
 القاضي د: أحمد  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 
 

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

 

 ٱ ٻ ٻ

 عشر الثالثالدرس 

 

احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافًالم ظذ أذف إكٌقوء وادرشؾغ، كٌقـو حمؿد وظذ آفف وصحٌف أمجعغ، افؾفؿ 

 قخـو أمجعغ شفكوؾعو افؾفؿ اؽػر فـو و واكػعـو بام ظؾؿتـو، وزدكو ظؾام ظؾؿـو مو يـػعـو،

ذم ـتوبف ]ـتوب افتقحقد افذي هق حؼ  - ععوػ رمحف اهلل -ؿول ادصـػ اإلموم ادصؾح ادجدد حمؿد بـ ظٌد افقهوب 

  :اهلل ظذ افعٌقد[ ؿول

 ؾقف مًوئؾ:

 إوػ: عػًر آيي افـجؿ. -

 ضقى عػًر آيي افـجؿ وؿد عؼدم وهل ؿقل اهلل ععوػ ) أؾرأيتؿ افالت وافعزى ( وؿد عؼدم بقوهنو -] افؼح [ :

 ضؾٌقا.افثوكقي: معرؾي صقرة إمر افذي  -

افذي يتٌودر إػ افذهـ أكف أراد بذفؽ مو جرى ذم ؿصي هذا مـ أيـ معرؾي صقرة إمر افذي ضؾٌقا  -] افؼح [ :

 .ودة أن جيعؾ هلؿ شدرة فقتزـقا هبو ؿصدوا افزـي ومل يؼصدوا افعٌ ملسو هيلع هللا ىلصأيب واؿد افؾقثل أهنؿ ضؾٌقا مـ افـٌل 

 افثوفثي: ـقهنؿ مل يػعؾقا. -

حول بقـفؿ وبغ افقؿقع ذم  ملسو هيلع هللا ىلصضؾٌقا ومل يػعؾقا مل يؼع ذفؽ مـفؿ ؾنن افـٌل  ملسو هيلع هللا ىلصأي أصحوب افـٌل  -] افؼح [:

 هذا افؼك إصغر

 افرابعي: ـقهنؿ ؿصدوا افتؼرب إػ اهلل بذفؽ، فظـفؿ أكف حيٌف.

وإكام محؾفؿ ظذ ذفؽ  -ظز وجؾ  -كعؿ افذي محؾفؿ ظذ ذفؽ فقس هق افؼك بوهلل أو حمودة اهلل  -] افؼح [ :

ذم ديـ اهلل ؾقػعؾقن حيدثقن اظتؼود صالح هذا إمر وحمٌي اهلل ععوػ فف وهذا هق مو يؼع مـ ـثر مـ اجلفول حقـام ؟

 مـ اهلل إٓ بعدا أؾعوٓ يظـقن أهنو عؼرهبؿ إػ اهلل وهل ٓ عزيدهؿ 

 اخلومًي: أهنؿ جفؾقا هذا؛ ؾغرهؿ أوػ بوجلفؾ.
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حدثوء افعفد بوفؽػر إذا ـوكقا هؿ وؿد  ملسو هيلع هللا ىلصأهنؿ إذا جفؾقا إػ مو مرجع افضؿر إػ أصحوب افـٌل  -] افؼح [ :

 ادتلخرة مـ بوب أوػ  وظويـقا افتـزيؾ ووؿع مـفؿ هذا اجلفؾ ؾغرهؿ ممـ أعك ذم إزمـي ملسو هيلع هللا ىلصصفدوا افـٌل 

 افًودشي: أن هلؿ مـ احلًـوت وافقظد بودغػرة مو فقس فغرهؿ. -

اظتذار فؾصحوبي افؽرام افذيـ وؿع مـفؿ هذا اخلطل وهق أن هلؿ مـ  -رمحف اهلل  -كعؿ هذا مـ افشقخ  -] افؼح [ :

وبذفقا دموءهؿ وأمقاهلؿ فؽـ  ملسو هيلع هللا ىلصذ أهنؿ جوهدوا مع افـٌل احلًـوت ادوحقي وافًقابؼ افػووؾي مو يغؿر هذا اخلطل إ

 . مـ بعدهؿ ممـ وؿع ذم هذه إمقر أكك هلؿ ذفؽ أكك هلؿ بحًـوت موحقي متحق مو يؼع مـفؿ مـ هذا افؼك 

ؾغّؾظ  "ون ؿٌؾؽؿ اهلل أـز، إهنو افًــ فتتٌعـ َشـَـ مـ ـ "مل يعذرهؿ؛ بؾ رد ظؾقفؿ بؼقفف:  ملسو هيلع هللا ىلصافًوبعي: أن افـٌل  -

 إمر هبذه افثالث.

مل يعذرهؿ بؿعـك أكف مل يؼرهؿ ظذ مو ؾعؾقا وإكام  ملسو هيلع هللا ىلصبؼقفف أن افـٌل  -رمحف اهلل  -إذن مراد افشقخ  -] افؼح [ :

فتتٌعـ أو فسـٌـ شــ مـ ـون  إهنو افًــ أكؽر ظؾقفؿ وؽؾظ أيضو ذم افـؽر ؾؼول اهلل أـز وذم روايي شٌحون اهلل

أكؽر ظؾقفؿ هبذه افطرائؼ يعـل ـز أو شٌح وأخز بلن هذا مـ افًــ وأهنؿ رـٌقا مو رـى  ملسو هيلع هللا ىلصؿٌؾؽؿ ؾوفـٌل 

 ؽرهؿ مـ أهؾ افؽتوب ؾػل هذا إذن ظدم إؿرار مـف ظذ هذا افعؿؾ 

َعْؾ َفـَو إهَِلًو اْج  }فؿ ـطؾى بـل إهائقؾ دو ؿوفقا دقشك ت: أكف أخز أن ضؾٌ-وهق ادؼصقد  -افثومـي: إمر افؽٌر  -

}. 

كعؿ إمر افؽٌر شامه افشقخ ـٌرا دشوهبتف فطؾى بـل إهائقؾ افذيـ ضؾٌقا مـ مقشك ظؾقف افًالم  -] افؼح [ : 

كظر  ملسو هيلع هللا ىلصأن جيعؾ هلؿ إهلو ـام فؾؿؼـغ آهلي وهذا أمر ظظقؿ مًتػظع حقٌ أن مقشك ؿول إكؽؿ ؿقم دمفؾقن ؾوفـٌل 

ضؾٌقا مو ؾقف ذك أصغر  ملسو هيلع هللا ىلصصحوب مقشك مع وجقد افػورق إذ أن أصحوب حمؿد بغ مؼوفي افصحوبي ومؼوفي أ

 بقـام ضؾى أصحوب مقشك مو ؾقف ذك أـز 

 مع دؿتف وخػوئف ظذ أوفئؽ . "ٓ إفف إٓ اهلل  "افتوشعي : أن كػل هذا معـك  -

ٓ إفف إٓ اهلل ٓ معٌقد بحؼ إٓ اهلل، وهذا أمر ؿد  كعؿ كػل هذا ومـعف هق مؼته ٓ إفف إٓ اهلل إذ أن -] افؼح [ :

ٓ إفف إٓ اهلل ؿد ٓ يتٌودر وٓ  مؼته خيػك ٕكف دؿقؼ ؾال يتوح فؽؾ أحد أن يدرك أن افتزك بوفشجر واحلجر يـوذم
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ظد ذفؽ مـ مؼتضوهو ومـ  ملسو هيلع هللا ىلصيربط بعض افـوس بغ مًلفي افتزك بوفشجر واحلجر وـؾؿي افتقحقد فؽـ افـٌل 

 ؾروظفو 

 افعوذة: أكف حؾػ ظذ افػتقو، وهق ٓ حيؾػ إٓ دصؾحي. -

ؾقاهلل ٕن  ؟ ) رت بـو احلؾػ ظذ افػتقومم وؿد عؼدمً معـو هذه ادًلفي وهذه افػوئدة ؾقام مه أيـ -] افؼح [ :

أيضو ظذ افػتقو حقٌ أعك بوفقاو واو  ملسو هيلع هللا ىلصؾفو هـو أيضو حؾػ  (هيدي اهلل بؽ رجال واحد خر فؽ مـ محر افـعؿ

إػ آخره إذن جيقز احلؾػ ظذ افػتقو  ملسو هيلع هللا ىلصؾفذا ؿًؿ مـف  والذي كػيس بقدهؿؾتؿ  "اهلل أـز إهنو افًــ"افؼًؿ ؾؼول 

مـ بوب افتلـقد أمو أن حيؾػ اإلكًون ظذ ـؾ رء ؾفذا خطل ٕن اهلل ععوػ يؼقل ) واحػظقا أيامكؽؿ ( ؾقـٌغل 

 ػظ يؿقـف مـ أن يٌذفف فؽؾ رء ؾال يٌذفف إٓ ٕمر ظظقؿ وأن حيػظ يؿقـف ؾال حيـٌ ؾقف إٓ دصؾحي فإلكًون أن حي

 احلوديي ظؼة: أن افؼك ؾقف أـز وأصغر، ٕهنؿ مل يرعدوا هبذا . -

اختؾػ افعؾامء ذم هذه أيضو ؾوئدة مػقدة ومًلفي مػقدة وهق أن افؼك مـف أصغر ومـف أـز وؿد  -] افؼح [ :

افتػريؼ بغ إصغر وإـز وووبط ذفؽ ؾؿـفؿ مـ جعؾ افؼك إصغر مو يؽقن وشقؾي إػ إـز جيعؾ افؼك 

، ومـفؿ يعـل مـ جعؾ افؼك إصغر هق مو يتعؾؼ بوٕفػوظ وبعض إػ إـز  إصغر مو يؽقن مـ بوب افقشوئؾ

 إؾعول افتل ٓ عٌؾغ حد إـز 

 ؾقف : أن ؽرهؿ ٓ جيفؾ ذفؽ  "وكحـ حدثوء ظفد بؽػر  "ثوكقي ظؼة : ؿقهلؿ اف -

كعؿ هذا صحقح يعـل هذا افذي جرى مـ افصحوبي روقان اهلل ظؾقفؿ ٓ يعـل أكف جرى مـفؿ مجقعو  -] افؼح [:

ذيـ ـوكقا اف ملسو هيلع هللا ىلصافذيـ أشؾؿقا ظوم افػتح مًؾؿي افػتح، أمو أصحوب افـٌل  الطؾؼاءوإكام جرى مـ بعضفؿ وهؿ 

 معف مـ ادفوجريـ وإكصور ؾحوصو وـال أن يؼع مـفؿ ذفؽ 

 افثوفثي ظؼة: افتؽٌر ظـد افتعجى، خالؾو دـ ـرهف. -

إػ أن هـوك مـ ـرهف إٓ أن احلديٌ هو هـو دفقؾ  -رمحف اهلل  -افتؽٌر ظـد افتعجى وأصور افشقخ  -] افؼح [ :

عجى ؾؾقؽز اإلكًون إذا ععجى مـ رء واإلكًون ؿد يتعجى مـ رء اشتحًوكو فف، وؿد ظذ مؼوظقتف ظـد افت

 يتعجى مـ رء إكؽورا فف وظذ ـؾ احلوفغ يـٌغل أن يؽز أو أن يًٌح 
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 افرابعي ظؼة : شد افذرائع . -

ظذ إعٌوظفو وهق شد افذرائع، كعؿ شد افذرائع هذا أصؾ مـ إصقل افتل دفً كصقص افؼيعي  -] افؼح [ :

ذرائع حًـي وذرائع ؾوشدة كقظون وافذرائع ادؼصقد هبو افقشوئؾ وافطرق ادػضقي إػ رء مـ إصقوء، وافذرائع 

ؾؽؾ ذريعي حًـ عقصؾ إػ أمر  عًتجؾىؾام افذي يًد أي افـقظغ افذرائع افػوشدة أمو افذرائع احلًـي ؾنهنو 

فػي فـص ؾحل هال ؾؿثال هذه افالؿطي افتل عؾؼط افصقت وعؽزه ومثال هذه إجفزة حًـ وفقس ؾقفو ذم ذاهتو خمو

افتل عٌٌ افدروس إػ أموــ بعقدة مـ افذرائع احلًـي ؾفذا مـ افذرائع افتل يـٌغل أن عتخذ ويػرح هبو ويًتػود 

افػوشدة افتل عػيض إػ  مـفو، وثؿ ذرائع ؾوشدة عقصؾ إػ أمر ؾوشد ؾؿثال اختالط افرجول بوفـًوء مـ افذرائع

ادعويص وإػ افقؿقع ذم افػوحشي وؽر ذفؽ ؾؽؾ ذريعي عقصؾ إػ مػًدة ؾنكف يـٌغل شدهو وظؾقـو معؼ ضؾٌي 

افعؾؿ أٓ هنقن مـ هذا افٌوب بوب شد افذرائع يـٌغل فـو أن كؿقز افذرائع ؾال كضقؼ ظذ افـوس بوإلـثور مـ ؿقل 

افـوس ظؾؼ ظذ هذا ؿوئال أـز شد ذم بالدكو شد افذرائع ٓ ٓ يـٌغل أن كؽثر  هذا مـ بوب شد افذرائع حتك إن مـ

بحقٌ ـؾ أمر مـ إمقر كؼقل هذا مـ بوب شد افذرائع مو ـون فؾـوس ؾقف شعي ذم ديـفؿ ودكقوهؿ ؾال كضقؼ 

أهنو مقصؾي إػ ظؾقفؿ ٕن إصؾ ذم ديـ اإلشالم أكف ديـ احلـقػقي افًؿحي، أمو مو ـوكً افذريعي ؾقف واوحي 

ور شد افذرائع مػًدة ؾنكـو كؿـع وٓ كٌويل وكؼقل هذا مـ بوب شد افذرائع افذي دفً افـصقص ظذ اظتٌوره ؾوظتٌ

 درك ظـد ظؾامء إصقلممعروف ذم افؼيعي 

 اخلومًي ظؼة : افـفل ظـ افتشٌف بلهؾ اجلوهؾقي . -

وكقا يتخذون هذه إصجور ويتزـقن هبو ويعطقهنو أشامء ؾقؼول ذات أكقاط وذفؽ أن أهؾ اجلوهؾقي ـ-] افؼح [ :

 صجرة معروؾي مؼصقدة يذهٌقن إفقفو ؾـحـ مـفققن أن كتشٌف هبؿ  بؿثؾ هذا إمر 

 افًودشي ظؼة : افغضى ظـد افتعؾقؿ .

ت مو يؽقن مؼوم ععؾقؿ ابتدائل يعـل بؿعـك وهذا افغضى يتـوشى حػظؽؿ اهلل مع ادؼوم ؾؿـ ادؼومو -] افؼح [ :

أن ادعؾؿ يٌتدئ افطؾٌي بوفتعؾقؿ ؾفذا ٓ يتطؾى ؽضى ومـ افتعؾقؿ مو يؽقن رد ؾعؾ ٕمر ضرأ ثؿ هذا إمر افذي 

اشتدظك ذفؽ ؽضى  مـ وؿعضرأ مـف مو يًتقجى افغضى وذفؽ فؽقن إمر ظظقام أو شٌؼ عؼريره ؾنذا وؿع ؾقف 

مو يؽقن دون ذفؽ أو يؽقن ٓ يعؾؿ مـ ذي ؿٌؾ ؾال يًتدظل افغضى ؾودؼصقد أن هذا  ادعؾؿ ومـ إمقر

افغضى ظذ ادعؾؿ ذم بعض إحقال فف أثر عربقي ذم ععظقؿ افقء  وطفقرافغضى يـٌغل أن يتـوشى مع احلول 
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موم افتعظقؿ وهلذا ـون اإل ٕكف إذا طفر ظؾقف حؼقؼي علثره هبذا إمر ؾنكف يؼع ذم ؿؾقب شومعقف أن هذا إمر يًتحؼ

افرجؾ حيدثف ظـ مـؽر مـ ادـؽرات وؿد ظؾؿ بف مـ ؿٌؾ ٓ يؼقل فف كعؿ، كعؿ ؿد  إذا جوء -رمحف اهلل  -موفؽ 

ظؾؿً أو ظـدي خز بؾ يٌذل فف افتلثر مـ ذفؽ مع ظؾؿف ادًٌؼ وفقس هذا مـ بوب ظدم افقوقح أو كحق ذفؽ ٓ 

ف إذا جوء افرجؾ خيزك ظـ مـؽر وهززت رأشؽ وؿؾً كعؿ، كعؿ ظـدي خز هون وإكام مـ بوب افسبقي فؾًومع ؾنك

ذم كػًف، فؽـ إذا أطفرت آحتػوء دون أن عؼقل رء خموفػ فؾقاؿع أطفرت آحتػوء وآشتـؽور ظظؿ ذم كػًف 

 وثًٌ هذا اإلكؽور وأؿررعف ظؾقف ؾقـٌغل فؾؿريب وفؾؿعؾؿ أن يؾحظ هذا 

 . "إهنو افًــ  "ي ظؼة : افؼوظدة افؽؾقي فؼقفف : افًوبع -

فتتٌعـ شــ مـ ـون ؿٌؾؽؿ حذو افؼذة بوفؼذة حتك فق " ملسو هيلع هللا ىلصكعؿ افؼوظدة افؽؾقي هق مو أخزكو بف افـٌل  -] افؼح [:

أن هذه إمي عؼع هق وادؼصقد أن شـي اهلل ععوػ جوريي وؿوظدعف ذم خؾؼف مضطردة و "دخؾقا جحر وى فدخؾتؿقه

ؿعً ؾقف إمؿ افًوبؼي وفؽـ أرجق آكتٌوه هذا ٓ يًقغ إؿراركو فؾؿـؽر وجقد هذه إصقوء ٓ يعـل أن كدع ؾقام و

ضٌقعل أن يؼع ضٌقعل مـ  ملسو هيلع هللا ىلصإكؽورهو ؾنن مـ افـوس إذا ظؾؿ بقؿقع رء مـ افؼك ؿول هذا أمر أخز بف افـٌل 

ـو أن كـؽر ادـؽر، جيى ظؾقـو أن كعؾؿ اجلوهؾ وأن افـوحقي افؼدريي فؽـف فقس ضٌقعقو مـ افـوحقي افؼظقي جيى ظؾق

ؿضوء اهلل ؾؽقػ عـؽروكف ٓ جيقز آشتدٓل بوفؼدر  ؿدكـٌف افغوؾؾ، وٓ كتؽؾ ظذ افؼدر وكؼقل هذا أمر ؿدري هذا 

ظذ عًقيغ ادعويص وادـؽرات بؾ افقاجى ظؾقـو افعؿؾ بوفؼع، وأمو افؼدر ؾـؽؾف إػ مؼدره شٌحوكف وبحؿده 

 وفقاجى ظؾقـو افؼع وأمو افؼدر ؾؾقس إفقـوؾ

 افثومـي ظؼة: أن هذا َظَؾؿ مـ أظالم افـٌقة، فؽقكف وؿع ـام أخز. -

أن هذه إمي عتٌع شــ مـ ـون ؿٌؾفو ؾؾام وؿع ذفؽ وحصؾ هذا ادقؿػ  ملسو هيلع هللا ىلصكعؿ ـون ؿد أخز افـٌل  -] افؼح [:

 ووؿع ـام أخز  ملسو هيلع هللا ىلصـون ظؾام مـ أظالم افـٌقة أن وؿع وؾؼ مو ؿول ومو أـثر مو أخز بف افـٌل 

 افتوشعي ظؼة: أن ـؾ مو ذم اهلل بف افقفقد وافـصورى ذم افؼرآن أكف فـو. -

أن ـؾ مو ذم بف اهلل افقفقد وافـصورى  -رمحف اهلل  -دًلفي حتتوج إػ عقجقف وبقون يؼقل افشقخ هذه ا -] افؼح [ :

ؾفق فـو ؿد يػفؿ افؼورئ مـ اجلؿؾي بودي افرأي أو بودي إمر أن ـؾ افذم افذي وؿع ظذ افقفقد وافـصورى ؾفق ذم 

 ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا ـوكً أمي حمؿد  -ظز وجؾ  -ؿ ظذ اهلل حوصو ؾنن هذه إمي أـرم إم -رمحف اهلل  -فـو وفقس هذا مراده 

متثؾ ثؾثل أهؾ اجلـي ؾنن اجلـي مئي وظؼون صػو ثامكقن صػو مـ  ملسو هيلع هللا ىلصخر أمي أخرجً فؾـوس وـوكً أمي حمؿد 
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بف افقفقد وافـصورى أكـو مقصقؾقن بف ٓ ادؼصقد أن  ععوػ هذه إمي ؾؾقس ادراد بوفذم هـو أن مجقع مو ظوب اهلل

ذم حؼـو ؾقجى أن كتؼقفو وأن كدظفو ٓ أن ذفؽ  حؼ افقفقد وافـصورى أهنو مذمقمي تل ذمفو اهلل ذم مجقع إؾعول اف

أن مراده أن مو ذم اهلل بف افقفقد  -رمحف اهلل  -وصػ فـو هؾ أكتؿ مرة أخرى أهيو اإلخقان ؿد يػفؿ مـ ظٌورة افشقخ 

عؾًًٌ بف بلـؿؾفو وبعؿقمفو ٓ، وإكام جيري مـ ؿد ه إمي وافـصورى مـطٌؼ ظؾقـو فقس مـطٌؼو ظؾقـو بؿعـك أن هذ

بعض أؾرادهو مثؾ هذا إمر وادؼصقد أن مثؾ هذا إمر ادذمقم ظـد افقفقد وافـصورى ـوفؼك وافٌدظي 

 وافعصقون مذمقم ذم حؼـو أيضو ؾقجى ظؾقـو أن كتؼقف وأن كجتـٌف

ٌودات مٌـوهو ظذ إمر ؾصور ؾقف افتـٌقف ظذ مًوئؾ افؼز ؛ أمو مـ ربؽ ؟ افعؼون : أكف متؼرر ظـدهؿ أن افع -

 ؾؿـ ؿقهلؿ )اجعؾ فـو( إػ آخره . "مو ديـؽ؟  "ؾؿـ إخٌوره بلكٌوء افغقى، وأمو  "ؾقاوح ، وأمو مـ كٌقؽ؟ 

ـد افصحوبي روقان أكف متؼرر ظـدهؿ ظـد مـ ظ -رمحف اهلل  -هذه ؾوئدة دؿقؼي مـ اشتـٌوضوت افشقخ  -] افؼح [ :

اجعؾ فـو ذات أكقاط ـام هلؿ ذات أكقاط هذا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ظؾقفؿ أن أمقر افديـ مٌـوهو ظذ افدفقؾ ٕهنؿ ؿوفقا فؾـٌل 

افطؾى مـفؿ ظذ مو يدل، يدل ظذ أهنؿ ؿد عؼرر ظـدهؿ أكف ٓ شٌقؾ ٓظتامد ظٌودة مـ افعٌودات إٓ ظـ ضريؼ افـٌل 

ة ويتخذوهو حمال يضعقن ظؾقف أشؾحتفؿ حتك حيصؾقا ظذ إذن ذظل حتك ؾفؿ مل يعؿدوا إػ هذه افشجر ملسو هيلع هللا ىلص

ؾفذا يدل ظذ أكف ؿد اشتؼر ذم ؿؾقهبؿ أن افتعٌد هلل ٓبد أن يؽقن ظـ ضريؼ رشقفف  ملسو هيلع هللا ىلصحيصؾقا ظذ عليقد مـ افـٌل 

قف مـ ، وهلذا صور ذفؽ دفقال ظذ مًوئؾ افؼز افثالثي، ؾلمو ؿقفف مـ ربؽ ؾقاوح ٕن ـؾ ظؿؾ ٓبد ؾملسو هيلع هللا ىلص

كٌل مـ  ملسو هيلع هللا ىلصؾؾام ؾقف مـ ظالموت افـٌقة حقٌ دل هذا احلديٌ ظذ أن افـٌل  ؟اإلخالص هلل ععوػ، وأمو مـ كٌقؽ

ؾؿـ هذه افـؼطي فؽقهنؿ شلفقا ظام  ؟ظـد اهلل حؼو ؾؾؽقكف أخز بلمقر مغقٌي ؾقؿعً وؾؼ مو أخز بف، وأمو مو ديـؽ

هلذا جوء ذم أشئؾي افؼز ذم بعض افروايوت ـام ذم حديٌ افزاء يتعٌدون اهلل ععوػ بف وضؾٌقا أن يؼروا ظذ ذفؽ، و

بـ ظوزب أكف إذا شلفف ظـ هذه ادًوئؾ ؿول ومو ظؾؿؽ بذفؽ يعـل مو دفقؾؽ ظذ هذا إمر ؾقؼقل ؿرأت ـتوب اهلل 

 وظؾؿً أو وؾؼفً أو كحق ذفؽ  

 ادؼـغ. احلوديي وافعؼون: أن شـي أهؾ افؽتوب مذمقمي، ـًـي -

صحقح أن شـي أهؾ افؽتوب مذمقمي ـًـي ادؼـغ؛ وادؼصقد بًـتفؿ يعـل شـتفؿ افتل خرجقا هبو  -] افؼح [ :

علمؾقا ظـ مؾي إبراهقؿ ممو أحدثقه ذم ديـفؿ مـ افٌدع وادخوفػوت ؾفل مذمقمي ـام أن شـي ادؼـغ مذمقمي 

ؾٌقا موذا ضؾٌقا أمرا ـون أهؾ اجلوهؾقي مـ مؼـل افعرب يػعؾقكف حدثوء افعفد بوفؽػر ض ملسو هيلع هللا ىلصأصحوب افـٌل 
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مـ بـل إهائقؾ ؾدل ظذ أن افذم ذم  افقفقدبصـقع مـ ٓ بصـقع ادؼـغ وفؽـ بصـقع  ملسو هيلع هللا ىلصواشتدل ظؾقف افـٌل 

 أهؾ افؽتوب ـذم ادؼـغ ؾقام خوفػقا ؾقف احلؼ 

مـ افٌوضؾ افذي اظتوده ؿؾٌف ، ٓ ُيْمَمـ أن يؽقن ذم ؿؾٌف بؼقي مـ عؾؽ افعودة ، افثوكقي وافعؼون : أن ادـتؼؾ  -

 فؼقهلؿ : وكحـ حدثوء ظفد بؽػر .

هلذا ؿؾـو ٓ ووضؾ إػ اهلدى ؿد يٌؼك ؾقف بؼقي هذه ؿد كٌفـو إفقفو أثـوء افؼح وحذركو مـ آثورهو وأن ادـتؼؾ مـ افٌ

فف إموــ فؽل يقجف افـوس حتك يصػق ؿؾٌف ويػؼف ذم ديـ اهلل وؿريى  يـٌغل أن يصدر وٓ أن يؼدم وٓ أن عػًح

ممو كٌفتؽؿ إفقف يقم أمس مو يػعؾف بعض اإلخقة حقـام هيتدي ظذ أيدهيؿ صخص مـ إصخوص افذيـ ـوكقا مـ 

تؼدم حتك أهؾ افغقايي ؾقؼدمقهنؿ فؾؽالم وافٌقون ويدظقهنؿ إػ أن يؾؼقا افؽؾامت هذا فقس صقابو ٓ يـٌغل أن ي

يتؿؽـ مـ ديـ اهلل وحتك حيصؾ فف مـ افػؼف وافعؾؿ مو يمهؾف فذفؽ، أمو أن يدؾع بف فقؼقل مو هى ودب مـ ؽر 

 متققز ؾفذا فقس صقابو وفقس مًؾؽو ذظقو

 إذن كـتؼؾ إػ افٌوب اجلديد

 "بوب مو جوء ذم افذبح فغر اهلل  "

ُل ُؿْؾ إِنَّ  }وؿقل اهلل ععوػ :  يَؽ َفُف َوبَِذفَِؽ ُأِمْرُت َوَأَكو َأوَّ َٓ َذِ ِؽل َوحَمَْقوَي َومَمَوِِت هللَِِّ َربِّ اْفَعودََِغ  ًُ َصاَلِِت َوُك

ؾِِؿَغ  ًْ  {ادُْ

 {َؾَصؾِّ فَِربَِّؽ َواْكَحْر  }وؿقفف ععوػ : 

هلل مـ ذبح فغر اهلل ، فعـ اهلل مـ فعـ ا "بلربع ـؾامت :  ملسو هيلع هللا ىلصؿول: حدثـل رشقل اهلل  -ريض اهلل ظـف  -وظـ ظع  

 رواه مًؾؿ . "فعـ وافديف ، فعـ اهلل مـ آوى حمدثو ، فعـ اهلل مـ ؽر مـور إرض 

ؿوفقا :  "دخؾ اجلـي رجؾ ذم ذبوب ودخؾ افـور رجؾ ذم ذبوب  "ؿول :  ملسو هيلع هللا ىلصوظـ ضورق بـ صفوب أن رشقل اهلل  

م هلؿ صـؿ ٓ جيقزه أحد حتك يؼرب فف صقئو ، ؾؼوفقا مر رجالن ظذ ؿق "وـقػ ذفؽ يو رشقل اهلل ؟ ؿول : 

ٕحدمهو ؿّرب ، ؿول : فقس ظـدي رء أؿّرب ، ؿوفقا فف : ؿّرب وفق ذبوبو ، ؾؼّرب ذبوبو ، ؾخؾقا شٌقؾف ؾدخؾ افـور ، 

واه ر "ؾيبقا ظـؼف ؾدخؾ اجلـي  -ظز وجؾ  -وؿوفقا فمخر : ؿّرب ، ؾؼول : مو ــً ٕؿرب ٕحد صقئو دون اهلل 

 أمحد
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 -] افؼح [ :

بًؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ، احلؿد هلل رب افعودغ، وصذ اهلل وشؾؿ وبورك ظذ ظٌده وكٌقف حمؿد وظذ آفف وصحٌف 

 أمجعغ

  باب ما جاء يف الذبح لغر اهلل"تعاغ:  -رمحه اهلل  -قال ادصـف"  

 بؼقفف بوب مو جوء يعـل بوب مو جوء مـ افقظقد ذم افذبح فغر اهلل،  -رمحف اهلل  -مراد ادصـػ 

 معروف ادراد بف ذبح افٌفوئؿ هبقؿي إكعوم وكحقهو فغر اهلل،  والذبح:

 وذلك أن الذبح: 

 إمو أن يؽقن هلل،  

 وإمو أن يؽقن فغر اهلل  

 فالذبح الذي يؽون هلل ثالثة أكواع:

 إمو هدي،  .1

 وأمو أوحقي،  .2

 وإمو ظؼقؼي  .3

 هذا هق افذبح ادؼوع افذي جوءت افـصقص فؾدٓفي ظؾقف: 

  ذم افـًؽ ذم ادـوشؽ مـوشؽ احلٍ وافعؿرة وهذه:  اهلدايا التي هتدىإمو 

أحقوكو عؽقن واجٌي ـفدي افتؿتع وهدي افؼران ؿول ععوػ ) ؾؿـ متتع بوفعؿرة إػ احلٍ ؾام اشتقن مـ  

 (، اهلدي 

وؿد عؽقن ؾديي ـام ؿول اهلل شٌحوكف وععوػ ) أو ـون بف أذى مـ رأشف ؾػديي مـ صقوم أو صدؿي أو كًؽ (  

افـًقؽي افذبقحي افتل عذبح وعؼًؿ ظذ ؾؼراء احلرم هذا كقع وهق اهلدايو ويدخؾ ذم اهلدايو  مو افـًؽ؟

 افػديي، 

 ظز وجؾ  -تؼيؼ بعده ممو يتؼرب بف إػ اهلل وهل مو عذبح يقم افـحر وأيوم افاألضاحي:  افثوين الـوع–  

  إوحقي شـي ممـدةو]مجفقر افعؾامء [ظذ أن  

  وجقهبو ظذ افؼودر[ إػ -رمحفام اهلل  -وذهى ]أبق حـقػي وـذفؽ صقخ اإلشالم ابـ عقؿقي  
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 ـؾ ؽالم مرهتـ بعؼقؼتف عذبح  ملسو هيلع هللا ىلصفؼقل افـٌل  العؼقؼةافثوفٌ مـ افذبوئح افقاجٌي أو ادؼوظي هل  الـوع

 ظـف يقم شوبعف 

 ممـدة أو شـي  افعؼقؼي ذم حؼ إب شـيو]مجفقر افعؾامء[ ظذ أن  

  وجقهبووذهى ]بعض افعؾامء[ إػ  

 ؾفذه افدموء افثالثي دموء مؼوظي إمو واجٌي وإمو مًتحٌي، 

 

 :وأما الذبح لغر اهلل

 ؾربام ـون جوئز وذفؽ إذا ذـر معف اشؿ اهلل  .1

 أو حمرمو ذـو أو ؽره إذا مل يذـر معف اشؿ اهلل  .2

أرضب فذفؽ مثال فق أن إكًوكو حؾ بف وقػ ؾذبح إـرامو فف صوة أو جذورا وذـر اشؿ اهلل ظؾقف ؾامذا يؼول  

فقًً أوحقي وٓ ظؼقؼي وٓ هديو وإكام  -ظز وجؾ  -ظـ هذه افذبقحي هذه جوئزة هذه مل يـشئفو هلل 

ذبحفو فضقػ فؽـف ذـر اشؿ اهلل ععوػ ظؾقفو ؾحؾً أهنر افدم وذـر اشؿ اهلل ععوػ إـرامو هلذا افضقػ ؾفق 

 ظؾقف، 

وؿد عؽقن ذـو ـام فق ذبحً فؾجـ ومشعقذيـ، وـام فق ذبحً أموم معظؿغ ـام ـنكًون مثال اشتؼٌؾ  

ام ذبحفو ععظقام شؾطوكو أو ـٌرا أو أمرا ثؿ ذبح افذبوئح بغ يديف وعرـفو واوح أكف مل يؼصد اإلـرام وإك

 هلذا افؼودم ؾفذا أيضو ذك 

وربام وؿع ؾقف بعض اجلفول إذا أؿٌؾ ظؾقفؿ افرجؾ ادعظؿ ؿومقا بغ يديف وذبحقا هذه افذبوئح ثؿ أفؼقهو ذم 

 افعراء إذن ذبحقهو ظذ شٌقؾ افتعظقؿ هلذا افؼودم ؾفذا يؾتحؼ بوفؼك ؾقجى افتـٌقف ظؾقف واحلذر مـف، 

ى ـام يؽقن مـ جفي افنف ذبح إـرامو فضقػي وذـر اشؿ اهلل ظؾقف فؽـف أهف وؿد يؽقن حمرمو فًٌ -

 جوءه مثال رجؾ واحد ؾذبح فف بعرا هذا مـ بوب افنف ذم افقاؿع وكحق ذفؽ

 هبذا افٌوب أن يٌغ حؽؿ افذبح فغر اهلل  -رمحف اهلل  -إذن أراد ادصـػ 

 

 :فؿـاسبة هذا الباب لؽتاب التوحقد واضحة 
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ادصـػ أراد أن يٌغ كقظو مـ أكقاع افؼك ادضود فؾتقحقد ؾؿـ أكقاع افؼك ادضود فؾتقحقد افذبح فغر  وهق أن 

 اهلل

 ثؿ شوق ؾقف كصقصو ؿول:  

 

  قل"وقول اهلل تعاغ"  

 إن صالِت افصالة معروؾي  ملسو هيلع هللا ىلصفؾـٌل  دن اخلطاب؟

ذم افؾغي افدظوء فؽـ هـو يراد هبو موذا افصالة افؼظقي افصالة ذم افؾغي افدظوء هؽذا هل ظـد افعرب ـام والصالة: 

 ؿول ععوػ )وصؾ ظؾقفؿ ( يعـل ادع هلؿ يؼقل إظشك: 

    ؾؼؾ فٌـقتل وؿد ؿربً مرحتال

    ظؾقؽ بؿثؾ افذي صؾقً ؾوؽتؿيض
 

 يو رب جـى أيب إوصوب وافقجعو  

 ى ادرء مضجعوكقمو ؾنن جلـ  
 

ؾوفشوهد مـف ظؾقؽ مثؾ افذي صؾقً يعـل دظقت، وأمو ذم افؼع ؾنن افصالة ظٌودة ذات أؿقال وأؾعول مػتتحي 

 بوفتؽٌر خمتتؿي بوفتًؾقؿ ؾفذه هل افصالة ادؼصقدة ذم ؿقفف ؿؾ إن صالِت، 

 : افـًؽ حيتؿؾ أحد أمريـ:  "وكسؽي"

 وشؽ إمو مطؾؼ افعٌودة بلن افعوبد يؼول ظـف ك 

 افذبقحي أن ادراد بف افذبقحي خوصي  -رمحف اهلل  -وإمو يراد بف وهق مو اختوره ادصـػ  

  "ؿؾ إن صالِت وكًؽل "حقٌ أكف ظطػف ظذ افصالة ؿول:

 يعـل ذبحل  كسؽي:

 يعـل مو أحقو ظؾقف،  :"وحمقاي"

ف إػ أحد شقاه وهلذا ؿول ٓ ذيؽ فف أي مو أمقت ظؾقف ومموِت هلل رب افعودغ يعـل خوفصو هلل ٓ أسؾ :"وممايت"

  -ظز وجؾ  -علـقدا فـػل ذفؽ ظام شقى اهلل 
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إػ اإلخالص وبذفؽ اإلخالص هلل ذم افذبح ذم افصالة وافـًؽ ذم ادحقو ؟ إػ مو اإلصورة  "وبذلك أمرت"

وادامت بذفؽ اإلخالص أمرت هؽذا أمر اهلل ععوػ كٌقف ؿول ععوػ: ) ؿؾ إين أمرت أن أظٌد اهلل خمؾصو فف افديـ 

 وأمرت ٕن أـقن أول ادًؾؿغ ( ؾؾفذا ؿول وبذفؽ أمرت 

ـقػ هذه إوفقي هؾ هذه أوفقي حؼقؼقي أو أوفقي معـقيي؟ يعـل هؾ هل أوفقي زمـقي أو أوفقي  وأكا أول ادسؾؿع:

 معـقيي؟ 

أول ادًؾؿغ ؾالبد أن يؽقن ادؼصقد إكف يؽقن أول ادًؾؿغ مـ  ملسو هيلع هللا ىلصإذا ؿؾـو إهنو أوفقي زمـقي وأن افـٌل  

 هذه إمي مـ أمتف ٕكف هق افذي أعوهؿ بوهلدى وديـ احلؼ، 

وإذا ؿؾـو إن ادراد بوٕول هـو إوفقي ادعـقيي ؾؿعـك افؽالم أكـل أوػ افـوس هبذا إمر ـقػ ٓ وهق شقد  

 -وفد آدم وهق أظٌد افـوس هلل رب افعودغ ؾقؽقن ؾعال هق أول ادًؾؿغ ٕكف أـثرهؿ حتؼقؼو فؾعٌقديي هلل 

  –ظز وجؾ 

فزمـقي ؾقؽقن ادعـك أكف أول ادًؾؿغ مـ هذه إمي وهق ـذفؽ أو أن ؾال بلس بؽؾ افتقجقفغ إمو أن يراد إوفقي ا

ادراد بوٕوفقي إوفقي ادعـقيي ؾقؽقن أكف أحؼ افـوس هبذا افقصػ ٕكف أظٌد افـوس هلل رب افعودغ وأظظؿفؿ 

 اكؼقودا واشالمو واشتًالمو هلل ععوػ 

 

 إذن هذه اآلية مـاسبة جدا لؾرتمجة من أي لػظة؟ 

 ؾجعؾ افـًؽ هلل رب افعودغ ؾفذا وجف مـوشٌي أيي فؾٌوب  ( وكًؽل) ؿقفف مـ  

 

 :ودلت هذه اآلية طذ- 

 وجقب اإلخالص هلل شٌحوكف وععوػ -

ودفً أيضو ظذ أن افذبح ظٌودة ـام افصالة ظٌودة ٓ جيقز سف أي مـفام فغر اهلل ععوػ ؾؽام أن افرجؾ فق صذ  -

 ف إذا ذبح فغر اهلل ؾنكو كؼقل فف أيضو أكً مؼكفغر اهلل فؼؾـو أكً مؼك ؾنك
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أيضو دفً هذه أيي ظذ أن افصالة أذف افعٌودات افٌدكقي وأن افذبح أذف افعٌودات ادوفقي هؽذا ؿول صقخ  -

أن افصالة أذف افعٌودات افٌدكقي وهذا بغ ٕن افصالة ظؿقد افديـ، وأن افذبح أذف  -رمحف اهلل  -اإلشالم 

 أحد أرـون اإلشالم ات ادوفقي وإن ـون ذم هذا كظر ٕكف ربام ؿول ؿوئؾ افزـوة افعٌود

إٓ بـوء  -ظز وجؾ  -ؾال يتعٌد اإلكًون هلل  "وبذفؽ أمرت"ودفً أيي أيضو ظذ أن افعٌودات عقؿقػقي فؼقفف -

 بف أرأيتؿ وبذفؽ أمرت إٓ بام أمره اهلل ععوػ -ظز وجؾ  -ٓ يتعٌد هلل  ملسو هيلع هللا ىلصظذ أمر ذظل حتك كٌقـو 

ودفً هذه أيي أيضو ظذ إثٌوت عقحقد افربقبقي وعقحقد إفقهقي، مـ أيـ؟ أمو إثٌوت عقحقد افربقبقي ؾؿـ ؿقفف  -

أؿقل دفً أيي أو أيتون  ةواوح يو إخق "صالِت وكًؽل"ؿقفف ، وأمو عقحقد إفقهقي ؾؿـ "وحمقوي ومموِت"

حقد إفقهقي ؾتقحقد افربقبقي مـ ؿقفف حمقوي ومموِت ٕن اهلل هق ادكف فؾؿحقو ظذ إثٌوت عقحقد افربقبقي وعق

 وادامت وعقحقد إفقهقي مـ ؿقفف صالِت وكًؽل ٕن هذا عقحقد هلل بلؾعول افعٌود ؾفق عقحقد إفقهقي

 

 ) ثم ثـى ادصـف باآلية الثالثة ) فصل لربك واكحر 

 عؼدم ) إكو أظطقـوك افؽقثر ؾصؾ فربؽ واكحر (  هذه فؾعطػ وهل ععؼقٌقي ظذ مو الػاء: 

 يعـل اجعؾ صالعؽ هلل وحده ٓ فغره،  فصل لربك:

أي واكحر فربؽ ٓ عـحر فغره وافـحر يطؾؼ ظذ اجلزور وافذبح ظذ افشقوة هؽذا دفً افؾغي وفقس  :"واكحر"

 يعز بلحدمهو ظـ أخر  هـو افـحر هق افذبح ٓؾؼط ادؼصقد 

 

 آلية لؾباب بقـة: فؿـاسبة هذه ا 

 وأن مـ سؾفو فغر اهلل ؾؼد أذك  -ظز وجؾ  -وهل أن افذبح ظٌودة ـام أن افصالة ظٌودة ٓ جيقز سؾفو فغر اهلل 

 

 :فـستػقد من هذه اآلية من سورة الؽوثر- 

 أن افذبح فغر اهلل ذك أـز، ـام أن افصالة فغر اهلل ذك أـز -

 وكًتػقد ؾضؾ هذيـ افشعرعغ ومهو افصالة وافذبح  -
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افصالة وافـحر ؾنذا أراد  -ظز وجؾ  -وكًتػقد مـ هذه أيي أيضو ؾوئدة خطرة وهل أن مـ أظظؿ صؽر اهلل  -

ؾصؾ فربؽ "افعٌد أن يشؽر ربف ظذ كعؿي أحدثفو فف أو كؼؿي دؾعفو ظـف ؾؾقؽثر مـ افصالة وفقؽثر مـ افـحر 

بوفؽقثر ؿول ) إكو أظطقـوك افؽقثر ؾصؾ فربؽ واكحر ( ؾدل  ؟ ذا؟ ٕكف أمره بذفؽ بعد أن امتـ ظؾقف بؿدو "واكحر

ؾنكف بليب هق وأمل يؼقم يصع حتك عتػطر  ملسو هيلع هللا ىلصوؿد امتثؾ افـٌل  -ظز وجؾ  -ذفؽ ظذ أن هذا هق مؼته افشؽر هلل 

تغ بقده افؼيػي وافٌوؿل أوـؾف إػ ظع بـ ؿدموه مـ ضقل افصالة وؿد كحر ذم حجي افقداع مئي بدكي كحر ثالث وش

 ؾومتثؾ أمر ربف وصذ وكحر  -ريض اهلل ظـف  -أيب ضوفى 

  بلربع  ملسو هيلع هللا ىلصقال: حدثـي رسول اهلل  -ريض اهلل طـه  -طن طظ بن أيب صالب ": -رمحه اهلل  -ثم قال ادصـف

  "كؾامت

 مجع ـؾؿي  :"كؾامت"

 ـتوب ـؾؿي ؿؾؿ ـؾؿي،  وافؽؾؿي ظـد افـحوة افؾػظي ادػردة ؾؿثال 

فعؿف  ملسو هيلع هللا ىلصوفؽـ افؽؾؿي ذم فغي افعرب: هل اجلؿؾي ادػقدة ؾـؼقل ٓ إفف إٓ اهلل ـؾؿي افتقحقد ـام ؿول افـٌل  

يو ظؿ ؿؾ ٓ إفف إٓ اهلل ـؾؿي أحوج فؽ هبو ظـد اهلل ؾًؿك هذه اجلؿؾي ادػقدة ـؾؿي، وهذا احلديٌ أيضو 

 وشامهو أربع ـؾامت، يدل ظذ ذفؽ ؾنكف ذـر أربع مجؾ مػقدة 

 هذا ـؾؿي فعـ:  "لعن اهلل من ذبح لغر اهلل"

 حتتؿؾ أن عؽقن دظوئقي  

 وحتتؿؾ أن عؽقن خزيي  

 إن ؿؾـو دظوئقي ؾودعـك افؾفؿ افعـ مـ ذبح فغرك 

 بلن مـ ذبح فغر اهلل ؾفق مؾعقن وظذ  ملسو هيلع هللا ىلصوإن ؿؾـو خزيي ؾفق خز مـ افـٌل 

 : شقاء ـؾ هل خزيي أو ـؾ هل دظوئقي، يؿ ذفؽ افعؿؾـال آحتامفغ يدل ذفؽ ظذ حتر

هق افطرد واإلبعود ظـ رمحي اهلل هذا افؾعـ فعـ اهلل مـ ذبح فغر اهلل وهذا هق  -أجوركو اهلل وإيوـؿ- وما الؾعن؟

 افشوهد مـ هذا احلديٌ ذم هذا افٌوب 

  –شٌحون اهلل  - :"ولعن اهلل من لعن والديه"
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 هؾ يؾعـ افرجؾ وافديف؟ كعؿ: 

 إمو مٌوذة  

 وإمو عًٌٌو  

وهذا يؼع يعـل يؼقل افرجؾ ٕبقف أو ٕمف فعـؽ اهلل  -وافعقوذ بوهلل  -ؾودٌوذة هق مو يؼع مـ أهؾ اجلػوء وافعؼقق 

 . افرذيؾيوهذا ؿد يؽقن ؿؾقال ٕن افػطرة علبوه إٓ مـ ارعؽس ذم  –ظقوذا بوهلل  -

يًى افرجؾ أبو افرجؾ ؾقًى أبوه ويًى أمف  ملسو هيلع هللا ىلصوهق مو يؼع عًٌٌو يؼقل افـٌل  ملسو هيلع هللا ىلصز بف افـٌل وفؽـ إـثر مو أخ

ؾقًى أمف ؾؽلكف فعـ وافديف ٕكف فعـ وافدي ذفؽ ادخوضى ؾؾذفؽ فق أن رجال فعـ وافد رجؾ ؾؼوبؾف بذفؽ 

 وفعـ وافده ؾؼد فعـ وافده بـػًف ٕكف ـون افًٌى ذم هذا، 

 ؿ وحقى، وآوى بؿعـك وؿ ومحك  :"اهلل من آوى حمدثا لعن"صقب اجلؿؾة الثالثة 

ـالمهو صحقح بوفؽن وبوفػتح ؾنن ؿؾـو بوفؽن حمدثو ؾودؼصقد بف اجلوين أو ادٌتدع اجلوين يعـل  حمدثا أو حمدثا:

 ـنكًون ؿتؾ كػًو ثؿ اشتجور بشخص ؾلواه ومحوه ؾؼد آوى حمدثو وحول بقـف وبغ شقػ افًؾطون 

بلن يؽقن داظقو إػ بدظي ووالفي ؾقمويف ويؿؽـف وحيقل بقـف وبغ أن يؼع حتً ضوئؾي ادًوءفي أو  وؿد يموي مٌتدظو

افعؼوب، وحتتؿؾ افػتح فعـ اهلل مـ آوى حمدثو يعـل إمر ادحدث ـلن حيؿل بدظي أو يـؼ بدظي أو حيقل دون كؼد 

عـ شقاء آوى ادحدث بـػًف أو آوى إمر هذه افٌدظي ؾقؽقن ؿد آوى حمدثو أي أمرا حمدثو وـالمهو يًتحؼ افؾ

 ادحدث ؾفق مًتحؼ فؾعـ، 

ادؼصقد هبو ادراشقؿ مجع مرشوم وهل افعالموت افتل عػصؾ  :"لعن اهلل من غر مـار األرض"وأما اجلؿؾة األخرة 

ػقي ويـؼؾفو بغ أرض وأرض ؾؿـ افـوس وافعقوذ بوهلل مـ يعدو ظذ هذه ادـورات أو هذه ادراشقؿ فقال وذم اخل

ويزحيفو ويقشع أروف ظذ حًوب أرض جوره ؾفذا مؾعقن أيضو فعـ اهلل مـ ؽر مـور إرض إذن هذه إربع 

 أصحوهبـ واحلديٌ رواه مًؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصـؾامت فعـ افـٌل 

 

 ما مـاسبة هذا احلديث لؾرتمجة؟ 

، وؿد ابتدأ هبو ٕهنو أظظؿفـ وفؽقهنو ذـو ومو دوهنو ؾال يٌؾغ مٌؾغ افؼك (فعـ اهلل مـ ذبح فغر اهلل)أي مجؾي  

 إذن مـوشٌي هذا احلديٌ طوهرة فؾٌوب ودل ظذ حتريؿ هذه إمقر إربعي 
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 :كستػقد من هذا احلديث- 

 -ظز وجؾ  -أن افذبح فغر اهلل ذك ٓ جيقز سؾف فغر اهلل  -

 وكًتػقد أيضو حتريؿ فعـ افقافديـ إمو مٌوذة أو عًٌٌو -

وضٌعو هذا يًتؾزم  "فعـ اهلل مـ آوى حمدثو أو حمدثو"كًتػقد ثوفثو حتريؿ إظوكي أهؾ افٌدع وافعدوان ومتؽقـفؿ  -

 حتريؿ افروو بذفؽ ؾال يرى بٌدظي وٓ يؿؽـ ٕصحوهبو وٓ يلذن بتنيٌفو بغ ادًؾؿغ

وكًتػقد أيضو جقاز فعـ افػًوق  -حتريؿ عغقر مراشؿ إرض وأن ـؾ ادذـقرات مـ افؽٌوئر وكًتػقد أيضو  -

 فعـو ظومو جقاز فعـ بعض أكقاع افػًؼ فعـو ظومو ٓ فعـو معقـو 

  وطن صارق بن شفاب": -رمحه اهلل  -قال ادصـف"  

ومل  ملسو هيلع هللا ىلصهذا صحويب وإن ـون ؿد اختؾػ ذم صحٌتف وفؽـ افصحقح أكف صحويب ٕكف رأى افـٌل  صارق بن شفاب

يًؿك مرشؾ صحويب ومراشقؾ افصحوبي هلو حؽؿ  ظـ ضريؼ ؽره ومثؾ هذا ملسو هيلع هللا ىلصيًؿع مـف ؾروايتف ظـ افـٌل 

آعصول ٕن افصحوبي ـؾفؿ ثؼوت ظـد أهؾ افًـي واجلامظي افصحوبي ـؾفؿ ثؼوت ؾؿرشؾ افصحويب مؼٌقل، أمو 

مرشؾ ؽر افصحويب ؾنكف مـ أكقاع افضعقػ وضورق بـ صفوب بجع مـ ؿٌقؾي بجقؾي أمحز وـوكً وؾوعف شـي 

 ثالث وثامكغ فؾفجرة، 

 

قال دخل اجلـة رجل يف ذبابة ودخل الـار رجل يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  -ريض اهلل طـه  -ن صارق بن شفاب ط"

يدفـو ذفؽ ظذ أكف ٓ بلس مـ بوب افتشقيؼ ذم بقون افعؾؿ أن يؼدم اإلكًون بام : هذه مؼدمي مذهؾي ـقػ "ذبابة

  يؾػً اإلكتٌوه !

 يعـل بًٌى ذبوبي،  دخل رجل اجلـة يف ذباب:

 : يعـل بًٌى ذبوب الـار يف ذبابودخل رجل 

 ذبوب يؽقن شٌٌو فدخقل اجلـي وشٌٌو فدخقل افـور ـقػ ذفؽ هذا ممو يدظق افًومع إػ آكتٌوه 

 حؼ هلؿ أن يًلفقا  قالوا وكقف ذلك يا رسول اهلل؟
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عؼدم معـو أن افصـؿ هق مو صقر ظذ هقئي ذات روح، وأن افقثـ أظؿ مـ ذفؽ  قال: مر رجالن طذ قوم هلم صـم:

 ؾوفقثـ ؿد يؽقن ظذ هقئي بقً أو ؿز أو صجر، أمو افصـؿ ؾنكف يؽقن ظذ هقئي ذوات إصـوم 

 ٓ جيقزه يعـل ٓ يتعداه  :"ال جياوزه"قال: 

 ومعـك يؼرب يعـل حتك يذبح فف رء  أحد حتى يؼرب له يشء:

هذيـ افرجؾغ مـ بـل إهائقؾ مرا بػـوء ؿقم وشوحي ؿقم ؾؽون ظـدهؿ صـؿ يعظؿ ؾؼوفقا مو مترون مو  ـلن يعـل

 عتعدوا هذا ادؽون حتك عذبحقا رء فصـؿـو ومعٌقدكو هذا 

 رء فقس معل رء مو ظـدي  فؼالوا ألحدمها قرب قال لقس طـدي يشء أقربه:

 قالوا قرب ولو ذبابا فؼرب ذبابا:

وافذي يظفر مـ افًقوق أن هذا افرجؾ مل يعٌل ومل يؿتـع ظؾقفؿ بؾ واؾؼفؿ ظذ مو صـعقا وؿرب ؾؼرب ذبوبو ؿول 

 هؽذا بقده أو بقء فؽل حيصؾ فف اجلقاز 

 ، : هذا عػًر دخقل افرجؾ افـور ذم ذبوبيفخؾوا سبقؾه فدخل الـار يف ذبابة

هذا مقحد حـقػ أبك أن يؼرب وٓ : -طز وجل  -وقالوا لًخر قرب: قال ما كـت ألقرب ألحد يشء دون اهلل 

 ذبوبو ٕكف ؿول: مو ــً ٕؿرب ٕحد رء أحد ـوئـو مو ـون رء ـوئـو مو ـون مو ظـده إمر بغ 

 بػضؾ افتقحقد  فرضبوا طـؼه فدخل اجلـة:

، وذفؽ أن ؾقف ظؾال افعؾي إوػ هق ظدم شامع ظذ ـتوب افتقحقد  اكتؼدتديٌ افتل افقاؿع أن هذا احل رواه أمحد:

  ملسو هيلع هللا ىلصضورق بـ صفوب مـ افـٌل 

وإن ـون مل يًؿعف وفؽـ  ملسو هيلع هللا ىلصوفؽـ هذا جيوب ظـف بوفؼقل بلن ضورق بـ صفوب ثًٌ صحٌتف بؿعـك أكف رأى افـٌل 

 ؟ظـعـي إظؿش مـ إظؿش: افعؾي افثوكقي  مراشقؾ افصحوبي هلو حؽؿ آعصول ٕن افصحوبي ظدول ثؼوت،

وهق مـ أـوبر ادحدثغ إٓ أكف مدفس واددفس إذا مل يكح بوفتحديٌ ؾحديثف  -رمحف اهلل  -شؾقامن بـ مفران 

وعقػ وذفؽ أن اددفس ملخقذ هذا افقصػ مـ افدفًي وهق إطفور افقء بلحًـ ممو هق ظؾقف ذم افقاؿع ـام 

 ؽ عدفقًو يًؿك خقور افتدفقس ذم افػؼف يعدون ذف ـتًقيد صعر اجلوريييؼقل 
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 [17[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

ؾوفتدفقس ذم احلديٌ هق أن يظفر افًـد فف حؽؿ آعصول وهق حيتؿؾ آكؼطوع ؾقؼقل مثال إظؿش ظـ ؾالن 

وـؾؿي ظـ حتتؿؾ أكف شؿعف مـف وحتتؿؾ أن بقـفام واشطي ؾنذا ـون مدفًو ؾنكف ٓ يؼٌؾ حتك يكح بوفتحديٌ ؾفذه 

 ظؾي ثوكقي، 

مـ حديٌ ضورق بـ صفوب ظـ شؾامن افػورد  -رمحف اهلل  -د وثؿ ظؾي ثوفثي وأن هذا احلديٌ ؿد رواه اإلموم أمح

هؽذا  ملسو هيلع هللا ىلصمـ رؾعف إػ افـٌل وفقس مقؿقؾو ؾقغؾى ظذ افظـ واهلل أظؾؿ أن يؽقن ضورق شؿعف مـ شؾامن افػورد 

 أظؾ هذا احلديٌ

  

 :ولؽن هذا احلديث يف احلؼقؼة مـاسبته لؾباب ضاهرة 

ًٌى موذا بًٌى ذبوب ذبحف فغر اهلل ؾدل ذفؽ ظذ أن افذبح فغر اهلل ٕن هذا افذي دخؾ افـور دخؾ افـور ب

 ذك أـز ؾألجؾ هذا شوق ادصـػ هذا احلديٌ ذم هذا افٌوب

  

 :فـستػقد مـه الػوائد التالقة- 

أوٓ خطر افؼك وصمم ظوؿٌتف وفق ؿؾ ؾال يؼقفـ إكًون ذبوب موذا يعـل ذبوب ٓ مو ؿوم ذم افؼؾى هق افتعظقؿ  -

 -ظز وجؾ  -ؿرار فذفؽ ادعظؿ شقي اهلل واإل

 أيضو كًتػقد مـ ذفؽ أن افؼك شٌى فدخقل افـور ـام أن افتقحقد شٌى فدخقل اجلـي  -

 كًتػقد أيضو أن مـ افؼك مو يؽقن خػل افًٌى مًتفون بف أن مـ افؼك مو يؽقن خػقو مًتفوكو بف -

  ملسو هيلع هللا ىلصر افـٌل حذكًتػقد أيضو افتحذير مـ حمؼرات افذكقب ـام  -

 -ظز وجؾ  -كًتػقد ـذفؽ أن افذبح ظٌودة ٓ جيقز سؾفو فغر اهلل  -

إذا ؾعؾ ذـو ؾنن ذفؽ يقجى فف افـور ٕن افرجؾ ـون مًؾام فق مل يؽـ مًؾام مل كًتػقد ـذفؽ أيضو أن ادًؾؿ  -

وؿع افؼك ممـ ـون إصؾ ؾقف اإلشالم وظذ يؽـ هـوك ؾوئدة مـ ؿقفف بعد ذفؽ دخؾ افـور ؾفذا يدل ظذ أكف ربام 

 واهلل أطؾم؛؛ ـؾ حول ذم احلديٌ مًوئؾ إن صوء اهلل ععوػ كذـرهو ظـد اشتئـوف افدروس

 


