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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 ٱ ٻ ٻ

 السادسالدرس 

احلٛمد هلل رب اًمٕماعملم، واًمّمالة واًمسالم قمغم ظمػم األٟمبٞماء واعمرؾمٚملم، ٟمبٞمٜما حمٛمد، وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم، اًمٚمٝمؿ 

 .وًمِمٞمخٜما أمجٕملم قمٚمٛمٜما ُما يٜمٗمٕمٜما واٟمٗمٕمٜما سمام قمٚمٛمتٜما وزدٟما قمٚمام ٟماومٕما اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٜما 

ذم يمتاسمف ]يمتاب اًمتقطمٞمد اًمذي هق طمؼ  -رمحف اهلل شمٕمامم  -الم اعمجدد حمٛمد سمـ قمبد اًمقهاب ىمال اعمّمٜمػ ؿمٞمخ اإلؾم

 اهلل قمغم اًمٕمبٞمد[ 

 سماب اخلقف ُمـ اًمنمك

: ) آُمٜما -قمٚمٞمف اًمسالم  -وىمقل اهلل شمٕمامم: ) إن اهلل ال يٖمٗمر أن ينمك سمف ويٖمٗمر ُما دون ذًمؽ عمـ يِماء (، وىمال اخلٚمٞمؾ 

 . صٜمام (واضمٜمبٜمل وسمٜمل أن ٟمٕمبد األ

 صٖمر ومسئؾ قمٜمف وم٘مال: اًمرياء ((وذم احلديث )) أظمقف ُما أظماف قمٚمٞمٙمؿ اًمنمك األ 

: )) ُمـ ُمات وهق يدقمق ُمـ دون اهلل ٟمدا دظمؾ اًمٜمار ((  ملسو هيلع هللا ىلصوقمـ قمبد اهلل اسمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل  

 . رواه اًمبخاري

 ال ينمك سمف ؿمٞمئا دظمؾ انجٜمة، وُمـ ًم٘مٞمف ينمك ىمال: )) ُمـ ًم٘مل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوعمسٚمؿ قمـ ضماسمر ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل  

 سمف ؿمٞمئا دظمؾ اًمٜمار ((

 -] اًمنمح [:

سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، احلٛمد هلل رب اًمٕماعملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسمارك قمغم قمبده وٟمبٞمف حمٛمد، وقمغم آًمف وصحبف 

 أمجٕملم أُما سمٕمد:

  "اب اخلقف ُمـ اًمنمكسم ": -رمحف اهلل  -وم٘مد ىمال اإلُمام اعمّمٜمػ حمٛمد اسمـ قمبد اًمقهاب 

  جدا  هذا الباب يف أبواب الؽتاب مـاسبترتقب 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

صمار محٞمدة اآلعما ذيمر اًمتقطمٞمد، وطم٘مٞم٘متف، وُماهٞمتف، وذيمر ومْمٚمف، وُما يؽمشمب قمٚمٞمف ُمـ  -رمحف اهلل  -وذًمؽ أن اًمِمٞمخ 

ًمباب ذم ٟماؾمب أن يذيمر ُما يْماده ُما يْماد ذًمؽ اًمتقطمٞمد أال وهق اًمنمك وأن حيذر وأن خيقف ُمٜمف ومٛمجلء هذا ا

 هذا اًمٜمسؼ ُمٜماؾمب ضمدا سماب اخلقف ُمـ اًمنمك 

 طم٘مٞم٘مة اخلقف شمقىمع أُمر ُمٙمروه هذا هق اخلقف شمقىمع أُمر ُمٙمروه،  فام اخلوف؟:

اهلل شمٕمامم سمحث ُمست٘مؾ واخلقف همريزة إٟمساٟمٞمة ضمبؾ اهلل قمٚمٞمٝما سمٜمل آدم واخلقف ها هٜما ظمقف قمبادة وؾمٞم٠مشمٞمٜما إن ؿماء 

 وهق شمقىمل اًمنمك وأؾمباسمف  -قمز وضمؾ  -هٜما ظمقف ُيَت٘مرب سمف إمم اهلل خلقف اًمذي ٟمتٙمٚمؿ قمٜمف ها اًمٚمخقف ًمٙمـ 

وُمـ اخلقف ُما يٙمقن ظمقوما ـمبٞمٕمٞما ضمبٚمٞما همريزيا يماخلقف ُمـ اًمسبع، واخلقف ُمـ األومٕمك، واخلقف ُمـ اًمٜمار، 

واخلقف ُمـ اًمٖمرق وٟمحق ذًمؽ أُما اًمنمك وم٘مد شم٘مدم ُمٕمٜما شمٕمريٗمف يمثػما وهق شمسقية همػم اهلل سماهلل ومٞمام هق ُمـ 

 .ظمّمائص اهلل 

 هذا اًمباب ًمٚمتخقيػ ُمـ اًمنمك وطُمؼ ًمف وم٢من اًمنمك أهيا اإلظمقان :  -رمحف اهلل  -ومٕم٘مد اعمّمٜمػ 

 أىمبح ىمبٞمح، وأفمٚمؿ اًمٔمٚمؿ،  

 وهق شمٜم٘مص ًمرب اًمٕماعملم،  

 وهق قمدل همػمه سمف ؾمبحاٟمف ) صمؿ اًمذيـ يمٗمروا سمرهبؿ يٕمدًمقن ( ألٟمف رصف ظماًمص طم٘مف ًمٖمػمه،  

 ٚمؼ واألُمر، واًمنمك ُمٜماىمض ًمٚمٛم٘مّمقد ُمـ اخل 

 واًمنمك شمِمبٞمف ًمٚمٛمخٚمقق سماخلاًمؼ أقمٞمد هذه اخلّمال اًمذُمٞمٛمة اًمتل شمؽمشمب قمغم اًمنمك  

أىمقل اًمنمك أىمبح اًم٘مبٞمح، وأفمٚمؿ اًمٔمٚمؿ، وهق شمٜم٘مص ًمرب اًمٕماعملم ألٟمف رصف ظماًمص طم٘مف ًمٖمػمه ومخاًمص طم٘مف 

دل همػمه سمف، وىمد ذم اهلل اعمنميملم اًمتقطمٞمد واًمٕمبادة وم٢مذا رصف ًمٖمػمه يمان ىمبٞمحا ذُمٞمام، ويمان فمٚمام ُمبٞمٜما، وهق أيْما قم

قمغم هذا سم٘مقًمف: )) صمؿ اًمذيـ يمٗمروا سمرهبؿ يٕمدًمقن ( يمام أٟمف ُمٜماىمض ًمٚمٛم٘مّمقد ُمـ اخلٚمؼ واألُمر )وُما ظمٚم٘مت انجـ 

ُمـ مجٞمع اًمقضمقه ومام ٜماىمص اًمْمٕمٞمػ سماًمرب اًمٙماُمؾ اًم٘مقى واإلٟمس إال ًمٞمٕمبدون (( وومٞمف شمِمبٞمف ًمٚمٛمخٚمقق اًم٘مارص اًم

ال يبٍمون هذا اًم٘مبح واًمٔمٚمؿ  -قمز وضمؾ  -ًمنمك وُما أؿمد ؿمٜماقمتف ًمٙمـ اعمحجقسملم قمـ اهلل أىمبح اًمٔمٚمؿ ومام أىمبح ا

 . ومٚمٝمذا هيٞمٛمقن ذم قمبادة األصٜمام ودقماء األٟمداد

 قمدة ٟمّمقص ىمال: ومٞمف  –رمحف اهلل  -ؾماق اًمِمٞمخ  

  إن اهلل ال يغػر أن يرشك به ويغػر ما دون ذلك ملن يشاء (، -طز وجل  -وقول اهلل ( : 



 د: أحمد القاضي  الشيخ فضيلة                                                                                                  كتاب التوحيد                                                                              شرح 

 
 

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

 

  سمٜما :يٕمٜمل ال يٖمٗمر ًمٕمبد ًم٘مٞمف وهق ُمنمك سمف وىمد ُمر يغػر أن يرشك به (:  )إن اهلل ال

اًمسؽم واًمتجاوز وُمٜمف ؾمٛمل اعمٖمٗمر اًمذي جيٕمؾ قمغم اًمرأس ُمٖمٗمرا   : ُمٕمٜمك )يٖمٗمر وأهنا ُمِمت٘مة ُمـ اًمٖمٗمر واًمٖمٗمر هق

 ألٟمف يسؽم اًمرأس وي٘مٞمف، 

 يٕمٜمك ال يٖمٗمر إرشايما سمف ُمٝمام ىمؾ  ) إن اهلل ال يغػر أن يرشك به (:

ُما اعمِمار إًمٞمف سمذًمؽ؟ إمم اًمنمك يٕمٜمل ُما دون اًمنمك، وُما اًمذي يٙمقن دون  ) ويغػر ما دون ذلك ملن يشاء (:

 اًمنمك؟ اًمٙمبائر واًمّمٖمائر ) ويٖمٗمر ُما دون ذًمؽ 

وم٘مٞمده سماعمِمٞمئة اًمنمك أيمؼم اًمٙمبائر ًمٙمـ إذا ىُمرن اًمنمك سماًمٙمبػمة  صارت اًمٙمبػمة اعم٘مروٟمة سماًمنمك هل ُما  ملن يشاء (:

 خيرج قمـ اعمٚمة يٕمٜمل يراد هبا اعمٕمايص ُما ومحش ُمـ اعمٕمايصال 

 أو ُمٜماؾمبة هذه اآلية اًمٕمٔمٞمٛمة إذا دًمت هذه اآلية اًمٕمٔمٞمٛمة  

 :مـاسبة هذه اآلية لؾباب ضاهرة 

 طمرى سم٠من خياف ُمٜمف،  -قمز وضمؾ  - وم٢من هذه اآلية شمقضمب اخلقف ُمـ اًمنمك عما ألن اهلل ال يٖمٗمره ويشء ال يٖمٗمره اهلل 

  طؾقه السالم  -اآلية التي تؾقفا وهى قول اهلل طن اخلؾقل قال وقال اخلؾقل وأما–  

 ، -قمٚمٞمف اًمسالم  -إسمراهٞمؿ  من اخلؾقل؟

بتف هلل ذًمؽ أن اخلٚمة هل أقمغم حمبة أقمغم درضمات اعمحبة اخلٚمة ألهنا اخاًمؾ حمًمٙمامل قمبقديتف و وملا سؿي اخلؾقل؟

 ضمٜمبٜمل ( ) وا-قمٚمٞمف اًمسالم  -وىمال اخلٚمٞمؾ  : اًم٘مٚمب،  ىمال

يٕمٜمل اضمٕمٚمٜمل ذم ضماٟمب واًمنمك ذم ضماٟمب هذا ُمٕمٜمك واضمٜمبٜمل أي اضمٕمٚمٜمل وسمٜمل ذم ضماٟمب  ما معـى )واجـبـي (؟

 وضمٝمة ؾمقى ضماٟمب اًمنمك ) واضمٜمبٜمل وسمٜمل أن ٟمٕمبد األصٜمام ( 

 مجع صٜمؿ وهق ُما صقر قمغم هٞمئة إٟمسان وطمٞمقان،  واألصـام:

ا قمبد ُمـ دون اهلل قمغم صقرة ٟمّمب أو سمٞمت أو اؾمٓمقاٟمة أو ومٝمق أقمؿ ُمـ ذًمؽ وم٘مٞمؾ إن اًمقصمـ هق ُم وأما الوثن:

 قمٛمقد أو ؿمجر أو ىمؼم يسٛمك وصمٜما، 

 أُما ُما يمان قمغم هٞمئة ذوات األرواح ُمـ آدُمل أو طمٞمقان أو ـمػم وم٢مٟمف يسٛمك صٜمؿ، 
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

قدة ) وىمال إٟمام ااخذشمؿ ُمـ دون اهلل أوصماٟما ُم -قمٚمٞمف اًمسالم  -يِمٛمؾ اًمّمٜمؿ أظمذا ُمـ ىمقل إسمراهٞمؿ  وققل إن الوثن

سمٞمٜمٙمؿ ذم احلٞماة اًمدٟمٞما ( وهؿ ىمد يماٟمقا يٕمبدون األصٜمام، ومدل ذًمؽ قمغم أن ًمٗمظ اًمقصمـ يتٜماول اًمّمٜمؿ واًمٕمٙمس 

رسمف سم٠من جيٜمبف  -قمٚمٞمف اًمسالم  -وماًمّمٜمؿ يتٜماول ُما ؿمٙمؾ قمغم هٞمئة ذات اًمروح ُمـ إٟمسان أو طمٞمقان إذا دقما إسمراهٞمؿ 

 وسمٜمٞمف قمبادة األصٜمام، 

شمٕمٚمٞم٘ما قمغم هذه اًمدقمقة ىمال ُمـ ي٠مُمـ اًمنمك سمٕمد إسمراهٞمؿ إي واهلل وطمؼ ًمف  -رمحف اهلل  -وهلذا ىمال إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل 

ذم ُمقاىمػ  -قمز وضمؾ  -اًمذي هق ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ واًمذي طم٘مؼ اًمتقطمٞمد هلل  -قمٚمٞمف اًمسالم  -إذا يمان إسمراهٞمؿ 

 ؟ُمِمٝمقرة قمٔمٞمٛمة خيِمك قمغم ٟمٗمسف أن ي٘مع ذم اًمنمك ومٙمٞمػ ي٠مُمـ اإلٟمسان قمغم ٟمٗمسف سمٕمد إسمراهٞمؿ

 :فؿـاسبة هذه اآلية هلذا الباب-  

أن جيٜمبف اًمنمك  -قمز وضمؾ  -وهق إُمام احلٜمٗماء ذم األوًملم يدقمقا اهلل  -قمٚمٞمف اًمسالم  -فماهرة إذا عما يمان إسمراهٞمؿ 

 يمان ذًمؽ دًمٞمؾ قمغم أن اًمنمك أُمر خمقف طم٘مٞمؼ سماحلذر ُمٜمف 

 :فدلت هاتان اآليتان الؽريؿتان طىل 

  سمف، وماًمنمك أقمٔمؿ اًمذٟمقب، أن اًمنمك هق أقمٔمؿ ذٟمب قمَم اهلل -

ودًمت أيْما ودًمت اآلية األومم قمغم أن ُما قمدا اًمنمك وم٢مٟمف حتت اعمِمٞمئة واإلرادة ُما قمدا اًمنمك ُمـ اًمذٟمقب وم٢مٟمف  -

حتت اعمِمٞمئة واإلرادة )ويٖمٗمر ُما دون ذًمؽ عمـ يِماء( وم٢من ؿماء اهلل شمٕمامم قمٗما قمٜمف جماٟما، وإن ؿماء قمذب صاطمبف سم٘مدر 

 ٜمة سمسبب طمسٜمة اًمتقطمٞمد، ذٟمبف وُمآًمف إمم انج

 ع قمٚمٞمف اًمٗمائدة اًمثاًمثة وهك: وٟمٗمر   -

  الرد طىل اخلوارج الذين قالوا بؽػر مرتؽب الؽبرية 

ومٞمّماح ذم وضمقهٝمؿ ) ويٖمٗمر ُما دون ذًمؽ عمـ يِماء ( أيـ أٟمتؿ! وم٢من ىماًمقا هذا ذم طمؼ ُمـ شماب ىمٚمٜما ؾمبحان اهلل ُمـ 

ويٖمٗمر ُما دون ذًمؽ عمـ يِماء ( ألن اهلل شمٕمامم ىمال عما ذيمر يمبائر شماب أظمؼم اهلل سم٠مٟمف يتقب قمٚمٞمف ال طماضمة أن ي٘مقل ) 

اًمذٟمقب اًمتل ُمـ سمٞمٜمٝما دقماء همػم اهلل ىمال ) واًمذيـ ال يدقمقن ُمع اهلل إهلا آظمر وال ي٘متٚمقن اًمٜمٗمس اًمتل طمرم اهلل إال 

ُمـ شماب وآُمـ  سماحلؼ وال يزٟمقن وُمـ يٗمٕمؾ ذًمؽ يٚمؼ آصماُما يْماقمػ ًمف اًمٕمذاب يقم اًم٘مٞماُمة وخيٚمد ومٞمف ُمٝماٟما إال

وقمٛمؾ قمٛمال صاحلا ( ومٛمـ شماب وم٘مد أظمؼمٟما اهلل شمٕمامم سم٠مٟمف يٖمٗمر ًمف ذم اًمدٟمٞما ىمبؾ اآلظمرة ) وإين ًمٖمٗمار عمـ شماب وآُمـ 

 وقمٛمؾ صاحلا صمؿ اهتدى( 
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

ٟمف حتت اعمِمٞمئة إانجامقمة ق اًمذي ي٘مقل أهؾ اًمسٜمة ووإٟمام اًمٙمالم ومٞمٛمـ وارم اهلل شمٕمامم سماًمٙمبائر ومل يتقب ومٝمذا ه

 إن ؿماء اهلل قمٗما قمٜمف جماٟما سمٗمْمٚمف وُمٜمف ويمرُمف وان ؿماء قمذسمف سم٘مدر ذٟمبف وُمآًمف إمم انجٜمة  واإلرادة

 ودًمت اآليتان أيْما قمغم اخلقف ُمـ اًمنمك وأن هذا هق دأب أوًمٞماء اهلل اخلقف ُمـ اًمنمك ويمٗماك سماخلٚمٞمؾ ُمثال،  -

األسمٜماء  :  ٞمس يمذًمؽ واعم٘مّمقد سماألسمٜماءقمغم ُمنموقمٞمة اًمدقماء ًمألسمٜماء أًم -قمٚمٞمف اًمسالم  -وأيْما دل دقماء إسمراهٞمؿ   -

 واألهؾ واًمذرية ألٟمف ىمال ) واضمٜمبٜمل وسمٜمل أن ٟمٕمبد األصٜمام ( 

سمٜملم مل يٕمبد ٜمٞمف ومٜمٕمؿ وذًمؽ أن أيا ُمـ سمٜمٞمف اإلٟمٕمؿ أُما ذم سم ؟-طؾقه السالم  -صقب هل استجاب اهلل دطاء إبراهقم 

ًمرسمف ) ىمال وُمـ ذريتل ىمال ال يٜمال قمٝمدي اًمٔماعملم (  األصٜمام سمؾ ضمٕمٚمٝمؿ اهلل شمٕمامم أٟمبٞماء، أُما اًمذرية وم٢مٟمف ىمد ىمال

 قمز وضمؾ -أًمٞمس يمذًمؽ وماًمٔماعمقن ال يٜماًمقن قمٝمد اهلل 

ؿ ىمد هن٢مرية إؾمامقمٞمؾ وم٠مُما سمٜمقه األدٟمقن وماًمٕمرب وهؿ ُمـ ذ ُمنميمقوًمذًمؽ وضمد ذم ذرية إؾمامقمٞمؾ اسمـ إسمراهٞمؿ  - 

 ضمٜمبٝمؿ اهلل شمٕمامم اًمنمك سمؼميمة هذا اًمدقماء، 

ان أن يدقمقا ًمبٜمٞمف ألهنؿ اُمتداده، ويمذًمؽ ًمبٜماشمف وأهؾ سمٞمتف وٟمحق ذًمؽ وسمٛم٘ماسمؾ ذًمؽ وم٢من قمغم اعم١مُمـ إذا ينمع ًمإلٟمس

ويمان ُمٕمف سمٕمػم ىمد  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٕماىمؾ أن حيذر ُمـ اًمدقماء قمغم سمٜمٞمف وأهٚمف، وذم احلديث اًمّمحٞمح أن رضمال يمان ُمع اًمٜمبل 

ؾمٞمبف ؾمٞمبف ال يتبٕمٜما ُمٚمٕمقن ال شمدقمقا  ملسو هيلع هللا ىلص أره٘مف وم٘مال ًمف صاطمبف يا ُمٚمٕمقن يٕمٜمل ًمِمدة شمٖمٞمٔمف قمغم سمٕمػمه وم٘مال اًمٜمبل

 قمغم أٟمٗمسٙمؿ، وال قمغم أُمقاًمٙمؿ، وال قمغم أوالديمؿ ومٕمسك أن شمقاومؼ ؾماقمة يستجٞمب اهلل ًمٙمؿ، 

ُمـ أسماء قمْمقا وأُمٝمات قمْمقا أصاسمع اًمٜمدم سمسبب أٟمف ومٚمتت ُمٜمف اًمدقمقات قمغم  -أهيا األظمقة  -ويمؿ ؾمٛمٕمٜما 

ًمؽ ومٞمٝمؿ ومٕمغم اإلٟمسان أن يٕمقد ًمساٟمف قمغم أن يدقمق سمخػم وأال أوالدهؿ ُمـ سمٜملم وسمٜمات ذم طماًمة همْمب صمؿ رأوا ذ

 . يدقمق سمنم ؾمقاء قمغم األُمقال أو األوالد أو األهؾ أو أي يشء

وأن هذه األُمة ذم ُم٠مُمـ ُمـ اًمنمك وذًمؽ أن دقماة  رد طىل من ادطى أكه ال يؼع رشك يف هذه األمةوذم اآليتلم  - 

ع ومٞمٝما اًمنمك ويمذسمقا أرادوا سمذًمؽ أن يسقهمقا رشيمٝمؿ وسماـمٚمٝمؿ ال يٛمٙمـ أن ي٘م ملسو هيلع هللا ىلصاًمنمك يزقمٛمقن سم٠من أُمة حمٛمد 

ذم سماسما  -رمحف اهلل  -سمؾ احلؼ أن اًمنمك أُمر خمقف وممٙمـ قم٘مال وىمدرا أن ي٘مع ذم هذه األُمة وؾمقف يٕم٘مد اًمِمٞمخ 

وطمتك شمٕمبد ومئام " ملسو هيلع هللا ىلصُم٘مبؾ ُما يدل قمغم ذًمؽ طمٞمث سمقب أن ُمـ هذه األُمة ُمـ يٕمبد األوصمان وؾماق ومٞمف ىمقل اًمٜمبل 

ومٗمل هذا رد قمغم ُمسقهمل وُم٠مٟميس اًمنمك وها أٟمت شمرى سمٕمٞمٜمٞمؽ وشمسٛمع سم٠مذٟمٞمؽ ُمـ دقماء همػم اهلل  "أُمتل األوصمان ُمـ
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

واًمنمك سمف ال ؾمٞمام قمـ اًمرواومض اخلبثاء وم٢مهنؿ يمثػما ُما يدقمقن احلسلم وزيٜمب وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمبٞمت سمدقماء ال 

 . ًمتقطمٞمد ُمع أٟمف ُمٜماىمض ألصؾ اًمديـ  اويسقهمقن ذًمؽ ويدقمقن أن هذا ال يٜماذم -قمز وضمؾ  -يٜمبٖمل إال هلل 

 ىمال:   -رمحف اهلل  -ـمٞمب صمؿ إن اعمّمٜمػ 

 .ويف احلديث أخوف ما أخاف طؾقؽم الرشك األصغر فسئل طـه فؼال الرياء 

 ىمال  -رمحف اهلل  -هٙمذا ىمال اعمّمٜمػ 

 ومل خيرضمف،  ويف احلديث:

ؼماين، ورواه اًمبٞمٝم٘مك، ورواه اًمبٖمقي، رواه مجع ُمـ : وم٢مٟمف ىمد رواه اإلُمام أمحد، ورواه اًمٓموأُما اخريج هذا احلديث

 -رمحف اهلل  -اعمحدصملم وهق طمديث طمسـ هذا احلديث طمديث طمسـ وذًمؽ أٟمف ُمـ رواية حمٛمقد سمـ ًمبٞمد واعمٜمذري 

ًمٙمـ يمان صٖمػما صٖمػم اًمسـ ومل يسٛمع ُمٜمف ومٚمٕمٚمف ؾمٛمٕمف  ملسو هيلع هللا ىلصىمال إن حمٛمقد اسمـ ًمبٞمد ىمد رأى اًمٜمبل  فيم٠مٟمام ؿمٙمؽ ومٞم

ىمد روى هذا احلديث سمسٜمده قمـ حمٛمقد اسمـ ًمبٞمد قمـ راومع سمـ ظمديج قمـ  -رمحف اهلل  -اًمٓمؼماين ُمـ همػمه وًمٙمـ 

إؾمٜماده ضمٞمد، وىمال اًمٕمراىمل رضماًمف صم٘مات، ويمذا ىمال اهلٞمتٛمل  -رمحف اهلل  -، وهلذا ىمال اعمٜمذري ٟمٗمسف  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 طمسـ اإلؾمٜماد رضماًمف رضمال اًمّمحٞمح، وىمال اسمـ طمجر إؾمٜماده طمسـ وهق يمذًمؽ هذا احلديث طمديث 

 ىمال: وذم احلديث أظمقف ُما أظماف قمٚمٞمٙمؿ 

 يٕمٜمل أؿمد ُما أظماف قمٚمٞمٙمؿ   ما معـى أخوف ما أخاف طؾقؽم:

هؿ اعمخاـمبقن وُمـ سمٕمدهؿ قمٛمقم األُمة، أظمقف ُما   -رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ -ا: اًمّمحاسمة ومن املخاصبون يف هذ

 أظماف قمٚمٞمٙمؿ اًمرياء 

رمحف اهلل  -ا أي إفمٝمار اًمٕمبادة ًم٘مّمد رؤية اًمٜماس ومحدهؿ وؾمٞمٕم٘مد اًمِمٞمخ واًمرؤي ءةاعمرآُمِمت٘مة ُمـ  املؼصود بالرياء:

ُمزيد شمٗمّمٞمؾ  وسمٞمان طمٙمؿ اًمٕمٛمؾ إذا ظماًمٓمف اًمرياء ًمٙمـ اعم٘مّمقد ها هٜما ُما  -إن ؿماء اهلل  -سماسما ذم اًمرياء ي٠ميت ومٞمف  -

 يتٕمٚمؼ سماًمنمك أظمقف ُما أظماف قمٚمٞمٙمؿ 

ًمٙمامل ؿمٗم٘متف، ورأومتف، ورمحتف سم٠مُمتف ىمٚمبف  ملسو هيلع هللا ىلصل اًمرياء إذا ٟمبٞمٜما ٟمٕمؿ ىمال اًمنمك األصٖمر ومسئؾ قمٜمف وم٘ما الرشك األصغر:

يتدومؼ وخياف قمغم أُمتف أن ي٘مٕمقا ذم اًمنمك األصٖمر عما رأى أن اهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم أقمت٘مٝمؿ وقمٚمٛمٝمؿ وقمرومقا طم٘مٞم٘مة 

وهق  اًمنمك األيمؼم وهق قمبادة األصٜمام ومخٌم أن يتسٚمؾ إمم ىمٚمقهبؿ يشء يّمٜمٕمقٟمف يتجٛمٚمقن سمف أُمام اًمٜماس أال
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

اًمرياء يم٠من ي٘مٞمؿ اإلٟمسان يٓمٞمؾ  ىمٞماُمف وريمققمف وؾمجقده عما يرى ُمـ ٟمٔمر رضمؾ إًمٞمف أو يبذل اعمال صدىمة ًمٙمل ي٘مال 

 ومالن يمريؿ أو ُما أؿمبف ذًمؽ

  

 إذا هذا احلديث مـاسبا لؾباب مـاسبة تامة 

هذا دًمٞمؾ قمغم أن عماذا ألن ومٞمف اخلقف ُمـ اًمنمك األصٖمر ٟماهٞمؽ قمـ األيمؼم ومٞمف اخلقف ُمـ اًمنمك اًمّمٖمر وذم  

 ك خياف ُمٜمف سمٜمققمٞمف أيمؼمه وأصٖمره اًمنم

 :فـستػقد من هذا احلديث- 

ُمـ ىمقًمف أظمقف ُما أظماف ؿمدة اخلقف ُمـ اًمنمك ؿمدة اخلقف ُمـ اًمنمك ؿمدة اخلقف ُمـ اًمقىمقع ذم اًمنمك سمؾ  -

هلقى وم٠موضمب قمؼم هبذا اًمتٕمبػم وهق اًمذي يمالُمف ومّمؾ ال يٜمٓمؼ قمـ ا ملسو هيلع هللا ىلصُمـ اًمقىمقع ذم اًمنمك األصٖمر وم٢من اًمٜمبل 

ذًمؽ ؿمدة اخلقف ُمـ اًمنمك األصٖمر وذًمؽ خلٗمائف ألن هذا أُمر ظمٗمل يتسٚمؾ إمم اًمٜمٗمقس وال يٕمٚمؿ سمام ذم داظمؾ 

 صاطمبف

 ()سماعم١مُمٜملم رءوف رطمٞمؿقمغم أُمتف يمام وصٗمف رسمف ملسو هيلع هللا ىلصويستٗمٞمد ُمـ احلديث يمامل ؿمٗم٘مة اًمٜمبل  -

و أصٖمر شم٠مصٞمؾ هذه اعمس٠مًمة ألن ُمـ اًمٜماس ُمـ وٟمستٗمٞمد ُمٜمف أيْما شم٠مصٞمؾ شم٘مسٞمؿ اًمٕمٚمامء ًمٚمنمك إمم ىمسٛملم أيمؼم  -

ي٘مقًمقن ُمـ أيـ ًمٙمؿ أن اًمنمك ٟمققمان وأن اًمتقطمٞمد صمالصمة أٟمقاع وهمػم ذًمؽ ومٝمذا يدل قمغم أن اًمنمك ٟمققمان أيمؼم  

 وهق شمسقية همػم اهلل سماهلل ومٞمام هق ُمـ ظمّمائص اهلل، وأصٖمر وهق ُما دون ذًمؽ 

 

 :ُمثؾ -أهيا اإلظمقان  - والرشك األصغر مثل ماذا  

 ُما جيري ُمـ األًمٗماظ يم٘مقل اإلٟمسان ُما ؿماء اهلل وؿمئت ومٞمٕمٓمػ سماًمقاو اًمتل شم٘متيض اًمتسقية،  

وُمثؾ احلٚمػ سمٖمػم اهلل يم٘مقل سمٕمض اًمٜماس واًمٜمبل أو واًمٙمٕمبة واألُماٟمة ومٝمذا أيْما ُمـ اًمنمك األصٖمر وٟمحق  

 هذه األًمٗماظ، 

يمٛمـ رسمط ذم قمْمده ظمٞمٓما أو وضع  وُمثٚمف أيْما سمٕمض األومٕمال يم٠من يٜمّمب اإلٟمسان ؾمببا مل يٜمّمبف اهلل ؾمببا 

 ذم يده طمٚم٘مف يستدومع هبا اًمٕملم ُمع أٟمف ال قمالىمة سملم احلٚم٘مة واخلٞمط ودومع اًمٕملم 

 وُمثؾ وضع اًم٘مالئد واًمتامئؿ ذم رىماب اًمبٝمائؿ أو األـمٗمال يمؾ هذه أومٕمال ُمـ اًمنمك األصٖمر  

 وُمثؾ ىمقل سمٕمض اًمٜماس ُمٓمرٟما سمٜمقء يمذا ويمذا،  
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 [8[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 أؿمبف  وىمقل سمٕمض اًمٜماس ًمقال ومالن وُما 

 إذا اًمنمك األصٖمر يٙمقن ذم األًمٗماظ واألومٕمال اًمتل ال شمبٚمغ طمد اًمنمك األيمؼم 

 

 وبني الرشكني طدة فروق 

 وماًمنمك األيمؼم خمرج قمـ اعمٚمة واًمنمك األصٖمر ال خيرج قمـ اعمٚمة،  (1

امم يمام ٟمف يٛمٙمـ أن يٖمٗمره اهلل شمٕمإٞمؾ  أسمدا وأُما اًمنمك األصٖمر وم٘ماًمٗمرق اًمثاين اًمنمك األيمؼم ال يٖمٗمره اهلل (2

 يٖمٗمر اًمٙمبائر وىمٞمؾ ال يٖمٗمره اهلل أسمدا قمٛمال سمٕمٛمقُمات اًمٜمّمقص، 

اًمٗمرق اًمثاًمث أن اًمنمك األيمؼم صاطمبف خمٚمد ذم اًمٜمار ) إن اهلل ال يٖمٗمر أن ينمك سمف ( ) إٟمف ُمـ ينمك سماهلل  (3

ٚمد صاطمبف ذم وم٘مد طمرم اهلل قمٚمٞمف انجٜمة وُم٠مواه اًمٜمار وُما ًمٚمٔماعملم ُمـ أٟمّمار ( وأُما اًمنمك األصٖمر وم٢مٟمف ال خي

اًمٜمار طمتك ًمق ىمدر أٟمف أدظمؾ اًمٜمار ًمرضمحان ؾمٞمئاشمف قمغم طمسٜماشمف وم٢من ُمآًمف إمم انجٜمة سمٕمد أن يٓمٝمر سماًمٜمار إذا 

 هذه هل اًمٗمروق سملم اًمنميملم 

  -:-رمحف اهلل  -صمؿ ىمال اعمّمٜمػ  

  رواه  "لـارمن مات وهو يدطو اهلل كدا دخل ا"قال  ملسو هيلع هللا ىلصوطن طبد اهلل ابن مسعود ريض اهلل طـه أن رسول اهلل

 البخاري

 اؾمؿ رشط أيـ ومٕمؾ اًمنمط؟  من: 

 أيـ ضمقاب اًمنمط وضمزاءه؟ دظمؾ اًمٜمار قمٞماذا سماهلل  مات:

 يٕمٜمك أٟمف أدريمتف ُمٜمٞمتف وهق ُم٘مٞمؿ قمغم اًمنمك  من مات وهو يدطو هلل كدا:

وأٟمتؿ شمٕمٚمٛمقن ( ) وُمـ هق اعمثٞمؾ واًمٜمٔمػم واًمِمبٞمف وال ؿمؽ أٟمف ال جيقز ااخاذ األٟمداد ) ومال دمٕمٚمقا هلل أٟمدادا  والـد:

اًمٜماس ُمـ يتخذ ُمـ دون اهلل أٟمدادا حيبقهنؿ يمحب اهلل ( إذا اًمٜمد هق اعمثٞمؾ واًمٜمٔمػم واًمِمبٞمف، وىمقًمف ُمـ ُمات وهق 

 هذا ُمٕمٜمك اًمدقماء ذم ُمٕمٜمك اعم٘مام سمٛمٕمٜمك يس٠مل يستٕمٓمل ومٞمستٖمٞمث  : يدقمق يدقمق

 :فؿـاسبة هذا احلديث الصحقح لؾباب ضاهرة- 

 ومٚمٝمذا يمان اخلقف ُمٜمف ُمٓمٚمقسما ظمقل اًمٜمار وهق أن اًمنمك ُمقضمب ًمد 

 :وكستػقد من هذا احلديث- 
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 [9[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 ُمـ ؾمٞماىمف  -رمحف اهلل  -اخلقف ُمـ اًمنمك يمام أراد اعمّمٜمػ  -

قمغم اًمٕمٛمقم اعمٙمرة ؟ وٟمستٗمٞمد ُمـ ىمقًمف ُمـ ُمات وهق يدقمق هلل ٟمدا ُمـ يمٚمٛمة ٟمدا ٟمٙمرة ذم ؾمٞماق اًمنمط شمدل قمغم ُما  -

ن ُمـ دقما ُمـ دون اهلل ٟمبٞما أو ُمٚمٙما أو إٟمسان أو ضمـ أو طمجرا أو ؿمجرا أو أي ذم ؾمٞماق اًمنمط شمدل قمغم اًمٕمٛمقم أ

  -قمز وضمؾ  -ؿمٞمئا ُمـ األؿمٞماء وم٢مٟمف يدظمؾ اًمٜمار وماًمدقماء ال يٙمقن إال هلل واًمٕمبادة ال شمٙمقن إال هلل 

ات وهق ٟمستٗمٞمد ُمـ هذا احلديث ُما ي١ميد ىمقل ُمـ ىمال إن اًمنمك األصٖمر ال يٖمٗمره اهلل ًمٚمٕمٛمقم ألٟمف ىمال ُمـ ُم -

  ٟمدا ومتٜماول يمبػم اًمنمك وصٖمػمه يدقمق هلل

 -:-رمحف اهلل  -صمؿ ىمال اعمّمٜمػ 

   من لؼي اهلل وهو ال يرشك به شقئا دخل اجلـة، ومن لؼقه "قال: ملسو هيلع هللا ىلصوملسؾم طن جابر ريض اهلل طـه أن رسول اهلل

 "يرشك به شقئا دخل الـار

 ُمسٚمؿ  هذا احلديث طـد:

 ذيمر مجٚمتلم رشـمٞمتلم:  ملسو هيلع هللا ىلصٕمقد اًمساسمؼ وزائد قمٚمٞمف وم٢من اًمٜمبل وهق ُمتْمٛمـ عما ضماء ذم طمديث اسمـ ُمس

 ٚم٘مل اهلل يٕمٜمل وارم اهلل شمٕمامم يقم اًم٘مٞماُمة ـاعم٘مّمقد سم من لؼي اهلل:أوالمها:  .1

 ُمـ ًم٘مل اهلل وهق ال ينمك سمف ؿمٞمئا دظمؾ انجٜمة وهذه اًمٚم٘مٞما اًمتل ذم انجٛمٚمة اًمنمـمٞمة األومم  .2

 ًمٕماعملم شمٙمٚمٞمؿ رضا ًم٘مٞما شماُمة ألٟمف حيّمؾ هبا اًمرؤيا وشمٙمٚمٞمؿ رب ا

 ، إذا ُمـ ؾمٚمؿ ُمـ اًمنمك ومٝمق يدظمؾ انجٜمة ًمٙمـ: فؿن لؼي اهلل وهو ال يرشك به شقئا دخل اجلـة:

 إُما أن يدظمٚمٝما دظمقال أوًمٞما وذًمؽ ذم أطمد احلاًملم:  

o  وهق أن يٙمقن ممـ ًمٞمس قمٚمٞمف إال اًمٚمٛمؿ 

o أوًمٞما، أو أن يٙمقن ممـ قمٚمٞمف يمبائر ًمٙمـ دماوزها اهلل قمٜمف ومٝمذا يدظمؾ انجٜمة دظمقال  

اًمّمٜمػ اًمثاين ُمـ يدظمؾ انجٜمة دظمقال هنائٞما وهق ُمـ ؿماء اهلل أن يٕمذسمف سم٘مدر ذٟمبف ًمتٚمٓمخف سماًمٙمبائر وقمدم  

 قمٗمق اهلل قمٜمف ًمٙمٜمف مل ينمك سمف ؿمٞمئا 

 والؿمؽ أن ذم هذا ومْمؾ قمٔمٞمؿ وشمرهمٞمب سمٚمٞمغ، ، ُما دظمقال أوًمٞما أو دظمقال ظمتاُمٞما ومٝمذان اًمّمٜمٗمان يدظمالن انجٜمة ا
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املوافاة هذه ًم٘مٞما ًمٞمست يماًمٚم٘مٞما األومم ألن هذه اًمٚم٘مٞما سمٛمٕمٜمك   صقة الثاكقة ومن لؼقه يرشك به شقئا:وأما اجلؿؾة الرش

دظمؾ اًمٜمار يٕمٜمل دظمقال = ًمٙمـ ال حيّمؾ ًمف ومْمؾ اًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل اًمٙمريؿ وال يٙمٚمٛمٝمؿ اهلل يقم اًم٘مٞماُمة ُمٝماٟمة هلؿ 

 ات ُمنميما ُم١ميمدا حم٘م٘ما ال ٟمحتاج ومٞمف إمم شم٘مسٞمؿ أوًمٞما وهمػم أومم ألٟمف ُم

 -فؿـاسبة هذا احلديث ضاهرة لؾباب:

 ك إمم دظمقل اًمٜمار واًمٕمٞماذ سماهللألن ومٞمٝما اًمتخقيػ اًمبٚمٞمغ ُمـ اًمنمك إذا أن ُمآل اعمنم 

 -وكستػقد مـه ما قصد مـه الشقخ من إيراده: -

 أوال: اخلقف ُمـ اًمنمك  -

 وصماٟمٞما: ومْمؾ اًمتقطمٞمد  -

ألقمامل طمسٜمة اًمتقطمٞمد شمٗمقق طمسٜمة األقمامل ألن ُمـ ًم٘مل اهلل ال ينمك وصماًمثا: أن طمسٜمة اًمتقطمٞمد أقمٔمؿ ُمـ طمسٜمة ا -

 سمف ؿمٞمئا دظمؾ انجٜمة ومٝمذه طمسٜمة قمٔمٞمٛمة 

وأيْما ٟمستٗمٞمد ُمٜمٝما ىمرب انجٜمة واًمٜمار ومام سملم اإلٟمسان وسملم انجٜمة واًمٜمار إال أن ينمك أو أال ينمك ومٛمـ مل ينمك  -

ٟمسان ُمـ يمؾ يشء ومام هل إال طمريمة ذم اًم٘مٚمب ويٙمقن إُما دظمؾ انجٜمة، وُمـ أرشك دظمؾ اًمٜمار ومانجٜمة واًمٜمار أىمرب ًمإل

 -قمز وضمؾ  -ضمٜمة وإُما ٟمار ومٛمـ وطمد اهلل شمٕمامم سم٘مٚمبف ومل يدقمق همػمه ومٝمق ُمـ أهؾ انجٜمة، وُمـ اٟمٍمف إمم همػم اهلل 

 وأرشك ُمٕمف همػمه ومٝمق ُمـ أهؾ اًمٜمار وًمٕمٚمٜما ٟمستٕمرض اعمسائؾ ........

 ك واألدًمة قمٚمٞمف فماهرة.األومم: اخلقف ُمـ اًمنم -

 ٟمٕمؿ اخلقف ُمـ اًمنمك واألدًمة قمٚمٞمف فماهرة -] اًمنمح [:

 اًمثاٟمٞمة: أن اًمرياء ُمـ اًمنمك-

 ."أظمقف ُما أظماف قمٚمٞمٙمؿ اًمنمك األصٖمر ومسئؾ قمٜمف وم٘مال اًمرياء" ملسو هيلع هللا ىلصًمٍماطمة ىمقل اًمٜمبل  -] اًمنمح [:

 اًمثاًمثة: أٟمف ُمـ اًمنمك األصٖمر. -

 شمٕمريٗما ًمٚمنمك األصٖمر. ملسو هيلع هللا ىلصٟمٕمؿ ألن اًمرياء ضمٕمٚمف اًمٜمبل  -نمح [:] اًم
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 [11[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 اًمراسمٕمة: أٟمف أظمقف ُما خياف ُمٜمف قمغم اًمّماحللم. -

يمان خياـمب اًمّمحاسمة رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصٟمٕمؿ أٟمف أظمقف ُما خياف ُمٜمف قمغم اًمّماحللم؛ ألن اًمٜمبل  -] اًمنمح [ :

ًمح ىمد ي٠مشمٞمف اًمِمٞمٓمان ُمـ هذا انجاٟمب ألن اًمرضمؾ اًمّماًمح يرى أن اعمٜمزًمة، اًمذيـ هؿ ظمػم اًم٘مرون ومٚمٝمذا يا أظمقة اًمّما

واًمرومٕمة، واًمت٘مدم، واًمتّمدر سماًمّمالح، واًمديـ، واًمٕمٚمؿ ومٚمذًمؽ ىمد يٗمٕمؾ هذه األؿمٞماء ىمد يٗمٕمؾ هذه األؿمٞماء حلاضمة 

ت ألن ُمـ ذم ٟمٗمسف وًمٞمس ُمقضمب هذا اًمٙمالم أو ُمقضمب هذا اًمٙمالم أن اإلٟمسان يدع ـمٚمب اًمٕمٚمؿ أو ومٕمؾ اًمّماحلا

اًمٜماس ُمـ خيتؾ قمٜمده اعمٞمزان ومٞمدع سمٕمض األقمامل اًمّماحلة زقمام ُمٜمف أٟمف حيذر اًمقىمقع ذم اًمرياء ال ًمٞمس هذا ُمراد اًمٜمبل 

 أن حيرص اإلٟمسان قمغم اًمٕمٛمؾ اًمّماًمح اخلاًمص وؾمٞم٠ميت ذًمؽ سمٛمزيد سمٞمان إن ؿماء اهلل . ملسو هيلع هللا ىلص، وإٟمام ُمراد اًمٜمبل   ملسو هيلع هللا ىلص

 ىمرب انجٜمة واًمٜمار .اخلاُمسة :  

ٟمٕمؿ ُمـ أيـ ُمـ هذا احلديث األظمػم أٟمف ُمـ ًم٘مل اهلل ال ينمك سمف ؿمٞمئا دظمؾ انجٜمة وُمـ ًم٘مل اهلل وهق  -ح [:] اًمنم

 ينمك سمف ؿمٞمئا دظمؾ اًمٜمار ومام أىمرهبام ُمـ اًمٕمبد.

 انجٛمع سملم ىمرهبام ذم اًمٕمٛمؾ ذم طمديث واطمد.اًمسادؾمة :  

 واطمد.اًمذي هق احلديث األظمػم وم٘مد مجع سمٞمٜمٝمام ذم طمديث  -] اًمنمح [:

أٟمف ُمـ ًم٘مٞمف مل ينمك سمف ؿمٞمئا دظمؾ انجٜمة وُمـ ًم٘مٞمف ينمك سمف ؿمٞمئا دظمؾ اًمٜمار وًمق يمان ُمـ أقمبد :  ةاًمساسمٕم 

 اًمٜماس 

وًمق يمان ُمـ أقمبد اًمٜماس وال يٛمتٜمع أن يٙمقن سمٕمض ُمـ جيتٝمد ذم اًمٕمبادة ويٗمٜمل ٟمٗمسف ومٞمٝما أن ي٘مع ذم  -] اًمنمح [:

 -وىمدُمٜما إمم ُما قمٛمٚمقا ُمـ قمٛمؾ ومجٕمٚمٜماه هباء ُمٜمثقرا( ألٟمف مل يٙمـ ظماًمّما هلل اًمنمك ومال يٜمتٗمع سمٕمٛمٚمف ىمال اهلل شمٕمامم ) 

قمـ قمبد اهلل اسمـ زيد اسمـ ضمدقمان ويمان ُمـ أرشاف ىمريش  ملسو هيلع هللا ىلصوعما ؾم٠مًمت قمائِمة ريض اهلل قمٜمٝما اًمٜمبل  -قمز وضمؾ 

همٗمر زم ظمٓمٞمئتل يمان يٗمؽ اًمٕماين، ويٓمٕمؿ انجائع، ويس٘مل احلاج هؾ يٜمٗمٕمف ذًمؽ ىمال اٟمف مل ي٘مؾ يقُما ُمـ اًمدهر رب ا

يقم اًمديـ قمٞماذا سماهلل وم٘مد يٙمقن اإلٟمسان ُمثال ي٠ميت سماألقمامل اًمّماحلة، وي٘مال إن قمٛمر اسمـ اخلٓماب ريض اهلل قمٜمف عما 

يمان ذم ـمري٘مف إمم اًمِمام ُمر سمّمقُمٕمة صقاُمع يمام شمٕمٚمٛمقن يٙمقن ومٞمٝما اًمرهبان وم٠مـمؾ راهبا ُمٕمرق اًمقضمف جمٝمد ُمـ 

قل اهلل شمٕمامم: ) وضمقه يقُمئذ ظماؿمٕمة قماُمٚمة ٟماصبة شمّمغم ٟمارا طماُمٞمة ( ومٝمذه اًمٕمبادة ومبٙمك قمٛمر ريض اهلل قمٜمف وشمكم ىم
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ىمد أضمٝمدت ٟمٗمسٝما سماًمٕمٛمؾ وسم٘مك هذا اًمراهب ذم اًمٕمبادة ؾمٜملم ـمقيٚمة وًمٙمـ قمغم رشك سماهلل ألٟمف يدقمق اعمسٞمح أو أُمف 

 ومٚمؿ يٖمٜمل قمٜمف ذًمؽ ؿمٞمئا سمؾ ُما زاده إال سمٕمدا وؾمخٓما .

 ال اخلٚمٞمؾ ًمف وًمبٜمٞمف وىماية قمبادة األصٜمام .اعمس٠مًمة اًمٕمٔمٞمٛمة ؾم١ماًمثاُمٜمة : 

ٟمٕمؿ اهلل أيمؼم هل  اعمس٠مًمة اًمٕمٔمٞمٛمة أٟمف جيب قمغم يمؾ أطمد أن خياف ُمـ اًمنمك وال يدقمل أٟمف سمٛم٠مُمـ ُمـ  -] اًمنمح [:

اًمنمك  سمؾ قمغم يمؾ ُم١مُمـ أن يتقىمك اًمنمك ويمؾ ُما قمٔمؿ شمقطمٞمد اًمٕمبد قمٔمؿ ظمقومف ُمـ اًمنمك سمٞمٜمٝمام شمالزم ومٝمذا 

قمق رسمف أن ي١مُمٜمف وسمٜمٞمف قمبادة األصٜمام يمام ىمال إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل ُمـ ي٠مُمـ اًمنمك سمٕمد إسمراهٞمؿ، وُمـ ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ يد

اًمٜماس ُمـ دمده ئمـ أٟمف سمٛمٜمئا وُمٕمزل قمـ اًمنمك وأن هذا ال يٛمٙمـ أن ي٘مع ُمٜمف وهذا اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜمة اًمباردة هل اًمتل أدت 

 ختٚمٗمة ٟمٕمؿ..سمٛمنميمل اًمزُمان إمم أن يستذهلؿ اًمِمٞمٓمان سماًمقىمقع ذم صقر اًمنمك اعم

 اقمتباره سمحال األيمثر ًم٘مقًمف ) رب إهنـ أضٚمٚمـ يمثػما ُمـ اًمٜماس(اًمتاؾمٕمة : -

ٟمٕمؿ هذا ذم شمتٛمة اآلية ىمال ) رب إهنـ أضٚمٚمـ يمثػما ُمـ اًمٜماس ( يٕمٜمل قمبادة األصٜمام واألصٜمام يماٟمت  -] اًمنمح [:

ذا دًمٞمؾ قمغم أٟمٜما قمٜمد اًمت٘مقيؿ واالؾمتٜمتاج سمحال األيمثر وه -قمٚمٞمف اًمسالم  -ومتٜمة ًمٙمثػما ُمـ اًمٜماس وماقمتؼم إسمراهٞمؿ 

واًمتحٚمٞمؾ  ٟمٕمتؼم سمحال األيمثر ومٚمق ىمال إٟمسان أيمثر اًمٜماس يمذا ويمذا أيمثر اًمٓمٚمبة يرهمبقن ذم يمذا هذا دًمٞمؾ قمغم أٟمف 

 يٕمتؼم أن األيمثرية ُمٕمتؼمة اال ومٞمام ظماًمػ ٟمّما  ٟمٕمؿ.

 ومٞمف شمٗمسػم ال اًمف إال اهلل يمام ذيمره اًمبخاري .اًمٕمارشة : -

ُمـ ُمات  ملسو هيلع هللا ىلصٟمٕمؿ ومٞمف شمٗمسػم ال اًمف إال اهلل سم٠مهنا ٟمٗمك اًمنمك وم٢من اًمبخاري ؾماق احلديث وهق ىمقل اًمٜمبل  -اًمنمح [: ]

 وهق يدقمق هلل ٟمدا دظمؾ اًمٜمار ٟمٕمؿ.

 ومْمٞمٚمة ُمـ ؾمٚمؿ ُمـ اًمنمك قمنم :  ةادي] احل

 واهلل أقمٚمؿ . ٟمٕمؿ ُمـ ؾمٚمؿ ُمـ اًمنمك دظمؾ انجٜمة وأي ومْمٞمٚمة هذه ٟمٕمؿ -اًمنمح [: ]

 


