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 ٱ ٻ ٻ

  والعشرون السادسالدرس 

احلؿً هلل رب افعودغ وافصالة واف٧الم ظذ أذف إك٨قوء وادٍشؾغ ك٨قـو حمؿً وظذ آفٝ وصح٨ٝ أمجعغ افؾفٛ 

 ل : فؾفٛ اؽػٍ فـو وفشقخـو أمجعغ ؿوظؾؿـو بام وـػعـو واكػعـو بام ظؾؿتـو وزدكو ظؾام كوؾعو ا

 باب ما جاء أن بعض هذه األمة يعبد األوثان

ًِ َوافطَّوُؽِٞت( )  ٨ْ َٜ اْفِؽَتوِب ُوْمِمـَُٞن بِوْْلِ َٜ ُأوُتْٞا َكِصق٨ًو مِّ و ٌِ ٍَ إَِػ افَّ ( وؿٞفٝ تعوػ: 86وؿٞل اهلل تعوػ: )َأََلْ َت

ًَ اهلّلِ َمٜ فَّعَ  َٙ َمُثَٞبًي ِظـ ٜ َذفِ ْٚ ُأَك٨ُِّئُؽٛ بَِؼٍّ مِّ ْٚ َه ًَ )ُؿ ٍَ َوَظ٨َ َدَة َواْْلَـَوِزو ٍَ ُٛ اْفِؼ َٚ ِمـُْف ِٝ َوَجَع ُٝ اهللُّ َوَؽِضَى َظَؾْق ـَ

ا()86افطَّوُؽَٞت  () ًً ٧ِْج نَّ َظَؾْقِفٛ مَّ ٌَ ْٛ َفـَتَِّخ ِه ٍِ َٜ َؽَؾ٨ُٞا َظَذ َأْم و ٌِ  (.07( وؿٞفٝ تعوػ: )َؿوَل افَّ

ة، حتٟ فٞ ؿول: )فتت٨عٜ  ملسو هيلع هللا ىلصظٜ أيب شعقً ريض اهلل ظـٝ، أن رشٞل اهلل  ٌّ ة بوفؼ ٌّ شـٜ مٜ ـون ؿ٨ؾؽٛ حٌو افؼ

 دخؾٞا جحٍ ٤ى فًخؾتؿٞه( ؿوفٞا: وو رشٞل اهلل، افقفٞد وافـصورى؟ ؿول: )ؾؿٜ(؟ أخٍجوه 

  هذا الباب باب كافع مػقد باب ما جاء أن بعض هذه األمة يعبد األوثان 

ً ردا ظذ افؼ٨ٞروغ افٌوٜ وَظؿٞن أن افؼك ٓ أراد افشقي ذم هٌا اف٨وب أن و٨غ أن افؼك وؼٕ ذم أمي حمؿ

أكٝ فقُ ـٌفٙ، ؾلراد افشقي -ظَ وجٚ  -وؿؽٜ أن وؼٕ ذم هٌه إمي وأن مو وؼٕ مـفٛ مٜ ذك ودظوء فغر اهلل 

 مٜ ظؼً هٌا اف٨وب افٍد ظؾقفٛ وأن افؼك وؼٕ ذم هٌه إمي ـام وؿٕ ذم إمٛ اف٧وبؼي، 

و وه٠ مجٕ وثٜ وه٠ ـٚ مو صٞر ظذ صٞرة ؽر صٞرة آدم٠ أو حقٞان ؿً تؼًم معـٟ معـوه "األوثان"و

 ؾنكٝ وؼول ظـٝ وثٜ ؾوفٞثٜ أظٛ مٜ افصـٛ، 

 

  {أمل ترى  }استدل بؼقل اهلل تعاىل 

 وعـ٠ أَل تـظٍ وؿً وؽٞن هٌه  افٍؤوي ظؾؿقي أو رؤوي بكوي  

فقفٞد وافـصورى ؾفٛ أتٞا كصق٨و مٜ : أتٞا وعـ٠ أظطٞا وهٛ ا{أمل تر إىل الذيـ أوتقا كصقبا مـ الؽتاب }

 افؽتوب، أرثٞا افؽتوب ـٚ هٌه أفػوظ تطؾ٘ ظؾقفٛ 

 أي ؿًرا وحظو مٜ افؽتوب وادؼصقد بؼقلف كصقبا 
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 [2[  تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه المادة لم 

 

 هٞ افؽتوب افٌي أكَل ظؾقفٛ وهٞ افتٞراة واإلكجقٚ  والؽتاب:

حلجي اف٨وفغي فؽـفٛ مٕ وعـ٠ مٕ ـٞهنٛ أتٞا كصق٨و مٜ افؽتوب وؿومً ظؾقفٛ ا {يممـقن باجلبت والطاغقت  }

 ذفٙ وممـٞن أي وصًؿٞن، 

اْل٨ً ـؾؿي تتـوول ظًة معوين تًل ظذ افصـٛ وتًل ظذ اف٧حٍ وتًل ظذ افؽفوكي أو افؽوهٜ  "باجلبت"

 ؾوفصـٛ، وافؽوهٜ، واف٧وحٍ وؼول ظـفو ج٨ً، 

افطوؽٞت بودعـٟ افعوم ادٍاد بٝ ذم هٌه أوي افشقطون ٕكٝ هٞ رأس افطٞاؽقً، وأمو ؾنن  "الطاغقت"وأما 

ؾؼً ظٍؾٝ ابٜ افؼقٛ ؾقام مٍ معـو ذم إصٞل افثالثي ـٚ مو دمووز بٝ افع٨ً حًه مٜ مع٨ٞد أو مت٨ٞع أو مطوع ؾفٞ 

 ملخٞذ مٜ مودة افطغقون

  

 ففذه اآلية مـاسبة لؽـ لـ تظفر مـاسبتفا لؾباب إال بعد عدة كصقص  

ق٨و مٜ افؽتوب وؿٕ مـفٛ إوامن بوْل٨ً وافطوؽٞت مٕ وجٞد ٕكٝ ؿً أث٨ً ذم هٌه أوي أن افٌوٜ أتٞا كص

افؽتوب ذم أوًهيٛ وأن هٌه إمي وؼٕ مـفو ذفٙ مٕ وجٞد افؽتوب بغ أوًهيو ؾنذا ٤ؿؿـو هٌا افًفقٚ إػ مو شقليت 

 ) ٓ تت٨عٜ شـٜ مٜ ـون ؿ٨ؾؽٛ حٌو افؼٌة بوفؼٌة ( طفٍ مـوش٨ي هٌه أوي فؾ٨وب  ملسو هيلع هللا ىلصمٜ ؿٞفٝ 

ه أوي فؾ٨وب أكٝ شقؽٞن ذم هٌه إمي ـام ـون ذم إمتغ ؿ٨ؾفو افقفٞد وافـصورى مٜ وع٨ً اْل٨ً إذا مـوش٨ي هٌ

 هٌه إمي تت٨ٕ شـٜ مٜ ـون ؿ٨ؾفووافطوؽٞت ٕن 

 : إذا كستػقد مـ اآلية- 

 افًظٞة إػ افعظي وآظت٨ور بؿٜ ؿ٨ؾـو ٕكٝ ؿقٚ أَل تٍى  -

 ٞتك٧تػقً أوضو وجٞب افؽػٍ بوْل٨ً وافطوؽ -

 افؼٞم أتٞا افؽتوب وفؽـفٛ َل وعؿؾٞا بٝ ؾنن  وك٧تػقً أوضو وجٞب افعؿٚ بوفعؾٛ وإٓ صور حجي ظؾقٙ -

 

 {قؾ هؾ أكبئؽؿ }ثؿ قال: وققلف تعاىل 

  ملسو هيلع هللا ىلصاْلطوب فـ٨قـو  
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 وعـ٠ هٚ أخزـٛ  {هؾ أكبئؽؿ}

هنٛ ـوكٞا ؿً ذمٞا ٕ-ظَ وجٚ  -أي وعـ٠ مٜ هٞ أذ ظوؿ٨ي وجَاء ظـً اهلل  برش مـ ذلؽ مثقبة عـد اهلل

ذمٞا ادممـغ ووصػٞهٛ بوفؼ ؾؼول هلٛ دظٞين أخزـٛ بؿٜ هٞ أذ ممٜ ك٨ٌمتٞه ورمقتؿٞه  ملسو هيلع هللا ىلصأصحوب افـ٠٨ 

 بٌفٙ مٜ همٓء؟ 

 أي ضٍده وأبعًه ظٜ رمحتٝ،  "مـ لعـف اهلل"

 وعـ٠ حؼ٘ ظؾقٝ ؽض٨ٝ ؾال و٥ٍ ظؾقٝ بعًه  "و غضب عؾقف"

 ٧خفٛ مٜ همٓء هٛ أصحوب اف٨٧ً وعـ٠ م وجعؾ مـفؿ الؼردة واخلـازير

أي جعٚ مـفٛ مٜ وع٨ً افشقطون، إذا همٓء ادٌمٞمٞن هٛ أصحوب اف٨٧ً افٌوٜ هٛ ضوئػي  وعبد الطاغقت

مٜ افقفٞد ؾؽوكٞا ؿً حتووؾٞا ظذ دوٜ اهلل وصوروا وٍمٞن ص٨وـفٛ فصقً اف٧ؿٙ أخٍ هنور اْلؿعي ؾال و٧ح٨ٞهنو إٓ 

افصقً وٞم اف٨٧ً حقٌ ُحٍم ظؾقؽٛ فؽٜ هٌا حتووٚ ذفٙ بلن اهلل ابتالهٛ ؾصورت ص٨وح إحً ؾقؼٞفٞن ؿً دمـ٨ـو 

تلتقفٛ حقتوهنٛ وٞم ش٨تفٛ ذظو تظفٍ ظذ شطى ادوء مٜ ـثٍهتو ووٞم ٓ و٨٧تٞن ٓ تلتقفٛ ؾتـي وابتالء هلٛ 

ؿً مجعً اف٧ؿٙ ؾقؼٞل  ؾتحووؾٞا ظذ دوٜ اهلل هبٌه احلقؾي وؾؼٞن ص٨وـفٛ وٞم اْلؿعي وولخٌوهنو وٞم إحً ؾتؽٞن

هبٌه افعؼٞبي فعـفٛ وؽضى ظؾقفٛ وجعٚ مـفٛ افؼٍدة واْلـوزوٍ -ظَ وجٚ  -َل كصطً وٞم اف٨٧ً ؾعوؿ٨فٛ اهلل 

وظ٨ً افطوؽٞت، ووؿؽٜ أن وؼول إن هٌا افٞظقً وـط٨٘ ظذ ظومي افقفٞد ؾؿـفٛ مٜ فعـٝ اهلل وؽضى ظؾقٝ، ومـفٛ 

ب اف٨٧ً خوصي، ومـفٛ مٜ جعؾٝ وع٨ً افطوؽٞت ؾؽٚ هٌا حوصٚ مٜ جعٚ مـفٛ افؼٍدة واْلـوزوٍ وهٛ أصحو

 ذم بـ٠ إ٣ائقٚ

 

 :وادؼصقد مـ هذه اآلية ومـاسبتف لؾباب- 

أن مٜ أهٚ افؽتوب مٜ وؿٕ مـٝ ظ٨ودة افطوؽٞت مٕ وجٞد افؽتوب بغ أوًهيٛ ؾؾٛ حيجَهٛ وجٞد افؽتوب  

ٕمي، وإن وجً ؾقفو افؼٍآن، وإن وجً ؾقفو صحقى بغ أوًهيٛ مٜ ظ٨ودة افطوؽٞت، وذم هٌا إصورة إػ أن هٌه ا

 اف٨خوري وم٧ؾٛ واف٧ـٜ واد٧وكقً وادعوجٛ ؾفٌا فقُ بامكٕ أن وؼٕ مٜ بعْ أؾٍادهو مٜ وؼك بوهلل تعوػ 

 

 :إذا كستػقد مـ هذه اآلية- 
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 إمؽون وؿٞع افؼك ذم هٌه أمي فٞؿٞظٝ ذم مٜ ـون ؿ٨ؾفو -

خوفػغ بوفًفقٚ إطفٍ ؾنهنٛ دو وصػٞكو بوفؼ أمٍ اهلل ك٨قٝ بلن وؼٞل هلٛ ؿٚ وذم أوي مو وًل ظذ حموجي اد -

 هٚ أك٨ئؽٛ بؼ مٜ ذفٙ ؾٌـٍ صقئو مٜ أوصوؾفٛ افت٠ بؾغٞا ؾقفو ؽووي افؼ

افؼٞم دو وؿٕ مـفٛ ذفٙ ظوؿ٨فٛ اهلل بتحؼ٘ افؼك مـفٛ وبؼؾى ؾنن  وؾقفو أوضو أن اْلَاء مٜ جـُ افعؿٚ؛ -

٨ٞا مو أوجى اهلل ظؾقفٛ مٜ ظ٨ودتٝ وحًه افت٠ ه٠ ؾطٍة اهلل افت٠ ؾطٍ  افـوس ظؾقفو ظوؿ٨فٛ بؿ٧خفٛ ؾطٍهٛ ؾؾام ؿؾ

ؿٍدة وخـوزوٍ وؾعال م٧خٞا م٧خو حؼقؼقو حتٟ إهنٛ بوت مٜ وؿٕ مـفٛ ذم ذفٙ ؿٍدة وخـوزوٍ وفقُ مٕ هٌا أن 

ء افٌوٜ بوذوا تؾٙ ادعصقي م٧خٞا ذم افؼٍدة واْلـوزوٍ ادٞجٞدة ه٠ مٜ ذروتفٛ ومٜ ك٧ؾفٛ ٓ ادؼصٞد أن همٓ

 ذواهتٛ ؿٍدة وخـوزوٍ

 وؾقفو إث٨وت صػي افغضى هلل ش٨حوكٝ وتعوػ  -

 

  {قال الذيـ غؾبقا عؾ أمرهؿ لـتخذن عؾقفؿ مسجدا  }ثؿ قال وققلف : 

 شـغ، 976وعـ٠ ظذ أمٍ أصحوب افؽفٗ وذفٙ أن اهلل تعوػ أظثٍ ظذ أصحوب افؽفٗ بعً  

مٜ افٌوٜ أراد  {وـٌفٙ أظثٍكو ظؾقفٛ فقعؾؿٞا أن وظً اهلل ح٘ وأن اف٧وظي ٓ روى ؾقفو  } -وجٚ  ظَ -ؿول اهلل 

اهلل أن وعؾؿٞا أن وظً اهلل ح٘ افـوس ذم زموهنٛ إذا ـون افـوس ذم زموهنٛ زمون بعثفٛ مٜ كٞمفٛ ؿً اختؾػٞا ذم 

تؽٞن تعَوَا إلث٨وت ظؼقًة اف٨عثي، ؿول اهلل ظَ اف٨عٌ هٚ اف٨عٌ حؼقؼي أم فقُ ـٌفٙ ؾلؿوم اهلل هٌه أوي اف٨قـي ف

وـٌفٙ أظثٍكو ظؾقفٛ فقعؾؿٞا أن وظً اهلل ح٘ وأن اف٧وظي ٓ روى ؾقفو إذ وتـوزظٞن بقـفٛ أمٍهٛ ؾؼوفٞا  }وجٚ

ؾوفٌوٜ ؽؾ٨ٞا ظذ أمٍهٛ هٛ  {ابـٞا ظؾقفٛ بـقوكو رهبٛ أظؾٛ هبٛ ؿول افٌوٜ ؽؾ٨ٞا ظذ أمٍهٛ فـتخٌن ظؾقفٛ م٧جًا 

ب اف٧ؾطي ذم ذفٙ افٞؿً ؾَوٜ هلٛ أن و٨ـٞا م٧جًا ظذ أصحوب افؽفٗ ووتزـٞن هبٛ وفقُ هٌا مٜ اهلل أصحو

 إؿٍار هلٛ وفؽـٝ كؽر ظؾقفٛ ظذ ؾعؾفٛ 

 

 إذا ما مـاسبة اإلتقان هبذه اآلية يف هذا الباب؟ 

فقفٛ افؼك مٕ ـٞهنٛ أن افـوس ذم ذفٙ افَمون ؿً وؿٕ مـفٛ افؼك مٕ أهنٛ ـوكٞا أهٚ ـتوب ؾفو ؿً ت٧ؾٚ إ 

 أهٚ ـتوب وبـٞ اد٧وجً ظذ افؼ٨ٞر



 د: أحمد القاضي  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [5[  تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه المادة لم 

 

   :إذا دلت هذه اآلية عذ 

حتٍوٛ اختوذ اد٧وجً ظذ افؼ٨ٞر ٕن اهلل ش٨حوكٝ وتعوػ ذم شقوق افـؽر ظؾقفٛ، ودفً ظذ أكٝ شقؽٞن ذم هٌه 

 إمي مٜ وػعٚ ذفٙ، ودفً أوضو ظذ وجٞب احلٌر مٜ افغؾٞ ذم افصوحلغ

م حمؿً بٜ ظ٨ً افٞهوب ذم ـتوب ] افتٞحقً افٌي هٞ ح٘ اهلل ظذ افع٨قً[ ذم بوب مو جوء أن بعْ هٌه وؼٞل اإلمو

 إمي وع٨ً إوثون:

فتت٨عٜ شـٜ مٜ ـون ؿ٨ؾؽٛ حٌو افؼٌة  "ؿول :  ملسو هيلع هللا ىلصأن رشٞل اهلل  -ريض اهلل ظـٝ  -ظٜ أيب شعقً اْلًري 

 أخٍجوه .  "ؾؿٜ ؟  "ٞل اهلل افقفٞد وافـصورى ؟ ؿول : ؿوفٞا : وو رش "بوفؼٌة حتٟ فٞ دخؾٞا جحٍ ٤ى فًخؾتؿٞه 

إن اهلل زوى يل إرض ، ؾٍأوً مشورؿفو  "ؿول :  ملسو هيلع هللا ىلصأن رشٞل اهلل  -ريض اهلل ظـٝ  -ود٧ؾٛ ظٜ ثٞبون 

ومغورهبو ، وإن أمت٠ شق٨ؾٖ مؾؽفو مو زوي يل مـفو ، وأظطقً افؽـَوٜ : إمحٍ ، وإبقْ ، وإين شلفً ريب ٕمت٠ 

ؾؽفو ب٧ـي بعومي وأٓ و٧ؾٓ ظؾقفٛ ظًوا مٜ شٞى أكػ٧فٛ ؾق٧ت٨قى بقضتفٛ ، وإن ريب ؿول : وو حمؿً إين إذا أٓ هي

ؿضقً ؿضوء ؾنكٝ ٓ وٍد ، وإين أظطقتٙ ٕمتٙ أٓ أهؾؽفٛ ب٧ـي بعومي ، وأٓ أشؾٓ ظؾقفٛ ظًوا مٜ شٞى 

عضفٛ هيؾٙ بعضو وو٠٨٧ بعضفٛ بعضو أكػ٧فٛ ، ؾق٧ت٨قى بقضتفٛ ، وفٞ اجتؿٕ ظؾقفٛ مٜ بلؿطورهو حتٟ وؽٞن ب

وإكام أخوف ظذ أمت٠ إئؿي ادضؾغ ، وإذا وؿٕ ظؾقفٛ اف٧قٗ َل وٍؾٕ إػ  "ورواه افزؿوين ذم صحقحٝ وزاد :  "

كٝ أٟ تع٨ً ؾئوم مٜ أمت٠ إوثون ، ووٞم افؼقومي ، وٓ تؼٞم اف٧وظي حتٟ وؾح٘ ح٠ مٜ أمت٠ بودؼـغ ، وحت

ن ثالثٞن ، ـؾفٛ وَظٛ أكٝ ك٠٨ ، وأكو خوتٛ افـ٨قغ ، وٓ ك٠٨ بعًي ، وٓ تَال ضوئػي مٜ أمت٠ شقؽٞن ذم أمت٠ ـٌابٞ

 . "ظذ احل٘ مـصٞرة ٓ و٦هٛ مٜ خٌهلٛ وٓ مٜ خوفػفٛ حتٟ وليت أمٍ اهلل ت٨ورك وتعوػ 

  ريض اهلل عـف  -تعاىل حديث أيب سعقد  -رمحف اهلل  -كؼؾ ادصـػ–  

الف وآؾساق ذم هٌه إمي ؿول: ؿول رشٞل تخإلٞ حًوٌ ظظقٛ وأصٚ ـ٨ر ذم حصٞل ا، وهذم افصحقحغ

 :  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

هٌا اْلز بوفؼ٧ٛ وبـٞن افتٞـقً افثؼقؾي،  ملسو هيلع هللا ىلصهٌا ؿ٧ٛ افالم هو هـو ٓم افؼ٧ٛ وؿً أـً افـ٠٨  "لتتبعـ"

  "فتت٨عٜ"

 شـٜ وعـ٠ ضٍق ومٌاهى،  "ســ مـ كان قبؾؽؿ"
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 إمٛ وافطٞائٗ، أي مٜ  مـ كان قبؾؽؿ

 أي أكؽٛ حتٌون حٌوهٛ  "حذو الؼذة بالؼذة"

متـوطٍتون متومو ؾؾعظقٛ تـوطٍمهو جعٚ هٌا م٦ب مثٚ  ؿٌتونافؼٌة ه٠ روشي اف٧فٛ وـٚ شفٛ فٝ  ومو افؼٌة؟

 إذا أروً أن وؿثٚ رء بقء ـلكٝ تٞأمٝ ؿقٚ حٌو افؼٌة بوفؼٌة، 

بجحٍ افضى مٕ أكٝ ٓ وؿؽٜ ف١دمقغ أن وًخؾٞا  ملسو هيلع هللا ىلص٠ َل مثٚ افـ٨ "حتك لق دخؾقا جحر ضب لدخؾتؿقه"

 ملسو هيلع هللا ىلصذم جحٍ افضى؟ ٕن جحٍ افضى ـام هٞ معؾٞم ظـً افعورؾغ وؿتوز بوفضق٘ واحلٍج وآفتٞاء ؾؽلن افـ٠٨ 

 وؼٞل حتٟ فٞ تؼحؿٞا اد٧وفٙ افضقؼي افٞظٍة ورـ٨ٞا إمٞر ادـؽٍة اد٧تفجـي فػعؾتٛ 

 ً وؿٕ، ؿ ملسو هيلع هللا ىلصؾفٌا إمٍ افٌي حًث بٝ افـ٠٨ 

 وعـ٠ أتعـ٠ ؾقؿٜ ـون ؿ٨ؾـو افقفٞد وافـصورى  "قالقا يا رسقل اهلل القفقد والـصارى قال فؿـ"

وعـ٠ ادٍاد هٛ ؾؿٜ وؽٞن ؽرهٛ إذن، وجوء ذم حًوٌ آخٍ أهنٛ ؿوفٞا ؾورس وافٍوم ؿول ؾؿٜ افـوس  قال فؿـ

 إذن، 

ون ؿ٨ؾفو مٜ إمٛ شٞاء ـون ذفٙ ظذ افصعقً أخز أن أمتٝ شتؼؾً مٜ ـ ملسو هيلع هللا ىلصافـ٠٨  ؾ٨ؿجؿٞع احلًوثغ وت٨غ أن

افًوـ٠ أو ظذ افصعقً ادًين ٕن ؾورس وافٍوم وًٓن ظذ إمٞر ادًكقي اف٧قوشقي إذ مهو ـقوكون شقوشقون، وأمو 

 افقفٞد وافـصورى ؾقًٓن ظذ إمٍ افًوـ٠، 

٠ افقفٞد وافـصورى، ومٜ وضوه٠ هٌه إمي ؿً وجً ؾقفو مٜ وضوهؾنن  ؿً وؿٕ ملسو هيلع هللا ىلصوهٌا افٌي أخز بٝ افـ٠٨ 

 ادؼـغ ـوفػٍس وادجٞس ومٜ ؽرهٛ مٜ إمٛ إخٍى، 

مٜ ضٍق ظًة مٜ حًوٌ معوووي، وظ٨ً اهلل بٜ ظؿٍو، وأيب هٍوٍة،  ملسو هيلع هللا ىلصووموً هٌا احلًوٌ مو أخز بٝ افـ٠٨ 

ؾٍؿي وأن هٌه  وأن افـصورى اؾسؿً ظذ ثـتغ وش٨عغظذ إحًى وش٨عغ   وأكُ وؽرهٛ أن افقفٞد اؾسؿً

إمي شتػسق ظذ ثالث وش٨عغ ؾٍؿي ـؾفو ذم افـور إٓ واحًة ؿوفٞا مٜ هٛ وو رشٞل اهلل ؿول مٜ ـون مثٚ مو أكو 

 ظؾقٝ افقٞم وأصحويب 
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 [7[  تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه المادة لم 

 

ؾفٌه افـصٞص افًافي ظذ حصٞل آؾساق ذم هٌه إمي وت٨عقي هٌه إمي دٜ ـون ؿ٨ؾفو مٜ افقفٞد وافـصورى 

 .ؾفٛ ت٨ؾٖ بؿجؿٞع ضٍؿفو م٨ؾٖ افتٞاتٍ ادعـٞي ذم اؾساؿفٛ واختال

فق٧ٞق هٌه  ملسو هيلع هللا ىلصوـتوب اهلل تعوػ صوهً ظذ ذفٙ أن هٌا إمٍ شقحصٚ ووؼٕ تػٍق، وَل وؽٜ افـ٠٨ 

أحودوٌ آؾساق وكحٞهو بغٍض حتٌوٍ أمتٝ فق٧تـؼٌ اهلل تعوػ مٜ  ملسو هيلع هللا ىلصإحودوٌ فؾخز ادجٍد وإكام شوق افـ٠٨ 

 وؼٕ ذم مفووي افضالل وٓ ذم ش٨ٚ آؾساق  ش٨ؼً هلٛ مـٝ احل٧ـٟ ؾال

  :ؾػٍق بغ إمٍ افؽٞين وإمٍ افؼظ٠

ؾوهلل تعوػ ؿً ؿه ـٞكو أن وؼٕ آؾساق وأن تت٨ٕ ؾئوم مٜ هٌه إمي ش٨ٚ ادؼـغ وافٌوٜ ٓ وعؾؿٞن وافقفٞد 

كتػودى مو مـعٝ اهلل تعوػ ذظو  وافـصورى، وأوضو ش٨٘ ذم أمٍ اهلل افؼظ٠ افـف٠ ظٜ ذفٙ ؾوفٞاجى ظؾقـو هٞ أن

هٌا فقُ خزا جمٍدا بٚ ادٍاد بٝ  ملسو هيلع هللا ىلصمٜ افتػٍق وآختالف، وأن كؾَم اف٧ـي وأن كعتصٛ بوفؽتوب ؾخز افـ٠٨ 

 آختالف وات٨وع افقفٞد وافـصورىافتحٌوٍ مٜ 

  فؿـاسبة هذا احلديث لؾباب ظاهرة جدا 

مٛ اف٧وبؼي شقؼٕ ذم هٌه إمي، ومٜ ذفٙ افؼك ؾؼً وؿٕ أن خيز بلن مو وؿٕ ذم إ ملسو هيلع هللا ىلصإذ أن مٍاد افـ٠٨ 

افؼك فًى افقفٞد، وفًى افـصورى، وفًى افٍوم، وفًى ؾورس ؾ٧قؼٕ ذم هٌه إمي ـام وؿٕ ؾقؿٜ ـون ؿ٨ؾفو 

 ؾؿـوش٨تٝ فؾ٨وب طوهٍة، 

ردهو فؾًٓفي وؾقٝ أوضو تؽؿقٚ فؾـصٞص اف٧وبؼي افت٠ شوؿفو ادمفٗ كحٞ ثالث آووت ف٨قون أن هٌه أووت أو

 ظذ أهنو ـام وؿعً ذم إمٛ اف٧وبؼي ؾ٧تؼٕ ذم هٌه إمي بـوء ظذ هٌا احلًوٌ

  :وكستػقد مـ هذا احلديث العظقؿ األصقؾ- 

افًٓفي ظذ إمؽوكقي وؿٞع افؼك ذم هٌه إمي افًٓفي ظذ وؿٞع افؼك ذم هٌه إمي؛ ت٨عو دٜ ش٨ؼفو مٜ  -

 إمٛ

م افـ٨ٞة إلخ٨ور افـ٠٨ صذ اهلل ظؾقٝ بلمٞر م٧تؼ٨ؾي مو ـون فقعؾؿفو إٓ أن وعؾؿٝ اهلل وؾقٝ أوضو ظؾٛ مٜ أظال -

 تعوػ إووهو

 وؾقٝ أوضو افتحٌوٍ مٜ مشوهبي افقفٞد وافـصورى، ومٜ مشوهبي ادؼـغ  -
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 [8[  تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه المادة لم 

 

 حٌو افؼٌة بوفؼٌة حتٟ فٞ دخؾٞا جحٍ"وؾقٝ أوضو رضب إمثول وأن ذفٙ ممو وعغ ظذ إوصول ادعوين  -

 ب اإلك٧ون إمثول فتؼٍوى افعؾٛؾ٦ب إمثول وعغ اف٧ومٕ ظذ ؾفٛ ادٍاد ؾال بلس أن و٦ "٤ى فًخؾتؿٞه

  ساق حديث ثقبان وهق حديث عظقؿ أيضا تضؿـ معان جؾقؾة أن رسقل اهلل  -رمحف اهلل  -ثؿ إن ادصـػ

 "إن اهلل زوى يل األرض"قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 ٝ وٓزمٝ وخًمٝ وـوكً وؾوتٝ بحؿّ شـي أربٕ ومخ٧غ، ؿً صح٨ ملسو هيلع هللا ىلصهٞ مٞػ رشٞل اهلل  "وثقبان" 

ـلهنو مٍآة وـظٍ  ـام جوء ذم بعْ اف٧قوؿوت ـفقئي افؽٗأي ضٞاهو ضٞاهو، وجعؾفو  "األرضلقزوى "ومعـك 

 ؾقفو بؿعـٟ أكٝ صٞرت فٝ إرض وزواهو اهلل تعوػ فٝ حتٟ رآهو ـام وـظٍ ذم ادٍآة أو ـام وـظٍ ذم ـػٝ هٌا أمٍ ممؽٜ

أن كتصٞره أن حقـام كٍى مثال ذم افعٍض افتؾػَوٞين افؽٍة إر٤قي وه٠ ت٧٨ٓ أمومٙ مٍشٞمي وتعٍض وؿـي 

وو٢ة صامٓ وجـٞبو ذؿو وؽٍبو ظـًمو وٌـٍوا مثال إحٞال اْلٞوي وؽر ذفٙ ؾفٌا كٞع مٜ افَوي فؽٜ ؿطعو أن 

مٜ رؤوتفو حؼقؼي  ملسو هيلع هللا ىلصوب٘ فؾٞاؿٕ واحلؼقؼي مؽٜ اهلل ك٨قٝ فقُ ـام وػعؾٝ افـوس وإكام هٞ رء مط ملسو هيلع هللا ىلصمو زواه اهلل فـ٨قٝ 

 ٕكٝ 

 رآهو حؼقؼي،  "فرأيت مشارقفا ومغارهبا"قال: 

شق٨ؾٖ ادشورق وادغورب وهٚ  ملسو هيلع هللا ىلصإذن هٌا وعـ٠ أن مؾٙ أمي حمؿً  "وإن أمتل سقبؾغ مؾؽفا ما زوي يل مـفا"

ن مشورق إرض حتٟ ختٞم افصغ بالد افصغ إٓ وؿً بؾٖ اد٧ؾؿٞ ملسو هيلع هللا ىلصوؿٕ كعٛ وؿٕ مو مه ؿٍن ظذ وؾوة افـ٠٨ 

ذؿو وحتٟ خو٤ٞا ذم ادحقٓ إضؾز ؽٍبو وحتٟ امتؾؽٞا بالد إكًفُ افت٠ ت٧ؿٟ أن أش٨وكقو وافزتغول بٚ 

دمووزوا ج٨ول افزاكُ افت٠ تػصٚ بغ ؾٍك٧و وأش٨وكقو واشتٞفٞا ظذ مـوض٘ ـ٨رة مٜ بالد افغول ـام ـوكً ت٧ؿٟ 

ي بالد ؾٍك٧و وؿوربٞا أن حيتؾٞا بوروُ ومؽثٞا ذم بالد افغول ش٨عغ شـي وؿوربٞا افؼ٧طـطقـقي وـودوا بالد افغول أ

أن وػتحٞهو ـٚ ذفٙ ذم ادئي شـي إوػ افت٠ ه٠ افؼٍن افٌه٠٨ هلٌه إمي ؾؼً بؾٖ مؾٙ هٌه إمي ادشورق 

 وادغورب، 

ؿً حًث أن أمتٝ شتؿتؾٙ رومو ـام  ملسو هيلع هللا ىلصافـ٠٨ ؾنن  قٓ بٝوأوضو ذم ظؾٛ اهلل ظَ وجٚ ذم م٧تؼ٨ٚ إووم مو ٓ كح

أي ادًوـتغ تػتى أوٓ رومو أم افؼ٧طـطقـقي ؾؼول  ملسو هيلع هللا ىلصمتتؾٙ افؼ٧طـطقـقي ؾؼً جوء ذم احلًوٌ أن رجال شلل افـ٠٨ 

بٚ مًوـي هٍؿٚ أوٓ وه٠ افؼ٧طـطقـقي وؿً ؾتحفو اف٧ؾطون افعثامين حمؿً افػوتى وـون اد٧ؾؿٞن ذم زمٜ أشً بٜ 
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فػٍات تؾؿقٌ اإلموم موفٙ بٜ أكُ أن و٧تٞفٞا ظذ رومو حقـام اشتٞفٞا ظذ صؼؾقي وصوروا ظذ مؼٍبي مٜ إوطوفقو ا

 مٜ رومو ـودوا أن وػتحٞهو فٞٓ أن اف٨وبووات وإبوضٍة بٌفٞا اْلَوي افٌه٨قي فًؾٕ ذفٙ ظـفٛ، 

ٚ احلًوثي ؿً بؾغً ـٚ م٨ؾٖ وإن ـون ؾلكتٛ تعؾؿٞن أن أن بػضٚ اهلل ثٛ بػضٚ افٞشوئ ملسو هيلع هللا ىلصوأمو دظٞة افـ٠٨ 

وإن أمت٠ "ٓ وَال ؾئوم مٜ افـوس ٓ وعؾؿٞن رء فؽـفو ؿً بؾغً مجقٕ افؼورات أن ذم أؿويص إرض، ؿول 

 شق٨ؾٖ مؾؽفو مو زوي يل مـفو، 

ادٍاد بوفؽـَوٜ ؿقٚ ــَ ـ٢ى وهٞ مؾٙ افػٍس، وــَ ؿقك وهٞ مؾٙ  "وأعطقت الؽـزيـ األمحر واألبقض

ٍوم وظز بوٕمحٍ ظٜ افٌهى وهٞ أـثٍ مول افؼقوسة، وبوٕبقْ ظٜ افػضي ــَ ـ٢ى ٕن ؽوفى أمٞاهلٛ مٜ اف

ظـً ـال ادؿؾؽتغ مٜ افٌهى وافػضي مو ظـًمهو فؽٜ وعز بوٕمحٍ ظٜ ؾنن  افػضي ؿقٚ ذفٙ وؿً وؽٞن ادعـٟ أظٛ

ؾقفو أبٞاب افغـوئٛ وهٌا مو جٍى ؾعال ؾصورت افٌهى، وبوٕبقْ ظٜ افػضي ؾفٌا وًل ظذ أن هٌه إمي تـػتى ظ

افغـوئٛ ت٧وق إػ حٞارض اد٧ؾؿغ ذم ادًوـي ودمش٘ ثٛ بغًاد مٜ ـٚ مؽون وتـؼٚ اف٨٧ووو وإمٞال افعظقؿي مٜ 

 وأظطقً افؽـَوٜ إمحٍ وإبقْ، "ؾضٚ اهلل تعوػ ثٛ مٜ ؾضٚ افػتٞحوت اإلشالمقي، ؿول 

شلل ربٝ ٕمتٝ م٧وئٚ مـفو أٓ هيؾٙ إمي ب٧ـي  ملسو هيلع هللا ىلصأي أن ك٨قـو  "ا بسـة بعامةوإين سللت ريب ألمتل أال هيؾؽف

 بعومي 

وعـ٠ اْلًب وافؼحٓ وعـ٠ أٓ ولخٌهٛ ؿحٓ وجًب وت٧حٍ ظوم ؾقفؾؽفٛ أمجعغ ؾوشتجوب اهلل  "السـة"

 دظوءه ذم هٌه اد٧لفي ؾال وؼٕ هالك ظوم ب٨٧ى افؼحٓ واْلًب وربام وؿٕ هالك جَئ٠، 

ربٝ أٓ  ملسو هيلع هللا ىلصهٌه ه٠ دظٞتٝ افثوكقي دظو  "يسؾط عؾقفؿ عدوا مـ سقى أكػسفؿ فقستبقح بقضتفؿوأال "قال

و٧ؾٓ ظذ أمتٝ ظًوا خورجقو مٜ شٞى أكػ٧فٛ مٜ ؽرهٛ ؾق٧ت٨قى بقضتفٛ وبقضي افؼٞم ه٠ ظؼٍ دارهٛ وؿص٨ي 

وادًوـي مٜ أن و٧ت٨قحفو ممؾؽتفٛ وٓ صٙ أن أم افؼٍى ه٠ مؽي ذؾفو اهلل وهلٌا حػٔ اهلل هوتغ ادًوـتغ مؽي 

 ـوؾٍ مٜ خورجفٛ ؾوشتجوب اهلل تعوػ هٌه افًظٞى أوضو، 

شلفٝ م٧لفي ثوفثي ؾؾٛ وعطفو إووه شلل ربٝ ثالث م٧وئٚ ؾلظطوه اثـتغ ومـعٝ افثوفثي أظطوه إوػ  ملسو هيلع هللا ىلصفؽٜ ك٨قـو 

٧لفي افثوفثي ؾؼً دظو ربٝ أٓ وافثوكقي أٓ هيؾؽفٛ ب٧ـي بعومي، وأٓ و٧ؾٓ ظؾقفٛ ظًوا مٜ شٞى أكػ٧فٛ، وأمو اد

جيعٚ بلشفٛ بقـفٛ فؽٜ اهلل تعوػ مـعٝ ذفٙ وٕجٚ ذا وؿٕ بغ اد٧ؾؿغ ذم مًار افتوروي مٜ احلٍوب واإلحٜ مو 

 وهٌه مٜ حؽؿي اهلل اف٨وفغي ومٜ ؿًره اف٧وب٘،  ٓ خيػٟ
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 ؿضوء ؾنكٝ ٓ وٍد وٓ وشؽٚ ظذ إي واهلل إذا ؿه اهلل "وإن ريب قال يا حمؿد إذا قضقت قضاء فنكف ال يرد"قال 

ادؼصٞد بوفؼضوء ذم هٌا احلًوٌ فقُ افؼضوء افٌي ذم افؾٞح ؾنن  ٓ وٍد افؼضوء إٓ افًظوء ملسو هيلع هللا ىلصهٌا ؿٞل افـ٠٨ 

ادحػٞظ، وإكام ادٍاد بٝ رء اكعؼًت أش٨وبٝ ثٛ ـون افًظوء ش٨ى فًؾعٝ أو فٍؾعٝ ؿ٨ٚ أن وؼٕ ؾقؽٞن افٌي ذم أم 

مٍ ؿً اشتٞجى افٞؿٞع وأن اهلل تعوػ وؾ٘ مٜ اشتح٘ وؿٞع هٌا إمٍ ظؾقٝ أن وًظٞ ؾرؾٕ افؽتوب هٞ أن هٌا إ

ظـٝ ذفٙ ؾقؽٞن افٌي ذم افؾٞح ادحػٞظ اف٨٧ى واد٨٧ى معو وبٌفٙ وَول اإلصؽول ووؼول إن افٌي ذم افؾٞح 

ٓ تغقر ؾقٝ، وأمو افٌي وؽٞن  ادحػٞظ ٓ وتغر ) وؿى اهلل مو وشوء ووث٨ً وظـًه أم افؽتوب ( ؾوفٌي ذم أم افؽتوب

ذم صحٗ ادالئؽي ؾنكٝ وؼٕ ؾقٝ ادحٞ واإلث٨وت هٌا ظذ أحً افتػ٧روٜ ذم معـٟ ادحٞ واإلث٨وت وؿقٚ إن ادحٞ 

 وإين إذا ؿضقً ؿضوء ؾنكٝ ٓ وٍد، "ؿول واإلث٨وت إكام وتعؾ٘ ٓ بوٕؿًار وإكام بوحل٧ـوت واف٧قئوت، 

 إذن هٌا وظً ربوين،  "ؾؽفؿ بسـة بعامةوإين أعطقتؽ ألمتؽ أال أه

ؾفٌا هٞ  ولق اجتؿع عؾقفؿ مـ بلقطارها "وأال أسؾط عؾقفؿ عدوا مـ سقى أكػسفؿ فقستبقح بقضتفؿ"

بقضتفو طؾً حمؿقي مصٞكي ؾنن  هٌه إمي ؿً تؽوفى ظؾقفو مٜ بلؿطورهو مٜ أمٛ إرض ومٕ ذفٙؾنن  افٞاؿٕ

ي ٓ ختػٟ افتتور وافصؾق٨قٞن وآشتعامر إورويب احلًوٌ ـؾٝ تؼشٕ ظٜ وتؼشٕ افغَاة وذه٨ٞا ذم مٞاؿٗ تورخيق

هٌه إمي وبؼقً هلٌه إمي وهلل احلؿً ظؼقًهتو وصخصقتفو وضٍوؼتفو بٚ إن بعْ افغَاة ذاب ذم هٌه إمي 

ً ؿول وهٌا ض٨عو حًوٌ واظتـ٘ دوـفو ٕكٝ دوٜ وعؾٞ وٓ وعذ ظؾقٝ ـام وؿٕ فؾتتور ظذ ش٨قٚ ادثول إٓ أن اهلل تعوػ ؿ

 وٍووٝ ظٜ ربٝ  ملسو هيلع هللا ىلصإهل٠ ؿًد ٕن افـ٠٨ 

إذن هٌه ه٠ افثوفثي افت٠ َل وعطفو إووه ؾؼً جٍى ذم  قال حتك يؽقن بعضفؿ هيؾؽ بعضا ويسبل بعضفؿ بعضا

هٌه إمي مٜ اإلحٜ واْلطٞب مو جعٚ بعضفٛ وؼتٚ بعضو وبعضفٛ و٠٨٧ بعضو ـام أخز اهلل تعوػ حتٟ وؽٞن 

 ؾٙ بعضو وو٠٨٧ بعضفٛ بعضو وهٌا أمٍ ٓ خيػٟ ظذ ؿورئ افتورويبعضفٛ هي

ذم ـثر  -رمحٝ اهلل  -وهٌه زوودة معتؿًة وـؼؾفو صقي اإلشالم ابٜ تقؿقي  قال: رواه الربقاين يف صحقحف وزاد 

 مٜ ـت٨ٝ، 

إموم افصالة  مجٕ إموم واإلموم هٞ مٜ وؼتًى بٝ وفٌفٙ شؿ٠ األئؿة، وإكام أخاف عذ أمتل األئؿة ادضؾني

إمومو ٕن مٜ خؾػٝ مٜ افصػٞف وؼتًون بصالتٝ ؿول اهلل تعوػ ) وجعؾـوهٛ أئؿي وًظٞن إػ افـور ( ؾوإلمومي تؽٞن 

 ظذ أمتٝ مٜ إئؿي ادضؾغ  ملسو هيلع هللا ىلصذم اْلر وذم افؼ اإلمومي بؿعـٟ افؼقودة ؾخوف افـ٠٨ 
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ي دكقو بلن وؽٞكٞا شالضغ مضؾغ وأئؿي دوٜ بلن إمو أن وؽٞكٞا، أئؿي دكقو أو أئؿي دوـٜ أئؿ واألئؿة ادضؾني

وؽٞكٞا ظؾامء شٞء ؾفمٓء وهمٓء هٛ أرض افـوس ظذ إمي ـام أن أ٤ًادهٛ وهٞ افصوحلغ اف٧الضغ افصوحلغ 

أكٝ  -رمحٝ اهلل  -وافعؾامء افٍبوكقغ هٛ أكػٕ إمي فألمي ٕكٝ بصالحفٛ وصؾى افـوس، وؿً روى ظٜ اإلموم أمحً 

أظؾٛ أن يل دظٞه م٧تجوبي ٓدخٍهتو فؾ٧ؾطون ؾوف٧ؾطون افصوفى وافعوَل افٍبوين كػعفٛ وأثٍهٛ ظذ إمي ٓ  ؿول فٞ

 وٞصٗ وظذ افـؼقْ ـام ؿول ابٜ اد٨ورك

 وهٚ أؾ٧ً افًوٜ إٓ ادؾٞك        وأح٨ور شٞء وره٨وهنو

 هٌا حيصٚ بٝ ؾ٧ود ظٍوْن ؾن ؾنذا ـوكٞا أئؿي ادضؾغ مػ٧ًوٜ مٜ أهٚ افًكقو أو ادـت٨٧غ فؾًوٜ

ضقى ؿول: ) وإكام أخوف ظذ أمت٠ إئؿي ادضؾغ وإذا وؿٕ ظؾقفٛ اف٧قٗ َل وٍؾٕ إػ وٞم افؼقومي ( صًق 

  ملسو هيلع هللا ىلصرشٞل اهلل 

 متٟ وؿٕ اف٧قٗ وؿٕ ذفٙ حغ اكؽ٢ اف٨وب  إذا وقع عؾقفؿ السقػ مل يرفع إىل يقم الؼقامة

ـام ذم احلًوٌ افصحقى ذم  -ريض اهلل ظـٝ  -بٜ اْلطوب  وؿً ـون ـ٢ اف٨وب وبًاوي افػتٜ بؿٞت ظؿٍ

مٕ كػٍ مٜ أصحوبٝ وتٌاـٍون ؾؼول أوؽٛ وٌـٍ افػتٜ ؾؼول  -ريض اهلل ظـٝ  -صحقى اف٨خوري حقـام ـون ظؿٍ 

حٌوػي ؾتـي افٍجٚ ذم أهؾٝ وموفٝ ووفًه وؽػٍهو افصٞم وافصالة ؿول فقُ ظٜ هٌا أشلفٙ وفؽـ٠ أشلفٙ ظٜ 

ـون افـوس  -ريض اهلل ظـٝ  -ج مٞج اف٨حٍ ؾؼول حٌوػي وهٞ متخصّ ذم افػتٜ وؼٞل حٌوػي افػتٜ افت٠ متٞ

ظٜ اْلر وــً أشلفٝ ظٜ افؼ خموؾي أن وًرــ٠ ؾؽون ـام وؼول ذم هٌا افعك اشتشوري ذم  ملسو هيلع هللا ىلصو٧لفٞن رشٞل اهلل 

بوبو وعـ٠ بقـٙ وبغ افػتٜ بوب اضؿئٜ ؾؼول مو فٙ وهلو وو أمر ادممـغ إن بقـٙ وبقـفو  -ريض اهلل ظـٝ  -بوب افػتٜ 

أوػتى اف٨وب أم وؽ٢ ؾؼول حٌوػي بٚ وؽ٢، ؿول: أـ٢ا ٓ أبو فٙ  -ريض اهلل ظـٝ  -ٓ تًرـٙ افػتـي، ؾؼول: ظؿٍ 

ؿول أـ٢ا ٓ أبو فٙ إذن ٓ وٍد أبًا ٕن اف٨وب إذا ؾتى ـون حٍوو أن  -ريض اهلل ظـٝ  -إذن ٓ وٍد أبًا هٌا مٜ ؾؼفٝ 

اكػتحً افػتٜ وٓ وؿؽٜ ردهو ؾؼقٚ حلٌوػي بعً ذفٙ أـون ظؿٍ وًري مٜ ؿً فؽٜ إذا ـ٢ معـٟ ذفٙ أكٝ وٍد 

ريض اهلل ظـٝ  -اف٨وب ؿول كعٛ ـام وعؾٛ أن دون ؽًا افؾقؾي ؾ٧لفٝ بؼ أو بعْ أصحوبٝ مٜ اف٨وب ؿول ظؿٍ، ظؿٍ 

ؿتؾٝ أبٞ فمفمة ادجٞد ثٛ بعً ذفٙ  -ريض اهلل ظـٝ  -هٞ اف٨وب افٌي ـون حوئال دون وؿٞع افػتٜ ؾؼتٚ ظؿٍ  -

ًو مطؿئـي فؽٜ أهٚ افػتٜ وإمٞر ت٨ -ريض اهلل ظـٝ  -مٍت اف٧ـقوت ذم خالؾي ذي افـٞروٜ ظثامن بٜ ظػون 

اْلٞارج ـوكٞا وـخٍون ذم ادجتؿٕ اد٧ؾٛ حتٟ تًاظٞا وتـودوا فؾؿٞشٛ مٞشٛ احلٍ ثٛ بعً ذفٙ مٜ وافشغى 
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وؿتؾٞه واكػتى بوب افػتٜ ؾًخؾً إمي ذم أتٞن مٜ افػتٜ  -ريض اهلل ظـٝ  -ثامن أحوضٞا بودًوـي وت٧ؾؼٞا بقً ظ

وإذا وؿٕ ظؾقفٛ اف٧قٗ َل وٍؾٕ  ملسو هيلع هللا ىلصادتالحؼي وعـ٠ هت٨ٓ تورة وخت٨ٞ تورة وتٌـٞ تورة أخٍى ؾفٌا مصًاق ؿٞل افـ٠٨ 

 إػ وٞم افؼقومي

  وهٌا هٞ م٤ٕٞ افشوهً مٜ احلًوٌ فؾ٨وب قال: ) وال تؼقم الساعة ( 

احل٠ هٞ افؼ٨قؾي واْلامظي افؽثرة وؾح٘ بودؼـغ إذن هٌا مـوشى  ) حتك يؾحؼ حل مـ أمتل بادرشكني (

جًا فؾسمجي أكٝ وؼٕ ذم هٌه إمي افؼك وأو٤ى مـٝ وحتٟ تع٨ً ؾئوم مٜ أمت٠ إوثون افػئوم ه٠ اْلامظوت 

 ؿٞع افؼك ذم هٌه إمي وأن مـفو وع٨ً إوثونافؽثرة وحتٟ تع٨ً ؾئوم مٜ أمت٠ إصـوم ؾفٌا دفقٚ سوى ظذ و

؟ إي واهلل همٓء افٌوٜ وًظٞن ؽر اهلل و٧تغقثٞن بغر اهلل ؾقام ٓ وؼًر ظؾقٝ إٓ  ملسو هيلع هللا ىلصإذا هٚ وؿٕ مو ك٨ل بٝ افـ٠٨ 

ء افؽٍبوت، إجوبي افًظٞات، وطٞؾٞن بؼ٨ٞرهٛ وعؽػٞن ظـًهو همٓ ُهنٛ افشػوء و٧لفٞهنٛ افػٍج، تـػقاهلل، و٧لفٞ

  ملسو هيلع هللا ىلصذم افٞاؿٕ وع٨ًون إوثون ؾؼً وؿٕ مو أخز بٝ افـ٠٨ 

أكٝ ٓ تؼٞم اف٧وظي حتٟ ختتؾٗ إفقوت ك٧وء دوس ظذ "وؿً وؼٕ أوضو بلمٍ أصً ساحي، ؾؼً جوء ذم احلًوٌ 

ذي اْلؾصي صـٛ ـوكً تع٨ًه ؿ٨قؾي دوس ؿ٨قؾي دوس ـوكً مٞاضـفو مو و٧ؿٟ أن بؿـطؼي اف٨وحي  "ذي اْلؾصي

ٓ تؼٞم اف٧وظي حتٟ تضطٍب إفقوت ك٧وء دوس  وأهن ملسو هيلع هللا ىلصصـٛ معٍوف وؼول فٝ ذي اْلؾصي، ؾلخز افـ٠٨  وـون هلٛ

)) إن  ملسو هيلع هللا ىلصوعـ٠ ممخٍهتٜ حٞل ذي اْلؾصي وعـ٠ وطػٜ حٞفٝ ؾقعٞد افؼك ذم جَوٍة افعٍب، وأمو ؿٞل افـ٠٨ 

ظٜ حول  ملسو هيلع هللا ىلصا إخ٨ور مٜ افـ٠٨ افشقطون أوُ أن وع٨ً ؽر اهلل ذم جَوٍة افعٍب وفؽـٝ ريض بوفتحٍوِ بقـفٛ (( ؾفٌ

افشقطون ذم وؿً مٜ إوؿوت أكٝ أوُ أن وع٨ً ؽر اهلل ذم جَوٍة افعٍب فؽٜ هٌا ٓ وـػ٠ مو أخز بٝ ذم خز آخٍ 

 بلن افؼك وعٞد ذم جَوٍة افعٍب 

 ملسو هيلع هللا ىلص٠٨ هٌا أوضو مٜ أظالم افـ٨ٞة أخز افـقال: ) وإكف سقؽقن يف أمتل كذابقن ثالثقن كؾفؿ يزعؿ أكف كبل (  –

 أكٝ شقؽٞن ذم أمتٝ ثالثٞن ـٌابٞن ـؾفٛ وَظٛ أكٝ ك٠٨، 

وهٌا ؿً ث٨ً أوضو ذم أحودوٌ أخٍى ذم افصحوح، وذم بعْ إحودوٌ ذم ؽر افصحقحغ أهنٛ ش٨عي 

وظؼون رجال وأربٕ ك٧ٞة ؾقؽٞن ثالثٞن خٍجً خمٍج جز افؽ٢ ش٨عي وظؼون رجٚ وأربٕ ك٧ٞة، وؿً 

 تـ٨ئغ افؽٌابغ وكحٜ كتؽؾٛ ظٜ ادتـ٨ئغ افٌوٜ وؽٞن هلٛ صـنن، وحول، وأت٨وع، جٍى طفٞر ـثر مٜ همٓء اد
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وأمو ادتـ٨ئغ ادغؿٞشغ وادجوكغ ؾفمٓء ٓ حك هلٛ كحٜ كتؽؾٛ ظٜ ادتـ٨ئغ افٌوٜ صور هلٛ أت٨وع وذـٍ مثٚ 

 -ريض اهلل ظـٝ  -ب م٧قؾؿي افؽٌاب، وشجوح، وإشٞد افعـز، وضؾقحي بٜ خٞوؾً إشًي وإن ـون ؿً تو

ؽالم أمحً افؼودووين، وـٌفٙ اف٨وب حمؿً ظع افشرازي ومٜ  َرقوؽرهٛ، ومٜ وجً ذم افعصٞر إخرة مثٚ م

وؾؼى كػ٧ٝ بوف٨فوء ممشُ اف٨فوئقي هبوء اهلل وؽر ذفٙ مٜ همٓء ؾنهنٛ ادظٞا افـ٨ٞة بٚ ادظٞا مو هٞ أـثٍ مٜ ذفٙ 

ؾعؼى ظذ ذفٙ  "ثالثٞن ـٌابٞن ـؾفٛ وَظٛ أكٝ ك٠٨" ملسو هيلع هللا ىلصو أخز بٝ افـ٠٨ ؾفمٓء ادتـ٨ئٞن شقؼٕ إمٍ وؾ٘ م

 بؼٞفٝ: 

واْلتٛ هٞ مفٍ افقء ؾال وَاد ظؾقٝ إذا ختٛ ظذ افقء وعـ٠ مفٍ ظؾقٝ ؾال وَاد ظؾقٝ وغؾ٘  "وأكا خاتؿ الـبقني"

 ٞ ختٛ ؾال وَاد ظؾقٝ، ؿول وأكو خوتٛ افـ٨قغ ووصى أن وؼول خوَتٛ ووصى بؽ٢هو خوتِٛ ٕن اْلتٛ ـوفط٨ٕ ؾف

هوتون اْلؿؾتون ؿوضعتون فؽٚ تطؾٕ ؽوٍو مػ٧ً حيوول أن وًظ٠ افـ٨ٞة  "وأكا خاتؿ الـبقني ال كبل بعدي"قال: 

وهلٌا دو أوُ بعْ افَكودؿي مٜ أث٨وت افـ٨ٞة ٕكػ٧فٛ كػخٞا ذم صٞرة افٞٓوي ؾؼوفٞا مؼوم افٞٓوي ه٠ أصال مٜ 

 مؼوم افـ٨ٞة حتٟ ؿول ؿوئؾفٛ

 م افـ٨ٞة ذم بٍزخ           ؾٞو٘ افٍشٞل ودون افٞيلمؼو

موذا وٍوًون؟ وٍوًون أن جيعؾٞا وؼؾ٨ٞا اف٧ؾٛ وؼٞفٞن أظذ ادؼوموت هٞ مؼوم افٞٓوي وٓوي افصٞؾقي ثٛ دوهنو 

يل ٓ افٞؾنن  افـ٨ٞة ثٛ دوهنو افٍشوفي وافعؽُ هٞ افصحقى افٍشوفي أظذ مو تؽٞن ثٛ افـ٨ٞة، وأمو افٞٓوي ؾنهنو ؾٍق

مٜ ه ذم أوًهيٛ وَل وـوفٞا مو اصتفٞ وٞحٟ إفقٝ أصال ؾف٠ فق٧ً ؿ٧قام وٓ كًا فؾـ٠٨ وافٍشٞل فؽٜ افؼٞم دو أشؼٓ

 هٌه ادٍاتى ادظٞا أن مٍت٨ي افٞٓوي مٍت٨ي شومؼي ظوفقي وأهنو أظذ مٜ مٍت٨ي افـ٨ٞة 

خذهلؿ وال مـ خالػفؿ حتك يليت أمر  وال تزال طائػة مـ أمتل عذ احلؼ مـصقرة ال يرضهؿ مـ ":  ملسو هيلع هللا ىلصقال:

 "اهلل تبارك وتعاىل

مٜ وؼٍأ اْلؿٚ اف٧وبؼي ؿً وؾحؼٝ رء مٜ افقلس، و اإلح٨وط أن هٌا ؾنن  هٌه اْلؿؾي ذم افٞاؿٕ تٞازن مو تؼًم 

 بلكٝ ٓ تَال ضوئػي،  ملسو هيلع هللا ىلصوؼٕ ذم هٌه إمي ؾحقـئٌ وليت افـػُ وافٍوح ؾقخز افـ٠٨ 

 ؽثرة مٜ أمت٠ ظذ احل٘ ه٠ اْلامظي اف "والطائػة"

 وعـ٠ أهنو مموًة بوحل٘ وأهنو مـصٞرة  مـصقرة
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ٓ و٦هٛ مٜ خٌهلٛ ظؿؾقو وٓ مٜ خوفػفٛ  افػٍق بغ افؽؾؿتغ؟مو  ال يرضهؿ مـ خذهلؿ وال مـ خالػفؿ

 ظؾؿقو: 

عٍوف اهنٞا ظٜ ٓ و٦هٛ مٜ خٌهلٛ ظؿؾقو ـودث٨طغ افٌوٜ إذا ؿقٚ هلٛ ؿٞمٞا معـو اككوا دوٜ اهلل مٍوا بود 

تعٍض كػ٧ٙ فؾؿشوـٚ إػ ؽر ذفٙ ؾفٌا ذم احلؼقؼي خٌٓن  ا هؾٙ افـوس ٓ ؾوئًة ٓ جًوى ٓادـؽٍ ؿوفٞ

 . -أظوذكو اهلل وإووـٛ  -وتث٨قٓ 

افـٞع افثوين مٜ ادخوفػي هٞ ادخوفٗ ذم احل٘ ؾقـؽٍ أن هٌا هٞ افصٞاب وأن هٌا هٞ احل٘ وؼول هلٛ وو ؿٞم هٌا  

بعٌ إك٨قوء بٍده ؾقؼٞفٞا ٓ ٓ هٌا جمٍد وعـ٠ تؼٍب فؾصوحلغ واشتشػوع هبٛ وكحٞ ذفٙ ثٛ افؼك افٌي 

وؼٞمٞن بت٧ؾقٙ وت٧ٞو٘ هٌه إمٞر افؼـقي واف٨ًظقي بغ افـوس، إذن هٌه افطوئػي ادـصٞرة ٓ و٦هو مٜ 

 .خٌهلو وٓ مٜ خوفػفو 

يت؟ اف٧وظي افٞاؿٕ أهنو شوظي ادممـغ فق٧ً اف٧وظي مو أمٍ اهلل افٌي شقل "حتك يليت أمر اهلل تبارك وتعاىل"

افؽزى، وذفٙ أن أمٍ اهلل ظَ وجٚ وٍاد بٝ هو هـو افٍوى افطق٨ي افت٠ و٨عثفو اهلل تعوػ ذم آخٍ افَمون رحيفو أضقى مٜ 

روى اد٧ٙ، وم٧فو أفغ مٜ مُ احلٍوٍ ؾتًخٚ خقوصقٛ ـٚ مممٜ ؾت٧تٚ روحٝ ؾال و٨ؼٟ ظذ وجٝ إرض مممٜ 

و٨ؼٟ ذم إرض ذار اْلؾ٘ ـام تؼًم معـو ؿٞم ٓ وؼٞفٞن اهلل اهلل وتفورجٞن هتورج احلؿٍ وـَو بعضفٛ ظذ بعْ و

ـام تـَو احلؿٍ حقوة هبقؿقي ؾعؾقفٛ تؼٞم اف٧وظي ؾوف٧وظي افت٠ بؿعـٟ خٍاب افعوَل ٓ تؼٞم ظذ مممٜ ٓ تؼٞم إٓ 

 ون ذفٙ وه٠ افٍوى افطق٨ي هلٛ شوظي دؾنن  ظذ ذار اْلؾ٘، وأمو أهٚ اإلوامن

ٓ تـؼطٕ شؾ٧ؾتفو وهٌا هٞ افٞاؿٕ ؾنكٝ َل وَل مٜ محوة  - بحؿً اهلل - ؾلؾودكو ذفٙ بلن افطوئػي ادـصٞرة بوؿقي

اف٧ـي ومٜ حٍاس افعؼقًة ظذ مٍ افعصٞر وافًهٞر مٜ أؿومفٛ اهلل تعوػ ذم هٌه ادفؿي افؼوػي ؾحػظٞا اف٧ـٜ 

ظذ وجففو، واكتًبٞا فتؿققَ افصحقى مٜ افضعقٗ، وذبٞا ظٜ اف٧ـي، وصزوا  ملسو هيلع هللا ىلص٠٨ وأثور، ورووا أحودوٌ افـ

ذم دوٜ اهلل ظَ وجٚ حتٟ أبؼٟ اهلل تعوػ هٌا افًوٜ مصٞكو حمػٞطو َل و٦هٛ مٜ خوفػفٛ وٓ مٜ خٌهلٛ، وافشوهً 

ً إوثون وهٌا مطوب٘ بلكٝ وؾتح٘ ح٠ مٜ أمتٝ بودؼـغ وأن ؾئوم مٜ أمتٝ تع٨ ملسو هيلع هللا ىلصإخ٨ور افـ٠٨  مٜ هٌا احلًوٌ

 . فؾسمجي

 .......... فؾـستؿع إىل مسائؾ الباب 

 ؾقٝ م٧وئٚ :

 إوػ : تػ٧ر آوي افـ٧وء . -
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 [15[  تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه المادة لم 

 

] افؼح [: كعٛ وؿً تؼًم معـو تػ٧ر ؿٞل اهلل تعوػ: ) أَل تٍ إػ افٌوٜ أوتٞا كصق٨و مٜ افؽتوب وممـٞن بوْل٨ً 

 وافطوؽٞت (

 افثوكقي: تػ٧ر آوي ادوئًة. -

 ] افؼح [: وه٠ ؿٞل اهلل ظَ وجٚ: ) ؿٚ أأك٨لـٛ بؼ مٜ ذفٙ مثٞبي ظـً اهلل (

 افثوفثي: تػ٧ر آوي افؽفٗ. -

معـٟ واحً وه٠  وـتظؿفو] افؼح [: ) ؿول افٌوٜ ؽؾ٨ٞا ظذ أمٍهٛ فـتخٌن ظؾقفٛ م٧جًا ( ؾفٌه افثالث 

 ؼك مٕ وجٞد افؽتوب بلوًهيٛ ؾؽٌفٙ ذم هٌه إميأهنو وؿٕ ؾقفٛ اف

افٍابعي : وه٠ أمهفو مو معـٟ اإلوامن بوْل٨ً وافطوؽٞت ؟ وهٚ هٞ اظتؼود ؿؾى ؟ أو هٞ مٞاؾؼي أصحوهبو  -

 مٕ بغضفو ومعٍؾي بطالهنو ؟

اإلوامن هبو بوفؼؾى فؽٜ مو  ٓ صٙ أن إول وًخٚ دخٞٓ أوفقًو وهٞوقي افثوكقي فؼح [: كعٛ أراد افش] ا

أدخؾٝ افشقي ذم معـٟ أوي هٞ مٞاؾؼي أهؾفو مٞاؾؼي ظؿؾقي وهٌا وـط٨٘ ظذ ـثر مٜ ادـت٨٧غ فؾعؾٛ افٌوٜ ٓ وٍون 

 هبٌه اف٨ًع افؼـقي بلشو، وٓ وٍؾعٞن بنكؽورهو رأشو 

 . "قال مٜ ادممـغإن افؽػور افٌوٜ وعٍؾٞن ـػٍهٛ أهًى ش٨"اْلوم٧ي: ؿٞهلٛ  -

] افؼح [: كعٛ وعـ٠ إذا ـوكً هيٞد ؿً ؿوفً دؼـ٠ مؽي أكتٛ أهًى ش٨قال مٜ ادؼـغ ؾؼً وؿٕ مٜ ظؾامء 

مٜ وغؾٓ افشقي ووـك أصحوب اف٨ًع افؼـقي ظؾقٝ  -رمحٝ اهلل  -اف٧ٞء ذم زمٜ افشقي حمؿً بٜ ظ٨ً افٞهوب 

كٝ وًظٞهٛ إػ تٞحقً اْلوف٘ وذم إكًاد وظ٨ودة اهلل ظَ وجٚ ووؼٞل أكتٛ أهًى وأصٞب ممو وًظٞـٛ إفقٝ مٕ أ

 ؾؽام وؿٕ أوٓ وؿٕ آخٍا 

 أن هٌا ٓ بً أن وٞجً ذم هٌه إمي، ـام تؼٍر ذم حًوٌ أيب شعقً. -وه٠ ادؼصٞد بوفسمجي  -اف٧ودشي:  -

 ؿً أخزكو ظٜ مٜ ؿ٨ؾـو بلكٝ وؿٕ ؾقفٛ ] افؼح [:حًوٌ أيب شعقً فتت٨عٜ شـٜ مٜ ـون ؿ٨ؾؽٛ ؾنذا ـون اهلل

ذفٙ وؿٕ مٜ وممٜ بوْل٨ً وافطوؽٞت، وؿٕ مٜ ظ٨ً اْل٨ً وظ٨ً افطوؽٞت، وؿٕ مٜ اختٌ م٧جًا ظذ ؿ٨ٞر 

 افصوحلغ ؾنكٝ وؼٕ ذم هٌه إمي شٞاء ب٧ٞاء 
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 [16[  تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه المادة لم 

 

 اف٧وبعي: افتكوى بٞؿٞظفو، أظـ٠ ظ٨ودة إوثون.-

: )) وحتٟ تع٨ً ؾئوم مٜ  بؼٞفٝ ملسو هيلع هللا ىلصء هٌا افتكوى ذم رواوي افُزؿوين ؾؼً سح افـ٠٨ ] افؼح [: كعٛ أوٜ جو

أمت٠ إوثون (( ؾنذا ؿول فـو همٓء ادًاؾعٞن ظٜ افؼ٨ٞر وافٞثـقي ادعوسة أمي حمؿً معصٞمي مٜ افؼك ؿقٚ هٌا 

 !  ملسو هيلع هللا ىلصوؼٞل وحتٟ تع٨ً ؾئوم مٜ أمت٠ إوثون ؾلأكتٛ أظؾٛ أم رشٞل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصحمؿً كػ٧ٝ 

خٍوج مٜ وًظ٠ افـ٨ٞة، مثٚ ادختور، مٕ تؽؾؿٝ بوفشفودتغ، وتكحيٝ بلكٝ  -افعجى افعجوب  -افثومـي:  -

مٜ هٌه إمي، وأن افٍشٞل ح٘ وأن افؼٍآن ح٘. وؾقٝ أن حمؿًا خوتٛ افـ٨قغ ، ومٕ هٌا وصًق ذم هٌا ـؾٝ مٕ 

 افصحوبي وت٨عٝ ؾئوم ـثرة . افتضود افٞا٤ى . وؿً خٍج ادختور ذم آخٍ ظك

] افؼح [:كعٛ ادختور بٜ ظ٨قً افثؼػ٠ وـون ؿً خٍج ذم أواخٍ ظفً افصحوبي، وأؿوم ـتؾي بوفعٍاق مٕ أكٝ 

ووؿٕ مـٝ وافعقوذ بوهلل ذ ظظقٛ حتٟ أهؾؽٝ اهلل ظَ وجٚ ؾت٨عٝ خؾ٘ ذم وؿً م٨ؽٍ  إفٞهقيادظٟ افـ٨ٞة، وادظٟ 

 وؽر ذفٙ ومٕ ذفٙ ت٨عٝ مٜ ت٨عٝ ملسو هيلع هللا ىلصوصًق مٕ أكٝ ـون وظفٍ اإلؿٍار بـ٨ٞة حمؿً ؾفٌا ؾعال ممو وًظٞ فؾعجى أن 

 افتوشعي: اف٨شورة بلن احل٘ ٓ وَول بوفؽؾقي، ـام زال ؾقام مه، بٚ ٓ تَال ظؾقٝ ضوئػي. -

] افؼح [: إي واهلل هٌه بشورة وٓ تَال ضوئػي مٜ أمت٠ ظذ احل٘ مـصٞرة، وهلٌا وـ٨غ٠ فؽٚ مممٜ وـٚ 

ى ظؾٛ أن وؼف بوٓكتامء إػ هٌه افطوئػي ادـصٞرة، وأن حيٍص ظذ معٍؾي صػوهتو وخصوئصفو حتٟ و٧ؾؽٝ ضوف

 اهلل تعوػ ذم شؾؽفو 

 افعوذة: أوي افعظؿٟ؛ أهنٛ مٕ ؿؾتفٛ ٓ و٦هٛ مٜ خٌهلٛ، وٓ مٜ خوفػفٛ. -

 ] افؼح [:إي واهلل إهنو آوي ٕن اهلل وـكهٛ 

 احلودوي ظؼة : أن ذفٙ افؼط إػ ؿقوم اف٧وظي . -

] افؼح [:كعٛ وٓ تَال ضوئػي مٜ أمت٠ ظذ احل٘ مـصٞرة إػ أن ؿول حتٟ وليت أمٍ اهلل، مٍاده بوف٧وظي شوظي 

 ادممـغ

 افثوكقي ظؼة: مو ؾقفٜ مٜ أووت افعظقؿي. -
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 [17[  تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه المادة لم 

 

ٝ ادشورق وادغورب ، وأخز بؿعـٟ ذفٙ ، ؾٞؿٕ ـام أخز ، بخالف اْلـٞب مـفو : إخ٨وره بلن اهلل زوى ف

 وافشامل .

 وإخ٨وره بلكٝ أظط٠ افؽـَوٜ.

 وإخ٨وره بنجوبي دظٞتٝ ٕمتٝ ذم آثـتغ .

 وإخ٨وره بلكٝ مـٕ افثوفثي.

 وإخ٨وره بٞؿٞع اف٧قٗ وأكٝ ٓ وٍؾٕ إذا وؿٕ .

 ، وخٞؾٝ ظذ أمتٝ مٜ إئؿي ادضؾغ. وإخ٨وره بنهالك بعضفٛ بعضو وش٠٨ بعضفٛ بعضو

 وإخ٨وره بظفٞر ادتـ٨ئغ ذم هٌه إمي .

 وإخ٨وره ب٨ؼوء افطوئػي ادـصٞرة .

 أبعً مو وؽٞن ذم افعؼٞل وـٚ هٌا وؿٕ ـام أخز، مٕ أن ـٚ واحًة مـفو 

ؿول افشقي  ملسو هيلع هللا ىلصأخز وـؾفو وؿعً ـام  ملسو هيلع هللا ىلص] افؼح [:تعٛ هٌا كحٞ ظؼ آووت مٜ آووت افـ٨ٞة أخز هبو افـ٠٨ 

،  ملسو هيلع هللا ىلصـقٗ وؼٕ ذفٙ فؽٜ إمٍ وؿٕ ـام أخز افـ٠٨  ملسو هيلع هللا ىلصمٕ إكٝ أبعً ذم افعؼٞل ؿً وتػوجل اف٧ومٕ ذم وؿً افـ٠٨ 

 ؾفٌه ظؼ آووت مٜ آووت افـ٨ٞة مٜ تلمؾفو وض٨ؼفو ظذ افٞاؿٕ وجً أهنو مطوبؼي ؽووي آكط٨وق

 مٜ إئؿي ادضؾغ .افثوفثي ظؼة : حك اْلٞف ظذ أمتٝ  -

 ؾوٕئؿي ادضؾٞن حيصٚ بضالهلٛ ٤الل مٜ خؾػفٛ  "وإكام"] افؼح [:كعٛ احلك بؼٞفٝ: 

 افٍابعي ظؼة : افتـ٨قٝ ظذ معـٟ ظ٨ودة إوثون . -

 ."وحتٟ تع٨ً ؾئوم مٜ أمت٠ إوثون"] افؼح [:ذم ؿٞفٝ: 

 عغ؛؛وصع اهلل ظع ك٨قـو حمؿً آفٝ وصح٨ٝ أمج


