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 ٱ ٻ ٻ

 ثالثونوال حداوالدرس ال

ادرشؾغ كبقـو حمؿد، وظذ آفف وصحبف أمجعغ افؾفؿ ظؾؿـو  احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظذ شقد

 أمجعغ وفشقخـومو يـػعـو واكػعـو بام ظؾؿتـو وزدكو ظؾام كوؾعو افؾفؿ اؽػر فـو 

 باب ما جاء يف التنجوم

ؿول افبخوري ذم صحقحف : ؿول ؿتودة : خؾؼ اهلل هذه افـجقم فثالث : زيـي فؾسامء ، ورجقمو فؾشقوضغ 

هيتدى هبو ، ؾؿـ تلول ؾقفو ؽر ذفؽ أخطل وأووع كصقبف ، وتؽؾػ مو ال ظؾؿ فف بف. اكتفك . وـره ؿتودة وظالموت 

 تعؾؿ مـوزل افؼؿر ومل يرخص ابـ ظققـي ؾقف ، ذـره حرب ظـفام . ورخص ذم تعؾؿ ادـوزل أمحد وإشحوق .

، وؿوضع افرحؿ، ومصدق ثالثي ال يدخؾقن اجلـي مدمـ مخر ": ملسو هيلع هللا ىلصوظـ أيب مقشك ؿول: ؿول رشقل اهلل 

 . رواه أمحد وابـ حبون ذم صحقحف."بوفسحر

 ] افؼح [

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

 -وصحبف أمجعغ أمو بعد:

 تقحقد بوب مو جوء ذم افتـجقؿذم ـتوب اف -رمحف اهلل  -ؾؼد ؿول صقخ اإلشالم حمؿد بـ ظبد افقهوب  

  مـ جفتغ:هذا الباب لتعلق مسيلة التنجوم بالتوحود  -رمحه اهلل  -طقد ادصنف- 

 اجلفي األوػ: دو ذم افتـجقؿ مـ ادظوء ظؾؿ افغقى وذفؽ ممو اختص اهلل تعوػ بف -

وفع افـجقم وخمورجفو واظتؼود افثوين:  دو يستى ظذ ذفؽ مـ تعؾؼ افؼؾى بغر اهلل تعوػ ؾقتعؾؼ افؼؾى بؿط -

 أن ذفؽ يمثر ذم جمريوت األمقر واألؿدار 

 وهذا هق مـوشبي هذا افبوب فؽتوب افتقحقد مـ جفتغ:

ادـجؿغ يزظؿقن اشتؼاف واشتطالع مو ذم ادستؼبؾ ؾنن  إحدامهو أن ظؾؿ افتـجقؿ ؾقف ادظوء ظؾؿ افغقى -

 وال يعؾؿ افغقى إال اهلل
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مـ كظر إػ حرـي األؾالك ؾألجؾ ذا ظؼد   -ظز وجؾ  -ـ ذفؽ مـ تعؾؼ افؼؾى بغر اهلل وافثوين مو يـتٍ ظ -

 هذا افبوب، وهق ؿد ؿول:  -رمحف اهلل  -ادصـػ 

هذه افسمجي ال تػقد حؽام وإكام تػقد اإلخبور بلن ؾنن  ثؿ مل يؼطع بحؽؿ ذم ذفؽ باب ما جاء يف التنجوم.

 ذم افتـجقؿ مـ أخبور، شقسقق مو جوء  -رمحف اهلل  -ادصـػ 

 

 ورس ذلك أن طلم النجوم ينقسم إغ قسمع 

 إػ ظؾؿ افتسقر  

 وإػ ظؾؿ افتلثر، 

  

ؾفق ظؾؿ مبوح وإن ـون ؿد وؿع ؾقف خالف كبقـف، وادؼصقد بعؾؿ افتسقر معرؾي مطوفع افـجقم  أما طلم التسور

وربقعو ومو يتعؾؼ بذفؽ مـ أكقاع ادزروظوت ومغورهبو وارتبوط ذفؽ بوفػصقل األربعي صقػو وصتوء، وخريػو، 

وافـبوتوت وؽر ذفؽ ومو يتعؾؼ أيضو بف مـ معرؾي مـوزل افؼؿر وأصقوء مثؾ هذا ؾقام يسؿك حوفقو بعؾؿ افػؾؽ ؾفذا 

ألكف يدرك بوفـظر وافؼقوس واشتعامل اآلالت ادختؾػي ومل يزل افـوس يشتغؾقن بف  وهق ظؾؿ مبوحهق ظؾؿ افتسقر 

 ـو هذا حتك بوت ظؾام واشعو والشقام ذم هذه افعصقر األخرة دو تطقرت األدوات وافقشوئؾإػ يقم

وهق االشتدالل بحرـي األؾالك واألجرام افسامويي ظذ احلقادث  _زظؿقا_ أما النوع الثاين فهو طلم التيثر

ادشسي وؽر ذفؽ ظذ األروقي االشتدالل بحرـي األؾالك واألجرام افسامويي افشؿس، وافؼؿر، وافزحؾ، و

احلقادث األروقي ؾقزظؿ ادـجؿقن أكف إذا ضؾع ـذا حيصؾ ـذا وإذا اؿسن ـذا بؽذا حيصؾ ـذا زظام مـفؿ ؾفذا 

  -ظز وجؾ  -دو ؾقف مـ ادظوء ظؾؿ افغقى وكسبي افتدبر إػ ؽر اهلل  وهذا افـقع حمرميسؿك ظؾؿ افتلثر 

 

 

  قال قتادة"قال البخاري يف صحوحه"  

وشوئط أشؼطفؿ ؾفق كؼؾ مبوذة  ملسو هيلع هللا ىلصبقـف وبغ افـبل  -رمحف اهلل  -إذن هذا يسؿك ظـد افعؾامء معؾؼ ألن ؿتودة 

 ظـ ؿتودة ؿول ؿتودة 

 مـ خقور افتوبعغ  -رمحف اهلل  -شبؼ افتعريػ بف وهق ؿتودة بـ دظومي افسدود  وقتادة
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زيـي فؾسامء، ورجقمو فؾشقوضغ، وظالموت أصبف  يعـل فثالث ؾقائد أو حؽؿ أو موخلق اهلل هذه النجوم لثالث 

  هيتدي هبو

ؿبي افسامء ادرصعي هبذه افـجقم مجقؾي جدا إذا تلمؾ اإلكسون ؾنن  إي واهلل هذا األمر يدرـف ـؾ أحد زينة للسامء

ـوفعؼد افذي  ذم هذه افمفئ ادـتثرة ذم ؿبي افسامء وهل تزهر وتيضء وتلمؾ تقزيعفو واكتظومفو ؾفذا مـ أمجؾ افزيـي

: ) وفؼد زيـو افسامء افدكقو بؿصوبقح ( إذن  -ظز وجؾ  -يقوع ظذ اجلقد ؾال صؽ أكف زيـي ويدل ظذ ذفؽ ؿقل اهلل 

 هل زيـي 

؛ هذه افـجقم ذم افسامء يـػصؾ مـفو صفى يؼول صفى ويؼول كقوزك وهل أجزاء الثاىوة: رجوما للشواصع -

: ) وجعؾـوهو  -ظز وجؾ  -جؿ اهلل تعوػ هبو مسسؿل افسؿع ؿول اهلل مـفو ـتؾ وخؿي تشؼ أجقاء افػضوء ؾر

رجقمو فؾشقوضغ (، وؿول ذم اآليي األخرى ) إال مـ خطػ اخلطػي ؾلتبعف صفوب ثوؿى ( وؿد صون اهلل تعوػ افسامء 

ء ؾقجدكوهو مؾئً ظذ فسون مممـل اجلـ ) وأكو دسـو افسام - -شبحوكف وتعوػ  - -زمـ تـزل افقحل ؾؼد ؿول اهلل 

 حرشو صديدا وصفبو وأكو ــو كؼعد مـفو مؼوظد فؾسؿع ؾؿـ يستؿع اآلن جيد فف صفوبو رصدا ( 

ؾـعؾؿ أن مو ـون ذم زمـ افـبقة وتـزل افقحل ـون فصقن افسامء ظـ اشساق افشقوضغ فؾسؿع فؽـ هؾ دام 

ة مرشال ظذ صقطون ؟ حيتؿؾ هذا وؿد ذفؽ ؟ األمر حمتؿؾ ؾفؾ ـؾ صفوب كراه يزق ذم افسامء يؽقن بوفرضور

 وهق إذا احتؽ بوفغالف اجلقي احسق ؾرآه افـوس  -ظز وجؾ  -يؽقن اكػصؾ بؼدرة اهلل 

؛ وافدفقؾ ظذ ذفؽ ؿقل اهلل تعوػ: ) وظالموت وبوفـجؿ هؿ هيتدون (، وؿول أما الثالثة: فعالمات هيتدي هبا -

فتفتدوا هبو ذم طؾامت افز وافبحر ( ألهنو أصبف بودراشؿ ظذ وجف ذم اآليي األخرى ) وهق افذي جعؾ فؽؿ افـجقم 

األرض ـام أن افـوس ذم شرهؿ ظذ وجف األرض يستدفقن بودراشؿ افتل يـصبقهنو أو بوجلبول افثوبتي افرواد أو 

ؿوت معقـي ؽر ذفؽ مـ افعالموت افثوبتي ؾؽذفؽ افسامء ؿد جعؾ اهلل تعوػ هذه افـجقم ظالموت مستديؿي ذم أو

أدرـفو افـوس مع ضقل ادالحظي وادراؿبي وؿقدوا ذفؽ وـتبقه وتقاتروا ؾرـى افـوس افبحر بغ خضؿ األمقاج 

يستدفقن بـجؿ ؾالين ويدخؾقن ادػووز وافؼػور ادفؾؽي ويراؿبقن كجام ؾالكقو ؾقجعؾقكف ظـ يؿـقفؿ أو ظـ صامهلؿ أو 

 بوفـجؿ افؼطبل دعرؾي ادموه افشامل ؾفل ظالموت أمومفؿ ؾقستدفقن بف ـام يستدل افـوس مثال

 : -رمحف اهلل  -ؿول ؿتودة  -

 ؾؿـ تلول ؾقفو ؽر ذفؽ ؾؼد أخطل وأووع كصقبف 



 د: أحمد القاضي  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 
 

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

 

 تيول فوها: 

  التيويل يراد به طذ لسان الشارع وطند ادتقدمع أحد معنوع 

 إمو أن يراد بف احلؼقؼي افتل يمل إفقفو افقء،  

 سر، وإمو أن يراد بف افتػ 

 هؽذا اشتعؿؾف افسؾػ ـام اشتعؿؾف افؽتوب وافسـي 

ألكف مشتؼ مـ األول واألول هق افرجقع وصوهد هذا ادعـك  احلقوقة التي يًل إلوها المءإمو أن يراد بوفتلويؾ 

عـقغ : ) هؾ يـظرون إال تلويؾف يقم يليت تلويؾف ( يعـل حتؼؼ وؿقظف ذم اخلورج هذا هق أحد م -ظز وجؾ  -ؿقل اهلل 

 مـ معوين افتلويؾ، 

افؾفؿ ؾؼفف ذم افديـ "ذم دظوئف البـ ظبوس:  ملسو هيلع هللا ىلصومـف ؿقل افـبل  بمعنى التفسروأمو ادعـل افثوين ؾنكف يليت 

 . ؾفق يليت بؿعـك افتػسر، "وظؾؿف افتلويؾ

ػ افظوهر أمو مو أحدثف ادتؽؾؿقن بعد ذفؽ مـ تعريػ افتلويؾ مـ أكف: كؼؾ افؽالم ظـ طوهره إػ معـك خيوف

ؾفذا اصطالح حمدث وال مشوحي ذم االصطالح وفؽـ فقسً هذه فغي افؽتوب وافسـي ؾقجى أن كػفؿ ـالم اهلل 

 وـالم كبقف وـالم افسؾػ ادتؼدمغ ظذ هذا افقؾؼ

يعـل بؿعـك ؾنهو بغر ذفؽ ؾؼد أخطل يشر ذم هذا إػ مو يدظقف  فوكون قول قتادة فمن تيول فوها غر ذلك 

 ن مـ أن اؿسان افزهرة بوفؼؿر يدل ظذ ـذا وـذا مـ تلول ؽر ذفؽ ادـجؿق

 واخلطل ود افصقاب  فقد أخطي

 يعـل وقع ظؿره ؾقام ال ضوئؾ مـ ورائف ألكف يعـل رجؿ بوفغقى وختبط ال دفقؾ ظؾقف وأضاع ىصوبه 

 -تؽؾػغ ( ؾزجر ؿتودة وافتؽؾػ مذمقم ) ؿؾ ال أشلفؽؿ ظؾقف مـ أجر ومو أكو مـ اد وتكلف ما ال طلم له به

ظـ اشتعامل ظؾؿ افـجقم ذم ؽر هذه افثالثي ادذـقرة إذن هذه هل حؽؿي خؾؼفو زيـف فؾسامء رجقم  -رمحف اهلل 

يتسع فؾدالفي ظذ افطرؿوت وفؾدالفي ظذ افػصقل ومو يؼسن هبو مـ  "وظالموت"فؾشقوضغ وظالموت، وؿقفف 

 مقاؾؼوت زراظقي وكحق ذفؽ 
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 األثر للباب ضاهرة: فمناسبة هذا  

 وهق بقون احلؽؿي مـ خؾؼ افـجقم وألن مـ ادظك تلثر حرـي افـجقم ذم افؼدر ؾؼد وؾ شقاء افسبقؾ 

 

 :ىستفود من هذا األثر- 

 كستػقد مـف بقون احلؽؿي مـ خؾؼ افـجقم ـام دل ظؾقفو سيح افؽتوب -

 اض أخر كستػقد أيضو افرد ظذ ادـجؿغ افذيـ يدظقن أهنو خؾؼً ألؽر -

ؿتودة ؿول ؿقال ـؾ مجؾي ؾقف ؾنن  ذم اشتـبوط افعؾؾ واحلؽؿ؛  -ظز وجؾ  -كستػقد أيضو افرجقع إػ ـتوب اهلل  -

 ترجع إػ دفقؾ مـ افؼرآن

وكستػقد أيضو أن مـ اهتدى بغر هدي اهلل ؾؼد أخطل وأووع كصقبف وتؽؾػ مو ال ظؾؿ فف بف؛ مـ يستدل  -

ع كصقبف وتؽؾػ مو ال شبقؾ فؾعؾؿ بف إذن هذا هق حول ادـجؿغ ظوؾوكو اهلل وإيوـؿ بغر هدى اهلل ؾؼد أخطل وأوو

وهؿ مـذ ؿديؿ افزمون وهؿ يدظقن هذه افدظقى وأهنؿ يستدفقن بحرـي األؾالك افسامويي ظذ احلقادث األروقي 

قى فتخزه ظام يؼع ذم حتك إن بعضفؿ أفػ ـتوبو شامه افن ادصقن ذم خموضبي افـجقم وـلكام تستطؾع افـجقم افغ

 حقادث ادستؼبؾ

 

  رمحه اهلل  -: وكره قتادة تعلم منازل القمر ومل يرخص فوه ابن طوونة وسفوان -رمحه اهلل  -قال–  

إذن ذم هذا إصورة إػ أن بعض افسؾػ ادتؼدمغ ـرهقا تعؾؿقا حتك ظؾؿ افتسقر ألن ظؾؿ مـوزل افؼؿر ظؾؿ 

رمحف  -لثر إذ أن افؼؿر يـزل ذم افشفر ثامن وظؼيـ مـزال ظـد افػؾؽقغ ؾؽلن ؿتودة يتعؾؼ بعؾؿ افتسقر ال بعؾؿ افت

وابـ ظققـي رمحفام اهلل ـرهو هذا األمر فئال يؽقن ذريعي دو بعده ؾقؿعً مـفؿ تؾؽؿ افؽراهقي مـ بوب شد  -اهلل 

 افذرائع، ؿول: 

 ظـفام  ، حرب افؽرموين مـ أجؾي أصحوب اإلموم أمحد بـ حـبؾذكره حرب

، أمحد هق أمحد بـ حـبؾ وإشحوق هق صوحبف إشحوق بـ راهقيف ورخص يف تعلم ادنازل أمحد وإسحاق

رمحفام اهلل ؾدل ذفؽ ظذ أن مـ افسؾػ مـ رخص ذم ظؾؿ افتسقر وهذا هق افذي يـبغل إذ أن هذا افعؾؿ ظؾؿ مػقد 
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فق ظؾؿ كوؾع مػقد ؾال حرج ذم تعؾقؿف ومـ مـعف كوؾع فؾـوس ذم زراظتفؿ وذم حرـتفؿ افزيي وافبحريي وؽر ذفؽ ؾ

 مـ ادتؼدمغ ؾنكام مـعف مـ بوب شد افذرائع وحتك ال يػيض إػ ادحذور مـف

 

  وطن أيب موسى"ثم قال"  

ويل افؽقؾي  -روقان اهلل ظؾقفؿ  -وهق أبق مقشك األصعري ظبد اهلل بـ ؿقس صحويب مـ ؾؼفوء افصحوبي 

 : ملسو هيلع هللا ىلص: ) ؿول رشقل اهلل وـوكً وؾوتف شـي مخسغ ؿول

 

فقس  بوفقصػ ؟  ثالثي بوفعغ أم ثالثي بوفقصػ ملسو هيلع هللا ىلصهؾ أراد هبؿ افـبل  _كعقذ بوهلل_ ثالثة ال يدخلون اجلنة

 .شفؿ  أصخوص بلظقوهنؿ وإكام بلجـوادراد ثالثي 

 حديٌ اخلؿر أم اخلبوئٌ ومدمـفو هق مـ يعتود ذهبو ؾال يـزجر ظـفو مدمـ اخلؿر وهلذا ورد ذم-مدمن اخلمر

كحـ كعؾؿ أن صورب اخلؿر جيؾد إمو حدا وإمو تعزيرا ظذ خالف وفؽـ ؿد ورد ذم حديٌ أكف يؼتؾ ذم افرابعي مدمـ 

 اخلؿر

  

: وافرحؿ ادراد هبو افؼربك وافصؾي وؿطعفو يؽقن بػعؾ مو ال يؾقؼ ذم حؼفو بعدم صؾي ذفؽ وقاصع الرحم

دو خؾؼ افرحؿ ؿومً ؾؼوفً يو رب هذا مؼوم افعوئذ بؽ  - - شبحوكف وتعوػ - -وذفؽ أن اهلل  بؾفو ببالهو افرحؿ و

مـ افرمحـ ؾقف  صجـي مـ افؼطقعي ؿول أال تروغ أن أصؾ مـ وصؾؽ وأن أؿطع مـ ؿطعؽ ؿوفً بذ وهلذا افرحؿ 

مشتؼ مـ كػس ادودة ؾلمر افرحؿ ظظقؿ وصؾي األرحوم مـ مؼوصد افديـ ؾؼوضع افرحؿ هق افذي يزء إػ ؿرابتف 

 يصؾفؿ وذفؽ بحسى درجتفؿ مـ افؼربك وؿد اختؾػ افعؾامء ذم افرحؿ افتل جيى صؾتفو ؾؼول بعضفؿ إػ وال

األب افرابع همالء هؿ افذيـ يعدون رمحو فإلكسون أبقك وجدك وجد أبقؽ وأبقه ؾفمالء األربعي ومو تسؾسؾ مـفؿ 

 وبـل ظبد ادطؾى ملسو هيلع هللا ىلصسبي فؾـبل هؿ رمحؽ واشتـبطقا ذفؽ مـ افـصقص افدافي ظذ خصقصقي بـل هوصؿ بوفـ

 ضقى وأمو افثوفٌ:
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ظقوذا بوهلل وؿد تؼدم معـو أن مـ أتك ـوهـو أو ظراؾو ؾصدؿف بام يؼقل ؾؼد ـػر بام أكزل ظذ  فمصدق بالسحر

 حمؿد رواه أمحد وابـ حبون ذم صحقحي

 

ذا احلديٌ وفقس ؾقف ذـر هل -رمحف اهلل  -صؾي شقوق ادصـػ ضقى أيـ ذـر افتـجقؿ ذم هذا احلديٌ؟ مو 

فؽقن افتـجقؿ مـ افسحر، مو افدفقؾ ظذ أن افتـجقؿ مـ افسحر؟ مو  -مـ أيـ يستدل ذفؽ أبو ظبد اهلل ؟  -فؾتـجقؿ 

مر معـو شوبؼو مـ اؿتبس صعبي مـ افـجقم ؾؼد اؿتبس صعبي مـ افسحر زاد مو زاد هذا هق شبى اشتدالل ادصـػ 

 هبذا احلديٌ

  

 ديث للباب:فمناسبة هذا احل 

 أن ؾقف افقظقد ظذ ادصدق بوفسحر وافتـجقؿ كقع مـ أكقاع افسحر 

  

 :وىستفود منه فوائد طدة منها- 

 حتريؿ افتـجقؿ؛ وأكف مـ افؽبوئر وؿد يبؾغ بصوحبف افؽػر بحسى حوفف -

 وكستػقد أيضو حتريؿ ذب اخلؿر؛ وافقظقد ظذ مدمـفو  -

ثالثي ال يدخؾقن اجلـي هذا يتػؼ مع  ملسو هيلع هللا ىلصجقب صؾتفو وؿقل افـبل وكستػقد أيضو حتريؿ ؿطقعي افرحؿ؛ وو -

ؿقاظد أهؾ افسـي واجلامظي وال يعوروفو ؾفذا حيؿؾ ظذ أكف إن مل يبؾغ هبؿ مبؾغ افؽػر ؾنهنؿ ال يدخؾقن اجلـي مع 

ديؼ أول افداخؾغ بؾ يتعروقن فؾعذاب ذم افـور بؼدر ـبرهتؿ وإن ـون صدر مـفؿ ذفؽ ظذ وجف افؽػر ـوفتص

 بوفسحر ؾنهنؿ ال يدخؾقن اجلـي مطؾؼو ؾقؽقن افـػل كػقو ممبدا

  ........لننظر يف ادسائل 

 ؾقف مسوئؾ :

 األوػ : احلؽؿي ذم خؾؼ افـجقم .

 -رمحف اهلل  -كعؿ وهل تؾؽؿ افثالثي افتل ظدهو ؿتودة : ] افؼح [
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 ر ذفؽ .افثوكقي : افرد ظذ مـ زظؿ ؽ

 فؼقل ؿتودة ؾؿـ تلول ؾقفو ؽر ذفؽ ؾؼد أخطل وأووع كصقبف وتؽؾػ مو ال ظؾؿ فف بف: ] افؼح [

 افثوفثي: ذـر اخلالف ذم تعؾؿ ادـوزل.

 مـ ؿقل ؿتودة وشػقون مـ جفي وؿقل أمحد وإشحوق مـ جفي أخرى -رمحف اهلل  -وهق مو كؼؾف : ] افؼح [

 افرابعي: افقظقد ؾقؿـ صدق بقء مـ افسحر وفق ظرف أكف بوضؾ.

 كعؿ فؼقفف ذم احلديٌ ومصدق بوفسحر ؾجعؾف أحد افثالثي افذيـ ال يدخؾقن اجلـي: ] افؼح [ 

 

 ىنتقل إغ الباب الذي يلوه...

 باب ما جاء يف االستسقاء باألىواء

َعُؾق }وؿقل اهلل تعوػ :  ُبقَن َودَمْ  [ .28]افقاؿعي :  {َن ِرْزَؿُؽْؿ َأكَُّؽْؿ ُتَؽذِّ

أربع ذم أمتل مـ أمر اجلوهؾقي ال  "ؿول :  ملسو هيلع هللا ىلصأن رشقل اهلل  -ريض اهلل ظـف-وظـ أيب موفؽ األصعري 

يسـقهنـ : افػخر بوألحسوب ، وافطعـ ذم األكسوب ، واالشتسؼوء بوفـجقم ، وافـقوحي ، وؿول : افـوئحي إذا مل تتى 

 رواه مسؾؿ  . "مقهتو ، تؼوم يقم افؼقومي وظؾقفو هبول مـ ؿطران، ودرع مـ جرب  ؿبؾ

صالة افصبح بوحلديبقي ظذ إثر شامء  ملسو هيلع هللا ىلصصذ فـو رشقل اهلل  "ؿول :  -ريض اهلل ظـف-وهلام ظـ زيد بـ خوفد 

: اهلل ورشقفف أظؾؿ ،  ؿوفقا "هؾ تدرون موذا ؿول ربؽؿ؟  "ـوكً مـ افؾقؾ ، ؾؾام اككف أؿبؾ ظذ افـوس ؾؼول : 

ؿول : أصبح مـ ظبودي مممـ يب وـوؾر ؾلمو مـ ؿول : مطركو بػضؾ اهلل ورمحتف ؾذفؽ مممـ يب وـوؾر  "ؿول: 

 .  "بوفؽقـى ، وأمو مـ ؿول : مطركو بـقء ـذا وـذا ؾذفؽ ـوؾر يب مممـ بوفؽقـى 

َؾاَل  }ـذا وـذا، ؾلكزل اهلل هذه اآليي فؼد صدق كقء  "وهلام مـ حديٌ ابـ ظبوس بؿعـوه، وؾقف: ؿول بعضفؿ: 

ُبقَن  }إػ ؿقفف  {ُأْؿِسُؿ بَِؿَقاِؿِع افـُُّجقِم   .{ُتَؽذِّ

 ] افؼح [
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  تعاغ:  باب ما جاء يف االستسقاء باألىواء  –رمحه اهلل  -قال ادصنف 

 يعـل مـ افقظقد وافزجر ذم االشتسؼوء بوألكقاء باب ما جاء

  

 ؼقو، هق ضؾى افس "االستسقاء"

 

)وافؼؿر ؿدركوه مـوزل(   -ظز وجؾ  -مجع كقء وهل مـوزل افؼؿر وذفؽ أن افؼؿر ـام ؿول اهلل  "واألىواء"

ؾؾؾؼؿر ذم افشفر ثامن وظؼون مـزال يـزل ذم ـؾ فقؾي مـزال وأهؾ ادعرؾي بوفـجقم يؼقفقن أكف ذم ـؾ فقؾي يغقى 

يغقى ويطؾع رؿقبف ويعتؼد أهؾ اجلوهؾقي أكف إذا ضؾع رؿقبف كجؿ ويطؾع رؿقبف بعد أن يؿؽٌ افـجؿ ثالثي ظؼ فقؾي 

 كزل مطر ؾقؼقل ؿوئؾفؿ مطركو بـقء ـذا وـذا، وهلذا أكزل اهلل تعوػ: 

ومعـك هذه اآليي ودمعؾقن حظؽؿ وكصقبؽؿ افتؽذيى ـلكف مل يؽـ فؽؿ  "وجتعلون رزقكم أىكم تكذبون"

وا كعؿي ادـعؿ ظذ إكزال ادطر وفؽـؽؿ ظؽستؿ افؼضقي حظ وال كصقى إال افتؽذيى ؾؽون يـبغل فؽؿ أن تشؽر

  -ظز وجؾ  -ؾجعؾتؿ حظؽؿ وكصقبؽؿ بدال مـ أن يؽقن صؽر ادـعؿ ظذ كعؿي ادطر جعؾتؿقه كسبتف إػ ؽر اهلل 

 وؿقفؽؿ مطركو بـقء ـذا وـذا ؾتؽذبقن وتـسبقن هذه افـعؿي إػ افؽقاـى 

 

 فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحود  

مـ افؼك األـز ألكف ذك ذم افربقبقي وهلذا جرى إيراد هذا   -ظز وجؾ  -كسبي كزول ادطر إػ ؽر اهلل أن 

 افبوب فؾتحذير مـف

  

  ودلت هذه اآلية العظومة 

 -افتل ذـرهو اهلل تعوػ ذم آخر شقرة افقاؿعي )ودمعؾقن رزؿؽؿ أكؽؿ تؽذبقن( ظذ ؾقائد مـفو:

 األكقاء؛ وهق افزظؿ افذي ـون يعتؼده أهؾ اجلوهؾقي وهق أكف إذا ؽوب كجؿ وطفر بطالن كسبي كزول ادطر إػ  -

 رؿقبف ؿوفقا كؿطر بـقء ـذا وـذا وإذا واؾؼ ذفؽ مطرا ؿوفقا مطركو بـقء ـذا وـذا

 أيضو كستػقد مـ هذه اآليي أن كسبي كزول ادطر إػ افـقء مـوف فشؽر كعؿي اهلل مـوف فشؽر كعؿي ادـعؿ -
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قد أيضو بلن ذفؽ ـذب ألن افؽذب هق اإلخبور بخالف افقاؿع ـام أن افصدق هق اإلخبور ادطوبؼ وكستػ -

 فؾقاؿع ؾوفقاؿع أن ذفؽ ـذب

يو أخقات أن افشؽر ظبودة ظزيزة  ؛ واظؾؿقا يو إخقة و -ظز وجؾ  -وكستػقد أيضو وجقب صؽر كعؿي اهلل  -

)   -ظز وجؾ  -مـ حيسـ ظبودة افشؽر وهلذا ؿول ربـو  ؾؽثر مـ افـوس حيسـ ظبودة افصز وفؽـ ؿؾقؾ مـ افـوس

 وؿؾقؾ مـ ظبودي افشؽقر(، وؿول ) اظؿؾقا آل داوود صؽرا وؿؾقؾ مـ ظبودي افشؽقر( 

ؾؽثر مـ افـوس حقـام حتؾ بف افباليو وافرزيو يػزع إػ اهلل ويدظقه ويستجر إفقف وال صؽ أن هذا ظبودة، ثؿ إذا 

ؾال   -ظز وجؾ  -ـربف كز مو ـون يدظق إفقف مـ ؿبؾ كز افـعؿي وكز دظوءه هلل أكعؿ ظؾقف وؾرج ظـف وكػٌ 

حقـام  ملسو هيلع هللا ىلصيتػطـ هلذا إال أصحوب افعبودة اخلوفصي ـام أثـك اهلل تعوػ ظذ كقح )إكف ـون ظبدا صؽقرا( وـام ؿول كبقف 

مو تؼدم مـ ذكبؽ ومو تلخر ؿول: ـون يؼقم افؾقؾ حتك تتػطر ؿدموه ؾؼوفً فف ظوئشي ذم ذفؽ أفقس ؿد ؽػر اهلل فؽ 

 أؾال أـقن ظبدا صؽقرا. 

ؾعذ ضوفى افعؾؿ وظذ ادممـ أن يتػطـ فشؽر ادـعؿ وأكً ذم مسرك وذم تؼؾبؽ بغ أهؾؽ تذـر أكؽ ذم كعؿ 

 ؾوصؽر اهلل   -ظز وجؾ  -اهلل 

 اشكر اهلل بلساىك وبقلبك وبفعالك

 افضؿر ادحجبوأؾودتؽؿ افـعامء مـل ثالثي      يدي و فسوين و

  -شبحوكف وتعوػ  - -بلن يغتبط افؼؾى بـعؿي اهلل وأن يشعر بوالمتـون هلل  ؾشؽر افؼؾى

وـثر مـ افـوس ؿؾبف مسؽقن بوفـؼؿي ظوؾوكو اهلل وإيوـؿ فق ؾتشً بغ أوالظف وكبشً ظـ  ؿؾبف فقجدتف يعـل 

ي يـبغل أن حيؾ ذم شقيداء افؼؾى افشعقر بـعؿي اهلل مسؽقكو بوفـؼؿي وافتزم وافضقؼ ال يشعر بشؽر كعؿي اهلل ؾوفذ

 وفق مل يؽـ إال أن اهلل أكعؿ ظؾقؽ بوإلشالم وـػ،   -ظز وجؾ  -

وكسبي افـعؿ إفقف وهذا أمر تؾؿسف ظـد بعض   -ظز وجؾ  -وهق افؾفٍ بشؽر اهلل  ـذفؽ يؽقن افشؽر بوفؾسون

هق أهؾف و يشؽره ظذ كعامئف، ومـ افـوس مـ يعؼد فسوكف ظـ ادقؾؼغ ـؾ مو جؾس جمؾسو وإذا بف يثـل ظذ اهلل بام 

ذفؽ وال يتحدث بـعؿ اهلل ظؾقف حتك إكف يػعؾ ذفؽ وافعقوذ بوهلل خقؾو مـ افعغ وهذا خقف مـوف فإليامن بعض 

ف موصقف واهلل ؿد أؽدق ظؾقف مـ افـعؿ وـون يـبغل فف أن يؼقل كحـ ذم خر وكعؿ يو اهللافـوس يسلل ظـ حوفف ؾقؼقل 
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وشعي وؾضؾ مـ اهلل ظؿقؿ ويذـر مو يـبغل ألن اهلل حيى أن يشؽر ؾتجد مـ افـوس مـ يعؿل ظذ هذا وال يذـر 

كعؿ اهلل ظؾقف وال صؽ أكف كقع مـ افؽػران كعؿ ال حوجي بلن يتبوهك اإلكسون ويتػوخر ظذ افـوس فؽـ إذا ـون ادؼوم 

 وأمو بـعؿي ربؽ ؾحدث ( ظذ أحد ادعـقغ،  مـوشبو أو شئؾ ؾعؾقف أن يثـل بوفـعؿي ظذ مسدهيو )

ؾفق أن يسخر جقارحف ذم صؽر كعؿي اهلل ؾنذا ـون أكعؿ اهلل ظؾقؽ بوفصحي ؾوكؼؾ  بوجلقارحوأمو أهيو اإلخقان 

خطوك إػ ادسوجد وصؾ مع اجلامظي واشع ظذ األرمؾي وادسؽغ واذهى إػ احلٍ وافعؿرة وضػ بوفبقً واشع 

حتك إموضي األذى ظـ   -ظز وجؾ  -وؿػ ذم ظرؾي اشتعؿؾ هذه اجلقارح ؾقام تتؼرب بف إػ اهلل  بغ افصػو وادروة

 افطريؼ صؽر فـعؿي ادـعؿ هذا افشؽران

 

 -:-رمحف اهلل  -ثؿ ؿول ادصـػ  -

 "وطن أيب مالك األشعري" 

 - اهلل ظـف ريض -اشؿف حورث بـ احلورث وهق مـ ظداد مـ شؽـ افشوم مـ افصحوبي  أبو مالك األشعري 

 ؿول:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رشقل اهلل 

بلربع خصول  ملسو هيلع هللا ىلص، إذن هذا ظؾؿ مـ أظالم افـبقة حقٌ خيز افـبل أربع يف أمتي من أمر اجلاهلوة ال يرتكوهنن

مذمقمي ممو ـون ظؾقف أهؾ اجلوهؾقي تظؾ شوريي ذم بعض هذه األمي فقس ادؼصقد ذم مجقعفو ؾقفو ؿؾقا أو ـثروا 

 قومي ال تـؼرض وافقاؿع صوهد ظذ ذفؽ فؾـوطروفؽـفو تبؼك إػ يقم افؼ

اجلوهؾقي هل افػسة افتل شبؼً اإلشالم ـام شامهو اهلل تعوػ ذم ـتوبف ) وال تزجـ تزج اجلوهؾقي  ما اجلاهلوة؟

ويعؾؿفؿ افؽتوب واحلؽؿي  ملسو هيلع هللا ىلصافعؾؿ إكام أتك اهلل بف مع كبقف ؾنن  األوػ ( وهل مـسقبي إػ اجلفؾ وذفؽ فعدم افعؾؿ

 كام أتك افعؾؿ بقحل افسامء ؾؿـ أمر اجلوهؾقي ال يسـقهنـ ؾن

ضقى ـقهنـ مـ خصول اجلوهؾقي هؾ يؼتيض افؽػر ؟ ال فقس بوفرضورة ؾؼد يتؾبس اإلكسون بخصؾي مـ 

فؾصحويب افذي ؿول فبالل يو ابـ افسقداء ؿول إكؽ امرؤ  ملسو هيلع هللا ىلصخصول اجلوهؾقي وال يؽقن بذفؽ ـوؾرا؛ ـام ؿول افـبل 

اجلوهؾقي ال يتخؾص  مـ رءحيقط ادسؾؿ يعـل ؾقؽ رء مـ خصول اجلوهؾقي وأخالق اجلوهؾقي ؾؼد ؾقؽ جوهؾقي 

 مـفو إال بودجوهدة ـام ذم هذه اخلصول ادذـقرة.
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مو ادؼصقد بوفػخر بوألحسوب يعـل افتعوطؿ ظذ افـوس بوآلبوء و ادآثر بلن يؼقل كحـ ؿبقؾي  الفخر باألحساب 

زل هذا مقجقدا ذم افـوس إػ يقمـو هذا ومـ بطل بف ظؿؾف مل ينع بف كسبف فؽـفو مقجقدة ـذا وؾقـو ـذا ومـو ـذا مل ي

 وتالحظقن هذا جؾقو افػخر بوألحسوب يؼوبؾ هذا أيضو: 

يعـل تـؼص افـوس بوفعقى ؾقؼول هذا ال أصؾ فف هذا مـ افبؾد افػالين هذا ـذا وـذا هذا  الطعن يف األىساب

 اجلوهؾقي فقس مـ أخالق اإلشالم وال آداب اإلشالم أن يؼع ذفؽ أيضو و افعقوذ بوهلل مـ أمر

؛ وهل مقوع افشوهد مـ هذا احلديٌ هلذا افبوب ؾوالشتسؼوء بوفـجقم يعـل اخلصلة الثالثة االستسقاء بالنجوم

 افـجؿ كسبي افسؼقو و ادطر إػ حرـي افـجقم واألكقاء ومل يزل ذم افـوس مـ يؼقل ـذا وـذا ؾقـسى كزول ادطر إػ

افػالين ويـسك أن هذه جمرد مقاؾؼي تزامـقي ال أؿؾ وال أـثر وهذا يقجد بصقغ خمتؾػي فق تلمؾ اإلكسون ذم ـالم 

 وإظالمف هبذا األمر افذي يبؼك ذم األمي ملسو هيلع هللا ىلصافـوس وـالم بعض افؽتوب وؽر ذفؽ فقجده صوهدا ظذ ؿقل افـبل 

قت وافـدب ظذ ادقً وهذا يؼع الشقام مـ افـسوء فضعػ وادؼصقد بوفـقوحي رؾع افص "والنواحة طذ ادوت "

ظؼقهلـ وؽؾبي ظوضػتفـ وال صؽ أن ادقت مصقبي فؽـ هذه ادصقبي جيى أن تقاجف بوفصز واالحتسوب ال 

بوفكاخ وافعقيؾ ؾوفكاخ، وافعقيؾ وصؼ اجلققب، وفطؿ اخلدود، ال يرد مقتو وال جيزي ظـ صوحبف وهلذا ؿول 

ا مل تتى ودوذا ظز بوفـوئحي؟ أال يدخؾ ذم ذفؽ افـوئح بذ واهلل يدخؾ فؽـ فقؿقظف ذم افـسوء أـثر وؿول افـوئحي إذ

 مـ افرجول، ؿول: )) وافـوئحي إذا مل تتى ؿبؾ مقهتو تؼوم يقم افؼقومي وظؾقفو هبول مـ ؿطران (( ؿقفف: 

 معصقي يدفـو ظذ ظظؿ أمر افتقبي وأن افتقبي دمى ـؾ  إذا مل تتب قبل موهتا

 يعـل تبعٌ يقم افؼقومي  تقام يوم القوامة

 يعـل ثقب مـ افـحوس ادذاب هبول مـ ؿطران،  -وافعقوذ بوهلل  -هبول مـ ؿطران  وطلوها رسبال من قطران

يعـل أيضو تدرع درظو مـ جرب واجلرب معؾقم أكف يـشل ظـف حؽي ظظقؿي وأمو افؼطران ؾػقف  ودرع من جرب

 ة ظظقؿي حرارة متـوهقي حرار

مو افذي حيصؾ فمدمل حقـام يؼع فف ظذ بؼتف وافعقوذ بوهلل رء حور أو حؽي بؾقغي؟ أن يصقح ويقفقل 

ؾوجلزاء مـ جـس افعؿؾ دو ـوكً ذم افدكقو تصقح بلظذ صقهتو وتؼح حؾؼفو بوفكاخ وؿد تؽقن تػعؾ ذفؽ أيضو 

س وتبؽل هلؿ تزظؿ أكف تسعدهؿ ـوكً ظؼقبتفو يقم تؽؾػو ـوفـوئحي ادستلجرة افتل مفؿتفو ؾؼط أن تصقح فؾـو
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افؼقومي مـ جـس ظؿؾفو ؾتؼقم وهل تصقح وتقفقل بسبى هذا افنبول مـ ؿطران وافدرع مـ جرب جزاء وؾوؿو. 

 رواه مسلم

 

  :إذن الشاهد من هذا احلديث ومناسبته للباب 

ظز  -قف مـ كسبي افتدبر إػ ؽر اهلل االشتسؼوء بوفـجقم حقٌ ظد ذفؽ مـ خصول اجلوهؾقي دو ؾ ملسو هيلع هللا ىلصؿقل افـبل 

  -وجؾ 

  

 :فنستفود من حديث أيب مالك األشعري طدة فوائد منها- 

 أوال: حتريؿ االشتسؼوء بوفـجقم واالكقاء حتريؿ ذفؽ -

 كستػقد أيضو أن هذا مـ خصول اجلوهؾقي  -

 ؿكستػقد أيضو وجقب خموفػي مو هق مـ خصوئص أهؾ اجلوهؾقي وحتريؿ افتشبف هب -

وكستػقد أيضو حتريؿ افػخر بوألكسوب، وحتريؿ افطعـ ذم األكسوب، وحتريؿ افـقوحي ظذ ادقً ـام ذـر افـبل  -

 ملسو هيلع هللا ىلص

وكستػقد أيضو أن افتقبي دمى مو ؿبؾفو مو أظظؿ افتقبي هداين اهلل وإيوـؿ إفقفو افتقبي دمى مو ؿبؾفو حتك ؿول  -

 افـوئحي إذا مل تتى ؾدل ذفؽ ظذ ظظؿ افتقبي

ستػقد أيضو تقؿقتفو أن افتقبي هلو أمد وهق أكف البد أن يؽقن ذفؽ ؿبؾ ادقت ؾؿـ ذوط ؿبقل افتقبي أن وك -

تؼع ذم افزمـ ادحدد ذظو، وافزمـ ادحدد ذظو زمـون زمـ ظوم وزمـ خوص ؾوفزمـ اخلوص مومل تغرؽر افروح 

فشؿس مـ مغرهبو ال يـػع كػسو إيامهنو مل تؽـ ذم احلؾؼقم وافزمـ افعوم مو مل تطؾع افشؿس مـ مغرهبو ؾنذا ضؾعً ا

 آمـً مـ ؿبؾ أو ـسبً ذم إيامهنو خرا 

 

  أي افشقخغ افبخوري ومسؾؿ وهلام -رمحه اهلل  -ثم قال 

 صالة افصبح  ملسو هيلع هللا ىلصوهق صحويب مشفقر ؿول: صذ فـو رشقل اهلل  طن زيد بن خالد اجلهني 
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ـون ذم ذفؽ مو يشبف افػضؾ ظؾقفؿ وال صؽ أن مـ  ملسو هيلع هللا ىلصأي بؿعـك صذ بـو فؽـ ـلكف دو أمفؿ  "صذ لنا"

  ملسو هيلع هللا ىلصؾؼد حصؾ كعؿي ظظقؿي ؾضؿـ هذا ادعـك وإال ؾودراد صذ بـو رشقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصحصؾ فف صالة خؾػ افـبل 

 أي افػجر  صالة الصبح

و جزء مـف وفشؿقزاحلديبقي ؿريي معروؾي تبعد ظـ مؽي ؿدر مرحؾي وهل ادسامة اآلن ذم ضريؼ جدة ب باحلديبوة

ظوم احلديبقي كوزال ذم احلؾ ؾنذا أراد أن يصع تؼدم إػ افشؼ افذي  ملسو هيلع هللا ىلصذم احلؾ وجزء مـفو ذم احلرم وهلذا ـون كبقـو 

 بوحلرم ؾصذ بف دزيد ؾضؾ افصالة ذم أرض احلرم، ؿول: ظذ إثر شامء ـوكً مـ افؾقؾ ادراد بؼقفف: 

 إثر افقء هق مو يعؼبف ظذ إثر شامء  طذ إثر سامء:

 هو هـو ادطر شؿك ادطر شامء بوظتبور جفتف ألكف يـزل مـفو إذن مطروا فقال  ا ادراد بالسامء؟وم

 : يعـل أؿبؾ ظذ افـوس بقجفف وخطوبف فلام اىنف أقبل طذ الناس

وذم بعض افـسخ هؾ تدرون وادؼصقد االشتػفوم وال ريى أن أشؾقب االشتػفوم ممو حيرض  قال أتدرون:

 فغوؾؾ األذهون ويـبف ا

 وهذه مجؾي:  أتدرون ماذا قال ربكم قالوا اهلل ورسوله أطلم:

 بنضالق ذم األمقر افؼظقي وذم األمقر افؽقكقي  ملسو هيلع هللا ىلصتؼول ذم زمـ افـبل  

 ؾال يؼول اهلل ورشقفف أظؾؿ إال ذم األمقر افؼظقي  ملسو هيلع هللا ىلصأمو بعد زمـ افـبل  

ظؾؿ ؿؾ اهلل أظؾؿ فؽـ فق ؿول فؽ مثال مو ؾؾق ؿول فؽ صوحبؽ هؾ ؿدم ؾالن مـ افسػر ال تؼؾ اهلل ورشقفف أ

 :  -ظز وجؾ  -حوـقو ظـ ربف  ملسو هيلع هللا ىلصحؽؿ ـذا وـذا ذم أمر ال تعؾؿف ؿول افـبل 

ألن هذه افعبقديي هل ظبقديي  هذا افؽػر فقس ـػرا خمرج ظـ ادؾيإذن  أصبح من طبادي مًمن يب وكافر:

 فؽػر ادخرج ظـ ادؾي اإليامن أصبح مـ ظبودي مممـ يب وـوؾر ؾفق افؽػر افذي دون ا

هذه مجؾي ادممـغ ؿوفقا مطركو بػضؾ اهلل  فيما من قال مطرىا بفضل اهلل ورمحته فذلك مًمن يب كافر بالكوكب:

فف بؾ بنؿرار اهلل تعوػ هلو مطركو بػضؾ اهلل ورمحتف  ملسو هيلع هللا ىلصورمحتف ؾوـتسبً هذه اجلؿؾي صػي افذـر ادؼوع بنؿرار افـبل 
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ي ـام ذم اآليي األخرى: ) ؿؾ بػضؾ اهلل وبرمحتف ؾبذفؽ ؾؾقػرحقا هق خر ممو جيؿعقن ( ؾجؿعً بغ افػضؾ وافرمح

 ضقى إذن كسى ادطر إػ ؾضؾ اهلل ورمحتف، 

مو وجف ـػره ألكف وؿع مـف مـ األفػوظ فػظ  وأما من قال مطرىا بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب مًمن بالكوكب:

ػ افـجؿ فؽـ فق صدر ذفؽ مـ معتؼد بلن افـقء هق ادمثر ؾذفؽ ـػر يـوذم افتقحقد افقاجى حقٌ كسى ادطر إ

خمرج ظـ ادؾي فؽـ هذا ال يتصقر مـ افصحوبي روقان اهلل ظؾقفؿ فؽـ افذي وؿع مـفؿ مو دون افؽػر األـز وهق 

 ظذ مو يـبغل هلؿ أن يؼقفقه ملسو هيلع هللا ىلصاألصغر وهق ـػر افؾػظ ؾـبففؿ وظؾؿفؿ افـبل 

 معـوه يعـل ؽر حديٌ زيد بـ خوفد يزيد يعـل:  باس:قال وهلام من حديث ابن ط

فوه زيادة قال بعضهم لقد صدق ىوء كذا وكذا فيىزل اهلل هذه اآلية ) فال أقسم بمواقع النجوم ( إغ قوله ) 

وهذه اجلؿؾي فؼد صدق كقء ـذا وـذا مجؾي مل يزل افـوس يتقارثقهنو حقـام يؼع مطر ذم مقشؿ معغ  تكذبون (:

دق كقء ـذا وـذا ألهنؿ يؼروهنو بوألكقاء ؾفذا مـ ذك األفػوظ وهق مـ أكقاع افؼك األصغر ؾلكزل اهلل يؼقفقن ص

 تعوػ هذه اآليي: 

افتل ختؿ اهلل هبو شقرة افقاؿعي إػ ؿقفف تؽذبقن يعـل ) ودمعؾقن رزؿؽؿ أكؽؿ  ) فال أقسم بمواقع النجوم (:

 تؽذبقن ( ـام ؿدمـو ذم أول اآليي 

  لنجوم للمفرسين فوها قوالن:ومواقع ا

مـفؿ مـ يؼقل إن مقاؿع افـجقم ادراد هبو كجقم افؼرآن ألن افؼرآن كزل مـجام ) وؿول افذيـ ـػروا فقال  

أكزل ظؾقف افؼرآن مجؾي واحدة ـذفؽ فـثبً بف ؾمادك ورتؾـوه ترتقال ( ؾوفؼرآن كزل مـجام ظذ حسى 

 افقؿوئع واحلقادث، 

ؿصده ادصـػ وؿوفف ابـ ظبوس أن ادراد بؿقاؿع افـجقم مطوفعفو مطوفع  وافؼقل اآلخر وهق افذي 

افؽقاـى واألجرام افسامويي وهل مطوفع ظظقؿي تؼوس اآلن بوفسـل افضقئقي تعؾؿقن هذا ألكف ؿسؿ 

 ظظقؿ ؿول ) وإكف فؼسؿ فق تعؾؿقن ظظقؿ ( 

بوفسـل افضقئقي وافسـي افضقئقي يراد هبو مو ؾفذه افـجقم افتل تبدو فـو ؿريبي ذم افؼقوشوت احلديثي ال تؼوس إال 

يؼطعف افضقء ذم شـي ـومؾي وافضقء هظي افضقء أظذ أكقاع افنع يسر افضقء ذم افثوكقي افقاحدة ثالثامئي أفػ 
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ـقؾقمس ذم افثوكقي افقاحدة وهلذا حيتوج وقء افشؿس فقصؾ إفقـو إػ ثامن دؿوئؼ حتك يبؾغـو هبذه افنظي اهلوئؾي 

 ئي أفػ ـقؾقمس ثالثام

حيتوج افضقء فقصؾ إفقـو إػ أربع شـغ ؾفذا يدفؽؿ أهيو اإلخقان  ـطقروأؿرب كجؿ بعد افشؿس كجؿ يؼول فف ؿ

ظذ شعي خؾؼ اهلل خؾؼ ؾسقح ظظقؿ ومو كحـ ذم هذا افؽقن إال هبوءة صغرة ؾفذا ممو يقحل بف ؿقل اهلل تعوػ: ) 

ي هذا احلديٌ فؾبوب طوهرة وهق حتريؿ كسبي كزول ادطر إػ األكقاء وإكف فؼسؿ فق تعؾؿقن ظظقؿ ( إذن مـوشب

 وتسؿقي ذفؽ ـػرا بؾ وتسؿقتف تؽذيبو

  

 :فنستفود من هذا احلديث- 

 حتريؿ كسبي كزول ادطر إػ افـقء  -

 كستػقد أيضو أن ذفؽ يسؿك ـػرا ويسؿك تؽذيبو بـص ـتوب اهلل  -

تعؾقؿ افـوس ظـد احلوجي ؾقـبغل فطوفى افعؾؿ وادريب وافقاظظ أن  وأيضو كستػقد ؾوئدة تربقيي وهق مؼوظقي -

 يغتـؿ ادـوشبوت ويتخقل افـوس بودقظظي ؾقحدثفؿ بوحلديٌ ادـوشى ذم ادؼوم ادـوشى

 وظدم إووؾتفو إػ ؽره   -ظز وجؾ  -وكستػقد أيضو وجقب صؽر كعؿي اهلل  -

 ظـ ضريؼ افسمال واجلقاب أتدرون موذا ؿول ربؽؿ؟ وكستػقد ضريؼي مـ ضرائؼ افتعؾقؿ وهل افتعؾقؿ  -

 وكستػقد أيضو أكف يؼع دـ شئؾ وجفؾ أن يؼقل اهلل ورشقفف أظؾؿ  -

 وكستػقد وصػ اهلل تعوػ بوفػضؾ وافرمحي مطركو بػضؾ اهلل ورمحتف  -

فؾفؿ صقبو كوؾعو وكستػقد أيضو مؼوظقي هذا افذـر بعد ادطر ضقى مو افذي يؼع فـو أن كؼقل حول ادطر ا -

 وبعد ادطر مطركو بػضؾ اهلل ورمحتف

 وكستػقد أيضو أن افؽػر ـػران ـػر خمرج ظـ ادؾي وـػر ال خيرج ظـ ادؾي  -

 

 وىستمع إغ ادسائل 
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 ؾقف مسوئؾ

 األوػ: تػسر آيي افقاؿعي.

 ] افؼح [: مراده )ودمعؾقن رزؿؽؿ أكؽؿ تؽذبقن(

 فثوكقي: ذـر األربع افتل مـ أمر اجلوهؾقي.ا

افػخر بوألحسوب وافطعـ ذم األكسوب واالشتسؼوء بوفـجقم وافـقوحي  ملسو هيلع هللا ىلص] افؼح [: وهل افتل ظدهو افـبل 

 ظذ ادقً

 افثوفثي: ذـر افؽػر ذم بعضفو.

ر وذفؽ أن مـ ؿول مطركو بـقء ـذا ] افؼح [: كعؿ ذـر افؽػر ذم بعضفو فؼقفف أصبح مـ ظبودي مممـ يب وـوؾ

 وـذا ؾنكف يتـووفف

 افرابعي: أن مـ افؽػر مو ال خيرج مـ ادؾي.

 ] افؼح [: ـفذه األفػوظ افتل خترج وال تراد حؼقؼتفو

 ] ؿراءة ادتـ [ 

 بسبى كزول افـعؿي. "أصبح مـ ظبودي مممـ يب وـوؾر "اخلومسي: ؿقفف 

 ن مـ افـعؿ إذا مل تشؽر مو يؽقن شببو حلصقل افؽػر] افؼح [: يعـل أ

 افسودشي: افتػطـ فإليامن ذم هذا ادقوع.

 ] افؼح [:كعؿ أكف يـبغل افتـبف ذم مؽون افشؽر وأن مؼته اإليامن هق صؽر ادـعؿ ـؾام دمددت كعؿي

 افسوبعي: افتػطـ فؾؽػر ذم هذا ادقوع.

ح [:ـذفؽ أن مثؾ هذه ادقاضـ ؿد تؽقن مدظوة فؾؽػر وهق ـػر افـعؿي وذفؽ بـسبتفو إػ ؽر مسدهيو ] افؼ

 شبحوكف
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 .“فؼد صدق كقء ـذا وـذا "افثومـي: افتػطـ فؼقفف 

 ] افؼح [:كعؿ يريد افشقخ أن يـبف افـوس إػ مو جيري ظذ أفسـتفؿ فؼقهلؿ صدق كقء ـذا وـذا

 ."أتدرون موذا ؿول ربؽؿ؟ "افتوشعي: إخراج افعومل فؾؿتعؾؿ ادسلفي بوالشتػفوم ظـفو. فؼقفف: 

 ] افؼح [:كعؿ اشتخرجفو هبذه افطريؼي ضريؼي افسمال واجلقاب

 

 افعوذة: وظقد افـوئحي.

اجلزاء مـ ؾنن  ـ ؿطران ودرع مـ جرب] افؼح [:وظقد افـوئحي وهل أهنو تبعٌ يقم افؼقومي وظؾقفو هبول م

 جـس افعؿؾ

 آله وصحبه أمجعع؛؛ ،وطذ اللهم طظ ىبونا حممد هذا وصل

 

 


