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 ٱ ٻ ٻ           

 اني والعشرونثالدرس ال

 

 ] ؿراءة ادتـ [ 

ؿد وظذ لفف وححبف أعمعغ، احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظذ أرشف إكبقوء وادرشؾغ، كبقـو حم 

 افؾفؿ ظؾؿـو بام يـػعـو، واكػعـو بام ظؾؿتـو، وزدكو ظؾام كوؾعو افؾفؿ اؽػر فـو، وفشقخـو أعمعغ:

 بوب مو جوء أن شبى ـػر بـل لدم وترـفؿ ديـفؿ هق افغؾق ذم افصوحلغ

 (.64( ): )َيو َأْهَؾ اْفؽَِتوِب َٓ َتْغُؾقْا ذِم ِديـُِؽؿْ -ظز وجؾ  -وؿقل اهلل  

 َٓ ا َو َٓ َتَذُرنَّ َودًّ َٓ َتَذُرنَّ لِِلََتُؽْؿ َو ُشَقاًظو وذم )افصحقح( ظـ ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام ذم ؿقل اهلل تعوػ: )َوَؿوُفقا 

ا( ) َٓ َيُغقَث َوَيُعقَق َوَكْنً ( ؿول: )هذه أشامء رجول حوحلغ مـ ؿقم كقح، ؾؾام هؾؽقا أوحك افشقطون إػ 65َو

أن اكصبقا إػ جموفسفؿ افتل ـوكقا جيؾسقن ؾقفو أكصوبًو وشؿقهو بلشامئفؿ، ؾػعؾقا، ومل تعبد، حتك إذا هؾؽ  ؿقمفؿ

 أوفئؽ وكيس افعؾؿ، ظبدت(.

وؿول ابـ افؼقؿ: ؿول ؽر واحد مـ افسؾػ: دو موتقا ظؽػقا ظذ ؿبقرهؿ ثؿ حقروا متوثقؾفؿ، ثؿ ضول ظؾقفؿ إمد 

 ؾعبدوهؿ. 

ؿول: )ٓ تطروين ـام أضرت افـصورى ابـ مريؿ، إكام أكو ظبد، ؾؼقفقا: ظبد اهلل ورشقفف(  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل وظـ ظؿر أن رشقل 

 ]أخرجوه[.

 : )إيوـؿ وافغؾق، ؾنكام أهؾؽ مـ ـون ؿبؾؽؿ افغؾق(.ملسو هيلع هللا ىلصوؿول: ؿول رشقل اهلل 

 ؿول: )هؾؽ ادتـطعقن( ؿوِلو ثالثو. ملسو هيلع هللا ىلصودسؾؿ ظـ ابـ مسعقد أن رشقل اهلل 

احلؿد هلل رب افعودغ، وحذ اهلل وشؾؿ وبورك ظذ ظبده وكبقف حمؿد، وظذ لفف وححبف أعمعغ أمو بعد ؾؼد ؿول 

بوب مو جوء أن شبى ـػر بـل لدم وترـفؿ ديـفؿ هق افغؾق ذم  -رمحف اهلل  -صقخ اإلشالم حمؿد بـ ظبد افقهوب 

 –ظز وجؾ  -شػ ؾقف ظـ شبى مـ أظظؿ أشبوب افؼك بوهلل افصوحلغ هذه ترعمي ظظقؿي فبوب ظظقؿ يؽ
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ـػر بـل أدم وترـفؿ ديـفؿ إذ ـوكقا بـق شبى  يعـل مو جوء مـ إدفي وإخبور افدافي ظذ أن "باب ما جاء"فؼوله 

  مو هق افسبى ؟  (ن افـوس أمي واحدةـو ) –وجؾ  ظز -أدم ظذ افتقحقد ـوكقا ظذ مؾي واحدة ـام ؿول اهلل 

جمووزة احلد، وهق بؿعـك اإلؾراط بخالف افتػريط افذي بؿعـك  ادؼصود به "الغؾو"احلني هو الغؾو يف الص

 افتسوهؾ ؾؽؾ جمووزة فؾحد وإؾراط ذم افؼقل أو آظتؼود أو افعؿؾ ؾنكف يعد ؽؾقا 

عمع حوفح وإذا ذـرت مػردة تـوول ذفؽ عمقع أحـوف ادممـغ، إكبقوء، وافصديؼغ،  "بالصاحلني"وادراد 

 فشفداء، وافصوحلغ افذيـ بودعـك اخلوص ادؿتثؾقن ٕوامر اهلل ادجتـبقن دـوهقف وا

 :إذا هذا الباب مـاسب جدا لؽتاب التوحقد  

ٕن افتقحقد ود افؼك ؾؽون مـ ادـوشى أن يعؼد ادصـػ بوب يذـر ؾقف افسبى افذي أوؿع بـل أدم ذم افؼك 

 ؽ إمر ويتجـى وٓ يؼع افـوس ذم مو وؿع ؾقف أشالؾفؿ بعد أن ـوكقا ظذ افتقحقد دو؟ فُقحذر ذف

 

  {يا أهل الؽتاب ال تغؾوا يف ديـؽم  }: -طز وجل  -استدل بؼول اهلل 

وأهؾ افؽتوب ادراد هبؿ حكا وؿطعو افقفقد وافـصورى، وممو يدل إىل أهل الؽتاب،  -طز وجل  -هذا كداء من اهلل  

تؼقفقا إكام أكزل افؽتوب ظذ ضوئػتغ مـ ؿبؾـو وإن ــو ظـ دراشتفؿ فغوؾؾغ  أن }:  -ظز وجؾ  -ظذ ذفؽ ؿقل اهلل 

 ؾدل ذفؽ ظذ أن أهؾ افؽتوب مهو افطوئػتون افؾذان أكزل ظؾقفؿ افتقراة واإلكجقؾ ؾفؿ افقفقد وافـصورى،  {

توب أكزل ظؾقفؿ وهذا ادصطؾح أهؾ افؽتوب ٓ يدل بحد ذاتف ظذ مدح وٓ ذم ؾنهنؿ أهؾ افؽتوب بؿعـك أن افؽ

 }وِلذا يعز اهلل تعوػ أحقوكو بؼقفف أتقا افؽتوب وأحقوكو بؼقفف أرثقا افؽتوب ؾنكف ٓ يؽقن مدحو ِلؿ إٓ إذا ؿومقا: 

ؾؾق أهنؿ أؿومقمهو فؽون ذفؽ مدحو وإن هؿ وقعقمهو  {وفق أهنؿ أؿومقا افتقراة واإلكجقؾ ومو أكزل إفقفؿ مـ رهبؿ 

 إػ إؿومتف أم إػ تضققعف؟ إػ تضققعف،  قفؿ وإػ مو لل أهؾ افؽتوبـون ذفؽ ذمو وظود حجي ظؾ

إن هذا ) اهلل تعوػ ؿد ؿول ؾنن  ـوكً ؾرحي شوكحي ٕهؾ افؽتوب أن يرجعقا إػ مؾي إبراهقؿ ملسو هيلع هللا ىلصوِلذا دو بعٌ كبقـو 

س افذي وؿع ؾقف ؾؽون افؼرلن راؾع فإلصؽول وآفتبو( افؼرلن يؼص ظذ بـل إهائقؾ أـثر افذي هؿ ؾقف خيتؾػقن 

إفقفؿ مـ اخلر فـجقا وشعدوا، وؿد جرى تعوػ افقفقد وافـصورى ؾؾق أهنؿ اؽتبطقا بـعؿي اهلل وؿبؾقا مو شوق اهلل 

  –وٓ ريى  -ذفؽ فؽثر مـفؿ 
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وإذا يتذ ظؾقفؿ  -بف يعـل افؼرلن   -افذيـ لتقـوهؿ افؽتوب مـ ؿبؾف هؿ بف يممـقن }ؾنن اهلل تعوػ ؿد ؿول ذم ـتوبف: 

فقا لمـو بف إكف احلؼ مـ ربـو إكو ــو مـ ؿبؾف مسؾؿغ أوفئؽ يمتقن أجرهؿ مرتغ بام حزوا ويدرؤون بوحلسـي ؿو

افسقئي وممو رزؿـوهؿ يـػؼقن وإذا شؿعقا افؾغق أظروقا ظـف وؿوفقا فـو أظامفـو وفؽؿ أظامفؽؿ شالم ظؾقؽؿ ٓ كبتغل 

  {اجلوهؾغ 

ثوكقو ؾآتوهؿ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصهنؿ أمـقا برشقِلؿ إول ثؿ لمـقا بؿحؿد ٕدوذا ؟ هلل درهؿ همٓء يمتقن أجرهؿ مرتغ 

أجرهؿ مرتغ بخالف افذيـ أرصوا ظذ ـػرهؿ وتؽذيبفؿ وؿقِلؿ بلن اهلل ثوفٌ ثالثي، وأن ظقسك ابـ اهلل أو هق 

فقد افذيـ اهلل، وؿقِلؿ بوحلؾقل، وافتجسد، وافبـقة وؽر ذفؽ مـ افعؼوئد افبوضؾي افتل ظؾقفو كصورى افققم أو افق

 ، ملسو هيلع هللا ىلصـذبقا بؿحؿد و ؿوفقا ظزير ابـ اهلل 

إذا أهؾ افؽتوب هؿ افقفقد وافـصورى ؾؼد وجف اهلل تعوػ ِلؿ ذم ـتوبف عمؾي مـ افـداءات مـ بقـفو هذا افـداء افعظقؿ 

وؽؾق  يو أهؾ افؽتوب ٓ تغؾقا ذم ديـؽؿ أي ٓ تتعدوا وٓ تتجووزوا مو أمرـؿ اهلل تعوػ بف ذم افعؼوئد وإظامل

ـال مـفؿ ؿد ؾنن  افعؼوئد، وؽؾق افقفقد أـثره ذم إظامل وإن ـون ؿد وؿع فؽال افطوئػتغ ؽؾقافـصورى أـثره ذم 

هذا ؽؾق ذم آظتؼود حقٌ  {وؿوفً افقفقد ظزير ابـ اهلل وؿوفً افـصورى ادسقح ابـ اهلل  }ؽال ؿول اهلل تعوػ: 

  وصبفقه بوخلوفؼ تعوػ اهلل ظام يؼقفقن ظؾقا ـبرارؾعقا افبؼ ظـ مـزفتفؿ ودمووزوا بف احلد 

حتك ؿوفقا هق اهلل أو ؿوفقا هق ثوفٌ ثالثي وجعؾقا اإلفف  -ظؾقف افسالم  -ثؿ إن افـصورى مل يزافقا يغؾقن ذم ظقسك 

م مؽقكو مـ ثالثي أؿوكقؿ أب وآبـ وافروح افؼدس إفف واحد ذم زظؿفؿ وحدة ذم تثؾقٌ وتثؾقٌ ذم وحدة ذم ـال

 ؽر مػفقم وؽر مستسوغ، 

فؿ فؼى ك أضؾؼقا ظؾقـام أهنؿ أيضو ؽؾق ذم احلقاريغ ومـ يسؿقهنؿ افرشؾ يعـل دظوة افـكاكقي وإشوؿػي حت

افقاحد مـفؿ مـ أدمقغ افؼديس ؾالن واظتؼدوا بلكف إذا اجتؿع إشوؿػي ذم مؽون واحد ؾنهنؿ  نؿديسغ ؾقسؿق

افروح افؼدس ؾلوجدوا ظـفؿ مو يسؿك بودجومع، ادجومع افـكاكقي افتل  معصقمقن ومو يصدر ظـفؿ يرظوه

قؽون افثوين افذي ظؼد شـي وتؾتفو جمومع متعددة ـون أخرهو ادجؿع افػوت فؾؿقالد  325ابتدأت مـ جمؿع كقؼقي شـي 

 أربع شـقات  1665إػ  1661

ف افبسقطي ظذ وجف إرض ذم جمؿع يعتؼد افـصورى افؽوثقفقؽ بلهنؿ إذا اجتؿع أشوؿػتفؿ افذيـ ظذ وج

عمقع ؿراراهتؿ ودشوترهؿ تؽتسى افعصؿي بؾ إهنؿ مـ إمقر ؾنن  ادسؽقين، ادسؽقين كسبي إػ إرض ادسؽقكي
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افتل أحدثقهو ذم ديـفؿ أن افبوبو يؿؾؽ حؼ افعصؿي وؿد تـوزظقا ذم هذا فؽـف ممو أدخؾف ذم ديـفؿ ؾفذا رضب مـ 

ذم إظامل ؾال ظبودة ظـد افـصورى وٓ افتزام بوفؼيعي ٕن ُبقفس أؾسد ديـفؿ وأؿـعفؿ افغؾق وفؽـفؿ مػرضقن 

بؿجرد اإليامن بقسقع ادخؾص ـام يؼقفقن يزرهؿ يعـل حيصؾ ِلؿ بذفؽ افز هذا معـك افتزير ظـدهؿ ؾبؿجرد أن 

ظـف مو ادراد بوفـومقس؟ أي  افـومقس يسؼطؾنن  يممـ أحدهؿ بعقسك ظؾقف افسالم ظذ افعؼقدة افتل يعتؼدوهنو

 افؼيعي يعـل يؽقن معػك مـ إتبوع افؼائع 

وفذفؽ تالحظقن أن كصورى افققم فقس ظـدهؿ ظبودات تذـر ؽويي مو ذم إمر أن حيرض أحدهؿ ؿداشو يقم إحد 

 ويستؿع إػ مقظظي وأكوصقد ثؿ يـكف، 

إظامل ؾصور ظـدهؿ تشدد ذم أمر افديـ ذم افذبوئح، وذم  أمو افقفقد ؾؼد ـون ؽؾقهؿ إػ جوكى ؽؾقه ذم آظتؼود ذم

يو أهؾ افؽتوب ٓ تغؾقا  }افطفورة، وذم ؽر ذفؽ حتك حور ظؾقفؿ ـوٕؽالل وأحور ؾـفوهؿ اهلل تعوػ ظـ افغؾق: 

  {ذم ديـؽؿ 

 

 ففذه اآلية مـاسبة لؾباب مـاسبة تامة 

ق وهنل أهؾ افؽتوب ظـ افغؾق هنل ِلذه إمي أيضو أن إذ أن ؾقفو افـفل ظـ افغؾق هنل أهؾ افؽتوب ظـ افغؾ 

ؿد حذركو بلن هذه إمي شتتبع شــ مـ ـون ؿبؾفو حذو افؼذة بوفؼذة  ملسو هيلع هللا ىلصتسؾؽ مسؾؽفؿ، وذفؽ أن كبقـو 

إن ـون بـسبي أؿؾ مل يذهى ومل  و حتك فق دخؾقا جحر وى فدخؾتؿقه، وؿد وؿع ؾعال ذم هذه إمي ؽؾق

بؼقً افػرؿي افـوجقي وافطوئػي ادـصقرة صوهدة بوحلؼ ذم ـؾ زمون ومؽون تضؿحؾ معف حؼقؼي افديـ بؾ 

وهلل احلؿد فؽـ ؿد وؿع مـ أؾراد هذه إمي مـ ؽال ذم إكبقوء، ذم افصوحلغ، ذم إوفقوء، ورؾعقهؿ ؾقق 

ذا دفً هذه ـام ذـركو مرارا، إ -ظز وجؾ  -ح افتل ٓ تـبغل إٓ هلل ائفؿ، وأضؾؼقا ظبورات افثـوء واددمـزفت

 أيي ظذ حتريؿ افغؾق وافرد ظذ افقفقد وافـصورى ذم مو أحدثقه ذم ديـفؿ

أيضو ممو يستػود مـ هذه أيي أن افغؾق ؿد يؼع ذم إصخوص؛ وؿد يؼع ذم إظامل ؿد يؼع ذم إصخوص  

 ؿؾرؾع افشخص ؾقق مـزفتف، وؿد يؼع ذم إظامل ؾقبتدع افـوس مو مل يؼظف اهلل تعوػ ِل

وتدل أيي ظذ ؾضؾ ديـ اإلشالم وأكف ديـ افتقشط وآظتدال؛ ٕن هذه إمي بحؿد اهلل وشط بغ إمؿ  

ؾؿـ فزم افسـي ادحضي  {وـذفؽ جعؾـوـؿ أمي وشطو }بغ إؾراط افقفقد وتػريط افـصورى ؿول اهلل تعوػ :

 ؾؼد حور ذم ضريؼ وشط ٓ ظقج ؾقف 
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  مراده بوفصحقح هوهـو ححقح افبخوري  يف الصحقح -اىل:تع -رمحه اهلل  -ثم قال ادصـف 

وقالوا ال تذرن آهلتؽم وال تذرن ودا وال سواطا وال يغوث ويعوق  }طن ابن طباس ريض اهلل طـفام يف قوله تعاىل:

وؿوفقا مـ افؼوئؾقن ؿقم كقح يتقاحقن ذم مو بقـفؿ يؼقل بعضفؿ فبعض متسؽقا بام أكتؿ ظؾقف وٓ تسـقا  {وكرسا 

همٓء ٓ تسـقا ظبودة أِلتؽؿ وظذ وجف اخلصقص همٓء اخلؿسي ممو يدل ظذ أن ِلؿ لِلي متعددة وفؽـفؿ خصقا 

 همٓء اخلؿسي بوفذـر ود، وشقاع، ويغقث، ويعقق، وكنا 

أشامء رجول حوحلغ مـ ؿقم كقح ؾؾام هؾؽقا  هذهـػوكو ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام معرؾي ذفؽ ؾؼول  ؟ من همالء

وكصبقا يعـل اظؿدوا وأؿقؿقا أن اكصبقا إػ جموفسفؿ افتل ـوكقا ـحك افشقطون إػ ؿقمفؿ أن اكصبقا وادؼصقد بأو

جيؾسقن ؾقفو أكصوبو، وإكصوب هل إحـوم ادصقرة وشؿقهو بلشامئفؿ ؾػعؾقا هذا اؿساح صقطوين تؼدم بف 

وهرا بوفصالح وادقظظي وؿول همٓء اخلؿسي افشقطون إػ همٓء افـوس ؾلتوهؿ افشقطون ٓبس جبي وظاممي متظ

افػضالء إن أكتؿ ترـتؿقهؿ بعد مقهتؿ ؾسقف تـسقهؿ وشقف تػسون ظـ افعبودة وفؽـ احلؾ أن تتجفقا إػ 

جموفسفؿ افتل ـوكقا يعؾؿقن ؾقفو افعؾؿ ويعظقن ؾقفو افـوس وتضعقا حقرا ِلؿ وكصى وتسؿقن هذه إكصوب 

 ،؟ فؽل إذا رأيتؿقهؿ تذـرتؿ جموفسفؿ وكشطتؿ ظذ افعبودة  نا ملبلشامهؿ ود شقاع يغقث يعقق ك

هؽذا ؽؾػ افشقطون هذا افسؿ بوفعسؾ وشؾؽ هذه ادؼقفي افتل طوهرهو حؼ وبوضـفو بوضؾ ظذ همٓء إؽرار، 

ا مؼوفتف ؿول ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام ؾػعؾقا ومل تعبد ٕكف فق ؿول ِلؿ ذم مـ افبدايي اظبدوهؿ فردوه ويعـل رؾضق

إذا ـوكقا حديثل ظفد بتقحقد فؽـف ؾطـ ذـل يعرف مـ أيـ تمـؾ افؽتػ ـام يؼول أتوهؿ رويدا ؾوـتػك مـ اجلقؾ 

 إول هبذا افتعظقؿ وؿبؾ مـفؿ ذفؽ 

اؿسح ظؾقفؿ رؾع إكصوب، وكيس افعؾؿ يعـل أكدرس  ـؿول حتك إذا هؾؽ أوفئؽ، مـ أوفئؽ؟ اجلقؾ إول افذي

يـدرس ـقػ يـدرس افعؾؿ؟ بؿقت افعؾامء وظدم وجقد مـ حيػظف ذم افصدور ٓ أؿقل ذم افعؾؿ ٕن افعؾؿ 

افشقطون أتك إػ مـ بعدهؿ ؾنن  افسطقر بؾ تقجد افؽتى فؽـ افعزة بام يؽقن ذم افصدور وافعؿؾ ؿول ُظبدت

هؽذا وؿع وهؿ إذا وأؽراهؿ بعبودهتؿ، وؿول همٓء صػعوؤـؿ ظـد اهلل اظبدوهؿ ِلؿ مـزفي ومؼوم ظـد اهلل ؾعبد

ذم بعض إحوديٌ أكف ـون بغ زمـ أدم وزمـ كقح ظؼة ؿرون ـؾفؿ ظذ افتقحقد ـون افـوس أمي واحدة افؼك 

 –يعـل ظذ افتقحقد ؾوختؾػقا فؽـ هذه افقحدة مل تدم اختؾػقا ذم ظبوداهتؿ ؾبعٌ اهلل افـبقغ مبؼيـ ومـذريـ 

افسؾػ إذ صقخ اإلشالم حمؿد بـ ظبد افقهوب يـؼؾ ظـ ابـ افؼقؿ ؿول ؽر واحد مـ : -رمحه اهلل  -قال ابن الؼقم 

 وابـ افؼقؿ يـؼؾ ظـ ؽر واحد مـ افسؾػ 
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ؿول دو موتقا ظؽػقا ظذ ؿبقرهؿ ثؿ حقروا متوثقؾفؿ ثؿ ضول ظؾقفؿ إمد ؾعبدوهؿ إذا هذا ـالم ابـ افؼقؿ تلـقدا دو 

ل وجدكوهو ذم ـالم ابـ افؼقؿ؟ افعؽقف يعـل واؾؼ روايي رواه افبخوري ظـ ابـ ظبوس وزيودة ظؾؿ مو افزيودة افت

افبخوري ذم حـع افتصووير وإكصوب وزاد ظذ ذفؽ افعؽقف يعـل بؿعـك أكف أؽراهؿ ذم افبدايي أن يعؽػقا ظذ 

 ؿبقرهؿ ؾعؽػقا ظذ ؿبقرهؿ تعظقام ِلؿ واكجذابو إفقفؿ 

أكصوبو ذم جموفسفؿ حتك يسفؾ ظؾقؽؿ وهؽذا  ثؿ كؼؾفؿ إػ مرحؾي أخرى ؾؼول يطقل بؽؿ ذفؽ اكصبقا ِلؿ

افشقطون يتسؾؾ إػ ؿؾقب أدمقغ ويتؾطػ ؾقـبغل فؾؿممـ افػطـ افؽقس احلوذق أن جيعؾ ظذ ؿؾبف حورشو يػرز 

 وؾحص افقاردات ؾقؿقز مو ـون واردا إيامكقو ومو ـون واردا صقطوكقو ؾال يستدرج إػ هؾؽي

إذ أن ؾقف أن افغؾق ذم افصوحلغ يمدي إػ ظبودهتؿ  مـاسب جدا لؾباب إذا هذا احلديث الذي رواه ابن طباس

 وكستػقد مـف:

 هذه افػوئدة وهل أن افغؾق ذم افصوحلغ شبى فؾؼك  -

همٓء ؾنن  وكستػقد أيضو افتحذير مـ افتصقير ٓ شقام حقر ادعظؿغ مـ إمراء وافعؾامء وافقجفوء وؽر ذفؽ -

 ؼً ؿؾقهبؿ هبذه افصقر ؾعبدوهو افؼقم دو حقروا افصقر تعؾ

مـ افتصووير ٓ شقام مو ـون مـفو مـحقتو ٕكف أبؾغ ذم ادضوهوة مو ـون مـحقتو مـ   - و إخقانأهي -ؾقجى احلذر 

خشى أو حجر أو خزف ؾنكف أبؾغ ذم ادضوهوة ؾقجى احلذر مـ هذه افتامثقؾ ادـحقتي وؿد ضفر اهلل تعوػ هذه 

هذه افتامثقؾ وافـصى وإذا تقجف اإلكسون إػ ـثر مـ بالد ادسؾؿغ بحؿد اهلل مـ ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي افبالد 

 . وفألشػ وجد هذه إكصوب مبثقثي ذم ادقوديـ افعومي ؾفذا مـ أظظؿ إشبوب افقؿقع ذم افؼك بوهلل تعوػ

كام يتدرج افشقطون ٓ يليت دؾعي واحدة وإؾنن  أيضو كستػقد مـ هذا احلديٌ احلذر مـ مؽوئد افشقطون وأحوبقؾف؛ -

ذم إيؼوع افعبد بام أحى درجوت ؾؾقؽـ ادممـ ظذ حذر مـ أن يقؿعف ذم افبدظي، مـ أن يقؿعف ذم افؽبرة، مـ أن 

افشقطون ـقده ؾنن  يقؿعف ذم افغػؾي يـبغل فؾؿممـ أن يؽقن يؼظو وٓ يؽقن ؽوؾال مـ مؽوئد افشقطون، ومع ذفؽ

 سؾؾف إػ افـػس فؽـف وعقػ أموم افـػس ادممـيوعقػو إن ـقد افشقطون ـون وعقػو ظذ تؾطػف وت

وأيضو ذم احلديٌ مو يدل ظذ ؾضؾ افعؾؿ وأهؾف تلمؾقا ؿقفف حتك إذا هؾؽ أوفئؽ وكيس افعؾؿ ظبدت إذا افعؾؿ  -

حصوكي افعؾؿ ظصؿي أهيو اإلخقان ؾنكف يرد اهلل تعوػ بف رشا ـثرا أهؾ افعؾؿ وضؾبي افعؾؿ هؿ أوتود إرض، وكجقم  

 امء إذا هؿ أدوا مو اكتدهبؿ اهلل تعوػ إفقف ورشؾفؿ بف افس
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وؾقف أيضو أن ؾؼد افعؾؿ ٓ بػؼد افؽتى، وٓ إرشضي، وٓ إؿراص اددجمي وإكام يؽقن بػؼد موذا؟ بػؼد افعؾامء  -

ذهى  ـام ذم احلديٌ إن اهلل ٓ يؼبض افعؾؿ اكتزاظو يـتزظف مـ حدور افرجول وفؽـ يؼبضف بؼبض افعؾامء ؾنذا

 .افعؾامء اختذ افـوس أئؿي جفوٓ ؾسئؾقا ؾلؾتقا بغر ظؾؿ ؾضؾقا وأوؾقا

وذم احلديٌ أيضو مو يدل ظذ ذم افتؼؾقد؛ ٕن مـ جوء بعدهؿ ؿؾدوا شؾػفؿ إكو وجدكو أبوئـو ظذ أمي وإكو ظذ  -

ى حقـام ؿوٓ فف يـخقوكف بـخقة مفتدون وؿد مر بـو ذم افبوب افسوبؼ ؿريى مـ هذا ادعـك ذم ؿصي أيب ضوفأثورهؿ 

 اجلوهؾقي أترؽى ظـ مؾي ظبد ادطؾى ؾتؼؾقد أبوء وإجداد ظذ افبوضؾ مـ أظظؿ أشبوب افقؿقع ذم افؼ وافؼك

 

  قال )) ال تطروين كام أصرت الـصارى  ملسو هيلع هللا ىلصطن طؿر ريض اهلل طـه أن رسول اهلل -: -رمحه اهلل  -ثم قال ادصـف

 فؼولوا طبد اهلل ورسوله (( ] أخرجاه [ابن مريم إكام أكا طبد 

 بوحلؼ متقاوعو ؾنكف هنك أححوبف ظـ اإلضراء  ملسو هيلع هللا ىلص ظؾقف افصالة وافسالم هؽذا بعٌ

 ملسو هيلع هللا ىلصؾقف هذا هق اإلضراء، وربام ـون اإلضراء افذي ؿصده افـبل  و افؽذبهق ادبوفغي بوددح  "باإلصراء"وادؼصود 

وتذـر شرتف  ملسو هيلع هللا ىلصصورى ابـ مريؿ ؾال يعـل ذفؽ ظدم افثـوء ظؾقف  هق هذا افـقع افذي ؿقده بؼقفف ـام أضرت افـ

 افؼيػي وؾضوئؾف، وفؽـ مو جووز ذفؽ ـون مذمقمو، 

ؾؿـفؿ مـ اظتؼد أكف اهلل، ومـفؿ مـ اظتؼد أكف ابـ اهلل، ومـفؿ مـ اظتؼد أكف  الـصارى غؾت يف ادسقح طؾقه السالم

ز بتعبرات مقمهي ؾؾقس ظـدهؿ ووقح ذم هذا إمر يزظؿقن ثوفٌ ثالثي، ومـفؿ مـ خيؾط بغ هذه اخلؾطي ويع

حؾ ذم جسد ادسقح، وأن ادسقح هق اإلفف افذي يؿق بغ افـوس، وأكف هق افذي ؿبض  -شبحوكف وتعوػ  -أن اهلل 

 ظؾقف وحؾى وظؾؼ ظذ افصؾقى، وموت ثؿ يزظؿقن أكف ؿوم مـ ؿزه بعد ثالثي أيوم وتورة يتحدثقن ظـ اهلل وتورة

يـؼؾى افسقوق ذم حديٌ ظـ اإلبؾ وهؽذا ذم أمر ٓ يستطقعقن افتعبر ظـف حتك ؿول بعض أهؾ افعؾؿ فق اجتؿع 

أـثر مـفؿ هؽذا ؾام أـثر اختالؾفؿ  كدا خلرجقا بلحد ظؼ ؿقٓ يعـل حتظؼة مـ افـصورى فقبحثقا أمرا واح

 .ٕهنؿ هؿ افضوفقن افذيـ وؾقا ظـ شقاء افسبقؾ 

حػتف بام يع ظبد اهلل ؾؼقفقا ظبد اهلل ورشقفف إذا إحؾ ؾقف  ملسو هيلع هللا ىلصإكام أداة حك ؾحك افـبل  "إكام"صقب قال 

فـػسف هو  ملسو هيلع هللا ىلصافعبقديي ـسوئر افـوس وفؽـفو ظبقديي خوحي ؾنكف أـؿؾ افـوس ظبقديي هلل رب افعودغ، وؿد عمع افـبل 

ػف بوفعبقديي رد ظذ أهؾ افغؾق افذيـ هـو وحػغ ـام عمع اهلل تعوػ فف هذيـ افقحػغ أكف ظبد رشقل، وذم وح

ؾوحلؼ وشط بغ  ملسو هيلع هللا ىلصيرؾعقكف إػ مؼوم إفقهقي، وذم وحػف بوفرشوفي رد ظذ أهؾ اجلػوء افذيـ يؼدحقن ؾقف 
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والفتغ، وظدل بغ ظقجغ، ووشط بغ ضرؾغ ؾفق ظبد اهلل ورشقفف ؾعبد رد ظذ أهؾ افغؾق ورشقل رد ظذ 

 أهؾ اجلػوء

 

 ث لؾباب:ومـاسبة هذا احلدي 

يؼف بقحػف بوفعبقديي ؾؿـ  -ظز وجؾ  -افذي هق أـرم اخلؾؼ ظذ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأن ؾقف افـفل ظـ افغؾق، وأن افـبل  

زاد ظـ وحػف بوفعبقديي وافرشوفي ؾؼد ؽال وأؾه بف ذفؽ إػ افؼك وؿد أكشدكوـؿ ؽر مرة مثول فؾغؾق ؾقف مـ 

 : ؿبؾ بعض ادداحغ افذي يؼقل ذم أبقوت فف

رم اخلؾؼ مو يل مـ أفقذ بف شقاك ظـد حؾقل احلودث افعؿؿ إن مل تؽـ يقم معودي أخذ بقدي ظػقا وإٓ ؾؼؾ ) يو أـ 

مـ جقدك افدكقو ورضهتو ومـ ظؾقمؽ ظؾؿ افؾقح وافؼؾؿ ( هذا ذم احلؼقؼي مثؾ هذه إبقوت ٓ ؾنن  يو زفي افؼدم

ذم هذا مـوزظي هلل تعوػ ذم خوفص حؼف ؾنن  ؾقففغضى ظ ملسو هيلع هللا ىلصتزيد حوحبفو ؿربو وإكام تزيده بعدا وفق شؿعفو افـبل 

 أن يؾزمـو ـؾؿي افتؼقى  -ظز وجؾ  -ذم أفقهقتف وذم ربقبقتف أيضو وفؽـ افغؾق وافنف يعؿل وين ؾـسلل اهلل 

 

 :فـستػقد من حديث طؿر ريض اهلل طـه- 

 حتريؿ افغؾق وجمووزة احلد ذم ادديح -

 ٕمتف وكصحف ملسو هيلع هللا ىلصوكستػقد أيضو ـامل صػؼي افـبل  -

وكستػقد مو ؿصد ادصـػ مـ إيراده ذم هذا افبوب أن افغؾق ذم افصوحلغ يػيض إػ افؼك ـقػ ذفؽ؟ أفقس  -

 ؾنكف يػيض بف إػ افؼك  ملسو هيلع هللا ىلصافغؾق ذم ظقسك ؿد أؾه بوفـصورى إػ افؼك ؾؽذفؽ مـ ؽذ ذم افـبل 

ى وشوئر افؽػرة ؾوفقاجى ظؾقـو أهيو وكستػقد أيضو ظذ وجف افعؿقم افتحذير مـ افتشبف بوفقفقد وافـصور -

 اإلخقان أن كربل بلكػسـو ظـ افسر ظذ ضريؼفؿ وتؼؾقدهؿ 

وأكف دـ دواظل إشػ أن كجد إن مـ ـثر مـ ادسؾؿغ مـ حيوـل افـصورى افغربقغ ذم ظوداهتؿ وتؼوفقدهؿ 

عودة افـكاكقي ٕوٓده مـ بـغ كسلل ـثرا ظـ حؽؿ إؿومي حػالت ادقالد حور مـ ادسؾؿغ مـ يتخذ هذه اف

 وبـوت يؼقؿ ِلؿ حػؾي ظقد مقالد ويطػل افشؿقع بعدد شـقات ظؿره ويعؿؾ فذفؽ حػؾي وؽر ذفؽ 
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هؾ ـون هذا بغ ادسؾؿغ؟ هذا فقس مـ ظودة أهؾ اإلشالم، وٓ مـ أخالؿفؿ، وٓ مـ ديـفؿ ؾضال ظـ ذفؽ، 

حيوـقكف يظـقن أن هذا ٓ يؼدح ذم افديـ وهق ذم احلؼقؼي هيدم  وإكام أمر رأوه ذم هذه إؾالم، وافؼصص ؾسوروا

ــتؿ "افديـ ٕن مـ تشبف بؼقم ؾفق مـفؿ ؾعؾقـو أن كعتز بديــو وأن كعؾؿ أن اهلل أـرمـو بؽرامي ظظقؿي حقٌ ؿول 

 هؿ دوهنو ؾال يؾقؼ بوٕمي أمي افرشوفي، وافؼقودة، وافريودة أن تؽقن ذيال وتبعو دـ  "خر أمي أخرجً فؾـوس

 

  ملسو هيلع هللا ىلصهؽذا دون ذكر الراوي قال: رسول اهلل  -رمحه اهلل  -ثم ساق ادصـف  

ـون شقبقض هذا ؾؾؿ يؿؽـ وهذا احلديٌ رواه اإلموم أمحد وافسمذي وابـ موجف مـ  -رمحف اهلل  -وـلن افشقخ 

 : ملسو هيلع هللا ىلصحديٌ ابـ ظبوس ؾؾـؼؾ إذا ظـ ابـ ظبوس ريض اهلل ظـف ؿول: ؿول رشقل اهلل 

هذه مـصقبي  "افغؾق"ـؾؿي حتذير ظؽس ظؾقؽؿ،  "و إيوـؿ" والغؾو فنكام أهؾك من كان قبؾؽم الغؾو(( )) إياكم

ظذ افتحذير بػعؾ مؼدر إيوـؿ وافغؾق ؾنكام أهؾؽ مـ ـون ؿبؾؽؿ افغؾق مـ ـون ؿبؾـو أي مـ إمؿ وهذا يشؿؾ 

 افقفقد وافـصورى وؽرهؿ،  

 

 فـفل ظـ افغؾق مطؾؼوؾقفو اؾنن   ومـاسبة احلديث لؾباب ضاهرة 

 

 مـه ويستػاد:  

 افـفل ظـ افغؾق فؼقفف إيوـؿ  -

ؿؾ شروا ذم إرض ؾوكظروا ـقػ ـون ظوؿبي افذيـ ـوكقا  }وكستػقد مـف ؾضقؾي آظتبور بحول إمؿ افسوبؼي : -

 ثخؾػوت، وافساهذا هق افسر ادثؿر وفقس افسر ادثؿر فتعظقؿ أثور، وافتعجى مـ ادبوين، واد {مـ ؿبؾؽؿ 

 ادػقد هق كظر آظتبور،  .فقس هذا هق ادػقد

وإكؽؿ فتؿرون ظؾقفؿ  }وفؼد وجف افؼرلن افؽريؿ أهؾ اإلشالم بؾ وجف أهؾ مؽي ظذ أن يعتزوا بام يؿرون ظؾقف 

مدائـ حوفح ذم وادي افؼرى يؿرون ويرون هذه  مو هل ؟{مصبحغ وبوفؾقؾ أؾال تعؼؾقن وإهنو فبسبقؾ مؼقؿ 

 ملسو هيلع هللا ىلص، ودو مر افـبل -ظز وجؾ  -ـحقتي مـ افصخر ممو يؽشػ ظـ ؿقة أمي وؿبقؾي ومع ذفؽ أهؾؽفؿ اهلل افبققت اد

رأشف ووجفف  ملسو هيلع هللا ىلصمل تبؽقا ؾتبوـقا، وؿـع افـبل ؾنن  بقادي افؼرى أمر أححوبف ؿول ٓ تدخؾقهو إٓ وأكتؿ بوـقن
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أٓ يذهى فؾتـزه، وافسؾف، وافتـعؿ ذم وأرخك افزموم فـوؿتف ومر هيعو ٕهنو أرض ظذاب ؾوفذي يـبغل فإلكسون 

أٓ يدخؾفو اإلكسون إٓ وهق بوك أو متبوك وإكام يدخؾفو فالظتبور، وآتعوظ هذا هق  ملسو هيلع هللا ىلصهذه إموــ وؿد أمر افـبل 

 ادطؾقب 

 ملسو هيلع هللا ىلصظذ أمتف؛ واهلل يو أخقة أن افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصـذفؽ أيضو ممو كستػقده مـ حديٌ ابـ ظبوس هذا إخر حرص افـبل  -

ومو ضوئر يؼؾى جـوحقف ذم  ملسو هيلع هللا ىلصرك صوذة وٓ ؾوذة إٓ وكبف أمتف ظؾقفو، ـام ؿول أبق ذر )) فؼد تقذم رشقل اهلل مو ت

 افسامء إٓ ترك فـو مـف ظؾؿ (( 

وافؽػويي وذم وافغـوء ؾال يؿؽـ أن دمد مسلفي مـ ادسوئؾ أو كوزفي مـ افـقازل إٓ وذم ديــو وهلل احلؿد افشػوء 

 ظتدال ذم عمقع إمقر احلديٌ مو يدل ظذ وجقب آ

افغؾق هق افذي أوؿع اخلقارج ذم تؽػر .وهؽذا يو أخقة جيى ظذ اإلكسون أن حيذر مـ عمقع حقرهؿ، افغؾق 

 ادسؾؿغ واشتحالل دموئفؿ وأمقاِلؿ 

افغؾق هق افذي أوؿع افراؾضي ذم تلفقف ظع بـ أيب ضوفى ريض اهلل ظـف ورؾعف ؾقق مـزفتف وـذفؽ أهؾ بقتف ومـ 

 وهنؿ مـ إئؿي ـؾ ذفؽ مـ افغؾق ٓ تؽود دمد ؾرؿي مـ افػرق إٓ وؿد ؽؾً ذم يشء يعد

ؽؾق ذم اإلثبوت حتك وؿعقا ذم افتؿثقؾ، ادعطؾي ؾقام ؽؾق؟ ؽؾق ذم افتـزيف حتك وؿعقا  ادشبفة أهل التؿثقل بام غؾو؟

 ذم افتعطقؾ، 

افؼدر  -ظز وجؾ  -حتك شؾبقا اهلل  -ظز وجؾ  -ؽؾق ذم إثبوت ظدل اهلل  الؼدرية مـؽروا الؼدر غؾو يف ماذا؟

 افسوبؼ، 

 حتك كسبقا اهلل تعوػ إػ ظدم احلؽؿي  -ظز وجؾ  -ؽؾق ذم إثبوت أؾعول اهلل  وضدهم اجلربية غؾو يف ماذا؟

وهؽذا ٓ تؽود دمد ضوئػي مـ ضقائػ افضالل إٓ وؿد ؽؾً ذم أمر مـ إمقر ؾؾقحذر اإلكسون افغؾق وفقؽـ 

آظتدال ذم افعؼوئد، وـذفؽ آظتدال ذم افعبودات ؾال يـبغل فؾؿممـ أن يغؾق ذم ظبودتف وافغؾق ذم  معتدٓ هذا

 : افعبودة فف حقر 

بلن يبتؽر حقرا مـ افعبودات مـ إمقر مـ أوراد وحؾقات، وأؾعول مل يليت   مـفا أن حيدث يف دين اهلل ما لقس مـه

 ؾفذا كقع مـ افتجووز،  ملسو هيلع هللا ىلصهبو افـبل 
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ـوفثالثي كػر افذي ؿول أحدهؿ أمو أكو ؾنين أحقم وٓ أؾطر مع أن افصقم ذم  ن يليت إىل أمر مرشوع فقزيد فقهومـفا أ

 أحؾف مؼوع، وؿول إخر يؼقم وٓ يـوم مع أن افؼقوم مؼوع فؽـفؿ خرجقا ظـ افسـي وؿول افثوفٌ ٓ أدمقز

كػسؽ شقوشي معتدفي ٕن افـػس يو مع أن افزواج مؼوع ومستحى ؾقـبغل فؽ أهيو ادممـ أن تُسقس  افـسوء

أكً محؾتفو ؾنن  معؼ اإلخقان وإخقات ـوفدابي افتل ترـبفو مـ حصون أو بغؾ أو ؽره وإن صئً ؾؼؾ وشقورة

اؽتـؿً كشوضفو ؾنت حثقثو وٓضػتفو إذا أدرـفو ؾتقر أو تعى  و أظقً وتعطؾً وإن أكً ترؾؼً هبو  مو ٓ تطقؼ

تبؼل مودهتو ؾؽـ حؽقام ذم ـؾ يشء معتدٓ ذم ظؼوئدك، معتدٓ ذم ظبوداتؽ، ـذفؽ ؾلكً حتػظ ظؾقفو كشوضفو وتس

معتدٓ ذم ظقاضػؽ ومشوظرك ٕن مـ افـوس مـ إذا أحى أهف، وإذا أبغض أهف، وؿد جوء ذم بعض أثور ) 

مو (  أحبى حبقبؽ هقكو مو ظسك أن يؽقن بغقضؽ يقمو مو وابغض بغقضؽ هقكو مو ظسك أن يؽقن حبقبؽ يقمو

فقس مرؾقظو بؾ هق مقؿقؾو ظذ بعض افصحوبي وؾقف حؽؿي ظذ ـؾ حول ؾوفذي يـبغل فإلكسون أٓ يشتط وٓ يغؾق 

 ذم عمقع إمقر حتك تـضبط كػسف ويعتدل مقزاكف 

 

 ثؿ ؿول ادصـػ ظؾقف رمحي اهلل: -

  عـل ـررهو ثالث مراتي قال )) هؾك ادتـطعون قاهلا ثالثة (( ملسو هيلع هللا ىلصو دسؾم طن ابن مسعود أن رسول اهلل 

إمو خز وإمو دظوء هؾؽ ادتـطعقن إمو خز ظـفؿ بلهنؿ ؿد هؾؽقا وإمو دظوء ظؾقفؿ بوِلؾؽي وٓ يؿـع مـ  هؾك

 اجتامع إمريـ 

عمع متـطع وهق ادتعؿؼ بوفقء ـؾ مـ تعؿؼ وبوفغ ذم يشء مـ إصقوء ؾنكف متـطع ؾؿثال مـ افتـطع  من ادتـطعون

ذم افصوحلغ ومو حيصؾ مـ حلس أيدهيؿ ٓ تعجبقا يػعؾقن هذا يؼع مـ بعض افـوس إذا ـون  ذم افعؼوئد افغؾق

يعظؿ صخصو يؾعؼ يديف ويتؿسح بف يتزك بف كؿط مـ افتـطع إن ـون حوحى ؾضؾ وظؾؿ وديـ ؾوكتػع بف مـ 

 ظؾؿف وؾضؾف وتلشك بف ذم أخالؿف وٓ تصـع هذه إؾعول ادحدثي، 

مو يػعؾف ادقشقشقن دمد أحدهؿ يعـل جيري ادقوه افداؾؼي ذم ووقء أو ؽسؾ حتك حدثـل مـ افتـطع ذم افعبودة 

ظوؾوكو اهلل  -بعضفؿ أكف ٓ يدخؾ دورة ادقوه أـرمؽؿ ادقوه وادؽون حتك يشغؾ افديـومق ٕن ادوء يـتفل ذم اخلزان 

وهق أوؾر مـو صعرا وأظظؿ  بصوعيتقول بؽؿ؟ بؿد يعـل ؿدر افؽلس، ويغتسؾ  ملسو هيلع هللا ىلصمع أن خر افقرى  -وإيوـؿ 

مـ افتـطع أهيو اإلخقان افتحؾؼ ذم افؽالم افذي يتشدق ذم ـالمف ويؾقك و ؾفذا أيضو مثول فؾتـطع،  ملسو هيلع هللا ىلصؾضال 

افؽالم فقـو ـؾسون افبؼرة إذا أخرجتف ؾؿـ افـوس مـ يتعؿؼ ذم ـالمف ويـبش افؽالم افعؿقؼ افذي ؾقف إؽراق بقـام 
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وهؽذا ذم شوئر إمقر  {ؿؾ مو أشلفؽؿ ظؾقف مـ أجر ومو أكو مـ ادتؽؾػغ  }فتؽؾػ:يـبغل فإلكسون أن يبتعد ظـ ا

 .ؾفذا معـك إيامين تربقي جدير بودالحظي ومـوشبي احلديٌ فؾبوب افـفل ظـ افتـطع فؽقن افتـطع كقظو مـ افغؾق 

 :و كستػقد من حديث ابن مسعود ريض اهلل طـه- 

 .افـفل ظـ افتـطع ذم عمقع إصقوء -

  .وكستػقد أيضو احلٌ ظذ آظتدال ذم عمقع إصقوء -

 .ظذ هدايي أمتف ومحؾفؿ ظذ ادـفٍ افسقي افصحقح  ملسو هيلع هللا ىلصوكستػقد ثوفثو صدة حرص افـبل  -

 ...ولـستؿع اآلن إىل مسائل الباب 

 ؾقف مسوئؾ:  

 أى مـ ؿدرة اهلل وتؼؾقبف فؾؼؾقب افعجى. إوػ: أن مـ ؾفؿ هذا افبوب وبوبغ بعده، تبغ فف ؽربي اإلشالم، ور-

] افؼح [: كعؿ هذا افبوب ادتعؾؼ بوفغؾق ذم افصوحلغ وبوبون بعده متعؾؼون ذم مـ ظبد اهلل ظـد ؿز رجؾ حوفح 

دو وؿع مـ افغؾق ذم افصوحلغ  -رمحف اهلل  -وؽره ـؾ هذا يتبغ مـف ؽربي اإلشالم ذم هذا افزمون وزمـ ادصـػ 

 ع ذم افديـوآبتدا

 افثوكقي: معرؾي أول رشك حدث ذم إرض أكف بشبفي افصوحلغ.-

 ] افؼح [ : ححقح ؿد ظرؾـو هذا مـ تػسر ابـ ظبوس فميي وأن هذه إشامء أشامء رجول حوحلغ 

 أن اهلل أرشؾفؿ.افثوفثي: معرؾي أول يشء ؽّر بف ديـ إكبقوء، ومو شبى ذفؽ مع معرؾي -

 ] افؼح [:  هق افؼك وشبى ذفؽ هق افغؾق ذم افصوحلغ 

 افرابعي: ؿبقل افبدع مع ـقن افؼائع وافػطر تردهو. -

] افؼح [: إي واهلل افبدظي هل اإلحداث ذم افديـ ومع ذفؽ تؼبؾ ٕهنو تسؾؽ، وتزوق ؾتـطع ظذ افغوؾؾغ مع أن 

افبدظي ٕن افبدظي اشتدراك ظذ افديـ يشفد بذفؽ افؼع وافعؼؾ ومع ذفؽ ؾؼد  متؽـ  افعؼؾ وافؼع يلبك

 افشقطون مـ مترير هذا ادؼوع ظذ بـل أدم ؾتؼبؾقا
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 اخلومسي: أن شبى ذفؽ ـؾف مزج احلؼ بوفبوضؾ-

طي احلؼ ؾوفتؾبقس افذي ] افؼح [: ححقح هذا مؾحظ مفؿ ٓ يدخؾ مع افبوب حتك يؾبس بوحلؼ ؾقدخؾ بقاش

حؼ فؽـف مزج ببوضؾ أو جرى ذم بـل أدم أن افشقطون دظوهؿ إػ تعظقؿفؿ فقـشطقا ظذ افعبودة وٓ يػطروا ؾفذا 

مفؿي افراشخغ ذم افعؾؿ افػصؾ بغ احلؼ وافبوضؾ، وافتؿققز احلؼ مـ افبوضؾ، وادحؽؿ ؾنن  حؼ وِلذابوضؾ مزج ب

 "مـ ادتشوبف

ؾوٕول: حمبي افصوحلغ، وافثوين: ؾعؾ أكوس مـ أهؾ افعؾؿ وافديـ صقئًو أرادوا بف خرًا، ؾظـ مـ بعدهؿ أهنؿ أرادوا 

 بف ؽره.

أن احلؼ ذم هذا هق حمبي افصوحلغ ؾال صؽ أن حمبي  -رمحف اهلل  -] افؼح [:إن هؽذا افسـقبي افتل ؿصدهو ادصـػ 

هبو فؽـ افبوضؾ هق افتدرج بذفؽ إػ ظبودهتؿ وافغؾق ؾقفؿ ؾقجى احلذر مـ هذا افصوحلغ مطؾقبي كتعبد هلل تعوػ 

 اخلؾط وافتؾبقس 

 افسودشي: تػسر أيي افتل ذم شقرة كقح.-

ذفؽ أن كعؾؿ أن هذه إحـوم رجعً ذم ؿبوئؾ افعرب ـقػ  ي] افؼح [: وؿد تبغ تػسرهو بحؿد اهلل، وتتؿ

رب مع أهنو ـوكً ذم زمـ كقح؟ رجعً ذم ؿبوئؾ افعرب ٕكف دو جوء افطقؾون ضؿرت وـوكً رجعً ذم ؿبوئؾ افع

ائتل جدة دمد أحـومو معدة  ذم مقوع ذم جدة أو ؿريى مـ جدة ؾلتك افشقطون إػ ظؿرو بـ حلل ذم مـومف وؿول فف

وء وجعؾف ذم مؽي ؾفق وـشػ ظـفو وؾرؿفو ذم ؿبوئؾ افعرب بؾ وزاد ظذ ذفؽ ؾؼد أحرض هبؾ مـ افبؾؼ ؾذهى

حقـام حذ افؽسقف جير ؿصبف ذم افـور  ملسو هيلع هللا ىلصيتحؿؾ وزر ادؼـغ إػ يقم افؼقومي افذيـ جوءوا بعده وؿد راءاه افـبل 

 .ظقوذا بوهلل ظؿرو بـ حلل اخلزاظل 

 افسوبعي: جبؾي أدمل ذم ـقن احلؼ يـؼص ذم ؿؾبف، وافبوضؾ يزيد.-

ؽقن ظؾقف بـق أدم أهنؿ يتامدون ذم افبوضؾ ٕن افـػس أمورة بوفسقء وحيصؾ ِلو مـ افتزيغ مو ] افؼح [: هذا ممو ي

 جيعؾفو يعـل تـدؾع ذم هذا افبوضؾ 

 افثومـي: أن ؾقف صوهد دو كؼؾ ظـ افسؾػ أن افبدظي شبى افؽػر.-
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افبدظي ـوكً ذم أوِلو بدظي وفقسً رشـو ] افؼح [: ٕن افبدظي خروج ظـ افـص خروج ظـ افدفقؾ ؾفؽذا أدت 

ؿ تؾؽ  افبدظي إػ يعـل جمرد أن أؿومقا افصقر وظؽػقا هذا فقس رشـو ـون هذا بدظي ظؿؾقي ثؿ بعد ذفؽ أدت هب

 رشـو  افعبودة ؾصور

 افتوشعي: معرؾي افشقطون بام تمول إفقف افبدظي وفق حسـ ؿصد افػوظؾ.-

 يدرك مـ ضبقعي بـل أدم أن هذا يمدي هبؿ إػ هذا ؾؾذفؽ تدرج معفؿ] افؼح [:افشقطون 

 افعورشة: معرؾي افؼوظدة افؽؾقي، وهل افـفل ظـ افغؾق، ومعرؾي مو يمول إفقف.

، ] افؼح [: افؼوظدة افؽؾقي ٓ تغؾق ذم ديـؽؿ هذه ؿوظدة ذم عمقع إمقر ـام حقركو فؽؿ ذم افعؼوئد، وذم افعبودات

 .وذم افعودات، وذم إخالق ذم ـؾ يشء افغؾق مذمقم ـام ؿقؾ ـال ضرذم ؿصد إمقر ذمقؿ 

 احلوديي ظؼة: مرضة افعؽقف ظذ افؼز ٕجؾ ظؿؾ حوفح-

ر افعؽقف ظـد افؼبقؾنن  -رمحف اهلل  -] افؼح [: و هذا شقليت فف مزيد بقون ذم افبوبغ افؾذان أصور إفقفام افشقخ 

 وضقل وادؽٌ ظـدهو يمدي إػ هذه ادػسدة 

 افثوكقي ظؼة: معرؾي: افـفل ظـ افتامثقؾ، واحلؽؿي ذم إزافتفو. -

 -] افؼح [: ٕكف فؼد جوء ذم ححقح افبخوري أهنؿ حقروهو وجعؾقا ِلؿ هذه إكصوب وـذا مو كؼؾف ابـ افؼقؿ 

 ـون دعظؿغ إذا تصقير بوب مـ أبقاب افقؿقع ذم افؼك ٓ شقام ظـ ؽر واحد مـ افسؾػ ؾوف -رمحف اهلل 

 افثوفثي ظؼة: معرؾي ظظؿ صلن هذه افؼصي، وصدة احلوجي إفقفو مع افغػؾي ظـفو.-

] افؼح [: هذه افؼصي افتل ذـرهو ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام ؾنهنو ؿصي ظظقؿي تؽشػ ظـ مثقالهتو ممو يتؽرر مع 

 ل أدم بـ

افرابعي ظؼة: وهل أظجى وأظجى: ؿراءهتؿ إيوهو ذم ـتى افتػسر واحلديٌ، ومعرؾتفؿ بؿعـك افؽالم، وـقن -

اهلل حول بقـفؿ وبغ ؿؾقهبؿ حتك اظتؼدوا أن ؾعؾ ؿقم كقح هق أؾضؾ افعبودات، واظتؼدوا أن مو هنك اهلل ورشقفف 

 ظـف، هق افؽػر ادبقح فؾدم وادول.
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] افؼح [: وهذه يؼصد هبو افشقخ ظؾامء افسقء افذيـ يؼرءون هذه افتػوشر افقاوحي ومع ذفؽ ؾنهنؿ يػعؾقهنو 

 كؽؿل بؼقة الػوائد إن شاء اهلل غدا؛؛ويغػؾقن ظـفو، 

 اخلومسي ظؼة: افتكيح أهنؿ مل يريدوا إٓ افشػوظي.  - 

ذيـ كصبقا هذه إكصوب وجعؾقهو ذم اخلومسي ظؼة: افتكيح أهنؿ مل يريدوا إٓ افشػوظي. أي أن همٓء اف

 -رمحف اهلل  -أموــفو مو أرادوا إٓ افشػوظي هذه ذات افدظقى افتل يدظقفو مؼـقا زموكف 

 افسودشي ظؼة: طـفؿ أن افعؾامء افذيـ حقروا افصقر أرادوا ذفؽ.  -

افصقر طـ مـ بعدهؿ أن أوفئؽ افعؾامء  ] افؼح [: و هؿ اجلقؾ إول افذيـ لتوهؿ افشقطون وأؽراهؿ بقوع

يشر إػ حول ـثر مـ اجلفول  -رمحف اهلل  -أرادوا بذفؽ يتخذوهؿ صػعوء مع أهنؿ مل يريدوا ذفؽ ؾؽلن افشقخ 

هذا افبوب بوب ؾنن  افذيـ يغسون بلمقر تصدر مـ بعض افعؾامء ؾقؼعقن ذم افؼك مـ حقٌ ٓ يعؾؿقن، وبوجلؿؾي

ذروا أن تزل هبؿ ؿدم ذم بوب مـ أبقاب افؼك بلي دظقى مـ افدظووى افتل يزيـفو ِلؿ مقؿظ فؾؿسؾؿغ أن حي

افشقطون وأن افقاجى ظذ أهؾ اإلشالم تقحقد رب افعودغ، وظدم ادسوس بجـوب افتقحقد، وظدم ؿبقل أي 

اهلل وشقؾي مـ ظبودتف حقؾي صقطوكقي يؾبس هبو ظذ افـوس بؾ خيؾصقا افعبودة هلل شبحوكف وتعوػ ويتقشؾ بام جعؾف 

 شبحوكف وتقحقده ودظوئف ومو شقى ذفؽ مـ افقشوئؾ افؼـقي ؾنهنو مـفل ظـفو وتدخؾ ذم افغؾق ذم افديـ 

ظؾقف : )ٓ تطروين ـام أضرت افـصورى ابـ مريؿ( ؾصؾقات اهلل وشالمف ملسو هيلع هللا ىلصافسوبعي ظؼة: افبقون افعظقؿ ذم ؿقفف -

 ظذ مـ بؾغ افبالغ ادبغ. 

إذ أكف هنك ظـ اإلضراء، وؿد تؼدم معـو أن اإلضراء هق جمووزة احلد ذم اددح  ملسو هيلع هللا ىلصافؼح [: كعؿ هذا بقون بؾقغ مـف  ]

ؾنن  وافؽذب ؾقف، وبغ ذفؽ بودثول ؿول ـام أضرت افـصورى ادسقح ابـ مريؿ ثؿ بغ ِلؿ مو افذي يـبغل أن يؼقفقه

ؿوفً افـصورى ذم ادسقح بـ مريؿ بؾ أرصدهؿ إػ افعبورة افبؾقغي  مـ شد بوبو ؾعؾقف أن يػتح أبقاب ؾال يؼقفقا ـام

ادطوبؼي فؾقاؿع افتل ٓ إؾراط ؾقفو وٓ تػريط ظبد اهلل ورشقفف ؾقحػف بوفعبقديي رد ظذ أهؾ افغؾق، ووحػف 

 بوفرشوفي رد ظذ أهؾ اجلػوء 

 افثومـي ظؼة: كصقحتف إيوكو هبالك ادتـطعغ.-
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 [16[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

هبالك ادتـطعغ ثالثو وهذا مـ ادبوفغي ذم افـصح شقاء ؿؾـو إن ذفؽ خرج  ملسو هيلع هللا ىلصؼح [: وجف افـصح هق إخبوره ] اف

خمرج اخلز أو خرج خمرج افدظوء، ووجف افـصح هق افتحذير مـ افقؿقع ذم مو وؿعقا ؾقف ؾليو ـون افتـطع ؾنكف 

ؾقف مو ـون متعؾؼو بوفعبودات، ثؿ مو ـون متعؾؼو مذمقم، وٓ صؽ أن أصد افتـطع مو ـون متعؾؼو بوفعؼوئد ثؿ مو ي

 بوفعودات وافسؾقك 

 افتوشعي ظؼة: افتكيح بلهنو مل تعبد حتك كيس افعؾؿ، ؾػقفو بقون معرؾي ؿدر وجقده ومرضة ؾؼده. -

خقة ظصؿي هق ] افؼح [: ححقح ؿد جوء ذفؽ ذم حديٌ ابـ ظبوس ؿول وكيس افعؾؿ يعـل أكدرس ؾوفعؾؿ أهيو اإل

أظظؿ ظصؿي مـ افقؿقع ذم افبدع وافضالٓت، واظؾؿقا أن افرب شبحوكف وتعوػ يعصؿ ظبده بلكقاع مـ افعصؿي 

بف ظبده تعوػ افعؾؿ كقر ووده اجلفؾ، وممو يعصؿ اهلل ؾنن  ؾؿام يعصؿ اهلل تعوػ بف افعبد مـ افزيغ وافضالل افعؾؿ

ـ ؿد يؽقن ؿؾقؾ افعؾؿ فؽـ يمتقف اهلل تؼقى ؾقـشل ظـ هذه مـ افـوس مؾنن  مـ افزيغ وافضالل، أيضو افتؼقى

افتؼقى ؾرؿون يػرق اهلل تعوػ بف بغ احلؼ وافبوضؾ، ومـ أكقاع افعصؿي افعؼؾ ؾؼد يؿـ اهلل تعوػ ظذ بعض ظبوده 

ؾنن  ؾؼمآٓت إمقر وحؼوئؼفو ؾقؿقز بغ احلؼ وافبوضؾ، وممو يعصؿ اهلل بف افعبد أيضو اخلُ  ؾقفبعؼؾ راجح يتبغ 

اجتؿعً ـؾفو ؾذفؽ ؾنن  اخلؾؼ افؽريؿ وادروءة حتقل بغ افعبد وبغ افزفؾ واخلطل ؾفذه إربعي حيصؾ هبو ظصؿي

أظذ افؽامل إذا رزق افعبد ظؾام وتؼك وظؼال وخؾؼو ؾذفؽ بلظذ ادـوزل يعصؿف اهلل تعوػ مـ اخلطل ومـ افضالل ذم 

ؼد افعبد عمقعفو ؾفق أوؾ افضوفغ، وبغ هذيـ إمريـ مضامر واشع حؼف، وذم حؼ كػسف، وذم حؼ ظبوده وإذا ؾ

 يتػووت ؾقف افـوس كسلل اهلل أن يعصؿـو بعصؿتف 

 افعؼون وإخرة: أن شبى ؾؼد افعؾؿ مقت افعؾامء.-

إمر إػ مقت افعؾامء ] افؼح [ : كعؿ دو موت ذفؽ اجلقؾ وكيس افعؾؿ وؿع ادحذور مـ افؼك بوهلل تعوػ ؾرجع 

ـام جوء مكحو بف ذم احلديٌ )) إن اهلل ٓ يؼبض افعؾؿ اكتزاظو يـتزظف مـ حدور افرجول وفؽـ يؼبض افعؾؿ 

بؼبض افعؾامء (( ؾنذا ذهى افعؾامء اختذ افـوس رؤوس جفوٓ ؾسئؾقا ؾلؾتقا بغر ظؾؿ ؾضؾقا وأوؾقا ؾفذا يدل ظذ 

ء وأوتود إرض ٕهنؿ يؿسؽقن بوفؽتوب وحيػظ اهلل هبؿ ادؾي ويـبغل أن يؽقن مـزفي أهؾ افعؾؿ وأهنؿ كجقم افسام

افعؾؿ فقس ذم افسطقر بؾ ذم افصدور ثؿ يظفر مـ افصدور إػ افسؾقك واجلقارح حتك يؽقن ظؾام حؼقؼقو كوؾعو 

 مبورـو وهذا هق حول افعؾامء افربوكقغ..

 


