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 ٱ ٻ ٻ

 والعشرون الخامسالدرس 

وصحبف أمجعني  احلؿد هلل رب العودني والصالة والسالم عذ أذف إكبقوء وادرشؾني كبقـو حمؿد وعذ آلف

 : الؾفؿ عؾؿـو بام يـػعـو واكػعـو بام عؾؿتـو وزدكو عؾام كوفعو الؾفؿ اغػر لـو ولشقخـو أمجعني قول

 جـوب التقحقد وشده كؾ ضريؼ يقصؾ إىل الرشك ملسو هيلع هللا ىلصبوب مو جوء ذم محويي ادصطػك 

ـْ َأكُػِسُؽْؿ َعِزيٌز َعَؾْقِف َمو َعـِتُّْؿ َحِريٌص َعَؾْقُؽؿ( )   ( أيي.76وققل اهلل تعوىل: )َلَؼْد َجوءُكْؿ َرُشقٌل مِّ

قتؽؿ قبقرًا، وٓ دمعؾقا قزي عقدًا، وصؾقا : ) ٓ دمعؾقا بقملسو هيلع هللا ىلصعـ أيب هريرة ريض اهلل عـف قول: قول رشقل اهلل 

 صالتؽؿ تبؾغـل حقٌ كـتؿ ( ] رواه أبق داود بنشـود حسـ، ورواتف ثؼوت[ .فنن  عيّل،

، فقدخؾ فقفو فقدعق، فـفوه، ملسو هيلع هللا ىلصوعـ عيل بـ احلسني: أكف رأى رجاًل جيلء إىل فرجي كوكً عـد قز الـبل 

قول: )ٓ تتخذوا قزي عقدًا، وٓ بققتؽؿ  ملسو هيلع هللا ىلصي عـ رشقل اهلل وقول: أٓ أحدثؽؿ حديثًو شؿعتف مـ أيب عـ جد

 تسؾقؿؽؿ يبؾغـل أيـ كـتؿ(. ]رواه ذم ادختورة[.فنن  قبقرًا، وصؾقا عيلّ 

 ] الرشح [

  تعاىل باب ما جاء يف محاية ادصطػى -رمحه اهلل  -كعم قال ادصـف 

اهلل يصطػل مـ ادالئؽي رشال ومـ  } وهذا وصػ حؼقؼ بف ٕن اهلل تعوىل يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلصكبقـو  من ادصطػى؟ 

إن اهلل اصطػك بـل إشامعقؾ واصطػك مـ بـل إشامعقؾ كـوكي واصطػك  ملسو هيلع هللا ىلصفال صؽ أكف ادصطػك ولؼقلف  {الـوس

،  بوب مو جوء ذم ملسو هيلع هللا ىلصمـ كـوكي قريشو واصطػك مـ قريش بـل هوصؿ واصطػوين مـ بـل هوصؿ ففق ادصطػك بحؼ 

 محويي ادصطػك جـوب التقحقد، 

كام حيؿل صوحى احلؿك محوه  ملسو هيلع هللا ىلصأي جوكبف ففق حيؿل جوكبف أن يؿس وأن ُيتسقر فحامه الـبل  اب التوحقدجـ

 مـ الؽأل والعشى وغر ذلؽ 

 يعـل بوب مو جوء فقف شده  وسده

 هذا مـطبؼ عؾقف غويي آكطبوق ملسو هيلع هللا ىلصبليب هق وأمل  كل طريق يوصل إىل الرشك
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   :ومـاسبة هذا الباب لؽتاب التوحقد 

عذ وجف العؿقم ذم محويي التقحقد فلراد  ملسو هيلع هللا ىلصقد ذكر ذم إبقاب السوبؼي مو قولف الـبل  -رمحف اهلل  -صـػ أن اد

 أن يبني ذم هذا البوب مو جوء مـ احلاميي اخلوصي جلـوب التقحقد ولـستؿع قول: 

ْن َأكُػِسُؽْم  ؟ العرب ابتداء ٕكف بعٌ فقفؿ ( لؼد جوءكؿ مـ ادخوضبقنوقول اهلل تعاىل  )َلَؼْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ

 وٕكف قول مـ أكػسفؿ إذا لؼد جوءكؿ يعـل يو معرش العرب، 

يعـل مـ جـسؽؿ وفئتؽؿ وبؾغتؽؿ مو أرشؾـو مـ رشقل إٓ بؾسون ققمف شـي إهلقي أن  "رسول من أكػسؽم"

 ِسؽؿ مـ الـػوشي، يبعٌ اهلل الرشؾ مـ وشط ققمفؿ وبؾغتفؿ مـ أكػسؽؿ وهـوك قراءة لؼد جوءكؿ رشقل مـ أكػ

يعـل مو عـً إمر الذي يعـتؽؿ ويؾحؼؽؿ مـ  "مو يعـتؽؿ"يعـل صديد عؾقف يعز عؾقف  "عزيز عؾقه ما عـتم"

 بؽامل صػؼتف ورأفتف بلمتف، تتؿي أيي:  ملسو هيلع هللا ىلصجراءه العـً هذا صديد عؾقف 

وجؾ وأجؾ ومـ أي صديد احلرص عذ مو فقف كػعؽؿ والتحذير ممو فقف رضركؿ ذم الع :"حريص عؾقؽم"

  ملسو هيلع هللا ىلصوجد هذا جؾقو فنكف مل يدع صوذة وٓ فوذة إٓ واهتؿ هلو وبقـفو ٕمتف  ملسو هيلع هللا ىلصتتبع شرتف 

ففق صديد الرأفي أي الشػؼي، وبؾقغ الرمحي بودممـني، وهذا يدل عذ أكف جيقز أن  "بادؤمـني رءوف رحقم"

ؾقؼ بف، ومو لؾخولؼ يؾقؼ بف ذلؽ أن الرءوف مـ يطؾؼ عذ ادخؾقق مو يسؿك بف اخلولؼ عذ اعتبور أن مو لؾؿخؾقق ي

ٕن رأفتف تؾقؼ بجـوبف وكذا رمحتف وكذا رأفي اهلل ورمحتف تؾقؼ بف  ملسو هيلع هللا ىلصأشامء اهلل احلسـك ولؽـفو شؿل هبو الـبل 

  –شبحوكف وبحؿده إذا هذا يدل دٓلي خوصي 

 

  :مـاسبة هذه أية لؾباب 

وحتريف اخلر ٕمتف، وحرصف عذ دفع الرش عـفؿ الذي أعظؿف ، ملسو هيلع هللا ىلصأهنو تدل دٓلي خوصي عذ صدة صػؼي الـبل 

 الرشك بوهلل تعوىل هذا وجف مـوشبي أيي لؾبوب.

  

 :وفقفا ما يدل من الػوائد- 

حذر أمتف مـ الرشك قطعو؛ ٕن أعظؿ خطر يتفدد إمي هق الرشك فال يؿؽـ أن يؽقن  ملسو هيلع هللا ىلصعذ أن الـبل  -

 وعؿؾقي وأدبقي لػظقي أو عؿؾقي ويدع أعظؿ إمقر وهق أمر التقحقد يـفك أمتف عـ أمقر يعـل شفؾي ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 
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أيضو كستػقد مـ ذلؽ فضؾ اهلل تعوىل عؾقـو ببعثي هذا الـبل الؽريؿ؛ ففذا مـي مـ اهلل يؿتـ اهلل عؾقـو بذلؽ  -

 فقـبغل أن كؼدر قدر هذه الـعؿي.

وشطؽؿ كسبو مـ أكػسؽؿ وعذ الؼراءة ذم ققمف؛ لؼقلف مـ أكػسؽؿ يعـل مـ أ ملسو هيلع هللا ىلصوفقف أيضو ذف الـبل  -

 الثوكقي واضحي يعـل مـ أكػِسؽؿ 

 ؛ وهق حرصف عذ أمتف ورأفتف ورمحتف هبؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوفقف أيضو بقون أوصوف الـبل  -

فقف أيضو مو يدل عذ أن غر ادممـني عذ الضد مـ ذلؽ؛ ٕكف قول هو هـو بودممـني رءوف رحقؿ إذا موذا عـ  -

كام أكف رءوف  ملسو هيلع هللا ىلصففق  {حمؿد رشقل اهلل والذيـ معف أصداء عذ الؽػور رمحوء بقـفؿ  }ـ؟ اشتؿع ادـوفؼني والؽوفري

 رحقؿ بودممـني حريص عؾقفؿ يعز عؾقف مو يعـتفؿ ففق عذ الـؼقض مع الؽوفريـ فنكف صديد عؾقفؿ

  

  جتعؾوا بقوتؽم قبورًا (ملسو هيلع هللا ىلصقال وعن أيب هريرة ريض اهلل عـه قال: قال رسول اهلل ٓ( : " 

هؾ ادؼصقد ٓ تتخذهو مؼوبر تدفـقن فقفو ادقتك؟ ٓ ٕن هذا أمر غر وارد  ما معـى ٓ جتعؾوا بقوتؽم قبورا

أي ٓ تعطؾقهو عـ الصالة والعبودة فقفو فتؽقن  ملسو هيلع هللا ىلصفولبققت مو مـ أحد جيعؾ قزه مقضعو لؾدفـ وإكام مراد الـبل 

 بؿـزلي الؼبقر، 

ف كون مستؼرا عـدهؿ موذا؟ أن ادؼوبر لقسً مقضعو لؾعبودة،والسجقد، وهذا يدل يو معرش إذكقوء عذ أك

والصالة، والدعوء فؾفذا خوضبفؿ بلمر متقؼـ ومثؾ مستؼر عـدهؿ فؼول ٓ دمعؾقا بققتؽؿ بؿـزلي الؼبقر ٕكف قد 

قى قول اشتؼر عـفؿ أن الؼبق لقسً مقضعو لؾصالة والدعوء ادطؾؼ وغر ذلؽ وإكام الدعوء لؾؿؼبقريـ فؼط ض

 اجلؿؾي الثوكقي: 

فنن  عقدا أي مقضعو تعتودوكف زموكو معقـو يعـل تعتودون جمقئف وقصده زموكو ومؽوكو"وٓ جتعؾوا قربي عقدًا، "

بؾ ذع  ملسو هيلع هللا ىلصأن يتخذ قزه مزارا معتودا وإكام أذن الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصالعقد ملخقذ مـ العقد، والعقد هق التؽرار فـفك الـبل 

ه قول ٓ تشد الرحول إٓ إىل ثالثي مسوجد ذكر مـفو مسجده، وأمو الؼز فال يشد إلقف ٕمتف أن يؼصدوا موذا؟ مسجد

وأن يزور قبقر الصحوبي وغرهؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالرحؾ لؽـ مـ كون حوصؾ ذم ادديـي الـبقيي فنكف يرشع لف أن يزور قز الـبل 

لؽـ ٓ يشد الرحؾ مـ بؾده إىل  ذم البؼقع، وأن يزور قبقر الشفداء ذم أحد فقرشع لف إذا كون حوصال ذم ادديـي

 ادديـي بـقي زيورة الؼز ثؿ قول بعد ذلؽ:
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صالتؽؿ تبؾغـل فنن   "دعوء لف بلن يذكر عـد ربف ذم ادأل إعذ ملسو هيلع هللا ىلصو الصالة مـو عذ الـبل "وصؾوا عيّل، "

ن كعقض ذلؽ دو هنك عـ اختوذ قزه عقدا وشد هذا البوب فتح لـو بوب أخر وهق أ ملسو هيلع هللا ىلصكلن الـبل  "حقٌ كـتؿ 

صالتـو تبؾغف حقٌ كـو ولق كـو ذم أقويص إرض قول  رواه أبق داود بنشـود فنن  بامذا؟ بؽثرة الصالة والسالم عؾقف

 حسـ ورواتف ثؼوت.

  إذا مـاسبة هذا احلديث هلذا الباب : 

 أن ذم هذا حرص الـبل صيل اهلل عؾقف وشؾؿ عيل شد الطرق ادػضقي إلقف ذم أخذ قزه عقدا

  

 فـستػقد من هذا احلديث:- 

 وجقب شد الطرق ادػضقي إىل الرشك والغؾق بؼصد الؼبقر وصبف ذلؽ  -

 ذم أي مقضع كون  ملسو هيلع هللا ىلصكذلؽ دل احلديٌ عذ مرشوعقي وفضؾ الصالة والسالم عذ الـبل  -

 كستػقد ثولثو أكف ٓ فرق ذم الصالة والسالم عؾقف بني مـ قرب مـ قزه أو بعد عـف -

 ؛ ٕكف قول ٓ دمعؾقا قزي عقداملسو هيلع هللا ىلصلزيورة قز الـبل وكستػقد أيضو الـفل عـ صد الرحول  -

  

  :هذا عيل بـ احلسني مو لؼبف؟ زيـ العوبديـ وهق خقور التوبعني ذم زموكف ففق  "و عن عيل بن احلسني"ثم قال

 لؾفجرة،39عيل بـ احلسني بـ عيل بـ أيب ضولى وهق أفضؾ التوبعني ذم زمـف تقذم شـي 

  ملسو هيلع هللا ىلصكوكً عـد قز الـبل "فتحي  ما ادؼصود بػرجة؟ "ةأكه رأى رجال جييء إىل فرج "

أي أن ذلؽ الرجؾ زيـ لف وراق لف أن يدخؾ ذم ذلؽ ادؽون وخيؾق بولدعوء وقع ذم قؾبف أن  "فقدخل فقفا

 الدعوء ذم هذا ادقضع لف مزيي لؼربف مـ الؼز الرشيػ 

 عيل بـ احلسني وقول:  فـفاه"

  -أبقه؟ احلسني ريض اهلل عـف مـ -أٓ أحدثؽم حديثا سؿعته من أيب

 مـ جده؟ عيل بـ أيب ضولى ريض اهلل عـف  -عن جدي
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 قول:  ملسو هيلع هللا ىلصيو لف مـ شـد، شـد ذيػ عيل بـ احلسني بـ أيب ضولى عـ رشقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل 

 وقد تؼدم معـو هذه اجلؿؾي  تتخذوا قربي عقدآ 

 

مـ الذي رواه ذم ادختورة؟  كـتم ] رواه يف ادختارة [ تسؾقؿؽم يبؾغـي أين ما أو حقثفإن  وٓ بقوتؽم قبورا

ٕن هذه إحوديٌ ادختورة أحوديٌ زائدة عذ مو ذم الصحقحني وقد مجعفو ضقوء  -رمحف اهلل  -الضقوء ادؼدد 

 تسؿك ادختورة -رمحف اهلل  -الديـ حمؿد بـ عبد القاحد ادؼدد احلـبيل 

صالتؽؿ، ويـبغل أن يعؾؿ بلكف ٓ فنن  ذ مو تؼدم ذم احلديٌ السوبؼ مـ ققلففزادكو هذا احلديٌ ذكر التسؾقؿ ع 

فال  {يو أهيو الذيـ أمـقا صؾقا وشؾؿقا تسؾقام  }يتؿ إمر إٓ بوجلؿع بني الصالة والسالم ٕن ربـو تعوىل قول: 

ل أن يؼقل عؾقف السالم يؽػل أن يؼقل اإلكسون الؾفؿ صيل عذ حمؿد بؾ يؼؾ الؾفؿ صيل وشؾؿ عذ حمؿد وٓ يؽػ

 بؾ يؼقل عؾقف الصالة والسالم 

 

 فؿـاسبة هذا إثر بل هذا احلديث مع الؼصة التي فقه  

كون صديد احلرص عذ شد كؾ ضريؼ يػيض إىل الرشك وأخذ ذلؽ عـف أصحوبف والتوبعقن هلؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأن كبقـو 

 بنحسون

  

 :كستػقد من هذا احلديث- 

حلني ٕن هذا الرجؾ الذي كون يدخؾ الػرجي موذا كون يصـع كون يدعق الـفل عـ الدعوء عـد قبقر الصو -

 فـفوه عيل بـ احلسني 

مـ رأى مـؽؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوفقف أيضو مرشوعقي إمر بودعروف والـفل عـ ادـؽر فؼد رأى مـؽرا فغره؛ قول كبقـو  -

ل لؾقاحد مـو أهيو اإلخقة إذا قصد  مل يستطع فبؼؾبف، وعذ هذا فقـبغفنن  مل يستطع فبؾسوكففنن  مـؽرا فؾقغره بقده

ورأى مـ بعض ادسؾؿني الذيـ مل ُيتح هلؿ أن يتعؾؿقا التقحقد صقئو مـ  ملسو هيلع هللا ىلصبقً اهلل احلرام أو مسجد رشقلف 

إخطوء أن جيتفد ذم تعؾقؿفؿ كثر مـ الـوس يذهى لؾعؿرة أو لزيورة ويرجع ومل يؼؾ كؾؿي واحدة ذم إمر 

مع أكف يرى مـ حول الـوس وأخطوئفؿ المء الؽثر لؽـ ٓ يرفع بذلؽ رأشو وٓ يرى بودعروف والـفل عـ ادـؽر 

 بسكف بلشو وهمٓء التوبعقن الؽرام إذا رأوا مو يريبفؿ  بودروا بوإلكؽور والـفل كام فعؾ عيل بـ احلسني 
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تتخذوا قزي عقدا ٕن لؼقلف ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصوفقف أيضو مو دل عؾقف احلديٌ قبؾ مـ حتريؿ السػر إىل زيورة قز الـبل  -

 اختوذه عقدا يؼتيض السػر إلقف

ذلؽ حيصؾ ولق مـ مؽون بعقد فنن  هق والسالم عؾقف ملسو هيلع هللا ىلصوفقف أيضو أكف إذا كون الغرض مـ زيورة قز الـبل  -

موذا؟ السالم  ملسو هيلع هللا ىلصتسؾقؿؽؿ يبؾغـل حقٌ كـتؿ، إذا ففؿـ مـ هذا أن ادؼصقد مـ القققف مـ قزه فنن  ٕن ققلف

مـ كون ذم ادديـي فنن ملسو هيلع هللا ىلص ة عؾقف، ولعؾـو ذم هذا ادؼوم كذكر الطريؼي الصحقحي ذم زيورة قز الـبل عؾقف والصال

حقٌ تبدو الدائرة ادػتقحي ذم السقر  ملسو هيلع هللا ىلصوأحى أن يزور الؼز الرشيػ وقز صوحبقف فنكف إذا حوز رأس الـبل 

  ملسو هيلع هللا ىلصادحقط بحجرتف 

ورمحي اهلل وبركوتف الؾفؿ صيل عذ حمؿد وعذ آل حمؿد فنن أفضؾ صقغي أن يؼقل )) السالم عؾقؽ أهيو الـبل 

 كام صؾقً عذ إبراهقؿ وعذ آل إبراهقؿ إكؽ محقد جمقد (( 

أمتف فؼد عؾؿفؿ السالم عؾقف ثؿ قولقا يو رشقل اهلل قد عؾؿتـو كقػ  ملسو هيلع هللا ىلصفنن هذه الصقغي هل التل عؾؿفو الـبل 

وم دون تزيد أو إضولي أن تتقجف وتؼقل السالم عؾقؽ كسؾؿ عؾقؽ فؽقػ كصيل عؾقؽ؟ فخر مو تؼقل ذم هذا ادؼ

أهيو الـبل ورمحي اهلل وبركوتف الؾفؿ صيل عذ حمؿد وعذ آل حمؿد كام صؾقً عذ إبراهقؿ وعذ آل إبراهقؿ إكؽ محقد 

 جمقد 

ثؿ ختطق خطقة حتك تؽقن قبولي رأس أيب بؽر وهل خطقة قريبي والسبى أن هذه الؼبقر الثالثي لقسً 

 مـ وراءه  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ رأس أيب بؽر حقول قدم الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصي جـى إىل جـى بؾ أقرهبو إلقؽ قز الـبل مصػقف

ثؿ يؾقف  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ بعد ذلؽ عؿر لعؾف حقول وشط أيب بؽر ريض اهلل عـفام ففؿ متقالقن لقسقا صػو بؾ قز الـبل 

سالم عؾقؽ يو خؾقػي رشقل اهلل عذ كبقف، فتؼقل وجوه قز أيب بؽر ال ملسو هيلع هللا ىلصقز أيب بؽر ثؿ قز عؿر ريض اهلل عـفام و

وتدعقا هلؿ بام أحببً الؾفؿ اجزه عـ أمي حمؿد خر اجلزاء ثؿ ختطق خطقة وتؼؾ السالم عؾقؽ يو أمر ادممـني ٕكف 

وتدعق بجؿؾي ثؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأول مـ شؿل بلمر ادممـني عؿر ريض اهلل عـف بقـام كون أبق بؽر يؼول خؾقػي رشقل اهلل 

هذه هل الزيورة ادرشوعي، وإذا أحى اإلكسون أن يدعق يذهى ولقستؼبؾ الؼبؾي وٓ يدعق تـنف ٓ تطقؾ الؼقوم 

بودموه الؼز كام يػعؾ بعض اجلفول بؾ إن أحى أن يدعق فؾقذهى بودموه الؼبؾي ويدعق ٕن هذا لقس مرشوعو ذم 

 أصؾف لؽـ عذ اعتبور مرشوعقي الدعوء مطؾؼو فنكف ٓ يستؼبؾ الؼز بولدعوء 
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  لـستؿع إىل ادسائل.....طقب 

 -:قول فقف مسوئؾ:  ] قراءة ادتـ [

 إوىل: تػسر آيي براءة.  -

  ملسو هيلع هللا ىلص] الرشح [: و قد تؼدم معـو تػسرهو ومو تضؿـتف مـ الصػوت الرشيػي لـبقـو 

 ] قراءة ادتـ [

 الثوكقي: إبعوده أمتف عـ هذا احلؿك غويي البعد. -

ذ قبقر أكبقوئفؿ مسوجد، وهنك أن يتخذ قزه عقدا، وعؾؾ بلن الصالة لعـ مـ اخت ملسو هيلع هللا ىلص] الرشح [: كعؿ لؽقكف 

 مـ حرصف عذ أمتف ورأفتف ورمحتف هبؿ  ملسو هيلع هللا ىلصتبؾغف حقٌ كون فؽؾ هذا مـف 

 ] قراءة ادتـ [

 الثولثي: ذكر حرصف عؾقـو ورأفتف ورمحتف.  -

  {حريص عؾقؽؿ بودممـني رؤوف رحقؿ }] الرشح [:كام قول تعوىل: 

 تـ [] قراءة اد

 الرابعي: هنقف عـ زيورة قزه عذ وجف خمصقص، مع أن زيورتف مـ أفضؾ إعامل. 

] الرشح [: و ذلؽ مـ ققلف ٓ دمعؾقا قزي عقدا أو ٓ تتخذوا قزي عقدا ففذا هق القجف ادخصقص وهق أن 

 يرتى مقعدا دائام ثوبتو يؽقن عذ شبقؾ آعتقود وصد الرحؾ إلقف فال يعتوده اإلكسون حتك مـ كون ذم ادديـي ٓ

 لزيورتف بلن يتخذ لقؾي معقـو أو يقمو معقـو يذهى إلقف فؽؾ مو أفوده لػظ العقد ففق مـفل عـف لؽـ يػعؾ ذلؽ دومو  

 ] قراءة ادتـ [

 اخلومسي: هنقف عـ اإلكثور مـ الزيورة. -
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ٓ دمعؾقا بققتؽؿ قبقرا  ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف  ] الرشح [: كعؿ ٕكف قول عقدا والعقد ملخقذ مـ العقد وهق يعـل التؽرار

هذا يؼتيض أن تعؿر البققت بذكر اهلل وبولصالة ويـبغل معرش ضؾبي العؾؿ أن تشقعقا هذا بني الـوس فبققت كثر مـ 

ادسؾؿني الققم ولألشػ صورت مقضـو لؾشقوضني حقٌ ٓ يسؿع مـفو إٓ ادعوزف وٓ يرى فقف إٓ مو تبثف وتـػره 

 بقثي مـ الصقر ادوجـي وغر ذلؽ فقجى ضرد هذه الشقوضني بذكر اهلل تعوىل وإقوم الصالة هذه الػضوئقوت اخل

كوكً بققت ادسؾؿني فقام مه أهيو إخقة حمال لؼقوم الؾقؾ ولؾتفجد وقراءة الؼرآن والذكر حتك آل إمر إىل 

ثقهؿ عذ كثرة الذكر والصالة وأن  هذا مو آل إلقف فقـبغل عذ ضؾبي العؾؿ أن يـرشوا هذا بني أهؾقفؿ وذوهيؿ وأن حي

 مـ أعظؿ أشبوب احلػظ والصقن مـ أذى الشقطون احليس وادعـقي 

 ] قراءة ادتـ [

 السودشي: حثف عذ الـوفؾي ذم البقً.  -

] الرشح [: مـ اجلؿؾي السوبؼي فنكف يدل عذ اإلكثور مـ الـقافؾ ذم البققت إذ أكف كػر مـ إخالءهو مـ العبودة 

 شبقففو بودؼوبر بت

 ] قراءة ادتـ [

 السوبعي: أكف متؼرر عـدهؿ أكف ٓ يصذ ذم ادؼزة.  -

 ] الرشح [: ٕكف ٓ يؿؽـ أن يرضب ادثؾ بودؼوبر إٓ ٕكف مستؼرا عـدهؿ .

 ] قراءة ادتـ [

 ف مـ أراد الؼرب. الثومـي: تعؾقؾف ذلؽ بلن صالة الرجؾ وشالمف عؾقف يبؾغف وإن بعد، فال حوجي إىل مو يتقمه -

] الرشح [: كعؿ تعؾقؾف ذلؽ ادشور إلقف هق عدم صد الرحؾ إىل قزه واختوذه عقدا هذا هق ادشور إلقف بؼقلف ذلؽ 

 فبام عؾؾ هذا الـفل بلن صالتف وشالمف يبؾغف حقٌ كون فال حمقج لشد الرحول إلقف 

 ] قراءة ادتـ [

 متف ذم الصالة والسالم عؾقف. ذم الززخ تعرض أعامل أ ملسو هيلع هللا ىلصالتوشعي: كقكف  -
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أكف مو مـ مسؾؿ يصيل ويسؾؿ عؾقف إٓ رد اهلل عؾقف روحف فرد عؾقف السالم،  ملسو هيلع هللا ىلص] الرشح [: هذا مـ خصوئصف 

قد موت قطعو ولؽـ اهلل تعوىل يرد عؾقف روحف فرد السالم وقد جوء مثؾ ذلؽ حتك  ملسو هيلع هللا ىلصكبقـو فنن  وهذه حقوة برزخقي

هلل عبد الز أكف مو مـ مسؾؿ يؼػ عذ قز أخقف يعرفف ذم الدكقو فقسؾؿ عؾقف إٓ رد أحود ادسؾؿني فؼد روى ابـ 

 عؾقف روحف فرد عؾقف السالم..


