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 ٱ ٻ ٻ 

 والثالثون الخامسالدرس 

 

احلؿد هلل رب اًمعاعملم واًمصالة واًمسالم قمكم أذف ظمؾؼ اهلل ؾمقدكا حمؿد وقمغم آًمف وصحبف وسمعد اًمؾفؿ اهمػر 

 -:-رمحف اهلل شمعامم  -ًمـا وًمشقخـا واحلارضيـ،  ىمال اعممًمػ 

 باب من اإليامن باهلل الصز ظذ أقدار اهلل

وىمقل اهلل شمعامم ) ومـ يممـ سماهلل هيد ىمؾبف ( ىمال قمؾؼؿة هق اًمرضمؾ شمصقبف اعمصقبة ومقعؾؿ أهنا مـ قمـد اهلل ومػمىض  

 ويسؾؿ

ىمال ) اصمـتان ذم اًمـاس مها هبؿ يمػر اًمطعـ ذم اًمـسب  ملسو هيلع هللا ىلصورم صحقح مسؾؿ قمـ أسمك هريرة أن رؾمقل اهلل  

 واًمـقاطمة قمغم اعمقت ( 

مرومققما ) ًمقس مـا مـ رضب اخلدود وؿمؼ اجلققب ودقما سمدقمقى  -ريض اهلل قمـف  -و هلام قمـ اسمـ مسعقد  

 اجلاهؾقة (

ذا أراد سمعبده اًمنم ىمال: ) إذا أراد اهلل سمعبده ظمػم قمجؾ ًمف اًمعؼقسمة ذم اًمدكقا وإ ملسو هيلع هللا ىلصوقمـ أكس أن رؾمقل اهلل  

 أمسؽ قمـف سمذكبف طمتك يقاذم سمف يقم اًمؼقامة (

: ) إن قمظؿ اجلزاء مـ قمظؿ اًمبالء وان اهلل شمعامم إذا أطمب ىمقما اسمتالهؿ ومؿـ ريض ومؾف اًمرضا ملسو هيلع هللا ىلصوىمال اًمـبل  

 ومـ ؾمخط ومؾف اًمسخط ( 

 ارك قمغم قمبده وكبقف حمؿد وقمغمسمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ، احلؿد هلل رب اًمعاعملم، وصغم اهلل وؾمؾؿ وسم: ] اًمنمح [

 آًمف وصحبف أمجعلم أما سمعد:

 ومؼد ىمال ؿمقخ اإلؾمالم حمؿد اسمـ قمبد اًمقهاب ذم يمتاب اًمتقطمقد سماب مـ اإليامن سماهلل اًمصؼم قمغم أىمدار اهلل 

  إذا دلت هذه السمجة ظذ مناشبة هذا الباب لكتاب التوحود 

 مـ ؿمعب اإليامن اًمقاضمب،  وهق أن اًمصؼم ؿمعبة مـ ؿمعب اإليامن أن اًمصؼم ؿمعبة
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 )واشتدل بقول اهلل تعاػ) ومن يؤمن باهلل هيد قلبه 

 -قمز وضمؾ  -يعرومقكف سماًمتصديؼ، يؼقًمقن اإليامن هق اًمتصديؼ يمام ىمال اهلل  قمـد قمامة اعمػرسيـومنكف  أما اإليامن 

  {وما أكت سمؿممـ ًمـا وًمق يمـا صادىملم }قمـ أظمقة يقؾمػ 

شمصديؼ مصحقب سماألمـ ومػقف معـك .. يرى أكف شمصديؼ وزيادة  -رمحف اهلل  -إال أن ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة 

 االئتامن وًمذًمؽ يتضؿـ معـك اًمؼبقل واًمرضا واالكؼقاد 

ومفق اقمتؼاد سماجلـان، وىمقل سماًمؾسان، وقمؿؾ سماألريمان هذه طمؼقؼة اإليامن أكف  وأما تعريف اإليامن اصطالحا

 ان يعـك سماًمؼؾب، وىمقل سماًمؾسان، وقمؿؾ سماألريماناقمتؼاد سماجلـ

  فمن اإليامن باهلل الصز ظذ أقدار اهلل: 

 طمؼقؼة اًمصؼم احلبس واعمـع واًمؽػ هذا هق اًمصؼم ذم أصؾ اًمؾغة اًمصؼم هق احلبس واعمـع واًمؽػ،  فام الصز؟

ًمسخط وطمبس ومفق طمبس اًمـػس قمـ اًمتسخط واجلزع وطمبس اًمؾسان قمـ اًمتشؽل وا وأما ذم االصطالح

 اجلقارح قمـ ؿمؼ اجلققب وًمطؿ اخلدود واًمدقماء سمدقمقى اجلاهؾقة هذه طمؼقؼة اًمصؼم 

 هذه مجؾة ذـمقة  قال اهلل تعاػ: ) ومن يؤمن باهلل هيد قلبه (:

يمقػ يممـ سماهلل؟ أي يعتؼد سملن هذه اعمصقبة اًمتل كزًمت سمف إكام هل سمؼدر ومام ضمزائف ضمقاب  ) ومن يؤمن باهلل (:

 اًمنمط: 

يعـك هيدى ىمؾب هذا اًمصاسمر اًمذي صؼم قمغم هذه اعمصقبة وهذه آية قمظقؿة آية ومجؾة مـػمة ًمؽؾ  هيد قلبه (:) 

هيدى ىمؾبف ألىمقم اًمسبؾ وىمد شمؼدم هذه اآلية ىمقل اهلل شمعامم: ) ما  -ؾمبحاكف وشمعامم  -اهلل ومنن  مممـ سملن مـ آمـ سماهلل

 ؾبف ( أصاب مـ مصقبة إال سمنذن اهلل ومـ يممـ سماهلل هيد ىم

 إذا اإليامن اعمؼصقد ها هـا هق اإليامن سماًمؼدر واًمصؼم قمغم أىمدار اهلل اعممعمة ومؾفذا ىمال ) ومـ يممـ سماهلل هيد ىمؾبف ( 

ومؿـ قمؾؿ سملن هذا اًمذي ضمرى قمؾقف إكام وىمع سمعؾؿ اهلل، ويمتاسمتف ومشقئتف، وظمؾؼف وريض سماهلل رسما ومدسمرا أورصمف 

 وهلذا ىمال اهلل: )واهلل سمؽؾ رء قمؾقؿ ( ذًمؽ ذم ىمؾبف هداية جيدها وحيس هبا، 
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 وقد ظز ظلقمة 

ويمان ىمد وًمد ذم طمقاة  -ريض اهلل قمـف  -سمـ قمبد اهلل مـ أصحاب قمبد اهلل اسمـ مسعقد  وهق قمؾؼؿة اسمـ ىمقس  

 ًمؽـف مل يؾؼف ويعد مـ يمبار اًمتاسمعلم ومـ قمؾامئفؿ أيضا وومؼفائفؿ يماكت ووماشمف سمعد اًمستلم، ىمال قمؾؼؿة:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـبل 

 ومرس هذه اآلية هبذه اًمصقرة هو الرجل تصوبه ادصوبة فوعلم أهنا من ظند اهلل فرىض ويسلم:

 وًمقس اعمؼصقد هـا أكف رضمؾ دون امرأة ًمؽـف أراد اًمتؿثقؾ هق اًمرضمؾ،  رجل: 

 : يؼع قمؾقف مـ ىمدر اهلل شمعامم ما يمعمف تصوبه مصوبة

يف اهلل رحصقل آومة ومرض أو همػم ذًمؽ مما جيال أو سميؽقن مثال سمؿقت ىمريب سمػقات م فوعلم أهنا من ظند اهلل:

شمعامم قمغم قمباده ومقعؾؿ أهنا مـ قمـد اهلل يعـك يعؾؿ أن هذا األمر ضمرى سمتؼدير اهلل اًمساسمؼ ومنذا ىمام ذم ىمؾبف هذا اعمعـك 

 وؾمؾؿ وملورصمف ذًمؽ هداية ذم ىمؾبف  ريض

 فهذا الباب يف احلقوقة صلته باإليامن صلة ظظومة 

  -ؾمبحاكف وشمعامم  -ا سماهلل رسما ومدسمرا ويتضؿـ إطمسان اًمظـ سمف ألكف يتضؿـ اًمرض

 

 :فنستفود من هذه اآلية- 

 ومضقؾة اًمصؼم  -

ؾ ىمؾبل اًمصؼم وكستػقد مـ هذه اآلية أن األقمامل داظمؾة ذم مسؿك اإليامن؛ أيـ ذًمؽ ألن اًمصؼم ذم احلؼقؼة قمؿ -

كقة وهق ذم احلؼقؼة ًمقس شمصديؼا ىمؾبقا وًمؽـف قمؿؾ  اًمؼؾب مـ اعمجاهدات، واعمؼاومات اإليامذمقمؿؾ ىمؾبل عما يعصػ 

 ىمؾبل ومدل ذًمؽ قمغم دظمقل األقمامل ذم مسؿك اإليامن

وكستػقد أيضا صمؿرة اًمصؼم وهك هداية اًمؼؾب وماًمصؼم ال يقرث مرارة وًمؽـف يقرث هداية كعؿ اًمصؼم مر  -

وماًمصؼم يقرث ذم  "وأوؾمع مـ اًمصؼموما أقمطك قمبد قمطاء ظمػم ًمف ":  ملسو هيلع هللا ىلصاعمذاق ًمؽـف طمؾق اًمعاىمبة وهلذا ىمال كبقـا 

 اًمعبد ىماسمؾ ذًمؽ سماًمرضا واًمتسؾقؿ اًمؼؾب إيامكا ورضا وشمسؾقام وىمقة إذا 

  قال ) اثنتان يف الناس مها  ملسو هيلع هللا ىلصأن رشول اهلل  -ريض اهلل ظنه  -ثم قال وىف صحوح مسلم ظن أبى هريرة– 

  –أي االصمـتان  مها:
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سمف اًمؽػر األيمؼم اعمخرج قمـ اعمؾة، وإكام  ملسو هيلع هللا ىلص: أي أن هاشملم اخلصؾتلم يمػر ىمائؿ سماًمـاس وًمؽـف مل يرد مها هبم كفر

   -أراد سمف اًمؽػر األصغر وأن شمؾؽؿ اخلصؾتان مـ ظمصال أهؾ اجلاهؾقة ما مها

 : أي قمقبف وشمـؼصفالطعن يف النسب

يمر حماؾمـ اعمقت وما ىمد يصاطمب ذًمؽ وهق واًمـقاطمة يمام شمؼدم معـا رومع اًمصقت سماًمـدب سمذ والنواحة ظذ ادوت:

قمغم ظمصؾتلم مـ ظمصال اًمؽػر اًمذي يمان قمؾقفام أهؾ اجلاهؾقة و أهنام   ملسو هيلع هللا ىلصيدل قمغم اًمتسخط قمغم اًمؼدر، إذا كبف كبقـا 

 ال شمزاالن ىمائؿتلم ذم اًمـاس: 

إطمدامها اًمطعـ ذم اًمـسب وهذا يؼع يمثػما ذم اًمـاس يتـؼص سمعضفؿ سمعضا سملكساهبؿ ويـبذ سمعضفؿ سمعضا  -

سملكساهبؿ وأصقهلؿ مع أن ذًمؽ ال يغـك قمـفؿ مـ اهلل ؿمقئا أي األطمساب واألكساب ال شمغـك قمـفؿ قمـد اهلل ؿمقئا 

ومنن  ) إن أيمرمؽؿ قمـد اهلل أشمؼايمؿ ( ومع ذًمؽ ، وىمال شمعامم:"مـ سمطل سمف قمؿؾف مل يرسع سمف كسبف ": ملسو هيلع هللا ىلصومؽام ىمال اًمـبل 

 يمثػما مـ اًمـاس حيؾق ًمف ويزيـ ًمف اًمشقطان أن يتـؼص اآلظمريـ ًمقظفر ومضؾف ومتقزه قمؾقفؿ وال جيدي قمـف ذًمؽ ؿمقئا، 

اهلل شمعامم يؼقل: ) ومنن  وأما اًمـقاطمة قمغم اعمقت هل أيضا شمؼع وذًمؽ ًمقضمقد اعمصائب اًمتل جيزهيا اهلل قمغم قمباده -

بؾقيمؿ سماًمنم واخلػم ومتـة ( ومال شمزال اعمصائب شمؽمى قمغم سمـل آدم ومقؼاسمؾفا ـمائػة مـ اًمـاس سماًمـقاطمة وماًمـقاطمة اعمراد وك

هبا رومع اًمصقت سماًمـدب قمغم اعمقت، وأما جمرد اًمبؽاء ودمع اًمعلم ومفذا ًمقس مذمقما ومفذا أمر ـمبقعل يؼع مـ سمـل 

 اهقؿمثؾف طمقـام مات اسمـف إسمر ملسو هيلع هللا ىلصآدم وهلذا طمصؾ ًمؾـبل 

  :فمناشبة هذا احلديث للباب طاهرة 

 ظمصال اًمؽػر وهك شمسخط قمغم اًمؼدر  عما ذم ذًمؽ مـ حتريؿ اًمـقاطمة ووصػفا سملهنا مـ

 : فنستفود من هذا- 

 حتريؿ اًمطعـ ذم اًمـسب  -

 وكستػقد أيضا حتريؿ اًمـقاطمة قمغم اعمقت  -

 وكستػقد صماًمثا وضمقب اًمصؼم قمغم أىمدار اهلل اعممعمة  -

 يمػرا كاىمؾ قمـ اعمؾة ويمػر ال يـؼؾ قمـ اعمؾة يعـك يمػر أيمؼم ويمػر أصغر : وكستػقد أيضا، اًمؽػر يمػران  -
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 اكف:  –يا رقمايمؿ اهلل  -واقمؾؿقا 

 ومؿـ اًمـاس مـ يؼاسمؾفاالناس ينقسمون إػ أقسام متنوظة: فإن  إذا وقع ظذ العبد مصوبة

ز كػسف ويزء اًمظـ سمرسمف ويقًمقل سمصقشمف ويشؼ هذه أدكك اعمراشمب اًمسخط ومقجزع ىمؾبف وشمشؿئبالسخط  (1

اًمظـ سماهلل حمرم ورسمام سمؾغ ذم سمعض األطمقال إمم مبؾغ اًمؽػر ًمق أكف أؾماء ضمقبف ويؾطؿ رأؾمف وهذا ال ؿمؽ 

وأما إذا يمان جمرد اكػراط ذم اًمؽالم واكػعال ومفذا ال يبؾغ مبؾغ اًمؽػر  واهتؿف ذم ىمضائف، -قمز وضمؾ  -

 وإكام يؽقن يمبػمة هذه هل أدكك اعمراشمب وهك اًمسخط، 

وذًمؽ أن حيبس اإلكسان كػسف ومال دمزع كػسف ضمزقما حيؿؾف قمغم  مرتبة الصزاعمرشمبة اًمتل شمعؾقها هل  (2

سماًمتشؽل واًمسخط يملن يؼقل يا وياله وا صمبقراه إؾماءة اًمظـ سماهلل واهتامف ذم ىمدره وال يـطؾؼ ًمساكف 

وكحق ذًمؽ وال شمـدومع ضمقارطمف سماًمرضب واًمؾطؿ واًمشؼ وكحق ذًمؽ مـ أومعال اجلاهؾقة ومنذا ؾمؾؿ مـ 

هذه األؿمقاء ويمظؿ ما جيد ومؼد أدى اًمقاضمب أدى اًمقاضمب وهذا هق احلد األدكك ومؿـ طمؼؼ اًمصؼم ومؼد 

اضمبات ومـ ذًمؽ ىمقًمف: ) ومـ يممـ سماهلل هيد ىمؾبف ( أدى اًمقاضمب اًمذي قمؾقف وصؾ ًمف صمقاب ومعؾ اًمق

 ، يعؾقا هذا اعمؼام مؼام صماًمث وهق: ومؿؼام اًمصؼم واضمب قمغم يمؾ مـ أصقب سمؿصقبة

وذًمؽ أن يبؾغ اًمعبد اعمبتغم درضمة يستقي قمـده األمران ًمؼقة يؼقـف سماهلل وشمسؾقؿف سمؼضائف  مقام الرضا (3

أهؾ اًمعؾؿ أهنا واضمبة وممـ ىمال سمذًمؽ أسمق اًمقوماء اسمـ  ومقستقي قمـده األمران وهذه مرشمبة ىمد ىمال سمعض

  –رمحف اهلل  -قمؼقؾ 

 اًمرضا مستحبوًمؽـ اًمؼقل اًمصحقح اًمذي رضمحف ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقة وشمؾؿقذه اسمـ اًمؼقؿ أن 

 وًمقس سمقاضمب واًمقاضمب هق اًمصؼم ويعؾق مرشمبة اًمرضا مرشمبة راسمعة وهك: 

مـ اعمممـلم ومنكف يؼع ذم كػقؾمفؿ أطمقاكا مع اعمصائب هبجة  وهذا أمر يؼع ًمبعض اعمبتؾلم مرتبة الشكر (4

أراد هبؿ ظمػما مـ شمؽػػم  -ؾمبحاكف وشمعامم  -وؿمؽر ورضا ورسور عما وىمع قمؾقفؿ يملهنؿ رأوا أن اهلل 

اًمسقئات ورومعة اًمدرضمات ومـظروا إمم هذه اعمصقبة هبذه اًمعلم وملوضمب هلؿ ذًمؽ رسورا  وهبجة وهذا 

ؾ مـ اًمـاس قمجقب ومعال ىمد ال يصؾ إًمق  ف إال اًمُؽؿَّ

إن هذه اعمراشمب اًمثالث سماؾمتثـاء مرشمبة اًمسخط ىمد متر قمغم اًمرضمؾ اعمممـ ذم  - أهيا اإلظمقان -ورسمام كؼقل 

اعمصقبة اًمقاطمدة وملطمقاكا يصاب اإلكسان سمؿصقبة ومقعصػ سمؼؾبف ما يقضمب ًمف اًمصؼم واًمتامؾمؽ صمؿ يسؽموح ومقجد 

ق ومقحصؾ ًمف ىمدر مـ اًمشؽر واالهمتباط سمام أضمرى اهلل شمعامم قمؾقف ومرسمام طماال مـ اًمرضا واؾمتقاء األمريـ صمؿ يسؿ
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ـماف سماًمؼؾب مجقع هذه األطمقال اًمثالصمة وقمغم أي طمال هق ألهيا همؾب اعمفؿ أال يـزل قمـ درضمة اًمصؼم ) إكام يقرم 

 غم اًمصاسمريـ وصمـاء اهلل شمعامم قم -قمز وضمؾ  -اًمصاسمرون أضمرهؿ سمغػم طمساب ( ومؾفذا يمثر ذيمر اًمصؼم ذم يمتاب اهلل 

ويمؿ مـ اًمـاس  "ال يزال اًمبالء سماعمممـ طمتك يؿٌم قمغم وضمف األرض وًمقس قمؾقف ظمطقئة  ": ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل اًمـبل 

مـ مل يبؾغ اعمراشمب اًمعال ال سمصالشمف وال سمصقامف وال سمؼقامف وال سمصدىمتف ًمؽـ يؼقض اهلل شمعامم قمؾقف مصقبة دكققية ذم 

ومعف اهلل سمف أقمغم اًمدرضمات . وماًمذي يـبغل ًمنإكسان أن يسلل اهلل اًمعاومقة ومػم أو أهؾفاو ماًمف سمدكف أو كػسف أو أوالده 

يقضمف أصحاسمف عما طماًمت اًمشؿس سمقـفؿ وسملم أن يؼاشمؾقا قمدوهؿ ،   ملسو هيلع هللا ىلصىمال رؾمقل اهلل ًمؽـ إذا اسمتكم ومؾقصؼم وهلذا 

وأؾملًمقا اهلل اًمعاومقة ، وإذا  : ) ال شمتؿـقا ًمؼاء اًمعدو ، ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل ىماًمقا يا رؾمقل اهلل ودكا أكا ًمق ًمؼقـا قمدوكا ومؼال 

اسمتؾقتؿ وماصؼموا  (  وماًمذي يـبغل أن يسلل اإلكسان اًمعاومقة ألكف ال يدري ما طماًمف إذا وىمعت قمؾقف اعمصقبة ومرسمام آل 

طمال إمم ىمدر مـ اجلزع و اًمتسخط ومنن اإلكسان حمؾ اًمؼصقر واًمتؼصػم ومعؾقف أن يسلل اهلل اًمعاومقة ومنذا أضمرى اهلل 

يتعجب هذا اًمعجب مبعثف  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـبل  "قمجبا ألمر اعمممـ": ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  فىماًمره ومؾقستؿسؽ سمام قمؾقف ؿمقئا مـ ىمد

ىمال قمجبا ألمر اعمممـ إن أمر يمؾف ًمف ظمػم إن أصاسمتف رساء ؿمؽر ومؽان ظمػما ًمف  "اضمتامع أمريـ فماهرمها اًمتعارض 

 وان أصاسمتف رضاء صؼم ومؽان ظمػما ًمف وًمقس ذًمؽ ألطمدا إال ًمؾؿممـ 

 

 "  وهلام أي الشوخغ ظن ابن مسعود مرفوع  -رمحه اهلل  -ثم قال ادصنف 

 هذا األؾمؾقب مـ أؾماًمقب اًمققمقد  ) لوس منا (:

هذه اًمصػات رضب اخلدود،  وؿمؼ  ) لوس منا من رضب اخلدود، وصق اجلووب، ودظي بدظوى اجلاهلوة (:

مـ ملسو هيلع هللا ىلص  شمؾقؼ سملهؾ اإلؾمالم ومؾفذا شمؼمأ اًمـبل اجلققب، واًمدقماء سمدقمقى اجلاهؾقة هذه مـ صػات أهؾ اجلاهؾقة وال

 هذه اخلصال 

  :فمناشبة هذا احلديث للباب طاهرة 

عما ومقف مـ حتريؿ اًمتسخط سماًمؼقل واًمػعؾ قمغم أىمدار اهلل اعممعمة حتريؿ اًمتسخط سماًمؼقل مـ ىمقًمف ) دقما سمدقمقى 

 اجلاهؾقة ( 

ه وا ضمباله وا وياله إمم همػم ذًمؽ أو ما يؼاسمؾفا مـ اًمـدب واًمـقاطمة وىمقل وا صمبقراه وا قمؿرا ما دظوى اجلاهلوة؟:

 أًمػاظ قمـد اًمـاس ذم خمتؾػ اعمجتؿعات وقمغم اظمتالف اًمؾغات، وأما اًمتسخط سمػعؾ ومفق ؿمؼ اجلققب 
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هق مدظمؾ اًمرأس مـ اًمؼؿقص هذا هق اجلقب وًمقس اجلقب يمام يظـ يمثػما مـ اًمـاس أكف اعمخبات أل  واجلوب:

صقبة أمسؽ ضمقبف ؿقص ومتجد سمعض ىمؾقكم اًمصؼم واًمعقاذ سماهلل إذا ضمرت قمؾقف ماجلقب هق مدظمؾ اًمرأس مـ اًمؼ

، ويمذًمؽ رضب اخلدود يؼع مـ سمعض اًمسػفاء ومـ -قمز وضمؾ  -قمام جيد مـ شمسخط قمغم ىمدر اهلل وذطمفا شمعبػما 

صقبة اًمـساء ظماصة إذا وىمعت اعمصقبة أن يؾطؿ رأؾمف أو يرضب ظمده وال ؿمؽ أن هذا ؾمػف ألن هذا ال يدومع قمـف م

 سمؾ يزيده أمل ًمؽـ هؽذا يصـع اًمشقطان سماسمـ آدم 

 

 :ىستفود من هذا احلديث- 

 حتريؿ اًمتسخط سماًمؼقل أو اًمػعؾ وأكف مـ اًمؽبائر؛ مـ أيـ اؾمتػدكا أكف مـ اًمؽبائر؟ مـ ىمقًمف ) ًمقس مـا ( -

 وكستػقد أيضا وضمقب اًمصؼم -

اًمشارع احلؽقؿ مل يزل ومنن  معنم ـمؾبة اًمعؾؿ وكستػقد صماًمثا حتريؿ مشاهبة أهؾ اجلاهؾقة؛ وهذا مؾحظ قمظقؿ -

يؿقز سملم أهؾ اإليامن وأهؾ اًمنمك سملم أهؾ اإليامن وسملم اًمقفقد واًمـصارى جيب قمغم أهؾ اإلؾمالم أن يشعروا أن 

مقزهؿ سمؿقزة ال يداكقفؿ ومقفا أمة وال مؾة ومؿـ اًمسػف أن كجد سمعض اعمـتسبلم إمم اإلؾمالم  -ؾمبحاكف وشمعامم  -اهلل 

ؾػ هذه اًمعادات اًمغرسمقة وحيايمك اًمؼقم ذم قمؼائدهؿ وأظمالىمفؿ وقماداهتؿ وأقمقادهؿ ومـاؾمباهتؿ جيرى ظم

 -كؼص ذم اًمعؼؾ وكؼصا ذم اًمديـ إما كؼصف ذم اًمديـ ومظاهر يمقػ اهلل ىمصقر وومالسمسفؿ وأؿمؽاهلؿ هذا ذم احلؼقؼة 

مقضع اًمريادة، واًمسقادة،  أطمؾؽ مرشمبة قمؾقا وىمال: )  يمـتؿ ظمػم أمة أظمرضمت ًمؾـاس ( ووضعؽ ذم -قمز وضمؾ 

، وأما مـ اًمعؼؾ ومؽذًمؽ أيضا ال يؾقؼ سماإلكسان ملسو هيلع هللا ىلصواًمؼقادة صمؿ شمـزل قمـ هذه اعمرشمبة وختاًمػ أمر اهلل وأمر كبقف 

: ) مـ شمشبف سمؼقم ومفق ملسو هيلع هللا ىلصاًمؽامؾ أن يؽقن ذيال وشمبعا عمـ هق أكؼص مـف صار اًمتشبف خماًمػ ًمؾـص يمام ذم ىمقل اًمـبل 

ًمؾعؼؾ عما ذم ذًمؽ مـ اكحطاط قمـ اًمرشمبة اًمعؾقا إمم رشمبة دكقا وآمؾ مـ ـمؾبة اًمعؾؿ أن مـفؿ ( وصار أيضا خماًمػ 

يتـبفقا هلذه اعمامرؾمات اًمتل سماشمت شمػشقا ذم جمتؿعـا ذم أكقاع اعمالسمس واًمؽؾامت واًمعادات اًمتل ذم احلؼقؼة يصعب 

وال أن يؽقن اإلكسان إمعة إذا  طمٍمها ًمؽـفا شمسؾؾت إًمقـا مـ اًمنمق واًمغرب ومال يؾقؼ سمـا أن كؽقن رضمع اًمصدى

 ىمال اًمـاس ؿمقئا ىماًمف قمؾقف أن يػرز، ويػحص، ويؿقز سملم اًمقاردات

 

   إذا أراد اهلل بعبده اخلر ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رشول اهلل  –ريض اهلل ظنه  -ظن أىس -رمحه اهلل  -ثم قال ادصنف ( :

 تى يوايف به يوم القوامة (ظجل له العقوبة يف الدىوا، وإذا أراد بعبده الؼ أمسك ظنه بذىبه ح
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طمديث صحقح ًمغػمه ىمد رواه اًمؽممذي واسمـ قمدى واًمبقفؼل طمديث صحقح ًمغػمه، واحلديث  هذا احلديث: 

اًمصحقح ًمغػمه قمـد أهؾ اعمصطؾح هق احلديث احلسـ إذا شمعددت ـمرىمف ومقؼال قمـف صحقح ًمغػمه رواه اًمؽممذي 

 : ملسو هيلع هللا ىلصواًمبقفؼل واسمـ قمدى  يؼقل اًمـبل 

: ) ومؿـ يرد اهلل -قمز وضمؾ  -وىمد يريد اهلل سمعبده اخلػم وىمد يريد سمف اًمنم يمؼقل اهلل   بعبده اخلر (:) إذا أراد اهلل

) مـ يرد اهلل سمف ظمػما يػؼف  ملسو هيلع هللا ىلصأن هيديف ينمح صدره ًمنإؾمالم ومـ يرد أن يضؾف جيعؾ صدره ضقؼا ( ويؼقل اًمـبل 

 اًمنم ومفذه إطمدى اًمعالمات ذم اًمديـ ( وماهلل شمعامم ىمد يريد سمعبده اخلػم وىمد يريد سمعبده 

ما معـك ذًمؽ؟ أي أكزل سمف مـ اعمصائب سمسبب ما صدر ) إذا أراد اهلل بعبده اخلر ظجل له العقوبة يف الدىوا(: 

 اعمصقبة شمؽػر اًمذكب وحتتف طمتا ومنن  مـف مـ ذكقب ًمتطفره وشمؽػر قمـف

أظمر قمـف اًمعؼقسمة ال رمحة أو ًمطػا سمف ما معـك أمسؽ قمـف سمذكبف؟ أي  )وإذا أراد بعبده الؼ أمسك ظنه بذىبه(:

 وًمؽـ اؾمتدراضما ًمف يمقػ ذًمؽ 

كعؿ طمتك يقارم يعـك سمؿعـك أكف جيلء يقم اًمؼقامة وهق متقومر اًمذكقب واخلطايا )حتى يوايف به يوم القوامة (: 

 مستؽثر مـفا ومقعذسمف اهلل شمعامم هبا ذم اآلظمرة 

ًمؾؿالقمـة وقمظفا وىمال هلا: ) قمذاب اًمدكقا  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـبل  وال ؿمؽ أن قمذاب اًمدكقا أهقن مـ قمذاب اآلظمرة يمام ىمال

 أهقن مـ قمذاب اآلظمرة ( 

 

  :فهذا احلديث مناشب للباب 

عما ومقف مـ احلث قمغم اًمصؼم قمغم اعمصائب يمام ذم اجلؿؾة األوزم ) قمجؾ ًمف اًمعؼقسمة ذم اًمدكقا ( ومقؽقن ما يؼع قمغم 

اإلكسان مـ مصقبة دكققية شمؼع مـ سماب اًمتؽػػم قمـ اًمسقئات وهلذا يا أظمقة ما يؼع قمغم اًمعبد مـ مصائب شمارة يؽقن 

يؽقن اسمتالء ًمقستخرج اهلل شمعامم ظمبقئة كػسف، ويستـبط معاين  ًمتؽػػم اًمسقئات، وشمارة يؽقن ًمرومعة اًمدرضمات، وشمارة

 اًمعبقدية مـ ىمؾبف ومال يظــ فمان سماهلل إال ظمػما 

وملما اإلكسان إذا ما اسمتاله رسمف ومليمرمف وكعؿف ومقؼقل ريب  }ذم ؾمقرة اًمػجر  -قمز وضمؾ  -شملمؾقا معل ىمقل اهلل 

أوماض قمؾقفؿ سماًمصحة واعمال  -ؾمبحاكف وشمعامم  -أن اهلل  هؽذا يتبادر إمم أذهان يمثػم مـ اًمـاس إذا راو {أيمرمـ 

واًمغـك واًمراطمة ىمال أكا يمريؿ قمغم اهلل سمدًمقؾ أكف أقمطاين ووؾمع قمغم أيضا ) وأما إذا ما اسمتاله ( الطمظقا اكف ىمال ذم 
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ؼقل ريب أهاكـ ( اعمقضعلم ) اسمتاله ( إذا هق اسمتالء ) وأما إذا ما اسمتاله ومؼدر ( يعـك ضقؼ قمؾقف رزىمف قمؾقف رزىمف  )ومق

 .أو قمالمة ذ  مؿممؼ اًمرزق واًمصحة وهمػم ذًمؽ قمالمة يظـ يمثػم مـ اًمـاس أن شمضقق

ًمؽـ اهلل قمؼد ذم اًمصقرشملم سمؼقًمف ) يمال ( أي ًمقس األمر يمام شمظـقن ومؾقس إقمطائـا دًمقؾ اًمؽرامة وًمقس مـعـا 

هق ىماسمؾ اًمرضاء سماًمصؼم وىماسمؾ اًمرساء ومنن  دًمقؾ اهلقان وإكام دًمقؾ اًمؽرامة ودًمقؾ اعمفاكة سمحسب ما يؽقن مـ اًمعبد

سماًمشؽر ومفق اًمؽريؿ قمغم اهلل وان هق ىماسمؾ اًمرضاء سماجلزع وىماسمؾ اًمرساء سماألذ واًمبطر ومفق اهللم قمغم اهلل هذا هق 

اعمعقار احلؼقؼل وهلذا شمـبف ًمف كبل اهلل ؾمؾقامن عما رأى قمرش مؾؽة ؾمبل مستؼرا قمـده ىمال: ) هذا مـ ومضؾ ريب ًمقبؾقين 

 أؿمؽر أم أيمػر ( ومحرى سمـا إذا ضمرى ًمـا رء مما يرسكا أن كؼقل ) هذا مـ ومضؾ ريب ًمقبؾقين أأؿمؽر أم أيمػر (أ

  :ضوب ىستفود من هذا احلديث- 

 سمقان قمالمة إرادة اهلل سمعبده اخلػم أو اًمنم اهلل شمعامم ىمد ضمعؾ قمالمات  -

شك ال ألكف  يطؾب اًمبالء ًمؽـ قمؾقف أن وكستػقد اخلقف مـ االؾمتدراج سماًمصحة واًمغـك ومقؼؾؼ اإلكسان وخي -

 -قمز وضمؾ  -يـشل قمـده ظمقف مـ يعـك أن يؽقن ذًمؽ مـ ىمبقؾ االؾمتدراج ومقجتفد ذم ـماقمة اهلل 

بة ومؼؾ ذم كػسؽ هؽذا ومنذا وىمع قمؾقؽ مصق -قمز وضمؾ  -أيضا ذم احلديث ما يدل قمغم إطمسان اًمظـ سماهلل  -

ًمؼقامة سمؾ أراد اهلل شمعامم أن يطفرين ذم اًمدكقا ىمبؾ اآلظمرة هذا جمذسمة ظمػما طمتك ال أوارم سمذكقيب يقم ا أراد اهلل يب

 اًمظـ سماهلل شمعامم إلطمسان

 سمشؽؾ واضح وضمقب اًمصؼم قمغم اعمصائب أيضا كستػقد -

  

  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأيضا إن رشول اهلل  -ريض اهلل ظنه  -وظن أىس  -:-رمحه اهلل  -ثم قال ادصنف 

 هؽذا سمؽرس اًمعلم وومتح اًمظاء قمظؿ اجلزاء مع قمظؿ اًمبالء (  ) إن ظظم اجلزاء من ظظم البالء(:

اجلزاء مـ ضمـس اًمعؿؾ وسمؼدر ومنن  أن مـ يمان سمالئف أقمظؿ ومجزائف أقمظؿ وهذا أمرا معؾقم ادراد هبذه ادعوة

 " أؿمد اًمـاس سمالء اًمـبققن صمؿ اًمصاحلقن صمؿ األمثؾ وماألمثؾ يبتغم اًمرضمؾ قمغم ىمدر ديـف ": ملسو هيلع هللا ىلصاًمعؿؾ وىمد ىمال كبقـا 
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ومنذا ًمقس اًمبالء دًمقؾ هقان سمؾ سماًمعؽس  ء وإن يمان ذم ديـف رىمة ظمػػ قمـف مـ يمان ذم ديـف صالسمة زيد ًمف ذم اًمبال

هق أن يؽقن دًمقؾ يمرامة أىمرب ًمؽـ إذا ىماسمؾف اإلكسان سماًمصؼم واالقمتصام سماهلل ومؾقبنم سمام أقمد اهلل ًمف ) إكام يقرم 

 اًمصاسمرون أضمرهؿ سمغػم طمساب (، ىمال: 

 إذا هذه قمالمة   تعاػ إذا أحب قوما ابتالهم:وإن اهلل 

يعـك مـ ريض سمؼضاء اهلل شمعامم وما ىمدره قمؾقف مـ هذا األمر اعمممل ومل يتسخط ومؾف اًمرضا  فمن ريض فله الرضا:

 ضمزاء ًمف قمغم رضاه قمغم مؼدوره -قمز وضمؾ  -ًمف اًمرضا مـ اهلل 

كػر مـ هذا اًمذي أوىمعف اهلل شمعامم قمؾقف  ومـ ؾمخط أي سمؿعـك امتعض وشمؼمم ويعـك ومن شخط فله السخط: 

يمام إن  -ؾ قمز وضم -ومقسخط اهلل قمؾقف واًمسخط صػة مـ صػات اهلل  -قمز وضمؾ  -يعـك مـ اهلل  -ومؾف اًمسخط-

 اًمرضا صػة مـ صػاشمف (

  فاحلديث أيضا مناشب للباب 

 ب اًمصؼم قمغم أىمدار اهلل اعممعمة ألن ومقف وضمق 

 :وىستفود منه- 

سمقان قمالمة حمبة اهلل ًمؾعبد ومؿـ قمالمة حمبة اهلل ًمؾعبد أن يبتؾقف إن اهلل إذا أطمب ىمقما اسمتالهؿ كسقـا أن كبلم إن  -

 هذا احلديث طمديث صحقح طمسـف اًمؽممذي ورواه أيضا اسمـ ماضمف 

 وماحلديث مؼبقل سمحؿد اهلل أىمقل كستػقد مـ هذا احلديث سمقان قمالمة حمبة اهلل شمعامم ًمؾعبد

أيضا إصمبات مجؾة مـ اًمصػات هلل شمعامم  صػة اعمحبة مـ ىمقًمف ) أن اهلل إذا أطمب ( وصػة اًمريض ًمؼقًمف وومقف  -

 )ومؾف اًمرضا(، وصػة اًمسخط ذم ىمقًمف ) ومؾف اًمسخط( ، 

قمغم ما يؾقؼ سمجالًمف وًمقس ذم إصمباهتا أدكك  -قمز وضمؾ  -ويمؾ هذه اًمصػات أهيا اإلظمقان صػات ومعؾقة شمثبت هلل 

 خؾقىملم ومـ اهلل شمعامم )ًمقس يمؿثؾف رء (مماصمؾة ًمصػات اعم

أيضا كستػقد مـ هذا احلديث سمقان طمؽؿة اهلل شمعامم وماهلل شمعامم طمؽقؿ ومقام يؼدر ومفق ال يؼدر األمقر سمؿحض  -

 اعمشقئة يمام يؼقل األؿماقمرة سمؾ عمشقئتف وطمؽؿتف معا ؾمبحاكف
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 اًمعؿؾوومقف أيضا ما شمؼدم مـ أن اجلزاء مـ ضمـس اًمعؿؾ اجلزاء مـ ضمـس  -

 )وقمسك أن شمؽرهقا ؿمقئا وهق ظمػم ًمؽؿ ( -قمز وضمؾ  -وومقف معـك ىمقل اهلل  -

 وومقف ما يدل أيضا قمغم وضمقب اًمصؼم قمغم ىمضاء اهلل وأيضا وضمقب إطمسان اًمظـ سماهلل شمعامم  -

 وىستمع إػ ادسائل 

  -وومقف مسائؾ:

 األومم: شمػسػم آية اًمؽرامة -

 كعؿ وهك ىمقل اهلل شمعامم ) ومـ يممـ سماهلل هيد ىمؾبف ( كعؿ : ] اًمنمح [

 اًمثاكقة: أن هذا مـ اإليامن سماهلل -

أن ذًمؽ مـ اإليامن سماهلل ألن هداية اًمؼؾب هل اإليامن وهلذا ىمال قمؾؼؿة ما ىمال اًمعبد شمصقبف اعمصقبة : ] اًمنمح [

 ومقعؾؿ أهنا مـ قمـد اهلل ومػمىض ويسؾؿ 

 باًمثاًمثة: اًمطعـ ذم اًمـس -

أهنا سماًمـاس يمػر  ملسو هيلع هللا ىلصاًمتحذير مـ اًمطعـ ذم اًمـسب ًمؼقل اًمـبل  -رمحف اهلل  -كعؿ يعـك مراد اًمشقخ : ] اًمنمح [ 

 اصمـتان 

 اًمراسمعة: ؿمدة اًمققمقد ومقؿـ رضب اخلدود وؿمؼ اجلققب ودقمل سمدقمقى اجلاهؾقة -

  ًمؼقًمف ) ًمقس مـا ( وهذا اًمتعبػم يدل قمغم أن وماقمؾف مرشمؽب ًمؽبػمة كعؿ : ] اًمنمح [

 اخلامسة: قمالمة إرادة اهلل وسمعبده اخلػم -

 يمؼقًمف: ) إذا أراد اهلل سمعبده اخلػم(، وىمقًمف: ) إذا أطمب اهلل ىمقما اسمتالهؿ (: ] اًمنمح [ 

 اًمسادؾمة: إرادة اهلل سمف اًمنم -

 ] اًمنمح [: يمذًمؽ
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 اًمساسمعة: قمالمة طمب اهلل ًمؾعبد -

 ] اًمنمح [: وذًمؽ سماالسمتالء

 ـ اًمثامـة حتريؿ اًمسخط 

 ] اًمنمح [ عمجؿقع األطماديث ومـ ؾمخط ومؾف اًمسخط 

 اًمتاؾمعة صمقاب اًمرضا سماًمبالء  -

 ] اًمنمح [: ًمؼقًمف إن قمظؿ اجلزاء مع قمظؿ اًمبالء، وًمؼقًمف ومؿـ ريض ومؾف اًمريض اكتفك 

وأن هنقئ أكػسـا وكعد أكػسـا  -قمز وضمؾ  -هذا اًمباب أهيا اإلظمقان أكف جيب قمؾقـا أن كعتصؿ سمرسمـا  وظمالصة 

قمز  -ك أىمدار اهلل اعممعمة سماًمصؼم واًمقؼلم واًمرضا وأن كسلل اهلل شمعامم اًمعاومقة ذم مجقع األمقر وأال كغػؾ قمـ اهلل ًمتؾؼ

وماكف مـ قمرف اهلل ذم اًمرظماء قمرومف اهلل ذم اًمشدة يمام ذم احلديث شمعرف إزم اهلل ذم اًمرظماء يعرومؽ ذم اًمشدة  -وضمؾ 

 وىمال اطمػظ اهلل حيػظؽ اطمػظ اهلل دمده دماهؽ

  .. –رمحف اهلل  -صمؿ ىمال اعمصـػ 

 باب ما جاء يف الرياء

 وىمقل اهلل شمعامم: ) ىمؾ إكام أكا سمنم مثؾؽؿ يقطمك إزم أكام إهلؽؿ إًمف واطمد (

وقمـ أسمك هريرة مرومققما ىمال اهلل شمعامم: ) أكا أهمـك اًمنميماء قمـ اًمنمك مـ قمؿؾ قمؿال أذك معل ومقف همػمي  

 شمريمتف وذيمف (

وقمـ أسمك ؾمعقد مرومققما ) أال أظمؼميمؿ سمام أظمقف قمؾقؽؿ قمـدي مـ اعمسقح اًمدضمال ىماًمقا سمغم يا رؾمقل اهلل ىمال  

 اًمنمك اخلػل يؼقم اًمرضمؾ ومقصغم ومقزيـ صالشمف عما يرى مـ كظر اًمرضمؾ ( رواه أمحد 

 هذا سماب مفؿ قمظقؿ سماب ما ضماء ذم اًمرياء  :] اًمنمح [

 ومناشبة هذا الباب للتوحود طاهرة 



 د: أحمد القاضي  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 
 

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

 

ألن اًمرياء يـاذم اًمتقطمقد واإلظمالص ومألضمؾ ذا قمؼد اًمشقخ هذا اًمباب ًمبقان ظمطر اًمرياء ومـاوماشمف ًمؾتقطمقد  

 اًمقاضمب 

  وادقصود بالرياء 

أو رياء ومفق: أن يرى اًمـاس ظمالف ما هق قمؾقف ذم اًمباـمـ هذا إذا يمان  مراءاةهق مصدر راءى يرائل  اًمرياء

 ، متعؾؼا سمػعؾ

وهلذا ضماء ذم احلديث )) مـ راءى راءى اهلل سمف و مـ ؾمؿع ؾمؿع اهلل  شمسؿقعوماكف يؼال  سمؼقلمتعؾؼا وأما إذا يمان 

 سمف ( 

 ًمؽـ اعمراد ذم احلاًملم أن يري مـ كػسف ظمالف ما هق قمؾقف ذم اًمقاىمع اًمرياء مـػردا ومقشؿؾ اًمـققملم ورسمام ذيمر 

 

  ثلكم (بقول اهلل تعاػ: ) قل إىام أىا بؼ م -رمحه اهلل  -فاشتدل ادصنف 

 أي يا حمؿد ىمؾ  

 أداة طمٍم  إىام:

سمنم آدمل يؾحؼف ما يؾحؼ سمـك اًمبنم مـ احلقاة واعمقت واًمصحة، واعمرض،  ملسو هيلع هللا ىلصأو اًمـبل  أىا بؼ مثلكم:

 واًمرسور، واحلزن، واًمغـك، واًمػؼر وؾمائر األطمقال اًمبنمية هق سمنم ًمؽـ ماذا؟

امم سمف قمـ ؾمائر اًمبنم أكف يقطمك اًمقف ويقطمك إًمقف أى هذه هل اعمقزة اًمعظقؿة اًمتك مقزه اهلل شمع ) يوحى إػ (: 

 يقطمك إًمقف ماذا؟  -قمز وضمؾ  -يـزل قمؾقف اًمقطمل مـ اهلل 

أي أن معبقديمؿ اعمستحؼ ًمؾعبادة واطمد ال جيقز سف اًمعبادة ًمغػمة أسمدا ال ذيؽ ًمف،  ) أىام إهلكم إله واحد (:

 شمتؿة اآلية: 

 ا سمعض اعمػرسيـ سمؿعـك خياف اعمصػم إًمقف وًمؼائف (: يرضمق هـا ومرسه )فمن كان يرجو لقاء ربه

إذا مـ يمان مممـا سمؾؼاء اهلل شمعامم وظمائػا مـ اعمؼام سملم يديف  ) فلوعمل ظمال صاحلا وال يؼك بعبادة ربه أحدا (:

ومؾقجؿع وصػلم ومؾقعؿؾ قمؿال صاحلا، واًمعؿؾ اًمصاًمح هق ما يمان مقومؼا ًمؾسـة،، وال ينمك سمعبادة رسمف أطمدا وهق 

 ظمالص اإل
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 [14[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

قمـ ىمقل اهلل شمعامم )اًمذي ظمؾؼ اعمقت واحلقاة ًمقبؾقيمؿ أيؽؿ أطمسـ  -رمحف اهلل  -وهلذا ؾمئؾ اًمػضقؾ اسمـ قمقاض 

قمؿال ( ما أطمسـ قمؿال ىمال أظمؾصف وأصقسمف وماكف إذا يمان ظماًمصا ومل يؽـ صقاسما يمان سمدقمة، وإذا يمان مقاومؼا ًمؾسـة 

مؼبقال وال يسؾؿ اًمعؿؾ وال يؽقن مؼبقال قمـد اهلل إال  ومل يؽـ ظماًمصا يمان رياء أو ذيما ومال يسؾؿ اًمعبد وال يؽقن

  ملسو هيلع هللا ىلص، واعمقاومؼة، واعمتاسمعة ًمـبقف -قمز وضمؾ  -إذا مجع هذيـ اًمقصػلم اإلظمالص هلل 

يعـك ال يراءى سمعؿؾف ) أطمد ( كؽره ذم ؾمقاق اًمـفك وملومادة اًمعؿقم اًمـؽرة ذم  وقوله ) ال يؼك بعبادة ربه (:

 ك سمعبادة رسمف أطمدا يمائـا مـ يمان ال ينم ؾمقاق اًمـفك شمدل قمغم اًمعؿقم أي

 :فمناشبة هذه اآلية للباب 

 واًمـفك قمـ اًمنمك -قمز وضمؾ  -هلل  ما ضماء ذم اًمرياء فماهر ألكف شمضؿـ األمر سمنظمالص اًمعؿؾ 

 :وىستفود منها- 

 -قمز وضمؾ  -أن أصؾ اًمديـ هق اإلظمالص هلل  -

سػم اًمرياء مـ اًمنمك األصغر يسػم اًمرياء مـ اًمنمك وكستػقد أيضا أن اًمرياء كقع مـ اًمنمك؛ إال أن يسػمه ي -

 األصغر، وأما إذا يمثر واؾمتػحؾ وماكف يبؾغ مبؾغ اًمنمك األيمؼم 

 وكستػقد أيضا أن ذـما اًمعبادة اإلظمالص هلل شمعامم واعمتاسمعة ًمـبقف ص -

إذا  ملسو هيلع هللا ىلصل ألن اًمـبل صمؿ ىمال اعمصـػ قمـ أسمك هريرة مرومققما ىمال اهلل شمعامم إذا ماذا يؽقن هذا احلديث ىمدد إهل 

)أكا أهمـك اًمنميماء قمـ  -قمز وضمؾ  -ومعـاه مـ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصطمدث قمـ رسمف سمغػم اًمؼرآن وماحلديث ىمدد ًمػظف مـ اًمـبل 

اًمنمك ( ؾمبحاكف وسمحؿده هق ؾمبحاكف أهمـك اًمنميماء قمـ اًمنمك اًمنميماء قمادة يؼع سمقـفؿ شمـاومس وطمرص ًمؽـ اهلل 

قمؿال أذك معل ومقف همػمي شمريمتف وذيمف ( )  مـ قمؿؾ قمؿال  أهمـك اًمنميماء قمـ اًمنمك )  مـ قمؿؾ -قمز وضمؾ  -

اهلل شمعامم يطرح قمؿؾف وال يتؼبؾف وهذا هق معـك ىمقًمف ومنن  أذك معل ومقف همػمي( مل يؽـ ظماًمصا ًمف وطمده ؾمبحاكف

ومقف أهمـك اًمنميماء قمـ اًمنمك ومال يؼبؾ ؾمبحاكف سمؿشاريمة أطمد وماعمـاؾمبة فماهرة ًمباب ما ضماء ذم اًمرياء ذًمؽ أن اًمرياء 

 وأكف ؾمبب حلبقط اًمعؿؾ -قمز وضمؾ  -ذك ذم اهلل 

 وكستػقد مـ هذا اًمتحذير مـ اًمنمك سمجؿقع صقره  -

 وكستػقد أيضا مـ وضمقب اإلظمالص اًمعؿؾ هلل ودمرده -
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 [15[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 وكستػقد أيضا وصػ اهلل شمعامم سمصػة اًمغـك أكا أهمـك اًمنميماء -

 ىمال اهلل شمعامم  ملسو هيلع هللا ىلصوكستػقد أيضا وصػ اهلل سمصػة اًمؽالم ًمؼقل كبقف  -

 

  تعاػ  ظن أبى شعود مرفوظا )  أال أخزكم (  -رمحه اهلل  -ثم قال ادصنف 

 أدًمة شمـبقف وإهمراق    :"أال"

 أظمقف أظمقف أومعؾ شمػضقؾ أي أؿمد ظمقف  ) أال أخزكم بام هو أخوف (:

ظمؾؼ اًمساموات واألرض امم ىمقام  اعمسقح اًمدضمال ظمؾؼ قمظقؿ ماسملم )أخوفعلوكم ظندي من ادسوح الدجال (:

اًمساقمة  ما سملم ظمؾؼ آدم  إمم ىمقام اًمساقمة أقمظؿ مـ ظمؾؼ اًمدضمال، وذًمؽ أن اهلل شمعامم جيرى ذًمؽ اعمخؾقق مـ 

 يمقعاؾمقب اخلقارق اًمعجقبة ما يـبفر ًمف اًمـاس ومقلمر اًمسامء ومتؿطر ويلمر األرض ومتـبت ويؿر سماخلرسمة ومتتبعف يمـقزها

ىمال: ) مـ ؾمؿع  ملسو هيلع هللا ىلصـ صمؿ يرده يمام يمان ومقػتتـ اًمـاس سمف ومتـة قمظقؿة طمتك أن كبقـا اًمـحؾ وىمسؿ اًمرضمؾ ؿمطري

، ومع ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلصاًمرضمؾ يلشمقف ومقظـ أكف مممـ ومال يزال سمف طمتك يرده قمـ ديـف ( أو يمام ىمال ومنن  سماًمدضمال ومؾقـلى قمـف

 : سمغم يا رؾمقل اهلل ىمال:أال أظمؼميمؿ سمام أظمقف قمؾقؽؿ قمـدي مـ اعمسقح اًمدضمال ىماًمقا ملسو هيلع هللا ىلصومع ؿمدة ومتـتف يؼقل اًمـبل 

 :  ما اًمنمك اخلػل؟ الؼك اخلفي 

، يؼقم اًمرضمؾ ومقصغم ومقزيـ صالشمف عما يرى مـ كظر  يقوم الرجل فوصذ فوزين صالته دا يرى من ىظر الرجل:

  رواه أمحدرضمؾ ( 

 إذا هذا رياء وهق أن يزيـ اإلكسان قمبادشمف حلؿد اًمـاس ًمف 

الرياء إذا إذا ظماًمط اًمعؿؾ ومال خيؾق مـ طماًملم أرضمقا أن شمـتبفقا هلذا اًمتؼسقؿ واقمؾؿقا أهيا اإلظمقان أن اًمرياء 

 -خالط العمل فال خيلو من حالغ:

وهذا سمام يؼع قمغم  ال يرضه وقمؿؾف صحقح ومؼبقلومحلم إذا جياهده ومقذهب احلال األومم: أن يداومعف و (1

أو كحق هذا ومنذا داومعف وماكف ال اإلكسان أن هيجؿ قمؾقف يعـك ظماـمر معلم يرى مـ مثال رؤية أطمدا ًمف 

 يرضه 

 وطملم إذا كـظر:  يسؽمؾمؾ معفاحلال اًمثاكقة: أن  (2
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  إن يمان هذا اًمرياء ذم أصؾ اًمعؿؾ يعـك مـذ مبدأه ومـشله وماًمعؿؾ طماسمط مـ أصؾف ألكف ومؼد

 ذط اإلظمالص، 

  :أما إذا ـمرأ قمؾقف ذم أصمـاء اًمعبادة وماكف حيبط ما ىماركف وهبذا كـظر 

 اًمعبادة واطمده يـبـل سمعضفا قمغم سمعض ومتحبط مجقعفا ومنما أن شمؽقن  

وإما أن شمؽقن اًمعبادة ذات أضمزاء مػرىمة يستؼؾ يمؾ ضمزء سمـػسف ومال حيبط إال ما ىماركف  

 اًمرياء، 

صمؿ ؿمعر سملن ومالن  -قمز وضمؾ  -رضمؾ ىمام يصغم خمؾصا هلل  ملسو هيلع هللا ىلصوكرضب ًمذًمؽ مثاال سماعمثال اًمذي ذيمره اًمـبل 

يمققمف وؾمجقده اآلن ما طمؽؿ صالشمف؟ سمطؾت سمليمؿؾفا هؾ كؼقل سمطؾت هذه اًمريمعة يرمؼف وملظمذ يزيـ صالشمف ويؿد ر

ال سمطؾت اًمصالة يمؾفا عماذا ألن اًمصالة قمبارة قمـ قمبادة يـبـل سمعضفا إزم سمعض ال يؿؽـ أن يصح سمعض أضمزائفا 

 ومماأل ويبطؾ سمعض أضمزاءها، ًمؽـ ًمق أن إكسان أراد أن يتصدق سمؿئة ريال وىمسؿفا قمنمة قمنمة وشمصدق سماًمعنمة

خمؾصا هلل واًمثاكقة واًمثاًمثة صمؿ ذم اًمعاذة دظمؾف رياء ومفؾ حتبط صدىمتف يمؾفا أم اًمعاذة األظمػمة؟ األظمػمة ألهنا هل 

 اًمتل ىمارهنا اًمرياء 

 

 : -ريض اهلل قمـف  -ومفذا األصمر أو هذا احلديث قمـ أسمك ؾمعقد 

 :مناشب جدا للباب 

 عما ومقف مـ اًمتحذير مـ اًمرياء وعما ومقف مـ شمػسػم اًمرياء  

 

 - وىستفود 

قمغم أمتف ًمؼقًمف أال أظمؼميمؿ سمام هق أظمقف قمؾقؽؿ قمـدي إذا هق ؿمديد اخلقف قمغم  ملسو هيلع هللا ىلصؿمدة ؿمػؼة اًمـبل  

 أصحاسمف وقمغم أمتف

حظقر ًمؽـ وومقف أيضا أن أظمقف ما خياف قمغم اًمصاحللم هق اًمرياء ىمد يؽقن اًمػساق ال يعـقفؿ هذا اعم -

اًمصاحللم خيشك قمؾقفؿ مـ اًمرياء واًمتزيـ سماًمديـ ألمقر ؿمخصقة أو اقمتبارية وومقف ذم اًمنمك مطؾؼا ًمعؾـا كستعرض 

 اعمسائؾ سمرسقمة إن يمان ذم اًمقىمت ؾمعة
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 [17[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 وومقف مسائؾ

 األومم: شمػسػم آية اًمؽفػ؛  -

 كعؿ وىمد شمؼدم ]اًمنمح[: 

 اًمثاكقة: األمر اًمعظقؿ ذم رد اًمعؿؾ اًمصاًمح إذا دظمؾف رء مـ اًمرياء؛  -

 كعؿ وهق اًمنمك ]اًمنمح[: 

 اًمثاًمثة ذيمر اًمسبب اعمقضمب ًمذًمؽ، وهق يمامل اًمغـك.  -

 ًمؼقًمف أكا أهمـك اًمنميماء قمـ اًمنمك ]اًمنمح[: 

 اًمراسمعة: أن مـ األؾمباب: أكف شمعامم ظمػم اًمنميماء.  -

 ؾ اًمذي ذيمره ذم احلديث وهق أكف ظمػم اًمنميماء هذا هق اًمتعؾق]اًمنمح[: 

 قمغم أصحاسمف مـ اًمرياء؛  ملسو هيلع هللا ىلصاخلامسة: ظمقف اًمـبل  -

 ًمؼقًمف أظمقف ما أظماف قمؾقؽؿ ]اًمنمح[: 

 اًمسادؾمة: أكف ومرس ذًمؽ سمان اعمرء يصغم هلل ًمؽـ يزيـف عما يرى مـ كظر اًمرضمؾ إًمقف  -

 كعؿ واضح ]اًمنمح[: 

  

 آله وصحبه أمجعغ؛؛وصع اللهم ظع ىبونا حممد، وظع 

 


