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

 

 ٱ ٻ ٻ

 عشر ثانيالالدرس 

 

افؾفؿ احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظذ أرشف األكبقوء وادرشؾغ، كبقـو حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغ، 

 قخـو أمجعغشفكو ظؾؿـو كوؾعو افؾفؿ اؽػر فـو وظؾؿـو مو يـػعـو، واكػعـو بام ظؾؿتـو، وزد

ذم ـتوبف ـتوب افتقحقد افذي هق حؼ  -رمحف اهلل تعوػ -ؿول ادصـػ اإلموم ادصؾح ادجدد حمؿد بـ ظبد افقهوب 

 اهلل ظذ افعبقد

 "بوب مـ تزك بشجر أو حجر وكحقمهو  "

ُر َوَفُف اأْلُْكَثك تِْؾَؽ إًِذا ِؿْسؿَ  }تعوػ :  وؿقل اهلل ـَ ى َوَمـَوَة افثاوفَِثَي اأْلُْخَرى َأَفُؽُؿ افذا َت َواْفُعزا ٌي ِوقَزى إِْن َأَؾَرَأْيُتُؿ افالا

ـْ ُشْؾَطوٍن إِ  ْؿ َمو َأْكَزَل اهللاُ ِِبَو ِم ـُ ْقُتُؿقَهو َأْكُتْؿ َوآَبوُؤ ـا َوَمو ََتَْقى اأْلَْكُػُس َوَفَؼْد ِهَل إَِّلا َأْشاَمٌء َشؿا ْن َيتابُِعقَن إَِّلا افظا

ُِؿ اْْلَُدى  ـْ َرِبه  [  32 - 91] افـجؿ :  {َجوَءُهْؿ ِم

إػ حـغ وكحـ حدثوء ظفد بؽػر ، وفؾؿؼـغ شدرة يعؽػقن  ملسو هيلع هللا ىلصظـ أيب واؿد افؾقثل ؿول : خرجـو مع رشقل اهلل 

ل ْلو : ذات أكقاط ، ؾؿرركو بسدرة ، ؾؼؾـو : يو رشقل اهلل اجعؾ فـو ذات أكقاط ظـدهو ، ويـقضقن ِبو أشؾحتفؿ ، يؼو

اهلل أـز !! إهنو افســ ؿؾتؿ وافذي كػيس بقده ـام ؿوفً بـق إهائقؾ  ":  ملسو هيلع هللا ىلص، ـام ْلؿ ذات أكقاط ، ؾؼول رشقل اهلل 

 رواه افسمذي وصححف . "ـون ؿبؾؽؿ  دقشك : اجعؾ فـو إْلو ـام ْلؿ آْلي ؿول : إكؽؿ ؿقم دمفؾقن ، فسـبـ شــ مـ

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

 وصحبف أمجعغ، أمو بعد: 

 ة أوشجربأي بوب حؽؿ مـ تزك  (  كحقمهووحجر  ة أوشجرببوب مـ تزك ) ؾؼد ؿول ادصـػ رمحف اهلل تعوػ : 

ذم ذـر األمقر افؼـقي افتل   اَّلشتؿرارأن ذفؽ مـ بوب :  فؽتوب افتقحقد  بوباف هذا  مـوشبيو  كحقمهووحجر 

َّل إفف إَّل اهلل وتػسر افتقحقد يتبغ ذم األبقاب افؼودمي وهذا مـ   بلن بقون وظدكو دصـػافتقحقد وـامفف ؾنن ا تـوذم

 َّل إفف إَّل اهلل ومو يضودهو مـ األظامل واألؿقال  هذه األبقاب افتل تبغ حؼقؼي

 تزك أي ضؾى افزـي وافتزك هق ضؾى افزـي ورجوؤهو واظتؼودهو  :"من تزك بشجرة"فقال :
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 افزـي هل ـثرة اخلر. وما الزكة؟

 ؾوفذي يتزك بوفقء يرجق ويطؾى مو يستى ظؾقف مـ أثور محقدة.

 هو مذموم: والتزك منه ما هو مرشوع ومنه ما- 

 هق افتزك بؽؾ مو جعؾف اهلل تعوػ شبى فؾزـي  فالتزك ادرشوع: (9

مثول ذفؽ افؼرآن افعظقؿ شبى رشظل فؾزـي، ؿول تعوػ ) وهذا ـتوب أكزفـوه إفقؽ مبورك (  

 ؾوفؼرآن افعظقؿ مبورك ذم تدبره، وذم تالوتف، وافعؿؾ بف، 

ومـ األمقر أيضو مو يؽقن مبورـو ـوفعسؾ ؾنن ؾقف صػوء فؾـوس ؾؼد تؽقن افزـي ذم األمقر  

 افؼظقي، 

 احلسقي  ملسو هيلع هللا ىلصوؿد تؽقن افزـي ذم األمقر احلسقي، وممو تثبً ؾقف افزـي حسو افتزك بآثور افـبل  

اْلدى وديـ احلؼ  مـ ملسو هيلع هللا ىلصادعـقيي ؾفذا أمر َّل خيػك ؾنن مو جوء بف افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصأمو افتزك بآثور افـبل  

احلسقي  ملسو هيلع هللا ىلصهق ظغ افزـي هق افذي أرشؾ رشقفف بوْلدى وديـ احلؼ، وفؽـ افتزك بآثور افـبل 

وصعراتف وؽر ذفؽ ممو يؽقن مـ شمره وبؼويوه ؾنن هذا ؿد ثبً ذم افسـي ذم  ووقئفـػضؾ 

 أحوديٌ متعددة ووؿوئع خمتؾػي أن ؾقف افزـي، 

وحتك أهنؿ يقم صؾح احلديبقي ـون َّل يتػؾ  ووقئفذ ؾضؾ يؼتتؾقن ظ ملسو هيلع هللا ىلصوؿد ـون أصحوب افـبل 

إَّل وؿعً ذم يد أحد مـفؿ ؾقؿسح ِبو وجفف وجسده ضؾبو فؾزـي فقظفروا فؼريش أيضو مـزفي افـبل 

، وـذفؽ ؾعؾ معف أصحوبف ذم ؽزوة أحد حقـام ازدرد افدم افذي ؾؿقكف َّل يسذم ؿؾقِبؿ وأهنؿ  ملسو هيلع هللا ىلص

ؾنكف دو حؾؼ صعره يقم احلديبقي اؿتتؾ افـوس ظذ صعراتف  ملسو هيلع هللا ىلص، وـذا برـي صعره ملسو هيلع هللا ىلصامتصف مـ افـبل 

حتك بعد وؾوتف إذا أصقى  ملسو هيلع هللا ىلصؾ تضع ؾقف صعرات افـبل جؾ مـ ؾضي أو جؾجوـون ألم شؾؿي جؾ

ذم إكوء وختضفو ؾتسؼك فؾؿريض أو تـثر ظؾقف ؾقشػك  ادبورـي أحد بداء ـوكً دمعؾ هذه افشعرات

 ى، احلسقي ثوبتي وَّل ري ملسو هيلع هللا ىلصبنذن اهلل، إذن برـي افـبل 

ذهى بعض أهؾ افعؾؿ وبعض رشاح األحوديٌ إػ أن ذفؽ  وهل ينجر ذلك ظذ غره من الصاحلني؟

مـ افصوحلغ، وفؽـ هذا خالف احلؼ ؾنكف َّل يتزك بلثر حيس مـ اآلثور إَّل  ملسو هيلع هللا ىلصـذفؽ حيصؾ فغر افـبل 

 ومو ظود ؿد بؼل مـفو يشء ملسو هيلع هللا ىلصآثور افـبل 

  ضوب ومن التزك تزكات باضلة: (3
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 ػعؾفو ـثر مـ افـوس فبعض األصقوء واألصخوص،وهل افتل ي

ؾوفبعض مثال مـ يعظؿقن صوحلقفؿ ومـ يعتؼدون ؾقفؿ افصالح يتزـقن ِبؿ، ويؿسحقن  

ظؾقفؿ، وربام يؿسحقن أيدهيؿ حلسو ويعجى ذفؽ هذا ادػتقن ؾقؼدم ْلؿ يده ويؿؽـفؿ مـ 

 افتؿسح بف، 

وربام أيضو تزـقا ببعض األحجور وبعض ادسبقـوت أو ادصـقظوت أو ؽر ذفؽ ـام ترون مثال  

ظـد مـ يؼػ ظـد احلجرة افـبقيي ظذ شوــفو أؾضؾ افصالة وافسالم ؾقؿسح يديف ِبذا احلديد 

مل يبورشه أو  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ يؿسح وجفف وبدكف مع أن افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصحديد مصـقع مل يؽـ وَّل ذم ظفد افـبل 

إػ بعض أبقاب ادسجد احلرام أو ادسجد افـبقي ؾقؿسح ؾقف ويؿسح ظذ بدكف، بؾ إن مـفؿ يليت 

افسجقد ظؾقف بؾ وجر األشقد يسـ اشتالمف وتؼبقؾف مـ يليت إػ احلجر األشقد وَّل صؽ أن احل

ريض اهلل  -يعـل ووع اجلبفي ظؾقف فؽـف َّل يتزك بف بوفتؿسح وإكام هق ـام ؿول ظؿر بـ اخلطوب 

 ملسو هيلع هللا ىلصدو َؿَبؾ احلجر ؿول أمو إين ألظؾؿ أكؽ حجر َّل تـػع وَّل ترض وفقَّل أين رأيً رشقل اهلل  -ظـف 

أبؼك فـو مـ افسـي أن كؿسح احلجر وأن كؼبؾف وأن  ملسو هيلع هللا ىلصيؼبؾؽ مو ؿبؾتؽ هؽذا افعؼقدة افـوصعي ؾفق 

ك مـف كستؾؿف وأن كسجد ظؾقف ومل جيعؾ مـ افسـي أن كتؿسح بف وكؿسح وجقهـو وأبداكـو إذن افتز

 مو هق مؼوع ومـف مو هق ؽر مؼوع بشجرة أو حجر وكحقمهو 

ؾؿعروف ؾؽؾ مو كبً ظذ وجف األرض يعؿف وصػ افشجر، واحلجر هق هذا اجلامد افصخر معروف  أما الشجر:

 أيضو، وكحقمهو 

ؾ ذم ذفؽ مثال أَّل يؼك احلؽؿ ظذ هذيـ افـقظغ ؾقدخ -رمحف اهلل  -أراد ادصـػ  ما ادراد بقوله وىحومها؟:

 افبؼوع ويدخؾ افبققت افتل تبـك ظذ هقئي معقـي وادشوهد وؽر ذفؽ 

وؿد ؾتـ افـوس ِبذه األمقر، وزيـ ْلؿ افشقطون حتك إن افشقطون فقليت إػ بعضفؿ ذم ادـوم ؾريف مـومو ذم مقوع 

 معغ 

ؾقف افـوس ذم زموكف ذم بالد افشوم وؽرهو  ذم ـتوبف افبدع واحلقادث ضرؾو ممو وؿع -رمحف اهلل  -وؿد ذـر أبق صومي 

ـقػ أن أحدهؿ يرى ذم مـومف رؤيو ؾقليت إػ ظؿقد ؾقخؾؼف يعـل خيؾؼف يعـل يطقبف ويزوؿف بوفزخورف ؾقتحقل هذا 

 افعؿقد إػ مؽون يتزك بف 
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مل  ملسو هيلع هللا ىلص وافـبل ـؾ هذا ممو أدخؾف افشقطون ظذ ادسؾؿغ ؾصور هـوك مشوهد ومؼوموت بغر رشع اهلل وَّل ديـ اهلل

 يلمركو بتعظقؿ إَّل بتعظقؿ هذه ادسوجد افثالث، 

 أمو ادشوهد وادؼوموت وؽر ذفؽ افتل أحدثفو افـوس ؾفذه مـ افبدع واحلقادث

 -رمحف اهلل تعوػ  -اشتدل ادصـػ 

  ) بقول اهلل تعاىل: ) أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى ألكم الذكر وله األىثى تلك إذن قسمة ضوزى 

إكؽوري ـام يدل ظؾقف افسقوق ومعـك أؾرأيتؿ أي أخزوين وؿد بقـو فؽؿ مو افعالؿي بغ افرؤيي  إذن هذا اشتفهام:

 ؟واخلز 

 ء َّل يؽقن إَّل بعد رؤيي شقاء ـوكً رؤيي ظؾؿقي أو رؤيي بكيي ؾؾفذا ؿول: ألن افعؾؿ بوفق داذا ظز بقوله أفرأيتم:

 ؿؾـو معـوهو أخزوين ؾنن اخلز ثؿرة هذه افرؤيي،  "أفرأيتم"

  ملسو هيلع هللا ىلصدؼـل افعرب افذيـ بعٌ ؾقفؿ افـبل  واخلطاب دن؟

بؼراءتغ  تافالت ( ؿرأ شقوق آيوت شقرة افـجؿ ؿول اهلل تعوػ: ) أؾرأيتؿ افالت وافعزى وهذه اآلية جاءت يف

بوفتشديد افالت  ؾؼرؤهوبوفتخػقػ افالت وأمو ابـ ظبوس وجموهد ومجع  ؾؼرؤهوبوفتخػقػ وبوفتشديد أمو اجلؿفقر 

 وبقـفام ؾرق: 

ؾفل صخرة بقضوء مـؼقصي ظؾقفو بقً تؼع ـوكً ذم افطوئػ وـوكً فإذا قلنا الالت بالتخفوف:  

ؾؽون هـوك بقً مبـل  ملسو هيلع هللا ىلصقي افتل تؼطـ افطوئػ ذم زمـ افـبل تعبدهو ثؼقػ، ثؼقػ هل افؼبقؾي افعرب

ظذ صخرة بقضوء مـؼقصي تسؿك افالت وـوكً ثؼقػ تعظؿفو وتػتخر ِبو ظذ ؿبوئؾ افعرب ؾؾام ؾتح 

 أثرهو،  كغرة بـ صعبي ؾلحرؿفو وهدمفو وحمافطوئػ بعٌ بود ملسو هيلع هللا ىلصاهلل تعوػ ظذ كبقف 

ي إػ رجؾ صوفح ـون يؾً افسقيؼ يعـل خيؾط افدؿقؼ ؾفل كسب وأما ظذ قراءة التشديد الالت: 

بوفسؿـ ويبذفف فؾحوج أو فؾـوس ؿقؾ إكف ـون يعـل يػعؾ ذفؽ ظذ تؾؽ افصخرة ؾؾام موت ذفؽ 

افرجؾ ظؽػقا ظذ ؿزه وظبدوه، وؿول بعض أهؾ افعؾؿ َّل مـوؾوة بغ ادعـقغ ؾؾعؾف ـون يسؾق ذفؽ 

بقضوء ادؾسوء ؾقطعؿ افـوس ؾؾام موت ظبدوا تؾؽ افصخرة افسؾقؼ ويـؼه يعـل ظذ تؾؽ افصخرة اف

 افتل ـون مؼقام ظـدهو وظؽػقا ظذ ؿزه افؼريى مـفو 
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 وؿه ظؾقفو  ملسو هيلع هللا ىلصؾال تعورض بغ افتقجفغ ؾودفؿ أن هذا هق تعريػ افالت وهذا هق مصرهو ؾؼد ضؿسفو افـبل 

عروف ثالث ثؿرات ظؾقفو أشتور وـوكً ذم واد ؾنهنو ظبورة ظـ ثالث ثؿرات يعـل صجرة افصؿغ اد وأما العزى:

بغ مؽي وافطوئػ، وـوكً فؼريش وـوكً ؿريش تعظؿفو حتك أن أبو شػقون يقم أحد موذا ؿول؟ ؿول فـو  يكخؾ

أجقبقه ؾؼوفقا مو كؼقل يو رشقل اهلل ؿول ؿقفقا اهلل مقَّلكو وَّل مقػ  ملسو هيلع هللا ىلصؾؼول افـبل  يػتخر بف افعزى وَّل ظزى فؽؿ

يؼقل اهلل مقَّلكو وَّل مقػ فؽؿ اهلل مقَّلكو  ملسو هيلع هللا ىلصذفؽ يؼقل فـو افعزى وَّل ظزى فؽؿ وكبقـو  فؽؿ صتون بغ اجلؿؾتغ 

 ويل افذيـ آمـقا، 

 ضقى وافعزى ـام ذـرت فؽؿ ـوكً ظبورة ظـ أصجور إذن افالت تـطبؼ ظذ احلجر وافعزى تـطبؼ ظذ افشجر، 

 ويؼوس ظؾقفام ـؾ صجر وـؾ حجر ظظؿ ذفؽ افتعظقؿ 

ظؾقفو خوفد بـ افقفقد وحرؿفو  ؾلؿبؾخوفد بـ افقفقد ؾلمره بنتالؾفو  ملسو هيلع هللا ىلصبعٌ إفقفو افـبل  مصر العزى؟وماذا كان 

إكؽ مل تصـع يشء ؾرجع خوفد ؾؾام رآه افسدكي ؾروا وصوروا  ملسو هيلع هللا ىلصؾؼول فف افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ رجع أدراجف ؾلخز افـبل 

يـودون يو ظزى يو ظزى ؾنذا امرأة شقداء كورشة صعرهو حتثق افساب ظذ رأشفو ؾحؿؾ ظؾقفو بوفسقػ ؾؼتؾفو فعؾفو 

 ؾؼه ظؾقفو واكتفك أمر افعزى ادقصقؾيـوكً جـقي ذم هذه ادرأة 

 و ) ومـوة افثوفثي األخرى ( ؿول اهلل ظـف وأما الثالثة فإهنا مناة: 

بغ مؽي وادديـي وـوكً ظبورة ظـ صـؿ تعبده هزيؾ،  ؼديدؿريبو مـ اف شؾؾهذه ـوكً ذم مؽون يؼول فف اد مناة:

فؾحٍ مـف وفذفؽ ؿقؾ إهنو شؿقً مـوة فؽثرة مو يؿـك ظـدهو مـ  يذفقنوخزاظي وبعض األوس واخلزرج وـون 

 افدموء يعـل إهراق مـ افدموء 

  وادتلمؾ جيد أن هذه األفػوظ افثالثي ممكٌ فبعض أشامء اهلل احلسـك:

 إذ ـون مـ إحلود ادؼـغ أن يسؿقا آْلتفؿ بلشامء اهلل ممكثي 

 مشتؼي مـ اإلفف  "ؾوفالت" 

 ممكٌ أظز ممكٌ أظز ظزى وهل توء افتلكقٌ  "وافعزى" 

 ؿقؾ أهنو تلكقٌ ادـون وؿقؾ مو شؿعتؿ آكػو أهنو فؽثرة مو يؿـك ظـدهو مـ افدموء  "ومـوة" 
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 "افثوفثي األخرى"وْلذا دو ذـر اهلل هذه افثالثي ؿول ) أفؽؿ افذـر وفف األكثك ( وؿد ظوب اهلل تعوػ هذه افثوفثي بؼقفف 

 أي ادتلخرة افقوقعي افرتبي،

أصـوم افعرب بؾ مـ أصفرهو ؾؼد ـون افعرب ادحقطغ بؿؽي حقٌ بعٌ افـبل  وهذه األصـوم افثالثي هل أصفر

يعظؿقن افالت وافعزى حتك أهنؿ يؼسؿقن بوفالت وافعزى وـذفؽ مـوة وظـدهؿ أصـوم أخر ؽرهو ـفبؾ ـام  ملسو هيلع هللا ىلص

 أجقبقه، ؿوفقا: مو كؼقل ؿول ؿقفقا اهلل أظذ وأجؾ  ملسو هيلع هللا ىلصؿول أبق شػقون يقم أحد اظؾ هبؾ، ؾؼول: افـبل 

ذـر اهلل تعوػ ذم شقرة كقح )وؿوفقا َّل تذرن آْلتؽؿ وَّل تذرن ودا وَّل شقاظو وَّل يغقث  ـام وهـوك أصـوم ؽرهو 

ظؿرو بـ حلل اخلزاظل وبثفو فؼبوئؾ افعرب وصور ـؾ صـؿ  كبشفوويعقق وكنا (  وهذه ـوكً فؼقم كقح فؽـ 

حل مـ أحقوء افعرب إَّل وظـده صـؿ بؾ فؼد ـون ذم  فؼبقؾي مـ ؿبوئؾ افعرب ذم مقاوعفو ادختؾػي ؾال يؽود خيؾق

 افبقً احلرام ثالثامئي وشتغ صـؿ ختقؾقا ـقػ ـون هذا! 

ظوم افػتح وصور يطعـفو بوفرمح وهل تتفووى يؼرأ ؿقل اهلل تعوػ ) وؿؾ جوء احلؼ وزهؼ افبوضؾ  ملسو هيلع هللا ىلصودخؾ افـبل 

خرج فقؾي  ملسو هيلع هللا ىلصجرة ؾؼد جوء ذم احلديٌ أن افـبل يػعؾ ذفؽ حتك ؿبؾ اْل ملسو هيلع هللا ىلصإن افبوضؾ ـون زهقؿو ( بؾ ـون افـبل 

األصـوم ؾلفؼقوه حتك ظذ شطح افؽعبي وـون ؾقؿفو صـؿ مـ  رؿقوومعف ظع بـ أيب ضوفى يستسان بوفظالم حتك 

 يػعؾ مو بقشعف إلكؽور ادـؽر وافؼضوء ظذ افؼك ملسو هيلع هللا ىلصستسان بوفظالم ـون افـبل يتردى وخرجو 

هذا أيضو اشتػفوم إكؽوري ـقػ دمعؾقن هلل مو تؽرهقن ـوكقا ذم  وفف األكثك ( ؿول اهلل تعوػ: ) أفؽؿ افذـر 

جوهؾقتفؿ يؽرهقن افبـوت ) وجعؾقا فف مـ ظبوده جزء إن اإلكسون فؽػقر مبغ ( ؾجعؾقا ادالئؽي بـوت اهلل وهؿ ) 

ؿسؽف ظذ هقن أم إذا بؼ أحدهؿ بوألكثك طؾ وجفف مسقدا وهق ـظقؿ يتقارى مـ افؼقم مـ شقء مو بؼ بف أي

يدشف ذم افساب أَّل شوء مو حيؽؿقن ( ؾفؿ جيعؾقن هلل افبـوت وجيعؾقن ألكػسفؿ مو يشتفقن مـ افبـغ وْلذا ؿول اهلل 

: ) تؾؽ إذن ؿسؿي وقزى ( ومعـك وقزى أي جوئرة ؾؾق ظدفتؿ ظذ األؿؾ جلعؾتؿ ـام فؽؿ بـغ -ظز وجؾ  -

بـوت وجعؾتؿ فؽؿ ومتـقتؿ ألكػسؽؿ افبـغ ؾفذا يدل ظذ ؿسؿتفؿ وبـوت جعؾتؿ هلل ذفؽ فؽـؽؿ جعؾتؿ هلل اف

اجلوئرة افبوضؾي، وأصؾ اختوذ األكداد هق أظظؿ افؼك، وأظظؿ اجلقر، وأظظؿ افظؾؿ ـام تؼدم معـو تؾؽ إذن ؿسؿي 

 وقزى

و إذا جوءت إن ذم افؼرآن وبعدهو إن هل إَّل أشامء شؿقتؿقهو ؾفل  "إن هل"ثؿ بغ اهلل تعوػ افبقون افشوذم ؾؼول  

أي ادذـقرات  إَّل أشامء  "إن هل"بؿعـك مو جوءت إن وبعدهو إَّل ؾنهنو تدل ظذ احلك وأهنو َّل تعدو ذفؽ، 
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إن "افؼظقي وَّل يعطقفو األحؼقي ؾؾفذا ـوكً جمرد أشامء  شؿقتؿقهو أكتؿ وآبوؤـؿ جمرد تسؿقوت هذا َّل خيؾع ظؾقفو

َّلؾتوت ظـوويـ َّل تغـل مـ احلؼ يشء َّل حؼوئؼ حتتفو ألن اإلفف احلؼ  "هل إَّل أشامء شؿقتؿقهو اكتؿ وآبوؤـؿ

 ادستحؼ فؾعبودة هق اهلل 

مو أكزل "ـفو مو أحدثقه بلكػسفؿ ؾؿـفو مو توبعقا ؾقف آبوءهؿ افضوفغ وم "إن هل إَّل أشامء شؿقتؿقهو أكتؿ وآبوؤـؿ"

يعـل فقس ْلو حجي وَّل برهون هذا هق افسؾطون بؿعـك احلجي وافزهون مو أكزل اهلل ِبو مـ  "اهلل ِبو مـ شؾطون

 شؾطون َّل دفقؾ فؽؿ ظذ اختوذهو، 

ومو َتقى هذا هق حؼقؼي األمر إن يتبعقن إَّل هذا مثول آخر يعـل مو يتبعقن إَّل افظـ  "إن يتبعقن إَّل افظـ"

صبهة األكػس وذم هذا إصورة أهيو اإلخقان وأيتفو األخقات إػ كقظل افضالل أن مـ افضالفي مو يؽقن كوصئو ظـ 

هذا كوصئ ظـ موذا ظـ صبفي طـ رجؿ بوفغقى ختؿغ  "إن يتبعقن إَّل افظـ"ومـفو مو يؽقن كوصئو ظـ صفقة تلمؾقا 

ظـ صفقة ؾعذ افعبد أن يستعقذ بوهلل مـ ـال افضالفتغ مـ كوصئ ظـ موذا  "ومو َتقى األكػس"، صبهةخرص هذه 

أي أن اهلل تعوػ  "وفؼد جوءهؿ مـ رِبؿ اْلدى"افشبفي ادضؾي ومـ افشفقة افػوتـي حتك يسؾؿ مـ ضرذم افؼ، ؿول: 

افدَّلئؾ  مـ ملسو هيلع هللا ىلصهق مو بعٌ اهلل تعوػ بف كبقف  "واْلدى"ـشػ ظـفؿ افشبفي وبغ ْلؿ احلؼوئؼ فؽـفؿ تـؽبقا افطريؼ، 

 افبوهرات واآليوت افبقـوت 

 :إذن مناشبة هذه اآلية للباب طاهرة 

ألكف ذـر افالت وذـر افعزى ومـوة، وهذه افالت ظبورة ظـ حجر، وافعزى ظبورة ظـ صجر، ؾؾفذا ؿول مـ تزك  

 بشجرة أو حجر ؾفذا مـ ؾعؾ ذفؽ ؾؼد أرشك مـ تزك بوألحجور أو األصجور ؾؼد أرشك،

ؾحؾ كخؾ يؼول فف ؾحؾ افػحقل ـون افـوس ذم كجد يؼصدوكف وتليت ادرأة  -رمحف اهلل  -ـ ادصـػ وؿد ـون ذم زم

يتزـقن بذفؽ افػحؾ ومو ظسوه أن افتل يعـل مل يتؼدم ْلو زوج ؾتطقػ بف وتؼقل فف يو ؾحؾ افػحقل ابغـل زوجو 

 يصـع ذفؽ افشجر ذم مثؾ هذه احلوفي 

د ظذ يدي اإلمومغ اإلموم حمؿد بـ ظبد افقهوب واإلموم حمؿد بـ شعقد ؾؼضقا ظذ حتك مؽـ اهلل تعوػ فؾتقحق

ذفؽ ادؽون وؿطع ذفؽ افػحؾ وـذفؽ أيضو هدمً ؿبتل ابـ اخلطوب افتل ـوكً ؿريبي مـ افعققـي ألهنو مـطؼي 

 افقاممي وؿيض ظذ مظوهر افؼك، 



 د: أحمد القاضي  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 
 

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

 

هذه األمقر ؾنكف دو رأى بعض افـوس خيتؾػقن إػ صجرة  أيضو كبقفو ذم -ريض اهلل ظـف  -وؿد ـون أمر ادممـغ 

احلديبقي ويصؾقن ظـدهو أمر بلن تؼطع ألن تؾؽ افشجرة فقس ْلو مزيي رشظقي وإكام هل مقاؾؼي ظوديي حقٌ وؿعً 

أن  ) فؼد ريض اهلل ظـ ادممـغ إذ يبويعقكؽ حتً افشجرة ( ؾوتػؼ اتػوؿو -ظز وجؾ  -بقعي افروقان حتتفو وؿول اهلل 

بويعفؿ ذم ذفؽ ادقوع وفقس فؾشجرة مزيي فؽـ مو أهع مو تدب افبدظي إػ افـػقس ؾزيـ افشقطون  ملسو هيلع هللا ىلصافـبل 

فبعض مـ ـون ذم زمـ ظؿر ؾام بوفؽ بلهؾ هذا افزمون أن فتؾؽ افشجرة مزيي ؾصوروا يصؾقن ظـدهو ؾؼوم ؿومع 

 وصدهو وأخػك معودفو -ريض اهلل ظـف  -افبدظي ظؿر بـ اخلطوب 

  

 :ففي هذه اآلية العظومة فوائد منها- 

 أن افتزك بوألصجور واألحجور مـ افؼك؛ وادؼصقد افتزك ِبو ظذ شبقؾ ضؾى افزـي مـفو  -

فؽـ فق أن إكسوكو أتك إػ صجرة زيتقن وؿول أضؾى افزـي ذم هذا افزيتقن ألن اهلل شبحوكف وتعوػ ؿول: )وصجرة 

  صبغ فمـؾغ ( ؾفؾ ذم ذفؽ حمظقر:خترج مـ ضقر شقـوء تـبً بوفدهـ و

 َّل. ألكف ضؾى افزـي بقء جعؾف اهلل برـي وهق هذا افزيً ادبورك افذي خيرج مـ افزيتقن، 

 واألمر ـذفؽ ذم افتؿر فق ؿول أكو أضؾى افزـي ذم افتؿر

مـ اصطبح شبع مترات ظجقة مل يرضه ظغ "وـذفؽ ؿول  "كعؿ شحقر ادممـ افتؿر" ملسو هيلع هللا ىلصؾنن افتؿر ؿول ظـف افـبل  

 ؾفذا تزك مؼوع ألكف تزك بسبى حيس ملسو هيلع هللا ىلصأو ـام ؿول  "وَّل شحر

أيضو كستدل مـ اآليوت ظذ مؼوظقي جمودفي ادؼـغ؛ اكظر ـقػ ؿول اهلل : أؾرأيتؿ ، أفؽؿ افذـر وفف األكثك  -

 ظؾقـو أن كعتؿد هذا وأن كعؾؿ أن مـ افعؼقل مو حتتوج إػ جمودفي ومتحقص  ؾقـقغلأشؾقب حجوج وجمودفي 

بقؾ ربؽ بوحلؽؿي وادقظظي احلسـي وجودْلؿ بوفتل دع إػ شا)  -ظز وجؾ  -ي افعؾؿ يؼقل اهلل تلمؾقا معل معؼ ضؾب

وادوظظة وهق أن يليت اإلكسون بؽالم مستؼقؿ مؼـع،  احلكمةهل أحسـ ( إذن وشوئؾ افتلثر واإلؿـوع متـقظي أوَّل 

أن يستخدم ادمثرات افؼؾبقي وافقجداكقي ربام مل يـتػع ادخوضى ِبذيـ األشؾقبغ ؾحقـئذ َّلبد مـ ؿدر مـ  احلسنة

وادجودفي ملخقذة مـ اجلدل وافػتؾ وهق يدل  "وجادهلم"دؽوصػي وافقوقح وإبطول حجٍ اخلصؿ وْلذا ؿول ا

ظذ كقع معوكوة وجودْلؿ فؽـ بوفتل هل أحسـ ألن ـثرا مـ ادتجودفغ خيرجقن ظـ ؿقْلؿ ؾقحؿؾفؿ ذفؽ ظذ كقع 

ؿ بوفتل هل أحسـ ؾقـبغل أَّل خيرج مـ اإلشوءة، وافتجريح، وخدش صعقر ادخوضى ؾؾفذا ؿول اهلل وجودْل
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اإلكسون ذم حول اجلدال ظـ مو هق أحسـ وؿول تعوػ: ) وَّل دمودفقا أهؾ افؽتوب إَّل بوفتل هل أحسـ إَّل افذيـ 

 طؾؿقا مـفؿ (

)) افظـ أـذب  ملسو هيلع هللا ىلصوؿد ؿول افـبل  "إن يتبعقن إَّل افظـ ومو َتقى األكػس"وكستػقد أيضو ذم افظـ واْلقى؛  -

  "إن بعض افظـ إثؿ"ل شبحوكف احلديٌ (( وؿو

ؾعؾقؽ يو ضوفى افعؾؿ أَّل تمشس معؾقمي إَّل ظذ يؼغ أو ظذ ؽؾبي طـ فؽـ افظـ افذي بؿعـك افشؽ هذا َّل يبـك 

ظؾقف يشء َّل ذم ؾفؿ افعؾؿ وَّل ذم معومؾي افـوس ؾنن ـثرا مـ افـوس يؼع ذم اإلشوءة بسبى افظـ خيقؾ أن ؾالكو أمر 

ف وؾؼ هذا افذي أفؼوه افشقطون ذم ؿؾبف ثؿ يتبغ فف بعد حغ أن ذفؽ ـون مـ كسٍ اخلقول بؽذا وؿصد ـذا ؾقعومؾ

وأن صوحبف بريء ؾعقد كػسؽ ظذ افقوقح وافبقـي وَّل تبـ ظذ افظـ ؾنن افظـ َّل يغـل مـ احلؼ يشء ـذفؽ 

 مقؾ افـػس إػ افبوضؾ واْلقى : اْلقى 

د ) يو داوود إكو جعؾـوك خؾقػي ذم األرض ؾوحؽؿ بغ افـوس ؾنيوك أن تزل بؽ ؿدم ؾتتبع هقاك ؿول اهلل تعوػ فداوو

ؾؾقسلل اإلكسون ربف ـؾؿي احلؼ ذم  -ظوؾوكو اهلل وإيوـؿ-بوحلؼ وَّل تتبع اْلقى ؾقضؾؽ ظـ شبقؾ اهلل ( اْلقى مضؾ 

 افغضى وافروو

وحصؾً  افشبفي أن اهلل تعوػ ؿد أؿوم احلجي وـشػ "وفؼد جوءهؿ مـ رِبؿ اْلدى"أيضو كستػقد مـ اآليوت  -

 "وفؼد جوءهؿ مـ رِبؿ اْلدى"افبقـي ؾال ظذر ألحد 

 

  ظن أيب واقد اللوثي"شاق احلديث الثاين الذي رواه السمذي وصححه فقال  -رمحه اهلل  -ثم إن ادصنف": 

هق احلورث بـ ظقف افؾقثل صحويب مشفقر ـوكً وؾوتف شـي ثامن وشتغ وؿد بؾغ مـ افعؿر مخسو  أبو واقد: 

 كغ شـي وثام

  "إػ حـغ ملسو هيلع هللا ىلصخرجـو مع رشقل اهلل "وظـ أيب واؿد افؾقثل ؿول 

 اصتفرت بودعرـي افتل خؾدهو اهلل تعوػ ذم ـتوبف ) ويقم حـغ إذ أظجبتؽؿ ـثرتؽؿ (  حنني:

بعد ؾتح مؽي بعد أن ؾتح اهلل تعوػ مؽي ذم افسـي افثومـي مـ اْلجرة اجتؿعً هقازن  متى وقعت تلكم ادعركة؟

وؿد ـؿـقا فف ذم واد يؼع رشؿل مؽي  ملسو هيلع هللا ىلصوحشدت حشدا ظظقام ؾخرج إفقفؿ رشقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصقػ فرشقل اهلل وثؼ
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ـام  ملسو هيلع هللا ىلصظؼة آَّلف ؿدمقا مع افـبل : ظذ بعد بضعي ظؼ مقال مـفو وـون ادسؾؿقن يقمئذ ـوكقا اثـل ظؼ أفػو 

افطؾؼوء افذيـ ـوكقا مـ أهؾ مؽي  تعؾؿقن مـ ادديـي وممـ حقْلو مـ األظراب وؾتح اهلل ظؾقفؿ مؽي وأفػون مـ

ؾخرجقا حتك ؿول ؿوئؾفؿ فـ كغؾى افققم مـ ؿؾي ) ويقم حـغ إذ أظجبتؽؿ ـثرتؽؿ ؾؾؿ تغـ ظـؽؿ يشء وووؿً 

دون  ملسو هيلع هللا ىلصظؾقؽؿ األرض بام رحبً ثؿ وفقتؿ مدبريـ ( ؾوفذي جرى أن هقازن وثؼقػ ـؿـقا ذم هذا افقادي فؾـبل 

وفقس معف إَّل كحق مئي صخص مـ  ملسو هيلع هللا ىلصشػ افـوس وبؼل رشقل اهلل أن يشعر ادسؾؿقن ثؿ هومجقهؿ ؾوكؽ

يؼقل )) أكو افـبل َّل ـذب أكو ابـ ظبد ادطؾى  ملسو هيلع هللا ىلصادفوجريـ واألكصور افؼدموء افسوبؼغ إػ اإلشالم وجعؾ افـبل 

ثؿ ـوكً  ملسو هيلع هللا ىلص(( وصور افعبوس يـودي يو أصحوب افسؿرة يو أصحوب بقعي افروقان حتك ؾوءوا إػ رشقل اهلل 

 خرجـو إػ حـغ "افؽرة فؾؿسؾؿغ، هذه حـغ يؼقل 

هذه اجلؿؾي مـ أيب واؿد مجؾي اظتذاريي مسبؼي أراد ِبو أن يقضـ افسومع ويعتذر فف  :"وىحن حدثاء ظهد بكفر

 بعد مل كتػؼف ذم افديـ أشؾؿـو ظـ ؿرب  "وكحـ حدثوء ظفد بؽػر"فـػسف ومـ معف ممو شقسؿع بعد ؿؾقؾ، ؿول 

  :"كفون ظندهاوللمرشكني شدرة يع"

 كقع مـ افشجر معروف  السدرة:

 أي يؼقؿقن ظـدهو ويؿؽثقن يعظؿقهنو،  ومعنى يعكفون:

 

 : وهذا هو موضن الشاهد من هذا احلديث يف هذا الباب 

يعؾؼقن ِبو "معـك يـقضقن  "يعؽػقن ظـدهو ويـقضقن ِبو أشؾحتفؿ"ألن ؾقفو ذـر هذه افسدرة كقع مـ افشجر، 

  "ات أكقاطأشؾحتفؿ يؼول ْلو ذ

ؾسؿل ادـقط وهق ادعؾؼ أي افسقػ ؾؾؽثرة مو يعؾؼ ظؾقفو مـ افسالح ؿقؾ ْلو ذات  صدر م مجع كقط وهق أىواط:

أكقاط تؾؽؿ افشجرة شدرة َّل تعدو أن تؽقن صجرة كبتً ظذ وجف األرض ؾقف أمثوفف ـثر فؽـ ـوكقا هؽذا زيـ 

 كقع برـي، ْلؿ افشقطون أن تعؾقؼ أشؾحتفؿ ظؾقفو أن ذم ذفؽ 

يعـل ضؾى  -شبحون اهلل-: "فمررىا بسدرة فقلنا يا رشول اهلل اجعل لنا ذات أىواط كام هلم ذات أىواط"يقول 

حموـوة ادؼـغ ذم ظبودَتؿ وظوداَتؿ واظتؼوداَتؿ ألهنؿ بعد مل يتؿؽـ افديـ  ملسو هيلع هللا ىلصهمَّلء احلدثوء ظفد بؽػر مـ افـبل 

 مـ ؿؾقِبؿ 
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 تعجبو مو وجف ظجبف  ملسو هيلع هللا ىلصإذن ـز افـبل  "شبحان اهللوذم روايي ظـد افسمذي  اهلل أكز ملسو هيلع هللا ىلصفقال رشول اهلل "

إهنا السنن قلتم والذي ىفيس بوده كام قالت بنو إرسائول دوشى اجعل لنا إهلا كام هلم آهلة قال إىكم قوم جتهلون 

تعجبو مـ تسؾؾ افؼك إػ كػقس  ملسو هيلع هللا ىلصإذن ـز افـبل  لسكبن شنن من كان قبلكم قال رواه السمذي وصححه:

 بعض أصحوبف وهؿ حدثوء ظفد بؽػر وؿول: 

 ومعـك افســ مجع شـي وهل افطريؼي وافعودة ادتبعي إهنو افســ،  :"إهنا السنن"

فؽقكف هق افذي حيقفو ويؿقتفو  -ظز وجؾ  -إذ أن كػسف بقد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصهذا ؿسؿ افـبل  :"قلتم والذي ىفيس بوده"

  "ـام ؿوفً بـق إهائقؾ"، ملسو هيلع هللا ىلصويدبرهو ؾفذا وجف ؿسؿ افـبل 

 هق إهائقؾ،   -ظؾقف افسالم -إذا ؿقؾ إهائقؾ مـ إهائقؾ يعؼقب  من إرسائول؟

ظؾقف  -ظـدهؿ بؿعـك اهلل ؾقعؼقب  "إيؾ"ظـد افقفقد بؿعـك اهلل ـام كؼقل ظـدكو ظبد اهلل وكحق ذفؽ  :"إيل"و

 هق اجلد األظذ ألشبوط بـل إهائقؾ  -افسالم 

 ـون فف اثـل ظؼ شبطو ومـفؿ تسؾسؾً أؾخوذ بـل إهائقؾ 

وذفؽ أهنؿ ـام ؿول اهلل: ) وجووزكو ببـل  كام قالت بنو إرسائول دوشى ىبوهم األكز اجعل لنا إهلا كام هلم آهلة:

ظذ ؿقم يعؽػقن ظذ أصـوم ْلؿ ؿوفقا يو مقشك اجعؾ فـو إْلو ـام ْلؿ آْلي ؿول إكؽؿ ؿقم دمفؾقن إهائقؾ افبحر ؾلتقا 

ممو جرى مـ أصحوبف وكظر ذفؽ بام ؿول  ملسو هيلع هللا ىلصإن همَّلء متز مو هؿ ؾقف وبوضؾ مو ـوكقا يعؿؾقن ( إذن تعجى افـبل 

ألصحوب مقشك، أمو جرى  ومو جرى ملسو هيلع هللا ىلصبـق إهائقؾ وإن ـون ذم افقاؿع ؾرق بغ مو جرى ألصحوب حمؿد 

 ألصحوب حمؿد رشك أصغر أو ضؾى فؾؼك األصغر ومو ضؾبف بـق إهائقؾ ضؾى فؾؼك األـز 

ؾقجقز اَّلشتدَّلل بوآليوت افدافي ظذ افؼك األـز ظذ مسوئؾ افؼك األصغر وؿد تؼدم هذا ادعـك وكزيده 

 إيضوحو إن صوء اهلل ذم افؼقاظد

  

 باب طاهرةإذن مناشبة هذا احلديث لل 
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ؾفؿ أرادوا موذا أرادوا افتزك ِبذه افسدرة  "ؾؿرركو بسدرة ؾؼوفقا يو رشقل اهلل اجعؾ فـو ذات أكقاط"وهل ؿقفف  

 أن ذفؽ مـ افؼك  ملسو هيلع هللا ىلصؾبغ ْلؿ افـبل 

 

 :ودلت هذه القصة ظذ فوائد متعددة منها- 

 ترمجي افبوب مو أشؾػـو أن افتزك بوألصجور واألحجور وكحقمهو مـ افؼك ـام هق كص -

هذا مفؿ يو إخقة أن أو بؼقي مـ رشك ومـفو أن حديٌ افعفد بوفديـ َّل يممـ ظؾقف أن تبؼك ظـده بعض زَّلت  -

حديٌ افعفد بوإلشالم َّل يممـ ظؾقف أن يبؼك ظؾقف بوؿقي مـ رشك، وْلذا أود افتـبقف ظذ مسلفي مفؿي وهل أن 

أن يػرحقا فؽـفؿ أحقوكو يؼدمقن همَّلء ادعتـؼغ ادسؾؿغ أحقوكو يػرحقن بوظتـوق ؽر ادسؾؿغ اإلشالم وحؼ ْلؿ 

فإلشالم َّلشقام إذا ـوكقا مـ ادشوهر يؼدمقهنؿ ويصدروهنؿ ويمهؾقهنؿ مـ بوب اَّلحتػوء ِبؿ حتك إكف فقظـ 

افديـ ؾتجرى معفؿ ادؼوبالت وؽر ذم افعومي أن ْلمَّلء صور إمومي ذم افديـ ْلمَّلء ادعتـؼغ فإلشالم اجلدد إمومي 

يلخذون خيقوقن بلمقر بوضؾي بسبى ظدم معرؾتفؿ بوفديـ وربام ؿوفقهو اجتفودا وفؽـفو كودمي ظـ أثر مـ ذفؽ و 

آثور افؼك أو افقفقديي أو افـكاكقي ؾعؾقـو أن كـتبف معؼ ادممـغ وادممـوت كػرح بؿـ يعتـؼ اإلشالم، وفؽـ مـ 

ن كجعؾف مرجعو وهق بعد مل يـؾ حظو مـ افػؼف ذم افديـ، اإلشوءة إفقف وإػ ادسؾؿغ أن كصدره وأن كجعؾف إمومو وأ

وافقاجى ظؾقـو إن ــو كحى فف اخلر أن كػؼفف ذم افديـ حتك إذا مو امتأل ؿؾبف مـ افديـ وأحوط بوفؼيعي حقـئذ 

 . أمؽـ أن يتؽؾؿ وأن يصدر، وْلذا أمثؾي يطقل ادؼوم بذـرهو فؽـ بوإلصورة مو يدل ظذ افعبورة

مـ هذه افؼصي وهذا احلديٌ أن تعظقؿ األصجور واألحجور وافعؽقف ظـدهو شبى فقؿقع افؼك  ممو كستػقده -

رى إبراهقؿ زجيقز افعؽقف ظـد ادشوهد ودو أ ؾوفعؽقف هذا بوضؾ يعؽػقن ظـدهو ؾال "يعؽػقن"َّلحظقا ؿقفف 

جيى احلذر مـ هذا األمر، وحتك  ظؾقف افسالم بؼقفف موذا ؿول ْلؿ ) مو هذه افتامثقؾ افتل أكتؿ ْلو ظوـػقن ( ؾؾفذا

 -ظـد افؼقوم ظذ ادؼوبر أهيو اإلخقان َّل يطقؾ اإلكسون إضوفي مؾػتي َّل يطقؾ إضوفي مؾػتي حتك إن ظبد اهلل بـ ظؿر 

ؿول ؿقمقا ظـد ؿزي ؿدر مو يـحر جزور ويؼسؿ وهذا اجتفود مـف فقس حديثو مرؾقظو ؾال يصح  -ريض اهلل ظـف 

ؼز بؾ يؽتػل اإلكسون إذا دخؾ ادؼزة أن يسؾؿ ظذ ظؿقم أهؾ ادؼوبر وفق صوء أن يؼصد ؿزا ادؽٌ افطقيؾ ظـد اف

 بعقـف ؿوم ظؾقف ودظو فف ثؿ اككف فؽـ َّل يطقؾ ادؽٌ وافعؽقف ألن هذا ؿد يػيض إػ أمر مذمقم
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ع وافؼك ربام كتٍ ظـ أيضو مـ افػقائد أن كبذ افبدع وافؼك ربام كتٍ ظـ حسـ كقي أفقس ـذفؽ؟ أن مبدأ افبد -

هؾ ؿصدوا افؼك أبدا مو  "يو رشقل اهلل اجعؾ فـو ذات أكقاط ـام ْلؿ ذات أكقاط"حسـ كقي ـقػ ذفؽ ؿوفقا 

 ؿصدوا افؼك فؽـ زيـ ْلؿ أن هذا ظؿؾ حسـ

 )) اهلل أـز إهنو افســ ملسو هيلع هللا ىلصمـ أيـ مـ ؿقل افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصممو كستػقده أيضو أن افؼك يؿؽـ أن يؼع ذم أمي حمؿد  -

فسـبـ شـ مـ ـون ؿبؾؽؿ (( إذن ؿقل بعض ادبتدظي أمي حمؿد حمؿقي ظـ افؼك كحـ أهؾ َّل إفف إَّل اهلل َّل يؿؽـ 

أخز أن هذه األمي شقؼع ؾقفو افؼك حتك ؿول ذم حديٌ )) وَّل تؼقم افسوظي  ملسو هيلع هللا ىلصأن يدب إفقـو افؼك بوضؾ افـبل 

 يضو ظذ هذا ادعـك حتك تعبد ؾئوم مـ أمتل األوثون (( وصقاهد ـثرة تدل أ

 ؾفذا ظؾؿ مـ أظالم افـبقة ملسو هيلع هللا ىلصخز افـبل أـ أظالم افـبقة فقؿقع افؼك ـام وؾقفو أيضو أهيو اإلخقان ظؾؿ م -

وؾقفو أيضو افـفل ظـ افتشبف بوفقفقد وافـصورى ـام افـفل ظـ افتشبف بودؼـغ؛ ؾـحـ مـفققن ظـ مشوِبي افقفقد  -

 وافـصورى ذم ظبوداَتؿ، وظوداَتؿ، وأخالؿفؿ افسقئي 

 ألمتف وصػؼتف ظؾقفؿ ملسو هيلع هللا ىلصوؾقفو صدة كصح افـبل  -

ن يؽز َّل يصدق أو كحق ذفؽ بؾ يؽز أو يسبح وؾقفو أيضو مـ اآلداب أكف يـبغل فإلكسون إذا تعجى مـ يشء أ -

 اهلل أـز ملسو هيلع هللا ىلصفؼقل افـبل 

 -إن صوء اهلل   -فعؾـو كرجئ افػقائد إػ افدرس افؼودم ألهنو ـثرة ادسوئؾ إػ درس افغد 

 واهلل أظؾؿ؛؛

 


