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

 

 ٱ ٻ ٻ

 ثانيالدرس ال

 -ألٙ بيد: .وبٙرك، طذ طبده ؤبٓف حمِد، وطذ آـف، وصحبف أمجيع حلِد هلل رب اـيٙدع، وصذ اهلل وسُؿا

   واطبدوا اهلل وال ترشكوا به شوئا (:-طز وجل  -ثم ىقل قول اهلل ( :- 

 : ألر بيبٙدتف سبحٙٔف وأردف ذـؽ ذم اـّْك طـ اـػك بٍقـف: ) واطبدوا اهلل (

ولر بّٙ ؽٓام ل٘ ليّك اـػك وأن اـػك ييّل تسقيٛ ؼر اهلل بٙهلل ؽٓام هق لـ خنٙئص اهلل أو  ) وال ترشكوا (:

لـ حٍقق اهلل هذا هق ليّك اـػك تسقيٛ ؼر اهلل بٙهلل ؽٓام هق لـ خنٙئص اهلل أو لـ حٍقق اهلل وـذـؽ ؿٙن 

 ويتيُؼ بٙألسامء واـنٌٙت  بٙألـقهٓٛاـػك يتيُؼ بٙـربقبٓٛ، ويتيُؼ 

ال ٔقف ٔقطٙ  أـقهٓتفٙـقاجٚ طُّٓٙ أن ٔقحد اهلل ذم ربقبٓتف ؽال ٔيتٍد خٙـٍٙ سقاه وال لدبرا سقاه، ؤقحده ذم ؽ

لـ أٔقع اـيبٙدة أيٙ ؿٜٙٔ تُؽ اـيبٙدة ـًره، ؤقحده ذم أسامئف وصٌٙتف ؽال ٔيتٍد أحدا لثٓال ـف ذم اسام لـ أسامئف 

 بف شٓئٙ (  أو ذم صٌٛ لـ صٌٙتف وهلذا ؾٙل ) وال تػؿقا

َٔرة ذم سٓٙق اـّْك واـَّرة ذم سٓٙق اـّْك تدل طذ اـيِقم ؽٕي ـقن لـ أـقان اـػك ؽْق لدؽقع  :"وشوئا"

 لردود بٙصؾ.

  

 :ومناسبة هذه اآلية للباب- 

واـّْك طـ اـػك، ودـٜ ؽٓام دـٜ طُٓف لـ اـٌقائد طذ  -طز وجؾ  -بٌع ضٙهر ألهنٙ تهِّٜ األلر بتقحٓد اهلل  

وجقب إؽراد اهلل بٙـيبٙدة ؾٙل اهلل: ) واطبدوا اهلل ( ؽٓٙ طجبٙ دـ ييٓش ذم أرض اهلل يٕؿؾ لـ رزق اهلل وهق لـ خُؼ 

اآليٛ ذم ؾقـف ) وال تػؿقا بف شٓئٙ( طذ حتريؿ اـػك ؾُُٓٛ وؿثرة طىٓؿ، ودـٜ يبد ؼر اهلل إن هذا ـىُؿ ياهلل و

 ؽٙـػك ؿُف حرام سقاء ؿٙن رشك أؿز أو رشك أصًر 

  قل تعالوا أتل ما حرم ربكم طلوكم أال ترشكوا به شوئا ( اآليات-تعاىل  -ثم ىقل قول اهلل ( : 

طقا ؼرٔٙ ال ّٔتىرهؿ أن يٕتقا إـّٓٙ ٔحـ ٍٔقل هُِقا ذيـ ٔدبِيّك هُِقا وأؾبُقا إذا ٔحـ اـ اسؿ ؽيؾ :"تعالوا" 

 أؾبُقا إغ لػوطّٙ لػوع األٔبٓٙء وادرسُع واـدطٙة وادنُحع لٙ لهِقٔف ) ؾؾ تيٙـقا 
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 وليّك أتؾ أؾرأ وأؾنص وأخز  أتل (:

تّبقهٙ ؽٙبتدأ بٕطىِْٙ، إذا ؽٓام يظ بٓٙن أللْٙت ادحرلٙت اـتل جيٚ طذ اـيبٙد أن جي ) أتل ما حرم ربكم طلوكم (:

 ،  ادحىقرهق ادِّقع أو طّد أهؾ اـًُٛ أوال: واحلرام 

ؽٙحلرام: هق لٙ ييٙؾٚ ؽٙطُف ويثٙب تٙرؿف، ألٔف أحد األحَٙم اـتٌَُٓٓٛ اخلِسٛ،  وألٙ طّد األصقـٓع واـٌٍْٙء

 ؽٙدحرم هق لٙ ييٙؾٚ ؽٙطُف ويثٙب تٙرؿف، ألٙ اآليٙت أراد هبٙ أي آخر اآليٙت اـثالث لـ صقرة األٔيٙم 

 

 :وقد تضمنت هذه اآليات وصايا طظومة جدا تبلغ طرش وصايا 

بف وهك اـّْك طـ اـػك بف ؽٍٙل: ) أال تػؿقا بف شٓئٙ ( ؽٗن  -تيٙغ  -ابتدأ اهلل ؽْل لٙ  فيما الوصوة األوىل: -

حع سٕـف اـسٙئؾ أي اـذٔٚ أطىؿ ؾٙل أن  ملسو هيلع هللا ىلصهق أطىؿ ذٔٚ طك اهلل بف ؿام ؾٙل اـّبل  -أهيٙ األخقة  -اـػك 

اهلل أبدا ) أال تػؿقا بف دميؾ هلل ٔدا وهق خٍُؽ هذا أطىؿ اـذٔقب أن دميؾ هلل ٔدا وهق خٍُؽ وهلذا ال يًٌره 

 شٓئٙ (

 ووىص بٙإلحسٙن إغ اـقاـديـ  -تيٙغ  -) وبٙـقاـديـ إحسٙٔٙ ( إذا ألر اهلل سبحٙٔف  ثم األمر الثاين: -

) وال تٍتُقا أوالدؿؿ لـ إلالق ( هذه هل اـقصٓٛ اـثٙـثٛ وهق ألر ؿٙن شٙئيٙ لقجقد طّد أما الوصوة الثالثة:  –

اـٌٍر اإللالق هق ؾُٛ ذات اـٓد اإلطدام ؽَٙٔقا يٍتُقن أوالدهؿ بسبٚ اـٌٍر، وهلذا ذؿر  أهؾ جلٙهُٓٛ خيمقن لـ

ذم حديٝ أي اـذٔٚ أطىؿ ؾٙل اـرجؾ ثؿ أي ؾٙل أن تٍتؾ وـدك حمٓٛ أن يويؿ ليؽ طٓٙذا بٙهلل وؿٙن  ملسو هيلع هللا ىلصاـّبل 

 لقجقدا وؿٙن لقجقد طّدهؿ وأد اـبّٙت أيهٙ 

اـٌقاحش لٙ ضْر لّْٙ ولٙ بوـ ( واـٌقاحش ؿؾ ألر لستٌحش لستيىؿ ذم  ) وال تٍربقا وأما الوصوة الرابعة: -

اـٌّقس ؽٙـزٔٙ واـرسؾٛ ؤحق ذـؽ هذه ؽقاحش ألهنٙ تٌحش ذم اـٌّس اـسقيٛ ؽُْذا ؾٙل ) اـٌقاحش لٙ ضْر لّْٙ 

 ولٙ بوـ ( ؽِّْٙ لٙ يَقن ضٙهرا لستيُّٙ ولّْٙ لٙ يَقن خٌل

تُقا اـٌّس اـتل حرم اهلل إال بٙحلؼ (  ؽٍتؾ اـٌّس لـ أطىؿ اـذٔقب حتك ؽْل ) وال تٍ  وأما الوصوة اخلامسة: -

شدد ؽٓف وؼُظ وؾٙل: ) ولـ يٍتؾ لٖلّٙ لتيِدا ؽجزاؤه جّْؿ خٙـدا ؽْٓٙ وؼهٚ اهلل طُٓف وـيّف  -تيٙغ  -إن اهلل 

ـ أؽردهٙ بٙـذؿر وأطد ـف طذابٙ طىٓام ( ؽْذه اجلريِٛ اـيىِك جريِٛ لـ أشد اـَبٙئر وهك ؽٙحمٛ وال ريٚ ـَ
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ال يزال   -طٙؽٙٔٙ اهلل وإيٙؿؿ- "ـزوال اـَيبٛ أهقن طّد اهلل لـ ؾتؾ الرئ لسُؿ" ملسو هيلع هللا ىلصـيىٓؿ جرلْٙ، وؾد ؾٙل اـّبل 

 ذم ؽسحٛ لـ ديّف لٙ مل ينٚ  دلٙ حرام لٙ مل ينٚ ؽرجٙ حرالٙأو اإلٔسٙن ذم سيٛ لـ ديّف 

) وال تٍربقا لٙل اـٓتٓؿ ( اـٓتٓؿ لـ لٙت أبقه ومل يبُغ ؽْق ضيٓػ ال يدؽع طـ ٌٔسف   وأما الوصوة السادسة: -

ـيدم وجقد لـ يدؽع طّف ؽَٓقن لوِع ألصحٙب اـٌّقس اـدٔٓئٛ ؽٓستقـقن طذ لٙـف ويٕؿُقٔف بٙـبٙصؾ ؽُذا دؽع 

حتك )ٙل ويٌّؼ طُٓف لّف ويِّٓف ـف اهلل طّف ؽٍٙل ) وال تٍربقا لٙل اـٓتٓؿ إال بٙـتل هل أحسـ ( أي بٕن يٕخذ هذا اد

 أي يبُغ سـ اـرشد )ؽٗن آٔستؿ لّْؿ رشدا ؽٙدؽيقا إـْٓؿ ألقاهلؿ ( ( يبُغ أشده

) وأوؽقا اـَٓؾ وادٓزان بٙـٍسط ( إذ أن لـ اآلؽٙت اجلٙهُٓٛ توٌٓػ ادَٓٙل وادٓزان وؾد  وأما الوصوة السابعة: -

ويؾ ـُِوٌٌع اـذيـ إذا اؿتٙـقا طذ اـّٙس يستقؽقن ( إذا ؿٙن اـفء هلؿ ؽٓف سقرة ادوٌٌع )  -تيٙغ  -أٔزل اهلل 

أخذوا حٍْؿ واؽٓٙ ) وإذا ؿٙـقهؿ أو وزٔقهؿ خيرسون ( إذا ؿٙٔقا هلؿ ووزٔقا هلؿ ٍٔنقا ؽْذا أحراف ذم االؾتنٙد 

 لّف -تيٙغ  -وادٙل ؽُذـؽ حذر اهلل 

ؿٙن ذا ؾربك ( اهلل أؿز ؤسٕـؽ ؿُِٛ احلؼ ذم اـًهٚ واـرضٙ)وإذا  ) وإذا ؾُتؿ ؽٙطدـقا وـق فيما الوصوة الثامنة: -

ؾُتؿ ؽٙطدـقا ( احلؼ ثٍٓؾ احلؼ لرير بيض اـٌّقس ال توٓؼ أن تٍقل احلؼ إذا ؿٙن طذ ٌٔسْٙ أو ؿٙن طذ ؾريبْٙ 

ف ) إن اهلل يٕلر ؽّٓبًل أن ييقد اإلٔسٙن ٌٔسف طذ ؾقل احلؼ ) وإذا ؾُتؿ ؽٙطدـقا ( وأن يُزم جٙٔٚ اـيدل واإلٔنٙ

بٙـيدل واإلحسٙن وإيتٙء ذي اـٍربك  ( لـ اـّٙس إذا تَُؿ ذم حؼ لـ حيٚ أرسف، وإذا تَُؿ ذم حؼ لـ يبًض 

 اـيدل واإلٔنٙف ذم لٙ تٍقل ولٙ تٌيؾ -طز وجؾ  -أرسف سؾ اهلل 

ٓجٚ اـقؽٙء هبٙ ؿُْٙ لهِّٛ ـف طْقد وـف لقاثٓؼ ؽ -تيٙغ  -ؾقـف ) وبيْد اهلل أوؽقا (ؽٙهلل  أما الوصوة التاسعة: -

 ذ اهلل طُٓف وسُؿ ذم ؿتٙبف ذم سّٛ ٔبٓف ص

) وأن هذا رصاصل لستٍٓام ؽٙتبيقه وال تتبيقا اـسبؾ ؽتٌرق  -تيٙغ  -لٙ دل طُٓف ؾقـف  وأما الوصوة العارشة: -

 بَؿ طـ سبُٓف ( 

وحد اـسبٓؾ واـقاط ؽٍٙل: )  -تيٙغ  - إذا اـقصٓٛ اـيٙرشة األلر بٗتبٙع سبٓؾ اهلل والحىقا يرطٙؿؿ اهلل أن اهلل

وأن هذا رصاصل لستٍٓام ؽٙتبيقه وال تتبيقا اـسبؾ ( ؽام أؿثر اـسبؾ ادّحرؽٛ ألٙ سبٓؾ اهلل ؽْق سبٓؾ ؾٙصد ورصاط 

تيٙغ  -لستٍٓؿ ال ييقج بٙـسٙـؽ ؽيذ اإلٔسٙن أن ييُؿ أن احلؼ واحد ال يتيدد ؽٙبحٝ طّف إلٙ ؾقل لـ يٍقل هلل 

سبؾ لتيددة وأديٙن لتيددة ؽْذا بٙصؾ بؾ سبٓؾ اهلل واحد رصاط اهلل واحد  -تيٙغ  -تك تقصؾ إـٓف هلل صرق ش -
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 ؽرطل  ؽٙجتْد ذم إصٙبتف ؽٗذا اجتْدت ؽٕصبٜ ؽُؽ أجران وان اجتْدت ؽٕخوٕت وال يَِـ أن ختوئ إال ذم ألر

 واحد  أجر ؽُؽ 

 ود مناسبة ضاهرة:إذا هذه الوصايا وصايا طظومة ومناسبتها لكتاب التوح- 

ابتدأ بٕطىِْٙ أطىؿ هذه اـقصٙيٙ وهق اـّْك طـ اـػك ؽٍٙل: )ؽٙـبداءة بف دـٓؾ طذ  -تيٙغ  -ؽٗن اهلل سبحٙٔف و 

 أمهٓتف ( 

 ويستٌٙد لـ هذه اآليٙت لٙ دـٜ طُٓف ؿؾ وصٓٛ طذ حدة لٙ بسوْٙ ؾبؾ ؾُٓؾ ؽال داطل ال طٙدهتٙ 

 ذم تيٍُٓف طذ هذه اآليٙت  -ريض اهلل طّف  -ثؿ ٔستِع إغ ؾقل ابـ لسيقد 

 

 ] ؾراءة ادتـ [

اـتل طُٓف خٙمتف ؽٍُٓرأ ؾقـف ) ؾؾ تيٙـقا أتؾ  ملسو هيلع هللا ىلصلـ أراد أن يّىر إغ وصٓٛ حمِد  -ريض اهلل طّف  -ؾٙل ابـ لسيقد 

 ل لستٍٓام ( اآليتٙن لٙ حرم ربَؿ طَُٓؿ أال تػؿقا بف شٓئٙ ( إغ ؾقـف ) وأن هذا رصاص

  –ريض اهلل طّف  -هذا األثر طـ ابـ لسيقد  -] اـػح [:

حتك  ملسو هيلع هللا ىلصبف، ولـ أؾرهبؿ سِتٙ ودال وهديٙ برسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصصحٙيب لمْقر لـ أخص أصحٙب اـّبل  ابن مسعود:

لقؾقف ـَـ اـذي ال أؾند بٙـتبٙس أٔف ال يِٓز أهق لرؽقع أو  ملسو هيلع هللا ىلصيُتبس بَالم اـّبل  -ريض اهلل طّف  -إن ؿاللف  

ؽٓجلء ؿاللف وبٓٙٔف ؾريبٙ لـ ؿالم اـّبل  ملسو هيلع هللا ىلصيٍرأ ؿالم ابـ لسيقد جيد طُٓف أٔقار اـّبقة ألٔف تُِٓذ ٔجٓٚ ـُّبل 

  ملسو هيلع هللا ىلص

وهق طبد اهلل بـ لسيقد بـ ؼٙؽؾ بـ حبٓٚ اهلذيل  لـ ؾبُٓٛ هزيؾ ؿٙن لـ اـسٙبٍع األوـع ذم اإلسالم ويٍٙل ـف 

ذم احلديٝ لـ أحٚ أن يٍرأ اـٍرآن جٙء ن، وؾد اٙبٛ األجالء، ولـ ليُِل اـٍرابـ أم طبد وؿٙن لـ ؽٍْٙء اـنح

رصبٙ ؼهٙ ؿام أٔزل ؽٍُٓرأه طذ ؾراءة ابـ أم طبد، وؿٙن ممـ جْر بٙـٍرآن بع ضْراين ؾريش حتك أٔف ؾٙم بّْٓؿ وتظ 

اهلل طّف، وؾد ؿٜٙٔ وؽٙتف  طُْٓؿ سقرة اـرمحـ حتك أوسيقه رضبٙ وأدلقه وهؿ أن يٌيؾ ذـؽ ذم اـٓقم اـثٙين  ريض

  -ريض اهلل طّف  -سّٛ اثّتع وثالثع ـُْجرة  

 : -ريض اهلل طّف  -يٍقل ابـ لسيقد  
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

  ملسو هيلع هللا ىلصواـقصٓٛ هل ادٖؿدة ادحتٌك بف  :"من أراد أن ينظر إىل وصوة حممد"

 ينح بٌتح اـتٙء خٙتؿ وخٙتؿ بَرس اـتٙء   :"التي طلوها خامته"

ٍٛ ادستديرة اـتل يَقن طُْٓٙ ؽص هذا هق اخلٙتؿ طّد اـيرب، وـَّف ييز بف طـ لْر هق احلُ وادٍنقد بٙخلٙتؿ:

ادَٙتٓٚ وادقاثٓؼ ؽٗٔف جرت طٙدة اـَزاء واأللراء أن خيتِقا ادقاثٓؼ واـيْقد بخقاتِْٓؿ إذا يَقن ؽْٓٙ ٍٔش ؿام 

 لقجقدا إغ طْد ؾريٚ ؽْذا هق اخلٙتؿ ٍٔش حمِد رسقل اهلل خيتِقن بف ـإلثبٙت ومل يزل هذا  ملسو هيلع هللا ىلصؿٙن ذم خٙتؿ ٔبّٓٙ 

 وإٔام أراد لٙ يٕيت بيد ذـؽ ؾٙل  ملسو هيلع هللا ىلصـٓس أن ثؿ ؿتٙبٙ خٙصٙ ؾد ختِف اـّبل  ومراد ابن مسعود هبذا:

وإٔام ؾٙل ابـ  :) قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ( إىل قوله ) وأن هذا رصاصي مستقوام فاتبعوه(:-تعاىل  -فلوقرأ قوله 

ريض اهلل  -إذ أن ابـ طبٙس  -ريض اهلل طّْام -هذه ادٍقـٛ دٙ بًُف ؿالم ابـ طبٙس   -ف ريض اهلل طّ -لسيقد  

وهق ذم  ملسو هيلع هللا ىلصوأن يَتٚ إـّٓٙ وصٓٛ ( ذـؽ ألن اـّبل  ملسو هيلع هللا ىلصؾٙل ) إن اـرزيٛ ؿؾ اـرزيٛ لٙ حٙل بع رسقل اهلل  -طّْام 

 ملسو هيلع هللا ىلصا واختٌُقا طّده ؽٍٙل اـّبل لرض لقتف ؾٙل ائتقين بَتٙب أؿتٚ ـَؿ طْدا ال ختتٌُقن بيدي ؽٓف ثؿ يتمٙؼُق

 وبع أن يَتٚ وصٓٛ  ملسو هيلع هللا ىلصأقؽقا دٙ اختٌُقا ؽٍٙل ابـ طبٙس إن اـرزيٛ ؿؾ اـرزيٛ لٙ حٙل بع رسقل اهلل 

ـَـ ابـ لسيقد ؿٙن أؽٍف لـ ابـ طبٙس ذم هذه ادسٕـٛ ؽبع أٔف مل يبٍك يشء لـ اـديـ مل يبع ومل يبٍك يشء يقىص 

ـق أوىص ألوىص بام ذم ؿتٙب اهلل ؽألجؾ ذا ؾٙل لـ أراد أن يّىر إغ وصٓٛ حمِد  ملسو هيلع هللا ىلصل بف إال وؾد أويص، وأن اـّب

 ـتل بّٓٙ لٙ تهِّتف لـ اـقصٙيٙذم اآليٙت ا -تيٙغ  -اـتل طُْٓٙ خٙمتف ؽٍُٓرأ ؾقـف  ملسو هيلع هللا ىلص

 

  :هذا يسمى أثر  -ومناسبة هذا األثر–  

 ـتل لستُْْٙ ) أال تػؿقا بف شٓئٙ ( اـَُتٙب هق تهِّف ـُتيىٓؿ دٙ تهِّتف هذه اآليٙت 

 

 ودل أثر ابن مسعود أو أفادىا 

 بُغ رسٙـٛ ربف وأدى لٙ طُٓف ملسو هيلع هللا ىلصطذ أمهٓٛ هذه اـقصٙيٙ اـيػ، وأٔف مل يبٍك لـ اـػييٛ مل يبُغ ؽٙـّبل  -

 -ودـٜ أيهٙ طذ طِؼ ؽْؿ اـنحٙبٛ رضقان اهلل طُْٓؿ؛ ؽْذا دـٓؾ طذ طِؼ ؽْؿ ابـ لسيقد وؽٍْف اـدؾٓؼ  -

  –ريض اهلل طّف 
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 قراءة ادتن [ : ثم قال ادصنف [ 

طذ محٙر ؽٍٙل يل: يٙ ليٙذ أتدري لٙ حؼ اهلل طذ  ملسو هيلع هللا ىلصؾٙل ؿّٜ رديػ اـّبل  -ريض اهلل طّف  -طـ ليٙذ ابـ جبؾ  

اـيبٙد ولٙ حؼ اـيبٙد طذ اهلل، ؾُٜ: اهلل ورسقـف أطُؿ ؾٙل حؼ اهلل طذ اـيبٙد أن ييبدوه وال يػؿقا بف شٓئٙ، وحؼ 

َُقا . اـيبٙد طذ اهلل أال ييذب لـ ال يػك بف شٓئٙ، ؾُٜ: يٙ رسقل اهلل أؽال أبػ اـّٙس، ؾٙل: ال تبػهؿ ؽٓت

 أخرجٙه ذم اـنحٓحع 

 -] اـػح [:

ؽْق ليٙذ ابـ جبؾ اخلزرجك األٔنٙري صٙحٚ رسقل اهلل  -ريض اهلل طّف  -ؽٗٔف أشْر لـ أن ييرف   أما معاذ:

ؾٙل ـف يقلٙ يٙ ليٙذ إين أحبؽ لٙ أسيده لٙ أهّٕه ؽٗن ادرء حيػ لع لـ أحٚ ؾٙل أين  ملسو هيلع هللا ىلصوحبف حٓٝ إن اـّبل  ملسو هيلع هللا ىلص

ؽ ؿُامت ال تدطـ دبر ؿؾ صالة أن تٍقل اـُْؿ أطّك طذ ذؿرك وطذ شَرك وحسـ أحبؽ ؾٙل إين أطُِ

أطُِْؿ بٙحلالل واحلرام ولـ أؿثرهؿ تبحرا ذم ديـ اهلل، وؾد استخٌُف اـّبل وطبٙدتؽ، وؿٙن لـ ؽٍْٙء اـنحٙبٛ 

اـمٙم سّٛ ثامٔٓٛ لبَرا ذم  -ريض اهلل طّف  -طذ أهؾ لَٛ طٙم اـٌتح ـٌٍْْٓؿ ذم ديّْؿ ؽَٙن ؿذـؽ، ولٙت  ملسو هيلع هللا ىلص

 طػ ـُْجرة وطِره ثامن وثالثقن سّٛ ؽٍط 

 " ملسو هيلع هللا ىلصؿّٜ رديػ اـّبل "ـّّىر أهيٙ األخقة اـَرام أـٌٙظ هذا احلديٝ يٍقل ليٙذ ريض اهلل طّف: 

 هق لـ يرؿبف خٌُف   رديف الرجل:

يـ يستٌَّقن أن لـ تقاضيف أٔف يردف خالؽٙ ـَُزاء واـيىامء اـُذ ملسو هيلع هللا ىلصوؾد ؿٙن ٔبّٓٙ  :" ملسو هيلع هللا ىلصكنت رديف النبي "

بـ زيد ؽْذا لـ دف اـٌهؾ بـ طبٙس وأردف أسٙلٛ أردف ليٙذ وأر ملسو هيلع هللا ىلصيَقن ألحدهؿ رديػ، ـَـ ٔبّٓٙ 

 ؽُؿ يَـ يستَّػ أن يرؿٚ هذا، يٍقل:  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ لٙذا طذ محٙر وهذا يدل طذ تقاضع اـّبل  ملسو هيلع هللا ىلصتقاضيف 

وهذا يدل طذ جقاز خمٙصبٛ اـمخص بٙسِف ادجرد وان ؿٙن ذـؽ خيتُػ بٙختالف ادٍٙلٙت  :"فقال يل يا معاذ"

ؽربام ؿٙن لٍبقال لـ األطذ إغ األدٔك ـَـ ؾد ال يَقن لٍبقال لـ األدٔك إغ األطذ ؽٗن األدٔك إذا خٙصٚ األطذ 

ء ؽال بٕس أن خيٙصٚ بيهْؿ بيهٙ بٙالسؿ يّبًل أن يٍُبف أو يَّٓف بام يُٓؼ بف ألن هذا أؿِؾ ذم األدب ألٙ اـّىرا

ادجرد وـَـ حٓٝ لٙ ؿٙن اـٌُظ أحٚ إغ صٙحبف ؽٙستيُِف ؽٗن ؿٙن أحٚ إـٓف أن تّٙديف بَّٓتف يٙ أبٙ ؽالن ؽٙؽيؾ،  

 ؾٙل يٙ ليٙذ"
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 أتدري "وليّك أتدري ييّل أتيُؿ ؽْذا استٌْٙم ييّل هؾ تيرف : "أتدري  

طذ طبٙده ولٙ حؼ اـيبٙد طذ اهلل لٙ اـذي ـُيبٙد  -تيٙغ  -حلؼ لٙ يستحٍف اهلل ادٍنقد بٙ "ما حق اهلل طذ العباد

 طذ اهلل ممٙ أحٍف طذ ٌٔسف 

 ؽُٓس ـُيبٙد حٍٙ طذ اهلل واجٚ وإٔام حٍٙ أحٍف اهلل طذ ٌٔسف  وأرجقا االٔتبٙه إغ هذا اديّك:

 أوجٚ احلؼ اـيىٓؿ اـمٕن   لٙ ـُيبٙد طُٓف حؼ واجٚ هق 

 ؽبٌهُف واـٌهؾ ـُديٙن            ا ؽبيدـف أو ٔيِقا إن طذبق

 -تيٙغ  -ؽحّٓام يٍقل حؼ اـيبٙد طذ اهلل ؽُٓس هذا احلؼ حٍٙ لستحٍٙ لـ حٓٝ هق حؼ وإٔام هق حؼ أحٍف اهلل 

 طذ ٌٔسف، 

طذ هٓئٛ اـسٖال   ملسو هيلع هللا ىلصوهذا لـ حسـ أدبف أن جيٓٚ هبذا اإلجٙبٛ وإٔام جيُف اـّبل  قال: قلت: اهلل ورسوله أطلم:

 واجلقاب الستثٙرة اـذهـ ألن صريٍٛ اـسٖال واجلقاب أدطك حلهقر اـذهـ وتّبْف وذهٙب اـبالدة واـرتٙبٛ طّف ،

ـق شٙء اـيٙد أن ييده ـيده ؿالم  ملسو هيلع هللا ىلصلٙ أمجؾ ؿالم اـّبل  قال حق اهلل طذ العباد أن يعبدوه وال يرشكوا به شوئا:

 أن ييبدوه وال يػؿقا بف شٓئٙ  ؽنؾ بع واضح حؼ اهلل طذ اـيبٙد 

مجُتٙن تٙلتٙن واضحتٙن بّٓتٙ ادٍٙصد وألجؾ هذا مل جيد ليٙذ   وحق العباد طذ اهلل أال يعذب من ال يرشك به شوئا:

 طٓٙ ذم ؽِْْام بؾ بٙدر ؾٙئال  -ريض اهلل طّف  -

ريض اهلل  -خبٙر بٙأللر اـسٙر ؽِيٙذ  ؽٙـبمٙرة هل اإل قلت يا رسول اهلل أفال أبرش الناس قال ال تبرشهم فوتكلوا:

وجد ذم ٌٔسف رؼبٛ ذم إدخٙل اـرسور طذ بٍٓٛ ادٖلّع ببمٙرهتؿ هبذه اـبػى أن اهلل ــ ييذب لـ ال يػك  -طّف 

 بف شٓئٙ، 

لّيف لـ ذـؽ دٙ حتك ال يترسب إغ بيض اـٌّقس ٔقع لُؾ وؿالـٛ ؽٓدطقا اـتّٙؽس ذم اـوٙطٙت  ملسو هيلع هللا ىلصوـَـ اـّبل 

ذا وؾع ذم ؾُقهبؿ أن لـ سُؿ لـ اـػك سُؿ لـ اـيذاب ترؿقا اـتّٙؽس ذم اخلرات، وادبٙدرة إغ ؽٗهنؿ إ

اـنٙحلٙت، واـرؾك ذم اـدرجٙت اـيذ ذم اجلّٛ ؽُذـؽ ؾٙل ال ختزهؿ  أو ال تبػهؿ ؽٓتَُقا أي ييتِدوا طذ ذـؽ 

 ويدطقا اـتّٙؽس ذم األطامل اـنٙحلٛ 
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 -  :ومناسبة هذا احلديث للباب 

أن ؽْٓٙ بٓٙن حؼ اهلل طذ اـيبٙد أن ييبدوه وال يػؿقا بف شٓئٙ وهذا هق اـتقحٓد أن ييبدوه وال واضحٛ جُٓٛ إذا 

 يػؿقا بف شٓئٙ

 - :وقد تضمنت مجلة من الفوائد منها- 

 لـ جْتع اإلرداف ورؿقب احلامر ملسو هيلع هللا ىلصلٙ سبؼ ذؿره تقاضع اـّبل  -

ٙ جقاز اإلرداف طذ اـدابٛ إال أن يمؼ طُْٓٙ ؽٓجقز ـإلٔسٙن أن يردف طذ احلامر واـبًؾ ولـ ذـؽ أيه -

لـ طرؽٙت  ملسو هيلع هللا ىلصٔٙ لٕلقرون بٙإلحسٙن ذم ؿؾ  يشء وحّٓام أؽٙض اـّبل ٗإال أن يٍع ذم ذـؽ لمٍٛ طُْٓٙ ؽ واحلنٙن

ٙل  ييّك لرتٌع لـ ادرتٌيٙت ؿٙن ؾد شّؼ ـٍُنقاء اـزلٙم ويٍقل ـُّٙس اـسَّٓٛ اـسَّٓٛ ؽٗذا لر بحبؾ لـ احلب

 أرخك هلٙ اـزلٙم دٙذا؟ ـَل تسٍط ؽْذا لـ اـرؽؼ بٙحلٓقان

وممٙ ٔستٌٓده أيهٙ لٙ تٍدم لـ صرق اـتدريس وأن لـ صرق اـتدريس اـّٙجحٛ اـتدريس بٙـسٖال واجلقاب ألن  -

 .ذـؽ أدطك حلهقر اـذهـ 

ٚ بجقاب الئؼ ؽٗن ليٙذ ؾٙل اهلل ورسقـف أطُؿ وؾد تٍدم وممٙ ٔستٌٓده لـ هذا احلديٝ األدب لع اديُؿ بٕن جيٓ -

ليّٙ أن لثؾ هذا ال يٍٙل إال ذم األلقر اـػطٓٛ، ألٙ األلقر اـَقٔٓٛ ؽٗٔف ال يٍٙل ؽْٓٙ اهلل ورسقـف أطُؿ ألّٔٙ ال ٔيُؿ 

اـَتٙب واحلَِٛ ؽٗذا أتٙه  -تيٙغ  -ييُؿ ذـؽ األلر اـَقين، ألٙ األلقر اـػطٓٛ ؽّٗٔٙ ٔيُؿ أن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأرسقل اهلل 

ؾٙل ـؽ ؾٙئؾ ؿؿ ٔنٙب اـذهٚ وأٜٔ ال تيُؿ ؽٍؾ اهلل ورسقـف أطُؿ وإذا ؾٙل ـؽ ؾٙئؾ هؾ ؾدم زيد لـ اـسٌر ؾؾ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اطُؿ ال تٍؾ اهلل ورسقـف أطُؿ ألن هذا ال يدخؾ ذم ليُقم اـّبل 

سقـف أطُؿ أو أن يٍقل ال أطُؿ أو اهلل وروؽٓف أن اإلٔسٙن إذا ؿٙن جيْؾ ادسٕـٛ ؽُٓحؾ إغ طُؿ اهلل ؽٍُٓؾ اهلل  -

 أدري 

وؽٓف أيهٙ لـ اـٌقائد أٔف ال يتؿ تقحٓد اهلل إال بٙجتّٙب اـػك ألن حؼ اهلل طذ اـيبٙد أن ييبدوه وال يػؿقا بف  -

شٓئٙ وؾد تٍدم ليّٙ ذم مجٓع اـّنقص اـسٙبٍٛ اـٍرن بع اـٍهٓتع بع اـتقحٓد واجتّٙب اـػك ؽال تقحٓد إال 

 بٙجتّٙب اـػك ؽٙـتقحٓد يٍقم طذ سٙؾع طبٙدة اهلل واجتّٙب اـػك ؽال يَِـ أن يٍع تقحٓد إال هبذيـ األلريـ 

واـساللٛ لـ اـػك يثِران  -طز وجؾ  -وؽٓف أيهٙ ؽهؾ اـتقحٓد وسٕٓيت ـف بٙب لٌّرد ؿٓػ إن تقحٓد اهلل  -

 اـّجٙة واـساللٛ لـ اـيذاب
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بمٙرة ادٖلـ ؽّٓبًل ـإلٔسٙن أن يٌرح بٗدخٙل اـرسور طذ ؾُٚ أخٓف لـ اـّٙس وؽٓف أيهٙ استحبٙب اـبمٙرة  -

لـ هق ليّك بٙدٍبهٙت ٔسٕل اهلل اـيٙؽٓٛ ال حيؾ ـف إال األخبٙر ادزطجٛ خيز بٙحلقادث، واـَقارث، وادنٙئٚ، 

 ُٚ أخٓف ادسُؿواـباليٙ وؾؾ أن خيز بخز سيٓد يّبًل ـإلٔسٙن أن يَقن بمرا وأن يدخؾ اـرسور طذ ؾ

ؾٙل ديٙذ ال  ملسو هيلع هللا ىلصوؽٓف أيهٙ لسٕـٛ لِْٛ ذم بٙب اـيُؿ ذؿرهٙ اـيُامء وهق جقاز ؿتامن اـيُؿ ـُِنُحٛ ألن اـّبل  -

صُٚ ذـؽ لـ  ملسو هيلع هللا ىلصتبػهؿ ؽٓتَُقا إذا دل ذـؽ طذ حجٚ شٓئٙ لـ اـيُؿ دنُحٛ إذا ؿٓػ طُِّٙ لع أن اـّبل 

 (لـ ؿتؿ طُام أجلِف اهلل بُجٙم لـ ٔٙر يقم اـٍٓٙلٛ)جٙء ذم احلديٝ ليٙذ؟ أخز هبٙ ليٙذ طّد لقتف تٕثام ألٔف ؾد 

ؽِيٙذ ألسؽ طـ هذا احلديٝ إغ أن دٜٔ وؽٙتف ؽخف لـ لًبٛ هذا اـقطٓد ؽٕخز هبذا احلديٝ طّد لقتف تٕثام 

 ختُنٙ لـ اإلثؿ صٓٚ إذا هذه مجُٛ لـ اـٌقائد ادستٌٙدة لـ هذا: ييّل 

ادسٕـٛ األخرة أن اإلٔسٙن ال حيدث اـينٙة لثال واـٌسٙق بٕحٙديٝ اـرجٙء ألٔف ـق  ولـ توبٍٓٙت هذا األلر أو -

 حدثْؿ بٕحٙديٝ اـرجٙء ؽام اـّتٓجٛ يِيّقا ذم بٙصُْؿ

أيهٙ ال حيدث اإلٔسٙن ييّك أصحٙب اـتٍقى واخلقف لٙ يَثر طُْٓؿ لـ أحٙديٝ اـقطٓد ألن هذا يزيدهؿ  -

  .ّبًل لراطٙة ذـؽخقؽٙ وربام أخرجْؿ طـ حد اـسقاء ؽٓ

 

 

 ؾراءة ادتـ [: مسائل الباب [ 

 األوغ: احلَِٛ لـ خُؼ اجلـ واإلٔس  -

 صٓٚ لٙ احلَِٛ أهيٙ األخقة؟ إؽراد اهلل بٙـيبٙدة، لٙ اـدـٓؾ ) ولٙ خٍُٜ اجلـ واإلٔس إال ـٓيبدون (  -] اـػح [:

 اـثٙٔٓٛ: أن اـيبٙدة هل اـتقحٓد ألن اخلنقلٛ ؽٓف  -

أن اـيبٙدة هل اـتقحٓد ألن اخلنقلٛ ؽٓف ) وـٍد بيثّٙ ذم ؿؾ ألٛ رسقال أن اطبدوا اهلل واجتّبقا  ] اـػح [:

 ذم هذا ادهِقن ذم اـدطقة إغ تقحٓد اهلل ؟بع األٔبٓٙء وأؾقالْؿ ؿٜٙٔ ؽٓؿإذا اخلنقلٛ اـوٙؼقت (

 اـثٙـثٛ: أن لـ مل يٕيت بف مل ييبد اهلل ؽٌٓف ليّك ؾقـف: ) وال أٔتؿ طٙبدون لٙ أطبد ( -
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ة، واـنقم، واحلٞ، أن لـ مل يٕيت بٙـتقحٓد مل ييبد اهلل ؽِـ زطؿ أٔف ييبد اهلل بٙـنالة، واـزؿٙ -] اـػح [:

 يبد اهلل ألن طبٙدة اهلل ال تتؿ إال بّبذ اـػك بٙـيبٙدة ؽٙـقاؾع أٔف مل ي -تيٙغ  -يٌرد اهلل  واـندؾٛ وهق مل

 اـرابيٛ: احلَِٛ ذم إرسٙل اـرسؾ  -

) أن اطبدوا اهلل واجتّبقا  -طز وجؾ  -لٙ احلَِٛ لـ إرسٙل اـرسؾ؟ اـدطقة إغ تقحٓد اهلل  -] اـػح [:

 اـوٙؼقت (

 اخلٙلسٛ: أن اـرسٙـٛ طِٜ ؿؾ ألتف  -

 لٙ اـدـٓؾ طذ طِقم اـرسٙـٛ؟ ) ذم ؿؾ ألٛ ( هذا دـٓؾ طذ طِقم اـرسٙـٛ-] اـػح [:

 اـسٙدسٛ: أن ديـ األٔبٓٙء واحد  -

) وـٍد بيثّٙ ذم ؿؾ ألٛ رسقال أن اطبدوا اهلل ( ؽدطقى األٔبٓٙء واحدة  ؟ أيـ ذـؽ لـ أيـ ٔستّبوف-] اـػح [:

  (ؿٙؽر)وهلذا ؿٙن لـ ؽرق بع أٔبٓٙء اهلل 

ـ يٌَر : ) ؽِ-تيٙغ  -ادسٕـٛ اـَبرة أن طبٙدة اهلل ال حتنؾ إال بٙـٌَر بٙـوٙؼقت وؽٓف ليّك ؾقـف اـسٙبيٛ :  -

 بٙـوٙؼقت (

ٔيؿ أن طبٙدة اهلل ال حتنؾ إال بٙـٌَر بٙـوٙؼقت واـوٙؼقت ؾد تٍدم ليّٙ ؽال يَِـ أن تتحٍؼ طبٙدة  -] اـػح [:

 -ولتبقع أو لوٙع ؼر اهلل جيٚ أن يٌَر بف وأن يقحد اهلل أإال بٙـٌَر بٙـوٙؼقت ؽَؾ ليبقد  -طز وجؾ  -اهلل 

واجتّبقا اـوٙؼقت ( ) ؽِـ يٌَر بٙـوٙؼقت ويٖلـ بٙهلل ؽٍد استِسؽ بٙـيروة  بٙـتقحٓد ؽٌٓف ليّك ؾقـف ) -تيٙغ 

 اـقثٍك ( 

 أن اـوٙؼقت طٙلٙ ذم ؿؾ لٙ طبد لـ دون اهلل : اـثٙلّٛ 

 صٓٚ هذا بع  -] اـػح [:

ٙ اـّْك طـ طىؿ شٕن اـثالث آيٙت ادحَامت ذم سقرة األٔيٙم طّد اـسُػ وؽْٓٙ طػ لسٙئؾ أواله: اـتٙسيٛ 

 اـػك 
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إذا طىؿ هذه اآليٙت اـثالث ذم سقرة األٔيٙم ألن اـسُػ طىِقهٙ ؿام سِيّٙ لـ ؿالم ابـ لسيقد   -] اـػح [:

لـ أراد أن يّىر إغ وصٓٛ حمِد اـتل طُْٓٙ خٙمتف ؽٍُٓرأ ؽَٙٔقا ييىِقن هذه اآليٙت وأول هذه  -ريض اهلل طّف  -

 اـقصٙيٙ اـّْك طـ اـػك 

اآليٙت ادحَامت ذم سقرة اإلرساء وؽْٓٙ ثالث طػة لسٕـٛ بدأهٙ اهلل بٍقـف ) ال دميؾ لع اهلل إهلٙ آخر :اـيٙرشة 

 ؽتٍيد لذلقلٙ خمذوال ( وختِْٙ بٍقـف ) وال دميؾ لع اهلل إهلٙ آخر ؽتٍُك ذم جّْؿ لُقلٙ لدحقرا ( 

ٍقـف ذم سقرة اإلرساء ) وؾ٘ ربؽ أال تيبدوا إال بف ب -تيٙغ  -استِرار دٙ بدأ اهلل هل هذه اآليٙت  -] اـػح [:

 إيٙه وبٙـقاـديـ إحسٙٔٙ ( ؽرتٚ طُْٓٙ مجُٛ لـ األوالر وادّٙهل أطىِْٙ لٙ يتيُؼ بتقحٓد اهلل واجتّٙب اـػك 

تػؿقا بٍقـف )واطبدوا اهلل وال  -تيٙغ  -آيٛ سقرة اـّسٙء اـتل تسِك آيٛ احلٍقق اـيػة بدأهٙ اهلل :  ةطػ ٛاحلٙدي

 بف شٓئٙ (

 ٔيؿ هل آيٛ احلٍقق اـيػة  -] اـػح [:

 طّد لقتف  ملسو هيلع هللا ىلصاـتّبٓف طذ وصٓٛ رسقل اهلل :  ةطػاـثٙٔٓٛ 

 استدراؿف طذ ؿالم ابـ طبٙس  ريض اهلل طّْام  -ريض اهلل طّف  -ٔيؿ هذا يٖخذ لـ أثر ابـ لسيقد   -] اـػح [:

 ليرؽٛ حؼ اهلل طُّٓٙ :  ةطػاـثٙـثٛ 

 ـّٙ وهق أن ييبدوه وال يػؿقا بف شٓئٙ  ملسو هيلع هللا ىلصؾد طرؽّٙه بتيريػ اـّبل  -] اـػح [:

 ليرؽٛ حؼ اـيبٙد طُٓف إذا أدوا حٍف :  ةطػاـرابيٛ 

 أال ييذب لـ ال يػك بف شٓئٙ  -] اـػح [:

 أن هذه ادسٕـٛ ال ييرؽْٙ أؿثر اـنحٙبٛ :  ةطػاخلٙلسٛ 

لـ رد ؽيؾ ليٙذ حع ؾٙل أؽال أبػ اـّٙس ؽدل ذـؽ طذ أن  -رمحف اهلل  -ٔيؿ هذا استّبوف اـمٓخ  -] اـػح [:

ؿثرا لـ اـّٙس ال ييُؿ هذه ادسٕـٛ ييّل ال طُؿ أن اـّجٙة حتنؾ هبذا األلر وهق اـساللٛ لـ اـػك وتقجٓف هذا 

وسُؿ لـ  -تيٙغ  -اهلل أٔف ال يَِـ أن خيُد ذم اـّٙر ؽِـ وحد  -طز وجؾ  -اـَالم أن يٍٙل أن لـ مل يػك بٙهلل 
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ذم اـّٙر ـَـ إن بدر لّف ؽيؾ ؿبرة ؽٗٔف ؾد يوْر لـ ؿبرتف بٕن ييذبف اهلل  -تيٙغ  -اـػك ؽال يَِـ أن خيُده اهلل 

 بٍدر ذٔبف ولآـف إغ اجلّٛ وربام طٌٙ اهلل طّف جمٙٔٙ وأدخُف اجلّٛ لبٙرشة -تيٙغ  -

  جقاز ؿتامن اـيُؿ ـُِنُحٛ:  ةطػاـسٙدسٛ 

 وؾد تبع ذـؽ وان ادنُحٛ هٙ هّٙ هل خمٓٛ أن يتَؾ اـّٙس ؽال يستَثروا لـ اـيِؾ اـنٙـح  -] اـػح [:

 استحبٙب بمٙرة ادسُؿ بام يرسه :  ةطػاـسٙبيٛ 

 ؾقل ليٙذ أؽال أبػ اـّٙس لـ -] اـػح [:

 اخلقف لـ االتَٙل طذ سيٛ رمحٛ اهلل :  ةطػ اـثٙلّٛ

 ؽٓتَُقا ال تبػهؿ  -] اـػح [:

 ؾقل ادسئقل طؿ لٙ ال ييُؿ اهلل ورسقـف أطُؿ :  ةطػ اـتٙسيٛ 

  -ريض اهلل طّف  -ؿام أجٙب بذـؽ ليٙذ   -] اـػح [:

 جقاز ختنٓص بيض اـّٙس بٙـيُؿ دون بيض : اـيػون 

 ملسو هيلع هللا ىلصخص ليٙذ ـيِٓؼ ؽٍف وؾقة ديّف هبذا اـيُؿ وؾد ؿٙن ٔبّٓٙ  ملسو هيلع هللا ىلصٔيؿ وهذا يٖخذ لـ ؿقن اـّبل  -] اـػح [:

يراطل ؿام يٍٙل ذم اـيق اـٌروق اـٌرديٛ بع اـّٙس ؽَٙن لثال خيص حذيٌٛ ابـ اـٓامن بٕحٙديٝ اـٌتـ ؽٓخزه بام 

س أن ٔف أرس إـٓف بٕسامء ادّٙؽٍع دون ؼره لـ اـنحٙبٛ ؽال بٕإألقر لستٍبُٛ لـ ؽتـ وأحداث حتك جيري لـ 

 ييٙلؾ اديُؿ صالبف بّقع متٓٓز بّٙء طذ لٙ ييُِف وييْده ؽْٓؿ لـ إلَٙٔٙت ولقاهٚ وؼر ذـؽ 

 برؿقب احلامر لع اإلرداف طُٓف  ملسو هيلع هللا ىلصتقاضيف واـيػون : اـقاحد 

 ٔيؿ وهذا بع  -] اـػح [:

 جقاز اإلرداف طذ اـدابٛ واـيػون : اـثٙٔٓٛ 

  -ريض اهلل طّف  -ؽهُٓٛ ليٙذ ابـ جبؾ واـيػون : اـثٙـثٛ 
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 طىؿ شٕن هذه ادسٙئؾ واـيػون : اـرابيٛ 

 ٔيؿ ال شؽ أن هذه ادسٙئؾ طىِٓٛ -] اـػح [:

 أن ييِر ؾُقبّٙ بتقحٓده، وأن ييٙؽّٓٙ لـ اـػك وأٔقاطف -سبحٙٔف وتيٙيل -ٔسٕل اهلل 

 ؿوسُ وصظ اـُْؿ طظ ٔبّٓٙ حمِد، وطظ أـف، وصحبف، :هذا


