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 ٱ ٻ ٻ                    

 ثالثونلاالدرس 

احلؿد هلل رب العادني، والصالة والسالم ظذ الـبل إمني، وظذ آلف وصحبف والتابعني، ومـ تبعفؿ بنحسان 

 إىل يقم الديـ أما بعد: 

 ذم ] كتاب التقحقد [ -رمحف اهلل  -اإلشالم حمؿد بـ ظبد القهاب يؼقل صقخ 

 باب ما جاء يف التطر:

َٓ  }وققل اهلل تعاىل:  َـّ َأْكَثَرُهْؿ 
َٓ إِكَََّم َضاِئُرُهْؿ ِظـَْد اهللَِّ َوَلؽِ  {َيْعَؾُؿقَن َأ

 . {َقاُلقا َضاِئُرُكْؿ َمَعُؽْؿ  }، وققلف : 

 . أخرجاه .“ٓ ظدوى، وٓ ضرة، وٓ هامة، وٓ صػر  "قال:   ملسو هيلع هللا ىلصظـ أيب هريرة ريض اهلل ظـف، أن رشقل اهلل 

 .“وٓ كقء، وٓ غقل  "زاد مسؾؿ: 

، قالقا : وما الػلل ؟ قال  "ـل الػلل ٓ ظدوى ، وٓ ضرة ، ويعجب ":   ملسو هيلع هللا ىلصوهلَم ظـ أكس قال : قال رشقل اهلل 

 . "الؽؾؿة الطقبة  ": 

أحسـفا  "فؼال :   ملسو هيلع هللا ىلصذكرت الطرة ظـد رشقل اهلل  "وٕيب داود بسـد صحقح ، ظـ ظؼبة بـ ظامر ، قال : 

ئات إٓ الػلل ، وٓ ترد مسؾَم ، فنذا رأى أحدكؿ ما يؽره ، فؾقؼؾ : الؾفؿ ٓ يليت باحلسـات إٓ أكت ، وٓ يدفع السق

 . "أكت ، وٓ حقل وٓ ققة إٓ بؽ 

.  "الطرة رشك، الطرة رشك، وما مـا إٓ. . . ولؽـ اهلل يذهبف بالتقكؾ  "ولف مـ حديث ابـ مسعقد مرفقظا: 

 رواه أبق داود والسمذي وصححف . وجعؾ آخره مـ ققل ابـ مسعقد .

، قالقا: وما كػارة ذلؽ ؟ “اجتف فؼد أرشك مـ ردتف الطرة ظـ ح "وٕمحد مـ حديث ظبد اهلل بـ ظؿرو: 

 .“أن يؼقل: الؾفؿ ٓ خر إٓ خرك، وٓ ضر إٓ ضرك، وٓ إلف غرك  "قال: 

 .“إكَم الطرة ما أمضاك أو ردك  "ولف مـ حديث الػضؾ بـ ظباس: 
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 ] الرشح [

  باب ما جاء يف التطر "-تعاىل: -رمحه اهلل  -قال ادصنف"  

الطر وأصؾ ذلؽ أن أهؾ اجلاهؾقة كاكقا يتشاءمقن بالطققر إذا أراد اإلكسان مـفؿ شػرا أو ملخقذ مـ التطر 

ذهبت يؿقـا تػاءل، وإن ذهبت صَمٓ تشاءم ثؿ إكف تقشع مدلقل التطر حتك صار ذم فنن  ظؿال زجر الطر

مـ ادقاضع الؼؾقؾة التل  آصطالح أظؿ مـ ذلؽ فصار ادؼصقد بالتطر التشاؤم بالمء ادرئل أو ادسؿقع وهذا

يؽقن فقفا التعريػ آصطالحل أوشع مـ التعريػ الؾغقي إذ العادة أن الؾغة أوشع مـ آصطالح لؽـ ها هـا 

صار آصطالح أوشع مـ الؾغة إذ الؾغة تدل ظذ التشاؤم بالطققر فؼط وهلذا ققؾ التطر، وأما ذم آصطالح ففق 

 أو معؾقم -رمحف اهلل  -اؤم بؽؾ مرئل أو مسؿقع بؾ وزاد صقخـا أظؿ مـ ذلؽ وأوشع ففق يشؿؾ التش

   :ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحود ظاهرة 

حتذيرا مـ القققع  -رمحف اهلل  -إذ أن الطرة كقع مـ الرشك ادـاذم لؾتقحقد فؾَم كاكت كذلؽ أثبتفا ادصـػ 

 فقفا

القظقد إذ أن التطر مذمقم قطعا وقدمـا بلن التطر يعـل  قال ادصـػ بعد ما جاء ذم التطر باب ما جاء فقف مـ

التشاؤم بادرئل أو ادسؿقع مثال التشاؤم بادرئل خرج يريد شػرا فؾَم خرج إذا بنكسان أظقر فؼال أظقذ باهلل هذه 

ػرتؽ شػرة صمم هؾ هلذا ظالقة بسػرتف؟ ٓ صلن لف ماذا لؼقت إكسان أظقر أو أظرج أو غر ذلؽ فال صؾة بني ش

وظؿؾؽ ولؼقاك هلذا الرجؾ، مثال خرج يريد شػرا فنذا بنكسان يصقح بصاحبف يا خائب يا خارس يا كذا فؼال هذه 

شػرة صمم ٕكف تشاءم هبذا ادسؿقع ٓ صلن لؽ باثـني خيتصَمن فقَم بقـفَم ٓ جيقز أن يعؾؼ اإلكسان أفعالف بلمقر 

لؽ لق كان تطر بلمر معؾقم يعـل مثال بؾغف كذا وكذا، ظؾؿ كذا مقهقمة ٓ صؾة هلا هذا كؾف يعـل مـ التطر وكذ

وكذا مـ إمقر ففذا أيضا مـ التطر الرشيعة تريب ادممـني ظذ أن يؼقؿقا تنفاهتؿ وأظَمهلؿ ظذ البقـة وأٓ 

 تتالظب هبؿ الظـقن وإوهام فال تبطؾ مصاحلفؿ

 

 بؼقل اهلل تعاىل: -رمحف اهلل  -اشتدل ادصـػ 

 نى ا ااررهم نند اهلل ولكن أكررهم ال ععلمون )أال  
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همٓء آل فرظقن إذا أصابتفؿ مصقبة اضروا بؿقشك ومـ معف وقالقا هذا بسببؽؿ أكتؿ صمم ظؾقـا أكتؿ جررتؿ  

 ظؾقـا الباليا وادصائب إىل غر ذلؽ فقطروا بؿقشك ومـ معف فرد اهلل ظؾقفؿ بؼقلف: 

 ( وهذه أداة تـبقف )أال

 أداة حن )أٓ إكَم ضائرهؿ ظـد اهلل(  و)نى ا 

يعـل ما قيض ظؾقفؿ مـ خر أو رش ظـد اهلل أي مـ ظـد اهلل شبحاكف وتعاىل ٓ صلن دقشك وبـل  ااررهم

 إرسائقؾ بف ولؽـ أكثرهؿ ٓ يعؾؿقن

 

    ومرلها اآلعة التي تلوها ) قالوا اارركم معكم 

قصة الثالثة الذيـ بعثفؿ اهلل تعاىل إىل أهؾ الؼرية ذم شقرة يس ققم مرسفقن (: ذم  أكتؿتتؿتفا ) أإن ذكرتؿ بؾ 

فؽان مـ جقاهبؿ هلؿ أهنؿ قالقا اضركا بؽؿ قال هلؿ الرشؾ ) ضائركؿ معؽؿ ( ألئـ ذكرتؿ أي ألؽقكـا أمركاكؿ 

 وهنقـاكؿ ودظقكاكؿ جعؾتؿ هذا مدظاة لؾتطر بؾ أكتؿ ققم مرسفقن، 

 هق جماوزة احلد ذم كؾ يشء  والرسف

أي حظؽؿ وما يـقبؽؿ مـ خر أو رش معؽؿ أي مؽتقب ذم كتابؽؿ ٓ صلن لـا بف  ) قالوا اارركم معكم  

 وشببف ما يصدر مـؽؿ مـ أفعال شقئة

إذن هاتان أيتان متعؾؼتان بالتطر لقرود هذا الؾػظ هـا )أٓ إكَم ضائرهؿ( )قالقا  ) بل أىتم قوم مرسفون   

اهلل أن التطر مقجقد ذم إمؿ قديَم مقجقد ذم آل فرظقن ومقجقد ذم  ظاكؿيا رضائركؿ معؽؿ( وهذا يدل 

 الـصارى ٕن الظاهر أن أصحاب هذه الؼرية كاكقا بعد ظقسك ظؾقف السالم 

 

  :فمناسبة اآلعتني للباب ظاهرة 

 ٕن فقفا أن التطر مـ ظؿؾ أهؾ اجلاهؾقة ومـ ظؿؾ ادرشكني قديَم

 

  :فنستفود من هاتني اآلعتني- 
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 ما قدمـا مـ أن التطر مـ أظَمل اجلاهؾقة  -

 وكستػقد أيضا وجقب اإليَمن بالؼدر السابؼ  -

وكستػقد أيضا أن ادعايص شبب لؾؿصائب ٕهنؿ قالقا ) ضائركؿ معؽؿ ( أي بسبب أظَملؽؿ وقعت لؽؿ  -

هذه إمقر ) بؾ أكتؿ ققم مرسفقن ( يعـل أن إرسافؽؿ بادعايص والذكقب أوقعؽؿ ذم هذه ادحاذير فال صؽ أهيا 

ف ) ولؽـ أكثرهؿ ٓ يعؾؿقن ( فاجلفؾ مـ اإلخقان ذم أن ادعايص شبب لؾشمم، وذم أية إوىل ذم اجلفؾ لؼقل

 أظظؿ إشباب التل تققع الـاس ذم الرشك والبدع 

مـ أذى مـ خمالػقفؿ فآل فرظقن يتفؿقن مقشك  -ظز وجؾ  -أيضا تدل أيتان ظذ ما يؾؼاه الدظاة إىل اهلل  -

لهنؿ شبب صممفؿ ففذه مـ ومـ معف بَم لقس فقفؿ وما لقس مـ صلهنؿ وكذا أهؾ تؾؽ الؼرية يتفؿقن رشؾفؿ ب

أشالقب ادخالػني فال تستغرب يا رظاك اهلل أن تسؿع مـ يـال مـ أهؾ العؾؿ والػضؾ واحلسبة، ويصؿقهنؿ 

 هذا مسؾؽ قديؿفنن  بللؼاب السقء، ويـبذوهنؿ بَم يسقء

 

  وال  ال ندوى وال ارة وال هامة"قال:   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  -ريض اهلل ننه   -ثم قال ونن أيب هرعرة

 . "وال ىوء وال غول".] أخرجاه [ وزاد مسلم "صفر

لؽـ كػقف هلا هؾ هق كػل وجقد أم كػل تلثر؟ كػل تلثر و إٓ ففل مقجقدة   ملسو هيلع هللا ىلصهذه أمقر مـػقة كػاها الـبل 

 ٓ ظدوى:   ملسو هيلع هللا ىلصفؼقلف 

إىل بدن  اشؿ مـ اإلظداء وهق جماوزة العؾة مـ يشء إىل يشء يعـل تـتؼؾ العؾة و ادرض مـ بدن "العدوى"

 يعـل مـ آدمل إىل آدمل أو مـ حققان إىل حققان 

ذم ققلف ٓ ظدوى هل العدوى التل كان يعتؼدها أهؾ اجلاهؾقة وهل أهنا تمثر   ملسو هيلع هللا ىلصوالعدوى التل كػاها الـبل 

بطبعفا وهلذا دا اشتشؽؾ مـ شؿعف ققلف ٓ ظدوى قال يا رشقل اهلل إن اإلبؾ تؽقن ظـدكا كالظباء يعـل صحة 

فدل ذلؽ   ملسو هيلع هللا ىلصفؿـ أجرب إول أو كَم قال   ملسو هيلع هللا ىلصا فقدخؾ فقفا اجلؿؾ إجرب فقجرهبا مجقعا فؼال الـبل وكشاض

هق اظتؼاد أن العدوى ممثرة بطبعفا، وأما ما كان ظذ شبقؾ السببقة ففذا ٓ   ملسو هيلع هللا ىلصظذ أن العدوى التل كػاها الـبل 

 يـؽر 
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

لؾحجر الصحل وأن   ملسو هيلع هللا ىلصؿ وهذا إثبات مـف أن يقرد ممرض ظذ مصح كَم ذم صحقح مسؾ  ملسو هيلع هللا ىلصولذا هنك الـبل 

فر مـ   ملسو هيلع هللا ىلصٓ ظدوى، وبني ققل الـبل   ملسو هيلع هللا ىلصالعدوى قد تـتؼؾ إذن لق قال لؽ قائؾ كقػ كجؿع بني ققل الـبل 

 ادجذوم فرارك مـ إشد إذ الـص إول كلكف يدل ظذ أن العدوى ٓ تـتؼؾ، 

مـ أشباب العدوى ٕكف يؼقل فر مـ ادجذوم فرارك مـ إشد فاجلؿع  والـص الثاين يدل ظذ وجقب التققل

، -ظز وجؾ  -بقـفَم أن يؼال إن ققلف ٓ ظدوى أراد بف كػل اظتؼاد أهؾ اجلاهؾقة أن العدوى ممثرة بذاهتا دون اهلل 

 وققلف فر مـ ادجذوم فرارك مـ إشد دلقؾ ظذ إثبات إشباب،

تشاؤم وٕجؾ ذا شاق ادصـػ هذا احلديث ذم هذا الباب ففل التشاؤم بالطققر الطرة هل ال "وال ارة"قال 

إما بلشَمئفا وإما بطراهنا ويؾتحؼ بذلؽ التشاؤم بإصخاص، والتشاؤم بالبؼاع، والتشاؤم بؽؾ يشء مـ إصقاء 

 التل لقس هلا صؾة هبذا إمر

اهلامة ققؾ إهنا البقم خاصة ققؾ إهنا البقم  اهلامة بتخػقػ ادقؿ هامة ولقست هاّمة "وال هامة"قال ضقب 

خاصة إذ كاكقا يتشاءمقن مـ البقم ويرون أن البقم كذير صمم فؿـ وقعت البقم ظـدهؿ ظذ ضرف جداره وما 

كعبت قالقا دكا أجؾف هذه إصارة وفاة وما صلن لطائر يطر ذم السَمء فقؼع ظذ أصؾ جدار اتػاقا أن يؽقن هذا دلقال 

فادة وفاة ذم حؼ فالن أو غره هذا مـ السػف وققؾ وهق مـ اظتؼاد أهؾ اجلاهؾقة زظؿقا أن الؼتقؾ إذا ظذ إصدار ص

قتؾ فنكف يتخؾؼ مـ ظظامف ضر يطر ذم السَمء فقصقح حتك يمخذ بثلره وكؾ هذا مـ اظتؼاد اجلاهؾقة فال يؿؽـ 

 يعـل أن يـشل مـ ظظامف ضر يطر

 صػر اختؾػ فقف:  :"وال صفر"قال 

 فؼقؾ إن صػر داء يصقب البطـ،  

 وققؾ إن صػر هق الشفر إذ كان أهؾ اجلاهؾقة يتشاءمقن بشفر صػر،  

إن ظدة "الـسقئة التل هنل اهلل تعاىل ظـفا ذم كتابف ذم ققل اهلل تعاىل:   ملسو هيلع هللا ىلصوققؾ أيضا إن صػر أراد بف الـبل  

إىل أن قال  "رض مـفا أربعة حرم ...الشفقر ظـد اهلل اثـا ظرش صفرا ذم كتاب اهلل يقم خؾؼ السَموات وإ

  "إكَم الـيسء زيادة ذم الؽػر "

كان أهؾ اجلاهؾقة يستطقؾقن تقايل إصفر احلرم ٕن إصفر احلرم أربعة ثالث مـفا متقالقة وهل  ما الـيسء؟

ال يسطق ذو الؼعدة، وذو احلجة وادحرم والرابع رجب الػرد فؽان أهؾ اجلاهؾقة يرظقن هذه إصفر احلرم ف
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بعضفؿ ظذ بعض وٓ يـفب بعضفؿ بعضا لؽـ إذا تقاىل ظؾقفؿ ثالثة أصفر ضاقت هبؿ احلال ٕهنؿ بحاجة هؽذا 

حقاهتؿ ٕهنؿ بحاجة إىل السؾب والـفب والعقاذ باهلل فؽان يؼقل مـفؿ قائؿ ذم ادقشؿ ويؼقل أكسلكا ادحرم إىل كذا 

 ظـدهؿ كقع مـ الػؽة بني إصفر احلرم ققؾ ذلؽ وكذا ويـؼؾقكف مثال إىل صػر لؽل خيرجقا يؽقن 

وأكف ٓ جيقز كؼؾ  -ظز وجؾ  -ولؽـ هذا التػسر ذم صػر ٓ يـاشب السقاق ٓ صؽ أن الـيسء قد حرمف اهلل 

ذكر أمقرا مـافقة لؾتقحقد ٓ ظدوى وٓ ضرة   ملسو هيلع هللا ىلصادحرم إىل غره مـ إصفر لؽـف ٓ يـاشب السقاق إذ أن الـبل 

 ٓ صػر فادراد هبذا التشاؤم واهلل أظؾؿ بشفر صػر وٓ هامة و

وبعض الـاس يداوي العؾة بعؾة، ويداوي البدظة ببدظة مثؾفا فنذا ذكر صػر قال صػر اخلر وٓ يصح أن كؼقل 

ٓ يضاف إىل خر و ٓ إىل رش ٓ  -ظز وجؾ  -ٓ صػر اخلر وٓ صػر الرش صػر طرف زمان صفر مـ أصفر اهلل 

صفرا بخر أو برش إٓ بدلقؾ لـا كؼقل صفر رمضان ادبارك ٕن بركتف طاهرة برشظقة الصقام  يؿؽـ أن كصػ

وإكزال الؼرآن لؽـ ٓ كحقج أن كؼقل صػر اخلر لرد تؾؽ البدظة بؾ كؼقل صػر صفر صػر وكذا فال كعؾؼ بف 

 وصػا مل يعؾؼف اهلل تعاىل بف 

لـقء وأن ادراد بذلؽ ذم ااب التـجقؿ وما جاء ذم إكقاء ما يتعؾؼ شقلتقـا إن صاء اهلل ذم ب يف زعادة مسلم وال ىوء

 كػل اظتؼاد تلثرها بـػسفا أي إكقاء، 

الغقل هق كقع مـ اجلـ كقع مـ الشقاضني يساءى لؾؿسافريـ وربَم أضؾتفؿ ظـ الطريؼ وهلذا هنك  "وال غول"

سافران صقطاكان والثالثة ركب فنكف قد يعرض لف مـ أن يسافر الرجؾ وحده فؼال ادسافر صقطان واد  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

هذه إمقر ادخقفة، وهذا أمر يتقاتر الـاس ظذ حؽايتف مـ خالل دمارهبؿ أهنؿ يظفر هلؿ أصقاء إذا كاكقا يسرون 

أن أن يؽقن ذلؽ اظتؼادا بلهنا تمثر بـػسفا أو كحق هذا فؾفذا ٓ يؿؽـ   ملسو هيلع هللا ىلصمـػرديـ أو غر ذلؽ فالذي كػاه الـبل 

بـاء، وتؼقية، وتعزيز لـػقس   ملسو هيلع هللا ىلصفؽؾ هذا مـ الـبل  -ظز وجؾ  -تستؼؾ بالتلثر ظذ أحد أو هتؾؽف دون اهلل 

 ادسؾؿني أٓ يتعؾؼقا بمء مـ إوهام 

 

 :فمناسبة هذا احلدعث للباب ظاهرة 

 إذ تضؿـ الـفل ظـ الطرة 

 :وىستفود من هذا احلدعث- 
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إصقاء اشتؼالٓ، وأن ظذ ادممـ أن يتقكؾ ظذ اهلل شبحاكف وتعاىل ذم أمقره ترك أو ظدم اظتؼاد تلثر هذه  -

 كؾفا

  أي البخاري ومسؾؿ  "و هل ا"ثم قال 

  _وهذا قد تؼدم _ : ال ندوى وال ارةملسو هيلع هللا ىلصنن أىس قال: قال رسول اهلل 

ن فالػلل يؽقن ذم . الػلل هؽذا مفؿقز وهق ما يرس ويػرح بخالف الطرة ٕهنا ما يسقء وحيزوععجبني الفيل

 ذم إمقر ادستؽرهة قال ويعجبـل الػلل إمقر ادحببة والطرة 

الػلل أظؿ مـ ذلؽ فَم كان فنن  الػلل بـقع مـ أكقاظف و إٓ  ملسو هيلع هللا ىلصفرس الـبل  قالوا وما الفيل؟ قال الكلمة الطوبة:

ر شعة، ضؿلكقـة، شؽقـة مـ كالم حسـ ضقب فنكف يبعث ظذ الرسور كلن يسؿع اإلكسان كؾؿة فالح، كجاح، خ

 كؾ هذه ألػاظ حسـة يستبرش هبا اإلكسان وأضدادها ضد ذلؽ وهذا أمر يعرفف الـاس بػطرهؿ

  .فمناسبة ذكر هذا احلدعث ذم الطرة، ومدح الفيل 

  :وىستفود منه- 

ضرة  أن الػلل احلسـ لقس مـ الطرة ادـفل ظـفا هق كقع مـ أكقاع الطرة ٕكف قال ٓ ظدوى وٓ -    

ويعجبـل الػلل ففق مـ حقث العؿقم ممؽـ أن يؼال أكف يدخؾ ذم الطرة بؿعـك الطرة الصاحلة يعـل         معـك أكف 

 يشء اجلائز مـفا إن صح ٕكف جعؾف كقظا لؽـف لقس داخال ذم ادـفل ظـف

 وذم احلديث ما يبني كقظا مـ أكقاع الػلل وهق الؽؾؿة الطقبة  -    

بلن يستدل اإلكسان بالؽؾَمت الطقبة وإحقال     احلسـة  -ظز وجؾ  -وفقف ما يدل ظذ حسـ الظـ باهلل  -

ظذ ما يدخؾ الرسور إىل قؾبف ففذا مطؾقب فقؼقل اإلكسان واهلل احلؿد هلل هذي ظالمة خر إمقر مقرسة مـ 

 ا لقس فقف حمظقر بؾ هق ذم القاقع مطؾقبففذ  ملسو هيلع هللا ىلصبدايتفا هذا دلقؾ ظذ كذا ففذا مـ الػلل الذي يعجب الـبل 

 

  ٕكف قد وقع  -يـتبف إخقة  -هؽذا ظروة بـ ظامر  "وأليب داوود بسند صحوح نن نروة بن نامر"ثم قال

 ذم بعض الـسخ ظؼبة بـ ظامر وهذا تصحقػ فالصقاب ظروة بـ ظامر 

هذا دلقؾ ما قدتف آكػا مـ أن الػلل كقع مـ الطرة  فقال أحسنها الفيل  ملسو هيلع هللا ىلصقال ذكرت الطرة نند رسول اهلل 

 الػلل فجعؾف كقظا مـفا أحسـفا الػلل  "أحسـفا"ٕكف قال 
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وال ترد مسل ا فإذا رأى أحدكم ما عكره فلوقل اللهم ال عييت باحلسنات نال أىت وال عدفع السوئات نال أىت وال 

ـف الشقخ إكف بسـد صحقح لؽـ القاقع أن احلديث هذا احلديث حديث أيب داوود قال ظ حول وال قوة نال بك

ضعقػ ٕكف ظـ ظروة بـ ظامر وظروة لقست لف صحبة فقؽقن احلديث مرشال كَم أن فقف ظؾة أخرى وهل 

 آكؼطاع 

 

 ؛وأليب داوود بسند صحوح

هؽذا جزم ادملػ بلن السـد صحقح ولؽـ هذا مما تعؼب ظؾقف فالقاقع أن هذا السـد ضعقػ، وضعػف راجع  

إىل أن ظروة بـ ظامر لقست لف صحبة وربَم التبس بعؼبة بـ ظامر لؽـ الصقاب أكف ظروة بـ ظامر وحقـئذ يؽقن 

فنذا شؼط الصحايب ققؾ مرشال كَم أن الصحايب قد شؼط مـ اإلشـاد فَمذا يسؿك مثؾ هذا احلديث؟ يسؿك مرشال 

 فقف ظؾة أخرى وهل اكؼطاع ذم أثـاء شـده

 يعـل ظذ فرض صحة احلديث أكف جرى البحث فقفا  "ملسو هيلع هللا ىلصذكرت الطرة نند رسول اهلل "قال 

إذن هذا دلقؾ ظذ أن الػلل كقع مـ الطرة لؽـف خيتؾػ ظـفا ذم أكف فقَم يرس و  فقال أحسنها الفيل وال ترد مسل ا

واشتثـاها مـ الطرة ادذمقمة قال أحسـفا الػلل وٓ ترد مسؾَم  ملسو هيلع هللا ىلصادعـك العام قد يشؿؾفا فلخرجفا الـبل فنن  إٓ

 ما معـك ٓ ترد مسؾَم أي ٓ حتقل بقـف وبني مراده و مؼصقده 

ول وال قوة اللهم ال عييت باحلسنات نال أىت وال عدفع السوئات نال أىت وال ح"فإذا رأى أحدكم ما عكره فلوقل 

 هذه اجلؿؾ ذم احلؼقؼة مجؾ صحقحة ادعـك وٓ ريب قد دل ظؾقفا الؽتاب:  "نال بك

 قال اهلل تعاىل: ) وإن يؿسسؽ اهلل برض فال كاصػ لف إٓ هق وإن يردك بخر فال راد لػضؾف( إذن  

 . "أٓ أدلؽ ظذ كـز مـ كـقز اجلـة ٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل"ٕيب: مقشك  ملسو هيلع هللا ىلصوقال كبقـا  

ففذه اجلؿؾ مجؾ حسـة فحتك ظذ فرض ضعػ احلديث فال حرج أن يدظق اإلكسان هبذه الؽؾَمت ٓ ظذ 

 شبقؾ الدوام وإكَم يدظق هبا أحقاكا باظتبارها كالم حسـ خيرج ما قد وقع ذم كػسف مـ إلؼاء الشقطان 

ذم مـاجاتف لربف: لبقؽ وشعديؽ واخلر بني يديؽ والرش  ملسو هيلع هللا ىلصإي واهلل قد قال كبقـا  ال عييت باحلسنات نال أىت

لقس إلقؽ. هؽذا لبقؽ وشعديؽ فال يليت باحلسـات إٓ اهلل ٓ يؽقن مـ اهلل إٓ حسـ إما لذاتف وإما دآلف وهلذا قال 

عؾ الذي مل ظؼالء اجلـ )وأكا ٓ كدري أرش أريد بؿـ ذم إرض أم أراد هبؿ رهبؿ رصدا( فؾَم ذكروا الرش أتقا بالػ
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يسؿ فاظؾف أرش أريد ودا ذكروا الرصد قالقا أم أراد هبؿ رهبؿ رصدا فالرش ٓ يـسب إىل اهلل تعاىل وإكَم يؽقن الرش ذم 

ادؼيض ٓ ذم الؼضاء فالؼضاء غر ادؼيض الؼضاء مـ اهلل خر كؾف والرش لقس إلقؽ واخلر بني يديؽ لؽـ ادؼيض 

ف لؽـ باظتبار صدوره مـ اهلل تعاىل فنكف خر قطعا وذلؽ باظتبار مآٓتف وٓ يدفع يتـقع إىل خر ورش باظتبار كقظ

ٓ "السقئات إٓ أكت شبحاكف وبحؿده ٓ يؿؾؽ دفع السقء وٓ رفعف إٓ هق شبحاكف وٓ حقل وٓ ققة إٓ بؽ 

 ه فالباء ها هـا لالشتعاكةظذ ذلؽ المء إٓ بؽ إٓ باهلل وحد "وٓ ققة"يعـل ٓ حتقل لـا مـ حال إىل حال  "حقل

  

 :اوب فهذا احلدعث نذ فرض صحته عستفاد منه- 

 إبطال الطرة وبقان ما تستدفع بف مـ الذكر   -

 وأيضا يستػاد مـ هذا احلديث أن ما يؼع ذم الؼؾب مـ الطرة ٓ يرض صاحبف إٓ أن يتبعف  -

 وأحسـفا الػللويستػاد أيضا أن الػلل كقع مـ الطرة لؽـف حسـ ٕكف قال  -

ويستػاد أيضا مـ ققلف الؾفؿ ٓ يليت باحلسـات إٓ أكت...إىل آخره وجقب التقكؾ ظذ اهلل تعاىل وتعؾؼ  -

ظز  -الؼؾب بف وهؽذا يـبغل وهذا مـ آمـ أشباب السعادة أن يؽقن الؼؾب يلوي إىل ركـ صديد يلوي إىل اهلل 

اس مـ يتدفؼ قؾبف لقؾ هنار كؾ ما شؿع إصاظة أو حؽاية صار ٓ تتؼاذفف أمقاج الظـقن وإوهام مـ الـ  -وجؾ 

قؾبف يليت ويذهب وصار يعـل ذم هؿ وغؿ، أما ادممـ الذي يعؾؿ أكف ٓ يتحرك متحرك وٓ يسؽـ شاكـ إٓ بنذن 

 قؾبف يطؿئـ ويعؾؿ أن هذا الؽقن يسر وفؼ كظام بديع لقس فقف خبط ظشقاء وٓفنن  اهلل وأن كؾ يشء ظـده بؿؼدار

 فقطؿئـ قؾبف ويؾجل إىل ربف  -ظز وجؾ  -رضبة ٓزب بؾ كؾف وفؼ حؽؿة مؼدرة مـ ظـد اهلل 

 

 م قال ونن ابن مسعود مرفوناث  

 ٕن مؼامف رفقع:  ملسو هيلع هللا ىلصأي إىل الـبل 

 مرتني، ثؿ قال وهذا مـ ققل ابـ مسعقد كَم شقليت:  ملسو هيلع هللا ىلص. هؽذا كررها الـبل الطرة رشك الطرة رشك

وهق كذلؽ هذا احلديث بحؿد  اهلل عذهبه بالتوكل . ]رواه أبو داوود والرتمذي وصححه[وما منا نال...ولكن 

اهلل حديث صحقح لؽـ السمذي جعؾ آخره مـ ققل ابـ مسعقد وهذا أقرب وماذا يسؿك هذا ظـد ظؾَمء 

اهلا ظذ احلديث؟ مدرج يؼال هذا إدراج فؼد حيدث ادحدث أحقاكا ثؿ خيؾط كالمف بروايتف دون قصد مـف لؽـ ق



 د: أحمد القاضي  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 
 

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

 

ؿـ مثالف ذم آخره أن أبا هريرة فشبقؾ التعؾقؼ مـ ذلؽ مثال قد يؽقن اإلدراج ذم أولف وقد يؽقن اإلدراج ذم آخره، 

ذم القضقء قال)) فؿـ اشتطاع مـؽؿ أن يطقؾ غرتف فؾقػعؾ ((  ملسو هيلع هللا ىلصدا روى حديث رشقل اهلل  -ريض اهلل ظـف  -

واإلدراج كَم قؾت لؽؿ قد يؼع ذم السـد، وقد يؼع ذم  ملسو هيلع هللا ىلصـبل ولقس مـ كالم ال -ريض اهلل ظـف  -هذا تػؼف مـف 

 ادتـ وقد يؼع ذم أولف، وقد يؼع ذم آخره، وقد يؼع ذم وشطف، وبسط ذلؽ ذم ظؾؿ احلديث ذم ظؾؿ مصطؾح احلديث

أن  -ريض اهلل ظـف  -ما هق؟ وما مـا إٓ يتطر يعـل مراده  اوب قول ابن مسعود وما منا نال... ثم حمذوف

أٓ  -ريض اهلل ظـف  -طر شؿة برشية تؼع لبـل آدم فتـؼؾب قؾقهبؿ بسَمع يشء برؤية يشء ، فَم مـا إٓ لؽـف آثر الت

 يعز بالتعبر ادستؽره وهق تطر فاكتػك بالؼطع 

يعـل هيجؿ اخلاضر الشقطاين ظذ الؼؾب فَم هق إٓ أن يتذكر  "وما منا نال... ولكن اهلل عذهبه بالتوكل"فقال: 

إلكسان إيَمكف باهلل وتقكؾف ظؾقف حتك يطرده مـ قؾبف فاهلل تعاىل يذهبف بالتقكؾ وهؽذا أهيا اإلخقان يـبغل لؾؿممـ ا

دوما أن يستدظل إيَمكف لؾتخؾص مـ اخلطرات الشقطاكقة مـ الشبفات والشفقات تلمؾقا ذم ققل اهلل تعاىل: ) ولؼد 

ويؼقل رأى صقرة  يقهؿ ذم هذاان ربف الذي رآه؟ بعض ادػرسيـ مهت بف وهؿ هبا لقٓ أن رأى برهان ربف ( ما بره

يعؼقب ظاضا ظذ أصبعف ذم اجلدار أو يـسج كحق هذه اخلقآت ٓ دلقؾ ظذ ذلؽ إٓ أن تؽقن روايات إرسائقؾقة 

ة ظقـقف ٓ خطام هلا وٓ زمام واحلؼقؼة أن برهان ربف الذي رآه هق مؼامف ذم قؾبف مـ تعظقؿ اهلل وخشقتف فرآه رآه رؤي

وقام ذم قؾبف ما حال بقـف وبني أن يؼع ذم الػحشاء )كذلؽ لـنف ظـف السقء والػحشاء إكف مـ ظبادكا ادخؾصني( 

فلكت يا ظبد اهلل إذا هجؿ ظؾقؽ خاضر صقطاين مـ الشبفات أو الشفقات أو الظـقن أو إوهام فاشتدظل خمزوكؽ 

ألؼل ذم فـاء قؾبؽ ويعقد قؾبؽ مثؾ الرساج يزهر ٓ يعؾؼ بف  اإليَمين اشتدظل رصقدك اإليَمين لقؽـس هذا الذي

 يشء مـ هذه إوضاع هذه ثؿرة اإليَمن وفائدتف

 

 :يف احلدعث السابق وهو حدعث ابن مسعود عستفود منه- 

دلقؾ رصيح أن الطرة رشك؛ لؽـفا رشك أصغر الؾفؿ إٓ أن يعتؼد أن الذي تطر بف ممثر بطبعف ففل رشك  -

حقـئذ تؽقن رشك ذم الربقبقة أما جمرد ما يؼع لإلكسان مـ اكؼباض جػقل أو كحق ذلؽ ففذا ٓ يبؾغ  أكز ٕكف

 الرشك إكز 

 ملسو هيلع هللا ىلصأيضا ثؿت فائدة تعؾقؿقة؛ وهل تؽرار اجلؿؾة لغرض التعؾقؿ الطرة رشك الطرة رشك بؾ قد كان كبقـا -

ثالث فقـبغل لؾؿعؾؿ أحقاكا أن يؽرر اجلؿؾة لقتؿؽـ  يػعؾ ذلؽ أحقاكا ثالث مرات أٓ أكبلكؿ بلكز الؽبائر قاهلا
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بلكف فصؾ وأكف لق صاء العاد أن يعده  ملسو هيلع هللا ىلصكالم الـبل  -ريض اهلل ظـفا  -السامع مـ وظقفا، وقد وصػت ظائشة 

مجؾ مػقدة تامة لقست ضقيؾة إذيال تؼع ذم إذن وتستؼر ذم الؼؾب ما رأيت معؾَم أحسـ  ملسو هيلع هللا ىلصلعده حلسـ تعؾقؿف 

 وٓ بعدك هؽذا قال لف الصحايب  مـؽ قبؾؽ

قؾت كقػ يل فنن  فضقؾة التقكؾ وأكف مطردة لؾطرة؛ -ريض اهلل ظـف  -أيضا كستػقد مـ كالم ابـ مسعقد  -

هبذا الؽـز الثؿني كقػ يل أن أحؼؼ التقكؾ ؟ يا أهيا اإلخقة وإخقات التقكؾ ظبادة قؾبقة تزيد بنضالة الـظر 

وتنيػف لؾؽقن زاد رصقده وخمزوكف مـ الثؼة ذم اهلل وأورثف   -ظز وجؾ  -ذم قدرة اهلل  والتدبر فؽؾَم تدبر اإلكسان

التقكؾ ظؾقف ٕن حؼقؼة التقكؾ اظتَمد الؼؾب ظذ اهلل ذم جؾب ادـافع ودفع ادضار ما أشفؾ إشباب ادقصؾة 

ذ اهلل تعاىل ففق يستجؾب بطقل الـظر لذلؽ فنضالة التدبر والتلمؾ والـظر ذم أقدار اهلل تعاىل متأل الؼؾب تقكال ظ

 والتدبر والتلمؾ.

 

 داذا قؾـا وٕمحَد مع أن الالم حرف جر دا مل يعؿؾ حرف اجلر ذم أمحد  ثم قال وألمحد من حدعث ابن نمرو

 فقجره بالؽرسة ٕكف ممـقع مـ النف أمحد ٓ يـنف

اوب وألمحد من حدعث ابن نمرو ) من ردته الطرة نن حاجته فقد أرشك قالوا: وما كفارة ذلك عا رسول اهلل 

 قال: أن عقول اللهم ال خر نال خرك وال ار نال ارك وال نله غرك  

جال خرا ٕن فقف ابـ هلقعة وابـ هلقعة ظبد اهلل بـ هلقعة أحد قضاة ادسؾؿني وكان ر هذا احلديث أيضا ضعقػ

، وهلذا ققؾ إن حديث -رمحف اهلل  -ظادا صاحلا إٓ أن كتبف احسقت ذم آخر ظؿره فصار حيدث مـ حػظف فاختؾط 

العبادلة ظـف وهؿ أربعة ممـ أخذوا ظـف الرواية مؼبقلة ٕهنؿ رووا ظـف قبؾ آختالط فابـ هلقعة ظـد ظامة ادحدثني 

 ضعقػ بسبب اختالضف

إذن ففذه الطرة قد حتقلت مـ صعقر ذم الؼؾب إىل أثر ذم القاقع وهق  "حاجته فقد أرشكمن ردته الطرة نن "

 أكف حالت بقـف وبني حاجتف فسللقه: 

 كقػ خيرج اإلكسان مـفا و يستدفع هذه الطرة؟ قال:  ما كفارة ذلك؟

ها صحقح فاخلر احلؼ أيضا هذه اجلؿؾ معـاأن عقول اللهم ال خر نال خرك وال ار نال ارك وال نله غرك 

 هق اخلر الذي قضاه اهلل خرا 
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 فؼد يسؿل بعض الـاس يشء مـ إصقاء خر وهق ذم القاقع رش ظؾقف  "ال خر نال خرك"

 يعـل ٓ قدر إٓ قدرك ٕن ادؼصقد بالطر هـا ما قضاه اهلل وقدره  "وال ار نال ارك"

قد شقاك فال يتعؾؼ الؼؾب رغبة ورهبة وخشقة وحمبة وتقكال ما معـك ٓ إلف غرك أي ٓ معب "وال نله غرك"

 واشتعاكة بغرك ففذا مؼتضاه يعـل حتؼقؼ العبقدية هلل رب العادني

 

 ملسو هيلع هللا ىلصالػضؾ بـ ظباس هق ابـ ظؿ رشقل اهلل  قال وله من حدعث الفضل بن نباس : 

هذا الؾػظ حديث الػضؾ بـ ظباس قد رواه اإلمام أمحد إٓ أكف  نى ا الطرة ما أمضاك أو ردك.رواه اإلمام أمحد

 أيضا ضعقػ لؽـ كال ادعـقني صحقح وإن ضعػ إشـاده لؽـ ادعـك صحقح

الطرة ادذمقمة التل يالم فاظؾفا هل ما محؾت صاحبفا ظذ السك بلن يتطر بَم ٓ مقجب لف بلمر مظـقن فنن  

 مقهقم، 

ففذا هق ادقحد حؼا وأجزم أهيا   -ظز وجؾ  -ؿ كػاه مـ قؾبف معتؿدا ظذ اهلل أما إن وقع ذلؽ ذم الؼؾب ث

اإلخقان أن ما مـا مـ أحد إٓ وقع ذم كػسف يشء مـ هذا هيؿ اإلكسان أحقاكا بعؿؾ فقخقؾ إلقف أن هذا العؿؾ مآلف 

ذم قؾبف هذا المء فعؾقف  إىل شقء بعض الـاس إذا أراد فعؾ يشء قال ظسك أٓ تؽقن مـقتل فقف يظـ هذا الظـ يؼع

أثؿر لف ذلؽ الثؿرات العظقؿة وظاد بخر الدكقا   -ظز وجؾ  -أن يطرد ذلؽ وهق إذا فعؾ ضده متقكال ظذ اهلل 

 وأخرة فعقد كػسؽ أٓ دمعؾ تنفاتؽ مبـقة ظذ إوهام والظـقن بؾ اجعؾفا مبـقة ظذ احلؼائؼ والبقـات

 

 -:ىستفود من هذا احلدعث- 

 طرة رشك؛ لؼقلف مـ ردتف الطرة ظـ حاجتف فؼد أرشكأن ال -

ثؿ أيضا كستػقد مـف بقان حؼقؼة الطرة الرشكقة؛ وهل ما أمضاك أو ردك، أما جمرد اخلطرات ففل غر ممثرة  -

 تل اخلطل والـسقان وما حدثتف بف أكػسفا ما مل تعؿؾ أو تتؽؾؿ((م)) إن اهلل دماوز ٕ ملسو هيلع هللا ىلصلؼقل الـبل 

لق صح احلديث يستدفع بف هذا اخلاضر وهق ققلف الؾفؿ ٓ خر إٓ خرك وٓ ضر إٓ ضرك  وفقف بقان ذكر -

اشتعَمل اإلكسان دثؾ هذه إلػاظ احلسـة ٓ ظذ شبقؾ الدوام واظتؼاد أكف ثابتة فنن  وٓ إلف غرك وكَم ذكركا آكػا
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ة فؾإلكسان أن يدظق بؽؾ دظاء صالح ولؽـ ٓ بلس بف فنكف ٓ يؾزم ذم إدظقة أن تؽقن تقققػق ملسو هيلع هللا ىلصظـ رشقل اهلل 

 الدظاء ادلثقر أفضؾ مـ غر ادلثقر فنذا كان ادعـك صحقح فال بلس أن يدظق اإلكسان بف

 

 

 ىستمع نىل مسارل الباب 

 ] قراءة ادتـ [

 فقف مسائؾ :

 إوىل: التـبقف ظذ ققلف: )أٓ إكَم ضائرهؿ ظـد اهلل( مع ققلف: )ضائركؿ معؽؿ(.

كعؿ يستػاد مـ الؼرن بني هاتني اجلؿؾتني أن ذكر كقن الطائر ظـد اهلل ذم إوىل وذم الثاكقة معؽؿ ٓحظتؿ ذم 

ٓ تعارض بقـفَم فادؼصقد بإوىل أن اهلل شبحاكف  ( معؽؿ) أية إوىل )أٓ إكَم ضائرهؿ ظـد اهلل( وذم الثاكقة قال 

يؼّدر وذم الثاكقة أن ما يؼع ظؾقفؿ مـ أمقر مستؽرهة أكف بسببفؿ فؾَم كذبقا هق الذي يؼدر ويؼيض هق الذي يؼيض و

مقشك ظؾقف السالم وكذبقا الرشؾ الذيـ بعثقا إىل قريتفؿ كان ذلؽ شببا ذم حصقل البالء ظؾقفؿ فال معارضة هذه 

ػر وهلذا رد ظؾقفؿ إمقر ادشممة التل يتشاءمقن مـفا هلا أشباب ومـ أظظؿ أشباهبا الػسؼ، والعصقان، والؽ

 .ـ ذكرتؿ بؾ أكتؿ ققم مرسفقن( أكبقاؤهؿ فؼالقا )أئ

 الثاكقة : كػل العدوى .-

 ] الرشح [: لؼقلف: ٓ ظدوى ففذا الـػل كػل لتلثرها ادستؼؾ 

 الثالثة : كػل الطرة .

 جيقز اشتعَمهلالؼقلف: وٓ ضرة فالطرة غر ممثرة بطبعفا بؾ وٓ 

 الرابعة : كػل اهلامة .

 كذلؽ البقم أو ما صاهبف مـ الطققر لقس فقفا تلثر بذاهتا وإكَم هل خؾؼ مـ خؾؼ اهلل

 اخلامسة: كػل الصػر.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [14[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 قر ادشممةكذلؽ فإزمـة إذا قؾـا أن الصػر هق الشفر ٓ تلثر لف ذم حصقل إم

 السادشة: أن الػلل لقس مـ ذلؽ، بؾ مستحب.

 قال وأحسـفا الػلل ففق مستثـك وكان يعجبف الػلل  ملسو هيلع هللا ىلصأن الػلل لقس مـ ذلؽ ٕن الـبل 

 السابعة: تػسر الػلل.

 ] الرشح [: تػسر الػلل بلكف الؽؾؿة الطقبة 

 ٓ يرض ، بؾ يذهبف اهلل بالتقكؾ . -مع كراهتف -ثامـة : أن القاقع ذم الؼؾب مـ ذلؽال

 ] الرشح [: وذلؽ لؼقل ابـ مسعقد وما مـا إٓ...ولؽـ اهلل يذهبف بالتقكؾ. 

 التاشعة: ذكر ما يؼقل مـ وجده.

 ] الرشح [: وقد ذكر أثريـ لؽـ كالمها ورد ذم حديثني ضعقػني 

 العارشة: التنيح بلن الطرة رشك.

 ] الرشح [: لؼقلف ذم احلديث الطرة رشك الطرة رشك 

 احلادية ظرشة: تػسر الطرة ادذمقمة.

 وهل ما أمضاك أو ردك 

 


