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 ٱ ٻ ٻ

 والثالثون ابعرالالدرس 

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

 إىل يقم الديـ الؾفؿ آمني

اهلل ظذ العبقد [  ذم كتاب ] التقحقد الذي هق حؼ -رمحف اهلل  -يؼقل صقخ اإلشالم حمؿد بـ ظبد القهاب 

 قال:

 باب

ُؾقا إِْن ُكـُْتْؿ ُمْمِمـنَِي  }ققل اهلل تعاىل:   " {َوَظَذ اهللهِ َفَتَقكه

ـَ إَِذا ُذكَِر اهللهُ َوِجَؾْت ُقُؾقُُبُْؿ  }وققلف:  ِذي ََم ادُْْمِمـُقَن اله  {إِكه

ـِ  }وققلف:  َا الـهبِله َحْسُبَؽ اهللهُ َوَم ـَ ادُْْمِمـنَِي َيا َأُّيه َبَعَؽ ِم  {اته

ْؾ َظَذ اهللهِ َفُفَق َحْسُبُف  }وققلف :  ـْ َيَتَقكه   {َوَم

 ملسو هيلع هللا ىلصقاهلا إبراهقؿ ظؾقف السالم حني ُألؼل ذم الـار وقاهلا حمؿد  {َحْسُبـَا اهللهُ َوكِْعَؿ اْلَقكِقُؾ  }وظـ ابـ ظباس قال: 

 ] رواه البخاري والـسائل[. {قا َلُؽْؿ َفاْخَشْقُهْؿ َفَزاَدُهْؿ إِيََمًكا إِنه الـهاَس َقْد ََجَعُ  }حني قالقا لف: 

 

 ] الرشح [

  باب قول اهلل تعاىل: ) وعذ اهلل فتوكؾوا إن كـتم مممـني ( -: -رمحف اهلل تعاىل  -قال ادصـػ  

ؾ كَم كان قد ظؼد بابا ذم أراد أن يعؼد بابا ذم التقك -رمحف اهلل تعاىل   -ظؾؿـا مـ هذه السَجة أن ادصـػ 

 ادحبة، وبابا ذم اخلقف ففذا باب ذم التقكؾ، 

 

  فؿـاشبة هذا الباب لؽتاب التوحقد ظاهرة 
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فـاشب إيراد هذا الباب ذم كتاب التقحقد ألن  -ظز وجؾ  -إذ أن التقكؾ ظبادة قؾبقة ال جيقز رصففا لغر اهلل 

 مؼام التقكؾ مـ أظظؿ مؼامات السالؽني

 ُبذه اآلية العظقؿة وهل:  -رمحف اهلل  -ترجؿ ادصـػ 

  :) قول اهلل تعاىل: ) وعذ اهلل فتوكؾوا إن كـتم مممـني 

لؼقمف حقـَم أمرهؿ أن يدخؾقا األرض ادؼدشة التل كتب  -ظؾقف السالم  -مؼالة مقشك  هذه اآلية وردت يف

إذ أن الؼقم تعؾؾقا بلن فقفا ققما جباريـ وأكا  "تؿ مممـنيوظذ اهلل فتقكؾقا إن كـ"اهلل هلؿ فتؾؽموا ووظظفؿ فؼال: 

  –ظز وجؾ  -لـ كدخؾفا حتك خيرجقا مـفا، لؽـف أمرهؿ بالتقكؾ ظذ اهلل 

 

 فام هي حؼقؼة التوكل؟ 

ذم جؾب ادصالح، ودفع ادػاشد مع فعؾ األشباب ادقصؾة إىل  -ظز وجؾ  -التقكؾ هق اظتَمد الؼؾب ظذ اهلل  

 ذلؽ.

ذم جؾب ادصالح ودفع ادػاشد مع فعؾ األشباب  -ظز وجؾ  -قؼة التقكؾ اظتَمد الؼؾب ظذ اهلل هذه حؼ

 الرشظقة أو احلسقة ادقصؾة إىل ذلؽ، 

 : وهلذا قال هاهـا: والتوكل عبادة ال جيوز رصففا لغر اهلل

 أي ال ظذ غره فؼدم اجلار و ادجرور لؾحرص  وعذ اهلل:

  –شبحاكف وتعاىل  -ل اظتؿدوا وفقضقا أمقركؿ َجقعفا إلقف يعـ وعذ اهلل فتوكؾوا:

دل ظذ أن تقحقد اهلل بالتقكؾ مـ فدل ذلؽ ظذ أن تقحقد اهلل بالتقكؾ مـ رشط اإليَمن  :"إن كـتم مممـني"

  رشط اإليَمن

 

 :فـستػقد من ذلك- 

؛ وأكف ظبادة ال جيقز رصففا لغره فؿـ رصففا لغره فؼد وقع ذم -ظز وجؾ  -أوال: وجقب التقكؾ ظذ اهلل  -

 الرشك األكز 
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كستػقد  -كستػقد ثاكقا: أن التقكؾ مـ أظظؿ أشباب الؼقة والـرص؛ ألن هذا ققؾ هلؿ بني يدي فتح وجفاد  -

 يَمن باكتػائف هذا ثالثا: أن التقكؾ رشط ذم صحة اإليَمن ال يصح اإل

 

 اهلل: أن اظتَمد اإلكسان ظذ غره يـؼسؿ إىل قسؿني  –يا رظاكؿ  -واظؾؿقا 

 :االعتامد عذ الغر يـؼسم إىل قسؿني- 

 دـافاتف لؾتقكؾ رشك أكزففذا  يعتؿد ظذ غره فقَم ال يؼدر ظؾقف إال اهللالـقع األول: أن  (1

 ألكف اشتـابة جائز مباحففذا  يؼدر ظؾقف ذلؽ الغريعتؿد ظذ غره فقَم الـقع الثاين: أن  (2

 مرة أخرى االظتَمد ظذ الغر كقظان: 

كقع األول أن يعتؿد ظذ غره فقَم ال يؼدر ظؾقف إال اهلل كلن يؼقل اظتؿدت ظؾقؽ ذم صػاء ابـل ففذا  

 رشك أكز ال جيقز رصف هذا إال هلل تعاىل، 

ؼدر ظؾقف ذلؽ الغر كلن يستـقبف ذم بقع ورشاء وإجارة وظؼد كؽاح الـقع الثاين أن يعتؿد ظذ غره فقَم ي 

 وكحق ذلؽ ففذا الـقع مباح وجرت بف العادة وصح رشظا

 فالـقع األول تقكؾ، والـقع الثاين وكالة أو تقكقؾ 

 

 فالتوكل ال يـؼسم:

ظبادة كذلؽ التقكؾ التقكؾ ظبادة ال تـؼسؿ كَم أن السجقد ال يؿؽـ أن كؼسؿف إىل شجقد ظبادة وشجقد غر 

كَم قسؿـا لؽؿ آكػا أن مـ احلب ما يؽقن  بخالف األمقر األخرى مثؾ اخلقف واحلب فنهنا تـؼسؿال يـؼسؿ 

 ضبقعقا، ومـ اخلقف ما يؽقن ضبقعقا لؽـ التقكؾ ال يدخؾ ذم الؼسؿة

 ، -ظز وجؾ  -التقكؾ كؾف ظبادة ال جيقز رصفف لغر اهلل  

 مل يزل ذم الـاس حتك قال بعضفؿ:وأما التقكقؾ والقكالة ففذا  

 الـاس لؾـاس مـ بدو وحارضة         بعض لبعض وإن مل يشعروا خدم

 -فؾؿ يزل الـاس يؼيض بعضفؿ مصالح بعض، ومل يزل الـاس يتخذون القكالء كقابة ظـفؿ، ومل يزل الػؼفاء 

 ألهنَم اشتـادة يعؼدون ذم كتب الػؼف باب القكالة فالتقكقؾ والقكالة مرشوع  -رمحفؿ اهلل 
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يف  -رمحه اهلل  -مسللة طرحت عذ شامحة الشقخ حمؿد بن إبراهقم وقد ذكركا لؽؿ أثـاء رشح األصقل الثالثة 

هذا  -رمحه اهلل  -قول بعض العامة توكؾت عؾقك يا فالن يف كذا ويذكر أمرا من األمور ادؼدور عؾقفا فلجاب 

 رشك 

بني التقكؾ وبني التقكقؾ، وشلل أيضا ظـ ققل بعض العامة متقكؾ ظذ أما التقكقؾ فقجقز ألكف اشتـادة فػرق 

هذه ظامقة ولقست ذم حمؾفا فنن  اهلل ثؿ ظؾقؽ فلجاب هذا رشك وإكَم يؼقل مقكؾؽ وال يؼقل مقكؾ اهلل ثؿ مقكؾؽ

 ، -ظز وجؾ  -ال حاجة ذم أن يؼقل مقكؾ اهلل ثؿ مقكؾؽ يؼقل مقكؾؽ ال حرج لؽـ التقكؾ ال يؽقن إال هلل 

 تؾؿقذ الشقخ عذ هذه ادسللة فؼال: -رمحه اهلل  -وقد عؾق ابن الؼاشم 

والػرق بني هذا وبني أظقذ باهلل ثؿ بؽ ألكف جيقز أن يؼقل اإلكسان أظقذ باهلل ثؿ بؽ الػرق بني هذا وهذا أكف 

قز أشجد هلل ثؿ لؽ أو أظبد جيقز االشتعاذة بادخؾقق مػردا فقَم يؼدر ظؾقف بخالف التقكؾ فنكف كؾف ظباده كَم ال جي

اهلل ثؿ أظبدك يا فالن كذلؽ ال جيقز أن يؼقل أتقكؾ ظذ اهلل ثؿ ظؾقؽ أرجق أن يؽقن هذا واضحا وبف يتبني أن 

التقكؾ ظبادة مػردة خالصة ال تـؼسؿ، أما مطؾؼ االظتَمد فنكف وقع فقف التػصقؾ فَم كان فقَم ال يؼدر ظؾقف إال اهلل ففق 

هذا يؽقن شائغا إذا كاكقا أهال لذلؽ، أما فنن  يؽقن رصفف إال هلل، وأما ما كان فقَم يؼقم بف العبادالتقكؾ الذي ال 

لق وكؾ ظاجزا فقَم ال يؼدر ظؾقف ففذا كؾحؼف بالـقع األول كَم لق قدركا أن أحدا شلل غائبا وقال يا فالن وكؾتؽ ذم 

با ويعتؿد ظذ غائب لؽـ لق قال لشخص حارض كذا وكذا وهق غر حارض ففذا كؾحؼف بالرشك ألكف يدظق غائ

 أمامف وكؾتؽ أن تبـل يل هذا احلائط وكؾتؽ أن تستخرج يل صؽا رشظقا بؿؾؽقة هذه األرض ففذا ال بلس بف

 

 يا مممـني يؼقل:  اصغقابؼقل اهلل: ) إكَم ادممـقن (  -رمحف اهلل  -ثؿ ثـك ادصـػ 

  قؾوهبم وإذا تؾقت عؾقفم آياته زادهتم إيامكا وعذ رهبم يتوكؾون الذين ) إكام ادممـون الذين إذا ذكر اهلل وجؾت

 يؼقؿون الصالة ومما رزقـاهم يـػؼون أولئك هم ادممـون حؼا(

 حريًا بؽؾ مممـ ومممـة شؿع هاتني اآليتني أو الثالث أن يتدبر ألن اهلل صدر هذه اآليات بؼقلف  

 وإكَم أداة حرص  إكام:

فؾقـظر أمرؤ ذم اكطباق هذه األوصاف ظؾقف لرى أهق داخؾ القصػ أم  هم ادممـون حؼا:وذيؾفا بؼوله أولئك 

 خارجف وحمؾف مـف هذا هق معقار اإليَمن الؽامؾ 
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 اظرض هذا ظذ قؾبؽ هؾ أكت إذا ذكر اهلل وجؾ قؾبؽ؟  ) إكام ادممـون الذين إذا ذكر اهلل وجؾت قؾوهبم (

جيؾب إىل قؾبؽ القجؾ، واخلشقع، واهلقبة،  -ظز وجؾ  -خافت هؾ جمرد ذكر اهلل  ما معـى وجؾت قؾوهبم؟:

 واخلقف أم ذكره وذكر غره شقان ُبذا تتبني أُّيا اإلخقة الؼؾقب ومتايزها، 

هؾ إذا تؾقت ظؾقؽ آيات الرمحـ أمدك ذلؽ بشعقر مـ اإليَمن : "وإذا تؾقت عؾقفم آياته زادهتم إيامكا"

 أن شَمظؽ آليات الؼرآن ولؽالم أحد مـ الـاس شقاء؟ اشلل كػسؽ، والسؿق والقؼني أم 

وهذا هق مقضع الشاهد هؾ قؾبؽ ذم ادضائؼ واألزمات وظـد احلاجات يرجع إىل  :"وعذ رهبم يتوكؾون"

اهلل تعاىل و يركـ إيل جـابف أم أكف يؾتػت يؿـة ويرسة يبحث ذم ضرقات الدكقا وذم األصخاص، وأصحاب الذوات 

 وظذ رُبؿ يتقكؾقن، ادضائؼ ذلؽ مـ ادتعؾؼات، أيـ يسافر قؾبؽ ذم هذه وغر 

هذا هق القصػ الرابع يؼقؿقن الصالة مل يؼؾ يقأدوا الصالة وحسب قال يؼقؿقهنا  :"الذين يؼقؿون الصالة"

 أي يمدوهنا ظذ وجف االشتؼامة 

يـصب أحدكا قدمقف ذم مصاله ويصقب كمدي الصالة ظذ وجف االشتؼامة حقـَم  -يا رظاكؿ اهلل  –ففؾ كحـ 

برصه إىل مقضع شجقده أهق يستشعر حؼقؼة العبادة هلل رب العادني ويرى أكف كشػ الغطاء بقـف وبني ربف وأكف 

يـاجقف، أم أن أحدكا يصـع ذلؽ ظذ شبقؾ العادة واإللػ ويدخؾ ذم الصالة وخيرج مـفا ومل يزد فقف يشء ظؾقـا أن 

 قؿقن الصالة،كسلل أكػسـا الذيـ يؼ

هؾ أكت تمدي الـػؼة القاجبة ظؾقؽ مـ زكاة أو كػؼة ظذ ولد أو زوجة أو غر ذلؽ  :"ومما رزقـاهم يـػؼون" 

أم أكؽ مؼرص؟ ذم هذا األمر فضال ظـ الـػؼة ادستحبة فؿـ َجع هذه اخلصال اخلؿس فؾقبرش أولئؽ هؿ ادممـقن 

 حؼا هذا هق اإليَمن الؽامؾ اإليَمن احلؼ، 

 أن اإليَمن درجات فثؿ إيَمن كامؾ وثؿ ما دون ذلؽ،  -يا رظاكؿ اهلل  -يتبني  وبف

 

  :ولو أردكا أن كصور مراتب اإليامن لؼؾـا 
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وهق احلد األدكك الػاصؾ بني اإليَمن والؽػر وذلؽ بلن يعؾـ  حتؼقق أصل اإليامنإن أول درجة هل  

ؿدا رشقل اهلل فؿـ أتك بذلؽ معتؼدا دعـاها فؼد أتك اإلكسان صفادة التقحقد أصفد أن ال إلف إال اهلل وأن حم

 بلصؾ اإليَمن ألكف حقـَم قال ذلؽ قالف مؾتزما دؼتضاه 

الذي يدخؾف اجلـة كَم شلل  باإليامن الواجبفنن اكضؿ إىل ذلؽ فعؾ القاجبات وترك ادحرمات فؼد أتك  

اجبات أدخؾ اجلـة قال كعؿ )أرأيت لق صؾقت ادؽتقبات وصؿت رمضان...وذكر الق ملسو هيلع هللا ىلصالرجؾ الـبل 

أفؾح وأبقف إن صدق ( هذا هق اإليَمن  ملسو هيلع هللا ىلصقال واهلل ال أزيد ظذ ذلؽ وال أكؼص ثؿ وىل فؼال الـبل 

 القاجب 

وذلؽ أن يليت بلصؾ اإليَمن ويصدقف بػعؾ القاجبات ويضقػ  وهي اإليامن الؽاملفقق ذلؽ رتبة ثالثة  

ا ادؽروهات فقؽقن قد أتك باإليَمن ادطؾؼ، إذن فرق بني إلقف فعؾ ادستحبات، ويدع ادحرمات ويدع معف

 اإليَمن ادطؾؼ ومطؾؼ اإليَمن، اإليَمن ادطؾؼ هق اإليَمن الؽامؾ 

  ومطؾؼ اإليَمن هق احلد األدكك مـفا الذي لقس بعده إال الؽػر

) ثؿ أورثـا الؽتاب الذيـ اصطػقـا مـ وادممـقن يتػاوتقن ذم هذه ادراتب كَم قال ربـا شبحاكف وبحؿده: 

 ظبادكا فؿـفؿ طامل لـػسف ومـفؿ مؼتصد ومـفؿ شابؼ باخلرات بنذن اهلل ( 

 فالظامل لـػسف هق الذي أتك بلصؾ اإليَمن لؽـ فرط مـف حمرمات وترك واجبات، 

 وادؼتصد هق الذي أتك بلصؾ اإليَمن وصدقف بػعؾ القاجبات وترك ادحرمات واكتػك هذا مؼتصد، 

والسابؼ باخلرات هق الذي ضؿ إىل فعؾ القاجبات فعؾ ادستحبات وادروآت وترك ادحرمات وادؽروهات 

 وخقارم ادروءة هذا هق اإليَمن ادطؾؼ هذا هق اإليَمن الؽامؾ

 

  بة لؾباب: ففذه اآلية مـاش 

  –ظز وجؾ  -فقفا تقحقد التقكؾ هلل فنن  لؼقلف فقفا وظذ رُبؿ يتقكؾقن

 :وكستػقد مـفا فوائد- 

أوال: أن اإليَمن يزيد ويـؼص؛ لؼقلف: ) وإذا تؾقت ظؾقفؿ آياتف زادهتؿ إيَمكا ( وهذا هق مذهب أهؾ السـة  -

ضرذم الـؼقض ذم هذه فنن  درجئة وكَم تزظؿ القظقديةواجلَمظة أن اإليَمن يزيد ويـؼص لقس يشء واحدا كَم تزظؿ ا
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ادسللة مها ادرجئة والقظقدية وكؾ مـفَم زظؿ أن اإليَمن يشء واحد إما أن يقجد كؾف وإما أن يعدم كؾف لؽـ ادرجئة 

رك تساهؾقا ذم وصػف وحتؼقؼف ألهنؿ ال يدخؾقن العؿؾ ذم مسؿك اإليَمن، والقظقدية صددوا ذم رشضف فجعؾقا كؾ ت

لؾقاجبات وفعؾ لؾؽبائر حمبط لإليَمن لؽـ اإليَمن ظـد الػريؼني يشء واحد ال يزيد وال يـؼص، أما أهؾ السـة 

واجلَمظة ففؿ يعتؼدون أن اإليَمن يزيد ويـؼص كَم جاء بذلؽ كاضؼ الؽتاب ذم شتة مقاضع رصحية ذم الؼرآن 

 العظقؿ فاإليَمن يزد ويـؼص

َمن يتػاضؾقن فقف وهلا صؾة باألوىل أن أهؾ اإليَمن يتػاضؾقن فقف فؿـفؿ ادممـقن الػائدة التالقة أن أهؾ اإلي -

حؼا ومـفؿ مـ دون ذلؽ الـاس ذم اإليَمن يتػاضؾقن فقف فؿـفؿ ادممـقن حؼا ومـفؿ مـ دون ذلؽ أرضب لؽؿ 

رشط اهلل تعاىل ذم الرقبة ذم غر ما آية )فتحرير رقبة مممـة( ماذا  -ظز وجؾ  -مثال ظذ دون ذلؽ أرأيتؿ ققل اهلل 

أن تؽقن مممـة لق مل جيد اإلكسان إال ظبدا زاكقا شارقا مغتابا كَمما طادا جاكقا فلظتؼف أتزأ ذمتف أم ال باتػاق العؾَم 

تزأ إذن صدق ظؾقف أكف رقبة مممـة ومع ذلؽ فؾقس إيَمكف كنيَمن مـ وصػفؿ اهلل هاهـا وال كؿـ وصػفؿ اهلل 

ممـقن الذيـ آمـقا باهلل ورشقلف ثؿ مل يرتابقا وجاهدوا بلمقاهلؿ وأكػسفؿ ذم شبقؾ اهلل أولئؽ هؿ بؼقلف: ) إكَم اد

 الصادققن (

الذيـ يؼقؿقن الصالة ومما "كستػقد أيضا أن األظَمل داخؾة ذم مسؿك اإليَمن؛ مـ أيـ ذلؽ؟ مـ ققلف  -

ظبادة ظؿؾقة قؾبقة و إقام الصالة ظبادة ظؿؾقة  ألن التقكؾ "وظذ رُبؿ يتقكؾقن"بؾ ومـ ققلف  "رزقـاهؿ يـػؼقن

بدكقة فقفا ققام وقعقد وركقع وشجقد ففذا دلقؾ ظذ دخقل األظَمل ذم مسؿك اإليَمن خالفا لؾؿرجئة بجؿقع 

 ضبؼاهتا التل خترج األظَمل ظـ مسؿك اإليَمن

  

  من ادممـني ( وقوله ) يا أهيا الـبي حسبك اهلل ومن اتبعك  -رمحه اهلل  -ثم قال ادصـف 

كَم كعؾؿ أداة كداء لؽـ مل أيت بلي هـا؟ لؽل يتقصؾ ُبا إىل كداء ادعرف بلل ألكف ال جيقز  "يا" :"يا أهيا الـبي"

لغة أن تدخؾ ياء الـداء ظذ ادعرف بلل خالفا لؾعامة ظـدكا العامة ظـدكا يتساحمقن ذم هذا فقؼقلقن يا الرجؾ، يا 

ـ أن يدخؾقا ياء الـداء مبارشة ظذ ادعرف بلل لؽـ لغة ال يؿؽـ أن تدخؾ ياء الـداء القاقػ، يا الؼاظد يعـل يؿؽ

  ملسو هيلع هللا ىلصظذ ادعرف بلل إال بالقصؾة فالقصؾة ها هـا هل أل، وأما اهلاء فنهنا لؾتـبقف يا أُّيا الـبل والـبل هـا هق كبقـا حمؿد 

 ما معـك حسبؽ اهلل؟ أي كافقؽ ألن احلسب هق الؽػاية  حسبك اهلل:
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ضقب تلمؾقا معل جقدا هؾ ادراد بؼقلف حسبؽ اهلل ومـ اتبعؽ مـ  :"حسبك اهلل ومن اتبعك من ادممـني"

 ادممـني هؾ ادراد اهلل يؽػقؽ وادممـقن يؽػقكؽ أم ادراد اهلل يؽػقؽ ويؽػل مـ اتبعؽ مـ ادممـني؟ 

الثاين قطعا هؾ دستؿ الػرق بني ادعـقني ال يؿؽـ أن يؽقن ادراد حسبؽ اهلل وحسبؽ مـ اتبعؽ مـ ادممـني 

ظذ ادممـني ذم  ملسو هيلع هللا ىلصالؽػاية ال تؽقن إال مـ اهلل ال يؿؽـ أن حيال الـبل  -ظز وجؾ  -ألن احلسب ال يؽقن إال هلل 

ني أي حسبؽ وحسب أتباظؽ مـ ادممـني فاهلل يؽػقؽؿ الؽػاية بؾ معـك اآلية حسبؽ اهلل ومـ اتبعؽ مـ ادممـ

 يؽػقؽ ويؽػل مـ اتبعؽ مـ ادممـني هذا ادعـك ادراد قطعا إذن هذا هق معـك اآلية

  

 ومـاشبتفا لؾباب ظاهرة 

 ألن احلسب هق الؽػاية التل تستؾزم التقكؾ  

 ) وكذلك قوله: ) ومن يتوكل عذ اهلل ففو حسبه 

ه ففق حسبف أي كافقف وقد جاءت هذه اجلؿؾة ضؿـ َجؾ كقراكقة ثؼقؾة هلا وقع ظظقؿ ذم يعـل ظؾقف ال ظذ غر 

الؼؾب وهل ققل اهلل تعاىل: ) ومـ يتؼ اهلل جيعؾ لف خمرجا ويرزقف مـ حقث ال حيتسب ومـ يتقكؾ ظذ اهلل ففق 

واحدة مـفا تثبت الؼؾب وقعفا  حسبف إن اهلل بالغ أمره قد جعؾ اهلل لؽؾ يشء قدرا ( َجؾ ظظقؿة ثؼقؾة متالحؼة كؾ

ذم الؼؾب شبحان اهلل ظظقؿ ) ومـ يتؼ اهلل جيعؾ لف خمرجا ويرزقف مـ حقث ال حيتسب ومـ يتقكؾ ظذ اهلل ففق 

حسبف إن اهلل بالغ أمره قد جعؾ اهلل لؽؾ يشء قدرا ( فَم مـ مممـ يعسيف يشء مـ الؼؾؼ أو اخلقف أو اهلؿ أو 

ق ذلؽ فقؼرأ هذه اآليات حتك يطؿئـ فماده ويعؾؿ أن كؾ يشء بقد اهلل دواء كاجع اخلقف مـ فقات مطؾقب أو كح

لؾؼؾؼ، والتقتر، واالضطراب، واخلقف مـ فقات الدكقا وغر ذلؽ فتلمؾقا فقفا إذن فؿعـك ففق حسبف أي كافقف 

 ومـاشبتفا لؾباب كسابؼتفا 

 :فـستػقد من هاتني اآليتني- 

 -ؾ ظز وج -وجقب التقكؾ ظذ اهلل  -

 وكستػقد أيضا فضقؾة التقكؾ وأكف حيصؾ بف ادؼصقد  -

وفقف أيضا أن اجلزاء مـ جـس العؿؾ فؿـ اظتؿد قؾبف ظذ اهلل كػاه فالتقكؾ إذن أُّيا اإلخقان مؼام ظظقؿ  -

خالفا دا ادظاه بعض الصقفقة مـ أكف مـ أضعػ مؼامات السالؽني ال واهلل بؾ التقكؾ مـ أظظؿ مؼامات 
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فؼد طاهر بني درظني، ولبس ادغػر  -ظز وجؾ  -فعؾ كؾ شبب مع تقكؾف ظذ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصشقد ادتقكؾني السالؽني و

ظؾقفـ وذم هجرتف كؿـ هنارا وشار لقال، واختذ دلقال وغر ذلؽ فالتقكؾ ذم احلؼقؼة هق فعؾ األشباب ادطؾقبة هق 

 ذم احلؼقؼة مـ مؼامات العبقدية العظقؿة الرشيػة.

  قال:  حسبـا اهلل وكعم الوكقل قاهلا إبراهقم عؾقه السالم حقـام ألؼي  -ريض اهلل عـفام  -ثم قال وعن ابن عباس

حني قالوا له ) إن الـاس قد مجعوا لؽم فاخشوهم فزادهم إيامكا وقالوا حسبـا اهلل وكعم  ملسو هيلع هللا ىلصيف الـار وقاهلا حمؿد 

 الوكقل ( رواه البخاري والـسائي

 اإلمام البخاري ذم التػسر ورواه الـسائل لعؾف ذم الســ الؽزى. كعم رواه 

ففذا الـص ذم احلؼقؼة يدل ظذ فؼف ابـ ظباس ودقة مالحظتف فنكف قد َجع بني ما جرى إلمام ادقحديـ ذم  

 األولني وإمام ادقحديـ ذم اآلخريـ: 

ققه واكرصوا آهلتؽؿ إن كـتؿ فاظؾني ( فللؼل ذم بني مؼالة إبراهقؿ ظؾقف السالم حني ألؼل ذم الـار قالقا ) حر -

الـار وأثـاء كزولف يعرض لف جزيؾ ويؼقل لف يا إبراهقؿ ألؽ حاجة فقؼقل أما إلقؽ فال وأما إىل اهلل فبذ، وقال كَم 

ألكف أخز ظـف ابـ ظباس حسبـا اهلل وكعؿ القكقؾ أي اهلل كافقـا فال كتقكؾ ظذ أحد شقاه ففق كعؿ القكقؾ شبحاكف 

 هق الذي يػل ويؽػل حاجة مـ تقكؾ ظؾقف، 

ذم اآلخريـ حقـَم أجؾب ظؾقف بعض الـاس وقالقا إن قريشا قد َجعقا لؽؿ فاخشقهؿ كقع مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوقاهلا كبقـا  -

ومـ معف مـ ادممـني قالقا حسبـا اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاحلرب الـػسقة كَم يؼال ذم لغة العرص واإلرهاب وغر ذلؽ لؽـ الـبل 

 ففذا جزاء التقكؾ ظذ اهلل تعاىل "فاكؼؾبقا بـعؿة مـ اهلل وفضؾ مل يؿسسفؿ شقء"وكعؿ القكقؾ 

  

  ومـاشبة هذا األثر لؾباب ظاهرة 

  –دا ذم ذلؽ مـ تػقيض األمقر إىل اهلل وصدق التقكؾ ظؾقف 

 

  :وكستػقد من ذلك أيضا 

س هلا اآلن ذم غر مقضعفا بعض فضقؾة هذه الؽؾؿة حسبـا اهلل وكعؿ القكقؾ مع أن اشتعَمل كثر مـ الـا -

الـاس يستعؿؾفا ذم مقضع االشسجاع أو ذم مقضع احلققؾة أو ذم مقضع الدظاء كَم يؼقل العامة ظـدكا فالن 
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 [11[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

يتحاشب ظذ ابـف يتحاشب ظؾقف يعـل يؼقل حسبل اهلل ظؾقف جيعؾقهنا ذم مقضع الدظاء مع أن األصؾ فقفا أهنا 

لؽـ إن اشتعؿؾفا اإلكسان ذم مؼام معني وذم  -ظز وجؾ  -ؾ واالظتَمد ظذ اهلل كؾؿة تقحقدية تدل ظذ مطؾؼ التقك

مـاشبة معقـة ربَم دلت ظذ الدظاء بالؼرائـ واألحقال ادحقطة لؽـفا ذم أصؾفا كؾؿة مستؼؾة كَم يؼقل اإلكسان ال 

 إلف إال اهلل يؼقل حسبـا اهلل وكعؿ القكقؾ إال أهنا تستدظك 

أكف يـبغل ققهلا ذم الؽروب و ادضائؼ ألن إبراهقؿ ظؾقف السالم قاهلا ذم كرب وضقؼ وقاهلا وهذه فائدة ثاكقة  -

 وادممـقن كذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصكبقـا 

وأيضا كستدل بآية آل ظؿران ظذ زيادة اإليَمن و كؼصاكف ألن اهلل تعاىل قال وزادهؿ إيَمكا وأيضا كستدل ظذ  -

ن خرا كثرا ففمالء الذيـ قد قالقا هلؿ إن الـاس قد َجعقا لؽؿ قد جيعؾ فقَم يؽرهف اإلكسا -ظز وجؾ  -أن اهلل 

فاخشقهؿ ألقس هذا أمرا تؽرهف الـػقس بذ لؽـ ماذا جرى فاكؼؾبقا بـعؿة مـ اهلل وفضؾ مل يؿسسفؿ شقء ففذا 

 دلقؾ ظذ أن بعض ما يؽرهف اإلكسان يـؼؾب إىل ضده وهق مـ ثؿرات التقكؾ ظذ اهلل. 

 

  قراءة ادتـ [ادسائل.........لـستؿع إىل [ 

 فقف مسائؾ :

 األوىل: أن التقكؾ مـ الػرائض. -

 لؼقلف ) وظذ اهلل فتقكؾقا ( إذن تقجف بصقغة فعؾ األمر إذ جعؾف رشضا ذم صحة اإليَمن: ] الرشح [

 الثاكقة: أكف مـ رشوط اإليَمن. -

 لؼقلف إن كـتؿ مممـني : ] الرشح [

 الثالثة: تػسر آية األكػال. -

 وهل التل فقفا ذكر صػات ادممـني ومـفا ققلف ) وظذ رُبؿ يتقكؾقن (: ] الرشح [

 الرابعة : تػسر اآلية ذم آخرها . -
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 [11[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

ألهنا جاءت ذم  ف أراد تػسر اآلية ذم آخرها ) يا أُّيا الـبل حسبؽ اهلل ومـ اتبعؽ مـ ادممـني(عؾل: ] الرشح [

 آخر شقرة األكػال 

 اخلامسة: تػسر آية الطالق. -

 وأما آية الطالق )ومـ يتقكؾ ظذ اهلل ففق حسبف( كؾ ذلؽ قد تبني: ] الرشح [

 ذم الشدائد. ملسو هيلع هللا ىلصالسادشة: ظظؿ صلن هذه الؽؾؿة؛ أهنا ققل إبراهقؿ وحمؿد  -

ظز  -كعؿ ولـا فقفَم أشقة حسـة فقـبغل لإلكسان أن حيتػل ُبذه الؽؾؿة وأن يعتصؿ ُبا ذم دظاء ربف : ] الرشح [

 حتك يؽشػ اهلل كربف  -وجؾ 

 ] قراءة ادتـ [الباب الذي يؾقه...........

 باب

ـُ َمْؽَر اهللهِ إاِله  }ققل اهلل تعاىل :  وَن َأَفَلِمـُقا َمْؽَر اهللهِ َفاَل َيْلَم  {اْلَؼْقُم اخْلَاِِسُ

الهقَن  }وققلف:  ِف إاِله الضه ـْ َرمْحَِة َربِّ ـْ َيْؼـَُط ِم  {َوَم

شئؾ ظـ الؽبائر فؼال: الرشك باهلل، والقلس مـ  ملسو هيلع هللا ىلصأن رشقل اهلل  ": -ريض اهلل ظـفَم  -وظـ ابـ ظباس 

 ."روح اهلل، واألمـ مـ مؽر اهلل 

: أكز الؽبائر اإلرشاك باهلل، واألمـ مـ مؽر اهلل، والؼـقط مـ رمحة قال -ريض اهلل ظـف  -وظـ ابـ مسعقد  

 رواه ظبد الرزاق"اهلل، والقلس مـ روح اهلل 

 ] الرشح [

 يعالج الؼؾقب ويصؾحفا ويتتبع آفاهتا فؾذلؽ أخرج هذا الباب:  -رمحف اهلل  -كعؿ ال زال ادصـػ 

  مؽر اهلل إال الؼوم اخلارسون ( وقوله ) ومن يؼـط من رمحة ربه إال باب قول اهلل تعاىل: ) أفلمـوا مؽر اهلل فال يلمن

  الضالون (

 هذه السَجة مؽقكة مـ هاتني اآليتني ألهنَم معـقان متؼابالن: 
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 [12[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 أحدمها األمـ مـ مؽر اهلل،  

والثاين الؼـقط مـ رمحة اهلل معـقان متؼابالن وآفتان ظظقؿتان تصقبان الؼؾب فقجب تصػقة الؼؾب مـ  

 –ظز وجؾ  -هاتني اآلفتني دـافاهتَم لتقحقد اهلل 

 

  فؿـاشبة هذا الباب لؽتاب التوحقد 

أن األمـ مـ مؽر اهلل والؼـقط مـ رمحة اهلل مـ أظظؿ الذكقب ادـافقة لؾتقحقد وقد ُتـاذم التقحقد مـ أصؾف  

 وقد تـاذم كَملف القاجب بحسب الدرجة التل بؾغفا صاحبفا

 

  األوىل قول اهلل تعاىل:فؾــظر يف اآلية 

 هذا اشتػفام إكؽاري يتضؿـ التقبقخ والـؽر،  :"أفلمـوا" 

 أي أولئؽ ادؽذبقن لؾرشؾ هؾ أمـقا مؽر اهلل  :"أفلمـوا مؽر اهلل"

  ما ادراد بؿؽر اهلل؟

 -هذا ذم أصؾف  -ادؽر ذم أصؾف إيصال العؼقبة أو الرضر بطريؼ خػل مـ حقث ال يتققع غره 

 

 سم إىل قسؿني: ) يـؼسم إىل مؽر حمؿود ومؽر مذموم (لؽـه يـؼ

 فنذا كان ذلؽ الرضر يصؾ إىل مستحؼف فادؽر بف حمؿقد،  

 وإذا كان ذلؽ الرضر يصؾ إىل غر مستحؼف ففق مؽر مذمقم،  

مثال ذلؽ لق أن إكساكا متحايال صار يرسق أمقال الـاس بالباضؾ ويستدرجفؿ ويغرُّيؿ ويذهب بلمقاهلؿ 

ذا ماكر ألكف يرضهؿ بطريؼ خػل ويستدرجفؿ مـ حقث ال يشعرون حتك يققعفؿ ذم اخلسارة فـؼقل كؼقل إن ه

 ظـ مؽره إكف مؽر مذمقم 

فؾق اكتدب لف رشضل مـ الرشضة اجلـائقة واشتدرجف وأغراه بلكف شقعطقف أمقاال لقؼبض ظؾقف أو لقققعف ذم 

 الرضر إىل مستحؼف  هذا ادؽر مـ قبؾ هذا الرشضل حمؿقد ألكف أوصؾفنن  قبضتف
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 [13[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

ألن اهلل تعاىل إكَم يؿؽر باداكريـ كَم قال تعاىل: ) ومؽروا  فادؽر ادضاف إىل اهلل شبحاكف ال ريب أكف مؽر حمؿقد

 ومؽر اهلل واهلل خر اداكريـ (، ) ومؽروا مؽرا ومؽركا مؽرا وهؿ ال يشعرون (، )إهنؿ يؽقدون كقدا وأكقد كقدا ( 

حتك ال يذهب إىل القهؾ وإىل الذهـ ادعـك  ال جيقز أن يساق إال ظذ شبقؾ ادؼابؾةوهلذا كان هذا القصػ 

البد أن يؼقد يؼال ماكر باداكريـ  بنضالق فقؼال ظـ اهلل اداكر ال -ظز وجؾ  -ادذمقم، وال جيقز اإلخبار بف ظـ اهلل 

 حتك ال يتبادر إىل الذهـ ادعـك ادذمقم، كرجع إىل ادؼصقد قال:

 إذن مؽر اهلل ها هـا هق اشتدراجف هلؿ وأخذهؿ ظذ حني غرة،  :"مـوا مؽر اهللأفل"

 اخلاِسون أي اهلالؽقن،  :"فال يلمن مؽر اهلل إال الؼوم اخلارسون"

 

  )ويف ادؼابل قال تعاىل: ) ومن يؼـط من رمحة ربه 

الـػقس  لة كػسقة تعسي بعضالؼـقط هق صدة القلس واشتبعاد الػرج أجاركا اهلل وإياكؿ وهل حا ما الؼـوط؟

يعزون ظـفا أحقاكا بؼقهلؿ اإلحباط وادؼصقد بالؼـقط صدة القلس واشتبعاد الػرج ففذا أيضا مـ الؽبائر العظقؿة، 

 قال: 

 والضال هق التائف ادخطئ لدرب الصقاب ) ومن يؼـط من رمحة ربه إال الضالون (

  

 السمجة لؽتاب التوحقد:  إذن قد تؼدم ذكر مـاشبة هاتني اآليتني أو هذه 

وأن األمـ مـ مؽر اهلل والؼـقط مـ رمحة اهلل مـافقان لؽَمل التقحقد القاجب وربَم مـافقان ألصؾف إذا بؾغا 

 مبؾغا ظظقَم 

 

 :فـستػقد من هاتني اآليتني- 

 التحذير مـ مؽر اهلل مقجقد أخذ األهبة واالشتعداد -

وكستػقد أيضا  -اهلل ووجقب رجائف والتعؾؼ بف معـقان متؼابالن  كستػقد أيضا التحذير مـ الؼـقط مـ رمحة -

وجقب اجلؿع بني اخلقف والرجاء ذم قؾبؽ فربَم قال قائؾ كقػ قد هنقتؿقكا ظـ األمـ وهنقتؿقكا ظـ القلس فَم 
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 [14[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 معـك ذلؽ؟ كؼقل معـل ذلؽ أن دمؿع ذم قؾبؽ بني اخلقف والرجاء فلكت حتتاج مـ خقف اهلل إىل ما حيجزك ظـ

معصقة اهلل وال حاجة لؽ فقَم زاد ظـ ذلؽ، وحتتاج مـ رجاء اهلل ما يطؿعؽ ذم فضؾف ويؼطع ظـؽ القلس والؼـقط 

هذه أُّيا اإلخقان معادلة قؾبقة متقرسة دـ يرسها اهلل تعاىل لف فقجؿع العبد ذم قؾبف بني اخلقف والرجاء خقف حيبسف 

بال ظؾقف فحقـئذ تستؼقؿ الـػس ما هل الـػس السقية ما هل الـػس ظـ معصقة اهلل ورجاء حيػزه إىل ضاظة اهلل واإلق

 -ظز وجؾ  -السؾقؿة اخلؾقة مـ األمراض الـػسقة؟ هل هذه الـػس التل اجتؿع فقفا خقف ورجاء فتعؾؼفا باهلل 

ـ م -ظز وجؾ  -فحقـئذ تستؼر الـػس وتطؿئـ وتذهب ظـفا خماوففا ووشاوشفا وأفؽارها السؾبقة فػل كتاب اهلل 

 التقجقفات أظظؿ مدرشة وظقادة كػسقة تغـل ظـ كثر مما يبحث ظـف الـاس لدى األضباء الـػسقني وغرها

 

 :-رمحف اهلل  -ثؿ قال ادصـػ 

   ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عباس أن رشول اهلل : 

  _تؼدم معـا كثرا تعريػ الؽبائر شئل عن الؽبائر:

 -ثالث خصال ظظقؿة خطرة: مؽر اهلل:فؼال: الرشك باهلل، والقلس من روح اهلل، واألمن من 

 وهق أظظؿفا فَم ظيص اهلل بذكب أظظؿ مـ الرشك وما تؼرب إلقف بطاظة أظظؿ مـ التقحقد،  الرشك باهلل: 

يا بـل اذهبقا فتحسسقا مـ يقشػ  }والعقاذ باهلل قطع الرجاء باهلل قال يعؼقب لبـقف:  والقلس من روح اهلل:

 ، { إكف ال يقلس مـ روح اهلل إال الؼقم الؽافرون وأخقف وال تقلشقا مـ روح اهلل

يعـل الغػؾة وظدم ادباالة مـ اشتدراج اهلل تعاىل لؾعبد بادال والصحة واجلاه وغر  :"واألمن من مؽر اهلل"

 ذلؽ 

  هذا احلديث الذي رواه ابن عباس مرفوعا حديث قد اختؾف العؾامء يف ثبوته:

 -رمحف اهلل  -ـف العراقل و السققضل وقد رواه أوال رواه البزار ألن الشقخ فحسـف َجع مـ العؾَمء فؿؿـ حس -

 مل يذكر لف خترجيا هاهـا: 

رواه البزار والطزاين وابـ أيب حاتؿ وقال البزار رجالف مقثقققن أو رواتف مقثقققن، وكَم فـؼول يف خترجيه: 

 أشؾػت قد حسـف العراقل و السققضل 
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 [15[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 قال ذم إشـاده كظر واألصبف أن يؽقن مقققفا  -رمحف اهلل  -إال أن ابـ كثر 

وأن هذه اخلصال مـ اخلصال التل جاء الشارع بالتحذير مـفا و  وظذ كؾ حال ال ريب أن معـاه صحقح

 الـؽر ظذ مـ يؼع فقفا

 

 والؼـوط من رمحة اهلل والقلس من  قال: وعن ابن مسعود قال ) أكز الؽبائر اإلرشاك باهلل واألمن من مؽر اهلل

 روح اهلل (.

 هق بؿعـك ما شبؼ إال أكف ذكر الؼـقط والقلس ومها بؿعـك متؼارب مها بؿعـك متؼارب، قال: 

ُبذا قال هق  -رمحف اهلل  -وهذا احلديث صحقح وقد جزم ابـ كثر  :-رمحه اهلل  -رواه عبد الرزاق الصـعاين  

 واحلديث صحقحإىل ابـ مسعقد بال صؽ، وقد رواه أيضا ابـ جرير والطزاين صحقح إلقف بال صؽ يعـل صحقح 

 وكال احلديث ادرفقع وادقققف كالمها مؼبقل،

  

 :ومـاشبتفام لؾباب ظاهرة ويستػاد مـفام- 

 حتريؿ األمـ مـ مؽر اهلل والقلس مـ روح اهلل  -

 اإلضالق أظظؿ الؽبائروكستػقد مـفَم أيضا أن الرشك باهلل أظظؿ الذكقب ظذ  -

 وكستػقد أيضا أن العبد يـبغل أن جيؿع بني اخلقف والرجاء أن العبد جيب أن جيؿع بني اخلقف والرجاء. -

 

  ...........قراءة ادتـ [ لـستؿع إىل ادسائل [ 

 فقف مسائؾ :

 األوىل: تػسر آية األظراف. -

 كعؿ تػسر آية األظراف وهل ققل اهلل تعاىل: ) أفلمـقا مؽر اهلل ( ذم صلن ادؽذبني لرشؾف : ] الرشح [

 ] قراءة ادتـ [
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 [16[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 الثاكقة: تػسر آية احلجر. -

 وهل ققلف: ) ومـ يؼـط مـ رمحة ربف إال الضالقن ( ذم شقاق اآليات ظـ إبراهقؿ ظؾقف السالم : ] الرشح [

 

 ] قراءة ادتـ [

 صدة القظقد فقؿـ أمـ مؽر اهلل.الثالثة: -

 كعؿ فال يلمـ مؽر اهلل إال الؼقم اخلاِسون: ] الرشح [

 ] قراءة ادتـ [

 الرابعة: صدة القظقد ذم الؼـقط. -

 واهلل أعؾم؛؛ومـ يؼـط مـ رمحة ربف إال الضالقن، وكذلؽ ما رواه ابـ ظباس وما ذكره ابـ مسعقد : ] الرشح [

 

 


