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

 

 ٱ ٻ ٻ

 بعالساالدرس 

ادرشؾغ، كبقـو حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغ، افؾفؿ احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظذ أذف إكبقوء و

 ظؾؿـو بام يـػعـو، واكػعـو بام ظؾؿتـو، وزدكو ظؾام كوؾعو، افؾفؿ اؽػر فـو وفشقخـو أمجعغ

 بوب افدظوء إػ صفودة أن ٓ افف إٓ اهلل

 وؿقل اهلل تعوػ: ) ؿؾ هذه شبقع أدظق إػ اهلل ظذ بصرة أكو ومـ اتبعـل ( 

 -] افؼح [:

 بوب افدظوء إػ صفودة أن ٓ افف إٓ اهلل -تعوػ: -رمحف اهلل  -كعؿ ؿول ادصـػ 

  –أهيو اإلخقان وإخقات  -هذا أيضو  

 رمحه اهلل  -نصن  من حسن ترتوب اد-  : 

 -ـ بقون افتقحقد، وقحؼقؼف، وبقون ؾضؾف وافتـبقف ظذ مو يضود افتقحقد مـ افؼك رأى ؾنن ادصـػ دو ذـر مو ذـر مم

 أكف ٓ يتؿ قحؼقؼ افتقحقد وكقؾ ؾضؾف إٓ بوفدظقة إفقف  -رمحف اهلل 

األثر اؾعقي فؾدظقة إفقف ؾجوءت هذه ـلثر متعدي بعد إثر افالزم ؾام مـ مممـ حيقز هذا افػضؾ إٓ وجيد ذم كػسف د

ؾفذا ظؼد هذا افبوب بوب هق أن يؼقم ذم ؿؾى اإلكسون قحؼقؼ افتقحقد، إثر ادتعدي هق أن يـؼؾف إػ ؽره  ؾ اـالزم

 افدظوء. 

 أن ٓ افف إٓ اهلل وأن  صفودة تعريػافدظقة إػ صفودة أن ٓ افف إٓ اهلل وؿد مر بـو  اـدطاء ادقنصود به

ـون بلن ٓ معبقد يعـل آظساف اجلوزم ادعز ظـف بوفؾسون ادـطقي ظؾقف اجلـون ادصدق بعؿؾ إر معنى اـشهادة:

 بحؼ إٓ اهلل، 

 ) ؾال: وؾول اهلل تعاغ ) ؾل هذه سبوظ أدطو إغ اهلل طذ بنصرة أىا ومن اتبعني وسبحان اهلل وما أىا من ادػؿع  

هذه آيي ظظقؿي تتضؿـ ادـفٍ افرصقد فؽؾ مممـ، وداظقي، وضوفى ظؾؿ، ومرب إن هق تـبف ٕرـوهنو، اخلطوب 

 وٕمتف مـ بعده ؿؾ أي يو حمؿد ) هذه شبقع (  ملسو هيلع هللا ىلصمقجف فؾـبل 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 أن افطريؼ واحد أي ضريؼتل ؾبغ  إذا ما معنى سبوظ:

شبحوكف ) وأن هذا ساضل مستؼقام ؾوتبعقه وٓ تتبعقا افسبؾ ٕن احلؼ واحد ٓ يتعدد بقـام ضرق افبوضؾ ـثرة ؿول 

 ؾتػرق بؽؿ ظـ شبقؾف ( 

هق أن كعؾؿ أن احلؼ واحد ٓ يتعدد وأكف فقس إمر ـام يزظؿ بعض   ؾل هذه سبوظ ()  إذا افعـك إول (1

ادؿقهغ أن مجقع افطرق تمدي إػ اهلل ـام يذـر زكودؿي افصقؾقي ودظوة تقحقد إديون وؽرهؿ يؼقل ؿوئؾفؿ 

مجقع افطرق تمدي اهلل ـؾ رء تسؾؽف يقصؾؽ إػ اهلل هذا بوضؾ فقس ثؿ إٓ اإلشالم ) إن افديـ ظـد اهلل 

وافذي كػس حمؿد بقده ٓ يسؿع يب أحدا مـ هذه "(  مـف اإلشالم ( ) ومـ يبتغ ؽر اإلشالم ديـو ؾؾـ يؼبؾ

. ] رواه مسؾؿ [إذا  "ـ أصحوب افـورإمي هيقديو وٓ ككاين ثؿ يؿقت وٓ يممـ بوفذي أرشؾً بف إٓ  ـون م

 افسبقؾ واحد 

هذا افعـك افثوين وهق اإلخالص ٕكف ؿول ) أدظقا إػ اهلل ( إذا مـ صلن ادممـ أن  ) أدطوا إغ اهلل (ضقى افثوكقي  (2

ص ) أدظقا يدظق إػ اهلل ٓ إػ كػسف، وٓ إػ مجوظتف، وٓ إػ حزبف وٓ إػ أي رء آخر ؾػقفو افتـبقف ظذ اإلخال

 إػ اهلل (

ة؟ افبصرة هل افعؾؿ أي أن مبـك هذه افدظقة ظذ افبصرة ومو هل افبصر ) طذ بنصرة (فثوفٌ اافعـك   (3

؟ بوفؼع وبوفقاؿع ؾؿـ صلن افداظقي أن يؽقن ظودو بؿراد اهلل شبحوكف ٓ حيصؾ إٓ بتحؼقؼ افعؾؿ وافبقـي، بؿ

 اؿعافؼظل وٓ حيصؾ تطبقؼف إٓ بؿعرؾي افق

وهذا يدل ظذ ظـك آخر وهق افتعوون ظذ افز وافتؼقى ؾنكف ؿد كبف هبذا ظذ معـك  ) أىا ومن اتبعني (ثؿ ؿول   (4

 آجتامع ومـع آختالف ) أكو ومـ اتبعـل (، 

ؾدل ذفؽ ظذ مـ مؼوصد افدظقة تـزيف رب افعودغ ذم ذاتف وأشامئف وصػوتف وأؾعوفف  ) وسبحان اهلل (ثؿ ؿول  (5

 ف ؾقجى أن تستبؼ هذه افدظقة بوفتـزيؾ وختومو وذض

 ؾفذا ظـك أيضو مفؿ وهق افزاءة مـ افؼك وأهؾف) وما أىا من ادػؿع (  (6

 

ؿول صقخ اإلشالم ادجدد اإلموم حمؿد بـ ظبد افقهوب ذم ـتوبف ] ـتوب افتقحقد افذي هق حؼ اهلل ظذ افعبقد [ 

 ؿول:

 ػ صفودة أن ٓ إفف اهللبوب افدظوء إ
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 وؿقفف اهلل تعوػ: ) ُؿْؾ َهـِذِه َشبِقِع َأْدُظق إَِػ اهللِّ َظَذ َبِصَرٍة (

، دو بعٌ معوذ إػ افقؿـ ؿول فف: )إكؽ تليت ؿقمًو مـ أهؾ افؽتوب ملسو هيلع هللا ىلصظـ ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام، أن رشقل اهلل 

هلل ـ وذم روايي: إػ أن يقحدوا اهلل ـ ؾنن هؿ أضوظقك فذفؽ، ؾؾقؽـ أول مو تدظقهؿ إفقف صفودة أن ٓ إفف إٓ ا

ؾلظؾؿفؿ أن اهلل اؾسض ظؾقفؿ مخس صؾقات ذم ـؾ يقم وفقؾي، ؾنن هؿ أضوظقك فذفؽ: ؾلظؾؿفؿ أن اهلل اؾسض 

ظؾقفؿ صدؿي تمخذ مـ أؽـقوئفؿ ؾسد ظذ ؾؼرائفؿ، ؾنن هؿ أضوظقك فذفؽ ؾنيوك وـرائؿ أمقاهلؿ، واتؼ دظقة 

 ؾقم، ؾنكف فقس بقـفو وبغ اهلل حجوب ( أخرجوه.ادظ

ؿول يقم خقز: ) ٕظطغ افرايي ؽدًا رجاًل حيى اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوهلام ظـ شفؾ بـ شعد ريض اهلل ظـف، أن رشقل اهلل 

ورشقفف، وحيبف اهلل ورشقفف، يػتح اهلل ظذ يديف. ؾبوت افـوس يدوـقن فقؾتفؿ أهيؿ يعطوهو. ؾؾام أصبحقا ؽدوا ظذ 

ـؾفؿ يرجق أن يعطوهو. ؾؼول: )أيـ ظع بـ أيب ضوفى؟ ( ؾؼقؾ: هق يشتؽل ظقـقف، ؾلرشؾقا إفقف،  ملسو هيلع هللا ىلصهلل رشقل ا

ؾلتك بف ؾبصؼ ذم ظقـقف، ودظو فف، ؾزأ ـلن مل يؽـ بف وجع، ؾلظطوه افرايي ؾؼول: ) أكػذ ظذ رشؾؽ حتك تـزل 

اهلل ٕن هيدي اهلل بؽ رجاًل  تعوػ ؾقف، ؾق بسوحتفؿ، ثؿ ادظفؿ إػ اإلشالم وأخزهؿ بام جيى ظؾقفؿ مـ حؼ اهلل

 واحدًا، خر فؽ مـ محر افـعؿ (. يدوـقن: خيقوقن.

 -] افؼح [ :

بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ، احلؿد هلل رب افعودغ، وصذ اهلل وشؾؿ وبورك ظذ ظبده وكبقف حمؿد، وظذ آفف وصحبف   

 أمجعغ أمو بعد:

 يي افعظقؿي وهل: ؾؼد تؼدم معـو احلديٌ ظذ هذه أ 

 :{وسبحان اهلل وما أىا من ادػؿعؾل هذه سبوظ أدطو إغ اهلل طذ بنصرة أىا ومن اتبعني  }ؾول اهلل تعاغ  

 

  و مناسبة هذه اآلية هلذا اـباب ضاهرة 

اهلل وهذا  دفقؾ ظذ اإلخالص ؾنن ؿقفف أدظق إػ اهلل يعـل أدظق إػ ظبودة "ؿؾ هذه شبقع أدظق إػ اهلل"ؾنن ؿقفف 

 هق مؼته صفودة أن ٓ إفف إٓ اهلل ؾفذه هل مـوشبي أيي فؾبوب 

 

 : و ىستفود من هذه اآلية اـعظومة- 
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 أوٓ: أن احلؼ واحد ٓ يتعدد ٕكف وحد افسبقؾ  -

مٓء ويتػرع ظـفو افػوئدة افثوكقي افرد ظذ مـ صقب مجقع افطرق، وإديون، وادؾؾ، وزظؿ أهنو تقصؾ إػ اهلل وه -

هؿ زكودؿي افصقؾقي ؾنهنؿ يزظؿقن أن ـؾ ضريؼ يقصؾ إػ اهلل حتك ؿول ـبرهؿ وزظقؿفؿ بـ ظريب افطوئل 

 إكدفز ؿول: 

 إذا مل يؽـ ديـل إػ ديـف داين  ؼد ــً ؿبؾ افققم أكؽر صوحبل        ف)) 

 ؾؿرظك فغزٓن ودير رهبون        ؾؼد صور ؿؾبل ؿوبال ـؾ صقرة     

ًٌ ٕوثــوٍن وـعـــبُي ضـوئـــٍػ .. وأف  نـقاُح تـقراٍة ومصـحُػ ؿــــــرآوبق

 أديـ بديـ احلى أيـ تقجفً             رـوئبف ؾوحلى ديـل وإيامين ((

 وؿول ذم مقوع أخر:

 )) ظؼد اخلالئؼ ذم اإلفف ظؼوئد  وأكو اظتؼدت مجقع مو اظتؼدوا ((

ؾفذا مـ أـثر  ؾفمٓء زكودؿي يصقبقن ـؾ ضريؼ ويزظؿقن أن ـؾ مؼك وظوبد وثـ أكف ظذ حؼ -ظقوذا بوهلل-

 افؽػر وهق كتقجي فؼقهلؿ بقحدة افقجقد وهل ظؼقدة ـػريي

افرد ظذ مـ ؿول ٓ إكؽور ذم مسوئؾ اخلالف وافصحقح إكف ٓ إكؽور ذم آجتفود   - وهذه دون إوػ -وـذفؽ  -

ػرق؟ مـ ؿول ٓ إكؽور ؾػرق أن كؼقل ٓ خالف ذم مسوئؾ آختالف وأن كؼقل ٓ إكؽور ذم مسوئؾ آجتفود مو اف

ذم مسوئؾ اخلالف ـلكام يؼقل ٓ يعؾؿ أحد أحدا وٓ يرجح أحد ؿقٓ وفقؾزم ـؾ ضريؼي صقخف وفقتعصى دذهبف، 

وٓ يتحرى احلؼ ٕن اخلالف مستؼر، ومـ ؿول ٓ إكؽور ذم مسوئؾ آجتفود ؾؿؼته ـالمف أن مـ اجتفد واشتػرغ 

وٓ يـؽر ظؾقف ٕكف بذل مو ذم وشعف حتك فق خوفػؽ ذم افرأي ـؾ هذا  وشعف، وتقصؾ إػ أمر مو ؾنن ذفؽ يسعف

 متػرع ظـ افػوئدة إوػ وهل أن احلؼ واحد ٓ يتعدد

، وأكف جيى ظذ افداظقي إػ اهلل أن يتعوهد ؿؾبف وأن يػرؽف مـ أدطو إغ اهللضقى كستػقد أيضو وجقب اإلخالص  -

ؾؿ إػ  هذا إمر ؾنن ضوفى افعؾؿ إذا مؽـ اهلل تعوػ فف وووع فف ؿبقٓ حظقظ افدكقو وكزظوهتو ومو أحقج ضؾبي افع

هبذا افتؼدم ظذ  ؾحمض ؾضؾ اهلل ظؾقف وأن ٓ يستطق ؾنكف حيصؾ فف حظقة، وتصدر، وإـرام ؾعؾقف أن يعؾؿ أن هذا

وتعوػ ٓ يطؾى ؾقف  ظبود اهلل، وأٓ يستؼيض بف احلوجوت ؾقستغؾ مـزفتف دصوحلف بؾ جيعؾ ظؿؾف خوفصو هلل شبحوكف

دكقو، ويـبغل فطوفى افعؾؿ أن حيػظ صقئو مـ أبقوت ظذ بـ ظبد افعزيز اجلرجوين افتل يؼقل ذم أخرهو )) وفق أن 
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أهؾ افعؾؿ صوكقه صوهنؿ وفق ظظؿقه ذم افـػقس فعظؿفؿ وفؽـ أهوكقه ؾفوكقا ودكسقا حمقوه بوٕضامع حتك دمفؿ (( 

 يستؼيض احلقائٍ ويستغؾ مو أكعؿ اهلل بف ظؾقف مـ ظؾؿ وديـ ذم ؽر مقوعف ؾقعقد كػسف ظذ افعزة بوهلل وأٓ

كستػقد أيضو أكف ٓبد ذم افدظقة إػ اهلل مـ افعؾؿ ؾال يتصدى فؾدظقة إػ اهلل جوهؾ ٕن اجلوهؾ إذا دظو أؾسد أـثر  -

يشتغؾ بوفدظقة إػ اهلل بال  ممو أصؾح ؾالبد أن يتسؾح افداظقي بوفعؾؿ حتك يؼقل حؼو ويـقي خرا، ومـ افـوس مـ

ظؾؿ ؾفذا ؽؾط ٕكف إذا دظو ؾنٓم يدظق! شقسلفف افـوس إذا رأوه ؿد تصدى فؾدظقة شقتخذوكف إمومو وؿدوة ؾنن مل 

إن اهلل ٓ يؼبض افعؾؿ اكتزاظو يـتزظف مـ  ": ملسو هيلع هللا ىلصيؽـ ظـده زاد وبضوظي ؾنكف شقػتقفؿ مـ حمض رأيف، وؿد ؿول افـبل 

بضف بؼبض افعؾامء ؾنذا ذهى افعؾامء اختذ افـوس أئؿي جفوٓ ؾسئؾقا ؾلؾتقا بغر ظؾؿ ؾضؾقا صدور افرجول وإكام يؼ

  "وأوؾقا 

فؽـ فقس مـ ٓزم مو كؼرره أن أن يسؽً ضوفى افعؾؿ ادتبع ظـ بقون احلؼ افذي يعؾؿف ٓ مـ ظؾؿ مسلفي ؾفق هبو 

إئؿي ظؾقفؿ رمحي اهلل يتؼوسون ظـ مو ٓ ظومل ؾؾقعؾؿ مو ظؾؿ فؽـ ٓ يضع كػسف ذم ؽر مقوعف، وؿد ـون 

يعؾؿقن حتك إن رجؾ أتك إػ اإلموم موفؽ بـ أكس إموم دار اهلجرة مـ مؽون بعقد وشلفف أربعغ مسلفي ؾؼول ذم 

شً وثالثغ مـفو ٓ أدري وأجوب ظـ أربع، ؾؼول افرجؾ: يو أبو ظبد اهلل ـقػ أرجع إػ ؿقمل ؿول ارجع إفقفؿ 

فً موفؽ ذم أربعغ مسلفي ؾؼول ذم شً وثالثغ ٓ أدري هؽذا يـبغل، يـبغل فطوفى افعؾؿ أن وؿؾ هلؿ إين شل

 ظـ رب افعودغ ظصؿـو اهلل وإيوـؿ مـ افزفؾ،  ل ظذ اهلل بغر ظؾؿ ٕهنؿ مقؿعيتحرى وأن يتقؿك أن يؼق

عرؾي يؿقز هبو بغ إمقر ؾقـبغل وافبصرة هل م "طذ بنصرة"أيضو يـبغل أن يؽقن افداظقي ظودو بوحلول ٕكف ؿول  -

أن يعرف احلول حول ادخوضبغ حول اددظقيـ حول افـوس تؼؾبوت إحقال فؽل يعقـف ذفؽ ظذ تـزيؾ افدفقؾ 

افؼظل ظذ افقاؿع، فؽل يعقـف ذفؽ ظذ أن يؽقػ ادسلفي تؽققػو صحقحو ؾقستدل اشتدٓٓ صحقحو وهذا حيصؾ 

يستػود مـ ذفؽ وجقب افتعوون بغ افدظوة؛ ٕكف ؿول أكو ومـ اتبعـل ؾقـبغل ٕهؾ  ضقى -بنذن اهلل تعوػ بوفدربي 

 افطريؼ افقاحد ٕهؾ ادـفٍ افقاحد أن يتعووكقا ظذ افز وافتؼقى، 

وفقس مـ ٓزم ذفؽ أن ٓ حيصؾ بقـفؿ اختالف ذم آجتفود مل يزل افـوس خيتؾػقن ذم افػرظقوت حتك أصحوب 

ٓ يػسد فؾقد ؿضقي مو دمً ا ذم بعض افػروع ذم افػرائض وؽرهو وفؽـ هذا اخلالف ـام ؿقؾ ربام اختؾػق ملسو هيلع هللا ىلصكبقـو  

أظؾؿ أن صوحبل جمتفد وأكف اشتػرغ وشعف وأين ـذفؽ ؾنين ذم احلؼقؼي متػؼون وإن مل كصؾ إػ كتقجي واحدة ٕكـو 

إفقف وؾقـو مـ ؿد يضؾ ظـف ؾقـبغل فؾدظوة إػ اهلل أن  اتػؼـو ظذ أكـو كرجع إػ افؽتوب وافسـي فؽـ ؾقـو مـ هيدى

يتعووكقا وأٓ يؿـعفؿ خالف هومق يسر مـ أن يؽقكقا جبفي واحدة ٕن اخلالف ذ وؿد أمر اهلل ظبوده بوفتعوون 
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 ملسو هيلع هللا ىلصقف ، وؿول كب{واظتصؿقا بحبؾ اهلل مجقعو وٓ تػرؿقا  }، وؿول {وتعووكقا ظذ افز وافتؼقى  }ظذ افز وافتؼقى 

  "وـقكقا ظبود اهلل إخقاكو "

ؾقـبغل فطؾبي افعؾؿ أن يرشخقا هذا ذم ؿؾقهبؿ وأن يعؾؿقا أن مـ مؼوصد افؼيعي إفػي وافتعوون وافتقاد 

وافتحوبى وأن ٓ يستذهلؿ افشقطون قحً أي مسؿك وقحً أي دظقة إػ افتشوجر وافتـوزع وآختالف وافػرؿي 

وصؾي مـ ادسوئؾ افؽزى وأمفوت إمقر وبغ ادسوئؾ افتل قحتؿؾ آجتفود ؾفذا وأن يؿقزوا بغ مو يؼع حقفف مػ

 أمر يـبغل أن يتـبف بف ضؾبي افعؾؿ

أيضو مـ افػقائد ادستـبطي وجقب تـزيف اهلل شبحوكف وتعوػ؛ ؿقفف وشبحون اهلل وؿد ـون كبقـو يـزه ربف أظظؿ  -

وؿول   ملسو هيلع هللا ىلصو كستشػع بؽ ظذ اهلل وكستشػع بوهلل ظؾقؽ تغر وجف افـبل افتـزيف ؾؾام جوءه مجوظي مـ إظراب ؾؼوفقا إك

 تدرون مو تؼقفقن إكف ٓ يستشػع بوهلل ظذ أحد مـ خؾؼف ظظؿ ربف صلن اهلل أظظؿ 

أن يعظؿ افعبد ربف ذم ذاتف ؾقعتؼد أن فف ذات ٓ تشبف افذوات شبحوكف وبحؿده وأن ـؾ مو  - اإلخقانأهيو  -ؾقـبغل 

هلل فقس ـذفؽ، أن يعظؿف ذم أشامئف ؾقعتؼد أن فف إشامء احلسـك افتل بؾغً افغويي ذم حسـفو وهلل خطر ببوفؽ ؾو

إشامء احلسـك ذم صػوتف ؾتعتؼد أن صػوتف صػوت ـامل ٓ يتطرق إفقفو افـؼص بلي وجف مـ افقجقه ؾؽؾ ٓزم 

مـزه مـف شبحوكف وبحؿده، ذم ذظف ؾقعتؼد يؾزم ظذ صػوت أدمقغ ؾقف كؼص أو ظقى أو مموثؾي فمدمل ؾوهلل مزأ 

أن ذع اهلل مـزه، ظـ افظؾؿ وظـ افؼصقر وظـ اخلػوء ٕن مـ افـوس مـ يظـ أن اهلل ذع ذائع فتصؾح ؿبؾ 

أؾحؽؿ اجلوهؾقي يبغقن ومـ أحسـ  }أمو يعؾؿ مـ خؾؼ   {أأكتؿ أظؾؿ أم اهلل  }أربع ظؼ ؿركو ومل تعد صوحلي أن 

  {قم يقؿـقن مـ اهلل حؽام فؼ

افزكودؿي وؿول مـتؼدا  أكشد بعضؾؿـ تـزيف افرب تـزيف ذظف ؾال يظـ أن ذم ذظف كؼص بقجف مـ افقجقه ودو 

 ؿطع افقد ذم افنؿي ؿول 

 يد بخؿس مئغ ظسجد وديي مو بوهلو ؿطعً ذم ربع ديـور 

عـل مو ـون صقئو ؾػقف كصػ يريد بذفؽ افتؾبقس يؼقل هذه افقد افتل ؾقفو كصػ افديي ٕن مو ـون فإلكسون مـف ي

افديي ؾديتفو مخسامئي ديـور كصػ ديي مو بوهلو تؼطع ذم ربع ديـور أفقس هذا تـوؿض؟ ؿول تـوؿض مو فـو إٓ افسؽقت 

ٕكف ؿول  طز األماىة أؼالها وأرخنصها ذل اخلواىة ؽاؽهم حكمة اـباريفف ؾعد ذفؽ تـوؿضو ؾلجوبف بعض ادقؾؼغ ؿول 

يؼدح ذم ذع اهلل ويؼقل دو احلدود شقتحقل كصػ  -و افعقوذ بوهلل-ع ديـور، ؾبعض افـوس مو بوهلو ؿطعً ذم رب

ادجتؿع إػ مؼطقظل إيدي دو افؼتؾ هذا أصقوء هذه وحشقي هذا فقس مـ تـزيف افرب شبحوكف، ـذفؽ تـزيف ذم 
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مـ ؿضوء إٓ ـون خرا فف ؾؾقس ذم ؿدره بلن يعتؼد اإلكسون بلن اهلل ٓ يؼيض ؿضوء إٓ حلؽؿي وٓ يؼيض ظذ ظبد مم

هذه افدكقو خط ظشقاء وٓ رضبي ٓزم بؾ ـؾ رء ظـده بؿؼدار ؾقـزه اهلل  تعوػ ذم مجقع هذه إمقر هذا مـ معوين 

 وشبحون اهلل 

ٕن  ثؿ افػوئدة إخرة ومو أكو مـ ادؼـغ يستػود مـفو افزاءة مـ ادؼـغ وافـػرة مـفؿ افـػرة مـ ادؼـغ؛ -

اإلكسون إذا ظؾؿ أن هذا أدمل يسقي اهلل بغره ـقػ حيبف؟ وـقػ يطؿئـ إفقف، وـقػ يقاده ٓ يؿؽـ ٓ دمد ؿقم 

يممـقن بوهلل وافققم أخر يقادون مـ حود اهلل ورشقفف، وإكـو فـلشػ أصد إشػ أن كجد مـ بـل جؾدتـو مـ 

إذا ـوكً هذه افؽراهي ـراهي أمر اهلل هبو ذظو  -شبحون اهلل!-ي يسؿل مسلفي افقٓء وافزاء أهنو كؼ فثؼوؾي افؽراهق

ؼود وأصقل افديـ بام يؼدح ؾقف هال ؾؽقػ يقصػ مو هق مـ مؼوصد آظت بلن كحى ذم اهلل وكبغض ذم اهلل ؾحل

را افتعبر أن كعظؿ مو ظظؿ اهلل، وأن كؼدم مو ؿدم اهلل، وأن كمخر مو أخر اهلل، وأن هنقن مو هقن اهلل، وكسؿع ـث ىجي

خر حؼف ظؾقـو فقس أن كربً ظذ ـتػف وكؼقل أكً ظذ حؼ وكحـ ظذ حؼ ر؟ أخس مـ أخر ٓ بلخر وأبؤ

ٓ حؼ إخر ظؾقـو هيقدي أو ككاكقو أو جمقد أن كبغ  اوأكً ظذ صقاب وكحـ ظذ صقاب وٓ خيطئ أحد أحد

افطرف وكغؿض ظذ آذاه وكدظف ذم ؽقف إن ــو كريد أن كـصح  فف احلؼ افذي هداكو اهلل إفقف وكدظقه إفقف ٓ أن كغض

 فف أن كدفف ظذ اخلر ؾفق أن كدظقه إػ ديـ اهلل 

 

 ضقى ثؿ إن ادصـػ رمحف اهلل ؿول: 

 "  دا بعث معاذملسو هيلع هللا ىلصطن ابن طباس ريض اهلل طنهام، أن رسول اهلل ،" 

ف مـ ترمجتف وـون مـ ؾؼفوء افصحوبي وؿد تؼدم ذـر ضر ملسو هيلع هللا ىلصؾفق معوذ بـ جبؾ صوحى رشقل اهلل  أما معاذ: 

حيبف ويعده فألمقر افدظقيي افعؾؿقي ؾؼد اشتخؾػف ظذ مؽي وبعثف إػ افقؿـ  ملسو هيلع هللا ىلصوصبوهنؿ واتؼقوهؿ، وـون افـبل 

 وافقؿـ إؿؾقؿ معروف ذم جـقب جزيرة افعرب 

بؾ ؿدم ادديـي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  افصحقح ذم افسـي افعوذة مـ اهلجرة وهلذا مل يشفد معوذ وؾوة رشقل متى ؿان هذا اـبعث؟

 ؿول فف: بغ يدي هذه افسػورة وؿد بعثف ؿووقو ومعؾام ومػؼفو وجوبقو ؿول فف:  ملسو هيلع هللا ىلصبعد وؾوة افـبل 

فػً اكتبوهف  ملسو هيلع هللا ىلصيـبغل أن يـبف افداظقي حلول اددظقيـ حتك يؽقن ظذ بقـي ؾوفـبل  ) إىك تييت ؾومًا من أهل اـكتاب:

ؽ أكف مـ افقؿـ ؿد تعوؿى ظؾقف مـ ادامفؽ مو أدخؾ ؾقف يعـل مو ـون مـ إػ أكف شقليت ؿقمو مـ أهؾ افؽتوب وذف
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إديون افسوبؼي ؾػقف هيقد وؾقف كصورى ؾؽون ذفؽ بحؽؿ إظؿ إؽؾى ؾلهؾ افقؿـ ـوكقا مـ أهؾ افؽتوب وـون 

 ؾقفؿ مؼـقن فؽـ إظؿ وإؽؾى أن ؾقفؿ هيقد وؾقفؿ كصورى 

 تون افقفقد وافـصورى، هوتغ افطوئػ ادقنصود بيهل اـكتاب:

 ـ  :"ؽلوكن أول ما تدطوهم إـوه شهادة أن ال إـه إال اهلل"ؾال 

وذفؽ أن ـون ـام تعؾؿقن ذم افـحق ترؾع اشؿفو وتـصى  وجيقز ؾؾقؽـ أول مو تدظقهؿ إفقف صفودة أن ٓ إفف إٓ اهلل

كسؼف وصفودة خز ؾجوءت مـصقبي  خزهو ؾنن ؿؾـو إن أول هق اشؿفو ؾقؽقن ؾؾقؽـ أوُل ويؽقن جوء افتثققى ظذ

 فؽـ جيقز افقجف إخر ؾؾقؽـ أول ظذ أكف خز مؼدم وصفودة مبتدأ ممخر ؿول ؾؾقؽـ أول مو تدظقهؿ إفقف صفودة

 أن ٓ إفف إٓ اهلل بدأ بوٕهؿ 

 و هذا هو مناسبة هذا احلديث ـلباب؛ 

ضو هذه افروايي ظـد افبخوري واحلديٌ افذي شوؿف ٕكف تضؿـ افدظوء  إػ صفودة أن ٓ إفف إٓ اهلل ذم روايي: أي

وهذا يدل ظذ أن معـك صفودة أن ٓ ادمفػ ؿد رواه افبخوري ومسؾؿ ؾعـد افبخوري ذم روايي إػ أن يقحدوا اهلل 

  إفف إٓ اهلل هق تقحقد  اهلل،

 شبحوكف وتعوػ يعـل أضوظقك فذفؽ يعـل صفدوا واكؼودوا فدظقتؽ ووحدوا اهلل "ؽٌن هم أصاطوك ـذـك"ؾال 

 ؾنن هؿ أضوظقك فذفؽ "، -ظز وجؾ  -وظبدوه وـػروا بام شقاه هذا أول حمطي هق تقحقد اهلل 

بدأ بلهؿ افعبودات افعؿؾقي وهل افصؾقات  ،"ؽيطلمهم أن اهلل اؽرتض طلوهم مخس صلوات يف ؿل يوم وـولة

 ذم أرـون اإلشالم بـل اإلشالم ظذ مخس،  ملسو هيلع هللا ىلص اخلؿس ؾنهنو ظومقد افديـ وجعؾفو توفقي فؾشفودتغ ـام رتبفو افـبل

يعـل أوجى ظؾقفؿ وهذه افصؾقات اخلؿس هل ادعؾقمي افظفر وافعك وادغرب وافعشوء  ومعنى اؽرتض طلوهم:

 وافػجر، ؿول: 

ابتدأ بلهؿ  "ؽٌن هم أصاطوك ـذـك: ؽيطلمهم أن اهلل اؽرتض طلوهم صدؾة تًخذ من أؼنوائهم ؽرتد طذ ؽقرائهم"

 ذم حديٌ مبوين اإلشالم ؾفذه افصدؿي اؾسوفو اهلل ظؾقفؿ ملسو هيلع هللا ىلصدات ادوفقي افزـوة وهؽذا رتبفو افـبل افعبو

إكام افصدؿوت فؾػؼراء وادسوـغ  }افزـوة، ؾون افزـوة تسؿك ذم ـتوب اهلل صدؿي أيـ ذفؽ  وادقنصود باـنصدؾة هنا:

  {قاهلؿ صدؿي تطفرهؿ وتزـقفؿ هبوخذ مـ أم }،{
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افصدؿي بوفزـوة صورت افزـوة مـصبي ظذ افػرض افقاجى وافصدؿي ظذ افتزع وفؽـ ؿد يعز وفؽـ إذا ؿركً 

 بوفصدؿي ظـ افزـوة، ؿول: 

ٕكف ؿول  ظدم جقاز إخراج افزـوة مـ افبؾداشتدل بف افعؾامء ظذ  :"و ؾوـه تًخذ من أؼنوائهم ؽرتد طذ ؽقرائهم"

 فزـوة جيى أن يؽقن ذم كػس افبؾد تمخذ مـ أؽـقوئفؿ ؾسد ظذ ؾؼرائفؿ وأن مكف ا

وهذا هق إصؾ فؽـ ربام ضرأ ظذ هذا إصؾ مو جيعؾ افزـوة تـؼؾ ـلن جيػ بوفـوس جوؾي يعـل يؼع جموظي مثال 

 ؾقخرج افـوس زـوهتؿ فطروء مو جيعؾ ادػضقل ؾووال 

ء افبؾد تتعؾؼ بام ٕن كػقس ؾؼرا وٓ صؽ أن افذمي تزأ فق بذهلو هـو أو هـوك فؽـ إصؾ أهنو خترج ذم افبؾد وذفؽ

يبعٌ  ملسو هيلع هللا ىلصفؿ ؾال يـوشى أن خترج مـ بغ أيدهيؿ ومع ذفؽ جيقز ذم بعض إحقون ـام ـون افـبل ئذم أيدي أؽـقو

 ادصدؿغ إػ افؼبوئؾ وأحقوء افعرب ؾقلتقن بصدؿوت أؿقامفؿ،  

و خرهو وهق افزـوة ؾنيوك آم ٓ شقام : يعـل إن هؿ أؿروا بام تؼد"ؽٌن هم أصاطوك ـذـك ؽٌياك وؿرائم أمواهلم"

ـؾؿي قحذيريي يعـل دمـى ـرائؿ أمقاهلؿ كػوئسفو وافذي يؼبضف ادصدق مـ افزـقات زـوة هبقؿي إكعوم،  ؿلمة إياك

وزـوة افزروع وافثامر يعـل اخلورج مـ إرض، أمو إمقال اخلػقي ؾنكف ٓ يؼبضفو ادصدق، وإكام يؼبض إمقال 

 ؿول: افظوهرة وهلذا 

ؿد يؽقن ظـد اإلكسون إبؾ ؾؾقس فؾؿصدق أن خيتور ـرائؿ اإلبؾ ويدع رديئفو فصوحى  :"إياك وؿرائم أمواهلم"

ادول بؾ يلخذ مـ افقشط ـذا افبؼر وـذا افغـؿ، وـذفؽ بوفـسبي إػ اخلورج مـ إرض يلخذ مـ افقشط ؾؼول 

ف ظذ افعدل ؿووقو وجوبقو يعـل بؿعـك أن فف شؾطي كبفثؿ كبف ظذ أمر دؿقؼ بقصػف حوـؿ و "إيوك وـرائؿ أمقاهلؿ"

 ودمـى افظؾؿ، ؾؼول: 

 واتؼ دظقة ادظؾقم "ٕكف ربام وؿع مـف بحؽؿ شؾطتف رء مـ افتجووز،  :"واتق دطوة ادظلوم"

ؾستػع ذم  رىخترج مـ كػس ح -أهيو إخقة  -دظقة ادظؾقم  -اهلل أـز- :"ؽٌىه ـوس بونها وبع اهلل حجاب

 شجػ افغامم حتك يؼقل اهلل ٕكككؽ وفق بعد حغ 

وهلذا يـبغل فإلكسون أن حيذر مـ افظؾؿ بجؿقع صقره ؾنن افظؾؿ مرتعف وخقؿ وظوؿبتف بئقسي ؾوحذر يو ظبد اهلل مـ 

 احذر مـ طؾؿ كػسؽ وفؽـ طؾؿ افغر أصد  ٓصؽ طؾؿ ؽرك
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ؾؾق طؾؿً كػسؽ ؾبنمؽوكؽ أن ترؾع يديؽ  ٕن حؼقق افعبود مبـقي ظذ ادشوحي وحؼ اهلل مبـل ظذ ادسوحمي

 -وتدظق اهلل وتؼقل رب اؽػر يل ؾنكف ٓ يغػر افذكقب إٓ أكً ؾنذا ــً خمؾصو ؾام أوشع ـرمف يغػر افذكقب مجقعو 

، فؽـ طؾؿ افعبود إذا كؾً مـ ظرض أخقؽ ادسؾؿ ووؿعً ؾقف واؽتبتف إذا أخذت موفف إذا -شبحوكف وبحؿده

يقم  }ه إٓ ذم ظرصوت افؼقومي وهؾ تظـ أكف ذم ذفؽ ادقؿػ شقؼقل أكً ذم حؾ ٓ واهلل رضبً جؾده ؿد ٓ تؾؼو

  {فؽؾ امرئ مـفؿ يقمئذ صلن يغـقف  }إػ أن ؿول {وأمف وأبقف  }، {يػر ادرء مـ أخقف 

ض ؾوفقاجى ظذ ادممـ أن يزأ مـ افظؾؿ ؿؾقؾف وـثره، وأن يراجع حسوبوتف هؾ صدر مـف طؾؿ هؾ وؿع ذم ظر

تحرى ؿبؾ أن ٓ يؽقن درهؿ وٓ ديـور ؾام اشتطعً ؾتحؾؾ أخرج مـ هذه افدكقو يأحد هؾ كول مـ حؼ أحد 

 هذه افقصقي هبذه اجلؿؾي  ملسو هيلع هللا ىلصخػقػ افظفر ؿبؾ أن ٓ يؽقن هـوك مستعتى ؾؾفذا ختؿ افـبل 

 

 ومناسبة هذا احلديث اـعظوم اـذي هو يف احلقوقة من أصول اإليامن ومن أصول اـدطوة ضاهر : 

أن أظظؿ مو يـبغل أن  - اإلخقانأهيو  -وهبذا يتبغ  "و فقؽـ أول مو تدظقهؿ إفقف صفودة أن ٓ إفف إٓ اهلل "فؼقفف 

 هق أظظؿ ادفامت،  -ظز وجؾ  -يعـك بف ـطؾبي ظؾؿ ودظوة هق تقحقد اهلل 

 يػرغ مـف مو دام ظذ وجف وٓ يؼقفـ ؿوئؾ ؿد دمووزكو هذا إمر وؾرؽـو مـف ؾـحـ كشتغؾ بوفتػوصقؾ هذا أمر ٓ

إرض ـوؾر ؾودسؾؿقن مطوفبقن بوفدظقة إػ تقحقد اهلل حقـام كدظقا افـوس إػ ديـ اإلشالم جيى أن كبدأ بوفدظقة 

بوفتقحقد ٓ كشتغؾ بوٕمقر اجلوكبقي ٓ كشتغؾ بدظقة افـوس إػ ديـ اإلشالم بلن كؼقل تعوفقا اكظروا إػ افـظوم 

، تعوفقا واكظروا إػ اإلظجوز افعؾؿل ذم افؼرآن، تعوفقا اكظروا إػ ـذا وـذا وكشتغؾ افؼضوئل ذم اإلشالم

 افدظقة إػ تقحقده أوٓ ٕن هلو مو بعدهو  -ظز وجؾ  -بوفػرظقوت جيى أن تؽقن افعؿدة ذم افدظقة إػ اهلل 

ػك أن هذه ضريؼي ؾام بعده يليت تبوظو وـػك أن هذه ضريؼي افؼرآن وـ ووحد اهلل ؾوفؼؾى إذا ظرف وجفتف وؿبؾتف

يؽتى دؾقك إرض مـ حمؿد بـ ظبد اهلل رشقل اهلل إػ هرؿؾ ظظقؿ افروم افسالم ظذ  ملسو هيلع هللا ىلص، ـون افـبل ملسو هيلع هللا ىلصافـبل 

مـ اتبع اهلدى أمو بعد أشؾؿ تسؾؿ هؽذا يـبغل، وفؼد شؿعً مرة مـ بعض ادتحدثغ مـ يؼقل اكتفك زمـ أشؾؿ 

جيى أن كخوضى افغرب بؾغي افعؾؿ مو هذا شبحون اهلل أكدع  جيى أن كخوضى افغرب بؾغتف -شبحون اهلل!-تسؾؿ 

 وضريؼي افؼرآن فطرائؼ حمدثي  ملسو هيلع هللا ىلصضريؼي افـبل 

أحقج مو حيتوج إفقف افؼق وافغرب وـؾ رء هق تقحقد رب افعودغ أن يعرؾقا دوذا خؾؼقا ؿبؾ أن كشتغؾ إن 
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رف افعبد دو خؾؼ فعبودة اهلل فتقحقد ببقون حموشـ افؼيعي ومؼوصدهو جيى أوٓ أن كضبط إشوس وافؼوظدة ؾقع

 ي إيراد هذا احلديٌ ذم هذا افبوبؾنذا أرشقـو ذفؽ ؾؽؾ مو بعده شفؾ وهغ ؾفذا هق مـوشب -ظز وجؾ  -اهلل 

 :ويف احلديث ؽوائد طديدة منها- 

ـؾ مؽون أوٓ: مؼوظقي بعٌ افدظوة؛ كعؿ هذا مـ واجى أئؿي ادسؾؿغ وٓة إمر أن يبعثقا افدظوة إػ   -

يصـع ؾقـبغل فقٓة إمر مـ ادسؾؿغ أن يرشؾقا افدظوة إػ مشورق  ملسو هيلع هللا ىلصيعرؾقهؿ بديـ اإلشالم ـام ـون افـبل 

 إرض ومغورهبو فقدظقهؿ إػ ديـ اهلل

 افػوئدة افثوكقي: أن صفودة أن ٓ إفف إٓ اهلل أول افقاجبوت؛ أول افقاجبوت صفودة أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمؿد رشقل -

 اهلل

وكػرع ظذ هذه افػوئدة ؾوئدة ثوفثي: وهل افرد ظذ ادتؽؾؿغ افذيـ زظؿقا أن أول واجى هق افـظر أو افؼصد إػ  -

افـظر أو افشؽؾ مؼوفي فؾؿتؽؾؿغ يؼقفقن أول واجى هق افـظر أو افؼصد إػ افـظر أو افشؽؾ ويؼول هلؿ ـال أول 

 هلل ؾفذا هق أظظؿ مو أصتغؾ بفواجى ظذ ادؽؾػغ هق صفودة أن ٓ إفف إٓ ا

أيضو كستػقد مـ افروايي افثوكقي فؾبخوري أن يقحدوا اهلل تػسر صفودة أن ٓ إفف إٓ اهلل وأهنو تعـل تقحقد اهلل،  -

 وترك ظبودة مو شقاه 

أكف ٓ يؼبؾ مـ ـوؾر دظقى إشالم إٓ بوفتؾػظ بوفشفودة ٓبد مـ افـطؼ   ( شهادة) كستػقد أيضو مـ ؿقفف  -

شفودتغ ؾؾق دظقكو ـوؾرا وؿول خالص أكو أشؾؿً كؼقل ٓ يؽػل ؿؾ بؾسوكؽ حتك يسؿعؽ مـ حقفؽ أصفد بوف

 أن ٓ إفف إٓ اهلل وأصفد أن حمؿد رشقل اهلل إذا ٓبد مـ افتؾػظ وافـطؼ بوفشفودتغ ضقى 

 

فقس ـذفؽ ؾنن هؿ افتدرج ذم افدظقة وافبداءة بوٕهؿ ؾودفؿ أ ( ؽٌن هم أصاطوك ـذـك) أيضو كستػقد مـ ؿقفف  -

 ـذا وـذا إذا ٓبد مـ افتدرج ذم افدظقة وافبداء بوٕهؿ ثؿ ادفؿ

وكستػقد مـ ذفؽ أيضو أكف ربام ـون اإلكسون ظودو ؿورئو ومل يعرف تقحقد اهلل أفقس ـذفؽ؟  ربام ـون اإلكسون  -

إىك تييت ؾوما )اشتـبطً مـ ؿقفف  ظودو ؿورئو مثؼػو وهق ٓ يعرف تقحقد اهلل افذي هق أظظؿ افعؾقم أتدرون مـ أيـ

ؾفمٓء ؿقمو ظـدهؿ ـتوب وإن ـون ؿد دخؾف افتحريػ ومع ذفؽ مل يـػعفؿ ـتوهبؿ ؾال ظجى أن كجد  (أهل ؿتاب

 ذم هذه إمي مـ ؿد يؽقن ؾؼقفو أصقفقو وهق مل يضبط افتقحقد ؾفذه ؾوئدة مفؿي
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ٌ مراظوة افػروق افػرديي بؿعـك مراظوة ادخوضى ـذفؽ كستػقد مـ هذا احلديٌ مو يسؿك ذم ظؾؿ افسبقي احلدي -

إكؽ تليت ؿقم مـ أهؾ افؽتوب ؾؾام ـون همٓء أهؾ ـتوب صور اخلطوب  ملسو هيلع هللا ىلصمـ أيـ كستـبط ذفؽ؟ مـ ؿقل افـبل 

ادقجف هلؿ خيتؾػ ظـ اخلطوب ادقجف فؾؿؼـغ ٕن ٕهؾ افؽتوب حجٍ، وصبفوت، وإيرادات ؿد ٓ تبدو 

وؿول افذيـ  }وهلذا اهلل شبحوكف وتعوػ يسؿل مـ شقى أهؾ افؽتوب افذيـ ٓ يعؾؿقن،  فألمقغ افذيـ ٓ يعؾؿقن

ؾقسؿقفؿ افذيـ ٓ يعؾؿقن ٕهنؿ جفؾي أمو أهؾ افؽتوب ؾعـدهؿ أصؾ  {ٓ يعؾؿقن فقٓ يؽؾؿـو اهلل أو تلتقـو آيي

 {ؾ افؽتوب إٓ بوفتل هل أحسـوٓ دمودفقا أه }ظؾؿ يرجعقن إفقف ؾربام جوء مـفؿ جمودفي وفذا ؿول اهلل تعوػ:

 .ؾقـبغل فؾداظقي إػ اهلل أن يعرف مو هق مؼبؾ ظؾقف حتك يعد فألمر ظدتف

إىك ومـ مو كستػقده أيضو أكف جيى ظذ افداظقي أن يؽقن ظذ بصرة وبقـي مـ أمره؛ وهق أيضو مستػود مـ ؿقفف  -

بعض مـ يـوطر افراؾضي ذم ؽرف افبوفتقك أو ذم ؾؿـ اكتدب فؾدظقة ظؾقف أن يعد افعدة مثال  تييت ؾوم أهل ؿتاب

بفقكف بشبفي يعـل تطرق شؿع ٕول مرة ع وهق ٓ يدرك صبفوت افؼقم ؾؼد جيافػضوئقوت ربام يليت بحامس مـدؾ

ؾقـدهش هلو بودئ إمر وإٓ ؾـحـ ظذ يؼغ بلن فقس ظـدهؿ إٓ صبفوت فقس ظـدهؿ حجٍ إن صح أن كسؿقفو 

ـوه مؽسقر (( فقسً ذم صئ فؽـفؿ ؿد  ٌظر))  حجٍ هتوؾً ـوفزجوج ختوهلو حؼو وـؾحججو ؾفل ـام ؿول افشو

جيقبقن بؽالم يؼرع افسؿع ٕول مرة ؾقـدهش افسومع ويظـ أن ذم هذا حجي وإمر فقس ـذفؽ بـوء ظؾقف يـبغل 

 فإلكسون أن يعد افعدة وأن يعرف موذا يؿؽـ أن يقرد ظؾقف خموفػف

 -أهيو إخقان  -وذ ظظؿ أمر افصالة؛ ؾنكف ثـك هبو بعد افشفودة ؾلمر افصالة ظظقؿ وكستػقد أيضو مـ حديٌ مع -

وهلذا يـبغل افتؿسقؽ هبو، واحلٌ ظؾقفو، وتعظقؿفو ٕن مـ افـوس وفألشػ أن أن بعض ادـسقبغ إػ افعؾؿ 

فقسً واجبي ٓ أدري وافديـ بؾ دمده صغؾف افشوؽؾ أن يؼرر مثال أن صالة اجلامظي فقسً واجبي صالة ادسجد 

،  وأن كعظؿ ملسو هيلع هللا ىلصموذا يستػقد مـ هذا افتؼرير! افذي يـبغل فـو أن كعظؿ أمر افصالة ـام ظظؿفو اهلل وـام ظظؿفو كبقف 

حتك ؿول افصحويب ؾام ـون يتخؾػ ظـفو إٓ مـوؾؼ معؾقم افـػوق أو  ملسو هيلع هللا ىلصأمر اجلامظي ـام ظظؿفو اهلل وظظؿفو كبقف 

بسبى ظؾتف ومروف حتك يؼوم ذم افصػ ؾليـ  يمتك بوفرجؾ هيودى بغ افرجؾغإكسون مغؾقط ذم ديـف وفؼد ـون 

احلؽؿي وافػؼف أن يذهى أحد يؼرر ود ذفؽ؟ هذا ذم احلؼقؼي كؼص ذم افػؼف ؾقـبغل فـو أن كعظؿ افصالة ـام ـوكً 

فق وبطـو  - اإلخقانأهيو  -واهلل  بلوؿوهتو، وأرـوهنو، وخشقظفو، وشوئر أحقاهلو و ملسو هيلع هللا ىلصتمدى ظذ ظفد رشقل اهلل 

أرأيتؿ فق أن هنر ) افصالة بـفر ببوب أحدكو ؾؼول  ملسو هيلع هللا ىلصصؾقاتـو ٓشتؼومً أمقركو افديـقي وافدكققيي، وهلذا صبف افـبل 

ببوب أحدـؿ يـغؿس ؾقف ـؾ يقم مخس مرات هؾ ـون يبؼك مـ وبره صئ؟ ؿوفقا: ٓ، ؿول: ؾؽذفؽ افصؾقات 
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بغ اهلل ظفد ومقثوق وفؽوكً هذه افصالة ضفورة فؼؾقبـو ؾـحـ فق أتؼـو هذه افصؾقات فؽون بقــو و ( اخلؿس

أن  -كسلل اهلل افعػق وادغػرة-فـػقشـو ؾقعقد اإلكسون متجدد ويعقد ؿؾبف ثؼقال كحـ افذي يؼع مـو  ومستحام

اإلكسون ٓ يمدي افصالة بوفصػي افتل أمر اهلل هبو مـ اخلشقع وافطؿلكقـي، وهلذا ـون أخص أوصوف ادممـغ 

 {ؿد أؾؾح ادممـقن افذيـ هؿ ذم صالهتؿ خوصعقن  } اخلشقع

 أيضو كستػقد مـ هذا ظظؿ أمر افزـوة وأهنو ؿريـي افصالة فؽقهنو أحد أرـون اإلشالم وـقهنو حؼ اهلل ذم ادول -

ثؿ أيضو ذم احلديٌ مو يدل ظذ بقون مكف مـ مصورف افزـوة افثامكقي؛ مو ذفؽ ادكف؟ افػؼراء، وإن صئً  -

ـؾ واحد يعؿ أخر وظـد آجتامع يستؼؾ ـؾ مـفام  آكػرادفػؼراء وادسوـغ ٕن افػؼر وادسؽغ ظـد ؾؼؾ ا

إكام }ذم كص واحد ـؼقل اهلل تعوػ إذا اجتؿعو بؿعـك افػؼر وادسؽغ إذ اجتؿعو اؾسؿو وإذا اؾسؿو اجتؿعو 

ؽ رء إػ احلقل، وادسؽغ هق افذي وهق افذي ٓ يؿؾ اـفقرؾلهيام أصد وأبؾغ؟  {افصدؿوت فؾػؼراء وادسوـغ 

يؿؾؽ إػ كصػ احلقل هؽذا ؾرق بعض افعؾامء، وأمو ظـد اإلضالق ؾوفػؼر هق ادسؽغ وادسؽغ هق افػؼر ضقى 

 قرة براءةشرف افثامكقي افتل ذـرهو اهلل ذم إذا مـ مصورف افزـوة هذا وافزـوة هلو مصورف ٓ جيى ختطقفو وهل ادصو

 د هذا احلديٌ ظدم إخراج افزـوة مـ افبؾد إٓ حلوجي؛ فؼقفف تمخذ مـ أؽـقوئفؿ ؾسد ذم ؾؼرائفؿ ومـفو مـ ؾقائ -

ومـ افػقائد أكف حيرم ظذ افسعوة أخذ ـرائؿ إمقال حيرم ظذ افسعوة يعـل ادصدؿغ افذيـ يبعثفؿ اإلموم  -

مـ افقشط ٓ يلخذوا افرديء وٓ يلخذوا  افعومؾغ ظؾقفو أن يلخذوا ـرائؿ إمقال يعـل كػوئسفو وإكام يلخذوا

 افؽريؿ بؾ يلخذوا بغ بغ افؾفؿ إٓ أن يرى رهبو ؾنن ريض صوحبفو ؾؼربي فف 

 "و اتؼل دظقة ادظؾقم"وأيضو كلخذ مـ احلديٌ افتحذير مـ افظؾؿ؛ فؼقفف  -

 (ؾنكف فقس بقـفو وبغ اهلل حجوب)وكستػقد أيضو أن دظقة ادظؾقم مستجوبي فؼقفف  -

أن أحقج افـوس ٓتؼوء افظؾؿ مـ ـون فف يد وشؾطي ؾنكف أحقج مـ ؽره إػ أن  - اإلخقانأهيو  -وكستػقد أيضو  -

 يتؼل افظؾؿ هذا 

 إػ افدرس افؼودم؛؛ - إن صوء اهلل -و ؿد بؼل ذم افبوب بؼقي كرجعف 

 

 


