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 ٱ ٻ ٻ           

 والعشرون ثالثلالدرس ا

وصحبف أمجعغ، افؾفؿ  احلؿد هلل رب افعادغ، وافصالة وافسالم ظذ أرشف األكبقاء وادرشؾغ، كبقـا حمؿد وظذ آفف

 ظؾؿـا بام يـػعـا، واكػعـا بام ظؾؿتـا، وزدكا ظؾام كاؾعا افؾفؿ اؽػر فـا، وفشقخـا أمجعغ:

 باب ما جاء من التغؾقظ فقؿن طبد اهلل طـد قرب رجل صالح فؽقف إذا طبده

بلرض احلبشة وما ؾقفا مـ  ــقسة رأهتا ملسو هيلع هللا ىلصذم )افصحقح( ظـ ظائشة ريض اهلل ظـفا أن أم شؾؿة ذـرت فرشقل اهلل 

روا ؾقف تؾؽ ؾؼال: )أوفئؽ إذا مات ؾقفؿ افرجؾ افصافح أو افعبد افصافح بـقا ظذ ؿزه مسجدًا، وصق،  افصقر

 افصقر أوفئؽ رشار اخلؾؼ ظـد اهلل ( ؾفمالء مجعقا بغ افػتـتغ، ؾتـة افؼبقر، وؾتـة افتامثقؾ.

ضػؼ يطرح مخقصة فف ظذ وجفف، ؾنذا اؽتؿ هبا ـشػفا، ؾؼال ـ وهق ـذفؽ  ملسو هيلع هللا ىلصوهلام ظـفا ؿافت: )دا ُكزل برشقل اهلل 

أكبقائفؿ مساجد (( حيذر ما صـعقا، وفقال ذفؽ ألبرز ؿزه، ؽر  ـ : )) فعـة اهلل ظذ افقفقد وافـصارى، اختذوا ؿبقر

 أكف خق أن يتخذ مسجدًا، ]أخرجاه[.

ؿبؾ أن يؿقت بخؿس وهق يؼقل: )إين أبرأ إػ اهلل أن يؽقن  ملسو هيلع هللا ىلصودسؾؿ ظـ جـدب بـ ظبد اهلل ؿال: شؿعت افـبل 

، وفق ــت متخذًا مـ أمتل خؾقاًل، فتخذت أبا بؽر اهلل ؿد اختذين خؾقاًل، ـام اختذ إبراهقؿ خؾقالً ؾنن  يل مـؽؿ خؾقؾ،

خؾقاًل، أال وإن مـ ـان ؿبؾؽؿ ـاكقا يتخذون ؿبقر أكبقائفؿ مساجد، أال ؾال تتخذوا افؼبقر مساجد، ؾنين أهناـؿ ظـ 

 ذفؽ(.

 -تعاػ: -رمحف اهلل  -ؿال ادصـػ : ] افؼح [

ؾؽقػ إذا ظبده هؽذا صـع افشقخ هذه افسمجة وؾقفا  لحباب ما جاء من التغؾقظ فقؿن طبد اهلل طـد قرب رجل صا 

ذم افباب ؿبؾف أن ثؿة بابغ متعؾؼغ بافباب افسابؼ ذم أن شبب ـػر بـل آدم وترـفؿ ديـفؿ إفقف وؾاء دا وظد وأصار 

هل ظبادة ؿز ذم هذا افباب افقشقؾة ادػضقة إػ افغؾق ذم افصاحلغ و -رمحف اهلل  -افغؾق ذم افصاحلغ ؾلراد أن يبغ 

 افرجؾ افصافح وأن هذا ؿد جاء افتغؾقظ ؾقف ؾؽقػ بؿـ ظبده!! 

 وذفؽ فتعظقؿ األمر وهتقيؾف  هؽذا جعل الشقخ هذه الرتمجة خمتومة بسؤال تعجبي فؽقف إذا طبده!!

  (صحقح افبخاري ) ها هـا  ومراده بافصحقحاستدل بام جاء يف الصحقح 
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هل هـد بـت أيب أمقة ادخزومل افذي ـان يؾؼب  "أم شؾؿة " كـقسة ملسو هيلع هللا ىلص طن طائشة أن أم سؾؿة ذكرت لرسول اهلل

بزاد افراـب وـاكت أم شؾؿة زوج أيب شؾؿة ابـ ظبد األشد ادخزومل مـ ادفاجريـ األوائؾ هل وزوجفا إػ 

) ل هلا وؿا ملسو هيلع هللا ىلصاحلبشة ثؿ بعد ذفؽ ظادا وتقذم أبق شؾؿة ريض اهلل ظـف وحزكت ظؾقف حزكا ظظقام ؾدخؾ ظؾقفا افـبل 

افؾفؿ أجرين ذم مصقبتل واخؾػـل خرا  -يعـل يؼقل إكا هلل وإكا إفقف راجعقن  -ما مـ ظبد تصقبف مصقبة ؾقسسجع 

وؿافت ذم كػسفا مـ ظسك أن  ملسو هيلع هللا ىلصؾؼافت ما دهلا ظؾقف افـبل  (  مـفا إال آجره اهلل ذم مصقبتف وخؾػ فف خرا مـفا

خرا مـف وهق حمؿد مـ ـان بتفا إياه، وفؽـ اهلل تعاػ شاق إفقفا يؽقن خرا مـ أيب شؾؿة؟ زوجفا، وذفؽ فعظقؿ حم

ؾتزوجفا وصارت مـ أمفات ادممـغ وجز ـرسها وؿد ـاكت وؾاهتا شـة اثـتغ وشتغ فؾفجرة  ملسو هيلع هللا ىلصبـ ظبد اهلل 

 .حلبشة وافؽـقسة هل معبد افـصارىصػة ــقسة رأهتا بلرض ا ملسو هيلع هللا ىلصؾحؽت فؾـبل 

بافصقر وافتامثقؾ وؿد وصؾ ديـ  ــائسفؿتزويؼ  أ مـف ادسقح ظؾقف افسالموـان مـ ضالل افـصارى افذي يز

إػ  برؿصبعض تالمقذ ادسقح ذهب إػ مك واكتؼؾ أحدهؿ فعؾف ؾنن  افـصارى إػ أرض احلبشة ذم وؿت مبؽر

افتحريػ  بالد احلبشة واظتـؼ افـكاكقة أهؾ تؾؽ افديار وحلؼفا ما حلؼ ديـ ادسقح مـ افتحريػ ؾؽان مـ مجؾة

أهنؿ يزوؿقن افؽـائس بافتامثقؾ يصقرون افعذراء ريض اهلل ظـفا وادسقح ظؾقف افسالم وهق مـصقب ظذ خشبة 

ؾنن مـ يدخؾ ــائسفؿ يدهش ويؼؾب ضرؾقف ذم هذه وهذا معروف ظـدهؿ ،  افصؾب ويصقرون صقر ادالئؽة 

افتعقيض ظـ اخلقاء افروحل بقضع هذه اددهشات اجلدران ادؾقئة بافصقر وافتزويؼ ـلن هذا واهلل أظؾؿ كقع مـ 

وهذه ادؾػتات حتك يشعروا داخؾ افؽـقسة بقء مـ افروحاكقة زظؿقا، ومل يؽـ ادسقح ظؾقف افسالم ؿد اختذ ــقسة 

 بؾ ـان يصع ذم معابد افقفقد افذيـ بعث ؾقفؿ وفؽـ مـ جاءوا بعده صاروا يستؼؾقن بافؽـائس 

أهنا رأت بلرض احلبشة وهل افتل تسؿك اآلن أثققبقا وما  ملسو هيلع هللا ىلصه افتصاوير ؾحؽت فؾـبل ؾؿـ بدظفؿ ذم افؽـائس هذ

جاورها مـ افبؾدان ـان يطؾؼ ظؾقفا مجقعا احلبشة أثققبقا وأريسيا وما صاهبفا ـؾفا ـان يطؾؼ ظؾقفا أرض احلبشة 

 وما ؾقفا مـ افصقر 

ويصح أوفئَؽ إذا مات ؾقفؿ افرجؾ افصافح أو افعبد افرجؾ افصافح اخلطاب هلا ممكثة  فؼال: أولئِك إذا مات فقفم

  ملسو هيلع هللا ىلصافصافح فعؾ هذا افشؽ مـ افراوي وفقس مـ افسدد مـ افـبل 

أهنؿ يبـقن ظذ ؿزه مسجدا أي  األوػ وصقروا ؾقف تؾؽ افصقر إذا ؿامقا بخطقتغ اخلطقةبـوا طذ قربه مسجدا، 

 مقضعا فؾصالة 
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 دران بتؾؽ افصقر زوؿقا اجل وصوروا فقه تؾك الصور يعـي

يعـل ادشار إفقفؿ افذيـ ؾعؾقا هذا افػعؾ وظظؿقا افصاحلغ أوفئؽ رشار اخلؾؼ ظـد اهلل  قال أولئك رشار اخلؾقثؿ 

 اكتفك حديث أم شؾؿة 

 –رمحف اهلل  -صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة  ـالم وهذا ذم افقاؿع فقس ؿقال فف بؾ هق مـ ثم أتبعه ادصـف بؼوله

ؾتـة افؼبقر وؾتـة افتامثقؾ ألهنؿ بـقا ظذ افؼز أوال وصقروه ثاكقا ؾؽان ذم هذا  عوا بني فتـتني ما مها؟قال ففؤالء مج 

 مـ أظظؿ افقشائؾ ادػضقة إػ افؼك

 إذا مـاسبة هذا احلديث لؾباب ضاهرة  

ا رشار اخلؾؼ وال صؽ إذ أن هذا احلديث يدل ظذ أن افبـاء ظذ افؼبقر واختاذ افصقر يػيض إػ ظبادهتا وهلذا صارو

 .- ظز وجؾ - أن رشار اخلؾؼ هؿ افذيـ وؿعقا ذم افؼك باهلل

 

  :وكستػقد من هذا- 

 ألكف وشقؾة إػ افقؿقع ذم افؼك واحلديث ادـع مـ ظبادة اهلل ظـد ؿبقر افصاحلغ؛ ألن هذا مـ باب شد افذرائع  -

. 

 وكستػقد أيضا االظتبار بحال األمؿ ؿبؾـا  -

أيضا حتريؿ افتصقير دا ؾقف مـ مضاهاة خؾؼ اهلل ظز وجؾ وال شقام إذا ـان فؾؿعظؿغ مـ افصاحلغ وكستػقد  -

وأمثاهلؿ ألكف وشقؾة إػ افؼك ؾصار افتصقير حيرم مـ وجفغ مـ جفة مضاهاة خؾؼ اهلل ومـ جفة ـقكف وشقؾة 

 إػ افقؿقع ذم افؼك 

 ؾفق مـ رشار اخلؾؼ بشفادة مـ ال يـطؼ ظـ اهلقىأيضا كستػقد ظظؿ هذه اجلريؿة وأن مـ ارتؽبفا  -

 * صقب هل كستػقد من هذا احلديث جواز دخول الؽـائس؟ 

فق ؿال ؿائؾ هذه أم شؾؿة ؿد دخؾت ــقسة ؾقدل ذفؽ ظذ جقاز دخقل افؽـائس ال صؽ أن طاهر احلديث يدل 

  حتتاج إػ بقان وتػصقؾ:ظذ ذفؽ وفؽـ هل ؿضقة ظغ 
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مثؾ افذي يػعؾف بعض افسػفاء  ال جيقز اإلظجاب هبؿ وإظزازهؿ ؾفذاء إػ ــقسة مـ باب ؾنذا ـان دخقل ادر (1

افذيـ يؼصدون افؽـائس ويزوروهنا ويبدون إظجاهبؿ هبا وؽر ذفؽ مع أكف يذـر ؾقفا افتثؾقث وافؽػر، وبـقة 

أيضا ؿد ال فا اخلؿر ادسقح، ودمسد اإلفف ؾقف زظؿقا، وتـتؼ ؾقفا افصقر، وتعزف ؾقفا ادعازف، ويؼب ؾق

تعؾؿقن هذا ألهنؿ يتخذون ما يسؿقكف بافعشاء افرباين هذا يؼقم ؾقف افؽاهـ أو افؼس راظل افؽـقسة إذا ؾرغ 

مـ مقظظتف أتك بؽلس ؾقف مخر وـرس مـ اخلبز ثؿ دظا مجقع احلارضيـ افذيـ حرضوا افُؼداس يعـل ادصؾغ 

ؿطعة مـ  سيف كزل ظذ رـبتف ظذ هقئة اخلضقع ثؿ ؿام ثؿ ؽؿؽؾ مـ تؼدم بغ يدؾؾتؼدمقا صػا واحدا أمامف 

اخلبز ذم إكاء ذم ـلس اخلؿر وكاوفف إياها يػعؾ هذا هبؿ مجقعا وهذا رأيتف بعقـل ثؿ يؼقل يعتؼدون هبذا أكف ؿد 

ـ اختؾط هبؿ دم ادسقح وحلؿ ادسقح ؾاخلبز يؿثؾ حلؿ ادسقح، واخلؿر يؿثؾ دم ادسقح هؽذا يعتؼدون وهذا م

 فا افـصارى إػ يقمـا هذا قافعؼائد افباضؾة وافسهات افسخقػة افتل ظؾ

احلافة افثاكقة أن يدخؾ افؽـقسة دصؾحة إما فدظقهتؿ وإما فؽشػ ظقارهؿ وكؼض حاهلؿ ؾفذا ال بلس بف  - (2

وفعؾ دخقل أم شؾؿة مـ هذا افباب وفق مل يؽـ ذم دخقهلا ؾائدة إال حصقل هذا احلديث فؽػك ؾنذا دخؾ 

يليت هيقد ذم يقم ــقسفؿ ذم يقم مدراشفؿ ويدظقهؿ إػ ملسو هيلع هللا ىلص افؽـقسة فؾدظقة ؾفذا أمر مؼوع؛ ؾؼد ـان كبقـا 

 اإلشالم، 

أتك هيقد  ملسو هيلع هللا ىلصؾؼد روى احلاـؿ ذم مستدرـف وافطزاين وابـ حبان ذم صحقحف مـ حديث ظقف بـ مافؽ أن افـبل 

يشفدوا أن ال إفف إال اهلل وأين رشقل اهلل يرؾع اهلل هبا ذم ــقستفؿ ؾؼال يا معؼ هيقد أروين اثـل ظؼ رجؾ مـؽؿ 

افؾعـة وافغضب  افتل ؽضبفا ظذ ـؾ هيقدي حتت أديؿ افسامء ظرض ؾرصة كادرة فؾقفقد فق ـاكقا يػؼفقن ؿال 

أبرزوا يل ؾؼط اثـل ظؼ يشفدوا هذه افشفادة احلؼ ؾستػع ظـؽؿ افؾعـة وافغضب ؾؾؿ جيبف أحد، ؾلظاد ؾؾؿ جيبف 

ؼال: أبقتؿ ؾقاهلل إين رشقل اهلل حؼا وإين أكا احلارش وأكا ؾد، ؾلظاد ؾؾؿ جيبف أحد ؾلظاد ؾؾؿ جيبف مـفؿ أحد اح

افعاؿب أمـتؿ يب أو ـذبتؿ ثؿ خرج وفؾحديث ؿصة وبؼقة ؾادؼصقد أكف ال بلس بغشقاهنؿ ذم ــقستفؿ فغرض 

وـشػ ظقارهؿ ؾنذا ـان افغرض صحقحا  صحقح ـافعقدة إػ اهلل أو ـذفؽ فإلضالع ظذ حاهلؿ بغرض كؼدهؿ

ؾال بلس، أما ما يػعؾف وفألشػ بعض افسػفاء حقـام يذهبقن فؾسقاحة ذم بالد افشام أو بالد افغرب ثؿ يذهبقن 

فؽـائسفؿ ؾقحصؾ هلمالء افـصارى كقع مـ االظتزاز ويلخذون ذم رشح ديـفؿ وؿد يؽقن ؾتـة فبعض مـ دخؾفا 

 ؾفذا ال جيقز

 

 أي افبخاري ومسؾؿ ظـ ظائشة ريض اهلل ظـفا  "و هلام"-: -رمحه اهلل  - ثم قال ادصـف 
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

هؽذا بصقغة افػعؾ افذي مل يسؿك ؾاظؾف يعـل كزل بف مؾؽ ادقت ما كزل برشقل اهلل  "ُكزل" ملسو هيلع هللا ىلصدا كزل برسول اهلل 

 يعـل ذم حال االحتضار  ملسو هيلع هللا ىلص

 أي جعؾ يطرح  صػق

يعاين ذم شؽرات  ملسو هيلع هللا ىلصيعـل ثقب أو ؿامش خمطط ؾؽان كبقـا  هل ـساء فف أظالم "اخلؿقصة" مخقصة له طذ وجفه

 ادقت ـربا وظـاء صديديـ ؾجعؾ يطرح اخلؿقصة ظذ وجفف افؼيػ فشد ما جيد مـ افتلمل 

  ملسو هيلع هللا ىلصاكحبس كػسف ـشػفا فقتـػس  فإذا اغتم هبا يعـي

  كشػفا وألؼاهلا طن وجفه الرشيف

افة مـ افؽرب افعصقب كمؽـ أن يؼقل؟ فقال أكف رشقل اهلل ما ترون أن آدمل بؼا ذم مثؾ هذه احل فؼال وهو كذلك

افذي هق بادممـغ رءوف رحقؿ فشدة كصحف وصػؼتف ظذ أمتف صار أظظؿ ما يشغؾ بافف هق أمر هذه األمة  ملسو هيلع هللا ىلص

 ؾؽان يؼقل وهق ظذ تؾؽ احلال 

 اإلبعاد ظـ رمحة اهلل هق افطرد و "و افؾعـ"، لعـة اهلل طذ القفود والـصارى اختذوا قبور أكبقائفم مساجد

هؿ أهؾ افؽتاب وافقفقد شؿقا هيقدا ذم أصح األؿقال كسبة إػ أحد األشباط وهق هيقذا  "القفود والـصارى"و

ابـ يعؼقب ظؾقف افسالم يعـل هيقدا بـ إرسائقؾ ؾـسبقا إفقف، وؿقؾ إهنؿ ثؿ هيقدا مـ افتفقد وهق افتقبة، وؿقؾ مـ 

 هلؿ إكا هدكا إفقؽ هذه أؿقال ذم شبب تسؿقة افقفقد، اهلقادة وهل ادحبة، وؿقؾ مـ ؿق

ؾ وأما افـصارى ؾؼقؾ أن شبب تسؿقتفؿ هبذا االشؿ كسبة إػ بؾدة افـارصة افتل ـان يـزهلا ادسقح ظؾقف افسالم، وؿق

فقد صار وؿقؾ كسبة إػ ؿقهلؿ كحـ أكصار اهلل ؿقؾت مجقع هذه األؿقال ادفؿ أن افقكسبة إػ تـارصهؿ ؾقام بقـفؿ، 

ظؾام ظذ ادـتسبغ إػ مقشك ظؾقف افسالم ادعتؼديـ بافتقراة، وافـصارى صار ظؾام ظذ ادؾة ادـتسبة إػ ظقسك ظؾقف 

 افسالم ادعتؼديـ باإلكجقؾ 

ؾنن  وؿد بقـا فؽؿ ذم ؽر ما مـاشبة أن افقفقدية وافـكاكقة فقستا دياكتغ شامويتغ بؾ مها حمرؾتان ظـ أصؾ شاموي

إن )ـ اهلل واحد وهق اإلشالم هق افذي بعث اهلل بف كقحا وإبراهقؿ ومقشك وظقسك وحمؿد ومجقع أكبقاء اهلل دي

فؽـ دا ضرأ افتحريػ ظذ ديـ مقشك صارت تؾؽ ادؾة تسؿك افقفقدية، ودا ضرأ ( افديـ ظـد اهلل اإلشالم 

ما ـان إبراهقؿ  } إبراهقؿ مـفام ؾؼال: افتحريػ ظذ ديـ ظقسك صارت تؾؽ ادؾة تسؿك افـكاكقة وهلذا برأ اهلل
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

ؾُقخطل مـ يؼقل األديان افساموية ألن افديـ واحد فقس هلل ظدة أديان  {هيقديا وال ككاكقا وفؽـ ـان حـقػا مسؾام 

شاموية، افديـ افساموي افقحقد هق اإلشالم ؾؼط، وأما افقفقدية هق ما آل إفقف ديـ مقشك بعد افتحريػ، وأما 

 ؾفل ما آل إفقف ديـ ظقسك ظؾقف افسالم بعد افتحريػ يـبغل أن يؽقن هذا واضحا، افـكاكقة 

 فعـ افقفقد وافـصارى فعـة اهلل ظذ افقفقد وافـصارى وظؾؾ هذه افؾعـة بؼقفف:  ملسو هيلع هللا ىلصادفؿ أن افـبل 

اضع فؾعبادة أي أن شبب فعـفؿ هق وؿقظفؿ ذم افؼك وحتقيؾفؿ ؿبقر أكبقاءهؿ إػ مق اختذوا قبور أكبقاءهم مساجد

مقضع افسجقد يسؿك مسجدا شقاء ؾنن  وافسجقد اختذوا ؿبقر أكبقاءهؿ مساجد شقاء بـقا ظؾقفا بـقان أم مل يبـقا

 ملسو هيلع هللا ىلصبـل ظؾقف جدران وؿبة وشؼػ أو ـان مقضع مؼصقد فؾسجقد ظـدهؿ وهذا يدفـا ظذ ظظقؿ صػؼة افـبل 

خق أن تصـع بف أمتف ما صـعت افقفقد وافـصارى  بلكف ذم افسقاق وؿد دكا أجؾف ملسو هيلع هللا ىلصوكصحف ألمتف ألكف دا صعر 

 بلكبقائفا ؾلفؼك إفقفؿ هبذه اجلؿؾة حتذيرا حتك ال يؼعقا ذم ما وؿع ؾقف مـ ـان ؿبؾفؿ هلذا ؿافت ظائشة ريض اهلل ظـفا

 :وهذا مـ ؾؼففا

 يعـل أكف ما ؿال ذفؽ ذم هذا ادؼال إال فؾتحذير كما صـع افقفقد وافـصارى  حيذر ما صـعوا 

يعـل ألخرج مـ حجرتف افؼيػة ووضع ذم افبؼقع فؽـف مل يػعؾ ذفؽ داذا؟ خشقة مـ أن رز قربه ولوال ذلك ألب

 ذم بقتف ذم حجرة ظائشة وفقال ذفؽ ألبرز ؿزه يعـل ألخرج وفؽـ مل يػعؾ ذفؽ  ملسو هيلع هللا ىلصيتخذ مسجدا ؾدؾـ افـبل 

يززوه إػ افػضاء ـافبؼقع أو  ؾؿعـك ذفؽ أن افصحابة رضقان اهلل ظؾقفؿ افذيـ بارشوا دؾـف دؾـقه ذم حجرتف ومل

ذم حجرتف هق خشقة أن ُيتخذ ؿزه  ملسو هيلع هللا ىلصؽره خشقة أن يتخذ مسجدا وـالمها حمؿؾ صحقح إذا شبب دؾـ افـبل 

مسجدا ؾنذا ـان ذم حجرتف مل يؽـ ألحد أن يدخؾ ظؾقف ألكف حرز وخصقصقة بخالف فق ـان ذم افعراء أو ذم 

 حجرتف ال يتعارض مع افسبب األول وهق ما حدث بف أبق بؽر ذم ملسو هيلع هللا ىلصمؽان ظام، وهـاك شبب أخر فدؾـ افـبل 

أن األكبقاء يدؾـقن حقث ماتقا، ؿاال أخرجاه  ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل ظـف دا اختؾػقا ذم مقضع دؾـف ؾلخز أكف شؿع مـ افـبل 

أن وهذا فعؾف شبؼ ؿؾؿ أفقس ـذفؽ ألكف ؿد ؿال ذم مؼدمة هذا احلديث وهلام أي فؾبخاري ومسؾؿ ؾلؽـك ذفؽ ظـ 

 يؼقل ذم أخره أخرجاه فؽـ فعؾ افشقخ صار ظـده كقع مـ االكتؼال افذهـل وافذهقل ؾـيس أكف ؿدم بؼقفف هلام 

 

 إذا مـاسبة هذا احلديث لؾباب ضاهرة 
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

مـع مـ إبراز ؿزه خشقة أن يتخذ مسجدا ؾعبادة اهلل ظـد ؿز افرجؾ افصافح أو افـبل مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوذفؽ أن افـبل  

 أشباب افؼك 

 

 د مـه ما استػدكا مما سبق:فـستػق 

 ادـع مـ اختاذ ؿبقر األكبقاء وافصاحلغ مساجد  -

 ظذ أمتف وكصحف هلؿ ملسو هيلع هللا ىلصوكستػقد مـ ـامل صػؼة افـبل  -

 وكستػقد ؾائدة ظؼدية مفؿة وهل جقاز فعـ افقفقد وافـصارى وفؽـ فعـفؿ مـ حقث اجلؿؾة ال فعـ معغ مـفؿ  -

 مـ افصحػقغ وؽرهؿ يعـل يـؽره ويستفجـف ويؼقل هذه ثؼاؾة وهذا أمر وفألشػ بات بعض ادتحذفؼغ

فعـ افذيـ ـػروا  }افؽراهقة وؽر ذفؽ شبحان اهلل ال أدري ظذ مـ يعسض أيعسض ظذ ـالم اهلل افذي يؼقل:

افذي يؼقل )) فعـة اهلل ظذ  ملسو هيلع هللا ىلص، أم يعسض ظذ ـالم افـبل {مـ بـل إرسائقؾ ظذ فسان داود وظقسك ابـ مريؿ 

افقفقد وافـصارى (( ـقػ يليت ويؼقل هذا ال جيقز هذا ال يؾقؼ هذا مـ كؼ ثؼاؾة افؽراهقة ادممـ حيب ذم اهلل 

ويبغض ذم اهلل هذا أمر ال كخػقف بؾ إن مـ أوثؼ ظرى اإليامن احلب ذم اهلل وافبغض ذم اهلل وكحـ ال كبغضفؿ وال 

وفق أهنؿ أؿامقا افتقراة واإلكجقؾ وفق أهنؿ رضقا باهلل ربا  كؾعـفؿ فذواهتؿ وأصخاصفؿ بؾ دا تؾبسقا بف مـ افؽػر

وبؿحؿد كبقا وباإلشالم ديـا فؽاكقا إخقاكـا هلؿ ما فـا وظؾقفؿ ما ظؾقـا كحبفؿ ـام كحب أكػسـا ؾنكام أبغضـاهؿ ذم 

 ؾقـا أن كؾزم افسـةاهلل ظز وجؾ ؾفذا أمر يـبغل افتـبف فف واحلذر م االكسقاق خؾػ هذه افعبارات احلادثة افطارئة وظ

 ذم حجرتف ما هل؟ حتك ال يتخذ ؿزه مسجدا ملسو هيلع هللا ىلصكستػقده مـ هذا احلديث احلؽؿة مـ دؾـ افـبل  ثؿ كما   -

يؾحؼف مـ  ملسو هيلع هللا ىلص؛ أكف بؼ يؾحؼف ما يؾحؼ افبؼ ؾفق بليب هق وأمل ملسو هيلع هللا ىلصوكستػقد أيضا أهيا األخقة بؼية افـبل  -

ح مخقصة ظذ وجفف افؼيػ ؾنذا اؽتؿ هبا ـشػفا بؾ ؿد جاء شؽرات ادقت ومعاكاة االحتضار ما ؿد شؿعتؿ يطر

ذم احلديث أكف ؿال إن فؾؿقت فسؽرات وؿد يشؽؾ هذا ظـد بعض افـاس ويؼقل أفقس كػس ادممـ وروحف تسؾ 

هذه افسؽرات افتل تؾحؼ اآلدمل ظـد ؾنن  ـام تسؾ افشعرة مـ ؾؿ افسؼاء ؾؽقػ إذا يؼع هذا؟ ؾقؼال ال تعارض

ن مممـ تؽقن ـػارة فسقئاتف ورؾعة فدرجاتف، وأما حال ؿبض افروح ؾفق افذي حيصؾ بف افقصػ ادقت إن ـا

طا ـام تسؾ افشعرة مـ ذم افسؼاء ، وإن ـان ـاؾرا كزظت روحف كزظا ـام تـزع ؾنن ـان مسؾام كشط روحف كش ادذـقر

 : وافـازظات ؽرؿا ، وافـاصطات كشطا . افسػقد مـ افصقف ادبؾقل ـام ؿال تعاػ
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 [8[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

   

  قبل أن يؿوت بخؿس  ملسو هيلع هللا ىلصودسؾم طن جـدب بن طبد اهلل قال: سؿعت الـبي 

ن حتتؿؾ مخس فقال وحتتؿؾ مخس شـغ وهؾ حتتؿؾ أصفر؟ داذا؟ ألهنا فق ـاكت أصفر فؼقؾ بخؿسِة ؾفل حتتؿؾ أ

تؽقن فغة مخس فقال أو مخس شـغ، واألؿرب واهلل أظؾؿ أهنا مخس فقال داذا؟ ألكف مل يؽـ مـ ظادة ادتحدث أن 

حيدث بقء ؿبؾ مخس شـغ ويؼقل ؿبؾ أن يؿقت بخؿس ذم مثؾ هذا افسقاق ؾاألؿرب واهلل أظؾؿ أن ذفؽ ؿبؾ أن 

 يؿقت بخؿس فقال 

 أمتـع وأكؽر وأتـصؾ أبرأ إػ اهلل يعـل  "أبرأ" وهو يؼول إين أبرأ إىل اهلل

ؿد ختؾؾت : حبة وهلذا ؿال افؼائؾ مشتؼ مـ اخلؾة واخلؾة هل أظذ درجات اد "اخلؾقؾ" أن يؽون يل مـؽم خؾقل

افصديؼ وال حاجة إػ افتعريػ بألهنا تتخؾؾ افؼؾب وتتؿؽـ مـف مسؾؽ افروح مـل وفذا شؿل اخلؾقؾ خؾقال 

 .ريض اهلل ظـف صاحب رشقل اهلل ؾقؽػقف رشؾا وتعريػا هذه اجلؿؾ 

أن يتخذ أبا بؽر خؾقال مع صدة  ملسو هيلع هللا ىلصإذا ما افذي مـع افـبل  ال الختذت أبا بؽر خؾقالولو كـت متخذا من أمتي خؾق

حمبتف فف؟ هق أن اهلل ؿد اختذه خؾقال ؾام دام أن اهلل ؿد اختذه خؾقال ؾال يؾقؼ إذا أن جيعؾ مع اهلل ؽره ألن اخلؾة هل 

 أظذ درجات ادحبة ؾال تكف إال هلل شبحاكف وتعاػ 

 أال أداة تـبقف  ن قبؾؽم كاكوا يتخذون قبور أكبقاءهم مساجد أال فال تتخذوا الؼبور مساجد() أال وإن من كا

ذفؽ ـؾف ؾنن  ـقػ يتخذون افؼبقر مساجد إما  بافبـاء ظؾقفا أو حتك بؿجرد افصالة ظـدها فإين أهناكم طن ذلك

ر مساجد ومعابد ـام يػعؾ افقفقد ؾقف هنل ظـ اختاذ افؼبقؾنن  يعد اختاذا ؾفذا احلديث افعظقؿ مـاشبتف طاهرة

 وافـصارى 

 

 :فاستػدكا من احلديث ما استػدكا من سابؼقه- 

 مـ افـفل ظـ اختاذ افؼبقر مساجد -

 واشتػدكا أيضا شد ـؾ ضريؼ يػيض إػ افؼك  -

 بحؿدهؾ شبحاكف وو اشتػدكا أيضا إثبات صػة اخلؾة هلل شبحاكف وتعاػ ؾاهلل تعاػ حيب وحُيَب وخيافؾ وخُيافَ -
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أؾضؾ  ملسو هيلع هللا ىلصواشتػدكا أيضا ؾضؾ اخلؾقؾغ إبراهقؿ وحمؿد ظؾقفام افصالة وافسالم ؾال صؽ أهنام أؾضؾ افبؼ وكبقـا  -

 مـ إبراهقؿ، وإبراهقؿ ظؾقف افسالم يليت ذم افدرجة افثاكقة مـ مراتب أويل افعزم مـ افرشؾ 

 خؾقال ملسو هيلع هللا ىلصبحاكف وتعاػ اختذ كبقف و كستػقد أيضا ؾضؾ أيب بؽر افصديؼ إذ ـان ممهال فقال أن اهلل ش-

وأيضا اشتدل بف بعض أهؾ افعؾؿ ظذ إثبات خالؾة أبا بؽر افصديؼ وذفؽ أن خالؾة أبا بؽر افصديؼ ريض اهلل  -

ظـف اختؾػ أهؾ افسـة هؾ ـاكت بافـص اجلع أم بافـص اخلػل واإليامء واإلصارة أم ـاكت بافبقعة؟ ؾذهب ابـ 

بؽر افصديؼ ريض اهلل ظـف ـاكت بافـص اجلع، وذهب ؽره إػ أهنا ـاكت بافـص  حزم وؽره إػ أن خالؾة أيب

اخلػل واإليامء واإلصارة ـام ذم هذا احلديث وباكعؼاد افبقعة ظذ ذفؽ وهذا افثاين أؿرب ألن افـص اجلع هق أن 

شر وتقمئ بنصارة أؿقال متعددة ـؾفا ت ملسو هيلع هللا ىلصرصاحة اخلؾقػة بعدي أبق بؽر وفؽـ ؿد ؿال افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل افـبل 

 واضحة إػ اشتخالف أيب بؽر ثؿ ثبت ذفؽ بقعة ادسؾؿغ فف ريض اهلل ظـف

 

ومل يسـده هاهـا وهذه ضريؼة فبعض افسؾػ  -رمحف اهلل  - طؼب الشقخ بؽالم كؼؾه من كالم شقخ اإلسالم ابن تقؿقة

 يـؼؾ –رمحف اهلل  -رأيت ـالما مثال فؾبقفؼل ادتؼدمغ أهنؿ يـؼؾقن افعؾؿ وال يعزوكف أحقاكا يـؼؾقكف ظـ ؿائؾف وؿد 

ؾقف أشطر ضقيؾة مـ ـالم اخلطايب وال يعزوه وـلن هذا ظـدهؿ وإن ـان هذا ذم فغة افعك يعد مـاؾقا فؾتقثقؼ 

افعؾؿل فؽـفؿ ـلكام يعدون أن افعؾؿ رحؿ بغ أهؾف وأكف ال يؾزم أن يؼال ؿال ؾالن ؾؽلن ظـدهؿ ذم األمر شعة ؾفا 

  –رمحف اهلل  -افشقخ  هـا يؼقل

 يعـل ظـ ماذا؟ ظـ اختاذ ؿزه مسجدا وظبادة اهلل تعاػ ظـده  فؼد هنى طـه

إكف فعـ  بخؿس ، ثؿ ألكف ؿبؾ أن يؿقت ريض اهلل ظـف  جـدبأيـ ذفؽ؟ ذم حديث  فؼد هنى طـه وهو يف أخر حقاته

وافصالة ظـدها مـ ذفؽ افصالة ظـد افؼبقر  ؟ ذم حديث ظائشة ريض اهلل ظـفا  أيـ ذفؽوهق ذم افسقاق مـ ذفؽ 

ؽ وإن مل يبـك مسجد وهق معـك ؿقهلا خق مـ ذفؽ ألن مـ هذا مـ اختاذها مسجدا ؿال وافصالة ظـدها مـ ذف

افصحابة مل يؽقكقا فقبـقا حقل ؿزه مسجدا وفؽـ بؼل احتامل ماذا؟ أن يصذ ظـده ؾدل هذا ؾنن  أن يتخذ مسجدا

ظذ مـع افصقرتغ وـؾ مقضع ؿصدت افصالة ؾقف ؾؼد اختذ مسجد بؾ ـؾ مقضع يصذ ؾقف يسؿك مسجدا ما 

ؾؽؾ مقضعا يصذ ؾقف يسؿك مسجدا إن مل يبـك ظؾقف  "األرض مسجدا وضفقرا ُجعؾت يل" ملسو هيلع هللا ىلصافدفقؾ؟ ـام ؿال 

بـاء وفؽـ ادسجد افذي تتعؾؼ بف األحؽام افػؼفقة مـ ـقكف أرضا وؿػقة وظدم جقاز إكشاد افضافة، وظدم إؿامة 
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ابة افتقضقح احلدود هق ادسجد افذي ؿصد هلذا افغرض وأوؿػ هلذا افغرض إذا ـالم صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة بؿث

 دا تؼدم

 

  وهم  الساطةثم قال وألمحد بسـد جقد طن ابن مسعود ريض اهلل طـه مرفوطا )) إن من رشار الـاس من تدركفم

  أحقاء والذين يتخذون الؼبور مساجد (( ]رواه أبو حاتم يف صحقحه[

وؿال إكف بسـد جقد ورواه أبق  -رمحف اهلل  -يعـل ورواه أبق حاتؿ ذم صحقحف إذا ؿد روى هذا احلديث اإلمام أمحد 

 حاتؿ ذم صحقحف 

 مـ هذه تبعقضقة إن مـ رشار افـاس يعـل أرشهؿ بؿعـك أؾعؾ افتػضقؾ  "إن من رشار الـاس"

يعـل افذيـ تؼقم ظؾقفؿ افساظة وهؿ أحقاء همالء مـ رشار افـاس وؿد جاء ذفؽ من تدركفم الساطة وهم أحقاء 

بلهنؿ يـزو بعضفؿ ظذ بعض ويتفارجقن هتارج  ملسو هيلع هللا ىلصووصػفؿ افـبل  ذم أحاديث صحقحة ذم افبخاري وؽره

احلؿر حتك ال يؼال ذم األرض اهلل اهلل ؾعذ هذا تؼقم ظؾقفؿ افساظة ظذ همالء تؼقم افساظة إذن أيـ ادممـقن؟ 

ضقبة ؾتؼبض خر افزمان هتب ريح آا اهلل تعاػ بغ يدي افساظة ذم ؿبضقا بافريح افطقبة افتل يرشؾفؿد ادممـقن ـاكقا 

أرواح ادممـغ ال تدع كػس مممـ إال اشتؾتفا مـ خقاصقؿف رحيفا أضقب مـ ريح ادسؽ ومسفا أفغ مـ مس 

 .احلرير ؾال يبؼك ظذ وجف األرض إال رشار اخلؾؼ ؿقم ال يؼقفقن اهلل اهلل يتفارجقن هتارج احلؿر هذا صـػ 

ـػ افثاين إذا هؿ بؿـزفة شقاء مع افصـػ األول هذا صـػ، افص الذين يتخذون الؼبور مساجد و افصـػ افثاين

ذفؽ فعظقؿ جرمفؿ إذ أن ؾعؾفؿ هذا مػض فؾؼك ؾؿـاشبتف فؾباب طاهرة دا ذم ذفؽ مـ افـفل ظـ اختاذ افؼبقر 

مساجد ومـ افػقائد افتحذير مـ افصالة ظـد ؿبقر افصاحلغ، ودل أيضا ظذ أن مـ ؾعؾ ذفؽ ؾفق مـ رشار 

 ذ أن افساظة ال تؼقم ظذ مممـ وإكام تؼقم ظذ رشار اخلؾؼ األرض، ودل احلديث ظ

 ...فؾـستؿع إىل مسائل الباب 

 ؾقف مسائؾ:  

 ؿز رجؾ صافح، وفق صحت كقة افػاظؾ. ظذ ؾقؿـ بـك مسجدًا يعبد اهلل ؾقف  ملسو هيلع هللا ىلصاألوػ: ما ذـر افرشقل  -

  حديث أم شؾؿة ؿال أوفئؽ رشار اخلؾؼؾقف ؿقال ظظقام ـام ذم ملسو هيلع هللا ىلص] افؼح [: وؿد ذـر افـبل 
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 .غؾظ األمر تافثاكقة: افـفل ظـ افتامثقؾ، و -

ذفؽ وفعـفؿ و وصػفؿ بلهنؿ  ملسو هيلع هللا ىلص] افؼح [: ذفؽ ألن افؼقم صقروا صقرا ومتاثقؾ هلمالء افصاحلغ ؾغؾظ افـبل 

 رشار اخلؾؼ 

ـقػ بّغ هلؿ هذا أوالً، ثؿ ؿبؾ مقتف بخؿس ؿال ما ؿال، ثؿ دا ـان ذم افـزع  ؽذم ذف ملسو هيلع هللا ىلصافثافثة: افعزة ذم مبافغتف -

  مل يؽتػ بام تؼدم.

يعـل أن هذا حصؾ ظذ ظدة مراحؾ ؾحديث ظائشة األول افتل ؿصت ؾقف أم شؾؿة ما رأت بغ ؾقف ] افؼح [: 

ؿ ذم شقاق ادقت مـ حديث ظائشة وذفؽ ذم أثـاء حقاتف ثؿ ذم حديث جـدب بـ ظبد اهلل ؿبؾ أن يؿقت بخؿس ث

وحتذيره افبؾقغ مـ افقؿقع ذم  ملسو هيلع هللا ىلصفعـ افقفقد وافـصارى الختاذهؿ ؿبقر أكبقاءهؿ مساجد كما يدل ظذ تغؾقظ افـبل 

 .ذفؽ 

 افرابعة: هنقف ظـ ؾعؾف ظـد ؿزه ؿبؾ أن يقجد افؼز. -

 ؾال تتخذوا افؼبقر مساجد ؾنين أهناـؿ ظـ ذفؽ هبذه ظـ ذفؽ بكيح افعبارة ؿال أال ملسو هيلع هللا ىلص] افؼح [: هنك افـبل 

 .افعبارة افكحية

 اخلامسة: أكف مـ شــ افقفقد وافـصارى ذم ؿبقر أكبقائفؿ.  -

ظؾ ذفؽ ؾؼال فعـة اهلل ظذ افقفقد وافـصارى اختذوا ؿبقر أكبقاءهؿ مساجد ؾنذا ـان هذا مـ  ملسو هيلع هللا ىلصكعؿ ؿد كص افـبل 

 مقرون باجتـاب شبقؾفؿ شــفؿ ؾـحـ مل

 افسادشة: فعـف إياهؿ ظذ ذفؽ. -

 ] افؼح [: كعؿ وؿد تؼدم 

 حتذيره إياكا ظـ ؿزه. ملسو هيلع هللا ىلصافسابعة: أن مراده 

 ] افؼح [: هذا مراده وهذا ما ؾفؿتف ظائشة ريض اهلل ظـفا فؼقهلا حيذر ما ؾعؾقا

 : افعؾة ذم ظدم إبراز ؿزه.افثامـة-
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 ] افؼح [:  خق أن يتخذ مسجدا هذه هل افعؾة 

 افتاشعة: ذم معـك اختاذها مسجدًا. -

 ] افؼح [: أي بلن يصذ ظـدها فقس ؾؼط بلن يبـك ظؾقفا مسجد وإكام بلن يصذ ظـدها ؾفذا مـ اختاذها مسجدا 

رن بغ مـ اختذها مسجدًا وبغ مـ تؼقم ظؾقفؿ افساظة، ؾذـر افذريعة إػ افؼك ؿبؾ وؿقظف مع افعارشة: أكف ؿ-

 خامتتف. 

] افؼح [: يعـل ـلن افشقخ وهذا مـ ظؿقؼ اشتـباضف ربط بغ هذيـ افصـػغ مـ رشار اخلؾؼ ؾؽلن اختاذ افؼبقر 

ألمر افؼك ثؿ يمول بعد ذفؽ إػ تعطقؾ افرب مساجد يػيض إػ أن تؼقم افساظة ظذ مـ ـان ظذ صاـؾتفؿ ؾلول ا

 شبحاكف وتعاػ حتك ال يعرف وال باالشؿ 

رش أهؾ افبدع، بؾ أخرجفؿ أاحلادية ظؼة: ذـره ذم خطبتف ؿبؾ مقتف بخؿس: افرد ظذ افطائػتغ افؾتغ مها  -

بسبب افراؾضة حدث افؼك وظبادة افؼبقر، بعض افسؾػ مـ افثـتغ  وافسبعغ ؾرؿة، وهؿ افراؾضة واجلفؿقة. و

 وهؿ أول مـ بـك ظؾقفا ادساجد. 

أن بعض مـ صـػ ذم  -رمحف اهلل  -] افؼح [: هاتان افطائػتان ال صؽ أهنام مـ أضؾ افطقائػ، وـام ؿال افشقخ 

ذي هق ظبادة ؽر افػرق أخرجفام مـ افثـتغ وافسبعغ ؾرؿة، وؽؾظ رشك افراؾضة أهنؿ وؿعقا ذم افؼك افعؿع اف

اهلل ؾؾذفؽ هؿ يدظقن ظؾقا، ويدظقن احلسغ ويدظقن أهؾ افبقت يـادوهنؿ مـ دون اهلل دظاء رصحيا، وأما اجلفؿقة 

ؾقؿعقا ذم افؽػر افعؾؿل حقث ظطؾقا صػات افرب شبحاكف وبحؿده ؾـػقا أن يؽقن متصػ بلي صػة ثبقتقة وهذا 

 افطائػتان مـ أصد أهؾ افبدع ضالفة  يػيض إػ إكؽار اهلل ظز وجؾ بافؽؾقة ؾفاتان

 مـ صدة افـزع.  ملسو هيلع هللا ىلصافثاكقة ظؼة: ما بع بف -

  ملسو هيلع هللا ىلص]افؼح[: وذفؽ فرؾع درجاتف 

 افثافثة ظؼة: ما أـرم بف مـ اخلّؾة. -

 ] افؼح [: كعؿ هذه ـرامة ظظقؿة أن اختذه اهلل خؾقال ـام اختذ إبراهقؿ خؾقال 
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 رابعة ظؼة: افتكيح بلهنا أظذ مـ ادحبة.اف-

] افؼح [: وذفؽ ألكف ال يؿؽـ ؾقفا ادشارـة وادحبة يؿؽـ أن يؼع ؾقفا ادشارـة فؽـ اخلؾة أظذ ادحبة ؾؾذفؽ 

 أخؾصت فؾرب شبحاكف وتعاػ 

 اخلامسة ظؼة: افتكيح بلن افصديؼ أؾضؾ افصحابة.-

فؼقفف فق ــت متخذا مـ أمتل خؾقال الختذت أبا بؽر خؾقال ؾال ريب أن هذا  ملسو هيلع هللا ىلصمـ ـالمف  ] افؼح [:هذا واضح

 افؽالم يدل ظذ ؾضؾ أبا بؽر ظذ شائر األمة بام ؾقفؿ شائر افصحابة 

 افسادشة ظؼة: اإلصارة إػ خالؾتف-

ل واإلصارة واإليامء إػ اشتحؼاؿف ريض اهلل ظـف ] افؼح [: ذم هذا إصارة ـام ظز افشقخ ؾفذا مـ باب افـص اخلػ

 .واهلل أظؾؿ؛؛ملسو هيلع هللا ىلصفؾخالؾة بعد افـبل 


