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 ٱ ٻ ٻ

 اشرعالدرس ال

 

 -احلؿد هلل رب العودني، وصذ اهلل وشؾؿ وبورك ظذ ظبده وكبقف حمؿد، وظذ آلف، وصحبف أمجعني أمو بعد: 

وذح هذه ) قد ختؿ البوب ادويض بجؿؾي واظدة وهل ققلف  -رمحف اهلل  -فنن صقخ اإلشالم حمؿد بـ ظبد القهوب 

يعـل أن األبقاب  (  مو بعدهو مـ األبقاب) ادراد بولسمجي بوب تػسر التقحقد وصفودة أال إلف إال اهلل  ( السمجي

قؾ وبقون دػردات التقحقد ومو يـوقضف مـ الرشك الؼودمي هل ذم احلؼقؼي ذح حلؼقؼي التقحقد ظذ شبقؾ التػص

فوألبقاب التل شـستؿع إلقفو اآلن أو ابتداء مـ اآلن هل ذم احلؼقؼي لبقون حؼقؼي التقحقد وبقون مو يـوقضف مـ 

 الرشك 

لف وصحبف أمجعني، الؾفؿ احلؿد هلل رب العودني، والصالة والسالم ظذ أذف األكبقوء وادرشؾني، كبقـو حمؿد وظذ آ

 قخـو أمجعنيشلو ظؾؿـو كوفعو، الؾفؿ اغػر لـو وظؾؿـو مو يـػعـو، واكػعـو بام ظؾؿتـو، وزدك

تعوىل ذم كتوبف ] كتوب التقحقد  الذي هق  -رمحف اهلل  -قول ادصـػ اإلموم ادصؾح ادجدد حمؿد بـ ظبد القهوب 

 حؼ اهلل ظذ العبقد[

 احلؾؼي واخلقط وكحقمهو لرفع البالء أو دفعفبوب مـ الرشك لبس 

ِه  }وققل اهلل تعوىل :  ـه َكوِصَػوُت ُُضِّ ُُضٍّ َهْؾ ُه
ـْ ُدوِن اهللهِ إِْن َأَراَدِِنَ اهللهُ بِ اآليي ]الزمر :  {ُقْؾ َأَفَرَأْيُتْؿ َمو َتْدُظقَن ِم

83] 

قول:  "مو هذه؟  "ذم يده حؾؼي مـ صػر فؼول:  رأى رجال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  " -ريض اهلل ظـف  -ظـ ظؿران بـ احلصني 

رواه أمحد بسـد  "اكزظفو، فنهنو ال تزيدك إال وهـو، فنكؽ لق مً، وهل ظؾقؽ، مو أفؾحً أبدا  "مـ القاهـي، فؼول: 

 ال بلس بف

 "مـ تعؾؼ متقؿي فال أَتؿه اهلل لف، ومـ تعؾؼ ودظي فال َوَدَع اهلل لف  "ولف ظـ ظؼبي بـ ظومر مرفقظو: 

 "مـ تعؾؼ متقؿي فؼد أذك  "وذم روايي: 
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َوَمو  }أكف رأى رجال ذم يده خقط مـ احلؿك فؼطعف وتال ققلف تعوىل :  -ريض اهلل ظـف  -والبـ أيب حوتؿ ظـ حذيػي 

ُكقَن  ـُ َأْكَثُرُهْؿ بِوهللهِ إاِله َوُهْؿ ُمرْشِ  {ُيْمِم

 -] الرشح [:

  كباب من الرش -:-رمحف اهلل  -قول ادصـػ  

 إذن أفودكو ادصـػ بلن مو شرد ذكره اآلن كقع مـ أكقاع الرشك فنن: 

 هـو تبعقضقي يعـل بعض أكقاع الرشك،  من:

أضؾؼ بوب مـ الرشك فقحتؿؾ أن يؽقن ذكو أكز وحيتؿؾ أن يؽقن ذكو أصغر كام شقتبني إن  وما ادراد بالرشك؟

 صوء اهلل

  "بوب مـ الرشك لبس احلؾؼي واخلقط وكحقمهو"

تطؾؼ ظذ كؾ رء مستدير وهلذا يؼول ظـ الؼقم ادتحؾؼني لؼراءة الؼرآن أو لؾعؾؿ يؼول حؾؼي ظؾؿ حؾؼي  احلؾؼة:

 وكحقه مـ ذهى أو فضي أو صػر أي كحوس أو كحق ذلؽ،  معدن  قرآن، ولؽـ الذي يؾبس هق مو كون مـ

مـ الرشك لبس "ن مـ الصقف أو الؽتون أو احلرير أو غر ذلؽ مـ أكقاع األكسجي، ففق معروف يؽق وأما اخلقط:

 "احلؾؼي واخلقط وكحقمهو

أي مـ ادعؾؼوت وادرصعوت وغر ذلؽ كؾ رء يتخذ شقاء ذم القد ذم الذراع ذم العضد  ما ادؼصود بـحومها؟: 

ظذ الرقبي يشد ظذ مثال اخلن يقوع ذم أي مقوع فؾقس األمر مؼصقرا ظذ احلؾؼي واخلقط وإكام أراد بف التؿثقؾ 

 ألن أكثر مو يؼع مـ هذا الؼبقؾ، 

 فع: فرق بني الرفع والد :"لرفع البالء أو دفعه"

 فولرفع يؽقن بعد القققع  

 والدفع يؽقن قبؾ القققع  

الدفع أشفؾ مـ الرفع، أن تدفع المء قبؾ وققظف أهقن مـ أن ترفعف بعد وققظف  وأهيام أسفل الرفع أم الدفع:

 فؿدافعي المء قبؾ أن يتؿؽـ ويرشخ أهقن مـ رفعف واجتثوثف بعد وققظف
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أن يبني كقظو مـ أكقاع الرشك ادـوذم لؾتقحقد وصقرة مـ صقره وهق مو  - رمحف اهلل -ففذه السمجي أراد هبو الشقخ  

 يؼع مـ بعض الـوس مـ لبس احلؾؼي واخلقط وكحقمهو بـقي رفع البالء أو دفع البالء

  

  ،فؿـاسبة هذا الباب لؽتاب التوحقد ضاهرة 

 وذلؽ ألهنو تتضؿـ ذكر مو يضود التقحقد: 

 ، مضودة تومي مـ أصؾفإمو  

 وإمو مـوفقي لؽاملف القاجى  

  إذن هذا الرشك الذي حيصؾ مـ لبس احلؾؼي واخلقط حيتؿؾ األمريـ:

أي أهنام تستؼالن بولتلثر فتدفعون أو ترفعون ففذا  احلؾؼي واخلقط ممثرتون بطبعفامإن كون صوحبف يعتؼد أن  

  –ظز وجؾ  -دـوفوتف لتقحقد الربقبقي حقٌ اظتؼد ممثرا غر اهلل  رشك أكرب

أو ذم حصقل األثر وال  احلؾؼي واخلقط شببون ذم حصقل التلثروإن اظتؼد البس احلؾؼي أو اخلقط أن  

دوذا كون ذكو أصغر ألكف اظتؼد شببو مل يـسبف اهلل ورشقلف  رشك أصغرذواهتام ففذا بولتلثر مـ يستؼالن 

 ال قدرا شببو ال ذظو و

وكؾ مـ أثبً شببو مل يثبتف اهلل تعوىل شببو ال حسو وال ذظو فؼد وقع ذم الرشك، فؿـ زظؿ مثال أن رء مـ األصقوء 

، وال ملسو هيلع هللا ىلصشببو حلصقل مـػعي أو دفع مػسدة دون أن يؽقن ذلؽ ظؾقف دلقؾ مـ كتوب اهلل، وال مـ شـي رشقل اهلل 

 األصغر، مـ دمربي واقعقي فنن هذا يعد ُضبو مـ الرشك 

 بني لـو أن ققلف ذم السمجي بوب مـ الرشك أكف حيتؿؾ أن يتـوول الرشك األكز تإذن 

وحيتؿؾ أن يتـوول الرشك األصغر متك كـزلف ظذ الرشك األكز إن كون يعتؼد أن لبس احلؾؼي واخلقط يمثر بطبعف 

 ي، ففذا ذك ذم الربقبق -ظز وجؾ  -وذاتف ذم دفع البالء أو رفعف دون اهلل 

لؽـ لبس احلؾؼي واخلقط شبى ذم حصقل هذا األمر مـ الدفع  -ظز وجؾ  -وإن كون يعتؼد أن ادمثر احلؼ هق اهلل 

أو الرفع ففذا ذك أصغر ألكف ال دلقؾ ذظو وال حسو ظذ تلثر احلؾؼي واخلقط ذم دفع البالء أو رفعي وذلؽ أن: 

  -كقظون: -أهيو اإلخقان  -األشبوب 

 ) أشبوب حسقي  (1
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 وأشبوب ذظقي ( (2

ادعني لؾداء ادعني فنكف يؽقن الدواء شبى ذم الشػوء فنذا تعوضك اإلكسون الدواء  األشبوب احلسقيفؿثول  

 ببو ذم صػوئف بنذن اهلل ففذا شبى حز يدرك بولتجربي ش

وكذلؽ أيضو السبى الرشظل فؾق أن إكسوكو لدغ فرقك كػسف بسقرة الػوحتي فزأ فنكام يؽقن قد اختذ شببو  

ذظقو ألن الدلقؾ دل ظذ أن الرققي ذم شقرة الػوحتي تشػل الؾديغ كام ذم قصي الرهط مـ أصحوب الـبل 

 الذيـ رققا شقد احلل دو لدغ فنذن األشبوب ال خترج ظـ هذا وهذا ملسو هيلع هللا ىلص

 ،أن الـاس يف مسللة األسباب صرفان ووسط: -يارطاكم اهلل  -ؿوا واطؾ

فرون أكف لقس هـوك تلثر  األشاطرةومـفؿ  اجلربيةوهمالء هؿ  يؾغل األشبوب بولؽؾقيفؿـ الـوس مـ  

لألشبوب ويبطؾقن األشبوب وهذا ذم احلؼقؼي غؾط ذم الرشع وغؾط ذم العؼؾ فنكف مو مـ ظوقؾ إال ويدرك 

وب فولعطشون إذا ذب ادوء ارتقى، واجلقظون أكؾ الطعوم صبع، وادريض إذا اشتعؿؾ الدواء تلثر األشب

صػل وادتعى إذا أوى إىل فراصف وكوم ارتوح ال يـوزع ذم هذا إال إكسون ذم ظؼؾف لقثي وهلذا كوكقا مضحؽي 

هو ال حيصؾ هبو بؾ يؼع لغرهؿ حقـام أكؽروا تلثر األشبوب وزظؿقا بلن األثر ال حيصؾ هبو بؾ حيصؾ ظـد

ظـدهو ظـدهو ال هبو فؽوكقا مضحؽي لؾعودني فال صؽ أن همالء الؼقم الذيـ ظطؾقا األشبوب قد ظطؾقا 

 ظؼقهلؿ وظطؾقا الـصقص، 

يػن تػسرا موديو فؾؿ يؾتػتقا إىل  بولغقا ذم األشبوب حتك اظتؼدوا بلن كؾ رءظذ الـؼقض مـفؿ ققم  

الذيـ ال يؾتػتقن إىل األمقر اإليامكقي مـ ادالحدة والػالشػي اداديون وهمالء هؿ  إرادة اهلل تعوىل ومشقئتف

 وغرهؿ، 

إثبوت األشبوب التل كصبفو اهلل أشبوبو ذم هذا البوب وهق  أهل السـة واجلامطةوأمو القشط ففق مو ظؾقف  

إكؽوره ولؽـ مع التعؾؼ  حسو أو ذظو فام كصبف اهلل شببو حسقو أو ذظقو فنكف جيى األخذ بف وال جيقز

  بؿسبى األشبوب وهق اهلل شبحوكف وتعوىل

 

 مـ األدلي -رمحف اهلل  -ضقى لــظر إذن فقام أورده ادصـػ 

 : ) قال: وقول اهلل تعاىل ) قل أفرأيتم ما تدطون من دون اهلل- 

فنكف خيز ظـف فؾفذا  ظؾؿقي: يعـل أخزوِن، وذلؽ أن مـ الزم الرؤيي اخلز ألن مـ رأى رء رؤيي "أفرأيتم " 

  "قؾ أفرأيتؿ مو تدظقن مـ دون اهلل "تػن أفرأيتؿ بلخزوِن، 
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 : يعـل مو تدظقن دظوء ظبودة أو دظوء مسللي مـ دون اهلل ففمالء ادرشكقن يدظقن غر اهلل دظوء ظبودة ما تدطون:

 يـذروا الؼرابني هلذه األصـوم ففذا دظوء ظبودة،  بلن

فقسللقهنو كشػ الُض أو حتقيؾف ففؿ إذن قد وقعقا ذم دظوء غر  -ظز وجؾ  -ودظوء مسللي يرجقهنو مـ دون اهلل 

 األكداد واألصـوم وكحق ذلؽ،  مـ يعـل "مـ دون اهلل "اهلل دظوء ظبودة ودظوء مسللي، وققلف 

ذن رأى تـصى مػعقلني مػعقهلو األول مو ومػعقهلو الثوِن مجؾي إن أرادِن اهلل بُض هؾ هـ إ :"إن أرادين اهلل برض  "

 إن أرادِن اهلل بُض "كوصػوت ُضه والُض ال خيػك الُض كولػؼر وادرض وشوئر أكقاع البالء ادمدي هذا هق الُض، 

 ِن اهلل بف، يعـل هؾ تستطقع هذه األكداد أن تؽشػ الُض الذي أراد :"هل هن كاشػات رضه

 مو ادراد بولرمحي؟ الصحي واخلر وادـػعي وكحق ذلؽ، : "أو أرادين برمحة "

هؾ متؾؽ همالء األكداد أن متـع رمحي اهلل تعوىل مـ القصقل إىل حمؾفو؟  واجلقاب كام  : "هل هن ممسؽات رمحته  "

 ال خيػك ال وهذا االشتػفوم اشتػفوم إكؽوري، 

 اهلل يؽػقـل : احلسى هق الؽػويي حسبل اهلل يعـل : "قل حسبي اهلل  "م العظقؿ ثؿ ختؿ اآليي هبذا اخلتو

خز ادبتدأ وجيقز العؽس أن كعتز أن حسى خز مؼدم ولػظ اجلاللي مبتدأ ممخر  ولػظ اجلالليمبتدأ  احلسى

 -ظز وجؾ  -اهلل  ولؽـ كقهنو ظذ طوهرهو أوىل ألن األصؾ ظدم التؼديؿ والتلخر وألن هذا يػقد حن الؽػويي ذم

 قؾ حسبل اهلل "فؽلكف قول حسبل اهلل ال حسى يل غره شبحوكف وبحؿده، 

التقكؾ: كام قد مر بـو هق اظتامد الؼؾى ظذ اهلل ذم حصقل ادـػعي أو دفع ادُضة هذا هق  "طؾقه يتوكل ادتوكؾون

وفع ودفع ادػوشد مع فعؾ األشبوب التقكؾ يعـل أن الؼؾى يػزع وهيرع إىل اهلل شبحوكف وتعوىل ذم حتصقؾ ادـ

 ادقصؾي إىل ذلؽ 

واإلتقون هبو هبذه الصػي تدل ظذ صؿقل تدبره شبحوكف لؾـوس مجقعو ظؾقف يتقكؾ ادتقكؾقن  طؾقه يتوكل ادتوكؾون:

وتقكؾ ظذ احلل  } -ظز وجؾ  -وقد قول اهلل  كقػ شبحوكف وبحؿده فولتقكؾ ظبودة جؾقؾي مـ أظظؿ العبودات

تلمؾقا ذم هذه اآليي العظقؿي كقػ أمر اهلل تعوىل كبقف بلن يتقكؾ ظذ مـ اشؿف احلل حل وأكد ذلؽ  {ؿقت الذي ال ي

مقً فنذا موت وكقؾف أيـ يذهى! تـؼطع بف ؟ ظذ بلكف ال يؿقت ألن مـ تقكؾ ظذ غر اهلل فؼد تقكؾ ظذ مـ 
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ؿ شبحوكف وتعوىل فام أظظؿ وقع هذه السبؾ أمو مـ تقكؾ ظذ احلل الذي ال يؿقت ففق بؿلمـ ألن وكقؾف بوق دائ

 . احلل الذي ال يؿقت -ظز وجؾ  -صوحبفو بلن وكقؾف هق اهلل  يعؾؿ اآليي ظذ الـػقس الؼؾؼي ادضطربي حني 

  

 :فؿـاسبة هذه اآلية لؾباب- 

مـوشبي دققؼي ذم احلؼقؼي ألن هذه اآليي تضؿـً بطالن الرشك، والذي يضع حؾؼي أو خقطو فؼد أذك مع اهلل حقٌ  

تعؾؼ بسبى مل جيعؾف اهلل شببو ففذا يدل ذم القاقع ظذ ظؿقؼ ففؿ ادصـػ واشتـبوضف الدققؼ حقٌ اشتدل هبذه اآليي 

خقطو ظؾؼ قؾبف هبذا ادعدن الذي ووعف ظذ ذراظف أو بذلؽ  العومي ظذ بطالن لبس احلؾؼي واخلقط ففذا الذي ربط

اخلقط الذي ووعف ذم ظضده فام صلكف بدفع البالء أو رفعف ففذا يدل ظذ أكف صوبف صوئبي الرشك ففذه مـوشبي اآليي 

 .لؾبوب 

 

 :وهي تدلـا مما كستػقد من فوائدها- 

 ظذ بطالن الرشك وأن أشوشف ظذ صػو جرف هور يـفور بف ذم كور جفـؿ  -

 وتدل أيضو ذم ظؿقمفو ظذ حتريؿ اختوذ احلؾؼي واخلقط وأن ذلؽ مـ الرشك  -

وتدل أيضو ظذ مرشوظقي جمودلي ادرشكني دوذا؟ ألكف أمره اهلل بلن خيوضبفؿ وأن يـوطرهؿ ) قؾ أفرأيتؿ مو تدظقن  -

أرادِن اهلل بُض هؾ هـ ...( ففذه ادـوطرة وادراجعي ترشع لألمي أن يـوطروا ادرشكني وادبتدظي  مـ دون اهلل إن

 .وجيودلقهؿ بولتل هل أحسـ 

 وفقفو فضقؾي التقكؾ وأكف مـ أظظؿ أمقر التقحقد  -

  وطن طؿران بن حصني":-رمحه اهلل  -ثم قال ادصـف 

 25زاظل صحويب مشفقر كون إشالمف ظوم خقز وتقذم شـي بـ معبد وققؾ ابـ ظبقد اخل طؿران بن حصني: " 

 لؾفجرة وقد روى مجعو صوحلو مـ األحوديٌ الـبقيي، 

هذا الرجؾ قد أهبؿ اشؿف ققؾ إكف ظؿران كػسف ولؽـ ظؿران أهبؿ ذلؽ ومل يـسبف  :"رأى رجال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل "

 .مو تضؿـف احلديٌ مـ حؽؿ إىل كػسف وال هيؿ ذم احلؼقؼي أن كعرف مـ ذلؽ الرجؾ ادفؿ هق 
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كؾ رء مستدير وقد تؽقن مـ ادعدن كولذهى والػضي والـحوس أو  أشؾػـواحلؾؼي كام  "يف يده حؾؼة من صػر"

 غر ذلؽ لؽـف هـو حدد بلهنو مـ الـحوس لؼقلف مـ صػر والصػر هق الـحوس، 

 هذا:  "مو"ذم ققلف  ملسو هيلع هللا ىلصشمال الـبل  :"فؼال ما هذا، قال: من الواهـة"

 تامل أكف يؽقن اشتػفوم إكؽوري اح 

وحيتؿؾ أن يؽقن اشتػفومو لالشتخبور يعـل دعرفي السبى يعـل أكف ظذ بوبف ويميد هذا الثوِن أكف كون مـ  

يـؽر ظذ أحد حتك يتبني لف الصقرة  ملسو هيلع هللا ىلصأال يـؽر ظذ أحد حتك يتبني مراده مو كون الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصصلن الـبل 

 قبؾ أن يـؽر ظؾقف أيو كون األمر وقع هذا السمال مو هذه فلجوب قول مـ القاهـي 

 أي بسبى القاهـي أو ألجؾ دفع القاهـي،  وما معـى من الواهـة؟

فؼول: مـ " القاهـي داء مرض يصقى اإلكسون ذم يده أو ذراظف أو ظضده حيس فقف بولقهـ والتعى، وما الواهـة؟

 القاهـي، 

 مو معـك اكزظفو يعـل اخؾعفو واضرحفو بؼقة فولـزع يدل ظذ الطرح واجلذب بؼقة قول اكزظفو،  "فؼال: اكزطفا

 وهذه اجلؿؾي مجؾي تعؾقؾقي لألمر فنهنو ال تزيدك إال وهـو  "فنهنا ال تزيدك إال وهـا"

 كقف تزيده وهـا؟

 تعؾؼف بمء مل يعؾؼف اهلل تعوىل بف،  إمو أهنو تزيده وهـو يعـل ظؼقبي لف ظذ 

وإمو أن ذلؽ القهـ كوتٍ ظـ أن االكػعول الـػز مـ التعؾؼ هبذا المء يضعػ ادؼوومي ويضعػ اددافعي  

 فقشعر اإلكسون بلكف مريض 

قي أو ومـ بؾغ أن االكػعول الـػز لف تلثر ذم صعقر اإلكسون بولصحي والعوف -أهيو اإلخقان واألخقات  -والقاقع 

بـػسقي  كأكف مريض وهق لقس كذلؽ لؽـف حيق صعقره بودرض واألمل فنن كثر مـ الـوس يسقطر ظؾقف القهؿ ويشعر

 ادريض، 

ومـ الـوس مـ يؽقن مريضو حؼو ولؽـف يؽقن ظـده مـ التػوؤل والتقكؾ ظذ اهلل مو يؾحؼف بوألصحوء وتلمؾ دمد، 

مـ تعؾؼ بمء كام شقليت وكؾ إلقف فنن كػسف تضعػ فال يزيده تعؾؼف  فنهنو ال تزيدك إال وهـو ألن ملسو هيلع هللا ىلصفؼقل الـبل 

 هبذا المء ادقهقم إال زيودة ذم القهـ وادرض، ثؿ أتبع ذلؽ بؼقلف 
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يو لف مـ أمر ظظقؿ لق مً وهل ظؾقؽ يعـل وأكً من ظذ ذلؽ بعد  "فنكك لو مت وهي طؾقك ما أفؾحت أبدا"

 د، العؾؿ مو أفؾحً أبدا وهذا وظقد صدي

الػالح كام قدمـو مرارا هق الػقز بودطؾقب والـجوة مـ ادرهقب هذا هق الػالح الػقز بودطؾقب  وما الػالح؟

 ملسو هيلع هللا ىلصوالـجوة مـ ادرهقب فؿـ وقع مـف ذلؽ وأس ظؾقف فنكف ال يػؾح أبدا بؽالم مـ ال يـطؼ ظـ اهلقى 

  

  رواه أمحد بسـد ال بلس به" -:-رمحه اهلل  -قال ادصـف" 

هؽذا ظز ادصـػ قول بسـد ال بلس بف والقاقع أن هذا احلديٌ خمتؾػ فقف خمتؾػ ذم تصحقحف وتضعقػف وقد رواه  

اإلموم أمحد، ورواه ابـ موجي دون الزيودة األخرة، ورواه ابـ حبون، ورواه الطزاِن وكؾ همالء رووه مـ حديٌ 

قد رمل بولتدلقس ولذلؽ وعػ احلديٌ بعض أهؾ العؾؿ وهذا الراوي ذم القاقع خمتؾػ فقف و ادبارك بن الػضالة

ولؽـ احلديٌ ذم القاقع لف متوبعوت فؼد  وهو االختالف يف سامع احلسن من طؿران بن حصنيوفقف ظؾف أخرى 

حديٌ ادبورك بـ فضولي ظـ  -رمحف اهلل  -روي مـ غر ضريؼ ادبورك بـ فضولي كام أكف أيضو قد جقد اإلموم أمحد 

ؼ آخر غر ضريؼ ادبورك بـ فضولي، وكذلؽ أيضو الراجح ذم مسللي شامع يمـ ضرف واحتؿؾف، وروي احلسـ وقبؾ

احلسـ مـ ظؿران بـ حصني أهنو ثوبتي فوحلديٌ إن صوء اهلل حسـ وال يؼول ظـف إكف وعقػ وممـ حسـف البقصري 

 . يٌ إذن إن صوء اهلل حمؾ قبقلفؼول إشـوده حسـ، وممـ صحح إشـوده احلوكؿ ووافؼف الذهبل ظذ ذلؽ فوحلد

  

 :ومـاسبة احلديث لؾرتمجة-  

مطوبؼي متومو ألن احلديٌ فقؿـ لبس حؾؼي لدفع البالء أو رفعف ومو الغولى هو هـو ذم مثؾ هذه الؼصي هؾ الدفع أو 

القاهـي فوختذ الرفع؟ الرفع الذي يظفر واهلل أظؾؿ أكف جعؾ ذلؽ لؽقكف أصقى بولقاهـي ألكف قول مـ القاهـي بسبى 

تؾؽ احلؾؼي لرفع هذا األمر وحيتؿؾ احتامال أن يؽقن لدفع ذلؽ أال يؾحؼف مو خيشك، فؿـوشبتف كام أشؾػـو مطوبؼي 

 لؾسمجي

  

 : ويستػاد مـه- 

 ظذ شبقؾ اظتؼود أهنو شبى ذم الشػوء  واخلقطادـع مـ لبس احلؾؼي  -

 . مل جيعؾ صػوءكؿ فقام حرم ظؾقؽؿ فال حيؾ التداوي بودحرم إن اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوفقفو أيضو فوئدة أخرى تقافؼ ققل الـبل  -
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حني رأى هذه احلؾؼي مل يسؽً ومل يؿررهو بؾ اشتبون  ملسو هيلع هللا ىلصوفقفو أيضو وجقب إكؽور ادـؽر وتعؾقؿ اجلوهؾ فولـبل  -

 واشتقوح وظؾؿ وكثر مـ الـوس اآلن يرى لدى بعض العومي والقافديـ مـ البالد اإلشالمقي اجلوهؾي يرى ذم

أيدهيؿ وذم رقوهبؿ أصقوء وال يرفع رأشو بنكؽور ذلؽ وال يرى بلشو بولسؽقت ظـف وهذا خؾؾ كقػ يتعؾؿ اجلوهؾ! 

كقػ يـبف الغوفؾ! إذا مل يؽـ مبودرا فنن ادممـني بعضفؿ أولقوء بعض وجيى ظذ اإلكسون إذا رأى مو يريبف ذم أخقف 

قي ال هذا ادػفقم مػفقم غريب أكؽ مو تتدخؾ ذم األمقر مو يؼقل هذا تدخؾ ذم األمقر الشخص ..  ادسؾؿ أن يسلل

الشخصقي لمخريـ هذا وادممـقن وادممـوت بعضفؿ أولقوء بعض يلمرون بودعروف ويـفقن ظـ ادـؽر، ادممـ 

 لؾؿممـ كولبـقون يشد بعضف بعضو لقس هذا تطػال هذا مـ اإلحسون إىل األخ ادسؾؿ أن تعؾؿف مو يـػعف 

ضو مـ الػقائد ادستـبطي خطر الرشك وصمم ظوقبتف ذم الدكقو واآلخرة؛ تلمؾ إهنو ال تزيدك إال وهـو ومـ ذلؽ أي -

 هذا ذم الدكقو ضقى وذم اآلخرة فنكؽ لق مً ظذ ذلؽ مو أفؾحً أبدا 

مً إكؽ لق : مل يبودر الرجؾ بؼقلف  ملسو هيلع هللا ىلصوممو أيضو كستـبطف ُضورة االشتبوكي واالشتقضوح قبؾ اإلكؽور؛ ألن الـبل  -

يسؿع مـف مثؾ مو قول حلوضى بـ أيب بؾتعي دو وقع مـف مو وقع مـ إفشوء هه قول مو ؟ مو أفؾحً أبدا بؾ قول مو هذا 

محؾؽ ظذ مو صـعً هؽذا العؼؾ يو إخقان هؽذا احلؽؿي لؽـ كثرا مـ الـوس الذيـ تلخذهؿ احلؿقي والغرة إذا 

ـقع ظؾقف ثؿ ربام تبني هلؿ بعد اكجالء ادققػ أكف معذور فلشػقا رأوا مو يريبفؿ بودروا بوهلجقم ظذ ادخولػ والتش

 . وكدمقا ظذ مو كون مـفؿ، فامذا يضرك أن تسلل! شؾ أوال واشتقوح ثؿ قؾ مو صئً ممو ظؾؿؽ اهلل

وفقف أيضو دلقؾ دـ قول مـ العؾامء بلن الرشك األصغر أظظؿ مـ الؽبوئر؛ ألن هذا الرجؾ مو اظتؼدهو شببو ممثرا  -

هذا الؼقل الشديد إكؽ لق مً ظذ  ملسو هيلع هللا ىلصطبعفو بؾ اظتؼد أهنو شبى فؼط ممثر بؼدرة اهلل ومع ذلؽ فؼد قول لف الـبل ب

 هذا مو أفؾحً أبدا 

وفقف أيضو مو شقذكره ادصـػ ذم مسوئؾف وهق أكف ال يعذر بوجلفؾ ظدم العذر بوجلفؾ؛ وهذه مسللي كبرة حتتوج  -

ادسوئؾ لؽـ ذم احلديٌ مو يدل ظذ ظدم العذر بوجلفؾ ألن حول الرجؾ فقام إن صوء اهلل إىل تػصقؾ كذكرهو مع 

 ملسو هيلع هللا ىلصيظفر أكف جوهؾ ومع ذلؽ قول فنكؽ لق مً ظذ ذلؽ مو أفؾحً أبدا فقؿؽـ أن جيوب ظـ ذلؽ بلن مراد الـبل 

ل بولعذر يعـل وأكً من بعد العؾؿ مو أفؾحً أبدا، وأهنو لقسً سحيي ذم الؼق "فنكؽ لق مً ظذ ذلؽ"بؼقلف 

 . بوجلفؾ وكزيد إن صوء اهلل إيضوحو مع ادسوئؾ

 :وله طن طؼبة بن طامر  " -صقب ثم قال ادصـف" 
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الطحووي وأبق يعذ وابـ ظدي، حديٌ ظؼبي بـ ظومر دـ لإلموم أمحد بؾ وصوركف ذم روايي احلديٌ الثوِن  وله:

 واحلوكؿ، والطزاِن، والبقفؼل مـ حديٌ ظؼبي بـ ظومر مرفقظو 

وكون قووقو وقد ويل واليي من  ملسو هيلع هللا ىلصؼبي بـ ظومر اجلفـل صحويب مشفقر مـ أصحوب الـبل هق ظ وطؼبة بن طامر:

   -ريض اهلل ظـف  -ذم زمـ معوويي مدة ثالث شـني وموت ذم حدود الستني 

  "من تعؾق متقؿة فال أتم اهلل ومن تعؾق ودطة فال ودع اهلل له "قال 

 دهو ففل اشؿ ذط، مـ ألػوظ العؿقم فتشؿؾ مجقع أفرا "مـ" :"من تعؾق"

كقػ تعؾؼ متقؿي إمو أكف ظؾؼفو لـػسف أو ظؾؼفو ظذ غره ظؾؼو ظذ كػسف يعـل التؼوء العني أو  :"من تعؾق متقؿة"

ظؾؼفو ظذ غره مـ الصبقون أو الدواب كولبفوئؿ إذ كوكقا ذم اجلوهؾقي يعؾؼقن السققر والتامئؿ والقدع ذم رقوب 

ـوق الصبقون مو مرادهؿ؟ مرادهؿ كام يزظؿقن أن ذلؽ يؽن العني يعـل إذا رأى البفوئؿ مـ اإلبؾ وغرهو ذم أظ

اإلكسون ذم ظـؼ البعر قالدة مـ شققر مفسئي فنن ذلؽ يؽن بنه وتشؿئز كػسف فال تؼع ظؾقف هؽذا يصقر لف 

 مـ تعؾؼ متقؿي يعـل ظؾؼفو وظؾؼ قؾبف هبو معتؼدا تلثرهو  ملسو هيلع هللا ىلصفؾذا قول الـبل 

التؿقؿي هل ظبورة ظـ خرزات يعؾؼقهنو كام أشؾػً ذم أظـوق الصبقون، وذم أظـوق البفوئؿ زظؿقا أهنو  وما التؿقؿة؟

تؼل مـ العني خرزات مـظقمي أو رء مـ ظظوم وكذلؽ مو شقليت ذم القدع يزظؿقن أهنو تدفع ذلؽ، فامذا قول 

  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 هذا:  "فال أتم اهلل له"

 حيتؿؾ أن يؽقن خزا  

 وحيتؿؾ أن يؽقن دظوء  

خيزكو أن مـ فعؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوكال التؼديريـ ففق يدل ظذ حتريؿ تعؾقؼ التامئؿ فال أتؿ اهلل لف إن قؾـو إهنو خز فنن الـبل 

أال يتؿ اهلل لف  ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ فنن اهلل ال يتؿ لف األمر، وإن قؾـو إهنو دظوء فؿعـك ذلؽ أن مـ فعؾ ذلؽ فؼد دظو ظؾقف الـبل 

 التؼديريـ يدل ظذ حتريؿ تعؾقؼ التؿقؿي وكام قؾً ظذ كال

 :  "ومن تعؾق ودطة فال ودع اهلل له "قال: 
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القدظي هل الصدفي التل يؾؼقف البحر ظذ الشطآن فقليت بعض الـوس ويلخذ هذه الصدفوت التل هل  ما الودطة؟

 أصبف مو تؽقن بولعظوم ثؿ خيرقفو ويـظؿفو ذم شؾؽ ويعؾؼفو، 

 اظتؼد بلن هذا القدع يدفع العني يعـل  :"فؿن تعؾق ودطة"

هذا معـك  وشؽقنكؼقل فقفو مو ققؾ فقام مه فام معـك فال ودع اهلل لف أي ال جعؾف اهلل ذم دظي  :"فال ودع اهلل له"

 أو يؽقن معـوهو ال تركف اهلل بؾ شؾط ظؾقف اآلفوت شؽقن فال ودع اهلل لف يعـل ال تركف اهلل ذم دظي وال 

 ضبعو هذا احلديٌ كام ذكرت لؽؿ يعـل: ضقى قول وذم روايي  

 من رواه من األئؿة  

رواه مجع وقد صححف احلوكؿ ووافؼف الذهبل، وقول ادـذري إشـوده جقد وقول اهلقثؿل رجولف ثؼوت إذن هذا يدل 

 بحؿد اهلل ظذ أن هذا احلديٌ معتؿد وحمؾ قبقل أقؾ أحقالف أن يؼول ظـف حسـ ألكف قد تؽؾؿ ذم بعض رواتف

 يعـل ذم روايي ظـد اإلموم أمحد وإذا ققؾ روايي يعـل أهنو مـ حديٌ آخر  ل: ويف رواية:قا 

. هذه الروايي حؽؿ ظؾقفو بعض ادخرجني بلهنو حسـي أيضو فؼد أذك والعؾي فقفو :"من تعؾق متقؿة فؼد أرشك"

 . واوحي وهق التعؾؼ هبذه األشبوب ادذكقرة

  الباب مـاسبة ضاهرةإذن مـاسبة حديث طؼبة بن طامر هلذا 

 ألن فقفو أن تعؾقؼ التامئؿ والقدع مـ الرشك كام لبس احلؾؼي واخلقط ففام مـ بوبي واحدة  

 :ففذا يدل من الػوائد التي تستػاد مـه- 

 أن تعؾقؼ القدع والتامئؿ مـ الرشك -

ـ غر بوبف ظققى وأيضو يدل ظذ أن مـ ضؾى رء مـ غر بوبف ظققى بـؼقضف بـؼقض قصده مـ ضؾى رء م  -

يريد بذلؽ دفع البالء أو رفع البالء فامذا كوكً  ؟ بـؼقض قصده ففذا الذي ظؾؼ متقؿي أو ظؾؼ ودظي موذا يريد

 الـتقجي؟ ود ذلؽ فال ودع اهلل لف فال أتؿ اهلل لف 

عؾؿ أهيو وفقف أيضو جقاز الدظوء ظذ مـ فعؾ ذكو جقاز الدظوء ظذ مـ أتك أمرا مـ الرشك ولؽـ يـبغل أن ك -

اإلخقان أن الدظوء هذا يؽقن دظوء ظذ اجلـس ال ظذ ادعني كام الؾعـ كؾعـ اجلـس ال كؾعـ ادعني فقؼول كام قول 
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مـ تعؾؼ متقؿي فال أتؿ اهلل لف، لؽـ ال تؼقل دعني ال أتؿ اهلل لؽ الؾفؿ إال أن يلبك وين ظذ مـؽره  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 فحقـئذ يتقجف الدظوء ظؾقف

 

 وألبن أيب حاتم"  -:-رمحه اهلل  -صـف ثم قال اد"  

 مـ أهؾ احلديٌ ادعروفني ولف كتوب اجلرح والتعديؾ وأبقه أبق حوتؿ إموم مشفقر أيضو  ابن أيب حاتم:

وهق مـ بـل ظبس، ظبز أبقه القامن ظبز  ملسو هيلع هللا ىلصهق حذيػي بـ القامن صوحى ه رشقل اهلل  :"طن حذيػة "

كوكً وفوتف شـي  -ريض اهلل ظـف  -ووصؾ ادديـي يقم أحد وكون حؾقػو لألكصور  ملسو هيلع هللا ىلصوهوجر هق وأبقه إىل الـبل 

 شً وثالثني، 

  "أكه رأى رجال يف يده خقط من احلؿى"

 معروف لؽؿ كام أشؾػً مـ األكسجي مـ الؽتون مـ الصقف مـ غرهو  اخلقط:

 أي بسبى احلؿك،  من احلؿى:

 تعوىل:  يعـل اشتشفد بؼقل اهلل وتال قوله: :"فؼطعه"

يعـل اشتدل بوآليي هذه ظذ هذه احلودثي ومو يممـ أكثرهؿ بوهلل إال  ) وما يممن أكثرهم باهلل إال وهم مرشكون (:

إيامن بولربقبقي لؽـفؿ مرشكقن ذك ظبودة  ملسو هيلع هللا ىلصوهؿ مرشكقن معـك اآليي أن إيامهنؿ إيامن ادرشكني ذم زمـ الـبل 

 يرشكقن بوأللقهقي 

  ذم القاقع أثر مـؼطع ففق إشـوده مـؼطع ولذلؽ ففق وعقػ  الواقع ولقس حديثا هذا األثرلؽن هذا احلديث يف

 اإلشـود

 وإكام ساقه ادصـف يف آخر الباب دا فقه من ذكر اخلقط فؿـاسبته لؾرتمجة ضاهرة 

 ألن الصحويب قطع اخلقط الذي يعتؼد صوحبي بلهنو تدفع احلؿك 

  ته وصحته:فقستػاد من هذا األثر طذ فرض ثبو- 

 إكؽور لبس اخلقط وفقام مه مو يغـل أيضو ظـ ذلؽ -
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ادراتى قول مـ رأى مـؽؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوأيضو يدل ظذ إزالي ادـؽر بولقد دـ قدر ظؾقف وذم تغقر ادـؽر قد رتى الـبل  -

 مـؽرا فؾقغره بقده فنن مل يستطع فبؾسوكف فنن مل يستطع فبؼؾبف

االشتدالل بـصقص الدالي ظذ حتريؿ الرشك األكز ظذ حتريؿ  قدسوئؾ وه اوفقف فوئدة لعؾ ادصـػ يذكرهو ذم  -

الرشك األصغر ألن ققل اهلل تعوىل ) ومو يممـ أكثرهؿ بوهلل إال وهؿ مرشكقن ( أراد بذلؽ الرشك األكز ولؽـ 

 مسوئؾ دلً العديد مـ الـصقص ظذ جقاز أن يستدل بولـصقص القاردة الدالي ظذ مـع الرشك األكز ظذ

الرشك األصغر وشقلتقـو إن صوء اهلل الحؼو حديٌ ذات أكقاط حقـام قولقا يو رشقل اهلل اجعؾ لـو ذات أكقاط كام هلؿ 

 ذات أكقاط قول اهلل أكز إهنو الســ لؼد قؾتؿ كام قول أصحوب مقشك اجعؾ لـو إهلو كام هلؿ آهلي 

الربقبقي ولؽـفؿ مل يغـفؿ ذلؽ ألهنؿ كوكقا مـؽريـ لتقحقد وفقفو أو مـ اآليي مو يدل ظذ إقرار ادرشكني بتقحقد  -

 األلقهقي ولـستؿع إىل ادسوئؾ 

 قول فقف مسوئؾ :

 األوىل: التغؾقظ ذم ُلبس احلؾؼي واخلقط وكحقمهو دثؾ ذلؽ. -

 ذم ققلف ال تزيدك إال وهـو إكؽ إن مً ظذ هذا مو أفؾحً أبدا  ملسو هيلع هللا ىلصكعؿ ولقس أبؾغ مـ تغؾقظ الـبل  -] الرشح [:

 فقف صوهد لؽالم الصحوبي أن الرشك األصغر أكز مـ الؽبوئر . الصحويب لق موت وهل ظؾقف مو أفؾحالثوكقي: أن  -

لؾصحويب فنكؽ لق مً وجف هذا الؽالم لصحويب فؽقػ بؿـ دوكف فؼول  ملسو هيلع هللا ىلصكعؿ وجف ذلؽ أن الـبل  -] الرشح [:

ظذ ذلؽ مو أفؾحً أبدا، وفقف صوهد دو قؾـو آكػو قبؾ قؾقؾ مـ االشتدالل بلدلي الرشك األكز ظذ حتريؿ الرشك 

األصغر، فقف صوهد دو قول الصحوبي أن الرشك األصغر أكز مـ الؽبوئر ألن الرشك مـ حقٌ جـسف أظظؿ مـ 

 الؽبوئر 

 ف مل يعذر بوجلفولي.الثولثي: أك -

مزلي أقدام ومضؾي أففوم فوألصؾ أهيو اإلخقان واحلؼقؼي أن هذه ادسللي مـ ادسوئؾ العظقؿي التل هل  -] الرشح [:

 أن اجلفؾ موكع مـ مقاكع التؽؾقػ وأن اهلل شبحوكف وتعوىل قد ظذر اجلوهؾ وظذر الـود وظذر ادؽره 
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 ه ادسللي مسللي ظظقؿي وهل: إن هذ -أهيو اإلخقة الؽرام  -كؼقل 

 مسللة العذر باجلفل  

وهل مزلي ومضؾي أففوم، وقد جزم ادصـػ هو هـو بنضالق الؼقل بعدم العذر بوجلفؾ وإن كون لف كالم آخر ذم 

 بعض كتبف يثبً فقف العذر بوجلفؾ والتػصقؾ ذم هذه ادسللي هق األقرب واألوىل وذلؽ بلن يؼول: 

  إن اجلفل كوطان:

 كقع يعذر بف صوحبف  (1

 وكقع ال يعذر  (5

فقلة فنن هذا ال يعذر مـ قن ذم حتصقؾ ظؾؿف بف بؾ يماخذ شقاء تفام كوكً أشبوب العؾؿ فقف متقافرة وم 

 ذم األمقر االظتؼوديي أو كون ذلؽ ذم األمقر العؿؾقي،  ذلؽ كون

ومو كون خػقو ال يـول إال بولؽؾػي ووجد مـ األشبوب مو حيؿؾ ظذ احتامل العذر لف فنكف يعذر بف شقاء كون  

 ذم األمقر االظتؼوديي أو ذم األمقر العؿؾقي، 

حيؽؿ ظذ  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا األمر يرجع تؼديره إىل اختالف احلوالت التل يؼول هؾ ظذر بذلؽ أو مل يعذر، وقد كون الـبل 

رشقل اهلل أيـ أيب، قول: أبقك ذم  رشكني ظذ الرشك حيؽؿ ظؾقف بولؽػر حتك إكف أتوه رجؾ وقول يومـ موت مـ اد

واشتلذن ربف أن يزور قز أمف بوألبقاء وأن ، الـور فتقىل الرجؾ مغضبو أو ظؾقف أثر الؽراهي فؼول أيب وأبقك ذم الـور 

لؾؿرشكني  الؾـبل والذيـ آمـقا أن يستغػرو وقول ) مو كون يستغػر هلو فلذن لف بزيورة قزهو ومل يلذن لف أن يستغػر هلو

 ولق كوكقا أويل قربك ( 

وقول ذم بعض حديٌ خموضبو يعـل الراوي إذا مررت بؼز ققز أو ظومري فبرشه بولـور فدلً هذه األمقر ظذ أن 

امن بف فؾق خػقً بعض األمقر مـ غم الرشك فنكف ال يعذر بذلؽ ألن اهلل تعوىل قد أودع ذم الػطر وذم الـػقس اإلي

دو خػل أمر التقحقد بؿعـك أكف يعذر بعدم العؾؿ بتػوصقؾ األحؽوم الرشظقي لعدم وجقد الرشقل، ولؽـ ال يعذر 

  –ظز وجؾ  -بغشقون الرشك وظبودة غر اهلل 

 ديٌ وذم غرهلؽـ بعض ادسوئؾ قد تؽقن خػقي وال يعؾؿ مرتؽبفو أن ذلؽ يؽقن مـوفقو لؾتقحقد كام ذم هذا احل

فؾفذا كون الؼقل القشط بلكف يػرق ذم مسوئؾ العذر بوجلفؾ بني حول وحول وأن مـ مسوئؾ اجلفؾ مو يعذر بف فوظؾف  

شقاء ذم األمقر االظتؼوديي أو ذم األمقر العؿؾقي، وأققل العؿؾقي وهذا أمثؾتف أكثر كام لق قدركو أن أكسوكو كشل ذم بوديي 
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مثال صطرا مـ ظؿره ال يغتسؾ مـ اجلـوبي أو مثال ال يغسؾ رأشف يظـ أكف يغسؾ بؼقي  بعقدة أو ذم وشط ظومل وطؾ

 بدكف لعدم وجقد مـ يستػتقف ويسللف فال كلمره بنظودة كؾ مو ظؾقف وكؾتؿس لف العذر بوجلفؾ 

ومل يستػً ثؿ مل يرفع بذلؽ رأشو ومل يسلل  ءبقـام لق وقع مثؾ ذلؽ مـ إكسون يعقش ذم اددن وبني طفراِن العؾام

فنكف ال يعذر بف فؿرجع ذلؽ إىل تؼدير ادػتل القاقػ ظذ هذه احلولي فقـظر هؾ هذا األمر يعذر بف أم ال يعذر بف 

 {ومو كـو معذبني حتك كبعٌ رشقال  }وقد قول اهلل تعوىل  ػؾقلؽـ مـ حقٌ األصؾ اجلفؾ موكع مـ مقاكع التؽ

 ققم ال حيسـقن غر هذا وال يعرفقن غر هذا فنكف ذم القاقع وأن مـ اشتحؽؿً أشبوب اجلفؾ ذم ققمف وكشل بني

يؽقن معذورا وإذا كون يـظر هذا إذا كون مـ األصؾ فقف إشالم وأمو إن مل يؽـ األصؾ فقف اإلشالم فنكف يقم الؼقومي 

 خيتزه اهلل تعوىل ويؿتحـف بام يؾقؼ بف لقتبني إيامكف مـ كػره 

 ."ال تزيدك إال وهـو  "و ال تـػع ذم العوجؾي؛ بؾ وتُض لؼقلف الرابعي: أهن -

فامذا يرجق ادتعؾؼ بؿثؾ هذه األصقوء  "فنهنو ال تزيدك إال وهـو"كعؿ ال تـػع ذم العوجؾي بؾ تُض لؼقلف  -] الرشح [:

ؾبي مُضهتام ومػسدهتام إذا كوكً ال تـػعف وال تُضه كعؿ اهلل تعوىل قد أبطؾ اخلؿر وادقن مع أن فقفام كػع لؽـ لغ

 ظذ كػعفام فؽقػ بام ال مـػعي فقف أصال 

 اخلومسي: اإلكؽور بولتغؾقظ ظذ مـ فعؾ مثؾ ذلؽ. -

فقؽقن ذلؽ داال ظذ أن مـ فعؾ ذلؽ فنكف يغؾظ ذم اإلكؽور ظؾقف،  ملسو هيلع هللا ىلصضقى وذلؽ مـ فعؾ الـبل  -] الرشح [:

دـ كشد وولتف  ملسو هيلع هللا ىلصالبقـي التل تقافرت الدواظل ظذ العؾؿ هبو وهلذا قول الـبل وذلؽ واهلل أظؾؿ ذم األمقر ادشتفرة 

 .ذم ادسجد ال ردهو اهلل ظؾقؽ فػل هذا تغؾقظ ظؾقف 

 السودشي: التنيح بلن مـ تعؾؼ صقئو ُوكِؾ إلقف. -

فوهلل وكقؾؽ  -ظز وجؾ  - فؿـ تعؾؼ رء وكؾ إلقف فنن تعؾؼً بوهلل ملسو هيلع هللا ىلصالتنيح وقد سح الـبل  -] الرشح [:

 فنكف يقكؾ إلقف ومـ وكؾ إىل غر اهلل فؼد وكؾ إىل مضقعي -ظز وجؾ  -أبرش، وإن تعؾؼ بغر اهلل 

 السوبعي: التنيح بلن مـ تعؾؼ متقؿي فؼد أذك. -

 هذا ذم الروايي األخرى ظـد اإلموم أمحد مـ تعؾؼ متقؿي فؼد أذك  -] الرشح [:
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ك مـ ذلؽ. -  الثومـي: أن تعؾقؼ اخلقط مـ احلُؿه

دو يدل ظؾقف أثر حذيػي وإن كون يعـل فقف مو فقف فوخلقط كوحلؾؼي مـ بوب واحد وكحـ كرى أن الـوس يتػــقن ذم 

 ووع بعض هذه األصقوء التل يزظؿقن أن هلو تلثر

دلقؾ ظذ أن الصحوبي يستدلقن بوآليوت التل ذم الرشك األكز ظذ األصغر كام ذكر التوشعي : تالوة حذيػي اآليي  -

 ابـ ظبوس ذم آيي البؼرة .

كعؿ قد بقـو ذلؽ أثـوء الرشح ومراده بوشتدالل ابـ ظبوس اشتداللف بؼقل اهلل تعوىل: ) ومـ الـوس مـ  -] الرشح [:

 يتخذ مـ دون اهلل أكدادا حيبقهنؿ كحى اهلل ( 

 العوذة: أن تعؾقؼ الَقَدع ظـ العني مـ ذلؽ. -

كعؿ تعؾقؼ القدع مثؾ تعؾقؼ التامئؿ، مثؾ احلؾؼي، مثؾ اخلقط فنن همالء يتقمهقن أهنؿ إذا ظؾؼقا القدع  -] الرشح [:

كعتز ذلؽ ظذ أظني الصبقون أن ذلؽ يدفع العني مو صلن هذا بولعني لقس هـوك مـوشبي طوهرة بني هذا وهذا لؽل 

 شببو 

 احلوديي ظرشة: الدظوء ظذ مـ تعؾؼ متقؿي أن اهلل ال ُيتِؿُّ لف، ومـ تعؾؼ ودظي فال ودع اهلل لف؛ أي: ترك اهلل لف. -

كعؿ إذن هذا يدل أيضو أن مـ وقع مـف ذلؽ فنكف يستحؼ أن يدظو ظؾقف أمو بلال يتؿ اهلل لف أو بلال يسكف  -] الرشح [:

 ذم دظي والدظي كام قؾـو إمو أن تؽقن السؽقن واهلدوء وإمو أن تؽقن فال تركف اهلل أن تصقبف آفي مـ اآلفوت اهلل

 ومعـومهو متؼورب  

 واهلل أطؾم؛؛

 


