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 ٱ ٻ ٻ

 الخامسالدرس 

وصحبف أمجعغ،  بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ، واحلؿد هلل رب افعودغ، وصذ اهلل وشؾؿ وبورك ظذ كبقـو حمؿد، وظذ آفف

 افؾفؿ ظؾؿـو مو يـػعـو، واكػعـو بام ظؾؿتـو، وزدكو ظؾام كوؾعو افؾفؿ اؽػر فـو وفشقخـو أمجعغ 

ذم ـتوبف ]ـتوب افتقحقد افذي هق حؼ اهلل  -رمحف اهلل  -ؿول ادصـػ صقخ اإلشالم ادجدد حمؿد بـ ظبد افقهوب 

 ظذ افعبقد[

 حسابباب من حؼق التوحقد دخل اجلـة بغر 

 وؿقل اهلل تعوػ: ) إن إبراهقؿ ـون أمي ؿوكتو هلل حـقػو ومل يؽ مـ ادؼـغ (، وؿول ) وافذيـ هؿ برهبؿ ال يؼـقن ( 

ظـ حصغ بـ ظبد افرمحـ ؿول: ــً ظـد شعقد بـ جبر ؿول: مـ مـؽؿ رأى افؽقـى افذي اكؼض افبورحي ؾؼؾً 

ؽً، ؿول: ؾام صـعً ؿؾً ارتؼقً، ؿول: ؾام محؾؽ ظذ ذفؽ، ؿؾً: أكو، ثؿ ؿؾً: أمو آين مل أــ ذم صالة وفؽـل فد

بـ احلصقى أكف ؿول ال رؿقي إال مـ ظغ أو محي ؿول دثـو ظـ بريدة حديٌ حدثـوه افشعبل ؿول ومو حدثؽؿ ؿؾً ح

أكف ؿول ظرضً ظذ األمؿ ؾرأيً افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصؿد أحسـ مـ اكتفك إػ مو شؿع ، وفؽـ حدثـو ابـ ظبوس ظـ افـبل 

عف افرهط، وافـبل ومعف افرجؾ وافرجؾغ، وافـبل وفقس معف أحد إذ رؾع يل شقاد ظظقؿ ؾظــً أهنؿ أمتل، وم

ؾؼقؾ يل هذا مقشك وؿقمف، ؾـظرت ؾنذا شقاد ظظقؿ ؾؼقؾ يل هذه أمتؽ ومعفؿ شبعقن أفػ يدخؾقن اجلـي بغر 

بعضفؿ: ؾؾعؾفؿ افذيـ صحبقا  ؾدخؾ مـزفف ؾخوض افـوس ذم أوفئؽ ؾؼول  ملسو هيلع هللا ىلصحسوب وال ظذاب ثؿ هنض افـبل 

رشقل اهلل ضبعو  وؿول بعضفؿ ؾؾعؾفؿ افذيـ وفدوا ذم اإلشالم ؾؾؿ يؼـقا بوهلل صقئو وذـروا أصقوء ؾخرج ظؾقفؿ 

ن وظذ رهبؿ يتقـؾقن ؾؼوم ظؽوصي ؾلخزوه، ؾؼول: هؿ افذيـ ال يسسؿقن، وال يؽتقون، وال يتطرو ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

جيعؾـل مـفؿ، ؾؼول: أكً مـفؿ ثؿ ؿوم رجؾ آخر ؾؼول: ادظق اهلل أن جيعؾـل مـفؿ،  بـ حمصـ ؾؼول ادظق اهلل أن

 ؾؼول: شبؼؽ هبو ظؽوصي

 ] افؼح [

بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ، واحلؿد هلل رب افعودغ، وصذ اهلل وشؾؿ وبورك ظذ ظبده وكبقف حمؿد وظذ آفف وصحبف 

 أمجعغ 
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 -:-رمحف اهلل تعوػ -ؿول ادصـػ 

  باب من حؼق التوحقد دخل اجلـة بغر حساب:قال 

 هذا مـ حسـ ترتقى ادصـػ ؾنكف:  

 ظؼد أوال ـتوب افتقحقد فقبغ حؼقؼي افتقحقد وموهقتف  

 ؾضؾف ؾعؼد بوب ذم ؾضؾ افتقحقد ومو يؽػر مـ افذكقب، ذـر ثؿ ثـك بعؼد بوب ذم  

ادحؼؼ ؾفق افذي تستى ظؾقف افػضوئؾ  ثؿ ثؾٌ هبذا افبوب فقبغ أن ادؼصقد افذي فف ذفؽ افػضؾ افتقحقد 

 افعظقؿي 

إذا أراد ادصـػ هبذا افبوب أن يبغ أن ذفؽ افػضؾ ادشور إفقف ؾقام تؼدم إكام يـوفف مـ حؼؼ افتقحقد ؾؼول بوب مـ 

 حؼؼ افتقحقد دخؾ اجلـي بغر حسوب، 

  )) واشتدل فقه بؼول اهلل تعاىل )) إن إبراهقم كان أمة قاكتا هلل حـقػا ومل يك من ادرشكني 

وؿد تؼدم معـو ـثرا مـزفي هذا افـبل احلـقػ ادقحد افذي  -ظؾقف افسالم  -هذه اآليي ذم معرض افثـوء ظذ إبراهقؿ 

 حتك بؾغ افدرجوت افعذ  -ظز وجؾ  -أخؾص ؿؾبف هلل 

: إموم ادقحديـ ذم األوفغ، وـون مـ تقحقده فرب افعودغ أن ؾرغ ؿؾبف هلل ؾؽون -عؾقه السالم  -وهو إبراهقم 

خؾقؾ فف وال أدل ظذ ذفؽ مـ أكف جود بـػسف حغ أفؼوه ؿقمف ذم افـور وـون يؼقل حسبل اهلل وكعؿ افقـقؾ حتك 

 أكجوه اهلل تعوػ مـ افـور دو ظؾؿ صدق تقحقده وإيامكف، 

ابـف افذي آتوه ظذ حغ ـز ؾلراه ذم ادـوم أكف يذبحف  وهق أمره أن اهلل تعوػ ابتاله ذم أحى افـوس إفقف ومـ ظجقى

ؾؼول: ) ؿول يو بـل إين أرى ذم ادـوم أين أذبحؽ ؟ أراد اهلل أن يبتؾقف فقختز أيؼدم حمبي اهلل ظذ حمبي افقفد أم األخرى 

مـ افصوبريـ ( ؾال تدري أتعجى مـ األب أم  -إن صوء اهلل  -ر شتجدين ؾوكظر موذا ترى ؿول يو أبً اؾعؾ مو تمم

تعجى مـ االبـ وهق مل يرد بذفؽ اشتشورة ابـف وإكام أراد افتؾطػ فف ذم افعرض ؿول اهلل تعوػ: )  ؾؾام أشؾام وتؾف 

 فؾجبغ ( أي ـام يصـع مـ يريد أن يزـل افشوة ) وكوديـوه أن يو إبراهقؿ ( 

تعذيى هذا افعبد افصوفح، وال إزهوق افروح، وال إشوفي افدموء وفؽـ أراد اهلل تعوػ  -ظز وجؾ  -اهلل مل يؽـ مراد 

أن خيرج مو ذم ؿؾبف مـ افعبقديي ؾـجح ذم االختبور ورأى اهلل تعوػ مـف مو يستحؼ هلذه اخلؾي ؾؽون خؾقؾ افرمحـ 

 ؾؼول اهلل ظـف: ) إن إبراهقؿ ـون أمي ؿوكتو ( 
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 أمي هـو أي إموم، وـؾؿي أمي ترد ذم افؾغي وذم افؼرآن افعظقؿ ظذ أكحوء متـقظي تعرؾقن مـفو صقئو:  ؟ما معـى أمة

 ( يعـل تذـر بعد مرور زمـ،  أمةترد أمي بؿعـك افزمـ مو مثوفف ) وؿول افذي كجو مـفام وادـر بعد  

 وشطو (،  أمةوتليت أمي بؿعـك ؿقم ومجوظي مو مثوفف ) وـذفؽ جعؾـوـؿ  

 ( ضقى موذا أيضو هؾ بؼل مـ معوكقفو رء ضقى  أمةوتليت بؿعـل افديـ ) إكو وجدكو آبوءكو ظذ  

 ؿوكتو ( أمة) إن إبراهقؿ ـون وتليت بؿعـك اإلموم ـام ذم هذا ادقضع  

 فعذ، اإلمومي ذم افديـ وال صؽ أكف ؿد بؾغ مـفو ادراتى ا األولإذا هذه أربعي أوصوف وصػ هبو اهلل تعوػ إبراهقؿ 

 بوفصز وافقؼغ تـول اإلمومي ذم افديـ مو افدفقؾ ظذ ذفؽ؟  واعؾؿوا أن اإلمامة يف الدين تـال بالصز والقؼني:

 ) وجعؾـو مـفؿ أئؿي هيدون بلمركو دو صزوا وـوكقا بآيوتـو يقؿـقن ( 

مـ إموم إال ويبتذ البد أن يبتذ ؾنذا أردت اإلمومي ذم افديـ وفق ـوكً إمومي كسبقي ؾعؾقؽ بوفصز وافقؼغ ؾنكف مو 

 -ظز وجؾ  -ؾوظتصؿ بوفصز وافقؼغ بوهلل 

 وافؼـقت هق ضقل افعبودة ودوام افطوظي وؿد ـون ـذفؽ  الوصف الثاين: قاكتا: 

، أمو صوحى اهلبَّوت ؾؾقس فف ثبوت، وأحى افعؿؾ إػ وذفؽ أن افعبودة ال تؽقن ظبودة حؼي صودؿي إال بوفديؿقمي

 -ديؿي يعـل مستديؿ ؾؿـ صلن األئؿي اهلداة أن يؽقكقا مستديؿل افطوظي هلل  ملسو هيلع هللا ىلصوان ؿؾ وـون ظؿؾ كبقـو  اهلل أدومف

 ـذفؽ ) ؿوكتو هلل ( وهذا دفقؾ اإلخالص  -ظؾقف افسالم  -وؿد ـون إبراهقؿ  -ظز وجؾ 

رسة ظـ ضريؼ افتقحقد ـام تؼدم معـو أي موئؾ ظـ ضريؼ افؼك إػ ضريؼ افتقحقد ؾفق ال حيقد يؿـي وي) حـقػا(: 

وهذا الصؽ أكف حيصؾ  -ظؾقف افسالم  -بؾ حيقد ظـ ضريؼ افؼك إػ ضريؼ افتقحقد إذا مـ وصػف حتؼقؼ افتقحقد 

 . بف مـ افثقاب وافرؾعي أظظؿ ممو حيصؾ بوألظامل افبدكقي وافعبودات افعؿؾقي

 الوصف الرابع: أي الزاءة من ادرشكني  

: ) ؿد -ظز وجؾ  -أـثر افـوس جموكبي فؾؿؼـغ يؼقل ربـو  -ظؾقف افسالم  -ـون إبراهقؿ  ) ومل يك من ادرشكني (:

مـؽؿ وممو تعبدون مـ دون اهلل ـػركو بؽؿ  آؤفذيـ معف إذ ؿوفقا فؼقمفؿ إكو برـوكً فؽؿ أشقة حسـي ذم إبراهقؿ وا

 وبدا بقــو وبقـؽؿ افعداوة وافبغضوء أبدا حتك تممـقا بوهلل وحده ( 
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

و ـون ؿد بؼك ظذ إبراهقؿ بؼقي ذم هذا األمر وهل ؿقفف ) إال ؿقل إبراهقؿ ألبقف ألشتغػرن فؽ ومو أمؾؽ فؽ مـ ود

ظـ ذفؽ وؿول ) ومو ـون اشتغػور ألبقف إال ظـ مقظدة وظدهو إيوه ؾؾام تبغ فف  -ظز وجؾ  -اهلل مـ رء ( هنوه اهلل 

 أكف ظدو هلل تزأ مـف إن إبراهقؿ ألواه حؾقؿ ( 

وافزاءة مـ أظداء اهلل ؾؾفذا كول  -ظز وجؾ  -أروع األمثؾي ذم اإلخالص هلل  -ظؾقف افسالم  -ؾؼد رضب إبراهقؿ 

 اإلمومي ذم افديـ  ) ومل يؽ مـ ادؼـغ ( 

 ففذه اآلية مـاشبة جدا هلذا الباب 

خؾقؾ افرمحـ افتل كول هبو افدرجوت افعذ وهق حتؼقؼ افتقحقد واهلل تعوػ ؿد أمركو أن كتلشك  تألن ؾقفو بقون صػو 

 بف ) ؿد ـوكً فؽؿ أشقة حسـي ذم إبراهقؿ (

 :وكستػقد من هذا اآلية- 

 وال ريى، وإمومتف ذم افديـ  -ظؾقف افسالم  -ؾضؾ إبراهقؿ  -

 ظؾقف افسالم  -اتصػ هبو إبراهقؿ هبذه افصػوت افعظقؿي افتل  االؿتداءكستػقد مـ هذه اآليي  االؿتداءكستػقد مـف  -

ظـ ملسو هيلع هللا ىلص كستػقد مـفو أيضو افزاءة مـ ادؼـغ وأن مـ صلن ادممـ احلـقػ أن جيوكى أهؾ اإلذاك ـام ؿول كبقـو  -

ؾقام روى ظـف  ملسو هيلع هللا ىلصر هذا ال تصى كور هذا، وؿول يعـل ــويي ظـ افبعد  يعـل كو "كورامهو ى ال تساء"ادممـ وافؽوؾر 

ؾػل ؿؾى ادممـ كػرة ضبقعقي ممـ يؼك بوهلل  ( أكو بريء مـ ـؾ مسؾؿ يبقً بغ طفراين ادؼـغ ) بسـد جقد

افعظقؿ ال تطقى كػسف أن خيوفط ويامزج ويسوــ، ويماـؾ، ويضوحؽ، ويسومر همالء افذيـ يعتؼدون أن اهلل ثوفٌ 

 ن األصـوم واألوثون ال تطقى كػسف هبذا وال يرىضثالثي أو يعبدو

  

 :)وقال: ) والذين هم برهبم ال يرشكون-  

هذه هل اآليي افثوكقي افتل تدل ظذ حتؼقؼ افتقحقد وذفؽ أن اهلل شبحوكف وتعوػ أثـك ظذ ضوئػي مـ ظبوده ادممـغ 

ـقن ( ؾدل ذفؽ ظذ أن افزاءة مـ افؼك ؾؽون مـ مجؾي أوصوؾفؿ هذا افقصػ افبديع  ) وافذيـ هؿ برهبؿ ال يؼ

 مـ أظظؿ أشبوب حتؼقؼ افتقحقد

 - ما اشتػقد من اآلية قبؾفا :ويستػاد مـفا 
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 . ؿصي رواهو افبخوري ومسؾؿ وؽرمهو وؾقفو ؾقائد ظدة كتـوول هذا احلديٌ بوفتػصقؾأو ثؿ بعد ذفؽ ذـر حديثو 

    عن حصني ابن عبد الرمحن:  -رمحه اهلل تعاىل -قال : 

بـ ظبد افرمحـ افسؾؿل بؾ هق مـ توبعل افتوبعغ إذ هذا هق  أحد افتوبعغ وهق حصغ  :"حصني ابن عبد الرمحن"

 ئي وـون ؿد ظؿر حتك جووز افتسعغ، وـوكً وؾوتف شـي إحدى وثالثغ بعد اد

 قال: كـت عـد شعقد بن جبر 

وؿتؾف احلجوج ابـ يقشػ  -ريض اهلل ظـفام  -ؾؼقف ثبً ثؼي أحد أـوبر تالمقذ ابـ ظبوس   إموم :"بن جبر وشعقد"

رمحف  -ا وتقذم زاألصعٌ ؾؽون أن ؿبض ظؾقف وؿتؾف صبـ سعغ دو خرج مع افػؼفوء ذم ؿصي افثؼػل شـي مخس وت

يؽؿ رأى أ، ؿول: ؿؾً ظـد شعقد بـ جبر - هللرمحف ا -وهق مل يبؾغ اخلؿسغ  مع أكف مؾئ افدكقو حديثو  -اهلل 

 افؽقـى

ادراد بف افـجؿ وهك هذه افشفى افتل تؾؿع ذم افسامء بغ ؾقـي وأخرى ؾتسؿك دمقزا ـقـى وان ـون  :"الؽوكب"

افؽقـى اآلن ذم ظرف افـوس أو ذم ظرف أهؾ افػؾؽ يطؾؼ ظذ األجرام افسامويي افؽبرة األرض وافؼؿر 

ذه تسؿك ـقاـى بقـام يسؿقن األصقوء ادؾتفبي يسؿقهنو كجقم ـوفشؿس ؿول أيؽؿ رأى افؽقـى وادشسي وزحؾ ه

 ؟افذي اكؼض افبورحي  

 يعـل هقى وشؼط وادؼصود بالؼض: 

 هذا اشؿ يطؾؼ ظذ افؾقؾي افتل مضً وفؽـف ال يعز هبذا افتعبر ظـد افعرب إال بعد افزوال  والبارحة:

  ،هنؿ يؼقفقن افؾقؾيأمو إذا ـون ؿبؾ افزوال ؾن 

ؾؾق ـون ؿد حدث هبذا احلديٌ ضحك فؼول أيؽؿ رأى افؽقـى افذي اكؼض افؾقؾي، أمو إن ـون بعد افزوال ؾنكف 

 ؟ يؼقل افبورحي هؽذا جرى ظرف افعرب، أيؽؿ رأى افؽقـى افذي اكؼض افبورحي 

 مـ افؼوئؾ حصغ ثؿ اشتدرك، فؼؾت: أكا 

خق أن يتقهؿ . فشدة إخالصف ومداراتف فؾريوء دو ؿول أكو  -رمحف اهلل  -يعـل أكف  ثم قؾت: أما أين مل أكن يف صالة:

 افؼقم أكف ـون ؿوئام يتفجد ؾوشتدرك ؽر أين مل أــ ذم صالة 
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وصدة تقؿقفؿ كؼقض مـ يقهؿ ؽره بلكف ظذ ظؿؾ صوفح  -رمحفؿ اهلل  - وهذا يدل ظذ ظؿؼ إخالص افسؾػ

: ) وحيبقن أن حيؿدوا بام مل يػعؾقا ( ؾؼورن بغ احلوفغ، ؿول ؽر أين مل -ظز وجؾ  -وهق فقس ـذفؽ ـام ؿول اهلل 

 أــ ذم صالة وفؽـل فدؽً

يعـل فسعً يعـك أكف أرضتف افعؼرب بشقـتفو ؾلصوبف افسؿ مـفو ؽر أين فدؽً ومعؾقم أن  ما معـى لدغت: 

 جيد فف أدو ؽر أين فدؽً، افؾديغ ال يتؿؽـ مـ افـقم ال يتؿؽـ ألن افسؿ جيري ذم ظروؿف و

 موذا صـعً دو فدؽً هذا جمؾس ظؾؿ يتحوور ؾقف افسؾػ،   قال: فام صـعت:

 يعـك ضؾبً افرؿقي يعـل ضؾبً مـ يرؿقـل  قؾت: ارتؼقت:

 هق أن يبحٌ فف ظؿ مـ يرؿقف بلن يؼرأ ظؾقف افؼرآن و يـػٌ هذه هل افرؿقي  وما ادؼصود بالرققة:

 بوب مستؼؾ ذم افرؿك فقتبغ مو اجلوئز مـفو ومو ادؿـقع،  -إن صوء اهلل  -وشقف يليت 

رمحفؿ  -يعـل مو افذي جقز فؽ هذا افصـقع إذا ـوكقا ال يلتقن وال يذرون إال ببقـي  له: فام محؾك عذ ذلك:ؾؼول 

  -اهلل  

حقؾ اهلؿداين ـون ؿد وفد ذم خالؾي ظؿر إموم مشفقر وهق ظومر ابـ ذا  وافشعبل  قؾت حديث حدثـاه الشعبي:

وهق مـ أهؾ افسـي  -رمحف اهلل  -وـوكً وؾوتف بعد افؼرن بثالثي شـغ ـوكً وؾوتف شـي مئي وثالثي مـ اهلجرة 

 ؿول: ومو حدثؽؿ ؿؾً حدثـو ظـ بريدة بـ احلصقىواحلديٌ محؾتف ورواتف ثؼوت، 

 ـوكً وؾوتف شـي ثالثي وشتغ   ملسو هيلع هللا ىلص صحويب مـ أجؾي أصحوب رشقل اهلل وبريدة بن احلصقب:

يعـل ذـر  ىف مرؾقع ألكف وصػف بلكف حديٌ ؾطقوهذا احلديٌ يعـل أراد بف أك أكه قال ال رققة إال من عني أو محة:

  ملسو هيلع هللا ىلصؿقل بريدة أو رؾع ذفؽ إػ افـبل 

  هلذه ادراتى افثالثي: الحظقا ـؾ رء يـػك ؾقؽقن افـػل حمتؿال؟ ادـػل هـو افقجقد أم افصحي أم افؽامل  ال رققة:

 إمو كػل افقجقد،  

 وإمو كػل افصحي،  

 وإمو كػك افؽامل  
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 ؾنذا ؿؾً مثال ال أحد ذم افدار ضقى إذا ؾدل ذفؽ ظذ كػك افقجقد،  ؾلول مو يـبغل أن يتقجف افـػل إػ كػك افقجقد

مع أكف ممؽـ أن يؼقم  "ال صالة دـ مل يؼرأ بػوحتي افؽتوب" ملسو هيلع هللا ىلصإذا تعذر ذفؽ ؾــتؼؾ إػ كػك افصحي ـؼقل افـبل 

صخص ويصع هبقئي افصالة ادعروؾي فؽـف إن مل يؼرأ بػوحتي افؽتوب ؾام ادـػك حقـئذ افصحي ادـػك حقـئذ افصحي، 

 ملسو هيلع هللا ىلصقل افـبل ؾنذا مل يؿؽـ أن يؽقن ادراد ال افقجقد وال افصحي اكتؼؾـو إػ افؽامل ـؼ ؾــتؼؾ إػ درجي ذم افصحي

ؾوفصالة صحقحي هلذا افذي يسؿى افطعوم أو يداؾع األخبثغ  "ال صالة بحرضة ضعوم وال وهق يداؾعف األخبثون"

 افصالة صحقحي فؽـفو مل تصؾ درجي افؽامل ألن ذفؽ يسبى فف تشقيشو، 

  افصحي كحؿؾفو ظذ افصحي أوافؽامل ؟ إذا ذم ؿقفف ذم احلديٌ ال رؿقي إال مـ ظغ أو محي يـبغل أن كحؿؾفو ظذ مو 

 يعـل ال رؿقي جوئزة صحقحي إال مـ ظغ أو محي ضقى  ال رققة: 

هق مو يصقبف افعوئـ بعقـف بسبى تؽقػ كػسف تؽقػو صقطوكقو ؾقدخؾ افشقطون  -ظوؾوكو اهلل وإيوـؿ  - وما العني:

 ويمثر ظذ هذا ادعققن 

ذب بوفـصقص وكوضح افقاؿع ألن مـ افـوس مـ ال يعسف وافعغ حؼ وال شبقؾ إػ إكؽورهو ومـ أكؽرهفو ؾؼد ـ

 ملسو هيلع هللا ىلصهبذه األمقر ويؼقل هذه خراؾوت وال تصدؿقا ال يممـ إال بودوديوت واحلسقوت وفؽـ أكك ذفؽ وؿد ؿول كبقـو 

  "افعغ حؼ وفق ـون يسبؼ افؼدر فؽوكً افعغ"

احلؼقؼي تؽقػ صقطوين يؼقم ذم ؿؾى  هل ذموفؽـ افعغ فقسً ضؾؼي موديي تصدر مثال مـ افعغ ؾتصقى ادعون 

ظوؾوكو  -ؾؼد يؼتؾف وؿد يؿرضف  ؾقؿتزج بف تلثر افشقطون ؾقمثر ذفؽ األذى ذم هذا ادعققن -وافعقوذ بوهلل  -احلوشد 

 هذا ثوبً ذظو واؿع ؿدرا،  -اهلل وإيوـؿ 

 دـ أظجبف رء أن يزك بلن يؼقل: مو صوء اهلل تبورك اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا أمر افـبل 

ظؾقـو أن كعتدل ذم هذا األمر ألن مـ افـوس مـ خيوف مـ افعغ  -أهيو األخقة واألخقات  -وفؽـ ذم كػس افقؿً 

خقؾو مبوفغو ؾقف يصؾ إػ درجي افقهـ ويسبى فف إظوؿي ظـ مصوحلف ؾال يؽود خيرج، وال يدخؾ، وال يؼقم، وال 

وال خقؾو مـ افعغ هذا خقف مـوذم فؾتقـؾ يؼعد، وال يشسي، وال يبع، وال يؼرأ، وال حيرض، وال يغقى، 

وأن  -ظز وجؾ  -وافقاجى ظذ افعبد أن يممـ بؼدر اهلل وأن يستدؾع افعغ بوألوراد افؼظقي وافتقـؾ ظذ اهلل 

افـػقس افشقطوكقي فؽ أن تتحدث ذم كعؿ اهلل ظؾقؽ فؽـ ال تبوفغ ذم ذفؽ حتك تثر ز ازيتجـى مو يدظقا إػ اشتػ
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دحرومي أو ادحجقبي ؾقؼع ؾقفو كقع مـ هذا افتؽقػ افشقطوين ؾقؾحؼؽ مـفو أذى فؽـ ذم كػس افـػقس يعـل ا

 افقؿً أيضو ال حيجزك ذفؽ وال حيجبؽ ظـ مصوحلؽ وإال وؿعً ذم افذم مـ اجلوكى ادؼوبؾ

ذم تسؿقتفو ؾودؼصقد هبو افسؿ ـسؿ افعؼرب أو افثعبون أو افـحؾ هذه تسؿك محي وافسبى واهلل أظؾؿ  أما احلؿة: 

 هبذا أهنو تمدي إػ احتامء اجلسؿ يعـل يؼع ؾقف كقع محك وحرارة ألن دخقل هذه ادودة ذم افبدن يمدي إػ ذفؽ، 

ؾؼول: ال رؿقي إال مـ ظغ أو محي إذا ؾؼد أثبً احلديٌ جقاز افرؿقي مـ هذيـ األمريـ مـ افعغ ومـ احلؿي وهذا 

ؾنكف يـػعف وارتؼك ـ أصوبتف ظغ ؾوفتؼك كػعف ذفؽ مـ أصوبتف محي أي فدؽي يدل ظذ كػع افرؿقي ذم هذيـ األمريـ ؾؿ

 ذفؽ وفؽـ ادؼصقد بوفرؿقي افرؿقي افؼظقي، 

 أي شعقد بـ جبر   قال:

وحسـ حتوورهؿ وأدهبؿ ظـد ادـوطرة  -رمحفؿ اهلل  -مو صوء اهلل اكظر أدب افسؾػ  قد أحسن من اكتفى إىل ما شؿع:

بعض، وال يـلى بعضفؿ ظذ بعض، وال خيطئ بعضفؿ بعضو وإكام يتبغ اإلكسون مـ صوحبف ال يثرب بعضفؿ ظذ 

 ويستػفؿ دوذا ؾعؾً ـذا مو محؾؽ ظذ ـذا ؾنذا أجوبف صوحبف ؾون ذـر خرا محده ظؾقف ـام صـع وؿول: 

حصغ ابـ ظبد  -رمحف اهلل  -يعـل ؿد أصوب مـ ظؿؾ بام بؾغف مـ ظؾؿ ـام صـع  قد أحسن من اكتفى إىل ما شؿع:

رمحف اهلل  -افرمحـ بعؿؾف هبذا احلديٌ فؽـ شعقد بـ جبر أراد أن يـؼؾف إػ درجي أظذ وأـؿؾ مـ هذا األمر ؾؼول 

- : 

   أكه قال عرضت عذ األمم: ملسو هيلع هللا ىلصولؽن حدثـا ابن عباس عن الـبي 

فقؾي اإلرساء  ملسو هيلع هللا ىلصد بف فقس افعرض احلؼقؼل ألن األمؿ ؿد ؾـقً وفؽـ هذا أمر ؿد جرى فف ادؼصق هذا العرض:

   ملسو هيلع هللا ىلصذم تؾؽ افؾقؾي افعظقؿي ؾعرضً ظؾقف األمؿ  وهقئوهتوظرض اهلل تعوػ ظؾقف األمؿ يعـل أمثوهلو وأصبوهفو 

 ال يؼصد كبقو معغ جـس افـبل  فرأيت الـبي:

فعؼة ؿول اهلل تعوػ: ) وـون ذم ادديـي تسعي رهط يػسدون ذم األرض وال مـ افرهط؟ اجلامظي دون ا ومعه الرهط:

 يصؾحقن ( ؾوفرهط هؿ اجلامظي دون افعؼة،  

 يعـل مل يتبعف إال رجؾ أو رجالن ،  والـبي ومعه الرجل والرجالن:
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 يعـل كبل بعٌ ذم أمف ومل يتبعف رجؾ واحد  والـبي ولقس معه أحد:

 أكو ـذفؽ إذ رؾع يل شقاد ظظقؿ بقـو ـك يع إذ رفع يل شواد عظقم:

 اجلامظي واألصخوص افذيـ يبدون مـ بعد وإذ رؾع يل شقاد ظظقؿ  وادؼصود بالسواد أو األشودة:

وذفؽ دو أخزه اهلل تعوػ مـ ـثرة أتبوظف إػ يقم افؼقومي وأن ادممـغ يؿثؾقن مـ أهؾ اجلـي ثؾثل  فظــت أهنم أمتي:

 بعد أن رأى اجلامظوت افؼؾقؾي افرهط وافرجؾ وافرجؾغ طـ أن همالء أمتف   ملسو هيلع هللا ىلصػس افـبل أهؾ اجلـي ؾقؿع ذم ك

ومـ  -ظؾقف افسالم  -ـثر ؾؿقشك ـوكقا وذفؽ أن بـل إرسائقؾ ذم مو مه مـ األزمون  فؼقل يل هذا موشى وقومه:

 أمؿ ـثرة  -سالم ظؾقف اف -تبعف مـ افـوس ومـ تبع مـ تبعف مـ األكبقوء افذيـ ظؿؾقا بؼيعي مقشك 

 يعـك شقاد آخر وذم بعضفو أكف أظظؿ مـ افسقاد األول   قال فـظرت فإذا شواد عظقم:

موصوء اهلل إذا أمي حمؿد ؾقفؿ هذه :  فؼقل يل هذه أمتك ومعفم شبعون ألف يدخؾون اجلـة بغر حساب وال عذاب 

  افـخبي ادصطػوة وهذه افثؾي ادؿقزة  ومعفؿ :

 : يعـل الحيوشبقن وال يعذبقن  شبعون ألف يدخؾون اجلـة بغر حساب وال عذاب 

حلسـ تعؾقؿف فؾصحوبي أراد هلؿ أن يػؽروا  أم ـون ذفؽذهى افـبل هؾ ـون هنقضف حلوجي :  ثم هنض فدخل مـزله 

 ذم هذا األمر اهلل أظؾؿ بؿراده ؾدخؾ مـزفف .

 . أي ذم أوفئؽ افسبعغ:  فخاض الـاس يف أولئك 

مجقع ادتحدثغ صحوبي ومعـك ؿقهلؿ يعـل أرادوا افسوبؼغ :  ملسو هيلع هللا ىلصفؼال بعضفم فؾعؾفم الذين صحبوا رشول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصفإلشالم افذيـ هلؿ صحبي ؿديؿي مع افـبل أو أـثر مالزمي فؾـبل 

ـ افزبر، ـعبد اهلل ابيعـل تقؿع آخرون ممـ مل يتؾطخ بؼك أبدا  وقال بعضفم: فؾعؾفم الذين ولدوا يف اإلشالم

 ـ أمر اجلوهؾقي ؾعدوا ذفؽ مـؼبي ومـ ـون ظذ صوـؾتف ممـ وفدوا ذم اإلشالم مل يدرك صقئو م

 عـل بام جرى بقـفؿ مـ ادحوورة، ؾلخزوه ي ملسو هيلع هللا ىلصيعـل احتامالت أخرى ؾخرج ظؾقفؿ رشقل اهلل  وذكروا أصقاء:

هلل درهؿ همالء  -مو صوء اهلل  - يتوكؾون:فؼال: هم الذين ال يسسقون وال يؽتوون وال يتطرون وعذ رهبم 

 افسبعغ مـ مجع هذه األوصوف افقصػ األول: ال يسسؿقن؛ 
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أي ال يطؾبقن افرؿقي ال يطؾبقن مـ أحد أن يرؿقفؿ إذا أصوهبؿ رء تقجفقا إػ اهلل تعوػ  ما معـى ال يسسقون؟:

ال يطؾبقن مـ أحد صقئو وال صؽ أن  -ظز وجؾ  -بوفدظوء أو أهنؿ رؿقا أكػسفؿ بلكػسفؿ فؽامل تقـؾفؿ ظذ اهلل 

 هذا دفقؾ افتقـؾ وـامل افتقحقد وبف حيصؾ حتؼقؼ افتقحقد، 

شبى إيراد شعقد بـ جبر هذا احلديٌ ظذ مـ ظذ حصغ ابـ ظبد افرمحـ ألن حصغ بـ ظبد افرمحـ هق وهذا 

فك إػ مو شؿع فؽـف أراد ألن يرؾعف إػ رتبي أظذ وأؿره ومحد فف أكف اكت( ال رؿقي إال مـ ظغ أو محي )اشتدل بحديٌ 

وال تعورض بغ احلديٌ األول واحلديٌ افثوين ألن هذا مـ افسؿل ذم افؽامل ؾؼول ـلكف يؼقل ـون األفقؼ بؽ 

وصػ افسبعغ أفػ بلهنؿ ال  ملسو هيلع هللا ىلصواألـؿؾ فؽ أال تطؾى مـ أحد أن يرؿقؽ وإكام ترؿل كػسؽ بـػسؽ ألن افـبل 

 ال يؾجلون إػ خمؾقق  -ظز وجؾ  -امل تقـؾفؿ ورضوهؿ بؼدر اهلل يسسؿقن ؾفؿ فؽ

 أن هذا مـ ـامل افتقحقد فـستؽؿؾ بؼقي األوصوف،   - اإلخقانأهيو  -وال صؽ 

 .مـ أحد أن يؽقهيؿ وال يطؾبقن ال يؽتقون أي ال يسلفقن  :"وال يؽتوون"قال: 

قف إال ذم ثالث ذبي ال أجد ؾقام تتداوون ؾ ) ؿول ملسو هيلع هللا ىلصمعروف آخر افطى افؽل وهق ظالج ثوبً أثبتف افـبل  والؽي:

افشػوء ذم هذه األصقوء فؽـف  ملسو هيلع هللا ىلصؾلثبً افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصأو ـام ؿول افـبل ( ظي مـ كور أو ذضي مـ حجوم ذمـ ظسؾ أو ف

ـقى  ملسو هيلع هللا ىلصمحؾف افعؾامء ظذ هنك افؽراهي أو خالف األوػ بدفقؾ أن افـبل هذا افـفل   ملسو هيلع هللا ىلصؿول وأهنك أمتل ظـ افؽل 

ابـ ـعى ؾوفؽل  أيبملسو هيلع هللا ىلص ، وـقى افـبل بعض أصحوبف ـقى أشعد بـ زرارة وهق مـ األكصور افسوبؼغ إػ اإلشالم

 كوؾع جوئز ؾؽقى بعض أصحوبف مـ ذات افشقـي 

إذا تعغ افؽل صػوء هلذا افداء مثؾ ذات اجلـى مرض معروف  إن افؽراهي تزول  وألجؾ ذا ؿول بعض افعؾامء

بوألضالع ؾال يتؿؽـ اإلكسون مـ افـػس وهك حوفي معروؾي ظـد األضبوء هذه احلوفي بنذن اهلل تؾتصؼ ؾقفو افرئي 

تعوػ إذا ظقمؾً بوفؽل اكطؾؼ هذا االفتصوق مبوذة وؿد رأيً هذا بعقـل رأيً بعض مـ أصقى هبذا ادرض 

 .اهلل وهق ذات اجلـى مو أن يؿسف افؽل حتك يـطؾؼ صدره ويعقد ـام ـون شقيو ضبقعقو بنذن 

 يتعغ ؾقف افؽل ظالجو  مل  ول بعض افعؾامء تؽقن افؽراهي ذم مؾؼو

 وـون حمتؿال ؾال،  ؾقف افؽل ظالجو وأمو مو يتعغ
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وورد ظـف  ملسو هيلع هللا ىلصأكف ورد ظـف ؾعؾف  : ذم هذا ذم أمر افؽل ـام ؿول ابـ افؼقؿ ؿول ملسو هيلع هللا ىلصوممؽـ أن كؼقل إن افقارد ظـ افـبل 

ـف، وورد ظـف جقازه ؾقؽقن ذفؽ مـ بوب ادراتى ؾال صؽ أن مـ ترـف ترك افـفك ظـف، وورد ظـف افثـوء ظذ تور

 افؽل ؾؼد اشتؽؿؾ أحد ذوط افسبعغ أفػ ضقى، 

ال يتطرون أي ال يتشوءمقن بوفطققر خالؾو ألهؾ اجلوهؾقي إذ ـون أهؾ اجلوهؾقي يتشوءمقن  :"وال يتطرون"قال: 

ذم بوب مستؼؾ ذم بوب افطرة ؾنذا رأى أحدهؿ  مثال بقمف أو  -إن صوء اهلل  -مـ افسقاكح واجلقاكح ؾقام شقلتقـو 

ي بسبى مو رآه ؾفذا مـ أمر اجلوهؾقي ؽرابو وهق يريد شػرا رصؾف ذفؽ ظـ شػره تشوءمو بلن هذه افسػرة ؽر مقؾؼ

 ألهنؿ أثبتقا شببو مل يـسبف اهلل شببو ال حسو وال ذظو ؾام صلن افطققر بوألؿدار ؾؾفذا ؿول وال يتطرون 

أهنؿ ال يؼع ذم ؿؾقهبؿ ضرة فؽـفؿ ال يتبعقكف وفربام وؿع ذم كػقشفؿ فقس ادؼصقد  :"ال يتطرون"وادؼصود بؼوله 

يعـل ربام وؿع ذم كػس اإلكسون  ( ومو مـو إال وفؽـ اهلل يذهبف بوفتقـؾ : )  كف ـام ؿول ابـ مسعقدرء فؽـفؿ يطردو

رء ؿول اهلل يسس واهلل مو أدري ظـ هذه افسػرة أخشك أن يؽقن ؾقفو مو يسقء بسبى أمرا ال ظالؿي فف ؾقؼع ذم 

تقـؾ ظذ اهلل ويؿيض وهلذا ؿول ابـ مسعقد كػسف رء ؾودممـ ادتقـؾ هق افذي ال يكؾف افتطر ظـ حوجتف ؾؾق

 ومو مـو إال يعـك إال وؿع ذم كػسف رء وفؽـ اهلل يذهبف بوفتقـؾ ثؿ ختؿ ذفؽ بؼقفف

افتقـؾ ؿد مر بـو أكف اظتامد افؼؾى ظذ اهلل ذم جؾى ادصوفح ودؾع ادػوشد مع ؾعؾ األشبوب  وعذ رهبم يتوكؾون 

 ذم حغ ال يؿـعقن األشبوب  -ظز وجؾ  -ؾفؿ يتقـؾقن ظذ اهلل 

ال بؾ إن همالء افسبعغ ؿد  ؟  وبـوءا ظؾقف ؾفؾ ادؼصقد مـ هذه األوصوف أن يدع اإلكسون األخذ بوألشبوب

ألشبوب ؾفؿ مل يسـقا األشبوب وإكام ترـقا كقظو مـ األشبوب أو بعض األشبوب ترـقا االشسؿوء، أخذوا بلظظؿ ا

وترـقا االـتقاء، وترـقا افتطر افذي ال أصؾ فف، وأخذوا بلظظؿ األشبوب وهق افتقـؾ ظذ اهلل ؾؿـ افتقـؾ ظذ 

ال يؽشػ افرض إال هق، وال يليت بوحلسـوت إال هق، اهلل أن يؾح افعبد ظذ ربف بوفدظوء ويتقجف إفقف بؽؾقتف مقؿـو بلكف 

ال يدؾع افسقئوت إال هق ـام ؿول اهلل تعوػ: ) وإن يؿسسؽ اهلل برض ؾال ـوصػ فف إال هق وإن يردك بخر ؾال راد 

 فػضؾف ( ؾفذا مـ أظظؿ األشبوب

ؾسك األخذ خذ بوألشبوب وهبذا يتبغ أن هذا احلديٌ ال خيوفػ مؼتضقوت افؼيعي ومؼوصدهو افدافي ظذ األ 

بوألشبوب ظجز، وافتعؾؼ بوألشبوب دون ادسبى ذك، وادطؾقب هق أن يلخذ افعبد بوألشبوب مع تعؾؼ ؿؾبف 

 ؾفذه مسلفي دؿقؼي ذم افقاؿع  بؿسبى األشبوب
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 ؾال يسسؿل  ملسو هيلع هللا ىلصمـ أراد أن يـدرج ذم همالء افسبعغ أفػ ؾؾقحؼؼ هذه األوصوف افتل بقـفو افـبل 

 شع مـ افرؿقي أو افؽك وهلذا أو افتداويال. ألن  ن الزم هذه األوصاف أال يتداوى؟لؽن هل م

 اختؾف العؾامء يف ادذاهب األربعة يف التداوي: 

 يعـل مو حؽؿ افتداوي أن يذهى اإلكسون فؾعالج أن يذهى إػ ادستشػقوت 

وربام ؿول ذفؽ بـوء ظذ  ه وترـف أوػمؽروذم ادشفقر ظـف إيل أن افتداوي  -رمحف اهلل  -ؾذهى ]اإلموم أمحد[ 

 هذا احلديٌ، 

 ، مستحىوذهى ]افشوؾعل أو افشوؾعقي[ أن افتداوي  

يو ظبود اهلل ؾون اهلل مو أكزل داء إال وأكزل فف  تداووا)فقرود حديٌ  واجىوذهى ]األحـوف[ إػ أن افتداوي  

 (دواء 

 إػ اشتقاء األمريـ يعـل اإلبوحي إال أن يؽقن ذفؽ مصحقبو بؽراهي  -رمحف اهلل  -وذهى ]موفؽ[  

إػ أن افتداوي مؽروه وترـف أوػ وذهى افشوؾعل إػ إن افتداوي  -رمحف اهلل  -وظـد ذفؽ ذهى اإلموم أمحد 

حي بوإلبو -رمحف اهلل  -مستحى وذهى أبق حـقػي إػ أن افتداوي واجى أو يؼرب بف مـ افقجقب وؿول موفؽ 

 واشتقاء األمر 

ويػقت ظؾقف مؼوصد ديـقي  وافذي يظفر واهلل أظؾؿ أن افتداوي مطؾقب ال شقام إذا ـون ادرض حيجزه ظـ مصوحلف

ودكققيي ـام هق افغوفى ؾػل هذا يـبغل فإلكسون أن يستدؾع هذا األمر وفقس ذم هذا مـوؿضي فؾؼدر بؾ ـام ؿول ظؿر 

قاس ذم افشوم ؾؾؿ يدخؾ دمشؼ ؾؽتى إفقف أبق ظبقدة ظومر ابـ اجلراح ـلكام دو وؿع ضوظقن ُظؿ -ريض اهلل ظـف  -

يو أمر ادممـغ أتػر مـ ؿدر اهلل، ؾؼول: يو أبو ظبقدة فق ؿوهلو ؽرك يو أبق ظبقدة كػر مـ ؿدر اهلل إػ  "يعتى ظؾقف وؿول 

ـوؾقو فؾتقـؾ تتؿي هذه افؼصي ؿول وظذ ويستدؾع افؼدر بوفؼدر هذا ال يعد م األشبوبؾؽقن اإلكسون يػعؾ  "ؿدر اهلل

 رهبؿ يتقـؾقن 

ـون مـ افسوبؼغ  -ريض اهلل ظـف  -هذا ظؽوصي بـ حمصـ وهق ظؽوصي بـ حمصـ األشدي  فؼام عؽاصة بن حمصن:

إػ اإلشالم وهق ممـ هوجر وصفد بدرا وـون ؿد اشتشفد ذم ؿتول افردة ذم افسـي افثوكقي ظؼه مـ اهلجرة مع خوفد 

 فقفقد ذم ؿتوفف ألهؾ افردة ؾؼوم ظؽوصي ابـ حمصـ، ابـ ا
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ـؿ تليت ظذ صوحبفو بوخلر أمو افتقاين واكظر هذه ادبودرة مو أحسـ ادبودرة  ؼال: ادعو اهلل أن جيعؾـي مـفم:ؼام فف

 اخلر افعظقؿ،  اإلكسون ؾنكف يػقت

 يو هلذه ادـؼبي،  قال: أكت مـفم:

اآلخر ؽر مسؿك ؿول بعض  هذا افرجؾ أن جيعؾـي مـفم فؼال شبؼك هبا عؽاصة:ثم قام رجل آخر فؼال: ادعو اهلل 

شبؼؽ هبو ظؽوصي ال فؽقن ذفؽ افرجؾ مـوؾؼو  ملسو هيلع هللا ىلصؾؼول افـبل  وال يظفر كف ـون مـ ادـوؾؼغ وهذا ال يصحإافؼاح 

ستحؼ هذه افرتبي خق أن يـػتح افبوب ثؿ يؼقم مـ ال ي ملسو هيلع هللا ىلصإذ فق ـون مـوؾؼو مو حرص ظذ هذا اخلر وفؽـ افـبل 

ؾلجوب هبذا اجلقاب افبديع افؾبؼ ادمدب بؾ إن ذم هذا اجلقاب مو يشعر هذا افرجؾ بلكف ؿد يدخؾ ذم هذه افػضقؾي 

 ره هبذا ؾؽون ذم ذفؽ تطقبو فـػسفدوذا؟ ألكف ؿول شبؼؽ هبو ؾعؽوصي شوبؼ وأكً الحؼ ربام أصع

 ففذا احلديث حديث عظقم مـاشب هلذا الباب 

ترك االشسؿوء واالـتقاء، وظدم افتطر، وـامل افتقـؾ ظذ اهلل وهذا ـؾف يدل ـ تضؿـ حتؼقؼ افتقحقد بام بإذا أكف ي 

 يدخؾ اجلـي ـام ذم ترمجي افبوب  ظذ حتؼقؼ افتقحقد وأن مـ حؼؼ افتقحقد ؾنكف

  أكبه أهيا األخوة عذ أكه

  د اإلكسون دريض بؾ يرؿقف إن ـون إكسون فقس مـ الزم ذفؽ أن ير "ال يسسؿقن" ملسو هيلع هللا ىلصفقس مـ الزم ؿقل افـبل

مريضو وجوء إفقف أحدا ؾرؿوه مـ ؽر ضؾى مـف ؾؾقس مـ الزم ذفؽ أن يؼقل ال ال تػعؾ ال دظف وصلكف أكً مل 

قؾي ـام أكبف أيضو ظذ أكف تطؾى مـف ذفؽ ؾفق ؾعؾف مـ تؾؼوء كػسف ؾال ترده وال تعد بذفؽ خورجو مـ هذه افػض

 .احلديٌ بؾػظ ال يرؿقن وهذا تصحقػ ووهؿ مـ راويف،  وافؾػظ ادحػقظ  ال يسسؿقن  يؿد رو

 فان لؾحديث حؼقؼة مجؾة من الػوائد 

فعؾف يليت ذـرهو ذم ادسوئؾ ؾؾـؼع ذم ؿراءة ادسوئؾ ؾقام أمؽــو مـ افقؿً وكتؿ افبوؿل بعد األذان وفقعذركو األئؿي  

 :ضقى ؿول ؾقف مسوئؾ وادمذكغ 

 األوػ: معرؾي مراتى افـوس ذم افتقحقد -

ـون أمي ؾؼد حوز أظذ ادراتى ومـ ادممـغ  -ظؾقف افسالم  -إذا افـوس ذم افتقحقد مراتى ؾنبراهقؿ  -] افؼح [:

 مـ هق دون ذفؽ 



 د: أحمد القاضي  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [14[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 فافثوكقي: معـل حتؼقؼ -

  شقاه وظدم افتعؾؼ بام -ظز وجؾ  -أي ؿقوم افؼؾى بوفعبقديي اخلوفصي هلل  -] افؼح [:

 ألكف مل يؽـ مـ ادؼـغ -ظؾقف افسالم  -افثوفثي: ثـوئف شبحوكف ظذ إبراهقؿ  -

 ؾػل هذا دفقؾ ظذ أن مـ أخص أوصوف ادممـغ افزاءة مـ ادؼـغ  -] افؼح [:

 افرابعي: ثـوءه ظذ شودات األوفقوء  -

 هؿ برهبؿ ال يؼـقن (أيـ ذفؽ ذم اآليي افثوكقي وهل ؿقفف تعوػ )وافذيـ  -] افؼح [:

  افتقحقداخلومسي: ـقن ترك افرؿقي وافؽل مـ حتؼقؼ  -

 حلديٌ افبوب حديٌ حصغ، وحديٌ شعقد بـ جبر ظـ ابـ ظبوس ال يسسؿقن وال يؽتقون  -] افؼح [:

 افسودشي: ختؿ ؿقل جومع فتؾؽ اخلصول هق افتقـؾ  -

 ألكف ختؿ ذفؽ بؼقفف وظذ رهبؿ يتقـؾقن ؾوفتقـؾ هق اظتامد افؼؾى ظذ اهلل ؾبف حيصؾ حتؼقؼ افتقحقد  -] افؼح [:

 افسوبعي: ظؿؼ ظؾؿ افصحوبي -

همالء  ملسو هيلع هللا ىلصدعرؾتفؿ أن ذفؽ مل يـول إال بعؿؾ ألن افصحوبي رضقان اهلل ظؾقفؿ دو ذـر هلؿ افـبل  -] افؼح [:

ري همالء ؾؼوفقا هؿ افذيـ وفدوا ذم اإلشالم مل يؼع مـفؿ ذك، وؿول بعضفؿ مثال أهنؿ افسبعغ أفػ خوضقا ذم حت

ؾعؾؼقا األمر ظذ أمقر ظؿؾقي وأن ذفؽ ال يـول إال بعؿؾ بخالف أهؾ اإلرجوء افذيـ  ملسو هيلع هللا ىلصافذيـ صحبقا افـبل 

 .يؼؾؾقن ويضعػقن مـ أمر افعؿؾ 

 افثومـي: حرصفؿ ظذ اخلر  -

 شلفقا ذفؽ إال ألهنؿ يريدون افتلد وذفؽ أيضو ذم حرص ظؽوصي بـ حمصـ ظذ اخلر ألهنؿ مو  -] افؼح [:

 افتوشعي: ؾضقؾي هذه األمي ـام وـقػو  -
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أمو ـام ورد ذم بعض افروايوت مـ أكف شقاد أظظؿ مـ افسقاد األول، أمو ذم افـقع ؾألن ؾقفؿ همالء  -] افؼح [:

 .افسبعغ أفػ بؾ ؿد ورد ذم بعض افروايوت إن مع ـؾ واحد مـ افسبعغ أفػ شبعغ أفػ أيضو 

 افعوذة: ؾضقؾي أصحوب مقشك  -

 األمؿ افتل مل تتبع أكبقوئفو وذفؽ فؽثرهتؿ ومتقزهؿ ظـ بؼقي -] افؼح [:

 احلودي ظؼ: إثبوت ظرض األمؿ ظؾقف افصالة وافسالم -

 وآيي مـ آيوت كبقتف وؿد ؿدمـو أن ذفؽ ـون فقؾي ادعراج  ملسو هيلع هللا ىلصوهذه ـرامي فـبقـو  -] افؼح [:

 افثوكقي ظؼة: أن ـؾ أمي حتؼ وحدهو مع كبقفو -

ف افرجؾ، وافـبل ومعف افرجالن، وافـبل ومعف افرهط، وافـبل ؾرأيً افـبل ومع ملسو هيلع هللا ىلصوذفؽ فؼقل افـبل  -] افؼح [:

 وفقس معف أحد إذا األمؿ حتؼ مع أكبقوئفو 

 افثوفثي ظؼة: ؿؾي مـ اشتجوب فألكبقوء  -

ؿول اهلل تعوػ ظـ كقح ) ومو آمـ معف إال ؿؾقؾ ( وؿول هو هـو وافـبل وفقس معف افـبل ومعف افرجؾ،  -] افؼح [:

 رجالن، وافـبل ومعف افرهطوافـبل ومعف اف

 أن مـ مل جيبف أحد يليت وحده افـبل وفقس معف أحد افرابعي ظؼ:  -

 ظدم االؽسار بوفؽثرة وظدم افزهد ذم افؼؾيوهق ثؿرة هذا افعؾؿ اخلومسي ظؼ:  -

ظـ األمؿ افسوبؼي ظدم االؽسار بوفؽثرة وظدم افزهد ذم افؼؾي، افعزة بوحلؼ ـام  ملسو هيلع هللا ىلصظؾؿـو بام اخز افـبل اهلل أـز 

 مسعقد دقؿقن ابـ مفران اجلامظي مو واؾؼ احلؼ وفق ــً وحدك ؾال تغس بوفؽثرة ؾوظتز بؿقاؾؼي افسـي  ؿول ابـ

 افسودشي ظؼة: افرخصي ذم افرؿقي مـ افعغ واحلؿي -

دو شوؿف ظـ افشعبل مـ حديٌ بريده ابـ احلصقى ال رؿقي إال مـ ظغ أو محي ؾدل ذفؽ ظذ افرخصي  -] افؼح [:

 ألمريـذم هذيـ ا
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وذفؽ فؼقل شعقد بـ جبر ؿد أحسـ مـ اكتفك إػ مو شؿع ؾؾؿ يـصى  افسوبعي ظؼة: ظؿؼ ظؾؿ افسؾػ -

 . اخلالف

 وأن تؼع مـفؿ بؿـزال:  وأرجقا مـ إخقاين ضؾبي افعؾؿ أن يؾتؼطقا هذه افػوئدة -] افؼح [: 

أكف فقس مـ صلن ضؾبي افعؾؿ أن يرضبقا افـصقص بعضفو ببعض وأن يـصبقا اخلالف بغ األئؿي وأن يثروا 

ادشوجرات وأن يؽقن ادؼصقد هق افرضاوة وؿؿع افرؤس بعضفو ببعض وكحق هذا ال افسؾػ رمحفؿ اهلل يعؾؿقن 

عضف بعضو ؾؾفذا رأى شعقد بـ أن مو يصدر ظـ افؼع ؾنكف يؽقن ظذ وجف ال يعورض بعضف بعضو بؾ يصدق ب

مـ حديٌ بريدة ابـ احلصقى ظذ وجفف وفؽـ مو حدثف ظـف ابـ ظبوس رتبي أظذ  ملسو هيلع هللا ىلصجبر أن ؾقام أخز بف افـبل 

 مـف ؾال تعورض بغ األمريـ، 

وهلذا ال تؾجل إػ افؼقل بوفـسخ إال مع ظدم مؽون اجلؿع مـ ذوط افؼقل بوفـسخ افعؾؿ بوفتوريخ وظدم إمؽوكقي 

اجلؿع ؾال كـسخ كصو بـص إال إذا تعذر اجلؿع بغ افـصغ وظؾؿـو أيضو افتوريخ حتك كعرف أهيام ادتؼدم وأهيام 

ادتلخر، وبعض ضؾبي افعؾؿ  أصؾحفؿ اهلل يؽقن ظـدهؿ يعـل كزظي إػ كصى اخلالف ؾقؼقفقن ؿول افشقخ ؾالن ـذا 

وال هقايي وفقس اخلالف مـ دأب أهؾ افعؾؿ كزهي  ة فقسًؾالن بؽذا هذه أهيو األخق ؾرد ظؾقف ؾالن بؽذا ورد ظؾقف

ودمريي فؾحؼقؼي ؾنذا ظرف  بقونيعـل فقس اخلالف مؼصقد فذاتف فؽـ ؿد خيتؾػ أهؾ افعؾؿ ويؽقكقا ذم اختالؾفؿ 

 وافتػريؼ بغ ادممـغ .بعضفؿ مـ بعض احلؼ اتبعقه فؽـ ال يؽقن ادؼصقد هق إثورة افزوابع وادشوجرات 

 بعد افسؾػ ظـ مدح اإلكسون بام فقس ؾقف :ي ظؼة : افثومـ -

 مـ أيـ ذفؽ ؟ مـ ؿقفف : ) ؽر أين مل أــ ذم صالة ( ؾؾؾف دره .

 افتوشعي ظؼة : ؿقفف ) أكً مـفؿ ( ظؾؿ مـ أظالم افـبقة . -

 وجؾ ظؾؿفأن ظؽوصي مـ همالء افسبعغ إال أن اهلل ظز ملسو هيلع هللا ىلصإذ ـقػ ظؾؿ كبقـو  ملسو هيلع هللا ىلصال صؽ هذا يدل ظذ كبقة كبقـو 

هق افذي يقزع اهلبوت واألظطقوت . هذا مـ اهلل ظزوجؾ ؾفذا دفقؾ أن اهلل أظؾؿف أن ظؽوصي مـفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصفقس افـبل 

 ؾؽون هذا ظؾؿ مـ أظالم افـبقة

 افعؼون : ؾضقؾي ظؽوصي بـ حمصـ . -

 ويو هلو مـ ؾضقؾي ومو أشعده ومو أهـله ان حصؾ ظذ هذه افشفودة ذم حقوتف .

 عؼون : اشتعامفف ادعوريض :احلوديي واف -

جوء ذم األثر ) إن ذم ادعوريض دـدوحي ظـ افؽذب ( ، افؽذب : هق اإلخبور بخالف  أتدرون ما ادعاريض ؟
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 [17[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

افقاؿع ، وادعوريض : كقع مـ افتقريي يعـل إجوبي احلؽقؿ افتل يؽقن ؾقفو كقع مـ افتقريي وؿد يؾجل إفقفو ادرء 

بؿؼوبؾ افتكيح ؾفق كقع مـ افتؾؿقح ؾؼول : شبؼؽ هبو ظؽوصي  ظرض ومل يكح ، افتعريض ملسو هيلع هللا ىلصحلوجي ؾوفـبل 

وهذا كقع مـ ادعوريض بدل أن يؼقل فسً مـفؿ أو أن يؼقل أيضو أكً مـفؿ اشتعؿؾ ادعوريض ؾال بلس أن  

ا يمدي إػ ظدم افثؼي يستعؿؾ اإلكسون ادعوريض إذا احتوج إػ ذفؽ فؽـ ال يؽثر مـ ادعوريض وافتقريي ألن هذ

يـبغل فإلكسون دومو أن يستعؿؾ افصدق، وافقضقح، وافبقـي ؾقام يؼقل، ومو يليت، ومو  -يو أخقة  -هلذا بؽالمف 

يقم بدر حقـام خرج  ملسو هيلع هللا ىلصيذهى فؽـ إن ُأجلئ ذم بعض األحقال واضطر ؾال بلس أن يعرض مثؾ مو وؿع مـ افـبل 

لاله يعـل ظـ ؿريش وظددهؿ ؾؼول ممـ أكتام ال أخزـام حتك وأبق بؽر يتحسسون ظـ ؿريش ؾقجدا رجال ؾس

إن أخزتـو أخزكوك ؾلخزه بعدة ؿريش ؿول ؾؿؿـ أكتام ؿول كحـ مـ موء ثؿ اككؾو  ملسو هيلع هللا ىلصختزاين ممـ أكتام ؿول افـبل 

مـ موء ن ـؾ رء ؿد خؾؼ وأبو بؽر مـ موء أل ملسو هيلع هللا ىلصؾجوء افرجؾ يؼقل مـ موء مـ موء ـذا يتسوءل واحلؼقؼي أن افـبل 

 . ؾال بلس بوفتقريي وافتعريض ظـد احلوجي وأمو مو شقى ذفؽ ؾوألصؾ افصدق 

 ومجقؾ  ملسو هيلع هللا ىلص:حسـ خؾؼف  افثوكقي وافعؼون -

 ملسو هيلع هللا ىلصإن تليت هذه افػوئدة وؿد ؿدمـو ذم مستفؾ درشـو بدظقة ضوفى افعؾؿ إػ حسـ اخلؾؼ ؾؼد ـون كبقـو -] افؼح [:

ال يؽود جيبف أحدا ذم وجفف ؾؾام ؿوم افرجؾ ؾؼول وأكو ادظقا اهلل أن جيعؾـل مـفؿ مل يؼؾ اجؾس فسً مـفؿ ؿول 

ـام  ملسو هيلع هللا ىلصوؿد ـون افـبل ؼ فقس ؾقف دمريح وال خدش فؾسوئؾ شبؼؽ هبو ظؽوصي ؾفذا جقاب يدل ظذ حسـ اخلؾ

ؾ ظؾقف رجؾ مـ أصحوبف وظؾقف ثقوب ؾقفو ذـرت فؽؿ ال يؽود جيبف احد ذم وجفف وخيدش مشوظرة حتك أكف مرة دخ

ذفؽ ؾؾام وػ  ملسو هيلع هللا ىلصمحر وادعصػر ؾؽره افـبل يـفك ظـ فبس افصػرة فؾرجول هنك ظـ فبس األ ملسو هيلع هللا ىلصصػرة وـون افـبل 

فصحوبف فق أمرمتقه أن يغر ظـف هذه افصػرة، ؿول افراوي وـون ال يؽود جيبف أحد ذم وجفف  ملسو هيلع هللا ىلصافرجؾ ؿول افـبل 

 سـ معوذة اخلؾؼ وال صؽ أن ذم افبوب ؾقائد أخرؾفذا يدل ظذ افؾطػ وح

 واهلل أعؾم؛


