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 ٱ ٻ ٻ

 امنثالالدرس 

 احلؿد هلل رب افعودغ، وصذ اهلل وشؾم وبورك ظذ ظبده وكبقه حمؿد، وظذ آفه وصحبه أمجعغ أمو بعد:

  

  :قال يوم خوز ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه  -و هلام عن سهل بن سعد "فقد قال ادصنف رمحه اهلل تعاىل" 

 افذي ؿبؾه ؿول ظـه أخرجوه وهذا افصحويب افؽريم: أي افبخوري ومسؾم ألن احلديٌ  هلام: 

األكصوري اخلزرجي ـوكً وؾوته شـي ثامن وثامكغ فؾفجرة بن خوفد هو شفل بن شعد بن موفك  سهل بن سعد:

ر  ؿول يوم  ملسو هيلع هللا ىلصأن رشول اهلل "حتى جووز ادوئي،  -ريض اهلل ظـه  -وـون من صبون افصحوبي وؾتقوهنم وؿد ظؿِّ

 ، "خقز

افؼوضـغ يف خقز وؿد ـون افقفود يف جزيرة : هيود  ملسو هيلع هللا ىلصؽزا ؾقه افـبي  ملسو هيلع هللا ىلصهذا يوم من ؽزوات افـبي  يوم خوز:

ر وـون هلم مسوـن أيضو يف ضبـو ؿقـؼوع وبـو ؿريظي وبـو افـ ؾؼد ـون ؾقفو ثالث ؿبوئل اددينةافعرب مواضع مـفو 

ن ؿد أجؾوا ظـفو ؾلول مو أجع مـفم بـو ؿقـؼوع خقز وهلم مسوـن يف ؾدك، ؾدك افتي تسؿى اآلن احلورق هذه ادسوـ

يف افسـي افسوبعي من اهلجرة بعد صؾح  ملسو هيلع هللا ىلصثم بـو افـضر ثم بـو ؿريظي، وأمو أهل خقز ؾؼد اكتدب هلم افـبي 

احلديبقي وحورص حصوهنم وـون هلم حصوكو مـقعي ؾحورص هذه احلصون وؾتح اهلل تعوػ ظذ يديه ثم بعد ذفك 

أي يف خقز ؾزارظفم مزارظي ثم بعد ذفك دو ـون زمن ظؿر بن  "ؿول كؼرـم ؾقفو مو صئـو"صوء،  مو ملسو هيلع هللا ىلصأؿرهم افـبي 

 مل تعد حوجي إفقفم أجالهم إػ أدرظوت من بالد افشوم، ؾؼول  -ريض اهلل ظـه  -اخلطوب 

صون ظذ ويوم خقز فقس يومو واحد ـون ظدة أيوم فؽـه ؿصد يومو معقـو حصل ؾقه متـع أحد احل "يوم خوز "

ألظطغ افرايي ؽدًا رجاًل حيى ) " ملسو هيلع هللا ىلصؾؼول افـبي "ؾؾم يتؿؽن من ؾتحه محؾوا أـثر من محؾي ؾؾم يػتح هلم،  ملسو هيلع هللا ىلصافـبي 

 اهلل أـز  "( اهلل ورشوفه، وحيبه اهلل ورشوفه يػتح اهلل ظذ يديه

فؽـه  ملسو هيلع هللا ىلصفبور من ؽر يؿغ هذه افالم الم افؼسم وممـدة بـون افتوـقد يعـي واهلل ألظطغ وهو افصودق ا ألعطني:

 أراد أن يمـد األمر، 

ادؼصود هبو افعؾم افذي يؾتئم حوفه اجلقش حتى ال يتػرؿوا ويرجعون إفقه ظـد افؽر وافػر ألن ضريؼي  والراية:

افؼتول ؾقام مه ختتؾف ظـفو اآلن ؾؽوكً مجوع اجلقش ؿد حيصل مـفم ـر، وؾر، وإؿبول، وإدبور ؾالبد هلم من رايي 
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أن يعطي افرايي يف  ملسو هيلع هللا ىلصن إفقفو وحومل هذه افرايي هو افذي تصدر ظـه األوامر هو ؿوئدهو ؾؾذفك وظد افـبي يرجعو

افقوم افتويل رجال هذه صػته هلل دره حيى اهلل ورشوفه صفودة ممن؟  ممن ال يـطق ظن اهلوى يو فه من وشوم يوضع 

  ؾنن حدوث حمبي اهلل ورشوفه فه أظظم مو يتؿـى، ظذ صدره بل ظذ رأشه وحيبه اهلل ورشوفه وهذه أظظم من األوػ

هذه أيضو ثوفثي إذا حتؼق فه ثالثي أمور أكه صفد فه بؿحبي اهلل ورشوفه، وصفد فه بلن اهلل  :"يفتح اهلل عذ يديه"

 ورشوفه حيبوكه، وصفد فه بلن اهلل يػتح ظذ يديه، 

 ؾقفو،  واابتدأافتي هم ؿد أي تؾك افؾقؾي  فقؾتفم :"فبات الناس يدوكون لولتهم "قال 

 أي يعؿؾون ؾؽرهم يف من يؽون ذفك افرجل أهيم يعطوهو أهيم يعـي أي واحد مـفم  يعطوهو،  ومعنى يدوكون:

 : "ملسو هيلع هللا ىلصفلام أصبحوا غدوا عذ رسول اهلل "

يرصح  ضر ظذ أنويعـي جوءوا يف وؿً افغداة مبؽرين ـؾفم يرجوا أن يعطوهو وحق هلم بعد هذا  افثـوء افع وغدوا:

ؿول مو متـقً  -ريض اهلل ظـه  -ألخذ افرايي حق هلم أن يتؿـى ـل واحد مـفم أن يعطوهو حتى إن ظؿر بن اخلطوب 

هذه من  -ريض اهلل ظـه  -يعـي ضؿع  ملسو هيلع هللا ىلصذاك ؿول وــً أتطوول يف افصف فراين رشول اهلل  ياإلمورة إال يوم

يؼول أؿبل يو ؾالن ـام أكه يدل ظذ  ملسو هيلع هللا ىلصل رشول اهلل ظ ملسو هيلع هللا ىلصحرص افصحوبي ظذ اخلر وحبفم فه يعـي يتعرض فؾـبي 

 صػوء كقي ظؿر وصدؿه وحمبي افصحوبي بعضفم فبعض ألكه يتؽؾم ظن أخ فه وهو ظع بن أيب ضوفى ـام شقليت، 

  –ريض اهلل ظـه  -ظن ظع  ملسو هيلع هللا ىلصيعـي شلل افـبي  فقول هو يشتكي عونوه: "قال أين عيل بن أيب صالب؟ف"

يضو زوج ابـته ؾوضؿي وهو أول معروف ال حيتوج إػ تعريف ؾفو ابن ظؿه، وهو ـذفك أ: -ريض اهلل عنه  -وعيل 

 ، وأحد ادبؼين بوجلـي، وـون اشتشفوده ظوم أربعغ فؾفجرة، -ريض اهلل ظـه  -من من افصبقون آمن 

  احلديٌ ؾوظتذروا فه بلكه يشتؽي ظقـقه وذفك فرمد أصوهبام ؾفام تمدوكه ال يتؿؽن من اإلبصور، ؿول يف

دظي فعع بن أيب ضوفى  -اهلل أـز- :"فيرسلوا إلوه فيويت به فبصق يف عونوه ودعا له فزأ كين مل يكن به وجع"

 ملسو هيلع هللا ىلصوهذا من افعجى أن يعطى األمر من مل يسلفه، ويؿـع من شلفه ؾوفذين ـوكوا متشوؾغ وؽدوا إػ رشول اهلل 

  ملسو هيلع هللا ىلصمل حيرض فعذر صوحبه دظي به وأحرض ؾؾفذا أيت به إػ افـبي  ـؾفم يتؿـى أن يعطوهو مل يـوفوا مو متـوا وافذي



 د: أحمد القاضي  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 
 

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

 

ريق مبورك ؾزأت ظقـوه ـلن مل  ملسو هيلع هللا ىلصيعـي تػل ؾقفام وفؽن أي ريق؟ ريق مبورك ريق رشول اهلل  فبصق يف عونوه:

افـبي  أن يؿسح ملسو هيلع هللا ىلصـلن مل يؽن به وجع وهذا من ظالموت افـبوة وأمثول  هذه ـثر يف شرة افـبي ؾزأ يصبفام أمل ؿط 

 ظذ موضع افوجع ؾقزأ ويـشط  ملسو هيلع هللا ىلص

 يف أموره افعؾؿقي وافعؿؾقي وافذاتقي افشخصقي مبورك  ملسو هيلع هللا ىلصؾال صك أن افـبي 

وال كطؾى من أحد من افصوحلغ أن يبصق يف ظغ أو أن يؿسح ظذ  ملسو هيلع هللا ىلصفالزكة الشخصوة ال تكون إال لرسول اهلل 

ؾلظطوه افرايي وؿول أكػذ ظذ رشؾك حتى تـزل "، يؼول ملسو هيلع هللا ىلصيشء ؾوفزـي افذاتقي افشخصقي خوصي برشول اهلل 

  "بسوحتفم

أي أكػذ ظذ رشؾك أي اميض فوجفك،  -ريض اهلل ظـه  -يعـي اميض وأؿدم وتوجه هذا هو األمر فه ومعنى أىفذ: 

 -ريض اهلل ظـه  -وؿد جوءت يف بعض افروايوت وال تؾتػً أكػذ ظذ رشؾك وال تؾتػً ؾوألجل ذا دو تؼدم ظع  

ومل يؾتػً يعـي ـؾؿه تؾؼوء وجفه وهذا  "يو رشول اهلل ظالم أؿوتؾفم؟"ؾؼول  ملسو هيلع هللا ىلصت أراد أن يستػفم من افـبي خطوا

 ، ملسو هيلع هللا ىلصدفقل ظذ اديض وظذ افدؿي يف امتثول أمر افـبي 

: افػـوء ادحقط بحصوهنم افؼريى مـفو بؿعـى أكه ادؼصود بسوحتفم "أىفذ عذ رسلك حتى تنزل بساحتهم"وقال 

ء اشتؿر حتى تؼف ؿريبو مـفم أكػذ ظذ رشؾك ومعـى ظذ رشؾك يعـي ظذ هقـتك وظذ مفؾك دون ال يردك يش

ظجؾي أو ضجقٍ ألن افسوي من ؿبل ؿوئد اجلقش يعقـه ظذ افوصول إػ مؼصوده ؾقـبغي أن يؿيض ظذ هذه افصػي 

 ؿول  "ظذ رشؾك حتى تـزل بسوحته اكػذ"ؾؼول 

و افشوهد من احلديٌ وهو أن أول مو يبدأ به افدظوة إػ دين اإلشالم افدظوة إػ إذا ه :"ثم ادعهم إىل اإلسالم"

دظو من ؿبل؟ ؿطعو ؿد أومل يصفودة أن ال إفه إال اهلل وأن حمؿد رشول اهلل ؿول ثم ادظفم إػ اإلشالم ؾؾربام ؿول ؿوئل 

الم ظذ أن افدظوة إػ اإلشالم  اإلشدو بودئفم بوفؼتول دظوهم فإلشالم ؾدل ؿومه ثم ادظفم إػ ملسو هيلع هللا ىلصدظوا ؾنن افـبي 

 رر ظؾقه وال يؼول كؽتػي بام دظوكوهم إفقه أوال ؽرر ظذ ادخوفف ال بلس أن تؽت

من حق اهلل تعوػ ؾقه يعـي يف اإلشالم ؾؾقس افدخول يف  :"وأخزهم بام جيب علوهم من حق اهلل تعاىل فوه "قال

ال البد أن يدرك حؼقؼي اإلشالم موذا يعـي اكتامؤه ؾؼط كو مسؾم اإلشالم جمرد هويي أو صورة أو دظوى أن يؼول أ

فإلشالم؟ موذا يعـي أن يؼول ال إفه إال اهلل؟ ؾنن ـثرا من افـوس ؿد ال يعؾم يظن أن اإلشالم هو أن يؼول أكو من 
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هو اإلشالم ومو ادسؾؿغ وال يدرك مؼته االشتسالم هلل بوفتوحقد واالكؼقود فه بوفطوظي واخلؾوص من افؼك هذا 

 يستتبع ذفك من حؼوق ـحق اهلل يف افصالة، وحق افػؼر يف افزـوة وكحو ذفك 

 أؿسم وهو افبور افصودق من ؽر ؿسم، ؾؼول  ملسو هيلع هللا ىلصثم إن كبقـو 

بام يرؽبفم يف إؿـوظفم يف  ملسو هيلع هللا ىلصكعم أؿسم فه افـبي  :"اهلل ألن هيدي اهلل بك رجال واحدا خر لك من محر النعموو "

 شالم أكه فو هدى اهلل ظذ يديه رجال واحدا افدخول يف اإل

هـو فقس جـس افذـر خوصي بل ادؼصود اإلكسون رجال ـون أو امرأة ؾفذا ال خيتص بوفرجول  وادقصود بالرجل:

 دون افـسوء وفؽـه ظز بوفرجول ــويي ظن افؽل، 

فه من أن يؽون فه ؿطقع موئي من  محر افـعم هي اإلبل احلؿراء أكػس أموال افعرب ؾخر :"خر لك من محر النعم"

بحذاؾرهو ال افدكقو  {ومو متوع افدكقو يف اآلخرة إال ؿؾقل افدكقو }اإلبل أن هيدي اهلل به رجال واحدا وذفك أن

 تسووي ظـد ادممن يوم افؼقومي حسـي واحدة ؾؽقف إذا ـون ؿد أشؾم ظذ يديه واظتؼه اهلل من افـور بسببه، 

 إذا هذا احلديٌ أهيو األخوة حديٌ ظظقم تضؿن موضع افشوهد  نأي خيوضو "يدوكون"قال 

 

 :و مناسبته للباب 

وهو مؼوظقي افدظوة فإلشالم وأن اجلفود يف اإلشالم إكام رشع فتؽون ـؾؿي اهلل هي افعؾقو واإلشالم هو ال إفه إال  

من افؼك ؾفذا هو ادطوبق متومو  اهلل ؾنن اإلشالم يعـي االشتسالم هلل بوفتوحقد واالكؼقود فه بوفطوظي واخلؾوص

 فؼوفه ال إفه إال اهلل

  

  مكن أن ىستنبط من هذا احلديث فوائد مهمة منها:يإذا- 

  "ألظطغ"ستحؾف؛ فؼوفه ي وفو مل جواز افؼسم بغرض افتلـقد يعـي  -

اجلوكبغ يعـي تؼع من وأن ادحبي تؼع من  "و حيبه اهلل"يستػود مـفو أيضو إثبوت صػي ادحبي هلل ظز وجل؛ فؼوفه  -

 افعبد فربه ومن افرب فعبده، وفؽن فؽل حمبي تؾقق به ؾوهلل تعوػ فه حمبي تؾقق به، اآلدمي فه حمبي تؾقق به 
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افػوئدة افثوفثي افرد ظذ من أكؽر صػي ادحبي ومن افذي أكؽر صػي ادحبي؟ ادتؽؾؿون ومـفم األصوظرة افذين  -

ويموفون أو حيرؾون ادحبي من افعبد فربه بطوظته وادحبي من افرب فعبده  -هللشبحون ا-يؼوفون ال حيى وال حيى 

)) أأكتم  {أأكتم أحسن من اهلل حديثو  } {أأكتم أصدق من اهلل ؿقال }بوإلحسون إفقه وال يثبتون حمبي حؼقؼقي ؾقؼول 

بغ افؼديم وادحدث إػ ؽر  (( حتى يؼول ؿوئؾؽم هذا ال يؾقق وال يوجد مـوشبي ملسو هيلع هللا ىلصأؽر ظذ اهلل من رشول اهلل 

ويستػود من هذا  -يعورض به كصوص افؽتوب وافسـي  والذفك من افؽالم ادزخرف افذي ال ضوئل من ورائه 

هذه ظالمي من ظالموت  "يػتح اهلل ظذ يديه"احلديٌ أيضو ظالمي من ظالموت افـبوة بوفبشورة بلمر مستؼبل؛ فؼوفه 

 أن خيز بلمر مستؼبل مغقى إال بوحي من اهلل ؿول يػتح اهلل ظذ يديه  ملسو هيلع هللا ىلصافـبوة ؾنكه مو ـون فرشول اهلل 

ال صك أن هذا احلديٌ من أظظم األحوديٌ افدافي  -ريض اهلل ظـه  -وؾقفو ؾضقؾي طوهرة فعع ابن أيب ضوفى  -

هلم ؾضل ظوم ظؿومو  ملسو هيلع هللا ىلصوهبذه ادـوشبي أكبه ظذ أن أصحوب كبقـو  -ريض اهلل ظـه  -ظذ مـوؿى ظع بن أيب ضوفى 

حمؿد رشول اهلل  }، {وافسوبؼون األوفون من ادفوجرين واألكصور وافذين اتبعوهم بنحسون  }ـام ؿول اهلل تعوػ: 

هلم مـزفي وهلم ؾضقؾي ظذ شوئر ؿرون  ملسو هيلع هللا ىلصؾعؿوم أصحوب افـبي  {وافذين معه أصداء ظذ افؽػور رمحوء بقـفم 

ؾضل خوص  ملسو هيلع هللا ىلصافذين يؾوهنم (( وفؽل واحد من أصحوب افـبي األمي )) خر افـوس ؿرين ثم افذين يؾوهنم ثم 

يؼيض ظذ  الؾؼد يؽون ألحدهم من افػضوئل مو فقس فألخر فؽن افؼوظدة وأرجو أن تـتبفوا هلو أن افػضل اخلوص 

 -افػضل افعوم، افػضل اخلوص يعـي ادـؼبي افتي تؽون ألحدهم ال تؼيض ظذ أن يؽون ؽره أؾضل مـه ؾأليب بؽر 

ؾضوئل، وفعؿر ؾضوئل، وفعثامن ؾضوئل، وفعع ؾضوئل، وفطؾحي، وفؾزبر، وظوئشي وكحو ذفك  -اهلل ظـه  ريض

 ـل فه ؾضوئل فؽن ظـد افـظر إػ جمؿوع افػضوئل يتبغ بشؽل واضح أن

  :ملسو هيلع هللا ىلصأفضل هذه األمة بعد ىبوها  

 أبو بؽر افصديق  

 ثم ظؿر بن اخلطوب  

 ثم ظثامن  

 ثم ظع،  

 فم اهلل ؿد اختؾػوا يف ادػوضؾي بغ ظع وظثامن: وإن ـون افسؾف رمح

 ؾؿـفم من ؿدم ظع،  

 ومـفم من ؿدم ظثامن،  



 د: أحمد القاضي  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 
 

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

 

 ومـفم من توؿف هذا يف مسلفي افػضل،  

 

 مل خيتؾػوا أبدا ظذ ترتقبفم يف اخلالؾي وأن  -رمحفم اهلل  -أمو يف مسلفي اخلالؾي: ؾنن افسؾف 

 أحق هذه األمة يف اخلالفة بعد ىبوها 

 ؽر أبو ب 

 ثم ظؿر  

 ثم ظثامن  

 ثم ظع  

مل خيتؾف ادسؾؿون يف هذه افؼضقي إال افرواؾض ؾنكه ال ظزة بخالؾفم، وأمو افػضل ؾؼد أؽدؿً األمي ظذ أن 

يف حديٌ متواتر ظـه وهو  -ريض اهلل ظـه  -أؾضل هذه األمي بعد كبقفو أبو بؽر ثم ظؿر وؿول ذفك ظع بـػسه 

أؾضل هذه األمي بعد كبقفو أبو بؽر وظؿر (( وؿول )) من ؾضؾـي ظذ أبو بؽر وظؿر خيطى ظذ مـز افؽوؾي )) إن 

ؾحدوث هذه ادزيي فعع ابن أيب ظؾقه وبـوء  -ريض اهلل ظـه  -أخذت ظؾقه حد افػريي (( وهذا مـؼول ظـه بوفتواتر 

ر وظؿر وظثامن ظذ ؽره من يف هذا ادؼوم يوم خقز ال يؼتيض أن يؽون أؾضل من أيب بؽ -ريض اهلل ظـه  -ضوفى 

وإكام يدل ظذ أكه هو األمقز يف مؼوم افؼقودة احلربقي وؾتح احلصون و مو أصبه ذفك بوإلضوؾي إػ مو  افعؼة ادبؼين 

 من حمبي اهلل ورشوفه .  ملسو هيلع هللا ىلصأثبً فه افـبي 

 

ؽون ذفك تؽػرا ومن افػوائد : حصول افبالء ظذ ادسؾؿغ بؿرض وكحوه ؾنن افبالء حيصل فؾؿسؾؿغ وي -

فؾسقئوت ورؾعي فؾدرجوت وابتالء واختبورا ؾفذا ظع ريض اهلل ظـه من شودات افصحوبي وادسؾؿغ يبتذ يف ظقـقه 

) أشد الناس بالء النبوون ثم الصاحلون ثم األمثل فاألمثل يبتذ  ملسو هيلع هللا ىلصبل إن افبالء من صػوت األكبقوء يؼول افـبي 

ـه صدة زيد فه يف افبالء وإن ـون يف ديـه رؿي خػف ظـه افبالء إذا افبالء فقس ؾنن ـون يف ديالرجل عذ قدر دينه ( 

د ذاته ( بؿعـى : يثرب ظذ كػسه ـل يشء ويـلى دومو ظالمي ظؼوبي ؾنن من افـوس ـام يؼول يف افتعبر احلديٌ ) جيؾ

خيرجه إػ حد اإلحبوط ظذ اإلكسون أن حيوشى كػسه ويتفؿه وفؽن ال ظذ كػسه بؽل يشء وال صك ظذ أن جيى 

وافؼـوط بحقٌ يرى ـل مو يؼع ظؾقه ظؼوبي ؾؼد يؽون ابتالء من اهلل ظز وجل فقستخرج مو يف كػسك من ظبوديي ) 

رؾعي ؿد يؽون وؿد يؽون تؽػرا فؾسقئوت و (  وتعؾق وتوـل واشتعوكي واشتغوثيمن حمبي وخوف ورجوء 
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ادمدي هبذه افروح ؾنن اهلل ال يؼيض ظذ ادممن ؿضوء إال ـون خرا  فؾدرجوت ؾعذ افعبد ادممن أن يتؾؼى أؿدار اهلل

 .فه 

 "ؾبصق يف ظقـقه ؾحصل افشػوء"بآثوره احلسقي؛ فؼوفه  ملسو هيلع هللا ىلصويف احلديٌ أيضو برـي افـبي  -

 وؾقه ظالمي ثوكقي من ظالموت افـبوة؛ وهو أكه برء ـلن مل يؽن به وجع  -

رسظي افـػوذ أن من أداب افؼتول ومفورة افؼتول افـػوذ وهو أن يؿيض ال األول : وؾقه أدب افؼتول وأن من ذفك  -

من أداب افؼتول ومفوراته أن يؽون ظذ رشؾه يعـي ظذ متفل وهغ ال : يرده يشء ال يؾتػً يؿـي وال يرسى، افثوين 

ق افـرص جيؾى بوألصوات وؽر ذفك بل احلرب خدظي يليت ظدوه من مؽؿـه وأن من أداب افؼتول ومن مو حيؼ

 أن يـزل بسوحي افؼوم حتى جيعؾفم أموم ادواجفي ؿول حتى تـزل بسوحتفم افثوفٌ : 

 ثم افػوئدة افعظقؿي افبداءة بوفدظوة إػ اإلشالم ثم ادظفم إػ اإلشالم -

رض ؾنن ؾتوح ادسؾؿغ أول ظ الرد عذ من اهتم اإلسالم بيىه اىترش بالسوف وبالدمويةومن افػوائد ادفؿي أيضو  -

يعرض ظذ ادخوفػغ هو افدخول يف اإلشالم ؾؾو ـون اإلشالم ـام يزظم ادستؼؿون وأذكوهبم متشوف فؾدموء دو 

أزهق أرواحفم فؽـه يعرض ظؾقفم اإلشالم، وموذا إذا أؾـوهم و ـون هـوك ظرضو فإلشالم وهلجم ظذ افعدو و

ـو كسوهيم بلكػسـو إن هم ؿبؾوا اإلشالم وال يوجد أمي أشؾؿوا موذا يؽون؟ يؽوكون مثؾـو هلم مو فـو وظؾقفم مو ظؾق

تصـع هذا بلظدائفو وخموفػقفو حتى ؿول بعض ادستؼؿغ مل يعرف افتوريخ ؾوحتو أرحم من ادسؾؿغ ضقى ؿول 

 وأخزهم بام جيى ظؾقفم من حق اهلل تعوػ ؾقه

 وب افتػؼقه يف افدين يستػود من هذا وجوب افتػؼقه يف افدين دن توػ إمورة أو ؿقودة وج -

ؾضل افدظوة إػ اهلل ؾنن من اهتدى ظذ يديه أحد ؾنكه  واهلل ألن هيدي اهلل بك رجال واحداويمخذ من ؿوفه  -

يؽون فه مثل أجره مو دام يعؿل ذفك افعؿل دون أن يـؼص من أجره يشء ضقى هذه أبرز ادسوئل ادستـبطي وفعل 

 م به افػوئدة.يف ادسوئل افتي يذـرهو ادصـف مو تت

 ؿول ؾقه مسوئل:

 .ملسو هيلع هللا ىلصاألوػ: أن افدظوة إػ اهلل ضريق من اتبعه  -
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ؿل هذه شبقع أدظو إػ اهلل ظذ بصرة أكو  } ملسو هيلع هللا ىلصمن أين يلخذهو؟ أن افدظوة إػ اهلل ضريق من اتبعه  -] افؼح [:

  {ومن اتبعـي 

 يدظو إػ كػسه.  افثوكقي: افتـبقه ظذ اإلخالص، ألن ـثرًا فو دظو إػ احلق ؾفو -

 ؾػي هذا افتـبقه ظذ اإلخالص أدعو إىل اهللمن أين تستـبط؟  -] افؼح [:

 افثوفثي: أن افبصرة من افػوائد.  -

 "ظذ بصرة"من ؿوفه  -] افؼح [:

 افرابعي: من دالئل حسن افتوحقد: ـوكه تـزهيًو هلل تعوػ ظن ادسبي. -

 وؿد تؽؾؿـو ظذ هذه بشؽل مستػقض  " وسبحان اهلل "فك؟ من أين ذ -] افؼح [:

 اخلومسي: أن من ؿبح افؼك ـوكه مسبي هلل. -

 وذفك ألن افؼك تـؼص فرب افعودغ، ورصف خوفص حؼه إػ ؽره  -] افؼح [:

 م وفو مل يؼك.إبعود ادسؾم ظن ادؼـغ فئال يصر مـف -افسودشي: وهي من أمهفو  -

ؾقجى أن جيوكى ادسؾم ادؼـغ حتى وفو مل يؽن ظذ  {ومو أكو من ادؼـغ  }وذفك من ؿوفه  -] افؼح [:

 مؾتفم

 افسوبعي: ـون افتوحقد أول واجى. -

 من حديٌ معوذ ؾؾقؽن أول مو تدظوهم إفقه صفودة أن ال إفه إال اهلل  -] افؼح [:

 افثومـي: أن يبدأ به ؿبل ـل يشء، حتى افصالة. -

 فؼوفه ؾؾقؽن أول ثم ؿول ؾنن هم أضوظوك فذفك وذـر افصالة  -] افؼح [:

 افتوشعي: أن معـى: ) أن يوحدوا اهلل (، معـى صفودة: أن ال إفه إال اهلل. -
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 وذفك بوجلؿع بغ افروايتغ -] افؼح [:

 افعورشة: أن اإلكسون ؿد يؽون من أهل افؽتوب، وهو ال يعرؾفو، أو يعرؾفو وال يعؿل هبو.  -

همالء افؼوم مع أهنم أهل ـتوب بوفدظوة إػ صفودة أن ال إفه إال اهلل  ئ أن يبود ملسو هيلع هللا ىلصؾؾفذا أمر افـبي  -] افؼح [:

 ؾنهنم إمو مل يعرؾوهو أو ظرؾوهو ومل يعؿؾوا هبو 

 احلوديي ظؼة: افتـبقه ظذ افتعؾقم بوفتدريٍ. -

 "ؾنن هم أضوظوك فذفك"فؼوفه  -] افؼح [:

 افثوكقي ظؼة: افبداءة بوألهم ؾوألهم.  -

 و ذفك ألكه بدء بوفتوحقد، وثـى بوفصالة، وثؾٌ بوفزـوة-] افؼح [:

 افثوفثي ظؼة: مرصف افزـوة.  -

 ألكه مرصف من مصورف افزـوة تمخذ من أؽـقوئفم ؾسد يف ؾؼرائفم  -فؼح [:] ا

 افرابعي ظؼة: ـشف افعومل افشبفي ظن ادتعؾم. -

ؾؼد يبدوا فه  "و إيوك وـرائم أمواهلم"، وؿوفه "تمخذ من أؽـقوئفم ؾسد ظذ ؾؼرائفم"وذفك فؼوفه  -] افؼح [:

ل أوػ حؼو حلق اهلل ؾدؾع ذفك ببقون أن ادتعغ هو أن ال يلخذ من افؽرائم بل يلخذ من أن األخذ بؽرائم األموا

 افوشط 

 اخلومسي ظؼة: افـفي ظن ـرائم األموال. -

 "و إيوك وـرائم أمواهلم"فؼوفه  -] افؼح [:

 افسودشي ظؼة: اتؼوء دظوة ادظؾوم.  -

 "اتؼي دظوة ادظؾومو " -] افؼح [:

 افسوبعي ظؼة: اإلخبور بلهنو ال حتجى. -
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 ؾنهنو فقس بقـفو وبغ اهلل حجوب دظوة ادظؾوم ال حتجى  -] افؼح [:

 افثومـي ظؼة: من أدفي افتوحقد مو جرى ظذ شقد ادرشؾغ وشودات األوفقوء من ادشؼي واجلوع وافوبوء.  -

من افرمد يف ظقـقه يشء من  -ريض اهلل ظـه  -يوم ؾتح خقز وأزال ظذ ظع  ملسو هيلع هللا ىلصكبقـو  ؾؼد جرى ظذ -] افؼح [:

 افبالء وادشؼي وافعـً وأن هذا من أشبوب حتؼقق افتوحقد اشتعوكي بوهلل وتوـال ظؾقه ودظوء فه

 افتوشعي ظؼة: ؿوفه: )ألظطغ افرايي( إفخ. ظؾم من أظالم افـبوة. -

 كعم وجه ـوكه ظؾم ؿوفه يػتح اهلل ظذ يديه  -:] افؼح [

 افعؼون: تػؾه يف ظقـقه ظؾم من أظالمفو أيضًو.  -

 وهو أن تػؾه أو بصؼه يف ظقـقه حصل به افشػوء -] افؼح [:

 احلوديي وافعؼون: ؾضقؾي ظع ريض اهلل ظـه.  -

  "حيى اهلل ورشوفه وحيبه اهلل ورشوفه"أشؾػـو فؼوفه  وهي ؾضقؾي طوهرة ـام -] افؼح [:

 افثوكقي وافعؼون: ؾضل افصحوبي يف دوـفم تؾك افؾقؾي وصغؾفم ظن بشورة افػتح. -

افصحوبي رضوان اهلل ظؾقفم اصتغؾوا تؾك افؾقؾي يف افتشوف حلصول هذه ادـؼبي ألكػسفم ضؿعو يف  -] افؼح [:

 "أهيم يعطوهو"يػؽروا يف افغـوئم وافػتح وإكام ؾؽروا يف من يعطى افرايي ؾضل اهلل ومل 

 افثوفثي وافعؼون: اإليامن بوفؼدر، حلصوهلو دن مل يسع هلو ومـعفو ظؿن شعى. 

فذين صحقح هذا من أدفي اإليامن بوفؼدر وهو حصول األمر دن مل يسعى إفقه ومـعه ممن شعى إفقه ؾو -] افؼح [:

ؽدوا وبؽروا وتشوؾوا مل يؼع هلم ذفك، وافذي مل حيرض ومل يسعى شقؼً إفقه ؾفذا دفقل ظذ اإليامن بوفؼدر وإن 

ـون هذا ال يؿـع ادممن ظن افسعي يف مصوحله فؽن يبؼى أن مشقئي اهلل كوؾذة ومو تشوءون إال أن يشوء اهلل رب 

 ظن افسعيافعودغ ؾؾقس ممدى هذه افػوئدة أن يؼعد اإلكسون 

 افرابعي وافعؼون: األدب يف ؿوفه: ) ظذ رشؾك (.  -
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 هذا أدب من أداب افؼتول وهو أن يؿيض اإلكسون ظذ هقـته ومفؾه دون ضجقٍ وؽر ذفك -] افؼح [:

 اخلومسي وافعؼون: افدظوة إػ اإلشالم ؿبل افؼتول -

 "إػ اإلشالم ؾودظفم "فؼوفه  -] افؼح [:

 افسودشي وافعؼون: أكه مؼوع دن دظوا ؿبل ذفك وؿوتؾوا. -

ؿد دظوهم أوال  ملسو هيلع هللا ىلصأكه مؼوع دن دظوا ؿبل ذفك وؿوتؾوا. أن يدظى من جديد ؾال صك أن افـبي  -] افؼح [:

 تجوبوا وفؽن دو أرشل إفقفم محؾي ثوكقي ـررت ظؾقفم افدظوة ؾربام تغر حوهلم وربام اش

 افسوبعي وافعؼون: افدظوة بوحلؽؿي، فؼوفه: )أخزهم بام جيى ظؾقفم(.  -

هذا من احلؽؿي وهو أن يرتى األمور ترتقبو حسـو ؾقبتدي أوال بعؼد اإلشالم ؾنن هم ؿبؾوا به اكتؼل  -] افؼح [:

 بعد ذفك إػ احلديٌ ظن تػوصقؾه وفوازمه 

 ومـي وافعؼون: ادعرؾي بحق اهلل تعوػ يف اإلشالمافث -

 أكه يـبغي دن دخل يف ظؼد اإلشالم أن يعؾم بلن دخوفه يف ظؼد اإلشالم يستؾزم حؼوؿو هلل تعوػ  -] افؼح [:

 افتوشعي وافعؼون: ثواب من اهتدى ظذ يده رجل واحد. -

 ؾفذا ثواب ظظقم  "دي اهلل بك رجال واحدا خر فك من محر افـعمؾواهلل ألن هي" -اهلل أـز -] افؼح [:

 افثالثون: احلؾف ظذ افػتقو. -

 ؾفذا أيضو ممو يبقح احلؾف دون اشتحالف  "ؾواهلل  ألن هيدي اهلل بك رجال واحدا"ملخوذ من ؿوفه  -] افؼح [:

 هذه إذا فوائد عظومة من هذا الباب؛؛

 

 


