلل!
َ

ل   كان ربؿا شعر، طـده ما أقرع هذا َيطؿع، بالخقر ُرجِّ
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ل فؾّؿا الشعر: يتؿـك هذا قبؾ  شعر: )قال  إلقؽ؟ أحّب  شلءٍ  أيُّ  :بالخقر ُرجِّ

 أنّ  ربؿا اإلكسان، هؽذا حسـ، شعر: قال  شعر قال ما شعر،: قال ما ،(َحسـ

 أو سـقـ أو أربع سـقـ أو ثالث سـتقـ  الزواج بعد القلد مـ ُيحَرم اإلكسان

 ولد! لعؾف: فؼال حامؾ، امرأتؽ: لف قالقا فنذا ، ُيرَزق أن فقتؿـك سـقـ: خؿس

ك إذا لؽـ شلء، يلتقف أن الؿفؿ بـت: أو ولد ببالف يخطر كان هذا ما قبؾ  ُرجِّ

 مـ وهذه .بالبقت لقؼقم ولد: إّول يؽقن أن يطؿع حامؾ امرأتف أنّ  وَطؾِؿَ  الخقر

  إذا أكف اإلكسان صبقعة
َ

ل  أن يريد أمره أّول أكف اإلكسان صبقعة َصِؿَع، بالخقر ُرجِّ

ك فنذا الؿصؾحة، َرجك الَؿػسدة اجتـب أكف َطؾِؿَ  فنذا الَؿػسدة، َيجتـب  ترجَّ

 .الؿصؾحة أطؾك َرجك الؿصؾحة

 صعبف فننّ  إسئؾة وكاكت اخترب إذا الطالب  مثال: لإلخقة أققل دائًؿا وأكا

 ٓ،: الشقخ لف قال فنذا رسقب؟ فقف ما طسك يا شقخ! هاه إستاذ: يؼابؾ ما أّول

ـَ  كجح، الجؿقع الحؿد هلل  طسك: فقؼقل كاجح، أكف الؿصؾحة وَطؾِؿَ  الَؿػسدة، َأمِ

 كثقر؟ الؿؿتازيـ

ل لّؿا إقرع ففذا  َطـِّل َحسـ، َوَيْذَهُب  شعر: )قال ولؽـ شعر، قال: ما ُرجِّ

ِذي  ٓ كاكقا أهنؿ طؾك يدل هذا :العؾؿ أهؾ بعض قال ،(بِفِ  الـَّاُس  َقَذَركِل َقدْ  الَّ

 أقرع الـاس وسط هق ولذلؽ مؽشقفة، رؤوسفؿ كاكت وإكؿا العؿائؿ: َيؾبسقن

 اهلل فسلل وسطفؿ، يف التام الصؾع هبذا يستؼذروكف شعقر لفؿ والـاس الشعر لف ما
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  َطـُْف، َفَذَهَب  َفَؿَسَحفُ » .هذا طـف َيذهب أن أو صؾب
َ

: َفَؼاَل  َحَسـًا، َشْعًرا َوُأْططِل

بُِؾ  َأوْ  اْلَبَؼرُ : َقاَل  إَِلْقَؽ؟ َأَحبُّ  اْلَؿالِ  َأيُّ   إسحاق: كؿا مـ شؽٌّ  أيًضا هذا« اإْلِ

 ) قدمـا،
َ

: َقاَل » السقاق، طؾقف يدل القٓدة: كؿا قريبة أي:« َحاماِلً  َبَؼَرةً  َفُلْططِل

َْطَؿك، َفَلَتك. فِقَفا َلَؽ  اهللُ  َباِركَ  ْٕ ءٍ  َأيُّ : َفَؼاَل  ا
ْ

 اهللُ  َيُردَّ  َأنْ : إَِلْقَؽ؟ َقاَل  َأَحبُّ  َشل

 بَصِري
ّ

 َيُردَّ  أن»: التقحقد كتاب كسخ بعض ويف ومسؾؿ، البخاري لػظ وهذا« إَِلل

 الؽتاب. كسخ بعض يف كؿا :«إلل» الصحقحقـ: يف الذي لؽـ ،«بصري طؾل اهلل

: َقاَل  إَِلْقَؽ؟ َأَحبُّ  اْلَؿالِ  َفَليُّ : َقاَل  َبَصَرُه، إَِلْقفِ  اهللُ  َفَردَّ  َفَؿَسَحفُ . الـَّاَس  بِفِ  َفُلْبِصرُ )

 . اْلَغـَؿُ 
َ

 قريبة: وققؾ ولدها، معفا معـاها:( والًدا: )ققؾ« َوالًِدا َشاةً  َفُلْططِل

 حامؾ أهنا أي: والًدا( )شاة بالؿآل، العرب طـف يعبِّر الؼريب والشلء القٓدة،

 .والد فؽلهنا تؾد، أن تؽاد

 ضؿفا، أو الفؿزة بػتح «فَلْكَتج هذان» أيضا: ويضبط« َهَذانِ  َفُلْكَتَج »: ققلف

د الذي هق والـاتج  كالؼابِؾة: العؾؿاء يؼقل كاتًجا، يسؿك البؼرة: أو الـاقة يقلِّ

د الذي الـاتج وٓدهتا، طـد آدم مـ بـل لألكثك د أو الـاقة يقلِّ : فؿعـك البؼرة، يقلِّ

(: هذان: )اإلشارة واسؿ طـدهؿا، والبؼرة الـاقة وٓدة تتابعت أي:« هذان فلكتج»

 .وإقرع إبرص، إلك يرجع

دَ : )ققلف د أي:( َهَذا َوَولَّ د الغـؿ، ولَّ  فؽُثر الغـَؿ، أطؿك كان الذي هذا ولَّ

ـَ  َوادٍ  لَِفَذا َفَؽانَ » الؿال. هذا يف لفؿ فبقرك طـده، الغـؿ ولد بِِؾ، مِ  َوادٍ  َولَِفَذا اإْلِ
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ـَ  ـَ  َوادٍ  َولَِفَذا اْلَبَؼِر، مِ  البؼر، مـ وادٍ  ولفذا باإلبؾ، مؾئ وادٍ  لفذا فؽان« اْلَغـَؿِ  مِ

َْبَرَص  َأَتك». الؿؾؽ أي: «إِكَّفُ  ُثؿَّ : َقاَل »الغـؿ،  مـ وادٍ  ولفذا ْٕ  ُصقَرتِفِ  فِل ا

 الَؿؾؽ؟ وهقئة الَؿؾؽ صقرة يف يعـل وهقئتف صقرتف يف معـك هؾ «َوَهْقَئتِفِ 

 أبرص، وهق جاءه ما طـد السابؼة وهقئتف السابؼة صقرتف يف وإكؿا ٓ:: الجقاب

ًرا ذلؽ لقؽقن وذلؽ إولك: الؿرة  جاءه كؿا جاءه  حقاة، قؾبف يف كان إن لف مذكِّ

 َرُجٌؾ : َقاَل ». طؾقف الحجة وإقامة التذكقر باب مـ وهذا ثاكقة،  بصقرة يلتف لؿ

) ـٌ ـُ » الؽتاب: كسخ بعض ويف مِْسؽِق ـُ : »الجؿؾة ، وهذه«َسبِقؾٍ  َواْب  «َسبِقؾٍ  َواْب

 شقبان: زاد: حجر ابـ قال لؽـ مطبقع، هق فقؿا ومسؾؿ البخاري طـد لقست

ـُ »  اِْكَؼَطَعْت  َقدْ ». صريؼف يف اكؼطع الذي الؿسافر معـاه: "سبقؾ ابـ"و .«َسبِقؾٍ  َواْب

 
َ

 طـدي إسباب، ما بل تؼطعت إسباب، الحبال: ققؾ:« َسَػِري فِل اْلِحَباُل  بِل

 وقال .الطُّرق هل الحبال:: العؾؿ أهؾ بعض وقال .أهؾل إلك يقصؾـل سبب

مال. ُكثبان هل الحبال:: العؾؿ أهؾ بعض  صريؼل وأكا شلء معل ما يعـل: الرِّ

 ،«هذا سػري يف»الؽتاب  كسخ بعض و سػري، يف الطريؼ بل فاكؼطع صقيؾ،

  َباَلغِ  َفاَل » مسؾؿ. وٓ البخاري طـد لقس هـا اإلشارة اسؿ "هذا"و
َ

َّٓ  اْلَقْقمَ  لِل  إِ

 
ِ
 أنّ  طؾك يدل وهذا بؽ. ثؿ باهلل إٓ وأهؾل بؾدي إلك وصقل ٓ أي:« بَِؽ  ُثؿَّ  بِاهلل

 إٓ الققم لل بالغ فال: يؼؾ لؿ فنكف التقحقد، وكؿال التقحقد، يعرفقن كاكقا الؼقم

 إٓ الققم لل بالغ فال: »قال وإكؿا وبؽ، باهلل إٓ الققم لل بالغ فال: يؼؾ ولؿ بؽ،



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔٗ7ٙ 
 

ي ولؿ يعقـف، أن يستطقع اإلكسان هذا ٕنّ  جائز: وهذا« بؽ ثؿ باهلل  اهلل بقـ يسقِّ

 .التقحقد كؿال مـ ففذا الؿخؾقق. وبقـ

ِذي َأْسَلُلَؽ » ـَ  الؾَّْقنَ  َأْطَطاكَ  بِالَّ ـَ  َواْلَجْؾدَ  اْلَحَس  بِفِ  َأَتَبؾَّغُ  َبِعقًرا َواْلَؿاَل  اْلَحَس

ر«  َسَػِري فِل ل: الؿذكِّ  سمالف يف أكف: الثاين الؿذكر .وهقئتف بصقرتف جائف أكف إوَّ

ره: ر ،«والؿال الحسـ، والجؾد الحسـ، الؾقن أططاك بالذي أسللؽ» ذكَّ  ه ذكَّ

 إلك هبا أتقصؾ أي:« سػري يف هبا أتبؾَّغ بعقًرا». خػقة بنشارة السابؼة بالحالة

 يف الذي الؿال هذا ٕنّ  أططقؽ: أستطقع ٓ أي:« َكثِقَرةٌ  اْلُحُؼقُق : َفَؼاَل ». مرادي

 لل،  ماهل هذه باإلبؾ الؿؾلء القادي هذا ترى أكت لل، هق ما الـاس، حّؼ  يدي

 تجد ٓ الَؽِذب، إلك يؼقد والُبخؾ وَكَذَب، فَبِخَؾ  كثقرة، الحؼقق لؾـاس، هذه

ح الؿطاع البخؾ كّذاًبا، إٓ بخقاًل   مـ هق ولذلؽ الؽذب، إلك يؼقد الؿطاع والشُّ

ف: مطقًعا شحقًحا يؽقن أن العبد مفؾؽات مـ الؿفؾِؽات،  يؼقد الشح ٕنّ  لُشحِّ

 أططقؽ، أن أستطقع ما كثقرة، الحؼقق: وقال فؽَذَب  بد، وٓ الؽذب إلك العبد

! َأْطِرُفَؽ  َكَلكِّل: َلفُ  َفَؼاَل ». الؿال هذا مـ أكثر يطالبقكـل والذيـ الـاس، حؼ هذا

ـْ  َأَلؿْ  ر فجاء(: اْلَؿاَل؟ اهللُ  َفَلْطَطاكَ  َفِؼقًرا، الـَّاُس، َيْؼَذُركَ  َأْبَرَص  َتُؽ  الؿذكِّ

ره أن .السمال يف إشارة: والثاين .الفقئة يف: إّول الصريح.  بـعؿة صريًحا ذكَّ

ـْ  َأَلؿْ » قديؿ مـ أطرفؽ اهلل: كلين  اهللُ  َفَلْطَطاكَ  َفِؼقًرا، الـَّاُس، َيْؼَذُركَ  َأْبَرَص  َتُؽ

ـْ  َكابًِرا اْلَؿاَل  َهَذا َوِرْثُت  إِكََّؿا: اْلَؿاَل؟ ََقاَل   ولؽـ الربص، ُيـؽِر فؾؿ :«َكابِرٍ  َط
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: العؾؿاء كابر. يؼقل طـ كابًرا وِرْثُت هذا الؿال إكؿا الؿال: يف وقال سؽت،

 كابر، طـ كابر طـ الؿال هذا ورثت: والؿعـك الخافض، بـزع مـصقبة« كابًرا»

 قال: شريػة، غـقة أسرة مـ أكف فزطؿ وأجدادي، آبائل كبار طـ الؿال هذا ورثت

 بالثراء، مشفقرة طريؼة أسرة مـ رجؾ أكا  فؼقًرا، كـُت  ما أكا غؾطان، أكت ٓ، ٓ،

 صريؼ طـ الؿال فقصؾـل ، غـل وأبل غـل، جدي أغـقاء، وهؿ أجدادي فؿـ

رات هذه كؾ فؿع كباري،  الـعؿة وأضاف اهلل، إلك الـعؿة يضقػ أن أبك الؿذكِّ

 هذا« ُكـَْت  َما إَِلك اهللُ  َفَصقََّركَ  َكاِذًبا ُكـَْت  إِنْ » الَؿؾؽ: قال ،وأسرتف شرفف إلك

 يدطق أن فاستحّؼ  الؿال: يف اهلل حؼ ُيعطِ  ولؿ بؾساكف، اهلل بـعؿة َيعرتف لؿ الرجؾ

  كاذًبا كـت إن الؿعؾَّؼ، الدطاء جقاز هذا ويف معؾَّؼ، دطاء لؽـف الَؿؾؽ: طؾقف
ّ

 طؾل

 يؽشػ أن اهلل فلسلل أذيَّتل: الؽالم هبذا قصدَت  إن بؽذا، يبتؾقؽ أن اهلل أسلل

 كاذًبا كـَت  إن قال: الَؿؾؽ فننّ  ،جائز معؾَّؼ، دطاء هذا أمرك، ويػضح سرتك،

َْقَرعَ  َأَتك و: َقاَل »  كـت. ما إلك اهلل فصقَّرك ْٕ  مسؾؿ. رواية وهذه« ُصقَرتِفِ  فِل ا

 ولؽـ هذه« فلتك قال:» الؽتاب: كسخ بعض . ويف« وأتك»البخاري:  ورواية

 مسؾؿ. طـد ولقست البخاري طـد هذه« وهقئتف»مسؾؿ،  وٓ البخاري طـد لقست

ر لؽل هذا أذكر أكا  َقاَل  َما مِْثَؾ  َلفُ  َفَؼاَل » الؽتاب، يف الـسخ اختالف لؽ ُيػسِّ

 وهذه ،(لف: )الؽتاب كسخ بعض يف(  َفَؼاَل  َهَذا، َطَؾْقفِ  َردَّ  َما مِْثَؾ  َطَؾْقفِ  َوَردَّ  لَِفَذا،

: َقاَل  ُكـَْت، َما إَِلك اهللُ  َفَصقََّركَ  َكاِذًبا، ُكـَْت  إِنْ » مسؾؿ، وٓ البخاري طـد لقست
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: قال»: الؽتاب كسخ بعض ويف .(وأتك: )البخاري وطـد مسؾؿ. لػظ وهذا« َوَأَتك

َْطَؿك» .مسؾؿ وٓ البخاري طـد لقس وهذا« فلتك ْٕ « وهقئتف ُصقَرتِفِ  فِل ا

ـٌ  َرُجٌؾ : َفَؼاَل لف» البخاري، طـ ولقست مسؾؿ، طـد هذه "وهقئتف" ـُ  مِْسؽِق  َواْب

  اِْكَؼَطَعْت  َقدْ  َسبِقٍؾ،
َ

  َباَلغَ  َفاَل  َسَػِري، فِل اْلِحَباُل  بِل
َ

َّٓ  اْلَقْقمَ  لِل   إِ
ِ
 بَِؽ، ُثؿَّ  بِاهلل

ِذي َأْسَلُلَؽ   َأْطَؿك ُكـُْت  َقدْ : َفَؼاَل . َسَػِري فِل بَِفا َأَتَبؾَّغُ  َشاةً  َبَصَرَك، َطَؾْقَؽ  َردَّ  بالَّ

 طـف اهلل فرفع ُضرٍّ  يف كان وبلكف وجؾ، طز اهلل بـعؿة فاطرتف« َبَصِري طؾل اهللُ  َفَردَّ 

ه، . الؽتاب ُكسخ يف مقجقدة ولقست البخاري، طـد هذه« أغـاين فؼد وفؼقًرا» ُضرَّ

 فلغـاين فؼقًرا وكـت بصري، إلك اهلل فردّ  أطؿك كـت قال: بالـعؿَتقـ: فاطرتف

 َوَدعْ  ِشْئَت، َما َفُخذْ » وجؾ، طز اهلل إلك الـعؿَتقـ وَكَسَب  بالـعؿَتقـ، فاطرتف اهلل،

 طـد ولقس أيديـا، بقـ الؿطبقع الؽتاب يف مسؾؿ طـد "شئَت  ما ودع"« ِشْئَت  َما

 شاة لقست: يعـل ،«شئت ما ودع»: شقبان وزاد: حجر ابـ قال لؽـ البخاري،

 .واحدة

 ما فخذْ  اهلل: فضؾ  مـ كؾف الغـؿ هذا ٓ،: قال واحدة، شاة ماذا؟ مـف صؾب 

 ». شئَت  ما ودع شئَت،
ِ
ءٍ  اْلَقْقمَ  َأْجَفُدكَ  َٓ  َفَقاهلل

ْ
فِ  َأَخْذَتفُ  بَِشل  أشّؼ  ٓ أي:« لِؾَّ

 ٓ: الؿعـك: العؾؿ أهؾ بعض وقال . طز وجؾ هلل أخذتف بشل ألقمؽ وٓ طؾقؽ

 أططاه: فؼط ما هق كرمف، تؿام مـ وهذا تحتاجف، أكت شقًئا تركَت  إن أسامحؽ

 إن تحتاجف، شقًئا تركت إن اهلل يدي بقـ خصؿؽ وأكا أسامحؽ ٓ: قال وإكؿا
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 تؿام مـ وهذا أربًعا! أخذَت  لق أسامحؽ ما خؿًسا، ُخذْ  خؿًسا تحتاج كـَت 

«  اْبُتؾِقُتؿْ  َفنِكََّؿا َماَلَؽ، َأْمِسْؽ : َفَؼاَل  ». الؿال هذا يف اهلل بحؼ وققامف كرمف

  َفَؼدْ ». اهلل اختربكؿ
َ

 الـعؿة، طؾك اهلل شؽر َمـ أنّ  طؾك دلقؾ وهذا« َطـَْؽ  اهللُ  َرِضل

 طـف. اهلل رضل فقفا: اهلل حؼ وأّدى اهلل، إلك بؾساكف وأضاففا

 طـّا، اهلل يرضك أن كريد كؾـا الـِّعؿ، يف شؽقًرا تؽقن أن الرضك أسباب مـ

َّٓ  مـفا: اهلل، رضك إلك لـصؾ كسؾؽفا رحؿتف مـ لـا اهلل فتحفا ُصرق اهلل ولرضك  أ

 اهلل، لـُرضل كتؽؾؿ اهلل، إرضاء إلك كـظر وإكؿا َطدم، الـاس فؽلن الـاس، إلك كـظر

ـا ما  اجتؿع لق اهلل، يرضل الؽالم هذا أنّ  تقّؼـا  ما دمـا الـاس، غضب ولق يفؿُّ

 حؼ هق الذي كالمـا مـ وغضبقا بالجقش بالقزراء الدولة برئقس البؾد أهؾ

 اهلل، يرضل ما وقؾـا اهلل، إرضاء إلك كظركا -هذا طـ خارًجا أمًرا لقس- وديـ اهلل

ـ الـاس، طـا اهلل وأرضك،  اهلل رضك كؾـا اهلل: يرضل بؿا وقؿـا  قؾقهبؿ يف مؿَّ

قطـة بالفقى الؿريض حقاة. أّما  شلء. يرضقف ما ففذا والشَّ

 يؽقن: الؿسؾؿ الحاكؿ إرضاء أنّ : العؾؿاء كالم جؿقؾ مـ ولذلؽ

 .اهلل شرع باحرتامف، ولزوم

 كسبُّف، ما الحاكؿ، كحرتم أن ماذا؟ صريؼف الشعب طـ الؿسؾؿ الحاكؿ رضك 

 ولل ُيحرتَم أن يجب شرًطا أفعالف، ٓ، ومـ والده، ومـ أمف، ومـ مـف، وكسخر

 ُتحَػظ لؽـ الـاصح، وبقـ بقـف فقؿا ُيـَصح أخطاء لف كاكت وإن الؿسؾؿ، إمر
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 واجًبا يريد ما الحاكؿ يليت اهلل، ديـ برتك الحاكؿ ُيرضك ما اهلل، شرع هقبتف، وُيؾَزم

 رمضان، يف السـة هذه الـاس يصقم أن أريد ما أكا: لـا ويؼقل القاجبات، مـ

 ٓ، : كؼقل أن إرضاؤه الخقر، فقف ترى الذي كعؿ،: لف كؼقل بلن لقس إرضائف

 .الؿساجد يف كصؾل أن رمضان، يف كصقم أن وطؾقـا طؾقؽ والقاجب الخقر

سـة وإكؿا يف آخر  آخر يف لقس- الشقخ فقفا حج التل السـقـ آخر يف وأذكر

 يقم الخاصة، خقؿتف يف معف كـُت  -اهلل رحؿف– باز بـ  الشقخ مع كـت -السـقات

 كايػ إمقر: لؾشقخ فؼقؾ الظفر، ُقبقؾ ،-شاك أن أكا-طشر  الحادي أو العاشر

 كان والؿسؾؿقـ، البالد طؾك كعؿة كان الرجؾ هذا-واسعة  رحؿة اهلل رحؿف

 مع إحؽام مـ كثقًرا وَيعؾؿ َيعرف أكف كقػ ُقرب: طـ مـف سؿعُت  طجقًبا، رجاًل 

 اإلسالمقة، الديار إلفساد الحزبقة والجؿاطات الحزبققن لف ُيخطِّط لَِؿا معرفتف

 يف كان أكف: الثؼة حدثـلمات.  وقد طـف أتؽؾؿ أكا مات، قد اهلل، رحؿف طجقب

 طـ والـفل بالؿعروف إمر رجال بعض طـ يتحدث جؾسائف أحد فؼام مجؾس،

 هؿ همٓء": قال ويػعؾقن! يػعؾقن لحاهؿ يطقؾقن الذيـ همٓء: وقال الؿـؽر،

 اهلل فرحؿف الؾحقة، يحؾؼقن الذيـ يعـل: ،"فعصاة كحـ أّما الحؼ، طؾك الذيـ

 يدخؾف وأن الؿسؾؿقـ وسائر أمقات لف يغػر أن وجؾ طز اهلل أسال واسعف، رحؿف

 فاستلذكت، العقد، بؿـاسبة الشقخ طؾك لقسؾؿ جاء كايػ إمقر قالقا: -الجـة

 -الشقخ اهلل ورحؿ اهلل رحؿف- كايػ إمقر فدخؾ اجؾس، ٓ الشقخ: فؼال
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 فدار الشقخ، يسار طـ وكـُت  الشقخ، يؿقـ طـ فؽان الخقؿة، يف وجؾس

: الشقخ فؼال الجؿار، رمل طـ الحديث إيام تؾؽ يف وكان وصال، الحديث

ع  رحؿف اهلل رحؿف كايػ إمقر الؾقؾ، فؼال يف ويرمقن أكػسفؿ طؾك الـاس يقسِّ

ؾـ والـساء": واسعف  ٓ، يرمقـ ٓ،: الشقخ فؼال .الرمل يف يقكؾـ يعـل: :"يقكِّ

 ورحؿ الشقخ اهلل فرحؿ ر،إمق فؼبِؾفا. الؾقؾ ولؽـ يف الؾقؾ يف ولؽـ بلكػسفـ

 .إمقر اهلل

 أن كريد: ويؼقل يليت اهلل، شرع طـ كتـازل أن لقس الحّؽام إرضاء صريؼ 

صقب،  وكؼقل: كقافِؼف أن السؾػقة الؿقراث! لقست يف وإكثك الذكر بقـ كساوي

: ويؼقلقن كباركا يذهب أو استطعـا، إذا وكـصحف إلقف كذهب أن يجب بؾ صقب!

 .كػر هذا

 يؼال لف: هذا ضؾؿ: الؿقراث يف والسـة الؼرآن يف كؿا التػريؼ إنّ : يؼقل الذي

 .لف ويبقِّـقن يـصحقكف هذا، مـ أكرب -اهلل شاء إن- باهلل، وأكت كػر

 وكؾزم وكـاصحفؿ، هقبتفؿ، طؾك وكحافظ كحرتمفؿ، أن يف الحؽام إرضاء 

 أما كػعؾف. الؿؽروه الؿستحب، تركـاه: لؾؿصؾحة تركف يجقز ما اهلل، شرع

 فعؾـا إذا ّٕكا لؿاذا؟ وتعالك: سبحاكف اهلل شرع فـؾزم الحرام وفعؾ القاجب

 طباده. مـ شاء َمـ طـّا أرضك اهلل أرضقـا وإذا اهلل، أرضقـا
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 حسـًا سقًرا فقف كسقر كقػ طؾَّؿـا إٓ شقًئا ترك ما الديـ! هذا أجؿؾ ما

  التػصقؾقات. طـ ٓ الؽؾقات طـ أن أتؽؾؿ وأكا مبارًكا.

 صعاًما أكؾت فنذا الـعؿة، طـد شؽقًرا تؽقن أن اهلل: إرضاء ُصرق مـ إذن:

 طؾك اهلل شؽرت ثقًبا لبست إذا طـؽ، اهلل فقرضك الطعام، هذا طؾك اهلل شؽرت

 فؼد»: ولذلؽ قال الـعؿة: طـد شؽقًرا تؽقن أن طـؽ اهلل فقرضك الثقب: هذا

، اهلل بػضؾ وأقرّ  اهلل، شؽر قد أطؿك كان الذي إطؿك هذا ٕنّ  ،«طـؽ اهلل رضل

« َصاِحَبْقَؽ  َطَؾك َوَسِخطَ » ٕجداده، وٓ آبائف وٓ كػسف إلك الـعؿة َيـسب ولؿ

 والذكاء الؿفارة إلك الـعؿة كسبة أنّ  وطؾك الـعؿة، شؽر طدم أنّ  طؾك فدّل 

 .وتعالك سبحاكف اهلل ُيسِخط مؿا الشريػ والـَّسب الغـقة والعائؾة والِحْذق

 الؿممـ طؾك القاجب أنّ  أخقًرا: وهق: ذكركاه هقما: الؼصة هذه مـ والعربة

 َيـسب فال الـعؿة: طـد لػظف يف اهلل مع يتلّدب وأن الـعؿة، طؾك اهلل يشؽر أن

 سبحاكف اهلل وهق الؿـِعؿ إلك َيـسبفا وإكؿا صدقت، ولق إسباب إلك الـعؿة

 إدب. مـ وتعالك. ففذا

ُوَلك :َمَساِئُؾ  ]فِقفِ  ْٕ َيِة[ َتْػِسقرُ : ا ْٔ  ا

 هبا ترجؿ التل إولك أية آيتقـ، فؿؼصقده ذكر الشقخ ٕنّ  إولك: أية 

 كالم هل التل أيات: لجـس )الـ( فتؽقن معفا، الثاكقة يريد أيًضا ولعؾف الباب،

 .قارون
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َـّ }: َمْعـَك َما: ]الثَّاكَِقةُ   [{لِل َهَذا َلَقُؼقَل

ؾ وقؾـا   :صقرتان  طـدكا َيتحصَّ

 هبا أكعؿ ما كػسف، إلك الـعؿة فقضقػ مِؾؽل: هذا: يؼقل أن: إولك الصقرة

 
َّ

 .الربقبقة يف شرك وهذا أكا! مؾؽل هذا وإكؿا أبًدا،  أحد، طؾل

 إكؿا وأكف حؼ، لف أهنا َيزطؿ لؽـ اهلل: إلك الـعؿة يضقػ أن: الثاكقة والصقرة

 .أدب وسقء باصؾ وهذا سبحاكف وتعالك! اهلل لػضؾ ٓ ٓستحؼاقف كالفا

 [{يِطْؾٍؿ ِطـْد َطَؾك ُأوتِقُتفُ  إكؿا قال}: َقْقلِفِ  َمْعـَك َما: ]الثَّالَِثةُ 

 طؾؿ بسبب: السؾػ بعض وطـد أكا، طؾؿل بسبب أي: ﴾ِطـْدي ِطْؾؿٍ  َطَؾك} 

 .إمقال لفذه مستحؼ أين اهلل

ابَِعةُ  ةِ  َهِذهِ  فِل َما: ]الرَّ ـَ  اْلَعِجقَبةِ  اْلِؼصَّ  اْلَعظِقَؿِة[ اْلِعَبرِ  ِم

 .طظقؿة كثقرة طرب فقفا فالؼصة هذا، يف شؽ ٓ 
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ِ  َقْولُ  َباب  الدرس الرابع والستون: شرح  ا: ﴿َتَعالَى هللَاَّ  َصالِحا   آَتاُهَما َفلَمَّ

ةَ ﴾ آَتاُهَما ِفٌَما ُشَرَكاءَ  لَهُ  َجَعالَ  ٌَ  اآَلَ

 الرحقؿبسؿ اهلل الرحؿـ 

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  آل] ﴾مُّ

 [201: طؿران

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ِذي اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  الَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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ا﴿: َتَعاَلك َاهللِ  َقْقُل  ]َباٌب    ﴾آَتاُهَؿا فِقَؿا ُشَرَكاءَ  َلفُ  َجَعالَ  َصالِحًا آَتاُهَؿا َفَؾؿَّ

  َأََيَة[

 يف وجؾ طز اهلل مع إدب وأنّ  اهلل، مع بإدب الؿتعؾِّؼة إبقاب مع زلـا ٓ

 القاجب. التقحقد كؿال مـ إلػاظ

 كعؿة طؾك اهلل شؽر ذلؽ: ومـ إلػاظ، يف اهلل مع إدب يف الباب ففذا

 صقِّب، باسؿٍ  بتسؿقتف القلد كعؿة طؾك اهلل شؽر طظؿك، كعؿة القلد فننّ  القلد،

 حؼقؼة اإلكسان يؼصد لؿ لق حتك وجؾ: طز اهلل لغقر بالتعبقد تسؿقتف وبعدم

َّٓ  اهلل القاجب مع إدب فننّ  الشرطقة، العبقدية  طز هلل إٓ أحًدا ُتعبِّد يف إلػاظ أ

 الخدمة، أقصد وإكؿا الشرطقة، العبقدية أقصد ٓ أكا: قؾَت  لق حتك وجؾ،

َّٓ  إلػاظ يف اهلل مع القاجب إدب: كؼقل وكحق ذلؽ، فنكا واإلطاكة،  ُتعبِّد أ

 يف اهلل مع إدب الباب: أنّ  مؼصقد الباب. مؼصقد وجؾ، ففذا طز اهلل لغقر أحًدا

 أن القلد كعؿة اهلل وهبف لَؿـ يجقز ٓ وأكف القاجب، التقحقد كؿال مـ إلػاظ

 مع أدب إساءة وجؾ طز اهلل لغقر التعبقد يف وأنّ  وجؾ، طز اهلل لغقر بالتعبقد يسؿقف

 وتعالك. سبحاكف اهلل

ب ا}تعالك:  اهلل ققل باب أية هبذه الشقخ فبقَّ  َلفُ  َجَعالَ  َصالِحًا آَتاُهَؿا َفَؾؿَّ

 )أية(، الشقخ: قال الـُّسخ بعض يف {يشركقن طؿا اهلل فتعالك آَتاُهَؿا فِقَؿا ُشَرَكاءَ 

 الرتجؿة. يف  أتّؿفا الـُّسخ بعض ويف
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ا}: وجؾ طز ققلف يف الؿراد يف العؾؿاء اختؾػ وقد  هؿا؟ َمـ {آَتاُهَؿا َفَؾؿَّ

 جرير ابـ قال السالم. طؾقفؿا وحقاء آدم أهنؿا إلك العؾؿاء: أكثر فذهب

 أهنؿا وحقاء آدم طـ اهلل أخرب: يؼال أن: ذلؽ يف الؼقل مـ والصقاب" الطربي:

 صالًحا حقاء بطـ يف ما أططاهؿا لئـ وأقسؿا حقاء، بحؿؾ رهبؿا اهلل دطقا

 لف جعال سلٓ: كؿا صالًحا ولًدا اهلل رزقفؿا فؾّؿا الشاكريـ، مـ هلل لقؽقكان

 يف أْشَركف أكف أي: آسؿ، يف شركاء لف جعال أي: الؿقلقد، مـ أوتقا فقؿا شركاء

 إلك: جرير ابـ . وأشار"أصاطف ولؽـ باهلل، ُيشِرك ولؿ طبادة، غقر يف صاطتف

 .هذا طؾك التلويؾ أهؾ مـ الحجة أهؾ إجؿاع

ا}: أية أّول أنّ  إلك العؾؿاء أكثر ذهب إذن:  َلفُ  َجَعالَ  َصالِحًا آَتاُهَؿا َفَؾؿَّ

 .وحقاء آدم يف {آَتاُهَؿا فِقَؿا ُشَرَكاءَ 

 كبل؟ السالم طؾقف وآدم وحقاء، آدم يف يؽقن كقػ صقِّب

 يف شرك هـا الشرك وإكؿا لؾتقحقد، الؿـايف الشرك لقس هـا الشرك: قالقا

قاه الشرك، مـ لقس ففذا إبؾقس، أراده ما قصد غقر مـ التسؿقة يف الطاطة  سؿَّ

ك كان وإبؾقس ،-الروايات بعض يف سقليت كؿا- الحارث طبد: مثاًل   يسؿَّ

 أصاطاه وإكؿا هذا، يريدا لؿ وهؿا إبؾقس، طبد أي: الحارث: طبد فلراد الحارث،

 يف شرك آسؿ يف شرك إكف: ققلفؿ معـك هذا .الؿعـك قصد غقر مـ آسؿ يف

 .معصقة ففذه العبادة. يف شرًكا ولقس الطاطة
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 يعصل؟ فؽقػ كبل السالم طؾقف آدم  إنّ : قائؾ قال فنن

 أولقائف طؾك يتقب واهلل السؿاء، يف طصك كؿا طصك: العؾؿ أهؾ بعض قال

 .وأكبقائف

 لؿ لعؾف:  قال هذا يف صقِّبًا كالما -اهلل رحؿف- باز ابـ الشقخ شقخـا  وقال

فؿا يف معصقة فؾقس تحريؿف، يبؾغفؿا ولؿ طـدهؿا، حراًما يؽـ ك أن حؼِّ  يسؿَّ

 يؽـ لؿ يعـل تحريؿ، قد بؾغفؿا يؽـ لؿ فؾعؾف اهلل، لغقر ُيعبَّد أو الحارث، طبد

قن كاكقا َمـ كبعض فقؽقن إمر، هذا يف تحريؿ كزل  ثؿ إسؿاء هبذه يتسؿَّ

ا  غقَّروها   إذ ذاك. معصقة تؽقن فال ،التحريؿ كزل لؿَّ

 لقس ففق {قنكُ رِ ْش يُ  اؿَّ طَ  اهللُ  كالَ عَ تَ فَ }: وجؾ طز اهلل ققل يف أية آخر وأّما

 آدام الشخص مـ التػات الؿشركقـ، جـس إلك  التػات هق وإكؿا وحقاء: آدم يف

ا اهللُ  َفَتَعاَلك} الؿشركقـ. جـس إلك وحقاء  طؿا اهلل تعالك أي:  {ُيْشِرُكقن َطؿَّ

 يف ذلؽ بعد أيات جاءت ثؿ إصـام، طبادة مـ العرب مشركق بف يشركُ 

فؿ،  .التػات ففذا حؼِّ

ريـ بعض وذهب  وإكؿا وحقاء، آدم يف لقست أية أنّ  إلك :والعؾؿاء الؿػسِّ

رية يف ففذا وزوجفا، آدم بـل كػقس مـ كػسٍ  يف  وحقاء. آدم يف ولقس الذُّ

الحسـ – الحسـ طـ صحَّ  كؿا: كثقر ابـ قال .ذريتف مـ الؿشركقن: فالؿراد

 وحقاء. آدم يف ولقست آدم، ذرية مـ الؿشركقـ يف أهنا يرى كان أكف -البصري
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دوا أوًٓدا اهلل رزقفؿ والـصارى القفقد هؿ: يؼقل الحسـ فؽان روا ففقَّ . وكصَّ

 .كثقر ابـ هذا واختار

 الؽالم اكتؼؾ ثؿ وحقاء، آدم يف أية أّول أن إلك ذهب: السعدي والشقخ

 إلك التػات هـا فؿـ ،{ُشَرَكاءَ  َلفُ  َجَعاَل }: وجؾ طز اهلل ققل طـد الجـس إلك

 فقؿا شركاء لف جعؾقا مـفؿ، باهلل أشرك َمـ: والؿؼصقد آدم، بـل الجـس، جـس

  آتاهؿا.

 ُهقَ }: قبؾفا التل أية أّول يف قال اهلل أنّ  كجد أيات: سقاق يف كظركا وإذا

ِذي ـْ  َخَؾَؼُؽؿْ  الَّ ـَ  َزْوَجَفا مِـَْفا َوَجَعَؾ  َواِحَدةٍ  َكْػسٍ  مِ  أكف ضاهر وهذا ،{إَِلْقَفا لَِقْسُؽ

 زوجفا: مـفا وجعؾ السالم، طؾقف آدم كػس هل القاحدة فالـػس وحقاء، آدم يف

ا}: سبحاكف قال السالم. ثؿ طؾقف آدم ضؾع مـ ُخؾِؼت التل حقاء هل اَها َفَؾؿَّ  َتَغشَّ

ْت  َخِػقًػا َحْؿاًل  َحَؿَؾْت  ا بِفِ  َفَؿرَّ ـْ  َربَُّفَؿا اهللَ  َدَطَقا َأْثَؼَؾْت  َفَؾؿَّ  َصالًِحا آَتْقَتـَا َلئِ

َـّ  ـَ  َلـَُؽقَك ـَ  مِ اكِِري  زوجتف مع الؿذكقر الزوج أنّ  -أطؾؿ واهلل- السقاق ضاهر {الشَّ

ا مـف ُخؾِؼت التل  وحؿؾ-إمر بداية يف خػقًػا حؿاًل  حؿؾت زوجتف جامع لؿَّ

ت -آخره إلك بالـسبة خػقػ إمر بداية يف الؿرأة  أثؼؾت فؾّؿا سريًعا، بف فؿرَّ

َّٓ  خافا وٓدهتا وقربت حؿؾفا وثؼؾ  هذا فلقسؿا صحقًحا: سؾقؿا مقلقًدا يؾدا أ

ـْ }: الؼسؿ َـّ  َصالًِحا آَتْقَتـَا َلئِ ـَ  َلـَُؽقَك ـَ  مِ اِكِري ا( 289) الشَّ  َصالًِحا آَتاُهَؿا َفَؾؿَّ

ا اهللُ  َفَتَعاَلك آَتاُهَؿا فِقَؿا ُشَرَكاءَ  َلفُ  َجَعاَل   ،(290 -289: إطراف){ُيْشِرُكقنَ  َطؿَّ
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 آدم يف أية فتؽقن الؿذكقَريـ، الزوجقـ طـ ٓ زال الؽالم أنّ  السقاق ضاهر

 وإكؿا لؾتقحقد، الؿـايف الشرك لقس هـا الشرك ويؽقن السقاق، بحسب وحقاء

 .وتعالك سبحاكف اهلل لغقر الؿقلقد ُيعبَّد أن وهق: ذلؽ: تحريؿ بعد لألدب مـايف

 الطاطة شرك الؿؼصقد ولقس صاطة، شركُ  إكف: العؾؿ أهؾ بعض ققل معـك وهذا

م الذي  يف صاطة شرك ذاك ٕنّ  وإمراء(: العؾؿاء أصاع )مـ باب يف معـا تؼدَّ

 غقر مـ الؾػظ يف آسؿ يف صاطة ففق هذا والتحريؿ، أّما التحؾقؾ إحؽام: يف

 .فقف ما قْصد

 وحقاء آدم أهنؿا يف القراد الحديث ،الؿسللة يف حديث يصّح  فؾؿ السـة وأّما

 حجة. بف تؼقم ٓ ضعقػ

 اهلل شاء إن طـفا الؽالم وسقليت فقفا، ُاخُتؾػ فؼد :الصحابة طـ إثار وأّما

 .وجؾ طز

 وأنّ  وحقاء، آدم قصة يف أهنا إكثر: ققل: -أطؾؿ واهلل- إلقف أمقؾ والذي

 آسؿ، يف ما قْصد غقر مـ التسؿقة يف الطاطة ويف آسؿ، يف شرك هق هـا الشرك

 .أطؾؿ واهلل أقرب. ففذا. مراده طؾك إبؾقس مقافؼة غقر ومـ

 مؼصقد وإكؿا فقفؿا: أية كاكت فقؿـ يتؽؾؿ أن الشقخ مؼصقد ولقس

 سبحاكف ربـا مع القاجب إدب مـ وأنّ  آسؿ، يف إدب طـ الؽالم: الشقخ
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َّٓ  تسؿقتف، ُيحِسـ أن -أكثك أو ذكًرا كان سقاء- ولًدا أحَدكا وهب إذا وتعالك:  وأ

 .وتعالك سبحاكف اهلل لغقر ُيعبِّده

ـُ  ]َقاَل  َػُؼقا: َحْزمٍ  اِْب  َطْؿرِوٍ  َكَعْبدِ  َاهللِ، لَِغْقرِ  ُمَعبَّدٍ  اِْسؿٍ  ُكؾِّ  َتْحرِيؿِ  َطَؾك اِتَّ

  َاْلُؿطَِّؾِب[ َطْبدِ  َحاَشا َذلَِؽ، َأْشَبفَ  َوَما َاْلَؽْعَبِة، َوَطْبدِ 

ـُ  )َقاَل   فؿع الخالف، معرفة بسعة الؿعروفقـ العؾؿاء مـ وهق َحْزٍم( اِْب

قـ العؾؿاء مـ كان ضاهريًّا كقكف  قرأَت  إذا ولذلؽ العؾؿاء، بخالف الؿؾؿِّ

 الصحابة، وخالف قبؾفؿ، وَمـ إربعة، إئؿة خالف َيذُكر أكف تجد )الُؿحؾَّك(

ا كان لؽـ آخر: بؼقل أو جاء الؼقل هذا اختار سقاء بعدهؿ، خالًفا يذكر وقد  ُمؾؿًّ

 اهلل صؾك الـبل هجرة مـ إربعؿائة بعد وخؿسقـ ست سـة تقيف وقد بالخالف.

 الؿجاكقـ بعض كان وإن وهابل! هذا: ويؼقل أحد يليت أن يتلتَّك وسؾؿ. فؿا طؾقف

 يف آية طؾقف ُتؾِقت لّؿا الؿجاكقـ أحد أنّ  مرة لؽؿ ذكرُت  فؼد هذا، يؼقل أن يؿؽـ

 حزم ابـ .الـاس ببعض إبؾقس تالطب مـ وهذا وهابقة! آية هذه: قال التقحقد

َػُؼقا): الؼقل هذا قال اإلجؿاع( )مراتب كتابف يف  ُمَعبَّدٍ  اِْسؿٍ  ُكؾِّ  َتْحِريؿِ  َطَؾك اِتَّ

، لَِغْقرِ 
ِ
 .(َاْلُؿطَّؾِِب  َطْبدِ  َحاَشا َذلَِؽ، َأْشَبفَ  َوَما َاْلَؽْعَبِة، َوَطْبدِ  َطْؿِروٍ  َكَعْبدِ  َاهلل

ف أيًضا هذا وَذَكرَ   الستؿائة بعد وطشريـ ثؿان سـة الؿتقىف الؼطَّان، ابـ بـصِّ

َػُؼقا ذكره لؽـف حزم ٓبـ َيـِسبف لؿ )اإلقـاع(، كتابف يف الفجرة مـ ف: )اِتَّ  َطَؾك بـصِّ
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، لَِغْقرِ  ُمَعبَّدٍ  اِْسؿٍ  ُكؾِّ  َتْحِريؿِ 
ِ
 َحاَشا َذلَِؽ، َأْشَبفَ  َوَما َاْلَؽْعَبِة، َوَطْبدِ  َطْؿِروٍ  َكَعْبدِ  َاهلل

 .َاْلُؿطَّؾِِب( َطْبدِ 

: معؾقمٌ  اإلجؿاع اوهذ  العؾؿ. أهؾ كالم يف َيـؼضف ما يقجد ٓ فنكف مستؼرٌّ

 الحسـ، وطبد الُعّزى، وطبد الؽعبة، وطبد طؿرو، كعبد اهلل لغقر طبد اسؿ فؽؾُّ 

 َمـ بالسقِّد: ويريدون-السقِّد  وطبد جده، وطبد الـبل، وطبد الحسقـ، وطبد

 حرامٌ  ففذا -قريبا هذا طـ اهلل شاء إن كالم الصالح، وسقليت القلل يسؿقكف

 .باإلجؿاع

 طبد جقاز طؾك أجؿعقا أكفؿ معـاه ففؾ الؿطؾب( طبد )حاشا: ققلف وأّما

 تحريؿف؟ طؾك ُيجِؿعقا لؿ فنكفؿ الؿطؾب طبد حاشا معـاه: أو الؿطؾب؟

 طؾك أجؿعقا أهنؿ الؿطؾب( َيحتِؿؾ طبد )حاشا الؽالم: حقث مـ محتِؿؾ 

ـّ  .تحريؿف طؾك ُيجِؿعقا لؿ أراد أكف جقازه، وَيحتِؿؾ  أكف وهق: الثاين: الؿراد: لؽ

 .فقف اختؾػقا وإكؿا تحريؿف، طؾك ُيجِؿعقا لؿ

 معبَّد اسؿ كؾ تحريؿ طؾك حزم ابـ زمـ قبؾ مـ أجؿعقا قد العؾؿاء إذن:

 لفذا خارٌق  يقجد ٓ لؽؿ: وقؾت وطبدالـبل. السقِّد، وطبد طؿرو، كعبد اهلل، لغقر

 قالقا: أققام فلجازه فؼط، الؿطؾب طبد اسؿ يف الخالف وقع وإكؿا اإلجؿاع،

ك أن يجقز  برئاسة العؾؿقة لؾبحقث الدائؿة الؾجـة ومـفؿ:  الؿطؾب: بعبد يسؿَّ
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 ٓ الؿطؾب طبد باسؿ التسؿقة": قالقا يف فتقى حقث :-اهلل رحؿف– باز ابـ

زون واحتج"، فقفا محذور  :بلمريـ الؿجقِّ

 ابـ أكا َكِذب، ٓ الـبل أكا»: قال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أنّ : إّول إمر 

ا، إٓ يؼقل ٓ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك والـبل الصحقحقـ. يف كؿا« الؿطؾب طبد  حؼًّ

 .شرًكا يؼقل وٓ

 جديدة، تسؿقةٍ  ولقس قديؿ، َكَسٍب  حؽاية بلكف آستدٓل: هذا طـ وأجقَب 

 اسؿ ُيغقِّر وإكؿا اسؿف، ُيغقِّر ٓ فالؿقت ُيغقَّر، وٓ هق كؿا ُيحؽك الؼديؿ والـَّسب

 الخالؼ طبد بـ الرحقؿ طبد بـ محؿد هذا: يؼقل أن مثاًل  لإلكسان فقجقز الحل.

ه اسؿف، هؽذا الـبل، طبد بـ ك كان جدُّ  إذا أشركَت:: لف يؼال الـبل، ما طبد يسؿَّ

ه هذا قال  فحؽاية  الـبل، طبد بـ فالن بـ فالن هذا الـبل، أو طبد اسؿف جدُّ

 .حجة ذلؽ يف فؾقس هق، كؿا ُيحؽك فالـَّسب جائزة، الـَّسب

 طؾقف اهلل صؾك الـبل ٕنّ  الؿطؾب بعبد التسؿقة جازَ  لق بلكف :أجقب كؿا

 يجقز: ٓ أكف طؾك تقافؼقكـا وأكتؿ مـاف، بعبد التسؿقة لجازت هذا، قال وسؾؿ

 طبد بـل يا»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل قال وقد الؿطؾب، طبد إٓ ُيستثـك ٓ وأكف

 يف والحديث جدهؿ، باسؿ فـادهؿ ،«شقًئا اهلل مـ طـؽؿ ُأغـل ٓ مـاف

 بعبد التسؿقة َيُجز لؿ أكف فؽؿا هذا، تحريؿ طؾك مـعِؼد واإلجؿاع الصحقحقـ،
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 الؿطؾب: بعبد التسؿقة تجقز ٓ فنكف قالف: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أنّ  مع مـاف

 .قالف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أنّ  بحجة

 طبد اسؿف: كان وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل طؿ ابـ إنّ : قالقا :الثاين والدلقؾ

 وقد وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك الـبل ُيغقِّره ولؿ صحابل، وهق ربقعة، ابـ الؿطؾب

 طـ وروى وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك الـبل وكؾؿ وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك الـبل رأى

  وسؾؿ. طؾقف اهلل صؾك الـبل ُيغقِّره لؿ قالقا: وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك الـبل

 لشفرة ولؽـ الؿطؾب، طبد ولقس الؿطؾب، اسؿف بلنّ  :هذا طـ وأجقب

اه إلسـة طؾك الؿطؾب طبد اسؿ  فاسؿف الؿطؾب: وإٓ طبد العؾؿاء: بعض سؿَّ

 الؿطؾب.

 اهلل رسقل طفد طؾك كان: الرب طبد ابـ قال":  اهلل رحؿف حجر ابـ قال

 وفقؿا: قؾُت ": حجر ابـ قال"،  َطؾِْؿت فقؿا اسؿف ُيغقِّر ولؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

ار بـ الزبقر فننّ  كظر: قالف  أنّ  َيذُكر ولؿ وأحقالفؿ، قريش بـسب غقره مـ أطَؾؿ بؽَّ

 وهق الؿطؾب، اسؿف أنّ  ذكر وإكؿا الؿطؾب: طبد يذكر لؿ- "الؿطؾب إٓ اسؿف

قكف إكؿا الـَّسب أهؾ أنّ  العسؽري ذكر وقد" -قريش بـسب أطؾؿ  يسؿُّ

 -الؿطؾب واحد: اسؿ طـدهؿ لف إكساب يف والِعؾؿ إكساب أهؾ-"الؿطؾب

 ."الؿطؾب طبد: يؼقل َمـ ومـفؿ الؿطؾب،: يؼقل َمـ فؿـفؿ الحديث أهؾ وأّما"
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 طؾقف اتػؼ هؽذا الؿطؾب، طبد ولقس الؿطؾب، كان: اسؿف أنّ : هبذا فتبقَّـ

 باسؿ لف الحديث طؾؿاء بعض وِذْكرُ  الباب. هذا يف أولك وهؿ إكساب: أهؾ

 الؿطؾب: اسؿ مـ أشفر الؿطؾب طبد اسؿ ٕنّ  لشفرتف: اسؿٍ  غؾبة الؿطؾب: طبد

 كذلؽ. فسّؿقه

 .لؾؿجقزيـ حجة ٓ أكف يتبقَّـ وهبذا

 فَقحُرم الـصقص، : لعؿقمحرام هذا أنّ  إلك ذهبقا العؾؿاء مـ وجؿاطات

ك أن  الـصقص. لعؿقم الؿطؾب: بعبد ُيسؿَّ

ريـ بعض ذكره ما وأّما   جقاز مـ فتقى فقف وأصدروا ،زماكـا يف الؿتلخِّ

 :أمقر بثالثة واحتجقا ذلؽ، وكحق السقد، وبعبد الـبل، بعبد التسؿقة

 ابـ أكا كذب ٓ الـبل أكا»بالجقاز:  لؾؼائؾقـ إولك الحجة: إّول إمر

 .إسؿاء بؼقة الؿطؾب طبد طؾك وقاسقا ،«الؿطؾب طبد

 ٕكف فاسد: الؼقاس الؼقاس، طـ فضاًل  أصاًل  هذه يف حجة ٓ أكف َطؾِْؿـا وقد

 إصؾ فال الؿطؾب، بعبد التسؿقة يف أصاًل  حجة ٓ لؽـ لإلجؿاع، مخالػ

  صحقح. الؼقاس الذي قاسقا طؾقف صحقح، وٓ

 بعبد التسؿقة تجقز وكاكت صحقًحا، إصؾ كان لق: كؼقل أكـا أي 

 طؾك ُمجِؿعقن العؾؿاء ٕنّ  لَِؿ؟ طؾقف: اهلل لغقر التعبقد ققاس يجقز ٓ الؿطؾب:

 الؼقاس. مـ َيؿـع ففذا الؿطؾب، طبد حاشا وجؾ: طز اهلل لغقر التعبقد تحريؿ
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 طبد اسؿف كان وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل طؿ ابـ إنّ : قالقا: الثاكقة والحجة

 ٓ أيًضا وهذا السقد، وطبد الـبل، كعبد إسؿاء: بؼقة طؾقف وقاسقا الؿطؾب،

 اإلجؿاع لقجقد الؼقاس: صّح  ما إصؾ صّح  ولق يصح، ٓ إصؾ ٕنّ  يصح:

  السابؼ.

 بؿعـك العبقدية تؽقن فؼد معـاه، يختؾػ العبد إنّ : قالقا: الثالثة الحجة

 الشرطقة العبقدية ٕنّ  الشرطقة: العبقدية غقر وهذا ذلؽ، وغقر والرطاية، الخدمة

 .مراده لقست هذه: وقالقا والتعظقؿ، الؿحبة مع والخضقع الذل هل

 العبقدية هق التعبقد سؿاع طـد الذهـ يف َيـؼِدح الذي بلن: هذا طـ ويجاب

 الشرطقة، العبقدية ذهـف: يف َيـؼدح الذي الـبل: طبد إكسان: سؿع فنذا الشرطقة،

 أحؽام. بف ُتعؾَّؼ ٓ ضعقػ احتؿال فذاك

 بعض َيعبده مؿا لف الؿعبَّد كان إذا اهلل لغقر التعبقد يف التحريؿ وَيعُظؿ

 الشرك، وحارب بالتقحقد جاء وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل الـبل، مثؾ: الـاس:

 .وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل فَعبدوا الؿسؾؿقـ بعض طؾك الشقطان دخؾ لؽـ

 طبادة واطتؼاد لؾعبادة، ذريعة ٕكف ُحرمة: أشد يؽقن هذا فننّ  القلل، ومثؾ: طبد

 .أكرب شرك وذاك الؿخؾقق، هذا

ـِ  ـِ  ]َوَط اَها لَِؿا: َقاَل  أية يف طـفؿا اهلل رضل َطبَّاسٍ  اِْب  َحَؿَؾْت، آَدمُ  َتَغشَّ

ـَ  َأْخَرَجتُؽَؿا َالَِّذي َصاِحُبُؽَؿا إِكِّل: َفَؼاَل  إِْبِؾْقُس، َفَلَتاُهَؿا ِـّل َاْلَجـَِّة، ِم  َأوْ  َلُتطِقُع



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔٗ9ٙ 
 

َـّ  َْجَعَؾ ـْ  َفَقْخُرُج  أيٍِّؾ، َقْرَكلْ  َلفُ  َٕ ُف، َبْطـِف، ِم ، َفَقُشؼُّ َـّ َْفَعَؾ َٕ ـّ  َو ُفُفَؿا،، وٕفعؾ  ُيَخقِّ

َقاهُ   مثؾ َفؼال َفَلَتاُهَؿا، َحَؿَؾْت  ُثؿَّ  َمقًِّتا، َفَخَرَج  ُيطِْقَعاهُ  َأنْ  َفَلَبَقا. َاْلَحاِرِث  َطْبَد  َسؿِّ

 َفَلْدَرَكُفَؿا ُحبُّ  لفؿا فذكر َفَلَتاُهَؿا، َحَؿَؾْت  ُثؿَّ  َمقًِّتا، َفَخَرَج  ُيطِْقَعاهُ  َأنْ  َفَلَبَقا ققلف،

َقاهُ  َاْلَقَلِد،  {آَتاُهَؿا فِقَؿا ُشَرَكاءَ  َلفُ  َجَعالَ }: طزوجؾ َقْقُلفُ  َفَذلَِؽ  َاْلَحاِرِث، َطْبَد  َفَسؿَّ

ـُ  َرَواهُ   َحاتٍِؿ[ َأبِل اِْب

 وٓ وغقره، حاتؿ أبل ابـ رواه -طـفؿا اهلل رضل– طباس ابـ طـ إثر هذا 

ـّ  يصح، إسـاد لف أطؾؿ  لف أنّ  يشفد إساكقد مجؿقع إنّ : قالقا العؾؿاء بعض ولؽ

 .تصح وٓ ضعقػة الرواية أنّ  شؽ فال إساكقد ُأفِردت لق أّما أصاًل،

ـِ  ) ـِ  َوَط اَها لَِؿا: َقاَل  أية يف طـفؿا اهلل رضل َطبَّاسٍ  اِْب فجامعفا  آَدُم( َتَغشَّ

ِذي َصاِحُبُؽَؿا إِكِّل: َفَؼاَل  إِْبؾِْقُس، َفَلَتاُهَؿا )َحَؿَؾْت، ـَ  َأْخَرَجتُؽَؿا َالَّ  َاْلَجـَِّة، مِ

َـّ  أققل َأوْ  فقؿا َلُتطِقٌعــل َْجَعَؾ   َلفُ  َٕ
ْ

 قركقـ، لف  أجعؾ الغزال مثؾ يعـل: أيٍِّؾ( َقْرَكل

ـْ  البطـ، )َفَقْخُرُج  مـ ويخرجان ُف، َبْطـَِؽ، مِ ، َفَقُشؼُّ َـّ َْفَعَؾ َٕ ـّ  َو ُفُفَؿا، وٕفعؾ  ُيَخقِّ

َقاهُ   إبؾقس، صاطة كراهة ُيطِْقَعاُه( َأنْ  شقًئا، )َفَلَبَقا لف أفعؾ ما وأكا َاْلَحاِرِث( َطْبدَ  َسؿِّ

، أتاهؿا ما مثؾ إبؾقس:  َفَلَتاُهَؿا( َحَؿَؾْت  ُثؿَّ  َمقًِّتا، )َفَخَرَج  يطقعاه، أن أبقا ًٓ  أّو

 َلُفَؿا َفَذَكرَ  َفَلَتاُهَؿا َحَؿَؾْت  مقًتا. ُثؿَّ  )فخرج يطعاه، أن فلبقا ققلف، مثؾ فؼال

 يؽقكا لؿ فنهنؿا ورطفؿا، القلد حب غؾب أي: َاْلَقَلِد( ُحبُّ  َفَلْدَرَكُفَؿا ماذكر،

 طـدهؿا، محّرًما ذلؽ يؽـ لؿ -العؾؿ أهؾ بعض ققل طؾك-بالتحريؿ  َيعَؾؿان
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طان كاكا لؽـ  غؾب القلد، حب فغؾبفؿا إلبؾقس، إبؾقس: كراهقة صاطة مـ يتقرَّ

َقاهُ  القلد حب  إبؾقس، )َفَذلَِؽ  أراد ما قْصد غقر مـ َاْلَحاِرِث( َطْبدَ  ورطفؿا، )َفَسؿَّ

 (.{آَتاُهَؿا فِقَؿا ُشَرَكاءَ  َلفُ  َجَعالَ }: َقْقُلفُ 

ـْ  َصِحْقٍح  بَِسـَدٍ  ]َوَلفُ  ـْ  َوَلؿْ  َصاَطتِِف، فِل ُشَرَكاءُ  َقاَل: َ َقَتاَدة َط  [ِطَباَدِتفِ  فِل َيُؽ

ـْ  َصِحْقٍح  )بَِسـَدٍ  .حاتؿ أبل ٓبـ أي: )ََلُف( ر التابعل، ( َقَتاَدة َط  والؿػسِّ

 .التسؿقة يف َصاَطتِِف( فِل ُشَرَكاءُ  )َقاَل  .الؿعروف

ـْ  )َوَلؿْ   ولقس والتسؿقة، الطاطة شرٌك يف الشرك هذا أنّ  أي: ِطَباَدتِِف( فِل َيُؽ

 .العبادة يف شرًكا وٓ وإحؽام، الطاطة يف شرًكا

 اهلل يطقعان كؿا أمرهؿا لَِؿا إبؾقس أصاطا أهنؿا: مراده يؽقن أن وُيحتَؿؾ

 طبد سؿقاه: وقال أمرهؿا طـدما إبؾقس أصاطا أهنؿا أي: يلمرهؿا، طـدما

 .الطاطة يف الشرك هق ففذا يلمرهؿا، طـدما وجؾ طز اهلل يطقعان كؿا الحارث،

 كؿا- طبادة هلل والطاطة اهلل، لغقر صاطة هذه أنّ  مراده: يؽقن أن وُيحتَؿؾ

 وإكؿا طبادة: فؾقست اهلل لغقر الطاطة أّما اهلل. َيعبد لؿ اهلل يطع لؿ ومـ -معـا تؼدم

 بدٓلة الجؿاطة: بصالة الرجال أمر اهلل يعـل: الؿعصقة. يف كاكت إذا معصقة

 هلل، طبادة الجؿاطة: لصالة الؿسجد إلك بذهابف هلل الرجؾ فطاطة والسـة، الؼرآن

 أباه، فلصاع البقت، يف صؾل أبقه: لف قال البقت: يف يصؾل أن أبقه أمره لق لؽـ
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د  ففل أباه: أصاع يؼال: ٓ: وإكؿا: أباه؟ الجقاب َطَبدَ : كؼقل صاطف: هؾ مجرَّ

 .شرًكا ولقست معصقة، يف كاكت إذا معصقة

مت، إحؽام يف اهلل غقر صاطة إذن: ؾـا متك تؼدَّ  أكرب، شرًكا تؽقن وفصَّ

 أكرب. شرًكا تؽقن ٓ ومتك

 يف الؿعصقة مـ هل وإكؿا الشرك: مـ لقست ففل إلػاظ: يف الطاطة وأما

 أنّ  فؾق الؾػظ. يف ما بحسب يؽقن فنكف الؾػظ: ما يف اطَتؼد إذا إٓ ومؾَّتـا: ديــا

قت الـبل، طبد ابـؽ: سؿِّ : قال جدك  غقر مـ لجدك صاطة الـبل طبد ابـؽ فسؿَّ

 أن وتريد لؾـبل، طبد أكف اطتؼدَت  إن لؽـ معصقة، ففذه الؾػظ: هذا يف ما اطتؼاد

 .شرك ففذا لؾـبل: طبًدا يؽقن أن طؾك تربقف

ـْ  َصِحقٍح  بَِسـَدٍ  ]َوَلفُ   َأْشَػَؼا: َقاَل ، {َصالًِحا آَتْقَتـَا لئـ}: َقْقلِفِ  فِل ُمَجاِهٍد، َط

 َّٓ ـْ  َمْعـَاهُ  َوَذَكرَ . إِْكَساًكا َيُؽقنَ  َأ ـِ  َط  َوَغْقرِِهَؿا[ َوَسِعقدٍ  َاْلَحَس

 )يف قال، كؿا مجاهد( وهق طـ صحقح حاتؿ )بسـد أبل )ولف( أي: ٓبـ

َّٓ  أشػؼا :قال  :{َصالًِحا آَتْقَتـَا لئـ} ققلف:  إكساًكا(.  يؽقن أ

 حقًّا. يقلد أَّٓ أشػؼا: السؾػ بعض وقال

  .سؾقًؿا يقلد ٓ أن أشػؼا: السؾػ بعض وقال

 .التسؿقة يف إبؾقس فلصاطا لفؿا، بالـسبة غقب ٕكف خافا: أهنؿا: الؿفؿ

ُوَلك :َمَساِئُؾ  ]فِقفِ  ْٕ  َاهللِ[ لَِغْقرِ  ُمَعبَّدٍ  اِْسؿٍ  ُكؾِّ  َتْحرِيؿُ : َا
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َّٓ  إجؿاع محؾ وهذا ضاهر، وهذا  .حرام أكف والراجح: الؿطؾب: طبد يف إ

ََيِة[ َتْػِسقرُ : ]َالثَّاكَِقةُ  ْٔ  َا

 .أثار يف ورد ما طؾك 

ْركَ  َهَذا َأنَّ : ]الثَّالَِثةُ  دِ  فِل َالشِّ  َحِؼقَؼُتفا[ ُتْؼَصْد  َلؿْ  َتْسِؿَقةٍ  ُمَجرَّ

 حرام، مّؾتـا يف وهق لألدب، مـاٍف  ولؽـف لؾتقحقد، مـافًقا شرًكا لقس ففق 

 .السالم طؾقف آدم مؾة يف حؼقؼتف  طـ َكعَؾؿ ولؿ

ابَِعةُ  ُجؾِ  َاهللِ  ِهَبةَ  َأنَّ : ]َالرَّ ةَ  َاْلبِـَْت  لِؾرَّ ِقيَّ ـْ  َالسَّ  َالـَِّعِؿ[ ِم

 اهلل مـ طظقؿة كعؿة أكثك أو كان ذكًرا السؾقؿ القلد هبة أنّ  الؿؼصقد 

َّٓ  ُشؽِرها ومـ الشؽر، تستقجب ك أ  وكصَّ  .وجؾ طز اهلل لغقر بالتعبقد القلد يسؿَّ

 طبد ولد: أكف ضعػ فقفا كان وإن أثار ضاهر أنَّ  مع- البـت طؾك هـا الشقخ

 أنّ  يرون -الققم زماكـا يف وحتك بؾ- زمـف يف الَجَفَؾة مـ كثقًرا ٕنّ  :-الحارث

 ضؾ بلكثك ُرزق إذا الققم إلك الـاس بعض َبْؾقة! بؾ كعؿة لقس بالبـت الرزق

ا وجفف  ُيسلل ٓ حتك الجؿاطة صالة إلك يذهب ما يؿؽـ كظقؿ، وهق مسقدًّ

  ِهَبةَ  )َأنَّ : قال هـا فالشقخ الجفؾ، مـ وهذا بـت! جاءتـل: ويؼقل
ِ
ُجؾِ  َاهلل  لِؾرَّ

 بؾ كعؿة لقس البـت هبة أنّ  الـاس بعض َيعتؼده ما لُقبطِؾ ذلؽ طؾك فـصَّ  َاْلبِـَْت(

 .بؾقَّة

َؾُػ  َذَكرَ : ]َاْلَخاِمَسةُ  ـَ  َاْلَػْرَق  َالسَّ ْركِ  َبْق ْركِ  َالطَّاَطةِ  فِل َالشِّ  َاْلِعَباَدِة[ فِل َوالشِّ
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ققن كاكقا السؾػ أنّ  الؿؼصقد  يف والشرك الطاطة، يف الشرك بقـ يػرِّ

 إحؽام يف الشرك فننّ  إحؽام: يف الطاطة يف الشرك هـا الؿراد العبادة، ولقس

م ؾـاه، تؼدَّ  دون إلػاظ يف التسؿقة يف الطاطة يف الشرك الؿؼصقد وإكؿا وفصَّ

 يـايف الذي الشرك غقر يعـل العبادة، شرك غقر أكف يَرون السؾػ وأنّ  إحؽام،

 التقحقد.

 :أقسام ثالثة إلك كؼسؿ تعبقدها يف وإسؿاء

 وطبد السؿقع، وطبد الرحؿـ، وطبد اهلل، كعبد. هلل تعبقدها :إّول الؼسؿ

 .مشروطة حسـة أسؿاء ففذه الرؤوف، وطبد العؾقؿ،

 الحسقـ، وطبد الحسـ، وطبد الـبل، كعبد. اهلل لغقر التعبقد: الثاين الؼسؿ

مة وهذه ذلؽ، وغقر  .إولك الؼرون مـ باإلجؿاع محرَّ

 يؽقن أن َيحتؿؾ لغقره، أو هلل التعبقد لػظف يف َيحتِؿؾ ما: الثالث والؼسؿ

، طبد ذلؽ: مثال لغقره. يؽقن أن وَيحتؿؾ هلل التعبقد
ِّ

 هق فاهلل السقِّد. وطبد القلل

 الؿراد: يؽقن أن وَيحتؿؾ القلل، طبد اهلل: هـا: بالقلل ُيراد أن فَقحتِؿؾ القلل

 باب مـ فقؽقن قربه، وُيزار الـذور، لف ُتـَذر الذي اهلل: دون مـ ُيعَبد الذي القلل

 .اهلل لغقر التعبقد

 السقد، طبد اهلل: طبد أكف بف ُيراد أن فَقحتؿؾ السقد، هق اهلل فننّ  السقد: وطبد 

  اهلل: دون مـ وُيدطك اهلل دون مـ ُيعبد َمـ بف يراد أن وُيحتَؿؾ
ُّ

 يؼال الذي أدمل
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م ففذه إولقاء. أو البقت آل مـ كان سقاء السقد:: لف ا وُتؿـَع ُتحرَّ  لؾذريعة: سدًّ

م إلك َتسبِؼ أن الـاس أذهان طؾك الغالب ٕنّ   .الؿحرَّ

 طؾقف يـؽرون اإلخقة أكثر يؿؽـ"، السقد طبد أكا": وقال شخص جاءكا لق

 َتـصرف -العؾؿ صالب حتك- الغالب يف إذهان ٕنّ  السقد؟! طبد كقػ يؼقلقن

م: إلك  إرادة طـد فنكف وقعْت  إذا ولؽـ وجؾ. طز اهلل لغقر التعبقد وهق: الؿحرَّ

 ُتغقِّروا أن إولك: فـؼقل اهلل،: قالقا بالقلل؟ مرادكؿ ما: فقؼال ُيستػَصؾ تغققرها

قا مقِهؿ، ٕكف آسؿ: هذا  .الرحقؿ طبد الرحؿـ أو بعبد فسؿَّ

 حرام ٕكف آسؿ: هذا ُتغقِّروا أن يجب: قؾـا القلل، الشقخ مرادكا: قالقا وإن

 .وجؾ طز اهلل لغقر التعبقد باب مـ وهق
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 اْلُحْسَنى األَْسَماءُ  َوهلِلِّ : }َتَعالَى هللَاَِّ  َقْولُ  والستون: شرح َباب  الدرس الخامس 

ةَ { أَْسَمآِئهِ  ِفً ٌُْلِحُدونَ  الَِّذٌنَ  َوَذُرواْ  ِبَها َفاْدُعوهُ ٌَ  اآَْلَ

 الرحقؿ الرحؿـ اهلل بسؿ

 أكػسـا، شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 وأشفد لف، هادي فال يضؾؾ وَمـ لف، مضؾ فال اهلل يفدِ  َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت  آل﴾]ُمْسؾُِؿقنَ  َوَأْكُتؿْ  إِ

 [201:طؿران

َفا يا﴿  مِـفا َوَخَؾَؼ  واِحَدةٍ  َكػسٍ  مِـ َخَؾَؼُؽؿ الَّذي َربَُّؽؿُ  اتَّؼقا الـّاُس  َأيُّ

ًٓ  مِـُفؿا َوَبثَّ  َزوَجفا ُؼقا َوكِساءً  َكثقًرا ِرجا  إِنَّ  َوإَرحامَ  بِفِ  َتساَءلقنَ  الَّذي اهللَ  َواتَّ

 [2:الـساء﴾]َرققًبا َطَؾقُؽؿ كانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َأْطَؿاَلُؽؿْ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح  ۞ َسِديًدا َقْق

ـْ  ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  -70:إحزاب﴾]َطظِقًؿا َفْقًزا َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعِ  َوَم

72] 

 اهلل صؾك- محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث خقر فننّ  بعد، أّما

 ضاللة، بدطة وكؾ بدطة، محَدثة وكؾ محدثاهتا، إمقر وشر ،-وسؾؿ طؾقف

 .الـار يف ضاللة وكؾ
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ف العبقد، طؾك اهلل حؼ هق الذي التقحقد كتاب شرح يف درسـا  أطظؿ يف كتػؼَّ

 وتعالك، سبحاكف ربـا حؼ يف ، وأحالها وأشرففا، وأجّؾفا، وأطالها، الحؼقق

 اهلل تقحقد هق الذي وألزمفا الػرائض أطظؿ اإلصالق، طؾك طرف فرض ألَزم ويف

 تبقِّـ وأحاديث آيات مع كؼػ حقث الؿممـقـ. قؾقب لف تـشرح الذي وجؾ، طز

 لـا يؽتب أن وجؾ طز اهلل فـسلل وكؿالف، بالتقحقد يتعؾَّؼ ما طؾقـا، ربـا حؼقق

 .والعؿؾ آطتؼاد ُحسـ يرزقـا وأن التعؾُّؿ، أجر

ـَ  َوَذُرواْ  بَِفا َفاْدُطقهُ  اْلُحْسـَك إَْسَؿاءُ  َولِّؾفِ }: َتَعاَلك َاهللِ  َقْقُل  ]َباٌب   الَِّذي

ََيَة[ {َأْسَؿآئِفِ  فِل ُيْؾِحُدونَ  ْٔ  َا

ت التل السابؼة كإبقاب الباب هذا  طز اهلل مع إدب يف وهق: قريًبا: بـا مرَّ

 طز اهلل أسؿاء طـ يتؽؾَّؿ أن -اهلل رحؿف– الشقخ مراد فؾقس إلػاظ، يف وجؾ

 كؿال ببقان يتعؾؼ ما يبقِّـ أن مراده وإكؿا والصػات، إسؿاء تقحقد وطـ وجؾ،

إسؿاء هـا  جفة مـ إلػاظ يف وجؾ طز اهلل مع إدب وهق: القاجب: التقحقد

 يف هذا الباب.

 أسؿاء كحرتم أن إلػاظ: يف وتعالك سبحاكف ربـا مع القاجب إدب فؿـ

 وجؾ. طز اهلل

 ٓ حسـك أهنا جازًما اطتؼاًدا كعتؼد أن وجؾ: طز اهلل أسؿاء احترام ومـ

 ربـا بجالل يؾقؼ طؾك ما معاكقفا مع ُكثبتفا وأن القجقه، مـ بقجف كؼص يؾحؼفا
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َّٓ  وتعالك، سبحاكف ك وأ م وقد هبا، الؿخؾقق ُيسؿَّ  أبقاب، أربعة قبؾ هذا معـا تؼدَّ

 .وجؾ طز اهلل بلسؿاء الؿخؾقق تسؿقة طـ وتؽؾَّؿـا

اها أن :وجؾ طز اهلل أسؿاء احترام ومـ  الؽتاب مـ الـصقص: مـ كتؾؼَّ

 الـصقص. يف َيِردْ  لؿ ما فقفا ُكدِخؾ فال السـة: وصحقح

 اهلل دون مـ ُتعَبد التل لؾؿخؾققات مـفا آشتؼاق طدم أيًضا: احترامفا ومـ

 العزيز. مـ الُعّزى كاشتؼاق وجؾ: طز

َّٓ  :الباب هذا يف الشقخ مراد هؿا إخقران وهذان   ما اهلل أسؿاء يف ُيدَخؾ أ

َّٓ  مـفا، لقس وجؾ.  طز اهلل دون مـ ُتعَبد التل لؾؿخؾققات أسؿاء مـفا ُيشَتؼ وأ

 إلػاظ. يف القاجب إدب مـ وهذا

 يف َيثُبت لؿ وجؾ طز اهلل أسؿاء مـ اسًؿا ُيدَخؾ أن الؿسؾؿ طؾك فَقحُرم

 الصحقحة. السـة يف وٓ الؽتاب

ل أن هذا: مـ وأشرُّ    الـصارى سبحاكف: كتسؿقة بجاللف يؾقؼ ٓ بؿا اهلل ُيسؿِّ

 .وجؾ طز اهلل أسؿاء يف اإللحاد ومـ إدب سقء مـ هذا فننّ  أًبا: لف

 وجؾ، طز اهلل دون مـ ُتعَبد مـفا لؾؿخؾققات التل أسؿاء اشتؼاق َيحُرم كؿا

فِ }: وتعالك سبحاكف ربـا قال وقد وجؾ، طز اهلل أسؿاء يف اإللحاد مـ وهذا  َولِؾَّ

َْسَؿاءُ  ْٕ ـَ  َوَذُروا بَِفا َفاْدُطقهُ  اْلُحْسـَك ا ِذي  َكاُكقا َما َسُقْجَزْونَ  َأْسَؿائِفِ  فِل ُيْؾِحُدونَ  الَّ

فِ } ، اهلل طز وجؾ يؼقل:{َيْعَؿُؾقنَ   ربـا فاهلل والقجقد، لالستحؼاق هـا الالم {َولِؾَّ
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 الؽتاب يف مذكقرةٌ  مقجقدةٌ  الحسـك وأسؿاؤه الحسـك، لألسؿاء مستحؼٌّ 

َْسَؿاءُ وهللِ } .والسـة ْٕ  كؿالفا: ومـ َكْؼص، َيؾحؼفا ٓ التل الؽامؾة {اْلُحْسـَك ا

دة: أطالًما لقست أهنا  صػات مـ صػةٍ  طؾك تدلُّ  معـك، فقفا أطالمٌ  هل وإكؿا مجرَّ

 بلسؿائف اهلل ادطقا الؿممـقـ معاشر يا أي:{ بَِفا َفاْدُطقهُ }. وتعالك سبحاكف ربـا

 الحسـك.

 :{فاْدُطقهُ }وجؾ:  طز اهلل وققل

 صؾك الـبل قال كؿا التسؿقة: وهق الدطقة أو الدطاء: مـ يؽقن أن يؿؽـ -

م َتْدطقكف الذي اهلل شفر»: وسؾؿ طؾقف اهلل قكف أي: «الؿحرَّ م، تسؿُّ  وطؾك الؿحرَّ

قه: الؿعـك يؽقن هذا ك كؿا هبا فسؿُّ اه وكؿا كػسف، هبا سؿَّ  صؾك رسقلف هبا سؿَّ

 .{افَ بِ  قهُ طُ ادْ فَ } ،وسؾؿ طؾقف اهلل

 والدطاء دطائؽؿ. يف اجعؾقها أي: الدطاء: مـ تؽقن أن: وُيحتَؿؾ -

 :كقطان

 .ربـا طؾك الثـاء وهق: طبادة: دطاء -

 وتعالك. سبحاكف ربـا مـ السمال وهق: مسللة: دطاء -

 هذا لتسللف: اهلل تدطق أن جؾ، طزو اهلل يحبف وكالهؿا طبادة، وكالهؿا

 هذا. تػعؾ أن مـؽ يحب واهلل طبادة،
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 الدطاء كان سقاءً  دطائف: يف جؾ طز اهلل أسؿاء َيجعؾ أن لؾؿممـ فؿشروعٌ 

 .مسللة دطاء كان أو طبادة وثـاء، دطاء

 يا جقاد يا: مثاًل  فقؼقل مسللتف، يقافؼ ما إسؿاء مـ يختار: العؾؿاء وقال

 الذي سمالف يـاِسب ما الؿسللة دطاء يف إسؿاء مـ فَقذُكر ارزقـل، رزاق

 .سقسللف

ـَ  َوَذُروا﴿ ِذي  واتركقا اتركقهؿ، يعـل:﴾َذُروا﴿، ﴾َأْسَؿائِفِ  فِل ُيْؾِحُدونَ  الَّ

 وَتْرك البدع، أهؾ طـ الُبعد يف والجؿاطة السـة أهؾ طـد أصٌؾ  وهذا صريؼتفؿ،

 َوَذُروا}: قال اهلل ٕنّ  طظقًؿا: فراًرا مـفؿ والػرار طـفؿ، والتباطد البدع،  أهؾ

ـَ  ِذي  الؿؾحديـ البدطة، هذه الػاطؾقـ اتركقا الذيـ، اتركقا اتركقهؿ، فؼال: {الَّ

 يف الؿؾحديـ مع تؽقكقا فال صريؼفؿ، ارتؽقهؿ واتركقا وجؾ، طز اهلل أسؿاء يف

 .وجؾ طز اهلل أسؿاء يف الؿؾحديـ مـ تؽقكقا وٓ اهلل، أسؿاء

 بؾ الحؼ، َيؼبؾقن ٓ الذيـ مـفؿ: الؿعِرضقـ جدال َتْركُ : ذلؽ يف وَيدُخؾ

 الؿؾحديـ فذروا: الؿعـك فقؽقن ُيرتَكقن، ففمٓء أيًضا وكالم، جدال أهؾ هؿ

 .حؼ إلك يمدِّي ٓ جدالفؿ فننّ  مـفؿ: الؿعرضقـ تجادلقا وٓ وإلحادهؿ،

 والصقاب الحؼ طـ يؿقؾقن معـاها: {ونَ دُ حِ ُيؾْ } ،{َأْسَؿائِفِ  فِل ُيْؾِحُدونَ } 

 الؿممـقـ، سبقؾ مـ ولقس بدطة، هذا فننّ  الصقر، مـ صقرة بليِّ  أسؿائف يف

دهؿ ،{َيْعَؿُؾقنَ  َكاُكقا َما َسُقْجَزْونَ } أية:  آخر يف اهلل وتقطدهؿ  طز اهلل فتقطَّ
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 كان كػسف: وزكك صالًحا طؿؾ فَؿـ العؿؾ: جـس مـ الؼقامة يقم والجزاء وجؾ،

 كان سقًئا العؿؾ كان وإن وجؾ، طز اهلل يدي بقـ وُرفِع صالًحا، الؼقامة يقم جزاؤه

 ُيؾحدون حقث سقئ: طؿؾفؿ الؼقم همٓء أنّ  شؽ وٓ العؿؾ. جـس مـ الجزاء

 اهلل، أسؿاء يف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل صريؼ يسؾؽقن وٓ اهلل، أسؿاء يف

 .الؼقامة يقم بالعؼاب لفؿ وطقدٌ  ففذا

ـُ  ]َذَكرَ  ـِ  َحاتِؿٍ  َأبِل اِْب ـِ  َط  {َأْسَؿآئِفِ  فِل ُيْؾِحُدونَ }: -رضل اهلل طـف–َطبَّاٍس  اِْب

 ُيْشِرُكقَن[(: 180: إطراف)

 جؿقع يف والتدققؼ التػتقش بعد طباس ابـ طـ حاتؿ أبل ابـ طـد هذا أرَ  لؿ

 كظرٍ  َسْبُؼ  فؾعؾف صحقح، بنسـاد قتادة طـ حاتؿ أبل ابـ طـد هق وإكؿا الؿقاصـ،

 رضل– طباس ابـ إلك وَكَسَبف قتادة أثر إلك طباس ابـ أثر مـ فاكتؼؾ الشقخ مـ

: -طـفؿا اهلل رضل– طباس ابـ طـ) :حاتؿ أبل ابـ طـد الذي . وإكؿا-طـفؿا اهلل

ـَ } ِذي  . (التؽذيب :{َأْسَؿائِفِ  فِل ُيْؾِحُدونَ  الَّ

 يشركقن أهنؿ : ُيْشِرُكقَن( أي:{َأْسَؿآئِفِ  فِل ُيْؾِحُدونَ }): قتادة ققل ومعـك

قن أسؿائف، يف غقره قن أو غقره، هبا فقسؿُّ  التل لغقره: لؿعبقداهتؿ مـفا يشتؼُّ

 .وجؾ طز اهلل دون مـ يعبدوهنا

 يف وٓ الؽتاب يف َتِردْ  لؿ أسؿاء فُقحِدثقن بغقره، تؾقؼ أسؿاء يف يشركقكف أو

ـة،   وتعالك سبحاكف أسؿائف يف اإللحاد مـ ففذا وجؾ. طز اهلل  بجالل تؾقؼ وٓ السُّ
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قا: ]َوَطـْفُ  َت  َسؿُّ ـَ  َالالَّ َلِف، ِم ى َاإْلِ ـَ  َواْلُعزَّ  َاْلَعِزيِز[ ِم

قا أهنؿ إلحادهؿ أنّ  طباس ابـ طـ -أيًضا- حاتؿ أبل ابـ َذَكرَ  يعـل  سؿُّ

ـّ  وجؾ. طز اهلل دون مـ يعبدهنا وهؿ العزيز، مـ والعزى اإللف، مـ الالت  ولؽ

ا ضعقٌػ  إُثر هذا  هبؿ، مسؾسؾ هق بؾ الَعقيف، إسـاده: فػل طباس: ابـ طـ جدًّ

ا. ضعقػ فإثر  صحَّ  طباس، ابـ تؾؿقذ الؽبقر، التابعل مجاهد طـ صحَّ  لؽـ جدًّ

قا أهنؿ وتعالك: سبحاكف ربـا أسؿاء يف إلحادهؿ أنّ  طـف  العزيز، مـ العزى سؿُّ

  وتعالك. سبحاكف اهلل مع إدب سقء مـ ففذا اإللف، مـ والالت

ـِ  َْطَؿشِ  ]َوَط ْٕ ـَْفا[ َلْقَس  َما فِقَفا ُيْدِخُؾقنَ : َا  ِم

 لقس ما فقفا ُيدِخؾقن": قال أكف إطؿش طـ -أيًضا- حاتؿ أبل ابـ روى

 بػتح أي: والحاء: القاء بـصب َيؾَحدون،: الرواية هذه يف إطؿش قال ،"مـفا

ـّ  مـفا، لقس ما فقفا ُيدِخؾقن: والؿعـك الؾَّحد، مـ والحاء، القاء  طـ إثر هذا لؽ

ا، ضعقػ  إطؿش  .صحقًحا الؿعـك كان وإن جدًّ

ُوَلك :َمَساِئُؾ  فِقفِ  ] ْٕ َْسَؿاِء[ إِْثَباُت : َا ْٕ  َا

 وأن أسؿاء، وجؾ طز هلل ُكثبِت أن ذلؽ: ومعـك وجؾ، طز هلل إسؿاء إثبات

ك أسؿاءَ  لف ُكثبِت  لسان طؾك أو كتابف يف أكزلفا حقث بعضفا َطؾِْؿـا كػسف، هبا سؿَّ

م مؿـ خؾؼف مـ أحًدا طؾَّؿفا أو رسقلف،  لؿ ما ومـفا صحقح، بطريؼ فَقِصؾـا تؼدَّ

 ربـا أسؿاء جؿقع َكعَؾؿ لؿ فنّكا ،«طـدك الغقب طؾؿ يف بف استلثرت أو» َكعَؾؿف:
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 الؽتاب مـ طؾَّؿـاها التل إسؿاء وُكثبِت وُكثبِتف، هذا فـعتؼد وتعالك، سبحاكف

 مـ وهذا وتعالك، سبحاكف ربـا بجالل يؾقؼ ما طؾك معاكقفا وُكثبِت والسـة،

 .الشريعة يف والقؼقـقات الشريعة، قطعقات

 ُحْسـَك[ َكْقُكَفا: ]َالثَّاكَِقةُ 

 مـفا، أحسـ فال الُحسـ، يف الؿـتفك َبؾغت قد حسـك، ربـا أسؿاء أكرب! اهلل 

ق وٓ  وجف طؾك هبا اتَّصػ التل بالصػة متَِّصٌػ  وجؾ طز واهلل كؼص، إلقفا َيتطرَّ

ق ٓ بحقث الؽؿال  .كؼص إلقفا  َيتطرَّ

َْمرُ : ]َالثَّالَِثةُ  ْٕ  بَِفا[ بُِدَطائِفِ  َا

ل أن طؾقؽ يجب الؿسؾؿ أيفا أكت  يف تؼرأها التل الثابتة بإسؿاء اهلل تسؿِّ

 بلن ملمقر أكؽ كؿا وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك الـبل سـة صحقح يف وتسؿعفا الؼرآن،

 أكقاع وأكػع التقسؾ، أكقاع أطظؿ مـ وهق مشروع، ففذا دطائؽ، يف تجعؾفا

 .دطائؽ يف وتعالك سبحاكف أسؿاءه تجعؾ أن اهلل إلك العبادات وأحّب  التقسؾ،

ابَِعةُ  ـْ  َتْركُ : ]َالرَّ ـَ  َطاَرَض  َم ـَ  ِم [ َاْلَجاِهِؾق ـَ  َاْلُؿْؾِحِدي

 مـ مجادلة وترك صريؼتفؿ، طـ والُبعد طـفؿ، بالُبعد -قؾـا كؿا- َتْركفؿ 

 .الحؼ َيسؿع أن وأبك الضاللة يف وَلجَّ  مـفؿ أطرض

ْلَحادِ  َتْػِسقرُ : ]َاْلَخاِمَسةُ   فِقَفا[ َاإْلِ



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔ٘ٔٓ 
 

 مقؾ فؽؾ فقفا. الصقاب طـ الؿقؾ العام: وضابطف باإللحاد، الؿراد تػسقر

 ما ولقس بالؾػظ، يتعؾَّؼ ما هـا: والؿراد فقفا، إلحاد هق إسؿاء يف الصقاب طـ

 .بالؿعاين يتعؾَّؼ

اِدَسةُ  ـْ  َوِطقُد : ]َالسَّ  َأْلَحَد[ َم

 يف ُيؾِحد لَؿـ شديد وطقد ففذا {َيْعَؿُؾقنَ  َكاُكقا َما َسُقْجَزْونَ } أية: آخر يف 

 .وتعالك سبحاكف اهلل أسؿاء
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اَلمُ  ٌَُقالُ  اَل : تابع الدرس الخامس والستون: شرح َباب    هللَاَِّ  َعلَى اَلسَّ

اَلمُ  ُيَؼاُل  َٓ  ]َباٌب:  َاهللِ[ َطَؾك َالسَّ

 فننّ  إلػاظ، يف وتعالك سبحاكف ربـا مع بإدب متعؾِّؼ -أيًضا-  الباب هذا 

: يؼقل أن لؾؿسؾؿ يجقز اهلل، ٓ طؾك السالم: يؼال ٓ أكف اهلل مع إدب مـ

 قَِبؾ مـ اهلل طؾك السالم أو: طباده، مـ اهلل طؾك السالم أو: اهلل، طؾك السالم

 اهلل مع أدٍب  إساءة "اهلل طؾك السالم": الؾػظة هذه فػل اهلل، طؾك ُيسؾَّؿ فال طباده،

 :وجقه مـ  إلػاظ يف

 السالم؟ اهلل طؾك السالم: يؼال فؽقػ السالم، هق اهلل أنّ  :إّول القجف

 السالم: يؼال فؽقػ -اهلل شاء إن- هذا وسـشرح السالم، هق وتعالك سبحاكف

 السالم؟! طؾك

 هذا ٕنّ  لف، َخؾؼف دطاء إلك محتاج وجؾ طز اهلل أنّ  يقِهؿ أكف: الثاين القجف

 طز وجؾ اهلل أنّ  يقِهؿ ففذا دطاء، هذا اهلل، طؾك السالم تؼقل: طـدما دطاء،

 هؿ والعباد وتعالك، سبحاكف مطَؾؼ غـًك  الغـل هق واهلل َخؾؼف، لف يدطق أن محتاج

 .الػؼراء

 الشر وكزول لؾشرور ُطْرَضة وتعالك سبحاكف اهلل أنّ  يقِهؿ أكف: الثالث القجف

 .الشرور مـ بالسالمة لف ُيدَطك ولذلؽ بف،

 طباده وأنّ  طباده، مـ سبحاكف لف تؽقن السالمة أنّ  يقِهؿ أكف: الرابع القجف

 .يسؾِّؿقكف
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 .الغـل هق فنكف وتعالك، سبحاكف ربـا حؼِّ  يف باصؾة إوهام هذه وكؾُّ 

 اهلل طؾك السالم: قال الذي بال يف خطرت قد تؽقن ٓ قد إوجف هذه كعؿ

ـّ  طباده: مـ  حتك ذلؽ ققل طـ فُقـَفك طظقؿ، اهلل وحّؼ  طظقؿ، اهلل مع إدب لؽ

 مـ اهلل طؾك السالم أو: اهلل، طؾك السالم: تؼؾ ٓ بؼؾبؽ، ذلؽ َيخطر لؿ ولق

 .طباده

ِحقِح  ]فِل ـِ  َالصَّ ـِ  َط  َالـَّبِلِّ  َمعَ  ُكـَّا إَِذا ُكـَّا: َقاَل  طـف اهلل رضل– َمْسُعقدٍ  اِْب

اَلِة، ِفل وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اَلمُ : ُقْؾـَا َالصَّ ـْ  َاهللِ  َطَؾك َالسَّ اَلم ِطَباِدِه، ِم  َطَؾك َالسَّ

اَلم: َتُؼقُلقا َٓ »: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك َالـَّبِلُّ  َفَؼاَل . َوُفاَلنٍ  ُفاَلنٍ   َاهللَ  َفنِنَّ . َاهللِ  َطَؾك َالسَّ

اَلمُ  ُهقَ   [«َالسَّ

ِحقِح( ققلف: )فِل  يف ٕكف الصحة: غاية يف الصحقح الحديث يف أي: َالصَّ

 الصحقحقـ يف الحديث كان الشقخ، إذا يستعؿؾف أسؾقب وهذا الصحقحقـ،

 غاية يف هق الذي الصحقح الحديث يف: ومؼصقده ،"الصحقح يف": يؼقل

حة،  .ومسؾؿ البخاري، الشقخان: طؾقف اتَّػؼ حقث الصِّ

ـِ  ـِ  قال: )َط   َمعَ  ُكـَّا إَِذا ُكـَّا: َقاَل  طـف اهلل رضل– َمْسُعقدٍ  اِْب
ِّ

 اهلل صؾك َالـَّبِل

اَلِة(، فِل وسؾؿ طؾقف  الصحابة طؾَّؿ قد يؽـ لؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل َالصَّ

 التشفد يف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل مع يجؾسقن الصحابة فؽان التشفد،

 وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ٕنّ  يؼقلقن: ما يعرفقن وٓ إخقر، التشفد و إّول
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 فقف الصالة يف جزء كّؾ  الصالة، يف سؽقت ٓ أكف َيعَؾؿقن وهؿ التشفد ُيعؾِّؿفؿ لؿ

 مـ وهذا-لؾتحقات  محالًّ  التشفد يَرون فؽاكقا أكػسفؿ، قَِبؾ مـ فاجتفدوا ِذْكر،

 مع كـا إذا )كـا: مسعقد ابـ قال ولذلؽ التحقة، كقع يصقبقا لؿ لؽـ -فؼففؿ

 أن لؾتشفد قبؾ جؾسـا إذا يعـل: الصالة( يف  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل

اَلمُ : التحقات )ُقْؾـَا وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل يعؾِّؿـا   َطَؾك َالسَّ
ِ
ـْ  َاهلل  ِطَباِدِه(، مِ

 غقر التحقة، بؿعـك السالم فاستعؿؾقا التحقة، سبقؾ طؾك ذلؽ يؼقلقن كاكقا

 بقَّـاها التل إمقر وهل تركفا، تؼتضل أمقر مـ الجؿؾة هبذه يتعؾَّؼ لَِؿا مـتبِفقـ

 ذلؽ، طـ هناهؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل سؿعفؿ لّؿا ولذلؽ قؾقؾ، قبؾ

 العبد مـ التحقة وهذه «هلل التحقات»: كؼقل أن وهل الالئؼة: التحقة إلك وكؼؾفؿ

 .وجؾ طز هلل

  َمعَ  ُكـَّا إَِذا ُكـَّا: )َقاَل 
ِّ

اَلِة، فِل وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك َالـَّبِل اَلمُ : ُقْؾـَا َالصَّ  َالسَّ

  َطَؾك
ِ
ـْ  َاهلل اَلم ِطَباِدِه، مِ  فؽاكقا التعققـ، سبقؾ طؾك أي: َوُفاَلٍن( ُفاَلنٍ  َطَؾك َالسَّ

 مقؽائقؾ، طؾك والسالم جربيؾ، طؾك السالم: يؼقلقن فؽاكقا أسؿاء، يعقِّـقن

 مؿـ أسؿاء ويعقِّـقن وفالن، وفالن فالن طؾك السالم الؿالئؽة، مـ هذان

 أن إلك وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك هؽذا، فـؼؾفؿ الـبل ُيسؾِّؿقن فؽاكقا َيعرفقهنؿ،

 طباد وطؾك طؾقـا السالم وبركاتف، اهلل ورحؿة الـبل أيفا طؾقؽ السالم»: يؼقلقا

ـٍ  طؾك بالسالم ملمقريـ التشفد يف ، فصركا«الصالحقـ اهلل  لعظؿ واحد: معقَّ



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔ٘ٔٗ 
 

ف: مؽاكف : فـؼقل وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك محؿد أطقــا: وقرة حبقبـا وهق وحؼِّ

: بالعؿقم ُكسؾِّؿ وأن وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك فـعقِّـف ،«الـبل أيفا طؾقؽ السالم»

: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل قال ،(الصالحقـ اهلل طباد وطؾك طؾقـا السالم»

 يف كؿا «وإرض السؿاء يف صالح طبد كؾ أصابت  قؾتؿقها إذا فنكؽؿ)

 وَمـ يشؿؾؽ «طؾقـا السالم»: قؾت فنذا طام، الدطاء هذا أنّ  أي:. الصحقحقـ

 بؾد. أيِّ  يف صالح طبد كؾ شؿؾ «الصالحقـ اهلل طباد وطؾك» الؿسجد، يف معؽ

( الصالحقـ اهلل طباد وطؾك طؾقـا السالم: )قؾت  العصر صؾقت  وأكت أن

 أكدوكسقا، يف يف تقكس، يف مصر، يف الؿغرب، يف الصالحقـ اهلل طباد طؾك سؾَّؿت

 كؾ طؾك وسؾَّؿت طؾقف، سؾَّؿت إرض طؾك صالح طبد كؾ أمريؽا، يف ،مالقزيا

 طؾقف اهلل صؾك الـبل إلقفا أرشد التل الؼصقرة الجؿؾة هبذه السؿاء، يف صالح طبد

 .وسؾؿ

  قال: )َفَؼاَل 
ُّ

 مرة وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك وسؾؿ( الـبل طؾقف اهلل صؾك َالـَّبِل

 السالم طباده، مـ اهلل طؾك السالم: يؼقلقن سؿعفؿ هبؿ صّؾك فؾّؿا هبؿ صؾك

اَلم: َتُؼقُلقا َٓ »: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك فؼال وفالن، فالن طؾك   َطَؾك َالسَّ
ِ
 َفنِنَّ . َاهلل

اَلمُ  ُهقَ  َاهللَ   طؾك السالم أو: ، اهلل طؾك السالم الؿؼقلة: هذه يؼقلقا أن فـفاهؿ «َالسَّ

 وٓ يجقز، ٓ  حرام، هذا فننّ  طباده، قَِبؾ مـ اهلل طؾك السالم أو: طباده، مـ اهلل

 .وجؾ طز اهلل مع أدب إساءة ٕكف بالؿممـ: يؾقؼ
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اَلمُ  ُهقَ  َاهللَ  َفنِنَّ » قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  اهلل أسؿاء مـ فالسالم «َالسَّ

 الؽؿال فؾف وكؼص، طقب كؾ مـ الؽامؾة بالسالمة متَّصٌػ  واهلل طز وجؾ،

 فذاتف ذاتف: يف الؽؿال سبحاكف فؾربـا كؼص، وٓ طقب َيؾحُؼف ٓ الذي الؿطَؾؼ

ًٓ  كامؾة ًٓ  كامؾة فلسؿاؤه أسؿائف: يف والؽؿال مطؾًؼا، كؿا  والؽؿال مطؾًؼا، كؿا

ًٓ  كامؾة فصػاتف صػاتف: يف ًٓ  كامؾة ففل أفعالف: يف والؽؿال مطؾًؼا، كؿا  كؿا

 كؾ ومـ كؼص كؾ مـ الؽامؾة بالسالمة الؿتَّصػ هق وجؾ طز فاهلل مطؾًؼا،

 وتعالك. سبحاكف لربـا مثقؾ فال مثقؾ، لف يؽقن أن مـ سبحاكف سالِؿ أكف طقب. كؿا

 فَسؾَّؿ طباده، مـ شاء َمـ طؾك ُيسؾِّؿ طباده، طؾك ُيسؾِّؿ الذي سبحاكف وهق

 مـ شاء َمـ ُيسؾِّؿ الذي وهق اصطػك. الذيـ طباده طؾك وَسؾَّؿ الؿرسؾقـ، طؾك

 هق اهلل فننّ »: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ققل يف تدخؾ كؾفا الشرور، مـ طباده

 مـ شاء َمـ طؾك الؿسؾِّؿ الؿثقؾ، مـ السالؿ كؾ كؼص، مـ السالؿ :«السالم

 طؾك ُيسؾِّؿ وجؾ طز فاهلل وأفات. الشرور مـ طباده مـ شاء لَؿـ الؿسؾِّؿ طباده،

 .طباده مـ شاء َمـ السالم ويعطل طباده،

ُوَلك :َمَساِئُؾ  ]فِقفِ  ْٕ اَلِم[ َتْػِسقرُ : َا  َالسَّ

 ٕكف هلل: العبد مـ يؽقن أن يؾقؼ ٓ لذلؽ ودطاٌء، تحقةٌ  تػسقر السالم وأكف 

ـ  لؾؿخؾقق. يؽقن وإكؿا الدطاء، َيتضؿَّ

 :لؾؿخؾقق الؿخؾقق ققل ومعـك 
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 الؿعـك هذا الؿممـقـ. تحقة وهذه بالسالم، ُأحقِّقؽؿ أي: طؾقؽؿ: السالم 

 .إّول

 .بالربكة لف فقدطق السالم، وجؾ طز اهلل اسؿ بركة طؾقؽؿ :الثاين والؿعـك

  السالمة. اهلل يرزقف بلن الدطاء: الثالث الؿعـك

 أطدك وشروره. بؿعـك: الُؿسؾِّؿ آفات مـ َيسَؾؿ بلكف إخباره: الرابع والؿعـك

ي، مـ سالِؿ فلكت أذى، مـل يصؾؽ لـ أكف وأخربك  .أذاي مـ سالِؿ شرِّ

 طؾقؽ. السالم طؾقؽؿ، السالم: ققل يف مؼصقدة كؾفا إربعة الؿعاين هذه

 يؼقل الـاس بعض فننّ  إخقر: سقؿا وٓ هذا، يستشعر أن الؿسؾؿ طؾك ويـبغل

 بعد وربؿا الؿجؾس، أثـاء يف ربؿا الشر! مـف ويلتقف طؾقؽ، السالم: ٕخقف

ثف، وهق طؾقف َيؽِذب قد الؿجؾس أثـاء فػل الؿجؾس،  لف قال وقد شّر، وهذا يحدِّ

ؼة أو صحقحة أخباًرا طـف َيـؼؾ قد الؿجؾس طؾقؽؿ! وبعد السالم: قؾقؾ قبؾ  مؾػَّ

 أن بعد قال وربؿا طؾقؽؿ! السالم: معف يجؾس أن قبؾ لف قال وقد تمذيف، لؽـفا

 ّٕكا وهذا خربه. يف َيصُدق ولؿ بقطده، َيِػ  لؿ ذلؽ ومع طؾقؽؿ، السالم: قام

 الؿؼصقد كستشعر أن وبدون معـاه، كعرف أن بدون الؽالم ببعض كتؽؾؿ أصبحـا

 .مـف

ـ تحقةٌ : السالم فتػسقر  .دطاءً  تتضؿَّ

فُ : ]الثاكقةُ   َتِحقٌَّة[ َأكَّ
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 لؿ ولذلؽ الدطاء، تتضؿـ تحقة وإكؿا مطؾؼة: تحقة لقس ولؽـف شؽ: ٓ

 .وتعالك سبحاكف اهلل حؼِّ  يف َيصُؾح

َفا: ]َالثَّالَِثةُ  ِف[ َتْصُؾُح  َٓ  َأكَّ  لِؾَّ

 هلل يدطق أن بالؿخؾقق يؾقؼ وٓ دطاء، تتضؿـ تحقة أهنا ومـفا: ذكركاه، لَِؿا 

 .وتعالك سبحاكف الؿطَؾؼ الغـك الغـل هق واهلل

ابَِعةُ  ةُ : ]َالرَّ  َذلَِؽ[ فِل َاْلِعؾَّ

 :«السالم هق اهلل فننّ »: ققلف يف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ذكرها التل 

 السالم؟! طؾك السالم: يؼال فؽقػ

ِف[ َتْصُؾُح  َالَّتِل َالتَِّحقَّةَ  َتْعِؾقُؿُفؿْ : ]َاْلَخاِمَسةُ   لِؾَّ

 طؾَّؿفؿ هناهؿ لّؿا فنكف وسؾؿ: طؾقف اهلل صؾك الـبل تعؾقؿ ُحسـ مـ وهذا 

 .صالة كؾ يف كؼقلفا التل التحقات التشفد فعؾَّؿفؿ يؼقلقن، ماذا
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 ِشْئتَ  إِنْ  لًِ ِاْغِفرْ  اَللَُّهمَّ  َقْولُ : تابع الدرس الخامس والستون: شرح َباب  

ُفؿَّ  َقْقُل  ]َباٌب:  ِشْئَت[ إِنْ  لِل اِْغِػرْ  َالؾَّ

 إدب سقء فِؿـ إلػاظ، يف اهلل مع القاجب إدب يف -أيًضا– الباب هذا 

 الؾفؿ: فقؼقل بالؿشقئة: دطاءه العبد يعؾِّؼ أن القاجب: التقحقد كؿال يـايف الذي

 ارزقـل الؾفؿ اهلل! شاء إن اهلل شػاك اهلل! شاء إن لؽ اهلل غػر  شئت! إن لل اغػر

 :وجقه مـ وتعالك سبحاكف ربـا مع أدب سقء فقف ففذا شئت! إن

 الؾفؿ: يؼقل العبد فؽلنّ  اإلجابة، طؾك ُيؽَره قد اهلل أنّ  يقِهؿ أكف: إّول

 .يجقز ٓ وهذا ُأكِرُهؽ، ٓ فلكا وإٓ شئَت  إن أططـل

 وهلل ُيعطقفا. أن يشاء فال الؿسائؾ بعض َيتعاضؿ قد اهلل أنّ  يقِهؿ أكف: الثاين

 مبؾًغا تريد أكت لؽـ أمقال، طـده الـاس مـ إلكسان جئَت  إذا: إطؾك الؿثؾ

 إن مؾققًكا أططـل: لف تؼقل فنكؽ مؾققن، تريد ألػقـ وإكؿا وٓ ألًػا ما تريد كبقًرا،

 طشرة صؾبَت  لق يعـل: مؾققن! الؿسللة، هذه يتعاضؿ الؿخؾقق ٕنّ  لَِؿ؟ شئت:

 شئت: إن: لف يؼقل ففـا مؾققن! لؽـ هذا، يؼقل الثري هذا كـظر، يؿؽـ آٓف

 اجتؿع لق الؿسللة، َيتعاَضؿ فال وتعالك سبحاكف ربـا أّما الؿسللة، يتعاَضؿ ٕكف

 سملفؿ اهلل تعاَضؿ ما يف كػقسفؿ ما جؿقع وجؾ طز اهلل وسللقا كؾفؿ البشر

 مـ ذلؽ كؼص يف لحظٍة واحدة ما سملفؿ جؿقًعا أططاهؿ ولق وتعالك، سبحاكف

 شئت، إن لل اغػر شئت، إن ارزقـل الؾفؿ: فؼقل وتعالك، سبحاكف شقًئا مؾؽف

 الؿسللة. هذه يتعاَضؿ قد اهلل أنّ  يقِهؿ
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 اغػري، الؾفؿ: أققل أن فلستحل كثقرة، ذكقبل أكا: يؼقل الـاس بعض

 اهلل فننّ  يجقز، ما هذا ذكقبل! يتعاضؿ قد اهلل ٕنّ  شئت: إن لل اغػر الؾفؿ: فلققل

 .الؿسللة َيتعاَضؿ ٓ

 فلططـل، شئت إن مستغـل: كلكف شئت، إن: قال إذا العبد أنّ : الثالث القجف

: لف يؼقل لؾؿخؾقق، الؿخؾقق مـ يؼع وهذا سقاء! فإمر تعطـل، فال شئت وإن

ا لقس إمر يعـل الؽتاب، أططـل شئت إن  تعطقـل أن شئت إن طـدي لؽـ مفؿًّ

 طـدي، سقَّان فإمر الؽتاب تعطقـل ٓ أن شئت وإن الؽتاب، فلططـل الؽتاب

 ويف ُيعَط، لؿ أم أططل سقاء طـده إمر و اهلل، فضؾ طـ مستغـل العبد بلن فُقشِعر

 .اهلل مع أدب سقء هذا

دٌ  كلكف ذلؽ قائؾ أنّ : الرابع القجف  ما جازًما كان لق الدطاء، اهلل إجابة يف مرتدِّ

 طؾَّؼ ما دطاه إذا الداطل دطقة يجقب اهلل أنّ  مققـًا كان لق بالؿشقئة، طؾَّؼ

د، بلكف هذا َأشَعرَ  بالؿشقئة طؾَّؼ فؾّؿا بالؿشقئة،  وهذا يجقب، اهلل أنّ  يؿؽـ مرتدِّ

 .العبد مـ يؽقن أن يجب الذي الدطاء يف القؼقـ يـايف

 الذي الداطل ذهـ يف َتِردْ  ٓ قد إوجف هذه أنّ  َتؾَحظ الؿبارك أيفا وهـا 

م كؿا ٕكف حرام: ففذا ذلؽ ومع شئت: إن لل اغػر الؾفؿ: يؼقل  إدب معـا تؼدَّ

 أن العبد طؾك فقـبغل واإلكرام، الجالل ذو فاهلل جؾقؾ، ربـا ومؼام طظقؿ، اهلل مع
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 إن لل اغػر الؾفؿ: يؼقل أن ذكركاه لَِؿا ألػاضف. فَقحُرم يـتؼل وأن ألػاضف، َيتخقَّر

 دطاء. كؾ يف ففق وإٓ لؾتؿثقؾ، وهذا مثاًل، شئت

 ما الؿغػرة لل، اغػر الؾفؿ ًخْقُره، ضفر الذي إمر يف الػضالء أيفا وهذا

 هق، حقث مـ خقر إٓ فقف ما فالرزق العام، الرزق ارزقـل الؾفؿ خقر، إٓ فقفا

 بالؿشقئة. ُيعؾَّؼ ٓ ففذا

 فقف لف لقس أو خقر فقف لف هؾ يدري وٓ العبد ويحبف خقره يظفر ٓ ما أّما

: الؿتزوج غقر الشاب يؼقل أن: ذلؽ مثال بالؿشقئة، ُيعؾَّؼ أن بلس ٓ ففذا خقر:

 يحب ٕكف خقًرا، فقفا لل أنّ  طؾؿَت  إن أو: شئت، إن زوجةً  فالكة ارزقـل الؾفؿ

 طؾك شمًما تؽقن البقت دخؾت إذا يدري يؿؽـ ما لؽـ لف، زوجة فالكف تؽقن أن

 اخَترْ  أي: شئت، إن زوجة فالكة ارزقـل الؾفؿ: فقؼقل بلفعالفا، بؾساهنا أو بقتف

 الؿرأة. تؾؽ فارزقـل لل خقًرا كاكت إن لل،

 لل، خقًرا الحقاة أنّ  طؾؿَت  ما أحقـل الؾفؿ: الؿسؾؿ يؼقل أن ذلؽ: ومـ

 ما فنكف وِطْؾِؿف، جؾ طز اهلل باختقار فعؾَّؼفا لل، خقًرا القفاة أنّ  طؾؿت ما وتقفـل

 فتـة. لف يسبِّب إرض وجف طؾك بؼاؤه ربؿا يدري

 مـف. ماكع ٓ ففذا وجؾ. طز اهلل بِعْؾؿ ُيعؾِّؼف فنكف آستخارة: دطاء يف وكذلؽ

 .بالؿشقئة ُيعؾَّؼ أن يجقز ٓ فنكف الظاهر: يف خقر إٓ ولقس خقره ضفر ما أّما
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ِحقِح  ]فِل ـْ  َالصَّ  طؾقف اهلل صؾك َاهللِ  َرُسقَل  َأنَّ : ُهَرْيَرَة رضل اهلل طـف َأبِل َط

َـّ  َٓ »: َقاَل  وسؾؿ ُفؿَّ : َأَحُدُكؿْ  َيُؼْؾ ُفؿَّ  ِشْئَت، إِنْ  لِل اِْغِػرْ : َالؾَّ  إِنْ  اِْرَحْؿـِل: َالؾَّ

ْغَبَة، َوْلُقَعظِّؿْ »: َولُِؿْسِؾؿٍ  .«َلفُ  ُمْؽرِهَ  َٓ  َاهللَ  َفنِنَّ  َاْلَؿْسَلَلَة، لَِقْعِزمِ . ِشْئَت   َٓ  َاهللَ  َفنِنَّ  َالرَّ

 [«َأْطَطاهُ  َشْلءٌ  َيَتَعاَضُؿفُ 

ِحقِح( أي: )فِل  رواه حقث الصحة: يف الغاية بؾغ الذي الحديث يف َالصَّ

ـْ  .ومسؾؿ البخاري، الشقخان:   َرُسقَل  َأنَّ : ُهَرْيَرةَ  َأبِل )َط
ِ
 وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك َاهلل

 إِنْ  اِْرَحْؿـِل: َالؾَُّفؿَّ  ِشْئَت، إِنْ  لِل اِْغِػرْ : َالؾَُّفؿَّ » هنل وهذا «َأَحُدُكؿْ  َيُؼْؾـ َٓ »: َقاَل 

 َفنِنَّ  َاْلَؿْسَلَلَة، لَِقْعِزمِ » ،«شئت إن ارزقـل الؾفؿ» البخاري: طـد رواية ويف «ِشْئَت 

 ُيعؾِّؼ وٓ َيستثـل، وٓ الطؾب يف لَقجِزم الؿسللة: لقعزم معـك «َلفُ  ُمْؽِرهَ  َٓ  َاهللَ 

 بؾ اهلل طز وجؾ وجؾ: طز هلل ُمْسَتْؽِره ٓ أي: «لف ُمؽِرهَ  ٓ اهلل فننّ ». بالؿشقئة

 .وتعالك سبحاكف يشاء ما َيػعؾ

ْغَبةَ  َوْلُقَعظِّؿْ »لؿسؾؿ  رواية أي: )َولُِؿْسؾٍِؿ:( : لؿسؾؿ الرواية ، حؼقؼةً «َالرَّ

ْغَبَة، َوْلُقَعظِّؿْ » ،«الؿسللة لَقعِزم ولؽـ» هذا: فَذَكرَ  ،«الؿسللة لَقعِزم ولؽـ»  َفنِنَّ  َالرَّ

ٌء َأْطَطاه َيَتَعاَضُؿفُ  َٓ  َاهللَ 
ْ

ْغَبةَ  َوْلُقَعظِّؿْ » ،«َشل  يريد، التل الحاجة معـاها: الرغبة «َالرَّ

 الحاجة وجؾ طز اهلل كسلل أن ُيعؾِّؿـا وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل هذا؟ معـك ما

. مثاًل: تؽـ لؿ ما َبُعدت ومفؿا َطُظؿت، مفؿا كريد التل ًٓ  كازلة، بؽ كزلت  ُمحا

 َأْكِزْلفا حاجة فعـدك الؼؾقؾ، تؽَسب طامؾ وأكت ريال، بؿؾققن مديـًا وأصبحَت 
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د الؿؾققن، هذا ارزقـل ربِّ  يا: وقْؾ  باهلل،  الؿسللة تتعاضؿ ٓ الـاس، ديقن بف أسدِّ

ْغَبةَ  َوْلُقَعظِّؿْ » معـك هذا كظرك، يف َبُعَدت ومفؿا طظؿت مفؿا  .«َالرَّ

ْغَبةَ  َوْلُقَعظِّؿْ »معـك  العؾؿ: أهؾ بعض وقال  وآكؽسار، الّذل، لُقظِفر :«َالرَّ

 والؿضطر الؿستغـل، ٓ الؿضطر دطاء لَقْدعُ  اهلل، يدي بقـ وآضطرار والحاجة،

 وٓ الُؿؾِّح، لَقْدُع دطاء الؿحتاج، دطاء لَقْدعُ  ذلقاًل، خاشًعا قؾبف، مستحضًرا تجده

 كربت ومفؿا بؾغت، مفؿا حاجتف اهلل يسلل صحقح، كالهؿا الؿعـَققـ، مـ ماكع

 بقـ الؿضطر اكؽسار ويـؽسر السمال، يف وُيؾِّح  طقـف، يف تعظؿت ومفؿا طقـف، يف

 .وجؾ طز اهلل يدي

ءٌ  َيَتَعاَضُؿفُ  َٓ  َاهللَ  َفنِنَّ »
ْ

 طؾقف َيعُسر وٓ شلء، طؾقف َيؽُبر ٓ أي: «َأْطَطاهُ  َشل

: تؼقل أن تحتاج فال شلء، يتعاضؿف ٓ وجؾ طز فاهلل يؿؽـ، ٓ مطؾًؼا، شلء،

 إلك الُؿدقِع الشديد الػؼر مـ لقؾة يف حالؽ غقَّر شاء إن اهلل فننّ  شئت! إن ارزقـل

 سبحاكف شلء طـ َيعجز وٓ لف، ُمْؽِره وٓ يشاء، ما يػعؾ واهلل الؽبقر، الثراء

 .وتعالك

 : لؾـفل طؾَّتقـ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل بقَّـ ففـا

 العبد أنّ  وهق: هذا: معـك لؽؿ بقَّـت قد ،«لف ُمْؽِرهَ  ٓ اهلل فننّ »: إولك

 فارزقـل: ترزقـل أن شئت إن: يؼقل كلكف شئت، إن ارزقـل الؾفؿ: يؼقل طـدما

 .وتعالك سبحاكف لف ُمْؽِره ٓ فاهلل ُأْكِرُهؽ! ٓ فلكا وإٓ
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ءٌ  َيَتَعاَضُؿفُ  َٓ  َاهللَ  َفنِنَّ » :الثاكقة
ْ

 مفؿا الذي الؽريؿ الجقاد ففق ،«َأْطَطاهُ  َشل

 .وتعالك سبحاكف شقًئا ُمؾؽف مـ ذلؽ َيـُؼص ٓ أططك

ُوَلك :َمَساِئُؾ  ]فِقفِ  ْٕ ـْ  َالـَّْفلُ : َا ْستِْثـَاءِ  َط
ِ
َطاِء[ فِل َآ  َالدُّ

 ما طؾك طـف: مـفل ففذا "؛شئت إن" بالؿشقئة: التعؾقؼالـفل طـ  يعـل 

 .بقَّـاه

ةِ  َبَقانُ : ]َالثَّاكَِقةُ   َذلَِؽ[ فِل َاْلِعؾَّ

ـة: يف ورد ما حسب طؾك طّؾتان وأهنا   السُّ

 لف. مؽِره ٓ اهلل أنّ  -

 .أططاه شلء يتعاضؿف ٓ اهلل وأنّ  -

 طز اهلل مع أدب إساءة الؼقل هذا يف أنّ  تبقِّـ التل إخرى إوجف وبقَّـا

 .وجؾ

 [«َاْلَؿْسَلَلةِ  لَِقْعِزمِ »: َقْقُلفُ : ]َالثَّالَِثةُ 

 وٓ َيستثـل، وٓ الطؾب، يف لَقجِزم أي: «َاْلَؿْسَلَلةِ  لَِقْعِزمِ »: ققلف معـك يعـل 

د  .َيرتدَّ

ابَِعةُ  ْغَبِة[ إِْطَظامُ : ]َالرَّ  َالرَّ

 وسمال وتعالك، سبحاكف الؽريؿ يدي بقـ وآكؽسار اإللحاح، بؽثرة 

 .طظؿت مفؿا الحاجة
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َْمرِ[ لَِفَذا َالتَّْعِؾقُؾ : ]َاْلَخاِمَسةُ  ْٕ  َا

 .أططاه شلء يتعاضؿف ٓ اهلل وهق أنّ  الرغبة: إطظام يعـل: 
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قُولُ  اَل : الدرس السادس والستون: شرح َباب    َوأََمتًِ َعْبِدي: ٌَ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 أكػسـا شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 لف، هادَي  فال ُيضؾؾ وَمـ لف، مضؾَّ  فال اهلل يفدي َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن وأشفد

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقاْ  آَمـُقاْ  الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت ْسؾُِؿقنَ  َوَأكُتؿ إِ  آل] ﴾مُّ

 [201: طؿران

َفا َيا﴿ ُؼقاْ  الـَّاُس  َأيُّ ِذي َربَُّؽؿُ  اتَّ ـ َخَؾَؼُؽؿ الَّ  مِـَْفا َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  كَّْػسٍ  مِّ

ًٓ  مِـُْفَؿا َوَبثَّ  َزْوَجَفا ُؼقاْ  َوكَِساءً  َكثِقراً  ِرَجا ذِ  اهللَ  َواتَّ  إِنَّ  َوإَْرَحامَ  بِفِ  َتَساءُلقنَ  يالَّ

 [2: الـساء] ﴾َرقِقبًا َطَؾْقُؽؿْ  َكانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح ( 70) َسِديداً  َقْق

 ﴾َطظِقؿًا َفْقزاً  َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعْ  َوَمـ ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  َأْطَؿاَلُؽؿْ 

 [72: إحزاب]

 :بعد أّما

 طؾقف اهلل صؾك محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث أحسـ فننّ 

 وكّؾ  ضاللة، بدطة وكّؾ  بدطة، محَدثة وكّؾ  محدثاهتا، إمقر وشر وسؾؿ،

 .الـار يف ضاللة
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 حؼٍّ  أطظؿ ففق العبقد، طؾك اهلل حؼ هق الذي التقحقد شرح كتاب يف درسـا

 فقـبغل اإلصالق، طؾك َفْرضٍ  وَألَزم اإلصالق، طؾك حؼٍّ  وأشرف اإلصالق، طؾك

ف صدره يـشرح أن الؿسؾؿ طؾك  يف جاء الذي الحؼَّ  َيؼبؾ وأن ربف، حؼِّ  يف بالتػؼُّ

َّٓ  وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل سـة ويف اهلل كتاب  الحؼ َقبقل مـ يؿـعف وأ

 أراده كؿا اهلل حؼَّ  يعؾؿ ٓ َمـ بعض يؼقلفا ُشبفات أو مضك، فقؿا طؾقف كان أمرٌ 

 .وجؾ طز اهلل

 َوَأَمتِل[ َطْبِدي: َيُؼقُل  َٓ  ]َباٌب:

مة كإبقاب -أيًضا- الباب هذا  يف وجؾ طز اهلل مع إدب يف قريًبا: الؿتؼدِّ

 يجب وأكف التقحقد، كؿال مـ إلػاظ يف وجؾ طز اهلل مع إدب وأنّ  إلػاظ،

د الؿممـ طؾك  وجؾ، طز اهلل مع أدٍب  سقء فقفا التل إلػاظ مـ َيحرتِز أن الؿقحِّ

ب كؾؿة فننّ  الؿخؾقق، طؾك الرب كؾؿة إصالق إلػاظ: تؾؽ ومـ  وإن الرَّ

: ققلفؿ يف كؿا الؿخؾقق: طؾك وُتطَؾؼ الخالؼ، طؾك ُتطَؾؼ مشرتكةً  كؾؿةً  كاكت

 لؾخالؼ هل إكؿا الذهـ إلك السابؼ الغالب يف فنهنا الدابة، وربُّ  الدار، ربُّ 

 إدب سقء فؿـ وجؾ، طز هلل هل إكؿا الربقبقة حؼقؼة أنّ  كؿا وتعالك، سبحاكف

 اهلل شاء إن هذا يف إقسام تػصقؾ الؿخؾقق، وسقليت طؾك الربِّ  كؾؿة ُتطَؾؼ أن

  وجؾ. طز
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 مضافة )العبد( كؾؿة إصالق :وجؾ طز اهلل مع إلػاظ يف إدب سقء ومـ

 أدب سقء اإلصالق هذا فػل وأمتل، طبدي،: الؿالؽ يؼقل كلن الؿتؽؾؿ، ياء إلك

 إصالق ويف وجؾ، طز هلل هل إكؿا العبقدية فننّ  وتعالك، سبحاكف ربـا مع ضاهر

 إصالقفا فؽان وجؾ، طز هلل لؾعبقدية ُمزاَحؿة الؿتؽؾِّؿ ياء إلك مضافةً  الؽؾؿة هذه

 رحؿف– الشقخ ذكر هـا ومـ القاجب، التقحقد كؿال ويـايف إدب، سقء مـ

 .التقحقد كتاب يف وطؼده الباب، هذا -اهلل

ِحقِح  ]فِل ـْ  َالصَّ  طؾقف اهلل صؾك َاهللِ  َرُسقَل  َأنَّ  -طـف اهلل رضل– ُهَرْيَرةَ  َأبِل َط

ئْ  َربََّؽ، َأْصِعؿْ : َأَحُدُكؿْ  َيُؼْؾ  َٓ »: َقاَل  وسؾؿ يَ  َسقِِّدي: َوْلَقُؼْؾ . َربََّؽ  َوضِّ َٓ . َوَمْق

 َٓ  [«َوُغاَلِمل َوَفَتاتِل َفَتايَ : َوْلَقُؼْؾ . َوَأَمتِل َطْبِدي: َأَحُدُكؿْ  َيُؼْؾ  َو

ِحقِح( قال الشقخ: )فِل  غاية يف الذي الصحقح الحديث يف يعـل َالصَّ

الصحقحقـ.  يف الحديث ففذا ومسؾؿ، البخاري الشقخان رواه قد ٕكف الصحة:

ـْ    َرُسقَل  َأنَّ  -طـف اهلل رضل– ُهَرْيَرةَ  َأبِل )َط
ِ
 َٓ : »َقاَل  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك َاهلل

ْئ  َربََّؽ، َأْصِعؿْ : َأَحُدُكؿْ  َيُؼْؾ   ، «ربؽ واْسِؼ »: الصحقحقـ ، ويف«َربََّؽ  َوضِّ

 ققلفؿ: يف استعؿالفؿ يف والؿراد الحديث. اختصر لعؾف  هـا: يذكرها لؿ والشقخ

لء لؽ، الؿالؽ سقدك َأصِعؿ الؿراد: ربؽ، اسِؼ  ربؽ، وضئ ربؽ، اصعؿ  ووضِّ

 لؾعبد، السقد غقر مـ خطاب ففق لؽ، الؿالؽ سقدك واسِؼ  لؽ، الؿالؽ سقدك
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لء سقدك، َأصعؿ ربؽ، َأصعؿ: لعبدٍ  يؼقل شخص يعـل:  ربؽ، اسِؼ  ربؽ، وضِّ

 لؾعبد. السقد غقر مـ خطاب ففذا

 والتؽرب التعاضؿ سبقؾ طؾك لعبده السقد مـ هـا الخطاب يؽقن أن ويجقز

 ربؽ: أصعؿ: يؼقل -أصعؿـل: يؼقل أن مـ بدل- لعبده السقد فقؼقل والتػاخر،

لء وتػاُخًرا، تعاُضًؿا  ربؽ. وضِّ

 سبقؾ طؾك لعبده السقد مـ خطاب وإّما لؾعبد، مـ السقد خطاب إّما ففـا

 .هذا طـ وسؾؿ طؾف اهلل صؾك الـبل هنك وقد والتػاخر. التعاضؿ

 ُكفل إذن ،«ربل أحدكؿ يؼؾ وٓ: »وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك ققلف هـا مسؾؿ زاد

: سقده طـ يؼقل أن العبد وُكفل ربؽ، َأصعؿ: لؾعبد يؼقل أن السقد وغقر السقد

 .لؾجاكبقـ الـفل فجاء .ربل

َي  َسقِِّدي: َوْلَقُؼْؾ » َٓ َٓ . َوَمْق  يؼؾ ٓ يعـل« َوَأَمتِل َطْبِدي: َأَحُدُكؿْ  َيُؼْؾ  َو

 .«وغالمل وفتايت فتاي: ولقؼؾ». وأمتل طبدي،: السقد

 أحدكؿ يؼقلـ ٓ»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل قال مسؾؿ: طـد رواية ويف 

: لقؼؾ ولؽـ ربل،: العبد يؼؾ وٓ فتاي،: لقؼؾ ولؽـ اهلل، طبقد فؽؾؽؿ طبدي:

 .«سقدي

 اهلل، طبقد كؾؽؿ وأمتل: طبدي أحدكؿ يؼقلـ ٓ»: مسؾؿ طـد رواية ويف

 .«اهلل إماء كسائؽؿ وكؾ
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ؾ  غقره أو السقد هنك وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أنّ : الروايات هذه فُؿحصَّ

: سقده طـ يؼقل أن العبد لربؽ. وهنك كذا اِْفعؾ أو ربؽ، َأصعؿ: لؾعبد يؼقل أن

 ٕنّ  أمتل: أو طبدي: مؿؾقكتف أو مؿؾقكف طـ يؼقل أن طـ السقد هنك كؿا ربل.

 العبد اإلكسان ُيضقػ أن إدب مـ فؾقس اهلل، إماء الـساء وكؾ اهلل، طبقد الؽؾ

 .أمتل أو طبدي،: فقؼقل إلقف:

ة الحديث يف هاهـا وطـدكا  :مسائؾ طدَّ

 طؾك الؿسللة وهذه الؿخؾقق، طؾك الرب كؾؿة إصالق: إولك الؿسللة

 :أقسام

ة الرب كؾؿة إصالق: إّول الؼسؿ  مضافة أو الؿخؾقق، طؾك بـ)ال( محالَّ

 محالة فُقطؾؼفا الرب، هذا: الؿخؾقق طـ فقؼقل لؾؿخؾقق. يؽقن ٓ ما إلك

 رب هذا: يؼقل كلن لؾؿخؾقق، يؽقن ٓ ما إلك مضافة تؽقن أو بـ)ال(،

 كؿا اهلل، طؾك إٓ ُيطَؾؼ ٓ شرًطا فالرب يجقز، وٓ قطًعا، حرام ففذا العالؿقـ،

 مسؾؿ طـد كؿا« الرب فقف فعظِّؿقا الركقع وأّما»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اكبل قال

م اطتداءٌ  لؾؿخؾقق: يؽقن ٓ ما إلك رب كؾؿة وإضافة .الصحقح يف  ٓ محرَّ

 .يجقز

 آشرتاك ويـتػل الؿضاهاة تـتػل حقث محالة: غقر إصالقفا :الثاين الؼسؿ

ؿ فال والؿخؾقق، الخالؼ بقـ  الـبل ققل ومـف جائز، هذا مطؾًؼا، آشرتاك ُيتقهَّ
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 َيـػل هـا التلكقث فننّ  مسؾؿ، طـد كؿا« ربَّتفا إَمة َتؾِدَ  أن: »وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

ؿ ربَّتفا(، فال) آشرتاك:  فجاز. هـا  آشرتاك: ُيتقهَّ

فنن  الؿرأة؟ مفـة ما يؼقلقن: بقت، ربة: الؿرأة طـ الققم الـاس ققل ومـف:

 آشرتاك. َيـػل التلكقث ٕنّ  جائز: هذا  بقت، ربة لؿ تؽـ طامؾة يؼقلقن:

 قبؾ ذكركاه الذي لؾحديث أخر الؾػظ -أطؾؿ واهلل لل يظفر فقؿا- ومـف:

 طـد كؿا« رهبا إَمة تؾد أن» وسؾؿ: طؾقف اهلل صؾك الـبل قال حقث الؼؾقؾ:

 تلكقًثا، لقس وهذا« رهبا»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل قال ففـا ومسؾؿ، البخاري

 إمة تؾد أن»: قال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ٕنّ  آشرتاك: َيـتػل هـا لؽـ

ؿ ٓ السقاق هذا فػل يقَلد، ولؿ َيؾد لؿ وتعالك سبحاكف والرب« رهبا  ُيتقهَّ

 ففذا الؿخؾقق، حؼ يف هذا أنّ  وُيعَؾؿ مـتػل، آشرتاك بؾ مطؾًؼا، آشرتاك

 .جائز

: كؼقلفؿ التؽؾقػ. طؾقف يؼع ٓ ما إلك الرب كؾؿة إضافة :الثالث الؼسؿ

 فقف. وٓ محظقر العؾؿ، أهؾ أكثر طـد جائز ففذا الدابة، ورب الدار، رب

ها ربُّفا جاء فنذا: »الؾُّؼطة يف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ققل ومـف:  ،«إلقف فلدِّ

 مؽؾَّػة. تؽقن ٓ التؽؾقػ، طؾقفا يؼع ٓ وغقره مال مـ فالؾؼطة

 حذاؤها، معفا»: اإلبؾ ضالة يف وسؾؿ طؾقف الف صؾك ققلف وكذلؽ:

حف وغقره، داود، أبق رواه« رهبا يلتَقفا حتك وسؼاؤها،  اإلبؾ ففـا .إلباين وصحَّ
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الرب  كؾؿة وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل أضاف ولذلؽ التؽؾقػ: طؾقفا يؼع ٓ

 طؾقف يؼع ٓ الرب كؾؿة إلقف ُأِضقػ الذي ٕنّ  جائز: ففذا« رهبا يلتَقفا حتك» لفا:

 .التؽؾقػ

 ٕهنا مؽروه: إكف: قالقا أيًضا، ذلؽ كراهقة إلك العؾؿ أهؾ بعض وذهب

 اهلل وتسبح اهلل تعبد لؽـفا تسبح كقػ كدري وٓ تؽؾَّػ ٓ كاكت وإن اهلل، َتعُبد

 .وتعالك سبحاكف

 يؼع ٓ وٕهنا الحديث: يف اإلضافة هذه لقرود أْصَقب: إكثريـ ققل لؽـ

 َتعُبد. كاكت وإن التؽؾقػ طؾقفا

 يؼقل كلن. التؽؾقػ طؾقف يؼع َمـ إلك الرب كؾؿة إضافة :الرابع الؼسؿ

 العؾؿاء: فقف قد اختؾػ ففذا ربؽ. هذا: لؾعبد ويؼال ربل،: لسقده العبد

 لفذا تـزيف: كراهة مؽروه، أكف أن إلك العؾؿاء مـ جؿاطة فذهب -

 إلك مصروٌف  الـفل وهذا هنك، قالقا: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ٕنّ  الحديث:

م لَِؿا الؽراهة: ، «رهبا إمة تؾد حتك»، «ربتفا إمة تؾد حتك» إحاديث: مـ تؼدَّ

 .صاِرفة إحاديث ففذه: قالقا ،«رهبا يلتقفا حتك»

 ،(41: يقسػ) {َربَِّؽ  ِطـْدَ  اْذُكْركِل}: السالم طؾقف يقسػ بؼقل وكذلؽ:

ـَ  َربِّل إِكَّفُ }: السالم طؾقف وبؼقلف  َصَرَف  ففذا قالقا ،(13: يقسػ) {َمْثَقاَي  َأْحَس

 .الؽراهة إلك التحريؿ مـ الـفل
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 الحديث، اإلصالق: بدٓلة هذا هذا تحريؿ إلك العؾؿ أهؾ بعض وذهب -

 .وجؾ طز اهلل مع أدب إساءة فقف وٕنّ  التحريؿ، طؾك يدل والـفل قالقا:

 محؾ طـ خارجة هل: فؼالقا ذكركاها، التل بإحاديث وأّما آستدٓل

   الـزاع. محؾ طـ خارجة إولك إقسام يف ففل ذكركا كؿا الـزاع، وهق كذلؽ

 إذا قبؾـا َمـ وشرع قبؾـا، َمـ شرع مـ ففق السالم: طؾقف يقسػ ققل وأّما

 طـ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل هناكا وقد لـا، شرًطا لقس يخالػف ما شرطـا يف جاء

 .اإلصالق هذا

 َمـ إلك الرب كؾؿة تضاف أن َيحُرم أكف -أطؾؿ واهلل- الراجح أنّ  هبذا فقتبقَّـ

 .آشرتاك وجقد مع التؽؾقػ طؾقف يؼع

 مـتشر العؾؿ أهؾ كالم فننّ  الؿسللة، طؾقؽ َتسُفؾ إقسام هذه طرفَت  وإذا 

ش الؿسللة، يف  أن طؾقؽ َسُفَؾ  إقسام هذه ضبطَت  إذا لؽـ الذهـ، وُيشقِّ

 كتب يف حتك إقسام، هذه مـ ِقْسؿٍ  إلك طالؿ كؾ كالم َتُردَّ  وأن الؿسللة، َتضبِط

ًبا، لقس مـشقًرا يعـل كالًما تجد التقحقد كتاب شروح  الؿسللة َتػفؿ ٓ وقد مرتَّ

 .اهلل شاء إن لؽ َتـضبِط الؿسللة فننّ  إقسام ضبطَت  إذا لؽـ صحقًحا، َففًؿا

 كؿا الؿخؾقق. السقد طؾك كؾؿة إصالق :الحديث هذا يف الثاكقة الؿسالة

 إلك اإلدارة، مجؾس رئقس السقد إلك مثال: الـاس يؽتبفا التل الخطابات يف يؼال

 سقدي.: الؼقم لؽبقر يؼال أو سقدي،: لؾضابط الجـدي يؼقل وكؿا فالن، السقد
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 التل الؿطَؾؼة السقادة بؿعـك الؿخؾقق طؾك السقد كؾؿة إصالق كان إذا ففـا 

 يجقز. ٓ فنكف لفا حدَّ  ٓ

ا الؿخؾقق طؾك السقد كؾؿة إصالق وكذلؽ  ولذلؽ يجقز. ٓ فنكف فقف غؾقًّ

 طؾقف اهلل صؾك لف فؼالقا وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل إلك طامر بـل َوْفد جاء لّؿا

 اهلل صؾك الـبل قال ،(سقدكا وابـ سقدكا أكت) رواية: ، ويف(سقدكا أكت: )وسؾؿ

 داود، وأبق أحؿد، اإلمام رواه والحديث« وتعالك تبارك اهلل السقد: »وسؾؿ طؾقف

حف ا طبارهتؿ يف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل رأى لّؿا ففـا إلباين. وصحَّ  غؾقًّ

 .«وتعالك تبارك اهلل السقد: »وقال ذلؽ، مـ مـعفؿ

 أشرّ  وهذا الؿعبقد، بؿعـك السقد كؾؿة إصالق الؿؿـقع: مـ أيًضا 

: َمِرَض  إذا لؾؿريض فقؼقل هذا، يستعؿؾ مثال  الـاس بعض فننّ  اإلصالقات،

 أكف شؽ ٓ ففذا الؿعبقد، بؿعـك ففـا السقد، قرب إلك اذهب أو: السقد، إلك اذهب

  وجؾ. طز باهلل والعقاذ باهلل الشرك مـ

 ففذا بف: يؾقؼ بؿا التؾؼقب باب مـ الؿخؾقق طؾك السقد كؾؿة إصالق وأّما

 اهلل صؾك الـبل الصحقحقـ: يف هـا معـا الصحقح الحديث لفذا إكثر، طـد جائز

 الجقاز. طؾك يدل ففذا ،«سقدي: ولقؼؾ: »قال وسؾؿ طؾقف

 يف مسؾؿ رواه« آدم ولد سقد أكا»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ولؼقل

 الصحقح.
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 طؾف اهلل صؾك كبقـا طـ كؼقل أن التقققػقة إذكار غقر يف يجقز ولذلؽ:

 بف آمـّا الذيـ وكحـ آدم، ولد سقد ففق وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك سقدكا: وسؾؿ

 رسقل سقدي: الؿسؾؿ يؼقل أن حرج فال وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك بف الـاس َأَخصُّ 

 اهلل صؾك آدم ولد سقد ففق وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل سقدكا: يؼقل أو اهلل،

َّٓ  قؾبف َيْؾَحظ لؽـ وسؾؿ، طؾقف  مـ إصالقفا فننّ  الغؾق، باب مـ ذلؽ يؽقن وأ

 وسؾؿ. طؾقف اهلل صؾك الـبل مـعف حرام، الغؾق باب

 إلك ققمقا: »معاذ بـ سعد جاء لّؿا وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل وقال 

 ذلؽ. غقر إلك الصحقح، يف كؿا« سقدكؿ

 كؿا« سقد هذا ابـل إنّ »: لؾحسـ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ققل وأيًضا: 

 البخاري. طـد

 وَأطتَؼ  سقدكا، بؽر أبق) يؼقل: كان  -طـف اهلل رضل– طؿر كان وأيًضا:

ًٓ  بالثاين: ويؼصد (،سقدكا  الصحقح. يف البخاري طـد وهذا ،-طـف اهلل رضل– بال

 يقم -طـف اهلل رضل– الصديؼ بؽر ٕبل -طـف اهلل رضل– طؿر قال أيًضا

 .الصحقح يف البخاري طـد -أيًضا- وهذا سقدكا( فلكت كبايعؽ): البقعة

 التؾؼقب باب مـ الؿخؾقق طؾك السقد كؾؿة إصالق جقاز طؾك ذلؽ فدلَّ 

 ٕنّ  يخاَصب. لؿ أو هبذا ُخقصِب سقاءً  ذلؽ، طـ خروج غقر مـ بف، يؾقؼ بؿا

 ٕنّ  سقدكا: أو سقدي،: لف فقؼال هبذا: يخاَصب أن ُيؽَره: يؼقل العؾؿ أهؾ بعض
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 طؾقف اهلل صؾك الـبل فننّ  هذا، يـػل الحديث هذا لؽـ التعاُضؿ، إلك يدطق هذا

 وهق- بؽر ٕبل قال -طـف اهلل رضل– وطؿر ،«سقدي ولقؼؾ: »قال وسؾؿ

 الجقاز. طؾك هذا فدلَّ  سقدكا(: فلكت )كبايعؽ: -يسؿع

 َيُجْز، لؿ وإٓ لفا: أهاًل  السقد بؽؾؿة الؿؾؼَّب يؽقن أن ذلؽ: يف ُيشَترط لؽـ

: رواية يف وجاء ،«سقدكا لؾؿـافؼ تؼقلقا ٓ: »وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل قال فؼد

 .أحؿد رواه« ربؽؿ أسخطتؿ فؼد سقدكؿ َيُؽ  إن فنكف سقدكا، لؾػاسؼ تؼقلقا ٓ»

 الؿخؾقق: يف يؼال أن حرامٌ : قالقا ذلؽ، حرمة إلك العؾؿ أهؾ بعض وذهب

: لف قالقا لّؿا طامر لبـل قال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ٕنّ  سقدي: أو سقدكا،

 طؾك السقد كؾؿة إصالق مـ َمـْعٌ  ففذا« وتعالك تبارك اهلل السقد»: قال سقدكا، أكت

 .الؿخؾقق

 طؾك إحاديث بقـ والجؿع متعقِّـ، إحاديث بقـ الجؿع إنّ : قؾـا

 ذكركاه. الذي التػصقؾ

 وجؾ طز هلل الؿطَؾؼة السقادة فننّ  الؿطَؾؼة: السقادة الؿؼصقد كان فنن -

 .«السقد هق اهلل فننّ »

 حرام. الغؾق ٕنّ  حرام: ففذا الغؾقّ  باب مـ هذا كان وإذا -

 ُتؾَتؿس وخقرات بركات لف الذي أو الؿعبقد بؿعـك أكف باب مـ كان وإذا -

 حرام. ففذا وجؾ طز اهلل دون مـ
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 سقدي،: العائؾة لؽبقر تؼقل أن فقجقز فقف. حرج ٓ فجائز ذلؽ طدى ما أّما

 .بف بلس ٓ ففذا واحرتامف، التؾؼقب، باب مـ سقدي،:  لجدك تؼقل أو

 مقٓكا: يؼال كلن الؿخؾقق، طؾك مقٓي كؾؿة إصالق: الثالثة الؿسللة

 مقٓي.: لف فقؼال الؿؾؽ يخاَصب أو الؿؾؽ،

 أن يجقز ٓ ففذا :معاكقفا بجؿقع الؿطَؾؼة القٓية بف الؿؼصقد كان إن ففذا

 وتعالك. سبحاكف اهلل الؿقلك وإكؿا الؿخؾقق، طؾك ُيطَؾؼ

 هذا: بفا ُيرِدْ  لؿ إذا أّما 

 لفذا الؿخؾقق: طؾك هذا إصالق جقاز إلك العؾؿ أهؾ أكثر ذهب فؼد - 

 ففذا ،«ومقٓي سقدي: ولقؼؾ: »قال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ٕنّ  الحديث:

 لؾؿخؾقق. الؽؾؿة هذا ققل يف صريح صحقح كصٌّ 

« وجؾ طز اهلل مقٓكؿ فننّ  مقٓي،: لسقده العبد يؼؾ ٓ»: حديث وأّما

 إلك صحقحف يف مسؾؿ أشار وقد الزيادة، هبذه شاذّ  فنكف حديث مسؾؿ: رواه الذي

 طؾك الؽؾؿة هذه إصالق مـ ُيؿـع فال محػقضة، الزيادة هذه تؽقن فال شذوذه،

 الؿخؾقق.

 القٓية هبا ُأِريد إذا السقد كؾؿة طؾقف حؿؾـا ما طؾك ُتحَؿؾ أن ويؿؽـ

 .الغؾق باب مـ أو الؿطَؾؼة،
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 الؿخؾقق: طؾك الؽؾؿة هذه إصالق كراهة إلك العؾؿ أهؾ بعض وذهب -

 الـفل َكحِؿؾ بلن والحديَثقـ الروايَتقـ بقـ كجؿع: يؼقلقن الحديثقـ. بقـ جؿًعا

اِرف: الؽراهة، طؾك  سقدي: ولقؼؾ: »وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل ققل والصَّ

  الحديَثقـ. بقـ فجؿعقا« ومقٓي

 العبد يؼؾ ٓ»: الحديث لفذا هذا: حرمة إلك العؾؿ أهؾ بعض وذهب -

 .«وجؾ طز اهلل مقٓكؿ فننّ  مقٓي،: لسقده

 .الػاسد الَؼْصد مـ َسؾِؿَ  إذا هذا جقاز :-أطؾؿ واهلل- وإضفر -

 :وأمتل طبدي ققل حؽؿ :الرابعة والؿسللة

 الحديث يف الـفل وأنّ  ذلؽ، كراهقة إلك العؾؿ أهؾ مـ كثقر ذهب وقد -

 .لؾؽراهة

 وإذٓل والتطاول التعاضؿ سبقؾ طؾك كان إذا أكف العؾؿ أهؾ بعض وذهب -

 طبدي، هذا: لؾعبد السقد ققل: يؼقلقن جائًزا. كان وإٓ حراًما، يؽقن فنكف العبد:

 ققؿة، لؽ ما: لف يؼقل كلكف يعـل: لف، اإلذٓل سبقؾ طؾك كان إن طبدي، أكت أو

 .الؿسؾؿ إذٓل فقف ٕنّ  يجقز: ٓ ففذا طبد! إٓ أكت ما

 ففذا القاقع: إصالق أو بالقاقع، خرب هق وإكؿا اإلذٓل َيؼِصد لؿ إذا أّما

 .جائز

 التػصقؾ: -أطؾؿ واهلل-وإضفر  -
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 صؾك الـبل لؼقل حرام، ففق :الؿتؽؾؿ ياء إلك اإلضافة سبقؾ طؾك كان فنذا

 الـفل يف وإصؾ هنل، وهذا ،«وأمتل طبدي أحدكؿ يؼؾ ٓ»: وسؾؿ طؾقف اهلل

 مع إدب سقء مـ فقف ولَِؿا هـا، لف صاِرًفا يؽقن أن َيصُؾح ما يلِت  ولؿ التحريؿ،

 .اهلل طبقد فؽؾُّـا اهلل،

ََياَمك َوَأْكؽُِحقا﴿: وجؾ طز اهلل قال كؿا جائز، فنكف :هذا مـ يؽـ لؿ إذا أّما ْٕ  ا

ـَ  مِـُْؽؿْ  الِِحق ـْ  َوالصَّ  إضافة فقف يؽـ لؿ ففذا ،(31: الـقر) ﴾َوإَِمائُِؽؿْ  ِطَباِدُكؿْ  مِ

 الؿتؽؾؿ. ياء إلك

 فرسف وٓ طبده، يف الؿسؾؿ طؾك لقس: »وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل وقال 

 .الصحقح يف مسؾؿ رواه« صدقة

 لؿ فنكف الؿتؽؾؿ: ياء إلك إمة أو العبد إضافة تؽـ لؿ إذا أكف: والشاهد

 .فتجقز الؿخؾقق، طؾك إصالقفا الشرع يف جاء بؾ إصالقفا، طـ ُيـفك

ًّٓ  ذلؽ فقؽقن صاِرف، وٓ الـفل، إٓ َيِردْ  فؾؿ الؿتؽؾؿ بقاء كاكت إذا أّما  دا

  .وأمتل طبدي،: يؼال أن الؼقل: هذا ُحرمة طؾك

ُوَلك :َمَساِئُؾ  ]فِقفِ  ْٕ ـْ  َالـَّْفلُ : َا  َوَأَمتِل[ َطْبِدي َقْقلِ  َط

 ُوِجدَ  إذا إٓ التحريؿ: الـفل يف وإصؾ الحديث، يف ضاهر والـفل 

- فإضفر التحريؿ، طـ هـا الـفل َيصِرف أن َيصؾح صارًفا كجد ولؿ صاِرف،

 أن يجقز ٓ يعـل: العبد، بحضقر كان إذا التحريؿ وَيعُظؿ التحريؿ. -أطؾؿ واهلل
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 العبد، بحضقر كان إذا التحريؿ َيعُظؿ لؽـ غائًبا، كان ولق طبدي، فالن: يؼقل

 .العبد إذٓل مـ -أيًضا– فقف لَِؿا طبدي: أكت أو طبدي، يا: لف فقؼقل

 َربََّؽ[ َأْصِعؿْ : َلفُ  ُيَؼاُل  أو َربِّل َاْلَعْبُد  يؼؾ َٓ : ]َالثَّاكَِقةُ 

 يف القارد لؾـفل ربؽ: أصعؿ لؾعبد: يؼال وٓ لسقده، ربل: العبد يؼقل ٓ

  الؿسللة. هذه أقسام بقَّـا وقد الحديث،

لِ  َتْعِؾقؿُ : ]َالثَّالَِثةُ  َوَّ ْٕ  َوُغاَلِمل[ َوَفَتاتِل َفَتايَ  َقْقَل: َا

 .وغالمل وفتايت، فتاي،: يؼقل أن السقِّد تعؾقؿ

ابَِعةُ  َي[ َسقِِّدي َقْقَل: َالثَّاكِل َتْعِؾقؿُ : ]َالرَّ َٓ  َوَمْق

 طؿل،: لؿالؽف يؼقل  مثاًل  وطؿل،ومقٓي،  سقدي،: يؼقل أن العبد تعؾقؿ

 .جائز ففذا

َْلَػاِظ[ فِل َحتَّك َالتَّْقِحقدِ  َتْحِؼقُؼ  َوُهقَ  لِْؾُؿَراِد، َالتَّـْبِقفُ : ]َاْلَخاِمَسةُ  ْٕ  َا

 يف اهلل مع إدب ُحسـ وهل: العؾقَّة: الؿـزلة هذه إلك الؿممـ َيتـبَّف أن

ز أن التقحقد، كؿال ومـ التقحقد، تحؼقؼ مـ هذا وأنّ  إلػاظ،  الؿسؾؿ يتحرَّ

 وأن ألػاضف، َيتخقَّر وأن وتعالك، سبحاكف ربف مع أدب سقء فقفا التل إلػاظ طـ

 
َ

 .ألػاضف َيـتؼل
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َ  َسؤَلَ  َمنْ  ٌَُردُّ  اَل : َباب   شرحتابع الدرس السادس والستون:   ِباهلَلَّ

ـْ  ُيَردُّ  َٓ  َباٌب: ]  بَِاهللَ[ َسَلَل  َم

 التقحقد. فؿـ كؿال مـ هق الذي اهلل مع يف إدب -أيًضا- الباب وهذا

 طؼد ولفذا وجؾ. طز باهلل سلل َمـ ُيعطك أن وإجاللف وإطظامف اهلل مع إدب

 .الباب هذا الشقخ

ـِ  ـِ  ]َط : وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك َاهللِ  َرُسقُل  َقاَل : َقاَل  -َطـُْفَؿا َاهللُ  َرِضلَ - ُطَؿرَ  اِْب

ـِ » ـْ  َفَلِطقُذوُه، بَِاهللِ  اْسَتَعاذَ  َم ـْ  َفَلْطُطقه، بَِاهللِ، َسَلَل  وَم ـْ  َفَلِجقُبقُه، َدَطاُكؿْ  َوَم  َوَم

 َأكَُّؽؿْ  َتَرْوا َحتَّك َلفُ  َفاْدُطقا ُتَؽافُِئقه، َما َتِجُدوا َلؿْ  َفنِنْ  َفَؽافُِئقُه، َمْعُروًفا إَِلْقُؽؿْ  َصـَعَ 

 َصِحقٍح[ بَِسـَدٍ  َوالـََّسائِلُّ  َداُودَ  َأُبق َرَواهُ « َكاَفْلُتُؿقهُ  َقْد 

حف وقد  حة بقِّـ  صحقح، والحديث وإلباين، الـقوي، صحَّ ـِ  .الصِّ ـِ  )َط  اِْب

 - ُطَؿرَ 
َ

  َرُسقُل  َقاَل : َقاَل  -َطـُْفَؿا َاهللُ  َرِضل
ِ
ـِ »: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك َاهلل  اْسَتَعاذَ  َم

 
ِ
 أطقذ: لؽ فؼال غقركؿ، شر مـ أو شركؿ، مـ باهلل استعاذ َمـ أي:« َفَلِطقُذوهُ  بَِاهلل

 أن باهلل آستعاذة هبذه فسللؽؿ فالن، شر مـ باهلل أطقذ: قال أو شرك، مـ باهلل

ـِ »غقركؿ،  شر طـف تدفعقا أو شركؿ، طـف تدفعقا   اْسَتَعاذَ  َم
ِ
ؼقا« َفَلِطقُذوهُ  بَِاهلل  وحؼِّ

 طز اهلل تعظقؿ مـ وهذا الشر، مـ طـف ُيدَفع أن صؾب ما طـف وادفعقا مراده، لف

  تضربـل، أن مـ باهلل أطقذ أو شرك، مـ باهلل أطقذ: الؿسؾؿ لؽ قال فنذا وجؾ،

 تعقذه، أن وجؾ طز اهلل تعظقؿ فؿـ الؿحؽؿة، إلك أمري ترفع أن مـ باهلل أطقذ

ؼ وأن  الشر. طـف َتدفع وأن مراده، لف تحؼِّ
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بة الـعؿان، بـت أمقؿة أنّ  ذلؽ: ومـ  اهلل رسقل تزوجفا بالجقكقَّة، الؿؾؼَّ

: فؼال مـؽ، باهلل أطقذ: قالت مـفا، ودكك طؾقف ُأدِخؾت فؿا وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك

 مـفا دكك لّؿا الؿرأة هذه ففـا البخاري. رواه« بلهؾؽ اِْلَحؼل بعظقؿ: ُطْذِت  لؼد»

 اهلل صؾك والـبل مـؽ، باهلل أطقذ: قالت تزوجفا وقد وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل

 ،«بلهؾؽ اِْلَحؼل بعظقؿ ُطْذِت  قد: »لفا قال اهلل، طظَّؿ مـ أطظؿ وسؾؿ طؾقف

 .وجؾ طز باهلل مـف طاذت ٕهنا وفاَرقفا: وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك الـبل وصؾؼفا

 طـف يدفع أن يجقز ٓ أّما طـف، ُيدَفع أن يجقز فقؿا يؽقن أن هذا: يف وُيشترط

 تعقذه ٓ فنكؽ الغقبة، مـ تؿـعـل أن مـ باهلل أطقذ: مثاًل  قال لق كؿا مـف، يعاذ فال

: السارق قال مثاًل  أو ذلؽ، طـف ُيدَفع أن يجقز ٓ ٕكف الغقبة: مـ تؿـعف بؾ هـا،

 .طاصًقا يعقذ ٓ اهلل فننّ  يده، بؾ ُتؼطع يدي، تؼطعقا أن باهلل أطقذ

كا مـ استعاذ إن بف استعاذ مؿا كعقذه كقكـا يف فُقشَتَرط كا كدفع شرِّ  طـف، شرَّ

 مؿا ذلؽ يؽقن أن ُيشَترط طـف، الشر دفع طؾك وكعقـف غقركا شر مـ استعاذ وإن

 ٓ فنكف مـف: باهلل فاستعاذ طؾقف شر أكف يرى وهق دفعف يجقز أّما ما ٓ دفعف، يجقز

 .ذلؽ وكحق والحرام، الحّد، طؾقف وجب َمـ طؾك كالحدِّ  طـف، ُيدفع

ـْ » قال: ، َسَلَل  َوَم
ِ
 باهلل أسللؽ: فؼال باهلل، شقًئا سلل َمـ أي:« َفَلْطُطقهُ  بَِاهلل

 أن ملمقرٌ  بذلؽ الؿسمول فننّ  كذا، تػعؾ أن باهلل أسللؽ أو كذا، تعطقـل أن

 بعظقؿ. سلل ٕكف هلل: تعظقًؿا صؾب: ما يعطقف وأن سمالف، ٌيجقب
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 :أحقال مـ يخؾق ٓ باهلل والسائؾ 

ا باهلل يسلل أن: إولك الحالة  مثال يجاب، أن يجب ففذا لف، واجًبا حؼًّ

يـ طؾقف لؿـ الؿال صاحب قال: ذلؽ  أسللؽ الديـ، َتُردّ  أن باهلل أسللؽ: الدَّ

ل، تعطقـل أن باهلل  باهلل السمال ومع السمال، قبؾ واجب إصؾ يف ففذا حؼِّ

ين، أن باهلل أسللؽ: ٓبـف القالد يؼقل وكلن هلل. تعظقًؿا أوجب: أصبح  أسللؽ َتَبرَّ

 القاجبات، أطظؿ ومـ إصؾ يف واجب هق واجب، ففذا قطقعتل، ترتك أن باهلل

ه ابـف القالد سلل لّؿا لؽـ د باهلل برَّ  .أوجب وأصبح القاجب، هذا تلكَّ

: فقؼقل حراًما، يسلل كلن بذلف: يجقز ٓ ما باهلل يسلل أن :الثاكقة الحالف

 امراتؽ! إلك أكظر تجعؾـل أن باهلل أسللؽ  خؿًرا، تعطقـل أن -مثاًل – باهلل أسللؽ

 باهلل وسلل حراًما، سلل ٕكف طظقًؿا: إثًؿا السائؾ ويلثؿ ُيجاب، أن يجقز ٓ ففذا

 ففق فؼط، الحرام يسلل أن مـ أطظؿ هذا باهلل الحرام يسلل كقكف يعـل: الحرام،

 .آثؿ

رر، إلك يمدِّي ما يسلل أن: الثالثة الحالة بالؿسمول.  الزائدة الؿشؼة أو الضَّ

ًٓ  جقبف يف مثاًل: يرى  يا: قال الؿال، هذا مـ  تعطقـل أن باهلل أسللؽ: فقؼقل ما

 غقره، طـدي ما الدواء، اشرتي أن سلذهب الؿريض، ٓبـل دواء ققؿة هذا أخل

 .الؿشؼة إلك يمدِّي بؿا سلل هذا مـف، تعطقـل أن باهلل أسللؽ: فؼال



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٖٔ٘ٗ 
 

 تعطقـل أن باهلل أسللؽ: ويؼقل إكسان فقليت الظفر، بعد يؿشل إكسان أو

مضاء، يف يؿشل حذاءه أططاه لق بف يضر هذا حذاءك!  يجاب أن يجب ٓ ففذا الرَّ

ا: ضاهر هذا ودلقؾ يعطك، أن يجب وٓ ُسْمُلف،  الضرر َيؿـع الشرع أنّ  وهق: جدًّ

 .والؿشؼة

 أمًرا يسلل كلن متعديًّا. سمالف يف ويؽقن باهلل يسلل أن: الرابعة الحالة

 إحدى تعطقـل أن باهلل أسللؽ: قال سقارتقـ، يؿؾؽ إلكسان جاء  طظقًؿا،

، فسمالفا طظقؿ شلء السقارة السقارتقـ، ٓ  السقارة، يعقره أن صؾب ما هق تعدٍّ

 الثاين، البقت تعطقـل أن باهلل أسللؽ: فؼال بقتان طـده كان أو السقارة، يريد هق

 البقت تعطقـل أن باهلل أسللؽ واحًدا، بقًتا ويؽػقؽ واحدة زوجة إٓ طـدك ما أكت

، هذا الثاين،  .يعطك أن يجب ٓ ففذا أمقالفؿ، يف بالـاس وإضرار تعدٍّ

ا لقس ما باهلل يسلل أن :الخامسة الحالة  سمالف يف ولقس مباًحا، وكان لف حؼًّ

. هذا وٓ ضرر    العؾؿاء: فقف اختؾػ قد تعدٍّ

 فنن يجب، وٓ سملف يجاب وأن يعطك أن يستحب أكف طؾك فالجؿفقر -

 أنّ  إصؾ ٕنّ : قالقا العؾؿاء. جؿفقر طـد يلثؿ. هذا ٓ ُيعطِف لؿ وإن ُأِجَر، أططاه

ف أن لف اإلكسان  .مالف مـ شاء إن وَيؿـع شاء، إن فقعطل شاء، بؿا مالف يف َيتصرَّ

 ٕنّ  الحديث: لفذا يعطك: أن يجب أكف  إلك العؾؿ أهؾ بعض وذهب -

 وإمر أمر: وهذا« فلططقه باهلل سلل وَمـ»: قال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل
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 زائدة، مشؼة وٓ ضرر، ٓ حقث: كؼقل أكـا وٓحظقا هـا، صاِرف وٓ لؾقجقب،

، وٓ  يف وٕن الحديث، لفذا واجب إكف قالقا: سفؾ، طادي أمر هق وإكؿا تعدٍّ

 .واجب اهلل وتعظقؿ وجؾ، طز هلل تعظقًؿا إططائف

ؾ َمـ العؾؿاء ومـ -  فؼال: فصَّ

ف الـاس، مـ معقَّـًا باهلل سلل السائؾ كان إن   وكان الـاس، بقـ مـ وخصَّ

 البقت يف جاءك إكسان يعطقف. مثاًل: أن طؾقف يجب فنكف يعطقف، أن طؾك قادًرا

 أن باهلل أسللؽ تغدوا، ما وأهنؿ العشاء، ققؿة طـدي ما وواهلل أسرة، رّب  أكا: وقال

، لقس رجؾ وهذا العشاء، ققؿة تعطقـل ًٓ  يطؾب وٓ جقراكؽ، مـ هذا متسقِّ

ؽ لؽـ الـاس،  الظـ وأحسـ قصًدا، وقصدك إلقؽ وجاء بالسمال، أكت خصَّ

  قادًرا. دام ما يعطقف أن يجب هـا فنكف بؽ،

 لؼقف: أحد كؾ ويسلل السمال، ويعتاد السمال، ُيؽثِر السائؾ كان إذا أّما

ل ل: الذي كالؿتسقِّ  الشحاتقـ بعض باهلل. سلل ولق يعطك أن يجب ٓ ففذا َيتسقَّ

 تعطقف أن رأيت إن  تعطقف، أن يجب ما تعطقـل، أن باهلل أسللؽ: يؼقل يليت

َّٓ  رأيت وإن فلططف،  .تػصقؾ ففذا. تـفره وٓ تعطقف، فال تعطقف أ

 هذا وقع وأنّ  بعظقؿ، سلل فؼد باهلل سلل َمـ أنّ  شؽ ٓ حال: كؾ وطؾك

 شلهنا باهلل سلل َمـ إجابة وأنّ  طظقًؿا، يؽقن أن يجب الؿممـ قؾب يف السمال

 التل الؼققد طؾك الؼدرة: مع باهلل السائؾ إجابة ترك لؾؿسؾؿ يـبغل فال طظقؿ،
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 اهلل، بقجف سلل َمـ مؾعقن»: قال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل فننّ  ذكركاها،

 وابـ الطرباين، رواه« ُهْجًرا ُيسلل لؿ ما سائؾف: َمـَعَ  ثؿ اهلل بقجف ُسئؾ َمـ ومؾعقن

ـف طساكر،  ُيْعِط. فؾؿ اهلل بقجف ُسئؾ لؿـ شديد وطقد ففذا إلباين، وحسَّ

 باهلل ُيسلل رجؾ الـاس؟ بشرِّ  أخربكؿ أٓ»: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل وقال

حف والـسائل، الرتمذي، رواه« بف يعطل وٓ  بشر اخربكؿ أٓ» .إلباين وصحَّ

 يعطل وٓ باهلل ُيسلل رجؾ» الضبَطقـ أحد هذا «ُيسلل رجؾ» هق؟ َمـ« الـاس؟

 ذكركا، الذي التػصقؾ طؾك السائؾ:  فقؿـع باهلل، أسللؽ: السائؾ لف يؼقل« بف

بط ويف .ذكركا التل والؼققد  ففق« بف يعطل وٓ باهلل َيسلل رجؾ»: أخر الضَّ

 باهلل، وإذا أسللؽ باهلل: وقال: سلل الـاس سلل إذا بـػسف هق أمريـ: بقـ يجؿع

 يعطل ما تعطقـل: أن باهلل أسللؽ قال: إكسان جاءه إذا يعطل، ما باهلل: أحد سللف

 .صحقح الضبَطقـ وكال باهلل. سللف َمـ يعطل وٓ باهلل َيسلل ففق  بف،

 قدرتف مع باهلل ُسئؾ إذا أكف لؾؿسؾؿ يـبغل فال طظقؿ شلهنا باهلل السائؾ فنجابة

َّٓ  السائؾ َيؿـع أن زائدة: مشؼة بف وٓ يؾحؼ ضرر غقر مـ  .مراده يعطقف سملف وأ

ا يػقدكؿ فنكف هذا اضبطقا  الؿسائؾ. ضبط يف جدًّ

ـْ » قال:  َمـ أي: فلجقبقه، ولقؿة إلك دطاكؿ َمـ «َفَلِجقُبقهُ  َدَطاُكؿْ  َوَم

ؽؿ  اإلجابة. أّما مـ َيؿـع ماكع يقَجد لؿ ما فلجقبقه: القلقؿة إلك بالدطقة خصَّ

 إجابتفا. تجب فال العامة الدطقة
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 ولقؿة هل إجابتفا: تجب التل الدطقة أنّ  إلك العؾؿاء جؿفقر ذهب وقد 

 .تجب وٓ إجابتفا، فُتستحب الدطقات مـ غقرها أّما الُعرس،

 لؿ ما مطؾًؼا القلقؿة إجابة وجقب إلك العؾؿاء وبعض الظاهرية وذهب

 ماكع. يقجد

 يف البخاري طـد كؿا «الداطل أجقبقا»: قال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك والـبل

 القجقب. طؾك يدل وإمر أمر، وهذا الصحقح.

  إذا: »وقال
َ

 .طؾقف متػؼ« فؾقلهتا القلقؿة إلك أحدكؿ ُدِطل

 أكف ُأصؾِؼت إذا والقلقؿة الدطقة يف إصؾ ٕنّ  الجؿفقر: ققل  أستظفر وأكا

 الـاس، طؾك ضاهرة مشؼة دطقة كؾ إجابة وجقب يف وٕن العرس، ولقؿة هبا يراد

 .الـاس طؾك الزائدة بالؿشؼة يلِت  لؿ والشرع

ـْ : »قال  أكقاع بليِّ  إحساًكا إلقؽؿ أحسـ َمـ أي:« َمْعُروًفا إَِلْقُؽؿْ  َصـَعَ  َوَم

لف  أهدي هدية: لؽ أهدى مثؾف، بنحسان إحساكف قابؾقا« َفَؽافُِئقهُ » اإلحسان، 

 َتِجُدوا َلؿْ  َفنِنْ ». وهؽذا معامؾة، يف  أكت ساطده معامؾة: يف ساطدك  هدية، أكت

 َقدْ  َأكَُّؽؿْ »َتعؾؿقا  حتك: يعـل التاء بػتح" َتروا" «َتَرْوا َحتَّك َلفُ  َفاْدُطقا ُتَؽافُِئقه، َما

: أخر والضبط بالدطاء. يؽافْئ  بف: يؽافُئ  ماديًّا شقًئا يجد ٓ فالذي ، «َكاَفْلُتُؿقهُ 

 إخالق. ُحسـ مـ وهذا كافلتؿقه، قد أكؽؿ َتظـقا حتك أي:« ُتروا حتك»
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 وتصػقة التقحقد، بؽؿال يتعؾَّؼ هذا أنّ  إلك العؾؿ أهؾ بعض أشار وقد

 الغالب معروًفا: إلقؽ وأسدى إلقؽ أحسـ إذا اإلكسان قالقا: كقػ؟ التقحقد:

 هذا ُتذِهب فؽقػ باهلل، قؾبؽ َتعؾُّؼ ُيضِعػ قد التعؾُّؼ وهذا بف، َيتعؾَّؼ قؾبؽ أنّ 

 الؿحبة فتبؼك ساطدتف، ساطدين: خالص، أهديتف، أهداين: تؽافئف، بلن التعؾُّؼ؟

 وتعالك، سبحاكف باهلل الؼؾب تعؾُّؼ ُيضِعػ أن ُيخشك الذي التعؾُّؼ ويـتػل اهلل، يف

 التقحقد. وتصػقة التقحقد، هتذيب باب مـ الؿعروف طؾك فؽاكت الؿؽافئة

 . ضاهر وجف ولفذا
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 الَجنَّة إالَّ  هللاِ  بوْجهِ  ٌُسؤلُ  ال: الدرس السابع والستون: شرح باب

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 أكػسـا، شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 وأشفد لف، هادي فال يضؾؾ وَمـ لف، مضؾ فال اهلل يفدِ  َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت  آل﴾]ُمْسؾُِؿقنَ  َوَأْكُتؿْ  إِ

 [201:طؿران

َفا يا﴿  مِـفا َوَخَؾَؼ  واِحَدةٍ  َكػسٍ  مِـ َخَؾَؼُؽؿ الَّذي َربَُّؽؿُ  اتَّؼقا الـّاُس  َأيُّ

ًٓ  مِـُفؿا َوَبثَّ  َزوَجفا ُؼقا َوكِساءً  َكثقًرا ِرجا  إِنَّ  َوإَرحامَ  بِفِ  َتساَءلقنَ  الَّذي اهللَ  َواتَّ

 [2:الـساء﴾]َرققًبا َطَؾقُؽؿ كانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َأْطَؿاَلُؽؿْ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح  ۞ َسِديًدا َقْق

ـْ  ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  -70:إحزاب﴾]َطظِقًؿا َفْقًزا َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعِ  َوَم

72] 

 اهلل صؾك- محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث خقر فننّ  بعد، أّما

 ضاللة، بدطة وكؾ بدطة، محَدثة وكؾ محدثاهتا، إمقر وشر ،-وسؾؿ طؾقف

 . الـار يف ضاللة وكؾ
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 اهلل حؼ هق الذي التقحقد لؽتاب شرحـا كقاصؾ الػضالء، معاشر يا ثؿ

ؾ، الشرح هذا كقاصؾ العبقد، طؾك  آكتفاء طؾك -اهلل بحؿد-شارفـا وقد الؿمصَّ

 .الؽتاب مـ

 أمرٍ  إلك اإلخقة أكبِّف أن أحب إبقاب، مـ يتقسر ما شرح يف كشرع أن وقبؾ

 طدم بسبب التقحقد أبقاب يف سمالفؿ وَيؽُثر فقف، يخطئقن مـفؿ كثقًرا أنّ  رأيت

 التقحقد؟ يف العبد مـ الؿطؾقب ما: وهق أٓ لف: ضبطفؿ

 :أمقر ثالثة التقحقد يف العبد مـ الؿطؾقب إذ

 .التقحقد تحؼقؼ •

 .القاجب التقحقد وتؽؿقؾ •

 .الؿستحب التقحقد وتؽؿقؾ •

ه مـ والسالمة بالتقحقد، اإلتقان ففق: التقحقد: تحؼقؼ أّما  هق الذي ضدِّ

 . إكبقاء جؿقع طؾقف اّتػؼ وقد جؿقًعا، إكبقاء ديـ هق وهذا الشرك،

 وترك القاجبات، بػعؾ يتعؾؼ ما ففق: :القاجب التقحقد تؽؿقؾ وأّما

 الؿحرمات وترك لؾتقحقد، واجب تؽؿقؾ شرًطا القاجبات فػعؾ الؿحرمات.

 .لؾتقحقد واجب تؽؿقؾ شرًطا

ؾ متك إذن:  وترك القاجبات، بػعؾالقاجب؟  التؽؿقؾ التقحقد ُيؽؿَّ

 الؿحرمات.
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 بحسب فقفا فقختؾػقن أكقاطف وأّما أصؾف، طؾك إكبقاء اتَّػؼ قد وهذا

 شرائعفؿ. يف آختالف

 التقحقد بؽؿال يتعؾَّؼ مؿا مسللة هـاك كاكت إذا َتعَجب ٓ ولذلؽ: 

 أكقاع فننّ  ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- محؿد ديـ قبؾ مشروطةً  تؽـ ولؿ القاجب

 .شرائعفؿ بحسب إكبقاء فقفا يختؾػ القاجب التقحقد تؽؿقؾ

 وترك الؿستحبات، بػعؾ متعؾِّؼ ففق الؿستحب: التقحقد تؽؿقؾ وأّما

ُؾ  الؿؽروهات وترك شرًطا الؿستحبات فبِػْعؾ الؿؽروهات.  وهذا التقحقد، ُيؽؿَّ

 .بقاجب ولقس مستحٌب  التؽؿقؾ

 باختالف فتختؾػ أكقاطف وأّما أصؾف، طؾك إكبقاء اّتػؼ كسابؼف: وهذا

 .إكبقاء شرائع

 مسائؾ العؾؿ صالب َيضبِط حتك وإدراكف: وففؿف، فؼفف، يـبغل إمر ففذا

 .التقحقد

ر ما شرح وكؽؿؾ  اهلل رحؿف- اإلسالم شقخ سطَّرها التل إبقاب مـ تقسَّ

 حقث مـ لـا يؼرأ -والسامعقـ اهلل وفؼف- الديـ كقر إخ فقتػضؾ .-وجؾ طز

 .وقػـا

َّٓ  اهللِ  بقْجفِ  ُيسلُل  ٓ: ]باب  الَجـَّة[ إ
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 مع إدب فؿـ ،-وتعالك سبحاكف- اهلل مع إدب يف -أيًضا– الباب هذا

 يسلل ٓ ولذلؽ ،-وتعالك سبحاكف- ربف وجف العبد ُيعظِّؿ أن -وجؾ طز- اهلل

 العالقة: والؿطالب العظام، إمقر اهلل بقجف يسلل وإكؿا الدكقا، أمقر اهلل بقجف

ب وما كالجـة  ٓ -وجؾ طز- اهلل لقجف لتعظقؿف فنكف الدكقا أمقر أّما إلقفا. يؼرِّ

 . اهلل طباد مـ وٓ اهلل، مـ ٓ اهلل، بقجف يسللفا

 زوجة ترزقـل أن الؽريؿ بقجفؽ أسللؽ ربِّ  يا: مثال دطائف يف يؼقل فال

 طز- اهلل ُيعظِّؿ ٕكف الدكقا: أمقر مـ ذلؽ وغقر صقبة، سقارة ترزقـل أو حسـاء،

 .-وجؾ

 أسللؽ: ٕخقف يؼقل فال اهلل، بقجف الدكقا أمقر كذلؽ الؿخؾقق يسلل وٓ

، تعطقـل أن اهلل بقجف أسللؽ أو الؽتاب، تعطقـل أن اهلل بقجف ًٓ  .ذلؽ كحق أو ما

م وقد  يـبغل اهلل بقجف أو باهلل ُسئؾ إذا الؿممـ أنّ  السابؼ الباب يف معـا تؼدَّ

  أن
َ

ؾ-وتعالك سبحاكف- اهلل وجف ُيعظِّؿ أو اهلل، ُيعظِّؿ ٕكف السائؾ: ُيعطِل  : فتحصَّ

 اهلل، بقجف الدكقا أمقر يسلل ٓ اهلل لقجف تعظقؿف مـ الؿممـ أنّ  الباَبقـ مـ طـدكا

 .-وتعالك سبحاكف- اهلل وجف ُيعظِّؿ ٕكف اهلل: بقجف سللف َمـ َيُردُّ  وٓ

 التقحقد كؿال ومـ إدب مـ أنّ  بقان :الباب هذا إيراد مـ الشقخ فؿراد

َّٓ  القاجب  لقجف تعظقًؿا العظام: الؿطالب إٓ -وجؾ طز- اهلل بقجف العبد َيسلل أ

 .-وتعالك سبحاكف- ربف
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 ُيسلُل  ٓ: »وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل قال: قال طـف اهلل رضل جابر ]طـ

َّٓ  اهللِ  بَِقْجفِ   داود[ أبق رواه «الَجـَّة إ

 يف قال كؿا طـده: صالٌح  ففق طـف، وسؽت داود، أبق رواه الحديث هذا

 ضعٌػ، فقف: -وجؾ طز اهلل رحؿف- باز ابـ اإلمام وقال مؽة. أهؾ إلك رسالتف

ػف: إخرى. بالروايات يـجرب لؽـ  ولؽـ وإلباين، والذهبل، الؼطان، ابـ وضعَّ

 .لف َيشفد الصحقح الـظر لؽـ ضعقٌػ،: الؿقاضع أحد يف إلباين قال

جؾ تضعقػف، طؾك العؾؿاء يتَّػؼ لؿ الحديث ففذا  بعض ضعَّػ الذي والرَّ

 مـ بؾ حديثف، وتضعقػ َجْرِحف طؾك الـُّؼاد يتَّػؼ لؿ بسببف الحديث العؾؿ أهؾ

- اإلسالم شقخ ُيعاب فال حديثف، َردَّ  َمـ العؾؿاء ومـ حديثف، َقبَِؾ  مـ العؾؿاء

ػف الذي الحديث هذا مثؾ بنيراد -وجؾ طز اهلل رحؿف  ٕنّ  العؾؿ: أهؾ بعض ضعَّ

يف ما العؾؿ أهؾ طـد ولف تضعقػف، طؾك يتَّػؼقا لؿ العؾؿاء  .لف وَيشفد يؼقِّ

م ما ولذلؽ:  طؾقف اهلل صؾك- الـبل ققل مـ السابؼ الباب يف طـدكا تؼدَّ

ـف طساكر، وابـ الطرباين رواه «اهلل بقجفِ  سلَل  َمـ مؾعقنٌ : »-وسؾؿ  وحسَّ

 الذكقب، كبائر مـ وكبقرة حرام، اهلل بقجف السمال أنّ  طؾك ذلؽ فدلَّ  إلباين.

 :كقطان اإلكسان فؿطالب الدكقا، مطالب سمال طؾك هذا ُيحَؿؾ لؽـ

ب وما كالجـة العالقة: الؿطالب: إّول الـقع يـ، إلقفا: قرَّ  والِعؾؿ، كالدِّ

الح،  .-وجؾ طز- اهلل بقجف ُتسلل أن يجقز ففذه والصَّ
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 بقجفِ  أسللَؽ  وإين: »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- لؾـبل الرجؾ ققل ذلؽ ومـ

 «باإلسالم: -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- فؼال ربـا؟ إلقـا بعثَؽ  بؿِ َ  -وجؾ طز- اهلل

ـف: والذهبل، الحاكؿ، وصّححف: وأحؿد، ،الـسائل رواه  إركاؤوط، وحسَّ

 فؼال «ربـا؟ إلقـا بعثؽ بِؿَ  اهلل، بقجف أسللؽ وإين: »قال الرجؾ هذا هـا .وإلباين

 ُبعث بِؿَ : وهق طظقؿ: أمرٍ  طـ ، سلل«باإلسالم: »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 اهلل، بقجف -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل وسلل ؟-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- محؿد

 َتَسْؾ  ٓ أو تسلل، ٓ لف: يؼؾ ولؿ ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل طؾقف ُيـؽِر ولؿ

 أكف طؾك ذلؽ فدّل  ،«باإلسالم: »فؼال أجابف، بؾ ،-وتعالك سبحاكف- اهلل بقجف

 والجـة، اهلل، رضا الؿطالب: وأطظؿ العظقؿ، الؿطَؾب اهلل بقجف ُيسلل أن يجقز

ب ما وكّؾ   .العظقؿة الؿطالب مـ ففق والجـة اهلل رضا إلك قرَّ

 الدكقا» فننّ  كؾفا، الدكقا كؿطالب الحؼقرة: الؿطالب ففق :الثاين الـقع وأّما

 الدكقا فلمقر ،«ومتعؾًِّؿا وطالًؿا وآه، وما اهلل، ذكر إٓ فقفا ما مؾعقن مؾعقكة،

 اهلل صؾك- الـبل ققل سؿعـا وقد اهلل، بقجف يطؾبفا أن لإلكسان يجقز فال حؼقرة،

 الـقع. هذا طؾك ُيحَؿؾ وهذا ،«اهلل بقجف سلل َمـ مؾعقن: »-وسؾؿ طؾقف

 فؽلكف الـفل، ومدلقلف كػل، هذا: "ُيسلل ٓ" ،«الجـة إٓ اهلل بقجف يسلل ٓ»

 مدلقلف كػل ففذا أصاًل، يؼع ٓ حرمتف لعظؿ كلكف أصال، يؼع ٓ حرمتف لعظِؿ

 .الؿؼصقد بقان يف أبؾغ وهق الـفل،
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 أكف فالؿؼصقد: الؿخؾقققـ، سمال هق العؾؿ: أهؾ بعض قال هـا: والسمال

 فنكف اهلل، بقجف مخؾقًقا تسلل أن لؽ يجقز ٓ مطؾًؼا، اهلل بقجف الؿخؾقق ُيسلل ٓ

 ُيسلل ٓ ولذلؽ الجـة، يؿؾؽ ٓ والؿخؾقق الجـة، إٓ اهلل بقجف ُيسلل ٓ

 .اهلل بقجف الؿخؾقق

 والؿؼصقد ،-وجؾ طز- اهلل سمال هق الؿؼصقد: العؾؿ: أهؾ بعض وقال

 .إلقفا قّرب وما الجـة، إٓ بقجفف -وجؾ طز- اهلل ُيسلل ٓ أكف

 ُيسلل أن يجقز فال إمَريـ، َيُعؿُّ  الُحؽؿ أنّ  :-أطؾؿ واهلل- والظاهر

َّٓ  الؽريؿ بقجفف اهلل ُيسلل أن يجقز وٓ اهلل، بقجف الؿخؾقق  العظقؿة: إمقر إ

 .طؿؾ أو ققلٍ  مـ إلقفا قرب وما الجـة،

ـْ  الـَّْفلُ : إُْوَلك :َمَساِئؾ ]فقفِ  َّٓ  اهللِ  بِْقْجفِ  ُيْسَلَل  َأنْ  َط  الَؿَطالِِب[ َغاَيةَ  إ

ب وما الجـة، وهل  يمدِّي ما كؾ الؼقامة. يقم الػقز: ُقؾ شئت وإن إلقفا. يؼرِّ

 .العالقة الؿطالب مـ الؼقامة يقم الػقز إلك

 الَقْجِف[ ِصَػةِ  إثباُت : ]الثاكقة

 السـة وأهؾ ،-وتعالك سبحاكف- بجاللف يؾقؼ كؿا وجفٌ  لربـا كعؿ،

 سبحاكف- ربـا ققل يف كؿا والسـة، الؼرآن يف َثَبَت  كؿا وجًفا: هلل ُيثبِتقن والجؿاطة

ْكَرامِ  اْلَجاَللِ  ُذو َربَِّؽ  َوْجفُ  َوَيْبَؼك﴿ :-وتعالك  يف . وكؿا[17:الرحؿـ﴾]َواإْلِ
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 أنّ  معـا: مرَّ  الذي الحديث يف وكؿا ،«الجـة إٓ اهلل بقجف ُيسلل ٓ: »الحديث هذا

 .«اهلل بقجف أسللؽ: »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- لؾـبل قال الرجؾ

-وتعالك سبحاكف- هلل القجف إثبات طؾك بقِّـة دٓلة تدلُّ  الـصقص هذه فؽؾ

 القجف طؾك الحؼقؼة، طؾك القجف كثبت تشبقف، وٓ تؿثقؾ، وٓ تؽققػ، غقر مـ ،

 .والجؿاطة السـة أهؾ طؼقدة وهذه ،-وتعالك سبحاكف- بربـا الالئؼ
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 الـلَّو فً جاء ما: تابع الدرس السابع والستون: شرح باب

 الـؾَّق[ يف جاء ما: ]باب

 امتـاع حرف و)لق( ،(لق) ققل: يف جاء ما باب: أي الؾق( يف جاء ما )باب:

 .لؽافلتؽ الـقوية إربعقـ حػظَت  لق: ٓبـف إب يؼقل كلن ٓمتـاع،

 حػظ طـ امتـعَت  ٕكؽ مؽافلتؽ؟ طـ امتـعُت  لِؿَ  أتدري: لف يؼقل كلكف

 إربعقـ حػظت لق" .ٓمتـاع امتـاع حرف ققلفؿ معـك هذا .الـقوية إربعقـ

 حػظ طـ امتـاطف بسبب مؽافلتف مـ امتـع أكف ذلؽ: معـك ،"لؽافلتؽ الـقوية

 الـقوية. إربعقـ

 حرف: فؾؿاذا و)لق( الحروف، طؾك تدخؾ ٓ( أل) جؿقًعا: تعؾؿقن وكؿا

 الـؾق؟ يف جاء ما باب: هـا الشقخ قال

 .الـطؼ لتسفقؾ زائدة: هـا( ألـ: )العؾؿ أهؾ بعض قال

 طؾقف َتدخؾ أن جاز التسؿقة بف ُأِريد إذا الحرف: العؾؿ أهؾ بعض وقال

حرف  أخذ والشقخ التسؿقة. بف ُأريدت أكف كعؾؿ( أل) طؾقف دخؾت فنذا ،(أل)

 إياك: »ألػاضف بعض يف جاء إذ الحديث، ألػاظ بعض مـ( أل) بـ هؽذا( )الؾق

 ماجف، وابـ أحؿد، اإلمام الرواية هذه روى «الشقطان طؿؾ َتػتح الؾق فننّ  والؾق،

ب وقد إلباين. وصححفا  مـ يجقز ما باب": فؼال صحقحف يف البخاري بقَّ

 (.لق) طؾك( أل) فلدخؾ "،الؾق
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- الـبل كالم يف جاء بؾ لؾػصاحة، مجاكًبا لقس( لق) طؾك( أل) فندخال

 . العؾؿاء واستعؿؾف البشر، كالم أفصح وكالمف ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 ما الؿؼدور هذا وأنّ  الَؼَدر، معاَرضة يف الؿسؾؿ استعؿؾفا إذا )لق( وكؾؿة

 يف ضعٍػ  كقعُ  وفقفا التقحقد، يف وَكْؼٌص  حرام، ففذا كذا: كان لق لقؼع كان

 أكف والؼدر بالؼضاء الؿممـ َيعَؾؿ وققطف بعد الشلء فننّ  والؼدر، بالؼضاء اإليؿان

َّٓ  طؾك واإلكس الجـ واجتؿع إسباب، جؿقع اجتؿعت لق  إمر: ذلؽ يؼع أ

 كاكت ما إسباب جؿقع اجتؿعت لق أكف الؿممـ يققِـ وقع إذا إمر .سقؼع فنكف

 الؿممـ َطؾِؿَ  وقع إذا ٕكف لَقؿـعقه: كاكقا ما واإلكس الجـ اجتؿع ولق هذا، لتؿـع

 .-وجؾ طز- اهلل أراده لَِؿا رادّ  وٓ فلْوَقَعف، وققطف أراد قد اهلل أنّ 

 وٓ َيجزع، وٓ لف، ُيسؾِّؿ اهلل قدر وقع إذا الؿسؾؿ كذلؽ: فننّ  ذلؽ كان وإذا

 .كذا لؽان كذا كان لق يؼقل: وٓ َيتسخط،

 ومؼام الـافعة، إسباب بقان كؿؼام الؼدر: معاَرضة غقر يف استعؿؾفا إذا أّما

 يخدش وٓ فقف، حرج ٓ جائز، فذلؽ الؿستؼبؾ: طـ اإلخبار أو إفضؾ، تؿـل

 أمري مـ استؼبؾُت  لق: »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل ققل ذلؽ: ومـ التقحقد:

- الـبل: العؾؿ أهؾ بعض ، قال«ُطؿرة وَلجعؾُتفا الفدي، ُسْؼُت  َلَؿا اسَتدبرُت، ما

 إفضؾ: لبقان )لق( استعؿؾ بإفضؾ، أصحابف ُيخرب هـا -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

- الـبل كلن الؿستؼبؾ: طـ إخبارٌ  هذا بؾ: العؾؿ أهؾ بعض وقال التؿتع. وهق
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 متؿتًعا. ففـا لَحَجْجُت  أخرى مرة َحَجْجُت  لق: يؼقل -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 .فقف حرج وٓ جائز، )لق( استعؿال

 آطرتاض: سبقؾ طؾك ٓ لؽـ الؿاضل يف بلمٍر وقع َيتعؾَّؼ كان لق كذلؽ:

دَت  أكؽ لق: مثاًل  فقؼقل الـافعة، إسباب طؾك التـبقف سبقؾ طؾك وإكؿا  تػؼَّ

 حصؾ ما أو الحادث، يحصؾ ما كذا، أكؽ لق الزيت، غقَّرت أكؽ لق الؽػرات،

 التعؾقؿ مؼصقده: وإكؿا بالسبب، الؼدر معاَرضة مؼصقده لقس الحادث،

 .فقف حرج ٓ جائز، ففذا الـافعة: إسباب وفِْعؾ الـافعة، بإسباب

َـ  َلـَا َكانَ  َلقْ  َيُؼقُلقنَ : ﴿تعالك اهلل ]وققل َْمرِ  مِ ْٕ ءٌ  ا
ْ

 آل﴾]َهاُهـَا ُقتِْؾـَا َما َشل

 أية[ ،[254:طؿران

ـَ  َلـَا َكانَ  َلقْ  َيُؼقُلقنَ : ﴿الؿـافؼقـ ققل هذا َْمرِ  مِ ْٕ ءٌ  ا
ْ

 آل﴾]َهاُهـَا ُقتِْؾـَا َما َشل

 [. 254:طؿران

 الخروج يف أصحابف استشار -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل أنّ  والؿعؾقم

 داخؾ الؿسؾؿقن يبؼك أن -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل رأُي  فؽان ُأحد، إلك

- الـبل فدخؾ الؿشركقـ، لؿالقاة الخروج إلك أصحابف أكثر أشار لؽـ الؿديـة،

 وخرج -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- ودرطف ٓمتف ولبس -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 خرج فؾّؿا ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل أْكَرَهـا: قالقا دخؾ فعـدما إلقفؿ،

 كان ما: »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- فؼال الؿديـة؟ يف بؼقـا لق اهلل رسقل يا: قالقا
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 الطريؼ ويف رجؾ، ألػ كحق ومعف فخرج ،«لبسفا أن بعد ٓمتف يضع أن لـبل

 بعض وبؼل الؿـافؼقـ، مـ رجؾ بثالثؿائة ُأبل بـ اهلل طبد الؿـافؼقـ رأس رجع

 َلقْ : ﴿َبؼقا الذيـ أولئؽ قال ُقتؾ، َمـ وُقتؾ وقع، ما وقع فؾّؿا حقاًء، الؿـافؼقـ

ـَ  َلـَا َكانَ  َْمرِ  مِ ْٕ ءٌ  ا
ْ

 كالمـا ُسِؿع لق يعـل ،[254:طؿران آل﴾]َهاُهـَا ُقتِْؾـَا َما َشل

 الؿعاَرضة وجف طؾك هذا الؼتؾ، فؼالقا وقع َلَؿا الؿديـة: مـ كخرج ٓ قؾـا: ّٕكا

رع - لؾـبل معاَرضة يعـل: لؾشرع: الؿعارضة وجف طؾك هذا قالقا والؼدر، لؾشَّ

- اهلل رسقل مع أدٍب  سقء هذا ويف بالـاس، خرج ٕكف -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 ما الؿديـة يف بؼقـا لق لؾؼدر: معاَرضة -أيًضا– هذا وقالقا .-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 مع أدٍب  سقء وفقفا لؾؼدر، معاَرضة وهذه مات: َمـ مات وما مـّا، ُقتؾ َمـ ُقتؾ

 .-وجؾ طز- اهلل

 طؾك وكذلؽ لؾؼدر، الؿعاَرضة وجف )لق( طؾك ققل حرمة طؾك ذلؽ فدّل 

 .لؾشرع الؿعاَرضة وجف

ـَ : ﴿]وققلف  آل﴾]ُقتُِؾقا َما َأَصاُطقَكا َلقْ  َوَقَعُدواْ  إِلْخَقاكِِفؿْ  َقاُلقاْ  الَِّذي

 أية[ ،[168:طؿران

ـَ ﴿ ُأحد، غزوة يف الؿـافؼقـ، يف -أيًضا– وهذه ِذي  الذيـ هؿ؟ َمـ﴾ َقاُلقا الَّ

 اهلل صؾك- اهلل رسقل مع الطريؼ ُيؽِؿؾقا ولؿ رجعقا الذيـ الثالثؿائة رجعقا،

 اهلل رضقان- الصحابة مـ سبعقن الؿعركة وُقتؾ اكتفت لّؿا ،-وسؾؿ طؾقف
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ْخَقاكِِفؿْ  َقاُلقا﴿ -طؾقفؿ  أكثر إخقاهنؿ؟ َمـ إلخقاهنؿ، قالقا الؿـافؼقن همٓء ﴾إِلِ

لفؿ  إخقاًكا يؽقكقن كقػ هـا، صقب الصحابة هؿ إخقاهنؿ أنّ  طؾك العؾؿ أهؾ

 ؟! -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل صحابة وهمٓء مـافؼقن وهمٓء

 بقـ فننّ  الـَّسب، مـ الؼرابة هـا: بإخقة الؿراد: العؾؿ أهؾ بعض قال

 ابـ وهذا طؿف، وهذا أخقه، هذا الـَّسب، يف قرابة الصحابة بعض وبقـ همٓء

 .ذلؽ وكحق طؿف،

 الؿـافؼقـ ٕنّ  ضاهًرا، الديـ يف إخقاهنؿ هؿ: العؾؿ أهؾ بعض وقال

 مـ الباصـ يف يؽقكقا لؿ وإن الظاهر، يف لؾصحابة إخقانٌ  ففؿ اإلسالم، ُيظِفرون

 .الؿسؾؿقـ

- الـبل مع بؼقا الذيـ إلخقاهنؿ هذا قالقا أهنؿ إلك العؾؿ أهؾ بعض وذهب

 اهلل صؾك- الـبل مع بؼقا الؿـافؼقـ بعض إنّ  قؾـا ٕن ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 الذيـ الؿـافؼقـ همٓء لفؿ قال رجعقا فؾّؿا يرجعقا، ولؿ حقاءً  -وسؾؿ طؾقف

 -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- محؿد أصاطـا لق يعـل:﴾ َأَصاُطقَكا َلقْ : ﴿رجعقا

. الؼتؾ لفؿ يحصؾ وما الؿديـة يف سقبَؼقن ٕهنؿ ُقتِؾقا، ما معف الذيـ والصحابة

 :باليا ثالث بقـ جؿعقا ففؿ

 طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل يـصروا ولؿ وَتخؾَّػقا قعدوا أهنؿ :إولك

ـَ : ﴿اهلل قال ولذلؽ ،-وسؾؿ ِذي ْخَقاكِِفؿْ  َقاُلقا الَّ  [.268:طؿران آل﴾]َوَقَعُدوا إِلِ
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 .الشرع طؾك آطرتاض: الثاكقة البؾقَّة

 وهذا ُقتؾقا، ما خرجقا ما لق وأهنؿ الؼدر، طؾك آطرتاض: الثالثة والبؾقة

 طؾقفؿ ُكتِب الذيـ وضفر لربز َيخرجقا لؿ لق فنكف ،-وجؾ طز- اهلل بؼدر جفٌؾ 

 فِل ُكـُْتؿْ  َلقْ  ُقْؾ : ﴿مقتف مقضع طـ اإلكسان َيتخؾَّػ ولـ مضاجعفؿ، إلك الؿقت

ـَ  َلَبَرزَ  ُبُققتُِؽؿْ  ِذي  وهذا ،[254:طؿران آل﴾]َمَضاِجِعِفؿْ  إَِلك اْلَؼْتُؾ  َطَؾْقِفؿُ  ُكتَِب  الَّ

 .وقدره اهلل بؼضاء الؿممـ يعؾؿف

 الطريؼ، يف حادث ووقع وسافر، بسقارة، ابـؽ خرج لق أخل: يا ولذلؽ

 قرية يف مات َلَؿا الغرفة طؾقف أقػؾُت  أين لق! مات ما مـعتف أين لق: تؼؾ ٓ ومات،

 سققَجد يؼقـًا الباب طؾقف أغؾؼت لق سقذهب، كان ذلؽ فعؾت لق فنكؽ أبًدا،! كذا

 الؿممـ إيؿان مـ وهذا فقف. ويؿقت فقف، مات الذي الؿؽان إلك بف َيخرج سبب

 وتعالك. سبحاكف لربف الؿممـ وتعظقؿ -وجؾ طز- باهلل

 طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل أنَّ  ،-طـف اهلل رضل- هريرة أبل طـ الصحقح ]يف

ـْ  يـػعؽ، ما طؾك احرص: »قال -وسؾؿ  أصابؽ وإن َتعجزن، وٓ باهلل واستع

 فنن فعؾ، شاء وما اهلل قدر: قؾ ولؽـ وكذا: كذا لؽان فعؾت أين لق تؼؾ فال شلء

 [«الشقطان طؿؾ تػتح لق

 هريرة أبل )طـ مسؾؿ. طـد ٕكف الصحقح: الحديث يف يعـل: الصحقح( )يف

 أو-« احِرص: »قال -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل أن -طـف اهلل رضل-
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 أو: «تعَجز وٓ باهلل واستعـ يـػعؽ، ما طؾك» -الراء فتح أو الراء بؽسر ؛احَرص

 لتحصقؾ إسباب مـ تستطقع ما ابُذل أي:: «يـػعؽ ما طؾك احرص. »تعِجز ٓ

 :هذيـ اجتؿاع يف اإلكسان كػع وكؿال ودكقاك، ديـؽ يف يـػعؽ ما

ًٓ  حريًصا، يؽقن أن: إّول  طـ الؽسؾ دافًعا صاقتف، مستػِرًغا جفده، باذ

 .يريد ما لتحصقؾ كػسف

 . دكقاه أو ديـف يف يـػعف فقؿا حرصف يؽقن أن: والثاين

 العصر، بعد يـام أن يحب الذي الخقر، مـ كثقرٌ  فاتف حريًصا يؽـ لؿ فنذا

 تػقتف الؿغرب بعد الـاس مع ويجؾس يتؼفقى أن يحب الذي الدرس، يػقتف

 .كػسف وتغؾبف الؿـافع، مـ كثقر تػقتف حرص طـده لقس الذي دروس،

 لـػسف يجؾب الغالب يف يـػع: ما طؾك يحرص ٓ لؽـ حرص، طـده والذي

 الضرر.

 الشلء كان فنذا يـػع، ما طؾك حريًصا تؽقن أن اهلل: طبد يا أمرك فؽؿال

ًٓ  مجتفًدا، طؾقف، حريًصا كـت كافًعا  يؽـ لؿ إذا أّما تحؼقؼف، يف تستطقع ما باذ

 .طؾقف حريًصا تؽقن ٓ فنكؽ كافًعا

 ما تحصقؾ يف السبب ابُذل أي: «باهلل واستعـ يـػعؽ، ما طؾك احرص»

 إٓ ققة وٓ حقل ٓ فنكف -وجؾ طز- باهلل واستعـ اهلل، إلك إمر وفّقض يـػعؽ،

 . باهلل
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 إذا طؾقف حريًصا يؽقن إمر وققع قبؾ إمر، وققع قبؾ الؿممـ حال وهذه

 إسباب َقِقيت مفؿا إسباب، طؾك َيتَّؽؾ ٓ ولؽـف إسباب، وَيبذل كافًعا، كان

 اهلل طؾك التقكؾ طـ َيغػؾ فال ،-وجؾ طز- باهلل ويستعقـ اهلل، إلك أمره يػّقض

 باهلل، يستعقـ إسباب فِْعؾ فؿع طؾقفا، َيعتؿد ٓ إسباب َقِقيت ولق أبًدا،

ض  وأنّ  باهلل، إٓ ققة وٓ حقل ٓ أكف مققـًا اهلل، طؾك وَيتقكؾ اهلل، إلك إمر ويػقِّ

 . يؽـ لؿ يشل لؿ وما كان، اهلل شاء ما

-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل طؾَّؿـا هؽذا القققع، قبؾ الؿممـ حال وهذه

 . كؽقن أن يـبغل وهؽذا ،

 صبًعا ،-تعِجز وٓ أو-«تعجز وٓ باهلل، واستعـ يـػعؽ، ما طؾك احرص»

 وٓ» الـُّسخ: بعض ويف ،«َتعجَزنّ  وٓ» الـُّسخ: بعض يف هـا ذكرها الشقخ

 الـقن، بدون «َتعجز وٓ: »الروايات أكثر ويف مسؾؿ صحقح يف والذي ،«َتعجز

 بؼقة يف أّما ،«تعجزنّ  وٓ» البزار رواية يف البّزار، رواية يف إٓ الـقن طؾك أقػ ولؿ

 .الـقن بدون «تعجز وٓ: »الخصقص وجف طؾك مسؾؿ صحقح ويف الروايات

 يف إسباب وابُذل يـػعؽ، ما صؾب طـ تتؽاسؾ ٓ: «تعجز ٓ» ومعـك

 .ذلؽ حصقل

 كان لق: ويؼقل بالؼدر، يحتج وقد الـافع، صؾب طـ يعجز الـاس بعض

 ٓ فنكف بالشرع، وجفؾ العؼؾ يف كؼص وهذا بقتل! يف وأكا سقلتقـل لل مؼدوًرا
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 أوٓد لل كاتب اهلل كان إذا ولد، ويلتقـل أتزوج ٓ: يؼقل مثاًل  طاقؾ يقجد

 مجـقن، بلكف الـاس طؾقف لَحَؽؿ هذا قائؾ قال لق أتزوج؟! لؿاذا إوٓد، سقلتقـل

 بف، ويستعقـ اهلل طؾك ويتقكؾ يـػعف، ما طؾك يحرص إمر وققع قبؾ فالؿممـ

 مؽتقًبا هذا كان ولق مؽتقب شلء كؾ ويؼقل بالؼدر ويحتج ويتؽاسؾ يعجز وٓ

 الؿممـ حال هذا .العؼؾ ويخالػ الشرع، يـايف هذا بقتل: فننّ  يف وأكا سقلتقـل لل

 إمر. وققع قبؾ

: قال ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل بقـف فؼد إمر: وققع بعد حالف وأّما

 لق تؼؾ: فال» وقعت، مصقبة، بؽ كزلت تؽرهف، ما بؽ كزل «شلء أصابؽ وإن»

 أهؾ مـ إكثريـ ضْبط هذا ،«اهلل َقَدرُ  ُقْؾ: ولؽـ وكذا، كذا لؽان كذا فعؾُت  أين

 العؾؿ: أهؾ بعض وَضَبَطفا ،-وجؾ طز-اهلل  مؼدور هذا يعـل اهلل، َقَدرُ  العؾؿ:

رَ » حقا العؾؿاء مـ كثقًرا لؽـ .«اهلل َقدَّ  أكثر جاء يف الذي ٕكف إّول: رجَّ

 «فعؾ شاء وما» ،«فعؾ شاء وما اهلل قَدر قؾ» .الؿعـك يف أبؾغ وٕكف الروايات،

َّٓ  يؿؽـ ٓ أكف لؾؿممـ تعـل  ٓ أكف يؼقـًا كعؾؿ وقع أن بعد وقع، أن بعد إمر يؼع أ

 .َيتخؾَّػ أن يؿؽـ

 مـ الشقطان طؿؾ الؿممـ طؾك تػتح )لق( «الشقطان طؿؾ تػتح لق فننّ »

ط جفة ومـ الجزع، جفة ومـ الؼدر، طؾك آطرتاض جفة  . التسخُّ
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 يؾقم فقبدأ مصقبة، فتؼع بف، بلس ٓ شقئا يػعؾ الـاس بعض لؽؿ: قؾت وكؿا

 الشقطان أبقاب يػتح ثؿ َيشعر، لؿ أو بذلؽ َشُعر اهلل، قدر طؾك وَيعرتض كػسف،

ط: الحزن مـ كػسف طؾك  لق أكا الحادث! لف وقع ما لف سؿحت ما لق أكا والتسخُّ

 اهلل، قدر طؾك َيعرتض حتك بف ويؾعب الشقطان ويليت كذا! لف وقع ما كذا ما

 لق فننّ » معـك هذا الؿعتاد، الحزن طـ زائًدا حزًكا ويحزن اهلل، قدر طؾك ويتسّخط

 .«الشقطان طؿؾ تػتح

 طؿران[ آل يف أيتقـ تػسقر: إولك :مسائؾ ]فقف

 اطرتاٌض  كالمفؿ ويف ُأحد، غزوة يف الؿـافؼقـ كالم يف -قؾـا كؿا- وكالهؿا

 .والشرع الؼدر طؾك

 شلء[ أصابؽ إذا( أين لق: )ققل طـ الصريح الـفل: ]الثاكقة

 . كذا فعؾت أين لق تؼؾ: فال شلء أصابؽ وإن كعؿ،

 الشقطان[ طؿؾ يػتح ذلؽ بلنّ  الؿسللة تعؾقؾ: ]الثالثة

 يتالطب الشقطان وتجعؾ الؼدر، معاَرضة باب يف الشقطان أدوات مـ ففل

ط ويجعؾف قؾبف، يحِزن باإلكسان،  .الؼدر طؾك وَيعرتِض ربف، طؾك يتسخَّ

 الحسـ[ الؽالم إلك اإلرشاد: ]الرابعة

 َيصُؾح، ٓ فعٌؾ  أو َيصُؾح، ٓ كالمٌ  هـاك كان إذا التعؾقؿ، ُحسـ مـ وهذا

 أن التعؾقؿ ُحسـ مـ فننّ  حسـ، فِْعٌؾ  أو َحسـ، أو َيصُؾح، كالم محؾَّف َيِحؾُّ  وكان
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 هنك هـا -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- فالـبل الحسـ. إلك وُيرَشد الؼبقح، طـ ُيـفك

 كذا لؽان كذا فعؾُت  أين لق: »ققل وهق الؿصقبة: كزول طـد الؽالم قبقح طـ

 «َفَعؾ شاء وما اهلل قَدر: »الؿصقبة كزول طـد الحسـ الؽالم إلك ، وأرشد«وكذا

 بقؼقـ قالفا لق ّ الؿممـ أن حتك الؼؾب، تطقِّب صقبة، كػس مـ صقبات كؾؿات

 طؾقف: يسقر أن الـاس ُيعؾِّؿ َمـ طؾك يـبغل مـفج الحؼقؼة يف وهذا ُحْزَكف. تخػِّػ

 وُيعؾِّؿفؿ إلقف، يرشدهؿ أن محؾَّف َيِحؾُّ  ما هـاك وكان شلء طـ هناهؿ إذا وهق:

 .ذلؽ

 باهلل[ آستعاكة مع يـػع ما طؾك بالحرص إمر: ]الخامسة

 ويبذل ويجتفد، يحرص الؿسؾؿ فننّ  وققطف، أو إمر، فقات قبؾ وذلؽ

 اطؼؾفا» السبب: فعؾ بعد اهلل إلك إمر تػقيض مع يـػع، ما تحصقؾ يف إسباب

 .«وتقكؾ

 العجز[ وهق: ذلؽ: ضد طـ الـفل: ]السادسة

 إن- وسقلتقـا ذلؽ، طـ ُيـفك فنكف بالؼدر، آحتجاج باب يف سقؿا وٓ كعؿ،

ؾ بالؼدر، يتعؾؼ باب -اهلل شاء  . وققتف اهلل بحقل فقف وسـػصِّ
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 الرٌح سب عن النهً: تابع الدرس السابع والستون: شرح باب

 الريح[ سب طـ الـفل ]باب:

 مـ وهق إلػاظ، يف -وجؾ طز- اهلل مع إدب يف -أيًضا– الباب هذا كعؿ،

 الريح ٕنّ  الريح: سبُّ  إلػاظ يف إدب سقء فؿـ القاجب. التقحقد كؿال

 سبٌّ  فسبُّفا اهلل، بلمر بالعذاب وتليت اهلل، بلمر بالرحؿة تليت تعالك، اهلل مـ ملمقرة

 .-وجؾ طز- اهلل أمر طؾك واطرتاض الحؼقؼة، يف ٔمِرها

 وسقء حرام، ففذا شر: مـ فقفا وقع لَِؿا لفا سبًّا كان إن الريح وسبُّ  -

 يف السابِّ  قؾب يف َيخطر ٓ هذا لؽـ اهلل، سبُّ  ذلؽ مـ َيؾَزم ٕكف اهلل: مع أدٍب 

 .حرام هق وإكؿا كػًرا، يؽقن ٓ ولذلؽ الغالب:

 والصاكعة والخالؼة الشر، لفذا والؿحِدثة الػاِطؾة ٕهنا سبُّفا كان إذا أّما -

 التل هل أهنا يعتؼد ٕكف الريح يسبُّ  كان إذا الربقبقة. يف شركٌ  ففذا الشر: لفذا

 يف شرك ففذا الشر: هذا وصـعت الشر، هذا خؾؼت التل وهل بـػسفا، فعؾت

 .الربقبقة

 ففذا آمِرها: سبَّ  َيؼِصد سبَّفا الذي يعـل: ٔمِرها: سبًّا سبُّفا كان إذا وأّما -

- اهلل هق الريح يلمر الذي فننّ  ،-وجؾ طز- هلل سٌب  : ٕكف-باهلل والعقاذ- كػر

 . -وتعالك سبحاكف

 اهلل، قدرة طظقؿ طؾك تدلُّ  اهلل، جـد مـ وجـد اهلل، آيات مـ آية والريح

 اإلكسان أنّ  وطؾك اإلكسان، َضعػ وطؾك ،-وتعالك سبحاكف- ربـا ققة وطؾك
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 أسباب مـ طـده ُوِجد ومفؿا قّقتف، طظؿت مفؿا ربف، إلك فؼقرٌ  ربف، إلك محتاٌج 

 .شقًئا الريح أمام يؿؾؽ ٓ فنكف الؼقة:

! البؾدان تضرب كقػ بإطاصقر تسؿك التل الريح هذه اهلل طبد يا ترى أٓ 

 اإلكذار جاءهؿ إذا ذلؽ ومع طظقًؿا، مبؾًغا الؼقة يف بؾغ قد البؾدان هذه وبعض

 ويـظرون سقؼع؟ ماذا آكتظار: إٓ يؿؾؽقن ٓ شقًئا، يؿؾؽقن ٓ اإلطصار بؼرب

 تصريػ كان ولذا قّقة، الؿممـ تقحقد يزيد وهذا مطَؾؼ! طجزٌ  فؼط، حدث، ماذا

 .يعؼؾقن لؼقمٍ  العظام أيات مـ الرياح

 طـ الـفل أي:( الريح سب طـ الـفل باب:) الباب هذا أورد فالشقخ

 ولعـفا. شتؿفا

 جاءتـا تؼقل: أن حراًما. لقس فذلؽ بسببفا: وقع طؿا واإلخبار وْصُػفا أّما

رة، ريٌح  جاءتـا شديدة، ريٌح  رت مدمِّ  خرب هذا الدواب: وأهؾؽت الؿباين، دمَّ

ـّ  حرًما، فؾقس سبًّا، لقس واقع: طـ إخبار هذا سبًّا، لقس ووصػ:  الحرام ولؽ

 .والؾعـ والشتؿ السّب  طـف: الؿـفل

 يف الرتاب فدخؾ غباًرا، فلثارت شديدة، ريح ففبَّت يسقر إكسان مثاًل:

 فلصارت شديدة، ريح ففبَّت يسقر، إكسان أطؿتـا! الريح، اهلل لعـ: فؼال طقـقف،

ريح!  مـ اهلل لعـؽ: فؼال طؿامتف، تـازطف والريح بعؿامتف، يؿسؽ وهق طؿامتف،

 .ملمقرة هل وإكؿا شقًئا، تػعؾ ٓ الريح ٕنّ  يجقز، ٓ حرام، سّب، هذا



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔ٘ٙ9 
 

 -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل أنّ  ،-طـف اهلل رضل- كعب بـ أبل ]طـ

 خقر مـ كسللؽ إكا الؾفؿ: فؼقلقا تؽرهقن ما رأيتؿ فنذا الريح، تسبُّقا ٓ: »قال

 وشر الريح، هذه شر مـ بؽ وكعقذ بف، ُأِمرت ما وخقر فقفا، ما وخقر الريح، هذه

حف ،«بف ُأِمرت ما وشر فقفا، ما  الترمذي[ صحَّ

 يف والحاكؿ وأحؿد، )الؽربى(، يف والـسائل الرتمذي، رواه الحديث هذا

ـٌ : الرتمذي وقال )الؿستدرك(،  شرط طؾك صحقح: الحاكؿ وقال صحقح، حس

حف البخاري، شرط طؾك صحقح: الذهبل وقال الشقخقـ،  إلباين وصحَّ

 تليت اهلل، روح مـ فنهنا الريح تسبُّقا ٓ: »بؾػظ ماجف ابـ ورواه وإركاؤوط،

ذوا خقرها، اهلل َسُؾقا ولؽـ والعذاب، بالرحؿة ها مـ باهلل وتعقَّ حف «شرِّ  وصحَّ

 .إلباين

 -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل أنّ  -طـف اهلل رضل- كعب بـ ُأبل طـ

 شلءٌ  بسببفا أصابؽؿ ولق تؾعـقها، وٓ تشتؿقها، ٓ أي: «الريح تسبقا ٓ: »قال

- طباس ابـ قال وقد ،-وتعالك سبحاكف- ربـا مـ ملمقرة ٕهنا لؿاذا؟ تؽرهقكف:

 ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل طـد الريح لعـ رجال إنّ : »-طـفؿا اهلل رضل

 شقًئا لعـ َمـ وإنّ  ملمقرة، فنهنا الريح: تؾعـ ٓ»: -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- فؼال

حف والرتمذي، داود أبق رواه «طؾقف الؾعـة َرجَعت بلهؾٍ  لف لقس  .إلباين وصحَّ

 :أمران الريح سبِّ  طـ الـفل طؾة أنّ  الحديث هذا أفادكا
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 .ٔمرها سبٌّ  الحؼقؼة يف فسبُّفا ملمقرة، أهنا :إّول إمر

 شقًئا لعـ َمـ أنّ  الشرطقة: والؼاطدة الؾعـ. تستحؼ ٓ أهنا: الثاين وإمر

 .طؾقف الؾعـة ترجع كػسف، لعـ لّؾعـ: أهاًل  لقس

اًكا، يؽقن ٓ الؿممـ ولذلؽ:  ٕنّ  الؾعـ، مـ الحذر شديد بؾ يؽقن لعَّ

ـَ  إذا أكف الؿضطردة: الشرطقة الؼاطدة  قد يؽقن أهاًل  يؽـ فؾؿ شقًئا أو أحًدا َلَع

 .طؾقف الؾعـة فرتجع كػسف، لعـ

 تؽرهقن: ما الريح يف رأيتؿ إذا أي: «تؽرهقن ما رأيتؿ فنذا الريح، تسبقا ٓ»

 بردها. شدة أو حّرها، شدة أو كؼّقهتا،

 ُيخشك الريح كاكت إذا ققلف ُيشَرع إكؿا الذكر هذا أنّ  بقان الجؿؾة: هذه ويف

 كاكت إذا أّما طصًػا. َطَصَػْت  شديدة: كلن كاكت بلن ُيؽَره، ما فقفا يؽقن أن

 وإكؿا الذكر، هذا يؼقل أن لإلكسان ُيشرع ٓ فنكف الؿعتادة: الخػقػة الريح معتادة،

 . ُيؽَره وما شر، فقفا يؽقن أن ُيخشك الريح كاكت إذا الذكر هذا ُيشرع

 فدّل  َكؽَره، ما رؤية طؾك هذا بالػاء فرتَّب «فؼقلقا تؽرهقن ما رأيتؿ فنذا»

الؼقل،  هذا كؼقل أن لـا ُيشَرع لؿ َكْؽَره ما َمظِـَّة الريح يف يؽـ لؿ إذا أكف طؾك ذلؽ

 آخره، إلك...« الريح هده خقر مـ كسللؽ إكا» اهلل، يا: أي «الؾفؿ: فؼقلقا»

 اهلل واسللقا شرها، مـ باهلل وطقذوا اهلل، إلك وتقبقا اهلل، إلك ارجعقا: والؿؼصقد

 اشتداد رأى إذا فالؿممـ بالعذاب، تليت وقد بالرحؿة، تليت قد ٕهنا خقرها، مـ
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 قادمٌ  طؾقف مسؾَّط طذاٌب  هذا وأنّ  اهلل ُيغِضب ما فعؾ قد يؽقن أن يخاف الريح

 ويؾجل ،-وتعالك سبحاكف- اهلل ويستغػر اهلل، إلك ويتقب اهلل، إلك فَقرجع إلقف،

 ما وخقر فقفا، ما وخقر الريح، هذه خقر مـ كسللؽ إّكا الؾفؿ: »ويؼقل اهلل إلك

 . أحؿد اإلمام طـد كؿا «بف ُأرِسؾت ما وخقر» الروايات: بعض ويف ،«بف ُأمِرت

 تحؿؾ وقد فقف، سبًبا تؽقن خقرٌ  فقفا يحدث قد الريح الجؿؾة: أنّ  هذه يف

 إرض يف وتؾؼقفا معفا تحؿؾفا التل والبذور الؾؼاح، كحبقبات خقًرا: معفا

 اهلل سلل الؿممـ رآها فنذا البالد، إلك السحاب كَسقق بخقر: ُتمَمر وقد أحقاًكا،

 ما وخقر فقفا، ما وخقر الريح، هذه خقر مـ كسللؽ إكا» اهلل يا: أي «الؾفؿ: »فؼال

 وشر فقفا، ما وشر الريح، هذه شر مـ» إلقؽ كؾجل أي: «بؽ وكعقذ» ،«بف ُأمِرت

 . أحؿد اإلمام طـد كؿا «بف ُأرِسؾت ما وشر: »رواية ويف ،«بف ُأمِرت ما

 وكحق البققت، كؼؾع فقف: سبًبا تؽقن شر: طـفا يـتج قد الريح أنّ  هذا: ويف

ا: تحؿؾ وقد ذلؽ،  فقروسات أو مقؽروبات معفا تحؿؾ قد فنهنا كإوبئة، شرًّ

 والعقاذ طذاًبا حامؾة فتؽقن بالعذاب، تمَمر أي: بشر: ُتمَمر وقد إمراض. تسبب

 .شرها مـ باهلل كعقذ وأن خقرها، كسلل أن ُأمركا ولذلؽ باهلل،

 طائشة الؿممـقـ أم فعـ هذا، يػعؾ -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل كان وقد

 الريح طصػت إذا -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل كان: »قالت -طـفا اهلل رضل-
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 مـ بؽ وأطقذ بف، ُأرِسؾت ما وخقر فقفا، ما وخقر خقرها، أسللؽ إين الؾفؿ»: قال

 .الصحقح يف مسؾؿ رواه «بف ُأرِسؾت ما وشر فقفا، ما وشر شرها،

 كزول طـد أمرهؿ -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل أنّ  كقػ اهلل رطاك يا واكظر

 يلمرهؿ ولؿ الشر، مـ بف وآستعاذة الخقر، وسمالف اهلل، إلك بالرجقع الشدائد

 الؼبقر. أصحاب إلك بالؾجقء وٓ الصالحقـ، بإولقاء بآستعاذة

ق َمـ بعض مـ لَتْعَجب وإكؽ  الذيـ ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- بالـبل صدَّ

- طـف وتقاَتر فِْعؾ أو ققلٍ  مـ -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل بف أمر ما َيرتكقن

د التقحقد، وتحؼقؼ باهلل، الؼؾب تعؾقؼ مـ -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك  طـد هذا وتلكَّ

 طـف، الـفل طـف الثابت بؾ واحد، حرف فقف طـف َيصّح  لؿ ما إلك الشدائد، حصقل

 إلك َيرِجعقن وٓ باهلل، قؾقهبؿ ُيعؾِّؼقن ٓ الشدائد طـد أهنؿ فتجد فقف، والتشديد

 وهذا الؼبقر، أصحاب إلك ويؾجمون بؿخؾققات، قؾقهبؿ ُيعؾِّؼقن وإكؿا اهلل،

 .باهلل والعقاذ إكرب، الشرك مـ وهق بالؽؾقة، اإلسالم ديـ يـايف

 لصاحب فاذبحقا الريح اشتدت إذا: -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل قال ما

 تؽرهقن ما رأيتؿ فنذا: »الؼبقر! قال بلصحاب فعؾقؽؿ الريح اشتدت إذا الؼرب،

 الذي الؿسؾؿ وهؽذا اهلل، واسللقا اهلل، وادطقا اهلل، إلك ارجعقا «الؾفؿ: فؼقلقا

 .-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- بالـبل صّدق
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م: مـؽؿ قائؾ لل يؼقل صقِّب،  اهلل، آذى فؼد الدهر سبَّ  َمـ أنّ  باب معـا تؼدَّ

 الدهر؟ سبِّ  مـ الريح سبُّ  ففؾ الريح: سب طـ الـفل باب وهـا

 الخاص ذكر باب مـ الباب هذا أفرد والشقخ كعؿ:: العؾؿ أهؾ بعض قال

 .الـاس مـ وققطف وكثرة إلقف، الحاجة لشدة العام: بعد

م ما بؾ ٓ،: العؾؿ أهؾ بعض وقال  الزمان بسبِّ  متعؾِّؼ الدهر سبِّ  يف تؼدَّ

 يلمرهؿ الذيـ الجـقد اهلل، جـد بسبِّ  متعؾِّؼ الباب وهذا إمقر، فقف تؼع الذي

 . هـا مثاٌل  وهل اهلل: جـد مـ والريح ،-وجؾ طز- اهلل

 ٕنّ  الشقخ بلبقاب، بقـفؿا َفَصَؾ  ولذلؽ :-أطؾؿ واهلل- أقرب طـدي وهذا

 أو بالرحؿة اهلل يلمرهؿ الذيـ اهلل بجـد متعؾِّؼ وهذا بالزمان، متعؾِّؼ ذاك

 .لفذا مثاٌل  والريح بالعذاب،

 الريح[ سب طـ الـفل: إولك :مسائؾ ]فقف

 .الحديث يف صريح وهذا

 َيؽره[ ما اإلكسان رأى إذا الـافع الؽالم إلك اإلرشاد: ]الثاكقة

 .التعؾقؿ حسـ مـ هذا

 ملمقرة[ أكفا إلك اإلرشاد: ]الثالثة

 جاكب يف إذن :«بف ُأمرت ما وشر» ،«بف ُأمرت ما وخقر»: قال ٕكف كعؿ،

 تصريح: طباس ابـ حديث ويف ملمقرة، هل الشر جاكب ويف ملمقرة، هل الخقر
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 هق أمرها الذي أنّ  دام وما ،-وجؾ طز- أمرها؟ اهلل الذي ، َمـ«ملمقرة فنهنا»

 .آمرها سبَّ  َيستؾِزم سبَّفا فننّ  اهلل:

 بشّر[ تمَمر وقد بخقر تمَمر قد أكفا: ]الرابعة

 البالد، إلك الؿطر وتسقق السحاب، فتحؿؾ بالرحؿة، تمَمر قد شؽ، ٓ

 تمَمر وقد إلقف، العذاب بَسقق ُأمرت َمـ إلك العذاب فتسقق بالعذاب، تمَمر وقد

 أو أمقركا تضرب التل -مثاًل - إطاصقر هذه البؾدان. ولذلؽ بعض يصقب بشرٍّ 

 طز- بؾ إّن اهلل وكذا، وكذا كذا مـ كؼقل: تؽقكت ما ملمقرة، هذي أمقركا، غقر

 هذه تصقبفؿ الذيـ الـاس طـد كان ولق تسققفا، والؿالئؽة أمرها، -وجؾ

 .-وتعالك سبحاكف- باهلل وآمـقا -وجؾ طز- اهلل ققة ٕدركقا ؛إطاصقر طؼؾ
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ُظنُّونَ : ﴿-تعالى- هللا قول الدرس الثامن والستون: شرح باب رَ  بِاهللَِّ  ٌَ ٌْ  َغ

ٌَّةِ  َظنَّ  اْلَحقِّ  ُقولُونَ  اْلَجاِهلِ ء   ِمنْ  األَْمرِ  ِمنَ  لََنا َهلْ  ٌَ ًْ ﴾ هلِلَِّ  ُكلَّهُ  األَْمرَ  إِنَّ  قُلْ  َش

 اآلٌة

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 أكػسـا، شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 وأشفد لف، هادي فال يضؾؾ وَمـ لف، مضؾ فال اهلل يفدِ  َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت  آل﴾]ُمْسؾُِؿقنَ  َوَأْكُتؿْ  إِ

 [201:طؿران

َفا يا﴿  مِـفا َوَخَؾَؼ  واِحَدةٍ  َكػسٍ  مِـ َخَؾَؼُؽؿ الَّذي َربَُّؽؿُ  اتَّؼقا الـّاُس  َأيُّ

ًٓ  مِـُفؿا َوَبثَّ  َزوَجفا ُؼقا َوكِساءً  َكثقًرا ِرجا  إِنَّ  َوإَرحامَ  بِفِ  َتساَءلقنَ  الَّذي اهللَ  َواتَّ

 [2:الـساء﴾]َرققًبا َطَؾقُؽؿ كانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َأْطَؿاَلُؽؿْ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح  ۞ َسِديًدا َقْق

ـْ  ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  -70:إحزاب﴾]َطظِقًؿا َفْقًزا َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعِ  َوَم

72] 

 اهلل صؾك- محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث خقر فننّ  بعد، أّما

 ضاللة، بدطة وكؾ بدطة، محَدثة وكؾ محدثاهتا، إمقر وشر ،-وسؾؿ طؾقف

 . الـار يف ضاللة وكؾ
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ف يف تعؾؿقن، كؿا الػضالء معاشر يا درسـا  سبحاكف- ربـا حؼِّ  يف التػؼُّ

ف يف :-وتعالك  حؼ هق الذي التقحقد كتاب شرح كؽؿؾ حقث التقحقد، يف التػؼُّ

 شرحـا يف الؽتاب، هذا مـ إبقاب آخر يف اهلل بحؿد العبقد. وكحـ طؾك اهلل

 فـقاصؾ الؼريبة، إيام هذه يف كختؿف اهلل شاء وإن الؽتاب، لفذا التلصقؾل

 لحؼف، الؿعظؿقـ مـ يجعؾـا أن -وجؾ طزَّ - اهلل كسلل الؽتاب، لفذا شرحـا

ف والػرحقـ بحؼف، والؼائؿقـ ف يف بالتػؼُّ  وطؾقـا لـا ُيتِؿَ  وأن -وتعالك سبحاكف- حؼِّ

 مـ لـا يؼرأ والسامعقـ -اهلل وفؼف- ياسقـ: الدكتقر الشقخ فقتػضؾ بخقر. جؿقًعا

 [. والخؿسقـ الثامـ] الباب طـد وقػـا حقث

َـّ  اْلَحؼِّ  َغْقرَ  بِاهللِ  َيُظـُّقنَ : ﴿-تعالك- اهلل ققل ]باب  َهْؾ  َيُؼقُلقنَ  اْلَجاِهِؾقَّةِ  َض

ـَ  َلـَا ـْ  إَْمرِ  ِم فُ  إَْمرَ  إِنَّ  ُقْؾ  َشْلءٍ  ِم فِ  ُكؾَّ   أية[ ﴾لِؾَّ

 سبحاكف- بربف الظـ ُيحِسـ أن لربف: وتعظقؿف لربف الؿممـ تقحقد مـ

 وطـد الـعؿاء ويف والضراء، السراء ويف والقسر، العسر يف حال: كؾ يف -وتعالك

 يظـ وأن كان، طظقؿةٍ  حؽؿةٍ  وطـ اهلل، بؼدر بف َيؿرّ  أمرٍ  كؾ أنّ  َيعَؾؿ وأن البالء،

 إحقال بف تؼؾَّبت مفؿا بربف يظـ فال جؿقؾ، كؾ شلنٍ  كؾ يف -وجؾَّ  طزَّ - باهلل

ـٍ  كؾ طـ ُيْعِرَض  وأن الجؿقؾ، إمر إٓ  شلن مـ باهلل الظـ إساءة فننّ  قبقح، ض

 والؿـافؼقـ. الؿشركقـ شلن ومـ الجاهؾقة، أهؾ

ديـ: شلن ومـ التقحقد واجبات فِؿـ  .باهلل الظـ حسـ الؿقحِّ
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- اهلل لرسقل والتسؾقؿ هلل، التسؾقؿ يؼتضل -وجؾ طزَّ - باهلل الظـ وُحسـ

 اهلل لُحؽؿ والتسؾقؿ الشرطل، اهلل لُحؽؿ والتسؾقؿ ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 الؼدري.

 طزَّ - باهلل الظـ يف الؿممـقـ حال لقبقِّـ الباب: هذا الؿصـِّػ َطَؼدَ  ولذا:

 حال وأنّ  ،-وجؾ طزَّ - باهلل الظـ يف والؿشركقـ الؿـافؼقـ وحال -وجؾ

 .-وتعالك سبحاكف- بربـا الظـ يف والؿـافؼقـ الؿشركقـ حال يخالػ الؿممـقـ

ب  اهلل رحؿف- مراده تبقِّـ التل أية هبذه -وجؾ طزَّ  اهلل رحؿف- الشقخ وبقَّ

  َيُظـُّقنَ : ﴿-وجؾ طزَّ - اهلل قال حقث الباب: هذا َطْؼدِ  مـ -وجؾ طزَّ 
ِ
 َغْقرَ  بِاهلل

َـّ  اْلَحؼِّ  ـَ  َلـَا َهْؾ  َيُؼقُلقنَ  اْلَجاِهؾِقَّةِ  َض ـْ  إَْمرِ  مِ ءٍ  مِ
ْ

ِف  ُكؾَّفُ  إَْمرَ  إِنَّ  ُقْؾ  َشل لِؾَّ

ـَ  َلـَا َكانَ  َلقْ  َيُؼقُلقنَ  َلَؽ  ُيْبُدونَ  ٓ َما َأْكُػِسِفؿْ  فِل ُيْخُػقنَ  ءٌ  إَْمرِ  مِ
ْ

 ُقتِْؾـَا َما َشل

ـَ  َلَبَرزَ  ُبُققتُِؽؿْ  فِل ُكـُْتؿْ  َلقْ  ُقْؾ  َهاُهـَا ِذي  َمَضاِجِعِفؿْ  إَِلك اْلَؼْتُؾ  َطَؾْقِفؿُ  ُكتَِب  الَّ

 
َ

َص  ُصُدوِرُكؿْ  فِل َما اهللُ  َولَِقْبَتؾِل  بَِذاِت  َطؾِقؿٌ  َواهللُ  ُقُؾقبُِؽؿْ  فِل َما َولُِقَؿحِّ

ُدورِ   طـد ٓسقؿا الؿـافؼقـ: حال -وجؾ طزَّ - اهلل يبقِّـ [.254:طؿران آل﴾]الصُّ

 أهؾ صريؼة طؾك أهنؿ الؿـافؼقـ شلن ؿـف الحؼ، غقر باهلل يظـقن أهنؿ الضراء،

 اهلل، بؼدر الظـ ويسقئقن باهلل، الظـ يسقئقن الؿشركقـ، صريؼة طؾك الجاهؾقة،

ـَ  َلـَا َهْؾ : ﴿ققلفؿ ذلؽ ومـ اهلل، بشرع الظـ ويسقئقن ـْ  إَْمرِ  مِ ءٍ  مِ
ْ

 أي: :﴾َشل

ـَ  َلـَا َكانَ  َلقْ ﴿و شلء، مـ إمر مـ لـا يؽـ لؿ ءٌ  إَْمرِ  مِ
ْ

 هذا حصؾ َلَؿا ﴾َشل
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 هؽذا كان! ما فؽان ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل لرسقل إمر كان وإكؿا الؼتؾ،

 وسقباد الؿسؾؿقن، وسقباد أطدائف، طؾقف وسقعؾق ومفزوٌم، مخذوٌل، ففق يظـقن،

: يؼقل أن -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- كبقف اهلل أمر ولذا باهلل: يظـقن هؽذا اإلسالم،

فف ،﴾لِؾَّفِ  ُكؾَّفُ  إَْمرَ  إِنَّ ﴿  .-وتعالك سبحاكف- تاّمة بحؽؿةٍ  يشاء كقػ ويدبِّره يصرِّ

 اهلل بلمر كؾفا إمقر وأنّ  والؼدر بالؼضاء يممـقا لؿ الؿـافؼقن ففمٓء

 طزَّ - اهلل أراد ما دفع طؾك أحد يؼدر ٓ وأكف يجريف، فقؿا حؽؿة هلل وأنّ  الؼدري،

 ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل وبرسقل باهلل، الظـ وأساؤوا وققطف، -وجؾَّ 

ـَ  َلـَا َهْؾ : ﴿ققلفؿ معـك يف العؾؿ ٕهؾ ققٌل  ففذا اهلل. وبشرع ـْ  إَْمرِ  مِ  مِ

ءٍ 
ْ

 الرأي وإكؿا رأي، لـا ولقس شلء، إمر مـ لـا لقس: يؼقلقن قؾـا، . كؿا﴾َشل

 الؼتؾ، هذا وقع َلَؿا الرأي مـ شلء لـا كان ولق ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- لؿحؿد

ـّ   .مبادون مفزومقن ففؿ معف: الذيـ وٕصحابف لف الرأي لؽ

ـَ  َلـَا َهْؾ : ﴿ققلفؿ معـك العؾؿ: أهؾ بعض وقال ـْ  إَْمرِ  مِ ءٍ  مِ
ْ

 أي:﴾ َشل

 يـصر ولـ يـصركا، لـ اهلل وأنّ  لؾؿسؾؿقـ، يعـل شلء: اهلل كصر مـ لـا لقس

 الدولة وسقجعؾ طؾقـا، الؽػار سُقعؾل بؾ :-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- محؿًدا

 .الؿممـقـ طؾك لؾؽػار الؿستؿرة الؿستؼرة

فف يدبِّره ﴾لِؾَّفِ  ُكؾَّفُ  إَْمرَ  إِنَّ  ُقْؾ : ﴿الجقاب فؽان  ُيدير فؼد بحؽؿف، ويصرِّ

 . والؿممـقـ رسقلف َيـصر ثؿ طظقؿة، وفائدة لحؽؿة يسقًرا: شقًئا لؾؽػار الدولة
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 هؽذا ﴾َلَؽ  ُيْبُدونَ  ٓ َما َأْكُػِسِفؿْ  فِل ُيْخُػقنَ : ﴿-وجؾَّ  طزَّ - اهلل قال ثؿ

 -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- لؾـبل يبدون فنهنؿ كؾف، أمرهؿ يف الؿـافؼقن حال

 الؽػر ُيخػقن وهؿ معف، يؼاتؾقن وأهنؿ معف، وأهنؿ وآستسالم، اإلسالم

غبة والَعداء : يؼقلقن أهنؿ يخػقكف: ومؿا فاِضُحفؿ، واهلل الؿسؾؿقـ، كسر يف والرَّ

ـَ  َلـَا َكانَ  َلقْ ﴿ ءٌ  إَْمرِ  مِ
ْ

- الؿاضل الدرس يف لؽؿ ، وقؾت﴾َهاُهـَا ُقتِْؾـَا َما َشل

 الػريؼ: فريؼقـ إلك اكؼسؿقا أحد غزوة يف الؿـافؼقـ أنّ  -أحد غزوة يف وهذه

 إلك ورجعقا الطريؼ، يف -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل تركقا مـفؿ إكرب

- الـبل مع فؿضك كػسف، يف الؿروءة مـ وشلء حقاءً  بؼل مـفؿ وقسؿٌ  الؿديـة،

 مع بؼقا الذيـ قال لؾؿسؾؿقـ وقع ما وقع فؾّؿا وأصحابف، -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

ـَ  َلـَا َكانَ  َلقْ : ﴿الؿؼقلة هذه -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل ءٌ  إَْمرِ  مِ
ْ

 ُقتِْؾـَا َما َشل

 طؾك واطرتضقا الؿديـة، مـ الخروج جفة مـ اهلل: شرع طؾك فاطرتَضقا ﴾َهاُهـَا

 َلَبَرزَ  ُبُققتُِؽؿْ  فِل ُكـُْتؿْ  َلقْ  ُقْؾ : ﴿جقاهبؿ الؼتؾ، فؽان مـ وقع ما جفة مـ اهلل: قدر

ـَ  ِذي  وَمـ ،-وجؾ طزَّ - اهلل بؼدر إجؾ﴾ َمَضاِجِعِفؿْ  إَِلك اْلَؼْتُؾ  َطَؾْقِفؿُ  ُكتَِب  الَّ

م ولـ يتلخر لـ قدًرا، مقتف زمان ويف قدًرا، مقتف مؽان يف مات مقتف جاء  مـ يتؼدَّ

 مقتف، مقضع إلك وسُقساق شعرة، مؼدار الؿؽان طـ يتؼفؼر ولـ الزمان، حقث

 أخرى بؾدٍ  يف وهق أجؾف حان فؾّؿا طؿره: الؿديـة يف طاش شخصٍ  مـ كؿ

 حتك وصؾفا فؿا أخرى مديـةٍ  إلك الؿديـة مـ الققم ذلؽ يف ُحِؿَؾ  سقؿقت،
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 مقتف. مؽان هذا ٕنّ  فقفا: قبض حتك وصؾفا فؿا بؾد، إلك بؾدٍ  مـ أو ُقبِض،

 أحد، إلك سقذهب ُأُحد: طـد مؼتؾف وكان بقتف يف بؼل َمـ بؼل فؾق الزمان، وهؽذا

 هـاك. وُيؼتؾ

 يف يؼع وٓ كان، وققطف اهلل أراد فؿا لف، رادَّ  ٓ الؼدر: إّول الجقاب ففذا 

 .-وتعالك سبحاكف- أراد ما إٓ اهلل كقن

 ﴿ طظقؿة: بحؽؿة هق إكؿا وقع ما وأنّ  الحؽؿة طـ الجقاب جاء ُثؿَّ 
َ

 َولَِقْبَتؾِل

 يتؿقَّز الؿـافؼ، مـ الؿممـ يخترب الصدور، يف ما فقخترب ﴾ُصُدوِرُكؿْ  فِل َما اهللُ 

 العؾؿاء كالم جؿقؾ مـ ولذلؽ البالء: هبذا آختبار، هبذا الؿـافؼ مـ الؿممـ

 مـصقر الصادق الؿممـ ،"ومختَبرون مـصقرون الصادققن الؿممـقن": ققلفؿ

 يلتقف مختَبر: الققت كػس يف ولؽـف حقـ، بعد ولق اهلل، بـصر مـصقر -واهلل!–

 طؾقؽ فَقشتد بالتقحقد، تتؿسؽ بالسـة، تتؿسؽ جاكب، كؾ مـ والباليا البالء

ـّ  الؽذب، مـ الصدق لقتبقَّـ ُتختَبر! جاكب، كؾ مـ الباليا وتلتقؽ البالء،  ولؽ

 .ومختَبرون مـصقرون، فالؿممـقن التؼقى، ٕهؾ العاقبة

َص ﴿ ص﴿ لؾؿممـقـ، وهذه﴾ ُقُؾقبُِؽؿْ  فِل َما َولُِقَؿحِّ ل أي: ﴾ُيَؿحِّ  يف ما ُيصػِّ

ب، فالؼؾب قؾقبؽؿ، ص البالء فبؿثؾ شلء، الؼؾب يف يؼع وقد َقالَّ  يف ما ُيؿحَّ

ُدورِ  بَِذاِت  َطؾِقؿٌ  َواهللُ ﴿ صافًقا، كؼقًّا سؾقًؿا يعقد حتك الؼؾب  طؾقؿٌ  أي:﴾ الصُّ

 يف ما يعؾؿ اهلل قؾقبؽؿ. يف ما فُقظِفر لقختربكؿ، يبتؾقؽؿ ولذلؽ فقفا، وما بالؼؾقب
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 ولؽـ َيعَؾؿف، اهلل مرض، مـ حسد، مـ كػاق، مـ -وحاشاكؿ- إيؿان مـ قؾبؽ

 أمراٍض طاِرضة مـ قؾقبؽؿ يف ما الؼؾقب. وَيعَؾؿ يف ما لَقظفر طباده يخترب

َص ﴿ بالبالء، ويداويؽؿ فقعالجؽؿ  وتعالك ٕكف سبحاكف ﴾ُقُؾقبُِؽؿْ  فِل َما ُيَؿحِّ

ُدورِ  بَِذاِت  َطؾِقؿٌ ﴿  .﴾الصُّ

ل  غقر باهلل يظـقن أهنؿ الجاهؾقة وأهؾ الـػاق أهؾ شلن أنّ  طؾك ذلؽ َفدَّ

 أهؾ يخالػ أن الؿممـ طؾك والقاجب السقئة، الظـقن باهلل يظـقن الحؼ،

 .الَحسـ الظـ باهلل دائًؿا ضـُّف يؽقن أن الؿممـ طؾك فالقاجب الجاهؾقة.

ـَ : ﴿]وققلف ق َـّ  بِاهللِ  الظَّاكِّ ْقءِ  َض ْقءِ  َدائَِرةُ  َطَؾْقِفؿْ  السَّ  أية[﴾ السَّ

: -وجؾ طزَّ - اهلل قال حقث والؿـافؼقـ، الؿشركقـ َوْصػ -أيًضا– هذا

َب ﴿ ـَ  َوُيَعذِّ ـَ  َواْلُؿـَافَِؼاِت  اْلُؿـَافِِؼق ـَ  َواْلُؿْشِرَكاِت  َواْلُؿْشِركِق اكِّق   الظَّ
ِ
َـّ  بِاهلل  َض

ْقءِ  ْقءِ  َدائَِرةُ  َطَؾْقِفؿْ  السَّ  ومـ والؿشركقـ، الؿـافؼقـ شلن فِؿـ ،[6:الػتح﴾]السَّ

قء، ضـ باهلل يظـقن أهنؿ: والؿشركقـ الؿـافؼقـ صػات  -وجؾَّ  طزَّ - فاهلل السَّ

ب بالػتح أكف -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- كبقف يخرب  الذيـ والؿـافؼات، الؿـافؼقـ ُيعذِّ

 مـ همٓء والؿشركات، والؿشركقـ وأهؾف، اإلسالم كسر قؾقهبؿ يف يريدون

قء﴿ ضـ باهلل يظـقن أهنؿ صػاهتؿ  وهذا السقـ، فتح طؾك الؼراء ، وطاّمة﴾السَّ

قء﴿ السقـ: بضؿ -البْصريقـ كبعض- بعضفؿ وقرأ .الؾغة يف إفصح  .﴾السُّ
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ـَ ﴿  اكِّق   الظَّ
ِ
َـّ  بِاهلل ْقءِ  َض ْقءِ  َدائَِرةُ  َطَؾْقِفؿْ  السَّ  ولـ يـصرك، لـ اهلل أنّ  أي: ﴾السَّ

ـ ولـ الؽػار، طؾك الدولة لؽ يجعؾ  سُتباد وأكؽ كؾؿتف، ُيظفر ولـ لؽ، يؿؽِّ

قء، ضـ هذا أبًدا! أهؾقؽؿ إلك تـؼؾبقا ولـ باققة، لؽؿ تبؼك ولـ الؿممـقـ، مع  السَّ

ْقءِ  َدائَِرةُ  َطَؾْقِفؿْ : ﴿الجقاب فؽان  دارت وقد-طؾقفؿ  الدائرة ستدور أي:﴾ السَّ

بقن ،-الػتح هبذا الدائرة طؾقفؿ  وأخرة. الدكقا يف ويعذَّ

 كالؾربالققـ، وأهؾف: لؾحؼ يؽقد َمـ وكؾ الـػاق أهؾ الؽػر أهؾ ولذلؽ:

 تؽقن ثؿ ُيـػؼقن، ما وُيـػؼقن َيبذلقن، ما َيبذلقن البدع، وأهؾ والعؾؿاكققـ،

 بالتقحقد، وتؿسؽقا اهلل، بديـ الؿممـقن وتؿسؽقا صدق إن حسرة طؾقفؿ

ـة، وتؿسؽقا  مستؿرة، مستؼرةٌ  دولةٌ  الباصؾ ٕهؾ تؽقن لـ الحؼ، وكصروا بالسُّ

 قد الباب أنّ  فقظـقن شقًئا لفؿ -وجؾ طزَّ - اهلل يجعؾ قد ُقطِعقا، َبرزوا كّؾؿا بؾ

 ثؿ مخططاهتؿ، ويؽشػقا رؤوسفؿ، لُقظِفروا مدخؾ لفؿ أصبح وأكف لفؿ، ُفتِح

 مـفؿ. ُيـال

 لـ فقاهلل! إمر، هذا َطَرَف  التاريخ قرأ وَمـ التاريخ، طؾقف يدلُّ  الذي وهذا 

: وهق شرط: لفذا لؽـ الحؼ، أهؾ طؾك مستؿرة مستؼرةٌ  دولةٌ  لؾباصؾ تؽقن

ؽقا وَيثبتقا، َيْصُدققا، وأن الحؼ، أهؾ مـ اهلل مع الصدق  طزَّ - اهلل بشرع وَيتؿسَّ

قء، دائرة طؾقفؿ دائًؿا الشر فلهؾ وإٓ ،-وجؾ طزَّ - اهلل وبديـ -وجؾ  وتدور السَّ

 .الدائرة طؾقفؿ
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ل  يظـقن أهنؿ والؿشركقـ الؿـافؼقـ حال أنّ  وهق: قدمـاه: ما طؾك هذا فدَّ

قء. ضـ باهلل  السَّ

 الحسـ. وإن الظـ باهلل يظـ أن كان: شلءٍ  أيِّ  يف الؿممـ فحال وبالتالل:

 إٓ هذا البالء جاءين ما: ويؼقل بـػسف، الظـ يسلء فنكف البالء، حال يف الظـ أساء

 كػسف، ويحاسب كػسف، ويراقب اطتدائل، مـ إٓ تؼصقري، مـ إٓ ذكبل، مـ

 طزَّ - اهلل يدي بقـ ويتضرع ويتذلؾ، ويبؽل، ويستغػر، ويتقب، اهلل، إلك ويرجع

 بف تؼؾَّبت ومفؿا الدكقا، بف تؼؾَّبت مفؿا بربف الظـ َحَسـ ففق أّما ربَّف: .-وجؾ

 .إمقر

ر: إولك أية يف -رحؿف اهلل– الؼقؿ ابـ ]قال  -سبحاكف- بلكف الظـ هذا ُفسِّ

ر سَقضؿحؾ، أمره وأنّ  رسقلف، َيـصر ٓ  بؼدر يؽـ لؿ أصابفؿ ما أنّ  بظـفؿ وُفسِّ

ر وحؽؿتف، اهلل  وأن رسقلف، أمر ُيتِؿَّ  أن وإكؽار الؼدر، وإكؽار الحؽؿة، بنكؽار فُػسِّ

قء ضـ هق وهذا. كؾف الديـ طؾك ُيظفره  يف والؿشركقن الؿـافؼقن ضـف الذي السَّ

قء: ضـ هذا كان وإكؿا الػتح، سقرة ُـّ  ٕكف السَّ  وما ،-سبحاكف- بف يؾقؼ ما غقر ض

 إدالةً  الحؼ طؾك الباصؾ ُيديؾ أكف ضـ فَؿـ الصادق، ووطده وحؿده بحؽؿتف يؾقؼ

 أكؽر أو وقدره، بؼضائف جرى ما يؽقن أن أكؽر أو الحؼ، معفا َيضؿحؾ مستؼرة

 لؿشقئٍة ذلؽ أنّ  زطؿ بؾ الحؿد، طؾقفا يستحؼ بالغة لحؽؿة قدره يؽقن أن

دة،  الـاس وأكثر .الـار مـ كػروا لؾذيـ فقيٌؾ  كػروا، الذيـ ضـ فذلؽ مجرَّ
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قء ضـ باهلل يظـقن  ذلؽ مـ َيسَؾؿ وٓ بغقرهؿ، يػعؾف وفقؿا بفؿ، َيختصُّ  فقؿا السَّ

ـِ  .وحؿده حؽؿتف ومقِجب وصػاتف وأسؿاءه اهلل طرف َمـ إٓ  الؾبقب فؾَقعت

قء. ضـ بربف ضـف مـ ولقستغػره اهلل، إلك ولَقُتب بفذا، لـػسف الـاصح  ولق السَّ

 أن يـبغل كان وأكف لف، وَمالمةً  الؼدر طؾك تعـًُّتا طـده لرأيت فتَّشت َمـ فتَّشَت 

  سالؿ؟ أكت هؾ: كػسؽ وفتِّش ومستؽثِر، فؿستؼؾ   وكذا، كذا يؽقن

ـْ  َتـُْج  مـفا َتـُج  فننْ  َّٓ  ِذي ِم  كاجقا[ إخاُلَؽ  ٓ فنكِّل َطظِقؿٍة            وإ

 يف ،"الؿعاد زاد" يف -وجؾ طزَّ  اهلل رحؿف- الؼقؿ ابـ ذكره الؽالم هذا

 جاء فعـدما أحد، غزوة مـ الؿستػادة والدروس أحد، غزوة طـ كالمف معِرض

  َيُظـُّقنَ : ﴿-وجؾ طزَّ - اهلل لؼقل
ِ
َـّ  اْلَحؼِّ  َغْقرَ  بِاهلل  آل﴾]اْلَجاِهؾِقَّةِ  َض

 طادة طؾك طظقًؿا، صقياًل  كالًما وذكر الؿؼام، هذا يف استػاض ،[254:طؿران

 .الِعؾؿ َبْسط يف -وجؾ طزَّ  اهلل رحؿف- الؼقؿ ابـ

 طؾؿاء وسائر اهلل رحؿف- القهاب طبد بـ محؿد اإلسالم وشقخ

ف الؽالم، هذا اختصر قد -الؿسؾؿقـ ف، يـؼؾف فؾؿ فقف، وتصرَّ  كؼؾف وإكؿا بـصِّ

ًفا مخَتصًرا  إولك( أية يف -تعالك اهلل رحؿف- الؼقؿ ابـ )قال: فؼال فقف، متصرَّ

ب التل أي: ر) طؾقفا بقَّ  ٓ -سبحاكف- بلكف) الؿـافؼقـ مـ أي:( الظـ هذا ُفسِّ

 الحؼ، غقر باهلل ضـقا قد الؿـافؼقـ أنّ  أي:( سَقضؿحؾ أمره وأنّ  رسقلف، َيـصر

 رسقلفؿ مع الؿسؾؿقـ أنّ  وهق: الجاهؾقة: وأهؾ الؿشركقـ ضـ هق الظـ وهذا
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 هؽذا دولة! لف تؽقن لـ اإلسالم وأنّ  طؾقفؿ، سُقؼضك -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-

َر(: قال .الدوائر بالؿسؾؿقـ يرتبَّصقن وكاكقا ضـفؿ،  أّن ما) ضـفؿ أنّ  أيًضا )وُفسِّ

  يعـل: ،(وحؽؿتف اهلل بؼدر يؽـ لؿ أصاهبؿ

ر السؾػ بعض-  رسقلف، يـصر لـ اهلل أنّ  يظـقن كاكقا بلهنؿ: الظـ هذا َفسَّ

 كؾؿتف. ُيعؾل ولـ ديـف، يبؼل ولـ

ر-  بؼدر يؽـ لؿ أصاهبؿ ما أنّ  يظـقن كاكقا بلهنؿ ضـفؿ: السؾػ بعض وَفسَّ

 طزَّ - اهلل شاء إن ستلتقـا التل الؼدر لبدطة أصاًل  هذا فقؽقن بحؽؿة، وٓ اهلل،

 هذا طؾك الؿـافؼقـ مـ الؼدر كػل أخذ قد "الجفـل َمعبد" ، فقؽقن-وجؾ

 حؽؿة، طـ يؽـ ولؿ اهلل، بؼدر يؽـ لؿ وَجرح قتؾ مـ أصاهبؿ ما أنّ  التػسقر:

ره الذي الؼدرية، كالم طقـ هق وهذا  فقف الحؼ وُكجؾِّل -اهلل شاء إن- سـػسِّ

 .بابف يف -طؾقفؿ اهلل رضقان- الصالح السؾػ بؼقاطد

ر وحؽؿتف: اهلل بؼدر يؽـ لؿ أصاهبؿ ما أنّ  )وُفِسرَ : قال  بنكؽار فُػسِّ

 وأن رسقلف، أمر ُيتؿّ  أن )وإكؽار الثاين، التػسقر هذا الؼدر( وإكؽار الحؽؿة،

قء ضـ هق )وهذا َذَكَره، الذي إّول التػسقر هذا كؾف( الديـ طؾك ُيظفره  السَّ

 ذكرها التل الثاكقة أية هذه الػتح( سقرة يف والؿشركقن الؿـافؼقن ضـف الذي

قء: ضـ هذا كان )وإكؿا الشقخ، ُـّ  ٕكف السَّ  يؾقؼ وما ،-سبحاكف- بف يؾقؼ ما غقر ض

: قال الؼقؿ ابـ ولػظ بؿعـاه، الشقخ ذكره هذا الصادق( ووطده وحؿده، بحؽؿتف
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ُـّ  ٕكف)  كؾ مـ الؿربَّأة وذاتف العال، وصػاتف الحسـك، بلسؿائف يؾقؼ ما غقر ض

ده وحؿده، بحؽؿتف، يؾقؼ ما وبخالف وسقء، طقٍب   وإلقهقة، بالربقبقة وتػرُّ

 أكف لرسؾف: سبؼت التل وبؽؾؿتف ُيخؾِػف، ٓ الذي الصادق بقطده يؾقؼ وما

 .الغالبقن هؿ بلهنؿ ولجـده: يخذلفؿ، وٓ يـصرهؿ

 أي:( مستؼرة إدالةً  الحؼ طؾك الباصؾ يديؾ -سبحاكف- أكف ضـ فَؿـ: )قال

َـّ  فؼد: )هـا الؼقؿ ابـ قال والتقحقد،( الحؼ معفا يضؿحؾ) دائؿة، مستؿرة،  ض

قء، ضـ باهلل ضـ فؼد: الجقاب هذا ،(السقء ضـ باهلل  ما خالف إلك وكسبف السَّ

تف( وصػاتف وجاللف بؽؿالف يؾقؼ َـّ  فَؿـ: )قال أن إلك وكبقَّ  طرفف، فؿا بربف ذلؽ ض

 ،(أكؽر مـ وكذلؽ: )الؼقؿ ابـ قال ،(كؿالف وٓ صػاتف، وٓ أسؿاءه، طرف وٓ

( طرفف فؿا وقدره: بؼضائف جرى ما يؽقن أن أكؽر مـ وكذلؽ) "أكؽر أو" لقس

 أو قدره يؽقن أن أكؽر ، )أو-وتعالك سبحاكف- وطظؿتف ومؾؽف ربقبقتف طرف وٓ

ره مجردة(،  لؿشقئةٍ  ذلؽ أنّ  زطؿ بؾ الحؿد، طؾقفا يستحؼ بالغة لحؽؿةٍ  َقدَّ

 لحؽؿة، -وجؾ طزَّ - اهلل قدر أنّ : الصحابة طؼقدة والجؿاطة، السـة أهؾ طؼقدة

ك ٓ لحؽؿة، إٓ شقًئا اهلل يػعؾ فؿا كٌ  َيتحرَّ  اهلل، يريدها لحؽؿة إٓ الؽقن يف متحرِّ

ـٌ  َيسؽـ وٓ  إٓ شرع وٓ ،-وجؾ طزَّ - اهلل يريدها لحؽؿة إٓ الؽقن يف ساك

، ٕكف إٓ بشلءٍ  َأَمرَ  فؿا لحؽؿة، ـٌ ، ذاتف ويف َحَس ـٌ  وٓ لؾعباد، مصؾحةٌ  وفقف ُحْس
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- فاهلل العباد، طؾك َمػسدةٌ  فعؾف ويف قبٌح، ذاتف ويف قبقًحا، لؽقكف إٓ شلءٍ  طـ هنك

 . يريدها لحؽؿةٍ  ويشرع يريدها، لحؽؿةٍ  يػعؾ -وجؾ طزَّ 

 ،(لحؽؿة َيشرع وٓ لحؽؿة، يػعؾ ٓ اهلل ٓ،: )قالقا الؿبتدطة وبعض

 أن شاء ٕكف أمر الؿشقئة، لؿحض ،يػعؾ أن شاء ٕكف: قالقا يػعؾ؟ لؿاذا صقب،

 بالشرك، اهلل يلمر أن العؼقل بداهة يف طـدهؿ فقصح يـفك! أن شاء ٕكف هنك يلمر،

 جفؾٍ  أبق يؽقن وأن الـاس، أرذل بؽرٍ  أبق يؽقن وأن التقحقد، طـ َيـفك وأن

ـٍ  َيتعؾَّؼ ٓ إمر ٕنّ  الـاس: أطؾك  وٓ الذات، يف بُؼبٍح  وٓ الذات، يف بُحس

  الؿشقئة! لؿحض وإكؿا بحؽؿة،

 حقاة؟ الؼصاص يف ألقس مصالح: فقف اهلل شرع أن تَرون أٓ صقب،: لفؿ قؾـا

 ُيِرْدها لؿ: حؽؿة؟ قالقا هذه ألقست صقب،: قؾـا .حقاة الؼصاص يف بؾك،: قالقا

 اهلل. شرع طـد وقعت لؽـ اهلل،

ب  : الرأَيقـ لؽؿ وٕقرِّ

 أهنا وَطؾِؿَ  تسعك، حقةً  رأى رجؾٍ  كَؿَثؾِ  والجؿاطة السـة أهؾ ققل َمَثُؾ  

 أن أراد ٕكف طؾقفا: وقضك هبا، فضرهبا حصاةً  فلخذ ضارة، أهنا وَطؾِؿَ  حقة،

 وأراد تضر، وأهنا حقة، أهنا َطؾِؿَ  قادر، ققيٌّ  طالؿٌ  ففق شرها، لقدفع طؾقفا يؼضل

 .ذلؽ طؾك قادًرا ققيًّا وكان طؾقفا، بالؼضاء الخقر
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 فلراد بقٍت، سؼػ فقق جالًسا كان رجؾٍ  كَؿَثؾِ  هذا يف البدع أهؾ ققل وَمَثؾ

 فققعت فرماها، الحصاة فلخذ فؼط، شاء، ٕكف أراد: ٕكف لؿاذا؟ حصاًة، يرمل أن

 وقعت ما أو الَؿػسدة واكدفعت الؿصؾحة وقعت الحقة، فؿاتت حقة، رأس طؾك

 هذا؟ أراد الحصاة رمك الذي هؾ لؽـ الؿصؾحة، وقعت الؿػسدة؟ واكدفعت

 البدع. أهؾ ققل مثؾ هذا ٓ.: الجقاب

 بؾ العؼؾ اهلل! سبحان ققلـا! طؾك يدّل  العؼؾ إنّ : يؼقلقن أهنؿ والعجقب 

، طؾقٌؿ، اهلل إنّ : يؼقل الذي الؼقل مع  ولقس ،-وتعالك سبحاكف- مريدٌ  قادٌر، ققيٌّ

 بعد الحؽؿة وقعت ثؿ حؽؿة، لغقر وَشَرعَ  حؽؿة، لغقر َفَعَؾ  إكف: يؼقل الذي مع

 .إمريـ بقـ فشتان ذلؽ،

 ُشِرعَ  وما لحؽؿة، إٓ بالء مـ كعؿة او قدر وقع ما: يؼقل الذي أنّ  شؽ ٓ

 يـػل َمـ أّما باهلل، الظـ ُيحِسـ أكف شؽ ٓ بحؽؿة، إٓ أو هنٍل  أمر شرٌع مـ

 .-وتعالك سبحاكف- باهلل الظـ يسلء ففق الحؽؿة

ُـّ  فذلؽ: )قال ِـّ  مـ الشلنُ  هذا يعـل:( كػروا الذيـ ض  شلن هق السلء الظ

قء ضـ باهلل يظـقن الـاس وأكثر: )قال الؽػار،  فنذا البالء، مقاقع يف متك؟( السَّ

قء، ضـ برهبؿ ضـقا البالء هبؿ كزل ولق يف الؼؾب،  قؾقؾ، إٓ مـف يـجق ٓ وهذا السَّ

 وفِْعؾ الـػس، حديث بقـ َفْرٌق  الؼؾب، يف يؼع ٓ، كػس، حديث لق ما قال، لقس

 اإلكسان. بف يماخذ ٓ الـػس حديث أّما اإلكسان، بف يماَخذ: الؼؾب الؼؾب، فِْعُؾ 
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 مـ لقس فعؾت؟ ماذا أكا؟ لؿاذا قؾبف: يف يؼع الـاس أكثر البالء بف كزل إذا

 هذا، طؾقف يؼع أن مـ أكرب أكف يرى ٓ، ذكبف، إلك إمر يعقد وأكف الؿحاسبة، باب

ح قد الـاس وبعض الؼدر. طؾك اطرتاض أكف شؽ ٓ ففذا  لؿاذا: يؼقل هبذا، يصرِّ

- باهلل الظـ سقء مـ هذا مريض؟ أكا ابـل لؿاذا صقبقن، كؾفؿ الـاس أوٓد أكا؟

 .-وتعالك سبحاكف

 يػعؾف وفقؿا هبؿ، َيختصُّ  فقؿا السقء ضـ باهلل يظـقن الـاس قال: )وأكثر

 ما) يستلهؾ! ما مسؽقـ: قال خطقر مرض أصابف فالًكا أنّ  بؾغف بغقرهؿ(، إذا

 أنّ  لقجدت تلمؾتفا ، لق-وتعالك سبحاكف- باهلل الظـ سقء مـ هذه( يستلهؾ

 ضـ سقء لؽـ هذا، يريد ما الؼائؾ كان وإن ضؾؿف! اهلل أنّ  -باهلل والعقاذ- معـاها

 الـاس  تلمؾَت  وإذا ،-وتعالك سبحاكف- اهلل مع أدب وسقء -وجؾ طزَّ - باهلل

 مـ َيسّؾؿ قال: )وٓ الـاس، مـ كثقر يف يؼع الؼقؿ ابـ يؼقل كؿا فعاًل  هذا وجدَت 

 ومقِجب وصػاتف، وأسؿاءه هذا، يف واجتفد تاّمة، معرفةً  اهلل طرف َمـ إٓ ذلؽ

 . الصادق( ووطده وحؿده، حؽؿتف

 ،-وجؾ طزَّ - باهلل الظـ سقء أكقاع ذكر يف أسفب -اهلل رحؿف- الؼقؿ ابـ ثؿَّ 

ُـّ  أهنا: وهق واحد: ضابط يجؿعفا كثقرة أكقاًطا وذكر - اهلل بجالل يؾقؼ ٓ ما ض

 يخالػ ما ضـ ألقهقتف، يخالػ ما ضـ ربقبقتف، يخالػ ما ضـ ،-وتعالك سبحاكف

 مـ كؾُّف السـة، يف ما يخالػ ما ضـ الؼرآن، يف ما يخالػ ما ضـ وصػاتف، أسؿاءه
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 سبحاكف- اهلل بجالل يؾقؼ ٓ ما باهلل يظـ أن: ضابطف ،-وجؾ طزَّ - باهلل الظـ سقء

 .-وتعالك

 والـاس حقلؽ َمـ فتَّشت لق يعـل:( فتَّشت َمـ فتَّشت ولق: )الؼقؿ ابـ قال

 طؾك لرأيت طـده َتعتًُّبا) -َتعتًُّبا" وهل: تعـًُّتا طـدكؿ: مؽتقب– طـده( )لرأيت

 التسؾقؿ ُيسؾِّؿ وٓ طؾقف، وقع ما يعاتِب الؼدر، يعاتِب لقجدتف أي:( الؼدر

 بعض وكذا(، كذا يؽقن أن يـبغل كان وأكف لف، ومالمةً  الؼدر، )يعاتب الؿطَؾؼ،

 الدولة تؽقن وأن الؿسؾؿقـ، كحـ ُكـَصر أن يـبغل كان: يؼقل جفؾفؿ مـ الـاس

 أن لـا يـبغل: تؼقل أن طؾقؽ يـبغل كان اهلل، قدر طؾك اطرتاض هذا لـا! الققم

ؿ أن اهلل، َيـصركا حتك اهلل شرع َكؾَزم يـا حتك أكػسـا يف اهلل شرع كحؽِّ  أّما اهلل، يؼقِّ

 طؾك يـبغل كان يعـل وكذا! كذا يـبغل كان: وتؼقل القاقع الؿؼدور طؾك َتعرتض

 باهلل، ضـ وسقء اهلل، مع أدب سقء يظفركا! هذا أن يـصركا، أن -وجؾ طزَّ - اهلل

 وَحؼَّ  الشلء بف كزل إذا الؿممـ .-وتعالك سبحاكف- اهلل قدر طؾك واطرتاض

 .الؼدر باب يف -اهلل شاء إن- سقلتقـا كؿا الحؽؿة، هق هذا أنّ  وَطؾِؿَ  َسؾَّؿ ووقع:

 َمـ فتشت لق: )قال كػسؽ(، يف إّول وفتش ومستؽثِر، قال: )فؿستؼؾٌّ 

 يف طؾقؽ، وقعت التل إمقر يف أكت( كػسؽ )وفتش الـاس( ثؿ قال: مـ فتشت

 َهـَّة، لؽ حصؾت أكف تجد شديد، أو ألؿ أو مرض، أو يف مصقبة، الرزق، ضقؼ

 َيسَؾؿ، َمـ وقؾَّ  ذلؽ، مـ( سالٌؿ؟ أكت هؾ كػسؽ وفتش) الباب، هذا يف َسْؼَطة
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 مـ تـجقا البالء هذا مـ تـجقا إن يعـل:( طظقؿةٍ  ذي مـ تـجق مـفا كتجقا فنن)

( أي: إن) كبقر، وخطرٍ  طظقؿ شلنٍ  ذات مسللةٍ  َّٓ  إخالؽ ٓ فنين) مـفا تـجقا لؿ وإ

 .الؿفؾؽات مـ هذا يف القققع ُمفؾؽة، فنهنا ،(كاجًقا

ـِ : )-اهلل رحؿف- الؼقؿ ابـ قال ثؿ م ، الشقخ(الؾبقب فؾقعت ر: قدَّ  ولذلؽ وأخَّ

ـِ ) كالمف: آخر يف هذا جعؾ الؼقؿ ابـ قػزت، فننّ  أكا ( الـاصح الؾبقب فؾقعت

 مـ ولقستغػره اهلل، إلك ولَقُتْب ) هبذا( الؿقِضع، لـػسف الـاصح) الػطـ، الذكل

قء ضـ بربف ضـف  .-اهلل رحؿف- كالمف واكتفك .(السَّ

 طـد ٓسقؿا باهلل: الظـ إحسان يف كػسف يجاهد أن الؿممـ طؾك القاجب 

 مـ ويستغػر باهلل، الظـ حسـ يف كػسف يجاهد أن يـبغل والضراء، البالء، وققع

 .-وجؾ طزَّ - اهلل إلك ويتقب باهلل، ضـف سقء

 طؿران[ آل آية تػسقر: إولك :مسائؾ ]فقف

ب التل إولك أية ركاها وقد هبا، بقَّ  .فسَّ

 الػتح[ آية تػسقر: ]الثاكقة

ركاها وقد الثاكقة، أية وهل  .فسَّ

 ُتحَصر[ ٓ أكقاعٌ  ذلؽ بلنّ  اإلخبار: ]الثالثة
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 أكقاعٌ  باهلل الظـ سقء بلنّ  اإلخبار باهلل، الظـ سقء أي:( ذلؽ بلنّ  اإلخبار) 

 طزَّ -باهلل  َسقءٍ  ضـ ففق اهلل بجالل يؾقؼ ٓ ما كؾ سفؾ: ضابطفا ولؽـ تحَصر، ٓ

 .-وجؾ

 وطرف والصػات إسؿاء طرف َمـ إٓ ذلؽ مـ َيسَؾؿ ٓ أكف: ]الرابعة

 كػسف[

 حؽقؿٌ  أكف وَطؾِؿَ  وصػاتف، بلسؿائف ربف طرف َمـ إٓ: ذلؽ مـ َيسَؾؿ ٓ كعؿ،

، ويعػق طـ -وتعالك سبحاكف- فبعدلف الثاكقة كاكت وإن فبػضؾف، أكَعؿ إن طؾقؿ،

 يف بؾغ مفؿا تشقَّخ، مفؿا بؾغ، مفؿا خطاء وأكف وضعػفا، كػسف، وطرف كثقر.

: قال -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- والـبل آدم، بـل مـ كقكف طـ يخرج ٓ فنكف العؾؿ،

ج ذلؽ يؼؾ لؿ ،«التقابقن الخطائقـ وخقر خطاء، آدم بـل كؾ»  يف لـؼع بف لـتحجَّ

ب يتساهؾ الـاس الؿعاصل، بعض  أخل، يا: ويؼقل الذكقب، كار مـ كػسف ويؼرِّ

 بـل مـ فلكت تحذر أن يجب ولذلؽ خطاء: آدم بـل كؾ كعؿ، خطاء! آدم بـل كؾ

 الؿشروع: الحدّ  غقر يف التقاصؾ وسائؾ يف طـؽ أجـبقة امرأة تؽؾِّؿ ٓ آدم،

 مـ يجري فاسؼ، مـ شقًخا يعرف ٓ إبؾقس فننّ  شقخ! أكا هلل الحؿد ٓ،: وتؼقل

 الباب، طـد الػاسؼ الػاسؼ، مـ الصالح طؾك أحَرص وهق الدم، مجرى آدم ابـ

 كـت وإن شقًخا إن كـت آدم و بـل مـ أكت طؾقف، حريٌص  طـف، بعقدٌ  الصالح لؽـ
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 مـ َأحَذر كـ ُيرِدَيؽ، أن ويريد الدم، مجرى مـؽ يجري والشقطان طؾؿ، صالب

 الـاس.

 مـ تؼرتب ٓ ولذلؽ خطاء: آدم وابـ آدم، بـل مـ مسؾؿ يا مممـ يا أكت

 اهلل اتَِّؼ : »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل ققل معـك وهذا بعقًدا، كـ الخطايا، كار

 وخقر ابتعد، تؼرتب، فال خطَّاءً  دمت وما خطَّاء، فنكؽ حذًرا ، كـ«كـت حقثؿا

 صالب كـت أكا خالص: وتؼقل تقلس: فال الؼدم زلَّت وإن التقابقن، الخطائقـ

 أن أصؾح ما أكا إذن الذكقب، هذه يف ووقعت الرذائؾ، هذه يف ووقعت طؾؿ،

بؽ،  يػرح اهلل فننّ  اهلل، إلك ارجع ٓ، إلبؾقس! كػسؽ وُتسؾِّؿ إخقار، مع أمشل

 وَيعُظؿ -وجؾ طزَّ - اهلل ُتػِرح خطَّاء يا أكت ُتبت، إن بؽ يػرح اهلل اهلل! إٓ إلف ٓ

 ثؿ اهلل يعصل الذكب، طؾك ُيصرّ  َمـ مصقبة أطظؿ ما بؽ، -وجؾ طزَّ - اهلل فرح

 الخطائقـ خقر يرجع! أن يلبك ذلؽ ومع إلقف، رجع إن بف يػرح اهلل أنّ  َيعَؾؿ

 مـ كـ إخقار، مع كـ بؾ إشرار، مع تبؼك فال الؼدم زلَّت إن التقابقن،

 .الذكب كان مفؿا تقبتؽ وَيؼبؾ بؽ يػرح واهلل اهلل، إلك تب إخقار،

 ُيفؾؽفا، قد ما هتقى وأهنا ضعقػة، وأهنا بالسقء، تلمر وأهنا كػسؽ، فاطرف

 الظـ وأسلت باهلل، الظـ أحسـت ربؽ طرفت أن بعد كػسؽ طرفت وإذا

 مـ يـجق ٓ واهلل! الؿػؾحقـ، الػائزيـ الـاجقـ، السالؿقـ مـ فؽـت بـػسؽ،

 الحال هذا طؾك فؽان بـػسف، الظـ وأساء باهلل، الظـ أحسـ َمـ إٓ الدكقا مفالؽ
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 ذلؽ( مـ َيسَؾؿ ٓ) أكف: الشقخ قال ولذلؽ ،-وتعالك سبحاكف- اهلل إلك يسقر

 وصػاتف، بلسؿائف اهلل طرف أي: والصػات: إسؿاء( طرف َمـ إٓ) السقء

 الظـ مسلء باهلل، الظـ محسـ فؽان( كػسف وطرف) وصػاتف اهلل أسؿاء وطرف

 .طظقؿ شلنٌ  وهذا بـػسف.
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 القدر منكري فً جاء ما: الدرس التاسع والستون: شرح باب

 اهلل الرحؿـ الرحقؿبسؿ 

 أكػسـا، شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 وأشفد لف، هادي فال يضؾؾ وَمـ لف، مضؾ فال اهلل يفدِ  َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت  آل﴾]ُمْسؾُِؿقنَ  َوَأْكُتؿْ  إِ

 [201:طؿران

َفا يا﴿  مِـفا َوَخَؾَؼ  واِحَدةٍ  َكػسٍ  مِـ َخَؾَؼُؽؿ الَّذي َربَُّؽؿُ  اتَّؼقا الـّاُس  َأيُّ

ًٓ  مِـُفؿا َوَبثَّ  َزوَجفا ُؼقا َوكِساءً  َكثقًرا ِرجا  إِنَّ  َوإَرحامَ  بِفِ  َتساَءلقنَ  الَّذي اهللَ  َواتَّ

 [2:الـساء﴾]َرققًبا َطَؾقُؽؿ كانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َأْطَؿاَلُؽؿْ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح  ۞ َسِديًدا َقْق

ـْ  ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  -70:إحزاب﴾]َطظِقًؿا َفْقًزا َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعِ  َوَم

72] 

 اهلل صؾك- محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث خقر فننّ  بعد، أّما

 ضاللة، بدطة وكؾ بدطة، محَدثة وكؾ محدثاهتا، إمقر وشر ،-وسؾؿ طؾقف

 . الـار يف ضاللة وكؾ

 العبقد. طؾك اهلل حؼ هق الذي التقحقد كتاب شرح يف إيام هذه يف درسـا

 ُكتِؿَّ  حتك الختام حسـ يرزقـا أن -وجؾ طز- اهلل كسلل إبقاب، آخر يف وكحـ
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 العؾؿ هذا وكحب التقحقد، كػفؿ أن إلك مـف هندف الذي التلصقؾل الشرح هذا

 فقف. الـاس وكحبِّب

 الجامع الؽتاب هذا يف الـافعة العظقؿة الطقبة إبقاب هذه شرح وكقاصؾ

 الشقخ فؾقتػضؾ إلقهقة. تقحقد يف الؿممـ يحتاجف ما حقى الذي الـافع

 .والسامعقـ -وجؾ طز- اهلل وفؼف وقػـا حقث مـ لـا يؼرأ ياسقـ الدكتقر

  الؼدر[ مـؽري يف جاء ما ]باب:

ا ا بالؼدر، تعؾُّؼ لفا قريًبا الؿتؼدمة إبقاب كاكت لؿَّ  السابؼ الباب كان ولؿَّ

ديـ، شلن مـ لقس وأكف قبحف، ويف -وجؾ طز- باهلل الظـ سقء يف  وكان الؿقحِّ

 -اهلل رحؿف- الشقخ يعؼد أن كاَسب بالؼدر: يتعؾؼ ما باهلل الظـ سقء أطظؿ مـ

 الؼدر، إكؽار وُحؽؿ القطقد مـ: أي ،"الؼدر مـؽري يف جاء ما باب": الباب هذا

 اإليؿان وجقب طؾك ويدل تصريًحا، الؼدر أكؽر َمـ حؽؿ طؾك يدل الباب وهذا

 .تـبقًفا بالؼدر

 طؾقف اهلل صؾك الـبل قال وقد اإليؿان، أركان مـ ركـ بالؼدر واإليؿان

َّٓ  إلف ٓ أن يشفد: بلربع يممـ حتك طبدٌ  يممـ ٓ: »وسؾؿ  اهلل رسقل وأين اهلل إ

 خقره بالؼدر ويممـ الؿقت، بعد بالبعث ويممـ بالؿقت، ويممـ بالحؼ، بعثـل

ه حف والرتمذي، أحؿد، اإلمام رواه «وشرِّ  حتك طبد يممـ فال إلباين. وصحَّ

 وجؾ. طز اهلل مـ وشره خقره بالؼدر يممـ
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ه، خقره بالؼدر يممـ حتك طبدٌ  يممـ ٓ: »وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك وقال   وشرِّ

 رواه «لقصقبف يؽـ لؿ أخطله وما لُقخطَِئف، يؽـ لؿ أصابف ما أنّ  يعؾؿ وحتك

حف الرتمذي،  حتك أصاًل  يممـ ٓ اإليؿان حؼقؼة طبد يممـ فال .إلباين وصحَّ

ه، خقره بالؼدر يممـ ه؟ خقره بالؼدر إيؿاكف آية وما وشرِّ  أخطله ما أنّ  َيعَؾؿ أن وشرِّ

ـْ  ُقْؾ ﴿ لُقخطَِئف يؽـ لؿ أصابف وما لقصقبف، يؽـ لؿ َّٓ  ُيِصقَبـَا َل  َكَتَب  َما إِ

 [. 52: التقبة﴾]اهللُ 

ؼ بالؼدر آمـ وَمـ  اإليؿان إنّ : يؼقلقن العؾؿاء ٕنّ  الربقبقة: تقحقد حؼَّ

ؼ الربقبقة: وبالتالل بتقحقد مرتبط بالؼدر  إسؿاء وتقحقد إلقهقة تقحقد يحؼِّ

 كان، اهلل شاءه ما وأنّ  هلل، كؾف إمر أنّ  َطؾِؿَ  َمـ باهلل قؾبف تعؾُّؼ وَطُظؿَ  والصػات،

َّٓ  يـػعقه لؿ بشلء يـػعقه أن طؾك اجتؿعقا لق جؿقًعا الخؾؼ وأنّ   كتبف قد بشلء إ

وه لؿ بشلء يضروه أن طؾك اجتؿعقا ولق لف، اهلل َّٓ  بشلء يضرُّ  قد اهلل كان إذا إ

 تعؾُّؼ وَيعُظؿ الباب، هذا مـ الَخؾؼ شلن طـده يفقن فنكف هذا َطؾِؿَ  َمـ طؾقف، كتبف

 . وتعالك سبحاكف باهلل قؾبف

- اهلل طـد بؿا رجاؤه وَطُظؿَ  وجؾ، طز اهلل مـ خقفف َطُظؿَ  بالؼدر آمـ وَمـ

ه. مـ الـاس وَسؾِؿَ  وإمراض، الحسد مـ صدره وَسؾِؿَ  -وتعالك سبحاكف  شرِّ

 أثره. جفة ومـ أصؾف جفة مـ طظقؿ: شلكف والؼدر بالؼضاء فاإليؿان

 بف. يممـ حتك أصاًل  العبد يممـ ٓ اإليؿان، يف ركـ هق أصؾف: جفة فؿـ 



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔ٘98 
 

 وَيْسَعد، الؼؾب َيْسَؾؿُ  بف، آمـ َمـ طؾك طظقؿ أثره فننّ  أثره: جفة ومـ

 . وتعالك سبحاكف اهلل أقدار طؾك الصرب طؾك العبد وُيعان باهلل، الؼؾب تعؾُّؼ وَيعُظؿ

 الؼضاء،: الؾغة يف والؼدر الؼدر(، مـؽري يف جاء ما )باب: قال هـا والشقخ

 بؿعـك ويليت الؼضاء، بؿعـك الؾغة يف الؼدر يليت والرتتقب. والتدبقر، والُحؽؿ،

 الؼدر لؿعـك مـاسبة وكؾفا الرتتقب، بؿعـك ويليت التدبقر، بؿعـك ويليت الحؽؿ،

 .شرًطا

 واقتضتف طؾؿف بف سبؼ ما حسب لألمقر اهلل تؼدير هق شرًطا: والؼدر

 طـف واكدفعت قؾبف، واصؿلن بالؼدر، آمـ طرففا َمـ مراتب، أربع ولف حؽؿتف.

 الشبفات.

 أربع هل: كؼقل الؼدر؟ كان كقػ : سمال جقاب أو لؾؼدر، مراتب أربع 

 :بعض طؾك مرتَّب بعضفا مراتب:

 كان، ما َطؾِؿَ  طؾقؿ، شلء بؽؾ -وتعالك سبحاكف- فاهلل العؾؿ. :مـفا إولك

 جؿقع وطؾِؿَ  طامؾقن، الَخؾؼ ما طؾِؿَ  يؽقن، كقػ كان لق يؽـ لؿ وما يؽقن، وما

 ِطْؾؿٌ  هلل َيحُدث فال قديؿ: هبؿ اهلل فِعْؾؿُ  وأجال، وإرزاق إفعال مـ أحقالفؿ:

 َٓ ﴿ آفة َتؾحؼف فال وثابٌت  أبًدا، شلء طـف َيعُزب فال ومحقط يؽـ، لؿ أن بعد

َٓ  َربِّل َيِضؾُّ   سبحاكف ثابًتا محقًطا طؾًؿا إمقر َطؾِؿَ  فاهلل ،[51: صف﴾]َيـَْسك َو

 .وتعالك
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 ققام إلك كائـ هق ما الؿحػقظ الؾقح يف كتب اهلل أنّ : الثاكقة والؿرتبة

 يؽتب -الِعؾؿ فرع والؽتابة- َيؽتب أن -سقلتقـا كؿا- الؼؾؿ أمر اهلل فننّ  الساطة.

 بعد ما أّما الساطة. ققام إلك كائـ هق ما يؽتب أكف الـصقص بف جاءت الذي ماذا؟

 ققام إلك فالؽتابة طـف، فـسؽت الـصقص: يف طـف مسؽقت ففق الساطة ققام

 -ذلؽ بعد ما أي:– ذلؽ وراء وما بقِّـة، دٓلة الـصقص طؾقفا دلت الساطة

 الشلء طـ الـصقص يف ُسؽَِت  إذا يسؽت أن الؿممـ وواجب طـف، مسؽقت

 .الغقبل

َأَلْؿ َتْعَؾْؿ : ﴿وتعالك سبحاكف ققلف يف إولَققـ الؿرتبَتقـ هاتقـ اهلل جؿع وقد

َؿاءِ  فِل َما َيْعَؾؿُ  اهللَ  َأنَّ  َْرضِ  السَّ ْٕ   َطَؾك َذلَِؽ  إِنَّ  كَِتاٍب  فِل َذلَِؽ  إِنَّ  َوا
ِ
 اهلل

 .الِعؾؿ فرع -قؾـا كؿا- والؽتابة الؽتابة، ثؿ بالِعؾؿ فبدأ ،[70: الحج﴾]َيِسقرٌ 

 وٓ إرض، يف وما السؿقات يف ما اهلل شاء فؼد الؿشقئة.: الثالثة والؿرتبة

َّٓ  شلءٌ  يؽقن  يؽـ، لؿ يشل لؿ وما كان، شاء فؿا وتعالك، سبحاكف اهلل بؿشقئة إ

َّٓ  -وتعالك سبحاكف- مؾؽف يف يؽقن وٓ َّٓ  شرًطا طباده مـ أراد وما يريد، ما إ  إ

 حركة الؽقن يف فؿا شامؾة، وقدرة كافذة مشقئة -وتعالك سبحاكف- فؾربـا الخقر،

َّٓ  سؽقن وٓ  .وتعالك سبحاكف اهلل بؿشقئة إ

ءٍ  ُكؾِّ  َخالُِؼ  اهللُ ﴿شلء، قال اهلل تعالك:  كؾ خؾؼ اهلل أنّ : الرابعة الؿرتبة
ْ

 َشل

ءٍ  ُكؾِّ  َطَؾك َوُهقَ 
ْ

 العباد، أفعال وَخؾؼ العباد، َخؾؼ فاهلل ،[61: الزمر﴾]َوكِقٌؾ  َشل
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 وخؾؼ العبد، خؾؼ اهلل الؿستؼرة، السؾقؿة العؼقدة هذه حؼقؼة، فاطؾقن والعباد

َّٓ  ثؿة فؾقس فعؾف،  العبد، هق والؿخؾقق اهلل، هق والخالؼ ومخؾقق، خالؼ إ

: الصافات﴾]َتْعَؿُؾقنَ  َوَما َخَؾَؼُؽؿْ  َواهللُ ﴿ حؼقؼة فاطؾقن والعباد مخؾقق، وفعؾف

96 .] 

 َتَشاُءونَ  َوَما: ﴿وتعالك سبحاكف الرب مشقئة طـ تخرج ٓ مشقئة لف والعبد

 َّٓ ـَ  َربُّ  اهللُ  َيَشاءَ  َأنْ  إِ  مشقئة لف العبد أنّ  طؾك ذلؽ فدّل  ،[19: التؽقير﴾] اْلَعاَلِؿق

ـّ  جؾس: يجؾس أن شاء وإن قام، يؼقم أن شاء إن اختقار، ولف  الؿشقئة هذه ولؽ

 . وتعالك سبحاكف اهلل مشقئة طـ تخرج ٓ

 أكت إمر. يؼع حتك اهلل مشقئة َيعَؾؿ وٓ واختقاره، مشقئتف َيعَؾؿ والعبد

 لتصؾل، الؿسجد إلك تذهب أن شئت أكؽ تعؾؿ واختقارك، مشقئتؽ َتعَؾؿ

 وتقضلَت  قؿَت  وأكؽ هذا، َتعَؾؿ الؿسجد، إلك تذهب أن فشئت إذان سؿعت

َّٓ  شئت إن أيًضا: العؽس وَتعَؾؿ وذهبَت،  مشقئتؽ َتعَؾؿ الؿسجد إلك تذهب أ

 هبذا. مماَخذ فلكَت  واختقارك:

َّٓ  تعؾؿفا ٓ طـؽ: غقب ففل اهلل مشقئة أّما  إمر وقع فنذا إمر، وقع إذا إ

 طؾك وأطاكؽ الؿسجد إلك تذهب أن شاء اهلل أنّ  طؾؿَت  الؿسجد إلك وذهبت

 غقر مـ وبؼقَت  يصؾُّقن والـاس بقتؽ يف بؼقَت  وإذا ذهبت، ما اهلل فؾقٓ ذلؽ،
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 ولذلؽ تذهب، لـ أكؽ مـؽ طؾؿ اهلل ٕنّ  ذهابؽ: يشل لؿ اهلل أنّ  َطؾِْؿت طذر

 . وتعالك سبحاكف اهلل مشقئة يف طذرٌ  لؾعبد لقس

َّٓ  َيعَؾؿفا فال اهلل مشقئة وأّما واختقاره، مشقئتف يعؾؿ العبد  القققع، بعد إ

َّٓ  بف َيعَؾؿ لؿ بلمر َيحَتجُّ  فؽقػ  شاء لق ويؼقل: البقت يف يجؾس القققع؟! بعد إ

 طز اهلل مشقئة طـ تخرج ٓ مشقئة ولف حؼقؼة فاطؾ فالعبد أذهب! أذهب أن اهلل

 وجؾ.

َّٓ  َكْػًسا اهللُ  ُيَؽؾُِّػ  َٓ : ﴿وجؾ طز اهلل قال كؿا ومؽَتِسب كاِسب والعبد  إِ

 كاِسب العبد إذن:[. 186: البؼرة﴾]اْكَتَسَبْت  َما َوَطَؾْقَفا َكَسَبْت  َما َلَفا ُوْسَعَفا

 وُيِضؾُّ  بػضؾف، يفدي ،-وتعالك سبحاكف- اهلل هق والؿضؾ والفادي ومؽَتِسب،

 يستحؼ َمـ اهلل أضؾَّ  ما واهلل! الفداية، يستحؼ َمـ اهلل أضؾَّ  ما فقاهلل بعدلف.

ـْ : ﴿ تعالك قال وتعالك، سبحاكف بعدلف وُيِضّؾ  بػضؾف يفدي فاهلل الفداية،  َشاءَ  لَِؿ

َّٓ  َتَشاُءونَ  َوَما*  َيْسَتِؼقؿَ  َأنْ  مِـُْؽؿْ  ـَ  َربُّ  اهللُ  َيَشاءَ  َأنْ  إِ  ،18: التؽقير﴾] اْلَعاَلِؿق

19.] 

 الؼدر. يف والجؿاطة السـة أهؾ طؼقدة مجؿؾ هذا

 ُكػاة يف جاء ما باب أي: الؼدر( مـؽري يف جاء ما )باب: قال هـا والشقخ

 أنّ  يزطؿقن أهنؿ أي ،"ُأُكػ وإمر قدر ٓ" ويؼقلقن: الؼدر َيـػقن الذيـ الؼدر،
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َّٓ  هبا َيعَؾؿ وٓ يؽتبفا ولؿ وققطفا، قبؾ إشقاء َيعّؾؿ لؿ -وجؾ طز- اهلل  إذا إ

 الؼدر. َيـػقن الذيـ الؼدر، كػاة: أي الؼدريَّة: هؿ وهمٓء وقعت!

 إلك تـتسب ولؽـفا الؿسؾؿقـ مـ لقست بؾ الِػَرق، أخبث مـ الػرقة وهذه

: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك فؼال طـفا: -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل أخرب وقد إّمة،

بقن أققامٌ  أّمتل يف سقؽقن» ـف داود، أبق رواه «بالَؼَدر ُيؽذِّ  إلباين. وحسَّ

 لقست أهنا وطـ الػرقة هذه اسؿ طـ -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل وأخرب

 إّمة، هذه مجقس الَؼَدريَّة: »وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك فؼال صدًقا: الؿسؾؿقـ مـ

حف داود، أبق رواه «تشفدوهؿ فال ماتقا وإن تعقدوهؿ، فال َمِرضقا إن  وصحَّ

ـف السققصل،  الؼدريَّة أنّ  -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل فلخرب .إلباين وحسَّ

بقن الذيـ  آلفةً  ُيثبِتقن ٕهنؿ إّمة: هذه مجقس هؿ الؼدر وَيـػقن بالؼدر يؽذِّ

دة  فال ماتقا وإذا كعقدهؿ، فال مرضقا فنذا مـفؿ، بالرباءة وَأَمَركا كالؿجقس، متعدِّ

 .جـائزهؿ كشفد وٓ طؾقفؿ، كصؾل

 مـ ،-طؾقفؿ اهلل رضقان- الصحابة طصر أواخر يف ضفرت الؼدريَّة وبدطة

 كاكقا بؾ وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل صحابة أصحاب مـ يؽقكقا لؿ رجال

 يف الشلن هق وهؽذا وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل صحابة هدي طـ معِرضقـ

 اهلل صؾك اهلل رسقل صحابة هدي طؾك مؼبِؾقن السـة أهؾ الساطة: ققام إلك إّمة

 َبُعدَ  وإنْ  -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل لصحابة وأصحاٌب  وسؾؿ، طؾقف
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 صريؼتفؿ، طؾك ويسقرون وهنجفؿ هديفؿ َيتعؾَّؿقن ٕهنؿ لفؿ أصحاٌب  الزمان،

 هؽذا -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل صحابة هنج طـ معِرضقن البدع وأهؾ

 صحابة زمـ آخر يف ضفروا الذيـ الؼدريَّة ففمٓء الساطة. ققام إلك إّمة يف

 صؾك- اهلل رسقل صحابة هدي َيؾَزمقا ولؿ -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل

 هق الذي الصريح: الؽػر هبذا بؾ الؼبقحة البدطة هبذه جاءوا -وسؾؿ طؾقف اهلل

 .وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل صحابة إلجؿاع وَخْرٍق  والسـَّة لؾؽتاب تؽذيب

 أكا فخرجُت  الُجَفـل، معَبدٌ  الؼدر: يف تؽؾَّؿ َمـ أّول: »َيعَؿر بـ يحقك قال

 أصحاب مـ رجاًل  لؼقـا لق فؼؾـا: الؿديـة، أتقـا حتك الرحؿـ طبد بـ وُحَؿقد

 وهق فؾؼقـاه: قال الؼقم، همٓء أحَدث طّؿا فسللـاه -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 أبا يا فؼؾت: وصاحبل: أكا فاكتـػتف قال: -طؿر ابـ يعـل- الؿسجد مـ خارج

رون الؼرآن يؼرؤون ققًما إنّ  الرحؿـ! طبد َّٓ  ويزطؿقن الِعؾؿ وَيتػؼَّ  وأنَّ  قدر أ

 بريء أين فلخربهؿ همٓء لؼقَت  إذا: وأرضاه طـف اهلل رضل فؼال ُأُكػ! إمر

 -طـف اهلل رضل- طؿر ابـ فحؽؿ الصحقح. يف مسؾؿ رواه «مـل برآء وأهنؿ مـفؿ،

 كػرهؿ. يف شؽ وٓ الؿطَؾؼة، الرباءة مـفؿ تربَّأ ولذلؽ بالؽػر، طؾقفؿ

 السابؼ، الؼديؿ اهلل بِعْؾؿِ  تممـ الؼدريَّة، مـ فرقة ضفرت ذلؽ: بعد ثؿ 

 طـ العباد أفعال وأخَرجقا اهلل، مشقئة طؿقم ُتـؽِر أهنا غقر لؾؿؼادير: اهلل وبؽتابة

–اهلل  ٓ أفعالفؿ يشاؤون العباد": بزطؿفؿ فؼالقا اهلل، َخؾؼ وطـ اهلل مشقئة
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 قد الػرقة وهذه ،"اهلل ٓ أفعالفؿ ويخؾؼقن -أفعالفؿ يشاء ما يزطؿقن أّن اهلل

 كػرها. طؾك ُمجِؿعقن فالعؾؿاء إولك الػرقة أّما تؽػقرها، يف العؾؿاء اختؾػ

 وقد الباب، هذا يف الشقخ طـفؿ يتؽؾَّؿ الذيـ وهؿ الؼدر، مـؽرو هؿ همٓء 

 وبالتالل الؼَدر، كػل مـ تـػقًرا الؼدر كػاة ُحؽؿ يبقِّـ أن أراد الشقخ إنّ  لؽؿ: قؾت

 باب مـ ذلؽ فقؽقن بالؼدر، اإليؿان وإيجاب بالؼدر اإليؿان هذا: مـ سَقؾَزم

 .اإليؿان أركان مـ ركـ وأكف بالؼدر اإليؿان وجقب طؾك التـبقف

 كان لق بقده، طؿر ابـ كػس والذي: »طـفؿا اهلل رضل طؿر ابـ ]وقال

 .«بالؼدر يممـ حتك مـف اهلل َقبَِؾف ما اهلل سبقؾ يف أكػؼف ثؿ ذهبًا، ُأُحدٍ  مثؾ ٕحدهؿ

 ومالئؽتف، باهلل، تممـ أن: اإليؿان: »وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل بؼقل استدل ثؿ

 مسؾؿ[ رواه «وشره خقره بالؼدر وتممـ أخر، والققم ورسؾف، وكتبف،

 لؾسمال الؿديـة إلك َيعَؿر بـ يحقك خروج يف ذكركاه الذي إثر بؼقة هذه

 بالؿعـك، إثر روى  والشقخ ،-الؼدر كػاة يعـل- الؼدر أهؾ وأحدثف قالف طّؿا

 صحقح يف إثر أّما بالؿعـك، رواه ولذلؽ حػظف مـ رواه أكف -أطؾؿ اهلل- ويبدو

 أنّ  لق» كان، لق لقس «أن لق طؿر بـ اهلل طبد بف يحؾػ والذي: »لػظف هؽذا مسؾؿ

 جؿؾة «مـف اهلل َقبَِؾ  ما فلكػؼف» أكػؼف، ثؿ لقس «فلكػؼف ذهبًا، ُأُحدٍ  مثؾ ٕحدهؿ

 مـف اهلل َقبَِؾ  ما» بالفاء، لقست «َقبَِؾ  ما» مسؾؿ، يف صحقح لقست "اهلل سبقؾ يف"

 اهلل رضل- طؿر حديث -طـفؿا اهلل رضل- طؿر ابـ ذكر ثؿ .«بالؼدر يممـ حتك



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔٙٓ٘ 
 

 طـ -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- لؾـبل جربيؾ سمال فقف الذي العظقؿ -طـفؿ

 طؾقف اهلل صؾك الـبل ققل مـف: الشاهد ووجف واإلحسان، واإليؿان اإلسالم

 وتممـ أخر، والققم ورسؾف، وكتبف، ومالئؽتف، باهلل، تممـ أن اإليؿان: »وسؾؿ

ه خقره بالؼدر  .«وشرِّ

 فقف الذي الحديث هبذا واستدل كػرهؿ، بقَّـ -طـفؿا اهلل رضل- طؿر فابـ

 لؿ َمـ وأنّ  وشره، خقره بالؼدر اإليؿان اإليؿان: أركان مـ وأنّ  اإليؿان، أركان

 صحقٌح، استدٓل وهذا وتعالك. سبحاكف وجؾ طز باهلل مممـًا فؾقس بالؼدر يممـ

. وجقٌف، ـٌ  بقِّ

يـ مـ معؾقًما أكؽر ٕكف قَدر: ٓ أكف قال: َمـ كػر طؾك العؾؿاء اتَّػؼ وقد   الدِّ

ب بالضرورة، ب وكذَّ -الصحابة  إجؿاع وخالػ الصحقحة، السـَّة الؼرآن، وكذَّ

 .-وأرضاهؿ طؾقفؿ اهلل رضقان

 معؾقًما َجَحدَ  فنكف ذلؽ: إلك يذهب فقؿـ وٓشؽ": الؼرصبل قال ولذلؽ

 ."بالضرورة الشرع مـ

 : مـفا طظقؿة فقائد فقف إثر ففذا

 إلك ُتـَسب شبفة حدثت إذا -طؾقفؿ اهلل رضقان- الصالح السؾػ : أنّ مـفا

 إلك صاحبف مع خرج َيعؿر بـ يحقك ففذا العؾؿ. أهؾ مـ كشػفا يطؾبقن الديـ
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 يطؾبقن هدففؿ؟ ما الققت، ذلؽ يف العؾؿ معِدن كاكت الؿديـة ٕنّ  الؿديـة:

 . الؼدريَّة حؽؿ ومعرفة ،-الؼدريَّة شبفة- الشبفة هذه كشػ

 ٓ الثؼات، العؾؿاء مـ الشبفات كشػ تطؾب أن إّمة: طؾك يـبغل وهؽذا

ـ وٓ الؿجاهقؾ، مـ الشبفة كشػ ُيَتَطؾَُّب   غقر فننّ  العؾؿ، يف َيرَسخ لؿ مؿَّ

 يف يرَسخ لؿ َمـ طؾًؿا، والظـقن ديـًا، الشبفات لفؿ َتظفر العؾؿ يف الراسخقـ

 ُيسلل وإكؿا يسللف، َمـ يـػع فال طؾًؿا والظـقن ِديـًا الشبفات لف تظفر العؾؿ

 . إلقفؿ اإلكسان سافر ولق الثؼات، العؾؿاء

 أن إياك تؼرتهبا، أن إياك والشبفات: الػتـ باب يف الؿبارك: أيفا ولذلؽ

 طـ ابتعد ،«طـف فؾقـلَ  بالدجال َسِؿعَ  َمـ» أهؾفا، مـ تؼرتب أن إياك مـفا، تؼرتب

 وجدَت  فنن والجؿاطة، السـَّة أهؾ يخالػ طّؿا ابتعد الشبفات، طـ ابتعد الػتـ،

حفا يؽشػفا طالًؿا َّٓ  فاسللف: ويقضِّ  الصالح السؾػ صريؼة هذه فابتعد. وإ

 . طؾقفؿ اهلل رضقان

 السؾػ كان ولذلؽ كػر، فؼد الؼدر أكؽر َمـ أنّ  بقان إثر: هذا ويف

قن وا فنن اهلل السابؼ، بالعؾؿ الؼدريَّة يحاجُّ  أكؽروه وإن الحؼ، طرفقا فؼد بف أقرُّ

 كػروا. فؼد

 اإليؿان صعؿ تجد لـ إكؽ بـل يا: »ٓبـف قال أكف الصامت بـ طبادة ]وطـ

 ،«لقصقبؽ يؽـ لؿ أخطلك وما لقخطئؽ، يؽـ لؿ أصابؽ ما أنّ  َتعَؾؿ حتك
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 الؼؾؿ، اهلل َخؾؼ ما أّول إنّ : »يؼقل -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل سؿعت

 تؼقم حتك شلء كؾ مؼادير أكتب: قال أكتب؟ وماذا ربِّ : فؼال اكتب،: لف فؼال

 طؾك مات َمـ: »يؼقل -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل سؿعت بـل يا ،«الساطة

 [«مـل فؾقس هذا غقر

 َيذُكر لؿ ولؽـف آخره: يف الحديث ثؿ إثر هذا لتخريج الشقخ بقَّض هـا

حف داود، أبق رواه قد وهذا: كالؿعتاد، تخريجف  يف أحؿد ورواه إلباين، وصحَّ

!": القصقة يف قال أكف غقر مـف بؼريب الؿسـد
َّ

 اإليؿان، صعؿ تطَعؿ لـ إكؽ يا بـل

ه، خقره بالؼدر تممـ حتك العؾؿ: حؼقؼة تبؾغ ولـ – الرتمذي ورواه ،" وشرِّ

 يا ": القصقة يف قال أكف غقر بـحقه، -أيًضا
َّ

  لـ أكؽ واطؾؿ اهلل، اتؼِّ  بـل
َ

 اهلل تتؼل

ه، خقره كؾِّف بالؼدر وتممـ باهلل، تممـ حتك  دخؾت هذا غقر طؾك مِتَّ  فنن وشرِّ

 . "الـار

 بـ طبادة طـ ثابت، صحقح آخره يف والحديث القصقة يف إثر ففذا

 والقصقة لف، وصقة آخر يف يقصقف ٓبـف يؼقل كان أكف الجؾقؾ الصحابل الصامت

 بالخقر، ذرياهتؿ يقصقن إكبقاء الصالحقـ، ودأب الؿرسؾقـ، هنج بالخقر

- اهلل رسقل صحابة رأسفؿ وطؾك كذلؽ: والصالحقن بالخقر، الـاس ويقصقن

ل أن طؾقف يـبغل إب أنّ  شؽ وٓ يقصقن، كاكقا ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك  َيتخقَّ

 إخقار وٓزال هبا، يقصقفؿ الخقر جقامع لفؿ يجؿع وأن بالقصقة، أبـاءه
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 ابـف يقصل حقاتف آخر يف قصقدةً  َيـُظؿ بعضفؿ أنّ  فتجد هذا، يػعؾقن والؽبار

 -إبـاء وٓسقؿا الـاس وصقة أطـل- الحال ففذه َيعَؾؿفا، التل الخقر بجقامع

 اهلل رضقان إّمة سؾػ طؾقف كان رشقد ومـفج الـاس، مـ كثقر هجرها قد سـَّة

 .طؾقفؿ

 إيصاء طؾك يحرصقا وأن السـَّة، هذه ُيحققا أن وإمفات بأباء وجدير

 الخقر. بجقامع وبـاهتؿ أبـاءهؿ

!( )يا: يقصقف ٓبـف قال
َّ

 شؽ وٓ إبـاء، مخاصبة يف الؾطػ مـ وهذا بـل

ـَّة أنّ   َيبتعد وأن الؽريؿة، وإلػاظ الطقبة، بإلػاظ أبـاءه إب يخاصِب أن السُّ

 فبعض أكػسفؿ، يف الشر َيغِرس بؿا وْصِػفؿ أو الخبقثة، بإلؼاب تؾؼقبفؿ طـ

ا: ُيؽِسَبف بَؾَؼٍب  ابـف يؾؼِّب يـبغل وبؿا بالسـَّة جفؾف مـ أباء  لف: يا يؼقل كلن شرًّ

 إذا إخقتف، دون هذا يظؾؿ -وإياهؿ اهلل هداين- الـاس وبعض غبل، غبل، أكت

 غبل، أكت غبل، يا اسؽت قال لف: هذا تؽؾؿ وإذا وَهش، لفؿ بشَّ  إخقاكف تؽؾؿ

ـَّة، خالف هذا  .هذا مثؾ يف يجقز وٓ السُّ

 تزرع التل الحسـة بإوصاف ووْصػفؿ الطقبة، بإلؼاب إبـاء فتؾؼقب

قف: كػقسفؿ يف الخقر  الرشقد. ومـفج ُسـَّة، وتـؿِّ

! )يا: قال
َّ

 صعؿ لف اإليؿان صعؿ، ولإليؿان اإليؿان( صعؿ تجد لـ إكؽ بـل

 السؽر مـ أحؾك حؾٌق، صعؿف تؿاًما، إكؾ صعؿ يجد كؿا اإلكسان يجده
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 أحد، كؾ يجده ٓ ولؽـ اإليؿان، صعؿ الدكقا: يف الجـة كعقؿ مـ كعقؿ والعسؾ،

 ما أنّ  َتعَؾؿ حتك اإليؿان صعؿ تجد لـ قال: )إكؽ اهلل، َصَدَقفُ  اهلل َصَدَق  وَمـ

 ما أنّ  تعؾؿ لقصقبؽ( يعـل: حتك يؽـ لؿ أخطَلك وما لُقخطَئؽ، يؽـ لؿ أصابؽ

َّٓ  أن يؽقن يؿؽـ ٓ وقع  إحقال مـ بحال يؿؽـ ٓ وقع ما أنّ  تققِـ وقع، كؿا إ

َّٓ  يؽقن أن  كان ما أكف طؾؿَت  ترجق: كـَت  الذي الخقر أصابؽ فنن وقع، كؿا إ

 طؾؿَت  ترجق: الذي الخقر ُيِصبؽ فؾؿ أخطَلك وما غقرك. إلك وْلقذهب لُقخطئؽ

 لف وحصؾ كذا، لف ذهب هذا وتؼقل: تحسد كقػ وبالتالل لُقِصبَؽ، يؽـ لؿ أكف

 وما لقخطئؽ يؽـ لؿ أصابؽ ما أنّ  يؼقـ طؾك وأكت لل، حصؾ ما وأكا كذا،

َّٓ  يؽقن أن يؿؽـ ٓ وقع فؿا لقصقبؽ؟! يؽـ لؿ أخطَلك  دٓلة وهذه. وقع كؿا إ

 بالؼدر. اإليؿان

 َخؾؼ ما أوَل  إنّ : »يؼقل -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل )سؿعُت  قال:

(: بدون الروايات بعض ويف ،«الؼؾؿ اهلل: َل  )إنَّ َل » -الالم بػتح- أوَّ  خؾؼ ما أوَّ

(: بدون الـَّصب برواية هـا والؿؼصقد ،«الؼؾؿَ  اهلل  هذه تؽقن زمان، ضرف )إنَّ

 مباشرة ِخْؾؼف طـد الؼؾؿ: َخْؾِؼ  زمـ الزمـ هذا يف أي: زمان، ضرف كؾفا الجؿؾة

لقة تؽقن فال َيؽتب، أن مباشرة وأمره الؼؾؿ اهلل فَخؾؼ بالؽتابة، اهلل أمره  هـا إوَّ

لقة  . زمان ضرف وإكؿا لؾَخؾؼ: أوَّ
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ُل »: َضَبَطفا العؾؿ أهؾ وبعض ل الؼؾؿ فقؽقن ،«الؼؾؿ اهلُل: َخؾؼ ما أوَّ  ما أوَّ

 ُخؾِؼ.

 :ققَلقـققلقـ طؾك  طؾك ُخِؾؼ ما أّول يف السؾػ اختؾػ وقد

 . الحديث هبذا واحتجقا الؼؾؿ: ُخؾَِؼ: ما أّول إنّ  بعضفؿ: فؼال

 يزيد: وبعضفؿ والؿاء، العرش ُخؾَِؼ: ما أّول إنّ  :السؾػ جؿاهقر وقال

 الؿاء، طؾك طرشف وكان قبؾف، شلء وٓ اهلل كان: »الحديث يف جاء لؿا والريح،

كر وَكَتَب  وإرض السؿقات َخؾؼ ثؿ  . البخاري طـد وهذا «الذِّ

 الؼؾؿ، لَخْؾؼ سابؼ والؿاء العرش َخْؾَؼ  أنّ  -أطؾؿ واهلل- إضفر وهذا

 العالؿ. هذا مـ ُخؾَِؼ  ما أّوَل  الؼؾؿ فقؽقن وطؾقف:

: قال أكتب؟ وماذا ربِّ : فؼال اكتب،: لف فؼال الؼؾؿ، اهلل َخؾؼ ما أّوَل  إنّ »

 الؼدر، طؾك دٓلة الحديث ويف هذا ،«الساطة تؼقم حتك شلء كؾ مؼادير اكتب

 قد الؿؼادير وأنّ  العؾؿ، َفْرعُ  الؽتابة فننّ  الساطة، ققام إلك كائـ هق ما َطؾِؿَ  اهلل وأنّ 

 ربـا. طـد كتاٍب  يف ُكتَِبت

 صؾك الـبل قال صقيؾ، بزمـ وإرض السؿقات َخؾؼ قبؾ الؽتابة وهذه

 وإرض السؿقات يخؾؼ أن قبؾ الخالئؼ مؼادير اهلل كتب: »وسؾؿ طؾقف اهلل

 ثؿ السابؼ، اهلل طؾؿ طؾك ذلؽ فدّل  الصحقح، يف مسؾؿ رواه «سـة ألػ بخؿسقـ

 .وتعالك سبحاكف اهلل بلمر الؽتابة
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 اكتب،: لف فؼال الؼؾؿ، تعالك اهلل َخؾؼ ما أّول إنّ »: ٕحؿد رواية ]ويف

 [«الؼقامة يقم إلك كائـ هق بؿا الساطة تؾؽ يف فجرى

 الساطة تؾؽ يف الؼؾؿ فجرى» َيؽتب، بلن َخؾؼف فقر وأمره الؼؾؿ، اهلل فخؾؼ

 الؽتابة طؾك دّلت الـصقص أنّ  لؽؿ ذكرُت  وقد .«الؼقامة يقم إلك كائـ هق بؿا

 .طـف مسؽقت ذلؽ وراء وما الساطة، ققام إلك

 يممـ لؿ فَؿـ: »وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل قال: وْهب ٓبـ روايةٍ  ]ويف

 [«بالـار اهلل أحرقف وشره خقره بالؼدر

اظ مـ مالؽ، ابـ تؾؿقذ العالؿ هذا وْهب( ٓبـ رواية )ويف   الحديث، حػَّ

جؾقـ أصابع تخؾقؾ بحديث مالًؽا اإلمام أخرب الذي وهق  لف القضقء، يف الرِّ

 اهلل صؾك اهلل رسقل قال: قال فقف، الرواية وهذه مطبقع، وهق الؼدر، يف كتاب

ه خقره بالؼدر يممـ لؿ فَؿـ: »وسؾؿ طؾقف  الرواية وهذه. «بالـار اهلل أحرقف وشرِّ

َّٓ  الطُّرق، بؿجؿقع ثابتة  بؿجؿقع لؽـ بقِّـ، َضعػ فقف وْهب ابـ فطريؼ وإ

 لؿ وشره خقره بالؼدر يممـ لؿ َمـ فننّ  فقفا، ما صحة يف شَؽ  وٓ ثابتة، الطرق

 أهؾ مـ يؽقن وٓ الـار، يف فنكف كذلؽ ذلؽ دام وما كافر، هق بؾ أصاًل: يممـ

 .الـار أهؾ مـ هق وإكؿا أبًدا، الجـة
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 يف: فؼؾُت  كعب، بـ ُأبلَّ  أتقُت : قال الديؾؿل ابـ طـ والســ الؿسـد ]ويف

ثـل الؼدر، مـ شلء كػسل  أكػؼَت  لق»: فؼال قؾبل، مـ ُيذِهَبف اهلل لعؾ بشلء فحدِّ

 يؽـ لؿ أصابؽ ما أنّ  وَتعؾؿ بالؼدر، تممـ حتك مـؽ اهلل قبَِؾف ما ذهبًا ُأحد مثؾ

 أهؾ مـ لؽـت هذا غقر طؾك متَّ  ولق لقصقبؽ، يؽـ لؿ أخطلك وما لُقخطئؽ،

 ثابت، بـ وزيد القؿان، بـ وحذيػة مسعقد، بـ اهلل طبد فلتقت: قال ."الـار

ثـل فؽؾفؿ  رواه صحقح، حديث «وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل طـ ذلؽ بؿثؾ حدَّ

 [صحقحف يف الحاكؿ

 رواه صحقح حديث»: ققلف إلك الؿسـد( )ويف: ققلف مـ هـا الشقخ كالم

ف َأَخَذه صحقحف( يف الحاكؿ  الؼقؿ ٓبـ( العؾقؾ شػاء) كتاب مـ وتؿامف بـصِّ

 الؼقؿ وابـ الؼقؿ، ابـ طـ بالقاسطة الؽالم كؼؾ هـا فالشقخ وجؾ. طز اهلل رحؿف

 . صحقحف يف الحاكؿ إلك الحديث طزى

 وٓ فقف، أجده فؾؿ أستطقع ما بؼدر الؿستدرك يف الحديث َتطؾَّبت وقد

 ماجف، وابـ داود، وأبق الؿسـد، يف أحؿد اإلمام رواه الحديث لؽـ مـف، بؼريب

 طبد بـ محؿد اإلسالم شقخ وَتبَِعف الؼقؿ ابـ فؼقل ِحبَّان، وابـ ُحَؿقد، بـ وطبد

 الســ، كتب أي: )والســ( أحؿد، اإلمام مسـد أي: الؿسـد( )ويف: القهاب

 كتب بعض يف يعـل الســ، كتب يف وإكؿا إربعة: الســ يف أكف الؿراد ولقس
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ـ وجؿع حبان، ابـ وطـد ماجف، ابـ وطـد داود، أبل طـد الســ:  يف كتبقا مؿَّ

 . الســ

 ابـ وكالم طؾقف، مقققًفا ُأَبل كالم فقفا طؾقفا وقػُت  التل الروايات وجؿقع

 ثابت، بـ زيد الؽالم رفع وإكؿا طؾقف، مقققًفا حذيػة وكالم طؾقف، مقققًفا مسعقد

 اهلل رسقل إلك رفعف كؾفؿ أن" الشقخ وكؼؾف هـا الؼقؿ ابـ ذكره ما طؾك أقػ ولؿ

 :-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل إلك رفعف الذي وإكؿا ،"وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 -طؾقفؿ اهلل رضقان- الصحابة أنّ  -أطؾؿ واهلل- الظاهر كان وإن ثابت، بـ زيد

ـة: مـ هذا أخذوا إكؿا  رسقل طـ زيد رواه ما صابؼت ألػاضفؿ ٕنّ  لؿاذا؟ السُّ

 -طؾقفؿ اهلل رضقان- الصحابة يدل طؾك أنّ  ففذا وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل

ثقا الذيـ  لؿ وإن -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل طـ بذلؽ يبؼقا زيًدا حدَّ

حقا  .بالرفع ُيصرِّ

 يف وإصؾ ،"بشلء فحدثـل": قال الديؾؿل ابـ أنّ  ويؼقيف: لفذا يشفد

ح لؿ لؽـ وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل طـ أكف التحديث  ُأَبل، الصحابة: ُيصرِّ

 الذي وإكؿا وسؾؿ، طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل إلك بالرفع وحذيػة، مسعقد، وابـ

ح  أن بعد لف قال ُأَبقًّا أن ماجف: ابـ رواية يف جاء وقد ثابت، بـ زيد بالرفع: َصرَّ

ثف ثف إلقف، فذهب فتسللف، مسعقد بـ اهلل طبد أخل تليتَ أن طؾقؽ وٓ: قال حدَّ  فحدَّ

ثف كؿا  فتسللف، حذيػة تليتَ أن طؾقؽ وٓ: -مسعقد ابـ- لف قال ثؿ ُأَبل، حدَّ
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ثف فسللف، إلقف فذهب ثف بؿا حذيػة فحدَّ  وٓ: لف قال ثؿ مسعقد، وابـ ُأَبل بف حدَّ

ثف فسللف، إلقف فذهب فتسللف، ثابت بـ زيد تليتَ أن طؾقؽ - اهلل رسقل طـ فحدَّ

ـِ  -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك ثف ما وألػاظِ  بعق  رضل وحذيػة، مسعقد وابـ ُأَبل بف حدَّ

 .الجؿقع طـ اهلل

 -الصحابة صغار مـ صحابل أكف بعضفؿ وذكر تابعل، وهق-الديؾؿل  ابـ

  )أتقُت : قال
َّ

 شلء كػسل يف وقعَ  -بالروايات هؽذا- وقعَ : فؼؾت كعب، بـ أبل

، الؼدر(، مـ   ُيػِسد أن )فخشقُت : الروايات بعض يف جاء َتَؾْجُؾٌج، ريبٌة، شؽٌّ
َّ

 طؾل

 . قؾبل( مـ ُيذِهَبف أن اهلل لعؾ بشلء فحدثـل وديـل، دكقاَي 

 تـؿق وتركفا سؽت ما قؾبف يف الشبفة حدثت لّؿا اهلل: رطاك يا هـا اِْلَحظ

 إلك يذهب ولؿ الؼؾب، مـ الداء لقستلصؾ الحاذق الطبقب إلك ذهب بؾ وتزداد،

 مجاهقؾ، إلك وٓ العؾؿ، يف بالرسقخ ُيعَرفقا لؿ مشاهقر إلك يذهب لؿ أحد، كؾ

 أمثالف. إلك وٓ

 مثؾف شقََّخ  وَمـ العؾؿ، يف سَقِضؾُّ  بالعؾؿ: ُيعَرف لؿ شقًخا اتخذ ولذلؽ: َمـ

 مثؾف شقََّخ  َمـ لؽـ -خقر إقران بقـ الؿدارسة الؿدارسة، باب مـ لقس- طؾقف

 .العؾؿ يف رأًسا يرفع لـ طؾقف:

 لقؽقن لف مجال ٓ بعضفؿ أن، اإللؽرتوكقة الؿجؿقطات يف كراه ما وهذا

  الشققخ، طؾك العؾؿ صؾب ما ٕكف القاقعل: العالؿ يف شقًخا
ٌّ

 يف حتك وطامل
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ر؟ يػعؾ فؿاذا ألػاضف،  جاذب، صقِّب بقْصػ َيِصُػفا وقد مجؿقطة، ُيـشئ لَقتصدَّ

 أصحابف وتجد والؿشرف، الشقخ هق الؿجؿقطة، هذه يف َمـ طؾك يتشقَّخ ثؿ

 الباصؾ مـ الحؼ يعرفقن ما فالن! الشقخ اسلل باصؾ، هذا قالقا: شلء جاء كّؾؿا

 أهؾف، مـ العؾؿ أخذ َمـ يَقفَّؼ وإكؿا العؾؿ، يف رأًسا يرفعقن ٓ همٓء والعؾؿ،

 . الؿسائؾ تـزيؾ وُحسـ والبصقرة، بالَػفؿ، وُطِرفقا وبرزوا، لفؿ، ُشِفدَ  الذيـ

  ُيػِسد أن خشقُت  الؼدر مـ شلء كػسل يف وقعَ : فؼال ُأَبل إلك )ذهب
َّ

 طؾل

  لق وديـل( دكقاَي 
َ

 رسقل طـ الحديث أراد ولعؾف بشلء( )فحدثـل زاد، أو بؼل

 الؼؾب: يف يؼع الذي الداء دواء أنّ  َيعَؾؿقن السؾػ ٕنّ  وسؾؿ: طؾقف اهلل صؾك اهلل

ـة، الؽتاب ـة، الؽتاب غساًل  الؼؾب تغسؾ والسُّ  َيػفؿ َمـ إلك فُقرَجعُ  والسُّ

ـة، الؽتاب ـة، أهؾ ومـ والسُّ م َمـ ٓ السُّ  كتاب طؾك بعؼؾف ويتػؾسػ العؼؾ ُيؼدِّ

 قؾبل، مـ ُيذِهَبف أن اهلل )لعؾ وسؾؿ، قال: طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل سـَّة وطؾك اهلل

 مثؾ أكػؼت لق»: قال مؼصقده، طؾك يدل مؿا شقًئا لقس حذف والشقخ فؼال(

 حتك مـؽ اهلل قبَِؾف )ما الروايات يف هؽذا اهلل سبقؾ يف اهلل(  سبقؾ يف ذهبًا ُأُحدٍ 

 الؽافر مـ يؼبؾ ٓ واهلل كافر، ففق بالؼدر يممـ لؿ إذا ٕكف لؿاذا؟ بالؼدر( تممـ

 مـف، -وجؾ طز- اهلل قبؾف ما كافر وهق وإرض السؿقات مؾء أكػؼ لق شقًئا،

 مَِت  ولق لقصقبؽ، يؽـ لؿ أخطلك وما لُقخطِئؽ، يؽـ لؿ أصابؽ ما أنَّ  )وتعؾؿَ 

 .الـار( لدخؾت هذا غقر طؾك
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 قضقة ففذه يؼقـًا، لقزداد مسعقد: ابـ إلك يذهب أن إلك ُأَبل أرشده ثؿ

ثف مسعقد وابـ خطقرة، ثف كؿا حدَّ  وهذا اتػؼا، قد كلهنؿا بسقاء سقاء ُأَبل حدَّ

 إلك طـدهؿ. -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل حديث مـ هذا أنّ  إلك يشفد

 .هـا جاء ما آخر

 
َ

 صقياًل  لقس وهق -وجؾ طز- اهلل شاء إن الغد إلك كمخره لعؾـا شلء بؼل

 .وققتف اهلل بحقل الغد درس بف وكػتتح اهلل شاء إن الغد إلك فـمخره مفؿ، لؽـف
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 القدر منكري فً جاء ما: الدرس السبعون: تابع شرح باب

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 أكػسـا، شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 وأشفد لف، هادي فال يضؾؾ وَمـ لف، مضؾ فال اهلل يفدِ  َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت  آل﴾]ُمْسؾُِؿقنَ  َوَأْكُتؿْ  إِ

 [201:طؿران

َفا يا﴿  مِـفا َوَخَؾَؼ  واِحَدةٍ  َكػسٍ  مِـ َخَؾَؼُؽؿ الَّذي َربَُّؽؿُ  اتَّؼقا الـّاُس  َأيُّ

ًٓ  مِـُفؿا َوَبثَّ  َزوَجفا ُؼقا َوكِساءً  َكثقًرا ِرجا  إِنَّ  َوإَرحامَ  بِفِ  َتساَءلقنَ  الَّذي اهللَ  َواتَّ

 [2:الـساء﴾]َرققًبا َطَؾقُؽؿ كانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َأْطَؿاَلُؽؿْ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح  ۞ َسِديًدا َقْق

ـْ  ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  -70:إحزاب﴾]َطظِقًؿا َفْقًزا َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعِ  َوَم

72] 

 بعد. أّما

 طؾقف اهلل صؾك- محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث خقر فننّ 

 وكؾ ضاللة، بدطة وكؾ بدطة، محَدثة وكؾ محدثاهتا، إمقر وشر ،-وسؾؿ

 . الـار يف ضاللة
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 -وتعالك سبحاكف- بف ومستعقـقـ ربـا حامديـ الػضالء: معاشر يا ثؿ

 أطظؿ ففق العبقد، طؾك اهلل حؼ هق الذي التقحقد لؽتاب شرحـا كقاصؾ

 أكثر شرح مـ فرغـا قد هلل الػرائض. وبحؿد وَألَزم وأجالها، وأطالها، الحؼقق،

 .الختام لـا ُيحِسـ أن -وجؾَّ  طزَّ - اهلل كسال الؼؾقؾ، وبؼل الؽتاب، هذا أبقاب

 مـؽري يف جاء ما) بباب يتعؾؼ ما شرحـا قد بإمس، مجؾسـا يف وكـا 

 الؼدر كػاة الؼدرية أنّ  بقَّـا و الؼدر، يف والجؿاطة الُسـَّة أهؾ طؼقدة وبقَّـا ،(الؼدر

 دون مـفؿ فرقةٌ  ضفرت ثؿ ،"ُأُكػ إمر وأنّ  قدر، ٓ أكف": يؼقلقن كاكقا أوائؾفؿ

 الؿشقئة والَخؾؼ: مـ َيستثـقن أهنؿ غقر والؽتابة: السابؼ العؾؿ ُيثبتقن ذلؽ،

 هل وإكَّؿا وققطفا، -وجؾَّ  طزَّ - اهلل يشل لؿ طـدهؿ العباد فلفعال العباد، أفعال

 .أفعالفؿ خالؼق هؿ العباد وأنّ  العبد بؿشقئة

ة. هذه مجقس كػار، أهنؿ طؾك قاصبة العؾؿاء اتَّػؼ قد إولك والطائػة  إمَّ

ا  أهنؿ طؾك جؿقًعا اتػاقفؿ مع العؾؿاء فقفؿ اختؾػ فؼد الثاكقة الطائػة وأمَّ

 بحسب التػصقؾ حؽؿفؿ يف -أطؾؿ واهلل- وإضفر فظقعة. شـقعة بدطةٍ  طؾك

 أحقالفؿ.

 وبؼقت الباب، يف الشقخ ذكرها التل الـصقص طؾك التعؾقؼ مـ فرغـا وقد

 ما وهل الققم: إلك فلّجؾتفا بإمس، الؿجؾس آخر يف أجعؾفا أن ُأِرد لؿ مسللة

م  .«وشره خقره بالؼدر تممـ أن» الـصقص يف تؼدَّ
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ه حؾقه وشره، خقره بالؼدر تممـ أن بالؼدر اإليؿان فؿـ  تعالك، اهلل مـ ومرِّ

 -وجؾَّ  طزَّ - اهلل بنرادة إٓ الشر يؼع وٓ ،-وجؾَّ  طزَّ - اهلل بنرادة إٓ الخقر يؼع فال

 لقس الشر أنّ  غقر والشر، بالخقر تتعؾؼ الؼدرية الؽقكقة فاإلرادة الؼدرية، الؽقكقة

 والشر: »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل قال كؿا :-وتعالك سبحاكف- ربـا إلك

 ٕكف :-وتعالك سبحاكف- ربـا إلك لقس فالشر مسؾؿ، صحقح يف كؿا «إلقؽ لقس

 بالـسبة والشر لؾؿخؾقق، الشرُ  طظقؿة، وإكَّؿا ِحؽؿٌ  وفقف طظقؿة، حؽؿةٍ  طـ

 طؾقف. وواقعٌ  مـف، واقعٌ  لؾؿخؾقق

ا   شرّ  أكف َطؾِؿَ  ٕكف طؾقف: وُيعاَقب طؾقف، وُيَذمُّ  بف، يعاب فنكف مـف: القاقع أمَّ

 والؽذب، كالزكا، الشر: ذلؽ واختار لف، -وجؾَّ  طزَّ - اهلل َكَصَبفا التل بإدلة

 مـ واقعةٌ  شرور هذه كؾ والضرب، والؾعـ، والشتؿ، والسب، والؼتؾ،

 ومع لف، -وجؾَّ  طزَّ - اهلل َكَصَبفا التل الؽثقرة، بإدلة شرّ  أهنا َطؾِؿَ  وقد الؿخؾقق،

 .وَفَعَؾف وأراده، الشر، هذا اختار ذلؽ

ا   اهلل شرع فقف َلِزمَ  إن ففذا ذلؽ، كحق أو ُيضَرب كلن طؾقف: القاقع الشرّ  وأمَّ

-وجؾَّ  طزَّ - اهلل مـ والِؿـَح الخقر َيحؿؾ ففق مآٓتف، ويف حؼقؼتف يف لف: خقرٌ  كان

 لف كؾف أمره إنّ  الؿممـ، ٕمر طجًبا: »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل قال ولذا :

 خقًرا فؽان صرب: ضراء أصابتف وإن لف، خقًرا فؽان شؽر: سراء أصابتف إن خقر،

 .«لؾؿممـ إٓ ذلؽ ولقس لف،
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 فال والشر، بالخقر تتعؾؼ الؼدرية الؽقكقة اإلرادة أنّ  اهلل: رطاك يا َتعَؾؿ وهبذا 

 .ربـا إلك لقس الشر أنّ  غقر ،-وجؾَّ  طزَّ - اهلل أراده ما إٓ اهلل َخؾؼ يف يؼع

ا   إٓ شرًطا بعباده أراد ما فاهلل خقر، إٓ فقفا فؾقس ،الشرطقة اإلرادة أمَّ

- فاهلل طـف، لؾؿـفل وترًكا لؾؿلمقر، فعاًل  بالخقر: متعؾؼةٌ  الشرطقة فاإلرادة الخقر،

دوه، أن بعباده شرًطا أراد -وجؾَّ  طزَّ   بف. ُيشركقا أن شرًطا ُيِردْ  ولؿ يقحِّ

 الشرطقة واإلرادة الؼدرية، الؽقكقة اإلرادة بقـ الػروق أجؾك مـ وهذا

ـّ  والشر، بالخقر تتعؾؼ الؼدرية الؽقكقة اإلرادة أنّ  إمرية،  إلك لقس الشر لؽ

ا ربـا،  .بالخقر إٓ تتعؾؼ فال الشرطقة اإلرادة أمَّ

 يػّؼفـا أن -وجؾَّ  طزَّ - اهلل وأسلل بالؼدر، اإليؿان مسائؾ مـ الؿسللة هذه 

 كؾف. ديــا ويف فقفا،

 وفؼف ياسقـ، الدكتقر الشقخ فقتػضؾ وقػـا. حقث مـ الؼراءة كقاصؾ ثؿ 

 .وقػـا حقث مـ لـا يؼرأ والسامعقـ، اهلل

 بالؼدر[ اإليؿان فرض بقان: إولك]فقف مسائؾ: 

ـٌ  وأكف ٓزم، فرٌض  بالؼدر اإليؿان أنّ  بقان  َمـ وأنّ  اإليؿان، أركان مـ رك

 طؿر حديث يف كؿا الؿممـقـ، مـ يؽـ ولؿ أصاًل، يممـ لؿ بالؼدر يممـ لؿ

 .طـفؿا اهلل رضل طؿر ابـ بف استشفد الذي

 بف[ اإليؿان كقػقة بقان: ]الثاكقة
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 َيعَؾؿ أن وهق: بف: اإليؿان طؾك يدل ما بقان أو بف، اإليؿان كقػقة بقان

 يؽـ لؿ أخطله ما وأنّ  أبًدا، لقخطئف يؽـ لؿ شر أو خقرٍ  مـ أصابف ما أنّ  الؿممـ

 بالؼدر. آمـ قد فنكف قؾبف: يف ذلؽ وَوَجدَ  قؾبف يف ذلؽ استؼرّ  فنذا أبًدا، لقصقبف

 طؾقف اهللصؾك - اهلل رسقل صحابة طؾقف ودلَّ  الـصقص، طؾقف دّلت الذي ففذا

 . -وسؾؿ

 بف[ يممـ لؿ َمـ طؿؾ إحباط: ]الثالثة

 طؿؾف: مـف َيؼبؾ ٓ اهلل فننّ  بالؼدر يممـ ٓ دام ما الخقر، مـ فعؾ مفؿا وأكف

 .كثقًرا العؿؾ كان مفؿا طؿاًل، الؽافر مـ َيؼبؾ ٓ واهلل كافر، ٕكف

 

 بف[ يممـ حتك اإليؿان صعؿ يجد ٓ أحداً  بلنّ  اإلخبار: ]الرابعة

 أن فعؾ مفؿا لإلكسان يؿؽـ وٓ وحالوة، ولذةً  صعًؿا لإليؿان أنّ  وذكركا

 .الصامت بـ طبادة أثر يف كؿا بالؼدر: يممـ حتك اإليؿان صعؿ يجد

 اهلل[ َخؾؼ ما أّول ِذْكرُ : ]الخامسة

 وقد الؼؾؿ، هق اهلل َخؾؼ ما أّول أنّ  يرى الشقخ أنّ  -أطؾؿ واهلل- هـا ويظفر

 مـ إكثر إلقف ذهب ما هق -أطؾؿ واهلل- إقرب أنّ  وذكركا الؿسللة، ذكركا

ا والؿاء، العرش اهلل: َخؾؼ أّول ما أنّ  وهق: السؾػ:  ُخؾِؼ ما أّول  ففق الؼؾؿ وأمَّ

 .الؿؼادير بف وُكتِبت العالؿ، هذا مـ



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٕٕٔٙ 
 

 الساطة[ ققام إلك الساطة تؾؽ يف بالؿؼادير جرى أكف: ]السادسة

 بلمر بالؿؼادير جرى ُخؾِؼ، طـدما الساطة تؾؽ يف بالؿؼادير جرى الؼؾؿ أنّ 

 يف طـف مسؽقٌت  ذلؽ وراء ما: قؾـا وكؿا الساطة، ققام إلك -وجؾَّ  طزَّ - اهلل

 .فقف يبحث وٓ طـف، يسؽت أن الؿممـ طؾك فقجب الـصقص،

ـ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك براءتف: ]السابعة  بف[ يممـ لؿ مؿَّ

ـ برآء والؿممـقن -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل كعؿ،  بالؼدر، يممـ لؿ مؿَّ

 اهلل رضل- طؿر ابـ وتربّأ مـف، -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل تربّأ ولذلؽ

ـ يتربّأ اهلل، حؼ طرف مممـ كؾ وهؽذا مـف، -طـفؿا  .بالؼدر يممـ لؿ مؿَّ

 العؾؿاء[ بسمال الشبفة إزالة يف السؾػ طادة: ]الثامـة

 لؾجسد، كالؿاء لؾؼؾقب العؾؿاء إلقفا! أحقجـا وما! فائدة مـ أطظؿفا وما

 ما والؼؾب شلء، دركف مـ يبؼك ٓ بالؿاء اغتسؾ فنذا إوساخ، بف َتعَؾؼ الجسد

 إلك بالرجقع هل إكَّؿا وصفارهتا وشبفات، طقالؼ بف َتعَؾؼ الدكقا يف العبد دام

ـَّة، الؿعروفقـ الراسخقـ، الرباكققـ، العؾؿاء - الصالح السؾػ كان وقد بالسُّ

 َيعَؿر بـ فقحقك الشبفة، ُوِجدت إذا العؾؿاء إلك يرجعقن -طؾقفؿ اهلل رضقان

 طـدهؿ ضفرت لّؿا ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل صحابة صؾبا وصاحُبف

 قؾبف يف وقع لّؿا الديؾؿل يعاَمؾقن. وابـ وكقػ ُحؽؿفؿ، لؿعرفة الؼدرية: بدطة

د وَتَؾْجُؾج، الؼدر مـ شلء  طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل صحابة إلك ذهب وتردُّ
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 يظفر، فقؿا الـبقة مشؽاة مـ أجابف أن بعد مـفؿ واحدٍ  وكؾ يسللفؿ، -وسؾؿ

 بصقرة. ويزداد يؼقـًا، لقزداد آخر: طالؿٍ  إلك أحالف

 قال وكؿا .الشر مـ وَسؾِؿَ  الخقر، حامؾ العؾؿاء َلِزمَ  َمـ أنّ  شؽ وٓ

 : -اهلل رحؿف- السعدي

ـْ  أفضَؾ  َأنّ  ُهِديَت  اِطَؾؿْ  َؽ  ُيزيُؾ  ِطؾؿٌ             الِؿـَ َرْن. َطـَؽ  الشَّ  والدَّ

 طؾًؿا، يرزقؽ أن طؾقؽ: -وجؾَّ  طزَّ - اهلل كِعؿ أطظؿ أنّ  الؿسؾؿ: أيُّفا اطؾؿ 

 أن وترتػع مـفا، وَتسَؾؿ الشبفات، طـؽ فتـدفع طـؽ، الشؽ يزيؾ َطَؿُؾف؟ ما

 طؾك مستؼقًؿا فتؽقن الشفقات، طؾقؽ العؾؿ هبذا وَتضعػ الؼؾب، إلك َتسؾَّؾت

ؾ ولـ ،-وجؾَّ  طزَّ - اهلل ديـ  الرباكققـ، العؾؿاء ِركاب بؾزوم إٓ الـعؿة هذه ُتحصِّ

 رضقان– الصالح السؾػ مـفج وهذا الرباكققـ. العؾؿاء طـد ركبتقؽ َتثـل وأن

 الؼرآن، بؼراءة وطؾقؽ وأهؾفا، الػتـ طـ فابتعد طالًؿا، تجد لؿ فنن .-طؾقفؿ اهلل

 .وأهؾفا الػتـ مـ اهلل ُيسؾِّؿؽ أن الدطاء وكثرة

 إلك الؽالم كسبقا أكفؿ وذلؽ الشبفة، يزيؾ بؿا أجابقه العؾؿاء أنّ : ]التاسعة

 فؼط[ -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل

 بؿا يجقب أن العالؿ: وضقػة وهذه الشبفة، يزيؾ بؿا أجابقه العؾؿاء أنّ 

ؼ  طزَّ - اهلل كتاب مـ الجقاب وأطظؿ الؿؼصقد، َيعؽِس بؿا ٓ الؿؼصقد، يحؼِّ
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 الرباكققـ العؾؿاء بلففام ثؿ ،-وسؾؿ طؾقف اهللصؾك - اهلل رسقل ُسـَّة ومـ ،-وجؾَّ 

 .والُسـَّة الؽتاب مـ

 الديؾؿل ابـ أجابقا فنهنؿ ،-طؾقفؿ اهلل رضقان– الصحابة فعؾ وهؽذا 

 رسقل كالم مـ الؽالم هذا أنّ  وتبقَّـ الشبفة، بف وتزول الؼؾب، بف َيطقب بؽالمٍ 

 اهلل صؾك- اهلل رسقل إلك ثابت بـ زيد رفعف حقث :-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل

 بـ زيد َرَفَعف لّؿا لؽـ رفعقه، جؿقًعا أهنؿ بالـَّص َيثُبت لؿ إن و ،-وسؾؿ طؾقف

 مـفؿ واحدٍ  كؾ أنّ  ضــا طؾك غؾب بحرف: حرًفا لؽالمفؿ مطابًؼا وكان ثابت

 َطؾِؿقه لعؾفؿ لؽـ ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل طـ ذلؽ أخذ إكَّؿا

 طـ رواه الذي ثابت، بـ زيد مـ الرجؾ يسؿعف أن فلرادوا ثابت، بـ زيد بقاسطة

 .-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل مـ وَسِؿعف اهلل، رسقل

 فعؾقؽ الؿعـقية، إمراض جؿقع مـ الشػاء أردَت  إذا اهلل: طبد يا وهؽذا 

ؿ وَمـ وإيَّاك ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل وسـة اهلل، كتاب َيؾَزم بَؿـ  ُيحؽِّ

 ٓ أكف الغالب فننّ  العقاصػ، ويدغدغ العبارات، ويزخرف الؿـؼقل، يف طؼؾف

 ديـف، رقَّ  إٓ همٓء: مـ أحدٌ  اقرتب وما التديُّـ، وُيضِعػ ضؾؿة، إٓ الؼؾب يزيد

 ُيؼرتَب الذيـ وإكؿا وأهؾف. الحؼ يف الشبفات طؾقف وطظؿت تديُّـف، وضعػ

 طؾقف اهلل صؾك- الـبل ُسـَّة طظَّؿقا فقف، ما وَطؾِؿقا الؼرآن طظَّؿقا الذيـ مـفؿ:
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ة سؾػ طؾقف وما والُسـَّة الؽتاب يف ما ولزمقا وففؿقها، -وسؾؿ  رضقان- إمَّ

 .-طؾقفؿ اهلل
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رٌن فً جاء ما: الدرس السبعون: شرح بابتابع   المصوِّ

ريـ[ يف جاء ما: ]باب  الؿصقِّ

 يف هبا آدم بـل أوَقع الشقطان التل خطقات مـ خطقةٌ  التصقير كان لّؿا

 إرواح ذوات تصقير مـع يف فننّ  الباب، هذا الشقخ َطَؼدَ  معـا: تؼدم كؿا الشرك

ا  الشرك. إلك الذرائع بسد جاء الشرع أنّ  شؽ وٓ الشرك، لذريعة سدًّ

 التقحقد كؿال يـايف ففق ،-وجؾَّ  طزَّ - اهلل مع أدٍب  سقء التصقير يف أنّ  كؿا

ر، هق -وتعالك سبحاكف- ربـا أنّ  وذلؽ: القاجب: ر الؿصقِّ  اسؿف، فالؿصقِّ

ر ُصَقرها، وأبدع الؿخؾققات، صّقر قد سبحاكف ففق فِْعؾف، والتصقير  مـ فالؿصقِّ

 يـايف وهذا اهلل، مع أدٍب  إساءة هذا ويف هذا، يف ويسعك هذا، يف اهلل ُيشابف الَخؾؼ

: فؼال التقحقد: كتاب يف الباب هذا الشقخ طؼد ولذا القاجب: التقحقد كؿال

ريـ( يف جاء ما: )باب ريـ يف جاء ما باب: أي الؿصقِّ  القطقد مـ الؿصقِّ

 .والعؼقبة

 يف باًبا الشقخ يعؼد لؿاذا بالتقحقد؟ التصقير طالقة ما سللـا: سائاًل  أنّ  فؾق 

 :وجفقـ مـ العالقة: قؾـا التصقير؟ طـ التقحقد كتاب

 الشرك إلك آدم بـل قاد إبؾقس أنّ  الؿعؾقم الؿستؼر أنّ : إّول القجف

 أمرهؿ أهنؿ الخطقات: هذه وأطظؿ الخطقات هذه أهؿ ومـ بخطقات،

 سدٌّ  التصقير َمـْعِ  يف كان كذلؽ: ذلؽ كان فؾّؿا الصالحقـ، بتصقير بالتصقير،

 .التقحقد كتاب فـاسب الشرك: لذرائع
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 اهلل مع أدب إساءة إرواح لذوات الؿخؾقق تصقير يف أنّ : الثاين والقجف

،  كتاب يف الباب هذا ِذْكرُ  فـاَسب القاجب: التقحقد كؿال يـايف وهذا وتعدٍّ

 .التقحقد

 :قسؿقـ طؾك والتصقير

 .والحققان كاإلكسان إرواح: ذوات تصقير: إّول الؼسؿ

 والسقارات، كالبققت، إرواح، ذوات غقر تصقير :الثاين والؼسؿ

 .ذلؽ وكحق وإشجار، والحبقب،

ا-  :أكقاع أربعة طؾك ففق إرواح، ذوات تصقير وهق :إّول الؼسؿ أمَّ

 أي: ضؾ، لف بؿا العؾؿ: أهؾ طـفا ُيعبِّر التل بالتؿاثقؾ، التصقير :إّول الـقع

 وصقر وإصـام، كالتؿثقؾ، ضؾ: لف ويؽقن يؼقم ففق ضؾ، ولف جسًؿا لف أنّ 

ؿة، الحققاكات  كبائر مـ وأكف تحريؿف، طؾك العؾؿاء اتَّػؼ قد وهذا الؿجسَّ

 .الذكقب

 أو ثقب أو ورقة طؾك تقَضع وصقرة رقؿٌ  هق بؾ لف: ضؾ ٓ ما: الثاين والـقع

 قؾًؿا ويلخذ يليت اإلكسان، بقد يعـل: القد، َطَؿؾِ  مـ وهق ذلؽ، كحق أو فراش

ذهب  وهذا الجسؿ. ويرسؿ الرقبة، ويرسؿ الرأس، ويرسؿ القجف صقرة ويرسؿ

 إجازتف. إلك العؾؿاء مـ وقؾَّة التابعقـ بعض وذهب تحريؿف، إلك العؾؿاء أكثر

 :وذلؽ حرام: أكف -أطؾؿ واهلل- والراجح
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 ًٓ  .تشؿؾف فنهنا معـا، التل الـصقص لعؿقم :أّو

 :مـفا خاّصة، ٕحاديث: ثاكًقا

 -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل فننّ  ،-طـفا اهلل رضل– طائشة حديث - 

ن ُصَقر، فقف قِرامٌ  البقت ويف طؾقفا دخؾ  ثؿ ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- وجفف فتؾقَّ

رَت: هتؽ ـَ  طذاًبا الـاسِ  أَشدِّ  مِـ إنّ : »وقال السِّ رونَ  الذي َقرَ  هذه ُيَصقِّ  وهذا «الصُّ

 طؾك ِسرتًا ُيجَعؾ صقف، مـ غؾقظ ثقٌب  والِؼَرام: هق الصحقحقـ. يف الحديث

ن أكف والغالب فِراًشا، وُيجَعؾ الباب،  الصقرة أنّ  شؽ ٓ ففـا كؼقش، وفقف مؾقَّ

، لقست الِؼَرام يف كاكت التل ًٓ رة، صقرة وإكَّؿا تؿثا  وجف تؾّقن ذلؽ ومع مصقَّ

رت أخذ ثؿ وغضب، -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل  هذه وقال وَهَتَؽُف، هذا السِّ

ـَ  طذاًبا الـاسِ  أَشدِّ  مِـ إنّ » الؿؼقلة: رونَ  الذي َقرَ  هذه ُيَصقِّ  الصقر هذه ،«الصُّ

 طؾك بقِّـة واضحةً  دٓلةً  هذا فدلَّ  تؿاثقؾ، لقست ضؾ، لفا ولقس بالقد ُرسؿت

 .الصقر هذه ُحْرمة

 طؾك دخؾُت : قال ،-طـفؿا اهلل رضل- زيد بـ أسامة طـ جاء ما وأيًضا - 

 ماء، مـ بدلقٍ  فدطا صقًرا ورأى الؽعبة، يف -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل

رون ققًما اهلل قاتؾ: »ويؼقل يؿحقها، فجعؾ بف، فلتقتف  .«َيخؾؼقن ٓ ما يصقِّ

 طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل طؾك دخؾت: يؼقل -طـف اهلل رضل- زيد بـ أسامة

 صؾك- الـبل رأى وقد ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الؽعبة دخؾ لّؿا الؽعبة  -وسؾؿ
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 أن -طـف اهلل رضل- أسامة مـ صؾب ماء، مـ بدلقٍ  فدطا صقًرا، -وسؾؿ طؾقف اهلل

 الصقر: هذه يؿحق وأخذ الؿاء فلخذ بالدلق، أسامة فجاءه ماء، مـ بدلقٍ  يلتقف

رون ققًما اهلل قاتؾ»: وقال الؽعبة، طـ يغسؾفا  داود أبق رواه «َيخؾؼقن ٓ ما يصقِّ

 وهذا ثابت. صريَؼقف بؿجؿقع الحديث: إلباين وقال شقبة، أبل وابـ الطقالسل،

 طؾك رسًؿا مرسقمة وإكَّؿا تؿاثقؾ، وٓ أصـاًما تؽـ لؿ الصقر هذه أنّ  طؾك يدل

 يؿحقها، وأخذ بؿاء دطا -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل ولذلؽ الؽعبة: جدار

 الصقر أهنا بذلؽ فَعؾِؿـا فقفا، يػقد الؿاء كان ما كاكت تؿاثقؾ لق يغسؾفا،

: الؿؼقلة هذه -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- وقال ضؾ، لفا لقس التل بالقد، الؿرسقمة

رون ققًما اهلل قاتؾ» رون: يعـل ،«َيخؾؼقن ٓ ما يصقِّ  َخؾؼف، يستطقعقن ٓ ما يصقِّ

 الذكقب. كبائر مـ هذا أنّ  طؾك هذا فدّل  مـف، أقّؾ  َخؾؼ وٓ

 يؼابؾفا ٓ بالقد، إرواح ذوات تصقير ُحْرمة طؾك بقِّـة واضحةٌ  أدلةٌ  ففذه

 .بقِّـ واضٌح  دلقٌؾ 

 قد وهذه ثابتة، صقرةً  والجقال، بألة: كالؽامقرا التصقير: الثالث والـقع

مقـ، طـد مقجقدةٌ  تؽـ لؿ الؿعاصرون، العؾؿاء فقفا اختؾػ  ولؽـفا الؿتؼدِّ

 الؿعاصرون: العؾؿاء فقفا اختؾػ وقد طصركا، يف ُوِجدت

 لعؿقم حرام: التصقير هذا أنّ  إلك :العؾؿاء مـ جؿاطاٌت  فذهب - 

 .بآتػاق تصقيرٌ  وٕكف الـصقص،
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 واستدلقا التصقير، هذا جقاز إلك :الؿعاصريـ العؾؿاء بعض وذهب - 

 :مـفا بلدلةٍ 

 ًٓ  ما اإلكسان ألة، فِْعؾِ  مـ هق وإكَّؿا اإلكسان، فِْعؾِ  مـ لقس هذا إنّ  :أّو

 .ألة هق صّقر الذي شقًئا، صّقر

 ُيـَسب وإكؿا الِػْعؾ، إلقفا ُيـَسب ٓ جؿاد، ألة بلنّ  :هذا طـ ويجاب 

ر، هذا: كؼقل -وأكتؿ كحـ- وكؾـا اإلكسان، إلك الػعؾ  زر يضغط الذي هذا مصقِّ

ر، هذا: كؼقل كؾـا الؽامقرا،  ٓ الؿتسبِّب إلك الِػعؾ يضاف هذا مثؾ فػل مصقِّ

 يضاف الػؼفاء: ققل يف يدخؾ هـا لؽـ َصَبَعت، ألة الؿباِشر كعؿ الؿباشر، إلك

 ضغط الذي اإلكسان هذا هق هـا والؿتسبِّب الؿباِشر، إلك ٓ الؿتسبِّب إلك الػعؾ

 .التصقير فحصؾ الزر هذا

قا ما أققى وهق- لفؿ الثاين والدلقؾ   إكؿا الصقرة هذه إنّ : قالقا :-بف احتجُّ

 كظر إذا اإلكسان ألقس: يؼقلقن والؿاء، الؿرآة يف كالـظر ففل اإلكسان، ضؾ َحْبُس 

 الصايف الؿاء يف كظر إذا ألقس هل؟ كؿا وتـطبع الؿرآة يف صقرتف تظفر الؿرآة يف

: قالقا الؿاء، يف والـظر الؿرآة يف الـظر أطـل بآتػاق، جائزٌ  وهذا صقرتف؟ يرى

 .جائز وأٓت بالؽامقرا التصقير فؽذا

 :وجفقـ مـ الؿاء أو والؿرآة الؽامقرا بقـ بالػرق: هذا طـ ويجاب 
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ا يبؼك. ٓ طاِرض حبٌس  الؿاء ويف الؿرآة يف الحبس أنّ  :إّول القجف  أمَّ

 .بقِّـ فرٌق  فبقـفؿا وُيؼَتـك، يبؼك دائؿ حبٌس  ففق ألة يف الحبس

 وهق فاإلكسان هل، كؿا القاقعة الحؼقؼة هق الؿرآة يف ما أنّ : الثاين القجف

 ضفر التػت إذا ارتػعت، يده رفع إذا ابتسامتف، ضفرت ابتسؿ إذا الؿرآة يف يـظر

ا التػاتف،  الحؼقؼة. هل لقست جامدة، صقرة هل وإكَّؿا يؿؽـ، فال الصقرة يف أمَّ

 .إمريـ بقـ بقَّـ واضٌح  فػرٌق 

 بقَّـ، حرامٌ  الثابتة الصقرة بأٓت التصقير أنّ  :-أطؾؿ واهلل- يظفر ولذا: 

 إلقف دطت ما إٓ مـف يجقز وٓ البقَّـ، الحرام مـ بؾ الؿشتبفات: مـ ولقس

 الحاقة. والحاجة الضرورة،

 الؿستشػك تدخؾ ما: وقالقا طؿؾقة، ويحتاج مريض مثؾ: إكسان الضرورة: 

 ضرورة. هذهالؿستشػك!  تدخؾ ما وإٓ صقرة لـا احضر بصقرة، إٓ

 يف يطؾب وما السػر، وجقاز الؼقادة، ورخصة البطاقة، مثؾ: حاقة: حاجة أو

 وُيطَؾب: تقثقؼ إلك يحتاج ما -أطؾؿ واهلل- لل يظفر فقؿا وكذلؽ الؿدارس،

 مستثـك، ففذا ذلؽ، كحق أو تقثقؼ إلك تحتاج التل الخقرية إطؿال كبعض

 .جقازه طؾك العؾؿاء وَكصَّ 

ر وأططاه صقرة، اإلكسان مـ ُصِؾب لق صقِّب:   يػعؾ ماذا صقر، ست الؿصقِّ

 الباقل؟ الخؿس يف
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 يؼع ٓ فحتك إلقفا، يحتاج أكف الغالب ٕنّ  يحػظفا:: قال مـ العؾؿ أهؾ مـ

 ذلؽ يف يؽقن ٓ وحتك الحاجة، طـد يدفعفا حتك يحػظفا أخرى مّرة التصقير

 .لؾؿال إضاطة

ت: قد الحاجة ٕنّ  ُيتؾػفا: بؾ: العؾؿ أهؾ بعض وقال  إلك حاجة فال ُسدَّ

 . الصقر هذه

 يبؼقفا ٓ شلء، يف يحػظفا يبؼقفا، أكف إول: :-أطؾؿ واهلل- أرى وأكا

 فنذا شلء، يف يحػظفا وإكؿا ويقمقـ، يقم كؾ فقفا يـظر وٓ يعؾِّؼفا، وٓ مؽشقفًة،

 بؾ أخرى: مرةً  التصقير ويػعؾ التصقير يعقد أن إلك يحتاج ما ذلؽ، إلك احتاج

 .إلقفا يحتاج أكف والغالب الصقرة، هذه يدفع

ًكا تصقيًرا بأٓت التصقير: الرابع والـقع  طؾك وهذا ثابًتا، لقس متحرِّ

 :كاحقتقـ

- الـبل مسجد يف الؽامقرات هذه مثؾ الؿباشر: التصقير: إولك الـاحقة 

 َكْؼٌؾ  ٕكف فقف: حرج ٓ جائزٌ  وهذا مباشًرا، كؼاًل  َتـُؼؾ فنهنا ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 يػعؾقن. وما الـاس هبا تعؽس مرآةً  وضعَت  لق كؿا هق، كؿا لؾقاقع

 . الثاين مـ أخّػ  لؽـف هذا، حتك يؿـع العؾؿ أهؾ صبًعا 

ك، الؿباشر غقر التصقير: الثاكقة الـاحقة  :العؾؿاء فقف اختؾػ قد ففذا الؿتحرِّ
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ًما، ويراه ،تصقيًرا يراه َمـ العؾؿ أهؾ فؿـ -  ص وٓ محرَّ  يف حتك فقف يرخِّ

 .إخرى بالقسائؾ طـف غـك يف كحـ: ويؼقل ،-وجؾَّ  طزَّ - اهلل إلك الدطقة باب

مف َمـ العؾؿ أهؾ ومـ -  ص أكف غقر ،يحرِّ  كـؼؾ وكحقها، الدطقة يف فقف يرخِّ

 والخطب. والدروس، الطقبة، الؿحاضرات

 إّول يف فنكف ،-اهلل رحؿف- باز ابـ الشقخ شقخـا طؾقف استؼرّ  الذي وهذا 

م، تصقيرٌ  أكف يرى كان  كشر بـقة التؾقػزيقن يف الؿشايخ مـ خرج َمـ لؽـ محرَّ

- حقاتف آخر ويف يظفر، كان ما الشقخ لؽـ كقتفؿ، طؾك يمَجرون أهنؿ الخقر

 فلِذنَ  والشفادة، لؾجقاز الصقرة جقاز مـ أولك جقازه أنّ  رأى -اهلل رحؿف

 بعض لف وضفرت طؾقفا، يعؾِّؼ كان التل الؿحاضرات يف الؽامقرات بنحضار

 .هذا يف الؿحاضرات

 هذا: وقالقا جائز، وأكف ،التصقير مـ لقس أكف رأى مـ العؾؿ أهؾ ومـ - 

كة أٓت هذه يف التصقير ٕنّ  حؼقؼًة: الؿرآة يشبف الذي  الحؼقؼة َيـؼؾ الؿتحرِّ

ًؿا، يليت صامًتا، يليت ما الؿتؽؾؿ هل، كؿا  يليت صامًتا، يليت ما فقفا الضاحؽ متؽؾِّ

 .وهؽذا ضاحًؽا،

 مـ -واهلل أطؾؿ– الراجح أنّ  -طـدي: أققل أن لل يحؼُّ  كان إن- وطـدي 

 وٓ البقِّـ الحالل مـ لقس الؿشتبفات، مـ الػقديق تصقير أنّ  العؾؿ: أهؾ أققال

 هذا، َيدفع ما وهـاك صقرة، وأكف مـعف: إلك يدطق ما هـاك البقِّـ، الحرام مـ
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 إذا إٓ ُيّتفؿ، ٓ حتك ولِعرضف: لديـف أبرأ ففق طـف، َيبتعد أن بالؿممـ فحؼقٌؼ 

 والدروس. الؿحاضرات: قؾـا كؿا مثاًل  مصؾحة: ذلؽ يف ضفرت

 صقيؾة، فرتةً  والديف طـ غاب الؿسؾؿ أنّ  لق الشلن: هذا يف بف أفتل ومؿا

 حرج ٓ أكف وأوٓده، بلسرتف إلقفؿا يسافر أن يستطع فؾؿ يرياه، أن والداه وصؾب

ف، تراه حتك مباشرة: الصقرة َتـؼؾ التل الؿباشر، الـؼؾ برامج َيستعؿؾ أن  أمُّ

ر لؿ وإن ذلؽ، وكحق أوٓده، وترى  تصقير مـ بلس فال الؿباشر الـؼؾ َيتقسَّ

 واهلل- لل يظفر فقؿا فقفا والؿصؾحة ضاهرة، حاجة هذه ٕنّ  وإرسالف: الػقديق

 .ضاهرة -أطؾؿ

 أن لؽ العؾؿ، أهؾ كالم وذكرُت  طؾؿقًّا، صرحتف أكا إّول، الؼسؿ هذا 

ح، أرى فقؿا تقافؼـل ًٓ  تختار أن ولؽ وُأرجِّ  كؾ لؽـ واسع، فإمر آخر، قق

 .والؼاطدة الدلقؾ طؾك ُيبـك إكؿا شلءٍ 

ع وهذا فقف. روح ٓ ما :الثاين الؼسؿ -  :أكقاع ثالثة إلك العؾؿ أهؾ طـد يتـقَّ

 صـعفا؟ الذي َمـ السقارة مثؾ كػسف، اإلكسان صـع مـ هق ما: إّول الـقع

 أن لإلكسان يجقز تصقيره، يجقز ففذا إكسان، أقامف؟ الذي َمـ البقت إكسان،

ر ر أن لإلكسان ويجقز سقارتف، يصقِّ ر أن لإلكسان ويجقز بقتف، يصقِّ  ثقبف: يصقِّ

 .الصقرة جازت إصؾ جاز إذا ٕكف
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 وإهنار، الجبال، مثؾ يـؿق: وٓ اإلكسان صـع مـ لقس ما :الثاين والـقع

 .هذا يف حرج وٓ تصقيرها يجقز أيًضا ففذه ذلؽ، وكحق

 وإشجار، كالحبقب، ويـؿق: اإلكسان صـع مـ لقس ما :الثالث الـقع

 :العؾؿاء فقفا اختؾػ قد وهذه وإزهار،

 .ماكع ٓ إذ تصقيرها، جقاز إلك إكثر فذهب - 

 خؾٍؼ  يف تدخؾ إهنا: وقالقا تصقيرها، مـع إلك العؾؿ أهؾ بعض وذهب - 

 «َذّرةً  فؾَقخؾؼقا»:-معـا سقليت الذي- الؼدسل الحديث يف جاء وٕكف اهلل: كخؾؼ

 يف ُغِرست إذا تـؿق الحبة وهذه «حبةً  لقخؾؼقا أو» إرواح، ذوات مـ هذا

 .كبات مـفا يخرج إرض

 اهلل رضل- طباس ابـ فننّ  يجقز، أكف -أطؾؿ واهلل- يظفر الذي لؽـ 

 ذوات تصقير بحرمة وأفتاه التصقير، مفـتف أنّ  لف وذكر الرجؾ جاءه لّؿا ،-طـفؿا

 إن": -طـفؿا اهلل رضل- طباسٍ  ابـ لف فؼال وجفف، تغقَّر الرجؾ كلنّ  إرواح،

 دّل  ففذا الصحقحقـ، يف وهذا، "لف كػس ٓ وما الشجر فاصـع فاطاًل: ُبدَّ  ٓ كـَت 

 روح ٓ ما لف، كػس ٓ ما تصقير وجقاز يـؿق، وهق الشجر، تصقير جقاز طؾك

 .وإرجح -أطؾؿ واهلل- إضفر وهذا لف،
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: -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل قال: قال طـف اهلل رضل هريرة أبل ]طـ

ـ أضؾؿ وَمـ: تعالك اهلل قال»  لقخؾؼقا أو ذرة، فؾقخؾؼقا كخؾؼل، يخؾؼ ذهب مؿَّ

 أخرجاه[. «شعقرة لقخؾؼقا أو حبة،

قف قدسل، حديٌث  ومسؾؿ، البخاري طـد الصحقح الحديث هذا  ويسؿِّ

 الرباين، بالحديث العؾؿ: أهؾ بعض ويسؿقف اإللفل، بالحديث العؾؿ: أهؾ بعض

 الـبل بف جاء ما أنّ  والؿعؾقم ربف. طـ -وسؾؿ طؾقف اهللصؾك - الـبل رواه ما وهق

: -وسؾؿ طؾقف اهللصؾك - الـبل بف كطؼ وما -وسؾؿ طؾقف اهللصؾك -
ٌ

 ما إٓ وحل

ـِ  َيـْطُِؼ  َوَما: ﴿تعالك قال مـف، اجتفادٌ  أكف طؾك الدلقؾ دل َّٓ  ُهقَ  إِنْ  ۞ اْلَفَقى َط  إِ

 
ٌ

 [. 4-3:الـجؿ﴾]ُيقَحك َوْحل

 :أقسام ثالثة طؾك -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك– الـبل بف جاء وما

 طزَّ - اهلل مـ ومعـاه فؾػظف ،-وتعالك سبحاكف- اهلل كالم وهق :الؼرآن .2

 .-وجؾَّ 

 ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل طـ روي ما وهق :الـبقي . والحديث2

- الـبل مـ ولػظف وحل، اهلل، مـ فؿعـاه ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل فؿـتفاه

 .-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك
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 ربف، طـ -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل رواه ما وهق :الؼدسل الحديث. 3

-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل مـ أو اهلل مـ هق هؾ لػظف: يف العؾؿاء اختؾػ وقد

 ؟

 أكف بدلقؾ ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل مـ لػظف :قال مـ العؾؿاء فؿـ 

 . التػصقؾ مؼام هذا لقس أمقًرا، وذكروا بالؿعـك، يروى أن يجقز

 -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل أنّ  بدلقؾ اهلل مـ لػظف: قال مـ العؾؿاء ومـ

 الذي كالحديث اهلل، مـ إٓ تؽقن أن يؿؽـ ٓ ألػاظٌ  فقف وتليت ،«اهلل قال: »يؼقل

مت إين» ،«كَخؾؼل يخؾؼ» هـا: معـا  .«كػسل طؾك الظؾؿ حرَّ

 طؾقف اهلل صؾك- الـبل وأنّ  وحل أكف َكعَؾؿ كسؽت،: العؾؿ أهؾ بعض وقال

 اهلل صؾك- الـبل مـ لػظف أو اهلل، مـ لػظف هؾ: كؼقل وٓ ربف، طـ يرويف -وسؾؿ

 ؟-وسؾؿ طؾقف

-وجؾَّ  طزَّ - اهلل مـ ومعـاه لػظف أنّ  -أطؾؿ واهلل- طـدي لؾتحؼقؼ وإقرب

رتف الذي وهذا ، مِِف، يف( والرتهقب الرتغقب صحقح) شرح يف لؽؿ قرَّ  ففذا مؼدَّ

 .اهلل مـ ومعـاه لػظف أنّ : -أطؾؿواهلل –طـدي  إققال أقرب

: -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل قال: قال طـف اهلل رضل هريرة أبل )طـ

 ٓ فالؿعـك: الـػل، هبا يراد استػفامقة: هـا "مـ"، «أضؾؿ وَمـ: تعالك اهلل قال»
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ر مّؿـ: أي كخؾؼل: يخؾؼ ذهب مؿـ أضؾؿ أحد  يستطقع فال وإٓ الصقر: صقَّ

ر لؽـ اهلل، كخؾؼ َيخؾؼ أن أحد  اهلل. كخؾؼ َيخؾؼ كلكف فؽان صقَّ

 طؾقف اهللصؾك - الـبل رواه فقؿا قال -وجؾَّ  طزَّ - اهلل إشؽال: هـا صقِّب 

ـ أضؾؿ مـ: »-وسؾؿ  صقِّب مـف، أضؾؿ أحد ٓ: أي ،«كخؾؼل َيخؾؼ ذهب مؿَّ

 الظؾؿ! يف يػققف بؾ الظؾؿ: يف يشاركف َمـ هـاك

 ٓ أكف هذا يعـل وٓ الظؾؿ، أطؾك يف أكف الؿعـك: :العؾؿ أهؾ بعض قال

 الظؾؿ، أطؾك يف يشرتكقن الؼؿة، يف كؾفؿ لؽـ غقره، طؾقف يعؾق وٓ غقره يشاركف

 .هذا يف يتػاوتقن ثؿ

د إذا مـف أضؾؿ أحد ٓ: الؿعـك :العؾؿ أهؾ بعض وقال   اهلل، ُيشابِف أن تعؿَّ

ر أو التصقير، هبذا اهلل ُيشابِفَ  أن وأراد  تعّؿد إذا ٕكف اهلل، دون مـ لُتعَبد صقرةً  صقَّ

 مـ ُتعبد أن الصقرة بنكشاء قصد وإذا يؽػر، فنكف اهلل ُيشابِف أن وقصد اهلل ُيشابِف أن

ْركَ  إِنَّ ﴿ مـف أضؾؿ ٓ فنكف كذلؽ ذلؽ دام وما َيؽُػر، فنكف اهلل دون  َلُظْؾؿٌ  الشِّ

 [.23:لؼؿان﴾]َطظِقؿٌ 

 ففذا الؿضاهاة، باب يف مـف أضؾؿ أحد ٓ الؿعـك: العؾؿ أهؾ بعض وقال 

 الـاس أطؾك هذا كذا باب يف ضؾًؿا، الـاس أطؾك هذا كذا باب يف كسبل، أمر

 الـاس أطؾك هذا الؿضاهاة باب فػل ضؾًؿا، الـاس أطؾك هذا كذا باب يف ضؾًؿا،

 ضؾًؿا.
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 الظؾؿ. مراتب أطؾك يف أكف إّول: :-أطؾؿ واهلل- طـدي وإقرب 

 هل: الذرة الذرة؟ هل ما ،«ذرةً » .وإبطال تعجقز أمر هذا «ذرةً  فؾقخؾؼقا»

ا الصغقر، الـؿؾة الصغقرة الـؿؾة  الـاس الققم إلك زال وٓ ذرة، تسؿك جدًّ

قهنا ر. ذرة، يسؿُّ قهنا الذَّ  الؼـبؾة يف التل هذه الذرة: قالقا الؿتـطعقـ وبعض ويسؿُّ

– الصحابة يخاصب فنكف ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل بف يليت ما وهذا الـقوية،

 .يػفؿقن بؿا -طؾقفؿ اهلل رضقان

ر أيُّفا أكت ،«ذرةً  فؾَقخؾؼقا»  َتخؾؼ كلكؽ تذهب بالتصقير أكت الؿصقِّ

 يؼقـًا، يستطقع، ٓ روح؟ فقف حققان أصغر تخؾؼ أن تستطقع هؾ تعال اهلل، كخؾؼ

ر، أن لف يجقز فال يستطقع ٓ أكف دام وما  .لؾتصقير إبطال يصقِّ

 تركقًبا فقفا ٕنّ  الذرة َتخؾؼ أن طؾقؽ َصُعَب  صقِّب ،«حبةً  لقخؾؼقا أو» 

 كقػ إذن يستطقع، ٓ حبة، اخؾؼ ُأْرز، ُذرة، حبة، اخؾؼ تعال روح، وفقفا بديًعا

 .التصقير يف اهلل كخؾؼ وتخؾؼ تذهب

 : معـك شعقرة ،«شعقرةً  لقخؾؼقا أو»

 . الشعقر كبتة الـبات، هل: هـا الشعقرة: قال العؾؿ أهؾ بعض

 الخاص ذكر باب مـ فقؽقن الشعقر، حبة هل ٓ، :قال العؾؿ أهؾ وبعض

 . العام بعد

 وإبطال. تعجقزٍ  قؾـا: أمر كؿا وهذا
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 تجرؤ فؽقػ صغقًرا، شقًئا َتخؾؼ أن تستطقع ٓ الؿخؾقق أيُّفا أكؽ دام فؿا 

ر أن طؾك  ؟!-وتعالك سبحاكف- اهلل كَخؾؼ وَتخؾؼ تصقِّ

 .الذكقب كبائر مـ وأكف طظقؿة، حرمةً  التصقير ُحرمة طؾك ذلؽ فدّل  

 وطؾك طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل أنّ  ،-طـفا اهلل رضل- طائشة طـ ]ولفؿا

 [«اهلل بخؾؼ يضاهئقن الذيـ الؼقامة يقم طذابًا الـاس أشدُّ : »قال -وسؾؿ آلف

- اهلل رسقل أنّ  أبقفا، وطـ طـفا -طـفؿا اهلل رضل- طائشة حديث هذا

 يضاهئقن الذيـ الؼقامة يقم طذابًا الـاس أشدُّ : »قال -وسؾؿ طؾقف اهللصؾك 

 بالتصقير. وذلؽ اهلل: بخؾؼ يشاهبقن الذيـ أي: «اهلل بخؾؼ

 اهللصؾك - الـبل سؿعت: قال -طـفؿا اهلل رضل- مسعقدٍ  ابـ طـ وجاء 

رون الؼقامة يقم طذاًبا الـاس أشد إن: »يؼقل -وسؾؿ طؾقف  .طؾقف متػٌؼ  «الؿصقِّ

ر مسعقد ابـ طـ الحديث ففذا  يف «اهلل بخؾؼ يضاهئقن الذيـ»  جؿؾة يػسِّ

رون. هؿ: هبؿ الؿراد وأنّ  ،-طـفا اهلل رضل- طائشة حديث  الؿصقِّ

 يقم طذاًبا الـاس وأشد» الذكقب، كبائر مـ التصقير أنّ  طؾك يدلُّ  وهذا

 يقم العذاب أشد يف أكف وهق جاء، كؿا ُيَؿرُّ  القطقد كصقص مـ هذا «الؼقامة

ر الؼقامة، د الؿصقِّ  .الؼقامة يقم العذاب بلشد متقطَّ
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 صؾك- اهلل رسقل سؿعت: قال -طـفؿا اهلل رضل- طباس ابـ طـ ]ولفؿا

رٍ  كؾ: »يؼقل -وسؾؿ طؾقف اهلل رها صقرة بؽؾ لف يجعؾ الـار، يف مصقَّ  كػٌس  صقَّ

ب  [«جفـؿ يف بفا يعذَّ

ر رجاًل  إين: فؼال ،-طـفؿا اهلل رضل- طباس ابـ إلك رجٌؾ  جاء كعؿ،  أصقِّ

 فقفا؟ فلفتـل هبا، َيتعقَّش مفـتف، أهنا البخاري: طـد رواية يف وجاء الصقر، هذه

 مـل، ُأْدكق: لف قال ثؿ مـف، فدكا مـل، )ُأْدكق: -طـفؿا اهلل رضل- طباسٍ  ابـ فؼال

 اهلل رضل– طباس ابـ وضع رأسف( طؾك يده فقضع إلقف، وصؾ حتك مـف، فدكا

 يف -طـفؿا اهلل رضل– طباس ابـ صـقع ُحسـ مـ وهذا رأسف، طؾك يده -طـفؿا

 يؼرتب فجعؾف بف، متعؾِّؼة فالـػس يحبف، أمرٍ  طـ سلل الرجؾ هذا ٕنّ  الػتقى:

ب تؾطُّػ وهذا مـف، ب إلقف، كػسف يؼرِّ - لف قال ثؿ الؿػتل، إلك الؿستػتل يؼرِّ

 ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل مـ سؿعُت  بؿا )ُأْكبِئؽ: -طـف اهلل رضل

رٍ  كؾ: »يؼقل -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾل– اهلل رسقل سؿعت  لف يجعؾ الـار، يف مصقِّ

رها صقرة بؽؾ ب كػًسا صقَّ  جؿؾة، هذه ،«الـار يف مصقرٍ  كؾ» .«جفـَّؿ يف هبا ُيعذَّ

د «الـار يف مصقرٍ  كؾ» خرب،  طذابف مـ فننّ  الـار يف دخؾ وإذا الـار، بدخقل متقطَّ

رها صقرةٍ  بؽؾ لف يجعؾ» اهلل أنّ  بف الـػس هذه «كػًسا صقَّ  وضاهر الـار، يف تعذِّ

رها، التل الصقر َتْػُرغ حتك أكف هذا  وتـتفل، الصقر َتْػَرغ حتك الـار يف يؽقن صقَّ

ر كؿ صقرة، بؽؾ لف اهلل فقجعؾ هذا، بلمد أطؾؿ واهلل  ولؿ ومات حقاتف يف صقَّ
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ر يتب؟ بف، الـار يف كػًسا لف اهلل يجعؾ صقرة بؽؾ صقرة؟ آٓف طشرة صقَّ  تعذِّ

 طباس ابـ الرجؾ، فؼال وجف )فتغقر اهلل، طذاب مـ باهلل كعقذ الصقر، َتْػَرغ حتك

 هذا لف(، كػس ٓ وما الشجر فاصـع فاطاًل، ُبدَّ  ٓ كـت إن: -طـفؿا اهلل رضل–

 الجؿؾة، يف طؾقف متػٌؼ  ففق بؿعـاه، البخاري ورواه مسؾؿ، رواه بؾػظف الحديث

 مسؾؿ. صحقح يف هق إكَّؿا البقِّـ القاضح الؾػظ هذا كان وإن

-وسؾؿ طؾقف اهللصؾك - الـبل ققل اْلَحظ ثؿ التصقير، ُحرمة طؾك يدل ففذا

رٍ  كؾ: » ـ الذي ما «الـار يف مصقِّ ر الذي يممِّ  يف داخاًل  يؽقن أن بالؽامقرا يصقِّ

  -وسؾؿ طؾقف اهللصؾك - والـبل هذا؟!
ٌ

 تدل التل( كؾ) يستخدم فصقح طربل

ر وأكت أخل! يا ،«مصقر كؾ» العؿقم ألػاظ أطظؿ ومـ العؿقم، طؾك  تصقِّ

ر هبؿ تػرح أن تريد أصػالؽ رٍ  كؾ» الحديث: هذا وتراهؿ: تذكَّ  الـار، يف مصقِّ

ب كػًسا صقرها صقرٍ  بؽؾ لف اهلل يجعؾ -هذه  أصػالؽ صقرة، «جفـؿ يف هبا يعذَّ

َّٓ  وجؾَّ  طزَّ  اهلل أسلل ب كػًسا ُتجَعؾ -الـار ُيدخؾـا أ  ماذا جفـؿ، يف هبا تعذَّ

ض حتك التصقير هذا مـ إلقؽ ترجع التل العظؿك الػائدة ما استػدت؟  ُتعرِّ

ـؽ الذي ما الجقاز، أرى أكا: تؼؾ القطقد؟ ٓ هذا يف لتدخؾ كػسؽ  هذا مـ يممِّ

- والـبل يممـؽ الذي ما ؟-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك– الـبل كالم يف العام الؾػظ

 الحريص الؿممـ ولذلؽ:  ؟!«الـار يف مصقرٍ  كؾ: »يؼقل -وسؾؿ طؾقف اهللصؾك 
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ر، ما كػسف طؾك  بالتصقير يتعؾؼ ما -اهلل شاء إن– وسقليت الصقر. ُيبؼل وٓ يصقِّ

 .هـا كؼػ ولعؾـا والصقر،
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رٌن فً جاء ما: شرح بابالدرس الواحد والسبعون: تابع   المصوِّ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 أكػسـا، شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 وأشفد لف، هادي فال يضؾؾ وَمـ لف، مضؾ فال اهلل يفدِ  َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت  آل﴾]ُمْسؾُِؿقنَ  َوَأْكُتؿْ  إِ

 [201:طؿران

َفا يا﴿  مِـفا َوَخَؾَؼ  واِحَدةٍ  َكػسٍ  مِـ َخَؾَؼُؽؿ الَّذي َربَُّؽؿُ  اتَّؼقا الـّاُس  َأيُّ

ًٓ  مِـُفؿا َوَبثَّ  َزوَجفا ُؼقا َوكِساءً  َكثقًرا ِرجا  إِنَّ  َوإَرحامَ  بِفِ  َتساَءلقنَ  الَّذي اهللَ  َواتَّ

 [2:الـساء﴾]َرققًبا َطَؾقُؽؿ كانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َأْطَؿاَلُؽؿْ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح  ۞ َسِديًدا َقْق

ـْ  ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  -70:إحزاب﴾]َطظِقًؿا َفْقًزا َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعِ  َوَم

72] 

 اهلل صؾك- محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث خقر فننّ  بعد، أّما

 ضاللة، بدطة وكؾ بدطة، محَدثة وكؾ محدثاهتا، إمقر وشر ،-وسؾؿ طؾقف

 . الـار يف ضاللة وكؾ

 اهلل حؼُّ  هق الذي التقحقد لؽتاب شرحـا كقاصؾ الػضالء: معاشر يا ثؿ

ف العبقد، طؾك  الػرائض أطظؿِ  ويف وأجالها، وأطالها، الحؼقِق، أطظؿ يف كتػؼَّ
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 قد السابؼ الؿجؾس يف الؽالمُ  كان وقد وتعالك، سبحاكف ربـا حؼ يف وأّولفا:

ريـ يف جاء ما باِب  يف بـا وقػ  . الؿصقِّ

 : جفتقـ مـ بالتقحقدِ  طالقةٌ  لف التصقيرَ  أنّ  بقَّـا وقد

 إبؾقُس  هبا قاد التل أكرُب الخطقات هق التصقيرَ  أنّ  ففل :إولك الجفةُ  أّما

، طز باهلل الشرك إلك آدم بـل  سدٌّ  فقف والتشديدِ  التصقيرِ  تحريؿ يف فؽان وجؾَّ

 سدُّ  الذرائع سدِّ  يف الشريعة بف جاءت ما أطظؿِ  ومـ إّمة، هذه يف الشرك لذرائع

 . الشرك إلك الؿػضقة الذرائع

 وتعالك، سبحاكف ربـا مع أدٍب  سقءَ  التصقيرِ  يف أنّ  ففل: الثاكقة الجفة وأّما

ر فننّ  ر: هق اهلل فننّ  فعؾف، ويف اسؿف يف وجؾَّ  طز اهلل ُيـاِزع الؿصقِّ  الؿصّقرُ  الؿصقِّ

 مـ َأْطَجز وهق وتعالك، سبحاكف اهلل َخؾؼ ُيضاهل أكف كؿا فعؾف، والتصقيرُ  اسؿف،

 . القاجب التقحقد كؿال يـايف التصقيرُ  فؽان صغقًرا. كان ولق شقًئا َيخؾَؼ  أن

 وُكؽِؿؾ التقحقد، كتاب يف الباب هذا -اهلل رحؿف- الؿصـِّػ َطَؼدَ  ولذا:

 يؾقف. الذي الباب إلك كـتؼُؾ  ثؿ الباب، هذا يف الشقخ ذكره ما -اهلل شاء إن- الققم

 .وقػـا حقُث  مـ لـا يؼرأُ  ياسقـ الدكتقر الشقخ فقتػضؾ

ر َمـ: »مرفقطًا طـف ]ولفؿا  الروح، فقفا َيـػخ أن ُكؾِّػ الدكقا يف صقرة صقَّ

 [«بـافخ ولقس
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 َذمِّ  يف الصريحةَ  الصحقحةَ  إحاديَث  يقِردُ  -اهلل رحؿف- الؿصـِّػ زال ٓ

ريـ، م وقد لفؿ. والقطقدِ  الؿصقِّ ريـ، مـ أضؾؿُ  أحدَ  ٓ أكف معـا تؼدَّ  ففؿ الؿصقِّ

مَ  كؿا هذا، بػعؾفؿ الظؾؿ درجات أطؾك ويف الظؾؿ، قؿةِ  يف  الـاس أشدَّ  أنّ  تؼدَّ

رون، الؼقامة يقم طذاًبا  الشديد. العذاُب  الؼقامة يقم -باهلل والعقاذُ - فؾفؿ الؿصقِّ

رَ  وأنّ  رها صقرةٍ  بؽؾ لف ُيجَعُؾ  وأكف الـار، يف الؿصقِّ بف كػٌس  الدكقا يف صقَّ  يف تعذِّ

 .باهلل والعقاذُ  جفـؿ،

 طـ الصحقحقـ يف الحديَث  هذا -وجؾَّ  طز اهلل رحؿف- الشقخ يقِردُ  وهـا

 اهلل صؾك- الـبل إلك يرفعف ،-طـفؿا اهلل رضل- طباس ابـ طـ ومسؾؿ، البخاري

 يف صقرة صّقر َمـ: »قال -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل أنّ  أي: :-وسؾؿ طؾقف

ك ما كّؾ  صقرة، كَؾ  فتعؿُّ  الشرط، سقاق يف كؽرة "صقرة"، «الدكقا  يف صقرةً  ُسؿِّ

ًٓ  كان سقاءً  الدكقا:  كان أو ورقة، أو ثقٍب  طؾك القد برسؿ كان أو ضؾ، لف تؿثا

 مـ»الؾػظ:  هذا يف تدخُؾ  كؾفا فنهنا ذلؽ، وكحق والؽامقرات، أٓت، برقؿِ 

 يقم ُكؾِّػ «بـافخ ولقس الروح، فقفا َيـػخ أن ُكؾِّػ» .«الدكقا يف صقرة صّقر

رها التل الصقرة يف َيـػخ أن الؼقامة  مفؿا يستطقع ولـ هبذا، وُألِزم الروَح، صقَّ

ر ما وبؿؼدار بـافخ، لقس فنكف َبذل،  الؼقامة، يقم العذاب هذا لف يؽقنُ  ُيصقِّ

 .باهلل والعقاذُ 
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ؾَت  وإذا مة الـصقص هذه أنّ  تجدُ  فنكؽ اهلل: رطاك تلمَّ  يف وردت إكؿا الؿتؼدِّ

ريـ:  . بالصقرة ُتعؾَّؼ ولؿ التصقير، هق الذي بالػعؾِ  متعؾؼةٌ  أهنا أي: الؿصقِّ

 : ثالثة التصقير هق الذي الػعؾ هذا ويف القطقد هذا يف ويدخُؾ 

ر ففق: أّولفؿ أّما ر الذي كػسف، الؿصقِّ  ذوات يرسؿُ  أو التؿثاَل، ُيصقِّ

 كالؽامقرات بأٓت: أو ذلؽ، غقر أو الػحِؿ، أو الؿراسقؿِ  أو بإقالم إرواح

 الشديد القطقد هذا يف يدخُؾ  ففذا ذلؽ، وغقر الؿتـؼؾة، الفقاتػ والجقآت

مة إحاديث هذه يف القارد  . الؿتؼدِّ

ره، أن غقره أمر فَؿـ بالتصقير، أمرُ : والثاين ر أو يصقِّ  ذوات مـ غقره يصقِّ

ر: وهق القطقِد، يف داخٌؾ  فنكف الحققاكات، أو الـاس، أو كلصػالف، إرواح:  مصقِّ

 . لف كالػاطؾ الشلء يف والؿتسبِّب لف، كالػاطؾ الشلء بػعؾ أمر ٕنّ 

َر، أن الراضل الراضل: ففق :الثالث وأّما ر يرى ُيصقَّ ره، الؿصقِّ  لؿ هق يصقِّ

ر يراه ولؽـ يلمره  ٕنّ  القطقد: هذا يف يدخُؾ  فنكف لف، ابتسؿ ولربؿا ويرضك، يصقِّ

 .كالػاطؾ الراضل

م مؿا َطؾِؿتؿ كؿا- القطقدُ  وهذا م. التصقير يف يؽقنُ  إكؿا -تؼدَّ  إذا أّما الؿحرَّ

م كؿا- لحاجة التصقيرُ  كان  وكذلؽ القطقد. يف يدخؾقن ٓ الثالثةَ  فننّ  -معـا تؼدَّ

ر فننّ  إرواح، ذوات لغقر التصقيرُ  كان إذا  القطقد. يف يدخُؾ  ٓ الؿصقِّ
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ر اإلكسانَ  أنّ  فؾق وطؾقف: ر، هق صقره لف، وُأحضرت صقرًة، ُصقِّ  لؿ الؿصقِّ

ر، بلن يرَض  ولؿ يلمره، ر، لؽـ ُيصقَّ  ولؿ وكظرها، الصقرة، لف ُأحضرت ثؿ ُصقِّ

قفا، ًرا لقس ٕكف القطقد: هذا يف يدخُؾ  ٓ فنكف ذلؽ، كحق أو ُيؿزِّ  وجفٍ  بليِّ  مصقِّ

 حرام. فِْعُؾف ٓ،: الجقاب  جائز؟ فعؾف هؾ لؽـ القجقه، مـ

 التصقير يف القطقد كصقَص  أوَرد أن بعد فؼفف مـ -اهلل رحؿف- والشقخ

  هبا؟ ُيػعُؾ  ماذا الصقرة، يف حديًثا ذكر ذكركاهؿ: الذيـ الثالثة يشؿؾ الذي

 أبعثؽ أٓ: »-طـف اهلل رضل- طؾلّ  لل قال: قال الفقَّاج أبل طـ ]ولؿسؾؿٍ 

 صؿستفا، إٓ صقرة تدع أٓ وسؾؿ؟ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل طؾقف بعثـل ما طؾك

يتف إٓ مشِرفًا قبراً  وٓ  [«سقَّ

  لل قال: قال الفقاج أبل طـ )ولؿسؾؿٍ 
ّ

 أمقر -طـف اهلل رضل- طؾل

 ؟(-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل طؾقف بعثـل ما طؾك أبعثؽ أٓ: الؿممـقـ

 
ٌ

ًزا لف فقؼقُل  خؾقػة، -طـف اهلل رضل- طؾل  أبعثؽ )أٓ: يريد ما ويػعؾ لَقؿتثؾ ُمحػِّ

 بعثف لَِؿا تػسقر هذا تدع( أٓ وسؾؿ؟ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل طؾقف بعثـل ما طؾك

 تدع أٓ صؿستفا( إٓ صقرة تدع )أٓ ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقُل  طؾقف

 إبؼائفا وطدمِ  وإزالتفا، الصقر، صؿس وجقِب  طؾك يدُل  أزلتفا، وهذا إٓ صقرةً 

ر إلقف، ُيحتاُج  مؿا ذكركاه، الذي القجف طؾك كاكت إذا إٓ وتركفا:  اإلكسان فتصقَّ
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 فنكف ذلؽ، وماطدا مـف، سُتطَؾُب  الغالب يف ٕكف فقرتكفا: الصقر، بعُض  وزادت

 ُيطؿَس. وأن ُيزاَل، أن يجُب 

: كان إذا ًٓ ر وإن بتؽسقره، يؽقنُ  وصؿسف إزالتف فننّ  تؿثا  فننّ  الرأس، ُكسِّ

 فنذا الرأس، الصقرة: -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل قال كؿا فنكف يؽػل، هذا

 يؽػل. هذا فننّ  الرأس، أزيؾ

رة، أو مرسقمةً  مرققمةً  كاكت وإذا  بتؿزيؼفا، إّما تؽقُن: إزالتفا فننّ  ُمصقَّ

 بالؽؾقة. الرأس ُيذِهب بؾقنٍ  ولق الرأِس، بطؿس وإّما

 الرأسِ  بقـ بقضاء مساحة ٌتتَرك بلن والجسد، الرأس بقـ فراغٍ  وضعُ  أّما

 حرام، هل هؾ فؼط: الرأس صقرةِ  يف العؾؿ أهؾ خالف طؾك مبـلٌ  ففذا والجسد:

  حراًما؟ لقست أو

 ٕنّ  حراًما: لقست الجسد دون فؼط الرأس صقرة إنّ : قال مـ العؾؿاء فؿـ

م بلنّ  إحاديث أشعرْت  وقد الروح، تحؾُّف ٓ فؼط الرأس  ما تصقير هق الُؿحرَّ

ر طذاب مـ وأكف روح، فقف  الروح، فقف يـػخ بلن ُيؽؾَّػ أكف الؼقامة يقم الؿصقِّ

 . الروح تحؾُّف مؿا لقس لقحده والرأُس 

 يف وداخٌؾ  حرام، فؼط الرأس تصقير أنّ  إلك :العؾؿ أهؾ بعُض  وذهب

م، التصقير  : ٕمريـ وذلؽ الؿحرَّ
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 الصقرةُ »: قال أكف -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل طـ صحَّ  أكف: إّول إمر

 . الرأس تصقير ُحرمة طؾك يدلُّ  وهذا كؾفا، الصقرة كلكف الرأَس  فجعؾ ،«الرأس

 رأس اإلكسان، طـ ُيعبِّر الروح، ذي طـ ُيعبِّر الرأَس  أنّ : الثاين وإمر

رب اإلكسان  الروح، ذي طؾك داٌل  ففق الشاة، طـ يعبِّر الشاة ورأُس  اإلكسان، طـ يعِّ

 .أطؾؿ واهلل أضفر، طـدي وهذا حراًما، فقؽقنُ 

 الؿسللة، هذه طؾك يـبـل والجسد الرأسِ  بقـ الػراغ هذا وضع إنّ : وقؾـا

 فنذا مـػِرًدا، الجسؿ وبؼقة مـػِرًدا، الرأس يؽقنُ  الػراغ هذا ُوِضع إذا ٕكف  لؿاذا؟

 حرام، بؿػرده الرأس تصقير إن: قؾـا وإذا صؿًسا، هذا كان آثـقـ تصقير أجزكا

 الؿؼصقد. لتحؼقؼ كافًقا يؽـ ولؿ صؿًسا، هذا يؽـ لؿ

م، التصقير مـ لقس ففذا رأس: بدون الجسد أّما   الشجر، ُيشبِف هق الؿحرَّ

 .لف كػس ٓ ما وُيشبِف

 يحتاج قد التل الصقر :صؿسفا يجب التل الصقرة مـ ُيستثـك أكف ذكركا

 ذكركا وقد إلقفا، َيحتاُج  أكف ضاهرة غؾبةً  الظـ طؾك َيغؾُب  بؾ اإلكسان، إلقفا

 .إمس مجؾسِ  يف فقفا العؾؿ أهؾ خالف

 البؾقى، بف َتُعؿُّ  ما: الصقر صؿس وجقب مـ ُيستثـك الذي الثاين إمر

زُ  وَيشؼ  يف هبا ابتؾقـا التل الصقر كفذه صؿسف: اإلكسان طؾك وَيصعُب  مـف، التحرُّ
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ت ففذا إلقف، كحتاج مؿا كثقرٍ  يف الزمان، هذا  طؾك وَيصعب البؾقى، هبا طؿَّ

 . َيتتبَّعفا أن اإلكسان

 يتتبَّع ٓبـف حؾقًبا اشرتى إذا ويطؿسفا، الصقرة يتتبَّع مثاًل  جريدة أخذ فنذا

 بؿثؾف، الشريعة تلِت  لؿ زائدة مشؼة فقف هذا صقر، مـ فقفا ما ويطؿس العؾبة

 أكف شؽ ٓ وهذا البؾقى، وطؿقم الُعْسرُ  الشريعة: يف التخػقػ أسباب ومـ

 يتتبَّعفا وأن يطؿسفا، أن اإلكسانِ  طؾك يجب فال الحالة، هذه مثؾ يف مقجقدٌ 

 ُمستثـك. ففذا لقطؿسفا.

ًرا اإلكسان يؽـ لؿ ولق-الصقر  اقتـاء أنّ  إمر: هذا طؾك يرتتَُّب   -مصقِّ

 .اإلكسان بف يلثؿُ  حرام، لؽـف تؼّدم: الذي القطقد يف يدخؾ ٓ هذا كعؿ محّرٌم،

يتف إٓ مشرفًا قرباً  وٓ» يتف إٓ شرطل غقر بروًزا بارًزا قربًا وٓ أي: «سقَّ . سقَّ

  سقيتف؟ إٓ معـك ما

 أكف طؾك يدلُّ  ما إٓ بإرض سّقيتف أي: سّقيتف: إٓ :العؾؿ أهؾ بعض قال

يت لق قرب. أكف ُيعَؾؿ حتك أقؾ: أو ذراع مؼدار ُيرَفع بلن قرب:  بإرض الؼبقر ُسقِّ

 قؾقاًل  ُترَفع أن شرًطا فُلجقز طؾقفا! ومشك طـفا َيعَؾؿ ٓ إكسان جاء ربؿا تؿاًما

 سّقيتف إٓ :«سقيتف إٓ» فؿعـك قرب، أكف الؼادمَ  َيعؾؿَ  حتك أقؾ: أو ذراع بؿؼدار

 ُيعَؾؿ أن أجؾ مـ إرِض: فقق شقًئا ُيربَز أن شرًطا: وهق: ُأجقز ما إٓ بإرض

 . قرب أكف
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ؾتف، إٓ سقيتف: إٓ معـك: العؾؿ أهؾ بعُض  وقال  أي: سقيًّا: وجعؾتف جؿَّ

ؾف؟ كقػ جؿقاًل،  كان إن البـاء، يزيؾ البـاء طؾقف كان إن الؿخاَلػة، يزيؾ بلن ُيجؿِّ

 . جاز ما وُيبؼك الزائد، يزيؾ كبقًرا رفًعا إرض فقق مرفقًطا

 إكؿا إمقر هذه مثؾ إكؽار أنّ  مسؾؿ صحقح يف الصحقح الحديث هذا ويف

 َيبعُث  كان -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل فننّ  إمر، ولل وبلمر إمر، لقلل هق

فات مـ العؾؿاء: يؼقل كؿا وهذا وٓية، ذلؽ إلك َيذهُب  لَؿـ فَقجعؾ بف،  تصرُّ

 فقف -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- فالـبل القٓيِة، بُحؽؿِ  -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 : جاكبان

 . الـبقة جاكُب -

 . القٓية وجاكب-

ف أي: القٓية: وجاكب  ذلؽ فَقـتؼؾ الؿسؾؿقـ، أمر ولل كقكف بُحؽؿِ  التصرُّ

 لؽـ ٓ، شرًطا، لقس أكف يعـل ٓ القٓية، بجاكب معـك هذا بعده. إمر وٓة إلك

 . -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل بعد إمر وٓة إلك َيـتؼؾ أكف يعـل

ُف  أّما  إلك َيـتؼؾ ٓ فنكف الـبقة، بحؽؿ -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل تصرُّ

 بعده. مـ
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ف ففذا   إكؽارُ  الؿسؾؿقـ: أمقر وٓة واجباِت  فؿـ القٓية، بحؽؿ التصرُّ

ر أو جفاٌت  ُتـشل وأن الظاهرة، وٓسقؿا الؿـؽرات،  ُيقلك أو أشخاٌص، ُيممَّ

 الظاهرة. الؿـؽرات هذه إلكؽارِ  أشخاٌص 

ي أو الؿـتشرة، الصقر يطؿس أن وٓية لف لقست لَؿـ لقس لؽـ  الؼبقر ُيسقِّ

 الـاس جعؾ ولربؿا طظقؿ، شرٍّ  إلك ويمدِّي تتـاهك، ٓ مػاِسد هذا يف فننّ  الزائدة،

 وأهؾف. التقحقدَ  يؽرهقن

 الؿصقريـ[ يف الشديد التغؾقظ: إولك :مسائؾ ]فقف

 وصريحٌة. صحقحةٌ  القطقد فقفا ورد التل الـصقص أنّ  شؽ وٓ

عُػ  مـَّا يبؾغُ  كقػ مـَّا، ٕطَجُب  وإين  التصقير يف فـتفاون الؿبؾغ: هذا الضَّ

 يخاصِر اإلكسان تجعؾ مصؾحة تؼابؾف ٓ والذي الشديد، التغؾقظ هبذا ِطْؾِؿـا مع

 اإليؿان، يف ضعٌػ  الشديد، الضعػ مـ الحؼقؼة يف ففذا بالتلويؾ؟! ولق

 جؿقًعا. يفديـا أن وجؾَّ  طز اهلل ولعؾ العؼؾ. يف وضعٌػ 

ـ أضؾؿ وَمـ: »لؼقلف اهلل: مع إدب ترك وهق: العؾِّة: طؾك التـبقف: ]الثاكقة  مؿَّ

 [«كخؾؼل يخؾؼ ذهب

 مع أدب إساءة التصقير يف أنّ  وهق الشديد، التغؾقظ هذا يف العؾة طؾك التـبقف

: طز اهلل ر ٕنّ  وجؾَّ ر فنكف اهلل، بخؾؼ َيتشبَّفُ  الؿصقِّ ، طز اهلل َخؾؼ مثؾ ُيصقِّ  وجؾَّ

 .شقًئا َيخؾؼ أن مـ أطجز وهق
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 [«شعقرة أو ذرة فؾقخؾؼقا: »لؼقلف وطجزهؿ: قدرتف طؾك التـبقف: ]الثالثة

م كؿا وهذا كعؿ،  أن مـ أطجز أهنؿ وإبطال، وتعجقز، وطقد، معـا: تؼدَّ

رة، وهق صغقر: روٍح  ذا يخؾؼقا  فقفا. روَح  ٓ حبة يخؾؼقا أن مـ أطجز بؾ الذَّ

 طذابًا[ الـاس أشد بلكفؿ التصريح: ]الرابعة

 .باهلل والعقاذُ  الؼقامة، يقم طذاٍب  شدة يف ففؿ

ب كػسًا صقرة كؾ بعدد َيخؾؼ اهلل أن: ]الخامسة  جفـؿ[ يف بفا ُيعذَّ

ُب  كػًسا صقرةٍ  كؾ بعدد يخؾؼ اهلل )أنّ  ر( هبا ُيعذَّ  بعض يف هؽذا الؿصقِّ

ر جفـؿ(. )يف أصح وهذا الـُّسخ،  اهلل َخؾؼ يضاهل الذي -قؾـا كؿا- فالؿصقِّ

ر رها صقرة بؽؾ لف ُيجَعؾ إرواح، ذوات ُيصقِّ بف كػس، صقَّ  يف الـػس هذه تعذِّ

 الصقر. هذه تـتفل حتك -باهلل والعقاذُ - جفـؿ

 الروح[ فقفا َيـػخ أن يؽؾَّػ أكف: ]السادسة

م كؿا بـافخ، ولقس  قؾقؾ. قبؾ معـا تؼدَّ

 ُوجدت[ إذا بطؿسفا إمر: ]السابعة

 ذكر -اهلل رحؿف- طؾؿف وسعة فؼفف مـ الشقخ يعـل بالصقرة، متعؾِّؼ هذا

 بالصقرة. َيتعؾَّؼ وما بالتصقير، َيتعؾَّؼ ما لـا
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 الحلف كثرة فً جاء ما تابع الدرس الواحد والسبعون: شرح باب

 الحؾػ[ كثرة يف جاء ما ]باب

 القققع، قبؾ يحػظفا أن يؿقـف، الؿسؾؿ يحػظ أن لربف: الؿممـ تعظقؿ مـ

 القققع. بعد يحػظفا وأن

ظ أن ففق :القققع قبؾ حػظفا أّما   الحؾػ، مـ ُيؽثِر وٓ القؿقـ، يف يتحػَّ

 َيؽػُّ  فنكف وإٓ ضاهرة، مصؾحةٌ  أو حاقة، حاجةٌ  ذلؽ إلك دطت إذا إٓ يحؾُػ  فال

 استفان وإذا بالقؿقـ، يستفقـ اإلكسانَ  تجعُؾ  الحؾػ كثرة أنّ  الحؾػ: وذلؽ طـ

 يف- الـاس تجعُؾ  الـاس بقـ الحؾػ كثرة أنّ  كؿا اهلل. مع إدَب  أساء بالقؿقـ

 اهلل تعظقؿ يف كؼٌص  هذا ويف قدرها، َيؼُدروهنا وٓ بالقؿقـ، يستفقـقن -الجؿؾة

 وتعالك. سبحاكف

 بالحرص يؿقـف: يحػظُ  الؿسؾؿَ  فننّ  :القؿقـ اكعؼاد وبعد القققع بعد أّما

 رأى إن مـفا، خقًرا غقرها رأى فنن فقفا، الِحـِْث  وطدم هبا، والرب هبا، القفاء طؾك

رُ  فنكف فلتاه: مـف خقًرا طؾقف الؿحؾقف غقر  بال القؿقـ يرتكُ  وٓ يؿقـف، طـ يؽػِّ

 .تؽػقر

 كثرة مـ القققع قبؾ يحػظفا يؿقـف، يحػظ أن لربف: العبد تعظقؿ مـ إذ:ن

 الظاهرة. الؿصؾحة وطـد الحاقة، الحاجة طـد قؾقاًل، إٓ يحؾُػ  فال الحؾػ،

 ُيخالَػ  أن يف مصؾحة ُوجدت فنن الرب، طؾك يحرص بلن القققع بعد ويحػظفا

ر فنكف -جائز وذلؽ-طؾقف  حؾػ ما  يؿقـف. طـ ُيؽػِّ
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 الشقخ يعؼد أن كاَسب ولذا القاجب، التقحقد كؿال مـ القؿقـ حػظُ  إذن:

 الحؾػ(. كثقرة يف جاء ما )باُب : فقؼقل التقحقد: كتاب يف باًبا -اهلل رحؿف-

 [﴾َأْيَؿاَكُؽؿْ  َواْحَػُظقاْ : ﴿تعالك اهلل ]وققل

 القققع، وبعد القققع قبؾ يؿقـف يحػظ يؿقـف، يحػظَ  بلن ملمقر فالؿممـ

 أية. يف داخٌؾ  الحػظ هذا وكؾ

رون ع: اختالف أية هذه تػسقر يف اختؾػقا والؿػسِّ  حػظ بعضفؿ فذكر تـقُّ

 القؿقـ حػظ بعضفؿ وذكر الحؾػ، كثرة طـ آكتفاء وهق القققع: قبؾ القؿقـ

َّٓ  القققع: بعد القؿقـ حػظ بعضفؿ وذكر هبا، بالبِر القققع: بعد  بدون ُترتَك بل

ع، اختالف وهذا فقفا، حـث إذا كػارة : وجؾَّ  طز اهلل ققل يف داخٌؾ  هذا فؽؾ تـقُّ

 لؾرب. تعظقؿٌ : قؾـا كؿا القؿقـ وحػظُ  [.89:الؿائدة﴾]َأْيَؿاَكُؽؿْ  َواْحَػُظقاْ ﴿

 : أكحاء طؾك القؿقـ باب يف لربف الؿممـ تعظقؿ اهلل! طبد يا واكتبف

َّٓ  :إّول  اهلل بغقر الحؾػ فننّ  التقحقد، تحؼقؼ مـ وهذا باهلل، إٓ َيحؾَػ  أ

م وقد إصغر، الشرك مـ -َطُظؿ مفؿا-  . هذا بقانُ  معـا تؼدَّ

َّٓ : الثاين ّٓ  القاجب: التقحقد كؿال مـ صادًقا، وهذا إٓ باهلل يحؾَػ  أ  أ

 باهلل والحؾُػ  وتعالك. سبحاكف اهلل ُتعظِّؿ ٕكؽ صادق: وأكت إٓ بربؽ تحؾػ

 . القاجب التقحقد كؿال يـايف وهق الذكقب، كبائر مـ كاذًبا
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 فنكف باهلل، لؾؿسؾؿ ُحؾَِػ  فنذا لؾؿسؾؿ، ُحؾَِػ  إذا باهلل الؼـاطةُ : والثالث

م وقد يرضك،  قريًبا. مستؼّؾ  باٍب  يف معـا هذا تؼدَّ

 وهذا أية. هذه يف بف وجؾَّ  طز اهلل أمركا الذي باهلل، القؿقـ حػظُ  والرابع:

 الباب. هذا طؼد مـ -اهلل رحؿف- الشقخ مرادُ  هق

 طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل سؿعت: قال -طـف اهلل رضل- هريرة أبل ]طـ

 أخرجاه[ «لؾؽسب َمْؿَحؼة لؾسؾعة، َمـَْػؼة الحؾػ: »يؼقل -وسؾؿ

 ولؽـ طـد أخرجاه،: الشقخ قال ،«لؾؽسب َمؿحؼة لؾسؾعة، َمـػؼة الحؾػ»

 جؿؾة: أّما ،«لؾربح َمؿحؼةٌ »: مسؾؿ ، وطـد«لؾربكة َمؿحؼةٌ » الحؼقؼة: يف البخاري

 والـسائل، داوود، وأبل أحؿد، اإلمام طـد روايةٍ  يف جاء ففذا «لؾؽسب مؿحؼةٌ »

 صحقح. وإسـادها

ؼ فالحؾػ ققن، باهلل لفؿ ُحؾِػ إذا الـاس ٕنّ  السؾعة: ُيـْػِّ  وَيؼـعقن، ُيصدِّ

ققكف فنهنؿ مؿتازة: جقدة سؾعة أهنا باهلل لفؿ حؾػ فنذا وَيرضقن،  هذا، يف يصدِّ

 بف: يبعفا ولؿ كذا فقفا طؾقفا ُطِرض أو بؽذا، اشرتاها أكف حؾػ وإذا فقشرتوهنا،

ققكف، فنكف  .قال ما طؾك زيادة أو قال ما بؿثؾ ويشرتوهنا يصدِّ

ؼ فالحؾػ  طز اهلل يعظِّؿقن أهنؿ الؿممـقـ شلن أنّ  وذلؽ: السؾعة: ُيـػِّ

، ققا باهلل لفؿ ُحؾػ فنذا وجؾَّ  باب مـ وهذا «لؾؽسِب  َمؿحؼةٌ »الحالَػ.  صدَّ

 يريد يريد؟ ماذا السؾع طؾك يحؾػ الذي هذا الػاسد، الؼصد بـؼقض الؿعامؾة
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 مـ لف إيالًما أشدُّ  هق بؿا قصده، بـؼقض وجؾَّ  طز اهلل فعاقبف الؿال: يريد الربح،

 وٓ بؼَقت، السؾعة فال الؿال، يذهُب  ثؿ بحؾػف، السؾعةُ  َتذهُب  طـده، السؾعة بؼاء

 . لف ألًؿا أشدُ  وهذا فقف، اهلل بارك الؿال

رت «لؾؽسب مؿحؼة»و  هـاك تؽقن فال لؾربكة، أي: الشقخقـ: برواية ُفسِّ

: ازداد فؽّؾؿا طقـقف، بقـ فؼره اهلل فَقجعؾ الؿال، يف بركة ًٓ  يف فؼًرا ازداد كّؾؿا ما

 لؾؿال إذهاب أو لؾربح، إذهاب أو الؿال. هبذا يـتػعُ  وٓ مالف، يف بركة وٓ كػسف،

 . شديد وطقدٌ  وهذا يبؼك. ٓ بحقث كؾف:

 :أمران أطؾؿ واهلل هذا يف ويدخُؾ 

ـُ : إّول إمر   الذكقب، كبائر مـ كبقرةٌ  وهذه السؾع، طؾك الؽاذبة القؿق

 إين واهلل بؿائة، السؾعة؟ يؼقل: هذه يؼقل لف: بؽؿ الغؿقس، القؿقـ مـ وهذا

بخؿسقـ، أو  اشرتاها قد كاذب وهق طشرة! إٓ مـؽ أربح وٓ بتسعقـ، اشرتيتفا

  بؼؾقؾ قبؾؽ واهلل يؼقل:
ّ

ًٓ  وتسعقـ ستة مشرتي َطَرَض طؾل  وهق رضقت! ما ريا

 القؿقـ مـ وهل الؽاذبة، القؿقـ ففذه الثؿـ. هذا طؾقف طرض أحد ما كذاب،

ًٓ  القؿقـ هبذه يؼتطع ٕكف الغؿقس:  . الؿسؾؿقـ أمقال مـ أمقا

: قال -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل أنّ  صحقح: بنسـادٍ  أحؿد طـد جاء وقد

 القؿقـ وهق: إّول، إمر ففذا ،«لؾؽسِب  َمؿحؼةٌ  لؾسعة، َمـػؼةٌ  الؽاذبة القؿقـ»

 . الؽاذبة
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 يؽؾؿفؿ ٓ ثالثةٌ  -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل أنّ  البخاري طـد جاء أيًضا:

 مؿا أكثر هبا ُأططك لؼد سؾعٍة، طؾك حؾػ رجٌؾ » إلقفؿ: يـظرُ  وٓ الؼقامة، يقم اهلل

 مـ هذا أنّ  طؾك يدل البخاري، وهذا طـد الحديث وهذا «كاذب وهق أططك،

  لؼد سؾعةٍ  طؾك حؾػ الرجؾ هذا الذكقب، كبائر
َ

 أي-أططك  مؿا أكثر هبا ُأططِل

 . كاذٌب  وهق -يساِوم الذي الؿشرتي

 طذاٌب  ولفؿ يزكقفؿ، وٓ الؼقامة، يقم اهلل ُيؽؾِّؿفؿ ٓ ثالثةٌ : »مسؾؿ وطـد

ؼ والؿـاُن، الؿسِػر، ألقؿ:  سؾعتف والؿـػُؼ  ،«الؽاذب بالحؾػ سؾعتف والُؿـػِّ

 . الؽاذب بالحؾػ سؾعتف الؿروج أي: الؽاذب: بالحؾػ

 والشراء، البقع يف الحؾػ كثرةُ  ففق :هذا يف َيدخُؾ  الذي الثاين إمرُ  وأّما

 مصؾحة وٓ حاجة غقر مـ فقحؾػ الحؾػ، مـ ُيؽثر أن كاذًبا. يؽـ لؿ ولق

 معـا، أيت سؾؿان حديث يف كؿا الحديث: هذا يف يدخؾ أيًضا ففذا ضاهرة،

- الـبل أنّ : -طـف اهلل رضل- قتادة أبل حديث يف وكؿا اهلل، شاء إن وسـشرحف

ُؼ  َفنِكَّفُ  اْلَحؾِِػ يف البقع: َوَكْثَرةَ  إِيَّاُكؿْ : »قال -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك  «َيْؿَحُؼ  ُثؿَّ  ُيـَػِّ

 .الصحقح يف مسؾؿٌ  رواه

ركا -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- فالـبل  لـا وبقَّـ البقع، يف الحؾػ كثرةِ  مـ حذَّ

ؼ أكف  والـؿاء. والربكة الؽسب َيؿَحؼ أكف غقر السؾعة يـػِّ

 الؽذب. إلك تؼقدُ  الحؾػ كثرة أنّ  الغالب أنّ  هذا: يف والسرُ  
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 طؾك ويحؾػ البقع، طؾك يحؾػ بضاطتف، القؿقـ جعؾ الذي البائع إذن:

د الحؾػ مـ وُيؽثِر الشراء،  اهلل َيؿحُؼ  -الـاس طـد ِسَؾَعف راجت وإن- بلكف ُمَتقطَّ

 بقعف. وكسب بقعف، بركة

 ٓ ثالثة: »قال وسؾؿ طؾقف صؾك اهلل رسقل أن -طـف اهلل رضل- سؾؿان ]طـ

 ورجؾ مستؽبِر، وطائؾ زان، ُأَشْقِؿط: ألقؿ طذاب ولفؿ يزكقفؿ وٓ اهلل يؽؾؿفؿ

 بسـد الطبراين رواه «بقؿقـف إٓ يبقع وٓ بقؿقـف، إٓ يشتري ٓ بضاطتف: اهلل جعؾ

 صحقح[

 أو صحقٌح  إسـاده بلنّ  طؾقف الؿـذري َحَؽؿَ  الطرباين رواه الذي الحديث هذا

ـف الصحقح، رجال رجالف الفقثؿل: وقال حسـ، حف السققصل، وحسَّ  وصحَّ

ـُ  إلباين  . صحقح والحديُث  الجؿقع، اهلل رحؿ باز، واب

 طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل أنّ  -طـف اهلل رضل- الػارسل سؾؿان )طـ

هؿ، بؿا يؽؾِّؿفؿ ٓ أي: «اهلل يؽؾِّؿفؿ ٓ ثالثةٌ : »قال -وسؾؿ  يؽؾؿفؿ وٓ يسرُّ

 مماَخذون ففؿ ذكقهبؿ، يغػر ٓ: «يزكقفؿ وٓ»ققؾ  «يزكقفؿ وٓ». الراضل كالم

رهؿ ٓ ذكقهبؿ، مـ اهلل يزكقفؿ ٓ بذكقهبؿ،  لفؿ، يغػر فال ذكقهبؿ، مـ اهلل يطفِّ

 . خصقًصا هـا الؿذكقرةِ  الذكقب هبذه أو ذكقهبؿ، بجؿقع فقماخذهؿ

 ولفؿ»طؾقفؿ.  ُيثـك ٓ طؾقفؿ، ُيثـك ٓ :«يزكقفؿ ٓ» العؾؿ أهؾ بعض وقال

 .«ألقؿ طذاٌب 
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 وإٓ الذكب، شدة طؾك لؾدٓلة لؽـ فؼط، لؾحصر لقست هـا «ثالثة» صبًعا

 . ورد ما مجؿقع يف طشرة مـ أكثر يف بؾ ثالثة، مـ أكثر يف القطقد هذا جاء فؼد

قب، فقف ضفر ما هق وإشؿط: إْشَؿط، هق ُأَشقِؿط: :«زان ُأشقؿطٌ »  الشَّ

 ُأشقؿطٌ » لف، تحؼقًرا "ُأشقؿط" هـا وُصّغر شعره، شاب السـ، يف كبقرٌ  شقٌخ  ففق

 . يزين سـِّف كرب مع ففق «زانٍ 

 وهذا العؼقبة، َطُظؿت الذكب إلك الداطل َضُعػ كّؾؿا أكف شرًطا: والؿعؾقم

 مـ حؼف يف الزكا إلك الداطل ضعػ كبقًرا شقًخا شقبةً  وأصبح شاب الذي الرجؾ

 ثالث: أو جفتقـ،

 . ققتف وضعُػ  بدكف، ضعُػ : إولك الجفة

 . بالؿقت كذيرٌ  والشقب الـذير، جاءه أكف :الثاكقة الجفة

 ألؿ وَيعرف الغالب، يف كبار بـات وطـده أًبا، أصبح أكف :الثالثة والجفة

 غقره. مـ أكثر العرض طؾك آطتداء

 طظقًؿا. ذكبف كان ولذا:

 والتاء والسقـ إلػ الؽْبر، صالب يعـل: «مستؽبِرٌ » فؼقر، يعـل: «وطائٌؾ » 

 مـ وكبقرة حرام، الؽْبر ويتؽبَّر، الؽرب، ويريد الؽْبر يطؾب ففق الطؾب، طؾك تدل

ـّ  الػؼقر، ومـ الغـل مـ الذكقب كبائر ف يف الؽرب إلك الداطل الػؼقرَ  لؽ  حؼِّ
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 صحقح يف لفذيـ القطقدُ  جاء وقد يتؽّبر! ذلؽ ومع شلء طـده ما ضعقػ،

 .مسؾؿ

: قال -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل أنّ  -طـف اهلل رضل- هريرةَ  أبل طـ

َٓ  اْلِؼَقاَمةِ  اهلُل َيْقمَ  ُيَؽؾُِّؿُفؿُ  َٓ  َثاَلَثةٌ » قِفؿْ  َو  هذا «َزانٍ  َشْقٌخ : َألِقؿٌ  َطَذاٌب  َوَلُفؿْ  ُيَزكِّ

اٌب، َوَمؾٌِؽ » زاٍن، ُأشقؿطٌ   القطقد جاء مسؾؿ صحقح فػل ،«ُمْسَتْؽبِرٌ  َوَطائٌِؾ  َكذَّ

 الؽّذاب، الؿؾؽ هق معفؿ: والثالث الؿستؽرب، والعائؾ الزانِ  إُشقؿط لفذيـ:

 حرام الؽذب يؽذب، أن إلك حاجة ٓ ويؽذب! سؾطان، أو ققة صاحب مؾؽ

 . أطظؿ قبحف كان إلقف الداطل ضعػ إذا لؽـ أحد، كؾ مـ وقبقح

 يجعؾ كقػ ،«بضاطتف اهلل جعؾ ورجٌؾ »: قال سؾؿان، حديث إلك كرجع

رها  بضاطتف؟ اهلل  بقؿقـف، إٓ يشرتي ٓ»: فؼال -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل فسَّ

 إين واهلل يؼقل:يشرتي  ذهب إذا البقع، يف الحؾػ كثقر ففق «بقؿقـف إٓ يبقع وٓ

 واهلل يبقع: كان إذا كذا! واهلل كذا، واهلل أمقال، طـدي ما واهلل الققم، خسرت

 الحؾػ، مـ ُيؽثِر كذا! واهلل أبقعؽ، أجؾؽ مـ واهلل صقبة، هذه واهلل كذا، ُأططقت

 البقع يف ٓسقَّؿا الذكقب، كبائرِ  مـ كبقرة الحؾػ مـ اإلكثار أنّ  طؾك هذا ويدُل 

 والشراء.

 اهلل رسقل قال: قال -طـف اهلل رضل- حصقـ بـ طؿران طـ الصحقح ]ويف

تل: خقر: »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-  ،«يؾقكفؿ الذيـ ثؿ يؾقكفؿ، الذيـ ثؿ قرين، أمَّ
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 ققمًا بعدكؿ إنّ  ثؿ» -ثالثًا؟ أو مرتقـ قركف بعد أذكر أدري فال: طؿران قال-

 ويظفر يقفقن، وٓ ويـذرون يمتؿـقن، وٓ ويخقكقن يستشفدون، وٓ يشفدون

 طؾقف اهلل صؾك- الـبل أنّ  -طـف اهلل رضل- مسعقد ابـ طـ وفقف .«الِسَؿـ فقفؿ

 يجلء ثؿ يؾقكفؿ، الذيـ ثؿ يؾقكفؿ، الذيـ ثؿ قرين، الـاس خقر: »قال -وسؾؿ

 يضربقكـا كاكقا: إبراهقؿ قال .«شفادتف ويؿقـف يؿقـف، أحدهؿ شفادة تسبؼ ققم

 صغار[ وكحـ والعفد الشفادة طؾك

حة: غاية يف الصحقح الحديث يف أي: الصحقح( )ويف: الشقخ قال  الصِّ

 رسقل: قال: قال -طـف اهلل رضل- ُحصقـ بـ طؿران )طـ الصحقحقـ. يف لؽقكف

 «أمتل خقرُ » البخاري: طـد الؾػظُ  وهذا أَمتل( خقرُ : -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل

 البخاري طـد الشقخقـ: طـد وهذا ،«خقركؿ» رواية: ويف البخاري. طـد ورد إكؿا

 ومسؾؿ.

. -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل فقف الذي الؼرن أي: «قرين أمتل )خقر»

 أفضُؾ  -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل فقف الذي إّول فالؼرنُ  طام، مائة والؼرن

-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل فقف الذي إّول الؼرن إّمة: قرون أفضؾ الؼرون،

 وِطزّ  فقف، والسـةِ  التقحقد ولظفقر فقف، كان -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل ٕنّ  :

 قؾقؾة، كاكت أهؾفا، ذلة مع آخره، يف إٓ تظفر لؿ حقث البِدع: وقِؾة فقف، اإلسالمِ 

 .الؼرن ذلؽ يف راية لفا تؽـ فؾؿ أذلة، أهؾفا وكان
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 مـ فردٍ  فؽؾُّ  أفراد، تػضقؾ لؾصحابة بالـسبة الؼرن هذا يف والتػضقُؾ 

 جـس، تػضقؾ الصحابة لغقر الصحابة. وبالـسبة بعد يليت مؿـ أفضؾ الصحابة

 الؿجؿقع. تػضقؾ

 -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل قرن يؾل الذي الؼرن أنّ  طؾك يدلُّ  والحديُث 

 الػضِؾ. يف يؾقف يؾقف الذي الؼرن ثؿ الػضؾ، يف يؾقف

 َبُعَدت كّؾؿا الـبقة طفد طـ َبُعَدت كّؾؿا إّمة أنّ  طؾك بقِّـة دٓلةً  يدّل  وهق

 والخقر. والصالِح  الػضؾِ  طـ

 َبعده والذي إٓ زمان طؾقؽؿ يليت ٓ: »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل يؼقل

 الصحقح. يف البخاري رواه «مـف شرٌّ 

ة فؾتـفض والؽرامةَ  والعّزة الخقرَ  أرادت إذا إمة أنّ  طؾك دٓلة هذا ويف  هبؿَّ

 إلك لتعقدَ  إّول: الؼرن أهُؾ  طؾقف كان وما إّمة، سؾُػ  طؾقف كان ما لتتعؾَّؿ

 .والعزة والؿؽاكة الػضؾ

 يف ويصربوا يحتسبقا أن العؾؿ، صالب وطؾك العؾؿ، أهؾ طؾك يقِجُب  وهذا

 ُحقِربقا، وإن الـاس، مـ كثقرٌ  َيؼَبؾ لؿ وإن إّمة، سؾُػ  طؾقف كان ما الـاس تعؾقؿ

بقا وإن رة، بإلؼاِب  ُلؼِّ  هق بؾ اهلل، سبقؾ يف العظقؿ الجفاد مـ هذا فننّ  الؿـػِّ

 الزمان. هذا جفاد أطظؿُ 
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 مخؾِص إٓ الصالح السؾُػ  طؾقف كان ما إلك إّمة دطقة يف يجتفدُ  وٓ

 مجد يعقد أن يريد وأخرة، الدكقا يف والخقرية والتؿؽقـ العّزة إّمة لفذه يحبُّ 

  أن ٓ إّمة،
َ

 إلك َيسَعقن َمـ الققم الديـ يف الؿتؽؾِّؿقـ الـاس مـ .كػسف مجد َيبـل

 طـد ما الراجل الؿخؾِص أّما الحؼ! حساب طؾك ولق الشخصل، مجدهؿ بـاء

 يعقد أن أجؾ مـ إّمة: سؾػ طؾقف كان ما إلك الـاس دطقة يف يجتفد فنكف اهلل:

ـُ  لألّمة  .الدياكة وضفقر والعّزة التؿؽق

 ثالثًا؟(، أو مرتقـ قركف بعد أذكر أدري )فال: -طـف اهلل رضل- طؿران قال

 -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل أنّ  -طـف اهلل رضل- كعؿر غقره: طـ الثابت لؽـ

ؾة: فالؼرون قركقـ، قركف بعد ذكر   ثالثة. الؿػضَّ

 وٓ َيشفدون ققمًا بعدكؿ إنّ  ثؿ: »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- قال

 أن غقر أن ومـ مـفؿ، ُتطَؾب أن غقر مـ بالشفادة يؼقمقن أهنؿ أي: «ُيستشفدون

 الشفادة، يف طؾقفؿ طقب فال مـفؿ الشفادة ُصؾبت إذا فنكف هذا، إلك الحاجة تدطق

 يجب فنكف هذا: إلك الحاجة دطت وإذا َيعَؾؿقن، ما َيبذلقا أن طؾقفؿ يجب بؾ

 . مـفؿ ُتطَؾب لؿ ولق الشفادة يبذلقا أن طؾقفؿ

ًٓ  لؽؿ أضرب  بشاهدٍ  فلتك الحؼ، هذا ُجِحد ثؿ حؼ، لف إكساًكا أنّ  لق: مثا

ـّ  الحِؼ، صاحُب  كسَقف آخر، شاهدٌ  هـالؽ وكان واحد،  َيعرف الشاهد ولؽ

 ُيباِدر. أن الشاهد طؾك يجب فنكف الؼضقة،
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 . اإلكسان مـ ُتطَؾب لؿ ولق صاطة، بذلفا فننّ  اهلل، حؼقق يف الشفادة وكذلؽ

 أن غقر ومـ حاجة، غقر ومـ مـف، ُيطَؾب أن غقر مـ اإلكسان َيشفد أن أّما

 مذمقم. ففذا اهلل، حؼقق يف ذلؽ يؽقن

 فقف لقس هـا أنّ  كؾحظ لؽـ. الشاهد وجفُ  وهذا ،«ُيستشفدون وٓ يشفدون»

 يؿقـ!

 وأنّ  الحديثقـ، بؿجؿقع بالحديث الشقخ استشفاد: العؾؿ أهؾِ  بعُض  فؼال 

 أهنؿ «ُيستشفدون وٓ يشفدون»: -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل بؼقل الؿؼصقد

 يؿقـف، أحدهؿ شفادة تسبؼ» التالل: الحديث يف كؿا يحؾػقن: شفادهتؿ مع

 . «شفادتف ويؿقـف

 الثاين، لؾحديث تقصئة الحديث هذا ذكر الشقخ بؾ :العؾؿ أهؾ بعض وقال

 الثاين. الحديث يف والشاهد

 طؾقف اهلل صؾك- الـبل أنّ  -طـف اهلل رضل- طؿر حديث يف جاء وقد 

 يػشق ثؿ يؾقهنؿ، الذيـ ثؿ يؾقهنؿ، الذيـ ثؿ قرين، الـاس خقرُ : »قال -وسؾؿ

 رواه «ُيسَتحؾػ وٓ الرجُؾ  ويحؾَػ  ُيسَتشفد، وٓ الرجُؾ  يشفد حتك الؽذب:

ـُ  الرتمذي، حف ماجف، واب  . إلباين وصحَّ

 وٓ يحؾُػ  فنكف ُيسَتشفد: وٓ يشفد الرجؾ كان إذا أكف هـا: فالؿؼصقد

 الحؾػ. وُيؽثِر ُيسَتحؾػ،
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 مسعقدٍ  ابـ )طـ ومسؾؿ، البخاري طـد الصحقح الحديث يف أي: )وفقف( 

 ثؿ يؾقهنؿ، الذيـ ثؿ قرين، الـاس خقرُ : »قال -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل أن

 وهذا ،«شفادتف ويؿقـف يؿقـف، أحدهؿ شفادة تسبؼ ققمٌ  يجئ ثؿ يؾقهنؿ، الذيـ

 تريدون تريدون؟ ماذا سباق، يف طـده والقؿقـ الشفادة فؽلنّ  الدٓلة، يف أوضح

 الحؾِػ  مـ ُيؽثِر مقجقدة! القؿقـ: تريدون تريدون؟ ماذا مقجقدة، الشفادة:

 .لؾباب مطابٌؼ  وهذا والقؿقـ،

  الـخعل إبراهقؿُ  )وقال
ُ

 الشفادةِ  طؾك يضربقكـا كاكقا: الجؾقؾ التابعل

: قال إبـاء، برتبقة يعتـقن كاكقا السؾػ أنّ  هذا صغار( ويف وكحـ والعفِد،

 وٓ الؿمدَّب، كػس ويبـل َيجرح، وٓ يمدِّب ُمربِّح، غقر ضرًبا يضربقكـا( )كاكقا

 َيفدم.

 الشفادِة(: طؾك يضربقكـا )كاكقا

ؾ طؾك يعـل الشفادة، طؾك :العؾؿ أهؾ بعض قال َّٓ  الشفادة، تحؿُّ ؾ أ  كتحؿَّ

 . الشفادة

 . الشفادة يف الؽذب طؾك بؾ: العؾؿ أهؾ بعض وقال

 واهلل- أضفر وهذا الشفادة. يف القؿقـ طؾك بؾ: العؾؿ أهؾ بعض وقال

 سـذكرها. التل الثاكقة لؾرواية -أطؾؿ



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔٙٙ8 
 

د قد العفد )والعفِد(  العفقد إططاء طؾك يضربقهنؿ فؽاكقا بالقؿقـ، يمكَّ

 هذا واهلل، أطاهدك أو باهلل، أطاهدك أو اهلل، طفدُ  يؼال: أن إّما والعفد الؿقثَّؼة.

 فؽاكقا قريًبا، هبذا يتعؾؼ ما -اهلل شاء إن- وسقليت باهلل، يقثَّؼ الؿقثَّؼ: العفد

 . ويضربقهنؿ هذا طـ يـَفقهنؿ

 وكحـ يـَفقكـا أصحابـا )وكان: إبراهقؿ قال البخاري: طـد رواية يف جاء

 قبؾ أي- غؾؿان وكحـ يـَفقكـا أصحابـا كان والعفِد( بالشفادة كحؾػ أن غؾؿان

 يف وكحؾَػ  الشفادة، يف كحؾػ أن أي: والعفِد( بالشفادة كحؾَػ  أن -البؾقغ

 .الحؾػ مـ اإلكثار طدم وطؾك القؿقـ، حػظ طؾك تربقة وهذا العفد.

 إيؿان[ بحػظ القصقة: إولك :مسائؾ ]فقف

: الؿائدة﴾]َأْيَؿاَكُؽؿْ  َواْحَػُظقا﴿ -تؼدم كؿا- لـا وجؾَّ  طز اهلل أمر يف كعؿ،

89]. 

 لؾبركة[ َمؿحؼة لؾسؾعة، َمـػؼة الحؾػ بلنّ  اإلخبار: ]الثاكقة

م قد وهذا كعؿ،  .قريًبا تؼدَّ

َّٓ بفا. الرابعة إٓ يشتري ٓ فقؿـ الشديد القطقد: ]الثالثة : بقؿقـف وٓ يبقع إ

 الداطل[ قؾة مع َيعُظؿ الذكب أنّ  طؾك التـبقف

، "أطظؿ الذكُب  كان الذكب إلك الداطل قؾَّ  كّؾؿا" الؼاطدة: هذه قؾـا: كؿا

 ،"أطظؿ الذكُب  كان أطظؿ الُحرمة كاكت كّؾؿا" :-أيًضا- الؼاطدة هذه ومثؾ
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 بامرأةٍ  يزين مؿـ ذكًبا أطظؿ هذا طؿف بابـة يزين الذي -باهلل والعقاذُ - ولذلؽ

 ابـ ُحْرمة لؽـ الذكقب، كبائرِ  ومـ الذكقب، أقبح ومـ قبقح، والؽؾُّ  أجـبقة،

 مـ ذكًبا أطظؿ جاره بامرأةِ  يزين والذي إجـبقة، الؿرأة ُحرمة مـ أطظؿ العؿ

 طظؿت فؽّؾؿا أجـبقة. بامرأةٍ  زكقات طشر مـ أشد طـف، بعقدة بامرأةٍ  يزين الذي

 . أطظؿ الذكُب  كان الحرمة كّؾؿا

 مؽة يف والؼتؾ الؿدن، بؼقة يف الؼتؾ مـ أطظؿ الؿديـة يف الؼتؾ ولذلؽ

 غقرها: يف الؽذب مـ أطظؿ الؿديـة يف الؽذب البالد، بؼقة يف الؼتؾ مـ أطظؿ

 مساجد يف والؽذب ،«ثقر إلك طقرٍ  بقـ ما َحَرمٌ  الؿديـة»الؿديـة:  ُحرمة لِِعَظؿ

 طؾقف اهلل صؾك- الـبل مسجد يف والؽذب شقارطفا، يف الؽذب مـ أطظؿ الؿديـة

 الُحرمة كّؾؿا طظؿت كّؾؿا الؿديـة. مساجد بؼقةِ  يف الؽذب مـ أطظؿ -وسؾؿ

 الذكب. طظؿ

 اهلل صؾك- ثـاؤه: السادسة .يستحؾػقن وٓ يحؾػقن الذيـ ذم: ]الخامسة

 بعدهؿ[ يحدث ما وذكر إربعة، أو الثالثة، الؼرون طؾك -وسؾؿ طؾقف

 كان ما إلك فؾقعد الخقر، تطؾَّب وَمـ سؾػفا، طـد هق إكؿا إّمة خقر وأنّ 

 .طؾقفؿ اهلل رضقان الصالح السؾػ طؾقف

 يضربقن السؾػ كقن: الثامـة .يستشفدون وٓ يشفدون الذيـ ذم: ]السابعة

 والعفد[ الشفادة طؾك الصغار
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 نبٌه وذّمة هللا ذّمة فً جاء ما تابع الدرس الواحد والسبعون: شرح باب

 كبقف[ وذّمة اهلل ذّمة يف جاء ما ]باب

تف، حػظ القاجب: اهلل تعظقؿ مـ كعؿ، ة ذمَّ  -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- كبقف وذمَّ

 القققع. وبعد القققع قبؾ

 هبا. القفاء طدم مـ خقًفا إططائفا: فبعدمِ  :القققع قبؾ أّما

 إخػارها. طدمِ  وطؾك هبا، القفاء طؾك الشديد فبالحرص :القققع بعد وأّما

 طؾقف اهلل صؾك- كبقف وذّمة اهلل، ذّمة حػظ كان كذلؽ: ذلؽ كان ولّؿا

 هذا التقحقد كتاب يف الشقُخ  طؼد ولذلؽ القاجب، التقحقد كؿال مـ -وسؾؿ

 . (-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- كبقف وذمة اهلل ذمة يف جاء ما باُب » الباب:

: طفدُ  هل اهلل: العفد. وذّمةُ  هل والذّمة:
ِ
 اهلل طفد لؽ  العبد: يؼقل بلن اهلل

 َّٓ   العفدُ  لؽ أو: أؤذيؽ، أ
ِ
َّٓ  باهلل َّٓ  واهلل العفدُ  لؽ أو: أؤذيؽ، أ  أؤذيؽ. أ

 ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل طفدُ  هق :-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- كبقف وذمةُ 

 .كعؿ

َٓ  َطاَهْدُتؿْ  إَِذا اهللِ  بَِعْفدِ  َوَأْوُفقا: ﴿تعالك اهلل ]وققل َْيَؿانَ  َتـُْؼُضقا َو ْٕ  َبْعَد  ا

 أية[﴾ َتْقكِقِدها

  بَِعْفدِ  َوَأْوُفقا: ﴿تعالك اهلل ققل
ِ
 أمرٌ  هذا[ 92: الـحؾ﴾]َطاَهْدُتؿْ  إَِذا اهلل

د  طز اهلل وققل بف. أحًدا الؿممـ َطاَهدَ  إذا وتعالك سبحاكف اهلل بعفد بالقفاءِ  ممكَّ

َّٓ  إصؾ أنّ  إلك إشارة فقف﴾ َطاَهْدُتؿْ  إَِذا: ﴿وجؾَّ   إذا لؽـ اهلل، بعفد ُيعاَهد أ
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دُ  فنكف وجؾَّ  طز اهلل بعفد الؿممـ طاهد ف يف يتلكَّ  أنّ  الؿعؾقمُ  إذ بالعفِد، َيػل أن حؼِّ

د اهلل بعفد العبد طاهد إذا لؽـ مطؾًؼا: واجٌب  بالعفد القفاء  القفاء وجقُب  تلكَّ

 . وجؾَّ  طز هلل تعظقًؿا العفد: هبذا

﴿ َٓ َْيَؿانَ  َتـُْؼُضقا َو ْٕ د أمرٌ [ 92: الـحؾ﴾]َتْقكِقِدَها َبْعدَ  ا  َكْؼضِ  بعدمِ  ممكَّ

دة هـا: إيؿانُ  بإيؿان والؿرادُ  تقكقدها. بعد إيؿان  لقس لؾعفقِد. الؿمكِّ

 رأى إن لف شر: أو خقرٍ  طؾك اإلكسان يحؾػ أن القؿقـ: مطَؾؼ ٕنّ  القؿقـ: مطّؾؼ

ر يرتكف أن طؾقف َحَؾَػ  ما َتْركِ  يف الخقر د التل القؿقـ أّما يؿقـف، طـ ويؽػِّ  تمكِّ

 .لفا كػارة وٓ كؼضفا، يجقز وٓ هبا، القفاء مـ ٓبد فنكف العفقد

 باهلل، طاهدتؿ كـتؿ لّؿا أي:[ 92: الـحؾ﴾]َكِػقاًل  َطَؾْقُؽؿْ  اهللَ  َجَعْؾُتؿُ  َوَقدْ ﴿

 تػل ٓ فؽقػ وضامـًا: وحافًظا راطًقا بف طاهدتؿ بؿا القفاء طؾك اهلل جعؾتؿ فؼد

[ 92: الـحؾ﴾]َتْػَعُؾقنَ  َما َيْعَؾؿُ  َواهللُ ﴿ طؾقؽ؟ّ كػقاًل  اهلل جعؾت وقد اهلل بعفد

دة، إيام َيـؼض لؿـ وطقد، وطقد هذا  طؾك يدلُّ  وهذا اهلل، طفد وُيخِػر الؿمكَّ

ًدا، وجقًبا اهلل بعفد القفاءِ  وجقِب   سبحاكف اهلل طفد إخػار ُحْرمة وطؾك ممكَّ

 .وتعالك

 -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل قال: كان -طـف اهلل رضل- بريدة ]طـ

ر إذا  خقرًا، الؿسؾؿقـ مـ معف وَمـ اهلل بتؼقى أوصاه سريَّة أو جقش طؾك أمقراً  أمَّ

 وٓ َتُغؾُّقا وٓ اغزوا باهلل، كػر َمـ قاتؾقا اهلل، سبقؾ يف اهلل، بسؿ غزوا: »فؼال
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 فاْدُطفؿ الؿشركقـ مـ طدوك لؼقَت  وإذا ولقدًا، َتؼتؾقا وٓ ُتؿثِّؾقا، وٓ َتغِدروا،

ـّ  ـ خالل أو ـ خصال ثالث إلك  ثؿ طـفؿ، وكػَّ  مـفؿ، فاقبؾ أجابقك ما فليَّتف

ل إلك اْدُطفؿ ثؿ مـفؿ، فاقبؾ أجابقك فنن اإلسالم: إلك اْدُطفؿ  دارهؿ مـ التحقُّ

 وطؾقفؿ لؾؿفاجريـ، ما فؾفؿ ذلؽ فعؾقا إن أكفؿ وأخبرهؿ الؿفاجريـ، دار إلك

لقا أن أَبقا فنن الؿفاجريـ، طؾك ما  كلطراب يؽقكقن أكفؿ فلخبرهؿ مـفا َيتحقَّ

 شلء والػلء الغـقؿة يف لفؿ يؽقن وٓ تعالك، اهلل ُحؽؿ طؾقفؿ يجري الؿسؾؿقـ،

 َّٓ  أجابقك هؿ فنن الجزية، فاسللفؿ أَبقا هؿ فنن الؿسؾؿقـ، مع يجاهدوا أن إ

 أهؾ حاصرت وإذا. وقاتؾفؿ باهلل فاستعـ أَبقا هؿ فنن طـفؿ، وكػَّ  مـفؿ فاقبؾ

 كبقف، وذّمة اهلل ذّمة لفؿ تجعؾ فال كبقف، وذّمة اهلل ذّمة تجعؾ أن فلرادوك حصـ

تؽ لفؿ اجعؾ ولؽـ ة ذمَّ  وذّمة ذمؿؽؿ ُتخِػروا أن فنكؽؿ أصحابؽ، وذمَّ

 حصـ أهؾ حاصرَت  وإذا. كبقف وذّمة اهلل ذّمة ُتخِػروا أن مـ أهقن أصحابؽؿ

 طؾك أكزلفؿ ولؽـ اهلل، ُحؽؿ طؾك تـزلفؿ فال اهلل، ُحؽؿ طؾك ُتـزلفؿ أن فلرادوك

 مسؾؿ[ رواه «ٓ أم فقفؿ اهلل حؽؿ أتصقب تدري، ٓ فنكؽ. حؽؿؽ

 اهلل رضل- ُبريدة طـ مسؾؿ صحقح يف الصحقح العظقؿ الحديُث  هذا كعؿ،

ر إذا -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل )كان: قال -طـف  أو جقشٍ  طؾك أمقًرا أمَّ

  هق إكؿا الجققش َألِقَية َيْعِؼدُ  الذي أنّ  فقف سريَّة
ُّ

 الجقش وأنّ  الؿسؾؿقـ، أمرِ  ولل
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ه أمقرٌ  لف يؽقن أن ٓبد ّٓ   و
ُّ

ه أمقرٌ  لف يؽـ لؿ فنن الؿسؾؿقـ، أمر ولل َّٓ   و
ُّ

 أمر ولل

 شرطقًّا. جقًشا فؾقس الؿسؾؿقـ:

  ُيجقُّشفا التل هل اهلل: سبقؾ يف تجاهد التل الشرطقة فالجققُش 
ُّ

 إمر، ولل

  َأْلِقَيتفا وَيعؼدُ 
ُّ

ر إمر، ولل   أمراءها ويممِّ
ُّ

 إمر. ولل

 لؼتالِ  َيخرجقن الؿممـقـ مـ جؿاطةٌ  الجقش: سرية(، أو جقشٍ  قال: )طؾك

 مـ أكرب فالجقش الجقش، دون أهنا أي: الجقِش: مـ قطعةٌ  والسريَّة: . الؽػار

 وهل البؾد، مـ خروجفا يؽقن يعـل: أصاًل، البؾد مـ َتخرُج  قد والسرية السرية،

 سريَّة تخرج الجقش مسقر أثـاء الجقش، يعـل: مـ َتخرج وقد الجقش، مـ أقّؾ 

 الجقش. مـ

 فلقّؾ، رجؾ أربعؿائة بؾغت ما السريَّة: أنّ  العؾؿ: أهؾ بعض ذكر وقد

 .السرية مـ أكرب الجقش أنّ  الؿفؿ لؽـ ذلؽ. طـ زاد ما والجقش

 أي: «اهلل بتؼقى خاصتف يف أوصاه» مسؾؿ يف هؽذا خاصتف( يف )أوصاه

 الؿلمقرات يػعؾ أن اهلل: بتؼقى خصقًصا كػسف حؼِّ  يف كػسف بخصقص أوصاه

 معف. لؿـ ويتقاضع الؿحظقرات، ويجتـب

ر أن يحتاج غقره: طؾك ققة لف حصؾت إذا اإلكسان أنّ  هذا: ويف  بتؼقى ُيذكَّ

 أوصاه ويطاع: لف ُيسَؿع أمقًرا أصبح لّؿا إمقر ففذا اهلل، بتؼقى وُيقصك اهلل،

 . اهلل بتؼقى خصقًصا كػسف حؼ يف -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل
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 ٕنّ  وهؽذا: اهلل، بتؼقى يقصك الؿدير اهلل، بتؼقى ُيقصك كذلؽ: الؿعؾؿ

 وخقؿة. طاقبتف والظؾؿ بد، َضَؾَؿ وٓ التؼقى فاتتف إذا الؼقي

 . خقًرا الؿسؾؿقـ مـ معف بَؿـ أوصاه يعـل: خقًرا( الؿسؾؿقـ مـ معف )وَمـ

 اغزوا أي «اهلل باسؿ اغزوا» كؾف، لؾجقش خطاب هذا ،«اغُزوا: »قال ثؿ

 اهلل بعقن إٓ كصر ٓ فنكف لالستعاكة، هـا والباء اهلل، طؾك متقكؾقـ باهلل، مستعقـقـ

 هل اهلل كؾؿة لتؽقن قاتؾقا هلل، مخؾصقـ أي: «اهلل سبقؾ يف» وتعالك. سبحاكف

 أي: لؿ معاَهًدا، يؽـ لؿ بلن ذلؽ: يستحؼُّ  َمـ أي: «باهلل كػر َمـ قاتؾقا» .العؾقا

 بقـ يعقشقن الذيـ الذّمة أهؾ مـ لقس ذمًقا: أي: وٓ الؿسؾؿقـ، مـ طفًدا ُيعطَ 

ـٌ  أططاه قد ُمستلمـًا وٓ الؿسؾؿقـ،  كالقلد الؼتاِل: طـ ضعقًػا وٓ إماكة، ممم

هبان الصغقر،  فنذا يؼاتِؾقا، لؿ ما العجقز، والرجؾ والؿرأة لؾعبادة، الؿـؼطع والرُّ

 . ُيؼاَتؾ فنكف والؼتال لؾؼتؾِ  أهاًل  كان

 قسؿتفا، قبؾ الغـقؿة مـ تلخذوا ٓ أي تغؾُّقا: ٓ «تغؾُّقا وٓ واغزوا،»

العفَد.  َتـؼضقا ٓ أي: «تغدروا وٓ» قسؿتفا. قبؾ الغـقؿة مـ إخذُ  الغؾقل:

هقا ٓ أي: «تؿثِّؾقا وٓ»  فتؼطعقا قتالهؿ: تشقهقا ٓ وإسرى، الؼتؾك تشقِّ

 . أصراففؿ تؼطعقا أو أكقففؿ، تؼطعقا أو أذاهنؿ،

  ُمطَؾؼ؟ هذا هؾ

 . ُمطَؾؼ أكف إلك العؾؿ أهؾ بعض ذهب
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 بؼتالكا، ذلؽ َيػعؾقن ٓ كاكقا إذا بؿا ُمؼقَّد أكف إلك العؾؿ أهؾ بعض وذهب

 . هبؿ ُيؿثَُّؾ  فنكف بؼتالكا: ذلؽ يػعؾقن كاكقا إذا أّما

 كاكقا إذا إمر ولل اجتفاد إلك هذا َيرجعُ  لؾؼتؾك بالـسبة أكف :والراجح

 كاكقا إذا لؽـ بؼتالهؿ، التؿثقؾ يجقز ٓ بؼتالكا يؿثؾقن ٓ كان إذا بؼتالكا، يؿثِّؾقن

 مؼابؾة بؼتالهؿ التؿثقؾ يف رأى إن إمر: ولل اجتفاد إلك فَقرجع بؼتالكا: يؿثِّؾقن

َّٓ  فعؾف، طؾقفؿ: وضفقًرا وققةً  طزةً  لػعؾفؿ  التؿثقؾ يجقزُ  فال إسرى أّما فال، وإ

 . هبؿ

 أهؾ مـ لقس ٕكف َيبؾغ: لؿ الذي الصغقر القلد أي: «ولقًدا تؼتؾقا وٓ»

 . العادة يف ٓ يؼاتُِؾ  كان َمـ ومثؾف الؼتال،

-خالل أو- خصالٍ  ثالث إلك فادطفؿ الؿشركقـ، مـ طدوك لؼقَت  وإذا»

 طـ روى الذي شؽ، الذي هق مرَثد، بـ طؾؼؿة وهق: الراوي: مـ شؽٌّ  هذا :«

 واحد، بؿعـك والخالل الخصال واحد: بؿعـًك  وهؿا شؽ، ُبريدة بـ سؾقؿان

 بالضؿ «فليَتفـ» أو «فليُتفـ» .-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل طـ الرواة دقة لؽـفا

 أجابقك أيتِفـ إلك مـفؿ، فاقبؾ أجابقك أيُتفـ أي: إلك «أجابقك ما» الـصب، أو

 .طـفؿ وكػَّ  مـفؿ، فاقبؾ

 : ابتداءً  الجؿؾة يف أققلفا  الخصال؟ هذه هل ما صقِّب:
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 إلك الفجرة مع اإلسالمُ : والثاكقة. فؼط اإلسالمُ  هل: العؾؿ أهؾ بعض قال

 . الجزية: والثالثة .الؿديـة

 إكثر. طؾقف وهذا. والؼتال والجزيُة، اإلسالُم، هل: العؾؿ أهؾ بعُض  وقال

 ٕهنا زائدة: وهل مسؾؿ: رواية يف هؽذا "ثؿ" ،«اإلسالمِ  إلك اْدُطفؿ ثؿ»

 هل وإكؿا زائدة: لقست هل: العؾؿ أهؾ بعض وقال الثالث. لؾخصال تػسقر

 بالدطقة البدء هذا ويف «اإلسالمِ  إلك ادطفؿ ثؿ» الؽالم. ٓستػتاح لالستػتاح:

ـّ  الؽػار: قتؾ الجفادِ  مـ الؿرادُ  لقس ٕكف الؼتال: قبؾ  الحؼِّ  إيصاُل  الؿرادَ  ولؽ

 . الؼتال قبؾ بالدطقة ُيبَدؤون ولذلؽ الَخؾِؼ، إلك

 لؿ كاكت إذا الؿؼاَتؾقـ الؽػار أنّ  :الراجح وهق الجؿفقر، طؾقف والذي

 إلك الدطقة تبؾغفؿ إذا لؿ قتالفؿ، قبؾ دطقهتؿ تجب فنكف قبؾ: الدطقة تبؾغفؿ

 .الؿؼاَتؾة قبؾ اإلسالم إلك َكْدُطَقهؿ أن يجب قبؾ: اإلسالم

 فؾقلل تجب، وٓ دطقهتؿ، ُتسَتحب فنكف بؾغتفؿ: قد الدطقةُ  كاكت إذا أّما

ـّ  َسبؼت، قد الدطقة ٕنّ  دطقة: بدون طؾقفؿ ُيِغقر أن الجقش لؼائد أو إمر  ولؽ

َسبؼت:  قد الدطقة كاكت وإن حتك طؾقفؿ: ُيِغقر أن قبؾ يدطقهؿ أن إفضؾ

 . الؼتؾ مـ أولئؽ وَيسؾؿُ  الؼتال، مـ الؿسؾؿقن فَقسَؾؿ ُيسؾِؿقا، أن رجاء

 «طـفؿ وُكػَّ » الرواية: يف هؽذا «طـفؿ وكػَّ  مـفؿ، فاقبؾ أجابقك فنن»

 تؼاتؾفؿ. وٓ الؼتؾ، طـفؿ ُكػَّ  أي:
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 نبٌه وذّمة هللا ذّمة فً جاء ما الدرس الثانً والسبعون: تابع شرح باب

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 ٓ أن الحؿد هلل رب العالؿقـ، الرحؿـ الرحقؿ، مالؽ يقم الديـ، وأشفد

 الؿبعقث ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد وأخريـ، إّولقـ إلف اهلل إٓ إلف

 دائًؿا كثقًرا، تسؾقًؿا وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك أجؿعقـ آدم ولد سقد لؾعالؿقـ، رحؿةً 

 الخقار صحابتف وطـ الطاهريـ، الطقبقـ آلف طـ اهلل ورضل الديـ، يقم إلك

 :بعد أما إكرمقـ،

 يف لف الذاكريـ مـ جعؾـا أن -وجؾ طز-اهلل كحؿد إكـا الػضالء: معاشر فقا

 اهلل صؾك-اهلل رسقل لؿسجد العامريـ ومـ الذاكرون، فقف يؼؾ الذي الققت هذا

 .العامرون فقف يؼؾ الذي الققت هذا يف -وسؾؿ طؾقف

 وأن شؽرها، يرزقـا أن الـعؿة هبذه أكرمـا الذي -وجؾ طز-اهلل وكسلل

-محؿدٍ  وكبقـا لحبقبـا آتباع وُحسـ ،-وتعالك سبحاكف-لف اإلخالص يرزقـا

 .-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

بةً  -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-رسقلف مسجد يف مجالسـا يجعؾ وأن  لـا مؼرِّ

ة إلقف،  .الجـة يف لـا ِرفعةً  يجعؾفا وأن يديف، بقـ كؼػ طـدما لـا سارَّ

 العبقد. طؾك اهلل حؼ هق الذي التقحقد كتاب شرح مع إحبة زلـا أيفا ٓ

 اهلل ذمة يف جاء باب: )ما شرح يف بإمس مجؾسـا يف بـا اكتفك قد الؽالم وكان

 (.-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-كبقف وذمة
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د الؿممـ أنّ  وبقَّـا  طز-اهلل ُيعظِّؿ -وتعالك سبحاكف-ربف بحؼِّ  العارف الؿقحِّ

 اهلل صؾك-رسقلف وذّمة اهلل، ذّمة يحػظ أن -وجؾ طز-هلل تعظقؿف ومـ ،-وجؾ

 .القققع بعد ويحػظفا القققع، قبؾ يحػظفا ،-وسؾؿ طؾقف

 وٓ مـفا، بد ٓ التل الضرورة طـد إٓ يبذلفا فال :القققع قبؾ فقحػظفا

تف لؾـاس يعطل وإكؿا ٕحد: يعطقفا  .ذمَّ

  بلن :إططائفا وبعد القققع بعد ويحػظفا
َ

 اجتفادا ذلؽ يف ويجتفد هبا، َيِػل

 .لغقره غقره أططاها أو لغقره، أططاها الذي هق كان سقاء ُيخِػرها، وأٓ طظقًؿا،

 ُأططِقْت  قد -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-رسقلف ذّمة أو اهلل ذّمة أنّ  َطؾِؿَ  فنذا

 ، وهذا-وتعالك سبحاكف-لربف تعظقًؿا هبا: القفاء يف طظقًؿا اجتفاًدا اجتفد ٕحد:

 .التقحقد كتاب يف الباب هذا الؿصـػ طؼد التقحقد، ولذا كؿال مـ

كل الؿبارك أيفا-ولعؾؽ  جعؾ قد -اهلل رحؿف-الشقخ أنّ  َلْحظَت  قد -الذَّ

 مستحبًّا، أو واجًبا كان سقاء بإلػاظ: الؿتعؾِّؼ التقحقد كؿال يف الؽتاب آخر

 :قسؿقـ إلك ذلؽ َقَسؿَ  وأكف

 إلػاظ، يف -وجؾ طز-اهلل مع إدب بُحسـ َيتعؾَّؼ ما: إّول الؼسؿ •

 .أبقاًبا لذلؽ وَطَؼدَ  إلػاظ، يف -وجؾ طز-اهلل مع إدب سقء وترك

 وَطَؼدَ  بإلػاظ، يتعؾؼ فقؿا -وجؾ طز-اهلل تعظقؿ يف: الثاين الؼسؿ ثؿ •

 .أبقاًبا لذلؽ
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 إن الققم شرحف وكتؿُّ  إمس، مجؾس يف بشرحف بدأكا الذي الباب هذا مـفا

 .-وجؾ طز-اهلل شاء

-الـبل وصايا يف -طـف اهلل رضل-ُبرْيَدة حديث شرح يف شرْطـا قد وكـَّا

ر إذا -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل فؽان الجقش، ٕمقر -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك  أمَّ

م بقصايا يقصقف سرية أو جقشٍ  طؾك أمقًرا  شاء إن الققم وتتؿُّ  بعضفا، شرح تؼدَّ

 .بؼقَّتفا شرح اهلل

 -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل قال: كان -طـف اهلل رضل- بريدة ]طـ

ر إذا  خقرًا، الؿسؾؿقـ مـ معف وَمـ اهلل بتؼقى أوصاه سريَّة أو جقش طؾك أمقراً  أمَّ

 وٓ َتُغؾُّقا وٓ اغزوا باهلل، كػر َمـ قاتؾقا اهلل، سبقؾ يف اهلل، بسؿ غزوا: »فؼال

 فاْدُطفؿ الؿشركقـ مـ طدوك لؼقَت  وإذا ولقدًا، َتؼتؾقا وٓ ُتؿثِّؾقا، وٓ َتغِدروا،

ـّ  ـ خالل أو ـ خصال ثالث إلك  ثؿ طـفؿ، وكػَّ  مـفؿ، فاقبؾ أجابقك ما فليَّتف

ل إلك اْدُطفؿ ثؿ مـفؿ، فاقبؾ أجابقك فنن اإلسالم: إلك اْدُطفؿ  دارهؿ مـ التحقُّ

 وطؾقفؿ لؾؿفاجريـ، ما فؾفؿ ذلؽ فعؾقا إن أكفؿ وأخبرهؿ الؿفاجريـ، دار إلك

لقا أن أَبقا فنن الؿفاجريـ، طؾك ما  كلطراب يؽقكقن أكفؿ فلخبرهؿ مـفا َيتحقَّ

 شلء والػلء الغـقؿة يف لفؿ يؽقن وٓ تعالك، اهلل ُحؽؿ طؾقفؿ يجري الؿسؾؿقـ،

 َّٓ  أجابقك هؿ فنن الجزية، فاسللفؿ أَبقا هؿ فنن الؿسؾؿقـ، مع يجاهدوا أن إ

 أهؾ حاصرت وإذا. وقاتؾفؿ باهلل فاستعـ أَبقا هؿ فنن طـفؿ، وكػَّ  مـفؿ فاقبؾ
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 كبقف، وذّمة اهلل ذّمة لفؿ تجعؾ فال كبقف، وذّمة اهلل ذّمة تجعؾ أن فلرادوك حصـ

تؽ لفؿ اجعؾ ولؽـ ة ذمَّ  وذّمة ذمؿؽؿ ُتخِػروا أن فنكؽؿ أصحابؽ، وذمَّ

 حصـ أهؾ حاصرَت  وإذا. كبقف وذّمة اهلل ذّمة ُتخِػروا أن مـ أهقن أصحابؽؿ

 طؾك أكزلفؿ ولؽـ اهلل، ُحؽؿ طؾك ُتـزلفؿ فال اهلل، ُحؽؿ طؾك ُتـزلفؿ أن فلرادوك

 مسؾؿ[ رواه «ٓ أم فقفؿ اهلل حؽؿ أتصقب تدري، ٓ فنكؽ حؽؿؽ:

ـ الذي الحديث هذا  الرحؿة كبل مـ العظقؿة القصايا هذه تضؿَّ

م -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-والَؿؾحؿة  يتعؾَّؼ طـد ما ووقػـا بعضف، شرحـا أن تؼدَّ

 ثؿ »، قال "اإلسالم إلك الدطقة ":وهل -أّولفا شرحـا التل-الثالث بالخصال

 إلك ادطفؿ ثؿ طـفؿ، وُكػَّ  مـفؿ، فاقبؾ أجابقك: هؿ اإلسالم: فنن إلك ادطفؿ

ل ل إلك أسؾؿقا إن ادطفؿ ثؿ: أي «الؿفاجريـ دار إلك دارهؿ مـ التحقُّ  التحقُّ

ا -إسالم دار وهل دارهؿ، مـ  طـ بعقدة لؽـفا إسالم: دار أصبحْت  أسؾؿقا لؿَّ

-الـبل ، فلمر-وسؾؿ طؾقف اهلل اهلل صؾك رسقل مديـة واإليؿان: طـ العؾؿ دار

 دار إلك دارهؿ مـ الفجرة إلك يدطقهؿ أن إمقر -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 دار إلك الُؽْػرِ  دار مـ الفجرة هل لقست خاصة، هجرةٌ  الؿفاجريـ، وهذه

 العؾؿ دار إلك الُسـَّة طـ والُبعد الجفؾ دار مـ الفجرة هل وإكؿا اإلسالم:

 .والُسـَّة
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 -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل زمـ يف الفجرة أنَّ  العؾؿ أهؾ بعض َذَكر وقد

 .ُكْػرٍ  أرض أرُضف تؽـ لؿ ولق أسؾؿ، َمـ كؾ طؾك واجبةً  كاكت الؿديـة إلك

 واجبة.  ولقست مستحبَّة، الفجرة هذه أنّ  إلك العؾؿ أهؾ بعض وذهب

-الـبل أنّ  بدلقؾ: مستحبة: الفجرة هذه أنّ  :-أطؾؿ واهلل-إضفر هق وهذا

 لق بنقرارهؿ إمقر وأمر اختقارهؿ، إلك إمر جعؾ -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 .ديارهؿ يف البؼاء اختاروا

 البَِدع فقفا َتػشق أرض يف كان إذا لؾؿسؾؿ ُيستحبُّ  أكف وهل :فائدة هذا ويف

 العؾؿ، وَيؼؾَّ  الجفؾ، فقفا َيظفر أرض يف كان إذا أو ُسـَّة، أرض إلك يفاجر أن

 طؾك فقف ُيعان وما العؾؿ أرض إلك يفاجر أن لف ُيستَحبُّ  أكف العؾؿ: أهؾ وُيحاَرب

 .العؾؿ

ل إلك ادطفؿ ثؿ»  يف الؿديـة هل التل «الؿفاجريـ دار إلك دارهؿ مـ التحقِّ

 ما فؾفؿ ذلؽ فعؾقا إن أهنؿ وأخربهؿ» .-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل زمـ

 مـ الفجرة طؾك لفؿ حثٌّ  هذا ويف «الؿفاجريـ طؾك ما وطؾقفؿ لؾؿفاجريـ،

 فننّ  هاجروا فنن ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل مع بالؿفاجريـ لقؾحؼقا ديارهؿ:

ؾقكف مؿا لؾؿفاجريـ ما لفؿ ؾقكف وما ِطْؾؿ، مـ يحصِّ  غـقؿة مـ دكقا مـ يحصِّ

 صؾك-اهلل رسقل مع كالجفاد الؿفاجريـ: طؾك ما ذلؽ، وطؾقفؿ وكحق ويفء،

لقا أن أَبقا فنن» .-وسؾؿ طؾقف اهلل  ديارهؿ يف البؼاء واختاروا «مـفا يتحقَّ
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 َيؼطـقن الذيـ: هؿ إطراب «الؿسؾؿقـ كلطراب يؽقكقن أهنؿ فلخربهؿ»

 ولؿ ُقراهؿ، أو بقاديفؿ، يف البؼاء واختاروا أسؾؿقا، وقد والُؼرى، البقادي

 يؽقكقن يفاجروا لؿ إذا همٓء ، فننّ -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل إلك يفاجروا

 يجري الذي «-تعالك-اهلل حؽؿ طؾقفؿ َيجري»شلهنؿ؟  ما إطراب، كفمٓء

مات، وتْرك القاجبات، مـ الؿممـقـ: طؾك  ذلؽ، وغقر والحدود، الؿحرَّ

 طؾك يجري ما إحؽام مـ طؾقفؿ وَيجري الؿسؾؿقـ، أطراب كحؽؿ فحؽؿفؿ

 .الؿسؾؿقـ

 شلء: والػلء الغـقؿة يف لفؿ يؽقن وٓ: »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل قال

 َّٓ الغـقؿة.  مـ كصقب لفؿ يؽقن ٓ أهنؿ: أي «الؿسؾؿقـ مع يجاهدوا أن إ

 .والؼتال بالؼقة الؽػار مـ الؿسؾؿقن يؽتسبف مال: والغـقؿة

 تؽقن مـفا أخؿاس أربعة: أخؿاس خؿسة ُتؼَسؿ الغـقؿة أنّ  والؿعؾقم

 مصالح يف ُيصَرف الؿسؾؿقـ: مال لبقت يؽقن وُخؿس الؿؼاتؾقـ، لؾؿجاهديـ

 .الؿسؾؿقن مـف وُيعَطك العاّمة، الؿسؾؿقـ

 مـ الؽػار يػرَّ  كلن قتال، بغقر الؽػار مـ الؿسؾؿقن يؽتسبف مال: والػلء

 ُيصَرف الؿسؾؿقـ، مال لبقت يؽقن الػلء وهذا بالؿسؾؿقـ. سؿعقا إذا ديارهؿ

 .الؿسؾؿقن مـف وُيعطك العاّمة، الؿسؾؿقـ مصالح يف
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ـّ   الغـقؿة مـ الُخُؿس يف لف لقس يفاجر أن وأبك همٓء مـ أسؾؿ الذي لؽ

 بقت يف ُيجَعؾ الذي الُخُؿس مـ ُيعطك ٓ كصقب، الػلء مـ لف ولقس كصقب،

ّٓ  الػلء: مـ وٓ الغـقؿة، ُخُؿس مـ الؿسؾؿقـ مال  يجاِهد أن: واحدة حالة يف إ

 ٕنّ  الغـقؿة: مـ كصقب لف يؽقن فنكف الؿسؾؿقـ مع جاهد فنذا الؿسؾؿقـ، مع

 .اهلل سبقؾ يف الؿجاهديـ طؾك -سؿعـا كؿا-أخؿاسفا أربعة ُيؼَسؿ الغـقؿة

-العؾؿ أهؾ مـ إكثر ققل طؾك-الثاكقة الخصؾة وهذه «أَبقا هؿ فنن»

 لؾؿسؾؿقـ الؽافر يدفعف ماٌل : والجزية .«الجزية َفَسْؾُفؿ: »أو ،«الجزية فاسللفؿ»

 الؿسؾؿقـ، كؿال ومالف الؿسؾؿقـ، كدم دمف فقؽقن وكصرتف، حؿايتف، لؼاء

 .الؿسؾؿقـ كِعرض وِطرضف

 أراد وحؿايتف، كصرتف الؿسؾؿقـ مـ وأراد ديـف، طؾك البؼاء اختار إذا الؽافر

 .الجزية هل هذه الجزية. َيدفع أن مـ ٓبد فنكف يبؼك، أن

ـ الػؼفاء اختؾػ وقد  الجزية؟ ُتمَخذ مؿَّ

 .العرب غقر أو العرب مـ كافر: كؾ مـ ُتمّخذ أهنا العؾؿ أهؾ بعض فذهب

ّٓ  كافر كؾ مـ ُتمَخذ أهنا إلك العؾؿ أهؾ بعض وذهب  طبدة العرب إ

 .الجزية مـفؿ ُتمَخذ ٓ فنكف إوثان،

َّٓ  ُتمَخذ ٓ أهنا إلك العؾؿ أهؾ بعض وذهب  .والؿجقس الؽتاب أهؾ مـ إ
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 :-مالؽ اإلمام ققل وهق-إّول  َيـصر -معـا الذي-الحديث وضاهر هذا

 القصقة هذه فننّ  العجؿ، أو العرب مـ كان سقاءً  كافر، كؾ مـ ُتمَخذ الجزية أنّ 

ر كّؾؿا الجقش ٕمقر  .سريَّة أو جقش طؾك أمقًرا -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل َأمَّ

 وكػَّ  مـفؿ، فاقبؾ أجابقك هؿ فنن الجزية، فاسللفؿ أَبقا هؿ فنن: »قال

مـاه: ما إلك طائد وهذا «طـفؿ  إذهاب الؽػار قتال مـ الغرض لقس أكف مـ قدَّ

 ثؿ بالدطقة، فُقبدؤون إلقفؿ، الحؼ إيصال الغرض وإكؿا وأرواحفؿ: كػقسفؿ

 ورأى الؿسؾؿقـ، مع وطاش الجزية، دفع إذا لؿاذا؟ ٕكف الجزية، طؾقفؿ ُتعَرض

 إلك يدطقه هذا فننّ  الؿسؾؿقـ: ديـ وكؿال الؿسؾؿقـ، وأخالق الؿسؾؿقـ، وفاء

مت ُيسؾِؿ، أن  فاستعـ» الجزية، ُيعُطقا لؿ «أَبقا هؿ فنن» .الحرب طؾك هـا فُؼدِّ

مـا: وقد «وقاتؾفؿ باهلل  بسؿ اغزوا: »لفؿ قال -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل أنّ  قدَّ

 الؿممـ وهؽذا .-وجؾ طز-هلل مخؾصقـ باهلل، مستعقـقـ: أي «اهلل سبقؾ ويف اهلل،

 ، فنكف:-وجؾ طز-باهلل استعان خقر طؾك طزم كّؾؿا شلكف، كؾ يف

ـْ  لؿ إذا ل اهلل مـ طقنٌ  َيؽ  اجتفاُده طؾقف َيجـل ما لؾػتك                               فلوَّ

 ويؼرتب طؾقف، يعزم خقر كؾ يف -وجؾ طز-اهلل طقن إلك بحاجة فالؿممـ

 .فِْعؾف مـ

ـقا «حصـ أهؾ حاصْرَت  وإذا»  أرادوا: أي «فلرادوك» حصـفؿ، يف فتحصَّ

 الؼائد مـ وأرادوا الصؾح، صؾبقا: أي «كبقف وذّمة اهلل، ذّمة لفؿ تجعؾ أن» مـؽ،
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 تجعؾ فال» :-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-كبقف وذمّ ّة اهلل، ذّمة ويعطقفؿ لفؿ يجعؾ أن

 .«كبقف وذّمة اهلل، ذّمة لفؿ

: قالقا لؾتحريؿ، ولقس لؾؽراهة، الـفل هذا أنّ  إلك الػؼفاء أكثر ذهب وقد

َّٓ الؿحتَؿؾ؟  هق ما بغالب، لقس ُمحتَؿٍؾ، طـ احرتازٌ  ٕكف  الذّمة، هبذه ُيقفَّك أ

 يف الؿسؾؿقـ، الغالب يف غالًبا لقس أكف إٓ -محتَؿاًل  كان وإن-الحؼقؼة يف وهذا

مؿ، ُيقفقن بالعفقد، ُيقفُّقن أهنؿ الؿسؾؿقـ : قالقا .غالًبا لقس محتَؿؾ، ففذا بالذِّ

 التحريؿ مـ الـفل يصرف هذا فننّ  بغالٍب: لقس محتَؿؾ طـ احرتازٌ  أكف دام وما

باإلجؿاع:  لؾتـزيف إكف: وقال إجؿاًطا، هذا حؽك العؾؿ أهؾ وبعض الؽراهة. إلك

 خالف. فقف ولؽـ

 طز-اهلل تعظقؿ باب مـ ٕكف: قالقا ،التحريؿ إلك العؾؿاء بعض ذهب فؼد

 طؾقف اهلل صؾك-كبقف وذّمة اهلل، ذّمة إططاء فقؽقن واجب، اهلل وتعظقؿ ،-وجؾ

ًما -وسؾؿ  .ُمحرَّ

 .-أطؾؿ واهلل-إقرب ولعؾف وأشفر، العؾؿ أهؾ طـد أكثر وإّول

 اهلل صؾك-الـبل قال هـا: اكظر «أصحابؽ وذّمة ذمتؽ، لفؿ اجعؾ ولؽـ»

 ٕنّ  :«أصحابؽ وذّمة» إمقر، أيفا «ذمتؽ لفؿ اجعؾ ولؽـ: »-وسؾؿ طؾقف

 ولق مسؾؿ مـ تؽقن بؾ الجقش، مـ الػرد مـ تؽقن إمقر مـ تؽقن كؿا الذمة

 .أدكاهؿ هبا يسعك واحدة، الؿسؾؿقـ فذّمة الجقش، أفراد مـ يؽـ لؿ
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 الؿسؾؿقـ: َتؾَزم الذّمة فننّ  الذّمة: الؽػار أططك مسؾًؿا مؿؾقًكا طبًدا أنّ  فؾق

 َّٓ  .سقاء طؾك لفؿ ذلؽ وَيرّدوا لفؿ، َيـبذوا أن إ

 فنكف وخطًل: غؾًطا إمان أو الذّمة الؽافر َفِفؿَ  لق أكف اإلسالم: كؿال مـ بؾ

 الحصـ أهؾ إلك أشار الجقش يف مسؾًؿا أنّ  مؽاكف. فؾق إلك ُيَردُّ  بؾ يمَذى، ٓ

 إلك بعضفؿ أو أحدهؿ فـزل والذمة، بإمان إلقفؿ يشقر فظـقه بقضاء، بعؿامة

  أشار ذاك: قال طؾقف ُقبِض فؾّؿا الؿسؾؿقـ،
ّ

 طؾك يدل وهذا بقضاء! بعؿامة إلل

 الغبار أكػض كـت أكا ٓ،: الؿسؾؿ قال إمـ، طؾك يدل الذّمة، طؾك يدل السالم،

قا الػؼفاء قصدتف! فننّ  وٓ إلقف، أشرت ما طؿامتل، مـ  ٓ الؽافر هذا أنّ  طؾك كصُّ

 .مـف جاء الذي حصـف إلك ُيَردُّ  بؾ يمَذى،

 ِديـ، الغدر أنّ  َتْػَفؿ اإلسالم إلك َتـتسب ِشْرِذَمة أنّ  كقػ لتعجب: وإكؽ

 الؿسؾؿقـ مـ الػاضؾ قتؾ إنّ  بؾ ديـ، الؿسؾؿ قتؾ إنّ  بؾ ِديـ، الذمؿ إخػار وأنّ 

رون ديـ،  .اهلل ديـ َطرفقا ما وهمٓء بسقارتف! الؿسؾؿ أو بسقارتف، العالِؿ فقػجِّ

 ديـ وفاء، ديـ اهلل ديـ وأنّ  اهلل، ديـ أبـائـا بتعؾقؿ كعتـل أن طؾقـا: والقاجب

 لؾعفقد. تعظقؿ ديـ لؾذمؿ، تعظقؿ ديـ لؾدماء، تعظقؿ

 ُتخِػروا أن فنكؽؿ أصحابؽ، وذّمة ذمتؽ، لفؿ اجعؾ ولؽـ: »قال ولذا:

 هذه طؾقف وجعؾتؿ أططقتؿقه الذي العفد َتـؼضقا: أي «أصحابؽؿ وذّمة ذمؿؽؿ

 .«كبقف وذّمة اهلل ذّمة ُتخِػروا أن مـ أهقن»الذّمة 
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 كان إذا لؽـ حال، كؾ طؾك حرام العفد وإخػار الذّمة إخػار إخقة! يا

 فننّ  :-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-كبقف ذمة أو اهلل ذمة الذمة كاكت إذا اهلل، طفد العفد

ا وأطظؿ أشّر، إخػارها  .شرًّ

ْيـ أهَقن ُيختار ":لؼاطدة العؾؿ أهؾ طـد مثاٌل  هذا ولذلؽ: رَّ  كان ، إذا"الشَّ

يـ أحد مـ ٓبد رَّ  ذّمة أططاهؿ لق إمقر أنّ  وذلؽ إهَقن، يختار الؿممـ فننّ  الشَّ

 الذّمة، هذه ُتخَػر أن يؿؽـ ذمتف أططاهؿ ولق الذّمة، هذه ُتخَػر أن يؿؽـ اهلل

ان: وهذان ـّ  شرَّ  .-وجؾ طز-اهلل ذّمة إخػار مـ أهَقن إمقر ذّمة إخػار لؽ

 أهَقن اختقار فقف الذي إمر هذا إلك -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل فلرشده

يـ رَّ  .الشَّ

 أكزلـا: قالقا «اهلل ُحؽؿ طؾك ُتـزلفؿ أن فلرادوك حصـ أهؾ حاصرَت  وإذا»

 ُحؽؿ طؾك ُتـِزلفؿ فال: »، قال-وجؾ طز-اهلل بحؽؿ فقـا واحؽؿ اهلل، حؽؿ طؾك

 هق ما أصحابؽ، وحؽؿ :قال ما هـا: اكظروا «حؽؿؽ طؾك أكزلفؿ ولؽـ اهلل:

 طؾك أكزلفؿ» .الجقش ٕفراد ولقس لألمقر، هق إكؿا الحؽؿ ٕنّ  الذّمة: مثؾ

 .«ٓ أم اهلل حؽؿ فقفؿ أتصقب تدري ٓ فنكؽ حؽؿؽ،

 الذّمة: إططاء يف كالخالف هذا يف والخالف 

 .بحرام ولقس مؽروه، هذا أنّ  طؾك إكثر 

 الُحرمة. إلك العؾؿ أهؾ بعض وذهب
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 أم -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل بزمـ خاص الـفل هذا هؾ العؾؿاء: اختؾػ ثؿ

 زماكـا؟ إلك مستؿر أكف

 :-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل بزمـ خاصٌّ  هق: العؾؿ أهؾ بعض فؼال

 يؿؽـ يدري، ٓ وإمقر الُحؽؿ يتغقَّر أن ويؿؽـ القحل، وقت ٕكف: لؿاذا؟ قالقا

 الؿديـة مـ يخرج يؽقن قد مثاًل: كذا، والُحؽؿ الؿديـة مـ إمقر َيخرج أن

 الحؽؿ هذا ُيـَسخ قد ثؿ ُيؼَتؾقن، أهنؿ فقفؿ اهلل حؽؿ أنّ  ُيؼَتؾقن، أهنؿ والُحؽؿ

 َحَؽؿَ  يؽقن فال بذلؽ: إمقر َيعؾؿ وٓ وآسرتقاق، والػداء الؼتؾ بقـ بالتخققر

 بعد ٕكف وسؾؿ: طؾقف اهلل الـبل صؾك بزمـ خاص وهذا: قالقا .اهلل بُحؽؿ فقفؿ

 .إحؽام تتغقَّر لـ -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل مقت

 يدري ٓ اجتفد مفؿا الؿجتفد ٕنّ  مستؿر: هذا بؾ: العؾؿ أهؾ بعض وقال

 يصقب؟ ٓ أو اهلل، ُحؽؿ يصقب هؾ

 ولل أو إمقر لفؿ فقؼقل مستؿر، أكف :-أطؾؿ واهلل-أضفر  طـدي وهذا

 وإكؿا هبقاه: لقس الشرطل، الحؽؿ يف يجتفدُ  ثؿ حؽؿـا، طؾك كـزلؽؿ: إمر

 .واحد أجر فؾف أخطل وإن أجران، فؾف أصاب فنن الشرطل، الحؽؿ يف يجتفد

 مـ الؿصقب إنّ " :إصقل أهؾ مـ قال مـ لؼقل بقِّـ دلقؾ هذا ويف

 كؾ كان لق فنكف واحد، الؿجتفديـ مـ اهلل لحؽؿ الؿصقب ."واحد الؿجتفديـ
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 أتصقب تدري ٓ فنكؽ: »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل قال َلَؿا مصقًبا: مجتفدٍ 

 .واحد الؿجتفديـ مـ الؿصقب أنّ  َطؾِْؿـا ذلؽ قال فؾّؿا ،«اهلل ُحؽؿ فقفؿ

 ما َفَعَؾ  فؼد اجتفد: إذا الؿسؾؿ إمر ولل أنّ : وهل إخقة: فائدة يا وهـا

 واتَّبع قضقة، يف الؿسؾؿقـ أمر ولل اجتفد فنذا .أخطل أم أصاب سقاءً  طؾقف:

 أصؾح إن يراه بؿا أخذ ثؿ الِعْؾؿ، وأهؾ الرأي أهؾ إلك فرجع الؿشروع، الطريؼ

 اهلل صؾك-الـبل ٕنّ  كظركا: يف الصقاب ُيِصِب  لؿ ولق ُيعاب، ٓ فنكف اخَتؾػقا:

 ذلؽ: ومعـك «اهلل ُحؽؿ فقفؿ أتصقب تدري ٓ فنكؽ: »لألمقر قال -وسؾؿ طؾقف

 اهلل: ُحؽؿ فقفؿ يصقب وٓ يجتفد وقد اهلل، ُحؽؿ فقفؿ ويصقب يجتفد قد أكف

ـَّة أهؾ طـد قاطدة وهذه الحالقـ. طؾك ُيعاب ٓ وهق  .والجؿاطة السُّ

 ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-كبقف وذمة اهلل ذّمة بقـ الػرق: إولك :مسائؾ ]فقف

 الؿسؾؿقـ[ ذّمة وبقـ

 اهلل ذّمة بقـ )الػرق الـُّسخ: بعض يف ورد مؿا أدقُّ  ياسقـ الدكتقر قرأه ما

 اهلل ذمة بقـ )الػرق :ققلـا يف( بقـ)بــ أتقـا لّؿا الؿسؾؿقـ(، ٕكَّا وذّمة كبقف، وذّمة

 -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-كبقف وذّمة اهلل ذّمة أنّ  بقَّـَّا الؿسؾؿقـ( ذمة وبقـ كبقف، وذمة

 .بالتػريؼ الؿؼصقد ففذا جاكب، يف الؿسؾؿقـ وذّمة جاكب، يف

 يظـ قد الؿسؾؿقـ( وذمة كبقف، وذمة اهلل، ذمة بقـ )الػرق: قؾـا إذا أّما

 .الؿراد هق هذا ولقس الثالثة. بقـ التػريؼ أنّ  الؼارئ
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 أطظؿ -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-كبقف وذّمة اهلل ذّمة وأنّ  الػرق، لـا تبقَّـ وقد

ا أطظؿ إخػارها وأنّ  وأشد،  .شرًّ

 خطًرا[ إمريـ أقّؾ  إلك اإلرشاد: ]الثاكقة

يـ أهَقن ُيختار: قؾـا كؿا رَّ  .الشَّ

  [«اهلل سبقؾ يف اهلل بسؿ اغزوا: »ققلف: ]الثالثة

 وُيستعان إمر، ولل بف يلمر الذي هق الؿشروع: الجفاد أنّ  طؾك يدل وهذا

 الثالث هذه مـ واحًدا َفَؼد وإذا .-وتعالك سبحاكف-هلل فقف وُيخَؾص باهلل، فقف

 .مشروًطا جفاًدا فؾقس

 [«باهلل َكَػر َمـ قاتؾقا: »ققلف: ]الرابعة

 أو القفقد، مـ كان سقاء اإلسالم: َيؼَبؾ لؿ َمـ كؾُّ : «باهلل كػر َمـ» و

ـ يؽقن أن هذا: وشْرط ذلؽ، غقر أو البقذيقـ، أو الؿجقس، أو الـصارى،  مؿَّ

 . -الشرح يف معـا تؼدم كؿا-يؼاَتؾ

 [«وقاتؾفؿ باهلل استعـ: »ققلف: ]الخامسة 

 .طؾقف ُيؼِدم أمر كؾ يف -وجؾ طز-اهلل طقن إلك بحاجة الؿممـ وأنّ 

 العؾؿاء[ وُحؽؿ اهلل ُحؽؿ بقـ الػرق: ]السادسة

 .َطؾَِؿف إذا َيؾزمف أن الؿسؾؿ طؾك يجب: اهلل حؽؿ •
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 طؾك فالقاجب اختؾػقا: وإذا اهلل، ُحؽؿ ففق أجؿعقا إذا: العؾؿاء وحؽؿ •

 .جفة مـ هذا فقف. الحؼَّ  َيؾَزم أن الؿسؾؿ

 أن بشرط ُحؽِؿف طؾك الـاس ُيـِزل العالِؿ أو إمقر أنّ : أخرى جفة ومـ

 واهلل-لل يظفر: يؼقل فنكف أفتك وإذا هذا، يف ويجتفد الشرطل، الحؽؿ َيتطؾَّب

 اهلل: حؽؿ: يؼقل وٓ كذا، الحؽؿ أنّ  رأيل: أو كذا، الشرطل الحؽؿ أنّ  -أطؾؿ

 كذا، اهلل ُحؽؿ أية، ويؼرأ كذا، اهلل ُحؽؿ: فقؼقل كص، طـ يؼقل كان إذا إٓ

 .الحديث ويؼرأ

 أراه الذي: يؼقل فنكف الـصقص: يف اجتفاد طـ ولق رآه بؿا ُيػتل كان إذا أّما

 .كذا الحؽؿ أنّ  -أطؾؿ واهلل-لل يظفر الذي كذا،

 أيقافؼ يدري ٓ بحؽؿ الحاجة طـد يحؽؿ الصحابل كقن يف: ]السابعة

 ٓ؟[ أم اهلل حؽؿ

 .الحاجة طـد يجتفد -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل زمـ يف الصحابل

 يحؽؿ فنكف الُحؽؿ: مـف وصؾبقا ِحصـ، يف ققًما محاِصًرا كان إذا إمقر ولذلؽ

 .إلقف َيِصؾ أن يستطقع ٓ لؽـ ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل وجقد مع باجتفاده:

 بالؼقاس، يجتفد أن طؾقف يجب الـَّّص: َفَؼدَ  إن فنكف بعد: العالِؿ وكذلؽ

 أخطل وإن أجران، فؾف أصاب إن ملجقر، محؿقد وهق العامة، الشرطقة والؼقاطد

 .واحد أجر فؾف
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 هللا على اْلقسام فً جاء ما تابع الدرس الثانً والسبعون: شرح باب

 [.اهلل طؾك اإلقسام يف جاء ما باب] 

َّٓ -وجؾ طز-اهلل تعظقؿ مـ  بغقر غقبل أمر يف اهلل طؾك باهلل العبد ُيؼِسؿ : أ

 .القاجب التقحقد كؿال مـ وهذا طؾؿ.

 طؾك اإلقسام يف جاء الباب: )ما هذا "التقحقد "كتاب يف الشقخ طؼد ولذا:

 .القطقد مـ: أي اهلل(

 :أكحاء ثالثة لف اهلل طؾك العبد وإقسام

-اهلل رسقل ُسـَّة يف أو اهلل، كتاب يف ُطؾِؿ بلمر اهلل طؾك باهلل اإلقسام :إّول

 .فقف حرج وٓ جائز، وهذا ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 أو هذا،: قال ما ،"لؿشركٍ  اهلل َيغػر ٓ واهلل" :الؿسؾؿ يؼقل أن: ذلؽ مثال

 الؽتاب يف جاء الذي هق هذا ، فننّ "لؾؿشركقـ اهلل يغػر ٓ واهلل"أو يؼقل:  فالن،

ـَّة   .والسُّ

ـّ  واهلل" :الؿسؾؿ يؼقل أو  مـ يعـل: يؼقـ، ، ففذا"الؼقامة يقم أققام لقشػع

 بذلؽ يحؾػ -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-رسقلف بف وأخرب بف اهلل أخرب بؿا يؼقـف ققة

 .اهلل طؾك

 وبػضؾ اهلل، طـد بؿا مـ خقر ثؼةً  العبد يرجق فقؿا اهلل طؾك اإلقسام :والثاين

 .-وجؾ طز- اهلل
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َبقِّع أنّ  مـ جاء ما ذلؽ: ومـ  أهؾفا فطؾب جارية، ثـقة كسرت الـضر ابـة الرُّ

 بـ أكس فؼال فلَبقا، العػق طؾقفؿ وُطِرض فلَبقا، الصؾح طؾقفؿ فُعِرض الؼصاص

 ثـقة ُتؽَسر ٓ بالحؼ بعثؽ والذي ٓ! اهلل؟ رسقل يا الُرَبقِّع ثـقة أُتؽَسر ":الـَّضر

َبقِّع  سبحاكف-اهلل مـ بالػرج ثؼةً  هذا قال اهلل: حؽؿ طؾك اطرتاًضا هذا قال ، ما"الرُّ

 «الؼصاص اهلل كتاب أكس! يا: »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل فؼال ،-وتعالك

 كاكقا أن بعد وطَػقا، أهؾفا فرضل الؼصاص، اهلل حؽؿ الؼصاص، اهلل فرض

يـ  جاء-بإرش  رضقا أو وطػقا، فرضقا قؾقهبؿ: أٓنَ  اهللُ  الؼصاص، طؾك مصرِّ

 .الؿال وأخذوا الؼصاص طـ طػقا أهنؿ هـا: بالعػق الؿراد ولعؾ -وهذا هذا

ه اهلل طؾك أقسؿ لق َمـ اهلل طباد مـ إنّ : »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل فؼال  «َٕبرَّ

 طباد مـ إنّ : » -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل قال ففـا الصحقحقـ. يف والحديث

ه اهلل طؾك أقسؿ لق َمـ» -الـضر بـ أكس ومـفؿ-«اهلل  يؼقـف، لؿاذا؟ لعظقؿ :«ٕبرَّ

ـُ  هق طبادتف، وُحسـ ـ باهلل، الظـ َحَس  .اهلل طـد ما يرجق اهلل، فضؾ مـ متقؼِّ

 بلهؾ أخربكؿ أٓ: »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل ققل أيًضا: ذلؽ ومـ

ٍػ، ضعقٍػ  كؾ» -الجـة؟ أهؾ هؿ َمـ-«الجـة؟ ه اهلل طؾك أقسؿ لق متضعِّ  ،«ٕبرَّ

رْت  «ضعقٍػ  كؾ» .طؾقف متػٌؼ  :» قال ولذلؽ بالؿتقاضع،: هـا «ضعقػ »ُفسِّ

 أقسؿ لق» .ُخُؾؼ صاحب تقاضع، صاحب متقاضع،: ، متضعِّػ يعـل«متضعِّػ

ه اهلل طؾك  .-وتعالك سبحاكف-اهلل طـد مـزلتف وِرفعة طبادتف، ُحسـ مـ «ٕبرَّ
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 طؾك التللِّل هق طؾؿ، وهذا بال غقبل أمرٍ  يف باهلل اهلل طؾك اإلقسام: والثالث

م: بؾ وهق اهلل،  الذكقب. كبائر مـ محرَّ

 مقًتا فالن كان سقاء ،"لػالن اهلل يغػر ٓ واهلل" :الصالح الرجؾ يؼقل كلن 

 رجؾ: فؼال مات، مسؾؿ، لؽـ الذكقب، مـ مؽثِر كػسف، طؾك مسرف حقًّا، أو

 مسؾؿ أكف مادام ُيعَؾؿ، ٓ غقبل أمرٍ  يف اهلل طؾك باهلل أقسؿ هذا لف! اهلل يغػر ٓ واهلل

 .لف اهلل يغػر ٓ وقد لف اهلل يغػر قد فنكف

 لف، اهلل يغػر ٓ واهلل" :-كافًرا أو مسؾًؿا كان سقاءً - حل طـ قال لق وكذلؽ

 :ٕكف يجقز: ٓ أيًضا ففذا :"الـار اهلل لقدخؾـَّف واهلل

 .ذكبف طؾك مات ولق لف: اهلل يغػر قد: الؿسؾؿ يف

 .لف اهلل فقغػر ويسؾؿ، اهلل يفديف قد: الؽافر ويف

 َّٓ  لف يـبغل ٓ لؽـ الحال: تؾؽ طؾك مات إذا الؽالم: طـد مراده كان إذا إ

 .إمر هذا مثؾ يف اهلل طؾك وُيؼِسؿ هذا، يف كػسف ُيدِخؾ أن

 لؿ ِطؾؿ بغقر غقبل أمر يف اهلل طؾك باهلل اإلقسام الثالث: الـقع الشقخ: ومراد

 .طؾؿٌ  فقف َيِردْ 

 طؾقف اهلل صؾك-اهلل رسقل قال: قال-طـف اهلل رضل-اهلل طبد بـ جـدب ]طـ

 الذي ذا َمـ: -وجؾ طز-اهلل فؼال لػالن: اهلل يغػر ٓ واهلل: رجؾ قال: »-وسؾؿ

 مسؾؿ[ رواه «طؿؾؽ وأحبطُت  لف غػرُت  قد إين لػالن، أغػر ٓ أين طؾلَّ  يتللَّك
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 اهلل اهلل رضل طبد بـ جـدِب  طـ مسؾؿ صحقح يف الصحقح الحديث هذا

 اهلل صؾك-اهلل رسقل قال: قال -ُجـِدب ويؼال: ُجـُدب، يؼال: أن يصح-طـف 

َّٓ  اهلل طؾك فلقَسؿ «لػالن اهلل يغػر ٓ واهلل: رجؾ قال» -وسؾؿ طؾقف لػالن،  يغػر أ

  يتللَّك الذي ذا َمـ: -وجؾ طز-اهلل فؼال»
ّ

  يحؾػ الذي ذا َمـ «طؾل
ّ

َّٓ » طؾل  أ

 إبطالف، هق:  العؿؾ وحبقط «طؿؾؽ وأحبطت لػالن غػرت قد إين لػالن؟ أغػر

 :كقطقـ طؾك وهق أجره، وإذهاب

، : حبقطٌ الـقع إّول
ّ

 والخقرات، إطؿال جؿقع إبطال وهق: شامؾ: كؾل

 ٓ وهذا خقراتف، جؿقع ُتسَؼط إسؼاط، بحقث العؾؿ: حبقط أهؾ بعض ويسؿقف

ـْ : ﴿-وجؾ طز-اهلل قال باهلل: كؿا بالؽػر إٓ يؽقن َـّ  َأْشَرْكَت  َلئِ ﴾ َطَؿُؾَؽ  َلَقْحَبَط

 [.65:الزمر]

  حبقطٌ : الثاين والـقع
ّ

 مقازكتفا جفة مـ لألطؿال أو إطؿال، لبعض جزئل

 .بالسقئات

ُـّ  لحؼفا إذا الصدقة حبقط ذلؽ: مثال :إطؿال لبعض حبقط إّما  الؿ

 طؾقؽؿ تصدقُت  إين آذاه: كلن يؼقل: واهلل ثؿ فؼقر طؾك تصدق إكسان وإذى،

 أدري ما أخل يا واهلل طؾقؽؿّ  يتصدق الذي تستلهؾقن فؼراء أكتؿ اهلل! ووفؼـل

َـّ  أو بؾساكف فلذاه! الـاس؟ صدقات لقٓ تعقشقن كقػ  ثقًبا طؾقف رأى إذا .طؾقف م

: قال شقًئا أوٓده مع رأى إياها! إذا أططقتؽ التل الـؼقد مـ لعؾف اهلل شاء ما :قال
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 فؾقسل مـ لعؾفا وكذا، يػرحقن اهلل شاء ما معفؿ أوٓدك شقف الققم اهلل شاء ما

 .الصدقة ُيحبط الصدقة، ُيبطؾ أططقتؽ! هذا الؾتل

 حسـاتف، طؾك سقئاتف فرتجح :بالسقئات الؿقازكة جفة مـ كؾفا أو لألطؿال

ب فنذا َيدخؾ، أن اهلل شاء إن الـار َيدخؾ وإكؿا دائًؿا، إحباًصا لقس وهذا  ُطذِّ

 لؽـفا الحسـات: فرتجع بحسـاتف، اهلل بػضؾ وجقزي الـار مـ ُأخِرج بسقئاتف

 .جزئل إحباط هذا َيدخؾ. أن اهلل شاء إن الـار فَقدخؾ بالؿقازكة ُتحَبط

: لؾؿتللِّل قال -وتعالك سبحاكف-ربـا أنّ  الحديث: يف طـدكا صقِّب:

 »مضاف،  مػرد ٕكف طؿؾف: جؿقع أحبط أكف هذا: وضاهر ،«طؿؾؽ وأحبطُت »

 أنّ  تؼدم إشؽال: هـا صقِّب .َيُعؿّ  الؿضاف: والؿػرد لؾؽاف، مضاف مػرد، «طؿؾ

 فؼط! بالشرك فؼط، بالؽػر يؽقن إكؿا إطؿال لؽؾ اإلحباط

 حؾػ لعؾف بُحرمتف. طؾؿف مع هذا مستحالًّ  كان لعؾف: العؾؿ أهؾ بعض فؼال

، بالُحرمة طالًؿا الباب هذا يف اهلل طؾك وأقسؿ اهلل طؾك  استحؾ وَمـ مستحالًّ

 .وجف َيؽػر. وهذا فنكف واستحؾَّف: حرام الشلء بلن َطؾِؿَ  َمـ كافر، ففق الحرام

 طؾك أقسؿ َمـ شرطفؿ: أنّ  يف الحؽؿ هق هذا لعؾ: العؾؿ أهؾ بعض وقال

 .طؿؾف َيحبط اهلل

 الصقغة هبذه ورد وإكؿا جزئل: حبقطٌ  هق بؾ العؾؿ: أهؾ بعض وقال

 الذي لؾعؿؾ جزئل حبقط أكف :-أطؾؿ واهلل-أقرب هذا ولعؾ القطقد. لتشديد
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 يف والتشديد الزجر يف التشديد باب مـ الصقغة هذه طؾك وكان بف. تػاَخر

 .القطقد

 اهلل رضل-هريرة أبق قال طابد، رجٌؾ  الؼائؾ أنّ  هريرة أبل حديث ]ويف

 [«وآخرتف دكقاه أوبَؼت بؽؾؿة تؽؾؿ: »-طـف

 طؾقف اهلل صؾك-اهلل رسقل سؿعُت  ":-طـف اهلل رضل-هريرة أبق )قال

 ُيذكب، أحدهؿا فؽان متقاخَققـ، إسرائقؾ بـل مـ رجالن كان: »يؼقل -وسؾؿ

 الذكب طؾك الؿذكب يرى الؿجتفد يزال ٓ فؽان العبادة، يف مجتفًدا وأخر

 أُبعثت وربل، خؾِّـل: فؼال َأْقِصر،: لف فؼال ذكب طؾك يقًما فقجده َأقِصْر،: فقؼقل

 فؼبض اهلل الجـة، يدخؾؽ ٓ أو: لؽ، الّؾف يغػر ٓ والّؾف: فؼال رققًبا؟ طؾل

 كـت أو طالًؿا؟ بل أكـت: لؾؿجتفد فؼال العالؿقـ، رب طـد فاجتؿعا أرواحفؿا،

 وقال برحؿتل، الجـة فادخؾ اذهب: لؾؿذكب وقال! قادر؟ يدي يف ما طؾك

 بؽؾؿةٍ  َلتؽؾَّؿ بقده، كػسل والذي" :هريرة أبق قال ،«الـار إلك بف اِذهبقا: لمخر

حف داود، أبق رواه "وآخرتف دكقاه أوبؼت  .إلباين وصحَّ

 هذا لؽـ ٓ؟ أو السابؼ الحديث يف الرجؾ هق الرجؾ هذا هؾ أطؾؿ اهلل

ا الرجؾ  ٓ واهلل ":قال يـتِف: فؾؿ فـفاه استعظؿف ذكٍب  طؾك الؿذكب أخاه رأى لؿَّ

 ذكًبا هذا ققلف فؽان "الجـة اهلل يدخؾؽ ٓ واهلل أو:" طؾؿ، بغقر "لؽ اهلل يغػر

 لق ،"وربل خؾـل ":قال ولذلؽ مشرًكا: يؽـ لؿ -إخقة يا-والؿذكب طظقًؿا،
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 لؽـ الشرك: طؾك يؿقت الذي لؾؿشرك يغػر ٓ اهلل لف، اهلل غػر ما مشرًكا كان

 .لف اهلل فغػر كػسف، طؾك مسرف مذكب

 يغػر سبب، بغقر الؿسرف لؾؿذكب يغػر قد الغػقر الرحقؿ ربـا أنّ  هذا: ويف

 .-وتعالك سبحاكف-ولطػف وطػقه برحؿتف لف

 اهلل برحؿة يغرتُّ  ٓ ولؽـ أبًدا: مممـ، اهلل رحؿة مـ يقلس ٓ ولذلؽ:

 يف ُخؾِّد أكف فقف ولقس ذكبف، بسبب الـارَ  العبادة يف الؿجتفد وَأدخؾ أبًدا، مممـ،

 اهلل طؾك أقسؿ مـ ذكب ِطَظؿ طؾك يدل ففذا ذكبف. بسبب الـار دخؾ وإكؿا الـار،

 .طؾؿ بال غقبل أمرٍ  يف

 الّؾف[ طؾك التللِّل مـ التحذير: إولك :مسائؾ ]فقف

 يف الؼقد: هذا مـ ٓبد -طؾؿ بال غقبل أمرٍ  يف اهلل طؾك الحؾػ مـ التحذير

 ،"يدْيـ هلل إنّ  واهلل ":فؼال بعؾؿ، غقبل أمرٍ  يف حؾػ لق . أّما-طؾؿ بال غقبل أمرٍ 

 ثؼةٍ  ُيرتجك خقرٍ  طؾك حؾػ ولق محؿقد. ففذا بف: اهلل أخربكا غقبل بلمرٍ  حؾػ قد

 .طؾؿ بال غقبل أمرٍ  طؾك حؾػ إذا هذا يف يدخؾ وإكؿا هذا، يف يدخؾ ٓ ففذا باهلل

 كعؾف[ شراك مـ أحدكا إلك أقرب الـار كقن: ]الثاكقة

 ُربَّ  صاحبف، أوَبؼ ذكٍب  ُربَّ  بالذكقب، َيستخػ ٓ اهلل الؿستعان! اإلكسان

 الؿقفَّؼ ولذلؽ الـار! اإلكسان دخقل يف سبًبا كان طظقًؿا اإلكسان يراه ٓ ذكٍب 
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 مـ َحَذًرا الؿـفقات، يف القققع وَيحَذر واتباع، بنخالصٍ  الخقرات طؾك يحرص

 .َهَؾَؽتِفِ  يف سبًبا ذلؽ يؽقن أن

 ذلؽ[ مثؾ الجـة أنّ : ]الثالثة

 بربف، ضـف ولُقحسـ مـف، قريبةٌ  الجـة فننّ  مسؾًؿا: مممـًا اإلكسان دام فؿا

 بقـف ولقس الؿقت، سقى ققامتف وبقـ اإلكسان بقـ ولقس ربف، إلك سقره ولُقحسـ

 .يحؾ متك أطؾؿ إجؾ، واهلل يحؾ أن سقى الؿقت وبقـ

 قريبة: الجـة وأنّ  قريبة، الـار أنّ  هذا: تستشعر أن اهلل طبد يا طؾقؽ فقجب

-بػضؾف الجـة بف العبد اهللُ  ُيدخؾ فقؿا وتجتفد الـار، إلك يمدِّي طؿا فتبتعد

 .-وتعالك سبحاكف

 إلخ[ «بالؽؾؿة لقتؽؾؿ الرجؾ إن»: لؼقلف شاهد فقف: ]الرابعة

 إنّ : »قال -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل أنّ  البخاري طـد الحديث يف ورد

: لفا ُيؾؼل ٓ -وجؾ طز-اهلل رضقان مـ بالؽؾؿة لقتؽؾؿ العبد ًٓ  هبا اهلل يرفعف با

 لفا ُيؾؼل ٓ اهلل، سخط مـ بالؽؾؿة لقتؽؾؿ العبد وإنّ » -الجـة يف أي-«درجات

: ًٓ ًٓ  لفا يؾؼل ٓ»ومعـك ،«جفـؿ يف هبا يفقي با  .كظره يف وزنٌ  لفا يؽقن ٓ: «با

 الؿشرق بقـ ما َأْبَعدَ  الـار يف هبا َيـزل بالؽؾؿة لقتؽؾؿ العبد إنّ : »مسؾؿ وطـد

 .«والؿغرب
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 ٓ بالؽؾؿة لقتؽؾؿ الرجؾ إنّ : »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل ققل وجاء

 ماجف، وابـ الرتمذي، رواه «الـار يف خريًػا سبعقـ هبا يفقي بلًسا: هبا يرى

ـٌ  إلباين: وقال وأحؿد،  الحديث هذا يف الرجؾ هذا مـ وقع وما صحقح. حس

ًٓ  لفا ُيؾِؼ  لؿ بؽؾؿة تؽؾَّؿ الباب: هذا مـ هق  .-باهلل والعقاذ-الـار هبا دخؾ با

 إلقف[ إمقر َأْكَره مـ هق بسبب لف ُيغَػر قد الرجؾ أن: ]الخامسة

 طؾك أخر وتللِّل طؾقف، أخر تعالل بسبب لف ُغِػر قد الرجؾ هذا أنّ  وذلؽ

 يف مؽروه سبٌب  لف أخر واحتؼار طؾقف أخر فتعالل ،-وتعالك سبحاكف-اهلل

 .-وتعالك سبحاكف-لف اهلل يغػر أن إلك ذلؽ قاده لؽـ كػسف:
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 خلقه على باهلل ٌُستشَفع ال تابع الدرس الثانً والسبعون: باب

 [خؾؼف طؾك باهلل ُيستشَػع ٓ باب] 

َّٓ  العبد تعظقؿ مـ  اهلل شلن فننّ  َخؾؼف، مـ أحدٍ  طؾك بف َيستشػع لربف: أ

 الخقر يػعؾ أن يستطقع ٓ بف الؿستشَػع يؽقن أن الغالب إذ ذلؽ، مـ أطظؿ

 .الغالب بـػسف، هذا

 ٓ أكا ،"ُأقَبؾ أن الجامعة مدير طـد لل اشػع" :لل فتؼقل مثاًل: تلتقـل

 إلك احتجت ما أقبؾؽ أن أستطقع كـُت  لق الجامعة، يف أقبؾؽ أن أستطقع

 .شقًئا أبذل أن بدون واكتفقـا، أقبؾؽ كـت الشػاطة،

 ٓ وهذا الؿطؾقب، الخقر يعطل أن َيؿؾؽ ٓ بف الؿستشَػع أنّ  فالغالب

 َيـؼص ٓ شاء، لؿـ شاء ما يعطل -وجؾ طز-اهلل بؾ أبًدا: اهلل، شلن يف يؽقن

 .-وتعالك سبحاكف-شقًئا مؾؽف مـ ذلؽ

 .إلقف الؿستشَػع مـ مـزلةً  أقّؾ  يؽقن بف الؿستشَػع أنّ  أيًضا: الغالب وٕن

 يؽقن ٓ وهذا القزير، طـد العام بالؿدير تستشػع الؿؾؽ، طـد بالقزير تستشػع

 .-وتعالك سبحاكف-اهلل شلن يف

ـ الشػاطة وٕنّ   الشػاطة سائؾ، ٓ مسئقٌل  -وجؾ طز-واهلل السمال، تتضؿَّ

 الطالب يؼبؾ أن فلسللف الجامعة مدير إلك أذهب لغقرك، تسلل أن تتضؿـ

-وتعالك سبحاكف-طباَده َيسلل وٓ ُيسلل مسئقل -وتعالك سبحاكف-واهلل الػالين،

. 
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 ولذلؽ القاجب، التقحقد كؿال يـايف َخؾؼف مـ أحد طؾك باهلل فآستشػاع

 .َخؾؼف طؾك باهلل يستشػع ٓ باب: الباب هذا الشقخ طؼد

 اهلل صؾك الـبل إلك أطرابل جاء: »قال -طـف اهلل رضل-مطعؿ بـ جبقر ]طـ

 إمقال، وهؾؽت العقال، وجاع إكػس، ُكِفؽت اهلل، رسقل يا: فؼال وسؾؿ طؾقف

 اهلل صؾك الـبل فؼال اهلل، طؾك وبؽ طؾقؽ، باهلل َكستشػع فنّكا ربؽ، لـا فاستسِؼ 

 وجقه يف ذلؽ ُطرف حتك يسبح زال فؿا! اهلل سبحان! اهلل سبحان: »وسؾؿ طؾقف

 ٓ إكف ذلؽ، مـ أطظؿ اهلل شلن إنّ  اهلل؟ ما أتدري! ويحؽ: قال ثؿ أصحابف،

 داود[ أبق رواه. الحديث وذكر «أحد طؾك باهلل ُيستشَػع

ار، داود، أبق رواه الحديث هذا  طقاكة، وأبق التقحقد، يف خزيؿة وابـ والبزَّ

 الذهبل قال ولذلؽ طـده، صالٌح  ففق داود: أبق طـف وسؽت طاصؿ، أبل وابـ

ـٌ  هق: الؼقؿ وابـ  إلباين إسـاده وضعَّػ ،-داود أبل طـد حسـ-طـده  حس

 إسـاده أنّ  يدرك الحديث يف والـاضر كثقر. وابـ الذهبل واستغربف وإركاؤوط،

 :-اهلل رحؿف-باز ابـ الشقخ إلقف وصؾ الذي وهذا صحقح، معـاه لؽـ ضعقػ:

ـّ  ضعًػا إسـاده يف أنّ   والؼقاطد إدلة، لف تشفد فقف وما صحقح. معـاه لؽ

قن الؽبار إئؿة زال ما ولذا الشرطقة،  شقخ قال التقحقد، ولذا يف بف يحتجُّ

ًٓ  يزل لؿ الؿعـك يف وأمثالف الحديث هذا": -اهلل رحؿف-تقؿقة ابـ اإلسالم  متداَو
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 ذلؽ َيرُوون وأئؿتفا إّمة سؾػ َيزل ولؿ سالِػ، طـ خالًِػا العؾؿ، أهؾ بقـ

ٍق  رواية قـ خالػف، مـ طؾك رادٍّ  بف، مصدِّ  ."بالؼبقل ذلؽ متؾؼِّ

َّٓ  ضعػ إسـاده يف كان وإن فالحديث  إدلة طؾقف تدلُّ  صحقح، معـاه أن إ

 الؽبار الؿسؾؿقـ أئؿة أنّ  ويؼقيف: هذا وَيعُضد وطؿقمفا، بخصقصفا إخرى

قن  فقف اشرتط الذي )التقحقد( كتاب يف خزيؿة بف: ابـ احتج ومؿـ بف، يحتجُّ

 أحؿد الحديث. واإلمام هبذا احتج فنكف الصحقح صاحب الصحة. والبخاري

 أهؾ طـد مؼبقٌل  معـاه وأنّ  معـاه، قبقل طؾك يدل وهذا .الحديث هبذا احتج فنكف

 .العؾؿ

 بالؿعـك. رواه وإكؿا بالـَّص: الحديث يروِ  لؿ هـا والشقخ

 اهلل رضل-مطعؿ بـ جبقر طـ داود: أبل برواية الحديث لؽؿ سلذكر أكا

 اهلل، رسقل يا: فؼال -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل إلك أطرابل جاء: »قال -طـف

 مـ صؾب ،«لـا اهلل فاستسِؼ  إمقال، وَكَفؽت العقال، وضاطت إكػس، َجفدْت 

الصحابة؟  يستسؼل كان بؿا لفؿ، اهلل يستسؼل أن -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل

 الصحابة بف استسؼك إذا فنكف ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-اهلل رسقل بدطاء يستسؼقن

 :-وتعالك سبحاكف-اهلل دطا

 .الؿـرب طؾك وهق حصؾ كؿا فؼط: بدطاءٍ  إّما -

 .آستسؼاء صالة يف كؿا ودطاء: بصالةٍ  وإّما -
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 طؾقف اهلل صؾك-بدطائف: أي «اهلل طؾك بؽ َكستشػع فنّكا لـا: اهلل فاستسؼ»

 »و «اهلل طؾك بؽ كستشػع: » جؿؾتقـ ذكر ،«طؾقؽ باهلل وكستشػع» .-وسؾؿ

 كؾؿة وهذه!« ويحؽ: »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل فؼال .«طؾقؽ باهلل كستشػع

ع، مع زجرٍ   ":لؽ أققل كلين " هذا؟ لل َتذُكر لِؿَ ! ويحؽ" لؽ: أققل طـدما تقجُّ

ع، مع زجر العؾؿاء؟ كؾؿة يؼقل ماذا فاكتبفقا ."هذا تػعؾ ٓ أوجعتـل،  تقجُّ

ا بتقجعؽ ُتشِعر !« تؼقل؟ ما أتدري! ويحؽ»لؾؿتؽؾؿ،  وزجرك سؿعَت  مؿَّ

 سبحان :قال: أي« -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-اهلل رسقل وسبَّح»تؼقل؟!  ما أتعل

 :"اهلل سبحان"و اهلل!(، سبحان اهلل! سبحان) -بالؿعـك هذا ذكر والشقخ- اهلل

: طظقًؿا يؼقل سؿع أو طظقًؿا رأى إذا العظقؿ، إمر طـد الؿسؾؿ يؼقلفا كؾؿةٌ 

 ذكره يف الؿسؾؿ ويؼقلفا صالتف، يف شلءٌ  كابف إذا الؿصؾل ويؼقلفا اهلل، سبحان

 .-وتعالك سبحاكف-اهلل

ه: معـاها "اهلل سبحان"و  .تـزيًفا أكزهف: أي تسبقًحا، اهلل أسبِّح: أي اهلل، أكزِّ

 أطظؿ ما اهلل! سبحان «أصحابف وجقه يف ذلؽ ُطرف حتك يسبح زال وما»

 طؾقف اهلل صؾك-الـبل تللؿ إذا !-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-لؾرسقل الصحابة محبة

! ويحؽ: »قال -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل سؿعقا لّؿا يتلّلؿقن، -وسؾؿ

 وجقه يف إلؿ ضفر!« اهلل سبحان! اهلل سبحان! اهلل سبحان! اهلل سبحان
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 طؾقف اهلل صؾك-اهلل لرسقل محبتفؿ طظقؿ مـ :-طؾقفؿ اهلل رضقان-الصحابة

 .-وسؾؿ

 ،«َخؾؼف مـ أحد طؾك باهلل ُيستشػع ٓ إكف» ثاكقة، مرةً  :!«ويحؽ: »قال ثؿ

 :"اهلل طؾك بؽ كستشػع إّكا":قال أكف -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل طؾقف ُيـؽر فؾؿ

 طؾك باهلل ُيستشَػع ٓ إكف» : قال"طؾقؽ باهلل كستشػع إكا ":قال أكف طؾقف َأكؽر وإكؿا

-اهلل بجالل تؾقؼ ٓ التل الثالثة إمقر مـ ذكركاه لَِؿا وذلؽ ،«َخؾؼف مـ أحد

 .-وتعالك سبحاكف

 طؾك اقتصر ٕكف الحديث: بؼقة الشقخ يذكر لؿ الحديث(، )وذكر قال:

 .ذكره الذي لؾباب الشاهد

 طؾقؽ([ باهلل )كستشػع قال َمـ طؾك إكؽاره: إولك :مسائؾ ]فقف

 مـ كائـًا صاحبف طؾك ُيَردُّ  الخطل أنّ  وهل: جؾقؾة: فائدة -إخقة يا-هذا ويف

 -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-والـبل َحسـ، قصدٍ  ذا كان ولق فضٍؾ، ذا كان ولق كان،

ه، إٓ خطلً  سؿع ما  .الػضؾ أهؾ فضؾ حػظ مع أحد: كؾ مـ أطؾك فالحؼ ردَّ

ًٓ  سؿع إذا العؾؿ صالب طؾك طقب فال  خطل، هذا" :يؼقل أن لعالؿ قق

 ُسـَّة. الخطل فنكؽار ،"كذا والصقاب
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 ٓ التل إمقر يؼصد يؽـ لؿ الؿؼقلة هذه الؼائؾ الرجؾ هذا أنّ  وٓشؽ

ـّ  تؾقؼ:  طؾقف اهلل صؾك-الـبل قصده، فرّدها ُحسـ مع خطلً  كاكت الجؿؾة لؽ

 .وأكؽرها -وسؾؿ

 الؽؾؿة[ هذه مـ أصحابف وجقه يف ُطِرف تغقًُّرا تغقُّره: ]الثاكقة 

 طؾك الَغقرة يؼتضل اإليؿان وأنّ  اهلل، ديـ طؾك يغار الؿممـ أنّ  هذا: ويف

 صحابة مؼام وطؾك ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-اهلل رسقل مؼام وطؾك اهلل، ديـ

 طؾقف اهلل صؾك-اهلل رسقل أنّ  يسؿع فالذي ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-اهلل رسقل

 يسؿع والذي إيؿاكف. فؾُقراجع وجفف: يتغقَّر وٓ يتللؿ وٓ يغار وٓ ُسبَّ  -وسؾؿ

 طثؿان، سبَّ  طؿر، سبَّ  بؽر، أبل سبَّ  ،-طؾقفؿ اهلل رضقان-الصحابة َسبَّ 

 إذا شقًئا. فؽقػ إيؿاكف يف فننّ  يغضب: وٓ يتللؿ وٓ يغار وٓ طؾل، سبَّ 

 هذا مثؾ أنّ  شؽ ٓ ؟!"كصؾل كؿا وكصؾل كذبح كؿا يذبحقن إخقاكـا، هؿ":قال

عػ يعالج وأن إيؿاكف، يراجع أن طؾقف يجب الؼائؾ  .إيؿاكف يف القاقع الضَّ

 طؾك الغقرة اهلل، ديـ طؾك الَغقرة إيؿاكؽ: ققة بف َتِزنُ  -طبداهلل يا-مقزان ففذا

 صؾك-اهلل رسقل صحابة طؾك الَغقرة ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-اهلل رسقل مؼام

 .-وسؾؿ طؾقف اهلل

 اهلل([ طؾك بؽ )كستشػع ققلف طؾقف يـؽر لؿ أكف: ]الثالثة

 .جائز وهذا
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  اهلل[ سبحان تػسقر طؾك التـبقف: ]الرابعة

اهلل  تـزيف معـاها: وأنّ  قبقًحا، أو كان حسـًا مستعظؿ: أمرٍ  طـد تؼال وأهنا

 .وتعالك سبحاكف

 آستسؼاء[ يسللقكف الؿسؾؿقـ أنّ : ]الخامسة

 وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-يسللقكف )كاكقا الصحابة،: الؿسؾؿقـ( أي )أنّ 

 الغقث، بـزول الدطاء مـف يطؾبقن: "آستسؼاء يسللقكف"آستسؼاء( ومعـك

ر مراًرا. وقع قد وهذا  :-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-الـبل فِْعُؾ  آستسؼاء هذا ويػسِّ

 .-وتعالك سبحاكف-اهلل دطا آستسؼاء سللقه إذا فنهنؿ

مقكف الشريػ، الصالح بالرجؾ الؿسؾؿقن يستسؼل وهؽذا  صالة يف فقؼدِّ

-طؿر زمـ يف الصحابة فعؾ اهلل، كؿا يغقثفؿ أن الدطاء مـف ويطؾبقن آستسؼاء،

: أي وسؾؿ: طؾقف اهلل صؾك-اهلل رسقل طؿِّ  بالعباس واسَتسَؼقا -طـف اهلل رضل

 .بدطائف

 .وسؾؿ كبقـا طؾك اهلل وصؾك .أطؾؿ واهلل
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 هللا صلى النبً حماٌة فً جاء ما: الدرس الثالث والسبعون: شرح باب

ه التوحٌد، ِحَمى وسلم علٌه  الشِّرك ُطُرقَ  وسدِّ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

 أكػسـا، شرور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده، هلل، الحؿد إنّ 

 وأشفد لف، هادي فال يضؾؾ وَمـ لف، مضؾ فال اهلل يفدِ  َمـ أطؿالـا، سقئات ومـ

 .ورسقلف طبده محؿًدا أنّ  وأشفد لف، شريؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ أن

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ َٓ  ُتَؼاتِفِ  َحؼَّ  اهللَ  اتَّ َـّ  َو َّٓ  َتُؿقُت  آل﴾]ُمْسؾُِؿقنَ  َوَأْكُتؿْ  إِ

 [201:طؿران

َفا يا﴿  مِـفا َوَخَؾَؼ  واِحَدةٍ  َكػسٍ  مِـ َخَؾَؼُؽؿ الَّذي َربَُّؽؿُ  اتَّؼقا الـّاُس  َأيُّ

ًٓ  مِـُفؿا َوَبثَّ  َزوَجفا ُؼقا َوكِساءً  َكثقًرا ِرجا  إِنَّ  َوإَرحامَ  بِفِ  َتساَءلقنَ  الَّذي اهللَ  َواتَّ

 [2:الـساء﴾]َرققًبا َطَؾقُؽؿ كانَ  اهللَ 

َفا َيا﴿ ـَ  َأيُّ ِذي ُؼقا آَمـُقا الَّ ًٓ  َوُققُلقا اهللَ  اتَّ  َأْطَؿاَلُؽؿْ  َلُؽؿْ  ُيْصؾِْح  ۞ َسِديًدا َقْق

ـْ  ُذُكقَبُؽؿْ  َلُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  -70:إحزاب﴾]َطظِقًؿا َفْقًزا َفازَ  َفَؼدْ  َوَرُسقَلفُ  اهللَ  ُيطِعِ  َوَم

72] 

 اهلل صؾك- محؿد هدي الفدي وخقر اهلل، كتاب الحديث خقر فننّ  بعد، أّما

 ضاللة، بدطة وكؾ بدطة، محَدثة وكؾ محدثاهتا، إمقر وشر ،-وسؾؿ طؾقف

 . الـار يف ضاللة وكؾ
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 ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- رسقلـا مسجد يف كجتؿعُ  الػضالء: معاشر يا ثؿَّ 

فـا أن ربـا اهلل مـ كرجق وكحـ الحؼ، وكؾتؿس الخقر، كتعؾَّؿ  وأن ديــا، يف ُيػؼِّ

 طؾقف اهلل صؾك- رسقلف مسجد يف الجؾقس وفضؾ العؾؿ، صؾب فضؾ يرزقـا

ف طؾك كجتؿعُ  الخقر، وتعؾُّؿ لذكره، -وسؾؿ  ،-وتعالك سبحاكف- ربـا حؼ يف التػؼُّ

 بابان مـف بؼل وقد العبقد. طؾك اهلل حؼ هق الذي التقحقد كتاب كشرح حقث

 .وققتف اهلل بحقل لؿجؾس هذا يف كشرحفؿا

ه التقحقد، ِحَؿك وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل حؿاية يف جاء ما ]باب:  وسدِّ

رك[ ُصُرَق   الشِّ

م  حؿاية يف جاء )ما باب: الـافع: الؽتاب هذا يف الػضالء معاشر يا معـا تؼدَّ

ه التقحقد، جـاب الؿصطػك م قد وهذا الشرك(، إلك يقِصؾ صريٍؼ  كؾ وسدِّ  تؼدَّ

 وقد والعشريـ، الحادي الباب يف الؽتاب، مـ إّول الثؾث أواخر يف معـا

 .الباب ذلؽؿ شرحـا

 طزَّ - -اهلل رحؿف- الشقخ يعؼد الؽتاب، هذا مـ إخقر قبؾ الباب يف وهـا

 -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الؿصطػك حؿاية يف جاء ما )باب الباب: هذا -وجؾَّ 

ه التقحقد، ِحَؿك  :أمريـ الشقخ مـ َيحتِؿؾ وهذا الشرك(، ُصرق وسدِّ

 َسدُّ  وهل: الؼاطدة: وتؼرير لتلكقد التؽرار: باب مـ هذا أنَّ : إّول إمر

  هنج هق هذا وأنَّ  الشرك، إلك ُتػضل التل الذرائع
َّ

 ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل
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  الؿحبِّقـ الؿممـقـ هنج هذا يؽقن أنْ  فقـبغل
َّ

 ولق .-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- لؾـبل

 .محؿقًدا صقًِّبا، حسـًا، لؽان هذا الشقخ أراد

م: الباب طـ يختؾػ الباب هذا أنّ  :الثاين وإمر  الباب أنّ  وذلؽ: الؿتؼدِّ

م   حؿاية يف الؿتؼدِّ
َّ

 حؿاية يف أي: التقحقد: جـاب -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 
َّ

 التقحقد، بتحؼقؼ متعؾٌِّؼ  ففق التقحقد، ذات -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 أنّ  التقحقد. كؿا بتحؼقؼ الؿتعؾِّؼ الجزء يف الباب ذلؽ الؿصـِّػ طؼد ولذلؽ

 إفعال. يف الباب ذلؽ

  حؿاية يف معـا الذي الباب هذا بقـؿا
َّ

 حؿك -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 كؿا التقحقد. بؽؿال متعؾٌِّؼ  ففق مـف، ولقس بالشلء ُيحقط ما والحؿك: التقحقد،

 . إققال يف الباب هذا أنَّ 

م الباب طـ يختؾػ الباب هذا أنَّ  لؽ: فقتبقَّـ  :وجقه ثالثة مـ الؿتؼدِّ

م الباب أنّ : إّول القجف ٌؼ  الؿتؼدِّ  الباب هذا وأنّ  التقحقد، بتحؼقؼ متعؾِّ

 .التقحقد بؽؿال متعؾٌِّؼ 

م الباب أنّ : الثاين القجف   بحؿاية متعؾٌِّؼ  الؿتؼدِّ
َّ

 طؾقف اهلل صؾك- الـبل

ٌؼ  الباب هذا بقـؿا التقحقد. لذات -وسؾؿ   بحؿاية متعؾِّ
َّ

 طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 .مـف يؽـ لؿ وإنْ  إلقف: ويمدِّي بالتقحقد، ُيحقط ما وهق: التقحقد: لحؿك -وسؾؿ
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م الباب أنّ : الثالث والقجف ٌؼ  الباب هذا بقـؿا بإفعال، متعؾٌِّؼ  الؿتؼدِّ  متعؾِّ

 بإققال.

 الذرائع سدِّ  قاطدة يف واجتؿاطفؿا اشرتاكفؿا الػروق، مع هذه فبقـفؿا 

 الُؿـػقة، الشريػة العظقؿة الؼاطدة هذه يف يجتؿعان الشرك، فالبابان إلك الؿػضقة

  استعؿؾفا التل
َّ

 .-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 فقف فننَّ  :-أطؾؿ واهلل- أراده الشقخ أنَّ  أضفر: طـدي الثاين إمر وهذا 

 الذرائع. سدِّ  قاطدة وتلكقد تؽرير وهق: إّول: إمر فائدة مع التـقيع

قر بـ اهلل طبد ]طـ خِّ  طامر بـل وفد يف اكطؾؼُت : قال ،-طـف اهلل رضل- الشِّ

 تبارك اهلل السقِّد: »فؼال سقدكا، أكت: فؼؾـا وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل إلك

: وأطظؿـا فضاًل، وأفضؾـا: قؾـا ،«وتعالك ًٓ  بعض أو بؼقلؽؿ، ققلقا: »فؼال صق

 جقد[ بسـدٍ  داود أبق رواه «الشقطان يستجريـؽؿ وٓ ققلؽؿ،

 يف والبخاري وأحؿد، -الؿصـػ قال كؿا- داود أبق رواه الحديث هذا

حف الحجر: بـ الحافظ وقال الؽربى، يف والـسائل الؿػرد، إدب  غقر صحَّ

حف واحد.  اإلسـاد. صحقح فالحديث .إلباين وصحَّ

 القفد، مع يـطؾؼ أن قبؾ أسؾؿ وقد طامرٌي، وهق الشخقر( بـ اهلل طبد )طـ

 بـل وفد يف -قبؾ مسؾًؿا وكان-ققمف  وفد يف فاكطؾؼ الػتح، طام يف أسؾؿ فؼد

  هجرة مـ التاسعة السـة يف القفقد، طام يف وذلؽ طامر،
َّ

 طؾقف اهلل صؾك- الـبل
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 اهلل صؾك- اهلل رسقل إلك الشخقر بـ اهلل طبد ومعفؿ القفد، ، فاكطؾؼ-وسؾؿ

 :-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- ّ َ  لؾـبل قالقا سقدكا( )أكت: فؼؾـا: قال ،-وسؾؿ طؾقف

ـ والؿعؾقم سقدكا، أكت   أنَّ  الؿتقؼَّ
َّ

 سقد وهق سقدكا، -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 آدم ولد سقد -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- محؿدٌ  وأخرة، الدكقا يف أجؿعقـ آدم ولد

ا: الؼقم همٓء أجؿعقـ، فؼال   فؼال سقدكا(، )أكت: قالقا حؼًّ
َّ

 اهلل صؾك- الـبل

 ،-وجؾَّ  طزَّ - هلل اسؿٌ  فـ)السقِّد( ،«وتعالك تبارك اهلل السقد: »-وسؾؿ طؾقف

  قال الؿطَؾؼ، التام السمدد فؾف ،-وجؾَّ  طزَّ - هلل التاّمة الؿطَؾؼة والسقادة
َّ

- الـبل

 أكت: ققلفؿ يف طؾقفؿ، اإلكؽار سبقؾ طؾك الجؿؾة هذه -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 . سقدكا

  طؾقفؿ أكؽر لؿاذا: تؼقل أن ولؽ
َّ

 هذا -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

ا؟ كقكف مع اإلصالق  حؼًّ

  أنَّ : والجقاب
َّ

ا، كالمفؿ يف َلِؿَس  -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل  والغؾقُّ  غؾقًّ

  طؾقفؿ فلكؽر الشرك: يف القققع ذرائع مـ هق بؾ فقف، خقر ٓ
َّ

 اهلل صؾك- الـبل

ا هذا: ققلفؿ -وسؾؿ طؾقف  لؾذريعة. سدًّ

  طؾقفؿ خاف بؽػٍر: طفدٍ  حدثاء كاكقا ٕهنؿ أو
َّ

 طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 أسؾؿقا قد العظؿاء، وهمٓء يف غؾقٌّ  طـدهؿ الؿشركقـ ٕنَّ  الغؾق: مـ -وسؾؿ
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  طؾقفؿ فخاف قريًبا:
َّ

 ذلؽ: طؾقفؿ الغؾق: فلكؽر مـ -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 الشرك. لذرائع سًدا

  حال مـ معؾقمٌ  وهذا
َّ

 هنك إمر أّول يف فنكَّف ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 الؼبقر، يعظِّؿقن والؿشركقن بالشرك، الـَّاس طفد لُؼْرِب  الؼبقر: زيارة طـ مثاًل 

 زيارة طـ هنقتؽؿ كـُت : »قال الؼؾقب: يف اإليؿان وققي إمر، استؼر فؾّؿا

 .«فزروها أٓ الؼبقر:

  طؾقفؿ الجؿؾة: خاف هذه وقالقا بنسالم، طفدٍ  حدثاء كاكقا لّؿا ففمٓء
ُّ

 كبل

 فلكؽر الؿشركقـ: معفقد يف يؼعقا وأن الغؾق، -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الفدى

 هذا. طؾقفؿ

 يؽقن ما امتثال طؾك -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل صحابة ولحرص

 لرسقل حبِّفؿ مع الصحابة تجد : فنكؽ-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل مـ

: يؼقلقن ٓ طـف، الحديث َرُووا إذا -مقتف بعد حتك- -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل

- اهلل رسقل قال: ققلفؿ وإكَّؿا ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل سقدكا قال

 يَرون كاكقا ، وما-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الؼاسؿ أبق قال ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

ًصا وٓ َغضاضة، هذا يف   تـؼُّ
َّ

 .-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- لؾـبل

  اسؿ قال أّن َمـ يعتؼد فالذي 
ّ

 رسقل قال أو ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 أكَّف ،اهلل رسقل سقدي أو سقدكا، يؼقل: أن بدون -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل
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 وطؾك خطل، طؾك ! ففق-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الرسقل مع إدب ُيسلء

 .مخالػة

 
َّ

 الؾؼبقـ هبذيـ -سقلتقـا كؿا- شريٌػ  -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- فالـبل

 .-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك -ورسقلف اهلل، طبد العظؿقـ:

  أنّ  شؽ وٓ وكسًبا، شرًفا أشرفـا أي: فضاًل( وأفضؾـا: )قؾـا: قال 
َّ

- الـبل

 سائر مـ اصطػاه قد اهلل فننَّ  َخؾؼف، مـ اهلل مصطػك -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 طؾقف اهلل صؾك- اإلصالق طؾك كسًبا وأفضؾفؿ الـَّاس، أشرف ففق الـَّاس،

( )وأطظؿـا: قالقا .-وسؾؿ ًٓ  وٓ وإحساًكا. وإكػاًقا، وكرًما، جقًدا، أكثركا أي: َصق

  أنَّ  شؽ
َّ

 يده، يف بؿا يجقد فؽان الـَّاس، أجقد كان -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 أكَّف حتك ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- يديف يف شقًئا ُيبؼل ٓ إلقف: كان َيِردُ  ما كثرة فؿع

 التؿر، أهؾف صعام كار، بقتف يف تققد ولؿ بقتف طؾك والثالثة والشفران الشفر يؿرُّ 

 يف ما ُيذِهب جقدٍ  مـ وإكَّؿا :-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- فؼره مـ ٓ الؿاء، وشراهبؿ

  يديف، فؽان
َّ

 ابـ َوَصَػف كؿا بالخقر، الـَّاس أجقد -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

ًٓ  فؼالقا .-طـفؿا اهلل رضل- طباس   فؼال صحقًحا، سؾقًؿا قق
َّ

 اهلل صؾك- الـبل

 .«الشقطان يستجريـؽؿ وٓ ققلؽؿ، بعض أو بؼقلؽؿ، ققلقا: »-وسؾؿ طؾقف

 :«ققلؽؿ بعض أو بؼقلؽؿ ققلقا»
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 واتركقا أجؾف، مـ جئتؿ الذي بؼقلؽؿ ققلقا معـاها العؾؿ: أهؾ بعض قال 

 بؼقلؽؿ: فؼقلقا وُتسؾِؿقا، اإلسالم طـ لتسللقا جئتؿ أكتؿ الؼقل، هذا طـؽؿ

 لؿاذا؟  الؼقل: هذا طـؽؿ واتركقا أجؾف، مـ جئتؿ الذي

ًٓ  الؼقل هذا يف لَِؿا-   القجف، يف الؿدح مـ أو
َّ

 طؾقف اهلل صؾك- والـبل

 القجف. يف الؿدح َيؽره -وسؾؿ

 .بخقر يلِت  ٓ والغؾق الغؾق، طؾقفؿ خاف وٕكَّف -

 أو الَحَسـ، بؼقلؽؿ ققلقا: الجؿؾة هذه معـك العؾؿ: أهؾ بعض وقال

 ققلقا أي: «بؼقلؽؿ ققلقا» فؿعـك وقبقًحا، حسـًا ققلؽؿ يف فننَّ  ققلؽؿ، ببعض

 غؾق ٓ الذي ققلؽؿ: مـ بالحسـ ققلقا أي: «ققلؽؿ ببعض أو» الحسـ، بؼقلؽؿ

 .الغؾق وهق الؼبقح: واتركقا فقف،

  لفؿ أباح :العؾؿ أهؾ بعض وقال
ّ

 الؼقل -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

: وأطظؿـا فضاًل، أفضؾـا أكت: ققلفؿ وهق إخقر: ًٓ  هذا يؼقلقا أن لفؿ أباح صق

 كثرة ترك إلك أرشدهؿ :«ققلؽؿ بعض أو» ،«بؼقلؽؿ ققلقا: »فؼال الؼقل:

 :الؿدح

 .إباحة إّول فػل -

َّٓ  وهق: إحسـ: إلك إرشاد الثاين ويف -  مـ قؾِّؾقا بؾ الؼقل، هذا تؼقلقا أ

 . ققلؽؿ ببعض وققلقا الؿدح،
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رهؿ  وٓ: »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- ققلف الؼقل: يف يف الغؾق مـ وحذَّ

ًٓ  تؼقلقن أن أكتؿ يعـل :«الشقطان َيستجريـؽؿ  فضاًل، أفضؾـا أكت صحقًحا: قق

: وأطظؿـا ًٓ  ٓ لؽـ أحسـ، لؽان بعضف تركتؿ ولق تؼقلقه، أنْ  جائز هذا صق

م الؼقل إلك الجائز الؼقل مـ فَقـؼؾؽؿ الشقطان: يستجريـؽؿ  غؾقٌّ  فقف الذي الؿحرَّ

 .وإصراء

 :«الشقطان يستجريـؽؿ وٓ: »-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- كبقـا ققل ومعـك

 ٓ أي ذلؽ: ومعـك َجِريًّا، يتخذكؽؿ ٓ يعـل :العؾؿ أهؾ بعض قال 

باًطا خطقاتف: يف الَجْرَي  كثقري يجعؾـؽؿ  يؼقد إبؾقس أنّ  إلك إشارة هذا ويف لف، اتِّ

ـ ثؿَّ  بالحالل، بدأ ربؿا خطقة، خطقةً  الحرام إلك اإلكسان  ثؿَّ  الزيادة، لف حسَّ

ـ ـ ثؿَّ  الغؾق، لف حسَّ  خطقاتف: يف الجري كثقري يجعؾـؽؿ فال الشرك، لف حسَّ

 .لف اتِّباًطا

 يتخذكؽؿ ٓ أي :«يستجريـؽؿ الشقطان ٓ» معـك :العؾؿ أهؾ بعض وقال 

ًٓ  أحدكؿ فقؽقن لف ُرساًل  يتخذكؽؿ ٓ طـف، ووكالء لف ُرساًل   يف إلبؾقس رسق

  يف َيغؾقن الذيـ الشعراء بعض يػعؾ كؿا الـَّاس: إغقاء
ّ

 طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 .الـٍّاس إلك إبؾقس وُرسؾ إبؾقس، طـ وكالء فنهنؿ ،-وسؾؿ
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  يف غال شاطرٍ  مـ وكؿ
ّ

 يف ُيؼرأ ِشعره وأصبح ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 رسقل ففق الشعر، هذا ُقرأ ما ِوْزُره فقلتقف شرٌك، فقف كان ولربؿا الَؿحافِؾ،

م الغؾق هذا يف إيؼاطفؿ يف الـَّاس طؾك إبؾقس ووكقؾ إبؾقس،  .الؿحرَّ

 يجعؾـؽؿ ٓ :«الشقطان يستجريـؽؿ ٓ» معـك :العؾؿ أهؾ بعض وقال

ع إبؾقس الحرام. وإنّ  ققل طؾك وإقدامٍ  جرأةٍ  ذوي الشقطان  آدم بـل بعض َلُقشجِّ

 ما الشقخ هذا: ُيؼال كلن الـَّاس: طـد مـزلةً  يـالقا أن أجؾ مـ الحرام الؼقل طؾك

ر، اهلل شاء  إلك إبؾقس فقليت حرام! حرام شلء كؾ طـده ما صقِّب الشقخ هذا مقسِّ

- خطر طؾك الـَّاس أمام يتؽؾؿ والذي العؾؿ، صالب إلك الشقخ، إلك الداطقة،

 كذا، وقؾَت: حرام، قؾَت: إذا أكَت : ويؼقل لف -بـا يؾطػ أن وجؾَّ  طزَّ  اهلل كسلل

 يف وبحثت الـَّاس، وجئت خالػَت، إذا لؽـ اتباع، لؽ يؽقن ما كذا: وقؾت:

 مؽاكة! لؽ يؽقن فنكَّف الـَّاس، كسقفا التل إققال

 الشقطان، مـ شديًدا َحَذًرا َحِذًرا يؽقن أن العؾؿ صالب طؾك يجب ولذلؽ:

 .إغقائف يف الشقطان ُصرق ومـ

ع، اختالف فقفا العؾؿ أهؾ فاختالف صحقحة، كؾفا الؿعاين وهذه  تـقُّ

 .تضاد اختالف ولقس

 وابـ خقَركا يا: اهلل رسقل يا: قالقا كاًسا أنّ  -طـف اهلل رضل- أكسٍ  ]وطـ

 يستفقيـؽؿ وٓ بؼقلؽؿ، ققلقا الـَّاس، أيفا يا: »فؼال سقدكا، وابـ وسقدكا، خقركا،
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 التل مـزلتل فقق ترفعقين أن ُأحب ما ورسقلف، اهلل طبد محؿد، أكا الشقطان،

 جقد[ بسـدٍ  الـسائل رواه «وجؾ طز اهلل أكزلـل

حف أحؿد، اإلمام ورواه )الؽربى(، يف الـسائل رواه كعؿ،  يف الضقاء وصحَّ

 وإلباين، الُؿـؽل(، )الصارم يف الفادي طبد بـ والحافظ )الؿختارة(،

 صحقح الحديث هذا قالقا: إربعة مسؾؿ، شرط طؾك قالقا: كؾفؿ وإركاؤوط،

 صحقح. فالحديث .مسؾؿ شرط طؾك

 شؽ وٓ خقركا( يا: اهلل رسقل يا: قالقا كاًسا أنَّ  -طـف اهلل رضل- أكس )طـ 

  أنّ 
ّ

 كسًبا، أشرفـا يعـل: خقركا( )وابـ آدم، بـل خقر -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

  سقدكا( )ويا الـسب، جفة مـ يعـل "خقركا ابـ"
ّ

 -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- والـبل

 .-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـسب شريػ أكف أي سقدكا( )وابـ آدم، ولدي سقد

 خقًرا، إٓ تؼقلقا وٓ وققلقا، تؽؾؿقا، يعـل: «بؼقلؽؿ ققلقا الـاس، أيفا يا: »فؼال

 والشقخ- الـسائل طـد الذي الـسائل، طـد لقست الجؿؾة هذه «يستفقيـؽؿ وٓ»

ا ،«الشقاصقـ تستجريـؽؿ وٓ» لؾـسائل: الحديث طزا  ذكرها التل الجؿؾة هذه أمَّ

 .الؿسـد يف أحؿد اإلمام طـد ففل الشقخ

 يؼقدكؿ بلن وَمفؾؽة: َمْفقاةٍ  يف الشقطان يققعؽؿ ٓ يعـل: «يستفقيـؽؿ ٓ» 

م «يستجريـؽؿ وٓ» الغؾق. إلك  هؽذا «اهلل طبد بـ محؿد أكا» معـاها. بقان تؼدَّ

  قال
ّ

 خقركا) قالقا: ٕهنؿ :«اهلل طبد محؿد، أكا» -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل
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 طبارتا وهاتان ،«ورسقلف اهلل اهلل، طبد طبد بـ محؿد أكا: »فؼال :(خقركا وابـ

 .َمػسدة إلك تؼقدان وٓ الؿشروع، الؿدح غاية يف مدٍح 

 هبذا الـَّاس أحّؼ  وأكف اهلل، طبد -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- محؿدٍ  فؽقن

  مدٌح  هذا مؽاكة، ورفعة وطٌز، شرٌف، كؾف الذي القصػ
َّ

 طؾقف اهلل صؾك- لؾـبل

 مـ أجؿؾف ما! جؿؾة مـ أجؿؾفا ما «اهلل طبد» الؿشروع، الؿدح غاية يف -وسؾؿ

 أنّ  شؽ وٓ القصػ، هبذا الـَّاس أحؼ أكف :«اهلل طبد» ومعـك !«اهلل طبد» َوْصػ:

َّٓ  ُذّل: طبقديةٍ  كؾ ، فنكَّفا هلل: العبقدية إ  طؾك اهلل طبادة يف اإلكسان زاد وكّؾؿا طزٌّ

 .وأشرَف  أطزَّ  الؿشروع: كان

 رسقل محؿدٌ  هق: اهلل: طبدِ  بقصػ الـَّاس وأحؼ هلل، طبادةً  الـَّاس فلطظؿ

 ٕكؽ لؾغؾق: يؼقد ٓ الؿدح وهذا مدٌح، وهذا ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل

 .الغؾق إلك يؼقدك ٓ هذا فننَّ  اهلل: طبد تؼقل: طـدما

  مدٌح  وهذا :«-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل» والثاين:
ّ

 اهلل صؾك- لؾـبل

 طؾقف اهلل صؾك- لؿحؿدٍ  العزّ  وغاية الشرف، غاية هق واجتؿاطفؿا ،-وسؾؿ طؾقف

 ُيعَبد وٓ اهلل، طبد َمـ أحسـ اهلل،  طبد -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- فؿحؿدٌ  ،-وسؾؿ

 وأشرف اهلل، طبد َمـ وخقر اهلل، طبد َمـ أحسـ !أجؿؾفا ما أكرب اهلل اهلل، دون مـ

 ُيعصك، وٓ ُيطاع اهلل رسقل وهق اهلل. دون مـ ُيعَبد وٓ اهلل، بعبادة َشُرَف  َمـ

ق ب، وٓ وُيصدَّ َّٓ  اهلل ُيعَبد وٓ ُيؽذَّ  .-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- َشَرعَ  بؿا إ
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  قال ثؿَّ  
َّ

 ما: »الؿحبَّة الؼؾقب ُتزلزل كؾؿة -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 «.-وجؾ طز- اهلل أكزلـل التل مـزلتل فقق ترفعقين أن ُأحبُّ 

  ُيؼِسؿ :«أحب ما واهلل: »رواية ويف
َّ

 ُأحب ما» -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 ! هذا؟ مـ الغالة أيـ اهلل ، سبحان«اهلل أكزلـل التل مـزلتل فقق ترفعقين أن
ّ

 الـبل

 أكزلـل التل مـزلتل فقق أن ترفعـل مـؽ أحبُّ  ما لل محبًّا يا مممـ! يا لؽ: يؼقل

 .-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- ورسقلف اهلل، طبد اهلل:

  فالؿحب
ّ

  ُيحب ما ُيحب -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- لؾـبل
ّ

 اهلل صؾك- الـبل

  يف والغؾق ،-وسؾؿ طؾقف
ّ

  يؽرهف -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل
َ

 اهلل صؾك- الـبل

 مـف. وَيؿـع ،-وسؾؿ طؾقف

  أنّ  مـ الشقخ ذكره ما بقان هذا: ويف
ّ

 َحؿك -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 مـ التقحقد مـ لقست الُجَؿُؾ  هذه بالتقحقد، فننَّ  ُيحقط َحؿك ما التقحقد، ِحؿك

التف مـ لؽـفا وتحؼقؼف، جـسف جفة ا، كاكت إذا مؽؿِّ  طؾقف اهلل صؾك- فالـبل حؼًّ

 بالتقحقد؟! فؽقػ التقحقد: ِحؿك َحؿك -وسؾؿ

  فـفج 
َّ

 الشرك إلك الؿػضقة الذرائع سدُّ  :-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 الشرك، إلك ُتػضل أهنا دام ما قريبة، أو شقًئا بعقدةً  كاكت سقاءً  الػعؾ: أو بالؼقل

  .الشقطان خطقات إلك تؼقد وأهنا
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  هنج ففذا
َّ

 يف الؿممـ هنَج  يؽقن أن ويـبغل :-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 الؿػضقة الذرائع يسدَّ  أن والًقا: كان إن وٓيتف ويف وتعؾقؿف، وكصحف، حالف،

 .الشرك إلك والؿقصؾة

 الغؾق[ مـ الـاَس  تحذيره: إولك :مسائؾ ]فقف

ر إذا أكف مـ هذا؟ الشقخ أخذ أيـ مـ الغؾق( مـ الـاس )تحذيره   حذَّ
ّ

- الـبل

ر أن أولك باب فؿـ الغؾق: إلك يمدي مؿا -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك  الغؾق مـ ُيحذِّ

 .بإققال َيتعؾَّؼ ما هـا: ومؼصقده ذاتف.

 سقدكا[ أكت: لف ققؾ مـ يؼقل أن يـبغل ما: ]الثاكقة

 :حالقـ يف هذا برتك ُيـَصح أن طؾقف يـبغل

ا، هذا رأى إذا :إّول الحال  .وإصراءً  وتجاُوًزا، غؾقًّ

 اتركقا: لفؿ يؼقل فنكف وجفف، يف الؿدح باب مـ هذا رأى إذا :الثاكقة الحالة

 .هذا

ا م فؼد التؾؼقب، باب مـ هذا كان إذا أمَّ  .لذلؽ أهاًل  كان إذا يجقز أكف تؼدَّ

 مع :«الشقطان يستجريـؽؿ وٓ»:  -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- ققلف: ]الثالثة 

 الحؼ[ إٓ يؼقلقا لؿ أكفؿ
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ا، قالقا هؿ بقـَّا: كؿا  الغؾق، يف يؼعقن قد أهنؿ طؾك قرائـ دلَّت لؽـ حؼًّ

رهؿ   فحذَّ
ّ

 يستجريـؽؿ ٓ» اكتبفقا!: وقال -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

ركا وقد :«الشقطان  .الجؾؿة هذه معـك فسَّ

 فقق ترفعقين أن أحب ما»: -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- ققلف: ]الرابعة

 [«مـزلتل

 .فقفا ما ذكركا وقد
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 َقَدُروا َوَما: ﴿تعالى هللا قول فً جاء ما: تابع الدرس الثالث والسبعون: باب

 َ ا َواألَْرضُ  َقْدِرهِ  َحقَّ  هللاَّ ْومَ  َقْبَضُتهُ  َجِمٌع  اَمةِ  ٌَ ٌَ  اآلٌة﴾ اْلِق

 َجِؿقًعا َوإَْرُض  َقْدِرهِ  َحؼَّ  اهللَ  َقَدُروا َوَما: ﴿تعالك اهلل ققل يف جاء ما ]باب:

 أية[ ﴾اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  َقْبَضُتفُ 

- ومراده التقحقد، كتاب بف خاتًؿا الباب هذا -اهلل رحؿف- الشقخ طؼد

 شلن مـ وأنّ  ٓزم، فرٌض  -وجؾَّ  طزَّ - اهلل تعظقؿ أنّ  بقان :-اهلل رحؿف

ديـ: َّٓ  يؽقن ٓ اهلل تعظقؿ وأنّ  ،-وجؾَّ  طزَّ - اهلل تعظقؿ الؿقحِّ  :بالتقحقد إ

 .الربقبقة تقحقد •

 .والصػات إسؿاء وتقحقد •

 .إلقهقة وتقحقد •

 تقحقد فقف ُذكِرَ  الثالثة: التقحقد ٕكقاع حاوًيا الباب هذا كان ولذلؽ:

 إلقهقة وتقحقد بالؿطابؼة، والصػات إسؿاء وتقحقد بالؿطابؼة، الربقبقة

 . -الؾزوم بدٓلة- بالؿالَزمة

 :ثالثة الدٓٓت أنّ  فائدة: أذكر أن بلس مـ وٓ

 .مطابؼة دٓلة .2

ـ ودٓلة .1  .تضؿُّ

 .لزوم ودٓلة .3
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 هذا لؽؿ وسلشرح فقف. ما تؿام طؾك الؾػظ يدل أن :الؿطابؼة فدٓلة

 .بالؿثال

ـ ودٓلة  .جزئف طؾك الؾػظ أن يدل: التضؿُّ

 .أجزائف مـ يؽـ لؿ وإن مـف: بد ٓ ما طؾك الؾػظ يدل أن :الؾزوم ودٓلة

ًٓ  لؽؿ أضرب  الؽامؾ: البقت طؾك يدل البقت لػظ ،"البقت" لػظ: مثا

ـ: دٓلة والحقطان: السؼػ طؾك ويدل مطابؼة، دٓلة  مـ جزء السؼػ ٕنّ  تضؿُّ

 لزوم: دٓلة الحائط: طؾك السؼػ لػظ ويدل البقت، مـ جزء والحائط البقت،

 ُبد ٓ السؼػ: لؽـ مـ جزءً  لقس والحائط الحائط، لقس أكف شؽ ٓ السؼػ ٕنَّ 

ك ففذه حائط: بدون السؼػ يؼقم أن يؿؽـ ما حائط، مـ لؾسؼػ  دٓلة ُتسؿَّ

 الؾزوم.

 الربقبقة تقحقد وفقف بالؿطابؼة، والصػات إسؿاء تقحقد فقف الباب هذا

 مـاسًبا معـا الذي الباب هذا فؽان الؾزوم: بدٓلة إلقهقة تقحقد وفقف بالؿطابؼة،

مة الؼريبة لألبقاب  لؾؽتاب مـاسًبا وكان اهلل، تعظقؿ يف كاكت ٕكَّفا لؿاذا؟ الؿتؼدِّ

 يؽقن إكؿا اهلل فتعظقؿ التعظقؿ، هق اهلل وتقحقد التقحقد، هق اهلل تعظقؿ ٕنَّ  كؾف:

 .بالتقحقد

ًبا الشقخ قال  أي:-تعالك  اهلل ققل يف جاء ما )باب العظقؿة: أية هبذه مبقِّ

 َيْقمَ  َقْبَضُتفُ  َجِؿقًعا َوإَْرُض  َقْدِرهِ  َحؼَّ  اهللَ  َقَدُروا َوَما: ﴿-تعالك اهلل ققل تػسقر يف
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ؿَقاُت  اْلِؼَقاَمةِ  ا َوَتَعاَلك ُسْبَحاَكفُ  بَِقِؿقـِفِ  َمْطِقيَّاٌت  َوالسَّ  َوَما﴿(، ﴾ُيْشِرُكقنَ  َطؿَّ

 :كبقريـ شلكقـ يف العظقؿة الجؿؾة هذه جاءت ﴾َقْدِرهِ  َحؼَّ  اهللَ  واَقَدرُ 

 .قدره حؼ اهلل قدروا ما الؿشركقـ أنّ  باهلل، اإلشراك شلن يف: إّول

 .-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل كبقة إكؽار شلن يف: والثاين

َّٓ  َقْدِره حؼ اهلل َيْؼُدر ٓ أكف طؾك ذلؽ فدّل  د ّمـ إ  اهلل برسقل وآمـ اهلل، وحَّ

 .-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-

 مقاضع: ثالثة يف الؼرآن يف جاءت الجؿؾة هذه أو أية هذه

: معـا الذي الؿقضع هذا يف وذلؽ ،باهلل اإلشراك شلن يف مقضعقـ يف -

 [.67:الزمر﴾ ]اْلِؼَقاَمة َيْقمَ  َقْبَضُتفُ  َجِؿقًعا َوإَْرُض  َقْدِرهِ  َحؼَّ  اهللَ  َقَدُروا َوَما﴿

﴾ َطِزيزٌ  َلَؼِقيٌّ  اهللَ  إِنَّ  َقْدِرهِ  َحؼَّ  اهللَ  َقَدُروا َما: ﴿تعالك ققلف ويف-

 اهللَ  إِنَّ ﴿ دوكف مـ معبقداٍت  طبدوا إذ﴾ َقْدِرهِ  َحؼَّ  اهللَ  َقَدُروا َما﴿ :[74:الحج]

 ﴾.َطِزيزٌ  َلَؼِقيٌّ 

 يف :-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- محؿدٍ  كبقة إكؽار شلن يف :الثالث والؿقصـ -

ـْ  َبَشرٍ  َطَؾك اهللُ  َأكَزَل  َما َقاُلقا إِذْ  َقْدِرهِ  َحؼَّ  اهللَ  َقَدُروا َوَما: ﴿-وجؾَّ  طزَّ - اهلل ققل  مِ

ءٍ 
ْ

 [.92:إكعام﴾ ]َشل

ـا د الذي هق َقْدره: حؼ اهلل َيْؼُدر َمـ أنّ  طؾك الػضالء: معاشر هذا فدلَّ  وحَّ

 . -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل برسقل وآمـ كؾف، الشرك مـ وَبِرئ اهلل،
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 حؼ اهلل الؿشركقن طظَّؿ ما  أي﴾: َقْدِرهِ  َحؼَّ  اهللَ  َقَدُروا َوَما﴿ ومعـك

 كؾ طؾك والؼدير الؿطَؾؼة، العظؿة لف الذي -سبحاكف- العظقؿ وهق تعظقؿف،

 .-وتعالك سبحاكف- شلء لؽؾ والؼاهر شلء، كؾ مـ وإكرب شلء،

 مطقياٌت  والسؿاواِت  الؼقامة، يقم قبضتف جؿقًعا إرض أنّ  طظؿتف: ومـ

 ،-وجؾَّ  طزَّ - اهلل شاء إن بـا سقؿرّ  كؿا-ذلؽ  مبقِّـةً  إحاديث جاءت وقد بقؿقـف،

ا َوَتَعاَلك ُسْبَحاَكفُ ﴿ ه  ﴾ُيْشِرُكقنَ  َطؿَّ  .الؿشركقـ شرك طـ وتؼّدس وتعالك تـزَّ

 رسقل إلك إحبار مـ َحْبرٌ  )جاء: قال -طـف اهلل رضل- مسعقدٍ  ابـ ]طـ

 السؿاوات يجعؾ اهلل أنّ  كجد إكَّا! محؿد يا: فؼال -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل

 إصبع، طؾك والؿاء إصبع، طؾك والشجر إصبع، طؾك وإَرضقـ إصبع، طؾك

 الـبل فضحؽ الؿؾؽ. أكا: فقؼقل إصبع، طؾك الَخؾؼ وسائر إصبع، طؾك والثرى

 َوَما: ﴿قال ثؿ الحبر، لؼقل تصديًؼا كقاجذه: بدت حتك -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-

 .أية﴾ اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  َقْبَضُتفُ  َجِؿقًعا َوإَْرُض  َقْدِرهِ  َحؼَّ  اهللَ  َقَدُروا

ـّ  ثؿ إصبع، طؾك والشجر والجبال»: لؿسؾؿ روايةٍ  ويف  أكا: فقؼقل َيُفزه

 .«اهلل أكا الؿؾؽ،

 طؾك والثرى والؿاء إصبع، طؾك السؿاوات يجعؾ»: لؾبخاري روايةٍ  ويف 

 [«إصبع طؾك الخؾؼ وسائر إصبع،
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  -طـف اهلل رضل- مسعقدٍ  ابـ )طـ الصحقحقـ، يف الصحقح الحديث هذا

 ملخقذٌ  وهق العؾؿ، بؽثرة ُطِرف الذي العالؿ هق َحربٌ( َحْبٌر وِحربٌ: َحربٌ: جاء: قال

ل ومـف الؿسَتحَسـ، إثر: الِحْبر ومعـك الِحْبر، مـ  ِحربًا: بف كؽتب الذي هذا ُسؿِّ

، وغقره العؾؿ مـ أثره ٕنّ  ـٌ ل َحَس  الـَّاس يف أثره ٕنّ  ِحربًا: أو َحربًا العالؿ وُسؿِّ

. ـٌ ل َحَسـ، الـَّاس يف أثره أنّ  العالِؿ يف إصؾ َحَس  طـ وُيؼال وِحربًا، َحربًا ُفسؿِّ

ة َحْبر :-طـفؿا اهلل رضل- طباسٍ  ابـ ة، ِحرب أو إمُّ  ابـ طـ ُيؼال وكذا إمُّ

 .العالؿ أي: الَحْبر: :-طـف اهلل رضل- مسعقد

ح كؿا-القفقد  طؾؿاء مـ طالِؿٌ  أي: إحبار( مـ َحربٌ )جاء  بعض يف بف ُصرِّ

 -كجد إكَّا! محؿد يا: فؼال ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل )إلك -الروايات

 إصبع، طؾك السؿاوات يجعؾ وجؾَّ  طزَّ  اهلل أنّ  -التقراة يف أي: كتابـا: يف أي:

 هؽذا إصبع(  طؾك والثرى والؿاء إصبع، طؾك والشجر إصبع، طؾك وإَرضقـ

 إصبع، طؾك والؿاء" لقس( إصبع طؾك والثرى والؿاء)قال:  .الصحقحقـ رواية

 وسائر إصبع، طؾك والثرى والؿاء»: الصحقحقـ رواية :"إصبع طؾك والثرى

 -وجؾَّ  طزَّ - اهلل أنّ  الؼقامة يقم أي: خؿسة، هـا فالؿذكقر ،«إصبع طؾك الَخؾؼ

 يطقيفا، إصبع، طؾك السؿاوات يجعؾ قدير: شلءٍ  كؾ طؾك وأكَّف لعظؿتف

 إصبع، طؾك ويجعؾفا يؼبضفا، :(إصبع طؾك وإرضقـ)إصبع،  طؾك ويجعؾفا
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 وسائر إصبع، طؾك) الؿبؾقل الطقـ(: والثرى والؿاء) ،(إصبع طؾك والشجر)

 .-وتعالك سبحاكف- يؿقـف طؾك ،(إصبع طؾك الخؾؼ

 َقْفِره: وإحاصة وقدرتف، وققتف، ،-وتعالك سبحاكف- اهلل طظؿة بقان هذا ويف

 طؾك مـفا جزءٍ  كؾ يجعؾ ،-وتعالك سبحاكف- يؿقـف يف الؿخؾققات يجؿع حقث

 .-وتعالك سبحاكف- أصابعف مـ إصبع

 سبحاكف- فؾربـا أصابع، -وتعالك سبحاكف- لربـا أنّ  إثبات هذا: ويف

 ،-وتعالك سبحاكف- اهلل بجالل الالئؼ الؿعـك طؾك لربـا ُكثبتفا أصابع -وتعالك

 َلْقَس ﴿ ، -وتعالك سبحاكف- اهلل بجالل يؾقؼ ما طؾك الحؼقؼل الؿعـك طؾك ُكثبتفا

ءٌ  َكِؿْثؾِفِ 
ْ

 [.22:الشقرى﴾]َشل

 وآمـقا بف، آمـقا كتاهبؿ يف ذلؽ بؾغفؿ لّؿا القفقد أنّ  تعجب: إن والَعَجُب 

 أثبتقه، بؾ استؼبحقه، وما استقحشقه، وما هذا، أكؽروا ما أصابع، لربـا بلنّ 

قفؿ ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل إلك وكؼؾقه بف، وأخربوا  اهلل رسقل وصدَّ

ق ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- ق بؿا وإّكا هبذا، وصدَّ  طؾقف اهلل صؾك- محؿدٌ  بف صدَّ

ققن، -وسؾؿ  الظاهر: معـاه طـ كمولف وٓ مـف، َكستقحش وٓ مـف، َكـِْػر ٓ مصدِّ

ءٌ  َكِؿْثؾِفِ  َلْقَس ﴿ ُكؽقِّػ: وٓ ُكشبِّف، ٓ لؽـ
ْ

 [.22:الشقرى﴾ ]َشل

ا  ٓ السـُّة: صحقح ويف الؼرآن، يف اهلل صػات ِذْكرَ  يجدون الذيـ الؿمولة أمَّ

ققن  وٓ ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل هنج طؾك كاكقا فؿا ويمولقهنا، هبا، يصدِّ
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 آيات َيذُكرون كاكقا -إقحاح الَعرب وهؿ- الصحابة فننّ  الصحابة، هنج طؾك

ققـ الصػات ققن الصػات أحاديث وَيرُوون هبا، مصدِّ  أحدهؿ كان وما هبا، مصدِّ

لةٌ  ضاهرها بؾ طؾك لقست يؼقل: وهذه  وكذا! بؽذا مموَّ

لة   هنج طؾك ساروا ٓ فالؿموِّ
ّ

 هنج طؾك وٓ ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 الباب. هذا يف القفقد هنج طـ وسؼطقا بؾ الصحابة:

  هنج إلك َيرجعقا أن جؿقًعا: الؿممـقـ طؾك فالقاجب
ّ

 طؾقف اهلل صؾك- الـبل

ققا وأن ،-وسؾؿ - اهلل بجالل يؾقؼ ما طؾك الظاهر معـاها طؾك بالصػات يصدِّ

ءٌ  َكِؿْثؾِفِ  َلْقَس :  ﴿-وتعالك سبحاكف
ْ

 [.22:الشقرى﴾ ] َشل

د -وتعالك سبحاكف- اهلل أنّ  أي: «الؿؾؽ أكا: فقؼقل»: قال  يقم كػسف ُيؿجِّ

 أكا الؿؾؽ، أكا»: يؼقل: الروايات  بعض ويف ،«الؿؾؽ أكا»: فقؼقل الؼقامة،

 أكا الؿتؽبِّر، أكا الجبار، أكا»: يؼقل: الروايات بعض ويف لػظل، تلكقدٌ  «الؿؾؽ

 أيـ الؿؾؽ، أكا»: يؼقل: الروايات بعض ويف ،«الؽريؿ أكا العزيز، أكا الؿؾؽ،

 وأيـ الجبارون؟ أيـ الؿؾؽ، أكا»: يؼقل: الروايات بعض ، ويف«إرض؟ مؾقك

 .«الؿتؽربون؟

د العظقؿ الؿققػ ذلؽ يف -وتعالك سبحاكف- فربـا  سبحاكف- كػسف ُيؿجِّ

دها، أن شاء ما -وتعالك َّٓ  مؾؽ ٓ الديـ، يقم َمؾُِؽ  سبحاكف وهق ُيؿجِّ - هق إ

 .-وتعالك سبحاكف
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ك وٓ الجؿقع، َيِذلُّ  الؿؼام ذاك يف حقث يف  أخرة، يف بالَؿؾِؽ أحدٌ  يتسؿَّ

ك َمـ الدكقا هـاك ا الُؿؾؽ، مـ كصقٌب  لف ويؽقن بالؿؾؽ، يتسؿَّ  التامّ  الُؿؾؽ أمَّ

ا ،-وتعالك سبحاكف- هلل الؿطَؾؼ: ففق ك أحد فال أخرة يف أمَّ  وٓ بالؿؾؽ، َيتسؿَّ

 .-وتعالك سبحاكف- اهلل لعظؿة َيِذلُّ  الؽؾ بؾ الؿؾؽ، إكَّف يؼقل: أن يجرؤ أحد

ـِ ﴿ فِ  اْلَقْقمَ  اْلُؿْؾُؽ  لَِؿ ارِ  اْلَقاِحدِ  لِؾَّ  لؾؿالئؽة، خطاٌب  :[26:غافر﴾]اْلَؼفَّ

ـِ ﴿ وتعظقًؿا: تؿجقًدا كػَسف: اهلل ُيخاصِب أو الؿالئؽة، مـ والجقاب  اْلُؿْؾُؽ  لَِؿ

ارِ  اْلَقاِحدِ  لِؾَّفِ : ﴿سبحاكف فُقجقب ،﴾اْلَقْقمَ   .﴾اْلَؼفَّ

  سؿع فؾّؿا)
َّ

 أي:( كقاجذه بدت ضِحؽ حتك -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 اهلل أجراه الذي بالحؼ َفِرًحا :-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- ضحؽف مـ أكقابف بدت

 .القفقدي لسان طؾك

 ابـ ققل هذا الَحرب(  لؼقل تصديؼًا: -طـف اهلل رضل- مسعقدٍ  ابـ )قال

  بلحقال الـَّاس أطَؾؿ هق الذي الجؾقؾ الصحابل -طـف اهلل رضل- مسعقد
ّ

- الـبل

تصديًؼا،  هذا: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل َضِحؽ: يؼقل :-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

لة يليت ثؿ العظقؿ!  ربل ، سبحان"كالمف مـ سخريةً  َضِحَؽ  ٓ،": يؼقلقن الؿموِّ

 وإكؽار كالمف، مـ سخرية ٓ،": يؼقلقن وهمٓء تصديؼ، أكف َفِفؿقا الصحابة

 كان بؾ ضحؽ، مؼام الؿؼام كان َلَؿا مـَؽًرا هذا كان لق اهلل! ، سبحان"لؽالمف

 
ّ

  فننّ  كالمف، َردّ  -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل
ّ

 َيُردُّ  -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل
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 وقت طـ البقان تلخقر إنّ  يفقدي؟! ثؿ مـ جاء إذا فؽقػ الؿممـقـ، مـ الخطل

 -وتعالك سبحاكف- الؽريؿ بربـا َيتعؾَّؼ وهق-خطًل  هذا كان فؾق يجقز، ٓ الحاجة

ر َلَؿا   أخَّ
ّ

- َضِحُؽفُ  فؽان الحاجة، وقت طـ البقان -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 .القفقدي قالف لَِؿا وتصديًؼا إقراًرا وكان حؼ، أكف بقاًكا -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 َقَدُروا َوَما: ﴿ربـا ققل -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- بؼراءتف ذلؽ تلكقد زاد ثؿ

ؿَقاُت  اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  َقْبَضُتفُ  َجِؿقًعا َوإَْرُض  َقْدِرهِ  َحؼَّ  اهللَ   َمْطِقيَّاٌت  َوالسَّ

 جؿقًعا إرض لؽقن تػسقرٌ  القفقدي ذكره ما أنّ  أي: :[67:الزمر﴾]بَِقِؿقـِفِ 

 .-وتعالك سبحاكف- بقؿقـف مطقياٍت  السؿاوات وكقن الؼقامة، يقم قبضتف

 هل الؿخؾققات هذه أصابعفا طؾك اهلل َيجعؾ التل القدَ  أنّ  طؾك دلقٌؾ  وهذا

 اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  َقْبَضُتفُ  َجِؿقًعا َوإَْرُض : ﴿قال -وجؾَّ  طزَّ - اهلل ٕنَّ  القؿقـ: القد

ؿَقاُت    قرأ وقد ،[67:الزمر﴾]بَِقِؿقـِفِ  َمْطِقيَّاٌت  َوالسَّ
ّ

 -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 .القفقدي لفذا التصديؼ مؼام يف أية هذه

، ثؿ إصبع، طؾك والشجر والجبال: لؿسؾؿ روايةٍ  )ويف: قال ـّ : فقؼقل َيُفزه

: يؼقل ثؿَّ  يفزهـ، ثؿ»: ومسؾؿ لؾبخاري لؾشقخقـ روايةٍ  يف (،"اهلل أكا الؿؾؽ، أكا

 طـ السـُّة كتب مـ وغقرهؿا الصحقحقـ يف بحثت وقد ،«الؿؾؽ أكا الؿؾؽ أكا

 السقاق هبذا طؾقفا أقػ فؾؿ مسعقد، ابـ حديث يف اهلل( أكا الؿؾؽ، )أكا جؿؾة:
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 رضل- طؿر ابـ حديث مـ الشلن كػس يف مسؾؿ رواها لؽـ الشقخ، ذكره الذي

 .-طـفؿا اهلل

 صحقح يف الجؿؾة هذه أجد لؿ التقحقد: كتاب طؾك طؾَّؼ َمـ بعض فؼقل

 حديث يف الؿؼصقد كان إذا صحقح: صحقح، وغقر صحقٌح  مسؾؿ، هذا الؼقل

 إذا صحقح: وغقر السقاق، بـػس الشقخ، ذكره الذي السقاق كػس يف مسعقد ابـ

 ابـ حديث يف وردت أصاًل، فنكَّفا مسؾؿ صحقح يف َتِردْ  لؿ أهنا الؿؼصقد كان

 -وجؾَّ  طزَّ - اهلل يلخذ: »قال -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل أنّ  طؿر:

 كظرُت  )حتك: طؿر ابـ قال ،«الؿؾؽ أكا اهلل، أكا: فقؼقل بقديف، وأراضقف سؿاواتف

- اهلل برسقل هق أساقطٌ : ٕققل إين حتك مـف، شلءٍ  أسػؾ مـ يتحرك الؿـرب إلك

 الؿـرب أطاله، إلك أسػؾف مـ يتحرك الؿـرب كان يعـل: ؟!(-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 .يرتجػ يتحرك

  حركة شدة مـ :العؾؿ أهؾ بعض قال
ّ

 طؾقف: -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 .-وتعالك سبحاكف- اهلل لشلن تعظقًؿا

- هلل تعظقًؿا سؿع : ما شدة مـ َرَجَػ الؿـرب بؾ :العؾؿ أهؾ بعض وقال

 .طظقؿ فاهلل ،-وتعالك سبحاكف
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 الؿخؾققات هذه يفز أي: «يفزهـ ثؿَّ  إصبع، طؾك والشجر والجبال»

كفا العظقؿة،  سبحاكف- لعظؿتف وبقاًكا لؼدرتف، إضفاًرا :-وتعالك سبحاكف- وُيحرِّ

 لؾَخؾؼ. وتعجقًزا ،-وتعالك

 يؿقـف، يف -وجؾَّ  طزَّ - اهلل يجعؾفؿ كؾفؿ الَخؾؼ أنّ  َيعؾؿُ  مـ اهلل!  وسبحان

هؿ ا، وُيفزُّ كفؿ هزًّ  العبادة مـ شقًئا َيصِرف أن طؾك يجرؤ كقػ تحريًؽا: وُيحرِّ

 طـد وطاجزٌ  إلقف، فؼقرٌ  هق مؿا غقره، إلك -سبحاكف- العظقؿ يرتك اهلل؟! لغقر

 !-وتعالك سبحاكف- طظؿتف

 يقم كان إذا»: ولػظفا -بالؿعـك الشقخ ذكرها- لؾبخاري روايةٍ  ويف 

 والثرى والؿاء إصبع، طؾك وإَرضقـ إصبع، طؾك السؿاوات اهلل جعؾ الؼقامة،

 البخاري واكػرد طؾقف، متػٌؼ  والحديث «إصبع طؾك والخالئؼ إصبع، طؾك

- اهلل طظؿة بقان مـف: إلػاظ. والشاهد ببعض مسؾؿ واكػرد إلػاظ، ببعض

 .-وتعالك سبحاكف

 السؿاوات اهلل يطقي»: مرفقطًا -رضل اهلل طـفؿا–طؿر  ابـ طـ: ]ولؿسؾؿٍ 

ـّ  ثؿَّ  الؼقامة، يقم  أيـ الجبارون؟ أيـ الَؿِؾؽ، أكا: يؼقل ثؿ القؿـك، بقده يلخذه

ـّ  ثؿ السبع، إرضقـ يطقي ثؿَّ  الؿتؽبِّرون؟  الَؿِؾؽ، أكا: يؼقل ثؿ بشؿالف، يلخذه

 الؿتؽبِّرون؟[ أيـ الجبارون؟ أيـ
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 صؾك- الـبل إلك مرفقطًا( -رضل اهلل طـفؿا–طؿر  ابـ طـ ولؿسؾؿٍ : )قال

فا، أي:( الؼقامة يقم السؿاوات اهلل يطقي: )قال -وسؾؿ طؾقف اهلل  صػة وهذه ُيؾػُّ

م فِْعٍؾ،  يطقي» هلل، فِْعؾٍ  صػة وهذه والقد، إصابع ذات: وهل: صػة معـا تؼدَّ

ـّ  ثؿ الؼقامة، يقم السؿاوات اهلل  أيـ الؿؾؽ، أكا: يؼقل ثؿ القؿـك، بقده يلخذه

 الذيـ «الؿتؽربون؟ أيـ» ويظؾؿقهنؿ، الَخؾؼ، طؾك َيتجبَّرون الذيـ «الجبارون؟

 أذكر أكا- «بشؿالف إرضقـ يطقي ثؿ» الخؾؼ، وَيردُّون الَخؾؼ، طؾك يتؽبَّرون

: يؼقل ثؿ بشؿالف، إرضقـ يطقي ثؿَّ » -بالؿعـك يروي الشقخ مسؾؿ، رواية لؽؿ

 :أمران هـا وطـدكا ،«الؿتؽربون؟ أيـ الجبارون؟ أيـ الؿؾؽ، أكا

 السؿاوات يطقي -وجؾَّ  طزَّ - اهلل أنّ  الحديث: هذا ضاهر: إّول إمر

م والذي بالشؿال. إَرضقـ ويطقي بالقؿقـ،  أهنا مسعقد: ابـ حديث يف تؼدَّ

 القؿقـ! يف كؾفا

 يف ما والصحقح ضعقػ، مسؾؿ يف الذي الحديث هذا إنّ : ُيؼال أن فنّما 

 كعؿ:: كؼقل ضعقػ! تؼقل وأكت مسؾؿ، يف: مـؽؿ قائؾ لل يؼقل-الصحقحقـ،

 الحديث وهذا هريرة، أبل حديث إصؾ: الؿتابعات، باب يف ذكره مسؾًؿا ٕنّ 

 يف يجعؾفا ثؿ بشؿالف، إَرضقـ يلخذ اهلل أنّ  :أو -الؿتابعات باب يف مسؾؿ ذكره

 .بف ُيؼال أن أقرب وهذا .-وتعالك سبحاكف- يؿقـف
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 والجؿاطة السـُّة أهؾ أجؿع شؿال؟ يدٌ  -وجؾَّ  طزَّ - هلل هؾ: الثاين إمر

 َكصُّ  وهذا :"يؿقـ يديف كؾتا أنَّ "و والسـُّة، الؼرآن َكصُّ  وهذا :"يديـ هلل أنّ " طؾك

 أنَّ " طؾك اتَّػؼقا ، كؿا-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل طـ الصحقح الحديث

 شؿال؟ إخرى لؾقد ُيؼال هؾ واختؾػقا: ،"يؿـك يًدا هلل

 جفة مـ شؿال: إخرى لؾقد ُيؼال أكف إلك السـُّة: أهؾ بعض فذهب

ك التسؿقة، . وإخرى يؿقـًا، هذه فُتسؿَّ ًٓ  ِشؿا

ا   وهمٓء يؿقـ. ربـا يدي فؽؾتا والؼقة: والػعؾ، الػضؾ، جفة مـ أمَّ

قن  بقـ الجؿع أهؾ الجؿع؟ أهؾ معـك ما السـُّة، أهؾ مـ الجؿع بلهؾ ُيسؿَّ

 معـا. الذي الحديث وهذا «يؿقـ ربـا يدي كؾتا» حديثل:

اس، والشقخ باز، ابـ الشقخ هذا: طؾك ساروا الذيـ الؿعاصريـ ومـ   هرَّ

 .الحديث هذا صحَّ  إذا قال: طثقؿقـ ابـ والشقخ

 يدي كؾتا وإكؿا شؿال، اهلل لقد ُيؼال ٓ أكف إلك العؾؿ: أهؾ بعض وذهب 

 القؿقـ القد يعـل: إخرى: لألخرى: ققؾ القؿقـ ُذكرت فنذا يؿقـ، ربـا

، كالهؿا يدان فاهلل .إخرى ـٌ  إخرى:: إخرى طـ ققؾ القؿقـ ُذكَرت فنذا يؿق

 شؿال. ُيؼال وٓ إخرى، القؿقـ أي:
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 الرواية إّن هذه: وقالقا ضعقًػا، راوٍ  فقف ٕنّ  ضعقػ: الحديث هذا: وقالقا

 :فقفا إخرى الروايات جؿقع ٕنّ  شاذة: لؽاكت ثؼة رواية مـ كاكت لق

 .الشؿال ولقس «إخرى»

ك همٓء حقا الذيـ الرتجقح، بلهؾ ويسؿَّ  يدي كؾتا أو يؿقـ، يديف كؾتا رجَّ

 الحديث. هذا طؾك يؿقـ ربـا

 الشقخ، آل صالح والشقخ إلباين، الؿعاصريـ: مـ هذا إلك ذهب ومؿـ

 هذا. يف أققالفؿ طؾك أصؾعت فقؿـ

 يديـ، هلل أنّ  طؾك مجِؿعقن السـُّة أهؾ فننّ  العؼقدة: يف اختالًفا لقس وإمر

  ٕنّ  إخرى: مـ أفضؾ إحداهؿا وأنّ  يؿقـ، يديف كؾتا وأنّ 
ّ

 طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 الػضؾ أنّ  شؽ العدل، وٓ إخرى: ويف الػضؾ، القؿقـ: يف أنّ  أخرب -وسؾؿ

 إكبقاء": كؼقل َكْؼٍص، كؿا غقر مـ تتػاَضؾ اهلل وصػات العدل، مـ أطؾك

 أحدهؿ. يف كؼصٍ  غقر مـ لؽـ "يتػاضؾقن

ك يؼقل: َمـ فؿـفؿ الثاكقة: لؾقد التسؿقة يف اختؾػقا وإكَّؿا ، ُتسؿَّ ًٓ ا شؿا  أمَّ

 .يؿقـ ربـا يدي فؽؾتا والػعؾ، والؼقة، الػضؾ، حقث مـ

 يده مـ أققى القؿـك اإلكسان يد أنّ  -إطؾك الؿثؾ وهلل- إخقة يا معؾقم

 يحؿؾف ٓ ما بالقؿـك وَيحؿؾ بالقسرى، يػعؾف لؿ ما بالقؿـك فقػعؾ القسرى،

 أّما القؿقـ. طـ فقفا كؼصٍ  طؾك دٓلة ففذا القسرى: كؼقل: إذن طـدما بالقسرى،
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ـٌ  ففل إخرى، -وتعالك سبحاكف- ربـا يد  والػضؾ، الؼقة، يف كذلؽ: يؿق

ك هؾ لؽـ كؼص، ربـا يدي إحدى يف والػعؾ، لقس ؟ الثاكقة ُتسؿَّ ًٓ  أهؾ مـ  شؿا

:: قال مـ العؾؿ ًٓ ك شؿا  ٓ: قال مـ العؾؿ أهؾ ومـ. الحديث هبذا أخًذا ُتسؿَّ

 ًٓ ك شؿا  . ُتسؿَّ

 لؾثاكقة: ُيؼال فنكَّف القؿـك: ُذكِرت فنذا يؿقـ: ربـا يدي كؾتا :أققل وأكا

ـٌ  أهنا أي: إخرى:  أطؾؿ. أقرب، واهلل طـدي هذا أخرى. يؿق

 .-وجؾَّ  طزَّ - اهلل طظؿة طؾك يدل الحديث أنّ  والشاهد: 

 السبع السؿاوات )ما»: قال ،-طـفؿا اهلل رضل- طباسٍ  ابـ طـ ]وروي

 [«أحدكؿ يد يف كخردلةٍ  إٓ الرحؿـ كػِّ  يف السبع وإَرضقن

 فقف: جاء الذي لؽـ صالح، وإسـاده التػسقر، يف جرير ابـ رواه إثر هذا

. «أحدكؿ يد يف كخردلةٍ  إٓ اهلل يد يف السبع وإَرضقن السبع السؿاوات ما»

 .-وتعالك سبحاكف- اهلل طظؿة طؾك يدل وهذا

: زيد ابـ قال: قال وهب، ابـ يقكس، قال: أكبلكا حدثـل": جرير ابـ ]وقال

 يف السبع السؿاوات ما: »وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل قال: قال أبل، حدثـل

 [«ُتْرس يف ُألؼقت سبعةٍ  كدراهؿ إٓ الؽرسل

 طرشف غقر كرسقف وأنّ  طرًشا، لف أنّ  كؿا كرسقًّا، -وجؾَّ  طزَّ - هلل أنّ  شؽ ٓ

 ُكْرِسقُّفُ  َوِسعَ ﴿ طظقؿ: كبقرٌ  -وجؾَّ  طزَّ - اهلل كرسل وأنّ  ،-وتعالك سبحاكف-
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َؿَقاِت   فقق الؿخؾققات، ُقبَّة هق طرٌش  وهلل .[155:البؼرة﴾]َوإَْرَض  السَّ

 .-وتعالك سبحاكف- طرشف طؾك مستقٍ  واهلل السؿاوات،

 تابعل، وهق زيد، أبقف طـ زيدٍ  ابـ إلك بنسـاده جرير ابـ رواه إثر وهذا

 إلك َرَفَعف التابعل ٕنّ  مرَسؾ: هق إذن (وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل قال: )قال

 
ّ

 ففذا ضعقػ، أبقف طـ يروي الذي زيدٍ  ابـ إنّ  ثؿ ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 طظؿة طؾك الدالة والشقاهد التقابع باب مـ ذكره إكؿا والشقخ ضعقػ، إثر

 .-وتعالك سبحاكف- اهلل

 طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل سؿعُت : -طـف اهلل رضل- ذرٍّ  أبق وقال: ]قال

 فالةٍ  َضْفَري بقـ ُألؼقت حديدٍ  مـ كحؾؼةٍ  إٓ العرش يف الؽرسلُّ  ما: »يؼقل وسؾؿ

 [«إرض مـ

 اهلل رسقل سؿعُت : -طـف اهلل رضل- ذرٍّ  أبق )وقال جرير، ابـ أي:( قال)

  ما: »يؼقل وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك
ُّ

 ُألؼقْت  حديدٍ  مـ كحَؾؼةٍ  إٓ العرش يف الؽرسل

 ضعػ ِذْكرِ  بعد -اهلل رحؿف- إلباين الشقخ (، قال«إرض مـ فالةٍ  َضْفَري بقـ

 إنّ  الؼقل: وجؿؾة" الصحقحة: السؾسؾة يف قال الطرق، بعض وذكر أساكقده،

 يف الحديث هذا ذكر اهلل رحؿف إلباين - اكتبفقا- صحقح الطرق هبذه الحديث

 سؾسؾة الصحقحة، ويف إحاديث سؾسؾة ويف الضعقػة، إحاديث سؾسؾة

 قال: لؽـ بالضعػ: جؿقعفا طؾك وَحَؽؿَ  إساكقد ذكر الصحقحة إحاديث
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 إحاديث سؾسؾة ، ويف"صحقح الطُّرق هبذه الحديث إنَّ  الؼقل وجؿؾة"

 لقجقد الصحقحة: مـ أكؼؾف لؿ ولؽـل": قال ثؿ الحديث، ضعػ ذكر الضعقػة

 يف لف ذكره مع الصحقحة يف فلبؼاه ،"يؼقيف ما أجد ولعؾل هـاك، الشقاهد

 .الضعقػة

 أن إلقف: يصؾ ما وأقّؾ  أصاًل، لف أنّ  َيعَؾؿ لطرقف والؿتتَّبع هذا يف والـاضر

 لغقره. حسـًا يؽقن

 السؿاوات وسع الذي الؽرسل وأنّ  العرش، غقر الؽرسل أنّ  وفقف:

 الذي الدرع مثؾ حديد مـ حؾؼة حديد، مـ كحَؾؼةٍ  لؾعرش بالـسبة وإرض

ة، صحراء يف فالة، يف يف ماذا؟ ُألؼقت الؿؼاتؾ، يؾبسف  إلك الؽرسل كسبة مؿتدَّ

 .الؿؿتدة الؽبقرة الصحراء إلك الحديد حؾؼة كـسبة العرش

 تؾقفا والتل الدكقا السؿاء بقـ: )قال -طـف اهلل رضل- مسعقدٍ  ابـ ]وطـ

 والؽرسل السابعة السؿاء وبقـ طام، خؿسؿائة سؿاءٍ  كؾ وبقـ طام، خؿسؿائة

 واهلل الؿاء، فقق والعرش طام، خؿسؿائة والؿاء الؽرسل وبقـ طام، خؿسؿائة

 [(أطؿالؽؿ مـ شلءٌ  طؾقف َيخػك ٓ العرش، فقق

د يف الدارمل رواه هذا  والبقفؼل )الؽبقر(، يف والطرباين الجفؿقة(، طؾك )الرَّ

 .طؾقف الُحؽؿ طؾك تعؾقٍؼ  مزيد وسقليت والصػات(. )إسؿاء يف
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 خؿسؿائة مسقرة تؾقفا والتل الدكقا السؿاء بقـ: )قال مسعقدٍ  ابـ )طـ 

 طام، خؿسؿائة مسقرة وسؿاء سؿاءٍ  كؾ وبقـ) ،"مسقرة"كؾؿة: الرواية يف ،(طام

 خؿسؿائة والؿاء الؽرسل وبقـ طام، خؿسؿائة والؽرسل السابعة السؿاء وبقـ

 -وتعالك سبحاكف- طرشف طؾك مستقٍ  العرش فقق واهلل الؿاء، فقق والعرش طام،

 ٓ -وتعالك سبحاكف- ويسؿع ويرى، يعؾؿ،( أطؿالؽؿ مـ شلءٌ  طؾقف يخَػك ٓ

 .خافقة طؾقف تخػك

 اهلل، طبد طـ زرٍّ  طـ طاصؿٍ  طـ سؾؿف بـ حّؿاد طـ مفدي ابـ ]أخرجف

 الحافظ قالف اهلل، طبد طـ وائٍؾ، أبل طـ طاصٍؿ، طـ الؿسعقدي طـ بـحقه ورواه

 ُصرق.  ولف: قال ،-اهلل رحؿف- الذهبل

 صؾك اهلل رسقل قال: قال -طـف اهلل رضل- الؿطؾب طبد بـ العباس وطـ

 أطؾؿ، ورسقلف اهلل: قؾـا «وإرض؟ السؿاء بقـ كؿ تدرون هؾ: »وسؾؿ طؾقف اهلل

 خؿسؿائة مسقرة سؿاءٍ  إلك سؿاءٍ  كؾ ومـ سـة، خؿسؿائة مسقرة بقـفؿا: »قال

 بحر والعرش السابعة السؿاء وبقـ سـة، خؿسؿائة مسقرة سؿاءٍ  كؾ وكِثُِػ  سـة،

 يخػك ولقس ذلؽ، فقق تعالك واهلل وإرض، السؿاء بقـ كؿا وأطاله أسػؾف بقـ

 وغقره[ داود أبق أخرجف «آدم بـل أطؿال مـ شلءٌ  طؾقف

 والدارمل أحؿد، رواه وإكؿا داود، أبق أخرجف ما إلػاظ هبذه أكف الحؼقؼة

د يف  صحقح: الحاكؿ وقال )الؿستدرك(، يف والحاكؿ الجفؿقة(، طؾك )الرَّ
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ػف مقصـ، يف صحقٌح: وهق: الذهبل وقال اإلسـاد، ـٍ  يف وضعَّ  مـ آخر مقص

 .الؿستدَرك طؾك تعؾقؼف

عػ، ضاهر ضعقٌػ  اإلسـاد جفة مـ والحديث  بـ يحقك فقف فننّ  الضَّ

 أبل وابـ الرتمذي، طـد هريرة أبل كحديث شقاهد: لف لؽـ واِهـ، وهق العالء،

يف إسؿاء  والبقفؼل البزار طـد ذرٍّ  أبل وحديث َضعػ، وفقف مرفقًطا، طاصؿ

م مسعقد ابـ أثر مع وهؿا ضعػ، وفقف مرفقًطا: والصػات  أنّ  طؾك تدلُّ  الؿتؼدِّ

ـٌ  أكف -أطؾؿ واهلل- فالظاهر أصاًل: لف  .لغقره حس

 صؾك اهلل رسقل قال: قال -طـف اهلل رضل- الؿطؾب طبد بـ العباس )طـ

 أطؾؿ ورسقلف اهلل: قؾـا ،«وإرض؟ السؿاء بقـ كؿ تدرون هؾ: »وسؾؿ طؾقف اهلل

 خؿسؿائة مسقرة سؿاء إلك سؿاءٍ  كؾ ومـ سـة، خؿسؿائة مسقرة بقـفؿا: »قال

 السؿاء إلك إرض مـ ، يعـل«سـة خؿسؿائة مسقرة سؿاءٍ  كؾ وكَِثُػ  سـة،

 السؿاء اكتفت إذا ثؿ سـة، خؿسؿائة الدكقا السؿاء وكَِثُػ  سـة، خؿسؿائة الدكقا

 كَِثُػ  ثؿ سـة، خؿسؿائة مسقرة الثاكقة السؿاء إلك الدكقا السؿاء بقـ فؿا الدكقا:

 السؿاء بقـ ما الثاكقة السؿاء بعد ثؿ سـة، خؿسؿائة الثاكقة مسقرة الدكقا السؿاء

 مسقرة الثالثة السؿاء كَِثُػ  ثؿ سـة، خؿسؿائة مسقرة الثالثة والسؿاء الثاكقة

 .وهؽذا سـة خؿسؿائة مسقرة والرابعة الثالثة السؿاء بقـ ما ثؿ سـة، خؿسؿائة
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 هبذا َخَؾَؼفا الذي ،-وتعالك سبحاكف- الخالؼ طظؿة طؾك يدل وهذا

ة، وهذه اإلتؼان، وهذا اإلحؽام،  لفا ترى ٓ إرض طـ السؿاء َتباُطد فؿع الؼقَّ

 . فطقًرا فقفا ترى وٓ َطؿًدا،

 أسػؾف بقـ بحرٌ  السابعة السؿاء وفقق»وبقـ السؿاء السابعة: الرواية هؽذا: 

 العرش، فقق يعـل: :«ذلؽ فقق تعالك واهلل وإرض، السؿاء بقـ كؿا وأطاله

 .«آدم بـل أطؿال مـ شلءٌ  طؾقف يخػك ولقس»

ا أهنا الؿسقرة: يف جاء ماجف: وابـ والرتمذي، داود، أبل رواية يف أكف بؼل  إمَّ

 .سـة وسبعقن ثالٌث  أو اثـتان أو واحدة

ا سـة، خؿسؿائة مسقرة مسعقد: ابـ وأثر معـا التل الرواية يف يعـل:  يف أمَّ

ا والرتمذي: ماجف، وابـ داود، أبق رواية  وسبعقن ثالٌث  أو اثـتان أو واحدةٌ  إمَّ

 سـة.

ـفا الروايات وهذه ػفا )الؿختارة(، يف الضقاء حسَّ  إلباين وضعَّ

 وإركاؤوط.

حة: َفَرضِ  طؾك   مسقرة مسعقد: ابـ وأثر معـا الذي الحديث هذا يف الصِّ

 وسبعقـ اثـتقـ أو سـة وسبعقـ إحدى مسقرة الروايات: تؾؽ طام، ويف خؿسؿائة

 سـة. وسبعقـ ثالٍث  أو سـة
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قر: ققة بحسب هذا: فؼالقا العؾؿاء: بقـفا جؿع  قر كان فنن السَّ ا السَّ  ققيًّ

 أكثر. الؿسافة كاكت ضعقًػا السقر كان وإن أقؾ، الؿسقرة أقّؾ، الؿسافة كاكت

 خؿسؿائة مسقرة يف» الرواية هذه: والصػات( )إسؿاء يف البقفؼل يؼقل

يـا الـَّاس، بقـ اشتفرت «طام  أن وُيحتَؿؾ مثؾفا، ققلف مـ مسعقدٍ  ابـ طـ وُروِّ

قر، ققة باختالف ذلؽ يختؾػ تف، وَضعػف، السَّ  الؼقي بسقر فقؽقن وثَِؼؾف، وخػَّ

 .إخرى الروايات صحة َفَرضِ  طؾك هذا أكثر. الضعقػ وبسقر أقّؾ،

 هبذا التقحقد كتاب ختؿ -اهلل رحؿف- الشقخ الؿسائؾ: كذكر أن وقبؾ

 كؾِّف، الؽتاب َكْظؿِ  يف وأجاد أحسـ كؿا ،-اهلل رحؿف- وأجاد أحسـ وقد الباب،

 فؽؾُّ  كؾِّف، التقحقد إلك طائدٌ  الباب هبذا الؽتاب َخْتؿَ  فننّ  كؾِّف، الؽتاب ترتقب ويف

 بتقحقد بالتقحقد: هق إكؿا الباب هذا وتحؼقُؼ  الباب، هذا تحؼقُؼ  فقف التقحقد

 .والصػات إسؿاء وتقحقد إلقهقة، وتقحدي الربقبقة،

﴾ اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  َقْبَضُتفُ  َجِؿقًعا َوإَْرُض : ﴿ققلف تػسقر: إولك :مسائؾ ]فقف

 أية[

 .بقَّـاه وقد السـُّة، يف تػسقره جاء

 يـؽروها لؿ زمـف: يف الذيـ القفقد طـد باققة وأمثالفا العؾقم هذه أنّ : ]الثاكقة

لقها[ ولؿ  يتلوَّ
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 ما وبعض فقفا، بؿا يممـقن التحريػ: مـ التقراة مـ وقع ما مع القفقد أنّ 

قف الذي الخرب وهذا العؾؿ هذا مثؾ ومـف: التحريػ، َيؾحؼف لؿ حؼ فقفا   صدَّ
ّ

 الـبل

ق اهلل قدر َطَرَف  َمـ أنّ  هذا: ويف ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك-  وخرب اهلل، كالم صدَّ

- اهلل بجالل يؾقؼ ما طؾك ضاهره: طؾك -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل

 .-وتعالك سبحاكف

قف، ،-وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- لؾـبل ذكرها لّؿا الَحبر أنَّ : ]الثالثة  وكزل صدَّ

 ذلؽ[ بتؼرير الؼرآن

قف كعؿ،   صدَّ
ّ

ًقا، متعجًبا، و َفِرًحا، -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل  وتؾك ومصدِّ

ر التل أية  .ذلؽ ُتؼرِّ

 طـد -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- اهلل رسقل الؽثقر مـ الضحؽ وققع: ]الرابعة

 العظقؿ[ العؾؿ هذا الَحبر ذكر

  أنّ  الؿؼصقد لقس( الضحؽ الؽثقر وققع) 
ّ

 -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل

 وهذا ،«كقاجذه بدت حتك» الِػْعؾ: ذلؽ: يف الؿؼصقد وإكؿا صقياًل: زمـًا ضحؽ

 صؾك- كقاجذه تبدو حتك يتبسؿ أن -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- الـبل ضحؽ مـتفك

 .-وسؾؿ طؾقف اهلل

 القؿـك، القد يف السؿاوات وأنّ  القديـ، بذكر التصريح: ]الخامسة

 إخرى[ يف وإَرضقـ
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ـّ  ،-طـفؿا اهلل رضل- طؿر ابـ حديث طؾك هذا  مسعقد ابـ حديث ولؽ

 .-وتعالك سبحاكف- القؿـك يده يف ُأصبع طؾك تقَضع إَرضقـ أنّ  طؾك يدل

 يف تؽقن ثؿ إخرى، بالقد إَرضقـ -وجؾَّ  طزَّ - اهلل يطقي -قؾـا كؿا- فؾعؾف

 .-وتعالك سبحاكف- يؿقـف

 الشؿال[ بتسؿقتفا التصريح: ]السادسة

ك وأهنا الجؿع، مـ رَأوا مع الشقخ أنّ  طؾك يدل وهذا : ُتسؿَّ ًٓ  يف ِشؿا

 .يؿقـ ففل ذلؽ وغقر والػعؾ والخقر الؼقة، يف أّما فؼط، التسؿقة

 ذلؽ[ طـد والؿتؽبريـ الجباريـ ِذْكرُ : ]السابعة

د -وجؾَّ  طزَّ - اهلل أنّ   الجبارون؟ أيـ الؿتؽربون؟ أيـ: ويؼقل كػسف، ُيؿجِّ

 [«أحدكؿ كػِّ  يف كخردلةٍ : » -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- ققلف: ]الثامـة

 الؿقافِؼة وهل التقحقد، كتاب ُكَسخ بعض يف كؿا :«أحدكؿ يدِ  يف كخردلةٍ »

 .جرير ابـ طـد التل لؾرواية

 السؿاوات[ إلك بالـسبة الؽرسل َطَظؿة: ]التاسعة

 .وإرض السؿاوات َيَسعُ  فالؽرسل

 الؽرسل[ إلك بالـسبة العرش َطَظَؿة: ]العاشرة

 .ذكركا كؿا كعؿ،

 الؽرسل[ غقر العرش أنّ : طشرة ]الحادية
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 .بقـفؿا الؿسقرة مـ ُذكِرَ  لَِؿا والؿاء: الؽرسل غقر العرش أنّ 

 سؿاٍء[ إلك سؿاءٍ  كؾ بقـ كؿ: طشر ]الثاكقة

 .طام خؿسؿائة مسقرة وهل

 والؽرسل[ السابعة السؿاء بقـ كؿ: طشر ]الثالثة

 .كذلؽ وهل

 والؿاء[ الؽرسل بقـ كؿ: طشر ]الرابعة

 .كذلؽ وهق

 [الؿاء فقق العرش أنّ : طشر ]الخامسة

 .كعؿ

 العرش[ فقق اهلل أنّ : طشرة ]السادسة

 .-وتعالك سبحاكف– طرشف طؾك مستقٍ  اهلل أنّ 

 وإرض[ السؿاء بقـ كؿ: طشر ]السابعة

 .طام خؿسؿائة مسقرة وهل

 سـة[ خؿسؿائة سؿاءٍ  كؾ كَِثُػ : طشر ]الثامـة

 .كعؿ

 مسقر أسػؾف إلك أطاله بقـ السؿاوات فقق الذي البحر أنّ : طشر ]التاسعة

 سـة[ خؿسؿائة



 -اهلل حػظف– الرحقؾل سؾقؿان لؾشقخ التقحقد كتاب شرح

ٔ7ٗ7 
 

 .تؼدم كؿا كعؿ،

*** 

 لؽتاب التلصقؾل الشرح أتؿؿـا قد كؽقن وهبذا العؾؿقـ، رب هلل والحؿد

بـا قد الشرح هبذا كؽقن أن -وجؾَّ  طزَّ - اهلل ٕرجق وإين التقحقد،  كتاب قرَّ

 يشرح أن طؾك مسؾؿ كؾ الشرح هذا ُيعقـ وأن الؿسؾؿقـ، أففام إلك التقحقد

ًطا سفاًل  تلصؾقًّا شرًحا وأسرتف: ٕهؾف التقحقد كتاب  .أففامفؿ إلك يصؾ مبسَّ

 ٕققامفؿ، التقحقد كتاب بشرح التاّمة بالعـاية العؾؿ: صالب ٕوصل وإين

ل َيؾزم وٓ  ُتؼقؿ أن ُيؿؽـ بؾ الؽتاب، بـػس تليت أنْ  َيؾَزم ٓ بؾ الؽتاب، أن ُتسؿِّ

 مع وقػات" أو ،"وأحاديث آياٍت  يف تلمالٍت " بعـقان: أو لؼقمؽ ٕهؾؽ درًسا

وإحاديث،  بأيات الشقخ ذكره كؿا باب تليت يقم كؾ ثؿ ،"وأحاديث آياٍت 

هبا معاكقفا، لفؿ وتشرح سـُّة، طؾقفؿ وتؼرأ قرآًكا، طؾقفؿ تؼرأ  إلقفؿ، وهؽذا. وُتؼرِّ

 شؽ وٓ والشراب، الطعام إلك حاجتفؿ مـ التقحقد إلك أحَقج الـَّاس فننَّ 

هقهنؿ الذيـ الطُّرق: ُقطاع لقٓ الحؼ مـ قريبقن الـَّاس أنّ   ويف الحؼ، يف يؽرِّ

 الحؼ يقِصؾقا وأن الحؼ، يف الـَّاس ُيحبِّبقا أن الحؼ أهؾ طؾك فقـبغل الحؼ، أهؾ

 .جؿقًعا يرحؿـا أن -وجؾَّ  طزَّ - اهلل لعؾ الـَّاس، إلك

 .الصالحات تتؿ بـعؿتف الذي هلل فالحؿد
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 ففرس الؽتاب

 المحتويات
 ٕ ............................................................................................. الكتاب مقدمة شرح: األول الدرس

 ٕٔ ..................................................................................... الكتاب مقدمة شرح تابع: الثانً الدرس

 ٔٗ ..................................................................................... الكتاب مقدمة شرح تابع: الثالث الدرس

 0ٓ .................................................................................. الكتاب مقدمة مسائل شرح: الرابع الدرس

 1ٔ ....................................................... الذنوب من ٌكفِّر وما التوحٌد فضل: باب   شرح: الرابع الدرس تابع

 1ٓٔ .................................................. الذنوب من ٌكفِّر وما التوحٌد فضل: باب شرح تابع: الخامس الدرس

 ٖٖٔ ............................................ حساب بغٌر الجنة دخل التوحٌد حقق من: باب شرح: الخامس الدرس تابع

 ٓٗٔ ............................................ حساب بغٌر الجنة دخل التوحٌد حقق من: باب شرح تابع: السادس الدرس

 0ٕٔ ..............................................حساب بغٌر الجنة دخل التوحٌد حقق من: باب شرح تابع: السابع الدرس

 8ٙٔ ....................................................................... الشرك من الخوف باب شرح: السابع الدرس تابع

 ٕٗٓ ........................................................................ الشرك من الخوف باب شرح تابع: الثامن الدرس

 8ٕٔ .......................................................هللا إال إله ال أن شهادة إلى الدعاء باب شرح: الثامن الدرس تابع

 ٖٕ٘ ..................................................... هللا إال إله ال أن شهادة إلى الدعاء: باب شرح تابع: التاسع الدرس

 ٕٔٙ ..................................................... هللا إال إله ال أن شهادة إلى الدعاء: باب شرح تابع: العاشر الدرس

 0ٕٔ ................................................ هللا اال إله ال أن وشهادة التوحٌد تفسٌر باب شرح: العاشر الدرس تابع

 81ٕ ........................................ هللا اال إله ال أن وشهادة التوحٌد تفسٌر: باب شرح تابع: عشر الحادي الدرس

 10ٕ ...................... دفعه أو البالء لرفع ونحوهما والحلقة الخٌط لُبس الشرك من: باب: عشر الحادي الدرس تابع

 1ٖٔ ................. دفعه أو البالء لرفع ونحوهما والحلقة الخٌط لُبس الشرك من: باب شرح تابع: عشر الثانً الدرس

 0ٕٖ ......................................................... والتمائم الرقى فً جاء ما باب شرح: عشر الثانً الدرس تابع

 8ٖٗ ......................................................... والتمائم الرقى فً جاء ما باب شرح تابع: عشر الثالث الدرس

ك َمن: باب: عشر الثالث الدرس تابع  ٕٖٙ .................................................... ونحوهما حجر أو بشجرة تبرَّ

ك َمن: باب شرح تابع: عشر الرابع الدرس  0ٖٙ .............................................. ونحوهما حجر أو بشجرة تبرَّ

 8ٓٗ .................................................................. هللا لغٌر الذبح فً جاء ما: باب: عشر الخامس الدرس

 ٖٖٗ ...................................................... هللا لغٌر الذبح فً جاء ما: باب شرح تابع: عشر السادس الدرس

 ٓٗٗ ........................................... هللا لغٌر فٌه ٌُذبح بمكان   هلل ٌُذبح ال: باب شرح: عشر السادس الدرس تابع

ْركِ  ِمنْ : َباب شرح: عشر السابع الدرس ْذرُ  اَلشِّ رِ  اَلنَّ ٌْ ِ  لَِغ  ٘٘ٗ .............................................................. هللَاَّ

ْركِ  ِمنَ  َباب  : عشر السابع الدرس تابع رِ  ااِلْستَِعاَذةُ  الشِّ ٌْ  0ٓٗ ........................................................... هللاِ  بَِغ

ْركِ  ِمنَ  َباب   شرح تابع: عشر الثامن الدرس رِ  ااِلْستَِعاَذةُ  الشِّ ٌْ  0٘ٗ ..................................................... هللاِ  بَِغ

ْركِ  ِمنْ  َباب  : عشر الثامن الدرس تابع ْسَتِغٌثُ  أَنَّ  اَلشِّ رِ  ٌَ ٌْ ِ  بَِغ ْدُعوَ  أَوْ  هللَاَّ َرهُ  ٌَ ٌْ  81ٗ ......................................... َغ

ْركِ  ِمنْ  َباب   شرح تابع: عشر التاسع الدرس ْسَتِغٌثُ  أَنَّ  اَلشِّ رِ  ٌَ ٌْ ِ  بَِغ ْدُعوَ  أَوْ  هللَاَّ َرهُ  ٌَ ٌْ  11ٗ .................................. َغ
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ُ  َقْولِ  بابُ : عشر التاسع الدرس تابع
ٌُْشِرُكونَ : }َتَعالَى هللَاَّ ْخلُقُ  الَ  َما أَ ئا   ٌَ ٌْ ْسَتِطٌُعونَ  َوالَ ( 1ٔٔ) ٌُْخلَقُونَ  َوُهمْ  َش  لَُهمْ  ٌَ

نُصُرونَ  أَنفَُسهُمْ  َوالَ  َنْصرا    ٙٔ٘ ......................................................................................... اآلٌة{ ٌَ

ُ  َقْولِ  بابُ  شرح تابع: العشرون الدرس
ٌُْشِرُكونَ : }َتَعالَى هللَاَّ ْخلُقُ  الَ  َما أَ ئا   ٌَ ٌْ ْسَتِطٌُعونَ  َوالَ ( 1ٔٔ) ٌُْخلَقُونَ  َوُهمْ  َش  لَهُمْ  ٌَ

نُصُرونَ  أَنفَُسهُمْ  َوالَ  َنْصرا    ٕٗ٘ .......................................................................................... اآلٌة{ٌَ

ُ  َقْولِ  َبابُ  شرح: العشرون الدرس تابع
عَ  إَِذا َحتَّى: ﴿َتَعالَى هللَاَّ ُكمْ  َقالَ  َماَذا َقالُوا قُلُوبِِهمْ  َعن فُزِّ ًُّ  َوُهوَ  اْلَحقَّ  َقالُوا َربُّ  اْلَعلِ

 ٓٗ٘ ...................................................................................................................... ﴾[اْلَكبٌِرُ 

ُ  َقْولِ  َبابُ  شرح تابع: والعشرون الواحد الدرس
عَ  إَِذا َحتَّى: }َتَعالَى هللَاَّ ُكمْ  َقالَ  َماَذا َقالُوا قُلُوبِِهمْ  َعن فُزِّ  اْلَحقَّ  َقالُوا َربُّ

ًُّ  َوُهوَ   ٔ٘٘ .......................................................................................................... {اْلَكبٌِرُ  اْلَعلِ

َفاَعةِ  َبابُ  شرح: والعشرون الواحد الدرس تابع  0ٕ٘ ...................................................................... اَلشَّ

َفاَعةِ  َبابُ  شرح تابع: والعشرون الثانً الدرس  0ٙ٘ ....................................................................... اَلشَّ

َفاَعةِ  َبابُ  شرح تابع: والعشرون الثالث الدرس  ٘ٓٙ ....................................................................... اَلشَّ

ُ  َقْولِ  َبابُ : والعشرون الثالث الدرس تابع
 1ٓٙ .................................. اآلٌة﴾  أَْحَبْبتَ  َمنْ  َتْهِدي ال إِنَّكَ : )َتَعالَى هللَاَّ

الِِحٌنَ  فًِ اَْلُغلُوُّ  ُهوَ  ِدٌَنُهمْ  َوَتْرِكِهمْ  آَدمَ  َبنًِ ُكْفرِ  َسَببَ  أَنَّ  َجاءَ  َما َبابُ  شرح: والعشرون الرابع الدرس  1ٖٙ ........... اَلصَّ

ْغلٌِظِ  ِمنْ  َجاءَ  َما َبابُ  شرح: والعشرون الخامس الدرس َ  َعَبدَ  فٌَِمنْ  اَلتَّ
؛ َرُجل   َقْبرِ  ِعْندَ  هللَاَّ ٌْفَ  َصالِح   0ٓٙ ...!؟ َعَبَدهُ  إَِذا َفَك

ْغلٌِظِ  ِمنْ  َجاءَ  َما َبابُ  شرح تابع: والعشرون السادس الدرس َ  َعَبدَ  فٌَِمنْ  اَلتَّ
؛ َرُجل   َقْبرِ  ِعْندَ  هللَاَّ ٌْفَ  َصالِح  ![؟ َعَبَدهُ  إَِذا َفَك

 .............................................................................................................................. ٙ1ٙ 

الِِحٌنَ  قُُبورِ  فًِ اَْلُغلُوُّ  أَنَّ  َجاءَ  َما َبابُ :  والعشرون السادس الدرس تابع ُرَها اَلصَّ ٌِّ ا ٌَُص ِ  ُدونِ  ِمنْ  ُتْعَبدُ  أَْوَثان   0ٕٔ ........ هللَاَّ

ٌَةِ  فًِ َجاءَ  َما َبابُ  شرح: والعشرون السابع الدرس ْوِحٌدِ  َجَنابَ  وسلم علٌه هللا صلى اَْلُمْصَطَفى ِحَما هِ  اَلتَّ دِّ  َطِرٌق   ُكلَّ  َوسَّ

لُ  ْركِ  إِلَى ٌَُوصِّ  0ٕٙ ........................................................................................................... اَلشِّ

ةِ  َهِذهِ  َبْعضَ  أَنَّ  َجاءَ  َما بابُ : والعشرون الثامن الدرس ْعُبدُ  اأَْلُمَّ  0٘ٓ ................................................ اأَْلَْوَثانَ  ٌَ

عُبد األّمة هذه بعض أنّ  فً جاء ما باب شرح تابع: والعشرون التاسع الدرس  00٘ ............................... األوثان ٌَ

ْحرِ  فًِ َجاءَ  َما َبابُ : الثالثون الدرس  018 .................................................................................. اَلسِّ

ْحرِ  فًِ َجاءَ  َما َبابُ  شرح تابع: والثالثون الواحد الدرس  8ٔٙ ............................................................ اَلسِّ

ْحرِ  فًِ َجاءَ  َما َبابُ : والثالثون الثانً الدرس  8ٕ8 ......................................................................... اَلسِّ

انِ  َبابُ  شرح: والثالثون الثانً الدرس تابع ٌَ ء   َب ًْ ْحرِ  أَْنَواعِ  ِمنْ  َش  8ٗٔ .................................................. السِّ

انِ  َبابُ  شرح تابع: والثالثون الثالث الدرس ٌَ ء   َب ًْ ْحرِ  أَْنَواعِ  ِمنْ  َش  8ٗٙ .................................................. السِّ

 8ٖٙ ................................................... َوَنْحِوِهمْ  اْلُكهَّانِ  فًِ َجاءَ  َما َبابُ  شرح: والثالثون الثالث الدرس تابع

 8ٙ0 ................................................... َوَنْحِوِهمْ  اْلُكهَّانِ  فًِ َجاءَ  َما َبابُ  شرح تابع: والثالثون الرابع الدرس

 81ٓ ................................................................ النُّْشَرةِ  فًِ َجاءَ  َما َبابُ  شرح: والثالثون الخامس الدرس

ٌُّرِ  فًِ َجاءَ  َما َبابُ  شرح: والثالثون السادس الدرس َط  1ٕٔ ................................................................ التَّ

ٌُّرِ  فًِ َجاءَ  َما َبابُ  شرح تابع: والثالثون السابع الدرس َط  1ٕ1 .............................................................التَّ

ْنِجٌمِ  فًِ َجاءَ  َما َبابُ  شرح: والثالثون الثامن الدرس  1ٗٙ .................................................................. التَّ

ْنِجٌمِ  فًِ َجاءَ  َما َبابُ  شرح تابع: والثالثون التاسع الدرس  1٘8 ............................................................ التَّ

 10٘ ............................................... بِاأْلَْنَواءِ  ااِلْستِْسَقاءِ  فًِ َجاءَ  َما َبابُ  شرح: والثالثون التاسع الدرس تابع

 18ٓ ........................................................ بِاأْلَْنَواءِ  ااِلْستِْسَقاءِ  فًِ َجاءَ  َما َبابُ  شرح تابع: السبعون الدرس

 11ٙ .............................................. بِاأْلَْنَواءِ  ااِلْستِْسَقاءِ  فًِ َجاءَ  َما َبابُ  شرح تابع: واألربعون الواحد الدرس
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ِ  َقْولِ  َبابُ   شرح: واألربعون الثانً الدرس ِخذُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ : }َتَعالَى هللاَّ تَّ ِ  ُدونِ  ِمن ٌَ ِ  َكُحبِّ  ٌُِحبُّوَنهُمْ  أَنَدادا   هللاَّ {هللاَّ

 ............................................................................................................................ ٔٓٔ1 

ِ  َقْولِ  َبابُ  شرح تابع: واألربعون الثالث الدرس ِخذُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ : }َتَعالَى هللاَّ تَّ ِ  ُدونِ  ِمن ٌَ وَنُهمْ  أَنَدادا   هللاَّ ِ  َكُحبِّ  ٌُِحبُّ {هللاَّ

 ............................................................................................................................ ٖٔٓ8 

ِ  َقْولِ  َبابُ  شرح تابع: واألربعون الرابع الدرس ِخذُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ : }َتَعالَى هللاَّ تَّ ِ  ُدونِ  ِمن ٌَ وَنُهمْ  أَنَدادا   هللاَّ ِ  َكُحبِّ  ٌُِحبُّ {هللاَّ

 ............................................................................................................................ ٔٓ٘ٙ 

ِ  َقْولِ  باب: واألربعون الخامس الدرس َما: ﴿َتَعالَى هللاَّ َطانُ  َذلُِكمُ  إِنَّ ٌْ فُ  الشَّ اءهُ  ٌَُخوِّ ٌَ  ُكنُتم إِن َوَخافُونِ  َتَخافُوُهمْ  َفالَ  أَْولِ

ْإِمنٌِنَ   0٘ٓٔ ................................................................................................................... ﴾مُّ

ِ  َقْولِ  باب شرح تابع: واألربعون السادس الدرس َما: ﴿َتَعالَى هللاَّ َطانُ  َذلُِكمُ  إِنَّ ٌْ فُ  الشَّ اءهُ  ٌَُخوِّ ٌَ  إِن َوَخافُونِ  َتَخافُوُهمْ  َفالَ  أَْولِ

ْإِمنٌِنَ  ُكنُتم  1ٔٓٔ .............................................................................................................. ﴾مُّ

ِ  َقْولِ  َبابُ  شرح: واألربعون السابع الدرس ِ  َوَعلَى: ﴿َتَعالَى هللَاَّ لُواْ  هللاَّ ْإِمنٌِنَ  ُكنُتم إِن َفَتَوكَّ  ٖٔٔٔ ......................... ﴾مُّ

ِ  َقْولِ  باب: واألربعون الثامن الدرس ِ  َمْكرَ  أََفؤَِمُنواْ : }َتَعالَى هللَاَّ ؤَْمنُ  َفالَ  هللاَّ ِ  َمْكرَ  ٌَ  ٖٖٔٔ ........... {اْلَخاِسُرونَ  اْلَقْومُ  إاِلَّ  هللاَّ

ِ  اْْلٌَِمانِ  ِمنَ : َباب  : واألربعون التاسع الدرس ْبرُ  بِاهللَّ ِ  أَْقَدارِ  َعلَى الصَّ  ٕ٘ٔٔ ............................................... هللاَّ

ِ  اْْلٌَِمانِ  ِمنَ : َباب   شرح تابع: الخمسون الدرس ْبرُ  بِاهللَّ ِ  أَْقَدارِ  َعلَى الصَّ  0ٓٔٔ ............................................ هللاَّ

اءِ  فًِ َجاءَ  َما َبابُ  شرح: والخمسون الواحد الدرس ٌَ  1ٖٔٔ ............................................................... الرِّ

اءِ  فًِ َجاءَ  َما َبابُ  شرح تابع: والخمسون الثانً الدرس ٌَ  ٕٗٔٔ .......................................................... الرِّ

ْركِ  ِمنَ  َباب   شرح: والخمسون الثانً الدرس تابع ا بَِعَملِهِ  اْْلِْنَسانِ  إَِراَدةُ  الشِّ ٌَ ْن  ٕٕ٘ٔ .....................................الدُّ

ْركِ  ِمنَ  َباب   شرح تابع: والخمسون الثالث الدرس ا بَِعَملِهِ  اْْلِْنَسانِ  إَِراَدةُ  الشِّ ٌَ ْن  ٖٕٙٔ .................................... الدُّ

ُ  أََحلَّ  َما َتْحِرٌمِ  فًِ َواأْلَُمَراءَ  اَْلُعلََماءَ  أََطاعَ  َمنْ  َباب   شرح: والخمسون الثالث الدرس تابع
مَ  َما َتْحلٌِلِ  أَوْ  هللَاَّ  َفَقدْ  هللاُ  َحرَّ

َخَذُهمْ  ا ِاتَّ  ٖٕ٘ٔ ................................................................................................ هللا دون من أَْرَباب 

ُ  أََحلَّ  َما َتْحِرٌمِ  فًِ َواأْلَُمَراءَ  اَْلُعلََماءَ  أََطاعَ  َمنْ  َباب   شرح تابع: والخمسون الرابع الدرس
مَ  َما َتْحلٌِلِ  أَوْ  هللَاَّ  َفَقدْ  هللاُ  َحرَّ

َخَذُهمْ  ا ِاتَّ  ٕٙ٘ٔ ................................................................................................ هللا دون من أَْرَباب 

ْزُعُمونَ  الَِّذٌنَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ : }تعالى هللا قول باب شرح: والخمسون الخامس الدرس هُمْ  ٌَ كَ  أُنِزلَ  بَِما آَمُنواْ  أَنَّ ٌْ  أُنِزلَ  َوَما إِلَ

ٌَاتِ { َقْبلِكَ  ِمن  88ٕٔ .......................................................................................................... اآْل

ْزُعُمونَ  الَِّذٌنَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ : }تعالى هللا قول: باب شرح تابع: والخمسون السادس الدرس ُهمْ  ٌَ كَ  أُنِزلَ  بَِما آَمُنواْ  أَنَّ ٌْ  َوَما إِلَ

ٌَاتِ { َقْبلِكَ  ِمن أُنِزلَ   8ٖٓٔ .................................................................................................... اآْل

ا َجَحدَ  َمنْ  َبابُ  شرح: والخمسون السادس الدرس تابع ئ  ٌْ َفاتِ  اأْلَْسَماءِ  ِمنَ  َش  ٕٕٖٔ .................................. َوالصِّ

ا َجَحدَ  َمنْ  َبابُ  شرح تابع: والخمسون السابع الدرس ئ  ٌْ َفاتِ  اأْلَْسَماءِ  ِمنَ  َش  ٖٖٔٔ .................................... َوالصِّ

ِ  َقْولُ : َباب   شرح: والخمسون السابع الدرس تابع ْعِرفُونَ : ﴿َتَعالَى هللاَّ ِ  نِْعَمةَ  ٌَ ٌَةِ ﴾ ٌُنِكُروَنَها ُثمَّ  هللاَّ  ٖ٘ٗٔ ................. اآْل

ِ  َقْولُ : َباب   شرح تابع: والخمسون الثامن الدرس ْعِرفُونَ : ﴿َتَعالَى هللاَّ ِ  نِْعَمةَ  ٌَ ٌَةِ ﴾ ٌُنِكُروَنَها ُثمَّ  هللاَّ  ٖٔ٘ٔ .................. اآْل

ِ  َتْجَعلُوا َفاَل : ﴿تعالى هللا قول َباب   شرح: والخمسون التاسع الدرس ا هلِلَّ  ٖٔٙٔ ..........................﴾َتْعلَُمونَ  َوأَْنُتمْ  أَْنَداد 

ْقَنعْ  لَمْ  فٌَِمنْ  َجاءَ  َما َباب   شرح: والخمسون التاسع الدرس تابع ِ  بِاْلَحلِفِ  ٌَ  01ٖٔ ........................................بِاهللَّ

ُ  َشاءَ  َما َقْولِ : َبابُ  شرح: الستون الدرس
 8ٖ٘ٔ .................................................................... َوِشْئتَ  هللاَّ

ْهرَ  َسبَّ  َمنْ  َباب   شرح: والستون الواحد الدرس َ  آَذى َفَقدْ  الدَّ
 8ٓٗٔ ....................................................... هللاَّ

ً َباب   شرح: والستون الواحد الدرس تابع َسمِّ  ٕٕٗٔ ............................................. َوَنْحِوهِ  اْلقَُضاةِ  بَِقاِضً التَّ

ِ  أَْسَماءِ  ِاْحتَِرامُ : َباب   شرح: والستون الثانً الدرس  ٖٔٗٔ ................................ َذلِكَ  أِلَْجلِ  ااِلْسمِ  َوَتْغٌٌِرُ  َتَعالَى هللاَّ

ء   َهَزلَ  َمنْ  َباب   شرح: والستون الثانً الدرس تابع ًْ ِ  ِذْكرُ  فٌِهِ  بَِش ُسولِ  أَوْ  اْلقُْرآنِ  أَوْ  هللاَّ  ٗٗٗٔ ......................... الرَّ
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ِ  َقْولُ  َباب   شرح: والستون الثالث الدرس ا َرْحَمة   أََذْقَناهُ  َولَئِنْ : ﴿َتَعالَى هللاَّ نَّ اءَ  َبْعدِ  ِمن مِّ ْتهُ  َضرَّ قُولَنَّ  َمسَّ ٌَ ٌَةِ ﴾ لًِ َهَذا لَ اآْل

 ............................................................................................................................ ٔٗٙٔ 

ِ  َقْولُ  َباب   شرح: والستون الرابع الدرس ا: ﴿َتَعالَى هللَاَّ ٌَةَ ﴾ آَتاُهَما فٌَِما ُشَرَكاءَ  لَهُ  َجَعالَ  َصالِحا   آَتاُهَما َفلَمَّ  8ٗٗٔ ......... اآَلَ

ِ  َقْولُ  َباب   شرح: والستون الخامس الدرس ِ : }َتَعالَى هللَاَّ  فًِ ٌُْلِحُدونَ  الَِّذٌنَ  َوَذُرواْ  بَِها َفاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى األَْسَماءُ  َوهلِلّ

ٌَةَ { أَْسَمآئِهِ   ٕٓ٘ٔ ............................................................................................................. اآَْلَ

اَلمُ  ٌَُقالُ  اَل : َباب   شرح: والستون الخامس الدرس تابع ِ  َعلَى اَلسَّ  ٔٔ٘ٔ ................................................... هللَاَّ

 8ٔ٘ٔ ............................................. ِشْئتَ  إِنْ  لًِ ِاْغفِرْ  اَللَّهُمَّ  َقْولُ : َباب   شرح: والستون الخامس الدرس تابع

قُولُ  اَل : َباب   شرح: والستون السادس الدرس  ٕ٘٘ٔ ......................................................... َوأََمتًِ َعْبِدي: ٌَ

َ  َسؤَلَ  َمنْ  ٌَُردُّ  اَل : َباب   شرح: والستون السادس الدرس تابع
 ٓٗ٘ٔ ...................................................... بِاهلَلَّ

ة إالَّ  هللاِ  بوْجهِ  ٌُسؤلُ  ال: باب شرح: والستون السابع الدرس  8ٗ٘ٔ ...................................................... الَجنَّ

 ٙ٘٘ٔ ............................................................ الـلَّو فً جاء ما: باب شرح: والستون السابع الدرس تابع

 0ٙ٘ٔ ...................................................... الرٌح سب عن النهً: باب شرح: والستون السابع الدرس تابع

ُظنُّونَ : ﴿-تعالى- هللا قول باب شرح: والستون الثامن الدرس ٌَ  ِ رَ  بِاهللَّ ٌْ ةِ  َظنَّ  اْلَحقِّ  َغ ٌَّ قُولُونَ  اْلَجاِهلِ  ِمنْ  األَْمرِ  ِمنَ  لََنا َهلْ  ٌَ

ء   ًْ ِ  ُكلَّهُ  األَْمرَ  إِنَّ  قُلْ  َش  0٘٘ٔ .......................................................................................... اآلٌة﴾ هلِلَّ

 1٘٘ٔ ........................................................ القدر منكري فً جاء ما: باب شرح: والستون التاسع الدرس

 0ٔٙٔ ........................................................... القدر منكري فً جاء ما: باب شرح تابع: السبعون الدرس

رٌن فً جاء ما: باب شرح: السبعون الدرس تابع  ٕٙٙٔ .............................................................. المصوِّ

رٌن فً جاء ما: باب شرح تابع: والسبعون الواحد الدرس  ٗٗٙٔ .................................................... المصوِّ

 ٘٘ٙٔ .................................................... الحلف كثرة فً جاء ما باب شرح: والسبعون الواحد الدرس تابع

 0ٓٙٔ ............................................. نبٌه وذّمة هللا ذّمة فً جاء ما باب شرح: والسبعون الواحد الدرس تابع

 00ٙٔ ..............................................نبٌه وذّمة هللا ذّمة فً جاء ما باب شرح تابع: والسبعون الثانً الدرس

 1ٕٙٔ ................................................ هللا على اْلقسام فً جاء ما باب شرح: والسبعون الثانً الدرس تابع

 0ٓٔٔ ........................................................ خلقه على باهلل ٌُستشَفع ال باب: والسبعون الثانً الدرس تابع

ه التوحٌد، ِحَمى وسلم علٌه هللا صلى النبً حماٌة فً جاء ما: باب شرح: والسبعون الثالث الدرس الشِّرك ُطُرقَ  وسدِّ

 ............................................................................................................................ ٔ0ٓ8 

َ  َقَدُروا َوَما: ﴿تعالى هللا قول فً جاء ما: باب: والسبعون الثالث الدرس تابع
ا َواألَْرضُ  َقْدِرهِ  َحقَّ  هللاَّ ْومَ  َقْبَضُتهُ  َجِمٌع  ٌَ 

اَمةِ  ٌَ  0ٕٖٔ .............................................................................................................. اآلٌة﴾ اْلقِ

 

 


