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

 

 ٱ ٻ ٻ

 عشر ثامنالالدرس 

 -وافصالة وافسالم ظذ أذف إكبقوء وادرشؾغ، كبقـو حمؿد، وظذ آفه وصحبه أمجعغ: احلؿد هلل رب افعودغ،

  أي ذم صحقح افبخوري  وؽوه -رمحه اهلل  -ؾال ادصنف: 

 فعل هذا أول موضع يرد ؾقه ذـر أيب هريرة ذم ـتوب افتوحقد  -ريض اهلل طنه  -وؽوه طن أيب هريرة 

من اهلجرة ذم ؾتح  افسودشيافرمحن بن صخر افدود، وـون إشالمه ذم افسـي ظؾم مشفور واشؿه ظبد  و أبو هريرة

 -ريض اهلل ظـه  -طػقل بن ظؿرو افدود افذي ـون شبى ذم إشالم ؿبقؾته، وأؿبل افخلقز وؿد ؿدم مع  ملسو هيلع هللا ىلصافـبي 

ؾؼد  -ه ريض اهلل ظـ -ظذ تعؾم افعؾم، وحػظ احلديٌ ذم حغ ـون ؽره مشغوٓ بوفصػق ذم إشواق، أمو هو 

أـثر ؾفو بوحلػظ حتى أكه روي ظـه أـثر من مخسي أٓف حديٌ  ملسو هيلع هللا ىلصودظو فه افـبي  ملسو هيلع هللا ىلصضػق حيػظ حديٌ افـبي 

 وإكام أتوه هذا افؾؼى أبو هريرة هلرة ـون حيؿؾفو وهو صغر ريض اهلل ظـه،  -ريض اهلل ظـه  -افصحوبي حديثو 

 -ريض اهلل ظـه  -وهذا يدفؽم أن أبو هريرة  اْْلَْؾَربَِع( حع أىزل طلوه: )َوَأىِذْر َطِشَرَتَك  ملسو هيلع هللا ىلصؾال: ؾام رسول اهلل 

ريض  -هي أن مرشل افصحويب فه حؽم افرؾع ٕن أبو هريرة و ـون يتؾؼى هذا ظن افصحوبي ويػقدكو ؾوئدة حديثقي 

ظن  وهو يصعد ظذ افصػو ويـودي ذم ؿريش ؾال ريى أكه تؾؼوه ملسو هيلع هللا ىلصمل يشفد افعفد ادؽي، مل يشفد افـبي  -اهلل ظـه 

 افصحوبي افذين صفدوه ؾؿرشل افصحويب فه حؽم آتصول ٕن افصحوبي رضوان اهلل ظؾقفم ظدول ـؾفم

وؿد جوء ذم بعض افروايوت صعد ظذ  حع أىزل اهلل طلوه )َوَأىِذْر َطِشَرَتَك اْْلَْؾَربَِع( ملسو هيلع هللا ىلصؾال: ؾام رسول اهلل  

صػو هو اجلبل ادعروف افذي يبتدئ من أراد افسعي من ظـده ، إذا هذا افؼقوم ادؼصود به ؿقومه ظذ افصػو واف افصػو

، وـون ؿريبو من جموفس ؿريش ـوكوا {إن افصػو وادروة من صعوئر اهلل  }أبدأ بام بدأ اهلل به: ملسو هيلع هللا ىلصـام ؿول افـبي 

احلودثي  أمر ربه وأخرج افدظوة من ضورهو افرسي إػ ضورهو اجلفري هبذه ملسو هيلع هللا ىلصيتحؾؼون حول افبقً ؾومتثل افـبي 

 ؾؼوم: 

هي اـقبولة اـعربوة اـػيفة اـتي ينتمي  :ادعػ هم اجلامطة ميخوذ من اـعػة وؾريش :و ؾال: ) يا معػ ؾريش 

 يعـي هذا صك من افراوي يعـي هل ؿول يو معؼ ؿريش أو ـؾؿي ؿريبي مـفو،  ـ أو ؿلمة ىحوها ملسو هيلع هللا ىلصإـوها اـنبي 

أٓ يؽون ذفك من  و أمهفو أٓ خيل بودعـى: روايي بودعـى بؼوط وهذا أيضو يػقدكو ؾوئدة حديثقي وهو جواز اف

 أفػوظ إذـور ادتعبد هبو أو ـؾؿي كحوهو إذا دوذا كصبـو ـؾؿي؟ بتؼدير ؾعل حمذوف يعـي أو ؿول ـؾؿي كحوهو ـ 
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وضي تؼوم ظذ ، اصسوا أكػسؽم افؼاء هو أحد ضرذم ادعووضي ٕن ادعواشرتوا أىفسكم ال أؼني طنكم من اهلل شوئا  

بقع وذاء ؾؽلكه كبه ظذ هذا ادعـى افعظقم يعـي اصسوا أكػسؽم اظتؼوا أكػسؽم بؼائفو وـقف يؽون ذاءهو 

بوإليامن بوهلل وحده وافدخول ذم ظؼد اإلشالم اصسوا أكػسؽم ٓ أؽـي ظـؽم من أمر اهلل صقئو ٓ أؽـي ظـؽم من 

ؿوم ؿريش خص إؿربغ ٕن اهلل تعوػ ؿول فه وأكذر ظشرتك اهلل صقئو ؾعم ثم خص بعد أن ظؿم اخلطوب بع

 إؿربغ، 

، هؽذا يو ظبوُس بوفرؾع مـودى وابن تؽون بوٕؾصح ؽقال: يا طباس بن طبد ادطلب ال أؼني طنك من اهلل شوئا  

  مه، ؟ ظؿه أحد أظامملسو هيلع هللا ىلصبوفـصى ظبوس بن ظبد ادطؾى ٓ أؽـي ظـك من اهلل صقئو، مو ظالؿي افعبوس بوفـبي 

ال أؼني طنك من اهلل شوئا ، ويا ؽاصمة بنت حممد سلوني من مايل ما شئت ال أؼني طنك  ملسو هيلع هللا ىلصيا صفوة طمة رسول اهلل 

جفي إصول واحلوار، ومن جفي افػروع وهم من أؿرب افـوس همٓء افذين من  ملسو هيلع هللا ىلص. كودى افـبي من اهلل شوئا  (

إن ظشرته إؿربغ أـثر من هذا فؽـه أراد آمتثول افدؿقق ٕمر ربه ؾـودى، وظم، وخص ٓ إفقه وؿصد افتـبقه وإٓ 

لن ؾوضؿي شؾقـي من مويل مو صئتي أؽـي ظـك من اهلل رء ؿوهلو هلمٓء افثالثي فعؿه وظؿته وابـته، وفؽـه ؿول ذم ص

ـسبي فؾعم وافعؿي ؾفذا احلديٌ افعظقم وهذا يدل ظذ وجوب كػؼي إبـوء وافبـوت ظذ أبقفم ومل يؼل هذا بوف

شقد وفد آدم حومل فواء احلؿد يوم  ملسو هيلع هللا ىلصادتضؿن هلذه افؼصي مـوشبته فؾبوب جؾقي واضحي وهو أن حمؿد بن ظبد اهلل  

ػقه أظظم افرد ظذ من يتوجفون ؾافؼقومي يعؾـفو أكه ٓ يغـي ظن أحد صقئو ؾؽقف بؿن دوكه ممن يدظى من دون اهلل؟ 

ؾفذا دفقل  -ظز وجل  -وافصوحلغ، ويؼصدون ؿبورهم، ويسلفوهنم أمورا ٓ تسلل إٓ من جفي اهلل إػ إوفقوء 

 وبرهون ؿوضع ظذ بطالن ضريؼتفم

  ابـلكتؽمناسبته ضاهرة 

  : ؽنستفود منه- 

  افرد ظذ ظبود افؼبور وإكبقوء وافصوحلغ 

  ُؾعل ؾؼد أذك ؾنن  اهللسلل افعبد مو ٓ يؼدر ظؾقه إٓ وكستػقد أيضو أكه ٓ جيوز أن ي 

  ٕمر ربه وهذه ؾوئدة تربويي يـبغي دن ظؾم ظؾام أن يبودر إػ تطبقؼه  ملسو هيلع هللا ىلصوؾقه أيضو ظذ رسظي امتثول افـبي

وأٓ يؼول واجى وٓ شـي! حمرم وٓ مؽروه! مو ـون افصحوبي رضوان اهلل ظؾقفم يػعؾون هذا مع خطوب 

روا بلمر وأضوؿوه ؾعؾوه، وإذا  هنوا ظن رء اجتـبوه ـام ؿول يتـزل به افؼرآن ـوكوا إذا أم مو عوم ملسو هيلع هللا ىلصافـبي 

  "إذا هنقتؽم ظن صقئو ؾوجتـبوه وإذا أمرتؽم بلمر ؾلتوا مـه مو اشتطعتم" ملسو هيلع هللا ىلصكبقـو 
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ظذ آمتثول ٓ تؽن ـفقئي ادامـس ذم افسوق افذي خيوضى  - أهيو ادممن وأيتفو ادممـي -ؾعود كػسك 

ه ذم افثؿن إن اشتطعً أن تػعل مو أمرك اهلل به ؾوؾعؾه مستشعر ظبوديتك هلل افبوئع ويطؾى مـه أن خيػض ف

تعوػ وإٓ ؾليت مـه مو اشتطعً ؾال يؽؾف اهلل كػسو إٓ وشعفو وإذا هنوك اهلل ظن رء ؾؽف ظـه ؾنكه مو 

 هنوك ظـه إٓ وأكً تؼدر ظذ ترـه

  

بودر بوفتلد  ملسو هيلع هللا ىلصمن إذا بؾغه احلديٌ ظن افـبي  بودر بوٓمتثول وؿد ـون من افسؾف افصوفح ملسو هيلع هللا ىلصضقى إذا كبقـو 

 وآمتثول 

احلجوم ديـورا ذهى واحتجم وأظطى احلجوم  أبو ضقبي احتجم وأظطى ملسو هيلع هللا ىلصحتى إن اإلموم أمحد دو بؾغه أن افـبي 

 ديـورا، 

ـون أكه ؿول اجتفدت أن أضوف حول افبقً راـبو مع أكه ذم زمـه  -رمحه اهلل  -ويروى ظن افطود حمؿد بن أشؾم 

وهلم ذم ذفك ظجوئى ذم  ملسو هيلع هللا ىلصرس ذفك فؽن مودام حتى متؽن أن يطوف ببعر حول افبقً اؿتداء بوفـبي ٓ يتق

 حرصفم ظذ إتبوع افسـي

 -  اصسوا أكػسؽم ٓ أؽـي "كستػقد أيضو أن افوشقؾي ادـجقي بغ افعبد وربه هي اإليامن وافعؿل افصوفح؛

 ل ٓ تزيد افعبد من ربه إٓ بعداوأن شوئر افوشوئل ٓ دمدي صقئو ب "ظـؽم من اهلل صقئو

 - وأكذر ظشرتك إؿربغ ؾقـبغي فإلكسون  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ؿول فـبي ؾنن  كستػقد أيضو أن افبداءة بوٕؿربغ مؼدمي؛

أن جيتفد ذم كػع ذويه وأؿرب افـوس إفقه خالؾو دو يؼع من بعض افدظوة، وضؾبي افعؾم ربام كؼوا دظوهتم 

فقه وهذا خطل ذم افستقى جيى أن يبدأ اإلكسون بؿن حوفه إؿرب ذم اخلوؾؼغ فؽن أؿرب افـوس إ

إػ دظوة ظشرته إؿربغ ؾسؿى من أؿوربه  ملسو هيلع هللا ىلصؾوٕؿرب ؾفذا هو افستقى افطبقعي ؾؾفذا افشئ وجه افـبي 

 بلشامئفم ووجه إفقفم افدظوة ثم يؿتد إػ من بعدهم وهؽذا 
 

 ..ـننظر اآلن يف مسائل اـباب. 

 ؾقه مسوئل:

 إوػ: تػسر أيتغ. -
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 ] افؼح [:تؼدم ذفك

 افثوكقي: ؿصي أحد. -

 ] افؼح [:ـذفك تبغ هذا

 افثوفثي: ؿـوت شقد ادرشؾغ وخؾػه شودات إوفقوء يممـون ذم افصالة. -

ع من افرـوع ذم افرـعي افثوكقي أكه ـون يؼـط ذم صالة حقـام ـون يرؾ ملسو هيلع هللا ىلص] افؼح [: كعم هذا مو ـون يؼع من افـبي 

ريى ؾقفم، وؿـوت افـوازل مؼوع وٓ افصبح ويدظو ويدظو خؾػه شودات إوفقوء وهم افصحوبي رضوان اهلل ظ

ومؼوظقته بوؿقي وهلذا ذهى بعض أهل افعؾم إػ أن هذا افؼـوت مؼوع ذم ـل صالة ؾجر وفؽن افصحقح أن 

ذم مواضن ظدة ؿـط صفرا يدظو ظذ رظل وذـوان  ملسو هيلع هللا ىلصط بـوزفي وٓ يداوم ظؾقه ؾؼد ؿـط افـبي هذا ؿـوت مرتب

 وظصقي وؿـط ظذ همٓء ادسؿغ بلشامئفم كعم.

 افرابعي: أن اددظو ظؾقفم ـػور.-

 -رمحه اهلل  -ن افشقخ لثي افذين جرى ذـر أشامئفم يعـي ـ] افؼح [: كعم أن اددظو ظؾقفم ـوكوا ـػور وهم افثال

يشر إػ أكه ٓ يؼـً ظذ مسؾم ٕكه ؿول أن اددظو ظؾقفم ـوكوا ـػورا ويؿؽن أيضو أن يؽون ذفك خمتصو بوصف 

 افؾعن ٕكه فعـفم كعم.

قل بوفؼتذ اخلومسي: أهنم ؾعؾوا أصقوء مو يػعؾفو ؽوفى افؽػور مـفو: صجفم كبقفم وحرصفم ظذ ؿتؾه، ومـفو: افتؿث-

 مع أهنم بـو ظؿفم.

ظذ افتغؾقظ  ملسو هيلع هللا ىلصذم اخلصومي وهذا هو مو محل افـبي  جورك وؿع مـفم وهذا يدل ظذ افػذف] افؼح [: كعم ـل 

 ظؾقفم وظذ افؼـوت ظؾقفم.

ٌء( )-  (.44افسودشي: أكزل اهلل ظؾقه ذم ذفك )َفْقَس َفَك ِمَن إَْمِر َرْ

أـز يعـي مع ذفك ـؾه ومع مو بدر مـفم من شوء ادعومؾي وافػجور ذم اخلصومي وصٍ وجفه  ] افؼح [: اهلل

افؼيف وافتؿثقل بوفؼتذ وؽر ذفك إٓ أكه ؿقل فه فقس فك من إمر رء ؾال تدظو ظؾقفم بوفؾعن ؾوٕمر ـؾه هلل 

 كعم.
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ُ افسوبعي: ؿوفه: )َأْو َيُتوَب َظَؾْقِفْم َأْو يُ - هَبُْم َؾنهِنَّ  آمـوا.و( ؾتوب ظؾقفم 44ْم َطودُِوَن( )َعذَّ

] افؼح [: هذا مو وؿع ؾؽل همٓء افثالثي شفقل بن ظؿرو، صػوان ابن أمقي، وـذفك أيضو احلورث بن هشوم 

 ؿد أشؾؿوا وحسن إشالمفم ثالثتفم

 افثومـي: افؼـوت ذم افـوازل. -

  :ظذ مؼوظقي افؼـوت ذم افـوازل وؿد تؼدم، وفؽن هذه ادسلفي هلو ؾروع ؾؼفقي ] افؼح [: يعـي أن ذفك يدل

 ؽاـقنوت يف اـنوازل هل يكون من اختصاص اإلمام، وهل خيتص به مسجد دون أخر؟ * 

  :هذا ممو اختؾف ؾقه أهل افعؾم

 ؾذهى بعض أهل افعؾم إػ أن افؼـوت خيتص بؿسجد اإلموم إظظم  

  .افؼـوت يؽون ذم ـل مسجدوذهى بعضفم إػ أن  

  ؟ؿام أىه أيضا اختلفوا هل يفتقروا إغ إذن اإلمام أم ال* 

وافراجح ذم هوتغ ادسلفتغ أن افؼـوت ٓ خيتص بؿسجد اإلموم إظظم بل يؿؽن أن يؽون ذم ـل مسجد وفؽن 

أن من افـوس من يرى أن ٕن افـوس ؿد خيتؾػون ذم تؼدير افـوزفي ؾتجد دوذا ؟  ؛يـبغي أن يؽون افؼـوت بنذن اإلموم

ن ادعؾوم أن افشورع احلؽقم هذه كوزفي وأخر ٓ يراهو كوزفي ؾقدع افؼـوت بغ افـوس اختالف ذم هذه ادسوئل، وم

إػ مجع افؽؾؿي وأن يؽون مظفر إمي واحدا ؾؾذفك يتوجه افؼول إػ أن افؼـوت ذم افـوازل يـبغي أن  فيتشو

 يؽون بنذن اإلموم.

 افتوشعي: تسؿقي اددظو ظؾقفم ذم افصالة بلشامئفم وأشامء آبوئفم. -

 ] افؼح [: كعم وؿد تؼدم بقون ذفك.

 افعوذة: فعـه ادعغ ذم افؼـوت.

ؾال جيوز أن كؾعن معغ بخالف افدظوء ظؾقه ٕن  ملسو هيلع هللا ىلص] افؼح [:فعن ادعغ ذم افؼـوت، وهذا ؿد هني ظـه افـبي 

أوشع ٕن افؾعن دظوء بوفطرد واإلبعود ظن رمحي اهلل فؽن افؾعن ظذ شبقل افعؿوم جوئز ـلن يؼول اإلكسون افدظوء 
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افؾفم أفعن افؽػرة افؾفم افؾعن افقفود وافـصورى، فعن اهلل من ؽر مـور إرض، فعن اهلل من اكتسى إػ ؽر 

 ؾقه افـص أمو افؾعن بوفشخص ؾال جيوز.وافديه، فعن اهلل أـل افربو، وكحو ذفك ؾوفؾعن جوئز ؾقام ورد 

َْؿَربَِغ() ملسو هيلع هللا ىلصاحلوديي ظؼة: ؿصته - ْٕ  (.55دو أكزل ظؾقه: )َوَأكِذْر َظِشَرَتَك ا

ؿول  ملسو هيلع هللا ىلصؿوم ظذ افصػو امتثوٓ ٕمر ربه، ومتومفو أن افـبي  ملسو هيلع هللا ىلص] افؼح [: كعم وؿد تؼدم بقون افؼصي وـقف أن افـبي 

تؽم أن خؾف هذا اجلبل جقشو يريد أن يغزوـم أــتم مصدؿي ؿوفوا مو جربـو ظؾقك ـذبو ؿول أرأيتم فو أين أخز

ؾؼول فه ظؿه أبو ضوفى تبو فك شوئر  "ؾنين أكو افـذير افعريون"ؾنين كذير فؽم بقد يدي ظذاب أفقم، وذم روايي أكه ؿول 

  {تبً يدا أيب هلى وتى  }افقوم أهلذا مجعتـو؟! ؾلكزل اهلل   

 ذم هذا إمر، بحقٌ ؾعل مو كسى بسببه إػ اجلـون، وـذفك فو يػعؾه مسؾم أن. ملسو هيلع هللا ىلصافثوكقي ظؼة: جّده -

ذم امتثول أمره مل حيل بقـه وبغ أي اهتامم أو أي خمووف مظـوكي بل ميض ذم أمر ربه، وذم  ملسو هيلع هللا ىلص] افؼح [: يعـي جده 

أكه ؿد يـسى إػ اجلـون أو إػ ؽر ذفك من أفؼوب افسوء  -ظز وجل  -هذا تـبقه دن يبوذ افدظوة إػ توحقد اهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصؾؾقحتؿل ـام احتؿل كبي اهلل 

افثوفثي ظؼة: ؿوفه فألبعد وإؿرب: )ٓ أؽـي ظـك من اهلل صقئًو( حتى ؿول: )يو ؾوضؿي بـً حمؿد ٓ أؽـي ظـك -

ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصلكه ببلكه ٓ يغـي صقئًو ظن شقدة كسوء افعودغ، وآمن اإلكسون  وهو شقد ادرشؾغ ملسو هيلع هللا ىلصمن اهلل صقئًو( ؾنذا رصح 

 افتوحقد وؽربي افدين.ترك يؼول إٓ احلق، ثم كظر ؾقام وؿع ذم ؿؾوب خواص افـوس افقوم تبغ فه 

وأكه ـون يتؽؾم هبذا افؽالم ظن بصرة معويـي ؾنكه ؿد أدرك من حول افـوس  -رمحه اهلل  -] افؼح [: صدق افشقخ 

ؿد محؾه ظذ أن يغضى هلل وأن يصـف هذا افؽتوب افـوؾع وأن يؼقم إدفي افـؼؾقي وافعؼؾقي ظذ وجوب توحقد  مو

اهلل ؾصور ـثر من افـوس ذم زمـه وٓ يزال ذم زمــو هذا من يؽون فه كوع تعؾق بوٕصخوص ويظن أن ؾالكو وؾالكو 

ء وادرشؾغ يؼول ٓ أؽـي ظـؽم من اهلل صقئو يؼوفه يؿؾؽون أن يـػعوه أو يرضوه ؾؽقف هذا مع أن شقد إكبقو

فؾبعقد وافؼريى أين همٓء ظن مثل هذه افـصوص ؾنكه جيى ظذ ـل مممن توحقد افوجفي وافؼبؾي ؾال يؾتػً إػ 

 ذم دظوئه. -ظز وجل  -ؽر اهلل 

 بوب

َع َظن ُؿُؾوهِبِْم َؿوفُ  ُؽْم َؿوُفوا احْلَقَّ َوُهَو اْفَعِعُّ اْفَؽبُِر ()ؿول اهلل تعوػ: )َحتَّى إَِذا ُؾزِّ  (.55وا َموَذا َؿوَل َربُّ
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ؿول: )إذا ؿه اهلل إمر ذم افسامء رضبً ادالئؽي  ملسو هيلع هللا ىلصظن افـبي  -ريض اهلل ظـه  -وذم )افصحقح( ظن أيب هريرة 

ع ظ ن ؿؾوهبم ؿوفوا: موذا ؿول ربؽم؟ بلجـحتفو خضعوكًو فؼوفه، ـلكه شؾسؾي ظذ صػوان يـػذهم ذفك. حتى إذا ُؾزِّ

ؿوفوا: احلق وهو افعع افؽبر ؾقسؿعفو مسسق افسؿع ـ ومسسق افسؿع هؽذا بعضه ؾوق بعض ـ وصػه شػقون 

بؽػه ؾحرؾفو وبدد بغ أصوبعه ـ ؾقسؿع افؽؾؿي ؾقؾؼقفو إػ من حتته، ثم يؾؼقفو أخر إػ من حتته، حتى يؾؼقفو ظن 

ربام أدرـه افشفوب ؿبل أن يؾؼقفو، وربام أفؼوهو ؿبل أن يدرـه، ؾقؽذب معفو موئي ـذبي فسون افسوحر أو افؽوهن ؾ

 ؾقؼول: أفقس ؿد ؿول فـو يوم ـذا وـذا: ـذا وـذا ؾقصدق بتؾك افؽؾؿي افتي شؿعً من افسامء(.

وٕمـر تؽؾـم : )إذا أراد اهلل تعوػ أن يوحي بملسو هيلع هللا ىلصؿول: ؿول رشول اهلل  -ريض اهلل ظـه  -وظن افـواس بن شؿعون 

. ؾنذا شؿع ذفك أهل -ظز وجل  -بوفوحي أخذت افسؿـوء مـه رجػي ـ أو ؿول رظدة ـ صديدة خوؾًو من اهلل 

افساموات صعؼوا وخروا هلل شجدًا. ؾقؽون أول من يرؾع رأشه جزائقل، ؾقؽؾؿه اهلل من وحقه بام أراد، ثم يؿر 

و: موذا ؿول ربـو يو جزائقل؟ ؾقؼول جزيل: ؿول احلق وهو افعع جزائقل ظذ ادالئؽي، ـؾام مر بسامء شلفه مالئؽتف

 (. -ظز وجل  -افؽبر ؾقؼوفون ـؾفم مثل مو ؿول جزائقل. ؾقـتفي جزائقل بوفوحي إػ حقٌ أمره اهلل 

 ] افؼح [

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

هذا افبوب بوب ظظقم بوب يتعؾق بلمر ؽقبي ٓ شبقل فـو إػ إدراـه إٓ بام أخزكو اهلل تعوػ به، وهو يدل ظذ ن ؾن 

 وظظقم ؿدره وإثبوت صػوت افؽامل فه ؾؾــظر إػ هذه افـصوص افعظقؿي -شبحوكه وتعوػ  -ظظؿي اهلل 

  ََع َطن ُؾُلوِِبِْم ؾ ـَْكبُِر ()باب ؾول اهلل تعاغ )َحتَّى إَِذا ُؽزِّ ـَْعِظُّ ا قَّ َوُهَو ا ـُوا اْْلَ ُكْم َؾا ـُوا َماَذا َؾاَل َربُّ   (15ا

هذه أيي من شورة شبل ذم بقون حول ادالئؽي حغ مو يتؽؾم اهلل بوفوحي وأكه يؾحؼفم من جراء ذفك ؾزع ظظقم 

  ـام شقليت مػرسا ذم احلديثغ بعده -شبحوكه وتعوػ  -وخوف ورهبي من ادتؽؾم 

 

 ؽمناسبة هذا اـباب ـكتاب اـتوحود مناسبة طظومة:  

، افؽبور افعورؾغ بوهلل، افؼريبغ مـه يدرـفم هذا افػزع هذا افضعف افعظوم  وهي أكه إذا ـون همٓء ادالئؽي افؽرام

ؾؽقف يتعؾق هبم ادؼـون؟!! إوػ أن يتعؾؼوا بخوفؼفم وموجدهم  -ظز وجل  -من جراء شامع ـالم اهلل 

ذين يدظوهنم همٓء ادالئؽي افؽرام افعظوم افحؿده هذا وجه مـوشبي هذا افبوب فؽتوب افتوحقد أن شبحوكه وب
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افضعف، وآؾتؼور إفقه شبحوكه  -ظز وجل  -بعض ادؼـغ هذا هو حوهلم مع رهبم من آكؽسور مع رهبم 

إدفي ظذ وجوب توحقد  وهذا من -ظز وجل  -ظوا دظوء رهبم دَ ؾؽقف يدظوهنم همٓء ادؼـون؟ ويوبحؿده 

 وإبطول دظووى ادؼـغ -ظز وجل  -اهلل 

  ) ـننظر يف هذه اآلية اـعظومة )حتى إذا ؽزع طن ؾلوِبم 

ـام شقليت  -ظز وجل  -فؽم افػزع؟ جراء شامظفم فؽالم اهلل ذأتى ؾزع أي زال ظـفو افػزع من أين  ما معنى ؽزع؟ 

 ؾحديٌ أيب هريرة وذم حديٌ كواس بن شؿعون

وهذا يدل ظذ أن ادالئؽي خؾق حؼقؼي هلم ؿؾوب وفقس جمرد ؿوى معـويي ـام يزظم بعض  طن ؾلوِبم () 

احلؿد هلل ؾوضر افساموات وإرض  }ادغوفطغ بل ادالئؽي خؾق حؼقؼي خؾؼفم اهلل تعوػ من كور وهلم أجـحي: 

 ، {شوء جوظل ادالئؽي رشال أويل أجـحي مثـى وثالث وربوع يزيد ذم اخلؾق مو ي

رأى جزيل ذم صورته افتي خؾؼه اهلل ظؾقفو مرتغ فه شتامئي جـوح ؿد شد إؾق وؿول ُأذن يل  ملسو هيلع هللا ىلصوؿد ثبً أن افـبي 

 . أن أحدث ظن مؾك من محؾي افعرش مو بغ صحؿي أذكه إػ ظوتؼه خمػق افطر شبعامئي ظوم

 ـفو افػزع ؿول بعضفم فبعض: اهلل أـز ومع ذفك هذا حوهلم ظـد رهبم إذا ؾزع ظن ؿؾوهبم أي زال ظ 

 جزيل ؿد أخز بلكه ؿول احلق ؾقؼول بعض ادالئؽي فبعض:  ماذا ؾال ربكم ؽوكون

اْلول: افؼيػغ من أشامئه احلسـى،  آشؿغهذين  -شبحوكه وتعوػ  -ؾلثبتوا هلل ؾاـوا اْلق وهو اـعظ اـكبر 

 اسمه اـعظ

 ذ صػي افعؾو وظؾو اهلل تعوػ ثالثي أكواع: ؾؿن أشامئه احلسـى أشؿه افعع وهو يدل ظ 

 ظؾو افؼفر،  .5

 وظؾو افؼدر،  .2

 وظؾو افذات،  .3

 أمو افـوظون إوٓن ؾال خيوفف ؾقفام أحد من أهل افؼبؾي، ومهو ظؾو افؼدر وظؾو افؼفر. 

خؾؼه بؼفره وهو ظؾو افؼفر يعـي افغؾبي وهو افؼوهر ؾوق ظبوده ؾال صك أن اهلل تعوػ ظال مجقع  ما معنى طلو اـقهر؟

 افؼوهر ؾوق ظبوده، 
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فه ادثل إظذ ؾصػوته ؿد بؾغً أـؿل إوصوف ٓ يامثؾه أحد ذم  -شبحوكه وتعوػ  -أن اهلل  طلو اـقدر معناه

 أشامئه وصػوته، 

  وهو طلو اـذات: أمو افـوع افثوفٌ ؾفو افذي وؿع ؾقه اخلالف بغ أهل افؼبؾي

ؾوق  -شبحوكه وتعوػ  -وافتوبعغ وتوبعقفم إػ يومـو هذا ـؾفم ظذ أن اهلل ؾلهل افسـي واجلامظي من افصحوبي 

 مستو ظذ ظرصه بوئن من خؾؼه فقس ؾقه صقئو من خؾؼه وٓ ذم خؾؼه رء مـه بذاته ظبوده 

خالؾو ٕهل احلؾول وهذه افعؼقدة ظؼقدة ؿطعقي ؿومً ظؾقفو كصوص افؽتوب وافسـي ودل ظؾقفو افعؼل وافػطرة 

 شؾػـو وبسطفو ذم ؽر هذا ادوضع، وافؼع ـام أ

أمو أهل إهواء افزائغي ؾؽؾفم يـػي ظن اهلل صػي افعؾو ظؾو افذات، وبعضفم يؼول هو ذم ـل مؽون تعوػ اهلل ظام 

يؼوفون ظؾوا ـبرا، ومـفم من يـػي ظـه مجقع اجلفوت حتى يؼوفون ٓ أموم وٓ خؾف وٓ ؾوق وٓ حتً وٓ يؿغ 

 ، مدفوت ؾفذا يؼتيض افؼول بوفعوٓ يسور يـػون اجل

وهلذا ؿول ظبد اهلل بن ادبورك إكام حيووفون أن فقس ؾوق افساموات إفه يعـي كػوة افعؾو ممدى ؿوهلم وؽرض بعضفم 

 ضقى هذه هي أكواع افعؾو -ظز وجل  -إكؽور وجود اهلل 

 وأما اـكبر: 

 مـه ؾفو افعع افؽبر  وٓ أظظم -شبحوكه وتعوػ  -ؾودؼصود به افذي ٓ أـز مـه  

إذا هذا هو معـى هذه أيي أن ادالئؽي افؽرام افعظوم إذا رسي ظـفم مو حلؼفم من افػزع وافغق من جراء شامع 

شلل بعضفم بعضو موذا ؿول ربؽم؟ ؾلجوب بعضفم بعضو ؿوفوا احلق وهو افعع  -شبحوكه وتعوػ  -ـالم افرب 

 افؽبر 

 :ؽدـت هذه اآلية اـعظومة  

دون ذفك من مـفم من يدظو ادالئؽي، ومـفم من يدظو ؾنن  ظذ افرد ظذ مجقع ادؼـغ افذين يدظون ؽر اهلل -

وٓ صك أن أظظم ادخؾوؿوت ادالئؽي ؾؿن دوهنم من بوب أوػ ؾتضؿـً افرد ظذ مجقع ادؼـغ ؾؽل من دظى 

 صقئو ؾفو أؿل ؿوة من ادالئؽي ؾقؽون افرد ظؾقفم من بوب أوػ، 
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ٕن افؼول هو افؽالم موذا ؿول ربؽم؟ ؿوفوا حؼو ؾفي تدل  -ظز وجل  -ودفً هذه أيي ظذ إثبوت افؽالم هلل  -

شبحوكه  -، وأيضو تدل ظذ مو هو أخص من ذفك وهو أن ـالم اهلل -شبحوكه وتعوػ  -ظذ إثبوت صػي افؽالم هلل 

موذا ؿول ربؽم؟ ومل يؼوفوا موذا خؾق ربؽم ؾدل ذفك  ؽر خمؾوق مو وجه ذفك؟ ٕكه ؿول ذم أيي ؿوفوا -وتعوػ 

 ؽر خمؾوق  -ظز وجل  -ظذ أن ـالم اهلل 

متعؾق بؿشقئته  -ظز وجل  -خالؾو دو ذهبً إفقه ادعتزفي بل ودفً ظذ أمر أخص من ذفك وهو أن ـالم اهلل 

 بؿعـى أكه يتؽؾم متى صوء ـقف صوء بام صوء 

وافؽالبقي افذين يؼوفون إن ـالم اهلل هو ادعـى افؼديم افؼوئم ذم ذاته ويـؽرون أن خالؾو فألصوظرة، وادوتريديي، 

 بحسى افوؿوئع  -ظز وجل  -يتؽؾم اهلل 

َع َظن ُؿُؾوهِبِْم  ؾنذا هي دفً أيضو ظذ أكه يتؽؾم متى صوء ٕكه ؿد ؿول حتى إذا ؾفذا يدل ظذ طرؾقي  )َحتَّى إَِذا ُؾزِّ

 ُؽْم َؿوُفوا احْلَقَّ َوُهَو اْفَعِعُّ اْفَؽبُِر (، َؿوُفوا َموَذا َؿوَل َربُّ 

 ودفً أيضو ظذ إثبوت اشؿغ من أشامء اهلل احلسـى مهو افعع وافؽبر،  -

 ودفً ظذ إثبوت وصػغ من صػوت اهلل ومهو افعؾو وافؽز،  -

قس إثبوت افصػي يتضؿن ف وهلذا خذوها ؾاطدة ؿل اسم من أسامء اهلل ؽإىه يتضمن صفة وـكن ال يلزم اـعكس

إثبوت آشم ـل اشم من أشامء اهلل ؾفو متضؿن فؾصػي ؿطعو وٓ ظؽس ؾؼد يوصف اهلل تعوػ بوصف وٓ يؾزم 

إثبوت آشم مـه مثال ؿول اهلل تعوػ وجوء ربك هل كؼول من أشامء اهلل احلسـى اجلوئي؟ يريد اهلل بؽم افقرس هل 

 ، ؾؽل اشم يتضؿن صػي وٓ يؾزم أن تتضؿن افصػي اشام  ٓكؼول من أشامء اهلل احلسـى ادريد؟ 

 ، -شبحوكه وتعوػ  -ودفً أيضو ظذ إثبوت ظظؿي اهلل  -

 ودفً أيضو ظذ ؾضل ادالئؽي افؽرام ثم ذـر احلديٌ افذي ذم صحقح افبخوري  -

 ادراد ذم صحقح افبخوري  ؾال: يف اـصحوح

يعـي تؽؾم به ـام شقليت مػرسا ذم احلديٌ -ؾال )إذا ؾىض اهلل اْلمر  ملسو هيلع هللا ىلصطن اـنبي  -ريض اهلل طنه  -طن أيب هريرة 

افذي بعده ادؼصود إذا بؼضوئه هـو تؽؾؿه به ٕكه ؿول إكام أمركو فشقئ إذا أردكوه أن كؼول فه ـن ؾقؽون ؾؼضوؤه 

  -ٕكه ذم افسامء شبحوكه وبحؿده يدل ظذ ظؾوه-ذم افسامء  -يؽون بوفتؽؾم بام يريده شبحوكه
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  -فك من أفوـي وهي افرشوفي وؿد ظرؾـو ادالئؽي ؿبل ؿؾقللو ادالئؽي مجع مؾك وأصؾه م-رضبت ادالئكة

يعـي أن ادالئؽي ترضب -فؼوفه -بػتحتغ ؾتح اخلوء وافضود ويصح بضم اخلوء وتسؽغ افضود"بيجنحتها َخَضعاىا  

 عوكو يعـي خضوظو وتذفال هذا معـى خض -شبحوكه وتعوػ  -بلجـحتفو وهتبط هبو تذفال هلل 

  -أي فؽالمه افذي صدر مـه شبحوكه ـقوـه

وفؽن تشبقه فؾـػوذ  -شبحوكه وتعوػ  -هذا فقس تشبقفو فصوت افرب -.ؿيىه سلسلة طذ صفوان ينفذهم ذـك

هو بوفـػوذ فـػوذ افصوت ذم ادخؾوق ٕن ادالئؽي خمؾوؿغ هبذا افسؾسؾي هي احلؾق احلديديي ادتصؾي وافصػوان 

احلجر إمؾس ؾنذا رضبً افسؾسؾي افصػوان صدر صوت حود كوؾذ هيز افبدن ؾلراد أن هذا افصوت افذي تسؿعه 

ادالئؽي يـػذهم ذم تؽويـفم وخؾؼتفم ـام يـػذ صوت افسؾسي ظذ افصػوان ذم بدن ابن أدم حلدته ومضوؤه ومن 

عوػ ؿول ذم ادرئقوت يؽود افزق خيطف أبصورهم ؾفذه ادعؾوم أن إصوات وادرئقوت يؽون هلو تلثر متػووت ؾوهلل ت

إصعي تمثر ظذ افـظر ٕهنو ؾوق ضوؿته ادعتودة ـذفك افصوت من إصوات مو يمثر ذم إبدان ويـػذ ؾقفو ؾفذا 

ؾؾذفك يصقبفم افغق ؾقخروا مغق ظؾقفم من جراء شامظفم  -شبحوكه وتعوػ  -تلثر شامظفم فؽالم افرب 

  "رب شبحوكهفؽالم اف

ع طن ؾلوِبم    "يعـي زال ظـفو افػزع"ؾال حتى إذا ُؽزِّ

  "و هذا فتشوؾفم فؾعؾم ورؽبتفم ذم إدراك مو تؽؾم به افرب شبحوكه"ؾاـوا: ماذا ؾال ربكم؟ 

و تػصقل ذفك يليت ذم احلديٌ افذي بعده أهنم يسلفون جزيل ؾقخزهم جزيل " ؾاـوا: اْلق وهو اـعظ اـكبر

  "ضفم فبعض ؿوفوا احلق وهو افعع افؽبر ـام تؼدم ذم أييؾقؼول بع

افؽؾؿي تدل ذم فغي افعرب تدل ؾنن  أي تؾك افؽؾؿي افتي تؽؾم اهلل هبو وادؼصود بوفؽؾؿي فقس افؾػظي"ؽوسمعها 

  "ظذ اجلؿؾي

افسؿع ويـزل من مسسق افسؿع؟ افشقطون اجلـي افذي يصعد ذم أجواز افػضوء فقسسق "ؽوسمعها مسرتق اـسمع 

إذا مسسق افسؿع ٓ يؼصد "ؾقسؿعفو مسسق افسؿع ـ ومسسق افسؿع هؽذا بعضه ؾوق بعض ـ "به ظذ افؽوهن

  "به صقطوكو واحدا وإكام اشم جـس يعـي مسسؿو افسؿع
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ئؿي افسؾف، من أ -رمحه اهلل  -هذا شػقون بن ظققـه بن مقؿون اهلاليل "يقول هكذا بعضه ؽوق بعض وصفه سفوان 

  "فؾفجرة544ذم احلديٌ وافروايي ـوكً وؾوته شـي  جبلومن احلػوظ إثبوت افثؼوت 

جعؾفو ـوحلرف هؽذا وبدد بغ أصوبعه يعـي ؾرؿفو ـلن هذه ضبؼوت من اجلن " بكفه ؽحرؽها وبدد بع أصابعه

  "يؾؼي بعضفم إػ بعض افؼول

يعـي مسسق افسؿع يسؿع افؽؾؿي ؾقؾؼقفو إػ "وها اآلخر إغ من حتته ؾال ؽوسمع اـكلمة ؽولقوها إغ من حتته، ثم يلق

 من حتته 

يعـي شؾسؾي متصؾي من افشقوضغ مسسؿي افسؿع  يلقوها اْلخر إغ من حتته حتى يلقوها طذ ـسان اـساحرثم 

 يوصؾون هذه افؽؾؿي 

  ؟حتى يلقوها طذ ـسان اـساحر أو اـكاهن ما اـفرق بع اـساحر أو اـكاهن

 شببه ذم افتلثر،  وفطفيستخدم مو دق  نهو م افسوحر:

، ؿول ؾربام أدرـه افشفوب ؿبل أن يؾؼقفو، وربام "ؾفو من يدظي افعؾم بودغقبوت وإمور ادستؼبؾي وأمو افؽوهن:

 افشفوب هو افـجم افذي يؼذف به ويرمى به ؾتحرؿه. "أفؼوهو ؿبل أن يدرـه، ؾقؽذب معفو موئي ـذبي 

 

 طظ ىبونا حممد وطظ آـه وصحبه أمجعع؛؛ وصظ اهلل

 

 


