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

 

 ٱ ٻ ٻ

 عشرونواحد والالالدرس 

 -: ف وصحبف أمجعنيـاحلؿد هلل رب العودني، والصالة والسالم عذ أرشف إكبقوء وادرشؾني، كبقـو حمؿد، وعذ آل

 بوب

( ) ًَ ـْ َأْحَبْب َٓ ََتِْدي َم  ( أيي.95ققل اهلل تعوىل: )إِكََّؽ 

وعـده عبد اهلل بـ  ملسو هيلع هللا ىلصذم )الصحقح( عـ ابـ ادسقى عـ أبقف قول: )دو حرضت أبو ضولى القفوة جوءه رشقل اهلل 

حوج لؽ هبو عـد اهلل( فؼوٓ لف: أترغى عـ مؾي عبد أيب أمقي وأبق جفؾ، فؼول لف: )يو عؿ، قؾ: ٓ إلف إٓ اهلل، كؾؿي أ

، فلعودا فؽون آخر مو قول: هق عذ مؾي عبد ادطؾى وأبك أن يؼقل: ٓ إلف إٓ اهلل. ملسو هيلع هللا ىلصادطؾى؟ فلعود عؾقف الـبل 

ـَ آَمـ  -عز وجؾ  -: )ٕشتغػرن لؽ مو مل أكف عـؽ( فلكزل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصفؼول الـبل  ِذي وْا ) َمو َكوَن لِؾـَّبِلِّ َوالَّ قْا َأن َيْسَتْغِػر 

كنَِي( ) ْْشِ َـّ اهللََّ ََيِْدي َمـ َيَشوء( )06لِْؾؿ 
ًَ َوَلؽِ ـْ َأْحَبْب َٓ ََتِْدي َم  ( 06( أيي. وأكزل اهلل ذم أيب ضولى: )إِكََّؽ 

 بسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ:                                             ] الْشح [

(  -هلل  تعوىلرمحف ا -عؼد ادصـػ  ًَ ـْ َأْحَبْب َٓ ََتِْدي َم  هذا البوب بوب ققل اهلل تعوىل  )إِكََّؽ 

 ما مـاسبة هذا الباب لؽتاب التوحقد؟  

مـوشبتف الرد عذ الؼبقريني وأمثوهلؿ الذيـ يعتؼدون ذم إكبقوء، والصوحلني الـػع والرض فنذا كون أصؾح الصوحلني 

ؼول لف إكؽ ٓ َتدي مـ أحببً فؽقػ بؿـ دوكف ألقس كذلؽ، إذا كون حمؿد ي ملسو هيلع هللا ىلصإولقوء وشقد إكبقوء حمؿد 

فؽقػ بؿـ دوكف ممـ يدعقهؿ همٓء الؼبقريقن ومْشكقا  (إكؽ ٓ َتدي مـ أحببً)رشقل اهلل يؼقل لف ربف  

 الزمون فػقفو رد عؾقفؿ 

 ، ملسو هيلع هللا ىلصادخوضى فقفو الـبل  "إكك"هذه اآلية قول اهلل تعاىل 

كقػ كجؿع  {وإكؽ لتفدي إىل رصاط مستؼقؿ  }  -عز وجؾ  -بحون اهلل!! أمل يؼؾ اهلل ش "ال هتدي من أحببت"

( كػل لؾفدايي عـ الـبل  ًَ ـْ َأْحَبْب َٓ ََتِْدي َم إثبوت ( وإكؽ لتفدي إىل رصاط مستؼقؿ )  ملسو هيلع هللا ىلصبني أيتني )إِكََّؽ 

 كقػ كجؿع بقـفام؟ ملسو هيلع هللا ىلصلؾفدايي لؾـبل 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

إكؽ ٓ َتدي  -عز وجؾ  -بوهلدايي ادثبتي، ومو ادراد بوهلدايي ادـػقي فؼقل اهلل  إذا اجلؿع بني الـصني بلن كبني مو ادراد 

 :  ٕهنو متعؾؼي بؿشقئتف وحؽؿتف وربقبقتف -عز وجؾ  -مـ أحببً هذه هدايي التقفقؼ واإلهلوم ففل خولصي هلل 

 -ركف أحد شقاه كام يؼقل اهلل ٓ يشو خوصي بوهلل تعوىلواإلهلوم وهذه  فولـقع إول: مـ اهلدايي هدايي التقفقؼ (1

  . إكؽ ٓ َتدي مـ أحببً ولؽـ اهلل َيدي مـ يشوء( يضؾ مـ يشوء وَيدي مـ يشوء  ) –عز وجؾ 

ولسوئر إكبقوء،  ملسو هيلع هللا ىلصالـقع الثوين: هل هدايي الدٓلي؛ واإلرصود، والتعؾقؿ، والبقون وهذه مثبتي لؾـبل  (2

وإكؽ لتفدي  }ك إلقف يدل عؾقفو ققل اهلل تعوىل والعؾامء، والدعوة وادربني، وكؾ مـ كون عذ صقاب ودع

 .رصاط اهلل الذي لف مو ذم الساموات ومو ذم إرض  {إىل رصاط مستؼقؿ 

أي كقع هذا اهلدايي؟ دٓلي  {وأمو ثؿقد ففديـوهؿ فوشتحبقا العؿك عذ اهلدى  }ويدل عؾقفو ققل اهلل تعوىل: 

أمـقا لؽـفؿ اشتحبقا العؿك عذ اهلدى فدل عذ أن اهلدايي التل وإرصود ٕهنو لق كوكً تقفقؼ وإهلوم ٓشتجوبقا و

 هدوا إلقفو هل هدايي البقون، والدٓلي، واإلرصود 

بـف ويـصحف ويؾؽ آمـ إن وعد اهلل حؼ ألقسً هذه ايعظ  -مثال  –مشوهد دمد أن إب أمر  -يو أخقة -وهذا 

ضر إولني إذا هدايي الدٓلي، والبقون، واإلرصود، والتعؾقؿ هدايي؟ هدايي دٓلي وبقون فقلبك ويؼقل إن هذا إٓ أشو

والدعوة وادربني، والـوصحني، وادحتسبني وأمو دٓلي التقفقؼ واإلهلوم  ففل ممو  ءوالعؾام ءحتصؾ ٕهؾفو مـ إكبقو

 خيتص اهلل تعوىل بف 

 أي يو حمؿد مـ أحببً مـ؟ مـ أحببً هدايتف  قوله إكك ال هتدي من أحببت

 أبق ضولى لؽـفو تشؿؾ مـ هق أعؿ مـ هذا  ن كان ادراد بذلك؟وم

فؿـ يرد اهلل أن َيديف يْشح صدره  }:-عز وجؾ  -يعـل مـ أراد اهلل بف خرا قول اهلل  ولؽن اهلل هيدي من يشاء

عز وجؾ  -أمقر إهلقي شامويي بقد اهلل  {لإلشالم ومـ يرد أن يضؾف جيعؾ صدره ضقؼو حرجو كلكام يصعد ذم السامء 

 ،-شبحوكف وتعوىل  -الْشح والضقؼ مـ اهلل  -

 يعـل هق شبحوكف أعؾؿ بؿـ يستحؼ اهلدايي بؿـ ٓ يستحؼ  "أعؾم بادفتدين"تتؿة اآلية وهو  

 

 : ففذا هو مضؿون هذا الباب وصؾته بؽتاب التوحقد قد بقـاها فػي هذه اآلية- 

 رضا وتنفوالرد عذ مـ يعتؼد ذم إولقوء والصوحلني كػعو أو  -
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 أن هدايي التقفقؼ واإلهلوم بقد اهلل: الػوئدة الثوكقي  -

الػوئدة الثولثي ولؽـ اهلل َيدي مـ يشوء وهق أعؾؿ بودفتديـ فؼقلف أعؾؿ  أيضو دلً عذ إثبوت صػي العؾؿ هلل هذه -

 -عز وجؾ  -دلقؾ عذ صػي العؾؿ هلل 

 .  لف ادشقئي ادطؾؼي مو صوء اهلل كون ومو مل يشل مل يؽـأيضو دلً عذ إثبوت صػي ادشقئي لؼقلف مـ يشوء فوهلل -

  {و هق أعؾؿ بودفتديـ}أيضو دلً عذ إثبوت احلؽؿي هلل تعوىل لؼقلف  -

 ، ٓ، أن مشقئي اهلل دومو مؼسكي بحؽؿتف مشقئي اهلل لقسً مشقئي حمضي هؽذا  -أَيو اإلخقان  -واحػظقا جقدا 

 وء حلؽؿي أفعولف معؾؾي شبحوكف وبحؿده مبـقي عذ احلؽؿي والتعؾقؾ مشقئي مؼسكي بحؽؿي فوهلل تعوىل يش

بخالف مو ذهبً إلقف إصوعرة أن اهلل يشوء بؿحض ادشقئي ولق مل يؽـ هـوك حؽؿي هذا بوضؾ وقد ألػ ابـ الؼقؿ 

ؾ مـ أحسـ مو كتوبو موتعو ذم بوب الؼدر اشؿف صػوء العؾقؾ ذم الؼضوء، والؼدر، واحلؽؿي، والتعؾق -رمحف اهلل  -

 كتى ذم مقضقع الؼدر 

 

 أتبع ذلك هبذا احلديث  

 مراده ذم صحقح مراده ذم صحقح البخوريقال يف الصحقح 

اإلموم الثبً الثؼي ادشفقر الذي تقذم عذ رأس  -رمحف اهلل  -مـ ابـ ادسقى؟ هق شعقد  عن ابن ادسقب عن أبقه 

ادسقى بـ حزم عـ ابـ ادسقى ويؼول ادسقى عـ أبقف قول وأبقه  ادوئي تؼريو بعد التسعني شعقد بـ ادسقى وأبقه

أن يغر اشؿ حزم إىل شفؾ فؼول ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصكون صحوبقو وقد كوكً وفوتف زمـ عثامن ومـ الطريػ أكف يعـل أراد الـبل 

غقر اشؿف أغر اشام شامكقف أيب اشؿف حزم لؼبف ادسقى قول شعقد فامزالً فقـو حزومي آل ادسقى مل يؼبؾ والده ت

  -أَيو إخقان -وإشامء ممثرة

فلدخؾف ذم  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كون لف عـويي ورعويي لؾـبل  ملسو هيلع هللا ىلصأبق ضولى هق عؿ الـبل  -دا حرضت أبا طالب الوفاة"قال 

  -جقاره ومحوه مـ قريش لؽـف كون منا عذ كػره
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

ريش كوكو يعقداكف وهق حيترض اثـون مـ صـوديد ق وعـده عبد اهلل بن أيب أمقة وأبو جفل ملسو هيلع هللا ىلصقال جاءه رسول اهلل 

ومعـك حرضتف القفوة يعـل مؼدموَتو وعالموَتو معؾقمي القفوة كسلل اهلل أن حيسـ  -ذم تؾؽ احلولي ملسو هيلع هللا ىلصوجوء الـبل 

  -لـو ولؽؿ اخلومتي هلو مؼدموت وهلو عالموت

 يو عؿل  -حرف العؾي مـودى فبؼل مـف الؽرسة  فحذفهؽذا ٕهنو كوكً يو عؿل - فؼال: يا عم

 دوذا قؾـو كؾؿي؟ ٕهنو بدل مـ مجؾي ٓ إلف إٓ اهلل  قؾ: ٓ إلف إٓ اهلل، كؾؿيل ال إله إال اهلل كؾؿة ق

 يعـل مو معـك أحوج لؽ هبو عـد اهلل يعـل أصػع لؽ عـد اهلل هبو أكؽ قؾتفو  أحاج لك هبا عـد اهلل 

 .أي هذيـ ادْشكني  فؼاال له

أبق أيب ضولى وكون مـ أعظؿ العرب ومؼدم قريش وهق  ملسو هيلع هللا ىلصؾى جد الـبل مـ عبد ادط أترغب عن مؾة عبد ادطؾب

الذي أعود حػر بئر زمزم وكون لف ذكر وشقط ففام كخقوه بـخقة اجلوهؾقي قولقا أترغى عـ مؾي عبد ادطؾى وتعرفقن 

جوهؾقي يعـل يعـل مؼدار هذا إمر ووقعف ذم كػس العريب العرب أمي حتتػل بآبوئفو وأجدادهو ويعتزون هبؿ كخقة 

 ملسو هيلع هللا ىلص إذا كون ذم غر مقضعفو فلعود عؾقف الـبل

وتلمؾقا هذا  قل: ال إله إال اهلل، كؾؿة أحاج لك هبا عـد اهلل فلعادا يعـي عقه قوهلام أترغب عن مؾة عبد ادطؾب

لغؾبي ادحترض الذي يؾتػً يؿـك ويؾتػً يرسى لف مـ يدعقه إىل اهلدى ولف مـ يدعقه إىل الضاللي لؽـ دـ كوكً ا

ظوئره ذم فؽون أخر مو قول هق عذ مؾي عبد ادطؾى دو عز الراوي بؼقلف هق ؟اشتبشوعو لؾؽؾؿي وهذا كثر ك

 خر مو قول أكو لؽـ الراوي اشتثؼؾ أن يليت بولتعبر الذي يـسى إىل الـػس:آل ادراد أن الـصقص يعـ

يدلؽؿ عذ  -إخقاين  –وهذا  ملسو هيلع هللا ىلصإال اهلل فؼال الـبي  فؽان أخر ما قال هو عذ مؾة عبد ادطؾب وأبى أن يؼول ال إله 

أن العرب كوكقا يعرفقن دٓٓت إلػوظ مو هل ادسللي جمرد كؾؿي تؼول يعؾؿ موذا يعـل أن يؼقل ٓ إلف إٓ اهلل يعـل 

 وهبؾ وغر ذلؽ فؽون يدرك مدلقل هذا وأكف يعـل الديـقكي هلل وحدهة ر بولطقاغقً بولالت والعزى ومـوالؽػ

 .فؼط يدركقن موذا يعـل ذلؽ وهؿ ذم فراش ادقت 

هذه ٓم الؼسؿ وبعدهو كقن التقكقد  ملسو هيلع هللا ىلصحؾػ الـبل  ألستغػرن لك ما مل أكه عـك ملسو هيلع هللا ىلصفلبى أن يؼول فؼال الـبي 

  ملسو هيلع هللا ىلصالثؼقؾي مو مل أكف عـؽ أحسز 
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مو كون لؾـبل  {يل قربى ما كان لؾـبي والذين آمـوا أن يستغػروا لؾؿرشكني ولو كاكوا أو } -عز وجل  -فلكزل اهلل 

مو كون لؾـبل  ) أي ٓ يـبغل لف وهذا أبؾغ مـ ققلف ٓ تستغػروا لؾؿْشكني يعـل أكف مو كون وٓ يـبغل هلؿ وحوصوهؿ

 (مـقا أن يستغػروا ولق كوكقا أويل قربك مـ بعد مو تبني أهنؿ أصحوب اجلحقؿ  آوالذيـ 

هو إيوه فؾام تبني لف أكف عدو هلل تزأ مـف إن إبراهقؿ ٕواه حؾقؿ ومو كون اشتغػور إبراهقؿ ٕبقف إٓ عـ مقعدة وعد }

هذا التقحقد اخلولص أَيو إخقة الذي يؾغل مجقع الروابط، والعالئؼ، والقصوئٍ شقى رابطي اإليامن فنذا  {

 تعورضً هذه الروابط مع رابطي اإليامن بطؾً، أمو إذا بؼقً ففل بوققي 

  {ك ال هتدي من أحببت ولؽن اهلل هيدي من يشاء وهو أعؾم بادفتدينإك }وأكزل اهلل يف أيب طالب 

 

 فؿـاسبة هذه الؼصة لؾباب ظاهرة  

عذ عظؿ قدره ومـزلتف عـد اهلل مل يؿؾؽ لعؿف إقرب  ملسو هيلع هللا ىلصوفقفو أن الـبل  ،ٕهنو ذم القاقع شبى كزول وتػسر هلو -

  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل كػعو ومل يؿؾؽ هدايتف فؽقػ يطؾى ذلؽ مـ غر مـ هق أدكك مـ 

 :ويف احلديث فوائد متعددة مـفا 

يػعؾ ذلؽ حتك إكف عود مرة غالم َيقديو  ملسو هيلع هللا ىلصمثال جقاز عقودة ادريض الؽوفر إذا رجل إشالمف وقد كون الـل  -

وهق عذ فراش ادقت فؼول لف أشؾؿ فـظر الغالم إىل أبقف أبقه َيقدي جؾػ لؽـف ذم تؾؽ السوعي رقً كػسف وقول 

لقفقدي قؾ أن يؾني قؾبف قول أضع أبو الؼوشؿ فشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأن حمؿد رشقل اهلل فخرج أضع أبو الؼوشؿ وا

 .وهق يؼقل احلؿد هلل الذي أكؼذه مـ الـور يب ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

وذم احلديٌ أو ذم هذه الؼصي بقون رضر أصحوب السقء وقركوء السقء اكظروا أَيو إخقة صمم هذه العالقي  -

ؾحظوت إخرة حولقا بقـف وبني الـجوة هؽذا صديؼ السقء فؾقحذر اإلكسون أن يتلثر برفؼوء كقػ أهنؿ ذم هذه ال

السقء عذ خمتؾػ الدرجوت لقس بولرضورة أن يؽقن قريـ السقء يعـل حيقل بني اإلكسون واإليامن ٓ أحقوكو يؽقن 

عـ قريـف فؽؾ  ـ ادرء فال تسؾ وشؾشببو ذم أن يققعف ذم ادعصقي ذم الػسؼ ذم غر ذلؽ مـ الؽبوئر، وكام ققؾ ع

 .تدي قريـ بودؼورن يؼ

 . الؽػر بام يعبد مـ دون اهلل ذم الؼصي أيضو مو يدل عذ معرفي العرب بؿعـك ٓ إلف إٓ اهلل وأهنو تؼته -

 -عز وجؾ  -وذم الؼصي أيضو مو يدل عذ أن إعامل بوخلقاتقؿ ٕكف لق قول ٓ إلف إٓ اهلل حلوج لف هبو عـد اهلل  -
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وغره جلؾى الـػع أو دفع الرض وهذا واضح فولذيـ  ملسو هيلع هللا ىلصوذم الؼصي واحلديٌ مو يدل عذ بطالن التعؾؼ بولـبل  -

ويدعقكف مـ دون اهلل أيـ هؿ عـ هذا احلديٌ حقـام يؼقل قوئؾ يو أكرم اخلؾؼ مو يل مـ ألقذ بف  ملسو هيلع هللا ىلصيغؾقن ذم الـبل 

معودي أخذ بقدي عػقا وإٓ فؼؾ يو زلً الؼدم أيـ يذهبقن أيـ شقاك عـد حؾقل احلودث العؿؿ إن مل تؽقن يقم 

 هؿ عـ مثؾ هذا احلديٌ وهذه أيي 

وذم احلديٌ أيضو مو يدل عذ كػر أيب ضولى والرد عذ مـ زعؿ إشالمف وهذا أمر يسؾؽف بعض الضعػوء  -

دلي مقضقعي ففذا هق ؾ أو بلبال دلق ملسو هيلع هللا ىلصحيوولقن بدافع عوضػل أن يثبتقا إشالم أيب ضولى وإشالم والدي الـبل 

ر مو قول هق عذ مؾي عبد ادطؾى هذا الذي كعتؼده فقف وفقف أيضو مرضة تؼؾقد أبوء آخضولى  والقاقع أن أب

 وإجداد إذا كوكقا عذ بوضؾ 

 

 لـستؿع إىل ادسائل.. 

 ] قراءة ادتـ [

ًَ وَ  - ـْ َأْحَبْب َٓ ََتِْدي َم َـّ اهللََّ ََيِْدي َمـ َيَشوء( )إوىل: تػسر ققلف: : )إِكََّؽ 
 (. 06َلؽِ

 ] الْشح [: كعؿ وأن ادراد هبذه اهلدايي هدايي التقفقؼ واإلهلوم 

 ] قراءة ادتـ [

كنَِي( ) ْْشِ وْا لِْؾؿ  ـَ آَمـ قْا َأن َيْسَتْغِػر  ِذي  ( أيي.06الثوكقي: تػسر ققلف: )َمو َكوَن لِؾـَّبِلِّ َوالَّ

اشتلذن ربف أن  ملسو هيلع هللا ىلصيدل عذ عدم جقاز آشتغػور لؾؿْشكني مطؾؼو ومـ تطبقؼوَتو أن الـبل  ] الْشح [ : كعؿ وهذا

ومعف أربعامئي  ملسو هيلع هللا ىلصأمف ومل يلذن لف أن يستغػر هلو فلتك الـبل  قز يزور قز أمف بوٕبقاء وأن يستغػر هلو فلذن لف أن يزور

 كعؿزائر مـ أصحوبف فؼوم عذ قزهو وبؽك وأبؽك مـ حقلف ومل يستغػر هلو 

 : )قؾ: ٓ إلف إٓ اهلل( بخالف مو عؾقف مـ يدعل العؾؿ.ملسو هيلع هللا ىلصتػسر ققلف  -الثولثي: وهل ادسللي الؽزى 

هذا هق  -عز وجؾ  -] الْشح [: كعؿ أن تػسر ٓ إلف إٓ اهلل الؽػر بام يعبد مـ دون اهلل وعدم دعوء غر اهلل 

  .الزمون ويتجوهؾف مْشكقتػسرهو الذي عرفف أبق ضولى وادْشكقن 
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

إذ قول لؾرجؾ: )قؾ ٓ إلف إٓ اهلل(. فؼبح اهلل مـ أبق جفؾ  ملسو هيلع هللا ىلصالرابعي: أن أبو جفؾ ومـ معف يعرفقن مراد الـبل  -

 أعؾؿ مـف بلصؾ اإلشالم.

حولف أن يؽقن  ] الْشح [: يعـل أعؾؿ مـف بلصؾ اإلشالم مـ حقٌ ادراد والدٓلي فال صؽ أن هذا يدل عذ شقء

يؼول إن أحد العرب شلل أحد الصحوبي قول إىل مو تدعقن؟ قول إىل ٓ إلف وأبق جفؾ أعرف مـف بحؼقؼي اإلشالم 

 إٓ اهلل فؼول لتؼوتؾـؽؿ الروم والعجؿ 

هذه اكظر كقػ اشتـبط هذا ادعـك قول إىل مو تدعقن؟ قول إىل ٓ إلف إٓ اهلل فؼول لتؼوتؾـؽؿ الروم والعجؿ أدرك أن 

الؽؾؿي العظقؿي الثؼقؾي هلو تبعوت ويستى عؾقفو مقاقػ لقسً كؾؿي تؼول بولؾسون ٕن أصحوب إهقاء 

 وأصحوب الْشك شقف يذبقن عـ هذه ادصولح التل حيصؾقن عؾقفو فقحؿؾقن السالح ذم وجف أهؾ اإلشالم 

 ومبولغتف ذم إشالم عؿف.  ملسو هيلع هللا ىلصاخلومسي: جّده  -

ذلؽ ٕن لعؿف حؼ خوص لؼرابتف وٕكف كون يزوده وحيؿقف وهلذا دو شللف العبوس هؾ كػعً عؿؽ ]الْشح[: و

يغيل مـفام مجرتون بمء قول كعؿ وجدتف ذم الدرك إشػؾ مـ الـور فلخرجتف إىل ضحضوح مـ كور حتً قدمقف 

 وهذه مـ أخص أكقاع الشػوعي  ملسو هيلع هللا ىلصدموغف خػػ عـف بسبى صػوعي الـبل 

 سودشي: الرد عذ مـ زعؿ إشالم عبد ادطؾى وأشالفف.ال -

 ] الْشح [: ٕن مؾي عبد ادطؾى هل الْشك 

 اشتغػر لف فؾؿ يغػر لف، بؾ هنل عـ ذلؽ. ملسو هيلع هللا ىلصالسوبعي: كقكف  -

ق ] الْشح [: ٕكف قول ٕشتغػرن لؽ مو مل أكف عـؽ فـفل مو كون لؾـبل والذيـ أمـقا أن يستغػروا لؾؿْشكني ول

 كوكقا أويل قربك

 الثومـي: مرضة أصحوب السقء عذ اإلكسون. -

 ] الْشح [: وهذا واضح بني عوفوكو اهلل وإيوكؿ

 التوشعي: مرضة تعظقؿ إشالف وإكوبر.  -
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ٓ حتؿؾف عذ ذلؽ عوضػي ] الْشح [: كذلؽ عذ اإلكسون أن يتخؾص مـ هذا الؼقد فال يؽقن متبعو إٓ بـقر احلؼ 

 بـػسف عـ كؾ هذا ويتسومك وٓ يؼع أشرا مرَتـو دثؾ هذه إصقوء يـئأو عصبقي أو كخقة جوهؾقي عؾقف أن 

 العورشة: الشبفي لؾؿبطؾني ذم ذلؽ، ٓشتدٓل أيب جفؾ بذلؽ.  -

 ] الْشح [: و هل ققهلام أترغى عـ مؾي عبد ادطؾى 

 احلوديي عْشة: الشوهد لؽقن إعامل بوخلقاتقؿ، ٕكف لق قوهلو لـػعتف. -

، وهلذا -عز وجؾ  -لف هبو عـد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص] الْشح [: صحقح إعامل بوخلقاتقؿ لق قوهلو أبق ضولى لـػعتف وحلوج الـبل 

  :يـبغل لإلكسون دومو أن يسلل اهلل حسـ اخلومتي فػل حديٌ أيب مسعقد ادشفقر

قاهلل الذي ٓ إلف غره إن أحدكؿ لقعؿؾ بعؿؾ أهؾ اجلـي حتك مو يؽقن بقـف وبقـفو إٓ ذراع فقسبؼ عؾقف الؽتوب ف"

فقعؿؾ بعؿؾ أهؾ الـور فقدخؾفو، وإن أحدكؿ لقعؿؾ بعؿؾ أهؾ الـور حتك مو يؽقن بقـف وبقـفو إٓ ذراع فقسبؼ 

  "عؾقف الؽتوب فقعؿؾ بعؿؾ أهؾ اجلـي فقدخؾفو

 لإلكسون أن يؽقن بني اخلقف والرجوء وأٓ يركـ إىل حولف وأٓ يعجى بـػسف بؾ يسلل اهلل العصؿي ففذا يقجى

 ملسو هيلع هللا ىلصالثوكقي عْشة: التلمؾ ذم كز هذه الشبفي ذم قؾقب الضولني، ٕن ذم الؼصي أهنؿ مل جيودلقه إٓ هبو، مع مبولغتف  -

 نوا عؾقفو. وتؽريره، فألجؾ عظؿتفو ووضقحفو عـدهؿ، اقت

] الْشح [: مو هل تؾؽؿ الشبفي؟ آعتزاز بؤبوء وإجداد وادؾي السوبؼي فؽؾ مـ احتٍ بؿثؾ هذا فػقف صبف مـ 

ادْشكني كلن يؼقل قوئؾ واهلل أدركـو عؾامؤكو ومشوخيـو عذ هذه الطريؼي أدركـوهؿ عذ هذا احلول هذا ٓ يغـل صقئو 

مو حؽؿ اهلل تعوىل بف الديـ وهق كتوبف الذي ٓ يلتقف البوضؾ مـ بني يديف إىل صتبوه بؾ جيى الرد عـد التـوزع عـد آ

 وٓ مـ خؾػف، هذا وصذ اهلل عذ كبقـو حمؿد، آلف وصحبف أمجعني؛؛ 

 

 


