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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 ٱ ٻ ٻ

 عشر سابعلاالدرس 

 

 -احلؿد هلل رب افعادغ، وافصالة وافسالم ظذ أرشف إكبقاء وادرشؾغ، كبقـا حمؿد، وظذ آفف وصحبف أمجعغ:

 -: -رمحف اهلل  -ؿال ادصـػ  - 

  منافق يًذي ادًمنني، ملسو هيلع هللا ىلصوروي الطزاين بٌسناده أىه كان يف زمن النبي  

ؾخؿل صاحب ادعاجؿ افثالثة افؽبر وإوشط وافؽبر وفعؾؽؿ تعؾؿقن ادشفقر اف افطزاين هق اإلمامالطزاين 

ماذا يعـل مصطؾح ادعجؿ ٕن ادصـػغ ذم احلديث مـفؿ مـ يصـػ ذم افســ، ومـفؿ مـ يصـػ ذم ادساكقد، 

ومـفؿ مـ يصـػ ذم ادعاجؿ، ومـفؿ مـ يصـػ ذم ادستدرـات، وادستخرجات ؾافســ هق ما رتبف مصـػف ظذ 

قاب افػؼف، وادساكقد هق ما رتبف مصـػف ظذ مساكقد افصحابة بكف افـظر ظـ مقضقع إحاديث ؾقليت أب

ما رتبف مصـػف ظذ أشامء صققخف ؾقرسد إحاديث بلحاديث أيب بؽر جمتؿعة وفق اختؾػت مقضقظفا، وادعاجؿ هق 

د ثؿ يـتؼؾ إػ يـتؼؾ إػ ما رواه ظـ صقخ أخر ؾقرسدها ذم افتل رواها ظـ صقخف إدكك ذم مؼام واحد ذم شقاق واح

شقاق واحد ظؽس ادساكقد افتل تـظر إػ مبتدأ اإلشـاد هذا يـظر إػ مـتفك اإلشـاد تسؿك معاجؿ وـؾ هذه ضرق 

 -ٕن ذم شـده ظبد اهلل بـ هلقعة   (حديث ضعوف) افقاؿع افذي رواه افطزاين ذم ؾـقة ذم افتصـقػ، وهذا احلديث 

احسؿت  -رمحف اهلل  -، وظبد اهلل بـ هلقعة مـ أئؿة ادسؾؿغ وؿضاهتؿ وأهؾ فؾؿدح وافعدافة إٓ أكف -ف اهلل رمح

ـتبف ذم أخر ظؿره ؾاختؾط ؾصار حيدث مـ حػظف ويغؾط ؾؾذفؽ ضعػ افعؾامء حديثف ومـفؿ مـ يؼبؾف وحيسـف 

 ـ فــظر ذم احلديث:وفؽ -رمحف اهلل  -فؽـ إصؾ أن حديث ابـ هلقعة وهذا مـ حديثف 

 اادـاؾؼ هق افذي يظفر اإلشالم ويبطـ افؽػر ملخقذ مـ كاؾؼ منافق (: من ادنافق؟ ملسو هيلع هللا ىلص) أىه كان يف زمن النبي  -

اهرا ويرؿؼ جزء مـ شؼػ افربقع، افربقع ادسؿك ظـدكا جربقع يتخذ بقتا ذم إرض وجيعؾ هلذا افبقت مدخال ط

ؾنذا جاء مـ يريد أن يصطاده رضب برأشف هذا اجلزء  ةقن اددخؾ افرئقيس يسؿك افـاؾؼيسؿك افؼاصعة ويؽبقتف 

ادرؿؼ مـ شؼػ بقتف وخرج مـف ؾقؼقل كاؾؼ افربقع ٕكف احتال وخرج مـ هذا ادلزق بحقؾة ؾؽذفؽ ادـاؾؼ خيرج 

 {إذا اكؼؾبتؿ إفقفؿ فتعرضقا ظـفؿ شقحؾػقن باهلل فؽؿ  }،{وحيؾػقن باهلل إهنؿ دـؽؿ  }مـ ادآزق بإيامن ادغؾظة: 

ؾشبف ادـاؾؼ بافربقع افذي يػر مـ ادآزق بافطرق ادؾتقية ؾؾؾربقع كاؾؼة وؿاصعة ؾادفؿ أن ادـاؾؼ هق افذي يظفر 

 اإلشالم ويبطـ افؽػر ثؿ شار يسؿك ؾقام بعد زكديؼ وهل ـؾؿة أظجؿقة فؽـ تمدي كػس ادعـك
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 يروى هلذا احلديث ؿصة وهق: : ؾؼال بعضفؿ "يًذي ادًمنني" -

وإذا بلبق بؽر جافس ـام تؼقل أن ظبد اهلل بـ أيب بـ شؾقل رأس افـػاق أتك ادسجد ومعف كؿرؿة وهقئة حسـة 

وهذا ظقسك يزأ إـؿف وإبرص وهذا صافح أتك بافـاؿة ؾعالم حمؿد مل يليت  اتك بافعصافرواية ؾؼال هذا مقشك أ

مـ هذا ادـاؾؼ  ملسو هيلع هللا ىلصيض اهلل ظـف وبؽك وؿال ؾؼال بعضفؿ ؿقمقا بـا كستغقث برشقل اهلل بقء؟ ؾتلثر أبق بؽر ر

 (  يستغاث يب، وإكام يستغاث باهلل: )إكف ٓملسو هيلع هللا ىلصؾؼال افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصؾؼامقا ؾؼال افـبل 

إكف ٓ يستغاث يب، أن  ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث ظذ ؾرض صحتف ؾنكف يـبغل أن حيؿؾ ظذ أحد حمؿؾغ إما أن ؿقل افـبل  

ؾرأى أن هذا افتعبر فقس ؾقف  ملسو هيلع هللا ىلصاشتـؽر واشتثؼؾ ؿقهلؿ كستغقث برشقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصكؽار مـف فؾتعبر ـلن افـبل ذفؽ إ

مـ باب  ملسو هيلع هللا ىلصؾقام يؼدر ظؾقف وؿقؾ بؾ ـان هذا مـ افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصأن يستغاث بافـبل  إمؽانتلدب مع مؼام افربقبقة مع 

ؾنن  ؼ ادتؿؽـ وإذا اشتغقث بنكسان ؾقام ٓ يؼدر ظؾقفؿادر ظذ افـقؾ مـ ذفؽ ادـاؾ ملسو هيلع هللا ىلصإكؽار افؼك إذ مل يؽـ افـبل 

 يؼع مـفؿ ذفؽ ظذ شبقؾ افؼك  ؿافذيـ ضؾبقا ذفؽ ؿد ٓ يعؾؿقن ؾؾهذا يؽقن اشتغاثة رشـقة وإن ـان 

هذا احلديث ضعقػ وؿد تؼرر ظـدكا بلن آشتغاثة ؾقام ٓ يؼدر ظؾقف إٓ اهلل ٓ يصح رصؾفا ؾنن  وظذ أي حال

ال يستغاث بؿقت مؼبقر وٓ بـ ويل صافح ؽائب ظذ أمر مـ خصائص اهلل تعاػ ـلن يؼقل اصػـل ارزؿـل فغر اهلل ؾ

وكحق ذفؽ، وٓ يستغاث بحل حارض ؾقام ٓ يؼدر ظؾقف ـؾ هذا اشتغاثة رشـقة، وأما آشتغاثة اجلائزة ؾفل شمال 

 هذا ٓ بلس بف ؾنن  قل احلريؼ أؽثـل وهؽذاادخؾقق ؾقام يؼدر ظؾقف ـؼقل افغريؼ دـ يؿر بسقػ افبحر أؽثـل وؿ

  حيمل عذ أحد وجهني:ملسو هيلع هللا ىلص إذا صار إىكار النبي 

 إما أكف أكؽر ظؾقفؿ افؾػظ، ؾقؽقن ذفؽ مـ باب افتلدب ذم إفػاظ،  

رأى أن ذفؽ اشتغاثة ؽر رشظقة؛ ٕكف مل يؽـ ؿادرا ظذ إؽاثتفؿ مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوإما أن يؽقن ادراد أن افـبل  

 .دم ؿدرتف ظؾقف ذفؽ ادـاؾؼ فع

مل يؽـ ؿادرا ظذ ذفؽ افرجؾ ذم  ملسو هيلع هللا ىلصوهق أن افـبل  -رمحة اهلل ظؾقف  -وؿد ذـر هذا ادعـك صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة 

 ذم أول اهلجرة ـان ٕهؾ افـػاق شطقة وهلؿ ؿقة  ملسو هيلع هللا ىلصذفؽ احلغ ؾلكتؿ تعؾؿقن أن افـبل 

وؿال ٓ يتحدث افـاس حغ ؿال ظبد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصافـبل   حتك أكف دا ؿال فف ظؿر ريض اهلل ظـف مرين ؾألرضب ظـؼف ؾلبك

ٓ يتحدث افـاس أن حمؿد يؼتؾ  ملسو هيلع هللا ىلصبـ أيب بـ شؾقل فئـ رجعـا إػ ادديـة فقخرجـ إظز مـفا إذل ؿال افـبل 
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ظؿر بؿؼافتف ؿال فق ؿتؾتف  ملسو هيلع هللا ىلصأصحابف ثؿ بعد ذفؽ دا ؿقي أمر اإلشالم وخذفت صقـة ادـاؾؼغ ذـر افرشقل 

 ت فف ُأُكػ فق أمرهتا افققم أن تؼتؾف فؼتؾتف حقـئذ ٕرظب

وهذا يدل ظذ أمهقة افسقاشة افؼظقة وأكف يـبغل فؾحاـؿ افؼظل أن يالحظ تغر إحقال وؿقة اإلشالم وضعػف 

وٓ تلخذه افعاضػة  أن يـظر ذم ظقاؿب إمقر ويتبكوصقـتف ؾال حيؿؾ افـاس ظذ أمر ٓ ضاؿة هلؿ بف وأن ظؾقف 

ء ؾقـتبف اإلكسان فضبط ادعادفة بغ باب افثقابت افؼظقة وبغ باب افسقاشة افؼظقة بغ باب افثقابت اهلقجا

ؾقفا مـ ادراوحة ما ٓ خيؾ ؾنن  افعؼدية وباب افسقاشة افؼظقة ؾافثقابت افعؼدية ٓ تتغر أما افسقاشة افؼظقة

 بافثقابت افعؼدية فؽـفا تدخؾ ذم باب ادصافح وادػاشد

 ىستمع إىل ادسائل..و 

احلؿد هلل رب افعادغ، وافصالة وافسالم ظذ أرشف إكبقاء وادرشؾغ كبقـا حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغ، افؾفؿ 

 ظؾؿـا بام يـػعـا، واكػعـا بام ظؾؿتـا وزدكا ظؾام كاؾعا افؾفؿ اؽػر فـا وفشقخـا أمجعغ

تعاػ ذم ـتابف ـتاب افتقحقد افذي هق حؼ اهلل  -رمحف اهلل  -م حمؿد بـ ظبد افقهاب ؿال اإلمام ادجدد صقخ اإلشال 

 باب مـ افؼك أن يستغقث بغر اهلل أو يدظق ؽره.: ظذ افعبقد ؿال 

 ؾقف مسائؾ:   

 إوػ: أن ظطػ افدظاء ظذ آشتغاثة مـ ظطػ افعام ظذ اخلاص.

 ػ افعام ظذ اخلاص.ذفؽ أن ذفؽ مـ باب ظط تؼرروؿد 

 افثاكقة: تػسر ؿقفف: )وٓ تدع مـ دون ا هلل ما ٓ يـػعؽ وٓ يرضك(

 وٓ تدع مـ دون اهلل يعـل شقى اهلل مـ ٓ يـػعؽ فق دظقتف وٓ يرضك فق ترـت دظائف.

 افثافثة: أن هذا هق افؼك إـز.

 ؾعؾت ؾنكؽ إذا مـ افظادغ.ؾنن  ن اهلل تعاػ ؿالوذفؽ ٕ

 افرابعة: أن أصؾح افـاس فق يػعؾف إرضاء فغره صار مـ افظادغ.
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أكؽ إن دظقت ؽر اهلل ؾنكؽ إذا مـ افظادغ ؾام بافؽ فغره هذا  ملسو هيلع هللا ىلصبدٓفة هذه أية يعـل إذا ـان هذا يؼال فؾـبل 

 افـاس ؾؽقػ بؿـ يدظل افقٓية وافسداكة وؽر ذفؽ.يؼال ٕصؾح 

 اخلامسة: تػسر أية افتل بعدها.

 . {وإن يؿسسؽ اهلل برض ؾال ـاصػ فف إٓ هق  }أية افتل بعدها هل ؿقل اهلل ظز وجؾ 

 افسادشة: ـقن ذفؽ ٓ يـػع ذم افدكقا مع ـقكف ـػرًا.

يعـل ـقن دظاء ؽر اهلل ظز وجؾ ٓ يـػع ذم افدكقا مع ـقكف ـػرا ؾقؽقن ؿد مجع ظذ كػسف مصقبتغ مصقبة افؽػر 

 ومصقبة ظدم حتؼقؼ ادراد.

 افسابعة: تػسر أية افثافثة.

 ؾابتغقا ظـد اهلل افرزق واظبدوه وؿد تؼدم.

 ـة: أن ضؾب افرزق ٓ يـبغل إٓ مـ اهلل، ـام أن اجلـة ٓ تطؾب إٓ مـف.افثام

و هذا معـك يغقب ظـ ـثر مـ ضافبل افرزق وـؾ بـل أدم يطؾب افرزق ؾؽثر مـ افـاس ٓ يؼع ذم ؿؾبف أن افرزق 

 افرزق.مـ ظـد اهلل ظز وجؾ بؾ يتعؾؼ بؿخؾقؿغ ذم هذا افباب فذفؽ ؿال ؾابتغقا ظـد اهلل 

 افتاشعة: تػسر أية افرابعة.

 و هل آية ومـ أضؾ ممـ يدظق مـ دون اهلل.

 افعارشة: أكف ٓ أضؾ ممـ دظا ؽر اهلل. 

 أي ٓ أحد أضؾ ؾفق ذم بابف أضؾ افضافغ. ( ومـ أضؾ ممـ يدظق مـ دون اهلل) بدفقؾ 

 احلادية ظؼة: أكف ؽاؾؾ ظـ دظاء افداظل ٓ يدري ظـف. 
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 ] افؼح [: و هؿ ظـ دظائفؿ ؽاؾؾقن أي أن همٓء اددظقيـ ؽاؾؾقن ظـ دظاء مـ يدظقهنؿ مـ دون اهلل ظز وجؾ

ـاكقا مجادا ـإصجار وإحجار ؾفؿ بطبعفؿ ٓ يسؿعقن وإن ـاكقا أمقاتا ؾؽذفؽ وإن ـاكقا مالئؽة ـراما ؾنن 

 نهنؿ مشغقفقن بعبادة رهبؿ ظـ دظاء همٓء.ؾ

 افثاكقة ظؼة: أن تؾؽ افدظقة شبب فبغض اددظق فؾداظل وظداوتف فف.

ـام ؿال ذم أية  {وإذا حؼ افـاس ـاكقا هلؿ أظداء وـاكقا بعبادهتؿ ـاؾريـ  }] افؼح [: صحقح ٕكف ؿال: 

ؾال تبؼك صؾة شقى صؾة اإليامن ؿال ربـا  {ببعض ويؾعـ بعضؽؿ بعضا ثؿ يقم افؼقامة يؽػر بعضؽؿ  }إخرى: 

ظالؿة أؿقؿت ظذ ؽر اهلل وفقست ذم ؾؽؾ   { إخالء يقمئذ بعضفؿ فبعض ظدو إٓ ادتؼغ  }شبحاكف وبحؿده: 

 .{إخالء يقمئذ بعضفؿ فبعض ظدو إٓ ادتؼغ }ذات اهلل ؾنهنا تـؼؾب ظداوة يقم افؼقامة  

 افثافثة ظؼة: تسؿقة تؾؽ افدظقة ظبادة فؾؿدظق.

 ؾسؿك اهلل تعاػ دظائفؿ ظبادة. {ـاكقا بعبادهتؿ ـاؾريـ  }] افؼح [: ٕكف ؿال   

 افرابعة ظؼة: ـػر اددظق بتؾؽ افعبادة.

 ادة.ؾاددظق ؿد تزأ وتـصؾ مـ هذه افعب {ـاكقا بعبادهتؿ ـاؾريـ  }فؼقفف  ] افؼح [:

 اخلامسة ظؼة: أن هذه إمقر شبب هل ـقكف أضؾ افـاس.

] افؼح [: يعـل ـقكف ٓ خيرج بطائؾ فق دظاه إػ يقم افؼقامة، وـقن اددظق ثاكقا ؽاؾؾ ظـ دظاء هذا افداظل، وثافثا 

 ٕربعة جعؾتف ـذفؽ.اكؼالب هذا ظداوة يقم افؼقامة، ورابعا ـػر اددظق بدظاء افداظل ؾفذه إمقر ا

 افسادشة ظؼة: تػسر أية اخلامسة. 

 تؼدم.وؿد  {أم مـ جيقب ادضطر إذا دظاه ويؽشػ افسقء  }] افؼح [: و هل ؿقل اهلل تعاػ 

هذا يدظقكف ذم افشدائد  افسابعة ظؼة: إمر افعجقب وهق إؿرار ظبده إوثان أكف ٓ جيقب ادضطر إٓ اهلل، وٕجؾ

 خمؾصغ فف افديـ. 
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همٓء ادؼـغ مؼرون أكف ٓ جيقب ادضطر إذا دظاه إٓ اهلل وٓ يؽشػ ؾنن  ] افؼح [: كعؿ حؼ فؾشقخ أن يعجب

ا ذفؽ يدظقن ؽره ؾال صؽ أن هذا ممافسقء إٓ اهلل وفذفؽ إذا رـبقا ذم افػؾؽ دظقا اهلل خمؾصغ فف افديـ ومع 

 عجب ٕن افعجب يـتج ظـ اجتامع أمريـ ٓ يـبغل أن جيتؿعا ؾاجتؿع هذا ؾلوجب ظجبا. يقجب اف

 محك افتقحقد وافتلدب مع اهلل ظز وجؾ.  ملسو هيلع هللا ىلصافثامـة ظؼة: محاية ادصطػك 

غقث برشقل ظذ مـ ؿال ؿقمقا بـا كست ملسو هيلع هللا ىلصأكف رأى أن إكؽار افـبل  -رمحف اهلل  -] افؼح [: كػفؿ مـ ظبارة افشقخ 

أن ذفؽ ؾؼط مـ باب مراظاة إدب ذم إفػاظ وإٓ ؾنكف ٓ يبؾغ مبؾغ افؼك باظتبار أكف يؿؽـ أن يغقثفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

مل يؽـ ذم ذفؽ  ملسو هيلع هللا ىلصذم هذا إمر هذا أحد افتقجفغ، وؿد ذـرت فؽؿ أن فشقخ اإلشالم تقجقفا أخر وهق أن افـبل 

 قف ا ٓ يؼدر ظؾاحلغ ؿادر ظذ إؽاثتفؿ ؾؽلهنؿ ضؾبقا مـف م

 كـتؼؾ إػ افباب افذي بعده...

 باب

ا( )  َؾُؼقَن *  َوَٓ َيْسَتطِقُعقَن هَلُْؿ َكْكً ُؾُؼ َصْقئًا َوُهْؿ خُيْ قَن َما َٓ خَيْ ـُ ـَ  45ؿقل اهلل تعاػ: )َأُيْؼِ ِذي ( أية. وؿقفف: )َوافَّ

  ( أية.46ِؿْطِؿٍر( )َتْدُظقَن ِمـ ُدوكِِف َما َيْؿؾُِؽقَن ِمـ 

قا كبقفؿ(؟  ملسو هيلع هللا ىلصوذم )افصحقح( ظـ أكس ؿال: ُصجَّ افـبل    يقم أحد وـرست رباظقتف، ؾؼال: )ـقػ يػؾح ؿقم َصجُّ

ٌء( ) ـَ إَْمِر ََشْ يؼقل إذا رؾع  ملسو هيلع هللا ىلص( وؾقف ظـ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـفام أكف شؿع رشقل اهلل 47ؾـزفت: )َفْقَس َفَؽ ِم

ـعة إخرة مـ افػجر: )افؾفؿ افعـ ؾالكًا وؾالكًا( بعدما يؼقل: )شؿع اهلل دـ محده، ربـا رأشف مـ افرـقع ذم افر

ٌء( ) ـَ إَْمِر ََشْ ( أية وذم رواية: يدظق ظذ صػقان بـ أمقة، 47وفؽ احلؿــد( ؾلكزل اهلل تعاػ: )َفْقَس َفَؽ ِم

ـَ إَ  ٌء( وؾقف ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظـف ؿال: ؿام وشفقؾ بـ ظؿرو واحلارث بـ هشام، ؾـزفت )َفْقَس َفَؽ ِم ْمِر ََشْ

َْؿَربَِغ( ؿال: )يا معؼ ؿريش ـ أو ـؾؿة كحقها ـ اصسوا  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  ْٕ حغ أكزل ظؾقف: )َوَأكِذْر َظِشَرَتَؽ ا

ة ظؿة رشقل اهلل أكػسؽؿ، ٓ أؽـل ظـؽؿ مـ اهلل صقئًا، يا ظباس بـ ظبد ادطؾب ٓ أؽـل ظـؽ مـ اهلل صقئًا، يا صػق

 ٓ أؽـل ظـؽ مـ اهلل صقئًا، ويا ؾاضؿة بـت حمؿد شؾقـل مـ مايل ما صئت ٓ أؽـل ظـؽ مـ اهلل صقئًا(. ملسو هيلع هللا ىلص

 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 -: -رمحف اهلل  -ؿال ادصـػ  -
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  * َلُقوَن ُلُق َشورئًا َوُهمر َُير ُكوَن َما الَ ََير ِ ا وال أىفسهم  باب قول اهلل تعاىل )َأُيْشر ً مر َىْصر َتطِوُعوَن ََلُ َوالَ َيسر

 ينْصون( 

أراد أن يؼقؿ إدفة افعؼؾقة ظذ بطالن افؼك ؾساق  -رمحف اهلل  -؛ ٕن افشقخ هذا الباب جاء إثر الباب الذي بعده

 مجؾة مـ أيات كـظر ؾقفا

 

  ) اآلية األوىل قوله تعاىل: ) أيْشكون 

ام وكقع آشتػفام هـا فإلكؽار وافتقبقخ ؾفؿ أهال فؾـؽارة وافتقبقخ أيؼـقن أي وهذه اهلؿزة هل مهزة آشتػف

  ملسو هيلع هللا ىلصيؼك افعرب افذي بعث ؾقفؿ افـبل 

َلُقوَن( - ُلُق َشورئًا َوُهمر َُير ُكوَن َما الَ ََير ِ ما ٓ خيؾؼ صقئا هؿ أوفئؽ إصـام وإصجار وإحجار افتل   ) َأُيْشر

ن هلا رشـا ذم افعبقدية ؾاهلل تعاػ يعّجب مـ حاهلؿ ويـؽر ظؾقفؿ، ويقبخفؿ ويؼقل يدظقهنا مـ دون اهلل ؾقجعؾق

َؾُؼقَن  ُؾُؼ َصْقئًا َوُهْؿ خُيْ قَن َما َٓ خَيْ ـُ  َأُيْؼِ

ٓ يؿؽـ أن يؽقن اخلافؼ وادخؾقق شقاء  {أؾؿـ خيؾؼ ـؿـ ٓ خيؾؼ أؾال تذـرون  }ـام ؿال ذم أية إخرى -

 إصـام بلهنا ٓ ختؾؼ وٓ متؾؽ رضا وٓ كػعا  أفقهقة وهلذا أبطؾ اهلل تعاػ

واختذوا مـ دوكف آهلة ٓ خيؾؼقن صقئا وهؿ خيؾؼقن وٓ يؿؾؽقن ٕكػسفؿ رضا وٓ كػعا وٓ  }ؿال اهلل تعاػ تلمؾقا: 

مـ صػات إذا أيـ ممهالت افعبادة؟ فقسقا أهؾ فؾعبادة وهؿ ٓ يؿؾؽقن صقئا  {يؿؾؽقن مقتا وٓ حقاة وٓ كشقرا 

َؾُؼقَن وصقئا كؽرة ذم شقاق افـػل ؾدفت ظذ أهنؿ ٓ خيؾؼقن أدكك َشء ُؾُؼ َصْقئًا َوُهْؿ خُيْ قَن َما َٓ خَيْ ـُ ـام  افربقبقة  َأُيْؼِ

وٓ يستطقعقن هلؿ ككا وٓ أكػسفؿ  }أخز ذم أية إخرى أهنؿ ٓ يؿؾؽقن أن خيؾؼقا ذبابا وفق اجتؿعقا فف ؿال 

أن همٓء اددظقيـ ٓ يستطقعقن كك مـ يدظقهنؿ مـ ادؼـغ ٓ وفقس هذا ؾؼط بؾ أكػسفؿ ٓ أي  {يـكون 

 يـكون ؾؾق اظتدى ظؾقفؿ أحد ؾام اشتطاظقا رده، 

 

أن إصـام افتل يعبدها ذووهؿ وأهؾقهؿ ٓ تدؾع أن كػسفا صقئا يليت افثعؾبان دا رأوا وؿد أشؾؿ ؾتقة مـ إكصار 

ؿ يمتك إػ ذفؽ افصـؿ ؾقؼرن بؽؾب مقت أو كحق ذفؽ ؾال يدؾع ظـ كػسف صقئا افثعؾب ؾقبقل ظذ رأس افصـ

ؾؽان ذفؽ مدظاة إلشالم مـ ـتب اهلل فف اإلشالم وهذا أمر ظؼع ؾفؿ ٓ يدؾعقن ظـ أكػسفؿ ؾضال ظـ أن يدؾعقا 

ك ٕن اهلل تعاػ كعك ظـ مـ اشتـكوا بف، ؾفذه أية أهيا إخقة افؽرام مـ أؿقى إدفة افعؼؾقة ظذ بطالن افؼ
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 [8[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

ظؾقفؿ أهنؿ يعبدون ما ٓ خيؾؼ مع ـقهنؿ هؿ خمؾقؿغ، وكعك ظؾقفؿ أن يعبدون ما ٓ يـكهؿ مع ـقهنؿ هؿ 

 حيتاجقن فؾـكة وافزود ظـ أكػسفؿ ؾؿـاشبة هذه أية يراد هبا إثبات افدفقؾ افعؼع ظذ بطالن ظبادة ادؼـغ 

 

 :فنستفود منها 

 ة ظذ إبطال افؼك ؾافعؼؾ أهيا إخقة أحد وشائؾ آشتدٓل افعؼؾ فقس مذمقما افعؼؾ إؿامة إدفة افعؼؾق

حمؿقد، وهلذا اهلل تعاػ حيقؾ ظؾقف يؼقل تعاػ ) فؼقم يعؼؾقن (، ) أؾال تعؼؾقن ( ؾافعؼؾ افسؾقؿ اخلايل مـ 

فـؼؾ وجيعؾ افعؼؾ تابعا افشفقات وافشبفات مـ أؿقى إدفة ادقصؾة فؾحؼ وإكام يذم مـ يؼدم افعؼؾ ظذ ا

فؾـؼؾ وهؿ ادتؽؾؿقن وافػالشػة ؾفؿ جيعؾقن افعؼؾ شقدا وافـؼؾ أي افـص مسقدا تابعا واحلؼ أكـا كجعؾ 

 افـص وافدفقؾ هق افسقد اددؾقع وكجعؾ افعؼؾ تابعا فف يستـر بـقره ويستيضء بف فؽــا ٓ كعطؾف

 -  ؾاهلل تعاػ هق اخلافؼ وحده ٓ خافؼ شقاه أيضا كستػقد إثبات صػة اخلؾؼ هلل شبحاكف وتعاػ 

 -  وكستػقد أيضا إثبات افتدبر هلل شبحاكف وتعاػ ٕن افـك بقده 

 -  وهل ضريؼة ؿرآكقة يؽثر  إفقهقةظذ تقحقد افربقبقة وكستػقد ؾائدة ظظقؿة أٓ وهل آشتدٓل بتقحقد

دة ؾؾام ـان همٓء ادؼـقن مؼريـ بلن أهلتفؿ ٓ تؽرارها آشتدٓل بنثبات تقحقد افربقبقة ظذ تقحقد افعبا

ختؾؼ بؾ هل خمؾقؿة مؼريـ بلهنا ٓ تـكهؿ وٓ تـك كػسفا ـان مـ ٓزم ذفؽ أٓ يعبدوها هذا هق افذي 

 يؾزمفؿ وٓ حمقد هلؿ ظـف 

 

  {والذين تدعون من دوىه ما يملكون من قطمر  }بقول اهلل تعاىل:  -رمحه اهلل  -ثم ثنى ادصنف  

يعـل مـ دون اهلل مـ اددظقون مـ دون اهلل؟ ـثر هـاك مـ يدظق اجلـ هـاك مـ يدظق  ) والذين تدعون من دوىه(

إكبقاء وافصاحلغ هـاك مـ يدظق ادالئؽة، وهـاك مـ يدظق إصـام، وهـاك مـ يدظق احلققاكات وؽر ذفؽ ـؾ 

 همٓء

هذا افغشاء افرؿقؼ افذي حيقط بافـقاة وهق َشء تاؾف ٓ يؿثؾ  افؼطؿر هق ) ما يملكون من قطمر ( ما القطمر؟ 

 مؾؽا ومع ذفؽ ٓ يؿؾؽقكف وافذيـ تدظقن مـ دوكف ما يؿؾؽقن مـ ؿطؿر 

ٓ صؽ أن اهلل شبحاكف هق ادتػرد بادؾؽ شبحاكف وبحؿده فف مؾؽ افساموات وإرض وهلذا ؿال ذم أية 

هلل ٓ يؿؾؽقن مثؼال ذرة ذم افساموات وٓ ذم إرض وما هلؿ ؾقفام مـ ؿؾ ادظقا افذيـ زظؿتؿ مـ دون ا }إخرى:
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أي أهنؿ ٓ يؿؾؽقن اشتؼالٓ، وٓ يؿؾؽقن مشارـة، وٓ يؿؾؽقن معاوكة ؾبلي وجف  {رشك وما فف مـفؿ مـ طفر 

ـل إذا وؿع يستحؼقن افعبادة ما يؿؾؽقن مـ ؿطؿر ثؿ ؾرع ظذ ذفؽ ما يع ؿال إن تدظقهؿ ما يسؿعقا دظائؽؿ يع

مـؽؿ ذفؽ ودظقهتؿ مل يسؿعقا دظائؽؿ وفق شؿعقا ظذ شبقؾ افػرد ما اشتجابقا فؽؿ ٕهنؿ ٓ يؿؾؽقن اإلجابة 

 ؾال شؿع وٓ مؾؽ ويقم افؼقامة يؽػرون بؼـؽؿ وٓ يـبئؽ مثؾ خبر 

ضاه ؾنكف يزأ مـ ظابديف إي واهلل يقم افؼقامة يتزؤون مـفؿ ـؾ هذه ادعبقدات شقاء مـفا ما ظبد برضاه أو بغر ر

ويقم حيؼهؿ مجقعا ثؿ يؼقل فؾؿالئؽة أهمٓء إياـؿ ـاكقا  }وهلذا يؼقل اهلل ظز وجؾ فؾؿالئؽة يقم افؼقامة  

إذا يقم افؼقامة  {دوهنؿ بؾ ـاكقا يعبدون اجلـ أـثرهؿ هبؿ مممـقن  ؿافقا شبحاكؽ أكت وفقـا مـ  }  {يعبدون 

اهؿ مع اهلل شبحاكف وتعاػ ) وٓ يـبئؽ مثؾ خبر ( هذه اجلؿؾة مجؾة حمؽؿة يؽػرون بؼـؽؿ يعـل بنرشاـؽؿ إي

ويعـل يذـرها افـاس ظذ شبقؾ ادثؾ ادستؼر أي ٓ خيزك بعقاؿب إمقر ومآٓهتا مثؾ خبر يعـل مثؾ مطؾع، وٓ 

 تعاػ هق اخلبر حؼا أخز مـ اهلل، وٓ أظؾؿ مـ اهلل شبحاكف وتعاػ، وٓ يـبئؽ مثؾ خبر ؾال صؽ أن اهلل 

ادؼـغ  أفقهقةمـ إؿامة افدفقؾ افعؼع ظذ بطالن  -رمحف اهلل  -إذا هذه أية افعظقؿة دافة ظذ ما ؿصده ادصـػ 

فؽقهنا ٓ متؾؽ، وٓ تسؿع، وٓ تستجقب ـؾ هذه آحتامٓت مـتػقة ظـ هذه اددظقات ؾفل ٓ متؾؽ وٓ تسؿع 

 ـذفؽ ؾحقـئذ ٓ وجف فدظائفاوٓ تستجقب، وإذا ـان إمر 

  

 : إذا ىستفود من هذه اآلية- 

  أوٓ: إؿامة افدفقؾ افعؼع ظذ بطالن افؼك 

  رشوط جيب توفرها يف افػائدة افثاكقة: بقان افؼوط افتل جيب تقؾرها ذم اددظق؛ يعـل أصارت أية إػ

 اددعو لوصح دعاؤه:

 افؼط إول: ادؾؽ،  (1

 افؼط افثاين افسامع،  (2

 افؼط افثافث: آشتجابة  (3

ما يؿؾؽقن مـ ؿطؿر، إن تدظقهؿ ٓ يسؿعقا دظائؽؿ، وفق شؿعقا ما اشتجابقا فؽؿ إذا مجقع هذه 

افؼوط افثالثة مـتػقة ذم حؼ همٓء اددظقيـ وثابتة ذم حؼ اهلل تعاػ ؾاهلل تعاػ فف ادؾؽ وهق شؿقع 

 افدظاء وهق افذي يؿؾؽ اإلجابة.
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 دل ظذ إثبات ظؾؿ اهلل وخزتف وإثبات اشؿ اخلبر فف شبحاكف وبحؿده.وذم أية ما ي -

  

 :ويف الصحوح  -ثم قال ادصنف 

 افصحقحان افبخاري ومسؾؿ  الصحوح ها هنا ادراد به

افشج يؽقن ذم افقجف وافرأس خاصة يؼال ظـف صج أما إذا  يوم أحد وكرست رباعوته، ملسو هيلع هللا ىلصعن أىس قال: ُشجَّ النبي 

 ائػة أو كقع ذفؽ مـ أشامء اجلـايات،جخر ؾقسؿك مثال ـان ذم مقضع أ

، يقم أحد يقم معروف ذم اإلشالم ـان ذم افسـة افثافثة مـ اهلجرة وأحد اشؿ جلبؾ صاميل يوم أحد ملسو هيلع هللا ىلصُشجَّ النبي 

ؿال أحد جبؾ حيبـا وكحبف وخاضبف  ملسو هيلع هللا ىلصافـبل ؾنن  ادديـة متقحد بغ اجلبال فذفؽ شؿل أحد وؿد ورد افثـاء ظؾقف

ما دا اردمػ هبؿ ؾؼال اشؽـ أحد ؾنكام ظؾقؽ كبل وصديؼ وصفقدان يعـل كػسف وأبق بؽر وظؿر وظثامن ريض اهلل يق

 ظـفؿ أمجعغ

تعؾؿقن أن يقم أحد يعـل ـان إمر ذم أول افـفار فصافح ادسؾؿغ ثؿ دا ظصقا مـ  "و كرست رباعوته"قال:  -

رجع ظؾقفؿ خافد بـ افقفقد باجلقش باخلقؾ ؾؽاكت افدائرة هلؿ ظذ بعد ما أراهؿ ما حيبقن وكزل افرماة مـ اجلبؾ 

مـ افعـت ما اهلل بف ظؾقؿ شؼط ذم حػرة مـ حػر أيب ظامر افػاشؼ، وصج ذم وجفف  ملسو هيلع هللا ىلصادسؾؿغ ؾؾؼل افـبل 

، وـرست رباظقتف وافرباظقة هق افسـ افذي ؿبؾ افـاب ملسو هيلع هللا ىلصافؼيػ ودخؾت حؾؼتغ مـ حؾؼ ادغػر ذم وجـتقف 

غ افـاب وافثـقة وفإلكسان مـ افرباظقات أربع اثـتان ذم افػؽ افعؾقي واثـتان ذم افػؽ افسػع ؾافثـقتان مها يعـل ب

إرضاس ؾؽان أن ـرست إكقاب ثؿ افسـان افؾذان ذم مؼدمة إشـان يؾقفام يؿـة ويرسى افرباظقات ثؿ تليت 

 بسبب ما جرى فف ذم ذفؽ افققم ملسو هيلع هللا ىلصرباظقة افـبل 

وا ىبوهمكوف يفلح قوم "فقال:  - فػالح ؿريش افذيـ ـاكقا ذم صج وجف  ملسو هيلع هللا ىلصيعـل هذا اشتبعاد مـ افـبل ؟ "َشجُّ

 :جيزم ومع ذفؽ ؾؼد اشتدرك اهلل ظؾقف وأكزل ؿرآكا ظذ شبقؾ آشتبعاد ؾؾؿ يؼطع ومل  ملسو هيلع هللا ىلصؾقؿع مـف ذفؽ  ملسو هيلع هللا ىلصافـبل 

ٌء( ِر ََشر   ( ما مـاشبة هذه أية؟47) فنزلت: )َلورَس َلَك ِمَن األَمر

 

 للباب هأما مناسبة هذا احلديث، وما تضمنه من آية من بعد: 
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وهق أـرم افبؼ ظذ اهلل ظز وجؾ فقس فؽ مـ إمر صئ وأن إمر ـؾف هلل  ملسو هيلع هللا ىلصمـاشبة ذفؽ أكف إذا ـان يؼال فؾـبل 

 ؾؽقػ بؿـ يدظقن ؽر اهلل، ويسلفقن افؼبقر، وافغائبغ، وإمقات، واجلـ، وؽر ذفؽ هذا دفقؾ رصيح ظؼع كؼع

 ظذ إبطال ظبادة ادؼـغ، 

مل يدؾع ظـ كػسف افرضر ويؼال فف فقس فؽ مـ إمر َشء ؾؽقػ يـتظر بؿـ هق أدكك  ملسو هيلع هللا ىلصمرة أخرى إذا ـان افـبل 

مـزفة أن يدؾع ظـ ؽره أو أن يؽقن فف مـ إمر َشء هذا دفقؾ باهر ذم افرد ظذ مؼـل هذا افزمان  ملسو هيلع هللا ىلصمـ افـبل 

مذاهبفؿ ؾدل هذا احلديث وما تضؿـف مـ آية ظذ بطالن افؼك بإوفقاء وافصاحلغ  وظذ افؼبقريغ ظذ اختالف

 ٓ يؿؾؽ مـ إمر صقئا ؾؽقػ بؿـ دوكف مـ افعباد وافصاحلغ  ملسو هيلع هللا ىلصخاصة دا؟ ٕكف إذا ـان افـبل 

  ذا كبقـا : ظذ وؿقع افبالء ظذ إكبقاء وافصاحلغ؛ ه-أهيا اإلخقان ويا أيتفا إخقات  -و كستػقد أيضا

خره، وهلذا جاء ذم آقبف صج افقجف وـرس افرباظقة إػ أـرم كسؿة ظذ اهلل ظز وجؾ ومع ذفؽ يص ملسو هيلع هللا ىلص

ـان ذم ؾنن  احلديث أصد افـاس بالء افـبققن وافصاحلقن ثؿ إمثؾ ؾإمثؾ يبتذ افرجؾ ظذ ؿدر ديـف

تبتئس يا ظبد اهلل وأكت يا أمة إذا  ديـف صالبة زيد فف ذم افبالء، وإن ـان ذم ديـف رؿة خػػ ظـف وهلذا ٓ

وؿع ظؾقؽ بالء ٓ تظـ أن هذا ظالمة هقان مـؽ ظذ اهلل ظز وجؾ ـال بؾ هق فئـ يؽقن هذا دفقؾ ـرامة 

 أؿرب وأوػ وفؽـ افعبد يسلل اهلل  افعاؾقة ـام ذم احلديث شؾقا اهلل افعاؾقة وإذا ابتؾقتؿ ؾاصزوا 

 -  أن  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ظز وجؾ فقس فؽ مـ  إمر َشء ؾافقاجب ظذ كبقـا دل أيضا ظذ وجقب إخالص افعبادة

يؽؾ إمر إػ اهلل ظز وجؾ وافقاجب ظذ ـؾ أحد أن يؽؾ إمر إػ اهلل ظز وجؾ ظؾقف تقـؾت وإفقف 

 أكقب 

  وذم افؼصة ما يدل ظذ وجقب افصز ظذ أؿدار اهلل ادمدة ؾنذا وؿع ظذ اإلكسان َشء يؽرهف ؾال يصدر

 ظذ افضجر أو ؽر ذفؽ مـف ما يدل

 وـذفؽ افصز ظذ افدظقة إػ اهلل وما يؾؼك ذم شبقؾف 

  أيضا يتضؿـ ؾائدة وهل ظدم افقلس مـ روح اهلل؛ أكتؿ ترون ـقػ أن هذه افغزوة يعـل جرى ؾقفا ما

حة ٔثار احلؿقدة ما أحال ادحـة مـجرى مـ آكتؽاشة افظاهرة ظذ ادسؾؿغ فؽـ حصؾ بعد ذفؽ مـ ا

 وافـؼؿة كعؿة، ، 

وهؽذا يـبغل فؾؿممـ دوما أن حيسـ افظـ بربف ؾؼد جاء ذم احلديث افذي رواه اإلمام مسؾؿ ٓ يؼيض اهلل ظذ 

ادممـ ؿضاء إٓ ـان خرا فف فؽـ هذا حيتاج إػ ؿؾقب واثؼة مطؿئـة بلن يعؾؿ افعبد بلن أي ؿضاء يؼضقف اهلل تعاػ 
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ومـ شخط ؾعؾقف افسخط ظقد كػسؽ يا ظبد اهلل وأكت يا أمة اهلل أن تقؿـ  ظؾقف ؾفق خر فف ؾؿـ ريض ؾؾف افرضا،

أن ـؾ ؿضاء يؼضقف اهلل ظؾقؽ ؾنكف خر مـ ظؼد ؿؾبف ظذ هذا ادعـك ؾؾقبؼ ؾعام ؿريب شقـؼشع إمر ويتؽشػ 

 ظـ خر وبرـة مذخقرة كسلل اهلل أن يرزؿـا وإياـؿ افقؼغ

 

  هذا ادرة وؾقف ذم افصحقح صحقح افبخاري خاصة  -: وفوه -رمحه اهلل  -ثم قال ادصنف 

ابـ ظؿر مشفقر ظبد اهلل بـ ظؿر ريض اهلل ظـف وظـ أبقف  يقول ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ريض اهلل عنهام أىه سمع رسول اهلل 

 ت وؾاتف شـة ثالث وشبعغ، وهق مـ ؾؼفاء افصحابة، وحمدثقفؿ اكـ

متك ـان ذفؽ؟ ـان ذفؽ بعد أحد بعد أن ـرست ن الفجر يقول  إذا رفع رأسه من الركوع يف الركعة األخرة م

 رباظقتف وصج رأشف افؼيػ ـان يؼقل: 

معـك افؾفؿ افعـ افؾعـ هق افطرد واإلبعاد ظـ رمحة اهلل  )اللهم العن فالىًا وفالىًا( بعدما يقول: )سمع اهلل دن محده(

 هاهـا ؿد فعـ معقـغ ـام شقليت ذـرهؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوافـبل 

 متك يؼال ذفؽ؟ ظـد افرؾع مـ افرـقع ؾنذا رؾع اإلمام أو ادـػرد مـ افرـقع مع اهلل دن محده بعد ما يقول س

وادراد بافسؿع هـا شؿع اإلجابة شؿع اهلل دـ محده يعـل تؼبؾ ؾفذا دظاء، وأما احلؿد ـام  قال سمع اهلل لن محده

اجلالل مع ادحبة ٕن ؾرق ما بغ احلؿد  تؼدم معـا ـثرا أن احلؿد هق وصػ اهلل تعاػ بصػات افؽامل وكعقت

ؾؼد يؿدح اإلكسان ـاؾرا ظذ صجاظتف أو ذـائف أو ـرمف  حمبة واددح ٓ يؾزم أن يؽقن معف حمبةواددح أن احلؿد معف 

 فؽـ دون أن حيبف فؽـ احلؿد مصحقب بؿحبة 

ٌء( ) ِر ََشر  رواية: يدعو عذ صفوان بن أموة، وسهول بن عمرو ( اآلية ويف74قال فيىزل اهلل تعاىل: )َلورَس َلَك ِمَن األَمر

ٌء( ِر ََشر همٓء افثالثة ـاكقا مؼـغ يقم أحد ومل يعتـؼقا اإلشالم إٓ  واحلارث بن هشام، فنزلت )َلورَس َلَك ِمَن األَمر

ؿ اهلل أن ٕكف ذم شابؼ ظؾ َشءاشتدرك اهلل ظؾقف ذفؽ وؿال فقس فؽ مـ إمر  ملسو هيلع هللا ىلصظام افػتح إذا حغ فعـفؿ افـبل 

همٓء افثالثة شقسؾؿقن وحيسـ إشالمفؿ ؾؾذفؽ أكزل اهلل ظذ كبقف فقس فؽ مـ إمر صئ وٓ تعارض بغ 

حديث أكس ريض اهلل ظـف فقس ؾقف افـص ظذ أن ذفؽ وؿع ؾنن  حديث ابـ ظؿر وبغ حديث أكس ريض اهلل ظـف

فصالة ؾقجؿع بقـفام أكف ـان يؼقل ذفؽ ذم افصالة مبارشة ذم ادعرـة، وحديث ابـ ظؿر ؾقف أكف ـان يؼقل ذفؽ ذم ا

 افتل تؾت ؽزوة أحد ؾال تعارض ثؿ ٓ ماكع أن تـزل أية مرتغ
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 إذا مناسبة هذا احلديث للباب: 

ٓ يؿؾؽ أن يدؾع ظـ كػسف، وٓ يؿؾؽ أن حيؽؿ ظذ ؽره ؾؾام فعـ ؾالكا وؾالكا  ملسو هيلع هللا ىلصما ذـركاه شابؼا وهق أن افـبل 

ؾدل ذفؽ ظذ وجقب إؾراد اهلل تعاػ بافدظاء وافعبادة إذا ـان كبقف ٓ يؿؾؽ ذفؽ  َشءإمر  ؿقؾ فف فقس فؽ مـ

 ؾغره ؾؿـ باب أوػ 

 : فنستفود من هذا احلديث- 

 -  بطالن افتعؾؼ بإوفقاء وافصاحلغ؛ فؼضاء احلاجات وتػريج افؼربات يرد ظذ افؼبقريغ افذيـ

ء افصاحلقن كظرا فؼرهبؿ ظـد اهلل كحـ كدظقهؿ يؼال هذا كبل اهلل يؼقفقن همٓء هلؿ مـزفة ظـد اهلل همٓ

 يؼال فف فقس فؽ مـ إمر صئ ؾؽقػ بؿـ دوكف؟ ؾقجب تقحقد اهلل تعاػ بافعبادة وافدظاء ملسو هيلع هللا ىلص

 -  وذم احلديث ما يدل ظذ جقاز افدظاء ظؿقما ظذ افؼـغ ذم افصالة؛ ؾافدظاء ظذ افعؿقم جائز وإكام

ادعغ ؾؾذفؽ أكزل اهلل ظذ كبقف فقس فؽ مـ إمر صئ، وؾرق بغ مطؾؼ افدظاء وبغ ورد افـفل ظـ فعـ 

افؾعـ يؼتيض افطرد واإلبعاد ظـ رمحة اهلل وافدظاء ؿد يؼتيض ظؼقبة دون ذفؽ ؾؾفذا ـان ؾرق ؾنن  افؾعـ

 بغ افؾعـ وافدظاء

 - شؿع "يؼقل  ما ـ ظؿر ؿال بعد وثؿ ؾائدة ؾؼفقة وهل أن اإلمام جيؿع بغ افتسؿقع وافتحؿقد؛ ٕن اب

ؾاإلمام إذا جيؿع بغ افتسؿقع وافتحؿقد وـذا ادـػرد جيؿع بغ افتسؿقع  "اهلل دـ محده ربـا وفؽ احلؿد

وافتحؿقد أما ادلمقم ؾنكف يؼتك ظذ ماذا؟ ظذ افتحؿقد ٕن إمام  يؼقل شؿع اهلل دـ محده ؾقجقبف ادلمقم 

أربعة  "افؾفؿ ربـا فؽ احلؿد"أو  "افؾفؿ ربـا وفؽ احلؿد"أو  "احلؿدربـا فؽ "أو  "ربـا وفؽ احلؿد"

صقغ ـؾفا ثابتة ثؿ ؿال ادصـػ وؿد ٓ يتسع افقؿت كرجئ إن صاء اهلل احلديث وادسائؾ إػ افدرس 

 وصذ اهلل عذ ىبونا حممد، وعذ آله وصحبه وسلمافؼادم 

 

 


