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 ٱ ٻ ٻ                    

 والعشرون الثامنالدرس 

احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظذ افـبل األمغ، وظذ آفف وصحبف وافتوبعغ، ومـ تبعفؿ بنحسون 

 إػ يقم افديـ أمو بعد: 

 يف ] ـتوب افتقحقد [ -رمحف اهلل  -اإلشالم حمؿد بـ ظبد افقهوب يؼقل صقخ 

 بوب مو جوء يف افؽفون وكحقهؿ:

مـ أتك ظراؾو ؾسلفف ظـ يشء  "ؿول:   ملسو هيلع هللا ىلصظـ افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصروى مسؾؿ يف صحقحف ظـ بعض أزواج افـبل 

 . "ؾصدؿف ، مل تؼبؾ فف صالة أربعغ يقمو 

رواه أبق  " ملسو هيلع هللا ىلصمـ أتك ـوهـو ؾصدؿف بام يؼقل ؾؼد ـػر بام أكزل ظذ حمؿد  "ؿول :  ملسو هيلع هللا ىلصوظـ أيب هريرة ظـ افـبل 

 داود.

مـ أتك ظراؾو أو ـوهـو ؾصدؿف بام يؼقل ؾؼد  "وؿول: صحقح ظذ رشضفام ظـ أيب هريرة:  -وفألربعي واحلوـؿ 

 . وأليب يعذ بسـد جقد ظـ ابـ مسعقد مثؾف مقؿقؾو .“ ملسو هيلع هللا ىلصـػر بام أكزل ظذ حمؿد 

فقس مـو مـ تطر أو تطر فف ، أو َتؽفـ أو ُتؽفـ فف ، أو شحر أو شحر فف ،  "ـ ظؿران بـ حصغ مرؾقظو. وظ

 رواه افبزار بنشـود جقد . " ملسو هيلع هللا ىلصومـ أتك ـوهـو ؾصدؿف بام يؼقل ؾؼد ـػر بام أكزل ظذ حمؿد 

 إػ آخره. ".  ومـ أتك . "ورواه افطزاين يف األوشط بنشـود حسـ مـ حديٌ ابـ ظبوس دون ؿقفف : 

: افذي يدظل معرؾي األمقر بؿؼدموت يستدل هبو ظذ ادرسوق ومؽون افضوفي وكحق  "افعراف"ؿول افبغقي : 

 ذفؽ .

 : هق افذي خيز ظـ ادغقبوت يف ادستؼبؾ، وؿقؾ: افذي خيز ظام يف افضؿر."وافؽوهـ“وؿقؾ: هق افؽوهـ، 

اشؿ فؾؽوهـ ، وادـجؿ ، وافرمول ، وكحقهؿ ، ممـ يتؽؾؿ  "افعراف":  -رمحف اهلل  -وؿول أبق افعبوس ابـ تقؿقي 

 يف معرؾي األمقر هبذه افطرق .
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ويـظرون يف افـجقم: مو أرى مـ ؾعؾ ذفؽ فف  "أبو جود"يف ؿقم يؽتبقن  -ريض اهلل ظـف  -وؿول ابـ ظبوس 

 ظـد اهلل مـ خالق.

 ] افؼح [

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

 وصحبف أمجعغ أمو بعد:

  باب ما جاء يف الؽفان يف ] ـتوب افتقحقد [  -رمحف اهلل  -ؾؼد ؿول صقخ اإلشالم حمؿد ابـ ظبد افقهوب

 وكحوهم

 يعـل مـ افتغؾقط وافقظقد وافتحذير،  باب ما جاء يف الؽفان

 ؾقن وهؽذاار؟ افرموفقن، وادـجؿقن، وافع فونمـ كحق افؽ "وكحوهم"

 

 ما مـاسبة هذا الباب لؽتاب التوحقد ؟ 

يف يشء مـ  -ظز وجؾ  -مـوشبي هذا افبوب أن همالء األصـوف يدظقن ظؾؿ افغقى ؾدظقاهؿ هذه مـوزظي هلل  

 خصوئصف شبحوكف وبحؿده ؾؾام ـون األمر ـذفؽ ـون مـوؾقو فؾتقحقد.

 

  مسؾم يف صحقحه:روى  -رمحه اهلل  -قال 

مـ أتك ظراؾو ؾسلفف ظـ يشء "ؿول:  ملسو هيلع هللا ىلصظـ افـبل  -ريض اهلل ظـفو  -هل حػصي  :ملسو هيلع هللا ىلصطن بعض أزواج الـبي  

  "ؾصدؿف مل تؼبؾ فف صالة أربعغ

رمحف  -فؼقف صدؾف ؿصده مـ أتك ظراؾو وهق شقذـر ظـ ؿريى ؿقل افبغقي  اليعـل ؿصده  :"من أتى طرافا"

  –اهلل 

افذي يدظل معرؾي األمقر بؿؼدموت يستدل هبو ظذ ادرسوق ومؽون افضوفي وكحق ذفؽ وؿقؾ هق العراف 

 افؽوهـ، 
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أكف مدظل ادعرؾي بوألمقر ادغقبي  -رمحف اهلل  -مو ذهى إفقف صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي  والصحقح يف معـى العراف

أتك ظراؾو إذن افعراف ادؼصقد هـو هق مـ  وادستؼبؾي ؾقدخؾ ؾقفو افؽوهـ، وافرمول، وادـجؿ وكحق همالء مـ

 يدظل معرؾي األمقر ادغقبي وادستؼبؾي 

هذه كؽرة يعـل شلفف ظـ يشء مـ األصقوء وؿد جوءت يف مجؾي رشضقي ؾدفً ظذ  "يشء"فسلله طن يشء، 

 افعؿقم، 

 إذن أتوه وصدؿف،  "فصدقه"

يعـل هذه ظؼقبتف أكف ال تؼبؾ فف صالة أربعغ يقمو هؾ معـك ذفؽ أكف ال يممر  "مل تؼبل له صالة أربعني يوما"

  ال افصالة واجبي ظؾقف فؽـف ال يثوب ظؾقفو ؿول مل تؼبؾ فف صالة أربعغ يقمو؟ بوفصالة 

  

  :فؿـاسبة هذا احلديث لؾباب ضاهرة جدا 

 وهل افـفل ظـ إتقون افؽفون وافتحذير مـ ذفؽ

  

 :فـستػقد مـه- 

 ادـع مـ إتقون افؽفون، وشماهلؿ، وتصديؼفؿ -

 وكستػقد أيضو حتريؿ افؽفوكي وافعراؾي مـ بوب أوػ -

 

 -ثؿ ؿول ادصـػ:

  رواه أبو  "ملسو هيلع هللا ىلصمن أتى كاهـا فصدقه بام يؼول فؼد كػر بام أكزل طذ حمؿد "قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطن أيب هريرة طن الـبي

 داوود

أيضو ورواه ابـ موجف، واإلموم أمحد وؽرهؿ إذن رواه أبق داوود، ورواه افـسوئل،  هذا احلديث قد رواه 

أصحوب افســ األربعي وأمحد وافبقفؼل وآخرون إال أهنؿ ؿد اختؾػ يف  -رمحف اهلل  -اخلؿسي ظذ رشط ابـ حجر 

 ثبقت هذا احلديٌ ؾضعػف ؽر واحد مـ أهؾ افعؾؿ وأصح مـف مو بعده 
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 ســ، مـ األربعي؟ أصحوب اف "ولألربعة واحلاكم"ؿول: 

 ملسو هيلع هللا ىلصهؽذا ؿول افشقخ وفألربعي واحلوـؿ وؿول صحقح ظذ رشضفام ظـ افـبل  "صحقح طذ رشصفام"وقال: 

  ملسو هيلع هللا ىلصمـ أتك ظراؾو أو ـوهـو ؾصدؿف بام يؼقل ؾؼد ـػر بام أكزل ظذ حمؿد 

ل وجقد إشـوده افذهب -رمحف اهلل  -احلوـؿ ورواه اإلموم أمحد وصححف افعراؿل  هذا احلديث يف الواقع رواه

ؾفذا مـ حقٌ افثبقت أصح ممو ؿبؾف، أمو فػظفام ؾنكف متؼورب ؾعز يف األول بؽوهـ ويف افثوين بعراف أو ـوهـ ؾدل 

 هذا ظذ افعؿقم ؾؼد ـػر بام أكزل ظذ حمؿد

روى بسـد جقد ظـ ابـ  -رمحف اهلل  -وأليب يعذ بسـد جقد ظـ ابـ مسعقد مثؾف مقؿقؾو، أبق يعذ ادقصع 

مثؾف فؽـ مقؿقؾو يعـل أن مـتفوه إػ ابـ مسعقد وهذا اإلشـود إشـود  -ريض اهلل ظـف  -هلل ابـ مسعقد مسعقد ظبد ا

 صحقح إػ ابـ مسعقد

 ؾـستػقد مـ هذا احلديٌ ومو بعده مـ ـالم ابـ مسعقد 

 

 :أوال: مـاسبته لؾباب ضاهرة  

 ألهنو تتضؿـ افـفل ظـ إتقون افؽفـي وافعراؾغ 

 

 فـستػقد 

 حتريؿ افذهوب إفقفؿ، وحتريؿ شماهلؿ، وحتريؿ تصديؼفؿ، وهذه احلؼقؼي مراتى أدكوهو أن يؼصدهؿ- 

 افثوكقي: أن يؼصدهؿ ويسلهلؿ -

افثوفثي: أن يؼصدهؿ، ويسلهلؿ، ويصدؿفؿ ؾؿـ وؿع مـف افتصديؼ ؾؼد ـػر بام أكزل ظذ حمؿد وؿد مجع بعض  -

احلديٌ افسوبؼ مل تؼبؾ فف صالة أربعغ ؿول بعضفؿ أكف إذا شلفف دون أهؾ افعؾؿ بغ هذا وبغ ذـر مو ؾقف ـام يف 

 فػظ افتصديؼ
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مـ أتوهؿ وشلهلؿ وصدؿفؿ ؾؼد ـػر بام أكزل ظذ "فؽـف ـام رأيتؿ يف روايي مسؾؿ ؾقف افتكيح بوفتصديؼ وهلذا 

أؿؾ مو يؾحؼف ؾنن   أصدقوفق ؿدركو أكف أتوهؿ وشلهلؿ ومل يصدؿفؿ وإكام ؿول أؾعؾ هذا فالشتخبور ؾؼط وال "حمؿد

 أال تؼبؾ فف صالة أربعغ

بـوء ظؾقفو كستػقد أيضو وجقب تؽذيى افؽفون وافعراؾغ ألن افتحذير مـ تصديؼفؿ يتضؿـ وجقب  -

 تؽذيبفؿ

ؿد أخز يف ـتوبف بوشتؼالفف  -شبحوكف وتعوػ  -وكستػقد أيضو ـػر مـ أتوهؿ وشلهلؿ وصدؿفؿ دوذا؟ ألن اهلل  -

) ؟ ملسو هيلع هللا ىلصؾؿـ صدق ـوهـو أو ظراؾو يف أمقر مستؼبؾي ؾؼد ـػر بام أكزل ظذ حمؿد، مو افذي أكزل ظذ حمؿد  بعؾؿ افغقى

ؾوفذي يصدق هذا افؽوهـ، وافعراف، وادـجؿ، وافرمول،  (ؿؾ ال يعؾؿ مـ يف افساموات واألرض افغقى إال اهلل

 تعوػ ظذ حمؿد بتصديؼف همالء افذيـ وؿورئ افػـجون أو ؿورئ افؽػ مفام ـثرت أشامؤهؿ ؾؼد ـذب مو أكزل اهلل

يدظقن ظؾؿ افغقى ؾؼد ـػر بام أكزل ظذ حمؿد إذن ـػرهؿ يف هذه اخلصؾي وهل أن اهلل تعوػ هق ادـػرد وحده بعؾؿ 

افغقى ) إن اهلل ظـده ظؾؿ افسوظي ويـزل افغقٌ ويعؾؿ مو يف األرحوم ومو تدري كػس موذا تؽسى ؽدا ومو تدري 

قت ( ؾفمالء ؿبحفؿ اهلل يؼقفقن دـ ؿصدهؿ شقؼع فؽ ـذا ورجري فؽ ـذا وؽر ذفؽ مـ كػس بلي أرض مت

 األمقر ادستؼبؾي إذن هذا وجف ـػره بام أكزل ظذ حمؿد

  صقب يا إخوان ما رأيؽم فقؿن ال يؼصدهم برجؾه لؽن يتواصل معفم كالذين يرتادون قـوات السحر

  الػضائقة

ؾنكف ال خيػوـؿ أن همالء ال ـثرهؿ اهلل أرادوا أن يصؾقا إػ جققب افـوس بؿختؾػ افطرائؼ حتك إهنؿ وضعقا 

ألكػسفؿ ؿـقات، ؿـقات شحر وصعقذة يؾبسقهنو ثقب افديـ وؿراءة األوراد وكحق ذفؽ وهؿ شحرة ومشعقذون 

 حيؾ ذفؽ ؟  ؾؾق أن إكسوكو ؿول أذهى وأؾتح افؼـوة افػالكقي ألتػرج وأكظر ؾؼط هؾ

إذ  ال حيؾ بؾ يؼوس ظذ مـ أتك ـوهـو أو ظراؾو ؾنن صدؿفؿ اكتؼؾ إػ افقظقد اآلخر ؾؼد ـػر بام أكزل ظذ حمؿد

ممكي ادق وافسػر إفقفؿ ادؼصقد ؿصدهؿ بلي ضريؼ ـون، وشماهلؿ وتصديؼ  ملسو هيلع هللا ىلصفقس ادؼصقد يف حتريؿ افـبل 

دركو أكف راشؾفؿ ظـ ضريؼ افزيد اإلفؽسوين يستطؾع مو ـالمفؿ ؾؾق وؿع ذفؽ بلي صػي مـ افصػوت حتك فق ؿ

ظـدهؿ أو ـتى إفقفؿ أو اتصؾ هبؿ هوتػقو ؾفمالء هؿ أخس ضبؼوت اخلؾؼ ؿوتؾفؿ اهلل ألهنؿ يؿقهقن ظذ افـوس، 

 ويؾبسقن ظؾقفؿ، ويزيدوهنؿ رهؼو 
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ر وافؽفوكي، وضقؼً ظؾقفؿ بنؽالق افؼـقات ادتعؾؼي بوفسح - وؾؼفو اهلل -وهلذا ؿومً افدوفي )افسعقديي( 

بشتك افسبؾ فؽـ ال خيػوـؿ أن هلؿ مـوؾذ متعددة يف شبقؾ احلصقل ظذ هذا افبوضؾ، وممو وؿع يف افسـقات األخرة 

وشؿعـوه مـ ظديد مـ افـوس رجوال وكسوء أكف يتصؾ ببعضفؿ أكوس مـ بالد إؾريؼقي يتصؾ ظذ واحد مـ افـوس 

 -ؾقؼقل معؽ ؾالن أكو ويل اهلل ؾالن هؽذا يعرف كػسف بلكف ويل اهلل واهلل  برؿؿ ظشقائل وربام حيصؾ ظذ اشؿف

شوؿـل إفقؽ ألكؼذك أكً اآلن مسحقر مـذ ظدة شـقات وأكً ال تعؾؿ أفسً تعوين مـ ـذا  -شبحوكف وتعوػ 

ض وـذا ويذـر أمقر ممو يشسك هبو افبؼ مـ ادعوكوة وضقؼ افصدر واالـتئوب أحقوكو أو ربام حصقل بع

االضطرابوت افعضقيي ويعطقف ـالمو ؾقف ظؿقم، ؾقؼقل هذا ادسؽغ صحقح صحقح ـقػ ظؾؿً ؟ ؾقؼقل أكو 

أظرف أكو يل أصحوب مـ اجلـ افصوحلغ يعقـقكـل وخيزوكـل ظـ هذا وظالجؽ ظـدي ظالجؽ مدؾقن يف مؽون 

دمل هؽذا يؼقل وخدمل ممؽـ أن ـذا وـذا أحقوكو يؼقفف: يف ؿز مـ افؼبقر، وأحقوكو يؼقل مؾؼك يف افبحر وخ

يلتقك فؽـ حقيل مبؾغ ظؼة آالف ريول ظذ هذا احلسوب ؾقطؾع هذا افقيل شؿسور، وبعض ضعوف افـػقس 

ويذهى حيدث أهؾف ويؼقل اتصؾ يب رجؾ صوفح وؿول يل ـذا وـذا واحلؿد  ايـسوق خؾػفؿ ويؼقل جزاك اهلل خر

قهنؿ أمقاهلؿ، ؾقجى احلذر وحتذير افـوس مـ همالء ألهنؿ هلل ظرؾً ظؾتل يظـ ادسؽغ هؽذا وهمالء يسؾب

 يتسؾطقن ظذ ضعوف افعؼقل أو ظذ افـسوء أو كحق ذفؽ 

 إذن تصديؼ همالء ظذ اختالف أصـوؾفؿ وخمتؾػ ضرؿفؿ يدخؾ يف افقظقد 

قفقن وإن ـون هذا ربام تؼؾص مو يقجد يف بعض ادجالت مو يسؿك بوفزوج ؾقؼ - أهيو اإلخقان -ومـ ذفؽ 

ادقفقد يف برج ـذا وـذا حيصؾ فف حودث شعقد أو يؼع فف ـذا وـذا يذـرون هؽذا ظذ شبقؾ افتخؿغ وافرجؿ 

بوفغقى ال رجقز مطوفعي هذه افصػحوت ؾضال ظذ أن يعتؼد صحي مو ؾقفو، ؾعؾقـو أن كعؾؿ أن ديـ اإلشالم ديـ أهيو 

ض أن يػسد رغبقـي بحؿد اهلل فقس ؾقف جموال ديـ ؿوئؿ ظذ افاإلخقان ؿوئؿ ظذ افبقـي ال يؼقم ظذ افظـ وافتقهؿ د

 ؾقف افعؼقل واألؾؽور وافؼؾقب وهلل احلؿد

  مرفوطا: –ريض اهلل طـه  -ثم قال: وطن طؿران بن حصني 

هذا افتعبر تعبر كبقي يؽثر فقس مـو، وادراد أكف ال يػعؾ هذا مـ ـون مـ أصقوظـو، ومـ افعومؾغ  "لقس مـا" 

و، وبطريؼتـو وكحـ كعرف فقس مـو، وهق مـ األفػوظ افدافي ظذ أن ؾعؾ هذا افقء مـ افؽبوئر ألكف دفقؾ بسـتـ

 ترضر أو ظالمي ترضر فقس مـو مـ تطر، 

 يعـل ؾعؾ افطرة وشقػرد هلو ادصـػ بوبو ظـ ؿريى يف افتطر وافطرة،  :"تطر"
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 افتشوؤم ـون يف أصؾ وضعف افتشوؤم بوفطر ثؿ صور أوشع مـ ذفؽ  وادؼصود بالتطر بوجه طام:

إذن معـل تطر فف يعـل أمر مـ يتطر فف ؿول ألحد أكو  :"لقس مـا من َتَطر أو ُتطِر له أو َتَؽفن أو ُتؽِفن له"

صد مؼصد يعقد ظع واهلل أريد أن أشوؾر إػ ادؽون افػالين تطر يل يعـل ازجر افطر بحقٌ يتبغ يل هؾ هذا ادؼ

  أو َتَؽفن أو ُتؽِفن له:"بوفـػع أم بوفرضر هذا معـك تطر فف 

  وؾعؾف تؽفـ أي بـػسف ضؾى افؽفوكي فـػسفَتَؽفن له 

 فف ضؾى مـ يتؽفـ فف أي بؿعـك خيزه بوألمقر ادغقبي  :"أو ُتؽِفن"

 -أو أمر مـ يسحر فف وهذا يؼع  -وـؿ ظوؾوكو اهلل وإي -يعـل شقاء بورش افسحر بـػسف  أو َسَحر أو ُسِحر له:

وـثر مو يؼع بعض افـوس حقـام يـؼؿ ظذ أحد يريد أن يتشػك مـف بوفسحر ؾقبذل موال فسوحر يؼقل  -وافعقوذ بوهلل 

 اؾعؾ بف ـذا وـذا ؾقسحره هبذا افسحر وافعقوذ بوهلل، 

وشـده حسـ لبزار بإسـاد جقد: رواه ا "ملسو هيلع هللا ىلصومن أتى كاهـا فصدقه بام يؼول فؼد كػر بام أكزل طذ حمؿد "

 بحؿد اهلل شـد هذا احلديٌ ظـ ظؿران شـده حسـ ، 

يعـل افؼسؿ األول مـ  :"ومن أتى"قال ورواه الطزاين بإسـاد حسن من حديث ابن طباس دون قوله: 

 هذه افـصقص -رمحف اهلل  -احلديٌ، وهذا افذي رواه افطزاين أيضو إشـوده حسـ بعد أن ذـر افشقخ 

  

 ـاسبة هذه الـصوص لؾباب واضحة:وم 

 ألن ؾقفو افـفل وافتغؾقظ مـ ؾعؾ افؽفوكي وؽرهو 

 

  ريض اهلل طـه  -أيضا أفاد حديث طؿران- :- 

 حتريؿ ادظوء ظؾؿ افغقى ألن هذه هل وشوئؾف -

 ودل ظذ وجقب تؽذيى افؽفون -

مـ ؾوظؾف وأخرجف مـ أن يؽقكقا ممـ  ملسو هيلع هللا ىلصودل ظذ حتريؿ افطرة، وافسحر، وافؽفوكي ؾؽؾ هذا ممو تزأ افـبل  -

 هؿ ظذ مو هق ظؾقف
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  ،قال: قال البغوي 

 هق إموم معروف مػرس، ؾؼقف، حمدث، "افبغقي"

 افذي يدظل معرؾي األمقر بؿؼدموت :"العراف" 

 : ضقى إذن هذا افعراف يدظل ظؾؿ يشء بؿؼدموت يستدل هبا طذ ادرسوق ومؽان الضالة وكحو ذلك 

 ال ال ظالؿي هلو،  ؟موت هلو ظالؿي بؿحؾ ادرسوق وافضوفيفؽـ هؾ هذه ادؼد

مثؾ مو يسؿك اآلن بوفبحٌ اجلـوئل أدفي افبحٌ  أمو إذا ـوكً هذه ادؼدموت ذات ظالؿي ؾفذا ال يعد ظراؾي

يستدل هبو ادبوحٌ اجلـوئقي ظذ مؽون ادرسوق أو ادختطػ أو افضول بـوء ظذ تتبع  أدفي افبحٌ اجلـوئلاجلـوئل، 

  األثر أو بـوء ظذ أخذ افبصامت ؾام ـون بؿؼدموت موديي حؼقؼقي متعؼؾي ؾفذا فقس مـ افعراؾي،

و أـػر  ملسو هيلع هللا ىلص وأمو إذا ـوكً بؿؼدموت ال صؾي هلو وفقس ممو يتعؼؾف افـوس ؾفذا هق افعراؾي افتل هنك ظـف افـبل

 ؾوظؾفو، ؿول: 

 افؽالم فؾبغقي كعؿ وؿقؾ هق افؽوهـ ؿقؾ إن افعراف هق افؽوهـ  والؽاهن:

 والؽاهن هو الذي خيز طن ادغقبات يف ادستؼبل: "

إذن افؽوهـ دظل يدظل ظؾؿ أمقر مغقبي أمو مستؼبؾي أو يف افـػس ؾؿـ ادظك  :"وققل الذي خيز طام يف الضؿر

 ذفؽ ؾفق ـوهـ

 

  وقال أبو العباس بن تقؿقة شقخ اإلسالم:صقب- 

رمحف  -أو أن افشقخ  العراف اسم لؾؽاهن وادـجم والرمال وكحوهم ممن يتؽؾم يف معرفة األمور هبذه الطرق:" 

صقخ اإلشالم وشع مدفقل ـؾؿي افعراف بحقٌ يشؿؾ ـؾ مـ ادظك ادعرؾي هبذه افطرق ادزظقمي شقاء ـون  -اهلل 

رـوت افـجقم واألؾالك واألجرام افعؾقيي يستدل هبو ظذ احلقادث األرضقي أو افرمول إيل ظـ ضريؼ افتـجقؿ بح

 همالء مجقعو يعدون داخؾغ يف فػظ افعرافؾنن  يرضب يف افرمؾ ؾقؼقل يؼع ـذا ويؼع ـذا أو ؽرهؿ

  

 وقال ابن طباس  



 د: أحمد القاضي  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 
 

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

 

وافبقفؼل أيضو وإشـودهو صحقح، وؿول  -رمحف اهلل  -هؽذا أضؾؼف افشقخ ومل يسـده فؽـف مـ روايي ظبد افرزاق 

 ابـ ظبوس يف ؿقم يؽتبقن أبو جود 

حروف أبجد هقز حطل ـؾؿـ وهذه أبجد هقز يؼول ظـفو أبو جود هل ؽر احلروف اهلجوئقي جاد:  باادؼصود بل

وف األبجديي تعؾؿقن هذا اهلجوئقي أ ب ت ث ج ح إػ ي، أمو حروف األبجديي فؽـ احلروف اهلجوئقي ؽر احلر

أبجد هقز حطل ـؾؿـ إػ آخره إذن مو معـك يؽتبقن أبو جود هؾ يف ذفؽ بلس أن يؽتى اإلكسون أبجد هقز إػ 

أبو جود  أمرا ـون شوريو جوريو ظـدهؿ وهق أهنؿ يؼطعقن حروف -ريض اهلل ظـفام  -ابـ ظبوس  ال مراد ؟ آخره

ويتعؾؿقهنو الدظوء ظؾؿ افغقى يعـل ال يتعؾؿقهنو ؾؼط دجرد تعؾؿ افؽتوبي وافؼراءة ـال، وإكام يتعؾؿقهنو زظؿقا أهنؿ 

 يف ؿقم يؽتبقن أبو جود  "يستدفقن هبو ظذ ظؾؿ افغقى ؾفذا افذي أكؽره ابـ ظبوس، ؿول:

 بلس إن اإلكسون يرؾع رأشف إػ ؿبي افسامء إذن هؿ مـجؿقن ـقػ يـظرون يف افـجقم يف: "ويـظرون يف الـجوم

ال افـظر ادـفل ظـف هـو هق كظر خوص يعـل يستدفقن بحرـي افـجقم ومطوفعفو ظذ احلقادث ؟ ويـظر يف افـجقم 

األرضقي ؾقزظؿقن إذا ضؾع افـجؿ افػالين واؿسب مـ  افـجؿ افػالين شقؼع حرب مثال هؽذا، وادـجؿقن مو زافقا 

مقجقدون ويعـل يـتسبقن إػ هذا األمر، ويستدفقن بف ؾقام زظؿقا ظذ ظؾؿ افغقى موذا ؿول: ؿول:  ؿديام وحديثو

  "مو أرى مـ ؾعؾ ذفؽ فف ظـد اهلل مـ خالق"

 بػتح اهلؿزة يعـل أظؾؿ فؽـفو إذا جوءت بضؿفو أرى ويصؾح أن تؽقن بضؿفو يعـل مو أطـ،  :"ما أرى"

هلمالء ألن افذي فقس فف يف  -ريض اهلل ظـفام  -ـ ابـ ظبوس مـ كصقى إذن هذا تؽػر م :"من خالق"

مـ خالق ( يف مـ يف اآلخرة و) مو فف  -ظز وجؾ  -اآلخرة مـ خالق موذا يؽقن ـوؾر وال ريى ـام ؿول اهلل 

 اشتحؼ افؽػر وحتؼؼ ظؾقف 

 

  :إذن مـاسبة هذا األثر لؾباب ضاهرة 

 وهق مو ذـره مـ تؼطقع افؽتوبي أبو جود فالشتدالل ظذ ظؾؿ افغقى ؾفذا رضب مـ رضوب افؽفوكي 

 :فـستػقد من هذا احلديث- 

حتريؿ تعؾؿ أبو جود بدظقى افتقصؾ إػ اإلخبور بلمقر ادغقبي ضقى ؾال يدخؾ إذن يف ذفؽ تعؾؿ أبو جود  -

حلسوب اجلؿؾ تعرؾقن حسوب اجلؿؾ حسوب اجلؿؾ يمرخقن  فؾؼراءة وافؽتوبي، وال يدخؾ ؾقف أيضو تعؾؿ أبو جود
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فبعض احلقادث بضؿ بتؽقيـ ـؾؿي حتً ـؾؿي بحقٌ ـؾ حرف مـ حروف هذه افؽؾؿي يدل ظذ رؿؿ معغ ؾؿثال 

ضقى ـوكقا ؾقام مه إذا حصؾ مثؾ هذا يؽتبقن مجؾي ظـد افبوب أو يف األوراق  0341هذا ادسجد اؾتتح شـي 

فؽ حسوب اجلؿؾ مثال يعدون احلروف األوػ متثؾ األرؿوم افػرديي ثؿ بعدهو متثؾ األرؿوم يمرخقن هبو ؾقسؿك ذ

افزوجقي األرؿوم األوػ متثؾ األرؿوم افػرديي ثؿ افعؼيي ثؿ ادئقيي ضريؼي معقـي تسؿك حسوب اجلؿؾ ـون يعتـل هبو 

 ظؾامء افعك افقشقط 

 أيضو كستػقد مـف حتريؿ افتـجقؿ  -

 ذكر ادسائل ..............ولعؾـا كختم ب 

 ؾقف مسوئؾ :

 األوػ: ال رجتؿع تصديؼ افؽوهـ مع اإليامن بوفؼرآن. -

] افؼح [: كعؿ فؼقفف: ) ؾؼد ـػر بام أكزل ظذ حمؿد ( ؾؽقػ تصدق افؽوهـ افذي يدظل ظؾؿ افغقى واهلل 

 تعوػ يؼقل: )ؿؾ ال يعؾؿ مـ يف افساموات واألرض افغقى إال اهلل(

 افثوكقي: افتكيح بلكف ـػر. -

 ] افؼح [: فؼقفف: ) ؾؼد ـػر بام أكزل ظذ حمؿد ( 

 افثوفثي: ذـر مـ ُتِؽفـ فف. -

افتلـقد ظذ أكف  -رمحف اهلل  -] افؼح [: كعؿ مـ تطر أو تطر فف أو تؽفـ أو تؽفـ فف إذن أراد افشقخ هـو 

 سف فؽـ أوىص ؽره ؾنكف يدخؾ يف افقظقد ـوفػوظؾ ؾؾق تقرع زظؿ بلكف ال يريد أن يتؽفـ هق بـػ

 افرابعي: ذـر مـ تطر فف. -

 ] افؼح [: ـذفؽ مـ أمر ؽره أن يتطر فف مل خيرج مـ ضوئؾي افقظقد

 اخلومسي: ذـر مـ شحر فف. -

 ] افؼح [: ـذفؽ مـ ضؾى مـ ؽره أن يسحر فف ؾؼد وؿع ؾقام فق ؾعؾ ذفؽ بـػسف 



 د: أحمد القاضي  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 
 

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

 

 ود.افسودشي: ذـر مـ تعؾؿ أبو ج -

] افؼح [: كعؿ مـ تعؾؿ أبو جود ظذ هذا افقجف ادذمقم رشظو وهق أن يستدل بتؼطقع احلروف ظذ األمقر 

 ادغقبي

 افسوبعي: ذـر افػرق بغ افؽوهـ وافعراف.  -

] افؼح [: كعؿ افػرق بغ افؽوهـ وافعراف إمو أكف هذا كقع وهذا كقع ـام ؿول افبغقي، وإمو أن افعراف اشؿ 

 واهلل أطؾم؛؛فؽوهـ، يشؿؾ ا

 


