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 ٱ ٻ ٻ

 عشر بعارالالدرس    

احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظع أذف األكبقوء وادرشؾغ كبقـو حمؿد، وظع آفف وصحبف أمجعغ، افؾفؿ 

 اؽػر فـو وفشقخـو أمجعغ 

 ؿول ؾقف مسوئؾ 

 {ؿؾ إن صاليت وكسؽل  }تػسر ؿقفف:  -* األوػ:

] افؼح [: كعؿ هذه هل ادسلفي األوػ وهل مو ختؿ اهلل تعوػ بف هذه افسقرة شقرة األكعوم  ) ؿؾ إن صاليت 

 وحمقوي وممويت هلل رب افعودغ  ال ذيؽ فف وبذفؽ أمرت وأكو أول ادسؾؿغ (  وكسؽل 

 مو مـوشبي هذه اآليي فبوب مو جوء يف افذبح فغر اهلل؟

) ؿؾ إن صاليت وكسؽل ( ؾػرس افـسؽ بلكف افذبح ؾجعؾف خوفصو هلل تعوػ ؾؼول: ) ؿؾ إن صاليت وكسؽل  -كعؿ  - 

  ال ذيؽ فف ( ؾدل لفؽ ظذ أن افـسقؽي أي افذبقحي ظبوةة ال وجق  أن يؼك ؾقفو مع وحمقوي وممويت هلل رب افعودغ

 اهلل أحد ؾؿـ لبح فغر اهلل تعوػ ؾؼد أذك 

 افػوئدة افثوكقي تػسر ؿقفف ) ؾصؾ فربؽ واكحر (

اإلخالص ؾال تؽقن صالة  تػسر ؿقفف  ) ؾصع فربؽ واكحر ( أي ـام إن افصالة يطؾى ؾقفو -كعؿ  -] افؼح [: 

فغر اهلل ومـ صذ فغر اهلل ؾؼد وؿع يف افؼك األـز ؾؽذفؽ افـحر ؾؼد ؿركف اهلل تعوػ افـحر بوفصالة ؾدل ظذ 

 وجقب إخالص هذه افعبوةة هلل تعوػ 

 ؿول افثوفثي افبداءة بؾعـي مـ لبح فغر

بلربع ـؾامت )  ملسو هيلع هللا ىلصؿول حدثـل رشقل اهلل  -ظـف ريض اهلل  -ولفؽ يف حديٌ ظذ ابـ أبك ضوفى    -] افؼح [:

 .فعـ اهلل مـ لبح فغر اهلل ( إلا بدأ بوألهؿ 

 افرابعي: فعـ مـ فعـ وافديف ومـف أن تؾعـ وافدي افرجؾ ؾقؾعـ وافديؽ
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 -افؾعـي افعومي فعـ مـ فعـ وافديف، وفذفؽ صقرتون: ظؾقفؿ إلا ممـ حتؼ -] افؼح [:  

افصقرة افثوكقي: وهك األـثر  -وافديف مبوذة ـام يؼع مـ بعض اجلفول أن يؾعـ وافديف  افصقرة األوػ: أن يؾعـ -

أن يتسبى يف لفؽ ؾقؾعـ يف ادسوبي وادالشـي أبقي رجؾ ؾقؼوبؾف لفؽ بودثؾ وهذا يؼع ـثرا مـ افـوس ؾقؽقن ؿد 

ؾال أن يؾعـ أحدا أبقي احد تسبى يف فعـ أبقيف ؾنلا ـون مـ افـوس مـ يسى اهلل تعوػ بسبى شى معبقةاتف 

بسبى فعـ أبقيف مـ بوب أوػ ؿول اهلل تعوػ: ) وال تسبقا افذيـ يدظقن مـ ةون اهلل ؾقسبقا اهلل ظدوا بغر ( إلا مـ 

  -كعؿ  -ؾعؾ لفؽ ؾؼد فعـ وافديف 

 اخلومسي: فعـ مـ آوى حمدثو وهق افرجؾ حيدث صقئو وجى ؾقف حؼ اهلل ؾقؾتجئ إػ مـ وجره مـ لفؽ

هذه أيضو مـ ادالظـ أظولكو اهلل وإيوـؿ وهق فعـ مـ آوى حمدثو وادحدث كقظون إمو حمدث  -كعؿ  -] افؼح [: 

ببدظي أي بنحداث يف افديـ وإمو حمدث بجـويي ـلن يػر بدم أو جـويي أو كحق لفؽ ؾؿـ آواه وضؿف ومحوه وأجوره 

 ملسو هيلع هللا ىلصؾفق ةاخؾ يف فعـي حمؿد 

ـ مـ ؽر مـور األرض وهك ادراشقؿ افتل تػرق بغ حؼؽ مـ األرض وحؼ جورك تغقرهو بتؼديؿ افسوةشي:  فع

 أو تلخر

هذه رابعي ادالظـ وافعقول بوهلل ومتثؾ ظدواكو موفقو حؼقؿقو يؼع مـ بعض أصحوب افـػقس افدكقئي  -] افؼح [:

و أرضف ظذ حسوب جوره ؾفذا أيضو مؾعقن ألكف وهق أن يـؼؾ هذه ادراشؿ افتل تػرق بغ أرض وأرض ؾققشع هب

 اؿتطع مـ األرض مو ال حيؼ فف 

 افسوبعي: افػرق بغ فعـ ادعغ وفعـ أهؾ ادعويص ظذ شبقؾ افعؿقم

هذه ادسلفي مفؿي يـبغل أن يـتبف هلو ضؾبي افعؾؿ وهق افػرق بغ فعـ افعؿقم وفعـ اخلصقص،  -كعؿ  -] افؼح [: 

 فعـ ادعغ؛ ؾوفؾعـ بوفقصػ جوء ـثرا يف افؽتوب وافسـي بغ افؾعـ افعوم وأو 

افؾعـ بوفقصػ ؾؼد ؿول اهلل تعوػ: )فعـ افذيـ ـػروا مـ بـل إرسائقؾ ظذ فسون ةاوة وظقسك ابـ مريؿ ( وضبؼ 

بقوئفؿ مسوجد ( ؾقسعـو أن لفؽ ؾعال ؾؼول يف آخر حقوتف: ) فعـي اهلل ظذ افقفقة وافـصورى اختذوا ؿبقر أك ملسو هيلع هللا ىلصافـبل 

 كؼقل فعـ افقفقة فعـ اهلل افـصورى، 
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بوألوصوف افتل شبؼ لـرهو فعـ اهلل مـ لبح فغر اهلل، فعـ اهلل مـ فعـ وافديف  ملسو هيلع هللا ىلصوـذفؽ أيضو مـ فعـف افـبل 

 وهؽذا  "آـؾ افربو ومقـؾف وـوتبف وصوهديف"وكؼقل ظذ ؽراره فعـ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصـذا ؾـؼقل ـام ؿول افـبل 

إيؼوع افؾعـ ظذ معغ ال وجق  ألكـو ال كجزم أن هذا ادعغ ؿد تقؾرت ؾقف افؼوط واكتػً ؾقف ادقاكع ثؿ ال  فؽـ

كجزم أيضو أن كحدث تقبي ألن افدظوء بوفؾعـ ضرة وإبعوة ظـ رمحي اهلل ؾال كجزم فعؾ اهلل أن حيدث فف تقبي يف آخر 

 ظؿره يف شوبؼ ؿدره 

افؾعوكقن ال يؽقكقن صػعوء وال  ) فعوكو وؿول ملسو هيلع هللا ىلصفعـ ادعغ، ومو ـون رشقل اهلل ؾؾذفؽ يػرق بغ افؾعـ افعوم و

ذا حيرم هذه ادـؼبي وربام فومـ افـوس ظوؾوكو اهلل وإيوـؿ مـ وجرى افؾعـ ظذ فسوكف ةون تقؿل ؾ( صفداء يقم افؼقومي 

 بوء أيضو بنثؿفو كعؿ

  افثومـي: هذه افؼصي افعظقؿي وهك ؿصي افذبوب

إػ حديٌ ضورق ابـ صفوب وؿد لـركو حديٌ ضورق ابـ صفوب وبقـو مو ؿقؾ ؾقف  -رمحف اهلل  -] افؼح [: يشر 

مـ ظؾؾ هؾ تذـرون لفؽ لـركو ؾقف ظدة ظؾؾ مـفو ــ ؿقؾ إن ضورق بؾ هذا ثوبً إن ضورق ابـ صفوب فؼل افـبل 

، ومولا أيضو؟ أن ؾقف ظـعـي األظؿش واألظؿش ومل يسؿع مـف وفؽـ هذا حمتؿؾ ألن مراشقؾ افصحوبي حمتؿؾف  ملسو هيلع هللا ىلص

شؾقامن ابـ مفران ثؼي ال صؽ فؽـف مدفس، واددفس البد أن يثبً يف حؼف اتصول افسـد، بؼك ظؾي  -رمحف اهلل  -

شؾامن افػورد ـام جوء لفؽ يف مسـد اإلموم أمحد وهذا ؿقد أن  ؟ثوبتي أكف يتقجف أن تؽقن افروايي مقؿقؾي ظذ مـ

إلا حديٌ ضورق ابـ صفوب ؾقف ظجى الصؽ ؾقف ظجى وهق أكف ةخؾ افـور رجؾ يف لبوب وةخؾ فؽ يؽقن ـذ

 اجلـي رجؾ يف لبوب وشقليت مزيد مسوئؾ تتعؾؼ هبذا احلديٌ 

 افتوشعي: ـقكف ةخؾ افـور بسبى لفؽ افذبوب افذي مل يؼصده بؾ ؾعؾف ختؾصو مـ ذهؿ 

بؼقفف مل يؼصده فقس ألكف مل يػعؾف ظؿدا وإكام مل يؼصده ابتداء يعـك أكف مو  -رمحف اهلل  -قخ ] افؼح [: مراة افش

لهى فقؼرب ابتداء مـ تؾؼوء كػسف فؽـ ضؾى مـف لفؽ ؾوشتجوب ضؾى مـف لفؽ ؾوشتجوب وافظوهر أكف ـون 

األمر ـون مريدا ظودو ظومدا  مستفقـو ؽر مبول ؾػعؾ هذا ؿول لبوب ومل يبويل ؾؿعـك لفؽ  أكف حغ مؼورؾتف هلذا

 ؾؾذفؽ اشتحؼ افـور 
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افعوذة: معرؾي ؿدر افؼك يف ؿؾقب ادممـغ ـقػ صز لفؽ ظذ افؼتؾ ومل يقاؾؼفؿ ظذ ضؾبفؿ مع ـقهنؿ مل 

 يطؾبقا إال افعؿؾ افظوهر

بوبي ؾعظؿ ظؾقف األمر وأبك وؿول مو ــً هذا يف حؼ افرجؾ ادممـ افذي ضؾبقا مـف أن يؼرب ل -كعؿ  -] افؼح [:

وفذفؽ فعظقؿ إيامكف حتك إهنؿ ؿتؾقه رضبقا ظـؼف ؾفذا يدل ظذ ظظؿ أمر  -ظز وجؾ  -ألؿرب ألحد رء ةون اهلل 

مو يـويف أصؾف أو مو يـويف ـامفف افقاجى ال افتقحقد يف كػقس ادممـغ، ومـ افـوس مـ ال يبوػ بؿسوئؾ افؼك  وال 

عـقف ـثرا األمر وال يرؾع بف رأشو وال يرى بغشقوكف بلشو ؾوفـوس يتػووتقن بحسى ظظؿ ؿدر اإليامن يف كػقشفؿ ي

 .)ومو ؿدروا اهلل حؼ ؿدره ( ؾؿـ افـوس مـ ال يؼدر اهلل تعوػ حؼ ؿدره 

 يف لبوبياحلوةيي ظؼة: أن افذي ةخؾ افـور مسؾؿ ألكف فق ـون ـوؾرا مل يؼؾ ةخؾ افـور 

ؼول ةخؾ افـور ي أن ألكف فق ـون ـوؾرا مو احتقٍ  -رمحف اهلل  -] افؼح [: صحقح هذا اشتـبوط جقد ةؿقؼ مـ افشقخ 

 يف لبوبي إل األصؾ ؾقف اإلشالم ؾؾق ـون مؼـو مو ـون شبى ةخقفف افـور هق لفؽ افػعؾ بتؼريى افذبوبي، 

ن يؾػً اكتبوه مؼـل هذا افزمون افؾذيـ يؼقفقن كحـ أن أهؾ وهق أ -رمحف اهلل  -ويف هذا إصورة مؼصقةة فؾشقخ 

اإلشالم كحـ كشفد أن ال افف إال اهلل أكف ربام ـون األصؾ يف اإلكسون اإلشالم ثؿ بدر مـف مو خيرجف ظـ حد اإلشالم 

  -كعؿ  -بوفقؿقع يف افؼك ؾال يـػعف وصػف األول إلا هق خؾعف وختذ ظـف ـام وؿع فذفؽ افرجؾ 

 احلديٌ افصحقح ) اجلـي أؿرب إػ أحدـؿ مـ ذاك كعؾف وافـور مثؾ لفؽ(مـ افثوكقي ظؼة: ؾقف صوهد 

] افؼح [: صحقح ـقػ هذا افؼرب أن هذا األمر جرى يف مؼوم واحد يف  مـ واحد ؾفذا أوصؾف إػ اجلـي وهذا 

ـك وهذا افؼرب يعـل  ؿرب شبى  ـؾ مـفام وهذا أوصؾف إػ افـور بلمر يسر شفؾ ؾفذا يدل ظذ ؿرب ـؾ مـفام يع

افؽؾؿي افقاحدة تمثر تلثرا بوفغو ظظقام ـام جوء يف حديٌ بالل ابـ احلورث  -أهيو اإلخقان  -ـثر حتك أن افؽؾؿي 

 يعـك أظذ -ؿول إن افعبد فقتؽؾؿ بوفؽؾؿي مـ رضقان اهلل تعوػ يبؾغ هبو ملسو هيلع هللا ىلص) أن افـبل   -ريض اهلل ظـف  -ادزين  

وأن افعبد فقتؽؾؿ بوفؽؾؿي مـ شخط اهلل تعوػ هتقي بف يف افـور شبعغ خريػو ( ويف بعض األفػوظ ) ال  -افدرجوت

 تبؾغ مو بؾغً (  أنيظـ 

ؾقـبغل فإلكسون أن يتقؿك مـ األمقر افتل تبدوا فف صغرة ؾؼد يرىض اهلل ظذ ظبده بسبى ـؾؿف وؿد يسخط ظؾقف 

 ؿ، بسبى ـؾؿف ظصؿـو اهلل وإيوـ
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 افثوفثي ظؼة: معرؾي أن ظؿؾ افؼؾى هق ادؼصقة األظظؿ حتك ظـد ظبدة األصـوم

] افؼح [: صحقح معرؾي أن ظؿؾ افؼؾى هق ادؼصقة األظظؿ حتك ظـد ظبدة األصـوم مـ أيـ اشتـبط افشقخ هذا 

ور ظذ افطريؼ بحقٌ ال يتجوو  أحد أن همالء أصحوب لفؽ افقثـ افؾذيـ ـوكقا ؿد أؿومقا خػ ؟  ادعـك افعظقؿ

صـؿفؿ إال مؼربو ؿبؾقا أن يؼرب فف وفق بذبوب مع أن افذبوب ال ضوئؾ مـ ورائف وفـ يـتػع أحد بؼتؾف بخالف فق 

 ؿرب صوة أو بؼرة أو كوؿي الكتػعقا حلؿفو 

ل لفؽ افتعظقؿ فؽـفؿ يدرـقن أن األمر يتعؾؼ بوفؼؾى وأن ؾعؾف هذا يـؿ ظـ تعظقؿ ؾلهؿ مو ظؾقفؿ هق حصق

افذي هق ظؿؾ افؼؾى ؾال صؽ أن أظامل افؼؾقب هل أشوس أظامل اجلقارح وأن افػؼقف ـؾ افػؼقف هق مـ اظتـك 

 بنصالح ؿؾبف ؿبؾ ظـويتف بنصالح جقارحف 

ؾوحرص يرظوك اهلل ظذ إصالح أظامل ؿؾبؽ مـ ادحبي واخلقف وافرجوء ؿبؾ أن تصؾح أظامل جقارحؽ ؾؽالمهو 

ستقى ادـطؼل أن تصؾح افؼوظدة األشوس وهق مو يؼقم يف افؼؾى فقليت بعد لفؽ إصالح اجلقارح مطؾقب فؽـ اف

 وأظامل اجلقارح كعؿ

 اهلل ىنتقل إىل الباب الذي يلوه متت ادسائل بحمد

 بوب ال يذبح هلل  بؿؽون يذبح ؾقف فغر اهلل

 ي وؿقل اهلل تعوػ: ) ال تؼؿ ؾقف أبدا ( اآلي  

ؾؼول هؾ ـون ؾقفو  ملسو هيلع هللا ىلصؿول: ) كذر رجؾ أن يـحر إبال ببقاكف ؾسلل افـبل  -ريض اهلل ظـف  -ظـ ثوبً ابـ افضحوك   

: أوف ملسو هيلع هللا ىلص وثـو مـ أوثون اجلوهؾقي يعبد ؿوفقا: ال ؿول ؾفؾ ـون ؾقفو ظقدا مـ أظقوةهؿ، ؿوفقا: ال، ؾؼول رشقل اهلل

  ال يؿؾؽ ابـ آةم  ( رواه أبك ةاووة وإشـوةه ظذ ذضفامبـذرك ؾوكف ال وؾوء بـذر يف معصقي اهلل وال ؾقام

  -أهيو اإلخقان ويو أيتفو األخقات -احلؿد هلل رب افعودغ،  هذا افبوب 

 ؛ بمنزلة التتمة للباب الذي قبله 

ؽ متعؾؼ بلصؾ افعبوةة، أرةؾف دو ظؼد بوبو يف مو جوء مـ افقظقد يف مـ لبح فغر اهلل ولف -رمحف اهلل  -ؾون ادصـػ 

  "بوب ال يذبح هلل  بؿؽون يذبح ؾقف فغر اهلل"هبذا افبوب ادتعؾؼ بوفقشقؾي وافذريعي افتل تمةى إػ لفؽ، ؾؼول
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  وب شد افذرائع ادػضقي إػ افؼكؾفذا مـ ب إلا احلؽؿ هو هـو يتعؾؼ بودقضع ال بلصؾ افعؿؾ

  ال"وقوله يف الرتمجة":  

ؿرب ألن ادؼوم مؼوم أحؽوم أ لقي وحتتؿؾ أن تؽقن ال افـوهقي وههقي أو افـوؾقي حتتؿؾ أن تؽقن ال افـوؾهؾ هذه افـو

 ؾودراة ال أي افـفك ظـ افذبح هلل بؿؽون يذبح ؾقف فغر اهلل

 اشتدل بؼقل اهلل تعوػ ) ال تؼؿ ؾقف أبدا(  ؟  تعوػ –رمحف اهلل  -اشتدل بف افشقخ  فــظر بؿ -ضقى  - 

 

  إىل ما مرجع الضمرفوه: 

أتوه كػر مـ ادـوؾؼغ تظوهروا بوإلصالح وافتقؾقؼ ؾؼوفقا يو رشقل اهلل إكو ؿد  ملسو هيلع هللا ىلصإػ مسجد افرضار ولفؽ أن افـبل  

ابتـقـو مسجدا فقؽقن فؾضعقػ يف افؾقؾي افشوتقي وأصحوب افعؾؾ يف افؾقؾي افشوتقي وكحى أن تلتقـو ؾتصذ فـو ؾقف 

يعـك إلا ظدكو مـ تبقك ومه  -إن صوء اهلل  -إلا ؿػؾـو  ملسو هيلع هللا ىلصفتقجف فغزوة تبقك ؾؼول افـبل ظذ أهبي ا ملسو هيلع هللا ىلصوـون افـبل 

 فغزوتف  ملسو هيلع هللا ىلصافـبل 

وافذيـ اختذوا مسجدا رضارا وـػرا وتػريؼو بغ ادممـغ }ؾؾام رجع وـون بقـف وبغ ادديـي فقؾي كزفً اآليوت 

ال احلسـك واهلل يشفد إهنؿ فؽولبقن ال تؼؿ ؾقف أبدا وإرصوةا دـ حورب اهلل ورشقفف مـ ؿبؾ وفقحؾػـ إن أرةكو إ

ؾـبف اهلل  {دسجد أشس ظذ افتؼقى مـ أول يقم أحؼ أن تؼقم ؾقف ؾقف رجول حيبقن أن يتطفروا واهلل حيى ادطفريـ

هذا األمر وؾضح همالء ادـوؾؼغ وبغ أهنؿ مو بـق لفؽ ادسجد إال بؼصد ادضورة اختذوا مسجد  ذظكبقف تعوػ 

 وـػرا فؽل يؽقن مبوءة هلؿ وجمؿع يتآمرون ؾقف ظذ اإلشالم وأهؾف وافتػريؼ بغ ادممـغ  رضارا

يؼول فف ابـ ؿؿئي ـون ؿد تـك يف اجلوهؾقي ) وإرصوةا دـ حورب اهلل ورشقفف مـ ؿبؾ ( ؿقؾ إن هذا إصورة إػ رجؾ 

ؾجعؾقا  ملسو هيلع هللا ىلصهيقجفؿ ضد افـبل  ويراشؾ ادـوؾؼغ  أبك ؿبقل اإلشالم وافتحؼ بودؼـغ وصور ملسو هيلع هللا ىلصودو أتك افـبل 

ؾودفؿ أهنؿ بـقه هلذه األؽراض  .مقؿعو وجتؿعقن ؾقف وربام أتك إفقفؿ ؾقف لفؽ اخلبقٌهذا ادسجد مسجد افرضار 

مع أن طوهره مسجد ؾدل لفؽ ظذ إن ـؾ مسجد رضار ال وجق  افصالة ؾقف إلا ؿصد مـف ادضورة وافتػريؼ بغ 

مـغ واإلرصوة دـ حورب اهلل ورشقفف إلا هنك اهلل تعوػ كبقف ظـ افؼقوم ؾقف إلا افؼقوم هذا هؾ هق ؿقوم مطؾؼ ال ادم

ؿقوم خمصقص ؿقوم خمصقص أي افؼقوم فؾصالة ال جمرة افؼقوم افذي بؿعـك افقؿقف ؾـفك اهلل كبقف ظـ افؼقوم ؾقف 

 حتك ال يضػك ظؾقف صػي ذظقي وال يصقغ ؿصده 
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ؼؿ ؾقف أبدا ( اهلل أـز تلبقد ال ) ال تؼؿ ؾقف أبدا( وهذا يدل أكف حتك فق حقل ظـ هذا افغرض ؾوكف مـفل ظـ ) ال ت

 افؼقوم ؾقف 

أن بعض اإلخقة يف ادديـي أراين مقضعو يف بعض جفوت  ادديـي يسؿك  -أهيو اإلخقان  -ومـ أظجى افعجى 

مؽون حموط بجدران فقس فف شؼقػي وأخزين أن بعض مسجد افرضار يؼصده ادبتدظي ويصؾقن ؾقف ظجبو هلؿ 

ادبتدظي واجلفول افؾذيـ يؼطـقن مـ خورج ادديـي يؼصدوكف ويصؾقن ؾقف ويسؿقكف مسجد افرضار مو أظجى هذا 

  {ال تؼؿ ؾقف أبدا دسجد أشس ظذ افتؼقى }:لهلل تعواشبحون اهلل! ؾوفشؽقى إػ اهلل، ادفؿ ؿول 

 ؟عذ التقوى ما ذلك ادسجد الذي أسس : 

 اختؾػ ادػرسون ـام اختؾػتؿ 

حغ ؿدم ادديـي كزل يف بـل ظومر ابـ ظقف وـوكقا  ملسو هيلع هللا ىلصألن افـبل  ؿبوءإن لفؽؿ ادسجد هق مسجد  ؾؿـفؿ مـ ؿول -

يتعوهد هذا ادسجد ؾقام بعد حتك أكف ـون ربام لهى إفقف موصقو  ملسو هيلع هللا ىلصيف ؿبوء وبـك مسجدا هق مسجد ؿبوء وطؾ افـبل 

فؽـ مل يـؼطع ظـ افصالة ؾقف بؾ ورؽى يف افصالة ؾقف وؿول صالة ؾقف ـعؿرة وؿول يف حديٌ آخر ) مـ  أو راـبو

 تطفر يف بقتف ثؿ أتك مسجد ؿبوء ؾصذ ؾقف رـعتغ ـتى فف أجر ظؿره( ؾال صؽ أكف مسجد ذيػ 

ى إػ لفؽ ]ابـ ظبوس وهلذا لهى بعض افصحوبي وافتوبعغ إػ إن ادسجد ادؼصقة يف اآليي هق مسجد ؿبوء  له

 إن ادؼصقة بودسجد هق مسجد ؿبوء،  ـ[ ـؾ همالء ؿوفقا وافشعبل واحلسوظروة ابـ افزبر 

وابـف[ وؿد جوء يف  –ريض اهلل ظـف  -وهذا ]ؿقل ظؿر   ملسو هيلع هللا ىلصمسجده إػ أن ادراة بودسجد هق  ولهى ؽرهؿ -

 ملسو هيلع هللا ىلصدسجد ادراة يف اآليي ؾورتػعو إػ افـبل صحقح مسؾؿ مو يميد هذا بشؽؾ رصيح وهق أكف متورى رجالن يف ا

 ملسو هيلع هللا ىلصأوػ هبذه األوصوف ومـ حمقط مسجده  ملسو هيلع هللا ىلصوشلاله أي مسجد هق ؾؼول مسجدي هذا ؾال صؽ أن مسجده 

 .مسجد ؿبوء وأهؾ ؿبوء ؾفؿ ةاخؾقن يف هذا افؼف ذف افطفورة 

بف ظذ افؼقل افذي رجحـوه  ادراةافققم ؾقؼول أن لفؽ  {دسجد أشس ظذ افتؼقى مـ أول يقم }يؼقل اهلل تعوػ: 

إػ مقضع مسجده وـون مربدا فغالمغ مـ بـل افـجور ؾوصساه مـفام بوفثؿـ وأؿوم  ملسو هيلع هللا ىلصافققم افذي وصؾ ؾقف افـبل 

 ظؾقف مسجدا وهق مسجد خمصقص 

قل هـو حغ اكطؾؼ مـ ؿبوء جعؾً أحقوء األكصور يتؾؼقكف ويؼقفقن يو رش ملسو هيلع هللا ىلصحتك إكف جوء يف ؿصي اهلجرة أن افـبل 

يؼقل ةظقهو ؾنهنو ملمقرة  ملسو هيلع هللا ىلصـؾفؿ يعـك يعرض كػسف ؾؽون افـبل  -ريض اهلل ظـفؿ  -ادـزل هـو ادـعي وافعشرة  
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ثؿ ؿومً  ملسو هيلع هللا ىلصحتك بؾغً مقضع مسجده ؾزـً ؾؾؿ يـزل ظـفو افـبل  -ظز وجؾ  -مسرة مـ ظـد اهلل أي افـوؿي 

إن صوء  -هو هـو ادـزل  ملسو هيلع هللا ىلصراهنو وحتؾحؾً ؾؼول افـبل حتك مشً ؾزـً ثؿ رجعً إػ مقضعفو األول ؾلفؼً ج

  –اهلل 

ؾفق مـزل ؿوةه اهلل تعوػ إفقف ؾؾفذا ـوكً افصالة ؾقف تعدل أفػ صالة ؾقام شقاه مـ ادسوجد ؾؼد أشس ظذ افتؼقى 

ي وظشوئر ؿول مثـقو ظذ أهؾف وهؿ األكصور ادحقطغ بف مـ بققتوت خمتؾػ ملسو هيلع هللا ىلصمـ أول يقم ؾفق أحؼ أن يؼقم ؾقف 

 ن يتطفروا واهلل حيى ادطفريـ ( خمتؾػي مـ األوس واخلزرج ) ؾقف رجول حيبقن أ

 كلوهام؟ مرة احلسوة أم الطهارة ادعنوية أما ادراد بالطهارة هنا أهي الطها

مـ ادؼصقة هبو افطفورة  ادعـقييـال األمريـ ـال افطفورتغ ؾال صؽ أن افطفورة احلسقي هل ادؼدمي وافطفورة  

ؾودؼصقة هبو افطفورة مـ األلى  احلسقيافؼك وافطفورة مـ افبدظي، وافطفورة مـ افذكقب وافؽبوئر، وأمو افطفورة 

  –رضقان اهلل ظؾقفؿ -تغ ـوكتو جمتؿعتغ يف األكصور وافـجس واخلبٌ، وـال افطفور

اهلل ؿد أحسـ  ـ لفؽ يعـك ؿوفقا أنوبعض مـ محؾ اآليي ظذ أهؾ ؿبوء روى يف لفؽ حديثو أهنؿ شلفقا أهؾ ؿبوء ظ

ؿوفقا أكف ـون فـو جران مـ افقفقة وـوكقا يغسؾقن أةبورهؿ مـ افغوئط ؾػعؾـو مثؾفؿ ؾؼول  ؟ لفؽ ظؾقؽؿ افثـوء ؾػقؿ

حيبقن أن يتطفروا }يف احلديٌ ) ؾعؾقؽؿقا ( يعـل اؾعؾقا لفؽ وال صؽ أن ادوء ضفقر ومطفر ؾودؼصقة أن ؿقفف: 

يشؿؾ افـقظغ فؽـ يدخؾ ؾقف ةخقال أوفقو افطفورة ادعـقيي مـ افؼك بـقظقف األـز،  {فريـ واهلل حيى ادط

 واألصغر، وافبدظي، وادعصقي ومو إػ لفؽ 

 ؟لبابهو ما مناسبة هذه اآلية بالنسبة ها هنا سًال و 

لفؽ  -رمحف اهلل  -ط ادصـػ ال يذبح هلل  بؿؽون يذبح ؾقف فغر اهلل أيـ لـر افذبح يف هذه اآليي؟ مـ أيـ اشتـب 

ظـ افصالة يف مقضع خموفػ فغرض افصالة وهق هنك كبقف ادعـك؟ وجف االشتـبوط هق افؼقوس ؾنلا ـون اهلل تعوػ 

افتقحقد واإلخالص ولفؽ ادقضع هق مقضع افرضار ؾؽذفؽ افذبح هلل يف مقضع صوهبقا افؼك بوهلل مرة أخرى 

 ومع لفؽ حرمً افصالة بسبى ادقضع وحرم افذبح بسبى افصالة ظبوةة مؼصقةة وافذبح ظبوةة مؼصقةة هلل

ادقضع حرمً افصالة يف مسجد افرضار ألن ادقضع حمرم، وحرم افذبح يف مؽون يذبح ؾقف فغر اهلل بسبى 

 –رمحف اهلل  -ادقضع وهذا يدل ظع ظؿؼ ؾؼف افشقخ 
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 - :فدلت هذه اآلية الكريمة عيل عدد من الفوائد-  

 مقضع يذبح ؾقف فغر اهلل مرة أخرى مـع افذبح هلل يف مقضع يذبح ؾقف فغر اهلل ؿقوشو ظذ مـع افذبح هلل يف 

 هذه هل افػوئدة األوػ مـ إيراة ادصـػ هلذه اآليي  -ضقى  -مـع افصالة يف مسجد افرضار 

 -  دسجد أشس أيضو ممو يمخذ مـ هذه اآليي مؼوظقي صالة اجلامظي مـ أيـ لفؽ تلمؾقا ) ال تؼؿ ؾقف أبدا

ظذ افتؼقى مـ أول يقم أحؼ أن تؼقم ؾقف ؾقف رجول حيبقن أن يتطفروا ( ظالم يدل لفؽ يدل ظذ 

 . مسلفتغ: مؼوظقي افصالة يف ادسوجد ومؼوظقي اجلامظي

ة  ظذ مؼوظقي افصالة يف ادسجد ومؼوظقي اجلامظي وفؽـ تعؾؿقن أن فػظ ادؼوظقي ثروال صؽ أن األةفي متؽو 

االشتحبوب وحيتؿؾ افقجقب ؾـؼقل  يوةة ظذ لفؽ إن افصالة مجوظي واجبي وافصالة يف ادسجد إال دعذور  حيتؿؾ

فؼد مهؿً أن آمر بوفصالة ؾتؼوم ؾلكطؾؼ معل برجول معفؿ " ملسو هيلع هللا ىلصواجبي وافدفقؾ ظذ وجقهبو يف ادسجد ؿقل افـبل 

  "رحزم مـ حطى إػ ؿقم ال يشفدون افصالة ؾلحرق ظؾقفؿ بققهتؿ بوفـو

ير افبوفغ يف أمر ؽر واجى ال واهلل ألكف بودممـغ رؤف رحقؿ، ويف زهذا افتع ملسو هيلع هللا ىلصر افـبل زوهؾ ـون يؿؽـ أن يع

هذا رة ظذ ادتسوهؾغ يف افػتقو بعدم وجقب افصالة مجوظي يف ادسجد افصالة مجوظي واجبي وـقهنو يف ادسجد 

 واجبي إال دـ ـون معذور 

ن كشقع هذا وأن كمـده وأن كؿسؽ افـوس بوفؽتوب وأال كحؿؾفؿ ظذ افتسوهؾ بام أؾؿ ؾقـبغل فـو معؼ ضؾبي افع

 خيوفػ افـصقص افقاضحي افبقـي 

إلا مـ صػوت  {واهلل حيى ادطفريـ }أيـ لفؽ؟ ممو يستػوة مـ اآليي إثبوت صػي ادحبي هلل شبحوكف وتعوػ مـ  -

وػ حيى حمبي تؾقؼ بف فقسً ـؿحبي ادخؾقق ؾؿحبي ادخؾقق حمبي اهلل تعوػ ادحبي كؼقهلو بؿؾئ أؾقاهـو أن اهلل تع

ؾفل حمبي تؾقؼ بف حمبي حؼقؼقي فؽـفو مضوؾي إفقف ؾؽام أن  -ظز وجؾ  -تعسهيو افرؿي وافعوضػي وافضعػ، أمو حمبي اهلل 

مثؾ هذه  لاتف ال تشبف افذوات ؾصػوتف ال تشبف افصػوت ويف هذا رة ظذ األصعريي ومـ صوـؾفؿ ممـ يـؽرون

 افصػي 

 -  {ؾقف رجول حيبقن أن يتطفروا واهلل حيى ادطفريـ  }وممو يستػوة مـ اآليي أيضو ؾضؾ إشبوغ افقضقء 

 يتطفروا افزيوةة يف ادبـك  يوةة يف ادعـك ؾدل لفؽ ظذ أكف يـبغل فإلكسون أن يسبغ وضقئف
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 - بؼصد ادضورة  ن  هذا ادسجد افذي بـكأ ممو أيضو يستػوة مـ احلديٌ تلثر افـقي يف افعؿؾ؛ أرأيتؿ ـقػ

أراةوا بف أمر شقء افتػريؼ بغ ادممـغ واإلرصوة دـ ؟ ذيـ بـقه أراةوا بف مولا بوت ممـقظو ألن اف

 حورب اهلل ورشقفف إػ ؽر لفؽ ؾفذا يدل ظذ أن افـقي تمثر يف افبؼوع واألظامل

 - مػضقي إػ افؼك؛ ـؾ لريعي مػضقي إػ افؼك ؾؾفذا هنك  وتدل اآليي أيضو ظذ مؼوظقي شد ـؾ لريعي

ريض اهلل  -ظـ افذبح هلل يف مقضع ـون يذبح ؾقف فغر اهلل ـام يدل ظؾقف حديٌ ثوبً ابـ افضحوك  

 -ظـف 

 

 قال عن ثابت ابن الضحاك : 

ظبد األصفؾ إلا هق  مـ بـك لاخلزرج ضحوك ابـ خؾقػي ابـ ثعؾبي األصفعثوبً ابـ اف -ريض اهلل ظـف  -صحويب 

 وؿد ـوكً وؾوتف شـي أربع وشتغ  -ريض اهلل ظـف  - يأكصور

 رجؾ هؽذا مبفؿ مل يبـ مـف مـ هق وال يرض اجلفؾ بف  "ىذر رجل أن ينحر إبال ببواىه"قال 

 : افـذر هق إفزام ادؽؾػ أو إفزام افعبد كػسف ضوظي ؽر واجبي ظؾقف. وما هو النذر

أو ةظقكو كؼقل بشؽؾ أوشع إفزام ادرء كػسف أمرا ؽر واجى ظؾقف هذا فؽل يدخؾ ؾقف مو هق  هذه حؼقؼي افـذر إفزام

 أوشع مـ كذر افطوظي ؾفذا هق افـذر 

إن صوء  -ه وشقلتقـو بوب مستؼؾ مؽرووؿول بعضفؿ هق  حرامؾؼول بعضفؿ هق  وقد اختلف العلامء يف حكم النذر:

 يف افـذر كرجئ افؽالم ظؾقف -اهلل 

 اإلبؾ يؼول ؾقفو افـحر وافغـؿ يؼول ؾقفو افذبح  حر إبال:أن ين 

ببقاكف وهق مقضع ؿقؾ أكف أشػؾ مؽي وؿقؾ أكف هضبي مـ ضؿ افبوء ويصح بػتحفو ببقاكف أو ب أن ينحر إبال ببواىه:

ف هؾ يعرف هذا ادقضع اآلن بقاكي ؽر معرو -ضقى  -هؾ ؾقؽؿ أحد مـ أهؾ يـبع أو مو حقافقفو،  -وراء يـبع 

ظذ ـؾ حول ؿد تتغر أشامء ادقاضع مع تؼوةم افزمـ  -ضقى  -هبذا االشؿ يبعد مخس وثالثقن ـقؾق ظـ يـبع ، 

 دـ اشتػتوه ؿول:  ملسو هيلع هللا ىلصادفؿ ؿول افـبل 
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تؼدم معـو تعريػ افقثـ وهق: أكف ـؾ رء ظبد مـ ةون اهلل وأن  هل كان فوها يعنى بواىة وثنا من أوثان اجلاهلوة

ؾفق وثـ  -ظز وجؾ  -ذ هقئي إكسون أو حققان ؾوفقثـ أظؿ مـ افصـؿ ـؾ مو ظبد مـ ةون اهلل افصـؿ مو جعؾ ظ

 ؿول هؾ ـون ؾقفو وثـ مـ أوثون اجلوهؾقي يعبد ؿوفقا: ال، 

 -اشؿ دو يعقة وافعقد حيصؾ ؾقف ظدة أوصوف: -أهيو اإلخقان  - قال: فهل كان فوها عود من أعوادهم العود

 قة وهلذا شؿل ظقداأمهفو أكف يتؽرر يع -

 افثوين: حصقل االجتامع ؾال ظقد إال بوجتامع -

 افثوفٌ: حصقل أظامل مصوحبي فذفؽ افعقد  -

ؾنلا اجتؿعً هذه األوصوف افثالثي ؾذفؽ ظقد، وهلذا كؼقل ال ظقد يف اإلشالم إال األضحك وافػطر ومو اختذ مـ 

ق  االحتػول هبو ؾوهلل تعويل ؿد أظوض ادسؾؿغ ظـ أظقوة أظقوة اجتؿعً ؾقفو هذه األوصوف ؾنهنو أظقوة بدظقي ال وج

اجلوهؾقي بعقديـ ظقد افػطر وظقد األضحك وجعؾ هلؿ ظقدا أشبقظقو وهق اجلؿعي ؾوفعقد مو اجتؿعً ؾقف هذه 

 األوصوف أوال افعقة، ثوكقو االجتامع، ثوفثو حصقل أظامل مصوحبي 

  اشتػصؾ ؾلجوبقه وؿوفقا ال ملسو هيلع هللا ىلصضقى ادفؿ أن افـبل 

 إلا أمره بلن يتؿ مو كذر وأن يـحر تؾؽ اإلبؾ يف لفؽ ادقضع  أوىف بنذرك ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصفان قال قائل أمل تقل قبل قلول أن من العلامء من قال إن النذر حمرم ومنهم من قال هو مكروه فكوف أمره النبي 

إكشوء افـذر وبغ إمتومف بعد ظؼده ؾرق بغ  ؾوجلقاب ظـ لفؽ أن يؼول ؾرق بغ أن يفي بنذره عذ كال االحتاملني؟

إكشوئف ؾقؼول فف تػعؾ إمو ظذ شبقؾ افتحريؿ، وإمو ظذ شبقؾ افؽراهي ال تػعؾ ال تؾزم كػسؽ بقء فؽ ؾقف شعي ال 

 تضقؼ ظذ كػسؽ واشعو 

ؼد افـذر إلا أرةت مـ ربؽ رء ؾورؾع يديؽ وشؾف ؾوكف ـريؿ يداه مبسقضتون شحوء افؾقؾ وافـفور فؽـ إلا ظ

 .مبوحو ؾوكف يؾزمف افقؾوء بف هلو ؿول أوىف بـذرك  اشقاء ـون كذر ضوظي أو كذر
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إلا افـذر افذي ؾقف معصقي ال وؾوء فف وؿد ةفً هذه اجلؿؾي ظذ  أتبع ذلك بقوله فاىه ال وفاء لنذر يف معصوة اهللثؿ 

مو تؼدم بؼقفف ؾوكف ال  ملسو هيلع هللا ىلصي ؾؼد ظؾؾ افـبل أن افذبح يف ادقضع افذي ـون يذبح ؾقف فغر اهلل ضوظي أم معصقي؟ معصق

 وؾوء فـذر يف معصقي اهلل هذه واحدة،

ـقػ ؾقام ال يؿؾؽ ابـ آةم ـلن يؼقل مثال ؿوئؾ هلل ظؾقف كذر إن صػو اهلل مريضف أن  قال وال فوام ال يملك ابن آدم

 ةه أن يشسيف ؾقعتؼف يعتؼ ظبد ؾالن هـو ال يؿؽـف ظتؼ ظبد ؾالن ألن ظبد ؾالن فسقده إال إلا ـون مرا

 ضقى إلا هوتون خصؾتون ال وؾوء ؾقفام: 

 كسون ؿول مثال هلل ظؾقف كذر إن كجح يف االختبور وافعقول بوهلل يؼب مخرا نال وؾوء فـذر يف معصقي اهلل ـ

  .يسوؾر شػر معصقي ال وجق هؾ يػل بـذره ال يػل بـذره ال وجق  كذره معصقي، أو أن 

 ؽ ابـ آةم أو ؿول هلل ظذ كذر إن حصؾ ـذا وـذا أن يبقع شقورة اجلران وجق  مو وجق  وال يف مو يؿؾ

 ؿول رواه أبق ةاووة وإشـوةه ظذ ذضفام فؽـ ألكف مو يؿؾؽ هذا 

 

  تبقى ها هنا مسيلة وهى من ىَذر ىْذر معصوة قد علمنا بٌمجاع أىه ال حيل الوفاء به لكن هل ال علوه

 اختؾػ افعؾامء يف هذه ادسلفي: كفارة أم ال ؟ 

  وجقب افؽػورةؾذهى ]اإلموم أمحد وأبق حـقػي[ إػ  

فقروة حديٌ يف لفؽ ال وؾوء يف كذر ادعصقي وظؾقف ـػورة يؿغ أو ـام ؿوفقا ؾؼوفقا ال يليت بف فؽـ ظؾقف أن 

 يؽػر ـػورة يؿغ 

 ال ومو ةام مل يـعؼد أصال ؾال ـػورة ؾقفكذر ادعصقي مل يـعؼد أصإػ أن  -رمحف اهلل  -ولهى ]افشوؾعل[  

 تعوػ يف افبوب ادعؼقة يف افـذر                                         -إن صوء اهلل  -وكرجع إػ هذه ادسوفي  -ضقى  -

 مجي واضحي جدا ال حيتوج إػ بقونضبعو مـوشبي هذا احلديٌ فؾس

  ىستمع إىل ادسائل   -طوب 

 -ؿول ؾقف مسوئؾ:

 األوػ: تػسر ؿقفف ) ال تؼؿ ؾقف أبدا ( -

  -كعؿ  -] افؼح [:  أن ادراة بؼقفف ) ال تؼؿ ؾقف أبدا ( يعـك ال تؼؿ ؾقف ؿقوم صالة 
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 أن ادعصقي تمثر يف األرض وـذفؽ افطوظي: افثوكقي 

افبؼعي افتل اختذهو ادـوؾؼقن مسجد رضار أثرت يف هذه ] افؼح [: إي واهلل ادعصقي ؿد تمثر يف األرض ؾفذه 

يف ادسجد افعتقؼ أؾضؾ مـ افصالة افصالة افبؼعي ؾصورت افصالة ؾقف حمرمي أبدا وـذفؽ افطوظي افعؾامء يؼقفقن 

 .يف ادسجد اجلديد ألكف ظبد اهلل ؾقف أـثر

 زول اإلصؽولافثوفثي: رة ادسلفي ادشؽؾي إػ ادسلفي افبقـي فق

مسلفي  افذبح ظذ   -رمحف اهلل  -رة ادسلفي ادشؽؾي إػ ادسلفي افبقـي ولفؽ مـ ؿقوس افشقخ  -كعؿ  -] افؼح [: 

 مسلفي افصالة بقـي جدا ؾؼوس ظؾقفو مسلفي افذبح فؽل حيصؾ افبقونؾنن  مسلفي افصالة

 إلا احتوج إػ لفؽ لافرابعي: اشتػسور ادػت

ألن مـ ادسوئؾ مو حيتوج إػ اشتػصول  لمـ ادستػت لي فطؾبي افعؾؿ وهك اشتػسور ادػت] افؼح [: هذه مسلفي مفؿ

وبقون وافسوئؾ يف افغوفى ال يدرك تبعوت شمافف ؾؼد يسلل شماال جمؿال ؾؾذفؽ يـبغل فؾؿػتل افـبقف أن يستػصؾ 

ظـ لفؽ ادقضع هؾ  ملسو هيلع هللا ىلصمـ شمال افـبل ؟ هذه افػوئدة  - رمحف اهلل -ظام حيتوج اشتػصوفف مـ أيـ اشتـبط ادصـػ 

ـون ؾقفو وثـ يعبد هؾ ـون ؾقفو ظقد مـ أظقوةهؿ ألن هذا األمر حمتؿؾ وافـوس حديٌ ظفد بجوهؾقي وذك ؾفؽذا 

إلا وؿع يف كػسؽ مـ شمال أفؼك ظؾقؽ مـ مسوئؾ األصقل أو مسوئؾ افعبوةات أو ادعومالت أن هذا األمر ؿد 

 افسوئؾ ؾوشتػصؾ كعؿخيػك ظذ 

 اخلومسي: أن ختصقص افبؼعي بوفـذر ال بوس بف إلا خال مـ ادقاكع

أؿر افرجؾ دو اكتػك ادحظقر ظذ أن  ملسو هيلع هللا ىلصأن ختصقص افبؼعي بوفـذر ال بوس بف إلا خال مـ ادقاكع ؾوفـبل ] افؼح [: 

دو خصصً هذا ادقضع ربام خصصف ألن هذا  ال يؼول الؾ ( بقاكي) يػل افرجؾ بـذره بوفذبح يف لفؽ ادقضع 

ادقضع مقضع اجتامظل ؿبقؾتف أو أهؾف أو شبى مـ األشبوب ؾؾذفؽ شوغ األمر واتسع وال حرج فق ؿول إكسون أكف 

ن كذر أن يذبح لبقحي يف االشساحي افػالكقي يف ادقضع افػالين ال يؼول فف ال ختصف بودؽون األمر واشع إال أن يؼس

 بؿحظقر 

 افسوةشي: ادـع مـف إلا ـون ؾقف وثـ مـ أوثون اجلوهؾقي وفق بع  وافف
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ؿول هؾ ـون ؾقف ألن إوجوة هذه ادـوشبي وافقؾوء بوفـذر ؿد حيقف ويعظؿف يف  ملسو هيلع هللا ىلص] افؼح [: وفق بعد  وافف ألن افـبل 

 -عؿ ك -افـػقس ويذـر افـوس بام ـون ظؾقف هذا ادقضع يف ادويض 

 افسوبعي: ادـع مـف إلا ـون ؾقف ظقد مـ أظقوةهؿ وفق بعد  وافف. 

واألخقات مـ إحقوء آثور  -أهيو اإلخقان  -] افؼح [: وفق بعد  وافف حتك وفق ـون ؾقف ظقد وهلذا يـبغل احلذر 

ؼ فؾؼؾقب وافـػقس بام ضقاه اإلشالم شؿ افساث وؽره ألن هذا بعٌ ألمقر اجلوهؾقي وتذـر هبو وتعؾقواجلوهؾقي ب

وأ افف ؾقـبغل احلذر مـ لفؽ ومـ تبعوتف وآثوره وتعظقؿ مو ظظؿ اهلل وتقهغ مو وهـ اهلل وتؼديؿ مو ؿدم اهلل وتلخر 

 -كعؿ  –مو أخر اهلل هؽذا يـبغل ظذ أهؾ اإلشالم 

 ألكف كذر معصقي افثومـي: أكف ال وجق  افقؾوء دـ كذر يف تؾؽ افبؼعي 

مل يكح فف ومل يرخص فف ومل يؼؾ فف أويف بـذرك إال دو اكتػك ادحظقر  ملسو هيلع هللا ىلصال وجق  افقؾوء ألن افـبل ] افؼح [: 

 ل بـذرك فق ؿولؼقل؟ شقؼقل ال تػشق ملسو هيلع هللا ىلصؾفذا هق ادـطقق ؾدل ادػفقم ظذ أكف فق ـون خالف لفؽ مولا ـون افـبل 

  -كعؿ  -ـون ؾقفو ظقد ؾقتبوةر إػ افذهـ بودػفقم أكف شقؿـعف مـ لفؽ  -كعؿ  -ولقؿفـون ؾقفو وثـ  -كعؿ  -

 افتوشعي: احلذر مـ مشوهبي ادؼـغ يف أظقوةهؿ وفق مل يؼصده

] افؼح [: هذا يمخذ مـ ؿقفف هؾ ـون ؾقف ظقد مـ أظقوةهؿ  ؾفذا يدل ظذ أن أهؾ اإلشالم هلؿ صورة وهلؿ مقزة 

وال يصؾحقا أن يؽقكقا ليؾ فغرهؿ وال رجع افصدى بؾ يـبغل أن يتؿقزوا بام مقزهؿ اهلل تعوػ بف )ــتؿ خر أمي 

أخرجً فؾـوس ( هذا هق افقاجى ظذ أهؾ اإلشالم ال يؽقكقا جمرة اكعؽوس فؾقفقة وافـصورى وافؾذيـ ال 

افؽريؿي وال يعـك يتؾؼػقا ظوةات ادؼـغ يعؾؿقن بؾ يعتزوا بديـفؿ وؿقؿفؿ وأخالؿفؿ وظبوةاهتؿ وظوةاهتؿ 

 وأحقاهلؿ

 ملسو هيلع هللا ىلصافعوذة: ال كذر يف معصقي ـام أخز افـبل 

  -كعؿ  -هلل ا] افؼح [ : ؾوكف ال وؾوء يف كذر يف معصقي 

 احلوةيي ظؼة: ال كذر البـ آةم ؾقام ال يؿؾؽ 



 د: أحمد القاضي  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 
 

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

 

م ؾقام ال يؿؾؽ ومو ال يؿؾؽف اإلكسون ؿد ال يؿؾؽف ؿدرا وؿد ال يؿؾؽف مثال ذظو ] افؼح [ : ـذفؽ ال كذر البـ آة

ؾوفذي ال يؿؾؽف ذظو هق افتكف مول افغر ؾؾق كَذر كْذر يتضؿـ تكف يف مول افغر ؾفذا ال يؿؾؽف  وـذفؽ مو 

يؿؾؽ أن يطر ؾقؼول أيضو ال  ال يؿؾؽف ؿدرا  ـام فق ؿول مثال هلل ظؾقف كذر إن حصؾ ـذا وـذا أن يطر هؾ يؿؾؽ ال

 ذر ؾقام ال يؿؾؽف ابـ آةم ك

 


