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 ٱ ٻ ٻ

 ثالثونني والاثالدرس ال

احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظذ شقد ادرشؾغ كبقـو حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغ، افؾفؿ ظؾؿـو 

 كػعـو بام ظؾؿتـو، وزدكو ظؾام كوؾعو، افؾفؿ اؽػر فـو ومشوخيـو أمجعغ:مو يـػعـو، وا

 باب

ُحىِّ اهللَِّ  }ؿقل اهلل تعوػ :   ـَ بُّقََنُْؿ 
ـْ ُدوِن اهللَِّ َأْكَداًدا ُُيِ ـْ َيتَِّخُذ ِم ـَ افـَّوِس َم  )اآليي( {َوِم

ؿْ  }وؿقفف:  ـُ ْؿ َوَأْبـَوُؤ ـُ وَن آَبوُؤ ـَ ـَ اهللَِّ َوَرُشقفِفِ }إػ ؿقفف  {ُؿْؾ إِْن    {َأَحىَّ إَِفْقُؽْؿ ِم

 "ال يممـ أحدـؿ حتك أـقن أحى إفقف مـ وفده ووافده وافـوس أمجعغ  "ؿول :  ملسو هيلع هللا ىلصظـ أكس أن رشقل اهلل 

 ]أخرجوه[.

ثالث مـ ــ ؾقف وجد هبـ حالوة اإليامن : أن يؽقن اهلل ورشقفف أحى  ":   ملسو هيلع هللا ىلصوهلام ظـف ؿول : ؿول رشقل اهلل 

و شقاامو ، وأن ُيى ادر  ال ُيبف إال هلل ، وأن يؽره أن يعقد ذم افؽػر بعد إ  أكؼذه اهلل مـف ـام يؽره أن يؼذ  ذم إفقف مم

 إػ آخره ."ال جيد أحد حالوة اإليامن حتك . . .  "وذم روايي :  "افـور 

اػ ذم اهلل ، وظودى ذم اهلل مـ أحى ذم اهلل ، وأبغض ذم اهلل ، وو "ؿول :  -ريض اهلل ظـفام  -وظـ ابـ ظبوس 

ؾنكام تـول واليي اهلل بذفؽ ، وال جيد ظبد ضعؿ اإليامن وإن ـثرت صالتف وصقمف ، حتك يؽقن ـذفؽ ، وؿد صورت 

]رواه ابـ جرير[ . وؿول ابـ ظبوس ذم ؿقفف  "ظومي مماخوة افـوس ظذ أمر افدكقو ، و فؽ ال جيدي ظذ أهؾف صقئو 

ًْ  }تعوػ :  َع  ؿول : ادقدة . {هِبُِؿ اْْلَْشَبوُب  َوَتَؼطَّ

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

 -وصحبف أمجعغ أمو بعد:

من يتخذ من  باب قول اهلل تعاىل: ) ومن الـاس  -رمحف اهلل  -ؾؼد ؿول صقخ اإلشالم حمؿد بـ ظبد افقهوب  

 دون اهلل أكدادا حيبوهنم كحب اهلل (
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)وافذيـ آمـقا أصد حبو هلل وفق يرى افذيـ طؾؿقا إ  يرون افعذاب أن افؼقة هلل مجقعو وأن اهلل صديد  تتؿة اآلية

 افعذاب( 

 

 هذا بوب رشيػ ورس رشؾف تعؾؼف بعبودة هل أصؾ ديـ اإلشالم وهل: 

  سبحاكه وتعاىل  -حمبة الرب-   

معـك ؿقفـو ال إفف إال اهلل أي ال ملفقه إال اهلل ؾودلفقه هق افذي ؾنن  أصؾ افتعبد هلل وافتلفف فف اكجذاب ؿؾبف ففؾنن 

 تـجذب فف افؼؾقب حمبي وتعظقام، 

ؾودحبي هل أصؾ افعبودات افؼؾبقي وفؽـ ادحبي افتل تـبغل هلل حمبي مؼروكي بخق  مؼروكي برجو  ال ادحبي 

فو زكودؿي افصقؾقي حتك إَنؿ ُيقفقَنو إػ كقع مـ افعشؼ يسؿقكف افعشؼ اإلهلل ويغؾطقن ؾقفو افكؾي افتل يدظق

تؾؽؿ ادحبي حمبي بدظقي فقسً ادحبي افتل أمر اهلل تعوػ هبو ورشقفف ؾنن  ويزظؿقن أَنو ُتـسقفؿ اخلق  وافرجو 

 أن –يورظوـؿ اهلل  -واظؾؿقا 

  

 : ادحبة من حقث هي كوطان- 

وهل ظبورة ظـ مقؾ افـػس فبعض ادحبقبوت؛ وهلو صقر متـقظي مـفو حمبي إجالل ـؿحبي االبـ  عقة:حمبة صب -

ْلبقف، ومـفو حمبي صػؼي ـؿحبي اْلب البـف، ومـفو حمبي صفقة ـؿحبي افزوج فزوجي، وـؿحبي افطعوم وافؼاب 

 يتعؾؼ بف مؼصقد فذاتف ْلكف أمر وكحق  فؽ مـ ادحوب افطبقعقي ؾفذا افـقع مـ ادحوب ال يالم ظؾقف صوحبف وال

جبع ضبقعل إال أكف ؿد يالم ظؾقف إ ا خرج ظـ حده ودمووز ادلفق  ـلن يستغرق ذم حمبقبوت افدكقو إػ احلد افذي 

، مثؾ أن يستغرق ذم جموفسي أهؾف ويدع صالة اجلامظي، مثؾ أن يتعؾؼ  -شبحوكف وتعوػ  -يؿـعف مـ ضوظي افرب 

 اجلفود ادتعغ ذم شبقؾ اهلل أو يدع احلٍ ادػسض ظؾقف وكحق  فؽبلهؾف وأبـوئف ويدع 

ؾفل  -ظز وجؾ  -: وهل حمبي افعبودة وهل افتل ال تـبغل إال هلل ففي حمبة الرسوأمو افـقع افثوين مـ ادحبي  -

ل افرجو  ؾؼد حمبي مـ كقع ؾريد ال جيقز رصؾفو فغر هلل إ  هل حمبي ظبودة مؼروكي بؽامل افتعظقؿ واخلضقع، وـام

وهق أظظؿ مو يؽقن ذم افؼؾى مـ  -ظز وجؾ  -مجعً حمبي، وخقؾو، ورجو ، ؾفذا افـقع مـ ادحبي ال يؽقن إال هلل 

ظز وجؾ  -افعبودات افؼؾبقي إ  اخلق  يـؼطع وافرجو  يـؼطع أمو ادحبي ؾفل بوؿقي كومقي ؾوخلق  يـؼطع ـام ؿول اهلل 
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وال أكتؿ حتزكقن ( ؾن ا بؾغ اإلكسون ادـزل زال ظـف اخلق  أظـل اجلـي، : ) يو ظبودي ال خق  ظؾقؽؿ افققم -

افرجو  إ ا حصؾ مـف ادؼصقد افذي يسر إفقف افسوفؽ اكؼطع، واضؿلن افؼؾى، فؽـ ادحبي ال ؾنن  وـذفؽ افرجو 

ذه ادحبي تـعش افؼؾى، تزال تتعوطؿ ذم ؿؾى ادممـ ـؾام ازداد ظؾام وإيامكو ؾن ا بؾغ جـي ربف ازدادت حمبتف فربف ؾف

 وتضؿد جراحف، وتـػٌ ؾقف افـشوط، وافؼقة ظذ افعؿؾ افصوفح وظذ حجز حمبقبوت افـػس ادـوؾقي فطوظي اهلل

  

 :وتلمؾوا يف هذه اآلية التي اختذها الشقخ ترمجة هلذا الباب- 

 هذه تبعقضقي أي بعض افـوس وادراد هبؿ ادؼـقن "مـ":  قوله تعاىل )ومن الـاس(

 مجع كد وهق افشبقف وافـظر مو صػي اختو ه هلذه اْلكداد  "أكدادا")من يتخذ من دون اهلل أكدادا(:  

: اختؾػ ادػرسون ذم معـك ؿقفف ُيبقَنؿ ـحى اهلل أي أَنؿ ُيبقن اْلصـوم ـام ُيى ) حيبوهنم كحب اهلل (  

أي  "ُيبقَنؿ ـحى اهلل"افتقجقف افثوين  ادممـقن اهلل أي ُيبقن أصـومفؿ ـام ُيى ادممـقن رهبؿ وهذه واضح،

ُيبقن أكدادهؿ ـام ُيبقن اهلل أي أَنؿ ُيبقن اهلل فؽـفؿ يؼعقا ذم رشك ادحبي، وهذا افـقع افثوين هق افذي ككه صقخ 

اإلشالم ابـ تقؿقي وتؾؿقذه ابـ افؼقؿ رمحفام اهلل ؾقؿع همال  ادؼـقن ذم رشك ادحبي و فؽ أن افؼقم أظـل 

 ـوكقا ُيبقن اهلل فؽـفؿ ُيبقن أصـومفؿ وأكدادهؿ ـودحبي افتل ال تـبغل إال هلل ؾؼد وؿعقا ذم رشك ادحبي ادؼـغ

 وهلذا ؿول اهلل: 

أي أن ادممـغ حبفؿ هلل تعوػ خوفص ال تداكقف حمبي أخرى وال يؼع هلؿ رشك ذم  ) والذين آمـوا أشد حبا هلل (:

مـ حى أصحوب اْلكداد هلل تعوػ...وأمو تتؿي  -ظز وجؾ  -ؾفؿ أصد حبو هلل  -ظز وجؾ  -ادحبي ؾفؿ أصد حبو هلل 

 : -ظز وجؾ  -اآليي و هل ؿقل اهلل 

دل  فؽ ظذ أَنؿ يقم  ) ولو يرى الذين ضؾؿوا إذ يرون العذاب أن الؼوة هلل مجقعا وأن اهلل شديد العذاب (:

قعو ؾؿـ ـوكً فف افؼقة مجقعو اشتحؼ أن يؽقن احلى حغ يرون افعذاب ويدرـقن أن افؼقة هلل مج يػجمونافؼقومي 

فف مجقعو وأن يؽقن افتعظقؿ فف مجقعو ؾفذا افبوب مـوشى فؽتوب افتقحقد فتعؾؼف بعبودة مـ أجؾ افعبودات افؼؾبقي 

 وهل ظبودة ادحبي 

 

 :وكستػقد من هذه اآلية- 
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 افتحذير مـ رشك ادحبي -

 تعوػ؛ وهلذا كجد أَنؿ ُيؾػقن بف، وُيجقن بقتف، ويػعؾقن بعض كستػقد أيضو أن مـ ادؼـغ مـ ُيى اهلل -

 اْلمقر افتل يتؼربقن هبو إفقف فؽـفؿ ال يػردوَنو فف

 

  ملسو هيلع هللا ىلصواخلطوب فـبقـو  -: بؼول اهلل تعاىل )قل -رمحه اهلل  -ثم ثـى ادصـف  

ختشون كسادها، إن كان آباؤكم وأبـاؤكم وإخواكؽم وأزواجؽم وطشرتؽم وأموال اقرتفتؿوها وجتارة 

 ـؿ هذه اْلصـو ؟ ثامكقي أصـو  دمؿع أمفوت ادحبقبوت افدكققيي  ومساكن ترضوهنا (

 ؾقحى افعبد أبوه حمبي إجالل،  آباؤكم

 ؾقحى ابـف حمبي صػؼي ورمحي،  "أبـاؤكم"

 ـذفؽ ُيبفؿ حمبي مقدة وككة،  "وإخواكؽم"

 حمبي مقؾ وصفقة،  "وأزواجؽم"

  حمبي اكتام ، "وطشرتؽم"

 حمبي صفقة أيضو وهل صفقة ادول،  "وأموال اقرتفتؿوها"

 "وادؼصقد بوفعشرة ملخق  مـ افعؼة وهؿ مجوظي افرجؾ وؿبقؾتف،  "ودمورة ختشقن ـسودهو"

 معـك اؿسؾتؿقهو أي اـتسبتؿقهو ؾوالؿسا  هـو بؿعـك االـتسوب،  "وأموال اقرتفتؿوها

 وؿتفو، أي خسورهتو وؾقات  كسادها "وجتارة ختشون"

وادسوــ هل ادـوزل وهل مـ حمبقبوت افـػس أن يتخذ اإلكسون فف ملوى مستؼرا  "ومساكن ترضوهنا"

وفذفؽ يتـوؾس افـوس ذم افبـقون، ويتطووفقن ؾقف صؽال ومعـك ) ودمورة ختشقن ـسودهو ومسوــ ترضقَنو(، 

هـو اشؿ ـون ومو ظطػ ظذ ادرؾقع ؾفق دو ا كصبـو أحى؟ ْلَنو خز ـون وإن ـون تلخر ؾآبوؤـؿ  "أحى إفقؽؿ"

 مرؾقع وهذا هق خز ـون، 
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أي إن ـوكً هذه اْلصقو  ادذـقرة وهل مو ُيبف اإلكسون حبو اختقوريو ؾطريو ضبقعقو إن ـوكً  "أحب إلقؽم"

 حمبتفو مؼدمي ظـدـؿ ظذ حمبي اهلل ورشقفف 

ظؼوب، وادؼصقد إ ا حوفً هذه ادحبقبوت وهل ظبورة هتديد ووظقد أي اكتظروا مو ُيؾ بؽؿ مـ  "فرتبصوا"

  –ظز وجؾ  -دون حمبقبوت اهلل 

ؾؿثول  فؽ: أن يممر افعبد بوهلجرة مـ بؾد افؼك إػ بؾد اإلشالم ؾقػضؾ افبؼو  ذم اْلهؾ وافعشرة ظذ ضوظي 

) إن افذيـ تقؾوهؿ اهلل تعوػ بوهلجرة إػ دار اإلشالم، وهلذا تقظد اهلل مـ وؿع مـف  فؽ ؾؼول شبحوكف وبحؿده: 

ادالئؽي طودل أكػسفؿ ؿوفقا ؾقؿ ــتؿ ( تؼقل هلؿ ادالئؽي ظـد افؼبض واالحتضور ؾقؿ ــتؿ )ؿوفقا ــو مستضعػغ 

 ذم اْلرض ؿوفقا أمل تؽـ أرض اهلل واشعي ؾتفوجروا ؾقفو ؾلوفئؽ ملواهؿ جفـؿ وشو ت مصرا إال ادستضعػغ(، 

مـ مؽي إػ ادديـي وـون ؿد ؿدم مؽي مقػ ثؿ ظتؼ وادمر وصور  ا  - ظـف ريض اهلل -ودو هوجر صفقى افرومل 

مول ؾؾام أراد اهلجرة حلؼتف ؿريش حتك أدرـقه ذم بعض افطريؼ ؾؼوفقا فف ترجع جئتـو ـذا وـذا وـذا ؿول )) إن ذم 

إن دفؾتؽؿ ظذ حمؾ  صئً فرمقتؽؿ مجقعو وفؽـ أرأيتؿؾنن  ــوكتل بعددـؿ شفوم وإكؽؿ فتعؾؿقن أين أحسـؽؿ رمقو

بؼه   ملسو هيلع هللا ىلصؾؾام ؿدم ظذ افـبل   ملسو هيلع هللا ىلصمويل أــتؿ تورـل، ؿوفقا: كعؿ. ؾدهلؿ ظذ مؽون موفف واكك  مفوجرا إػ افـبل 

 وؿول ربح افبقع أبو ُيل ربح افبقع (( ْلكف ختذ ظـ هذه افدكقو ذم شبقؾ حػظ ديـف،   ملسو هيلع هللا ىلصافـبل 

أن يـؼص يش  مـف إ ا تعورض مع يش  مـ حموب اهلل  وـثر مـ افـوس ُيسى أفػ حسوب فؾدرهؿ و افديـور

ؾن ا أراد مثال احلٍ ؿول احلٍ يؽؾػ مخسي آال  أؿؾ أـثر هذا مبؾغ  ؾقسك احلٍ مع أن اهلل ؿد ؾرضف  -ظز وجؾ  -

: ) ؾسبصقا حتك يليت اهلل بلمره واهلل ال -ظز وجؾ  -ظؾقف وال خيػك  فؽ مـ اْلمقر ؾفذا يـطبؼ ظؾقف ؿقل اهلل 

 دي افؼقم افػوشؼغ (، هي

 

 أهيو اإلخقة:  وهذا احلب

 ؿد يؽقن كؼصو ذم اإليامن افقاجى  

 وؿد يؽقن كؼصو ذم أصؾ اإليامن   

 

 ، حى رشـلؾفق  ظورض أصؾ اإليامنؾنن 
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يؽقن صوحبف حتً ادشقئي واإلرادة إن صو  اهلل ظذبف  إليامن واجىؾفق مـو   ظورض واجبو مـ افقاجبوتوإن 

 آفف إػ اجلـي، وإن صو  ظػو ظـف ـام هل افؼوظدة ادطردة ذم حؽؿ أهؾ افؽبوئر، بؼدر  كبف وم

ؾفق مشتؼ مـ افػسؼ ومعـك افػسؼ ذم افؾغي اخلروج ؾوفػوشؼقن هؿ اخلورجقن ظـ  "الػاسؼني"وأما معـى 

ون أن يـزظفو ضوظي اهلل ْلن افػسؼ ذم افؾغي معـوه اخلروج يؼول مترة ؾوشؼي إ ا خرجً مـ ؿؼهو يعـل أراد إكس

 ؾخرجً مـ ؿؼهو ؿوفقا ؾسؼً افتؿرة

  

 صقب مـاسبة هذه اآلية يف الباب واضحة: 

 إ  أن ؾقفو وجقب تؼديؿ حمبي اهلل تعوػ ظذ حموب افـػس 

 

 :فـستػقد من هذه اآلية العظقؿة- 

 وجقب حمبي اهلل وأَنو مـ افتقحقد -

 شوفتف يعـل مـ ـامفف افقاجى؛ وأَنو مـ ـامل اإليامن بر ملسو هيلع هللا ىلصأيضو وجقب حمبي افـبل  -

 "ؾسبصقا"وؾقفو أيضو افقظقد ظذ مـ ؿدم هذه افثامكقي ظذ حمبقبوت اهلل ورشقفف فؼقفف  - 

 

  قال: ال يممن أحدكم حتى   ملسو هيلع هللا ىلصبحديث أكس فؼال: )) طن أكس أن رسول اهلل   -رمحه اهلل  -ثم ثؾث ادصـف

 خرجاه [ أكون أحب إلقه من ولده ووالده والـاس أمجعني((. ] أ

كػل فإليامن افقاجى أي ال يؽقن اإلكسون مممـو اإليامن افقاجى ظؾقف حتك تػقق حمبي  هذا اإليامن ادـػي هو

 حمبي وفده، ووافده، وافـوس أمجعغ،   ملسو هيلع هللا ىلصكبقف 

أظظؿ   ملسو هيلع هللا ىلصأدرك أن حوجتف إػ كبقف   ملسو هيلع هللا ىلصأن مـ تلمؾ ذم كعؿي اهلل تعوػ ظع ببعثي كبقف   -أهيو اإلخقان  -و فؽ 

 حوجتف إػ أبقف وأمف، وضعومف، ورشابف، وكػسف  مـ

ؾفل مؼقم افديـ وافدكقو ال صالح فؾديـ وافدكقو إال بام جو  بف ملسو هيلع هللا ىلص ؾفذه مؼقموت دكققيي، أمو مو جو  حمؿد 

 ظذ حمبي افقفد   ملسو هيلع هللا ىلصإ ن البد مـ أن كؼدم حمبي افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصرشقفف 
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البـف وابـتف، وـذفؽ أيضو أظظؿ مـ حمبتف فقافده  أظظؿ مـ حمبتف ملسو هيلع هللا ىلصؾقشعر أحدكو ذم صؿقؿ ؿؾبف أن حمبتف فـبقف 

 افذي جيؾف ومـ افـوس مجقعو، 

ودو شؿع ظؿر هذا احلديٌ ؿول: )) يو رشقل اهلل واهلل ْلكً أحى إيل مـ وفدي ووافدي وافـوس أمجعغ إال 

آلن أحى ؾؼول ال يو ظؿر حتك أـقن أحى إفقؽ مـ كػسؽ، ؾؼول: أكً ا -هؽذا ظؿر أخز بوفصدق -مـ كػيس

 إيل حتك مـ كػيس ؾؼول: اآلن يو ظؿر((. 

صدق وحتؼقؼ ْلن هذه ادحبي افتل  -ريض اهلل ظـف  -هذا ال يستـؽر وهذا مـ ظؿر   -أهيو اإلخقان  -و فؽ 

بلكف ال يتؿ إيامكف افقاجى إال بلن يؼدم حمبتف ظذ   ملسو هيلع هللا ىلصأحدثفو ظؿر كتجً ظـ كظر ؾفل حمبي مؽتسبي ؾؾام أخزه افـبل 

كػسف تلمؾ وكظر وأدرك بلن هذه ادحبي جيى أن تػقق حمبي افـػس ؾؼول اآلن أكً أحى إيل مـ كػيس ؾؼوهلو حمبي 

 وصفد فف مـ ال يـطؼ ظـ اهلقى ؾؼول اآلن يو ظؿر  -ريض اهلل ظـف  -حتؼقؼو 

 يؾؿزون أثبً فف هذه ادحبي وهبذا يؼطع افطريؼ ظذ ادتطووفغ مـ مبغيض افصحوبي ـوفراؾضي حغ  ملسو هيلع هللا ىلصؾـبقـو 

يؼره ظذ هذه افدظقى   ملسو هيلع هللا ىلصهؾ ـون افـبل   ملسو هيلع هللا ىلصهبذا ؾقؼول هلؿ إن دزمؽؿ إيوه دز فؾـبل  -ريض اهلل ظـف  -ظؿر 

ويشفد فف بذفؽ واْلمر خال   فؽ ال واهلل ؾال صؽ أن ظؿر ـون صودؿو ؾقام أخز وأكف ؿد اـتسى هذه ادحبي دو 

 بلن هذا مـ رضورات اإليامن بف   ملسو هيلع هللا ىلصظؾؿف كبقف 

ومو مـ   ملسو هيلع هللا ىلصظؾقـو أن كتعوهد ؿؾقبـو حؼو وأن كحؼؼ صدق حمبي كبقـو  -معؼ اإلخقان واْلخقات  -ـو  ظؾقف وب

فؼد رأيـو ادسؾؿغ بحؿد اهلل حقـام   ملسو هيلع هللا ىلصمممـ إال وهق حمى فـبقف ؿطعو فؽـ هؾ هذه ادحبي هل ـام رشط كبقـو 

مقي مـ أؿصوهو إػ أدكوهو وأظربقا ظـ شخطفؿ تطوول بعض افؽػرة ظذ كبقـو بوفرشقم ادسقئي ضجً افبالد اإلشال

بلكقاع افتعبر مـ اهلتوؾوت، وافـدا ات، وادظوهرات، وادؼوضعوت   ملسو هيلع هللا ىلصوبغضفؿ هلمال  افذيـ دمـقا ظذ مؼوم افـبل 

فؽـ هذه ادحبي ذم افقاؿع جيى أن تقصػ وأن تبغ جلؿفقر   ملسو هيلع هللا ىلصوال صؽ أن هذا دفقؾ ظذ صدق ادحبي فؾـبل 

هذا هق ظـقان ادحبي افصودؿي ؾنن  هل ذم اتبوع أمره واتبوع شـتف واالؿتدا  بف  ملسو هيلع هللا ىلصن ادحبي احلؼقؼي فؾـبل ادسؾؿغ بل

 ،  ملسو هيلع هللا ىلصفـبقـو 

دو وضع بغ افسقػ وافـطع ومجفقر ادؼـغ ؿد حتؾؼقا حقفف ؾقليت إفقف  -ريض اهلل ظـف  -هذا خبقى بـ ظدي 

اكظروا هذا اجلقاب _ؿدا مؽوكؽ وأكؽ بغ أهؾؽ وحبؽ ؾؼول أحد ادؼـغ يشوؽؾف ؾقؼقل يو خبقى أحتى أن حم
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 -ؾقؼقل واهلل مو أحى أن يشوك حمؿد بشقـي وأن أـقن بغ أهع وحبل_رجؾ مو بقـف وبغ ادقت إال ثقان معدودة 

  -اكظروا صدق ادحبي

وؿعً ذم يد ال يتـخؿ كخومي إال   ملسو هيلع هللا ىلصذم صؾح احلديبقي جعؾ افـبل   ملسو هيلع هللا ىلصيقم جو  وؾد ؿريش وؿوفقا فؾـبل 

أحدهؿ ؾؿسح هبو وجفف وصدره وادغرة فعؾف ادغرة ادخزومل ـون يتعجى مـ هذا وإ ا تقضل اؿتتؾقا ظذ 

وضقئف رأى ظجبو حتك رجع إػ ؿقمف ؾؼول يو ؿقم فؼد أتقً ـرسى ذم إيقاكف وؿقك ذم ؿكه ؾام رأيً أحد يعظؿ 

وـوكقا يؼقفقن ؾداك أيب وأمل وهؿ صودؿقن   ملسو هيلع هللا ىلصبتفؿ فف أحدا ـام يعظؿ أصحوب حمؿد حمؿدا دو رأى مـ إطفور حم

 ، ملسو هيلع هللا ىلصيؼقكف بلكػسفؿ وأمقاهلؿ ؾفمال  هؿ أهؾ اإليامن افصودق فؾـبل 

وفقس حظفؿ مـ حمبتف إال أن يعؼدوا احلرضات ويدبجقا افؼصوئد   ملسو هيلع هللا ىلصأمو أؿقام يدظقن حمبي افـبل  

وإ ا دظقا إػ شـي مـ شــف ـون ظؾقفؿ   ملسو هيلع هللا ىلصافـبل  وهيؿفؿقن، ويساؿصقن، ويؼقؿقن ادقافد ويزظؿقن أَنؿ ُيبقن

 –أثؼؾ مـ اجلبؾ ؾفذه دظقى ـو بي وإكام زيـ هلؿ افشقطون أظامهلؿ 

 

 :فؿـاسبة هذا احلديث لؾباب  

 متػرظي ظـ حمبي اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصظذ حمبي ـؾ خمؾقق ْلن حمبي افـبل   ملسو هيلع هللا ىلصوجقب تؼديؿ حمبي افرشقل 

ـقكف رشقل اهلل فق ـون جمرد حمؿد بـ ظبد اهلل افؼريش   ملسو هيلع هللا ىلصـو فرشقل اهلل إحلظقا هذا ادعـك يو إخقان مو رس حمبت

حمبي  ملسو هيلع هللا ىلص فؽـ ادحبي افذي كبذهلو فؾـبل،  ـريؿ أو صجوع فربام أظجبـو بف خلصوفف وخالفف ـام يعجى اإلكسون بآخر

ويروى   ؾرع ظـ حمبي اهلل ظزوجؾ  ملسو هيلع هللا ىلصمـ كقع خوص حمبي افرشوفي ؾألن اهلل أرشؾف واصطػوه أحببـوه ؾؿحبي افـبل 

شقخ يقمو وؿول ؾدظوه اف  ملسو هيلع هللا ىلص ذم هذا ؿصي ؾقف كقع مـ افطراؾي أن رجال ؿول فشقخف إين أحى أن أرى رشقل اهلل

افتؾؿقذ دظقة صقخف وأتك ؾصـع فف ضعومو وزاد ذم مؾحف ؾجعؾ افطوفى يطؾى مو   بؾأضعؿ ظـدي ضعومو ؾؼ

ؾؾام اشتقؼظ وؿوم ؿول فف مو ا رأيً ؿول تك أتك مقظد افـقم وؽؾبف افـقم ؾـوم وافشقخ يؼقل أتقؽ بف ؾام زال يمجؾ ح

 ـؾ حول دو صدؿً حمبتؽ صدؿً رؤيوك ظذرأيً أَنورا وأمطورا ومقوهو وأخذ يذـر هذه اْلصقو  ؿول رأيً 

 ادقوه ؿصي معزة وهق أن اإلكسون ـؾ مو ـون صودؿو ذم حمبتف فؾق  ـون متبعو مقاؾؼو دحبقبوت حبقبف 

 وهؿ خيوفػقن هديف ذم اْلصقل وافػروع؟!   ملسو هيلع هللا ىلصؾلكك فؼقم يدظقن حمبي افـبل 
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ون فف وأكف ـ  ملسو هيلع هللا ىلصكرضب مثوال بسقطو إظػو  افؾحقي يعـل ـقػ تطقى كػس مممـ يعؾؿ أن هذا هدي حمؿد و 

وُيؾؼ حلقتف أو يلخذ مـفو أو يؼكهو   ملسو هيلع هللا ىلصحلقي ظظقؿي متأل مو بغ مـؽبقف ـقػ تطقى كػسف أن يزهد ذم هدي افـبل 

ويتؿثؾ بحول افـصورى ومـ صوهبفؿ كؼقل فف يـبغل بك  افـظر ظـ مقضقع حؽؿ افؾحقي احلى افصودق فؾـبل 

ؾقام هق فقس مـ أمر   ملسو هيلع هللا ىلص ظؾقفؿ ظذ حموـوة افـبل أن تتؿثؾ شـتف حتك إن هذا محؾ بعض افصحوبي رضقان اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

تتبع افدبو  ذم افصحػي افدبو  هق افؼرع يؼقل ذم   ملسو هيلع هللا ىلصرأيً يد رشقل اهلل  -ريض اهلل ظـف  -افتؼيع يؼقل أكس 

ى كوتٍ ظـ ُيى افدبو  افؼرع ؾقتتبعفو يلـؾفو يؼقل ؾام زفً أحى افدبو  هذا ح  ملسو هيلع هللا ىلصؾؽون افـبل افصحػي ذم اإلكو  

ريض  -ؾعؾ  فؽ ـؿحبي ضبقعقي بؾ ـون ابـ ظؿر   ملسو هيلع هللا ىلصحمبي ادحبقب و إال ؾال كؼقل مـ افسـي حمبي افؼرع ْلن افـبل 

ذم شػراتف ؾقـزل ؾقفو بؾ وادقاضع افتل ؿه ؾقفو حوجتف   ملسو هيلع هللا ىلصيتحرى اْلموــ افتل كزل ؾقفو افـبل  -اهلل ظـفام 

اإلكسون إ ا أحى صخصو دمد أكف ؾنن  وهق أمر ملفق  ذم بـل آدمؾقؼيض ؾقفو حوجتف هذا ـؾف كوتٍ ظـ ادحبي 

ُيوـقف، ُيوـقف ذم ضريؼتف ذم افؽالم، وُيوـقف ذم خطف، ُيوـقف ذم أشؾقبف ْلن هذا كوتٍ ظـ حى صودق ؾعؾقـو أهيو 

ذم شرة افـبل مـ ؿرأ ؾنن  وهذا ُيصؾ بندمون ؿرا ة شرتف وصامئؾف افؽريؿي  ملسو هيلع هللا ىلصافؽرام أن كؿأل ؿؾقبـو بؿحبي كبقـو 

 وتلمؾفو امتأل ؿؾبف حمبي هلذا افـبل افؽريؿ  ملسو هيلع هللا ىلص

بصقر   ملسو هيلع هللا ىلصوؿد ـون مـ آثور هذه اْلحداث افتل جرت مـ ظدوان ودمـل همال  افطغوم ممـ رشؿقا افـبل  

مـ افغرب وصوروا يؼرأون ظـ هذه افشخصقي   ملسو هيلع هللا ىلصمسقئي ـون مـ آثور  فؽ أن افتػً بعض افـوس إػ شرة افـبل 

 تجوج ؾؽون ذم ؿرا هتؿ فسرتف وصامئؾف أظظؿ اْلثر ذم اظتـوق ـثر مـفؿ فإلشالم حسببفو هذا االافتل ثور ب

 

  كستػقد من هذا احلديث:و 

خالؾو فؾؿرجئي؛ أيـ افعؿؾ هو هـو؟ ادحبي ْلن ادحبي ظؿؾ ؿؾبل أن اْلظامل داخؾي ذم مسؿك اإليامن  -

ؿ أفقسً ادحبي ظؿال ؿؾبقو فقسً اظتؼودا ظؿؾ هو هل اآلن وادرجئي خيرجقن افعؿؾ ظـ مسؿك اإليامن ؾقؼول هل

 صورت رشضو ذم اإليامن افقاجى ؾفذا دفقؾ ظذ أن اإليامن حؼقؼتف مرـبي مـ ؿقل وظؿؾ

ؾقف أيضو مو يدل ظذ أن اإليامن يتػوضؾ وأن كؼص بعض خصول اإليامن ال يقجى اخلروج مـ ادؾي ؾؾق ؿدر  -

ظذ حمبي وفده أو وافده أو كػسف ؾال يؼول إكف ـػر بذفؽ   ملسو هيلع هللا ىلصي يعـل مل يؼدم حمبي افـبل أن أحدا مل يبؾغ هذه ادـزف

 وفؽـ يؼول كؼص إيامكف وهذا ال خيرجف ظـ ادؾي وفؽـ يـؼصف ظـ درجي اإليامن افقاجى
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  ثالث من كنملسو هيلع هللا ىلص  وهلام أي البخاري ومسؾم طن أكس قال: )) قال رسول اهلل   -رمحه اهلل  -ثم قال ادصـف: 

 فقه 

 هؽذا دون إضوؾي يعـل ثالث خصول  ثالث

 : يعـل مـ وجدن ؾقف  ثالث من كن فقه

أي مـ حتؼؼً ؾقف هذه اخلصول افثالث حصؾ فف كعقؿ ذم افؼؾى ورسور وهل   وجد هبن حالوة اإليامن:

 حالوة وحالوة حؼقؼي 

الوة تؾقؼ بف ؾؾؾؿؼوب وال يؾزم مـ ؿقفـو إَنو حالوة حؼقؼقي أن تؽقن ـحالوة افسؽر ْلن فؽؾ يش  ح

ادراد هبو مو يؼقم بوفؼؾى مـ كعقؿ ورسور وهبجي وبشوصي  "ؾحالوة اإليامن"حالوة تؾقؼ بف وفإليامن حالوة تؾقؼ بف 

 جيدهو ويتذوؿفو اإلكسون وجد هبـ حالوة اإليامن 

ممو شقاامو اظرض  اهلل أـز أن يؽقن اهلل ورشقفف أحى إفقف :"أن يؽون اهلل ورسوله أحب إلقه مما سوامها"

كػسؽ ظذ هذا ادعقور هؾ اهلل ورشقفف أحى إفقؽ ممو شقاامو مـ ـؾ يش  مـ ادخؾقؿوت وادلـقالت، 

وادؼوبوت، وادؾبقشوت، وادرـقبوت، وؽر  فؽ يتبغ هذا ظـد تضود ادحبقبوت أن يؽقن اهلل ورشقفف أحى 

 إفقف ممو شقاامو

يعـل  -ظز وجؾ  -أي إن ُيى افشخص حمبي ال تؽقن إال هلل  :"حيبه إال هلل أن حيب ادرء ال"الثاكقة:  اخلصؾة -

بوظثفو حمبي اهلل شبحوكف وبحؿده ال ْلجؾ جوهف، وال ْلجؾ موفف، وال ْلجؾ مـصبف، وال ْلجؾ وشومتف، وال ْلجؾ 

 ضراؾتف بؾ تؽقن حمبتف هلل أي حلسـ اظتؼوده، وصالحف، واشتؼومتف، وحسـ ظؿؾف ومو أصبف  فؽ

أـز ؾعال  كام يؽره أن يؼذف يف الـار اهلل:"وأن يؽره أن يعود يف الؽػر بعد إذ أكؼذه اهلل مـه"الثالثة:  اخلصؾة -

حمبي حؼقؼقي وأكف ؿد   ملسو هيلع هللا ىلصوكبقف  -ظز وجؾ  -هذا يعـل ظالمي حسقي واختبور حؼقؼل تبغ أن هذا اإلكسون ُيى اهلل 

 ػر بعد إ  أكؼذه اهلل مـف ضقى هذا افؾػظ: وجد بذفؽ حالوة اإليامن أن يؽره أن يعقد ذم افؽ

يدل ظذ أكف ؿد ـون ـوؾرا ؾوكتؼؾ مـ افؽػر إػ اإليامن، وبوفتويل ؾؼد يؼقل ؿوئؾ ؾام بول  :"بعد إذ أكؼذه اهلل مـه"

افذي وفد ذم اإلشالم فـ يؿر ظذ افؽػر ؿد وردت ذم بعض اْلفػوظ أن يرجع أو كحق هذا ممو يدل ظذ أن اْلمر 

فقس بوفرضورة أن يؽقن ؿد ـون ـوؾرا ثؿ أشؾؿ بؾ ادؼصقد أن يؽره أن يؼع ذم افؽػر بعد إ  أكؼذه اهلل مـف  معـقي

بعد أن اهلل تعوػ ـتبف مممـو ومل يتؾطخ بؽػر ـام يؽره أن يؾؼك ذم افـور ؾفذا افشعقر يؼع دـ متؽـ اإليامن ذم ؿؾبف وؿد 
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أحد افصحوبي   ملسو هيلع هللا ىلصعـك ؾؿؿـ وؿع فف  فؽ مـ أصحوب افـبل ودـ ؿبؾفؿ هذا اد  ملسو هيلع هللا ىلصجرى فبعض أصحوب افـبل 

إػ مسقؾؿي ؾجعؾ يؼطعف إربو إربو ويؼقل فف أتشفد أن حمؿدا رشقل اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصافذي بعثف افـبل وهق حبقى بـ زيد 

ل معف ؾؽون فؽـف ـون يدظل أكف رشق  ملسو هيلع هللا ىلصؾقؼقل كعؿ أتشفد أين رشقل اهلل ْلن مسقؾؿي مل يؽـ يـؽر رشوفي افـبل 

ؾؽون يؼقل إن ذم أ ين صؿام ممو تؼقل ؾام زال يؼطعف إربو إربو حتك وؿع كصػف ظذ يؼقل إن ذم أ ين فصؿام ممو تؼقل 

 وهق ظذ هذا احلول اكظر هذه ادحبي، وذم افتوبعغ أيضو يزيد بـ اْلشقد اجلريش -ريض اهلل ظـف  -اْلرض ثؿ موت 

 أدخؾف اْلشقد افعـيس ذم افـور فؽـ اهلل كجوه مـ افـور ـام كجك إبراهقؿ 

مـ تؽقن حالوة اإليامن ذم ؿؾبف تقجى فف أن يؽره أن يعقد ذم  -ظز وجؾ  - يزال يقجد مـ ظبود اهلل الؾ

دايي مروا بلحقال افؽػر بعد إ  أكؼذه اهلل مـف ـام يؽره أن يؾؼك ذم افـور، وبعض إخقاكـو افذيـ مـ اهلل ظؾقفؿ بوهل

ؽقايي، وضالل ومعوص ثؿ ـتى اهلل هلؿ اإليامن جيدون ذم ؿؾقهبؿ مـ افؾذة مو يؼقل أحدهؿ أؾضؾ أن أمقت أو 

أهؾؽ وال أظقد إػ حول افسوبؼي تسؿع هذا ـثرا ظذ أفسـي ادفتديـ ؾبشوصي اإليامن ظظقؿي ؾفذه اْلوصو  افثالثي 

 وة اإليامنأهيو اإلخقة مـ وجدت ؾقف وجد هبـ حال

 وهذه افروايي ظـد افبخوري وتـوشى ادعـك افسوبؼ  "ال جيد أحد حالوة اإليامن حتى"قال ويف رواية 

 

 فـاسب هذا احلديث أن يورد يف هذا الباب 

 ْلن ؾقف مـؼبي دـ ؿدم حمبي اهلل ورشقفف ظذ حمبي مو شقاامو  

 

 : وكستػقد من هذا احلديث فوائد طدة مـفا- 

 ؿ حمبي اهلل ورشقفف ظذ حمبي مو شقااموؾضقؾي تؼدي -

وكستػقد أيضو ؾضؾ احلى ذم اهلل فؼقفف وأن ُيى افرجؾ ال ُيبف إال هلل؛ وهذا أمر يو إخقيت أرجق أن تـتبفقا  -

إفقف ْلن ـثرا مـ افـوس يرى ذم كػسف أكف ُيى ؾالكو ذم اهلل وهلل، وفؽـ ؿد تؽقن هذه افدظقى ؽر حمؼؼي وإكام يؿقؾ 

داع آخر مـ افدواظل ـلن ُيبف دوفف فقجوهتف، فقشومتف، فدظوبتف ْلمر مـ اْلمقر ؾوهلل اهلل ابحٌ ؿؾبؽ وحتؼؼ إفقف ف

مـ كقايوك وايوك أن يدخؾؽ افشقطون بلن يصقر فؽ أن اكجذابؽ فػالن أو ظالن حى ذم اهلل واْلمر فقس ـذفؽ، 

ؿول دخؾً ادسجد ؾن ا بػتك براق افثـويو وإ ا بوفـوس  افشوم أي دمشؼ  -رمحف اهلل  -ودو ؿدم أبق إدريس اخلقالين 

ؾرأيً افـوس حقفف يصدرون ظـف   ملسو هيلع هللا ىلصحقفف جمتؿعقن ؾؼؾً مـ هذا؟ ؿوفقا هذا معو  بـ جبؾ صوحى رشقل اهلل 
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ؿول ؾؾام ـون ذم افغد هجرت إػ ادسجد يعـل بؽرت ؾقجدتف ؿد شبؼـل ذم افتفجر ؾلؿبؾً إفقف مـ بغ يديف وؿؾً 

أحبؽ ذم اهلل وؿع ذم ؿؾبف حمبتف ؾؼول يل آهلل ؿؾً اهلل ؿول آهلل ؿؾً اهلل ؿول آهلل ؿؾً اهلل يستحؾػف بوهلل ثالثو ؾؾام فف إين 

يؼقل )) ادتحوبقن ذم جاليل ظذ مـوبر مـ كقر يغبطفؿ   ملسو هيلع هللا ىلصؿؾً  فؽ افتزمـل وؿول أبؼ ؾنين شؿعً رشقل اهلل 

دظقى ادحبي ذم اهلل شفؾي أن يؼقل اإلكسون فصوحبف إين أحبؽ ذم اهلل افـبققن وافشفدا  يقم افؼقومي (( ؾقو إخقيت 

ال فصالحف، الشتؼومي إذم اهلل أكؽ مو أحببً هذا افشخص وهذا مـ افسـي إن ـون ُيبف حؼو فؽـ حتؼؼ أن  فؽ 

ذم بعض  ديـف، الشتؼومي خؾؼف ؾفذا هق افذي يؽقن ظبودة، أمو ادقؾ ؾؼد يؽقن ذم بعض اْلحقون مبوحو وؿد يؽقن

اْلحقون حمرمو ؾؼد يؿقؾ اإلكسون إػ آخر فتجوكسفام ذم افطبوع وهلذا يروى أو جو  ذم احلديٌ أن امرأة ـوكً 

 فؽ ؿول   ملسو هيلع هللا ىلصتضحؽ افـوس ذم مؽي هوجرت إػ ادديـي ؾـزفً ظذ امرأة تضحؽ افـوس ذم ادديـي ؾؾام بؾغ افـبل 

ؤم ر مـفو اختؾػ ؾربام وؿع بغ بعض افـوس كقع اكجذاب وتقااْلرواح جـقد جمـدة مو تعور  مـفو ائتؾػ ومو تـوـ

ظذ أحد ذم هذا ْلن هذا ذم دائرة ادبوح إ ن مو ادحظقر؟ ادحظقر أن يؼع كقع مـ  يثرب وكس افطبوع ؾالبسبى دم

دى افتلفؼ ادحرم ـام يسؿك افعشؼ واالكجذاب وكحق  فؽ ؾقـجذب إفقف فسبى مـ اْلشبوب افشفقاكقي، وؿد يتام

افعوصؼ مع معشقؿف يؼع مـف أحقوكو ؾنن  بف احلول أظو كو اهلل وإيوـؿ ؾقصبح حمبي رشـقي و فؽ حغ يبؾغ مبؾغ افعشؼ

ذم ـتوبف اجلقاب   -رمحف اهلل  -، وؿد حؽك ابـ افؼقؿ -ظز وجؾ  -كقع رشك حتك إكف يػضؾ حمبتف ظذ حمبي اهلل 

قوكو افدا  وافدوا  أمثؾي هلذا ؾعذ اإلكسون أن ُيرس بقابوت ؿؾبف افؽوذم دـ شلل ظـ افدوا  افشوذم افذي يسؿك أح

الشقام ذم شـ افشبوب أن يتسؾؾ إفقف أو يدب إفقف يش  مـ هذا إن ذم صػق  افشبوب أو افشوبوت مو يعر  اآلن 

 ويي احلذر هذه ذم احلؼقؼي مدارج فؾشقطون ظذ اإلكسون أن ُيذر مـفو ؽؾنن  بوشؿ االكجذاب أو افتعؾؼ أو ؽر  فؽ

 -ظز وجؾ  -أيضو كستػقد مـ احلديٌ افسوبؼ حمبي ادممـغ هلل  -

 "وأن يؽره أن يعقد ذم افؽػر بعد إ  أكؼذه اهلل مـف"وكستػقد أيضو بغض افؽوؾريـ وافؽػر فؼقفف  -

 

 وطادى يف قال: )) من أحب يف اهلل، وأبغض يف اهلل وواىل يف اهلل،   -ريض اهلل طـفام  -وطن ابن طباس  ثؿ ؿول

 : -ريض اهلل ظـفام  -يعـل ـلكام ؿول ابـ ظبوس اهلل فنكام تـال والية اهلل بذلك(( 

 أيـ جقاب افؼط جعؾف ظذ هقئي مجؾي  من أحب يف اهلليعـل أتك بجؿؾي رشضقي  فؼد كال والية اهلل:

 ذه اْلربع:يعـل ؾؼد كول واليي اهلل إ ن بؿ تـول واليي اهلل هب فنكام تـال والية اهلل بذلك:
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 أحى ذم اهلل ـام أوضحـو شوبؼو،  (1

 وأبغض ذم اهلل وؿد تبغ  (2

افقاليي تعـل ادقدة وافـكة ؾودقدة دل ظؾقفو ؿقفف أحى ذم ؾنن  ، واػ ذم اهلل بؿعـك أكف كورصوواىل يف اهلل معـى (3

 اهلل بؼقً افـكة ؾودممـقن بعضفؿ أوفقو  بعض ؾقؽقن مقاالتف ومـورصتف فؾؿممـغ، 

 ادعوداة هلو صقرتون: : دى يف اهللوطا (4

o  افبغض افؼؾبل 

o  وادـوبذة افعؿؾقي 

ظز  -ؾوفبغض افؼؾبل دل ظؾقف ؿقفف أبغض ذم اهلل ؾبؼل ادـوبذة يعـل بوفؾسون وبوفػعول ـوجلفود ذم شبقؾ اهلل 

افعبد فؾرب ال صؽ أن افقاليي تؽقن مـ اهلل فؾعبد ومـ افعبد فؾرب ؾقاليي  -ظز وجؾ  -وواليي اهلل  -وجؾ 

تؽقن بام تؼدم بلن ُيى ذم اهلل، ويبغض ذم اهلل، ويقايل ذم اهلل، ويعودي ذم اهلل، وواليي افرب فؾعبد تؽقن بؿحبتف 

 إيوه، وفطػف بف، وإدخوفف جـتف، وؽر  فؽ ممو يصـعف اهلل فعبده ادممـ

  

 ثؿ ؿول ابـ ظبوس: 

دل  فؽ ظذ أن اإليامن يتػوضؾ  ى يؽون كذلك (()) ولن جيد طبد صعم اإليامن وإن كثرت صالته وصومه حت

وأن مـ افـوس مـ تؽثر صالتف وصقمف فؽـ ال يتذوق ضعؿ اإليامن ورس  فؽ يو إخقان أن بعض مـ يػعؾ بعض 

هبذه افتطبقؼوت احلى  تظفر جقهر اإليامناْلظامل يمدهيو ظذ شبقؾ افعودة يمدهيو ظذ شبقؾ افتؽرار فؽـ متك 

و تدل ظذ جذوة اإليامن ذم افؼؾى وأن اإليامن يؼظ وأن اإليامن حل بخال  اإليامن افبغض ادقالة ادعوداة ْلَن

افراـد اهلومد افذي اظتود اإلكسون أن يصع ويصقم جريو ظذ افعودة أو ورا هو ؾفذا افـبض افؼؾبل بوحلى ذم اهلل، 

 مدظوة ْلن جيد ضعؿ اإليامن وافبغض ذم اهلل، وافبدين بودقالة وادعودة دفقؾ ظذ صدق اإليامن وهلذا يؽقن

وقد صارت طامة مماخاة الـاس طامة يعـي أكثر ممخاة الـاس أي تآخقفم ثؿ ؿول ابـ ظبوس معؾؼو: ))  

اهلل أـز يؼقل ابـ ظبوس هذا ذم زموكف أكف صورت ظومي مماخوة افـوس ظذ أمر  وطالقتفم ببعض طذ أمر الدكقا ((

يتآخقن ذم روح اهلل دو وؿعً ؽزوة بدر أرس ادسؾؿقن ظددا مـ  -هلل ظؾقفؿ رضقان ا -افدكقو بقـام ـون افصحوبي 

اهلل  ريض -رجؾ مـ اْلكصور ؾؿر مصعى  أرسهادؼـغ ؾؽون ممـ ُأرس حبقى بـ ظؿر أخق مصعى بـ ظؿر 

يرمؼف  ؾؾام رآه أخقه حبقى ؾرح وطـ أكف شقػؽف مـ هذا اْلكصوري ؾؾام حو اه وهق، ـون هق صوحى افرايي  -ظـف 
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 [14[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

أمف  ات ؾنن  أمف  ات مول اصدد ظؾقف يديؽ يعـل جقده زيـؾنن  ؿول مصعى بـ ظؿر فألكصوري أصدد ظؾقف يدك

 . مول يعـل شتػديف بػديف بوفغي ؾظـ حبقى أن مصعبو مل يعرؾف ؾؼول يو مصعى أكو أخقك ؿول هق أخل ؿبؾؽ 

اإليامن وإخقة اإليامن تؼدم ظذ إخقة افـسى،  اهلل أـز ؿدم حمبي اإليامن وظالؿي اإليامن ظذ ـؾ يش  ؾؿحبي

 -ظز وجؾ  -وهلذا يروى أن مـ ادسؾؿغ مـ ؿتؾ أخوه وابـ ظؿف وؿريبف ذم افغزوات اكتصورا فديـ اهلل 

 ؿول ابـ ظبوس: 

: -ظز وجؾ  -بؾ يرضه ـام ؿول اهلل  )) وذلك ال جيدي طذ أهؾه يشء يعـي ال جيدي طذ أهؾه يشء يـػعه((:

  يقمئذ بعضفؿ فبعض ظدو إال ادتؼغ( ؾؽؾ خؾي ذم افدكقو تـؼؾى ظداوة يقم افؼقومي إال خؾي افتؼقى ؾنَنو )اْلخال

 ثوبتي وبوؿقي. رواه ابـ جرير

 

  يعـي ادودة "وتؼطعت هبم األسباب"وقال ابن طباس: يف قوله 

 يعـل مجع شبى وهل ادقدة األسباب

  

 ففذا األثر مـاسب جدا لؾباب 

فعبده ومقاالتف فف مـ أمقر مـفو حمبي أوفقو  اهلل تعوػ وبغض  -ظز وجؾ  -كف البد ذم حتؼقؼ حمبي اهلل ْلن ؾقف أ 

 أظدائف بوفؼؾى

 وافثوين مـورصة أوفقو  اهلل تعوػ ومعودهتؿ بوفعؿؾ ؾال يتحؼؼ هذه افقاليي بغ افرب وافعبد إال هبذيـ افؼضغ 

 

  ريض اهلل طـفام  -كستػقد من هذا األثر من كالم ابن طباس-:- 

  ـر اْلشبوب افتل تـول هبو واليي اهلل، وتـول هبو حمبتف -

وؾقفو أيضو إثبوت ادحبي مـ اجلوكبغ ؾوفرب شبحوكف ُيى وُيى ُيبف أوفقوؤه وُيى أوفقو ه فؽـ فف شبحوكف  -

ؾوهلل تعوػ فقس ـذفؽ  ـوكً حمبي ادخؾقق ؾقفو كقع اكعطو  ذم افؼؾى ورؿي وفغؾنن  حمبي فقسً ـؿحبي ادخؾقق

 فقس ـؿثؾف يش  فف حمبي تؾقؼ بف كثبتفو وكعؾؿ آثورهو
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 [15[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

ذم احلديٌ ؾضؾ احلى ذم اهلل، وافبغض ذم اهلل، وادقاالة ذم اهلل، وادعوداة ذم اهلل ؾقـبغل فإلكسون أن يتؿثؾ  -

ؾؼوفقا يو ربـو إن ؾقفو ظبدك ؾالن ومل  أن اهلل أمر مالئؽتف أن خيسػقا بلهؾ ؿريي) هذا وأال يضقعف وهلذا جو  ذم اْلثر 

 -ظز وجؾ  -يعـل ؾعال مـ مؼويقس حمبي اهلل ( يزل يعبدك مـذ ـذا وـذا ؾؼول بف ؾوبدأوا ؾنكف مل يتؿعر وجفف ذم ؿط 

أن تـظر مو ا يؽقن ذم ؿؾبؽ حقـام ترى مـؽرا حقـام تـتفؽ حرموت اهلل أيضو مو يؽقن ذم ؿؾبؽ حقـام تسؿع بلمر 

ظز  -ة فديـ اهلل وتبتفٍ حقـام ترى أوفقو  اهلل ؾقـؼح صدرك هؽذا تظفر أثر افقاليي احلؼقؼقي هلل يؽقن ؾقف كك

 -وجؾ 

وظذ أمقر افدكقو وأن افقاجى أن يؼقؿ افعبد  -ظز وجؾ  -وؾقف أيضو يعـل  م افتآخل و افتالؿل ظذ ؽر اهلل  -

  فؽ ظذ أشس متقـي مـ احلى ذم اهلل تعوػ

 

 سائل الباب............لـستؿع إىل م 

 ؾقف مسوئؾ :

 اْلوػ: تػسر آيي افبؼرة.-

 وهل اآليي افتل صدر هبو ادصـػ هذا افبوب ) ومـ افـوس...(: ] افؼح [

 افثوكقي: تػسر آيي برا ة.-

 )ؿؾ إن ـون آبوؤـؿ...( افتل ؾقفو  ـر ادحوب افثامكقي : ] افؼح [

 ظذ افـػس، واْلهؾ، وادول. ملسو هيلع هللا ىلصافثوفثي: وجقب حمبتف -

 ـام ؿول: ال يممـ أحدـؿ حتك ... ؾفذه فؾغويي: ] افؼح [

 افرابعي: كػل اإليامن ال يدل ظذ اخلروج مـ اإلشالم.-

هق كؼص ذم اإليامن افقاجى  ال يؾزم مـ كػل اإليامن ذم هذا افـص أن يؽقن خورج ظـ اإلشالم بؾ: ] افؼح [

 ؾال يؾزم مـف اخلروج ظـ وصػ اإليامن

 اخلومسي: أن فإليامن حالوة ؿد جيدهو اإلكسون وؿد ال جيدهو.-
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 [16[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

صحقح فإليامن حالوة ؿد جيدهو اإلكسون وؿد ال جيدهو، وؿد دل ظذ  فؽ حديٌ ثالث مـ ــ : ] افؼح [

غ وؿد ال تقجد وهلذا أخز ابـ ظبوس ذم رشحف أو ـالمف ؿول وإن ـثرت صالتف ؾقف... ؾؼد تقجد ذم بعض ادممـ

 وصقومف مع أن هذا ادصع افصوئؿ مـ مجؾي ادممـغ 

 افسودشي: أظامل افؼؾى اْلربع افتل ال تـول واليي اهلل إال هبو، وال جيد أحد ضعؿ اإليامن إال هبو.-

افبغض ذم اهلل وادقاالة ذم اهلل وادعوداة ذم اهلل وال جيد أحد ضعؿ اإليامن إال هبو ـام ؿول احلى ذم اهلل و: ] افؼح [

 ابـ ظبوس فـ جيد ضعؿ اإليامن حتك ُيصؾفو

 افسوبعي: ؾفؿ افصحويب فؾقاؿع: أن ظومي ادماخوة ظذ أمر افدكقو.-

ـون مؾام بلمر جمتؿعف وأكف ؿد جرى وؾشو ؾقفؿ افتآخل  -ريض اهلل ظـف  -كعؿ يعـل أن افصحويب : ] افؼح [

 وإؿومي افعالؿوت ظذ أمقر افدكقو 

ًْ هِبُِؿ اْْلَْشَبوُب  }افثومـي: تػسر - َع  .{َوَتَؼطَّ

ظز وجؾ  -بلن ادؼصقد بوْلشبوب ادقدة وـام ؿول اهلل  -ريض اهلل ظـفام  -حقٌ ؾرسهو ابـ ظبوس : ] افؼح [

 ) ويقم افؼقومي يؽػر بعضؽؿ ببعض ويؾعـ بعضؽؿ بعضو( ظقو ا بوهلل :-

 ادؼـغ مـ ُيى اهلل حبو صديدا.افتوشعي: أن مـ  -

كعؿ و فؽ يمخذ مـ تػسر اآليي ) ومـ افـوس مـ يتخذ مـ دون اهلل أكدادا ُيبقَنؿ ـحى اهلل ( : ] افؼح [

 فؽـف ال يـػعف فؽقكف وؿع ذم رشك ادحبي -وجؾ ظز  -ؾؿـ ادؼـغ مـ ُيى اهلل 

 افعورشة: افقظقد ظذ مـ ـون افثامكقي أحى إفقف مـ ديـف . -

 ذم ؿقفف: ) ؾسبصقا حتك يليت اهلل بلمره واهلل ال هيدي افؼقم افػوشؼغ (: ] افؼح [

 حمبي اهلل، ؾفق افؼك اْلـز. احلوديي ظؼة: أن مـ اختذ كدا تسووي حمبتف -



 د: أحمد القاضي  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 
 

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

 

بغره ذم ادحبي ؾؼد وؿع ذم افؼك اْلـز  -ظز وجؾ  -كعؿ ذم هذا تػصقؾ وهق أن مـ شووى اهلل : ] افؼح [

إ  ادحبي ظبودة بؾ هل أجؾ افعبودات افؼؾبقي ؾؿـ شقى حمبي ؽر اهلل بؿحبي اهلل ؾؼد وؿع ذم افؼك اْلـز افذي ال 

 عاىل أطؾم ، وصذ اهلل طذ كبقـا حمؿد، وطذ آله وصحبه؛؛واهلل تيغػره اهلل، 

 


