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

 

 ٱ ٻ ٻ

 والثالثون لثالثاالدرس 

 

احلؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ افـبل األمغ، وظذ آفف وصحبف وافتابعغ، وظذ مـ تبعفؿ بنحسان إػ يقم 

 افديـ أما بعد:

 هاب ذم ـتاب ] افتقحقد افذي هق حؼ اهلل ظذ افعبقد [ ؿال:حمؿد بـ ظبد افق :يؼقل اإلمام ادجدد

 باب

ـُْتْؿ ُمْمِمـِغا  }ؿقل اهلل تعاػ:  ـُ اُؾقِن إِْن  خا ااُؾقُهْؿ وا ُه ؾاالا َتا ُف أاْوفِقااءا اُن ُُياقِّ ْقطا فُِؽُؿ افشَّ  {إِكََّما ذا

ـا بِاهللَِّ  }وؿقفف :  ـْ آما اِجدا اهللَِّ ما سا ْعُؿُر ما ك  إِكََّما يا سا ْشا إَِّلَّ اهللَّا ؾاعا ْ ُيا َلا اةا وا ـا آتاك افزَّ ةا وا الا اما افصَّ أاؿا اْفقاْقِم اْْلِخِر وا وا

ـا  ـا ادُْْفتاِدي ُؽقُكقا ِم ِئؽا أاْن يا  {ُأوفا

ؾا ؾِْتـاةا افـَّاِس  }وؿقفف :  عا ا ُأوِذيا ذِم اهللَِّ جا نِذا ـَّا بِاهللَِّ ؾا ُؼقُل آما ـْ يا ـا افـَّاِس ما ِم اِب اهللَِّ وا ذا عا  {ـا

إن مـ ضعػ افقؼغ أن ترض افـاس بسخط اهلل ، وأن حتؿدهؿ  "مرؾقظا :  -ريض اهلل ظـف-وظـ أيب شعقد 

 "ظذ رزق اهلل وأن تذمفؿ ظذ ما َل يمتؽ اهلل ، إن رزق اهلل َّل جيره حرص حريص ، وَّل يرده ـراهقة ـاره 

 -ريض اهلل ظـف  -مـ افتؿس رضا اهلل بسخط افـاس  ": ؿال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رشقل اهلل  -ريض اهلل ظـفا-وظـ ظائشة 

رواه ابـ حبان ذم "وأرىض ظـف افـاس، ومـ افتؿس رضا افـاس بسخط اهلل، شخط اهلل ظؾقف وأشخط ظؾقف افـاس 

 صحقحف .

ذ آفف وصحبف بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ، احلؿد هلل رب افعادغ، وصذ اهلل وشؾؿ وبارك ظذ ظبده وكبقف حمؿد وظ

 أمجعغ أما بعد:

ؿد رشع بجؿؾة مـ األبقاب ادتعؾؼة بعبادات افؼؾقب ؾابتدأها ـَم ؿرأكا يقم أمس  -رمحف اهلل  -ؾنن افشقخ 

 بباب احلب وهذا افباب يتعؾؼ باخلقف ويؾقف باب يتعؾؼ بافتقـؾ وهؽذا

 هذا افباب: -رمحف اهلل  -اإلمام وهذا فتعؾؼ افعبادات افؼؾبقة بلمر افتقحقد تعؾؼا وثقؼا ؾعؼد افشقخ 
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 َتاؾقهؿ وخاؾقين إن ــتؿ مممـغ(باب ؿقل اهلل تعاػ: ) إكَم ذفؽؿ افشقطان ُيقف أوفقاءه ؾال 

  :إذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحود ظاهرة 

ر ظؾقف إَّل ؾؿـ خاف ؽر اهلل ؾقَم َّل يؼد -ظز وجؾ  -ألن اخلقف ظبادة مـ افعبادات َّل جيقز رصؾفا فغر اهلل 

 اهلل ؾؼد وؿع ذم افؼك األـز ادخرج مـ ادؾة

  

 أداة حك،  "إىام"وقوله 

ادشار إفقف افشقطان وهق ظؾؿ ظذ جـسف هق ظؾؿ ظذ إبؾقس افذي فعـف اهلل، وهق ملخقذ  "إىام ذلكم الشوطان"

 ف أوفقاءه(مـ افشطـ وهق افبعد ألكف بعد ظـ ضاظة اهلل وظـ رمحتف، )إكَم ذفؽؿ افشقطان ُيق

بنمجاع ادػرسيـ أي ُيقؾؽؿ بلوفقائف، وهذه ضريؼة صقطاكقة معروؾة معفقدة مشفقرة  "خيوف أولواءه"معنى  

 وهق أن افشقطان يؾؼل ذم ؿؾقب ادممـغ اخلقف مـ أوفقائف مـ ادؼـغ ؟ ؾرظبفؿ هبؿ 

هلؿ افـاس إن افـاس ؿد مجعقا فؽؿ  افذيـ ؿال: ) ظـ أوفقائف وفؽـ اإليَمن يؽتسح ذفؽ ؾؾفذا ؿال اهلل تعاػ

ؾاخشقهؿ ؾزادهؿ إيَمكا وؿافقا حسبـا اهلل وكعؿ افقـقؾ ؾاكؼؾبقا بـعؿة مـ اهلل وؾضؾ َل يؿسسفؿ شقء واتبعقا 

 رضقان اهلل واهلل ذو ؾضؾ ظذ ادممـغ إكَم ذفؽؿ افشقطان ُيقف أوفقاءه ؾال َتاؾقهؿ وخاؾقن إن ــتؿ مممـغ ( 

أي ُيقؾؽؿ بلوفقائف وذفؽ بلن يؾؼل ذم ؿؾقب ادممـغ افرظب ويصقر هلؿ ظدوهؿ  "وفقاءهُيقف أ"إذن معـك 

بلكف ذو ظدد وظدة وبلس صديد وؽر ذفؽ ؾفذا يمثر ذم ضعاف اإليَمن ؾؽَم ؿال ربـا ) وؾقؽؿ شَمظقن هلؿ ( 

 ؾرجػقن، أما أهؾ اإليَمن افثابت افقاثؼ ؾنهنؿ يعتصؿقن بحبؾ اهلل 

ذم شقرة األحزاب تـقع افـاس أمام هذه ادخاضر ؾحقـَم أحقطت ادديـة بعؼة  -ظز وجؾ  -وؿد ذـر اهلل 

) إن بققتـا ظقرة وما هل بعقرة إن يريدون إَّل ؾرارا ( يؼقل ؿائؾفؿ فق  ملسو هيلع هللا ىلصآَّلف مؼاتؾ ـان مـفؿ مـ يؼقل فؾـبل 

 ذهب أحدكا فؼضاء حاجتف َل يلمـ ظذ كػسف

دا رأى ادممـقن األحزاب ؿافقا هذا ما وظدكا اهلل ورشقفف وصدق اهلل أما ادممـقن ؾؼد ؿال اهلل ظـفؿ )و 

ورشقفف وما زادهؿ إَّل إيَمكا وتثبقتا( ؾفذا هق افػرق بغ أهؾ اإليَمن وبغ رؿاق اإليَمن أو ضعاؾف أو ادـاؾؼغ )إكَم 

إذن ـان ذفؽ دفقال ظذ أن ذفؽؿ افشقطان ُيقف أوفقاءه ؾال َتاؾقهؿ( هنل )وخاؾقن( أمر )إن ــتؿ مممـغ( 
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 –يا رظاـؿ اهلل  –، واظؾؿقا اخلقف ظبادة وأكف رشط ذم اإليَمن افقاجب ؾفذا افباب مـاشبتف فؽتاب افتقحقد طاهرة

 أن:

 ) اخلوف ىوعان:) خوف عبادة وخوف طبوعي 

اف ؽر اهلل ؾقَم َّل يؼدر ظؾقف وهق أن ُي -ظز وجؾ  -: ؾفق افذي َّل جيقز رصؾف فغر اهلل فيما خوف العبادة -

إَّل اهلل ـلن ُياف جـا أو إكسا ذم أمقر ؽر مؼدورة فف وَل دمر افعادة بتكؾف ؾقفا ـلن يعتؼد أن هذا اإلكس أو اجلـ 

يؿرضف أو يدين أجؾف أو يؼطع رزؿف أو ما صابف هذا مـ األمقر ادتعؾؼة بافربقبقة ؾؿثؾ هذا اخلقف خقف رس خقف 

 رصؾف فغر اهلل ؾؿـ رصؾف فغر اهلل ؾؼد أرشك افؼك ادخرج ظـ ادؾةظبادة َّل جيقز 

افذي جبؾ اهلل ظؾقف بـل آدم وجعؾف شببا فبؼاء كقظفؿ إذ فقَّل اخلقف اخلوف الطبوعي وأما افـقع افثاين: ؾفق  -

قف مـ اهلالك َّلكؼطع بـق آدم ألن اخلقف مدظاة إػ اَّلحساز فقَّل اخلقف مـ افـار َّلحسق اإلكسان، فقَّل اخل

ظطشا فدخؾ افـاس ذم افزاري وادػاوز وَل حيؿؾقا ماءا وهؾؽقا فقَّل اخلقف مـ افعدو دا أخذوا فألمر ظدتف 

 واشتعدوا فف بافسالح واحلراشة وما أصبف 

كقع ضبقعل وهق ما جبؾ اهلل تعاػ ظؾقف بـل آدم ورـبف ذم خؾؼتفؿ حتك أن اهلل تعاػ رـب افبدن أن إذا  ثاؿإذن 

خاف ابـ آدم أؾرز افؼؾب مادة تزيد ذم رضبات ؿؾبف فقضخ دمف إػ األظضاء وافعضالت ؾقحتاج إػ اهلرب وحيتاج 

 إػ ادداؾعة وؽر ذفؽ مـ وطائػ األظضاء وهذه هل حؽؿة اهلل افبافغة 

ت ثعباكا وػ مدبرا دا أمره اهلل بنفؼاء افعصا ؾاكؼؾب -ظؾقف افسالم  -مقشك ؾنن  وؿد وؿع هذا اخلقف ألكبقاء اهلل

وَل يعؼب وؿال فف ربف )) َّل َتػ إين َّل ُياف فدي ادرشؾقن (( ؾفذا اخلقف خقف ضبقعل ؾال يالم اإلكسان أن 

 ُياف ظذ كػسف مـ افسبع، مـ افعدو، مـ افـار أن تلـؾف، مـ اداء أن تغرؿف ـؾ هذا مما جرت بف افعادة 

ؾققؿعف ذم اجلبـ أو افرهاب ـَم يؼال بؾغة افعك ؾنذا  ـ حدهإَّل أكف ؿد يتحقل إػ يشء مذمقم إذا خرج ظ

هذا يؽقن مذمقما، أما أصؾف ؾنكف أمر ضبقعل َّل يـاذم اإليَمن فؽـ ؾنن  دماوز حده وخرج إػ افـقع ادبافغ ؾقف

 ؾفذا افذي يقؿع صاحبف ذم افؼك -ظز وجؾ  -ادحذور هق أن ُياف ؽر اهلل ؾقَم َّل يؼدر ظؾقف إَّل اهلل 

 

 :ىستفود من اآلية التي قدم هبا الشوخ هذا الباب- 
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أن اخلقف ظبادة؛ وما دام ـذفؽ ؾقجب إخالصف هلل أن اخلقف ظبادة ) وخاؾقن إن ــتؿ مممـغ( ؾفق مـ  -

 مادة اإليَمن وحؼقؼتف ؾال جيقز رصؾف فغر اهلل

 ج ظـ ادؾة كستػقد أيضا أن اخلقف مـ ؽر اهلل ؾقَم َّل يؼدر ظؾقف إَّل اهلل رشك خمر -

فقستزل ادممـغ ذم افذروة وافغارب  يػتؾوؾقف أيضا وجقب احلذر مـ مؽائد افشقطان وأن افشقطان َّل يزال  -

 .. ظـ ما أوجب اهلل تعاػ ظؾقفؿ ؾاحذر

ثؿ ثـك بؼقل اهلل تعاػ: ) ومـ افـاس مـ يؼقل آمـا باهلل ؾنذا أوذي ذم اهلل جعؾ ؾتـة افـاس ـعذاب اهلل ( تتؿة 

 مـ ربؽ فقؼقفـ إكا ــا معؽؿ ( اْلية ) وفئـ جاء كك

  قوله: ) إىام يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل والووم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ومل خيش إال اهلل ( متام هذه

 اآلية ) فعسى أولئك أن يكوىوا من ادهتدين ( مرة أخرى: 

 مـغ اخلؾص. هذه هل صػات ادم "همـ آمـ باهلل... إػ آخر"حك يعؿر مساجد اهلل،  أداة "إىام"

 ) عامرة حسوة، وعامرة معنوية ( -واعلموا أن عامرة ادساجد عذ رضبػ: *

سب ببـائفا بَم جرت افعادة بف مـ افبـاء إما مـ افؾبـ وافطغ أو مـ اإلشؿـت واحلديد بح فعامرهتا حسوا -

اختالف األحقال ؾؿـ بـك هلل بقتا وفق ـؿػحص ؿطاة بـك اهلل فف بقتا ذم اجلـة ؾال صؽ أن افعَمرة احلسقة فبققت اهلل 

 "ومـ بـك هلل بقتا واؿسب "مـ أظظؿ افػضائؾ وهلذا ـان هذا احلديث متقاترا  

ادساجد إكَم بـقت فذفؽ، ؾعَمر ادساجد ؾنن  : ؾادراد هبا ظَمرهتا بذـر اهلل وإؿام افصالةأما العامرة ادعنوية -

 هؿ: 

همَّلء هؿ افعَمر احلؼقؼققن فقست افعَمرة  من آمن باهلل والووم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ومل خيش إال اهلل:

قعاد، بسؼػ فبـ وتشققد ادباين بؾ افعَمرة احلؼقؼقة بتحؼقؼ اإليَمن باهلل وحده، وحتؼقؼ اإليَمن بافققم اْلخر أي اد

 وإؿام افصالة َل يؼؾ ؾعؾ افصالة بؾ: 

 ، اإلشتؼامة يعـل أداؤها ظذ وجف إقامتها: 

 افتل حتصؾ هبا زـاة افـػس وضفارهتا مـ افشح،  وإيتاء الزكاة:
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 مـ اْلية وَل ُيش إَّل اهلل وهذا هق مقضع افشاهد: "ومل خيش إال اهلل"

  

 ىا: وبػ اخلوف وبػ اخلشوة ترادف أحواىا وفرق أحوا* 

هـاك ؾرق بقـفَم ظـد  ؾؼد يعز بنحدى افؾػظتغ ظـ األخرى ؾقؼال اخلقف واخلشقة واخلشقة هل اخلقف، فؽـ

 افتدؿقؼ

 خقف مؼرون بافعؾؿ بادخق بف،  فاخلشوة 

ؿد يؽقن خقؾا مطؾؼا ؾؼد ُياف اإلكسان مـ يشء َّل يدرك ــفف خقف بقء جمفقل ؾقؼع ذم  واخلوف 

: ) إكَم ُيشك اهلل مـ -ظز وجؾ  -ل مبـقة ظذ ظؾؿ بادخق مـف وهلذا ؿال اهلل كػسف خقف، أما اخلشقة ؾف

ظباده افعؾَمء ( ؾافعؾَمء خشقتفؿ هلل أـؿؾ مـ خشقة ؽرهؿ ألهنؿ حصؾ هلؿ مـ افعؾؿ بلشَمئف وصػاتف مـ 

  فـاس،خشقة أحؼ مـ خشقة ظامة ا -ظز وجؾ  -كعقت اجلالل، و افؽَمل، واهلقبة ما جعؾفؿ ُيشقن اهلل 

 وهل أـؿؾ مـ اخلقف -ظز وجؾ  -إذن هذه اخلشقة افدافة ظذ تقحقد اهلل  :"ومل خيش إال اهلل "

ؼف ؾعسك أوفئؽ أي ادتصػقن هبذه ؼف ألن افرجاء مـ اهلل حمؼؼظسك مـ اهلل حم قوله: ) فعسى أولئك (: 

ابف، وافشاهد مـ هذه اْلية ؿقفف ) وَل ُيش إَّل افصػات أن يؽقكقا مـ ادفتديـ هؿ افذيـ هداهؿ اهلل شبحاكف إػ حم

 اهلل ( 

 

 ومناسبة اآلية للباب ظاهرة 

 -ظز وجؾ  -ألن ؾقفا وجقب إخالص اخلشقة هلل  

  

 :وىستفود من هذه اآلية الكريمة- 

 ما أرشكا إفقف مـ وجقب إخالص اخلشقة هلل ؾال َتش إَّل اهلل -

ظز  -ادساجد وهق يريد بذفؽ افرياء َّل يريد افتؼرب إػ اهلل أيضا كستػقد أن افؼك مبطؾ فؾعؿؾ ؾؿـ ظؿر  -

 ظَمرتف احلسقة فؾؿساجد َّل تـػعف ؾالبد مـ اإلخالص وذفؽ بتحؼقؼ اإليَمن باهلل تعاػ وما بعده ؾنن  -وجؾ 
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ة، وإيتاء وؾقف بقان أحد كقظل افعَمرة وهل افعَمرة ادعـقية ظَمرهتا باإليَمن باهلل وافققم اْلخر، وإؿام افصال -

 افزـاة، وتقحقد اخلشقة

 وؾقفا احلث ظذ ظَمرة ادساجد -

  

 : ) قال: وقوله ) ومن الناس من يقول آمنا باهلل فٌذا أوذي يف اهلل جعل فتنة الناس كعذاب اهلل 

 مـ هذه افتبعقضقة أي بعض افـاس،  :"ومن الناس"

 يعـل يدظل بؾساكف اإليَمن باهلل،  :"من يقول آمنا باهلل"

 أوذي ذم اهلل بؿعـك اؾتتـ وابتع،  :"يف اهلل  فٌذا أوذي"

أي ظذاب افـاس ـعذاب اهلل جعؾ ؾتـة افـاس أي أذيتفؿ فف ذم كػسف ومافف ومـصبف  :"جعل فتنة الناس"

ألجؾ أَّل يتعرض فػتـة افـاس، تتؿة  -ظز وجؾ  -وأهؾف ـعذاب اهلل يعـل شقى بقـفَم ؾصار َّل يتقؿع ظذاب اهلل 

 اْلية: 

يعـل إن جاءت األمقر مقاؾؼة دا يشتفل وحصؾ مغـؿ ؾنكف  ) ولئن جاء ىرص من ربك لوقولن إىا كنا معكم (:

أول مـ يتؼدم ويشؼ افصػقف ويؼقل إكا ــا معؽؿ يعـل هؿ يريدون فعاظة مـ افدكقا فقؼقفقن إكا ــا معؽؿ أي 

 أرشوــا معؽؿ ذم ادغـؿ، ؿال اهلل تعاػ رادا ظؾقفؿ: 

واجلقاب بذ اهلل تعاػ أظؾؿ بَم ذم صدور افعادغ مـ اإليَمن وافـػاق،  هلل بيعلم بام يف صدور العادػ ()أولوس ا

ـان جاريا ذم أول اإلشالم بعد اهلجرة أن ـان افـاس يؼبؾقن إػ ادديـة هياجرون إػ افـبل  -أهيا اإلخقان  -وهذا 

صدة وـربا ارتدوا ظذ أدبارهؿ ـَم ؿال اهلل شبحاكف وتعاػ: )  رأوا يشء يعجبفؿ بؼقا ظذ افديـ، وإن رأواؾنن ملسو هيلع هللا ىلص 

أصابف خر اضؿلن بف وإن أصابتف ؾتـة اكؼؾب ؾنن  ومـ افـاس مـ يعبد اهلل ظذ حرف ( ظذ حرف يعـل ظذ ضرف )

ف أكتجت كاؿتؾنن  ظذ وجفف خرس افدكقا واْلخرة ( ؿال ابـ ظباس هق افرجؾ مـ األظراب هياجر إػ ادديـة

ؽالما ؿال هذا ديـ خر وأبؼاه، وإن َل تـتج كاؿتف وَل تؾد امرأتف ؽالما ؿال هذا ديـ شقء ثؿ رجع إػ امرأتف ووفدت 

أظرابقتف إػ باديتف ؾفذا يعبد اهلل تعاػ ظذ حرف بخالف ادممـغ، افقاثؼغ، افراشخغ افذيـ َّل تزيدهؿ افشدة 

ذم حال افرخاء واإلؿبال وافقرس يؼقل  "ـاس مـ يؼقل آمـا باهللمـ اف"ـذفؽ ها هـا  ووافبالء إَّل رشقخا وثباتا 
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يعـل  "جعؾ ؾتـة افـاس ـعذاب اهلل"آمـا باهلل ؾنذا تعرض دسقس ظذاب ذم كػسف أو مافف أو جاهف أو ؽر ذفؽ 

 ؾقؿع ذم رشك اخلقف -ظز وجؾ  -شاوى بقـفَم وصار خقؾف مـ افـاس ـخقؾف مـ اهلل 

  

 اسبة للباب: فلذلك كاىت هذه اآلية من 

 ألن اخلقف مـ افـاس أن يصقبقه وأن يـافقه بَم يسقؤه بسبب إيَمكف هذا كؼص ذم اإليَمن وخقف مـ ؽر اهلل 

 

 :فنستفود من هذه اآلية- 

أن اخلقف مـ أذى افـاس بسبب اإليَمن خقف مـ ؽر اهلل أن اخلقف مـ أذى افـاس بسبب اإليَمن وخصال  -

ؾقحجؿ ظـ إكؽاره ـ شقء هذا يا إخقان ما ؿد يؼع مـ بعض افـاس حقـَم يرى ادـؽر اإليَمن خقف مـ ؽر اهلل وم

مع ؿدرتف ظذ إكؽاره بقده أو بؾساكف ُيشك أما أن يمكب أو يرضب أو كحق ذفؽ ؾؿـ جعؾ ؾتـة افـاس ـعذاب اهلل 

 كال حظف مـ هذه اْلية 

إفقف مرة يشؽقن ما  ملسو هيلع هللا ىلصل كستػقد مـ هذه اْلية وجقب افصز ظذ األذى ذم ذات اهلل؛ وؿد جاء أصحاب افـب -

جيدون مـ ادؼـغ وهق متقشد بردة فف ذم طؾ افؽعبة ؾؼال هلؿ مسؾقا معزيا ؿال إكف ـان يمتك بافرجؾ ؾقؿـ ـان 

ؿبؾؽؿ ؾقجعؾ ادـشار ظذ رأشف ؾقشؼ كصػغ ويؿشط بلمشاط احلديد ما بغ حلؿف وظظؿف ما يرده ذفؽ ظـ ديـف 

ر افراـب مـ صـعاء إػ حرضمقت َّل ُياف إَّل اهلل وافذئب ظذ ؽـؿف وفؽـؽؿ واهلل فقتؿـ اهلل هذا األمر حتك يس

تستعجؾقن ؾاهلل تعاػ يبتع ظباده بلكقاع افبالء ؾقصقبفؿ بافبالء وافشدة فقعؾؿ شبحاكف مـ يثبت ظذ ) أَل حسب 

باهلل )وفؼد ؾتـا افذيـ مـ افـاس أن يسـقا أن يؼقفقا آمـا وهؿ َّل يػتـقن ( ما أشفؾ أن يؼقل إكسان بؾساكف آمـا 

 ؿبؾفؿ ؾؾقعؾؿـ اهلل افذيـ صدؿقا وفقعؾؿـ افؽاذبغ( 

أن مـ يدظل اإليَمن ؾفق ظرضة فؾبالء، وَّل يـبغل فؾؿممـ أن يسلل اهلل افبالء بؾ ظؾقف  -أهيا اإلخقان  -وَّلبد 

ابف ويريدون مـازفة ادؼـغ ذم ـان مع أصح ملسو هيلع هللا ىلصأن يسلل اهلل افعاؾقة فؽـ إذا ابتع ؾعؾقف أن يصز، وذفؽ أن افـبل 

ؿبؾ أن يؼع بقـفؿ وبغ ظدوهؿ ؿتال ؾؼال أصحابف وددكا فق أكا فؼقـا ظدوكا ؾؼال  ؾغابت افشؿس مقضـ مـ ادقاضـ

َّل تتؿـقا فؼاء افعدو واشلفقا اهلل افعاؾقة وإذا ابتؾقتؿ ؾاصزوا، وـؿ مـ إكسان آكس ذم ؿؾبف ذم حلظة كشقة يشء  ملسو هيلع هللا ىلص

ؾاع ؾظـ أكف مستعد أن يستؼبؾ أي مصقبة وأن يتحؿؾ أي يشء ذم ذات اهلل ؾَم هق إَّل مـ افؼقة، و احلَمس، واَّلكد
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 -افعاؾقة، وإذا ابتع يسلل اهلل  -ظز وجؾ  -أن يـافف ضرف بسقط مـ اَّلبتالء ؾقـفار وُير ؾعذ اإلكسان أن يسلل اهلل 

 افثبات وَّل يعرض كػسف فؾػتـ -ظز وجؾ 

دكاءة ادـاؾؼغ وؿؾة مروءهتؿ ؾفؿ َّل يستحقن يؼقفقن ذم حال افرخاء آمـا باهلل أيضا مما كستػقده مـ هذه اْلية  -

َل يـؼؿعقا ويستحقا أن َل  -ظز وجؾ  -ثؿ إذا جاءهتؿ صدة اكسحبقا، وازوروا، وتراجعقا ؾنذا جاء كك مـ اهلل 

ل ظذ دكاءة ذم يؽـ مـفؿ مقؿػ مؼف بؾ يلتقن مرسظغ يطافبقن بـصقبفؿ ـَم زظؿقا مـ افغـائؿ ؾفذا يد

 افـػقس

وذم اْلية أيضا أو ذم تتؿتفا إثبات ظؾؿ اهلل شبحاكف وتعاػ ) أوفقس اهلل بلظؾؿ بَم ذم صدور افعادغ ( إي واهلل  -

ضع هذه اْلية كصب ظقـقؽ صاحبؽ جيؾس إػ جقارك حتدثؽ كػسؽ بلصقاء ـتػؽ إػ ـتػف َّل يدري ما جيقل 

يعؾؿ خائـة األظغ وما َتػل افصدور  أرـعارك واهلل تعاػ مـ ؾقق شبعة بخاضرك وما جيقل بخؾدك وهق إػ جق

فف ذم مجقع أحقافف وتؼؾباتف ويثؿر ذفؽ ثؿرات مسؾؽقة مـ  -ظز وجؾ  -ؾفذا جيعؾ افعبد ادممـ يشعر برؿابة اهلل 

 احلرص ظذ ضاظة اهلل واَّلكؽػاف ظـ معصقتف

 

  :وقػإن من ضعف ال"ثم قال وعن أيب سعود مرفوعا" 

 تصح بافػتح وتصح أيضا بافضؿ ضعػ افقؼغ وادراد بافضعػ أو افضعػ ما ضد افؼقة و افصحة،  ضعف: 

 ضد افؼك وهق أظذ مراتب افتصديؼ  :"والوقػ"

شبحان اهلل تريض افـاس بسخط اهلل أي تتؼرب إفقفؿ بَم يرضقفؿ وفؽـف يسخط  أن تريض الناس بسخط اهلل:

وهذا ـثر يؼع مـ بعض افـاس أن حياوفقا إدخال افرسور ظذ حمدثقفؿ بلمر يسخط اهلل ـان يليت  -ظز وجؾ  -اهلل 

 ، -ظز وجؾ  -بادزاح افؽاذب أو يليت بافـؿقؿة افتل ترس حمدثف ؾفق يريض افـاس بسخط اهلل 

ؾؽلن يؼع مـ بعض  -ز وجؾ ظ -يعـل تشؽرهؿ ظذ رزق اهلل ادـعؿ احلؼ هق اهلل  وأن حتمدهم عذ رزق اهلل:

 افـاس أن يثـل بافـعؿة ظذ اإلكسان ويـسك ادـعؿ احلؼقؼل وهق اهلل 

ؾنكف ؿد جاء ذم احلديث َّل يشؽر اهلل مـ َّل يشؽر افـاس وؿال ربـا ) وؿقفقا  وهذا َّل يـاذم أن يشؽر افعبد افـاس

تؼدروا أن تؽاؾئقه ؾادظقا فف حتك تظـقا  َلؾنن  ) مـ صـع إفقؽؿ معروؾا ؾؽاؾئقه ملسو هيلع هللا ىلصفؾـاس حسـا (، وؿال كبقف 

 أكؽؿ ؿد ـاؾلمتقه (، إكَم ادؼصقد هبذه افعبارة: 
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يعـل أن يؽقن ذم ؿؾبؽ وما جيري ظذ فساكؽ مـ افثـاء وإشـاد افـعؿة إػ اْلدمل  وان حتمده عذ رزق اهلل

  –ظز وجؾ  -وكسقان ادـعؿ وهق اهلل 

ن ادـعؿ األول وادتػضؾ هق اهلل شبحاكف وتعاػ وأن هذا اْلدمل جعؾف وافقاجب ظذ اإلكسان أن يعتؼد بؼؾبف أ

شببا جلريان كعؿتف ظؾقف ؾقشؽر هذا افذي صـع إفقف معروؾا ويدظق فف ويشؽر اهلل تعاػ وحقـئذ َّل تتعارض األدفة، 

هلل تعاػ ـاد يؽثر ظذ ادديح وافثـاء هلذا اإلكسان افذي َّل يعدو أن يؽقن شببا ويـيس ا يزجلوإكَم تتعارض حقـَم 

 أفسـة افشعراء، وادداحغ وؽر ذفؽ ؾعذ اإلكسان أن يضبط ظباراتف وأن يتعفد ؿؾبف ذم مثؾ هذه ادقاؿػ

إي واهلل وهذا ـثر يعـل يؼع مـ ـثر مـ افـاس تغقظ وتزم  "وأن تذمهم عذ ما مل يًتك اهلل"اخلصلة الثالثة 

ـذا وـذا ويصب جام ؽضبف وظتبفؿ ظذ  وؾعؾ  ؿطع رزؿلف بسبب ؾالن حغ يػقهتؿ يشء مـ افدكقا ويؼقل ـؾ

 مـ حقفف وافقاؿع 

لن ـؾ يشء بقد اهلل وأكف هق ادعطل، وهق بأيضا أن هذا كاتج ظـ ضعػ افقؼغ ألن مـ ظؾؿ  -أهيا اإلخقان  -

 يستقجب إن يذمفؿ ظذ اداكع، وهق افؼابض، وهق افباشط ظؾؿ أن همَّلء َّل يؿؾؽقن مـ أمر اهلل يشء وأن األمر َّل

يشء مـعف اهلل تعاػ إياه، وخذوا مثاَّل بسقطا جيري ذم حقاتـا افققمقة حقـَم يتؾقم اإلكسان ظذ أهؾف أو إخقاكف أو 

أصحابف َل َل تػعؾ ـذا َل ؾعؾت ـذا ويعاتبفؿ ظؾقف احلؼقؼة أن هذا َّل يقرثف إَّل مزيد حزن وَّل يرد مػؼقدا وَّل 

وصَمئؾف افطاهرة وجد أكف كؼل مـ هذا اخلؾؼ  ملسو هيلع هللا ىلصمزيد احلزن ومـ تلمؾ ذم شرة افـبل  يقجد معدوما كحـ كقرثف

ظؼ شـغ ؾَم ؿال يل يقما ؿط َل ؾعؾت ـذا  ملسو هيلع هللا ىلصأي افعتب يؼقل أكس بـ مافؽ ريض اهلل ظـف: )) خدمت رشقل اهلل 

 شـغ َّل يعاتبف مرة واحدة، أو َل َل تػعؾ ـذا (( يا شبحان اهلل مـ يطقؼ أن يؽقن أحدا حتت وَّليتف ومر ظؾقف ظؼ

 (( ؿال أكس: )) وـان إذا شؿع أهؾف يعتبقن ظع ذم يشء ؿال دظقه فق ؿدر

أن اإلكسان فق أخذ كػسف هبذا اخلؾؼ افرؾقع حلؼؼ شعادة َّل تقصػ إذ أن معظؿ  -أهيا اإلخقان  واألخقات -

باب افتؾقم ؾنذا ظؾؿ اإلكسان أكف َّل وجف أن يذم  صؼاء افـاس ومشاـؾفؿ وصجارهؿ إكَم يليت مـ باب افعتب مـ

ؽره ظذ أمر َل يمتف اهلل إياه ضابت كػسف وؿرت ظقـف وشؾؿ خمافػقه ؾفذه أخالق رؾقعة ظافقة يـبغل فؾؿسؾؿ أن 

 يتخؾؼ هبا 

إي واهلل هاتان اجلؿؾتان يدَّلن ظذ  "إن رزق اهلل ال جيره حرص حريص وال يرده كراهوة كاره "ثم قال: 

افـػس إػ افتعؾؼ باألشباب افظاهرة وكسقان مسبب األشباب فؽـفَم تؼؿعان  تؾغقان ؾعؾاإليَمن بافؼدر وهـا َّل 
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فقس ذم هذا إفغاء مـ افسعل وضؾب افرزق فؽـ إظالم بلن  "إن رزق اهلل َّل جيره حرص حريص"األشباب يؼقل 

 جيريف ظذ ما صاء مـ ظباده  -ظز وجؾ  -افرزق َّل يليت بافؼك وافؼقة بؾ هق حمض ؾضؾ اهلل 

واهلل ؾضؾ بعضؽؿ ظذ بعض ذم افرزق ( ؾتجد اإلكسان افذـل : )ؾؼال ؾؾفذا ؾاضؾ اهلل تعاػ بغ ظباده

األدعل وفقس ذم يديف يشء ودمد اإلكسان افغبل األخرق افذي َّل حيسـ يشء وذم يده ادال افؽثر ـؾ هذا مقجقد 

 ، -ظز وجؾ  - ـؾف فقعؾؿ افـاس أن األمر بقد اهلل

احرص " ملسو هيلع هللا ىلصومرة أخري فقس ادراد هبذا إفغاء األشباب ؾؼد ؿال فـا كبقـا  وأن رزق اهلل الجيره حرص حريص:

ؾال حيرص اإلكسان ظذ ما فف ؾقف كػع دكققي وديـل فؽـ َّل يعتؼد أن افسبب ادستؼؾ بتحصقؾ  "ظذ ما يـػعؽ

ادؼسقم فؽ شقلتقؽ حتك مثال فق دؾعت  -ظز وجؾ  -اهلل افرزق ومؼابؾ هذا أيضا وَّل يرده ـراهقة ـاره ؾرزق 

 ذفؽ أو ترده ؾنكَم ؿسؿ اهلل تعاػ فؽ ؾفق حاصؾ، 

إن روح افؼدس كػث ذم روظل أكف فـ متقت كػس حتك تستقذم رزؿفا وأجؾفا ؾاتؼقا اهلل ": ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل كبقـا 

 . "وأمجؾقا ذم افطؾب

وأمجؾقا ذم افطؾب إهنا درشا ظذ افـػقس ادؼئبة ادتشقؾة إػ ما أحقج ضالب افدكقا إػ هذه اجلؿؾة اتؼقا اهلل 

متاع احلقاة افدكقا يؼال فف اتؼ اهلل وأمجؾ ذم افطؾب َّل يؼال فف َّل تطؾب رزؿؽ فؽـ أمجؾ ذم افطؾب ؾال تذهب 

 كػسؽ حرسات، 

ؿجتؿعـا ؿبؾ وـؿ مـ أكاس أصقبقا بافـؽسات افـػسقة وافعؾؾ افباضـقة بسبب ؾقات أمر دكققي ـَم ترى ب

ُشـقات ؿريبة دا وؿع اهنقار ذم شقق األشفؿ جرى فؽثر مـفؿ بعضفؿ مـ أصابتف جؾطة، ومـفؿ مـ أصابتف حافة 

 كػسقة، ومـفؿ مـ أصابف اـتئاب ـؾ ذفؽ ألن افـػس جمتؿعة ظذ هذا األمر افدكققي، 

وأن افقاجب ظؾقف أن يتؼل اهلل وأن  أما فق ظؾؿ افعبد بلن رزق اهلل َّل جيره حرص حريص وَّل يرده ـراهقة ـاره

 أن يرزؿـا وإياـؿ افقؼغ  -ظز وجؾ  -جيؿؾ ذم افطؾب فؽاكت افـػس مستعدة فتؾؼل ما يؼع ظؾقفا ؾـسلل اهلل 

 

  :فهذا احلديث مناسب للباب 

 دخؾقؿغألن ؾقف تعؾؼ افؼؾب باهلل شبحاكف وتعاػ، وأن يعتؿد ذم جؾب افـػع ودؾع افرض ظؾقف وأَّل يؾتػت إػ ا
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  :ىستفود منه- 

إذن افقؼغ افذي هق  "إن مـ ضعػ افقؼغ"أن اإليَمن يتػاضؾ يزيد ويـؼص مـ أيـ ذفؽ؟ مـ ؿقفف:  -

 اإليَمن يؽقن ضعقػا ويؽقن ؿقيا وأهؾف افذيـ هؿ ادممـقن يتػاضؾقن ؾبعضفؿ أظذ مـ بعض ذم هذا افسؾؿ

 كستػقد أيضا وجقب افتقـؾ ظذ اهلل شبحاكف وتعاػ -

 وكستػقد أيضا ذم مـ ضؾب رضا افـاس بسخط اهلل، وصمم ظاؿبتف، وذم مـ صؽر افـاس ظذ رزق اهلل  -

 وكستػقد أيضا ظدم اَّلظتَمد ظذ األشباب ؾؼط -

 

  ريض اهلل  -قال: )) من التمس رضا اهلل بسخط الناس  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل -ريض اهلل عنها  -قال وعن عائشة

التمس رضا الناس بسخط اهلل سخط اهلل علوه وأسخط علوه الناس ((. رواه ابن وأرىض عنه الناس ومن  -عنه 

 حبان يف صحوحه

دا ويل ـتب إػ أم ادممـغ ظائشة أن اـتبل إيل وأوصقـل  -ريض اهلل ظـف  -وهق أن معاوية  هلذا احلديث قصة

تاج إفقفا مـ ويل افقَّلية بافدرجة هبذه افؽؾَمت وهل ـؾَمت كقراكقة حي-ريض اهلل ظـفا  -وَّل تؽثري ؾؽتبت إفقف 

 وادؼصقد بؼقفف:  "وأرىض ظـف افـاس -ريض اهلل ظـف  -مـ افتؿس رضا اهلل بسخط افـاس "األوػ، ؿال: 

وإن شخط ظؾقف افـاس جعؾ اهلل  -ظز وجؾ  -يعـل مـ ضؾب ؾؿـ حرص ظذ حتؼقؼ رضا اهلل  من التمس:

 ضا اهلل، وحصؾ فف رضا افـاس ذم ادآل وافعاؿبة، وضد ذفؽ: افعاؿبة فف وحصؾ فف مراده افذي ؿصده وهق ر

اهلل يسخط ؾنن  أي تؼرب إػ افـاس بَم يعجبفؿ حغ يسخط اهلل تعاػ "من التمس رضا الناس بسخط اهلل"

 ظؾقف ويسخط ظؾقف افـاس، 

ح بف مـ حقفف ـؿ مـ إكسان ؿام هلل ؿقمة صادؿة وصا دأن هذا أمر جمرب مشفق -اإلخقان  أهيا -واحلؼقؼة 

زال أمارا بادعروف هناءا ظـ ادـؽر داظقا ما وأكبقه وَّلمقه وزجروه ؾؾؿ يعبل هبؿ وَل يؾتػت إػ ذمفؿ وتؼريعفؿ و

ؾَم هل إَّل شقى أيام أو دون ذفؽ حتك رصف اهلل إفقف ؿؾقب افـاس ألهنؿ ظؾؿ صدؿف وأكف َّل  -ظز وجؾ  -إػ اهلل 

يصقبفا ؾاكؼؾب شخطفؿ ظؾقف رضا، وافعؽس أيضا ـؿ مـ إكسان بذل ديـف يبغل مـ وراء ذفؽ حظ كػسف وَّل دكقا 

وظرضف ومروءتف فريض افـاس ؾربَم شؿع مـفؿ ثـاء بادئ األمر وأظجبفؿ حافف فؽـ ما هل إَّل شـقات أيام حتك 

 وما تدع، تؽشػ هلؿ أمره وظدوا ذامغ فف ؾاهلل اهلل يا ضافب افعؾؿ اجعؾ اهلل تعاػ كصب ظقـقؽ ذم ـؾ ما تليت 
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أؾتك ذم مسلفة ؾؼقؾ فف إن أخاك اشحؼ بـ راهقيف يؼقل بؿثؾ ؿقفؽ ؾؼال  -رمحف اهلل  -يؼال إن اإلمام أمحد 

شبحان اهلل ما طــت أن أحدا يؼقل بؼقيل أرأيتؿ َل يؾتػت إػ ؿؾة افسافؽ، َل يستقحش مـ ؿؾة افسافؽ، َل يؼؾ ها 

 -يل َّل َّل يرى ما افذي جيب ظؾقف رشظا، ما افذي يزؤه ظـد اهلل معل أحد ظذ هذا افؼقل هؾ ؾقف أصقات تميد ؿق

، ما افذي جيره مـ دون اهلل شبحاكف وتعاػ حغ يسائؾف ؾفذه هل احلسابات احلؼقؼقة وهل حسابات -ظز وجؾ 

افعاؿبة  كاجحة مقؾؼة ذم افدكقا واْلخرة فؽـ حتتاج إػ يؼغ حتتاج إػ ثبات وصز واظتصام بافؽتاب وافسـة ؾقحؿد

 دكقا وأخرى وتلمؾقا ذم شر افسابؼغ دمدوا أمثؾة واضحة ظذ هذا ادعـك

 

  :فمناسبته للباب 

 وجقب تؼديؿ خشقة اهلل تعاػ ظذ ـؾ يشء

 

  :وىستفود منه- 

أن اجلزاء مـ جـس افعؿؾ؛ ؾؿـ ضؾب رضا افـاس ذم شخط اهلل شخط اهلل ظؾقف وأشخط ظؾقف افـاس  -

 ـ جـس افعؿؾ وافعؽس أيضا اجلزاء م

كستػقد أيضا أن ؿؾقب افعباد بقد اهلل؛ مـ افذي يريض ويسخط مـ افذي يكف افؼؾقب إَّل اهلل شبحاكف  -

 بافتقـؾ ظؾقف ظؾؼ ؿؾبؽ وبحؿده ؾثؼ متاما باهلل تعاػ و

  ..............ولنستمع إؼ مسائل الباب 

 ؾقف مسائؾ :

 .األوػ : تػسر آية آل ظؿران  -

افـاس ؾنن  كعؿ وهل ؿقل اهلل تعاػ: ) إكَم ذفؽؿ افشقطان ُيقف أوفقاءه ( وتلمؾقا مـاشبتفا دا ؿبؾفا: ] افؼح [

وافصحابة يقم أحد وؿافقا إن افـاس ؿد مجعقا فؽؿ ؾاخشقهؿ فؽـ ؾزادهؿ إيَمكا ؾؼافقا  ملسو هيلع هللا ىلصأرهبقا رشقل اهلل 

إذا وؿعت ذم كػقشـا يشء مـ هذا أن كؼقل ما ؿال أشالؾـا  -أهيا اإلخقان  -حسبـا اهلل وكعؿ افقـقؾ ؾقـبغل فـا 

 حسبـا اهلل وكعؿ افقـقؾ يعـل اهلل ـاؾقـا وهق كعؿ مـ يعتؿد ظؾقف 

 افثاكقة: تػسر آية براءة. -
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 [13[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 ُيش إَّل : ) إكَم يعؿر مساجد اهلل مـ آمـ باهلل ( وافشاهد مـفا ؿقفف وَل-ظز وجؾ  -وهل ؿقل اهلل : ] افؼح [

 اهلل 

 افثافثة: تػسر آية افعـؽبقت. -

 جعؾ ؾتـة افـاس ـعذاب اهلل وهل ؿقل اهلل تعاػ: ) ومـ افـاس مـ يؼقل آمـا باهلل ؾنذا أوذي ذم اهلل: ] افؼح [

 باخلقف -ظز وجؾ  -فذا صـػ جاري ذم بـل آدم ؾقـاذم ذفؽ إؾراد اهلل ؾ( 

 رابعة: أن افقؼغ يضعػ ويؼقى.اف -

فؼقفف إن مـ ضعػ افقؼغ ؾافقؼغ يضعػ ويؼقى وهذا أمر دمدوكف ذم أكػسؽؿ يؿر بادممـ : ] افؼح [

حقـَم تتقاػ ممثرات ومؼقيات اإليَمن، ويليت ظؾقف احلال يصقبف افقهـ  -ظز وجؾ  -أوؿات يشعر بؼقة يؼقـف باهلل 

 ما أصبف ذفؽ إما بسبب ادعايص أو افغػالت أو 

 اخلامسة: ظالمة ضعػف ومـ ذفؽ هذه افثالث. -

كعؿ ظالمة ضعػف وهل اخلصال افثالثة أن يريض افـاس بسخط اهلل وأن حيؿدهؿ ظذ رزق اهلل وأن : ] افؼح [

 هذا دفقؾ ظذ ضعػ افقؼغ  ؾنن  يذمفؿ ظذ ما َل يمتف اهلل

 الص اخلقف هلل مـ افػرائض.افسادشة: أن إخ -

مرتبط باْلية ؿبؾفا ) وَل ُيش إَّل اهلل ( ؾفذا مـ افقاجبات، وأيضا ما جاء ذم حديث أيب شعقد وذم : ] افؼح [

 حديث ظائشة ريض اهلل ظـفا

 افسابعة: ذـر ثقاب مـ ؾعؾف. -

 افـاس ويارىض ظـف  يثاب مـ ؾعؾف أن اهلل جيعؾ افعاؿبة فف ؾريض ظـف: ] افؼح [

 افثامـة: ذـر ظؼاب مـ ترـف. -

 واهلل أعلم، وصغ اهلل عغ ىبونا حممد؛؛ظؼاب مـ ترـف أن يسخط ظؾقف افـاس وأن يسخط ظؾقف، : ] افؼح [

 


