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١ََُ ايػَّاِزِح  ََُكدَّ
ؿتصفػ بالصفؿد،ة، وبجؿقفع الصفػات الحؿد هلل، الؿتػرد بالقحداكقة، وال

العؾقة، والؿسؿك بإسؿاء الحسـك الَسـِقة، تبارك وتعفا،، وتـف ه وتؼفدس طفـ 

ا طف  طبفاده التـ ،فف، والتقحقفد، ٓ إلفف إٓ حفق الحؿقفد الؿثقؾ، والتـد،د، مقجبً 

 الؿجقد، الػعال لؿا ،ر،د.

ا مفـ الرفرك والصالة والسالم ط  أطظؿ مـ ٓزم التقحقفد، ودطفا إلقفف محف رً 

والتـد،د، وأخرج اهلل بفف الـفاس مفـ طبفادة العبقفد إ، خفالص او،ؿفان وسفبقؾ 

العرفان وسؾؽ بف الطر،ؼ السد،د، وأل مفؿ كؾؿة التؼقى وكؾ فعؾ محقفد، وطف  

 آلف وصحبف ومـ سار ط  سقرحؿ يف كؾ فعؾ محقد.

قم القطقفد، وأشفد أٓ إلف إٓ اهلل، وحده ٓ شر،ؽ لف شفادة أرجق كػعفا يف ،

وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف الؼائفؾ َأَتفْدِري َمفا  وأرجقا هبا فضؾ اهلل الؿ ،د.

 َطَؾك اْلِعَبادِ 
ِ
ُف َطَؾْقِف َوَطَؾك آلِِف َوَسؾََّؿ ما بؼل التقحقد َحؼُّ اهلل  أما بعد: ،َصؾَّك الؾَّ

 ،ال ي حفق حفؼ اهلل طف  العبقفد، ل مفام الؿجفدد (1)نتاب ايتٛسٝدفنن

كتاب طظقؿ، وسػر كػقس، وحفق اسفؿ طف    ؿد بـ طبد القحاب التؿقؿلمح

مسؿاه، ولػظ ،حؿؾ معـاه، حقث تضؿـ أطظفؿ أبفقاب الفد،ـ، وحفق التقحقفد، 

الرسؾ، ولبقاكف أك ل سبحاكف وتعا، الؽتف،،  فؿـ أجؾ الدطقة إلقف أرسؾ اهلل 

طفـ الؿـؽفر،  ولظفقره شرع اهلل الجفاد، وقامت شعقرة إمر بالؿعروف والـفل

 .وب ل الـصقحة، ولؿـ حؼؼف زخرفت الجـان، ولؿـ خالػف أضرمت الـقران

أن ،رفؿروا يف تعؾفؿ  ،وغقرحؿ مـ الؿسفؾؿقـ ،فؽان ل اًما ط  صالب العؾؿ

التقحقد، والعؿؾ بف، وتعؾقؿف، والدطقة إلقف، فف ا قط، العبادة ورحاحفا وأسففا 

                                                 

( مـ شفر ذي 11يف )دار الحد،ث بدماج(، يف ،قم الخؿقس ) نتاب ايتٛسٝدكان البدء يف تدر،س  (1)

 حف(.1311الؼعدة الحرام، لعام )
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  .ن الؼرآن كؾف دطقة إ، التقحقدومبـاحا، ولػظفا ومعـاحا، ولف ه الؿـ لة كا

ـِ الؾَّفِف، َوَأْسفَؿائِِف َوِصفَػاتِِف  : ايكِٝ ابٔ اإلَاّ قاٍ ا َخَبٌر َطف َفنِنَّ اْلُؼْرآَن: إِمَّ

َٓ َشِر،َؽ َلُف،  ا َدْطَقٌة إَِلك ِطَباَدتِِف َوْحَدُه  ، َوإِمَّ َوَأْفَعالِِف، َفُفَق التَّْقِحقُد اْلِعْؾِؿلُّ اْلَخَبِريُّ

ا َأْمٌر َوَكْفٌل، َوإِْلَ ا ، َوإِمَّ َؾبِلُّ َراِديُّ الطَّ
ـْ ُدوكِِف، َفُفَق التَّْقِحقُد اْوِ

ٌم َوَخْؾُع ُكؾِّ َما ُ،ْعَبُد مِ

ـْ َكَراَمفِة الؾَّفِف  ا َخَبٌر َط اَلُتُف، َوإِمَّ بَِطاَطتِِف فِل َكْفقِِف َوَأْمِرِه، َفِفَل ُحُؼقُق التَّْقِحقِد َوُمَؽؿِّ

َحْ 
ِ
ِخفَرِة، َفُففَق ٕ ْٔ ْكَقا، َوَما ُ،ْؽِرُمُفْؿ بِِف فِل ا ِؾ َتْقِحقِدِه َوَصاَطتِِف، َوَما َفَعَؾ بِِفْؿ فِل الدُّ

ـَ الـََّؽفاِل، َوَمفا 
ْكَقا مِ ْرِك، َوَما َفَعَؾ بِِفْؿ فِل الدُّ ـْ َأْحِؾ الرِّ ا َخَبٌر َط َجَ اُء َتْقِحقِدِه َوإِمَّ

ـْ ُحْؽفِؿ التَّْقِحقفِد. َ،ِحؾُّ بِِفْؿ فِل اْلُعْؼبَ  ـْ َخفَرَج َطف ف ـَ اْلَعَ اِب، َفُففَق َخَبفٌر َطؿَّ
ك مِ

ْرِك َوَأْحؾِِف َوَجَ ائِِفْؿ. احفف  ُف فِل التَّْقِحقِد َوُحُؼققِِف َوَجَ ائِِف، َوفِل َشْلِن الرِّ َفاْلُؼْرآُن ُكؾُّ

  .(1/354) َدازز ايطايهنيمـ 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿مبقـا طظفؿ التقحقفد:  وقال اهلل 

، فلخبر اهلل سبحاكف وتعفا، أكفف بعفث [69: الـحؾ] ﴾ڇڇ چ چ چ

 أي: يف كففؾ عاطففة مففـ الـففاس، ويف كففؾ فتففرة مففـ ال مففان ﴾ڃ ڃ ڃ﴿

،عؾؿ الـاس التقحقد، و،دطقحؿ إلقف، وح ا لؿـ لتف الرفقعفة، و،ـففاحؿ  ﴾ڃ﴿

 طـ الررك والتـد،د، و،ح رحؿ مـف وذلؽ لؿـ لتف القضقعة.

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: وقال اهلل 

أخبر يف ح ه أ،ة: بلكف ما أرسؾ مـ رسقل إٓ  ، فاهلل [58: األكبقاء] ﴾ٺ ٺ

أوحك إلقف بالتقحقد، طؾؿا وطؿال، ومـ ح ا ُ،عؾؿ أّن عقع الرسؾ طؾقفؿ الصالة 

،دطقن الـاس إ، إفراد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصإ، أن ختؿفؿ اهلل تعا، بؿحؿد  والسالم مـ كقح 

وتعا، بؿا ،ج، لف يف خؾؼف ومؾؽف وتدبقره، ويف طبادتف، وأسؿائف وصػاتف3 ٕن  سبحاكف

 ڤ ڤ ڤ﴿حق الؿعبقد بحؼ، وغقر اهلل سبحاكف إن ُطبِد فبباصؾ، قال تعا،:  اهلل 

 .[63]لؼامن: .﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 7  

 :ٚايتٛحٝد ٜٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ
قًؼا3 وذلؽ أن أحؾ البدع الؿخالػقـ لفف ا وح ا التؼسقؿ ٓبد أن ُ،ػفؿ ففًؿا دق

 .الباب ،ـؽروكف، وحق أشد طؾقفؿ مـ ضرب الؿطارق ط  الرؤوس

أن أغؾ، الطقائفػ تعتؼفد أن تقحقفد اهلل تعفا، حفق إففراده  :ذيو يف ٚايطبب

بالخؾؼ، والرزق، والؿؾؽ، والتدبقر. وح ا حق تقحقد الربقبقة وحق الـفقع إول 

 مـ أكقاع التقحقد.

غؾ، مفـ يف إرض مفـ الؿرفركقـ والؿـفدد،ـ ،ؼفرون بفنفراد اهلل تعفا، فل 

بالخؾؼ والؿؾؽ والتدبقر، وقد أخبر اهلل تعا، طـفؿ ب لؽ يف مقاصـ مـ كتابفف طف  

ما ،ليت، بؿا فقفؿ القفقد والـصارى، وٓ ،ـؽر ذلؽ إٓ شقاذ مـ البرفر،ة كػرطفقن 

 ڇ ڇ چ چ چ﴿وقففال:  [57: الـازطااات] ﴾چ چ ڃ﴿حففقـ قففال: 

 ٻ ٱ﴿وح ا ط  سفبقؾ الؿؽفابرة فؼفد قفال تعفا،:  [;6: الؼصاص] ﴾ڇ

، وكؿ قصَّ اهلل تعا، طؾقـا يف الؼرآن مفـ [17: الـؿاؾ] ﴾پپ ٻ ٻ ٻ

: لؼااامن] ﴾ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿خبففر الؿرففركقـ: 

 ، وح ا آطتراف مـفؿ واوقرار بالربقبقة مل ،دخؾفؿ يف اوسالم، بؾ قاتؾ الـبفل[58

 و،ؾت م بؿؼتضاحا و،عؿؾ بؿعـاحا. (ٓ إلف إٓ اهلل)ك أن ،ؼقل: كؾ مـ أب ملسو هيلع هللا ىلص

وأكثر الـاس مـ طّباد الؼبقر ،رركقن و،ـفددون، وإذا سفللتفؿ طفـ التقحقفد 

؟ قالقا: ٓ معبقد إٓ اهلل، وربؿفا قفالقا: ٓ مقجفقد إٓ (ٓ إلف إٓ اهلل)وطـ معـك 

غقفر  (ٓ إلفف إٓ اهلل): ار،ػ لففاهلل، وربؿا قالقا: ٓ خالؼ إٓ اهلل، وكؾ حف ه التعف

صحقحة، مخالػة لدٓلة الؽتاب والسـة، ومعـاحا الحؼ: ٓ معبفقد بحفؼ إٓ اهلل، 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿وغقففر اهلل إن ُطبِففد فبباصففؾ، لؼقلففف تعففا،: 

 .[95: الحج] ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

ٞ  ايٓٛع الرسؾ  وحق تقحقد إلقحقة ال ي ُأك لت بف الؽت، وُأرسؾت بف :ايثااْ
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واكؼسؿ الـاس بسببف إ، مممـقـ أبرار ومرركقـ فجار، وسقليت تػصفقؾف والؽفالم 

 .طؾقف يف ح ا الؽتاب إن شاء اهلل 

تقحقد إسؿاء والصػات وحق الدال ط  إثبات كؾ ما أثبتف اهلل  :ايثايا   ايٓٛع

بعقفًدا طفـ  ملسو هيلع هللا ىلصلـػسف مـ إسؿاء الحسـك والصػات الع  وأثبتفا لف رسفقلف  

 لتؿثقؾ والتؽقػ وطـ التعطقؾ والتحر،ػ، ط  ما ،ليت إن شاء اهلل.ا

 ما دلقؾؽؿ ط  تؼسقؿ التقحقد إ، ح ه إقسام؟ :قا٥ٌ قاٍ فإٕ

ٕدلة الؽتاب والسـة، فلول سقرة افتتح  3أّن ذلؽ ُطؾَِؿ بآستؼراء :فادتٛاب

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: -فقفا-دالة ط  ذلؽ، قال تعا،  3هبا كتابف اهلل 

 ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ٻ ٻ ٻ ڀ پ پ پ پ

 .[8-5: الػاحتة] ﴾ٿ

فف ه أ،ات تضؿـت أكقاع التقحقد الثالثة: تقحقد الربقبقة: وحفق إففراد اهلل 

، وتقحقد إلقحقفة: ﴾پ پ﴿بالخؾؼ والؿؾؽ والتدبقر يف ققلف تعا،: 

 ٿ ٿ ٿ﴿وققلفففف:  ﴾پ﴿وحفففق إففففراد اهلل بالعبفففادة يف ققلفففف تعفففا،: 

بؿفا ،جف، لفف يف  والصفػات: وحفق إففراد اهلل  ، وتقحقد إسؿاء﴾ٿ

 .﴾ٺ ٺ ٻٺ ٻ ٻ﴿أسؿائف وصػاتف يف ققلف تعا،: 

وح ا الؽتاب ال ي ألػف اومام محؿد بفـ طبفد القحفاب، كتفاب مػقفد جفًدا 

وصفـػف طف  دٓلفة  لؾعؾؿاء والدطاة، بفؾ لجؿقفع الؿسفؾؿقـ، بـفاه مملػفف 

ستدٓ هبفا طف  الؿؼصفقد، وقفد الؽتاب والسـة، ففق ،ليت بأ،ات وإحاد،ث م

تـؽر لف ا الؽتاب ولؿملػف، الؿرركقن والؿبتدطقن الؿخفالػقن لفد،ـ الرسفؾ، 

 ٕكف أتك ط  بدطفؿ وشركقاهتؿ مـ أساسفا.

ومـ أشفر ح ه  ،وقد ُشرح ح ا الؽتاب برروح كثقرة، بقـ مطقل، ومختصر

محؿد بـ طبفد لؿملػف العالمة طبد الرمحـ بـ حسـ بـ  ؾتض اجملٝدد الرروح: 
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تٝطددا اييصٜددص ، و(1815)حػقففد الؿصففـػ الؿتففق   ،القحففاب التؿقؿففل 

الؿتفق   ،لؾعالمة سؾقؿان بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ طبفد القحفاب احلُٝدد 

-لؾرفق  صفالح آل الرفق   ايتُٗٝدد قتاًل أمر بؼتؾف إبراحقؿ باشا، و (1811)

 ،بفـ كاصفر السفعدي لؾعالمة طبد الفرمحـ  ايكٍٛ ايطدٜد، و-حػظف اهلل

 ،لؾعالمة محؿد بفـ صفالح العثقؿفقـ  ايكدٍٛ افؿٝدد  ، و(1131)الؿتق  

-لؾعالمفة صفالح بفـ ففقزان الػفقزان  إعاْد١ افطدتؿٝد  ، و(1381)الؿتق  

وغقرحا وح ه الؽثرة يف شروحف تدل ط  أمهقة الؽتاب ومـ لتفف طـفد  -حػظف اهلل

 الؿقحد،ـ، وطـد أئؿة الد،ـ.

لباب أحببت أن تؽقن يل مراركة وشفرح مفع قؾفة البضفاطة ففاهلل ومـ ح ا ا

أسلل أن ،ـػع هب ا الررح كؿا كػع بلصؾف، وأن ،عقــل ط  سفؾقك سفبقؾ السفؾػ 

، ولؿرا،خل، ولجؿقع الؿسؾؿقـ.  يف العؾؿ والعؿؾ، وأن ،غػر يل ولقالديَّ

يإلَدددداّ ذلُددددد  ددددٔ  ؾددددتض ايٖٛدددداب غددددسي نتدددداب ايتٛسٝددددد   واسففففؿقتف 

 .والحؿد هلل رب العالؿقـ،ايٖٛاب عبد

 كتبه

 عكريأبو حممد عبد احلميد بن حييى بن زيد احلجوري السُّ

الؿؽرمة  صـعاء، ومؽة  يف ومراجعتف   وتػر،غف دماج الخقر وكان تدر،س الؽتاب يف 

 حرسفؿا اهلل بالتقحقد.
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َُُؤيِّفِ  ١َُُ اِي ٘ اهلل َتعَاَي٢َتِسَج  زمح
وطؾفؿ الففداة  ،طل الؽبقفر، شفق  اوسفالموالدا ،حق اومام العالمة الرفقر

الرق  محؿد ابـ الرق  طبد القحاب ابـ الرق  سفؾقؿان بفـ طفظ بفـ  ،إطالم

محؿد بـ امحد بـ راشد بـ بر،د بـ محؿد بـ مررف بفـ طؿفر بفـ معضفاد بفـ 

ر،س بـ زاخر بـ محؿد بـ طؾقي بـ وحق، بـ قاسؿ بـ مقسك بـ مسفعقد بفـ 

شداد بـ زحقر بـ شفاب بـ ربقعة بفـ أبفل سفقد بفـ طؼبة بـ سـقع بـ هنرؾ بـ 

مالؽ بـ حـظؾة بـ مالؽ بـ ز،د مـاة ابـ تؿقؿ بـ مر بـ أد بـ صابحة بـ القفاس 

 بـ مضر بـ ك ار بـ معد بـ طدكان. 

يف بؾد العققـة مـ بؾدان العفارض بـجفد سفـة  فس   ولد :ْٚػأت٘ َٛيدٙ

لؼفرآن حتفك حػظفف وأتؼـفف قبفؾ طررة ومائة وألػ مـ الفجرة، فـرل هبا وقفرآ ا

بؾقغف العرر، ثؿ اشتغؾ بطؾ، العؾؿ فؼرأ مبفادىء العؾفقم والػؼفف الحـفبظ طف  

حاد الػفؿ سر،ع  والده الرق  طبد القحاب ابـ الرق  سؾقؿان بـ طظ وكان 

 اودراك والحػظ. 

 ،لؽفان أبفقه ،تعجف، مفـ ففؿفف :ايٖٛااب  عبد بٔ ضًُٝإ ايػٝذ أخٛٙ عٓ٘ قاٍ

بآستػادة مـف مع صغر سـف، ووالده الرق  طبد القحاب حق مػتل تؾفؽ و،عترف 

البالد وقاضقفا، وجده الرق  سؾقؿان بـ طظ حفق مػتفل عقفع الفد،ار الـجد،فة، 

تصاكقػف وفتاواه تدل ط  غ ارة طؾؿف وفؼفف، ففق مرجع أحؾ كجفد يف زمـفف  آثاره

يت الحـبظ اجتؿفع بفف يف يف الػتاوى، وكان معاصًرا لؾرق  مـصقر بـ ،قكس البفق

 مؽة الؿررفة. ففق مـ بقت طؾؿ وفضؾ.

فلخف   ،قدمف والده الرق  طبد القحاب يف إمامة الصالة ،ولؿا بؾغ سـ الرشد

ففلدى  ،ثؿ صؾ، مـ والده الحفج فلجابفف إ، ذلفؽ ،و،صظ هبؿ ،،مم الـاس 

د قصف ،واطتؿر طؿرة اوسالم وبعد فراغفف مفـ الحفج وآطتؿفار ،فر،ضة الحج

 الؿد،ـة الؿـقرة ط  ساكـفا أفضؾ الصالة والسالم وأقام هبا قر،ًبا مـ شفر... 

وشرع يف الؼفراءة طف  والفده يف الػؼفف  ،وت وج هبا ،ثؿ رجع إ، وصـف العققـة
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ثؿ بعد ذلؽ سافر إ، الحجاز يف صؾ،  ،محد بـ حـبؾ الرقباينأط  م ح، اومام 

رفة والؿد،ـة الـبق،ة وأقفام هبفا مفدة ،ؼفرأ العؾؿ وأخ  ،تردد ط  طؾؿاء مؽة الؿر

ثفؿ الؿفدين وطف  العفامل  ،فقفا ط  الرق  طبد اهلل بـ إبراحقؿ بـ سفقػ الـجفدي

الرفقر محؿد حقاة السـدي الؿدين صفاح، الحاشفقة الؿرففقرة طف  صفحقح 

 .اومام البخاري

 وقفرأ هبفا كثقفًرا مفـ ،ثؿ رجع إ، وصـف ومؽث فقف سـة ثؿ رحؾ إ، البصفرة

وكت، هبا مـ الحفد،ث والػؼفف والؾغفة مفا شفاء اهلل أن  ،الحد،ث والػؼف والـحق

وحق الرفق   ،وٓزم يف البصرة طالًؿا مـ طؾؿائفا إجالء ،،ؽت، يف ذلؽ الققت

وأخ  الرق  مدة إقامتف يف البصرة ،دطق إ، تقحقفد  ،محؿد الؿجؿقطل البصري

و،ظففره  ،  ،صفرح بف لؽوأخف ،وحجفر البفدع ،وكب  اوشراك -جؾ وطال-اهلل 

 .  (13) نتاب َػاٖا عًُا٤ زلدمـ  .لؽثقر مـ جؾسائف. احف

ومـ أراد التقسع فؾقرجع إ، الؿضان وإكؿا ح ه إلؿاحة وإٓ فؿـاق، الرفق  

 تعا، أكثر مـ أن تحصر وأشفر مـ أن ت كر. 

 ُ٘    :ََُؤَيَفاُت
قة، سفقاء جفقٌد طظقؿفة يف كرفر الفد،ـ والفدطقة الصفاف لؾرق  محؿد 

كاكت ح ه الجففقد يف بفاب الؽتف، والؿراسفالت أو الػتفاوى والؿـاصفحات، 

مجؿففقع مملػففات الرففق  محؿففد بففـ  وإلقففؽ مسففرد بؿملػاتففف التففل تضففؿـفا

 :القحاب  طبد

 .رلتؿس شاد افياد (1

 .ملسو هيلع هللا ىلصرلتؿس ضا٠ ايسضٍٛ  (2

 .نتاب ؾكا٥ٌ ايكسإٓ (3

 .نتاب ايتؿطا (4
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 .َٔ ن٬ّ غٝخ اإلض٬ّ ا ٔ ت١ُٝٝ  ؿٗا افطا٥ٌ اييت خل (5

 .رلتؿس تؿطا ضٛز٠ ا٭ْؿاٍ (6

 . يض ؾٛا٥د ؾًض احلدٜب١ٝ (7

 .زضاي١ يف ايسد ع٢ً ايساؾك١ (8

 .دلُٛع اخلّٓب افٓرب١ٜ (9

مجؿقع فتاوى ومسائؾ الرق  محؿد بـ طبد القحاب، ومصدرحا تار،   (10

 .دلُٛع ايسضا٥ٌ ايٓذد١ٜكجد، ولف مجؿقطة مستؿدة مـ كتاب 

 .ايط١ٝٓ ايدززوآخر مستؿد مـ 

 .قٛاعد ْٛز عًٝٗا ا٭سهاّ (11

 .َبشح ا٫دتٗاد ٚاخل٬ف (12

 .نتاب ايّٓٗاز٠ (13

 .غسٚط ايؿ٠٬ ٚأزناْٗا ٚٚادباتٗا (14

 ، و،تضؿـ أبقاب الصالة وال كاة والصقم.نتاب آداب افػٞ (15

 .أسهاّ ايؿ٠٬ (16

 .أسهاّ متين افٛت (17

 ولف مجؿقطة مـ الرسائؾ يف مقاضع متعددة: (18

ٍَ ِٚ ٘   :اأَل ، ورد مفا ألصفؼ بفف مفـ الفتفؿ، ضفؿ عكٝد٠ ايػٝخ ٚ ٝدإ دعٛتد

 .زضاي١ ايػٝخ إىل أٌٖ ايكؿِٝالؿجؿقع مـفا سبعة طرر رسالة مـفا: 

ِٞ ِْ  ،  س رسائؾ. ٝإ أْٛاع ايتٛسٝد :ايثَّا
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، ٢ ٫ إيد٘ إ٫ ا  َٚدا ٜٓاقكدٗا َدٔ ايػدسى يف اييبداد٠       ٝدإ َيٓد   :ايثَّاي 

 وتضؿـت ثؿان رسائؾ.

٘   :ايسَّاِبااِ  ، وتضففؿ سففتة  ٝددإ ا٭غددٝا٤ ايدديت ٜهؿددس َستهبٗددا ٚ ددب قتايدد

 رسائؾ.

َِِظ  ، وتضؿ أربعة طرر رسالة.تٛدٝٗات عا١َ يًُطًُني :ارَتا

 .رلتؿس اإلْؿاف ٚايػسي ايهبا (19

 .يرٟ ٖٛ سل ا  ع٢ً اييبٝدنتاب ايتٛسٝد ا (20

 .نػـ ايػبٗات (21

 .ايج٬ث١ ا٭ؾٍٛ (22

 .ايكٛاعد ا٭ز ع (23

 .ؾكٌ اإلض٬ّ (24

 .أؾٍٛ اإلميإ (25

 .َكٝد افطتؿٝد (26

 رسالة. (11)وطددحا  دلُٛع١ زضا٥ٌ يف ايتٛسٝد ٚاإلميإ (27

 .نتاب ايهبا٥س (28

 .نتاب افظامل (29

أن ،غػر لف و،ؽرم ك لف، و،ج ،ف خقفًرا  حا مـ الؿملػات، كسلل اهلل ولف غقر

 ط  ما قدم ل سالم والؿسؾؿقـ، والحؿد هلل رب العالؿقـ. 

 

*** 
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َُُؤيِِّف ١ََُ ايِا ََُكدَّ  َغسحُ 
َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ثغْ اهلل اُشمحٖ اُشؽُْ

ِِ    َقِوُلُه ِٔ ايدسَّسيٝ ِِ اِ  ايسَّمحّٔ كر البسؿؾة، يف كثقر مـ الـس ، وقفد مل ت  )ِ ْط

 .لتتؿ الػائدة 3أثبتفا بعضفؿ، والؽالم فقفا ،ؽقن ط  اوثبات

اقتداًء بؽتاب اهلل الع ، ، و قفد الؽتاب بالبسؿؾة3  افتتح الؿملػ  فأقول:

ِحقِؿ  »: أكف لؿا كت، كتاًبا إ، حرقؾ، قال ملسو هيلع هللا ىلصصح طـ الـبل  ـِ الارح ْحَؿ  الارح
ِ
بِْسِؿ اهلل

ومِ   َوَرُسقلِِف إَِلك ِهَرْقَؾ َطظِقِؿ الرُّ
ِ
ٍد َطْبِد اهلل ـْ ُُمَؿح ، ولؿا كت، كتاًبفا بقـفف وبفقـ (1)«ِم

ِحقؿِ »: كػار قر،ش، قال لعظ بـ أبل صال،  ـِ الرح ْحَؿ  الرح
ِ
 .(5)«اْكُتْب  بِْسِؿ اهلل

اَلُم: أكف لؿا كت، إ، َمؾِؽة طـ سؾقؿان طَ  وقد أخبر اهلل  اَلُة َوالسَّ َؾْقِف الصَّ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿سبل بالقؿـ، بدأ بالبسؿؾة فؼال تعا،: 

، واستعاكة بف سبحاكف و،متك بالبسؿؾة تبرًكا ب كر اهلل [ 63]الـؿؾ: .﴾ھ

وتعا، ط  الؿؼصقد، وكحـ بحاجة إ، طقن اهلل تعا،، وإ، تسد،ده وتقفقؼف، 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿،: قال تعا

ِـّل َطَؾك ِذْكرَِك َوُشْؽرَِك »، ويف الدطاء الؿلثقر: [51: الـقر] ﴾ڄڄ ڦ الؾُفؿح َأِط

ـِ ِطَباَدتَِؽ  وغقره طـ طبد اهلل بـ مسعقد  (88112) افطٓدصح يف  «َوُحْس

يف البسؿؾة لالستعاكة، وققؾ: لؾؿصاحبة،  :ٚايبا٤ . وأبل حر،رة ومعاذ

أؤلػ، و،ؼدر الػعؾ ط  حس،  (بسؿ اهلل...)لصحقح إول، وتؼد،ر الؽالم: وا

طـد خروجؽ مـ الباب، كان  (بسؿ اهلل)الؿؼام ال ي تؼدم طؾقف، فنذا قؾت: 

                                                 

 . ( طـ أبل سػقان 1331(، ومسؾؿ )3أخرجف البخاري ) (1)

 .( طـ البراء بـ طازب 1313ؾؿ )(، ومس8311أخرجف البخاري ) (5)
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  بِْسؿِ )التؼد،ر: 
ِ
 أخرج، و،ؼدر الػعؾ متلخًرا، وذح، بعضفؿ إ، تؼد،ؿف. (اهلل

، فؼدم [1: العؾؼ] ﴾ڇ ڇ چ چ چ﴿وقد جاء الؼرآن بؽؾقفؿا قال تعا،: 

، فلخر الػعؾ، لؽفـ [71: هقد] ﴾گگ گ گ ک﴿: الػعؾ، وقال اهلل 

 تلخقر الػعؾ أو،3 لقؽقن اسؿ اهلل حق الؿؼدم ذكًرا وواقًعا. 

السؿق، وققؾ: مـ السؿة، والصفحقح إول3 ٕكفف ،جؿفع  :َٔ َػتل ٚاالضِ

 لق كان مرتًؼا مـ السؿة، لُجؿع ط  ِسؿات. ، و(أسؿاء)ط  

 والػرق بقـفؿا واضح، وح ا ترجقح شق  اوسالم وغقره مـ أحؾ العؾؿ.

ٓ حفقل وٓ قفقة )كؿا ،ؼال: الحققؾة، لؽؾؿة  (البسؿؾة)و،ؼال لف ه الجؿؾة 

، (حسبل اهلل وكعفؿ القكقفؾ)والحسبؾة، لف:  (الحؿد هلل): ، والحؿد لف لف(إٓ باهلل

 ح ا الـقع يف طؾؿ البقان: بالـحت.  و،سؿك

لػظ الجاللة طؾؿ ط  ال ات العؾقة، وحق أطرف الؿعفارف طف    ايَّ٘) َقِوُلُه

اوصالق، وحق اسؿ مختص باهلل سبحاكف وتعا، ٓ ،سؿك بف غقره، وكؾ إسفؿاء 

الحسـك طائدة إلقف وتابعة لف3 إذ مل ،لت تابعا قفط، وأمفا قفقل اهلل تعفا، يف سفقرة 

، قففال الطبففري [5  1: إبااراهقؿ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿إبففراحقؿ 

فاِم: (11/512) تؿطاٙيف  اِء اْلَؿِد،ـَِة َوالرَّ ُة ُقرَّ  ڃ ڃ ڄ ڄ﴿: َفَؼَرَأْتُف َطامَّ

ْبتَِداِء، َوَتْصقِقِر َقْقلِفِف:  (الؾَّفِ )بَِرْفِع اْسِؿ ،  ﴾ڃ ڃ
ِ
 ڃ ڃ ڄ﴿َطَؾك آ

ُة  ﴾ڃ ڃ اِء َأْحِؾ اْلِعَراِق َواْلُؽقَفِة َواْلَبْصفَرِة: َخَبَرُه. َوَقَرَأْتُف َطامَّ  ڄ﴿ُقرَّ

َباِع َذلِفَؽ  ﴾ڄ ِف َطَؾك اتِّ َوُحَؿفا  [1: إباراهقؿ] ﴾ڄ ڦ﴿بَِخْػِض اْسِؿ الؾَّ

 َخْػٌض. احف.

وذكر غقره أكف مـ ططػ البقان، فنن اهلل تعا، حق الع ،  الحؿقفد، وقفال ابفـ 

: فعف  حف ا ،جفقز أن ،عفرب (11/111) ايًبداب يف عًدّٛ ايهتداب   اطادل يف 

 صػة متؼدمة. احف. (الَع ،ِ  الَحؿقدِ )



 16 

مـ أققال أحفؾ العؾفؿ،  آسؿ إطظؿ ط  الصحقح :ٖٛ (ايًَّ٘) ادتالي١ ٚيفغ 

وحق مرتؼ، وذح، بعض أحؾ العؾؿ إ، أكف جامفد، والصفحقح: أكفف مرفتؼ مفـ 

 وتعظقًؿا، ،دل طؾقف ققل رؤبة العجاج: اولف، وحق الؿعبقد محبة

 ِ ه اااااا   ُِ ا ه   هللِ َدرُّ الغانِيااااااا
 
 

 

لُّي
َ
َْنْ َو نااو  اا  ََ  ْسااح ْنَو واْساا

 
 

 

ولقس الؿراد بآشتؼاق اشتؼاق الػرع مـ إصؾ، وإكؿا   أي: مـ تعبدي.

 الؿراد بف اشتؼاق الؽؾؿة مـ مصدرحا. 

ِٔ) وَقِوُلُه  الحسـك مختص بف، ومل ُ،سؿِّ أحفد كػسفف  اسؿ مـ أسؿاء اهلل : ايسَّمحّٔ

مسقؾؿة الؽ اب، فنكف سؿك كػسفف: رمحفان القؿامفة، مؽفابرة،  بالرمحـ إٓ ما كان مـ

 وبغقًا، وكان العرب ،عرفقن ح ا آسؿ و،ؼرون بف، حتك قال الراطر الجاحظ:

 ِ ٌَ َبْت  ِلَْك الَْفَتااُ   ال ََضَ
َ
ااأ ٍَ  يَي
 

ااا ٍَ َو  َرِين يَِهيَي ُْ ال قََضااَ  ا ااَمن
َ
 أ
ْعدي:   وقال سالمة بـ َجـدٍل السَّ

م    َعِ لْت ْم َعلَيَْيا َعْ لََتيَْيا َعلَيْك 
 

لِا ِ  ِْ  ْ َو  َعْ دِاْ  َو ُْ  َوَنا يََشا  ا ام
 

 
 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿وأكؽرتف قر،ش قال تعا، مخبرا طفـفؿ: 

الؿؽابرة أو الجفؾ طـد بعضفؿ واهلل أطؾفؿ،  ، ولعؾف مـ باب[93: الػرقان] ﴾ک

ـْ َأَكففٍس  (1313) ؾددشٝض َطددًِويف   ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ ُقَرْ،ًرففا َصففاَلُحقا الـَّبِففلَّ َطفف

ـُ َطْؿٍرو، َفَؼاَل الـَّبِلُّ  :  ملسو هيلع هللا ىلصوفِقِفْؿ ُسَفقُْؾ ْب ِحقؿِ »لَِعؾِلٍّ ـِ الارح ْحَؿ  الارح
ِ
، «اْكُتْب  بِْساِؿ اهلل

ا بِ  ـِ اْكُتفْ، َمفا َقاَل ُسَفقٌْؾ: َأمَّ ِحقِؿ، َوَلؽِف ـِ الفرَّ ْحَؿ  الفرَّ
ِ
، َفَؿا َكْدِري َما بِْسِؿ اهلل

ِ
اْسِؿ اهلل

.  واسؿ الرمحـ متضؿـ لصػة الرمحة الؿتعؾؼة بال ات. َكْعِرُف بِاْسِؿَؽ الؾُفؿَّ

ِِ ) وَقِوُلُه   ولقس مختًصا بف، حقث سؿك اهلل  ،اسؿ مـ أسؿاء اهلل : ايدسَّسيٝ

، طفـ جبقفر بفـ مطعفؿ  ايؿدشٝشني كؿا يف  ،ا رحقًؿاَرُءوفً  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿًدا 

، وحفق  فعفالن)والرمحـ أبؾغ3 فنكف طف  وزن  وحق ،تضؿـ صػة الرمحة الؿتعد،ة.

 وز،ادة الؿباين تدل ط  ز،ادة الؿعاين. ،مـ أوزان السعة
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ا اهلل لؾػصؾ بقـ السقر وإكؿا اختؾفػ ، أك لفوالبسؿؾة آ،ة مـ الؼرآن ط  الصحقح

 العؾؿاء: حؾ حل آ،ة مـ كؾ سقرة؟ مع اتػاقفؿ أهنا بعض آ،ة مـ سقرة الـؿؾ.

  (8>6)ولقست آية مـ آيات سقرة الػاحتة طؾك الصحقح لام جااء   مساؾؿ 

ـْ َأبِال ُهَرْياَرَة     َط
ِ
: َقااَ: اهلُل َتَعااَلك»َيُؼاقُ::  ملسو هيلع هللا ىلصقاا:: َساِؿْعُت َرُساقَ: اهلل

انَِذا َقااَ: اْلَعْباُد:» َِ ـِ  َولَِعْباِدي َماا َساَلَ:   ـَ َطْبِدي كِْصَػْق ََلَة َبْقـِل َوَبْق  َقَسْؿُت الصح

َقااَ: اهلُل َتَعااَلك: َحِؿاَدكِل َطْباِدي  َوإَِذا   [8: الػاتحة] ﴾پ پ پ پ﴿

ـَك َطَؾلح َطْبِدي    [1: الػاتحة] ﴾ٻ ٻ﴿ َقاَ::  ٺ﴿ َوإَِذا َقاَ::َقاَ: اهلُل َتَعاَلك: َأْث

َض إَِللح َطْبِدي :َوَقاَ: -ََمحَدكِل َطْبِدي  َقاَ::  ﴾ٺ ٺ قح َِ ًة  انَِذا َقااَ:: -َمرح  ٿ﴿ َِ

ـَ َطْبِدي  َولَِعْباِدي َماا َساَلَ:   [5: الػاتحة] ﴾ٿ ٿ ٿ َقاَ:: َهَذا َبْقـِل َوَبْق

ااانَِذا َقااااَ::   ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿َِ

= ِؾق صؾك الؿصؾل ماـ «َذا لَِعْبِدي َولَِعْبِدي َما َسَلَ: هَ »َقاَ::  [3: الػاتحفة] ﴾ڄ

غقر قراءة البسؿؾة  صحت صَلتف  ولق كاكت آية مـ الػاحتة  بطؾات صاَلة ماـ 

تركفا طؾك الؼق: بركـقة قارأة الػاحتاة   الصاَلة وهاق الاراجح= وققلاف تعاالك: 

  يد: طؾاك أن الػاحتاة [13: الحجفر] ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿

 ڦ ڦ﴿تؽقن السابعة مـ آيات سقرة الػاحتاة ققلاف تعاالك: سبع آيات  و

 .  كام هل   قراءة ورش ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ

ٕهنفا سفقرة طف اب،  إٓ سقرة التقبفة3 ققفؾ وافتتحت عقع السقر بالبسؿؾة

وسؿقت بالػاضحة، وققؾ: غقفر ذلفؽ، والصفحقح: أن سفقاقتفا وسفقاقة سفقرة 

 لصحابة البسؿؾة ٕثبتقحا.إكػال واحدة، وشلن الؼرآن تقققػل فؾق طؾؿ ا

ايؿٛا٥دد ايرٖبٝد١ عًد٢     :وقد تقسعت بحؿد اهلل يف الؽالم طؾقففا يف كتفابل

ؾددتض اييًددِٝ يف غددسي زضدداي١ اإلَدداّ اجملدددد إىل أٖددٌ       ، واييكٝددد٠ ايٛاضدد١ّٝٓ 

 ، والحؿد هلل.ايكؿِٝ
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ٔٚ ُِٔذ َُّ  احَل

ُُْد) َقِوُلُه  حق ذكر محاسـ الؿحؿقد، مع حبف وتعظقؿف وإجاللف. : احلّٔ

 ٘ لالستغراق: أي أّن عقع  (الحؿد)الؼؾ، والؾسان، وإلػ والالم يف  :ٚآيتا

، ففق الؿستحؼ لجؿقعفا، فقحؿد ط  طدلفف، وفضفؾف، أكقاع الؿحامد ثابتة هلل 

لجـفة الجـفة، و،حؿد ط  كؾ حفال، حتفك يف دخفقل أحفؾ الـفاِر الـفاَر، وأحفؾ ا

، ،ؼفقل تعفا،: [:: الشقرى] ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿وُ،ؼضك بقـ العباد: 

 .[8:: الزمر] ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿

وذح، بعض أحؾ العؾؿ إ، أن الحؿد مرادف لؾرؽر، وحف ا غقفر صفحقح، 

 پ﴿: َمْعـَك (1/115)يف تػسقره  فبقـفؿا طؿقم وخصقص قال الطبري 

ْؽُر َخالًِص  [5: الػاحتة] ﴾پ ـْ ُدوكِِف. احف. الرُّ
 ا لِؾَِّف َجؾَّ َثـَاُؤُه ُدوَن َسائِِر َما ُ،ْعَبُد مِ

ـُ (1/38) تؿطداٙ ورد طؾقف ذلؽ ابـ كثقر يف  َطاُه اْب ، فؼال: َوَحَ ا الَِّ ي ادَّ

ـَ َأنَّ  ِر، ـَ اْلُؿَتفَلخِّ ـَ اْلُعَؾَؿفاِء مِف ُف اْشُتِفَر ِطـَْد َكثِقٍر مِف َكَّ
ِ
اْلَحْؿفَد ُحفَق  َجِر،ٍر فِقِف َكَظٌر3 ٕ

َّٓ َطَؾك  َٓ َ،ُؽقُن إِ ْؽُر  َ،ِة، َوالرُّ ِزَمِة َواْلُؿَتَعدِّ الثَّـَاُء بِاْلَؼْقِل َطَؾك اْلَؿْحُؿقِد بِِصَػاتِِف الالَّ

َ،ِة. احف.   اْلُؿَتَعدِّ

ـَاُء  قد رده العؾامء إذ أنح الثـاء هق  َأنح اْلَحْؿَد  والذي قالف ابـ كثقر أيًضا: ُهَق الثح

: إن (8>/5)  ددا٥ع ايؿٛا٥دد     الحؿد بشارط التؽارار قاا: اباـ الؼاقؿ 

الخبر طـ الؿحاسـ إما متؽرر أو ال ِنن تؽرر ِفق الثـاء وإن مل يتؽرر ِفق الحؿد 

ثـقات ِنن الثـاء ملخقذ مـ الثـل وهق العطػ ورد الشلء بعضف طؾك بعض ومـاف 

 بحاديث َأبِال ُهَرْياَرَة  الثقب ومـف التثـقة   االسؿ  واستد: طؾك ذلاؽ 

ـَ َطْباِدي : (8>6)طـد اإلمام مسؾؿ  اََلَة َبْقـِال َوَباْق َقااَ: اهلُل َتَعااَلك: َقَساْؿُت الصح

نَِذا َقاَ: اْلَعْباُد: َِ ـِ  َولَِعْبِدي َما َسَلَ:   : الػاتحفة] ﴾پ پ پ پ﴿ كِْصَػْق
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َقااَ: اهلُل  [1: الػاتحفة] ﴾ٻ ٻ﴿ اهلُل َتَعاَلك: َحِؿاَدكِل َطْباِدي  َوإَِذا َقااَ:: َقاَ:  [8

ـَك َطَؾلح َطْبِدي»َتَعاَلك:   .«َأْث

 :ٚبني ايػهس ٚاذتُد عُّٛ ٚخصٛص
فالحؿد ،ؽقن ط  صػاتف الالزمة كالجؿال والجالل والعظؿفة، والؽبر،فاء، 

د،ففة كالرمحففة واوحسففان والجبففروت، وغقففر ذلففؽ، و،ؽففقن طفف  صففػاتف الؿتع

واوكرام واوكعام، وغقر ذلؽ، بقـؿا الرؽر ٓ ،ؽقن إٓ ط  الصفػات الؿتعد،فة، 

، قفال تعفا،:  ًٓ  ڦ﴿فتؼقل مثال: أشؽر اهلل ط  أن أططفاين طؾًؿفا، ورزقـفل مفا

 .[:: إبراهقؿ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ

فالحؿد أطؿ مـ حقث التعؾؼ وأخص مفـ حقفث ألفة، والرفؽر أطفؿ مفـ 

 ث ألة، وأخص مـ حقث التعؾؼ، قال الراطر: حق

ِ  ِنااالنِ ةََ ةَاا    م  اع ْ َهااا فَاااَد ْك 
َ
 أ

 

اما ََّّ ََ ِح َ َرَ ال ِِ م  يَِدي َولَِساِِن َوالضَّ
و،ؽففقن الرففؽر بالؾسففان ذكففًرا، وبالؼؾفف، اسففتؽاكة وتقاضففًعا، وخرففقة  

 وبالجقارح اكؼقاًدا.

: ه، فؼقؾ لف يف ذلؽ؟ فؼفال،ؼقم مـ الؾقؾ حتك تتػطر قدما ملسو هيلع هللا ىلصفؼد كان الـبل 

ََل َأُكقُن َطْباًدا َشاُؽقًرا» َِ  (1)مفـ حفد،ث الؿغقفرة ايؿدشٝشني ، أخرجفاه يف «َأ

فاَلُم:  ، وقد قال اهلل  (5)وطائرة فاَلُة َوالسَّ  وئ وئ﴿لـبقف داود َطَؾْقِف الصَّ

، وقففد تؽؾؿففت طفف  مففا ،تعؾففؼ [16: ساابل] ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ

ايؿٛا٥دد ايرٖبٝد١ عًد٢ اييكٝدد٠     ف يف كتابل بالحؿد مع ذكر بعض مقاصـف وفضؾ

 وهلل الحؿد والؿـة.  ايٛاض١ّٝٓ

                                                 

 (.8112(، ومسؾؿ )1114البخاري ) (1)

 (.8184(، ومسؾؿ )3113البخاري ) (5)
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َْ ٚٔ َوَعَّ ُٔ َٕٔذ َوَػًَِ آ َُٓؾ ُٚ َػًَِ   َوَفًَّ اَُّ

ُ٘   )   َقِوُلهُ   َّ ٢َّ اي ٍ    :   ٚيؾي ٔ    قا ِ    اب ّ         يف   ايكٝ وأصؾ َحِ ه  : ( 155)   د٤٬ ا٭ؾٗا

،رج لؾَُّغة  ا ِفل  لؾَّْػَظة  مَهاا حد َأ َمْعـققـ:  َلك  ِإ ِكل : ع  لثَّا ا َو ،ؽ،  لتبر ا و ء  َطا لدُّ  :ا

 احف. اْلِعَباَدة.

ـَاُؤُه َطَؾْقاِف  »: الدطاء، ومعـاحا ط  ما َقاَل َأُبق الَعالِقَةِ  :يغا١  ٖٓا فايصال٠  َصَلَُة الؾحِف: َث

ـَْد الَؿَلَئِؽَ  َطاءُ ِط ـُ َطبَّفاٍس  «ِة  َوَصَلَُة الَؿَلَئَِؽِة الدُّ ُكاقَن  »: َقاَل اْب ُيَصاؾُّقَن: ُيَبرِّ

، أي: ادُع لففؿ، [136: التقباة] ﴾ہہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ﴿ :ومـف قق: اهلل 

ْؾُقَصاؾِّ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل  َِ نِْن َكااَن َصاائاًِم   َِ ْؾُقِجْب   َِ رواه مسفؾؿ  «إَِذا ُدِطَل َأَحُدُكْؿ  

 3 أي: ،دطق لؾ ي دطاه إ، القلقؿة.طـ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (1311)

قَن َطَؾاك » (352)طـد مسفؾؿ  ويف حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة  َواْلَؿََلئَِؽاُة ُيَصاؾُّ

الؾُفؿح اْرَحْؿُف  الؾُفاؿح اْغِػاْر َلاُف  : َأَحِدُكْؿ َما َداَم ِِل ََمْؾِِسِف الحِذي َصؾحك ِِقِف  َيُؼقُلقنَ 

 «ُفؿح ُتْب َطَؾْقِف  َما َلْؿ ُيْمِذ ِِقِف  َما َلْؿ ُيْحِدْث ِِقفِ الؾ

 ڄ ڄ ڄ ڄ﴿فؼفال:  ملسو هيلع هللا ىلصبالصفالة طف  كبقفف  وقد أمر اهلل 

 .[89: األحزاب] ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ

ـُ ُطْجفَرَة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد َطؾََّؿ رسقل اهلل  أمتف كقػقة الصالة طؾقف فػل حد،ث َكْعُ، ْب

  
ِ
، َقْد َطؾِْؿـَا َكْقَػ ُكَسؾُِّؿ َطَؾْقفَؽ، َفَؽْقفَػ ُكَصفؾِّل َطَؾْقفَؽ؟ قالقا: َ،ا َرُسقَل اهلل

ْقَت َطَؾاك آِ: »: َقاَل  اٍد  َكااَم َصاؾح اٍد  َوَطَؾاك آِ: ُُمَؿح ُؼقُلقا: الؾُفاؿح َصاؾِّ َطَؾاك ُُمَؿح َِ

اٍد  َوَطَؾاك آ:ِ  اٍد  َكااَم َباَرْكاَت  إِْبَراِهقَؿ  إِكحَؽ َحِؿقٌد ََمِقٌد  الؾُفؿح َباِرْك َطَؾك ُُمَؿح ُُمَؿح

 .(1)«َطَؾك آِ: إِْبَراِهقَؿ  إِكحَؽ َحِؿقٌد ََمِقٌد 

                                                 

 (.341(، ومسؾؿ )1153أخرجف البخاري ) (1)
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كآل إبراحقؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصواسترؽؾ بعض أحؾ العؾؿ: كقػ تؽقن الصالة ط  الـبل 

ُد »: ملسو هيلع هللا ىلصمع أكف أفضؾ مـ آل إبراحقؿ بؾ أفضفؾ الـفاس، كؿفا قفال الـبفل  َأَكاا َساقِّ

ـْ َأبِل حُ (1)، متػؼ طؾقف«الـحاسِ   .َرْ،َرَة ، َط

فؼال بعضفؿ: قال ذلؽ قبؾ أن ،قحك إلقفف أكفف أفضفؾ الـفاس، وحف ا لفقس 

إ، أن  بصحقح3 ٕن ح ا الؼقل صفار دطفاء ُ،فدطك اهلل بفف يف الصفؾقات وغقرحفا

 اهلل إرض ومـ طؾقفا. ،رث

وحفق أفضفؾفؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصفقدخؾ فقف محؿفد  «آل إبراحقؿ »: وقال بعضفؿ إذا ققؾ 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ﴿: واسففتدل بؼففقل اهلل 

 وإبففراحقؿ  ، ففف كر اهلل تعففا، آل إبففراحقؿ [66: آ: طؿااران] ﴾ڳ گ

 داخؾ فقفؿ.

ُيدد  )َقِوُلُه  ، وحق أشفر أسفؿائف ولفف أسفؿاء غقفر ملسو هيلع هللا ىلصحق طؾٌؿ ط  الـَّبِلِّ   َُشي

ِ ح ه، فػل  َْشفَعِريِّ  (8155) ؾشٝض َطدً ْٕ ـْ َأبِفل ُمقَسفك ا ، َقفاَل: َط

 
ِ
ل َلـَا َكْػَسُف َأْسَؿاًء، َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُسقُل اهلل ال   »: ُ،َسؿِّ ٌد  َوَأْحَؿاُد  َواْلُؿَؼػِّ َأَكا ُُمَؿح

ْحَؿةِ  ـِ ُجَبْقفِر  (8153)، ولف أ،ضا «َواْلَحاِشُر  َوَكبِلُّ التحْقَبِة  َوَكبِلُّ الرح فِد ْبف ـْ ُمَحؿَّ َط

ـْ َأبِقِف  ـِ ُمْطِعٍؿ، َط  ْب
ِ
اٌد  َوَأَكاا »: اَل قَ  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل إِنح لِل َأْسااَمًء  َأَكاا ُُمَؿح

َأْحَؿُد  َوَأَكا اْلاَمِحل الحِذي َيْؿُحق اهلُل بَِل اْلُؽْػَر  َوَأَكا اْلَحاِشاُر الحاِذي ُيْحَشاُر الـحااُس 

ُه اهلُل رَ  ا َرِحقاًم َطَؾك َقَدَملح  َوَأَكا اْلَعاِقُب الحِذي َلْقَس َبْعَدُه َأَحٌد  َوَقْد َسامح ًِ  «ُءو

ـَ  (8185)ويف صحقح البخاري  ـِ َ،َساٍر، َقاَل: َلِؼقُت َطْبَد الؾَّفِف ْبف ـْ َطَطاِء ْب َط

ـِ الَعاِص  َطْؿِرو ِف ْب ـْ ِصَػِة َرُسقِل الؾَّ : فِل التَّْقَراِة؟ َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص، ُقْؾُت: َأْخبِْركِل َط

ل التحْقَراةِ »
ُف َلَؿْقُصقٌف ِِ ِف إِكح  ڀ ڀ ڀ﴿ بَِبْعِض ِصَػتِِف ِِل الُؼاْرآِن: َأَجْؾ  َوالؾح
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ـَ  َأْكااَت َطْبااِدي ، [78: األحازاب] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ قِّااق ُمِّ ُْ َوِحااْرًزا لِ

اٍب ِِال اأَلْساَقاِ،  َواَل  َؾ َلْقَس بَِػظٍّ َواَل َغؾِقٍظ  َواَل َسخح ْقُتَؽ الؿَتَقكِّ َوَرُسقلِل  َسؿح

َئَة  َوَلؽِ  قِّ َئِة السح قِّ ُع بِالسح َِ اَة َيْد اُف َحتحاك ُيِؼاقَؿ بِاِف الِؿؾح ـْ َيْؼبَِضاُف الؾح ـْ َيْعُػق َوَيْغِػُر  َوَلا

ـًا ُطْؿًقاا  َوآَذاًكاا ُصاامو  َوُقُؾقًباا  ُف  َوَيْػَتُح بَِفا َأْطُق الَعْقَجاَء  بَِلْن َيُؼقُلقا: اَل إَِلَف إاِلح الؾح

 .«ُغْؾًػا

دددد٤٬ لؼفففقؿ يف أطفففالم وأوصفففاف، قفففال ابفففـ ا ملسو هيلع هللا ىلصوأسفففؿاء الـَّبِفففلِّ 

 ّ َْسَؿاء ُمبقـًفا َمفا خّصفف اهلل بِفِف مفـ  ملسو هيلع هللا ىلص: َف كر َرُسقل اهلل (138) ا٭ؾٗدا ْٕ َحِ ه ا

َٓ معـك َلَفا مل تفدل طف   َّٓ َفَؾق َكاَكت أطالًما َمْحَضة  اْلػضؾ َوَأَشاَر إَِلك َمَعاكِقَفا َوإِ

 مدح َولَِفَ ا َقاَل حساٌن 

ً  وََشاااَ ن َ   ِناااَو اْساااِهًِ ِ     ِ لَنااا
 

ا  َه  اَذا َم  ٌَ اَد َو  فذو الَْ مْش ََمْه 
َٓ  ،كؾَفا َأسَؿاء مدح ،َوَكَ لَِؽ َأسَؿاء الرب َتَعاَلك  َوَلق َكاَكت ألػاًضا ُمَجّرَدة 

َمَعاين َلَفا مل تدل ط  اْلَؿْدح َوقد وصػَفا اهلل ُسْبَحاَكُف بَِلكََّفا حسـك كؾَفا َفَؼاَل 

 ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿

َفِفَل مل تؽـ حسـك لُؿَجّرد الؾَّْػظ بؾ لدٓلتفا ط   [;1: اأْلَْطَراف] ﴾ڍ ڇ

 َأْوَصاف اْلَؽَؿال. احف. 

أشرف إكبقاء والؿرسؾقـ، وفضائؾف كثقرة، ٓ ،تسع الؿجال  ملسو هيلع هللا ىلصورسقل اهلل 

ايصددس ٚايبٝدإ يددعا٠    ل كرحا، وقد تؽؾؿت طـفا بتقسع وهلل الحؿد يف كتفابّل: 

ـ ، وازب  ني ا٭دٜإاحلٛاز ٚايتك ، وذكرت ض١َ٬ اخلًـ يف طسٜك١ ايطدً

، وذكفر ملسو هيلع هللا ىلصوكؾفا داخؾة يف فضائؾف  ملسو هيلع هللا ىلصفقفؿا ما ،تعؾؼ بػضؾ الؼرآن وفضؾ أمتف 

ما لف مـ الخصائص والرؿائؾ والػضائؾ مـ إمهقة بؿؽان فػقففا بقفان لؾؿـ لفة 

ػقـ لدطقتف ورسالتف، الرفقعة لؿـ أمركا اهلل تعا، بالتلسل بف، وفقفا رّد ط  الؿخال

ا متخؾًؼف ملسو هيلع هللا ىلصوفقفا دٓلة ط  حسـ إخالق ومعايل الؼفقؿ فؼفد كفان رسفقل اهلل 

ـْ  بالؼرآن يف كؾ أحقالفف، وحفق الؿبعفقث لقفتؿ صفالح إخفالق وقفد جفاء َطف
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 ُحَرْ،َرَة  َأبِل
ِ
اَؿ َصاالَِح اأْلَْخاََلِ، »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل اَم ُبِعْثُت أِلَُتؿِّ  «إِكح

، كؿا أن فقفا كرفر لفد،ـ اهلل تعفا، ودطفقة إلقفف (1258) أخرجف أمحد يف مسـده

 فنكؿا جاء الد،ـ مـ قبؾف إ، غقر ذلؽ مؿا ح ا لقس مقصـ بسطف.

ِ٘  )  َقِوُلُه ّٔد٢ آِيد أل تطؾؼ و،راد هبا قرابة الرجؾ، وتطؾؼ و،راد هبا أتباطف،   ٚيعي

ؾ العؾؿ يف الؿراد بآلف، ف ح، كثقر مـفؿ إ، أن أل حفؿ إتبفاع، وقد اختؾػ أح

 حتك قال كرقان الحؿقري:

اَْحاااَّ  ِهل تِااًِ 
َ
ْهااَ ب  ٌ  ِ  اع ااِين

 آل 
 

اََداِن َوالَْ اَمْ   ََعِنِم َوا سُّ
َ
 ِنْو اْْل

   ً ااْو آ    رال  قََماَ َتاا َْ  َااْم يَك    َاا
 

ِب 
َ
اِِغ أ  ِ ِ لََعَ ال

َصَّلن ْ   َصَّل  ا ْه  ٍَ َ   
مفْت طؾفقفؿ  ،حفؿ الؼرابفة ،وذح، بعض أحؾ العؾفؿ: إ، أن أل  الف ،ـ ُحرِّ

الصدقة، وحؿ: آل العباس، وآل جعػر، وآل طؼقؾ، وآل طظ، كؿا يف حد،ث َزْ،فِد 

ـِ َأْرَقَؿ   ڎ﴿مـ أحؾ بقتف، قال تعا،:  ملسو هيلع هللا ىلص، وأزواجف (8341)يف مسؾؿ  ،ْب

، [66: األحاازاب] ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .  ملسو هيلع هللا ىلص،ة يف سقاق أزواجف وأ

ـِ َأبِل َوقَّفاٍص  (8343)وأخرجف مسؾؿ  ـْ َسْعِد ْب فا َكَ َلفْت »َقفاَل:  َط َلؿَّ

َ،ُة:  ْٔ   [91: آ: طؿاران] ﴾ەئ ەئ ائ ائ ى﴿َحِ ِه ا
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَدَطفا َرُسفقُل اهلل

 .«الؾُفؿح َهُماَلِء َأْهؾِل»: َطؾِقًّا َوَفاصَِؿَة َوَحَسـًا َوُحَسْقـًا َفَؼاَل 

ِي) َقِوُلههُه َّ دطففاء بالسففالمة، والسففالم بؿعـففك التحقففة، والسففالمة مففـ   ٚيضيدد

 الـؼائص والرذائؾ، ومـ أسؿائف تعا، السالم، وسقليت بابف إن شاء اهلل تعا،.

*** 
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ِد ِٛحِٝ  ِنتَابُ ايتَّ
َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ًَٔزبُة اُٖزِىٔؽُٔذ

لجؿع، ومـف كتقبفة مؽتقب، وبؿعـك مجؿقع، ففق مرتؼ مـ ا :مبع٢ٓ ايهتاب

الخقؾ3 ٕهنؿ ،جؿعقن خقاًل إ، خقؾ حتك تصقر كتقبفة، وكتقبفة الرجفال3 ٕهنفؿ 

،جؿعففقن أربعؿائففة، أو ثالثؿائففة، وسففؿل كتاًبففا3 ٕكففف تجؿففع فقففف الؽؾؿففات 

 والحروف والػصقل وإبقاب.

ِْٛسٝددِ ) َقِوُلُه  وحفد ،قحفد تقحقفًدا، والؿفراد بفف حـفا: التقحقد مصدر:  ايتَّ

 بؿا ،ج، لف. اهلل  إفراد

والتقحقد حق أساس الد،ـ ولبف وأول مفا ُ،فدطك إلقفف، وحفق الفركـ إول مفـ 

ـِ َطبَّاٍس  ا َبَعَث الـَّبِلُّ أركان اوسالم بؾ واو،ؿان فعـ اْب ـَ َجَبفٍؾ  ملسو هيلع هللا ىلص: َلؿَّ ُمَعاَذ ْبف

ـِ َقاَل َلفُ  َ: َماا إِكحَؽ َتْؼَدُم َطَؾك َقْقٍم ِما»: إَِلك َكْحِق َأْحِؾ القََؿ ـْ َأوح ْؾاَقُؽ َِ ـْ َأْهاِؾ الؽَِتااِب  

اَف َتَعااَلك ُدوا الؾح ، (12)، ومسفؾؿ (3138)أخرجفف البخفاري  «َتْدُطقُهْؿ إَِلك َأْن ُيَقحِّ

  »: وجاء يف بعض الروا،ات
ِ
 .«اْدُطُفْؿ إَِلك َشَفاَدِة َأْن الَ إَِلَف إاِلح اهللُ  َوَأكِّل َرُسقُ: اهلل

ـِ ُطَؿرَ  ُبـِاَل  »: ، َقفاَل ملسو هيلع هللا ىلص: أنَّ الـَّبِفلَّ (1)ايؿدشٝشني يف   ويف حد،ث اْب

َكااةِ  اََلِة  َوإِيَتااِء الزح اَد اهلُل  َوإَِقااِم الصح ْسََلُم َطَؾك َخْؿَسٍة  َطَؾك َأْن ُيَقحح َوِصاَقاِم  اإْلِ

 ، وح ا لػظ مسؾؿ. «َرَمَضاَن  َواْلَحجِّ 

ِ  ويف  ـُ َطبََسَة ا (118) ؾدشٝض َطدً فَؾِؿلُّ طـ َطْؿُرو ْب : ُكـْفُت َوَأَكفا لسُّ

ُـّ َأنَّ الـَّاَس َطَؾك َضفاَلَلٍة، َوَأكَُّففْؿ َلقُْسفقا َطَؾفك َشفْلٍء َوُحفْؿ َ،ْعُبفُدوَن  فِل اْلَجاِحؾِقَِّة َأُض

                                                 

 (.11(، ومسؾؿ )1البخاري ) (1)
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َة ُ،ْخبُِر َأْخبَاًرا، َفَؼَعْدُت َطَؾفك َراِحَؾتِفل، َفَؼفِدْمُت َطَؾْقففِ  َْوَثاَن، َفَسِؿْعُت بَِرُجٍؾ بَِؿؽَّ ْٕ ، ا

 
ِ
فَة،  ملسو هيلع هللا ىلصَفنَِذا َرُسقُل اهلل ُمْستَْخِػقًا ُجَرَءاُء َطَؾقِْف َقْقُمُف، َفتََؾطَّْػُت َحتَّفك َدَخْؾفُت َطَؾْقفِف بَِؿؽَّ

؟ َقفاَل: «َأَكا َكبِل   »: َفُؼْؾُت َلُف: َما َأْكَت؟ َقاَل  ، َفُؼْؾفُت: «َأْرَساَؾـِل اهللُ »، َفُؼْؾُت: َوَمفا َكبِفل 

اَد اهللُ اَل »َسَؾَؽ، َقاَل: َوبَِليِّ َشْلٍء َأرْ  َأْرَسَؾـِل بِِصَؾِة اأْلَْرَحاِم  َوَكْسرِ اأْلَْوَثاِن  َوَأْن ُيَقحح

 .[196: البؼرة] ﴾يئ ىئ مئ حئ یجئ ی ی﴿، ،ؼقل: ، واهلل «ُيْشَرُك بِِف َشْلءٌ 

والتقحقد ،ـؼسؿ إ، ثالثة أقسام، كؿا تؼدم، وح ا الؽتاب معؼقد يف الؽالم طف  

وفقف عؾ مفـ إبفقاب التفل فقففا البقفان  حقة، وتػاصقؾ ما ،تعؾؼ ب لؽتقحقد إلق

لبؼقة إقسام ط  ما ،ليت إن شاء اهلل تعا،، وزد ط  ذلؽ أن تقحقد إلقحقة ،تضفؿـ 

 ء والصػات.تقحقد الربقبقة بؾ وفقف تالزم بقـف وبقـ تقحقد إسؿا

 ٚخطس ايػسى:  فطٌ ايتٛحٝد
وأذكر حـا فضؾ التقحقد إعفآ، وُأتبعفف بخطفر الرفرك، وحفق مـؼفقل مفـ 

قؾت فقفف:  (181)  ؾتض احلُٝد اجملٝد  بٝإ ٖدا١ٜ ايكسإٓ إىل ايتٛسٝدكتابل 

حق الد،ـ العظقؿ ال ي أرسؾت بف الرسؾ وأك لفت بفف الؽتف،،  إنَّ تقحقد اهلل 

ؿتؽؾؿ أو كت، الؽات، فؾـ ،ليت بؿثؾ ما حقاه الؼرآن وسفـة الـَّبِفل ومفؿا تؽؾؿ ال

اَلم وفضائؾف كثقرة، مـفا: اَلة َوالسَّ  َطَؾْقِف الصَّ

 ڄ  ڄ ﴿أكف طبادة لرب العالؿقـ وممٍد إ، مرضاتف، َقاَل َتَعاَلك:  : األٚىل    

 چ  چ   چ   ڃ ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [ 89:  الذاريات]   ﴾ڃ   ڃ   ڃ   ڄ 

ڈ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   ڎ

ڑ   ژ   ژ   ڈ  ک   ک   ک   ڑ  ﴾گ   گ   گ   ک

 .  [3:->9: الـساء]

 گ﴿وحق رأس التؼقى إذ أكف كؾؿة اوخالص، وكؾؿة التؼقى، َقاَل َتَعاَلك: 

 ں  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ 
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 ھ  ہہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں 

 .  [59: الػتح] ﴾ے ھ ھ ھ

وكؿ يف الؼرآن مـ آ،اٍت بقـاٍت وأدلفة واضفحات تبفقـ حفال الؿتؼفقـ، َقفاَل 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ك: َتَعفففففففالَ 

 .  [69-61: الـبل] ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

ُف َتَعفاَلك:  :ٚايثا١ْٝ  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿أكف سب، إمـ الؿطؾؼ، َقاَل الؾَّ

، والظؾفؿ حـفا الرفرك [5;: األكعام] ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ط  ما ،ليت بقاكف إن شاء اهلل.

َل  : ٚايثايث١      َقا السعقدة،   ڑ  ژ   ژ   ڈ ﴿َتَعاَلك:  أكف سب، لؾحقاة 

 ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ 

 .  [:>: الـحؾ] ﴾ڱ ڱ

ًٓ أولًقفا، بفؾ ٓ  وكؾ آ،ة فقفا ذكر العؿؾ الصالح فالتقحقد داخفؾ فقفف دخفق

 قبقل ٕي طؿؾ إٓ بف. 

 ڦ  ڦ   ڤ   ڤ ﴿أكف سب، التؿؽقـ وآستخالف، َقاَل الؾَُّف َتَعاَلك:  والرابعة:

 چ  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ 

ڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڈ  ڎ   ڌ

 .  [88: الـقر] ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ

ُف َتَعاَلك:  : ٚارتاَط١      گ  گ   گ ﴿أكف سب، طصؿة الدم، َقاَل الؾَّ

 ڻ  ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ 

 .  [6>: الـساء] ﴾ڻ ڻ

ـِ ُطَؿَر  ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل الؾَِّف وقد ثبت مـ حد،ث اْب

اََلَة  الـحاَس َح  اِف  َوُيِؼقُؿاقا الصح ًدا َرُساقُ: الؾح ُف  َوَأنح ُُمَؿح تحك َيْشَفُدوا َأْن اَل إَِلَف إاِلح الؾح
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ِـّل ِدَماَءُهْؿ َوَأْمَقاَلُفْؿ إاِلح بَِحاؼِّ اإِلْساََلِم   َعُؾقا َذلَِؽ َطَصُؿقا ِم َِ نَِذا  َِ َكاَة   َوُيْمُتقا الزح

فِ   .  (1)«َوِحَساُبُفْؿ َطَؾك الؾح

ُف َتَعاَلك:  : ٚايطادض١      ڤ  ڤ   ٹ ﴿أكف سب، حػظ الؿال، َقاَل الؾَّ

 ڃڃ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ 

 .  [>5: الـساء] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ

ِـّال ِدَمااَءُهْؿ »: ويف حد،ث ابفـ طؿفر  َعُؾاقا َذلِاَؽ َطَصاُؿقا ِم َِ انَِذا  َِ  ...

فِ َوَأْمَقاَلُفْؿ إاِلح بَِحؼِّ اإِلْسََلِم  َوِحَساُبفُ   .«ْؿ َطَؾك الؾح

ُف َتَعاَلك: أكف سب، رضك اهلل  :ٚايطاابع١   ڇ چ چ چ چ﴿، َقاَل الؾَّ

 . [:: الزمر] ﴾ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ

٘ وقد ثبت طـد مسؾؿ يف  ـْ َأبِفل ُحَرْ،فَرَة  (1315) ؾدشٝش ، َقفاَل: َط

 
ِ
َقْرَضك َلُؽاْؿ: َأْن إِنح اهلَل َيْرَضك َلُؽْؿ َثََلًثا  َوَيْؽَر »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل َِ ُه َلُؽْؿ َثََلًثا  

ُقاقا  َوَيْؽاَرُه   َجِؿقًعا َواَل َتَػرح
ِ
َتْعُبُدوُه  َواَل ُتْشرُِكقا بِِف َشْقًئا  َوَأْن َتْعَتِصُؿقا بَِحْبِؾ اهلل

َماِ:  َوإَِضاَطِة اْلاَم:ِ  نكفف ف ، ومعؾقم أن ما رضقف اهلل «َلُؽْؿ: ِققَؾ َوَقاَ:  َوَكْثَرَة السُّ

 ،حبف و،ثق، طؾقف. 

أكف سب، تؼقى اهلل والؽرامة الدكقق،ة وإخرو،ة، َقفاَل الؾَّفُف َتَعفاَلك:  :ايثا١َٓ

: البؼرة]﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿

 ڇ﴿، والتؼقى سب، الدرجات العف  طف  مفا تؼفدم و،فليت، وَقفاَل َتَعفاَلك:  [51

 . [16: الحجرات] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ

ُف َتَعاَلك: أكف سب،  : ايتاضع١   ۀ ﴿مغػرة ال كقب، َقاَل الؾَّ  ہ  ۀ   ڻ

ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  ﮵   ﮳   ﮲   ۓ   ۓ   ے  ﮷  ﮶   ﮴
                                                 

 (.88(، ومسؾؿ )85أخرجف البخاري ) (1)



 28 

 ھ  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [86: الزمر] ﴾﮹ ﮸

 .[;7: الـساء] .﴾ےے ھ ھ

ـِ َمالٍِؽ  ـْ َأَكِس ْب َقااَ: »َ،ُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل الؾَِّف ويف حد،ث َط

ُف َتبَ  ـَ آَدَم إِكحَؽ َما َدَطْقَتـِل َوَرَجْقَتـِل َغَػْرُت َلَؽ َطَؾك َما َكاَن ِِقاَؽ الؾح اَرَك َوَتَعاَلك: َيا اْب

ااَمِء ُثاؿح اْساَتْغَػْرَتـِل َغَػاْرُت َلاَؽ  َواَل  ـَاَن السح ـَ آَدَم َلْق بََؾَغْت ُذُكقبَُؽ َط َواَل ُأبَالِل  َيا اْب

ـَ آَدَم إِ  كحَؽ َلْق َأَتْقَتـِل بُِؼَراِب األَْرِض َخَطاَيا ُثاؿح َلِؼقَتـِال اَل ُتْشارُِك بِال َشاْقًئا ُأبَالِل  َيا اْب

 ، وحق حد،ث صحقح. (1534). أخرجف الترم ي «أَلََتْقُتَؽ بُِؼَرابَِفا َمْغِػَرةً 

َقاَل  : ايعاغس٠     الؼبر،  الـار ومـ ط اب  أكف سب، دخقل الجـة والـجاة مـ 

َلك:  ڦ  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ ﴿َتَعا  ڦ

 ﮼﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [ >:  يقكس]   ﴾ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ 

 ٿ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [ ::  البقـة]   ﴾         ﯁   ﯀   ﮿   ﮾   ﮽ 

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ڦ  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ

 . [65: ِاصر] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

ـْ ُطْثَؿاَن   َوَط
ِ
اُف اَل إَِلا»: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َماَت َوُهَق َيْعَؾُؿ َأكح َف َم

 . (81). أخرجف مسؾؿ «إاِلح اهلُل  َدَخَؾ اْلَجـحةَ 

ـِ َمالٍِؽ  ـْ ِطتْبَاَن ْب   َوَط
ِ
َم َطَؾك الـحااِر »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل نِنح الؾحَف َقْد َحرح َِ

افِ  ـْ َقاَ:: الَ إَِلَف إاِلح الؾحُف  َيْبَتِغل بِاَذلَِؽ َوْجاَف الؾح ، ومسفؾؿ (385). أخرجفف البخفاري «َم

(11) . 

وإن كاكت طـده معاٍص فقؿا دون الررك ففق تحت الؿرقئة، إن شاء اهلل طػفا 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿طـف، وإن شاء ط بف، َقاَل َتَعفاَلك: 

 .[;7: الـساء] ﴾﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ

 ڄ ڄ ڄ﴿أكف سب، بركة إرزاق، َقفاَل الؾَّفُف َتَعفاَلك:  :عػس٠ اذتاد١ٜ
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 ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .  [;8-89: الذاريات] ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ

تغقفر  ٕوكؿ مـ أمؿ كاكت يف غا،ة مـ الؼؾة وال لة فؾؿا استؼامت ط  تقحقفد اهلل 

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿طففـ حففقد:  ٕحالفففا، قففال اهلل 

 . [85: هقد] ﴾حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

بف مفـ وأول ما ،فدخؾ يف آسفتغػار تحؼقفؼ التقحقفد وتجر،فده مؿفا ،رفق

 الرركقات. 

 أكف سب، تػر،ج الؽروب، ولف ا جاء يف قصة ذي الـقن   : عػس٠    ايثا١ْٝ   

ُف َتَعاَلك:   گ  گ   گ   ک   ک   ک   ک ﴿أكف تقسؾ إ، اهلل بالتقحقد، َقاَل الؾَّ

 ڻ  ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ 

ہ   ۀ   ڻ  ھ   ہ   ہ   ہ   ۀ  ھ  ھ   ھ

 .  [;;-:;: األكبقاء] .﴾ے

ـِ (8314)، ومسفؾؿ (1131)ويف الدطاء ال ي أخرجفف البخفاري  ـِ اْبف ، َطف

ُف الَعظِقُؿ »َ،ُؼقُل:  ،َ،ْدُطق ِطـَْد الَؽْرِب  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َكاَن الـَّبِلُّ َطبَّاٍس  اَل إَِلَف إاِلح الؾح

اَؿَقاِت َوَربُّ  اَل  الَحؾِقُؿ  اُف َربُّ السح ُف َربُّ الَعْرِش الَعظِاقِؿ  اَل إَِلاَف إاِلح الؾح إَِلَف إاِلح الؾح

 .«ْرِض  َوَربُّ الَعْرِش الَؽرِيؿِ األَ 

 ھ ھ ھ﴿أكف أطظؿ حسفـة، َقفاَل الؾَّفُف َتَعفاَلك:  :عػاس٠  ايثايث١

 .  [5;: البؼرة] ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ

ـِ الَعاِص  ـِ َطْؿِرو ْب ِف ْب ـِ َطْبِد الؾَّ ، َقاَل: و،قضح ذلؽ حد،ث البطاقة: فَع

ِف  َف َسُقَخؾِّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل الؾَّ ـْ ُأمحتِل َطَؾك ُرُءوِس الَخََلئِاِؼ َياْقَم إِنح الؾح ُص َرُجًَل ِم

ـَ ِسِجَلو ُكؾُّ ِسِجؾٍّ ِمْثاُؾ َمادِّ الَبَصارِ  ُثاؿح َيُؼاقُ::  ْسِعق
ـُْشُر َطَؾْقِف تِْسَعًة َوتِ َق َِ الِؼَقاَمِة 

َقُؼقُ:: اَل َيا َِ ـْ َهَذا َشْقًئا؟ َأَضَؾَؿَؽ َكَتَبتِل الَحاُِِظقَن؟  ـْؽُِر ِم َؾاَؽ  َأُت َِ َقُؼاقُ:: َأ َِ َربِّ  
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اُف اَل ُضْؾاَؿ َطَؾْقاَؽ  نِكح َِ ـًَة   ـْاَدَكا َحَسا َقُؼقُ:: َبَؾك إِنح َلاَؽ ِط َِ َقُؼقُ:: اَل َيا َربِّ   َِ ُطْذٌر؟ 

ًدا َطْبُدُه  ُف َوَأْشَفُد َأنح ُُمَؿح َتْخُرُج بَِطاَقٌة ِِقَفا: َأْشَفُد َأْن اَل إَِلَف إاِلح الؾح َِ َوَرُساقُلُف  الَقْقَم  

َؼااَ::  َِ ِت   اِجَلح َقُؼقُ:: َيا َربِّ َما َهِذِه البَِطاَقُة َمَع َهاِذِه السِّ َِ َقُؼقُ:: اْحُضْر َوْزَكَؽ   َِ

َطاَشاِت » َقاَل: ،«إِكحَؽ اَل ُتْظَؾؿُ  َِ اٍة   اٍة َوالبَِطاَقاُة ِِال َكػح ُت ِِال َكػح ِجَلح ُتقَضُع السِّ َِ

ُت َوَثُؼَؾِت البِطَ  ِجَلح ِف َشْلءٌ السِّ ََل َيْثُؼُؾ َمَع اْسِؿ الؾح َِ والبطاقة يف كػة فطاشفت  «اَقُة  

، (1223). أخرجفف أمحفد السجالت وثؼؾت البطاقة فال ،ثؼؾ مع اسفؿ اهلل شفلء

 ، وحق حد،ث صحقح. (8112)والترم ي 

ـِ َطْؿٍرو  ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ َفَجاَء  ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل: ُكـَّا ُجُؾقًسا ِطـَْد َرُسقِل الؾَّفِ َوَط

ـْ َأْحِؾ اْلَباِدَ،ِة َطَؾْقِف ُجبَُّة ِسقَجاٍن، َحتَّك َقاَم َطَؾك َرْأِس الـَّبِلِّ 
إِنح »َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُجٌؾ مِ

اِرٍس َصاِحَبؽُ  َِ اِرسٍ َأْو َقاَ:: يُ -ْؿ َقْد َوَضَع ُكؾح  َِ َع ُكؾح  -رِيُد َأْن َيَضَع ُكؾح  َِ َوَيْر

ـْ اَل َيْعِؼُؾ »بَِؿَجامِِع ُجبَّتِِف َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلَخَ  الـَّبِلُّ «َراعٍ  ، «َأاَل َأَرى َطَؾْقَؽ لَِباَس َم

ِف ُكقًحا »ُثؿَّ َقاَل:  ل َقاص  َطَؾْقَؽ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنح َكبِلح الؾح ْبـِِف: إِكِّ
ِ

اُة َقاَ: ال َِ َلامح َحَضَرْتُف اْلَق

ـَ  ـِ اْث ـِ  َوَأْكَفاَك َط َتْق ـَ اَمَواِت اْلَقِصقحَة  آُمُرَك بِاْث نِنح السح َِ ُف   : آُمُرَك بََِل إَِلَف إاِلح الؾح ـِ َتْق

ٍة  ُف ِِل كِػح ٍة َوُوِضَعْت اَل إَِلَف إاِلح الؾح ـَ ِِل كِػح ْبَع  َلْق ُوِضْع ـَ السح ْبَع َواأْلََرِضق السح

بْ  ـَ السح ْبَع َواأْلََرِضق اَمَواِت السح ـح  َوَلْق َأنح السح ـح َحْؾَؼًة ُمْبَفَؿًة َلَرَجَحْت بِِف َع ُك

َفا َصََلُة ُكؾِّ َشْلٍء  َوبَِفا  نِكح َِ ِف َوبَِحْؿِدِه   ُف  َوُسْبَحاَن الؾح ـح اَل إَِلَف إاِلح الؾح َلَؼَصَؿْتُف

ْرِك َواْلؽِْبرِ  ـِ الشِّ َ ا ، َفُؼْؾُت، َأْو قِقَؾ: َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، حَ «ُيْرَزُ، ُكؾُّ َشْلٍء  َوَأْكَفاَك َط

ٌة َ،ْؾَبُسَفا؟ َقاَل:  ََحِدَكا ُحؾَّ
ِ
ْرُك َقْد َطَرْفـَاُه، َفَؿا اْلؽِْبُر؟ ُحَق َأْن َ،ُؽقَن ٕ ، َقاَل: «اَل »الرِّ

ََحِدَكا َكْعاَلِن َحَسـََتاِن، َلُفَؿا ِشَراَكاِن َحَسـَاِن؟ َقاَل: 
ِ
، َقاَل: َفُفَق «اَل »َفُفَق َأْن َ،ُؽقَن ٕ

ََحدِ 
ِ
ٌة َ،ْرَكُبَفا؟ َقاَل: َأْن َ،ُؽقَن ٕ ََحِدَكا َأْصَحاٌب «اَل »َكا َدابَّ

ِ
، َقاَل: َفُفَق َأْن َ،ُؽقَن ٕ

َسَػُف اْلَحؼِّ  »، َقاَل: َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، َفَؿا اْلؽِْبُر؟ َقاَل: «اَل »َ،ْجؾُِسقَن إَِلْقِف؟ َقاَل: 

دب ا٭، والبخاري يف (1511)أخرجف اومام أمحد  «َوَغْؿُص الـحاسِ 

 ، وحق حد،ث صحقح.(531) افؿسد
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ـِ َطْبفِد الؾَّفِف  :عػس٠ ٚايسابع١ ـْ َجابِِر ْب ، أكف أفضؾ ما ،ؾفج بف اوكسان، فَع

ِف  َطاِء »َ،ُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل الؾَّ َضاُؾ الادُّ ِْ ُف  َوَأ ْكرِ اَل إَِلَف إاِلح الؾح َضُؾ الذِّ ِْ َأ

، والـسففائل (1144)، وابففـ ماجففف (1111)مفف ي . أخرجففف التر«اْلَحْؿااُد لِؾحاافِ 

 ، وحق حد،ث صحقح. (14522) ايهرب٣يف 

وٓ طف اب،  ،أنَّ مـ حؼؼ التقحقد دخؾ الجـة بغقر حسفاب :عػس٠ ارتاَط١

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب ـِ الـَّبِلِّ فَع ـَ اَل َيْساَتْرُققَن  َواَل َيَتَطقحاُروَن  »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َط ُهُؿ الحِذي

ُؾقنَ َواَل َيؽْ   .  (1)«َتُقوَن  َوَطَؾك َربِِّفْؿ َيَتَقكح

يطادض١     َلك:  : عػس٠     ا َتَعا ُف  لؾَّ ا َل  َقا ٌت،  ثبا كف   ڦ  ڦ   ڦ   ڤ ﴿أ

 چ  چچ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ 

 .  [:5: إبراهقؿ] ﴾ڇ ڇ ڇ

ـِ َطبَّفاٍس  :عػاس٠  ايطابع١ ـِ اْبف ، وجقب تؼد،ؿف يف الدطقة وغقرحفا، فَعف

ا َبَعَث الـَّبِلُّ  ـِ َقفاَل َلفُف:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َلؿَّ ـَ َجَبٍؾ إَِلك َكْحِق َأْحِؾ الَقَؿ إِكحاَؽ َتْؼاَدُم »ُمَعاَذ ْب

نَِذا  َِ َف َتَعاَلك   ُدوا الؾح َ: َما َتْدُطقُهْؿ إَِلك َأْن ُيَقحِّ ـْ َأوح ْؾَقُؽ َِ ـْ َأْهِؾ الؽَِتاِب   َطَؾك َقْقٍم ِم

اَرَض  َِ اَف َقاْد  َلْخبِْرُهْؿ َأنح الؾح َِ قا َذلَِؽ   ُِ َطَؾاْقِفْؿ َخْؿاَس َصاَؾَقاٍت ِِال َياْقِمِفْؿ  َطَر

ـْ  َتَرَض َطَؾْقِفْؿ َزَكاًة ِِل َأْمَقالِِفْؿ  ُتْمَخُذ ِم ِْ َف ا َلْخبِْرُهْؿ َأنح الؾح َِ ْقا   نَِذا َصؾح َِ َوَلْقَؾتِِفْؿ  

ـُْفْؿ  وَ  ُخاْذ ِما َِ وا بِاَذلَِؽ  انَِذا َأَقارُّ َِ ِؼقرِِهْؿ   َِ ُتَردُّ َطَؾك  َِ ِفْؿ  َتاَق،ح َكاَرائَِؿ َأْماَقاِ: َغـِقِّ

 . (3138). أخرجف البخاري «الـحاسِ 

وقد أعع الرسؾ ط  وجقب تؼد،ؿف، وقصصفؿ يف الؼفرآن صافحفة بف لؽ، 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿: طفـ كفقٍح  قال اهلل 

 . [>8: األطراف] ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

                                                 

 (.811(، ومسؾؿ )5345أخرجف البخاري ) (1)



 32 

 ائ ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿قففال لفففؿ:  وحؽفف ا حففقد 

 .  [98: األطراف] .﴾ائ

ُف َتَعفاَلك:   ڃ ڃ ڄ ڄ﴿وعقع الرسؾ ط  ح ا الؿـقال كؿا َقاَل الؾَّ

 .  [69: الـحؾ] ﴾ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ڱ ڱ ڱ ڳ﴿: أكففف سففب، قبففقل العؿففؾ، قففال اهلل  :عػااس٠ ايثآَاا١

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿، بقـؿفففا قفففال يف الؽػفففار: [:5: الامئااادة] ﴾ڱ

اًل مفا مل ،ؽفـ ، ففال ،ؼبفؾ اهلل مفـ طامفؾ طؿف[56: الػرقان] ﴾چ ڃ ڃ

ـْ َطائَِرةَ  ًدا. فَع ـُ ُجفْدَطاَن َكفاَن فِفل   مقحِّ ، اْبف
ِ
، َقاَلْت: ُقْؾفُت: َ،فا َرُسفقَل اهلل

، َفَفْؾ َذاَك َكافُِعُف؟ َقاَل:  ـَ ِحَؿ، َوُ،ْطِعُؿ اْلِؿْسؽِق ُف َلاْؿ »اْلَجاِحؾِقَِّة َ،ِصُؾ الرَّ ـَْػُعُف  إِكح اَل َي

ـِ َيُؼْؾ َيْقًما: َربِّ اْغِػْر  ي  .(813)أخرجف مسؾؿ  «لِل َخطِقَئتِل َيْقَم الدِّ

ًدا ،ـؽر البعث والـرقر.  ًدا بؾ كان مررًكا مـدِّ  أي: إكف مل ،ؽـ مقحِّ

، و،دل ط  فضؾ التقحقد: الؿـ لة الرفقعة ٕحؾف طـفد اهلل  :عػاس٠  ايتاضع١

 ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿َقفففاَل الؾَّفففُف َتَعفففاَلك: 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿َتَعففاَلك:  ، وَقففاَل [>: الزماار] ﴾ی

، وَقفاَل [133: الامئدة] ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ

 .  [69-68: الؼؾؿ] ﴾ڌ ڍ ڍ ڇوئ وئ ەئ ەئ﴿َتَعاَلك: 

ـْ َسْفٍؾ  َماا َتُؼقُلاقَن ِِال »، َفَؼفاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َمرَّ َرُجٌؾ َطَؾك َرُسقِل الؾَِّف وَط

َع، َوإِْن َقفاَل َأْن ُ،ْسفتََؿَع، َقاُلقا: َحِري  إِْن َخَطَ، َأْن ُ،فـَْؽَح، وَ  «َهَذا؟ إِْن َشفَػَع َأْن ُ،َرفػَّ

، َفَؼاَل:  ـَ ـْ ُفَؼَراِء الُؿْسؾِِؿق
َقفاُلقا:  «َما َتُؼقُلقَن ِِل َهاَذا؟»َقاَل: ُثؿَّ َسَؽَت، َفَؿرَّ َرُجٌؾ مِ

َع، َوإِْن َقفاَل  َٓ ُ،َرفػَّ َٓ ُ،ـَْؽَح، َوإِْن َشفَػَع َأْن  َٓ ُ،ْسفتََؿَع، َفَؼفاَل  َحِري  إِْن َخَطَ، َأْن  َأْن 

ـْ ِمْؾِء األَْرِض ِمْثَؾ َهَذا»: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل الؾَِّف   .(5421). أخرجف البخاري «َهَذا َخْقٌر ِم
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فاَلمُ -و،دل ط  فضؾف: اتػاق الرسفؾ  :ايعػسٕٚ فاَلُة َوالسَّ طف   -َطَؾفْقِفُؿ الصَّ

 الدطقة إلقف. 

ٕ       اذتاد١ٜ     الؽؾؿة الجفاد، ولق مل تؽـ  َشَرع وطالء ح ه أن اهلل  : ٚايعػسٚ

يف الؿـ لة الرفقعة ما كان ثؿـفا إزحاق الـػس التل حل أغ  ما طـد اوكسان، َقاَل 

ُف َتَعاَلك:  ۇ ﴿الؾَّ  ۋ  ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ڭ

ۅ  ى   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  ەئ  ائ   ائ   ى   ې

ۇئ   وئ   ەئ   ېئ  ېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   وئ

 .  [111: التقبة] ﴾جئ ی ی ی ىئی ىئ ىئ

إشارات وإعفآت تؽفقن صر،ًؼفا إ، وفضائؾف كثقرة طـد التػصقؾ لؽـ ح ه 

وسفـة  غقرحا. فؽؾ فضفقؾٍة ل سفالم، واو،ؿفان، واوحسفان، يف كتفاب اهلل 

ففل فضقؾة لؾتقحقد، ولق سردت كؾ ما ،تعؾؼ بف لؽ لخرجفت طفـ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف 

الؿؼصففقد ولطففال الؽتففاب، واطؾففؿ أنَّ التقحقففد ،ؽففقن بالؼؾفف،، والؾسففان، 

، وكفؾ فػعؾف مفع اوخفالص تقحقفد هلل  بف والجقارح، فؽؾ طؿٍؾ أمر اهلل 

فتركف مع اوخالص تقحقد، فنذا حؼؼت ح ا وطؾؿتف طرفت أن  طؿٍؾ هنك اهلل 

 الد،ـ كؾف طائد إ، التقحقد.

 بعض َا ذنس اهلل عص ٚجٌ َٔ أٚصاف ايػسى ٚاملػسنني ايكبٝخ١:
الررك والؿرركقـ بفلقبح إوصفاف ومفا ذلفؽ إٓ لؿفا يف  وقد ذكر اهلل 

رك مـ فساد ففق ال ك، العظقؿ ال ي ٓ ،غػره اهلل وٓ ،رضاه، وذلؽ ٕن فقفف الر

ا ولف لؽ مفا ٓ ،جفقز طؼفاًل وشفرًطا وفطفرًة وقفدرً  مـ التعدي ط  حؼ اهلل 

 بعدة أوصاف، مـفا:  اهلل  وصػف

ـْ [16: لؼاامن] ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ﴿أكف ال ك، العظقؿ، فؼال:  :األٍٚ ، َوَطف

ْكِب َأْطَظُؿ ِطـَْد الؾحِف؟»: ملسو هيلع هللا ىلصَسلَْلُت الـَّبِلَّ َقاَل:  َطبِْد الؾَِّف  َأْن َتْجَعاَؾ »، َقفاَل: «َأيُّ الذح
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ا َوُهَق َخَؾَؼَؽ  ؟ َقفاَل: «لِؾحِف كِدو َوَأْن َتْؼُتاَؾ َوَلاَدَك ». ُقْؾُت: إِنَّ َذلَِؽ َلَعظِفقٌؿ، ُقْؾفُت: ُثفؿَّ َأيُّ

 . (1)متػؼ طؾقف «َأْن ُتَزاكَِل َحؾِقَؾَة َجاِركَ »؟ َقاَل: . ُقْؾُت: ُثؿَّ َأيُّ «َتَخاُف َأْن َيْطَعَؿ َمَعَؽ 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿أكف ال ك، ال ي ٓ ،غػره اهلل، َقاَل َتَعفاَلك:  :ايثاْٞ

 .  [;7: الـساء] ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

ُف َتَعاَلك:  : ايثاي      ٹ  ٹ   ٹ ﴿أكف ،خؾد صاحبف يف الـار، َقاَل الؾَّ

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ڃ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ

ڃ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  ڎ  ڌ

لامئدة]   ﴾ڈ   ڈ   ڎ  َتَعاَلك: [ 5::  ا َل  وَقا  ۉ  ۉ   ۅ ﴿، 

وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۆئ  ۇئ   ۇئ   وئ

ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ی  ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ

ی   ی   مب  خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی

 ک  ک   ڑ   ڑ ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [ 81-83:  األطراف]   ﴾يب   ىب 

 ں  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک 

 . [73: األطراف] ﴾ںڻ

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿حقاة الضـؽ، َقفاَل الؾَّفُف َتَعفاَلك: أكف سب،  :ايساب 

. وأشفففد أكفففقاع [157: صاااف] ﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 اوطراض، إطراض الؿرركقـ والؽافر،ـ. 

ُف َتَعاَلك:  : ارتاَظ    أكف محبط لجؿقع إطؿال الصالحات إن وجدت، َقاَل الؾَّ

ُف [ 56:  الػرقان]   ﴾چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ ﴿ ، َقاَل الؾَّ

َلك:   ﮹  ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ   ۓ   ے ﴿َتَعا

 ﮴  ﮳   ﮲   ۓ   ۓ ﴿، وَقاَل ُسْبَحاَكُف: [ 98:  الزمر]   ﴾﮼   ﮻   ﮺ 
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  [;;: األكعام] .﴾﮶ ﮵

، وصػ أصحابف بلهنؿ ٓ ،عؼؾقن يف مقاصـ كثقرة مـ كتفاب اهلل  :ايطادع

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿َقففاَل الؾَّففُف َتَعففاَلك: 

 حئ جئ﴿، وَقففاَل َتَعففاَلك: [1:1: البؼاارة] ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ

 .  [136: الامئدة] ﴾يب ىب مب حبخب جب يئ ىئ مئ

ب      َلك:  : ايطا َتَعا ُف  لؾَّ ا َل  َقا آ،ات،  ،ػؼفقن يف طدة  بلهنؿ ٓ  بف  وصػ أصحا

، وَقاَل [ 6:  الؿـاِؼقن]   ﴾ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ﴿

 : َلك ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ ﴿َتَعا  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ   ں

 [16: الحشر.﴾ۀ

   ٔ  ٱ﴿الؾَُّف َتَعاَلك:  وصػ أصحابف بلهنؿ ٓ ،عؾؿقن يف طدة آ،ات، َقاَل  : ايثاَ

 ٺٺ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ 

 ٺ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [ 137:  الامئدة]   ﴾ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ 

ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڦ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ

 ائ  ائ   ى   ى   ې   ې ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [ :6:  األكعام]   ﴾ڦ 

 .  [9: التقبة] ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 بربف وبـػسف.  ومـ ح ه حالف ففق أجفؾ الـاس

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿وحق الؿف مقم الؿخف ول، َقفاَل َتَعفاَلك: 

 . [55: اإلسراء] ﴾گ گ

ُف َتَعاَلك:  : ايتاض     ڤ  ٹ ﴿أكف سب، لؾبعد والطرد مـ رمحة اهلل، َقاَل الؾَّ

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڃ  ڃ   ڄ

 ٹ  ٿ   ٿ   ٿ ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [ ;::  الامئدة]   ﴾چ   ڃ   ڃ 

، [ 98-97:  األحزاب]   ﴾ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤڤ  ٹ ٹ ٹ
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َتَعاَلك:   وئ  ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې ﴿وَقاَل 

ۆئ   ۇئ   وئ  : البؼرة]   ﴾ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۇئ

 ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [ 191-195

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  ٹ   ٿ   ٿ  ڤ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ

: األطراف]   ﴾ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ 

7 َلك: [ 7-78 َتَعا َل  َقا و ەئ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې ﴿،   ەئ  ائ

ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ىئ  ېئ

ی   ی   ی   ىئ   ىئ   حب  جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی

 ې  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [ >1-;1:  هقد]  ﴾ىب مب خب

 ۆئ  ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې 

 .  [91: آ: طؿران] ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

يعاغس    َلك:  : ا َتَعا َل  َقا بقـ،  لؿؽ  ا و بقـ  ذ لؽا با لررك  ا أصحاب  اهلل  سؿك 

ٻ ﴿ ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  ٺ  ڀ   ڀ

 . [65: لزمرا] ﴾ٺ ٺ ٺ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿وحق الؿدحقر الؿؾقم، َقاَل الؾَّفُف َتَعفاَلك: 

 .[>6: اإلسراء] ﴾ٿ ٿ ٺ

 گ گ گ گ﴿سؿك اهلل أصحابف بالؿتؽبر،ـ، َقاَل الؾَّفُف َتَعفاَلك:  :عػس اذتادٟ

 ے ے ھ ھ﴿، وَقفاَل َتَعفاَلك: [68: الصاِات] ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ك: . وَقاَل َتَعالَ [67: البؼرة] ﴾﮲ ۓ ۓ

 . [93: الزمر] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ

ـِ َمْسُعقٍد بْ والؽِ   ْب
ِ
ـِ الـَّبِفلِّ ر بطر الحؼ كؿا صح مـ حد،ث َطْبِد اهلل ، َطف

ـْ كِْبارٍ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٍة ِما ـْ َكاَن ِِل َقْؾبِاِف ِمْثَؼااُ: َذرح َقفاَل َرُجفٌؾ: إِنَّ  «اَل َيْدُخُؾ اْلَجـحَة َم

ُجَؾ ُ،ِح،ُّ  إِنح اهلَل َجِؿقاٌؾ ُيِحابُّ »َأْن َ،ُؽفقَن َثْقُبفُف َحَسفـًا َوَكْعُؾفُف َحَسفـًَة، َقفاَل:  الرَّ
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 .(21)أخرجف مسؾؿ  «اْلَجاَمَ:  اْلؽِْبُر َبَطُر اْلَحؼِّ  َوَغْؿُط الـحاسِ 

 ڀ ڀ﴿سؿك اهلل أصحابف بالؿعرضفقـ، َقفاَل الؾَّفُف َتَعفاَلك:  :عػس ايثاْٞ

، [55: السااااجدة] ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

، وَقففاَل [:1: الجااـ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿وَقففاَل َتَعففاَلك: 

، وَقففاَل َتَعففاَلك: [5: الؼؿاار] ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿َتَعففاَلك: 

 .  [7: األكعام] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

ْقثِلِّ  ـْ َأبِل َواقٍِد الؾَّ ِف َوَط ِجِد َبْقـََؿا ُحَق َجالٌِس فِل الَؿْسف ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل الؾَّ

َوَذَحفَ، َواِحفٌد،  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّاُس َمَعُف إِْذ َأْقَبَؾ َثالََثُة َكَػٍر، َفَلْقَبَؾ اْثـَاِن إَِلفك َرُسفقِل الؾَّفِف 

ِف  ا َأَحُدُحَؿا: َفَرَأى ُفْرَجفًة فِفل الَحْؾَؼفِة َفَجَؾفَس ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َفَقَقَػا َطَؾك َرُسقِل الؾَّ ، َفَلمَّ

ا أَخُر: َفَجَؾَس  ا َفَرَغ َرُسقُل الؾَّفِف  فِقَفا، َوَأمَّ ا الثَّالُِث: َفَلْدَبَر َذاِحًبا، َفَؾؿَّ َخْؾَػُفْؿ، َوَأمَّ

ا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ُف  َوَأمح آَواُه الؾح َِ ِف  َلَوى إَِلك الؾح َِ ـِ الـحَػرِ الثحََلَثِة؟ َأمحا َأَحُدُهْؿ  َأاَل ُأْخبُِرُكْؿ َط

ُف مِ  اْسَتْحَقا الؾح َِ اْسَتْحَقا  َِ ـْفُ اآلَخُر  ُف َط َلْطَرَض الؾح َِ َلْطَرَض  َِ . أخرجفف «ـُْف  َوَأمحا اآلَخُر 

 .(8131)، ومسؾؿ (11)البخاري 

َتَعاَلك:  : عػس   ايثاي      لؾَُّف  ا َل  َقا  ٻ  ٻ   ٱ ﴿أخبر اهلل أهنؿ غافؾقن، 

 ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ 

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ : األطراف]   ﴾ڦ   ڦ   ڦ   ڤ

 ڀ  پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [ >:1

 ہ  ۀ   ۀ ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [ ::  يقكس]   ﴾ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ 

، [ ;13:  الـحؾ]   ﴾ے   ے   ھ   ھھ   ھ ہ ہ ہ

 .  [1: األكبقاء] ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وَقاَل َتَعاَلك: 

، َقاَل الؾَّفُف َتَعفاَلك:  :عػاس  ايساب   ٻ ٱ﴿شبففؿ اهلل بإكعام بؾ حؿ أضؾُّ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ
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 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، وَقفاَل َتَعفاَلك: [>:1: األطراف]

 . [77: الػرقان] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ

صاح، الررك حقران تتؼاذفف الربفات والرفقات، َقاَل الؾَُّف  :عػس ارتاَظ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿َتَعاَلك: 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 . [1:: األكعام] ﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ

ُف َتَعاَلك:  : عػس   ايطادع       ڤ  ٹ ﴿الؿرركقن صّؿ بؽؿ طؿل، َقاَل الؾَّ

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   چ  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ

، وح ا وصػ لفؿ يف آ،ات كثقرة أهنؿ صؿ طـ سؿاع الحؼ، [ 1:1:  البؼرة]   ﴾چ 

 ڤ  ڤ   ٹ   ٹ ﴿وبؽؿ طـ الـطؼ بف، وطؿل طـ معرفتف، َوَقاَل َتَعاَلك: 

 ﴾ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ 

َتَعاَلك: [ 8:  ِصؾت]  ُف  الؾَّ ، وحؿ ٓ ،عؼؾقكف مع طؾؿفؿ بؽثقر مـ أمقر الدكقا، َقاَل 

 . [:: الروم] ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

صبففع اهلل طفف  قؾففقهبؿ بسففب، إطراضفففؿ، َقففاَل الؾَّففُف َتَعففاَلك:  :عػااس ايطاااب 

 ٺ﴿، وَقففاَل َتَعففاَلك: [131: األطااراف] ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿

 ڭ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [188: الـسااء] ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ىئ ېئ ېئ﴿، وَقففاَل َتَعففاَلك: [6>: التقبااة] ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ڎ ڌ ڌ ڍ﴿، وققلفف تعفا،: [>8: الروم] ﴾ی ی ی ىئ ىئ

 .[68: غاِر] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ

 ڀ﴿َتَعاَلك:  ووصػت قؾقهبؿ بلقبح الصػات، مـفا: أهنا غؾػ، َقاَل الؾَّفُ 

، وَقاَل [188: الـساء] ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ

، [;;: البؼرة] ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې﴿َتَعاَلك: 
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 ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿وأهنا مر،ضة، َقاَل َتَعاَلك: 

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿، وأهنا تعؿك، َقاَل َتَعاَلك: [13: البؼرة] ﴾ک ک ڑ

، وأهنا ٓ تػؼف، َقاَل َتَعاَلك: [79: الحج] ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

، وطؾقفا أقػال، [58: األكعام] ﴾ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى﴿

، وأهنا [57: ُمؿد] ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿َقاَل َتَعاَلك: 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ترؿئ  مـ سؿاع الحؼ، َقاَل َتَعاَلك: 

 ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ

 ، إ، غقر ذلؽ. [78: الزمر]

 ڤ ڤ﴿حؿ الضالُّقن والؿغضقب طؾقفؿ، َقاَل الؾَّفُف َتَعفاَلك:  :عػس ايثأَ

 ہ ۀ﴿، وقفففال: [:: الػاحتاااة] ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ڻ﴿، وَقففاَل َتَعففاَلك: [9: الػااتح] ﴾ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ

، يف [:19: الـساااااء] ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 آ،ات كثقرة. 

ُف َتَعاَلك:  : عػس   ايتاض     ٹ  ٹ   ٹ   ٹ ﴿حؿ الؽافرون، َقاَل الؾَّ

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڃ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ

ڃ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  ڎ  ڌ

ژ   ڈ   ڈ   ڎ  گ  ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  گ

 ڻ  ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ 

ہ   ۀ   ۀ   ڻ  ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  ے  ھ   ھ

ۓ   ے   ﮻  ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ

﮾   ﮼     ﯀   ﮿   ﮽             ﯁

 ۈئ  ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ   ەئ   ائ          

ُف [ 9:-5::  الامئدة]   ﴾ی   ی   ی   ىئ   ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ  ، وَقاَل الؾَّ
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َلك:   ڇ  چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ ﴿َتَعا

 ات. ، يف آ،ات كثقر[1: البقـة] ﴾ڇ

ُف َتَعاَلك:  :ايعػسٕٚ  ٿ ٿ ٺ﴿سؿاحؿ اهلل بالؿرركقـ، َقاَل الؾَّ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [66: التقبة] ﴾ڦ

 ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

، وَقاَل َتَعاَلك: [138: البؼرة] ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿

 ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ۇئ ۇئ وئوئ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [:16: عاماألك] ﴾ې ې ې

 ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 ، يف آ،ات كثقرات. [65-61: الروم] ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ یی ی

ٕ  اذتادٟ  ے ھ ھ ھ ھ﴿حؿ شرُّ البر،ة، َقفاَل الؾَّفُف َتَعفاَلك:  :ٚايعػاسٚ

 .[9: البقـة] ﴾﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

بقاًكفا  ملسو هيلع هللا ىلصة كبقـفا وسفـ وكؿ لففؿ مفـ إوصفاف ال مقؿفة يف كتفاب ربـفا 

حؿ وحالفؿ يف الدكقا وأخرة، فال أشرُّ مـفؿ وٓ أضؾُّ وٓ أكف ُب  لضاللفؿ وشرِّ

وكسقه، ففؿ لؿا سفقاه أكسفك، َقفاَل الؾَّفُف َتَعفاَلك:  وأضؾُؿ، فؼد ضقعقا حؼ اهلل 

: الحشااااار] ﴾چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿

ؼقاء دكقفا وأخفرى، ، وحؿ إش[:9: التقبة] ﴾ڭڭ ڭ ڭ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [>1

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ﴿َقاَل َتَعفاَلك: 
، وحففؿ أصففحاب العسففر، َقففاَل َتَعففاَلك: [16-13: األطؾااك] ﴾ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 .[11-13: الؾقؾ] ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼووبًَُ     ٍا اَُّوو ٖٖ   ﴿َوَهووِى ُُغاوو َٓووب َلَُِوووُذ ا ََُواإِلٗووَظ اااَو ُٔ  ٕٔ  ﴾ِؼُجووُذو

 .[65  اُزاسَبد]

بدأ هب ه أ،ة لبقان الحؽؿة   ،﴾ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ ﴿  َقِوُلهُ  

ويف  ،وأن أساس ذلؽ التعبد هلل بالتقحقد ،مـ خؾؼ الخؾقؼة وإ،جادحا مـ العدم

ح ا بقان أن مـ ضقع التقحقد ووقع يف الررك والتـد،د أكف قد خالػ ما خؾؼ اهلل 

 ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ ﴿  : قال تعا، ،طر،ض وح ا ضالٌل وفسادٌ  ،العباد ٕجؾف

 .[55: األكبقاء] ﴾ېې ې

َيا) َقِوُلُه كافقة، فدلت ح ه أ،ة وما بعدحا مـ أ،ات طف  بقفان التقحقفد   ٚي

، وإففراده تقحقفد اهلل  وأن الحؽؿة مـ خؾؼ الؿؽؾػقـ مـ الجـ واوكس حق:

 ﴾ڃ﴿بؿففا ،جفف، لففف يف ربقبقتففف وألقحقتففف، وأسففؿائف وصففػاتف، ومعـففك: 

 لققحدون، وققؾ لقطقعقن والتقحقد داخؾ يف الطاطة بؾ حق قط، رحاحا.

لؾحؽؿة ٓ لؾعاقبة، فؾق كاكت لؾعاقبفة لؽفان عقفع الـفاس طف   :ٖٓاا  ٚايالّ 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿: تقحقففد، لؽففـ حفف ا مثففؾ قففقل اهلل 

إرسال الرسؾ أن ُ،طاطقا، ومع ذلفؽ مفا  ، فالحؽؿة مـ[97: الـساء] ﴾ہھ ہ

َجَعاَؾ َيُؿارُّ الـحبِالُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصكؾ الرسؾ اتُّبِعقا، بؾ قد قال الـبل  َِ ُطرَِضْت َطَؾلح اأُلَمُؿ  

ْهُط  َوالـحبِلُّ  ُجََلِن  َوالـحبِلُّ َمَعُف الرح ُجُؾ  َوالـحبِلُّ َمَعُف الرح متػؼ  «َلْقَس َمَعُف َأَحٌد  َمَعُف الرح

 .طـ ابـ طباس  (1)طؾقف

ـِ [;8-89: الاذاريات] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ وَقِوُلُه  ، فِل قَِراَءِة اْب

                                                 

 (.884(، ومسؾؿ )5358البخاري ) (1)
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اُق  َأَكا إِكِّل﴿: َمْسُعقٍد  زَّ ةِ  ُذو الرَّ ـُ  اْلُؼقَّ  .(1331)، أخرجف أمحد ﴾اْلَؿتِق

ا مفا سفطره شفق  وقد تؽؾؿ العؾؿاء يف حد العبادة ومـ أحسـ مفا ققفؾ فقفف

ِحفَل اْسفؿ َجفامع لؽفؾ َمفا فؼفال: اْلِعَبفاَدة  (33) اييبٛدٜد١ اوسالم يف كتفاب 

َْقَقال وإطؿال اْلَباصِـَة َوالظَّاِحَرة. ُ،ِحبفُ  ْٕ  اهلل و،رضاه مـ ا

قَام َواْلحج َوصدق الحَ   َكاة َوالصِّ اَلة َوال َّ ََماَكة وبفّر اْلَقالِفد،ـ َفالصَّ ْٕ ِد،ث َوَأَداء ا

َمفر بِفاْلَؿْعُروِف َوالـَّْففل َطفـ اْلُؿـؽفر َواْلجَففاد  ْٕ َْرَحام َواْلَقَفاء بالعفقد َوا ْٕ وصَؾة ا

بِقؾ والؿؿؾفقك مفـ  ْحَسان لْؾَجار والقتقؿ والؿسؽقـ َواْبـ السَّ
ـَ َواْوِ ار َواْلُؿـَافِِؼق لْؾؽػَّ

َدمِقّقـ والبف ْٔ َطاء َوال كر َواْلِؼَراَءة وأمثال َذلِؽ مـ اْلِعبَاَدة.ا  ائؿ َوالدُّ

،ـ َلفُف  َوَكَ لَِؽ حف، اهلل َوَرُسفقلف وخرفقة اهلل واوكابفة إَِلْقفِف وإخفالص الفدِّ

َضا بَِؼَضائِِف والتقكؾ َطَؾْقفِف والرجفاء لَِرْحَؿتِفِف  ْؽر لـعؿف َوالرِّ ْبر لحؽؿف َوالرُّ َوالصَّ

 َ ابف وأمثال َذلِؽ ِحَل مـ اْلِعَباَدة هلل.َواْلَخْقف مـ طَ 

تِل َخؾؼ اْلخؾؼ َلَفا  َوَذلَِؽ َأن اْلِعَباَدة هلل ِحَل اْلَغاَ،ة الؿحبقبة َلُف والؿرضقة َلُف الَّ

 .﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿: [89: الذاريات]َكَؿا َقاَل اهلل َتَعاَلك 

ُسؾ   ڦ ڤ ڤ﴿: [>8: اأْلَْطاَراف]َكَؿا َقاَل كقح لَِؼْقمِفِف َوهبَا أرسؾ َجِؿقع الرُّ

ِزما لَرُسقلف إَِلك اْلَؿفْقت َكَؿفا َقفاَل ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ َٓ : اْلحجار]... َوجعؾ َذلِؽ 

.. إ، أن قففال فالففد،ـ كؾففف داخففؾ يف ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿: [>>

 العبادة. اكتفك.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ً َُ ٚٔ َرَؼوووووب ُٔووووو  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿  َوَهِى

 اَِخ. [65  اُ٘ؾَ] ﴾ڇڇ چ

: أصؾ ( 118)   افؿسدات     قال الراغ، يف   [ 69:  الـحؾ]   ﴾ڄ   ڄ ﴿  َقِوُلهُ  

ْكَبَعَث، و،ختؾػ البعث بحس،  َفا َبَعْثُتُف  الَبْعث: إثارة الرلء وتقجقفف، ،ؼال: 

 اختالف ما طّؾؼ بف. احف، والؿراد بف حـا اورسال. 

 إمة تليت ط  معاٍن: [69: حؾالـ] ﴾ڃ ڃ ڃ﴿ َقِوُلُه

 ط  الجؿاطة كؿا يف ح ه أ،ة. :األٍٚ

 ٺ ٺ﴿بؿعـففك: الػتففرة مففـ الفف مـ، كؿففا يف قففقل اهلل تعففا،:  :ايثاااْٞ

 .[78: يقسػ].﴾ٺ

 ی ی ی ی﴿: بؿعـفففك الؿؾفففة، كؿفففا يف قفففقل اهلل  :ايثايااا 

 .[55: الزخرف] .﴾جئ

: الـحااؾ] ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ﴿: اومففام كؿففا قففال اهلل  بؿعـففك :ايساباا 

153]. 

أي مرسال مـ اهلل لقبؾغ د،ـف، وشرطف، والرسقل حفق إكسفان  ﴾ڃ﴿ َقِوُلههُ 

ر واحد مـ ولقس مـ الجـ رسؾ وإكؿا ك ر كؿا كص ط  ذلؽ غقحر ذكر طاقؾ، 

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ العؾؿاء قفال ابفـ كثقفر يف تػسفقر ققلفف تعفا،:

ِـّ  ﴾ۋ ۋ ـَ اْلِجف ْكفِس َفَؼفْط، َوَلفْقَس مِف ـَ اْوِ ُسُؾ مِف ـْ ُجْؿَؾتُِؽْؿ. َوالرُّ
َأْي: مِ

ـَ  فِة، مِف ؿَّ
َئِ ْٕ ـَ ا

ـُ ُجَرْ،ج، َوَغْقُر َواِحٍد مِ  ُرُسٌؾ، َكَؿا َقْد َكصَّ َطَؾك َذلَِؽ ُمَجاِحٌد، َواْب

ِـّ ُكُ ر. ـَ اْلِج
ـْ َبـِل آَدَم، َومِ

ُسُؾ مِ ـُ َطبَّاٍس: الرُّ َؾِػ َواْلَخَؾِػ. َوَقاَل اْب  السَّ
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ِـّ ُرُسفاًل  ـِ ُمف احؿ: َأكَّفُف َزَطفَؿ َأنَّ فِفل اْلِجف اِك ْب حَّ ـِ الضَّ ـُ َجِر،ٍر، َط َوَحَؽك اْب

 َٓ ْستِْد
ِ
َ،ِة اْلَؽِر،َؿِة َوفِل آ ْٔ َكََّففا ُمْحَتِؿَؾفٌة َواْحَتجَّ بَِفِ ِه ا

ِ
ِل بَِفا َطَؾفك َذلِفَؽ َكَظفٌر3 ٕ

 ڀ ڀ ڀ﴿َكَؼْقلِففِف َتَعففاَلك -َوالؾَّففُف َأْطَؾففؿُ -َوِحففَل  َوَلْقَسففْت بَِصففِر،َحٍة،

ـِ ] ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ﴿إَِلك َأْن َقفاَل:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺٺ ْحَؿ : الارح

ْمُلَم َواْلَؿْرَجاَن إِكََّؿا ُ،ْسَتْخرَ [55- >1 ـَ اْلِؿْؾفِح  ُج ، َوَمْعُؾقٌم َأنَّ الؾُّ ـَ اْلُحْؾفِق.  مِف َٓ مِف

ـُ َجِر،ٍر.  َوَحَ ا َواِضٌح، وهلل الحؿد. وقد كصر َحَ ا اْلَجَقاِب بَِعْقـِِف اْب

ْكِس َقْقُلُف َتَعاَلك:  ـَ اْوِ
َؿا ُحْؿ مِ ُسَؾ إِكَّ لِقُؾ َطَؾك َأنَّ الرُّ  ٻ ٻ ٱٻ﴿َوالدَّ

 ڇ ڇ﴿إَِلك َأْن َقاَل:  ﴾ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

ِـَّساءِ ] ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ، َوَقاَل [198- 196: ال

ـْ إِْبَراِحقَؿ:  ـَْؽُبقِت ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿َتَعاَلك َط ، َفَحَصَر [:5: اْلَع

َة َكاَكْت  ـَ الـَّاِس: إِنَّ الـُُّبقَّ
تِِف، َوَلْؿ َ،ُؼْؾ َأَحٌد مِ َّ، َة َواْلؽَِتاَب َبْعَد إِْبَراِحقَؿ فِل ُذرِّ  الـُُّبقَّ

ِـّ   ُثؿَّ اْكَؼَطَعْت َطـُْفْؿ بَِبْعَثتِِف.  َقْبَؾ إِْبَراِحقَؿ اْلَخؾِقِؾ  فِل اْلِج

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿َوَقاَل َتَعاَلك: 

 ڳ گ گ﴿، َوَقاَل َتَعاَلك: [53: اْلُػْرَقانِ ] ﴾ەئوئ ەئ ائ ائ

َـّ َتبٌَع [>13: ُيقُسَػ ] ﴾ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ، َوَمْعُؾقٌم َأنَّ اْلِج

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿اْلَباِب3 َولَِفَ ا َقاَل َتَعاَلك إِْخَباًرا َطـُْفْؿ: لِْ ِْكِس فِل َحَ ا 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ

 .(1/145) ايتؿطامـ  .احف .﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

إ، أن فف ح، عففقرحؿ وقد تؽؾؿ العؾؿاء يف التػر،ؼ بفقـ الـبفل والرسفقل 

الرسقل مـ أوحّل إلقف بررع وأمر بتبؾقغف، والـبل مـ أوحّل إلقف برفرع ومل ،فممر 

بتبؾقغف، وقالقا غقر ذلؽ، والصفحقح أن حف ا الػفارق ٓ ،سفتؼقؿ ففالـبل مفلمقر 

 بالتبؾقغ، والدطقة والـ ارة.
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ا، والـبل إن الرسقل حق ال ي ،لتقف جبر،ؾ بالقحل طقاكً  : ايػٓكٝطٞ قاٍ

تؽقن كبقتف إلفاًما أو مـاًما، ومـفا إن الرسقل مـ بعث بررع جد،د، حق ال ي 

والـبل مـ بعث لتؼر،ر شرع مـ قبؾف كلكبقاء بـل إسرائقؾ ال ،ـ كاكقا ،قحك إلقفؿ 

أن ،عؿؾقا بؿا أك ل قبؾفؿ يف التقراة. ومـفا أن الرسقل مـ بعث بؽتاب، والـبل 

، (113-111) ٝت ا  احلساّزس١ً احلر إىل   مـ بعث بغقر كتاب.اكتفك مـ

رسقل  وقد ٓ ،ستؼقؿ ققلف: أن الرسقل مـ بعث بررع جد،د فنن ،قسػ 

 ٻ ٻ ٱ﴿قال تعا،:  مع أكف ط  ما كان مـ شر،عة إبراحقؿ 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 .[67: غاِر].﴾ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

َٓ َشففِر،َؽ َلففُف َأِن اْطُبففُدوا الؾَّففَف َوْحفف [69: الـحااؾ] ﴾﮶ ﮵ ﮴﴿ َقِوُلههُه َدُه 

الطبففري  تؿطدداَوَأْفففِرُدوا َلففُف الطَّاَطففَة َوَأْخؾُِصففقا َلففُف اْلِعَبففاَدَة. اكتفففك مففـ 

، وح ا الراحد مـ سقق الؿصـػ أ،ة يف ح ا الؿفقصـ، فالتقحقفد (13/811)

 وحده. حق طبادة اهلل 

 أي ابتعدوا طـف واح روه وحق أبؾغ مـ ققلف اتركقه. ﴾چ﴿ َقِوُلُه

   لف طدة معاٍن: ﴾ٺ﴿ َقِوُلُه

 الساحر، وح ا مروي طـ أبل العالقة، ومحؿد بـ سقر،ـ. األٍٚ:

ان، وح ا مروي طـ سعقد بـ جبقر، ورفقع، وابـ جر،ج. ايثاْٞ:  الؽفَّ

 إوثان. ايثاي :

ومجاحفد، ، الرقطان، وحف ا مفروي طفـ طؿفر بفـ الخطفاب  ايسابا : 

والرعبل، والضحاك، وقتادة، والسدي وكؾفا داخؾة يف عؾة الطاغقت قفال ابفـ 

ـَ اْلَؼْقِل ِطـِْدي فِفل الطَّفاُغقِت َأكَّفُف  :(3/551) تؿطداٙ جر،ر يف 
َقاُب مِ َوالصَّ
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ـْ َطَبدَ  ا بَِؼْفٍر مِـُْف لَِؿ ـْ ُدوكِِف، إِمَّ
ِف َفُعبَِد مِ ـْ ُكؾُّ ِذي ُصْغَقاٍن َطَؾك الؾَّ ف ا بَِطاَطفٍة مِؿَّ ُه، َوإِمَّ

َطَبَدُه َلُف، َوإَِكَساًكا َكاَن َذلَِؽ اْلَؿْعُبقُد، َأْو َشْقَطاًكا، َأْو َوثـا، َأْو َصـًَؿا، َأْو َكائِـًا َما َكفاَن 

ـْ َشْلٍء. احف. 
 مِ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿: والطاغقت مرتؼ مفـ الطغقفان، قفال اهلل 

ـُ اْلَؼفقِِّؿ  ، أي: لؿا خرج طـ[11: الحاقة] ﴾ٹ   مساره، وطـ مؼداره، َقفاَل اْبف

ـْ (1/34) أع٬ّ افدٛقيني يف  ُه مِف : َمْعـَك الطَّاُغقِت َمفا َتَجفاَوَز بِفِف اْلَعْبفُد َحفدَّ

 َمْعُبقٍد َأْو َمْتُبقٍع َأْو ُمَطاٍع. احف.

: َوالطََّقاِغقفففُت َكثِقفففُروَن (83) ا٭ؾدددٍٛ ايج٬ثددد١ يف الؿصفففـػ وقفففال

ـْ َدَطفا الـَّفاَس إَِلفك َوُرُؤوُسفُ  ـْ ُطبَِد َوُحَق َراٍض، َوَمف ْؿ َخْؿَسٌة: إِْبؾِقُس َلَعـَُف اهلُل، َوَم

ـْ َحَؽَؿ بَِغْقِر َما َأْكَ َل اهلُل. اكتفك. ـْ ِطْؾِؿ اْلَغْقِ،، َوَم
َطك َشْقًئا مِ ـْ ادَّ  ِطَباَدِة َكْػِسِف، َوَم

ذ أن أي آ،ة يف الؼفرآن دلفت طف  وح ه أ،ة متضؿـة لؿعـك: ٓ إلف إٓ اهلل: إ 

 ﮴﴿فؼقلفف:  الـػل، واوثبات يف باب العبادة، ففل متضؿـة لؿعـفك ٓ إلفف إٓ اهلل

 .إثبات إلقحقة هلل  ﴾﮶ ﮵

كػل إلقحقة طـ غقر اهلل سفبحاكف وتعفا،،  :﴾ڇڇ چ﴿ وَقِوُلُه 

 ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿: ومثؾف ققل اهلل 

 .[:5-59: الزخرف] ﴾ڑ ڑ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ؾ حفف ه أ،ففة قففقل اهلل سففبحاكف وتعففا،: ومثفف

 .[58: األكبقاء] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ﴿ َتَعففاَلك: َوَقْقلِفففِ 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ

 .[57  56: اإلسراء] ﴾﮽

دلت أ،ة طف  مفا تؼفدم بقاكفف  :﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ﴿َقِوُلُه 

قضك ووصك وحؽؿ وأمفر بفنفراده بالعبفادة، وإمفر حـفا ففرٌض  مـ أن اهلل 

 وحتٌؿ. 

ـْ َقَتاَدَة يف ققلف تعفا،:   [56: اإلساراء] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ﴿وَط

ـِ َمْسفُعقٍد  اُه، َوفِفل َحفْرِف اْبف َّٓ إِ،َّ َّٓ َتْعُبُدوا إِ اك رَ »: َقاَل: َأَمَر َأ بُّاَؽ َأالح َوصح

اهُ  ـِ (13/538)الطبري  تؿطدا ، اكتفك مـ «َتْعُبُدوا إاِلح إِيح ، وحل قِفَراَءة ُأَبفلِّ ْبف

، وح ا حق الراحد مـ استدٓل الؿصـػ بأ،ة، إذ أّن أطظؿ مفا أمفر َكْعٍ، 

 اهلل تعا، بف ووصك حق التقحقد.

والؿفراد بفف حـفا:  الؼضاء الؽقين، والؼضاء الررطل،أتٞ مبعٓاٝني:  ٚايكطا٤ ٜ

الؼضاء الررطل، والػرق بقـفؿا: أن الؼضفاء الؽفقين ٓ بفد أن ،ؼفع، قفال تعفا،: 

، [7: اإلسااااااراء] ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

 و،ؽقن فقؿا ،حبف اهلل، وما ٓ ،حبف اهلل.

فقؿفا ،حبفف اهلل سفبحاكف قد ،ؼع وقد ٓ ،ؼع، وٓ ،ؽفقن إٓ  :ايػسعٞ ٚايكطا٤

وتعا،. والؼضاء الررطل والؽقين ،جتؿعان يف حؼ الؿفممـ، و،ػترقفان يف حفؼ 

العاصل والؽافر، وحف ا التؼسفقؿ بعقـفف ،ؽفقن يف التػر،فؼ بفقـ اورادة الؽقكقفة 

 وباهلل التقفقؼ. ،والررطقة، واوذن الؽقين والررطل
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ـِ  أي: َوَأَمَرُكؿْ  ،[56: اإلسراء] ﴾ۅ ۅ﴿ َقِوُلُه َأْن ُتْحِسفـُقا  بِاْلَقالِفَدْ،

وُحَؿا. اكتفك مـ   . (13/531)الطبري  تؿطاإَِلْقِفَؿا َوَتَبرُّ

ورغ، يف بر القالد،ـ، وقركف بحؼف يف غقر ما آ،فة مـففا ققلفف  وقد أمر اهلل 

، [69: الـساااء] ﴾ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ﴿تعففا،: 

 ملسو هيلع هللا ىلص، والـبففل [18: األحؼاااف] ﴾ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿وققلففف جففؾ ذكففره: 

َلِضْع َذلَِؽ اْلَباَب  َأْو اْحَػْظفُ اْلَقالُِد َأْوَسُط َأْبَقاِب اْلَجـحِة  »،ؼقل:  َِ»(1). 

ـْ َأْدَرَك َوالَِدْيِف َأْو َأَحَدهُ »،ؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل  ـْ َبْعاِد َذلِاَؽ  اَم  َم ُثؿح َدَخَؾ الـحاَر ِم

َلْبَعااَدُه اهلُل َوَأْسااَحَؼفُ  ـِ َمالِففٍؽ  (12483)أخرجففف أمحففد  «َِ ـْ ُأَبففلِّ ْبفف ، َطفف

ـْ َأبِففل ُحَرْ،ففَرَة  (243) ؾددشٝض ا ددٔ سبددإويف  ِعَد َصفف ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِففلَّ »َطفف

ـَ »اْلِؿـَْبَر، َفَؼاَل:  ـَ آِمق ـَ آِمق ـَ َصفِعْدَت اْلِؿـَْبفَر  «آِمق قِقَؾ: َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، إِكَّفَؽ ِحفق

ـَ  ـَ  ُقْؾَت: آمِق ، َقاَل:  آمِق ـَ ـْ َأْدَرَك َشْفَر َرَمَضاَن إِنح ِجْبرِيَؾ َأَتاكِل»آمِق َؼاَ:: َم َِ َوَلاْؿ   

ـْ َأْدَرَك َأَبَقْياِف َأْو  ـَ  َوَما ُؼْؾاُت: آِماق َِ ـَ   ُف  ُقاْؾ: آِماق َلْبَعَدُه الؾح َِ َدَخَؾ الـحاَر  َِ ُيْغَػْر َلُف 

ـْ َأَحَدُهاَم  ـَ  َوَما ُؼْؾُت: آِماق َِ ـَ   ُف  ُقْؾ: آِمق َلْبَعَدُه الؾح َِ َدَخَؾ الـحاَر  َِ اَمَت  َِ ُهاَم   َؾْؿ َيَبرح َِ

ُؼْؾاُت:  َِ ـَ   اُف  ُقاْؾ: آِماق َلْبَعَدُه الؾح َِ َدَخَؾ الـحاَر  َِ اَمَت  َِ َؾْؿ ُيَصؾِّ َطَؾْقَؽ  َِ ـَْدُه  ُذكِْرُت ِط

ـَ   .«آِمق

، فؿففـ [57: اإلسااراء] ﴾﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸﴿ َتَعههاىل وَقِوُلههُه 

 ﴾ھ ہ ہ ہ﴿حؼفؿففا الففدطاء، والرفففؼ، واوحسففان، والبففر، وقففال اهلل: 

طـ التلفػ مـ القالد،ـ، فؿـ باب أو، ما حق أكثفر  ، فنذا هنك اهلل [56: اإلسراء]

مـ ذلؽ كرفع الصقت طؾقفؿا، وسبفؿا، وشفتؿفؿا أو ضفرهبؿا وحبسففؿا. إ، 

ما حصفؾ لجفر،ج  ملسو هيلع هللا ىلصالعصاة، وقد قص رسقل اهلل غقر ذلؽ مؿا ،ػعؾف كثقر مـ 

صفالحا، فؼفد جفاءت أمفف إ،  بسب، طدم إجابة أمفف مفع أكفف كفان طابفًدا هلل 

                                                 

ْرَداِء 11/32أخرجف أمحد ) (1) ـْ َأبِل الدَّ  (، وغقرحؿ.1111(، وابـ ماجة )1244، والترم ي )( َط
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َؼاَلْت: صقمعتف  َؼاَ:: َيا َربِّ ُأمِّل َوَصََلتِل »َِ َِ أجقاب أمال أو  يعـال:-َيا ُجَرْيُج  

َِ  -أقبؾ طؾك صَليت ْت   َِ اْكَصَر َِ َلْقَبَؾ َطَؾك َصََلتِِف   ـَ اْلَغاِد َأَتْتاُف َوُهاَق َِ َؾامح َكااَن ِما

َلْقَباَؾ َطَؾاك َصاََلتِِف   َِ ال َوَصاََلتِل   َؼااَ:: َياا َربِّ ُأمِّ َِ َؼاَلْت: َياا ُجاَرْيُج  َِ ل   ُيَصؾِّ

َؼاَ:: َأْي َربِّ أُ  َِ َؼاَلْت: َيا ُجَرْيُج  َِ ل  ـَ اْلَغِد َأَتْتُف َوُهَق ُيَصؾِّ َؾامح َكاَن ِم َِ ْت   َِ اْكَصَر ل َِ مِّ

ـُْظاَر إَِلاك ُوُجاقِه  َؼاَلاْت: الؾُفاؿح اَل ُتِؿْتاُف َحتحاك َي َِ َلْقَبَؾ َطَؾاك َصاََلتِِف   َِ َوَصََلتِل  

ـُق إِْسَرائِقَؾ ُجَرْيًجا َوِطَباَدَتاُف َوَكاَكاِت  -أي: وجقه الزاكقات-اْلُؿقِمَساِت  َتَذاَكَر َب َِ

َؼا َِ َؾاْؿ اْمَرَأٌة َبِغل  ُيَتَؿثحُؾ بُِحْسـَِفا   َِ َضْت َلاُف   َتَعرح َِ ـحُف َلُؽْؿ  َقاَ::  ـَ
تِ ِْ َلْت: إِْن ِشْئُتْؿ أَلَ

ـَْتاُف  -ألكف كان صائًعا هلل  -َيْؾَتِػْت إَِلْقَفا=  َلْمَؽ َِ َلَتْت َراِطًقا َكاَن َيْلِوي إَِلك َصْقَمَعتِِف   َِ

َؾاامح َوَلاَدْت  َِ َحَؿَؾاْت   َِ َقَقَع َطَؾْقَفاا  َِ ـْ َكْػِسَفا   اَلَتْقُه ِم َِ ـْ ُجاَرْيٍج   َقاَلاْت: ُهاَق ِما

َؼاَ:: َما َشْلُكُؽْؿ؟ َقاُلقا: َزَكْقَت بَِفِذِه  َِ ـَْزُلقُه َوَهَدُمقا َصْقَمَعَتُف َوَجَعُؾقا َيْضرُِبقَكُف  اْسَت َِ

َؼاَ:: َدُطقكِل َحتحا َِ َجاُءوا بِِف   َِ ؟  بِلُّ ـَ الصح َؼاَ:: َأْي َِ ـَْؽ   َقَلَدْت ِم َِ َل  اْلَبِغلِّ   ك ُأَصاؾِّ

ـْ َأُباقَك؟ َقااَ::  ـَ ِِل َبْطـِِف  َوَقاَ:: َيا ُغََلُم َما َطَع َِ بِلح  َؾامح اْكَصَرَف َأَتك الصح َِ َصؾحك   َِ

ُحقَن بِِف  َوَقااُلقا: َكْبـِال َلاَؽ  َلْقَبُؾقا َطَؾك ُجَرْيٍج ُيَؼبُِّؾقَكُف َوَيَتَؿسح َِ اِطل  َقاَ::  ََلٌن الرح ُِ

ـْ  َػَعُؾاقا َصْقَمَعَتَؽ ِم َِ ـٍ َكااَم َكاَكاْت   ـْ صِاق . أخرجفف «َذَهٍب  َقاَ:: اَل  َأِطقُدوَها ِم

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (8554)مسؾؿ   .َط

باوحسففان إلقفؿففا ٓسففقؿا يف الؽبففر3 ٕن القالففد إذا كبففر، قففد  وأمففر اهلل 

،تضجر مـ أي شلء،فقحتاج إ، صبر واحتسفاب لججفر والثفقاب مفـ الؿؾفؽ 

 القحاب.

ـَ ُطَؿفَر َوَرُجفٌؾ و ُف َشِفَد اْب ُث، َأكَّ ـُ َأبِل ُبْرَدَة َقاَل: َسِؿْعُت َأبِل ُ،َحدِّ طـ َسِعقُد ْب

ُف َوَراَء َضْفِرِه، َ،ُؼق َ،َؿاكِل    ُل: َ،ُطقُف بِاْلَبْقِت، َحَؿَؾ ُأمَّ

ااااَذل     ااااا ا ْه  ٌَ ااااا ريَ ِا  ٍَ َ  رِّننِ  
 

ذَْعاام  
َ
ااا  َااْم أ ٍَ ُْ رَِبَ  ذَْعااَم

َ
 رِْن أ
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ـَ ُطَؿَر َأُتَراكِل َجَ ْ،ُتَففا؟ َقفاَل:  اَرٍة َواِحاَدةٍ »ُثؿَّ َقاَل: َ،ا اْب ِْ . أخرجفف «اَل  َواَل بَِز

 .(11) ا٭دب افؿسدالبخاري يف 

مقهتا وكاكفت تحؿؾفؽ وتـتظفر  وما أحسـ ققل بعضفؿ: أكت تحؿؾفا تـتظر

 حقاتؽ.

اَل َيْدُخُؾ الَجـحاَة »: قال ملسو هيلع هللا ىلصوقطقعة القالد،ـ تدخؾ يف قطقعة إرحام، والـبل 

ـِ ُمْطِعٍؿ  (1)أي: رحؿ، متػؼ طؾقف «َقاصٌِع   .طـ ُجَبْقِر ْب

ـُ بِالؾح »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل  ـْ َكاَن ُيْمِم ْؾَقِصاْؾ َرِحَؿافُ َوَم َِ متػفؼ  «ِف َوالَقْقِم اآلِخارِ 

 .(5)طؾقف

ـْ َطائَِرَة   وَط
ِ
َؼٌة بِااْلَعْرِش »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل ِحُؿ ُمَعؾح َتُؼاقُ: الرح

ـْ َقَطَعـِل َقَطَعُف اهللُ  ـْ َوَصَؾـِل َوَصَؾُف اهلُل  َوَم  .(6)متػؼ طؾقف «َم

 :، تعا هلل  ا ل  قا تعا،،  هلل  ا معصقة  يف  ،طاطان   ٓ هنؿا  فن حؼفؿا  طظؿ  ومع 

 ڳ  گگ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ ﴿

ِِ » :  ملسو هيلع هللا ىلص ، وقال الـبل [ 18:  لؼامن] ﴾ڳڱ ڳ ڳ اَم الطحاَطُة  ، متػؼ « ل الَؿْعُروِف إِكح

ـْ َطؾِلٍّ (7)طؾقف  .، َط

وتضؿـت ح ه أ،ات القصقة بغقر ذلؽ مـ وصا،ا اهلل تعا، ،فليت بعضففا يف 

 كالمـا ط  آ،ة الحؼقق العررة، وباهلل التقفقؼ.

*** 

                                                 

  (.8551(، ومسؾؿ )5213البخاري ) (1)

ـْ َأبِل حُ 33(، ومسؾؿ )1111البخاري ) (5)  .َرْ،َرَة ( َط

 (.8555(، ومسؾؿ )5212البخاري ) (6)

 (.1134(، ومسؾؿ )3135البخاري ) (7)
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ٔٚ ُٔووو  [65  اُ٘غوووب ] ﴾ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ﴿بًَُ  َرَؼوووَوَهِى

 أ،ات.

 ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ﴿وتؿامففففففا 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ

 .[69: الـساء].﴾﮸

فدلت ح ه أ،ة ط  فر،ضة التقحقد، والتح ،ر مفـ الرفرك، وتسفؿك حف ه 

 .أ،ة آ،ة الحؼقق العررة

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ﴿حففؼ اهلل تعففا، يف ققلففف:  :اذتكااٛم أٍٚفاا 

 .﴾ڱڱ

، وقد تؼدم الؽفالم ﴾ۅ ۅ﴿تعا،:  ققلف يف ايٛايدٜٔ حل :ٚايثاْٞ 

 .طؾقف

، ﴾ڻ ڻ﴿تعفا،:  ققلفف يف إرحفام وحؿ ايكسبا٢  ذٟٚ حل :ٚايثاي  

فِف َوُحْؿ َذُوو َقَراَبِة َأَحِدكَ ، قال ابـ جر،ر: َوَأَمَر َأْ،ًضا بِِ ي اْلُؼْرَبك ـْ قَِبِؾ َأبِقفِف َأْو ُأمِّ
ا مِ

ـِ إِْحَساًكا بِِصَؾِة َرِحِؿفِ  َرَفْق ـْ َأَحِد الطَّ
ـْ َقُرَبْت مِـُْف َقَراَبُتُف بَِرِحِؿِف مِ  .مِؿَّ

ِ  حل :ايساب   : َففنِكَُّفْؿ َجْؿفُع َ،تِفقٍؿ، َوُحفَق ﴾ې﴿ يف ققلفف تعفا،: ايٝتاٝ

ْػُؾ الَِّ ي َقْد َماَت َوالُِدُه َوَحؾَ  َؽ، وحؼف طظقؿ حقث أمر الررع بحسفـ تربقتفف، الطِّ

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿وحرم أخ  مالف، قفال تعفا،: 

، وقفففال [9: الـسااااء] ﴾ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ

 کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿تعففففففا،: 
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َأَكا َوَكاِِاُؾ الَقتِاقِؿ ِِال الَجـحاِة »، ويف الحد،ث: [13: الـساء] ﴾ک ک

ـَُفاَم َشْقًئاَهَؽَذا   َج َبْق رح َِ بحاَبِة َوالُقْسَطك  َو  (5143)أخرجفف البخفاري  «َوَأَشاَر بِالسح

ـَ َسْعٍد  مـ حد،ث  .َسْفَؾ ْب

يف ققلف  إيِٝٗ ٚاإلحطإ ايصنا٠، َٔ إعطا٥ِٗ يف ٚايفكسا٤ املطانني حل :ٚارتاَظ 

ـٍ َوحُ  ،﴾ې﴿تعا،:  َوُحفَق الَّفِ ي َقفْد َركَِبفُف ُذلُّ اْلَػاَقفِة ، َق َجْؿُع مِْسفؽِق

 ڻ ڻڻ﴿وقد بقـ اهلل أن لفؿ حؼ يف الصدقات فؼال تعا،: ، َواْلَحاَجةِ 

 .أ،ة [93: التقبة] ﴾ۀ ڻ

الؿعفدم، ومفع ذلفؽ  :حفق والػؼقارال ي ٓ ،جد ما ،ؽػقفف،  :حق والؿسؽقـ 

 .معـامها متؼارب، و،دل أمحدمها ط  أخر طـد آفتراق

أي اْلَجفاِر  ﴾ہ ۀ ۀ﴿ :يف ققلف تعا، ايكسٜب ادتاز حل :ٚايطادع 

ِحِؿ مِـَْؽ   .ِذي اْلَؼَراَبِة َوالرَّ

 - [69: الـسااء] ﴾ہ ہ﴿ يف ققلفف تعفا،: ايبعٝاد  ادتاز حل :ٚايطاب  

َقَراَبُة َبْقـََؽ َوَبْقـَُف، َوَقاَل آَخُروَن:  َٓ -قال بعضفؿ معـك ذلؽ: والجار البعقد ال ي 

ـْ  فَقاِب َقفْقُل َمف ـِ فِل َذلَِؽ بِالصَّ ُحَق اْلَجاُر اْلُؿْرِرُك، َقاَل أبق جعػر: َوَأْوَلك اْلَؼْقَلْق

، ُمْسفؾًِؿا َكفاَن َأْو ُمْرفِرًكا، َقاَل: َمْعـَك اْلُجـُِ، فِل َحَ ا اْلَؿْقِضفِع: اْلَغِر،فُ، اْلَبِعقفدُ 

ا َكاَن َأْو َكْصَراكِقًّا3 لَِؿا َبقَّـَّا َقْبُؾ َأنَّ اْلَجاَر ِذي اْلُؼْرَبفك: ُحفَق اْلَجفاُر ُذو اْلَؼَراَبفِة  َ،ُفقِد،ًّ

ِحؿِ  لَِقُؽقَن َذلِفَؽ َوِصفقًَّة ، َواْلَقاِجُ، َأْن َ،ُؽقَن اْلَجاُر ُذو اْلَجـَاَبِة اْلَجاَر اْلَبِعقدِ ، َوالرَّ

 .َقِر،بِِفْؿ َوَبِعقِدِحؿْ ، اْلِجقَرانِ بَِجِؿقِع َأْصـَاِف 

، قفال ﴾ھ ہ﴿ يف ققلف تعا،: بادتٓاب  ايصاحب حل :ٚايثأَ 

َفَؼفاَل َبْعُضفُفْؿ: ُحفَق ، أبق جعػر الطبري: اْخَتَؾَػ َأْحُؾ التَّْلِو،ِؾ فِل اْلَؿْعـِفلِّ بِفَ لَِؽ 

ُجِؾ فِل َسَػِرِه، َوَقاَل آَخُروَن: َبْؾ ُحَق اْمرَ  تِفل َتُؽفقُن َمَعفُف إَِلفك َرفِقُؼ الرَّ ُجِؾ الَّ َأُة الرَّ

َجـْبِِف، َوَقاَل آَخُروَن: ُحَق الَِّ ي َ،ْؾَ ُمَؽ َوَ،ْصَحُبَؽ َرَجاَء َكْػِعفَؽ. َوَقفْد َ،فْدُخُؾ فِفل 
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َػِر، َواْلَؿْرَأةُ  فِقُؼ فِل السَّ ُجِؾ الَِّ ي ُ،اَلِزُمفُف َرَجفاَء كَ ، َحَ ا الرَّ ْػِعفِف، َواْلُؿـَْؼطُِع إَِلك الرَّ

َنَّ ُكؾَُّفْؿ بَِجـِْ، الَِّ ي ُحَق َمَعُف َوَقِر،ٌ، مِـُْف، َوَقفْد َأْوَصفك الؾَّفُف َتَعفاَلك َبِجِؿفقِعِفْؿ 
ِ
ٕ

اِحِ، َطَؾك اْلَؿْصُحقِب.   لُِقُجقِب َحؼِّ الصَّ

ٔ  حال  :ٚايتاض  ٌ  ابا واْخَتَؾفَػ َأْحفُؾ  ،﴾ڤ ڤ﴿ يف ققلفف تعفا،: ايطابٝ

فبِقِؾ: ُحفَق اْلُؿَسفافُِر الَّفِ ي َ،ْجَتفاُز  التَّْلِو،ِؾ فِل َتْلِو،ؾِ  ـُ السَّ َذلَِؽ، َفَؼاَل َبْعُضُفْؿ: اْبف

فْقُػ. اكتففك مختصفًرا مفع ز،فادات مفـ  ا...، َوَقاَل آَخُروَن: ُحَق الضَّ تؿطدا  َمارًّ

 .(3/5) ايّٓربٟ

: الـسااء] ﴾ےۓ ے ھ﴿ يف ققلفف تعفا،: ٚايعبٝد املٛايٞ حل :ٚايعاغس

ؽتؿقحؿ مـ أرقائؽؿ. فف ه آ،ة الحؼقق العرفرة وكفؿ يف السفـة ، أي ال ،ـ مؾ[69

مـ إحاد،ث الؿرو،ة يف بقان ح ه الحؼفقق التفل وصفك اهلل تعفا، هبفا يف كتابفف 

 العظقؿ.

 ڱ ڳ ڳ ڳڳ﴿وأطظؿ ح ه الحؼقق التقحقفد وققلفف تعفا،:  

كؽففرة يف سففقاق  ﴾ڱڱ﴿، متضفؿـة لؿعـففك: ٓ إلففف إٓ اهلل، وققلفف:﴾ڱڱ ڱ

 د العؿقم فقدخؾ فقفا الـفل طـ الررك إكبر وإصغر.الـفل فتػق
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ﴿ َتَعاَلك: َوَقْقلِفِ 

      ﯁ ﮿﯀ ﮾ ﮼﮽ ﮻

 ڭ         

 حئ جئ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىئ مئ

 ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ

 ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 .[186-181: األكعام]

الررك باهلل، ومػفقمفؿا أن دلت ح ه أ،ات ط   الؿحرمات  أن أطظؿ 

وإفراده بؿا ،ج، لف فبضدحا تتبقـ إشقاء، قال  أطظؿ القاجبات تقحقد اهلل 

 ڌڌ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ ﴿مف: لؼق طقسك 

 ڇ  ڇ ﴿، وقال اهلل سبحاكف وتعا،: [ 5::  الامئدة]   ﴾ڈ   ڈ   ڎ   ڎ 

 گ  ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ 

 ژ﴿وقال تعا،: [ 66:  األطراف]   ﴾ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ 

 .[6:: الامئدة] ﴾گگ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ڄ ڄ ڦ﴿فالررك باهلل حرام، وحق مـ أطظؿ الحرام، قال تعفا،: 

، والحرام الؿؿـقع وحق ،تػاوت مـف ما ،دخؾ تحت الؿرفقئة، [16: لؼامن] ﴾ڄ

 ، ومـف ما ٓ ،دخؾ تحت الؿرقئة كالررك باهلل سبحاكف وتعا،.وقد ،غػره اهلل 
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أي: قفؾ ،فا محؿفد لؿفـ  ﴾ائ ى﴿، بؼقلفف: ملسو هيلع هللا ىلصو،لمر اهلل كبقفف محؿفًدا 

 تدطقحؿ حؾؿقا. 

ركؿ ، أخبفففف[181: األكعااااام] ﴾﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳﴿: وَقِوُلههههُه 

 طؾقؽؿ. وأطؾؿؽؿ بؿا حرم ربؽؿ 

أي ٓ تجعؾقا لف شفر،ؽا3 ٓ مؾًؽفا مؼرًبفا وٓ كبًقفا  ﴾﮻ ﮺ ﮹﴿: وَقِوُلهُه  

 ۅ ۅ ۋ ۋ﴿مرسففاًل، وٓ جـًقففا وٓ شؿًسففا، وٓ قؿففًرا قففال تعففا،: 

، [:6: ِصاااؾت] ﴾ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

وققلفف: غقفره، فالعبفادة حؼفف كؿفا سفقليت معـفا،  فال ،جقز أن ُ،ررك مفع اهلل 

ُ،ررك بف يف الفدطاء، والـف ر،  كؽرة يف سقاق الـفل تدل ط  العؿقم، فال ﴾ېئ﴿

 والخقف، والتقكؾ، و الرجاء، وٓ يف غقرحا مـ العبادات.

مفـ  (1)ايؿشٝشني، تؼدم الؽالم طؾقف: ويف ﴾ۅ ۅ﴿: وَقِوُلُه 

 حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة 
ِ
ـْ َأَحفؼُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَِلفك َرُسفقِل اهلل ، َفَؼفاَل: َمف

ـِ َصَحاَبتِل؟ َقاَل:  َؽ »الـَّاِس بُِحْس ؟ َقاَل:  «ُأمُّ ـْ َؽ  ُثؿَّ »َقاَل: ُثؿَّ َم ؟  «ُأمُّ ـْ َقاَل: ُثؿَّ َمف

َؽ  ُثؿَّ »َقاَل:  ؟ َقاَل:  «ُأمُّ ـْ ، ويف بعفض الروا،فات: ُقْؾفُت: َ،فا «ُثؿح َأُباقكَ »َقاَل: ُثؿَّ َم

؟ َقاَل: َرُسقَل ا ـْ َأبِرُّ  َم
ِ
َؽ  ُثؿح َأَباَك  ُثؿح َأْدَكاَك َأْدَكاكَ »هلل َؽ  ُثؿح ُأمُّ َؽ  ُثؿح ُأمُّ  .«ُأمُّ

            ﯁ ﴿  وَقِوُلُه     أي ومؿا حرم طؾقؽؿ أن ٓ  : ﴾

الجاحؾقة، بـائؽؿ، وح ا كان ،صـعف أحؾ  أ  ۓ﴿قال تعا،:   تؼتؾقا 

 ۆ  ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ 

ۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ڈ  ڎ ﴿وقال تعا،:  ،[ :16:  األكعام]   ﴾ٴۇ

 ڳ  گڳ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ 

وكاكقا ،ؼتؾقن أوٓدحؿ خرقة  [ 173:  األكعام]   ﴾ڱ   ڱ   ڳ   ڳ 
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 اومالق وحق الػؼر، والؼؾة، وكاكقا ،ؼتؾقن البـات خرقة العار.

 ڄ ڦ﴿ا طفـفؿ: قال تعا، مخبفروكان مـ حالفؿ أهنؿ ،بغضقن اوكاث  

، وقتؾ إبـاء ذك، طظفقؿ [;8: الـحؾ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

ْكِ،  ملسو هيلع هللا ىلص: أن الـبل (1)ايؿدشٝشني يف  فػل حد،ث ابـ مسعقد  َؾ َأيُّ ال َّ
ُسئِ

ا َوُهَق َخَؾَؼاَؽ »َأْطَظُؿ ِطـَْد الؾَِّف؟ َقاَل:  ِف كِدو . ُقْؾفُت: إِنَّ َذلِفَؽ َلَعظِفقٌؿ، «َأْن َتْجَعَؾ لِؾح

؟ َقاَل:  ُقْؾُت: الحفد،ث، وقفد  «َوَأْن َتْؼُتَؾ َوَلَدَك َتَخاُف َأْن َيْطَعَؿ َمَعاَؽ...»ُثؿَّ َأيُّ

 .[>-;: التؽقير] ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿قال اهلل تعا،: 

أي: إّن اهلل ضففؿقر الجؿففع لؾتعظففقؿ  :﴾  ﴿ وَقِوُلههُه 

وإبـاء فعالم الخقف، إذ أّن اهلل حق الفرزاق ذو الؼفقة الؿتفقـ، تعا، ،رزق أباء 

 ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿ومثؾ ح ه أ،فة ققلفف تعفا،: 

 . [61: اإلسراء] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

وطؽسففا يف آ،فة اوسفراء،  لطقػة يف تؼد،ؿ رزق أبفاء يف آ،فة إكعفام،وحـا 

 ڇ﴿وذلؽ ٕن التؼفد،ر يف حف ه أ،فة مفـ فؼفر وقؾفة تؾحفؼ أبفاء فؼفال: 

، وحـاك ز،دت الخرقة التل تتعؾؼ بالؿستؼبؾ فالتؼد،ر خرقة إمالق ،ؼع ﴾ڍڍ

هبؿ كحـ كرزقفؿ وإ،اكؿ، وما مـ أحد إٓ وقد كتف، رزقفف، وأجؾفف، وحالفف مفـ 

 طفـ طبفد اهلل بفـ مسفعقد  نيايؿدشٝش حقث الرؼاوة والسفعادة، فػفل 

إِنح َأَحاَدُكْؿ ُيْجَؿاُع »وحق الصفادق الؿصفدوق، قفال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: حدثـا رسقل اهلل 

ـَ َيْقًما  ُثؿح َيُؽقُن َطَؾَؼًة ِمْثَؾ َذلَِؽ  ُثاؿح َيُؽاقُن ُمْضاَغًة ِمْثاَؾ  ِف َأْرَبِعق ـِ ُأمِّ َخْؾُؼُف ِِل َبْط

ُف َمَؾؽً  ُقْمَمُر بَِلْرَبِع َكؾاَِمٍت  َوُيَؼااُ: َلاُف: اْكُتاْب َطَؿَؾاُف  َوِرْزَقاُف  َذلَِؽ  ُثؿح َيْبَعُث الؾح َِ ا 

وُح  قِف الرُّ
ـَْػُخ ِِ  .(5)متػؼ طؾقف «َوَأَجَؾُف  َوَشِؼل  َأْو َسِعقٌد  ُثؿح ُي

                                                 

 (.11(، ومسؾؿ )3333البخاري ) (1)

 (.8131(، ومسؾؿ )1841البخاري ) (5)
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ًٓ أو فعفاًل، الػقاحش:  :﴾  ﴿ وَقِوُلُه  كؾ مفا فحفش قفق

وح ا هنل تحر،ؿ طـ غرقان الػفقاحش، سفقاء ففقاحش ال كفك، أو الؾفقاط، أو 

السحاق، أو العادة السر،ة، فؽؾ الػقاحش محرمة ومـفا الغقبة، والـؿقؿة، وكفؾ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصما حق مستؼبح شرطا حرمف اهلل وحرمف رسقلف 

اس وما بطفـ، مؿفا ما ضفر مـفا لؾـ :﴾    ﴿ وَقِوُلُه 

،طَّؾع طؾقف اهلل سبحاكف وتعا، مـ السر وكحقه، فاوكسفان ،ـبغفل أن ، كفل كػسفف 

 ضاحًرا وباصـًا.

 أي وٓ تسفففػؽقا :﴾ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ وَقِوُلهههُه 

 الؿعصقم مـ الدماء، والؼتؾ: حق إزحاق الـػس بآلة 

لف تعا،: وقد جاءت آ،ات كثقرة يف الـفل طـ قتؾ الـػس الؿحرمة مـفا قق

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ ﴿  ڻ  ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ

ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  ء]   ﴾ھ   ھ   ہ   ہ ، وقال تعا،: [ 66:  اإلسرا

 ٺ  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿

 ڦ  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ 

چ   چ   ڃ ﴿، وقال تعا،: [ ;9:  الػرقان]   ﴾ڦ   ڦ   ڇ  ڇ   ڇ   چ   چ

 .[>5: الـساء] ﴾ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ

حل كػس الؿفممـ، ثفؿ الؿسفتلمـ، والف مل،  . :قتًاٗا  اهلل حسّ اييت ٚايٓفظ

، أسهدداّ قتددٌ ايددٓؿظ افيؿدد١َٛبعـففقان  -بحؿففد اهلل -وقففد ألػففت كتاًبففا 

 وخؾصـا بلن ال ،ـ ،جقز قتؾفؿ مجؿقطة مـ إصـاف: 

: ملسو هيلع هللا ىلصال اين الؿحصـ: لؼفقل الـبفل  :يثايا  ٚاالؿرتد،  :ٚايثاْٞالؼاتؾ،  :األٍٚ

  إاِلح بِنِْحاَدى »
ِ
ال َرُساقُ: اهلل اَل َيِحؾُّ َدُم اْمرٍِئ ُمْساؾٍِؿ  َيْشاَفُد َأْن اَل إَِلاَف إاِلح اهلُل َوَأكِّ

اكِل  َوالـحْػُس بِالـحْػِس  َوالتحاِرُك لِِديـِِف اْلُؿَػااِرُ، لِْؾَجاَمَطاةِ  ، متػفؼ «َثََلٍث: الثحقُِّب الزح
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ـِ َمْسُعقٍد  (1)طؾقف  اْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  .َط

والؿرتد ،ؼتؾ، سقاء كان الؿرتد رجاًل أو امرأة، وذح، أبق حـقػة وعفع مفـ 

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصالـبفل والصحقح أهنا تؼتؾ لحفد،ث أحؾ العؾؿ: إ، أن الؿرأة ٓ تؼتؾ،  َما

اْقُتُؾقهُ  َِ ُف  ـَ َ: ِدي ـِ َطبَّفاٍس  (1413)أخرجف البخاري  «َبدح  اْبف
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ، فففق َط

 دال ط  العؿقم.

ن اختؾػفقا يف كقػقفة ، وإالؾقصل: وعاع الصحابة ط  قتفؾ الؾفقصل :ايسابا  

ففف ح، بعضفففؿ إ، أكففف ،حففرق بالـففار، وذحفف، بعضفففؿ إ، أكففف ،ففرجؿ قتؾففف؟ 

بؼفقم لفقط،  بالحجارة، وذح، بعضفؿ إ، أكف ،رفع مـ شاحؼ كؿفا فعفؾ اهلل 

َْسففَؾِؿلُّ  ْٕ نَّ أَ  :والصففحقح أن التحر،ففؼ بالـففار ٓ ،جففقز لحففد،ث َحْؿففَ َة ا

  َرُسقَل 
ِ
ٍة، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرُه َطَؾك َسِر،َّ اَلْحرُِققُه بِالـحاارِ »َأمَّ َِ ََلًكاا  ُِ فا «إِْن َأَخاْذُتْؿ  ، َفَؾؿَّ

ْقُت َكاَداكِل، َفَؼاَل: اُف اَل » َولَّ نِكح َِ اْقُتُؾقُه   َِ ُب بِالـحااِر  إاِلح َربُّ الـحاارِ إِْن َأَخْذُتُؿقُه   « ُيَعاذِّ

 .(11413)أخرجف أمحد 

جاسقس الؽافر،ـ ط  الؿسؾؿقـ، ،جقز قتؾفف تع ،فًرا3 فؾؿفا َقفاَل  :ارتااَظ 

ـَُؼفُ »: ُطَؿُر  َؼ  َدْطـِل َأْضرِْب ُط َِ ُف َقْد َكا نِكح  ،أي: حاص، بـ أبفل بؾتعفة  «َِ

َؾَع َطَؾك َأْهِؾ َبْدرٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـبل  َف اصح َؼاَ:: اْطَؿُؾقا َما ِشْئُتؿْ  َما ُيْدِريَؽ  َلَعؾح الؾح َِ» ،

 .(5)متػؼ طؾقف

 لؿفا طؾؿفف مـفف، وإٓ قتؾ حاص، بفـ أبفل بؾتعفة  ملسو هيلع هللا ىلصوإكؿا ترك الـبل 

فإصففؾ أكففف ،جففقز لففقيل أمففر الؿسففؾؿقـ أن ،ؼتففؾ جاسففقس الؽففافر،ـ طفف  

الؿسؾؿقـ، سقاء كان الجاسقس كافًرا أو مسؾًؿا، سقاء كان الجاسقس امفرأة أو 

 رجاًل.

                                                 

 (.1131(، ومسؾؿ )1131البخاري ) (1)

ـْ َطؾِ 8323(، ومسؾؿ )3833البخاري ) (5)  .لٍّ ( َط
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ـْ َطْرَفَجفَة مـ ففرَّ  :ايطاادع  َسفِؿْعُت  : قفال:ق عاطفة الؿسفؾؿقـ: فَعف

  َرُسقَل 
ِ
ـْ َأَتاُكْؿ َوَأمْ »، َ،ُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َطَؾك َرُجٍؾ َواِحٍد  ُيرِيُد َأْن َيُشاؼح  ُرُكْؿ َجِؿقٌع َم

اْقُتُؾقهُ  َِ َ، َجاَمَطَتُؽْؿ    .(1158). أخرجف مسؾؿ «َطَصاُكْؿ  َأْو ُيَػرِّ

ـْ َأبِل َسفِعقٍد اْلُخفْدِريِّ  (1151)ما جاء أ،ًضا يف صحقح اومام مسؾؿ  :ايطاب   َط

 
ِ
ـِ »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـُْفاَم  إَِذا بُقيَِع لَِخؾِقَػَتْق اْقُتُؾقا اآْلَخَر ِم َِ»  . 

 ٔ قتفؾ  ملسو هيلع هللا ىلصالساحر حده الؼتؾ وقد ثبت طـ ثالثة مـ أصفحاب الـبفل  :ايثااَ

كتف، إ،  قتؾت جار،ة سحرهتا، وصح طـ طؿر  السحرة، فنن حػصة 

، وأبففق داود (1153)، رواه أمحففد «َأْن اْقُتُؾااقا ُكااؾح َساااِحرٍ َوَساااِحَرةٍ »إمففراء: 

باب قتفؾ ) افؿٓـالرزاق يف  طبد، وأخرجف «َوَساِحَرةٍ »بدون ققلف:  (1413)

ف قتفؾ سفاحًرا، وقفرأ أكف ، وصح طـ جـدب الؼسفري (81218) (الساحر

أخرجفففف  [6: األكبقااااء] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿قفففقل اهلل تعفففا،: 

 ، وسقليت يف باب السحر بقان ذلؽ إن شاء اهلل تعا،.(1845)الدارقطـل 

وحؿ ققم ،ؿتـعقن طـ الررائع، كإذان، وال كاة، الؿحاربقن،  : ايتاض   

 چ﴿، قال تعا،: قبقا إ، اهلل و،ؼطعقن السبقؾ، ففمٓء ،ؼاتؾقن حتك ،ت

 ڎ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ 

 ک  ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ 

 أ،ة. [66: الامئدة] ﴾گگ

ـْ »قفال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبفل  مستحؾ الحفرام، لحفد،ث معاو،فة  :ايعاغاس  َما

اْجؾُِدوُه  َِ ل الرح  َشرَِب الَخْؿَر 
نِْن َطاَد ِِ اْقُتُؾقهُ َِ َِ  .(1333). أخرجف الترم ي «ابَِعِة 

 گ  گ   گ ﴿  : وقد جاء يف قتؾ الؿممـ وطقد طظقؿ قال اهلل 

 ڻ  ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ 

 .[6>: الـساء] ﴾ڻ ڻ



 60 

 َطأي١: ٌٖ يًكاتٌ تٛب١؟
أن لف تقبة لعؿقم أدلة إمر بالتقبة مـ الؽػفر، فؿفا دوكفف،  :ايصخٝح :ادتٛاب

مفـ أن آ،فة الـسفاء مل ،ـسفخفا شفلء، فؼفقل  س وأما ما ذح، إلقف ابفـ طبفا

ٟ فػل  مرجقح، وقد أفتك بغقره ـِ َطبَّاٍس  (3)ا٭دب افؿسد يًبخداز ـِ اْب ، َط

ُف َأَتاُه َرُجٌؾ َفَؼاَل: إِكِّل َخَطْبُت اْمَرَأًة، َفَلَبْت َأْن َتـْؽَِحـِل، َوَخَطَبَفا َغْقِري، َفَلَحبَّْت  َأكَّ

. َأْن َتـْؽَِحُف، َفغِ  َٓ فَؽ َحقَّفٌة؟ َقفاَل:  ـْ َتْقَبفٍة؟ َقفاَل: ُأمُّ
ْرُت َطَؾْقَفا َفَؼَتْؾُتَفا، َفَفْؾ لِل مِ

ِف  ـَ َطبَّاٍس: لِفَؿ َقاَل: ُتْ، إَِلك الؾَّ ْب إَِلْقِف َما اْسَتَطْعَت. َفَ َحْبُت، َفَسَلْلُت اْب ، َوَتَؼرَّ

ِف؟ َفَؼاَل:  ـْ َحَقاِة ُأمِّ ل اَل »َسَلْلَتُف َط فِ  إِكِّ ـْ بِرِّ اْلَقالَِدةِ   َأْطَؾُؿ َطَؿًَل َأْقَرَب إَِلك الؾح  .«ِم

لؿففا وإقامففة الحففد تسففؼط بففف تبعففات الفف ك، يف أخففرة طفف  الصففحقح 

امِِت  (1)ايؿدشٝشني يف  ـَ الصَّ  َفَؼفاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل ُكـَّا ِطـْفَد الـَّبِفلِّ  طـ ُطَباَدَة ْب

ِف َشْقًئا » ِـَّسااءِ َواَل َتْزُكقا  َواَل تَ  َأُتَبايُِعقكِل َطَؾك َأْن اَل ُتْشرُِكقا بِالؾح  ْسرُِققا  َوَقَرَأ آَيَة ال

ـْ  -َوَأْكَثُر َلْػِظ ُسْػَقاَن: َقَرَأ اآلَيةَ - ـْ َأَصاَب ِما ِف  َوَم َلْجُرُه َطَؾك الؾح َِ ـُْؽْؿ  ك ِم َِ ـْ َو َؿ َِ

َسَتَرُه ال َِ ـْ َذلَِؽ  ـَْفا َشْقًئا ِم ـْ َأَصاَب ِم اَرٌة َلُف  َوَم ُفَق َكػح َِ ُعقِقَب  َِ ُفاَق َذلَِؽ َشْقًئا  َِ ُف   ؾح

َبُف َوإِْن َشاَء َغَػَر َلفُ  ِف إِْن َشاَء َطذح ـِ الـَّبِفلِّ  ، ويف حد،ث َطؾِفلٍّ «إَِلك الؾح  ملسو هيلع هللا ىلص، َطف

ْكَقا»َقاَل:  َؾ ُطُؼقَبَتُف ِِل الدُّ ُعجِّ َِ ا  ـْ َأَصاَب َحدو فُ  َم الؾح ِـَّل َطَؾاك َطْباِدِه  َِ ـْ َأْن ُيَث َأْطَدُ: ِم

ـْ َأْن  ُف َأْكَرُم ِما الؾح َِ ُف  ـْ ُف َطَؾْقِف َوَطَػا َط َسَتَرُه الؾح َِ ا  ـْ َأَصاَب َحدو الُعُؼقَبَة ِِل اآلِخَرِة  َوَم

ـْافُ  ايؿدشٝض  ، والحفد،ث يف (8181)رواه الترمف ي  «َيُعقَد ِِل َشْلٍء َقْد َطَػا َط

 .لرقخـا مؼبؾ القادطل  (213) افطٓد

: األكعاام] ﴾گ گ﴿، إشارة إ، ما تؼدم، ﴾جئ ۋ ٴۇ﴿ وَقِوُلُه 

 العؼؾ حـا: حسـ التصرف. [181

: األكعااام] ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقِوُلههُه 

                                                 

 (.1342(، ومسؾؿ )3123البخاري ) (1)
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فقفا بقان لحرمة أكؾ مال القتقؿ، وتعاصقف بجؿقع أكفقاع الؿعاصفاة، فؼقلفف:  ،[185

 ف، وحق إكؾ واوتالف.تحرًزا مؿا حق أشد مـ ﴾ ﴿

والتل حل أحسفـ تـؿقتفف بالتجفارة وكحقحفا  ﴾پ پ پ ٻ﴿ وَقِوُلُه 

ـِ َطبَّاٍس (1/122)وأخرج الطبري  ـِ اْب ا َكَ َلفْت »، َقاَل: : َط  ٻ ٱ﴿َلؿَّ

 ڎ ڎ ڌ ڌ﴿وَ  [185: األكعاااااااااااام] ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 [13: الـساااااااء] ﴾ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

ـْ َشفَرابِِف، َفَجَعفَؾ  ـْ َصَعامِفِف َوَشفَراَبُف مِف ـْ َكاَن ِطـَْدُه َ،تِقٌؿ َفَعَ َل َصَعاَمفُف مِف اْكَطَؾَؼ َم

ـْ َصَعامِِف، َفُقْحَبُس َلُف َحتَّك َ،ْلُكَؾُف َأوْ 
ْلُء مِ َ،ْػُسفَد. َفاْشفَتدَّ َذلِفَؽ َطَؾفْقِفْؿ،  َ،ْػُضُؾ الرَّ

ِف   ڀ پ پپ پ ٻ﴿: ، َففَلْكَ َل الؾَّفُف ملسو هيلع هللا ىلصَفَ َكُروا َذلَِؽ لَِرُسقِل الؾَّ

َفَخَؾُطففقا َصَعففاَمُفْؿ بَِطَعففامِِفْؿ،  [553: البؼاارة] ﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ

 .«َوَشَراَبُفْؿ بَِرَرابِِفؿْ 

ُف َأْكفَ َل فِفل َبـِفل إِْسفَرائِقَؾ:  : َفَ َكَر َلـَا َوالؾَّفُ وقال الربقع بـ أكس   َأْطَؾُؿ َأكَّ

َفَؽُبَرْت  [185: األكعاام] ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 َٓ َٓ ُ،َخالُِطقَكُفْؿ فِل َصَعاٍم َو َٓ َغْقفِر َذلِفَؽ. َفاْشفَتدَّ َذلِفَؽ  َطَؾْقِفْؿ، َفَؽاُكقا  َشَراٍب َو

ْخَصَة َفَؼف ُف الرُّ  ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ﴿اَل: َطَؾْقِفْؿ، َفَلْكَ َل الؾَّ

فِة، َوُشفْرِب  [553: البؼرة] ﴾ٺٺ ٺ ابَّ َ،ُؼقُل: ُمَخاَلَطُتُفْؿ فِل ُرُكفقِب الدَّ

، َوِخْدَمِة اْلَخاِدِم. َ،ُؼقُل لِْؾَقلِلٍّ الَِّ ي َ،ؾِل َأْمَرُحْؿ: َففاَل َبفْلَس َطَؾْقفِف َأْن َ،ْرَكفَ،  ـِ َب الؾَّ

ـَ  َب َة، َأْو َ،ْرَرَب الؾَّ ابَّ  ، َأْو َ،ْخُدَمُف اْلَخاِدُم.احف. وأخرجف بـحقه طـ قتادة. الدَّ

َُشدَّ َجْؿُع َشدٍّ وحق الؼقة وبؾقغ ققة شبابف طؼفاًل  ﴾ڀڀ ڀ پ﴿ وَقِوُلُه  ْٕ  ا

طـ َطؾِّل ْبـ َأبِفل  (8131)ا، وٓ ،ؽقن إٓ بعد البؾقغ، لؿا أخرج أبق داود ورشدً 

ِف َصالٍِ،  ـْ َرُسقِل الؾَّ َواَل ُصااَمَت َياْقٍم  اَل ُيْتَؿ َبْعاَد اْحاتََِلٍم » ملسو هيلع هللا ىلص: َحِػْظُت َط

ْقؾِ   .«إَِلك الؾح
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 ۆ  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ ﴿فنذا بؾغ أشده دفع إلقف مالف قال تعا،: 

ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ى  ى   ې   ې   ې

ۆئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ېئ  ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۇئ

ىئ  ی   ی   ىئ   ىئ   ېئ يئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی  حب  جب   ىئ

 .[8: الـساء] ﴾مت خت حت يبجت ىب مب خب

ـْ َأبِفل  (1)ايؿدشٝشني وأكؾ مال القتقؿ مـ كبائر ال كقب، كؿا ثبفت يف  َطف

ـِ الـَّبِلِّ ُحَرْ،َرَة  ْبَع الُؿقبَِؼاِت »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َط  «اْجَتـُِبقا السح
ِ
، َقاُلقا: َ،ا َرُسفقَل اهلل

؟ َقاَل  َـّ َم اهلُل إاِلح بِاالَحؼِّ  »: َوَما ُح ْحُر  َوَقْتاُؾ الاـحْػِس الحتِال َحارح   َوالسِّ
ِ
ْرُك بِاهلل الشِّ

ـَاِت  ْحااِػ  َوَقااْذُف الُؿْحَصاا َبااا  َوَأْكااُؾ َماااِ: الَقتِااقِؿ  َوالتحااَقلِّل َيااْقَم الزح َوَأْكااُؾ الرِّ

ـَاِت الَغاََِِلِت   .«الُؿْمِم

، القفففاء بؾففقغ [185 :األكعااام] ﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀ﴿ وَقِوُلههُه  

وفقف وجقب العفدل يف كفؾ شفلء وٓسفقؿا: الؽقفؾ والؿقف ان، وخصفا  التؿام،

 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ﴿بال كر لؽثرة الخقاكفة فقفؿفا، قفال تعفا،: 

اَلْرِجُحقا»: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال الـبفل [5-1: الؿطػػقـ] ﴾ۋ ٴۇ َِ ، وقفد (5)«إَِذا َوَزْكاُتْؿ 

ققم شعق، بسب، تطػقػفؿ الؿؽقال والؿق ان مع مفا حفؿ فقفف مفـ  ؽ اهلل أحؾ

 ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ﴿الؽػر قال تعفا،: 

 .[8;: هقد] ﴾گ گ گ گ ک ک ک

َٓ ُكَؽؾِّفُػ َكْػًسفا  [185: األكعام] ﴾ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ وَقِوُلُه   َ،ُؼقُل: 

َّٓ َما َ،َسفُعَفا، وحؽف  ـْ إِ،َػاِء اْلَؽْقِؾ َواْلَقْزِن إِ
ا يف عقفع أمفقر الفد،ـ، وحف ا مفـ مِ

                                                 

 (.12(، ومسؾؿ )8311البخاري ) (1)

ـِ َطْبِد الؾَِّف 8888أخرجف ابـ ماجف ) (5) ـْ َجابِِر ْب ( لرقخـا 815)«الصحقح الؿسـد»والحد،ث يف  ( َط

 .مؼبؾ القادطل 



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 63  

 ﴾ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿، ومثؾ ح ه أ،فة ققلفف تعفا،: اهلل  رمحة

، وأما ققلفف تعفا،: [19: التغابـ] ﴾ھ ہ ہ ہ﴿، وققلف تعا،: [9;5: البؼرة]

، ففففل محؿقلففة طفف  [135: آ: طؿااران] ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

اْجَتـُِبقُه إَِذا َكَفْقُتُؽْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصآستطاطة، وقد قال رسقل اهلل  َِ ـْ َشْلٍء  َوإَِذا َأَمْرُتُؽْؿ  َط

ُف َما اْسَتَطْعُتؿْ  ـْ ْلُتقا ِم َِ ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (1)، أخرجاه«بَِلْمرٍ   .َط

 ، وذلؽ يف الرفادات، وغقرحا.[185: األكعام] ﴾ڤ ٹ ٹ﴿ :وَقِوُلُه  

جقب العدل يف إققال كؿا ،جف، العفدل يف إفعفال، قفال تعفا،: وفقفا و

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ﴿

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿، وقففال تعففا،: [168: الـساااء] ﴾ڦڦ

طففففـ  (5)ايؿددددشٝشني، ويف [;: الامئاااادة] ﴾ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ

ُؼقا الؾحا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  الـعؿان بـ برقر  اتح ـَ َأْواَلِدُكاؿْ َِ ، «َف َواْطاِدُلقا َباْق

ُفُؿ »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال الـبل مـ حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة  (6)ايؿدشٝشني ويف  َسْبَعٌة ُيظِؾُّ

ِف  ُف َيْقَم الِؼَقاَمِة ِِل ضِؾِّ ُف: إَِماٌم َطاِدٌ:  الؾح الحفد،ث. إ، غقفر ذلفؽ  «َيْقَم اَل ضِؾح إاِلح ضِؾُّ

 مـ إدلة يف وجقب العدل.

ُ٘ ُِٛي 3 خص الؼر،، مع وجفقب العفدل مفع [185: األكعام] ﴾ھھ ھ ھ ہ﴿  َق

طفـ مداحـفة   غقره، ٕن الؼر،، قد تؼع معف الؿداحـفة، والؿحابفاة، فـففك اهلل

الؼر،ففف،، بفففؾ ،ؼفففقل اوكسفففان العفففدل، و،ػعؾفففف مفففع الؼر،ففف، وغقفففره، 

                                                 

 (.1113(، ومسؾؿ )3811البخاري ) (1)

 (.1181(، ومسؾؿ )8513البخاري ) (5)

 (.1411(، ومسؾؿ )1141البخاري ) (6)
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ِ  ؾشٝضويف  ـْ َطائَِرَة  (1111) َطدً َوالحاِذي »: ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال الـبل َط

ٍد َسَرَقْت  ـَْت ُُمَؿح اصَِؿَة بِ َِ  .«َلَؼَطْعُت َيَدَها َكْػِسل بَِقِدِه  َلْق َأنح 

ُ٘ ُِٛي طفد اهلل شرطف، وحق مفا طففد بفف إ،  [185: األكعام] ﴾ڄڄ ڦ ڦ﴿  َق

: الرطاد] ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ﴿طباده مـ إوامر والـقاحل، ومثؾفا ققلفف تعفا،: 

 .[1>: الـحؾ] ﴾ک ک ک ک ڑ﴿، [53

، [1: ةالامئاد] ﴾کک ڑ ڑ ژ ژ﴿وح ا مثفؾ ققلفف تعفا،: 

، وأخ  طؾقؽؿ العففد والؿقثفاق أن تؼقمفقا بفف، والؿعـك أوفقا بؿا أمركؿ اهلل 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ومـف إمفر بفالؿعروف والـففل طفـ الؿـؽفر: 

، [:;1: آ: طؿاااااران] ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

ََلُة »ومـف: إقامة الصالة: فػل الحد،ث  ـَُفُؿ الصح ـَا َوَبْق ـَ ـْ َتَرَكَفاا  الَعْفُد الحِذي َبْق َؿا َِ

َؼْد َكَػَر  ـْ ُبَرْ،فَدَة  (8181)، أخرجف الترم ي «َِ ، ومـففا: حػفظ الػفروج، َط

 وصؾة إرحام، وغقر ذلؽ.

ُ٘ ُِٛي  اوشارة إ، ما تؼدم. ﴾جئ ۋ ٴۇ﴿  َق

 ُ٘ ُِٛيا قمقن بؿا أمفر اهلل أي: تت كرون، وتؼ [185: األكعام] ﴾ڃ ڃ﴿  َق

 بف، وتـ جرون طؿا هنك اهلل طـف.

ُ٘ ُِٛياا ، إشففارة إ، مففا تؼففدم مففـ [186: األكعااام] ﴾چ چ چ چ﴿  َق

إوامر والـقاحل، فػعؾ الؿلمقر وتفرك الؿحظفقر، حفق صفراط اهلل الؿسفتؼقؿ، 

طـفد  وحق اوسالم، كؿا يف حد،ث الـقاس بفـ سفؿعان  والؿقصؾ إلقف 

ـْ رَ  (13113)أمحد   َط
ِ
َوَطَؾاك  َضَرَب اهلُل َمَثًَل ِصَراًصا ُمْسَتِؼقاًم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُسقِل اهلل

َراِط ُسقَراِن  ِِقِفاَم َأْبَقاٌب ُمَػتحَحٌة  َوَطَؾك اأْلَْبَقاِب ُسُتقٌر ُمْرَخاٌة  َوَطَؾاك  َبَتْل الصِّ ـْ َج

َراطِ  ُجاقا  َوَداٍع  َباِب الصِّ َراَط َجِؿقًعا  َواَل َتَتَعرح َفا الـحاُس  اْدُخُؾقا الصِّ َداٍع َيُؼقُ:: َأيُّ

ـْ تِْؾاَؽ اأْلَْباَقاِب  َقااَ:: َوْيَحاَؽ اَل  نَِذا َأَراَد َيْػَتُح َشْقًئا ِم َِ َراِط   ْقِ، الصِّ َِ ـْ  َيْدُطق ِم
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نِكحااَؽ إِْن َتْػَتْحااُف َتؾِْجااُف  وَ  َِ   َتْػَتْحااُف  
ِ
ااقَراِن: ُحااُدوُد اهلل ْسااََلُم  َوالسُّ ااَراُط اإْلِ الصِّ

  
ِ
اَراِط: كَِتااُب اهلل اِطل َطَؾاك َرْأِس الصِّ   َوَذلِاَؽ الادح

ِ
َواأْلَْبَقاُب اْلُؿَػتحَحُة: َُمَاِرُم اهلل

 ِِل َقْؾِب ُكؾِّ ُمْساؾِؿٍ 
ِ
َراِط: َواِطُظ اهلل ْقَ، الصِّ َِ ـِ  اِطل ِم إ،  وأضفافف اهلل تعفا، «َوالدح

 ٹ ٹ﴿كػسف بقاًكا لػضؾف، وحًثفا طؾقفف، وصفراط اهلل واحفد، قفال تعفا،: 

 .[:-9: الػاحتة] ﴾ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ

صراط حسل، وحق الصراط الؿؿدود طف  مفتـ  :قطُني إىل ايصساط ٜٓكطِٚ

جـفؿ، وصراط معـقي وحق اوسالم، فؿـ استؼام ط  الصفراط الؿعـفقي جفاز 

الؿعـقي كان اطقجاجف طف  الصفراط  الصراط الحسل، ومـ اطقج طـ الصراط

 الحسل بؼدر اطقجاجف طـ اوسالم.

فالؽػار، ٓ ،صعدون ط  الصراط، بفؾ ،تؼفادطقن يف الـفار تؼفادع الػفراش، 

 .[9;: مريؿ] ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں﴿: اهلل  قال

بقـؿا الؿـافؼقن لؿا كان ضاحرحؿ اوسالم، وباصـفؿ الؽػفر، ،صفعدون طف  

،رجعقن الؼفؼرى فقتؼادطقن يف الـار، قفال تعفا،: الصراط، ثؿ ،ـطؿس كقرحؿ و

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

 ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

اًدا »، وأما أحؾ اوسالم فنهنؿ ،حقزوكف فػل الحد،ث: [16: الحديد] َقاْلُتقَن ُُمَؿح َِ ...

ُقْمَذُن َلُف ملسو هيلع هللا ىلص َِ َقُؼقُم  َِ ـًاا     اَراِط َيِؿق َبَتاِل الصِّ ـَ َتُؼقَمااِن َج َِ ِحُؿ   َوُتْرَسُؾ اأْلََماَكاُة َوالارح

ُلُؽْؿ َكاْلَبْرِ،  َقُؿرُّ َأوح َِ ل َأيُّ َشْلٍء َكَؿفرِّ اْلَبفْرِق؟  «َوِشاَماًل   َقاَل: ُقْؾُت: بَِلبِل َأْكَت َوُأمِّ

يِح  ُثاؿح َأَلْؿ َتَرْوا إَِلك الْ »َقاَل:  ؟ ُثاؿح َكَؿارِّ الارِّ ـٍ ِة َطْق َِ َبْرِ، َكْقَػ َيُؿرُّ َوَيْرِجُع ِِل َصْر

اَراِط َيُؼاقُ::  َجاِ:  َتْجرِي بِِفْؿ َأْطاَمُلُفْؿ َوَكبِقُُّؽْؿ َقائٌِؿ َطَؾك الصِّ َكَؿرِّ الطحْقرِ  َوَشدِّ الرِّ

ْؿ  َحتحك َتْعِجَز َأْطاَمُ: اْلِعبَ  ْؿ َسؾِّ ْقَر إاِلح َربِّ َسؾِّ ََل َيْسَتطِقُع السح َِ ُجُؾ  اِد  َحتحك َيِجلَء الرح

ـِ ُاِماَرْت بِاِف  »: ، َقاَل «َزْحًػا َؼٌة َمْلُمقَرٌة بَِلْخاِذ َما َراِط َكََللِقُب ُمَعؾح َتِل الصِّ َِ َوِِل َحا
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َؿْخُدوٌش َكاٍج  َوَمْؽاُدوٌس ِِال الـحاارِ  طفـ َأبِفل ُحَرْ،فَرَة  (125)أخرجفف مسفؾؿ «َِ

 .(1)ايؿشٝشنييف  ، وحق بؿعـاه طـ أبل سعقد ح ،ػة و

ُ٘ ُِٛي ، َ،ُؼفقُل: فخف وا بفف، وأطؿؾفقا بؿفا دل طؾقفف، [186: األكعام] ﴾ڇڇ﴿  َق

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿وح ا أمر، وإمر ،ؼتضل القجفقب، قفال تعفا،: 

. وقففال سففػقان: وجففدكا [6: األطااراف] ﴾ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

ـُ َمْسفُعقٍد إمر كؾف يف آتباع. َوَقا  ْب
ِ
َٓ َتْبَتفِدُطقا، َفَؼفد  َل َطْبُد اهلل : اتَّبُِعفقا َو

. وقد جعؾ اهلل طالمة محبتف اتبفاع رسفقلف َصفؾَّك الؾَّفُف َطَؾْقفِف َوَطَؾفك آلِفِف (5)ُكِػقُتؿ

 ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿َوَسؾََّؿ، فؼال تعفا،: 

 .[61: آ: طؿران] ﴾چ چ چ

ؾدتض ايبدازٟ عًد٢     :، ذكرت كثقفًرا مـففا يف كتفابلوإدلة ط  آتباع كثقرة

 .غسي ايط١ٓ يًرب ٗازٟ

، عع سبقؾ وحق الطر،ؼ، والؿفراد [186: األكعام] ﴾ڍ ڇ ڇ﴿  َقِوُلُه

ُبَفاِت  ، وأفرد تعا، الصراط ٕن (6)أخرجف ابـ جر،ر طـ مجاحد هبا حـا اْلبَِدَع َوالرُّ

لرفقاصقـ كثقفرة، فػفل حفد،ث سبقؾ اهلل تعا، واحد3 وعفع السفبؾ ٕن صفرق ا

  (3313)طـد أمحفد  اهلل بـ مسعقد  طبد
ِ
، َخطًّفا ملسو هيلع هللا ىلصَقفاَل: َخفطَّ َرُسفقُل اهلل

 ُمْسَتِؼقاًم »بَِقِدِه، ُثؿَّ َقاَل: 
ِ
ـْ َ،ِؿقـِِف، َوِشَؿالِِف، ُثؿَّ «َهَذا َسبِقُؾ اهلل َقفاَل: ، َقاَل: ُثؿَّ َخطَّ َط

ـَْفا َسبِقٌؾ إاِلح َطَؾْقاِف َشاْقَطاٌن َياْدُطق إَِلْقافِ » ُبُؾ  َلْقَس ِم  چ چ﴿ثفؿ قفرأ:  «َهِذِه السُّ

: األكعاااام] ﴾ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ

186]. 

                                                 

 (.111(، ومسؾؿ )3312البخاري ) (1)

 (، وغقرحؿ.811(، والدارمل )133) «(، وابـ بطة يف اوباكة1334) «الؽبقر»أخرجف الطبراين يف  (5)

 (.2/134تػسقر الطبري ) (6)
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أي فترتتؽؿ، وتبعدكؿ طـ سفبقؾ اهلل  ﴾ڎڎ ڌ ڌ ڍ﴿ :وَقِوُلُه  

 صؾ.تعا،، وح ا حق القاقع شرطا وقدرا فؿـ ترك الحؼ سؾؽ البا

، أي مالزمففة [186: األكعااام] ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ :وَقِوُلههُه  

الصراط مؿا وصاكؿ بف، فنن فعؾتؿقه حصؾت لؽؿ التؼقى، وسؾؿتؿ مفـ سفخط 

 اهلل تعا،، وطؼابف.

 فتضؿـت ح ه أ،ات حؼقًقا طررة أ،ًضا.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َِٓغُؼىٕد  ُٖ ٍَ اِث ُِ٘ظوشَ  َهب ََ  ُٕ ِٖ َأَساَد َأ َٓ ُٓؾٔوٕذ       ُٖٔخ  َُّٔزوٍ   ملسو هيلع هللا ىلصَاىل َؤفو ا

ًَُ ُٚ َرَؼوووب َُووو ُٚي َكُُُِووووَشَأ َهِى ُٔ  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ﴿  َػُِهوووب َلبروووَو

ٚٔ َرَؼوبًَُ    [181: األكعام] ﴾﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ُٔو ًَُ َهِى ي اا

 .اََِخ [186: األكعام] ﴾چ چ چ چ﴿

، والطبففففراين (1451) تؿطدددداٙأخرجففففف ابففففـ أبففففل حففففاتؿ يف 

. مففـ صر،ففؼ َداُود (3534) ايػدديببقفؼففل يف ، وال(1111) ا٭ٚضدد يف 

ـْ َطْبِد اهلل، وداود حق بـ طبفد اهلل ثؼفة ويف صبؼتفف  ،إَْوِديِّ  ـْ َطْؾَؼَؿَة َط ـْ َطامٍِر َط َط

داود بـ ، ،د إودي ضعقػ، قال ال حبل يف الؿق ان يف ترعة ابـ طبفد اهلل: قفال 

 أمحد: شق  ثؼة قد،ؿ، وحق غقر طؿ ابـ إدر،س.

 الؽقسج طـ ،حقك: ثؼة. وروى

وروى طباس طـ ،حقك: لفقس برف ، فقحفرر حف ا، ٓن حف ا يف ابفـ ، ،فد. 

 اكتفك.

ُٔ)  َقِوُلُه حق طبد اهلل بـ مسعقد أبفق طبفد الفرمحـ الفف يل،  ،  َيْطُيٛد  اْ 

ـِ َمْسُعقٍد  (1521)أسؾؿ يف مؽة، ويف مسـد أمحد  ـْ اْب ، َقاَل: ُكـُْت َأْرَطفك َط

 َغـًَؿا لِعُ 
ِ
ـِ َأبِل ُمَعْقٍط، َفَؿرَّ بِل َرُسقُل اهلل َياا ُغاََلُم  َهاْؾ »َوَأُبق َبْؽٍر، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصْؼَبَة ْب

؟ ـٍ ـْ َلَب ، َقاَل:  «ِم ـٌ ـْاُز َطَؾْقَفاا »َقاَل: ُقْؾُت: َكَعْؿ، َوَلؽِـِّل ُمْمَتَؿ ـْ َشااٍة َلاْؿ َي َفاْؾ ِما َِ

، َفَحَؾَبُف فِل إَِكاٍء، َفَرفِرَب، َوَسفَؼك  «ْحُؾ؟اْلػَ  ـٌ َفَلَتْقُتُف بَِراٍة، َفَؿَسَح َضْرَطَفا، َفـََ َل َلَب

ْرِع:  َفَؼَؾَص، َقفاَل: ُثفؿَّ َأَتْقُتفُف َبْعفَد َحفَ ا، َفُؼْؾفُت: َ،فا  «اْقؾِْص »َأَبا َبْؽٍر، ُثؿَّ َقاَل لِؾضَّ

ـْ َحَ ا  َرُسقَل 
، َطؾِّْؿـِل مِ

ِ
َيْرَحُؿاَؽ اهلُل  »اْلَؼْقِل، َقفاَل: َفَؿَسفَح َرْأِسفل، َوَقفاَل: اهلل

نِكحَؽ ُغَؾقٌِّؿ ُمَعؾحؿٌ  َِ» 
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ـْ كَِتااِب »: وفضائؾف كثقرة مـفا ما قال طـ كػسف  َوالحِذي اَل إَِلَف َغْقُرُه َما ِم

 ُسقَرٌة إِ 
ِ
ـْ آَيٍة إاِلح َأَكا َأْطَؾُؿ ِِقاَم ُأْكِزَلْت  َوَلاْق َأْطَؾاُؿ  الح َأَكا َأْطَؾُؿ َحْقُث َكَزَلْت اهلل َوَما ِم

بِاُؾ  َلَركِْباُت إَِلْقافِ َأَحًدا ُهاَق َأْطَؾاُؿ بِؽَِتااِب ا ِـّال  َتْبُؾُغاُف اإْلِ  ِم
ِ
، أخرجفف مسفؾؿ «هلل

(8311) . 

ُث إَِلْقفِف َففَ َكْرَكا َ،ْقًمفا   ـَ َطْؿٍرو، َفـََتَحدَّ  ْب
ِ
ـْ َمْسُروٍق، َقاَل: ُكـَّا َكْلتِل َطْبَد اهلل وَط

َٓ أَ  ـَ َمْسُعقٍد، َفَؼاَل: َلَؼْد َذَكْرُتْؿ َرُجاًل   ْب
ِ
ـْ َطْبَد اهلل َزاُل ُأِحبُُّف َبْعفَد َشفْلٍء َسفِؿْعُتُف مِف

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل

ِ
ـِ ُأمِّ »َ،ُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل ـِ اْبا ـْ َأْرَبَعٍة: ِم ُخُذوا اْلُؼْرآَن ِم

َبَدَأ بِفِ  َِ ـِ َكْعٍب  َوَسالٍِؿ َمْقَلك َأبِال ُحَذْيَػاةَ وَ  َطْبٍد  ـِ َجَبٍؾ  َوُأَبلِّ ْب . أخرجفف «ُمَعاِذ ْب

 .(8313) مسؾؿ

ـِ َمْسُعقٍد  ـِ اْب ََراِك، َوَكفاَن َدقِقفَؼ وَط ْٕ ـَ ا ، َأكَّفُف َكفاَن َ،ْجَتـِفل ِسفَقاًكا مِف

،ُح َتْؽَػُمُه، َفَضِحَؽ اْلَؼْقمُ  ، َفَجَعَؾِت الرِّ ـِ اَقْق   السَّ
ِ
ِماؿح »: ملسو هيلع هللا ىلصمِـْفُف، َفَؼفاَل َرُسفقُل اهلل

ِة َساَقْقِف، َفَؼفاَل:  «َتْضَحُؽقَن؟ ـْ ِدقَّ
، مِ
ِ
َوالحاِذي َكْػِسال بَِقاِدِه  َلُفااَم »َقاُلقا: َ،ا َكبِلَّ اهلل

ـْ ُأُحدٍ  طفـ  (8112)، ويف مسؾؿ أ،ًضا (1221)أخرجف أمحد  «َأْثَؼُؾ ِِل اْلِؿقَزاِن ِم

 ابـ َمْسُعقٍد 
ِ
َع اْلِحَجااُب »: ملسو هيلع هللا ىلص، َ،ُؼقُل: َقاَل لِل َرُسقُل اهلل َِ  إِْذُكَؽ َطَؾلح َأْن ُيْر

مـ الؿؽثفر،ـ طفـ  . وطبد اهلل بـ مسعقد «ِؿَع ِسَقاِدي  َحتحك َأْكَفاكَ َوَأْن َتْستَ 

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل

ِ
إ،  ملسو هيلع هللا ىلصومؿـ كان ُ،رجع إلقف يف الػتقى والعؾؿ وأرشفد َرُسفقُل اهلل

 أخ  الؼرآن مـف كؿا تؼدم.

ْٔ)  َقِوُلُه ْٕ أّٔزيادي َي ْٓظّٕسي أّٔ ١َِّ إيىل ٜي  أمهقفة مفا دّل ح ا إثر ط  . ملسو هيلع هللا ىلص َُشُد  ٚيِؾ

تضؿـتف ح ه أ،ات مـ القصا،ا، وكؿا أهنا وصقة اهلل تعفا، فففل وصفقة محؿفد 

، وما كان ح ا حالف فقـبغل أن كلخف  بفف، وإذا كاكفت وصفقة القالفد ٓ ،جفقز ملسو هيلع هللا ىلص

: البؼاارة] ﴾ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ﴿تغققرحففا قففال تعففا،: 

 .ملسو هيلع هللا ىلص، فؽقػ بقصقة اهلل ووصقة رسقلف [1;1
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ُ٘  عيًٝٗا ٞايَِّت) :وَقِوُلُه  ُُ مل  ملسو هيلع هللا ىلصالخاتؿ بؿعـفك التقققفع، والرسفقل اهلل   خياتددي

،قِص برلء مؽتقب، لؽـ ح ه أ،ات، قد شؿؾت الد،ـ، فؽاكت كالقصقة التل 

 طؾقفا الخاتؿ.

ّٖٝكّٖددددددسيأّٔ)  َقِوُلههههههُه ُ٘ ؾّٔ ْٛئّدددددد  ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ﴿ تيييدددددداي٢ّٔ: قّٔ

 چ چ﴿ َتَعفففاَلك: َقْقلِففففِ  إَِلفففك ،[181: األكعاااام] ﴾﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸

. أي مع تفدبرحا، والعؿفؾ هبفا وحف ا حفق (أ،ةَ  [186: األكعام] ﴾چ چ

 ڀ﴿، فؼفال تعفا،: العؾؿ الؿؿدوح أما الؼفراءة الؿجفردة فؼفد ذمففا اهلل 

، وقراءة الف  ،ـؽرحا السفؾػ [;:: البؼرة] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ِ  فػل  ـْ َأبِل َوائٍِؾ، َقاَل: َجاَء َرُجٌؾ ُ،َؼاُل َلفُ (188) ؾدشٝض َطدً ـُ  : َط َكِفقُؽ ْبف

 :
ِ
َؾ فِل َرْكَعٍة، َفَؼاَل َطْبُد اهلل َْقَرُأ اْلُؿَػصَّ َٕ ، َفَؼاَل: إِكِّل 

ِ
ا َكَفاذِّ »ِسـَاٍن إَِلك َطْبِد اهلل َهاذو

ْعرِ  إِنح َأْقَقاًما َيْؼَرُءوَن اْلُؼْرآَن اَل ُيَجاِوُز َتاَراِقَقُفْؿ  ـْ إَِذا َوَقاَع ِِال اْلَؼْؾاِب  الشِّ َوَلؽِا

ل أَلَْطَؾُؿ الـحَظائَِر الحتِل َكااَن  ُجقُد  إِكِّ ُكقُع َوالسُّ ََلِة الرُّ َضَؾ الصح ِْ َرَسَخ ِِقِف َكَػَع  إِنح َأ َِ

 
ِ
ـح سُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُ: اهلل ـَُف ـِ ِِل ُكؾِّ َرْكَعةٍ َيْؼُرُن َبْق  .«قَرَتْق

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

   َ ٖا َعَجو َُٓؼبٔر ِث  ِٖ ٍَ   َوَػ ٖ٘جاوٍ    ي َهوب ِ٘وُذ َسٔدَوَق اُ َٔوبس ي    ملسو هيلع هللا ىلصًُ َػَِوً ٔؽ

ُٔوٍ     ٍَ  َطَؾك اْلِعَبااِد؟ وَماا َحاؼُّ اْلِعَبااِد َطَؾاك »َكَوب
ِ
َيا ُمَعاُذ: َأَتْدِري َما َحؼُّ اهلل

؟
ِ
ٍَ  ُهُُِذ  ا «اهلل ُْ. َهب ُٚ َأِػَِ  َطَؾك اْلِعَباِد: َأْن َيْعُبُدوُه »هلُل َوَسُعىُُ

ِ
ننح َحؼح اهلل َِ

:  الوَ 
ِ
ـْ اَل ُيْشارُِك بِاِف ُيْشرُِكقا بِِف َشْقًئا  َوَحؼح الِعَبااِد َطَؾاك اهلل َب َما َأْن اَل ُيَعاذِّ

ٖ٘وبطَ      «َشْقًئا َُ ُأَثٚؾوُش اُ ٍَ اهلِلي َأَكو ََوب َسُعوى ٍَ   ي ُهُِوُذ   اْرُهْؿ  »؟ َهوب اَل ُتَبشِّ

َقتحؽُِؾقا ُٙ ٔكٍ «َِ  .«اُٖقٔؾَُؾنيا»ي َأِلَشَعب

ِٔ  َُيياِذ)  َقِوُلُه ٌ   ْ د حق أبق طبد الرمحـ معاذ بـ جبؾ بـ طؿفرو بفـ    ديبيد

أوس بـ طائ ، إكصاري الخ رجل أسؾؿ معفاذ وحفق ابفـ ثؿفاين طرفرة سفـة، 

ار، ثؿ شفد بفدًرا، وُأُحفًدا، والخـفدق، وشفد العؼبة الثاكقة مع السبعقـ مـ إكص

بقـفف وبفقـ طبفد اهلل بفـ  ملسو هيلع هللا ىلص، وآخك رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوالؿراحد كؾفا مع رسقل اهلل 

 .  مسعقد 

 مائة حد،ث وسبعة و سقن حد،ًثا. ملسو هيلع هللا ىلصُروي لف طـ رسقل اهلل 

ـُ َجَبٍؾ َأَماَم اْلُعَؾااَمءِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال طـف الـبل  ، وكفان (1)«بَِرْتاَقٍة َياْقَم اْلِؼَقاَماةِ  ُمَعاُذ ْب

حسـ الصقت بإذان، سؿعف طؿرو بـ مقؿقن وحق ،فمذن، فعاحفد اهلل أن  

، (1143)ٓ ،ػارقف حتك ،ؿقت، فؿا زال ،الزمف حتك مات، وثبت طـد الترم ي 

ـِ َطِؿقَرَة َقاَل:(88143)وأمحد  ـْ َ،ِ ،َد ْب ـَ َجَبفٍؾ  ، وغقرمها: َط ا َحَضفَر ُمَعفاَذ ْبف َلؿَّ

ـِ َأْوِصفـَا. َقفاَل: َأْجؾُِسفقكِل. َفَؼفاَل: إِنَّ اْلِعْؾفَؿ  ْحَؿ اْلَؿْقُت قِقَؾ َلُف َ،ا َأَبفا َطْبفِد الفرَّ

اٍت، َفاْلَتِؿُسقا اْلِعْؾَؿ ِطـْدَ  ـِ اْبَتَغاُحَؿا َوَجَدُحَؿا، َ،ُؼقُل َثاَلَث َمرَّ ،َؿاَن َمَؽاَكُفَؿا َم
 َواْوِ
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ـِ  ، َوِطـَْد َطْبِد الؾَّفِف ْبف ْرَداِء، َوِطـَْد َسْؾَؿاَن اْلَػاِرِسلِّ َأْرَبَعِة َرْحٍط: ِطـَْد ُطَقْ،ِؿٍر َأبِل الدَّ

فا، ُثفؿَّ َأْسفَؾَؿ3 َففنِكِّل َسفِؿْعُت  ـِ َساَلٍم الَّفِ ي َكفاَن َ،ُفقِد،ًّ ِف ْب َمْسُعقٍد، َوِطـَْد َطْبِد الؾَّ

ِف  ُف َطاِشُر َطَشَرٍة ِِل اْلَجـحةِ »: َ،ُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل الؾَّ  .«إِكح

: ،فا معفاذ: ملسو هيلع هللا ىلصإ، القؿـ، قال لف رسفقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصالـبلَّ  ولؿا فارق معاذ 

َأْو إِنح  اَل َتْبِؽ َياا ُمَعااُذ َلْؾُبَؽااُء »: ملسو هيلع هللا ىلصلعؾؽ أن تعقد وٓ تراين، فبؽك معاذ، فؼال 

ْقَطانِ  ـَ الشح  .(88453)أخرجف أمحد  «اْلُبَؽاَء  ِم

ٟ وكففان طابففًدا هلل محتسففبا، فػففل  ، ومسففؾؿ (3133) ؾددشٝض ايبخدداز

َبِل ُمقَسك  (1311)
ِ
: َكْقفَػ َتْؼفَرُأ الُؼفْرآَن؟ َقفاَل: َقائًِؿفا َوَقاِطفًدا َقاَل ُمَعاٌذ ٕ

ا َأَكا َفَلَكفاُم َوَأُقفقُم، َفَلْحَتِسفُ، َكفْقَمتِل َكَؿفا َوَطَؾك َرا ًقا، َقاَل: َأمَّ ُقُف َتَػقُّ ِحَؾتِل، َوَأَتَػقَّ

َأْحَتِسُ، َقْقَمتِل، َوَضَرَب ُفْسَطاًصا، َفَجَعالَ َ،َتَ اَوَراِن، َفَ اَر ُمَعفاٌذ َأَبفا ُمقَسفك َففنَِذا 

، َفَؼفاَل ُمَعفاٌذ:  َرُجٌؾ ُمقَثٌؼ، َفَؼاَل: َما َحَ ا؟ َفَؼاَل  َأُبق ُمقَسك: َ،ُفقِدي  َأْسَؾَؿ ُثؿَّ اْرَتفدَّ

َـّ ُطـَُؼُف. ويف روا،ة َْضِرَب اٍت   اَل َأْجؾُِس َحتحك ُيْؼَتَؾ » :َٕ  َوَرُسقلِِف  َثََلَث َمرح
ِ
َقَضاُء اهلل

ُؼتَِؾ  َِ َلَمَر بِِف  َِ». 

ْٓ)  َقِوُلُه ـي ُتنّٕ َِّبٞ زيِدٜ  أي: راكًبا خؾػف ط  الدابة.  ملسو هيلع هللا ىلص اي

 وفقف جقاز إرداف الؿػضقل خؾػ الػاضؾ.

، وأمامفف الحسفـ والحسفقـ قد أردف طبد اهلل بفـ جعػفر  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

 ، ولقس يف ذلؽ محظقر شرطل، وٓ خارم لؾؿروءة، بؾ حق مـ التقاضع. 

 بلصحابف. ملسو هيلع هللا ىلص، ورمحتف ملسو هيلع هللا ىلصوفقف: تقاضع الـبل 

ّٔد٢ ) َقِوُلُه ُيداز   عي وفقف: جفقاز تسفؿقة  (ُ،ؼاُل َلف: ُطَػقر)يف بعض الروا،ات:   ِس

 الدواب.

ٍي )َقِوُلُه  فقفف مـفاداة الطالف، طـفد السفمال حتفك ،ـتبفف،  ، َُييداذُ  ٜيدا  ِيدٞ:  ؾّٔكّٔدا

 والتعؾقؿ بصقغة السمال.
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٢ّٔ اِ  سيلُّ َيا أّٔتيْدِزٟ)قاٍ:     ؿ.طؾقف أي: ما أوجبف اهلل   ايِّٖيبياِد؟ عي

َيددا)َقِوُلههُه  ًّٔدد٢ ايِّٖيبيدداِد سيددلُّ ٚ أي: مففا أوجفف، طفف  كػسففف تػضففاًل أن   اِ ؟ عي

 ﴾ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿،عامؾفؿ بف إن أدوا حؼفف، قفال اهلل تعفا،: 

 .[87: األكعام]

ًُّٖت:)َقِوُلُه   ُ٘ ا ّٕ قّٕ ُِ ٚيزيُضٛيّٕ ّٔ ، أمفا ملسو هيلع هللا ىلصططػ ورسقلف ،ؼال يف حقاة الـبفل   أّْٔع

ؾددشٝض يف  ؾففؿ، فػففل حففد،ث َأبِففل ُحَرْ،ففَرَة بعففد مقتففف فقؼففال: اهلل أط

 ٟ وا َطَؾاك  إِكحَؽ اَل ِطْؾَؿ َلاَؽ بِااَم َأْحاَدُثقا َبْعاَدَك »: (1515) ايبخداز ُفاُؿ اْرَتادُّ إِكح

مففا: طبففاس مففـ حففد،ث ابففـ  (1)ايؿددشٝشني، ويف «َأْدَباااِرِهْؿ الَؼْفَؼااَرى

ُقَؼاُ::» فالُِح: اْلَعْبفدُ  َقاَل  َكَؿا َفَلُققُل، َبْعَدَك  َأْحَدُثقا َما َتْدِري اَل  إِكحَؽ  َِ  ﮺﴿ الصَّ

           ﯁ ﮿﯀ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻

 [;11: الامئااااادة] ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ     

ـَ  َ،َ اُلقا َلؿْ  إِكَُّفؿْ  لِل: َفُقَؼاُل » َقاَل: ،  «َفاَرْقَتُفؿْ  ُمـْ ُ  َأْطَؼابِِفؿْ  َطَؾك ُمْرَتدِّ

ٍي:)  َقِوُلُه َّ قّٔا ٢ّٔ اِ  سيلَّ ؾّٔإ ْٕ ايِّٖيبيداِد:  عي ُٙ  أّٔ ويف حد،ث َأبِفل ُجَحْقَػفَة   ٜيْيُبدُدٚ

إِنح »، وفقفف: ْرَداِء يف قصة َسْؾَؿاَن مع َأبِفل الفدَّ  (1211)طـد البخاري  

ا... وحؼ اهلل تعا، ط  العبفاد معـفاه مفا ،سفتحؼف طؾفقفؿ بفلن . «لَِربَِّؽ َطَؾْقَؽ َحؼو

،قحدوه، و،ػردوه بؿا ،ج، لف، يف ربقبقتفف، وألقحقتفف وأسفؿائف وصفػاتف وحف ا 

 الراحد مـ الحد،ث.

ِ٘ ُْٜػِسنّٕٛا ٫ٚي) وَقِوُلُه  ٦ْٝاا  ِ  كؽرة يف سقاق الـػفل فففل طامفة يف الرفرك   غيد

: اْلُؿفَراُد (11/112) ايؿدتض إصغر، وإكبفر، قفال الحفافظ ابفـ حجفر يف 

ُف َتَؿفاُم  َكَّ
ِ
ْرِك ٕ بِاْلِعَباَدِة َطَؿُؾ الطَّاَطاِت َواْجتِـَاُب اْلَؿَعاِصل َوَطَطَػ َطَؾْقَفا َطَدَم الرِّ
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ُطقَن َأكَُّففْؿ التَّْقحِ  قِد َواْلِحْؽَؿُة فِل َطْطِػِف َطَؾك اْلِعَبفاَدِة َأنَّ َبْعفَض اْلَؽَػفَرِة َكفاُكقا َ،فدَّ

َف َوَلؽِـَُّفْؿ َكاُكقا َ،ْعُبُدوَن آلَِفًة ُأْخَرى َفاْشَتَرَط َكْػَل َذلَِؽ. اكتفك.  َ،ْعُبُدوَن الؾَّ

ْٕ)َقِوُلُه   ُٙ أّٔ ِ٘ ُْٜػِسنّٕٛا ٚي٫ ٜيْيُبُدٚ ٦ْٝاا ِ   .(ٓ إلف إٓ اهلل)فقف معـك   غي

ّٔد٢  ايِيبيدداِد ٚيسيدلُّ )َقِوُلههُه   ْٕ اِ : عي ْٔ ُٜييدرّْبي  ٫ّٔ أّٔ ِ٘ ُْٜػدِسىّٕ  ٫ّٔ َيدد ٦ْٝاا  ِ دد وحفف ا  : غيد

َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ الـَّبِلَّ حؼ أوجبف اهلل ط  كػسف تػضاًل، فػل حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة 

ـْ َأَحٍد ُيْدِخُؾُف َطؿَ »  َقفاَل:  «ُؾُف اْلَجـحةَ َما ِم
ِ
َٓ َأْكَت؟ َ،ا َرُسقَل اهلل َواَل َأَكاا  إاِلح »َفِؼقَؾ: َو

َدكِل َربِّل بَِرْحَؿةٍ   .(8111). رواه مسؾؿ «َأْن َيَتَغؿح

قطقفد طف  وقد ،رؽؾ ط  بعضفؿ الجؿع بقـ ح ا الحد،ث، وما جاء مفـ ال

الؿعاصل، والجقاب أن ،ؼال: ٓ ُ،ع ب ط اب خؾقد، أو أكف ففقؿـ جفاء محؼًؼفا 

قفال يف السفبعقـ  ملسو هيلع هللا ىلصلؾتقحقد، فنن ذلؽ مـ تؽػقر ال كقب ط  ما ،ليت، فنن الـبل 

ـَ اَل َيَتَطقحاُروَن  َواَل »ألًػا ال ،ـ ،دخؾقن الجـة بغقر حساب وٓ ط اب:  ُهاُؿ الحاِذي

ُؾقنَ  َيْسَتْرُققَن  ، طـ ابـ طبفاس  (1)متػؼ طؾقف «َواَل َيْؽَتُقوَن  َوَطَؾك َربِِّفْؿ َيَتَقكح

 أن ،تجاوز طـف، و،رضقفؿ بؿا شاء. وما كان مـ حؼقق بـل آدم فؾعؾ اهلل 

ًُّٖت:)َقِوُلُه   ٍي ٜيا قّٕ َّاعي؟ إّٔ يػُّْس أّٔؾ٬ّّٔٔ اِ ، زيُضٛ فقف الؿسارطة إ، تبؾقغ العؾفؿ   اي

والحرص ط  ذلؽ، واستئ ان العامل يف كؼؾ العؾؿ طـفف، والبرفارة حفل اوخبفار 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿بففالخقر غالًبففا، قففال تعففا،: 

، وقففد تطؾففؼ يف اوخبففار بالرففر، قففال تعففا،: [>7: الحجاار] ﴾ہ ہ ۀۀ

 .[57: اإلكشؼا،] ﴾ې ې ې﴿

ٍي: )  َقِوُلُه ِْ  ٫ّٔ قّٔدا ُٖ فقف: كتؿان بعض العؾؿ خرقة أن ،ػتـ الـاس، وقد بقب   ُتبيػّْدْس

 .(باب مـ خص بالعؾؿ ققما دون ققم، كراحقة أن ٓ ،ػفؿقا)ط  ح ا  البخاري 

                                                 

 (.884(، ومسؾؿ )5358البخاري ) (1)
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ًّٕدٛا )َقِوُلُه   ٝيتَِّه أي: فقتركقا العؿؾ3 اطتؿاًدا ط  ما ،ظفر مـ آكتػفاء هبفا،   ؾّٔ

َلْخ »ويف روا،ة قال:  اًم َِ ـَْد َمْقتِِف َتَلثُّ أي أن معاًذا حدث هب ا الحفد،ث  «َبَر بَِفا ُمَعاُذ ِط

ـْ َأبِفل  (1511)يف سقاقة الؿقت خرقة اوثؿ مـ كتؿ العؾؿ وقد صح طـد أمحد  َط

ـِ الـَّبِلِّ ُحَرْ،َرَة  َؽَتَؿاُف  َأْلَجَؿاُف اهلُل َما»، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َط َِ ـْ ِطْؾاٍؿ   ـْ ُسائَِؾ َطا

ـْ َكاٍر َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ   .«بِؾَِجاٍم ِم

ُٙ)َقِوُلُه    (14)، ومسفؾؿ (8151)أي البخاري   ايؿَّدِشٝشينيِ  ِؾٞ أّْٔخسيديا

، ومعـاه: ما اتػؼ طؾقف اومامان: أبق طبد اهلل محؿفد بفـ و،سؿك ح ا بالؿتػؼ طؾقف

إسؿاطقؾ بـ إبراحقؿ البخاري الجعػل، صاح، كتفاب الصفحقح، الف ي كتابفف 

يف خرتـفؽ  أصح كتاب مصـػ، وتؾؼتف إمة بالؼبقل إٓ أحرفا ،سقرة تقيف 

د الػطفر، قر،ة مـ قرى سؿرقـد لقؾة السبت بعد صالة العراء، وكاكفت لقؾفة طقف

ودفـ ،قم الػطر بعد صالة الظفر سـة ست و سقـ ومائتقـ. ومدة طؿفره اثـتفان 

يف  وستقن سـة إٓ ثالثة طرر ،قما رمحفف اهلل تعفا،، قفال الحفافظ ابفـ كثقفر 

َبْعفَدُه ِطْؾًؿفا  : َوَقفْد َتفَرَك (صبعة حجفر 13/511) ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜكتابف 

ـَ َكافًِعا لَِجِؿقِع اْلُؿْسؾِؿِ  ، َفَعَؿُؾُف فِقِف َلْؿ َ،ـَْؼطِفْع َبفْؾ ُحفَق َمْقُصفقٌل بَِؿفا َأْسفَداُه مِف ـَ ق

الَِحاِت فِل اْلَحَقاةِ  ِف  ;الصَّ ـُ آَدَم اْكَؼَطاَع َطَؿُؾافُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َقاَل َرُسقُل الؾَّ  إَِذا َماَت اْبا

ـْ َثََلٍث  َتَػُع بِفِ إاِلح ِم ـْ ـْ ِطْؾٍؿ ُي  اْلَحِد،َث. َرَواُه ُمْسؾٌِؿ. احف. «  ِم

ثؿ صفحقح اومفام مسفؾؿ، أبفق الحسفقـ مسفؾؿ بفـ الحجفاج الـقسفابقري 

، وكتابفف الصفحقح يف الؿرتبفة الثاكقفة (فح811الؿتق : )تعا،  رمحف اهللالؼرقري 

مسفؾؿ، بعد كتاب البخاري، وإن كان بعض طؾؿاء الؿغفرب قفد فّضفؾ صفحقح 

َٓ َجاءَ  َٓ اْلُبَخاِريُّ َما َراَح ُمْسؾٌِؿ َو : َلْق اَرُقْطـِلُّ  .(1)لؽـ ح ا لقس بصحقح، َقاَل الدَّ

وفؼف البخاري يف تراعف، حقث حؾَّك كتابف بآ،ات، وآثار، وأحاد،ث كالرفرح 
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لؿا بقب طؾقف، ومق ة كتاب مسؾؿ أكف مل ، كر بعد الؿؼدمفة إٓ الحفد،ث السفرد، 

حد،ث يف مقصـ واحد بطقلف بقـؿا البخفاري ُ،ؼطِّفع الحفد،ث كثقفًرا و و،سقق ال

 يف ذلؽ:  (1)،ؽرره إما لػائدة فؼفقة أو إسـاد،ة، وقد قال الصـعاين

ْسالِ   وتََشاَنَم قٌََْم ِِف اْْل َخارِينِ   ََه 
 

ـِ  َأيُّ  َوَقااااُلقا َلاااَديح  مُ  َذْيااا  ُتَؼااادِّ

ُؼْؾت  ااَ،  َلَؼاْد  َِ  ةً ِصاحح  اْلُبَخااِريُّ  َِ

 

اَ،  َكاَم  ـِ  ِِل َِ ـَاَطةِ  ُحْس ا  ُمْساؾِؿُ  الصِّ

 *** 

 

                                                 

 (.1/11) «سبؾ السالم»(1)
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ِب -1 َٔ ايرُُّْٛ َِ ََا َُٜهفِّسُ  َٚ دِ  ِٛحِٝ ٌُ ايتَّ  بَابُ َفِط

َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٖ اُزُُّٗىةا ٔٓ ٌَلُِّش  َُ َٓب  َُ اُٖزِىٔؽُٔذ َو  َثبُة َكِن

مقصقلة حـا  ( ما) أي: ح ا باب فضؾ التقحقد، وما ،ؽػر مـ ال كقب، و 

ل كقب،  ا مـ  ه  ،ؽػر ل ي  وا لتقحقد  ا فضؾ  لؿعـك:  ا فقؽقن  ل ي،  ا بؿعـك: 

هب ا الباب بعد أن بقـ التقحقد3 وطرفف وجاله أكف حؼ اهلل ط  العبقد،  وأتك 

بف، وحق قضاء اهلل وأمره  الرسؾ أرسؾت  الؿؽؾػقـ، وأن  ومـ أجؾف خؾؼ اهلل 

ضائؾ إطؿال حرص فضؾ التقحقد ٕن العبد إذا طؾؿ ف وشرطف، وذكر 

طؾقفا أكثر، ولبقان فضؾ اهلل تعا، وكرمف ط  طباده، وفقف بقان لؿـ لة التقحقد 

 العؾقة حتك استحؼ أحؾف ح ا القطد العظقؿ مـ الرب الؽر،ؿ.

وزطؿ بعضفؿ أن الػضائؾ إكؿا تؽقن يف الؿستحبات، وح ا لفقس بصفحقح، 

مـ لة، وحل محبقبة طـفد بؾ حل ٓحؼة بالقاجبات وحل أفضؾ إطؿال، أجرا و

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (1548)اهلل تعا، فػل البخاري  ِف َط : ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل الؾَّ

َف َقاَ::  َؼْد آَذْكُتُف بِالَحْرِب »إِنح الؾح َِ ا  ـْ َطاَدى لِل َولِقو َب إَِلالح َطْباِدي بَِشاْلٍء  َم َوَما َتَؼرح

َتَرْضُت َطَؾْقِف.. ِْ حا ا
ِ
الحد،ث، فالتقحقد أطظفؿ حسفـة طف  اوصفالق  «َأَحبح إَِللح ِم

وغقفره، طفـ طبفد اهلل بفـ  (8112)كؿا يف حد،ث البطاقة الف ي رواه الترمف ي 

ـْ إِنح ا»: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسقل اهلل طؿرو بـ العاص  ُص َرُجاًَل ِما اَف َساُقَخؾِّ لؾح

ـَ ِساِجَلو ُكاؾُّ  ُأمحتِل َطَؾك ُرُءوِس الَخََلئِِؼ َيْقَم الِؼَقاَمةِ  ْساِعق
ـُْشاُر َطَؾْقاِف تِْساَعًة َوتِ َق َِ

ـْ َهَذا َشْقًئا؟ َأَضَؾَؿَؽ َكَتَبتِال الَحااُِِظقَن؟ ِسِجؾٍّ ِمثْ  ـْؽُِر ِم ُؾ َمدِّ الَبَصرِ  ُثؿح َيُؼقُ:: َأُت

َقُؼاقُ:: َبَؾاك إِنح َلاَؽ  َِ َقُؼاقُ:: اَل َياا َربِّ   َِ َؾَؽ ُطاْذٌر؟  َِ َقُؼقُ:: َأ َِ َقُؼقُ:: اَل َيا َربِّ   َِ

ُف اَل ُضْؾَؿ َطَؾْقَؽ  نِكح َِ ـًَة   ـَْدَكا َحَس َتْخُرُج بَِطاَقٌة ِِقَفا: َأْشاَفُد َأْن اَل إَِلاَف إاِلح اهلُل  ِط َِ الَقْقَم  
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َقُؼاقُ:: َياا َربِّ َماا َهاِذِه  َِ َقُؼقُ:: اْحُضْر َوْزَكاَؽ   َِ ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلُف   َوَأْشَفُد َأنح ُُمَؿح

َؼاَ:: إِكحَؽ اَل ُتْظؾَ  َِ ِت   ِجَلح ُت ِِال »، َقاَل: «ؿُ البَِطاَقُة َمَع َهِذِه السِّ اِجَلح ُتقَضاُع السِّ َِ

 
ِ
ََل َيْثُؼُؾ َماَع اْساِؿ اهلل َِ ُت َوَثُؼَؾِت البَِطاَقُة   ِجَلح َطاَشِت السِّ َِ ٍة   ٍة َوالبَِطاَقُة ِِل َكػح َكػح

، فال ،ثؼؾ مع التقحقد شلء، ٓسقؿا إذا كان العبد محؼًؼا لف طاماًل بف ،ؽػر «َشْلءٌ 

َأْشَفُد َأْن اَل إَِلَف إاِلح »: حد،ث أبل سعقد وَأبِل ُحَرْ،َرَة ال كقب والؿعاصل فػل 

 
ِ
ل َرُسقُ: اهلل ، «اَل َيْؾَؼك اهلَل بِِفااَم َطْباٌد َغْقاَر َشااكٍّ ِِاقِفاَم  إاِلح َدَخاَؾ اْلَجـحاةَ  اهلُل  َوَأكِّ

 .(83)خرجف مسؾؿ أ

ـْ » ملسو هيلع هللا ىلصأحاد،ث كثقرة، مـففا: قفقل الـبفل  (ٓ إلف إٓ اهلل)ويف فضائؾ كؾؿة  َما

ُف اَل إَِلَف إاِلح اهلُل  طفـ طثؿفان  (81)، أخرجف مسفؾؿ «َدَخَؾ اْلَجـحةَ  َماَت َوُهَق َيْعَؾُؿ َأكح

اَف َقاْد »قفال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن الـبفل ، وسقليت حد،ث طتبان بـ مالؽ  انِنح الؾح َِ

ـْ َقاَ:: اَل إَِلَف إاِلح اهلُل  َم َطَؾك الـحاِر َم   َحرح
ِ
أخرجفف البخفاري  «َيْبَتِغل بِاَذلَِؽ َوْجاَف اهلل

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (22)، ويف صحقح البخاري (11)ومسؾؿ  (385) ُف َقاَل:  َط َأكَّ

 
ِ
ـْ َأْسَعُد الـَّاِس بَِرفَػاَطتَِؽ َ،فْقَم الِؼَقاَمفِة؟ َقفاَل َرُسفقُل اهلل  َم

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصقِقَؾ َ،ا َرُسقَل اهلل

ـُْت َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َأْن اَل َيْسَلُلـِل» ـَ ـْاَؽ  َلَؼْد َض ُ: ِم ـْ َهَذا الَحِديِث َأَحٌد َأوح لِااَم َرَأْياُت  َط

ـْ َقا ـْ ِحْرِصَؽ َطَؾك الَحِديِث َأْسَعُد الـحاِس بَِشَػاَطتِل َيْقَم الِؼَقاَمِة  َم اَ: اَل إَِلاَف إاِلح ِم

ـْ َقْؾبِِف  َأْو َكْػِسفِ  ، َقاَل: ُكـَّفا طـ أبل ُحَرْ،َرَة  (11)، ويف مسؾؿ «اهلُل  َخالًِصا ِم

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصُقُعقًدا َحْقَل َرُسقِل اهلل

ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص، َمَعـَا َأُبق َبْؽٍر، َوُطَؿُر فِل َكَػٍر، َفَؼاَم َرُسفقُل اهلل مِف

ـِ َأْضُفِرَكا، َفَلْبَطَل  ـْ َبْق َل َمف َطَؾْقـَا، َوَخِرقـَا َأْن ُ،ْؼَتَطَع ُدوَكـَا، َوَفِ ْطـَا، َفُؼْؿـَا، َفُؽـُْت َأوَّ

 
ِ
فاِر،  ملسو هيلع هللا ىلصَفِ َع، َفَخَرْجُت َأْبَتِغل َرُسقَل اهلل ًطفا لِْجَْكَصفاِر لَِبـِفل الـَّجَّ

َحتَّك َأَتْقفُت َحائِ

ـْ بِْئفٍر َفُدْرُت بِِف َحْؾ َأِجُد َلُف َباًبا؟ َفَؾْؿ َأِجْد، َفنِ  ٍط مِف
َذا َربِقٌع َ،ْدُخُؾ فِفل َجفْقِف َحفائِ

بِقُع اْلَجْدَوُل  -َخاِرَجٍة    -َوالرَّ
ِ
، َفَؼفاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَفاْحَتَػْ ُت، َففَدَخْؾُت َطَؾفك َرُسفقِل اهلل

، َقاَل:  «َأُبق ُهَرْيَرةَ »
ِ
ـَ َأْضفُ  «َما َشْلُكَؽ؟»َفُؼْؾُت: َكَعْؿ َ،ا َرُسقَل اهلل ِرَكفا، ُقْؾُت: ُكـَْت َبْق

ـْ َففِ َع،  َل َمف َفُؼْؿَت َفَلْبَطْلَت َطَؾْقـَا، َفَخِرقـَا َأْن ُتْؼَتَطفَع ُدوَكـَفا، َفَػِ ْطـَفا، َفُؽـْفُت َأوَّ
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ِء الـَّاُس َوَرائِفل، َفَؼفاَل:  َٓ َفَلَتْقُت َحَ ا اْلَحائَِط، َفاْحَتَػْ ُت َكَؿا َ،ْحَتِػُ  الثَّْعَؾُ،، َوَحُم

ـِ »َوَأْطَطاكِل َكْعَؾْقِف، َقاَل:  «َيا َأَبا ُهَرْيَرةَ » ـَْعَؾلح َهاَتْق ـْ َوَراِء َهَذا  اْذَهْب بِ ـْ َلِؼقَت ِم َؿ َِ

اْرُه بِاْلَجـحاةِ  َبشِّ َِ ـًا بَِفا َقْؾُباُف   ـْ ، َفَؽفاَن َأوَّ «اْلَحائَِط َيْشَفُد َأْن اَل إَِلَف إاِلح اهلُل ُمْسَتْقِؼ َل َمف

 
ِ
َلِؼقُت ُطَؿُر، َفَؼاَل: َما َحاَتاِن الـَّْعاَلِن َ،ا َأَبا ُحَرْ،َرَة؟ َفُؼْؾفُت: َحاَتفاِن َكْعفاَل َرُسفقِل اهلل

فْرُتُف بِاْلَجـَّفةِ ملسو هيلع هللا ىلص َّٓ اهلُل ُمْسَتْقِؼـًا بَِفا َقْؾُبُف، َبرَّ َٓ إَِلَف إِ ـْ َلِؼقُت َ،ْرَفُد َأْن  ، ، َبَعَثـِل بِِفَؿا َم

ْستِل، َفَؼاَل: اْرِجْع َ،ا َأَبا ُحَرْ،فَرَة، َفَرَجْعفُت َفَضرَ 
ِ
ـَ َثْدَ،لَّ َفَخَرْرُت ٓ َب ُطَؿُر بَِقِدِه َبْق

 
ِ
، َفَلْجَفْرُت ُبَؽاًء، َوَركَِبـِل ُطَؿفُر، َففنَِذا ُحفَق َطَؾفك َأَثفِري، َفَؼفاَل ملسو هيلع هللا ىلصإَِلك َرُسقِل اهلل

 
ِ
فِ ي َبَعْثَتـِفل  «؟َما َلَؽ َيا َأَبا ُهَرْيَرةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل ُقْؾُت: َلِؼقُت ُطَؿَر، َفَلْخَبْرُتفُف بِالَّ

 
ِ
ْستِل، َقاَل: اْرِجْع، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ِ
ـَ َثْدَ،لَّ َضْرَبًة َخَرْرُت ٓ َيا »: ملسو هيلع هللا ىلصبِِف، َفَضَرَب َبْق

َعْؾَت؟ َِ ل، َأَبَعْثَت َأَبفا  «ُطَؿُر  َما َحَؿَؾَؽ َطَؾك َما  ، بَِلبِل َأْكَت، َوُأمِّ
ِ
َقاَل: َ،ا َرُسقَل اهلل

َرُه بِاْلَجـَّةِ  َّٓ اهلُل ُمْسَتْقِؼـًا بَِفا َقْؾُبُف َبرَّ َٓ إَِلَف إِ ـْ َلِؼَل َ،ْرَفُد َأْن  ؟ َقاَل: ُحَرْ،َرَة بِـَْعَؾْقَؽ، َم

ل َأْخَرك َأْن َ،تَّؽَِؾ الـَّاُس َطَؾْقَفا، َفَخؾِِّفْؿ َ،ْعَؿُؾقَن، َقفاَل ، َقاَل: َفاَل َتْػَعْؾ، َفنِكِّ «َكَعؿْ »

 
ِ
ِفؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل َخؾِّ َِ». 

ومؿا ،دل ط  أّن التقحقد فضؾف طظقؿ و،ؽػفر الف كقب حفد،ث طؿفرو بفـ 

ْساََلَم َيْفاِدُم َماا َكااَن َقْبَؾافُ »: (181)طـد مسؾؿ  العاص   «َأَما َطؾِْؿاَت َأنح اإْلِ

 ۀ ۀ ڻ﴿يف بقفان ذلفؽ:  وأساس اوسالم التقحقد، و،ؼقل اهلل 

 ۓ ے﴿أي: إ، الؽػفففففر:  ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

، أي: يف حالكففففؿ ودمفففارحؿ، وخففف ،فؿ [;6: األكػاااا:] ﴾﮳ ﮲ ۓ

 وباهلل التقفقؼ. ،لباب إولوبقارحؿ، وقد سؼت فضائؾ التقحقد يف ا
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼووبًَُ     ٍا اَُّوو  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َوَهووِى

 .[5;: األكعام] ﴾ڀ ڀ پ

ودرجتففف الرفقعففة  ،لؿـ لففة التقحقففد العالقففة يف حفف ا أ،ففة بقففان مففـ اهلل  

بفراحقؿ مؿتـًا هبا ط  طباده بعد بقفان مفا جفرى بفقـ إ السامقة، فؼد ذكرحا اهلل 

 وققمف مـ الحجج الؼق،ة.

 أي: ،خؾطقا. ﴾ٻ ٻ﴿  َقِوُلُه

يف البخفاري  حق الررك، فعفـ طبفد اهلل بفـ مسفعقد  ﴾پ﴿َقِوُلُه  و

ا َكَ َلفْت َحفِ ِه أَ،فُة: (183)ومسؾؿ  (1213)  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: َقاَل: َلؿَّ

ـَفا َلفْؿ ، َوَقفالُ ملسو هيلع هللا ىلص، َشؼَّ َذلَِؽ َطَؾك َأْصَحاِب الـَّبِلِّ [5;: األكعام] ﴾پ ٻ قا: َأ،ُّ

 
ِ
ُـّقَن  َكاَم  َلْقَس »: ملسو هيلع هللا ىلصَ،ْظؾِْؿ َكْػَسُف؟ َفَؼاَل َرُسقُل اهلل اَم  َتُظ ْبـِاِف: ُلْؼااَمنُ  َقااَ:  َكاَم  ُهقَ  إِكح

ِ
 ال

 (ضؾففؿ) ، وكؾؿففة«[16: لؼااامن] ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ﴿

كؽرة جاءت يف سقاق الـػل فقػقد العؿقم، فقدخؾ فقف ضؾؿ الؿفرء لـػسفف وغقفره، 

والظؾؿ فقؿا بقـ الؿرء وبقـ اهلل سبحاكف وتعا، وحق الررك، فبقـ لفؿ رسفقل اهلل 

 .: أن أ،ة ُ،راد هبا الخصقص، والؿراد الظؾُؿ إكبُر ال ي حق الررك باهلل ملسو هيلع هللا ىلص

، قفال: َسفَلْلُت طبفد اهلل بفـ مسفعقد مـ حد،ث  (1)ايؿشٝشنيويف 

 
ِ
؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل

ِ
ْكِ، َأْطَظُؿ ِطـَْد اهلل ا َوُهَق َخَؾَؼَؽ »َأيُّ ال َّ ِف كِدو  .«َأْن َتْجَعَؾ لِؾح
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ـِ الـَّبِفلِّ  (1)ايؿدشٝشني يف  وحد،ث أكس  َؽَبفائِِر، َقفاَل: فِفل الْ  ملسو هيلع هللا ىلصَط

 َوَقْتُؾ الـحْػِس »
ِ
ْرُك بِاهلل َؼااَ:: َأاَل ُأَكبِّاُئُؽْؿ بِاَلْكَبرِ الَؽَباائِرِ؟  الشِّ َِ ـِ   َوُطُؼقُ، الَقالِاَدْي

وِر  وِر  َأْو َقاَ:: َشَفاَدُة الزُّ  .«َقاَ:: َقْقُ: الزُّ

ومل ،خفالط  ﴾پ ٻ ٻ ٻ﴿وحفدوا اهلل تعفا،، فال ،ـ آمـفقا و 

 ڀ﴿الؿطؾففؼ يف أخفففرة،  ﴾پ پ پ﴿: إ،ؿففاهنؿ الرففرك بفففاهلل 

 ، يف الدكقا.[5;: األكعام] ﴾ڀ

إمففـ الؿطؾففؼ، الؽامففؾ، وآحتففداء الؿطؾففؼ الؽامففؾ،  ِااالؿراد: باااألمـ:

فصاح، الظؾؿ الؿطؾؼ كافر باهلل، وصاح، مطؾؼ الظؾفؿ طـفده إ،ؿفان وضؾفؿ، 

طـده إ،ؿان ومعاٍص، فالرلء الؿطؾؼ ،دل ط  الؽؿال،  ؾؼ او،ؿانوصاح، مط

 ومطؾؼ الرلء ،دل ط  الؿخالطة.
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ـْ  ـِ  ُطَباَدةَ  َوَط امِت  ب   َرُسقُل  َقاَل  َقاَل: ، الصَّ
ِ
ـْ َشِفَد َأْن اَل إَِلاَف » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َم

 اهلُل َوْحَدُه اَل َشرِيَؽ َلُف  َوَأنح ُُمَ  الإِ 
ِ
اًدا َطْباُدُه َوَرُساقُلُف  َوَأنح ِطقَساك َطْباُد اهلل ؿح

ـُْف  َوأنح الَجـحُة َحاؼ   َوالـحااُر َحاؼ    َوَرُسقُلُف  َوَكؾَِؿُتُف َأْلَؼاَها إَِلك َمْرَيَؿ َوُروٌح ِم

ـَ الَعَؿؾِ   َأْخَرَجاُه. ،«َأْدَخَؾُف اهلُل الَجـحَة َطَؾك َما َكاَن ِم

ْٔ)  َقِوُلُه  ِٔ ُعبيادي٠ّٔ عي حق أبفق القلقفد طبفادة بفـ أبفك طبفادة    ايّؿاَِت  

الصامت بـ ققس بـ أصرم بـ ففر بـ ققس بـ ثعؾبة بـ غـؿ بـ سفامل بفـ طفقف 

بـ طؿرو بـ طقف بـ الخ رج إكصاري الخ رجل، وحفق أحفد الـؼبفاء، شففد 

يف بقفت الؿؼفدس،  بدرا، وشفد عقع الؿقاصـ، ومفات يف خالففة معاو،فة 

وققؾ: بالرمؾة، سـة أربع وثالثقـ، وحق ابـ ثـتقـ وسبعقـ سـة، وققؾ: تفق  سفـة 

  س وأربعقـ، وإول أصح وأشفر.

مائة وأحد وثؿاكقن حد،ًثا، اتػؼ البخاري ومسؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصُرِويَّ لف طـ رسقل اهلل 

تٗدرٜب ا٭ادا٤   مـفا ط  ستة، واكػرد البخاري بحد،ثقـ. اكتفك مختصفًرا مفـ 

 .(1/851) ٚايًػات

ْٔ )  َقِوُلُهف ِٗدي  َيد  ۇ﴿: الرففادة تطؾفؼ طف  معفاٍن، فؼفقل اهلل   غيد

 ۀ ڻ ڻ﴿: اصؾعفففقا، وققلفففف  ، ،عـفففل:[>1: الزخااارف] ﴾ۆۆ

 ک ڑ ڑ﴿أي: حؽففؿ، وققلففف اهلل تعففا،:  [59: يقسااػ] ﴾ۀ

 ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ﴿: أي: مؼر،ـ، وققلفف  [:1: التقبة] ﴾کک

ـُ  [8;1: البؼارة] مفا: َشفِفَد ِطـْفِدي ِرَجفاٌل َطبَّفاٍس  أي: مفـ حضفر. وَقفاَل اْبف

وٓ بد فقفا مفـ اوخبفار، ففنن كفان  ، أي: أخبر(1)َمْرِضقُّقَن َوَأْرَضاُحْؿ ِطـِْدي ُطَؿرُ 
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اوخبار مطابًؼا لؾقاقع ففل شفادة حؼ، وإن كفان اوخبفار مخالًػفا لؾقاقفع فففل 

 شفادة باصؾة.

ْٕ)  َقِوُلُه ٘ي  ٫ّٔ أّٔ وحف ه  طتؼد معـك ح ه الؽؾؿة وقالفا بؾسفاكف،أي أ : ا ّٕ ٫ِإ ِإئّد

إخالصففا: أن العبفد ،سفتطقع أن ،فتؽؾؿ هبفا مفـ دون أن  كؾؿة اوخالص، ومـ

،حرك شػتقف، ومفـ إخالصففا أهنفا أطظفؿ حسفـة تقجف، لؾعبفد الجـفة، ومفـ 

إخالصفا: أهنا أخؾصت العبادة هلل، فؿعـاحا: ٓ معبقد بحؼ إٓ اهلل، خالًففا لؿفـ 

  ا التػسقر.فسرحا بغقر ح

وح ا تػسقر الحؾقلقفة، وحفق  (ٓ مقجقد إٓ اهلل!)وقد فسرحا بعضفؿ بؼقلف: 

مـ أقبح التػاسقر لف ه الؽؾؿة. ومعـاه ط  مؼتضك تػسقرحؿ كؾ ما يف الؽقن مـ 

إكسان وجان وشقاصقـ وحجارة وقردة وخـاز،ر، وخقفر وشفر حفق اهلل، تعفا، اهلل 

أصؾفؿ الػاسد الؼائؿ ط  وحدة القجفقد، وأّن طـ ققلفؿ، وبـقا ح ا التػسقر ط  

 ما يف الؽقن إٓ اهلل حتك قال بعضفؿ:

 أىااااا أىاااات رياااا  شااااك  
 

 فساااااااحناىك ساااااااحناّن
َحيااااااا ي  َحيااااااا ي    و 

 
 وعصاااااااياىك عصاااااااياّن

 وقد كؼؾ شق  اوسالم اوعاع ط  أهنؿ أكػر مـ القفقد والـصارى.  

قر باصفؾ ،خالػفف القاقفع، ومـفؿ مـ فسرحا: بلكف ٓ معبقد إٓ اهلل، وح ا تػس

فنن مـ الؿعبقدات: حبؾ والالت والع ى، وبفقذى، والـفار والػفرج، والرفؿس 

 . وغقر ذلؽ..والؼؿر.

ومففـفؿ مففـ فسففرحا: ٓ خففالؼ إٓ اهلل، وٓ صففاكع إٓ اهلل، وٓ رازق إٓ اهلل، 

ففلبق جفؾ أفؼف مـف بؿعـك: ٓ إلف إٓ اهلل، كقفػ حف ا؟ أبفق جففؾ لؿفا قفال لففؿ 

 ڃڃ ڃ ڃ ڄ﴿قال حق ومفـ معفف:  «ققلقا ال إلف إال اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل رسق

،ؼتضففل: أن اولففف  (ٓ إلففف إٓ اهلل)، طؾؿففقا أن قففقل: [8: ص] ﴾چ چ چ چ



 84 1- 

 ىئ مئ حئ یجئ ی ی﴿: الؿعبقد بحؼ واحد، وحفق اهلل تعفا،، قفال اهلل 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿: ، وقفففففففال اهلل [196: البؼااااااارة] ﴾يئ

 .[68: الصاِات] ﴾ڱ

 ،ؿـفع ٓ وحفده وُجؿع بفقـ الـػفل واوثبفات3 ٕن الـػفل طفدم، واوثبفات

الؿرفاركة، وجفلء باوثبفات وثبفات إلقحقفة  لؿـفع بفالـػل الؿراركة، فجلء

 الحؼة هلل سبحاكف وتعا،.

ُٙ)َقِوُلُه   تقكقد وثبات إلقحقة هلل سبحاكف.  ٚيْسدي

ُ٘ غيِسٜؤّ ٫ّٔ): وَقِوُلُه   تقكقد لـػل إلقحقة طؿـ سقاه.  ئّ

َّ)َقِوُلُه   َّداا ٚيأّٔ ُٙ  َُشي ، وقفد تؼفدم ذكفر ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد: أحد أسفؿاء الـبفل   عيْبدُد

، والجؿففع بففقـ العبقد،ففة والرسففالة رّد طفف  صففائػتقـ وحففؿ الغففالة ملسو هيلع هللا ىلصأسففؿائف 

قفال  إ، مرتبفة إلقحقفة، حتفك ملسو هيلع هللا ىلصوالجػاة، فنن الغالة مـ الصقفقة رفعقا الـبل 

 البقصقري يف قصقدتف البردة وفقفا مـ الرركقات: 

ا  ْو ِِف َنَ ادِي آِخااااااااذ  رِْن  َْم يَك 
 َِيَااااااااااااااااااااااااااااِ يب
 

ْضًَل  ُؼااااااااااااااْؾ  َوإاِلح  َِ  َزلحاةَ  َيا َِ

 الَؼاااااااااااااااااااااااااااااااَدِم 

 

اانِنح  ـْ  َِ  ُجاااااااااااااااااااااااقِدكَ  ِماا

ْكَقا َتَفا الدُّ  َوَضرح

ـْ   الؾاااااااْقِح  ِطْؾاااؿُ  ُؾقِماااَؽ طُ  َوِمااا

 َوالَؼَؾااااااااااااااااااااااااااااااِؿ 

 

طؾؿ الؾقح والؼؾؿ! ومـ لؾتبعقض، فغؾفقا يف الـبفل  ملسو هيلع هللا ىلص،عـل: مـ طؾؿ الـبل 

، وأتق بال ور، والػجقر، وأطظؿ الف ور: أن ،قضفع مخؾفقق يف مرتبفة اولفف ملسو هيلع هللا ىلص

، ومـففف الرففرك [5:: الػرقااان] ﴾ک ک ک ک﴿: الحففؼ، قففال اهلل 

، لؿفا رأى ال ور الؿعاصفل عقًعفا، فؿعاو،فة باهلل وحق أطظؿف، و،دخؾ يف 

 »قصة امرأة، وحق ما ،قصؾ بف الرعر، قال: 
ِ
وِر  ملسو هيلع هللا ىلصَكَفك َرُسقُ: اهلل ـِ الازُّ َقااَ::  َط

ورُ  َؼااَ:: َأاَل َوَهاَذا الازُّ َِ جفف مسفؾؿ أخر «َوَجاَء َرُجٌؾ بَِعًصا َطَؾاك َرْأِساَفا ِخْرَقاٌة  

ـِ اْلُؿَسقِِّ،، َقاَل: َقِدَم ُمَعاِوَ،ُة  ايؿدشٝشني ، ويف روا،ة يف (8183) ـْ َسِعقِد ْب َط
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ـْ َشَعٍر، َقاَل: َما ُكـْفُت َأَرى َأَحفًدا 
الَؿِد،ـََة، آِخَر َقْدَمٍة َقِدَمَفا، َفَخَطَبـَا َفَلْخَرَج ُكبًَّة مِ

ُه  ملسو هيلع هللا ىلصبِلح إِنح الـح » َ،ْػَعُؾ َحَ ا َغْقَر الَقُفقِد  ورَ َسامح َعرِ «الزُّ  .  (1). َ،ْعـِل الَقاِصَؾَة فِل الرَّ

 ومـ ال ور ققل الؿـاوي:

ـــٔ ـــم َذـِِْيـِِ ـْ يـ ـــ ًَّ ـــم ُيـَرـ  يـ
 

ــــــٔ ِِ ِ َ ٌْ ـــــ ـْ ُط ـــــ ًّ  يَمُُمَ
ِّيــــــــِ   

َ   ٌْ ِْ ِيــــــ ِْ ِحــــــ
َ
 وَأ

 
ــــــــمَل  إَنّ أْوَزاري ثــِــــقـــــ

ــــــــمِص   ـَ َْْم اهِق ا يَـ ـً ٌْ َػـ  ُط
 

ــــــٔ ِِ َْا ُُ ِِمَّو َْْم يُْؤَخــــ ـَ  يـــ
ـــــــَ ِ    َِ ِص َخ ـــــــمِيييم  َٓ 

 
ــــَؤال ُٓ ــــْ   ــــمٍب َي َٔ ٌْ ِذ ــــ  ِي

ـــموِي ِص َِوِيوـــــــــــــــــ   ََ  ؾَمَلَ
 

َخـــــــميَمَك َعوِيوــــــــــــ  َٓ  وِ
ــــ   ــ ـــْيَ اهَةِ ـو ـــم َخ ََّ ٌْ ـــ  ُط

 
ـْ  ــــــ ٌَ َوالُي ــــــ ــــــم َزْ   رًًِك يَ

أن ،جقره مـ الـار، وأن ،تجفاوز طفـ ذكقبفف وسفقئاتف، وقفد  ملسو هيلع هللا ىلصفقسلل الـبل  

 .[168: آ: طؿران] ﴾چ چ چ ڃ ڃ﴿: اهلل  قال

بالعبقد،فة يف أشفرف الؿفقاصـ، وحفل مفقصـ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد وصفػ اهلل محؿفًدا 

، ومففقصـ [1: اإلسااراء] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿اوسففراء، قففال تعففا،: 

، ومفقصـ الفدطقة: [13: الاـجؿ] ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ﴿تعا،: الؿعراج، قال 

 ڭ ڭ ڭ﴿، ومفففقصـ او،حفففاء: [>1: الجاااـ] ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

، [1: الؽفػ] ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿، [1: الػرقان] ﴾ۆ ۇ ۇ

، أو مؾًؽفا رسفقٓ، فؼفال لفف جبر،فؾ:  ًٓ وقد خقره ربف بقـ أن ،ؽفقن طبفًدا رسفق

. ًٓ  تقاضع لربؽ، فاختار أن ،ؽقن طبًدا رسق

ـَا َكبِل  َيْعَؾاُؿ َماا »الؿرأة، تؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصؿا سؿع رسقل اهلل ول َفَؼفاَل  «ِِال َغادٍ َوِِق

                                                 

 .(، طـ ُمَعاِوَ،َة 8183(، ومسؾؿ )5211ي )أخرجف البخار (1)
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ـَ اَل َتُؼقلِل َهَؽَذا َوُققلِل »: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  ـِْت َتُؼاقلِق  (3441)أخرجفف البخفاري  «َما ُك

ٍذ  َبقِِّع بِـِْت ُمَعقِّ ـِ الرُّ  .َط

ُ٘) َقِوُلُه تؼدم معـفك الرسفقل، ويف حف ا رد طف  الجػفاة مفـ أمثفال   ٚيزيُضٛيّٕ

رجفؾ ذكفل، اسفتطاع أن ،خقفؾ لؾـفاس  ملسو هيلع هللا ىلصالػالسػة ال ،ـ ، طؿقن أن محؿًدا 

أشقاء و،جؿعفؿ طؾقفا، وقد أّلػ بعض الؽػفار كتاًبفا يف طظؿفاء الفدكقا، فقضفع 

 أول الؽتاب3 ٓطتؼاده أكف رجؾ طظفقؿ ذكفل، اسفتطاع أن ،جؿفع يف ملسو هيلع هللا ىلصمحؿًدا 

 -زطؿقا  -الـاس حقلف، واستطاع أن ُ،ؽقن ققة طظقؿة مـ البدو، وقطاع الطرق 

 وقتؾة إكػس، وأكؾة الجؾقد.. إ، غقر ذلؽ.

وقالقا: لؿا كان الـاس ،حبقن الـسفاء، صفقر لففؿ أهنفؿ إذا صفبروا يف حف ه 

 قالت.الحقاة أن لفؿ كساء ع

ولؿا كاكقا ،حبقن الخؿر، صقر لفؿ أن حـاك  ر أحسـ مفـ  فرحؿ، ولف ة 

أحسـ مـ ل ات الدكقا، ولؿا كاكقا ،عقرقن يف الخقام ذكر لفؿ أن يف الجـة خقؿفة 

رد  (َوَرُسفقُلفُ )مـ لملمة واحدة مجقفة، فف ا كؾف طـدحؿ تخقالت، فؽان يف ققلف 

دل ط  وجقد ُمْرِسؾ، وحق اهلل سبحاكف ت (رسقل)طؾقفؿ، وأكف رسقل اهلل، ولػظة 

َأَكا َسقُِّد الـحاِس َياْقَم »: ملسو هيلع هللا ىلصسقد إكبقاء والؿرسؾقـ، قال الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصوتعا،، ومحؿد 

 وذكر الحد،ث. (1)متػؼ طؾقف «الِؼَقاَمةِ 

 الحؿد هلل.وقد تؽؾؿت طـ فضائؾف وخصائصف يف غقر ما مقصـ، و

َّ) َقِوُلُه آخر أكبقاء بـل إسرائقؾ خؾؼف اهلل  حق ابـ مر،ؿ  ، ِعٝطي٢ ٚيأّٔ

 ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿تعا، مـ أم بال أب قال تعا،: 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿، وقال تعا،: [>8: آ: طؿران] ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

                                                 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 123(، ومسؾؿ )3318البخاري ) (1)  .(، َط
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 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ

 .[:7: آ: طؿران] ﴾ڦ

ُ٘ اِ  ُدعيْب) َقِوُلُه رٌد طف  الـصفارى الف ،ـ غؾفقا يف طقسفك وألففقه   ٚيزيُضٛيّٕ

 َوَجَعَؾـِففل ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿فففلخبر اهلل أكففف طبففد: 

ـَ  ُمَباَرًكا الةِ  َوَأْوَصاكِل ُكـُت  َما َأْ، َكاةِ  بِالصَّ  .[61-63: مريؿ] ﴾َحقًّا ُدْمُت  َما َوال َّ

ُ٘    )   َقِوُلهُ   ،ؼقل:  ،ـ اهتؿقه بلكف ولد زكا، واهلل رد ط  القفقد ال    ٚيزيُضٛيّٕ

 ٺ  ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿

 ﴾ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ 

 .[1:1: الـساء]

أي: أكف مخؾقق بالؽؾؿة ٓ حفق كػفس الؽؾؿفة قفال تعفا،:   ٚينًُُِت٘)َقِوُلُه 

آ: ] ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿

 .[>8: طؿران

ولفف لؽ ألفففقه، وذحبففقا إ، إثبففات  وزطؿففت الـصففارى أكففف طففقـ الؽؾؿففة3

 الالحقت والـاسقت وإب وآبـ وروح الؼدس إ، غقر ذلؽ.

ومـ العجق، أكؽ لق لؼقت كصفراكًقا وأردت أن تػحؿفف وقفال لفؽ: طقسفك 

رب، فؼؾ لف: مفـ كفان رب مقسفك، وسفؾقؿان، وداود وحفمٓء الف ،ـ تؼفدمقا 

قبقح، أن ،عتؼفد أن ربفف يف  طقسك؟ ومتك صار رًبا، وحق يف البطـ؟ ح ا ققل مـؽر

 بطـ امرأة ويف أحرائفا بقـ الدم ويف الظؾؿة.

وإن قال: لؿا خرج مـ البطـ، فنن الطػؾ طـدما ،خرج مـ بطفـ أمفف مؾطف  

 بالدماء والؼاذورات فقحتاج إ، غسؾ، وكظافة، فؽقػ برب ح ا حالف؟

قل: وإن قال: صار رًبا لؿا طؿده ،قحـفا، أي: وضفعف يف الؿفاء وغطسفف، كؼف
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أ،فؿا أحؼ بالربقبقة: الفُؿَغطِّس أو الؿغطَّس؟ سقؽقن ،قحـا أحفؼ بالربقبقفة مفـ 

طقسك، ثؿ أ،ًضا: كؾ كصراين رب ط  زطؿفؿ، ٕهنفؿ ،عؿفدون أبـفاءحؿ، فصفار 

ققلفؿ مـ أردأ إققال، وٓ ،ؿؽـ أن ،جتؿع الـصارى ط  ققل يف طقسفك، كؿفا 

الزجار م وابـ الؼفقؿ، يف كتفاب كؼاًل طـ شق  اوسال -بحؿد اهلل-ذكرت ذلؽ 

مخؾقق بلمر اهلل، قال  ، فعقسك والبقان لدطاة الحقار والتؼارب بقـ األديان

 .[73: الـحؾ] ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿تعا،: 

ُ٘) َقِوُلُه ُيُت ًِ ٖيا ٚينّٔ ِي  ِإي٢ّٔ أّٔيّٖكّٔا ٜي ، وح ه إضافة ترر،ػ، والؿضاف إ، اهلل  َيدْس

 طقان، وإضافة معاٍن.،ـؼسؿ إ، قسؿقـ: إضافة أ 

 :  قطُني إىل تٓكطِ األعٝإ ٚإضاف١
، ملسو هيلع هللا ىلصأطقان تؼقم بـػسفا، مثؾ الؽعبفة، والـاقفة، والؿسفجد، ومحؿفد  :األٍٚ

حقـ أضفافف إ، كػسفف،  ملسو هيلع هللا ىلصإضافة ترر،ػ، شرف اهلل محؿد  فنضافتفا إ، اهلل 

 اد.وحؽ ا ققلف: كاقة اهلل، وبقت اهلل، وقد تؽقن ح ه اوضافة إضافة خؾؼ وإ،ج

 ٞ أطقان تؼقم بغقرحفا: كالقفد والقجفف وكحفقه فنضفافتفا إ، اهلل تعفا،  :ايثااْ

 إضافة صػة إ، مقصقف.

إضففافة الؿعففاين : كففالعؾؿ، والؽففالم، والؼففقة،  :اإلضااافا  أقطاااّ َاأ ايثاااْٞ

الؼدرة، والقجف، والح،، والسخط، والغض،، وكحقحا فنضفافتفا إ، اهلل تعفا، 

 إضافة صػة إ، مقصقف.

ِي    إىل    أيكاٖا    )   ِوُلُه  وقَ   ٜي ، وكػ  فقفا، أي أطؾؿفا بف، وك ل جبر،ؾ    َيْس

 : ، تعا ل   چ  چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ ﴿قا

ڇ   ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ

گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڳ  ڳ   ڳ   گ   گ   گ

ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ہ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ
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ہ  ۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ ﮶  ﮴   ﮳   ﮲   ۓ   ے  ﮵

﮼  ﮹ ﮸ ﮷  [55  -  19:  مريؿ]   ﴾﯀   ﮿   ﮾   ﮽   ﮺﮻

خؾؼ مـ غقر ذكر وٓ أكثك،  مـ أكثك مـ غقر ذكر، وآدم  خؾؼ وطقسك 

وأكثك،   وحقاء طؾقفا السالم خؾؼت مـ غقر أكثك، وبؼقة الـاس خؾؼقا مـ ذكر

 ط  كؾ شلء قد،ر. واهلل 

ِي   )   وَقِوُلُه     ٜي يف كتابف:  ، حل ابـت طؿران كان مـ شلهنا ما ذكره اهلل   َيْس

ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ ﴿  ۓ  ۓ   ے

﮵   ﮳   ﮲   ﮿  ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮴

   ﯁   ﯀                             

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ                     ۆ  ۆ   ۇ

 يت  ىت   ختمت   حت   جت   يب   ىب   خبمب   حب   جب   يئ   ىئ حئمئ جئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 ﮼﴿. وحل صد،ؼة، قال تعا،: [ 68:  آ: طؿران]   ﴾مج   حج   يث   ىث   مث   جث 

﮾  ، وذح، ابـ ح م أهنا كبقة وح ا ققل ضعقػ فؾقس مـ [ 8::  الامئدة]   ﴾﮽

 يف الجـة وٓ دلقؾ ط  ذلؽ. ملسو هيلع هللا ىلصفؿ إ، أهنا زوجة الـَّبِلِّ الـساء كبل، وذح، بعض

ُ٘  ٚيُزٌٚي) وَقِوُلُه  ْٓد  ەئ ەئ﴿أي: مـ إرواح التل طـفده، قفال تعفا،:   َِ

، والروح: تدخؾ الجسد، وتخفرج مـفف، و،راحفا [5:: ص] ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ

وَح إَِذا ُقابَِض »: ملسو هيلع هللا ىلصالرجؾ طـفدما ،ؿفقت، ،ؼفقل الـبفل  ، (1)«َتبَِعاُف اْلَبَصاُر إِنح الارُّ

إمفا  وتقضع يف كػـ، و،لخ حا الؿالئؽة، ولفا رائحة، فنضفافة الفروح إ، اهلل 

 أن ،ؽقن مـ إضافة الخؾؼ واو،جاد، أو إضافة الترر،ػ.

سؿًعا، وٓ بصًرا، وٓ ،فًدا، وٓ قفدرًة وٓ إرادًة،  والؿعت لة: ٓ ،ثبتقن هلل 

ا، وٓ شلء مـ الصػات، و،جعؾقن إضافة ح ه الصػات إ، اهلل كنضفافة وٓ طؾؿً 
                                                 

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة 284رواه مسؾؿ ) (1)   .( َط
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 بقت اهلل، وكاقة اهلل، وطبد اهلل.. وحؽ ا.

وققلفؿ ضاحر الػساد ط  ما حق مبقـ يف مقصـفف، و،فليت بقفان بعضفف يف بفاب 

 .[3;1: االطراف] ﴾ڄ ڄ ڄ﴿: ققل اهلل 

َّ)  َقِوُلُه ١َّّٕ ٚيأ ة طدن التل أطدحا اهلل لؾؿفممـقـ، فعفـ الؿراد هبا جـ  سيدلّّ  اجلّٔ

ـَ َطبَّاٍس  فُد َقفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َكاَن الـَّبِلُّ اْب ْقفِؾ َ،َتَفجَّ ـَ الؾَّ
ُفاؿح َلاَؽ »إَِذا َقاَم مِ الؾح

ـح  َوَلَؽ الَحؿْ الَحْؿُد َأْكَت  قِف
ـْ ِِ َؿَقاِت َواأَلْرِض َوَم اَؿَقاِت َققُِّؿ السح ُد َلَؽ ُمْؾُؽ السح

ـح  َوَلاَؽ  قِف
ـْ ِِ َؿَقاِت َواأَلْرِض َوَم ـح  َوَلَؽ الَحْؿُد َأْكَت ُكقُر السح قِف

ـْ ِِ َواأَلْرِض َوَم

َؿَقاِت َواأَلْرِض  َوَلَؽ الَحْؿُد َأْكاَت الَحاؼُّ َوَوْطاُدَك الَحاؼُّ   الَحْؿُد َأْكَت َمؾُِؽ السح

اٌد َولَِؼاُؤَك َحؼ   َوَققْ   ملسو هيلع هللا ىلصُلَؽ َحؼ   َوالَجـحُة َحؼ   َوالـحاُر َحاؼ   َوالـحبِقُّاقَن َحاؼ   َوُُمَؿح

ااَطُة َحاؼ   آ: ] ﴾ڀ ڀ﴿:، وحفل مقجفقدة أن قفال اهلل (1)«َحؼ   َوالسح

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿، وحل يف أطال طؾقفقـ، قفال تعفا،: [166: طؿران

ـِ اْلَبفَراِء  (11513)مسـد أمحد  فػل وطؾققن يف السؿاء السابعة، [;1: الؿطػػاقـ] َطف

ـِ َطاِزٍب  ـَ اْكُتُبقا كَِتاَب َطْبِدي ِِال »، قال: ملسو هيلع هللا ىلص، أنَّ الـَّبِلَّ ْب قِّاق   الساامء -ِطؾِّ

كؿا أخبفر هبفا يف لقؾفة اوسفراء  ملسو هيلع هللا ىلص، ورآحا الـبل «َوَأِطقُدوُه إَِلك اأْلَْرضِ  -السابعة

 .  (5)«َرَأْيُت اْلَجـحَة َوالـحارَ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال  وغقرحا،

َّاُز) َقِوُلُه ط  ما تؼدم، وأهنا مقجقدة أن خالًففا لؾؿعت لفة الف ،ـ   سيدلّّ  ٚياي

، طؿقن أن وجقد الجـة والـار أن طبث، والـار يف إرض السفػ  قفال تعفا،: 

اْكُتُباقا كَِتاَباُف ِِال »»، ويف الحفد،ث: [:: الؿطػػقـ] ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ـٍ  ق ُتْطَرُح ُروُحُف َصْرًحاِسجِّ َِ ْػَؾك   ـِ  (11513). أخرجف أمحفد «ِِل اأْلَْرِض السُّ َطف

                                                 

 (.312(، ومسؾؿ )1184أخرجف البخاري ) (1)

ـِ َمالٍِؽ 381أخرجف مسؾؿ ) (5) ـْ َأَكِس ْب  .( َط

ـْ 381أخرجف مسؾؿ ) (6) ـِ َمالٍِؽ  ( َط  .َأَكِس ْب
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ـِ َطاِزٍب   .اْلَبَراِء ْب

ُ٘) َقِوُلُه ّٔ ١َّّٔ ا ّٕ أّْٔدخي ٕي  َيدا  ٢ّٔعي اجلّٔ ٔي  نّٔدا ٌِ  َِد ُيد َأْدَخَؾاُف اهلُل  »ويف روا،فة  ، اييي

ـْ َأيِّ  ِ  ، قفال الـفقوي يف (1)«َأْبَقاِب اْلَجـحِة الثحاَمكَِقِة َشاءَ ِم : (1/883) غدسي َطدً

ـَ اْلَؽَبائِِر َفُففَق وَحَ ا َمْحُؿقٌل َطَؾك إِْدَخالِ 
ِف اْلَجـََّة فِل اْلُجْؿَؾِة َفنِْن َكاَكْت َلُف َمَعاٍص مِ

َب ُختَِؿ َلُف بِاْلَجـَِّة.احف.   فِل اْلَؿِرقَئِة َفنِْن ُط ِّ

ويف الحد،ث دلقؾ إ، أن أبقاب الجـة ثؿاكقة، بقـؿا أبقاب الـفار سفبعة، قفال 

 [77: الحجر] ﴾﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿تعا،: 

ُٙ) ِوُلههُهَق ، (1315)بففرقؿ ؾددشٝش٘أي أخرجففف البخففاري يف   أّْٔخسيديددا

 .(81)ومسؾؿ 

                                                 

امِِت 81أخرجف مسؾؿ ) (1) ـِ الصَّ ـْ ُطَباَدَة ْب  .( َط
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٕ َٔب  ٔكٍ َؽَذَٔش ٔػِزَجب ـْ َقاَ:: اَل إَِلاَف إِ »  َوذُل َم َطَؾك الـحاِر َم َف َحرح نِنح الؾح اهلُل   الَِ

 
ِ
 .«َيْبَتِغل بَِذلَِؽ َوْجَف اهلل

ُيا) َقِوُلُه  .(811 -11)ومسؾؿ  (5341، 1111، 385)أي: البخاري   ٚيهلّٕ

ٕي) َقِوُلُه ، كفان قفد أكؽفر بؽسر العقـ، حق ابـ مالؽ إكصفاري   ِعْتبيا

أن ،صظ يف بقتف مؽاًكا ،تخ ه مص ، فجاء الـبفل  ملسو هيلع هللا ىلصبصره، فلرسؾ إ، رسقل اهلل 

الطعفام، فجعفؾ فص  ركعتقـ ثؿ حبسف طتبان ط  خ ،رة، أي: ط  كقع مفـ  ملسو هيلع هللا ىلص

ْخُشؿِ »: ملسو هيلع هللا ىلصالـاس ،ت اكرون، فؼال الـبّل  ـُ الدُّ ـَ مالُِؽ ب فؼال بعضفؿ: ذلِفَؽ  «؟أْي

ال َتُؼْؾ ذلَِؽ  أاَل َتاَراُه َقااَ:: ال »: ملسو هيلع هللا ىلصُمـَافٌِؼ ٓ ُ،ِح،ُّ اهلل ورسقَلُف، َفَؼاَل َرُسقل اهلل 

 َمفا  «بَذلَِؽ َوجَف اهلل َتَعاَلك إلَف إالح اهلل َيْبَتغل
ِ
ـُ َفَقاهلل ا َكْح َفَؼاَل: اهلُل ورُسقُلُف أْطَؾُؿ أمَّ

! َفَؼفاَل َرُسفقل اهلل  ـَ َّٓ إَِلك الُؿـَافِؼق َٓ َحِد،َثُف إ ُه َو مَ  َقاْد  اهلل ِاننح »: ملسو هيلع هللا ىلصَكَرى ُودَّ  َحارح

ـْ  الـحارِ  َطَؾك  .«اهلل َوْجفَ  بَذلَِؽ  َيْبَتِغل اهلل إالح  إلفَ  ال َقاَ:: َم

لف،  ملسو هيلع هللا ىلصوقد اختؾػ العؾؿاء يف شلن مالؽ فبعضفؿ قال: ح ه ت كقة مـ الـبل 

بؿا ضفر مـ حالفف وأقفر  ملسو هيلع هللا ىلصوقال بعضفؿ: لقس فقفا ت كقة وإكؿا أخبر رسقل اهلل 

 قـ.ذلؽ الصحابل لؿا قال: ما كرى وده وحد،ثف إٓ مع الؿـافؼ

وال ي ،ظفر أكف صحابل، ومع ذلؽ يف الحد،ث التح ،ر مفـ مجالسفة أحفؾ 

 الباصؾ.

َّ) وَقِوُلههُه  ٘ي ؾّٔددِإ ًَّدد ّي اي ًّٔدد٢ سيددسَّ َّٓدداِز عي ْٔ اي ٍي: َيدد ٘ي ٫ّٔ قّٔددا  ِ ددريِيؤّ ٜيْبتيِػددٞ ا ّٕ، ِإ٫ ِإئّدد

٘ي  قد ُ،راد بف تحر،ؿ خؾقد، وقد ،راد بف تحر،ؿ دخقل لؿـ حؼؼ التقحقفد ، اِ  ٚيْد

 ط  ما ،ليت إن شاء اهلل.

ََحاِد،ُث ُكؾَُّفا َسَرَدَحا ُمْسؾٌِؿ  :(1/219) ايٟٓٛٚ قاٍ ْٕ فِل كَِتابِفِف  وح ه ا
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َؾِػ َرِحَؿُفُؿ اهلل مـفؿ ابـ اْلُؿَسفقَِّ، َأنَّ َحفَ ا َكفاَن َقْبفَؾ  ـَ السَّ
ـْ َجَؿاَطٍة مِ َفَحَؽك َط

َْمِر َوالـَّْفِل  ْٕ َوَقاَل َبْعُضُفْؿ ِحَل ُمْجَؿَؾٌة َتْحَتاُج إَِلك َشْرٍح َوَمْعـَفاُه  ُكُ وِل اْلَػَرائِِض َوا

ـِ اْلَبْصِريِّ َوقِقَؾ إِنَّ َذلِفَؽ  َفا َوَفِر،َضَتَفا َوَحَ ا َقْقُل اْلَحَس ـْ َقاَل اْلَؽؾَِؿَة َوَأدَّى َحؼَّ َم

ـْ َقاَلَفا ِطـْفَد الـَّفَدِم َوالتَّْقَبفِة َوَمفاَت َطَؾفك َذلِفَؽ وَ  َحفَ ا َقفْقُل اْلُبَخفاِريِّ َوَحفِ ِه لَِؿ

ا إَِذا َكَ َلْت َمـَاِزَلَفا َففاَل  ََحاِد،ُث َطَؾك َضاِحِرَحا َوَأمَّ ْٕ التَّْلِو،اَلُت إِكََّؿا ِحَل إَِذا ُحِؿَؾِت ا

ًٓ َأنَّ َمْ َحَ، َأْحِؾ  َر َأوَّ ُؼقَن َفـَُؼرِّ ـَِّة بِفَلْجَؿِعِفْؿ ُ،ْرؽُِؾ َتْلِو،ُؾَفا َطَؾك َما َبقَّـَُف اْلُؿَحؼِّ السُّ

ـَ  ـَ َطَؾفك َمفْ َحبِِفْؿ مِف الِِح َوَأْحِؾ اْلَحفِد،ِث َواْلُػَؼَففاِء َواْلُؿَتَؽؾِِّؿفق َؾِػ الصَّ ـَ السَّ
مِ

،َؿفاِن  ـْ َماَت َطَؾفك اْوِ ِف َتَعاَلك َوَأنَّ ُكؾَّ َم ُكقِب فِل َمِرقَئِة الؾَّ ـَ َأنَّ َأْحَؾ ال ُّ ق َْشَعِر،ِّ ْٕ ا

ـَ َوَتَرفَّ  ُف َ،ْدُخُؾ اْلَجـََّة َفنِْن َكاَن َتائًِبا َأْو َسفؾِقًؿا مِف ـِ َفنِكَّ َفاَدَتْق ـْ َقْؾبِِف بِالرَّ
َد ُمْخؾًِصا مِ

ـِ  ْػَظفْق ِف َوَحُرَم َطَؾك الـَّاِر بِاْلُجْؿَؾِة َففنِْن َحَؿْؾـَفا الؾَّ اْلَؿَعاِصل َدَخَؾ اْلَجـََّة بَِرْحَؿِة َربِّ

ـِ َطَؾفك  ـِ اْلَقاِرَدْ، ـْ َحفِ ِه ِصفَػُتُف َكفاَن َبقِّـًفا َوَحفَ ا َمْعـًفك َتفْلِو،َؾِل اْلَحَسف َحفَ ا فِفقَؿ

ُف َتَعاَلك َطَؾْقِف َأْو بِِػْعِؾ  ـَ بَِتْضقِقِع َما َأْوَجَ، الؾَّ ـَ اْلُؿَخؾِّطِق
َواْلُبَخاِريِّ َوإِْن َكاَن َحَ ا مِ

َٓ ُ،ؼْ  َم َطَؾْقِف َفُفَق فِل اْلَؿِرقَئِة  َٓ بِاْسفتِْحَؼاقِِف َما ُحرِّ َطُع فِل َأْمِرِه بَِتْحِر،ِؿِف َطَؾك الـَّاِر َو

ـْ ُدُخقلِِف اْلَجـََّة آِخًرا َوَحاُلُف َقْبفَؾ َذلِفَؽ فِفل 
ِل َوْحَؾٍة َبْؾ ُ،ْؼَطُع بَِلكَُّف ٓبد مِ َوَّ

ِ
اْلَجـََّة ٕ

َبُف بَِ ْكبِ  ُف َتَعاَلك َط َّ ـُ َأْن َخَطِر اْلُؿِرقَئِة إِْن َشاَء الؾَّ ِف َوإِْن َشاَء َطَػا َطـْفُف بَِػْضفؾِِف َوُ،ْؿؽِف

ْمـَاُه  ََحاِد،ُث بِـَْػِسَفا َوُ،ْجَؿُع َبْقـََفا َفَقُؽقُن اْلُؿَراُد بِاْستِْحَؼاِق اْلَجـَِّة َمفا َقفدَّ ْٕ َتْسَتِؼؾَّ ا

ـْ ُدُخقلَِفا لُِؽؾِّ مُ 
َٓ ُبدَّ مِ ُف  ـَِّة َأكَّ ـْ إِْجَؿاِع َأْحِؾ السُّ

فا مِ فاًل ُمَعفاًفك َوإِمَّ فا ُمَعجَّ ٍد إِمَّ َقحِّ

ممخرا بعد طؼابف َواْلُؿَراُد بَِتْحِر،ِؿ الـَّاِر َتْحِر،ُؿ اْلُخُؾقِد ِخاَلًفا لِْؾَخَقاِرِج والؿعت لة 

ُف َدَخَؾ اْلَجـَّفَة أَ  َّٓ الؾَّ َٓ إَِلَف إِ ـْ َكاَن آِخُر َكاَلمِِف  ْن   الؿسئؾتقـ َوَ،ُجقُز فِل َحِد،ِث َم

ـْ َكاَن َحَ ا آِخفَر ُكْطِؼفِف َوَخاتَِؿفَة َلْػظِفِف َوإِْن َكفاَن َقْبفُؾ ُمَخؾًِّطفا  َ،ُؽقَن ُخُصقًصا لَِؿ

ـَ الـَّاِر َوَتْحِر،ِؿِف َطَؾْقَفا بِِخفاَلِف 
اُه َوَكَجاتِِف َرْأًسا مِ ِف َتَعاَلك إِ،َّ َفَقُؽقُن َسَبًبا لَِرْحَؿِة الؾَّ

ـْ َذلَِؽ آِخف ـْ َلْؿ َ،ُؽ ـَ َوَكفَ لَِؽ َمفا َوَرَد فِفل َم ـَ اْلُؿَخؾِّطِفق فِد، ـَ اْلُؿَقحِّ َر َكاَلمِفِف مِف

ـْ  ـْ َأيِّ َأْبَقاِب اْلَجـَِّة َشاَء َ،ُؽقُن ُخُصقًصا لَِؿ
ـْ مِْثِؾ َحَ ا َوُدُخقُلُف مِ

َحِد،ِث ُطَباَدَة مِ
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ـِ َحِؼقَؼةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َما َذَكَرُه الـَّبِلُّ  َفاَدَتْق ،َؿاِن َوالتَّْقِحقِد الَّفِ ي َوَرَد فِفل  َوَقَرَن بِالرَّ اْوِ

ْحَؿفَة  َْجِر َما َ،ْرَجُح َطَؾك َسقَِّئاتِِف َوُ،قِجُ، َلفُف اْلَؿْغِػفَرَة َوالرَّ ْٕ ـَ ا
َحِد،ثِِف َفَقُؽقُن َلُف مِ

ُف َأْطَؾُؿ َحَ ا آ ُف َتَعاَلك َوالؾَّ ِل َوْحَؾٍة إِْن َشاَء الؾَّ َوَّ
ِ
ِخفُر َكفاَلِم اْلَؼاِضفل َوُدُخقَل اْلَجـَِّة ٕ

. اكتفك. ِطَقاٍض  ـِ  َوُحَق فِل كَِفاَ،ِة اْلُحْس

 أن مـ شروط ٓ إلف إٓ اهلل: اوخالص ط  ما ،ليت إن شاء اهلل. :بٝإ اذتدٜ  ٚيف

، وحق وجف حؼقؼل ،ؾقؼ بجاللف، وإدلة طف  إثبات صػة القجف هلل  :ٚفٝ٘

 إثباتف كثقرة.

طـفد  ملسو هيلع هللا ىلصبالثقاب، وُ،رد طؾقفؿ بؿا ثبت طـ الـبل  (القجف)وفسر أحؾ الباصؾ 

ا َكَ َلْت َحفِ ِه أَ،فُة: مـ حد،ث َجابٍِر  (3181)البخاري   ہ ہ﴿، َقاَل: َلؿَّ

: ملسو هيلع هللا ىلص، َقففاَل َرُسففقُل الؾَّففِف [98: األكعااام] ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ا ما جاز آستعاذة بف.كان مخؾققً ، ولق «َأُطقُذ بَِقْجِفَؽ...»
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ٌٚ ُُُخِذسا ِٖ َأثاٍ َعٔؼُٕذ ا ٍا اهلِل َوَػ ِٖ َسُعى ٍَ  ملسو هيلع هللا ىلصي َػ ُٓىَعوً   »ي هب  ٍَ َهب

ُٓىَعوً   ََب   َُ ٍَ  ُه ٚٔي َهب ًُُشَى َوَأِدُػىَى ثا ًُِئب َأُر ٘اٍ َؽ ِٔ َٚ   ََب َسٚةي َػِّ َُو ا اا

ُّااا ًُ ََب َسٚةي    ٍَ َّ   اهلُلي َهب َُِى أ ُٓىَعًي  ََب    ٍَ ََٛزا؟ي َهب  َٕ ََُوىُُى ٔػَجبٔدَى 

ُِشاٌي ٖٖ َؿ ُٛ ُٓٔش َٔبَوأد اُٖغِجغاي َوَػب َْ اُٖغ ًٔلَّٕخيَوا َٚ  َسٔمنَي اُٖغِجغا ٔكٍ  َُ َوا اا

ًٔلَّٕخيااا ٖٖ ا  اهلُل ٔكٍ  َُِذ ثاها َٚ ااا اآَب ُْ    « اهلُلَُ ًٔ َٕي َواحَلوب ُٖ ٔؽٖجوب ُٙ اث َسَوا

ُٚ.َو  َفٖؾَؾ

ْٔ) َقِوُلُه ّْ  ضيِيٝد  أِّٔ ٞ ٚيعي وحق سعد بـ مالؽ إكصاري، وحفق   ايُّٖخْدِز

 حتك ققؾ:  ملسو هيلع هللا ىلصمـ الؿؽثر،ـ يف روا،ة الحد،ث طـ رسقل اهلل 

 ِْ ـــ ثَ
َ
ـــِ  ا  وَن ِص رَِوايَ ـــِوُ ْم ًُ ْ  َوا 

 
 ِْ ـــ ًَ ٌُ ُي ُِ اْرـــ ةَ يَوِيـــ َِ ْ ـــ َِ ُِ ِـُــْ 

َ
 أ
رِيِّ   ـْ ُــــ

ْ
 َِ َــــْةُ  ٌْ َوارْ نَــــ

َ
 وَأ

 
ٌِ َوَزوَْحـــــُ  اََّّـــــِ ِّ  ِ  وََحـــــمِ

ٍي  )     َقِوُلهُ    اَلمُ -حق مقسك بـل إسرائقؾ    َُٛضي٢   قّٔا اَلُة َوالسَّ ، ال ي -َطَؾْقِف الصَّ

تعا،:  الرسؾ قال  الع م مـ  اهلل بؽالمف، ومـ أويل   ٻ  ٻ   ٱ ﴿اصطػاه 

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٺ  ٺ   ڀ

ب]   ﴾ٿ   ٺ  ا ألحز لؿرسؾقـ [ ::  ا وا ء  إكبقا وحقأفضؾ  محؿد، ،  بعد 

 .، وابتظ بالء طظقؿا يف ذات اهلل-طؾقفؿا السالم-وإبراحقؿ 

ـْ َطْبِد اهلل  ( 1418) ، مسؾؿ ( 1154) فػل البخاري   ، بـ مسعقد اَط

، آَثَر الـَّبِلُّ  ـٍ ا َكاَن َ،ْقُم ُحـَْق ـَ َحابٍِس  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َلؿَّ ُأَكاًسا فِل الِؼْسَؿِة، َفَلْطَطك إَْقَرَع ْب

ـْ َأْشَراِف الَعَرِب َفآَثَرُحْؿ مِاَئًة مِ 
ـَ اِوبِِؾ، َوَأْطَطك ُطَقْقـََة مِْثَؾ َذلَِؽ، َوَأْطَطك ُأَكاًسا مِ

ِف ِإنَّ َحِ ِه الِؼْسَؿَة َما ُطِدَل ِفقَفا، َوَما ُأِر،َد ِبَفا  َ،ْقَمئٍِ  ِفل الِؼْسَؿِة، َقاَل َرُجٌؾ: َوالؾَّ
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 ُ َٕ ِف  ـْ َيْعِدُ: إَِذا » ، َفَلَتْقُتُف، َفَلْخَبْرُتُف، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ْخبَِرنَّ الـَّبِلَّ َوْجُف الؾَِّف، َفُؼْؾُت: َوالؾَّ َؿ َِ

َصَبَر َلْؿ  َِ ـْ َهَذا  ُف ُمقَسك َقْد ُأوِذَي بَِلْكَثَر ِم ُف َوَرُسقُلُف  َرِحَؿ الؾح  .«َيْعِدِ: الؾح

 أي ،ا ربل.  زيبّْ ٜيا)  َقِوُلُه

ِٓٞ) َقِوُلُه  ُْ ِّ ٦ْٝاا عي ِ٘، أّْٔذنُّٕسىّٔ غي ِ٘ ٚيأّْٔدُعٛىّٔ ِ  أي: تخصـل بفف دون غقفري،   ِ 

ْكُر  ـُ ُجَبْقفٍر: الف ِّ وبقـ ال كر والدطاء طؿقم وخصقص، وال كر أطؿ، َقاَل َسِعقُد ْب

ـْ َأَصاَع الؾََّف، َفَؼفْد َذَكفرَ  ِف، َم ـْ َلفْؿ ُ،طِْعفُف، َفَؾفْقَس بِفَ اكٍِر َوإِْن َأْكَثفَر َصاَطُة الؾَّ ُه، َوَمف

 .(1)التَّْسبِقَح َوتاِلَوَة اْلؽَِتاِب 

ٌْ) َقِوُلههُه ٘ي ٫ َُٛضيدد٢: ٜيددا قّٕدد أي ادطـففل واذكففرين هبفف ه الؽؾؿففة   ا ّٕ ِإ٫ ِإئّدد

ـِ ُشفَعْقٍ،،  (1515)العظقؿة، وحل أفضؾ الدطاء فػل ســ الترم ي  ـْ َطْؿِرو ْب َط

ِه، َأنَّ الـَّبِلَّ طَ  ـْ َجدِّ َطاِء ُدَطاُء َيْقِم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصـْ َأبِقِف، َط َة  َوَخْقُر َما ُقْؾاُت َخْقُر الدُّ َِ َطَر

ُف َوْحَدُه اَل َشرِيَؽ َلُف  ـْ َقْبؾِل: اَل إَِلَف إاِلح الؾح َلُف الُؿْؾُؽ َوَلُف الَحْؿُد َوُهَق  َأَكا َوالـحبِقُّقَن ِم

 .«َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديٌر 

ُّ) َقِوُلُه ٍُ ِعبياِدىّٔ نّٕ أي كؾ طبادك الؿقحد،ـ ،ؼقلقن ٓ إلفف إٓ   ٖيدريا؟  ٜيكّٕٛ

 ں ں ڱ ڱ﴿اهلل، وكؾ تػقد العؿقم بحسبفا ٓ العؿقم الؿطؾؼ قال تعا،: 

 ء ومل تدمرحا.، والؿساكـ أشقا[58: األحؼاف] ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 :قطُني إىل تٓكطِ تعاىل هلل املدًٛقا  عبٛد١ٜ إٕ ثِ
العبقد،ة العامة وحل طبقد،ة قفر ومؾؽ وح ه ،دخؾ تحتفا كفؾ أحفد  :األٍٚ

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ودلقؾففففا قفففقل اهلل تعفففا،: 

 .[6>: مريؿ].﴾ېئ

العبقد،ففة الخاصففة وحففل طبففادة الؿففممـقـ لففرهبؿ محبففة وتعظقؿففا  :ايثاااْٞ

                                                 

 (.5/14لؾبغقي ) «شرح السـة»(1)
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 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿قففففال تعففففا،:  وخضففففقطا

 ۈئ ۆئۈئ﴿، وقففال تعففا،: [96: الػرقااان] ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 ، وح ا يف الؼرآن كثقر.[>7: الحجر] ﴾ىئ ېئ ېئ ېئ

ٚياتِ )َقِوُلُه  ُيا بالؽتفاب، والسفـة،  ثابفت كفقن السفؿقات سفبع  ايطَّدْبعِ  ايطَّد

 .[15: الطَل،] ﴾يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ﴿واوعاع قال تعا،: 

َِ )َقِوُلُه  َّٚيعيدا ُٖ ٟ  سي ْٝدِس ْلِء   غّٔ َؿاَواِت، قِقَؾ: َطامُِر الرَّ بِالـَّْصِ، َطْطٌػ َطَؾك السَّ

ـُ اْلَبَؾفِد 
َل َسفاكِ ـَ اْلَخَؾفِؾ، َولِفَ لَِؽ ُسفؿِّ

ُرُه الَِّ ي ُ،ْؿِسُؽُف مِ َحافُِظُف َوُمْصؾُِحُف َوُمَدبِّ

ْرُت اْلَؿَؽاَن: إَِذا َأقَ  ـْ َطؿَّ
ََطؿُّ الَِّ ي َواْلُؿِؼقُؿ بِِف َطامَِرُه مِ ْٕ ْؿَت فِقِف، َواْلُؿَراُد اْلَؿْعـَك ا

َْصُؾ لَِقِصحَّ اْستِْثـَاُؤُه َتَعاَلك مِـُْف بَِؼْقلِِف:  ْٕ : َقاَلُف الطِّقبِلُّ  (َغْقِري)ُحَق ا
 . اكتفك.(1)

 مب خب حب جب يئ ىئ﴿ققلفف تعفا،:  دلقؾفف  ايطَّدْبعِ  زيِقنييٚيا٭ّٔ)َقِوُلُه 

، َقاَل: طـ َسِعقد ْبـ َزْ،ٍد  (5)ايؿدشٝشني ، ويف [15: الطَل،] ﴾يب ىب

ِف  ـَ اأَلْرِض »َ،ُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت َرُسقَل الؾَّ ـْ َضَؾَؿ ِم ـَ َم ـْ َسْبِع َأَرِضق َقُف ِم  «َشْقًئا ُصقِّ

 أي يف كػة الؿق ان.  ِنؿ١َّ  ِؾٞ)َقِوُلُه 

٘ي  ٚي٫)َقِوُلُه  ٞ  ا ّٕ ِإ٫ ِإئّد َّ  َيائّدتْ  ِنؿَّد١   ِؾد ِٗد ٘ي  ٫ ِ  ٫ )أي رجحفت   ا ّٕ ِإ٫ ِإئّد

مفـ سفقق الحفد،ث لبقفان فضفؾ ثؼؾفا وطظؿفا وح ا حفق الرفاحد   إيد٘ إ٫ ا  

 التقحقد، وطؾق مـ لتف.

ُٙ) َقِوُلُه ٚيا ُٔ زي ٕي  ا  ٘ يف   ِسبَّدا ، وحق محؿد بـ حبفان بفـ (1811) ؾدشٝش

 ـ َمْعبفَد، التؿقؿفل، أبفق حفاتؿ، الفدارمل، الُبسفتل بـ حبان بـ معاذ باأمحد 

 صاح، التصاكقػ. (حف153الؿتق : )
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ُِ) َقِوُلُه وحق أبق طبد اهلل الحاكؿ محؿد  (1211) افطدتدزى يف   ٚياحلّٔاِن

بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ محدو،ف بـ ُكعقؿ بـ الحؽؿ الضبل الطفؿاين الـقسفابقري 

، صفاح، كتفاب الؿسفتدرك، وكتفاب (حفف345 الؿتق :)الؿعروف بابـ البقع 

 .طؾقم الحد،ث، وسؿل بالحاكؿ: لغ ارة طؾؿف وكان طـده ترقع 

ُ٘ ) َقِوُلُه أي الحاكؿ وحق متساحؾ يف التصفحقح، ،ظففر ذلفؽ مفـ   ٚيؾيدشَّشي

كثرة إحاد،فث التفل مفج هبفا الؿسفتدرك و،ؼفقل طؼبففا صفحقح طف  شفرط 

 الرقخقـ، أو صحقح ولقست ك لؽ.

، وغقره وحق حفد،ث (113) عٌُ ايّٝٛ ٚايًًٝد١ ث أخرجف الـسائل يف والحد،

- ضعقػ، مـ صر،ؼ دراج طـ أبل الفقثؿ، ودراج حق ابـ سؿعان روا،تف طـ أبل الفقثؿ

 .مـؽرة وضعقػة -وحق سؾقؿان بـ طؿرو بـ طبد أو طبقد الؾقثل العتقاري

 وحفق (1511)طـفد أمحفد  ولف شاحد مـ حفد،ث طبفد اهلل بفـ طؿفرو 

 »: ملسو هيلع هللا ىلص: َقفاَل الـبفل لؾرق  مؼبفؾ  (141) ايؿدشٝض افطدٓد  يف 
ِ
إِنح َكبِالح اهلل

َتقْ  ملسو هيلع هللا ىلصُكقًحا  ـَ ل َقااص  َطَؾْقاَؽ اْلَقِصاقحَة: آُماُرَك بِااْث ْبـِِف إِكِّ
ِ

اُة  َقاَ: ال َِ ـِ َلامح َحَضَرْتُف اْلَق

اْبَع َلاقْ  ـَ السح ْبَع َواأْلَْرِضق اَمَواِت السح نِنح السح َِ : آُمُرَك بََِل إَِلَف إاِلح اهلُل  ـِ َتْق ـَ ـْ اْث  َوَأْكَفاَك َط

ـح اَل إَِلاَف إاِلح اهلُل  َوَلاْق  ٍة َرَجَحْت بِِفا ٍة َوُوِضَعْت اَل إَِلَف إاِلح اهلُل ِِل كِػح ُوِضَعْت ِِل كِػح

ـح اَل إَِلاَف إاِلح اهلُل  َأنح السح  ـح َحْؾَؼاًة ُمْبَفَؿاًة َقَصاَؿْتُف ْبَع ُك ـَ السح ْبَع َواأْلَْرِضق اَمَواِت السح

ـِ  َفا َصََلُة ُكؾِّ َشْلٍء  َوبَِفاا ُياْرَزُ، اْلَخْؾاُؼ  َوَأْكَفااَك َطا نِكح َِ  َوبَِحْؿِدِه  
ِ
َوُسْبَحاَن اهلل

ْرِك َواْلؽِْبرِ  فْرُك َقفْد َطَرْفـَفاُه، َفَؿفا  ، َقاَل: ُقْؾُت «الشِّ : َحفَ ا الرِّ
ِ
َأْو قِقَؾ َ،فا َرُسفقَل اهلل

ََحِدَكا َكْعاَلِن َحَسـََتاِن َلُفَؿا ِشفَراَكاِن َحَسفـَاِن، َقفاَل: 
ِ
اْلؽِْبُر؟ َقاَل: اْلؽِْبُر َأْن َ،ُؽقَن ٕ

ٌة َ،ْؾَبُسَفا؟ َقاَل:  «اَل » ََحِدَكا ُحؾَّ
ِ
َقاَل: اْلؽِْبفُر ُحفَق َأْن َ،ُؽفقَن  «اَل »َقاَل: ُحَق َأْن َ،ُؽقَن ٕ

ٌة َ،ْرَكُبَفا؟ َقاَل:  ََحِدَكا َدابَّ
ِ
ََحفِدَكا َأْصفَحاٌب َ،ْجؾُِسفقَن  «اَل »ٕ

ِ
َقاَل: َأَفُفَق َأْن َ،ُؽفقَن ٕ

، َفَؿفا اْلؽِْبفُر؟ َقفاَل: «اَل »إَِلْقِف؟ َقاَل: 
ِ
َساَػُف اْلَحاؼِّ  َوَغْؿاُص »، قِقَؾ: َ،ا َرُسفقَل اهلل

 .  «الـحاسِ 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٍَ اهلِل  ِٔٔؼُذ َسُعى َٗظ   َع ِٖ َأ ُٚ َػ َ٘ ٍُ  ملسو هيلع هللا ىلصوُِٚزشٓزٌ َوَؽٖغ ََُوى ُٚ   »ي  ٍَ اَُّو َهوب

٘او    َُٔوَُز  ْٖ ََوبي ُصو َِْسكا َلَيب ٘اٍ ثاُوَشاةا ا َُِز َُِى َأَر َّي ااَٖٗي  َٖ آَد ََب اِث ٍ َرَؼبًَُ  

ـِٔلَشًح َٓ ُُِزَي ثاُوَشاثاَهب  ََْر ًُِئبي   .«َا ُرِؾشاُى ثاٍ َؽ

ٟ )َقِوُلُه  والترمف ي: محؿفد بفـ  (1534)أي أخرجف يف جامعفف   ٚيًتِّسَدر

الؿتفق : )بفـ َسفْقرة بفـ مقسفك بفـ الضفحاك، الترمف ي، أبفق طقسفك اطقسك 

َع ددا ، تؾؿق  البخاري، وروى طـف البخاري حد،ًثا، صفاح، كتفاب (حف832

ٌ ، ود٥٫ٌ ايٓبد٠ٛ و ايػُا٥ٌ، وايرتَرٟ وغقرحفا، وكتابفف أحفد  اييًد

إمفات الست، وحق كتاب مػقد جًدا، عع بقـ إحاد،فث وأقفقال الػؼففاء مفع 

 اوشارة إ، ما يف الباب مـ إحاد،ث.

ُ٘)َقِوُلُه  ٓي أي: حؽفؿ بحسفـف، والحسفـ: حفق الحفد،ث الصفحقح إذا   ٚيسيطَّ

تف، وشروصف شروط الصحقح وحل: اتصال السفـد، وطدالفة خػ ضبط أحد روا

الرواة، وضبطفؿ، والسالمة مـ الرف وذ والعؾفة، والحسفـ ،ـؼسفؿ إ، قسفؿقـ 

حسـ ل اتف: وحق حد،ث خػقػ الضبط، وحسـ لغقره، وحق حفد،ث الضفعقػ 

ال ي ضعػف مـجبر كالؿغػؾ والؿدلس، وغقرمها، ومـ شرصف أن ،روى مفـ غقفر 

 ا.بعًض وجف فقؼقي بعضفا 

والحففد،ث هبفف ا السففـد فقففف كثقففر بففـ فائففد البصففرى قففال الحففافظ 

 مؼبقل إي إن تقبع وإٓ فؾقـ.ايتكسٜبيف 

ْيظ ) وَقِوُلُه  ، خفادم الـبفل حق أبق مح ة أكس بفـ مالفؽ إكصفاري   أّٔ

أن ،طقؾ اهلل طؿره و،ؽثر مالفف وولفده،  ملسو هيلع هللا ىلص، خدمف طرر سـقـ، ودطا لف الـبل ملسو هيلع هللا ىلص

حد،ؼة ،ؼطػفا يف السـة مفرتقـ، ودففـ مفـ صفؾبف ثؿفاكقـ، وحفق مفـ فؽاكت لف 
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 الؿؽثر،ـ يف روا،ة الحد،ث. 

ُِْيُت) َقِوُلههُه ٍي ضيدد ٍُ   ،ملسو هيلع هللا ىلص اِ  زيُضددٛ ،ؼقلفففا الؿحففدث لؿففا  (َسففِؿْعُت ) ، ٜيكّٕددٛ

سؿعف مباشرة، وحل أط  درجات التحؿؾ، والتصر،ح هبا ،رفع هتؿة التدلقس إذا 

 ابة فؽؾفؿ طدول.كان الراوي ثؼة، أما الصح

ٍي) َقِوُلُه ُ٘ قّٔا َّ ، وح ا الحد،ث ،سؿك حد،ًثا قدسًقا، وسفؿل قدسفًقا  تييياي٢ّٔ اي

وضافتف إ، قداسة اهلل سبحاكف وتعا،، ولقس لف أحؽام الؼرآن، فؿـ ،فرى أكفف ٓ 

،جقز قراءة الؼرآن إٓ بالقضقء ،رى قراءة إحاد،ث الؼدسقة مفـ غقفر وضفقء، 

الؼدسل يف الصالة، وتجري طؾقف أحؽام الحفد،ث مفـ حقفث  وٓ ُ،ؼرأ الحد،ث

 الصحة والضعػ.

 ط  ما ،ليت بقاكف، إن شاء اهلل.  وفقف: إثبات كالم اهلل 

ٔي ٜيدددا)َقِوُلهههُه  ّي، اْ ددد َّْدددؤّ آدي ْٛ ِإ ِٓدددٞ ئّددد ْٝتي ٜيدددا ا٭ّْٔزِض ِ كّٕدددسياِب أّٔتي أي: بؿفففؾء   خيّّٓٔا

وحف ا شفرط، و،فدخؾ فقفف كػفل  (َشفْقًئا لبِ  ُتْرِركُ  َٓ  َلِؼقَتـِل ُثؿَّ )إرض سقئات، 

 الررك إصغر وإكبر، وح ا حق الراحد مـ الحد،ث.

ُْٝتؤّ) َقِوُلُه ٗيا ٭ّٔتي ، وأن كؾ ذك، سفقى ، فقف سعة رمحة اهلل  َيْػِؿسي٠ّٗ ِ كّٕسياِ 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿الررك تحت الؿرقئة قال تعفا،: 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ﴿، وقففال تعففا،: [;7: الـساااء] ﴾ےے ھ

: الزمااااار] ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ

فأ،ة إو، يف حؼ مـ وا  بال ك، يف إخفرة ومل ،تف، مـفف فؿفا كفان دون  [86

الرففرك ففففق تحففت الؿرففقئة، ؤ،ففة الثاكقففة يف حففؼ الؿفف كبقـ يف الففدكقا فػففل 

ـِ َطبَّاٍس  (188)ومسؾؿ  (3114)البخاري ـِ اْب ـْ َط
ْرِك : َأنَّ َكاًسا، مِ َأْحِؾ الرِّ

ًدا  َفَؼفاُلقا: إِنَّ الَّفِ ي َتُؼفقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاُكقا َقْد َقَتُؾقا َوَأْكَثُروا، َوَزَكْقا َوَأْكَثُروا، َفَلَتْقا ُمَحؿَّ

فاَرًة َفـَفَ َل:  ، َلْق ُتْخبُِرَكا َأنَّ لَِؿا َطِؿْؾـَا َكػَّ ـٌ  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َوَتْدُطق إَِلْقِف َلَحَس
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: الػرقااااان] ﴾ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ﴿َوَكَ َلففْت  [;9

 .[86: الزمر]

ـْ أبفل َذرٍّ  (81115)وحد،ث الباب حسـ لغقره، فنن لف شاحًدا طـد أمحد  َطف

اِدُق اْلَؿْصفُدوُق  َثـَا الصَّ ـْ َربِّفِف  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َحدَّ َأكَّفُف َقفاَل:  فِقَؿفا َ،فْرِوي َطف

ُة بَِعْشرِ َأْمثَ » ـَ َئُة بَِقاِحاَدٍة َأْو َأْغِػاُر  َوَلاْق َلِؼقَتـِال بُِؼاَراِب الَِفا َأْو اْلَحَس اقِّ َأِزياُد  َوالسح

َْرِض:  «اأْلَْرِض َخَطاَيا  َما َلْؿ ُتْشرِْك بِل  َلِؼقُتاَؽ بُِؼَرابَِفاا َمْغِػاَرةً  ْٕ َقفاَل: َوُقفَراُب ا

َرْ  ْٕ  ِض. وسـده حسـ.مِْؾُء ا

 ۀ ڻ ڻ﴿ويف الحد،ث: بقان خطر الرفرك، وأن اهلل ٓ ،غػفره قفال تعفا،: 

 .[;7: الـساء] ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

وفقف: أن التقحقد أطظؿ حسـة، تؿحق الؿعاصفل وت ،ؾففا بالؽؾقفة، و،ؽفقن 

 مآل صاحبفا إ، الجـة ط  ما تؼدم.

*** 
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َد -2 ِٛحِٝ ِٔ َحكَّلَ ايتَّ ََ َٚال َعرَاٍبَدَخ ،بَاب   ٌَ ادت١ََّ ِبَغريِ ِحطَابٍ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ـَريا ٔؽَغبة  َوا َػَزاة  ََ اجلَٖ٘خ ثا ِٖ َؽوََّن اُٖزِىٔؽَُذي َدَل َٓ  َثبة 

لؿا ذكر باب فضؾ التقحقفد كاسف،  مـاسبة الباب لؿا قبؾف أّن الؿصـػ 

 لفة حفق التقحقفد الف ي أن ،ليت هب ا الباب وحق: أن التقحقد ال ي لفف فضفؾ ومـ

 .هلل  ُ،حؼؼ وُ،خؾِص فقف

ٌي )َقِوُلُه  َّد١ّٔ  ديخيد ًٓ أولًقا، فؿـ حؼؼ التقحقد تحؼقًؼا كؿفا ،ر،فد   اجل أي: دخق

مبتعًدا طـ الررك، وطـ ذرائعف دخؾ الجـة بغقر حسفاب وٓ طف اب، إٓ  اهلل 

،ـ طـ بعضففؿ، والف  أن أصحاب الؿعاصل تحت الؿرقئة، وقد ،تجاوز اهلل 

،دخؾقن الجـة بغقر حساب وٓ ط اب، قد جاء وصػفؿ يف طفدة أحاد،فث، وقفد 

تعا، صرق ح ه إحاد،ث طـد تػسفقر قفقل اهلل  ذكر اومام الحافظ ابـ كثقر 

 .[113: آ: طؿران] ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٍا اهلِل َرَؼووووبًَُ    ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿َوَهووووِى

 .  [153: الـحؾ] ﴾ڦ

وحق أبق إكبقاء مـ بعده، ابتاله  إبراحقؿ حق ابـ آزر   ﴾ٹ ﴿  َقِوُلهُ  

 ہ  ہ   ۀۀ ﴿بؽؾؿات فلتؿفـ وحل إوامر والـقاحل، قال تعا،:  اهلل 

ھ   ہ   ہ  ﮵   ﮳   ﮲   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ  ﮹  ﮸   ﮷   ﮶   ﮴

 پ  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿، [ 157:  البؼرة]   ﴾﮺ 

 ٺ  ڀ   ڀ ﴿أن ،تؼبؾ مـفؿ:  مع طؿؾفؿ لؾصالحات ،دطقان اهلل  ﴾ڀڀ 

ٺ   ٺ   ڤ  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ

 چ  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ 

ڇ   ڇ   چ   چ   چ  لبؼرة]   ﴾ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ : ا

 ، أي: بؿا أمره اهلل [ :6:  الـجؿ]   ﴾ىئ   ىئ   ېئ ﴿، وقال تعا،: [ >15-:15

 ی  ىئ   ىئ   ىئ ﴿وافترض طؾقف، وابتظ ب بح ولده، فبادر إ، ذلؽ، قال تعا،: 

مب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی  مت  حت   جت   يب   ىب   خب  خت

، وقد ذكر اهلل تعا، قصة [ 135:  الصاِات]   ﴾حج   يث   ىث   مث   جث   يت   ىت 

اَلُم يف غقر ما مقصـ، وحق أفضؾ إكبقاء بعد محؿد  اَلُة َوالسَّ إبراحقؿ َطَؾْقِف الصَّ

   ، واتخ ه اهلل خؾقال.ملسو هيلع هللا ىلص

ِ٘ إلبساِٖٝ اهلل  ٚمج ِٝ  :  أٚصاف أزبع١ اآل١ٜ ٖرٙ يف َُّٚايطَّال ايصَّال٠ُ َعًَ
وإمة: الؿراد بف اومام، فؼد كان إماًمفا ،ؼتفدى  :﴾ٹ ٹ﴿َقْقُلُف   األٚىل:

 بف يف الخقر، وقد تؼدم ذكر معاين إمة يف الؼرآن.

أي مالزما لؾطاطة ولػظ الؼـقت لفف طرفرة معفاٍن،  :﴾ٹ﴿َقْقُلُف   :١ايثاْٝا 

 ، فؼال:(8/321) غسس٘ يؿشٝض ايبخازٟتعا، كؿا يف  ذكرحا الحافظ 
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دْ  ـُ َُِْت اْع هْ  َوهَْؿُظ اهُْق ـْ ُُ ََتِـ  َيَعمنَِي
 

 ُْ ِِْيـيو ِِ َيَعـمِ  َم ـْ ا لََعَ َعٗـ ـً  ِّ  َم
ـــمَدةُ َ مَعـــ ْ   َِ ـــٌْو َواهِْع ُٗ  ُدََعٌء ُخ

 
 ُْ ــــ ِْديو ُِ َِاُرهُ ِِمهُْع ــــ ــــم إِْف َّ  إِفَمَيُت

ــْ ْ   ــمم َوُ  ــَ ٌة َواهِْقَي َِ ــُمٌْت  ُٓ 
 

 ُْ َْيـ ِواِِد اهُْق اك َدَوام َ مَعـ  ا ـ َُ  َل
الحـقػ: حق الؿائؾ طفـ الرفرك إ، التقحقفد، وسفؿل  ﴾ڀ﴿َقْقُلُف   :١ايثايث 

أحؾ اوسالم حـػاء ل لؽ وحتفك قبفؾ اوسفالم كفاكقا ،سفؿقن الؿقحفد حـقًػفا، ويف 

ـَ ِطـَْد الؾحِف »الحد،ث  ي ـْ اْلَحـِقِػقحُة  َغْقُر اْلُؿْشرَِكِة  َواَل إِنح الدِّ  اْلَقُفقدِيحِة  َواَل الـحْصَراكِقحِة  َوَما

ـْ ُيْؽَػَرهُ  َؾ َِ ـِ َكْعٍ، (81841)أخرجف أمحد  «َيْػَعْؾ َخْقًرا  ـْ ُأَبلِّ ْب  .، َط

ب :        يسا ُلُف    ا لفؿ،   : ﴾ڦ   ڦ   ڤ   ڤ ﴿َقْق لًػا  ا طـفؿ ومخا بعقًد كان 

 ھ  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ ﴿ومح ًرا مـفؿ، قال اهلل تعا،: 

 ﮻  ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ 

 ژ﴿، وقال تعا،: [ 7:  الؿؿتحـة]   ﴾   ﯁   ﯀   ﮿   ﮾   ﮽   ﮼ 

 .[:5: الزخرف] ﴾ک ک ڑ ڑ

 ڦ ڦڦ﴿: وقد قام ط  ققمف وكسر أصـامفؿ مع أكف وحقد، قال اهلل 

 ڃ ڄ﴿، أي: مـ شقعة كقح، مؿـ سار ط  سقره: [6;: الصاِات] ﴾ڄ ڄ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .[;;-7;: الصاِات] ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

ففاَلمُ -وقففد جعففؾ  ففاَلُة َوالسَّ مففـ ك باتففف،  (إين سففؼقؿ)، ققلففف: -َطَؾْقففِف الصَّ

 مـ حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة  (1)ايؿشٝشنيفػل 
ِ
َلاْؿ »َقفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل

  =َيْؽِذْب إِْبَراِهقُؿ الـحبِلُّ 
ِ
ـِ ِِل َذاِت اهلل َتْق ـْ ل َسِؼقٌؿ  َقْقُلُف    َقطُّ إاِلح َثََلَث َكَذَباٍت  ثِ إِكِّ

َعَؾُف َكبِقُرُهْؿ َهَذا  َوَواِحَدٌة ِِال َشاْلِن َسااَرةَ وَقْقُلُف  َِ أي:  (إين َسفِؼقؿ)وققلفف  «: َبْؾ 

                                                 

 (.8131(، ومسؾؿ )1151البخاري ) (1)



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 105  

 ہ ہ﴿: مر،ض مؿا تعبدون، لؿا أرادوا أن ، حبقا إ، طقدحؿ، فؾؿا خرجفقا

، أي ،ؽسرحؿ تؽسقًرا، وح ا مـ تغققر الؿـؽفر بالقفد، [6>: الصااِات] ﴾ہ ہ

 ۓ ۓ ے﴿،فرطقن، مجؿقطفات، قفال:  [7>: الصاِات] ﴾ھ ھ ھ﴿

: حففاجفؿ، فؼففال اهلل  [9>-8>: الصاااِات] ﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿خؾؼؽؿ وخؾؼ ما تعبدون مـ ح ه إصـام، ثفؿ تؽػفرون بفف: 

، [;>-:>: اِاتالصاااااا] ﴾ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ

 ﴾﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶﴿مفـ كقفدحؿ حقفث قفال:  فـجاه اهلل 

 ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿، وبعففد ذلففؽ قففال: [>9: األكبقاااء]

 ، وح ا بعد أن كصره اهلل طؾقفؿ.[133->>: الصاِات] ﴾ۆئ

ويف سقرة إكبقاء بقاٌن أكثر مؿا يف سقرة الصافات مـ الؿحاّجة التل وقعت 

 ڃ  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ ﴿مخبًرا طـفؿ: بقـف وبقـفؿ، قال تعا، 

چ  : األكبقاء]   ﴾ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ

 گ  ک   ک   ک   ک   ڑ ﴿. وح ا ط  سبقؾ السخر،ة، فؼالقا: [ 95-96

، فاطترفقا بللسـتفؿ ط  قبح آلفتفؿ وطج حا [ 98:  األكبقاء]   ﴾گ   گ   گ 

متؽؾؿ، إذ اولف حق ال ي  حتك طـ الـطؼ، وهب ا استدل أحؾ السـة ط  أن اهلل 

و،ػع تعا،: ،تؽؾؿ  قال  ،ر،د،  ما  لبروج]   ﴾ىئ   ېئ   ېئ ﴿ؾ   ڳ﴿، [ 19:  ا

ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ۀ  ڻ

ھ   ہ   ہ   ہ   ۀ  ، فؾؿا ُخصؿقا، [ :9-99:  األكبقاء]   ﴾ھ   ھ   ہ

 ﮵﮶  ﮴   ﮳   ﮲   ۓ   ۓ   ے   ے ﴿وطج وا طـ الحجة، 

﮽   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﴾   ﯁   ﯀   ﮿   ﮾   ﮼

 .[3:-:9: األكبقاء]

ف-ومـاسبة أ،ة لؾترعة ما طؾقف إبراحقؿ الخؾقؾ  فاَلمُ َطَؾْقِف الصَّ مفـ  -اَلُة َوالسَّ

 تحؼقؼ التقحقد، ال ي حق حؼ اهلل تعا، ط  العبقد.
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 .[>8: الؿممـقن] ﴾حت جت يب ىب مب﴿ تعا،: وقال

 اسؿ مقصقل ،راد بف مـ تؼفدم وصفػفؿ وحفؿ الؿممـفقن :﴾مب﴿ َقِوُلههُ 

رق بفقـ ، ففنن الرفرك ضؾفؿ طظفقؿ، والػففؿـ صػاهتؿ أهنؿ ٓ ،رركقن باهلل 

الرركقـ إكبر، وإصغر أّن الررك إكبر ،خؾد يف الـار، و،خفرج صفاحبف مفـ 

او،ؿان، و،بقح الدم والؿال، و، ح، معف او،ؿان بالؽؾقة، بقـؿا الررك إصفغر 

ٓ ،خؾد يف الـار، وإكؿا ،حبط العؿؾ ال ي داخؾف، وٓ ، ح، معف عقع او،ؿفان، 

 و،ـؼص بف او،ؿان.

ؿا ٓ ،دخالن تحت الؿرقئة ط  الصحقح مـ أققال أحؾ العؾفؿ، و،جؿعفؿا: أهن

 ہ ۀ ۀ ڻ﴿ومـ تاب، تاب اهلل طؾقفف حتفك مفـ الؽػفر قفال تعفا،: 

ـِ اْلَعاِص [;6: األكػاا:] ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ : ، ويف حد،ث َطْؿِرو ْب

 .(181). أخرجف مسؾؿ «َيْفِدُم َما َكاَن َقْبَؾُف؟َأَما َطؾِْؿَت َأنح اإْلِْسََلَم »

أما مـ مات ط  الررك فنكف داخفؾ الـفار، إٓ أن صفاح، الرفرك إصفغر 

،دخؾ و،خرج بعد أن ،ـؼك، وصاح، الررك إكبر ،فدخؾ و،خؾفد فقففا، قفال 

م ،فد بقفان إن ، وسقليت [:19: البؼرة] ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ﴿تعا، يف شلهنؿ: 

 .  شاء اهلل 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

    ٍَ ُِوش ي َكَووب ٖا ُعَج َِ٘ذ َعٔؼُٔذ ِث ُِ٘ذ ٔػ ًُ   ٍَ ٖاي َهب ٖا َػجٔذ اُٖشِؽٔ ٖا ث ُِ ِٖ ُؽَق َػ

َٓو  ْٖ ُهُُِذ  َأ َٗبي ُص َُُجبساَؽَخ؟ َكُوُُِذ  َأ َِٗوٖل ا ًََت أَّزٌ ا ٌَِى ُُ ِْ َسَأي ا ٌُ َٗ ب ااٗٚوٍ  َأ

ِٖ ٔك ًُ ِْ َأ ُِوُذ.    ٍ َفَُُ َِ٘ؼَذ؟ ُهُِوُذ  اِسَرَو َٔبَرا َفو ٍَ  َك ُُٔذُؿُذ. َهب  ٍٚ٘ ٌٔ َُ ٕحي َو

َٓوب    ٍَ  َو ٍٗي َهوب ُٙ اُٖؾِؼجا َ٘ب َُٔي؟ ُهُُِذ  َؽٔذٌَش َؽٖذَص َََِٔي َػًَِ َر َٔب َؽ ٍَ  َك َهب

  ٍَ ُٚ َهب ٖٗ ُِتا َأ ُُُؾَق ٖا ا ََِذَح ِث ِٖ ُثَش َ٘ب َػ ٌُْ؟ ُهُُِذ  َؽٖذَص َُوَخ اا  ُسا»َؽٖذَص  اُه

َٕٔخ ٖ  َأِو ُؽ ُِ ِٖ َػ َٔٔغ.«ٓٔ َٓب َع  ًَُ َِٗزَهً اا ٖا ا َٓ  َٖ ٍَ  َهِذ َأِؽَغ  ي َهب

ِٔ)َقِوُلُه  ْٝ ِٔ ُسؿي ِٔ عيبِد   حق السؾؿل أبق الفف ،ؾ الؽفقيف ثؼفة تغقفر   ايسَّْسُ

 حػظف يف أخره.

ِٔ ضيِيِٝد)َقِوُلُه  ْٝدس   ْ  اج إسدي مقٓحؿ أبق محؿد ثؼة ثبت قتؾفف الحجف  ُدبي

ضؾًؿا وطدواًكا، وقتؾف والـاس يف حاجفة  سـة  س وتسعقـ، ومل ُ،ؽؿؾ الخؿسقـ،

 إ، طؾؿف.

ٍي)َقِوُلُه   أي سعقد بـ جبقر.  ؾّٔكّٔا

ِْ)َقِوُلُه  ُّهّٕ ْٛنّٔبي زيأ٣ّٔ أّٔ ْْكّٔضَّ؟ ايَِّرٟ ايّٖهّٔ أي مـ رأى مـؽؿ الؽقك، الف ي   ا

ع طف  مفا ،فليت إن سؼط وحل الرف، التل ،رمك هبا الرقاصقـ مـ مسترقل السفؿ

 .شاء اهلل 

طـ الـظر إ، الرف، التل ،رمك هبفا، كؿفا صفح طفـ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنك رسقل اهلل 

ـَا َأْن »قال:  (88532)طـد أمحد  أبل قتادة  ا َقْد ُكِفق  .(1)«ُكْتبَِعُف َأْبَصاَرَكاإِكح

                                                 

 .( لرقخـا مؼبؾ القادطل 818)«ؿسـدالصحقح ال»والحد،ث يف  (1)
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اوخبار طـ الؾقؾة الؿاضقة، َقاَل َأُبق اْلَعبَّفاِس َثْعَؾفٌ،، ُ،َؼفاُل:   بياِزسي١ّٔايّٖ)َقِوُلُه 

َواِل رأ،فت البارحفة. أففاده الـفقوي يف  ْقَؾَة َوَبْعفَد الف َّ َواِل َرَأْ،ُت الؾَّ غدسي  َقْبَؾ ال َّ

   .(1/21) َطًِ

ًُّٖت)َقِوُلُه     أي حصقـ.  ؾّٔكّٕ

َيا)َقِوُلُه  ّْٞ أّٔ ِْ ِإ ْٔ ئّ  فقف: دفع ما ُ،تقحؿ، والبعد طـ التربع.  ٠ ٬ؾي ِٞؾ أّٔنّٕ

ّْٞ)َقِوُلُه   الؾدغة تليت مـ العؼرب وغقرحا مـ الحؿقات.  يِّٕدغُّٖت ٚيئِّه

ٍي:)َقِوُلُه  ُيا قّٔا ٓيْيتي؟ ؾّٔ فقف السمال لؾتعؾؿ والتؼق،ؿ فنن كان فعؾفف مقافًؼفا   ؾي

 ف لؽ، وإن كان مخالًػا لفؿا ققم. لؾؽتاب والسـة

ْٝدتُ ) َقِوُلُه ،عـل: رققت كػسل، أو ارتؼقت: صؾبت مـ غقري أن ،رققـل،   اْزتيكّٔ

ـَْػَع »قد حث ط  رققة الؿحتاج فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل  ـِ اْسَتَطاَع َأْن َي ْؾَقْػَعاْؾ َم َِ ، «َأَخاُه 

بَِفاا َكْظاَرٌة  »: ملسو هيلع هللا ىلصبل ، وقال الـطـ جابر بـ طبد اهلل  (8122)أخرجف مسؾؿ 

اْسَتْرُققا   .طـ أم سؾؿة  (8123)، أخرجف مسؾؿ «َلَفاَِ

ٍي:)َقِوُلُه  ُيا قّٔا ًّٔؤّ ؾّٔ ُي ّٔد٢  سي فقف: أكف ٓ ،ؼدم اوكؽار3 ٕن اوكؽار   ذيِيدؤّ؟  عي

قال:  مؼدًما قد ،مدي إ، الـػقر، لؽـ لؿاذا تصـع ح ا الصـقع؟ وما حجتؽ طؾقف،

 أصـعف لؽ ا وك ا.

ُّ )َقِوُلُه  حق طامر بـ شراحقؾ، و ققؾ ابفـ طبفد اهلل بفـ شفراحقؾ، و   ايػَّدْيِب

ققؾ ابـ شراحقؾ بـ طبد، الرعبل، أبق طؿرو الؽقيف مـ شع، مهدان مـ القؿـ، 

ثـل َرُجٌؾ بِ  َٓ َحدَّ ، و َحِد،ٍث كان حافظا وحق الؼائؾ: َما َكَتْبُت َسْقَداَء فِل َبْقَضاَء َقطُّ

َّٓ َحِػْظُتفُ  ثـل َرُجٌؾ بَِحِد،ٍث إ َٓ َحدَّ ، و فَلْحَبْبُت َأْن ُ،ِعقَدُه َطَؾلَّ
(1). 

                                                 

(، 83511) «إتحفاف الؿففرة»(، وابـ حجر يف 1/181) «الجرح والتعد،ؾ»أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف  (1)

 وغقرحؿ.



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 109  

ْٔ)َقِوُلُه  ْٜدي٠ّٔ عي ِٔ ُ سي ْٝبِ  ْ  حق بـ طبد اهلل بفـ الحفارث إسفؾؿل أبفق   ايُّٖشؿيد

طبد اهلل، و ،ؼال أبق سفؾ، و ،ؼال أبق ساسان، و ،ؼال أبق الحصق، صحابل شفد 

 .خقبر 

ٝي١ّٔ ٫) :وَقِوُلُه  ْٔ ِإ٫ ُزقّٖ َِ  ٔ ْٝ ْٚ عي ُيد١   أّٔ أي ٓ رققة أكػع وقد ثبتت إدلة ط    ُس

جقاز الرققة مـ غقر ما ذكر حـا. قال السـدي: ققؾ: مل ،رد الحْصر، بفؾ أراد أهنؿفا 

 أحؼ بالرققة لِردة الضرورة فقفؿا.

ْٔ ِإ٫) َقِوُلهههههُه ٔ  َِددددد ْٝ ْٚ عيددددد ُيددددد١  أّٔ ابفففففـ إثقفففففر  الُحَؿفففففة، قفففففال  ُس

، َوَقففْد ُ،َرففّدد، َوَأْكَؽففَرُه (1/331) ايٓٗاٜدد١يف  ففؿُّ : الُحَؿففة بِففالتَّْخِػقِػ: السَّ

ؿ مِـَْفا َ،ْخرج. احف.  َنَّ السَّ
ِ
، وُ،ْطَؾؼ َطَؾك إْبرة الَعْؼرب لؾُؿجاورة، ٕ َْزَحِريُّ ْٕ  ا

، وأخرجف أبق (12241)وقد جاء ح ا الؾػظ مرفقًطا بسـد صحقح طـد أمحد 

والبفففففف ار  (8453)، والترمفففففف ي (111)، والحؿقففففففدي (1113)داود 

مرفقطا، وأخرجف البخفاري  طـ طؿران بـ حصقـ  (1523) َطٓدٙيف 

، طفففـ طؿفففران مقققًففففا. و،رففففد لفففف حفففد،ث َأبِفففل َسفففِعقٍد  (5345)

ـْ َأْصَحاِب َرُسقِل الؾَّفِف (1)ايؿدشٝشني يف 
َرٍة اْكَطَؾُؼفقا فِفل َسفػْ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرْحًطا مِ

ـْ َأْحَقاِء الَعَرِب، َفاْسَتَضاُفقُحْؿ َففَلَبْقا َأْن ُ،َضفقُِّػقُحْؿ، 
َساَفُروَحا، َحتَّك َكَ ُلقا بَِحلٍّ مِ

َٓ َ،ـَْػُعُف َشْلٌء، َفَؼاَل َبْعُضُفْؿ: َلْق َأَتْقُتْؿ  ، َفَسَعْقا َلُف بُِؽؾِّ َشْلٍء  َفُؾِدَغ َسقُِّد َذلَِؽ الَحلِّ

ْحطَ  َِٓء الرَّ ُف َأْن َ،ُؽقَن ِطـَْد َبْعِضِفْؿ َشْلءٌ  َحُم ـَ َقْد َكَ ُلقا بُِؽْؿ، َلَعؾَّ ، ِ  .الَّ

َٓ َ،ـَْػُعفُف  ْحُط، إِنَّ َسقَِّدَكا ُلِدَغ، َفَسَعْقـَا َلُف بُِؽفؾِّ َشفْلٍء  َفا الرَّ َفَلَتْقُحْؿ َفَؼاُلقا: َ،ا َأ،ُّ

 مِـُْؽْؿ َشْلٌء؟ َشْلٌء، َفَفْؾ ِطـَْد َأَحدٍ 

                                                 

 (.8841(، ومسؾؿ )5332البخاري ) (1)
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ـْ َوالؾَّفِف َلَؼفِد اْسَتَضفْػـَاُكْؿ َفَؾفْؿ  َفَؼاَل   َبْعُضُفْؿ: َكَعْؿ، َوالؾَّفِف إِكِّفل َلفَراٍق، َوَلؽِف

ـَ  ُتَضقُِّػقَكا، َفَؿا َأَكا بَِراٍق َلُؽْؿ َحتَّك َتْجَعُؾقا َلـَا ُجْعاًل، َفَصفاَلُحقُحْؿ َطَؾفك َقطِقفٍع مِف

ـْ الَغـَِؿ، َفاْكَطَؾَؼ َفَجَعَؾ َ،ْتُػُؾ َوَ،ْؼَرأُ  ـَ َحتَّك َلَؽَلكََّؿا ُكِرَط مِف : الَحْؿُد لِؾَِّف َربِّ الَعاَلِؿق

ِطَؼاٍل، َفاْكَطَؾَؼ َ،ْؿِرل َما بِِف َقَؾَبٌة، َقاَل: َفَلْوَفْقُحْؿ ُجْعَؾُفُؿ الَّفِ ي َصفاَلُحقُحْؿ َطَؾْقفِف، 

َٓ َتْػَعُؾفقا َحتَّف  ملسو هيلع هللا ىلصك َكفْلتَِل َرُسفقَل الؾَّفِف َفَؼاَل َبْعُضُفْؿ: اْقِسُؿقا، َفَؼاَل الَِّ ي َرَقفك: 

 .َفـَْ ُكَر َلُف الَِّ ي َكاَن، َفـَـُْظَر َما َ،ْلُمُرَكا

ِف   َفاا ُرْقَقاةٌ »َففَ َكُروا َلفُف، َفَؼفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼِدُمقا َطَؾك َرُسقِل الؾَّ ؟ َوَماا ُياْدِريَؽ َأكح

 .«رُِبقا لِل َمَعُؽْؿ بَِسْفؿٍ َأَصْبُتْؿ  اْقِسُؿقا َواْض 

ٍي:)َقِوُلُه  ٔي قّْٔد قّٔا ِٔ أّْٔسطي ٗي٢ َي ْْتي ُِعي  َيا ِإي٢ّٔ ا فقفف تغبفقط مفـ طؿفؾ بؿفا  ، ضيد

 ،عؾؿ.
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ٍٚ ٖ٘جا ٖا اُ ُٖ َػٖجبط ي َػ َ٘ب اِث ِٖ َؽٖذَص ٌٔ َُ ٍَ  ملسو هيلع هللا ىلصَو ُٚ َهب ٖٗ ُْي »ي أ َٓ ُْ ٍٖ ا ُػشاَمِذ َػَِ

َُِذ  ٍٖ      َكَشَأ ٖ٘جاو ٕٔي َواُ َُ َُ َواُوشَُّع ُٚ اُشَُّعو ََٓؼو ٍٖ َو ٖ٘جاو َُٛوي َواُ ُٚ اُشَّ ََٓؼ ٍٖ َو ٖ٘جا اُ

ُٔوٍ     ََ ٖٓٔزٍي َكٔوُ ِْ ُأ ُٖٗه ُِ٘ذ َأ َ٘ ْْي َكَظ ُٚ َأَؽْذي ااُر ُسٔكَغ ٍُٔ َعَىاْد َػٔظُ ََٓؼ َُِظ  َُ َو

ُٛوَى َعوَىاْد َػٔظو     ََ٘ظِشُدي َكوباَرا  ُٚي َك ُٓ ًَ َوَهِى ُٓىَع ٙٔ    ََٛزا  َٛؤز ُٔوٍ    ََ ْْي َكٔوُو ُ

ُِشا ٔؽَغبة  َو ـَ َٖ٘خ ثا َُُغ َٕ ا ََِذُلُِى ًُُلب  َٕ َأ ِْ َعِجُؼى ََٓؼُه ُٖٓزَيي َو ْٖ  «َػَزاة  اُأ ي ُصو

    ُْ ِْ  َكََِؼَُّهو ٍَ َثِؼُنوُه ٖ٘بُط ٔكٍ ُأؤَُئَيي َكَووب ُٚي َكَخبَك اُ َُ ِ٘ضا َٓ  ََ ََٗهَل َكَذَل

ٍَ اهلِل  َٖ َفٔؾُجىا َسُعى ُٔوُذوا ٔكوٍ   ي ملسو هيلع هللا ىلصأَّزَ َٖ ُو ُْ أَّزَ ِْ  َكََِؼَُّه ٍَ َثِؼُنُه َوَهب

ُُباِع ٍُ    ُا ِْ َسُعوى ُِها َُبَ ي َكَخوَشَط َػَِو ًَُشوا َأِؽ ٚٔ َؽًُئبي َوَر ًُىا ثابَُّ َُِؾشا  ِْ ّاي َكَِ

 ٔٚ ٍَ  ملسو هيلع هللا ىلصاَُّ ُٙي َكَوب َٕي َوَا     »ي َكَؤِلَجُشو ٌَُزوُىو ََ َٕي َوَا  ََِغوَزِشُهى َٖ َا  ُْ اَّؤزَ ُٛو

ََََٕزَي َُِّى َََزَى  ِْ َٕي َوَػًَِ َسٚثها ََوب      «ُُٖشو   ٍَ ٖ ي َكَووب ِٓٔؾَقو  ُٖ َّبَؽوُخ ِثو َّ ُػ ي َكَوب

  ٍَ ِْي َهب ُِ٘ه ٔٓ ٘اٍ  ََِغَؼَِ  ُٕ َٚ َأ ٚٔي اِدُع اَُّ ٍَ اَُّ ِْ؟»َسُعى ُِ٘ه ٔٓ َِٗذ  ٌَ   «َأ َّ َسُعو ْٖ َهب ُص

ََِغ  ُٕ َٚ َأ ٚٔي اِدُع اَُّ ٍَ اَُّ ََب َسُعى   ٍَ ٍَ    آَلُشي َكَوب ِْي َكَووب ُِ٘ه ٓٔو ٘اٍ  َعوَجَوَي  »َؼَِ

َّبَؽُخ  .«ثاَهب ُػ

ُٔ)َقِوُلُه  ابفـ طفؿ  حق طبد اهلل بـ طبفاس بفـ طبفد الؿطؾف،   عيبَّداع   اْ 

ـِ »بؼقلف:  ملسو هيلع هللا ىلصودطا لف الـبل  ملسو هيلع هللا ىلص، خدم الـبل ملسو هيلع هللا ىلصالـبل ي ْفُف ِِل الدِّ ؼِّ َِ ُفؿح  ْؿاالؾح ُف   َوَطؾِّ

ؾكدددا٥ٌ ، ورواه أمحفففد والؾػفففظ لفففف يف (131)رواه البخفففاري  «التحْلِوياااَؾ 

 .(8123) افطٓد، ويف (1514) ايؿشا ١

ـِ َطبَّاٍس  ِف »: وَقاَل اْب َل َرُسقُ: الؾح ِِّ ـَ اأْلَْكَصاِر َياا ملسو هيلع هللا ىلصَلامح ُتُق   ُقْؾُت لَِرُجٍؾ ِم

ََلنُ  ـَْسَلْ: َأْصَحاَب الـحبِلِّ  ُِ ْؾ َِ ُفُؿ اْلَقْقَم َكثِقٌر ملسو هيلع هللا ىلصَهُؾؿح  نِكح َِ . َفَؼفاَل: واطجًبفا َلفَؽ َ،فا «  

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِفلِّ 
ـَ َطبَّاٍس، َأَتَرى الـَّاَس َ،ْحَتاُجقَن إَِلْقَؽ، َوفِل الـَّاِس مِ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصاْب َمف
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ُجفِؾ َتَرى؟ َفَتَرَك َذلَِؽ، َوَأْقَبْؾُت َطَؾك اْلؿَ  ـِ الرَّ ْسَلَلِة، َفنِْن َكاَن َلَقْبُؾُغـِل اْلَحفِد،ُث َطف

،ُح َطَؾفك َوْجِففل التُّفَراَب،  ُد ِرَدائِل َطَؾك َبابِِف، َفَتْسِػل الفرِّ ٌؾ، َفَلَتَقسَّ
َفآتِقِف، َوُحَق َقائِ

ـَ َطؿِّ َرُسفقِل الؾَّفِف َمفا َجفاَء بِفَؽ؟ أَ  َٓ َأْرَسفْؾَت إَِلفلَّ َفَقْخُرُج، َفَقَراكِل، َفَقُؼقُل: َ،ا اْب

ُجفُؾ  ـِ اْلَحفِد،ِث. َقفاَل: َفَبِؼفَل الرَّ ، َأَكا َأَحؼُّ َأْن آتَِقَؽ. َفَلْسَلُلُف َطف َٓ َفآتَِقَؽ؟ َفَلُققُل: 

، َفَؼاَل:  ِـّالَكااَن َهاَذا اْلَػَتاك َأْطَؼاَؾ »َحتَّك َرآكِل، َوَقِد اْجَتَؿَع الـَّاُس َطَؾلَّ . رواه «ِم

 ، باب الرحؾة يف صؾ، العؾؿ واحتؿال العـاء فقف.(524)الدارمل برقؿ 

ـِ  (3234)،جعؾف يف مجؾسف، فؼد جاء يف البخاري  وكان طؿر  ـِ اْبف َطف

، ، َقاَل: َكاَن ُطَؿُر ُ،ْدِخُؾـِل َمَع َأْشَقاِخ َبْدٍر َفَؽَلنَّ َبْعَضُفْؿ َوَجَد فِل َكْػِسفِ َطبَّاٍس 

ـْ َقفْد َطؾِْؿفُتْؿ، َففَدَطاُه  َفَؼاَل: لَِؿ ُتْدِخُؾ َحَ ا َمَعـَا َوَلـَا َأْبـَاٌء مِْثُؾُف، َفَؼاَل ُطَؿُر: إِكَّفُف َمف

َّٓ لُِقِرَ،ُفْؿ، َقفاَل: َمفا َتُؼقُلفقَن  ُف َدَطاكِل َ،ْقَمئٍِ  إِ َذاَت َ،ْقٍم َفَلْدَخَؾُف َمَعُفْؿ، َفَؿا ُرئِقُت َأكَّ

ِف َتَعاَلك: فِل َقْقِل  ؟ َفَؼاَل َبْعُضفُفْؿ: [1: الـصر] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿الؾَّ

َف َوَكْسَتْغِػَرُه إَِذا ُكِصْرَكا، َوُفتَِح َطَؾْقـَا، َوَسَؽَت َبْعُضفُفْؿ َفَؾفْؿ َ،ُؼفْؾ  ُأمِْرَكا َأْن َكْحَؿَد الؾَّ

،َٓ ـَ َطبَّاٍس؟ َفُؼْؾفُت:  َقفاَل: َفَؿفا َتُؼفقُل؟ ُقْؾفُت:  َشْقًئا، َفَؼاَل لِل: َأَكَ اَك َتُؼقُل َ،ا اْب

اِف »  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿، َقفاَل: َأْطَؾَؿاُف َلافُ  ملسو هيلع هللا ىلصُهَق َأَجاُؾ َرُساقِ: الؾح

 ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ﴿، َوَذلِااَؽ َطََلَمااُة َأَجؾِااَؽ  [1: الـصاار]

ـَْفا إاِلح َما تَ ، َفَؼاَل ُطَؿُر: [6: الـصر] ﴾ڎ  .«ُؼقُ: َما َأْطَؾُؿ ِم

ـِ َطبَّاٍس  َثفاَلَث َطَرَضفاٍت، ُأوقُِػفُف  َقاَل مجاحٌد: َطَرَضُت اْلُؼْرآَن َطَؾك اْب

، ملسو هيلع هللا ىلص، وحف ا ببركفة دطفقة الـبفل (1)َطَؾك ُكؾِّ آَ،ٍة، َأْسَلُلُف فِقَؿا َكَ َلْت، َوَكْقَػ َكاَكَت؟

 ، وحؿ طررة، حتك قال: وحق أفضؾ أبـاء طباس 

ـــ ـَ ـــمٍم ؾَ ًو ْا َِِت ـــ ًُّ َِهْ َت ــــ َٗ  مُروا َع
 

َرهْ  َِ ــ ــم َِ َِاًي ْى لِ ُّ ــمْحَعوْ ــم َربف ؾَ  يَ
ىْ  َواْحَعْن   ُّ َ ًِا   ٍْىِ  ِذْل

َ
َِهْ  وأ ًَ  اثلو

                                                 

 (.1145)« الؿستدرك»أخرجف الحاكؿ يف  (1)
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َّ ُعِسقيْت)َقِوُلُه   ّٔ ُِ عي َي ،عـل: عقع أمؿ إكبقاء السالػة، وح ا رؤ،ا مـفام   ا٭ّٕ

 ، وغقره ومفـ الؿعاصفر،ـ العثقؿفقـ (11/343)فقؿا ،ظفر، أفاده الحافظ 

 .(1/144) ايكٍٛ افؿٝدكؿا يف 

ُْٜت)َقِوُلُه  َّ ؾّٔسيأّٔ َِّب ُ٘ اي َييي ٖي ّٕ ٚي  العدد القسقر مـ الثالثة إ، التسعة.  ايسّي

َّ)َقِوُلُه  َِّب ُ٘ ٚياي َييي ٌُ ٚي ِٕ، ايّسُد َّ ٚيايّسُد٬ّٔ َِّب ْٝظي ٚياي ُ٘ ئّ أي: ورأ،ت  : أّٔسيددٌ  َييي

 جاء بعضفؿ ولقس معف أحد. الـبل ومعف الرجؾ أو الرجالن، وربؿا

ٛياٌد ِيٞ ُزِؾعي ِإْذ)َقِوُلُه  ٌِ ضي الؿفراد بالسفقاد: إشفخاص، أي: أكفف رأى   عيِظٝ

َقاِد اأْلَْطَظؿِ »أكاًسا ُكُثر، ولف ا جاء يف الحد،ث:   .(1)«َطَؾْقَؽ بِالسح

ُْٓت)َقِوُلُه  ٓي ِْ ؾّٔظّٔ ُٗ َّ َصفؾَّك الؾَّفُف -أكثر إمؿ حتفك قفال  ملسو هيلع هللا ىلصٕن أمتف   َِّتٞإّٔ أّٔ

ـْ َهاِذِه اأْلُمحاِة  َأْهُؾ اْلَجـحِة ِطْشُروَن َوِماَئُة »: -َطَؾْقِف َوَطَؾك آلِِف َوَسؾَّؿَ  َصػٍّ  َثاَمُكقَن ِم

ـْ َسائِرِ اأْلَُمؿِ  ـْ ُبَرْ،فَدَة  (3812)أخرجف ابـ ماجف  «َوَأْرَبُعقَن ِم ، وقفال: (5)َط

َػاَطِة  » ـَ الشح َفا َأَطاؿُّ ُخقِّْرُت َبْق َػاَطَة  أِلَكح اْخَتْرُت الشح َِ تِل اْلَجـحَة   َأْو َيْدُخُؾ كِْصُػ ُأمح

ـَ  اَل  ْق ـَؼح ـَ اْلَخطحاُءونَ َوَأْكَػك  َأُتَرْوَكَفا لِْؾُؿ ثِق َفاا »َقفاَل ِزَ،فاٌد:  «َوَلؽِـحَفا لِْؾُؿَتَؾقِّ َأَماا إِكح

ـْ 
ـٌ َوَلؽِ ـَاَلْح َث ـَا الحِذي َحدح َث  .(6)«َهَؽَذا َحدح

بؽك مقسك  ملسو هيلع هللا ىلصلؿا جاوزه محؿد  وجاء يف حد،ث الؿعراج: أن مقسك 

ـْ ِِؼقَؾ َلُف: َما »،  ُيْبؽِقَؽ؟ َقاَ:: َأْبؽِل أِلَنح ُغََلًما ُبِعَث َبْعِدي َياْدُخُؾ الَجـحاَة ِما

تِل ـْ ُأمح ـْ َيْدُخُؾَفا ِم ح
ِ
تِِف َأْكَثُر ِم  .(7). متػؼ طؾقف«ُأمح

                                                 

 ( لرقخـا مؼبؾ القادطل 535)«الصحقح الؿسـد»(، وحق يف 12315أخرجف أمحد ) (1)
ِ
ـْ َطْبفَد اهلل ، َطف

ـَ َأبِل َأْوَفك   .اْب

 .( لرقخـا مؼبؾ القادطل 132)«الصحقح الؿسـد»والحد،ث يف  (5)

ـِ ُطَؿَر 5358أخرجف أمحد ) (6) ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ  .( َط

ـِ َصْعَصَعَة (، طَ 113(، ومسؾؿ )1113البخاري ) (7) ـْ َمالِِؽ ْب ـِ َمالٍِؽ، َط  .ـْ َأَكِس ْب
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الَ  الَُم إمة الثاكقة بعد أمة وفقف دلقؾ: ط  أن كثرة ققم مقسك َطَؾْقِف الصَّ ُة َوالسَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

ٓيظّٔدْسُت، )َقِوُلُه  ٛي  ؾّٔدِإذيا  ؾّٔ ٛيادٌ  ُٖد ٌِ،  ضيد ٌي  عيِظدٝ ِٙ  ِيدٞ:  ؾِّٔكٝد َُّتدؤّ  ٖيدِر ، ملسو هيلع هللا ىلصوكفان   إّٔ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿رحقًؿففا هبففؿ، قففال اهلل تعففا،: 

: التقبااااااة] ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

ِ  يف  ، ويف حد،ث طبد اهلل بـ طؿرو [;15 : َأنَّ الـَّبِلَّ (848) ؾدشٝض َطدً

 ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
 ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿فِفل إِْبفَراِحقَؿ:  : َتاَل َقفْقَل اهلل

َ،فَة، َوَقفاَل ِطقَسفك  [69: إبراهقؿ] ﴾چچ چ ْٔ  ڭ    ﴿: ا

الؾُفاؿح ُأمحتِال »، َفَرَفَع َ،َدْ،فِف َوَقفاَل: [;11: الامئدة] ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

َساْؾُف َماا »: َوَبَؽك، َفَؼاَل اهلُل ، «ُأمحتِل َِ ٍد  َوَربَُّؽ َأْطَؾاُؿ   َيا ِجْبرِيُؾ اْذَهْب إَِلك ُُمَؿح

  «ُيْبؽِقَؽ؟
ِ
اَلُم، َفَسفَلَلُف َففَلْخَبَرُه َرُسفقُل اهلل اَلُة َوالسَّ بَِؿفا  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتاُه ِجْبِر،ُؾ َطَؾْقِف الصَّ

ـُْرِضاقَؽ ِِال َيا ِجْبرِيُؾ  اْذَهْب إَِلك »: َقاَل، َوُحَق َأْطَؾُؿ، َفَؼاَل اهللُ  اا َس ُؼْؾ: إِكح َِ ٍد   ُُمَؿح

 .«ُأمحتَِؽ  َواَل َكُسقُءكَ 

متػفؼ  «َياا َربِّ  ُأمحتِال ُأمحتِال»وحقـ ،رفع رأسف مـ السجقد يف الؼقامة ،ؼقل: 

 .  (1)طؾقف

ِْ)َقِوُلُه  ُٗ َييي ٕيضي ٚي ـْ  (1344) ايبشدس ايصخداز  طـد البف ار يف  : أّٔيّٖؿّٗا ْبُيٛ َطف

ـْ َخالِفِف اَطاِصِؿ  ـْ َأبِقِف، َطف ـِ ُكَؾْقٍ،، َط َجالًِسفا فِفل  ملسو هيلع هللا ىلص، َقفاَل: َكفاَن الـَّبِفلُّ ْب

اََلنٍ »اْلَؿْجؾِِس َفَرَخَص َبَصُرُه إَِلك َرُجٍؾ فِل اْلَؿْسِجِد َ،ْؿِرل، َفَؼاَل:  ُِ َقفاَل:  «َأَباا 

َّٓ َقاَل: َ،ا َرُسقَل الؾَّفِف، َقفاَل َلفُف: َلبَّ  َٓ ُ،ـَاِزُطُف اْلَؽاَلَم إِ َأَتْشاَفُد »ْقَؽ َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، َو

فِ  ل َرُسقُ: الؾح ، َقاَل:  «َأكِّ َٓ ْكِجقَؾ؟وَ َقاَل: َكَعْؿ، َقاَل:  «َأَتْؼَرُأ التحْقَراَة؟»َقاَل:  َقاَل:  «اإْلِ

َهاْؾ »َكاَشفَدُه  ُثفؿَّ  َلَؼَرْأُتفُف، َكَرفاءُ  َلقْ  بَِقِدهِ  َكْػِسل َقاَل: َوالَِّ ي «َواْلُؼْرآَن؟»َكَعْؿ، َقاَل: 

                                                 

ـِ َمالٍِؽ 121(، ومسؾؿ )3514البخاري ) (1) ـْ َأَكِس ْب  .(، َط
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ْكِجقِؾ؟ ل التحْقَراِة َواإْلِ
َقاَل: َكِجُد مِْثَؾَؽ َومِْثَؾ َحْقَلتِفَؽ َومِْثفَؾ َمْخَرِجفَؽ،  «َتِجُدكِل ِِ

ْفـَا َأْن َتُؽقَن َأْكَت ُحَق َفـََظْرَكا َففنًِذا َلْسفَت َفُؽـَّا َكرْ  ا َخَرْجَت ُخقِّ ُجق َأْن َ،ُؽقَن فِقـَا َفَؾؿَّ

 َٓ تِِف َسْبُعقَن َأْلًػا َلْقَس َطَؾفْقِفْؿ ِحَسفاٌب َو ـْ ُأمَّ
َأْكَت ُحَق، َقاَل: َولَِؿ َذاَك؟ َقاَل: َمَعُف مِ

ََكفا بَِقفِدهِ  َكْػِسفل قُر َفَؼاَل: َوالَِّ يَطَ اٌب، َوإِكََّؿا َمَعَؽ َكَػٌر َ،ِس  تِفل، َوإِكَُّففؿْ  ُحفقَ  َٕ ُمَّ
ِ
ٕ 

َْكَثرُ  َوإِكَُّفؿْ 
ِ
ـْ  ٕ ـَ  مِ ـَ  َأْلًػا َسْبِعق  َأْلًػا. َوَسْبِعق

َٓ  ِحَساٍب  بَِغْقرِ  اْلَجـَّةَ  َ،ْدُخُؾقنَ  َأْلًػا َسْبُعقنَ )َقِوُلُه   وح ا لقس طف   :(َطَ اٍب  َو

َطددٓد مففـ صففرق مـفففا مففا يف  ملسو هيلع هللا ىلصطففـ رسففقل اهلل الحصففر فؼففد صففح 

ـْ َأبِل ُأَماَمَة  (88141) أمحدد  ـِ الـَّبِفلِّ  َط َوَطاَدكِل َربِّال َأْن »َقفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَطف

ـَ َأْلًػا بَِغْقرِ ِحَساٍب  َواَل طَ ُيْدِخَؾ اْلَجـحَة  ـْ ُأمحتِل َسْبِعق َذاٍب َمَع ُكاؾِّ َأْلاٍػ سابعقـ ِم

ـْ َحَثَقاِت َربِّل  «َأْلًػا َوَثََلَث َحَثَقاٍت ِم

َّ)َقِوُلُه  ٗيضي ُث ٌي  ْي ُ٘،  ؾّٔدديخي ِْٓصئّد َّٓداعُ  ؾّٔخيداضي  َي ٞ  اي أي: قفام مفـ  : إّٔٚي٦ِّٔدؤّ  ِؾد

الؿجؾس، فدخؾ بقتف، فخاض الـاس وتؿاروا يف معرفة حفمٓء الف ،ـ ،فدخؾقن 

أططاحؿ طؾًؿفا ومل ،ػصفؾف لففؿ،  ملسو هيلع هللا ىلص اب3 ٕن الرسقل الجـة بغقر حساب وٓ ط

 فجعؾ كؾ ،جتفد بحس، اجتفاده. 

ٍي)َقِوُلههُه  ِْ: ؾّٔكّٔددا ُٗ ُِ  يْيُكدد ُٗدد َّ ّٔيي ٔي ؾّٔ ٍي ؾيددِشُبٛا ايَّددِرٜ ،عـففل:  : ملسو هيلع هللا ىلص اِ  زيُضددٛ

وصحبقه وكاصروه، وط روه، ووقروه، وح ا ،فدل  ملسو هيلع هللا ىلصال ،ـ أسؾؿقا ورأوا الـبل 

 .  ط  فضؾ الصحابة 

ٍي)ُه َقِوُل ِْ: ٚيقّٔا ُٗ ُِ  يْيُك ُٗ َّ ّٔيي ٔي ؾّٔ ِْ ِّ،اإِلْض٬ ِؾٞ ُِٚيُدٚا ايَِّرٜ ّٔ ِ٘  ُْٜػِسنّٕٛا ؾّٔ َّد  ِ اي

أي: أهنؿ ردوا الؼقل إول، وقالقا: لعؾفؿ مـ ولدوا ط  اوسالم وطف   : غيد٦ٝاا 

 التقحقد ومل ،رركقا باهلل شقًئا.

ٝيا٤ي ٚيذينُّٔسٚا)َقِوُلُه   ة بغقر حساب.فقؿـ ،دخؾ الجـ : أّْٔغ

ِْ ؾّٔخيسيزي)َقِوُلُه  ِٗ ْٝ ّٔ ٍُ عي ِ٘ زيُضٛ َّ ُٙ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اي فقف العقدة إ، العامل فقؿفا  : ؾّٔدّْٔخبيُسٚ
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 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿أشؽؾ، وطـد الؿعضالت، وقفد قفال اهلل تعفا،: 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿، وقفففال تعفففا،: [76: الـحاااؾ] ﴾ٺ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک

 .[6;: الـساء] ﴾ںڻ

ٍي:)َقِوُلُه  ُِ ؾّٔكّٔا ٔي ُٖ ٕي  ٫ّٔ ايَِّرٜ ـَ اَل َيْرُقاقنَ »جاء يف مسؾؿ:  : ٜيْطدتيْسقّٕٛ  «ُهُؿ الحِذي

وحل لػظة شاذة، ش  هبا سعقد بـ مـصقر، والرفاذ: مخالػفة الؿؼبفقل لؿفـ حفق 

أو، مـف حػًظا أو طدًدا، فسعقد بـ مـصقر إمام ثؼة، ولؽـفف خفالػ مفـ حفق أو، 

طف   ملسو هيلع هللا ىلصبعفض أصفحابف، وحفث الـبفل  ملسو هيلع هللا ىلصـبفل مـف حػًظا وطدًدا. وقد رقفك ال

 الرققة. 

ٕي  ٫ّٔ)َقِوُلُه ف أي: ٓ ،طؾبقن الرققة، لؽـ إذا ُرقل مـ غقفر صؾف،،  : ٜيْطدتيْسقّٕٛ

 فؾقس فقف شلء.

َقك َماا َلاْؿ َيُؽااْطرُِضقا َطَؾلح ُرَقاُكْؿ  اَل »: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال الـبل  ـْ ِِقاِف َبْلَس بِاالرُّ

ـِ َمالٍِؽ  (8844)أخرجف مسؾؿ  «ِشْركٌ  ـْ َطْقِف ْب ، وسقليت باب الرقفك يف َط

 مقصـف إن شاء اهلل.

ٕي  ٚي٫ّٔ)َقِوُلُه  ُٚٛ يف الؽفل،  ملسو هيلع هللا ىلصوح ا ط  الؽؿال وإٓ فؼد رخص الـبفل  : ٜيهّٖتيد

َْجاٍؿ  َأْو َشاْرَبِة َطَساٍؾ  َأْو َكقحاٍة إِْن َكاَن ِِل َشْلٍء ِشَػاءٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال 
ِ
ِػال َشاْرَصِة ُم َِ  :

أخرجف أمحد طـ طؼبفة بفـ طفامر الجفـفل  «ُتِصقُب َأَلاًم  َوَأَكا َأْكَرُه اْلَؽلح َواَل ُأِحبُّفُ 

ـٍ  (12111)، ويف مسـد أمحد  ـِ ُحَصفْق ـْ ِطْؿفَراَن ْبف َكَفاَكاا »، َقفاَل: َط

 
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُ: اهلل ـَاَط ـَا َواَل َأْكَجْح َؾْح ِْ اَم َأ َِ ـَا   اْكَتَقْي َِ ولؽـ مع ذلؽ حق مفـ  «اْلَؽلِّ 

 إدو،ة إذا احتاجف اوكسان.

ـِ معفاٍذ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كقى الـَّبِلُّ  وغقفره، والؽفل ،ؽفقن بالـفار أو  سفعَد بف

أسػؾ الؼفدمقـ،  وأحقاًكا يف الصدر، وربؿا الثؾج، وبالـار أكثر، و،ؽقن يف الرأس،
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، بحقث تليت حرارة شد،دة أو برودة شد،دة تمدي إ، إزالة الؿفرض بعفقن اهلل 

وتؽقن مـ أسباب شػاء الؿرض، فنن بعض إمفراض تؽفقن بسفب، القبقسفة، 

 وبعضفا تؽقن بسب، البرودة.

ٕي  ٚي٫ّٔ)َقِوُلُه  ّٝدُسٚ اكت العفرب إذا خرجفت التطقر: أصؾف مـ الطقر، وك : ٜيتيّّٓٔ

لحرب أو تجارة ،تطقرون فنن صار الطائر إ، القؿقـ مضفقا يف أمفرحؿ، وإن سفار 

َقَرُة: هل َما َأْمَضاَك »شؿآ رجعقا أو تراءمقا،  ، مفع أن الحفد،ث (1)«َأْو َردحكَ ِالطِّ

 هب ا الؾػظ ٓ ،ثبت، والؿعـك صحقح.

 ليت الؽالم ط  الطقرة يف باهبا إن شاء اهلل تعا،.وسق

ّٔد٢ )َقِوُلُه  ِْ  ٚيعي ِٗد ٕي  زي ّْ ًّٕدٛ ٛينَّ ، التقكؾ: حفق صفدق آطتؿفاد طف  اهلل  : ٜيتي

 .[56: الامئدة] ﴾مئ حئ جئ ی ی ی﴿وحق فرض، قال تعا،: 

، وحق جامع لؿفا تؼفدم، فالف ،ـ ٓ ،سفترققن وفقف: فضؾ التقكؾ ط  اهلل 

ـْاُتْؿ »: وٓ ،تطقرون، حؿ ال ،ـ كؿؾ تقكؾفؿ ط  اهلل  وٓ ،ؽتقون ُؽاْؿ ُك َلاْق َأكح

ُؾقَن َطَؾك  ؾِِف َلُرِزْقُتْؿ َكاَم ُيْرَزُ، الطحْقُر َتْغُدو ِخاَمًصا َوَتاُروُح بَِطاًكااَتَقكح  َحؼح َتَقكُّ
ِ
. «اهلل

 ، وسقليت يف باب التقكؾ إن شاء اهلل.طـ طؿر  (8133)ي أخرجف الترم 

 َطأي١: أُٜٗا أٚىل: ايعالج أٚ تسن٘؟
أن العفالج أو، ٓسفقؿا إذا كفان  :ٚايصاخٝح  ذياو،  يف ايعًُا٤ اختًف :ادتٛاب

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصالؿرض قد ،عقؼ العبد طـ الطاطة، وقد صح طـ الـبل  مـ حد،ث ُأَساَمَة ْبف

َٓ َكَتَداَوى؟ َقفاَل:  ، َقاَل: َقاَلِت َشِر،ٍؽ  ِف، َأ َكَعاْؿ  َياا »إَْطَراُب: َ،ا َرُسقَل الؾَّ

ِف  َف َلْؿ َيَضاْع َداًء إاِلح َوَضاَع َلاُف ِشاَػاًء  َأْو َقااَ:: َدَواًء إاِلح َداًء ِطَباَد الؾح نِنح الؾح َِ َتَداَوْوا  

 .(8411). رواه الترم ي «اهلََرمُ »َقاُلقا: َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، َوَما ُحَق؟ َقاَل:  «َواِحًدا
                                                 

 (.1/834أخرجف أمحد ) (1)
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ّي)َقِوُلُه  ُٔ ُعهَّاغي١ّٕ ؾّٔكّٔا  ْ  ٔ بترد،د الؽفاف وتخػقػففا، قفال الف حبل  : َِْشؿي

ـٍ (1/143)طـد ترعتف  ضا أع٬ّ ايٓدب٤٬ يف  فِفْقُد، َأُبفق مِْحَصف فِعْقُد الرَّ : السَّ

ـَ َأْحِؾ الَجـَِّة اْسَتْعَؿَؾُف الـَّبِفلُّ إََسِديُّ  ْق ـَ الَبْدِر،ِّ لِْق ـَ إَوَّ ابِِؼْق ـَ السَّ
، َحؾِْقُػ ُقَرْ،ٍش مِ

ـٍ َقاَلفْت:  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ ُأمِّ َقفْقٍس بِـْفِت مِْحَصف ِة الَغْؿِر َفَؾْؿ َ،ْؾَؼْقا َكْقًدا. َوُرِوَي َطف َطَؾك َسِر،َّ

 
ِ
ـَ َسـًَة َقاَل: َوُقتِفَؾ َبْعفَد َذلِفَؽ بَِسفـٍَة وطؽاشة بـ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصُتُقفَِّل َرُسْقُل اهلل ْرَبٍع َوَأْرَبِعْق

َجفاِل  ـْ َأْجَؿفِؾ الرِّ ْ،ِؼ َسـََة اْثـََتْل َطْرفَرَة َوَكفاَن مِف دِّ بُِبَ اَخَة فِل ِخالََفِة َأبِل َبْؽٍر الصِّ

اَشُة َ،ْقم َبْدٍر َبالًَء َحَسـًا َواْكَؽَسَر َسْقػُ  ُف فِل َ،فِدِه َفَلْطَطفاُه الـَّبِفلُّ . َوَقْد َأْبَؾك ُطؽَّ

 فِفل َ،فِدِه َسفْقًػا َفَؼاَتفَؾ بِفِف َوَشفِفَد بِفِف  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ـْ َكْخٍؾ َأْو ُطْقًدا َفَعاَد بِنِْذِن اهلل

ُطْرُجْقًكا مِ

: َوَأْخَبَرْتـِفل َأنَّ اْبـََففا ملسو هيلع هللا ىلصالَؿَراِحَد... إل ، وٕختف قصة مع الـبل 
ِ
: َقفاَل ُطَبْقفُد اهلل

  َباَ: »َذاَك: 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصِِل َحْجرِ َرُسقِ: اهلل

ِ
َدَطا َرُسقُ: اهلل َِ ـََضاَحُف َطَؾاك َبْقلِاِف  ملسو هيلع هللا ىلص   َِ بِاَمٍء 

 .(813)أخرجف مسؾؿ  «َوَلْؿ َيْغِسْؾُف َغْسًَل 

ٍي:)َقِوُلُه  ٍي ٜيا ؾّٔكّٔا ِ٘، زيُضٛ َّ ٘ي اْدُع اي َّ ْٕ اي ٞ  أّٔ ِٓد ّٔ ِْ،  ٜيْذيي ُٗ ْٓ ٍي:  َِد ِْ؟   قّٔدا ُٗ ْٓ َِد ْْدتي   : أّٔ

فقف جقاز صؾ، الدطاء مـ الرجؾ الصالح يف حقاتف، أما صؾ، الرػاطة مـ الؿقت 

 الؿؼبقر، ،ا فالن اشػع يل، فف ا شرك أكبر، كؿا سقليت بقاكف.

، فنكفف شفػع لعؽاشفة بفـ ملسو هيلع هللا ىلصو، كر العؾؿاء ح ا مـ أكفقاع شفػاطات الـبفل 

ـُْفؿْ »ا،فات: ، ودطا لف بؼقلف كؿفا يف بعفض الرومحصـ  ُفاؿح اْجَعْؾاُف ِما  «الؾح

 .  (811)ومسؾؿ (1531)البخاري أخرجف 

أخبر طؽاشفة  ملسو هيلع هللا ىلصويف الحد،ث الثـاء ط  مـ مل ،خَش طؾقف الغرور، فنن الـبل 

أكف مـ أحؾ الجـة وأكف مـ ال ،ـ ،دخؾقن الجـفة بغقفر حسفاب وٓ طف اب، وأي 

، وقتؾفف صؾقحفة بفـ خق،ؾفد، طظؿ مـ ح ا، ومع ذلؽ كان متقاضفًعا ثـاء أ

ثؿ ارتد وادطك الـبقة ثؿ أسفؾؿ بعفد  ملسو هيلع هللا ىلصوكان صؾقحة بـ خق،ؾد قد صح، الـبل 

 ذلؽ، وقتؾ شفقًدا يف الؼادسقة.

مممـًفا بفف ومفات طف  ذلفؽ، أي: طف   ملسو هيلع هللا ىلصحق مفـ لؼفل الـبفل  :ٚايصخابٞ
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 او،ؿان، ولق تخؾؾت ردة ط  الصحقح.

َّ)ُلُه َقِو ّي ُث ٌٌ  قّٔا ٍي:  آخيدُس،  زيُدد ٍي  ٜيدا  ؾّٔكّٔدا ِ٘،  زيُضدٛ َّد ٘ي  اْدُع اي َّد ْٕ اي ٞ  أّٔ ِٓد ّٔ ِْ،  ٜيْذيي ُٗ ْٓ  َِد

ٍي: ٗيدا ُعهَّاغيد١ّٕ   ؾّٔكّٔا قال العؾؿاء لعؾ ح ا الرجفؾ كفان مفـ الؿـفافؼقـ،  : ضيبيكّٔؤّ ِ 

 وقال بعضفؿ: لعؾف أراد أن ٓ ،ستؿر الدور، فؾق دطا لف ا سفقؼقم آخفر، و،ؼفقل:

 ادُع اهلل أن ،جعؾـل مـفؿ.

، لؿفا سفارع أمهقة الؿسارطة إ، الخقرات، فعؽاشة بـ محصفـ  :ٚفٝ٘

 .ملسو هيلع هللا ىلصكان مـ الؿبرر،ـ هب ا الخقر، ومؿـ كال بركة دطاء الـبل 

جقاز صؾ، الدطاء مـ الرجفؾ الصفالح، وحف ه مسفللة اختؾفػ فقففا  :ٚفٝ٘

رخفص فقفف مطؾًؼفا،  العؾؿاء، فؿـفؿ: مـ مـع صؾ، الدطاء مطؾًؼفا، ومفـفؿ مفـ

ومـفؿ مـ فصؾ، فرخص يف صؾ، الدطاء مـ الرجؾ الصفالح، و،سفتدل لف لؽ 

ـُْؽْؿ »يف شلن أو،س الؼرين:  (8538)طـد مسؾؿ  بحد،ث طؿر  ـْ َلِؼَقاُف ِما َؿ َِ

ْؾَقْسَتْغِػْر َلُؽؿْ  ِف  اْدُع  َيا»، وحؽ ا حد،ث: «َِ َف َأْن َيْشِػَقـِلَرُسقَ: الؾح  .(1)«الؾح

ـِ َصفْػَقاَن، َوَكاَكفْت َتْحَتفُف  (8311)ويف مسؾؿ  ْبف
ِ
ـُ َطْبفِد اهلل ـْ َصْػَقاَن َوُحَق اْب َط

ْرَداِء فِفل اَم، َفَلَتقُْت َأَبا الفدَّ ْرَداُء، َقاَل: َقِدْمُت الرَّ َمـِْ لِفِف، َفَؾفْؿ َأِجفْدُه َوَوَجفْدُت ُأمَّ  الدَّ

ْرَداِء، َفَؼاَلْت: َأُتِر،ُد اْلَحجَّ اْلَعاَم، َفُؼْؾُت: َكَعْؿ، َقاَلْت: َفاْدُع اهلَل َلـَا بَِخقٍْر، َففنِنَّ الـَّبِف لَّ الدَّ

ـْاَد َرْأِساِف َمَؾاٌؽ َدْطَقُة اْلَؿْرِء اْلُؿْسؾِِؿ أِلَِخقِف بَِظْفرِ »َكاَن َ،ُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص اْلَغْقِب ُمْسَتَجابٌَة  ِط

ـَ َوَلَؽ بِِؿْثؾٍ  ُؾ بِِف: آِمق ٌؾ ُكؾحاَم َدَطا أِلَِخقِف بَِخْقرٍ  َقاَ: اْلَؿَؾُؽ اْلُؿَقكح  .«ُمَقكح

*** 

                                                 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 2112أخرجف أمحد ) (1)  .( َط
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َٔ ايػِِّسِى -3  َِ  بَابُ ارتٛفِ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٖ اُٚؾِشٔى ٔٓ  َثبُة اخلىٔف 

ٔي اخلِٛف  ياُب)َقِوُلُه  الَخْقف: تقّقع مؽروه طفـ أمفارة مظـقكفة،  : ايػّْْسِى َِ

أو معؾقمة، كؿا أّن الّرجاء والطؿع تقّقع محبقب طـ أمارة مظـقكفة، أو معؾقمفة، 

و،ضاّد الخقف إمـ، و،سفتعؿؾ ذلفؽ يف إمفقر الدكقق،فة وإخرو،فة، أففاده 

 . (141) افؿسداتلراغ، يف ا

وكاس، أن ، كر باب الخقف مـ الررك، بعد ما تؼدم3 حتك ٓ ،ؼع العبفد يف 

مـ  (84111)إمـ الؿػضل إ، تسؾط الرقطان طؾقف، وقد جاء طـد اومام أمحد 

ـَ »كان ،ؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن الـبل حد،ث أبل بؽرة  ل َأُطقُذ بَِؽ ِم اْلُؽْػارِ  الؾُفؿح إِكِّ

 (1481)طـفد ابفـ حبفان  ، وجاء مـ حد،ث َأَكفٍس «َواْلَػْؼرِ  َوَطَذاِب اْلَؼْبرِ 

ـَ اْلَػْؼارِ َواْلُؽْػارِ »َ،فْدُطق، َ،ُؼفقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكفاَن الـَّبِفلُّ  اْرِك َوَأُطاقُذ بِاَؽ ِما   َوالشِّ

ِـَّػاِ،  ـْ  (311) ا٭دب افؿدسد ، وأخرج البخاري يف «َوال وصفححف إلبفاين: طف

ـَ َ،َساٍر  ،ِؼ  َمْعِؼَؾ ْب فدِّ ، ملسو هيلع هللا ىلصإَِلفك الـَّبِفلِّ  َقاَل: اْكَطَؾْؼُت َمَع َأبِل َبْؽفٍر الصِّ

ْرُك »َفَؼاَل:  ـْ َدبِقِب الـحْؿاؾِ َيا َأَبا َبْؽرٍ  َلؾشِّ ، َفَؼفاَل َأُبفق َبْؽفٍر: َوَحفِؾ  «ِِقُؽْؿ َأْخَػك ِم

ِف إَِلًففا آَخفَر؟ َفَؼفاَل الـَّبِفلُّ  ـْ َجَعَؾ َمَع الؾَّ َّٓ َم ْرُك إِ َوالحاِذي َكْػِسال بَِقاِدِه  »: ملسو هيلع هللا ىلصالرِّ

ْرُك  ـْاَؽ َقؾِقُؾاُف َلؾشِّ ـْ َدبِقِب الـحْؿِؾ  َأاَل َأُدلَُّؽ َطَؾك َشاْلٍء إَِذا ُقْؾَتاُف َذَهاَب َط َأْخَػك ِم

ل َأُطقُذ »َقاَل:  «َوَكثِقُرُه؟ ُفؿح إِكِّ ْشرَِك بَِؽ َوَأَكا َأْطَؾُؿ  َوَأْساَتْغِػُرَك لِااَم بَِؽ َأْن أُ ُقِؾ: الؾح

طفـ طبفد اهلل بفـ طؿفرو بفـ العفاص  (8153) ؾشٝض َطًِ، ويف «اَل َأْطَؾؿُ 

َفااا »قففال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن الـبففل  ـَ إِْصااَبعَ إِنح ُقُؾااقَب َبـِاال آَدَم ُكؾح ـْ َأَصااابِِع َبااْق ـِ ِماا ْق

ُف َحْقُث َيَشاءُ  ُِ ـِ  َكَؼْؾٍب َواِحٍد  ُيَصرِّ ْحَؿ  .«الرح
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،ؽثفر أن  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كفان رسفقل اهلل  طـ أكس  (8134)وطـد الترم ي  

َب الُؼُؾقِب َثبِّْت َقْؾبِل »،ؼقل:  صفح طفـ طائرفة وأم سفؾؿة ، و«َطَؾك ِديـِاَؽ َيا ُمَؼؾِّ

 بـحقه. (81512، 83143)طـد أمحد  

كفان كثقفًرا مفا  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبفل  طـ ابـ طؿفر  (1113)وجاء يف البخاري 

ِب الُؼُؾقِب »،ؼقل:  ،خاف مـ تؼؾق، قؾبف، قال بعض السفؾػ ، فاوكسان «اَل َوُمَؼؾِّ

 .(أمـف إٓ مـافؼ وما خافف إٓ مممـما )يف الـػاق: 

: َقفاَل: َلِؼَقـِفل َأُبفق َبْؽفٍر، َفَؼفاَل: (8354)يف مسؾؿ  ويف حد،ث حـظؾة 

 َمفا َتُؼفقُل؟ َقفاَل: 
ِ
َكْقَػ َأْكَت؟ َ،ا َحـَْظَؾُة َقاَل: ُقْؾُت: َكاَفَؼ َحـَْظَؾُة، َقاَل: ُسْبَحاَن اهلل

 
ِ
، َففنَِذا  ،ملسو هيلع هللا ىلصُقْؾُت: َكُؽقُن ِطـَْد َرُسقِل اهلل ـٍ ُرَكا بِالـَّاِر َواْلَجـَِّة، َحتَّك َكَلكَّا َرْأُي َطفْق ُ،َ كِّ

 
ِ
ـْ ِطـْفِد َرُسفقِل اهلل

فْقَعاِت، َفـَِسفقـَا ملسو هيلع هللا ىلصَخَرْجـَا مِ َد َوالضَّ َٓ َْو ْٕ َْزَواَج َوا ْٕ ، َطاَفْسفـَا ا

 إِكَّا َلـَْؾَؼك مِْثَؾ َحَ ا، فَ 
ِ
اْكَطَؾْؼُت َأَكا َوَأُبق َبْؽٍر، َحتَّفك َدَخْؾـَفا َكثِقًرا، َقاَل َأُبق َبْؽٍر: َفَقاهلل

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك َرُسقِل اهلل

ِ
 َفَؼفاَل َرُسفقُل اهلل

ِ
َوَماا » ملسو هيلع هللا ىلص، ُقْؾُت: َكاَفَؼ َحـَْظَؾُة، َ،ا َرُسقَل اهلل

ُرَكا بِالـَّفاِر َوالْ ُقْؾُت:  «َذاَك؟  َكُؽقُن ِطـَْدَك، ُتفَ كِّ
ِ
َجـَّفِة، َحتَّفك َكَلكَّفا َرْأُي َ،ا َرُسقَل اهلل

فْقَعاِت، َكِسفقـَا َكثِقفًرا  َد َوالضَّ َٓ َْو ْٕ َْزَواَج َوا ْٕ ـْ ِطـِْدَك، َطاَفْسـَا ا
، َفنَِذا َخَرْجـَا مِ ـٍ َطْق

 
ِ
ـْاِدي  َوالحِذي َكْػِسل بَِقِدِه إِْن َلْق »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل َتُدوُمقَن َطَؾك َماا َتُؽقُكاقَن ِط

ـَْظَؾاُة  ـْ َياا َح ُرِشُؽْؿ َوِِل ُصاُرِقُؽْؿ  َوَلؽِا ُِ َحْتُؽُؿ اْلَؿََلئَِؽُة َطَؾك  َِ ْكرِ  َلَصا َوِِل الذِّ

اٍت. «َساَطًة َوَساَطةً   َثاَلَث َمرَّ
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 ٔٚ ٍا اَُّووووو  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿  َوَهوووووى

 اآلية [;7: الـساء] ﴾ےے

إن شاء فؽؾ  ،أي: إن اهلل ٓ ،غػر إشراًكا بف، و،غػر ما سقى ذلؽ مـ ال كقب

أو مل ،ت، مـف فففق تحفت مرفقئة  ،ذك، سقى الررك إن مات صاحبف مصًرا طؾقف

 ،وإن شاء طامؾف بعدلفف وجفازاه طؾقفف ،إن شاء طامؾف بػضؾف وطػك طـف 3اهلل تعا،

 :(12) د٠ ايطؿاز١ٜٝٓاييكٝويف 

ْْ ِيـٌ ا ََاـم ْت َو ْى َيُتـ ًُ ٌْ َي  َوي
 

ــــم ِي اهَعَا َِ ٌَْض  ــــ ُِهُ ُيَؿ ــــُْم  ؾَ
ــمَء اْنــَتَقى  َٖ  َيْعُؿــْ َواِن 

ْ
ــُ َٗ َ  ؾَــنِن ش

 
ــى ل اََِّع َّ ــ ــٓ وأْح  أْيَا

ْ
ــُ َٗ َ  َواِن ش

وح ه أ،ة دلقؾ ط  خطقرة الررك باهلل، وأكفف أطظفؿ ذكف، ُطصفل اهلل بفف،  

خؾؼؽ ورزقؽ وأططاك وأكعؿ طؾقفؽ، فحفري بفؽ أن تحبفف   وذلؽ ٕن اهلل

وتخافف وترجقه وتتقكؾ وتعتؿد طؾقف، فؿـ صرف شفقًئا مفـ العبفادات لغقفر اهلل 

 ڄ ڄ ڄ﴿: فؼد أشرك، وخفالػ الحؽؿفة مفـ وجفقده، قفال اهلل  

، فال ي ،دطق الفادي أو الحسفقـ أو السفقدة [89: الذاريات] ﴾ڃ ڃ ڃ

دوي، أو أبا صقر، أو العقدروس، وغقرحؿ مـ الؿؼبقر،ـ ز،ـ، أو الدسققل أو الب

والؿخؾقققـ ففق مررك مـدد وإن قفال: ٓ إلفف إٓ اهلل وصف  وصفام وزطفؿ أكفف 

 مممـ.

مفع أكفف أرحفؿ  -ولعظؿ ذك، الررك ففنن اهلل ٓ ،غػفره، وٓ ،تجفاوز طـفف  

 ﴾ٹٹ ٹ ٹ ٿ﴿إٓ بتقبة قبؾ الؿفقت، وحفق الؼائفؾ:  -الرامحقـ

 ڻ﴿، فؿـ تاب تاب اهلل طؾقف مفـ الرفرك فؿفا دوكفف قفال تعفا،: [189: األطراف]

 .﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
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 ٖٚٓا َطأي١: ٌٖ ايػسى األصغس داخٌ حتت املػ١٦ٝ يف حل َٔ َا  عًٝ٘؟  
 :قٛالٕ املطأي١ ٖرٙ يف يًعًُا٤ أقٍٛ

أن الررك إصغر، مثؾ بؼقة الؽبائر تحفت الؿرفقئة، وقفالقا إنَّ  :األٍٚ ايكٍٛ

يف إكبر فؼط، وح ا ققل عفقر العؾؿاء، واستدلقا بأ،ة الؿف كقرة قفالقا: أ،ة 

أي: الرفرك إصفغر  ﴾ھ ھ ھ ہ﴿أي إكبر، وققلف:  «أن ،ررك»فؼقلف: 

 والؿعاصل كبائرحا وصغائرحا. قالقا: ٕن سقاق أ،ة ،دل ط  أكف الررك إكبر. 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿بؼقلف تعا،:  :ٚاحتحاٛا 

فقؼقلقن كؿا أن إعاع إئؿة أن الررك إصفغر ٓ ،فدخؾ تحفت حف ه  .﴾ڌڌ

أ،ة التل حؽؿ اهلل هبا لؾؿررك بتحر،ؿ الجـة والخؾقد يف الـار فال ،دخؾ يف تؾؽ 

، ٕن العؿفؾ ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶﴿أ،ة وك لؽ ٓ ،دخؾ يف ققلفف تعفا،: 

ا إٓ حـا مػرد مضاف و،رؿؾ إطؿال كؾفا، وٓ ،حبط إطؿفال الصفالحة كؾفف

 الررك إكبر.

قالقا وإذا فارق الررك إكبر يف تؾؽ إحؽام السفابؼة بلكفف ٓ ،حؽفؿ طؾقفف 

بالؽػر والخروج مـ اوسالم وٓ بالخؾقد يف الـار، وفارقف يف كقكف مثؾ الف كقب 

التل دون الررك وأكف تحفت مرفقئة اهلل إن شفاء غػفر لفف وإن شفاء ط بفف3 وٕن 

ففا الدكقق،فة وإخرو،فة أكثفر مفـ مرفاركتف لؾرفرك مراركتف لؾؽبائر يف أحؽام

 إكبر.

و،ستدلقن بلن الؿقازكة واقعة بقـ الحسـات وبفقـ السفقئات التفل حفل دون 

الررك إكبر ٕن الررك إكبر3 ٓ مقازكة بقـف وبقـ غقره فنكف ٓ ،بؼك معف طؿفؾ 

 ،ـػع.

تف ط  سفقئاتف وأما السقئات التل دوكف فقؼع بقـفا الؿقازكة فؿـ رجحت حسـا

دخؾ الجـة بال ط اب، ومـ رجحت سقئاتف ط  حسفـاتف، اسفتحؼ دخفقل الـفار 
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بؼدر ذكقبف، ومـ تساوت حسـاتف وسقآتف ففق مـ أحؾ إطراف ال ،ـ مفآلفؿ إ، 

 دخقل الجـة. 

ولؽـ إولقن قد ،جقبقن طـ ح ا بلكف قد ،ع ب صفاح، الرفرك إصفغر 

ا قبؾ ذلؽ أو بعده يف طرصفات الؼقامفة، فقؼفقل قبؾ الؿقازكة، إما يف البرزخ، وإم

أخرون: وك لؽ الؽبائر قد ،ع ب صاحبفا قبؾ الؿقازكة فتسفؼط الؿقازكفة هبفا 

فال ،ختص ب لؽ الررك إصغر، ومـ تلمؾ إدلة مـ الؽتاب والسـة أمؽـفف أن 

 .(1)،عرف الراجح مـ الؼقلقـ. أفاده السعدي 

ـَ   امِِت واستدلقا بحد،ث ُطَباَدَة ْب  ملسو هيلع هللا ىلص، قفال فقفف: ُكـَّفا ِطـْفَد الـَّبِفلِّ الصَّ

ِف َشْقًئا  َواَل َتْزُكقا  َواَل َتْسرُِققا  َوَقاَرَأ آَياَة َأُتَبايُِعقكِل َطَؾك َأْن اَل ُتْشرُِكقا » َفَؼاَل: بِالؾح

ـُْؽؿْ  ك ِم َِ ـْ َو َؿ َِ ِـَّساِء  ُفاَق  ال َِ ُعقِقاَب  َِ ـْ َذلَِؽ َشاْقًئا  ـْ َأَصاَب ِم ِف  َوَم َلْجُرُه َطَؾك الؾح َِ

َباُف  اِف إِْن َشااَء َطذح ُفَق إَِلك الؾح َِ ُف   َسَتَرُه الؾح َِ ـْ َذلَِؽ  ـَْفا َشْقًئا ِم ـْ َأَصاَب ِم اَرٌة َلُف  َوَم َكػح

َبُف َوإِْن َشاَء إِْن َش ». فؼقلف: (5)، متػؼ طؾقف«َوإِْن َشاَء َغَػَر َلفُ  بعدما قال  «َغَػَر َلفُ اَء َطذح

ِف َشاْقًئا»يف أول الحد،ث:  دل أكفف تحفت الؿرفقئة، وقفالقا إن  «َأْن اَل ُتْشرُِكقا بِالؾح

 الحد،ث يف سقاق الررك إصغر.

ٞ  ايكٍٛ مات طؾقفف اوكسفان ٓ َ،ْؽُػفر، ولؽـفف ٓ أن الررك إصغر إذا  :ايثااْ

 ،غػر لف، فؿـ مات وحق ط  الررك إصغر ،ماخ  بف.

ٔ  ايػٝذ حبثٗا املطأي١ ٖٚرٙ ٟ  ابا َّاا  فٝٗاا  ٚذناس  ضاعد ٍ  حٝا   ْفّٝطاا،  نال مفـ  :ٜكاٛ

لحظ إ، طؿقم أ،ة، وأكف مل ،خص شرًكا دون شرك أدخؾ فقفا الرفرك إصفغر 

،ع ب صاحبف، ٕن مـ مل ،غػر لف ٓ بفد أن ،عاقف،، وقال إكف ٓ ،غػر بؾ ٓ بد أن 

ولؽـ الؼائؾقـ هب ا ٓ ،حؽؿقن بؽػره وٓ بخؾقده يف الـار وأكف ،ع ب ط اًبا أبد،ا 

                                                 

 (.112 -111( الرق  طبد الرمحـ بـ سعدي وجفقده يف تق ضقح العؼقدة )1)

 (.1342(، ومسؾؿ )3123البخاري ) (5)
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وإكؿا ،ؼقلقن ،ع ب ط اًبا بؼفدر شفركف  -ٕن ح ا م ح، الخقارج الؿـحرفقـ-

 ثؿ بعد ذلؽ مآلف إ، الجـة. 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿بؼقلفف تعفا،:  :ٚاضتديٛا

: فعفؾ مضفارع، وإن ومفا «،رفرك»: حرف مصفدري «أن». وجف الدٓلة ﴾ےے

دخؾت طؾقف يف تلو،ؾ مصدر، فقؽقن الؿعـك: إن الؾَّف ٓ ،غػر شرًكا بف، أو إن الؾَّفف 

ٓ ،غػر الررك بف. وشفرًكا: كؽفرة يف سفقاق الـػفل فتؽفقن طامفة ترفؿؾ إكبفر 

 ك: فتؽقن إلػ والالم لؾعؿقم.وإصغر، ويف الصقغة الثاكقة قال الرر

ـِ َمالٍِؽ  َلاْق »: (1534)طـفد الترمف ي  واستدلقا أ،ًضا بحد،ث َأَكِس ْب

. «ابَِفاا َمْغِػاَرةً ُثؿح َلِؼقَتـِل اَل ُتْشرُِك بِل َشْقًئا أَلَتْقُتَؽ بُِؼَر َأَتْقَتـِل بُِؼَراِب اأَلْرِض َخَطاَيا 

بدٓلة مػفقم الؿخالػة، فنذا لؼقتـل تررك بل شقئا مل آتقؽ بؼراهبا مغػفرة، وققلفف 

: كؽرة فترؿؾ الرفرك إكبفر وإصفغر، وقفالقا «اَل ُتْشرُِك بِل َشْقًئا»يف الحد،ث 

 أ،ًضا الحد،ث يف سقاق الؿسؾؿقـ ال ،ـ ُ،ؿؽـ أن ،غػر لفؿ.

أن  (3412) ايػدديبالبقفؼففل يف  طـففد واسففتدلقا بحففد،ث طائرففة 

ـُ َثََلَثٌة: ِديَقاٌن اَل »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل  َواِوي  َيُؼاقُ: اهلُل الدح
ِ
ْشاَراُك بِااهلل َيْغِػاُرُه اهلُل: اإْلِ

َباِد ِِاقاَم َوِديَقاٌن اَل َيْتُرُكُف اهلُل: ُضْؾُؿ اْلعِ  [;7: الـساء] ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿: 

ـَُفْؿ  ـْ َبْعٍض  َوِديَقاٌن اَل َيْعَبُل اهلُل بِِف: ُضْؾُؿ اْلِعَباِد ِِقاَم َبْقا ـَُفْؿ َحتحك َيْؼَتصح َبْعُضُفْؿ ِم َبْق

ـْافُ  َباُف  َوإِْن َشااَء َتَجااَوَز َط : إِْن َشااَء َطذح
ِ
َذاَك إَِلاك اهلل َِ   

ِ
ـَ اهلل ، والرفاحد مفـ «َوَبْق

د،قان ٓ ،غػره اهلل قالقا: الؿؼصفقد بفف الرفرك إصفغر ٕن الحد،ث آخره وحق 

الحد،ث يف الؿسؾؿقـ بدلقؾ ققلف د،قان ٓ ،عبل اهلل بف أي قد ،غػره وحف ه ذكفقب 

 العصاة أما الؽػار فال ،غػر اهلل ذكقهبؿ.

وحسفـف  (114،231) ايطد١ٓ واستدلقا أ،ضا بؿا رواه ابـ أبك طاصفؿ يف  

ـِ إلباين  ـِ اْب َْحِؾ اْلَؽَبائِِر الـَّاَر، َحتَّك َكَ َلْت ُطَؿَر ، َط
ِ
، َقاَل: ُكـَّا ُكقِجُ، ٕ
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َ،فُة َطَؾفك الـَّبِفلِّ  ْٔ  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصَحِ ِه ا

ِف [;7: الـساء] ﴾ےے ـِ الـَّفاَر،  ملسو هيلع هللا ىلص، َفـََفاَكا َرُسقُل الؾَّ ، ـْ َأْحفِؾ الفدِّ
ََحٍد مِ

ِ
َأْن ُكقِجَ، ٕ

ـْ فِفل َكبِقِّـَفا ويف روا،ة: َما  ِر َحتَّك َسِؿْعـَا مِف
َْحِؾ اْلَؽَبائِ

ِ
ْستِْغَػاِر ٕ

ِ
ـِ آ ِزْلـَا ُكْؿِسُؽ َط

َف َتَباَرَك َوَتَعاَلك اَل »َ،ُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َيْغِػُر َأْن ُيْشَرَك بِِف وَ إِنح الؾح َيْغِػاُر َماا ُدوَن َذلِاَؽ لَِؿا

الحد،ث، أن ح ه يف الؽبائر أما ما قبؾفا فػقؿا فقق الؽبائر وحفق إكبفر  «َيَشاُء...

 .(كـَّا) وإصغر، وح ا ففؿ الصحابة كؿا قال ابـ طؿر 

اِف َكاِذًباا َأَحابُّ »:  واستدلقا بؼقل طبد اهلل ـْ َأْن أِلَْن َأْحؾِاَػ بِالؾح إَِلالح ِما

 .(15282) َؿٓؿ٘أخرجف طبد الرزاق يف  «َأْحؾَِػ بَِغْقرِِه َصاِدًقا

واستدلقا بلن الررك مسبة هلل تعفا، وتفـؼُّص وجعفؾ كفد هلل ولفق مفـ وجفف 

أصغر، والؽبائر الؿحضة كؼص يف الـػس وضعػ فؽقػ ُ،جعؾ ضفعػ الفـػس 

 ما حق مسبة هلل وتـؼص ولق مـ وجة أصغر، ٓ ،ستقون. وكؼصفا مثؾ

قددس٠ عٝددٕٛ  وقففد اختففار حفف ا الؼففقل طبففد الففرمحـ بففـ حسففـ كؿففا يف  

قال: أما الررك إكبر فال طؿؾ معفف و،قجف، الخؾفقد يف  (13ص ) افٛسدٜٔ

الـففار وأمففا إصففغر كقسففقر الر،ففاء حفف ا ٓ ُ،َؽَػففر إٓ برجحففان السففقئات 

 احف. بالحسـات.

اختاره أ،ضا أبا بطقـ فنكف لؿا ذكر كالم ابـ تقؿقة فقؿا كؼؾ طـف تؾؿقف ه ابفـ و 

إّن الررك قد ٓ ،غػر وإن كفان أصفغر فعّؼف، أبفا  مػؾح يف الػروع قال ابـ تقؿقة:

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿بطقـ فؼال وذلؽ واهلل أطؾفؿ لعؿفقم ققلفف تعفا،: 

. احففففففففف مففففففففـ كالمففففففففف [;7: الـساااااااااء] ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ

 .(14/111) ايدززيف 

ساغددٝت٘ عًدد٢ نتدداب   وحففق اختقففار طبففد الففرمحـ بففـ قاسففؿ كؿففا يف  

قال: والررك إصغر حؽؿف أكفف ٓ ،غػفر لصفاحبف إٓ بالتقبفة  (54) ايتٛسٝدد 

 و،دخؾ تحت الؿقازكة. احف. ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ :لعؿقم
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وقد ،ؼال الرفرك ٓ ُ،غػفر  :(1/301) ايسد ع٢ً ايبهسٟ يف اإلضالّ غٝذ قاٍ

ف شلء ٓ أكبر و ٓ أصغر ط  مؼتضك طؿقم الؼرآن و إن كان صفاح، الرفرك مـ

إصغر ،ؿقت مسؾؿا لؽـ شركف ٓ ،غػر لف بؾ ،عاق، طؾقف وإن دخؾ بعد ذلفؽ 

 الجـة. اكتفك.

 ھ ھ ہ﴿ققلففف:  :(1/113) ايكددٍٛ افؿٝددد  يف  عثااُٝني اباأ ٚقاااٍ

مفا سفقى الرفرك. الؿراد بالدون حـا: مفا حفق أقفؾ مفـ الرفرك، ولفقس  ﴾ھ

 .(1)اكتفك

أي: ما سقى ذلؽ مـ الف كقب، ففنن  ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ﴿َقِوُلهُه   

تليت لعدة معاٍن، فؿـ فسرحا بؿعـك سفقى جعفؾ معـاحفا فقغػفر مفا  (دون)كؾؿة 

سقى الررك، ومـ فسرحا بؿعـك ما حق أدكك جعؾ أ،ة يف حفؼ الرفرك إكبفر، 

ـ الؿعاصل، ففل تحت الؿرقئة، قالقا وما دون ذلؽ حق الررك إصغر وغقره م

 وقد تؼدم الؼقل يف الؿسللة فال داطل لؾتؽرار. 

ويف أ،ففة رّد طفف  الخففقارج، والؿرجئففة، والؿعت لففة، أمففا الخففقارج فففنهنؿ 

،ؽػرون بالؿعاصل، و،سفتبقحقن دمفاء الؿسفؾؿقـ بف لؽ، وإذا مفات صفاح، 

بفقـ   أ،فة ففرّق اهلل الؽبقرة طـدحؿ ،ؽقن يف الـار خالًدا مخؾًدا فقفا أبًدا، ويف

الررك وبقـ بؼقة ال كقب، وأخبر أن بؼقة ال كقب تحت الؿرفقئة، وطؼقفدة أحفؾ 

يف الـار ٓ ،خؾدون، ،دل ط   ملسو هيلع هللا ىلصالسـة والجؿاطة: أن أحؾ الؽبائر مـ أمة محؿد 

 ذلؽ أحاد،ث الرػاطة كؿا سقليت بقاكف يف باب خاص.

تـؼص او،ؿفان، ويف أ،فة وأما الؿرجئة فق طؿقن أن الؿعاصل ٓ تضر وٓ 

                                                 

كؿفا وردت يف كتبفف و رسفائؾف و  «فصؾ الخطاب يف بقان طؼقدة الرق  محؿد بـ طبفدالقحاب»مـؼقل  (1)

 ( ترتق، الدكتقر أمحد بـ طبدالؽر،ؿ كجق،.33/13فتاواه )



 128 3- 

أخبر أكف ،غػر ال كقب فقؿا دون الررك لؿـ ،راء ومـ مل ،رفل  رّد طؾقفؿ، فاهلل 

 مل ،غػر لف، بؾ ،ع ب ب كقبف.

وفقفا رد ط  الؿعت لة، مفـ أصفحاب طؿفرو بفـ طبقفد وواصفؾ بفـ ططفاء 

الغ ال3 حقفث ، طؿفقن أن صفاح، الؽبقفرة يف الفدكقا ٓ مفممـ وٓ كفافر! ويف 

خرة ،حؽؿقن طؾقف بالخؾقد يف الـار مقافؼة لؾخفقارج، وحف ا خفالف معتؼفد أ

أحؾ السـة، فصاح، الؽبقرة طـفدحؿ مفممـ بن،ؿاكفف فاسفؼ بؽبقرتفف و،عتؼفدون 

 خروج الؿقحد،ـ مـ الـار ط  ما حق مبسقط يف مقضعف.
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 .[68: إبراهقؿ] ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ : َوَقاَل الخؾِقُؾ 

ٌُ )ُلُه َقِو اَلُم، قال اهلل  حق إِْبَراِحقؿُ  : اخلًِٝد اَلُة َوالسَّ  ں ں﴿: َطَؾْقِف الصَّ

، والخؾة: حل كؿال الؿحبة وأطف  درجاهتفا، وكؿفا [158: الـساء] ﴾ڻ ڻ

 ققؾ:

وِ  ِنااِلن   قَْ  ََتَلَنلَْت َهْسالََك ا ام ن
 

َ اَيليااا   َخلِاااي َ  َِن ااا  َوذَلا س 
يف مسفؾؿ  ؾفقاًل فػفل حفد،ث جـفدب خ ملسو هيلع هللا ىلصمحؿًدا  وقد اتخ  اهلل  

 َتَعاَلك َقاِد اتحَخاَذكِل »: ملسو هيلع هللا ىلص: قال الـبل (518)
ِ
نِنح اهلل َخؾِاقًَل  َكااَم اتحَخاَذ إِْباَراِهقَؿ َِ

 .  «َخؾِقًَل 

ـبتفف طفـ : مفـ: ج(841) افؿدسدات قال الراغ، يف  :﴾ڤ﴿َقِوُلُه  

ك ا أي: أبعدتف، وققؾ: حق مـ جـبت الػرس، كلكؿا سفللف أن ،ؼفقده طفـ جاكف، 

 الررك بللطاف مـف وأسباب خػّقة. احف.

وح ه آ،ة طظقؿة، فقفا التح ،ر مـ الررك، وفقفا خقف إولقاء مـ الرفرك،  

 ڤ﴿بؼقلفف:  ، ال ي كسر إصـام بقده، ،ؾجل إ، اهلل فف ا إبراحقؿ 

، َوَ،ُؼفقُل فِفل [68: إبراهقؿ] ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ، وَكاَن إِْبَراِحقُؿ التَّْقِؿفلُّ َ،ُؼفصُّ

ـَ َ،ُؼفقُل: َربِّ  ِف إِْبَراِحقَؿ، ِحق ـَ اْلَباَلِء َبْعَد َخؾِقِؾ الؾَّ
ـُ مِ ـْ َ،ْلَم  ڤ﴿َقَصِصِف: َم

. أخرجفففففففف ابفففففففـ جر،فففففففر [68: إباااااااراهقؿ] ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ

 .(11/113) تؿطاٙيف 

ْبَراِحقَؿ َدْطَقَتُف فِل َوَلِدِه، َقفاَل: َفَؾفْؿ َ،ْعُبفْد َأَحفٌد قال مجاحد: َفاْسَتَجاَب  ُف ِوِ الؾَّ

ـْ َوَلِدِه َصـًَؿا َبْعَد َدْطَقتِِف، ودطاء إبراحقؿ 
هب ا الدطاء لؽثرة مـ ضؾ بعبادة  مِ
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. اكتفففك [69: إبااراهقؿ] ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿إصففـام قففال تعففا،: 

 .(11/113)الطبري  تؿطامـ 

َُِٚايصَّا  ُر، ذكفره الطبفري يف  :َٓ . فؿفا (11/113) تؿطداٙ التِّْؿَثاُل اْلُؿَصقَّ

جاء ط  صقرة مرخصة، كصقرة إكسان أو حققان وكحفقه فففق صفـؿ، والفقثـ 

 أطؿ مـ ذلؽ فقرؿؾ الصـؿ، وغقره مثؾ إشجار وآحجار وكحقحا.

 ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ قففقل الخؾقففؾ: ملسو هيلع هللا ىلصولؿففا قففرأ الـبففل  

تِل ُأمحتِل»، فؼال: [68: إباراهقؿ] ، كؿا تؼدم مـ حد،ث طبفد اهلل بفـ ، َوَبَؽك«الؾُفؿح ُأمح

 .طؿرو بـ العاص 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٌُْ  »َؤكٍ احَلٔذَٔش   ُِ َٓب َأَلبُف َػَِ َِْفَأِلَىُف  ُٚ؟ «ـَُشاُٚؾِشُى ا ِ٘ ََ َػ ي َكُغٔئ

  ٍَ ََبُ »َكَوب  .«اُٚش

ورجالففف رجففال  (81114)الفف ي أخرجففف أمحففد  : احلّٔددِدِٜح ٚيِؾددٞ)َقِوُلههُه 

مل ،سفؿعف  -وحق ابـ أبل طؿرو مفق، الؿطَّؾف،-الصحقح إٓ أكف مـؼطع، فعؿرو 

 بـ لبقد، بقـفؿا فقف طاصؿ بـ طؿر بـ قتادة، وحق ثؼة، ولف شقاحد. مـ محؿقد

ابل الحد،ث: أبق كعقؿ محؿقد بـ لبقد بـ طؼبة بفـ راففع بفـ امفرىء وصح

حقفاة  الؼقس ابفـ ز،فد بفـ طبفد إشففؾ إكصفاري إشففظ الؿفدين. ولفد يف

 .ملسو هيلع هللا ىلص، ومل ،صح لف سؿاع وٓ روا،ة طـ الـبل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

أحاد،ث مرسؾة، واختؾػقا يف صحبتف، فؼال ابـ أبك  ملسو هيلع هللا ىلصوقد روى طـ الـبل  

اري: لف صحبة. وقال أبل: ٓ كعرف لف صحبة. قال ابـ طبد البفر: حاتؿ: قال البخ

 ققل البخاري أو،.

ٛيفُ   ) َقِوُلُه    ِ   أّٔخيافُ     َيا   أّْٔخ ْٝهّٕ ّٔ أي أشد ما أتخقف طؾقؽؿ، وح ا مـ رمحة  :   عي

 ھ  ھ ﴿بؼقلف:  بلمتف وشػؼتف طؾقفؿ، وقد وصػف اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل 

 ﮶  ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ   ۓ   ے   ے 

وخرّل ص  اهلل طؾقـا غقر ذلؽ فؼد ، [ ;15:  التقبة]   ﴾﮹   ﮸   ﮷ 

ترك القصال خرقت أن ،ػرض ط  أمتف، وترك ققام رمضان يف الؿسجد عاطة 

 ل لؽ، وخرّل طؾقـا الدكقا وغقر ذلؽ مؿا حق م كقر يف صحقح سـتف.

حق مفا ورد يف الـصفقص الرفرطقة مفـ تسفؿقة بعفض  : ا٭ّْٔؾدػيسُ  ايػّْدْسىّٕ )َقِوُلُه 

إ، حد الررك إكبر، ولؽـف ذر،عة إلقف ووسفقؾة لؾققفقع فقفف ال كقب شرًكا، ومل ،صؾ 

 وحق غقر مخرج مـ الؿؾة، وقد ذكرت الػروق بقـف وبقـ إكبر فقؿا تؼدم وهلل الحؿد.
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 ٚايػسى األصغس قطُإ:
شففرك الؾسففان والجففقارح، وحففق ألػففاظ وأفعففال، فإلػففاظ  :األٍٚ ايكطااِ

، والصقاب أن ،ؼال: ما شفاء اهلل ثفؿ كالحؾػ بغقر اهلل، وققل: ما شاء اهلل وشئت

 شاء فالن.

بؿؾؽ الؿؾقك، أو قاضل الؼضفاة، والتعبقفد لغقفر اهلل تعفا،3  :ايتطا١ُٝ  َٚٓ٘

 كتسؿقة الرخص بعبد الـبل، وطبد الحسقـ، وغقرحا.

 ٍ كؾبس الحؾؼة والخقط لرفع البالء أو دفعف، وتعؾقؼ التؿفائؿ خقًففا  :ٚاألفعاا

 مقصـف، وضابطف جعؾ ما لفقس بسفبٍ، سفبًبا، ففنن مـ العقـ، ط  تػصقؾ ،ليت يف

اطتؼد أن ح ا الرلء ،ستؼؾ بالتلثقر بدون مرقئة اهلل ففق شرك أكبر، كحفال طبَّفاد 

، وإن اطتؼفد أن اهلل  ًٓ إصـام وطبَّاد الؼبقر ال ،ـ ،عتؼدون أهنا تـػع وتضر استؼال

شفارك اهلل تعفا، يف  جعؾف سبًبا، مع أن اهلل مل ،جعؾف سبًبا فففق شفرك أصفغر ٕكفف

 الحؽؿ لف ا الرلء بالسببقة مع أن اهلل مل ،جعؾف سبًبا.

ٞ  ٚايكطِ الررك الخػل، وحق شفرك الـقفة، كفلن ،ؼصفد بعؿؾفف رضفا  :ايثااْ

 الـاس3 كالر،اء والسؿعة، وإرادة الدكقا ببعض إطؿال. 

ٌي)َقِوُلُه  ُ٘؟ ؾُّٔط٦ِ ْٓ  ٓلتباس.فقف السمال فقؿا ،رؽؾ لرفع الجفؾ، ودفع ا : عي

ٍي: ) َقِوُلُه  ٜيدا٤ُ  ؾّٔكّٔدا ح ا مـ تػسقر العام ببعض معـفاه، والحفد،ث دلقفؾ  : ايسّْ

ط  أمتف مـ الررك إصغر، وذلؽ لػرقه، وخػائف، وحقى  ملسو هيلع هللا ىلصط  خقف الـبل 

 الـػس إلقف، وسقليت الؽالم ط  الر،اء يف بابف إن شاء اهلل تعا،.

ويف خرففقة ك يف الؿسفؾؿقـ،وفقفف دٓلفة طف  اكترفار حف ا الـفقع مفـ الرفر

وتخقفف ط  أمتف مـف دلقؾ ط  فرقه ولف ا تجد ح ا الـقع مـترفرا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

أكف أكؽر ط  أحفد مفـ  ملسو هيلع هللا ىلصحتك بقـ بعض أحؾ اوستؼامة ومل ،ـؼؾ طـ رسقل اهلل 

الحؾفػ بغقفر اهلل تعفا،،  الصحابة القققع يف إكبر3 بقـؿا أكؽر طف  طؿفر 
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قال: اجعؾ لـا ذات أكقاط، وأكؽر طف  كثقفر مفـ الصفحابة وأكؽر ط  غقره حقـ 

مؿـ ،ؼقل: ما شاء اهلل وشئت، ط  مفا ،فليت بقاكفف يف مقاصـفف، ومفـ حف ا ،ـبغفل 

طف   ملسو هيلع هللا ىلص، وقد تخقف رسفقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصلؾؿسؾؿ التحرز مؿا تخقفف طؾقـا رسقل اهلل 

اجر أمتف الدكقا وقد فتـتفؿ طـ د،فـفؿ ووقعفت بقفـفؿ البغضفاء والرفحـاء والتفف

ـْ َأبِل َسفِعقٍد اْلُخفْدِريِّ  ، والتؼاصع والتدابر مـ أجؾفا3 أسلل اهلل السالمة فَع

 
ِ
ـْ َزْهاَرةِ َأْخَقُف َما َأَخاُف َطَؾاْقُؽْؿ َماا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل  ُيْخارُِج اهلُل َلُؽاْؿ ِما

ْكَقا  . (1458)، ومسؾؿ (1315)أخرجف البخاري  «الدُّ

ـِ َطفامٍِر (8821)، ومسؾؿ (1133)ويف البخاري  ـْ ُطْؼَبفَة ْبف ، َقفاَل : َط

 
ِ
ِع لِْجَْحَقففاِء ملسو هيلع هللا ىلصَصففؾَّك َرُسففقُل اهلل : َطَؾففك َقْتَؾففك ُأُحففٍد، ُثففؿَّ َصففِعَد اْلِؿـَْبففَر َكففاْلُؿَقدِّ

َْمَقاِت، َفَؼاَل:  ْٕ َِ »َوا ل  ـَ َأْيَؾاَة إَِلاك َرُصُؽْؿ َطَؾاك اْلَحاْقِض  إِكِّ َوإِنح َطْرَضاُف َكااَم َباْق

ْكَقا  ِـّل َأْخَشك َطَؾْقُؽُؿ الدُّ ل َلْسُت َأْخَشك َطَؾْقُؽْؿ َأْن ُتْشرُِكقا َبْعِدي  َوَلؽِ اْلُجْحَػِة  إِكِّ

ُسقا ِِقَفا  وَ  َِ ـَا ـْ َكاَن َقْبَؾُؽؿْ َأْن َت َتْفؾُِؽقا  َكاَم َهَؾَؽ َم َِ َؽاَكاْت »َقاَل ُطْؼَبُة:  «َتْؼَتتُِؾقا   َِ

 آِخَر َما َرَأْيُت َرُسقَ: 
ِ
ـَْبرِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  .«َطَؾك اْلِؿ

ـِ أَ  (1113)ٓبـ الؿبارك  ايصٖدد ٚايسقدا٥ل  ويف  اِد ْبف ـْ َشفدَّ ، ْوٍس َط

ـَ َحَضَرْتُف اْلَقَفاُة: َ،ا َكَعاَ،ا اْلَعفَرِب َثاَلًثفا ُف َقاَل ِحق إِنَّ َأْخفَقَف َمفا َأَخفاُف َطَؾفْقُؽُؿ  َأكَّ

ْفَقُة اْلَخِػقَُّة.  َ،اُء، َوالرَّ  الرِّ
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َِٓغُؼىٕد  ٖا  ٖا اث ٍَ اهلِل   َوَػ َّ َسُعى ٍَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأ ََوِذُػى    »ي َهب ِٛوَى  َٓوبَد َو  ِٖ َٓ

ٖ٘بَس ََ اُ ٗا٘ذا َدَل ٕٔ اهلِل  ِٖ ُدو ٔٓ».ٌٗ ُٙ اُجخبس  . سوا

ِٔ) َقِوُلُه  ، تؼدمت ترعتف.وحق طبد اهلل بـ مسعقد  :  َيْطُيٛد  ا 

ْٔ )   َقِوُلهُ   ٛي    َياتي    َي ْٖ ٛ    ٚي ْٔ   ٜيْدُع َِ     ِٕ : لؿثقؾ، قال اهلل الـد حق ا :   ِْدِّا    ا ِ    ُدٚ

 ٺ﴿،ؼقل:  أي: ُمثالء وكظائر، واهلل  [ 55:  البؼرة]   ﴾﮽   ﮼   ﮻   ﮺ ﴿

 ٺ  ٺ   ٺ ﴿، و،ؼقل: [ 11:  الشقرى]   ﴾ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ 

، [ 98:  مريؿ]   ﴾ڀ   ڀ   ڀ   ڀ ﴿، و،ؼقل: [ 7:  اإلخَلص]   ﴾ٿ   ٺ 

فنذا كان ٓ كد لف وٓ مثقؾ وٓ سؿل  [ 7::  الـحؾ] ﴾ٿٿ ٿ ٿ ٺ﴿و،ؼقل: 

 طبادتف تعا، اهلل وتؼدس أن ،ؽقن لف شر،ؽ يف مؾؽف.يف صػاتف ك لؽ ٓكد لف يف 

وٓ يف ربقبقتف، وٓ يف أسؿائف وصػاتف، ُ،فدطك  فال شر،ؽ هلل تعا، يف ألقحقتف

و،رجك و،خاف مـف، كالخقف مـ اهلل و،ستغاث بف فقؿا ٓ ،ؼفدر طؾقفف إٓ اهلل، أو 

عفا،، ،خرك مـ دون اهلل إ، غقفر ذلفؽ، بفؾ تصفرف العبفادات لفف سفبحاكف وت

وك لؽ ٓ ،جعؾ هلل كًدا يف ربقبقتفف، أي: معقـًفا وضفقفًرا، وٓ يف أسفؿائف وصفػتف 

 شبقًفا، ومثقاًل تعا، اهلل طـ ققل الؿبطؾقـ طؾًقا طظقًؿا.

ْٔ ) َقِوُلُه    ٛي    َياتي    َي ْٖ ٛ    ٚي ْٔ   ٜيْدُع َِ     ِٕ ٌي    ِْدِّا    ا ِ    ُدٚ مػفقم الحد،ث: أن مـ  :   ايَّازي     ديخي

الجـة، ودخقل الـار حـا: ط  التلبقد، لؿـ مات ط  الررك  دخؾ مات مقحًدا هلل 

 گ  گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ ﴿إكبر، لؼقل اهلل تعا،: 

ڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڻ  ڻ   ڻ   ں

-73:  األطراف]   ﴾ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀۀ 

 ائ  ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ ﴿، وقال تعا،: [ 71

 .[83: األطراف] ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ
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صـػ ،دخؾ مـ غقر حساب وٓ طف اب، وقفد  :أْٛاع دت١ٓا دخٍٛ يف ٚايٓاع

 تؼدم ذكر بعض صػاهتؿ.

وصـػ ،سجـ ط  باب الجـة بسب، ذكقب اقترفقحا، فقتؼاصقن بقـفؿ طف  

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (8334)الؼـطرة فػل البخاري ـْ َرُسفقِل الؾَّفِف َط ، َطف

ـَ ا»َقفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ـُاقَن ِما ـَ الَجـحاِة َوالـحاااِر  لـحااِر إَِذا َخَؾاَص الُؿْمِم ـَْطاَرٍة َباْق ُحبُِساقا بَِؼ

ُبقا  ُأِذَن َلُفاْؿ بِاُدُخقِ:  قا َوُهاذِّ ْكَقا َحتحك إَِذا ُكؼُّ ـَُفْؿ ِِل الدُّ قَن َمَظالَِؿ َكاَكْت َبْق َقَتَؼاصُّ َِ

َقالحِذي َكػْ  َِ ـِْزلِاِف َكااَن ِِال الَجـحِة   ٍد بَِقِدِه  أَلََحُدُهْؿ بَِؿْسَؽـِِف ِِل الَجـحِة َأَد:ُّ بَِؿ ُس ُُمَؿح

ْكَقا  .«الدُّ

وقسؿ ،دخؾقن الـار ،ف بقن ثؿ ،خرجفقن مـففا، و،فدخؾقن الجـفة طف  مفا 

تقاترت بف إحاد،ث، وكؾفؿ مـ أحؾ او،ؿان وأما الؽػار والؿرركقن فػل الـار 

ـْ َأبِل َسِعقٍد (115)ؿ،خؾدون فػل مسؾ  : َط
ِ
َأمحاا »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـَ ُهاْؿ  ـْ َكااٌس َأْهُؾ الـحاِر الحاِذي ُفْؿ اَل َيُؿقُتاقَن ِِقَفاا َواَل َيْحَقاْقَن  َوَلؽِا انِكح َِ َأْهُؾَفاا  

ْحااًم   -َأْو َقاَ: بَِخَطاَياُهؿْ -قبِِفْؿ ـحاُر بُِذكُ َأَصاَبْتُفُؿ ال َِ َلَماَتُفْؿ إَِماَتًة َحتحاك إَِذا َكااُكقا  َِ

ُبثُّقا َطَؾك َأْكَفاِر اْلَجـحِة  ُثؿح ِققَؾ: َياا َأْهاَؾ  َِ ِجلَء بِِفْؿ َضَبائَِر َضَبائَِر   َِ َػاَطِة   ُأِذَن بِالشح

ُبُتق ـْ َق َِ ْقؾِ اْلَجـحِة  َأِِقُضقا َطَؾْقِفْؿ    .«َن َكَباَت اْلِحبحِة َتُؽقُن ِِل َحِؿقِؾ السح

ُٙ)َقِوُلههُه  ُّ زٚا َبففاُب َقْقلِففِف: كتففاب التػسففقر ؾددشٝش٘أي يف  : ايبخدداز

 [198: البؼااااارة] ﴾ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿

 .(28)، وأخرجف مسؾؿ (3323)رقؿ 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ِٖ َعوبثاش     ْ  َػو َّ سعوى َودُلِغِٔ ٍَ اهلَل   »ي هوبٍ   ملسو هيلع هللا ىلصٍَ اهلل   أ َُٔوو  ِٖ  آَو

ٖ٘بَس ََ اُ ًُِئب َدَل ٚٔ َؽ َُِؾشاُى ثا  ُٚ َُ َُٔو  ِٖ َٓ َٖ٘خي َو َُُغ ََ ا ًُِئب َدَل ٚٔ َؽ  .«َُِؾشاُى ثا

ِ )َقِوُلُه  ًِ ـْ )، (21)رقؿ ؾشٝش٘أي يف  : ٚيفّْٕط حفق جفابر  ( َجفابِرٍ  َط

،قم أحد،  مـف، قتؾ أبقه ، وأبقه أفضؾ بـ طبد اهلل بـ حرام إكصاري 

ٟ  فػل  لامح َحَضَرْت »قال:  طـ جابر بـ طبد اهلل  (1151) ؾدشٝض ايبخداز

ـْ أْصاحاِب ُأُحٌد َدطاين َأبل  ـْ ُيْؼَتاُؾ ِما : َم َؼا:: َما ُأَراين إالح َمْؼُتقال   أوح َِ ْقِؾ  ـَ الؾح ِم

 ملسو هيلع هللا ىلصالـحبلِّ 
ِ
ـَْؽ َغْقرِ َكْػِس رُسقِ: اهلل ل ال َأْتُرُك بْعِدي أطزح َطَؾلح ِم   وإنح طَؾالح ملسو هيلع هللا ىلص  َوإكِّ

اْقِض  واْسَتْقِص بَِلَخَقاتَِؽ َخْقًرا... َِ ـًا  عقعففا،  ملسو هيلع هللا ىلص، حضر الؿراحد مع الـبل «َدْي

عقًعا، ثؿ كان مؿا قالف الـبفل  ومل ،تخؾػ إٓ طـ غ وة بدر وأحد بسب، أبقف 

ُف َأَحًدا َقطُّ »: جابر ل ملسو هيلع هللا ىلص َؿ الؾح َؿ َأَباَك كَِػاًحااَما َكؾح ـْ َوَراِء ِحَجاٍب  َوَكؾح  «إاِلح ِم

 وغقره، أي: كؾؿف مـ غقر واسطة ومـ غقر ترعان. (124)أخرجف ابـ ماجف 

ـ قبره بعد ستة أشفر، ووجده مل ،تغقر، وكفلن جرحفف م وأخرجف جابر 

ـَ َماا »لؿا سؿع الباكقة تبؽقفف:  ملسو هيلع هللا ىلصيف ذلؽ الحقـ، وقال الـبل  ـَ َأْو اَل َتْبؽِاق َتْبؽِاق

ْعُتُؿقهُ  َِ ُف بَِلْجـَِحتَِفا َحتحك َر ، وجابر (1833)أخرجف البخاري  «َزاَلِت الَؿََلئَِؽُة ُتظِؾُّ

 مـ الؿؽثر،ـ يف الحد،ث. 

ْٔ )َقِوُلُه  ٞي  َيد الؾؼل ،ؽقن بؿعا،ـة ط  ما دلت طؾقف إحاد،ث، فع   : ا ّٔ ئِّكد

ح ا ،ؽقن ح ا الحد،ث مـ أدلة الرؤ،ة، والؿعـفك أن مفـ مفات طف  تقحقفد اهلل 

 تعا،، دخؾ الجـة.

ِ٘ ُْٜػِسىّٕ ٫)َقِوُلُه  ٦ْٝاا ِ   الـػل فتػقد العؿقم.كؽرة يف سقاق  : غي

ٌي) َقِوُلُه  ١َّّٔ ديخي . : ايّٖذي ًٓ  ط  التػصقؾ ال ي تؼدم، فنما أن ،دخؾ ابتداء أو مآ
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ْٔ)َقِوُلُه   َي ُ٘ ٚي ٝي ِ٘ ُْٜػِسىّٕ ئِّك ٦ْٝاا ِ  ٌي غي َّٓدازي  ديخي كؽفرة يف سفقاق اوثبفات  :(َشفقْئًا)،  اي

اح، الررك إكبر ،خؾفد فتػقد العؿقم، وسقاء يف ذلؽ الررك إكبر أو إصغر، فص

 يف الـار، وصاح، الررك إصغر ،خرج مـ الـار بعد التؿحقص ط  ما تؼدم.

مـ لة دطاء اهلل سبحاكف وتعا،، وحاجة العبد إ، ذلفؽ، وفقفف  ايبااب  فٛا٥د َٚٔ

تعاحد إكبقاء والؿرسفؾقـ، وإولقفاء والؿتؼفقـ ٕكػسففؿ، وفقفف التحف ،ر مفـ 

مفـ حفد،ث َأبِفل  (8215)، وثبفت يف صفحقح مسفؾؿ الر،اء، وأكف مػسد لؾعؿؾ

ـِ َقاَ: اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلك: »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ُحَرْ،َرَة  اَرَكاِء َطا ـَاك الشُّ َأَكاا َأْغ

ـْ َطِؿَؾ َطَؿًَل  ْرِك  َم ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقفال «َأْشَرَك ِِقِف َمِعل َغْقرِي  َتَرْكُتُف َوِشاْرَكفُ الشِّ َما

َع اهلُل بِافِ  َع َسؿح ـْ ُيَرائِال ُيَرائِال اهلُل بِافِ َسؿح  طفـ جـفدب وابفـ طبفاس  «  َوَما

 .(8211)، ومسؾؿ (1322)البخاري  ايؿشٝشنييف 

 ٘ بالخقاتقؿ، فؿـ مات وحق ،فدطق مفـ دون اهلل كفًدا دخفؾ  أن إطؿال :ٚفٝا

دخفؾ الجـفة وإن  الـار، وإن كان قبؾ ذلؽ مقحًدا، ومـ مات وحق ،قحفد اهلل 

اِطِديِّ  ـِ َسْعٍد السَّ أن الـبفل  كان قبؾ ذلؽ مررًكا مـدًدا، ويف حد،ث َسْفِؾ ْب

ُجَؾ َلَقْعَؿُؾ َطَؿَؾ َأْهِؾ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َأْهِؾ الـحاِر  إِنح الرح اْلَجـحِة ِِقاَم َيْبُدو لِؾـحاِس  َوُهَق ِم

ـْ َأْهاِؾ اْلَجـحاةِ  ُجَؾ َلَقْعَؿُؾ َطَؿَؾ َأْهِؾ الـحاِر ِِقاَم َيْبُدو لِؾـحاِس  َوُهَق ِما ، ويف (1)«َوإِنح الرح

َقالحِذي اَل إَِلَف َغْقُرُه إِنح َأَحَدُكْؿ َلَقْعَؿُؾ بَِعَؿِؾ َأْهِؾ اْلَجـحِة : حد،ث ابـ مسعقد  َِ

َقْعَؿُؾ بَِعَؿِؾ َأْهِؾ الـحااِر   َِ َقْسبُِؼ َطَؾْقِف اْلؽَِتاُب   َِ ـََفا إاِلح ِذَراٌع   ُف َوَبْق ـَ َحتحك َما َيُؽقُن َبْق

َقْدُخُؾَفا  َوإِنح َأَحَدُكْؿ َلَقْعؿَ  ـََفا إاِلح ِذَراٌع  َِ ُف َوَبْق ـَ ُؾ بَِعَؿِؾ َأْهِؾ الـحاِر  َحتحك َما َيُؽقُن َبْق

َقْدُخُؾَفا َِ َقْعَؿُؾ بَِعَؿِؾ َأْهِؾ اْلَجـحِة   َِ َقْسبُِؼ َطَؾْقِف اْلؽَِتاُب   َِ»(5). 

 فضقؾة التقحقد، ومـ لتف الرفقعة: فؿـ لؼل اهلل بف دخؾ الجـة. :ٚفٝ٘

 وأن مـ لؼل اهلل ،ررك بف شقًئا دخؾ الـار. خطر الررك، :ٚفٝ٘
                                                 

 (.118(، ومسؾؿ )8121البخاري ) (1)

 (.8131(، ومسؾؿ )1841البخاري ) (5)
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َ٘ ِإالَّ اهلُل -4 َّ ال ِإي َٗاَد٠ِ َأ  بَابُ ايدُّعا٤ِ ِإىل َغ

َقاَل اْلُمَصنُِّف

َّ   َثبُة اُٗذػبِ  ااىل َؽَهبَدٔح َٚ اااَّ اهلُل اَأ  ااُ

ح ا الباب لبقان فضؾ الدطقة إ، التقحقد، وطؾق مـ لتففا  طؼد الؿصـػ 

هنا دطقة إ، حؼ اهلل تعا، الؿؼدم ط  كؾ حؼ، ودطقة إ، صر،فؼ عقفع الرسفؾ ٕ

صؾقات اهلل طؾقفؿ أععقـ، ودطقة إ، سبقؾ دخقل الجـة، والسفالمة مفـ الـفار، 

 ودطقة إ، سبقؾ السعادة يف الدار،ـ.

وكاس، وضعف يف ح ا الؿقصـ اسفتطراًدا يف إبفقاب العامفة فبعفد أن بفقـ  

حق حؼ اهلل ط  العبقد، وفضؾف، وبفقـ أن مفـ حؼؼفف دخفؾ الجـفة  التقحقد ال ي

بغقر حساب وٓ ط اب، وحف ر مفـ الخفقف مفـ الرفرك كاسف، أن ،رغف، يف 

الدطقة إ، التقحقد، والداطل إ، الخقر لف مثؾ أجفر فاطؾفف، كؿفا صفح يف مسفؾؿ 

َْكَصاِريِّ  (1121) ْٕ ـْ َأبِل َمْسُعقٍد ا ـْ َد:ح »: ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل: َقاَل: رسفقل اهللَط َما

َؾُف  َِ اِطؾِفِ َطَؾك َخْقرٍ  َِ ِ ، ويف «ِمْثُؾ َأْجرِ  ـْ َأبِفل ُحَرْ،فَرَة  (8133) ؾشٝض َطدً َطف

 
ِ
ـْ َدَطا إَِلك ُهًدى  »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل ـَ اأْلَْجرِ ِمْثاُؾ ُأُجاقِر َكاَن َلُف َم ِم

ـَ  ـْ َدَطا إَِلك َضََلَلٍة  َكااَن َطَؾْقاِف ِما ـْ ُأُجقِرِهْؿ َشْقًئا  َوَم ـُْؼُص َذلَِؽ ِم ـْ َتبَِعُف  اَل َي َم

ـْ آَثااِمِفْؿ َشاْقًئا ـُْؼُص َذلَِؽ ِم ـْ َتبَِعُف  اَل َي ْثِؿ ِمْثُؾ آَثاِم َم ، والفدطقة إ، التقحقفد «اإْلِ

 ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ؾ، قفال اهلل تعفا،: صر،ؼة الرس

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿، [158: الـحااؾ] ﴾ۓ﮲ ۓ ے ے

فففالَُة [66: ِصاااؾت] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ، وكفففقح َطَؾْقفففِف الصَّ

الَُم ،ؼقل:  ، وحؽف ا بؼقفة [>8: األطاراف] ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿َوالسَّ

فالَُم ،فدطقن إ، طبفادة اهلل الَُة َوالسَّ  ڃ ڄ ڄ﴿: إكبقاء والرسؾ َطَؾْقِفُؿ الصَّ

ـِ َمالِفٍؽ [69: الـحؾ] ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ـْ َأَكفِس ْبف : ، وَطف
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ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُكِفقـَا َأْن َكْسَلَل َرُسقَل اهلل ُجفُؾ مِف ـْ َشْلٍء، َفَؽاَن ُ،ْعِجُبـَا َأْن َ،ِجفلَء الرَّ َط

ـْ  ـُ َكْسَؿُع، َفَجاَء َرُجٌؾ مِ ُؾ، َفَقْسَلَلُف، َوَكْح
َأْحِؾ اْلَباِدَ،فِة، َفَؼفاَل: َ،فا  َأْحِؾ اْلَباِدَ،ِة اْلَعاقِ

ُد، َأَتاَكا َرُسقُلَؽ َفَ َطَؿ َلـَا َأكََّؽ َتْ ُطُؿ َأنَّ اهلَل َأْرَسفَؾَؽ، َقفاَل:  ، َقفاَل: «َصاَدَ، »ُمَحؿَّ

َؿاَء؟ َقاَل:  ـْ َخَؾَؼ السَّ َْرَض؟ َقاَل: «اهللُ »َفَؿ ْٕ ـْ َخَؾَؼ ا ـْ «اهللُ »، َقاَل: َفَؿ ، َقفاَل: َفَؿف

فَؿاَء، «اهللُ »َحِ ِه اْلِجَباَل، َوَجَعَؾ فِقَفا َما َجَعَؾ؟ َقاَل: َكَصَ،  ، َقاَل: َفبِالَِّ ي َخَؾَؼ السَّ

َْرَض، َوَكَصَ، َحِ ِه اْلِجَبفاَل، اهلُل َأْرَسفَؾَؽ؟ َقفاَل:  ْٕ ، َقفاَل: َوَزَطفَؿ «َكَعاؿْ »َوَخَؾَؼ ا

، َقاَل: َفبِالَّفِ ي «َصَدَ، »، َوَلْقَؾتِـَا، َقاَل: َرُسقُلَؽ َأنَّ َطَؾْقـَا َخْؿَس َصَؾَقاٍت فِل َ،ْقمِـَا

، َقفاَل: َوَزَطفَؿ َرُسفقُلَؽ َأنَّ َطَؾْقـَفا َزَكفاًة فِفل «َكَعؿْ »َأْرَسَؾَؽ، اهلُل َأَمَرَك بَِفَ ا؟ َقاَل: 

، َقفاَل: «َعاؿْ كَ »، َقاَل: َفبِالَِّ ي َأْرَسَؾَؽ، اهلُل َأَمَرَك بَِفَ ا؟ َقاَل: «َصَدَ، »َأْمَقالِـَا، َقاَل: 

، َقفاَل: «َصاَدَ، »َوَزَطَؿ َرُسقُلَؽ َأنَّ َطَؾْقـَا َصْقَم َشفْفِر َرَمَضفاَن فِفل َسفـَتِـَا، َقفاَل: 

، َقاَل: َوَزَطَؿ َرُسقُلَؽ َأنَّ َطَؾْقـَفا َحفجَّ «َكَعؿْ »َفبِالَِّ ي َأْرَسَؾَؽ، اهلُل َأَمَرَك بَِفَ ا؟ َقاَل: 

ـِ اْسَتَطاَع إَِلقْ  فِ ي َبَعَثفَؽ «َصَدَ، »ِف َسبِقاًل، َقاَل: اْلَبْقِت َم ، َقاَل: ُثؿَّ َولَّفك، َقفاَل: َوالَّ

، َفَؼاَل الـَّبِلُّ  َـّ َٓ َأْكُؼُص مِـُْف ، َو َـّ َٓ َأِز،ُد َطَؾْقِف  ، ـح »: ملسو هيلع هللا ىلصبِاْلَحؼِّ ـْ َصاَدَ، َلَقاْدُخَؾ
َلائِ

 .(18). أخرجف مسؾؿ «اْلَجـحةَ 

 »ٕمراء ،دطقحؿ إ، التقحقد: إ، الؿؾقك وا ملسو هيلع هللا ىلصومـفا كتابات الـبل 
ِ
بِْساِؿ اهلل

ِحقِؿ   ـِ الرح ْحَؿ وِم: َساََلٌم َطَؾاك الرح  َوَرُسقلِِف إَِلك ِهَرْقَؾ َطظِقِؿ الارُّ
ِ
ٍد َطْبِد اهلل ـْ ُُمَؿح ِم

ل َأْدُطقكَ  نِكِّ َِ ا َبْعُد   َبَع اهلَُدى  َأمح ـِ اتح بِِدَطاَياِة اإِلْساََلِم  َأْساؾِْؿ َتْساَؾْؿ  ُيْمتِاَؽ اهلُل  َم

ـَ  ق نِنح َطَؾْقَؽ إِْثَؿ اأَلِريِسقِّ َِ نِْن َتَقلحْقَت  َِ ـِ   َتْق أي: إثؿ الؿ ارطقـ وإتباع،  «َأْجَرَك َمرح

 .مـ حد،ث َأبل ُسْػَقاَن  (1)أخرجاه

ر سفـقـ يف مؽفة طرف ملسو هيلع هللا ىلصوأوج، وأو، ما ُ،دطك إلقف التقحقد، مؽث الـبفل 

،دطق إ، التقحقد، قبؾ أن ،ػرض اهلل الصفالة والصفقام والحفج وال كفاة، وغقفر 
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ذلؽ، فؾؿا تؼرر يف كػقسفؿ التقحقد فرضفت طؾفقفؿ الػفرائض3 ٕن مفـ حؼفؼ 

التقحقد سفؾ طؾقف التخؾص مـ غقره مـ ال كقب3 أما الؿررك فنكف مضقع لحفؼ 

 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿اهلل، قففففففال تعففففففا،: 

، ومـ كان جاحاًل باهلل، ففق لؿفا سفقاه أجففؾ، ولفف ا [>1: الحشر] ﴾چ

ٟ  كؿا يف  قالت طائرة  اَم َكاَزَ: »: لعروة  (3221) ؾدشٝض ايبخداز إِكح

َ: َما َكَزَ:  ِؾ  ِِقَفا ِذْكُر الَجـحِة َوالـح َأوح ـَ الُؿَػصح ـُْف ُسقَرٌة ِم اِر  َحتحاك إَِذا َثااَب الـحااُس ِم

أي: رجفع الـفاس مفـ  (الـَّفاُس  َثفاَب )، ققلف: «إَِلك اإِلْسََلِم َكَزَ: الَحََلُ: َوالَحَرامُ 

   شركفؿ، بعدحا أك ل اهلل إحؽام.

والرافضة، الباصـقة والصقفقة، ومفـ إلفقفؿ طـفدحؿ التقحقفد ترفققد الؼبفقر 

 ؾقحؿ إ، مـ لة الربقبقة.وطبادهتا، وتعظقؿ آل البقت حتك أوص

اٌد »،ؼفقل:  ملسو هيلع هللا ىلصفلغؾ، الػرق مخالػقن لف ا إصؾ كؾ بحسبف، والـبل  َوُُمَؿح

ـَ الـحاسِ  ملسو هيلع هللا ىلص ْرٌ، َبْق ـِ َطْبفِد الؾَّفِف  (3811)، أخرجف البخاري «َِ ، طـ َجفابِِر ْبف

ـَ الـحاسِ ويف روا،ة  َ، َبْق رح َِ». 

ويف القؿـ وحدحا مـ الؼبقر التل تعبد مـ دون اهلل تعا،: أبق صقر، والفادي، 

والعقاين ال ي قبره يف ر،دة ، طؿقن أن كالمفف أفضفؾ مفـ كفالم اهلل، والففادي، 

 والعقففدروس، وابففـ طؾففقان، وأمحففد بففـ العجقففؾ، والؿسففاوى، والجبففريت،

ضفرمقت، وحـظؾفة، بفـ سفامل وشفؾتف السفبعة يف العقـفات بفقادي ح بؽفر وأبق

وسؾطاكة، وأمحد بـ الؿفاجر، وصاح، الضفحل، فففمٓء بعفض، وإٓ فلغؾف، 

القؿـ مؾغؿ، مـفؿ مـ ،ؿسؽ البحر كالػفازة، ومفـفؿ مفـ ،عطفل إرزاق كفابـ 

طؾقان، ومـفؿ مـ ،رػل الؿرضك، ومـفؿ مـ ،حقل الؿقتك كالعقفدروس، إذن: 

ذا بؼفل مفـ التقحقفد؟ واومفام مـ اوسالم طـد مـ ،عتؼد يف حمٓء؟ ما ماذا بؼل

محؿد بـ طبد القحفاب خفرج يف بفالد الحجفاز، وكجفد، وقفد صفارت الؼبفاب 

والؼبقر مرقدة، قبر ابـ طباس، وقبر ز،د بـ الخطاب، وقبفقر آل البقفت، وقبفقر 
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بؼقة الصحابة، وحؽ ا بالرام قبر ابـ طربل، ويف العراق، قبقر الـجػ، ويف مصر 

قدة ز،ـف،، والسفادة البؽر،فة، وقفد لغؿفت الفبالد قبر الحسقـ والدسققل والس

 اوسالمقة بالؼبقر.

فـاس، أن الداطل إ، اهلل ،بدأ بَِتَعؾُِّؿ التقحقد والدطقة إلقفف، ولفقؽـ إ، آخفر 

حقاتف مالزًما لؾدطقة إ، التقحقد والعؿؾ بف، وإذا كظرت إ، وصا،ا السؾػ تجفد 

ين أشففد أن ٓ إلفف إٓ اهلل وأن فقفا الفدطقة إ، التقحقفد فققصفل طـفد مقتفف: وأ

كؿفا جفاء يف  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿًدا رسقل اهلل، وأن الجـة حؼ والـار حؼ، وقبؾ ذلؽ الـبفل 

َقْبفَؾ َأْن  ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل: َسِؿْعُت الـَّبِلَّ مـ حد،ث جـدب  (518)صحقح مسؾؿ 

 َأْن »َ،ُؿقَت بَِخْؿٍس، َوُحَق َ،ُؼقُل: 
ِ
ل َأْبَرُأ إَِلك اهلل  إِكِّ

ِ
انِنح اهلل َِ ـُْؽْؿ َخؾِقاٌؾ   َيُؽقَن لِل ِما

ـْ ُأمحتِال  ـْاُت ُمتحِخاًذا ِما َتَعاَلك َقِد اتحَخَذكِل َخؾِقًَل  َكاَم اتحَخَذ إِْبَراِهقَؿ َخؾِاقًَل  َوَلاْق ُك

ـْ َكااَن َقاْبَؾُؽْؿ َكااُكقا َيتحِخاُذوَن ُقُباقَر َخؾِقًَل اَلتحَخْذُت َأَبا َبْؽارٍ َخؾِا قًَل  َأاَل َوإِنح َما

ـْ  ال َأْكَفااُكْؿ َطا ََل َتتحِخاُذوا اْلُؼُباقَر َمَسااِجَد  إِكِّ َِ َأْكبَِقائِِفْؿ َوَصالِِحقِفْؿ َمَساِجَد  َأاَل 

ِف َطَؾك الَقُفقِد  »، وطـد مقتف ،ؼقل: «َذلَِؽ  ُة الؾح ـَ َوالـحَصاَرى اتحَخُذوا ُقُبقَر َأْكبَِقاائِِفْؿ َلْع

ـَُعقا ُر َما َص ـْ َجِزياَرِة »، و،ؼقل: (1)متػؼ طؾقف «َمَساِجَد  ُيَحذِّ ـَ ِم َأْخرُِجقا الُؿْشرِكِق

 .(5)متػؼ طؾقف «الَعَرِب 

ٗيادي٠ِ  ِإىل ايدُّعا٤ِ) وَقِوُلُه  َّ غيد ٘ي  ٫ أّٔ أي: الفدطقة إ، شففادة أن ٓ  : ا ّٕ ٫َِّإ ِإيد

إلف إٓ اهلل وحل كؾؿفة اوخفالص، وكؾؿفة التؼفقى، وكؾؿفة التقحقفد، والعفروة 

 القثؼك إ، غقر ذلؽ مـ إسؿاء.

َّٓ  إِلفَ  َٓ )وكؾؿة  تتؽقن مفـ ركـفقـ أساسفققـ، الـػفل، واوثبفات3 ٕن  (اهللُ  إِ

راركة، ويف معـك ح ه الؽؾؿة كثقر الـػل وحده طدم، واوثبات وحده ٓ ،ؿـع الؿ
                                                 

ـَ َطبَّاسٍ 511(، ومسؾؿ )315البخاري ) (1)  ْب
ِ
ـْ َطائَِرَة، َوَطْبَد اهلل   .(، َط

ـِ َطبَّاٍس 1113(، ومسؾؿ )1415البخاري ) (5) ـِ اْب  .(، َط
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 ىت مت خت حت جت يب﴿: مففـ أ،ففات، مـفففا قففقل اهلل 

 ڌ ڍ ڍ ڇ﴿، ومـفا: ققلف تعفا،: [589: البؼرة] ﴾مث جث يت

-59: الزخااارف] ﴾ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

5:]. 

التخؾقة قبؾ التحؾقة، ،عـل: إذا جئت إ، رجفؾ مرفرك، اخفرج  :ايعًُا٤ ٜكٍٛ

 بعد ذلؽ ادخؾ يف قؾبف الؿعتؼد الصحقح.مـ قؾبف ما ،ـاقض الحؼ، ثؿ 

ٓ معبقد بحؼ إٓ اهلل، وشروصفا ثؿاكقة ععففا بعضففؿ  :تكدّ نُا ٚتفطريٖا

 يف ققلف:

فَُك َي َ  ـْ ِِ  عوٌى يَِقْْيٌ َواِْخَ ٌص َو

 

م َّ ـــٍ  َواٍقيـــمٍد واهَقِــْل هـــ ِو  َيـَر
ـم  ًَ ِ ََْك ِ َِاُن ِي م اهُْمْؿـ َّ َُ ـَ ثَـمِي  َوزِ 

 
ــمدوَن اإل ِ  َّ ِ  

َ
ـْ أ ــ ــمِن فَ ْوثَ

َ
ٌَ اْ  ــ   ِي

 حق الؿعبقد محبة وتعظقًؿا. :ٚاإلي٘ 

 فػسٚطٗا:  
 ىت مت خت حت جت يب﴿قفففال اهلل تعفففا،:  :ادتٗاااٌ ٚضااادٙ ايعًاااِ، :األٍٚ

طـفد مسفؾؿ  ، ويف حد،ث طثؿفان [>1: ُمؿد] ﴾مث جث يت

(81) 
ِ
اُف »: ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ َمااَت َوُهاَق َيْعَؾاُؿ َأكح اَل إَِلاَف إاِلح اهلُل  َدَخاَؾ َم

 .«اْلَجـحةَ 

ٙ  ايٝكني، :ايثاْٞ  ۓ ے ے ھ ھ﴿قفال تعفا،:  :ايػاو  ٚضاد

يف مسفؾؿ  ، ويف حفد،ث َأبِفل ُحَرْ،فَرَة [18: الحجرات] ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ

ـْ َورَ »قال لف:  ملسو هيلع هللا ىلصوفقف: أن الـبل  (11) ـْ َلِؼقَت ِم َؿ َِ َهَذا اْلَحائَِط َيْشاَفُد َأْن اَل اِء .. 

ْرُه بِاْلَجـحةِ  َبشِّ َِ ـًا بَِفا َقْؾُبُف   ، وجاء يف حد،ث َأبِفل ُحَرْ،فَرَة وح ،ػفة «إَِلَف إاِلح اهلُل ُمْسَتْقِؼ

  اَل َيْؾَؼك اهلَل بِِفااَم َطْباٌد َغْقاَر َشااكٍّ َأْشَفُد َأْن اَل إَِلَف إاِلح »: 
ِ
ل َرُسقُ: اهلل اهلُل  َوَأكِّ

 .  (83). أخرجف مسؾؿ «ِِقِفاَم  إاِلح َدَخَؾ اْلَجـحةَ 



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 143  

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿وضففده الرففرك، قففال تعففا،:  :اإلخااالص :ايثاياا 

، [8: البقـاااة] ﴾ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

طـد مسؾؿ  ، ويف حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة [5: الزمر] ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

ْركِ »: (8215) ـِ الشِّ َرَكاِء َط ـَك الشُّ ـْ َطِؿَؾ َطَؿًَل َأْشَرَك ِِقِف َمِعال َغْقارِي  َأَكا َأْغ   َم

 ملسو هيلع هللا ىلص، أن الـبفل (22)ـفد البخفاري ط ، وحد،ث َأبِفل ُحَرْ،فَرَة «َتَرْكُتُف َوِشْرَكفُ 

ـْ َقْؾبِفِ َأْسَعُد الـحاِس بَِشَػاَطتِل َيْقَم الِؼَقاَمةِ »قال:  ـْ َقاَ: اَل إَِلَف إاِلح اهلُل  َخالًِصا ِم  .«  َم

 گ ک کک ک ڑڑ﴿وضده الؽ ب، قال تعا،:  :ايصدم :ايساب 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ

 ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

ـِ  (181)، ويف صحقح البخاري [18-17: الحجرات] ﴾﮾ ـْ َأَكِس ْب َط

ـْ َأَحٍد َيْشَفُد َأْن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن الـبل َمالٍِؽ  ًدا اَل إَِلَف َما ِم إاِلح اهلُل َوَأنح ُُمَؿح

َمُف اهلُل َطَؾك الـحارِ  ـْ َقْؾبِِف  إاِلح َحرح   ِصْدًقا ِم
ِ
 .«َرُسقُ: اهلل

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿قفال تعفا،:  :ايبغض ٚضدٖا احملب١، :ارتاَظ

 ڈ﴿: ، وقفففال اهلل [87: الامئااادة] ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

ـِ ك ملسو هيلع هللا ىلص، وحؽ ا ،ؼقل الـبل [198: البؼارة] ﴾ڑک ڑ ژ ژ ؿا يف حد،ث َأَكِس ْب

ـح ِِقِف َوَجَد »:(1)طـد الرقخقـ َمالٍِؽ  ـْ ُك ـْ َكاَن َثََلٌث َم ياَمِن: َم ـح َحََلَوَة اإْلِ بِِف

حا ِسَقاُهاَم  َوَأْن ُيِحبح اْلَؿْرَء اَل ُيِحبُّ 
ِ
ِف ..اهلُل َوَرُسقُلُف َأَحبح إَِلْقِف ِم  الحد،ث. «ُف إاِلح لِؾح

ٙ    االْكٝاد      : ايطادع      ائ  ى   ى   ې   ې   ې ﴿قال تعا،:  : اإلعساض       ٚضد

ۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ  ، وأما الؽػار ففؿ [ 81:  الـقر]   ﴾ۆئ

تعا،:  قال   ہ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں ﴿معرضقن، 
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 ىئ  ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ ﴿:  ، وكؿا قال اهلل [ ;7:  الـقر]   ﴾ہ 

 جب  يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی 

 ڃ  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ ﴿، [ 81:  ءالـسا]   ﴾مب   خب   حب 

 .[91: الـساء] ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ

ٙ  ايكبٍٛ :ايطاب   ،(ٓ إلفف إٓ اهلل)ففالؿممـ ،ؼبفؾ مفا دلفت طؾقفف  :اياسد  ٚضاد

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿مخبفففًرا طفففـ الؽفففافر،ـ:  اهلل  قفففال

 .[69-68: الصاِات] ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ

 خت حت جت يب﴿: قففال اهلل  :بايطاااتٛ  ايهفااس :ايثااأَ

، ويف حفد،ث صفارق بفـ أشفقؿ [589: البؼرة] ﴾مث جث يت ىت مت

ـْ َقاَ:: اَل إَِلَف »: (81)طـد مسؾؿ     َحاُرَم َم
ِ
ـْ ُدوِن اهلل إاِلح اهلُل  َوَكَػَر بِاَم ُيْعَبُد َم

 
ِ
 .«َماُلُف  َوَدُمُف  َوِحَساُبُف َطَؾك اهلل
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نُِّفَقاَل اْلُمَص

 ً َُ ٚٔ َرَؼووب ٍا اَُّوو  ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿  َوَهووِى

 .[;13: يقسػ] ﴾گ ک ک ک ک ڑ ژڑ

أي: قؾ ،ا محؿد ح ه صر،ؼفل، وصر،فؼ رسفقل  :﴾ڍ ڇ ڇ﴿َقِوُلُه  

 ﴾چ چ چ چ﴿واحد، وقد تؼدم بقاكف طـد ققل اهلل تعفا،:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .[186: األكعام]

 بادة والطاطة.ي إ، إفراده بالعأ :﴾ڌڎ ڌ ڍ﴿َقِوُلُه 

 ي ط  طؾؿ، و،ؼقـ بؿا أطؿؾ، وأدطقا إلقف.أ :﴾ڈ ڎ﴿َقِوُلُه 

أي أكا ط  بصقرة، ومفـ صفدقـل وآمفـ بفل طف   :﴾ژڑ ژ ڈ﴿َقِوُلُه 

، أن ،ؼفقل: ،فا أ،ففا ملسو هيلع هللا ىلصلـبقف محؿفد  بصقرة أ،ًضا، وح ه أ،ة فقفا أمر مـ اهلل 

طف  بصفقرة، أي: طف   الـاس: ح ا سبقظ وصر،ؼتل أدطق إ، اهلل سفبحاكف وتعفا،

 فقفا معـقان: ﴾ژڑ ژ﴿: وَقِوُلُه طؾؿ، 

 أكا ومـ اتبعـل ط  بصقرة. :األٍٚ

 ٞ ط  بصفقرة، وكفال الؿعـقفقـ حفؼ،  أكا ومـ اتبعـل: كدطق إ، اهلل  :ايثااْ

 ط  بصقرة، وأحؾ السـة ط  تقحقد وبصقرة. ،دطقن إ، اهلل  فنن أحؾ السـة

فقفف  :﴾ڤ﴿ :وَقْقُلفُف ، اوخفالص هلل فقف  :﴾ڌڎ ڌ ڍ﴿ :وَقِوُلُه 

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿، ومثؾفف ققلفف تعفا،: ملسو هيلع هللا ىلصالؿتابعة لرسقل 

 .[79: األحزاب]

 ٍ ٟ  قاا ـُ َزْ،ففٍد فِفل َقْقلِففِف:  :(13/379) تؿطداٙ  يف ايطاي  ڇ ڇ﴿َقففاَل اْبف

، َحفففَ ا ﴾ڍ ڇ﴿َقفففاَل:  [;13: يقساااػ] ﴾ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ
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 [;13: يقسػ] ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ﴿َأْمِري َوُسـَّتِل َومِـَْفاِجل 

ُر بِفاْلُؼْرآِن  َبَعفُف َأْن َ،فْدُطَق إَِلفك َمفا َدَطفا إَِلْقفِف، َوُ،فَ كِّ ـِ اتَّ َقاَل: َوَحؼُّ الؾَّفِف َوَطَؾفك َمف

ـْ َمَعاِصل الؾَِّف. احف.   َواْلَؿْقِطَظِة، َوَ،ـَْفك َط

ال ،متك هبا لؾتـ ،ف، و،متك هبا لؾتعج، والتعظقؿ، ق  : ﴾ک   ڑ ﴿  َقِوُلهُ  

، وحل مـ الباققات [ 3;1:  الصاِات]   ﴾ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ ﴿تعا،: 

 خب  حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ ﴿الصالحات، كؿا قال اهلل تعا،: 

يؿ]   ﴾مب  وكؾؿة [ 9::  مر َن ) ،     َوُسْبَحا
ِ
هلل هلل  ( ا ا ،ف  تـ  عقع  تتضؿـ  طـ 

، فنن كػل الـؼائص ،ؾ م مـف وجقد الـؼائص، وتستؾ م إثبات عقع الؿحامد هلل 

الـؼائص، كؿا أّن الحؿد هلل تتضؿـ الؿحامد، وإثبا ت الؿحامد ،ؾ م مـف كػل 

، وتستؾ م كػل عقع إثبات كؾ عقع الؿحامد، وإثبات عقع صػات الؽؿال هلل 

،  ُسْبَحانَ ) صػات الـؼص3 ولف ا كان 
ِ
مـ أح، الؽالم إ، اهلل،  ( لِؾَّفِ   َواْلَحْؿدُ   اهلل

: قال رسقل اهلل قال ( 8113) طـد مسؾؿ  فػل حد،ث سؿرة بـ جـدب 

 َأْرَبٌع » :  ملسو هيلع هللا ىلص 
ِ
ِف  َواَل ِإَلَف ِإالح اهلُل  َواهلُل َأَحبُّ اْلَؽََلِم ِإَلك اهلل   َواْلَحْؿُد ِلؾح

ِ
: ُسْبَحاَن اهلل

 .«َأْكَبُر 

فقففف البففراءة مففـ الرففرك، وأحؾففف،  :﴾ۓ ۓ ے ے﴿ َقِوُلههُه 

 حؿ الُؿـَدُدون سؿقا ب لؽ ٕهنؿ َشّركقا مع اهلل يف العبادة.والؿرركقن 

الفدطقة إ، شفرائع اوسفالم، ومفـ  ملسو هيلع هللا ىلصأن صر،ؼة الـبفل  :اآل١ٜ ٖرٙ َٔ فاملساد

أطظؿفا التقحقد، وحق إفراد اهلل بؿا ،جف، لفف، يف ربقبقتفف، وألقحقتفف، وأسفؿائف 

 وصػاتف.
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٖا َػٖجبط   ٖا اِث ٍَ اهلِل   َػ َّ َسُعى ٍَ    ملسو هيلع هللا ىلصَأ ٖاي َهوب َٔ َُ ًَُ اُو َُٓؼبًرا اا دلب َثَؼَش 

  ُٚ َُ«       ٔٚ ُِو َُ ِْ اا ُٛ َٓوب َروِذُػى  ٍَ ِٖ َأٖو ٌُ َُ ُِو ٌَٔزوبةاي َك ُُ َا ا ِٛ ِٖ َأ ٔٓ ّٓب  ااَٖٗي َرُؤٔرٍ َهِى

 َّ َٚ اا اَؽَهبَدُح َأ َُ َٚ »ي ويف سواَخ  «اهلُل ااا ََُىٚؽُذوا اَُّو  ُٕ ًَُ َأ ُٕ  اا ِْ  ي َكوبا ُٛو

  ِّ ًُو َِٔظ َفََِىإد ٔكٍ  ِْ َل ُِها َٚ اُكَزَشَك َػَِ َّ اَُّ ِْ َأ ُِٔه َُٔيي َكَؤِػِٔ َُٔز َأَىبُػىَى 

      ِْ ُِها َٚ اُكَزوَشَك َػَِو َّ اَُّو ِْ َأ ُِٔه َُٔي َكوَؤِػِٔ ُٔوَز ِْ َأَىبُػىَى  ُٛ  ُٕ َُِِٕخي َكبا َُ ّ  َو ََِى

ِْ َكُزوَشٗد َػَِو    ِٔها َُوب ٘ا ِٖ َأُؿ ٔٓ ِْ َأَىوبُػىَى     َفَذَهًخ ُرِئَلُز  ُٛو  ُٕ ِْي َكوبا ِٔها ً ُكَووَشا

ََ٘هوب     ُِ َُِظ َث َُو  ُٚ ٖٗو ّاي َكبا َُٔظُِى ُُ ِْي َواٖرنا َدِػَىَح ا ُٔها َِٓىا َْ َأ ِٔ ًََشا َٖبَى َو َُٔيي َكبا َُٔز

َٖ اهلِل ٔؽَغبْة ُِ ُٙ.«َوَث  . َأِلَشَعب

ِٔ)َقِوُلُه   عقًعا. تؼدمت ترعتف، وحق أطؾؿ مـ أبقف  :  عيبَّاع  اْ 

ِٔ ِإي٢ّٔ َُيياذاا  يييحي فا)َقِوُلُه  ُي ٝي أي لؾدطقة إ، التقحقفد، وشفرائع الفد،ـ،  : اي

، وكفان ،صفظ مفع ملسو هيلع هللا ىلصكان مؿـ حػظ الؼرآن يف طفد الـبل  ومعاذ بـ جبؾ 

ثؿ ،رجع ،صظ بؼقمف، حتك إكف كان ،صظ هبؿ بسقرة البؼرة أو بـحقحفا،  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

تحااٌن »: ملسو هيلع هللا ىلصؼال لف رسقل اهلل ، فملسو هيلع هللا ىلصإ، الـبل  فرؽا بعضفؿ معاًذا  َِ َيا ُمَعااُذ  َأ

ـٌ »َأْو - «َأْكَت 
اتِ َِ اْؿِس »َثالََث مَِراٍر:  -«َأ ْقَت بَِسابِِّح اْساَؿ َربِّاَؽ  َوالشح َؾاْقاَل َصاؾح َِ

ل َوَراَءكَ  ُف ُيَصؾِّ نِكح َِ ْقِؾ إَِذا َيْغَشك   ِعقُػ َوُذو الَحاَجاةِ  َوُضَحاَها  َوالؾح ، «الَؽبِقُر َوالضح

 .(1)متػؼ طؾقف

ِٔ  ِإئّد٢ )َقِوُلُه  ُي ٝي والؿراد بف حـا إقؾقؿ الجـد، والقؿـ يف الؿعـك العام مفـ  : ايد

فرضة طؿان، ط  بحر العرب إ، البحر إمحر. ومـ فضائؾ أحؾ القؿـ أن الـبفل 
                                                 

 (.315(، ومسؾؿ )345البخاري ) (1)
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ـِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ُفُؿ َيْطُؾُع َطَؾْقُؽْؿ َأْهُؾ اْلَقَؿ ـْ ِِال اأْلَْرضِ َكَلكح َحاُب  ُهْؿ ِخَقاُر َما . «السح

ـُ َ،فا  َٓ َكْحف ـُ َ،ا َرُسفقَل الؾَّفِف؟ َفَسفَؽَت. َقفاَل: َو َٓ َكْح َْكَصاِر: َو ْٕ ـَ ا
َفَؼاَل َرُجٌؾ مِ

ـُ َ،ا َرُسقَل الؾَِّف؟ َفَؼاَل فِل الثَّالَِثِة َكؾَِؿًة َضِعقَػًة: َرُسقَل الؾَِّف؟ َفَسَؽَت، َقاَل: وَ  َٓ َكْح

 ، وإكصار مـ القؿـ. (1)«إاِلح َأْكُتؿْ »

ال »: ملسو هيلع هللا ىلصقفال الـبفل  (8141) ؾشٝض َطًِ، يف وحد،ث ثقبان  إِكِّ

َِضح َطَؾاْقِفؿْ َلبُِعْؼرِ َحْقِضل َأُذوُد الـحاَس  ـِ َأْضارُِب بَِعَصااَي َحتحاك َياْر ، «أِلَْهِؾ اْلَقَؿ

ياَمُن َياَمٍن  اْلِػْؼُف َياَمنٍ »،ؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل   (58)أخرجفف مسفؾؿ  «  اْلِحْؽَؿُة َياَمكَِقاةٌ اإْلِ

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة   .َط

ـْ َأبِفل ُحَرْ،فَرَة  (3381)ا يف مسـد اومفام أمحفد وكؿ فا وغقفره، َطف : َلؿَّ

َأَتاُكْؿ َأْهاُؾ »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل الـَّبِلُّ [1: الـصار] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿َكَ َلْت: 

ـِ  ُهْؿ  ياَمُن َياَمٍن  اْلِػْؼُف َياَمنٍ اْلَقَؿ ، وجاءت وففقدحؿ «  اْلِحْؽَؿُة َياَمكَِقةٌ َأَر،ُّ ُقُؾقًبا  اإْلِ

 .يف ذلؽ العام، وكصر اهلل هبؿ الد،ـ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿وقفففقل اهلل تعفففا،:  

، ك لت يف أحؾ القؿـ، فػفل حفد،ث أبفل مقسفك [87: الامئدة] ﴾ہ ہ ہ

ا َكَ َلْت  َقاَل َرُسقُل الؾَّفِف  [87: الامئدة] ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿، َلؿَّ

، وغقره، ولؿفا (1515) تؿطداٙ أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف  «َقْقُم َهَذاُهْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلص

ََلُم َطَؾك »شؽًرا هلل، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصأسؾؿت مهدان سجد الـبل  ََلُم َطَؾك َهْؿَداَن السح السح

ـِ الْ  ايهدرب٣ يف  1218)أخرجف البقفؼل  «َهْؿَدانَ  ، ومهفدان مفـ َبفَراِء َطف

 كجران إ، صـعاء، وحجة وحاشد، ومـ إلقفا وما تػرع مـفا حجقر وبؽقؾ.

                                                 

، مفـ ( لرقخـا مؼبؾ القادطل 1/188)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 11332أخرجف أمحد ) (1)

ـِ ُمْطِعٍؿ   .حد،ث ُجَبْقِر ْب
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ايبٝدإ  تعا، كتاًبا يف فضائؾفؿ، اسؿف:  وقد ألػ أخقكا الرق  أبق برقر 

 .احلطٔ يف ؾكا٥ٌ أٌٖ ايُٝٔ

ٍي)َقِوُلههُه  ُ٘: قّٔددا َّْددؤّ ئّدد ِّٖتٞ ِإ َاددا تيدد ْٛ ْٔ قّٔ ٌِ َِدد ْٖدد وكففان طـففدحؿ د،ففـ  : ايِّٖهتيدداِب أّٔ

الـصراكقة والقفقد،ة، كاكت الـصراكقة يف كجران، والقفقد،فة يف كثقفر مفـ مـفاصؼ 

 القؿـ.

 وصقة الداطل بالتلح، لؿـ ،ؼدم طؾقفؿ حتك تؼقى حجتف. :ٚفٝ٘

َّ  )َقِوُلُه  ٗيادي٠ّٕ أّٔ ِ٘ غيد ْٝ ِْ ِإئّ ُٖ َيا تيْدُعٛ ٍي  َّ ْٔ أّٔ ٝيهّٕ ّٖ ٘ي إِ  ٫ؾّٔ ئّد٢  ِإ زٚاٜد١:  ٚيف «ا ّٕ ٫ِإئّد

٘ي  َّد ٛيسُّْدٚا اي ُٜ  ْٕ فقف: تؼد،ؿ الدطقة إ، التقحقفد قبفؾ غقفره، والبدا،فة بفإحؿ  : «أّٔ

 فإحؿ.

ْٕ) َقِوُلُه ِْ  ؾِّٔإ أي: أصاطقك ووحدوا اهلل، وأففردوه بؿفا  : ِيدريِيؤّ  أّٔطّٔداُعٛىّٔ  ُٖد

 ،ج، لف.

ِْ) َقِوُلهههُه ُٗ ُْ ًِ ّْٔع َّ ؾّٔددد ٘ي أّٔ ًَّددد ِْ اؾّٖتيدددسيضي اي ِٗ ْٝ ًّٔددد ُْدددظي عي ٛي خي ّٔ ّْ ِؾدددٞ ات ؾيددد ّ  نّٕددد ْٛ  ٜيددد

ّٔد١   ْٝ وحل معؾقمة م كقرة، وفضؾفا طظقؿ بعد التقحقد، فؿـ تركفا فؼد كػر،  : ٚيئّ

ََلةُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل  ـَُفُؿ الصح ـَا َوَبْق ـَ َؼاْد َكَػااْلَعْفُد الحِذي َبْق َِ ـْ َتَرَكَفا  َؿ َِ أخرجفف  «َر   

: ملسو هيلع هللا ىلص، وقفال ، مـ حفد،ث ُبَرْ،فَدَة (8181)، والترم ي (1432)ابـ ماجف 

ْرِك » ـَ الشِّ ُجِؾ َوَبْق ـَ الرح ََلةِ إِنح َبْق مـ حد،ث  (18)أخرجف مسؾؿ  «َواْلُؽْػرِ َتْرَك الصح

 .َجابٍِر 

ًِ)َقِوُلُه  ِْؾّّْٔٔع ُٗ  أي أخبرحؿ. : ُْ

َّ)َقِوُلهههُه  ٘ي أّٔ ًَّددد ِْ اؾّٖتيدددسيضي اي ِٗ ْٝ ًّٔددد ْٔ ُتْ٪خيدددُر ؾيدددديق١ّّٔٗ عي ِْ َِددد ِٗ ٝيدددا٥ِ ِٓ ًّٔددد٢ ؾُّٔتدددسيدُّ أّٔغّٖ  عي

ِْ ِٗ وحل ال كاة الؿػروضة، وهب ا الحفد،ث احفتج مفـ احفتج مفـ أحفؾ  : ؾّٕكّٔسيا٥ِ

ُتَردُّ َطَؾاك »العؾؿ: أن ال كاة ٓ ُتخرج مـ البؾد إ، بؾد غقره:  َؼاَرائِِفؿْ َِ ، والرفلن «ُِ
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 إ، اومام، إن أراد أن ،قزطفا يف غقر البؾد، أو كان أحؾ البؾد يف غـك طـفا. ،عقد

َّاىّٔ)َقِوُلُه  ِي ؾِّٔإ ِْ ٚينّٔسيا٥ِ ِٗ ٛياِي َْ وحل أفضؾ ما معفؿ مفـ الغفـؿ، والرفاة،  : أّٔ

 واوبؾ، وإكؿا ،مخ  مـ الؿتقسط.

 .  أي تققك مـ الققا،ة : ٚياتَِّل)َقِوُلُه 

ٛي٠ّٔ)َقِوُلههُه  ِّ ديْعدد ًّٕددٛ ُيظّٖ حتففك ولففق كففان كففافًرا، فففالؿظؾقم دطقتففف ربؿففا  : ايّٖ

تستجاب، كقػ إذا كفان أًبفا أو أًمفا، كقفػ إذا كفان مسفافًرا طف  مفا ذكفر مؿفـ 

ائُِؿ  َثََلَثٌة اَل ُتَردُّ َدْطَقُتُفْؿ  »،ستجاب دطقهتؿ، ويف الحد،ث:  َماُم اْلَعاِدُ:  َوالصح اإْلِ

ُف ُدوَن اْلَغاَمِم َيْقَم اْلِؼَقاَمِة  َوُتْػَتُح َلَفا َأْبَقاُب  ُعَفا الؾح َِ  َحتحك ُيْػطَِر  َوَدْطَقُة اْلَؿْظُؾقِم  َيْر

ـٍ  تِال أَلَْكُصاَركحِؽ َوَلاْق َبْعاَد ِحاق اَمِء  َوَيُؼاقُ:: بِِعزح ، (1431)، أخرجفف أمحفد «السح

 .، مـ حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة (1358)، وابـ ماجف (1521)والترم ي 

ُ٘)َقِوُلُه  َّ ْٝظي ؾِّٔإ ٗيا ئّ ٓي ْٝ ٔي  ي ْٝ  أي ترفع إلقف ط  ما تؼدم. : ِسذياٌب اِ  ٚي ي

ُٙ)َقِوُلُه   .(12)، مسؾؿ (1351،1321)البخاري  : أّْٔخسيديا
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َا  ِٖ َعِه َٔب  َػ َُُه ٖا َعوِؼٕذ  َو ٍَ اهلِل  ِث َّ َسُعوى َّ َلُوَّّ     ملسو هيلع هللا ىلص  َأ ََوى  ٍَ ي َهوب

ُٚي     ُْ» ُٚ اهلُل َوَسُعوىُُ َُٔؾٗجو ُٚي َو َٚ َوَسُعوىَُ َُٔؾٗت اَُّو َََخ َؿّذا َسُعًِب  ٖٖ اُٖشا َُ ِػٔي

ٔٚ َِ َََذ َٛبي َكَِ«ََُلَزُؼ اهلُل َػًَِ  َُِؼَيب  ِْ َُٗه ِْ َأ ََُِِزُه َُ  َٕ ًُى ََُذو ٖ٘بُط  ٖٔوب  . َكَجبَد اُ

ٍا اهلِل   ٍَ      ملسو هيلع هللا ىلصَأِفَجَؾىاي َؿَذِوا َػًَِ َسُعوى َٛوبي َكَووب َُِؼَيب  ُٕ ََِشُعوى َأ  ِْ ًُُُّهو ي 

ُٖ َأثاٍ َىبُٔت ؟» ٍٗ ِث َٖ َػِٔ َِ ٚٔ       «َأ ُِو َُ ٚٔي َكَؤِسَعوُِىا اا ُِو َ٘ ُِ ٌٍٔ َػ ََِؾوَز ُٛوَى    ََ ي َكٔوُو

     ٕ ًَوَؤ ُٚ َكَجوَشَأ  َُو ٚٔي َوَدَػوب  ُِو َ٘ ُِ ٚٔي َكَجَقَن ٔكٍ َػ ٍَ ثا ٚٔ َوَعوْغي      َكُؤٔر ِٖ ثاو ٌُو ََ  ِْ َُو

  ٍَ َََخي َكَوب ُٙ اُٖشا ْٖ      »َكَؤِػَيب ِْي ُصو ٍَ ثاَغوبَؽٔزها ِ٘وضا ُِٗلُز َػًَِ ساِعؤَِي َؽٖزوً َر ا

ِٖ َؽوٚن اهلِل َرَؼوبىل       ٓٔو  ِْ ُِها ََغاوُت َػَِو َٔب  ِْ ثا ُٛ ّاي َوَأِلجاِش َُ ًَُ اإِلِع ِْ اا اِدُػُه

 ٔٚ ٚٔي َكَىاَُّ ٌَ اهلُل ثاَيأكُ ََِهٔذ ْا ُٕ  َٖ٘ؼ ِٔشا اُ ِٖ ُؽ ٔٓ ََُي  ُِْش  . «َسُعًِب َوأؽّذاي َل

(َٕ ًُى َٕ. (ََُذو ََُخىَمى  أٌ  

ُيا)َقِوُلُه  ُٗ  ملسو هيلع هللا ىلصَباُب ُدَطاِء الـَّبِفلِّ  (8238،1442،1341)أي: لؾبخاري  : ٚيئّ

َٓ َ،تَِّخفَ  َبْعُضفُفْؿ َبْعًضفا َأْرَباًبفا  ِة، َوَأْن  ـْ ُدوِن الؾَّفِف الـَّاَس إَِلك اِوْسالَِم َوالـُُّبفقَّ مِف

 .يف فضائؾ طظ بـ أبل صال،  (8341)ومسؾؿ 

ْٔ)َقِوُلُه  ٌِ عي ْٗ ِٔ ضي حق أبق العباس، وققؾ: أبق ،حقك سففؾ بفـ  :  ضيْيد  ْ 

بـ مالؽ بـ خالد بـ ثعؾبة بـ حارثة بـ طؿرو بـ الخ رج بـ سفاطدة بفـ اسعد 

ح ًكفا، فسفؿاه ، كان اسفؿف كع، بـ الخ رج إكصاري الساطدي الؿدين 

 يف الؿتالطـقـ. ملسو هيلع هللا ىلصسفاًل. شفد سفؾ قضاء رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 فس طرفرة  ملسو هيلع هللا ىلص، وكان لف ،قم وففاة الـبفل ملسو هيلع هللا ىلصقال ال حري: سؿع مـ الـبل 

سـة. وتق  بالؿد،ـة سـة ثؿان وثؿاكقـ، وققؾ: سفـة إحفدى وتسفعقـ. قفال ابفـ 
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. وقفال بالؿد،ـة لقس فقفف خفالف ملسو هيلع هللا ىلصسعد: حق آخر مـ مات مـ أصحاب الـبل 

مائفة حفد،ث وثؿاكقفة وثؿفاكقن  ملسو هيلع هللا ىلصغقره: بؾ فقف خالف. ُرويَّ لف طـ رسقل اهلل 

 حد،ًثا، اتػؼا ط  ثؿاكقة وطرر،ـ، واكػرد البخاري بلحد طرر.

ّي) فقف خقبر، يف السفـة السادسفة  ملسو هيلع هللا ىلصحق الققم ال ي فتح رسقل اهلل  : خيٝربي ٜيٛ

فػفل حفد،ث أكفس بفـ  ،ملسو هيلع هللا ىلصمـ الفجرة، وكان فقفا القفقد، وغ احؿ رسفقل اهلل 

 (1)ايؿدشٝشني يف  مالفؽ 
ِ
ْقـَا  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسفقَل اهلل َغففَ ا َخْقَبفَر، َقفاَل: َفَصففؾَّ

 
ِ
َ، َكبِلُّ اهلل

َوَركَِ، َأُبق َصْؾَحَة، َوَأَكا َرِد،ُػ َأبِفل  ملسو هيلع هللا ىلصِطـَْدَحا َصاَلَة اْلَغَداِة بَِغَؾٍس، َفَركِ

 
ِ
 فِل ُزقَ  ملسو هيلع هللا ىلصَصْؾَحَة، َفَلْجَرى َكبِلُّ اهلل

ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصاِق َخْقَبَر، َوإِنَّ ُرْكَبتِل َلَتَؿسُّ َفِخفَ  َكبِفلِّ اهلل

 
ِ
ـْ َفِخِ  َكبِلِّ اهلل َزاُر َط

 ملسو هيلع هللا ىلصَواْكَحَسَر اْوِ
ِ
ََرى َبَقاَض َفِخفِ  َكبِفلِّ اهلل َٕ فا ملسو هيلع هللا ىلص، َفنِكِّل  ، َفَؾؿَّ

ـَا بَِسااَحِة َقاْقمٍ اهلُل َأْكَبُر َخرَِبْت َخْقَبُر  »َدَخَؾ اْلَؼْرَ،َة، َقاَل:  ا إَِذا َكَزْل  وئ ەئ﴿ «إِكح

اٍت، َقاَل: َوَقْد َخَرَج اْلَؼْقُم إَِلك َأْطَؿالِِفْؿ، [::1: الصاِات] ﴾وئ ، َقاَلَفا َثاَلَث َمرَّ

 
ِ
ففٌد، َواهلل ففٌد،  َقففاَل َطْبففُد اْلَعِ ،ففِ : َوَقففاَل َبْعففُض َأْصففَحابِـَا: -َفَؼففاُلقا: ُمَحؿَّ ُمَحؿَّ

ففْبُل، َفَجففاَءُه ِدْحَقففُة، َفَؼففاَل: -َواْلَخِؿففقُس   َقففاَل: َوَأَصففْبـَاَحا َطـْففَقًة، َوُجِؿففَع السَّ

ْبِل. َفَؼاَل:  َرُسقَل  َ،ا ـَ السَّ
، َأْططِـِل َجاِرَ،ًة مِ

ِ
ُخْذ َجاِرَيةً »اهلل َِ َصفِػقََّة ، َفَلَخَ  «اْذَهْب 

 بِ 
ِ
، َفَجاَء َرُجٌؾ إَِلك َكبِلِّ اهلل ، َأْطَطْقفَت ِدْحَقفَة َصفِػقََّة ملسو هيلع هللا ىلصـَْت ُحَقلٍّ

ِ
، َفَؼاَل: َ،فا َكبِفلَّ اهلل

َّٓ َلَؽ، َقاَل:  ، َقفاَل: َفَجفاَء «اْدُطقُه بَِفا»بِـَْت ُحَقلٍّ َسقِِّد ُقَرْ،َظَة َوالـَِّضقِر؟ َما َتْصُؾُح إِ

ا َكَظَر إَِلْقَفا ْبِل َغْقَرَها»، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  بَِفا، َفَؾؿَّ ـَ السح ، َقفاَل: َوَأْطَتَؼَففا «ُخْذ َجاِرَيًة ِم

َجَفا...  َوَتَ وَّ

ٜيد١ّٔ )َقِوُلُه   : (1/181)العؾفؿ، وععفف را،فات قفال الحفافظ يف الػفتح  : ايسَّا

ِم  َْصُؾ َأْن ُ،ْؿِسفَؽَفا الؾَِّقاُء بَِؽْسِر الالَّ ْٕ ك َأْ،ًضا اْلَعَؾُؿ َوَكاَن ا اَ،ُة َوُ،َسؿَّ َواْلَؿدِّ ِحَل الرَّ

ـُ اْلَعَربِفلِّ الؾِّفَقاُء َغْقفُر  َرئِقُس اْلَجْقِش ُثؿَّ َصاَرْت ُتْحَؿُؾ َطَؾك َرْأِسِف َوَقاَل َأُبق َبْؽِر ْب

                                                 

 (.1115(، ومسؾؿ )131البخاري ) (1)
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اَ،ِة َفالؾَِّقاُء َما ُ،ْعَؼُد فِل َصَرِف الرُّ  اَ،فُة َمفا ُ،ْعَؼفُد فِقفِف َوُ،ْتفَرُك الرَّ ْمِح َوُ،ْؾَقى َطَؾْقِف َوالرَّ

فْخُؿ َواْلَعَؾفُؿ  اَ،ِة َوقِقفَؾ الؾِّفَقاُء اْلَعَؾفُؿ الضَّ َ،اُح َوقِقَؾ الؾَِّقاُء ُدوَن الرَّ َحتَّك َتْصِػَؼُف الرِّ

اَ،ُة  َمِقِر َ،ُدوُر َمَعُف َحْقُث َداَر َوالرَّ ْٕ َحا َصاِحُ، اْلَحفْرِب َوَجفـََح َطاَلَمٌة لَِؿِحؾِّ ا َّٓ َ،َتَق

ِف  َْلِقَ،ِة َوَأْوَرَد َحِد،ِث َجابٍِر َأنَّ َرُسقَل الؾَّ ْٕ َدَخفَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصالتِّْرمِِ يُّ إَِلك التَّْػِرَقِة َفَتْرَجَؿ بِا

اَ،اِت َوَأْوَرَد َحِد،َث اْلَبَراِء َأنَّ رَ  َة َولَِقاُؤُه َأْبَقُض ُثؿَّ َتْرَجَؿ لِؾرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاَ،َة َرُسقِل الؾَّفِف َمؽَّ

َعًة مـ كؿرة َوَحِد،ث بـ َطبَّاٍس َكاَكْت َراَ،ُتُف َسْقَداَء َولَِقاُؤُه َأْبفَقَض  َكاَكْت َسْقَداَء ُمَربَّ

ـِ  ْبف
ِ
َأْخَرَجُف التِّْرمِِ ّي وبـ َماَجْف َوَأْخَرَج اْلَحِد،َث َأُبق َداُوَد َوالـََّسائِلُّ َأْ،ًضا َومِْثُؾُف ٓ

ـْ َطِديٍّ  ـْ َحفِد،ِث ُبَرْ،فَدَة َوَرَوى َأُبفق َداُوَد مِف
َبِل َ،ْعَؾك مِ

ِ
ـْ َحِد،ِث َأبِل ُحَرْ،َرَة َوٕ

مِ

ِف  ـْ آَخَر مِـُْفْؿ َرَأْ،ُت َراَ،َة َرُسقِل الؾَّ ـْ َقْقمِِف َط
ـْ َرُجٍؾ مِ َصفْػَراَء  ملسو هيلع هللا ىلصَصِر،ِؼ ِسَؿاٍك َط

َْوَقاِت َورَ  ْٕ تِل َوُ،ْجَؿُع َبْقـََفا بِاْختاَِلِف ا َف َأْكَرَم ُأمَّ ـْ َأَكٍس َرَفَعُف َأنَّ الؾَّ َوى َأُبق َ،ْعَؾك َط

ْقِ  مـ َحِد،ث بـ َطبَّاٍس َكاَن َمْؽُتقًبا َطَؾك َراَ،تِِف  َبِل الرَّ
ِ
َْلِقَ،ِة إِْسـَاُدُه َضِعقٌػ َوٕ ْٕ بِا

ِف َوَسـَُدُه َواٍه َوقِ  ٌد َرُسقُل الؾَّ ُف ُمَحؿَّ َّٓ الؾَّ ك اْلِعَؼفاَب َٓ إَِلَف إِ قَؾ َكاَكْت َلفُف َراَ،فٌة ُتَسفؿَّ

َؿا ُجِعَؾ فِقَفا َشْلٌء َأْسَقُد. اكتفك اَ،َة اْلَبْقَضاَء َوُربَّ ك الرَّ َعٌة َوَراَ،ٌة ُتَسؿَّ  .َسْقَداُء ُمَربَّ

٘ي ُِٜشبُّ زيُد٬)َقِوُلُه   َّ ُ٘ اي ، فقف: فضفقؾة لعفظ بفـ أبفل صالف،  : ٚيزيُضٛئّ

 ، وح ه مـ لة رفقعة، ودرجة طؾقة.ملسو هيلع هللا ىلصاه بحبف هلل ورسقلف زك ملسو هيلع هللا ىلصحقث أن الـبل 

ُ٘ )َقِوُلُه   ُِٜشبُّد ُ٘  ا ّٕ ٚي ، فقف أ،ًضا فضفقؾة لعفظ بفـ أبفل صالف،  : ٚيزيُضدٛيّٕ

 لف، وحؾ بعد ح ا الررف مـ شرف. ملسو هيلع هللا ىلصبح، اهلل ورسقلف  ملسو هيلع هللا ىلصحقث أخبر الـبل 

طف   طف  مفا ،ؾقفؼ بجاللفف، والحفد،ث: رد وفقف إثبات صػة الؿحبة هلل 

إشاطرة والؿعت لة ال ،ـ ، طؿفقن أن اهلل ٓ ،حف،، وإدلفة طف  إثبفات حف ه 

 الصػة كثقرة يف الؽتاب والسـة، وصػة الؿحبة مـ الصػات الػعؾقة.
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٢ّٔ ا ّٕ ٜيؿّٖتيُض)َقِوُلُه   ِ٘  عي ْٜد ، بحقفث ملسو هيلع هللا ىلصفقف دلقؾ مفـ دٓئفؾ كبفقة الـبفل  : ٜيدي

تعا، كتاٌب حافٌؾ يف حف ا  ؼبؾ بالػتح قبؾ وققطف، ولرقخـا م ملسو هيلع هللا ىلصأخبر الـبل 

 .اجلاَع ايؿشٝض َٔ د٥٫ٌ ايٓب٠ٛالباب اسؿف 

 مـ البقتقتة وتؽقن بالؾقؾ. : ؾّٔبياتي)َقِوُلُه 

َّاُع)َقِوُلُه      ا.مـ العام ال ي ُأر،د بف الخاص، والؿراد بف مـ كان حاضرً  : اي

ٕي)َقِوُلُه  ِْ  ٜيُدٚنّٕٛ ُٗ ّٔدتي ْٝ ـْ َ،ْدَفُعفا إَِلْقِف. ُ،َؼفاُل َأْي ،ُخقُضقن و،ُؿقج : ئّ قن فِقَؿ

وقففَع الـففاُس فِففل َدوَكففٍة وُدوَكففٍة: َأْي فِففل خففقٍض واخففتالٍط. قالففف ابففـ إثقففر 

 .(8/134) ايٓٗا١ٜيف 

ِْ)َقِوُلُه  ُٗ ُّ ٖيدا  أّٔ ، وفقفف: ملسو هيلع هللا ىلصأي مـ ال ي ُ،عطك الرا،ة مفـ رسفقل اهلل  : ُْٜيّّٓٔا

ؿـافسة يف ح ا إمر مـ طفدة أوجفف، التـافس ط  الخقر والتسابؼ إلقف، وكاكت ال

، وبحف، اهلل ورسفقلف ملسو هيلع هللا ىلص ولرسفقلف كقكف مرفقدا لؿـ ُ،عطك الرا،ة بحبفف هلل 

 لف، ولؽقكف ،ػتح اهلل ط  ،د،ف حصقن خبقر بعد إن استعصت طؾقفؿ. ملسو هيلع هللا ىلص

َُّددددا)َقِوُلههههُه  ّٔ ْٚا أّْٔؾددددبيشيٛا ؾّٔ ًّٔدددد٢ غّٔدددددي ٍِ عي ِْ ،ملسو هيلع هللا ىلص اِ  زيُضددددٛ ُٗدددد ُّ ْٕ ٜيْسُدددددٛ نّٕ  أّٔ

ٖي  أن ُ،عطك الرا،ة لؾػضقؾة الؿ كقرة. أي: كؾفؿ ،لمؾ مـ اهلل  : اُْٜيّّٓٔا

ٍي:)َقِوُلُه  ٔي ؾّٔكّٔا ْٜ ُّ أّٔ ًِ ُٔ عي ٓ ،عؾفؿ الغقف،،  ملسو هيلع هللا ىلصفقف: أن الـبفل  : طّٔاِيب ؟ أِّٔ ٞ ْ 

 وح ا رد ط  غالة الصقفقة وكحقحؿ.

ٌي:) َقِوُلههُه ٛي ؾِّٔكٝدد ِ٘ ٜيْػددتيِهٞ ُٖدد ْٝدد ٓي ْٝ مففـ الرففؽقى وحففق الؿففرض وكاكففت  : عي

 الرؽقى رمًدا يف طقـقف.

ّٕٛا) َقِوُلُه ِ٘ ؾَّّْٔٔزِض ْٝ  .ملسو هيلع هللا ىلصالؼائؾ حق الـبل  : ِإئّ

ٞي)َقِوُلُه  ِ٘،  ؾِّّٕٔت ٞ  ؾّٔبيؿيدلي  ِ د ِ٘  ِؾد ْٝد ٓي ْٝ ، والبصفاق، ملسو هيلع هللا ىلصفقفف بركفة ر،فؼ الـبفل  : عي

و،ؼال البساق، والب اق3 وحق خروج الر،ؼ مـ الػفؿ، وحفق غقفر الـػفث فالـػفث 
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 خروج رذاذ مـ الر،ؼ مع الفقاء. 

ُ٘  ٚيديعيا) َقِوُلُه أي بالعافقة والرػاء مـ ح ا الؿرض، فاستجاب اهلل دطفاءه،   ئّد

دون غقره، فال ،تبرك بر،ؼ الصفالحقـ،  ملسو هيلع هللا ىلصويف الحد،ث: جقاز التبرك بآثار الـبل 

فؽاكقا ،تبركقن بعرقف ور،ؼف ومخاصف، وكاكقا ،ضفعقن  ملسو هيلع هللا ىلصوٓ بعرقفؿ، إٓ الـبل 

ـِ َمالٍِؽ طرقف يف الطق، وحق أصق، الطق،، فعَ  ، َقاَل: َدَخفَؾ َطَؾْقـَفا ـْ َأَكِس ْب

ل بَِؼاُروَرٍة، َفَجَعَؾْت َتْسؾُِت اْلَعَرَق فِقَففا،  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  َفَؼاَل ِطـَْدَكا، َفَعِرَق، َوَجاَءْت ُأمِّ

؟َيا ُأمح ُسَؾْقٍؿ َما َهَذا »َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفاْسَتْقَؼَظ الـَّبِلُّ  ـَ ـَِعق َقاَلْت: َحفَ ا َطَرُقفَؽ  «الحِذي َتْص

ـْ َأْصَقِ، الطِّقِ،، متػؼ طؾقفف
ـِ (1)َكْجَعُؾُف فِل صِقبِـَا، َوُحَق مِ ، ويف حفد،ث الِؿْسفَقِر ْبف

 ».. َقاَ: طروة بـ مساعقد: ، وفقف: َمْخَرَمَة 
ِ
َؿ َرُساقُ: اهلل ـَخح  َماا َتا

ِ
اَقاهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَِ

اَدَلَؽ بَِفاا َوْجَفاُف َوِجْؾاَدهُ  ُكَخاَمًة إاِلح  َِ ـُْفْؿ   ، وفقفف أ،ًضفا: «َوَقَعْت ِِل َكػِّ َرُجٍؾ ِم

ْدُت » َِ ْدُت َطَؾك الُؿُؾقِك  َوَو َِ  َلَؼْد َو
ِ
َؼاَ:: َأْي َقْقِم  َواهلل َِ َرَجَع ُطْرَوُة إَِلك َأْصَحابِِف   َِ

 إِْن رَ 
ِ
َأْيُت َمؾًِؽاا َقاطُّ ُيَعظُِّؿاُف َأْصاَحاُبُف َماا َطَؾك َقْقَصَر  َوكِْسَرى  َوالـحَجاِشلِّ  َواهلل

ٍد  ًدا ملسو هيلع هللا ىلصُيَعظُِّؿ َأْصَحاُب ُُمَؿح  .(8311). أخرجف البخاري «ُُمَؿح

صرفان ووسفط، مفـفؿ: مفـ ،ـؽفر البركفة مطؾًؼفا،  :ايتايى  َطأي١ يف ٚايٓاع

ومـفؿ مـ ،ثبتفا مطؾًؼا، حتك إهنؿ ،تبركقن بؽفؾ شفلء، بإحجفار وإشفجار، 

ربة، وقبقر الصالحقـ، وبؿـ تقسؿقا فقف الصالح، حتك إذا دخؾقا الؿسجد وإت

، إكؿفا ُ،تبفرك بؿفا شفرع الحرام ،تبركقن بؽؾ أصػر، وح ا مخالػ لررع اهلل 

اهلل، والبركة: حل وضع الخقر اولفل يف الرلء، وٓ ،تبرك ب ات أحد وآثفاره إٓ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصبآثار الـبل 

ُٙ)َقِوُلُه  ٜي١ّٔ ؾّّْٔٔعّّٓٔا  أي مؽـف مـفا. : ايسَّا

                                                 

 (، والؾػظ لف.8111(، ومسؾؿ )1811البخاري ) (1)
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ْْؿّْٕر)َقِوُلُه   بَِضؿِّ اْلَػاِء َبْعَدَحا ُمْعَجَؿٌة أي سر، واكطؾؼ. : ا

٢ّٔ)َقِوُلُه  لِِف َأْي َطَؾك َمْفؾَِؽ َوالرسؾ الّسقر الرفقؼ، قالفف  : ِزْضًِؤّ عي بَِؽْسِر َأوَّ

 ، فػقف الحث ط  السؽقـة، وطدم العجؾة.(3/813) ايؿتضالحافظ يف 

ٍي سيت٢َّ) َقِوُلُه ِْٓص ِْ  تي ِٗ أي بػـاء حصفقهنؿ وبقفقهتؿ، والسفاحة حفل  : ِ طيداسيِت

وخبرتف بالؼتفال، ففنن مثفؾ حف ا  ملسو هيلع هللا ىلصالؿؽان القاسع، وح ا مـ حؽؿة رسقل اهلل 

 الؿؽان أسؿح لؾحركة والبِراز، والؽر، والػر.

َّ)َقِوُلُه  ِْ ُث ُٗ ِّ ِإي٢ّٔ اْدُع ق الراحد مفـ فقف الدطقة قبؾ الؼتال، وح ا ح : اإِلْض٬ّٔ

غدسي  سقق الحفد،ث يف البفاب، وحفؾ تجف، الفدطقة مطؾًؼفا قفال الـفقوي يف 

 ِ ـَ َبَؾَغفْتُفُؿ (18/11) َطدً فِ ، فاِر الَّ َغاَرِة َطَؾفك اْلُؽػَّ : يف َحَ ا اْلَحِد،ِث َجَقاُز اْوِ

َغاَرِة َوفِل َحِ ِه اْلَؿْسَلَلِة َثاَلَثةُ  ـْ َغْقِر إِْكَ اٍر بِاْوِ
ْطَقُة مِ َمفَ اِحَ، َحَؽاَحفا اْلَؿفاِزِريُّ  الدَّ

 َواْلَؼاِضل.

َٖا ْكَ اُر ُمْطَؾًؼا قال َمالٌِؽ َوَغْقُرُه َوَحَ ا َضِعقٌػ. :َأَحُد  َ،ِجُ، اْوِ

 َٓ َ،ِجُ، ُمْطَؾًؼا َوَحَ ا َأْضَعُػ مِـُْف َأْو َباصٌِؾ. :َٚايثَّاِْٞ

ْطَقُة  :َٚايثَّاِيُ  ـْ ُ،ْسفَتَح،ُّ َ،ِجُ، إِْن َلْؿ َتفْبُؾْغُفُؿ الفدَّ َٓ َ،ِجفُ، إِْن َبَؾَغفْتُفْؿ َلؽِف َو

ـُ اْلَبْصِريُّ َوالثَّْقِريُّ َوالؾَّْقُث  ِحقُح وبف قال كافع مق، بـ ُطَؿَر َواْلَحَس َوَحَ ا ُحَق الصَّ

افِِعلُّ َوَأُبق ثقر وبـ الؿـ ر والجؿفقر قال بـ اْلُؿـِْ ِر َوُحفَق َقفْقُل َأْكَثفِر َأْحفِؾ  َوالرَّ

فِحقَحُة َطَؾفك َمْعـَفاُه َفِؿـَْففا َحفَ ا اْلَحفِد،ُث اْلعِ  ََحاِد،فُث الصَّ ْٕ ْؾِؿ َوَقفْد َتَظفاَحَرِت ا

َْشَرِف َوَحِد،ُث َقْتِؾ َأبِل اْلُحَؼْقِؼ. اكتفك. ْٕ ـِ ا  َوَحِد،ُث َقْتِؾ َكْعِ، ْب

ِْ)َقِوُلُه  ُٖ  أي أطؾؿفؿ. : ٚيأّْٔخِبْس

ُيا) َقِوُلُه ِْ ٜيِذُب ِ  ِٗ ْٝ ّٔ ْٔ عي ِ٘  تيييداىل  اِ  لّْسي َِ أي: إذا أسفؾؿقا أخبفرحؿ  : ِؾٝد

أن اوسالم: حق آستسالم هلل بالتقحقد وآكؼقاد لف بالطاطة والبراءة مـ الرفرك، 

انِْن »وأخبرحؿ أن اهلل افترض طؾفقفؿ ففرائض مـففا الصفالة والصفقام وال كفاة  َِ



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 157  

ـُْفؿْ  اْقَبْؾ ِم َِ ، وقفدم (1311)طـفد مسفؾؿ  كؿا يف حد،ث ُبَرْ،فَدَة  «َأَجاُبقَك  

 حؼ اهلل تعا، لؿـ لتف ففق الؿؼدم رتبة، ومعـك، وكؾ حؼ تابع لف. 

ِ٘ )َقِوُلُه  َّد ٛياي ٟي  ْٕ٭ّٔ) فقف جقاز الحؾػ بغقر استحالف. : ؾّٔ ْٗدِد  زيُدًّٗدا  ِ دؤّ  ا ّٕ ٜي

ٌْٝس ٚياِسداا، ْٔ ئّؤّ خي ُِْس َِ ِِا ُس  . فقف فضؾ الدطقة إ، اهلل : يَّيي

ُِْس)َقِوُلُه  ِِ ُس َّيي ـِ اْلُؿْفَؿَؾفِة  : اي ـْ ُحْؿِر َوبَِػفْتِح الـُّفقِن َواْلَعفْق
بُِسُؽقِن اْلِؿقِؿ مِ

َق  ـْ َأْن َتُؽفقَن َلفَؽ َفَتَتَصفدَّ
بِِؾ اْلَؿْحُؿقَدِة قِقَؾ اْلُؿَراُد َخْقٌر َلَؽ مِ ـْ َأْلَقاِن اْوِ

 َوُحَق مِ

ففا َتَتَػففاَخُر اْلَعففَرب. اكتفففك مففـ  ؾددتض بَِفففا َوقِقففَؾ َتْؼَتـَِقَفففا َوَتْؿؾُِؽَفففا َوَكاَكففْت مِؿَّ

 .(3/331) ايبازٟ

 ؟قد ،ؼقل قائؾ: ما ذكر الحج والصقام يف حد،ث ابـ طباس  :َطأي١

 ٍ كان ، كر إحاد،ث ط  إحفقال والؿـاسفبات، تفارة  ملسو هيلع هللا ىلصبلن الـبل  :فٝكاا

 ح ا، وقد ،ؼال: بلكف مل ،ؽـ قد ُفِرَض الحج بعد.، كر ح ا، وتارة 

 

 

*** 
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5- ُ٘ َ٘ إال ايًَّ ٕ الَ ِإَي َٗاَد٠ِ أ ََٚغ دِ  ِٛحِٝ  بَابُ َتِفِطريُ ايتَّ

َقاَل اْلُمَصنُِّف

.ُٚ َٚ اا اَُّ َُ  َثبُة َرُلِغرُي اُٖزِىٔؽُٔذ َوَؽَهبَدٔح إٔ َا اا

 مـف ققلفؿ تػسقر الؼرآن.التػسقر: البقان، و : تيؿِّٖطِا)َقِوُلُه 

ِْٛسِٝد)َقِوُلُه   والتقحقد: حق إفراد اهلل بؿا ،ج، لف، وقد تؼدم. : ايتَّ

ٗيادي٠ِ)َقِوُلُه  ٘ي  ٫ّٔ إٔ ٚيغي ُ٘  إ٫ ِإئّد َّد ح ا مـ باب ططػ الخاص ط  العام، أو  : اي

 مـ ططػ الرلء ط  كػسف.

تعفا، رسفالة  ويف تػسقر ح ه الؽؾؿة ألػ اومام محؿد بـ طبد القحاب 

ـَ فقفا ما ،تعؾؼ هبا َمْبـًك وَمْعـًك، وذلؽ ٕهنا أس اوسالم وأصؾف، ومـ  مستؼؾة َبقَّ

إبفراحقؿ  أسؿاء ح ه الؽؾؿة: كؾؿة التؼقى، والعروة القثؼك، والؽؾؿة التل جعؾفا

باققة يف طؼبف، وكؾؿفة اوخفالص، وحفل متضفؿـة لؾـػفل واوثبفات، وتؼتضفل 

 بجؿقع الطاطات. ف، وتستؾ م آكؼقاد هلل بؿا ،ج، ل اهلل  فرادإ

ا، و،عبد بالخقف والرجفاء، والتف لؾ وغقفر فاولف حق الؿعبقد محبة وتعظقؿً 

 ذلؽ مـ أكقاع العبادات.

وذكر ح ا الباب يف ح ا الؿقصـ3 لبقان التقحقد ط  حؼقؼتف، فؽؿ مؿـ ،ؼفقل 

لففؿ معـفك  حؼقؼة، فـاس، أن ،بقـ (الؾَّفُ  إٓ إَِلفَ  َٓ )ٓ إلف إٓ اهلل وما طرفقا معـك 

 قبؾ أن ،ررع يف بقان ما ،ـاقض التقحقد. (الؾَّفُ  إٓ إَِلفَ  َٓ )التقحقد، ومعـك ققل: 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼبًَُ ٍا اَُّ  ائ ائ ى ى ې ې ې﴿  َوَهِى

 ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 .[:8: اإلسراء]

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿وقبؾفففا، َقْقلِففِف َتَعففاَلك: 

: (13/181) تؿطدداٙقففال الطبففري يف  [89: اإلسااراء]﴾ۉ ۉ ۅ ۅ

ٍد  ـَ َ،ْعُبفُدوَن ملسو هيلع هللا ىلصَ،ُؼقُل َتَعاَلك ِذْكُرُه لِـَبِقِِّف ُمَحؿَّ فِ ، ُد لُِؿْرِركِل َقْقمِفَؽ الَّ : ُقْؾ َ،ا ُمَحؿَّ

ـَ َزَطْؿتُ  ، ِ َفا اْلَؼْقُم الَّ ـْ َخْؾِؼِف: اْدُطقا َأ،ُّ
ِف مِ ـْ ُدوِن الؾَّ

ـْ ُدوكِفِف مِ
ْؿ َأكَُّفْؿ َأْرَباٌب َوآلَِفٌة مِ

ِطـَْد ُضرٍّ َ،ـِْ ُل بُِؽْؿ، َفاْكُظُروا َحْؾ َ،ْؼِدُروَن َطَؾك َدْفِع َذلَِؽ َطـُْؽْؿ، َأْو َتْحِق،ؾِِف َطفـُْؽْؿ 

َٓ َ،ْؿؾِ  َٓ َ،ْؼِدُروَن َطَؾفك َذلِفَؽ، َو ُؽقَكفُف، َوإِكََّؿفا إَِلك َغْقِرُكْؿ، َفَتْدُطقُحْؿ آلَِفًة، َفنِكَُّفْؿ 

ـَ ُأمَِر الـَّبِلُّ  ، ِ َأْن َ،ُؼقَل َلُفْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَ،ْؿؾُِؽُف َوَ،ْؼِدُر َطَؾْقِف َخالُِؼُؽْؿ َوَخالُِؼُفْؿ. َوقِقَؾ: إِنَّ الَّ

َػفًرا َحَ ا اْلَؼْقَل َكاُكقا َ،ْعُبُدوَن اْلَؿاَلئَِؽَة َوُطَ ْ،ًرا َواْلَؿِسقَح، َوَبْعُضُفْؿ َكاُكقا َ،ْعُبُدوَن كَ 

. اكتفك. ِـّ ـَ اْلِج
 مِ

أي مـ ،عبد اهلل تعا، مفـ الصفالحقـ، والؿرفركقن  :﴾ۈئ ۈئ﴿َقِوُلُه 

 ،عبدوهنؿ مـ دون اهلل أو مع اهلل.

 أي ،عبدوهنؿ بالدطاء، وغقره. :﴾ک﴿َقِوُلُه 

 أي ،طؾبقن. :﴾ۇ﴿َقِوُلُه 

أي أنَّ الؿدطق،ـ مـ دون اهلل ،طؾبفقن الؼربفة  :﴾ائ ائ ى﴿َقِوُلُه 

  بدطائف، ورجائف، وحسـ طبادتف.مـ اهلل

ُفْؿ بَِصالِِح َطَؿؾِِف َواْجتَِفاِدِه فِل ِطَباَدتِِف َأْقَرُب ِطـَْدُه  :﴾ېئ ېئ﴿َقِوُلُه  أي َأ،ُّ

 .(13/381)الطبري  تؿطاُزْلَػًة. اكتفك مـ 
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أي بلفعففالفؿ الصففالحة ،طؿعففقن يف رمحتفففف،  :﴾وئ وئ﴿َقِوُلههُه  

 وتجاوزه طـفؿ، وقبقلف لفؿ.

تعفا،، ففنن  (1)أي ،خافقن ط ابف بِِخاَلفِِفْؿ َأْمفَرهُ  :﴾ۇئۆئ ۇئ﴿ُه َقِوُل

الطاطات مـ أسباب رضك اهلل تعا، طـ العبد، والؿعاصل مفـ أسفباب سفخطف 

 أسلل اهلل السالمة.

 ۅ ۅ ۋ ۋ﴿وكؾؿا ققي إ،ؿفان العبفد خفاف اهلل تعفا، قفال تعفا،: 

أكف َدَخَؾ َسائٌِؾ ، والخرقة الخقف مع التعظقؿ، و،روى [;5: ِاصر] ﴾ۉې ۉ

ـِ ُطَؿَر  فا اكَصفَرَف، َقفاَل اْبـُفُف  إَِلك اْب ْبـِِف: َأْططِفِف ِد،ـَفاًرا، َفلْطَطفاُه. َفَؾؿَّ
ِ
َفَؼاَل ٓ

َف َتَؼبََّؾ مِـِّفل َسفْجَدًة َواِحفَدًة َأوْ  ُف مِـَْؽ َ،ا َأَبَتاُه َفَؼاَل َلْق َطؾِْؿُت َأنَّ الؾَّ  َطِؼْقٌؾ: َتَؼبََّؾ الؾَّ

ـْ َ،َتَؼبَُّؾ الؾَُّف؟ َصَدقَ  ـَ اْلَؿْقِت، َأَتْدِري مِؿَّ
ٌ، َأَح،َّ إَِللَّ مِ

ـْ َغائِ  ڳ﴿َة ِدْرَحٍؿ َلْؿ َ،ُؽ

 .(5)[:5: الامئدة] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ

ال َكَجاْقُت »وحق يف سقاقة الؿقت:  و،ؼقل طؿر بـ الخطاب   َوِدْدُت َأكِّ

ا ًِ ـَْفا َكَػا ًتاِم ُؾَفا َحقوا َواَل َمقِّ  .، مع أكف قد برر بالجـة(6)«  اَل لِل َواَل َطَؾلح  اَل َأَتَحؿح

، َقاَل: َحَضْرَكا َطْؿفَرو  (181) ؾشٝض َطًِويف  ـِ ِشَؿاَسَة اْلَؿْفِريِّ ـِ اْب َط

ـَ اْلَعاِص  َل َوْجَففُف إَِلفك ، َوُحَق فِل ِسفَقاَقِة اْلَؿفْقِت، َ،َبؽِفل َصفِق،اًل ْب ، َوَحفقَّ

 
ِ
فَرَك َرُسفقُل اهلل فَرَك  ملسو هيلع هللا ىلصاْلِجَداِر، َفَجَعَؾ اْبـُُف َ،ُؼقُل: َ،ا َأَبَتاُه، َأَمفا َبرَّ بَِؽفَ ا؟ َأَمفا َبرَّ

 
ِ
 بَِؽَ ا؟ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل

َٓ إَِلفَف   َّٓ اهلُل، َوَأنَّ َقاَل: َفَلْقَبَؾ بَِقْجِفِف، َفَؼفاَل: إِنَّ َأْفَضفَؾ َمفا ُكِعفدُّ َشفَفاَدُة َأْن  إِ

، إِكِّل َقْد ُكـُْت َطَؾك َأْصَباٍق َثاَلٍث، َلَؼفْد َرَأْ،ُتـِفل َوَمفا َأَحفٌد َأَشفدَّ 
ِ
ًدا َرُسقُل اهلل ُمَحؿَّ

                                                 

 (.13/181) «تػسقره»ذكره الطبري يف  (1)

 (.11/111) «تار،  دمرؼ»أخرجف ابـ طساكر يف  (5)

 (.1181(، ومسؾؿ )3811أخرجف البخاري ) (6)
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ِ
َٓ َأَح،َّ إَِللَّ َأْن َأُكقَن َقِد اْسَتْؿَؽـُْت مِـُْف، َفَؼَتْؾُتُف، َفَؾفْق  ملسو هيلع هللا ىلصُبْغًضا لَِرُسقِل اهلل مِـِّل، َو

ْساَلَم فِل َقْؾبِل َأَتْقفُت ُمتُّ طَ  ا َجَعَؾ اهلُل اْوِ ـْ َأْحِؾ الـَّاِر، َفَؾؿَّ
َؾك تِْؾَؽ اْلَحاِل َلُؽـُْت مِ

، َفُؼْؾُت: اْبُسْط َ،ِؿقـََؽ َفْجَُبا،ِْعَؽ، َفَبَسَط َ،ِؿقـَُف، َقاَل: َفَؼَبْضُت َ،ِدي، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ 

ُقْؾفُت: َأْن  «َتْشاَترُِط بِااَمَذا؟َقاَل: ُقْؾُت: َأَرْدُت َأْن َأْشَتِرَط، َقاَل:  «َما َلَؽ َيا َطْؿُرو؟»

ْسََلَم َيْفِدُم »ُ،ْغَػَر لِل، َقاَل:  َؾاُف؟ َوَأنح اْلِفْجاَرَة َتْفاِدُم َماا َما َكاَن َقبْ َأَما َطؾِْؿَت َأنح اإْلِ

  «َكاَن َقْبَؾَفا؟ َوَأنح اْلَحجح َيْفِدُم َما َكاَن َقْبَؾُف؟
ِ
ـْ َرُسفقِل اهلل

َوَما َكاَن َأَحٌد َأَح،َّ إَِللَّ مِ

ًٓ ملسو هيلع هللا ىلص َٓ َأَجؾَّ فِل َطْقـِل مِـُْف، َوَما ُكـُْت ُأصِقُؼ َأْن َأْمَجَ َطْقـَفلَّ مِـْفُف إِْجفاَل َلفُف، َوَلفْق  ، َو

ـْ َأْمَجُ َطْقـَلَّ مِـُْف، َوَلْق ُمتُّ َطَؾك تِْؾَؽ اْلَحاِل  َكِّل َلْؿ َأُك
ِ
ُسئِْؾُت َأْن َأِصَػُف َما َأَصْؼُت3 ٕ

ـْ َأْحِؾ اْلَجـَِّة.
 َلَرَجْقُت َأْن َأُكقَن مِ

 مـ الح ر أي ُمتََّؼك. :﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿َقِوُلُه 

 بفـ مسفعقد  (1414)سفؾؿ ويف سب، ك ول ح ه أ،ة مفا يف م
ِ
ـْ َطْبفِد اهلل َطف

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿: ، فِفففل َقْقلِفففِف 

ِـّ َأْسَؾُؿقا»َقاَل:  [:8: اإلسراء] ﴾ەئ ـَ اْلِج ـَ َكاَن َكَػٌر ِم َبِؼَل الحِذي َِ   َوَكاُكقا ُيْعَبُدوَن  

ِـّ َكاُكقا َيْعُبُدوَن َطَؾك طِ  ـَ اْلِج ، والقسفقؾة الؼربفة، قفال «َباَدتِِفْؿ  َوَقْد َأْسَؾَؿ الـحَػُر ِم

 بعضفؿ: 

 رن  ا منِناااَل لٍااْم ر ْااِك وساايلَ 
 

 
 

ااي ااَّل وَتض  خااذوِي  كن 
ْ
 رْن يأ

 
 

،عبد  اهلل  ّن  وأ  ، دة لعبا ا مـ  جؾقؾة  ومرات،  معاين طظقؿة،  أ،ة  فتضؿـت 

اهلل  طبد  فؿـ   ، ء لرجا وا لخقف  وا لح،  ففق با ء  لرجا وا لخقف  وا لؿحبة  با

العدو،ة  بالح، وحده ففق زكد،ؼ، و،ع ى إ، رابعة  الؿقحد، ومـ طبد اهلل 

وكازك الؿالئؽة، ومـ إلقفـ مـ زكادقة الصقفقة ققلفؿ: كعبد اهلل بالح، وحده، 

،عـل: ٓ كخاف مـف، وٓ مـ كاره، وٓ طـدكا صؿع يف جـتف وإكؿا كعبده بالح، 

 ـ إكبقاء فؼد كاكقا ،عبدون اهلل محبة، وخقًفا ورجاء،وحده وح ا خالف د،
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ې  ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ ﴿:  اهلل  قال  ې

وئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ۇئ  وئ   ەئ

كان ،ستعق  مـ ط اب جـفؿ، ومـ ط اب  ملسو هيلع هللا ىلص ، والـبل [ 3>:  األكبقاء]   ﴾ۇئ 

 الؼبر و،سلل اهلل الجـة.

ومـ طبفد اهلل بفالخقف وحفده فففق حفروري خفارجل، ُ،ؽِػفر الؿسفؾؿقـ، 

 فؿ مـ اهلل تعا،.وُ،ِؼـط

ومـ طبد اهلل بالرجاء وحده فففق مرجف ، ٓ ،بفايل أزكفك أم سفرق أم شفرب 

 الخؿر، أو فعؾ أي كبقرة مـ الؽبائر.

،ؼقل  ملسو هيلع هللا ىلص، والـبل ملسو هيلع هللا ىلصومـ طبد اهلل بالح، والخقف والرجاء ففق متبع لؾـبل 

 كؿا يف حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة 
ِ
ـَْد َلْق َيعْ »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل ـُ َما ِط َؾُؿ اْلُؿْمِم

ْحَؿاِة  َماا  ـَ الرح  ِما
ِ
ـَْد اهلل ـَ اْلُعُؼقَبِة  َما َصِؿَع بَِجـحتِِف َأَحٌد  َوَلْق َيْعَؾُؿ اْلَؽاُِِر َما ِط  ِم

ِ
اهلل

ـْ َجـحتِااِف َأَحااٌد  ـََط ِماا  ٿ﴿: ؼففقل اهلل ، و،(8355)، أخرجففف مسففؾؿ «َقاا

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ

 .[76: األحزاب] ﴾ىث مث جث﴿، و،ؼقل: [189: األطراف] ﴾ڄ



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 163  

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼبًَُ ُٔ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿  َوَهِى

 ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژژ

 .[;5-59: الزخرف] ﴾ڳ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ﴿آزركؿا قفال تعفا،:  :﴾ٻ﴿َقِوُلُه 

 .[7:: األكعام] ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ

: حفل (8/815) َيذِ ايبًدإمـ أحؾ حران، ويف  :﴾ڌ﴿َقِوُلُه 

مد،ـة طظقؿة مرفقرة مـ ج ،رة أققر، وحل قصبة د،ار مضر، بقـففا وبفقـ الّرحفا 

،قم وبقـ الّرّقة ،قمان، وحل ط  صر،ؼ الؿقصؾ والرفام والفروم، ققفؾ: سفؿقت 

ا فعّربت فؼقؾ حّران، وذكر ققم أهنا ، ٕكف أول مـ بـاحهباران أخل إبراحقؿ، 

أول مد،ـة بـقت ط  إرض بعد الطقفان، وكاكت مـازل الصابئة وحؿ الحراكّققن 

 ال ،ـ ، كرحؿ أصحاب كت، الؿؾؾ والـحؾ. اكتفك.

 فقف البراءة مـ الررك، والؿرركقـ. :﴾ڈ ڈ ڎ ڎ﴿َقِوُلُه 

 ڻ ڻ ں﴿أي: الف ي خؾؼـفل قفال تعفا،:  :﴾ڑ ڑ ژ﴿َقِوُلُه 

، أي: خالؼ السؿاوات وإرض، وفقفا أكف ،بفرأ مفـ [1: ِااصر] ﴾ڻ ڻ

ـِل َبرِيٌء »كؾ إلف ُ،عبد مـ دون اهلل تعا، ال ي فطره أي خؾؼف، قال قتادة: َ،ُؼقُل:  إِكح

حا َتْعُبُدوَن إاِلح 
ِ
 . وفقفا معـك ٓ إلف إٓ اهلل.(1)«َؾَؼـِلالحِذي َخ ِم

تَِّبفاِع  :﴾ک ک﴿َقِوُلُه  
ِ
ُؼـِل ٓ ، َوُ،فَقفِّ ـِ اْلَحفؼِّ ، ُمـِل لِؾدِّ ُف َسُقَؼقِّ أي: َفنِكَّ

ْشِد بالتقفقؼ، والبقان  .َسبِقِؾ الرُّ
                                                 

 (.84/531) «تػسقر الطبري»(1)
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 ٚاهلدا١ٜ تٓكطِ إىل أقطاّ:   
 گ گ ک ک ک﴿وح ه خاصة بفاهلل، قفال تعفا،:  :تٛفٝال  ٖدا١ٜ -

 .[89: الؼصص] ﴾ڳڳ ڳ ڳ گ گ

وحل طامة يف كؾ مـ دطا إ، الخقفر، قفال اهلل يف حفؼ  :ٚدالي١ إزغاد ٖٚدا١ٜ -

 .[85: الشقرى] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿كبقف: 

الفدا،ففة العامففة لؾجففـ واوكففس وسففائر الحققاكففات والحرففرات  :َٚٓٗااا -

 .[83: صف] ﴾مج حج يث ىث مث جث يت ىت﴿: والطققر، قال اهلل 

 ىئ مئ حئ﴿قال اهلل يف أصحاب الـار:  :يٓازٚا ادت١ٓ إىل ٖٚدا١ٜ -

 ڤ ڤ ٹ ٹ﴿، وقال تعا، طـ الؿممـقـ: [56: الصاِات] ﴾يئ

 ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ

 .[>: يقكس]

اُف َشَفاَدُة َأْن اَل إَِلَف إاِلح »قال َقَتاَدَة:  :﴾گ گ گ گ ک﴿َقِوُلُه   الؾح

ـْ َبْعااِدهِ  ـْ َيُؼقُلَفااا ِماا تِااِف ِماا يح ، أخرجففف الطبففري «َوالتحْقِحقااُد َلااْؿ َيااَزْ: ِِاال ُذرِّ

، وقفال ابفـ ز،فد أهنفا اوسفالم وٓ تعفارض ففرأس (84/533) تؿطاٙيف 

 اوسالم التقحقد.

وفقفا دٓلة ط  أن التقحقد باٍق إ، أن ،رث اهلل إرض ومفـ طؾقففا، و،فدل طف  

ـَ َأبِل ُسْػقَاَن ذلؽ حد،ث ُمعَ  ـْ ُأمحتِل ُأمحٌة »، مرفقًطا: اِوَ،َة ْب َقائَِؿٌة بَِلْمرِ الؾحِف  الَ َيَزاُ: ِم

ـْ َخاَلَػُفْؿ  َحتحك َيْلتَِقُفْؿ َأْمُر الؾحِف َوُهاْؿ َطَؾاك ذَ  ـْ َخَذَلُفْؿ  َوالَ َم ُهْؿ َم متػفؼ  «لِاَؽ الَ َيُضرُّ

 ، وصح طـ مجؿقطة مـ الصحابة ِرْضَقاُن الؾَِّف َطَؾقِْفْؿ.(1)طؾقف

اَل َتُؼاقُم »: ملسو هيلع هللا ىلصوإذا ذح، أحؾ التقحقد مـ إرض قامت الساطة، َقاَل الـبفل 

                                                 

 (.1413( والؾػظ لف، ومسؾؿ )1131البخاري ) (1)
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اَطُة َحتحك اَل  ـْ َأَكفٍس  (131)ؾؿ أخرجف مس «ُيَؼاَ: ِِل اأْلَْرِض: اهلُل  اهللُ السح ، َط

 
ِ
ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلصحقث ،ؼبض اهلل أرواح الؿممـقـ، َقفاَل َرُسفقُل اهلل إِنح اهلَل َيْبَعاُث ِرًًاا ِما

ََل َتَدُع َأَحًدا ِِل َقْؾبِِف  َِ ـَ اْلَحرِيرِ   ـَ ِم ـِ َأْلَق َحبحاٍة  َوَقااَ: َقاَ: َأُبق َطْؾَؼَؿَة ِمْثَؼاُ:  -اْلَقَؿ

ٍة  ـْ إِيااَمٍن إاِلح َقَبَضاْتفُ  -َطْبُد اْلَعِزيِز: ِمْثَؼاُ: َذرح ـْ َأبِفل  (113)أخرجفف مسفؾؿ  «ِم َطف

 . ُحَرْ،َرَة 

ِففْؿ، َوَ،ُثقُبفقا إَِلفك  :﴾ڤ ڤ﴿َقِوُلُه  َ،ُؼفقُل: لَِقْرِجُعفقا إَِلفك َصاَطفِة َربِّ

ـْ ُكْػِرِحْؿ وَ 
 .(84/531)الطبري  تؿطاُذُكقبِِفْؿ. اكتفك مـ ِطَباَدتِِف، َوَ،ُتقُبقا مِ

فؼد تضؿـت الـػل واوثبات، فؼقلف:  ( ٓ إلف إٓ اهلل) ويف ح ه أ،ة تػسقر 

فقفا معـك  ﴾ڑ   ڑ   ژ ﴿فقفا معـك الـػل، وققلف:  ﴾ڈ   ڈ  ڎ ڎ﴿

حل الؽؾؿة الؿتضؿـة لؾـػل واوثبات، وقد ُضرب  ( ٓ إلف إٓ اهلل) اوثبات، و

 ہ  ۀ   ۀ   ڻ ﴿ؿثؾ يف البراءة مـ الؿرركقـ قال تعا،: ال بنبراحقؿ 

 ﮶  ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ 

، وح ه ﴾   ﯁   ﯀   ﮿   ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷ 

اهلل:  لبغض يف  وا الح،  ،ة  ْلُحبُّ » غا ا  : ِن ياَم إِل ا ُطَرى  َثُؼ  ْو ْلُبْغُض َأ ا َو   
ِ
اهلل ل  ِِ

  ِِل
ِ
 .(أبًدا)،تبرأ مـ أبقف، وققمف، و،مكد تؾؽ البراءة بؼقلف  ، فنبراحقؿ (1)«اهلل

 ڤ  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ ﴿:  وح ا حق القاج، لؼقل اهلل 

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڃ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ

 ڇ  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ 

 ژ  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ 

ڳ  گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڳ

 .[57-56: التقبة] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
                                                 

ـِ َمْسُعقٍد 13/52) «الؿصـػ»أخرجف ابـ أبل شقبة يف  (1) ـِ اْب  .( ط أشبقؾقا، َط
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ـِ َأبِ  الطبفري  تؿطدا لؿفا أسفؾؿ كؿفا يف  ل َوقَّفاٍص ويف قصة َسْعِد ْب

َٓ َتْلُكفُؾ (1)، وأصؾفا يف مسؾؿ(11/558) فل  ا َأْسَؾْؿُت، َحَؾَػْت ُأمِّ : َقاَل سعد: َلؿَّ

ا َكاَن اْلَقْقُم  َل َ،ْقٍم، َفَلَبْت َوَصَبَرْت3 َفَؾؿَّ َٓ َتْرَرُب َشَراًبا، َقاَل: َفـَاَشْدُتَفا َأوَّ َصَعاًما َو

ا َكاَن اْلَقْقُم الثَّالُِث َكاَشفْدُتَفا َفَلَبفْت، َفُؼْؾفُت: َوالؾَّفِف َلفْق الثَّ  اكِل َكاَشْدُتَفا، َفَلَبْت3 َفَؾؿَّ

فا َرَأْت َذلِفَؽ، َوَطَرَففْت  َكاَكْت َلِؽ مِاَئُة َكْػٍس َلَخَرَجْت َقْبَؾ َأْن َأَدَع ِد،ـِل َحفَ ا3 َفَؾؿَّ

 ف.اح َأكِّل َلْسُت َفاِطاًل َأَكَؾْت.

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ فلك ل اهلل يف شفلكف الؼفرآن:

 .[18: لؼامن] ﴾ڳڱ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ

*** 

                                                 

َٓ ُتَؽؾَِّؿُف أَ 1331برقؿ ) (1) َٓ َتْرفَرَب، َقاَلفْت: ( وفقفا: َحَؾَػْت ُأمُّ َسْعٍد َأْن  َٓ َتْلُكَؾ َو َبًدا َحتَّك َ،ْؽُػَر بِِد،ـِِف، َو

َؽ، َوَأَكا آُمُرَك بَِفَ ا... الحد،ث. اَك بَِقالَِدْ،َؽ، َوَأَكا ُأمُّ  َزَطْؿَت َأنَّ اهلَل َوصَّ



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 167  

َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ َتَعفففاَلك: َوَقْقلِففففِ 

 ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .[61: التقبة] ﴾ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ

 أي القفقد والـصارى. :﴾ۇ﴿َقِوُلُه 

قَؾ َواِحُدُحْؿ ِحْبٌر َوَحْبٌر بَِؽْسِر اْلَحاِء مِـُْف طؾؿاء القفقد قِ  :﴾ۆ﴿َقِوُلهُه  

 . (11/311)الطبري  تؿطاَوَفْتِحَفا. اكتفك مـ 

 طباد الـصارى. :﴾ۆ﴿َقِوُلُه 

ـْ ُدوِن الؾَّفِف ُ،طِقُعفقَكُفْؿ فِفل  :﴾ڍڍ ڇ ڇ ڇ﴿َقِوُلُه  َ،ْعـِل: َساَدًة َلُففْؿ مِف

ُمفقَن َمفا َمَعاِصل الؾَِّف، َفُقِحؾُّقَن َما َأَح  َمفُف الؾَّفُف َطَؾفْقِفْؿ َوُ،َحرِّ فا َقفْد َحرَّ ؾُّقُه َلُفْؿ مِؿَّ

ففا َقففْد َأَحؾَّففُف الؾَّففُف َلُفففْؿ، اكتفففك مففـ  ُمقَكففُف َطَؾففْقِفْؿ مِؿَّ الطبففري  تؿطدداُ،َحرِّ

 . وح ا شرك يف الترر،ع ط  ما ،ليت. (11/313)

مـ  أي: واتخ وا الؿسقح ابـ مر،ؿ رًبا :﴾ۅ ۅ ۋ﴿َقِوُلُه 

 ې ې ۉ ۉ﴿دون اهلل.وح ا ،ـاقض ما أمر اهلل بف مـ ققلف تعفا،: 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، ﴾ېى ې

 ڄ﴿، [1: اإلخااااَلص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، [58: األكبقاااااء] ﴾ٺ ٺ ڀ

 يئ ىئ مئ حئ یجئ ی ی﴿، [8: ص] ﴾چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ

 .[196: البؼرة] .﴾حب جب

  تعا،.تقكقد لـػل إلقحقة طؿا سقى اهلل :﴾يئ ىئ مئ حئ﴿َقِوُلُه 

طـ الررك،  فقفا: تـ ،ف اهلل  : ﴾ۇئ   وئ   وئ ﴿َقِوُلُه   
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 پ  پ ﴿وادطاء الصاحبة والقلد، فنن الـصارى زطؿقا أن هلل صاحبة وولًدا: 

 ڭ﴿، حتك قال اهلل تعا،: [ 1>:  الؿممـقن]   ﴾ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ 

 ۅ  ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ  ۇ ڭ ڭ

 .[5>->;: مريؿ] ﴾ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ

لباقالين إشعري أكف ذح، إ، مؾؽ الروم، وكان ذكًقا فطـًا، و وُ، كر طـ ا

أراد مؾؽ الروم أن ،دخؾ الباقالين وحق مـحـل لف، فلغؾؼ إبقاب عقًعا وجعؾ 

كقة صغقرة ٓ ،دخؾ مـفا الرجؾ إٓ مـحـًقا، فدخؾ مقلًقا ضفره، ثؿ بعد ذلؽ 

لقٓ أن زوجة كبقؽؿ  قالقا لف: أ،فا الرجؾ: إن د،ـؽؿ حسـ، وكح، أن كدخؾ فقف

 اهتؿت بال كك، فتركـا د،ـؽؿ مـ أجؾ ح ا؟ 

فؼال: أططقؽؿ مسللة وتجقبقين؟ قالقا: كعؿ، قال: امرأة كان لفا زوج ومل 

،ؽـ لفا ولد، واهتؿت بال كك، وامرأة كان لفا ولد ومل ،ؽـ لفا زوج واهتؿت 

 بال كك، فل،فـ أحؼ بالتفؿة؟ 

زوج، قال: ح ه مر،ؿ، مـ باب اول ام قالقا: فؼالقا: التل لفا ولد ولقس لفا 

 .حل مـ حة وصاحرة، قال: وتؾؽ مـ حة وصاحرة

الباقالين: مرحًبا وأحاًل: كقػ إحؾ  لف  ودخؾ رجؾ مـ رحباهنؿ، فؼال 

وإوٓد؟ فجعؾ الـصارى ،سبحقن و،سترجعقن، قال: ما شلكؽؿ؟! قالقا: ح ا 

بـاء، ق أ ،ت وج، أو ،ؽقن لف  ال: سبحان اهلل! تـ حقن ح ا طـ ٓ ،جقز لف أن 

 الصاحبة والقلد وت طؿقن أن هلل صاحبة وولًدا، فخصؿفؿ.

وسؿعت بعض الـصفارى ،ؼفقل: أكفتؿ أ،ففا الؿسفؾؿقن مل تتصفقروا معـفك 

 پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :القٓدة الرباكقة: ،ؼقل: كحفـ كفممـ بفف

-1: اإلخاااااَلص] ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پپ

ضــتؿ أن وٓدة طقسك كبؼقة القٓدات، أققل:  ، لؽـ أكتؿ لتؿثقؾؽؿ وتربقفؽؿ،[7
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 ح ا ققل باصؾ، فدطقاحؿ أن طقسك ابـ اهلل دطقى باصؾة.

طـ اتخاذ إحبار والرحبان أرباًبا، و،ـفك طـ  فػل ح ه أ،ة ،ـفك اهلل  

 ژ ڈ﴿اتخاذ طقسك رًبا، فعقسك طبد اهلل ورسقلف وكؾؿتف، كؿا قال طـ كػسف: 

، و،قم الؼقامة ،ؼقل اهلل لف: [63: مريؿ] ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿

، ولف ا قال لفؿ [119: الامئدة] ﴾ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿طقسك: 

إ، إرض يف آخر  ، وطـد أن ،ـ ل [5:: الامئدة] ﴾ڈ ڈ ڎ

اهلل وحده  ال مان، فنكف ،ؽسر الصؾق،، و،ؼتؾ الخـ ،ر، و،ضع الج ،ة، وُ،عبد

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: َقاَل: َأَتْقُت الـَّبِلَّ سبحاكف وتعا،، ويف حد،ث طدي بـ حاتؿ 

ـْ َذَحٍ،، َفَؼاَل: َ،ا
ـَ  َحَ ا اْصَرْح  َطِديُّ  َوفِل ُطـُِؼل َصؾِقٌ، مِ ـْ  اْلَقَث ُطـُِؼَؽ، َفَطَرْحُتُف  مِ

َ،َة: َفاْكَتَفْقُت إَِلْقِف َوُحَق َ،ْؼَرُأ ُسقَرَة َبَراَءَة َفَؼرَ  ْٔ  ۆ ۇ﴿َأ َحِ ِه ا

، َحتَّك َفَرَغ مِـَْفا، َفُؼْؾُت: إكَّا [61: التقبة] ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

ُمقَن َما َأَحؾح اهلُل »َلْسـَا َكْعُبُدُحْؿ، َفَؼاَل:  َم اهللُ َأَلْقَس ُيَحرِّ قَن َما َحرح ُمقُكُف  وُيِحؾُّ ُتَحرِّ َِ 

قَكُف؟ َتْسَتِحؾُّ تِْؾَؽ ِطَباَدُتُفؿْ »ُقْؾُت: َبَؾك، َقاَل:  «َِ ، أخرجف الطبراين «َِ

، والحد،ث محتج بف، وفقف غطقػ بـ أطقـ، ولؽـف يف (811) ايهبايف 

 الباب.
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ٔٚ ُٔوووو  ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿  َوَهِى

 .[198: البؼرة]اَِخ  ﴾ڑک ڑ ژ ژ ڈ

 حال وح ا :﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿مـ لؾتبعقض. :﴾ڤ ڤ﴿ُلهُه  َقِو

 الؿرركقـ3 ،تخ ون مـ دون اهلل أكداًدا، وكظراء ومثالء، ،صرفقن لفؿ أكقاع العبادات.

حف ه إكفداد التفل طبفدوحا مفـ  أي ،حبفقن :﴾ڎڈ ڎ ڌ﴿َقِوُلُه 

 اهلل تعا، كح، اهلل، وح ا شرك يف الؿحبة. دون

، و،حبفقن آلففتفؿ، ومحبفتفؿ ٔلففتفؿ هلل لؽػار ،حبفقن ااأن  :اآلٜا١  ٚيف

كؿحبتفؿ هلل، ط  أحد التػسقر،ـ، ومع ذلؽ مل ،رػع لففؿ أهنفؿ ،حبفقن اهلل، بفؾ 

أصففبحقا مرففركقـ ومـففدد،ـ يف الؿحبففة، وجعؾففقا هلل مففثالء وكظففراء يف ذلففؽ، 

، [198: البؼارة] ﴾گ ک ک ک﴿بف لؽ حقفث قفال تعفا،:  فؽػرحؿ اهلل 

، وقفال [16: لؼاامن] ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ﴿تعفا،:  والظؾؿ حـا: الؽػر، قال

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿تعفففففففا،: 

والؿؽارمفة،  ، فقؼال لعباد الؼبقر مـ الصقفقة، والرافضة،[199: البؼرة] ﴾ھ

ومـ إلقفؿ ح ه إفعال التل تؼقمقن هبفا مفـ صفالة وصفقام وحفج وصفدقة ٓ 

 غقره.تـػعؽؿ وٓ تؼربؽؿ إ، اهلل ٕكؽؿ أشركتؿ مع اهلل سبحاكف 

ٞ  ٚاملع٢ٓ أي: أن الؿرفركقـ ،حبفقن آلففتفؿ كحف،  ﴾ڌ﴿ :يآلٜا١  ايثااْ

 الؿممـقـ هلل، وح ا شرك أكبر.

هلل  والؿممـفقن أكثفر حًبفا أي: ،[198: البؼارة] ﴾ڑک ڑ ژ ژ ڈ﴿َقِوُلُه 

 طبفادة جؾقؾفة، ويف حفد،ث أكفس  تعا، مـ الؿرركقـ ٔلففتفؿ، وحف، اهلل 

ـْ كُ »:ايؿدشٝشني يف  ـْ َكااَن اهللُ َوَرُساقُلُف ـح ِِقِف َوَجَد َثََلٌث َم ـح َحََلَوَة اإْلِياَمِن: َم بِِف

حا ِسَقاُهاَم...
ِ
َّٓ  إَِلففَ  َٓ )الحد،ث. فػل ح ه أ،ات فقفا تػسفقر كؾؿفة  «َأَحبح إَِلْقِف ِم  (اهللُ  إِ

 (.31(، ومسؾؿ )11البخاري ). وأن مـ شروصفا الؿحبة ط  ما تؼدم
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ٖا  ايؿَّدِشٝضِ َوَكٍ  ٍٚ َػ ٖ٘جا ٍَ      ملسو هيلع هللا ىلصاُ ِٖ َهوب َٓو   ٍَ ُٚ َهوب ٖٗ َٚ اا  ا»َأ َُو اهلُلي  ااا

ُٚ َػَِوً اهلِل        ُٚي َؤؽَغوبُث ُٓو ُٚي َوَد ُُو َٓب  َّ ٕٔ اهلِلي َؽوُش ِٖ ُدو َٓو َُِؼَجُذ  َٔب  ًََلَش ثا َو

». 

فؼفد أخرجفف مفـ حفد،ث  (81)أي صحقح مسفؾؿ  : ِشِٝضايؿَّ ٚيؾّٔٞ) َقِوُلُه

، ولفف يف مسفؾؿ حفد،ثان ٓ ثالفث لفؿفا، حف ا بـ أشقؿ إشفجعل اصارق 

بؾػفظ: َكفاَن  (8123)أحدمها يف كتاب او،ؿان، وأخر يف كتاب ال كر والدطاء 

َؿُف الـَّبِلُّ  ُجُؾ إَِذا َأْسَؾَؿ، َطؾَّ اَلَة، ُثفؿَّ َأَمفَرُه  ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ ِء اْلَؽؾَِؿفاِت: الصَّ َٓ َأْن َ،فْدُطَق بَِففُم

 .«  َواْهِدكِل  َوَطاِِـِل َواْرُزْقـِلالؾُفؿح اْغِػْر لِل  َواْرَحْؿـِل»

ـْ َقااَ:: اَل إَِلاَف » :اذتادٜ   ففٞ ، وقالففا بؾسفاكف، أي: وحفد اهلل  «إاِلح اهللُ َما

 »واطتؼدحا بجـاكف: 
ِ
ـْ ُدوِن اهلل َحاُرَم َماُلاُف  أي: كػر بالطفاغقت:  «َوَكَػَر بِاَم ُيْعَبُد َم

 
ِ
 «َوَدُمُف  َوِحَساُبُف َطَؾك اهلل

بؾساكف، ومل ،عؼد طؾقفا بؼؾبف، ومل ،ؽػر بالطاغقت ٓ  «اَل إَِلَف إاِلح اهللُ » :قاٍ فُٔ

ه الؽؾؿة، بؾ كان مـافؼا، وإكؿا تـػع حف ه الؽؾؿفة صفاحبفا إذا اقتركفت تـػعف ح 

 حت جت يب﴿: بالبراءة مـ الررك وأحؾف ط  ما تؼدم مفـ قفقل اهلل 

 .[589: البؼرة] ﴾مث جث يت ىت مت خت

ِ ويف  ـَ  (11) ؾشٝض َطدً مـ حد،ث محؿقد بفـ الربقفع طفـ ِطْتَبفاَن ْبف

نِنح اهلَل َقْد »: ملسو هيلع هللا ىلص: أن الـبل َمالٍِؽ  َم َطَؾاك  َِ ـْ َقااَ:: اَل إَِلاَف إاِلح اهلُل َحرح الـحااِر َما

 
ِ
: «َيْبَتِغل بَِذلَِؽ َوْجَف اهلل ْحِريُّ َرائُِض »، َقاَل ال ُّ َِ َوُأُماقٌر َكاَرى َأنح ُثؿح َكَزَلْت َبْعَد َذلَِؽ 

ََل َيْغَترح  َِ ـِ اْسَتَطاَع َأْن اَل َيْغَترح  َؿ َِ  . «اأْلَْمَر اْكَتَفك إَِلْقَفا 
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َِْثَىاةا. َٖ ا ٔٓ َٛب  َٓب َثِؼَذ َٔٔخ   ٙٔ اُٖزِشَع َٛٔز  َوَؽشُػ 

ِٙ ٚيغيسُي) َقِوُلُه ُي١ِ    ٖيِر د وشففادة أن ٓ إلفف إٓ أي: تػسفقر التقحقف : ايتَّْسدي

َٓ )يف إبقاب التل تفليت كفقاقض  اهلل، ما بعد ح ا الباب مـ إبقاب، حقث ،بقـ

َّٓ اهللُ  َّٓ اهللُ )ط  تػصقؾ وتػر،ع، وسقبقـ ما حق مـ لفقازم  (إَِلَف إِ ، وحف ه (َٓ إَِلفَف إِ

باوعفال مـ أحسـ الطرق التل ،ػفؿ هبا ح ا الباب إذا كان بقان التقحقد وضفده 

ثؿ جاء بالتػصقؾ، وبقان ذلؽ أن الؿرركقـ مـ طباد الؼبفقر قفد ،سفتدلقن بلدلفة 

التقحقد اوعالقة وأدلة التح ،ر مـ الرفرك لؽفـفؿ بالتػصفقؾ ُ،خَصفؿقن فقبفقـ 

 ط  ما ،ليت. فساد ما حؿ طؾقف مـ صرف العبادات لغقر اهلل 

ؽؾفػ وقفد ،ؽفقن جففاًل ثؿ أن التػصقؾ فقف بقان لجغالط التل ،ؼع فقفا الؿ

ًٓ وتػصقاًل، وباهلل التقفقؼ.  وكسقاًكا، والؿسؾؿ ملمقر بؿعرفة د،ـف إعا

 

*** 
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ُُِجُظ احَلَُِؤخ َٖ اُٚؾِشٔى   ٔٓ ٛٔ َثبُة  َِٗؾىا َُٔشُكغا اَُجَُواخَلُٔو َو َٚٔٔب   ِ  َأِو َدُكٔؼ

َّٓ )ح ا شروع يف بقان التقحقد وكقاقضف تػصقاًل بعد أن فسفر معـفك:  َٓ إَِلفَف إِ

، وحف ا التػصفقؾ لفف أمهقفة طظقؿفة (اهللُ  ًٓ ، والتقحقد ال ي دطت إلقف الرسؾ إعا

 ام بف الحجج.فقتعؾؿ الجاحؾ و،ت كر الـاسل وُت ال بف الربف وُتؼ

َٔ): فكاٍ الؾَِّبفاُس  :(ُياِبظُ ) مـ لؾتبعقض أي: مفـ بعفض الرفرك. :(ايػِِّسِى َِ

   والؾَُّبقُس والؾَّْبُس ما ُ،ؾبس.
والحؾؼة معروفة الرلء الؿحؾؼ، والخقط معروف، وحفق  :(َٚارَتاٝطِ  اذَتًَِك١ِ)

الخفقط،  ما ،صـع مـ الؽتان وغقره، وقد طفدكا أكاًسفا إذا خفافقا العفقـ ،ربطفقن

وربؿا إذا كان فقفؿ أمل يف مقصـ مـ الؿقاصـ ،ربطقن خقًطا أ،ًضا ط  إصفبع مفـ 

إصابع، و،عطقن لجصػال حؾًؼا ط  أ،د،فؿ مـ الـحاس أو غقره، وربؿا ربطفقا 

 لفؿ شقًئا يف أطـاقفؿ كؾ ذلؽ لدفع العقـ.

َُا) َقِوُلُه ِٖ ِٛ َِْخ   ابات وغقر ذلؽ.أي وما اُتخ  لـػس الغرض مـ لقاصؼ، وكت :(َٚ

ِٚ) أي الفف ي قففد وقففع :(٤ِايااَبال ِيَسِفااِ ) َقِوُلههُ  ِ٘  َأ  أي الفف ي مل ،ؼففع بعففد :(َدِفِعا

 ققٌد مفؿ إذ لق لبسفا لؾ ،ـة مل ،ؽـ مررًكا.وحق

وح ا مـ شرك إسباب وح ا الـقع مـ الررك قد ،ؽقن أكبفًرا، وقفد ،ؽفقن 

ٜ  أصغًرا، حس، حال صاحبف قفال السفعدي يف  ،جف،  :(38) دايكدٍٛ ايطدد

 ط  العبد أن ،عرف يف إسباب ثالثة أمقر:

 أن ٓ ،جعؾ مـفا سببا إٓ ما ثبت أكف سبٌ، شرًطا أو قدًرا. :أحدٖا
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أن ٓ ،عتؿد العبد طؾقفا، بؾ ،عتؿد ط  مسببفا ومؼفدرحا، مفع ققامفف  :ثاْٝٗا

 بالؿرروع مـفا، وحرصف ط  الـافع مـفا.

ؿا طظؿت وقق،ت فنهنفا مرتبطفة بؼضفاء اهلل أن ،عؾؿ أن إسباب مف :ثايثٗاا 

وقدره ٓ خروج لفا طـف، واهلل تعفا، ،تصفرف فقففا كقفػ ،رفاء: إن شفاء أبؼفك 

سببقتفا جار،ة ط  مؼتضك حؽؿتف لقؼقم هبا العباد، و،عرفقا ب لؽ تؿام حؽؿتفف، 

حقث ربط الؿسببات بلسباهبا والؿعؾقٓت بعؾؾفا، وإن شاء غقرحفا كقفػ ،رفاء 

د طؾقفا العباد، ولقعؾؿقا كؿال قدرتفف، وأن التصفرف الؿطؾفؼ واورادة لئال ،عتؿ

 الؿطؾؼة هلل وحده، فف ا حق القاج، ط  العبد يف كظره وطؿؾف بجؿقع إسباب.

إذا طؾؿ ذلؽ فؿـ لبس الحؾؼة أو الخقط أو كحقمها قاصفدا بف لؽ رففع الفبالء 

د أهنا حل الدافعة الرافعة ففف ا ٕكف إن اطتؼ ;بعد ك ولف، أو دفعف قبؾ ك ولف فؼد أشرك 

 وحق شرك يف الربقبقة حقث اطتؼد شر،ؽا مع اهلل يف الخؾؼ والتدبقر. الررك إكبر.

وإن اطتؼفد  وشرك يف العبقد،ة حقث تللف ل لؽ وطؾؼ بف قؾبف صؿعا ورجاء لـػعفف،

ا لقس اهلل حق الدافع الرافع وحده ولؽـ اطتؼدحا سببا ،ستدفع هبا البالء، فؼد جعؾ م أن

 سببا شرطقا وٓ قدر،ا سببا، وح ا محرم وك ب ط  الررع وط  الؼدر.

أما الررع فنكف ،ـفك طـ ذلؽ أشد الـففل، ومفا هنفك طـفف فؾفقس مفـ إسفباب 

الـافعة.وأما الَؼَدر فؾقس ح ا مـ إسباب الؿعفقدة وٓ غقر الؿعفقدة التفل ،حصفؾ 

وك لؽ حق مـ عؾة وسفائؾ الرفرك3  .هبا الؿؼصقد، وٓ مـ إدو،ة الؿباحة الـافعة

 فنكف ٓ بد أن ،تعؾؼ قؾ، متعؾؼفا هبا، وذلؽ كقع شرك ووسقؾة إلقف.

فنذا كاكت ح ه إمقر لقست مـ إسباب الررطقة التل شرطفا ط  لسفان كبقفف 

التل ،تقسؾ هبا إ، رضاء اهلل وثقابف، وٓ مـ إسباب الؼدر،ة التل قد طؾؿ أو جفرب 

 دو،ة الؿباحة كان الؿتعؾؼ هبا متعؾؼا قؾبف هبا راجقا لـػعفا.احف.كػعفا مثؾ إ

كؼؾُت ح ا ٕمهقتف والحاجة إ، ففؿف، ومعرفتف حتك ،تسـك تـ ،ؾ الحؽؿ ط  

 كؾ مؽؾػ بحسبف.
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 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ تَعَالَك: الؾَّفِ  َوقَْقلِ 

      ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺

 .[;6: الزمر] ﴾ 

قففؾ ،ففا محؿففد لفففمٓء  أي :﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ َقِوُلههُه

الؿرركقـ، وحمٓء الؿـفدد،ـ: أخبفروين: مفا ُ،عبفد مفـ دون اهلل مفـ الحجفارة 

 وإصـام وإوثان والجـ والرقاصقـ، والؿالئؽة، وغقرحؿ مـ الصالحقـ. 

 ضر.أي بردة يف معقرتل، وغقره مـ أكقاع ال :﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮴﴿َقِوُلُه  

ـَ  :﴾﮻ ﮺ ﮹ ﮸﴿ َقِوُلُه حؾ حـ م ،الت َما ُ،ِصقَبـِل بِِف َربِّفل مِف

. رِّ  الضُّ

ٓ، ٓ،ستطعـ ذلؽ لعجف حـ، واولفف حفق الؼفادر الؼفقي الؼفاحر،  :ادتاٛاب 

 يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت﴿ اهلل: سبحاكف وتعا،، ول لؽ قال

ٓ ،عجف ه شفلء لؽؿفال  ، ففاهلل [77: ِاصر] ﴾مخ حخ جخ مح مججح حج

ف، أما ح ه إصـام ٓ تستطقع دفع الضفر وٓ جؾف، الـػفع لضفعػفا طؾؿف وقدرت

 ولعج حا، ولؿقهتا ولغقر ذلؽ.

َ،ُؼففقُل: إِْن َأَراَدكِففل َربِّففل َأْن ُ،ِصففقَبـَِل َسففَعًة فِففل  :﴾﮾ ﮽ ﮼﴿ َقِوُلههُ 

َمِعقَرفففتِل، َوَكْثفففَرًة َمفففالِل، َوَرَخفففاًء َوَطافَِقفففًة فِفففل َبفففَدكِل، قالفففف الطبفففري 

 ، وغقر ذلؽ مـ أصـاف الرمحات. (84/818) تؿطاٙيف 

 أي ماكعات ما أوصؾف إيّل. :﴾ ﯁ ﯀ ﮿﴿ َقِوُلُه 
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ٓ، ٓ،سفتطعـ أن ،ؿسفؽـ الرمحفة، وٓ أن ،جؾفبـ إرزاق، وإكؿفا  :ادتٛاب

القاقع أهنـ طاج ات طـ إحقاء، ورزق أكػسفـ فضفاًل طفـ رزق غقفرحـ، لؽفـ 

و،حببف إ، قؾفقهبؿ، قفال الطبفري الرقطان ،ؾبس ط  الـاس، و، ،ـ لفؿ الررك، 

ففامِِع بِِؿْعِرَفففِة َذلِففَؽ، (84/818) تؿطداٙ يف  ْسففتِْغـَاِء السَّ
ِ
: َوُتففِرَك اْلَجففَقاُب ٓ

. احف.  َٓ ـَ اْلَؽاَلِم َطَؾْقِف. َواْلَؿْعـَك: َفنِكَُّفْؿ َسَقُؼقُلقَن 
َلِة َما َضْفَر مِ َٓ  َوِد

سقاه، ومغـقـل طؿفـ طفداه  ٓاهلل كافقـل  أي: :﴾﮿ ﮾ ﮽﴿ َقِوُلههُ 

، [97: األكػااا:] ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿قففال تعففا،: 

 أي: اهلل كافقؽ وكايف مـ اتبعؽ مـ الؿممـقـ.

مخبًرا طـ ققل كقح َطَؾْقِف  كؼقل اهلل  : ﴾       ﴿  َقِوُلهُ  

اَلُم لؼقمف: اَلُة َوالسَّ  ڀ  ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱٻ ﴿  الصَّ

 ٹ  ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ 

 .[1:: يقكس] ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 يب  ىب   مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ ﴿  لؼقمف: وققل حقد 

 پ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ مث   جث   يت   ىت   مت   خت   حت   جت 

 ٹ  ٹ   ٿٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پپ 

 چ  چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ 

 .[89: هقد]﴾ڇ ڇ ڇ چ

أمفر  ملسو هيلع هللا ىلصبالتقكؾ طؾقفف سفبحاكف وتعفا،، وإمفر لؾـبفل  ملسو هيلع هللا ىلصأمر كبقف  فاهلل 

حق ال ي ،جؾ، الخقر و،قسره و،دفع الضر و،صرفف، فؾقؽـ تعؾؼ  ٕمتف، فاهلل 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿الؼؾقب بف سفبحاكف وتعفا،3 قفال تعفا،: 

 ں ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿، وقال تعفا،: [59 :آ: طؿران] ﴾ڻ ڻ ں

، ويف حفففد،ث ابفففـ [;;: الؿممـاااقن] ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ
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َف َيْحَػْظاَؽ  اْحَػاِظ »إ،اه:  ملسو هيلع هللا ىلصل ال ي طؾؿف الـب طباس  اَف َتِجاْدُه اْحَػِظ الؾح الؾح

  َواْطَؾاْؿ َأنح اأُلمحاَة َلاْق 
ِ
ـْ بِااهلل اْسَتِع َِ ـَْت  َف  َوإَِذا اْسَتَع اْسَلِ: الؾح َِ ُتَجاَهَؽ  إَِذا َسَلْلَت 

ـَْػُعقَك بِ  ـَْػُعاقَك إاِلح بَِشاْلٍء َقاْد َكَتَباُف اهلُل َلاَؽ  َوَلاْق اْجَتَؿَعْت َطَؾك َأْن َي َشْلٍء َلاْؿ َي

وَك إاِلح بَِشْلٍء َقْد َكَتَبُف اهلُل َطَؾْقَؽ  ُرَِِعاِت  وَك بَِشْلٍء َلْؿ َيُضرُّ اْجَتَؿُعقا َطَؾك َأْن َيُضرُّ

ُحُػ  ْت الصُّ  .(8511). أخرجف الترم ي «اأَلْقََلُم َوَجػح

حفقـ ابفتالك  مع فعفؾ إسفباب الرفرطقة، ففاهلل  باهلل  فالتعؾؼ ،ؽقن

، َقفاَل: ُكـْفَت بالؿرض حث ط  الدواء، كؿا يف حد،ث أسامة بفـ شفر،ؽ 

 
ِ
، َأَطَؾْقـَفا  ملسو هيلع هللا ىلصِطـَْد َرُسقِل اهلل

ِ
ـْ ُكؾِّ َمَؽاٍن، َفَؼاُلقا: َ،ا َرُسفقَل اهلل

َْطَراُب مِ ْٕ َفَجاَءِت ا

 َوَضَع اهلُل اْلَحَرَج »َل: َحَرٌج فِل َكَ ا َوَكَ ا َفَؼا
ِ
ـِ اْقَتاَرَض اْماًرا ُمْساؾاًِم ِطَباَد اهلل إاِلح َما

َذلَِؽ َهَؾاَؽ َأْو َحارَِج َوَهَؾاَؽ  َِ  َأَكَتفَداَوى َقفاَل:  «ُضْؾاًم 
ِ
َكَعاْؿ »َقفاُلقا: َ،فا َرُسفقَل اهلل

  إِنح  ِطَبادَ 
ِ
َف اهلل ـِْزْ: َأْو َلْؿ َيَضْع َداًء إاِلح َوَأْكاَزَ: َلاُف ِشاَػاًء َغْقاَر َداٍء َواِحاٍد  الؾح َلْؿ ُي

 . (8511) َطٓدٙأخرجف ابـ الجعد يف  «اْلَفَرمُ 

ـِ َمْسُعقٍد   ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  وَط

ِ
 َلفؿْ   الؾَّففَ  إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقفاَل: َقفاَل َرُسفقُل اهلل

َّٓ  َداءً  ُ،ـِْ ْل  ـْ  َطؾَِؿفُ  ِشَػاًء، َلفُ  َوَأْكَ َل  إِ ـْ  َوَجِفَؾففُ  َطؾَِؿُف، َم أخرجفف أمحفد  «َجِفَؾففُ  مِف

(3811). 

 : أُٜٗا أفطٌ ايتداٟٚ أّ ايرتى؟ٚقد اختًف ايعًُا٤
ا كان ،حقل بقـ الؿرء وبقـ الطاطة فنن إفضفؾ لفف أن الؿرض إذ :ٚايصخٝح

التداوي، وإذا كان مرًضا خػقًػا ،ستطقع أن ،صبر طؾقف و،تحؿؾ، فففق مخقفر مفع 

 أن إضرار قد تسب، البعد طـ الطاطات والؽسؾ، وغقر ذلؽ.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٖا  ُِ ُُُؾَق ٖا ا َٕ ِث َِٔشا ِٖ ٔػ ٍٖ َوَػ ٖ٘جا َّ اُ ٙٔ َؽََِووٌخ    يملسو هيلع هللا ىلصي َأ ََؤذ َسَأي َسُعًِب ٔكٍ 

  ٍَ ِٖ ُفُلش  َكَوب ٙٔ؟»ٓٔ َٛٔز ٍَ   «َٓب  َ٘ٔخي َكَوب ٔٛ َُُىا َٖ ا ٔٓ   ٍَ َٖٗهوب  »َهب ِٗضاِػَهبي َكبا  اا

َٓب َأُكَِِؾَذ َأَثّذا اَرضاَُذَى اا َُِي  ٍَ َػَِ ٔٛ ٖٓٔذ َو َُِى  ّ٘بي َكباَٖٗي  ِٛ ُٙ َأمِحوُذ  «َو . َسوا

ُّ ثاغٕ٘ذ  َٓب ٚٔ.  َثُؤ ااإِل  َط ثا

ْٔ) َقِوُلُه ٕي  ٚيعي ُْدسيا ِٔ  ِع ِٔ  ْ د ْٝ طبد هنفؿ بفـ  بـ طبقد بـ خؾػ بـ :  ايُّٖشؿيد

بـ جفؿة بـ غاضرة بـ حبرقة بـ كع، بـ طؿرو الخ اطل، حؽ ا كسفبف اح ،ػة 

ابـ الؽؾبل ومـ تبعف...، حق أبق كجقد، صحابل بـ صحابل، أسؾؿ حفق وأبفقه يف 

صاح، را،ة خ اطفة ،فقم الػفتح، قالفف ابفـ طام خقبر، وغ ا طدة غ وات، وكان 

(، 1881أخرجف مسفؾؿ ) . احف. وكاكت تسؾؿ طؾقف الؿالئؽة حتك أكتقى(1)البرقل

، َحتَّك اْكَتَقْ،ُت، َفُتِرْكُت، ُثؿَّ َتَرْكُت اْلَؽلَّ َفَعادَ »وفقف:   .«...َوَقْد َكاَن ُ،َسؾَُّؿ َطَؾلَّ

ًؿا، وٓ تضفر الجفالفة يف الؿفتـ، ومثؾففا حؽ ا جاء مبف : زيُدد٬  زيأ٣ّٔ)  َقِوُلُه

 جفالة الصحابل ٓ تضر ٕهنؿ كؾفؿ طدول.

ِٙ ِؾٞ) َقِوُلُه ّٔك١ّّٔ٘ ٜيِد ْٔ سي  أي: كقع مـ الحؾؼ والصػر حق الـحاس. : ُؾؿّٖس  َِ

ِٙ؟ َيا)قوله   وح ا استػفام إكؽاري.  : ٖيِر

ٍي:)َقِوُلُه   ٔي قّٔا ٓي١ِ َِ ِٖ ٛيا  عضد، ويف إرجؾ.وحق مرض كان ،ليت يف ال  ايّٖ

ٍي:)َقِوُلُه   ٗيا ؾّٔكّٔا ِْْصْع  أي: اقطعفا، وأزلفا طـؽ.  ا

ٗيا)َقِوُلُه    َّ ٓاا ِإ٫ تيِصُٜدىّٔ ٫ ؾِّٔإ ْٖ أي ٓت ،ؾ الؿرض، بفؾ ت ،فده، وذلفؽ:  : ٚي

أن الررك مـ أسفباب الفقحـ، وحفـ الؼؾفقب واو،ؿفان، ومفـ صفرق اسفتؿتاع 
                                                 

 (.515-3/513لؾحافظ ) «اوصابة»(1)
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الررك ٓ ، ال مر،ًضا أبفًدا، بفؾ مقًتفا،  الرقطان باوكسل، واوكسان ال ي ،تعاصك

 .[155: األكعام] ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ﴿قال اهلل تعا،: 

َّْؤّ   ) قوله   ْٛ   ؾِّٔإ ٞي     َِتَّ   ئّ ِٖ ْٝؤّ   ٚي ّٔ ًّْٔشتي     َيا   عي وذلؽ ٕنَّ الررك  :   أّٔ يداا      أّٔؾّٖ

،ة  كقق لد ا ة  ر لخسا ا ب  أسبا ومـ  لػالح،  ا م  وطد  ، لفؾؽة ا ب  أسبا مـ  سب، 

 ڍ  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ ﴿وإخرو،ة، قال تعا،: 

ڌ  ، فتعؾقؼ الحؾؼة أو الخقط مـ [ 5::  الامئدة]   ﴾ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ

اقترن معف: اطتؼاد أن ح ه الحؾؼة أو الخقط تجؾ، كػًعا أو   الررك إصغر، فنذا

وإكؿا الػالح   ،« َأَبًدا  َأْفَؾْحَت   َما» تدفع ضًرا بـػسفا، صار مـ الررك إكبر لؼقلف: 

َؾْحَت » الرجؾ:  ل لؽ ملسو هيلع هللا ىلص يف اوسالم كؿا قال الـبل  ِْ َلْق ُقْؾَتَفا َوَأْكَت َتْؿؾُِؽ َأْمَرَك َأ

ـٍ و  ( 1131) ، أخرجف مسؾؿ « ُكؾح اْلَػََلِح  ـِ ُحَصْق ـْ ِطْؿَراَن ْب : ملسو هيلع هللا ىلص ، وقال َط

ا  َوَقـحَعُف اهلُل ِباَم آَتاهُ »  ًِ ـْ َأْسَؾَؿ  َوُرِزَ، َكَػا َؾَح َم ِْ ـْ  ( 1453) أخرجف مسؾؿ  « َقْد َأ َط

ـِ َطْؿٍرو َطْبِد الؾَّ   .ِف ْب

ُٙ)َقِوُلُه   ُّ  أّٔمحُّٖد زيٚا َيدا بـ محؿد بـ اأي: أخرجف اومام أمحد: وحق أمحد  : اإِل

حـبؾ الرقباين أمام أحؾ السـة، أبتظ يف فتـة الؼقل بخؾؼ الؼفرآن فثبفت، وكػفع اهلل 

اب نتددد،ففقان السففـة، وكفف لؽ  َطددٓدٙ، وافطددٓدبففف، وحففق صففاح، 

وغقرحففففففا، والحففففففد،ث أخرجففففففف  ؾكددددددا٥ٌ ايؿددددددشا ١ ، وايصٖددددددد

ـْ  (1511)، وأخرجف ابـ ماجف (3/335) افطدٓد يف  ، َط ـِ مـ صر،ؼ... اْلَحَس

ـِ  ـِ اْلُحَصْق  .ِطْؿَراَن ْب

3  (138،131)وأخرجف ابـ وح، يف جامعفف  ـْ َأبِفل ِطقَسفك اْلُخَراَسفاكِلِّ َطف

 وطـ الحسـ مرساًل.

َّٖعي ٫ ِ طٓد ) هلوق ِ٘  ي حؽف ا قالفف الؿصفـػ، وفقفف: مبفارك بفـ فضفالة  : ِ 

مدلس وقد طـعـ، وقد اُختؾػ ط  الحسـ يف رفعف ووقػفف، والحسفـ مل ،سفؿع 
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افيذددددِ مففففـ طؿففففران، فالحففففد،ث ضففففعقػ، وأخرجففففف الطبففففراين يف 

، لقـففف الففدارقطـل.  (11/132) ايهدبا  ـُ َسففْفٍؾ اْلَقاِسففطِلُّ ويف سففـده َأْسففَؾُؿ ْبفف

 الطحفان ضفعقػ، وأخرجفف ابفـ بطفة يف ُوَحؿَّ 
ِ
ـِ َطْبفِد اهلل ـُ َخالِِد ْبف اإل اْد١  ُد ْب

ـْ  ، مقققًفا ط  طؿران (1138) ايهرب٣ ُف َرَأى فِفل َ،فِد َرُجفٍؾ َحْؾَؼفًة مِف َأكَّ

ـَاةِ »َقاَل:  «َما َهِذِه؟»ُصَػٍر، َفَؼاَل:  ـَ اْلَقاِه َفاا اَل َتِزياُدَك إاِلح »َقفاَل:  «ِم ـًاا   َأَماا إِكح َوْه

ـَْػُعَؽ َلِؿتح َطَؾك َغْقرِ اْلِػْطَرةِ  َفا َت  .«َوإِكحَؽ َلْق ُمتح َوَأْكَت َتَرى َأكح

*** 
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ٓٔش   ٖا َػب ُٚ َػٖ ُػُوَجَخ ِث َُ َِٓشُكىّػب  َو َٔو   »ي  ُٔٔ ِٖ َرَؼَّوَن َر ُ َٓو ْٖ  ًخي َكو  َأَرو

ُٚي َُ ِٖ َرَؼََِّن َوَدَػًخي َكُ اهلُل  َٓ َُٚو َُ  .« َوَدَع اهلُل 

، والحد،ث ضفعقػ يف (13343)، برقؿ َطٓدٙأي: ٕمحد يف  : ٚيئّ٘)َقِوُلُه  

 سـده خالد بـ طبقد الؿعافري مجفقل طقـ، ومجفقل العقـ حد،ثف ضعقػ جًدا.

ٔ  ُعكّٖبي١)َقِوُلُه   َِس   ْ د ، مـ جفقـة ْبفـ َزْ،فد ْبـ طبس الجفـل ا :  عيدا

فاد: وققفؾ: َأَبفا  ْبـ سقد ْبـ أسؾؿ ابـ َطْؿرو ْبـ الحاف ْبـ قضاطة... ،ؽـك َأَبا َحؿَّ

أسقد. وققؾ َأَبا َطْؿرو، وققؾ َأَبا َسعد، وققؾ َأَبا إسقد، وققؾ َأَبا طّؿار، وققفؾ أبفا 

سفؽـ طؼبفة ْبفـ َطفامِر  جفرةط  اوسالم والف ملسو هيلع هللا ىلصطامر، أسؾؿ، وبا،ع رسقل اهلل 

. مصر، َوَكاَن والقا طؾقفا، وابتـك هبا دارا، وتقيف فِل خالففة ُمَعاِوَ،فة  

 ٓبـ طبد البر. (1/1431) اإلضتٝياب يف َيسؾ١ ا٭ؾشاباكتفك مـ 

ْٔ)َقِوُلُه   َّلي َي  مـ التعؾقؼ، وسقاء يف ذلؽ التعؾقؼ الحسل، أو الؼؾبل. : تييي

ُِ)َقِوُلُه   ُيد١ّٗ تي التؿقؿة: ما ،ؽت، أو ،ربط يف اوكسفان أو الحقفقان لجؾف،  : ٝ

 الـػع ودفع الضر وغقر ذلؽ، و،ؽقن مـ الخققط أو غقرحا.

والقدع كال ي ،خرج مـ البحفر مثفؾ الصفدف، ،عؾؼقكفف يف  : ٚيديعيد١ّٗ )َقِوُلُه  

رقاب إصػال والحققاكات، لجؾ، الـػع، ودفع الضر. و،قجد طـد بعض الـساء 

 احرات والؿرعقذات.الس

َّ  ؾ٬ّٔ)َقِوُلُه   ُ٘  ا ّٕ أّٔتيد ح ا دطاء طؾقف أن ،عامؾ بـؼقض قصده، فعؾؼ التؿقؿة لقتؿ  : ئّد

أمره، فؽان طؽس ما فعؾفا مـ أجؾف، وقد ،ؽقن خبًرا محًضا، بؿعـك أن اهلل لـ ،فتؿ لفف 

ُ٘ ا ّٕ ٚيديعي ؾ٬ّٔ): وَقِوُلُه  أمره.  ،ـ تتعؾؼ قؾقهبؿ بغقر اهلل وح ا دطاء ط  الؿرركقـ ال : ئّ

 سبحاكف وتعا،، أن ٓ تؼع لفؿ الدطة والراحة.
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ََٕخ  ِٖ َرَؼَّ» َويف ساَوا ًَٔخ َكَوِذ َأِؽَشَىَٓ ُٔٔ  «َن َر

ْٔ)َقِوُلُه   َّلي َي ُي١ّٗ تييي ُِٝ ، وأخرجفف (3/151)أخرجفا أمحفد  : أّْٔغدسيىّٔ  ؾّٔكّٔددْ  تي

، والحد،ث هب ا (3/812)، وأخرجف الحاكؿ (13/115) ايهباالطبراين يف 

 الؾػظ محتج بف.

فؿـ تعؾؼ تؿقؿة معتؼًدا أهنا تـػع وتضر مـ دون اهلل فؼد أشفرك شفرًكا أكبفر  

مخرج مـ الؿؾة، ومـ تعؾؼ هبا ط  أهنا سب، مفـ أسفباب الرفػاء، فؼفد أشفرك 

طظفقؿ، الظؾفؿ  شرًكا أصغر غقر مخرج مـ الؿؾة، لؽـف يف الحالقـ مرتؽ، لظؾفؿ

إول: ٓ ،غػره اهلل و،خؾدون يف الـار، والثاين: ٓ ،غػره اهلل تعفا،، وٓ ،خؾفد يف 

 الـار.

*** 
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ََِلَخ اَو ِٖ ُؽَز ْ  َػ ٖا َأ ي َؽبٔر ُٚ َسَأي َسُعُث ٖٗ ِٖ    َأ ٓٔو ٌُِو  ٙٔ َل ََٔذ   ٔكٍ 

ُٚ َرَؼو    َُو ُٚ َوَروُ َهِى ًٖٔي َكَوَيَؼ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿بًَُ  احُل

 .[139: يقسػ] ﴾ڦ

ِٔٚي٫)َقِوُلُه   ِ  أّٔ ٞ   مـ صر،ؼ طفروة بفـ ال بقفر طفـ  (18434)برقؿ  : سياِت

ح ،ػة ومل ،سؿع مـف، وابـ أبل حاتؿ حفق طبفد الفرمحـ بفـ محؿفد بفـ إدر،فس 

، وأبقه حق اومفام أبفق حفاتؿ الفرازي الؿحفدث (183)الحـظظ الرازي الؿتق  

، ايددسد عًدد٢ اجلُٗٝدد١، واجلددسي ٚايتيدددٌٜشفففر مملػاتففف الحففافظ، ومففـ أ

 وغقرحا. ايتؿطاو

ْٜؿّٔد١ّٔ  عٔ)َقِوُلُه   ، صفاح، سفر حق ابـ القؿفان بفـ حسفؾ  :  ُسري

، أسؾؿ قبؾ بدر، ومل ،رفدحا3 ٕكف طاحد الؿرركقـ أن ٓ ،ؼاتؾ مفع ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

ـُ َكِػال َلُفاْؿ بَِعْفادِ » ملسو هيلع هللا ىلص، فؼال رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل   «اهلَل َطَؾاْقِفؿْ ِهْؿ  َوَكْساَتِعق

 .(1313)أخرجف مسؾؿ 

ْٔ  خدٝ  )َقِوُلُه   َّد٢  َِد أي ربطف ،سترفػل بفف مفـ الحؿفك، والحؿفك:  : احلّٕ

، َأنَّ  (8535)حرارة تصق، الجسؿ، ويف صحقح مسفؾؿ 
ِ
طفـ َجفابِر ْبفـ َطْبفِد اهلل

  َرُسقَل 
ِ
ِ، َأْو ُأمِّ اْلُؿَسقِِّ، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ائِ ائِِب َما َلِؽ؟ َيا ُأمح »، َدَخَؾ َطَؾك ُأمِّ السَّ السح

؟ ـَ ق
ِزِِ ِْ َٓ َبفاَرَك اهلُل فِقَففا، َفَؼفاَل:  «َأْو َيا ُأمح اْلُؿَسقِِّب ُتَز فك،  بِّل اَل َتُسا»َقاَلْت: اْلُحؿَّ

َفا ُتْذِهُب َخَطاَيا َبـِل آَدَم  َكاَم ُيْذِهُب اْلؽِقُر َخَبَث اْلَحِديدِ  نِكح َِ ك    .«اْلُحؿح

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (1125) َطٓد أمحدد ويف  ، َقاَل: َدَخَؾ َأْطَرابِل  َطَؾك َط

ِف  ؟َأَخاَذْتَؽ ُأمُّ ِمْؾا»: ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؼاَل َلُف َرُسقُل الؾَِّف ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل الؾَّ َقفاَل: َوَمفا ُأمُّ  «َدٍم َقاطُّ

ـَ اْلِجْؾِد َوالؾحْحؿِ »مِْؾَدٍم؟ َقاَل:  ، َقفاَل:  «َحر  َيُؽقُن َبْق ، َقفاَل: َمفا َوَجفْدُت َحفَ ا َقفطُّ
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؟» َداُع َقاطُّ َفْؾ َأَخَذَك الصُّ فَداُع؟ َقفاَل:  «َِ َتْضارُِب َطَؾاك  ُطاُروٌ، »َقفاَل: َوَمفا الصُّ

ْكَساِن ِِل َرْأِسفِ  ا َولَّك، َقاَل:  «اإْلِ ، َقاَل: َفَؾؿَّ ـْ َأَحبح َأْن »، َقاَل: َما َوَجْدُت َحَ ا َقطُّ َم

ـُْظَر إَِلك  ـُْظْر َي ْؾَق َِ ـْ َأْهِؾ الـحاِر   .«إَِلك َهَذا َرُجٍؾ ِم

ُ٘)َقِوُلُه    أي حتؽف وأزالف، وفقف تغققر الؿـؽر بالقد. : ؾّٔكّّّٔٓٔيي

ُ٘  ٚيتي٬)َقِوُلُه   ْٛئّد ، وفقفف ذكفر الفدلقؾ أنَّ ح ا مـ الرفرك محتًجا بف : تيييداي٢ّٔ  قّٔ

 ٕكف أققى يف اوقـاع.

أي: مفا ،ممـفقن أكثفر  :﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿َقِوُلُه 

باهلل تعا،، إ،ؿان ربقبقة إٓ وحؿ مرركقن يف إلقحقة، فؽثقفر مفـ الـفاس الـاس 

الخالؼ الرازق، الؿدبر، ولؽـفؿ ،رركقن يف بفاب إلقحقفة، ف ،ممـقن باهلل ط  أك

 يف التعؾؼ، والدطاء، والـ ر، والرجاء، والخقف، وغقر ذلؽ.

 [139: يقسااػ] ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿قففال ِطْؽِرَمففَة: 

ـْ إِياَمكِِفْؿ إَِذا ِققَؾ َلُفؿْ »: َقاَل  ـْ ِم ُؾقا: َما
اُف  َوإَِذا ُسائِ َؿَقاِت؟ َقاُلقا: الؾح ـْ َخَؾَؼ السح : َم

،فففر أخرجفففف ابفففـ جر «َخَؾَؼُفاااْؿ؟ َقااااُلقا: الؾحاااُف َوُهاااْؿ ُيْشااارُِكقَن بِاااِف َبْعاااُد 

 .(11/131) تؿطاٙيف 

 ٘ طفـ  (1)ايؿدشٝشني ، فؼفد ثبفت يف إدلفة بعؿقم جقاز آستدٓل :ٚفٝا

 الحسقـ بـ طظ 
ِ
ـَ َأبِفل َصالِفٍ،، َقفاَل: إّن َرُسفقَل اهلل َصَرَقفُف  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َطؾِلَّ ْبف

َقاِن؟»َلْقَؾفًة، َفَؼفاَل:  َوَفاصَِؿَة بِـَْت الـَّبِلِّ   -طف  الصفالة،حثفؿفا  - «َأاَل ُتَصاؾِّ

ـَ ُقْؾـَفا  ، َفنَِذا َشاَء َأْن َ،ْبَعَثـَا َبَعَثـَا، َفاْكَصَرَف ِحفق
ِ
، َأْكُػُسـَا بَِقِد اهلل

ِ
َفُؼْؾُت: َ،ا َرُسقَل اهلل

 ڀ﴿َفِخَ ُه، َوُحَق َ،ُؼفقُل:  َذلَِؽ َوَلْؿ َ،ْرِجْع إَِللَّ َشْقًئا، ُثؿَّ َسِؿْعُتُف َوُحَق ُمَقلٍّ َ،ْضِرُب 

 .([87: الؽفػ] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ

                                                 

 (.335(، ومسؾؿ )1183البخاري ) (1)
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والعج، أن كثقًرا مـ أحفؾ البفدع إذا تؾفقت طؾفقفؿ أدلفة تحفر،ؿ الح بقفة، 

والبدع، والررك ،ؼقلقن: أتستدل هب ه أ،ات طؾقـا؟ كؼقل: كعؿ، والعبرة بعؿفقم 

خبفر الؾػظ ٓ بخصقص السب،، ومعروف: أكـا ٓ كؽػر طصاة الؿسؾؿقـ وإكؿا ك

 أهنؿ ،ستحؼقن العؼاب، والقطقد.

  

*** 
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َٓب َعبَ  ٔكٍ اُٗشَهً ْا َثبُة  ِٔ َٔب  َواُٖز

أي ما جاء مـ إدلة يف حؽؿفا، ومل ،ؼؾ: مـ الرفرك3 ٕن  : ديدا٤ي  َيدا )َقِوُلُه  

 رطقة، والرركقة، وما أختؾػ فقف.الرقك، والتؿائؿ مـفا الر

تِل ُ،ْرَقفك بَِففا َصفاِحُ،  : ايسُّقّٔد٢ )َقِوُلُه   عع رققة، مـ الؼراءة، وحل الُعقذة الَّ

رع ك والصَّ َفِة كالُحؿَّ ْٔ ا
 ، وتجقز برروط:(1)

 أن تؽقن بلسؿاء اهلل وصػاتف. :األٍٚ

 أن تؽقن مػفقمة الؿعـك. :ايثاْٞ

اْطرُِضاقا َطَؾالح ُرَقااُكْؿ  اَل »: ملسو هيلع هللا ىلصلؼفقل الـبفل أن ٓ ،ؽقن فقفا شرك  :ايثاي 

ـْ ِِقِف ِشْركٌ  َقك َما َلْؿ َيُؽ ـِ َمالِفٍؽ  (8844). أخرجف مسؾؿ «َبْلَس بِالرُّ ـْ َطفْقِف ْبف َط

َْشَجِعلِّ  ْٕ  .ا

ِِ)َقِوُلُه   ُيا٥ِ عؾؼففا طف  أوٓدحفا، عع تؿقؿة، خرزات كاكت العرب ت : ٚيايتَّ

وحق ما ُ،عؾؼ ط  إوٓد أو الحققاكات لدفع العقـ يف زطؿفؿ، فلبطؾففا الرفرع، 

 وسؿقت تؿقؿة3 ٕهنؿ ،عتؼدون أكف ،تؿ لفؿ هبا أمرحؿ.

وقد تؽقن التؿقؿة مـ آ،ات قرآكقة وكحقحفا، وقفد تؽفقن حجفًرا، أو كعفاًل،  

 ح ه الؿسائؾ لرققطفا بقـ الـاس.  وذكر 

                                                 

 (.8/853) «الـفا،ة»قالف ابـ إثقر يف  (1)
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اْلُمَصنُِّفَقاَل 

ٌٚ   ايؿَِّشِٝضٔكٍ  َِٗقوبسا َْ ِٖ َأثاٍ َثٔؾري  ا ٍا     »  َػ َٓوَغ َسُعوى  َٕ ًَوب  ُٚ ٖٗو َأ

 ٔٚ ََ َسُعىا ي ٔكٍ َثِؼلاملسو هيلع هللا ىلصاَُّ ٙٔ; َكَؤِسَع ٖٖ ٔكٍ َسَهَجٔخ َثٔؼري  َأِعَلبسا َُ ََِجَو ُٕ  َا    َأ

ٔٓ ََُدٌح  ََُدٌح ااّأه  .«ُهٔيَؼِذ ِٖ َوَرش ي َأِو ٔه

، ومسفؾؿ (1445)البخاري  ايؿشٝشنيأي:  : ايؿَِّشِٝض ِؾٞ)ِوُلُه  َق

 ، وقد ،طؾؼ الصحقح و،راد بف أحدمها.(8115)

ّْ  يِػا  أِّٔ ٞ)َقِوُلُه   ْْؿياِز اختؾػ يف اسؿف، قفال ابفـ طبفد البفر يف  :  ا٭ّٔ

: ٓ ،ققػ لف ط  اسؿ صحقح، وٓ سؿاه مفـ ،قثفؼ بفف (3/1114)آستقعاب 

طؾقف، وقد ققؾ: اسؿف ققس بـ طبقفد بفـ الـجفار، وٓ ،صفح3 مفات بعفد  و،عتؿد

 الحرة، وققؾ يف القؿامة. احف.

ِٙ   يْيِض ِؾٞ) َقِوُلُه  اهلل أطؾؿ أي سػر كان؟ لؽفـ الرفاحد: أن الـبفل  : أّْٔضدؿّٔاِز

 كان ،عؾؿ التقحقد يف السػر والحضر، فؾؿفا سفؿع طؿفر بفـ الخطفاب  ملسو هيلع هللا ىلص

، (1)طؾقففمتػفؼ  «اَل َتْحؾُِػاقا بِآَباائُِؽؿْ »ر طؾقفف، وقفال: يف السػر أكؽ (وأبل)،ؼقل: 

كاكت لؾفجرة والجفاد، والتجفارة قبفؾ البعثفة كفص طف   ملسو هيلع هللا ىلصوأسػار رسقل اهلل 

 .(1/333) ايصادذلؽ ابـ الؼقؿ يف 

ٌي)َقِوُلُه   لتقكقؾ يف إكؽفار الؿـؽفر، أي رجاًل ،بؾغ طـف، وفقف: ا : زيُضد٫ٛ  ؾَّّْٔٔزضي

 وتبؾقغ العؾؿ.

ْٕ:)َقِوُلُه   َّ ٫ّٔ أّٔ ٝي أي: يف طـؼ عؾ أو كاقة، وذكر البعقر لرققطف  :  يِيا  زيقّٔبي١ِ ِؾٞ ٜيْبكّٔ

 يف ذلؽ، و،دخؾ فقف غقره، ولقس التعؾقؼ خاص بالرقبة وإكؿا ذكرحا ط  الغال،.
                                                 

ـِ ُطَؿَر 1131(، ومسؾؿ )1111البخاري ) (1) ـْ اْب  .(، َط
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ْٔ  ِقد٬ّٔدي٠ّ٘ )َقِوُلُه   ط  الرؽ مفـ الفراوي، فففؾ هنفك طفـ ح ا التردد  : ٚيتيدس   َِد

 الؼالدة مطؾًؼا أم طـ قالدة القتر فؼط، والصحقح اوصالق.

أي: أز،ؾت، وإوتار حل كقع مـ الحبفال ،ربطفقن هبفا  : قِّّٕٓييدتْ  ِإ٫)َقِوُلُه  

إبعرة أو غقر ذلؽ، وكاكقا ،ربطقهنا ٓطتؼاد أهنا تجؾ، الـػفع، أو تفدفع الضفر، 

 ح ا الصـقع. ملسو هيلع هللا ىلص فاكؽر طؾقفؿ رسقل اهلل

ويف الحد،ث: تغققر الؿـؽر بالقد، وحق أحفد مراتف، تغقفر الؿـؽفر وأطالحفا 

 لؽـ بررصف لؾؿستطقع وأن ٓ ،جر إ، ما حفق أكؽفر مـفف، فعفـ أبفل سفعقد 

ْؾُقَغقِّاْرُه »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  َِ ـَْؽاًرا  ـُْؽْؿ ُم ـْ َرَأى ِم انِْن َلاْؿ َيْساَتطِْع َم َِ بَِقاِدِه  

ياَمنِ  بَِؼْؾبِِف  َوَذلَِؽ َأْضَعُػ اإْلِ َِ نِْن َلْؿ َيْسَتطِْع  َِ بِؾَِساكِِف    .(32)، أخرجف مسؾؿ «َِ

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َِٓغُؼىٕد  ٖا  ٖا اث ٍَ اهلِل َوَػ ِٔٔؼُذ َسُعى ٍَ  َع ٍُ   ملسو هيلع هللا ىلصي َهب َّ ا»ََُوى ُٗشَهًي اا

ََُخ ٔؽِشْى َْي َواُٚزَى ِٔ َٔب َُٔذي َوَأُثى َداوُد. «َواُٖز ُٙ َأِؽ  َسوا

(ِْٔ َٔب َٖ     (اُٖز ٓٔو َٕ ادُلَؼَّوُن  ًَوب ِٖ ااَرا  ٌٔو َُ َٖ اَُؼنيا;  ٔٓ َِْوأد  ََُؼَُِّن َػًَِ ا   َؽٌٍ  

ٚٔي َو ـِ ٔكُ ََُشٚل ِْ مَل  ٚٔ َثِؼُل اُٖغَِٔقي َوَثِؼُنُه ـَ ٔكُ ٕٔ َكَشٖل ُٚ  اُُوشآ ََِغَؼُِىَٗو

َِٓغُؼىٕد   ُٖ ِْ  اثا ُِ٘ه ٔٓ ُٚي  ِ٘ ٍٚ َػ ِ٘ها َٖ ادل ٔٓ. 

َّ)َقِوُلُه  ِي، ايسُّق٢ّٔ، ِإ ُيا٥ِ ٛيي١ّّٔٔ ٚيايتَّ  سقليت تػسقر الؿصـػ لفا إن شاء اهلل تعا،. : ٚيايتّْ

ح ا طام، و،دخؾ فقف الررك إكبر وإصغر، لؽـف ،ختؾفػ  : ِغدْسىّ٘ )َقِوُلُه  

فنن كان ،تخ ه سبًبا، ففق شرك أصغر، وإن كان ،عتؼفد أكفف ،ـػفع بعؼقدة الؿعؾؼ، 

 أو معف ففق شرك أكبر. و،ضر مـ دون اهلل 

ُٙ)َقِوُلههُه   ُيددُد زيٚا   َداودُ  َوَأُبففق)َقِوُلههُه  ،  1115)رقففؿ  َطددٓدٙأي يف  : أّْٔس

وحق سؾقؿان بـ إشعث بفـ إسفحاق بفـ برفقر بفـ شفداد بفـ طؿفرو إزدي 

ِجْستاين  ٘ يف   حفف835الؿتق : )السِّ والحفد،ث صفحقح وحفق   1111) ضدٓٓ

 .لرقخـا مؼبؾ   1/311) ايؿشٝض افطٓديف 

ُيا٥ِِ)َقِوُلُه   أي تعر،ػفا. : ايتَّ

َُّل غي٤ٌٞ)َقِوُلُه   ،ؽقن غقر معؾًؼا.ٓ وح ا ط  الغال،، إذ قد  : ُٜيي

ّٔد٢ ) َقِوُلُه  ٫ِْٚد عي ولسفرطة العفقـ  أي الصفغار لرفدة الخفقف طؾفقفؿ، : ا٭ّٔ

إلقفؿ، وح ا ط  الغال،، وإٓ فؼد ،عؾؼ ط  غقرحؿ، وبعضفؿ قد ٓ ،عؾؼ شفقًئا، 

 وإكؿا ،ؾبس لباًسا لـػس الغرض، فؾف حؽؿف.
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ٔي) َقِوُلههُه  ؾددشٝض أي ٓتؼففاء اوصففابة هبففا، والعففقـ حففؼ فػففل  : ايييددنِي َِدد

 ٟ ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (8113)ومسؾؿ  (5334) ايبخداز ـِ َط َقفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  ، َط

ـُ َحؼ  » ـِ  «الَعْق  الَقْشِؿ. َوَكَفك َط

ُٔ):  وَقِوُلُه ْٝ  أي اوصابة هبا ثابتة مقجقدة ولفا تلثقر يف الـػقس.  سيلّّ اييي

ـِ َطبَّفاٍس  (8111) ؾشٝض َطًِويف  ـِ اْب ـِ الـَّبِفلِّ َط َقفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َطف

ـُ َحؼ   َوَلْق َكاَن الْ » اْغِسُؾقاَعْق َِ ـُ  َوإَِذا اْسُتْغِسْؾُتْؿ   .«َشْلٌء َساَبَؼ اْلَؼَدَر َسَبَؼْتُف اْلَعْق

ِ  وحل طقـ حاسد مـ جـل أو أكسل فػل  ـْ َأبِل  (8111) ؾدشٝض َطدً َط

ُد اْشفَتَؽْقَت؟ َفَؼفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصلَّ ، َأنَّ ِجْبِر،َؾ، َأَتك الـَّبِ َسِعقٍد   «َكَعاؿْ »َفَؼاَل: َ،ا ُمَحؿَّ

ـْ »َقاَل:   َأْرِققَؽ  ِم
ِ
ـِ َحاِساٍد  بِاْسِؿ اهلل ـْ َشرِّ ُكؾِّ َكْػاٍس َأْو َطاْق ُكؾِّ َشْلٍء ُيْمِذيَؽ  ِم

 َأْرِققَؽ 
ِ
 .«اهلُل َيْشِػقَؽ بِاْسِؿ اهلل

، والثفاين طالجان إول الغسؾ كؿا تؼدم يف حفد،ث ابفـ طبفاس ولفا 

ـْ ُأمِّ َسففَؾَؿَة،  (8123)، ومسففؾؿ (5312) ؾددشٝض ايبخددازٟالرققففة فػففل  َطفف

اْساَتْرُققا َلَفاا  »َرَأى فِل َبْقتَِفا َجاِرَ،ًة فِل َوْجِفَفا َسْػَعٌة، َفَؼفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِلَّ 

نِنح بَِفا    «الـحْظَرةَ َِ

ْٔ) َقِوُلُه  ٕي ِإذيا ئِّهد َُّل نّٔدا ٔي افّٕيي َِ ،ِٕ ـي ايكّٕدسآ ِ٘ ؾّٔسيخَّ ـِ   يْيُض ِؾٝ ّٔ مـفؿ  : ايطَّد

مـ صر،فؼ  (1121) َطٓد أمحدفػل  ،بفـ طؿفرو بـ العاص اطبفد اهلل 

 محؿد بـ إسحاق طـ طؿرو بـ شعق، طـ أبقف طـ جده، َقف
ِ
اَل: َكفاَن َرُسفقُل اهلل

ـَ اْلَػفَ ِع:  ملسو هيلع هللا ىلص َـّ ِطـَْد الـَّفْقِم مِف ُؿـَا َكؾَِؿاٍت َكُؼقُلُف   َأُطاقُذ بَِؽؾِااَمِت »ُ،َعؾِّ
ِ
 بِْساِؿ اهلل

ِ
اهلل

ـْ َهَؿزَ  ـْ َغَضبِِف َوِطَؼابِِف  َوَشرِّ ِطَباِدِه  َوِم ـِ  َوَأْن َيْحُضُرونِ التحامحاِت  ِم َقاصِق  «اِت الشح

ـُ َطْؿٍرو:   ْب
ِ
ـْ َوَلِدِه »َقاَل: َفَؽاَن َطْبُد اهلل ـْ َبَؾَغ ِم ُؿَفا َم ـْ ُيَعؾِّ ـَْد َكْقِمِف  َوَما َأْن َيُؼقَلَفا ِط

ـْفُ  ـُِؼافِ َكاَن ِم َؼَفاا ِِال ُط َعؾح َِ ، والحفد،ث «ْؿ َصِغقًرا اَل َيْعِؼُؾ َأْن َيْحَػَظَفاا َكَتَبَفاا َلاُف 

 ضعقػ هب ا اوسـاد، فقف طـعـة ابـ إسحاق.
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ِْ) َقِوُلهههُه  ُٗ ـْ ملي ٚي يْيُكددد ِ٘ ُٜدددسيخّْ ، مفففروي طفففـ ابفففـ مسفففعقد  : ِؾٝددد

ـْ َأبِل ُطَبْقَدَة،  (5/15) َؿٓـ ا ٔ أ دٞ غدٝب١  فػل  ِف َطَؾك َط َقاَل: َدَخَؾ َطْبُد الؾَّ

َفَؼاَلفْت: َشفْلٌء  «َما َهاَذا؟»اْمَرَأتِِف َوِحَل َمِر،َضٌة، َفنَِذا فِل ُطـُِؼَفا َخْقٌط ُمَعؾٌَّؼ، َفَؼاَل: 

ك، َفَؼَطَعُف َفَؼاَل:  ـَ اْلُحؿَّ
ـِ  طباداهللإِنح آَ: »ُرقَِل لِل فِقِف مِ اْركِ َأْغـَِقااُء َطا وأبفق  «الشِّ

طبقدة مل ،سؿع مـ أبقف لؽـ إثر ،صح مـ غقر ح ه الطر،ؼ، وح ا حفق الؿف ح، 

 الصحقح ففق مقافؼ لعؿقمات إدلة.

و، كر لـا بعض إخقاكـفا أن واحفًدا كفان يف دار الحفد،ث بفدماج إذا اكتففك 

اري: حدثـا فالن، حتك ،ـتفل مفـ عقفع أحاد،فث إسبقع ،ؼرأ، قال اومام البخ

الباب، التل ُقرأت يف إسبقع، ويف ،قم مـ إ،ام قام فؼفال بعفض الـفاس: ففتح 

 الرر،ط، فخر كالؿقت، وجاءوا ،حركقكف فؾؿ ،تحرك، فلمرحؿ الرق  مؼبفؾ 

اْغِساُؾقا»أن ،تقضما لف طؿاًل بحد،ث:  َِ : فاغتسفؾ عقفع ، قفال(1)«َوإَِذا اْسُتْغِسْؾُتْؿ 

الطالب إٓ واحًدا اكخـس، فبؼل الراب ط  حالفف مفـ العصفر إ، طصفر القفقم 

الثاين، قال الرق : تقضما مرة أخرى، قال: فلراد ذلؽ الرجؾ أن ،خفرج فؿسفؽف 

بقا وغسفؾقه بعضفؿ بقده، وقال لف: اتؼ اهلل تؼتؾ الرجؾ: ثؿ تقضل مع الـاس وذح

َطََلَم َيْؼُتُؾ َأَحاُدُكْؿ َأَخااُه؟ َهاَلح »،ؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصكرط مـ طؼال، والـبل  بالؿاء فؽلكؿا

ْكَت؟  .(5)«إَِذا َرَأْيَت َما ُيْعِجُبَؽ َبرح

*** 

                                                 

ـِ َطبَّاٍس 8111أخرجف مسؾؿ ) (1) ـِ اْب  .(، َط

ـُ ُحـَْقٍػ 15214أخرجف أمحد ) (5) ـْ َسْفُؾ ْب  .(، َط
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َُ    (اُٗشَهً)َو َٓوب َلو  َُ ُُٔ َِ٘هب اُوٖذ ٔٓ ـٖ  ُْي َوَل ِٔ ًٖٔ  اَُؼَضا ٍٛٔ اُيت ُرَغ     َٖ ٓٔو

ٍُ اهلِل  ٚٔ َسُعى ـٖ ٔكُ َٔٔخ. ملسو هيلع هللا ىلصاُٚؾِشٔىي َكَوذ َسَل َٖ اَُؼنيا َواحُل ٔٓ 

َُؾٚجوُت ادلوِشَأُح ااىل َصِوعاَهوبي          ُٚ ٖٗو َٕ َأ َٔوى ََِضُػ ُٚي  َُ٘ؼىَٗ ََِقو   ٌٍِ َُخ(  َؽ َو)اُٚزَى

.ٔٚ َِٓشَأٔر َُ ااىل ا  َواُٖشُع

 أي تعر،ػفا. : ٚيايسُّق٢ّٔ) َقِوُلُه 

٢َّ) َقِوُلُه  ُِ :ُتطي  أي: يف طرف الـاس. : ايييصيا٥ِ

َّ) َقِوُلُه  ٗيا ٚيخي ْٓ َِ ٌُ ٔي  خيد٬  َيا ايدَِّيٝ ـِ َمالِفٍؽ  : ايػّْدْسىِ  َِد لحفد،ث َطفْقِف ْبف

ـْ ِِقااْطرُِضقا َطَؾلح ُرَقاُكْؿ  اَل »، قال: ملسو هيلع هللا ىلص، أن الـبل  َقك َما َلاْؿ َيُؽا ِف َبْلَس بِالرُّ

 ، فتؽقن بإدطقة الؼرآكقة والـبق،ة، وما يف باهبا. (8844). أخرجف مسؾؿ «ِشْركٌ 

ٔي) َقِوُلُه  ُي١ِ اييينِي َِ اَل »ولػظفف:  تؼدم ذلؽ مـ حد،ث طؿفران  : ٚياحلّٕ

ـٍ  ـْ َطْق  .  «َأْو ُحَؿةٍ ُرْقَقَة إاِلح ِم

ٛيي١ّٔٚياي) َقِوُلُه   : كقع مـ الع ائؿ. تّْ

ُ٘) َقِوُلُه  ْي ٓيُيٛ و،عؾؼقكف ط  ال وج أو ال وجة لؾتحبقف،، وحف ا شفرك،  : ٜيْؿ

والؼقل فقف ط  التػصقؾ السابؼ: إن كاكقا ،تخ وكف سبًبا فففق أصفغر، وإن كفاكقا 

 ،عتؼدون كػعف وضره مع اهلل أو مـ دون اهلل ففق شرك أكبر.
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َِٓشُكىّػوب       ْ ُِ ٌَو ٖا ُػ ِٖ َػِجٔذ اهلِل ِث ٚٔ     »َوَػ ُِو َُ ََ اا ًٔو ًُِئب ُو ِٖ َرَؼَّوَن َؽو ُٙ  «َٓو َسَوا

.ٌٗ ٓٔٔز َُٔذ َواُٚزِش  َأِؽ

ِٔ  اِ  عيْبددِ ) َقِوُلُه  ِ   ْ د ْٝ حق الجفـل، ققؾ لف صحبة، وٓ تثبت، وقد سؿع  : ُعهّٔد

 إ، جفقـة. ملسو هيلع هللا ىلصكتاب رسقل اهلل 

ْٔ) َقِوُلُه  َّدلي  َي ٦ْٝاا  تييي أي: طؾؼ قؾبف بف، واطتؿد طؾقف، وصار ،عؾؼفف رجفاء  : غيد

بفاهلل تعفا، طف  مفا ،فليت يف بفاب  كػعف، مع طؾؿ الؿسؾؿ أكف ،ج، أن ،عؾفؼ قؾبفف

 التقكؾ.

ٌي ) َقِوُلُه  ِ٘  ُِٚند ْٝد و،جعؾفف  أي: أسفـد إلقفف، وففقض، وقفد ،بتؾقفف اهلل  : ِإئّ

 مقكؾ ل لؽ الرلء فال ،حصؾ ط  خقر أبًدا.

ُٙ) ُلُه َقِو ٚيا ُيُد زي  .(11311)رقؿ  افطٓديف  : أّْٔس

ُّ ) َقِوُلُه  َِدِر ـِ ُطَؽفْقٍؿ إِكََّؿفا َكْعِرُففُف  (8438)  ٚيايتّْْس ِف ْب وقال: َوَحِد،ُث َطْبِد الؾَّ

ـُ ُطَؽفْقٍؿ َلفْؿ  ِف ْبف ـِ َأبِل َلْقَؾك، َوَطْبُد الؾَّ ـِ ْب ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ِد ْب ـْ َحِد،ِث ُمَحؿَّ
َ،ْسفَؿْع مِ

ـَ الـَّبِلِّ 
ـِ الـَّبِلِّ ملسو هيلع هللا ىلصمِ ، َوفِفل ملسو هيلع هللا ىلصَ،ُؼقُل: َكَتفَ، إَِلْقـَفا َرُسفقُل الؾَّفِف  ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن فِل َزَم

ـِ َطامٍِر. اكتفك.  ـْ ُطْؼَبَة ْب  الَباِب َط

ـِ َطامٍِر  ْكَسااِن َوالطِّْػاِؾ »، َقاَل: ولػظ أثر ُطْؼَبَة ْب ـَ اإْلِ َمْقِضُع التحِؿقَؿاِة ِما

 .(5/15) افؿٓـأخرجف ابـ أبل شقبة يف  «ِشْركٌ 
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ٍُ اهلِل        ُٔوٍ َسُعوى  ٍَ ٍَ  َهوب َِٔلوغ ي َهوب ِٖ ُسَو َُٔذ  َػو ُّ َأِؽ َٓب ََوب  »  ملسو هيلع هللا ىلصَوَسَوي اإِل

ٍُ ثا َُبَح َعَزُيى َُُؾ َّ ا ََُؼ َِٔلُغي  ُٚي َأِو    ُسَو ََُزو ُِٔؾ ِٖ َػَووَذ  َٓو  َّ ٖ٘بَط َأ َيي َكَؤِلجاشا اُ

ُٚ ِ٘ ٔٓ ّٖٔذا َثشاٌٌ   َُٓؾ  َّٕ ْ  َكبا َِ٘غً ثاَشعاُغا َداٖثٕخي َأِو َػُظ  .«َرَوََّذ َوَرّشاي َأِو اِعَز

ُيُد)َقِوُلُه   .(11225)رقؿ  افطٓدأي يف  : أّْٔس

ْٔ) َقِوُلُه  ِْٜؿدعِ  عي ٚي ، تفقيف يف طففد ي الخ رجفل بفـ ثابفت إكصفار : ُز

، لؼقلفف ملسو هيلع هللا ىلص، ويف الحد،ث: دلقؾ مـ دٓئفؾ كبفقة الـبفل (31)سـة  معاو،ة 

 .«َلَعؾح اْلَحَقاَة َسَتُطقُ: بَِؽ »: ملسو هيلع هللا ىلص

َّٓداعي  ؾّّْٔٔخِبِس)َقِوُلُه  فقف: الحفث طف  تبؾقفغ العؾفؿ والتحف ،ر مفـ الرفر،  : اي

 مر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر، وب ل الـصقحة.وإ

َّ) َقِوُلههُه  ْٔ أّٔ ُ٘ عيكّٔدددي َيدد ٝيتيدد : (11/81) غددسي ايطدد١ٓقففال البغففقي يف  : ِيْش

ـْ طؼد الؾِّْحَقة ط  َوْجَفْقـ: َأحدمهَا: َما كاُكقا َ،ْػَعُؾقَكُف فِل اْلجاِحؾِّقفة  وفسروا َكْفقف ط

ََطاِجؿ، ،ػتؾقهنا، و،عؼفدوهنا. مـ طؼد الؾحك فِل الحروب، وذلِؽ زيُّ  ْٕ وقِقفؾ:  ا

 َمْعـَاُه معالجة الّرْعر لقتعؼد و،تجعد، وِحل َطاَدة أحؾ التقضقع. احف.

ْٚ) َقِوُلُه  ًَّدي أّٔ أي: ربط وتًرا يف طـؼف أو يف طـؼ ولده أو يف طـؼ دابتفف،  : ٚيتيساا تيكّٔ

 خطفر طظفقؿ جفًدا، إن أو يف سقارتف، أو يف بقتف، لجؾ، الـػع ودفع الضر ففق ط 

كان ،تعؾؼ هب ا القتر، أو ما يف معـاه ط  أكف ،ـػع و،ضفر مفـ دون اهلل فففق شفرك 

أكبر، وإن كان ،عتؼد أن ح ا القتر سب، لجؾف، الـػفع ودففع الضفر فففق شفرك 

 أصغر، ففق بقـ ضاللتقـ أحدمها أطظؿ مـ إخرى.

ْٚ) َقِوُلُه  ْٓذي٢ أّٔ الـجق وحفق إزالفة إذى مفـ مخرجفف،  مـ : ديا ١َّ  ِ سيِدِٝع اْضتي

ـْ (818)وقد ،ؼع بالؿاء وحق اكؼك، و،جقز بالحجار. فػفل صفحقح مسفؾؿ  : َطف
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ـْ َسْؾَؿاَن  ـِ َ،ِ ،َد، َط ـِ ْب ْحَؿ ُكفؾَّ  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: قِقَؾ َلُف: َقْد َطؾََّؿُؽْؿ َكبِقُُّؽْؿ َطْبِد الرَّ

لَِغاائٍِط  َأْو َباْقٍ:  َلَؼْد َكَفاَكا َأْن َكْسَتْؼبَِؾ اْلِؼْبَؾَة » َشْلٍء َحتَّك اْلِخَراَءَة َقاَل: َفَؼاَل: َأَجْؾ 

ـِْجَل  ـْ َثََلَثاِة َأْحَجااٍر  َأْو َأْن َكْساَت ـِْجَل بَِلَقاؾح ِما ـِ  َأْو َأْن َكْسَت ـِْجَل بِاْلَقِؿق َأْو َأْن َكْسَت

، قفال: قفال (354)طـفد مسفؾؿ  ويف حد،ث ابـ مسفعقد  «َأْو بَِعْظؿٍ  بَِرِجقعٍ 

ُفاَم َصَعاُم »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  نِكح َِ ـُْجقا بِِفاَم  ََل َتْسَت  .«إِْخَقاكُِؽؿْ َِ

سفتجـل برجقفع حق ما ،خرج مـ اوكسان أو الدابة، فال ،جفقز أن ، :ٚايسجٝ 

دابة وٓ برجقع إكسان وٓ بعظؿ، وإكؿا ،سفتـجل بإحجفار، أو مفا يف باهبفا مفـ 

، الؿـاد،ؾ وغقر ذلؽ، وآستـجاء بالؿاء أفضؾ وأحسفـ، مفع أن ح ،ػفة 

ـْ َطائَِرفَة  (12)كان ،ـؽر آستـجاء بالؿاء، وقد جاء طـد الترم ي  ـْ ُمَعاَذَة، َطف َط

َـّ َأْن َ،ْسفَتطِقُبقا بِالَؿفاِء، َففنِكِّل َأْسفَتْحقِقِفْؿ، ، َأكََّفا َقاَلْت: ُمرْ  انِنح »َن َأْزَواَجُؽف َِ

ِف  بالحجفارة، وبالؿفاء،  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد استـجك رسفقل اهلل (1)«َيْػَعُؾفُ َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَ: الؾح

اَلَمَركِل  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتك الـحبِلُّ »ال: ، قطـ ابـ مسعقد  (151)فػل البخاري  َِ الَغائَِط 

َلَخاْذُت  َِ َؾاْؿ َأِجاْدُه   َِ ـِ  َوالَتَؿْسُت الثحالَِث  َقَجْدُت َحَجَرْي َِ َأْن آتَِقُف بَِثََلَثِة َأْحَجاٍر  

َلَخَذ الَحَجَريْ  َِ َلَتْقُتُف بَِفا   َِ ْوَثةَ َرْوَثًة   .«ـِ َوَأْلَؼك الرح

ـِ َمالٍِؽ  (5)ايؿشٝشنيويف  ـْ َأَكِس ْب  »، قفال: َط
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَكااَن َرُساقُ: اهلل

ـْ َيْدُخُؾ  َقْسَت َِ ـََزًة  ـْ َماٍء  َوَط َلْحِؿُؾ َأَكا  َوُغََلٌم َكْحِقي  إَِداَوًة ِم َِ  .«ِجل بِاْلاَمءِ اْلَخََلَء 

َّ ) َقِوُلُه  َّدداا  ؾّٔدِإ ُ٘   يدِس٤ٌٟ  َُشي ْٓد ه إمفقر طظفائؿ وكبفائر ففنن فقفف: أن حف  : َِ

طف  أكفف مفـ كبفائر ف إذا برئ مـ شلء أو تقطد طؾقف بالـار أو لعـ فاطؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 ؾفؿ يف الحفجمع اخفتالف  بفقـ أحفؾ العالتقبفة.ُتؽػرحفا  اإكؿال كقب، والؽبائر 

 ف ح، شقخـا إثققبل إ، أن الحج مؽػر لؼقة إدلة يف ذلؽ.
                                                 

 .( لرقخـا مؼبؾ القادطل 1512)«الصحقح الؿسـد»والحد،ث يف  (1)

 (.831(، ومسؾؿ )158البخاري ) (5)
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ِ قال الـقوي يف  ا َقْقُلُف (8/54) غسي َطدً َؾاْقَس ِمـحاا»: ملسو هيلع هللا ىلص: َوَأمَّ َفَؼفاَل  «َِ

ْبـِفِف َلْسفَت 
ِ
ُجفُؾ ٓ  اْلُعَؾَؿاُء َمْعـَاُه َلْقَس َطَؾك َحْد،ِـَا َوَجِؿقِؾ َصِر،َؼتِـَفا َكَؿفا َ،ُؼفقُل الرَّ

 مِـِّل.احف.

َؾااْقَس ِمـحااا»: وَقِوُلههُه : (18/123) ايؿدتض وقفال الحففافظ يف  َأْي َطَؾففك  «َِ

ْجفِر  ُف َلْقَس َطَؾك اْلِؿؾَّفِة لِْؾُؿَباَلَغفِة فِفل ال َّ َصِر،َؼتِـَا َوُأْصؾَِؼ الؾَّْػُظ َمَع اْحتَِؿاِل إَِراَدِة َأكَّ

 َوالتَّْخِق،ِػ. احف.
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  ٍَ ُِش ي َهب ٖا ُعَج ِٖ َعٔؼُٔذ ِث ٍا      »َوَػ ًََؼوِذ  َٕ ًَوب ٕٕي  َِٗغوب ِٖ اا َٔوًخ َػو ُٔٔ ِٖ َهَيَغ َر َٓ

ًُْٔغ.«َسَهَجٕخ ُٙ َو  ي َسَوا

ِٔ ضيِيِٝد)َقِوُلُه  ْٝس  ْ   حق أبق محؿد، تابعل مرفقر قتؾف الحجاج ضؾًؿا. : ُدبي

ْٔ) َقِوُلُه  ُي١ّٗ قّّّٔٓٔعي َي ُِٝ ْٔ تي ٕ   عي ْْطيدا لؾؿـؽر، وأحسفـ مفـ قطعففا  أي مـؽًرا : ِإ

 مـ قؾبف.أ،ضا حًسا قطعفا 

ٕي) َقِوُلُه  ٍِ  نّٔا أي كان كلجر طتؼ رقبفة، وفضفؾ العتفؼ طظفقؿ  : زيقّٔبيد١   نّٔييدْد

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  ـِ الـَّبِلِّ فَع ـْ َأْطَتَؼ َرَقَبًة ُمْسؾَِؿًة  » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َط ُف بُِؽاؾِّ َم َأْطَتَؼ الؾح

ْرَجُف بَِػْرِجفِ  َِ ـَ الـحاِر  َحتحك  ـُْف ُطْضًقا ِم  .  (1)، متػؼ طؾقف«ُطْضٍق ِم

ُٙ)َقِوُلُه  ٚيا حق أبق سػقان وكقع بـ الجراح بـ مؾفقح بفـ طفدي بفـ  : ٚيِنٝدعٌ  زي

بـ سػقان بـ الحارث بـ طؿرو ابـ طبقفد بفـ رؤاس الرؤاسفل ا بـ عجؿة فرس

ومل أقففػ طفف  إثففر طـففده، وقففد أخرجففف ابففـ أبففل شففقبة  (حففف123: الؿتففق )

ـ يف  ، ويف سـده لقث بـ أبل سؾقؿ، ضعقػ ومختؾط، ولؽفـ (5/11) افؿدٓ

معـاه: أن مـ خؾص رجاًل مـ الررك كان كعتؼف، بؾ ح ا أطظؿ مـ أن ،عتؼف مفـ 

مفـ إجفقر   الدطقة إ، اهلل يفبف صالح الدكقا والد،ـ وكؿ رق العبقد،ة3 ٕن 

 والـػع لؾداطل والؿدطق.

                                                 

 (.1542(، ومسؾؿ )1315البخاري ) (1)
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  ٍَ َْ َهب ُٔٛ ِٖ ااِثَشا ُٚ َػ َُ َٖ »َو ٔٓ ًََُّهبي   َْ ِٔ َٔب َٕ اُٖز ُٛى ٌَُش ََ ُِوشا   ًَبُٗىا  ٕٔ َوَؿ ُُُووِشآ ا

ٕٔ ُُُوِشآ  «ا

ِي) َقِوُلُه  ِٖٝ الـخعل، ويف صبؼتف التقؿل، وكالمهفا إمفام جؾقفؾ، وإثفر  : ِإْ سيا

 بسـد صحقح. (5/11) افؿٓـرجف ابـ أبل شقبة يف أخ

ٕي ) َقِوُلُه  ُٖدٛ الؽراحة يف اصطالح الؿتؼد،ـ تطؾؼ ط  التحر،ؿ، ط  مفا  : ٜيهّٖسي

 رجحف أحؾ إصقل.

ِي) َقِوُلُه  ُيا٥ِ ٗيا، ايتَّ ًَّ ٔي نّٕ َِ ِٕ ِْٝس ايّٖكّْٕسآ ِٕ ٚيغّٔ وح ا حق الؿف ح، الفراجح  : ايّٖكّْٕسآ

 م بقاكف قر،ًبا، والحؿد هلل.يف الؿسللة ط  ما تؼد

ومـ ح ا الؼبقؾ ما ،ػعؾف كثقر مفـ جففال الؿسفؾؿقـ مفـ تعؾقفؼ أ،فات يف 

البققت وغقرحا، فنن ح ا مـ الترفبف بلصفحاب التؿفائؿ وكف لؽ مفـ آمتففان 

 ڤ ڤ ڤ ٹ﴿بتعظقؿ آ،اتف، َقاَل َتَعاَلك:  وقد أمركا اهلل  ٔ،ات اهلل 

مقرون بالعؿؾ بالؼرآن والسفـة ٓ ، وكحـ مل[65: الحج] ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ

 تعؾقؼفا يف الجدران وكحقحا. 

*** 
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َُا - 8 ِٖ ِٛ ََِْٚخ ِٚ َحَحسٍ  ِٔ َتَبسَّىَ ِبَػَحس٠ٍ َأ ََ  بُابُ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ِٖ َرَجٖشَى ثاَؾَغشٕح َٓ َٔب ُثبُة  ٔٛ َِٗؾىا  َأِو َؽَغش  َو

ْٔ ُ اُب) َقِوُلُه  ْٚ ِ ػيذيس٠  تيبيسَّىّٔ َي ُيا س سيذي أّٔ ِٖ ِٛ ْيْش  أي: حؽؿف. : ٚي

 أي صؾ، البركة، تبرك ،تبرك تبرًكا. : تيبيسَّىّٔ) َقِوُلُه 

َ،اَدة والـؿفاُء.  :(10/231) تٗدرٜب ايًػد١   يف َٓصٛز أبٛ قاٍ وأصؾ الَبَركة: ال ِّ

 احف. والبركة: حل ثبقت الخقر اولفل يف الرلء.

ْٚ ِ ػيدذيس٠  ) َقِوُلُه  ُيدا  سيذيدس   أّٔ ِٖ ِٛ ْيْش ذكر الحجر والرجر لرففرتف، وإٓ فؼفد  : ٚي

 ،تبرك الـاس بغقرمها.

 ُمَبفاَركٌ  َأكَ ْلـَفاهُ  كَِتفاٌب  َوَحفَ ا﴿الؼرآن مبارًكا، َقاَل َتَعفاَلك:  وقد أك ل اهلل  

 ماء زمف م مبارًكفا: وجعؾ اهلل  ،[188: األكعاام] ﴾ُتْرَحُؿقنَ  َلَعؾَُّؽؿْ  َواتَُّؼقا َفاتَّبُِعقهُ 

 ، وأك ل اهلل مـ السؿاء ماء صفقًرا، ومبارًكا.(1)«ٍؿ  َوِشَػاُء ُسْؼؿٍ َصَعاُم ُصعْ »

بإصػفال فقحفـؽفؿ و،بفرك طؾفقفؿ، أي: ،فدطق لففؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان ،متك الـبل 

ؾددشٝض يف الرففلء، كػففك قؾقؾففف، ولففف ا جففاء يف  بالبركففة، وإذا بففارك اهلل 

 ِ ـْ َأبِفل َسفِعقٍد ،ث َأبِفل ُحَرْ،فَرَة مـ حد (83) َطدً َشفؽَّ - ، َأْو َطف

َْطَؿُش  ْٕ ،  -ا
ِ
ا َكاَن َغْ َوُة َتُبقَك َأَصاَب الـَّاَس َمَجاَطٌة، َقاُلقا: َ،فا َرُسفقَل اهلل َقاَل: َلؿَّ

 
ِ
َحـَّا، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل َعُؾقا»: ملسو هيلع هللا ىلص َلْق َأِذْكَت َلـَا َفـََحْرَكا َكَقاِضَحـَا، َفَلَكْؾـَا َوادَّ ِْ ، َقفاَل: «ا

ـْ اْدُطُففْؿ بَِػْضفِؾ َفَجاَء  ، إِْن َفَعْؾفَت َقفؾَّ الظَّْففُر، َوَلؽِف
ِ
ُطَؿُر، َفَؼاَل: َ،فا َرُسفقَل اهلل

                                                 

ـْ َأبِل َذرٍّ 1231) «مسـده»أخرجف الب ار  (1)  .( َط
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َؼاَل َرُسفقُل َأْزَواِدِحْؿ، ُثؿَّ اْدُع اهلَل َلُفْؿ َطَؾْقَفا بِاْلَبَرَكِة، َلَعؾَّ اهلَل َأْن َ،ْجَعَؾ فِل َذلَِؽ، فَ 

 
ِ
، َقاَل: َفَدَطا بِـَِطٍع، َفَبَسَطُف، ُثؿَّ َدَطا بَِػْضِؾ َأْزَواِدِحفْؿ، َقفاَل: َفَجَعفَؾ «َكَعؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َخفُر  ْٔ َخُر بَِؽفػِّ َتْؿفٍر، َقفاَل: َوَ،ِجفلُء ا ْٔ ُجُؾ َ،ِجلُء بَِؽػِّ ُذَرٍة، َقاَل: َوَ،ِجلُء ا الرَّ

 بَِؽْسَرٍة َحتَّك اْجَتَؿَع َطؾَ 
ِ
ـْ َذلَِؽ َشْلٌء َ،ِسفقٌر، َقفاَل: َففَدَطا َرُسفقُل اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلصك الـَِّطِع مِ

، َقاَل: َفَلَخُ وا فِل َأْوِطَقتِِفْؿ، َحتَّفك َمفا «ُخُذوا ِِل َأْوِطَقتُِؽؿْ »َطَؾْقِف بِاْلَبَرَكِة، ُثؿَّ َقاَل: 

َّٓ َمَؾُئقُه، َقاَل: َفَلَكُؾقا َح  تَّك َشبُِعقا، َوَفَضَؾْت َفْضَؾٌة، َفَؼاَل َتَرُكقا فِل اْلَعْسَؽِر ِوَطاًء إِ

 
ِ
  اَل َيْؾَؼك اهلَل بِِفاَم َطْبٌد َغْقَر َأْشَفُد َأْن اَل إَِلَف إاِلح »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل

ِ
ل َرُسقُ: اهلل اهلُل  َوَأكِّ

ـِ اْلَجـحةِ  ُقْحَجَب َط َِ  «َشاكٍّ  

ـِ َأبِفل َبْؽفٍر  (8453) ؾشٝض َطًِويف  ـِ ْبف ْحَؿ ـْ َطْبفِد الفرَّ ، َأنَّ َط

 
ِ
ِة، َكاُكقا َكاًسا ُفَؼَراَء، َوإِنَّ َرُسقَل اهلل ػَّ ًة: ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاَب الصُّ ـْاَدُه »، َقاَل َمرَّ ـْ َكااَن ِط َم

ـِ  ْق ـَ ْؾَقْذهَ َصَعاُم اْث ْؾَقاْذَهْب بَِخااِمٍس  َِ َِ ـْاَدُه َصَعااُم َأْرَبَعاٍة  ـْ َكااَن ِط ْب بَِثََلَثاٍة  َوَما

  «بَِساِدسٍ 
ِ
بَِعَرفَرٍة، َوَأُبفق  ملسو هيلع هللا ىلصَأْو َكَؿا َقاَل: َوإِنَّ َأَبا َبْؽٍر َجاَء بَِثاَلَثٍة، َواْكَطَؾَؼ َكبِفلُّ اهلل

ل ـَ - َبْؽٍر بَِثاَلَثٍة، َقاَل: َفُفَق َوَأَكا َوَأبِل َوُأمِّ َٓ َأْدِري َحْؾ َقاَل: َواْمَرَأتِفل َوَخفاِدٌم َبفْق َو

ك ِطـَْد الـَّبِلِّ  -َبْقتِـَا َوَبْقِت َأبِل َبْؽرٍ  ، ُثؿَّ َلبَِث َحتَّك ُصؾَِّقِت ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َوإِنَّ َأَبا َبْؽٍر َتَعرَّ

 
ِ
ْقِؾ َما ، َفَجاَء َبعْ ملسو هيلع هللا ىلصاْلِعَراُء، ُثؿَّ َرَجَع، َفَؾبَِث َحتَّك َكَعَس َرُسقُل اهلل ـَ الؾَّ

َدَما َمَضك مِ

ـْ َأْضَقافَِؽ  َقفاَل: َأَو  -َأو َقاَلْت: َضفْقِػَؽ؟- َشاَء اهلُل، َقاَلْت َلُف اْمَرَأُتُف: َما َحَبَسَؽ َط

ْقتِِفْؿ؟ َقاَلْت: َأَبْقا َحتَّك َتِجلَء، َقْد َطَرُضقا َطَؾْقِفْؿ َفَغَؾُبقُحْؿ، َقفاَل: َففَ َحْبُت  َما َطرَّ

َٓ َأَكا فَ   
ِ
َٓ َحـِقًئفا، َوَقفاَل: َواهلل ، َوَقفاَل: ُكُؾفقا  َع َوَس،َّ اْخَتَبْلُت، َوَقاَل: َ،ا ُغـَْثُر، َفَجدَّ

ـْ َأْسفَػؾَِفا َأْكَثفَر مِـَْففا،  َّٓ َرَبفا مِف ـْ ُلْؼَؿٍة إِ
، َما ُكـَّا َكْلُخُ  مِ

ِ
َأْصَعُؿُف َأَبًدا، َقاَل: َفاْ،ُؿ اهلل

ا َكاَكْت َقْبَؾ َذلَِؽ، َفـََظَر إَِلْقَفا َأُبق َبْؽٍر َففنَِذا ِحفَل َقاَل: َحتَّك َشبِْعـَا وَ  َصاَرْت َأْكَثَر مِؿَّ

ِة َطْقـِفل،  َٓ َوُقفرَّ ْمَرَأتِِف: َ،ا ُأْخَت َبـِل فَِراٍس َما َحَ ا؟ َقاَلْت: 
ِ
َكَؿا ِحَل َأْو َأْكَثُر، َقاَل ٓ

َن َأْكَثُر مِـَْفا َقْبَؾ َذلَِؽ بِثَ  ْٔ اَلِث مَِراٍر، َقاَل: َفَلَكَؾ مِـَْفا َأُبفق َبْؽفٍر، َوَقفاَل: إِكََّؿفا َلِفَل ا

 
ِ
ْقَطاِن َ،ْعـِل َ،ِؿقـَُف، ُثؿَّ َأَكَؾ مِـَْفا ُلْؼَؿًة، ُثؿَّ َحَؿَؾَففا إَِلفك َرُسفقِل اهلل ـَ الرَّ

َكاَن َذلَِؽ مِ
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ـَ َقْقٍم طَ ملسو هيلع هللا ىلص ْفـَفا اْثـَفا ، َفَلْصَبَحْت ِطـَْدُه، َقاَل: َوَكاَن َبْقـَـَا َوَبْق ََجُؾ َفَعرَّ ْٕ ْؼٌد، َفَؿَضك ا

ُف َبَعَث َمَعُفْؿ  َّٓ َأكَّ َطَرَر َرُجاًل َمَع ُكؾِّ َرُجٍؾ مِـُْفْؿ ُأَكاٌس اهلُل َأْطَؾُؿ َكْؿ َمَع ُكؾِّ َرُجٍؾ، إِ

 َفَلَكُؾقا مِـَْفا َأْجَؿُعقَن َأْو َكَؿا َقاَل.

ـْ َطائَِرَة  (1)ايؿشٝشنيويف  َل الـحبِلُّ »: ، َقاَلْت َط ِِّ ِِال َوَماا  ملسو هيلع هللا ىلصَلَؼْد ُتُق

ـُْف  َحتحاك َصااَ:  َلَكْؾُت ِم َِ ـْ َشْلٍء َيْلُكُؾُف ُذو َكبٍِد  إاِلح َشْطُر َشِعقرٍ ِِل َرفٍّ لِل   ل ِم ِِّ َر

َػـَِل  َِ ؽِْؾُتُف  َِ  . «َطَؾلح  

ـِ َمالٍِؽ  ـْ َأَكِس ْب ، ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَلْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ: اْذَحفْ، إَِلفك َكبِفلِّ الؾَّفِف وَط

ْغُتُف، َفَؼفاَل:  ى ِطـَْدَكا َفاْفَعْؾ، َقاَل: َفِجْئُتُف َفَبؾَّ ـْاِدي؟»َفُؼْؾ إِْن َرَأْ،َت َأْن َتَغدَّ ـْ ِط  «َوَما

َفِجْئُت َفَدَخْؾُت َطَؾفك ُأمِّ ُسفَؾْقٍؿ َوَأَكفا ُمفْدَحٌش  ، َقاَل: «اْكَفُضقا»ُقْؾُت: َكَعْؿ، َفَؼاَل: 

ِف  ـْ َأْقَبَؾ َمَع َرُسقِل الؾَّ ، َقاَل: َفَؼاَلْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ: َما َصـَْعَت َ،فا َأَكفُس؟ َففَدَخَؾ ملسو هيلع هللا ىلصلَِؿ

ِف  ؟»َطَؾك َأَثِر َذلَِؽ، َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل الؾَّ ـٌ ـَْدِك َسْؿ : َكَعْؿ، َقْد َكفاَن مِـْفُف َقاَلْت  «َهْؾ ِط

، َقاَل:  ـٍ ـْ َسْؿ
ٌة فِقَفا َشْلٌء مِ اْئِت بَِفاِطـِْدي ُطؽَّ ، َقاَل: َفِجْئُتُف بَِفا َفَػفَتَح ِرَباَصَففا،  «َِ

ُفؿح َأْطظِْؿ »ُثؿَّ َقاَل:  ِف  الؾح ، َفَؼَؾْبُتَففا،  «اْقؾِبِقَفاا»، َقفاَل َفَؼفاَل:  «ِِقَفاا اْلَبَرَكاةَ بِْسِؿ الؾح

ِف  ، َفَلَكفَؾ مِـَْففا بِْضفٌع  ملسو هيلع هللا ىلصَفَعَصَرَحا َكبِلُّ الؾَّ ل، َقفاَل َفَلَخفَ ْت َتَؼفُع ففَدرَّ َوُحفَق ُ،َسفؿِّ

ُكؾِال َوَأْصِعِؿال »َل: َوَثَؿاُكقَن َرُجاًل، َفَػَضَؾ فِقَفا َفْضٌؾ، َفَدَفَعَفا إَِلك ُأمِّ ُسَؾْقٍؿ، َفَؼفا

 .(11533)اومام أمحد . أخرجف «ِجقَراَكِؽ 

وأصفحابف ،فقم الخـفدق،  ملسو هيلع هللا ىلصلؿا دطفا الرسفقل  وطـ جابر بـ طبد اهلل 

: ِطـْفِدي َشْقًئا َما َكاَن فِل َذلَِؽ َصْبٌر، َفِعـَْدِك َشفْلٌء؟ َقاَلفْت  ملسو هيلع هللا ىلصوقال: َرَأْ،ُت بِالـَّبِلِّ 

ِعقَر َحتَّك َجَعْؾـَا الؾَّْحَؿ فِل الُبْرَمِة، ُثؿَّ  َشِعقٌر َوَطـَاٌق، َفَ َبَحِت الَعـَاَق، َوَصَحـَِت الرَّ

ـَ إََثفافِلِّ َقفْد َكفاَدْت َأْن َتـَْضفَج،  ملسو هيلع هللا ىلصِجْئُت الـَّبِلَّ  ـُ َقْد اْكَؽَسَر، َوالُبْرَمُة َبْق َوالَعِجق

 َوَرُجفٌؾ َأْو َرُجفالَِن، َقفاَل: َفُؼْؾُت: ُصَعقٌِّؿ لِل، 
ِ
 «َكاْؿ ُهاقَ »َفُؼْؿ َأْكفَت َ،فا َرُسفقَل اهلل

                                                 

 (.8231(، ومسؾؿ )1351ي )البخار (1)
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ـِْزِع »، َقاَل: «َكثِقٌر َصقٌِّب »َفَ َكْرُت َلُف، َقاَل:  ُـّقِر ُقْؾ َلَفا: اَل َت ـَ التح الُبْرَمَة  َواَل الُخْبَز ِم

ا َدَخَؾ َطَؾفك اْمَرَأتِفِف «ُققُمقا»، َفَؼاَل: «َحتحك آتَِل  ، َفَؼاَم الُؿَفاِجُروَن، َوإَْكَصاُر، َفَؾؿَّ

ـْ َمَعُففْؿ، َقاَلفْت: َحفْؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َوْ،َحِؽ َجفاَء الـَّبِفلُّ  ـَ َوإَْكَصفاِر َوَمف بِاْلُؿَففاِجِر،

َ،ْؽِسُر الُخْبفَ ، َوَ،ْجَعفُؾ َفَجَعَؾ  «اْدُخُؾقا َواَل َتَضاَغُطقا»َسَلَلَؽ؟ ُقْؾُت: َكَعْؿ، َفَؼاَل: 

ُب إَِلك َأْصفَحابِِف ُثفؿَّ َ،ـْفِ ُع،  ُر الُبْرَمَة َوالتَّـُّقَر إَِذا َأَخَ  مِـُْف، َوُ،َؼرِّ َطَؾْقِف الؾَّْحَؿ، َوُ،َخؿِّ

َأْهاِدي  ُكؾِل َهاَذا وَ »َفَؾْؿ َ،َ ْل َ،ْؽِسُر الُخْبَ ، َوَ،ْغِرُف َحتَّك َشبُِعقا َوَبِؼَل َبِؼقٌَّة، َقاَل: 

نِنح الـحاَس َأَصاَبْتُفْؿ ََمَاَطةٌ   .(3141). أخرجف البخاري «َِ

وحففق أن ،ػعففؾ الؿسففؾؿ  :املػااسٚع ايتاايى أألٍٚ قطااُني إىل ٜٓكطااِ فااايتيى

العبادات الؿرروطة صؾًبا لؾثقاب الؿترت، طؾقففا، ومفـ ذلفؽ أن ،تبفرك بؼفراءة 

ؿسؾؿ مـ إجقر طف  قراءتفف الؼرآن والعؿؾ بلحؽامف، فالتبرك بف حق ما ،رجق ال

لف وطؿؾف بلحؽامف، ومـف التبفرك بالؿسفجد الحفرام بالصفالة فقفف لقحصفؾ طف  

 فضقؾة مضاطػة الصالة فقف.

 :قطُني إىل حهُ٘ حٝ  َٔ ٜٚٓكطِ :املُٓٛع ايتيى ايثاْٞ
ك بف وحق أن ،ع :غسنٞ تيى :األٍٚ ك أن الؿتبرَّ  -وحفق الؿخؾفقق-تؼد الؿتبرِّ

3 ٕن اهلل تعا، وحده مقجفد ،ف، البركة بـػ ًٓ سف، فقبارك يف إشقاء ب اتف استؼال

ـِ َطْبفِد  (5112)البركة وواحبفا، فؼد ثبت يف صحقح البخاري  مـ حد،ث َجابِِر ْب

ـْ الـبل الؾَِّف  فِ »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، َط ـَ الؾح  .«الَبَرَكُة ِم

ق التبرك بؿا مل ،رد دلقؾ شرطل ،دل ط  جقاز التبرك وح :بدعٞ تيى :ايثاْٞ

بف، معتؼًدا أن اهلل جعؾ فقف بركة، أو التبرك بالرلء ال ي ورد التبرك بفف طف  غقفر 

 القجف الررطل.

وح ا بدطة3 ٕن فقف إحداث طبادة ٓ دلقؾ طؾقفا مفـ كتفاب أو سفـة، وٕكفف 

 ذر،عة الررك إكبر. جعؾ ما لقس بسب، سبًبا، ففق مـ الررك إصغر3 وحق
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 .ملسو هيلع هللا ىلصو،دخؾ يف ذلؽ التبرك بإولقاء والصالحقـ ققاسا ط  التبرك بالـبل 

، ملسو هيلع هللا ىلصوقد وردت أدلة كثقرة تدل طف  مرفروطقة التبفرك بجسفد وآثفار الـبفل 

 كرعره وطرقف وثقابف وغقر ذلؽ.

مـ إولقاء والصالحقـ فؾؿ ،رد دلقؾ صحقح صر،ح ،فدل  ملسو هيلع هللا ىلصأما غقر الـبل 

التبفرك بلجسفادحؿ وٓ بآثفارحؿ، ولف لؽ مل ،فرد طفـ أحفد مفـ  ط  مرفروطقة

، وٓ طـ أحد مـ التابعقـ أهنؿ تبركقا بجسد أو آثار أحفد مفـ ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب الـبل 

 الصالحقـ، فؾؿ ،تبركقا بلفضؾ ح ه إمة بعد كبقفا، وحق أبق بؽفر الصفد،ؼ 

غقرحؿ، ولق  وٓ بغقره مـ العررة الؿبرر،ـ بالجـة، وٓ بلحد مـ أحؾ البقت وٓ

كان خقًرا لسبؼقكا إلقف، لحرصفؿ الرفد،د طف  فعفؾ عقفع أكفقاع البفر والخقفر، 

مـ الصالحقـ دلقفؾ صفر،ح طف  طفدم  ملسو هيلع هللا ىلصفنعاطفؿ ط  ترك التبرك بآثار غقره 

 مرروطقتف.

ومففـ الؿؿـففقع التؿسففح بلحجففار الؽعبففة، ومؼففام إبففراحقؿ، وغقرحففا مففـ 

بركفة فففق تبفرك بفدطل، وإن كفان إحجار، وإشجار، فف ا إن كان لطؾف، ال

 ٓطتؼاد أن ح ه إحجار وإشجار تـػع وتضر مـ دون اهلل ففق تبرك شركل.

ايتٛقدددٝض عدددٔ تٛسٝدددد اخلددد٬م يف ددددٛاب أٖدددٌ  يف ايػاااٝذ آٍ ضاااًُٝإ قااااٍ

 :(273) اييسام

فـؼقل معـك تبرك أي صؾ، البركة وقصدحا مـ الرجرة أو الحجر كػسففؿا، 

قلفا، فإول حق اطتؼاد الؿتبركقـ هبؿا مـ غالف، مرفركل أو مها السببان يف حص

أحؾ ح ا ال مان كؿا حق مراحد لؿـ تلمؾ وتحؼؼ، والثاين حل ذات إكقاط التل 

قال طـفا أحؾ العؾؿ مـ أصحاب مالؽ وغقرحؿ: اكظروا رمحؽؿ اهلل أ،ـؿا وجدتؿ 

ػاء سدرة أو شجرة ،ؼصفدحا الـفاس و،عظؿقهنفا و،رجفقن بسفببفا البفراء والرف

 و،ضربقن هبا الخرق و،عؾؼقهنا طؾقفا فاقطعقحا فنهنا ذات أكقاط. اكتفك.
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ٔٚ ٍا اَُّووو  ﴾﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ﴿َرَؼوووبًَُ  َوَهوووِى

 .[53- >1: الـجؿ]

 أي: أخبروين.  :﴾ھ﴿َقِوُلُه  

ـٍ لثؼقػ جفة الطفائػ، بـخؾفة وكفان أحفؾ ثؼقفػ  :﴾ے﴿َقِوُلُه   اسؿ وث

،عبدون تؾؽ الصفخرة، و،ف بحقن طـفدحا رجفاء بركتففا و،فدطقهنا، ومـ إلقفؿ 

و،تؿسحقن هبا إ، غقر ذلؽ مـ أكفقاع العبفادات وتؼفرأ بالترفد،د، والتخػقفػ، 

َت، (88/31) تؿطداٙ فع  التخػقػ، اشتؼت مـ اولف، قال الطبري يف  : الالَّ

ِف ُأْلِحَؼْت فِقِف التَّاُء َفُلكَِّثْت، كَ  ـَ الؾَّ
َكٍر، َولِْجُْكَثفك َطْؿفَرُة3 َوِحَل مِ َؿا قِقفَؾ َطْؿفٌرو لِؾف َّ

ك اْلُؿْرِرُكقَن َأْوَثاَكُفْؿ  َكِر َطبَّاٌس، ُثؿَّ قِقَؾ لِْجُْكَثك َطبَّاَسُة، َفَؽَ لَِؽ َسؿَّ َوَكَؿا قِقَؾ لِؾ َّ

ـَ ال
َسْت َأْسَؿاُؤُه، َفَؼاُلقا مِ ِف َتَعاَلك ِذْكُرُه، َوَتَؼدَّ ـَ اْلَعِ ،فِ  بَِلْسَؿاِء الؾَّ َت، َومِف ِف الفالَّ ؾَّ

ا َ،ُؼقُلقَن َواْفَتَرْوا. اكتفك. ُف َطؿَّ َـّ َبـَاُت الؾَِّف، َتَعاَلك الؾَّ ُف ى3 َوَزَطُؿقا َأكَّ  اْلُع َّ

اشتؼت مـ فعؾ رجٍؾ كان ،ؾت السق،ؼ لؾحجقج، فؾؿا مفات  :ايتػدٜد ٚع٢ً

ـُ َزْ،ٍد، فِل (88/33) تؿطداٙ طؽػقا ط  قبره ،عبدوكف قال الطبري يف  : َقاَل اْب

ـَْخَؾاَة َتْعُباُدُه »َقاَل:  [>1: الـجؿ] ﴾ے ے ھ﴿َقْقلِِف:  ُت َبْقاٌت َكااَن بِ الاَلح

ـُ َطبَّاٍس َوُمَجاِحٌد َوَأُبق َصالٍِح  «ُقَرْيٌش  تَّ )َوَقَرَأ َذلَِؽ اْب التَّاِء َوَجَعُؾقُه  بَِتْرِد،دِ  (الالَّ

فا َمفاَت  3 َفَؾؿَّ فِق،َؼ لِْؾَحفاجِّ ـِ الَِّ ي َطَبُدوُه، َوَقاُلقا: َكاَن َرُجاًل َ،ُؾفتُّ السَّ ِصَػًة لِْؾَقَث

 َطَؽُػقا َطَؾك َقْبِرِه َفَعَبُدوُه. احف.

ى: »شففجرات كاكففت بغطػففان، َقففاَل ُمَجاِحففٌد:  :﴾ے﴿َقِوُلههُه   اْلُعاازح

.وكفاكقا ،عبفدوهنا، وكاكفت (88/32)الطبري  تؿطدا مـ ، اكتفك «ُشَجْقَراٌت 

شقطاكة تليت سؿرات ثالث، فبـقا طؾقفا بقًتا وسؿقه بقت الع ى، وكان أبق سفػقان 

ى َلُؽْؿ، َفَؼاَل الـَّبِفلُّ  َٓ ُط َّ ى َو ، «َأاَل ُتِجقُباقا َلاُف؟»: ملسو هيلع هللا ىلص،قم أحد ،ؼقل: إِنَّ َلـَا الُع َّ
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ُف َمْقاَلَكا  َواَل »َقاُلقا: َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، َما َكُؼقُل؟ َقاَل:  . أخرجفف «َمْقَلك َلُؽاؿْ ُققُلقا الؾح

 .(1412)البخاري 

ُت حدمفف الؿغقفرة بفـ شفعبة   حتفك جعؾفف كالجؿفؾ إجفرب، والالَّ

، والؼصة طـد أبفل ،عف  لد بـ القلقد خا ملسو هيلع هللا ىلصوالع ى أرسؾ إلقفا رسقل اهلل 

َػْقِؾ (248) ـْ َأبِل الطُّ  ، وساق سـدحا َط
ِ
ا َفَتَح َرُسفقُل اهلل فَة  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: َلؿَّ َمؽَّ

ـُ اْلَقلِقفِد،  ى، َفَلَتاَحفا َخالِفُد ْبف ـَ اْلَقلِقِد إَِلك َكْخَؾٍة، َوَكاَكفْت بَِففا اْلُعف َّ َبَعَث َخالَِد ْب

ُؿَراِت َوَحَدَم اْلَبْقَت الَِّ ي َكاَن َطَؾْقَففا، ُثفؿَّ َوَكاَكْت َطَؾك تاَِل  ُؿَراِت، َفَؼَطَع السَّ ِل السَّ

ـَْع َشاْقًئا»َفَلْخَبَرُه، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتك الـَّبِلَّ  نِكحَؽ َلْؿ َتْصا َِ فا «اْرِجْع  ، َفَرَجفَع َخالِفٌد، َفَؾؿَّ

َدَكُة َكظَ  اُبَفا-َرْت إَِلْقِف السَّ ى  -َوُحْؿ ُحجَّ َأْمَعـُقا فِفل اْلَجَبفِؾ َوُحفْؿ َ،ُؼقُلفقَن: َ،فا ُطف َّ

َّٓ َفُؿقتِل بَِرْغٍؿ، َقاَل: َفَلَتاَحا َخالِفٌد، َففنَِذا اْمفَرَأٌة ُطْرَ،اَكفٌة  ِر،ِف، َوإِ ى َطقِّ َخبِّؾِقِف، َ،ا ُط َّ

ْقِػ َحتَّك َقَتَؾَففا، ُثفؿَّ َرَجفَع َكاِشَرٌة َشْعَرَحا َتْحُثقا التُّ  َؿَفا بِالسَّ َراَب َطَؾك َرْأِسَفا، َفَعؿَّ

ى»َفَلْخَبَرُه، َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصإَِلك الـَّبِلِّ   .«تِْؾَؽ اْلُعزح

وكاكت الجـ تدخؾ يف الؼبقر، وإحجار، وإشجار حتك تػتـفؿ، ،ـادوهنا  

.وتجقبفؿ، وربؿا قربقا الطعام وأكؾتف، مـ أجؾ أن ت ، ًٓ  دحؿ إضال

مـاة: حل الصفـؿ الثالفث، والؿرففقر مفـ  :﴾﮳ ﮲ ۓ﴿َقِوُلُه  

أصـام العرب العظقؿة، وكان بِاْلُؿَرؾَِّؾ بقـ مؽة والؿد،ـة، قالفف ابفـ ز،فد، وَقفاَل 

ا َمـَاُة َفَؽاَكْت بُِؼَدْ،فدٍ  َقَتاَدَة،: َأمَّ
، وكالمهفا طف  صر،فؼ الؿد،ـفة، وكفان لفجوس (1)

 .والخ رج

لف ،ؾ وخ اطة، وققؾ: كاكت صـؿ لبـل حالل، وكان إوس  وققؾ: كاكت 

والخ رج، إذا حجقا إ، بقت اهلل العظقؿ ،فؾقن مـ مـاة، و،طقفقن بقـ الصػا 

                                                 

 (.88/54) «تػسقر الطبري»(1)
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والؿروة، فؾؿا أسؾؿقا تحرجقا أن ،طقفقا بقـ الصػا والؿروة، قالقا: كقػ 

ٕكصار: يف شلن ا كطقف بقـ الصػا والؿروة وكحـ كـا كبدأ بؿـاة، فلك ل اهلل 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ﴿

 .[;18: البؼرة] ﴾ڳڳ گ گ

ـِ ُطْرَوَة َقاَل: َسَلْلُت َطاِئَرَة  (1833)، ومسؾؿ (1131)وطـد البخاري   َط

ِف َتَعاَلك:    ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ﴿َفُؼْؾُت َلَفا: َأَرَأْ،ِت َقْقَل الؾَّ

، [;18: البؼرة] ﴾ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

َػا َوالَؿْرَوِة، َقاَلْت: بِْئَس َما ُقْؾَت  َفَقالؾَّفِ  َٓ َ،ُطقَف بِالصَّ َما َطَؾك َأَحٍد ُجـَاٌح َأْن 

َٓ  َ،ا َٓ ُجـَاَح َطَؾْقِف َأْن  ْلَتَفا َطَؾْقِف، َكاَكْت:  ـَ ُأْختِل، إِنَّ َحِ ِه َلْق َكاَكْت َكَؿا َأوَّ اْب

َف بِِفَؿا، َوَلؽِـََّفا ُأْكِ َلْت فِل إَْكَصاِر، َكاُكقا َقْبَؾ َأْن ُ،ْسؾُِؿقا ُ،ِفؾُّقَن لَِؿـَاَة  َ،َتَطقَّ

ُج َأْن َ،ُطقَف  ـْ َأَحؾَّ َ،َتَحرَّ تِل َكاُكقا َ،ْعُبُدوَكَفا ِطـَْد الُؿَرؾَِّؾ، َفَؽاَن َم اِغَقِة، الَّ الطَّ

ِف  ا َأْسَؾُؿقا، َسَلُلقا َرُسقَل الؾَّ َػا َوالَؿْرَوِة، َفَؾؿَّ ـْ ذَ  ملسو هيلع هللا ىلصبِالصَّ لَِؽ، َقاُلقا: َ،ا َرُسقَل َط

ُف َتَعاَلك:  َػا َوالَؿْرَوِة، َفَلْكَ َل الؾَّ ـَ الصَّ ُج َأْن َكُطقَف َبْق  ڌڌ﴿الؾَِّف، إِكَّا ُكـَّا َكَتَحرَّ

ـح »: . أَ،َة َقاَلْت َطائَِرُة [;18: البؼرة] ﴾ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ َوَقْد َس

ِف  ـَُفاَم  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُ: الؾح َؾْقَس أِلََحٍد َأْن َيْتُرَك الطحَقاَف َبْق َِ ـَُفاَم    .«الطحَقاَف َبْق

مرتؼة مـ اسؿ اهلل الؿـان، والع ى مـ الع ، ، وحف ا مفـ اولحفاد يف  :َٚٓا٠

 إسؿاء اهلل الحسـك ويف صػاتف الع ، أن ،رتؼ لؿعبقدات الؿرفركقـ مفـ أسفؿاء

فاستدل الؿصـػ بأ،ة ط  الـفل طـ صؾ، البركة مـ إشفجار  أسؿاء، اهلل 

 وإحجار وكحقحا.
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٍا اهلِل       َٓوَغ َسُعوى َ٘وب  ٍَ  َلَشِع ٍٚي َهوب ُِٔضو ِٖ َأثاٍ َوأهٕذ اَُِّ ٖ ي    ملسو هيلع هللا ىلصَػ ُِ َ٘و َُوً ُؽ اا

ًٔنَي ٔعِذ ُِٔؾشا ُِ ٌُُلش ي ؤُ ُٖ ُؽَذَصبُ  َػِهٕذ ثا َِٗؾ َٕ  َو ُ٘ىُىوى ََ َٛبي و َِ٘ذ َٕ ٔػ ٌُُلى ََِؼ َسٌح 

     ٍَ ََوب َسُعوى َ٘وب   َٗب ثاِغوِذَسٕحي َكُوُِ ََٔشِس َِٗىإهي َك ََُهب  َراُد َأ  ٍُ ََُوب ِْي  ثاَهب َأِعَِٔؾَزُه

ٍُ اهلِل   ٍَ َسُعوى َِٗىإه; َكَوب ِْ َراُد َأ َُُه َٔب  ًَ َِٗىإه  َ٘ب َراَد َأ َُ  َُ   ملسو هيلع هللا ىلصاهلِلي اِعَؼ

ًَُجووُشي  ُ٘ووى ااٖٗ»اهلُل َأ َُووِذ َث َٔووب َهب ًَ ٙٔي  َُوؤذ ِْ َواَّوؤزٌ َُٗلِغووٍ ثا ُٖي ُهُِووُز َ٘ َهووب اُٗغوو

 ً ُٔىَعوو ُٔ  ََ ُِٔ  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿  ااِعووَشا

ِْ     »اَِخي  [;16: األطراف] ٌُ َٕ َهوِجَِ ًَوب  ِٖ َٓو  َٖ َ٘ ٖٖ َعو ًَُج ٌٗ «ََُزوِش ٓٔؤز ُٙ اُٚزش ي . َسَوا

ْٖ َفَؾُْؼ. ٌَِش َؽَغ ٍَ  َؽٔذ  َوَهب

ّْ  ٚياِقدد   ٞأِّٔ )َقِوُلُه  ِْٝجد َّ ، مختؾػ يف اسؿف، ققؾ الحارث بفـ مالفؽ،  : اي

وققؾ بـ طقف، وققؾ طقف بـ الحارث بـ أسقد بـ جابر بـ طبد مـاة بـ شفجع 

بـ بؽر بـ طبد مـاة بـ طظ بـ كـاكة، كان حؾقػ بـل أسد، قفال ابـ طامر بـ لقث 

فد بدًرا. وقال أبق طؿفر: البخاري، وابـ حبان، والباوردي، وأبق أمحد الحاكؿ: ش

 ققؾ شفد بدًرا، وٓ ،ثبت.

أسؾؿ قد،ؿا، وكان ،حؿؾ لقاء بـل لقث، وضؿرة، وسفعد بفـ  :ضعد ابٔ ٚقاٍ

بؽر ،قم الػتح، وحـقـ، ويف غ وة تبقك ،ستـػر بـل لقث، وكفان خفرج إ، مؽفة، 

فجاور هبا سـة فؿات. وقفال يف مقضفع آخفر: دففـ يف مؼبفرة الؿففاجر،ـ. قالفف 

 .(3/134) اإلؾا ١ظ يف الحاف

ٔ  ِإي٢ّٔ)َقِوُلُه  ْٝ ٓي واد بقـ مؽة والطائػ وراء طرفات بقـف وبقـ مؽة بضعة  : ُس

 طرر مقال وحق بعد الررائع الققم، والؿراد هبا غ وة حـقـ، وكاكت بعد فتح مؽة

حقازن وثؼقػ، وطج، بعض الؿسؾؿقـ  ملسو هيلع هللا ىلصبرفر، وغ ا رسقل اهلل 
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ومل ،بَؼ معف إٓ طدة  ملسو هيلع هللا ىلصل إمر حتك تركقا رسقل اهلل اهلل بالف ،ؿة يف أو فابتالحؿ

 ہ ہہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿كػر، قال اهلل تعا،: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

        ﯁ ﯀ ﮿ ﮾

 .[59  58: التقبة] ﴾ائ

ـِ َطبِْد اْلُؿطَّؾِِ،، َقاَل (1335) ؾشٝض َطًِويف   : : طـ َكثِقر ْبـ َطبَّاِس ْب

 َقاَل َطبَّاٌس 
ِ
، َفَؾِ ْمُت َأَكا َوَأُبق ُسْػَقاَن  ملسو هيلع هللا ىلص: َشِفْدُت َمَع َرُسقِل اهلل ـٍ َ،ْقَم ُحـَْق

 
ِ
ؾِِ، َرُسقَل اهلل ـِ َطْبِد اْلُؿطَّ ـُ اْلَحاِرِث ْب   ملسو هيلع هللا ىلصْب

ِ
َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾْؿ ُكَػاِرْقُف، َوَرُسقُل اهلل

اُر َبْغَؾٍة َلُف َبْقَضاَء َأْحَداَحا َلُف َفْرَوُة بْ  ا اْلَتَؼك اْلُؿْسؾُِؿقَن َواْلُؽػَّ ، َفَؾؿَّ ـُ ُكَػاَثَة اْلُجَ امِلُّ

 
ِ
، َفَطِػَؼ َرُسقُل اهلل ـَ اِر، َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَولَّك اْلُؿْسؾُِؿقَن ُمْدبِِر، َ،ْرُكُض َبْغَؾَتُف ِقَبَؾ اْلُؽػَّ

 
ِ
َفا إَِرا ملسو هيلع هللا ىلصَطبَّاٌس: َوَأَكا آِخٌ  بِؾَِجاِم َبْغَؾِة َرُسقِل اهلل َٓ ُتْسِرَع، َوَأُبق ُسْػَقاَن َأُكػُّ َدَة َأْن 

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصآِخٌ  بِِرَكاِب َرُسقِل اهلل

ِ
 َأْصَحاَب  َكادِ  َطبَّاُس، َأْي »: ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ُؿَرةِ  ـَ َأْصَحاُب ، َفَؼاَل َطبَّاٌس: َوَكاَن َرُجاًل َصقًِّتا، َفُؼْؾُت بَِلْطَؾك َصْقتِ «السَّ ل: َأْ،

ـَ َسِؿُعقا َصْقتِل َطْطَػُة اْلَبَؼِر َطَؾك  ، َلَؽَلنَّ َطْطَػَتُفْؿ ِحق
ِ
ُؿَرِة؟ َقاَل: َفَقاهلل السَّ

َْكَصاِر  ْٕ ْطَقُة فِل ا اَر، َوالدَّ ِدَحا، َفَؼاُلقا: َ،ا َلبَّْقَؽ، َ،ا َلبَّْقَؽ، َقاَل: َفاْقَتَتُؾقا َواْلُؽػَّ َٓ َأْو

ْطَقُة َطَؾك َبـِل  َ،ُؼقُلقَن: َْكَصاِر، َقاَل: ُثؿَّ ُقِصَرِت الدَّ ْٕ َْكَصاِر، َ،ا َمْعَرَر ا ْٕ َ،ا َمْعَرَر ا

ـِ  ـِ اْلَخْ َرِج، َ،ا َبـِل اْلَحاِرِث ْب ـِ اْلَخْ َرِج، َفَؼاُلقا: َ،ا َبـِل اْلَحاِرِث ْب اْلَحاِرِث ْب

 
ِ
َبْغَؾتِِف َكاْلُؿَتَطاِوِل َطَؾْقَفا إَِلك قَِتالِِفْؿ، َفَؼاَل  َوُحَق َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلصاْلَخْ َرِج، َفـََظَر َرُسقُل اهلل

 
ِ
ـَ  َحَ ا ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل  .اْلَقصِقُس  َحِؿَل  ِحق

  
ِ
اِر، ُثؿَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُثؿَّ َأَخَ  َرُسقُل اهلل َـّ ُوُجقَه اْلُؽػَّ َحَصَقاٍت َفَرَمك بِِف

دٍ  َوَربِّ  اْكَفَ ُمقا» : َفَ َحْبُت َأْكُظُر َفنَِذا اْلِؼَتاُل َطَؾك َحْقَئتِِف فِقَؿا َأَرى، َقاَل: َقاَل  «ُمَحؿَّ

ُحْؿ َكؾِقاًل، َوَأْمَرُحْؿ ُمْدبًِرا. َّٓ َأْن َرَماُحْؿ بَِحَصَقاتِِف َفَؿا ِزْلُت َأَرى َحدَّ ، َما ُحَق إِ
ِ
 َفَقاهلل
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، حتك ُأططل بعفض الؿملػفة قؾفقهبؿ مائفة مفـ وغـؿ الؿسؾؿقن غـائؿ كثقرة

اوبؾ كإقرع بـ حابس، وطققـة بـ حصقـ، وأططّل مرداس إسؾؿل مائفة مفـ 

ِ   سفقـ، فػفل  ملسو هيلع هللا ىلصاوبؾ، وكان قد أططاه الـبل  ـْ  (1414) ؾدشٝض َطدً َطف

ـِ َخِد،ٍج   َرافِِع ْب
ِ
ـَ َحْرٍب،  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َأْطَطك َرُسقُل اهلل َوَصفْػَقاَن َأَبا ُسْػَقاَن ْب

بِفِؾ،  ـَ اْوِ ـَ َحابٍِس، ُكؾَّ إِْكَساٍن مِـُْفْؿ مِاَئفًة مِف َْقَرَع ْب ْٕ ، َوا ـٍ ـَ ِحْص ـَ ُأَمقََّة، َوُطَقْقـََة ْب ْب

ـَ مِْرَداٍس ُدوَن َذلَِؽ  ـُ مِْرَداٍس:َوَأْطَطك َطبَّاَس ْب  ، َفَؼاَل َطبَّاُس ْب

ـِ  ـــ َِْي َْ اهُْع ـــ ّْ ـــِ  َوَن ّْ ََتَْعـــُن َن
َ
 أ
 

ِو َِ  َِ ْفـــــ
َ
ـََ  َوا  ٌَ ُعـَيـْيـَـــ  ـْيـــــ

  ٌْ ِ ــــم  ٌر َوَس َذ ـْ ــــ َن َِ َِ ــــم  ًَ  َف
 

ـــ ِ  ًَ ْخ ًَ ْ َِْداَس ِص ا  ــــ ـــمِن ِي  َيُؿْفَ
ـــم  ًَ ُّ َْ ــٍِِئ ِي ــُت ُدوَن اْم َْ ــم ُل  َوَي

 
ـــ ِ  ؾَ ِْ َْْم َس يُ ـــ َ َْ َِ ا ٌْ َفِْؿـــ  َوَيـــ

  َرُسقُل  َلفُ  َقاَل: َفَلَتؿَّ  
ِ
   .مِاَئةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 بقـ الف راري وإمفقال، ملسو هيلع هللا ىلصت ثؼقػ، فخقرحؿ رسقل اهلل وبعد ذلؽ أسؾؿ

ٟ  فاختاروا الـساء وإصػال، فػل  ـِ  (8143) ؾدشٝض ايبخداز ـِ َمفْرَواَن ْبف َطف

ـِ َمْخَرَمفَة  ـَ َجفاَءُه َوْففُد  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسفقَل الؾَّفِف الَحَؽِؿ، َوالِؿْسَقِر ْب َقفاَم ِحفق

، َفَسَلُلقُه َأْن ،َ  ـَ ُردَّ إَِلْقِفْؿ َأْمَقاَلُفْؿ َوَسفْبَقُفْؿ، َفَؼفاَل َلُففْؿ َرُسفقُل الؾَّفِف َحَقاِزَن ُمْسؾِِؿق

: إِْحَدى َفاْخَتاُروا َأْصَدُقُف، إَِللَّ  الَحِد،ِث  َأَح،ُّ »: ملسو هيلع هللا ىلص ـِ فا الطَّائَِػَتْق فْبَل، إِمَّ فا السَّ  َوإِمَّ

اْكَتَظفَرُحْؿ بِْضفَع َطْرفَرَة  ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقْد َكاَن َرُسقُل الؾَِّف «بِِفؿْ  اْسَتْلَكْقُت  ُكـُْت  َوَقدْ  الَؿاَل،

ـَ َلُفْؿ َأنَّ َرُسفقَل الؾَّفِف  ا َتَبقَّ ـَ الطَّائِِػ، َفَؾؿَّ
ـَ َقَػَؾ مِ َّٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَلْقَؾًة ِحق َغْقفُر َرادٍّ إَِلفْقِفْؿ إِ

ـِ   .إِْحَدى الطَّائَِػَتْق

ِف َقاُلقا: َفنِكَّا َكْختَ   ، َفَلْثـَك َطَؾفك الؾَّفِف  ملسو هيلع هللا ىلصاُر َسْبَقـَا، َفَؼاَم َرُسقُل الؾَّ ـَ فِل الُؿْسؾِِؿق

ا»بَِؿا ُحَق َأْحُؾُف، ُثؿَّ َقاَل:  َٓءِ  إِْخَقاَكُؽؿْ  َفنِنَّ  َبْعُد، َأمَّ ، َجاُءوَكا َقدْ  َحُم ـَ  َقفدْ  َوإِكِّفل َتفائِبِق

ـْ  َسْبَقُفْؿ، إَِلْقِفؿْ  َأُردَّ  َأنْ  َرَأْ،ُت  ـْ  َفْؾَقْػَعْؾ، بَِ لَِؽ  ُ،َطقَِّ،  َأنْ  مِـُْؽؿْ  َأَح،َّ  َفَؿ  َأَحف،َّ  َوَم

اهُ  ُكْعطَِقفُ  َحتَّك َحظِّفِ  َطَؾك َ،ُؽقنَ  َأنْ  مِـُْؽؿْ  ـْ  إِ،َّ لِ  مِ  «َفْؾَقْػَعفْؾ  َطَؾْقـَفا الؾَّففُ  ُ،ِػفلءُ  َمفا َأوَّ
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ِف َفَؼاَل الـَّا  َٓ  إِكَّفا»: ملسو هيلع هللا ىلصَلُفْؿ، َفَؼفاَل َرُسفقُل الؾَّفِف  ملسو هيلع هللا ىلصُس: َقْد َصقَّْبـَا َذلَِؽ لَِرُسقِل الؾَّ

ـْ  َكْدِري ـْ  َذلَِؽ  فِل مِـُْؽؿْ  َأِذنَ  َم  ُطَرَففاُؤُكؿْ  إَِلْقـَفا َ،ْرَفُعقا َحتَّك َفاْرِجُعقا َ،ْلَذْن، َلؿْ  مِؿَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصَفَرَجفَع الـَّفاُس، َفَؽؾََّؿُففْؿ ُطَرَففاُؤُحْؿ، ُثفؿَّ َرَجُعفقا إَِلفك َرُسفقِل الؾَّفِف  «َرُكؿْ َأمْ 

 َفَلْخَبُروُه: َأكَُّفْؿ َقْد َصقَُّبقا َوَأِذُكقا.

الؿملػفة  ملسو هيلع هللا ىلصووزطت إكعام، ووقع يف قؾقب إكصار، مـ إططاء رسقل اهلل 

اداهتؿ وشفرفائفؿ، ومؿفـ إ، بعض سف ملسو هيلع هللا ىلصقؾقهبؿ، وتركفؿ حتك أرسؾ الرسقل 

ـُ َمالِفٍؽ حق ذو فضؾ يف اوسالم كسعد بـ طبادة  ، َأنَّ ، فعـ َأَكفُس ْبف

ـْ َأْمَقاِل َحَقاِزَن َما 
ـَ َأَفاَء اهلُل َطَؾك َرُسقلِِف مِ ، ِحق ـٍ ْكَصاِر َقاُلقا: َ،ْقَم ُحـَْق ْٕ ـَ ا

ُأَكاًسا مِ

 
ِ
بِِؾ، َفَؼاُلقا: َ،ْغِػفُر ُ،ْعطِل رِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَفاَء، َفَطِػَؼ َرُسقُل اهلل ـَ اْوِ

ـْ ُقَرْ،ٍش، اْلِؿاَئَة مِ
ًٓ مِ َجا

ـُ  ـْ ِدَمفائِِفْؿ، َقفاَل َأَكفُس ْبف ، ُ،ْعطِل ُقَرْ،ًرا َوَ،ْتُرُكـَا َوُسُققُفـَا َتْؼُطفُر مِف
ِ
اهلُل لَِرُسقِل اهلل

 
ِ
َث َذلَِؽ َرُسقُل اهلل ـْ َقْقلِِفْؿ، َفَلْرَسَؾ إِلَ ملسو هيلع هللا ىلصَمالٍِؽ: َفُحدِّ

َْكَصفاِر، َفَجَؿَعُففْؿ ، مِ ْٕ ك ا

 
ِ
ا اْجَتَؿُعقا َجاَءُحْؿ َرُسقُل اهلل ـْ َأَدٍم، َفَؾؿَّ

 َبَؾَغـِفل َحفِد،ٌث  َمفا»، َفَؼفاَل: ملسو هيلع هللا ىلصفِل ُقبٍَّة مِ

 .«َطـُْؽْؿ؟

ا َذُوو َرْأ،ِـَا، َ،ا   َْكَصاِر: َأمَّ ْٕ فا َفَؼاَل َلُف ُفَؼَفاُء ا ، َفَؾْؿ َ،ُؼقُلفقا َشفْقًئا، َوَأمَّ
ِ
َرُسقَل اهلل

ُأَكاٌس مِـَّا َحِد،َثٌة َأْسـَاُكُفْؿ، َقاُلقا: َ،ْغِػُر اهلُل لَِرُسقلِِف، ُ،ْعطِل ُقَرْ،ًرا َوَ،ْتُرُكـَا، َوُسفُققُفـَا 

 
ِ
ـْ ِدَمائِِفْؿ، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ًٓ  ُأْططِل َفنِكِّل» ملسو هيلع هللا ىلصَتْؼُطُر مِ  بُِؽْػفٍر، َطْففدٍ  ثِلَحفِد، ِرَجفا

ُػُفْؿ، َْمَقاِل، الـَّفاُس  َ،فْ َحَ،  َأنْ  َتْرَضففْقنَ  َأَففاَل  َأَتفَللَّ ْٕ  ِرَحففالُِؽؿْ  إَِلفك َوَتْرِجُعفقنَ  بِففا

؟ بَِرُسقلِ 
ِ
  اهلل

ِ
ا َخْقرٌ  بِفِ  َتـَْؼؾُِبقنَ  َلَؿا َفَقاهلل ،  «بِفِ  ُبقنَ َ،ـَْؼؾِ  مِؿَّ

ِ
َفَؼاُلقا: َبَؾك، َ،ا َرُسفقَل اهلل

 َوَرُسفقَلُف، اهللَ  َتْؾَؼُقا َحتَّك َفاْصبُِروا َشِد،َدًة، َأَثَرةً  َسَتِجُدونَ  َفنِكَُّؽؿْ »َقْد َرِضقـَا، َقاَل: 

 .(1452)ـَْصبُِر. أخرجف مسؾؿ َقاُلقا: َس  «اْلَحْقضِ  َطَؾك َفنِكِّل

ْكَقا الـَّففاُس  َ،ْرِجففعَ  َأنْ  َتْرَضففْقنَ  َأَمففا»ويف روا،ففة لففف: َقففاَل:   ُبُقففقتِِفْؿ، إَِلففك بِالففدُّ

  بَِرُسقلِ  َوَتْرِجُعقنَ 
ِ
 َوَسفَؾَؽْت  ِشفْعًبا، َأوْ  َواِدً،فا الـَّفاُس  َسفَؾَؽ  َلفقْ  ُبُققتُِؽْؿ؟ إَِلك اهلل

َْكَصارُ  ْٕ َْكَصارِ  َواِدَي  َلَسَؾْؽُت  ِشْعًبا، َأوْ  َواِدً،ا ا ْٕ َْكَصارِ  ِشْعَ،  َأوْ  ا ْٕ  .«ا
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ُٔ)َقِوُلُه  ْيْش ْٗدد   ُسديثيا٤ُ ٚي وح ا كالع ر مـ سقء ما ُصؾ،، حقث كفان  : ِ هّٕؿّٖدس   عي

بالؿعصفقة أو  إسالمفؿ يف فتح مؽة، ومـفا ،مخ  أن حفد،ث العففد بالبدطفة، أو

الؽػر تبؼك طـده رواس،، ،حتاج أن ،تخؾص مـفا فتجده ،حؾػ بإماكة، وربؿفا 

 تؾػظ بللػاظ لقست بطقبة، وفقف الع ر بالجفؾ.

ُُْػِسِننيي)َقِوُلُه  ًّٖ كقع مـ الرجر معروف قد أتخف حا الؿرفركقن  : ِضدْدزي٠ّ٘  ِٚي

 لؾبركة.

ٕي)َقِوُلُه  ٖيا ٜيْيهّٕؿّٕٛ ْٓدي  ق الؿؽث طـدحا لطؾ، البركة.مـ العؽقف وح : ِع

ٕي)َقِوُلُه  ُٓٛطّٕٛ ٜي ٗيا ٚ  ِ ِْ ُٗ أي ،عؾؼقن هبا أسفؾحتفؿ، و،صفـعقن ذلفؽ  : أّْٔضًِشيتي

 لطؾ، البركة.

ٍُ)َقِوُلُه  ٗيا ُٜكّٔا ٛياط   ذياُت ئّ ْْد أي ُتسؿك هب ا اوسؿ، وحق مرتؼ مـ صـقعفؿ،  : أّٔ

ا ،صفـعف كثقفر مفـ وكقصفؿ هبا، فؽاكقا ،عؾؼقن أسؾحتفؿ لطؾ، البركة، وح ا مف

الـاس أن يف بالد اوسالم، ،لتقن بعض إشجار، وإحجار، والؼبفقر، وربؿفا 

طؽػقا طـدحا إوقات الطق،ؾة لطؾف، البركفة، وحف ا صفـقع مفـ ٓ خفالق لفف3 

فالَُم:  اهلل  قال فالَُة َوالسَّ  ھ ھ﴿مخبفًرا طفـ صفـقع قفقم إبفراحقؿ َطَؾْقفِف الصَّ

، وقففال مخبففًرا طففـ قففقم مقسففك َطَؾْقففِف [85: األكبقاااء] ﴾ۓ ۓ ے ے ھ

الَُم:  الَُة َوالسَّ ، مفع [1>: صف] ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿الصَّ

 ٿ ٿ﴿، قفال تعفا،: أن اوطتؽاف طبفادة ،جف، أن ،ػفرد هبفا اهلل 

 .[58: الحج].﴾ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

ٍي: ) َقِوُلُه  ْيدا  قّٔدا ُيسيْز ؾفؼ فقففا أي: سدرة أخرى غقر السدرة، التل ،ع : ِ ِطدْدزي٠   ؾّٔ

 الؿرركقن.

ٓيا)َقِوُلُه  ّٖ  أي: بعض الصحابة ال ،ـ حؿ حدثاء طفد بؽػر أو بررك. : ؾّٔكّٕ
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ٍي ٜيا) َقِوُلُه  ٌْ اِ  زيُضٛ ٓيدا  اْديي ٛياط   ذياتي ئّ ْْد اجعؾ لـا شجرة كؿا لففؿ شفجرة  : أّٔ

 ، مـؽفًرا طؾفقفؿ،«َأْكَبرُ  اهللُ »: ملسو هيلع هللا ىلصكـقط هبا أسؾحتـا لطؾ، البركة، فؼال رسقل اهلل 

ـِ َطْبفِد الؾَّفِف  ـْ َجابِِر ْب ، َقفاَل: و،متك هبا لؾتعظقؿ، و،متك هبا طـد الصعقد، فَع

، و،متك هبا طـفد الـصفر، وغقفر (8221)أخرجف البخاري  «َكبَّْرَكا َصِعْدَكا إَِذا ُكـَّا»

 ذلؽ.

ٗيا) َقِوُلُه  َّْ ُٔ ِإ ٓي ــ بالػتح3 أي: الُطرق. و،ؼ : ايطُّ  ال السَّ

ِْ) َقِوُلُه  ُّٖت ٞ  ٚيايَِّرٟ قّٕ ِٙ  ْيؿِّٖطد ٝيدِد فقف: الحؾػ بغقر استحالف، وحؽف ا كفان  : ِ 

 .(بَِقِدهِ  َكْػِسل َوالَِّ ي): ملسو هيلع هللا ىلصأكثر حؾػ الـبل 

 ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ لُِؿقَسفك: إِْسفَرائِقَؾ  َبـُق َقاَلْت  َكَؿا)َقِوُلهُه   

أن ح ا الصـقع حق صؾف،  ملسو هيلع هللا ىلصأخبر الـبل  (أ،ة [;16: األطاراف] ﴾ٹ ٹ ٹ

إلف مـ دون اهلل، وأن اولف حق ال ي ُ،عبفد، وُ،رجفك، وُ،سفتعان بفف، و،طؾف، مـفف 

 البركة، إ، غقر ذلؽ مـ خصائصف تعا،.

 بحؼ ربؽؿ تعا، وتعاضؿ3 طـ الررك والتـد،د. :﴾ٹ ٹ ٹ﴿َقِوُلُه  

َّ) قال: ثؿ    لتتبعـ.بضؿ الؿقحدة والؿعـك   ئّتيْسنُّٔب

ٔي)َقِوُلُه  ٓي ْٔ ضي ٕي  َي ِْ  نّٔدا ّٔهّٕ ، ومفـ ملسو هيلع هللا ىلصأي صرقفؿ، وح ا خبفر مفـ الـبفل  : قّٔدْب

دٓئؾ كبقتف، وقد حصؾ تؼؾقد الؽػار يف كثقر مـ أمقرحؿ، وشفعائرحؿ، فرفقدت 

الؼباب، وزخرفِت الؿساجد، وشدت الرحال إ، الؼبقر، والؿراحد، ووقع الغؾق 

 ذلؽ.يف الد،ـ، والتعؾؼ بإمقات وغقر 

ُٙ)َقِوُلُه  ٚيا ُّٟ، زي َِِر ٍي:  ايتّْس ْٜحٌ  ٚيقّٔدا ٌٔ  سيدِد ، (8114)أي يف جامعفف  : ؾيدشيٝضٌ  سيطيد

ـُ َطفْقٍف َوفِفل  ْقثِلُّ اْسُؿُف الَحاِرُث ْب ـٌ َصِحقٌح َوَأُبق َواقٍِد الؾَّ فؼال: َحَ ا َحِد،ٌث َحَس

ـْ َأبِل َسِعقٍد، َوَأبِل ُحَرْ،َرَة   أععقـ. الَباب َط

 خطقرة تؼؾقد الؽػار والتربف هبؿ. :اذتدٜ  ٖرا ٚيف
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 أمهقة تعؾؿ التقحقد، وآستؿرار فقف.  :ٚفٝ٘

 .ملسو هيلع هللا ىلصأن الجفؾ مخالػة كتاب اهلل وسـة رسقل اهلل  :ٚفٝ٘

 التح ،ر مـ سؾقك سبقؾ القفقد والـصارى فنهنؿ مرركقن مـددون. :ٚفٝ٘

 أكؽر طؾقفؿ ققلفؿ وصـقعفؿ. ملسو هيلع هللا ىلصإكؽار الؿـؽر، فنن الـبل  :ٚفٝ٘

أن ال ي ،ـؽر الؿـؽر لف أن ،غؾظ، إذا استدطك الحال ذلؽ، فنن ضفاحر  :ٚفٝ٘

 اهللُ »تؽؾؿ بغضف،، وأغؾفظ لففؿ الؼفقل: فؼفال:  ملسو هيلع هللا ىلصالحد،ث ،دل ط  أن الـبل 

ـُ  إِكََّفا َأْكَبُر، ـَ  َمفا»كَ  بَِقفِدهِ  َكْػِسفل َوالَّفِ ي أي: صرق القفقد والـصارى: ُقْؾفُتؿْ  «السُّ

 .«[;16: األطراف] ﴾ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ لُِؿقَسك: إِْسَرائِقَؾ  َبـُق َقاَلْت 

، خطر الررك، وأكف قد ،ؽقن ،سقًرا ط  الـاس وحق طظفقؿ طـفد اهلل  :ٚفٝ٘

ِف َطَؾْقِفؿْ  ال ،ـ حفؿ حفد،ثقا طففد بؽػفر مل ،ر،فدوا أن  ففمٓء الصحابة ِرْضَقاُن الؾَّ

ذلؽ، وكؿ مفـ مر،فد  ملسو هيلع هللا ىلص،عبدوا غقر اهلل، فؼالقا ما قالقا، فلكؽر طؾقفؿ رسقل اهلل 

لؾخقر مل ،دركف، وإكؿا الخقر يف اتباع الؽتفاب والسفـة، ففف ا بفاب طظفقؿ طؼفده 

مح ًرا مـ صؾ، البركفة مفـ غقفر صرقففا الرفرطقة، ولفق رأ،فت  الؿصـػ 

وحففؿ ،تؿسففحقن برؤسففائفؿ وأسففقادحؿ، والرافضففة وحففؿ ،تؿسففحقن الباصـقففة 

برؤسائفؿ وأسفقادحؿ، والؼبقر،فة وحفؿ ،تؿسفحقن بفالؼبقر، وكفلن بعضففؿ إذا 

الحرام، الحج طـده  تؿسح بالؼبر كال ما مل ،ـؾ غقره، وكثقر مؿـ ،حج إ، بقت اهلل

قففا شلء زائفد، وإصفؾ طـفده ز،فارة الؼبفر، والتؿسفح بفالحجرة، والتقجفف إل

 والتضرع، بؾ قد سؿعـا مـ ،ؼقل: ،ا أبا فاصؿة ال حراء اغػر يل! 

حق ال ي ،غػر ال كقب، قال تعا،:  وحق برر، واهلل  ملسو هيلع هللا ىلص،طؾ، الؿغػرة مـ الـبل 

، و،ؼقل اهلل تعفا، كؿفا يف الحفد،ث [168: آ: طؿاران] ﴾چ چ چ ڃ ڃ﴿

ـْ َأبِل َذرٍّ  (8533)مسؾؿ أخرجف  «َلُؽؿْ  َأْغِػرْ  َفاْسَتْغِػُروكِل»الؼدسل:   .َط
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9- ِ٘ ٞ ايرَِّبحِ ِيَغريِ ايًَّ ََا جَا٤َ ِف  بَابُ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ـَريا اَُّ ُٔ َٓب َعبَ  ٔكٍ اُزَِّثؼا   َٚٔثبُة 

ِ٘  ِيػيِا ايرَّْ ِض ِؾٞ ديا٤ي َيا  ياُب) َقِوُلُه  َّد ـ القطقد. والف بح لغقفر اهلل شفرك أي: م  اي

هبا و،تؼفرب هبفا إلقفف سفبحاكف  أكبر مخرج مـ الؿؾة3 ٕن ال بح طبادة أمر اهلل 

 وتعا،.

حق إزحاق الـػس بآلة حادة، والؿرروع مـف ،ؽقن بالتسفؿقة، وقطفع  :ٚايربح

، وقد استقطبت بحؿفد اهلل شفروط ال بقحفة إوداج، وأن ٓ ،فؾ هبا لغقر اهلل 

ؾددتض ذٟ اجلدد٬ٍ ٚاإلنددساّ يف غددسي َٓظَٛدد١ َددا  ددٌ ٚ ددسّ َددٔ     تففابل يف ك

 .احلٝٛإ

: (1181)،ؼع يف الف بح لغقفر اهلل، ويف البخفاري  وأغؾ، مـ أشرك باهلل 

ـِ ُطَؿَر   ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـِ ُكَػْقٍؾ بَِلْسَػِؾ َبْؾفَدٍح،  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِلَّ َط ـَ َطْؿِرو ْب َلِؼَل َزْ،َد ْب

َمْت إَِلك الـَّبِلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْن َ،ـِْ َل َطَؾك الـَّبِلِّ  َقْبَؾ  ُسفْػَرٌة، َففَلَبك َأْن َ،ْلُكفَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصالَقْحُل، َفُؼدِّ

َّٓ َما ُذكَِر  َٓ آُكُؾ إِ ا َتْ َبُحقَن َطَؾك َأْكَصابُِؽْؿ، َو مِـَْفا، ُثؿَّ َقاَل َزْ،ٌد: إِكِّل َلْسُت آُكُؾ مِؿَّ

 َطَؾْقِف، َوَأنَّ 
ِ
فاُة اْسُؿ اهلل ـَ َطْؿٍرو َكاَن َ،ِعقُ، َطَؾك ُقَرْ،ٍش َذَبائَِحُفْؿ، َوَ،ُؼفقُل: الرَّ َزْ،َد ْب

ـَ إَْرِض، ُثفؿَّ َتفْ َبُحقَكَفا  َؿاِء الَؿاَء، َوَأْكَبفَت َلَففا مِف ـَ السَّ
َخَؾَؼَفا اهلُل، َوَأْكَ َل َلَفا مِ

، إِْكَؽاًرا لَِ لَِؽ َوإِْطَظاًما لَ 
ِ
 ُف.َطَؾك َغْقِر اْسِؿ اهلل

وكاكقا وما زالقا ،تؼربقن إ، الؼبقر بلكقاع الف بائح، بفؾ بلغالحفا وأسفؿـفا، 

وبعضفؿ ، بح لؾجـ، وبعضفؿ ل كس، وإشجار وإحجار، ولؿا كان الف بح 

 طبادة طظقؿة ُقِرن بالصالة، كؿا سقليت.
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٍا اَُّ ً َوَهى َُ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿  ٚٔ َرَؼوب

 .[196-195: األكعام] ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅۋ ۋ ۈٴۇ

أي: قؾ ،ا محؿد لفمٓء الؿرركقـ: إن كؾ ما  : ﴾ڭ   ڭ   ڭ ﴿َقِوُلُه    

، وبدأ بالصالة ٕمهقتفا، ففل الركـ الثاين مـ أركان أفعؾ مـ العبادات هلل 

اوسالم وققاطده العظام، وحل العفد ال ي بقـ العبد وربف، وأول ما ،حاس، 

 ة.طؾقف العبد ،قم الؼقام

أي وذبحل3 والـسؽ: بالؿعـك العام حفق التؼفرب إ، اهلل  :﴾ڭ﴿َقِوُلُه  

بلكقاع الؼرب،، فتدخؾ فقف عقع الطاطات، وبالؿعـك الخاص حق التؼفرب هلل  

تعا، بالفدي، وإضاحل، وما يف باهبا، وتؽقن مـ هبقؿة إكعام، اوبفؾ والبؼفر 

 والغـؿ، و،دخؾ فقفا الضلن.

ًٓ ورًدا. إذ طؾقف   اوخالص، هلل ويف أ،ة الحث ط  مدار العبادة قبق

ْففُت »إذا افتتح ققفام الؾقفؾ، ،ؼفقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـبل   َفَطفرَ  لِؾَّفِ ي َوْجِففَل  َوجَّ

ففَؿاَواِت  َْرَض  السَّ ْٕ ـَ  َأَكففا َوَمففا َحـِقًػففا، َوا ،اْلُؿْرففِركِق مِفف  َوُكُسففؽِل، َصففاَلتِل، إِنَّ  ـَ

، َربِّ  لِؾَّفِ  َوَمَؿاتِل َوَمْحَقاَي، ـَ  .  (1)«َلفُ  َشِر،َؽ  َٓ  اْلَعاَلِؿق

أي: ٓ شففر،ؽ لففف يف ربقبقتففف، وألقحقتففف، وأسففؿائف، وصففػاتف، قففال تعففا،: 

 .[196: البؼرة] ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ یجئ ی ی﴿

 حقايت، وح ا مفـ أي: وما أطؿؾ مـ إطؿال الصالحة يف :﴾ۇ﴿َقِوُلُه  

 اوعال بعد التػصقؾ.
                                                 

ـِ َأبِل َصالٍِ، 331أخرجف مسؾؿ ) (1) ـْ َطؾِلِّ ْب  .(، َط
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 أي ووفايت، ومـف القصقة بالصدقات، وأكقاع الؼربات. :﴾ۇ﴿َقِوُلُه  

أي: ٓ شففر،ؽ لففف تعففا،، وحفف ا دلقففؾ  :﴾پ پ پ﴿َقِوُلههُه   

 اوخالص.

أمر ٕمتف إٓ ما دل  ملسو هيلع هللا ىلصأي: أمره اهلل تعا،، وإمر لف  :﴾ۉ ۅ﴿َقِوُلُه  

 ،دل ط  ذلؽ طؿقم أدلة الؿتابعة. الدلقؾ ط  الخصقصقة فقف،

ـْ َحفِ ِه  ﴾ې ې ۉ﴿َقِوُلُه   ـَ َوَخَضفَع مِف ـْ َأَقرَّ َوَأْذَطف ُل َم ،ؼقل: َوَأَكا َأوَّ

ِف. اكتفك مـ  ِة لَِربِّ ُمَّ ْٕ  .(14/31) تؿطا ايّٓربٟا
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 .[5: الؽقثر] ﴾ڑ ژ ژ﴿ َوَقْقلِِف:

ٖا أثاوٍ َىب   ٍّ ثو ِٖ َػِٔ ٍُ اهلِل    ُٔوت   َػ ٘اٍ َسُعوى ٍَ  َؽوٖذَص ثاوَؤِسثغا   ملسو هيلع هللا ىلصي َهوب

َٔبٕد   ًَِٔ«      َٖ ََُؼو ٚٔي  َِو َُٔذ َٖ َوا ََُؼو  ِٖ َٓو َٖ اهلُل  ََُؼو ُِشا اهلِلي  ـَ ُٔ ِٖ َرَثَؼ  َٓ َٖ اهلُل  ََُؼ

َْ َ٘بَس ا َٓ َُٖش  ِٖ َؿ َٓ َٖ اهلُل  ََُؼ ُِٓؾٔذًصبي  ِٖ آَوي  َٓ ْْ. «ِسكااهلُل  ُٙ ٓغِ  سوا

ر بالصالة، وقد اختؾػقا يف معـفك ذلفؽ، قفال ابفـ فعؾ أم :﴾ژ﴿َقِوُلُه 

تِفل َأَمفَر الؾَّفُف َكبِقَّفُف (83/124)جر،ر  فاَلِة الَّ َأْن  ملسو هيلع هللا ىلص: اْخَتَؾَػ َأْحُؾ التَّْلِو،ِؾ فِل الصَّ

َقَفا بَِفَ ا اْلَخطَّاِب، َوَمْعـَك َقْقلِِف:  فُف  [5: الؽقثر] ﴾ڑ﴿ُ،َصؾِّ َفَؼفاَل َبْعُضفُفْؿ: َحضَّ

اَلِة اْلَؿْؽُتقَبِة، َوَطَؾك اْلِحْػِظ َطَؾْقَفا فِل َأْوَقاتَِفا. اكتفكَطَؾك اْلُؿَقا  َضَبِة َطَؾك الصَّ

ِ  أٌٖ بعض ٚفطس أن الؿراد بالـحر ال بح يف مـك، والصالة: صالة العقد،  :ايعًا

 َقاَل ططاء: َصاَلَة اْلَػْجِر، َوْكَحِر اْلُبْدَن.

  الصالة.الـحر وضع القؿـك ط  القسرى يف :بعطِٗ ٚقاٍ

أن الصالة عقع الصؾقات فرضفا وكػؾففا، و،فدخؾ فقففا، صفالة  :ٚايصخٝح

 طقد إضحك.

 والـحر حق ذبح الـسؽ، والفدا،ا، وإضاحل، وغقرحا.

ْٔ)َقِوُلههُه  ِٔ عيًِددٍّٞ عيدد وحففق أبففق الحسففـ، و،ؼففال: أبففق    طّٔاِيددب  أِ ددٞ  دد

دا شفباب أحفؾ سفق الحسـققـ، وربؿا ،ؼال: أبق الحسـ والحسقـ، وكالمها 

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصبفلبل تراب، وقال  ملسو هيلع هللا ىلصالجـة، لؼبف الـبل  ، «َمفْقٓهُ  َفَعؾِفل   َمفْقٓهُ  ُكـْفُت  َمف

ـْ ُبَرْ،َدَة  (88235)أخرجف أمحد   إٓ ،حبفؽ ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال لفف الرسفقل َط

ـْ َطؾِفلٍّ  (31)، أخرجف مسؾؿ «مـافؼ إٓ ضؽ،بغ وٓ مممـ ، وقفد تؼفدم َط
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ـِ  (1)أخرجاه «َوَرُسقُلفُ  الؾَّفُ  َوُ،ِحبُّفُ  َوَرُسقَلُف، الؾَّفَ  ُ،ِح،ُّ »معـا حد،ث:  ـْ َسفْفٍؾ ْبف َط

ـْ  َحفاُرونَ  بَِؿـِْ َلفةِ  مِـِّفل َأْكَت »، وحد،ث: َسْعٍد  ، (5)طؾقفف ، متػفؼ«ُمقَسفك مِف

لؿفا  ولقس معـاه: يف الـبقة، وإكؿا يف آستخالف ط  الؿد،ـة، فنن مقسفك 

 ۀ ڻ ڻ﴿، قفال تعففا،: ذحف، لؿؼقفات ربفف اسفتخؾػ حفارون 

، [175: األطاااااااراف] ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

، فؼففال أن ،خففرج إ، غفف وة تبففقك اسففتخؾػ طؾقًّففا  ملسو هيلع هللا ىلصأراد الـبففل  ولؿففا

قن: ما اسفتخؾػؽ إٓ أكفف ٓ ،حبفؽ، وجعؾفقا ،طعـفقن فقفف، و،ؼقلفقن: الؿـافؼ

 َتْرَضك َأَما» :ملسو هيلع هللا ىلصجعؾؽ مع الخقالػ، ف ح، إلقف ،رؽق ذلؽ فؼال لف رسقل اهلل 

ـْ  َحاُروَن، بَِؿـِْ َلةِ  مِـِّل َتُؽقنَ  َأنْ   .(6)«ُمقَسك مِ

 :أصٓاف ثالث١  عًٞ يف ٚايٓاع
مـ غال فقف وحؿ الرافضة، والباصـقة، فؼد رفعفقه إ، مراتف، إلقحقفة  :األٍٚ

والربقبقة حتك قالقا: طظ خقر البرر مـ َأَبك فؼد كػر! و،رفعقن ح ا الحفد،ث إ، 

ثؿ إكبقاء بعفده،  ملسو هيلع هللا ىلص، وح ا حد،ث مقضقع، فنن خقر البرر حق محؿد ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ر ثؿ طؿر، ثؿ طثؿان، ثؿ ،ليت طفظ ِرْضفَقاُن الؾَّفِف َطَؾفْقِفْؿ، وجعؾفقا مفـ ثؿ أبق بؽ

طؾقمف طؾؿ الؾقح والؼؾؿ، وقالقا: الرطد صفقتف، والسفحاب حفق الف ي ،سفققف، 

ولؿا حرقفؿ بالـار قالقا: أن استؼقـا أكؽ أكت اهلل3 ٕكف ٓ ،ع ب بالـفار إٓ رب 

ـَ َطبَّاٍس  َنَّ الـَّبِفلَّ : َلْق الـار، حتك قال اْب
ِ
ْقُفْؿ ٕ  َٓ »َقفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُكـُْت َأَكا َلْؿ ُأَحرِّ

ُبقا ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَلَؼَتْؾفُتُفْؿ َكَؿفا َقفاَل الـَّبِفلُّ ، «الؾَّفِ  بَِعَ اِب  ُتَع ِّ َل  َمف ، «َففاْقُتُؾقهُ  ِد،ـَففُ  َبفدَّ

رجففع بعففد مقتففف، وإكؿففا ُأخػففل يف ، وزطؿففقا أكففف ،(1413)أخرجففف البخففاري 

 السحاب! وأققالفؿ فقف باصؾة، وأكثرحا كػر،ة.
                                                 

 (.8341(، ومسؾؿ )1442البخاري ) (1)

 (.8343(، ومسؾؿ )1341البخاري ) (5)

 (.8343(، ومسؾؿ )1341أخرجف البخاري ) (6)
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الخقارج، كػروه وقتؾقه، قتؾف طبد الفرمحـ بفـ مؾجفؿ، وحفق ،صفظ  :ايثاْٞ

قطعقه طضًقا طضقا، فؽاكقا ،ؼطعقكف وحفق ،سفتغػر الػجر، ولؿا قتؾقا ابـ مؾجؿ 

قفال: أردت أن أمفقت وأكفا و فؽؾؿقهو،سبح، فؾؿا جاءوا إ، لساكف جعؾ ،تحرك 

 أذكر اهلل، قال طؿران بـ حطان يف وصػ ابـ مؾجؿ: 

ــم َّ ِ َراَد ِ
َ
ٌْ مَــِأَ َيــم أ َةــً  ِيــ ْ َْ  يَــم 

 
ِِْش  ٌْ ِذي اهَعـ ِْوَُغ ِي َ َِ َْاٍمإسو   رِْيـ

ــــ  ًي ْْ ُِهُ يَ ــــ ْذُل
َ
ــــ مإ ف   َٔ ْذ

َ
ُُ ؾَُ ُِ 

 
ـــم ـَ اا ِي َاٍ ـــ َْ ـــِ  ِع ْوََف اهَةِ و

َ
 أ

 
 

ىْ  ُِ ُْبـُةُ
َ
ـْيِ أ ٍْْم ُرُاـُْن اهاو ِِْم َِِق ْك

َ
 أ
 

ْى َِؼًيـ ُّ ََ ْا ِديـ َواٍم م َْى ََيْوُِاـ ـْ  َوُعـ
 

 
أحؾ السـة، طرفقا لف قدره ومـ لتف، و،حبقكف حًبا شفرطًقا، و، كروكفف  :ايثاي 

تغػرون لفف، و،حبقكفف وأبـفاءه كالحسفـ بالخقر والجؿقؾ، و،ترضقن طؾقف، و،سف

، ابـة الـبل َصفؾَّك الؾَّفُف َطَؾْقفِف والحسقـ، و،ترضقن طؾقف وط  زوجتف فاصؿة 

 َوَطَؾك آلِِف َوَسؾََّؿ.

َٓ ِرَجاَل ُحُؾقُم  وكان  َجاِل َو ،تلمل مـ شقعتف جًدا، حتك قال: َ،ا َأْشَباَه الرِّ

َْصَػاِل َوُطُؼقُل َربَّاِت الْ  ْٕ ِحَجاِل َلَقِدْدُت َأكِّل َلْؿ َأَرُكْؿ َوَلْؿ َأْطِرْفُؽْؿ، َمْعِرَففًة َوالؾَّفِف ا

ْت َكَدًما َوَأْطَؼَبْت َسَدًما... إ، غقر ذلفؽ مفـ أققالفف ففقفؿ التفل سفطروحا يف  َجرَّ

 كتبفؿ، ففؿ ال ،ـ ضؾؿقه وضؾؿقا أبـاءه، وضؾؿقا أحؾ بقتف.

ِٓٞ) َقِوُلُه  ٍُ  سيدَّثي ّْٔز عِ  ملسو هيلع هللا ىلص اِ  زيُضدٛ ُيدات   ِ د ًِ ح ا لقس ط  الحصر، فؼفد  : نّٔ

 .ملسو هيلع هللا ىلصسؿع مـف كثقًرا3 حقث ٓزمف صغقرا، إ، أن قبض اهلل كبقف محؿًدا 

ٔي ) َقِوُلُه  الؾعـ: حق الطرد مـ رمحة اهلل، وقد ،ؽقن الطرد ج ئًقا وقفد   ا ّٕ ئّييد

سبحاكف وتعفا،، ،ؽقن كؾًقا، فالؽافر ،ؾعـ، والؾعـ يف حؼف صرًدا كؾًقا مـ رمحة اهلل 

والؾعـ ،ـؼسؿ إ، قسؿقـ: لعـ بالقصػ، ولعـ بالرخص، وعاحقر أحفؾ العؾفؿ 

ط  أكف ٓ ،جقز لعـ الرخص الحل الؿعفقـ، وإكؿفا ُ،ؾعفـ مفـ ،سفتحؼ الؾعفـ 

بالقصػ، والؿسللة خالفقة والخالف فقفا مبسقط. وقد كؼؾفت كؼفقٓت كثقفرة 
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ق  اوسالم وغقره يف ردي ط  ، وطـ شاٯداب ايػدسع١ٝ طـ ابـ مػؾح كؿا يف 

ايبٝددإ يف ييددٔ ايٝٗددٛد ٚايٓؿدداز٣ ٚايددسد عًدد٢ صففارق السففق،دان الؿقسففقم: بففف

 .طازم ايطٜٛدإ

طف   ٓ الؿممـ وٓ الؽافر إٓ مـ مفات :َطًّكا املعني يعٔ حسّ َٔ ايعًُا٤ فُٔ

 ؾؿ.كػره، قالقا: وذلؽ ٕن الؾعـ دطاء بالطرد مـ رمحة اهلل، والؽافر الحل قد ،س

ز لعـ الؿعقـ، سقاء كان كافًرا أو مسؾًؿا، فالؽافر ،ؾعفـ مـ جقَّ  :ايعًُاا٤  َٚٔ

ط  الدطاء طؾقف بالطرد مـ رمحة اهلل مطؾًؼا، والؿسؾؿ ،ؽقن الطرد يف حؼف مؼقفًدا، 

أو ،ؽقن الؾعـ بؿعـك الس،، و،ستدل مفـ جفقز لعفـ الؿعفقـ بحفد،ث طائرفة 

 : َقاَلْت: دَ (8144)ال ي أخرجف مسؾؿ  
ِ
َرُجفاَلِن  ملسو هيلع هللا ىلصَخفَؾ َطَؾفك َرُسفقِل اهلل

ا َخَرَجا، ُقْؾُت: َ،فا  َٓ َأْدِري َما ُحَق َفَلْغَضَباُه، َفَؾَعـَُفَؿا، َوَسبَُّفَؿا، َفَؾؿَّ َؿاُه بَِرْلٍء،  َفَؽؾَّ

ـَ اْلَخْقِر َشْقًئا، َما َأَصفاَبُف َحفَ اِن، َقفاَل: 
ـْ َأَصاَب مِ  َم

ِ
: َقاَلفْت  «َذاكِ  َوَماا»َرُسقَل اهلل

 الؾُففؿَّ  ُقْؾُت: َربِّل؟ َطَؾْقفِ  َشاَرْصُت  َما َطؾِْؿِت  َما َأوَ »ُقْؾُت: َلَعـَْتُفَؿا َوَسَبْبَتُفَؿا، َقاَل: 

ـَ  َفَليُّ  َبَرٌر، َأَكا إِكََّؿا  .«َوَأْجًرا َزَكاةً  َلفُ  َفاْجَعْؾفُ  َسَبْبُتفُ  َأوْ  َلَعـُْتُف، اْلُؿْسؾِِؿق

ااَم  الؾُفؿح »قد قال:  ملسو هيلع هللا ىلصح ا الـبل  :قا٥ٌ ٜكٍٛ ٚقد اَم  َبَشاٌر  َأَكاا إِكح اَليُّ ـَ  َرُجاؾٍ  َِ  ِما

ـَ  ُتُف  َأوْ  َسَبْبُتُف  اْلُؿْسؾِِؿق ـْ اْجَعْؾَفا َجَؾْدُتُف  َأوْ  َلَع  .«َوَرْحَؿةً  َزَكاةً  َلفُ  َِ

اشترط ط  ربف، لؿـ لقس لفا أحفؾ، وأمفا مفـ  ملسو هيلع هللا ىلصؿ، لؽـ الرسقل كع :ٜكاٍ

 كان لفا أحؾ فؾؿ تؽـ لف زكاة ورمحة.

وقد لعـ كثقر مـ العؾؿاء الؿر،سل، وجفؿ بـ صػقان، والجعد بفـ درحفؿ، 

 وغقرحؿ مـ رؤوس الضالل، و لعـ ،حقك بـ معقـ، الؽرابقسل. 

وغقفره مفـ حفد،ث  (1825)وأما الؾعـ بالقصػ، فؿـفا ما طـفد الترمف ي 

ـِ َمالٍِؽ   َأَكِس ْب
ِ
ـَ َرُسفقُل اهلل  َطاِصاَرَها »فِفل الَخْؿفِر َطَرفَرًة:  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َلَع

 َوآكِاَؾ  ا َوَبائَِعَفا َوَسااِقَقَفا  إَِلْقاِف  َوالَؿْحُؿقَلاةُ  َوَحاِمَؾَفاا   َوَشاِرَبَفا َوُمْعَتِصَرَها 
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 (8185)، ويف صحقح مسؾؿ «َلفُ  َوالُؿْشَتَراةُ  َلَفا  َوالُؿْشَترِي َثَؿـَِفا 
ِ
ـْ َطْبفِد اهلل : َط

ـَ »، َقاَل:  ـَؿِّ  َوالـحاِمَصااِت  َواْلُؿْسَتْقِشااَمِت  اْلَقاِشااَمِت  اهللُ  َلَعا  َصااِت َواْلُؿَت

َجاِت  ـِ  َواْلُؿَتَػؾِّ   َخْؾَؼ  اْلُؿَغقَِّراِت  لِْؾُحْس
ِ
ـْ َبـِل َأَسٍد ُ،َؼاُل  «اهلل

َقاَل: َفَبَؾَغ َذلَِؽ اْمَرَأًة مِ

َلَفا: ُأمُّ َ،ْعُؼقَب َوَكاَكْت َتْؼَرُأ اْلُؼْرآَن، َفَلَتْتُف َفَؼاَلْت: َمفا َحفِد،ٌث َبَؾَغـِفل َطـْفَؽ َأكَّفَؽ 

ـِ َلَعـْففَت اْلقَ  َصففاِت َواْلُؿَتَػؾَِّجففاِت، لِْؾُحْسفف اِشففَؿاِت َواْلُؿْسَتْقِشففَؿاِت، َواْلُؿَتـَؿِّ

 :
ِ
، َفَؼاَل َطْبُد اهلل

ِ
ـُ  َٓ  لِل َوَما»اْلُؿَغقَِّراِت َخْؾَؼ اهلل ـْ  َأْلَع ـَ  َم   َرُسقُل  َلَع

ِ
 َوُحقَ  ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  كَِتاِب  فِل
ِ
 .«اهلل

ـْ  إِنح »: ملسو هيلع هللا ىلصليت الؾعـ بؿعـك الس،، َقاَل َرُسقُل الؾَِّف و، ـَ  َأنْ  الَؽَبائِرِ  َأْكَبرِ  ِم  َيْؾَع

ُجُؾ  ُجفُؾ َوالَِدْ،فِف؟ َقفاَل:  «َوالَِدْيفِ  الرح ـُ الرَّ  َيُسابُّ »قِقَؾ: َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، َوَكْقَػ َ،ْؾَعف

ُج  ُجِؾ  َأَبا ُؾ الرح َقُسبُّ  الرح ـِ َطْؿفٍرو،  (1)، أخرجاه«ُأمحفُ  َوَيُسبُّ  َأَباُه  َِ ـْ َطْبفِد الؾَّفِف ْبف َط

. 

ْٔ ) َقِوُلُه    ْٝسِ   ذي يضي    َي وبدأ بف لعظؿ حرمتف، ولؽثرة القاقعقـ فقف، كسلل  :   ا ِ    ِيػي

 ٻ  ٻ   ٻ   ٱ ﴿اهلل السالمة، وحق مـ الؿحرمات أكال قال تعا،: 

 گ  گ   گ ﴿، وقال تعا،: [6: الامئدة] ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ۀ  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں

 .[118: الـحؾ] ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ

 ٿ﴿بؾ قد حرم اهلل ما ذبح ط  اكصاب الؽػار ولق ُذبح لف تعا،3 قال تعفا،: 

قال مجاحد: َقاَل: ِحَجفاَرٌة َكفاَن َ،فْ َبُح  [6: الامئدة] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .(1/34)اِحؾِقَِّة، أخرجف الطبري َطَؾْقَفا َأْحُؾ اْلجَ 

ٔي)َقِوُلُه  ْٔ ا ّٕ ئّيي ٔي َي ِ٘  ئّيي ْٜد ط يف حؼفؿا   ٚياِيدي أي: مـ سبفؿا، وتـؼصفؿا، وفرَّ

                                                 

 (.24(، ومسؾؿ )5231البخاري ) (1)
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العظقؿ الؿؼرون بحؼ اهلل تعا، طف  مفا تؼفدم يف أول الؽتفاب، وثـفك بفف لؽثفرة 

العصفاة الؿضقعقـ لحؼ آبائفؿ، ولعـ القالد،ـ جر،ؿة طظقؿة وقع فقفا كثقر مفـ 

 يف ح ا ال مان بؾ قد تعدى إمر يف حؼ الؽثقر إ، ضرهبؿ وصردحؿ مـ البققت.

ٔي) َقِوُلُه  ْٔ ا ّٕ ئّيي ٚي٣ َي  والؿحدث ،طؾؼ ط  معـققـ:  : َُْشِدثاا آ

الؿبتدع، الثاين: الؼاتفؾ، أو السفارق أو قفاصع الطر،فؼ، أو غقفر  :األٍٚ املعٓا٢ 

، كسلل اهلل السالمة، وإصالقفف ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  ذلؽ مـ الؿعاصل، وح ا وطقد طظقؿ مـ

ط  الثاين أوضح، وقد ،ؽقن القطقد متعؾؼ بؿـ آوى محدًثا يف الؿد،ـة لؿفا ثبفت 

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل   الؾَّففِ  َلْعـَفةُ  َفَعَؾْقففِ  ُمْحفِدًثا، فِقَففا آَوى َأوْ  َحفَدًثا فِقَففا َأْحفَدَث  َفَؿ

ـَ  َوالـَّاسِ  َؿالَئَِؽةِ َوال  .طـ أبل جحقػة  (1)، متػؼ طؾقف«َأْجَؿِعق

ٔي) َقِوُلُه  ْٔ ا ّٕ ئّيي َّٝسي َي ٓيازي غّٔ  أي: طالمتفا، ولفا ثالثة معاٍن:  ْزِضا٭ّٔ َي

 ما ،جعؾ مـ العالمات لؿعرفة الطرق. :األٍٚ

 ما ،جعؾف الـاس بقـ م ارطفؿ مـ طالمات. :ٚايثاْٞ

حدود الحرم، وطـد اوصالق كؾفا داخؾة تحت ح ا القطقفد ققؾ حل  :ايثاي 

 وإن كان بعضفا أشد مـ بعض.

ـَ » ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  :ٖٓا اذتدٜ  َٔ ٚايػاٖد ـْ  َلَع   لَِغْقارِ  َذَباَح  َم
ِ
صفرف  حقفث«اهلل

 لغقره وح ا ،ـاقض التقحقد، واهلل الؿستعان.  حؼ اهلل 

ُٙ) َقِوُلُه  ٌِ زٚا  .(1231) : َطً

                                                 

 (.1134(، ومسؾؿ )1138خاري )الب (1)
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٍَ اهلِل  َّ َسُعى ٖا ٔؽَهبة ي أ ِٖ َىبساما ِث ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلصَوَػ ٌَ ٔكوٍ    »َهب ٖ٘وَخ َسُعو َُُغ ََ ا َدَل

ٌَ ٔكٍ ُرَثبة  ٖ٘بَس َسُع ََ اُ ٍَ اهلِل؟  «ُرَثبة ي َوَدَل ََب َسُعوى َُٔيي  َُِق َر ًَ ي َهبُُىا  َو

  ٍَ ْْي َُٖٓش َسُع»َهب َ٘ ِْ َف َُُه   ّ ُٚ      إٔ َػًَِ َهِى َُو ََُووٚشَة  ُٙ َأَؽوْذ َؽٖزوً  ََُغىُص

ٌٍِ  ُأَهوٚشُةي َهوبُُىا       ِ٘ؤذٌ َؽو َُِظ ٔػ َُو   ٍَ َٔب  َهٚشِةي َهب ٔٛ َُٔؤَؽٔذ ُُىا  ًُِئبي َكَوب َؽ

ُٚي  َُِى ُرَثبّثبي َكَوٖشَة ُرَثبّثبي َكَخَِِّىا َعوجاَُِ ُٚ  َهٚشِة َو ٖ٘وبسَ   َُ ََ اُ ي َوَهوبُُىا  َكوَذَل

ََْلشا  َهٚشِةي َكُّ َُْهٚشَة  ُِ٘ذ  ًُ َٓب    ٍَ َٕ اهلِل َوب ًُِئب ُدو َكَنَشُثىا ي َؽٕذ َؽ

َٖ٘خ َُُغ ََ ا ُٚي َكَذَل َُ٘و ُٙ أمحْذ.«ُػ  . سوا

ْٔ)َقِوُلُه  ِٔ  طّٔداِزمِ  ٚيعي ٗياب   ْ د صحابل صفغقر، لؼفل  صارق بـ شفاب  : ِغد

سفؾة، ولؽـففا ٓ تضفر3 ٕن مراسفقؾ ومل ،سؿع مـفف، وروا،تفف طـفف مر ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

، وأبفق كعفقؿ (13) ايصٖدد الصحابة كؾفا مؼبقلة، وقد أخرج الحد،ث أمحد يف 

ـ ، وابـ أبل شفقبة يف (1/841) احل١ًٝيف  ، كؾففؿ مفـ (1/331) افؿدٓ

ـْ َسفْؾَؿانَ  ـِ ِشَفاٍب، َط ـْ َصاِرِق ْب ـِ َمْقَسَرَة، َط ـْ ُسَؾْقَؿاَن ْب َْطَؿِش، َط ْٕ   صر،ؼ ا

 مقققفا طؾقف.

، ولف حؽؿ الرفع3 ٕكف ٓ مجال لؾعؼفؾ والحد،ث محػقظ طـ سؾؿان 

 يف مثؾ ح ا، وقد قال بعضفؿ ُ،خرك أن ،ؽقن مـ اوسرائقؾقات.

ٌي) َقِوُلُه  ١َّّٓٔ ديخي ٌٌ ايّٖذي  أي كان دخقلف الجـة بسب، ذباب. : ُذ ياب  ِؾٞ زيُد

ٌي) َقِوُلُه  َّازي ٚيديخي ٌٌ اي ٞ  زيُد  َدَخَؾفِت »: ملسو هيلع هللا ىلصأي بسفب، ذبفاب، كؼقلفف  : ُذ يداب   ِؾد
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ةٍ  فِل الـَّارَ  اْمَرَأةٌ   .(1)«...ِحرَّ

ـي قّٔايّٕٛا:) َقِوُلُه  ْٝ ٍي ٜيا ذيِيؤّ، ٚينّٔ فقف السمال طؿفا ،رفؽؾ وحف ا يف  : اِ  زيضٛ

 السـة كثقر.

٢ّٔ) َقِوُلُه  ّ  عي ْٛ ُٗ قّٔ ٌِ ِْئّ ٓي  .أي ،عبدوكف مـ دون اهلل  : ؾي

ُٙ ٫) َقِوُلُه   ٓ ،جاوز مقضعف، وكلكف واهلل أطؾؿ يف صر،ؼ الـاس. : أّٔسيٌد ٜيُذُٛش

و،دل إثر ط  طظؿ التقحقد يف قؾقب أحؾف، ففف ا الرجفؾ الؿقحفد صؾبفقا  

 .مـف ذباًبا، فؼرب كػسف لؾؿقت ط  أن ٓ ،ؼرب ذباًبا لغقر اهلل 

 ٘ طر الررك، فؾق قرب ذباًبا أو بعقًضا أو قؿؾة أو غقر ذلفؽ لصفـؿ أو خ :ٚفٝا

ـٍ أو ما ،سؿقكف بالسقد أو القيل أو الرر،ػ لؽػر باهلل سبحاكف وتعفا،،  حجر أو وث

 چ چ چ﴿سقاء كان الؿُؼرُب طظقًؿا أو صغقًرا3 ٕن الررك خطقر وطظفقؿ: 

 ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 .[5:: الامئدة]

 لؿرركقـ ط  إغقاء الـاس، وأهنؿ ،رضقن مـفؿ بالقسقر.حرص ا :ٚفٝ٘

أن ال ي ٓ ،تعاحد تقحقده، وٓ ،عرفف تػصقاًل، قد ،ؼع يف الررك وحفق  :ٚفٝ٘

 ٓ ،دري. 

شرك أكبر، مخرج مـ الؿؾفة ،خؾفد  فتؾخص مؿا تؼدم أن ال بح لغقر اهلل 

 صاحبف يف الـار إن مات ط  ذلؽ.

هلل فقففا، وحفل ذبفح هلل، ٕكفف ،سفؿك اهلل وأما ال بقحة لؾضقػ فؼد رخص ا

طؾقفا، وت بح ط  ما شفرع، والعؼقؼفة مفـ الف بائح الؿسفتحبة وققفؾ: القاجبفة، 

                                                 

ـِ ُطَؿَر 8838(، ومسؾؿ )1111أخرجف البخاري ) (1) ـِ اْب  .(، َط
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 وإضحقة مـ ال بائح الؿستحبة، وحل سـة ممكدة، ط  الصحقح.

ا، قفرب كافعفة جفدًّ  أسهداّ ا٭قدش١ٝ  رسفالة يف  ولؾرق  ابـ طثقؿقـ 

 .فقفا ما تػرق يف غقرحا مـ الؽت،

مفـ  (1311)وح ا الحد،ث مـ اخبار بـل اسرائقؾ وقد جاء طـفد البخفاري 

ـِ َطْؿٍرو  ِف ْب ُثقا آَ،ًة، َوَلقْ  َطـِّل َبؾُِّغقا»، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ الـَّبِلَّ حد،ث َطْبِد الؾَّ  َوَحفدِّ

ـْ  َٓ  إِْسَرائِقَؾ  َبـِل َط ًدا، َطَؾلَّ  َكَ َب  ـْ َومَ  َحَرَج، َو أْ  ُمَتَعؿِّ ـَ  َمْؼَعَدهُ  َفْؾَقَتَبقَّ  «الـَّارِ  مِ

ُثقا»َقْقُلُف  : (1/322) ايؿدتض قال الحافظ يف ـْ  َوَحدِّ َٓ  «إِْساَرائِقَؾ  َبـِال َط َو

َٓ ِضقَؼ َطَؾْقُؽْؿ فِل اْلَحِد،ِث طَ  َم مِـُْف َحَرَج، َأْي:  ُف َكاَن َتَؼدَّ َكَّ
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصـُْفْؿ، ٕ ْجُر َطف ال َّ

ُع فِل َذلَِؽ َوَكَلنَّ الـَّْففَل َوَقفَع َقْبفَؾ  َْخِ  َطـُْفْؿ َوالـََّظِر فِل ُكُتبِِفْؿ ُثؿَّ َحَصَؾ التََّقسُّ ْٕ ا

،ـِقَِّة َخْرَقةَ  ْساَلمِقَِّة َواْلَؼَقاِطِد الدِّ َْحَؽاِم اْوِ ْٕ فا َزاَل اْلَؿْحفُ وُر  اْستِْؼَراِر ا اْلِػْتـَِة ُثفؿَّ َلؿَّ

ْطتَِبفاِر، 
ِ
ـْ آ تِل َكاَكْت فِفل َزَمفاكِِفْؿ مِف َْخَباِر الَّ ْٕ ْذُن فِل َذلَِؽ لَِؿا فِل َسَؿاِع ا َوَقَع اْوِ

ـَ َٓ َتِضفقُؼ  «َحفَرَج  َٓ »َوقِقَؾ: َمْعـَفك َقْقلِفِف:  ُصفُدوُرُكْؿ بَِؿفا َتْسفَؿُعقَكُف َطفـُْفْؿ مِف

ََطاِجقِ،3 َفنِنَّ َذلَِؽ َوَقَع َلُفْؿ َكثِقًرا.  ْٕ  ا

ُثقا ِصفقَغُة َأْمفٍر  ًٓ َحفدِّ َنَّ َقْقَلفُف َأوَّ
ِ
ُثقا َطفـُْفْؿ ٕ َٓ ُتَحفدِّ َٓ َحَرَج فِفل َأنَّ  َوقِقَؾ: 

َٓ َحَرَج َتْؼَتِضل اْلُقُجقَب َفَلَشاَر إَِلك َطَدِم اْلقُ  َْمَر فِقِف لِْ َِباَحِة بَِؼْقلِِف َو ْٕ ُجقِب َوَأنَّ ا

ـْ َحاكِل َذلِفَؽ لَِؿفا فِفل  َأْي فِل َتْرِك التَّْحِد،ِث َطـُْفْؿ، َوقِقَؾ: اْلُؿَراُد َرْفُع اْلَحَرِج َط

ـِقَعِة َكْحَق َقْقلِِفِؿ اْذَحْ، َأْكَت َوَربُّ  َْلَػاِظ الرَّ ْٕ ـَ ا
ْؿ اْجَعْؾ وَقْقُلفُ َؽ َفَؼاتاَِل َأْخَباِرِحْؿ مِ

ُد َ،ْعُؼفقَب  َٓ ُد إِْسفَرائِقَؾ َكْػِسفِف َوُحفْؿ َأْو َٓ َلـَا إَِلًفا َوقِقفَؾ اْلُؿفَراُد بَِبـِفل إِْسفَرائِقَؾ َأْو

َْوُجِف َوَقفاَل مَ  ْٕ تِِفْؿ َمَع َأِخقِفْؿ ُ،قُسَػ َوَحَ ا َأْبَعُد ا ُثقا َطـُْفْؿ بِِؼصَّ الِفٌؽ َواْلُؿَراُد َحدِّ

فا َمفا ُطؾِفَؿ َكِ ُبفُف َففاَل َوقِقفَؾ  ـٍ َأمَّ ـْ َأْمٍر َحَس
اْلُؿَراُد َجَقاز التحدث َطـُْفْؿ بَِؿا َكاَن مِ

فِحقِح َوقِقفَؾ اْلُؿفَراُد  ُثقا َطـُْفْؿ بِِؿْثِؾ َما َوَرَد فِل اْلُؼْرآِن َواْلَحفِد،ِث الصَّ اْلَؿْعـَك َحدِّ
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ِث َطـُْفْؿ بَِليِّ  تَِّصفاِل فِفل  َجَقاُز التََّحدُّ
ِ
ِر آ ـَ اْكِؼَطاٍع َأْو َباَلٍغ لَِتَعف ُّ

ُصقَرٍة َوَقَعْت مِ

تَِّصفاُل 
ِ
ِث بَِفا آ َْصَؾ فِل التََّحدُّ ْٕ ْساَلمِقَِّة َفنِنَّ ا َْحَؽاِم اْوِ ْٕ ِث َطـُْفْؿ بِِخاَلِف ا التََّحدُّ

فافِعِ  ُر َذلَِؽ لُِؼْرِب اْلَعْفِد َوَقاَل الرَّ َٓ َ،َتَع َّ ـَ اْلَؿْعُؾفقِم َأنَّ الـَّبِفلَّ َو َٓ ُ،ِجقفُ   ملسو هيلع هللا ىلصلُّ مِف

فا َمفا  َٓ َتْعَؾُؿقَن َكِ َبفُف َوَأمَّ ـْ َبـِل إِْسَرائِقَؾ بَِؿا  ُثقا َط َث بِاْلَؽِ ِب َفاْلَؿْعـَك َحدِّ التََّحدُّ

ِث بِِف َطـُْفْؿ َوُحَق َكظِقُر قَ  ُزوَكُف َفاَل َحَرَج َطَؾْقُؽْؿ فِل التََّحدُّ َثُؽْؿ َأْحفُؾ ُتَجقِّ ْقلِِف إَِذا َحفدَّ

ِث بَِؿفا  ـَ التََّحفدُّ َٓ اْلَؿـُْع مِف ْذُن َو ُبقُحْؿ َوَلْؿ َ،ِرِد اْوِ َٓ ُتَؽ ِّ ُققُحْؿ َو اْلؽَِتاِب َفاَل ُتَصدِّ

   ُ،ْؼَطُع بِِصْدقِِف. احف.

ُٙ) َقِوُلُه   .(13) ايصٖديف  : أمحٌد زٚا

* * * 
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ِ٘ مب -10 ِ٘ ِيَغريِ اهلِلبَابُ ال ُٜربحُ يًَّ ُٜرَبحُ فٝ  ٍٕ  ها

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ مب َُزثُؼ َُّ ـَريا اهلِلَثبُة ا  ُٔ  ٔٚ َُزَثُؼ كُ  ٕٕ  .ٌب

  ٔٚ ٍا اَُّ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ﴿  َرَؼبًََُوَهِى

 ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ

 .[;13: ]التقبة﴾ ڌ

ٕ  ِ  ُٜر ُض ٫  ياُب) َقِوُلُه  ِ٘ؾ ُٜر يُض مبها تعفا، حؽفؿ  لؿا ذكفر   اِ  ِيػيِا ٝ

، ثـك هب ا الباب، وحق أن بعضفؿ قد ،ف بح هلل، لؽفـ ،ف ح، مـ ذبح لغقر اهلل 

حفرم الف بح لغقفره3  و، بح طـد قبر، أو يف طقد أصحاب الؼبقر، فؽؿا أن اهلل 

ٕكف شرك أكبر مخرج مـ الؿؾة، ك لؽ حرم وسائؾ ح ا الررك. وحق ال بح طـد 

 ، وسقليت معـا إن شاء اهلل تعا، باب يف ذرائع الررك. الؼبقر

أ،فة، واسفتدل هبف ه أ،فة طف   [;13: التقبة] ﴾..ڦڦ ڦ ڤ ڤ﴿َقِوُلُه  

مفع  ملسو هيلع هللا ىلصحرمة ال بح هلل وطبادتف يف أمفاكـ الف ور، وك لفت أ،فة يف شفلن الـبفل 

َثـَا قفال: َحف :(58)شقبة  ٓبـ تازٜخ افد١ٜٓأصحاب مسجد الضرار3 كؿا يف  دَّ

ـِ ُجَبْقفٍر،  ـْ َسِعقِد ْبف َثـَا َأ،ُّقُب، َط ـُ َزْ،ٍد َقاَل: َحدَّ اُد ْب َثـَا َحؿَّ اُن َقاَل: َحدَّ َأنَّ َبـِفل »َطػَّ

ـِ َطْقٍف   َطْؿِرو ْب
ِ
لُِقَصفؾَِّل فِقفِف،  َففَدَطْقهُ  ملسو هيلع هللا ىلصاْبَتـَْقا َمْسِجًدا َوَأْرَسُؾقا إَِلك َرُسفقِل اهلل

ـِ َطْقٍف  َفَؼفاُلقا:  -َ،ُرؽُّ -َفَػَعَؾ، َفَلَتاُحْؿ َفَصؾَّك فِقِف، َفَحَسَدُحْؿ إِْخَقُتُفْؿ َبـُق ُفاَلِن ْب

ـُ َمْسِجًدا َوَكْدُطق الـَّبِلَّ  َٓ َكْبـِل َكْح َفُقَصؾَِّل فِقِف َكَؿا َصؾَّك فِل َمْسفِجِد إِْخَقتِـَفا،  ملسو هيلع هللا ىلصَأ

امِ -ا َطامٍِر ُ،َصؾِّل فِقِف َأبَ  َوَلَعؾَّ   ملسو هيلع هللا ىلصَفاْبَتـَْقا َمْسِجًدا َوَأْرَسُؾقا إَِلفك الـَّبِفلِّ  -َوَكاَن بِالرَّ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿لُِقَصؾَِّل، َفَؼاَم لَِقفْلتَِقِفْؿ، َوُأْكفِ َل اْلُؼفْرآُن: 

 ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
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 ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ

 .[;13-:13: التقبة].«﴾چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ملسو هيلع هللا ىلصوحق مسجد قبفاء، ومسفجد الـبفل  :﴾ڄ ڄ ڄ ڦ﴿َقِوُلُه  

ـْ َأبِل َسِعقٍد  ، َقاَل: َتَؿاَرى َرُجاَلِن فِل اْلَؿْسفِجِد أسس أ،ضا ط  التؼقى، فَع

ِل َ،ْقٍم، َفَؼاَل َرُجٌؾ: ُحَق َمْسِجُد ُقَبفاٍء، َوَقفاَل آَخفُر:  ـْ َأوَّ
َس َطَؾك التَّْؼَقى مِ الَِّ ي ُأسِّ

مسفؾؿ أخرجفف  «َحَ ا َمْسِجِدي ُحقَ »، َفَؼاَل َرُسقُل الؾَِّف: ملسو هيلع هللا ىلصَق َمْسِجُد َرُسقِل الؾَِّف حُ 

(1121). 

ـْ  :﴾ڃ ڃ ڄ﴿َقِوُلُه   ِف َوَصاَطتِفِف مِف أي اْبُتِدَئ َأَساُسُف َوَأْصُؾُف َطَؾك َتْؼَقى الؾَّ

ِل َ،ْقٍم اْبُتِدَئ فِل بِـَ   ائِِف.َأوَّ

ًقا، احف، مـ كالم  :﴾چچ چ ڃ ڃ﴿َقِوُلُه   َ،ُؼقُل: َأْوَلك َأْن َتُؼقَم فِقِف ُمَصؾِّ

 .(11/111)الطبري 

َ،ُؼقُل َتَعاَلك ِذْكفُرُه: فِفل َحاِضفِري  :﴾ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ﴿َقِوُلُه 

ِل َ،ْقٍم ِرَجاٌل ُ،ِحبُّقَن أَ  ـْ َأوَّ
َس َطَؾك التَّْؼَقى مِ ْن ُ،ـَظُِّػقا َمَؼاِطَدُحْؿ اْلَؿْسِجِد الَِّ ي ُأسِّ

ـَ بِاْلَؿفاِء. اكتففك مفـ كفالم الطبفري  فِر، ُف ُ،ِح،ُّ اْلُؿَتَطفِّ َط َوالؾَّ
بِاْلَؿاِء إَِذا َأَتْقا اْلَغائِ

(11/111). 

والطفارة الـ احة وحل مـؼسؿة إ، قسؿقـ إول: وحفق أشفرففا صففارة الظفاحر، 

رة الظفاحر مفـ الؿالبفس وإجسفام، والباصـ، مـ آطتؼادات الػاسدة، وتؾقفا صففا

ـِ َطبَّفاٍس  ـِ اْب ، َقفاَل: وأََتفاُه َرُجفٌؾ ورفع إحداث كالجـابة، وكؾفا ملمقر بف، وَط

َٓ َتْؾبَْسفَفا َطَؾفك  [7: الؿادثر] ﴾ۇ ڭ﴿َوَأَكا َجالٌِس َفَؼاَل: أََرأَْ،فَت َقفْقَل الؾَّفِف:  َقفاَل: 

َٓ َطَؾك َغْدَرةٍ، ُثؿَّ قَ  :َمْعِصقٍَة َو ـِ َسَؾَؿَة الثََّؼِػلِّ  اَل: أََما َسِؿْعَت َقْقَل َغقاَْلَن ْب

ـِ اا ـــ ًْ ٍِ  َواِ ف ِِبَ ـــمِح َْْب ؾَ  َس ثَـــ
 

ــ ُ  َو َتَق
َ
َرٍة أ ـْ ــ ٌْ َػ ــ ــُت َوَس ِي ْٔ  هَبِ

 .(81/345)أخرجف الطبري  
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ـْ ُأْدِغَؿِت التَّ  :﴾ڌ ڌ ڍ﴿َقِوُلُه  ، َوَلَؽ ـَ ِر، اُء َوإِكََّؿا ُحَق اْلُؿَتَطفِّ

ُْخفَرى. اكتففك مفـ  ْٕ ـَ ا َدٌة لُِؼْرِب َمْخَرِج إِْحَداُحَؿا مِف فِل الطَّاِء، َفُجِعَؾْت َصاٌء ُمَردَّ

 .(11/121)كالم الطبري 

 ٚيف ٖرٙ ايكص١ َٔ ايفٛا٥د:
 ک ک ک﴿الـفل طـ حضقر أماكـ الررك وال ور قفال تعفا،: 

 .[5:: الػرقان] ﴾ڳ گ گ گ گ ک

 ؿرركقـ، وطـ أماكـ تقاجدحؿ.البعد طـ أطقاد ال :ٚفٝ٘

الـفل طـ التربف بالؽافر،ـ، لؿفا فقفف مفـ الضفرر، وفقفف: سفد ذرائفع  :ٚفٝ٘

 الررك.

 مؽر الؿـافؼقـ والؽػار هب ا الد،ـ. :ٚفٝ٘

 أن التسؿقات ٓ تغقر الحؼائؼ، فؼد سؿقا باصؾفؿ مسجًدا. :ٚفٝ٘

 الحرص ط  مجالسة الصالحقـ. :ٚفٝ٘

 ٘ وحل مـ الصػات الػعؾقة التل دل طؾقفا الؽتاب،  ،إثبات محبة اهلل  :ٚفٝا

 والسـة، واوعاع.
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٖا اُٖنٖؾبٔى  ِٖ صبثٕذ ث َٗوَخي      ػ َِ٘ؾوَش ااثاًِوب ثاُجَىا ََ  ُٕ ٌَ َأ َٗوَزَس َسُعو   ٍَ ي َهب

 ٍٖ ٖ٘جا ٍَ اُ ٍَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكغَؤ ِٛٔٔ»ي َكَوب َُُغب ٕٔ ا ِٖ َأِوَصب ٔٓ  ْٖ َٕ ٔكَُهب َوَص ًَب  َُ َُِؼَجُذ؟َٛ  «ُٖٔخ 

ٍَ  َهبُُىا  ا ِْ؟ »ي َهب ٔٛ َُوبٔد ِٖ َأِػ ٔٓ َٕ ٔكَُهب ٔػُْذ  ًَب  َُ ٍَ  اي َهوبُُىا   «َكَه ي َكَووب

ٍُ اهلِل  ُٚ »  ملسو هيلع هللا ىلصَسُعى ٖٗ َُ٘زساَىي َكبا َُٔخ اهلِلي وَ  اَأِؤف ثا َِٓؼٔقو َُ٘زس  ٔكٍ  ُٔ  اَوَكبَ  

َٔب  َّ أكُ ُٖ آَد ُِِٔٔي اِث  ػًِ ؽشىهٔب. ي سواٙ أثى داودي واع٘بدٙ«ََ

ِٔ  ثا دت  )َقِوُلُه   ـ خؾقػفة بفـ ثعؾبفة بفـ طفدّي بفـ حق اب :  ايكَّدشَّاىِ   د

. كع،
ّ
 بـ طبد إشفؾ إكصارّي إشفظ

ِ شفد بقعة الرضقان، كؿا ثبت يف  مـ روا،ة أبفل قالبفة أكفف  ؾشٝض َطدً

 حدثف ب لؽ. وذكر ابـ مـدة أن البخارّي ذكر أكفف شففد بفدرا، وتعّؼبفف أبفق كعفقؿ

 ا.فؼال: إكؿا ذكر البخارّي أكف شفد الحد،بّقة. وذكر الّترم ّي أ،ضا أكف شفد بدرً 

وقال ابـ شاحقـ، طـ ابـ أبل داود وابـ الّسؽـ مـ صر،ؼ أبل بؽفر بفـ أبفل 

،فقم  ملسو هيلع هللا ىلصرد،فػ رسفقل الؾَّفف  إسقد: كان ثابفت بفـ الّضفحاك إشففظ 

الّرجرة مات يف أ،فام ابفـ  الخـدق ودلقؾف إ، محراء إسد، وكان مؿـ با،ع تحت

 .(543/ 1) اإلؾا ١ال بقر. اكتفك مـ 

ٌٌ  ْيريزي)َقِوُلُه  ، فؼفد يف مسفـد أمحفد أن الرجفؾ كفردم بفـ سفػقان  : زيُدد

ـِ ُسفْػَقاَن، َأكَّفُف َسفَلَل  (15351)أخرجف  ـْ َأبِقَفا َكْرَدِم ْبف ـْ َمْقُؿقَكَة بِـِْت َكْرَدٍم، َط َط

 
ِ
ـْ كَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل ـٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصْ ٍر ُكِ َرُه فِل اْلَجاِحؾِقَِّة، َفَؼاَل َلُف الـَّبِلُّ َط  «لِـُُصٍ،؟ َأوْ  َألَِقَث

ِف َتَباَرَك َوَتَعاَلك، َقاَل: َقاَل  ـْ لِؾَّ
، َوَلؽِ َٓ  َلفُف، َجَعْؾفَت  َمفا َعاَلكَوتَ  َتَباَركَ  لِؾَّفِ  َفَلْوِف »: 

 .«بِـَْ ِركَ  َوَأْوِف  ُبَقاَكَة، َطَؾك اْكَحرْ 
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ـٌ  َأبَِفا»ويف لػظ: َفَؼاَل:   وجفاء التصفر،ح باسفؿف أ،ضفا طـفد ، «َصاِغَقٌة؟ َأمْ  َوَث

: ...َفَؼاَل َلفُف طـ طبد اهلل بـ طؿرو  (834) َهدازّ ا٭خد٬م  الخرائطل يف 

ِف  ؟ َأَطَؾك»: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل الؾَّ ـٍ ، َقاَل:  «َوَث َٓ ـْ  َجْؿعٍ  َفَعَؾك»َقاَل:  ، َقفاَل: «ُجُؿقِطَففا؟ مِ

. َفَؼاَل:  َـّ  َكاَن، َحْقُث  بِـَْ ِركَ  َأْوِف »َٓ َٓ  َكفَ َر، َٓ  َأكَّففُ  َكفْرَدمُ  َ،ا َواَطْؾَؿ ـَ  َو  فِفل َ،ِؿفق

َٓ  الؾَِّف، َمْعِصَقةِ   .«َقطِقَعةٍ  فِل َو

ْٕ)َقِوُلُه  ْٓشيدسي  أّٔ فقف تعقـ كقع الـ ر، وأكف مـ اوبؾ، وسقليت الؽالم ط   : ِإِ د٬  ٜي

 الـ ر يف بابف، إن شاء اهلل تعا،.

ْيد١ّٔ ) َقِوُلُه  ٛيا ـبع ط  ساحؾ البحر، ،ؼال مؽان ما بقـ مؽة و،ؾؿؾؿ، قرب ، : ِ ُب

 لف: بقاكة، و،ؾؿؾؿ مقؼات أحؾ القؿـ.

ٌْ)َقِوُلههُه  ٕي ٖيدد ٗيددا نّٔددا ٌٔ ِؾٝ ْٔ ٚيثيدد ِٕ َِدد ْٚثيددا َّٝدد١ِ أّٔ ًِ ِٖ وطـففد ابففـ ماجففة:  : ُْٜيبيددُد ايّٖذيا

ـِ َطبَّاٍس  (8114) ـِ اْب ، َفَؼاَل: َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُجاًل َجاَء إَِلك الـَّبِلِّ َط

ـْ  َشْلءٌ  َكْػِسَؽ  فِل»ل َكَ ْرُت َأْن َأْكَحَر بُِبَقاَكَة، َفَؼاَل: إِكِّ  ،  «اْلَجاِحؾِقَّفِة؟ َأْمرِ  مِ َٓ َقفاَل: 

ون اهلل حؾ كان فقفا صـؿ أو وثـ ،عبد مفـ دومعـك الحد،ث  «بِـَْ ِركَ  َأْوِف »َقاَل: 

 ، فُعظؿ الؿؽان طـدحؿ ل لؽ فؼال الرجؾ: ٓ.

والقثـ والصـؿ بقـفؿا طؿقم وخصقص، فؽؾ صـٍؿ وثفـ ولفقس كفؾ وثفـ 

صـؿ، فالقثـ قد ،ؽفقن حجفًرا، أو شفجًرا، أو بقًتفا، أو صفـًؿا، أو قبفًرا، أو قبفًة، 

 و،ؽقن ط  غقر صقرة، وط  صقرة.

 إكسان أو حققان.  أما الصـؿ ٓ ،ؽقن إٓ ط  صقرة، إما صقرة

ٌْ ) َقِوُلهُه   ٗيد ٕي ؾّٔ ٗيدا  نّٔددا ْٔ  ِعٝددٌ  ِؾٝ ِْ َِد ِٖ ٝيدداِد لؿفا كػففك وجففقد الصففـؿ سففللف  : أّْٔع

السمال أخر، حؾ كان لفؿ فقف طقد، والعقد ما ،عقد ط  الـاس و،جتؿعقن فقفف، 

 ومعـاه: حؾ كان فقفا ذر،عة مـ ذرائع الررك؟ قال: ٓ. 
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ِْٚف) َقِوُلُه  ٓيدْرِزىّٔ  أّٔ مـ القفاء، ُ،ؼال َوَفك بعفده َ،ِػل َوَفاًء، وَأْوَفك: إذا تّؿفؿ  : ِ 

 العفد ومل ،ـؼض حػظف، أي أد ما الت متف.

ُ٘)َقِوُلُه  َّْ ٓيدْرز   ٚيؾّٔا٤ي ٫ ؾِّٔإ ٞ  ِي ٝي١ِ  ِؾد أي: إكؿا القفاء بـ ر الطاطة، فؿفـ  : اِ  َيْيِؿد

،ؿقـ ط  الصفحقح ك ر أن ، ين أو ،سرق ٓ وفاء لف ا الـ ر، ولؽـ كػارتف كػارة 

 مـ أققال أحؾ العؾؿ.

ُيددا ٚي٫) َقِوُلههُه  ًِددوّٕ ٫ ِؾٝ ُْ ُٔ ٜي ّي اْ دد حفف ه الؾػظففة مففـ الحففد،ث أخرجفففا  : آدي

، وجائفت طـ ثابت بـ الضحاك كػسف  (114)، ومسؾؿ (1433)البخاري 

، ولفا قصة َقاَل: َوُأِسفَرِت اْمفَرَأٌة طـ طؿران بـ حصقـ  (1113)يف مسؾؿ 

 َ ْٕ ـَ ا
ْكَصاِر َوُأِصقَبِت اْلَعْضَباُء، َفَؽاَكِت اْلَؿْرَأُة فِل اْلَقَثفاِق َوَكفاَن اْلَؼفْقُم ُ،ِر،ُحفقَن مِ

بَِؾ، َفَجَعَؾفْت إَِذا  ـَ اْلَقَثاِق، َفَلَتِت اْوِ
ـَ َ،َدْي ُبُققتِِفْؿ، َفاْكَػَؾَتْت َذاَت َلْقَؾٍة مِ َكَعَؿُفْؿ َبْق

ـَ اْلَبِعقِر َرَغا َفَتتْ 
َقفٌة َدَكْت مِ ُرُكُف َحتَّك َتـَْتِفَل إَِلك اْلَعْضَباِء، َفَؾْؿ َتْرُغ، َقفاَل: َوَكاَقفٌة ُمـَقَّ

 .َفَؼَعَدْت فِل َطُجِ َحا، ُثؿَّ َزَجَرْتَفا َفاْكَطَؾَؼْت، َوَكِ ُروا بَِفا َفَطَؾُبقَحا َفَلْطَجَ ْتُفؿْ 

اَحا اهلُل َطَؾْقَفا لَ   ِف إِْن َكجَّ فا َقفِدَمِت اْلَؿِد،ـَفَة َرآَحفا َقاَل: َوَكَ َرْت لِؾَّ َتـَْحَركََّففا، َفَؾؿَّ

 
ِ
اَحفا اهلُل ملسو هيلع هللا ىلصالـَّاُس، َفَؼاُلقا: اْلَعْضَباُء َكاَقُة َرُسفقِل اهلل ، َفَؼاَلفْت: إِكََّففا َكفَ َرْت إِْن َكجَّ

 
ِ
، َحانَ ُسبْ »، َفَ َكُروا َذلَِؽ َلُف، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾْقَفا َلَتـَْحَركََّفا، َفَلَتْقا َرُسقَل اهلل

ِ
 بِْئَسفَؿا اهلل

اَحا إِنْ  لِؾَّفِ  َكَ َرْت  ،َجَ ْتَفا َٓ  َمْعِصفَقٍة، فِفل لِـَفْ رٍ  َوَففاءَ  َٓ  َلَتـَْحَركََّففا، َطَؾْقَفا اهللُ  َكجَّ  َو

ـ كف ر أن ،تصفدق . أي ٓ كف ر مـعؼفد فقؿفا ٓ ،ؿؾفؽ، كؿف«اْلَعْبدُ  َ،ْؿؾُِؽ  َٓ  فِقَؿا

بعؿامة ز،د، أو كتاب طؿرو3 ٕكف ك ر فقؿفا ٓ ،ؿؾفؽ، وإكؿفا ،تصفرف العبفد يف 

مؾؽ كػسف3 فنن ك ر وأقره صاح، الؿؾؽ ل م القفاء، وإن مل ،ؼره اختؾػ العؾؿاء 

 حؾ ،ؾ مف الؽػارة.

ِ   يف  ايٟٓٛٚ قاٍ ـْ َكفَ َر  :(11/101) غدسي َطدً فِل َحَ ا َدلِقٌؾ َطَؾك َأنَّ َمف

 َٓ ـٍ َو اَرُة َ،ِؿق َٓ َتْؾَ ُمُف َكػَّ َٓ َ،ـَْعِؼُد َو َمْعِصَقًة َكُرْرِب اْلَخْؿِر َوَكْحِق َذلَِؽ َفـَْ ُرُه َباصٌِؾ 

فافِِعلُّ َوَأُبفق َحـِقَػفَة َوَداُوُد َوُجْؿُففقُر اْلُعَؾَؿفاِء َوَقفاَل  َغْقُرَحا َوبَِفَ ا َقاَل َمالٌِؽ َوالرَّ
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ـْ َأْحَؿُد َتِجُ، فِقِف كَ  ـِ َوَطف ـِ اْلُحَصفْق ـِ بِاْلَحِد،ِث الؿروي طـ طؿر أن ْبف اَرُة اْلَقِؿق ػَّ

ـِ الـَّبِلِّ  ـٍ َواْحَتجَّ اْلُجْؿُففقُر  ملسو هيلع هللا ىلصَطائَِرَة َط اَرُة َ،ِؿق اَرُتُف َكػَّ َٓ َكْ َر فِل َمْعِصَقٍة َوَكػَّ َقاَل 

ـٍ اْلَؿْ ُكقِر فِل اْلؽَِتاِب وَ  ـِ ُحَصْق ـٍ بَِحِد،ِث ِطْؿَراَن ْب فاَرُة َ،ِؿفق اَرُتُف َكػَّ ا َحِد،ُث َكػَّ َأمَّ

ا َقْقُلُف  ـَ َوَأمَّ َٓ َ،ْؿؾِفُؽ اْلَعْبفُد َفُففَق َمْحُؿفقٌل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَضِعقٌػ بِاتَِّػاِق اْلُؿْحَدثِق َٓ فِقَؿا  َو

َٓ َ،ْؿؾُِؽُف بَِلْن َقاَل إِْن َشفَػك الؾَّفُف مَ  ـٍ  ِر،ِضفل َفؾِؾَّفِف َطَؾك َما إَِذا َأَضاَف الـَّْ َر إَِلك ُمَعقَّ

فا إَِذا اْلَتفَ َم فِف َق بَِثْقبِِف َأْو بَِداِرِه َأْو َكْحِق َذلَِؽ َفَلمَّ ل َطَؾلَّ َأْن ُأْطتَِؼ َطْبَد ُفاَلٍن َأْو َأَتَصدَّ

ُف َمِر،ِضل َفؾِؾَّفِف َطَؾف َٓ َ،ْؿؾُِؽُف َفَقِصحُّ َكْ ُرُه مَِثاُلُف َقاَل إِْن َشَػك الؾَّ ِة َشْقًئا  مَّ لَّ ِطْتفُؼ ال ِّ

َٓ قِقَؿَتَففا َفَقِصفحُّ َكفْ ُرُه َوإِْن ُشفِػَل  َٓ َ،ْؿؾِفُؽ َرَقَبفًة َو َرَقَبٍة َوُحَق فِل َذلِفَؽ اْلَحفاِل 

تِِف. اكتفك.  اْلَؿِر،ُض َثَبَت اْلِعْتُؼ فِل ِذمَّ

أي طفف   : غددسطُٗا عًدد٢ ٚإضددٓادٙ)َقِوُلههُه  ،(1111) : داٚد أ ددٛ زٚاٙ)َقِوُلههُه 

َثـَا ُشفَعْقُ، شرط البخاري وم ـُ ُرَشْقٍد، َحفدَّ َثـَا َداُوُد ْب سؾؿ، وقد قال أبق داود: َحدَّ

َثـِل َأُبفق قاَِلَبفَة، َقفاَل:  ـِ َأبِل َكثِقٍر َقاَل: َحدَّ ـْ َ،ْحَقك ْب ، َط َْوَزاِطلِّ ْٕ ـِ ا ـُ إِْسَحاَق، َط ْب

اِك وذكفره3 والحفد،ث يف  فحَّ ـُ الضَّ َثـِل َثابُِت ْبف ٓ  َحدَّ  (111) دايؿدشٝض افطد

 تعا،. لؾرق  مؼبؾ 

: هنك أن ملسو هيلع هللا ىلصأن الؿعصقة قد تمثر ط  إرض، فالـبل  :ايفٛا٥اد  َٔ اذتدٜ  ٚيف

، بح يف مؽان ذبح فقف لغقر اهلل، أو يف مؽان فقف طقد مفـ أطقفاد الؿبتدطفة، ولفف ا 

  إَِلفك اْلباَِلدِ  َأَح،ُّ »الؿساجد فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصامتدح رسقل اهلل 
ِ
 َوَأْبَغفُض  ،َمَسفاِجُدَحا اهلل

  إَِلك اْلباَِلدِ 
ِ
ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة (131)أخرجف مسؾؿ  «َأْسَقاُقَفا اهلل  .، َط

 سمال أحؾ العؾؿ فقؿا أشؽؾ. :ٚفٝ٘

 آستػصال مـ الؿػتل لؾؿستػتل. :ٚفٝ٘

 ع الؼرب.حرص الؿممـقـ ط  التؼرب إ، اهلل بلكقا :ٚفٝ٘

 ٘ الـفل طـ التربف بالؿرركقـ3 لؿفا يف ذلفؽ مفـ الضفرر طف  العؼائفد  :ٚفٝا

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصوإخالق، وقد قال رسقل اهلل  ُفاقَ  بَِؼاْقمٍ  َتَشبحفَ  َم ـُْفؿْ  َِ ، أخرجفف أمحفد «ِما
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ـِ ُطَؿَر  (5113) ـِ اْب  .َط

 ٘  ک ک ک﴿كـ الفف ور، وقفد قفال تعففا،: البعفد طفـ أمفا :ٚفٝا

 .[5:: الػرقان].﴾ک

 القفاء بؿا الت م اوكسان مـ الطاطة. :ٚفٝ٘

َٓ ملسو هيلع هللا ىلصحرمففة مففال الغقففر إٓ بقجففف شففرطل، لؼففقل الـبففل  :ٚفٝاا٘  َٓ  فِقَؿففا : َو

 .«َ،ْؿؾُِؽ 

 فِفل لِـَفْ رٍ  َوَففاءَ  َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصخطر الؿعاصل، ووجقب البعد طـفا، لؼقلفف  :ٚفٝ٘

ـْاُف  َكَفْقاُتُؽؿْ  َما»: ملسو هيلع هللا ىلص، وقد قال رسقل اهلل «َمْعِصَقةٍ  ااْجَتـُِبقهُ  َط طفـ  (1)، أخرجفاه«َِ

 .ُحَرْ،َرَة  َأبِل

*** 

                                                 

 (.1113(، ومسؾؿ )3811البخاري ) (1)



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 235  

ِٝسِ اهلِل -11 َٔ ايػِّسىِ ايَِّرزُ ِيَغ َِ  بَابُ 

اْلُمَصنُِّفَقاَل 

َٖ اُ ٔٓ ُِشا اهلِلَثبُة  ـَ ُٔ ُٖ٘زُس   ٚؾشٔى اُ

ٔي  ياُب) َقِوُلُه  َّْٓرُز ايػّْسِى َِ ْٝدسِ  اي مـ لؾتبعقض3 فالـ ر طبفادة وصفرففا   اِ  ِيػي

 لغقر اهلل تعا، مـ الررك إكبر.

بفف حق أن ،قج، اوكسان ط  كػسف شقًئا ،ؼر :ٚغاسّعا  حق آلت ام. :يغ١ّ ٚايٓرز

 ، مل ،قجبف اهلل تعا، طؾقف.إ، اهلل 

فؿثاًل صالة الضحك لقست بقاجبة، فنذا قال رجؾ: هلل طظ أن أصفظ ركعتفل 

الضحك، وج، طؾقف أن ،صظ الضحك، وحؽ ا الحج ،ج، يف العؿر مفرة، ففنذا 

ـُ  قال رجؾ: هلل طظ أن أحج بعد حجة اوسالم وج، طؾقف أن ،حج، فعـ ُطَؿُر ْبف

، َقاَل: َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، إِكِّل َكَ ْرُت فِل الَجاِحؾِقَِّة َأْن َأْطَتؽَِػ َلْقَؾًة فِفل  اْلَخطَّاِب 

 مع أن آطتؽاف غقر واج،. (1). متػؼ طؾقف«بِـَْ ِركَ  َأْوِف »الَؿْسِجِد الَحَراِم، َقاَل: 

 ٚايٓرز أْٛاع:  
 ڀ ڀ ڀ پ﴿: فف ا ،ج، القفاء بف، قفال اهلل  :اع١ايط ْرز :األٍٚ

، فؾؿا امتدحفؿ ط  القفاء بف دل ط  أكف طبفادة3 ٕن [:: اإلكسان] ﴾ٺ ٺ ڀ

 اهلل ،ح، العبادات والطاطات.

: الحاااج] ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿: وقفففال اهلل 

، وح ا أمر، لؾقفاء بالـ ور التل كفاكقا كف روحا لقتؼربفقا هبفا إ، اهلل مفـ ذبفح [>5

                                                 

 (.1151(، ومسؾؿ )1123البخاري ) (1)



 236 11- 

 ، أو صقاف بالؽعبة، أو اطتؽاف فقفا أو غقر ذلؽ.حدي

وحفق كف ر الؿؼابفؾ، وحفق أن تؼفقل: هلل طفظ إن شفػك  :احملسّ ايٓرز :ايثاْٞ

مر،ضل أو رد غائبل أو كساين أو أططاين أو ك ا.. أن أصفقم أو أتصفدق أو أقفقم 

 ملسو هيلع هللا ىلصبِفلَّ َٕنَّ الـَّ  الؾقؾ أو.. أو.. فف ا ،سؿك ك ر مؼابؾ، وح ا الـ ر ابتداؤه محفرم3

ـَ  ُ،ْغـِفل َٓ  الـَّفْ رَ  َفنِنَّ  َتـِْ ُروا، َٓ »َقاَل:  ـَ  بِففِ  ُ،ْسفَتْخَرُج  َوإِكََّؿفا َشفْقًئا، اْلَؼفَدرِ  مِف  مِف

 .(1)«اْلَبِخقؾِ 

وبعض العؾؿفاء ،فرى أن عقفع أكفقاع الـف ر محرمفة ابتفداء، والصفحقح أن 

 ر الؿؼابؾ3 ٕكف ،ؼقل: أكا ٓ أصقم هلل إٓ إذا فعؾ يل ك ا، وٓ أقفقم الؿحرم حق ك

الؾقؾ إٓ إذا فعؾ يل ك ا، وح ا الـف ر ٓ ،غقفر مفـ قفدر اهلل شفلء، إذا أراد اهلل أن 

ـَ  بِفِ  ُ،ْسَتْخَرُج  َوإِكََّؿا»،ؿقت مر،ضؽ فسقؿقت:   .(5)«اْلَبِخقؾِ  مِ

وحق كف ر الغضف،، كؿفا فعؾفت بعفض الـسفاء يف زمفـ  :ايًحاج ْرز :ايثاي 

ـَ اْمَرَأتِففِ  َق َبْقـَفُف َوَبفْق َتُف َأَراَدْت َأْن ُتَػفرِّ َٓ ـْ َأبِل َرافٍِع َأنَّ َمْق َفَؼاَلفْت: ، الصحابة، فَع

ٌة، َوَ،ْقًما » ، َوُكؾُّ َماٍل َلَففا فِفل َسفبِقِؾ ِحَل َ،ْقًما َ،ُفقِد،َّ َكْصَراكِقٌَّة، َوُكؾُّ َمْؿُؾقٍك َلَفا ُحر 

ْق َبْقـَُفَؿا ، إِْن َلْؿ ُتَػرِّ
ِ
، َوَطَؾْقَفا اْلَؿْرُل فِل َبْقِت اهلل

ِ
ـَ ، َفَسَلَلْت َطائَِرَة «اهلل ، َواْبف

ـَ َطبَّاٍس، َوَحْػَصَة، َوأُ  ـَ َأْن َتُؽقكِل مِْثَؾ »مَّ َسَؾَؿَة، َفُؽؾُُّفْؿ َقاَل َلَفا: ُطَؿَر، َواْب َأُتِر،ِد،

َر َ،ِؿقـََفا، َوُتَخؾَِّل َبْقـَُفَؿا«َوَماُروَت؟، َحاُروَت   .(6)، َوَأَمُروَحا َأْن ُتَؽػِّ

فؽان إذا جاءه أحد يف الـف ر، فؼفال:  ،ردد فقف، وكان طبد اهلل بـ ال بقر 

ك رت أن أصقم شفر،ـ، ،ؼقل: صؿ، وقال آخفر: كف رت أن أحفج، قفال: حفج، 

: أن أختف ك رت أن تحج وبعض الصحابة كان ،ػتل بحد،ث طؼبة بـ طامر 

                                                 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 1134أخرجف مسؾؿ ) (1)  .( َط

ـِ ُطؿَ 1112( ومسؾؿ )1141أخرجف البخاري ) (5) ـِ اْب  َر َرِضَل اهلُل َطـُْفَؿا.(، َط

 (.11444) «الؿصـػ»(، وطبد الرزاق يف 84438) «الؽبرى»أخرجف البقفؼل يف  (6)
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اَرةُ »: ملسو هيلع هللا ىلصإ، البقت3 وحل تؿرل ط  قدمقفا، فؼال الـبل  اَرةُ  الـَّْ رِ  َكػَّ ـِ  َكػَّ . «اْلَقِؿفق

 .(1135)أخرجف مسؾؿ 

كلن ،ؼقل قائؾ: هلل طظ أن أسفرق! أو ،ؼفقل: هلل طفظ أن  :املعص١ٝ ْرز :ايساب 

  َمْعِصفَقةِ  فِفل َكفْ رَ  َٓ »قفال:  ملسو هيلع هللا ىلصأزين أو أغتاب، ففف ا كف ر معصفقة، والـبفل 
ِ
 «اهلل

ـٍ  (1131)أخرجف مسؾؿ  ـِ ُحَصْق ـْ ِطْؿَراَن ْب ، وحق مـعؼد ط  الصحقح، َط

 وٓ ،جقز القفاء بف، وكػارتف كػارة ،ؿقـ، ط  ما ،ليت.

وذح، بعضفؿ إ، أن ك ر الؿعصقة ٓ ،ـعؼد، بؿعـك: أكف إذا مل ،قِف بفف لفقس 

ٓ ،جفقز أن ،ػفل بفف، طؾقف شلء3 ٕكف ك ر باصفؾ، والصفحقح أكفف ،ـعؼفد، لؽفـ 

 فالقفاء بف محرم، وكػارتف كػارة ،ؿقـ.

 ٍ  ْااارز ٜٓعكااد  ٖاااٌ :َطااأي١ : (1/238) ايكدددٍٛ افؿٝددد  يف  ايعثااُٝني  قااا
 املعص١ٝ؟

ـْ » ملسو هيلع هللا ىلصكعؿ، ،ـعؼد، ولف ا قال الرسقل  :ادتاٛاب   َففاَل  ،الؾَّففَ  َ،ْعِصفَل  َأنْ  َكفَ رَ  َم

 .(1)«ْعِصفِ ،َ 

 َففاَل »مـ ك ر أن ،عصل اهلل فال ك ر لف. لؽان ٓ ،ـعؼفد، فػفل ققلفف:  :قاٍ ٚيٛ

 دلقؾ ط  أكف ،ـعؼد لؽـ ٓ ،ـػ . اكتفك  «َ،ْعِصفِ 

وحق أن ،ـ ر لؼبر أو حجر أو شجر أو وثـ أو مؾفؽ،  :ايػسنٞ ايٓرز :ارتاَظ

أو ٓبفـ  ـقؾحسفأو كبل أو صالح.. أو غقر ذلؽ، ،ؼقل: ح ا الؽبش كف رت بفف ل

3 ٕكف شرك أكبر مخفرج مفـ الؿؾفة، طؾقان، والررك ذك، طظقؿ ٓ ،غػره اهلل 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿إٓ أن ،تقب مـف، لؼقلفف تعفا،: 

 .[;6: األكػا:] ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
                                                 

ـْ َطائَِرةَ 85311أخرجف امحد ) (1)  .(، َط
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ٕن أكثر الررك القاقع يف إمة مـ حف ا البفاب،  :ايبااب  ٖرا  ايػٝذ ٚذنس

 ـاء والبـات وغقرحا.حتك أهنؿ ،ـ رون بإب

وأما الـ ر ط  الؼبقر فؾؽقن ذلفؽ  :(2/313) ايددزز  يف  ايػٛناْٞ قاٍ

لقس مـ الـ ر يف الطاطة وٓ مـ الـ ر ال ي ،بتغك بف وجف اهلل تعا،، بؾ قد ،ؽفقن 

مـ الـ ر يف الؿعصقة إذا تسب، طـف اطتؼاد باصؾ يف صاح، الؼبر كؿا ،تػؼ ذلفؽ 

ق داود بنسـاد صالح طـ سعقد بفـ الؿسفق، أن أخفق،ـ مفـ كثقًرا، وقد أخرج أب

إكصار كان بقـفؿا مقراث فسلل أحدمها صاحبف الؼسؿة فؼال: إن طدت تسفللـل 

الؼسؿة فؽؾ مايل يف رتاج الؽعبة فؼال لف طؿر: إن الؽعبة غـقة طـ مالؽ كػر طفـ 

ؽ. وأخفرج ،ؿقـؽ وٓ تـ ر يف معصقة الرب وٓ يف قطقعة الرحؿ وٓ فقؿا ٓ تؿؾ

مالؽ والبقفؼك بسـد صحقح وصححف ابـ السؽـ طـ طائرة: أهنفا سفئؾت طفـ 

رجؾ جعؾ مالف يف رتاج الؽعبة إن كؾؿ ذا قرابة فؼالفت: ،ؽػفر طفـ القؿفقـ. وإذا 

 كان ح ا يف الؽعبة فغقرحا مـ الؿراحد والؼبقر أو،. احف.
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼبًَُ ٍا اَُّ  .[:: اإلكسان] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿  َوَهى

ـْ َكفْلٍس  :﴾ڀ پ﴿َقِوُلُه  
ـَ َ،ْرَرُبقَن مِ ، ِ َْبَراَر الَّ ْٕ َ،ُؼقُل َتَعاَلك ِذْكُرُه: إِنَّ ا

تِل َكاُكقا َ،ـِْ ُروَكَفا فِل َصاَطفِة الؾَّفِف.  ِف بِالـُُّ وِر الَّ وا بَِقَفائِِفْؿ لِؾَّ َكاَن مَِ اُجَفا َكاُفقًرا، َبرُّ

فاَلِة، وَقاَل ُمَجا ِحٌد، إَِذا َكفَ ُروا فِفل َحفؼِّ الؾَّفِف، وَقفاَل َقَتفاَدٌة: بَِطاَطفِة الؾَّفِف، َوبِالصَّ

، َوبِاْلُعْؿَرِة. اكتفك مـ   .(81/531) تؿطا ايّٓربَٟوبِاْلَحجِّ

َلفِة  :(23/542) تؿطداٙ  يف ايطيٟ قاٍ َٓ َوفِل اْلَؽاَلِم َمْحفُ وٌف اْجُتفِ َئ بَِد

ـْ َكفْلٍس َكفاَن اْلَؽاَلِم َطَؾقْ  َْبفَراَر َ،ْرفَرُبقَن مِف ْٕ ِف مِـُْف، َوَذلَِؽ َأنَّ َمْعـَفك اْلَؽفاَلِم: إِنَّ ا

َلفِة اْلَؽفاَلِم َطَؾْقَففا3  َٓ مَِ اُجَفا َكاُفقًرا، َكاُكقا ُ،قُففقَن بِالـَّفْ ِر، َفَتفَرَك ِذْكفَر َكفاُكقا لَِد

ْكَسانُ  ـْ فِْعٍؾ، َومِـُْف َقْقُل َطـَْتَرَة: َوالـَّْ ُر: ُحَق ُكؾُّ َما َأْوَجَبُف اْوِ
 َطَؾك َكْػِسِف مِ

م ًَ ُّ ًْ ــُت ْٖ َ
ــْى أ َ َِ َو  ِْ ــ ْ ِع َْ ِ ــمم ٗو  ا 

 
ـــم َدِ   ًَ ُّ ٌَ إَِذا  ـَــَى اهَْق ـــمِذرِ   َواَّو

 
ٕي) َقِوُلُه  ٜيخياؾّٕٛ َاا ٚي ْٛ ٕي ٜي ُٙ نّٔا ا َصفِق،اًل   َُْطتيِّٓااا غيسُّ أي ،قم الؼقامة ،قما ُمْؿَتدًّ

 احف.َفاِشًقا.
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ٔٚ ُٔووو ًَُ َوَهِى  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿  َرَؼوووب

 .[5:3: البؼرة] ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ (1)ڀڀ

أي:  :﴾ٻ ٻ ٻ﴿ مقصقل بؿعـفك الف ي. اسؿ :﴾ٱ﴿: وَقِوُلُه 

وال ي أكػؼتؿ مـ الـػؼات يف صاطة اهلل تعا، سقاء كفان ذلفؽ مفـ الصفدقات أو 

قفففف، وفضفففؾ الـػؼفففة طظفففقؿ، غقرحفففا، ففففنن اهلل ،عؾؿفففف، و،جفففازي طؾ

ـْ  وإكحَؽ »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال رسقل اهلل (5)ايؿدشٝشني فػل  ـِْػَؼ  َل  َوْجافَ  بَِفاا َتْبَتِغل َكَػَؼةً  ُت

 
ِ
ـْ َأبِل أَ «امرأتِؽ  ِّ   َتْجَعُؾ  َما َحتحك بَِفا ُأِجْرَت  إالح  اهلل ـْ َأبِل قاَِلَبَة، َط ْسفَؿاَء، ، وَط

ـْ َثْقَباَن   َط
ِ
َضُؾ »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ِْ ـَارٍ  َأ ـِْػُؼفُ  ِدي ُجُؾ  ُي ـَارٌ  الرح ـِْػُؼفُ  ِدي  ُي

ـَارٌ  ِطَقالِِف  َطَؾك ـِْػُؼفُ  َوِدي ُجاُؾ  ُي   َسابِقؾِ  ِِال َدابحتِافِ  َطَؾاك الرح
ِ
ـَاارٌ وَ  اهلل ـِْػُؼافُ  ِدي  َطَؾاك ُي

  َسبِقؾِ  ِِل َأْصَحابِفِ 
ِ
َقاَل َأُبق قاَِلَبَة: َوَبَدَأ بِاْلِعَقاِل، ُثؿَّ َقاَل َأُبق قاَِلَبفَة: َوَأيُّ َرُجفٍؾ  «اهلل

ُفْؿ َأْو َ،ـَْػُعُفُؿ اهلُل بِفِف، َو،ُ  ـْ َرُجٍؾ ُ،ـِْػُؼ َطَؾك ِطَقاٍل ِصَغاٍر، ُ،ِعػُّ
ْغـِفقِفْؿ3 َأْطَظُؿ َأْجًرا، مِ

 ، وإحاد،ث يف الباب كثقرة.(223)اخرجف مسؾؿ 

تؼدم الؽالم طؾقف، وط  أحؽامف فقدخؾ فقف  :﴾پ پ پ ٻ﴿َقِوُلُه  

عقع الـ ور.والـ ر قد ،ؽقن مؼقًدا3 كلن ،ؼقل هلل طظ حج أو صفدقة بؽف ا، وقفد 

 ك ر. و،ؾ م القفاء بف فؿـ طج  أو شفؼ طؾقفف ف
ّ
ؽػارتفف ،ؽقن مطؾؼا فقؼقل هلل طظ

أي: مطؾففع طفف  فعؾؽففؿ وطففامل بصففـقعؽؿ  :﴾ڀڀ ڀ پ﴿كػففارة ،ؿففقـ.

الؿفراد  :﴾ٺ ٺ ٺ ڀ﴿َتَعفاَلك:  وَقْقلِففِ  و،مجركؿ ط  كقاتؽؿ.

أن الـف ر  والـ ر: الـػؼة بقـ والػرق بالظؾؿ حـا: الؽػر ط  ما حق مبقـ يف مقصـف.

 ،ؽقن بالت ام، والـػؼة ٓ تؽقن بالت ام.

                                                 

ـِ َأبِل َوقَّاٍص 1181(، ومسؾؿ )1825البخاري ) (8) إ، حـا يف الؿتـ. (1) ـْ َسْعِد ْب  .(، َط
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َِٔؾَخايؿيدِشٝضِ َويف  ِٖ َػب ٍَ اهلِل   َػ َّ َسُعى ٍَ  ملسو هيلع هللا ىلص  َأ َٗوَزَس   »ي َهب  ِٖ َٓو

ٔٚ ََِؼٔق َٚ َكُ  ٍَ اَُّ ََِؼٔق  ُٕ ََٗزَس َأ  ِٖ َٓ ُٚي َو ُُٔيِؼ ُِ َٚ َك َُٔيَُغ اَُّ  ُٕ  .«َأ

 ٱ﴿يف كتاب الـ ر باب  (1121)أي: البخاري  : ٚيف ايؿيِشِٝض) َقِوُلُه

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

َٓ َ،ْؿؾُِؽ َوفِل َمْعِصَقٍة رقؿ  [5:3: البؼرة] ﴾ٺ  .(1344)وَباُب الـَّْ ِر فِقَؿا 

ْٔ) َقِوُلُه  ْٕ ْيريزي َي ٘ي  ُِّٜٓٝعي أّٔ َّد ُ٘  اي ُِّْٝٓيد ّٖ أي مـ الت م طؿؾ بر وصالح فؾقفليت  : ؾّٔ

 بف.

ْٔ)  َقِوُلُه  َي ْٕ ْيدريزي  ٚي ٞي  أّٔ ٘ي  ٜيْيِؿد َّد ِ٘  ؾّٔد٬  اي م أكفف ٓ وففاء يف كف ر لؿفا تؼفد : ٜيْيِؿد

 الؿعصقة، ولقجقب اجتـاب الؿعاصل.

وجقب القفاء بالـف ر الف ي طؼفده صفاحبف لطاطفة اهلل  :اذتادٜ   َٔ ٚايػاٖد

 تعا،، وأما الؿعصقة فال تجقز.

 «،ؿفقـ كػفارة وكػارتفف معصفقة يف لـف ر وفاء ٓ»: وأما حد،ث طائرة 

ػ بنعفاع العؾؿفاء، كؿفا كؼؾفف الـفقوي وغقفره، قفال الـفقوي فف ا حد،ث ضعق

ـٍ َفَضِعقٌػ بِاتَِّػفاِق (11/141) غسي َطًِيف  اَرُة َ،ِؿق اَرُتُف َكػَّ ا َحِد،ُث َكػَّ : َوَأمَّ

. احف. ولؽـ العؿؾ طؾقف. ـَ  اْلُؿْحَدثِق

 

*** 
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ِٝسِ اهلِل -12 َٔ ايػِّسىِ ااِلِضِتعَاَذ٠ُ ِبَغ َِ  بَابُ 

َصنُِّفَقاَل اْلُم

َٖ اُٚؾشٔى ٔٓ ُِشا اهلِل َثبُة  ـَ  أاِعٔزَؼبَرُح ثا

ٔي   يدابُ ): ققلف  ْٝدسِ  ا٫ِْضدِتيياذي٠ّٕ  ايػّْدسىِ  َِد ـَ )،  اِ  ِ ػي لؾتبعفقض، وكفان  :(مِف

، وآستعاذة حل صؾف، العفقذ، (فقؿا ٓ ،ؼدر طؾقف إٓ اهلل)،ـبغل أن ،ؼقده بؼقلف: 

ـْ »ويف الحد،ث:  ، (3418)أخرجف البخفاري  «بِفِ  َفْؾَقُع ْ  َمَعاًذا، َأوْ  ًئاجَ َمؾْ  َوَجدَ  َفَؿ

 ستارة مـ الرر.، وحق الرلء ال ي ،تخ  طـ أبل ُحَرْ،َرَة  (8111)مسؾؿ 

 :غسٚط بثالث١ جا٥ص٠ باملدًٛم ٚاالضتعاذ٠
 .ا حاضًرا قادًراأن ،ؽقن حقًّ 

 .اهلل ففل شرك أكبر وأما اوستعاذة بغقر اهلل فقؿا ٓ ،ؼدر طؾقف إٓ 

 ٚايدعا٤، َع أْٗا نًٗا طًب: ٚا٫ضتيا١ْ ا٫ضتياذ٠  ني ٚايؿسم 

 ڇ ڇ چ﴿أن آستعاذة صؾف، العفقذ أي مفـ الرفر، قفال تعفا،:  

، وآستعاكة صؾف، [533: األطراف] ﴾ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ

 ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ﴿العقن ط  الخقر قفال تعفا،: 

 .[;15: األطراف] ﴾﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

 والدطاء ،رؿؾفا عقًعا، وحق أطؿ ط  ما ،ليت إن شاء اهلل، وآستعاذة باهلل  

 
ِ
،جفد مفا ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصمـ أسباب السفالمة مفـ الرفرور والؿتلمفؾ ٕدطقفة َرُسفقِل اهلل

، فعف  الؿسفؾؿ أن ،ؽفقن طفقذه بفاهلل الف ي بقفده ملسو هيلع هللا ىلص،حصك يف أدطقتف وأذكاره 

 تصر،ػ كقاصل العباد ودفع الررور. 
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اْلُمَصنُِّفَقاَل 

ٚٔ َرَؼووبًَُ     ٍا اَُّوو  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿َوَهووِى

 .[9: الجـ] ﴾ک

إكفس حفؿ بـفقا آدم، وسفؿقا كفاس مفـ  :﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿َقِوُلُه  

ـِ (11/118) تؿطداٙ وققؾ مـ الـسفقان. قفال الطبفري يف  إكس، ـِ اْبف : َطف

َكَّ 
ِ
ْكَساُن ٕ  ُف َطِفَد إَِلْقِف َفـَِسَل.احف.َطبَّاٍس، َقاَل: إِكََّؿا ُسِؿلَّ اْوِ

ِـّ فِففل  :﴾ک ک ڑ ڑ﴿َقِوُلههُه  ـَ اْلِجفف أي: َ،ْسففَتِجقُروَن بِِرَجففاٍل مِفف

 .(81/188) تؿطا ايّٓربَٟأْسَػاِرِحْؿ إَِذا َكَ ُلقا َمـَاِزَلُفْؿ. اكتفك مـ 

طـ حال بعض الؿرركقـ3 وذلؽ أن الؿرفركقـ مفـ  وح ا إخبار مـ اهلل 

ك لقا وادً،ا مـ إود،ة أو شعًبا مـ الرعاب وأتك طؾفقفؿ الؾقفؾ،  اوكس كاكقا إذا

 ،ستعق ون بسقد القادي مـ الجـ.

: (81/183) تؿطدداٙقففال ابففـ جر،ففر يف  :﴾ک ک﴿: وَقِوُلههُه 

ْكفُس  اْخَتَؾَػ َأْحُؾ التَّْلِو،ِؾ فِل َمْعـَك َذلَِؽ، َفَؼفاَل َبْعُضفُفْؿ: َمْعـَفك َذلِفَؽ: َففَ اَد اْوِ

ِـّ بِاْسففتَِعاَذتِِفْؿ بَِعِ ،ففِ ِحْؿ، َجففَراَءًة َطَؾففْقِفْؿ، َواْزَداُدوا بِففَ لَِؽ إِْثًؿففا،.. َوَقففاَل بِففاْلجِ 

فَقاِب  َْقفَقاِل فِفل َذلِفَؽ بِالصَّ ْٕ آَخُروَن: َبْؾ ُطـَِل بَِ لَِؽ َفَ اُدوُحْؿ َفَرًقا قال: َوَأْوَلك ا

كْ  ـْ َقاَل: َمْعـَك َذلَِؽ: َفَ اَد اْوِ ُـّ بِِػْعؾِِفْؿ َذلَِؽ إِْثًؿفا، َوَذلِفَؽ َزاُدوُحفْؿ َقْقُل َم َس اْلِج

ْثفُؿ َوَغَرفَقاُن اْلَؿَحفاِرِم3  َحُؼ فِل َكاَلِم اْلَعفَرِب: اْوِ ًٓ لَِؿَحاِرِم الؾَِّف. َوالرَّ بِِف اْستِْحاَل

َْطَرك: ْٕ  َومِـُْف َقْقُل ا

ٌْ ُدوِن  ََْؿُعِِن ِيـ َء َي ـمرَس ََشْ َّ  ُُْؤ َتِ
 

 ْٗ َ ْن ش ًقمَِ َِ ْْ َر ـِ ـٌ َيم  َْى يُ  َتِِف َواِي

 َ،ُؼقُل: َما َلْؿ َ،ْغَش َمْحَرًما. اكتفك. 
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ٔ   ٖرا    ٚيف   تسؿقة الجـ رجال، ومـفؿ ال كقر ومـفؿ اوكاث، وكان  : ايفٛا٥د      َ

الؽػار ، طؿقن أن إكاث الجـ زوجات اهلل، تعا، اهلل طـ ققلفؿ طؾًقا كبقًرا، 

يف سقرة الصافات  لجـ، وقد أك هبؿ اهلل فقؼقلقن: الؿالئؽة أبـاء سروات ا

 :، تعا ل  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ ﴿فؼا  ڦ  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ

 .[>18  ;18: الصاِات] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڦ

فففؿ ،فلزوهنؿ  ويف أ،ة ما طؾقف الجـ مـ أذ،ة اوكسان إن مل ،عتصؿ بفاهلل 

 ط  الرر أًزا و،ستؿتعقن هبؿ و،ضؾقهنؿ.

*** 
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َُ ِٖ َلِى ٍَ اهلل َوَػ ِٔٔؼُذ َسُعى َُِذ  َع ْ ي َهب ٌُٔ ُِ٘ذ َؽ ٍُ  ملسو هيلع هللا ىلصَخ ثا ََُوى ٍَ  »ي  َٗوَض  ِٖ َٓ

ِ٘ضاا َٓ       ُٙ ََُنوٖش  ِْ َُو َٓوب َلَِوَني  ِٖ َؽوٚش  ٓٔو ٖٓبٔد  ٚٔ اُٖزب َٔبٔد اَُّ ٌَِٔ ٍَ  َأُػىُر ثا ي َكَوب

َُٔي ٚٔ َر ُٔ ِ٘ضا َٓ  ِٖ ٔٓ  ََ ََِشَؽ ِْ.   «َؽٌٍ  َؽٖزً  ُِٓغِٔ  ُٙ  َسَوا

ْٔ) َقِوُلُه  ْٛي١ّّٔٔ ٚيعي ْٓدتُ  خي  ِ   ِ ، ابـ أمقة بـ حارثة بـ إوقص بـ مرة  : سيِهدٝ

بـ حالل ابـ فالج بـ ذكقان بـ ثعؾبة بـ هبثة بـ سؾقؿ السؾؿقة، امرأة طثؿفان بفـ 

 مظعقن.

 ٍ كـقتفا أم شر،ؽ، و،ؼال لفا خق،ؾفة بالتصفغقر، قالفف أبفق طؿفر. قفال:  :ٜكاا

 .  ملسو هيلع هللا ىلصوكاكت صالحة فاضؾة، روت طـ الـبل 

رام بـ طروة طـ أبقف: كاكفت خقلفة بـفت حؽفقؿ مفـ الفاليت وحفبـ وقال ح

ـّ لؾـّبففّل  ٓبففـ  (1/111) اإلؾددا ١، طّؾؼففف البخففاري. اكتفففك مففـ ملسو هيلع هللا ىلصأكػسفف

 حجر.

ْٔ) َقِوُلههُه  ٍي َيدد ْٓدِص٫  ْيددصي ،رففؿؾ مففـ ك لففف طفف  سففبقؾ اوقامففة الدائؿففة، أو  : َي

الررط تػقفد العؿفقم.  الطارئة، بدلقؾ أكف كؽرة يف سقاق الررط، والـؽرة يف سقاق

 .(1/858) ايكٍٛ افؿٝديف  اكتفك مـ ققل العثقؿقـ 

 تؼدم معـاه وأكف صؾ، العقذ، والؿؾجل. : أُّٔعُٛذ) َقِوُلُه 

ُيداتِ ) َقِوُلُه  ًِ ََّداتِ  ا  ِ هّٔ وكؾؿات اهلل تـؼسؿ إ، قسؿقـ: كؾؿات كقكقفة  : ايتَّا

 وكؾؿات شرطقة.

 ھ ھ ھ ھ﴿تخؾػ، قفال تعفا،: حل التل ٓ ت: ايه١ْٝٛ فايهًُا 

، فؿا قضاه اهلل وقدره كقًكا ٓبد أن ،ؼفع، [118: األكعاام] ﴾﮲﮳ ۓ ۓ ےے

 و،ؽقن يف الؿحبقب وغقره.
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حل إوامر والـقاحل، وقد تؼع وقد ٓ تؼع، والؿلمقر بفف  :ايػسع١ٝ ٚايهًُا 

 ، والؿـفففل طـففف مبغففقض إلقففف تعففا،، قففال ابففـ الؼففقؿ محبففقب إ، اهلل 

 خب حب﴿: فلمففا الؽؾؿففات الؽقكقففة فؽؼقلففف: (818) ؿا٤ اييًٝددٌغدديف 

 ٹ ٹ ٹ ٿ﴿وققلففففف:  ﴾ىت مت خت حت جت يب ىب مب

فةِ  الؾَّفِ  بَِؽؾَِؿاِت  َأُطقذُ »: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ـْ  التَّامَّ  مِف

ؾؿاتف الؽقكقة التل ،خؾؼ هبا و،ؽقن ولفق كاكفت فف ه ك (1)«َوَبَرأَ  َوَذَرأَ  َخَؾَؼ، َما َشرِّ 

الؽؾؿات الد،ـقة حل التل ،لمر هبا و،ـفك لؽاكت مؿا ،جاوزحـ الػجفار والؽػفار 

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿وأمففا الففد،ـل فؽؼقلففف: 

يف الـساء واستحؾؾتؿ فروجفـ بؽؾؿفة اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوالؿراد بف الؼرآن وققلف  ﴾وئ وئ

وقد اجتؿفع الـقطفان  ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿أي بنباحتف ود،ـف وققلف: 

فؽتبف كؾؿاتف التفل ،فلمر هبفا و،ـففك  ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿يف ققلف: 

 و،حؾ و،حرم وكؾؿاتف التل ،خؾؼ هبا. اكتفك.

رلتؿدددس كؿفففا يف  قفففال ابفففـ الؼفففقؿ  وكؾؿاتفففف ٓ مـتففففك لففففا

 ۈئ ۆئ﴿: َوَقْد َكبََّفـَا ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك َطَؾك َحَ ا اْلَؿْعـَك بَِؼْقلِِف: (31) ايؿدٛاعل 

 حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

َر اْلَبْحَر اْلُؿِحفقَط بِاْلَعفاَلِؿ مِفَداًدا  [:5: لؼاامن] ﴾مب خب حب جب ىئيئ مئ َفَؼدِّ

َوَوَراَءُه َسْبَعُة َأْبُحٍر ُتِحقُط بِِف ُكؾَُّفا مِفَداًدا ُ،ْؽَتفُ، بِفِف َكؾَِؿفاُت الؾَّفِف َكِػفَدِت اْلبَِحفاُر 

تِل لَ  َْقاَلُم الَّ ْٕ ـِ ُخؾَِؼفْت إَِلفك آَخفِر َوَكِػَدِت ا ـْ ِحق
َْرِض مِ ْٕ َرْت َجِؿقُع َأْشَجاِر ا ْق ُقدِّ

ْكَقا َلْؿ َتـَْػْد َكؾَِؿاُت الؾَِّف. اكتفك.  الدُّ

ْٔ) َقِوُلُه  ّٔلي َيا غيسّْ َِ  ٿ ٿ﴿أي مـ شر ال ي خؾؼ، وقد قفال تعفا،:  : خي

                                                 

ـِ َخـَْبٍش (، 15314أخرجف امحد ) (1) ـِ ْب ْحَؿ ( 121)«الصفحقح الؿسفـد»، والحد،ث يف طـ َطْبِد الرَّ

 .لرقخـا مؼبؾ القادطل 
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 .[5  1: الػؾؼ] ﴾ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ

ٟ  ايّٓدب  يف نُا : ايكِٝ ابٔ قاٍ ْسفتَِعاَذُة  :(134) ايٓبدٛ
ِ
ـِ آ َذَتْق َوفِفل اْلُؿَعفقِّ

ـْ َشفرِّ َمفا َخَؾفَؼ َتُعفؿُّ ُكفؾَّ َشفرٍّ  ْستَِعاَذَة مِف
ِ
ـْ ُكؾِّ َمْؽُروٍه ُجْؿَؾًة َوَتْػِصقاًل، َفنِنَّ آ

مِ

َْرَواِح. اكتفك. ْٕ َْجَساِم َأِو ا ْٕ  ُ،ْسَتَعاُذ مِـُْف، َسَقاٌء َكاَن فِل ا

ـْ  بِفَؽ  َأُطفقذُ  إِكِّفل الؾَُّففؿَّ »،ؼقل:  كان ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل   َوَبَصفِري، َسفْؿِعل، َشفرِّ  مِف

ـِ ُحَؿْقٍد  (15531)، أخرجف أمحد «َوَمـِقِّل َوَقْؾبِل، ، ويف حد،ث طـ َشَؽِؾ ْب

ـْ  بِالؾَّفِ  َوَكُعقذُ »: طبد اهلل بـ مسعقد  ، (1)«َأْطَؿالِـَفا َوَسفقَِّئاِت  ـَاَأْكُػِسف ُشفُرورِ  مِ

ـْ  بَِؽ  َأُطقذُ »: ويف حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة   .  (5)«بِـَاِصَقتِفِ  آِخ ٌ  َأْكَت  َشْلءٍ  ُكؾِّ  َشرِّ  مِ

،ستعاذ بف مـ شرور الؿخؾققفات فففق الؼفادر طف  دفعففا حق ال ي  فاهلل 

 ورفعفا.

ـِ ُطَؿففَر َقففاَل: َقففاَل َرُسففقُل الؾَّففِف  ـْ َطْبففِد الؾَّففِف ْبفف ـْ » ملسو هيلع هللا ىلصوَطفف  بِالؾَّفففِ  اْسففَتَعاذَ  َمفف

ِف ، (6)«َفَلِطقُ وهُ  ا ُأْدِخَؾفْت َطَؾقفف َوَدَكفا مِـَْففا، ط  امرأة، فَؾؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد طؼد َرُسقل الؾَّ

ِف مِـَْؽ، َفَؼاَل َلَفا:   ردحا إ، أحؾفا.، ثؿ (7)«بَِعظِقؿٍ  ُطْ ِت  َلَؼدْ »َقاَلْت: َأُطقُذ بِالؾَّ

ِْ) َقِوُلُه  ُٙ ئّ  مل ،ؼؾ مل ،صقبف، فؼد ُ،صاب، ولؽـ ٓ ،ضره. : غي٤ٞ  ٜيُكسَّ

ٌي سيت٢َّ)  َقِوُلُه ْٔ ٜيْسسي َِ ِ٘ ِْٓصِي  أي حتك ،ـتؼؾ مـف. : ذيِيؤّ َي

ويف الحد،ث بركة إذكار وإدطقة الـبق،فة، وفقفف رد طف  الصفقفقة الف ،ـ 

،رون طدم جقاز إخ  بإسباب، وأن ح ا ،ـفايف التقكفؾ، ففف ا مفـ إسفباب 

                                                 

  (.1145(، والترم ي )1423أخرجف أبق داود ) (1)

 (.8311أخرجف مسؾؿ ) (5)

 .رقخـا مؼبؾ القادطل ( ل311)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 1138أخرجف أبق داود ) (6)

ـْ َطائَِرةَ 5853أخرجف البخاري ) (7)  .(، َط



 248 12- 

 الررطقة لطرد الؿضرات.

أو  أنَّ آستعاذة تؽفقن بفاهلل ح ا الحد،ث دٓلة ط   وساق الؿملػ 

 صػة مـ صػاتف، وذلؽ فقؿا ٓ ،ؼدر طؾقف إٓ اهلل.

يف رجفؾ  ملسو هيلع هللا ىلص، قفال مـ حفد،ث َأبِفل ُحَرْ،فَرَة  (8342)وأخرجف مسؾؿ 

ـَ  ُقْؾَت، َلقْ  َأَما»لدغتف طؼرب:    بَِؽؾَِؿاِت  َأُطقذُ  َأْمَسْقَت: ِحق
ِ
اِت  اهلل ـْ  التَّامَّ  َمفا َشفرِّ  مِ

كَ  َلؿْ  َخَؾَؼ،  .«َتُضرَّ

ًٓ جد،ًدا طؾقف أن ،سفتعق  بفاهلل  :اذتادٜ   فٛا٥د َٚٔ  أن اوكسان إذا ك ل مـ 

مـ حفد،ث ُصفَفْقٍ،  (1335) ايهدرب٣ مـ شر ذلؽ الؿـ ل، وطـد الـسائل يف 

 َّٓ ـْ َ،ففَرى َقْرَ،ففًة ُ،ِر،ففُد ُدُخقَلَفففا، إِ ـَ َ،َراَحففا: : َلففْؿ َ،ُؽفف  َربَّ  الؾُفففؿَّ » َقففاَل ِحففق

َؿَقاِت  ْبعِ  السَّ ، َوَما السَّ ـَ ـَ  َوَربَّ  َأْضَؾْؾ َْرِضق ْٕ ْبعِ  ا ، َوَمفا السَّ ـَ ـِ  َوَربَّ  َأْقَؾْؾف فَقاصِق  الرَّ

، َوَما ـَ َ،اِح  َوَربَّ  َأْضَؾْؾ ، َوَما الرِّ ـَ  َأْحؾَِففا، َوَخْقفرِ  اْلَؼْرَ،فةِ  َحفِ هِ  َخْقرَ  َكْسَلُلَؽ  َفنِكَّا َذَرْ،

ـْ  بَِؽ  َوَكُعقذُ  َحا مِ  .«فِقَفا َما َوَشرِّ  َأْحؾَِفا َوَشرِّ  َشرِّ

جقاز اوستعاذة بؽؾؿات اهلل، وبغقرحا مـ الصػات، وفقفف أن الؽفالم  :َٚٓٗا

 استعاذ بؿخؾقق. ملسو هيلع هللا ىلصـَّبِلَّ غقر مخؾقق فؾق كان مخؾقًقا لؾ م أن ال

 متصػ بصفػة الؽفالم، وحفق كفالم حؼقؼفل تؽؾفؿ اهلل  أن اهلل  :َٚٓٗا

 ڃ﴿: ، قفال اهلل بحرف وصقت سؿعف مـف جبر،ؾ، وسؿع مـف مقسك 

، برفع لػظ الجاللة، أي: أن اهلل حق الؿتؽؾؿ، [197: الـساء] ﴾چ چ چ

 ومقسك حق السامع.

  َ
ِ
ـِ اْلَعاَلءِ َوَلَؼْد َقاَل َبْعُضُفْؿ ٕ ْبَعِة: ُأِر،فُد َأْن َتْؼفَرَأ: - بِل َطْؿِرو ْب اِء السَّ َأَحِد اْلُؼرَّ

َٓ الؾَُّف! َفَؼفاَل َأُبفق  َؿ  َوَكؾََّؿ الؾََّف ُمقَسك، بِـَْصِ، اْسِؿ الؾَِّف، لَِقُؽقَن ُمقَسك ُحَق اْلُؿَتَؽؾِّ

َ،َة َكَ ا، َفؽَ  ْٔ  ۓ ے﴿ْقفَػ َتْصفـَُع بَِؼْقلِفِف: َتَعفاَلك: َطْؿٍرو: َحْ، َأكِّل َقَرْأُت َحِ ِه ا
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! ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ؟! َفُبِفففَت اْلُؿْعَتِ لِففلُّ
. أي: أنَّ الضففؿقر ،عففقد إ، (1)

 أقرب م كقر، و،ـتػل تلو،ؾفؿ.

وصػة الؽالم مـ الصػات ال اتقة الػعؾقة3 ذاتقة مـ حقث كقطفا وفعؾقفة مفـ 

، وا ًٓ ٕزل يف الؿاضفل وإبفد يف حقث آحادحا، وبقاكفف: أن اهلل مفتؽؾؿ أبفًدا وأز

فاَلُم وٕحفؾ  ملسو هيلع هللا ىلصالؿستؼبؾ، لؽـ كالم اهلل لؿحؿد  فاَلُة َوالسَّ ولؿقسفك َطَؾْقفِف الصَّ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿الجـة وٕحؾ الؿققػ صفػة فعفؾ، قفال تعفا،: 

، والـداء ،ؽقن بصقت طاٍل ،سؿعف ،قم الؼقامفة مفـ بعفد [98: الؼصص] ﴾ہ

 ٻ ٱ﴿اففت، قفال تعفا،: كؿا ،سؿعف مـ قرب، والؿـاجاة تؽقن بصقت خ

 .[85: مريؿ] ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ

ُٙ):  وَقِوُلُه ٚيا ِْ زي ًِ حق أبق الحسفقـ بفـ الحجفاج الؼرفقري الـقسفابقري  : َُْط

 .(8341)كتاب الدطاء  ؾشٝش٘يف 

*** 

                                                 

 ( ط إوقاف السعقد،ة.114) «العؼقدة الطحاو،ة»كظر ا (1)
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13- ُٙ َِٝس ٛ َت َٜدُع  ٚ ِٝسِ اهللِ أ َِٜطَتغِٝ ُ ِبَغ  ٕ َٔ ايػِِّسىِ أ َِ  بَابُ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

َََثب ُِشا اهلِل أو  ـَ ـُُٔش ثا ََِغَز َٖ اُٚؾِشٔى إٔ  ٔٓ ُُٙة  َُِش  ذُػى َؿ

ُٙ   ) َقِوُلههُه ْٝدسي ٜيدددُعٛ غّٔ ْٝدِس اِ  أٚ  ٜيْطددتيِػُٝح ِ ػي ٔي ايػّْددْسِى إٔ  َِد أي: بففاب مففـ  :  يدداُب 

الررك أن ،ستغقث بغقر اهلل أو ،دطق غقفر اهلل فقؿفا ٓ ،ؼفدر طؾقفف إٓ اهلل سفبحاكف 

 بقاكف. وتعا،، ط  ما تؼدم

 ڦ ڦ ڦ﴿صؾ، الغقث مـ إمر الرد،د، قفال تعفا،:  :ٚاالضاتغاث١ 

 ٻ ٻ ٱ﴿: ، وقففففال [18: الؼصااااص] ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

، و،ا هلل كؿ ترفع مـ كربات وتؼضك مـ حاجفات [>: األكػا:] ﴾ٻ ٻ

 وحتػت إلسـ بدطائف وسمالف.  وتدفع مـ مضرات إذا تعؾؼت الؼؾقب باهلل 

ٛ  أٚ)َقِوُلُه  ْٝد  ٜيددُع ُٙغّٔ ططػ الدطاء ط  آستغاثة، مـ بفاب ططفػ العفام  : سي

 ط  الخاص، وح ا ،رد كثقًرا.

 ٚاإلضتغاث١ أْٛاع:
، وصؾف، الغفقث مـفف، كؿفا جفاء مفـ وحل اسفتغاثة اهلل  :ايعبااد٠  :فُٓٗا

 ملسو هيلع هللا ىلصيف اسففتغاثة الـبففل  (1)ايؿددشٝشنييف  حففد،ث أكففس بففـ مالففؽ 

 .«َأِغْثـَا الؾَُّفؿَّ  ،َأِغْثـَا ؿَّ الؾَّفُ  َأِغْثـَا، الؾَُّفؿَّ »واستسؼائف: 

مثؾ آستغاثة بالؿؼبقر،ـ، أو بغقرحؿ فقؿا ٓ ،ؼدر  :ايػاسن١ٝ  االضتغاث١ َٚٓٗا

 طؾقف إٓ اهلل.

وحل فقؿا ،ؼدر طؾقف الؿخؾقق الحل الحاضر، مثؾ  :ادتاا٥ص٠  االضتغاث١ َٚٓٗا 
                                                 

 (.123(، ومسؾؿ )1413البخاري ) (1)
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،ا فالن أغثـل، كلن ،ؽقن جائًعا فقؼقل: أغثـل، ولف ا سؿل صعام ما قبفؾ  ققلؽ:

 الظفر غقاث مـ ح ا الباب3 ٕن الجائع ،رتد بف الجقع فقغقثقه هب ا الطعام.

حق الطؾ، مـ إدكك إ، إط ، وإن كفان الطؾف، مفـ إطف  إ،  :ٚايدعا٤

 «اْسفَتَطْعُتؿْ  َمفا مِـْففُ  َففْلُتقا بَِرفْلءٍ  ؿْ َأَمفْرُتؽُ  َفنَِذا»: ملسو هيلع هللا ىلصإدكك سؿل أمًرا قال الـبل 

ـْ َأبِفل ُحَرْ،فَرَة  (1113)، ومسفؾؿ (3811)أخرجف البخفاري  ، أي: مفا َطف

 صؾبتف مـؽؿ فلتقا مـف ما استطعتؿ، وإذا كان الطؾ، مـ الؿؿاثؾ ،سؿك التؿاًسا.

دطاء مسللة، ودطاء طبادة، ودطاء الؿسللة ،رفترك  :قطُني إىل كطِٜٓ ٚايدعا٤

فقف الؿممـ والؽافر والبر والػاجر كؾفؿ ،ؼقلقن: ،ا اهلل! إذا اشتد هبؿ الحال! كؿا 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿أخبر اهلل طـ الؽافر،ـ، قال تعفا،: 

 .[:9: اإلسراء] ﴾ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ

ر واجتـففاب الـففقاحل، وقفد ،تضففؿـ دطففاء حففق فعففؾ إوامف :ايعبااد٠  ٚدعاا٤ 

دطاء طبادة، وحف ا الفدطاء ،تضفؿـ  الؿسللة، مثؾ الصالة، فالؿصظ ،دطق اهلل 

دطاء الؿسللة، فنكؽ طـد افتتاح الصالة تؼقل: الؾفؿ باطد بقـل وبقـ خطا،اي كؿا 

، وتؼففقل: ﴾ٹ ٹ ٹ﴿باطففدت بففقـ الؿرففرق والؿغففرب، وتؼففقل: 

ر يل، وتؼفقل: سفبحان ربفل إطف  رب اغػفر يل سبحان ربل العظقؿ، الؾفؿ اغػ

، ثؿ تسفتعق  ملسو هيلع هللا ىلصذكبل كؾف دقف وجؾف طالكقتف وسره، وطـد الترفد تصظ ط  الـبل 

 باهلل مـ أربع ط  ما حق معؾقم يف مقاصـف.

ودطاء العبادة ،تضؿـ دطاء الؿسللة، ودطاء العبادة ٓ ،ؽقن إٓ مـ الؿفممـ  

، لؾؼبقل: الرفرط إول: اوخفالص هلل و،ختص بف3 ٕكف ،رترط فقف شرصان 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوالررط الثاين: الؿتابعة لؾـبل 

لؾؿممـقـ والؽفافر،ـ،  ودطاء الؿسللة حق مـ الرزق العام ال ي ،متقف اهلل 

بف ط  مفـ ،رفاء مفـ  بقـؿا دطاء العبادة حق مـ الرزق الخاص ال ي ،ؿتـ اهلل 
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 طباده.

ٛا٥د يف ايكِٝ ابٔ قاٍ  ھھ ھ ہ ہ﴿: ققلف  :(3/2)  دا٥ع ايؿ

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

 .[87-88: األطراف] ﴾ ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻

حاتان أ،تان مرتؿؾتان ط  آداب كقطل الدطاء دطاء العبادة ودطفاء الؿسفللة 

فنن الدطاء يف الؼرآن ،راد بف حف ا تفارة وحف ا تفارة و،فراد بفف مجؿقطفؿفا ومهفا 

ما ،ـػع الداطل وصؾ، كرػ مفا ،ضفره أو  متالزمان فنن دطاء الؿسللة حق صؾ،

دفعف وكؾ مـ ،ؿؾؽ الضر والـػع فنكف حق الؿعبقد حؼا والؿعبقد ٓ بفد أن ،ؽفقن 

مالؽا لؾـػع والضرر ولف ا أكؽر اهلل تعا، ط  مـ طبد مـ دوكف مآ ،ؿؾفؽ ضفرا 

 .وٓ كػعا وذلؽ كثقر يف الؼرآن

 ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿كؼقلف تعا،:  

 .﴾جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿: وققلف تعا،

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿وققلف تعا،:  

 . ﴾ی ی ی ىئ ىئىئ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿وققلف تعا،: 

 . ﴾ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿وققلف تعا،: 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وققلف تعا،: . ﴾ھ ھ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 . ﴾ٹ

 حب جب يئ مئىئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿وقال تعا،: 
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فـػك سبحاكف طـ حمٓء الؿعبقد،ـ مـ دوكف الـػع والضر الؼاصر  ﴾مب خب

والؿتعدي فال ،ؿؾؽقكف ٕكػسفؿ وٓ لعابد،فؿ. وح ا يف الؼرآن كثقر بقد أن 

ء الؿسللة الؿعبقد ٓ بد أن ،ؽقن مالؽا لؾـػع والضر ففق ،دطك لؾـػع والضر دطا

و،دطك خقفا ورجاء دطاء العبادة فعؾؿ أن الـقطقـ متالزمان فؽؾ دطاء طبادة 

مستؾ م لدطاء الؿسللة وكؾ دطاء مسللة متضؿـ لدطاء العبادة وط  ح ا فؼقلف 

 ﴾ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿تعا،: 

إذا ،تـاول كقطل الدطاء وبؽؾ مـفؿا فسرت أ،ة ققؾ أططقف إذا سللـل وققؾ أثقبف 

 طبدين والؼقٓن متالزمان. اكتفك.

  ٔ  ٱ﴿:  أن ،دطك غقر اهلل فقؿا ٓ ،ؼدر طؾقف إٓ اهلل، قال اهلل  : ايػسى     َٚ

 ٿ  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ 

 ڎ﴿:  ، وققلف [ 17:  الرطد]   ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ 

 گ  گ   ک   ک   کک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ 

ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  ڻ  ڻ   ں   ڱ

 .[17-16: ِاصر] ﴾ڻ

 أن ال ،ـ ،دطقحؿ الؿرركقن مـ دون اهلل  فف ه آ،ة طظقؿة أخبر اهلل  

ما ،ؿؾؽقن شقًئا، حؿ مؾؽ هلل سبحاكف وتعا،، ما ،ؿؾؽقن مـ قطؿقر، والؼطؿقر: 

حق الغالف الرققؼ إبقض ال ي ،حقل بقـ التؿرة وبقـ كقاهتا، والـؼقر، حل: 

ل الخقط الصغقر إبقض ال ي الـؼطة الصغقرة التل يف ممخر الـقاة، والػتقؾ ح

لف ه الثالثة أمثؾة وأن ألفة التل ،عبدوهنا مـ  يف وسط الـقاة، وقد ضرب اهلل 

 ما تؿؾؽ مـ قطؿقر وٓ كؼقر. دون اهلل 

ٓ ،ؼفدر طؾقفف  أبؾغ إمثؾة يف أن الف ي ،فدطق غقفر اهلل فقؿفا وضرب اهلل 

فقؿد ،د،ف فال ،رجع برلء، َقفاَل اهلل كالرجؾ القاقػ ط  البئر ،ر،د أن ،ررب  إٓ

 ﴾ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿َتَعفففففاَلك: 
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 .[17: الرطد]

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿: وقفففال اهلل 

 ڑڑ ژ ژ﴿، وكؿا قال تعفا،: [8: األحؼااف] ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ

، فؽقػ سقستجقبقن لفؿ، فففؿ يف غػؾفة [51: الـحؾ] ﴾ک ک ک ک

 ک﴿: طـ آستجابة لففؿ حتفك قفال اهلل  طـ دطاء الؿرركقـ، وحؿ طاج ون

 ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

مففـ شففركفؿ، وقففد ،ؽففقن  أي: ،تبففرءون طـففد اهلل  [17: ِاااصر] ﴾ڱں

فالُم، وحؽف ا  فالُة َوالسَّ معبقدحؿ مقحًدا كعقسك، ومحؿد، وإبراحقؿ َطَؾفْقِفْؿ الصَّ

الػفارض ومـ إلقفؿ، وقد ،ؽقكقا ط  اوشراك كابـ طربفل وابفـ  الصحابة 

والتؾؿساين، وصدر الد،ـ الرومل، والبدوي... ومـ إلقفؿ مـ أصحاب الخطقة 

 وأصحاب إطؿال الرركقة، وكؾف شرك والعقاذ باهلل. 

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

فِ  َوَقْقلِ   مب خب جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿ َتَعاَلك: الؾَّ

 پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱخت حت جت يب ىب

 ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[:13-139: يقكس].﴾ڤ ڤ

لَِفففَة  :﴾جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿َقِوُلههُه   ْٔ َ،ْعـِففل بِففَ لَِؽ ا

 ، َٓ َتُضفرُّ َٓ َتـَْػُع َو َحا، َفنِكََّفا  َٓ َتْعُبْدَحا َراِجًقا َكْػَعَفا َأْو َخائًِػا ُضرَّ َْصـَاَم، َ،ُؼقُل:  ْٕ َوا

ـْ دُ  ، [139: ياقكس] ﴾حت جت يب ىب﴿وِن الؾَّفِف َفنِْن َفَعْؾَت َذلِفَؽ َففَدَطْقَتَفا مِف

ـَ بِالؾَّفففِف، الظَّفففالِِؿل َأْكُػِسفففِفْؿ. احفففف مفففـ  ـَ اْلُؿْرفففِركِق تؿطدددا َ،ُؼفففقُل: مِففف

 ٟ  ڄ ڦ﴿: . والظؾؿ حـا ،راد بف الررك، قفال اهلل (18/143) ايّٓدرب

 .[16: لؼامن] ﴾ڄ ڄ

 ٘ بقده الخقفر،  هلل فقؿا ٓ ،ؼدر طؾقف إٓ اهلل، فا الـفل طـ دطاء غقر اهلل  :ٚفٝا

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿: كؿففا قففال اهلل 

 .[;6: الزمر] ﴾ ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺

ٓ حـ رافعات لضره وٓ حـ مؿسؽات لرمحتف، ففنذا كفان حف ا حفق  :ادتٛاب

 كايفَّ مـ الررور ومـ غقر ذلؽ. أي: اهلل  [;6: الزمر] ﴾﮿ ﮾ ﮽﴿فف

اَلُم ط  أبقفف: وهب ه الحجة استدل إبراحقؿ َطَؾْقِف  اَلُة َوالسَّ  ڃ ڄ ڄ﴿الصَّ

، فؽان الؿستحؼ لؾعبادة حفق [75: مريؿ] ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

ال ي ،سؿع و،بصر و،غـفل، و،رففع و،خػفض، و،عف  و،ف ل3 وحفق اهلل القاحفد 

 الؼفار.
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 :[:13: ياااقكس] ﴾ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿: وَقِوُلهههُه 

ٍة َأْو َباَلٍء، َفاَل َكاِشَػ لَِ لَِؽ َ،ُؼقُل َتَعاَلك ِذْكُرُه لِـَبِقِِّف: َوإِ  ُد بِِردَّ ُف َ،ا ُمَحؿَّ ْن ُ،ِصْبَؽ الؾَّ

َْكَداِد. احف  ْٕ لَِفِة َوا ْٔ ـَ ا
ِء اْلُؿْرِرُكقَن مِ َٓ َّٓ َربَُّؽ الَِّ ي َأَصاَبَؽ بِِف ُدوَن َما َ،ْعُبُدُه َحُم

إِ

 .(18/145) تؿطا ايّٓربٟمـ 

 ں ڱ ڱ﴿ر، وكان يف بطـ الحفقت، قفال: يف البح ولؿا ُألؼلَّ ،قكس 

، فؽان الؽاشػ لفف ه [:;: األكبقااء] ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 َوُحفقَ  بِففِ  َدَطا إِذْ  الـُّقنِ  ِذي ُدَطاءُ »الؽربة العظقؿة حق اهلل تعا،، وجاء يف الحد،ث: 

ـِ  فِل َّٓ  إَِلفَ  َٓ  اْلُحقِت، َبْط ـَ  ُكـُْت  إِكِّل ُسْبَحاَكَؽ  َت َأكْ  إِ ، مِ ـَ  بَِففا َ،ْدعُ  َلؿْ  َأكَّفُ  الظَّالِِؿق

َّٓ  َقطُّ  َشْلءٍ  فِل ُمْسؾِؿٌ  َرُجٌؾ  ، فػل ح ه الفدطقة غا،فة التف لؾ مفع (1)«َلفُ  اْسُتِجقَ،  إِ

طفـ الؿثفؾ  ، تـ ،فف اهلل ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ﴿: غا،ة التقحقفد هلل 

فقفففا آطتففراف ، ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ﴿وطففـ الرففر،ؽ وطففـ الـظقففر، 

 ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ﴿اهلل:  بالتؼصقر وال ك،، قفال

 .[;;: األكبقاء] ﴾ے

، وقال: ح ه سفـة اهلل يف أولقائفف، ولؾرق  ابـ باز كالم كػقس بؽك طـده  

سـة اهلل يف محؾة دطقتف3 أهنؿ إذا وقع هبؿ الضر أكرمفؿ اهلل سفبحاكف وتعفا، وجفاء 

لضقؼ أو كؿا قال، ومـ ح ا الباب كرامات لفؿ بؿا ،ـجقفؿ مـ ح ه الردة وح ا ا

 إولقاء، وحق ما ،حصؾ لؽثقر مـ الؿممـقـ طـد الردة والضقؼ.

، ومفا أحقجـفا وما حصؾ لـا يف أ،ام الحصار مـ ح ا الباب، فالػضفؾ هلل 

 إ، رد إمقر إ، اهلل تعا،.

ـ دمفاج بعد الحصفار إول وقبفؾ خروجـفا مف-خرجت ،قًما مـ الؿ رطة 

                                                 

ـِ َأبِفل َوقَّفاٍص 183) «الدطاء»(، والطبراين يف 1/111(، والب ار )1333رواه الحاكؿ ) (1) ـْ َسْعِد ْبف (، َط

. 
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وكظرت إ، الجبال الؿحقطة بـا، ف كرت قفقل اهلل  -بغل الرافضة الحقثقـ بسب،

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿يف امتـاكففف طفف  قففر،ش:  

 .[:9: العـؽبقت] ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ

الحقثققن يف أط  دماج، والخاكؼ، وال ،ؾة، والدرب، وكحـ يف أمان مـ اهلل  

طظقؿة، لؿاذا ٓ كستحضفر مثفؾ ، ح ه كعؿة كتعؾؿ وُكعؾِّؿ وكؼقؿ شعائر اهلل  

 ٻ ٻ ٱ﴿: ح ه أ،ات، ولؿا كان بعفد الحصفار ذكفرت قفقل اهلل 

أ،فففام الحصفففار كـفففا قؾقفففؾ، وكـفففا  [59: األكػاااا:] ﴾پ پ ٻ ٻ

مستضعػقـ، قؾة الطعفام، وقؾفة الف اد، وقؾفة الفدواء، وقؾفة الؿـاصفر،ـ، إٓ اهلل 

كخفاف وكـفا  [59: األكػا:] ﴾ڀ ڀ پ پ﴿سبحاكف وتعا،، حالـا: 

أن ،تؿؽـ الحقثققن مـ ح ا الخقر و،تخطػقن أحؾف، و،تخطػفقن محؾفة الفدطقة، 

آواكا وحػظـا وأ،دكا  [59: األكػا:] ﴾ٺ ڀ ڀ﴿فؽان مـ اهلل تعا،: 

بؼفل الرفؽر، وحفل  [59: األكػا:] ﴾ڌ ڍ﴿بـصره ط  البغاة الؿعتد،ـ: 

و،ؼقل: فعؾـا.. التل طؾقـا، والرؽر ،ؽقن بالؾسان ذكًرا وثـاء، فال ،تبجح شخص 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿وفعؾـففا.. وفعؾـففا.. ذاك اهلل الفف ي فعففؾ: 

لؽفـ الف ي سفدد  رمفك بقفده وقفام بالػعفؾ، ملسو هيلع هللا ىلص، مع أن الـبل [:1: األكػا:] ﴾ڀٺ

اهلل، ال ي ربط ط  قؾقبـا، وق ف الرط، يف قؾقب أطدائـا، وبارك يف الؼؾقؾ،  حق

 اس ٓ ،رؽرون.وح ا مـ فضؾ اهلل طؾقـا وط  الـاس، ولؽـ أكثر الـ

، قفففال الطبفففري [:13: ياااقكس] ﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿َقِوُلهههُه  

: َ،ُؼقُل: َوإِْن ُ،فِرْدَك َربُّفَؽ بَِرَخفاٍء، َأْو كِْعَؿفٍة، َوَطافَِقفٍة، (18/145) تؿطاٙيف 

َ،ُؼقُل: َففاَل َ،ْؼفِدُر َأَحفٌد َأْن َ،ُحفقَل َبْقـَفَؽ  [:13: يقكس] ﴾ٺٺ ٺ ٺ﴿َوُسُروٍر، 

ـَ َذلَِؽ  اُء ُدوَن َوَبْق فرَّ اُء َوالضَّ فرَّ ُف الَّفِ ي بَِقفِدِه السَّ َكَّ
ِ
َٓ ُ،ْحِرُمَؽُف3 ٕ َك َطـُْف، َو َٓ َ،ُردَّ ، َو

َْوَثففاِن َوُدوَن َمففا ِسففَقاُه.  ْٕ لَِفففِة َوا ْٔ َ،ُؼففقُل:  [:13: يااقكس] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ا

اِء وَ  رَّ َخاِء َواْلَباَلِء، َوالسَّ ُد بِالرَّ ـْ ُ،ِصقُ، َربَُّؽ َ،ا ُمَحؿَّ ـْ َ،َرفاُء، َوُ،ِر،فُد مِف اِء َمف رَّ الضَّ
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ـْ ُكْػفِرِه َوِشفْركِِف إَِلفك  ـْ ِطَبفاِدِه، مِف ـْ َتاَب َوَأَكفاَب مِف ِطَباِدِه، َوُحَق اْلَغُػقُر لُِ ُكقِب َم

َبفُف َبْعفَد التَّ  ـَ بِفِف مِفـُْفْؿ َوَأَصاَطفُف َأْن ُ،َع ِّ ـْ آَمف ِحقُؿ بَِؿف ،َؿاِن بِِف َوَصاَطتِِف، الفرَّ
ْقَبفِة اْوِ

َكاَبِة. احف.  َواْوِ

 ٿ ٿ ٿ﴿: فؿا أصاب اوكسان مـ خقر ففق مـَّة اهلل تعا،، قال 

 گ گ﴿: ، وقال [51: الـقر] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

، [51: الحديد] ﴾ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ

ُـّ ملسو هيلع هللا ىلصوكان يف كالم إكصار لؾـبل  ُف َوَرُسقُلُف َأَم ، وما أحسـ ، فالؿـة هلل (1): الؾَّ

 ما ققؾ:

 ٌْ ــ ـٌ َواِح ــ ُِ َذ ـــ ــمِد َعوَْي َِ  يــم  وِْع
 

ُِ َيـــــم ِ ُ  ــــ يْ َ َْ ــــَْلٌ  َٓ  ََكَّ َوس 
ْا  ــــ ًُ ِ ِ أو ٍُِعّ ـْ ْا ؾََِِعــــ ُِ ُِّ  إْن ُعــــ

 
ــمِي ُ  ِِ ُى ا ٔ ــ َْ ا َم ــ ُِ ُِ َو ــوِ  ؾََِِؿْض

 مح جح﴿إن ط ب أحًدا ط بف بعدلف وما ضؾؿف، قفال تعفا،:  أي: أن اهلل  

 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹﴿، وإن أدخؾفف الجـفة فبػضفؾف: [79: ِصؾت] ﴾حخ جخ

 .[51: الحديد] ﴾﮾﮿ ﮽

 

                                                 

ـِ َطاِصٍؿ 1411(، ومسؾؿ )3114أخرجف البخاري ) (1) ـِ َزْ،ِد ْب ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ  .(، َط
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ٚٔ َرَؼووووبًَُ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿  َوَهِىُٔوووو

 .[:1: العـؽبقت] ﴾ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

،ؼففقل إنَّ الفف ،ـ تففدطقن مففـ  :﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ وَقِوُلههُه 

 ڃ ڃ ڃ﴿ مففة مففـ دون اهلل تعففا،:إوثففان وإصففـام وإلفففة الؿ طق

طاج ون طـ رزق أكػسفؿ فضال طـ رزق غقرحؿ إذ ٓ مؾفؽ لففؿ، و إذا  ﴾ڃ

كاكت ح ه إصـام ٓ تؿؾؽ لؽؿ رزًقفا فؾفقؽـ صؾفبؽؿ لؾفرزق مفـ اهلل سفبحاكف 

ويف الؿصحػ  (إين أكا الرزاق)وتعا، ففق الرزاق، ويف قراءة طبد اهلل بـ مسعقد: 

 .[;8: الذاريات] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ال ي بقـ أ،د،ـا: 

،ؼقل اصؾبقا الرزق مـ طـداهلل الرزاق فعفـ  :﴾چ چ چ چ﴿َقِوُلُه 

ـِ الـَّبِلِّ  َأبِل ُحَرْ،َرَة  ـَ  إِنَّ »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَط اءُ  َكَػَؼٌة، َ،ِغقُضَفا َٓ  َمْجَى الؾَّفِ  َ،ِؿق  َسفحَّ

ْقَؾ  َؿَقاِت  َخَؾَؼ  ُمـْ ُ  َأْكَػَؼ  َما َأَرَأْ،ُتؿْ  َفاَر،َوالـَّ  الؾَّ  فِفل َما َ،ـُْؼْص  َلؿْ  َفنِكَّفُ  َوإَْرَض، السَّ

. «َوَ،ْخِػفُض  َ،ْرَفعُ  -الَؼْبُض  َأوِ - الَػْقُض  إُْخَرى َوبَِقِدهِ  الَؿاِء، َطَؾك َوَطْرُشفُ  َ،ِؿقـِِف،

َطَؾفك ِرْزقِفِف  ﴾ڇڇ ڇ﴿ أي: وحفدوه، :﴾ڇ﴿َقِوُلهُه    .(1)متػفؼ طؾقفف

تِل َأْكَعَؿَفا َطَؾْقُؽْؿ، والرؽر مـ التقحقد وداخؾ فقف، وحق مـ باب  اُكْؿ، َوكَِعِؿِف الَّ إِ،َّ

 ططػ الخاص ط  العام.

ـْ َبْعِد َمَؿاتُِؽْؿ، َفَقْسفَلُلُؽْؿ  :﴾ائ ى﴿َقِوُلُه  
وَن مِ ِف ُتَردُّ َ،ُؼقُل: إَِلك الؾَّ

ـْ طِ 
ا َأْكُتْؿ َطَؾْقِف مِ َوفِل كَِعِؿِف َتَتَؼؾَُّبقَن، َوِرْزَقفُف ، َوَأْكُتْؿ ِطَباُدُه َوَخْؾُؼفُ ، َباَدتُِؽْؿ َغْقَرهُ َطؿَّ

 .(11/135) تؿطا ايّٓربَٟتْلُكُؾقَن. احف مـ 

                                                 

 (.221(، ومسؾؿ )3312البخاري ) (1)
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 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿ َتَعاَلك: َوَقْقلِفِ 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

  .[9-8: األحؼاف] ﴾پ پ

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿  َقِوُلههههههههههُه

: َ،ُؼقُل َتَعاَلك ِذْكُرُه: (81/113) تؿطداٙ قال الطبري يف  [8: األحؼاف] ﴾ېئ

َٓ َتْسَتِجقُ، َلُف إَِلفك َ،فْقِم اْلِؼَقاَمفِة:  ِف آلَِفًة  ـْ ُدوِن الؾَّ
ـْ َطْبٍد َ،ْدُطق مِ

َوَأيُّ َطْبٍد َأَضؾُّ مِ

َٓ ُتِجقُ،  َكََّفا َحَجٌر َأْو َخَرٌ، َأْو َكْحُق َذلَِؽ  َ،ُؼقُل: 
ِ
 .ُدَطاَءُه َأَبًدا، ٕ

َ،ُؼقُل َتَعاَلك ِذْكفُرُه: َوآلَِففُتُفُؿ  [8: األحؼاف] ﴾ی ىئ ىئ ىئ﴿: وَقِوُلُه  

 َٓ َٓ َتـْطِفُؼ، َو َٓ َتْسفَؿُع َو َكََّفا 
ِ
اُحْؿ فِل َغْػَؾٍة، ٕ ـْ ُدَطائِِفْؿ إِ،َّ تِل َ،ْدُطقَكُفْؿ َط َتْعِؼفُؾ  الَّ

 َٓ ا ُ،َؼفاُل َلفُف، إِْذ َكاَكفْت  اِحل َطؿَّ ْكَساِن السَّ
َوإِكََّؿا َطـَك بَِقْصِػَفا بِاْلَغْػَؾِة، َتْؿثِقُؾَفا بِاْوِ

ْلِء َما َغَػفَؾ َطـْفُف َوإِكََّؿفا َحفَ ا  ـِ الرَّ َٓ َ،ْػَفُؿ اْلَغافُِؾ َط ا ُ،َؼاُل َلَفا َشْقًئا، َكَؿا  َتْػَفُؿ مِؿَّ

َٓ َتْقبِق ـْ  ـَ لُِسقِء َرْأ،ِفْؿ، َوُقْبِح اْختَِقاِرِحْؿ فِل ِطَباَدتِِفْؿ َم ِء اْلُؿْرِركِق َٓ ِف لَِفُم ـَ الؾَّ
ٌ  مِ

ـْ بِفِف  ـْ كِْعَؿتِفِف، َوَمف ـْ َجِؿقفُع َمفا بِِففْؿ مِف َٓ َ،ْػَفُؿ، َوَتفْركِِفْؿ ِطَبفاَدِة َمف َ،ْعِؼُؾ َشْقًئا َو

ـَ اْلَحَقائِِج َواْلَؿَصائِِ،  اْستَِغاَثتِِفْؿ ِطـَْدَما َ،ـِْ ُل 
 .بِِفْؿ مِ

لَِفِة َوِحَل َجَؿفاٌد َمْخفَرَج ِذْكفِر َبـِفل  ْٔ َٓ َ،ْسَتِجقُ، َلُف، َفَلْخَرَج ِذْكَر ا ـْ  َوقِقَؾ: َم

 ُ ْٕ ْختَِقاُر َوالتَّْؿقِقُ ، إِْذ َكاَكْت َقْد َمثََّؾْتَفا َطَبَدُتَفا بِاْلُؿُؾقِك َوا
ِ
ـْ َلُف آ تِفل آَدَم، َوَم َمَراِء الَّ

اَحا، َفَلْجَرى اْلَؽاَلَم فِل َذلَِؽ َطَؾك َكْحفِق َمفا َكفاَن َجاِرً،فا فِقفِف  َتْخُدُم فِل ِخْدَمتِِفْؿ إِ،َّ

 ِطـَْدُحْؿ.

َ،ُؼقُل َتَعاَلك ِذْكُرُه:  :﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َقِوُلُه  

تِفل َ،فْدُطقَكَفا َوإَِذا ُجِؿَع الـَّاُس َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة لَِؿْققِِػ اْلِحَس  لَِففُة الَّ ْٔ اِب، َكاَكْت َحِ ِه ا
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ُءوَن مِفـُْفْؿ  َكَُّففْؿ َ،َتَبفرَّ
ِ
ْكَقا َلُفْؿ َأْطفَداًء، ٕ  [9: األحؼااف] ﴾پ پ پ﴿فِل الدُّ

ـَ  ْكَقا بِِعَبفاَدتِِفْؿ َجاِحفِد، تِل َ،ْعُبُدوَكَفا فِفل الفدُّ ، َ،ُؼقُل َتَعاَلك ِذْكُرُه: َوَكاَكْت آلَِفُتُفُؿ الَّ

اَكفا، َتبَ  َٓ َشَعْرَكا بِِعَبفاَدتِِفْؿ إِ،َّ َكَُّفْؿ َ،ُؼقُلقَن َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة: َما َأَمْرَكاُحْؿ بِِعَباَدتِـَا، َو
ِ
ْأَكفا ٕ رَّ

ـَا. احف.  إَِلْقَؽ مِـُْفْؿ َ،ا َربَّ

*** 
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 ً َُ ٚٔ َرَؼوب ُٔ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿  َوَهِى

 .[95: ـؿؾال] ﴾ېې ې ۉ ۅۉ ۅ

 ﴾ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وح ه أ،ة كؼقلف تعا،: 

، قففال [86: الـحااؾ] ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ﴿، وكؼقلففف: [:9: اإلسااراء]

َّٓ الؾَّفُف (3/112) ؾتض ايكددٜس الرقكاين يف  َٓ َ،ْؼِدُر َطَؾك َذلِفَؽ إِ ُف  : إَِذا أثبت َأكَّ

 ْخُؾُؼ َخْؾَؼُف؟َفَفْؾ إَِلٌف فِل اْلُقُجقِد َ،ْصـَُع ُصـَْعُف َو،َ 

ِفْؿ،  َٓ َ،ْعَؾُؿقَن َتْقِحقُد َربِّ ْكَثُرُحْؿ  َٓ َ،ـَْػُع َبْؾ َأ َو َٓ َ،ُضرُّ  ِبِف َما  َفَؽْقَػ ُ،ْرِرُكقَن 

ِتِف  َر ُقْد ُن  َكُف،  ﴾ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ ﴿َوُسْؾَطا ِمـُْف ُسْبَحا ح ا آستدٓل 

ْكَساِن ِإَلْقِف َطَؾك اْلُعُؿقِم، والؿضطر: ْضطَِراِر: َوُحَق  ِبَحاَجِة اْوِ
ِ
ـَ آ اْسُؿ َمْػُعقٍل ِم

َة.  َٓ ُققَّ َٓ َحْقَل َلُف َو  اْلَؿْؽُروُب اْلَؿْجُفقُد الَِّ ي 

ـْ َفْؼٍر َأْو َمَرٍض، َفَلْلَجَلُه إَِلك 
ِ ي َطَراُه ُضر  مِ َوِققَؾ: ُحَق اْلُؿْ كُِ،. َوِققَؾ: ُحَق الَّ

ُم  ِع إَِلك الؾَِّف. َوالالَّ َٓ ُ،َجاُب ُدَطاُء التََّضرُّ ْستِْغَراِق، َفَؼْد 
ِ
َٓ لاِل فِل اْلُؿْضَطرِّ لِْؾِجـِْس 

ـَ  َبْق َو َبْقـَُف  اْلَعْبُد، َ،ُحقُل  ِبَسَبٍ، ُ،ْحِدُثُف  ـْ َذِلَؽ،  ِم َ،ْؿـَُع  ، ِلَؿاِكٍع  ـَ ، َبْعِض اْلُؿْضَطرِّ

ُف ُسْبَحاَكُف إِ  ـَ الؾَّ َّٓ َفَؼَد َضِؿ َجاَبَة ُدَطاِء اْلُؿْضَطرِّ ِإَذا َدَطاُه، َوَأْخَبَر ِإَجاَبِة ُدَطاِئِف، َوِإ

ـْ َكْػِسفِ   .بَِ لَِؽ َط

َطـُْف  َ،َتَسبَُّ،  َلُف  ْلَحاِصَؾ  ا َر  ا ْضطَِر
ِ
ٓ ا ِلَؽ  َذ نَّ  َأ ْلُؿْضَطرِّ  ا بة  إجا ِفل  ْجُف  ْلَق ا َو

ُف ُس  ا ِسَقى الؾَِّف، َوَقْد َأْخَبَر الؾَّ ْخاَلُص، َوَقْطُع الـََّظِر َطؿَّ ُف ُ،ِجقُ، ُدَطاَء اْوِ ْبَحاَكُف ِبَلكَّ

ـَ َفَؼاَل:  ، َوِإْن َكاُكقا َكاِفِر، ـَ ، ـَ َلُف الدِّ  ڃ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ ﴿اْلُؿْخؾِِصق

 ڍ  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ 

ڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ک  ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڎ

 . ﴾گ گ گ
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َفَلَجاَبُفْؿ ِطـَْد َضُروَرِتِفْؿ،  ﴾ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ ﴿َوَقاَل: 

مَ  ْخاَلِصِفْؿ  ِإ ِكِفْؿ َو َلك ِشْر ِإ وَن  ُفْؿ َسَقُعقُد كَّ ِبَل ِطْؾِؿِف  ِي:  ﴾ۋ   ٴۇ ﴿َع  َأ

ْلَجْقُر  ا ُحَق   : ِققَؾ َو  ، رُّ لضُّ ا ُحَق   : ِققَؾ َو  ، ـٍ َتْعقِق َغْقِر  ـْ  ِم ْلَعْبَد  ا ُء  َ،ُسق ي   ِ لَّ ا

ۉ   ۅ   ۋ ﴿ َقْبَؾُف  ﴾ۅ ِ ي  اْلَؼْرَن الَّ َقْرٍن ِمـُْؽُؿ  ْي: َ،ْخُؾُػ ُكؾُّ  َأ

ْكِؼَراِضِفؿْ  ا ُكْؿ َبْعَد  َد َٓ ْو َأ ، َوِققَؾ: َ،ْجَعُؾ  ـَ َوُ،ـِْرُ  آَخِر، ًكا،  َقْر ُ،ْفؾُِؽ  َواْلَؿْعـَك:   ،

اِر، َ،ـِْ ُلقَن َأْرَضُفْؿ َوِدَ،اَرُحْؿ  ـَ اْلُؽػَّ ـَ َخَؾًػا ِم َخَؾًػا ِمـُْؽْؿ، َوِققَؾ: َ،ْجَعُؾ اْلُؿْسؾِِؿق

قُؽْؿ َحِ ِه الـِّ  ِ ي ُ،َقلِّ ِف الَّ ًرا َقؾِقاًل  ﴾ڦ   ڦ   ڤ ﴿َعَؿ اْلِجَساَم َأإِلٌف َمَع الؾَّ َأْي: َتَ كُّ

 َما َتْ ُكُروَن. اكتفك.

وكؾ ما تؼدم مـ إدلة ساقف الؿصـػ لبقان أن صؾ، العفقذ والعفقن ،ؽفقن 

 فقؿا ،ؼدر طؾقف إٓ حق تعا،. مـ اهلل 

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

  َٕ ًَوب  ُٚ ٖٗو ٙٔ  َأ َ٘بٔد ٍٚ     َوَسَوي اُيََّجَشاٗاٍ ثابِع ٖ٘جاو ٖا اُ َٓو َُوِئٔرٌ    ملسو هيلع هللا ىلصٔكوٍ َص َ٘وبَكْن  ُٓ

ٍا اهلِل    ـُُٔش ثاَشُعوى َ٘ب َِٗغوَز ُٓىا ثا ِْ  ُهى ٍَ َثِؼُنُه َٖي َكَوب ُا ٘ا ٔٓ َٛوَزا    ملسو هيلع هللا ىلصادُلئ  ِٖ ٓٔو

  ٍٗ ٖ٘جاو ٍَ اُ َ٘بٔكني َكَوب ُٚ ا »  ملسو هيلع هللا ىلصادُل ٖٗو ـَبُس ثاوبهلِل      اا َُِغوَز َٔوب  ٖٗ ٍِي َواا ـَبُس ثاو َُِغوَز  

». 

ٚي٣)َقِوُلُه  ِْٞايَّّٓبي ٚيزي لؾفقثؿفل  دلُدع ايصٚا٥دد َٚٓبدع ايؿٛا٥دد    كؿا يف   سيا

حقث قال: رواه الطبراين ورجالف رجال الصحقح غقر ابـ لفقعة وحفق  (11/81)

حسـ الحد،ث، وقد رواه أمحد، بغقر ح ا السفقاق. اكتففك. قؾفت: أخرجفف أمحفد 

ـْ َطؾِفلِّ  (88341) ـِ َ،ِ ،َد، َطف ـِ اْلَحاِرِث ْب ـِ َرَبفاٍح، َأنَّ  مـ صر،ؼ ابـ لفقعة، َط ْبف

امِِت  ـَ الصَّ   َرُجاًل َسِؿَع، ُطَباَدَة ْب
ِ
َفَؼاَل َأُبفق  ملسو هيلع هللا ىلصَ،ُؼقُل: َخَرَج َطَؾْقـَا َرُسقُل اهلل

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَبْؽٍر ُققُمقا َكْسَتِغقُث بَِرُسقِل اهلل

ِ
ـْ َحفَ ا اْلُؿـَفافِِؼ، َفَؼفاَل َرُسفقُل اهلل

 َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصمِ

، ويف سـده ابـ لفقعة وحفق طبفد اهلل ضفعقػ، وفقفف مفبفؿ «لِؾَّفِ  ُ،َؼامُ  إِكََّؿا لِل، ُ،َؼامُ 

 .وحق الراوي طـ ُطَباَدَة 

ُّ ِْ َٛ :ٚايطََّبَسا ُث اِوسفالَِم،  :ُٖ اُل، ُمَحفدِّ اُل، الَجقَّ حَّ اِوَماُم، الَحافُِظ، الثَِّؼُة، الرَّ

ـَ  ر، ، طؾُؿ الؿعؿَّ ـِ ُمَطّقفٍر الؾَّْخِؿفلُّ فْقَب بف ـِ َأ،ُّ ـُ َأْحَؿفَد بف ، َأُبق الَؼاِسِؿ ُسفَؾْقَؿاُن بف

ا، فِل َشْفِر َصَػٍر،  ، َصاحُ، الَؿَعاِجِؿ الثَّالََثِة، َمْقلُِدُه: بِؿد،ـَِة طؽَّ َبَراكِلُّ ، الطَّ امِلُّ الرَّ

ةً  اِو،َّ ُف َطؽَّ ، َوَكاَكْت ُأمُّ ـِ ـَ َوماَئَتْق  .سـََة ِستِّْق

، َواْرَتَحَؾ بِِف َأُبْقُه، َوَحفَرَص َطَؾْقفِف، َفنِكَّفُف  ـَ ُل سَؿاِطِف فِل َسـَِة َثالٍَث َوَسْبِعْق َوَأوَّ

ُل ارتَحالِفِف َكفاَن فِفل َسفـَِة َخْؿفٍس  ـْ َأْصَحاِب ُدَحْقٍؿ، َفَلوَّ
َكاَن َصاِحَ، َحِدْ،ٍث، مِ

َج  ، َفبِؼل فِل آرتَحاِل َولِؼلِّ الرِّ ـَ ـْ َأقبفَؾ َوَسْبِعْق ف اِل ستََّة طرفَر َطاًمفا، َوَكَتفَ، َطؿَّ

َر َدْحفًرا َصفِقْ،اًل، َوازدَحفَؿ َطَؾْقفِف  ْلِن، َوَجَؿَع َوَصـََّػ َوُطؿِّ َوَأدبَر، َوَبَرَع فِل َحَ ا الرَّ

ـْ تَقالِقِػِف 
ـَ إَقَطاِر. َومِ

ُثقَن، َورحُؾقا إَِلْقِف مِ ْٝسُ  الؿحدِّ ُِ ايؿَّدِػ ؾٍَّد، فِل ُمجَ  افّْٕيذيد
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ـْ ُكؾِّ َشْقٍ  َحِدْ،ٌث، َو  ُْٝسَط ُِ ايهِّٔب َحابِة َوتفَراعِِفؿ  افّْٕيذي َوُحَق ُمْعَجُؿ َأسَؿاِء الصَّ

فَحاَبِة  َٓ اْسفتقطَ، َحفِدْ،َث الصَّ ـْ َلفْقَس فِْقفِف ُمْسفـُد َأبِفل ُحَرْ،فَرَة، َو َوَما َرَوْوُه، َلؽ

، فِل َثَؿاِن ُمَجؾََّداٍت، ـَ ُِ ا٭ّٔٚضد ّٕ  افّٕوَ  الُؿؽثر، ،  ْيذيد ـَ َطَؾفك مَرفا،ِِخِف الُؿؽثفر،

ـْ ُكؾِّ َواحٍد، َ،ُؽقُن َخْؿَس مجؾَداٍت. ُ، َما ِطـَْدُه َط
 َوَغَرائِ

ـَ الَعِؿْقِد َ،ُؼْقُل:   : َسِؿْعُت إُْسَتاَذ اب ـُ َفاِرَس الؾَُّغِقيُّ ـِ َأْحَؿُد ب َقاَل َأُبق الُحَسْق

كْ  ُـّ َأنَّ فِل الدُّ تِفل َأَكفا فِْقَففا، َحتَّفك َما ُكـُْت َأض ئاَسِة َوالفقَزاَرِة الَّ ـَ الرِّ
َقا َحالََوًة َأل َّ مِ

َبَراكِفلِّ َوَأبِفل َبْؽفٍر الِجَعفابِلِّ بحضفرتِل، َفَؽفاَن  َشاحدُت مَ اكَرَة َأبِفل الَؼاِسفِؿ الطَّ

َبَراكِلُّ ،غؾُِ، َأَبا َبْؽٍر بَؽْثَرِة ِحْػظِِف، َوَكاَن َأُبق َبْؽفٍر ،غؾف ُ، بِػطـَتِفِف َوذَكائِفِف َحتَّفك الطَّ

: ِطـْفِدي  َٓ ،َؽاُد َأحفُدُحَؿا ،غؾفُ، َصفاحَبُف، َفَؼفاَل الِجَعفابِلُّ ارتػعْت َأصقاُتُفؿا، َو

 ، َثـَا َأُبق َخؾِْقَػَة الُجَؿِحفلُّ َّٓ ِطـِْدي، َفَؼاَل: َحاِت، َفَؼاَل: َحدَّ ْكَقا إِ َحِدْ،ٌث َلْقَس فِل الدُّ

َثـَا ُسَؾْقَؿا ـُ َحدَّ : َأْخَبَرَكفا ُسفَؾْقَؿاُن بف َبَراكِفلُّ َث بَِحِدْ،ٍث، َفَؼاَل الطَّ ْقَب، َوَحدَّ ـُ َأ،ُّ ُن ب

ْقَب، َومِـِّل َسِؿَعُف َأُبق َخؾِْقَػَة، َفاسفؿْع مِـِّفل َحتَّفك َ،عُؾفق فِْقفِف إِسفـَاُدَك، َفخجفَؾ  َأ،ُّ

، َوُكـُْت  ـْ ، َفَقِدْدت َأنَّ القَزاَرَة َلْؿ تؽ ، َوفرحفُت كػرِحفِف، َأْو الِجَعابِلُّ َبَراكِلَّ َأَكا الطَّ

 .(11/112)لؾ حبل  ضا أع٬ّ ايٓب٤٬َكَؿا َقاَل. اكتفك مختصرا مـ 

تقيف سؾقؿان بـ أمحد بـ أ،قب الطبراين يف ذي الؼعدة ،قم السبت ودفـ ،فقم  

إحد لؾقؾتقـ بؼقتا مـف سـة ستقـ وثالثؿائة ودففـ ببفاب مد،ـفة جفل الؿعفروف 

 .بتقره

ٍي)َقِوُلُه  ِْ ؾّٔكّٔا ُٗ  .أكف أبق بؽر  َطٓد أمحديف    يْيُك

َُٛا)َقِوُلُه  ٓيا قّٕٛ ٍِ  ْيْطدتيِػٝحُ  ِ  ْٔ  ملسو هيلع هللا ىلص اِ  ِ سيُضدٛ ٓيداِؾل  ٖيدريا  َِد أي كطؾف، مـفف   افّٕ

 كػ شر ح ا الؿـافؼ.

ٍي)َقِوُلُه   ُّ ؾّٔكّٔا َِّب ُ٘ :ملسو هيلع هللا ىلص اي َّ ْٞ، ُْٜطتيػياُخ ٫ ِإ ُيا ِ  َّ ح ا    ِ دا ِ  ُْٜطتيػياُخ ٚيِإ

الراحد مـ ذكر الحد،ث، وأن آستغاثة تؽقن باهلل تعا،، وحال الؿـفافؼقـ أهنفؿ 
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 گ ک ک﴿: ،فففمذون الؿفففممـقـ والؿممـفففات، قفففال اهلل 

 .[;8: األحزاب] ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

أكؽر طؾفقفؿ ذلفؽ،  ملسو هيلع هللا ىلصويف الحد،ث سد ذرائع الررك، فؾؿا جاءوا إ، الـبل 

فُ »فؼال:  اَم  بِْل  َتَغاُث ُيْس  اَل  إِكح   ُيْسَتَغاُث  َوإِكح
ِ
والحد،ث ضفعقػ، ومـؽفر، أمفا  .«بِاهلل

 ضعػ السـد فػقف طبد اهلل بـ لفقعة، والرجؾ الؿبفؿ.

وأما الـؽفارة ففنن آسفتغاثة بفالؿخؾقق الحاضفر الؼفادر جفائ ة، وحفمٓء 

ر قففادر، ومؿففا ،ففدل طفف  كؽارتففف مففا وحففق حففل حاضفف ملسو هيلع هللا ىلصاسففتغاثقا بففالـبل 

، طـ أبفل ُحَرْ،فَرَة  (1111)، ومسؾؿ (1431)البخاري  ايؿشٝشنييف 

َـّ  َٓ »َأْمَرُه، َقاَل:  َوَطظَّؿَ  َفَعظََّؿفُ  الُغُؾقَل  ، َفَ َكرَ ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَم فِقـَا الـَّبِلُّ   َأَحفَدُكؿْ  ُأْلِػَق

 َرُسقَل  َ،ا َ،ُؼقُل: َحْؿَحَؿٌة، َلفُ  َفَرٌس  َرَقَبتِفِ  َطَؾك ُثَغاٌء، َلَفا َشاةٌ  َرَقَبتِفِ  َطَؾك الِؼَقاَمةِ  َ،ْقمَ 

 ُرَغفاٌء، َلففُ  َبِعقفرٌ  َرَقَبتِففِ  َوَطَؾفك َأْبَؾْغُتَؽ، َقدْ  َشْقًئا، َلَؽ  َأْمؾُِؽ  َٓ  َفَلُققُل: َأِغْثـِل، الؾَّفِ 

 َرَقَبتِففِ  َوَطَؾفك َأْبَؾْغُتفَؽ، َقفدْ  َشْقًئا َلَؽ  َأْمؾُِؽ  َٓ  َفَلُققُل: َأِغْثـِل، الؾَّفِ  َرُسقَل  َ،ا قُل:َ،ؼُ 

 َأوْ  َأْبَؾْغُتفَؽ، َقفدْ  َشفْقًئا َلفَؽ  َأْمؾُِؽ  َٓ  َفَلُققُل  َأِغْثـِل، الؾَّفِ  َرُسقَل  َ،ا َفَقُؼقُل: َصامٌِت،

 َشفْقًئا، َلفَؽ  َأْمؾُِؽ  َٓ  َفَلُققُل: َأِغْثـِل، الؾَّفِ  َرُسقَل  َ،ا َفَقُؼقُل: ،َتْخِػُؼ  ِرَقاعٌ  َرَقَبتِفِ  َطَؾك

 . «َأْبَؾْغُتَؽ  َقدْ 

والؿـافؼقن قد كثر شرحؿ ٓ سقؿا يف ح ا ال مان، الف ي اشفتدت فقفف غربفة 

الففد،ـ، واهلل الؿسففتعان، ومففـ حففمٓء الؿـففافؼقـ الففد،ؿؼراصققن والعؾؿففاكققن 

ققن وآشففتراكققن والبعثقففقن والعؼالكقففقن والرافضففة والؿاسففقكققن والحففداث

، (114)لؾػر،فابل  ؾدؿ١ ايٓؿدام ٚذّ افٓداؾكني   والباصـقة، ويف  ـِ ـِ اْلَحَسف : َطف

اَطُة َحتَّك َ،ُسقَد ُكؾَّ َقْقٍم ُمـَافُِؼقَحا. احف.  َٓ َتُؼقُم السَّ  َقاَل: 

 ا يف ، وحؽففغددسٚط ايتٛ دد١ إىل ا  وقففد تؽؾؿففت طؾففقفؿ يف كتففابل: 

تؿطدا أٚا٥دٌ ضدٛز٠    ، وتقسعت يف ذكر أوصاففؿ يف عكا٥د ايباطٓٝد١ كتاب: 

 . ايبكس٠
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ِ٘ َتعَاَي٢ -14 ٍِ ايًَّ ِٛ َٕ﴿ :بَابُ َق ُٜدًَُِكٛ  ِِ ُٖ َٚ ٦ِّٝا  ََا ال َٜدًُِلُ َغ  َٕ  ﴾َأُِٜػِسنُٛ

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼوووبًَُ      ٍا اَُّوو  ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿َثووبُة َهووِى

 .[5>1-1>1: األطراف] ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ

ح ا الباب امتداد لجبقاب التل قبؾف، ومعـاه: أن كثقًرا مـ الؿرركقـ ال ،ـ 

لغقره  ،ػعؾقن ذلؽ ٕحجار جامدة غقر ،دطقن، و،ـ رون، و، بحقن   ،

طـ  ( 3153) ، وجاء يف البخاري خالؼة، وٓ قادرة، بؾ حل مـ خؾؼ اهلل 

أرسبـ مطعؿ  جبقر قر،ًرا  أن  الـبل :  إ،  َل:  ملسو هيلع هللا ىلص ؾتف  َقا لػداء إسارى، 

ا  ِبالطُّقِر،  الَؿْغِرِب   ِفل  َ،ْؼَرأُ   ملسو هيلع هللا ىلص   الـَّبِلَّ   َسِؿْعُت »   ڤ  ڤ   ڤ ﴿  أَ،َة:  َحِ هِ   َبَؾغَ   َفَؾؿَّ

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  چ  چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ  چ

 .فلسؾؿَ  «َ،طِقرَ  َأنْ  َقْؾبِل َكادَ  َقاَل: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

أي: حؾ ح ه إصـام خؾؼت مـ غقر شلء، ووجدت بـػسفا؟ وح ا مؿتـع  

الخالؼة؟ وح ا مؿتـع ومحال، فنذا مل تقجد بـػسفا ومل تؽـ  ومحال، أم حل 

العبادات مـ دون اهلل  خالؼة، ففل مخؾققة مربقبة وٓ ،جقز أن تصرف لفا 

 سبحاكف وتعا،.

ُلُه     لـػل، ﴾ڻ ﴿َقِو ا تعا،:  كؽرة يف سقاق  قال  لعؿقم،  ا  پ﴿فتػقد 

ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   ٹ  ٿ   ٿ

 .[6:: الحج] ﴾ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

، والؿخؾففقق دائًؿففا بحاجففة إ، أي: ،خؾؼفففؿ اهلل  :﴾ۀ ۀ﴿َقِوُلههُه  

 خالؼف ومالؽف ومدبره.
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أي: ٓ ،ؼفدرون أن ،ـصفروا الؿرفركقـ  :﴾ھ ہ ہ ہ﴿َقِوُلُه  

، وحف ا ﴾ھ ھ ھ﴿ذلفؽ:  ال ،ـ تعؾؼت قؾقهبؿ هبؿ بؾ أطظؿ مفـ

بقان لردة طج حا تبقل طؾقفؿ الؽالب ٓ ،ستطقعقن أن ،ـصروا أكػسففؿ، وٓ أن 

 .،لكؾقا أو ،تؽؾؿقا أو غقر ذلؽ

ٞ  ويف مؼدمة   َي: َأنَّ َأْحَؾُف  (1) ضدٓٔ ايددازَ َٓ َثـِل مْق ـْ ُمَجاِحٍد، َقاَل: َحدَّ َط

ـٌ  ْبفَد لَِؿَخاَفتَِففا، َبَعُثقا َمَعُف بَِؼَدٍح فِقِف ُزْبٌد َوَلَب إَِلك آلَِفتِِفْؿ، قاَل: َفَؿـََعـِل َأْن آُكَؾ ال ُّ

ْبَد َوَشِرَب »َقاَل:  فـَِؿ َوُحفَق: إَِسفاٌف، َفَجاَء َكْؾٌ، َفَلَكَؾ ال ُّ ، ُثؿَّ َباَل َطَؾفك الصَّ ـَ َب الؾَّ

ُجُؾ فِل اْلَجاِحؾِقَِّة إَِذا َساَفَر، َحَؿَؾ َمَعُف َأْرَبَعفَة َأْحَجفاٍر ، َقاَل حَ «َوَكائَِؾةُ  اُروُن َكاَن الرَّ

ابُِع َ،ْعُبُدُه، َوُ،َربِّل َكْؾَبُف، َوَ،ْؼُتُؾ َوَلَدُه.  َثاَلَثٌة لِِؼْدِرِه َوالرَّ

طف  ُطبَّفاد إصفـام العفاج ة الؿخؾققفة  وح ه حجة قق،ة احفتج هبفا اهلل 

 ىت مت خت حت﴿: ة، أما اولف الحؼ ففق الؼفادر العفامل، قفال اهلل الؿربقب

 .[77: ِاصر] ﴾مخ حخ جخ مح مججح حج يث ىث مث جث يت

*** 



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 269  

َقاَل اْلُمَصنُِّف

 کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ تََعاَلك: َوقَْقلِفِ 

 ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 [17-16: ِاصر] ﴾ڻ ڻ ڻ ں ڱں

هلل تعفا،3 مفـ أي ما ،فدطقن مفـ دون ا :﴾ٺ ٺ ڀ ڀ﴿َقِوُلهُه   

 إصـام، وإوثان، والرؿس، والؼؿر، والصالحقـ، والؿالئؽة. 

أي: ح ه الؿعبقدات التل ،فدطقهنا مفـ  :﴾ڑ ڑ ژ ژ﴿َقِوُلُه 

دون اهلل ما تؿؾؽ مـ قطؿقر وقد تؼدم أن الؼطؿقر حل الؾػافة البقضاء التل تحفقط 

 بالـقاة، وح ا ،دل ط  غا،ة الػؼر والعج .

أي إن تدطقا ح ه الؿعبقدات ٓ  :﴾گ گ ک ک ک﴿: وَقِوُلُه 

تسؿعؽؿ، وح ا لردة طج حؿ ففل حجارة صفؿاء ٓ تسفؿع وٓ تبصفر، ولفف ا 

، [75: مريؿ] ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿قال إبراحقؿ ٕبقف: 

أي: لؼفد  [98: األكبقااء] ﴾گ گ گ گ ک﴿وقال قفقم إبفراحقؿ: 

 ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿طؾؿت أن ح ه ألفة ٓ تفتؽؾؿ، فؼفال: 

 .[:9: األكبقاء].﴾ھ ھ

أي: ولق ُقّدر سؿاطفؿ ما حصؾت  :﴾ڳڳ ڳ ڳ گ گ﴿: وَقِوُلُه 

 مـفؿ استجابة3 لعج حؿ، ويف ح ا قطع عقع أكقاع التعؾؼات. 

أي: أهنففؿ ،ففقم الؼقامففة ،ؼففع  :﴾ڱں ڱ ڱ ڱ﴿: وَقِوُلههُه 

الدكقق،فة  مـفؿ البراءة، ط  ما تؼدم بقاكف، وما سقليت إن شاء اهلل فؼطعت التعؾؼات

 وإخرو،ة.

ُلُه     ، ،عـل: ٓ ،خبرك بعقاق، [ 17:  ِاصر]   ﴾ڻ   ڻ   ڻ   ں ﴿:  وَقِو
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إمقر ومآلفا، مثؾ العامل الؿطؾع ط  ح ا إمر، ففق سبحاكف العؾقؿ الخبقر، 

 ۈئ  ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ ﴿:  وح ه أ،ة مثؾ ققل اهلل 

 پ  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ 

 .[9-8: األحؼاف] ﴾پ پ

يف  الرؿس والؼؿر تتبرأ مؿـ طبدحا، والؿعبقدات مـ دون اهلل حتك  

: الؿقحد،ـ ال ،ـ ُ،عبدون مـ غقر رضاحؿ، قال اهلل  الـار، وقد استثـك اهلل 

 ﴾ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ ﴿

 .[;>: األكبقاء]

الطبري يف تػسقر ح ه أ،ة   َجَؾَس ( 313/ 11) قال  ِإْسَحاَق:  ـُ  ْب ا َل  َقا  :

ـُ اْلَحاِرِث  ملسو هيلع هللا ىلص ِف َرُسقُل الؾَّ  ـِ اْلُؿِغقَرِة، َفَجاَء الـَّْضُر ْب ِفقَؿا َبَؾَغـِل َ،ْقًما َمَع اْلَقلِقِد ْب

ِف  ـْ ِرَجاِل ُقَرْ،ٍش، َفَتَؽؾََّؿ َرُسقُل الؾَّ
َحتَّك َجَؾَس َمَعُفْؿ، َوفِل اْلَؿْجؾِِس َغْقُر َواِحٍد مِ

ـُ اْلَحاِرِث، َوَكؾَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِف ، َفَعَرَض َلُف الـَّْضُر ْب َحتَّك َأْفَحَؿُف، ُثؿَّ َتاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َؿُف َرُسقُل الؾَّ

 ھ  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ ﴿َطَؾْقِف َوَطَؾْقِفْؿ: 

﮴   ﮲   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ﴾﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮳

ء]  ألكبقا :  [ >>:  ا ِلِف َقْق َلك  ء]   ﴾ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ ﴿ِإ ألكبقا َقاَم [ 133:  ا ُثؿَّ   .

ِف  َرُسقُل  لؾَّ ْبَعرِ ملسو هيلع هللا ىلص ا ال َّ ـُ  ْب ِف  الؾَّ َطْبُد  ْقَبَؾ  َأ َو َحتَّك ،  ْفِؿلُّ  ـِ َطِديٍّ السَّ ْب َقْقِس  ـِ  ْب يِّ 

ـُ  ْب الـَّْضُر  َم  َقا َما  ِف  لؾَّ َوا  : ْبَعِريِّ ال َّ ـِ  ْب ِف  لؾَّ ا ِلَعْبِد  ِة  ْلُؿِغقَر ا ـُ  ْب ِلقُد  ْلَق ا َفَؼاَل  َجَؾَس، 

كَ  ا َوَما  كَّ َأ َقْد َزَطَؿ  َو َقَعَد  َوَما  ِكًػا  آ اْلُؿطَّؾِِ،  ـِ َطْبِد  ْب
ِ
َحِ ِه اْلَحاِرِث ٓ ِلَفتِـَا  آ ـْ  ِم ْعُبُد 

 .َحَصُ، َجَفـَّؿَ 

ًدا:   َلْق َوَجْدُتُف َلَخَصْؿُتُف، َفَسُؾقا ُمَحؿَّ ِف  َما َوالؾَّ : َأ ْبَعِريُّ ـُ ال َّ ْب ِف  َفَؼاَل َطْبُد الؾَّ

ـُ َكْعُبُد اْلؿَ  ـْ َطَبَدُه؟ َفـَْح ِف فِل َجَفـََّؿ َمَع َم ـْ ُدوِن الؾَّ ـْ ُطبَِد ِم اَلِئَؽَة، َواْلَقُفقُد َأُكؾُّ َم

ـَ َمْرَ،َؿ.  َتْعُبُد ُطَ ْ،ًرا، َوالـََّصاَرى َتْعُبُد اْلَؿِسقَح ِطقَسك اْب

ـِ   ْب ِف  لؾَّ ا َطْبِد  ِل  َقْق ـْ  ِم ْلَؿْجؾِِس  ا ِفل  َن  َكا ـْ  َم َو ِة  ْلُؿِغقَر ا ـُ  ْب ِلقُد  ْلَق ا َفَعِجَ، 



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 271  

ُف َقِد اْحَتجَّ َوَخاَص  ، َوَرَأْوا َأكَّ ْبَعِريِّ ِف ال َّ ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص َؿ. َفُ ِكَر َذلَِؽ لَِرُسقِل الؾَّ ـْ َقْقِل اْب ِم

ِف  ، َفَؼاَل: َرُسقُل الؾَّ ْبَعِريِّ ـْ   ُكؾُّ   ، َكَعؿْ » :  ملسو هيلع هللا ىلص ال َّ ـْ   َ،ْعُبدَ   َأنْ   َأَح،َّ   َم  َفُفقَ   الؾَّفِ   ُدونِ   ِم

ـْ  َمعَ  قَ  َ،ْعُبُدونَ  إِكََّؿا َطَبَدُه، َم ـَ الرَّ ـْ  اصِق  .«بِِعَباَدتِفِ  َأَمَرُحؿْ  َوَم

  : َطَؾْقِف ُف  لؾَّ ا َل  ْكَ   ى  ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ ﴿َفَل

ـَ َمْرَ،َؿ،  [ >>:  األكبقاء]   ﴾﮸   ﮷ ﴿، إَِلك: [ 131:  األكبقاء]   ﴾ائ  َأْي ِطقَسك اْب

ـَ َمَضْقا َطَؾك َصاَطةِ  ، ِ ْحَباِن الَّ َْحَباِر َوالرُّ ْٕ ـَ ا
ـْ ُطبُِدوا مِ الؾَِّف، َفاتََّخَ ُحْؿ  َوُطَ ْ،ًرا، َوَم

ُفْؿ  كَّ َأ َذَكُروا  ِفقَؿا  ُف  الؾَّ َل  ْكَ  َفَل الؾَِّف.  ُدوِن  ـْ  ِم ًبا  َبا ْر َأ اَلَلِة  ْحِؾ الضَّ َأ ـْ  ِم َبْعَدُحْؿ  ـْ  َم

ِف:  َفا َبـَاُت الؾَّ  ٹ  ٹ   ٹٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ ﴿َ،ْعُبُدوَن اْلَؿاَلِئَؽَة َوَأكَّ

 . احف.[>5: األكبقاء] ﴾ے ے﴿إَِلك َقْقلِِف:  [59: األكبقاء] ﴾ڤ

*** 
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ٖ٘ٗ     ايؿيدِشٝضِ ويف  ُٕٔي هوبٍ  ُؽوٖظ اُو َٓب ٖا  َٗظ  ث ِٖ َأ َّ ُأُؽوٕذي    ملسو هيلع هللا ىلص  َػ ََوى

  ٍَ ُٚي َكَوب َُُز ًُِغَشِد َسَثبٔػ َُِذ  »َو ََ٘ض ِْ؟ َك ُُٖه ّْ َؽٗغىا َٗجا َُُلُِٔؼ َهِى َُِق   ہ﴿ًَ

 .«[;15: آ: طؿران] ﴾ھ ھ ہ ہ

ِ أي:   ايؿيدددِشِٝض ٚيف)  َقِوُلهههُه ، وأخرجفففف (1321) ؾدددشٝض َطدددً

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿البخاري تعؾقًؼا يف كتاب الؿغازي3 َبفاُب 

ـْ َأَكفٍس  [;15: آ: طؿران] ﴾﮲ ۓ ۓ ے  َقفاَل ُحَؿْقفٌد َوَثابِفٌت، َطف

قا َقْقمٌ  ُ،ْػؾُِح  َكْقَػ »َ،ْقَم ُأُحٍد َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُشجَّ الـَّبِلُّ   ہ ہ﴿َفـََ َلفْت:  «ؿْ َكبِقَّفُ  َشجُّ

 .ص821: آٍ عُسإط.﴾ھ ھ ہ

ْٔ)َقِوُلُه   ِٔ   عي ْيدظ   د ، حق أبق محف ة إكصفاري، خفادم الـبفل   َياِيدو   أّٔ

َّ ُّ  ُغدرَّ )َقِوُلُه   ، وقد تؼدم.ملسو هيلع هللا ىلص َ   ملسو هيلع هللا ىلص ايد ْٕ ة فِل ا ْأِس خَاصَّ جُّ فِل الرَّ ْصِؾ، َوُحَق الرَّ

ـَ إْطضفَاِء. ُ،َؼفاُل  ف، ُثؿَّ اسُتْعِؿؾ فِل َغقفره مِف َأْن َ،ْضِرَبف بَِرْلٍء فَقْجَرَحف فِقِف وَ،ُرؼَّ

ا3 قالف ابـ إثقر يف  ُف َشجًّ ُف َ،ُرجُّ  .(8/335) ايٓٗا١َٜشجَّ

ّي)َقِوُلُه  ف، أي يف معركة أحد كسبة إ، جبفؾ أحفد التفل كاكفت قر،بفة مـف : إُّٔسدد   ٜيٛ

وكاكت غ وة أحد يف السـة الثالثة مـ الفجرة، حقـ جاء أبق سػقان لؾثلر لؿفـ قتفؾ مفـ 

 .الؿرركقـ يف غ وة بدر الؽبرى التل كاكت يف رمضان يف السـة الثاكقة مـ الفجرة

: وحل وقعة امتحـ اهلل (133 ) ايؿؿدٍٛ يف ايطدا٠  يف قال ابـ كثقر  

ق  فقفا بقـ الؿفممـقـ والؿـفافؼقـ، وذلفؽ فقفا طباده الؿممـقـ واختبرحؿ، وم 

أن قر،ًرا حقـ قتؾ اهلل سراهتؿ ببدر، وأصفقبقا بؿصفقبة مل تؽفـ لففؿ يف حسفاب، 

ورأس فقفؿ أبق سػقان بـ حفرب لعفدم وجفقد أكفابرحؿ، وجفاء كؿفا ذكركفا إ، 

أصراف الؿد،ـة يف غ وة السق،ؼ، ومل ،ـؾ ما يف كػسف: شرع ،جؿع قر،ًرفا و،ملف، 
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وط  الؿسفؾؿقـ، فجؿفع قر،ًبفا مفـ ثالثفة آٓف مفـ قفر،ش  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ط  رسقل ا

والحؾػاء وإحابقش، وجاؤوا بـسائفؿ لئال ،ػروا، ثؿ أقبفؾ هبفؿ كحفق الؿد،ـفة، 

 فـ ل قر،ًبا مـ جبؾ أحد بؿؽان ،ؼال لف: طقـقـ، وذلؽ يف شقال مـ السـة الثالثة.

ـ أصحابف: أ،خرج إلقفؿ أم ،ؿؽث يف ال ملسو هيلع هللا ىلصواسترار رسقل اهلل  ة؟ فبادر عاطة مف ؿدـ،

ـ فاتف الخروج ،قم بدر إ، اوشارة بالخروج إلقفؿ. اكتفك.  فضالء الصحابة مؿ

وكان الـصر لؾؿسؾؿقـ يف أول الؿعركة، وحصؾ مخالػة الرماة فتغقر الحفال 

ـِ الَبَراِء  (3431)فػل البخاري  ـَ َ،ْقَمئِفٍ ، َوَأْجَؾفَس َط ، َقاَل: َلِؼقـَا الُؿْرِركِق

َر َطَؾْقِفْؿ َطْبَد اهلل بـ جبقر، َوَقفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصبِلُّ الـَّ  َماِة، َوَأمَّ ـَ الرُّ
 إِنْ  َتْبَرُحفقا، َٓ »َجْقًرا مِ

فا  «ُتِعقـُقَكفا َفالَ  َطَؾْقـَا َضَفُروا َرَأْ،ُتُؿقُحؿْ  َوإِنْ  َتْبَرُحقا، َفالَ  َطَؾْقِفؿْ  َضَفْرَكا َرَأْ،ُتُؿقَكا َفَؾؿَّ

، َقفْد َبفَدْت  َـّ ـْ ُسفققِِف ـَ َطف َلِؼقـَا َحَرُبقا َحتَّك َرَأْ،ُت الـَِّساَء َ،ْرَتِدْدَن فِل الَجَبِؾ، َرَفْع

، َفَلَخُ وا َ،ُؼقُلقَن: الَغـِقَؿَة الَغـِقَؿةَ  َـّ  .َخالَِخُؾُف

َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َطْبُد الؾَِّف: َطِفَد إَِللَّ الـَّبِفلُّ   فا َأَبفْقا ُصفِرَف  َأْن  َتْبَرُحفقا، َففَلَبْقا، َفَؾؿَّ

فٌد؟  ُوُجقُحُفْؿ، َفُلِصقَ، َسْبُعقَن َقتِقاًل، َوَأْشَرَف َأُبق ُسْػَقاَن َفَؼاَل: َأفِفل الَؼفْقِم ُمَحؿَّ

ـُ َأبِل ُقَحاَفَة؟ َقاَل َفَؼاَل:  «ُتِجقُبقهُ  َٓ »َفَؼاَل:  َفَؼاَل: َأفِفل  «ُتِجقُبقهُ  َٓ »: َأفِل الَؼْقِم اْب

ََجاُبقا، َفَؾفْؿ َ،ْؿؾِفْؽ  َٕ َِٓء ُقتُِؾقا، َفَؾْق َكاُكقا َأْحَقاًء  ـُ الَخطَّاِب؟ َفَؼاَل: إِنَّ َحُم الَؼْقِم اْب

ُف َطَؾْقَؽ َما ُ،ْخِ ،َؽ، َقاَل َأبُ  ق ُسْػَقاَن: ُطَؿُر َكْػَسُف، َفَؼاَل: َكَ ْبَت َ،ا َطُدوَّ الؾَِّف، َأْبَؼك الؾَّ

 َأْطَؾفك الؾَّففُ  ُققُلفقا:»َقاُلقا: َمفا َكُؼفقُل؟ َقفاَل:  «َأِجقُبقهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاْطُؾ ُحَبُؾ، َفَؼاَل الـَّبِلُّ 

ى َلُؽؿْ  «َوَأَجؾُّ  َٓ ُط َّ ى َو  .َقاَل َأُبق ُسْػَقاَن: َلـَا الُع َّ

ََٓكفا، الؾَّففُ  ُققُلفقا»َقاُلقا: َمفا َكُؼفقُل؟ َقفاَل:  «َأِجقُبقهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّبِلُّ   َٓ  َمْق  َو

َقاَل َأُبق ُسْػَقاَن: َ،ْقٌم بَِقْقِم َبْدٍر، َوالَحْرُب ِسَجاٌل، َوَتِجفُدوَن ُمْثَؾفًة، َلفْؿ  «َلُؽؿْ  َمْقَلك

 .آُمْر بَِفا َوَلْؿ َتُسْمكِل

ُ٘  ٚينِّٕطدسيتْ )َقِوُلُه  ٝيُتد ي: مـ ققة ضفربة السفقػ حتفك فرفج وجففف أ : زي ياِع

وكسرت َرَباطقتف وحل: بعض أسـاكف، وكسرت البقضة ط  رأسف، والبقضة حل ما 

ُ،جعؾ ط  رؤوس الجـقد تؼفقفؿ ضفرب السفققف، ولرفدة الضفربة اكؽسفرت 
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بلبل حق وأمل، وسالت الدماء مـ  ملسو هيلع هللا ىلصالبقضة وكاكت مـ الحد،د ط  رأس الـبل 

،غسالن طـف الدماء، وكاكقا كؾؿا غسؾقا طـف الدم  وجفف، وجاء طظ وفاصؿة 

 ملسو هيلع هللا ىلصزاد سقالكف، ثؿ طؿدوا إ، حصقر فلحرققه، ووضعقا الرماد طف  وجفف الـبفل 

 .حتك تققػ الدم

فرح الؽػار وصاح الرقطان: إن محؿًدا قد مات،  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا أصق، الـبل 

 فققع يف الؿسؾؿقـ غؿ طظقؿ، وكسقا الغؿ إول3 وحق غؿ الف ،ؿة، وقتؾ

حل  ملسو هيلع هللا ىلصسبعقن مـ الصحابة3 وكان يف ح ا الغؿ رمحة لفؿ، فؾؿا طؾؿقا أن الـبل 

 زال طـفؿ الغؿ الرد،د، فؽان صقحة الرقطان مـة مـ اهلل ط  الؿسؾؿقـ،

 ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵﴿اهلل:  قال

برر، وفقف رد ط   ملسو هيلع هللا ىلصوح ا ،دل ط  أكف  .[186: آ: طؿران] ﴾﮿﯀ ﮾

اولفقة، وأكف ،ـػع و،ضر مـ دون اهلل، مع أّن  الصقفقة ال ،ـ ،رفعقكف إ، مقاصـ

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿اهلل ،ؼقل لف: 

 .[;;1: األطراف] ﴾ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

ـي ؾكّٔدداٍ:)َقِوُلههُه   ْٝدد ًِددُض نّٔ ٌّ ُٜؿّٖ ْٛ ِْ؟ غيددذُّٛا قّٔدد ُٗ َّ آسففتػفام ،ففراد بففف  : ْيِبدد

 أمٌر خطقر وطظقؿ. ملسو هيلع هللا ىلصآستبعاد، أي: أكف ،بعد مـفؿ الػالح3 ٕن أذ،ة الـبل 

 ملسو هيلع هللا ىلصوحف ا الرفاحد: أن الـبفل  :(﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿ َفـََ َلْت:)َقِوُلُه  

 ہ ہ ہ﴿: مع أكف أطظؿ إولقاء وأفضؾ إكبقفاء والؿرسفؾقـ ،ؼفقل اهلل 

، فؿـ باب أو، مـ ،عبده الصقفقة والرافضة، واكظفر [;15: آ: طؿران] ﴾ھ ھ

 إ، ققل البقصقري:

 ًُ ــ ــمدي  خ ــٌ ص يع ــى ي   اإن  
ـــــــــــــــــــــــــــــيب  ي

 

ــَ  اهقـــمِ  ؾضــً    واس ؾقــن يــم زهو
أن ،تجاوز طـ سقئاتف وذكقبف، مع ما ذكره اهلل تعا، مـ أكفف  ملسو هيلع هللا ىلص،سلل الرسقل  

 لقس لف مـ إمر شلء.
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٔوَش   ٖا ُػ ٖا اث ٚٔ  َػ ٍَ اهلِل    َؤكُ َٔٔغ َسُعوى ُٚ َعو ٖٗو ٍُ  ااَرا َسَكوَغ    ملسو هيلع هللا ىلص  َأ ََُووى

ٖٓٔ ا  ُٚ َْٔلورَئح ٓوٖ اَُلِغوشا     َسُأَع ًَُؼٔخ ا ًُىعا يف اُٖش ِٖ ُكُّٗوب    »ُٗش َُُؼو ْٖ ا اُِوُه

ُِٔذّٗبَُوُك ُُوَؾ َ٘ب َوَُي ا ُٙي َسٖث َٔٔذ ِٖ َؽ ُٔٔ َٔٔغ اهلُل  ٍُ  َع ََُوى َٓب  ٍَ  «ي ثؼَذ  َِٗض ي َكوؤ

 .[;15: آ: طؿران] اََِخ ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿اهلُل  

ٕٔ َػًِ ََِذُػى» ساَوإَخ  َويف َُٓوَخي ٖاث َفُلَىا َٓ َا ُأ ٖا َوُعَهُ ِٔوش وي  ث  َواحلوبسسٔ  َػ

ٖا ّ ي ث َُِذ  َٛٔؾب ََ٘ض  .«[;15: آ: طؿران] ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿ َك

ِ٘) َقِوُلُه   .(3412)أي: يف صحقح البخاري  : ٚيِؾٝ

ِٔ)َقِوُلُه   ِٔ عي ُيدسي  ا  ، الؼر،رل حق: طبد اهلل بـ طؿر بـ الخطاب    ُع

ؿ مع أبقفف قبفؾ بؾقغفف، وحفاجر قبفؾ أبقفف، العدوي الؿدين الصحابل ال احد أسؾ

وأععقا أكف مل ،رفد بدًرا لصغره، وققؾ: شففد ُأُحفًدا، وققفؾ: مل ،رففدحا. وثبفت 

ـُ  َوُحفقَ  ُأُحفٍد، َ،فْقمَ  َطَرَضفُ  ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقَل  َأنَّ »طـف:  (1)ايؿشٝشني    َأْرَبفعَ  اْبف

ـُ  َوَأَكفا الَخـَْدِق، َ،ْقمَ  َطَرَضـِل ُثؿَّ  ُ،ِجْ كِل َفَؾؿْ  َسـًَة، َطْرَرةَ   َسفـًَة، َطْرفَرةَ  َخْؿفَس  اْبف

، وشففد ملسو هيلع هللا ىلص، وشفد الخـدق وما بعدحا مفـ الؿرفاحد مفع رسفقل اهلل «َفَلَجاَزكِل

 غ وة ممتة، والقرمقك، وفتح مصر، وفتح إفر،ؼقة.

ُل َ،فْقٍم »، قال: ، طـ ابـ طؿر (3143) ؾشٝض ايبخازٟوثبت يف  َأوَّ

حتفك أكفف ،ـف ل  ملسو هيلع هللا ىلص، وكان شد،د آتبفاع ٔثفار رسفقل اهلل «َشِفْدُتُف َ،ْقُم الَخـَْدِق 

 مـازلف، و،صظ يف كؾ مؽان ص  فقف، و،برك كاقتف يف مبرك كاقتف.

                                                 

 (.1111(، ومسؾؿ )8111البخاري ) (1)
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ئة حفد،ث وثالثفقن حفد،ًثا، ألػ حد،ث وسفتؿا ملسو هيلع هللا ىلصُروى لف طـ رسقل اهلل 

اتػؼ البخارى ومسؾؿ مـفا ط  مائة وسبعقـ، واكػفرد البخفاري بلحفد وثؿفاكقـ، 

 ومسؾؿ بلحد وثالثقـ.

ٟ و    ـِ ُطَؿفَر (8331)ومسؾؿ  (3415،3411) ؾشٝض ايبخداز ـِ اْب ، َط

ـَ ، َقاَل: َرَأْ،ُت فِل اْلَؿـَاِم َكَلنَّ فِل َ،ِدي قِْطَعَة إِْسَتْبَرٍق، َولَ  ْقَس َمَؽفاٌن ُأِر،فُد مِف

ْتُف َحْػَصُة َطَؾفك الـَّبِفلِّ  َّٓ َصاَرْت إَِلْقِف، َقاَل َفَؼَصْصُتُف َطَؾك َحْػَصَة، َفَؼصَّ ، ملسو هيلع هللا ىلصاْلَجـَِّة إِ

  َطْبدَ  َأَرى»: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّبِلُّ 
ِ
 .«َصالًِحا َرُجاًل  اهلل

 الؾَّففِ  َطْبفدَ  إِنَّ  َقفاَل: َأوْ  َصالٌِح، َرُجٌؾ  َأَخاكِ  إِنَّ »:ايؿدشٝشني ة يف ويف روا، 

بؿؽة سـة ثالث وسبعقـ بعفد قتفؾ ابفـ ال بقفر  تقيف ابـ طؿر  «َصالٌِح  َرُجٌؾ 

بؿؽفة  بثالثة أشفر، وققؾ: بستة أشفر. وقال ،حقك بـ بؽقر: تقيف ابـ طؿفر 

بعد الحج، ودفـ بالؿحص،. قال: وبعفض الـفاس ،ؼفقل: بػف ، وفف  بالخفاء 

تٗددرٜب ا٭اددا٤  الؿعجؿففة، مقضففع بؼففرب مؽففة، اكتفففك مختصففًرا مففـ 

 لؾـقوي. ٚايًػات

ُ٘ زيؾّٔددعي ِإذيا)َقِوُلههُه   يف  : ايؿّْٔذددِس َددٔ ا٭ِّٔخددا٠ِ ايسَّنّٖييدد١ِ يف ايسُّنّٕددِٛع َِددٔ زيأّٖضيدد

الرفع مفـ الركفقع يف الركعفة إخقفرة، وجفاء يف  الحد،ث أن الؼـقت ،ؽقن بعد

: أكف دطا قبفؾ الركفقع، وحف ا (133)يف مسؾؿ  بعض روا،ات حد،ث أكس 

 الؼـقت ،سؿك بؼـقت الـازلة.

َّ)َقِوُلُه   ُٗ ْٔ ايً  تؼدم معـك الؾعـ وحؽؿف. : ٚيؾ٬ّْٕاا ؾ٬ّْٕاا ايّٖيي

ٍُ:  َيدا   يدددي)َقِوُلهُه    ُِعي ٜيكّٕدٛ ْٔ  ا ّٕ ضيدد ُِد  ِيُد ُٙ،سي ٓيددا دي ُْدُ  ٚييدؤّ  زي َّ فقففف أن  : ايّٖددشي

 اومام ،جؿع بقـ التسؿقع والتحؿقد، وأما الؿلمقم فال لحد،ث أبل مقسفك 

ـْ  اهللُ  َسفِؿعَ  َقاَل: َوإَِذا» (343)طـد مسؾؿ  ـَفا الؾُففؿَّ  َفُؼقُلفقا: َحِؿفَدُه. لَِؿف  َلفَؽ  َربَّ

 اهللُ  َسفِؿعَ  :ملسو هيلع هللا ىلص َكبِقِّففِ  لَِسانِ  َطَؾك َقاَل  َوَتَعاَلك، َتَباَركَ  اهللَ  َفنِنَّ  َلُؽْؿ، اهللُ  ْسَؿعُ ،َ  اْلَحْؿدُ 
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ـْ   .«َحِؿَدهُ  لَِؿ

 َسفِؿعَ  اِوَمامُ  َقاَل  إَِذا»، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل الؾَِّف ويف حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة 

ـْ  الؾَّفُ  ـَا الؾَُّفؿَّ  َفُؼقُلقا: َحِؿَدُه، لَِؿ ـْ  َفنِكَّفُ  الَحْؿدُ  َلَؽ  َربَّ  الَؿالَئَِؽفةِ  َقفْقَل  َقْقُلفُ  َواَفَؼ  َم

مَ  َما َلفُ  ُغِػرَ  ـْ  َتَؼدَّ  .(1)متػؼ طؾقف «َذْكبِفِ  مِ

ٍي )َقِوُلُه   ْْصي حف ا ،سفؿك بلسفباب الـف ول وقفد ألفػ فقفف العؾؿفاء  : ا ّٕ ؾّٔدَ

 .لؾقادطل  ايؿشٝض افطٓد َٔ أضباب ايٓصٍٚمملػات3 مـ أصحفا 

َكدَددد١ ا دددٔ   ففاااٞ ايسفااا  حهاااِ يااا٘ ايٓاااصٍٚ أضاااباب يف ايصاااخابٞ ٚقاااٍٛ

ما ققؾ مفـ أن تػسفقر الصفحابل حفد،ث مسفـد فنكؿفا ذلفؽ يف  :(28) ايؿ٬ي

: تػسقر ،تعؾؼ بسب، ك ول آ،ة ،خبر بف الصحابل أو كحق ذلؽ كؼفقل جفابر 

فقد تؼقل: مـ أتك امرأتف مـ دبرحا يف قبؾفا جاء القلد أحفقل ففلك ل اهلل كاكت الق

. أ،ة. فلما سائر تػاسقر الصحابة التل ٓ ترتؿؾ ﴾ۉ ۉ ۅ﴿ط  و جؾ 

 فؿعدودة يف الؿقققفات، واهلل أطؾؿ. اكتفك. ملسو هيلع هللا ىلصط  إضافة شلء إ، رسقل اهلل 

بسب،، ومـف مـ وكان الؼرآن ،ـ ل مـجؿا حس، الققائع، ومـف ما كان ك ولف 

غقر سب،، ومع ذلؽ فالعبرة يف الحؽؿ بعؿقم الؾػظ ٓ بخصفقص السفب، قفال 

: وأ،ة التل لفا سب، معفقـ، (11) َكد١َ أؾدٍٛ ايتؿطدا  شق  اوسالم يف 

إن كاكت أمرا وهنقا ففل متـاولة ل لؽ الرخص ولغقره مؿفـ كفان بؿـ لتفف، وإن 

الرخص وغقفره مؿفـ كفان بؿـ لتفف كاكت خبًرا بؿدح أو ذم ففل متـاولة ل لؽ 

أ،ًضا. ومعرفة سب، الـ ول ،عقـ ط  ففؿ أ،ة3 فنن العؾؿ بالسب، ،قرث العؾفؿ 

 بالؿسب،. اكتفك.

                                                 

 (.342(، ومسؾؿ )321البخاري ) (1)
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ـْ َأْمفِر َخْؾِؼفل  :﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿َقِوُلُه  
ُد مِ أي: لْقَس إَِلْقَؽ َ،ا ُمَحؿَّ

َ  فِقِفْؿ َأْمِري، َوَتـَْتِفل فِقِفْؿ إِلَ  َّٓ َأْن ُتـَػِّ َؿا َأْمُرُحْؿ إَِللَّ َواْلَؼَضاُء فِقِفْؿ إِ ك َصاَطتِل، َوإِكَّ

ـْ َكَػفَر بِفل  ـَ التَّْقَبِة َطَؾفك َمف
بَِقِدي ُدوَن َغْقِري َأْقِضل فِقِفْؿ، َوَأْحُؽُؿ بِالَِّ ي َأَشاُء مِ

ْكَقا بِاْلَؼتْ  ا فِل َطاِجِؾ الدُّ ِؾ َوالـَِّؼِؿ اْلُؿبِقفَرِة، َوَطَصاكِل، َوَخاَلَػ َأْمِري، َأِو اْلَعَ اِب إِمَّ

َْحففِؾ اْلُؽْػففِر بِففل. احففف مففـ 
ِ
ِخففَرِة بَِؿففا َأْطففَدْدُت ٕ ْٔ ففا فِففل آِجففِؾ ا تؿطددا َوإِمَّ

 . (1/38) ايّٓربٟ

مؽث فترة ،دطق ط  رطؾ  ملسو هيلع هللا ىلص: أن الـبل وجاء طـ َأبِل ُحَرْ،َرَة  

آ: ] ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿: وذكقان، قال: فظــا أكف سؽت لؿا أك ل اهلل 

برر، وقد قال  ملسو هيلع هللا ىلص، فػل ح ه أ،ة أن الـبل (135)، أخرجف مسؾؿ [;15: رانطؿ

 . (1)«مِْثُؾُؽؿْ  َبَررٌ  َأَكا إِكََّؿا»: ملسو هيلع هللا ىلص

، فؾقس لف [113: الؽفػ] ﴾يب ىب مب خب حب جب﴿وقال اهلل مخبًرا طـف:  

، أم حالكً  ًٓ ا فإمر هلل مـ قبؾ ومـ بعد ،ضؾ مـ أمر العباد شلء حدا،ة، أو إضال

، و،فدي مـ ،راء فضال3  ًٓ  ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿مـ ،راء طد

وح ا الراحد مـ سقق الحد،ث يف الباب إذ كقػ ُ،ررك مع اهلل تعا،  [56: األكبقاء]

فغقره مـ باب أو،،  ملسو هيلع هللا ىلصمـ لقس لف مـ إمر شلء وإذا كان ح ا يف حؼ محؿد 

ُ،ررك معف مؾؽا مؼربا أو كبقا مرسال قال تعا،: فالعبادة هلل وحده ٓ ،جقز أن 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ

 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 .[:11  119: الامئدة] ﴾﮸﮹ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

ٚيا١ٜ  ٚييف)َقِوُلُه    .(3434)أي لؾبخاري  : ِز

                                                 

ـُ َمْسُعق538(، ومسؾؿ )341أخرجف البخاري ) (1) ِف ْب  .ٍد ( طـ َطْبُد الؾَّ
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ِٕ عي٢ً ٜيْدُعٛ)َقِوُلُه  ٛيا ِٔ ؾيؿّٖ َّد١ّٔ   َي حق بـ خؾػ بـ وح، بفـ ح اففة بفـ  : إّٔ

قتؾ أبقه ،قم بدر كافرا. وحؽفك ال بقفر أكفف كفان  عح، أبق وح، الجؿحّل 

إلقف أمر إزٓم يف الجاحؾّقة، ف كره ابفـ إسفحاق ومقسفك بفـ طؼبفة وغقرمهفا، 

وأسفؾؿت  وأورده مالؽ يف الؿقصل طـ ابـ شفاب قالقا: إكف حرب ،قم فتح مّؽة،

امرأتف وحل كاجقة بـت القلقد بـ الؿغقرة، قال: فلحضفر لفف ابفـ طؿفف طؿقفر بفـ 

، فحضر. وحضر وقعة حـقـ قبفؾ أن ،سفؾؿ ثفؿ أسفؾؿ. ملسو هيلع هللا ىلصوح، أماكا مـ الـّبل 

 امرأتف بعد أربعة أشفر. رواه ابـ إسحاق طـ ال حري. ملسو هيلع هللا ىلصورد الـبّل 

ق الؼائفؾ ،فقم، مـف سالحف لؿا خفرج إ، حـفقـ، وحف ملسو هيلع هللا ىلصوكان استعار الـبّل 

حـقـ: ٕن ،رّبـل رجؾ مـ قفر،ش أحفّ، إيّل مفـ أن ،رّبـفل رجفؾ مفـ حفقازن، 

. قال ال بقر: أططاه مـ الغـائؿ فلكثر فؼال: أشفد ما صابفت هبف ا ملسو هيلع هللا ىلصوأططاه الـبّل 

 ٓبـ حجر. (1/154) اإلؾا ١. اكتفك مـ إٓ كػس كبّل، فلسؾؿ 

ٌِ)َقِوُلُه  ٗيٝ ِٔ ٚيُض    ٚ ُْدس  ق ، ،د سفقؾ ابـ طؿرو بـ طبفد شفؿس بفـ حق أب : عي

. بـ كصر بـ حسؾ بـ طامر بـ لمي بـ غال، الؼر،رفل العفامري اطبد ود 

أحد سادات قر،ش وأشراففؿ وخطقبفؿ، أسره الؿسؾؿقن ،قم بفدر، وطف  ،د،فف 

 .اكبرم الصؾح ،قم الحد،بقة، ثؿ أسؾؿ ،قم الػتح، 

ش ال ،ـ أسفؾؿقا ،فقم الػفتح قال سعقد بـ مسؾؿ: مل ،ؽـ أحد مـ كبراء قر،

ًٓ بؿا ،ـػعف يف آخرتف مفـ سففقؾ بفـ طؿفرو،  أكثر صالة وصقًما وصدقة واشتغا

حتك شح، لقكف وتغقر، وكان كثقر البؽاء، رققًؼا طـد قراءة الؼرآن، كفان ،ختؾفػ 

إ، معاذ بـ جبؾ ،ؼرئف الؼرآن و،بؽك، حتك خرج معاذ مـ مؽة، فؼقؾ لف: تختؾػ 

لق كان اختالفؽ إ، رجؾ مـ ققمؽ؟! فؼال: ح ا ال ي صـع إ، ح ا الخ رجك، 

بـا ما صـع حتك سفبؼـا كفؾ السفبؼ لعؿفري اختؾفػ، لؼفد وضفع اوسفالم أمفر 

الجاحؾقة، ورفع اهلل باوسالم ققًما كاكقا يف الجاحؾقة ٓ ،ف كرون، فؾقتـفا كـفا مفع 

رجفال والـسفاء أولئؽ فتؼدمـا، وإين ٕذكر ما قسؿ اهلل يل يف تؼدم أحؾ بقتل مـ ال
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فلسر بف وأمحد اهلل طؾقف، وأرجق أن ،ؽقن اهلل كػعـل بدطائفؿ أن ٓ أكقن مت طف  

 ما مات طؾقف مـ ،ـاضرين، فؼد شفدت مقاصـ أكا فقفا معاكد لؾحؼ.

وبؾغ خبره مؽة، ارتجت مؽة لؿفا رأت مفـ ارتفداد  ملسو هيلع هللا ىلصولؿا تق  رسقل اهلل 

معرر قر،ش، ٓ تؽقكفقا آخفر مفـ العرب، فؼام سفقؾ بـ طؿرو خطقًبا، فؼال: ،ا 

أسؾؿ وأول مـ ارتد، واهلل لقؿتدن ح ا الد،ـ امتفداد الرفؿس والؼؿفر، يف خطبفة 

 صق،ؾة.

وخرج بلحؾ بقتفف إ، الرفام مجاحفًدا، فاسترففد بفالقرمقك، وققفؾ: بؿفرج 

الصػر، وققؾ: تق  يف صاطقن طؿقاس سـة ثؿفاين طرفرة طف  أحفد إقفقال يف 

تٗددرٜب ا٭ادددا٤  . اكتففففك مفففـ ل جـفففدل، تار،خففففا، وحفففق والفففد أبففف

 لؾـقوي. (1/834) ٚايًػات

ِٔ  ٚياحلازِخ)َقِوُلُه  ّ    د ابـ الؿغقرة أبق طبد الّرمحـ الؼرشّل الؿخ ومفّل  : ِٖػيدا

. أخق أبل جفؾ، وابـ طّؿ خالد بـ القلقد، وأّمفف فاصؿفة بـفت القلقفد بفـ 

 الؿغقرة.

رث بـ حرام سفلل الـبفّل أّن الحا طـ طائرة  ايؿدشٝشني حد،ثف يف 

مدحفف  كقػ ،لتقؽ الفقحل؟ الحفد،ث. قفال الّ بقفر: كفان شفر،ػا مف كقًرا، ملسو هيلع هللا ىلص

بـ إشرف القفقدي، وشفد الحارث بـ حرام بدًرا مع الؿرركقـ، وكفان  كع،

 فقؿـ اهن م، فعقَّره حسان بـ ثابت، فؼال:

ثْ ِِِن  ـّ ــ ي َذ ََّ ــَ  ا ِذِ َِ ــِت  َْ  إْن ُل
 

َََْج اَرم َََخِْت َي ٌِ َف ـممِ رِِث ِْـ َٗ ِِ 
ــىْ   ُّ ِــَن ُدوَن ــَ  أْن ُيَقمم َِّ ََِك ا ِذ ـــ  مَ

 
ــممِ  ٍة ُوِ َ َِّ ـــ ًِ َِأِس  ـ ـــ ِ ـــَخم ِ  َوٍَ

 فلجابف الحارث:  

ىْ  ُّ َ ــم  ــُت فَِت  ْ َِ ـــم مَ ـــوُى َي َُّ َيْع  اا
 

ـِ  ةـِـ ّْ َِ ُم ــَق ْٖ َِِش ُِِ ــ ْْا ؾَ  َذــ و َرَمــ
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ا ـً فَممِــْن َواِذــ
ُ
ـُْت ي ف إْن أ  َفَعوًِــ

 
ْفـ

َ
يأ ـِ َّ ـ ْٗ وفي َم ـُ ِِِْك َعـ  تْن َوَس َي
ـــيّىُ   ــُ  ؾِ ِو ْى َوا ِذ ُّ َْ ــ ْرُت َي َِ ــ  َفَؿ

 
ـِ  ِٔ ٍْْم ُيــْؿ ْى ِِِعَقـمِب يَـ ُّ ًعم هَـ ًَ  َ ـ

 و،ؼال: إن ح ه إبقات أحسـ ما ققؾ يف آطت ار مـ الػرار. 

قال الّ بقر: ثؿ شفد أحًدا مرركا حتك أسؾؿ ،قم فتح مؽة، ثؿ حسـ إسالمف. 

وحدثـل طؿل، قال: خرج الحارث يف زمـ طؿر بلحؾفف ومالفف مفـ مؽفة إ،  :قال

الرام، فتبعف أحؾ مّؽة، فؼال: لق اسفتبدلت بؽفؿ دارا بفدار مفا أردت بؽفؿ بفدٓ 

ولؽـفا الـؼؾة إ، الؾَّف، فؾؿ ، ل مجاحدا بالرام حتك خفتؿ الؾَّفف لفف بخقفر. اكتففك 

 حجر.ٓبـ  (1/121) اإلؾا ١ يف متٝٝص ايؿشا ١مـ 

   إسالمفؿ. وحسـ مؽة فتح يف ذلؽ بعد الثالثة حمٓء ط  اهلل تاب وقد 

ٓيصيئّدْت: )َقِوُلُه   ط  كبقف ،ـفاه  أي: أك ل اهلل  : ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿ ؾّٔ

 طـ ح ا الدطاء: أن لقس لف مـ أمر الخؾؼ شلء. 

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ََِشَح  َُٛش ِٖ َأثاٍ  ٚٔ  َػ َّوكُ ٍَ  َهب ٍُ اهلِل  ي َهب َ٘ب َسُعى ُِ ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلصٔك ِٗوَض ٔؽنَي َأ

  ٔٚ ي َفووَؼَذ اُٖقووَلبي  [517: الشااعراء] ﴾ڇ ڇ ڇ﴿اهلُل َػَُِوو

  ٍَ َِؼ »َكَوب َِٓؼَؾَش ُهَش ٘اوٍ      ََب  ِْي َا ُأُؿ ٌُ ُِٗلَغو َٛوب  اِؽوَزُشوا َأ َِٗؾَى َٔوًخ  ًَِٔ ي َأِو 

َٖ َػِجٔذ ادُلئَِّتا ََب َػٖجبُط ِث ًُِئبي  َٖ اهلِل َؽ ٔٓ  ِْ ٌُ ِ٘ َٖ اهلِل     َػ ٓٔو ِ٘وَي  ٘اوٍ َػ َا ُأُؿ

ََوب          ًُِئبي َو َٖ اهلِل َؽو ٓٔو ِ٘ؤي  ٘اوٍ َػ ٍا اهلِل َا ُأُؿ ٖٔوَخ َسُعوى ُُٖخ َػ ََب َفؤل ًُِئبي  َؽ

َٖ اهلِل       ٓٔو ِ٘ؤي  ٘اوٍ َػ َٓوب ٔؽوُئٔذي َا ُأُؿ َٓبٍُٔ   ِٖ ٔٓ ٘اٍ  ٖٕٔذ َعُِٔ َُٓؾ َِ٘ذ  َُٔخ ثا َكبٔى

ًُِئب  .«َؽ

َبفاٌب: َحفْؾ َ،فْدُخُؾ )كَِتاُب الَقَصاَ،ا،  (8351)أي يف البخاري  : ٚؾٝ٘)َقِوُلُه  

،َؿاَن (الـَِّساُء َوالَقَلُد فِل إََقاِرِب؟  (843)، وأخرجف مسؾؿ يف كَِتاُب اْوِ

ْٔ)  َقِوُلُه  ٞ  عي ْٜدسي٠ّٔ  أِّٔ د اختؾػ يف اسؿف إ، ثالثقـ اسًؿفا،  أبق حر،رة  : ُٖسي

وققفؾ: طبفد اهلل، وحفق  وأصحفا: أكف طبد الرمحـ بـ صخر، وققؾ: طبفد شفؿس،

ِف َطَؾْقِفْؿ.  ،ؿـل مـ دوس، ودوس مـ الحجاز، وحق أحػظ الصحابة ِرْضَقاُن الؾَّ

َقفاَل: َفَبَسفْطُتُف،  «ِرَداَءكَ  اْبُسفطْ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: كـت أحػظ وأكسفك، فؼفال الـبفل 

فُ »َفَغففَرَف بَِقَدْ،ففِف، ُثففؿَّ َقففاَل:  ُتُف، َفَؿففا َكِسففقُت َشففْقًئا َبْعففَدُه. أخرجففاه َفَضففَؿؿْ  «ُضففؿَّ

 .(1)ايؿشٝشنييف 

ـْ َأْصفَحاِب الـَّبِفلِّ »والجؿع بقـف وبقـ ققلف: 
َأَحفٌد َأْكَثفَر َحفِد،ًثا َطـْفُف  ملسو هيلع هللا ىلصَما مِ

ـِ َطْؿٍرو، َفنِ  ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ
َّٓ َما َكاَن مِ َٓ َأْكُتُ، مِـِّل، إِ ُف َكاَن َ،ْؽُتُ، َو  .(5)«كَّ

                                                 

 (.8328(، ومسؾؿ )112البخاري ) (1)
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أن طبد اهلل بفـ طؿفرو شفغؾ طفـ التحفد،ث3 ٕن أبفاه كفان ،حؿؾفف معفف يف 

َٓ  ،َحقًّفا َدامَ  َمفا َأَباكَ  َأصِعْ »قال لف:  ملسو هيلع هللا ىلصإسػار، والـبل  ، وأبفق حر،فرة (1)«َتْعِصففِ  َو

 بث العؾؿ. تػرغ لؾتحد،ث، و 

كثرة التحد،ث حتك قالقا: أكثفر أبفق حر،فرة،  وقد ُأكؽر ط  َأبِل ُحَرْ،َرَة 

: َ،ُؼقُلقَن: إِنَّ َأَبا ُحَرْ،َرَة َقْد َأْكَثَر، َواهلُل اْلَؿْقِطُد، َوَ،ُؼقُلقَن: َمفا فؼال َأبق ُحَرْ،َرَة 

ُثقَن مِ  َٓ َ،َتَحدَّ َْكَصاِر  ْٕ ـَ َوا ـْ َذلِفَؽ: إِنَّ َباُل اْلُؿَفاِجِر، ْثَؾ َأَحاِد،ثِِف؟ َوَسفُلْخبُِرُكْؿ َطف

ـَ  ـَ اْلُؿَففاِجِر، َْكَصاِر َكاَن َ،ْرَغُؾُفْؿ َطَؿُؾ َأَرِضفقِفْؿ، َوإِنَّ إِْخفَقاكِل مِف ْٕ ـَ ا
إِْخَقاكِل مِ

 
ِ
َْسَقاِق، َوُكـْفُت َأْلفَ ُم َرُسفقَل اهلل ْٕ ْػُؼ بِا َبْطـِفل، َطَؾفك مِفْؾِء  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َ،ْرَغُؾُفُؿ الصَّ

 .  (5)َفَلْشَفُد إَِذا َغاُبقا، َوَأْحَػُظ إَِذا َكُسقا

ّي )َقِوُلُه   ٍُ  قّٔدا ، وحف ه أي: قفام خطقًبفا مبؾًغفا لؽفالم ربفف  : ملسو هيلع هللا ىلص اِ  زيُضدٛ

 ، فروا،تف لفا مرسؾة، ومراسفقؾ الصفحابة الؼصة مل ،رفدحا أبق حر،رة 

 مؼبقلة3 ٕهنؿ كؾفؿ طدول. 

: إخباٌر فقفف تخق،فػ، كؿفا أّن الّتبرفقر إخبفار فقفف اِوْك ارُ  :﴾ڇ﴿َقِوُلُه  

 .(323)لؾراغ،  َؿسدات غسٜب ايكسإٓسرور. احف 

والعرقرة: حل قرابفة الرجفؾ مفـ  أي قرابتؽ، :﴾ڇ ڇ﴿َقِوُلُه 

: فصار الَعِرفقَرُة اسفؿا (513) افؿدسدات الجد الرابع فؿا فقق، قال الراغ، يف 

   تؽثَّر هبؿ. احف.لؽّؾ عاطة مـ أقارب الرجؾ ال ،ـ ،

أي طفاله لقسفؿعفؿ عقعفا، وفقفف اسفتحباب اتخفاذ  : ايؿَّدؿّٔا  ؾيدييدي )َقِوُلُه  

 الؿـبر، والصػا جبؾ يف مؽة طـد الؽعبة، معروف. 
                                                 

ـُ َطْؿٍرو 1511أخرجف أمحد ) (1) ِف ْب ـْ َطْبُد الؾَّ  .(، َط

 (.8321(، ومسؾؿ )8154أخرجف البخاري )(5)
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ٍي:)َقِوُلُه   ْٜؼ ، َيْيػيسي ٜيا قّٔا ْٚ قّٕسي ُي١ّٗ أّٔ ًِ ٖيا نّٔ ٛي ـْ  : ْيْش ويف بعفض الروا،فات َطف

 : َدَطا َرُسقَأبِل ُحَرْ،َرَة 
ِ
، َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلل  َبـِفل َ،ا»ُقَرْ،ًرا، َفاْجَتَؿُعقا َفَعؿَّ َوَخصَّ

ـِ  َكْعِ،  ـَ  َأْكُػَسُؽؿْ  َأْكِؼُ وا ،ُلَميٍّ  ْب ةَ  َبـِل َ،ا الـَّاِر، مِ ـِ  ُمرَّ ـَ  َأْكُػَسُؽؿْ  َأْكِؼُ وا َكْعٍ،، ب  مِف

،عـل: كاداحؿ بآسؿ العام ،ا معرفر قفر،ش، وكفاداحؿ  (َوَخصَّ  َفَعؿَّ )، (1)«الـَّاِر...

 بآسؿ الخاص: ،ا بـل حاشؿ، ،ا بـل طبد الؿطؾ،، ،ا بـل طبد مـاف.

ِْ    اْغتيُسٚا   ) َقِوُلُه     ْْؿّٕطيهّٕ ـَ » ويف بعض الروا،ات:  :   أّٔ    مِ
ِ
، وشراء الـػس مـ « اهلل

تعا،:  قال  بطاطتف،  ،ؽقن  ۇ ﴿اهلل   ۈ  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ڭ

 ى  ېى   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ 

ۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ  ېئ  ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   وئ  ۈئ

ی   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ٱحئ   جئ   ی   ی   ی   ىئ

 پ  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ 

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   ٺ  ٺ

 .[115-111: التقبة] ﴾ٺ

 ۆئ  ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ ﴿وقال تعا،: 

، وقال تعا،: [ >5:  ِاصر]   ﴾ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ 

 ے  ھ   ھ   ھھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں ﴿

﮴   ﮲   ۓ   ۓ   ے  ﮼   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮳  ﮿  ﮾   ﮽   ﮻

                                       ﯁   ﯀ 

 .[16-13: الصػ]﴾ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ 

ِٓٞ ٫ّٔ» َقِوُلُه  ِْ إّٔغّٖ ْٓهّٕ ٔي  عي ٦ْٝاا  اِ  َِد أي ٓ أمؾؽ لؽفؿ مفـ اهلل شفقئا، وأن  :«غيد

إكؿفا حفق طبفد مفـ  ملسو هيلع هللا ىلص، وأمفا رسفقل اهلل ال ي بقفده الـػفع والضفر، حفق اهلل 
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 اهلل3 وح ا الراحد مـ ذكر الحد،ث حـا. طباد

ٔي عيبَّدداُع ٜيددا»  َقِوُلههُه ًِددِب عيْبددِد ْ دد بففـ حاشففؿ بففـ طبففد مـففاف الؼرشففّل ا «افَّّّٕٓ

 ، أبق الػضؾ. أمف كتقؾة بـت جـاب بـ كؾ،.ملسو هيلع هللا ىلص. طّؿ رسقل الؾَّف الفاشؿّل 

بسـتقـ، وضاع وحق صغقر، فـف رت أمفف إن وجدتفف  ملسو هيلع هللا ىلصولد قبؾ رسقل الؾَّف 

أّول مـ كساه ذلؽ، أن تؽسق البقت الحر،ر، فقجدتف فؽست البقت الحر،ر، ففل 

وكان إلقف يف الجاحؾّقة الّسؼا،ة والعؿارة، وحضر بقعة العؼبة مع إكصفار قبفؾ أن 

،سؾؿ، وشفد بدرا مع الؿرركقـ مؽرحا، فلسر فافتدى كػسف، وافتدى ابفـ أخقفف 

طؼقؾ بـ أبل صال،، ورجع إ، مّؽة، فقؼال: إكف أسؾؿ، وكتؿ ققمف ذلفؽ، وصفار 

خبار، ثؿ حاجر قبؾ الػتح بؼؾقؾ، وشفد الػتح، وثبت ،قم بإ ملسو هيلع هللا ىلص،ؽت، إ، الـّبل 

ومات بالؿد،ـة يف رج، أو رمضان سـة اثـتقـ وثالثقـ، وكان صق،ال عفقال  حـقـ

 .(1/518) اإلؾا ١أبقض. اكتفك مـ 

، ومفـ طؿاتفف صفػقة، إٓ العباس، ومح ة  ملسو هيلع هللا ىلصومل ،سؾؿ مـ أطؿام الـبل 

 ، والخالف يف طاتؽة.وأروى 

١َّّٕ ٜيا»  َقِوُلُه ١َّّٔ ؾيِؿ ٍِ عي حل صػقة بـت طبفد الؿطؾف، بفـ حاشفؿ  «اِ  زيُضٛ

، ، ووالفدة ال بقفر بفـ العفقام ملسو هيلع هللا ىلص، طؿة رسقل الؾَّف الؼرشقة الفاشؿقة 

 .ملسو هيلع هللا ىلص، أّمفا حالة بـت وح، خالة رسقل الؾَّف أحد العررة، وحل شؼقؼة مح ة 

، فخؾفػ طؾقففا وكان أول مـ ت وجفا الحارث بـ حرب بـ أمقة، ثؿ حؾفؽ

العقام بـ خق،ؾد بـ أسد بـ طبد الع ى، فقلدت لف ال بقر، والسائ،، وأسفؾؿت 

، قالففففف أبففففق طؿففففر. اكتفففففك وروت وطاشففففت إ، خالفففففة طؿففففر 

 .(1/813) اإلؾا ١مـ 

ٜيا)َقِوُلُه   ُي١ّٕ ٚي ْٓتي ؾّٔاِط َّدد   ِ  بـت إمام الؿتؼقـ رسفقل الؾَّفف: محؿفد بفـ   َُشي

لؿطؾ، بـ حاشؿ، الفاشؿقَّة، صّؾك الؾَّف ط  أبقففا وآلفف وسفّؾؿ طبد الؾَّف بـ طبد ا
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بفـ سفؾقؿان بفـ جعػفر ورضل طـفا، كؼؾ أبق طؿر طفـ طبقفد الؾَّفف بفـ محؿفد 

أهنا ولدت سـة إحدى وأربعقـ مـ مقلد الـّبّل صفّؾك الؾَّفف طؾقفف وآلفف -الفاشؿل

ـّ مفـ طائرفة وسّؾؿ. وكان مقلدحا قبؾ البعثة بؼؾقؾ كحق سـة أو أكثر، وحفل أسف

 أوائؾ الؿحفرم سفـة اثـتفقـ بعفد طائرفة بلربعفة 
ّ
بـحق  س سـقـ، وت ّوجفا طظ

أشفر، وققؾ غقر ذلؽ. واكؼطع كسؾ رسقل الؾَّف صّؾك الؾَّف طؾقفف وآلفف وسفّؾؿ إٓ 

 .(1/813) اإلؾا ١مـ فاصؿة. اكتفك مـ 

لحاقففا بففف.  ملسو هيلع هللا ىلصوحففل سففقدة كسففاء العففالؿقـ، وأول أحففؾ بقففت رسففقل اهلل 

ِ ل فػ ـْ َطائَِرَة  (8354) ؾشٝض َطدً َـّ َأْزَواُج الـَّبِفلِّ َط  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلفْت: ُكف

ـْ مِْرفَقِة  َـّ َواِحَدًة، َفَلْقَبَؾْت َفاصَِؿُة َتْؿِرل، َما ُتْخطُِ  مِْرَقُتَفا مِف ِطـَْدُه، َلْؿ ُ،َغاِدْر مِـُْف

 
ِ
َ، بَِفا، َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل ا َرآَحا َرحَّ ـْ  َأْجَؾَسفَفا ُثؿَّ  «بِاْبـَتِل َمْرَحًبا»: َشْقًئا، َفَؾؿَّ  َطف

ـْ  َأوْ  َ،ِؿقـِفِ  َحا ُثؿَّ  ِشَؿالِِف، َط ا َشِد،ًدا، ُبَؽاءً  َفَبَؽْت  َسارَّ َحا َجَ َطَفا َرَأى َفَؾؿَّ  الثَّاكَِقةَ  َسارَّ

 
ِ
ِؽ َرُسقُل اهلل فَراِر، ُثفؿَّ َأْكفِت مِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَضِحَؽْت، َفُؼْؾُت َلَفا: َخصَّ ـِ كَِسفائِِف بِالسِّ ـْ َبفْق

 
ِ
ا َقاَم َرُسقُل اهلل ؟ َفَؾؿَّ ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصَتْبؽِق

ِ
 ؟ملسو هيلع هللا ىلص، َسَلْلُتَفا َما َقاَل َلِؽ َرُسقُل اهلل

  
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َما ُكـُْت ُأْفِرل َطَؾك َرُسقِل اهلل

ِ
ا ُتُقفَِّل َرُسفقُل اهلل ُه، َقاَلْت: َفَؾؿَّ ِسرَّ

ثْ ُقْؾُت: َطَ ْمُت  ملسو هيلع هللا ىلص ، َلَؿفا َحفدَّ ـَ اْلَحفؼِّ تِـِل َمفا َقفاَل َلفِؽ َطَؾْقِؽ، بَِؿا لِل َطَؾْقفِؽ مِف

  َرُسقُل 
ِ
ُوَلفك، »، َفَؼاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْٕ ِة ا كِل فِفل اْلَؿفرَّ ـَ َسفارَّ فا ِحفق َن، َفـََعْؿ، َأمَّ ْٔ ا ا َأمَّ

ةً  َسـَةٍ  ُكؾِّ  فِل اْلُؼْرآنَ  ُ،َعاِرُضفُ  َكانَ  ِجْبِر،َؾ  َأنَّ  َفَلْخَبَركِل ، َأوْ  َمرَّ ـِ َتْق  َطاَرَضففُ  َوإِكَّففُ  َمرَّ

نَ  ْٔ ، ا ـِ َتْق ََجَؾ  ُأَرى َٓ  َوإِكِّل َمرَّ ْٕ َّٓ  ا  كِْعفؿَ  َفنِكَّففُ  َواْصفبِِري، اهللَ  َففاتَِّؼل اْقَتفَرَب، َقدِ  إِ

َؾُػ   .«َلِؽ  َأَكا السَّ

ا َرَأى َجَ طِ   كِل الثَّاكَِقَة َفَؼاَل: َقاَلْت: َفَبَؽْقُت ُبَؽائِل الَِّ ي َرَأْ،ِت، َفَؾؿَّ  َ،فا»ل َسارَّ

ـَ  َأَما َفاصَِؿةُ  ، كَِسفاءِ  َسقَِّدةَ  َتُؽقكِل َأنْ  َتْرِضْق ـَ فةِ  َحفِ هِ  كَِسفاءِ  َسفقَِّدةَ  َأوْ  اْلُؿفْممِـِق ُمَّ ْٕ  «ا

هلل أكرمفا بالصبر طف  مفقت َقاَلْت: َفَضِحْؽُت َضِحؽِل الَِّ ي َرَأْ،ِت. و،ؽػل أن ا
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ِ
ـْ َأَكفٍس  (3318)، فػل البخاري ملسو هيلع هللا ىلصوالدحا َرُسقِل اهلل فا َثُؼفَؾ َط ، َقفاَل: َلؿَّ

فالَُم: َوا َكفْرَب َأَبفاُه، َفَؼفاَل َلَففا:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  اُه، َفَؼاَلْت َفاصَِؿُة َطَؾْقَففا السَّ َجَعَؾ َ،َتَغرَّ

 .«الَقْقمِ  َبْعدَ  َكْرٌب  َأبِقِؽ  َطَؾك َلْقَس »

ـْ َجـَُّة الِػْرَدْوِس، َمفْلَواْه   ا َدَطاُه، َ،ا َأَبَتاْه، َم ا َماَت َقاَلْت: َ،ا َأَبَتاُه، َأَجاَب َربًّ َفَؾؿَّ

، َقاَلْت َفاصَِؿُة طَ  ـَ
ا ُدفِ فالَُم: َ،فا َأَكفُس َأَصاَبفْت َ،ا َأَبَتاْه إَِلك ِجْبِر،َؾ َكـَْعاْه، َفَؾؿَّ َؾْقَفا السَّ

ِف   التَُّراَب. ملسو هيلع هللا ىلصَأْكُػُسُؽْؿ َأْن َتْحُثقا َطَؾك َرُسقِل الؾَّ

ٞ )َقِوُلُه  ِٓ ًِٝ ْٔ  ضيد ٞ  َِد ٞ  ٫ّٔ ِغد٦ْتِ  َيدا  َيداِي ِٓد ْٓدوِ  إّٔغّٖ ٔي  عي ٦ْٝاا  اِ  َِد مفع أهنفا  : غيد

 شقًئا.   سقد الـاس، وٓ ،غـل طـفا مـ اهلل ملسو هيلع هللا ىلصسقدة كساء العالؿقـ، أبقحا 

وح ه إحاد،ث تـ ل ط  الصقفقة أشد مـ ك ول الصخر3 ٕهنؿ رفعقا الـبل 

فقق مـ لتف وغؾقا فقف، حتك جعؾفقا لفف مفـ خصفائص الربقبقفة وإلقحقفة،  ملسو هيلع هللا ىلص

، ملسو هيلع هللا ىلص.. إ، غقر ذلؽ، وحؽ ا غؾق يف غقفر الـبفل فلصبحقا ،دطقكف مـ دون اهلل 

 كالبرطل، والؼادري، وغقرحؿ.

*** 
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ِ٘ َتعَاَي٢بَا -15 ٍِ ايًَّ ِٛ ٛا اِيَخلَّ﴿ :بُ َق ِِ قَاُي ٍَ َزبُُّه ََاذَا َقا ٛا  ِِ قَاُي ِٗ ِب ٔ قًُُٛ  ﴾ َحت٢َّ ِإذَا ُفصِّعَ َع

َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ٔٚ ٍا اَُّ  ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿َرَؼوبًَُ   َثبُة َهِى

 .[56: سبل] ﴾ٹ ٹ ٹ ٿٹ

 ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ َتَعفاَلك: الؾَّففِ  َقْقلِ  َباُب )َقِوُلُه 

 :([56: سبل] ﴾ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ

ساق الؿصـػ ح ا الباب لدٓلة ط  أكف ٓ حفؼ ٕحفد أن ،ؽفقن شفر،ًؽا هلل 

 ، فؽؾفؿ طبقد هلل تعا، خاضعقـ خاشعقـ خائػقـ لف ومـف.

وسقليت بقان ح ه أ،ة وأهنا ك لت يف حؼ الؿالئؽة سالم اهلل طؾقفؿ ، وقبؾ 

ېئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ ﴿ح ه أ،ة، قال تعا،:   ېئ  ېئ   ۈئ

 مب  خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ 

، فؼطع اهلل هبا كؾ [ 56:  سبل]   ﴾پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ يب   ىب 

تعؾؼ بغقره، إذ ٓ مؾؽ لفؿ، وٓ شراكة، وٓ شػاطة إٓ بنذكف، فالؽػار ،عبدون 

 گ  ک   ک ﴿الؿالئؽة و،تخ وهنؿ وسائط تؼرهبؿ مـ اهلل، كؿا قال اهلل طـفؿ: 

لزم]   ﴾ڳ   گ   گ   گ  طـفؿ أهنؿ اتخ وحؿ شػعاء،  ، وأخبر اهلل [ 6:  را

ۓ   ے   ھ   ھ ﴿بؼقلفؿ:  3 ٕن لفؿ مـازل ووجاحات، [ ;1:  يقكس]   ﴾ے

فلخبر اهلل طـ الؿالئؽة أكف حقـ ،تؽؾؿ بالقحل ،ليت الؿالئؽة مثؾ الصعؼة لعظؿ 

أي: رفع طـ  ﴾ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ ﴿، فؼال: كالم اهلل ولتعظقؿفؿ هلل 

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ ﴿قؾقهبؿ ما وجدوا مـ الخقف:  بعًضا،  ﴾ٿ ،سلل بعضفؿ 

 الحؼ وكالمف حؼ وحق الحؼ. أي: قال اهلل  ﴾ٿٹ ٿ﴿

مـ ح ه أ،ة وغقرحا عقفع  ط  طرشف، وُ،ثَبُت هلل  [56: سبل] ﴾ی ىئ﴿
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أكقاع العؾق: طؾق الؼدر والؼفر وال ات، وح ه صر،ؼة أحؾ السـة، بقـؿفا الصفقفقة 

 [1: األطؾاك] ﴾ڻ ڻ ڻ ں﴿عا،: ومـ إلقفؿ ،لتقن إ، أدلة العؾق مثؾ ققلف ت

،ؼقلقن: أط  قدًرا وقفًرا، وٓ ،ممـقن أكف أط  ذاًتا، وبفاب تػصفقؾ الؼفقل فقففا 

كت، العؼائد، و، كرون طـ برر الؿر،سل أكف كان ،ؼقل: سبحان ربفل إسفػؾ! 

 ٕكف ،عتؼد أن اهلل يف كؾ مؽان، تعا، اهلل طـ ققلفؿ.

كؾ دلقفؾ ذكفر فقفف الػقققفة، كؼقلفف تعفا،:  :َٓٗاا  َٚتٓٛع١، نثري٠ ايعًٛ ٚأدي١

 .[83: الـحؾ] ﴾ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿

وكفؾ دلقفؾ ذكفر فقفف ك ول اهلل تعا، أو التـ ،ؾ مـف تعا،3 ،فدل طف  العؾفق، 

 ٻ ٻ ٻ﴿ٕن الـفف ول ،ؽففقن مففـ أطفف  إ، أسففػؾ، مثففؾ ققلففف تعففا،: 

ـَفا َ،ـِْ ُل »: ملسو هيلع هللا ىلص، وققل الـَّبِلِّ [5: ِصؾت] ﴾پ  إَِلفك َلْقَؾفةٍ  ُكفؾَّ  َوَتَعفاَلك اَركَ َتَبف َربُّ

َؿاءِ  ْكَقا السَّ ـَ  الدُّ  .(1)«أِخُر... الؾَّْقؾِ  ُثُؾُث  َ،ْبَؼك ِحق

وكؾ دلقؾ ذكر فقف العروج إلقف ،دل ط  العؾق3 ٕن العروج ،ؽقن مـ أسفػؾ 

 ې ې﴿ث الؿعراج، وققلف تعفا،: إ، أط ، والدلقؾ ط  ذلؽ أحاد،

 .  [7: الؿعارج] ﴾ې ې

 ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿ومـفا أدلة آستقاء ط  العفرش، قفال تعفا،: 

 .[87: األطراف] ﴾گ ک ک ک﴿، وقال تعا،: [8: صف]

غددسي يف  ومـفففا إدلففة التففل ذكففر فقفففا العؾففق، وذكففر ابففـ أبففل العفف  

  أكثفر مفـ طرفر،ـ وجًففا أن أدلة طؾق اهلل تعا، ط  طرشف أتت طف ايّٓشا١ٜٚ

                                                 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 351(، ومسؾؿ )1135أخرجف البخاري ) (1)  .(، َط
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. فػفل [6: الحدياد] ﴾ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ﴿ومـفا: 

 
ِ
 .  (1)«َشْلءٌ  َفْقَقَؽ  َفَؾْقَس  الظَّاِحرُ  َوَأْكَت »: ملسو هيلع هللا ىلصالحد،ث َقاَل َرُسقُل اهلل

رسففقف وسففع أي العظففقؿ الؽبقففر القاسففع، فففنذا كففان ك :﴾ٹ﴿َقِوُلههُه  

ما السؿقات وإرض يف الؽرسل »السؿقات وإرض، بؾ جاء يف بعض أثار: 

، واهلل أجؾ وأطظؿ «إٓ كحؾؼة يف فالة، وما الؽرسل يف العرش إٓ كحؾؼة يف فالة

 سبحاكف وتعا،.

قن وُ،رجفقن وُ،تقكفؾ أن الؿالئؽة ال ،ـ ُ،ررك هبؿ وُ،فدط :اآل١ٜ َٔ ٚايػاٖد

طؾقفؿ وُ،جعؾقن وسائط بقـ الؿخؾقققـ وبقـ اهلل مـ كثقفر مفـ الؿرفركقـ حفؿ 

،خافقن اهلل سبحاكف وتعا، و،رجقكف و،بغقن إلقف القسقؾة، وٓ ،عصقكف ما أمفرحؿ 

و،ػعؾقن ما ،ممرون. فؽؿا أكف ٓ ،جفقز شفرًطا وٓ طؼفاًل أن ،ؽقكفقا شفركاء هلل، 

 فؽ لؽ غقرحؿ.

*** 

                                                 

 (.8311ف مسؾؿ )أخرج (1)
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َل اْلُمَصنُِّفَقا

ََِشَح  ايؿَّدِشٝضِ َؤكٍ  َُٛش ِٖ َأثاٍ  ٍٚ َػ ٖ٘جا ٖا اُ ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلصي َػ ااَرا َهَنوً  َهب

َْ َٔبِ  اهلُل ا ََِٔٓش ٔكٍ اُٖغ ُُ ُٚ َُمَشَثٔذ ا ٖٗ ًََؤ ٚٔي  ُٔ َُٔوِى ّٗب  ٘اَؾٔزَهب ُلِنَؼب ٌَُخ ثاَؤِع ِٔ

ُٔوَي     ِْ َر ُٛ ُِ٘لوُز ََ ٕٕي   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ٔعُِِغٌَِخ َػًَِ َفُلَىا

ُِٓغوووَزشاُم  »ي [56: سااابل] ﴾ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿٿ ٺ َُٔؼهب  َُِغووو َك

ِٔغا ٚٔ  «اُٖغ ٌَلِّو ُٕ ثا َُب ُٚ ُعُل ُٚ َكِىَم َثِؼل ي َوَفَل ٌَزا  َثؼُن ِٔغا ٛ ُِٓغَزشاُم اُٖغ ي و

ُٚ ِٖ َرِؾَز َٓ  ًَُ ُِٔوَُهب اا ُُ ََٔخي َك ٌَِٔ َُٔغ اُ َُِغ ٚٔي َك َٖ َأَفبثأؼ ُِ ْٖ  َكَؾَشَكَهبي َوَثٖذَد َث ي ُصو

ٖاي  ٔٛ ٌَب ٕٔ اُٖغبٔؽشا َأوا اُ َُٔغب ََُهب َػًَِ  ُِٔو َُ ُٚي َؽٖزً  ِٖ َرِؾَز َٓ  ًَُ ُِٔوَُهب اَِلُش اا َُ

ُٚي         ًَو َُِذسا  ُٕ ََ َأ َٛوب َهِجو َُُوب َٔوب َأ ََُهوبي َوُسٖث ُِٔو َُ  ُٕ ََ َأ ُٚ اُٚؾوَهبُة َهِجو ًَ َٔب َأِدَس َكُشٖث

َُُو ًَُزَثٕخي َك ََِخ  ٓٔب ََٓؼَهب  ٌُٔزُة  َُ ٍُ  َك ًَوَزا      »ب ًَوَزا َو  َّ ََوِى َ٘وب  َُ  ٍَ َُِظ َهِذ َهب َُ َأ

َٔبِ  َٖ اُٖغ ٔٓ َٔٔؼِذ  َُّٔزٍ ُع َٔٔخ ا ٌَِٔ َُُقٖذُم ثأزَُِي اُ ًََزا؟ َك  .«ًََزا َو

ْٔ ايؿَّددددِشٝضِ  ٚيِؾددددٞ)َقِوُلههههُه   ٞ  عيدددد ْٜددددسي٠ّٔ أِّٔ دددد ؾددددشٝض  أي: يف  :  ُٖسي

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿كتففاب التػسففقر َبففاُب َقْقلِففِف:  (3144) ايبخددازٟ

 ص81: احلذسط.﴾ٿ ٿ

 ۈ ۈ ۆ﴿الؿراد بالؼضاء الؼفقل، قفال تعفا،:  : ا ّٕ قّٔكيد٢  ِإذيا)َقِوُلُه  

 .  [:7: آ: طؿران] ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 أي: الرلن. : َْسيا٭ّٖي)َقِوُلُه  

ُيا٤ِ ِؾددٞ)َقِوُلههُه   الؿففراد بففف العؾففق ٕكففف تعففا، يف العؾففق طفف  طرشففف،  : ايطَّدد

 مـ حق يف السؿاوات. والؿالئؽة حقل العرش، ومـفؿ

ُي قيسي يِت)َقِوُلُه   ٗيدا  ٥ِه٬ّٕ١ّٔايّٖ ِٓشيِت فقف دلقؾ ط  أن لؾؿالئؽة أجـحة، قال  : ِ ّْٔد
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 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿تعا،: 

وأهنؿ سؽان السفؿاء،  [1: ِاصر] ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھھ

 گ گگ گ ک﴿وحففؿ الصففافقن وحففؿ الؿسففبحقن، وحففؿ 

 ﴾ڻ ڻ﴿، وحفففففؿ: [7-1: الؿرساااااَلت] ﴾ڱ ڳڱ ڳ ڳڳ

أ،ات، وحؿ ال ،ـ ،حػظفقن ابفـ آدم مفـ بفقـ ،د،فف ومفـ خؾػفف  .[1: الـازطاات]

اهلل، وحؿ الؿقكؾقن بالؼطر، وقبض إرواح، وحؿ الؿقكؾقن بالؼبر وما فقف،  بلمر

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿والؿقكؾففقن بالجـففة والـففار ومففا فقفؿففا، 

يف تػسفقر  ملسو هيلع هللا ىلصقفال الـبفل  ، وحؿ خؾؼ طظفقؿ مفـ خؾفؼ اهلل،[9: التحريؿ] ﴾ۇئ

 سففتؿائة لففف جبر،ففؾ رأ،ففت-» [;1: الااـجؿ] ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ققلففف: 

ـَ  ُمـَْفبًِطا -جـاح َؿاءِ  مِ ا السَّ ـَ  َما َخْؾِؼفِ  ِطَظؿُ  َسادًّ َؿاءِ  َبْق َْرضِ  إَِلك السَّ ْٕ  .  (1)«ا

ـْ َجابِِر  َث  َأنْ  لِفل ُأِذنَ » أكف قال: ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  وجاء َط ـْ  ُأَحفدِّ  َمَؾفٍؽ  َطف

ـْ  ـْ  الؾَّفِ  َماَلئَِؽةِ  مِ ـَ  َما إِنَّ  اْلَعْرِش، َحَؿَؾةِ  مِ  َسفْبعِ  َمِسفقَرةُ  َطاتِِؼففِ  إَِلك ُأُذكِفِ  َشْحَؿةِ  َبْق

، أفضؾفؿ [:1: الحاقة] ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿، قال تعا،: (5)«َطامٍ  مِاَئةِ 

 الؿقكففؾ بففالقحل، ومففـفؿ مقؽائقففؾ  الففروح إمففقـ وحففق جبرائقففؾ 

 َأْكَعفؿُ  َكْقَػ »: ملسو هيلع هللا ىلصالؿقكؾ بالؼطر، وإسرافقؾ الؿقكؾ بالـػ  يف الصقر، قال الـبل 

، وَقفاَل (6)«َفَقفـُْػُ   بِالـَّْػِ   ُ،ْمَمرُ  َمَتك نَ اِوذْ  َواْسَتَؿعَ  الَؼْرنَ  الَتَؼؿَ  َقدِ  الَؼْرنِ  َوَصاِحُ، 

 ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َتَعففاَلك: 

 .[;9: الزمر] ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

ومقؽائقؾ الؿقكؾ بالؼطر، وكؿ تـ ل مـ الؼطفرات وإمطفار وتجفري مفـ 
                                                 

ـْ َطائَِرةَ 133أخرجف مسؾؿ ) (1)  .(، َط

( لرقخـا مؼبؾ القادطل َرِحَؿُفؿا 1/111)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 3383أخرجف أبق داود ) (5)

 الؾَُّف.

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ 8311أخرجف الترم ي ) (6)  .(، َط
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كفؾ أن »إهنار، فقكؾ اهلل لفا ح ا الؿؾؽ وجعؾ لف أطقاًكفا وأتباًطفا، حتفك ذكفر 

ٓبـ أبل الفدكقا، ويف  (14) «قطرة تـ ل معفا مؾؽ، كؿا يف الؿطر والرطد والبرق

 اْلَؿْعُؿفقرُ  اْلَبْقفُت  َحفَ ا َفَؼفاَل: ِجْبِر،فَؾ، َفَسفَلْلُت »: ملسو هيلع هللا ىلصحد،ث اوسراء قال الـبفل 

 «َطَؾفْقِفؿْ  َمفا آِخرُ  فِقفِ  َ،ُعقُدوا َلؿْ  مِـْفُ  َخَرُجقا إَِذا َمَؾٍؽ، َأْلَػ  َسْبُعقنَ  َ،ْقمٍ  ُكؾَّ  َ،ْدُخُؾفُ 

َؿاءُ  َأصَِّت »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال الـبل (1)متػؼ طؾقف  َقفِدمٍ  َمْقِضعُ  مِـَْفا َما َتئِطَّ  َأنْ  َلَفا َوُحؼَّ  السَّ

 َّٓ ق مؿفا ، والؽالم طـ الؿالئؽفة ،طفقل وحف(5)«َقائِؿٌ  َأوْ  َراكِعٌ  َأوْ  َساِجدٌ  َمَؾٌؽ  َوبِفِ  إِ

 ، ،د او،ؿان. 

ُي٬ قيسي يِت)َقِوُلُه   ٗيا ٥ِه١ّّٕٔايّٖ ِٓشيِت  أي: حركتفا. : ِ ّْٔد

ْاا)َقِوُلُه    ِ٘ ُخْكييا ِْٛي  بؿعـك: خضقًطا وت لاًل لسؿاع كالمف. : ِيكّٔ

ُ٘)َقِوُلههُه   َّْدد ١ّّٔ٘ نَّّٔٔ ِّٖطدد ًّٔدد٢ ِض ٕ  عي ٛيا أي: صففقت الؼففقل، كلكففف سؾسففؾة  : ؾيددؿّٖ

 ن وحق الحجر الصؾ، إمؾس.الحد،د التل تؼع ط  صػقا

ِْ)َقِوُلُه   ُٖ ْٓؿُّٕر الـػقذ حق الدخقل يف الرلء، ومعـفاه: أن كفالم اهلل  : ذيِيؤّ ٜي

 حقـ سؿعقه بؾغ مـفؿ مبؾًغا طظقًؿا. 

 أي: أز،ؾ طـفا الػ ع. :﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿َقِوُلُه  

سمال مـ الؿالئؽفة لؾؿؼفربقـ مفـفؿ وحف ا  :﴾ٿٿ ٺ ٺ ٺ﴿َقِوُلُه  

  ،عؾؿقن الغق،.دلقؾ أهنؿ ٓ

أي قال اهلل الحؼ، وحق تعا، الحفؼ وققلفف حفؼ فػفل  :﴾ٹٿ ٿ﴿َقِوُلُه 

، َأْكفَت » :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسفقل اهلل  حد،ث ابـ طباس   ،َحفؼ   َوَوْطفُدكَ  الَحفؼُّ

                                                 

ـِ َصْعَصَعَة 118) (، ومسؾؿ1843البخاري ) (1) ـْ َمالِِؽ ْب ـِ َمالٍِؽ، َط ـْ َأَكِس ْب  .(، َط

ـِ َمالٍِؽ 1/821) «حؾقة إولقاء»أخرجف أبل كعقؿ يف كتابف  (5) ـْ َأَكِس ْب  .(، َط
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... َوَقْقُلَؽ   .(1)الحد،ث، متػؼ طؾقف «َحؼ 

ويف ح ا دلقؾ ط  أن اهلل ،تؽؾؿ بحرف وصقت،  :﴾ٹ ٹ ٹ﴿َقِوُلُه 

وأن كالمف مسؿقع، خالًفا لؾؿعت لة وإشاطرة، فالؿعت لة ، طؿفقن أن كفالم اهلل 

مخؾقق، وإشاطرة ، طؿقن أن كالم اهلل كػساين، أي: كالمف يف كػسف، أما الؼرآن 

ُف َطَؾْقِف َوَطؾَ  ك آلِِف َوَسفؾََّؿ أو جبر،فؾ ال ي بقـ أ،د،ـا ال ي تؽؾؿ بف محؿد َصؾَّك الؾَّ

3 ففق طبارة طـ كالم اهلل ولقس بؽالم اهلل طـدحؿ، و،ؾ م مـ حف ا الؼفقل أن 

ُف َطَؾْقِف َوَطَؾك آلِِف َوَسؾََّؿ أو جبر،ؾ  كاكا ،عؾؿفان مفا يف كػفس  محؿد َصؾَّك الؾَّ

هلل، اهلل! تعا، اهلل طـ ح ا الؼقل الباصؾ، و،ؾ م مـ ذلؽ أن الؼفرآن لفقس بؽفالم ا

فؾق امتفـف أحٌد متعؿًدا مل ،ؽػر طـدحؿ3 ولق حؾػ بالؼرآن لؿا ل مفف كػفارة3 ٕكفف 

 حؾػ بغقر اهلل.. إ، غقر ذلؽ.

بصقت فقسؿع الؿالئؽة كالمف كالًما  ويف الحد،ث دلقؾ ط  أن كالم اهلل 

طظقًؿا كققع السؾسة طف  صفػقان، ولفقس يف حف ا تؿثقفؾ الخفالؼ بفالؿخؾقق، 

، لؽـ فقفف أن كفالم اهلل [11: الشقرى] ﴾ٿٿ ٿ ٺ﴿ـ ذلؽ: اهلل ط تعا،

 حؼقؼل ومسؿقع.

ُيُيٗا)َقِوُلههُه   ٝيْطدد ُِْع َُْطددتيِسُم ؾّٔ أي: حففقـ ،تحففدث الؿالئؽففة ،سففؿع  : ايطَّدد

كالمفؿ مسترق السؿع مـ الجـ، فالجـ ،تراصقن بعضفؿ ط  بعض إ، السؿاء 

كالمفؿ، فقؾتؼط الجـل تؾفؽ  الدكقا، فنذا ما تؽؾؿ الؿالئؽة فقؿا بقـفؿ سؿع الجـ

الؽؾؿة و،ـ ل هبا إ، إرض و،عطقفا لؾؽاحـ و،ضقػ إلقفا مائة ك بة و،ؼرقرحفا 

يف أذكف كؼرقرة الدجاجفة، فقصفبح الؽفاحـ ،حفدث بتؾفؽ الؽؾؿفة الصفحقحة، 

و،ضقػ إلقفا مائة ك بة، فقعتؼد الـاس يف كالم الؽاحـ لتؾؽ الؽؾؿة الصفحقحة، 

 قر.وٓ ،ؿق ون الباصؾ الؽث

                                                 

 (.312(، ومسؾؿ )1113البخاري ) (1)
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َُْطددتيِسُم)َقِوُلههُه   ُِْع ٚ ُ٘ ٖهّٔددرا: ايطَّدد ْٛمي  ييُكدد ُ٘  يْيددض ، ؾّٔدد ُٕ ٚيؾيددؿّٔ ٝيا ِ٘ ُضددؿّٖ  ِ هّٔؿِّدد

ٗيا، ٔي ٚي يدَّدي ؾّٔشيسيؾّٔ ْٝ ِ٘   ي ،ؽقن بعضفؿ فقق بعض إ، أن ،صؾقا إ، السؿاء،  : أّٔؾيداِ ِي

، قد أرسؾ طؾقفؿ الرف،، وأحقاًكا ،ؾتؼط ح ه الؽؾؿة و،بؾغ هبا مـ بعفده واهلل 

وربؿا وصؾت الؽؾؿة إ، إرض قبؾ أن ،ؼضك ط  ذلفؽ الف ي بؾغففا، وربؿفا 

قضل طؾقف وقد فاتت الؽؾؿة إ، غقره، فقػتـ الـاس بسب، مفا ،ؾؼقفف الجفـ طف  

أرسففؾ طؾففقفؿ الرففف،،  ملسو هيلع هللا ىلصالؽفففان والعففرافقـ، إٓ أن اهلل قبففؾ مبعففث الـبففل 

ـُ إَِلك َقْقمِِفْؿ، » َقاصِق ـَ َخَبفِر َفَرَجَعِت الرَّ َفَؼاُلقا: َما َلُؽْؿ؟ َفَؼفاُلقا: ِحقفَؾ َبْقـَـَفا َوَبفْق

َّٓ َشفْلٌء  َؿاِء إِ ـَ َخَبِر السَّ ُفُ،، َقاُلقا: َما َحاَل َبْقـَُؽْؿ َوَبْق َؿاِء، َوُأْرِسَؾْت َطَؾْقـَا الرُّ السَّ

إَْرِض َوَمَغاِرَبَفا، َفاْكُظُروا َمفا َحفَ ا الَّفِ ي َحفاَل َبْقفـَُؽْؿ  َحَدَث، َفاْضِرُبقا َمَراِرَق 

ُفقا َكْحَق تَِفاَمَة إَِلك الـَّبِفلِّ  ـَ َتَقجَّ ، ِ َؽ الَّ
َؿاِء، َفاْكَصَرَف ُأوَلئِ ـَ َخَبِر السَّ َوُحفَق  ملسو هيلع هللا ىلصَوَبْق

ـَ إَِلك ُسقِق ُطَؽاٍظ، َوُحَق ُ،َصؾِّل بَِلْصحَ  ا َسِؿُعقا بِـَْخَؾَة َطامِِد، ابِِف َصالََة الَػْجِر، َفَؾؿَّ

َؿاِء، َفُفـَالَِؽ  ـَ َخَبِر السَّ ِف الَِّ ي َحاَل َبْقـَُؽْؿ َوَبْق الُؼْرآَن اْسَتَؿُعقا َلُف، َفَؼاُلقا: َحَ ا َوالؾَّ

ـَ َرَجُعقا إَِلك َقْقمِِفْؿ، َوَقاُلقا: َ،ا َقْقَمـَا:   ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ِحق

ُف َطَؾفك َكبِقِّفِف [5-1: لجـا] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ  ٻ ٱ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلْكَ َل الؾَّ

ِـّ  [1: الجـ] ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ . ثفؿ قفص اهلل (1)«َوإِكََّؿا ُأوِحَل إَِلْقِف َقْقُل الِج

 طؾقـا مـ خبرحؿ ما فقف بالغ مبقـ. 

ُيُع)َقِوُلُه   ٝيْط ُيد١ّٔ  ؾّٔ ًِ ٗيدا  ايهّٔ ِّٖكٝ ُٝ ْٔ  ِإئّد٢  ؾّٔ ُ٘،  َيد َّ  تيْشتيد ٗيدا  ُثد ِّٖكٝ ْٔ  ِإئّد٢  ٯخيدسُ ا ُٜ  َيد

،ُ٘ ٗيا سيت٢َّ تيْشتي ٝي ِّٖك ُٜ ٢ّٔ ِٕ عي ِٚ ايطَّاِسِس ِيطيا ِٔ  أّٔ ِٖ وح ا مـ شدة حرص الجـ  : ايهّٔدا

 ط  إغقاء بـل آدم. 

ِٚ ايطَّداِسسِ )َقِوُلُه   ِٔ  أّٔ ِٖ بقـ الساحر والؽاحـ طؿفقم وخصفقص، مفـ  : ايهّٔدا

ن الؽاحـ ،خبفر طفـ حقث أن كاًل مـفؿ ،دطل طؾؿ الغق،، و،ستعقـ بالجـ، إٓ أ
                                                 

ـِ َطبَّاٍس 332( ومسؾؿ )331أخرجف البخاري ) (1) ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ  .(، َط
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إمقر الؿغقبة، والساحر ،ليت ببعض إمقر كالصرف والعطػ.. وغقر ذلؽ ط  

 ما ،ليت بقاكف.

ُيا)َقِوُلُه   ُ٘ ؾُّٔس َّ ٗيابُ  أّْٔدزينّٔ ٌي  ايػّْد ْٕ قّْٔبد ٗيدا  أّٔ ٝي ِّٖك وقد جاء الـفل طـ الـظر إ،  : ُٜ

كَّا َقفْد ُكِفقـَفا إِ »قال:  (88532)، طـد أمحد الرفاب، كؿا صح طـ أبل قتادة 

 .(1)«َأْبَصاَرَكاَأْن ُكْتبَِعُف 

ُيا)َقِوُلُه   ٖيا ٚيُز َّ ٌي أّٔيّٖكّٔا ْٕ قّْٔب ُ٘ أّٔ ٝيهّٖدِربُ )َقِوُلُه أي: تػقتف وتسؾؿ مـف،  : ُْٜدِزنّٔ  ؾّٔ

ٗيدا  اس ،سففتعقـقن بففالجـ وحفف ه طفادة الجففـ، وكثقفر مففـ الـف : نّْٔر يد١   َِا٥يد١ّٔ  َييي

 و،صدققهنؿ، والقاقع أكف ٓ ،ـبغل أن ،صدققا وٓ ،ستعان هبؿ وٓ ،سللقا.

ٍُ:)َقِوُلُه   ُٝكّٔا ْٝظي ؾّٔ ٍي قّْٔد أّٔئّ ٓيا قّٔا ّي ئّ ْٛ ،عـل: حمٓء الـفاس إذا  : ٚينّٔدريا  نّٔريا ٜي

ققؾ لف: ح ا ساحر وكاحـ وٓ ،عؾؿ الغق،، ،ؼقل: ألقس قفد قفال ،فقم كف ا كف ا 

 ًذا: كؾ ما ،ؼقلف ،عتؼدوكف حًؼا.وك ا؟ إ

 ملسو هيلع هللا ىلصَسَلَل ُأَكاٌس الـَّبِفلَّ : َقاَلْت  ،مـ حد،ث َطائَِرُة  (5)ايؿدشٝشني ويف  

انِ  ـِ الُؽفَّ ُثقَن َففنِكَُّفْؿ ُ،َحفدِّ ، َ،ا َرُسفقَل الؾَّففِ : ، َفَؼاُلقا«بَِرْلءٍ  َلْقُسقا إِكَُّفؿْ  » :َفَؼاَل ، َط

ا ْلِء َ،ُؽقُن َحؼًّ ـَ  الَؽؾَِؿةُ  تِْؾَؽ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّبِلُّ : َقاَل ، بِالرَّ ، َ،ْخَطُػَفا الَحؼِّ  مِ  الِجـِّلُّ

َجاَجِة، َكَؼْرَقَرةِ  َولِقِّفِ  ُأُذنِ  فِل َفُقَؼْرقُِرَحا ـْ  َأْكَثرَ  فِقفِ  َفَقْخؾُِطقنَ  الدَّ  .  «َكْ َبةٍ  مِاَئةِ  مِ

ُٝؿيدَُّم)َقِوُلُه   ًّٖؤّ ؾّٔ ُي١ِ ِ ِت ًِ ُِييْت ايَِّتٞ ايهّٔ ٔي ُض ُيا٤ِ َِ أي: تؾؽ الؽؾؿفة  : ايطَّ

الحؼ التل سؿعت مـ السؿاء، وح ا مـ الػتـة، وفقف دلقفؾ أن كفؾ مبطفؾ ،ؿف ج 

خطاففة وٓ  باصؾف برلء مـ الحؼ حتك ،روج ط  ضعػاء العؾؿ واو،ؿان والربف

 ،سؾؿ مـفا إٓ مـ سؾؿف اهلل تعا،.

                                                 

 .( لرقخـا مؼبؾ القادطل 818)«الصحقح الؿسـد»والحد،ث يف  (1)

 (.8881(، ومسؾؿ )3511البخاري ) (5)
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وحـاك قصص لؽثقر مـ الؽفان ال ،ـ أسؾؿقا بسب، شقاصقـفؿ التفل كاكفت 

ـِ ُطَؿَر  (1111)تلتقفؿ، فػل البخاري   ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ، َقاَل: َما َسِؿْعُت ُطَؿَر، َط

َّٓ َكانَ  َُضـُُّف َكَ ا إِ َٕ ُـّ َبْقـََؿفا ُطَؿفُر َجفالٌِس، إِْذ َمفرَّ بِفِف  لَِرْلٍء َقطُّ َ،ُؼقُل: إِكِّل  َكَؿا َ،ُظف

َرُجٌؾ َجِؿقٌؾ، َفَؼاَل: َلَؼْد َأْخَطَل َضـِّل، َأْو إِنَّ َحَ ا َطَؾك ِد،ـِِف فِفل الَجاِحؾِقَّفِة، َأْو: َلَؼفْد 

ُجَؾ، َفُدِطَل َلفُف، َفَؼفاَل َلفُف َذلِفَؽ، َفَؼفاَل: َمف ا َرَأْ،فُت َكفالَقْقِم َكاَن َكاِحـَُفْؿ، َطَؾلَّ الرَّ

َّٓ َما َأْخَبْرَتـِل، َقاَل: ُكـُْت َكاِحـَُفْؿ  اْسُتْؼبَِؾ بِِف َرُجٌؾ ُمْسؾٌِؿ، َقاَل: َفنِكِّل َأْطِ ُم َطَؾْقَؽ إِ

فِل الَجاِحؾِقَِّة، َقاَل: َفَؿا َأْطَجُ، َما َجاَءْتَؽ بِفِف ِجـِّقَُّتفَؽ، َقفاَل: َبْقـََؿفا َأَكفا َ،ْقًمفا فِفل 

ـْ السُّ  َـّ َوإِْبالََسَفا؟ َوَ،ْلَسفَفا مِف قِق، َجاَءْتـِل َأْطِرُف فِقَفا الَػَ َع، َفَؼاَلْت: َأَلْؿ َتَر الِج

َبْعِد إِْكَؽاِسَفا، َوُلُحقَقَفا بِالِؼالَِص، َوَأْحالَِسَفا، َقاَل: ُطَؿُر َصفَدَق َبْقـََؿفا َأَكفا َكفائٌِؿ، 

ْجٍؾ َفَ َبَحُف، َفَصَرَخ بِِف َصاِرٌخ، َلْؿ َأْسَؿْع َصفاِرًخا َقفطُّ ِطـَْد آلَِفتِِفْؿ إِْذ َجاَء َرُجٌؾ بِعِ 

َّٓ اهلُل،  َٓ إَِلفَف إِ َأَشدَّ َصْقًتا مِـُْف َ،ُؼقُل: َ،ا َجؾِقْح، َأْمٌر َكِجفقْح، َرُجفٌؾ َفِصفقْح، َ،ُؼفقُل: 

َٓ َأْبَرُح َحتَّك َأْطَؾَؿ َما َوَراَء َحفَ ا،  ُثفؿَّ َكفاَدى: َ،فا َجؾِفقْح، َأْمفٌر َفَقَثَ، الَؼْقُم، ُقْؾُت: 

. َّٓ اهلُل، َفُؼْؿُت، َفَؿا َكِرْبـَا َأْن قِقَؾ: َحَ ا َكبِل  َٓ إَِلَف إِ  َكِجقْح، َرُجٌؾ َفِصقْح، َ،ُؼقُل 

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

  َٕ َِٔؼب ٖا ٔعو ٖٖ٘ىاطا ث ٖا اُ ٍُ اهلِل    َوَػ ٍَ َسُعوى ٍَ  َهوب  ااَرَا َأَساَد»  ملسو هيلع هللا ىلصي َهوب

     ُٚ ِ٘وو ٔٓ َٔبَوأد  ٍاي َأَلووَزٔد اُٖغو َْ ثاوبَُىِؽ ٌََّوو ِٓشا َر َْ ٍَ ثاوب َُووىٔؽ  ُٕ اهلُل َرَؼوبىَل َأ

ِٖ اهلِل «َسِعَلٌخ ٔٓ ٍَ  ساػَذٌح َؽٔذََذٌحي َلِىًكب  َُ  ي َأِو َهب ِٛو َُٔي َأ َٔٔغ َر ; َكباَرا َع

  ِٖ َٓوو  ٍَ ُٕ َأٖو ٌُووى َُ َٔبَوأد ُفوؤؼُوىا َوَلووٗشوا هلِل ُعووٖغّذاي َك ُٚ اُٖغوو ََِشَكووُغ َسُأَعوو

ٌَؤخي   ِٔ ًَ ادَلُ َُ َػِ ُٔٗش عاِجشاَ ََ  ْٖ َٔب َأَساَدي ُص ٚٔ ثا ُا ِٖ َوِؽ ٔٓ ُٚ اهلُل  َٔ ٌَِٔ ُُ َُي َك عاِجشاَ

 َٓ  ُٚ َُ َٔبٍ  َعوَؤ َٖٓش ثاَغ َٔب  ًَُُِّ        ٍُ َُُووى َُ؟ َك ََوب عاِجشاَو َ٘وب  ٍَ َسٗث َٓوبَرا َهوب ٌَُزَهوب   ِٔ

  َُ ََُؼِو »عاِجشاَ َُٛى ا ٍَ احَلٖن َو ٍَ       هَب َٓوب َهوب  ََ ُٓٔضو  ِْ ًُُُّهو  َٕ َُُوىُُوى ٌَوجارُيي َك ٍٗ اُ

ُٙ اهلُل  ََٓش ُُِش َأ ٍا ااىل َؽ َُ ثابَُىِؽ َِ٘زهاٍ عاِجشاَ َُ َُي َك  .«عاِجشاَ

ِٔ)َقِوُلُه   َّاِع ٚيعي َّ ِٔ  اي ٕي   د ُْييا بـ خالفد بفـ طؿفرو بفـ قفرط بفـ  :  ِضد

 الؾَّف بـ أبل بؽر بـ كالب العامرّي الؽالبّل. طبد

 .ؾشٝش٘وٕبقف صحبة، وحد،ثف طـد مسؾؿ يف لف 

، والطبففراين (515) ايطدد١ٓوالحففد،ث أخرجففف ابففـ أبففل طاصففؿ يف 

، والبقفؼفففل (133) ايتٛسٝدددد، وابفففـ خ ،ؿفففة يف (88/11) تؿطدداٙ يف 

 .(848) ا٭اا٤ ٚايؿؿاتيف 

ٓ أصؾ لف، وفقف القلقد بفـ مسفؾؿ وقفد طفـعـ،  :ٚقاٍ ٚتريٙ شزع١ أبٛ ٚضعف٘

عـتف مـ شر أكقاع العـعـة3 ٕكف ،دلس تدلقس التسفق،ة، وفقفف كعفقؿ بفـ محفاد وطـ

الخ اطل شق  البخاري رأس يف السـة، ولؽـف ضعقػ يف الحفد،ث، و،غـفل طـفف 

ـِ (8882-183)الحد،ث ال ي قبؾف، وما جاء يف صحقح مسؾؿ   ْبف
ِ
: طـ َطْبِد اهلل

ـْ َأْصحَ َطبَّاٍس 
َْكَصاِر، َأكَُّففْؿ َبْقـََؿفا  ملسو هيلع هللا ىلصاِب الـَّبِلِّ ، َقاَل: َأْخَبَركِل َرُجٌؾ مِ ْٕ ـَ ا

مِ

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصُحْؿ ُجُؾقٌس َلْقَؾًة َمَع َرُسقِل اهلل

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصُرمَِل بِـَْجٍؿ َفاْسَتـَاَر، َفَؼاَل َلُففْؿ َرُسفقُل اهلل
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َقفاُلقا: اهلُل َوَرُسفقُلُف َأْطَؾفُؿ،  «َحَ ا؟ بِِؿْثؾِ  ُرمَِل  إَِذا ،اْلَجاِحؾِقَّةِ  فِل َتُؼقُلقنَ  ُكـُْتؿْ  َماَذا»

 
ِ
ْقَؾَة َرُجٌؾ َطظِقٌؿ، َوَماَت َرُجٌؾ َطظِقٌؿ، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل  َفنِكََّففا»: ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّا َكُؼقُل ُولَِد الؾَّ

َٓ  َأَحدٍ  لَِؿْقِت  بَِفا ُ،ْرَمك َٓ  ـْ  لَِحَقاتِِف، َو ـَا َوَلؽِ  َقَضفك إَِذا اْسفُؿُف، َوَتَعفاَلك َتَبفاَركَ  َربُّ

َؿاءِ  َأْحُؾ  َسبََّح  ُثؿَّ  اْلَعْرِش، َحَؿَؾةُ  َسبََّح  َأْمًرا ـَ  السَّ ، ِ  التَّْسفبِقُح  َ،ْبُؾفغَ  َحتَّك َ،ُؾقَكُفْؿ، الَّ

َؿاءِ  َحِ هِ  َأْحَؾ  ْكَقا السَّ ـَ  َقاَل: ُثؿَّ  «الدُّ ، ِ  َمفاَذا اْلَعفْرِش: لَِحَؿَؾفةِ  اْلَعْرشِ  َحَؿَؾةَ  َ،ُؾقنَ  الَّ

فَؿاَواِت  َأْحفؾِ  َبْعفُض  َفَقْسفَتْخبِرُ  َقاَل  َقاَل: َماَذا َفُقْخبُِروَكُفؿْ  َربُُّؽْؿ؟ َقاَل   َبْعًضفا، السَّ

َؿاءَ  َحِ هِ  اْلَخَبرُ  َ،ْبُؾغَ  َحتَّك ْكَقا، السَّ ُـّ  َفَتْخَطُػ  الدُّ ْؿعَ  اْلِج  َأْولَِقائِِفْؿ، إَِلك َفَقْؼِ ُفقنَ  السَّ

، َفُفقَ  َوْجِففِ  َطَؾك بِفِ  َجاُءوا َفَؿا بِِف، َوُ،ْرَمْقنَ   َوَ،ِ ،ُدوَن. فِقفِ  َ،ْؼِرُفقنَ  َوَلؽِـَُّفؿْ  َحؼ 

ِف َطَؾفْقِفْؿ ٓ ،عؾؿفقن إٓ مفا طؾؿففؿ  فالراحد مـ الباب أن الؿالئؽة سالُم الؾَّ

 ؿؾؽقن ٕكػسفؿ ضًرا وٓ كػًعا فغقرحؿ مفـ بفاب أو،، وأن اهلل اهلل، وأهنؿ ٓ ،

،تؽؾؿ بؽالم ،سؿع، و،تؽؾؿ بصفقت وحفرف، وكالمفف غقفر مخؾفقق، بفؾ حفق 

 صػتف، وما كان مـ اهلل فؾقس بؿخؾقق، ومـ زطؿ أن كالم اهلل مخؾقق فؼد كػر.

 ڀ ڀ ڀ ڀ﴿أن الؿالئؽة لفؿ قؾقب3 لؼفقل اهلل تعفا،:  :ايفٛا٥د َٔ ٚفٝ٘

 .[56: سبل] ﴾ٺ

وأهنؿ ،خافقن اهلل، و،تؽؾؿقن، ولفؿ أجـحة، وقد تؼدم أهنؿ رجفال، كؿفا يف 

ـِ  حد،ث َسُؿَرةَ  ْقَؾةَ  َرَأْ،ُت » :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َقاَل  َقاَل: ، ُجـَْدٍب  ْب ـِ  الؾَّ  َأَتَقفاكِل َرُجَؾفْق

 َٓ  .(1)«مِقَؽائِقُؾ  َوَحَ ا ِجْبِر،ُؾ  َوَأَكا الـَّاِر، َخاِزنُ  َمالٌِؽ  الـَّارَ  ُ،ققِدُ  ِ يالَّ  َقا

ِ  والؿالئؽة ُخؾؼقا مـ كقر، كؿفا يف  مفـ حفد،ث  (8221) ؾدشٝض َطدً

 َطائَِرَة 
ِ
ـْ  اْلَؿاَلئَِؽةُ  ُخؾَِؼِت »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل  اْلَجانُّ  َوُخؾَِؼ  ُكقٍر، مِ

                                                 

 (.1811أخرجف البخاري ) (1)
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ـْ  ـْ  َماِرٍج  مِ ا آَدمُ  َوُخؾَِؼ  َكاٍر، مِ ا آَدمُ  َوُخؾَِؼ )، «َلُؽؿْ  ُوِصَػ  مِؿَّ أي  (َلُؽفؿْ  ُوِصَػ  مِؿَّ

 مـ صقـ. 

: رجقًمفا أن كجقم السؿاء خؾؼت لثالثة أمقر كؿا قال قتادة  :ايفٛا٥د َٚٔ

 ڀٺ﴿دى هبفا، َقفاَل َتَبفاَرَك َوَتَعفاَلك: لؾرقاصقـ وز،ـة لؾسؿاء وطالمات ،فت

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿، وقال تعفا،: [19: الـحؾ] ﴾ٺ ٺ ٺ

ؽفففالم طففف  الـجفففقم يف باهبفففا وسفففقليت ال [8: الؿؾاااؽ] ﴾کک ک ڑ

 اهلل. شاء إن

 

 

*** 



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 301  

 بَابُ ايػَّفَاَع١ِ -16

َقاَل اْلُمَصنُِّف

 بُة اُٖؾَلبَػٔخَث

ـْ َأَكفٍس ال : ايػَّدؿّٔاعي١ِ   ياُب) َقِوُلُه  رفػع ضفد الفقتر، ويف حفد،ث إذان: َطف

أخرجفف البخفاري  «اِوَقاَمفةَ  ُ،فقتِرَ  َوَأنْ  ،إََذانَ  َ،ْرفَػعَ  َأنْ  بِفالٌَل  ُأمِفرَ »، َقاَل: 

، وأركاهنا ثالثة: شافع، ومرفػقع لفف، ومرفػقع طـفده، وقفد جفاءت يف (145)

 :ن مثبتة ومـػقةالؼرآ

 :غسٚط ثالث١ هلا فاملثبت١
 .﴾ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿إذن اهلل لؾرافع، قال تعا،:  :األٍٚ

 [588: البؼرة]

 ڃ﴿رضففا اهلل طففـ الرففافع والؿرففػقع لففف، قففال تعففا،:  :ٚايثاياا  ايثاااْٞ

 .[;5: األكبقاء] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

قفر رضفا الؿرفػقع وح ا بخالف الرػاطة طـد البرر، فنهنا غالًبا تليت طف  غ

ولففف الؿثففؾ إطفف  فالرففػاطة بففلمره وبنذكففف ،ؽففرم الرففافع،  طـففده، أمففا اهلل 

بالرػاطة العظؿك، قفال اهلل سفبحاكف  ملسو هيلع هللا ىلصالـبلَّ  والؿرػقع لف، ولف ا خص اهلل 

، وحففل الرففػاطة يف [>:: اإلسااراء] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿وتعففا،: 

ـِ َمالٍِؽ  ـْ َأَكِس ْب   ، َقاَل:أحؾ الؿققػ: فَع
ِ
 اهللُ  َ،ْجَؿفعُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقفاَل َرُسفقُل اهلل

قنَ  اْلِؼَقاَمةِ  َ،ْقمَ  الـَّاَس  ـُ  َوَقاَل  - لَِ لَِؽ  َفَقْفَتؿُّ  َفَقُؼقُلفقَن:- لِفَ لَِؽ  َفُقْؾَفُؿقنَ  ُطَبْقٍد: اْب

ـَفا َطَؾفك اْسَتْرفَػْعـَا َلقْ  ـْ  ِر،َحـَفا،ُ  َحتَّفك َربِّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص آَدمَ  َفَقفْلُتقنَ  َقفاَل: َحفَ ا، َمَؽاكِـَفا مِف

ـْ  فِقفَؽ  َوَكَػفَ   بَِقفِدِه، اهللُ  َخَؾَؼَؽ  اْلَخْؾِؼ، َأُبق آَدُم، َأْكَت  َفَقُؼقُلقَن:  َوَأَمفرَ  ُروِحفِف، مِف
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ـْ  ُ،ِر،َحـَا َحتَّك َربَِّؽ  ِطـْدَ  َلـَا اْشَػعْ  َلَؽ، َفَسَجُدوا اْلَؿاَلئَِؽةَ   َفَقُؼفقُل: َحفَ ا، اكِـَفاَمؽَ  مِ

تِل َخطِقَئَتفُ  َفَقْ ُكرُ  ُحـَاُكْؿ، َلْسُت  فُ  َفَقْسَتْحقِل َأَصاَب، الَّ ـِ  مِـَْفا، َربَّ  ُكقًحفا اْئُتفقا َوَلؽِف

َل   َخطِقَئَتففُ  َفَقفْ ُكرُ  ُحـَاُكْؿ، َلْسُت  َفَقُؼقُل: ،ملسو هيلع هللا ىلص ُكقًحا َفَقْلُتقنَ  َقاَل: اهلُل، َبَعَثفُ  َرُسقلٍ  َأوَّ

تِ  فُ  َفَقْسَتْحقِل َأَصاَب، لالَّ ـِ  مِـَْفا، َربَّ  َخؾِفقاًل، اهللُ  اتََّخفَ هُ  الَِّ ي ملسو هيلع هللا ىلص إِْبَراِحقؿَ  اْئُتقا َوَلؽِ

تِل َخطِقَئَتفُ  َوَ،ْ ُكرُ  ُحـَاُكْؿ، َلْسُت  َفَقُؼقُل: ،ملسو هيلع هللا ىلص إِْبَراِحقؿَ  َفَقْلُتقنَ   َفَقْسفَتْحقِل َأَصاَب، الَّ

فُ  ـِ  مِـَْفا، َربَّ  .التَّْقَراةَ  َوَأْطَطاهُ  اهللُ  َكؾََّؿفُ  الَِّ ي ،ملسو هيلع هللا ىلص قَسكمُ  اْئُتقا َوَلؽِ

تِل َخطِقَئَتفُ  َوَ،ْ ُكرُ  ُحـَاُكْؿ، َلْسُت  َفَقُؼقُل: ، ُمقَسك َفَقْلُتقنَ  َقاَل:   َأَصاَب، الَّ

فُ  َفَقْسَتْحقِل ـِ  مِـَْفا، َربَّ   ُروَح  ِطقَسك اْئُتقا َوَلؽِ
ِ
  ُروَح  كِطقَسف َفَقفْلُتقنَ  َوَكؾَِؿَتفُف، اهلل

ِ
 اهلل

ـِ  ُحـَاُكْؿ، َلْسُت  َفَقُؼقُل: َوَكؾَِؿَتُف، ًدا اْئُتقا َوَلؽِ مَ  َما َلفُ  ُغِػرَ  َقدْ  َطْبًدا ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحؿَّ ـْ  َتَؼدَّ  مِف

َر، َوَما َذْكبِفِ   َتَلخَّ

  َرُسقُل  َقاَل  َقاَل:
ِ
 َرَأْ،ُتفُ  اَأكَ  َفنَِذا لِل، َفُقْمَذنُ  َربِّل، َطَؾك َفَلْسَتْلِذنُ  َفَقْلُتقكِل :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُد، َ،ا َفُقَؼاُل: اهلُل، َشاءَ  َما َفَقَدُطـِل َساِجًدا، َوَقْعُت   ُتْسفَؿْع، ُقفْؾ  َرْأَسفَؽ، اْرَففعْ  ُمَحؿَّ

ْع، اْشَػعْ  ُتْعَطْف، َسْؾ   ُثفؿَّ  َربِّفل، ُ،َعؾُِّؿـِقففِ  بَِتْحِؿقفدٍ  َربِّفل َفَلْحَؿفدُ  َرْأِسل، َفَلْرَفعُ  ُتَرػَّ

ا، لِل َفَقُحدُّ  َأْشَػعُ  ـَ  َفُلْخِرُجُفؿْ  َحدًّ  َساِجًدا، َفَلَقعُ  َأُطقدُ  ُثؿَّ  اْلَجـََّة، َوُأْدِخُؾُفؿُ  الـَّاِر، مِ

ُد، َ،ا اْرَفعْ  ُ،َؼاُل: ُثؿَّ  َ،َدَطـِل، َأنْ  اهللُ  َشاءَ  َما َفَقَدُطـِل  ُتْعَطفْف، َسفْؾ  ُتْسفَؿْع، ُقفْؾ  ُمَحؿَّ

ْع، اْشَػعْ  ُؿـِقِف، بَِتْحِؿقدٍ  َربِّل َؿدُ َفَلْح  َرْأِسل، َفَلْرَفعُ  ُتَرػَّ ا، لِل َفَقُحدُّ  َأْشَػعُ  ُثؿَّ  ُ،َعؾِّ  َحفدًّ

ـَ  َفُلْخِرَجُفؿْ  ابَِعفةِ  فِفل َأوْ  الثَّالَِثةِ  فِل َأْدِري َفاَل  َقاَل: - اْلَجـَّةَ  َوُأْدِخُؾُفؿُ  الـَّارِ  مِ  - الرَّ

، َ،ا َفَلُققُل: َقاَل، َّٓ  الـَّفارِ  فِفل َبِؼفَل  َما َربِّ ـْ  إِ  َطَؾْقففِ  َوَجفَ،  َأْي  اْلُؼفْرآُن، َحَبَسففُ  َمف

   اْلُخُؾقُد.

ـُ  َقاَل   .  (1)، متػؼ طؾقف«اْلُخُؾقدُ  َطَؾْقفِ  َوَجَ،  َأْي » َقَتاَدُة: َقاَل  ِرَواَ،تِِف: فِل ُطَبْقدٍ  اْب

                                                 

 (.121(، ومسؾؿ )1515البخاري ) (1)



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 303  

ِ يف  وجاء مـ حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة  أ،ًضا: َقفاَل:  (123) ؾشٝض َطدً

 
ِ
َراُع، َوَكاَكْت ُتْعِجُبُف َفـََفَس مِـَْفا َكْفَسفًة  ملسو هيلع هللا ىلصُأتَِل َرُسقُل اهلل َ،ْقًما بَِؾْحٍؿ، َفُرفَِع إَِلْقِف ال ِّ

 ِؼَقاَمفةِ الْ  َ،فْقمَ  اهللُ  َ،ْجَؿفعُ  َذاَك؟ بِفؿَ  َتْدُرونَ  َوَحْؾ  ،اْلِؼَقاَمةِ  َ،ْقمَ  الـَّاسِ  َسقِّدُ  َأَكا»َفَؼاَل: 

ـَ  لِق َوَّ ْٕ ـَ  ا ِخِر، ْٔ اِطل، َفُقْسِؿُعُفؿُ  َواِحٍد، َصِعقدٍ  فِل َوا  َوَتفْدُكق اْلَبَصفُر، َوَ،ـُْػُ ُحؿُ  الدَّ

ْؿُس  ـَ  الـَّاَس  َفَقْبُؾغُ  الرَّ  َفَقُؼفقُل  َ،ْحَتِؿُؾفقَن، َٓ  َوَمفا ُ،طِقُؼقَن، َٓ  َما َواْلَؽْرِب  اْلَغؿِّ  مِ

َٓ  :لَِبْعضٍ  الـَّاسِ  َبْعُض  َٓ  فِقِف؟ َأْكُتؿْ  َما َتَرْونَ  َأ َٓ  َبَؾَغُؽفْؿ؟ َقفدْ  َما َتَرْونَ  َأ  َتـُْظفُرونَ  َأ

ـْ   .آَدمَ  اْئُتقا لَِبْعٍض: الـَّاسِ  َبْعُض  َفَقُؼقُل  َربُِّؽْؿ؟ إَِلك َلُؽؿْ  َ،ْرَػعُ  َم

ـْ  فِقَؽ  َوَكَػَ   بَِقِدِه، اهللُ  َخَؾَؼَؽ  اْلَبَرِر، َأُبق َأْكَت  آَدُم، َ،ا َفَقُؼقُلقَن: آَدَم، َفَقْلُتقنَ   مِف

َٓ  َربِّفَؽ، إَِلك َلـَا اْشَػعْ  َلَؽ، َفَسَجُدوا اْلَؿاَلئَِؽةَ  َوَأَمرَ  ُروِحِف، ـُ  َمفا إَِلفك َتفَرى َأ  َكْحف

َٓ  فِقِف؟  ْ، َ،ْغَضف َلفؿْ  َغَضًبا اْلَقْقمَ  َغِضَ،  َربِّل إِنَّ  آَدُم: َفَقُؼقُل  َبَؾَغـَا؟ َقدْ  َما إَِلك َتَرى َأ

ـْ  مِْثَؾُف، َقْبَؾفُ  ـِ  َكَفاكِل َوإِكَّفُ  مِْثَؾُف، َبْعَدهُ  َ،ْغَضَ،  َوَل َجَرةِ  َط  َكْػِسفل، َكْػِسفل َفَعَصْقُتفُ  الرَّ

ُل  َأْكفَت  ُكفقُح، َ،فا َفَقُؼقُلفقَن: ُكقًحفا، َفَقْلُتقنَ  ُكقٍح، إَِلك اْذَحُبقا َغْقِري، إَِلك اْذَحُبقا  َأوَّ

ُسؾِ  َْرضِ  إَِلك الرُّ ْٕ اكَ  ،ا َٓ  َربِّفَؽ، إَِلفك َلـَفا اْشَػعْ  َشُؽقًرا، َطْبًدا اهللُ  َوَسؿَّ  َمفا َتفَرى َأ

ـُ  َٓ  فِقِف؟ َكْح  َلفؿْ  َغَضفًبا اْلَقفْقمَ  َغِضفَ،  َقفدْ  َربِّل إِنَّ  َلُفْؿ: َفَقُؼقُل  َبَؾَغـَا؟ َقدْ  َما َتَرى َأ

ـْ  مِْثَؾُف، َقْبَؾفُ  َ،ْغَضْ،   بَِففا َدَطفْقُت  َدْطفَقةٌ  لِفل َكاَكفْت  َقدْ  َوإِكَّفُ  ،مِْثَؾفُ  َبْعَدهُ  َ،ْغَضَ،  َوَل

 َفَقُؼقُلفقَن: إِْبفَراِحقَؿ، َفَقفْلُتقنَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص إِْبفَراِحقؿَ  إَِلفك اْذَحُبقا َكْػِسل، َكْػِسل َقْقمِل، َطَؾك

  َكبِلُّ  َأْكَت 
ِ
ـْ  َوَخؾِقُؾفُ  اهلل َْرِض، َأْحؾِ  مِ ْٕ َٓ  َربَِّؽ، إَِلك َلـَا اْشَػعْ  ا ـُ  َمفا َلفكإِ  َتَرى َأ  َكْحف

َٓ  فِقِف؟  َبَؾَغـَا؟ َقدْ  َما إَِلك َتَرى َأ

َٓ  مِْثَؾفُف، َقْبَؾفُ  َ،ْغَضْ،  َلؿْ  َغَضًبا اْلَقْقمَ  َغِضَ،  َقدْ  َربِّل إِنَّ  إِْبَراِحقُؿ: َلُفؿْ  َفَقُؼقُل    َو

 إَِلفك اْذَحُبفقا َغْقفِري، إَِلفك اْذَحُبفقا َكْػِسل، َكْػِسل َكَ َباتِِف، َوَذَكرَ  مِْثَؾُف، َبْعَدهُ  َ،ْغَضُ، 

  َرُسفقُل  َأْكفَت  ُمقَسفك، َ،فا َفَقُؼقُلفقَن: ،ملسو هيلع هللا ىلص ُمقَسفك َفَقْلُتقنَ  ُمقَسك،
ِ
فَؾَؽ  اهلل  اهللُ  َفضَّ

تِِف، َٓ َٓ  َربَِّؽ، إَِلك َلـَا اْشَػعْ  الـَّاِس، َطَؾك َوبَِتْؽؾِقِؿفِ  بِِرَسا ـُ  َمفا إَِلك َتَرى َأ  فِقفِف؟ َكْحف

 َٓ  َلفؿْ  َغَضفًبا اْلَقفْقمَ  َغِضفَ،  َقدْ  َربِّل إِنَّ  :ملسو هيلع هللا ىلص ُمقَسك َلُفؿْ  َفَقُؼقُل  َغـَا؟َبؾَ  َقدْ  َما َتَرى َأ



 304 16- 

ـْ  مِْثَؾُف، َقْبَؾفُ  َ،ْغَضْ،   َكْػِسل بَِؼْتؾَِفا، ُأوَمرْ  َلؿْ  َكْػًسا َقَتْؾُت  َوإِكِّل مِْثَؾُف، َبْعَدهُ  َ،ْغَضَ،  َوَل

، َرُسفقُل  َأْكَت  ِطقَسك َ،ا َفَقُؼقُلقَن: َسك،ِطق َفَقْلُتقنَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ِطقَسك إَِلك اْذَحُبقا َكْػِسل،
ِ
 اهلل

 إَِلفك َلـَا َفاْشَػعْ  مِـُْف، َوُروٌح  َمْرَ،َؿ، إَِلك َأْلَؼاَحا مِـْفُ  َوَكؾَِؿةٌ  اْلَؿْفِد، فِل الـَّاَس  َوَكؾَّْؿَت 

َٓ  َربَِّؽ، ـُ  َما َتَرى َأ َٓ  فِقِف؟ َكْح  َبَؾَغـَا؟ َقدْ  َما َتَرى َأ

 مِْثَؾفُف، َقْبَؾففُ  َ،ْغَضْ،  َلؿْ  َغَضًبا اْلَقْقمَ  َغِضَ،  َقدْ  َربِّل إِنَّ  :ملسو هيلع هللا ىلص ِطقَسك ؿْ َلفُ  َفَقُؼقُل  

ـْ   اْذَحُبقا َغْقِري، إَِلك اْذَحُبقا َكْػِسل، َكْػِسل َذْكًبا، َلفُ  َ،ْ ُكرْ  َوَلؿْ  مِْثَؾُف، َبْعَدهُ  َ،ْغَضَ،  َوَل

ٍد، إَِلك ُد، َ،ا َفَقُؼقُلقَن: َفَقْلُتقكِّل ُمَحؿَّ ، َرُسقُل  َأْكَت  ُمَحؿَّ
ِ
َْكبَِقفاِء، َوَخاَتؿُ  اهلل ْٕ  َوَغَػفرَ  ا

مَ  َما َلَؽ  اهللُ  ـْ  َتَؼدَّ َر، َوَما َذْكبَِؽ، مِ َٓ  َربَِّؽ، إَِلك َلـَا اْشَػعْ  َتَلخَّ ـُ  َما َتَرى َأ َٓ  فِقِف؟ َكْح  َأ

 َبَؾَغـَا؟ َقدْ  َما َتَرى

 َوُ،ْؾِفُؿـِفل َطَؾفلَّ  اهللُ  َ،ْػَتُح  ُثؿَّ  لَِربِّل، َساِجًدا َفَلَقعُ  اْلَعْرِش، َتْحَت  َفآتِل َفَلْكَطؾُِؼ، 

ـْ  ـِ  َمَحامِِدِه، مِ ََحدٍ  َ،ْػَتْحفُ  َلؿْ  َشْقًئا َطَؾْقفِ  الثَّـَاءِ  َوُحْس
ِ
فُد، َ،فا ُ،َؼفاُل: ُثؿَّ  َقْبؾِل، ٕ  ُمَحؿَّ

ْع، اْشَػعْ  ُتْعَطْف، َسْؾ  َرْأَسَؽ، اْرَفعْ  ، َ،ا َفَلُققُل: ِسل،َرأْ  َفَلْرَفعُ  ُتَرػَّ تِفل َربِّ تِفل، ُأمَّ  ُأمَّ

ُد، َ،ا َفُقَؼاُل: ـْ  اْلَجـَّةَ  َأْدِخْؾ  ُمَحؿَّ تَِؽ  مِ ـْ  ُأمَّ ـَ  َطَؾْقفِ  ِحَساَب  َٓ  َم ـِ  اْلَباُب ِ مِ َْ،َؿ ْٕ ـْ  ا  مِف

ـَ  َذلِفَؽ  ِسَقى فِقَؿا الـَّاسِ  ُشَرَكاءُ  َوُحؿْ  اْلَجـَِّة، َأْبَقاِب  َْبفَقاِب، مِف ْٕ  َكْػفُس  لَّفِ يَوا ا

دٍ  ـَ  َما إِنَّ  بَِقِدِه، ُمَحؿَّ ـِ  َبْق ـْ  اْلِؿْصَراَطْق ـَ  َلَؽَؿا اْلَجـَّةِ  َمَصاِر،عِ  مِ فةَ  َبفْق  َأوْ  َوَحَجفٍر، َمؽَّ

ـَ  َكَؿا ةَ  َبْق  .«َوُبْصَرى َمؽَّ

وح ا السقاق يف الرػاطة العظؿك، والرواة ،ؽتػقن بف كر مفا ،تعؾفؼ هبفا، ثفؿ 

أحؾ الؽبائر مـ أمفة محؿفد َصفؾَّك الؾَّفُف َطَؾْقفِف َوَطَؾفك آلِفِف  ،ـتؼؾقن إ، الرػاطة يف

 َوَسؾََّؿ.

وحفل طفدم اوذن  حل ما تخؾػ أحفد شفروصفا السفابؼة، :املٓفٝا١  ٚايػفاع١

 لؾرافع، أو طدم رضا اهلل طـ الرافع أو الؿرػقع لف. اهلل  مـ

 اه اهلل أراد أن ،ستغػر لعؿف أبل صالف، فـفف ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  :ذيو ع٢ً ٚايديٌٝ
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 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿: طفففففـ ذلفففففؽ، فؼفففففال اهلل 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ٕبقف كان وطفد  أن آستغػار إبراحقؿ  ، ثؿ بقـ اهلل [116: التقبة] ﴾ڃ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿وطده، 

 .[117: التقبة] ﴾ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 :عِٓٗ اهلل حهاُٖا ألَسٜٔ ايهفاز غسى ٚٚق 

 گ گ ک ک﴿تخاذحؿ زلػك وقربة قال تعا، مخبًرا طـفؿ: ا :األٍٚ

، ومػفقم أ،ة أهنفؿ مفا طبفدوحؿ طف  أهنفؿ الخفالؼقن، [6: الزمار] ﴾ڳ گ گ

الرازققن ففؿ ،عترفقن أن اهلل حق الؿتصرف يف الؽقن، وإكؿا حمٓء وسائط معفف، 

ـ حد،ث حتك أهنؿ ،عتؼدون أن ح ه القسائط قد أذن اهلل أن ُ،ررك هبا، كؿا جاء م

: َلبَّْقفَؽ الؾَُّففؿَّ َكاَن اْلُؿْرِرُكقَن َ،ُطقُفقَن بِاْلَبْقفِت َوَ،ُؼقُلفقنَ »، َقاَل: ابـ طباس 

َٓ َشِر،َؽ َلَؽ  حفق  ، بفؾملسو هيلع هللا ىلص، وح ا حق التقحقد ال ي جاء بف الـبفل (1)«َلبَّْقَؽ، َلبَّْقَؽ 

 َفَلَحففؾَّ »: ، كؿففا يف حففد،ث جففابر ملسو هيلع هللا ىلصاوحفالل الفف ي كففان ،فففؾ بففف الـبفل 

 َلفَؽ، َوالـِّْعَؿةَ  اْلَحْؿدَ  إِنَّ  َلبَّْقَؽ، َلَؽ  َشِر،َؽ  َٓ  َلبَّْقَؽ  َلبَّْقَؽ، ،الؾُفؿَّ  َلبَّْقَؽ  بِالتَّْقِحقِد،

 .(1811). أخرجف مسؾؿ «َلَؽ  َشِر،َؽ  َٓ  َواْلُؿْؾَؽ 

  َرُسقُل  َفَقُؼقُل  َلَؽ، َشِر،َؽ  َٓ  َلبَّْقَؽ وكاكقا ،ؼقلقن: 
ِ
 «َقفدْ  َقدْ  َوْ،َؾُؽْؿ،» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َّٓ  َفَقُؼقُلقَن: -،ؽػل حـا إ، أي:- أخرجف مسؾؿ  َمَؾَؽ  َوَما َتْؿؾُِؽفُ  َلَؽ، ُحقَ  َشِر،ًؽا إِ

 .طـ ابـ طباٍس  (1115)

، بؼقلف: اتخ وحؿ شػعاء ووسطاء: كؿا أخبر اهلل  :ٚايثاْٞ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿

، قالقا: حمٓء لفؿ مـ لة ورتبة، ققم صالحقن، [;1: يقكس] ﴾ےۓ ے ھ
                                                 

 (.18131) «الؽبقر»( والطبراين يف 5/1121) «التػسقر»أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف  (1)



 306 16- 

اهلل، فلصبحقا ،دطقهنؿ، وكحـ طـدكا معاصل وسقئات، فـحـ كسترػع هبؿ طـد 

و،ؼقل أحدحؿ: ،ا فالن اشػع يل، ،ا حسقـاه، ،ا طظ، ،ا محؿد، ،ا طقسك، ،ا 

فعبدوحؿ لقؼربقحؿ و،رػعقا  طقدروس. ،سللقهنؿ، و،دطقهنؿ مـ دون اهلل 

طؾقفؿ صـقعفؿ وكػرحؿ ب لؽ، مع اطتراففؿ أن ح ه  لفؿ طـد اهلل، فلكؽر اهلل 

ؿ ،عترفقن باهلل و،ؼرون بف، وما كػعفؿ ح ا آطتراف3 ألفة تؼرهبؿ مـ اهلل، فف

 .ٕهنؿ كاقضقه مـ باب آخر

وكحـ كعرف أن تقحقد الربقبقة ،ستؾ م تقحقد إلقحقة ل وًما ٓ محقد طـف،  

كؿا أكـا كؾ م السؾػل أن ،تبرأ مـ الح بقة وأن ،تبرأ مـ الرركقات والخرفات، 

لرازق الؿالؽ3 أكف ،عبد اهلل وحده ٓ ك لؽ ُ،ؾ م مـ ،ؼقل: اهلل حق الخالؼ ا

شر،ؽ لف، وكقكؽ تعبد اهلل وحده ٓ تررك بف شقًئا، فف ه العبادة تتضؿـ تقحقد 

الربقبقة3 ٕكؽ ما طبدت اهلل ودطقتف ورجقتف وسللتف واستغػرتف وخػتف وتقكؾت 

طؾقف، إٓ وأكت تعتؼد أكف حق الخالؼ الرازق الؿالؽ الؿدبر لف ا العامل طؾق،ف 

 سػؾقف.و

*** 
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 ٔٚ ٍا اَُّوو  ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿  َوَهووِى

 .[81: األكعام] ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

،عـففل: ،ففا محؿفد! أكفف ر هبفف ا الؼففرآن،  :﴾ۉ ۅ ۅ ۋ﴿َقِوُلهُه   

ـُ َبِرفقٍر  : َسفِؿْعُت والـ ارة: حل الدطقة مع التح ،ر، كؿا َقفاَل: الـُّْعَؿفاُن ْبف

أخرجفف أمحفد  «الـَّفارَ  َأْكفَ ْرُتُؽؿُ  الـَّفاَر، َأْكفَ ْرُتُؽؿُ »، َ،ْخُطُ، َ،ُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصِف َرُسقَل الؾَّ 

، والبرفارة [198: الـساء] ﴾ڇ ڇ ڇ﴿: ، وقال اهلل (11121)

 .دطقة مع الترغق،

أن  ملسو هيلع هللا ىلصوالترحق،، فاهلل ،لمر كبقف محؿًدا وباب الـ ارة والبرارة حق باب الترغق،  

،ـ ر هب ا الؼرآن و،خقف ال ،ـ ،خافقن أن ،حرروا إ، رهبؿ، ال ،ـ ،ممـقن بالبعث 

والـرقر، وحمٓء حؿ الؿممـقن الؿقحدون، وأما غقر الؿممـقـ ٓ ،ستػقدون مـ 

 گ گ گ گ ک ک ک﴿: ك ارة الؼرآن وٓ مـ برارتف، كؿا قال اهلل 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿وقال تعا،:  [131: يقكس] ﴾ڳ

، [78: الزمر] ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿والؿممـ بعؽسفؿ: 

 .[5: األكػا:] ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

الَحْرففُر: إخففراج الجؿاطففة طففـ مؼففّرحؿ  :﴾ېې ې ې ۉ﴿َقِوُلههُه  

، والحرفر ،ؽفقن بحرفر (813) افؿدسدات وإزطاجفؿ طـف. اففاده الرغف، يف 

جساد وإرواح، ،قم الؼقامة ،ـبت اهلل الـاس كؿا تـبت البؼؾة، فنذا مفا اسفتقوا إ

وقامقا كػف  يف الصفقر، وطفادت أرواحففؿ يف أجسفادحؿ فقحرفرون إ، أرض 

 بقضاء كؼرصة الـؼل لقس فقفا طؾؿ ٕحد.
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 ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿قال تعفا،:

، [:; - 8;: مااااااريؿ] ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ

ـِ َطبَّاٍس  (1132)بخاري ويف صحقح ال ـِ اْب ـِ الـَّبِلِّ َط  إِكَُّؽفؿْ »، َقفاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َط

ًٓ  ُطَراةً  ُحَػاةً  َمْحُرقُرونَ   ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿َقفَرَأ:  ُثفؿَّ  ،ُغْر

ُل  ،[137: األكبقاء] ﴾چ ڃ ڃ ـْ  َوَأوَّ  ُأَكاًسفا َوإِنَّ  إِْبَراِحقُؿ، ِؼَقاَمةِ ال َ،ْقمَ  ُ،ْؽَسك َم

ـْ  َؿاِل، َذاَت  بِِفؿْ  ُ،ْمَخ ُ  َأْصَحابِل مِ  َلؿْ  إِكَُّفؿْ  َفَقُؼقُل: َأْصَحابِل، َأْصَحابِل َفَلُققُل  الرِّ

ـَ  َ،َ اُلقا ، فالُِح  الَعْبفدُ  َقفاَل  َكَؿفا َففَلُققُل  َففاَرْقَتُفْؿ، ُمـْف ُ  َأْطَؼفابِِفؿْ  َطَؾك ُمْرَتدِّ : «الصَّ

 ڍ﴿ -إَِلك َقْقلِففِ - [:11: الامئادة] ﴾ ﯁ ﮿﯀ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺﴿

 .[>15: البؼرة] ﴾ڌ

مـ  أي: لقس لؾؿرركقـ مـ دون اهلل   : ﴾ەئ   ائ   ائ   ى   ى ﴿َقِوُلُه    

 ٻ  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿  قربة تـػعفؿ وإٓ فنن الرقطان ولقفؿ، َقاَل َتَعاَلك:

 ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پڀ   پ   پ   پ 

 .[:58: البؼرة] ﴾ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ

 ۆ﴿،رػع لفؿ طـد اهلل تعا، إٓ بنذكف، كؿا َقاَل َتَعاَلك:  :﴾وئ ەئ﴿:ُلُهَقِو

 .[588: البؼرة] ﴾ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

أي لعؾفؿ هب ه الـ ارة تؼفع لففؿ التؼفقى، وقفد  :﴾ڳ ڳ﴿َقِوُلُه  

ط  طباده كثقًرا مـ العبادات وح رحؿ مـ الؿعاصل لقتحؾفقا هبف ه  َشرَع اهلل 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿َعفاَلك: الرعقرة العظقؿفة، فَؼفاَل تَ 

 ٹ ٹ ٹ﴿، وَقففاَل َتَعففاَلك: [51: البؼاارة] ﴾ہ ۀ ۀ ڻ

، وَقففاَل َتَعففاَلك: [6;1: البؼاارة] ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ،، إ، غقففر ذلففؽ. فؿففـ اتؼففك اهلل [116: صااف] ﴾يت ىت مت خت حت جت﴿

وأذن اهلل لففف هبففا، و،رففػع فقففف الـبقففقن،  ،اسففتحؼ الرففػاطة 3وراقبففف ووحففده

 ،تػضؾ ط  مـ ،راء مـ طباده. الئؽة، واهلل والصالحقن، والؿ
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ٚٔ َرَؼوووبًَُ ُٔووو  ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ﴿  َوَهِى

 .[77: الزمر] ﴾ڻ ں

 أي: أخبرحؿ ،ا محؿد أن الرفػاطة هلل  :﴾ڳڳ ڳ گ گ﴿َقِوُلهُه   

 وحده، وحق ال ي ،لذن هبا، وحق ال ي ،ؼبؾفا.

ـِ ُحـَقٍْػ  وأما ما جاء يف حد،ث ُطثَْؿانَ  ، َأنَّ َرُجاًل َضِر،َر البََصِر َأَتك الـَّبِفلَّ ْب

 َخْقفرٌ  َفُففقَ  َصفبَْرَت  ِشئَْت  َوإِنْ  َدَطْقُت، ِشئَْت  إِنْ »َفَؼاَل: اْدُع الؾََّف َأْن ُ،َعافِقَـِل َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص

َطاِء:  . َقاَل: َفاْدُطْف، َقاَل: َفَلَمَرُه َأنْ «َلَؽ  ـَ ُوُضقَءُه َوَ،ْدُطَق بَِفَ ا الدُّ َل َفقُْحِس  الؾُففؿَّ »َ،تََقضَّ

فُ  َأْسَلُلَؽ  إِكِّل دٍ  بِـَبِقَِّؽ  إَِلقَْؽ  َوَأَتَقجَّ ْحَؿِة، َكبِلِّ  ُمَحؿَّ ْفُت  إِكِّل الرَّ ف إَِلفك بَِؽ  َتَقجَّ  فِفل لَربِّ

ْعفُ  الؾُفؿَّ  لَِل، لِتُْؼَضك َحِ هِ  َحاَجتِل  .(1531)أخرجف الترم ي  «فِلَّ  َفَرػِّ

فؾقس فقف حجة لؾصقفقة ط  جقاز صؾ، الرػاطة مـ الؿخؾفقق، وٓ دٓلفة 

لفؿ فقف، وإكؿا فقف أن الرجؾ جاء إ، الـبل ،سللف أن ،رػع لف طـد اهلل، بؿعـفك أكفف 

الصحابل ،ؼفقل: ، فف ا «َدَطْقُت  ِشْئَت  إِنْ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فؼال لف رسقل،دطق اهلل 

ال ي سقدطقه يف شلين،  ملسو هيلع هللا ىلصيفَّ، أي: الؾفؿ اقبؾ دطاء الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصالؾفؿ شػع محؿد 

 ،سفلل اهلل، فعفاد سفمال الرفػاطة إ، اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص، والـبل فإطرابل ،سلل اهلل 

ؾقق الؿربقب فقؿا ٓ ،ؼدر طؾقف ومفا ٓ ،سفتطقعف عقعف، فؾقس فقف أكف سئؾ الؿخ

 .إٓ اهلل 

 ٻ ٻ ٱ﴿كؿا َقاَل َتَعاَلك:  :﴾ڦڦ ڤ ڤ ڤ﴿ وَقِوُلُه 

، فإمر [59: آ: طؿران] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [1: الؿؾؽ] ﴾ٻ

أمره والؿؾؽ مؾؽف، ٓ ،سلل طؿا ،ػعؾ وحؿ ،سللقن، فالرػاطة تطؾ، مـف 

 پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿م ذكره سابًؼا: وحده، وسقليت ما تؼد
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، فؾؿا كان الؽػار ،عبدون الؿالئؽة ط  أهنؿ [56: سبل] ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

أكف ٓ تـػع الرػاطة طـده إٓ لؿـ أذن لف، وأن الؿالئؽة  شػعاء، أخبر اهلل 

 ى ى ې ې ې﴿: ،خافقكف و،عبدوكف، وح ا كؼقل اهلل 

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 .[:8: اإلسراء] ﴾ېئ

 ڈ ڈ ڎ﴿أي: كؼقلفففف تعفففا،:  :﴾ائ ى ى﴿ َتَعفففا،: َوَقْقلفففف

 ، و،جففاز،ؽؿ طفف  أطؿففالؽؿ، وحفف ا هتد،ففد مففـ اهلل [;6: األكعااام] ﴾ژ

 لؾؿتؿرد،ـ ط  شرطف، أسلل اهلل السالمة.

*** 
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ٚٔ َرَؼبًَُ   ُٔ  [588: البؼرة] ﴾ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿َوَهِى

 ً َُ ٚٔ َرَؼووب ُٔوو  ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب جبحب﴿  َوَهِى

 .[59]الـجؿ: ﴾ جح مج حج يث ىث مث جث يت

أي: مـ ح ا ال ي ،رػع طـفد  :﴾ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿َقِوُلُه  

ٓ ،رفػع طـفده إٓ  بغقر إذكف مفؿا طال شفلكف وارتػعفت درجتفف، ففاهلل  اهلل 

أولقاءه وصػقة خؾؼف، وٓ ،رػعقن إٓ بنذكف، وٓ ،رػعقن إٓ فقؿـ رضل طفـفؿ 

 عا،، ورضل أطؿالفؿ.سبحاكف وت

  قال الحر،ري: :﴾مت خت حت جت يب ىب مب خب جبحب﴿َقِوُلُه  

ُُ ُخـِةَا ْر ِ ْى َيم لََت عَـ ُِ  واح
 

َا ـــــوف ــــــرِهِ ُيَم ـــــم هَِق ًً  ُيَعّظ
ي  ـِ ــ ُُ يَ ــ ــمٍل أؾَمَدمْ ــْى ي ــُْل َط  مق

 
ـِ  ـــ ُِ ع

َ
ـــْت وأ ـــمٍء َموََم ـــى إَي  َو 

 وقال: 

م ًَ ِّ ــَتؿ ــم ُمٔ َّ ــَت ِ ــْى إِذا ِحْت  و 
 

ْْ وفُْن  ـِ ًِـم َوـْي  ؾمٍ طـْى لْ 
م ًَ ــــــــــــــــــــــــــــــ ٔو  ا 

 
ففل حـا طف  التعظفقؿ والتؽثقفر، فففمٓء الؿالئؽفة الف ،ـ ٓ ،عؾفؿ طفدحؿ 

 ٹ ٹ﴿ووصػفؿ إٓ اهلل تعا،، الؿالئؽة الؿؼربقن الؿؽرمقن، َقفاَل َتَعفاَلك: 

، ال ،ـ ٓ ،عصقن اهلل ما أمرحؿ و،ػعقن ما ،فممرون ٓ [59: األكبقاء] ﴾ڤ

 أذن اهلل لفؿ:  ،ؿؾؽقن الرػاطة إٓ إذا

كؽففرة يف سففقاق  ﴾مت﴿أي: ٓ تـػففع، و :﴾مت خت حت جت﴿َقِوُلههُه  

أي: إٓ  :﴾جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت﴿َقِوُلُه   الـػل فتػقد العؿقم. 

 مـ بعد إذن اهلل لؿـ شاء مـ الرافعقـ، ورضاه طـفؿ وطؿـ ،رػعقن فقفؿ.
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 ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ َتَعاَلك: َوَقْقلِفِ 

 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱيب ىب مب

 .[56-55: سبل] ﴾ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

   ايطاااااااايٟ قاااااااااٍ :﴾ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿َقِوُلههههههههُه  
فٍد  :(626 /14) تؿطداٙ  يف فُد ملسو هيلع هللا ىلصَ،ُؼقُل َتَعفاَلك ِذْكفُرُه لِـَبِقِّفِف ُمَحؿَّ : ُقفْؾ َ،فا ُمَحؿَّ

ـَ  لُِؿْرِركِل َقْقمَِؽ  فِ ، َففا اْلَؼفْقُم الَّ ـْ َخْؾِؼِف: اْدُطفقا َأ،ُّ
ِف مِ ـْ ُدوِن الؾَّ

ـَ َ،ْعُبُدوَن مِ ، ِ الَّ

ـْ ُدوكِِف ِطـَْد ُضرٍّ َ،ـِْ ُل بُِؽْؿ، َفاْكُظُروا َحْؾ َ،ْؼِدُروَن َطَؾفك 
َزَطْؿُتْؿ َأكَُّفْؿ َأْرَباٌب َوآلَِفٌة مِ

َٓ َ،ْؼفِدُروَن َدْفِع َذلَِؽ َطـُْؽْؿ، َأْو َتْحِق،ؾِِف طَ  ـُْؽْؿ إَِلك َغْقِرُكْؿ، َفَتْدُطقُحْؿ آلَِفًة، َففنِكَُّفْؿ 

َٓ َ،ْؿؾُِؽقَكُف. احف.  َطَؾك َذلَِؽ، َو

 ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ﴿ وَقِوُلههههههُه 

فؽقػ ،طؾ، الػرج والؿدد مؿـ ح ا حالف، وح ه آ،ة فقفا بقفان3 أن ألففة التفل 

ٓ تؿؾؽ شقًئا مـ ح ا الؽقن، بؾ ٓ تؿؾفؽ مثؼفال  ن اهلل ،عبدحا الؽػار مـ دو

ذرة يف السؿقات وٓ يف إرض، بؾ حل مؿؾقكة مخؾققة مربقبة طفاج ة فؽقفػ 

 تؽقن آلفة، فسبحان اهلل طؿا ،رركقن.

،ؼقل: ولقس بقـفؿ وبفقـ اهلل مرفاركة فقففا3  :﴾يئ ىئ مئ حئ جئ﴿َقِوُلُه  

،ؼقل: ولفقس لفف مفـفؿ  :﴾ىب مب خب حب جب﴿ َقِوُلُه  ٕكف تعا، حق الغـل الحؿقد.

حق الغـل الحؿقد، فاكتػت هب ه أ،ة عقع تعؾؼفات الؿرفركقـ  معقـ أو كصقر، فاهلل 

، إذ لقس لففؿ مؾفؽ، وٓ مرفاركة، وٓ إطاكفة فبؼفل لففؿ بؿعبقداهتؿ مـ دون اهلل 

 ٻ ٻ ٱ﴿تعؾؼ واحد، وحق التعؾؼ بطؾف، الرفػاطة، ففرده اهلل تعفا، بؼقلفف: 

 ط  ما تؼدم برروصفا. [56: سبل] ﴾پپ پ پ ٻ ٻ
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         ٔٚ َََزَؼَِّوُن ثاو َٓوب   ََّ ًُو  ُٙ ٖٔوب ٔعوَىا َُوَخ  ََٗلوً اهلُل َػ ٔٔ ُٖ َرُ ٍَ َأثى اَُؼٖجبطا اث َهب

ّٗوب       َٕ َػِى ٌُوى ََ ِ٘وٚي َأِو  ٔٓ ُِوْيي َأِو ٔهِغوٌو  ٔٓ  ٔٙ ُِشا ـَ ُٔ  َٕ ٌُى ََ  ُٕ ََ٘لً َأ َٕي َك ًُى ُِٔؾشا ُُ ا

ََِجَن اهلِلي َو  ِْ َٖٗهب  اَُ َٖ َأ ُٖ َِ٘لوُغ ا  ااُٖؾَلبَػُخ; َكَج ُٚ اُوٖشٗةي     اَر َُو  َٕ ِٖ َأٔر َٔو ُٔ

ٍَ َرَؼبًَُ   َٔب َهب  .[;5: األكبقاء] ﴾چ چ چ چ ڃ﴿ًَ

َٔوب     ًَ َٓؤخي  َُب َّ أُو ََوى ٌَُخ  َِ٘زٔل ُٓ  ٍَ ٔٛ َٕي  ًُى ُِٔؾشا ُُ َ٘ٗهب ا ََُظ َُّٔزٍ  ٙٔ اُٖؾَلبَػُخ ا َكَهٔز

ُُ َٛب ا ٍٗ ََٗلب ٖ٘جا ُٕي وَأِلَجَش اُ ُٙ»  ملسو هيلع هللا ىلصُوِشآ َُٔذ ََِؾ ٚٔ َو َُٔشٚث َُِغُغُذ  ََُؤٔرٍ َك  ُٚ ٖٗ  اَو «َأ

ُٚ  ثابُٖؾَلبَػٔخ َأٖوا ََِجَذُأ َُ  ٍُ ََُوب  َْ َُ ُرِؼوَو   »ي ُص َِٔغ َوَعو َُِغ  َُ اِسَكِغ َسُأَعَي َوُه

 .«َواِؽَلِغ ُرَؾلَِّغ

ٍي)َقِوُلُه   ُٔ  ايييبَّاع أّٔ ٛ قّٔا ٝيد  ا د ُِ أبق العباس حق شق  اوسالم أمحفد بفـ  : ١ّٔتيٝ

، كفان حفق (حفف381)طبد الحؾقؿ بـ طبد السالم بـ تقؿقة الحراين الؿتفقيف سفـة 

وأبقه وجده مـ العؾؿاء، إٓ أكف أطؾؿفؿ، وأغؾ، مـ جاء بعده طالة طف  طؾؿفف، 

َطدَي١  ، وايؿتد٣ٛ احلُٜٛد١  ، وايٛاضد١ّٝٓ وابتظ فصبر، مـ أجفؾ كتفاب 

3 ٕن الػتقى يف حقـف أن صالق الثالث يف الؿجؾس القاحفد تؼفع، خط٬م ايج٬

: ٓتؼفع، لحفد،ث ابفـ طبفاس  -يف مجؾس واحفد-فؼرر أن صالق الثالث 

  َرُسقلِ  َطْفدِ  َطَؾك الطَّاَلُق  َكانَ »
ِ
ـِ  َبْؽفٍر، َوَأبِفل ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـْ  َوَسفـََتْق  ُطَؿفَر، ِخاَلَففةِ  مِف

ـُ  ُطَؿرُ  َفَؼاَل  َواِحَدًة، الثَّاَلِث  َصاَلُق   َقفدْ  َأْمرٍ  فِل اْسَتْعَجُؾقا َقدِ  الـَّاَس  إِنَّ  اْلَخطَّاِب: ْب

 .(1)«َطَؾْقِفؿْ  َفَلْمَضاهُ  َطَؾْقِفْؿ، َأْمَضْقـَاهُ  َفَؾقْ  َأَكاٌة، فِقفِ  َلُفؿْ  َكاَكْت 

وغقفره، ولفف مقاقفػ جفاد،فة  ملسو هيلع هللا ىلصالـبفل  وابتظ يف مسللة شد الرحال إ، قبر

 طظقؿة، جاحد الرافضة والباصـقة والتتر.

                                                 

 (.1338) أخرجف مسؾؿ (1)
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وقد تـؽر لف العؾؿاء وإمراء واستباحقا دمف، فؽان قاضفل الؿالؽقفة ،ؼفقل: 

اقتؾف ،ا أمقر الؿممـقـ ودمف يف طـؼل! ولؿا طػا طـف السؾطان وقفدر طؾفقفؿ شفق  

دمفؽ، و،ػعؾفقن و،ػعؾفقن، مفا اوسالم وقال لف السؾطان: حمٓء قد اسفتباحقا 

رأ،ؽ فقفؿ؟ قال شق  اوسالم: فرعرت أكف ،ر،د أن ،ؼتؾفؿ بػتقى مـفل، فؼؾفت 

لف: حمٓء طؾؿاء أفاضؾ إكؿا أخطئقا وك ا وك ا، وجعؾت ألتؿس لففؿ إطف ار، 

 فؼال بعض أولئؽ العؾؿاء: قدر طؾقـا فعػا طـا، وقدركا طؾقف فلردكا قتؾف!.

بف إ، السؾطان، فؼالقا: ابفـ تقؿقفة ،ر،فد مؾؽفؽ،  ويف مرة مـ الؿرات وشقا

فلخ ه السؾطان، وقال: أحؼ مفا بؾغـفل طـفؽ، فؼفال لفف: بؾغفؽ طـفل أين أر،فد 

الؿؾؽ؟ قال: كعؿ، قال: واهلل لؿؾؽؽ ومؾؽ آل قازان ٓ ،ساوي طـدي درمهفقـ، 

فؼال لف: صدقت، وتركف، ثؿ بعد ذلؽ سجـقه ومفات يف السفجـ، مفات لثؿاكقفة 

 ا خؾت مـ رمضان، وكاكت جـازتف مرفقرة.طرر ،قمً 

َٔٚ  ٘ ـَ ُرْحفت  :أقٛايا َما َ،ْصـَُع َأْطَدائِل بِل َأَكا َجـَّتِل َوُبْسَتاكِل فِفل َصفْدِري َأْ،ف

ـْ َبَؾفِدي ، َفِفَل َمِعل ٓ ُتَػاِرُقـِل َأَكا َحْبِسفل َخْؾفَقٌة، َوَقْتؾِفل َشفَفاَدٌة، َوإِْخَراِجفل مِف

 ٓبـ الؼقؿ. (31)  ٌ ايؿٝبايٛاِسَقاَحٌة. اكتفك مـ 

َّا ا ّٕ ْيؿ٢ّٔ)َقِوُلُه   ُٙ عي ٛيا َّ ِض ًَّدلُ  َيا نّٕ ِ٘  ٜيتييي ٕي  ِ د ُُْػدِسنّٕٛ  َ،ُؽفقنَ  َأنْ  َفـََػفك  ايّٖ

، َطْقًكا َ،ُؽقنَ  َأوْ  مِـْف، قِْسطٌ  َأوْ  مِْؾٌؽ، لَِغْقِرهِ 
ِ
َّٓ  َ،ْبفَؼ  َوَلؿْ  هلل فَػاَطُة3 إ ـَ  الرَّ  َٓ  َأكََّففا َفَبفقَّ

َّٓ  عُ َتـْػَ  ـْ  إ ، َلفُ  َأِذنَ  لَِؿ بُّ  ﴾چ چ چ چ ڃ﴿ َتَعفاَلك: َقفاَل  َكَؿفا الفرَّ

َػاَطةُ  َفَفِ هِ  .[;5: األكبقااء] تِل الرَّ  َكَؿفا الِؼَقاَمفِة، َ،فقمَ  ُمـَْتِػَقفةٌ  ِحَل  اْلُؿْرِرُكقَن، َ،ُظـَُّفا الَّ

َٓ  «َوَ،ْحَؿفُدهُ  لَِربِّفففِ  ْسفُجدُ َفقَ  َ،ففْلتِل َأكَّففُ » :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِففلُّ  وَأْخَبفرَ  .اْلُؼففْرآنُ  َكَػاَحفا  َ،ْبففَدأُ  َو

َػاَطةِ  ، بِالرَّ ًٓ عْ  َػعْ َواْشف ُتْعفطَ  َوَسْؾ  ُ،ْسَؿعْ  َوُقْؾ  َؽ َرْأَس  اْرَفعْ » َلُف: ُ،َؼاُل  ُثؿَ  َأوَّ  «ُتَرفػَّ

ـِ َمالِفٍؽ، وَأبِففل ُحَرْ،فَرَة، وَأبِفل َسفِعقٍد الُخفْدِريِّ  ، كؾفففا يف حفد،ث َأَكفِس ْبف

 .(1)الصحقح

                                                 

ـِ َمالٍِؽ  (1)  (، وحفد،ث َأبِفل ُحَرْ،فَرَة 121(، ومسفؾؿ )3331، أخرجف البخاري )حد،ث َأَكِس ْب
= 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

  ٍَ ٚٔ؟يَ َهب ٍَ اَُّ ََب َسُعى ٖ٘بطا ثَؾَلبَػٔزَيي  َٖٓ أِعَؼُذ اُ ََِشَح   َُٛش ُٚ َأُثى  َُ  ٍَ َوَهب

َٚ اّا» َُ ٍَ  ا اا ِٖ َهب َٓ    ٔٚ ِٖ َهُِجاو ٓٔو ُّٔقوب  َْ  . «اهلُلي َلب َا  َكٔزُِوَي اُٖؾوَلبَػُخ  ِٛو

ٚٔ.ُاإِلِل ِٖ َأِؽَشَى ثابَُّ َٔ ُٔ  ُٕ ٌُى ٕٔ اَُّٚي َوا َر  ؿا ثابُر

، وفقف دلقؾ ط  أن الرػاطة ٓ تـػفع (22،1534)الحد،ث أخرجف البخاري 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿إٓ الؿقحفففد،ـ، قفففال تعفففا،: 

، أي: بؼؾف، سفؾقؿ طفـ الرفرك، فتؾفؽ الرفػاطة ٕحفؾ [>;-;;: الشعراء] ﴾ڃ

 اوخالص بنذن اهلل وٓ تؽقن لؿـ أشرك بف.

ويف الحد،ث مـ لة التقحقد العؾقفة ورتبتفف السفـقة، ففلحرى الـفاس برفػاطة 

أحؾ التقحقد الف ي خؾصفت أقفقالفؿ وأفعفالفؿ واطتؼفاداهتؿ هلل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل الؾَِّف 

. 

طؿؾ قؾبل وٓ قبقل لعؿؾ طامفؾ إٓ بفف كؿفا أن ويف الحد،ث أن اوخالص 

 الؿتابعة شرط ك لؽ يف قبقل العؿؾ.

ويف الحد،ث رد ط  الؿرجئة ال ،ـ ،رون أن الؼقل ،ؽػل يف او،ؿان بؾ ٓبد 

مـ طؿؾ الؼؾف، والؾسفان والجفقارح، ويف الحفد،ث رد طف  الخفقارج الف ،ـ 

رون بؿطؾؼ الؿعصقة فؼد ،غػر لؾؿقحد ال كقب.  ُ،َؽػِّ

                                                 
= 

أخرجفف البخفاري  (، وحفد،ث َأبِفل َسفِعقٍد الُخفْدِريِّ 123(، ومسفؾؿ )1134أخرجف البخاري )

 (.111(، ومسؾؿ )3312)
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َا اإِلِلو       ِٛو َُ َػَِوً َأ َََزَلَنو ُٛوَى اَّوزٌ   ُٚ َٗ َّ اهلَل ُعجَؾب ُٚ  َأ ؿاي َُوَؽٔوَُوز

    َّ ٍَ ادَلَووب َ٘وب ََ ُٚي َو َٓو ٌَُش ُُ ُٔ ََِؾَلَغي   ُٕ ُٚ َأ َُ  َٕ ِٖ َأٔر َٓ ِْ ثاَىأعَئخ ُدَػبِ   َُُه ـِٔلُش  َُ َك

ُٔىدا  دَلِؾ

ُ٘   )َقِوُلُه   ُ،ؽفرم الرفافع بفلن ،ؼبفؾ  ي: حؼقؼة الرػاطة فاهلل أ : ٚيسيِكٝكّٔت

شػاطتف، و،عطقف مـ لة رفقعة بقـ الـاس، و،ؽرم اهلل الؿرػقع لف بلن ،تجفاوز طـفف 

 و،دخؾف الجـة.

ِّ ٚغفاع١ َِّب الرفافعة العظؿفك التفل تؼفدم بقاهنفا، ومـففا  :فُٓٗا: أْٛاع ملسو هيلع هللا ىلص اي

، فػفل حفد،ث ملسو هيلع هللا ىلصػع الـبفل الرػاطة يف دخقل الجـة، فنن الجـة ٓ تػتح حتك ،ر

 َأبل ُحَرْ،َرَة 
ِ
ُل  اْلِؼَقاَمِة، َ،ْقمَ  آَدمَ  َوَلدِ  َسقِّدُ  َأَكا»، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، أنَّ َرُسقُل اهلل ـْ  َوَأوَّ  َم

ُل  اْلَؼْبُر، َطـْفُ  َ،ـَْرؼُّ  ُل  َشافِعٍ  َوَأوَّ عٍ  َوَأوَّ ـْ (1)«ُمَرػَّ ـِ َمالِفٍؽ ، وَطف ، َقفاَل َأَكفِس ْبف

 
ِ
ـْ  اْلَخاِزُن: َفَقُؼقُل  َفَلْستْػتُِح، اْلِؼَقاَمةِ  َ،ْقمَ  اْلَجـَّةِ  َباَب  آتِل»: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل  َأْكفَت؟ َمف

ٌد، َفَلُققُل: َ  َأْفَتُح  َٓ  ُأمِْرُت  بَِؽ  َفَقُؼقُل: ُمَحؿَّ
ِ
 .(5)«َقْبَؾَؽ  َحدٍ ٕ

 َطَؾفك َتْلِذنَ َأْسف َحتَّفك َففَلْكَطؾُِؼ »الرػاطة بنخراج الؿقحد،ـ مـ الـفار،  :َٚٓٗا

 ُ،َؼفاُل: ُثفؿَّ  ،الؾَّففُ  َشفاءَ  َما َفَقَدُطـِل َساِجًدا، َوَقْعُت  َربِّل َرَأْ،ُت  َفنَِذا لِل، َفُقْمَذنَ  ،َربِّل

ْع، َواْشفَػعْ  ُ،ْسفَؿعْ  َوُقفْؾ  ُتْعَطْف، َوَسْؾ  َرْأَسَؽ  اْرَفعْ   َفَلْحَؿفُدهُ  َرْأِسفل، َففَلْرَفعُ  ُتَرفػَّ

ُؿـِقِف، بَِتْحِؿقدٍ  ا، لِل َفَقُحدُّ  َأْشَػعُ  ُثؿَّ  ُ،َعؾِّ  َففنَِذا إَِلْقففِ  َأُطفقدُ  ُثفؿَّ  الَجـَّفَة، َففُلْدِخُؾُفؿُ  َحدًّ

                                                 

 (.8831أخرجف مسؾؿ ) (1)

 (.123أخرجف مسؾؿ ) (5)
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ا، لِل َفَقُحدُّ  َأْشَػعُ  ُثؿَّ  مِْثَؾُف، لَربِّ  َرَأْ،ُت  ، طف  مفا تؼفدم مفـ «الَجـَّفةَ  َففُلْدِخُؾُفؿُ  َحفدًّ

 .(1)ايؿشٝشنيوغقره يف  حد،ث أكس 

 الرػاطة يف ققم قد استقجبقا الـار أٓ ،دخؾقحا. :َٚٓٗا

الرػاطة يف ققم ،دخؾقن الجـة بغقر حساب وٓ ط اب، كؿفا تؼفدم يف  :َٚٓٗا

 ؼؼ التقحقد.باب مـ ح

 ڌ﴿: شفػاطة يف رففع درجفات الؿفممـقـ يف الجـفة، قفال اهلل  :َٚٓٗا

 ﴾گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

وح ه الرػاطة ،ممـ هبا الؿعت لفة والخفقارج و،ـؽفرون الرفػاطة يف  ،[51: الطاقر]

َْحؾِ  َشَػاَطتِل»،ؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصأحؾ الؽبائر، والصحقح أن الـبل 
ِ
ـْ  اْلَؽَبائِرِ  ٕ تِف مِ ، (5)«لُأمَّ

والخقارج والؿعت لة ،قجبقن ط  مـ دخؾ الـار أكفف ٓ ،خفرج مـففا3 مسفتدلقـ 

 ڤ ڤ﴿، وبؼقلفف: [:19: البؼارة] ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ﴿بؼقلف تعفا،: 

 وح ه الرػاطة الؿـػقة حل يف حؼ الؽػار. [;1: غاِر] ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 إغهاٍ:
 ُحفقَ »شػع لعؿف أبل صال، يف تخػقػ الع اب طـف، فؼفال:  ملسو هيلع هللا ىلصق أن الـبل وح

ـْ  َضْحَضاٍح  فِل َٓ  ،َكارٍ  مِ َركِ  فِفل َلَؽفانَ  َأَكفا َوَلفْق ـَ  إَْسفَػؾِ  الفدَّ ، قفال (6)«الـَّفارِ  مِف

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿بعضفففؿ: كقففػ شففػع لعؿففف، واهلل ،ؼففقل: 

 ؟[;7: الؿدثر] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، [;1: رغاِ] ﴾ڦ

 ٌ ٓ تـػعفؿ يف خروجفؿ مـ الـار، وإكؿفا حف ه شفػاطة مؼقفدة بتخػقفػ  :قٝا

                                                 

 (.121(، ومسؾؿ )3331بخاري )ال (1)

ـْ َأَكٍس 8315أخرجف الترم ي ) (5)  .(، َط

ـِ َطْبِد اْلُؿطَّؾِِ، 1513أخرجف مسؾؿ ) (6) ـِ اْلَعبَّاِس ْب  .(، َط
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 ، و،حقصف و،غض، لف.ملسو هيلع هللا ىلصالع اب طـف3 بسب، أكف كان ،ؽرم الـبل 

حق الرفػاطة العظؿفك يف احفؾ الؿققفػ، ولفقس كؿفا  :احملُٛد املكاّ: تٓبٝ٘

،ثبفت طف  حف ا  لعرش، فال دلقفؾط  ا ملسو هيلع هللا ىلص،ؼقل بعضفؿ بلن اهلل ،جؾس محؿًدا 

ِف   بإساكقد الثابتة. ملسو هيلع هللا ىلصالؼقل الؿخالػ لؾؿـؼقل طـ َرُسقل الؾَّ

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ُُٓيًَِووبي    ُٖووٌخ  ِ٘ٔل َٓ ِٖ ٔؽِشٕىي َكٔزَُِي  ٔٓ َٕ ٔكَُهب  ًَب َٓب    ُٕ َٛب اُُوِشآ َكبُٖؾَلبَػُخ أَّزٍ ََٗلب

ٍٗ   َؤَُهَزا َأُصَجَذ اُٖؾَلبَػَخ ثا ٖ٘جاو َٖ اُ ُٖ ًَٔضرَيحي َوَهِذ َثو ََٓىأمَغ  ٚٔ ٔكٍ  َأَٖٗهوب ا   ملسو هيلع هللا ىلصباُرٗا

َْ ُٕ ااّا  ٌُى َُؿا.َِٛر ُأذ َواإِلِل ُٚ َا اُٖزِىٔؽ ُٓ ًَُ  .سمحٚ اهلل َرَؼبًَُاٛو 

ٖيا ايَِّتٞ ؾّٔايػَّؿّٔاعي١ّٕ)َقِوُلُه   ُٕ: ْيؿّٔا ٕي َيا ايكّْٕسآ ٗيا نّٔا ْٔ  ِؾٝ أي: دطفاء  : ِغدْسى   َِد

 قققـ والؿؼبقر،ـ وصؾ، الرافعة مـفؿ.الؿخؾ

ًّٖؤّ)َقِوُلُه   َّد١ّ٘ ؾِّٔت ِْٓؿ ّٔكّٗا َي  ٕهنا شػاطة شركقة. : َُّّٖٓ

َػاَطةَ  َأْثَبَت  َولَِفَ ا)َقِوُلُه    ۆ﴿مـفا، ققلف تعا،:  :(َمَقاِضَع َكثِقَرة فِل بِنِْذكِفِ  الرَّ

 چ چ چ ڃ﴿، وققلف: [588: البؼرة] ﴾ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 .[;5: األكبقاء] ﴾چ

ٔي ٚيقّْٔد)َقِوُلُه   َّٝ ُّ   ي َِّبد ٗيدا  ملسو هيلع هللا ىلص اي َّ ُٕ  ٫ أّٔ ٌِ  ٫ِإ تيهّٕدٛ ْٖد ّٔ ِٝددِ  ِي ِْٛس  ٚياإِلْخد٬ِّٔف   ايتَّ

ُ٘ اٖددد َُدد أي: أن الرففػاطة ٓ تؽففقن إٓ لؾؿففممـقـ مففـفؿ  : تيييدداي٢ّٔ ا  زمحدد٘ ن٬ّٔ

 .داَع يف ايػؿاع١كتاب  ولرقخـا مؼبؾ 

 

*** 
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ِ٘ َت -17 ٍِ ايًَّ ِٛ ِٔ َأِحَبِبتَ  ﴿ :عَاَي٢بَابُ َق ََ  ٟ ِِٗد  ِإَّوَ الَ َت

َِٗتِدٜٔ ُُ ُِ بِاِي َٛ َأِعًَ ُٖ َٚ َٜػَا٤   ٔ ََ  ٟ ِِٗد َٜ  َ٘ َّ ايًَّ  ﴾ ََٚيِه

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼووبًَُ     ٍا اَُّوو  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿َثووبُة َهووِى

 .[89: الؼصص] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳڳ

مـ إمر شلء، وأن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصمـاسبة الترعة لؾباب، ما تؼدم مـ أكف لقس لؾـبل 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿حق الف ي ،ففدي و،ضفؾ، و،رففع و،خػفض:  

 چ چ چچ﴿، وكؿا قفال: [>6: األكعام] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ

، وحفف ه الترعففة مقافؼففة لؿففا دل [5:5: البؼاارة] ﴾ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ِ  يف  ـ طبفاس طؾقف حد،ث اب ـْ »: (113) ؾدشٝض َطدً  َففاَل  اهللُ  َ،ْففِدهِ  َمف

ـْ  َلُف، ُمِضؾَّ  فال ُتطؾفُ،  ففدا،ة التقفقؼ محض مـة اهلل  «َلفُ  َحاِدَي  َفاَل  ُ،ْضؾِْؾ  َوَم

 ٹ﴿ؾ ركعفة إٓ مـف وٓ ُ،عطقفا إٓ حفق، ولف لؽ كفان دطفاء الؿفممـقـ يف كف

 .[9: الػاحتة] ﴾ٹ ٹ

،ؼفقل تعفا، ذكفره إكفؽ ،فا محؿفد ٓ  :﴾گ گ ک ک ک﴿َقِوُلُه  

هتدي مـ أحببت حدا،تف أو مـ أحببتف، و،ؽقن الحف، حـفا صبقعًقفا كحف، القلفد 

 ٕبقف، والؼر،، لؼر،بف.والؿراد بالفدا،ة حـا حدا،ة التقفقؼ، والتسد،د.

 ٚاهلدا١ٜ أْٛاع:
وح ه طامة ،رترك فقففا الخفالؼ والؿخؾفقق،  :ٚاإلزغااد  ايدالي١ ٖدا١ٜ :األٍٚ

 .[85: الشقرى] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصطـ كبقف  قال اهلل 

 ک ک ک﴿، كؿا قال تعا،: وح ه خاصة باهلل  :ايتٛفٝل ٖدا١ٜ :ايثاْٞ

 .[89: الؼصص] ﴾گ گ
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وحل كاتجة طـ حدا،ة التقفقؼ إن كفان مفـ أحفؾ  :ٚايٓااز  يًح١ٓ ٖدا١ٜ :ايثاي 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ل تعفففا،: الجـفففة، قفففا

أو سؾ، التقفقؼ  .[>: يقكس] ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ

 .[56: الصاِات] ﴾يئ ىئ مئ حئ﴿إن كان مـ أحؾ الـار، قال تعا،: 

و،رفترك فقففا عقفع الؿخؾققفات3 وحفل حدا،فة إ،  :ايعاَا١  اهلداٜا١  :ايساب 

 ﴾مج حج يث ىث مث جث يت﴿الؿعائش وما ،صؾح الحققان، قال تعفا،: 

 چ چ ڃ ڃ﴿الـاف ة، قال تعفا،:   أ،ة: إثبات مرقئة اهلل ، ويف[83: صف]

 ، و،ـس، إ، الرافعل:[63: اإلكسان] ﴾چڇ چ

 
ْ
ـــُ َٖ ـــى أ َن واْن   َِ ـــْتَت  ِٖ ـــم   َي

 
 ٌْ   َـْى ي ـ

ْ
ْتُت إن  َـْى ََٗـُ ِٖ  َوَيم 

ــَت   ًْ ـْ َعوِ ــ ــم فَ ًَ ِ ــمَد   َِ  َخوْقــَت اهِع
 

 ٌْ ـ ِٔ ًُ ْ  ؾَِِف اهِعوِْى ََيـِي اهَؿـَ  َوا 
  َْ ـــ ًِ ـــِعيـؾَ َٓ ْى  ُّ َْ ـــ ـــِأٌّ َوِي َٖ ْى  ُّ 

 
 ٌْ ـــ َٔ ْى َذ ُّ َْ ْى فَِـِــيٌد َوِيـــ ُّ َْ  َوِيـــ

ـــُهَْت   ـــُا َخ َِ ـــَت َو َْ ََ  لََعَ َذا َي
 

 ٌْ ــــ ـــــْى مُِع ــــَت َوذا ه  وذاَك أعَ
تػضفاًل مـفف تعفا،3 قفال تعفا،:  ﴾ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿َقِوُلُه  

 ﴾ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

، وٓ [:: الضاحك] ﴾ک ک ک﴿: ملسو هيلع هللا ىلص ، وقال مؿتـًفا طف  كبقفف[51: الـقر]

يف حف ا الؿفقصـ فففق فضفؾف وأفعالفف طف   (بؾِفؿَ ) ،جقز آطتراض طف  اهلل 

 ۇ ۇ ڭ ڭ﴿مؼتضك حؽؿتف فالؽفافر ٓ ،ـتػفع برفلء، قفال تعفا،: 

 .[56: األكػا:] ﴾ۆ

،ؼقل واهلل تعا، أطؾؿ بؿـ حق أحفؾ لؾفد،فة  :﴾ېئ ېئ ېئ﴿َقِوُلُه 

وأكف بؽؾ شلء طؾفقؿ، وحفق أطؾفؿ بؿفـ  ؿ هلل والتقفقؼ وفقفا إثبات صػة العؾ

 ڀ ڀ﴿مخبفًرا طفـ الؽػفار:  ،قفؼفؿ لؾفدا،ة وأطؾؿ بؿـ ،خ لفؿ، قال اهلل 

 .[;5: األكعام] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ٍِ ٖٔوب َؽَنشِد َأَثب  ايؿَِّشِٝضَؤك َُو   ٍَ ٚٔي َهب ِٖ َأثاُ ُٖتاي َػ ٖا ادُلَغ ٖا اِث َػ

ٍُ اهلِل َىبُٔت  ا ُٙ َسُعى َُٖخي  ملسو هيلع هللا ىلصَُىَكبُحي َعبَ  َٓ ٖا َأثاٍ َأ ُٙ َػِجُذ اهلِل ثا َِ٘ذ َؤػ

  ُٚ َُ  ٍَ َ ي َكَوب َُ  »َوَأُثى َعِه ْٚي ُه َٚ اا اََب َػ َُ ََُي ثاَهب  ااا ًَٔخ ُأَؽبٗط  ًَِٔ اهلُلي 

َِ٘ذ اهلِل َّٓٔٔخ َػِجٔذ ادُلئَِّتا؟ َكَؤ«ٔػ  ِٖ ُٚ  َأَرِشَؿُت َػ َُ ٍٗ . َكَوبا  ٖ٘جا ٚٔ اُ ُِ َػبَد َػَِ

ُٕ ملسو هيلع هللا ىلص َّٓٔٔخ َػِجٔذ ادلئَِّتاي َوَأَثً َأ َُٛى َػًِ  َٓب َهبٍ   َٕ آٔلَش  ٌَب ي َكَؤَػبَداي َك

 ٍٗ ٖ٘جا َٚ ااا اهلُل. َكَوبٍ اُ َُ ٍَ  ا اا َٚ ا»  ملسو هيلع هللا ىلصََُوى ِٗ ِْ ُأ َُو َٓب  ََُي   َّ ـِٔلَش ِعَز

َِ٘ي ٍَ اهلُل «َػ ََٗض  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿  . َكؤ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ٍَ اهلُل ٔكٍ َأ ي َىبُٔت   [116: التقبة] اَِخ ﴾ڃ َِٗض  ک ک ک﴿ي َوَأ

 .[89: الؼصص] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

ْٞ)َقِوُلههُه   ، (3338)البخففاري  ايؿددشٝشنيأي: يف  : ايؿَّددِشِٝض ٚيِؾدد

 ﴾ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿كتاب التػسقر َباُب َقْقلِفِف: 

 يف كتاب او،ؿان. (83)، ومسؾؿ [89: الؼصص]

ِٔ)َقِوُلُه   ِٔ عي َِّٝب، اْ  ْٔ  افّٕطي ِ٘  عيد : وحق سعقد بـ الؿسفق، بفـ حف ن  : أِّٔ ٝد

سقد التابعقـ يف العؾؿ والػؼف، وحق أحد الػؼفاء السفبعة، كفان زوًجفا ٓبـفة َأبِفل 

َحفْ ٌن، َقفاَل:  «اْسفُؿَؽ  َما»أن ،غقر اسؿف، َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، وأبقه أراد الـبل ُحَرْ،َرَة 

ـُ الُؿَسفقِِّ،: َقاَل:  «َسْفٌؾ  َأْكَت »َقاَل:  اكِقِف َأبِل َقاَل َسفِعقُد ْبف َفَؿفا »َٓ ُأَغقُِّر اْسًؿا َسؿَّ

الرفدة، ومراسفقؾف مفـ أصفح الؿراسفقؾ، قفال  ، أي:(1)«َزاَلِت الُحُ وَكُة فِقـَا َبْعفدُ 
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 الرافعل: تتبعتفا فؿا وجدتف ،روي إٓ طـ ثؼة.

كثقفرا مفـ إسفؿاء  ملسو هيلع هللا ىلصو،ستدل هب ا ط  أن لجسؿاء تلثقًرا، فؼد غقر الـبفل 

الؿستؼبحة، وأسؿاء الت كقفة مـففا: بفرة إ، ز،ـف،، والعاصفل إ، مطقفع، وطبفد 

 وغقر أصرم إ، زرطة، وطاصقة إ، عقؾة.الحجر إ، طبد اهلل، وُزحؿ إ، برقر، 

َُّدا)َقِوُلُه   ٛيؾّٔدا٠ّٕ  طّٔاِيدب   أّٔ يا سيكيسْت ئّد أي حقـ حضره الؿقت، وأبق صال،  : اي

حق طبد مـاف والد طظ بـ أبل صال،، وحق ابـ طبد الؿطؾ، بـ حاشؿ طؿ الـبفل 

 بعد حػظ اهلل لف، ودافع طـف، ولف قصفقدة طظقؿفة يف وصفػ ملسو هيلع هللا ىلص، حػظ الـبل ملسو هيلع هللا ىلص

   ؿ، ومـفا:ؾِ ْس ، لؽـف مل ،ُ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ٍـ  ــ ًو ٌَ ُُمَ ــ نو ِدي
َ
ِــُ ــُت ِ ًْ ـْ َعوِ ــ  َوهََق

 
ــم ََ ــِ  ِدي ــمِن اهَةِ و ْديَ

َ
ــْيِ أ ٌْ َخ ــ  ِي

ِو ٍ   ــ َٔ اُر َم َُ ــ ْو ِذ
َ
ــُ  أ ًَ ََي سَ ا  ْْ ــ َ   

 
ََــم اَك ُيِِ  َُ ــ ِ ًرم ِ ًْ ــ َٓ مَِِن  ـْ ــ ََْح َ   

ــىْ   ِّ ِع ًْ َ ِِ ــَك  ْ ََ ِ ْا إ
ــوُ ـِ ٌْ يَ ــ وِ هَ  َواا

 
ََــمَذــ و  َاِب َدفِي ُِّ ـَ ِص اهــ ــ ٓو َو

ُ
  أ

ـــَك   ـــم َعوَْي ْمَِِك َي
َ
ـــُ ِ ْو ِ ـَ ـــ ِْ ؾَم

 َػَضمَيــــــــــــــــــــــــــ ٌ 
 

ــَك ُيُيٍْـَـم َْ اَك ِي َُ ِو ِـِـ ِْ َوفَــ ـــ ِٗ ْ  َوا 
 .(1)(833-1/831) ضا٠ ا ٔ ٖػاّوقال يف أخرى: كؿا يف  

 ُِ ـ ِّ َْْح ِ ـ  اهَؼًـمُم ِ ْٔ َ ْٔ ُ ََ ش  وأِْي
 

ــنِ  ٌ    راِم ًَ ــ ـْ ــمص ِع ــمَل اََت  ثًِ
ــى  ِٖ ٌْ  ِل ِم ــ ــ ُّك ِي ُّ ُِ ا  ـِـ ُْذ ِ ــ  يَو

 
ــنِ  ْاِي ــ  وؾَ هُ ص رَْ َ ـَ ــ َْ ــْى ِع ُّ  َف

ؾًَ    ْْ ًْْ َوٍَ َٖ ـَ  ِْ َّم َي َّى اُا َي  َح
 

ــً   ــَ  ٍَّاع َعِح ــنِ  ُعقَْة ــْيَ  ِح  َغ
 

ُٙ)َقِوُلُه   ٍُ  ديا٤ي لعقادتف، ودطقتفف، وفقفف جفقاز طقفادة الؽفافر  : ملسو هيلع هللا ىلص اِ  زيُضدٛ

 تف وتللػف. والعاصل لدطق

                                                 

 (.1441،1442) «صحقح البخاري»البقت إول يف  (1)
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ُٙ)َقِوُلُه  ْٓدي ِٔ اِ  عيْبُد ٚيِع ١َّّٔ أِّٔ ٞ ِ  َي أي وجد طـفده طبفد اهلل بفـ أبفل أمقفة  : أّٔ

واسفؿف ح ،ػففة وققففؾ سفففؾ بففـ الؿغقففرة بففـ طبففد اهلل بففـ طؿففرو بففـ مخفف وم 

، صفر الـبل ص  اهلل طؾقف و سؾؿ وابـ طؿتفف طاتؽفة وأخفق أم الؿخ ومل 

 الػتح وحـقـا واسترفد بالطائػ. طبد اهلل  سؾؿة، أسؾؿ قبؾ الػتح، وشفد

ٛ )َقِوُلُه   ٌ   ٚيأُّٔ د ْٗد حق طؿرو بـ حرام، وكاكت كـقتف أبا الحؽؿ، فؽـاه الـبل  : دي

بلبل جفؾ، ومحؾف ط  طدم او،ؿان الؽبر والحسد، وحق أشد مفـ آذى الـبفل  ملسو هيلع هللا ىلص

ِ ، فػل ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (8323) ؾشٝض َطدً َأُبق َجْففٍؾ:  ، َقاَل: َقاَل َط

ـْ 
ى َلفئِ ِت َواْلُع َّ ـَ َأْضُفِرُكْؿ؟ َقاَل َفِؼقَؾ: َكَعْؿ، َفَؼاَل: َوالالَّ ٌد َوْجَفُف َبْق ُر ُمَحؿَّ َحْؾ ُ،َعػِّ

فَرنَّ َوْجَففُف فِفل التُّفَراِب، َقفاَل: َففَلَتك  َُطػِّ َٕ ََصَلنَّ َطَؾك َرَقَبتِِف، َأْو  َٕ َرَأْ،ُتُف َ،ْػَعُؾ َذلَِؽ 

  َرُسقَل 
ِ
َّٓ َوُحفَق  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َوُحَق ُ،َصؾِّل، َزَطَؿ لَِقَطَل َطَؾك َرَقَبتِِف، َقاَل: َفَؿا َفِجفَئُفْؿ مِـْفُف إِ

َ،ـُْؽُص َطَؾك َطِؼَبْقِف َوَ،تَِّؼل بَِقَدْ،ِف، َقاَل: َفِؼقفَؾ َلفُف: َمفا َلفَؽ؟ َفَؼفاَل: إِنَّ َبْقـِفل َوَبْقـَفُف 

ًٓ َوأَ  ـْ َكاٍر َوَحْق
 َلَخـَْدًقا مِ

ِ
ْخَتَطَػْتففُ  مِـِّفل َدَكفا َلفقْ »: ملسو هيلع هللا ىلصْجـَِحًة، َفَؼفاَل َرُسفقُل اهلل َٓ 

َأْو  َٓ َكْدِري فِل َحِد،ِث َأبِفل ُحَرْ،فَرَة،- َقاَل: َفَلْكَ َل اهلُل  «ُطْضًقا ُطْضًقا اْلَؿاَلئَِؽةُ 

 ڻڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ﴿: -َشْلٌء َبَؾَغففُ 

 ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ

 ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿ -َ،ْعـِفل َأَبفا َجْفففؾٍ - [:: العؾاؼ] ﴾﮷ ﮶

 ﴾ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ ەئوئ ەئ ائائ ى ى ېې ې

ـُ َطْبفِد [17: العؾؼ]  فِل َحِد،ثِِف َقاَل: َوَأَمَرُه بَِؿا َأَمَرُه بِِف. َوَزاَد اْب
ِ
َْطَؾفك ، َزاَد ُطَبْقُد اهلل ْٕ ا

 ، َ،ْعـِل َقْقَمفُ [:1: العؾؼ] ﴾ەئ ائ﴿

ـِ َطفْقٍف (1)ايؿدشٝشني قتؾ يف بدر فػل  ـِ ْبف ْحَؿ ـْ َطْبِد الفرَّ ، َأكَّفُف : َط

ـَ  ـْ َ،ِؿقـِل َوِشَؿالِل، َففنَِذا َأَكفا َبفْق ػِّ َ،ْقَم َبْدٍر، َكَظْرُت َط َقاَل: َبْقـَا َأَكا َواقٌِػ فِل الصَّ
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ـَ ا
ـِ مِ ـَ َأْضَؾَع مِـُْفَؿا، َفَغَؿَ كِفل ُغاَلَمْق َْكَصاِر َحِد،َثٍة َأْسـَاُكُفَؿا، َتَؿـَّْقُت َلْق ُكـُْت َبْق ْٕ

، َحْؾ َتْعِرُف َأَبا َجْفٍؾ؟ َقاَل: ُقْؾُت: َكَعْؿ، َوَما َحاَجُتَؽ إَِلْقِف َ،فا  َأَحُدُحَؿا، َفَؼاَل: َ،ا َطؿِّ

ُف َ،ُس  ـَ َأِخل؟ َقاَل: ُأْخبِْرُت َأكَّ  اْب
ِ
َٓ ملسو هيلع هللا ىلص،ُّ َرُسقَل اهلل ـْ َرَأْ،ُتفُف 

، َوالَِّ ي َكْػِسل بَِقِدِه، َلئِ

ْبفُت لِفَ لَِؽ، َفَغَؿَ كِفل  َْطَجُؾ مِـَّا، َقاَل: َفَتَعجَّ ْٕ ُ،َػاِرُق َسَقاِدي َسَقاَدُه َحتَّك َ،ُؿقَت ا

َخُر، َفَؼاَل: مِْثَؾَفا، َقاَل: َفَؾْؿ َأْكَرْ، َأْن َكَظْرُت إَِلك َأبِ  ْٔ ل َجْفٍؾ َ،فُ وُل فِفل الـَّفاِس، ا

ِن َطـْفُف، َقفاَل: َفاْبَتفَدَراُه َفَضفَرَباُه  َٓ َٓ َتَرَ،اِن؟ َحَ ا َصفاِحُبُؽَؿا الَّفِ ي َتْسفَل َفُؼْؾُت: َأ

 
ِ
ُؽَؿفا»، َففَلْخَبَراُه، َفَؼفاَل: ملسو هيلع هللا ىلصبَِسْقَػْقِفَؿا َحتَّك َقَتاَلُه، ُثؿَّ اْكَصفَرَفا إَِلفك َرُسفقِل اهلل  َأ،ُّ

:  «َسفْقَػْقُؽَؿا؟ َمَسفْحُتَؿا َحْؾ »َواِحٍد مِـُْفَؿا: َأَكا َقَتْؾُت، َفَؼاَل: َفَؼاَل ُكؾُّ  «؟َقَتَؾفُ  َٓ َقفا

، َفَؼاَل:  ـِ ْقَػْق ، َفـََظَر فِل السَّ ـِ «َقَتَؾفُ  كاَِلُكَؿا»َٓ ـِ َطْؿفِرو ْبف ، َوَقَضك بَِسَؾبِِف لُِؿَعفاِذ ْبف

ـُ َطْػَراَء.اْلَجُؿق ـِ اْلَجُؿقِح، َوُمَعاُذ ْب ـُ َطْؿِرو ْب ُجاَلِن ُمَعاُذ ْب  ِح، َوالرَّ

ويف ح ا الحد،ث إمر بالؿعروف والـففل طفـ الؿـؽفر، سفقاء لؾؼر،ف، أو 

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسفقَل الؾَّفِف البعقد، فؼد جفاء مفـ حفد،ث َأَكفٍس  َطفاَد َرُجفاًل مِف

َْكَصاِر َفَؼاَل:  ْٕ َّٓ  إَِلفَ  َٓ  ُقْؾ: ،َخاُل  َ،ا»ا ؟ َقفاَل: «الؾَّفُ  إِ ،». َفَؼاَل: َخفاٌل َأْم َطفؿ   َبفْؾ  َٓ

 .(1)«َكَعؿْ »َوَقاَل: َخْقٌر لِل َأْن َأُققَلَفا؟ َقاَل: . «َخاٌل 

ُغفالٌَم َ،ُففقِدي  : َقفاَل: َكفاَن (1151)، طـد البخاري ومـ حد،ث َأَكٍس 

َ،ُعفقُدُه، َفَؼَعفَد ِطـْفَد َرْأِسفِف، َفَؼفاَل َلفُف:  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؿِرَض، َفَلَتاُه الـَّبِفلُّ ملسو هيلع هللا ىلصَ،ْخُدُم الـَّبِلَّ 

 ، َفَلْسفَؾَؿ، َفَخفَرَج ملسو هيلع هللا ىلصَوُحَق ِطـَْدُه َفَؼاَل َلُف: َأصِْع َأَبفا الَؼاِسفِؿ ، َفـََظَر إَِلك َأبِقِف «َأْسؾِؿْ »

ـَ  َأْكَؼَ هُ  الَِّ ي لِؾَّفِ  الَحْؿدُ »َوُحَق َ،ُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ   .«الـَّارِ  مِ

ـُقا»وقد جاء إمر بتؾؼقـ الؿقت، يف حد،ث:  َّٓ  إَِلففَ  َٓ  :(5)َحْؾَؽفاُكؿْ  َلؼِّ - اهللُ  إِ

                                                 

( 1/13)  «الصحقح الؿسـد»(، وحق يف 1518) «مسـده »(، وأبق ،ع  يف 11581مام امحد )أخرجف او (1)

 .لرقخـا مؼبؾ 

ـُقا َحْؾَؽاُكؿْ »ولػظ  (5) ، ( لرقخـا مؼبؾ 1531)«الصحقح الؿسـد»(، وحق يف 1211طـد الـسائل ) «َلؼِّ
= 
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َّٓ  إَِلففَ  َٓ  َمْقَتاُكْؿ، روا،ة: ويف طـفد الحفاكؿ  ، ويف حفد،ث معفاذ (1)«-الؾَّففُ  إِ

ـْ »: (1822) َّٓ  إَِلفَ  َٓ  َكاَلمِفِ  آِخرُ  َكانَ  َم ، وفقف صالح بـ طر،، «اْلَجـَّةَ  َدَخَؾ  الؾَّفُ  إِ

 لؽـ لف شقاحد.

أهنا أول كؾؿة ،دخؾ هبا الؿرء اوسالم، وآخر كؾؿفة ،خفرج  :ٛا٥دايف َٔ ٚفٝ٘

 هبا مـ الدكقا.

ٌْ)َقِوُلُه   ٘ي ٫ قّٕ فقفا رد ط  مـ ،ؿـع تؾؼقـ الؿقفت الرففادة، وأن  : ا ّٕ ِإ٫َّ ِإئّ

إطؿال بالخقاتقؿ، وفقف أن ققلفا مع اطتؼادحا كفافع طـفد الؿفقت حتفك لؿفـ مل 

 ،لت بعؿؾ أو طؿؾ قؾقاًل.

ُي١ّ٘)ِوُلُه  َق ًِ ٗيا ئّؤّ إّٔسيازُّ نّٔ ْٓدي ِ  أي: عؾة ،ـػعؽ اهلل هبا وأشػع لفؽ  : اِ  ِع

 هبا طـد اهلل كؿا حل يف الروا،ة إخرى.

ُ٘ ؾّٔكّٔا٫)َقِوُلُه    أي: أبق جفؾ وابـ أبل أمقة.  : ئّ

ْٔ أّٔتيْسغُّٔب)َقِوُلُه   ١َِّ عي ًِِب؟ عيْبِد َِ قفؽ طبفد الؿطؾف، بؿعـك: أتترك مؾفة أب : افَّّّٕٓ

طـ حفال الؽػفار  رغبة طـفا، وطؾؼاه بربفة طظقؿة وحل شبفة التؼؾقد، قال اهلل مخبًرا

 .  [56: الزخرف] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿معفا: 

بعفد مفقت أبقفف3 وذلفؽ أن  ملسو هيلع هللا ىلص، ربك الـبل ملسو هيلع هللا ىلصوطبد الؿطؾ، حق جد الـبل 

حتضفـتف يف بطـ أمف طف  الصفحقح، فا ملسو هيلع هللا ىلصبـ طبد الؿطؾ، مات والـبل اطبد اهلل 

 أمف، ثؿ ماتت، ثؿ احتضـف جده طبد الؿطؾ،، ثؿ مات، ثؿ احتضـف أبق صال،.

خطر جؾساء السفقء وأهنفؿ ،صفدون طفـ الحفؼ والففدى،  :ايفٛا٥اد  َٔ ٚفٝ٘

 وأهنؿ سب، لؾردى.
                                                 

= 

ـْ َطائَِرةَ   .َط

 .سعقد، وأبل حر،رة  ( طـ أبل211،213أخرجف مسؾؿ ) (1)
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 تعؾؼ الـاس بؿا طؾقف أباء إٓ ما رحؿ اهلل. :ٚفٝ٘

 خطر التؼؾقد. :ٚفٝ٘

ِ٘  ؾّّٔٔعيادي)َقِوُلُه   ْٝد ّٔ َّ عي ُّ اي أي: كرر طؾقف الؿؼقلفة، وفقفف تؽفرار إمفر  : ملسو هيلع هللا ىلص ِبد

بالؿعروف والـففل طفـ الؿـؽفر والصفبر طف  ذلفؽ وطفدم التضفجر إن مل تؼفع 

 آستجابة، وإجر حاصؾ.

أي: طبد اهلل بـ أبل أمقة وأبق جفؾ، ققلفؿ: أترغ، طـ مؾة  :(َفَلَطاَدا)َقِوُلهُه   

 طبد الؿطؾ،.

ٕي)َقِوُلُه   ٛي قّٔاٍ: َيا آِخسي ؾّٔهّٔا ١َِّ عي٢ً ُٖ ًِدبِ  عيْبِد َِ وحف ا كفص يف مفقت  : افَّّٓ

أكفا طف  )لطقػة، وحل: أن الراوي مل ،عبفر بؼقلفف:  ح ا أبل صال، ط  الؽػر. ويف

3 ٕكف كالم مستبرع، وإكؿا جعؾ الؽالم بضؿقر الغائف، وحفق (مؾة طبد الؿطؾ،

 طائد ط  أبل صال،.

ْٕ ٚيأّٔ ي٢)َقِوُلُه   ٍي: أّٔ ٘ي ٫ ٜيكّٕٛ و،سفؿك حف ا الـفقع مفـ الؽػفر كػفر  : ا ّٕ ِإ٫ ِإئّ

اوباء، ويف ح ا رد ط  الصقفقة والرافضفة الف ،ـ ، طؿفقن إسفالم أبفل صالف، 

و،ستدلقن بتؾؽ الؼصقدة التل تؼفدم ذكرحفا، ويف الروا،فة إخفرى طـفد مسفؾؿ 

َٓ » : َقاَل:(85)  اْلَجفَ عُ  َذلِفَؽ  َطَؾفك َحَؿَؾففُ  إِكََّؿفا َ،ُؼقُلفقَن: ُقفَرْ،ٌش، ُتَعقَِّركِل َأنْ  َلْق

َْقَرْرُت  ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  «َطْقـََؽ  بَِفا َٕ  .َط

َّ٭ّٔ)َقِوُلههُه   ِْ  َيددا  ئّددؤّ  ْضددتيْػِؿسي ٘ي ئّددد ْْدد ْٓددؤّ  إّٔ لففؽ  أي: ٕدطففقن اهلل  : عي

 .«ُأْكفَ  َلفؿْ  َما»مـ ققلف:  طبٌد ملمقر صائع هلل  ملسو هيلع هللا ىلصبالؿغػرة، وفقف: أن الـبل 

 ٘ ـ أسؾؿ طـد الؿقت وقبؾ الغرغرة صح إسالمف، فؼفد أتفاه الـبفل أن م :ٚفٝا

 طـد الؿقت، ،دطقه إ، ققل: ٓ إلف إٓ اهلل. ملسو هيلع هللا ىلص

 إَِلففَ  َٓ  َ،ُؼقُلفقا: َحتَّك الـَّاَس  ُأَقاتَِؾ  َأنْ  ُأمِْرُت »وح ا بقان لجحاد،ث التل فقفا: 
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 َّٓ ـْ  ُف،الؾَّ  إِ َّٓ  إَِلفَ  َٓ  َقاَل: َفَؿ ُف، إِ َّٓ  َوَماَلُف، َكْػَسفُ  مِـِّل َطَصؿَ  َفَؼدْ  الؾَّ ففِ  إِ  َوِحَسفاُبفُ  بَِحؼِّ

 ، أي: تعصؿ الؿال والدم ابتداء، ما مل ،لِت بؿـاقض. (1) «الؾَّفِ  َطَؾك

فؿففـ شفففد أن ٓ إلففف إٓ اهلل، وأن محؿففًدا رسففقل اهلل فففال ،جففقز قتؾففف، 

 اْلَبَجؾِففلَّ (23) ٝض َطددًِؾددشفػففل 
ِ
ـْ ُجـْففَدب ْبففـ َطْبففِد اهلل إِنَّ  : َطفف

  َرُسقَل 
ِ
، َوإِكَُّففُؿ اْلَتَؼفْقا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ ـَ اْلُؿْرفِركِق ـَ إَِلك َقفْقٍم مِف ـَ اْلُؿْسؾِِؿق

َبَعَث َبْعًثا مِ

ـَ الْ  ـَ إَِذا َشاَء َأْن َ،ْؼِصَد إَِلك َرُجفٍؾ مِف ـَ اْلُؿْرِركِق
ـَ َقَصفَد َلفُف َفَؽاَن َرُجٌؾ مِ ُؿْسفؾِِؿق

ـُ َزْ،فٍد،  ُف ُأَساَمُة ْب ُث َأكَّ ـَ َقَصَد َغْػَؾَتُف، َقاَل: َوُكـَّا ُكَحدَّ ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
َفَؼَتَؾُف، َوإِنَّ َرُجاًل مِ

َّٓ اهلُل َفَؼَتَؾُف، َفَجاَء اْلَبِرقُر إَِلك الـَّ  َٓ إَِلَف إِ ْقَػ َقاَل:  ا َرَفَع َطَؾْقِف السَّ َفَسفَلَلُف  ملسو هيلع هللا ىلصبِفلِّ َفَؾؿَّ

ُجِؾ َكْقَػ َصـََع، َفَدَطاُه َفَسَلَلُف َفَؼاَل:  َقاَل:  «َقَتْؾَتُف؟ لِؿَ »َفَلْخَبَرُه، َحتَّك َأْخَبَرُه َخَبَر الرَّ

ك َلف ، َوَقَتَؾ ُفاَلًكفا َوُفاَلًكفا، َوَسفؿَّ ـَ ، َأْوَجَع فِل اْلُؿْسؾِِؿق
ِ
ُف َكَػفًرا، َوإِكِّفل َ،ا َرُسقَل اهلل

 
ِ
َّٓ اهلُل، َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ إَِلَف إِ ْقَػ َقاَل:  ا َرَأى السَّ  «َأَقَتْؾَتفُف؟»: ملسو هيلع هللا ىلصَحَؿْؾُت َطَؾْقِف، َفَؾؿَّ

َّٓ  إَِلففَ  باَِل  َتْصـَعُ  َفَؽْقَػ »َقاَل: َكَعْؿ، َقاَل:  َقفاَل: َ،فا  «اْلِؼَقاَمفِة؟ َ،فْقمَ  َجفاَءْت  إَِذا اهللُ  إِ

، اْسفَتْغِػْر لِفل، َقففاَل: َرُسفق
ِ
َّٓ  إَِلففَ  بِففاَل  َتْصفـَعُ  َوَكْقفَػ »َل اهلل  َ،ففْقمَ  َجفاَءْت  إَِذا اهللُ  إِ

َٓ َ،ِ ،ُدُه َطَؾفك َأْن َ،ُؼفقَل:  «اْلِؼَقاَمِة؟ َّٓ  إَِلففَ  بِفاَل  َتْصفـَعُ  َكْقفَػ »َقاَل: َفَجَعَؾ   إَِذا اهللُ  إِ

ٟ  ، ويف «اْلِؼَقاَمةِ  َ،ْقمَ  َجاَءْت   طـ أسامة بـ ز،فد  (3812) ؾدشٝض ايبخداز

إَِلك الُحَرَقفِة، َفَصفبَّْحـَا الَؼفْقَم َفَفَ ْمـَفاُحْؿ، َوَلِحْؼفُت َأَكفا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َبَعَثـَا َرُسقُل اهلل 

ا َغِرقـَاُه، ـَ إَْكَصاِر َرُجاًل مِـُْفْؿ، َفَؾؿَّ
َّٓ اهلُل َفَؽػَّ إَْكَصاِريُّ  َوَرُجٌؾ مِ َٓ إَِلَف إِ َقاَل: 

ا َقِدْمـَا َبَؾَغ الـَّبِلَّ   َبْعفدَ  َأَقَتْؾَتفُ  ُأَساَمُة، َ،ا»، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَفَطَعـُْتُف بُِرْمِحل َحتَّك َقَتْؾُتُف، َفَؾؿَّ

َّٓ  إَِلفَ  َٓ  َقاَل  َما ُرَحا، َحتَّفك َتَؿـَّْقفُت َأكِّفل َلفْؿ  «اهللُ  إِ ًذا، َفَؿا َزاَل ُ،َؽرِّ ُقْؾُت: َكاَن ُمَتَعقِّ

ـْ َأْسَؾْؿُت َقْبَؾ َذلَِؽ الَقْقِم.  َأُك

ومـ كاقض ٓ إلف إٓ اهلل بعد ققلفا ٓ تعصؿ دمف، فؾق أن رجفاًل قفال: ٓ إلفف 

                                                 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 84(، ومسؾؿ )8231أخرجف البخاري ) (1)  .( َط
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وأن محؿفًدا رسفقل اهلل، ثفؿ قتفؾ إٓ اهلل ثؿ كػر حؾ قتؾف، أو قال: ٓ إلفف إٓ اهلل 

 ۓ ۓ ے ے﴿: مممـًا متعؿًدا، ففـا ٓ تعصؿ دمف، بؾ ،ؼتفؾ لؼفقل اهلل 

 ، وحؽ ا.[78: الامئدة] ﴾﮳ ﮲

، وشػؼتف، وحرصف ط  حدا،ة الـفاس، حتفك ملسو هيلع هللا ىلصوفقف مـ الػقائد: رمحة الـبل 

 .[;: ِاصر] ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں﴿: أك ل اهلل 

ٍي)َقِوُلهههههههههُه   ْيصي  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ : ا ّٕ ؾّٔدددددددددَ

َ،ُؼقُل َتَعاَلك ِذْكُرُه: َمفا َكفاَن َ،ـَْبِغفل لِؾـَّبِفلِّ  : ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ٍد  ، َوَلفْق َكفاَن اْلُؿْرفِرُكقَن  ملسو هيلع هللا ىلصُمَحؿَّ ـَ ـَ آَمـُقا بِِف َأْن َ،ْدُطقا بِاْلَؿْغِػَرِة لِْؾُؿْرِركِق ، ِ َوالَّ

ـَ َ،ْسَتْغِػُروَن َذِوي َقَراَبٍة َلُفْؿ. ، ِ  الَّ

ـْ َبْعِد َما  :﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ وَقِوُلُه 
َ،ُؼقُل: مِ

َف  َنَّ الؾَّ
ِ
ـْ َأْحِؾ الـَّاِر3 ٕ

ـَ َلُفْؿ َأكَُّفْؿ مِ َْوَثاِن َتَبقَّ ْٕ ِف َوِطَباَدِة ا َقفْد َماُتقا َطَؾك َشْركِِفْؿ بِالؾَّ

َٓ َ،ْغِػَر لُِؿْرِرٍك َفاَل َ،ـَْبِغل َلُفْؿ َأْن َ،ْسَللُ  قا َرَبُفْؿ َأْن َ،ْػَعَؾ َما َقْد َطؾُِؿقا َأكَّفُف َقَضك َأْن 

ـِ اْسفتِْغَػاُر  َبِقِف، َوُحَق ُمْرِرٌك، َفَؾْؿ َ،ُؽف
ِ
َٓ َ،ْػَعُؾُف َفنِْن َقاُلقا: َفنِنَّ إِْبَراِحقَؿ َقِد اْسَتْغَػَر ٕ

اُه  َّٓ لَِؿْقِطَدٍة َوَطَدَحا إِ،َّ َبِقِف إِ
ِ
ِف  [>58: البؼرة] ﴾ی ی ىئ﴿إِْبَراِحقَؿ ٕ ُف لؾَّ َوَطؾَِؿ َأكَّ

ـَ َلُف  ـَ َتَبقَّ َأ مِـُْف ِحق َف َوَأْمَرُه َطَؾْقِف، َفَتَبرَّ ْستِْغَػاَر َلُف، َوآَثَر الؾَّ
ِ
ُه َوَتَرَك آ َأْمفُرُه. َطُدو  َخالَّ

 .(18/12)الطبري  تؿطااكتفك مختصًرا مـ 

 أن إصؾ العؿؾ بعؿقم الدلقؾ ٓ بخصقص السب،. :ٚفٝ٘

ٔ،ة ك لت يف أبل صال، وما زالت شرع، فال ،جقز أن كسفتغػر لؿفـ مفات فا

ط  الؽػر، كؿـ مات طابفًدا لؾؼبفر3 ،فدطقه و،رجفقه و،ف بح لفف و،خفاف مـفف، 

 و،عتؿد طؾقف، و،ـ ر لف إ، غقر ذلؽ.

قد ح ر مفـ  ملسو هيلع هللا ىلصوآستغػار لؾؿرركقـ ،عتبر مـ آطتداء يف الدطاء، والـبل 

 َقطِقَعفةِ  َأوْ  بِنِْثؿٍ  َ،ْدعُ  َلؿْ  َما لِْؾَعْبِد، ُ،ْسَتَجاُب  َ،َ اُل  َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلص آطتداء يف الدطاء، وقال
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ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة (8315)، اخرجف مسؾؿ «َ،ْسَتْعِجْؾ  َلؿْ  َما َرِحٍؿ،  .، َط

الؼرابة أكثر مـ  تعظقؿ جاك، القٓء والبراء، وأن الرمحة تؼع ط  :ٚفٝ٘

 ڤ﴿غقرحؿ، لؽـ مع ذلؽ إخقة الد،ـقة مؼدمة ط  إخقة الطقـقة، فقؼقل اهلل: 

3 ٕن الؼر،، قد تؼع لف رمحة وشػؼة مـ قر،بة، [116: التقبة] ﴾ڦ ڤ ڤ

 ٹ ٹ﴿أواصر إخقة بقـ الؿسؾؿقـ والؽافر،ـ:  ومع ذلؽ قطع اهلل 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 .[56: التقبة] ﴾ڄڄ

 الع ر بالجفؾ، إذ أنَّ مـ مل ،تبقـ لف إمر ففق جاحؾ بف. :ٝ٘ٚف

 ٘ أن الؽػار مخؾدون يف الـار، وأهنؿ أصحاب الجحقؿ، و،ضافقن إلقففا  :ٚفٝا

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿مـ حقفث أهنفؿ أحؾففا: 

، والـار لففا أسفؿاء كثقفرة: الجحفقؿ، [9: البقـة] ﴾﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮵﮶ ﮴

سؿاء، و قد ألػت مملػات يف أسؿاء جففـؿ، وجفـؿ، وسؼر... وغقر ذلؽ مـ إ

 أطاذكا اهلل مـفا.

 لف حؽؿ الرفع ط  ما تؼدم.  (ك ا يف أك ل)وققل الصحابل 

،ؼففقل إكففؽ ٓ تقفففؼ مففـ أحببففت  :﴾گ گ ک ک ک﴿ وَقِوُلههُه 

 حدا،تف.

،ؼفقل: ولؽفـ اهلل ،قففؼ مفـ  :﴾ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ وَقِوُلُه 

هلل ،متقفف مفـ ،رفاء واهلل ذو الػضفؾ ،راء مؿـ طؾؿف أحال، وفقف أن الػضفؾ بقفد ا

 ، ًٓ  جخ مح جح﴿العظففقؿ، ،فففدي مففـ ،رففاء فضففاًل و،ضففؾ مففـ ،رففاء طففد

، وفقف إثبات مرقئة اهلل الـاف ة. وح ا رد ط  الؼدر،ة ط  مفا [79: ِصؾت] ﴾حخ

 ،ليت إن شاء اهلل.

،  :﴾ېئ ېئ ېئ﴿َقِوُلُه   ًٓ فقف رد ط  الؼدر،فة الف ،ـ أوردوا سفما
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فالًكا ومل ،فد فالن؟ وح ا سمال قبقح، فقف قؾفة أدب مفع اهلل  وحق: لؿاذا حدى اهلل

 وئ وئ﴿،ؼقل طـ كػسفف:  ، واطتراض طؾقف، ومل ،عرف ح ا الؼائؾ أن اهلل 

 ﴾ىئ ېئ ېئ﴿، و،ؼففقل طففـ كػسففف: [56: األكبقاااء] ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 .[19: البروج]

 أن الفدا،ة فضؾ مـ اهلل، وفضفؾ اهلل :ٖٚٛ ايطؤاٍ، ٖرا عٔ ايط١ٓ أٌٖ أجاب ٚقد

،متقف مـ ،راء. فؿثاًل: لق دلؾت شخًصا إ، الخقر، حؾ ،ج، طؾقفؽ أن تعقـفف  

لف الؿثؾ إط ، دلـا ط  الطر،فؼ الؿسفتؼقؿ صر،فؼ  طؾقف؟ الجقاب: ٓ، واهلل 

الجـة، الؿقصؾ إلقف، ومل ،ج، طؾقف أن ،فدي العباد عقًعا، وإكؿفا ،قففؼ و،ففدي 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿مـ طؾؿفف أحفاًل لؾفدا،فة: 

 .[51: الـقر] ﴾ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

بؾ أفعالف كؾفا ٓ تخفرج طفـ  :(318) طسٜل اهلذدستني  يف : ايكِٝ ابٔ قاٍ

الحؽؿة والؿصؾحة والعدل والػضؾ والرمحة، وكؾ واحد مفـ ذلفؽ ،سفتقج، 

الحؿد والثـاَء والؿحبة طؾقف، وكالمف كؾفف صفدق وطفدل، وجف اؤه كؾفف فضفؾ 

بػضففؾف ورمحتففف وكعؿتففف، وإن مـففع أو طاقفف، فبعدلففف وطففدل: فنكففف إن أططففك ف

 وحؽؿتف:

 ٌْ ــ ـٌ َواِح ــ ُِ َذ ـــ ــمِد َعوَْي َِ  يــم  وِْع
 

ُِ َيـــــم ِ ُ  ــــ يْ َ َْ ــــَْلٌ  َٓ  ََكَّ َوس 
ْا  ــــ ًُ ِ ِ أو ٍُِعّ ـْ ْا ؾََِِعــــ ُِ ُِّ  إْن ُعــــ

 
ــمِي ُ  ِِ ُى ا ٔ ــ َْ ا َم ــ ُِ ُِ َو ــوِ  ؾََِِؿْض

 اكتفك. 

*** 
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َّ َضَببَ  -18 ََا جَا٤َ َأ ِٞ ايصَّاِيِخنَيبَابُ  ُّ ِف َٛ ايغًُُ ُٖ  ِِ ُٗ َٓ ِٜ ِِ َد ِٗ ََٚتِسِن  َّ ٞ آَد ِٓ  ُنِفسِ َب

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ُٛوو        ِْ َُ٘ه َاو ِْ َد ًٔها َّ َوَروِش ٘اووٍ آَد ًُُلوشا َث َّ َعوَجَت  َٓوب َعووبَ  َأ ٍِ  َثوبُة  ـُُِوٗى ٔكوو َى اُ

ُٔٔؾنَي  .اُٖقب

َّ ديدا٤ي  َيدا   ياُب)َقِوُلُه   ٞ  ي نّٕؿّٖدسِ  ضيدبيبي  أّٔ ّي ِٓد ِْ  آدي ِٗ ِْ  ٚيتيدْسِن ُٗ ٓي ِٜد ٛي  دي ُّ  ُٖد ًّٕد ْٞ  ايُػ  ِؾد

وذلؽ أن أغؾ، الباصؾ ال ي دخؾ ط  إمفؿ كفان ابتفداؤه بسفب،   ايؿَّداِيِشنيي 

 الغؾق يف الصالحقـ، و،ليت بقان ذلؽ يف أثر ابـ طباس ال ي أخرجف البخاري 

، وتعظفقؿفؿ تعا،، وأما غقر الصالحقـ فإصؾ أن الـاس ، حفدون يف متفابعتفؿ

: (3/341) تؿطداٙ بؾ ربؿفا احتؼفروحؿ وسفخروا مفـفؿ، قفال الطبفري يف 

هُ  ِه الَِّ ي ُحَق َحدُّ ـِ َقفْد ، َوَأْصُؾ اْلُغُؾقِّ فِل ُكؾِّ َشْلٍء: ُمَجاَوَزُة َحدِّ ، ُ،َؼاَل مِـُْف فِفل الفدِّ

ا فَباَب َوَغفاَل بِاْلَجاِرَ،فِة َطْظُؿَففا َوَلحْ ، َغاَل َفُفَق َ،ْغُؾفق ُغُؾفقًّ ، ُؿَففا: إَِذا َأْسفَرَطِت الرَّ

ـِ َخالِفٍد ، َفَجاَوَزْت لَِداتَِفا ـْ َذلِفَؽ َقفْقُل اْلَحفاِرِث ْبف ا َوَغفاَلًء3 َومِف َ،ْغُؾق بَِففا ُغُؾفقًّ

:  اْلَؿْخُ ومِلِّ

م َّ ـــــُر ٖو َْ ـٌ ُم ـــــ ـــــمٌٍَ  فَوِ ـَ  ُُخْ
 

ــم َيْظــىُ  َّ ِ َِمِب َػــَ  ِ ــ ٗو  ُرْؤُد ا 
 اكتفك. 

أكثر الـاس أن التقحقد حق تعظقؿ الصالحقـ، ويف  ومـ تؾبقس الرقطان ط 

، بقان ذلؽ، وحق أن مـ إصقل: اوخالص هلل  ا٭ؾٍٛ ايطت١رسالة 

وأن الؿخالػقـ لف ا إصؾ جعؾقا اوخالص حق التردد واحتؼار الصالحقـ، 

وجعؾقا الررك ال ي ،تعاصقه: حق معرفة حؼ الصالحقـ وح ا مـ تؼؾق، 

ـْ أَ  ـِ َمالٍِؽ الحؼائؼ، فَع ِف َكِس ْب الِ  َأَمامَ  إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل الؾَّ جَّ  الدَّ

ـَ  اَطةً  ِسـِق ُب  ،َخدَّ اِدُق، فِقَفا ُ،َؽ َّ ُق  الصَّ نُ  اْلَؽاِذُب، فِقَفا َوُ،َصدَّ ، فِقَفا َوُ،َخقَّ ـُ َمِق ْٕ  ا
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ـُ َوُ،ْمتَ  ، فِقَفا َؿ ـُ َوْ،بَِضةُ  فِقَفا َوَ،َتَؽؾَّؿُ  اْلَخاِئ ، فرفع الصالحقـ إ، مـ لة حل (1)«الرُّ

مـ الغؾق، ولػظة الغؾق ترؿئ  مـفا الـػقس وتـؼبض مـفا  مـ خصائص اهلل 

أحؾ  الؼؾقب، فلبدلقحا بؽؾؿة تعظقؿ الصالحقـ، ومعرفة حؼفؿ، وقد هنك اهلل 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿حقـ، قال تعا،: الؽتاب طـ الغؾق يف الصال

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ٱ﴿، وقال تعا،: [::: الامئدة] ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ ڃ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ

ساء] ﴾ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ، وقد غال [1:1: اـل

، ورًبا وإلًفا مع اهلل لفقه واطتؼدوا أكف ابـًا هلل حتك أ الـصارى يف طقسك 

، وغؾت القفقد حتك اهتؿقا أمف بال كا، وحاشاحا، تؾؽ الؿرأة الصد،ؼة 

 الؿـ حة الؿبرأة.

َبقِّفِع  (3441) ؾشٝض ايبخازٟقد هنك طـ الغؾق، فػل  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل  ـِ الرُّ َط

ٍذ  ، َفَجَؾَس َطَؾك فَِراِشل  ملسو هيلع هللا ىلصلُّ ، َقاَلْت: َدَخَؾ َطَؾلَّ الـَّبِ بِـِْت ُمَعقِّ َغَداَة ُبـَِل َطَؾلَّ

َـّ َ،فْقَم َبفْدٍر،  ـْ آَبائِِف
ـْ ُقتَِؾ مِ ـَ َم ، َ،ـُْدْب فِّ ـَ بِالدُّ َكَؿْجؾِِسَؽ مِـِّل، َوُجَقْ،ِرَ،اٌت َ،ْضِرْب

 َحَؽفَ ا َتُؼفقلِل َٓ » :ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّك َقاَلْت َجاِرَ،ٌة: َوفِقـَا َكبِل  َ،ْعَؾُؿ َما فِل َغٍد. َفَؼفاَل الـَّبِفلُّ 

ـَ  ُكـِْت  َما َوُققلِل  .«َتُؼقلِق

ـْ َأَكٍس  (11582)ويف مسـد أمحد  : ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُجاًل َقاَل لِؾـَّبِفلِّ وغقره: َط

ـَ َخْقِرَكا، َفؼَ  ـَ َسقِِّدَكا، َوَ،ا َخْقَرَكا، َواْب َففا َ،فا»: ملسو هيلع هللا ىلصاَل الـَّبِفلُّ َ،ا َسقَِّدَكا، َواْب  الـَّفاُس، َأ،ُّ

                                                 

( لرفقخـا مؼبفؾ الفقادطل 1/11)«الصفحقح الؿسفـد»(، والحفد،ث يف 11821أخرجف اومام أمحد ) (1)

 َرِحَؿُفؿا الؾَُّف.
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َٓ  بَِؼْقلُِؽؿْ  ُققُلقا ْقَطاُن، َ،ْسَتْفِقَ،ـَُّؽؿُ  َو دُ  َأَكا الرَّ ـُ  ُمَحؿَّ ، َطْبدِ  ْب
ِ
، َوَرُسقُل  اهلل

ِ
، اهلل

ِ
 َواهلل

ـْ (3141)، ويف سفــ أبفل داود «اهللُ  لَرَفَعـِف َمفا َففْقَق  َتْرَفُعقكِل َأنْ  ُأِح،ُّ  َما : َطف

 
ِ
ٍف، َقاَل: َقاَل َأبِل: اْكَطَؾْؼُت فِل َوْفِد َبـِل َطامٍِر إَِلك َرُسقِل اهلل : َفُؼْؾـَا: َأْكفَت ملسو هيلع هللا ىلصُمَطرِّ

قِّدُ »َسقُِّدَكا، َفَؼاَل:  ،  «َوَتَعاَلك َتَباَركَ  اهللُ  السَّ ًٓ ُقْؾـَفا: َوَأْفَضفُؾـَا َفْضفاًل َوَأْطَظُؿـَفا َصفْق

َٓ  َقْقلُِؽْؿ، َبْعضِ  َأوْ  بَِؼْقلُِؽْؿ، ُققُلقا»َفَؼاَل:  ْقَطانُ  َ،ْسَتْجِرَ،ـَُّؽؿُ  َو ، أي: الف ي (1)«الرَّ

،جفقز أن ،طؾفؼ طف   (السفقد)لف السقادة الؿطؾؼة سفبحاكف وتعفا،، وإٓ فؾػفظ 

ـْ َأبِل َبَؽفَرَة  «َسقِّدٌ  َحَ ا اْبـِل إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص، فؼد قال الـبل اهلل  غقر ، أخرجاه َط

ـُ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل  ـُ  اْلَحَسف أخرجفف أمحفد  «اْلَجـَّفةِ  َأْحفؾِ  َشفَباِب  َسفقَِّدا َواْلُحَسفْق

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  (14222)  «الِؼَقاَمفةِ  َ،فْقمَ  الـَّفاسِ  َسفقِّدُ  َأَكا»، وقال: َط

ـْ  (6)طؾقففؼ متػف «َسقِِّدُكؿْ  إَِلك ُققُمقا»، وقال: طـ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (5)متػؼ طؾقف َطف

ـْ (821) ا٭دب افؿدسد ، وأخفرج البخفاري يف َأبِل َسِعقٍد الُخفْدِريِّ  ، َطف

ـْ ». َجابٍر  ـُ َقْقٍس، َطَؾك «؟َسؾَِؿةَ  َبـِل َ،ا َسقُِّدُكؿْ  َم ُؾُف، َقفاَل:  ُقْؾـَا: ُجدُّ ْب َأكَّا ُكَبخِّ

ـَ  َأْدَوى َداءٍ  َوَأيُّ » ـُ  َطْؿُرو َسقُِّدُكؿْ  َبْؾ  ؟اْلُبْخؾِ  مِ  .«اْلَجُؿقِح  ْب

 َحَؾفَؽ »: ملسو هيلع هللا ىلصقفال  دلة ط  تحفر،ؿ الغؾفق حفد،ث ابفـ مسفعقد مـ إ

: حففؿ (اْلُؿَتـَطُِّعففقنَ )، و(7)«اْلُؿَتـَطُِّعففقنَ  َحَؾففَؽ  قَن،اْلُؿَتـَطُِّعفف َحَؾففَؽ  اْلُؿَتـَطُِّعففقَن،

 الؿترددون يف غقر مقصـ الترد،د.

ـْ َطائَِرَة  َْكَصفاِر،  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل الؾَِّف وَط ْٕ ـَ َوا ـَ اْلُؿَفاِجِر،
َكاَن فِل َكَػٍر مِ

فَجُر، َفَجاَء َبِعقٌر، َفَسَجَد َلُف، َفَؼاَل َأْصَحاُبُف: َ،ا َرُسقَل ال ؾَِّف، َتْسُجُد َلَؽ اْلَبَفائُِؿ َوالرَّ

ـُ َأَحؼُّ َأْن َكْسُجَد َلَؽ، َفَؼاَل:   آمِفًرا ُكـُْت  َوَلقْ  ،َأَخاُكؿْ  َوَأْكِرُمقا َربَُّؽْؿ، اْطُبُدوا»َفـَْح
                                                 

 .رقخـا مؼبؾ القادطل ( ل1/821)«الصحقح الؿسـد»والحد،ث يف  (1)

 (.123(، ومسؾؿ )3318البخاري ) (5)

 (.1311(، ومسؾؿ )1431البخاري ) (6)

 (.8134أخرجف مسؾؿ ) (7)
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ََحدٍ  َ،ْسُجدَ  َأنْ  َأَحًدا،
ِ
ََمْرُت  ٕ ـْ  َتـُْؼفَؾ  َأنْ  َأَمَرَحا َوَلقْ  لَِ ْوِجَفا، َتْسُجدَ  َأنْ  اْلَؿْرَأةَ  َٕ  مِف

ـْ  َأْسَقَد، َجَبؾٍ  إَِلك َأْصَػرَ  َجَبؾٍ   َأنْ  َلَففا َ،ـَْبِغفل َكفانَ  َأْبَقَض، َجَبؾٍ  إَِلك َأْسَقدَ  َجَبؾٍ  َومِ

 .(1)«َتْػَعَؾفُ 

لعبقد،فة يف أشفرف بقـ الرسالة والعبقد،ة، ووصفػف با ملسو هيلع هللا ىلصلـقبف  وعع اهلل 

 ٴۇ ۈ ۈ﴿، [1: اإلساراء] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الؿقاصـ، كؿفا قفال: 

. [1: الػرقااااان] ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿، [1: الؽفااااػ] ﴾ۅ ۋ ۋ

 ملسو هيلع هللا ىلصطبقد،ة الـبل  فسؿاه طبًدا3 وذلؽ سًدا ل رائع الغؾق فقف، وكاكت إضافة اهلل 

 إ، كػسف ممذكة بترر،ػف، وتؽر،ؿف.

 ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿أن ،ؼقل:  وأمره اهلل 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

دٌ  إِكََّؿا الؾُفؿَّ »، كان ،ؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص، ففق برر [;;1: األطراف] ﴾ڦ ڤ  َبَرٌر، ُمَحؿَّ

 ، وإحاد،ث وأ،ات الدالة ط  ذلؽ كثقرة.(5)«اْلَبَررُ  َ،ْغَضُ،  َكَؿا َ،ْغَضُ، 

*** 

                                                 

 (.83331أخرجف أمحد ) (1)

 .(، طـ أبل حر،رة 8141أخرجف مسؾؿ ) (5)
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ْلُمَصنُِّفَقاَل ا

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ : الؾَّفِ  َوقَْقلِ 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ

 .[1:1: الـساء] ﴾ڤڤ ٹ ٹ

،ؼقل ،ا أحؾ الؽتاب مفـ القففقد والـصفارى،  ﴾ٻ ٱ﴿َقِوُلُه  

وسؿقا ب لؽ ٕن لفؿ كتًبا مـ لة مـ السؿاء وحفل التفقراة الؿـ لفة طف  مقسفك 

اَلُة َوال اَلُم، واوكجقؾ الؿـ ل ط  طقسك َطَؾْقِف الصَّ فاَلمُ -سَّ فاَلُة َوالسَّ ، -َطَؾْقفِف الصَّ

 وقد حرفقمها، وبدلقمها كؿا أخبر اهلل تعا، طـفؿ.

َٓ ُتَجاِوُزوا اْلَحؼَّ فِفل ِد،فـُِؽْؿ َفُتْػِرُصفقا  ﴾پ ٻ ٻ ٻ﴿َقِوُلُه  أي 

 فِقِف. 

َٓ َتُؼقُلقا فِل ِطقَسفك  ﴾ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿َقِوُلُه   ، َغْقفَر اْلَحفؼِّ أي َو

ـُ الّؾفَ  كؿا قالت الـصارى فقف، أو ولد زكقة كؿا قالفت  ُف اْب َفنِنَّ ققلؽؿ فِل ِطقَسك إِكَّ

ِف َغْقَر اْلَحؼِّ  القفقد ققل َف َلْؿ َ،تَِّخْ  َوَلفًدا، مِـُْؽْؿ َطَؾك الؾَّ َنَّ الؾَّ
ِ
َفَقُؽفقُن ِطقَسفك َأْو ، ٕ

ـْ َخْؾِؼِف َلُف اْبـًا، 
وقد برأ أمف وجعؾ مـ أ،ات البقـات مفا ،فدل طف  ذلفؽ َغْقُرُه مِ

 .(3/344)الطبري  تؿطامثؾ كالم طقسك يف الؿفد. اكتفك مـ 

والـفل لبـل إسرائقؾ يف ح ا الباب هنل لـا وكؿا حق معؾقم أن الرسؾ متػؼقن 

 يف العؼائد.

حؾ شرع مفـ قبؾـفا شفرع لـفا، حتفك ٓ ،فليت صفقيف أو  :ٖٚٞ َطأي١، ٖٓا ثِ

 فضل أو باصـل و،ؼقل: ح ا شرع مـ قبؾـا؟.را

 ٍ ومفا أقفره  الـفل طـ الغؾق جاء يف كتابـفا، وجفاء اوسفالم مؼفًرا لفف، :فٝكاا

هنك الـصارى أن ،ؼقلقا يف طقسك غقر  وأقره د،ــا ففق شرع لـا، فاهلل  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
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 ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿: الحؼ، وحفق 

 ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿د ،ـفايف: ، واتخاذ الصاحبة والقلف[7-6: اإلخاَلص]

، فؾ م تـ ،فف اهلل طفـ الصفاحبة والقلفد3 ٕن الف ي ،طؾف، الصفاحبة [588: البؼرة]

حفق  الؿخؾقق العاج  الـاقص، وال ي ،طؾ، القلد حفق الف ي ،ؿفقت، واهلل 

الحل ال ي ٓ ،ؿقت، وحق الؼققم ال ي ٓ ،حتاج إ، غقره، بفؾ حفق مؼفقؿ لغقفره 

 سبحاكف وتعا،.

ـِ َطبَّففاٍس ويف حففد، ففَؿَقاِت  َقففقِّؿُ  َأْكففَت  الَحْؿففدُ  َلففَؽ  الؾَُّفففؿَّ »: ث اْبفف  السَّ

 .(1). متػؼ طؾقف«َوإَْرضِ 

ٟ  قاٍ :﴾ٺ ٺ ٺ﴿َقِوُلُه   َوَأْصفُؾ  :(7/702) تؿطداٙ  يف ايطاي

ـْ َمْػعُ ، اْلَؿِسقِح: اْلَؿْؿُسقُح 
فاُه ، قٍل إَِلك َفِعقؾٍ ُصِرَف مِ ُف بَِ لَِؽ لَِتْطِفقِرِه إِ،َّ اُه الؾَّ َوَسؿَّ

ـَ  َدمِقِّفق ْٔ تِل َتُؽقُن فِفل ا َْدَكاِس الَّ ْٕ ُكقِب َوا ـَ ال ُّ
ُكقِب3 َوقِقَؾ: ُمِسَح مِ ـَ ال ُّ

َكَؿفا ، مِ

ُر مِـْفُ  ََذى الَِّ ي َ،ُؽقُن فِقِف َفُقَطفَّ ْٕ ـَ ا
ْلُء مِ ـْ َقاَل َولِ َ ، ُ،ْؿَسُح الرَّ لَِؽ َقاَل ُمَجاِحٌد َوَم

،ُؼ. اكتفك. دِّ  مِْثَؾ َقْقلِِف: اْلَؿِسقُح: الصِّ

أي كس، إ، أمف3 ومل ُ،ـس، إ، غقرحفا ٕكفف ٓ أب لفف،  :﴾ٿ ٺ﴿َقِوُلُه  

، ومـفؿ مـ لفف أب وٓ والـاس أصـاف، مـفؿ مـ لقس لف أب وٓ أم، كآدم 

، وبؼقفة البرفر لفف وٓ أب كعقسك  أم كحقاء طؾقفا السالم، ومـفؿ مـ لف أم

 أب وأم. 

 اْلَؿِسفقُح  َما﴿صد،ؼة، فؼد وصػفا اهلل تعا، بف فؼال:  -طؾقفا السالم-ومر،ؿ 

ـُ  َّٓ  َمْرَ،ؿَ  اْب ـْ  َخَؾْت  َقدْ  َرُسقٌل  إِ ُسُؾ  َقْبؾِفِ  مِ ففُ  الرُّ ،َؼةٌ  َوُأمُّ ، وحف ه [8:: الامئادة] ﴾ِصفدِّ

 كبقة كابـ ح م.أط  مراتبفا خالًفا لؿـ زطؿ أهنا 

                                                 

 (.312(، ومسؾؿ )1184البخاري ) (1)
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ح ا تصر،ح بلن طقسفك غقفر اهلل، خالًففا لؾـصفارى،  :﴾ٿ ٿ﴿َقِوُلُه  

 .،رعر أن لف ُمرسؾ، وحق اهلل  (َرُسقُل )فؼقلف: 

قد تؼدم معـا أكف خؾؼ بالؽؾؿة ٓ حفق  :﴾ٹ ٹ ٹ ٿ﴿َقِوُلُه  

 ْمُرهُ أَ  إِكََّؿا﴿كػس الؽؾؿة، فنن كالم اهلل صػتف ولقس بؿخؾقق، مـف بدأ وإلقف ،عقد، 

ـْ  َلفُ  َ،ُؼقَل  َأنْ  َشْقًئا َأَرادَ  إَِذا  أن طقسفك  ، وقد بفقـ اهلل [5;: ياس] ﴾َفَقُؽقنُ  ُك

 ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿مخؾقق كؿفا يف سفقرة آل طؿفران: 

 .[:7: آ: طؿران] ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

أي: مـ إرواح التل طـفده، وأضفافت إرواح إلقفف  :﴾ڤڤ ٹ﴿َقِوُلُه  

: الحجار] ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ﴿ضافة خؾؼ وإ،جفاد، كؼقلفف: إضافة ترر،ػ، أو إ

5<]. 

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٖا َػٖجبط   ايؿَّدشيٝضِ ٔكٍ  ٖا اثا ٚٔ َرَؼوبًَُ      ڤَػ ٍا اَُّو ٍا َهوِى  ہ ہ ۀ﴿ٔك

: كااقح] ﴾﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

56-57]  ٍَ ّا ُٗوىػ    »ي َهب ِٖ َهوِى ٓٔو ُٔٔؾنَي  ٍ  َفب َٔبُ  ساَعب ٙٔ َأِع ٌُوىاي   َٛٔز ََِٛ ٖٔوب  ي َكَِ

ٓٔهاْ ُٕ ااىل َهووى َُِيب ًَووبُٗىا َأِوَؽووً اُٖؾوو َُّٔزووٍ  ُْ ا ُِٔغووها ََٓغب َُووً  ِٗٔقووُجىا اا ٕٔ ا   َأ

ِْ ُرِؼَجوذي َؽَزوً ااَرا    َُ ِْي َكَلَؼُِىاي َو ِٔها َٔب َٛب ثاَؤِع ٔٗى َِٗقبّثبي َوَع ُاَهب َأ َٕ ٔك ََِغُِٔغى

ُْ ُػجاَذِد ُِ ٍَ أُؼ ُِٗغ  .«َََِٛي ُأؤَُئَيي َو

يف كتفاب التػسفقر بفاُب  (3284)أي: البخاري  :(ايؿَّشيِٝض َوفِل)َقِوُلُه  

 .[56: كقح] ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿

ِٔ)َقِوُلُه   ِٔ عي حق طبد اهلل بـ طبفاس أبفق العبفاس، وتؼفدمت    عيبَّاع  اِ 

 ترعتف.

ِٞ)َقِوُلُه   ٍِ ِؾ ْٛ ِ٘ قّٔ َّ  أ،ة. أي يف تػسقر وبقان ققلف تعا، يف ح ه : تييياي٢ّٔ اي

أي: وقففال الؽػففار طبففاد إصففـام ،قصففل  :﴾ہ ہ ہ ۀ﴿َقِوُلههُه 

، وحف ا مثفؾ قفقل ا، ٓ تتركقا آلفتفؿ التل تعبدوهنا مـ دون اهلل بعضفؿ بعًض 

، وَقفففاَل [9: ص] ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿كػفففار قفففر،ش: 

 .[75: الػرقان] ﴾ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿َتَعاَلك: 

 لحل مـ كؾ، بدومة الجـدل.اسؿ صـؿ كان  :﴾ھ﴿: وَقِوُلُه 

 اسؿ صـؿ كاكت لف ،ؾ برباط. :﴾ھ ھ﴿: وَقِوُلُه 

 كان لبـل غطقػ مـ مراد بالجرف. اسؿ صـؿ :﴾ے ے﴿: وَقِوُلُه 

 لفؿدان.  اسؿ صـؿ كان :﴾ۓ﴿: وَقِوُلُه 
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 كان ل ي الؽالع مـ محقر. اسؿ صـؿ :﴾ۓ﴿:َقِوُلُه

ـام كثقر مـ الـفاس، أي: وقد ضؾ بعبادة ح ه إص :﴾﮵﮶ ﮴ ﮳﴿َقِوُلُه 

 .  [69: إبراهقؿ] ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿: وح ا كؼقل إبراحقؿ 

ِٙ)َقِوُلههُه   ُيا٤ُ ٖيددِر ٍ  أّْٔضدد ْٔ ؾيدداِيِشنيي ِزديددا ِّ َِدد ْٛ وققففؾ: أسففؿاء قففقم  : ُْددٛي  قّٔدد

صالحقـ مـ بـل آدم، وبعض العؾؿاء أطؾ حف ا الحفد،ث هبف ه الؾػظفة، فقؼفال: 

ا خرج يف حمٓء، ٓ مـ باب أن الررك إكؿا بلهنؿ أضقػقا إ، كقح مـ باب أن كقًح 

 وقع يف زمـ كقح.

َّا)َقِوُلُه   ّٔ ّٔهّٕٛا ؾّٔ  أي ماتقا. : ٖي

ْٚسي٢)َقِوُلُه  ُٕ أّٔ ّّْٝٓٔا ِِٗ ِإىل ايػَّ َِ  إما بالقسقسة أو التصقر الؿباشر. : قّٔٛ

ِٕ)َقِوُلهههُه  ِْْؿدددُبٛا أّٔ ُِ ِإئّددد٢ ا ِٗ ُْٛا ايَِّتدددٞ َيذياِيِطددد ٕي نّٔدددا ًُِطدددٛ ٗيدددا ٜيْذ ِٝ ْْؿيدددا اا، ِؾ  أّٔ

ٖيا ُّٛ ِْ،  ٚيضي ِٗ ُيا٥ِ ًّٕدٛا  ِ ّْٔضد وح ه ببدا،ة البدطة، فؾق قفال لففؿ اطبفدوحؿ مفـ  : ؾّٔؿّٔيي

أول إمر ٓستـؽروا ذلؽ، فصقروا لففؿ الصفقر لتف كرحؿ بفاهلل، ثفؿ اتحف ت 

 لؾبركة، ثؿ ُطبدت مـ دون اهلل تعا،.

 حقـ.أن الرقطان قد ،غرس الؿعتؼد الباصؾ، و،ؽقن أثره بعد  :ٚفٝ٘

 ٘ أن البدطة أول ما تظفر صغقرة، ثؿ تؽبر حتك تؽفقن طظقؿفة، فففمٓء  :ٚفٝا

 بدءوا بصقرة، وحقكقا مـ شلهنا.

ِْ)َقِوُلُه    لعؾؿ الـاس أهنا إكؿا حل صقر. : ُتْيبيد ٚيئّ

ًّٔددؤّ ِإذيا سيتيدد٢)َقِوُلههُه  ٞي إّٔٚي٦ِّٔدؤّ،  ٖي ُِْطدد ُِ ٚي ًّٖدد أي مففات الفف ،ـ صففقروحا  : ايِي

 دحؿ بسب، كسقان العؾؿ.فققع الررك فقؿـ بع

 ٘ أن الجفؾ مـ أطظؿ أبقاب الررك، والؿعاصل والسقئات، ففمٓء لؿا  :ٚفٝا

اكدثر العؾؿ ال ي كان طـد أسالففؿ، وحق طؾفؿ التقحقفد طبفدوا حف ه إصفـام، 
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 .(ٓ إلف إٓ اهلل)وإوثان3 لعدم معرفتفؿ بؿعـك 

س لؿا كسل العؾؿ، وصال ،عـل أّن ح ه الصقر طبدحا الـا : ُعِبديْت) َقِوُلُه 

طؾقفؿ العفد، ثؿ طؿدوا إ، كس  تؾؽ التصاو،ر إ، تصاو،ر أخرى ،قزطقهنا يف 

البؾدان، وطـد البقت، وإسػار، فؽثرت إصـام بعد ذلؽ، فلرسؾ اهلل إلقفؿ 

دحًرا مـ ال مان، ومع ذلؽ ما ازدادوا إٓ  ، ودطاحؿ إ، طبادة اهلل كقًحا 

 ائ﴿آمـ معف إٓ قؾقؾ، فدطا طؾقفؿ واستجاب اهلل دطقتف: كػًرا وصغقاًكا وما 

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 .[:5-59: كقح] ﴾جئ ی ی

*** 



 342 18- 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٖ اُٖغَُِق   ٔٓ ُُِش َوأؽٕذ  ٍَ َؿ ْا  َهب ُٚ ُٖ اَُو ٍَ اِث ٌَُلىا َػَِوً  »َوَهب َٓبُرىا َػ ٖٔوب  َُو

ْٖ َفٖى ِْي ُص ٔٛ ُِْهُجىسا ُٛ َُٓذ َكَؼَجُذو َْ ُْ ا ُِها ٍَ َػَِ ْٖ َىب ِْي َص َٔبٔصَُُِه  .«ُسوا َر

ُٔ)َقِوُلُه   ِِ اْ  ّْ حق محؿد بـ أبل بؽر بـ أ،قب بـ سفعد شفؿس الفد،ـ  : ايكّٔ

 تؾؿق  ابـ تقؿقة صاح، التصاكقػ العظقؿة. (حف351الؿتق : )ابـ ققؿ الجقز،ة 

اٜد إغاثدددددد١ ايًددددددٗؿإ َددددددٔ َؿدددددد   : يف ذكففففففر حفففففف ا الؼففففففقل 

 .(1/113) ايػّٝٓإ

ٍي)َقِوُلُه   ُْٝس قّٔا ٔي ٚياِسد  غّٔ ـُ  َِ ّٔ السؾػ الؿتؼدم، والؿفراد بفف حـفا غقفر  : ايطَّد

 واحد مـ الؿػسر،ـ.

َُّدددا)َقِوُلههُه   ًّٔدد٢ عيهّٔؿّٕددٛا َيدداُتٛا ئّد ِْ، عي ِٖ َّ قُّٕبددِٛز َُّٛزٚا ُثدد ِْ، ؾيدد ُٗ ّٔ ُيدداِثٝ َّ تي ٍي ثيدد  طّٔددا

ُِ ِٗ ْٝ ّٔ َيددُ  عي ِْ  ا٭ّٔ ُٖ أي أهنؿ تدرجقا يف البدطفة حتفك وصفؾقا إ، الرفرك،  : ؾّٔييبيدُدٚ

، ثؿ كحتقا لففا -زطؿقا ل كر اهلل تعا،-فؽان أول أمرحؿ العؽقف حقل قبقرحؿ 

الصقر، ففؾؽ الجقؾ إول وتباطدت السـقـ، وُكسّل العؾفؿ، و،ؽفقن ذلفؽ إمفا 

حصفؾ  بؿقت العؾؿاء فقتخ  الـاس رؤوًسا جفآ، وإما بالخؾقد إ، الدكقا، فؾؿفا

 ذلؽ وتسؾط الجفؾ طبدوحؿ . 

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٍَ اهلِل  َّ َسُعى ََٔش  َأ ِٖ ُػ ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلصَوَػ َٖ٘قوبَسي     ا»َهب َٔوب َأُىوَشٔد اُ ًَ ُرُيُشوٗاٍ 

ُٚ َٗب َػِجْذي َكُوىُُىا  َػِجُذ اهلِلي َوَسُعىُُ َٔب َأ ٖٗ َْ; اا ََ َِٓش  َٖ ُٙ. «ٔػَُغً اثا  َأِلَشَعب

ْٔ ) َقِوُلُه  ُيدسي  ٚيعيد ، حق أبق حػص طؿر بـ الخطاب بـ كػقؾ بـ طبفد  : ُع

الع ى بـ ر،اح، بالؿثـاة تحت، ابـ طبد اهلل بـ قرط بـ رزاح، بفراء مػتقحفة ثفؿ 

زاي ثؿ ألػ ثؿ حاء مفؿؾة، ابـ طدى بفـ كعف، بفـ لفمي بفـ غالف، الؼرشفل 

 العدوى الؿدين، أمقر الؿممـقـ.

قؾ بثالث طررة سـة، وكان مـ أشراف ، بعد الػولد طؿر بـ الخطاب 

قر،ش. قالقا: وإلقف كاكت السػارة يف الجاحؾقة، فؽاكت قر،ش إذا وقعت الحفرب 

، ولؿا بعث رسقل اهلل  ًٓ كان طؿفر  ملسو هيلع هللا ىلصبقـفؿ وبقـ غقرحؿ، بعثقه سػقًرا، أي رسق

شد،ًدا طؾقف وط  الؿسؾؿقـ، ثؿ لطػ اهلل تعا، بفف، فلسفؾؿ قفد،ًؿا، فلسفؾؿ بعفد 

رجاًل وإحدى طررة امفرأة، وققفؾ: بعفد تسفعة وثالثفقن رجفاًل وثفالث أربعقـ 

 وطرر،ـ امرأة، وققؾ: بعد  سة وأربعقـ رجاًل وإحدى طررة امرأة.

َك  ل َمـ ُسفؿِّ ق اهلل بف بقـ الحؼ والباصؾ، واتػؼقا ط  أكف أوَّ وحق الػاروق، َفرَّ

. وطؿفر ملسو هيلع هللا ىلص ، خؾقػفة رسفقل اهللأمقر الؿممـقـ، وإكؿا كان ،ؼال ٕبك بؽفر 

، أحد السابؼقـ إ، اوسالم، وأحد العررة الؿرففقد لففؿ بالجـفة، وأحفد 

، وأحفد كبفار طؾؿفاء الصفحابة ملسو هيلع هللا ىلصالخؾػاء الراشد،ـ، وأحد أصفار رسفقل اهلل 

 وزحادحؿ.

سائر الؿراحد، وكان شد،ًدا ط  الؽػار  ملسو هيلع هللا ىلصمع رسقل اهلل  وشفد طؿر 

ر، وكف ل الؼفرآن طف  وففؼ ققلفف   والؿـافؼقـ، وحق ال ى أشار بؼتؾ أسارى بد

ـُ  ملسو هيلع هللا ىلصمؿـ ثبت مع رسقل اهلل  ذلؽ، وكان طؿر  ،قم ُأُحد. َقاَل َطْبفُد الؾَّفِف ْبف
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ًة ُمـْفُ  َأْسفَؾَؿ »يف بقان مـ لتف:  َمْسُعقٍد  3 فففق صفاح، (1)«ُطَؿفرُ َما ِزْلـَفا َأِطف َّ

ؿرفقرة، والػضائؾ الؿلثقرة، قتؾف أبق لملمة الؿجقسفل، وحفق ،صفظ الؿـاق، ال

وكفان مفـ قصفتف مفا ذكفره البخفاري  ملسو هيلع هللا ىلصبالـاس الػجفر يف مسفجد رسفقل اهلل 

٘ يف  ـَ الَخطَّفاِب  (1344) ؾدشٝش ـِ َمْقُؿقٍن، َقاَل: َرَأْ،فُت ُطَؿفَر ْبف ـْ َطْؿِرو ْب َط

اٍم بِاْلَؿِد،ـَةِ  ـِ ، َقْبَؾ َأْن ُ،َصاَب بَِل،َّ ـِ الَقَؿفاِن، َوُطْثَؿفاَن ْبف ، َوَقَػ َطَؾك ُحَ ْ،َػَة ْب

َٓ ُتطِقفُؼ؟ َكْقَػ َفَعْؾُتَؿا، َأَتَخاَفاِن َأْن »ُحـَْقٍػ، َقاَل:  ْؾُتَؿفا إَْرَض َمفا  َتُؽقَكا َقْد َحؿَّ

ْؾـَاَحا َأْمًرا ِحَل َلُف ُمطِ  َٓ: َحؿَّ ْؾُتَؿفا َقا قَؼٌة، َما فِقَفا َكبِقُر َفْضٍؾ، َقاَل: اْكُظَرا َأْن َتُؽقَكا َحؿَّ

َـّ َأَرامِفَؾ  ََدَطف َٕ ـْ َسفؾََّؿـِل الؾَّفُف، 
َٓ، َفَؼاَل ُطَؿُر: َلئِ  :َٓ َٓ ُتطِقُؼ، َقاَل: َقا إَْرَض َما 

ـَ إَِلك َرُجٍؾ َبْعِدي َأَبًدا، َقاَل  َٓ َ،ْحَتْج َّٓ َرابَِعفةٌ َأْحِؾ الِعَراِق  َحتَّفك  : َفَؿا َأَتْت َطَؾْقفِف إِ

ـُ َطبَّاٍس َغَداَة ُأِصفقَ،، َوَكفاَن  ِف ْب َّٓ َطْبُد الؾَّ ُأِصقَ،، َقاَل: إِكِّل َلَؼائٌِؿ َما َبْقـِل َوَبْقـَُف، إِ

َـّ َخَؾاًل  ، َقاَل: اْسَتُقوا، َحتَّك إَِذا َلْؿ َ،َر فِقِف ـِ ْق ػَّ ـَ الصَّ َؿا َقَرَأ  إَِذا َمرَّ َبْق َم َفَؽبََّر، َوُربَّ َتَؼدَّ

ْكَعِة إُوَلك َحتَّفك َ،ْجَتِؿفَع الـَّفاُس، ، ُسقَرَة ُ،قُسَػ، َأِو الـَّْحَؾ، َأْو َكْحَق َذلَِؽ  فِل الرَّ

َّٓ َأْن َكبََّر َفَسِؿْعُتُف َ،ُؼقُل: َقَتَؾـِل  ـَ َصَعـَفُف، فَ  -َأْو َأَكَؾـِل  -َفَؿا ُحَق إِ َطفاَر الَؽْؾُ،، ِحق

َّٓ َصَعـَفُف، َحتَّفك  ًٓ إِ َٓ ِشفَؿا َٓ َ،ُؿرُّ َطَؾك َأَحفٍد َ،ِؿقـًفا َو  ، ـِ ـٍ َذاِت َصَرَفْق ق الِعْؾُج بِِسؽِّ

ـَ  ـَ الُؿْسفؾِِؿق ا َرَأى َذلِفَؽ َرُجفٌؾ مِف ـَ َثالََثَة َطَرَر َرُجاًل، َماَت مِـُْفْؿ َسْبَعٌة، َفَؾؿَّ َصَع

ُف َمْلُخقٌذ َكَحفَر َكْػَسفُف، َوَتـَفاَوَل ُطَؿفُر َ،فَد َطْبفِد َصَرَح َطَؾْقِف ُبْرُكًسا، َفَؾؿَّ  َـّ الِعْؾُج َأكَّ ا َض

فا َكفَقاِحل  ـْ َ،ؾِفل ُطَؿفَر َفَؼفْد َرَأى الَّفِ ي َأَرى، َوَأمَّ َمفُف، َفَؿف ـِ َطْقٍف َفَؼدَّ ـِ ْب ْحَؿ الرَّ

َٓ َ،ْدُروَن، َغْقَر َأكَُّفْؿ َقْد َفَؼُدوا  َصْقَت ُطَؿَر، َوُحْؿ َ،ُؼقُلقَن: ُسفْبَحاَن الَؿْسِجِد َفنِكَُّفْؿ 

ـَ  ا اْكَصَرُفقا َقاَل: َ،ا اْب ـِ َصالًَة َخِػقَػًة، َفَؾؿَّ ْحَؿ ِف ُسْبَحاَن الؾَِّف، َفَصؾَّك بِِفْؿ َطْبُد الرَّ الؾَّ

ـْ َقَتَؾـِل، َفَجاَل َساَطًة ُثؿَّ َجاَء َفَؼاَل: ُغالَُم الُؿِغقفَرِة، َقف فـَُع؟ َطبَّاٍس، اْكُظْر َم اَل: الصَّ

ِف الَِّ ي َلْؿ َ،ْجَعْؾ مِقَتتِفل  َقاَل: َكَعْؿ، َقاَل: َقاَتَؾُف الؾَُّف، َلَؼْد َأَمْرُت بِِف َمْعُروًفا، الَحْؿُد لِؾَّ

ِطل اِوْسالََم، َقْد ُكـَْت َأْكَت َوَأُبقَك ُتِحبَّاِن َأْن َتْؽُثَر الُعُؾقُج بِاْلَؿِد،ـَِة،   -بَِقِد َرُجٍؾ َ،دَّ
                                                 

 (.1111أخرجف البخاري ) (1)
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َفَؼاَل: إِْن ِشْئَت َفَعْؾُت، َأْي: إِْن ِشفْئَت َقَتْؾـَفا؟ َقفاَل:  -َوَكاَن الَعبَّاُس َأْكَثَرُحْؿ َرقِقًؼا 

ُؽفْؿ. َفاْحُتِؿفَؾ إَِلفك  قا َحجَّ َكَ ْبَت َبْعَد َما َتَؽؾَُّؿقا بِؾَِساكُِؽْؿ، َوَصؾَّْقا قِْبَؾَتُؽْؿ، َوَحجُّ

َٓ َبْقتِِف َفاْكَطَؾْؼـَا َمَعُف، وَ  َكَلنَّ الـَّاَس َلْؿ ُتِصفْبُفْؿ ُمِصفقَبٌة َقْبفَؾ َ،ْقَمئِفٍ ، َفَؼائِفٌؾ َ،ُؼفقُل: 

ـٍ  ـْ َجْقفِِف، ُثؿَّ ُأتَِل بَِؾفَب
َبْلَس، َوَقائٌِؾ َ،ُؼقُل: َأَخاُف َطَؾْقِف، َفُلتَِل بِـَبِقٍ  َفَرِرَبُف، َفَخَرَج مِ

ـْ ُجْرِحِف، َفَعؾُِؿقا َأكَّ 
ُف َمقٌِّت، َفَدَخْؾـَا َطَؾْقِف، َوَجفاَء الـَّفاُس، َفَجَعُؾفقا َفَرِرَبُف َفَخَرَج مِ

ـْ  ِف َلَؽ، مِف ـَ بُِبْرَرى الؾَّ ، َفَؼاَل: َأْبِرْر َ،ا َأمِقَر الُؿْممِـِق ُ،ْثـُقَن َطَؾْقِف، َوَجاَء َرُجٌؾ َشاب 

ِف  َولِقفَت َفَعفَدْلَت، ُثفؿَّ  ، َوَقَدٍم فِل اِوْسالَِم َما َقْد َطؾِْؿَت، ُثفؿَّ ملسو هيلع هللا ىلصُصْحَبِة َرُسقِل الؾَّ

فا َأْدَبفَر إَِذا إَِزاُرُه َ،َؿفسُّ  َٓ لِفل، َفَؾؿَّ َٓ َطَؾفلَّ َو َشَفاَدٌة، َقاَل: َوِدْدُت َأنَّ َذلَِؽ َكَػاٌف 

ُف َأْبَؼفك لَِثْقبِفَؽ، ـَ َأِخل اْرَفْع َثْقَبَؽ، َفنِكَّ وا َطَؾلَّ الُغالََم، َقاَل: َ،ا اْب  إَْرَض، َقاَل: ُردُّ

، َفَحَسُبقُه َفَقَجفُدوُه ِسفتًَّة  ـِ ،ْ ـَ الدَّ
ـَ ُطَؿَر، اْكُظْر َما َطَؾلَّ مِ ِف ْب َوَأْتَؼك لَِربَِّؽ َ،ا َطْبَد الؾَّ

َّٓ َفَسفْؾ  ـْ َأْمَقالِِفْؿ، َوإِ
ِه مِ ـَ َأْلًػا َأْو َكْحَقُه، َقاَل: إِْن َوَفك َلُف، َماُل آِل ُطَؿَر َفَلدِّ َوَثَؿاكِق

َٓ َتْعفُدُحْؿ إَِلفك فِل َبـِل طَ  ـِ َكْعٍ،، َفنِْن َلْؿ َتِػ َأْمَقاُلُفْؿ َفَسفْؾ فِفل ُقفَرْ،ٍش، َو ِديِّ ْب

، َفُؼْؾ: َ،ْؼَرُأ َطَؾْقِؽ ُطَؿفُر  ـَ َغْقِرِحْؿ، َفَلدِّ َطـِّل َحَ ا الَؿاَل اْكَطؾِْؼ إَِلك َطائَِرَة ُأمِّ الُؿْممِـِق

َٓ َتُؼْؾ َأمِقُر الُؿْممِ  الََم، َو ـَ َأمِقًرا، َوُقفْؾ: َ،ْسفَتْلِذُن السَّ ، َفنِكِّل َلْسُت الَقْقَم لِْؾُؿْممِـِق ـَ ـِق

ـَ َمَع َصاِحَبْقِف، َفَسؾََّؿ َواْسَتْلَذَن، ُثؿَّ َدَخَؾ َطَؾْقَفا، َفَقَجَدَحا  ـُ الَخطَّاِب َأْن ُ،ْدَف ُطَؿُر ْب

ـُ الخَ  َقاِطَدًة َتْبؽِل، َفَؼاَل  ـَ َمفَع َ،ْؼَرُأ َطَؾْقِؽ ُطَؿُر ْب الََم، َوَ،ْسفَتْلِذُن َأْن ُ،فْدَف طَّاِب السَّ

فا َأْقَبفَؾ،  َرنَّ بِِف الَقْقَم َطَؾك َكْػِسفل، َفَؾؿَّ
ُوثِ َٕ َصاِحَبْقِف، َفَؼاَلْت: ُكـُْت ُأِر،ُدُه لِـَْػِسل، َو

ـُ ُطَؿَر، َقْد َجاَء، َقاَل: اْرَفُعقكِل، َفَلْسـََدُه رَ  ِف ْب ُجٌؾ إَِلْقِف، َفَؼفاَل: َمفا قِقَؾ: َحَ ا َطْبُد الؾَّ

ـْ  ـَ َأِذَكْت، َقاَل: الَحْؿفُد لِؾَّفِف، َمفا َكفاَن مِف َلَدْ،َؽ؟ َقاَل: الَِّ ي ُتِح،ُّ َ،ا َأمِقَر الُؿْممِـِق

ـْ َذلَِؽ، َفنَِذا َأَكا َقَضْقُت َفاْحِؿُؾقكِل، ُثؿَّ َسؾِّْؿ، َفُؼْؾ: َ،ْسفَتْلِذُن ُطَؿفُر 
َشْلٍء َأَحؿُّ إَِللَّ مِ

، بْ  ـَ وكِل إَِلك َمَؼفابِِر الُؿْسفؾِِؿق ْتـِل ُردُّ ـُ الَخطَّاِب، َفنِْن َأِذَكْت لِل َفَلْدِخُؾقكِل، َوإِْن َردَّ

فا َرَأْ،ـَاَحفا ُقْؿـَفا، َفَقَلَجفْت  ـَ َحْػَصُة َوالـَِّساُء َتِسفقُر َمَعَففا، َفَؾؿَّ َوَجاَءْت ُأمُّ الُؿْممِـِق

َجاُل، َفَقَلَجْت َداِخاًل َلُفْؿ، َفَسِؿْعـَا ُبَؽاَءَحفا َطَؾْقِف، َفَبَؽْت ِطـَْدُه َساَطةً  ، َواْسَتْلَذَن الرِّ
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ـَ اْسَتْخؾِْػ، َقاَل: َما َأِجفُد َأَحفًدا َأَحفؼَّ  اِخِؾ، َفَؼاُلقا: َأْوِص َ،ا َأمِقَر الُؿْممِـِق ـَ الدَّ
مِ

ـَ  ، ِ ْحِط، الَّ َِٓء الـََّػِر، َأِو الرَّ ـْ َحُم
َوُحفَق َطفـُْفْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصُتفُقفَِّل َرُسفقُل الؾَّفِف بَِفَ ا إَْمِر مِ

، َوَقفاَل:  ـِ ْحَؿ َبْقَر، َوَصْؾَحَة، َوَسْعًدا، َوَطْبفَد الفرَّ ك َطؾِقًّا، َوُطْثَؿاَن، َوال ُّ َراٍض، َفَسؿَّ

ـَ إَْمِر َشفْلٌء 
ـُ ُطَؿَر، َوَلْقَس َلُف مِ ِف ْب َففنِْن  -ُف َكَفْقَئفِة التَّْعِ َ،فِة َلف -َ،ْرَفُدُكْؿ َطْبُد الؾَّ

ـْ  َر، َفنِكِّل َلْؿ َأْطِ ْلفُف َطف ُؽْؿ َما ُأمِّ ـْ بِِف َأ،ُّ َّٓ َفْؾَقْسَتِع َأَصاَبِت اِوْمَرُة َسْعًدا َفُفَق َذاَك، َوإِ

، َأْن  ـَ لِفق ـَ إَوَّ ـْ َبْعفِدي، بِاْلُؿَففاِجِر، َٓ ِخَقاَكٍة، َوَقاَل: ُأوِصل الَخؾِقَػفَة مِف َطْجٍ ، َو

ُفْؿ، َوَ،ْحَػَظ َلُفْؿ ُحْرَمَتُفْؿ، َوُأوِصقِف بِإَْكَصاِر َخْقًرا،  َ،ْعِرَف َلُفؿْ   ې ې﴿َحؼَّ

ـْ ُمِسقئِِفْؿ، َوُأوِصفقِف ﴾ائ ائ ى ى ـْ ُمْحِسـِِفْؿ، َوَأْن ُ،ْعَػك َط
، َأْن ُ،ْؼَبَؾ مِ

َٓ بَِلْحِؾ إَْمَصاِر َخْقًرا، َفنِكَُّفْؿ ِرْدُء اِوْسفالَِم، َوُجَبفاُة الَؿفاِل، َوَغف ، َوَأْن  ْقُظ الَعفُدوِّ

ـْ ِرَضفاُحْؿ. َوُأوِصفقِف بِفإَْطَراِب َخْقفًرا، َففنِكَُّفْؿ َأْصفُؾ  َّٓ َفْضُؾُفْؿ َطف ُ،ْمَخَ  مِـُْفْؿ إِ

ـْ َحَقاِشفل َأْمفَقالِِفْؿ، َوُ،فَردَّ َطَؾفك ُفَؼفَرائِِفْؿ،  ُة اِوْسالَِم، َأْن ُ،ْمَخَ  مِف الَعَرِب، َوَمادَّ

فِة َرُسفقلِِف َوُأوِصقِف بِِ مَّ  ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصِة الؾَّفِف، َوِذمَّ َأْن ُ،فقَفك َلُففْؿ بَِعْففِدِحْؿ، َوَأْن ُ،َؼاَتفَؾ مِف

ا ُقبَِض َخَرْجـَا بِفِف، َفاْكَطَؾْؼـَفا َكْؿِرفل، َفَسفؾََّؿ  َّٓ َصاَقَتُفْؿ، َفَؾؿَّ َٓ ُ،َؽؾَُّػقا إِ َوَرائِِفْؿ، َو

ـُ ُطَؿَر، َقاَل: َ،ْسفَتْلِذُن  ِف ْب ـُ الَخطَّفاِب، َقاَلفْت: َأْدِخُؾفقُه، َفُلْدِخفَؾ، َطْبُد الؾَّ ُطَؿفُر ْبف

 .«َفُقِضَع ُحـَالَِؽ َمَع َصاِحَبْقفِ 

ضد١َ٬  يف كتفابل  وقد ذكرت شقًئا مفـ فضفائؾ طؿفر بفـ الخطفاب 

 . اخلًـ يف طسٜك١ ايطًـ

ٞ  ٫)َقِوُلُه   ِْد مـ اوصراء وحق اوفراط يف الؿد،ح ومجاوزة الحد فقف  : ُتُّّٖٓسٚ

 قؾ حق الؿد،ح بالباصؾ والؽ ب فقف. فاوصراء حق الؿدح بغؾق.وق

ُيا) َقِوُلُه  َّٓؿيازي٣ أّٔطّٖسيِت نّٔ ٔي ِعٝطي٢ اي ِي  اِ  ٜي أي بدطقاحؿ فقف إلقحقفة  : َيدْس

 وغقر ذلؽ مـ الغؾق.

ُيا)َقِوُلُه   َّ ْيا ِإ  َوَرُسقُلُف. : عيْبٌد أّٔ
ِ
 تعا،3 َفُؼقُلقا: َطْبُد اهلل

ِ
 أي طبٌد هلل
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ُٙ )ِوُلُه  َق يف كتاب التػسفقر  (1335)الصحقح أكف أكػرد بف البخاري  : أّْٔخسيديدا

 .[19: مريؿ] ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿َباُب َقْقِل الؾَِّف 

والراحد مـ لحد،ث بقان خطر الغؾفق يف الفد،ـ والـففل طـفف3 والـففل طفـ 

 خاصة، ومفـ بفاب أو، الغؾفق يف غقفر ملسو هيلع هللا ىلصالغؾق طامة، وطـ الغؾق يف ذات الـبل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٍُ اهلِل  ٍَ َسُعى ٍَ  َهب َٓ»  ملسو هيلع هللا ىلصَوَهب ََِِٛي  َٔب َأ ٖٗ ـُُِٖى; َكبا ُُ ِْ َوا ًُ َٖب ِْ   اا ٌُ َٕ َهوِجَِ ًَوب  ِٖ

ـُُِٗى  «اُ

ـْ َأبِل اْلَعالَِقفِة، َقفاَل: َقفاَل  (1482) فماج، وابـ (1453)أخرجف الـسائل  َط

ـُ َطبَّاٍس  ِف  : َقاَل اْب  َحفاِت،»َغَداَة اْلَعَؼَبِة َوُحَق َطَؾفك َراِحَؾتِفِف:  ملسو هيلع هللا ىلصلِل َرُسقُل الؾَّ

َـّ فِل َ،فِدِه، َقفاَل:  «لِل اْلُؼطْ  ا َوَضْعُتُف َـّ َحَصك اْلَخْ ِف، َفَؾؿَّ َفَؾَؼْطُت َلُف َحَصَقاٍت ُح

ِء، بَِلْمَثالِ » َٓ اُكؿْ  َحُم ، فِل ُؾقَّ َواْلغُ  َوإِ،َّ ـِ ، ـْ  َأْحَؾَؽ  َفنِكََّؿا الدِّ  فِفل اْلُغُؾفقُّ  َقفْبَؾُؽؿُ  َكفانَ  َم

ـِ  ،  «الدِّ

ِْ)َقِوُلُه   َّانّٕ  أي أح روا. : ِإ

َّ)َقِوُلُه   ّٕ  تؼدم أكف مجاوزة الحد. : ٚيايُّٖػ

ُيا)َقِوُلُه   َّ ْٖ ؾِّٔإ ْٔ ًّٔؤّأّٔ ٕي َي ِْ نّٔا ّٔهّٕ ُّ  قّْٔب ًّٕد أي يف الد،ـ فالـصارى حؾؽقا  : ايُػ

لؿا طظؿقا طقسك ورفعقه إ، مرتبفة اولفف، والقففقد حؾؽفقا لؿفا طظؿفقا ط ،فًرا 

وغقره، والباصـقة حؾؽقا لؿا طظؿقا أرباهبؿ ومعبفقداهتؿ، والرافضفة حؾؽفقا لؿفا 

ظؿقا الؼبقر والصفالحقـ، طظؿقا طظ بـ أبل صال، وغالة الصقفقة حؾؽقا لؿا ط

 مثؾ تعظقؿفؿ هلل وأكثر، حتك بؾغ ققل بعض الروافض أخ اه اهلل:

ـــم ـــم عوًي ـــِ مْسٍ ـــم ؾم  لؿمٍ
 

 ذــــْل ا ٗـــك ؾيـــُ أٍـــُ اا
،ؼقل: مـ مـاق، طظ بـ أبل صال، أن الـاس اختؾػقا حفؾ حفق اهلل أو  :ٜعا   

 غقر اهلل؟ قاتؾفؿ اهلل.



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 349  

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ُِٔغ ُٔو ٍَ اهلِل َو َّ َسُعى َِٓغُؼىٕد  َأ ٖا  ٖا اثا ْ  َػ ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلصِٔ َٕ  »َهب َ٘يُِّؼى َُٔز ُُوو  «ََِٛوَي ا

ََُهب َص  ًصب.َُهب

ِ )َقِوُلُه   ًِ ُُْط  (8134)يف كتاب العؾؿ  : ٚيِيد

ًّٔدؤّ )َقِوُلُه   ٕي  ٖي ٓيُِّّٓيٛ ُُتي ، أو دطفاء. قفال ملسو هيلع هللا ىلصح ا إخبار مفـ رسفقل اهلل  : ايّٖدد

ُدون فِفل َغْقفِر مْقَضفِع (32) زٜاض ايؿداحلني الـقوي يف  ؼقَن اْلُؿَردِّ : اْلُؿتعؿِّ

 التَّْرِد،ِد. احف. 

فالقاج، طؾقـا أن كلخ  بالؽتاب والسـة مفـ غقفر إففراط وٓ تػفر،ط، وقفد 

افبشدح ايبددٜع يف أضدباب ٚسًدٍٛ     تؽؾؿت ط  مسللة الغؾق بتقسفع يف كتفاب: 

غؾق، والؿرجئة جػفقا، 3 ٕن الغؾق مرض خطقر، فنن الخقارج ْٚتا٥ر ايتُٝٝدع 

والرافضة غؾق يف باب وجػفقا يف أبفقاب، والصفقفقة غؾفق يف أبفقاب وجػفقا يف 

 ڤ ڤ ڤ﴿: أبقاب، وأحؾ السـة حؿ العدل الخقار، كؿفا قفال اهلل 

، [176: البؼااااارة] ﴾ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

ًٓ خقاًرا، وسط بقـ الجبر،فة والؼدر،فة، وبفقـ قال البخاري  : وسًطا أي: طد

ة والرافضة والـاصبة، وبقـ الؿرجئة والخقارج، وذلؽ ٕهنفؿ مالزمفقن الجفؿق

 طؾًؿا وطؿاًل. ملسو هيلع هللا ىلصلؽتاب اهلل وسـة رسقلف 

 

*** 
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ٌٍ صَاِيٍح -19 ِٓدَ َقِبسِ َزُج ِٔ َعَبدَ اهللَ ِع َُ ِٝ ِٝغِ ِف ِٔ ايتَّغًِِ َِ ََا جَا٤َ   بَابُ 
َِٝف ِإَذ  ِٙ؟!َفَه ُٙ ِعَٓد َقِي َترِي  ا َعَبَد

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ُِوَق    ٌَ ُٔؼ ي َك َ  َفوب َِ٘ذ َهِجشا َسُع ِٖ َػَجَذ اهلَل ٔػ َٔ ُا ُأظ ٔك ـِِٔ ِٖ اُٖز ٔٓ َٓب َعبَ   َثبُة 

ٙٔ؟!   ُٙ ٔػَ٘ذ َهّّا َؿريا  ااَرا َػَجَذ

ْٔ ديددا٤ي َيددا  يدداُب)َقِوُلههُه   ِِٝ  َِدد ًِدد ْٔ ايتَّْػ ُي ِٝ ْٓدددي ا ّٔ عيبيدددي ِؾدد ٌ  قّْٔبددِس ِع  ؾيدداِيض ، زيُددد

ـي ْٝ ُٙ ِإذيا ؾّٔهّٔ ِٙ؟! قّٔرِب ِعٓدي عيبيدي   غِّٔا

ِِٝ )َقِوُلُه   ًِ  أي: الترد،د. : ايتَّْػ

ْٔ)َقِوُلُه   ُي ِٝ ْٓدي ا ّٔ عيبيدي ِؾ ٌ   قّْٔبِس ِع بفبعض  أي: تؼرب إ، اهلل  : ؾيداِيض   زيُدد

ذلؽ ذر،عفة لؾرفرك، ومرفاهبة  العبادات طـد الؼبر وأماكـ طبادة الؿرركقـ ٕن

لؾؿرركقـ، وحضقر لؾ ور، وطدم تؿق  طـ الؿرركقـ وقد أمر اهلل تعفا، بتؿققف  

فعفـ  الؿسؾؿقـ طـ الؿرفركقـ، ومفـ ذلفؽ تحفر،ؿ دخفقل الؿرفركقـ مؽفة،

ـَ َ،فْقَم الـَّْحفُحَرْ،َرَة  أبل كِق فِة فِفل ُمفَمذِّ ِر، ، َقاَل: َبَعَثـِل َأُبق َبْؽٍر فِل تِْؾَؽ الَحجَّ

ُن بِِؿـًك:  َٓ  ُمْرِركٌ  الَعامِ  َبْعدَ  َ،ُحجَّ  َٓ  َأنْ »ُكَمذِّ َقفاَل ُحَؿْقفُد  «ُطْرَ،فانٌ  بِاْلَبْقِت  َ،ُطقَف  َو

ِف  : ُثؿَّ َأْرَدَف َرُسقُل الؾَّ ـِ ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ َن بَِبفَراَءٌة، َقفاَل َأُبفق َطؾِقًّا، َفَلَمَرُه َأْن ،ُ  ملسو هيلع هللا ىلصْب َمذِّ

َن َمَعـَا َطؾِل  فِل َأْحِؾ مِـًك َ،ْقَم الـَّْحِر:  َٓ  ُمْرفِركٌ  الَعفامِ  َبْعفدَ  َ،ُحفجُّ  َٓ »ُحَرْ،َرَة: َفَلذَّ  َو

 ، ومـ ذلؽ الـفل طـ الصالة يف أوقات طبادات الؽػار.(1)«ُطْرَ،انٌ  بِاْلَبْقِت  َ،ُطقُف 

ـي)َقِوُلُه   ْٝ ُٙ اِإذي ؾّٔهّٔ ِٙ؟!  قّٔرِب ِعٓدي عيبيدي الجقاب أكف إذا طبده فففق مرفرك  : غّٔدِا

شرًكا أكبر مخرج مـ الؿؾة، ومـ طبفد اهلل طـفد قبفر مرتؽف، لؽبقفرة مفـ كبفائر 

                                                 

 (.1133( ومسؾؿ )112أخرجف البخاري ) (1)
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طـد قبر أو صـؿ، أو وثـ أو مسجد فقف قبر قفد ،فمدي إ،  ال كقب، وطبادة اهلل 

اء أن سفب، كػفر بـفل تعا،: باب ما ج بطالن العبادة مـ أصؾفا، ولؿا بقب 

آدم وتركفؿ د،ـفؿ حق الغؾق يف الصالحقـ، ذكر بعده ح ا البفاب3 ٕن الغؾفق حفق 

الفف ي ،جعففؾ الـففاس ،عظؿففقن حفف ه الؼبففقر، ويف البففاب التغؾففقظ فففقؿـ شففابف 

طـد الؼبقر وأمفاكـ  الؿرركقـ، والحث ط  سد ذرائع الررك، فنن طبادة اهلل 

طؾقف الؽػار، وربؿا جر مع تعاقف، ال مفان إ،  أطقاد الؽافر،ـ تمدي إ، تعظقؿ ما

يف الؼفقم الف ،ـ صفقروا  كؿا تؼدم معـا يف أثر ابـ طبفاس  طبادة غقر اهلل 

التصاو،ر، ثؿ جعؾقا ،جؾسقن طـدحا ، كرون اهلل، فؾؿا حؾؽ ذلؽ الجقفؾ، جفاء 

 جقؾ آخر، ٓ ،دري ما طؾقف الؼقم فعبد تؾؽ الصقر.

ف ـُ الضَّ اِك وتؼدم حفد،ث َثابِفُت ْبف لرجفؾ مفـ  ملسو هيلع هللا ىلص، وسفمال الـبفل حَّ

ـٌ  فِقَفا َكانَ  َحْؾ »أصحابف:  ـْ  َوَث ، َقاَل:  «ُ،ْعَبُد؟ اْلَجاِحؾِقَّةِ  َأْوَثانِ  مِ َٓ  َكفانَ  َحْؾ »َقاُلقا: 

ـْ  ِطقدٌ  فِقَفا ِف «َأْطَقاِدِحْؿ؟ مِ ، َقاَل َرُسقُل الؾَّ َٓ  .(1)«بِـَْ ِرَك... ْوِف أَ »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاُلقا: 

قبر الرجؾ الصالح3 دٓلة ط  أن الرفرك ٓ ففرق فقفف بفقـ أن أن  وذكر 

تعبد حجًرا أو مؾًؽا3 وٕن الررك إكؿا ،ؼع أكثره مـ الغؾق يف الصفالحقـ، وكؾففا 

فَر الـبل مخؾققات هلل  وقاتفؾ الـصفارى  ملسو هيلع هللا ىلص، خؾؼفؿ لعبادتف وصاطتف، وقد َكػَّ

ر مرركل العرب ال ،ـ ،عبدون إحجفار ال ،ـ ،عبدون طقسك  ، وقاتؾ وكػَّ

 وإصـام، والؿجقس ال ،ـ ،عبدون الـقران، فؾؿ ،ػرق بقـ ح ا وح ا.

وفقف دٓلة أن أطظفؿ الرفرك ،ؼفع طـفد قبفقر الصفالحقـ، أو الؿـتسفبقـ إ، 

 ک ک﴿الؿرفركقـ: الصالح3 لتؽقن لفؿ قربة طـد اهلل، كؿا جفاءت دطفقى 

 .[6: الزمر] ﴾ڳ گ گ گ گ

                                                 

 .( لرقخـا مؼبؾ القادطل 111)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 1111اخرجف أبق داود ) (1)
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ٍِ َِٔؾَخ ايؿَّدشيٝضِ ٔك ِٖ َػب ٍا اهلِل   َػ َُٔشُعوى ًَوَشِد  ََٔخ َر ّٖ َعَِ َّ ُأ  ملسو هيلع هللا ىلص  َأ

ُاَغًخ َسَأِرَهب ثاَؤساكا  ٘ا ًَ     ٍَ َٖ اُٗقوَىساي َكَووب َٓو َُِهب  َٓب ٔك َُٔئؤي ااَرا  »احَلَجَؾٔخي َو َأُو

ُْ َِٓغوغاّذاي      َٓبَد ٔكُها  ٔٙ َ٘وِىا َػَِوً َهِجوشا ُُٔؼي َث ُُٔؼي َأُو اَُؼِجُذ اُٖقب َُ اُٖقب اُٖشُع

َٓٔخ َُب َّ أُو ََِى َِ٘ذ اهلِل  َُٗقَىَس; َأِؤُئٔي ٔؽَشاُس اخَلُِنا َػ ٚٔ ٔرَُِي ا ُا  .«َوَفٖىَسِوا َك

َ٘ٔخ  َ٘ٔخ اُُوُجىساي َؤكِز ٖا  ٔكِز ُِ ََ٘ز َٖ ٔكِز ُِ َُٔؼىا َث َا.َكَهُئاِ  َع ُا َٔبٔص  اُٖز

ْٞ )َقِوُلههُه    (383،313)البخففاري  ايؿددشٝشني أي:  : ايؿَّددشيِٝض ِؾدد

كتاب الصالة َباٌب: َحْؾ ُتـَْبُش ُقُبقُر ُمْرِركِل الَجاِحؾِقَّفِة، َوُ،تََّخفُ  َمَؽاُكَففا َمَسفاِجَد، 

   كتاب الؿساجد. (581)ومسؾؿ 

ْٔ)  َقِوُلُه ، ؼة بـت الصد،ؼ أبفل بؽفر أم طبد اهلل الصد، : عيا٥ِػي١ّٔ عي

طـفد البخفاري  يف الدكقا وأخفرة كؿفا صفح طفـ طؿفار  ملسو هيلع هللا ىلصوزوج الـبل 

 َطَؾفك الثَِّر،فدِ  َكَػْضؾِ  الـَِّساءِ  َطَؾك َطائَِرةَ  َفْضُؾ »يف شلهنا:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال الـبل (1338)

ـْ َأبِل ُمقَسك إَْشَعِريِّ  (8311)ف مسؾؿ . أخرج«الطََّعامِ  َسائِرِ   .  َط

؟ فؿفـ مؼفدٍم لخد،جفة أ،فؿ أفضؾ طائرة أو خد،جة  :ايعًُاا٤  ٚاختًف

، وآزرتف، وأول مفـ آمـفت بفف ملسو هيلع هللا ىلصلػضائؾ طظقؿة، مـفا: أهنا كاصرت الـبل  

 ُحفقَ  اهللَ  إِنَّ »جبر،ؾ لقؼرؤحا مفـ اهلل السفالم، َفَؼاَلفْت:  مـ الـساء، وأرسؾ اهلل 

ففاَلُم، ففاَلُم، ِجْبِر،ففَؾ  َوَطَؾففك السَّ ففاَلُم، َوَطَؾْقففَؽ  السَّ   َوَرْحَؿففةُ  السَّ
ِ
 ،(1)َوَبَرَكاُتفففُ  اهلل

ـَ  بَِبْقٍت  اهلل  وبررحا ـْ  الَجـَّةِ  مِ َٓ  فِقِف، َصَخَ،  َٓ  ،(5)َقَصٍ،  مِ ، وقفال (1)«َكَصَ،  َو
                                                 

ـْ َأَكففٍس 133) «طؿففؾ القففقم الؾقؾففة»أخرجففف الـسففائل يف  (1) الصففحقح »، والحففد،ث يف ( َطفف

 .( لرقخـا مؼبؾ القادطل 1/31)«الؿسـد

 ح، ولملم.أي: مـ ذ(5)
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ـَ  َكَؿَؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  َجالِ  مِ ـَ  َ،ْؽُؿْؾ  َوَلؿْ  َكثِقٌر، الرِّ َّٓ  الـَِّساءِ  مِ  ِطْؿفَراَن، بِـْفُت  َمفْرَ،ؿُ  إِ

 َسفائِرِ  َطَؾفك الثَِّر،فدِ  َكَػْضفؾِ  الـَِّسفاءِ  َطَؾفك َطائَِرفةَ  َوَفْضفُؾ  فِْرَطفْقَن، اْمفَرَأةُ  َوآِسَقةُ 

ـْ طظ  (8314)ـد مسؾؿ ، وط(5)«الطََّعامِ   ِطْؿفَرانَ  بِـُْت  َمْرَ،ؿُ  كَِسائَِفا َخْقرُ »: َط

، وصـقع اومام مسؾؿ ،رعر بتؼد،ؿ طائرة ط  «ُخَقْ،ؾِدٍ  بِـُْت  َخِد،َجةُ  كَِسائَِفا َوَخْقرُ 

 ا الحد،ث يف فضؾ خد،جفة خد،جة بـت خق،ؾد، و،ظفر ذلؽ بلكف ساق ح 

 .«الطََّعامِ  َسائِرِ  َطَؾك الثَِّر،دِ  َكَػْضؾِ  الـَِّساءِ  َطَؾك َطائَِرةَ  َفْضُؾ »ثؿ ثـاه بحد،ث: 

ولرق  اوسالم ابـ تقؿقة، وابـ الؼقؿ، وغقرحؿ رمحففؿ اهلل تػصفقؾ يف حف ه 

أفضففؾ يف العؾففؿ والػؼففف، وخد،جففة أفضففؾ يف  أن طائرففة  الؿسفللة، وحففق:

 الـصرة والسابؼقة، وكؾفـ ط  خقر طظقؿ.

أفضؾ كقن اهلل أقرأحا السالم، بقـؿا طائرفة  وال ي ،ظفر يل: أن خد،جة 

 .إكؿا أقرأحا جبر،ؾ  

أرففع مفـ درجفات  ملسو هيلع هللا ىلص: إ، أن درجفات كسفاء الـبفل وذح، ابـ ح م 

، واهلل أطؾفؿ وٓ ملسو هيلع هللا ىلص،رفعفـ مع كبقفف  ؿ3 ٕن اهلل غقرحـ مـ الصالحقـ وغقرح

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿،بعففد ذلففؽ، َقففاَل َتَعففاَلك: 

 .[51: الطقر] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک

ـُ ُحَضفْقٍر  وقد جعؾ اهلل يف طائرة  بركة لؾؿسؾؿقـ، حتفك َقفاَل ُأَسفْقُد ْبف

ِل َبَرَكتُِؽْؿ َ،ا »:  ـُ ُحَضفْقٍر  (7)ويف روا،ة ،(6)«آَل َأبِل َبْؽرٍ َما ِحَل بَِلوَّ َقاَل ُأَسفْقُد ْبف

                                                 
= 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 8318(، ومسؾؿ )1184البخاري ) (1)  .(، َط

ـْ َأبِل ُمقَسك إَْشَعِريِّ 8311( ومسؾؿ )1311أخرجف البخاري ) (5)  .(، َط

ـْ َطائَِرةَ 113( ومسؾؿ )113أخرجف البخاري ) (6)  .( َط

ـْ َطائَِرةَ 113(، ومسؾؿ )111البخاري ) (7)  .( َط
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ُف َخْقًرا، َفَقالؾَِّف »: لَِعائَِرَة  َّٓ َجَعفَؾ الؾَّفُف َجَ اِك الؾَّ َما َكَ َل بِِؽ َأْمفٌر َتْؽَرِحقـَفُف، إِ

ـَ فِقِف َخْقًراذَ  ، وذلؽ لؿا أضاطت الؼالدة أك ل اهلل آ،ة التفقؿؿ، «لِِؽ َلِؽ َولِْؾُؿْسؾِِؿق

...َوالؾَّفِف َمفا »ولؿا اهتؿفا الؿـافؼقن برأحا اهلل بآ،ات كثقرات صقبات، حتك قالت: 

ُـّ  َف ُمـِْ ٌل فِل َش ُكـُْت َأُض ـْ َأْن َأنَّ الؾَّ ْلكِل َوْحًقا ُ،ْتَؾك، َلَرْلكِل فِل َكْػِسل َكاَن َأْحَؼفَر مِف

ـْ ُكـُْت َأْرُجق َأْن َ،فَرى َرُسفقُل الؾَّفِف 
ُف فِلَّ بَِلْمٍر، َوَلؽِ فِفل الـَّفْقِم ُرْؤَ،فا  ملسو هيلع هللا ىلصَ،َتَؽؾََّؿ الؾَّ

ُف بَِفا ُئـِل الؾَّ  .(8334)ومسؾؿ  (3131)أخرجف البخاري  «ُ،َبرِّ

ُسقُل الؾَِّف َصؾَّك الؾَّفُف َطَؾْقفِف َوَطَؾفك آلِفِف َوَسفؾََّؿ وطؿرحفا سفت وطؼد طؾقفا رَ 

، وتفقيف وطؿرحفا ثؿاكقفة طرفر سفـة، (1)سـقات ودخؾ هبا وطؿرحا تسع سفـقات

طـفد مسفؾؿ  وكاكت أح، أزواجف إلقفف، فػفل حفد،ث طؿفرو بفـ العفاص 

ِف  (3151) ـْ َأبِل ُطْثَؿاَن، َأنَّ َرُسقَل الؾَّ ـَ الَعاِص َطَؾفك َجفْقِش َبَعَث طَ  ملسو هيلع هللا ىلصَط ْؿَرو ْب

الَِسِؾ، َقاَل: َفَلَتْقُتُف َفُؼْؾُت: َأيُّ الـَّاِس َأَح،ُّ إَِلْقَؽ؟ َقاَل:  ُقْؾفُت:  «َطائَِرفةُ »َذاِت السُّ

ـَ 
َجاِل؟ َقاَل: مِ ؟ َقفاَل:  «َأُبقَحا»الرِّ ـْ ، َفَسف «ُطَؿفرُ »ُقْؾُت: ُثفؿَّ َمف ًٓ َؽتُّ َفَعفدَّ ِرَجفا

 َمَخاَفَة َأْن َ،ْجَعَؾـِل فِل آِخِرِحْؿ.

 ملسو هيلع هللا ىلص، وحل صػؾفة صفغقرة، وكفان الـبفل ملسو هيلع هللا ىلصط  الـبل  وطرضفا جبر،ؾ 

ـْ  َحَ ا َ،ُؽ  إِنْ »،ؼقل:  ، ِطـْدِ  مِ
ِ
، فؿـ اهتؿفا بؿا برأحا اهلل مـف ففق كفافر (5)«ُ،ْؿِضفِ  اهلل

 خرج مـ الؿؾة.كػر أكبر م

َّ)َقِوُلُه   ُي١ّٔ  إّٔ ّٔ ت وجفا  ملسو هيلع هللا ىلص، وحل زوج الـبل حل حـد بـت أبل أمقة  : ضيد

بعد طبد اهلل بـ طبد إسفد، وكاكفت قفد وضفعت لفف سفؾؿة وز،ـف،، وقصفتفا 

ِ  يف   (211) ؾدشٝض َطدً
ِ
ـْ  َما»، َ،ُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص: َأكََّفا َقاَلْت: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل  مِف

 ،[189: البؼارة] ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ اهلُل: َأَمفَرهُ  َما َفَقُؼقُل  ،ِصقَبةٌ مُ  ُتِصقُبفُ  ُمْسؾِؿٍ 

                                                 

 (.1388(، ومسؾؿ )1123بخاري )أخرجف ال (1)

ـْ َطائَِرةَ 8311(، ومسؾؿ )1125البخاري ) (5)  .(، َط
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َّٓ  مِـَْفا، َخْقًرا لِل َوَأْخؾِْػ  ُمِصقَبتِل، فِل ْأُجْركِل الؾُفؿَّ  ، «مِـَْففا َخْقفًرا َلففُ  اهللُ  َأْخَؾَػ  إِ

ا َماَت أَ  ُل َبْقفٍت َقاَلْت: َفَؾؿَّ ـْ َأبِفل َسفَؾَؿَة؟ َأوَّ
ـَ َخْقٌر مِ ُبق َسَؾَؿَة، ُقْؾُت: َأيُّ اْلُؿْسؾِِؿق

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَحاَجَر إَِلك َرُسقِل اهلل

ِ
 .  ملسو هيلع هللا ىلص، ُثؿَّ إِكِّل ُقْؾُتَفا، َفَلْخَؾَػ اهلُل لِل َرُسقَل اهلل

 وحل مـ السابؼقـ إولقـ حاجرت إ، الحبرة.

ٍِ  ذينّٔدسيتْ )َقِوُلُه   أي أخبرتف طـ بعض مفا رأت يف الحبرفة،  : ملسو هيلع هللا ىلص اِ  ِيسيُضدٛ

وفقف تحدث الؿرأة مع زوجفا، وذكر ما ،ستغرب، وربؿا ذكرتف لؿعرففة الحؽفؿ 

 الررطل يف ذلؽ. 

ِٝطي١ّٗ)َقِوُلُه   ِٓ وحل مؽان طبادة الـصفارى، كؿفا أن البّقفع أمفاكـ طبفادة  : نّٔ

 القفقد.

َِّٔزِض)َقِوُلههُه   محففر، تضففؿ أن إر،تر،ففا، حففل غففرب البحففر إ : احلّٔبيػيدد١ِ ِ دد

 وأثققبقا، وكاكت حجرة الؿسؾؿقـ إ، إر،تر،ا مـ أرض الحبرة.

َيا)َقِوُلُه   ٗيا ٚي ْٝ ٔي  ِؾ ٛيزِ  َيد وح ا أصؾ شرك الـصارى وغقرحؿ، وترفؿؾ  : ايؿُّد

 الؿـحقت، والؿجسؿ، والؿرسقم.

ُٚي٦ِِّٔو) َقِوُلُه   أي: الـصارى والقفقد. : أّٔ

ٝ  َيداتي  ِإذيا)َقِوُلُه   ُِِؾد ِٗ  ٌُ ُٚ ايؿَّداِيُض،  ايسَُّدد حف ا شفؽ مفـ  : ايؿَّداِيضُ  ايييْبددُ  أّٔ

ٌُ ) وَقِوُلُه الراوي، وكؾؿة العبد أطؿ،  خرج مخرج الغال،. وحف ه طفادة  : ايسَُّدد

عقع الـاس، أهنؿ ٓ ،عبدون إٓ مـ ،ظـقن فقف الصالح، والخقر والبركة، وطـفدكا 

ؿ أن السقد فقف الخقر والبركفة، ويف يف بالد القؿـ ،عبدون مـ ،سؿك بالسقد، لظـف

البالد التفامقة الرر،ػ3 لظـفؿ أن الرر،ػ فقف الخقر والبركفة، ويف بفالد أخفرى 

 القيل والحبق، والؿر،د3 لظـفؿ أن القيل والحبق، والؿر،د فقف الخقر والبركة.

ْٛا)َقِوُلههُه   ٓيدد ًّٔدد٢  ي ِٙ عي ،عـففل: اتخفف وا قبففره مصفف ، ،صففؾقن،   َيْطددِذداا قّْٔبددِس
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 و،دطقن طـده، و،ظـقن أن الدطاء طـده أجقب، حتك وإن مل ،بـقا مسجًدا.

وربؿا كان البـاء ط  حؼقؼتف، ويف كفال الحفالقـ حف ا الصفـقع مـؽفر، وزور، 

وحق مـ ذرائع الررك، واهلل الؿستعان. فؽقهنؿ جعؾقا ح ا الؿؽان لؾعبفادة ففف ا 

: ملسو هيلع هللا ىلصقفال َرُسفقل الؾَّفِف مـ اتخاذ الؼبقر مساجد فالؿساجد حفل أمفاكـ العبفادة، 

 .  (1)، متػؼ طؾقف«َوَصُفقًرا َمْسِجًدا إَْرُض  لِل َوُجِعَؾْت »

ْٚا)َقِوُلُه   َّٛزي ِ٘ ٚيؾي ِٝ ًّٖؤّ ؾّٔ ٛيزي ِت أي: صقر الرجؾ الصفالح قفال الحفافظ  : ائّؿُّ

ٟ  يف  َؿا َفَعفَؾ َذلِفَؽ َأَوائُِؾُففْؿ لَِقَتَلكَُّسفقا بُِرْؤَ،فِة تِْؾفَؽ : َوإِكَّ (1/585) ؾدتض ايبداز

ـْ َبْعفِدِحْؿ  الَِحَة َفَقْجَتِفُدوا َكاْجتَِفاِدِحْؿ ُثؿَّ َخَؾَػ مِف ُروا َأْحَقاَلُفُؿ الصَّ َقِر َوَ،َتَ كَّ الصُّ

ْقَطاُن َأنَّ َأْسفاَلَفؽُ  ْؿ َكفاُكقا َ،ْعُبفُدوَن َحفِ ِه ُخُؾقٌف َجِفُؾقا ُمَراَدُحْؿ َوَوْسَقَس َلُفُؿ الرَّ

َر الـَّبِلُّ  َقَر َوُ،َعظُِّؿقَكَفا َفَعَبُدوَحا َفَح َّ َ،فِة  ملسو هيلع هللا ىلصالصُّ ِر،َعِة اْلُؿَمدِّ ا لِؾ َّ ـْ مِْثِؾ َذلَِؽ َسدًّ َط

 إَِلك َذلَِؽ. اكتفك.

ْٚي٦ِددِو)َقِوُلههُه   ؾددتض  اكتفففك مففـ  بَِؽْسففِر اْلَؽففاِف َوَ،ُجففقُز َفْتُحَفففا. : أّٔ

 .(1/585) ايبازٟ

ِّٖل ِغسياُز)َقِوُلُه  ْٓدي اخلّٔ ّي اِ  عي ْٛ َيد١ِ  ٜي ٝيا ٕهنؿ مرركقن والؿرركقن حفؿ  : ايِك

 ے ھ ھ ھ ھ﴿شرار الخؾؼ طـد اهلل ،قم الؼقامة ويف الفدكقا، َقفاَل َتَعفاَلك: 

، وقال [9: البقـة] ﴾﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

فاَطةُ  َتُؼفقمُ  َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصرسفقل اهلل  َْرِض: فِفل ُ،َؼفاَل  َٓ  َحتَّفك السَّ ْٕ ، َوفِقفِف (5)«اهللُ  اهلُل، ا

اَلِة فِفل اْلَؿَؼفابِِر َسفَقاٌء َكاَكفْت بَِجـْفِ، اْلَؼْبفِر َأْو َطَؾْقفِف َأْو إَِلْقفِف. اكتففك  َكَراِحَقُة الصَّ

 .(1/585) ؾتض ايبازٟمـ 

                                                 

ـِ َطْبِد الؾَِّف 581(، ومسؾؿ )115البخاري ) (1) ـْ َجابِِر ْب  .( َط

ـْ َأَكٍس 131أخرجف مسؾؿ ) (5)  .( َط
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 ٍ ٟ  يف اذتاافغ  قاا ففا َكاَكففِت  :(1/525) ؾددتض ايبداز َوَقفاَل اْلَبْقَضففاِويُّ َلؿَّ

َْكبَِقفاِء َتْعظِقًؿفا لَِرفْلكِِفْؿ َوَ،ْجَعُؾقَكَففا قِْبَؾفًة  ْٕ اْلَقُفقُد َوالـََّصفاَرى َ،ْسفُجُدوَن لُِؼُبفقِر ا

اَلِة َكْحَقَحا َواتََّخُ وَحا َأْوَثاًكا َلَعـَُفْؿ َوَمـَفَع اْلُؿْسفؾِؿِ  ُفقَن فِل الصَّ ـْ مِْثفِؾ َ،َتَقجَّ ـَ َطف ق

َٓ التَّْعظِفقَؿ  َك بِاْلُؼْرِب مِـُْف  ـِ اتََّخَ  َمْسِجًدا فِل ِجَقاٍر َصالٍِح َوَقَصَد التََّبرُّ ا َم َذلَِؽ َفَلمَّ

َف َكْحَقُه َفاَل َ،ْدُخُؾ فِل َذلَِؽ اْلَقطقد. اكتفك. َٓ التََّقجُّ  َلُف َو

 طؾقففا صفار التفل لػالجةا ال لؼات مـ وح ه طؾقف، لؾتعؼق، ح ا كؼؾت :قًت

 العؾؿفاء زٓت مفـ فالحف ر وغقفرحؿ، والـقوي كالحافظ الحد،ث ُشّراح بعض

 تعا،. اهلل شرع بؿا إٓ والتعبد التبرك ،جقز وٓ

التح ،ر مـ الصقر، وأهنفا مفـ أسفباب الرفرك،  :ايفٛا٥اد  َٔ اذتدٜ  ٖرا ٚيف

 ومـ مضاحات خؾؼ اهلل تعا،.

شرار الخؾؼ، فؿثؾفؿ ٓ ،ؼتدى وٓ ،ترفبف بفف، ويف  أن القفقد والـصارى مـ :ٚفٝ٘

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصالحد،ث: َقاَل َرُسقُل الؾَِّف  بآقتفداء  ، وإكؿا أمر اهلل (1)«مِـُْفؿْ  َفُفقَ  بَِؼْقمٍ  َتَربَّفَ  َم

 .[3>: األكعام] ﴾ۆئۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ﴿بإكبقاء والصالحقـ: 

 ٚفٝ٘: إثبا  املعاد، ٚأٖٛاٍ ايكٝا١َ.
وحـا مسللة ، كرحا أحؾ العؾؿ، وحل: إذا ُبـَِل مسجٌد ثفؿ أدخفؾ فقفف  َطاأي١: 

الؼبر فنن الؿسجد أحؼ بالبؼعة، فقجف، إخفراج الؼبفر مفـ الؿسفجد، وإذا وقفع 

الؼبر، ثؿ بـفل طؾقفف الؿسفجد، ففنن الؼبفر أحفؼ بالبؼعفة، ففـفا ،ففدم الؿسفجد، 

، ثفؿ وضفع و،ػرققن بقـ الص ًٓ التقـ، فقؼقلقن: الصالة يف الؿسجد ال ي بـل أو

،ؼقل:  فقف الؼبر صحقحة مع اوثؿ وإذا وجد غقره أفضؾ، وكان الرق  مؼبؾ 

ٓ كستطقع أن كحؽؿ ط  صالة بالبطالن إٓ بدلقؾ شرطل، والؿسجد الف ي بـفل 

                                                 

ـِ ُطَؿَر 3411أخرجف أبق داود ) (1)  .( مـ حد،ث اْب
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َْرُض »: ملسو هيلع هللا ىلصِف ط  الؼبر ،حؽؿقن ط  الصالة فقف بالبطالن3 َٕنَّ َرُسقُل الؾَّ  ْٕ  ُكؾَُّففا ا

َّٓ  َمْسِجدٌ  امَ  اْلَؿْؼَبَرةَ  إِ  .(1)«َواْلَحؿَّ
ٗيددُ٪٤ِ٫) َقِوُلههُه  ُيُيددٛا ؾّٔ ٔي دي ْٝ ِٔ  يدد ْٝ ٓيتيدد أي: مففـ ذكففروا يف الحففد،ث ومففـ  : ِؾْت

 و ،ؽػر، أو ،بتدع مـ طدة أوجف.وح ا ،ؼع كثقرا إذ قد ،ضؾ الؿرء، أ شاهبفؿ

ٓي١ِ)َقِوُلُه  بتعظقؿففا، والبـفاء طؾقففا، والصفالة طـفدحا أو إلقففا،  : ايكُّٕبِٛز ِؾْت

والعؽقف بجاكبفا، والطقاف حقلفا، والتؿسح بلركاهنا، وغقر ذلفؽ مؿفا ،ػعؾفف 

 طباد الؼبقر واهلل الؿستعان.

قر،ة أمقاٌت ،فتػقن هبفؿ  ويف كؾِّ  :(63) تّٓٗدا ا٫عتكداد   يف األَري ابٔ قاٍ

و،ـادوهنؿ و،رجقهنؿ لجؾ، الخقر ودفع الضر، وح ا حق بعقـفف فعفُؾ الؿرفركقـ 

 يف إصـام، كؿا قؾـا يف إبقات الـجد،ة:

ـم يعََن  ــ ــ ـمدُوا ِّ ــ ــ ــ ـُأـع ْاٍو ويثوِ ــ ــ ــ ــ ــ  ُٓـ
 

 يؼــــــــَْث وود ِئْ ذ ـك يـٌ ُودف 
ــ  ٗو ـــ ا  ْا عَ ــ ــــ َِتؿ ـِ وفـــــــ ـا 

ًِّم  ِمٓـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ِدِ  ــًـ اهَؿــ ـو ُِّ ِم   لًــم يّتـِـُؽ اَلضــَا
ــيةٍ   ــٌ رِ ِْذّم ي ــ ُٓ ــِوا ص  ــى رَ  و 

 
ـِ  ًِا لَع عًــ ِووــت هؼــي اا حّــــــ

ُ
 أ
َْل   ــ ـــ ـم ٍؽ ذ ـى  ـ ِفً   و ـ ْر ويقــ ــ ـــ ِـ  اهُق

 
ـِ  ـ َِم ٌو  ُّ ـَ ـمَن ي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٔتوُِى ا رـ   وش

 
 اكتفك.

ٓي١ِ) ُي ٚيِؾْت ٌِايتَّ ِٝ  :أي الصقر، وقد ُحرمت ٕمر،ـ : اِث

ٕهنا مضاحة لخؾؼ اهلل، وتعظقؿفؿفا مفـ  ايثاْٞ: سدا ل رائع الررك. األٍٚ: 

ذرائع الرفرك، وحفمٓء أدخؾفقا الؼبفقر الؿسفاجد، ثفؿ صفقروا تؾفؽ الصفقر، 

 وصار ح ا حال كثقر مـ طباد الؼبقر. وأصبحقا ،عبدوهنا مـ دون اهلل 
                                                 

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ 335(، وابـ ماجف )11311رواه اومام أمحد ) (1)  .(، وغقرحؿ َط
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٍا اهلِل  ٍَ ثاَشُعى ٖٔب ُٗضا َُو َُِذ   َِ٘هبي َهب َٔب َػ َُوُه ُٚ ملسو هيلع هللا ىلصَو َُ َُٔٔقًخ  ََُيَشُػ َل ي َىٔلَن 

  ٍَ ًََؾَلَهب َكَوب ْٖ ثاَهب  ٚٔي َكباَرا ُاُؿَز َُٔي-َػًَِ َوِعها ًََز َُٛى  َُ٘خ اهلِل َػًَِ » -َو َُِؼ

ِٔها َُب ِٗجا َٖ٘قبَسيي اٖرَخُزوا ُهُجىَس َأ َُُهىٔد َواُ ُُ ََٓغبعاَذا َُ٘ؼىا-. «ِْ  َٓب َف  -ََُؾزُِّس 

َُِى ُٙ. اَو َِٓغغاّذا. َأِلَشَعب َُٖزَخَز   ُٕ ٍَ َأ ُٚ َلٔؾ ٖٗ َُِش َأ ُٙي َؿ َُٔي ُأِثشاَص َهِجُش  َر

ُيا)َقِوُلههُه   ُٗ طففـ طائرففة وابففـ  (315،1351،3331)أي: لؾبخففاري  : ٚيئّددد

الَِة فِل البِقَعِة، طباس  رجفف مسفؾؿ يف الؿسفاجد وأخ كتاب الصالة َباُب الصَّ

 .(511)ومقاضع الصالة 

 .أي: طـ طائرة  :(َطـَْفا)

َّا قّٔائّددْت:)َقِوُلههُه   ٍي ئّددد ٍِ ُْددِص أي: ك لففت سففؽرات الؿففقت،  : ملسو هيلع هللا ىلص اِ  ِ سيُضددٛ

 وحضرتف القفاة، وطاله الغرل.

ُِٝؿي١ّٗ ٜيّّٖٓسيُي طِّٔؿلي)َقِوُلُه   ُ٘ خي ّٔد٢  ئّ ِ٘  عي ِٗد ـَ َأْي َ،ْجَعُؾَفا َطَؾفك وَ  : ٚيْد ْجِففِف مِف

ـْ ُصفقٍف  اِد اْلُؿْفَؿَؾفِة َوِحفَل كَِسفاٌء مِف ك، والَخِؿقَصٍة بِاْلَخاِء اْلُؿْعَجَؿِة َوالصَّ اْلُحؿَّ

َّٓ ان َكفاَن َلَففا طؾفؿ.  ك اْلؽَِسفاُء َخِؿقَصفًة إِ َٓ ُ،َسفؿَّ َعٍة َلَفا َأْطاَلٌم َو أسقد أوخ  ُمَربَّ

 . (14/833) ؾتض ايبازٟاكتفك مـ 

لف اشتد طؾقف الحال، وكان ،طفرح  مع كرمف ط  اهلل ومحبة اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

 قصة ط  وجفف، فنذا اغتؿ كرػفا، وإذا حدأت الغؿة قؾقاًل أطادحا طف  وجففف3 

لؿفا  ملسو هيلع هللا ىلصٕن الؿر،ض أحقاًكا ،تلمل حتك مـ ضقء الرؿس، ومـ إصقات، والـبل 

َّٓ  الَبْقفِت  فِفل َحفدٌ أَ  َ،ْبَؼك َٓ »قال:  -أشربقه الدواء إكراًحا  -مرض لدوه  ، (1)«ُلفدَّ  إِ
                                                 

ـْ َطائَِرةَ 8811(، ومسؾؿ )3351أخرجف البخاري ) (1)  .(، َط



 360 19- 

ـِ َمْسُعقٍد  (1)ايؿشٝشنيويف  ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ ، َقاَل: َدَخْؾفُت َطَؾفك َرُسفقِل َط

ِف  ا؟ َقفاَل: َوُحَق ُ،قَطُؽ، َفُؼْؾُت: َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، إِكَّفَؽ َلُتقَطفُؽ َوْطًؽفا َشفِد،دً  ملسو هيلع هللا ىلصالؾَّ

؟ َقفاَل:  «مِـُْؽؿْ  َرُجالَنِ  ُ،قَطُؽ  َكَؿا ُأوَطُؽ  إِكِّل َأَجْؾ،» ـِ ُقْؾُت: َذلَِؽ َأنَّ َلفَؽ َأْجفَرْ،

ـْ  َما َكَ لَِؽ، َذلَِؽ  َأَجْؾ،» َّٓ  َفْقَقَفا، َفَؿا َشْقَكةٌ  َأًذى، ُ،ِصقُبفُ  ُمْسؾِؿٍ  مِ رَ  إِ  بَِففا الؾَّففُ  َكػَّ

َجَرةُ  َتُحطُّ  َكَؿا َسقَِّئاتِِف،  .«َوَرَقَفا الرَّ

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (1125) َطٓد أمحدد ويف  ، َقاَل: َدَخَؾ َأْطَرابِل  َطَؾك َط

ِف  ؟ مِْؾفَدمٍ  ُأمُّ  َأَخَ ْتَؽ »: ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؼاَل َلُف َرُسقُل الؾَِّف ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل الؾَّ َقفاَل: َوَمفا ُأمُّ  «َقفطُّ

ـَ  َ،ُؽقنُ  َحر  »مِْؾَدٍم؟ َقاَل:  ، َقفاَل:  «َوالؾَّْحؿِ  اْلِجْؾدِ  َبْق ، َقاَل: َمفا َوَجفْدُت َحفَ ا َقفطُّ

َداعُ  َأَخَ كَ  َفَفْؾ » ؟ الصُّ فَداُع؟ َقفاَل:  «َقفطُّ  َطَؾفك َتْضفِرُب  ُطفُروٌق »َقفاَل: َوَمفا الصُّ

ْكَسانِ  ا َولَّك، َقاَل:  «َرْأِسفِ  فِل اْوِ ، َقاَل: َفَؾؿَّ ـْ »، َقاَل: َما َوَجْدُت َحَ ا َقطُّ  َأنْ  َأَح،َّ  َم

ـْ  َرُجؾٍ  إَِلك َ،ـُْظرَ   .  «َحَ ا إَِلك َفْؾَقـُْظرْ  الـَّارِ  َأْحؾِ  مِ

َّ ؾِّٔإذيا)َقِوُلُه   ٗي اّٖغّٖتي ٗيا  اِ  أي إذا تسخـ وضاق كػسف مـ شفدة الحفر  : نّٔػيدؿّٔ

 رفعفا وأزالفا.

ٓيد١ّٕ )َقِوُلُه   ّٔد٢  اِ  ئّْي ُٗدٛدِ  عي ٝي َّٓؿيدازي٣  ايّٖ الؾعفـ حفق الطفرد مفـ رمحفة اهلل  : ٚياي

، ومسفؾؿ (3184)تعا،، وخصفؿ لؽثرة متابعة ح ه إمفة لففؿ فػفل البخفاري 

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  (8112) ـِ الـَّبِلِّ َط َـّ »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َط ـَ  َلَتْتفَبُع ـْ  َسفـَ  َمف

، «َتبِْعُتُؿفقُحؿْ  َضف،ٍّ  ُجْحفرَ  َدَخُؾفقا َلقْ  َحتَّك بِِ َراٍع، َوِذَراًطا ِشْبًرا ِشْبًرا ،َقْبَؾُؽؿْ  َكانَ 

ـْ »َوالـََّصاَرى؟ َقاَل:  ُقْؾـَا: َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، الَقُفقدُ   «َفَؿ

ِْ قُّٕبٛزي اتَّخيُرٚا)َقِوُلُه  ِٗ ٝيا٥ِ ِْْب  «مسفاجد وصفالحقفؿ»ويف روا،فة:  : َيطياِددي أّٔ

أي: جعؾقا الؼبقر أماكـ ،عبدون اهلل فقفا، أو اتخ وا تؾؽ الؼبقر أمفاكـ ،عبفدون 

 تجقز وحل فقفا حمٓء الصالحقـ، وكالمها خطر طظقؿ، فعبادة اهلل طـد الؼبقر ٓ
                                                 

 (.8531( ومسؾؿ )5131البخاري ) (1)
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 مـ الؽبائر، ومـ ذرائع الررك، وطبادة الؼبقر، شرك أكبر.

: وأكره أن ،عظفؿ قال الرافعل  :(3/248) ؾتض ايبازٟ يف زجب ابٔ قاٍ

 ا، خرقة الػتـة طؾقف وط  مـ بعده.مخؾقق حتك ،تخ  قبره مسجدً 

٘  صاحب ٚقاٍ  ٘  َٔ ايتٓبٝد  ملسو هيلع هللا ىلصأما الصالة طـد رأس قبر رسفقل اهلل : أصاخاب

 متقجفا إلقف فحرام.

، فلطؾقا حقطان ملسو هيلع هللا ىلصبالغ الؿسؾؿقن يف سد ال ر،عة يف قبر الـبل  :ايكسطيب قاٍ

، ثفؿ خفافقا أن ،تخف  ملسو هيلع هللا ىلصتربتف، وسدوا الداخؾ إلقفا، وجعؾقحفا محدقفة بؼبفره 

مقضع قبره قبؾة إذ كان مستؼبؾ الؿصؾقـ فتتصقر إلقف الصفالة بصفقرة العبفادة، 

لرؿالققـ، وحرفقمها حتك التؼقا ط  زاو،فة مثؾفث فبـقا جدار،ـ مـ ركـل الؼبر ا

مـ كاحقة الرؿال، حتك ٓ ،تؿؽـ أحد مـ استؼبال قبفره. ولفف ا الؿعـفك قالفت 

 طائرة: ولقٓ ذلؽ ٕبرز قبره. اكتفك.

الدطقة إ، اهلل يف كؾ وقفت حتفك يف سفقاقة الؿفقت،  :ايفٛا٥د َٔ اذتدٜ  ٚيف

 لـفل طـ الؿـؽر.وآحتؿام بالقصقة، وإمر بالؿعروف وا

ٓيُيٛا  َيا ُٜشيرُّْز) َقِوُلُه  أي ،ح ر أمتف مؿا صـع القفقد والـصارى ٓسقؿا  : ؾيد

إذا لعـ شقئا دّل ط  أكف مـ كبائر الف كقب، و،فدل طف   ملسو هيلع هللا ىلصيف ح ا الباب، فالـبل 

 التح ،ر مـف.

٫ْٛ)ققلف  ُٙ  إّْٔ دِسشي  ذيِيؤّ ٚيئّ ز أبفر)، ومعـفك ح ا مـ ققل طائرة  : قّْٔبدُس

أخرج إ، الصعقد بقـ قبقر الؿسؾؿقـ، والصحقح يف طفدم إخفراج قبفره:  (قبره؟

َطدددٓد قففد أخبفففر أن الـبففل ،ؼبفففر حقففث ،ؿفففقت، فؼففد جففاء يف  ملسو هيلع هللا ىلصأكففف 

 ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َأْصفَحاَب الـَّبِفلِّ مـ حد،ث أبل بؽر الصفد،ؼ  (1/841) أمحد

ـَ َ،ْؼُبُروَن الـَّبِلَّ  : َسفِؿْعُت َرُسفقَل الؾَّفِف َأُبق َبْؽفٍر: ، َحتَّك َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَلْؿ َ،ْدُروا َأْ،
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ـْ »َ،ُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص َّٓ  َكبِل   ُ،ْؼَبرَ  َل ُروا فَِراَشفُف، َوَحَػفُروا َلفُف َتْحفَت  «َ،ُؿفقُت  َحْقُث  إِ َففَلخَّ

 فَِراِشِف.

ْٝسي)َقِوُلُه   ُ٘ غّٔ َّ ٞي أّٔ ْٕ خيِػ ولردة خرقتف مـ ح ا جعؾ طـفد  : َيْطدِذداا  ريُٜتَّخي أّٔ

 الؿقت ،ح ر مـ ذلؽ، وقبؾ الؿقت بخؿسة أ،ام ،ح ر مـ ذلؽ، كؿا ،ليت.

ُٙ)َقِوُلُه    أي البخاري، ومسؾؿ. : أّْٔخسيديا

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

      ٍٖ ٖ٘جاو ِٔٔؼُذ اُ ٍَ  َعو ٖا َػِجؤذ اهلِل َهوب ِ٘ٔذةا ِثو ِٖ ُع ْ   َػ ُِٔغِٔ ُٔو ُٕ   ملسو هيلع هللا ىلصَو ََ َأ َهِجو

  ٍُ ََُوى َُٛى  ِٔظ ي َو ُٔىَد ثاَخ ٌَي  »ََ ِْ َلُِٔو ٌُ ِ٘ ٔٓ  ٍُٔ  َٕ ٌُى ََ  ُٕ ًَُ اهلِل َأ ااٍٗٚ َأِثَشُأ اا

  ُ ٍا َلِٔوُ َٗ َّ اهلَل َهِذ اٖرَخوَز َٔو َكبا ًَ ُ   ي  َْ َلِٔوُ ُٔٛ ِ٘وُذ   ب اٖرَخوَز ااِثوَشا ًُ َُوى  . َو

ٖٓٔزٍ َلُُِٔي  ِٖ ُأ ٔٓ ُاُٖرَخُزُد َأَثب َثآَُزٔخًزا  ِْ   ا. َأٌُش  َلِٔ ٌُ َٕ َهوِجَِ ًَب  ِٖ َٓ  َّ َواا

َٓٔغبعاَذ; َأ  ِْ ِٔها َُب ِٗجا َٕ ُهُجىَس َأ ََٖزٔخُزو ََٓغوبعاَذي   َُك اًَبُٗىا  ُُُوُجىَس  َرِزٔخُزوا ا

َُٔي ِٖ َر ِْ َػ ًُ َِٗهب ٍا َأ ٚٗ  .«َكبا

ِ )َقِوُلُه   ًِ ُُْط  .(518)كتاب الؿساجد  : ٚيِيد

ْٔ)َقِوُلُه   ِْٓدِب عي ِٔ ُد ،  : اِ  عيْبددِ  ْ  ـُ ُسْػَقاَن الَبَجؾِلُّ ثفؿ الَعَؾِؼفلُّ ، حق اب

أبق طبد الؾَّف، وقد ،ـس، إ، جده فقؼال: جـفدب بفـ سفػقان، سفؽـ الؽقففة ثفؿ 

 البصرة، قدمفا مع مصع، بـ ال بقر.

ٌي)َقِوُلههُه   ْٕ قّْٔبدد ُُدٛتي  أّٔ ُْددظ  ٜي  :(1/525) ؾددتض ايبددازٟ قففال الحففافظ يف : ِ خي
َْمفِر اْلُؿْحَؽفِؿ الَّفِ ي َلفْؿ َوَفا ْٕ ـَ ا

ُف مِ َشاَرُة إَِلك َأكَّ ـِ الـَّْفِل اْوِ ئَِدُة التَّـِْصقِص َطَؾك َزَم

 . اكتفك.ملسو هيلع هللا ىلصُ،ـَْسْ  لَِؽْقكِِف َصَدَر فِل آِخِر َحَقاتِِف 

ّْٞ)َقِوُلُه   ْٕ اِ  ِإي٢ّٔ أّْٔ سيإّٔ ِإ ٕي أّٔ ِْ  ِيٞ ٜيهّٕٛ ْٓهّٕ ٌٌ  َِد ًِٝد ؽفقن يل أي: أتخف  أن ، : خي

 .خؾقؾ مـؽؿ والعؾة يف ذلؽ

َّ)َقِوُلُه   ِٞ قّْٔد ا ّٔ ؾِّٔإ ْي ًِد٬ٝ  اتَّخيري ُيدا  ،خي ِي  اتَّخيدري  نّٔ ِٖٝ ًِد٬ٝ  ِإْ دسيا ويف حف ا  : خي

رد ط  مـ ، طؿ أن الخؾة وبراحقؿ والؿحبة لؿحؿد، وط  ح ا سفار الطحفاوي 

3 اطتؿفاًدا طف  حفد،ث (1)ـَ يف طؼقدتف، فقؼفقل: وأنَّ مُحؿفًدا َحبِقفُ، َربِّ اْلَعفاَلِؿق
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ْبَراِحقؿَ  اْلُخؾَّةُ »ضعقػ:  دٍ  َواْلَؿَحبَّةُ  ِوِ ، والخؾة حل صفايف الؿحبفة، وأطف  «لُِؿَحؿَّ

درجاهتا، ومـ درجات الؿحبة القد، والح،، والعرؼ، لؽـ العرؼ ٓ ،ؽفقن إٓ 

 برفقة، وققؾ يف الخؾة:

وِح ِيـِِنّ  ُِّ ـوََك ا ـ ْٔ ـْ َفَوَّوْـَت َم  فَ
 

ا ََ ــــي َ  َو ــــُن َخوِ َ ا َوي ّ ِْ ــــ ُٓ 
اَلمُ -فنبراحقؿ   اَلُة َوالسَّ  ڻ ں ں﴿: خؾقؾ اهلل، قال اهلل  -َطَؾْقِف الصَّ

 خؾقؾ اهلل، لف ا الحد،ث. ملسو هيلع هللا ىلص، ومحؿد [158: الـساء] ﴾ڻ ڻ

ْٓدتُ  ٚيئّٛ)َقِوُلُه   ْٔ  َُتيِخدراا  نّٕ ٞ  َِد َِّتد ًِد٬ٝ  إّٔ ٬ِٝ   يهّٖدس   أّٔ يدا  تَّخيدْرتُ ٫ ،خي ًِد فقفف  : خي

أحف، الـفاس  ، وأكف أفضؾ الصحابة، وحق ة ٕبل بؽر الصد،ؼ فضقؾ

ـِ الَعفاِص  ملسو هيلع هللا ىلصإ، الـبل  الؿتؼفدم، َقفاَل: َفُؼْؾفُت: َأيُّ  كؿا يف حد،ث َطْؿِرو ْب

َجاِل؟ َقاَل:  «َطائَِرةُ »الـَّاِس َأَح،ُّ إَِلْقَؽ؟ َقاَل:  ـَ الرِّ
 .(1)«َأُبقَحا»ُقْؾُت: مِ

يف حجرتف، وصففره،  ملسو هيلع هللا ىلصكبر3 ورفقؼ رسقل اهلل وأبق بؽر حق: حق الصد،ؼ إ

 وخؾقػتف، واسؿف طبد اهلل بـ طثؿان بـ أبل قحافة، و،ؾؼ، بعتقؼ.

، وكان ،ظـ أكفف ،ؿفقت ملسو هيلع هللا ىلصجعؾ طؿره كعؿر الـبل  أن اهلل  ومـ بركتف 

ـْ َطائَِرفَة  (1113)، فػل البخاري ملسو هيلع هللا ىلصيف الققم ال ي مات فقف الـبل  ، َقاَلفْت: َط

ـْتُُؿ الـَّبِلَّ َأبِل َبْؽٍر  َدَخْؾُت َطَؾك فِل َثالََثِة َأْثفَقاٍب »؟ َقاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؼاَل: فِل َكْؿ َكػَّ

َٓ ِطَؿاَمةٌ بِقٍض َسُحقلِقَّةٍ   َوَقاَل َلَفا: فِل َأيِّ َ،ْقٍم ُتفُقفَِّل َرُسفق «، َلقَْس فِقَفا َقِؿقٌص َو
ِ
ُل اهلل

ـِ »؟ َقاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلص ْثـَْق
ِ
ـِ »َقاَل: َفَليُّ َ،ْقٍم َحَ ا؟ َقاَلْت:  «َ،ْقَم آ ْثـَْق

ِ
َقاَل: َأْرُجفق فِقَؿفا  «َ،ْقُم آ

ـْ َزْطَػفَراٍن، َفَؼفاَل:  ُض فِقِف بِفِف َرْدٌع مِف ـَ الؾَّقِْؾ، َفـََظَر إَِلك َثْقٍب َطَؾقِْف، َكاَن ُ،َؿرَّ َبقْـِل َوَبْق

ـُقكِل فِقَفا، ُقْؾفُت: إِنَّ َحفَ ا َخَؾفٌؼ، َقفاَل: إِنَّ اْغِسُؾقا  ، َفَؽػِّ ـِ َثْقبِل َحَ ا َوِز،ُدوا َطَؾقِْف َثْقَبْق

ـْ َلقَْؾفِة  ـَ الَؿقِِّت، إِكََّؿا ُحَق لِْؾُؿْفَؾفِة َفَؾفْؿ ُ،َتفَقفَّ َحتَّفك َأْمَسفك مِف
الَحلَّ َأَحؼُّ بِاْلَجِد،ِد مِ

ـَ َقبَْؾ 
 َأْن ُ،ْصبَِح، فلخره اهلل إ، الغد، فؿات ،قم الثالثاء.  الثُّالََثاِء، َوُدفِ
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 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 365  

ـْ َطائَِرَة (1411)وطـد ابـ حبان  ، َقاَلفْت: ُكـْفُت ِطـْفَد َأبِفل ، وغقره: َط

ـَ َحَضَرْتُف اْلَقَفاُة َفَتَؿثَّْؾُت بَِفَ ا اْلَبْقِت:  َبْؽٍر ِحق

ـــم َوًع ُُ ُيَق ـــ َّاُل َدْيُع ـــ ٌْ َس يَ ـــ  َي
 

ْن يَُ ــــ
َ
ـــُك أ ِٖ ؾُْفًميُْ ـْ  َْن َيــــ

ـْ ُقفقلِل: »َفَؼاَل:   َٓ َتُؼقلِل َحَؽَ ا، َوَلؽِف  ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ﴿َ،ا ُبـَقَُّة 

 .  «[>1: ،] ﴾چ چ چ چ ڃ

طفـ طائرفة  (1134-1111)ما ثبت يف البخفاري  ملسو هيلع هللا ىلصويف ذكر مقت الـبل 

 
ِ
فـِْح،ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسقَل اهلل َفَؼفاَم ُطَؿفُر  -َ،ْعـِفل بِالَعالَِقفةِ - ، َماَت َوَأُبق َبْؽفٍر بِالسُّ

 
ِ
 َما َماَت َرُسقُل اهلل

ِ
 َما َكاَن َ،َؼُع فِل َكْػِسفل ملسو هيلع هللا ىلصَ،ُؼقُل: واهلل

ِ
، َقاَلْت: َوَقاَل ُطَؿُر: َواهلل

َـّ َأْ،ِدَي ِرَجاٍل َوَأْرُجَؾُفْؿ، َفَجفاَء َأُبفق َبْؽفٍر، َفَؽَرفَػ  َّٓ َذاَك، َوَلَقْبَعَثـَُّف اهلُل، َفَؾَقْؼَطَع إِ

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل ل، صِْبَت َحقًّا َوَمقًِّتفا، َوالَّفِ ي َكْػِسفل  ملسو هيلع هللا ىلص َط َفَؼبََّؾُف، َقاَل: بَِلبِل َأْكَت َوُأمِّ

فا  َفا الَحالُِػ َطَؾك ِرْسؾَِؽ، َفَؾؿَّ ـِ َأَبًدا، ُثؿَّ َخَرَج َفَؼاَل: َأ،ُّ َٓ ُ،ِ ،ُؼَؽ اهلُل الَؿْقَتَتْق بَِقِدِه 

 َتَؽؾََّؿ َأُبق َبْؽٍر َجَؾَس ُطَؿُر. 

ًدا َفحَ  ـْ َكاَن َ،ْعُبُد ُمَحؿَّ َف َأُبق َبْؽٍر َوَأْثـَك َطَؾْقِف، َوَقاَل: َأٓ َم َفنِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصِؿَد الؾَّ

َٓ َ،ُؿقُت، َوَقاَل:  َف َحل   َف َفنِنَّ الؾَّ ـْ َكاَن َ،ْعُبُد الؾَّ ًدا َقْد َماَت، َوَم  مئ حئ﴿ُمَحؿَّ

 چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿، َوقَاَل: [63: الزمر] ﴾جب يئ ىئ

 ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

، قَاَل: فَـََرَج الـَّاُس َ،بُْؽقَن، قَاَل: [177: آ: طؿران] ﴾ک ک ک ک

ـِ ُطَباَدَة فِل َسِؼقَػِة َبـِل َساِطَدَة، َفَؼاُلقا: مِـَّا َأمِقٌر  َواْجَتَؿَعِت إَْكَصاُر إَِلك َسْعِد ْب

اِح، َومِـُْؽْؿ َأمِقٌر، َفَ َحَ، إَِلْقِفْؿ َأُبق بَ  ـُ الَجرَّ ـُ الَخطَّاِب، َوَأُبق ُطَبْقَدَة ْب ْؽٍر، َوُطَؿُر ْب

 َّٓ  َما َأَرْدُت بَِ لَِؽ إِ
ِ
َفَ َحَ، ُطَؿُر َ،َتَؽؾَُّؿ َفَلْسَؽَتُف َأُبق َبْؽٍر، َوَكاَن ُطَؿُر َ،ُؼقُل: واهلل

َٓ َ،ْبُؾغَ  ُف َأُبق َبْؽٍر، ُثؿَّ َتَؽؾََّؿ َأُبق َبْؽٍر َأكِّل َقْد َحقَّْلُت َكالًَما َقْد َأْطَجَبـِل، َخِرقُت َأْن 

ـُ إَُمَراُء َوَأْكُتُؿ الُقَزَراءُ   .َفَتَؽؾََّؿ َأْبَؾَغ الـَّاِس، َفَؼاَل فِل َكالَمِِف: َكْح
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َٓ َكْػَعُؾ، مِـَّا َأمِقٌر، َومِـُْؽْؿ َأمِقٌر،   
ِ
َٓ واهلل ـُ الُؿـِْ ِر:  َفَؼاَل  َفَؼاَل ُحَباُب ْب

َٓ، َوَلؽِـَّا إَُمَراُء، َوَأْكُتُؿ الُقَزَراُء، ُحْؿ َأْوَسُط الَعَرِب َداًرا، َوَأْطَرُبُفْؿ َبؽْ  َأُبق ٍر: 

اِح، َفَؼاَل ُطَؿُر: َبْؾ ُكَبا،ُِعَؽ َأْكَت، َفَلْكَت  ـَ الَجرَّ َأْحَساًبا، َفَبا،ُِعقا ُطَؿَر، َأْو َأَبا ُطَبْقَدَة ْب

 َسقُِّدَكا، َوَخْقُرَكا، َوَأَح 
ِ
، َفَلَخَ  ُطَؿُر بَِقِدِه َفَباَ،َعُف، َوَباَ،َعُف الـَّاُس، ملسو هيلع هللا ىلصبُّـَا إَِلك َرُسقِل اهلل

ـَ ُطَباَدَة، َفَؼاَل ُطَؿُر َقَتَؾُف اهلُل. ٌؾ: َقَتْؾُتْؿ َسْعَد ْب
 َفَؼاَل َقائِ

ـِ بْ  ْحَؿ ، َقاَل: َطْبُد الرَّ َبْقِديِّ ـِ ال ُّ ـُ َسالٍِؿ، َط  ْب
ِ
ـُ الَؼاِسِؿ، َأْخَبَركِفل َوَقاَل َطْبُد اهلل

فِقفِؼ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلْت: َشَخَص َبَصفُر الـَّبِفلِّ الَؼاِسُؿ، َأنَّ َطائَِرَة  ، ُثفؿَّ َقفاَل: فِفل الرَّ

ـْ ُخْطَبتِِف  َّٓ إَْطَؾك َثالًَثا، َوَقصَّ الَحِد،َث، َقاَلْت: َفَؿفا َكاَكفْت مِف ـْ ُخْطَبفٍة إِ َؿفا مِف

َف  َكَػعَ  َر  اهلُل بَِفا َلَؼْد َخقَّ ُحُؿ اهلُل بَِ لَِؽ. ُثؿَّ َلَؼْد َبصَّ ُطَؿُر الـَّاَس، َوإِنَّ فِقِفْؿ َلـَِػاًقا َفَردَّ

َفُفُؿ الَحؼَّ الَِّ ي َطَؾفْقِفْؿ َوَخَرُجفقا بِفِف، َ،ْتُؾفقَن:   ڄ﴿َأُبق َبْؽٍر الـَّاَس الُفَدى، َوَطرَّ

 .[177: آ: طؿران] ﴾ک ک﴿إَِلك  ﴾چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

قػ ،دفـقكف؟ فدلفؿ أبق بؽر أكف ،دفـ يف مؽاكف، واختؾػقا كقفػ ثؿ اختؾػقا ك

مـ ،دلفؿ أهنؿ ،غسؾقه يف ثقابف، ثؿ اختؾػقا كقػ ،صؾقن  ،غسؾقكف، فجعؾ اهلل 

، فؼفد جفاء طـفد أمحفد  طؾقف، فلخبرحؿ أبق بؽر  ًٓ أهنؿ ،صفؾقن طؾقفف َأْرَسفا

ـْ َأبِل َطِسقٍ،  (84311)  ، َقاَل َبْفٌ : إِكَّفُف َشفَط
ِ
فاَلَة َطَؾفك َرُسفقِل اهلل ِفَد الصَّ

ًٓ »، َقاُلقا: َكْقَػ ُكَصؾِّل َطَؾْقفِف؟ َقفاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ًٓ َأْرَسفا َفَؽفاُكقا »: ، َقفاَل «اْدُخُؾفقا َأْرَسفا

ـَ ا
ـْ َحَ ا اْلَباِب َفُقَصؾُّقَن َطَؾْقِف، ُثؿَّ َ،ْخُرُجقَن مِ

َخرِ َ،ْدُخُؾقَن مِ ْٔ  .«ْلَباِب ا

ا ُوِضَع فِل َلْحِدِه   ـْ ِرْجَؾْقفِف َشفْلٌء َلفْؿ ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َفَؾؿَّ ، َقاَل اْلُؿِغقَرُة: َقْد َبِؼفَل مِف

ُ،ْصؾُِحقُه، َقاُلقا: َفاْدُخْؾ َفَلْصؾِْحُف، َفَدَخَؾ، َوَأْدَخَؾ َ،َدُه َفَؿسَّ َقَدَمْقِف، َفَؼاَل: َأِحقُؾقا 

َحاُلقا َطَؾْقِف التَُّراَب، َحتَّك َبَؾَغ َأْكَصاَف َساَقْقِف، ُثؿَّ َخَرَج، َفَؽاَن َ،ُؼقُل َطَؾلَّ التَُّراَب، َفلَ 

 
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصَأَكا َأْحَدُثُؽْؿ َطْفًدا بَِرُسقِل اهلل

أ،د الؾَّف حف ا الفد،ـ بفرجؾقـ ٓ ثالفث لفؿفا، أبفق بؽفر  َقاَل طظ بـ الؿد،ـل:

 .(1)ـةالصد،ؼ ،قم الردة، وأمحد بـ حـبؾ فِل ،قم الؿح

                                                 

 حف(.581( ٕبل الحسقـ ابـ أبل ،ع  )الؿتق : 1/18) «بؼات الحـابؾةص»اكظر  (1)
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ِ ويف  ـْ َأبِففل ُحَرْ،ففَرَة  (84) ؾددشٝض َطددً ففا ُتففُقفَِّل  ، َقففاَل:َطفف َلؿَّ

  َرُسقُل 
ِ
ـُ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـَ اْلَعَرِب، َقاَل ُطَؿُر ْبف

ـْ َكَػَر مِ ، َواْسُتْخؾَِػ َأُبق َبْؽٍر َبْعَدُه، َوَكَػَر َم

َبِل َبْؽٍر: َكْقَػ ُتَؼاتُِؾ الـَّاَس، َوَقْد َقاَل رَ 
ِ
 اْلَخطَّاِب ٕ

ِ
 ُأَقاتَِؾ  َأنْ  ُأمِْرُت »: ملسو هيلع هللا ىلصُسقُل اهلل

َّٓ  إَِلفَ  َٓ  َ،ُؼقُلقا: َحتَّك الـَّاَس  ـْ  اهلُل، إِ َّٓ  إَِلفَ  َٓ  َقاَل: َفَؿ  َماَلفُف، مِـِّفل َطَصفؿَ  َفَؼدْ  اهلُل، إِ

َّٓ  َوَكْػَسُف، فِ  إِ   َطَؾك َوِحَساُبفُ  بَِحؼِّ
ِ
ـَ «اهلل َق َبفْق ـْ َففرَّ َـّ َمف َُقفاتَِؾ َٕ  

ِ
، َفَؼاَل َأُبق َبْؽفٍر: َواهلل

وَكفُف إَِلفك  ًٓ َكاُكقا ُ،َمدُّ  َلْق َمـَُعقكِل ِطَؼا
ِ
َكاَة َحؼُّ اْلَؿاِل، َواهلل َكاِة، َفنِنَّ ال َّ اَلِة، َوال َّ الصَّ

 
ِ
َّٓ َأْن َلَؼاَتْؾُتُفْؿ َطَؾك َمـِْعِف، َفَؼاَل ُطَؿُر بْ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل ، َمفا ُحفَق إِ

ِ
ـُ اْلَخطَّاِب: َففَقاهلل

. إ، غقفر ذلفؽ،  َرَأْ،ُت اهلَل  َقْد َشَرَح َصْدَر َأبِل َبْؽٍر لِْؾِؼَتاِل، َفَعَرْفُت َأكَّفُف اْلَحفؼُّ

، فال ،عارض حف ا الحفد،ث3 ملسو هيلع هللا ىلصوأما ققل بعض الصحابة، قال خؾقظ رسقل اهلل 

 ٕهنؿ اتخ وه خؾقاًل لفؿ، وأما حق فال.

ُْٛا)َقِوُلههُه   ٕي نّٔددا ِْ قُّٕبددٛزي ٜيتَِّخددُرٚ ِٗ ٝيددا٥ِ ِْْب سففقاء جعؾقحففا أمففاكـ  : َِطيدداِددي أّٔ

 ،عبدون اهلل فقفا، أو ،عبدوهنا، والحد،ث مـ إدلة ط  سد ذرائع الررك.

 ملسو هيلع هللا ىلصلؾتـبقف، وفقفا هنفل الـبفل  (أٓ) : َيطيداِددي  ايّٖكُّٕبدٛزي  تيْتِخُرٚا ؾ٬ّٔ ٫ّٔأّٔ)َقِوُلُه  

 الؼبقر مساجد، وح ا ،عؿ كؾ الؼبقر.طـ اتخاذ 

ِٞ)َقِوُلُه   ّْ ِْ ؾِّٔإ ٗيانّٕ ْْ ْٔ  أّٔ أي أمـعؽؿ مـ ذلؽ، وإصفؾ يف الـففل  : ذيِيدؤّ  عيد

، [:: الحشر] ﴾ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ التحر،ؿ، قال تعا،:

ِ ويف    طـ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (1113) ؾشٝض َطدً
ِ
َ،ُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿَع َرُسقَل اهلل

 َأْحَؾفَؽ  َفنِكََّؿفا اْسفَتَطْعُتْؿ، َمفا مِـْفُ  َفاْفَعُؾقا بِفِ  َأَمْرُتُؽؿْ  َوَما َفاْجَتـُِبقهُ  َطـُْف، ُؽؿْ َكَفْقتُ  َما»

ـَ  ، ِ ـْ  الَّ  .«َأْكبَِقائِِفؿْ  َطَؾك َواْختاَِلُفُفؿْ  َمَسائِؾِِفْؿ، َكْثَرةُ  َقْبؾُِؽؿْ  مِ
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ُٚ ٔكٍ آٔلَش ِ٘ ََٗهً َػ َٖ     َكَوِذ  ََُؼو  ُٚ ٖٗو ْٖ اا ٚٔي ُصو َُبٔر َُبما   -َؽ ٍا اُٚغو ُٛوَى ٔكو ِٖ   -َو َٓو

ُٚي َواُٖق َ٘وً       َُكَؼَِ َِٓؼ ُٛوَى ٔكوٍ  َِٓغوغاْذي َو  َٖ َُوِج  ِْ َُو  ُٕ َُٔيي َواا ِٖ َر ٔٓ َٛب  َِ٘ذ ُح ٔػ

َُٔهب   َِٓغغاّذا»َهِى َُٖزَخَز   ُٕ ٍَ َأ  .«ُلٔؾ

      ٍَ ُ٘وىا َؽوِى َُِج ُٔ ٌُىُٗوىا  ََ  ِْ َُو َّ اُٖقوَؾبَثَخ  َِٓىٔموغ      َكبا  َُ ًُو َِٓغوغاّذاي َو  ٔٙ َهِجوشا

ُاوٚ         ُُهٔقَذِد اُٖق ََُقوًَِّ ٔك َِٓىٔموغ    َُّ ًُو  َُ َِٓغوغاّذاي َثو ٚٔ َكَووذ ارُّٔخوَز  ُا ُح ٔك

 ٍَ َٔب َهب ًَ َِٓغغاّذاي   ًٖٔ َِٓغغاّذا َوَىُهىّسا»  ملسو هيلع هللا ىلصََُغ َِْسُك  ٍَ ا ُٔ  .«ُعٔؼَِِذ 

ٗي٢ ؾّٔكّْٔد)َقِوُلُه   ُ٘ ْي ْٓ ِ٘  آِخسي ِؾٞ عي ٝياِت  أي: طـ اتخاذ الؼبقر مساجد. :   سي

َّ)َقِوُلههُه   ُ٘ ُثدد َّْدد ٔي ِإ ٛي - ئّييدد ُٖد ِٞ ٚي ٝياِم ِؾدد ْٔ  -ايطّْدد ُ٘ َيد ًّٔدد أي: لعففـ وحففق يف  : ؾّٔيي

الـ ع مـ اتخ  الؼبقر مساجد، وح ا ،دل ط  شدة التح ،ر مـفا إذ ذكرحا يف حف ا 

 الؿقصـ التل ٓ ت كر فقف إٓ الؿفؿات.

ّٔا٠ّٕ)َقِوُلههُه   ٖياِع ٚيايؿَّدد ْٔ ْٓدددي ْٕ ذيِيددؤّ، َِدد ِْ ٚيِإ ٔي ئّدد أي: أن الصففالة  : َيْطددِذٌد ُٜددْب

طـدحا ،عتبر مـ اتخاذحا مساجد3 ٕن إرض كؾفا مسجد، فل،ـؿفا صفؾقت كفان 

 َمْسففِجًدا إَْرُض  لِففل َوُجِعَؾففْت »: ملسو هيلع هللا ىلصذلففؽ الؿؽففان مسففجًدا، قففال رسففقل اهلل 

 .(1)، متػؼ طؾقف«َوَصُفقًرا

ٛي)َقِوُلُه   ُٖ ٓي٢ ٚي ٗيا: َيْي ِْٛي ٞي » قّٔ ْٕ ُخِػد أي: ُ،صف  و،فدطك  : «َيْطدِذداا  ُٜتَّخيدري  أّٔ

 طـده.

َّ)َقِوُلهههُه   ِْ ايؿَّدددشيا ي١ّٔ ؾّٔدددِإ ُْدددٛا ئّددد ُٓدددٛا ٜيهّٕٛ ٝيْب ٍي ِي ْٛ ِٙ سيددد فقفففف أن  : َيْطدددِذداا قّْٔبدددِس

ا التقحقد حًؼا، وتؾؼقا العؾفؿ طفـ بعقدون طـ الررك3 ٕهنؿ طرفق الصحابة 
                                                 

ـِ َطْبِد الؾَِّف 581(، ومسؾؿ )115البخاري ) (1) ـْ َجابِِر ْب  .( َط
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 َتْحؾُِػفقا َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصلؿفا حؾفػ بغقفر اهلل، فؼفال الـبفل  ، وح ا طؿر ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ِف َما َحَؾْػُت بَِففا ُمـْفُ  َسفِؿْعُت الـَّبِفلَّ »3 ويف روا،ة قال: (1)طؾقفمتػؼ  «بِآَبائُِؽؿْ  َفَقالؾَّ

 ، وفقف أّن الـفل لؾصحابة هنل ٕمتف عقعا.(5)«َٓ آثًِرا، َذاكًِرا وَ ملسو هيلع هللا ىلص

ٌُ)َقِوُلههُه   ِْٛقددع  ٚينّٕدد ِ٘ ٠ّٕايؿَّدد٬ قِّٕؿددديْت َي ِٝدد بففؾ كففؾ  : َيْطددِذداا اتُِّخددري ؾّٔكّٔددد ِؾ

 إَْرُض  لِفل َوُجِعَؾفْت »: ملسو هيلع هللا ىلصمقضع ،ص  فقف ،سفؿك مسفجًدا، كؿفا قفال الـبفل 

، وح ه مـ خصائص أمة محؿفد َصفؾَّك الؾَّفُف َطَؾْقفِف (6)متػؼ طؾقف «َوَصُفقًرا َمْسِجًدا

َوَطَؾك آلِِف َوَسؾََّؿ، فنن بؼقة إمؿ كاكقا ٓ ،صفؾقن إٓ يف بفقعفؿ وكـائسففؿ، لؽفـ 

 ڻ ڻ ڻ ں ں﴿: ح ه الرر،عة لؿا كاكت شر،عة ،سر،ة، قال اهلل 

: الحاج] ﴾ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿: ال ، وق[:1: الؼؿار] ﴾ۀ ۀ ڻ

 إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال الـبل [176: البؼرة] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: ، وقال [;:

ـَ  ، َٓ  اْلُؿْرِرَكِة، َغْقرُ  ،اْلَحـِقِػقَّةُ  الؾَّفِ  ِطـْدَ  الدِّ ِة، َو َٓ  اْلَقُفقِد،َّ ـْ  الـَّْصَراكِقَِّة، َو  َ،ْػَعفْؾ  َوَمف

ـْ  َخْقًرا  .(7)«ُ،ْؽَػَرهُ  َفَؾ

ًّْٔت)َقِوُلُه   ٞي ُدِي ُٗدٛزاا  َيْطدِذداا  ا٭ّْٔزُض ِي  قطعة مفـ حفد،ث جفابر  : ٚيطّٔ

  (581) ؾددشٝض َطددًِيف 
ِ
 َلففؿْ  َخْؿًسففا ُأْططِقففُت »: ملسو هيلع هللا ىلصَقففاَل: َقففاَل َرُسففقُل اهلل

َـّ  ًة، َقْقمِفِ  إَِلك ُ،ْبَعُث  َكبِلٍّ  ُكؾُّ  َكانَ  َقْبؾِل، َأَحدٌ  ُ،ْعَطُف  َأْحَؿفرَ  ُكفؾِّ  إَِلفك َوُبِعْثفُت  َخاصَّ

ََحدٍ  ُتَحؾَّ  َوَلؿْ  اْلَغـَائُِؿ، لَِل  َوُأِحؾَّْت  َوَأْسَقَد،
ِ
َْرُض  لِفَل  َوُجِعَؾفْت  َقْبؾِفل، ٕ ْٕ  َصقَِّبفةً  ا

َؿا َوَمْسِجًدا، َصُفقًرا اَلةُ  َأْدَرَكْتفُ  َرُجؾٍ  َفَل،ُّ ْطفِ،  َوُكِصْرُت  َكاَن، َحْقُث  َصؾَّك الصَّ  بِالرُّ

ـَ  َػاَطةَ  َوُأْططِقُت  َشْفٍر، َمِسقَرةِ  َ،َدْي  َبْق ـْ ُحَ ْ،َػفَة  (588)، ولف «الرَّ ، َقفاَل: َط

                                                 

ـِ ُطَؿَر 1131(، ومسؾؿ )1111البخاري ) (1) ـْ اْب  ، تؼدم.(، َط

 (.1131(، ومسؾؿ )1133البخاري ) (5)

ـِ َطْبِد الؾَِّف (581( ومسؾؿ )115البخاري ) (6) ـْ َجابِِر ْب  ، تؼدم.، َط

ـِ َكْعٍ، 81841أخرجف أمحد ) (7) ـْ ُأَبلِّ ْب  .(، َط
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ِ
فْؾـَا»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسفقُل اهلل  َكُصفُػقِف  ُصفُػقُفـَا ُجِعَؾفْت  بِفَثاَلٍث: الـَّفاسِ  َطَؾفك ُفضِّ

َْرُض  َلـَا َوُجِعَؾْت  اْلَؿاَلئَِؽِة، ْٕ  َلفؿْ  إَِذا َصُففقًرا، َلـَفا ُتْرَبُتَفا َوُجِعَؾْت  َمْسِجًدا، ُكؾَُّفا ا

 .«اْلَؿاءَ  َكِجدِ 

*** 
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  َٓ ٖا  ِٖ اِثو ُِٕذ  َػو َٕ٘ذ َع ََٔذ ثاَغ ُٔؤِؽ ِٖ ٔؽوَشاسا   »َِٓشُكىّػوب    ِغوُؼىٕد  َو ٓٔو  َّ اا

َٕ اُُوُجووىَس  ََِزٔخووُزو  َٖ َُووبٌ ي َواَّوؤزَ ِْ َأِؽ ُٛوو ُْ اُٖغووبَػُخ َو ًُُه ِٖ ُرووِذسا َٓوو ٖ٘ووبطا  اُ

ٍِ «ََٓغبعاَذ َٕ ٔك ُٖ ٔؽٖجب ُٙ َأُثى َؽبٔرْي اث ِ٘ي َسَوا  .ؾيِشِٝش

ُيددي ٚي٭)َقِوُلُه   خرجف مـ صر،فؼ وسـده حسـ فؼد ا ،(1133)يف الؿسـد  : ْس

 طاصؿ بـ أبل الـجقد، وحق حسـ الحد،ث.

ٓيد  )َقِوُلُه  ْٝدد   ِ طيد والسـد الجقد حق دون الصحقح وفقق الحسـ، وربؿفا  : دي

جعؾف بعضفؿ أدكك مـ الحسـ، لؽـ سـده مؼبفقل، وحؽفؿ طؾقفف هبف ا الحؽفؿ 

 لؾخالف يف طاصؿ.

ْٔ)َقِوُلُه   ِٔ عي  الف يل تؼدم.وحق أبق طبد الرمحـ  :  َيْطُيٛد  اْ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأي مضاًفا إ، الـبل  : َيْسؾّٕٛعاا)َقِوُلُه  

َّ)َقِوُلُه   ْٔ  ِإ َّٓداعِ  ِغدسيازِ  َِد مفـ لؾتبعفقض، أو لبقفان الجفـس3 أي أن شفر  : اي

 الـاس مـ ح ا صػتف.

ْٔ)َقِوُلُه  ُِ َي ُٗ ِْ ايطَّاعي١ّٕ ُتْدِزنّٕ ُٖ ٝيدا٤ٌ  ٚي ٕن الساطة ٓ تؼقم وط  إرض  : أّْٔس

 اهلل، وٓ تؼقم إٓ ط  شرار الخؾفؼ، وٓ تؼفقم حتفك تعبفد الفالت مـ ،ؼقل: اهلل

ِ  والع ى، فػفل  ـْ َطائَِرفَة  (8243) ؾدشٝض َطدً ، َقاَلفْت: َسفِؿْعُت َطف

 
ِ
ْقُؾ  َ،ْ َحُ،  َٓ »َ،ُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل ُت ال ُتْعَبدَ  َحتَّك َوالـََّفارُ  الؾَّ ى الَّ َفُؼْؾفُت:  «َواْلُع َّ

ـَ َأْكفَ َل اهلُل: » ُـّ ِحق َُض َٕ  إِْن ُكـُْت 
ِ
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿َ،ا َرُسقَل اهلل

، َأنَّ [66: التقبااااااة] ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

ا َقاَل إِكَّفُ  ـْ  َسَقُؽقنُ  َذلَِؽ َتامًّ  ُكؾَّ  فَّكَفَتقَ  َصقَِّبًة، ِر،ًحا اهللُ  َ،ْبَعُث  ُثؿَّ  اهلُل، َشاءَ  َما َذلَِؽ  مِ

ـْ  ـْ  َخْرَدلٍ  َحبَّةِ  مِْثَؼاُل  َقْؾبِفِ  فِل َم ـْ  َفَقْبَؼك إِ،َؿاٍن، مِ ـِ  إَِلك َفَقْرِجُعقنَ  فِقِف، َخْقرَ  َٓ  َم  ِد،
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ـْ َأَكٍس  (131)وفقف  «آَبائِِفؿْ   َط
ِ
فاَطةُ  َتُؼفقمُ  َٓ »َقفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسفقَل اهلل  السَّ

َْرِض: فِل ُ،َؼاَل  َٓ  َحتَّك ْٕ  .«اهللُ  اهلُل، ا

ٔي)َقِوُلُه   ٕي ٚيايَِّرٜ أي ومـ شرار الـفاس مفـ ،تخف   : َيطيداِددي  ايكُّٕبٛزي ٜيْتِخُرٚ

ُف َطَؾْقِف َوَطَؾك آلِِف َوَسؾَّؿَ -الؼبقر مساجد3 وقد ح ر َرُسقل الؾَِّف  مـ فتـفة  -َصؾَّك الؾَّ

َّٓ  ُمْرفِرًفا َقْبفًرا َتفَدعَ  َٓ  َأنْ »: لعفظ  ملسو هيلع هللا ىلص الؼبقر، قال رسفقل اهلل ْ،َتفُ  إِ َٓ  َسفقَّ  َو

َّٓ  ُصفقَرةً  ِ  ، ويف (1)«َصَؿْسففَتَفا إِ ـْ َجففابٍِر  (234) ؾدشٝض َطدً ، َقففاَل: َطف

  َرُسففقُل  َكَفففك»
ِ
ففَص  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ، «َطَؾْقفففِ  ُ،ْبـَففك َوَأنْ  َطَؾْقففِف، دَ ُ،ْؼَعفف َوَأنْ  اْلَؼْبففُر، ُ،َجصَّ

ـْ َجابٍِر  (1511) ضٓٔ ا ٔ َاد١ويف    َرُسفقُل  َكَففك»، َقاَل: َط
ِ
 َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .«َشْلءٌ  اْلَؼْبرِ  َطَؾك ُ،ْؽَتَ، 

 

*** 

                                                 

 (.212أخرجف مسؾؿ ) (1)
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ِٞ ُقُبٛزِ ايصَّاِيِخنَي -20 َّ ِف َّ ايغًُُ ََا جَا٤َ َأ ِٕ اهلِلبَابُ  ِٔ دُٚ َِ ِٚثَاّْا ُتِعَبدُ  َٖا َأ   َُٜصُِّس

َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٛب َأِوَص ُُٚش ََُق ُٔٔؾنَي  ٍا ُهُجىسا اُٖقب ـُُِٖى ٔك َّ اُ َٓب َعبَ  َأ ٕٔ  َثبُة  ِٖ ُدو ٓٔو ّٗب ُرِؼَجُذ  ب

 .اهلِل

َّ ديدا٤ي َيدا  يداُب)َقِوُلُه   َّ أّٔ ًّٕد ِٞ ايُػ ٖيا ِشنييايؿَّاِي قُّٕبدِٛز ِؾ ُّْس ْاا ُٜؿي ْٚثيا ْٔ  ُتْيبيُد أّٔ  َِد

ِٕ كاس، ذكر ح ا الباب بعد ما تؼدم، لبقان أن الغؾق يف قبفقر الصفالحقـ  : اِ  ُدٚ

 ،مول بالغالقـ فقفا إ، طبادهتا مـ دون اهلل تعا،. فتصقر أوثاًكا مـ عؾة إوثان.

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وقد تؼدم بعض أدلة الغؾق، ومـفا ققلف تعفا،: 

، وقفقل (1)«اْلُؿَتـَطُِّعفقنَ  َحَؾَؽ »: ملسو هيلع هللا ىلص، وققل رسقل اهلل [1:1: الـساء] ﴾پ ٻ

اُكؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسقل  ، فِل َواْلُغُؾقَّ  َوإِ،َّ ـِ ، ـْ  َأْحَؾَؽ  َفنِكََّؿا الدِّ  فِفل اْلُغُؾفقُّ  َقفْبَؾُؽؿُ  َكانَ  َم

ـِ  ، ، [9;: ص] ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: ، وقفقل اهلل (5)«الدِّ

وبقب طؾقف اومام البخاري باب ما ،ـفك طـ التؽؾػ، والتؽؾػ ،مدي إ، الغؾق، 

، والغؾفففق مفففـ [;:: الحاااج] ﴾ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿،ؼفففقل:  واهلل 

 الحرج. 

ِٞ)َقِوُلُه    ؿ، ودخؾ فقف إكبقاء ومـ دوهنؿ.أو ذواهت : ايؿَّاِيِشنيي قُّٕبِٛز ِؾ

ٖيا)َقِوُلُه   ُّْس ْاا ُٜؿي ْٚثيا أي: ،جعؾفا، و،صؾ حالفا إ، أهنا تعبد مـ  : ُتْيبيُد أّٔ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿دون اهلل، لؼقلف تعا،: 

 ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

                                                 

ـِ َمْسُعقٍد 8134أخرجف مسؾؿ ) (1) ـِ ابِ  ، تؼدم.(، َط

ـِ َطبَّاٍس 1482(، وابـ ماجف )1453أخرجف الـسائل ) (5) ـِ اْب  .(، َط
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 .[61: التقبة] ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ

ْٔ) وَقِوُلُه  َِ ِٕ أو  دت بالعبادة مفـ دون اهلل وحل شامؾة سقاء أفر : اِ  ُدٚ

، قفال: قفال (8215)يف مسؾؿ  ، ويف حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة أشركت مع اهلل 

َرَكاءِ  َأْغـَك َأَكا»فقؿا ،رو،ف طـ ربف:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ـِ  الرُّ ْركِ  َط ـْ  ،الرِّ  َطَؿفاًل  َطِؿَؾ  َم

 .«َوِشْرَكفُ  َتَرْكُتفُ  َغْقِري، َمِعل فِقفِ  َأْشَركَ 

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٍَ اهلِل  َّ َسُعى َُٔىُىٔؤ  َأ ُُو ٍِ ا ُْٔي ٔك َٓب ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلصَسَوَي  ْٖ »َهب َُُِّه ٌا  اا َُ َهِجشا َرِغَؼ

ِٔ َُب ِٗجا ّ  اٖرَخَزوا ُهُجىَس َأ ٚٔ َػًَِ َهِى َُِؼَجُذي اِؽَزٖذ َؿَنُت اَُّ ّ٘ب  ََٓغبعاَذَوَص  ِْ  .«ُه

ٚي٣ي)َقِوُلُه   وحق أبق طبد اهلل، ابـ أكس إصبحل القؿاين، إمفام دار  : َياِيدوّ٘  زي

افِِعلُّ طـف: إَِذا ُذكَِر اْلُعَؾَؿاُء َفَؿالٌِؽ الـَّْجؿُ  الفجرة ومػتقفا، َقاَل الرَّ
 ، وققؾ فقف:(1)

َِــ ً  ْي َِ َِاَحــُ   ـَم يُ َْاَب ؾًَـ َ ََب ا ْ
ْ
 يَُ

 
 ِ ـــم  ٔو ــــمنِ َوا  ْذفَ

َ
ُْ اْ  َْالِ ـــ  وَُْن ٍَ

   َ ـوَْامِن اقُـّ ُٓ  ُّّ َْفَمرِ َوَعــ ْ َدُب ا 
َ
 أ
 

ــوَْامنٍ  ُٓ َْ َذا  ــ ْ ــُي َوهَ ِي
َ
َْ اْ  ــ ُّ  َف

وغفففال بعضففففؿ، وقفففال: لفففقٓ مالفففؽ كفففان الفففد،ـ حالفففؽ!، وحفففق  

فافِِعلُّ  افٛطَصاح،  فَؿاِء ال ي قال فقف اومفام الرَّ : َمفا َتْحفَت َأِد،فِؿ السَّ

ـْ ُمَقصَّلِ َمالٍِؽ كِتَ 
ِف مِ ، وحق قبفؾ البخفاري ومسفؾؿ، (5)اٌب َأْكَثُر َصَقاًبا َبْعَد كَِتاِب الؾَّ

 .ٓبـ طبد البر الـؿري  نتاب ايتُٗٝدوأحسـ شروحف 

ْٞ)َقِوُلُه   َِ  ِؾ ٛيطّٖ ُُ كتاب قصر الصالة باب جامع الصالة مـ  (313)رقؿ  : ايّٖدد

: َقاَل َأُبق (5/31) ايتُٗٝدد مرسال ويف صر،ؼ ز،د بـ أسؾؿ طـ ططاء بـ ،سار 

ـْ َمالٍِؽ فِل إِْرَساِل َحَ ا اْلَحِد،ِث َطَؾك َما َرَواُه َ،ْحَقك َسفَقاًء َوُحفَق  َٓ ِخاَلَف َط ُطَؿَر 

َٓ َ،َؽاُد ُ،قَجُد َوَزَطفَؿ  «ُ،ْعَبدُ  َوَثـًا َقْبِري َتْجَعُؾ  َٓ  الؾَُّفؿَّ »َحِد،ٌث َغِر،ٌ، َأْطـِل َقْقَلُف  َو

ـْ  فٍد َطف ـُ ُمَحؿَّ َّٓ ُطَؿُر ْبف اُر َأنَّ َمالًِؽا َلْؿ ُ،َتابِْعُف َأَحٌد َطَؾك َحَ ا اْلَحِد،ِث إِ َأُبق َبْؽٍر اْلَب َّ

ـِ الـَّبِلِّ  ـِ َأْسَؾَؿ َقاَل َوَلْقَس بَِؿْحُػقٍظ َط ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصَزْ،ِد ْب ـْ َوْجٍف مِ
ـْ َحفَ ا  مِ

َّٓ مِ اْلُقُجقِه إِ

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  ٍد َأْسـََدُه َط ـَ ُمَحؿَّ َّٓ َأنَّ ُطَؿَر ْب َٓ إِْسـَاَد َلُف َغْقُرُه إِ  اْلَقْجِف 

                                                 

 ( لؾ حبل.3/312) «بالءسقر اطالم الـ»(1)

 (.84/184مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة ) (5)
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ـِ الـَّبِلِّ  ٍد ثَِؼٌة َرَوى َطـُْف الثَّْقِريُّ َوَجَؿاَطٌة. اكتففك، وذكفر  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـُ ُمَحؿَّ َقاَل َوُطَؿُر ْب

 لف شقاحد.

َّ)َقِوُلههُه   ُٗ ٌْ ٫)أصففؾفا: ،ففا أهلل.  : ايًَّدد أي: ٓ تصففقر3 ٕهنففا تـصفف،  : تيْذييدد

ٓاا)، والثاين:  قربٟ)مػعقلقـ، إول:   .   ٚث

ـْ َذَحفٍ، (5/35) ايتُٗٝدد َقاَل َأُبق ُطَؿَر يف 
قَرُة مِ ـَُؿ َوُحَق الصُّ ـُ الصَّ : اْلَقَث

ٍة َأْو َغْقرِ  ـْ فِضَّ
ـٌ  َكاَن َأْو مِ ـْ ُدوِن الؾَّفِف َفُففَق َوَثف ـَ التِّْؿَثاِل َوُكؾُّ َمفا ُ،ْعَبفُد مِف

َذلَِؽ مِ

َْصفـَاِم َوَتْعُبفُدَحا َفَخِرفَل  ْٕ َصـًَؿا َكاَن َأْو َغْقَر َصـٍَؿ َوَكاَكفِت اْلَعفَرُب ُتَصفؾِّل إَِلفك ا

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل الؾَِّف  تِِف َأْن َتْصـََع َكَؿا َصـََع َبْعُض َم َُمفِؿ َكفاُكقا إَِذا  َطَؾك ُأمَّ ْٕ ـَ ا
َمَضك مِ

ـَِؿ َفَؼاَل  َٓ َتْجَعْؾ َقْبِري  ملسو هيلع هللا ىلصَماَت َلُفْؿ َكبِل  َطَؽُػقا َحْقَل َقْبِرِه َكَؿا ُ،ْصـَُع بِالصَّ الؾَُّفؿَّ 

ـْ َفَعَؾ  ِف َطَؾك َم  .َذلَِؽ  َوَثـًا ُ،َصؾَّك إَِلْقِف َوُ،ْسَجُد َكْحَقُه َوُ،ْعَبُد َفَؼِد اْشَتدَّ َغَضُ، الؾَّ

َُمفِؿ َقبَْؾفُف  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن َرُسقُل الؾَِّف   ْٕ ـْ ُسفقِء َصفـِقِع ا تِفِف مِف ُر َأْصَحاَبُف َوَسائَِر ُأمَّ ُ،َح ِّ

َْوَثف ْٕ ـَ َصؾَّْقا إَِلك ُقبُقِر َأْكبِقَائِِفْؿ َواتََّخُ وَحا قِبَْؾًة َوَمْسِجًدا َكَؿا َصـََعِت اْلَقَثـِقَّفُة بِا اِن الَِّ ،

َْكبَُر َفَؽاَن الـَّبِفلُّ الَّتِل كَ  ْٕ ْرُك ا ُ،ْخبِفُرُحْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاُكقا َ،ْسُجُدوَن إَِلقَْفا َوُ،َعظُِّؿقَكَفا َوَذلَِؽ الرِّ

َٓ َ،ْرَضاُه َخْرقًَة َطَؾفقِْفُؿ اْمتَِثفاَل ُصفُرقِِفْؿ  ا  ـْ ُسْخِط الؾَِّف َوَغَضبِِف َوَأكَُّف مِؿَّ
بَِؿا فِل َذلَِؽ مِ

تِفِف اتَِّبفاَطُفْؿ ُ،ِح،ُّ ُمَخا ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن  اِر َوَكاَن َ،َخاُف َطَؾفك ُأمَّ َلَػَة َأْحِؾ اْلؽِتَاِب َوَسائَِر اْلُؽػَّ

َٓ َتَرى إَِلك َقْقلِِف  َـّ »ط  جفة التعبقر َوالتَّفْقبِقِ   ملسو هيلع هللا ىلصَأ ـَ  َلتَتَّفبُِع ـَ  َسفـَ فِ ،  َقفبَْؾُؽؿْ  َكفاُكقا الَّ

 حف.ا«َلَدَخْؾتُُؿقهُ  َض،ٍّ  ُجْحرَ  َدَخَؾ  َلقْ  َأَحَدُحؿْ  إِنَّ  َحتَّك بِالـَّْعؾِ  الـَّْعؾِ  َحْ وَ 

 صػة لقثـ. : ُْٜيبيُد)َقِوُلُه  

يف أن  إ، اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصمـ الررك، وفقف: لجقء الـبفل  ملسو هيلع هللا ىلصتح ،ر الـبل  :اذتادٜ   ٚيف

ـَ  بِفَؽ  َأُطفقذُ  إِكِّفل الؾَُّففؿَّ »،بعد قبره طـ الررك، وكان ،ؼقل:   َواْلَػْؼفِر، اْلُؽْػفِر، مِف

 .(1)«اْلَؼْبرِ  َوَطَ اِب 

                                                 

ـْ َأبِل َبَؽَرَة 84342أخرجف اومام أمحد ) (1)  .(، َط
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ـَ  بَِؽ  َوَأُطقذُ »، َ،ُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصوَكاَن   ْركِ  َواْلُؽْػِر، اْلَػْؼرِ  مِ  .(1)«َوالـَِّػاِق  َوالرِّ

 اتََّخفُ وا َوالـََّصفاَرى الَقُففقِد، َطَؾك فِ الؾَّ  َلْعـَةُ »وح ا الحد،ث مقافؼ لحد،ث: 

رُ  َمَساِجَد، َأْكبَِقائِِفؿْ  ُقُبقرَ   . وقد تؼدم.(5). متػؼ طؾقف«َصـَُعقا َما ُ،َح ِّ

أن كؾ ما طبد مـ دون اهلل ففق وثـ وصـؿ وإن غقروا اسفؿف إ، السفقد  :ٚفٝ٘

 والرر،ػ والقيل.

 ٘ دطا الؼبفر، أو ذبفح أو كف ر، أو أن العبادة شامؾة لجؿقع أكقاطفا، فؿـ  :ٚفٝا

 خاف مـ الؼبر أو صاحبف، ففق طابد لف ا القثـ.

ّ ) َقِوُلُه ْٛ ٢ّٔ قّٔ ِ٘ عي َّ  أي: طظؿ غض، اهلل ط  مـ ح ا حالفف، : اْغتيدَّ غّٔكيُب اي

، وحل مـ الصػات الػعؾقفة، التفل تؾقفؼ بجفالل وفقف إثبات صػة الغض، هلل 

ون الغضفف، بآكتؼففام، وإشففاطرة وجفففف وطظففقؿ سففؾطاكف، والؿعت لففة ،ػسففر

 ،ػسروكف بنرادة آكتؼام3 ٕن إشاطرة ،ثبتقن صػة اورادة.

: أن آكتؼام حق ٓزم الغض،، واهلل قد فرق بقـفؿا، قفال اهلل  :عًِٝٗ ٚايسد

 ، أي: فؾؿا أغضبقكا اكتؼؿـا مـفؿ.[88: الزخرف] ﴾ھ ھ ہ ہ﴿

 گ﴿:  ل اهلل ، وقا[ 17:  الؿجادلة]   ﴾ک   ڑ   ڑ ﴿:  وقال اهلل 

 ﴾ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ 

 .[6>: الـساء]

ِْ قُّٕبٛزي اتَّخيريٚا)  َقِوُلُه ُٗ ٝيا٥ِ ِْْب أي: جعؾقحا مساجد، وسفقاء كفان  : َيطياِددي أّٔ

ذلؽ بالبـاء طؾقفا، وترققدحا، أو كان ذلؽ بالدطاء والصفالة طـفدحا، ففنن كفاكقا 

إكبر ال ي وقعقا فقفف،  ، فقجف الؿـع ضاحر، وحق الررك،دطقهنا مـ دون اهلل 
                                                 

ـْ َأَكٍس 1481أخرجف ابـ حبان ) (1)  .(، َط

ـَ َطبَّاٍس 511(، ومسؾؿ )315البخاري ) (5)  ْب
ِ
ـْ َطائَِرَة، َوَطْبَد اهلل  .(، َط
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 وإن كاكقا ،دطقن اهلل طـدحا فالؿـع سًدا ل رائع الررك.

وذح، الؿبتدطة إ، أن الـفل طـ اتخاذ الؼبفقر مسفاجد، إكؿفا حفق لـجاسفة 

الؿحؾ، وح ا ققل ضعقػ، فنن أجساد إكبقفاء ٓ تلكؾففا إرض، والؿفممـ ٓ 

مسفاجد لؿفا تؼفدم مؿفا  طـ اتخاذ الؼبفقر ملسو هيلع هللا ىلص،ـجس، ومع ذلؽ هنك رسقل اهلل 

،حصؾ طـدحا ولفا مـ الؿراركة والؿضاحاة هلل تعفا،، وحف ا الؼفقل مفـفؿ مفـ 

 الحقؾ التل ُ،ؾبِّسقن هبا ط  العقام الجفال.

*** 
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ٖا َعشاَش  َوا ٛٔوٕذ      ِث َُٓغب  ِٖ ُِ٘قوىس ي َػو َٓ  ِٖ َٕي َػو َُب ِٖ ُعُل ٙٔي َػ َ٘ٔذ  ھ﴿ثاَغ

ٌَُلوىا   [>1: الاـجؿ] ﴾ۓ ے ے َٔبَدي َكَؼ ُْ اُٖغىاََن َك َُُه ََُِٗذ   َٕ ًَب   ٍَ َهب

.ٔٙ ََُِوٗذ اُٖغوىاََن     َػًَِ َهِجشا  َٕ ًَوب ٖا َػٖجبط    ٖا اِث ٍَ َأُثى اجَلِىَصا ي َػ ًََزا َهب َو

 َُِٔؾبٚط.

ِٔٚي٫)َقِوُلُه    .(88/33) داَع ايبٝإأي يف تػسقره الؿسؿك بف : ديِسٜس  ْ 

ِٙ ِ )َقِوُلُه  ٓيِد َثـَا  : طيد أي سؾسؾة الرجال الؿقصؾة إ، الؿتـ وحل حـا قفال َحفدَّ

اٍر  ـُ َبرَّ ـِ  -وحق محؿد بـ برار الؿؾؼ، ببـدار ثؼة  -اْب ْحَؿ  -َقفاَل: َثـَفا َطْبفُد الفرَّ

ـْ ُمَجاِحٍد.  -وحق ابـ مفدي أبق سعقد ثؼة  ـْ َمـُْصقٍر، َط  َقاَل: َثـَا ُسْػَقاُن، َط

ري حق صاح، التػسقر، وتػسقره مـ أوسفع التػاسفقر3 ٕكفف وابـ جر،ر الطب

 ،عتبر مؾخًصا ل لؽ التػسفقر، واهتفؿ  تؿطا ا ٔ ندجا جاء بإساكقد، و

3 ،بفقـ فقفف الؿعتؼفد ؾدسٜض ايطد١ٓ  بتفؿ كثقرة، ومع ذلؽ ألػ كتاًبفا بعـفقان: 

مرفك  لؿفا ملسو هيلع هللا ىلصالصحقح، فالداطل إ، اهلل إذا اهتؿ برلء ،ج، طؾقف البقان، الـبفل 

واسفتدل ، (1)«َصفِػقَّةُ  إِكََّففا ِرْسؾُِؽَؿا َطَؾك»بصػقة، ورآه رجالن مـ إكصار، قال: 

العؾؿاء هب ا الحد،ث ط  أن صال، العؾؿ والداطل إ، اهلل ،ـبغل أن ،بفقـ مفا حفق 

ايٛضدا٥ٌ  ف، وقد جعؾت يف كتفابل: طؾقف3 ٕن الـاس إذا كػروا مـف كػروا مـ طؾؿ

باًبا لرِد اوشاطات، وذكرت فقفا مثؾ قفقل اهلل  اجل١ًٝ يٓؿس٠ ايدع٠ٛ ايطدًؿ١ٝ 

 ، ح ه السفقرة أك لففا اهلل [5-1: الضحك] ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: 

، (1185)قاله ربف، كؿا جاء طـد البخفاري  ملسو هيلع هللا ىلصرًدا ط  امرأة، زطؿت أن محؿًدا 

ـِ َطْبِد الؾَِّف مـ حد،ث ُجـْ  (1323)ومسؾؿ   ُذبُّفقا»،ؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص، والـبل َدِب ْب

                                                 

ـْ َصِػقََّة بِـِْت ُحَقلٍّ 8135(، ومسؾؿ )1811أخرجف البخاري ) (1)  .(، َط
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ـْ  بَِلْمَقالُِؽؿْ  ْٔ )َقِوُلُه   .(1)«َأْطَراِضُؽؿْ  َط ٕي  عيد ٝيا حفق ابفـ سفعقد الثفقري أمقفر  : ُضدؿّٖ

ًٓ بالحؼ، طرض طؾقف الؼضاء   فلبك.الؿممـقـ يف الحد،ث، كان قّقا

ْٔ )َقِوُلُه   ُْٓؿدٛز   عيد ضدا اعد٬ّ   يف  وحق ابـ الؿعتؿفر. قفال الف حبل  : َي

فا (1/111) ايٓب٤٬ ـُ َسالٍِؿ: َكاَن َمـُْصْقٌر ُ،َصؾِّل فِل َسفْطِحف، َفَؾؿَّ : َقاَل الَعالَُء ب

ف! الِج ُع الَِّ ي فِل َسطِح آِل ُفالٍَن، لَ  ِف: َ،ا ُأمَّ ْقَس َأَراُه؟ َقاَلفْت: َماَت، َقاَل ُغالٌَم ُٕمِّ

 .احفَ،ا ُبـَلَّ َلْقَس َذاَك بِِج ٍع َذاَك َمـُْصْقٌر، َوَقْد َماَت 

ْٔ)َقِوُلُه   ِٖدد   عي وحق ابـ جبر اومام الؿؽل، َقاَل: َطَرَضُت اْلُؼْرآَن َطَؾك  : َُذيا

ـِ َطبَّاٍس َثاَلَث َطَرَضفاٍت، ُأوقُِػفُف َطَؾفك ُكفؾِّ آَ،فٍة، َأْسفَلُلُف فِ  قَؿفا َكَ َلفْت، َوَكْقفَػ اْب

ـْ ُمَجاِحفٍد، َفَحْسفُبَؽ بِففِ (5)َكاَكَت؟ : إَِذا َجاَءَك التَّْػِسقُر َطف 3 (6)، وَقاَل ُسْػَقاُن الثَّْقِريُّ

ُفؿح »لف:  ملسو هيلع هللا ىلصال ي قال الـبل  ٕكف تؾؼاه مـ ابـ طباس  ْففُ  الؾح ؼِّ ـِ  ِِال َِ ي . (7)«الادِّ

ُفؿح » (8123) افطٓدوطـد أمحد يف  ْففُ  الؾح ؼِّ ـِ  ِِل َِ ي ْؿفُ  الدِّ  .«التحْلِويَؾ  َوَطؾِّ

ٍي: [>1: الاااـجؿ] ﴾ۓ ے ے ھ﴿)َقِوُلهههُه   ٕي) قّٔدددا ًّٕدددتُّ نّٔدددا ُِ  ٜي ُٗددد  ئّ

ِٜٛلي ُيداتي،  ِيًشيازّْ ايطَّ ّٔد٢  ؾّٔييهّٔؿّٕدٛا  ؾّٔ ِٙ  عي تؼفدم الؽفالم طف  الفالت، وأن لفف  : قّْٔبدِس

طـد أحؾ العؾؿ: إول: أكف اشتؼ مـ اولف، والثاين: أكف كسبة إ، رجؾ كفان  معـقان

،ؾت السق،ؼ ٕحؾ مؽة، وحل صخرة بالطائػ بـل طؾقفا بقت، وصاروا ،عبدوكفف 

والع ى تؼدم الؽالم طؾقفا، وحل شجرة بقـ مؽة والطفائػ، ومـفاة  مـ دون اهلل.

 يف الؿرؾؾ ط  ساحؾ البحر.

ٍي ٚينّٔريا)َقِوُلُه   ْٛشيا٤ي أُّٔ ٛ قّٔا ٕي )َقِوُلهُه    حق الحارث بـ ربعفل. : اجلّٔ ًّٕدتُّ  نّٔدا  ٜي

ِٜٛلي  فاشتؼ اسؿف مـ صـعتف. : ِيًشيازّْ ايطَّ
                                                 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 1311) «الصحقحة»أخرجف إلباين يف  (1)  .(، َط

 (.1145)« الؿستدرك»أخرجف الحاكؿ يف  (5)

 (.1/15) «التػسقر»أخرجف ابـ جر،ر يف  (6)

 (.131أخرجف البخاري ) (7)
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ٖا َػٖجووبط   ٖا اِثوو ٍَ    َوَػوو ٍُ اهلِل »َهووب َٖ َسُعووى ُُُوُجووىساي  ملسو هيلع هللا ىلصََُؼوو ِٔووَشأد ا َصا

ََٔغبعاَذ ُُ َُِهب ا َٖ َػَِ ُٖٔزٔخٔزَ ُُ ٖا. «َواُٗغُشَط َوا َ٘ َُ اُٗغ ِٛ ُٙ َأ  َسَوا

ٔي)َقِوُلُه   ٍُ ئّيي  أي دطا بالؾعـ ط  زائرات الؼبقر.  : ملسو هيلع هللا ىلص اِ  زيُضٛ

عع زائفرة، وال ،فارة: حفل الخفروج إ، الؿؼفابر،  : ايّٖكُّٕبِٛز شيا٥ِسياِت): وَقِوُلُه 

ـْ َأبِل  ومـف الؿؿـقع والؿرروع، فالؿرروع: ما كان لالتعاظ والدطاء لؾؿقتك، َفَع

 ُحَرْ،َرَة 
ِ
ل َأْسَتْغِػرَ  َأنْ  َربِّل اْسَتْلَذْكُت »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ُمِّ

ِ
 َ،فْلَذنْ  َفَؾؿْ  ٕ

ُرُكؿُ  َفنِكََّففا ُبفقرَ اْلؼُ  لِل، َففُ وُروا َفَلِذنَ  َقْبَرَحا َأُزورَ  َأنْ  َواْسَتْلَذْكُتفُ  لِل،  «اْلَؿفْقَت  ُتفَ كِّ

ـْ  َكَفْقُتُؽؿْ »: (233)، ويف لػظ لف (231)أخرجف مسؾؿ  ، «َفُ وُروَحا اْلُؼُبقرِ  ِزَ،اَرةِ  َط

وكحقحفا. والؿؿـقع مـف البدطة، وحل ال ،ارة التفل تصفاحبفا البفدع مفـ كقاحفة 

 والرركقة: ما كان فقفا دطاء الؿؼبقر،ـ وصرف العبادات لفؿ.

وأما ز،ارة الؼبقر لؾـساء، فؼد اختؾػ العؾؿاء فقفا: فؿـفؿ مـ حرمفا مطؾًؼا، 

 ومـفؿ مـ كرحفا، ومـفؿ مـ أباحفا، ومـفؿ مـ استحبفا.

جقازحا إذا خؾت مـ الػتـ، والفدلقؾ طف  ذلفؽ حفد،ث طائرفة  :ٚايصخٝح

؟ َقاَل: :(233)ؾؿ يف مس 
ِ
 ُقفقلِل:» َقاَلْت: ُقْؾُت: َكْقَػ َأُققُل َلُفْؿ َ،ا َرُسقَل اهلل

اَلمُ  َ،ارِ  َأْحؾِ  َطَؾك السَّ ـَ  الدِّ ـَ  مِ .. اْلُؿْممِـِق ـَ الحد،ث. وحد،ث أم ططقفة  «َواْلُؿْسؾِِؿق

أخرجففف البخففاري  «َطَؾْقـَففا ُ،ْعفَ مْ  َوَلففؿْ  الَجـَففائِِ ، اتَِّبفاعِ  ـِ َطفف ُكِفقـَففا»، قالفت: 

 أي: يف الـفل. «َطَؾْقـَا ُ،ْعَ مْ  َوَلؿْ »، والراحد ققلف: (211)ومسؾؿ  (1831)

أن الـسففاء ،ؼففع مففـفـ التسففخط، وربؿففا التؽرففػ، والبففدع  :ٚاذتاصااٌ

 .والخرافات إٓ مـ رحؿ اهلل 

ٔي) َقِوُلُه ُُتَِّخِرٜ ُيطيداِددي   ٚيايّٖ ٗيدا ايّٖ ْٝ ّٔ أي: الؿتخ ،ـ ط  الؼبقر الؿساجد3  : عي
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 ٕن ذلؽ مـ ذرائع الررك، ومـ صـقع الؿرركقـ.

عع سراج، وحل ما تققد ط  الؼبقر لقاًل، فنن حف ا ،ػضفل  : ٚيايطُُّسزي)َقِوُلُه  

 إ، التعظقؿ والررك، فحرمف الرارع سًدا ل رائع الررك.

ضؿـف الحد،ث كبقرة مفـ كبفائر الف كقب، وربؿفا وح ا دلقؾ ط  أن كؾ ما ت

،صؾ إ، الررك إذا ُقصد بف صرف العبادة، وآطتؼاد: أن ح ه الؼبقر تـػع وتضفر 

 .مع اهلل أو مـ دون اهلل 

، حقفث وقفد ضففرت مثفؾ حف ه ملسو هيلع هللا ىلصويف الحد،ث دلقؾ مـ دٓئؾ كبقة الـبل 

طـفدحا الؿبفاخر إفعال يف بالد اوسالم، بؾ إن بعضفؿ ،ؽسفق الؼبفقر و،جعفؾ 

وأفضؾ الطق، و، خرفقهنا و،بـقن حقلفا وفققفا الؼباب فقؼعفقن يف مخالػفات 

 كثقرة: 

 مـفا: ترققد الؼبقر، والسـة بالـفل طـ تجصقصفا. -

 ومـفا: رفع الؼبقر، والسـة تسق،تفا. -

 ومـفا: الؽتابة طؾقفا، والسـة بؿـع ذلؽ. -

 ا.ومـفا: بـاء الؼباب طؾقفا، والسـة هبدمف -

 اوسراف مع أكف مـ الؿحرمات. :ومـفا -

 ومـفا: مراهبة الؽػار مع القطقد الرد،د يف ذلؽ. -

 الغؾق، وغقر ذلؽ مؿا ،طقل ذكره. :ومـفا -

ُٙ)َقِوُلُه   ٚيا ٌُ زي ْٖ ِٔ أّٔ ٓي تطؾفؼ طف  السفــ إربفع، وحفل سفــ أبفل داود   ايطُّ

 ،(حفف835ؿتفق : ال)ل مام سؾقؿان بـ إشعث إزدي السجسفتاين  (1811)

ل مام أبفل طبفد الفرمحـ أمحفد بفـ شفعق، الخراسفاين  (8111)وســ الـسائل 

ل مام محؿد بـ طقسك بفـ سفقرة  (184)، وجامع الترم ي (حف141الؿتق : )
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ل مام محؿد بـ ، ،فد  (1535)، وســ ابـ ماجف (حف832الؿتق : )أبق طقسك، 

 .  (حف831الؿتق : )الؼ و،ـل 

، (15153 ،1134)، أخرجفف أمحفد د،ث َأبِل ُحَرْ،فَرَة ولف شاحد مـ ح

ـَ »بؾػظ:  (1533)، وابـ ماجف (1451)والترم ي  اَراِت  ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّففِ  َرُسفقُل  َلَع  ُزوَّ

، وقد ققؾ بلنَّ زوارات الؼبقر حـ الؿسفبالت الفاليت ،فدطقـ طؾفؿ حفال «اْلُؼُبقرِ 

قر،ـ، وح ا الصـقع مـ الدجؾ وربؿا كان لتؾبس الرفقاصقـ هبفمٓء الـسفاء الؿؼب

 فال شؽ يف لعـ مـ ح ا حالف. 

 

*** 
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١ِِٜ امُلِصَطَف٢  -21 َُا ٞ ِح ََا جَا٤َ ِف ِ  ص٢ً اهللبَابُ  ضً  ٚ٘ ِِٛحِِٝدعًٝ ِٓابَ ايتَّ   َج

َّ َطِس ِٙ ُن ٌُ ِإَي٢ ايػِِّسِىََٚضدِّ ُِٜٛص  ٍٜل 
َقاَل اْلُمَصنُِّف

َأخ ادُلِقَيَلً  َٔب َٓب َعبَ  ٔكٍ ٔؽ َّ َىشاَون    ملسو هيلع هللا ىلصَثبُة  ًُ  ٔٙ ُأذ َوَعٚذ ٘ابَة اُٖزِىٔؽ َع

ًَُ اُٚؾِشٔى. َُ اا  َُىٔف

ٞ ) ملسو هيلع هللا ىلصأي مـ إدلة والـصفقص طفـ الـبفل   ديدا٤ي  َيدا   ياُب)َقِوُلُه   ِٜد١ِ  ِؾد ُيا  ِس

ِٓدددابي افّْٕؿدددّّٓٔؿ٢ّٔي ِٝدددِد دي ِْٛس ِٙ) والفففدفاع طـفففف  ايتَّ َّ ٚيضيددددّْ ِٜدددل  نّٕددد ٌُ طِّٔس  إيئّددد٢ ُِٜٛؾددد

 . ايػّْْسِى

حف ا  ؾتض اجملٝد  بٝإ ٖدا١ٜ ايكسإٓ يًتٛسٝدوقد كـت سؼت يف كتابل 

الؿبحث، وأسققف باختصار ٕمهقتف وٕين بحؿد اهلل مل أر مـ ععف هبف ه السفقاقة، 

 قؾت فقف:

ـَ يف الؼرآن ما ،ؾ م مـ سد ذرائع تؾؽ الؿخالػات الررطقة، قد بقَّ  فننَّ اهلَل 

م الررك وكؾَّ وسقؾة تمدي إ، الررك، فؿـفا:  ويف ح ا الباب كجد أنَّ اوسالم حرَّ

 :: ضد ذزٜع١ ايغًٛأٚال
 .[وقد تؼدم الؽَلم طـف   األبقاب قبؾ هذا َِل داطل لؾتؽرار]الغؾق،  ف اهلل مَ فؿؿا حرَّ 

ّٝا: ضدُّ  ٣:ذزٜع١ اتباع اهلٛ ثاْ
ومـ سد ذرائع الررك، البعد طـ إتِّباع الفقى، فنن أغؾف، مفا جفرَّ الؽػفار إ، 

والرضا بالطاغقت وطبادتف، لفق إتِّباع الفقى والركفقن إ، أحؾفف،  طبادة غقر اهلل 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ولف ا َقاَل الؾَُّف َتَعفاَلك: 

 .  [56: لجاثقةا] ﴾ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
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٣َٛ :  ايساتب قاٍ َٗا مقؾ الـػس إ، الرفقة. و،ؼال ذلؽ لؾـَّػس الؿائؾفة  :اِي

كقا إ، كفؾِّ داحقفة، ويف  ل ب لؽ ٕكَّف َ،ْفِقي بصاحبف يف الفدُّ فقة، وققؾ: سؿِّ إ، الرَّ

: سفؼقط مفـ طؾفق إ، سفػؾ، وققلفف   ڇ﴿: أخرة إ، الَفاِوَ،ِة، َواْلُففِقيُّ

فف أي: ثؽؾفت. وققفؾ:  [>: الؼارطة] ﴾ڍ ڇ ققؾ: حق مثؾ ققلفؿ: َحفَقْت أمُّ

ه الـار، واْلَفاِوَ،ُة: حل الـار  .معـاه مؼرُّ

 ڱ ڱ ڱ﴿أي: خالقة كؼقلفف:  [76: إبراهقؿ] ﴾ڀ ڀ پ﴿وققؾ: 

، وقد طظَّؿ اهلل تعا، ذمُّ إتِّبفاع الففقى، فَؼفاَل َتَعفاَلك: [13: الؼصص] ﴾ںں ڱ

 ۓ﴿، [59: ص] ﴾ىئ مئ حئ﴿، [56: الجاثقاااااااة] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1:9: األطراف] ﴾ڭڭ

فنكؿا قالف بؾػفظ الجؿفع تـبقففا  [153: البؼارة] ﴾ک ڑ ڑ﴿وققلف:  

ط  أنَّ لؽؾِّ واحد حقى غقر حقى أخر، ثؿ حفقى كفؾُّ واحفد ٓ ،تـفاحك، ففنذا 

الل والحقرة  .إتِّباع أحقائفؿ هنا،ة الضَّ

 ڻ﴿، [;1: الجاثقاااااة] ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿: وقفففففال 

 ڀ ڀ ڀ﴿أي: محؾتف ط  إتِّباع الففقى.  [1:: األكعام] ﴾ڻ ڻ

، [89: األكعاااام] ﴾ڳ ڳ گڳ گ گ گ﴿، [::: الامئااادة] ﴾ٺ ٺ ڀ

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿، [18: الشااااااقرى] ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ﴿

َؿددددددددسدات غسٜددددددددب احففففففففف.  .[83: الؼصااااااااص] ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 .(531) ايكسإٓ

ـْ َحفاِل الْ :  ايػٛناْٞ ٚقاٍ فاِر َفَؼفاَل: ُثؿَّ َطِجَ، ُسْبَحاَكُف مِف  ٻ ٱ﴿ُؽػَّ

ـُ َوَقَتاَدُة: َذلَِؽ اْلَؽافُِر اتََّخَ  ِد،ـَُف َمفا َ،ْففَقاُه َففاَل َ،ْففَقى  ﴾ٻ ٻ ٻ َقاَل اْلَحَس

ـَ َشفْقًئا  َّٓ َركَِبُف. َوَقاَل ِطْؽِرَمُة: َ،ْعُبُد َمفا َ،ْففَقاُه َأْو َ،ْسَتْحِسفـُُف، َففنَِذا اْسَتْحَسف َشْقًئا إِ

ـُ ُجَبْقٍر: َكاَن َأَحُدُحْؿ َ،ْعُبُد اْلَحَجَر، َفنَِذا َرَأى َما ُحفَق وحق،ف اتخ ه إلفً  ا. قال َسِعقُد ْب
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َخَر.  ْٔ ـُ مِـُْف َرَمك بِِف َوَطَبَد ا َأْي: َطَؾك ِطْؾفٍؿ َقفْد َطؾَِؿفُف،  ﴾پ پ پ ڤپ﴿َأْحَس

ـِ الثََّقاِب َطَؾك ِطْؾٍؿ مِـْفُف بَِلكَّففُ  ُف َط ُف. َوَقفاَل ُمَؼاتِفٌؾ:  َوقِقَؾ: اْلَؿْعـَك: َأَضؾَّ َٓ َ،ْسفَتِحؼُّ

. َٓ َ،ُضرُّ َٓ َ،ـَْػُع َو ـََؿ  ُف َ،ْعَؾُؿ َأنَّ الصَّ َكَّ
ِ
 َطَؾك ِطْؾٍؿ مِـُْف َأكَُّف َضال  ٕ

ٍَ ؾددتض َطَؾففك ُسففقٍء فِففل ِطْؾِؿففِف َأكَّففُف َضففال  َقْبففَؾ َأْن َ،ْخُؾَؼُف.احففف.  :ايصَّجَّاااُج َقااا

 . (338-1/331) ايكدٜس

 ٱ  ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ ﴿َل َتَعاَلك: وَقا

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ

 .[77-76]الػرقان: ﴾ٿ

فَؽ َلُففْؿ فِقَؿفا َذَحُبفقا إَِلْقفِف  : ايػٛناْٞ قاٍ َٓ َتَؿسُّ ُف  ـَ َلُفْؿ ُسْبَحاَكُف َأكَّ ُثؿَّ َبقَّ

ًبا لَِرُسفق َباِع اْلَفَقى، َفَؼاَل ُمَعجِّ  ۇئ ۇئ وئ وئ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصِل اهلل ِسَقى التَّْؼؾِقِد َواتِّ

ْ، مِـْفُف. ﴾ۆئ ُد َوَتَعجَّ َلِف، َأِي: اْكُظْر إَِلْقِف َ،ا ُمَحؿَّ
، َأْي: َأَصاَع َحَقاُه َصاَطًة َكَطاَطِة اْوِ

َبَعفُف  َّٓ اتَّ َٓ َ،ْففَقى َشفْقًئا إِ َ،فِة  ْٔ : َمْعـَفك ا ـُ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿َقاَل اْلَحَسف

ْستِ  ﴾ېئ
ِ
ْستِْػَفاُم لِْ ِْكَؽاِر َوآ

ِ
ْبَعاِد، َأْي: َأَفَلْكَت َتُؽقُن َطَؾْقِف َحِػقًظا َوَكِػقاًل َحتَّك آ

َٓ ُتطِقُؼُف، َفَؾْقَسفِت  ـَ اْلُؽْػِر، َوَلْسَت َتْؼِدُر َطَؾك َذلَِؽ َو
،َؿاِن َوُتْخِرَجُف مِ ُه إَِلك اْوِ َتُردَّ

ـِ إَِلك َمِرقَئتَِؽ، َوإِكَّ  اَلَلُة َمْقُكقَلَتْق َؿا َطَؾْقَؽ اْلَباَلُغ. َوَقْد قِقفَؾ: إِنَّ َحفِ ِه اْلِفَداَ،ُة َوالضَّ

َ،َة َمـُْسقَخٌة بِآَ،ِة اْلِؼَتاِل.  ْٔ  ا

َتَعاَلك لـبقف داود  ُف   ی  ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ ﴿:  وقد َقاَل الؾَّ

 ىت  مت   خت   حت   جت   يب   ىب   خبمب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی ی ی

 .  [59: ص] ﴾مج حج يث ىث مث جث يت

َتَعاَلك لـبقف  َل   ں  ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ ﴿:  ملسو هيلع هللا ىلص وَقا

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ے  ے   ھ   ھ

 ېى  ې ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [ >1-;1:  الجاثقة]   ﴾﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ۓ﮲   ۓ 
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ەئ   ائ   ى  ۇئ   وئ   ەئ   ائ  ﴾ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   وئ

 .  [18: الشقرى]

يف كتابف خطر إتِّباع الفقى وح ر مـ إتِّباع أحقاء الؿرركقـ  وكؿ بقَّـ اهلل 

ـ اهلل  ـ د، ـ ط  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿، قَاَل الؾَّفُ تَعَالَك: والؿعرضق

 .[:;: البؼرة] ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿وقَاَل تََعالَك:  

 . ح ا حال القفقد مع أكبقائفؿ. [3:: الامئدة] ﴾حئ جئ ی

ثؿ بقَّـ اهلل تعا، خطقرة إتباع أحقاء الؽػار مـ أحؾ الؽتاب وغقرحؿ فؼال: 

 .،[;5: الؽفػ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿

، [ 19:  صف]   ﴾ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ ﴿وقال: 

 ٿ  ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ ﴿وقال: 

 ہ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ ﴿، وقال: [ :::  الامئدة]   ﴾ٹ   ٹ   ٹ 

 .[183: األكعام] ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ڻ  ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ ﴿وقال: 

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  ﮲   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  ﮳  ۓ

 ٹ  ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ ﴿، وقال: [ >1-;1:  الجاثقة]   ﴾﮶   ﮵   ﮴ 

 .  [153: البؼرة] ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ

وكؾ ح ه أ،ات وما مل ت كر لتدل دٓلة صر،حة ط  أن إتباع الففقى سفب، 

 الررك، فؾ لؽ حرمف اهلل تعا، سًدا لؾ ر،عة وإقامة لؾرر،عة. 

 :ثايّثا: َٔ َضدِّ ذزا٥  ايػسى تكدِٜ ايٓكٌ ع٢ً ايعكٌ
ذلؽ أمر بالعقدة إ، الؽتاب والسـة، وخالػ يف  ومـ ذلؽ أن اهلل 
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ًٓ بعقًدا، َقاَل الؾَُّف  الؿرركقن ومـ إلقفؿ فؼدمقا العؼؾ ط  الـؼؾ فضؾقا ضال

 ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿تََعاَلك: 

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿، وقَاَل تَعَالَك: [6: األطراف] ﴾ڦ

 ىت ختمت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ یی ی

 . [>8: الـساء]. ﴾ىث مث جث يت

َقففاَل  ﴾خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿: ُه وَقِوُلهه : نااثري اباأ قاااٍ

ِف َوَسـَِة َرُسقلِِف. َؾِػ: َأْي: إَِلك كَِتاِب الؾَّ ـَ السَّ
 ُمَجاِحٌد َوَغْقُر َواِحٍد مِ

ـَ الؾَِّف، 
ـِ َوَحَ ا َأْمٌر مِ ، ـْ ُأُصفقِل الفدِّ ، بَِلنَّ ُكؾَّ َشفْلٍء َتـَفاَزَع الـَّفاُس فِقفِف مِف

فـَِّة، َكَؿفا َقفاَل َتَعفاَلك:  َوُفُروِطِف َأْن َ،ُردَّ التَّـَاُزعَ   وئ﴿فِل َذلَِؽ إَِلفك اْلؽَِتفاِب َوالسُّ

قَرى] ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ َفَؿا َحَؽَؿ بِفِف كَِتفاُب الؾَّفِف َوُسفـَُّة  [13: الشُّ

فاَلُل، َولَِففَ ا َقفا َّٓ الضَّ ، َوَماَذا َبْعَد اْلَحفؼِّ إِ ِة َفُفَق اْلَحؼُّ حَّ َل َرُسقلِِف َوَشِفَدا َلُف بِالصِّ

َأْي: ردوا الخصقمات والجفآت إَِلفك  ﴾ختمت حت جت يب ىب مب﴿َتَعاَلك: 

ِف َوُسـَِّة َرُسقلِِف، َفَتَحاَكُؿقا إَِلْقِفَؿفا فِقَؿفا َشفَجَر َبْقفـَُؽْؿ   جت يب ىب مب﴿كَِتاِب الؾَّ

ف﴾خت حت ـْ َلْؿ َ،َتَحاَكْؿ فِل َمَجاِل الـَِّ اِع إَِلك اْلؽَِتفاِب َوالسُّ ـَِّة ، َفَدلَّ َطَؾك َأنَّ َم

ِخِر. ْٔ َٓ بِاْلَقْقِم ا ِف َو َٓ َ،ْرِجْع إَِلْقِفَؿا فِل َذلَِؽ، َفَؾْقَس ُمْممِـًا بِالؾَّ  َو

ُجفقُع  ﴾يت ىت﴿: وَقِوُلُه  ِف َوُسـَِّة َرُسفقلِِف. َوالرُّ َأِي: التََّحاُكُؿ إَِلك كَِتاِب الؾَّ

ًٓ َكَؿفا َأْي: َوَأْح  ﴾ىث مث جث﴿فِل َفْصِؾ الـَِّ اِع إَِلْقِفَؿا َخْقٌر  ـُ َطاقَِبًة َوَمآ َس

ـُ َجَ اًء. وحق قر،،. يُّ َوَغْقُر َواِحٍد. َوَقاَل ُمَجاِحٌد: َوَأْحَس دِّ تؿطدا  احف. َقاَلُف السُّ

 . (131-8/135) ايكسإٓ اييظِٝ

وأما تؼد،ؿ العؼؾ ط  الـؼؾ ففق ققل مخالػ لدٓلة العؼؾ والـؼؾ مًعا. فؾق 

دة لؽان إك ال الؽتاب وإرسال الرسقل تحصقؾ كاكت العؼقل هتدي السبقؾ مجر

حاصؾ، بؾ إن اهلل أك ل الؽتاب وأرسؾ الرسقل وجعؾ وحقف وتـ ،ؾف حق ما 

ُف َتَعاَلك:   چ﴿،تحتؿ إخ  بف بعقًدا طـ إحقاء الؿضؾة والػتـ الؿ لة، َقاَل الؾَّ
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 ڎ  ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ 

ژ   ڈ   ڈ   ڎ   گ  گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ

 ڇ  ڇ   ڇ   ڇ   چ ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [ 169:  الـساء]   ﴾ڳ   ڳ   ڳ 

 ڑ  ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ 

 گ  گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ 

 پ  پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [ 19-18:  الامئدة]   ﴾ڳ   ڳ 

 ڤ  ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ ڀ ڀ پ

َتَعاَلك: [ 85:  الشقرى]   ﴾ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڌ  ڌ   ڍ   ڍ ﴿، وَقاَل 

   .[:8: يقكس] ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

أ،ات البقِّـات وإحاد،فث الصفحقحات القاضفحات يف وجفقب  وكؿ مـ

 إخ  بالؽتاب والسـة. 

وما ثبت وأعع طؾقف سؾػ إمة ومل ،فرد يف دلقفؾ واحفٍد كًصفا، وٓ ضفاحًرا، 

بإخ  بالعؼؾ فضاًل طـ تؼد،ؿف ط  الـؼؾ، فقا هلل كؿ مـ طبٍد اكحرف طـ سفقاء 

طؾقفف دلقفؾ مفـ سفـة وٓ تـ ،فؾ وقفد السبقؾ بسب، ح ا الطاغقت ال ي ٓ ،دل 

تؽؾؿ العؾؿاء يف بقان ضالل ح ا الطفاغقت بؽفالم كثقفر ،رفػل العؾقفؾ و،فروي 

 الغؾقؾ ،تابعف مـ أراد أكثر مؿا ذكر. 

 :زابّعا: ضد ذزٜع١ تػٝٝد ايكبٛز ٚاختاذٖا َطاجد
ومـ ذلؽ هنقف طـ اتخاذ الؼبقر مساجد بحقث ُ،صف  إلقففا أو طـفدحا، ومفا 

ؿا تػضل إلقف ح ه البدطة مـ الررك العظقؿ، وقد زطؿ ُطبَّفاد الؼبفقر أن ذلؽ إٓ ل

ُف َطَؾْقِف َوَطَؾك آلِِف َوَسؾََّؿ إكؿا هنك طـ الصفالة يف الؿؼبفرة خرفقة  الرسقل َصؾَّك الؾَّ

الـجاسة، وح ا ققل طاري مـ الصحة، بؾ الؽتاب والسفـة والـظفر ،فرده. وإكؿفا 

ا ل ر،عة الررك ال   ي ٓ ،غػره اهلل. هنك طـف سدًّ
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وبالجؿؾة فؿـ طؾؾ الـفل طـ الصالة يف الؿؼبرة بـجاسة التربة خاصفة فففق 

، ثؿ ٓ ،خؾق أن ،ؽقن الؼبر قد بـل طؾقفف مسفجد، ففال ملسو هيلع هللا ىلصبعقد طـ مؼصقد الـبل 

،صظ يف ح ا الؿسجد سقاء ص  خؾػ الؼبر أو أمامف بغقر خفالف يف الؿف ح،3 

ـْ  إِنَّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل   َوَصفالِِحقِفؿْ  َأْكبَِقفائِِفؿْ  ُقُبفقرَ  َ،تَِّخُ ونَ  َكاُكقا َقْبَؾُؽؿْ  َكانَ  َم

َٓ  َمَساِجَد، ـْ  َأْكَفاُكؿْ  إِكِّل َمَساِجَد، اْلُؼُبقرَ  َتتَِّخُ وا َفاَل  َأ . وخفص قبفقر (1)«َذلِفَؽ  َطف

واتخاذحا مساجد أشفد، وكف لؽ  ;أطظؿ إكبقاء ٕن طؽقف الـاس ط  قبقرحؿ

إن مل ،ؽـ طؾقف بـل مسجد، فف ا قد ارتؽ، حؼقؼة الؿػسدة التل كان الـففل طفـ 

الصالة طـد الؼبقر مـ أجؾفا، فنن كؾ مؽان صظ فقف ،سفؿك مسفجًدا، كؿفا قفال 

. وإن كفان مقضفع قبفر أو قبفر،ـ، (5)«َوَصُففقًرا َمْسِجًدا إَْرُض  لِل ُجِعَؾْت »: ملسو هيلع هللا ىلص

وقال بعض أصحابـا: ٓ ،ؿـع الصالة فقفا3 ٕكف ٓ ،تـاولفا اسؿ الؿؼبفرة، ولفقس 

يف كالم أمحد وٓ بعض أصحابف حف ا الػفرق، بفؾ طؿفقم كالمففؿ ،ؼتضفل مـفع 

 الصالة طـد كؾ قبر.

ًٓ لتحفر،ؿ الؼبف ر وفـائفف، وٓ تجفقز فع  ح ا ،ـبغل أن ،ؽفقن الـففل متـفاو

الصالة يف مسجد بـل يف مؼبرة، سقاء كان لف حقطان تحج  بقـفف وبفقـ الؼبفقر أو 

 كان مؽرقًفا.

قال يف روا،ة إثرم: إذا كان الؿسجد بقـ الؼبقر ٓ ،ص  فقفف الػر،ضفة، وإن 

كان بقـفا وبقـ الؿسجد حاج  فرخص أن ،ص  فقف ط  الجـفائ ، وٓ ،صف  فقفف 

 َطَؾفك ُتَصفؾُّقا َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصطفـ الـبفل  جـائ . وذكر حد،ث أبل مرثد ط  غقر ال

                                                 

 .ـْ ُجـَْدٍب (، ط518أخرجف مسؾؿ ) (1)

ـِ َطْبِد الؾَِّف 581(، ومسؾؿ )115متػؼ طؾقف، البخاري ) (5) ـْ َجابِِر ْب  ، تؼدم.(، َط
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لؾرففق   (831) ؾددتض اجملٝدددوقففال: إسففـاده جقففد. اكتفففك مففـ . (1)«اْلُؼُبففقرِ 

 الرمحـ التؿقؿل. طبد

العؾؿفاء ولق تتبعـا كالم العؾؿاء يف ذلؽ ٓحتؿؾ طدة أوراق. فتبفقـ هبف ا أن 

ُف بقـقا أن طؾة الـفل ما ،مدي إلقف ذلؽ مفـ الغؾفق فقففا وطبادهتفا مفـ  َرِحَؿُفُؿ الؾَّ

 اهلل كؿا حق القاقع واهلل الؿستعان. دون

وقد حدث بعد إئؿة ال ،ـ ،عتد بؼفقلفؿ أكفاس كثفر يف أبفقاب العؾفؿ بفاهلل 

حجفاهبؿ، اضطراهبؿ، وغؾظ طـ معرفة ما بعث اهلل بف رسقلف مـ الفدى والعؾفؿ 

فؼقدوا كصقص الؽتاب والسـة بؼقفقد أوحـفت آكؼقفاد، وغّقفروا هبفا مفا قصفده 

بالـفل وأراد، فؼال بعضفؿ: الـفل طفـ البـفاء طف  الؼبفقر ،خفتص  ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل 

الؿؼبرة الؿسبؾة، والـفل طـ الصالة فقفا لتـجسففا بصفد،د الؿفقتك، وحف ا كؾفف 

 باصؾ مـ وجقه. 

 :ٞ عٔ ايعصب١ٝخاَّطا: ضد ذزٜع١ ايػسى بايٓٗ
ومـ ذلؽ: العصبقة وحل داخؾة تحت التؼؾقد فنن الؽػار تعصبقا لبعضفؿ 

ولؼقمفؿ ؤلفتفؿ فؿا زالقا يف غقِّفؿ ،عؿفقن ولؾباصؾ معاقرون ومعاشرون، 

 گ گ﴿حادً،ا لؾتل حل أققم ومح ًرا مـ ح ا الداء العضال:  قال اهلل 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 . [59: الػتح] ﴾ے ے

 ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿بفإخقة فقفف فؼفال:  وقد أمر اهلل 

 َواْلُؿْممِـَفاُت  َواْلُؿْممِـُفقنَ ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [13: الحجارات] ﴾ ې ې ې ۉ

                                                 

 (.238اخرجف مسؾؿ ) (1)
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ـِ  َوَ،ـَْفْقنَ  بِاْلَؿْعُروِف  َ،ْلُمُرونَ  َبْعضٍ  َأْولَِقاءُ  َبْعُضُفؿْ  ف َوُ،ِؼقُؿفقنَ  اْلُؿـَْؽفرِ  َطف  اَلةَ الصَّ

َكفاةَ  َوُ،ْمُتقنَ   َطِ ،ف ٌ  الؾَّففَ  إِنَّ  الؾَّففُ  َسفَقْرَحُؿُفؿُ  ُأوَلئِفَؽ  َوَرُسفقَلفُ  الؾَّففَ  َوُ،طِقُعفقنَ  ال َّ

 . [1:: التقبة] ﴾َحؽِقؿٌ 

 :ضادّضا: ضد ذزٜع١ ايػسى بايٓٗٞ عٔ َٛد٠ ايهفاز
م اهلل تؼؾقد الؽافر،ـ ومقدهتؿ ومراهبتفؿ لؿا ،جر ذلؽ مـ كؾ شر،  وحرَّ

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ﴿اَل تََعاَلك: قَ 

 ىئ مئ حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 . [65-61: الروم] ﴾جب يئ

 ڀ  ڀ   پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱٻ ﴿وَقاَل َتَعاَلك: 

، وَقاَل [ 81:  الامئدة]   ﴾ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ 

 ڀ  ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿َتَعاَلك: 

 ڤ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ 

چ  چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   چ

 .  [1: الؿؿتحـة] ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 :ضابّعا: ضد ذزٜع١ ايػسى بعباد٠ اهلل يف أَانٔ عباد٠ املػسنني
م اهلل تعا، التعبد لف يف أماكـ طبادهتؿ،  وقد تؼدم الؽَلم طـد باب ما جاء ]وك لؽ حرَّ

 .[مـ التغؾقظ ِقؿـ طبد اهلل طـد قبر رجؾ صالح ِؽقػ إذا طبده؟

ّٓا: ضد ذز  :ٜع١ ايػسى بتخسِٜ ايتكًٝدثاَ
َتَعاَلك مخبًرا طـ  ُف  م اهلل التؼؾقد وحق باب مـ أبقاب الررك، َقاَل الؾَّ وحرَّ

 ی  ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ ﴿الؽػار: 

 ٻ  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی 

 ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ 
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ٹ   ٹ   ٿ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  ڄ  ڄ   ڦ   ڦ

: الزخرف]   ﴾ڇ   ڇ  چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

51-58]. 

َٓ ُشفْبَفَة َوَلؽِفـَُّفُؿ  : ايػٛناْٞ قاٍ فَة بَِلْ،فِد،ِفْؿ َو َٓ ُحجَّ ُف  ـَ ُسْبَحاَكُف َأكَّ ُثؿَّ َبقَّ

فاَلَلِة َفَؼفاَل:  َبُعقا آَباَءُحْؿ فِل الضَّ  مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿اتَّ

َٓ ُمْسَتـََد َلُفْؿ ِسَقى َتْؼؾِقِد آَبفائِِفؿْ  ﴾يئ ىئ ُف   ی﴿، َوَمْعـَفك َفاْطَتَرُفقا بَِلكَّ

، َوبِفِف َقفاَل َقَتفاَدُة ﴾جئ ـُ ، ِر،َؼُة َوالدِّ : َطَؾك َصِر،َؼٍة َوَمْ َحٍ،. َقاَل َأُبق ُطَبْقٍد: ِحَل الطَّ

ـَ  َٓ ِد،ف َة َلفُف: َأْي  َٓ ُأمَّ ، ُ،َؼاُل ُفاَلٌن  ـُ ، ِر،َؼُة َوالدِّ ُة الطَّ ُمَّ ْٕ : َوا َوَغْقُرُه. َقاَل اْلَجْقَحِريُّ

َٓ كِ  ـِ اْلَخطِقِؿ:َلُف، َو  ْحَؾَة، َومِـُْف َقْقُل َقْقِس ْب

ــــــم ــــــِ   ِم َ ــــــم لََعَ أيُّ َو  ُل
 

لِ  ُِ ِـــــم وو ي ا ِخـــــ ـِ  و َْقَتـــــ
ٍة َوَكُػقُر...» :اآلخاس  ٚقٍٛ  اُء َوُقْطفُرٌب: َطَؾفك «وحؾ ،ستقي ذو ُأمَّ ، َوَقاَل اْلَػفرَّ

َْخَػُش: َطَؾك اْستَِؼاَمٍة، َوَأْكَردَ  ْٕ  َقْقُل الـَّابَِغِة: قِْبَؾٍة. َوَقاَل ا

َِـ ً  ـَك رِ  ِٔ ُِْك ََِّْؿ مْـ
َ
 َذوَْؿُت ؾَوَْى أ

 
َْ َ ــم ِ ُ  ــ ُِ ــٍ  َو يو

ُ
ٌْ ُذو أ ًَ ََ ـْن يـَـُْ َِ  َو

ـُ َطْبفِد اْلَعِ ،فِ    ٍة بَِضؿِّ اْلَفْؿَ ِة، َوَقَرَأ ُمَجاِحٌد، َوَقَتاَدُة، َوُطَؿُر ْبف َقَرَأ اْلُجْؿُفقُر ُأمَّ

فِة، بَِؽْسِرَحا. َقاَل اْلَجْقحَ  ُمَّ ْٕ ُة: َأْ،ًضفا ُلَغفٌة فِفل ا مَّ
ُة بِاْلَؽْسِر: الـِّْعَؿُة، َواْوِ مَّ

: َواْوِ ِريُّ

ـِ َزْ،ٍد:  َومِـُْف َقْقُل َطِديِّ ْب

 ةمن ري   الف   والهلاك وامنا 
 

ح اااااَر   َياااااااَي     ٌ اااااْم   ٍ  َواَراْ
اِر   ـَ اْلُؽػَّ

ِء مِ َٓ َقْد َسَبَؼُفْؿ إَِلك َحفِ ِه اْلَؿَؼاَلفِة َوَقفاَل ُثؿَّ َأْخَبَر ُسْبَحاَكُف َأنَّ َغْقَر َحُم

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿بَِففففا َفَؼفففاَل: 

: َأْغـَِقاُؤَحففا َوُرَؤَسففاُؤَحا، ﴾ڀ﴿ ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

فَص  ﴾ٿ﴿َقاَل َقَتاَدُة:  ْقتَِداِء ُمَتَؼفاِرٌب، َوَخصَّ
ِ
ْحتَِداِء َوآ

ِ
ُمتَّبُِعقَن، َوَمْعـَك آ

ـَ  َؿ ُحَق َسَبُ، إِْحَؿاِل الـََّظِر. َوَقفْد َأْوَضفْحُت َحفَ ا َغاَ،فَة  اْلُؿْتَرفِق َتـْبِقًفا َطَؾك َأنَّ التَّـَعُّ
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ْقُتُف  ،َضاِح فِل كَِتابِل الَِّ ي َسفؿَّ
َّٔزيبِ   اْوِ ٗيد٢ ايّٖد ْٓتي َُ ٚي ًّٔدِب  ففارجع إلقفف إن  أّٔديبي ايَّّٓ

ؾدتض  تَّْؼؾِقفِد. احفف. رمت أن تجظ طـؽ ضؾؿات التعص، وتتؼرع َلَؽ َسَحائُِ، ال

 ، مختصًرا.(341-1/122) ايكدٜس

ا لؾؽػار:  وقد قال اهلل   پ  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿ذامًّ

 ٹ  ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ 

 پ  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿، وَقاَل ُسْبَحاَكُف: [ 137:  الامئدة]   ﴾ٹ 

 ٹ  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ 

ٹ  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  ڃ  ڃ   ڄ

 . [1:1-1:3: لبؼرةا] ﴾چ چ ڃ ڃ

 :تاضّعا: ضد ذزٜع١ ايػسى بايٓٗٞ عٔ ايكٝاع ايفاضد
ومـ ذرائع الررك الؼقاس الػاسد، فؼد زطؿ إبؾقس طؾقفف لعـفة اهلل تعفا، أكفف 

معتؿًدا ط  ققاس فاسفد، بفؾ وعقفع الؿرفركقـ سفؾؽقا حف ا  خقر مـ آدم 

ؾفقق بالخفالؼ، السبقؾ معتؿد،ـ ط  ح ا الـقع مـ الؼقاس الػاسفد قاسفقا الؿخ

 والخالؼ بالؿخؾقق. 

وك كر حـا ما ،تعؾؼ بالبفاب حقفث إن الؿرفركقـ طبفدوا إصفـام بؼقاسففؿ 

 ڳ گ گگ گ ک ک ک﴿الػاسفففد فَؼفففاَل الؾَّفففُف َتَعفففاَلك: 

 ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ

، مـ حقث أهنا ترػع وتـػع وترفع وتدفع، فصرفقا لففا [;>-7>: الشعراء] ﴾ہ

ء، والـفف ر، والخففقف، والرجففاء، والتقكففؾ، وغقففر ذلففؽ مففـ الصففالة، والففدطا

 العبادات الؼؾبقة، والؼقلقة، والػعؾقة. 

سدٍٛ ايكٝداع ايؿاضدد ٚأثدسٙ عًد٢      وحـالؽ رسالة مـ الجامعة اوسفالمقة 

 ، فؾقـظر فقفا. اييكٝد٠
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 :عاغّسا: ضد ذزٜع١ ايػسى بايٓٗٞ عٔ ايكٍٛ ع٢ً اهلل بال عًِ
  ٔ ، َقاَل  هنقف : ايرزا٥        ضد  ضبٌ  َٚ طـ الؼقل ط  اهلل بال طؾؿ، ففق رأس كؾ شرٍّ

َتَعاَلك:  ُف   ڑ  ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ ﴿الؾَّ

 ﴾ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ 

 . [66: األطراف]

وقد طدَّ بعض أحؾ العؾؿ الؼقل ط  اهلل تعا، بال طؾؿ مـ أطظفؿ الف كقب إذ 

 أ،ة مـ إدكك إ، إط . مـف وبف ،ؼع الررك، واستدل ط  ذلؽ بترتق، 

بَِحِؼقَؼتِففِف َوَأنَّ الؾَّففَف  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ : الرففقكاين وقففال

ـَ التَّْحؾِفقاَلِت َوالتَّْحِر،َؿفاِت  ِف ُسفْبَحاَكُف مِف َقاَلُف، َوَحَ ا مِْثُؾ َما َكاُكقا َ،ـُْسُبقَن إَِلك الؾَّ

تِل َلْؿ َ،ْلَذْن بَِفا. احف مـ   .(1/11) ؾتض ايكدٜسالَّ

ُف َتَعاَلك:  ېئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ ﴿وَقاَل الؾَّ  ىئ  ىئ   ېئ   ېئ   ۈئ

 . [69: اإلسراء] ﴾ی ی ی ی ىئ

ـِ َطبَّفاٍس  : نثري ابٔ قاٍ ـِ اْبف ـُ َأبِل َصْؾَحَة، َط َٓ َقاَل َطؾِلُّ ْب : َ،ُؼفقُل: 

َٓ َتْرم َأَحًدا بَِؿفا َلفْقَس َلفَؽ بِفِف ِطْؾفٌؿ،  فُد بفـ َتُؼْؾ، َوَقاَل اْلَعْقفِلُّ َطـُْف:  َوَقفاَل ُمَحؿَّ

َٓ َتُؼْؾ: َرَأْ،ُت، َوَلْؿ َتَر، َوَسفِؿْعُت، َوَلفْؿ  وِر، َوَقاَل َقَتاَدُة:  الَحـػقة: َ،ْعـِل َشَفاَدَة ال ُّ

ـْ َذلَِؽ ُكؾِِّف. ُؾَؽ َط
َف َسائِ  ُتْسِؿْع، َوَطؾِْؿُت، َوَلْؿ َتْعَؾْؿ3 َفنِنَّ الؾَّ

ُٕ ُُٛ ََِط ُٙ  ََا َٚ ِـّ الَِّ ي ُحفَق َأنَّ الؾَّ  :َذَناُسٚ ـِ اْلَؼْقِل باَِل ِطْؾٍؿ، َبْؾ بِالظَّ َف َتَعاَلك َكَفك َط

ُؿ َواْلَخَقفاُل، َكَؿفا َقفاَل َتَعفاَلك:   ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ﴿التََّقحُّ

اُكؿْ »، َوفِل اْلَحِد،ِث: [15: اْلُحُجاَراِت ] 3 إِ،َّ َـّ َـّ  َفنِنَّ  َوالظَّ . َوفِفل «اْلَحفِد،ِث  أك ُب  الظَّ

ـِ َأبِل َداُوَد:  ُجِؾ: مطقةُ  بِْئَس »ُسـَ َخفِر: «َزَطُؿقا الرَّ ْٔ  َأَففَرى إِنَّ »، َوفِفل اْلَحفِد،ِث ا

فِحقِح: «َتَرَ،ا َلؿْ  َما ْقفِ َطْقـَ  ُ،ِري َأنْ  الِػَرى ـْ ». َوفِل الصَّ  َ،فْقمَ  ُكؾفػ ُحْؾًؿفا َتَحؾَّفؿَ  َمف

ـَ  َ،ْعِؼدَ  َأنْ  اْلِؼَقاَمةِ   .«بَِعاقِدٍ  َوَلْقَس  َشعقرتقـ، َبْق
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ْؿِع َواْلَبَصرِ  ﴾ی ىئ﴿: وَقِوُلُه  ـَ السَّ
َػاُت مِ  ی﴿َواْلُػفَماِد  َأْي: َحِ ِه الصِّ

فا َطِؿفَؾ فِقَففا.  ﴾ی ی َأْي: َسُقْسَلُل اْلَعْبُد َطـَْفا َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة، وُتسلل َطـُْف َوَطؿَّ

اِطُر:َمَؽاَن تِْؾَؽ  َوَ،ِصحُّ اْستِْعَؿاُل ُأوَلئَِؽ   ، َكَؿا َقاَل الرَّ

َْى ــ ــ  ا وف ـَ َياه ــ ــمزَل َرْع ََ ًَ  ُذمو ا 
 

ـَ أو ِــ ـممِ َواهَْعــ ْٕ َرْعــ يـو
َ
 َك اْ 

 . (5/35) تؿطا ايكسإٓ اييظِٝاكتفك مـ  

َٓ َ،ْعَؾفُؿ َأْو وقال الرقكاين  ْكَساُن َما  ـْ َأْن َ،ُؼقَل اْوِ َ،ِة: الـَّْفُل َط ْٔ : َوَمْعـَك ا

ـَ  قَّفٌة، َوَقفْد َجَعَؾَففا َجَؿاَطفٌة مِف َٓ ِطْؾَؿ َلُف بِِف، َوَحِ ِه َقِضقٌَّة ُكؾِّ ـَ  َ،ْعَؿُؾ بَِؿا  فِر، اْلُؿَػسِّ

ًة بُِلُمقٍر. احف مـ   . (3/142) ؾتض ايكدٜسَخاصَّ

 فالؼقل ط  اهلل بال طؾؿ حق مػتاح كؾ شر مـ شرك وبدطة وغقرحا. 

 :اذتادٟ عػس: ضد ذزٜع١ ايػسى بايٓٗٞ عٔ ادتٌٗ
طـ الجفؾ وترغقبف يف العؾؿ ٕن كفؾ بفالء سفببف الجففؾ  هنل اهلل  :َٚٓٗا

 وبد،ـ اهلل تعا،.  قر كاتج طـ العؾؿ باهلل وكؾ خ بد،ـ اهلل 

 : (1) ايرزٜي١ إىل َهازّ ايػسٜي١ نتاب٘ يف   ايساتب قاٍ

 اإلْطإ يف ادتٌٗ ع٢ً أزب  َٓاشٍ:
مـ ٓ ،عتؼد اطتؼاًدا ٓ صالًحا وٓ صالًحا، فلمره يف إرشفاده سففؾ، إذا  :األٍٚ

ف كؼش، وكلرض بقضفاء مل ،ؾفؼ فقففا كان لف صبع سؾقؿ، فنكف كؾقح أبقض مل ،رغؾ

ب ر، و،ؼال لف باطتبار العؾؿ الـظري: ُغػؾ، وباطتبار العؾؿ العؿفظ: ُغؿفر، و،ؼفال 

 لف: سؾقؿ الصدر.

معتؼد لرأي فاسد لؽـف مل ،ـرفل طؾقفف ومل ،تفرب بفف، واسفتـ الف طـفف  :ٚايثاْٞ

وكفلرض سفؾ وإن كان أصع، مـ إول فنكف كؾقح ،حتاج فقف إ، محق وكتابة، 

 ،حتاج فقفا إ، تـظقػ، و،ؼال لف: غاو وضال.
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معتؼد لرأي فاسد قد ران ط  قؾبف، وتراءت لفف صفحتف ففركـ إلقفف  :ٚايثاي 

 ۀ ڻ ڻڻ﴿لجفؾف وضعػ كحق تف، ففق مؿـ وصػف الؾَّف تعفا، بؼقلفف: 

، فف ا ذو داٍء أطقا إصباء فؿا كؾ داٍء لفف ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

ف وتـبقفف، كؿا ققؾ لحؽقؿ ،عظ شقًخا جاحاًل: ما تصفـع، دواء، فال سبقؾ إ، هت ،ب

 ،بقض. فؼال: أغسؾ مسًحا لعؾف

معتؼًدا اطتؼاًدا فاسفًدا طفرف فسفاده، أو تؿؽفـ مفـ معرفتفف، لؽـفف  :ٚايساب 

اكتس، دكقفة لرأسفف، وكرسفقًّا لرئاسفتف، فففق ،حفامل طؾقففا فقجفادل بالباصفؾ 

سفف الخؾفؼ، و،ؼفال لفف: فاسفؼ لقدحض بف الحؼ، و، م أحؾ العؾفؿ لقجفر إ، كػ

 ٻ ٱ﴿ومـافؼ، وحق مـ الؿقصقفقـ بآستؽبار والتؽبر يف كحق ققلف تعفا،: 

 ڳ ڳ ڳ﴿، وققلففففففف: ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

، فـبَّففف تعففا، أهنففؿ ،ـؽففرون مففا ،ؼقلقكففف ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ

و،ػعؾقكف لؿعرفتفؿ ببطالكف، ولؽفـ ،سفتؽبرون طفـ التف ام الحفؼ وذلفؽ حفال 

 . احف. ف مـ السجقد ٔدم إبؾقس فقؿا دطل إلق

 :ايثاْٞ عػس: ضد ذزٜع١ ايػسى باألَس باهلحس٠
َتَعاَلك بالفجرة ومبا،ـة الؽػار، فؽؿ مـ أ،ات  َو َكُف  ومـ ذلؽ أمره ُسْبَحا

فقفا ط  الفجرة وفضؾفا وح ر فقفا مـ مخالطة الؽػار لؿا  التل حث اهلل 

ُف َتَعاَلك يف فضؾ الفجرة:  فقفا مـ أضرار د،ـقة ودكقق،ة ط  الؿسؾؿ، َقاَل   ے﴿الؾَّ

 ﮻﮼  ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ   ۓ 

 ۆئ  ۇئ   ۇئ   Á﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [ ;51:  البؼرة]   ﴾﮿   ﮾   ﮽ 

، [ 53:  التقبة]   ﴾ی   ی   ی   ىئی   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ 

 : َلك َتَعا َل  َقا  ڦ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ ﴿و

، [ ;8:  الحج]   ﴾چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ 

 إ، غقرحا مـ أ،ات. 
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   ٍ ٔ   سترّزا     ٚقا ٞ     بني   يبكا٤  ا   َ ِ     ٚتهثري    ايهفاز     ظٗساْ  ڍ  ڇ   ڇ ﴿  : ضٛادٖ

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  گ  ک   ک   ک

ڳ   ڳ   گ   گ   گ  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ ڻ  ں   ڱ   ڱ  ں

 ھ  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ 

 .  [>>-:>: الـساء] ﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ ے ے ھھ

 ﴾چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ ﴿وَقاَل َتَعاَلك: 

 ﴾کک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [ 89:  العـؽبقت] 

 گ  گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [ >;:  الـساء] 

 .  [5:: األكػا:] ﴾ڳڳ ڳ

وتؽقن الفجرة واجبة إذا كان ٓ ،ستطقع أن ،ؼقؿ د،ـفف أو كفان يف تحقلفف إ، 

 الؿسؾؿقـ تؽثقًرا لسقادحؿ وإطاكة لفؿ ط  د،ـفؿ. 

الفجرة تؽقن لؾعؿؾ، وتؽفقن لؾعامفؾ،  :اهلحس٠ أقطاّ:  عثُٝني ابٔ قاٍ

 وتؽقن لؾؿؽان. 

فلن ،ـتؼؾ اوكسان مـ مؽان تؽثفر فقفف الؿعاصفل،  :املهإ ٖحس٠ :األٍٚ ايكطِ

و،ؽثر فقف الػسقق، وربؿا ،ؽقن بؾد كػفر إ، بؾفد ٓ ،قجفد فقفف ذلفؽ، وأطظؿفف 

الفجرة مـ بؾد الؽػر إ، بؾد اوسالم، وقد ذكر أحؾ العؾؿ إكف ،ج، ط  اوكسفان 

   ؾد اوسالم إذا كان غقر قادر ط  إضفار د،ـف.أن ،فاجر مـ بؾد الؽػر إ، ب

وأما إذا كان قادًرا ط  إضفار د،ـف، وٓ ،عارض إذا أقام شعائر اوسالم3 فنن 

بؾد  إ،  السػر  وبـاء ط  ذلؽ ،ؽقن  الفجرة ٓ تج، طؾقف، ولؽـفا تستح،، 

مل  الؽػر أطظؿ مـ البؼاء فقف، فنذا كان بؾد الؽػر ال ي كان وصـ اوكسان3 إذا

،ستطع إقامة د،ـف فقف3 وج، طؾقف مغادرتف، والفجرة مـف. ف لؽ إذا كان اوكسان 

مـ أحؾ اوسالم، ومـ بالد الؿسؾؿقـ3 فنكف ٓ ،جقز لف أن ،سافر إ، بؾد الؽػر3 
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ولؿا يف ذلؽ مـ إضاطة مالف،   لؿا يف ذلؽ مـ الخطر ط  د،ـف، وط  أخالقف،

ر، وكحـ ملمقرون بلن كغقظ الؽػار بؽؾ ما ولؿا يف ذلؽ مـ تؼق،ة اقتصاد الؽػا

تبارك وتعا،:   پ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿كستطقع، كؿا قال اهلل 

، [ 156:  التقبة]   ﴾ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ   پ 

َتَعاَلك:  َل   ڻ  ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ ﴿وَقا

: التقبة]   ﴾ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ 

153]  . 

أو مفـ الؿؾحفد،ـ،  فالؽافر أً،ا كان، سقاء كان مـ الـصارى، أو مـ القففقد،

وسقاء تسؿك باوسالم أم مل ،تسؿ باوسالم، الؽفافر طفدو هلل ولؽتابفف ولرسفقلف 

غدسي زٜداض   ولؾؿممـقـ عقًعا، مفؿا تؾبس بؿا تؾبس بف3 فنكف طفدو!!. احفف مفـ 

 . (2-1/5)لؾعثقؿقـ  ايؿاحلني

 :ايثاي  عػس: ضد ذزا٥  ايػسى بايٓٗٞ عٔ زتايط١ ايهافسٜٔ 
بالباصؾ، َقفاَل الؾَّفُف  ة الؿرركقـ ال ،ـ ،خقضقن يف آ،ات اهلل هنقف طـ مجالس

 ىئيئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿َتَعفففاَلك: 

 .  [;9: األكعام] ﴾مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب

 ۇئ  ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې ﴿وَقاَل َتَعاَلك: 

 مئ  حئ   یجئ   ی   ی   ىئی   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ 

 .  [173: الـساء] ﴾مب خب حب جب يئ ىئ

َأْي: إَِذا اْرَتَؽْبففُتِؿ الـَّْفففَل َبْعففَد ُوُصففقلِِف إَِلففْقُؽْؿ، َوَرِضففقُتْؿ  : نااثري اباأ قاااٍ

بِاْلُجُؾقِس َمَعُفْؿ فِل اْلَؿَؽاِن الَِّ ي ُ،ْؽَػُر فِقِف بِآَ،فاِت الؾَّفِف َوُ،ْسفَتْفَ ُأ َوُ،ـْفَتَؼُص بَِففا، 

ف ِ  تؿطدا  ي ُحفْؿ فِقفِف. احفف مفـ َوَأْقَرْرُتُؿقُحْؿ َطَؾك َذلَِؽ، َفَؼْد َشاَرْكُتُؿقُحْؿ فِل الَّ

 . (8/315) ايكسإٓ اييظِٝ
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وقد تؽؾؿـا طـ خطر مجالسة أحفؾ البفدع يف طفدة مفـ كتبفل، ويف مجالسفة 

 الؽافر،ـ مـ باب أو، لضررحا ط  الؾ، والد،ـ، وباهلل العقن. 

َتَعاَلك:  ُف  بقـؿا كجد يف الؿؼابؾ حث الؼرآن ط  مجالسة الؿممـقـ، َقاَل الؾَّ

ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿  ڀ  ڀ

 ڤ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .  [;5: الؽفػ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ

َ،فِة اْلَؽِر،َؿفِة َأْن  ملسو هيلع هللا ىلص: َكَفك الؾَُّف َجؾَّ َوَطاَل َكبِقَُّف  ايػٓكٝطٞ قاٍ ْٔ فِفل َحفِ ِه ا

َغْ  ْٕ ـَ َوُفَؼَرائِِفْؿ، ُصُؿقًحا إَِلك ا ـْ ُضَعَػاِء اْلُؿْممِـِق ـْ َتْعُدَو َطْقـَاُه َط ـَِقاِء َوَمفا َلفَدْ،ِفْؿ مِف

ْكَقا، َوَمْعـَفك  َٓ َتَتَجفاَوُزُحْؿ [;5: الؽفاػ] ﴾ٺ ڀ ڀ﴿ِز،ـَِة اْلَحَقاِة الفدُّ ، َأْي: 

فَرِف  ِفْؿ، ُمْحَتِؼًرا َلُفْؿ َصامًِحا إَِلك َأْحِؾ اْلِغـَك َواْلَجاِه َوالرَّ ـْ َرَثاَثِة ِز،ِّ َطْقـَاَك َوَتـُْبق َط

ًٓ مِـُْفْؿ.   َبَد

ُف َطـُْف َكبِقَُّف وقال  ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص : َوَما َكَفك الؾَّ ـْ ُصُؿقِح اْلَعْق
َ،ِة اْلَؽِر،َؿِة مِ ْٔ فِل َحِ ِه ا

 ، ـَ الثََّباِت َطَؾك اْلَحؼِّ
َصاِف بَِؿا ُ،ْرِضقِف َجؾَّ َوَطاَل مِ تِّ

ِ
ْكَقا، َمَع آ إَِلك ِز،ـَِة اْلَحَقاِة الدُّ

، َأَشاَر َلُف َأْ،ًضا فِل َمَقاِضَع ُأَخَر، َكَؼْقلِِف: َكُؿَجاَلَسِة َفُؼَراِء اْلُؿْممِـِق  ڎ  ڎ ﴿ـَ

گ   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڳ  گ   گ   گ   ک

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ۀ  ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ

َلك: [ 161-163:  صف]   ﴾ہ   ہ  َتَعا ِلِف  َقْق َو  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ ﴿، 

ې   ۉ   ۉ  َ،َة  ﴾ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې ْٔ ا

 .[;;-:;: الحجر]

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿َقْقُلففففُف َتَعففففاَلك: 

 .﴾ڦ

ـْ َأْغَػفَؾ الؾَّفُف  ملسو هيلع هللا ىلصَكَفك الؾَُّف َجؾَّ َوَطاَل َكبِقَُّف  ـْ َصاَطفِة َمف َ،ِة اْلَؽِر،َؿِة َط ْٔ فِل َحِ ِه ا
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َر فِل اْلُؼْرآِن َكْفَل َكبِقِِّف  َبَع َحَقاُه، َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرَصا، َوَقْد َكرَّ ـْ ِذْكِرِه َواتَّ ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾَبُف َط َطف

َباِع مِ  ِف اْلُؿتََّبِع َحفَقاُه، َكَؼْقلِفِف َتَعفاَلك: اتِّ ـْ ِذْكِر الؾَّ  مت خت حت﴿ْثِؾ َحَ ا اْلَغافِِؾ َط

 ڃ ڄ ڄ ڄ﴿، َوَقْقلِفِف: [57: اإلكسان] ﴾يث ىث مث جث يت ىت

َ،ففَة  ﴾ڃ ڃ ْٔ  ۆ ۆ ۇ ۇ﴿َتَعففاَلك:  وَقِوُلههُه ، [;7: األحاازاب]ا

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ
َ،اِت.إِلَ  [15-;: الؼؾؿ] ﴾وئ ەئ ەئ ائ ْٔ ـَ ا

 ك َغْقِر َذلَِؽ مِ

 َٓ ـَ  فِ ، ـْ ِذْكفِر الؾَّفِف، َوالَّ ـَ َط ق ـِ اْلُؿَتَقلِّ ْطَراِض َط َوَقْد َأَمَرُه فِل َمْقِضٍع آَخَر بِاْوِ

ـَ اْلِعْؾِؿ 
ـَ َلُف َأنَّ َذلَِؽ ُحَق َمْبَؾُغُفْؿ مِ ْكَقا، َوَبقَّ ل َقْقلِِف َوَذلَِؽ فِ  ;ُ،ِر،ُدوَن َغْقَر اْلَحَقاِة الدُّ

 چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿َتَعففاَلك: 

 . (111-1/118) أقٛا٤ ايبٝإ. احف مـ [63->5: الـجؿ] ﴾چڇ

 :ايساب  عػس: ضد ذزٜع١ ايػسى بتصخٝح األيفاظ
 ڭ ڭ ڭ﴿تصحقح إلػاظ، َقاَل الؾَُّف َتَعاَلك:  :ايباب ٖرا َٚٔ

 ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 . [137: البؼرة]

، هب ه أ،ة وغقرحا مح ًرا مـ الحؾفػ بغقفر اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصسقل اهلل وقد طؿؾ ر

 .  «َوِشْئَت  الؾَّفُ  َشاءَ  َما»وح ر مـ ققل: 

ـِ َسْخَبَرَة  ـْ ُصَػْقِؾ ْب َففا، َأكَّفُف َرَأى فِقَؿفا َ،فَرى  ، َأِخل َطائَِرفَة َط ُمِّ
ِ
ٕ

ـُ اْلَقُفقُد، َقفاَل: إِكَُّؽفْؿ الـَّائُِؿ، َكَلكَُّف مَ  ـْ َأْكُتْؿ؟ َقاُلقا: َكْح ـَ اْلَقُفقِد، َفَؼاَل: َم
رَّ بَِرْحٍط مِ

ـُ الؾَِّف، َفَؼاَلِت اْلَقُفقُد: َوَأْكُتُؿ اْلَؼْقُم لَ  َٓ َأكَُّؽْؿ َتْ ُطُؿقَن َأنَّ ُطَ ْ،ًرا اْب َٓ َأْكُتُؿ اْلَؼْقُم، َلْق ْق

ـْ َأكَُّؽْؿ َتُؼقُلقَن َما  ـَ الـََّصفاَرى، َفَؼفاَل: َمف ٌد، ُثؿَّ َمرَّ بَِرْحٍط مِف َشاَء الؾَُّف، َوَشاَء ُمَحؿَّ

َٓ َأكَُّؽفْؿ َتُؼقُلفقَن اْلَؿِسفقُح  ـُ الـََّصاَرى، َفَؼاَل: إِكَُّؽْؿ َأْكُتُؿ اْلَؼْقُم، َلْق َأْكُتْؿ؟ َقاُلقا: َكْح

 َٓ ـُ الؾَِّف، َقاُلقا: َوَأْكُتُؿ اْلَؼْقُم، َلْق فا اْب ٌد، َفَؾؿَّ  َأكَُّؽْؿ َتُؼقُلقَن َما َشاَء الؾَُّف، َوَما َشاَء ُمَحؿَّ
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ـْ َأْخَبَر، ُثؿَّ َأَتك الـَّبِفلَّ   بَِففا َأْخَبفْرَت  َحفْؾ »، َففَلْخَبَرُه، َفَؼفاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَبَح َأْخَبَر بَِفا َم

اُن: قَ  «َأَحًدا؟ ا َصؾَّْقا، َخَطَبُفْؿ َفَحِؿَد الؾَّفَف، َوَأْثـَفك َطَؾْقفِف، ُثفؿَّ َقاَل َطػَّ اَل: َكَعْؿ، َفَؾؿَّ

ـْ  بَِفا َفَلْخَبرَ  ُرْؤَ،ا َرَأى ُصَػْقاًل  إِنَّ »َقاَل:   َكؾَِؿفةً  َتُؼقُلفقنَ  ُكـْفُتؿْ  َوإِكَُّؽفؿْ  مِـُْؽْؿ، َأْخَبرَ  َم

 َوَمفا الؾَّفُف، َشفاءَ  َمفا َتُؼقُلقا: َٓ »، َقاَل: «َطـَْفا َفاُكؿْ َأكْ  َأنْ  مِـُْؽْؿ، اْلَحَقاءُ  َ،ْؿـُُعـِل َكانَ 

دٌ  َشاءَ  ، (8122)، والفدارمل (84311). أخرجف اومفام أمحفد بفـ حـبفؾ «ُمَحؿَّ

 ، وحق حد،ث صحقح. (3155)وأبق ،ع  

ـْ ُحَ ْ،َػَة  ـِ الـَّبِلِّ وَط  ُففاَلٌن، َوَشاءَ  ،الؾَّفُ  َشاءَ  َما َتُؼقُلقا َٓ »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َط

ـْ  ، وابفـ ماجفف (3211). أخرجفف أبفق داود «ُفاَلنٌ  َشاءَ  ُثؿَّ  الؾَّفُ  َشاءَ  َما ُققُلقا َوَلؽِ

 ، وحق حد،ث صحقح. (8111)

ـْ ُقَتْقَؾَة، امْ  ا، َأَتك الـَّبِلَّ وَط ـْ ُجَفْقـََة: َأنَّ َ،ُفقِد،ًّ
ُدوَن ملسو هيلع هللا ىلصَرَأٍة مِ ، َفَؼاَل: إِكَُّؽفْؿ ُتـَفدِّ

َوإِكَُّؽْؿ ُتْرِرُكقَن، َتُؼقُلقَن: َما َشاَء اهلُل َوِشْئُت، َوَتُؼقُلقَن: َواْلَؽْعَبِة. َففَلَمَرُحُؿ الـَّبِفلُّ 

 ُثفؿَّ  اهللُ  َشاءَ  َما َأَحُدُحْؿ: َوَ،ُؼقُل  اْلَؽْعَبةِ  َوَربِّ »ُلقا: إَِذا َأَراُدوا َأْن َ،ْحؾُِػقا َأْن َ،ُؼق ملسو هيلع هللا ىلص

وحق حفد،ث  (3121،14351) ايطٓٔ ايهدرب٣ . أخرجف الـسائل يف (1)«ِشْئُت 

 صحقح. 

ِ افؿدًّٓشات اييؿدس١ٜ   َيذوقد تؽؾؿت ط  ح ا الباب بتقسع يف كتابل 

 .  ٚأثسٙ ع٢ً ايػسٜي١ اإلض١َٝ٬

                                                 

 .( لرقخـا مؼبؾ القادطل 8/83)«الصحقح الؿسـد»والحد،ث يف  (1)
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 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ َتَعفاَلك: الؾَّففِ  َوَقْقلِ 

 ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

: التقبااااااة].﴾        ﯁ ﯀ ﮿ ﮾

15;-15<] 

،ؼقل لؼد جاءكؿ أ،فا  :﴾ۓ ے ے ھ ھ﴿َقِوُلُه  

ؽؿ، والخطاب ققؾ لؾعرب، وققؾ: بفؾ حفق طفام الؼقم رسقل اهلل إلقؽؿ مـ أكػس

لجؿقع إمة، و،ؽقن الؿراد بالـػس حـا الجفـس، أي: لفقس مفـ الؿالئؽفة، وٓ 

 مـ الجـ.

أي: صع، طؾقف، فنن العقـ والف اي يف لغفة العفرب  :﴾﮲ ۓ﴿َقِوُلُه  

 تدل ط  الصالبة، ومـف أرض ط از.

مثفؾ ققلفف تعفا،:  ما مصدر،ة، أي: طـفتؽؿ ومرفؼتؽؿ، :﴾ڑ ژ﴿َقِوُلُه  

 .  [58: الـساء] ﴾ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿

الحرص ب ل الجفد ودراك أمر مؼصقد،  :﴾﮶ ﮵﴿َقِوُلُه  

 جامع بقـ إمر،ـ، دفع الؿؽروه، وحصقل الؿحبقب. ملسو هيلع هللا ىلصفؽان رسقل اهلل 

بففالؿممـقـ، خبففر مؼففدم ،ػقففد  :﴾﮹ ﮸ ﮷﴿: وَقِوُلههُه 

 الحصر، والرأفة أشد الرمحة، أفاده الرـؼقطل.

سد ذرائع الرفرك3 ٕكفف رحفقؿ هبف ه إمفة،  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  :اآلٜا١  َٔ ٚايػاٖد

و،خاف طؾقفؿ التع، والـص، والؿرفؼة، فلحفؾ لففؿ الطقبفات وحفرم طؾفقفؿ 

 الخبائث، وقد تؼدم شلٌء مـ بقان ذلؽ وهلل الحؿد والؿـة.
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 َقاَل اْلُمَصنُِّف

ََِشَح  َُٛش ٍا  ِٖ َأثا ٍُ اهلِل   َػ ٍَ َسُعوى ٍَ  َهب ِْ    ا»  ملسو هيلع هللا ىلصَهب ٌُ ُُوىَر َرِغَؼُِوىا ُث

َّ َفو       اُهُجىّساي َو ٍٖي َكوبا ٌا ٔػُوّذاي َوَفوُّىا َػِو ٘اوٍ  َُرِغَؼُِىا َهِجوشا ـُ ِْ َرِجُِ ٌُ َر

ِْ ُِ٘ز ًُ َٔب  ُُِض ُٚ ٔصَوبد.«َؽ ٖ ي ُسَواُر َ٘بٕد َؽَغ ُٙ َأُثى َداُوَد ثاباِع  ي َسَوا

ّٕٛا ٫)َقِوُلُه   ـفك صفقر وحف ا يف أي ٓ تصقروحا ففنن جعفؾ تفليت بؿع : تيْذيي

 ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿الؼففران كثقففر مـففف ققلففف تعففا،: 

وقد غؾط الجفؿقة والؿعت لة ومـ إلقفؿ حقث قالقا إن جعفؾ بؿعـفك  [6: الزخرف]

خؾؼ، وقد تؽؾؿ العؾؿاء حـا أن جعؾ تليت بؿعـك صقر إذا كصبت مػعقلقـ كؿا يف 

 ًٓ  ققلفف تعفا،: ا كؿفا يف واحفدً ح ه أ،ة، وتليت بؿعـفك خؾفؼ إذا كصفبت مػعفق

 .[1]األكعام: ﴾پڀ پ پ﴿

ِْ )َقِوُلُه  ُٝدٛتيهّٕ أي: صؾقا فقفا. ومػفقمف: أن الؼبفقر ٓ ،صف  فقففا،  : قُّٕبدٛزاا  ُ 

 َمْسفِجدٌ  ُكؾَُّففا إَْرُض »قفال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن الـبل وحق مقافؼ لحد،ث أبل سعقد 

 َّٓ فففففامَ  اْلَؿْؼَبفففففَرةَ  إِ ، والحفففففاكؿ (113)اخرجفففففف الترمففففف ي  «َوالَحؿَّ

 .(212) افطتدزىيف 

ّٕٛا ٚي٫)َقِوُلُه   ِٟ تيْذيي أي: مؽاًكا تعتادون الؿجلء إلقفف، والفدطاء  : ِعٝداا قّْٔبِس

 طـده، فنن العقد مرتؼ مـ العقد.

 ملسو هيلع هللا ىلصرسالة يف تحر،ؿ شد الرحفال إ، قبفر الـبفل  وقد ألػ شق  اوسالم 

، وحق إكؿا بفقـ أن الحفؼ ملسو هيلع هللا ىلصفؼام طؾقف الـاس وضجقا وقالقا: ح ا ٓ ،عظؿ الـبل 

حق ز،ارة الؿسجد الـبقي، ٓ شد الرحؾ ل ،ارة الؼبفر، وإذا وصفؾت إ، الؿد،ـفة 

 استح، لؽ ز،ارة الؼبر.

ُّٛا  ) َقِوُلُه     َّ   ٚيؾي ًٓ لؼقل اهلل  :   عيً  ڄ  ڄ ﴿:  والصالة طؾقف تؽقن امتثا
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 ﴾ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ 

ـْ » :  ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: قال رسقل اهلل ، ويف حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة [ 89:  األحزاب]   َصؾَّك  َم

 .(113)أخرجف مسؾؿ  «َطْرًرا بَِفا َطَؾْقفِ  اهلل َصؾَّك َصاَلةً  َطَؾلَّ 

َّ)َقِوُلُه   ِْؾي٬ ؾِّٔإ ِٓٞ تيهّٕ ُّٕػ ُيدا  تيْب ُْٝج ْٓدتُ  سي إ،احفا. فػفل  أي: ،بؾغف اهلل  : ِْنّٕ

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (8431)ســ أبل داود  ِف َط ـْ  َمفا»َقفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل الؾَّ  مِف

َّٓ  َطَؾلَّ  ُ،َسؾِّؿُ  َأَحدٍ  قفقة بؿثفؾ ، و،ستدل الص« َأُردَّ  َحتَّك ُروِحل َطَؾلَّ  الؾَّفُ  َردَّ  إِ

ُف َطَؾْقِف َوَطَؾفك آلِفِف َوَسفؾََّؿ وٓ دٓلفة  ح ا الحد،ث ط  تجق،  دطاء الـَّبِّل َصؾَّك الؾَّ

لفؿ فقف فف ه حقاة برزخقة خاصة، وسؿاع خفاص، ففنن الـَّبِفّل َصفؾَّك الؾَّفُف َطَؾْقفِف 

 َوَطَؾك آلِِف َوَسؾََّؿ ٓ ،عؾؿ ما أحدث الـاس بعده.

ـْ َكْعفِ، وأكؿؾ الصالة ط  الـَّ  ُف َطَؾْقِف َوَطَؾك آلِِف َوَسؾََّؿ ما صح َطف بِلِّ َصؾَّك الؾَّ

ـِ ُطْجَرَة  ِف ْب فالَُة  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َسَلْلـَا َرُسقَل الؾَّ َفُؼْؾـَا: َ،ا َرُسقَل الؾَّفِف، َكْقفَػ الصَّ

َؿـَا َكْقَػ ُكَسؾُِّؿ طَ  َف َقْد َطؾَّ  الؾَُّففؿَّ  ُققُلفقا:»َؾفْقُؽْؿ؟ َقفاَل: َطَؾْقُؽْؿ َأْحَؾ الَبْقِت، َفنِنَّ الؾَّ

دٍ  َطَؾك َصؾِّ  ٍد، آلِ  َوَطَؾك ُمَحؿَّ  إِْبفَراِحقَؿ، آلِ  َوَطَؾك إِْبَراِحقَؿ، َطَؾك َصؾَّْقَت  َكَؿا ُمَحؿَّ

دٍ  َطَؾك َباِركْ  الؾَُّفؿَّ  َمِجقٌد، َحِؿقدٌ  إِكََّؽ  فٍد، آلِ  َوَطَؾك ُمَحؿَّ  َطَؾفك َباَرْكفَت  َكَؿفا ُمَحؿَّ

 .(1)«َمِجقدٌ  َحِؿقدٌ  إِكََّؽ  إِْبَراِحقؿَ  آلِ  َوَطَؾك إِْبَراِحقَؿ،

َْكَصفاِريِّ  ْٕ ـْ َأبِل َمْسُعقٍد ا  وَط
ِ
ـُ فِفل  ملسو هيلع هللا ىلص، َقفاَل: َأَتاَكفا َرُسفقُل اهلل َوَكْحف

ـِ ُطَباَدَة، َفَؼاَل َلُف َبِرقُر بْ  ـُ َسْعٍد: َأَمَرَكا اهلُل َتَعاَلك َأْن ُكَصؾَِّل َطَؾْقَؽ َ،فا َمْجؾِِس َسْعِد ْب

 
ِ
، َفَؽْقَػ ُكَصؾِّل َطَؾْقَؽ؟ َقاَل: َفَسَؽَت َرُسقُل اهلل

ِ
ُف َلفْؿ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل ، َحتَّك َتَؿـَّْقـَا َأكَّ

 
ِ
فدٍ  َطَؾفك َصؾِّ  الؾُفؿَّ  ُققُلقا»: ملسو هيلع هللا ىلصَ،ْسَلْلُف ُثؿَّ َقاَل َرُسقُل اهلل فٍد، آلِ  َوَطَؾفك ُمَحؿَّ  ُمَحؿَّ

دٍ  َطَؾك َوَباِركْ  إِْبَراِحقؿَ  آلِ  َطَؾك َصؾَّْقَت  َكَؿا دٍ  آلِ  َوَطَؾك ُمَحؿَّ  َطَؾك َباَرْكَت  َكَؿا ُمَحؿَّ
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، فِل إِْبَراِحقؿَ  آلِ  ـَ اَلمُ  َمِجقٌد، َحِؿقدٌ  إِكََّؽ  اْلَعاَلِؿق  .(1)«َطؾِْؿُتؿْ  َقدْ  َؿاكَ  َوالسَّ

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخفْدِريِّ  فالَُم وَط ، َقفاَل: ُقْؾـَفا: َ،فا َرُسفقَل الؾَّفِف، َحفَ ا السَّ

فدٍ  َطَؾفك َصؾِّ  الؾَُّفؿَّ  ُققُلقا:»َطَؾْقَؽ، َفَؽْقَػ ُكَصؾِّل؟ َقاَل:   َوَرُسفقلَِؽ، َطْبفِدكَ  ُمَحؿَّ

ٍد، َطَؾك َوَباِركْ  إِْبَراِحقَؿ، َطَؾك َصؾَّْقَت  َكَؿا ٍد، آلِ  َوَطَؾك ُمَحؿَّ  َطَؾك َباَرْكَت  َكَؿا ُمَحؿَّ

 .(5)«إِْبَراِحقؿَ  َوآلِ  إِْبَراِحقؿَ 

ُٙ)َقِوُلُه   ٚيا ُٚدي أُّٔ ٛ زي ـُ َكفافٍِع  (8438) ضٓٓ٘يف  : ديا مفـ صر،فؼ َطْبفِد الؾَّفُف ْبف

 ل بقري قال ابـ معقـ فقف: ثؼة، وقال أبق زرطة: ٓ بلس بف.ا

ٓياد )َقِوُلُه  ٔ ، ِ ِإْض ُ٘  سيطي ٚياُتد  بِنِْسفـَادٍ )  َقْقُلففُ بفقـ  عع الؿصفـػ  : ِثكّٔدات  ُز

ـٍ  مع أن الحسـ ال ي ،ؽقن يف صبؼة مـ صبؼاتف صفدوق،  :(ثَِؼات ُرَواُتفُ )و ،(َحَس

ـَ َكافٍِع كؿا ِف ْب ترى قد وثؼ، واختؾػت طبارات العؾؿاء فقف، والفراجح  ٕن َطْبَد الؾَّ

   أكف حسـ الحد،ث، واهلل أطؾؿ.

*** 
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 َقاَل اْلُمَصنُِّف

ُٚ َسَأَي َسُعُ ٖٗ ٖا  َأ ُِ ٖا احُلَغ ٍٚ ثا ِٖ َػِ ًَبَِٗذ ٔػَ٘ذ َهِجوشا  َوَػ ًَ ُكِشَعٕخ  َُ ٍاُ  اا ََغا  

 ٍٚ ٖ٘جا َ٘   ملسو هيلع هللا ىلصاُ َُوِذُػىي َك ُاَهوب َك َُ ٔك َُوِذُل ٍَ  أَ  ي َك ُٙي َوَهوب ِْ َؽؤذًَضب    اَهوب ٌُ ُأَؽوٚذُص

ٍا اهلِل       ِٖ َسُعوى ِٖ َعوٚذٌي َػو ِٖ َأثاوٍي َػو ٔٓ  ُٚ ِٔٔؼُز ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلصَع َرٖزٔخوُزوا   ا»؟ َهوب

ُاّذاي َو ٌا ٔػ ِْ       اَهِجشا ٌُ َٔ َّ َرغؤُِ ٍٖي َكوبا ِْ ُهُجوىّساي َوَفوُّىا َػَِو ٌُ ُُُىَر َرٖزٔخُزوا ُث

ِْ ُِ٘ز ًُ َ٘ٔب  َِ ٘اٍ َأ ـُ ُٙ َكٍ َس «ََِجُِ  .افّْٕختيازي٠َِوا

ْٔ)َقِوُلُه   ّْ ٚيعي ِٔ  عيً ِٔ  ِ د ْٝ  حق ز،ـ العابد،ـ بـ الحسقـ بـ طفظ  : احلّٕطيد

 عقًعا، كان رجاًل صالًحا زكًقا، والرافضة ،ـتحؾقكف ولقس مـفؿ.

ُ٘)َقِوُلههُه   َّْدد ًّٗددا زيأ٣ّٔي أّٔ ٤ُِٞ زيُد ْيددْت ؾّْٕسديدد١  ِإئّدد٢ي ٜيِذدد ّْ قّْٔبددِس ِعٓدددي نّٔا َِّبدد أي:  : ملسو هيلع هللا ىلص اي

رأى رجاًل ،دخؾ مـ فتحة إ، الؼبر، وتؽرار الؿجلء إ، الؼبر ،فدل طف  اطتؼفاد 

 م ،ة، وفضؾ، وح ا مـ ذرائع الررك، واهلل الؿستعان.

ٌُ)َقِوُلُه   ٝيْدُخ ٗيا ؾّٔ ِٝ ٝيدْدُعٛ،  ِؾ ُٙ  ؾّٔ ٗيدا ٓي فقف: الـفل طـ الؿـؽر، وفقفف مفا طؾقفف  : ؾّٔ

ؾ مففـ الؽتففاب أو السففـة، وخطففر الـففاس مففـ الؿسففارطة يف مففا لففقس طؾقففف دلقفف

 آستحسان.

ٍي:)َقِوُلُه   ِْ اأّٔئّ ٚيقّٔا ُ٘ سيِدٜجاا إّٔسيدُّْثهّٕ ُِْيُت ْٔ ضي ْٔ أِّٔ ٞ، َِ ْٔ ديدّْٟ، عي ٍِ  عي  اِ  زيُضدٛ

 فقف: سقق الحجة لبقان بطالن شلء أو ثبقتف. : ؟ملسو هيلع هللا ىلص

ٍي:)َقِوُلُه   ِٟ تيتَِّخُرٚا ٫ قّٔا ِٝداا، قّْٔبِس ِْ تيتَِّخُرٚا ٚي٫ ِع ُٛتيهّٕ ُٝ ُّٛا قُّٕبٛزاا، ُ  َّ،  ٚيؾي ًّٔد  عي

َّ ِْ ؾِّٔإ ُيهّٕ ِٓٞ تيطًِٝ ُّٕػ ٓيُا ٜيْب ْٜ ِْ أّٔ ُْٓت  تؼدم الؽالم طؾقف. : نّٕ

ُٙ) َقِوُلهههُه  ٚيا أي: الضفففقاء طبفففد الغـفففل الؿؼدسفففل  : افّْٕختيدددازي٠ِ ؾّٔدددٞ زي

: وقد عع (82) اختؿاز عًدّٛ احلددٜح  ، قال ابـ كثقر يف افختاز٠صاح، 
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أي يف الصفحقح -  ضقاء الد،ـ محؿد بـ طبد القاحفد الؿؼدسفل يف ذلفؽ الرق

ومل ،تؿ، كان بعض الحػفاظ مفـ  افختداز٠ كتاًبا سؿاه  -ايؿدشٝشني خارج 

 مرا،خـا ،رجحف ط  مستدرك الحاكؿ. واهلل أطؾؿ. احف. 

، «َطَؾفلَّ  َوَصفؾُّقا»دون ققلفف:  (381)رقفؿ  افختاز٠والحد،ث أخرجف يف 

ـ  ا الؾػظ ابـ أبل شقبة يف وأخرجف هب وغقره مـ صر،فؼ َزْ،فد  (3538) افؿدٓ

ـُ  َثـِل َطؾِفلُّ ْبف ، َقفاَل: َحفدَّ ـِ ـْ َوَلِد ِذي اْلَجـَاَحْق
ـُ إِْبَراِحقَؿ، مِ ْبـ ُحَباٍب، ثـا َجْعَػُر ْب

ـِ اْلُحَسقـ وفقف طؾتان: ـْ َطؾِلِّ ْب ـْ َأبِقِف، َط  ُطَؿَر، َط

اجلدددسي ، وتدددَزٜخ ايبخدددازٟمتفففرجؿ يف جعػفففر بفففـ إبفففراحقؿ  :األٚىل

 ٓبـ أبل حاتؿ ومل ، كرا فقف جرًحا وٓ تعد،اًل. ٚايتيدٌٜ

 : مستقر.ايتكسٜبطظ بـ طؿر بـ الحسقـ قال الحافظ يف  :ٚايثا١ْٝ

 .والحد،ث حسـ بؿا تؼدم طـ َأبِل ُحَرْ،َرَة 

 

*** 
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22- َٜ  ِ١َّ ِٙ اأُل َِٖر َّ َبِعضَ  ََا جَا٤َ َأ َٕبَابُ  ِٚثَا  ِعُبدُ اأَل

 َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٕ َِْوَصب ََِؼُجُذ ا ٖٓٔخ  ُْ ٙٔ ا َٛٔز َّ َثِؼَل  َٓب َعبَ  َأ  َثبُة 

َّ ديا٤ي َيا  ياُب)َقِوُلُه   ِٙ  يْيضي أّٔ ١َِّ ٖيِر ٕي  ٜيْيُبُد ا٭ّٕ ْٚثيدا ومـاسبة ح ا البفاب  : ا٭ّٔ

ة والباصـقفة الف ،ـ ، طؿفقن لؾترعة الرد ط  مـ أكؽر ذلؽ مـ الصقفقة والرافض

، ملسو هيلع هللا ىلص، أنَّ الـبفل أن الررك غقر مقجقد يف إمة، و،ستدلقن بحفد،ث َجفابٍِر 

ْقَطانَ  إِنَّ »َقاَل:  ـْ  اْلَعفَرِب، َجِ ،فَرةِ  فِفل اْلُؿَصفؾُّقنَ  َ،ْعُبَدهُ  َأنْ  َأ،َِس  َقدْ  الرَّ  فِفل َوَلؽِف

، مع أهنؿ ،رقدون الؼباب، و، بحقن لفا و،عبفدوهنا و،فدطقهنا (1)«َبْقـَُفؿْ  التَّْحِر،شِ 

و،رجقهنففا و،خففافقن مـفففا، و،تقكؾففقن طؾقفففا و،طقفففقن هبففا، و،بؽففقن طـففدحا 

 و،طؾبقن مـفا الؿدد والغقث... إ، غقر ذلؽ، والرد طؾقفؿ مـ أوجف:

ـْ َطائَِرَة  (8243) ؾشٝض َطًِجاء يف  :األٍٚ : َسفِؿْعُت ، َقاَلْت َط

 
ِ
ْقُؾ َوالـََّفاُر َحتَّك  َ،ُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل ْقُؾ  َ،ْ َحُ،  َٓ »َٓ َ،ْ َحُ، الؾَّ  َحتَّفك َوالـََّفارُ  الؾَّ

ُت  ُتْعَبدَ  ى الالَّ  اتََّخفُ وا ،َوالـََّصاَرى الَقُفقدِ  َطَؾك الؾَّفِ  َلْعـَةُ »، وطـد البخاري «َواْلُع َّ

رُ  «َمَساِجدَ  َأْكبَِقائِِفؿْ  ُقُبقرَ  قفال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـَّبِفلَّ  (518)َصفـَُعقا. ويف مسفؾؿ  َمفا ُ،َح ِّ

« َٓ ـْ  َوإِنَّ  ...َأ َٓ  َمَسفاِجَد، َوَصفالِِحقِفؿْ  َأْكبَِقائِِفؿْ  ُقُبقرَ  َ،تَِّخُ ونَ  َكاُكقا َقْبَؾُؽؿْ  َكانَ  َم  َأ

ـْ  َأْكَفاُكؿْ  إِكِّل َمَساِجَد، اْلُؼُبقرَ  َتتَِّخُ وا َفاَل  ، وحف ا مفـ دٓئفؾ كبفقة الـبفل «َذلَِؽ  َط

وتجصفقص الؼبفقر والؽتابفة  ، فنكف ح ر مـ ذلؽ، وهنك طـ ت ،قـ الؿساجدملسو هيلع هللا ىلص

 قفا، وكؾ ذلؽ قد وقع.طؾ

القاقع ،دل ط  وجقد الررك يف ج ،رة العرب، فؽؿ مـ الـفاس مفـ  :ايثاْٞ

                                                 

 (.8118أخرجف مسؾؿ ) (1)
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وقبقر أزواجفف وقبفر الحسفـ  ملسو هيلع هللا ىلصكان ،عبد قبر ابـ طباس يف الطائػ، وقبر الـبل 

وقبقر غقرحؿ يف الؿد،ـة، ويف القؿـ، ويف كجد والحجاز، كؼبر ز،د بفـ الخطفاب 

 .يف القؿامة

القفقد والـصارى مقجقد،ـ يف ج ،رة العرب، مفع أن الـبفل ٓ ، ال  :ايثايا  

 أخبر أكف ٓ ،جتؿع يف ج ،رة العرب د،ـان، أي: اجتؿاًطا شرطًقا. ملسو هيلع هللا ىلص

ْقَطانَ  إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص ايآيب  قٍٛ فُع٢ٓ  َجِ ،فَرةِ  فِفل اْلُؿَصفؾُّقنَ  َ،ْعُبَدهُ  َأنْ  َأ،َِس  َقدْ  الرَّ

، أي: أن ،جتؿع الـاس ط  طبادتف، وأن ،عقد الررك ضاحًرا كؿا كان مفع «اْلَعَرِب 

خػاء اوسالم، فف ا ٓ ،ؽقن إٓ قبؾ ققام الساطة فتؼقم الساطة ولفقس يف إرض 

ـْ َأَكٍس «اهللُ  اهلُل،»مـ ،ؼقل:   .(131)طـد مسؾؿ  ، كؿا صح َط

ا ققً،ا مع وجقد الرفرك، والؽػفر أما مع بؼاء اوسالم فال ، ال اوسالم ضاحرً 

 
ِ
 فؽقػ بعفد غقره؟. ملسو هيلع هللا ىلصوالـػاق، وقد كان الـػاق مقجقًدا يف طفد َرُسقِل اهلل

أخبر أن بعض ح ه إمة تعبد إوثان، وقد تؼدم: أن الػفرق بفقـ  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

مرركل ح ا ال مان والؿتؼدمقـ مـ مرركل العرب: أن أولئفؽ طرففقا معـفك ٓ 

أن ،ؼقلقحا، وحمٓء قالقا: ٓ إلفف إٓ اهلل، وكاقضفقحا، فؽفاكقا يف إلف إٓ اهلل فلبقا 

 الررك سقاء، وكاكقا يف ففؿ ٓ إلف إٓ اهلل ٓ سقاء.

، وحففمٓء [8: ص] ﴾چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ﴿ :قااايٛا أٚي٦ااو

ٓ ،عؾؿقن أن معـك ٓ إلف إٓ اهلل ٓ معبقد بحؼ إٓ اهلل، فتجده ،عبفد الففادي وٓ 

ض ٓ إلف إٓ اهلل، وربؿا جعؾ حف ا طفقـ التقحقفد، وكثقفر مفـ ،دري أن ح ا ،ـاق

الـففاس غففالط يف معـففك إٓلففف فقرففرك مففع ضـففف أكففف غقففر مرففرك، وقففد ألففػ 

٘  رسالة بعـقان  الؿعؾؿل  بقـ فقففا مفا طؾقفف  زؾع اإلغتباٙ عٔ َيٓد٢ اإليد

 الؿرركقن يف كؾ زمان ومؽان.

 ،ؼقل مجد الد،ـ الؿم،دي:
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ــُِ  ــٌ ي ــِن وع ــم   ع ــم ٓ  ي
 

 آـــً  َكًيـــم لـــُ ؾــــــُن 
ـــــٔ أي  ٌٔ وايمي ـــــ ـــــي ٍِ  ح

 
ْذيـــــ واهعـــــُل   وديــــِن اق

لقس لفف سفؿع وٓ بصفر، وٓ  و،ر،د بالتقحقد، تقحقد الؿعت لة، وأن اهلل  

 ،تؽؾؿ وٓ ،ر،د وٓ ،راء وٓ ،غض، وٓ ،ضحؽ.. إ، غقر ذلؽ.

 ان ح ه الؿسللة.أي: ما ثبت يف الؽتاب والسـة يف بق : ديا٤ي َيا) َقِوُلُه   

ولقس الؽؾ لؿا صح طـ الـَّبِّل َصؾَّك الؾَّفُف َطَؾْقفِف َوَطَؾفك آلِفِف  :  يْيضي)  َقِوُلُه 

تِل الؾَّفُ  َ،ْجَؿعُ  َٓ »َوَسؾََّؿ ققلف:  ، ومفا (1)«َجَؿاَطةِ الْ  َطَؾك الؾَّفِ  َوَ،دُ  َأَبًدا َضاَلَلةٍ  َطَؾك ُأمَّ

ـْ  َصائَِػةٌ  َتَ اُل  َٓ » :صح طـ عؾة مـ الصحابة  تِل مِ ـَ  ُأمَّ ، َطَؾفك َضاِحِر،  اْلَحفؼِّ

ُحؿْ  َٓ  ـْ  َ،ُضرُّ   َأْمرُ  َ،ْلتَِل  َحتَّك َخَ َلُفْؿ، َم
ِ
 .(5)«َكَ لَِؽ  َوُحؿْ  اهلل

َّ)  َقِوُلُه   حل الجؿاطة، والطائػة مـ الـاس. : ١ِا٭ّٕ

ٕي)  َقِوُلُه  ْٚثيا  حل إصـام وغقرحا عع وثـ، وقد تؼدم الػرق بقـفؿا. : ا٭ّٔ

*** 

                                                 

، مـ ( لرقخـا مؼبؾ 1/145)«الصحقح الؿسـد»(، وحق يف 122)« الؿستدرك»أخرجف الحاكؿ يف  (1)

ـِ َطبَّاٍس   .حد،ث اْب

ـِ ُشْعَبَة 3111أخرجف البخاري ) (5) ـِ الُؿِغقَرِة ْب ـْ َثْقَباَن 1284، ومسؾؿ )( َط  والؾػظ لف. (، َط
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼبًَُ ُٔ  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿  َوَهِى

 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

 .[81: الـساء] ﴾مب

 أي أمل تعؾؿ. :﴾ېئ ۈئ﴿َقِوُلُه  

وحف ا  أي القفقد والـصفارى، :﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿ُه َقِوُل

تعج، مـ حالفؿ، مع أهنؿ ،ؼرأون الؽتاب، و،عؾؿقن الحؼ مع ذلفؽ ،خالػقكفف 

 قصًدا وطؿًدا، والؿراد هبؿ يف ح ه أ،ة القفقد.

أي ،صففدققن بففف، والجبففت: السففحر، وققففؾ:  :﴾ی ی﴿َقِوُلههُه  

 الرقطان، وققؾ: الؽفان، وحق اسؿ طام ط  ما تؼدم.

تؼدمت معاكقف يف أول الؽتاب، وحق مفا تجفاوز حفده  :﴾ی﴿َقِوُلُه  

مـ معبقد أو متبقع أو مطاع، فقممـقن هبؿا مع طؾؿفؿ أهنؿا شرك قال ابفـ جر،فر 

: َوَذلِفَؽ َأنَّ اْلِجْبفَت َوالطَّففاُغقَت اْسفَؿاِن لُِؽفؾِّ ُمَعظَّففٍؿ (3/134) تؿطداٙ يف 

ـْ ُدوِن الؾَّفِ 
ـْ َحَجفٍر ، َصاَطٍة َأْو ُخُضقٍع َلفُ  َأوْ ، بِِعَباَدٍة مِ َكائِـًا َما َكاَن َذلَِؽ اْلُؿَعظََّؿ مِف

تِفل َكاَكفِت اْلَجاِحؾِقَّفُة  َْصـَاُم الَّ ْٕ َأْو إِْكَساٍن َأْو َشْقَطاٍن. َوإِْذ َكاَن َذلَِؽ َكَ لَِؽ َوَكاَكِت ا

ـْ ُدوِن الؾَّ 
َؿًة بِاْلِعَباَدِة مِ َوَكفَ لَِؽ ، ِف َفَؼْد َكاَكْت ُجُبقًتا َوَصَقاِغقَت َتْعُبُدَحا َكاَكْت ُمَعظَّ

اُر ُتطِقُعَفا فِل َمْعِصَقِة الؾَّفِ  تِل َكاَكِت اْلُؽػَّ ـُ الَّ َقاصِق ـُ ، الرَّ فاِحُر َواْلَؽفاِح َوَكفَ لَِؽ السَّ

ْرِك بِالؾَّفِ  َٓ فِل َأْحِؾ الرِّ ًٓ مِـُْفَؿا َما َقا ـُ َأْخَطفَ،  َوَكَ لَِؽ ، الؾََّ اِن َكاَن َمْؼُبق ، ُحَقلُّ ْبف

َْشَرِف  ْٕ ـُ ا ـَ اْلَقُففقِد فِفل َمْعِصفَقِة ، َوَكْعُ، ْب
ـِ فِل َأْحِؾ مِؾَّتِِفَؿا مِ َكَُّفَؿا َكاَكا ُمَطاَطْق

ِ
ٕ

ِف َواْلُؽْػِر بِِف َوبَِرُسقلِفِ  . اكتفك.، الؾَّ ـِ ـِ َوَصاُغقَتْق  َفَؽاَكا ِجْبَتْق

وقع مـفؿ ما تؼدم، فسقؼع لف ه إمة  كقن أحؾ الؽتاب قد :اآلٜا١  َٔ ٚايػاٖد
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َـّ »: كحقه، ودلقؾف ما ،ليت مـ حد،ث َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  ـَ  َلَتْتَبُع ـْ  َسـَ  َكانَ  َم

 .(3184). أخرجف البخاري «َقْبَؾُؽؿْ 

حففؼ وحففق قففقلفؿ: أي ،خففاصبقهنؿ بغقففر ال :﴾مئ حئ جئ﴿َقِوُلههُه  

 جب﴿أي أقفقم صر،فؼ وأسفده، وأطدلففف  ﴾يئ﴿أي كػفار قفر،ش  ﴾ىئ﴿

ققا، واكؼففادوا برففرع اهلل والت مففقا حففدي رسففقل اهلل  ﴾خب حب  ملسو هيلع هللا ىلصأي صففدَّ

 أي صر،ؼا وح ا غا،ة الضالل وتؼؾق، الحؼائؼ، ولبس الحؼ بالباصفؾ، ﴾مب﴿

ـْ ِطْؽِرَمَة، َقاَل: َجف(5331) تؿطداٙ وأخرج ابـ أبل حاتؿ يف  ـُ : َط اَء ُحَقفلُّ ْبف

َة، َفَؼاُلقا َلُفْؿ: َأْكُتْؿ َأْحُؾ اْلؽَِتفاِب َوَأْحفُؾ  َْشَرِف إَِلك َأْحِؾ َمؽَّ ْٕ ـَ ا َأْخَطَ،، َوَكْعَ، ْب

ـُ َكِصفُؾ  ٌد؟ َفَؼاُلقا: َكْحف ٍد. َفَؼاُلقا: َما َأْكُتْؿ َوَما ُمَحؿَّ ـْ ُمَحؿَّ اْلِعْؾِؿ، َفَلْخبُِروَكا َطـَّا َوَط

َْرَحا ْٕ ، َوَكُػفؽُّ اْلُعـَفاَة، َوَكْسفِؼل ا ـِ َم َوَكـَْحفُر اْلَؽْقَمفاَء، َوَكْسفِؼل اْلَؿفاَء َطَؾفك الؾَّفَب

ـُ  اُق اْلَحِجقِج َبـُفق ِغَػفاٍر، َففـَْح َبَعُف ُسرَّ ٌد ُصـُْبقٌر َقَطَع َأْرَحاَمـَا َواتَّ اْلَحِجقَج، َوُمَحؿَّ

 ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿: َدى َسبِقاًل، َفَلْكَ َل الؾَّفُف َخْقٌر َأْم ُحْؿ؟ َقاُلقا: َأْكُتْؿ َخْقٌر َوَأحْ 

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

 .[81: الـساء] ﴾مب خب حب جب يئ ىئ

، ﴾ٻٻ ٻ ٻ﴿ أي أصحاب ح ا الؼفقل مفـ القففقد :﴾ٱ﴿َقِوُلُه 

 صردحؿ مـ رمحتف وأخ احؿ ج اء كتؿفؿ لؾعؾؿ، وطؿؾفؿ بخالفف.

 مفـ أي: ومـ ،طفرده اهلل [85: الـسااء] ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿َقِوُلُه  

رمحتف، وُ،خ ،ف فؾـ تجد لف معقـًا مـ كان، وذلفؽ بسفب، قفقل واطتؼفاد لباصفؾ، 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل الؾَِّف وكتؿ الحؼ، ويف الحد،ث: َط  َمف

ـْ  ُسئَِؾ  ـْ  مٍ بِؾَِجفا ُأْلِجؿَ  ،َفَؽَتَؿفُ  ِطْؾؿٍ  َط أخرجفف اومفام أمحفد  «اْلِؼَقاَمفةِ  َ،فْقمَ  َكفارٍ  مِف

مفع الـجاشفل أحسفـ مفـ كفالم  ، وكان كالم طؿرو بـ العاص (3531)

ُف َقْد َصفَبا إَِلفك  َفا اْلَؿؾُِؽ، إِكَّ ـَ اْلَعاِص، َقاَل: َأ،ُّ القفقد مع كػار قر،ش3 ٕن َطْؿَرو ْب

ـٍ َبَؾِدَك مِـَّا ِغْؾَؿاٌن ُسَػَفاُء، َفاَرقُ  ـَ َقْقمِِفْؿ، َوَلْؿ َ،ْدُخُؾقا فِل ِد،ـَِؽ، َوَجاُءوا بِِد، قا ِد،
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ـُ َوٓ َأْكَت، والؼصة يف  َٓ َكْعِرُفُف َكْح ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة  (1334) محدأَطٓد ُمْبَتَدٍع  َط

. 

ـِ َطْؾَؼَؿفَة  (1241) ا٭ٚضد  وأخرج البقفؼل يف  ـْ ُكفْرِز ْبف ، َقفاَل: َط

َوْففُد َكَصفاَرى َكْجفَراَن، ِسفتُّقَن َراكًِبفا، مِفـُْفْؿ َأْرَبَعفٌة  ملسو هيلع هللا ىلصُسفقِل الؾَّفِف َقِدَم َطَؾفك رَ »

َْرَبَعُة َواْلِعْرُروَن مِـُْفْؿ َثاَلَثُة َكَػٍر إَِلْقِفْؿ َ،ُئفقُل َأْمفُرحُ  ْٕ ـْ َأْشَرافِِفْؿ، َوا
ْؿ، َوِطْرُروَن مِ

ـْ  َّٓ َطف َٓ َ،ْصُدُروَن إِ ـُ اْلَؼْقِم َوُذو َرْأ،ِِفْؿ، َوَصاِحُ، َمُرقَرتِِفْؿ، َوالَِّ ي  ُ، َأمِق
اْلَعاقِ

ففقُِّد َطففالُِؿُفْؿ، َوَصففاِحُ، َرْحؾِِفففْؿ  َرْأ،ِففِف َوَأْمففِرِه، َواْسففُؿُف: َطْبففُد اْلَؿِسففقِح، َوالسَّ

ـُ َطؾْ  ـِ َوائِفٍؾ، ُأْسفُؼُػُفْؿ َوَحبفُرُحْؿ َوُمْجَتَؿِعِفْؿ، َوَأُبفق َحاِرَثفَة ْبف َؼَؿفَة َأُخفق َبْؽفِر ْبف

ـَ ِطْؾُؿفُف  َوإَِماُمُفْؿ، َوَصاِحُ، َمَرامِقفْؿ َوَكاَن َأُبق َحاِرَثَة َقْد َشُرَف فِقِفْؿ َحتَّفك َحُسف

ُفقُه َوَقبُِؾفقهُ  ـَ الـَّْصفَراكِقَِّة َقفْد َشفرَّ وِم مِف ، َوَبـَفْقا َلفُف فِل ِد،ـِِفْؿ، َوَكاَكفْت ُمُؾفقُك الفرُّ

فا  ـِ اْجتَِفاِدِه فِفل ِد،فـِِفْؿ، َفَؾؿَّ
اْلَؽـَائَِس، َوَبَسُطقا َطَؾْقِف اْلَؽَراَماِت، لَِؿا َ،ْبُؾْغُفْؿ َطـُْف مِ

ِف  ُفقا إَِلك َرُسقِل الؾَّ ًفا إَِلفك  ملسو هيلع هللا ىلصَوجَّ ـْ َكْجَراَن، َجَؾَس َأُبق َحاِرَثَة َطَؾك َبْغَؾٍة َلُف ُمَقجِّ
مِ

ـُ َطْؾَؼَؿَة، ُ،َسا،ُِرُه، إِْذ َطَثَرْت َبْغَؾُة َأبِفل  ملسو هيلع هللا ىلصِف َرُسقِل الؾَّ  َواَلك َجـْبِِف َأٌخ ُ،َؼاُل َلُف: ُكْرُز ْب

ِف  َْبَعُد، ُ،ِر،ُد َرُسقَل الؾَّ ْٕ َقاَل: َبْؾ َأْكَت َتِعْسَت، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَحاِرَثَة، َفَؼاَل ُكْرٌز: َتِعَس ا

ِف إِكَّ  ُف َلؾـَّبِلُّ الَِّ ي ُكـَّا َكـَْتظُِر، َقاَل َلُف ُكْرٌز: َوَمفا َ،ْؿـَُعفَؽ َوَأْكفَت َولَِؿ َ،ا َأُخ؟ َفَؼاَل َوالؾَّ

 َّٓ ُروَكا، َوَأْكَرُمقَكا، َوَقْد َأُبقا إِ ُفقَكا، َوَأمَّ ِء اْلَؼْقُم َشرَّ َٓ َتْعَؾُؿ َحَ ا؟ َقاَل: َما َصـََع بِـَا َحُم

ـُ ِخاَلَفُف، َوَلْق َقْد َفَعْؾُت َكَ ُطقا مِ  ـَّا ُكؾَّ َما َتَرى، َوَأْضفَؿَر َطَؾْقَففا مِـْفُف َأُخفقُه ُكفْرُز ْبف

 .«َطْؾَؼَؿَة، َ،ْعـِل: َأْسَؾَؿ َبْعَد َذلَِؽ 

ّ  ٚيف ٍَ ،(2/119) ضا٠ ا ٔ ٖػدا َثـِل َطْبفُد الؾَّفِف  :َقا ـُ إْسَحاَق: َوَحفدَّ َقاَل اْب

ـِ َح ْ  ـِ َطؿرو ْب ِد ْب ـِ ُمَحؿَّ ـُ َأبِل َبْؽِر ْب ـِ ْب ـْ َصفػقة بِـْفِت ُحَقفلِّ ْبف م َقاَل: ُحدثت َط

ل َأبِل: َ،اِسٍر، َلْؿ أْلَؼفؿا َقطُّ  َأْخَطَ، َأكََّفا َقاَلْت: ُكـُْت أَح،َّ َوَلِد َأبِل إَلْقِف، َوإَِلك َطؿِّ

ا َقِدَم َرُسفقُل الؾَّفِف  َّٓ َأَخَ اكِل ُدوَكُف، َقاَلْت: َفَؾؿَّ ،ـَفَة، َوَكفَ َل اْلَؿدِ  ملسو هيلع هللا ىلصَمَع َوَلٍد َلُفَؿا إ

ـِ  ل َأُبق َ،اِسفِر ْبف ـُ َأْخَطَ،، َوَطؿِّ ـِ َطْقٍف َغَدا َطَؾْقِف َأبِل، ُحقل ْب ُقَباء فِل َبـِل َطؿرو ْب
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ْؿِس. َقاَلفْت: فلَتقفا  َأْخَطَ،، ُمَغؾََّسْقـ. َقاَلْت: َفَؾْؿ َ،ْرِجَعا َحتَّك َكاَكا َمَع ُغُروِب الرَّ

ـِ َساقِطَ  ْقـ َكْساَلَكْق ـِ َ،ْؿِرَقاِن الففق،ـَك. َقاَلفْت: ففِرْرفُت إَلْقِفَؿفا َكَؿفا ُكـْفُت َكالَّ ْق

. َقاَلفْت: َوَسفِؿْعُت  ـْ الَغفؿِّ ِف َما التػَت إيلَّ َواِحٌد مِـُْفَؿا، َمَع َما بِِفَؿا مِف
َأْصـَُع، َفَقَالؾَّ

ـِ أْخَط،: َأُحَق ُحَق؟ َبِل، ُحقّل ْب
ِ
ل َأَبا َ،اِسٍر، َوُحَق َ،ُؼقُل ٕ َقاَل: َكَعْؿ َوَالؾَِّف: َقفاَل:  َطؿِّ

 َأَتْعِرُفُف وُتْثبتف؟ َقاَل: َكَعْؿ، َقاَل: َفَؿا فِل كػِسؽ مِـُْف؟ َقاَل: طداوُتُف واهلل ما َبِؼقُت.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ تََعاَلك: َوقَْقلِفِ 

 ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 .[93: الامئدة]

،ؼقل تعا، ذكره قؾ ،ا محؿد لؽػار قر،ش، و،جقز أن  :﴾ڃ ڄ ڄ﴿: وَقِوُلُه 

أي  ﴾ڃ ڃ ڃ﴿،ؼقلفا ٕصحابف بقاكـا لحال كػار قر،ش3 حؾ أخبركؿ، وأطؾؿؽؿ3 

 أي ج اء وطؼقبة. ﴾چچ چ چ﴿ بلسقأ حال مؿـ اتخ  د،ـف ح ًوا ولعبًا

 ڇ﴿ محتفأي شر مـ أولئؽ، مـ صرده اهلل مـ ر :﴾ڇ ڇ ڇ﴿َقِوُلُه  

أي صففقر  ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ بسففب، كػففره وإطراضففف، وبغقففف، ﴾ڍ

مـفؿ قردة وخـاز،ر فؾؿا مسخقا طـ الػطرة مسخت فطرحؿ وحمٓء مل ،جعؾ اهلل 

ِ لفؿ كسال فػل  : َقاَل: َوُذكِفَرْت (8111) طـ ابـ مسعقد  ؾشٝض َطدً

ـْ َمْسٍ ، َفَؼاَل: ِطـَْدُه اْلِؼَرَدُة، َقاَل مِْسَعٌر: َوُأَراُه َقاَل: َواْلَخـَا
 َ،ْجَعْؾ  َلؿْ  اهللَ  إِنَّ »ِز،ُر مِ

َٓ  َكْساًل  لَِؿْسٍ    .«َذلَِؽ  َقْبَؾ  َواْلَخـَاِز،رُ  اْلِؼَرَدةُ  َكاَكِت  َوَقدْ  َطِؼًبا، َو

 أي وأشرحؿ طؼقبة مـ طبد الطاغقت. :﴾ڈڈ ڎ﴿َقِوُلُه 

ان لقققع القفقد والـصارى يف الررك والراحد مـ آستدٓل بأ،فة وح ا بق

كؿا أن القفقد والـصارى وقعقا يف طبادة الطاغقت، فف ه إمفة سفتؼع يف طبفادة 

َفنِكَّفُف َ،ْعـِفل  ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿الطاغقت إٓ ما رحؿ ربل: 

ـَ َذَكَرُحْؿ َتَعاَلك ذِ  ، ِ ِء الَّ َٓ َؽ: َحُم
ـَ َوَصفَػ ِصفَػَتُفؿْ ، ْكفُرهُ بَِؼْقلِِف: ُأوَلئِ فِ ، ، َوُحفُؿ الَّ

ـْ َلَعـَفُف الؾَّففُ  َوَطَبفَد ، َوَجَعفَؾ مِفـُْفُؿ اْلِؼفَرَدَة َواْلَخـَفاِز،رَ ، َوَغِضفَ، َطَؾْقففِ ، َفَؼاَل: َم

ـْ َبـِل إِْسَرائِقَؾ. َ،ُؼقُل َتَعاَلك ِذْكُرُه: حَ 
ـْ ِصَػِة اْلَقُفقِد مِ

ِء الطَّاُغقَت3 َوُكؾُّ َذلَِؽ مِ َٓ ُم

ـْ َكِؼْؿفُتْؿ  ف ِخفَرِة ِطـْفَد الؾَّفِف مِؿَّ ْٔ ْكَقا َوا ـَ َحِ ِه ِصَػُتُفْؿ َشر  َمَؽاًكا فِل َطاِجفِؾ الفدُّ ، ِ الَّ

 . (1/535)الطبري  تؿطاَطَؾْقِفْؿ َ،ا َمْعَرَر اْلَقُفقِد. اكتفك مـ 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼبًَُ   ُٔ  .﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿َوَهِى

 .[51: الؽفػ]

 أي ال ،ـ ضفروا ط  غقرحؿ. :﴾ڦ ڤ ڤ﴿َقِوُلُه  

ـْ َطْبفِد  :﴾ڄ ڄ ڦ﴿َقِوُلُه   أي لـبـقـ طؾقفؿ مسفجًدا، وَطف

ـَ َأْطَثَرُحْؿ َطَؾك َأْصَحاِب اْلَؽْففِػ  ، ِ ُف َطَؾك الَّ ك الؾَّ ـِ ُطَؿْقٍر، َقاَل: َطؿَّ ـِ ُطَبْقِد ْب ِف ْب الؾَّ

وا، َفَؼاَل اْلُؿْرِرُكقَن: َكْبـِل َطَؾْقِفْؿ ُبـَْقاًكا، َفنِكَُّفْؿ َأْبـَاُء آَبائِـَا، َوَكْعُبُد َمَؽاَكُفْؿ، َفَؾْؿ َ،ْفَتدُ 

ـُ َأَحفؼُّ بِِففْؿ، ُحفْؿ مِـَّفا، َكْبـِفل َطَؾفْقِفْؿ َمْسفِجًدا  َف فِقَفا، َوَقاَل اْلُؿْسؾُِؿقَن: َبْؾ َكْح الؾَّ

َف فِقِف.   .(15/813)الطبري  تؿطااكتفك مـ ُكَصؾِّل فِقِف، َوَكْعُبُد الؾَّ

وأ،ة يف شلن أصحاب الؽفػ وما صـعف مـ غؾ، يف شلهنؿ فنهنؿ بـقا طف  

قبقرحؿ مسجًدا ،عبدون اهلل فقفف، أو ،عبفدوهنا، وطف  كفال الؿعـقفقـ، فصفـقعفؿ 

 محرم إما ٕكف شرك أو ُ،ػضل إلقف.

ٌ  ٜكٍٛ فكد أوتقفت مفـ قؾفة  ح ه إدلة يف القففقد والـصفارى، فـؼفقل: :قا٥ا

، ط  طظ بـ أبل صالف، وفاصؿفة  ملسو هيلع هللا ىلصطؾؿؽ وجفؾؽ، أما دخؾ رسقل اهلل 

َٓ »وَقاَل لفؿا:  بـ أبل صال،: َ،ا َرُسفقَل الؾَّفِف، َأْكُػُسفـَا بَِقفِد ، َفَؼاَل طظ «ُتَصؾَِّقاِن؟ َأ

ـَ ُقْؾـَا َذلَِؽ َوَلْؿ َ،ْرِجفْع إَِلفلَّ َشفْقًئا، ُثفؿَّ الؾَِّف، َفنَِذا َشاَء َأْن َ،ْبَعَثـَا َبَعَثـَ  ا، َفاْكَصَرَف ِحق

 ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿»َسِؿْعُتُف َوُحَق ُمَقلٍّ َ،ْضِرُب َفِخَ ُه، َوُحَق َ،ُؼفقُل: 

 ، وأ،ة ك لت يف الؽػار.(1)«[87: الؽفػ]
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ٍ  ايٖٛاب عبد بٔ ستُد اإلضالّ غٝذ ضاقٗا اييت األدي١ فٗرٙ  ٚقاٛع  عًا٢  بٗاا  ٜطاتد
 :ٚجٗني َٔ األ١َ ٖرٙ يف ايػسى

 أن ســ الـاس تتتابع. :األٍٚ

قد أخبركا أن إمة ستتابع القفقد والـصارى إٓ ما رحفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  :ايثاْٞ

 ربل.

*** 
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ِٖ َأثاٍ َعٔؼُٕذ  ٍَ اهلِل َوَػ َّ َسُعى ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلص  َأ َٕ   »َهب ًَوَب  ِٖ َٓو  َٖ َ٘ ٖٖ َعو  َُِزَزجاُؼ

ِْ ٌُ ُٙ      ي َؽَزَو اُُوزَّٔح ثابُُوزَّٔحَهِجَِ ُٔى َُوَذَلُُِز َُوِى َدَلُِوىا ُعِؾوَش َموتٍّ   ًَ ي «ي َؽَزو

  ٍَ َٖ٘قبَسي؟ َهب َُُهىَد َواُ ٍَ اهلِلي اُ ََب َسُعى ٖا؟»َهبُُىا   َٔ ُٙ. «َك  َأِلَشَعب

ْٔ)  َقِوُلُه  حق سعد بـ مالؽ الخدري، وحق مـ صفغار  :  ضيِيٝد  أِّٔ ٞ ٚيعي

صار والصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ3 ،فدل طف  ذلفؽ مفا جفاء طـفد البخفاري إك

َأنَّ َأَبا ُمقَسك، اْسَتْلَذَن َطَؾك ُطَؿَر َثاَلًثا، َفَؽَلكَّفُف َوَجفَدُه  (8151)، ومسؾؿ (8418)

، َفَرَجعَ  ًٓ  »َفَؼاَل ُطَؿُر:  ،َمْرُغق
ِ
ـِ َقفْقٍس، اْئفَ ُكقا َلفُف، َأَلْؿ َتْسفَؿْع َصفْقَت َطْبفِد اهلل ْبف

َـّ  «إِكَّا ُكـَّا ُكْمَمُر بَِفَ ا»َفُدِطَل َلُف، َفَؼاَل: َما َحَؿَؾَؽ َطَؾك َما َصـَْعَت، َقاَل:  َقاَل: َلُتِؼفقَؿ

 َ ْٕ ـَ ا ، َفَخَرَج َففاْكَطَؾَؼ إَِلفك َمْجؾِفٍس مِف َـّ َْفَعَؾ َٕ َٓ َطَؾك َحَ ا َبقِّـًَة َأْو  ْكَصفاِر، َفَؼفاُلقا: 

َّٓ َأْصَغُرَكا، َفَؼاَم َأُبق َسِعقٍد َفَؼاَل:  َفَؼاَل ُطَؿفُر:  «ُكـَّا ُكْمَمُر بَِفَ ا»َ،ْرَفُد َلَؽ َطَؾك َحَ ا إِ

ـْ َأْمِر »
 َخِػَل َطَؾلَّ َحَ ا مِ

ِ
َْسفَقاِق  ،ملسو هيلع هللا ىلصَرُسفقِل اهلل ْٕ فْػُؼ بِا ، وأبفق «َأْلَففاكِل َطـْفُف الصَّ

 
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصسعقد مـ الؿؽثر،ـ يف روا،ة حد،ث َرُسقِل اهلل

َّ)  َقِوُلُه  ممكفد بالؼسفؿ والفالم وقفد  ملسو هيلع هللا ىلصح ا خبر مفـ رسفقل اهلل  : ئّْتتيِبُي

ٔي)  َقِوُلُه  وقع.  ٓي ــ بالضؿ والػتح: الطرق والسبؾ. : ضي ـَـ والسُّ  السَّ

ْٔ)  َقِوُلههُه  ٕي َيدد ِْ نّٔددأّ ّٔهّٕ أي: القفففقد، والـصففارى ٕهنففؿ أحففؾ كتففاب،  : قّٔددْب

 ولؾخؾطة بقـفؿ وبقـ الؿسؾؿقـ.

ٚي)َقِوُلُه   ح ه الؾػظة لقست يف حفد،ث أبفل سفعقد  :(ِ ايكّٕدر٠َِّ  ايكّٕر٠َِّ سيري

قفال  مـ صر،ؼ َشفْفر اْبفـ َحْقَشفٍ،، (13115) َطدٓدٙ وقد أخرجفا أمحد يف 

ـُ  َثـِل اْب  َحدَّ
ِ
ـْ َحِد،ِث َرُسفقِل اهلل َثُف َط ـَ َأْوٍس، َحدَّ اَد ْب َـّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَغـٍْؿ، َأنَّ َشدَّ  َلفَقْحِؿَؾ

ةِ  َحِ هِ  ِشَرارُ  ُمَّ ْٕ ـِ  َطَؾك ا ـَ  َسـَ ، ِ ـْ  َخَؾْقا الَّ ةِ  َحْ وَ  اْلؽَِتاِب  َأْحؾِ  َقْبؾِِفؿْ  مِ ةِ  اْلُؼ َّ  «بِاْلُؼف َّ

 وشفر ضعقػ.
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فؿ قال السـدي:  ةِ  َحفَ وَ »والؼ ة ِر،ُش السَّ : بضفؿ قفاف وترفد،د ذال «الُؼف َّ

 معجؿة: ر،ش السفؿ.

فقساووهنؿ مساواة الؼ ة بالؼ ة. أي: كؿا ،ؼدر كؾ واحد مـفؿا طف   :ٚاملع٢ٓ

قدر صاحبفا و،ؼطع، وحق مثؾ ،ضرب لؾرقئقـ ،ستق،ان وٓ ،تػاوتفان. وفسفر يف 

 الؼامقس الؼ ة: بلذن اوكسان والػرس أ،ًضا. واهلل تعا، أطؾؿ.

ِٛ َحَت٢َ) َقِوُلُه ُٙ  َضبٍّ ُجِخَس َدَخًُٛا َي ُُٛ ُجحر الض، تؽثر فقف آلتقاءات،  :(َياَدَخًُِت

وح ا ،دل ط  شدة الؿتابعة لؾقفقد والـصارى، والض، حق حققان دون الفقرل، 

، ولفق كفان حراًمفا مفا أكفؾ طف  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل وحق حالل إكؾ، فؼد أكؾ ط  مائدة 

ـْ  َٓ،»: ملسو هيلع هللا ىلص، قال الرسقل ملسو هيلع هللا ىلصمائدة الـبل  ـْ  َلؿْ  َوَلؽِ  َفَلِجفُدكِل َقفْقمِل، بِفَلْرضِ  َ،ُؽف

 .طـ ابـ طباس  (1)، متػؼ طؾقف«َأَطاُففُ 

ٍي  ٜيدا  قّٔايّٕٛا:)  َقِوُلُه  مستػسر،ـ  ملسو هيلع هللا ىلصأي: الصحابة سللقا رسقل اهلل  : اِ  زيُضدٛ

 ومسترشد،ـ.

؟» َقاَل: َوالـََّصاَرى؟ الَقُفقدَ )َقِوُلُه  ـِ ـِ » ويف روا،ة: :(«َفَؿ  ،«ُحفؿْ  إٓ الَؼْقمُ  َفَؿ

كتففاب آطتصففام  (3184)البخفاري  ايؿدشٝشني ، أي يف (َأْخَرَجففاهُ )َقِوُلهُه  

َـّ »: ملسو هيلع هللا ىلصبالؽتاب والسـة، َباُب َقْقِل الـَّبِلِّ  ـَ  َلَتْتَبُع ـْ  َسفـَ ، ومسفؾؿ «َقفْبَؾُؽؿْ  َكفانَ  َمف

 كتاب العؾؿ. (8112)

ٟ  ويف  ـِ الـَّبِفلِّ طـ َأبِفل ُحَرْ،فَرَة  (3112) ؾدشٝض ايبخداز ، ملسو هيلع هللا ىلص، َطف

اَطةُ  َتُؼقمُ  َٓ »َقاَل:  تِل َتْلُخ َ  َحتَّك السَّ  َوِذَراًطفا بِِرفْبرٍ  ِشفْبًرا َقْبَؾَففا، الُؼفُرونِ  َلْخ ِ بِ  ُأمَّ

وِم؟ َفَؼفاَل:  «بِِ َراعٍ  ـِ »َفِؼقَؾ: َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، َكَػاِرَس َوالرُّ َّٓ  الـَّفاُس  َوَمف  «ُأوَلئِفَؽ  إِ

 وح ا الحد،ث ،ػسر وجف آستدٓل بأ،ات السالػات.
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ِٖ ْ  َػ ُِٔغِٔ ُٔو ٕٕ  َو ٍَ اهلِل  َصِىَثب َّ َسُعوى ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلص  َأ ٍَ  »ي َهوب ُٔو َّ اهلَل َصَوي  اا

      ٍَ ُٔو َٓوب َصَوي  ٌَُهوب  ُِ ُٓ َُِجُُِؾ  ٖٓٔزوٍ َعو َّ ُأ ـَبساَثَهبي َواا َٓ ََٓؾبساَهَهب َو َُِذ  َِْسَكي َكَشَأ ا

ُُُذ َسٚثو   ٍا َعوَؤ ٚٗ ََُل. َواا َِْث ََٔش َوا َِْؽ ٖا  ا َِ َِ٘ض ٌَ ُاُذ اُ َِ٘هبي َوُأِػٔي ٖٓٔزٍ   ٓٔ ُٔوُؤ وٍ 

 ُٕ ُٕ  اَأ ٖٕٓخي َوأ َٕ٘خ ثَؼب ٌََهب ثاَغ ُِٗلِغوهاْ    اَُِهِٔ ِٖ ٔعوَىي َأ ٔٓ ِْ َػُذّوا  ُِها َُِغَِّو َػَِ

ُُِذ َهَنوب          ٔٓوُذي ااٗٚوٍ ااَرا َهَنو َُٓؾ ََوب    ٍَ َٕ َسٚثوٍ َهوب ِْ; َواا َُِنَزُه َُِغَزجاَُؼ َث َك

ُٔ ُُِزَي  ٍا َأِػَي ٚٗ ََُشٗدي َواا ُٕ  ٔكباٗٗٚ ا  ٖٓٔزوَي َأ ُٕ     اُؤ ٖٓوٕخي َوَأ َٕ٘خ َػب ٌَُهوْ ثاَغو ِِٔٛ  اُأ

َٔوَغ       َُوِى اِعَز ِْي َو َُِنوَزُه َُِغوَزجاَُؼ َث ِْي َك ُِٗلِغوها ِٖ ٔعَىي َأ ٔٓ ِْ َػُذ٘وا  ُِها ُأَعَِّو َػَِ

ََِغوجاٍ َثِؼُنوُهْ      َُِهِٔوُي َثِؼّنوبي َو َٕ َثِؼُنُهْ  ٌُى ََ َٛبي َؽٖزً  ِٖ ثاَؤُهَيبسا َٓ  ِْ ُُِه َػَِ

 .«ِؼّنبَث

ِ )  َقِوُلُه  ًِ ُُْط  .(8112)كتاب الػتـ، وأشراط الساطة  ؾشٝش٘يف  : ٚيِيد

ْٔ )َقِوُلُه  ٕ   عيد ْٛ يدا أبق طبد اهلل، وققؾ أبق طبد الرمحـ ثقبان بـ بجفدد،  :( ثي

بؿقحدة مضؿقمة، ثفؿ جفقؿ سفاكـة، ثفؿ دال مفؿؾفة مؽفررة إو، مضفؿقمة، 

لسراة، مقضع بقـ مؽفة والفقؿـ، وققفؾ: و،ؼال: ابـ جحدر الفاشؿل، مـ أحؾ ا

فلطتؼف، ومل ، ل  ملسو هيلع هللا ىلصإكف مـ محقر، وققؾ: مـ الفان، أصابف سباء فاشتراه رسقل اهلل 

خرج إ، الرام فـ ل الرمؾة، ثفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصمعف يف الحضر والسػر، فؾؿا تق  رسقل اهلل 

 اكتؼؾ إ، محص وابتـك هبا داًرا، وتق  هبا سـة  س وأربعفقـ، وققفؾ: سفـة أربفع

مائة حد،ث وسبعة وطرفرون حفد،ًثا، روى  ملسو هيلع هللا ىلصو سقـ، ُرويَّ لف طـ رسقل اهلل 

لف مسؾؿ مـفا طررة أحاد،ث. روى طـف عاطات مـ كبفار التفابعقـ. و  صفحقح 

فُجقِد، بَِؽْثفَرةِ  َطَؾْقفَؽ »،ؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص، طـ ثقبان قال: سؿعت رسقل اهلل (1)مسؾؿ  السُّ
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ـْ  َفنِكََّؽ  َّٓ  َسْجَدًة، لِؾَّفِ  َتْسُجدُ  ل . احف «َخطِقَئةً  بَِفا َطـَْؽ  َوَحطَّ  َدَرَجًة، بَِفا اهللُ  َرَفَعَؽ  إِ

 .(1/131) تٗرٜب ا٭اا٤ ٚايًػاتمـ 

َّ)  َقِوُلُه  ٚي٣ ا ّٔ ِإ ٞي شي  أي: صقاحا لف. : ا٭ّْٔزضي ِي

حقفث  ملسو هيلع هللا ىلصوح ا مفـ دٓئفؾ كبفقة الـبفل  :(اِرَبَفاَوَمغَ  َمَراِرَقَفا َفَرَأْ،ُت )َقِوُلُه 

 كاكت الػتقحات إ، الؿررق والؿغرب.

َّ)  َقِوُلُه  َِّتٞ ٚيِإ ُّٕؼ إّٔ ٝيْب ٗيا ضي ّٖهّٕ ٚي٣ َيا َُ ٞي شي ٗيا ِي ْٓ  وح ا قد وقع. : َِ

ِٝددُت)  َقِوُلههُه  ِٔ: ٚيإّْٔعِّٓ ْٜ ْٓددصي ُيددسي ايهّٔ ٝيضي ا٭ّْٔس أي: الفف ح، والػضففة،  : ٚيا٭ّْٔ دد

ْؿؾة الروم والػضة طؿؾة كسرى، وحصؾ الؿسؾؿقن ط  ح ه الؽـفقز وال ح، طُ 

َـّ العظقؿة وأكػؼت يف سبقؾ اهلل، حتك َقاَل ُطَؿُر  ََدَطف َٕ ـْ َسفؾََّؿـِل الؾَّفُف، 
: َلفئِ

ـَ إَِلك َرُجٍؾ َبْعِدي َأَبفًدا. أخرجفف البخفاري  َٓ َ،ْحَتْج  (1344)َأَرامَِؾ َأْحِؾ الِعَراِق 

ـِ  ـْ َطْؿِرو ْب  َمْقُؿقٍن. َط

ِٞ)  َقِوُلههُه  ّْْددد ّٔيُّٖت ٚيِإ ٕمتففل، وكفففان  أي: دطففقت اهلل  : َِّتددٞ٭ّٕ زي ّْدددٞ ضيدد

ـِ  (848) ،دطقا ٕمتف كثقرا، فػل مسؾؿ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسفقل ـِ َطْؿفِرو ْبف  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل َط

 ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ الـَّبِلَّ اْلَعاِص 
ِ
 ڄ ڄ ڄ ڦ﴿فِل إِْبَراِحقَؿ:  : َتاَل َقْقَل اهلل

َ،ففَة، َوَقففاَل ِطقَسففك [69: إبااراهقؿ] ﴾چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ْٔ  ﴿: ، ا

، َفَرَفَع َ،َدْ،ِف [;11: الامئدة] ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ   

تِل الؾُفؿَّ »َوَقاَل:  تِل ُأمَّ فدٍ ُمحَ  إَِلفك اْذَحفْ،  ِجْبِر،فُؾ  َ،ا»: ، َفَؼاَل اهلُل ، َوَبَؽك«ُأمَّ  ،ؿَّ

اَلُم، َفَسَلَلُف َففَلْخَبَرُه  «ُ،ْبؽِقَؽ؟ َما َفَسْؾفُ  َأْطَؾُؿ، َوَربَُّؽ  اَلُة َوالسَّ َفَلَتاُه ِجْبِر،ُؾ َطَؾْقِف الصَّ

 
ِ
ٍد، َفُؼفْؾ: بَِؿا َقاَل، َوُحَق َأْطَؾُؿ، َفَؼاَل اهلُل: َ،ا ِجْبِر،ُؾ،  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل اْذَحْ، إَِلك ُمَحؿَّ

تَِؽ، فِل َسـُْرِضقَؽ  إِكَّا» َٓ  ُأمَّ  .«َكُسقُءكَ  َو

ـِ َكْعٍ،  (181)ويف مسؾؿ  ـْ ُأَبلِّ ْب َكاَن ِطـَْد َأَضفاِة َبـِفل  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ الـَّبِلَّ َط

ُتفَؽ  َرأَ َتْؼف َأنْ  َ،ْلُمُركَ  اهللَ  إِنَّ »، َفَؼاَل: ِغَػاٍر، َقاَل: َفَلَتاُه ِجْبِر،ُؾ   َطَؾفك اْلُؼفْرآنَ  ُأمَّ
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تِفل َوإِنَّ  َوَمْغِػَرَتُف، ُمَعاَفاَتفُ  اهللَ  َأْسَلُل »، َفَؼاَل: «َحْرٍف  ، ُثفؿَّ َأَتفاُه «َذلِفَؽ  ُتطِقفُؼ  َٓ  ُأمَّ

ُتَؽ  َتْؼَرأَ  َأنْ  َ،ْلُمُركَ  اهللَ  إِنَّ »اكَِقَة، َفَؼاَل: الثَّ  ـِ  َطَؾك اْلُؼْرآنَ  ُأمَّ  اهللَ  َأْسفَلُل »، َفَؼاَل: «َحْرَفْق

تِل َوإِنَّ  َوَمْغِػَرَتُف، ُمَعاَفاَتفُ   َ،فْلُمُركَ  اهللَ  إِنَّ »، ُثؿَّ َجاَءُه الثَّالَِثَة، َفَؼاَل: «َذلَِؽ  ُتطِقُؼ  َٓ  ُأمَّ

ُتَؽ  ْؼَرأَ تَ  َأنْ   َوإِنَّ  َوَمْغِػَرَتفُف، ُمَعاَفاَتفُ  اهللَ  َأْسَلُل »، َفَؼاَل: «َأْحُرٍف  َثاَلَثةِ  َطَؾك اْلُؼْرآنَ  ُأمَّ

تِل ابَِعَة، َفَؼاَل: «َذلَِؽ  ُتطِقُؼ  َٓ  ُأمَّ ُتفَؽ  َتْؼَرأَ  َأنْ  َ،ْلُمُركَ  اهللَ  إِنَّ »، ُثؿَّ َجاَءُه الرَّ  اْلُؼفْرآنَ  ُأمَّ

َؿا َأْحُرٍف، َسْبَعةِ  َطَؾك  .«َأَصاُبقا َفَؼدْ  َطَؾْقفِ  َقَرُءوا َحْرٍف  َفَل،ُّ

 َدْطفَقةٌ  َكبِلٍّ  لُِؽؾِّ »: ملسو هيلع هللا ىلصويف أحاد،ث الرػاطة ما ،دل ط  حرصف ط  أمتف، قال 

ُ  َشَػاَطةً  َدْطَقتِل اْخَتَبْلُت  َوإِكِّل ُمْسَتَجاَبٌة،
ِ
تِلٕ  .  (1)«اْلِؼَقاَمةِ  َ،ْقمَ  مَّ

ْٕ)َقِوُلُه  ٗيا ٫ أّٔ ًِهّٔ ْٗ ٓي١  ُٜ ١َّ  ِ طي أي: دطقتف أن ٓ ،فؾفؽ إمفة بفلمر طفام  :( ييا

 أو مرض واحد يف عقع البالد اوسالمقة. -مثاًل -كجدب إرض 

ْٕ)  َقِوُلُه  ِْ ُِٜطِّ ّٔ ٫ ٚيأ ِٗ ْٝ ّٔ ٚاا عي ْٔ عيُد ٛي٣ َِ ِ  ِض ِٗ ْْؿِّٕطد ِْ  ٝيْطدتيِبٝضي ؾّٔ أّٔ ُٗ ْٝكيدتي  :  ي

وأن ٓ ،سؾط الؽػار ط  الؿسؾؿقـ تسؾقًطا ت ح، بف بقضة اوسالم، وح ا أ،ًضفا 

لـ ،ؽقن، والقاقفع ،فدل طؾقفف، ففالقفقد والـصفارى وغقفرحؿ مفـ الؽػفار كفؿ 

،حاولقن يف إذٓل الؿسؾؿقـ، ومع ذلفؽ تبؼفك العف ة هلل ولرسفقلف ولؾؿفممـقـ، 

 ٿ ٺ﴿ا بظففقر الطائػفة الؿـصفقرة، قفال تعفا،: و،بؼك الد،ـ ضاحًرا ققً،ف

، [;5: الػاااااااتح] ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

ـْ  َصائَِػةٌ  َتَ اُل  َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسقل اهلل  تِفل مِف ، بِفَلْمرِ  َقائَِؿفةً  ُأمَّ
ِ
ُحؿْ  َٓ  اهلل ـْ  َ،ُضفرُّ  َمف

  َأْمرُ  َ،ْلتَِل  كَحتَّ  َخاَلَػُفْؿ، َأوْ  َخَ َلُفؿْ 
ِ
، فقتسفؾط (5)«الـَّفاسِ  َطَؾفك َضفاِحُرونَ  َوُحفؿْ  اهلل

الؽػار ط  بعٍض مـ بالد الؿسؾؿقـ و، لقكف و،ؼفروكف، و،جعؾ اهلل يف بالد آخفر 

                                                 

ـْ َأبِل ُحَرْ،فَرَة 3313اخرجف اومام أمحد ) (1) (، 122(، ومسفؾؿ )1143، والبخفاري )( والؾػظ لف َط

 (، وغقرحؿ.3143وابـ ماجة )

ـْ ُمَعاِوَ،َة 1413(، ومسؾؿ )1131ي )أخرجف البخار (5)  .( والؾػظ لف، َط
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فرجة، وٓ تف ال الطائػفة الؿـصفقرة تتـؼفؾ مفـ بؾفد إ، بؾفد، ،عف  اهلل هبفا د،ـفف 

ػة يف الرفام، وفتفرة كاكفت يف العفراق، اهلل هبا اوسالم، فترة كاكت الطائ و،حػظ

وفترة كاكت يف كقسابقر وبخارى، ثؿ يف أرض كجد والحجاز ضفرت ضفقًرا ققً،فا 

جؾًقا، وأن ما زال يف تؾؽ البالد خقفر طظفقؿ، وضففرت يف الفقؿـ ضففقًرا ققً،فا 

 جؾًقا، والحؿد رب العالؿقـ.

ٕي)  َقِوُلُه  ٞ  ٚيِإ ٍي:  زي ّْدد ُّددُ  ٜيدا  قّٔدا وأكفف ،فتؽؾؿ  : إثبفات الؽفالم هلل فقفف : َُشي

 بحرف وصقت. 

ُْٝت ِإذيا)  َقِوُلُه  ُّ٘ قّٔكيا٤ا قّٔكي والؼضاء حـفا: الحؽفؿ الؽفقين قفال  : ُٜدسيدُّ  ٫ ِؾِإ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿تعفففففا،: 

، وأمففا الؼضففاء الرففرطل فؼففد ٓ ،ؼففع، قففال تعففا،: [7: اإلسااراء] ﴾ڑ ژ

 . [56: اإلسراء] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ﴿

ِٞ)  ُلههُه َقِو ّْْدد ُْٝتددؤّ ٚيِإ َِّتددؤّ أّْٔعّّٓٔ ْٕ ِيَّٕ ُٗددِ ئّددا أّٔ ًِهّٔ ْٖ ٓي١  إّٔ ََّدد١  ِ طيدد وحفف ا مففـ  : عيا

، ملسو هيلع هللا ىلصطؾقـا، فؾف الحؿد، وحف ه مفـ الفدطقات الؿسفتجابات لؾـبفل  فضؾ اهلل 

 وتعتبر فضقؾة لف ه إمة.

ْٕ)  َقِوُلُه  ِّ ّٔ  ٫ ٚيأّٔ ِْ  إّٔضيد ِٗ ْٝ ًّٔد ِّٚا  عي ْٔ  عيدُد ٛي٣  َِد ْْؿِّٕطد  ِضد ِْأّٔ ٝيْطدتيِبٝضي  ِٗ ِْ،  ؾّٔ ُٗ ْٝكيدتي   ي

ْٛ ُيددعي ٚيئّدد ِْ اْدتي ُٗ ْٝ ًّٔدد ْٔ عي ٖيددا، َيدد ٕي سيتَّدد٢ ِ ّٔقّّّٖٓٔاِز ُِٗ ٜيهّٕددٛ ًِددوّٕ  يْيُكدد ْٗ ٜيْطددِبٞ  يْيكاددا، ُٜ  ٚي

ُِٗ وحف ا حفق القاقفع: أن اهلل حػفظ حف ه إمفة مفـ أطفدائفا مفـ  :  يْيكادا   يْيُك

أي: إٓ أن  :(َحتَّفك) الخارج، ولؽـ وقع الرر العظقؿ بسفب، مفا بقفـفؿ وققلفف:

،فؾؽ بعضففؿ بعًضفا، فققفقع الخؾفؾ يف إمفة كؾفف بسفب، التـفاحر والتؼفاصع 

 والتفاجر ال ي بقـفؿ.
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ُٙ اُُجِشَهبٗاٍ ٔكٍ  َِ٘سَوا ٖٔوَخ    »ي َوَصاَد  ؾيِشِٝش ِٔ َْ ٖٓٔزوٍ ا َٔب َأَلبُف َػَِوً ُأ ٖٗ َواا

ُُِق ادُلٔنِِّنَيي َوااَرا َوَهَغ  ُْ اُٖغ ُِها ُّ   َػَِ َٓؤخي وَا َرُووى َُب ّا أُو ََِى  ًَُ َُِشَكِغ اا  ِْ َُو

     ِٖ ٓٔو  ّْ ًٔنَيي َوَؽَزوً َرِؼُجوَذ ٔكَئوب ُِٔؾشا ُُو ٖٓٔزٍ ثاب ِٖ ُأ ٔٓ  ٍٙ َُِؾَن َؽ ََ اُٖغبَػُخ َؽَزً 

َٕ َص ًَزَّاُثى ٖٓٔزٍ  ُٕ ٔكٍ ُأ ٌُى َُ ُٚ َع ٖٗ َٕي َواا َِْوَصب ٖٓٔزٍ ا ِْ ُُأ ًُُُّهو  ;َٕ ُٚ    ُصى ٖٗو ُْ َأ ََوِضُػ

ُٚونَي  ٖ٘جا ُْ اُ َٗب َلبَر ٍٙي َوَأ ٍٖ َثِؼٔذٌي َو اَٗجا ٖٓٔزوٍ َػَِوً    اَٗجا ِٖ ُأ ٔٓ َِٔلٌخ  ٍُ َىب َرَضا

ُِ٘قىَسًحي  َٓ ِٓوُش   ااحَلٚن  ٍَ َأ ََُؤٔر ِْ َؽٖزً  ََُلُه ِٖ َلب َٓ ِْي وَا  َُوُه ِٖ َلَز َٓ  ِْ ُٛ ََُنٗش

ًَُ ٚٔ َرَجبَسَى َوَرَؼب  .«اَُّ

ُٙ)  ُلُه َقِو ٚيا ِْٞ، زي ِ٘ ِؾٞ ايُبْسقّٔا حق اِوَماُم الَعالََّمُة الَػِؼْقُف، الَحفافُِظ  : ؾيِشِٝش

ـِ َغالِفٍ،،  ـِ َأْحَؿَد ب ِد ب ـُ ُمَحؿَّ ، َأُبق َبْؽٍر، َأْحَؿُد ب ـَ ثِْق الثَّْبُت، َشْقُ  الُػَؼَفاِء َوالُؿَحدِّ

فففافِ  ، ُثفففؿَّ الَبْرَقفففاكِلُّ الرَّ ، َصفففاِحُ، التََّصفففاكِْقِػ الُخفففَقاَرْزملُّ ِعلُّ
. وحفففق (1)

 .افطتخسز ع٢ً ؾشٝض َطًِصاح، 

ُيددا ٚيشيادي:)  َقِوُلههُه  َّ ًّٔدد٢ أّٔخيدداُف ٚيِإ َِّتددٞ عي َُّدد١ّٔ إّٔ ِّنيي ا٭٥ِّٔ أي: أحففؾ الػؼففف  : افِّٕكدد

 َأْخفَقَف  إِنَّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوالعؾؿ ال ،ـ حؿ ط  ضاللة، ويف الحد،ث: َأنَّ َرُسقَل الؾَِّف 

تِل َطَؾك َأَخاُف  َما  .(5)«الؾَِّسانِ  َطؾِقؿِ  ُمـَافٍِؼ  ُكؾُّ  ُأمَّ

، ففق ثابت طفـ طؿفر بفـ الخطفاب ملسو هيلع هللا ىلصفف ا الحد،ث وإن مل ،ثبت طـ الـبل 

ـِ ُطَؿفَر  ـِ اْبف ، وطؿر مؿـ وافؼ الؼرآن يف أكثر مـ أربعة طرر مقضفًعا، فَعف

                                                 

 ( لؾ حبل.11/114) «سقر أطالم الـبالء»(1)

ـِ اْلَخطَّاِب 131أخرجف امحد ) (5) ـْ ُطَؿَر ْب  .( َط
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ـِ الـَّبِلِّ   .(1)«َوَقْؾبِفِ  ُطَؿرَ  لَِسانِ  َطَؾك اْلَحؼَّ  َجَعَؾ  َتَعاَلك الؾَّفَ  إِنَّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َط

 ک ک ک﴿: فإئؿة الؿضؾقن حؿ سب، ضالل إمؿ، قال اهلل 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ

 ۓۓ ے ے ھ ھ﴿، وقال تعا،: [551: البؼرة] ﴾ں

 . [71: الؼصص] ﴾﮵ ﮴ ﮳ ﮲

ُِ ٚيقّٔعي ذياٚيِإ)  َقِوُلُه  ِٗ ْٝ ّٔ ـُ عي ْٝ ِْ ايطَّ ِّ ِإي٢ّٔ ُْٜسؾّْٔع ئّد ْٛ َيد١ِ  ٜي ٝيا وح ا خبر مفـ  : ايِك

كف ،ُر شفٍر لفف ه إمفة،  وقد وقع، إذ كان قتؾ طؿر وقتفؾ طثؿفان  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

فققع السقػ يف أمة محؿد، ومل ،رقل لفؿ دم، بؾ إن الؼتؾ ،ؽثر قبفؾ ققفام السفاطة 

 .وٓ الؿؼتقل فقؿا ُقتؾحتك ٓ ،دري الؼاتؾ فقؿا َقتؾ 

ُّ ٫ّٚٔ)  َقِوُلُه  ًّٖشيدلي  سيتيد٢  ايطَّاعي١ّٕ تيكّٕٛ ّّ  ٜي ْٔ  سيد ٞ  َِد َِّتد ُُْػِسِننيي،  إّٔ  ٚيسيتيد٢  ِ ايّٖدد

ٌّ تيْيُبدي ْٔ ِؾ٦يا َِّتٞ َِ ٕي  إّٔ ْٚثيدا وح ا الراحد مـ الحد،ث أن مـ أشراط السفاطة:  : ا٭ّٔ

 .ملسو هيلع هللا ىلصدٓئؾ كبقتف  طبادة ققم مـ ح ه إمة إصـام وإوثان، وح ا مـ

ُ٘)  َقِوُلُه  َّ ُٕ ٚيِإ ٝيهّٕٛ َِّتٞ ِؾٞ ضي ٕي إّٔ ٕي نّٔرَّاُ ٛ ّٔاُثٛ ِْ ؛ ثي ُٗ ُّ ُِ نّٕ ُ٘ ٜيْصُع َّ ّّ، أّٔ ْيدا  ْيِب  ٚيأّٔ

ُِ ّْٝدنيي خياتي َِّب القن أكثفر بؽثقفر ولؽفـ حفمٓء  : اي جَّ وح ا لقس ط  الحصر، فالفدَّ

 أشفرحؿ.

ـَ الـَّبِقِّ  َخاَتؿُ ) :ٜفطسٕٚ ٚايكادٜا١ْٝ ب ،ـة الـبققـ، حتك ،ثبتفقا الـبفقة ٕمحفد  (فق

الؼاد،اين، وحل فرقة كفافرة مقجفقدة يف الج ائفر، ومصفر، وفؾسفطقـ، ولبـفان، 

 والفـد.

َّ  ٫)  َقِوُلُه  ٟ  ْيِبد وح ا تقكقد3 ٕن الؿفراد بخفاتؿ الـبقفقـ، أي: آخفر  :  يْيدِد

 العظقؿ. كبل ففق كافر باهلل ملسو هيلع هللا ىلصالـبققـ، فؿـ زطؿ أن بعد الـبل 
                                                 

 (.1118(، الترم ي )8218(، أبق داود )141(، ابـ ماجف )5135أخرجف أمحد ) (1)
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ٍُ ٫ٚي)َقِوُلههُه   ْٔ طّٔا٥ِؿّٔدد١ّ٘ تيددصيا َِّتددٞ َِدد ًّٔدد٢ إّٔ ُْٓؿددٛزي٠ّٗ، احلّٔددلّْ عي ِْ ٫ َي ُٖ ْٔ ٜيُكددسُّ  َيدد

ِْ ُٗ ٍُ ٫ٚي) : خيريئّد ْٔ ) .عاطفة : طّٔا٥ِؿّٔد١ّ٘ ) .،دل ط  آسفتؿرار : تيصيا ٞ  َِد َِّتد أي:  : إّٔ

ّٔد٢ )  َقِوُلُه  جابة.مـ أمة او أي: ط  الؽتاب والسفـة ومفا أعفع طؾقفف  : احلّٔدلّْ  عي

ُْٓؿٛزي٠ّٗ)السؾػ الصالح.   أي: ضاحرة كؿا بقـتفا إحاد،ث إخرى.  : َي

ِْ ٫)  َقِوُلُه  ُٖ ْٔ )  أي: ٓ ،ؾحؼفؿ ضفرر ،فمدي إ، إهنفاء دطفقهتؿ. : ٜيُكسُّ  َيد

 ِْ ُٗ َغاَثِة والـُّْصَرِة. والتخ ،ؾ ،ؽفقن مفـ داخفؾ الصفػ. : خيريئّدد  اْلَخْ ُل: َتْرُك اْوِ

(ّٔ٫ٚ ْٔ ِْ َي ُٗ  والؿخالػة تؽقن مـ خارج الصػ، وقد ،ؼع مـ الجاكبقـ. :(خيائّؿّٔ

ٞي سيت٢َّ)  َقِوُلُه  ِّٖت َُْس ٜي وأمفر اهلل حـفا حفق الفر،ح التفل  : ٚيتيييداي٢ّٔ  تيبيدازيىّٔ  اِ  أّٔ

مـ قبؾ القؿـ حتك ٓ تدع أحًدا يف قؾبف مثؼفال ذرة مفـ إ،ؿفان إٓ  اهلل ،رسؾفا 

قبضتف وحتك ٓ ،بؼك يف إرض إٓ الؽػار الف ،ـ ٓ ،ؼقلفقن اهلل وطؾفقفؿ تؼفقم 

مـفا ما جاء طـ  ملسو هيلع هللا ىلصالساطة، وقد صحت ح ه الجؿؾة طـ عع مـ أصحاب الـبل 

ـْ  َصائَِػةٌ  َتَ اُل  َٓ »: معاو،ة  تِل مِ ، بَِلْمرِ  َقائَِؿةً  ُأمَّ
ِ
ُحؿْ  َٓ  اهلل ـْ  َ،ُضرُّ  َأوْ  َخفَ َلُفؿْ  َمف

  َأْمفرُ  َ،ْلتَِل  َحتَّك َخاَلَػُفْؿ،
ِ
، (1)ايؿدشٝشني يف  «الـَّفاسِ  َطَؾفك َضفاِحُرونَ  َوُحفؿْ  اهلل

وطبد اهلل بـ طؿفرو،  وطـ ثقبان، والؿغقرة، وجابر بـ طبد اهلل، وجابر بـ سؿرة،

أععفقـ، وكؾففا مخرجفف يف آخفر كتفاب  وبـحقه طـ سعد بـ ابل وقفاص 

 .ؾشٝض َطًِاومارة مـ 

 

*** 
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ٞ ايطِِّخِس -23 ََا جَا٤َ ِف  بَابُ 

 َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٓب َعبَ  ٔكٍ اُٚغِؾشا  َثبُة 

القطقد العظقؿ ط  تعؾؿفف أي: ما جاء مـ  : ايطّْدْشسِ  ِؾٞ ديا٤ي َيا  ياُب)  َقِوُلُه 

حُر سحًرا قال  وتعؾقؿف وتعاصقف والسحر: حق ما دق وَلُطَػ سببف، ومـف سؿل السَّ

 : (14/888) ؾتض ايبازٟالحافظ يف 

ٍَ ُٙ ايسَّاِتُب َقا ُِٝس ٍٕ َع٢ًَ ُِٜطًَُل ايطِِّخُس ََٚت َٖا َََعا . :َأَحُد  َما َلُطَػ َوَدقَّ

- ُ٘ ِٓ َِ فبِلَّ  :َٚ ـِ اْسفَتَؿاَل َشفْقًئا َفَؼفْد  َسَحْرُت الصَّ َخاَدْطُتفُف َواْسفَتَؿْؾُتُف َوُكفؾُّ َمف

 َسَحَرُه.

- ُ٘ ِٓ َِ ْستَِؿاَلتَِفا الـُُّػقِس. :َٚ
ِ
َعَراِء ِسْحَر اْلُعُققِن ٓ  إِْصاَلُق الرُّ

- ُ٘ ِٓ َِ َصِبَّاِء الطَّبِقَعُة َساِحَرٌة. :َٚ ْٕ  َقْقُل ا

- ُ٘ ِٓ َِ ، َأْي: َمْصفُروُفقَن [18: الحجار] ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ﴿َقْقُلُف َتَعفاَلك:  :َٚ

ـِ اْلَؿْعِرَفِة.  َط

- ُ٘ ِٓ َِ ـَ  إِنَّ »َحِد،ُث  :َٚ  .«َلِسْحًرا اْلَبَقانِ  مِ

َٓ َحِؼقَؼة َلَفا َكْحق َمفا َ،ْػَعُؾفُف اْلُؿَرفْعِقُذ مِف :ايثَّاِْٞ ـْ َما َ،َؼُع بِِخَداٍع َوَتْخقِقاَلٍت 

َشفاَرُة بَِؼْقلِفِف َتَعفاَلك:  ِة َ،ِدِه َوإَِلك َذلِفَؽ اْوِ ا َ،َتَعاَصاُه بِِخػَّ َْبَصاِر َطؿَّ ْٕ  ٿ﴿َصْرِف ا

 ﴾ې ۉ ۉ﴿َوَققلفففف َتَعفففاَلك:  [99: صاااف] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

ـُ فِل َذلِفَؽ بَِؿفا َ،ُؽفق[119: اإلطراف] ْقا ُمقَسك َساِحًرا َوَقْد َ،ْسَتِعق ـْ ُحـَاَك َسؿَّ
ُن ، َومِ

ك اْلِؿْغـَطِقُس. قٌَّة َكاْلَحَجِر الَِّ ي َ،ْجِ ُب اْلَحِد،َد اْلُؿَسؿَّ  فِقِف َخاصِّ

ِب إَِلفْقِفْؿ َوإَِلفك َذلِفَؽ  :ايثَّاِيا ُ  ـَ التََّؼرُّ
ـِ بَِضْرٍب مِ َقاصِق َما َ،ْحُصُؾ بُِؿَعاَوَكِة الرَّ

ـَ كػرُ  َقاصِق َـّ الرَّ
َشاَرُة بَِؼْقلِِف َتَعاَلك َوَلؽِ  وا ،عؾُؿقَن الـَّاس السحر.اْوِ
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ِ، َواْستِـَْ اِل ُروَحاكِقَّاتَِفا ب طؿفؿ َقاَل بفـ  :ايسَّاِبا ُ 
َما َ،ْحُصُؾ بُِؿَخاَصَبِة اْلَؽَقاكِ

ْؾَسَؿاِت َكالطَّابِِع اْلَؿـُْؼقِش فِقِف ُصقَرُة َطْؼَرٍب فِل َوْقفِت  ـَ الطَّ
َحْ ٍم َومِـُْف َما ُ،قَجُد مِ

ـْ َلْدَغِة اْلَعْؼَرِب َوَكاْلُؿَراَحِد بِفَبْعِض بِفاَلِد  َكْقِن اْلَؼَؿِر فِل
اْلَعْؼَرِب َفَقـَْػُع إِْمَساُكُف مِ

َّٓ إِْن َكفاَن بَِغْقفِر إَِراَدتِفِف َوَقفْد  َٓ َ،ْدُخُؾَفا ُثْعَبفاٌن َقفطُّ إِ اْلَغْرِب َوِحَل َسْرُقْسَطُة َفنِكََّفا 

ـِ  َْمَرْ، ْٕ ـَ ا ـِ َوُمَخاَصَبِة اْلَؽَقاكِفِ، َ،ْجَؿُع َبْعُضُفْؿ َبْق َقاصِق ْستَِعاَكِة بِالرَّ
ِ
ـِ َكآ َِخقَرْ، ْٕ ا

 َفَقُؽقُن َذلَِؽ َأْقَقى بَِ ْطِؿِفْؿ. احف.

ٟ      يف ايعاٝ   قاٍ َٖاٌ واٛش    :(14/63) عُدد٠ ايكدازٟ غدسي ؾدشٝض ايبخداز
 ؟التعًِ ايطخس أّ 

ٍَ ٟ   َفَكا ُؼقَن طف  إِن اْلعؾؿ بِالسحِر َلْقَس بؼبقح  :اياسَّاِش َٓ َمْحُظقر، اّتػؼ اْلُؿَحؼِّ َو

َكَّفُف َلفق مل ،عؾفؿ َمفا أمؽفـ اْلػفرق َبقـفف َوَبفقـ 
ِ
َذلِؽ، َفنِن اْلعؾؿ ل اتفف شفِر،ػ، َوٕ

الؿعج ة، َواْلعؾؿ بَِؽْقن الؿعج  معجً ا َواِج،، َوَما ،َتَققَّػ َطَؾْقفِف اْلَقاِجف، َفُففَق 

ِصقؾ اْلعؾؿ بِالسحِر َواِجبا، َكقَػ: ،ؽقن َحَراًما َواِج،، َفَفَ ا َ،ْؼَتِضل َأن ،ؽقن َتحْ 

 :وقبقًحا، َحَ ا َلػظف بُِحُروفِِف فِل َحِ ه اْلَؿْسَلَلة، َوفِقف كظر مـ ُوُجقه

َقْقلففف: اْلعؾففؿ بِالسففحِر َلففْقَس بؼبففقح، إِن َطـففك بِففِف َلففْقَس بؼبففقح طؼففال  :األٍٚ

ن َطـفك َلفْقَس بؼبفقح شفرطا َفِػفل َقْقلفف فؿخالػقه مـ اْلُؿْعَت َلة ،ْؿـَُعقَن َذلِفؽ، َوإِ 

َ،ة تبرقع لتعؾؿ السفحر. [531: البؼرة] ﴾... ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َتَعاَلك:  ْٔ . ا

ِحقح)َوفِل  فد مـ َأَتك طراًفا َأو َكاِحـًا »: (الصَّ . «ملسو هيلع هللا ىلصفؼد كػفر بَِؿفا أكف ل طف  ُمَحؿَّ

ـْ »:(1)َوفِل الّسـَـ  . «َسَحرَ  َفَؼدْ  فِقَفا َوَكَػَث  ُطْؼَدةً  دَ َطؼَ  َم

َٓ ،ؽفقن  :ايثَّاِْٞ ُؼفقَن طف  َذلِفؽ، َوَكقفػ  َٓ َمْحُظقًرا، اّتػفؼ اْلُؿَحؼِّ َقْقلف: َو

َ،ة واْلَحِد،ث، والؿحؼؼقن حؿ ُطَؾَؿاء الرَّ  ْٔ ـَ َمْحُظقًرا َمَع َما ذكرَكا مـ ا ِر،َعة، َوَأْ،ف

 كصقصفؿ ط  َذلِؽ؟ 
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َن أطظؿ معج ات  :ايثَّاِي 
ِ
ُف َلق مل ،عؾؿ... إَِلك آِخره، َكاَلم َفاسد، ٕ َكَّ

ِ
َقْقلف: َوٕ

َٓ مفـ َخؾػفف: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقلـَا  َٓ َ،ْلتِقِف اْلَباصِؾ مفـ َبفقـ َ،َدْ،فِف َو : اْلؼَران اْلَعظِقؿ، الَِّ ي 

 .[57: ِصؾت] ﴾ڻ ں ں ڱ﴿

َٓ ،َتَققَّػ طف  طؾفؿ السفحر  :ايسَّاِب  َقْقلف: َواْلعؾؿ بَِؽْقكِِف معجً ا، َوَحَ ا اْلعؾؿ 

ـَ وأئؿففة اْلُؿسففؾؿقـ  ففَحاَبة َوالتَّففابِِعق ففُروَرِة َأن الصَّ أصففال، ثففؿَّ مففـ اْلَؿْعُؾففقم بِالضَّ

وطامتفؿ َكاُكقا ،عؾُؿقَن الؿعج  و،ػرققن َبقـفف َوَبفقـ َغقفره، َومل َ،ُؽقُكفقا ،عؾُؿفقَن 

َٓ طؾؿفقه، َوالَّفِ ي َكفص َطَؾْقفِف اْلعؾَؿفاء َواْلُػَؼَففاء َأن تعؾفؿ ا َٓ تعؾؿقه َو لسحر َو

فافِِعل: (التَّْؾفِق،ح)السحر وتعؾقؿف مـ اْلَؽَبائِر. َوفِل  : َوَقفاَل بعفض َأْصفَحاب الرَّ

 تعؾؿف َلْقَس بِحَرام، بؾ ،جقز لقعرف َو،رد ط  َفاطؾف و،ؿق  َطـ اْلَؽَراَمة لجولقفاء.

اِزّي، َوقفد رد،ـفا َطَؾْقفِف،  فافِِعل الفرَّ قؾت: الظَّاِحر َأن ُمَراده مـ بعض َأْصَحاب الرَّ

 َومِـُْفؿ اْلَغ الِّل. اكتفك.

وأحؾ السفـة والجؿاطفة ،ممـفقن بفلن السفحر لفف حؼقؼفة، خالًففا لؾؿعت لفة 

والجفؿقة ومـ كحا كحقحؿ مفـ العؼالكقفقـ وغقفرحؿ مؿفـ ٓ ،ممـفقن بحؼقؼفة 

قالفت: ُسفِحَر  د رّد محؿد رشقد رضا ومرا،خف حد،ث طائرفة السحر، وق

ْلَء َوَما َفَعَؾُف، َحتَّفك إَِذا َكفاَن َذاَت َ،فْقٍم  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  ُف َ،ْػَعُؾ الرَّ ُف َلُقَخقَُّؾ إَِلْقِف َأكَّ َحتَّك إِكَّ

َف َوَدَطاُه، ُثؿَّ َقاَل:   فِقَؿفا َأْفَتفاكِل َقفدْ  الؾَّففَ  َأنَّ  َطائَِرةُ  َ،ا َأَشَعْرِت »َوُحَق ِطـِْدي، َدَطا الؾَّ

؟ َقفاَل:  «فِقففِ  اْسَتْػَتْقُتفُ 
ِ
 َفَجَؾفَس  َرُجفالَِن، َجفاَءكِل»ُقْؾفُت: َوَمفا َذاَك َ،فا َرُسفقَل اهلل

، ِطـْدَ  َوأَخرُ  َرْأِسل، دَ ِطـْ  َأَحُدُحَؿا  َوَجفعُ  َمفا لَِصفاِحبِِف: َأَحفُدُحَؿا َقفاَل  ُثفؿَّ  ِرْجَؾلَّ

ُجِؾ؟ ـْ  َقاَل: َمْطُبقٌب، َقاَل: الرَّ ـُ  َلبِقدُ  َقاَل: َصبَُّف؟ َوَم ـْ  الَقُففقِديُّ  إَْطَصؿِ  ْب  َبـِفل مِف

ـَ  َقفاَل: َذَكٍر، َصْؾَعةٍ  ُجػِّ وَ  َوُمَراَصةٍ  ُمْرطٍ  فِل َقاَل: َذا؟ فِقَؿا َقاَل: ُزَرْ،ٍؼ،  ُحفَق؟ َففَلْ،

ـْ َأْصَحابِِف إَِلفك البِْئفِر،  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َفَ َحَ، الـَّبِلُّ «َأْرَوانَ  ِذي بِْئرِ  فِل َقاَل:
فِل ُأَكاٍس مِ

 »َفـََظَر إَِلْقَفا َوَطَؾْقَفا َكْخٌؾ، ُثؿَّ َرَجفَع إَِلفك َطائَِرفَة َفَؼفاَل: 
ِ
 ُكَؼاَطفةُ  اَماَءَحف َلَؽفَلنَّ  َواهلل

ـِ  ُرُءوُس  َكْخَؾَفا َوَلَؽَلنَّ  ،الِحـَّاءِ  َقاصِق  َأَفَلْخَرْجَتفُف؟ َقفاَل:  «الرَّ
ِ
ُقْؾفُت: َ،فا َرُسفقَل اهلل
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ا َٓ،» رَ  َأنْ  َوَخِرقُت  َوَشَػاكِل، اهللُ  َطاَفاكَِل  َفَؼدْ  َأَكا َأمَّ ا مِـْفُ  الـَّاسِ  َطَؾك ُأَثقِّ متػفؼ  «َشرًّ

 .(1)طؾقف

وٓ  ايؿدشٝشني ؟ فقؼفال لففؿ: الحفد،ث يف ملسو هيلع هللا ىلصقالقا: كقػ ُ،سحر الـبل 

كفان  ملسو هيلع هللا ىلصمطعـ فقف مـ جفة اوسـاد، وٓ كؽارة فقف مـ جففة الؿفتـ، ففنن الـبفل 

الفد،ـ فففق  حر كفقع مفـ الؿفرض، أمفا مسفللة،ؿرض كؿا ،ؿرض البرر، والس

 معصقم فقف.

وح ا الحفد،ث ثابفت  :(226-223)  ددا٥ع ايؿٛا٥دد   يف   ايكِٝ ابٔ قاٍ

طـد أحؾ العؾفؿ بالحفد،ث متؾؼفك بفالؼبقل بقفـفؿ، ٓ ،ختؾػفقن يف صفحتف وقفد 

اطتاض طف  كثقفر مفـ أحفؾ الؽفالم وغقفرحؿ وأكؽفروه أشفد اوكؽفار وقفابؾقه 

بعضفؿ فقف مصـًػا مػرًدا محؾ فقف ط  حرفام، وكفان غا،فة مفا بالتؽ ،، وصـػ 

أحسـ الؼقل فقف، أن قال: غؾط واشتبف طؾقف إمر، ومل ،ؽـ مـ حف ا شفلء قفال3 

 ی ی ىئ﴿ٕن الـبل ٓ ،جقز أن ُ،سحر، فنكف ،ؽقن تصفد،ًؼا لؼفقل الؽػفار: 

 ۆ﴿: ، قالقا: وح ا كؿا قفال فرطفقن لؿقسفك [:7: اإلسراء] ﴾ی ی

 ۇ ڭ﴿لفف:  ، وقال ققم صفالح [131: اإلسراء] ﴾ۈ ۈ ۆ

 ۆ ۇ ۇ ڭ﴿لفف:  ، وقال ققم شعق، [186: الشعراء] ﴾ۆ ۆ ۇ

، قالقا فإكبقاء ٓ ،جقز طؾفقفؿ أن ،سفحروا ففنن ذلفؽ [8;1: الشعراء] ﴾ۆ

 ،ـايف محا،ة اهلل لفؿ وطصؿتفؿ مـ الرقاصقـ.

مفـ أوثفؼ الـفاس وح ا ال ي قالف حمٓء مردود طـد أحؾ العؾؿ، فنن حرفاًما 

وأطؾؿفؿ، ومل ،ؼدح فقف أحد مـ إئؿة بؿا ،قج، رد حد،ثفف، فؿفا لؾؿتؽؾؿفقـ، 

، وقففد اتػففؼ ومففا لففف ا الرففلن، وقففد رواه غقففر حرففام طففـ طائرففة 

ط  تصحقح ح ا الحد،ث ومل ،تؽؾؿ فقف أحد مفـ أحفؾ  ايؿشٝشنيأصحاب 
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ــ، والحفد،ث الحد،ث بؽؾؿة واحدة، والؼصة مرفقرة طـد أحؾ التػسفقر والسف

 وأ،امف مـ الؿتؽؾؿقـ. ملسو هيلع هللا ىلصوالتار، ، والػؼفاء وحمٓء أطؾؿ بلحقال رسقل اهلل 

ـِ  ـْ َ،ِ ،فَد ْبف َْطَؿفِش، َطف ْٕ ـِ ا َثـَا َأُبق ُمَعاِوَ،فَة، َطف قال أبق بؽر بـ أبل شقبة: َحدَّ

ـِ إَْرَقفَؿ  ـْ َزْ،فِد ْبف ـَ اْلقَ  ملسو هيلع هللا ىلص، َقفاَل: َسفَحَر الـَّبِفلَّ حباب، َط ُففقِد، َرُجفٌؾ مِف

ـَ اْلَقُفقِد َسَحَرَك، وَطَؼفَد 
اًما. َقاَل، َفَلَتاُه ِجْبِر،ُؾ َفَؼاَل: إِنَّ َرُجاًل مِ َفاْشَتَؽك لَِ لَِؽ َأ،َّ

ِف  َطؾِقًّا، َفاْسَتْخَرَجَفا َفَجاَء بَِفا، َفَجَعفَؾ ُكؾََّؿفا  ملسو هيلع هللا ىلصَلَؽ ُطَؼًدا، َفَلْرَسَؾ إَِلْقَفا َرُسقُل الؾَّ

ِف  َحؾَّ ُطْؼَدًة َوَجدَ  ًة، َفَؼاَم َرُسقُل الؾَّ ـْ ِطَؼاٍل، َفَؿفا َذَكفَر  ملسو هيلع هللا ىلصلَِ لَِؽ ِخػَّ
َكَلكََّؿا َكِرَط مِ

َٓ َرآُه فِل َوْجِفِف َقطُّ   .(1)َذلَِؽ اْلَقُفقِديَّ َو

، ملسو هيلع هللا ىلص: كان غالم مـ القففقد ،خفدم رسفقل اهلل وقال ابـ طباس وطائرة 

وطفدة أسفـان مفـ  ملسو هيلع هللا ىلصـبل فدكت إلقف القفقد، فؾؿ ، القا حتك أخ  مراصة رأس ال

مرطف، فلططاحا القفقد فسحروه فقفا، وتق، ذلؽ لبقفد بفـ إطصفؿ رجفؾ مفـ 

القفقد، فـ لت حاتان السقرتان فقف، قال البغقي: وققؾ: كاكفت مغفروزة بالفدبر، 

حاتقـ السقرتقـ، ومها أحد طررة آ،فة سفقرة الػؾفؼ،  فس آ،فات،  فلك ل اهلل 

أ آ،ة، اكحؾت طؼدة، حتك اكحؾت العؼد كؾفا، وسقرة الـاس ست آ،ات، فؽؾؿا قر

كلكؿا أكرط مـ طؼال. قال: وروى أكف لبث فقف ستة أشففر، واشفتد  ملسو هيلع هللا ىلصفؼام الـبل 

 طؾقف ثالثة أ،ام، فـ لت الؿعقذتان. 

قالقا: والسحر ال ي أصابف كان مرًضا مـ إمراض طارضفا شفػاه اهلل مـفف، 

،جقز طف  إكبقفاء، وكف لؽ وٓ كؼص يف ذلؽ وٓ طق، بقجف ما، فنن الؿرض 

اوغؿاء، فؼد أغؿل طؾقف يف مرضف، ووقع حقـ اكػؽت قدمف وجحش شؼف، وح ا 

 َبفالَءً  الـَّفاسِ  وَأَشفدُّ »مـ البالء ال ي ، ،ده اهلل بف رفعة يف درجاتف وكقفؾ كرامتفف: 

أمؿفؿ بؿا ابتؾقا بف مـ الؼتفؾ والضفرب والرفتؿ والحفبس، فابتؾقا مـ ، «إَْكبَِقاءُ 
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مـ بعض أطدائف بـقع مـ السحر كؿفا ابفت  بالف ي  ملسو هيلع هللا ىلصفؾقس ببدع أن ،بت  الـبل 

رماه فرجف، وابت  بال ي ألؼك ط  ضفره السفال وحفق سفاجد وغقفر ذلفؽ، ففال 

لقا: كؼص طؾقفؿ وٓ طار يف ذلؽ بؾ ح ا مـ كؿالفؿ وطؾق درجاهتؿ طـفد اهلل، قفا

 ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ ِجْبِر،فَؾ، َأَتفك الـَّبِفلَّ وقد ثبت يف الصحقح طـ أبل سعقد الخدري 

دُ  َفَؼاَل: َ،ا   بِاْسؿِ »، فَؼاَل: «َكَعؿْ »اْشَتَؽْقَت؟ َفَؼاَل:  ُمَحؿَّ
ِ
ـْ  َأْرقِقَؽ، اهلل  َشفْلءٍ  ُكفؾِّ  مِف

ـْ  ُ،ْمِذ،َؽ، ـِ  َأوْ  َكْػسٍ  ُكؾِّ  َشرِّ  مِ   بِاْسؿِ  قَؽ َ،ْرػِ  اهللُ  َحاِسٍد، َطْق
ِ
، فعفقذه (1)«َأْرقِقفَؽ  اهلل

ـْ  ـِ  َكْػسٍ  ُكؾِّ  َشرِّ  جبر،ؾ مِ  لؿا اشتؽك. َحاِسدٍ  َوَطْق

وإٓ فففال ،عففقذه مففـ شففلء  ملسو هيلع هللا ىلصفففدل طفف  أن حفف ا التعق،فف  م ،ففؾ لرففؽا،تف 

وشؽا،تف مـ غقره، قالقا: وأما أ،ات التل استدلؾتؿ هبا ٓ حجفة لؽفؿ فقففا، أمفا 

، [:7: اإلساراء] ﴾ی ی ی ی ىئ﴿هنفؿ قفالقا: ققلف تعايل طـ الؽػار أ

، فؼقؾ: الؿراد [186: الشاعراء] ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ﴿لف:  وققل ققم صالح 

بف مـ لف سحر وحل الرئة، أي: أكف برر مثؾفؿ ،لكؾ و،رفرب لفقس بؿؾفؽ لفقس 

الؿراد بف السحر، وح ا جقاب غقفر مفرض وحفق يف غا،فة البعفد، ففنن الؽػفار مل 

سحقر، وٓ ،عرف ح ا يف لغة مفـ الؾغفات، وحقفث ،ؽقكقا ،عبرون طـ البرر بؿ

 ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿أرادوا ح ا الؿعـك أتقا بصر،ح لػفظ البرفر، فؼفالقا: 

 ﴾وئ ەئ ەئ ائ﴿، [:7: الؿممـااااااقن] ﴾ڌ ڍ ڍ﴿، [18: يااااااس]

، وأما الؿسحقر، فؾؿ ،ر،دوا بف ذا السفحر وحفل الرئفة، وأي مـاسفبة [7>: اإلسراء]

 ۆ ۆ﴿: فرطفقن لؿقسفك  ل كر الرئة يف ح ا الؿقضع ثؿ كقػ ،ؼقل

، أفتراه ما طؾؿ أكف لف سحًرا، وأكفف برفر ثفؿ كقفػ [131: اإلسراء] ﴾ۈ ۈ

، ولق [135: اإلسراء] ﴾ەئ ائ ائ ى﴿بؼقلف:  ،جقبف مقسك 

، وقفال: كعفؿ أكفا برفر أرسفؾـل اهلل أراد بالؿسحقر أكف برر لصدقف مقسفك 
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: إباراهقؿ] ﴾ائ ائ ى ى ې﴿إلقؽ كؿا قالت الرسؾ لؼقمفؿ لؿا قالقا لفؿ: 

، ومل ،ـؽفروا ذلفؽ ففف ا [11: إباراهقؿ] ﴾پ پ پ ٻ ٻ﴿، فؼالقا: [13

 .الجقاب يف غا،ة الضعػ

وأجابت صائػة مـفؿ ابـ جر،ر وغقره: بلن الؿسحقر حـا حفق معؾفؿ السفحر  

ال ي قد طؾؿف إ،اه غقره، فالؿسحقر طـده بؿعـك ساحر، أي: طامل بالسحر، وحف ا 

وحق أن مـ طؾؿ السحر ،ؼال لفف مسفحقر وٓ ،ؽفاد جقد إن ساطدت طؾقف الؾغة، 

حفف ا ،عففرف يف آسففتعؿال وٓ يف الؾغففة، وإكؿففا الؿسففحقر مففـ سففحره غقففره 

كالؿطبقب، والؿضروب والؿؼتقل وبابف: وأما مـ طؾؿ السفحر، فنكفف ،ؼفال لفف: 

ساحر بؿعـك أكف طامل بالسحر، وإن مل ،سحره غقره، كؿا قال ققم فرطقن لؿقسفك 

، فػرطفقن ق ففف بؽقكفف مسفحقًرا، [67: الشعراء] ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ﴿: 

 .وققمف ق فقه بؽقكف ساحًرا

فالصقاب حق الجقاب الثالث، وحق جقاب صفاح، الؽرفاف، وغقفره: إن  

، فؼالقا: مسحقر مثؾ مجـفقن زائفؾ  َـّ الؿسحقر ط  بابف، وحق مـ ُسِحَر حتك ُج

فسد طؼؾفف بحقفث  العؼؾ ٓ ،عؼؾ ما ،ؼقل، فنن الؿسحقر ال ي ٓ ،تبع حق ال ي

، فلمفا مفـ ﴾ڭ ڭ﴿ٓ ،دري ما ،ؼقل فففق كفالؿجـقن، ولفف ا قفالقا فقفف: 

أصق، يف بدكف بؿرض مـ إمراض ،صاب بفف الـفاس، فنكفف ٓ ،ؿـفع ذلفؽ مفـ 

اتباطف، وأطداء الرسؾ مل ،ؼ فقحؿ بلمراض إبدان، وإكؿا ق فقحؿ بؿا ،حف رون 

ك صاروا ٓ ،عؾؿقن ما ،ؼقلقن بف سػفاءحؿ مـ اتباطفؿ، وحق أهنؿ قد سحروا حت

 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ﴿بؿـ لة الؿجفاكقـ، ولفف ا قفال تعفا،: 

، مثؾقك بالراطر مرة والساحر أخفرى والؿجـفقن [;7: اإلسراء] ﴾ىب مب

مرة والؿسحقر أخرى فضؾقا يف عقع ذلؽ ضفالل مفـ ،طؾف، يف تقففف وتحقفره 

ضفالل وحقفرة،  صر،ًؼا ،سؾؽف، فال ،ؼدر طؾقف، فنن أي صر،ؼ أخ حا فففل صر،فؼ

ففق متحقر يف أمره ٓ ،فتدي سبقاًل، وٓ ،ؼدر ط  سفؾقكفا، ففؽف ا حفال أطفداء 
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ًٓ برأه اهلل مـفا، وحق أبعفد خؾفؼ اهلل مـففا،  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  معف حتك ضربقا لف أمثا

 وقد طؾؿ كؾ طاقؾ أهنا ك ب، وافتراء وهبتان.

فنكفف سفبحاكف كؿفا  (ففؿإن سحر إكبقاء ،ـايف محا،ة اهلل تعفا، ل)وأما ققلؽؿ 

،حؿقفؿ و،صقهنؿ و،حػظفؿ، و،تقٓحؿ فقبتؾقفؿ بؿا شاء مـ أذى الؽػفار لففؿ3 

لقستقجبقا كؿال كرامتف ولقتس  هبؿ مـ بعدحؿ مـ أمؿففؿ وخؾػفائفؿ إذا أوذوا 

مـ الـاس فرأوا مفا جفرى طف  الرسفؾ وإكبقفاء صفبروا ورضفقا وتلسفقا هبفؿ 

ا أطفد لففؿ مفـ الـؽفال العاجفؾ والعؼقبفة ولتؿتؾ  صاع الؽػار، فقستقجبقن مف

 أجؾة، فقؿحؼفؿ بسب، بغقفؿ وطداوهتؿ، فقعجؾ تطفقر إرض مـفؿ. احف. 

ومؿا ،دل ط  أن السحر لفف حؼقؼفة، أن اهلل سفؿاه طؾًؿفا، وأخبفر أن الـفاس 

 ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: ،تعؾؿقكففف، فؼففد قففال اهلل 

 .[135: البؼرة]

 ٍ ٔ  قااا  ڄ ڄ﴿وقفففد دل ققلفففف:  :(227) ا٥عايبددد  يف   ايكاااِٝ اباا

الؿف كقر: طف  تفلثقر  ، وحد،ث طائرفة [7: الػؾاؼ] ﴾ڃ ڃ ڃ

السحر وأن لف حؼقؼة، وقفد أكؽفر ذلفؽ صائػفة مفـ أحفؾ الؽفالم مفـ الؿعت لفة 

وغقرحؿ، وقالقا: إكف ٓ تلثقر لؾسحر البتة ٓ يف مرض وٓ قتؾ وٓ حؾ وٓ طؼفد، 

،ـ ٓ حؼقؼة لف، سقى ذلؽ، وحف ا خفالف قالقا: وإكؿا ذلؽ تخقؾ ٕطقـ الـاضر

ما تقاترت بف أثار طـ الصحابة والسؾػ، واتػؼ طؾقفف الػؼففاء وأحفؾ التػسفقر 

والحد،ث، وأرباب الؼؾقب مـ أحؾ التصقف، وما ،عرفف طامة العؼالء، والسحر 

ال ي ،مثر مرًضا وثؼاًل وحاًل وطؼًدا وحًبا وبغًضا وت ،ـًا وغقفر ذلفؽ مفـ أثفار 

تعرفف طامة الـاس، وكثقر مـفؿ قد طؾؿف ذوًقا بؿا أصق، بفف مـفف، وققلفف  مقجقد

، دلقؾ ط  أن حف ا الـػفث [7: الػؾؼ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿تعا،: 

،ضر الؿسحقر يف حال غقبتف طـف، ولق كان الضرر ٓ ،حصؾ إٓ بؿباشفرة البفدن 

 حف.ضاحًرا كؿا ،ؼقلف حمٓء مل ،ؽـ لؾـػث، وٓ لؾـػاثات شر ،ستعاذ مـف. ا
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ّ  ذناس  قاد  بٌ نافس، ٚايطاحس ٔ  ستُاد  اإلَاا ٌ  با ٘  يف األَاري  إمساعٝا تّٓٗدا   نتابا

 أن مـ أطظؿ أبقاب تعؾؿ السحر: الؽػر باهلل. احف. :(87) ا٫عتكاد

حقث ،لمره الجـ مثاًل بامتفان الؼرآن، والصالة مع الجـابة، وُ،ممر أن ،ف بح 

و د،ًؽفا و،ؾؼقفف، فؿفـ كػفر بفاهلل كبًرا ط  صقرة ك ا وك ا، وٓ ،سؿِّ اهلل طؾقفف، أ

وأصاطفؿ أصاطقه واكؼادوا لف، ففؿ ،ستؿتعقن بف، وحق ،ستؿتع هبؿ، كؿا أخبفر اهلل 

، وكؿففا قففال اهلل [115: األكعااام] ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿: 

، [;15: األكعاااااااااام] ﴾ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: 

،ـفف، ، وتالطف، بدفالجـل استؿتع باوكسل مـ حقث أكفف جعؾفف ،رفرك بفاهلل 

واوكسل استؿتع بالجـل مـ حقث أكف حؼؼ لف بعض الؿطال،، ومؿفا ،فدل طف  

ـِ »: كػره حد،ث ابـ طباٍس  ـَ  ِطْؾًؿا اْقَتَبَس  َم ـْ  ُشفْعَبةً  اْقَتفَبَس  ،الـُُّجفقمِ  مِف  مِف

 َطَؾفك ُأْكفِ َل  بَِؿفا َكَػفرَ  َفَؼفدْ »: َرْ،َرَة ، و،ليت حد،ث َأبِل حُ (1)«َزادَ  َزادَ  َما ِسْحٍر،

دٍ   . (2511)أخرجف أمحد  «ُمَحؿَّ

 ٚنفس ايطاحس َٔ عد٠ أٚج٘:
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿،ؼففقل:  أكففف ادطففك طؾففؿ الغقفف، الؿطؾففؼ، واهلل  :األٍٚ

 ۈئ﴿، [98: الـؿاااااااااؾ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، [59: الجـ] ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 ﴾ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ

 َأْقفَقامٌ  َطَؾفلَّ  َلَقفِرَدنَّ » مبقـفا أكفف ٓ ،عؾفؿ الغقف،: ملسو هيلع هللا ىلص، و،ؼقل الـبل [;;1: األطراف]

 َتفْدِري َٓ  إِكََّؽ » َفُقَؼاُل: ـِّل،مِ  إِكَُّفؿْ  َفَلُققُل  َوَبْقـَُفؿْ  َبْقـِل ُ،َحاُل  ُثؿَّ  ،َوَ،ْعِرُفقكِل َأْطِرُفُفؿْ 

ـْ  ُسففْحًؼا ُسففْحًؼا َفففَلُققُل: َبْعففَدَك، َأْحففَدُثقا َمففا البخففاري  «َبْعففِدي َغقَّففرَ  لَِؿفف

ـِ َسْعٍد  (8825)، ومسؾؿ (1513،1511) ـْ َسْفِؾ ْب  .َط

                                                 

 (.8134أخرجف أمحد ) (1)
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 ٓستغاثتف واستعاكتف بالجـ فقؿا ٓ ،ؼدر طؾقف إٓ اهلل سبحاكف وتعا،. :ايثاْٞ

 مـ حقث أكف طبد الجـ، وأصاطفؿ وتؼرب إلقفؿ بلكقاع الؼرب. :اي ايث

 بامتفان الؼرآن، إ، غقر ذلؽ مـ إمقر. :ايساب 

وما أكثر السحرة والؿرعقذ،ـ يف ح ه البالد ٓ كثرحؿ اهلل، ويف غقرحا مـ 

البؾدان، بؾ إنَّ حـالؽ بعض الؼـقات لؾسحرة والؿرعقذ،ـ والؽفان والعرافقـ، 

قاقع آلؽتروكقة لبعض الساحرات والسقاحر، وأغؾ، الرؤساء وبعض الؿ

تعؾؼت قؾقهبؿ بالسحرة والسقاحر3 لعدم تعؾؿفؿ التقحقد، وضعػ اطتؿادحؿ 

ط  اهلل سبحاكف وتعا، فقتالط، هبؿ الرقطان، ويف بعض الؿـاصؼ القؿـقة ،سؿقن 

قيل، الساحر: الؿؼ ي، ويف بعضفا: الػؼقف، وربؿا: السقد، والرر،ػ، وال

والرمال، وقارئ الػـجال فتعددت أسؿاؤحؿ، وحؿ كػار ط  كؾ حال ٓ ،ص  

خؾػفؿ، وٓ تمكؾ ذبائحفؿ، وٓ ، وجقن، وٓ ،ص  طؾقفؿ إذا ماتقا وٓ ،ترحؿ 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿: طؾقفؿ، كؿا قال اهلل 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[116: التقبة] ﴾ڃ

لؿا جاءه بأ،ات  حتك أن مقسك  وكان السحر مـترًرا يف زمـ فرطقن،

 ڃ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ ﴿البقـات زطؿ فرطقن أن ح ا سحر: 
 ائ  ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ 

 ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ 

 مئ  حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ 

 ٻ  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حت   جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ 

، وكان ققل فرطقن ذلؽ ضاحرا، وإٓ ففق كؿا قال [ 73-65:  الشعراء]   ﴾پ   پ 

، فؾؿا عع السحرة وحؿ خؾؼ [ 17:  الـؿؾ]   ﴾ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿  اهلل:

كثقر، وأصحاب حقؾ ومخار،ؼ، وأصحاب طؾؿ يف ح ا الباب ٓ ،بارون وٓ 
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حؿ  لسحرة  ا ن  كا ولفقة  ا لؿعج ات  وا لررطقة  ا ٔ،ات  ا مع  لؽـ  رون،  ،جا

لؿا رآحا  الؿف ومقن، فللؼك السحرة طصقفؿ وحبالفؿ، فارتاع مقسك 

ۇئ   وئ   وئ ﴿، فلوحك اهلل إلقف: تؿرل وتسقر كالثعابقـ  ۈئ  ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ

صـقعفؿ إفؽا، أي: ك ًبا، فالتؼؿت طصا  ، فسؿك اهلل [ :11:  األطراف]   ﴾ېئ 

لقس بسحر،  كؾ ما ألؼقا، وتؼقـ السحرة أن ما جاء بف مقسك  مقسك 

مرسؾ مـ  أحال العصا إ، حقة، فعـد ذلؽ تقؼـقا أن مقسك  بؾ إّن اهلل 

وكؾ  [ :7-79:  الشعراء]   ﴾ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ژ   ژ   ڈ   ڈ ﴿ربف: 

3 [ ;7:  الشعراء]   ﴾پ   پ   پ ﴿ما سقى اهلل طامل، سؿقا طامل مـ العالمة، 

 ڀ  ڀ   ڀ   ڀ ﴿ٕهنؿ حؿ الدطاة إ، طبادتف، فعـد ذلؽ أخ  فرطقن الؽبر: 

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  ڦ  ڤ   ڤ

 ﴾ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  ہ ہ﴿ [156: ]األطراف ﴾ڦ

 ؼ والتقحقد، وقد أحسـ مـ قال:، ومل ،خػ السحرة لؿا طرفقا الح[1:: صف]

 ُِ ـ ِٔ ـمَد ََِّْؿ َٖ َِّ ََ ا  َِ  َواَِذا اهَؿَ  َعـ
 

ـــملِ  َّّ ُِ َم َيـــُ  اُ  مٍـَــْت َعوَْيـــ َِ 
 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ومل ،بالقا لرجائفؿ يف رهبؿ حقث قالقا:  

 ، والؼصة مبقـة يف مقاصـ مـ الؼرآن.[81: الشعراء] ﴾ۅ ۅ ۋ

الففد،ـ3 فؼففد أخففرج اومففام أمحففد  طفف  محؾففة (1)وكففان فرطففقن ِجبِّقففًرا

 وغقره، مـ حد،ث ابـ طباس  (8181) َطٓدٙيف 
ِ
: َقاَل: َقاَل َرُسفقُل اهلل

املسو هيلع هللا ىلص ْقَؾةُ  َكاَكِت  : َلؿَّ تِل الؾَّ  َ،فا» َفُؼْؾفُت: َصقَِّبفٌة، َرائَِحفةٌ  َطَؾفلَّ  َأَتفْت  فِقَفا، بِل ُأْسِرَي  الَّ

ائَِحةُ  َحِ هِ  َما ِجْبِر،ُؾ، قَِّبُة؟ الرَّ  َوَأْوِٓدَحفا. فِْرَطْقنَ  اْبـَةِ  َماِشَطةِ  َرائَِحةُ  َحِ هِ  َفَؼاَل: «الطَّ

طُ  ِحَل  َبْقـَا َقاَل: «َشْلُكَفا؟ َوَما» ُقْؾُت: َقاَل:  َسفَؼَطِت  إِذْ  َ،فْقٍم، َذاَت  فِْرَطفْقنَ  اْبـَةَ  ُتَؿرِّ

ـْ  اْلِؿْدَرى . بِْسؿِ  ْت:َفَؼالَ  َ،َدْ،َفا، مِ
ِ
، َقاَلفْت: َأبِفل؟ فِْرَطفْقَن: اْبـَفةُ  َلَففا َفَؼاَلْت  اهلل َٓ 

                                                 

ِد،ُد التََّجبُِّر.  (1)  ( مادة )ج ب ر(.58) «مختار الصحاح»اْلِجبِّقُر: الرَّ
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ـْ   َففَدَطاَحا، َفَلْخَبَرْتففُ  َكَعفْؿ. َقاَلفْت: بِفَ لَِؽ  ُأْخبُِرهُ  َقاَلْت: اهلُل. َأبِقِؽ  َوَربُّ  َربِّل َوَلؽِ

ا َلِؽ  َوإِنَّ  ُفالَكُة، َ،ا َفَؼاَل: ـْ  بَِبَؼفَرةٍ  َففَلَمرَ  اهلُل. َوَربَُّؽ  َربِّل َكَعْؿ، َقاَلْت: َغْقِري؟ َربًّ  مِف

 إَِلْقفَؽ  لِفل إِنَّ  َلفُف: َقاَلْت  فِقَفا، َوَأْوُٓدَحا ِحَل  ُتْؾَؼك َأنْ  بَِفا َأَمرَ  ُثؿَّ  َفُلْحِؿَقْت، ُكَحاسٍ 

 لفِف َوَلفِدي َوِطَظفامَ  ِطَظفامِل َتْجَؿفعَ  َأنْ  ُأِح،ُّ  َقاَلْت: َحاَجُتِؽ؟ َوَما َقاَل: َحاَجًة.

ـَ  َطَؾْقـَا َلِؽ  َذلَِؽ  َقاَل: َوَتْدفِـَـَا. َواِحٍد، َثْقٍب  . مِ  َففُلْلُؼقا بَِلْوِٓدَحفا َففَلَمرَ  َقاَل: الَحؼِّ

ـَ   َكَلكََّففا ُمْرَضفٍع، َلَففا َصفبِلٍّ  إَِلفك َذلِفَؽ  اْكَتَففك َأنِ  إَِلفك َواِحفًدا، َواِحفًدا َ،َدْ،َفا، َبْق

ـْ  َتَؼاَطَسْت  ْف، َ،ا َقاَل: َأْجؾِِف، مِ ْكَقا َطفَ اَب  َففنِنَّ  اْقَتِحِؿل، ُأمَّ ـْ  َأْحفَقنُ  الفدُّ  َطفَ اِب  مِف

ِخَرِة، ْٔ ـُ  َقاَل  َقاَل: َفاْقَتَحَؿْت، ا ـُ  ِطقَسفك ِصفَغاٌر: َأْرَبَعةٌ  َتَؽؾَّؿَ  َطبَّاٍس: اْب  َمفْرَ،ؿَ  اْبف

ـُ  ُ،قُسَػ، َوَشاِحدُ  ُجَرْ،ٍج، َوَصاِحُ،  ،  ْقَن.فِْرطَ  اْبـَةِ  َماِشَطةِ  َواْب

*** 
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 َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼبًَُ ٍا اَُّ  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿  َوَهِى

 .﴾ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ

 .[135: البؼرة]

لبقان كػر الساحر وأ،ة  ح ا حق الدلقؾ إول ال ي ساقف الؿصـػ 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿بتؿامفا:   ڀ  ڀ   ڀ   پ   پ

 ٹ  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ 

 ڃ  ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ 

ڇ   چ   چ   چ   ڃ  ڈ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  ڎ

 ڳ  گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ 

: البؼرة]   ﴾ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ 

135]. 

ـْ َأْحَبففاِر  [135: البؼاارة] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َقْقلِففِف:  :األٚىل اْلَػِر،ففَؼ مِفف

ـَ َوَصَػُفُؿ الؾَّفُ  ، ِ َجؾَّ َثـَاُؤُه بَِلكَُّفْؿ َكَبُ وا كَِتاَبُف الَِّ ي َأْكَ َلفُف َطَؾفك  اْلَقُفقِد َوُطَؾَؿائَِفا الَّ

 َٓ ُمقَسفك َوَراَء ُضُففقِرِحْؿ، َتَجفاُحاًل مِففـُْفْؿ َوُكْػفًرا بَِؿفا ُحففْؿ بِفِف َطفالُِؿقَن، َكففَلكَُّفْؿ 

ـْ ِطـْفِدِه َطَؾفك  َ،ْعَؾُؿقَن. َفَلْخَبَر َطـُْفْؿ َأكَُّفْؿ َرَفُضقا كَِتاَبُف الَِّ ي َ،ْعَؾُؿقنَ  ٌل مِف ُف ُمـَف َّ َأكَّ

ْحَر الَِّ ي ملسو هيلع هللا ىلصَكبِقِِّف  ، َوَكَؼُضقا َطْفَدُه الَِّ ي َأَخَ ُه َطَؾْقِفْؿ فِل اْلَعَؿِؾ بَِؿا فِقِف، َوآَثُروا السِّ

َبُعقُه3 َوَذلِفَؽ ُحفَق اْلَخَسفاُر وَ  ـِ َداُوَد َفاتَّ ـُ فِل ُمْؾِؽ ُسَؾْقَؿاَن ْب َقاصِق فاَلُل َتَؾْتُف الرَّ الضَّ

. اكتفك مـ  ـُ  .(8/111) تؿطا ايّٓربٟاْلُؿبِق

، ط  القفقد حقث زطؿقا أن سؾقؿان  كان ساحًرا، وذلؽ  وح ه أ،ة رد 



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 441  

 ۓ  ۓ   ے   ے   ھ   ھ ﴿حقث قال:  قد سخر لسؾقؿان الجـ  أن اهلل 

   ﯁   ﯀   ﮿   ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮶﮷   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲ 

-68:  ص]   ﴾                               

 گ  گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ ﴿:  فؿ بؼقل اهلل ، واستدل بعض[ ;6

أن ح ا ساحر، وح ا ٓ ،ؽقن، فنن سؾقؿان  [ 73:  الـؿؾ]   ﴾ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ 

أ،ًضا حق   الرركقات والبدع والخرافات، ثؿ  كبل معصقم مـ مثؾ ح ه 

معصقم أن ،ؽقن يف مجؾسف ساحر، و،رضك بصـقعف، وكحـ كعؾؿ أن إكبقاء 

التقحقد، ومـ زطؿ أن إكبقاء اختؾػقا يف مسائؾ او،ؿان  كؾفؿ متػؼقن ط  

والتقحقد، فنما لغقر طؾؿ وبصقرة، أو لعـاد وجفؾ، وإٓ فنن د،ـ إكبقاء واحد 

 .﴾ې ې ۉ﴿طـفؿ، فؽؾ ،ؼقل:  كؿا أخبر اهلل 

رسالة ط  أن د،ـ إكبقاء واحد، وط  أهنؿ متػؼفقن  وقد ألػ الرقكاين 

الم الخؿسة، وإكؿفا اختؾػفقا يف الرفرائع: يف مسائؾ او،ؿان الستة، ومسائؾ اوس

أي: صر،ًؼفا وسفبقاًل  [;7: الامئادة] ﴾ںں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿َقاَل َتَعاَلك: 

 وسـة. 

: أي (8/181) تؿطداٙ قال الطبفري يف  ﴾پپ پ ٻ﴿: وَقِوُلُه 

ِضِع 3 َوَذلَِؽ َأنَّ اْلَعَرَب َتَضُع فِل َمْقِضَع َطَؾك َوَطَؾك فِل َمقْ فِل ُمْؾِؽ ُسَؾْقَؿاَن 

ـْ َذلَِؽ َقْقُل الؾَِّف َجؾَّ َثـَاُؤُه: 
َ،ْعـِفل  [1:: صاف] ﴾ھ ہ ہ ہ﴿فِل، مِ

بِِف: َطَؾك ُجُ وِع الـَّْخِؾ، َوَكَؿا َقاَل: َفَعْؾُت َكَ ا فِفل َطْففِد َكفَ ا َوَطَؾفك َطْففِد َكفَ ا، 

 بَِؿْعـَك َواِحٍد. اكتفك.

 أن السفحر ، دلقفؾ طف [135: البؼارة] ﴾ڀ ڀ پ﴿َقِوُلُه   ايثا١ْٝ:

 طـ السحر. سؾقؿان  ُكػر3 حقث ك ه اهلل 

 :[135: البؼاارة] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿َقِوُلههُه  
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 وبتعؾؿ وتعؾقؿ السحر والؽفاكة.  كػروا بنطراضفؿ طـ تقحقد اهلل 

 .[135: البؼرة] ﴾ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿َقِوُلُه  

وت اختؾػ الـاس يف معـك ح ه أ،ة، ف ح، كثقفر مفـ العؾؿفاء إ، أن حفار

 ٕمقر: جـقان شقطاكان أهنؿا وماروت مؾؽان، والصحقح

قففد أخبففر طففـ الؿالئؽففة أهنففؿ ٓ ،عصففقن اهلل مففا أمففرحؿ  أن اهلل  :األٍٚ

فا َأْحَبَطفُف اهلُل َتَعفاَلك إَِلفك  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ آَدَم »و،ػعؾقن ما ،فممرون، والؼصفة يف حف ا:  َلؿَّ

 ، َْرِض، َقاَلففففِت اْلَؿاَلئَِؽففففُة: َأْي َربِّ ْٕ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ا

: البؼاااارة] ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

فقا [63 ـْ َبـِفل آَدَم. َقفاَل اهلُل َتَعفاَلك لِْؾَؿاَلئَِؽفِة: َحُؾؿُّ ـُ َأْصَقُع َلَؽ مِف ـَا َكْح ، َقاُلقا: َربَّ

َْرِض، َفـَـُْظَر َكْقفَػ َ،ْعَؿفاَلِن. ْٕ ـَ اْلَؿاَلئَِؽِة، َحتَّك ُ،ْفَبَط بِِفَؿا إَِلك ا
ـِ مِ َقفاُلقا:  َمَؾَؽْق

ـْ  َحفَرُة اْمفَرَأًة مِف َْرِض، َوُمثَِّؾفْت َلُفَؿفا ال ُّ ْٕ ـَا، َحاُروُت َوَماُروُت. َفُلْحبَِطفا إَِلفك ا َربَّ

، َحتَّفك َتَؽؾََّؿفا بَِففِ ِه 
ِ
َٓ َواهلل َحا َكْػَسفَفا، َفَؼاَلفْت:  َٓ ـِ اْلَبَرِر، َفَجاَءْتُفَؿا، َفَسفَل َأْحَس

ْشَراكِ  ـَ اْوِ
 َأَبًدا. َففَ َحَبْت َطـُْفَؿفا ُثفؿَّ َرَجَعفْت اْلَؽؾَِؿِة مِ

ِ
َٓ ُكْرِرُك بِاهلل  

ِ
: َواهلل َٓ . َفَؼا

 : َٓ ، َفَؼفا فبِلَّ ، َحتَّك َتْؼُتاَل َحفَ ا الصَّ
ِ
َٓ َواهلل َحا َكْػَسَفا، َفَؼاَلْت:  َٓ بَِصبِلٍّ َتْحِؿُؾُف، َفَسَل

َٓ َكْؼُتُؾُف َأَبًدا. َففَ َحَبْت ُثفؿَّ َرَجَعف  
ِ
َحا َكْػَسفَفا، َواهلل َٓ ْت بَِؼفَدِح َخْؿفٍر َتْحِؿُؾفُف، َفَسفَل

، َحتَّك َتْرَرَبا َحفَ ا اْلَخْؿفَر. َفَرفِرَبا، َفَسفؽَِرا َفَقَقَعفا َطَؾْقَففا، َوَقفَتاَل 
ِ
َٓ َواهلل َفَؼاَلْت: 

فا  َما َتَرْكُتَؿفا َشفْقًئا مِؿَّ
ِ
ا َأَفاَقا، َقاَلِت اْلَؿْرَأُة: َواهلل ، َفَؾؿَّ بِلَّ َّٓ َقفْد  الصَّ َأَبْقُتَؿفاُه َطَؾفلَّ إِ

ْكَقا ِخَرِة، َفاْخَتاَرا َطَ اَب الفدُّ ْٔ ْكَقا َوا ـَ َطَ اِب الدُّ ـَ َسؽِْرُتَؿا، َفُخقَِّرا َبْق . (1)«َفَعْؾُتَؿا ِحق

وح ا إسـاده ضعقػ ومتـفف باصفؾ، مفـ حقفث اطتفراض الؿالئؽفة طف  رهبفؿ، 

 والؿالئؽة معصقمقن، وغقر ذلؽ مـ الـؽارات.

                                                 

ـِ ُطَؿَر 1131) «مسـده»أخرجف أمحد يف  (1) ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ  .( َط
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أي: السفحر مل ،ـف ل طف   [135: البؼرة] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿َقِوُلُه  َف

الؿؾؽقـ، وإكؿا السحر ُ،عؾفؿ ببابفؾ، ،عؾؿفف جـفل اسفؿف حفاروت وآخفر اسفؿف 

، وطؾقفف تؿطداٙ يف  ماروت، ح ا حق معـك أ،فة كؿفا رجحفف الؼرصبفل 

 شقخـا ،حقك حػظف اهلل، وعع مـ أحؾ العؾؿ مـ الؿتؼدمقـ والؿتلخر،ـ.

ـِ ﴿ققلف تعا،:  :(2/50) تؿطاٙ يف يكسطيبا قاٍ  ﴾َوما ُأْكِ َل َطَؾفك اْلَؿَؾَؽفْق

َوَذلَِؽ َأنَّ اْلَقُففقَد َقفاُلقا:  «َوما َكَػَر ُسَؾْقؿانُ » َكْػٌل، َواْلَقاُو لِْؾَعْطِػ َطَؾك َقْقلِِف: «َما»

فْحِر، َفـََػفك  َف َأْكَ َل ِجْبِر،َؾ َومِقَؽائِقَؾ بِالسِّ الؾَّفُف َذلِفَؽ. َوفِفل اْلَؽفاَلِم َتْؼفِد،ٌؿ إِنَّ الؾَّ

ـَ  فَقاصِق َـّ الرَّ ، َوَلؽِف ـِ َوَتْلِخقٌر، التَّْؼِد،ُر َوَما َكَػَر ُسَؾْقَؿاُن، َوَمفا ُأْكفِ َل َطَؾفك اْلَؿَؾَؽفْق

ْحَر بَِبابَِؾ َحاُروَت َوَماُروَت، َفَفاُروُت َوَماُروُت َبَدٌل  ـَ َكَػُروا ُ،َعؾُِّؿقَن الـَّاَس السِّ
مِ

ـِ فِل َقْقلِِف:  َقاصِق ـَ َكَػُروا﴿الرَّ قاصِق َـّ الرَّ
َ،فُة ﴾َولؽِ ْٔ . َحَ ا َأْوَلك َما ُحِؿَؾفْت َطَؾْقفِف ا

ـَ اْسفتِْخَراِج  فْحُر مِف َٓ ُ،ْؾَتَػفُت إَِلفك ِسفَقاُه، َفالسِّ ـَ التَّْلِو،ِؾ، َوَأَصحُّ َما قِقَؾ فِقَفا َو
مِ

ـِ لَِؾَطاَفِة َجْقَحِرحِ  َقاصِق ِة َأْفَفامِِفْؿ. اكتفك.الرَّ  ْؿ، َوِدقَّ

: البؼاارة] ﴾ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿َقِوُلههُه  

، دل ط  أن تعؾؿ السفحر كػفر، وأن لفف حؼقؼفة، وأّن حفاروت ومفاروت ٓ [135

 ،عؾؿان أحد إٓ بعد إخباره بػتـتفؿا.

أي مففـ  ﴾چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿َقِوُلههُه  

 ، وذكر تعا، أشفره.أكقاع السحر ال ي ،تعؾؿقكف الصرف والعطػ

أي بنذن اهلل  ﴾ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿َقِوُلُه  

الؽقين ٓ الررطل، وفقفا دلقؾ ط  أن الساحر ٓ ،ـػع وٓ ،ضر إٓ بنذن اهلل، قال 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿تعا،: 

 .[59: آ: طؿران] ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ

ل  قا  ۆ  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ ﴿:  و
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 ى  ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ 

 ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى 

، وقد [ ;;-7;:  الؿممـقن]   ﴾ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ 

 ﮹  ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ ﴿:  قال 

   ﯁   ﯀   ﮿   ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺             ﴾

 .[;6: الزمر]

أي السحر الف ي ،تعؾؿقكفف  ﴾ڑک ڑ ژ ژ ڈ﴿َقِوُلهُه   

لفدكقا وإخفرة حقفث لؼصد الـػع القاقع أكف ،ضفرحؿ وٓ ،فـػعفؿ ومضفرتف يف ا

تتسؾط طؾقف الرقاصقـ، وتتالط، يف الدكقا، وح ا غا،ة السفػف أن ،فتعؾؿ العبفد مفا 

 ضرره متقؼـ، وخطره متحؼؼ و،خسر آخرتف.

   ايطاااااااااااايٟ قاااااااااااااٍ ﴾گ ک ک ک﴿ َقِوُلههههههههههههُه
:  :(367-2/363) تؿطداٙ  يف يِّ دِّ  گ گ گ ک ک ک﴿قال السُّ

قَد، َ،ُؼقُل: َلَؼْد َطؾَِؿفِت اْلَقُففقُد َأنَّ َ،ْعـِل اْلَقفُ  [135: البؼرة] ﴾ڳڳ ڳ ڳ گ

ـْ َخفاَلٍق، وقفال َقَتفاَدَة: 
ِخَرِة مِ ْٔ َؿُف َأِو اْخَتاَرُه َما َلُف فِل ا ـْ َتَعؾَّ  ک ک﴿َم

َ،ُؼففقُل: َقففْد َطؾِففَؿ َذلِففَؽ  [135: البؼاارة] ﴾ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

ِف إَِلْقِفْؿ َأنَّ السَّ  ِف َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة. َأْحُؾ اْلؽَِتاِب فِل َطْفِد الؾَّ َٓ َخاَلَق َلُف ِطـَْد الؾَّ  اِحَر 

ـِ اْشفَتَرى  :شٜاد  ابٔ ٚقاٍ َقْد َطؾَِؿْت َ،ُفقُد َأنَّ فِل كَِتاِب الؾَّفِف فِفل التَّفْقَراِة َأنَّ َمف

ـْ َخاَلٍق، َفالـَّاُر َمْثَقاُه وَ 
ِخَرِة مِ ْٔ ِف َما َلُف فِل ا . الؾَّ ـَ ْحَر َوَتَرَك َدْ،  َمْلَواُه.السِّ

َمْعـَك اْلَخاَلِق فِل َحفَ ا اْلَؿْقِضفِع:  :﴾ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿َقِوُلُه  

فَدنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصالـَِّصقُ،3 َوَذلَِؽ َأنَّ َذلَِؽ َمْعـَاُه فِل َكاَلِم اْلَعَرِب. َومِـُْف َقفْقُل الـَّبِفلِّ   َلُقَم،ِّ

ـَ  َحَ ا الؾَّفُ  ، ْسفاَلِم  «َلُفؿْ  َخاَلَق  َٓ  بَِلْقَقامٍ  الدِّ َٓ َحفظَّ فِفل اْوِ َٓ َكِصقَ، َلُففْؿ َو َ،ْعـِل 

ْؾِت: ـِ َأبِل الصَّ . َومِـُْف َقْقُل ُأَمقََّة ْب ـِ ،  َوالدِّ
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ـىْ  ُّ َ م َس َخَ َق   َّ ْ ِن فِي َْ ْ ُعَْن ِِم  ـْ  يَ
 

ــَ   ْػ
َ
ٍِ وَأ ــ ٌْ فِْا ــ ــَن ِي ارِي  لِ إِسو ََسَ

 اكتفك مختصًرا. 

أي  :﴾ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿َقِوُلهههُه  

بئس ما باطقا بف أكػسفؿ مـ تعؾؿ السحر ال ي ،ضفرحؿ بف حاب د،فـفؿ، وفسفاد 

 دكقاحؿ، وأخرهتؿ.

: ملسو هيلع هللا ىلصويف ح ا دلقؾ ط  أن السحر كبقرة مـ كبفائر الف كقب، كؿفا قفال الـبفل 

ْبعَ  اْجَتـُِبقا» ؟ َقفاَل: ، َقاُلقا«الُؿقبَِؼاِت  السَّ َـّ ِف َوَما ُحف فْركُ »: َ،ا َرُسقَل الؾَّ  بِالؾَّفِف، الرِّ

ْحُر... ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (1)، أخرجاه«َوالسِّ  .َط

وكقد الساحر باصؾ ٓ سقؿا إذا استخدم اوكسان الرقك الررطقة مفـ الؼفرآن 

، [>9: صاف] ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿: ل اهلل والسـة والدطاء واطتصؿ باهلل، قا

وح ا دلقؾ ط  أن الساحر لقس بؿسؾؿ3 ٕن الػالح ،ؾحؼ الؿسؾؿقـ قال تعفا،: 

ـْ  َأْفَؾفَح  َقفدْ »: ، ويف حد،ث ابـ طؿفرو [1: الؿممـقن] ﴾ٻ ٻ ٱ﴿  َمف

 .(1453). أخرجف مسؾؿ «آَتاهُ  بَِؿا اهللُ  َوَقـََّعفُ  َكَػاًفا، َوُرِزَق  َأْسَؾَؿ،

*** 

                                                 

 (.12(، ومسؾؿ )8311أخرجف البخاري ) (1)
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 َل اْلُمَصنُِّفَقا

 ٔٚ ُٔوو ًََُوَهِى  ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿  َرَؼووب

 .[81: الـساء] ﴾مب خب حب جب يئ

َُٔش ٍَ ُػ ُٕ  َواُيَّبُؿىُد ياُٚغِؾُش  اجٔلِجُذ  َهب َُِيب  .اُٖؾ

ٍَ َعبثاْش ُٕ  اُيََّىأؿُُذ  َوَهب ُْ اُٖؾَُيب ُُِه ٍُ َػَِ ِ٘ضا ََ  َٕ ًَب  ٌٕ ٍّ   يًُِهب ِّ َؽو ًُ ٔكٍ 

 .َوأؽٕذ

ح ا وصػ لؾقفقد ومفـ ترفبف هبفؿ  :﴾ی ی ی﴿ُه  َقِوُل

مـ تصفد،ؼفؿ بالجبفت الف ي حفق السفحر، ومفا حفق أطفؿ مـفف طف  مفا تؼفدم، 

 والطاغقت ال ي حق الرقطان وما حق أطؿ مـف.

أي ،ؼقل القفقد لؽػار قر،ش وقفد ذكفر ابفـ  :﴾مئ حئ جئ﴿َقِوُلُه  

َ،َة ُأْكِ َلْت فِل جر،ر يف سب، ك ولفا مرسال طـ قتادة حقث قال: ُذكَِر َلـَا  ْٔ َأنَّ َحِ ِه ا

ـْ َبـِفل الـَِّضفقِر َلِؼَقفا  ـَ اْلَقُففقِد مِف ـِ مِف ـِ َأْخَطَ، َوَرُجَؾْق َْشَرِف َوُحَقلِّ ْب ْٕ ـِ ا َكْعِ، ْب

ٌد َوَأْصَحاُبُف؟ َفنِكَّا َأْحف، ُقَرْ،ًرا َبَؿْقِسؿٍ  ـُ َأْحَدى َأْم ُمَحؿَّ ُؾ َفَؼاَل َلُفُؿ اْلُؿْرِرُكقَن: َأَكْح

 َٓ  : َٓ َؼاَ،ِة َوَأْحُؾ اْلَحَرِم. َفَؼا َداَكِة َوالسِّ ٍد َوَأْصفَحابِِف. َوُحَؿفا ، السِّ ـْ ُمَحؿَّ
َبْؾ َأْحَدى مِ

فٍد َوَأْصفَحابِِف، َوَقفاَل ، َ،ْعَؾَؿاِن َأكَُّفَؿا َكاِذَبانِ  إِكََّؿا َحَؿَؾُفَؿا َطَؾفك َذلِفَؽ َحَسفُد ُمَحؿَّ

ـِ َأْخَطَ، َوْحَدهُ آَخُروَن: َبْؾ َحِ ِه ِصَػُة  اُه َطـَفك بَِؼْقلِفِف: ، ُحَقلِّ ْب  حئ جئ﴿َوإِ،َّ

. اكتففففففففففففك [81: الـسااااااااااااء] ﴾مب خب حب جب يئ ىئ مئ

 .(3/131) تؿطاٙمـ 

أي كػار قر،ش طف  حفدى  :﴾مب خب حب جب يئ ىئ﴿َقِوُلُه  

 أحسـ وصر،ؼ أققم مؿا طؾقف الؿسؾؿقن، وح ا مـ أسقء شفادة ال ور.

 ؿ السحر والسحرة.وساق الؿملػ أ،ة لبقان حؽ 
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ٍي)  َقِوُلُه  ُيدسُ  قّٔا حق ابـ الخطاب أمقر الؿفممـقـ، وثفاين الخؾػفاء  ، : ُع

 الراشد،ـ وإئؿة الؿفد،قـ، قتؾف أبق لملمة الؿجقسل لعـف اهلل، وقد تؼدم.

ُٕ  ٚيايَّّٓداغُّٕٛت:  ايطّْدْشُس،  اجِلْبدُت: )  َقِوُلُه  ّّْٝٓٔا أخرجفف ابفـ أبفل حفاتؿ  : ايػَّد

ـْ ُطَؿفَر مـ صر (5331) ـِ َفائِفٍد العبسفل، َطف اَن ْبف . قفال البخفاري ،ؼ َحسَّ

: َسففِؿَع ُطَؿففر، َروى طـففُف َأبففق إِسففحاق، وذكففر الحففافظ (1/14) ايتددَزٜخيف 

 : مل ،رو طـف غقر أبل إسحاق.(8/133) اإلؾا ١يف 

ٍي )  َقِوُلُه  ٛياِغٝدُت:  ديداِ ٌس:  ٚيقّٔدا ٌٕ  ايَّّٓ ْٗدا ٕي  نّٕ ٍُ  نّٔدا ْٓدِص ُِ  ٜي ُٗ ْٝ ًّٔد ُٕ،  عي ٞ  ايػَّدّّٝٓٔا  ِؾد

ّْ ويف  (3/551)، وابفـ جر،فر (5358)أخرجف ابـ أبل حفاتؿ  : ٚياِسدد   سيدٍّٞ  نّٕ

 سـده حجاج بـ أرصلة ضعقػ ومدلس.

، ويف البخفاري (باب الؽفاكة)لؾبغقي،  (18/132) غدسي ايطد١ٓ  وحق يف 

تِل الطََّقاِغقُت  َكاَكِت »بؾػظ: َوَقاَل َجابٌِر:  (1/35)  ُجَفْقـَفةَ  فِفل ،إَِلْقَفا نَ َ،َتَحاَكُؿق الَّ

انٌ  َواِحٌد، َحلٍّ  ُكؾِّ  َوفِل َواِحٌد، َأْسَؾؿَ  َوفِل َواِحٌد، ْقَطانُ  َطَؾْقِفؿُ  َ،ـِْ ُل  ُكفَّ  .«الرَّ

 وكان الـاس ،تحاكؿقن إلقفؿ يف معرفة الغق،.

*** 
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 َصنُِّفَقاَل اْلُم

َِووَشَح   َُٛش ِٖ َأثاووٍ  ٍَ اهلِل َوَػو َّ َسُعووُى ٍَ  ملسو هيلع هللا ىلص  َأ ٘اُجووىا اُٖغووِجَغ »ي َهووب اِعَز

ٍَ   «ادُلىثاَوووبٔد ٖٖ؟ َهووب ُٛوو َٓووب  ٍَ اهلِلي َو ََووب َسُعووى اُٚؾووِشُى ثاووبهلِلي ». َهووبُُىا  

َّ اهلُل اا  ُٖ٘لظا أَُّزٍ َؽوٖش َُ اُ ًُو   اَواُٚغِؾُشي َوَهِز َُُؾٚني َوَأ َُ   ثاوب ًُو َُ اُٚشَثوبي َوَأ

ـَووبكٔ      َ٘بٔد اُ َّ اُٖضِؽوؤقي َوَهووُزُف ادُلِؾَقوو ََووِى ْاي َواَُزووَىٍِّ  َُٔزووُ ٍا اُ ٔد َُٓووب

َ٘بٔد ٔٓ ُٙ.«ادُلِئ  ي َأِلَشَعب

ُِٓبٛا)  َقِوُلُه   أي: اح روا وابتعدوا. : اْدتي

غدددسي لقسفففت لؾحصفففر قفففال ابفففـ أبفففل العففف  يف  : ايطَّدددْبعي)  َقِوُلهههُه 

 : َواْخَتَؾَػ اْلُعَؾَؿاُء فِل اْلَؽَبائِِر َطَؾك َأْقَقاٍل: َفِؼقَؾ: َسْبعٌة.(114) ايّٓشا١ٜٚ

 ٌَ  َسْبَعة َطْرَر. :َِٚقٝ

 ٌَ َرائُِع َطَؾك َتْحِر،ِؿف. :َِٚقٝ َػَؼِت الرَّ  َما اتَّ

 ٌَ  : َما َ،ُسدُّ َباَب اْلَؿْعِرَفة بِالؾَِّف.َِٚقٝ

 ٌَ َْبَداِن. :َِٚقٝ ْٕ َْمَقاِل َوا ْٕ  َذَحاُب ا

 ٌَ َقْت  :َِٚقٝ َضاَفة إَِلك َما ُدوَكَفا. «َكَبائِرَ »ُسؿِّ  بِالـِّْسَبة َواْوِ

 ٌَ  َٓ ُتْعَؾُؿ َأْصاًل. َأْو: َأكََّفا ُأْخِػَقْت َكَؾْقَؾة اْلَؼْدِر. :َِٚقٝ

 ٌَ ـَ َأْقَرُب. :َِٚقٝ ْبِعق  إِكََّفا إَِلك السَّ

 ٌَ ُف َطـُْف َفُفَق َكبِقرَ  :َِٚقٝ  ة.ُكؾُّ َما َكَفك الؾَّ

  ٌَ فَد َطَؾْقَففا بِالـَّفاِر، َأِو الؾَّْعـَفة، َأِو  :َِٚقٝا إِكََّفا َمفا َ،َتَرتَّفُ، َطَؾْقَففا َحفد  َأْو ُتُقطِّ

َْقَقاِل. ْٕ  اْلَغَضِ،، َوَحَ ا َأْمَثُؾ ا

 :ايصغا٥س تعسٜف يف ايطًف ِعَباَزا  َٚاِخَتًََفِت
ِِ ُٗ ِٓ َِ ِٔ ََ ٍَ َٕ ََا ايصَِّغرَي٠ :َقا ِٜ ُدٚ ِخَرة. :ِٔاِيَخدَّ ْٔ ْكَقا َوَحدِّ ا  َحدِّ الدُّ
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ِِ ُٗ ِٓ َِ َٚ ِٔ ََ ٍَ  ُكؾُّ َذْكٍ، َلْؿ ُ،ْخَتْؿ بَِؾْعـَة َأْو َغَضٍ، َأْو َكاٍر. :َقا

ِِ ُٗ ِٓ َِ َٚ ِٔ ََ ٍَ ِخفَرة،  :َقا ْٔ َٓ َوِطقفٌد فِفل ا ْكَقا َو ِغقَرة َما َلْقَس فِقَفا َحد  فِفل الفدُّ الصَّ

َقِطقُد اْلَخاصُّ بِالـَّاِر َأِو الؾَّْعـَة َأِو اْلَغَضُ،، َفنِنَّ اْلَقِطقَد اْلَخاصَّ َواْلُؿَراُد بِاْلَقِطقِد: الْ 

ْكَقا َكظِقفُر  ْكَقا، َأْطـِل اْلَؿْؼِدَرة، َفالتَّْعِ ،ُر فِفل الفدُّ ة فِل الدُّ ِخَرة َكاْلُعُؼقَبة اْلَخاصَّ ْٔ فِل ا

ـَ اْلَؼفَقاِدِح اْلفَقاِرَدة اْلَقِطقِد بَِغْقِر الـَّاِر َأِو الؾَّْعـَة َأِو  ابُِط َ،ْسَؾُؿ مِف اْلَغَضِ،. َوَحَ ا الضَّ

َكفا،  ْرِك، َواْلَؼْتِؾ، َوال ِّ ُف َكبِقَرة، َكالرِّ ُف َ،ْدُخُؾ فِقِف ُكؾُّ َما َثَبَت بِالـَّصِّ َأكَّ َطَؾك َغْقِرِه، َفنِكَّ

ْحِر، َوَقْ ِف اْلُؿْحَصـَاِت اْلَغافاَِلِت اْلُؿْممِـَف ـَ َوالسِّ اِت، َوَكْحفِق َذلِفَؽ، َكفاْلِػَراِر مِف

ـِ اْلَغُؿفقِس،  ، َواْلَقِؿفق ـِ َبفا، َوُطُؼفقِق اْلَقالِفَدْ، ْحِػ، َوَأْكِؾ َماِل اْلَقتِقِؿ، َوَأْكِؾ الرِّ ال َّ

وِر، َوَأْمَثاِل َذلَِؽ.  َوَشَفاَدة ال ُّ

ٍِ ََٖرا ََٚتِسِجُٝح ِٛ ِٔ اِيَك  :ُُٚجٛٙ َِ
َٖا ُف ُحَق الْ  :َأَحُد ـِ َحـَْبفٍؾ، َأكَّ ـِ ُطَقْقـَفة، َواْبف ـِ َطبَّاٍس، َواْبف َؾِػ، َكاْب ـِ السَّ َؿْلُثقُر َط

 َوَغْقِرِحْؿ.

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿َأنَّ الؾَّففَف َتَعففاَلك َقففاَل:  :ايثَّاااِْٞ

. َفاَل َ،ْسَتِحؼُّ َحَ ا اْلَقْطَد اْلَؽِر،َؿ ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

ِف َوَلْعـَتِف َوَكا ـْ ُأوِطَد بَِغَضِ، الؾَّ ـِ اْسَتَحؼَّ َأْن ُ،َؼفاَم َطَؾْقفِف اْلَحفدُّ َلفْؿ َم ِره، َوَكَ لَِؽ َم

َرة َطـُْف بِاْجتِـَاِب اْلَؽَبائِِر. ـْ َسقَِّئاُتف ُمَؽػَّ  َتُؽ

ُكقِب، َفُففَق  :ايثَّاِيُ  ـَ الف ُّ ُف َوَرُسقُلُف مِف ابَِط َمْرِجُعف إَِلك َما َذَكَرُه الؾَّ َأنَّ َحَ ا الضَّ

ك اِرِع. َحد  ُمَتَؾؼًّ ـْ ِخَطاِب الرَّ
 مِ

َغائِِر، بِِخفاَلِف تِْؾفَؽ  :ايسَّاِبُ  ِر َوالصَّ
ـَ اْلَؽَبائِ ـُ اْلَػْرُق بِِف َبْق

ابَِط ُ،ْؿؽِ َأنَّ َحَ ا الضَّ

َْقَقاِل. ْٕ  ا

َّ ِٔ َفِإ ََ ٍَ ـَ َأْقَرُب  َسْبٌع، َأْو َسْبَع َطْرَر، َأوْ  :َقا ْبِعق ُد َدْطَقى. َوَمف-إَِلك السَّ ـْ ُمَجرَّ
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َرائُِع َطَؾك َتْحِر، َػَؼِت الرَّ َ،ْؼَتِضفل َأنَّ ُشفْرَب  -ِؿف ُدوَن َمفا اْخَتَؾَػفْت فِقففِ َقاَل: َما اتَّ

َضفاَطة  َم بِالرَّ َج بِفَبْعِض اْلَؿَحفاِرِم، َواْلُؿَحفرَّ ْحفِػ، َوالتَّفَ وُّ ـَ ال َّ
اْلَخْؿِر، َواْلِػَراَر مِ

ة، َوَكْحَق َذلَِؽ  ْفِر،َّ فِرَقة  َلْقَس  -َوالصِّ ـْ َمفاِل اْلَقتِفقِؿ، َوالسَّ
ِر! َوَأنَّ اْلَحبَّة مِ

ـَ اْلَؽَبائِ
مِ

ـْ َقفاَل:  -َق َذلَِؽ َلَفا، َواْلؽِْ َبة اْلَقاِحَدة اْلَخِػقَػة، َوَكحْ  ِر! َوَحَ ا َفاِسٌد. َوَم
ـَ اْلَؽَبائِ

مِ

َ  َما َسدَّ َباَب اْلَؿْعِرَفة بِالؾَِّف، َأْو َذَحاَب  ْٕ َْمَقاِل َوا ْٕ َ،ْؼَتِضل َأنَّ ُشْرَب اْلَخْؿِر، -ْبَداِن ا

ِم، ـَ اْلَؽَبفائِِر! َوَحفَ ا  -َوَقفْ َف اْلُؿْحَصفـَاِت  َوَأْكَؾ اْلِخـِْ ،ِر َواْلَؿْقَتة َوالفدَّ َلفْقَس مِف

َقْت َكَبائَِر بِالـِّْسَبة إَِلك َما ُدوَكَفا، َأْو ُكؾُّ َما َكَففك ـْ َقاَل: إِكََّفا ُسؿِّ لؾَّفُف َطـْفُف ا َفاِسٌد. َوَم

َٓ َتـَْؼِسُؿ إَِلك َصَغائَِر َوَكَبائَِر!-َفُفَق َكبِقَرة  ُكقَب فِل َكْػِسَفا   َ،ْؼَتِضل َأنَّ ال ُّ

ُكقِب إَِلفك َصفَغائَِر  ة َطَؾك َتْؼِسفقِؿ الف ُّ الَّ َكَُّف ِخاَلُف الـُُّصقِص الدَّ
ِ
َوَحَ ا َفاِسٌد، ٕ

 َٓ ـْ َقاَل: إِكََّفا  َر. َوَم
َٓ -َأْو إِكََّفا ُمْبَفَؿة   ُتْعَؾُؿ َأْصاًل،َوَكَبائِ ـْ َكْػِسفف َأكَّفُف  َؿا َأْخَبَر َط َفنِكَّ

ُف َأْطَؾُؿ. اكتفك.  َ،ْعَؾُؿَفا، َفاَل َ،ْؿـَُع َأْن َ،ُؽقَن َقْد َطؾَِؿَفا َغْقُرُه. َوالؾَّ

ُُِٛ كّٔداتِ ) َقِوُلُه : (5/131) ايٓٗاٜد١ أي الؿفؾؽات قال ابـ إثقفر يف  : ايّٖ

راط َومِـُْفؿْ  (َوَبَؼ ) َأِي الُؿْفَؾؽ. ُ،َؼاُل: َوَبَؼ َ،بِفُؼ،  «بُ كقبف اْلُؿقَبُؼ » فِل َحِد،ِث الصِّ

 َوَلفقْ »وَوبَِؼ َ،ْقَبُؼ، فُفق َوبٌِؼ، إَِذا َحَؾَؽ. َوأْوبَؼَف غقُره، َفُفَق ُمقَبفٌؼ، َومِـْفُف اْلَحفِد،ُث 

َر ذكُرحا فِفل اْلَحفِد،ِث، ُمػفرًدا َأِي ال كقَب الُؿْفؾِؽَ  «اْلُؿقبَِؼاِت  َفَعْؾ  ات. َوَقْد َتَؽرَّ

 َوَمْجُؿقًطا. اكتفك.

ٍي ٜيا قّٔايّٕٛا:)َقِوُلُه  َيا اِ ، زيُضٛ َّٔ؟ ٚي  فقف السمال طؿا ،رؽؾ. : ُٖ

ِ٘  ايػّْدْسىّٕ )َقِوُلُه  َّد فبدأ بالررك3 ٕن الرفرك ضؾفؿ طظفقؿ، وحفق أطظفؿ  : ِ اي

ار و،بقح الفدم والفـػس والؿفال، ومػاسفده ذك، ُطصل اهلل بف3 وٕكف ،خؾد يف الـ

 كثقرة، ط  ما تؼدم.

ح ا حق الراحد مـ الحد،ث يف سققف يف ح ا البفاب، فػقفف  : ٚيايطّْدْشسُ )َقِوُلُه 

 بقان أكف ذك، طظقؿ حقث ُقرن بالررك وُططػ طؾقف.
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ٌُ)َقِوُلُه  َّؿِّٖظ ٚيقّْٔت ّي ايَِّتٞ اي  ؽالم ط  ذلؽ.تؼدم ال : ِ ايّٖشيلّْ ِإ٫ ا ّٕ سيسَّ

ٌُ    ) َقِوُلُه    و،سؿقكف أن: الػقائد3 تؾبقًسا وتحقاًل، وقد قال اهلل  :   ايسّْ يا      ٚيأّٔنّٖ

 ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿  : 

 ڤ  ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ 

ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   چ  چ   چ   ڃ

ڇ   چ   ہ  ۀ ﴿، وقال تعا،: [ 5:8:  البؼرة]   ﴾ڍ   ڇ   ڇ   ڇ

، ويف حد،ث [ ;:5:  ؼرةالب]   ﴾ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ 

ـِ َمْسُعقٍد  ِف ْب ـَ   َأْكَثرَ   َأَحدٌ   َما» :  ( 8832) طـد ابـ ماجف  َطْبِد الؾَّ َبا  ِم َّٓ   ،الرِّ  ِإ

 .(1)«قِؾَّةٍ  إَِلك َأْمِرهِ  َطاقَِبةُ  َكانَ 

ِ   يف ايٟٓٛٚ قاٍ َ،فاَدُة ُ،َؼفاُل َرَبفا َوَأْصُؾ الرِّ  :(11/9) غسس٘ عًد٢ َطدً َبفا ال ِّ

َبا َوَقْد َأْجَؿَع اْلُؿْسؾُِؿقَن َطَؾفك  ُجُؾ َوَأْرَمك َطاَمَؾ بِالرِّ ْلُء َ،ْرُبق إَِذا َزاَد َوَأْرَبك الرَّ الرَّ

ُف َتَعفاَلك:  َبا فِل اْلُجْؿَؾِة َوإِِن اْخَتَؾُػقا فِل َضابِطِِف َوَتَػاِر،ِعِف َقاَل الؾَّ  ٹ﴿َتْحِر،ِؿ الرِّ

ََحاِد،ُث فِقِف َكثِقَرٌة َمْرُفقَرة. اكتفك. [5:8: البؼرة] ﴾ڤڤ ڤ ٹ ٹ ْٕ  َوا

ايددز  وأحؽامف مف كقرة يف أبفقاب البقفقع وذكفرت بعًضفا مـففا يف كتفابل 

 .افهٕٓٛ يف اسهاّ ايدٜٕٛ

ٌُ)  َقِوُلُه  ٍِ ٚيأّٔنّٖ ِِ َيا ٝيِتٝ  القتقؿ: مـ َفُؼَد أبقه، وقد تؼؿ الؽالم طؾقف. : اي

ِـ           )   ُه َقِولُ   ّي ايصَّْس ْٛ ٜي ٛييِّٞ  وحق: الػرار طـد التؼاء الجقرقـ، فؿـ فر يف  :   ٚيايتي

 ۆ  ۆ ﴿:  ذلؽ الققت فؼد ارتؽ، كبقرة طظقؿة مـ ال كقب، قال اهلل 

 ې  ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ 

 ۈئ  ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى 

                                                 

 .( لرقخـا مؼبؾ القادطل 1/311)«الصحقح الؿسـد»والحد،ث يف  (1)
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 .  [19-18: األكػا:] ﴾ىئ ېئ ېئېئ ۈئ

ْحِػ وَ : (7/381) تؿطداٙ  يف ايكسطيب قاٍ اْخَتَؾَػ الـَّاُس َحِؾ اْلِػَراُر َ،ْقَم ال َّ

ـْ َأبِفل  ُحقِف ُكؾَِّفا إَِلك َ،ْقِم اْلِؼَقاَمفِة؟ َففُرِوَي َطف َمْخُصقٌص بَِقْقِم َبْدٍر َأْم َطام  فِل ال ُّ

ـُ  َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ   َأنَّ َذلَِؽ َمْخُصفقٌص بَِقفْقِم َبفْدٍر، َوبِفِف َقفاَل َكفافٌِع َواْلَحَسف

اُك، َوبِِف َقاَل َأُبق َحـِقَػَة. َوَأنَّ َذلَِؽ َخاص  بَِلْحِؾ  حَّ ـُ َأبِل َحبِقٍ، َوالضَّ َوَقَتاَدُة َوَ،ِ ،ُد ْب

ـْ فِفل  ، َوَلفْؿ َ،ُؽف ـَ ْكَحاُزوا لِْؾُؿْرِركِق َٓ ـْ َلُفْؿ َأْن َ،ـَْحاُزوا، َوَلِق اْكَحاُزوا  َبْدٍر َفَؾْؿ َ،ُؽ

َْرِض َ،ْقَمئٍِ  ُمْس  ْٕ َّٓ الـَّبِلُّ ا ـَ فَِئٌة إِ َٓ لِْؾُؿْسؾِِؿق ا َبْعفَد َذلِفَؽ ملسو هيلع هللا ىلصؾُِؿقَن َغْقُرُحْؿ، َو ، َفَلمَّ

ـَ  ُف َكاَن بِاْلَؿِد،ـَِة َخْؾٌؼ َكثِقٌر مِ َكَّ
ِ
 َفنِنَّ َبْعَضُفْؿ فَِئٌة لَِبْعٍض. َقاَل إِْلؽَِقا: َوَحَ ا فِقِف َكَظٌر، ٕ

َْكَصاِر َلْؿ َ،ْلُمْرُحُؿ الـَّبِ  ْٕ بِاْلُخُروِج َوَلْؿ َ،ُؽقُكقا َ،َرْوَن َأكَّفُف قَِتفاٌل، َوإِكََّؿفا َضـُّفقا  ملسو هيلع هللا ىلصلُّ ا

ِف  ـِ َطبَّفاٍس  ملسو هيلع هللا ىلصَأكََّفا اْلِعقُر، َفَخَرَج َرُسقُل الؾَّ ـِ اْبف ـْ َخػَّ َمَعُف. َوُ،ْرَوى َطف  فِقَؿ

َ،َة َباقَِقٌة إَِلك َ،ْقِم اْلِؼَقاَمِة. ْٔ ُلفقَن بَِؿفا َذَكْرَكفا، َوبَِؼْقلِفِف  َوَسائِِر اْلُعَؾَؿاِء َأنَّ ا َوَّ ْٕ اْحَتجَّ ا

َ،فِة بِآَ،فِة  ﴾ې﴿َتَعاَلك:  ْٔ َفَؼاُلقا: ُحَق إَِشاَرٌة إَِلك َ،فْقِم َبفْدٍر، َوَأكَّفُف ُكِسفَ  ُحْؽفُؿ ا

ْحِػ َلْقَس بَِؽبِقَرٍة. َوَقفْد َففرَّ الـَّفاُس َ،فْقمَ  ـَ ال َّ
ْعِػ. َوَبِؼَل ُحْؽُؿ اْلِػَراِر مِ ُأُحفٍد  الضِّ

ـٍ  ُف فِقِفْؿ َ،ْقَم ُحـَْق ُف َطـُْفْؿ، َوَقاَل الؾَّ َوَلْؿ َ،َؼفْع َطَؾفك  ﴾﮶ ﮵ ﮴﴿َفَعَػا الؾَّ

ْحِػ الَّفِ ي  ـَ اْلُعَؾَؿاِء: إِكََّؿا َذلَِؽ إشارة إَِلك َ،ْقِم ال َّ
َذلَِؽ َتْعـِقٌػ. َوَقاَل اْلُجْؿُفقُر مِ

ـُُف َقْقُلُف َتَعاَلك:  َ،فِة َبفاٍق إَِلفك َ،فْقِم اْلِؼَقاَمفِة بَِرفْرِط . وَ ﴾ٴۇ ۈ﴿َ،َتَضؿَّ ْٔ ُحْؽفُؿ ا

لِقُؾ َطَؾْقفِف  َ،ِة َكْسٌ . َوالفدَّ ْٔ ُف َتَعاَلك فِل آَ،ٍة ُأْخَرى، َوَلْقَس فِل ا ْعِػ الَِّ ي َبقَّـَُف الؾَّ الضِّ

َ،َة َكَ َلْت َبْعَد اْلِؼَتاِل َواْكِؼَضاِء اْلَحْرِب َوَذَحاِب اْلَقْقمِ  ْٔ بَِؿا فِقِف. َوإَِلك َحَ ا َذَحَ،  َأنَّ ا

افِِعلُّ َوَأْكَثُر اْلُعَؾَؿاِء.  َمالٌِؽ َوالرَّ

ِ َوفِففل  ًِ َُْطدد ـْ َأبِففل ُحَرْ،ففَرَة  ؾيددِشِٝض  َقففاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسففقَل الؾَّففِف  َطفف

ْبعَ  اْجَتـُِبقا» ْحِػ  َ،ْقمَ  َوالتََّقلِّل -َوفِقفِ  - اْلُؿقبَِؼاِت  السَّ َوَحَ ا َكص  فِل اْلَؿْسفَلَلِة.  «ال َّ

فا َ،فْقُم  ـْ ِضْعِػِفْؿ َوَمفَع َذلِفَؽ ُطـُِّػفقا. َوَأمَّ
ـْ َأْكَثَر مِ

ا َ،ْقُم ُأُحٍد َفنِكََّؿا َفرَّ الـَّاُس مِ َوَأمَّ

ـِ اْلَؽْثَرةِ  ـْ َفرَّ إِكََّؿا اْكَؽَرَػ َط ـٍ َفَؽَ لَِؽ َم  اكتفك. .ُحـَْق
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ٓياِت ٚيقّْٔرُف) َقِوُلُه ٓياِت ِت٬ايػياِؾ افّْٕشؿي َِ الؼ ف يف الؾغة الرمل، ويف  : افّْٕ٪

 ڳ ڳ ڳ ڳ﴿الررع حق رمل الؿحصـ بالػاحرة، قال تعا،: 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

قال الؼرصبل  ،[57-56: الـقر] ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ

َجاِل دَ (18/138) تؿطاٙيف  َ،ِة بِاْلَؿْعـَك، : َوَقْ ُف الرِّ ْٔ اِخٌؾ فِل ُحْؽِؿ ا

ِة َطَؾك َذلَِؽ. احف. ُمَّ ْٕ  َوإِْجَؿاُع ا

 ک  ک   ک   ک   ڑ   ڑ ﴿ثؿاكقـ جؾدة، قال اهلل تعا،:  : ايكرف     ٚحد  

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ﴾ں   ں   ڱ   ڱ

 ے  ے   ھ ﴿وقال تعا، يف شلن مـ ،رمل زوجتف بالػاحرة:   ، [ 7:  الـقر] 

 ﮿  ﮾   ﮽   ﮼   ﮺﮻   ﮹  ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ
  [:-9: الـقر] ﴾       ﯁ ﯀

لِْؾَؼْ ِف ُشفُروٌط ِطـْفَد اْلُعَؾَؿفاِء تِْسفَعٌة:  :(12/173) تؿطاٙ يف ايكسطيب قاٍ

َكَُّفَؿفا َأْصفاَل التَّْؽؾِقفِػ، إِِذ التَّْؽؾِقفُػ 
ِ
َشْرَصاِن فِل اْلَؼاِذِف، َوُحَؿا اْلَعْؼُؾ َواْلُبُؾقُغ، ٕ

ِن فِل الرلء الؿؼ وف بف، وحق أن ،ؼ ف بقص  ،ؾ مف فقفف َساقٌِط ُدوَكُفَؿا. َوَشْرَصا

ـْ َأبِقفِف ُدوَن َسفائِِر الؿعاصفل. و سفة يف  الحد، وحق ال كك َوالؾِّفَقاُط َأْو بِـَْػقِفِف مِف

تِفل  ـِ اْلَػاِحَرفِة الَّ فُة َطف فُة َواْلِعػَّ َّ، ْساَلُم َواْلُحرِّ
اْلَؿْؼُ وِف، َوِحَل اْلَعْؼُؾ َواْلُبُؾقُغ َواْوِ

. اكتفك. َٓ ـْ َغْقِرَحا َأْم 
 ُرمَِل بَِفا، َكاَن َطِػقًػا مِ

وإذا تلمؾت ح ه الؿـفقات وجدهتا حارسة لؿصالح العباد الد،ـقة والدكقق،فة، 

 وح ا مؿا ،دل ط  شؿقل د،ـ اوسالم، وكؿالف.

ُٙ      )   َقِوُلهُ   ِف  ،كتاب القصا،ا ( 8311) أي: البخاري  :   أّْٔخسيديا َباُب َقْقِل الؾَّ

ک  ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ ﴿اَلك: َتعَ   ک

 كتاب او،ؿان. (12)، ومسؾؿ [13: الـساء] ﴾ک ک
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 َقاَل اْلُمَصنُِّف

َِ٘ذة  ِٖ ُع ُِٔق»َِٓشُكىّػب   يَوَػ ٌٗي  .«َؽٗذ اُٖغبٔؽشا  َمِشَثٌخ ثابُٖغ ٓٔٔز ُٙ اُٚزِش َسَوا

َِٓىُهىْف.  ُٚ ٖٗو ُاُؼ َأ ٍَ  اُٖقٔؾ  َوَهب

ْٔ) َقِوُلُه ْٓدي ٚيعي حق ابـ كع، بـ طبد الؾَّف بـ ج ء بفـ طفامر بفـ  :( ب ُد

مالؽ بـ دمهان إزدّي الغامدّي، أبق طبد الؾَّف وربؿا كس، إ، جّده، وحق جـدب 

 الخقر، وحق قاتؾ الّساحر. 

قال ابـ حّبان: جـدب بـ كع، إزدّي لف صحبة، وقال أبق حفاتؿ: جـفدب 

 .(1/115) اإلؾا ١بـ كع، قاتؾ الساحر. اكتفك مـ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأي: مضاًفا إ، الـبل  : َيْسؾّٕٛعاا)  َقِوُلُه 

 :   ايبٝكْٛٞ قاٍ
ؾُـــْوُ  ِْ ًَ َوــِ ف ا  ِيـــيَؽ  َو

ُ
 َوَيــم أ

 
َْ اَلْقُاـــْوُ  ـــ ُِ  َوَيـــم قَمِِــــٍ  

 
ايٓٗاٜددد١ يف غسٜدددب احلددددٜح   يف اإلثاااري ابااأ قااااٍ : ايطَّددداِسِس سيددددُّ) َقِوُلهههُه

كقب.  :ٚاذُتاُدٚد  اذَتد  :(1/352) ٚا٭ثدس  ِحَل مَحارم الؾَِّف وُطُؼقَباُتف الَّتل قَرَكفا بالف ُّ

ـَ اْلَحاَلِل  رع َفَصَؾْت َبْق قئقـ، فؽلنَّ ُحُدود الرَّ ـَ الرَّ وأْصؾ الَحّد الؿـْع والَػْصؾ َبْق

مة، َومِـُْف َقْقُلفُف َتَعفاَلك تِْؾفَؽ ُحفدُ  َٓ ُ،ْؼَرب كالَػقاحش الُؿَحرَّ وُد َواْلَحَراِم َفِؿـَْفا َما 

َْرَبفِع. َومِـْفُف  ْٕ َٓ ُ،تعّدى كالؿقاِر،ث الؿعّقـَة، وَتفْ و،ج ا ِف َفال َتْؼَرُبقحا. َومِـَْفا َما  الؾَّ

ِف َفال َتْعَتُدوحا.  َقْقُلُف َتَعاَلك: تِْؾَؽ ُحُدوُد الؾَّ

 ُ٘ ِٓا َِ َأَصْبُت َذْكًبا أْوَج، َطَؾفلَّ  :َأْي  .«َطَؾّل  فلقِْؿف َحّدا أَصْبت إِكِّل»اْلَحِد،ُث  :َٚ

 َحّدا: َأْي ُطؼقَبًة.

ُ٘ ِٓ َِ ـِ  َبقـ َما الؾََّؿؿ إنَّ »َحِد،ُث َأبِل اْلَعالَِقِة  :َٚ ،ْ ْكَقا َحدّ  :الَحدَّ ِخفَرةِ  وَحدّ  الدُّ ْٔ  «ا

ْكقَ  كا والَؼفْ ف، وُ،ر،فد ُ،ِر،ُد بَحّد الدُّ ِرقة وال ِّ ا َما َتج، فِقِف الُحُدود اْلَؿْؽُتقَبُة، كالسَّ
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ِخَرةِ  ْٔ ُف َتَعاَلك َطَؾْقِف الَع اَب كالَؼْتؾ، وُطُؼقق الَقالفَدْ،ـ، وأْكفؾ  :بَحّد ا َما أْوَطد الؾَّ

ا لَ  كقب: َما َكاَن َبقـ حَ ْ،ـ مِؿَّ ـَ ال ُّ
ا فِفل الّرَبا، فلراَد َأنَّ الؾََّؿؿ مِ ؿ ُ،قج، َطَؾْقِف َحفدًّ

ْكَقا ِخَرِة. اكتفك. ،الدُّ ْٔ َٓ َتْعِ ،با فِل ا  َو

ـِ قيْس ي١ّ٘) َقِوُلُه ْٝ  أي قتؾف. : ِ ايطَّ

ُٙ) َقِوُلُه ٚيا ُّ زي َِِر ٍي ايتّْْس ُِٝض: ٚيقّٔا ُ٘  ايؿَِّش َّْدد ْٛقّٕدٛفٌ  أّٔ ٘ يف  : َي  (1314) داَيد

َٓ َكْعِرُفُف َمْرفُ  ـْ َحفَ ا الَقْجففِ وقال: َحَ ا َحِد،ٌث  َّٓ مِف ـُ ُمْسفؾٍِؿ  ،قًطا إِ َوإِْسفَؿاِطقُؾ ْبف

ـْ قَِبفِؾ ِحْػظِففِ  ُػ فِل الَحفِد،ِث مِف لُّ ُ،َضعَّ ـُ ُمْسفؾٍِؿ الَعْبفِديُّ  ،الَؿؽِّ َوإِْسفَؿاِطقُؾ ْبف

ـْ ُجـْف ،الَبْصِريُّ  فِحقُح َطف ـِ َأْ،ًضفا، َوالصَّ ـِ اْلَحَس َدٍب َقاَل: َوكِقٌع ُحَق ثَِؼٌة َوَ،ْرِوي َط

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِلِّ 
، َوَغْقِرِحْؿ، ملسو هيلع هللا ىلصَمْقُققًفا َوالَعَؿُؾ َطَؾك َحَ ا ِطـَْد َبْعِض َأْحِؾ الِعْؾِؿ مِ

فاِحُر إَِذا َكفاَن َ،ْعَؿفُؾ فِفل  : إِكََّؿفا ُ،ْؼَتفُؾ السَّ افِِعلُّ ـِ َأَكٍس وَقاَل الرَّ َوُحَق َقْقُل َمالِِؽ ْب

 ، َفنَِذا َطِؿَؾ َطَؿاًل ُدوَن الُؽْػِر َفَؾْؿ َكَر َطَؾْقِف َقْتاًل. اكتفك.ِسْحِرِه َما َ،ْبُؾُغ بِِف الُؽْػرَ 

فا َشفْلُن (14/111) َؿٓؿ٘ولف قصة ذكرحا طبد الرزاق يف  ، وفقففا: َوَأمَّ

ُق  َضْرَبةً  َ،ْضِرُب  ُجـُْدٌب  َوَما ،ُجـُْدٌب »َقاَل لُِجـُْدٍب:  ملسو هيلع هللا ىلصَأبِل ُبْسَتاٍن، َفنِنَّ الـَّبِلَّ   ُ،َػرِّ

ـَ  بَِفا ـِ  «َواْلَباصِؾِ  اْلَحؼِّ  َبْق ـِ ِطـْفَد اْلَقلِقفِد ْبف َفنَِذا َأُبق ُبْسَتاٍن َ،ْؾَعُ، فِل َأْسَػِؾ اْلِحْصف

َل َوْسفَط َ،ْعـِف- ُطْؼَبَة َوُحَق َأمِقُر اْلُؽقَفِة َوالـَّاُس َ،ْحَسفُبقَن َأكَّفُف َطَؾفك ُسفقِر اْلَؼْصفرَ 

َفا الـَّاُس َأَما َ،ْؾَعُ، بُِؽفْؿ، َوالؾَّفِف إِكَّفُف َلِػفل َأْسفَػِؾ  -اْلَؼْصرِ  َفَؼاَل ُجـُْدٌب: َوْ،َؾُؽْؿ َأ،ُّ

فْقِػ، ُثفؿَّ َضفَرَبُف،  اْلَؼْصِر، إِكََّؿا ُحَق فِل َأْسَػِؾ اْلَؼْصِر، ُثؿَّ اْكَطَؾَؼ، َواْشَتَؿَؾ َطَؾك السَّ

ـْ َ،ُؼق ْحُر، َفَؼفاَل َأُبفق َفِؿـُْفْؿ َم ـْ َ،ُؼقُل: َلْؿ َ،ْؼُتْؾُف، َوَذَحَ، َطـُْف السِّ ُل: َقَتَؾُف، َومِـُْفْؿ َم

ـُ ُطْؼَبَة...، وقد صح قتؾ السفاحر  ُف بَِضْرَبتَِؽ َوَسَجـَُف اْلَقلِقُد ْب ُبْسَتاٍن: َقْد َكَػَعـِل الؾَّ

 َسفاِحرٍ  ُكفؾَّ  قااْقُتؾُ  َأنِ »إ، أفاق:  ، وكت، طؿر طـ جـدب، وحػصة 

 .(1)«َوَساِحَرةٍ 

                                                 

 (.81218) «الؿصـػ»(، وابـ أبل شقبة يف 1153أخرجف أمحد ) (1)
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إن قتؾ يف حال تعاصقف السفحر، وإ،ؿاكفف بفف ،ؼتفؾ ردة،  زد٠؟ أّ حّدا ٜكتٌ ٌٖٚ

والػرق بقـ قتؾ الحد والردة أن صاح، الحد ،ص  طؾقف و،فدطك و،سفتغػر لفف، 

ال ي ،ؼتؾ ردة ،قارى مقاراة وٓ ،ستغػر لفف وٓ و،ؼبر ط  صر،ؼة الؿسؾؿقـ، أما 

 ُ،ْقرث.

  ِ ٤      اختًف     ث يعًُا ب١     يف   ا يطاحس      تٛ تقبة  : ا كف ٓ  أ إ،  مالؽ وعع  ف ح، 

 ڻ﴿،ؼقل:  لؾساحر، والصحقح أن تقبتف مؼبقلة إن استقفت الرروط، واهلل 

 ۓ  ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ 

ف، فنن أضفر التقبة قبؾ، ، وحق كافر فؾـا ما ضفر مـ[ ;6:  األكػا:]   ﴾﮳   ﮲ 

وإن بؼل ط  السحر قتؾ، وإن كان قد قتؾ بسحره فنكف ،ؼتؾ حًدا إذا تاب مـ 

 سحره.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َّْؤكٍ  ٍَ   ؾيِشِٝض ايُبخياِز ِٖ َػِجَذَحي َهب ََُخ ثا ِٖ َثَغب َٔوُش    )َػ َ٘وب ُػ َُُ ًََزوَت اا

ُٖ اخَليَّبةا  ًُثا ٕٔ اُهُزُِىا  َ٘وب َصوَُس      َأ ُِ ٍَ  َكَوَز َّ َعبٔؽش  َوَعبٔؽشٕحي َهوب

 .(َعَىأؽش

ّْ ٚيِؾددٞ ؾيددِشٝضِ )َقِوُلههُه   كتففاب الج ،ففة َبففاُب الِجْ َ،ففِة  (1151)  ايُبخيدداِز

َثـَا ُسفْػَقاُن، َقفاَل:  ـُ َطْبِد الؾَِّف، َحفدَّ َثـَا َطؾِلُّ ْب َوالُؿَقاَدَطِة َمَع َأْحِؾ الحرب فؼال: َحدَّ

َثُفَؿا َسِؿْعُت طَ  ـِ َأْوٍس َفَحفدَّ ـِ َزْ،فٍد، َوَطْؿفِرو ْبف ْؿًرا، َقاَل: ُكـُْت َجالًِسا َمَع َجابِِر ْب

َبْقِر بَِلْحِؾ الْ - َبَجاَلُة، ـُ ال ُّ ، َطاَم َحجَّ ُمْصَعُ، ْب ـَ ، -َبْصَرِة ِطـَْد َدَرِج َزْمفَ مَ َسـََة َسْبِعق

ـِ ُمَعاِوَ،ةَ  ـِ الَخطَّفاِب َقاَل: ُكـُْت َكاتًِبا لَِجْ ِء ْب ، َطؿِّ إَْحـَِػ، َفَلَتاَكا كَِتفاُب ُطَؿفَر ْبف

ـْ ُطَؿفُر َأَخفَ   ـَ الَؿُجفقِس، َوَلفْؿ َ،ُؽف ـَ ُكؾِّ ِذي َمْحفَرٍم مِف ُققا َبْق َقْبَؾ َمْقتِِف بَِسـٍَة، َفرِّ

ـَ الَؿُجقِس.
 الِجْ َ،َة مِ

ؼ مـ كػفس صر،ف افطدٓد ولقس فقف قتؾ السقاحر لؽـ أخرجف الرافعل يف 

ـِ ِد،ـَفاٍر، َأكَّفُف َسفِؿَع َبَجاَلفَة،  (111)البخاري  ـْ َطْؿفِرو ْبف فؼال: َأْخَبَرَكا ُسْػَقاُن، َط

. َقفاَل: َفَؼَتْؾـَفا َثفاَلَث َأِن اْقُتُؾفقا ُكفؾَّ َسفاِحٍر َوَسفاِحَرةٍ »: َ،ُؼقُل: َكَتَ، ُطَؿفُر 

 َقَتَؾْت َجاِرَ،ًة َلَفا َسَحَرْتَفا. ملسو هيلع هللا ىلص. َقاَل َوُأْخبِْرَكا َأنَّ َحْػَصَة َزْوَج الـَّبِلِّ «َسَقاِحرَ 

ـ وأخرجففف طبففد الففرزاق يف  بففاب قتففؾ السففاحر وحففق  (11331) افؿدٓ

وأبففق  (1153) َطددٓدٙ، وأمحففد يف (81218) َؿددٓـ ا ددٔ أ ددٞ غددٝب١ يف 

 كؾفؿ مـ صر،ؼ سػقان بف. (1431)داود 

 العؿؾ بالؽتابة إن سؾؿت مـ الت و،ر. ٚفٝ٘:

 ما ساقف الؿصـػ بسببف، وحق قتؾ الساحر. ٚفٝ٘:

 صاطة إمراء يف صاطة اهلل. ٚفٝ٘:
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 .تعاحد إمراء لؾحؽؿ برر،عة اهلل  ٚفٝ٘:

رد ط  أبل حـقػفة حقفث زطفؿ أن الؿرتفدة ٓ تؼتفؾ، والصفحقح: أن  ٚفٝا٘: 

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصحؽؿفا حؽؿ الؿرتفد، قفال رسفقل اهلل  َل  َمف أخرجفف . «َففاْقُتُؾقهُ  ِد،ـَففُ  َبفدَّ

 .(1413)البخاري 

*** 
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 َقاَل اْلُمَصنُِّف

ََُهوب َعوَؾَشِرَهب َكُؤزَِوذي      َوَفٖؼ ػٖ َؽُلَقَخ ََوًخ  َا َعبسا َٓشِد ثاَوِزو َٖٗهب َأ   َأ

َ٘ذة . ِٖ ُع َُٔي َفٖؼ َػ ًََز  َو

ٍَ َأ ٍٖ َهب ٖ٘جا ِٖ َأِفَؾبةا اُ ٔٓ ِٖ َصَُصٕخ  َُٔذ  َػ  .ملسو هيلع هللا ىلصِؽ

ٔ  ٚيؾيددضَّ )  َقِوُلههُه   ٗيدددا :سيؿّٖؿيدد١ّٔ  عدد َّ َيددستْ  أّٔ ٌِ  أّٔ ٜيدد١ّٗ  ِ كّْٔتدد ٗيددا  دياِز ٗيا ئّ  ضيدددشيسيْت

ًّٔت ، وأخرجف طبد الفرزاق الصفـعاين (111) افطٓدأخرجف الرافعل يف  : ؾّٔكِّٕت

ـ يف  ـْ َطْبِد الؾَِّف، َأوْ  (14/114) افؿدٓ ـِ  َط ـِ اْب ـْ َكافٍِع، َط ـِ ُطَؿَر، َط ِف ْب ُطَبْقِد الؾَّ

ـَ َأنَّ َجاِرَ،ًة لَِحْػَصَة َسَحَرْتَفا، »ُطَؿَر:  ـِ ْبف ْحَؿ َواْطَتَرَفْت بَِ لَِؽ َفَلَمَرْت بَِفا َطْبَد الفرَّ

ـُ ُطَؿَر: «َؽ َطَؾْقَفا ُطْثَؿانُ َزْ،ٍد َفَؼَتَؾَفا، َفَلْكَؽَر َذلِ  ـَ »، َفَؼاَل اْب َما ُتـْؽُِر َطَؾك ُأمِّ اْلُؿفْممِـِق

ـَ اْمَرَأٍة َسَحَرْت َواْطَتَرَفْت 
 (5/351)َفَسَؽَت ُطْثَؿاُن. وأخرجف ابـ أبفل شفقبة  «مِ

ـْ ُطَبْقدِ  ـِ ُطَؿَر بالج م وفقف:  مـ صر،ؼ َطْبَدُة، َط ِف ْب َؿا َأْكَؽَر َذلَِؽ »الؾَّ َفَؽَلنَّ ُطْثَؿاَن إِكَّ

َكََّفا ُقتَِؾْت بَِغْقِر إِْذكِفِ 
ِ
ٕ». 

ْٔ ؾيضَّ ٚينّٔريِيؤّ)  َقِوُلُه  ٓيدب  عي  أي قتؾ الساحر وقد تؼدم. : ُد

ٍي)  َقِوُلُه  ُيُد قّٔا  حق اومام أبق طبد اهلل بـ حـبؾ. : أّْٔس

ْٔ)  ُه َقِوُل ْٔ ثي٬ثي١  عي َّ  أّْٔؾشياِب َِ َِّبد بؿعـك أكف حجة3 ٕكفف ٓ ،قجفد  : ملسو هيلع هللا ىلص اي

 لفؿ مخالػ.

ـ بقـؿا أخرج طبد الرزاق الصـعاين يف  (: وغقفره بسفـد 14/111) افؿدٓ

ـْ َطْؿَرَة، َقاَلْت: َمِرَضْت َطائَِرُة َفَطاَل َمَرُضَفا، َففَ َحَ، َبـُفق َأِخقَففا إَِلفك  صحقح َط

َفَ َكُروا َمَرُضَفا، َفَؼاَل: إِكَُّؽْؿ َلُتْخبُِروكِفل َخَبفَر اْمفَرَأٍة َمْطُبقَبفٍة َقفاَل: َففَ َحُبقا  َرُجؾٍ 

َرْتَفا، َفَسفَلَلْتَفا َفَؼاَلفْت:  َمفا َأَرْدِت »َ،ـُْظُروَن َفنَِذا َجاِرَ،ٌة َلَفا َسَحَرْتَفا، َوَكاَكْت َقْد َدبَّ
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ِف َطَؾفلَّ َأْن ُتَبفاِطل »: َأَرْدُت َأْن َتُؿقتِل َحتَّك ُأْطَتَؼ، َقاَلْت: َفَؼاَلْت  «مِـِّل؟ ـْ َفنِنَّ لِؾَّ مِف

 .«َأَشدِّ اْلَعَرِب مِْؾَؽًة، َفَباَطْتَفا، َوَأَمَرْت بَِثَؿـَِفا، َأْن ُ،ْجَعَؾ فِل َغْقِرَحا

ٍ  ايبااب،  ٖارا  يف عحٝبا١  قصا١  ٖٓا أذنسٚ ٔ  قاا  :(2/353) تؿطداٙ  يف جسٜاس  ابا
َكفاِد، َقفاَل:  ـُ َأبِفل ال ِّ ـُ َوْحٍ،، َقاَل: َأْخَبَرَكا اْبف ـُ ُسَؾْقَؿاَن، َقاَل: َثـَا اْب بِقُع ْب َثـَا الرَّ َحدَّ

ـْ َطائَِرفَة  ـْ َأبِقِف، َط ـُ ُطْرَوَة، َط َثـِل ِحَراُم ْب َأكََّففا َقاَلفْت:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِفلِّ  ، َزْوِج َحدَّ

ِف  ـْ َأْحِؾ ُدوَمِة اْلَجـَْدِل، َجاَءْت َتْبَتِغل َرُسقَل الؾَّ
َبْعفَد َمْقتِفِف  ملسو هيلع هللا ىلصَقِدَمْت َطَؾلَّ اْمَرَأٌة مِ

فْحِر َوَلفْؿ َتْعَؿفْؾ بِفِف. َقاَلفْت  ـْ َأْمفِر السِّ
ـْ َشْلٍء َدَخَؾْت فِقِف مِ َحَداَثَة َذلَِؽ، َتْسَلُلُف َط

ـَ َلْؿ َتِجْد َرُسقَل الؾَّفِف َطائِ  ـَ ُأْختِل، َفَرَأْ،ُتَفا َتْبؽِل ِحق َفَقْرفِػَقَفا،  ملسو هيلع هللا ىلصَرُة لُِعْرَوَة: َ،ا اْب

ََخاُف َأْن َأُكقَن َقفْد َحَؾْؽفُت، َكفاَن  َٕ َْرَحُؿَفا، َوَتُؼقُل: إِكِّل  َٕ َكاَكْت َتْبؽِل َحتَّك إِكِّل 

َؾلَّ َطُجقٌز َفَرَؽْقُت َذلَِؽ إَِلْقَفا، َفَؼاَلْت: إِْن َفَعْؾِت لِل َزْوٌج َفَغاَب َطـِّل، َفَدَخَؾْت طَ 

، َفَركَِبفْت  ـِ ـِ َأْسفَقَدْ، فا َكفاَن الؾَّْقفُؾ َجفاَءْتـِل بَِؽْؾَبفْق َما آُمُرِك بِِف َفَلْجَعُؾُف َ،ْلتِقِؽ، َفَؾؿَّ

ـْ َكَرْلٍء َحتَّك َوَقْػـَا َخَر، َفَؾْؿ َ،ُؽ ْٔ ـِ  َأَحَدُحَؿا َوَركِْبُت ا َؼفْق ـِ ُمَعؾَّ بَِبابَِؾ، َفنَِذا بِفَرُجَؾْق

ـُ فِْتـَفٌة َففاَل  : إِكََّؿفا َكْحف َٓ ْحَر؟ َفَؼا : َما َجاَء بِِؽ؟ َفُؼْؾُت: َأَتَعؾَُّؿ السِّ َٓ بَِلْرُجؾِِفَؿا، َفَؼا

: اْذَحبِل إَِلفك َذلِفَؽ التَّـُّفقِر  َٓ ، َفَؼا َٓ َفُبفقلِل فِقفِف. َتْؽُػِري َواْرِجِعل، َفَلَبْقُت َوُقْؾُت: 

 : َٓ : َأَفَعْؾِت؟ ُقْؾفُت: َكَعفْؿ، َفَؼفا َٓ َفَ َحْبُت َفَػِ ْطُت َفَؾْؿ َأْفَعْؾ، َفَرَجْعُت إَِلْقِفَؿا، َفَؼا

 َٓ َٓ لِل: َلْؿ َتْػَعؾِل، اْرِجِعل إَِلفك بِفاَلِدَك َو َفَفْؾ َرَأْ،ِت َشْقًئا؟ ُقْؾُت: َلْؿ َأَر َشْقًئا، َفَؼا

: اْذَحبِل إَِلك َذلَِؽ التَّـُّقِر َفُبقلِل فِقفِف. َففَ َحْبُت، َفاْقَرفْعَرْرُت َتْؽُػِري. َفَلبَ  َٓ ْقُت، َفَؼا

: َفَؿفا َرَأْ،فِت؟ َفُؼْؾفُت: َلفْؿ َأَر  َٓ َوِخْػُت. ُثؿَّ َرَجْعُت إَِلْقِفَؿا، َفُؼْؾُت: َقْد َفَعْؾُت، َفَؼا

: َكَ ْبِت َلْؿ َتْػَعؾِل، اْرِجِعل َٓ َٓ َتْؽُػِري، َفنِكَّفِؽ َطَؾفك َرْأِس  َشْقًئا، َفَؼا إَِلك باَِلِدَك َو

: اْذَحبِل إَِلك َذلَِؽ التَّـُّقِر َفُبقلِل فِقِف. َففَ َحْبُت إَِلْقفِف َفُبْؾفُت فِقفِف،  َٓ َأْمِرِك. َفَلَبْقُت، َفَؼا

ؿَ  اِء َوَغاَب َطـِّل َحتَّك َما َفَرَأْ،ُت َفاِرًسا ُمَتَؼـًِّعا بَِحِد،ٍد َخَرَج مِـِّل َحتَّك َذَحَ، فِل السَّ

: َما َرَأْ،ِت؟ َفُؼْؾُت: َفاِرًسا ُمَتَؼـًِّعا َخَرَج مِـِّفل  َٓ ُأَراُه، َفِجْئُتُفَؿا َفُؼْؾُت: َقْد َفَعْؾُت، َفَؼا

: َصَدْقِت، َذلَِؽ إِ،َؿاُكِؽ َخَرَج مِـِْؽ اْذَحبِفل.  َٓ َؿاِء َحتَّك َما ُأَراُه، َفَؼا َفَ َحَ، فِل السَّ
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ـْ ُتِر،ِدي َشفْقًئا فَ  َٓ لِل َشْقًئا، َفَؼاَلْت: َبَؾك، َل ِف َما َأْطَؾُؿ َشْقًئا َوَما َقا ُؼْؾُت لِْؾَؿْرَأِة: َوالؾَّ

َّٓ َكاَن، ُخِ ي َحَ ا اْلَؼْؿَح َفاْبُ ِري، َفَبَ ْرُت، َفُؼْؾُت: أْصؾِِعفل، َفَلْصَؾَعفْت، َوُقْؾفُت:  إِ

ْؾُت: َأْفِركِل. َفَلْفَرَكْت، ُثفؿَّ ُقْؾفُت: َأْ،بِِسفل، َفَلْ،َبَسفْت، ُثفؿَّ َأْحِؼؾِل، َفَلْحَؼَؾْت، ُثؿَّ قُ 

َٓ ُأِر،فُد  فا َرَأْ،فُت َأكِّفَل  ُقْؾُت: َأْصِحـِل. َفَلْصَحـَْت، ُثؿَّ ُقْؾُت: َأْخبِِ ي، َفَلْخَبَ ْت. َفَؾؿَّ

ِف َ،ا ُأمَّ ا َّٓ َكاَن ُسِؼَط فِل َ،ِدي َوَكِدْمُت َوالؾَّ ِف َما َفَعْؾُت َشْقًئا َقفطُّ َشْقًئا إِ ، َوالؾَّ ـَ ْلُؿْممِـِق

َٓ أْفَعُؾُف َأَبًدا.  َو

 ح ا سـد ٓ بلس بف، لؽـ كلن فقفا بعض الـؽارات.

فْحِر  :(10/222) ؾتض ايبازٟ يف اذتافغ قاٍ ـْ َمَحؾُّ الـَِّ اِع َحْؾ َ،َؼفُع بِالسِّ
َلؽِ

ـْ َقاَل إِكَّفُ  َٓ َفَؿ ـٍ َأْو  ـْ َقفاَل إِنَّ َلفُف َحِؼقَؼفًة  اْكِؼاَلُب َطْق َتْخقِقٌؾ َفَؼفْط َمـَفَع َذلِفَؽ َوَمف

َْمفَراِض َأو َ،ـَْتِففل  ْٕ ـَ ا
اْخَتَؾُػقا َحْؾ َلُف َتْلثِقٌر َفَؼْط بَِحْقُث ُ،َغقُِّر اْلِؿَ اَج َفَقُؽقُن َكْقًطا مِ

ِ ي َطَؾْقفِف اْلُجْؿُففقُر ُحفَق إَِلك آحالة بَِحْقُث ،صقر الجؿاد َحَقَقاًكا َمَثاًل َوَطْؽُسُف َفالَّ 

َلِفقَّفِة َفُؿَسفؾَّ  ُل َوَذَحَبْت َصائَِػٌة َقؾِقَؾٌة إَِلك الثَّاكِل َفنِْن َكاَن بِالـََّظِر إَِلك اْلُؼفْدَرِة اْوِ َوَّ ْٕ ٌؿ ا

ـْ َ،فدَّ  ف ِع َفُفَق َمَحؾُّ اْلِخفاَلِف َففنِنَّ َكثِقفًرا مِؿَّ
َٓ َوإِْن َكاَن بِالـََّظِر إَِلك اْلَقاقِ ِطل َذلِفَؽ 

فْحَر ُمْطَؾًؼفا َوَكَلكَّفُف  َ،ْسَتطِقُع إَِقاَمَة اْلُبْرَحاِن َطَؾْقِف َوَكَؼَؾ اْلَخطَّابِلُّ َأنَّ َقْقًما َأْكَؽُروا السِّ

َّٓ َفِفَل ُمَؽاَبَرة. اكتفك. ُف َتْخقِقٌؾ َفَؼْط َوإِ ـَ بَِلكَّ ؾِق
 َطـَك اْلَؼائِ

،سفتطقع أن ،ػعفؾ بعفض إشفقاء لؽفان لق سؾؿـا بلن الساحر  :قاٍ ٚبعطِٗ

مراهبًا لؾـبل وتؾتبس معج ة الـبل بػعؾ الساحر، وح ا الؼقل غقر صحقح وغقفر 

وارد3 ٕن الساحر مل ،دطل الـبفقة، وإذا ادطفك الـبفقة فففق كفاذب. وتظففر طف  

، وغقفر الساحر طالمات الؿخ ولقـ، مفـ تضفققع الصفؾقات والرفرك بفاهلل 

 ذلؽ.

 َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصتؾ لؿا تؼدم، وقفد ،ؼفقل قائفؾ: وحفد،ث الـبفل وحؽؿ الساحر الؼ

َّٓ  إَِلفَ  َٓ  َأنْ  َ،ْرَفدُ  ،ُمْسؾِؿٍ  اْمِرئٍ  َدمُ  َ،ِحؾُّ  ، َرُسقُل  َوَأكِّل اهللُ  إِ
ِ
َّٓ  اهلل  َثفاَلٍث: بِنِْحفَدى إِ
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اكِل، الثَّقُِّ،   (1)، متػفؼ طؾقفف«لِْؾَجَؿاَطفةِ  اْلُؿَػاِرُق  لِِد،ـِفِ  َوالتَّاِركُ  ،بِالـَّْػسِ  َوالـَّْػُس  ال َّ

ـِ َمْسُعقٍد   اْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  .َط

حفف ا الحففد،ث قففد اسففتثـقت مـففف أكففقاع كثقففرة، ومففـفؿ الؾففقصل،  :ٜكاااٍ

والجاسقس ط  الؿسفؾؿقـ لؾؽفافر،ـ طف  الصفحقح مفـ أقفقال أحفؾ العؾفؿ، 

عة إن رأى اومام ذلؽ مع أن الحد،ث مـسقخ، والساحر، وشارب الخؿر يف الراب

 .أسهاّ قتٌ ايٓؿظ افيؿ١َٛيف أكقاع ذكرهتا يف كتابل 

 ٚقد ٜكٍٛ قا٥ٌ: َا اذتح١ يف قتٌ ايطاحس؟
مـ جفة الردة، والساحر كافر، وحفق داخفؾ يف  :األٍٚ ايٛج٘: ٚجٗني َٔ: ْكٍٛ

ـْ »: (1413)حد،ث ابـ طباس طـد البخاري  َل  َم ويف حفد،ث ، «َففاْقُتُؾقهُ  ِد،ـَفُ  َبدَّ

، والؿرتفد ،ؼتفؾ، «لِْؾَجَؿاَطفةِ  اْلُؿَػفاِرُق  لِِد،ـِفِ  َوالتَّاِركُ »السابؼ:  ابـ مسعقد 

ـِ ُطَؿفَر  ، َقفاَل: سقاء كان رجاًل أو امفرأة طف  الصفحقح، وأمفا حفد،ث اْبف

ِف ُوِجَدِت اْمَرَأٌة َمْؼُتق ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ  َرُسقُل  َفـََفك»، ملسو هيلع هللا ىلصَلًة فِل َبْعِض َمَغاِزي َرُسقِل الؾَّ  َط

ْبَقانِ  الـَِّساءِ  َقْتؾِ  ، ملسو هيلع هللا ىلص، ففق يف حؼ الؽػار إصفؾققـ، وَقفاَل َرُسفقُل الؾَّفِف (5)«َوالصِّ

 .(6)«لُِتَؼاتَِؾ  َحِ هِ  َكاَكْت  َما»َطَؾك اْمَرَأٍة َقتِقٍؾ: 

 ثبقتف طـ ثالثة مـ الصحابة. :ايثاْٞ ٚايٛج٘

 ٔ ٕ  ايطااخس٠ عالَااا  َٚا أهنففؿ ،سففللقن طففـ اسففؿ إم طـففد التففداوي،  :ٚايهٗاا

 و،لمرون ب بائح ٓ ، كر اسؿ اهلل طؾقفا.. إ، غقر ذلؽ.

أك ل طؾقف إحدى طررة آ،ة كفان  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل حػظف، والـبل واوكسان إذا استعان ب

 ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ﴿، و[1: الػؾاؼ] ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ﴿،عقذ كػسف هبفا: 
                                                 

 (.1131(، ومسؾؿ )1131البخاري ) (1)

 (.1333(، ومسؾؿ )1415لبخاري )أخرجف ا (5)

 (.15228أخرجف أمحد ) (6)
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مرروطقة قفراءة آ،فة الؽرسفل فؼفد جفاء  ، ويف حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة [1: الـاس]

ٟ  يف  َؾـِل َرُسفقُل الؾَّفِف  (8111) ؾدشٝض ايبخداز بِِحْػفِظ َزَكفاِة  ملسو هيلع هللا ىلصأكف َقاَل: َوكَّ

َْرَفَعـََّؽ إَِلفك َرمَ  َٕ ِف  ـَ الطََّعاِم َفَلَخْ ُتُف، َوُقْؾُت: َوالؾَّ
َضاَن، َفَلَتاكِل آٍت َفَجَعَؾ َ،ْحُثق مِ

، َقاَل: إِكِّل ُمْحَتاٌج، َوَطَؾلَّ ِطَقاٌل َولِل َحاَجٌة َشِد،َدٌة، َقفاَل: َفَخؾَّْقفُت ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل الؾَِّف 

، َقفاَل: «الَباِرَحفةَ  َأِسفقُركَ  َفَعفَؾ  َمفا ُحَرْ،َرَة، َأَبا َ،ا»: ملسو هيلع هللا ىلص َطـُْف، َفَلْصَبْحُت، َفَؼاَل الـَّبِلُّ 

، َفَرِحْؿُتُف، َفَخؾَّْقُت َسفبِقَؾُف، َقفاَل:  ًٓ ُقْؾُت: َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، َشَؽا َحاَجًة َشِد،َدًة، َوِطَقا

إِكَّفُف  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَعَرْففُت َأكَّفُف َسفَقُعقُد، لَِؼفْقِل َرُسفقِل الؾَّفِف «َوَسفَقُعقدُ  َ َبَؽ،كَ  َقدْ  إِكَّفُ  َأَما»

َْرَفَعـََّؽ إَِلفك َرُسفقِل  ،َسَقُعقُد، َفَرَصْدُتفُ  َٕ ـَ الطََّعاِم، َفَلَخْ ُتُف، َفُؼْؾُت: 
َفَجاَء َ،ْحُثق مِ

ِف   .ملسو هيلع هللا ىلصالؾَّ

َٓ َأُطفقُد، َفَرِحْؿُتفُف، َفَخؾَّْقفُت َسفبِقَؾُف،  َقاَل: َدْطـِل َفنِكِّل ُمْحَتاٌج َوَطَؾفلَّ  ِطَقفاٌل، 

ِف  ، ُقْؾفُت: َ،فا «َأِسفقُركَ  َفَعفَؾ  َمفا ُحَرْ،َرَة، َأَبا َ،ا»: ملسو هيلع هللا ىلصَفَلْصَبْحُت، َفَؼاَل لِل َرُسقُل الؾَّ

، َفَرِحْؿُتُف، َفَخؾَّْقُت َسبِقَؾُف، َقا ًٓ ِف َشَؽا َحاَجًة َشِد،َدًة، َوِطَقا  َقفدْ  إِكَّفُ  َأَما»َل: َرُسقَل الؾَّ

ـَ الطََّعفاِم، َفَلَخْ ُتفُف، َفُؼْؾفُت: «َوَسَقُعقدُ  َكَ َبَؽ  ، َفَرَصْدُتُف الثَّالَِثفَة، َفَجفاَء َ،ْحُثفق مِف

َٓ َتُعفقُد، ُثفؿَّ َتُعفقُد  اٍت، َأكََّؽ َتْ ُطُؿ  َْرَفَعـََّؽ إَِلك َرُسقِل الؾَِّف، َوَحَ ا آِخُر َثالَِث َمرَّ َٕ

ُف بَِفا، ُقْؾُت: َمفا ُحفَق؟ َقفاَل: إَِذا َأَوْ،فَت إَِلفك َقاَل: َدطْ  ـِل ُأَطؾِّْؿَؽ َكؾَِؿاٍت َ،ـَْػُعَؽ الؾَّ

 : ، َحتَّك [588: البؼرة] ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿فَِراِشَؽ، َفاْقَرْأ آَ،َة الُؽْرِسلِّ

 َٓ ـَ الؾَّفِف َحفافٌِظ، َو ـْ َ،فَ اَل َطَؾْقفَؽ مِف َ،ْؼَرَبـَّفَؽ َشفْقَطاٌن َحتَّفك َتْختَِؿ أَ،َة، َفنِكََّؽ َل

 َأِسفقُركَ  َفَعفَؾ  َمفا»: ملسو هيلع هللا ىلصُتْصبَِح، َفَخؾَّْقُت َسبِقَؾُف، َفَلْصَبْحُت َفَؼاَل لِفل َرُسفقُل الؾَّفِف 

ُف بَِفا، َفَخؾَّْقفُت «الَباِرَحةَ  ُف ُ،َعؾُِّؿـِل َكؾَِؿاٍت َ،ـَْػُعـِل الؾَّ ، ُقْؾُت: َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، َزَطَؿ َأكَّ

ـْ «ِحَل  َما»ُف، َقاَل: َسبِقؾَ 
، ُقْؾُت: َقاَل لِل: إَِذا َأَوْ،َت إَِلك فَِراِشَؽ َفاْقَرْأ آَ،َة الُؽْرِسلِّ مِ

لَِفا َحتَّك َتْختَِؿ أَ،َة:  ، َوَقاَل لِل: [588: البؼرة] ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿َأوَّ

َٓ َ،ْؼَرَبَؽ َشْقَطا ِف َحافٌِظ، َو ـَ الؾَّ
ـْ َ،َ اَل َطَؾْقَؽ مِ َوَكفاُكقا َأْحفَرَص - ٌن َحتَّك ُتْصبَِح َل
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ـْ  َتْعَؾفؿُ  َكفُ وٌب، َوُحفقَ  َصَدَقَؽ  َقدْ  إِكَّفُ  َأَما»: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّبِلُّ  -َشْلٍء َطَؾك الَخْقرِ   َمف

َٓ، َقاَل: «ُحَرْ،َرةَ  َأَبا َ،ا َلَقالٍ  َثالَِث  ُمـْ ُ  ُتَخاصُِ،   .(1)«َشْقَطانٌ  َذاكَ »، َقاَل: 

رة البؼرة، وأخبر أهنا ٓ ،ستطقعفا البطؾفة كؿفا جفاء مفـ وحث ط  قراءة سق

 َأْخفَ َحا َففنِنَّ  اْلَبَؼفَرِة، ُسفقَرةَ  اْقَرُءوا»: (143)طـد مسؾؿ  حد،ث َأبِل ُأَماَمَة 

َٓ  َحْسَرٌة، َوَتْرَكَفا َبَرَكٌة، ، و،عقذ اوكسان كػسف بؼراءة أ،تفقـ «اْلَبَطَؾةُ  طِقُعَفاَتْستَ  َو

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصمـ أخر سقرة البؼرة، كؿا قال  ـِ  َقَرأَ  َم َ،َتْق ْٔ ـْ  بِا  فِفل الَبَؼفَرةِ  ُسفقَرةِ  آِخفرِ  مِ

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال (5)«َكَػَتاهُ  َلْقَؾةٍ  ًٓ  َكَ َل  َم   بَِؽؾَِؿفاِت  َأُطقذُ  :َقاَل  ؿَّ ثُ  َمـِْ 
ِ
فاِت  اهلل ـْ  التَّامَّ  مِف

هُ  َلؿْ  َخَؾَؼ، َما َشرِّ  ـْ  َ،ْرَتِحَؾ  َحتَّك َشْلٌء، َ،ُضرَّ ـْ َأبِفل ُحَرْ،فَرَة (6)«َذلِفَؽ  َمـِْ لِففِ  مِ ، وَطف

ـْ َطْؼفَرٍب َفؼَ  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَِلك الـَّبِلِّ   َمفا َلِؼقفُت مِف
ِ
اَل: َ،ا َرُسفقَل اهلل

ـَ  ُقْؾَت، َلقْ  َأَما»َلَدَغْتـِل اْلَباِرَحَة، َقاَل:    بَِؽؾَِؿاِت  َأُطقذُ  َأْمَسْقَت: ِحق
ِ
اِت  اهلل ـْ  التَّامَّ  مِف

كَ  َلؿْ  َخَؾَؼ، َما َشرِّ   ھ ہ ہ ہ ہ﴿:   اوكسفان بفاهلل ، فقسفتعق(7)«َتُضرَّ

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 .[133->>: الـحؾ] ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶

*** 

                                                 

 (.8111أخرجف البخاري ) (1)

َْكَصاِريِّ 141(، ومسؾؿ )5442أخرجف البخاري ) (5) ْٕ ـْ َأبِل َمْسُعقٍد ا  .( َط

َؾِؿقَّةَ 8341أخرجف مسؾؿ ) (6)  .(، مـ حد،ث َخْقَلَة بِـَْت َحؽِقٍؿ السُّ

 (.8342أخرجف مسؾؿ ) (7)
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َٛاعِ ايطِِّخِس -24 ِْ ِٔ َأ َِ  ٍ٤ِٞ ُٕ َغ َٝا  بَابُ َب

َقاَل اْلُمَصنُِّف

َِٗىاعا اُٚغِؾشا ِٖ َأ ٔٓ   ٍٍِ ُٕ َؽ َُب  َثبُة َث

ُٕ  ياُب) َقِوُلُه ٝيا ٤ْٞ   ي ْٔ غي ٛياعِ  َِ ْْد أي ح ا باب فقفف شفلء مفـ أكفقاع   ِسايطّْدشْ  أّٔ

السحر، وذلؽ أن السحر شع،، والـاس فقفف طف  مراتف،، وصرائفؼ، ومـاسفبة 

الترعة لؾباب أكف بعد أن بقـ حؼقؼة السحر، وحؽؿف كاس، أن ، كر أكقاطف حتفك 

 فقؼعقن يف شع، السحر الؿتـقطة. ٓ تؾتبس إمقر ط  الـاس،

لؿفا ذكفر  :(335) تٝطا اييصٜدص احلُٝدد   يف اهلل عبد بٔ ضًُٝإ ايػٝذ قاٍ

الؿصـػ ما جاء يف السفحر أراد حـفا أن ،بفقـ شفقًئا مفـ أكقاطفف لؽثفرة وققطففا 

وخػائفا ط  الـاس حتك اطتؼد كثقر مـ الـاس أن مـ صدرت طـف حف ه إمفقر، 

ففق مـ إولقاء، وطّدوحا مـ كرامات إولقفاء وآل إمفر إ، أن طبفد أصفحاهبا 

ـفؿ الـػع والضر، والحػظ والؽالءة والـصر أحقاء وأمقاًتفا، بفؾ اطتؼفد وُرجل م

كثقر يف أكاس مـ حمٓء أن لفؿ التصرف التام الؿطؾؼ يف الؿؾؽ، وٓ بد مـ ذكفر 

فرقان ،ػرق بف الؿممـ بقـ ويل اهلل وبفقـ طفدو اهلل، مفـ سفاحر وكفاحـ وطفائػ 

 خقارق.وزاجر ومتطقر وكحقحؿ مؿـ قد ،جري ط  ،ده شلء مـ ال

فاطؾؿ أكف لقس كؾ مـ جرى ط  ،ده شلء مـ خقارق العادة ،ج، أن ،ؽقن 

ولقًّا هلل تعا،، ٕن العادة تـخرق بػعؾ الساحر والؿرعقذ وخبر الؿـجؿ والؽاحـ 

برلء مـ الغق،، مؿا ،خبره بف الرقاصقـ الؿسترققن لؾسفؿع. وفعفؾ الرفقاصقـ 

الػفة لؾرفر،عة، كلكفاس مفـ بلكاس مؿـ ،ـتسبقن إ، د،فـ وصفالح ور،اسفة مخ

الصقفقة وكرحبان الـصارى وكحقحؿ، فقطقرون هبؿ يف الفقاء، و،ؿرقن هبؿ طف  

الؿاء، و،لتقن بالطعفام والرفراب والفدراحؿ، وقفد ،ؽفقن ذلفؽ بعف ائؿ ورقفك 
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 شقطاكقة وبحقؾ وأدو،ة، كال ،ـ ،دخؾقن الـار بحجر الطؾؼ ودحـ الـاركج.

سفتدل بفف طف  وقفقع مفا مل ،ؼفع، وحف ه وقد ،ؽقن برؤ،ا صادقة فقفا ومفا ،

 مرتركة بقـ ويل اهلل وطدوه.

وقد ،ؽقن ذلؽ بـقع صقرة ،جدحا اوكسان يف كػسف فتقافؼ الؼدر، وتؼفع كؿفا 

أخبر، وقد ،ؽقن بعؾؿ الرمؾ والضرب بالحصفك، وقفد ،ؽفقن ذلفؽ اسفتدراًجا 

 وإحقال الرقطاكقة كثقرة.

ابف فاطتصؿ بف وحفده، ٓ إلفف إٓ حفق، وقد فرق اهلل بقـ أولقائف وأطدائف يف كت

 فنكف ٓ ،ضؾ مـ اطتصؿ بف وٓ ،رؼك.

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قففال اهلل تعففا،: 

. ف كر تعفا، أن أولقفاءه [96-95: يقكس] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

ال ،ـ ٓ خقف طؾقفؿ وٓ حؿ ،ح كقن حفؿ الؿممـفقن الؿتؼفقن، ومل ،رفترط أن 

. فدل أن الرخص قفد ،ؽفقن ولقًّفا هلل ،جري ط  أ،د،فؿ شلء مـ خقارق العادة

 وإن مل ،جر ط  ،د،ف شلء مـ الخقارق إذا كان مممـًا متؼًقا.

 ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿وقفففال تعفففا،: 

. فلولقاء اهلل الؿحبقبقن طـفد اهلل حفؿ الؿتبعفقن [61: آ: طؿاران] ﴾چ چ چ

ـ أن باصـًا وضاحًرا، ومـ كان بخالف ح ا فؾفقس بؿفممـ فضفاًل طف ملسو هيلع هللا ىلصلؾرسقل 

،ؽقن ولقًّا هلل تعفا،، وإكؿفا أحفبفؿ اهلل تعفا، ٕهنفؿ والفقه، ففلحبقا مفا ،حف،، 

وأبغضقا ما ،بغض، ورضقا بؿا ،رضك، وسخطقا ما ،سخط، وأمفروا بؿفا ،فلمر، 

وهنقا طؿا ،ـفك، وأططقا مـ ،ح، أن ،عطك، ومـعقا مـ ،ح، أن ،ؿـع. وأصفؾ 

 لبعد.القٓ،ة الؿحبة والؼرب، وأصؾ العداوة البغض وا

وبالجؿؾة فلولقاء اهلل حؿ أحبابف الؿؼربفقن إلقفف بفالػرائض والـقاففؾ وتفرك 

الؿحارم، الؿقحدون لف، ال ،ـ ٓ ،رفركقن بفاهلل شفقًئا وإن مل تجفر طف  أ،فد،فؿ 
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خقارق، فنن كاكت الخقارق دلقاًل ط  وٓ،ة اهلل، فؾتؽـ دلقاًل ط  وٓ،ة السفاحر 

القفقد والـصارى، وطباد إصـام، فنهنؿ  والؽاحـ والؿـجؿ والؿتػرس، ورحبان

،جري لفؿ مـ الخقارق ألقف، ولؽـ حل مفـ قَِبفؾ الرفقاصقـ، ففنهنؿ ،تـَ لفقن 

 ہ ہ ہ ۀ﴿طؾقفؿ لؿجاكستفؿ لفؿ يف إفعال وإققال كؿا قفال تعفا،: 

 . [555-551: الشعراء] ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿وقفففال تعفففا،: 

. وقد صارت الرقاصقـ ببعض مـ ،ـتس، إ، القٓ،فة، فؼفال: ٓ إلفف [69: الزخرف]

إٓ اهلل فسؼط. وتجد طؿدة كثقر مـ الـاس يف اطتؼادحؿ القٓ،ة يف شخص أكف قفد 

صدر طـف مؽاشػة يف بعض إمقر أو بعض الخقارق لؾعفادة، مثفؾ أن ،رفقر إ، 

أو ،ؿرل ط  الؿفاء،  شخص فقؿقت، أو ،طقر يف الفقاء إ، مؽة أو غقرحا أحقاًكا،

أو ،ؿج إبر،ًؼا مـ الفقاء، أو ،خبر يف بعض إوقات برلء مـ الغق،، أو ،ختػفل 

أحقاًكا طـ أطقـ الـاس، أو ،خبر بعض الـاس بؿفا سفرق لفف، أو بحفال غائف، أو 

مر،ض، أو أن بعض الـاس استغاث بف وحق غائ، أو مقت، فرآه قد جفاء فؼضفك 

 .حاجتف أو كحق ذلؽ

 شلء مـ ح ه إمقر ما ،دل ط  أن صاحبفا مسؾؿ فضفاًل طفـ أن ولقس يف 

،ؽقن ولقًّا هلل، بؾ قد اتػؼ أولقاء اهلل ط  أن الرجؾ لق صار يف الففقاء ومرفك طف  

 ومقافؼتف ٕمره وهنقف. ملسو هيلع هللا ىلصالؿاء مل ،غتر بف حتك ،ـظر متابعتف لرسقل اهلل 

ا لفف، فنهنفا قفد ومثؾ ح ه إمقر قد ،ؽقن صاحبفا ولقًّا هلل، وقد ،ؽق ن طفدوًّ

تؽقن لؽثقر مـ الؽػار والؿرركقـ والقفقد والـصارى والؿـافؼقـ وأحفؾ البفدع، 

وتؽقن لفمٓء مـ قَِبؾ الرقاصقـ أو تؽقن استدراًجا، فال ،جفقز أن ،ظفـ أن كفؾ 

مـ كان لف شلء مفـ حف ه إمفقر فففق ويل هلل، بفؾ ،عفرف أولقفاء اهلل بصفػاهتؿ 

دل طؾقفا الؽتاب والسـة، وأكثر ح ه إمقر قفد تقجفد  وأحقالفؿ وأفعالفؿ التل

يف أشخاص ،ؽقن أحدحؿ ٓ ،تقضل وٓ ،صظ الؿؽتقبفة وٓ ،تـظفػ وٓ ،تطففر 
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الطفارة الررطقة، بفؾ ،ؽفقن مالبًسفا لؾـجاسفات، معاشفًرا لؾؽفالب، ،فلوي إ، 

الؿ ابؾ، رائحتف خبقثة، ركاًبفا لؾػفقاحش، ،ؿرفل يف إسفقاق كاشفًػا لعقرتفف، 

امً ا لؾررع، مسفتف ًئا بفف وبحؿؾتفف، ،لكفؾ العؼفارب والخبائفث التفل تحبففا غ

الرقاصقـ، كافًرا باهلل، ساجًدا لغقر اهلل مـ الؼبفقر وغقرحفا، ،ؽفره سفؿاع الؼفرآن 

و،ـػر مـف، و،مثر سؿاع إغاين وإشعار وم امقر الرفقطان طف  كفالم الفرمحـ. 

أن ،جري فال ،ؽقن ولقًّفا هلل، فؾق جرى ط  ،دي شخص مـ الخقارق ماذا طساه 

 باصـًا وضاحًرا. ملسو هيلع هللا ىلصمحبقًبا طـده حتك ،ؽقن متبًعا لرسقلف 

فنن قؾت: فع  حف ا مفا الػفرق بفقـ الؽرامفة وبفقـ آسفتدراج وإحفقال 

الرقطاكقة؟ ققؾ: إن طؾؿت ما ذكركا طرفت الػرق، ٕكف إذا كان الرخص مخالًػفا 

ؽرامة، بؾ حل إما استدراج وإما مفـ لؾررع، فؿا ،جري لف مـ ح ه إمقر لقس ب

، ففنن ملسو هيلع هللا ىلصطؿؾ الرقاصقـ، و،ؽقن سببفا حق ارتؽفاب مفا هنفك اهلل طـفف ورسفقلف 

الؿعاصل ٓ تؽقن سببا لؽرامة اهلل، وٓ ،ستعان بالؽرامات طؾقفا، ففنذا كاكفت ٓ 

تحصؾ بالصالة وال كر وقراءة الؼرآن والدطاء بؾ تحصفؾ بؿفا تحبفف الرفقاصقـ 

ر اهلل، أو كاكت مؿا ،ستعان هبا ط  ضؾؿ الخؾؼ وفعفؾ الػفقاحش، كآستغاثة بغق

ففل مـ إحقال الرقطاكقة ٓ مـ الؽرامات الرمحاكقة، وكؾؿا كان اوكسفان أبعفد 

طـ الؽتاب والسـة كاكت الخقارق الرقطاكقة لف أققى وأكثر مـ غقره، فنن الجفـ 

فؿ ط  ما ،ختاروكف مفـ ال ،ـ ،ؼتركقن باوكس مـ جـسفؿ. فنن كان كافًرا ووافؼ

الؽػر والػسقق والضالل واوقسام طؾقفؿ بلسؿاء مـ ،عظؿقكف، ولؾسجقد لففؿ 

وكتابة أسؿاء اهلل أو بعض كالمف بالـجاسة فعؾقا معف كثقًرا مؿا ،رتفقف بسفب، مفا 

برصؾفؿ بف مـ الؽػر وقد ،لتقكف بؿا ،فقاه مفـ امفرأة وصفبل، بخفالف الؽرامفة، 

بادة اهلل والتؼرب إلقف ودطائف وحده ٓ شر،ؽ لف، والتؿسفؽ فنهنا ٓ تحصؾ إٓ بع

بؽتابف، واجتـاب الؿحرمات، فؿا ،جري مـ ح ا الضرب ففق كرامة. وقفد اتػفؼ 

 ط  ح ا الػرق عقع العؾؿاء.
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وبالجؿؾة فنن طرفت إسباب التل هبا تـال وٓ،ة اهلل طرفت أحؾففا وطرففت 

ٕولقفاء وحفق ٓ ،عفرف القٓ،فة وٓ أهنؿ أحؾ الؽرامة، وإن كـت مؿفـ ،سفؿع با

 گ گ گ ک ک ک﴿أسباهبا وٓ أحؾفا بؾ ،ؿقؾ مع كؾ كاطؼ وساحر 

ايؿسقدإ  دني أٚيٝدا٤ ايدسمحٔ     . ولرق  اوسالم كتفاب [131: يقكس] ﴾ڳ گ

 . فراجعف فنكف أتك فقف بالحؼ الؿبقـ. اكتفك.ٚأٚيٝا٤ ايػّٝٓإ

 *** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َُٔذ ٍَ َأِؽ ٖا        َهَب َٕ ثو ُٖوب ِٖ َؽ َ٘ب َػوِىْفي َػو ُٖ َعِؼَلوش ي َؽوٖذَص ُٖٔذ ِثو َُٓؾ َ٘ب    َؽٖذَص

َُُؼ ٍٖ ُا ٖ٘جا َٔٔغ اُ ُٚ َع ٖٗ ٚٔ  َأ ُٖ َهجاَُقَخي ػٖ َأثاُ ُٖ ِث ٍُ   ملسو هيلع هللا ىلصِ ي ؽذص٘ب َهَي ََُووى ي 

ُُغاِجٔذ» َٖ ا ٔٓ ََُشَحي  َُبَكَخي َواُيَِّشَمي َواُيِّ ُُٔؼ َّ ا  .«اا

َُبَك ُُٔؼ ٍَ َػِىْف  ا َُُؤِسكا.َهب ََُخوُّ ٔكٍ ا َُُخوُّ  ُِشاي َواُيَِّشُم  ا  ُخ  َصِعُش اُيَّ

ُِْذ. ُٙ َع َ٘بُد ٕٔ. ااِع َُِيب ُٖٗخ اُٖؾ ُٖ  َس َُُؾَغ ٍَ ا ُُغاِجُذي َهب  َوا

َْ ي  َٕ ٔكٍ َو ٖا ٔؽٖجب ٍٚي واِث ِٔ َٖ٘غب َِ٘داوَدي َواُ ُٚ. ؾيِشِٝش ِ٘ ٔٓ َ٘ٔذ  ُِٔغ ُُو  ا

ٍي)  َقِوُلُه   .(84143) افطٓدأي: يف  : ُيُدأّْٔس قّٔأّ

ٓيا)  َقِوُلُه  َُّد سيدَّثي ُٔ  َُشي الؿؾؼف، بغـفدر ثؼفة، ربقف، شفعبة بفـ  : ديْيؿّٔدس   ْ د

 الحجاج و،روي طـف كثقًرا لؽثرة مالزمتف لف.

ٓيا)  َقِوُلُه  ٌْٛف سيدَّثي    حق ابـ أبل عقؾة إطرابل ثؼة. : عي

ْٔ)  َقِوُلُه  ٕي عي َّا ِٔ سي وققؾ: حقفان بفـ العفالء، وققفؾ: حقفان بفـ  : ٬٤ِايّٖييد   

 مخارق، أبق العالء مل ،قثؼف معتبر.

ُٔ سدثٓا)  َقِوُلُه  ُٔ قّّّٔٓٔ ِ٘  عٔ قِّٔبٝؿي١ّٔ ْ  قطـ صدوق وأبقه حق قطـ بفـ  : أِّٔ ٝد

الؿخارق بـ طبد الؾَّف بـ شداد بـ معاو،ة بـ أبل ربقعة بفـ هنقفؽ بفـ حفالل بفـ 

 ر.طامر بـ صعصعة الفاليل، أبق بر

روى طـ الـبل صّؾك الؾَّف طؾقف وآلف وسؾؿ، وروى طـف ولده قطـ، وكـاكة بفـ 

 .اإلؾا ١كعقؿ، وأبق طثؿان الـفدي، وغقرحؿ، مترجؿ يف

َّ)َقِوُلههُه  ٝياؾّٔدد١ّٔ ِإ ٝيددسي٠ّٔ، ٚيايَّّٓددْسمي، ايِّٖي ٔي ٚيايِّّٓ والؿففراد بالجبففت:  : ايِّٖذْبددِت َِدد

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿التؽفـ، قال اهلل تعا،: 

 .[81: الـساء] ﴾ی ی
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ٍي ) َقِوُلههُه ٌْٛف قّٔدا ٝياؾّٔدد١ّٕ: عيدد ْٝدسِ  شيْدددُس: ايِّٖي ايٓٗاٜدد١ يف غسٜددب احلدددٜح  ٚيف : ايَّّٓ

الِعَقاَفة: َزْجر الطَّقفر والتََّػفاُؤل بلْسفؿائِفا وأْصفَقاهتا  :(3/330) االثري البٔ ٚا٭ثدس 

ـْ َطاَدة الَعرب َكثِقًرا. َوُحقَ 
حا. َوُحَق مِ َكثِقٌر فِل َأْشَعاِرِحْؿ. ُ،ؼال: َطاَف َ،ِعقفُػ  وَمؿرَّ

. َـّ  َطْقًػا إَِذا َزَجر َوَحَدس وض

ـّ  ـَ الِجف َوُبـق أَسد ُ، َكرون بالِعَقاَفة وُ،قَصُػقن بَِففا. قِقفَؾ َطفـُْفْؿ: إنَّ َققًمفا مِف

ـْ َ،ِعقفُػ، َتَ اَكُروا ِطَقاَفَتفؿ فلَتْقُحؿ، َفَؼاُلقا: َضؾَّت َلـَا كاقفٌة َفَؾفْق أْرَسفْؾتُ  ؿ َمَعـفا َمف

َفَؼاُلقا ُلَغؾِّقؿ مِـُْفْؿ: اْكطؾِؼ َمَعفؿ، فاْسَتْرَدفف أَحفُدحؿ، ُثفؿَّ َسفاُروا َفَؾِؼفَقُفؿ ُطؼفاٌب 

كاِسَرٌة إْحَدى َجـَاَحْقفا، فاْقَرعرَّ الُغالم، وَبَؽك، فؼالقا: مفا لفؽ؟ فؼفال: َكَسفرْت 

َٓ َتْبِغل لَِؼاًحا.َجـَاًحا، َوَرَفَعْت َجـَاًحا، َوَحَؾَػْت بِا  لؾَِّف ُصَراًحا، َما َأْكَت بِنْكِسٍل َو

ـَ  الؾَّفِ  َطْبدَ  أنَّ »َومِـُْف اْلَحِد،ُث   رَتـُْظف بِفاْمَرأةٍ  مفرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبفلِّ  َأَبفا الُؿطَّؾف، َطْبدِ  ْب

 .«فلَبك مِـَْفا َ،ْسَتْبِضع َأنْ  إَِلك َفدَطْتف وَتْعَتاُف،

ـِ ِسقر،ـ  َأَراَد َأكَّفُف َكفاَن صفاِدَق الحفْدس  «َطائًِػفا َكانَ  ُشَرْ،حا إنَّ »َوَحِد،ُث اْب

 َّٓ ، َكَؿا ُ،َؼاُل لِؾَِّ ي ُ،ِصق، بَِظـّف: َما ُحَق إ ِـّ َّٓ  والظَّ ، ولؾَبؾقغ فِل َقْقلِِف: َما ُحق إِ ـٌ َكاِح

َٓ أكَّف كاَن َ،ْػعؾ فِْعَؾ الجاحؾقَّة فِل الِعَقاَفة. اكتفك.  ساِحر، 

رب بِاْلَحَصا الَّفِ ي َ،ْػعؾفف الـَِّسفاُء. َوقِقفَؾ ُحفَق  : ٚيايَّّٓدْسمي ) َقِوُلُه الطَّرق: الضَّ

ْمفؾ. احفف مفـ ٓبفـ آثقفر  احلددٜح ٚا٭ثدس   ايٓٗاٜد١ يف غسٜدب   الخطُّ فِفل الرَّ

(1/181). 

َؾِؿلِّ طـفد مسفؾؿ   ـِ اْلَحَؽِؿ السُّ و،ستدل بعضفؿ ط  جقازه بحد،ث ُمَعاِوَ،َة ْب

ـَ  َكبِل   َكانَ »: (513) َْكبَِقاءِ  مِ ْٕ ـْ  ،َ،ُخطُّ  ا دٓلة يف ذلفؽ،  ، وٓ«َفَ اكَ  َخطَّفُ  َواَفَؼ  َفَؿ

، ملسو هيلع هللا ىلصفنن ذلؽ كبل ُ،قحك إلقف، ثؿ ما أدرى ح ا أن خطفف واففؼ خفط ذلفؽ الـبفل 

والؼقل بلكف وافؼ ،حتاج إ، دلقؾ، ففق قائؿ طف  الؽفاكفة والعراففة وغقفر ذلفؽ، 

ولقس يف الحد،ث اوباحة، وإكؿا فقف الؿـع مـففا3 ٕكفف ٓ ،ؿؽفـ أن ،ؽفقن حف ا 
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الـبل، ولق قال خطفل طف  خطفف أو كخطفف الؿتلخر الساحر خطف ط  خط ذلؽ 

 لؽان قائاًل بغقر طؾؿ.

: َقْقُلففُف َومِـَّففا ِرَجففاٌل (5/81) غددسس٘ عًدد٢ َطددًِيف  قففال الـففقوي 

ـْ َواَففَؼ َخطُّفُف َففَ اَك  فاَلُم َ،ُخفطُّ َفَؿف َْكبَِقاِء َطَؾفْقِفُؿ السَّ ْٕ ـَ ا
َ،ُخطُّقَن َقاَل َكاَن َكبِل  مِ

َٓ اْخَتَؾَػ اْلُعَؾَؿا ـْ 
ُف َفُفَق ُمَباٌح َلُف َوَلؽِ ُء فِل َمْعـَاُه فالصحقح أن معـاه مـ وافؼ َخطُّ

َٓ ُ،َبفا َكَّفُف 
ِ
ُف َحفَراٌم ٕ ُح َصِر،َؼ َلـَا إَِلك اْلِعْؾِؿ اْلَقِؼقـِلِّ بِاْلُؿَقاَفَؼِة َفاَل ُ،َباُح َواْلَؿْؼُصقُد َأكَّ

ـِ اْلُؿَقاَفَؼِة َوَلْقَس َلـَ  َّٓ بَِقِؼق ـٌ بَِفا َوإِكََّؿا َقاَل الـَّبِلُّ إِ فقؿـ َواَفَؼ َخطُّفُف َففَ اَك  ملسو هيلع هللا ىلصا َ،ِؼق

ٌؿ َأنَّ َحفَ ا الـَّْففَل  َؿ ُمَتفَقحِّ َوَلْؿ َ،ُؼْؾ ُحَق َحَراٌم بَِغْقِر َتْعؾِقٍؼ َطَؾك اْلُؿَقاَفَؼفِة لِفَئالَّ َ،َتفَقحَّ

َطَؾك ُحْرَمفِة َذاَك الـَّبِفلِّ َمفَع  ملسو هيلع هللا ىلصَفَظ الـَّبِلُّ َ،ْدُخُؾ فِقِف َذاَك الـَّبِلُّ الَِّ ي َكاَن َ،ُخطُّ َفَحا

فِف َوَكفَ ا َلفْق َطؾِْؿفُتْؿ  َٓ َمـْفَع فِفل َحؼِّ بقان الحؽؿ يف حؼـا فالؿعـك أن ذلؽ الـَّبِفلَّ 

َٓ ِطْؾَؿ َلُؽْؿ بَِفا َوَقاَل اْلَخطَّابِلُّ َحَ ا اْلَحِد،ُث َ،ْحَتِؿُؾ الـَّْفَل طَ  ـْ 
ـْ َحَ ا ُمَقاَفَؼَتُف َوَلؽِ

ـْ َتَعفاصِل َذلِفَؽ َوَقفاَل  ِة َذاَك الـَّبِلِّ َوَقِد اْكَؼَطَعْت َفـُِفقـَا َطف اْلَخطِّ إَِذا َكاَن َطَؾًؿا لِـُُبقَّ

ُف َفَ اَك الَّفِ ي َ،ِجفُدوَن إَِصفاَبَتُف  ـْ َواَفَؼ َخطُّ اْلَؼاِضل ِطَقاٌض اْلُؿْخَتاُر َأنَّ َمْعـَاُه َأنَّ َم

 َٓ ُف َأَباَح َذلَِؽ لَِػاِطؾِِف َقاَل َوَ،ْحَتِؿُؾ َأنَّ َحَ ا ُكِسَ  فِفل َشفْرِطـَا َفَحَصفَؾ فِقَؿا َ،ُؼقُل   َأكَّ

ن. اكتفك. ْٔ تَِّػاُق َطَؾك الـَّْفِل َطـُْف ا
ِ
ـْ َمْجُؿقِع َكاَلِم اْلُعَؾَؿاِء فِقِف آ

 مِ

: (1/158) ايٓٗاٜد١ مرتؼة مـ الطقر، قال ابـ إثقر يف  : ٚايِّٓدا٠ ) َقِوُلُه

فْلِء. َوُحفَق َمْصفَدُر  َقَرة بَِؽْسِر الطَّاِء َوَفْتِح اْلَقاِء، َوَقْد ُتَسّؽـ: ِحَل التََّرفاُؤُم بِالرَّ الطِّ

ـَ اْلَؿَصفاِدِر َحَؽفَ ا َغْقُرُحَؿفا.  َتَطقََّر. ُ،َؼاُل: َتَطقََّر صَِقَرًة، وَتَخقر ِخَقَرًة، ومل ،جفلء مِف

َبفاِء وَغقرمهفا. َوَكفاَن وأصُؾف فِقَؿا ُ،ؼال: التََّطقُّ  ـَ الطَّْقر َوالظِّ
َقاكِح والَبقاِرح مِ ر بالسَّ

ْرُع، وأبطؾف وهنك طـف، وأخبره أكَّف َلْقَس َلفُف  ـْ َمَؼاِصِدِحْؿ، َفـََػاُه الرَّ َذلَِؽ َ،ُصّدحؿ َط

َر ِذْكُرَحفا فِفل اْلَحفِد،ِث اْسف . َوَقْد َتَؽفرَّ ًؿا وفِْعفاًل. تلثِقٌر فِل َجْؾ، كْػٍع َأْو َدفٍع َضرٍّ

 اكتفك.

ٍي) َقِوُلُه ُٔ  قّٔا حق اومام الؿرفقر الؿجؿع ط  جاللتفف يف كفؾ ففـ،  : ايّٖددشيطي
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أبق سعقد الحسـ بـ أبك الحسـ ،سار التفابعل البصفري، بػفتح البفاء وكسفرحا، 

إكصاري، مقٓحؿ مق، ز،د بـ ثابت، وققؾ: مق، عقؾ بـ قطبة، وأمفف اسفؿفا 

. ولد الحسفـ لسفـتقـ بؼقتفا مفـ خالففة أم الؿممـقـ خقرة مقٓة ٕم سؾؿة 

. قالقا: فربؿفا خرجفت أمفف يف شفغؾ فقبؽفك فتعطقفف أم طؿر بـ الخطاب 

 ثد،فا فقدر طؾقف، فقرون أن تؾؽ الػصاحة والحؽؿ مـ ذلؽ. سؾؿة 

وكرل الحسـ بقادي الؼرى، وكان فصقًحا، رأى صؾحة بـ طبقد اهلل، وطائرفة 

، ومل مـفا. وققؾ: إكفف لؼفك طف  بفـ أبفك صالف، ، ومل ،صح لف سؿاع 

،صح، وسؿع ابـ طؿر، وأكًسا، وسؿرة، وأبا بؽرة، وققس بفـ طاصفؿ، وجـفدب 

بـ طبد اهلل، ومعؼؾ بـ ،سار، وطؿرو بـ تغؾ،، بالؿثـاة والغقـ الؿعجؿة، وطبفد 

الرمحـ بـ سؿرة، وأبا برزة إسؾؿل، وطؿران بـ الحصقـ، وطبد اهلل بـ مغػفؾ، 

. وسفؿع خالئفؼ مفـ محر بـ ج ء، وطائد بـ طؿرو الؿ ين الصفحابققـ، وأ

تٗدرٜب  كبار التفابعقـ، روى طـفف خالئفؼ مفـ التفابعقـ وغقفرحؿ. اكتففك مفـ 

 .(1/111)لؾـقوي  ا٭اا٤ ٚايًػات

١َّّٕ) َقِوُلُه ِٕ  زي ّّْٝٓٔا الركة حل: البؽاء، والـقاحة وإصفقات التفل تخفرج  : ايػَّد

ـْ ُمَجاِحفٍد َقفاَل: إِنَّ (1/142) تؿطداٙ ؼرصبفل يف طـد التسفخط، قفال ال : َطف

ـَ ُبِعفَث  ـَ اْلَجـَّفِة، َوِحفق
ـَ ُأْحبَِط مِ ، َوِحق ـَ ـَ ُلِع ُف َرنَّ َأْرَبَع َركَّاٍت: ِحق إِْبؾِقَس َلَعـَُف الؾَّ

ٌد  ـَ ُأْكِ َلْت َفاتَِحُة اْلؽَِتاِب. احف. ملسو هيلع هللا ىلصُمَحؿَّ  ، َوِحق

ـُ (1243) ضٓٓ٘ أي: يف : دياٚدي  ٞ٭ّٔٚي) َقِوُلُه ، وحق َأُبفق َداُوَد، ُسفَؾْقَؿاُن بف

ِجْسَتاكِلُّ اإَْشَعِث  ، السِّ ـِ ِطْؿَراَن إَْزِديُّ ـِ َطْؿِرو ب اٍد ْب ـِ َشدَّ ـِ َبِرْقِر ب ـِ إِْسَحاَق ب ب

 .(حف835الؿتق :)

ّْ) َقِوُلُه َّطيا٥ِ ـِ والـََّسفائِلُّ  (11431) ايهدرب٣ يف  : ٚياي ْحَؿ : َأُبفق َطْبفِد الفرَّ

، الـََّسائِلُّ  ـِ َطؾِلٍّ الُخَراَساكِلُّ ـُ ُشَعْقِ، ْب  .(حف141الؿتق :)َأْحَؿُد ْب
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ِٔ) َقِوُلُه ٕي ٚاْ  ٘ يف  : ِسبَّا ـِ َأْحَؿفَد  (1111) ؾدشٝش ـُ ِحبَّاَن ب ُد ب حق ُمَحؿَّ

اِرمِ  ـِ معبففِد، التَِّؿْقِؿففلُّ الففدَّ ـِ ُمَعففاِذ بفف ـِ ِحبَّففاَن بفف ، َأُبففق َحففاتٍِؿ، الُبْسففتِلُّ بفف لُّ

 .(حف153الؿتق :)

ِٔ) َقِوُلُه ٕي  ٚاْ  ٞ  ِسبَّدا ِ٘  ِؾد ز، وإٓ فؽتابفف الصفحقح وحف ا تجفقّ  :(ؾيدِشِٝش

كثقففر مففـ أحاد،ثففف ٓ ترتؼففل إ، الصففحة، بففؾ فقففف الؿقضففقطات والضففعاف، 

، وكفان ابفـ حبفان  ؾشٝضوالحسان، و ًٓ  ابفـ خ ،ؿفة أحسفـ مـفف حفا

 التقثقؼ متردًدا يف الجرح، وربؿا ترك مفـ لفقس بؿتفروك، وكفان إذا متساحاًل يف

َل وثؼ الؿجاحقؾ.  طدَّ

ٓيِد) َقِوُلههُه ُُْط ُ٘ ايّٖددد ْٓدد دون ذكففر التػاسففقر  ملسو هيلع هللا ىلصأي الؿرفففقع مـففف إ، الـبففل  : َِ

 لؿعـاه.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٖا َػٖجبط   ٖا اِث ٍُ اهلِل َوَػ ٍَ َسُعى ٍَ  َهب ٖا »  ملسو هيلع هللا ىلصي َهب اُهَزوَجَظ ُؽوِؼَجًخ    َٓو

َٓب َصاَد ِٖ اُٚغِؾشاي َصاَد  ٔٓ ّاي َكَؤذ اُهَزَجَظ ُؽِؼَجًخ  ُ٘ٗغى َٖ اُ ُٙ َأُثوى َداوَدي  «ٓٔ ي َسَوا

ُٙ َفٔؾُْؼ. َ٘بُد  وااع

ِٔ عيبَّاع  ) َقِوُلُه ِٔ اْ  طبد اهلل بـ العبفاس ابفـ طفؿ  حق: أبق العباس : ٚيعي

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

ِٔ اقّٖتيدبيظي ) َقِوُلُه : َقَبْسفُت (3/3) ايٓٗاٜد١ قفال الراغف، يف  ،أي تعؾؿ : َي

ـَ الـَّاِر، واْقتَِباُسفا: إْخُ  مِـَْفا.
ْعؾُة مِ  العْؾَؿ واْقَتَبْسُتف إَِذا َتعؾَّْؿَتف. والَؼَبس: الرُّ

ـَ اْلَحفؼِّ  «لَِؼابِس َقَبسا أْوَرى َحتَّك»: َومِـُْف َحِد،ُث َطؾِلٍّ 
َأْي أْضَفر ُكقًرا مِ

ـْ َقَبس.
 لطالبِف. والؼابِس: صالُ، الـَّاِر، َوُحَق فاطٌؾ مِ

ـَ  أَتْقـاك»: َومِـُْف َحِد،ُث الِعْرباض   َصالِبِل اْلِعْؾِؿ.َأْي  «وُمْؼَتبِسقـ َزائِِر،

ـِ   ص  اهلل رسقل مـ َسِؿْعـا َما َأْقَبْسـَاه َراَح  َفنَِذا» َطامٍِر  َوَحِد،ُث ُطْؼَبَة ْب

اه. اكتفك. «َوَسؾَّؿَ  وآلف طؾقف اهلل  َأْي أْطَؾؿـاه إ،َّ

ـْ ُكفففؾِّ َشفففْلٍء، والِؼطعفففة مِـْفففُف. : ُغدددْيبي١ّٗ) َقِوُلهههُه اكتففففك  الطائػفففُة مِففف

 .(8/333)لؾراغ،  ٓٗا١ٜايمـ 

ِّ) َقِوُلههُه ُُّٓذددٛ ٔي اي أي طؾففؿ التففلثقر حقففث ،فف طؿ أصففحابف أّن التغقففرات  : َِدد

الػؾؽقة، والروحاكقة تـتج طـفا الحقادث إرضقة، وح ا الؼقل مـ الؽػر الظاحر 

 لؿـ تلمؾف.

فَؿاقال قتادة  ِء، َوُرُجقًمفا : َخَؾَؼ َحِ ِه الـُُّجفقَم لِفَثالٍَث: َجَعَؾَففا ِز،ـَفًة لِؾسَّ

َل فِقَفا بَِغْقِر َذلَِؽ َأْخَطَل، َوَأَضاَع َكِصقَبُف،  ـْ َتَلوَّ ، َوَطالََماٍت ُ،ْفَتَدى بَِفا، َفَؿ ـِ َقاصِق لِؾرَّ
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َٓ ِطْؾَؿ َلفُف بِفِف، ذكفره البخفاري يف  ٘ َوَتَؽؾََّػ َما  ، وسفقليت (3/143) ؾدشٝش

 م ،د بقان لف ه الؿسللة إن شاء اهلل تعا،.

 أي حصؾ. : ؾّٔكِّٔد اقّٖتيبيظي) ُلُهَقِو

ْٔ ايطّْْشِس) َقِوُلُه َِ أي قطعة وصائػة مـف، ومـ حصؾ شفقئا مـفف فؼفد  : ُغْيبي١ّٗ 

 ضقع د،ـف.

َيدا شيادي ) َقِوُلُه أي كؾؿا زاد مـ طؾؿ الـجقم زاد تعؿؼفف يف السفحر، وزاد  : شيادي 

ف حتفك ،بؾفغ إثؿف، وح ا ،دل ط  أن السحر ُشع،، وما ،ف ال الرجفؾ ،تعؿفؼ فقف

 ال كدقة الؿحضة.

ُٙ ؾيددِشٝضٌ  ) َقِوُلههُه ٓياُد ُٙ أُّٔ ددٛ دياٚدي، ِٚإضدد ٚيا كتففاب  (1245) ضددٓٓ٘أي يف  : زي

 : َٓ ٌد اْلَؿْعـَفك، َقفا ـُ َأبِل َشفْقَبَة، َوُمَسفدَّ َثـَا َأُبق َبْؽِر ْب الط، باب يف الـجقم قال: َحدَّ

 َ ْٕ ـِ ا ِف ْب ـْ ُطَبْقِد الؾَّ َثـَا َ،ْحَقك، َط ـِ َطْبفِد الؾَّفِف َحدَّ ـِ اْلَقلِقفِد ْبف ْخـَِس وحق صدوق، َطف

ـِ  ـْ ُ،قُسفَػ ْبف وحق بـ أبك مغقث العبدري مقٓحؿ الؿؽفل، الحجفازي ثؼفة، َطف

ـِ َطبَّفاٍس  ـِ اْبف وذكفر الحفد،ث، وأخرجفف ابفـ ماجفف  َماَحَؽ وحق ثؼفة، َطف

 .(8441)، وأمحد (1381)

*** 
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ِٔ َٖ٘غب ُِٔ ََِشَح َو َُٛش ِٖ َؽٔذَٔش َأثاٍ  ٔٓ ْٖ ََٗلَش ٔكَُهوب  »  ٍٚ  ِٖ َػَوَذ ُػُوَذًحي ُص َٓ

ٔٚ ُِ َُ ََ اا ًٔ ًُِئب ُو ِٖ َرَؼََِّن َؽ َٓ ِٖ َعَؾَش َكَوِذ َأِؽَشَىي َو َٓ  .«َكَوِذ َعَؾَشي َو

َّ ) َقِوُلههُه َّطيدا٥ِ كتففاب تحففر،ؿ الففدماء بففاب  (3432) ايطددٓٔأي يف  : ٚيِيً

َحَرِة، مـ صر،ؼ طباد بـ مقسرة الؿـؼري، طفـ الحسفـ، طفـ َأبِفل اْلُحْؽُؿ فِل  السَّ

ُحَرْ،َرَة، وطبفاد بفـ مقسفرة لفقـ الحفد،ث، والحسفـ مل ،سفؿع مفـ َأبِفل ُحَرْ،فَرَة. 

ايطدٓٔ  ، ولفف اجملتبد٢ ، أو  ايؿدػس٣ الؿرفقر، ربؿفا سفؿل  ايطٓٔو

، وفضفائؾ ، و،رؿؾ كتاب التػسقر، والـعقت، والجؿعة، والخصفائصايهرب٣

 ، وطؿؾ الققم والؾقؾة3 إ، غقر ذلؽ.طظ بـ أبل صال، 

، وإذا قفالقا: أخرجفف اجملتبد٢ ويف الغال، إذا كان الع و إ، الـسائل فنكفف 

 ذح، اوشؽال. ايهرب٣الـسائل يف 

ْٔ عيكّٔددددي ُعكّٖددددي٠ّٗ ) َقِوُلهههُه تٝطدددا اييصٜدددص   يف   ضاااًُٝإ ايػاااٝذ قااااٍ : َيددد

أن السفحرة إذا أرادوا طؿفؾ السفحر، طؼفدوا الخقفقط، اطؾفؿ  :(343) احلُٝد

وكػثقا ط  كؾ طؼدة حتك ،ـعؼد ما ،ر،دوكف مـ السحر. ولف ا أمر اهلل بآسفتعاذة 

. ،عـففل: السففقاحر ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿مففـ شففرحؿ يف ققلففف: 

الاليت ،ػعؾـ ذلؽ، والـػث: حق الفـػ  مفع ر،فؼ، وحفق دون التػفؾ وحفق مرتبفة 

حر. ففنذا تؽقػفت كػسفف بالخبفث والرفر الف ي ،ر،فده بقـفؿا، والـػث فعؾ السا

بالؿسحقر، و،ستعقـ طؾقف بإرواح الخبقثة، كػ  يف تؾؽ العؼد كػًخا معفف ر،فؼ، 

فقخرج مـ كػسف الخبقثفة كػفس مؿفازج لؾرفر وإذى مؼتفرن بفالر،ؼ الؿؿفازج 

ل لؽ. وقد ،تساطد حق والروح الرقطاكقة طف  أذى الؿسفحقر، فقصفقبف السفحر 

 قالف ابـ الؼقؿ. اكتفك.  ، الؽقين الررطل، ٓ اوذن الؼدريبنذن اهلل
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ٗيدا  ) َقِوُلُه ْيؿّٔدحي ِؾٝ  َّ ـَ  : ُث ـَ الـَّْػِث بالَػؿ، َوُحَق َشفبقف بفالـَّْػ ، َوُحفَق أَقفؾُّ مِف
مِ

،ففففؼ. اكتفففففك  ـَ الرِّ َّٓ َوَمَعففففُف شففففلٌء مِفففف َٓ َ،ُؽففففقُن إِ َنَّ التَّْػففففؾ 
ِ
التَّْػففففؾ3 ٕ

 . (5/11) لؾراغ، ايٓٗا١ٜمـ 

  َرُسقُل  َكانَ »: ويف حد،ث طائرة 
ِ
ـْ  َأَحدٌ  َمِرَض  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َكَػفَث  َأْحؾِففِ  مِ

َذاِت، َطَؾْقفِ  ا بِاْلُؿَعقِّ  فُ َوَأْمَسفحُ  َطَؾْقفِ  َأْكُػُث  َجَعْؾُت  فِقِف، َماَت  الَِّ ي َمَرَضفُ  َمِرَض  َفَؾؿَّ

َكََّفا َكْػِسِف، بَِقدِ 
ِ
ـْ  َبَرَكةً  َأْطَظؿَ  َكاَكْت  ٕ  .(8128). رواه مسؾؿ «َ،ِدي مِ

 أي: فؼد وقع مـف طؿؾ السحر. : ؾّٔكّْٔد ضيشيسي) َقِوُلُه

ْٔ ضيشيسي ؾّٔكّْٔد أّْٔغسيىّٔ) َقِوُلُه َي يف ح ا دلقؾ ط  أن السحر شرك وكػفر بفاهلل  : ٚي

رفرك طف  مفا تؼفدم، وٕن السفاحر ،سفتعقـ العظقؿ3 إذ ٓ ،تلتك السحر بدون ال

بالجـ والرقاصقـ يف قضاء غرضف، وحف ا ،سفتؾ م مـفف تؼربفف إلفقفؿ بفلكقاع مفـ 

 العبادات.

ِ٘     ) َقِوُلُه ْٝد ٌي ِإئّ ُِٚند ٦ْٝاا  ًَّدلي غيد ْٔ تييي َيد حف ه العبفارة قفد تؼفدمت، وحفق مفـ  : ٚي

الجـ مراسقؾ الحسـ ومراسقؾف مـ أوحك الؿراسقؾ، لؽـ مع ذلؽ مفـ تعؾفؼ بف

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿وتسففؾطقا طؾقففف، قففال تعففا،:  والرففقاصقـ تركففف اهلل 

 .[9: الجـ] ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ

*** 
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َِٓغُؼىٕد  ٖا  ِٖ اِث ٍَ اهلِل َوَػ َّ َسُعى ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلص  َأ َٓوب     اَأ»ي َهوب  ِْ ٌُ َٗٚجوُئ َُ ُأ َٛو

ٖ٘ َٖ اُ ُِ َُُخ َث َُُوب َُٔخ  ا ُٔٔ ٖ٘ ٍَ اُ ٔٛ ُٚ؟  َُُؼِن ْْ.«بطاا ُِٓغِٔ  ُٙ  ي َسَوا

َيْطُيٛد ) َقِوُلُه  ِٔ ْٔ اْ   وحق طبد اهلل بـ مسعقد الف يل. :  ٚيعي

ُ٘؟   ٫أّٔ) َقِوُلهههُه َيدددا ايّٖييْكددد  ِْ ْيبّْددد٦ُهّٕ ٌْ إّٔ غدددسس٘ عًددد٢  قفففال الـفففقوي يف  : ٖيددد

 ِ ـِ َأَحفُدُحَؿا اْلِعَضفُف بِؽَ (11/152) َطدً ْػَظُة َرَوْوَحا َطَؾك َوْجَففْق ْسفِر : َحِ ِه الؾَّ

ـِ  َكِة َوالثَّفاكِل اْلَعْضفُف بَِػفْتِح اْلَعفْق اِد اْلُؿْعَجَؿِة َطَؾك َوْزِن اْلِعَدِة َوال ِّ ـِ َوَفْتِح الضَّ اْلَعْق

َْشفَفُر فِفل ِرَواَ،فاِت باَِلِدَكفا  ْٕ اِد َطَؾك َوْزِن اْلَقْجِف َوَحفَ ا الثَّفاكِل ُحفَق ا َوإِْسَؽاِن الضَّ

َْشَفُر فِل ُكُتِ، الْ  ْٕ ُل َأْشفَفُر فِفل ُكُتفِ، الؾَُّغفِة َوَكَؼفَؾ َوا َوَّ ْٕ َحِد،ِث َوُكُتِ، َغِر،بِفِف َوا

َٓ ُأَكبِّئُؽْؿ َما اْلَعْضفُف  ُف َأْطَؾُؿ َأ ُف ِرَواَ،ُة َأْكَثِر ُشُققِخِفْؿ َوَتْؼِد،ُر اْلَحِد،ِث َوَالؾَّ اْلَؼاِضل َأكَّ

 اْلَػاِحُش اْلَغؾِقُظ التَّْحِر،ؿ. اكتفك.

َّٓداعِ    ) َقِوُلههُ  ٔي اي ْٝ ُيد١ّٕ: ايّٖكّٔائّد١ّٕ  يدد ُِٝ َّ ٞي اي أي كؼفؾ الحففد،ث بفقـ الـففاس،  : ِٖد

غدددسس٘ عًددد٢ وخصفففف بعضففففؿ طففف  جففففة اوفسفففاد3 قفففال الـفففقوي يف 

اٌم َوفِل ُأْخَرى َقتَّفاٌت َوُحفَق مِْثفُؾ  :(8/118) َطًِ َٓ َ،ْدُخُؾ اْلَجـََّة َكؿَّ فِل ِرَواَ،ٍة 

ِل َفاْلَؼتَّاُت ُحَق ال َوَّ ْٕ ـْ ففقق قفال ا ـََّؿاُم َوُحَق بَِػْتِح اْلَؼاِف َوَتْرفِد،ِد التَّفاِء اْلُؿَثـَّفاِة مِف

ُجفُؾ  فا َوالرَّ َفا َكؿًّ ُف بَِؽْسِر الـُّقِن َوَضؿِّ ُف َوَ،ـِؿُّ اْلَجْقَحِريُّ َوَغْقُرُه ُ،َؼاُل َكؿَّ اْلَحِد،َث َ،ـُؿِّ

اٌم َوَكؿ  َوَقتَُّف َ،ُؼتُُّف بَِضؿِّ اْلَؼاِف  َقتًّا َقاَل اْلُعَؾَؿاُء الـَِّؿقَؿُة َكْؼُؾ َكاَلِم الـَّفاِس َبْعِضفِفْؿ  َكؿَّ

َماُم َأُبق َحامٍِد اْلَغَ الِلُّ 
ْفَساِد َبْقـَُفْؿ َقاَل اْوِ ْحَقفاِء  إَِلك َبْعٍض َطَؾك ِجَفِة اْوِ فِل اْوِ

َْكَثِر َطَؾك  ْٕ َؿا ُتْطَؾُؼ فِل ا ـْ َ،ـِؿَّ َقْقَل اْلَغْقِر إَِلك اْلَؿُؼقِل فِقِف َكَؿفا اْطَؾْؿ َأنَّ الـَِّؿقَؿَة إِكَّ َم

َتُؼقُل ُفاَلٌن َ،َتَؽؾَُّؿ فِقَؽ بَِؽَ ا َقاَل َوَلْقَسِت الـَِّؿقَؿُة َمْخُصقَصٌة بَِفَ ا َبْؾ َحدُّ الـَِّؿقَؿفِة 

ُل إَِلْقفِف َأْو َثالِفٌث َوَسفَقاٌء َكْرُػ َما ُ،ْؽَرُه َكْرُػُف َسَقاٌء َكِرَحُف اْلَؿـُْؼقُل َطـُْف َأِو اْلَؿـُْؼفق
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فرِّ َوَحْتفُؽ  ،َؿاِء َفَحِؼقَؼفُة الـَِّؿقَؿفِة إِْفَرفاُء السِّ
ْمِ  َأْو بِاْوِ كان الؽرػ بالـؽا،ة َأْو بِالرَّ

ًٓ لِـَْػِسِف َفَ َكَرُه َفُفَق َكِؿقَؿٌة َقفاَل َوُكفؾُّ  ا ُ،ْؽَرُه َكْرُػُف َفَؾْق َرآُه ُ،ْخِػل َما ْتِر َطؿَّ ـْ  السِّ َمف

ُحِؿَؾْت إَِلْقِف َكِؿقَؿٌة َوقِقَؾ َلُف ُفاَلٌن َ،ُؼقُل فِقَؽ َأْو َ،ْػَعُؾ فِقفَؽ كف ا فعؾقفف سفتة أمفقر 

ـْ َذلَِؽ َوَ،ـَْصَحُف َوُ،َؼبَِّح َلفُف  اَم َفاِسٌؼ الثَّاكِل َأْن َ،ـَْفاُه َط َنَّ الـَّؿَّ
ِ
َقُف ٕ إول أن ٓ ُ،َصدِّ

ـْ فِْعَؾُف الثَّالُِث َأْن ،ُ  ِف َتَعاَلك َوَ،ِجُ، ُبْغُض َم ُف َبِغقٌض ِطـَْد الؾَّ ِف َتَعاَلك َفنِكَّ ْبِغَضُف فِل الؾَّ

َأْبَغَضُف اهلل تعا، الرابع أن ٓ ،ظـ بلخقف الغائ، السقء الخفامس أن ٓ َ،ْحِؿَؾفُف َمفا 

ِس َواْلَبْحِث طـ ذلؽ السادس أن ٓ َ،ْرَضك لِـَػْ  ِسفِف َمفا ُكِففَل ُحؽَِل َلُف َطَؾك التََّجسُّ

اًمفا َوَ،ُؽفقُن  اُم َطـُْف َفاَل َ،ْحؽِل َكِؿقَؿَتُف َطـُْف َفَقُؼقُل ُفاَلٌن َحَؽك َكَ ا َفَقِصقُر بِفِف َكؿَّ الـَّؿَّ

َوُكؾُّ َحَ ا اْلَؿْ ُكقِر فِل الـَِّؿقَؿفِة إَِذا َلفْؿ  آتًِقا َما ُكِفَل َطـُْف َحَ ا آِخُر َكاَلِم اْلَغَ الِلِّ 

ـْ  فِقَفا َمْصَؾَحٌة َشْرِطقٌَّة َفنِْن َدَطْت َحاَجٌة إَِلْقَفا َفاَل َمـَْع مِـَْفا َوَذلَِؽ َكَؿا إَِذا َأْخَبَرُه َ،ُؽ

َ،ٌة بَِلنَّ إِْكَساًكا  َٓ بَِلنَّ إِْكَساًكا ُ،ِر،ُد اْلَػْتَؽ بِِف َأْو بلحؾف أو بؿالف أو أخبر آمام أومـ َلُف ِو

ـْ َذلِفَؽ َ،ْػَعُؾ َكَ ا َوَ،ْسَعك  َ،ِة اْلَؽْرُػ َط َٓ بَِؿا فِقِف َمْػَسَدٌة َوَ،ِجُ، َطَؾك َصاِحِ، اْلِق

َوإَِزاَلُتُف َفُؽؾُّ َحَ ا َوَما أشبفف َلْقَس بَِحَراٍم َوَقْد َ،ُؽقُن َبْعُضُف َواِجًبا َوَبْعُضفُف ُمْسفَتَحبًّا 

ُف َأْطَؾُؿ. اكتفك. ـِ َوالؾَّ  َطَؾك َحَسِ، اْلَؿَقاصِ

مـ أكقاع السحر، لؽـ لقس بالسحر الؽػري الرفركل، وإكؿفا حفق  والـؿقؿة

سحر محرم ووجف إدخالفا يف باب السحر لرفدة إفسفادحا ووقفقع التػر،فؼ بفقـ 

الـاس بسببفا، وذكرحا اومام محؿد بـ طبد القحاب يف ح ا الؿقصـ3 لقدلؾ طف  

،ث ُحَ ْ،َػفَة كؿا يف حد ملسو هيلع هللا ىلصأن الـؿام قد ،ػسد كؿا ،ػسد الساحر، ولف ا قال الـبل 

 اْلَجـَّفةَ  َ،فْدُخُؾ  َٓ »ويف روا،ة:  «َقتَّاٌت  الَجـَّةَ  َ،ْدُخُؾ  َٓ »:(1)ايؿشٝشنييف  

امٌ   .[11: الؼؾؿ] ﴾ې ۉ ۉ﴿: وقال اهلل ، «َكؿَّ

ُٙ) َقِوُلُه ٚيا ٌِ زي ًِ  .(8141) ؾشٝش٘يف  : َُْط

                                                 

 (.145( ومسؾؿ )1451أخرجف البخاري ) (1)
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٔوَش    ٖا ُػ ٖا اِثو َُوُهٔب َػ ٍَ اهلِل  َو َّ َسُعوى ٕٔ   »َهوبٍ    ملسو هيلع هللا ىلص  َأ َُب َٖ اَُجوو ٓٔو  َّٕ اا

 «َُِغِؾّشا

ُُٗا) َقِوُلُه  .(112)، ومسؾؿ (5131)أي لؾرقخقـ البخاري  : ٚيئّد

ُيسي ) َقِوُلُه ِٔ ُع ِٔ اْ   تؼدمت ترعتف. : عي

ِٕ ئِّطددددددْشساا) َقِوُلههههههُه ٝيا ٔي ايبيددددددد َِدددددد  َّ غددددددسس٘ عًدددددد٢  يف ايٓااااااٟٛٚ قاااااااٍ : ِإ

 ِ ـَ اْلَػْففِؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَقْقُلُف  :(6/159) َطدً ـَ اْلَبَقاِن ِسْحًرا َقفاَل َأُبفق ُطَبْقفٍد ُحفَق مِف
َوإِنَّ مِ

َكَّ 
ِ
ُف َذم  ٕ ُف إَِماَلُة اْلُؼُؾقِب َوَصفْرُفَفا َوَذَكاِء اْلَؼْؾِ، َقاَل اْلَؼاِضل فِقِف َتْلِو،اَلِن َأَحُدُحَؿا َأكَّ

ْحِر َوَأْدَخَؾفُف َمالِفٌؽ  ْثِؿ بِِف َكَؿا َ،ْؽِسُ، بِالسِّ
ـَ اْوِ

بَِؿَؼاصِِع اْلَؽاَلِم إَِلْقِف َحتَّك َ،ْؽِسَ، مِ

ـَ اْلَؽاَلِم َوُحَق َمْ َحُبُف فِل َتْلِو،ِؾ اْلَحِد،ِث َوالثَّ 
لِ فِل َباِب َما ُ،ْؽَرُه مِ ُف فِل اْلُؿَقصَّ اكِل َأكَّ

فْحِر لَِؿْقفِؾ  َـّ َطَؾفك ِطَبفاِدِه بَِتْعؾِفقِؿِفُؿ اْلَبَقفاَن َوَشفبََّفُف بِالسِّ َف َتَعاَلك اْمفَت َنَّ الؾَّ
ِ
َمْدٌح ٕ

ْرُف َفاْلَبَقاُن َ،ْصِرُف اْلُؼُؾقَب َوَ،ِؿقُؾَفا إَِلك َما َتفْدُطق  ْحِر الصَّ اْلُؼُؾقِب إَِلْقِف َوَأْصُؾ السِّ

 َ ا َكاَلُم اْلَؼاِضل َوَحَ ا التَّْلِو،ُؾ الثاين حق الصحقح الؿختار. اكتفك.إَِلْقِف حَ 

 قال بعضفؿ:

 ُِ َمِ وِـ َِ ّْ ٌِْي  ِل مَـ ْْ َِ اهَْقـ ُِ  ِص زُْخ
 

ُْء َتْعِِــيِ  ــ ُٓ  ُِ ــ  ِ
َِ ـْ َيْع ــ ُـّ فَ ــ َ  َوارْ

  ُُ ُذـ ـَ ًْ ا ُُمَمُج اَّوْرـِن َت َُ َِ  َتُقُْل: 
 

ُء ا ْ َُ ــْن:  ــَت َتُق ًْ ــمرِيِ َواِْن َذَم ٍَ ّو   
م  ًَ ُّ ـَؿ ِْ م َوَيم َحمَوْزَت َو ًذم َوَذيي ـْ  َي

 
رِ  َُّّْ َِ مَء  ًَ وْ ََيمِن يُِِي اهظو َْ ٌُ ا ْٔ  ُذ

ـَ  إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقففقل الـبففل    إِكَُّؽففؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصمقافففؼ أ،ًضففا ، «َلِسففْحًرا الَبفففَقانِ  مِفف

، َتْخَتِصُؿقنَ  ـَ  َ،ُؽقنَ  َأنْ  َبْعَضُؽؿْ  َلَعؾَّ وَ  إَِللَّ تِفِ  َأْلَح ـْ  بُِحجَّ  َطَؾك َلفُ  َفَلْقِضَل  َبْعٍض، مِ

ا َكْحقٍ  ـْ  مِـُْف، َأْسَؿعُ  مِؿَّ ـْ  َلفُ  َقَطْعُت  َفَؿ َؿا َ،ْلُخْ ُه، َفاَل  َشْقًئا، َأِخقفِ  َحؼِّ  مِ  َلففُ  عُ َأْقطَ  َفنِكَّ
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ـَ  قِْطَعةً  بِفِ   .(1)«الـَّارِ  مِ

 تـبقف: قال الؼحطاين:

 ُُ ــ ًُ ُُ س ِعو ــ ٌِ ؾِعوُ ــ ُِ ُطؿ ــر َٔ  َوا 
 

ُق اُرمًـــمنِ  ِو َـــم َيَتَؿـــ ُّ َِ  ِيـــٌ 
وح ا ط  خالف بقـ العؾؿاء، فالرافعل ،رى جقاز تعؾؿ السحر، وقفال ابفـ  

ْحِر وَ (2/82) افػدين قدامة يف  َٓ َكْعَؾُؿ فِقفِف ِخاَلًففا : َفنِنَّ َتَعؾَُّؿ السِّ َتْعؾِقَؿُف َحَراٌم 

ِؿِف َوفِْعؾِِف، َسَقاٌء اْطَتَؼَد َتْحِر،َؿفُف  اِحُر بَِتَعؾُّ ُر السَّ ـَ َأْحِؾ اْلِعْؾِؿ. َقاَل َأْصَحاُبـَا: َوُ،َؽػَّ َبْق

 َأْو إَباَحَتُف. احف. وتؼدم رد العقـل ط  الرازي والحؿد هلل.

 

 

*** 

                                                 

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿةَ 1311(، ومسؾؿ )8114أخرجف البخاري ) (1)  .( َط
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ََا َج -25 ِِبَابُ  ِٖ ِٛ ََِْٚخ  ِٕ َّا ٞ ايُه  ا٤َ ِف

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ِْ ٔٛ َِٗؾىا ٕٔ َو ٌُٖهب َٓب َعبَ  ٔكٍ اُ  َثبُة 

ِْ ) َقِوُلُه ِٖ ِٛ ْيْشد ٚي  ِٕ َّا َيا ديا٤ي ِؾٞ ايهّٕ أي: ما جفاء مفـ القطقفد والبقفان  :  ياُب 

 لحالفؿ.

ٟ   يف اذتافغ قاٍ ـُ َلْػٌظ ُ،ْطؾَ  :(10/216) ؾدتض ايبداز اِف َواْلَؽاِح ُؼ َطَؾفك اْلَعفرَّ

ـْ َ،ُؼقُم بِفَلْمٍر آَخفَر َوَ،ْسفَعك فِفل  ُؿ َوُ،ْطَؾُؼ َطَؾك َم َوالَِّ ي َ،ْضِرُب بِاْلَحَصك َواْلُؿـَجِّ

ـُ اْلَؼاِضل بِاْلَغْقفِ،، َوَقفاَل فِفل اْلَجفامِِع  ِجِف، َوَقاَل فِل اْلُؿْحَؽِؿ اْلَؽاِح
َقَضاِء َحَقائِ

ـْ  ل ُكؾَّ َم  َأِذَن بَِرْلٍء َقْبَؾ ُوُققِطِف َكاِحـًا. اْلَعَرُب ُتَسؿِّ

فٌة  ،َرٌة َوصَِبفاٌع َكاِر،َّ ٌة َوُكُػفقٌس ِشفرِّ َوَقاَل اْلَخطَّابِلُّ اْلَؽَفـَُة َقْقٌم َلُفُؿ َأْذَحفاٌن َحفادَّ

ُُمفقر ومسفاطدهتؿ بُِؽفؾِّ  ْٕ ـَ التَّـَاُسِ، فِل َحفِ ه ا
ـُ لَِؿا َبْقـَُفْؿ مِ َقاصِق َمفا َفَللَِػْتُفُؿ الرَّ

َتِصُؾ ُقْدَرُتُفُؿ إَِلْقِف َوَكاَكِت اْلَؽَفاَكفُة فِفل اْلَجاِحؾِقَّفِة َفاِشفَقًة ُخُصقًصفا فِفل اْلَعفَرِب 

َـّ َكفاُكقا  ِـّ َفنِنَّ اْلِجف ـَ اْلِج
ْقَكُف مِ ِة فِقِفْؿ َوِحَل َطَؾك َأْصـَاٍف مِـَْفا َما َ،َتَؾؼَّ ْكِؼَطاِع الـُُّبقَّ

ِ
ٓ

َْطَؾفك بَِحْقفُث  َ،ْصَعُدوَن إَِلك ِجَفةِ  ْٕ َؿاِء َفَقْرَكُ، َبْعُضفُفْؿ َبْعًضفا إَِلفك َأْن َ،فْدُكَق ا السَّ

ـِ َفَقِ ،فُد  ـْ ُ،ْؾِؼقِف فِفل ُأُذِن اْلَؽفاِح اُه َم َ،ْسَؿُع اْلَؽاَلَم َفُقْؾِؼقِف إَِلك الَِّ ي َ،ؾِقِف إَِلك َأْن َ،َتَؾؼَّ

ْساَلُم َوَكَ َل اْلؼُ  ا َجاَء اْوِ ـِ َوُأْرِسَؾْت َطَؾْقِفُؿ فِقِف َفَؾؿَّ َقاصِق ـَ الرَّ
َؿاُء مِ ْرآُن ُحِرَسِت السَّ

َْسَػِؾ َقْبفَؾ َأن ُ،ِصفقبُف  ْٕ َْطَؾك َفُقْؾِؼقِف إَِلك ا ْٕ ُػُف ا ـَ اْستَِراقِِفْؿ َما َ،َتَخطَّ
ُفُ، َفَبِؼَل مِ الرُّ

َشفاَرُة بَِؼْقلِفِف َتَعفاَلك:   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿الرَفاب َوإَِلك َذلَِؽ اْوِ

ا َكَؿفا َجفاَء فِفل َأْخَبفاِر ِشفؼٍّ  ﴾ڈ ْساَلِم َكثِقَرًة ِجدًّ اِن َقْبَؾ اْوِ َوَكاَكِت إَِصاَبُة اْلُؽفَّ

ا َحتَّك َكفاَد َ،ْضفَؿِحؾُّ َولِؾَّفِف  ْساَلِم َفَؼْد َكَدَر َذلَِؽ ِجدًّ ا فِل اْوِ َوُسَطْقٍح َوَكْحِقِحَؿا َوَأمَّ

 اْلَحْؿُد. 
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َٓ َ،طَّؾِفُع َطَؾْقفِف َثاكِقَفا َما ُ،ْخبُِر الْ  فا  ـْ َغْقفِرِه مِؿَّ ـْ ُ،َقالِقِف بَِؿفا َغفاَب َطف ِجـِّلُّ بِِف َم

ـْ َبُعَد. َٓ َم ـْ َقُرَب مِـُْف  ؾُِع َطَؾْقِف َم ْكَساُن َغالًِبا َأْو َ،طَّ  اْوِ

ـٍ َوَحْدٍس َوَحَ ا َقفْد َ،ْجَعفُؾ الؾَّف  ٍـّ َوَتْخِؿق ُف فِقفِف لِفَبْعِض َثالُِثَفا َما َ،ْسَتـُِد إَِلك َض

ًة َمَع َكْثَرِة اْلَؽِ ِب فِقِف.  الـَّاِس ُققَّ

َرابُِعَفا َما َ،ْسَتـُِد إَِلك التَّْجِرَبِة َواْلَعاَدِة َفُقْسَتَدلُّ َطَؾك اْلَحاِدِث بَِؿا َوَقَع َقْبَؾ َذلَِؽ 

ْحَر َوَقْد َ،ْعَتِضدُ  َِخقِر َما ُ،َضاِحل السِّ ْٕ ـْ َحَ ا اْلِؼْسِؿ ا
ْجِر  َومِ َبْعُضُفْؿ فِل َذلِفَؽ بِفال َّ

ْرِق َوالـُُّجقِم َوُكؾُّ َذلَِؽ َمْ ُمقٌم َشْرًطا. اكتفك.  َوالطَّ

ٔ  باني  ايفٛازم بعض (5/22) غسي َطًِ يف ايٟٓٛٚ ٚذنس ٍ  ٚايعاساف  ايهااٖ  :فكاا
 َ ْٕ َؿا َ،َتَعاَصك ا ـَ إِكَّ ـِ َأنَّ اْلَؽاِح اِف َواْلَؽاِح ـَ اْلَعرَّ ـِ فِفل َواْلَػْرُق َبْق ـِ اْلَؽفَقائِ ْخَبفاَر َطف

فْلِء اْلَؿْسفُروِق  اُف َ،َتَعفاَصك َمْعِرَففَة الرَّ َْسفَراِر َواْلَعفرَّ ْٕ ِطل َمْعِرَفَة ا اْلُؿْسَتْؼَبِؾ َوَ،دَّ

ِة َوَكْحِقِحَؿا. الَّ  َوَمَؽاَن الضَّ

ـْ »َوَقاَل اْلَخطَّابِلُّ َأْ،ًضا فِل َحِد،ِث  َقفُ  َكاِحـًا َأَتك َم  َبفِرَئ  َفَؼفدْ  َ،ُؼفقُل  َؿفابِ  َفَصدَّ

ا دٍ  َطَؾك الؾَّفُ  َأْكَ َل  مِؿَّ ُطقَن َأكَُّففْؿ َ،ْعِرُففقَن  «ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحؿَّ َقاَل: َكاَن فِل اْلَعَرِب َكَفـَفٌة َ،فدَّ

ـَ  ـْ َ،ْ ُطُؿ َأنَّ َلُف ِرْئًقا مِ ُُمقِر َفِؿـُْفْؿ َم ْٕ ـَ ا
ـْ  َكثِقًرا مِ َْخَباَر َومِـُْفْؿ َم ْٕ ِـّ ُ،ْؾِؼل إَِلْقِف ا اْلِج

اًفا َوُحَق الَِّ ي َ،ْ ُطُؿ َمْعِرَففَة  ك َطرَّ ـْ ُ،َسؿَّ ِطل اْستِْدَراَك َذلَِؽ بَِػْفٍؿ ُأْططَِقُف َومِـُْفْؿ َم َ،دَّ

ـْ َسَرَق الرَّ  َماِت َأْسَباٍب اْسَتَدلَّ بَِفا َكَؿْعِرَفِة َم ُُمقِر بُِؿَؼدِّ ْٕ ـْ ا ْلَء اْلُػاَلكِلَّ َوَمْعِرَفِة َم

َؿ َكاِحـًفا، َقفاَل: َواْلَحفِد،ُث  ل اْلُؿفـَجِّ ـْ ُ،َسفؿِّ ُ،تََّفُؿ بِِف اْلَؿْرَأُة َوَكْحِق َذلَِؽ، َومِـُْفْؿ َمف

ُجقِع إَِلك َقفْقلِِفْؿ َوَتْصفِد،ِؼِف  ِء ُكؾِِّفْؿ َوالرُّ َٓ ـْ إِْتَقاِن َحُم ْؿ فِقَؿفا َ،ْرَتِؿُؾ َطَؾك الـَّْفِل َط

ُطقَكُف َحَ ا َكاَلُم اْلَخطَّابِلِّ َوُحَق َكِػقس. اكتفك.  َ،دَّ

وكاس، اوتقان هب ا الباب3 ٕن الؽَِفاكة كقع مـ السحر مـ حقفث آسفتعاكة 

 بالجـ وادطاء طؾؿ الغق،.
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والؽفان: ققم ،لتقفؿ الجـ بالخبر الؿسروق مـ السؿاء و،خؾفط معفف غقفره 

 طففـفؿ كؿففا يف حففد،ث طائرففة  ملسو هيلع هللا ىلصبففل مففـ الؽفف ب، وقففد ُسففئِؾ الـ

ُثقَن َقاُلقا:  «بَِرْلءٍ  َلْقُسقا»، وقال: (1)ايؿشٝشنييف  ، َففنِكَُّفْؿ ُ،َحفدِّ
ِ
َ،ا َرُسفقَل اهلل

 
ِ
ا؟ َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ْلِء َ،ُؽقُن َحؼًّ ـَ  الَؽؾَِؿةُ  تِْؾَؽ »: ملسو هيلع هللا ىلصَأْحَقاًكا بِالرَّ ، مِ  َ،ْخَطُػَفا الَحؼِّ

، َحا الِجـِّلُّ َجاَجِة، َقرَّ  َولِقِّفِ  ُأُذنِ  فِل َفَقُؼرُّ ـْ  َأْكَثفرَ  فِقَففا َفَقْخؾُِطقنَ  الدَّ ، «َكْ َبفةٍ  مِاَئفةِ  مِف

فقؼبؾ الـاس الباصؾ بتؾؽ الؽؾؿة التل حل حؼ، وٓ ،ـظفرون إ، الباصفؾ العظفقؿ 

 ح ا الؽاحـ، وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل.ال ي ،ؼقلف 

ـِ (134)رقؿ  افيذدِ ايهدبا  وقال الطبراين يف  ِريِّ ْب ـُ السَّ ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ : َحدَّ

ـِ  َثـِل َطفؿُّ َأبِفل َزْحفِر ْبف ، َحدَّ ـُ َ،ْحَقك الطَّائِلُّ ا ْب ـِ َزَكِر،َّ ق ؽِّ مِْفَراَن الـَّاقُِد، ثـا َأُبق السِّ

ـْ َج  ، َط ـٍ ، َقاَل: َكاَكْت ِحـُْد بِـُْت ُطْتَبفَة ِطـْفَد اْلَػاكِفِف ِحْص ـِ ُمـِْفٍ، الطَّائِلِّ ِه ُحَؿْقِد ْب دِّ

فَقاَفِة  ـْ فِْتَقفاِن ُقفَرْ،ٍش، َوَكفاَن َلفُف َبْقفٌت لِؾضِّ
، َوَكاَن اْلَػاكُِف مِ ـِ اْلُؿِغقَرِة اْلَؿْخُ ومِلِّ ْب

ـْ َغْقِر إِْذٍن َفَخاَل 
َذلَِؽ اْلَبْقُت َ،ْقًما َواْضَطَجَع اْلَػاكُِف َوِحـٌْد فِقِف َوْقفَت  َ،ْغَراُه الـَّاُس مِ

ـْ َكفاَن َ،ْغَرفاُه َففَقَلَج  ف َؾِة، ُثؿَّ َخَرَج اْلَػاكُِف فِل َبْعِض َحاَجاتِِف، َفَلْقَبَؾ َرُجفٌؾ مِؿَّ
اْلَؼائِ

ا َرَأى اْلَؿْرَأَة َولَّك َحاِرًبا، َفَلْبَصَرُه اْلػَ  ـَ اْلَبْقفِت، َفَلْقَبفَؾ اْلَبْقَت، َفَؾؿَّ
اكُِف َوُحَق َخاِرٌج مِ

ـْ َحَ ا الَّفِ ي َكفاَن ِطـْفَدِك؟ َقاَلفْت: َمفا َكفاَن  إَِلك ِحـَْد َفَضَرَبَفا بِِرْجؾِِف، َوَقاَل َلَفا: َم

الـَّفاُس،  ِطـِْدي َأَحٌد، َوَما اْكَتَبْفُت َحتَّك َأْكَبْفَتـِل، َقاَل: اْلَحِؼل بَِلْحؾِِؽ، َوَتَؽؾََّؿ فِقَففا

ُجفُؾ  ـِ الرَّ َفَؼاَل َلَفا َأُبقَحا: َ،ا ُبـَقَُّة، إِنَّ الـَّاَس َقْد َأْكَثُروا فِقِؽ3 َفـَبِّئِقـِل َكَبَلِك، َففنِْن َ،ُؽف

ـْ َ،ْؼُتُؾُف، فتـؼطَع َطـِْؽ اْلَؼاَلُة، َوإِْن َكاَن َكاِذًبفا َحاَكْؿَتفُف  َطَؾْقِؽ َصاِدًقا َدَسْسَت إَِلْقِف َم

ُف َلَؽاِذٌب َطَؾْقَففا، َفَؼفاَل إَِلك  ، َفَحَؾْػُت َلُف بَِؿا َكاُكقا َ،ْحؾُِػقَن بِِف إِكَّ ـِ اِن اْلَقَؿ َبْعِض ُكفَّ

ـِ  فاِن اْلفَقَؿ لِْؾَػاكِِف: َ،ا َحَ ا إِكََّؽ َقْد َرَمْقَت اْبـَتِل بَِلْمٍر َطظِقٍؿ َفَحاَكَؿـِل إَِلك َبْعفِض ُكفَّ

ـْ َبـِفل َفَخَرَج ُطْتَبُة فِل َجَؿاطَ  ـْ َبـِل َطْبِد َمـَفاٍف َوَخفَرَج اْلَػاكِفُف فِفل َجَؿاَطفٍة مِف
ٍة مِ
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ا َشاَرُفقا اْلفباَِلَد َوَقفاُلقا َكفُردُّ َطَؾفك  َمْخُ وٍم َوَخَرَجْت َمَعُفْؿ ِحـٌْد َوكِْسَقٌة َمَعَفا، َفَؾؿَّ

َر َحاُل ِحـَْد َوَتَغقََّر َوْجُفَفا، َفَؼاَل َلَفا  ـِ َتـَؽَّ ِر اْلَؽاِح ـْ َتـَؽُّ
َأُبقَحا: إِكِّل َقْد َأَرى َما بِِؽ مِ

ـْ َقْبِؾ َأْن َ،ْرَفَد الـَّفاُس َمِسفقَرَكا؟ 
َّٓ لَِؿْؽُروٍه ِطـَْدِك َأَفاَل َكاَن َحَ ا مِ اْلَحاِل َوَما َذاَك إِ

 َ،ا َأَبَتاُه َما َذاَك لَِؿْؽُروٍه َوَلؽِـِّل َأْطفِرُف َأكَُّؽفؿْ 
ِ
َٓ َواهلل َتفْلُتقَن َبَرفًرا ُ،ْخطِفُ   َفَؼاَلْت: 

ـُ َأْن ُ،ْسِؿَقـِل بِِسَؿٍة َتُؽقُن َطَؾلَّ ُسبًَّة فِل اْلَعَرِب، َفَؼاَل: إِكِّل َأْخَتبِفُرُه  َٓ آَم َوُ،ِصقُ، َو

، َفَلْدَخؾَ  ـْ ُبفرٍّ
َر بَِػَرِسِف َحتَّك َأْدَلك ُثؿَّ َأَخَ  َحبًَّة مِ َففا فِفل َقْبَؾ َأْن َ،ـُْظَر فِل َأْمَرِك َفَصػَّ

فا َقَعفُدوا َقفاَل َلفُف  ا َصَبُحقا َأْكَرَمُفْؿ َوَكَحَر َلُفْؿ، َفَؾؿَّ إِْحؾِقؾِِف َوَأْوَكَل َطَؾْقَفا بَِسْقٍر، َفَؾؿَّ

اْخَتبُِرَك، بِِف َفاْكُظْر َمفا ُحفَق؟   ًاُطْتَبُة: إِكَّا َقْد ِجْئـَاَك فِل َأْمٍر َوإِكِّل َقِد اْخَتَبْلُت َلَؽ َخ،َّ 

ـْ ُبرٍّ فِل إِْحؾِقِؾ َمْفٍر، َقاَل: َقاَل 
ـْ َحَ ا. َقاَل: َحبٌَّة مِ

ـَ مِ : َكِؿَرٌة فِل كؿرٍة َقاَل: ُأِر،ُد َأْبَق

، َفَقْضفِرُب َكتَِػَففا  َـّ ـْ إِْحفَداُح ِء الـِّْسَقِة، َفَجَعَؾ َ،فْدُكق مِف َٓ َصَدْقَت اْكُظْر فِل َأْمِر َحُم

ـْ  َٓ  َوَ،ُؼقُل اْكَفِضل َحتَّك َدَكا مِ ِحـَْد َفَضَرَب َكتَِػَففا َوَقفاَل: َقفْقمِل َغْقفَر َوْحَرفاَء، َو

َزاكَِقًة َوْلَتؾِْدَن ُغاَلًما ُ،َؼاُل َلُف ُمَعاِوَ،ُة، َفـََفَض َلَفا اْلَػاكُِف، َفَلَخَ  بَِقفِدَحا َفـََتفَرْت َ،فَدَحا 

َـّ َطَؾك أَ  َْحُرَص َٕ  
ِ
ـْ َ،ِدِه، َوَقاَلْت: إَِلْقَؽ َفَقاهلل

َجَففا مِ ـْ َغْقفِرَك َفَتَ وَّ ْن َ،ُؽقَن َذلَِؽ مِف

 َأُبق ُسْػَقاَن َفَجاَءْت بُِؿَعاِوَ،َة.

والراحد: أن الؽفان ،صقبقن و،خطئقن، لؽـ إصابتفؿ بؿا حفق معؾفقم طـفد 

 الؿسؾؿقـ3 أهنا مـ مسترقل السؿع مـ السؿاء، ولقس بعؾؿفؿ الغق،.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ْْ ُِٓغِٔ ِ٘ ٔكٍ  َسَوي  ٍٚ    ؾيدِشِٝش ٖ٘جاو ِٖ َثِؼولا َأِصَواطا اُ ٍٚ    ملسو هيلع هللا ىلصَػ ٖ٘جاو ٖا اُ  ملسو هيلع هللا ىلصَػو

  ٍَ ُٚ َهب ٖٗ َُ   »َأ ِْ ُرُوَجو َُو  ٍُ ََُوى َٔب  ُٚ ثا ٍٍِ  َكَقٖذَه ِٖ َؽ ُٚ َػ َُ ًَ َػٖشاًكب َكَغَؤ ِٖ َأَر َٓ

ُٚ َف ّٓبَُُ ََِى  .«ُح َأِسَثٔؼنَي 

ٌِ ِؾٞ) َقِوُلُه ًِ َُْط ٚي٣  ِ٘ زي   (8814)ط، كتاب ال : ؾيِشِٝش

ّْ) َقِوُلُه َِّب ٚياِز اي ْٔ  يْيِض أّْٔش  .يف بعضفا حػصة  : ملسو هيلع هللا ىلص عي

ْٔ أّٔتيد٢ي  ) َقِوُلُه أي: مـ جائف، وحفؾ حف ا شفامؾ لؿطؾفؼ الؿجفلء أم أكفف  : َيد

خاص بؿـ ذح، لسمالف، والتخبر مـفف، وحف ا يف حفؼ غقفر الؿصفدق3 أمفا مفـ 

ففق كافر كػر أكبفر طف   صدق الؽفان والعرافقـ، والسحرة يف ادطاء طؾؿ الغق،

 ما ،ليت إن شاء اهلل. 

ـْ َحفِد،ِث  :(10/217) ؾتض ايبازٟ يف اذتافغ قاٍ َبَراكِفلِّ مِف َوَوَقفَع ِطـْفَد الطَّ

ـٍ َمْرُفقًطا بَِؾْػِظ:  َأَكٍس  ـْ »بَِسـٍَد َلقِّ َقفُ  َكاِحـًا َأَتك َم  َبفِرَئ  َفَؼفدْ  َ،ُؼفقُل  بَِؿفا َفَصدَّ

ا دٍ  َطَؾك ُأْكِ َل  مِؿَّ ـْ  ُمَحؿَّ ٍق  َغْقرَ  َأَتاهُ  َوَم ـَ  َصفاَلُتفُ  ُتْؼَبفْؾ  َلفؿْ  َلففُ  ُمَصفدِّ  «َ،ْقًمفا َأْرَبِعفق

ـْ َحفَ ا َواْلَقِطقفُد َجفاَء َتفاَرًة بَِعفَدِم 
تَِفا َوَكْثَرتَِفا َأْوَلك مِ َُوُل َمَع ِصحَّ ْٕ ََحاِد،ُث ا ْٕ َوا

تِفل َأَشفاَر إَِلفك َذلِفَؽ  َقُبقلِ  ْٔ ـَ ا ـِ مِف اَلِة َوَتاَرًة بِفالتَّْؽِػقِر َفُقْحَؿفُؾ َطَؾفك َحفاَلْق الصَّ

. اكتفك.  اْلُؼْرُصبِلُّ

اًفا»   سؿل ب لؽ3 ٕكف ،دطل معرفة الغق،، قال الحافظ ابـ حجفر  ،«َطرَّ

اُف بَِػْتِح اْلُؿْفَؿَؾِة َوَتْرِد،(14/813) ايؿدتض يف  ـْ َ،ْسفَتْخِرُج : َواْلَعرَّ اِء َمف ِد الفرَّ

ـْ فِْعٍؾ َأْو َقْقٍل. احف. 
 اْلُقُققَف َطَؾك اْلُؿَغقََّباِت بَِضْرٍب مِ

٤ْٞ ) َقِوُلُه ْٔ غي ُ٘ عي  مـ أمقر الغق،. : ؾّٔطئّئّ
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ٍُ) َقِوُلُه ٜيكّٕٛ ُيا   ِ ُ٘ وحل ز،فادة مخالػفة،  ؾشٝض َطًِلقست يف   ؾّٔؿيدَّقّٔ

ف يف ادطائف معرففة الغقف، فففق كفافر كػفر أكبفر فننَّ مـ صدق الؽاحـ أو العرا

 مخرج مـ الؿؾة.

ُ٘ ؾي) َقِوُلُه ٌْ ئّ ِْ ُتكّٖبي َادا  ٬ئّ ْٛ ٜي طؼقبة لف ط  حف ا الف ك، العظفقؿ،  : ٠ّٕ أّْٔز يِيدنيي 

وٓ ،جقز لف أن ،ترك الصالة يف ح ه الػترة، فنن تركفا صار كافًرا، بؾ ،ج، طؾقفف 

حِدث تقبة صادقة، وحف ا يف حفؼ مفـ ،فليت أن ،صظ وصالتف غقر مؼبقلة إٓ أن ،ُ 

الؽاحـ أو العراف وٓ ،صدقف بؿا ،ؼقل، أما إن صدقف بلكف ،عؾؿ الغقف، الؿطؾفؼ 

فؼد كػر كػًرا أكبر مخرج مـ الؿؾة، ومـ أشرك مع ذلؽ بال بح أو الـ ر أو دطاء 

أو  غقر اهلل فقؿا ٓ ،ؼدر طؾقفف إٓ اهلل، أو آطتؿفاد طف  حف ا الؽفاحـ أو السفاحر

 الجـل.. وغقر ذلؽ مـ التقكؾ طؾقفؿ فؽؾ ح ا كػر باهلل العظقؿ.

ويف الحد،ث إشارة إ، طظؿ ذك، إتقان الؽففان والعفرافقـ، ففـحـ كعؾفؿ أن 

اَلةُ  َوَبْقـَُفؿُ  َبْقـَـَا الَِّ ي اْلَعْفدُ »: ملسو هيلع هللا ىلصترك الصالة كػر كؿا قال الـبل  ـْ  ،الصَّ  َتَرَكَفا َفَؿ

ـَ »، وقال: (1)«َكَػرَ  َفَؼدْ  ُجؾِ  َبْق ـَ  الرَّ ْركِ  َوَبْق فاَلةِ  َتفْركُ  َواْلُؽْػفرِ  الرِّ .. إ، غقفر (5)«الصَّ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿: ذلؽ مـ إحاد،ث، وحؽف ا ،ؼفقل اهلل 

مػفقم أ،فة: أهنفؿ إذا مل ،صفؾقا لقسفقا  [11: التقبة] ﴾ڻڻ ں ں ڱ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿: بففنخقاٍن لـففا، وقففقل اهلل 

، مػفقم أ،ة أن الف ي مل ،فمِد الصفالة ٓ ،خف  سفبقؾف، وحفق [8: التقبة] ﴾ۋۅ

 الؽافر.

وأما كقكف ٓ ،ؽػر بترك ال كاة فنهنا خرجت بدلقؾ آخفر، وحفق حفد،ث َأبِفل 

ِ يف  ُحَرْ،َرَة  ا َسبِقَؾفُ  َ،َرى ُثؿَّ »: (213) ؾشٝض َطدً فا اْلَجـَّفِة، إَِلفك إِمَّ  َوإِمَّ

                                                 

ـْ ُبَرْ،َدَة 1432(، ابـ ماجف )8181(، الترم ي )88213أخرجف أمحد ) (1)  .(، َط

ـَ َطبْ 18أخرجف مسؾؿ ) (5) ـْ َجابَِر ْب  ( َط
ِ
 .ِد اهلل
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. فف ا الحد،ث ،دل ط  إخراج ال كاة مـ دٓلة تؾؽ أ،فة، وأن تفارك «الـَّارِ  إَِلك

ال كاة بخاًل لقس بؽافر، وإكؿا ،ؽػر مـ جحدحا، وإتقان الؽاحـ مـ غقر تصفد،ؼ 

وإذا كان بتصد،ؼ فؿمداه إ، الؽػر إكبر، وح ا حق  ممداه إ، طدم قبقل الصالة،

 وجف آسترفاد بالحد،ث يف ح ا الؿقصـ.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ََِشَح  َُٛش ِٖ َأثاٍ  ٍٚ  َوَػ ٖ٘جا ٖا اُ ٍَ    ملسو هيلع هللا ىلصَػ ُٚ     »َهوب ّ٘وب َكَقوٖذَه ٔٛ ًَب ِٖ َأَروً  َٓو

ٖٔ َُٓؾ ٍَ َػًَِ  ِٗضا َٔب ُأ ًََلَش ثا ٍُ َكَوذ  ََُوى َٔب  ُٙ َأُثى َداُوَد.«ملسو هيلع هللا ىلصٕذ ثا  . َسَوا

ٍُ  ) َقِوُلُه ٜيكّٕدٛ ُيدا   ِ ُ٘ أي: َقبَِؾ خبره ال ي ،ؼقلف فقؿا ،تؽؾؿ بف مـ طؾؿ  : ؾّٔؿيدَّقّٔ

 الغق،.

َّدد  ) َقِوُلُه َُشي  ٢ّٔ ٍي عي ِْْص ُيا إّٔ والؽػر حـا أكبر، قفال الرفق   : ملسو هيلع هللا ىلص ؾّٔكّٔد نّٔؿّٔسي ِ 

قبففل: الؿففراد بففالؿـ ل : قففال الط(154) تٝطددا اييصٜددص احلُٝدددسففؾقؿان يف 

وما ُأك ل طؾقف.  ملسو هيلع هللا ىلصالؽتاب والسـة، أي: مـ ارتؽ، ح ه فؼد برئ مـ د،ـ محؿد 

اكتفك. وحؾ الؽػر يف ح ا الؿقضقع كػر دون كػر أو ،ج، التققػ؟ ففال ،ؼفال: 

،ـؼؾ طـ الؿؾة. ذكروا فقفا روا،تقـ طـ أمحد وققؾ: ح ا طف  الترفد،د والتلكقفد، 

 كػر الـعؿة، وح ان الؼقٓن باصالن. اكتفك.أي: قارب الؽػر والؿراد 

ُٚدي) َقِوُلُه ُٙ أُّٔ ٛ ديا ٚيا ، وأخرجف الترمف ي (1243)كتاب الط،  ضٓٓ٘يف  : زي

، (8/382)، وأمحفد (112)، وابـ ماجف يف الطففارة وسفــفا (115)يف الطفارة 

وحق حد،ث ضعقػ هب ا السفـد فنكفف مفـ صر،فؼ  (1111)والدارمل يف الطفارة 

ومل ،سؿع مـف، لؽـ لف شاحد طـد الب ار  ؿقؿة الفجقؿل طـ َأبِل ُحَرْ،َرَة أبل ت

وسـده حسـ، وثالفث طفـ  طـ جابر  (1435) نػدـ ا٭ضدتاز  كؿا يف 

ـ كؿا يف  طؿران بـ حصقـ  ، ويف سـده الحسـ مل ،سؿع (1433) ايهػد

 وسقليت. ، ورابع مقققف طـ ابـ مسعقد مـ طؿران 
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َصنُِّفَقاَل اْلُم

َِوَشَح    َُٛش ِٖ َأثاٍ  َٔبي َػ ٍَ  َفٔؾُْؼ َػًَِ َؽِشٔىها ًْٔي َوَهب ََُؾب َُِؤِسَثَؼٔخ َوا ُٔ ِٖ  »َو َٓو

ٖٔوٕذ     َُٓؾ ٍَ َػَِوً  ِٗوضا َٔب ُأ ًََلَش ثا ٍُ َكَوذ  ََُوى َٔب  ُٚ ثا ّ٘ب َكَقٖذَه ٔٛ ًَب َأَرً َػٓشاًكب َأِو 

ٖا «ملسو هيلع هللا ىلص ٖا اِث ُِٕذ َػ َٕ٘ذ َع ََِؼًَِ ثاَغ َُٔؤثاٍ  َِٓىُهىًكب.. َو  ُٚ ُٓٔضَِ  َِٓغُؼىٕد 

وحؿ: أبق داود، والترم ي، والـسائل، وابـ ماجفف، كؾففؿ  : ْز يييد١ِ ٚيِيٮّٔ) َقِوُلُه

 مـ صر،ؼ أبل تؿقؿة الفجقؿل وقد تؼدم تخر،جف.

كتاب او،ؿان، والحفاكؿ حفق  (15) افطدتدزى أي يف  : ٚيائّشياِنِ) َقِوُلُه

ـ البقففع، سففؿل الحففاكؿ لحػظففف، لؽففـ أبففق طبففد اهلل محؿففد بففـ طبففد اهلل ابفف

 فقف أوحام كثقرة. افطتدزىكتابف 

ُيا) َقِوُلُه ِٗ ٢ّٔ غيْسِط ٍي: ؾيِشٌٝض عي وكالمفف تامفا: َحفَ ا َحفِد،ٌث َصفِحقٌح  : ٚيقّٔا

 ، َث اْلُبَخفاِريُّ َجفاُه، َوَحفدَّ ، َوَلْؿ ُ،َخرِّ ـَ ـِ ِسقِر، ـْ َحِد،ِث اْب
َطَؾك َشْرصِِفَؿا َجِؿقًعا مِ

ـْ إِ  ـْ َأبِل ُحَرْ،فَرَة َط ٍد، َط ـْ ِخاَلٍس، َوُمَحؿَّ ـْ َطْقٍف، َط ـْ َرْوٍح، َط فَة »ْسَحاَق، َط صَّ
قِ

ُف آَدرُ    «ُمقَسك َأكَّ

ّٔد٢  ٚي٭ّٔ) َقِوُلُه ٜيْي وأبق ،ع  حق: أمحد بـ طظ بـ الؿُثـك بـ  (5341)رقؿ  : ِ دٞ 

 .(حف143الؿتق : )،حقك بـ طقسك بـ حالل التؿقؿل، الؿقصظ 

ْٝد ) ُلُهَقِو ٓيد  دي  .رجالف ثؼات : ِ طي

ْٛقّٕٛؾّٗا) َقِوُلُه َي  ُ٘ ّٔ َِْج َيْطُيٛد    ِٔ ِٔ اْ  3 ملسو هيلع هللا ىلصأي ققلف ومل ،رفعف إ، رسفقل اهلل  : عي

ولف حؽؿ الرفع3 فالؼاطدة أّن ققل الصحابل فقؿا ٓ مجال لؾفرأي فقفف لفف حؽفؿ 

ـِ َمْسُعقٍد  ِف ْب ـْ »: الرفع، مثؾ ققل َطْبِد الؾَّ ـْ  َحْرًفا َقَرأَ  َم  بِففِ  َفَؾففُ  الؾَّففِ  كَِتاِب  مِ
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ـْ  َحْرٌف، امل َأُققُل  َٓ  َأْمَثالَِفا، بَِعْررِ  َوالَحَسـَةُ  َحَسـٌَة، مٌ  َحفْرٌف  َألٌِػ  َوَلؽِ َٓ  َحفْرٌف  َو

ـِ َمْس (1)«َحْرٌف  َومِقؿٌ  ِف ْب  َلَفا َ،ْقَمئِ ٍ  بَِجَفـَّؿَ  ُ،ْمَتك»: ُعقٍد ، ومثؾف حد،ث َطْبِد الؾَّ

وَكَففا َمَؾفٍؽ  َأْلفَػ  َسفْبُعقنَ  ِزَمفامٍ  ُكؾِّ  َمعَ  ِزَماٍم، َأْلَػ  َسْبُعقنَ  أخرجفف مسفؾؿ  «َ،ُجرُّ

أبؾغ مـ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وا ح ا طـ رسقل،ؽقن الصحابة أخ  ، وٕن تجق،  أن(8138)

، ملسو هيلع هللا ىلص، فنن أغؾف، طؾفقمفؿ طفـ الـبفل ملسو هيلع هللا ىلصكقكـا كجقز أهنؿ أخ وه طـ غقر الـبل 

 كعبد اهلل بـ طؿفرو بفـ العفاص  ملسو هيلع هللا ىلصوما جاء أن بعضفؿ أخ  طـ غقر الـبل 

 فنكف مبقـ.

ـِ َطبَّفاٍس  اْلُؽْرِسفلُّ َمْقِضفُع »، َقفاَل: ومثؾف مؿا لف حؽؿ الرفع حد،ث اْب

 .(5)«َٓ ُ،ْؼَدُر َقْدُرهُ ِف، َواْلَعْرُش َقَدَمقْ 

وحل أن الصحابة إذا أععقا ط  شلء فنعاطفؿ حجة3 لؼقل اهلل  :َطأي١ ٖٚٓا

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: 

: ملسو هيلع هللا ىلص، ولؼففقل الـبففل [118: الـساااء] ﴾ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ

تِل الؾَّفُ  عُ َ،ْجؿَ  َٓ » . واوعفاع طف  (6)«اْلَجَؿاَطفةِ  َطَؾفك الؾَّفِ  َوَ،دُ  َأَبًدا َضاَلَلةٍ  َطَؾك ُأمَّ

 ذلؽ. 

وإذا اختؾػ الصحابة يف مسللة مـ الؿسائؾ، كظركا إ، أقرب إققال مقافؼفة 

كا أن مصقبفؿ لفف أجفران ومخطفئفؿ لفف أجفر، وإذا مل لؾدلقؾ فلخ كا بف مع اطتؼاد

كجد يف الؿسللة إٓ قفقل صفحابل واحفد ومل ،قجفد لفف مخفالػ فإخف  بؼفقل 

 .إع٬ّ افٛقينيالصحابل أو، مـ إحداره، وح ا التػصقؾ ذكره ابـ الؼقؿ يف 
                                                 

 (.8214أخرجف الترم ي ) (1)

(، ابففـ خ ،ؿففة يف 511) «السففـة»(، طبففد اهلل بففـ أمحففد يف 1111)« الؿسففتدرك»أخرجففف الحففاكؿ يف  (5)

 (، وغقرحؿ.812) «اوباكة»(، ابـ بطة يف 1/831) «التقحقد»

، مفـ ( لرفقخـا مؼبفؾ 1/145)«الصحقح الؿسـد»(، وحق يف 122)« الؿستدرك»رواه الحاكؿ يف  (6)

ـِ َطبَّاٍس   .حد،ث اْب
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والـاس يف مسللة الصحابة بقـ إفراط وتػر،ط، فبعضففؿ ،ؼبفؾ كفؾ مفا رويَّ 

ن خالػ الدلقؾ، وبعضفؿ ٓ ،بايل بلققالفؿ وٓ بطر،ؼتفؿ، وحف ا مػفرط طـفؿ وإ

ضال مضؾ، وأحؾ السـة حؿ العدل الخقار، ال ،ـ ،لخ ون مـ أققالفؿ مفا واففؼ 

إدلة، و،ستػقدون مـ صر،ؼتفؿ، وما خالػ إدلة تركقه، وكؾ ،مخ  مفـ ققلفف 

 و،رد.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٕ َِٔشا ِٖ ٔػ ٖ   َوَػ ُِ ٖا ُؽَق ُٖووَش   »َِٓشُكىّػب   ِث ُٓوَش َأِو ُرٔي ِٖ َرَي َٓ ٖ٘ب  ٔٓ َُِظ  َُ

  ُٚ ّ٘ب َكَقوٖذَه ٔٛ ًَب ِٖ َأَرً  ِٓ ُٚ; َو َُ ُٚي َأِو َعَؾَش َأِو ُعٔؾَش  َُ  َٖ ٌُٚه َٖ َأِو ُر ٌَٖه ُٚي َأِو َر َُ

ٖٔوٕذ       َُٓؾ ٍَ َػَِوً  ِٗوضا َٔوب ُأ ًََلوَش ثا ٍُ َكَوذ  ََُوى َٔب  ُٙ اَُجوضٖ «ملسو هيلع هللا ىلصثا َ٘بٕد  . َسَوا اُس ثاباِعو

ُٕٓذ.  َع

ٍٗ ٔكٍ  ٗا ُٙ اُيََّجَشا ْٚضيد ِ َوَسَوا ٖا َػٖجوبط       ا٭ّٔ ِٖ َؽؤذَٔش اِثو ٓٔو   ٖ َ٘بٕد َؽَغ ثاباِع

  ٔٚ ُٔ َٕ َهِى ِٖ َأَرً َػٖشاًكب...»ُدو َٓ ٙٔ.«َو ًَُ آٔلشا  . اا

ٔ ) َقِوُلُه ْٝ ِٔ ُسؿي ٕي ْ  ُْسيا ْٔ ِع  وحق أبق كجقد إكصاري. :  ٚيعي

ُ٘  ئّ) َقِوُلُه َّٝددسي ئّد ْٚ ُتِّٓ ّٝسي أّٔ ْٔ تيّّٓٔ َي َّا  َِ َقفَرُة:  : ْٝظي  ،دل ط  تحر،ؿ التطقفر، والطِّ

َك، ط  ما ،ليت إن شاء اهلل، وسقاء كان حق الؿَتطِقر أو كؾػ غقفره  َما َأْمَضاَك َأْو َردَّ

 ب لؽ ففق ط  خطر طظقؿ.

ُ٘) َقِوُلُه ٔي ئّ ّْٗ ْٚ ُتهّٕ ٔي أّٔ َّٗ ْٚ تيهّٔ و َتؽفـ لف غقفره إن كفان راضفًقا، تؽفـ بـػسف أ : أّٔ

 أما إذا مل ،ؽـ راضًقا، فال.

ُ٘ ) َقِوُلُه ْٚ ُضِشسي ئّد ْٚ ضيشيسي أّٔ أو سفحر حفق بـػسفف أو جعفؾ مفـ ،ف ح، إ،  : أّٔ

 الساحر فقسحر لف.

ُ٘) َقِوُلُه ٓاا ؾّٔؿيدَّقّٔ ِٖ ْٔ أّٔتي٢ نّٔا َْ  ط  ما تؼدم مـ أكف كافر كػًرا أكبر. : ٚي

ُٙ ايبي) َقِوُلُه ٚيا  .(1433) نػـ ا٭ضتازكؿا يف  : صَّاُززي

ّْد ) َقِوُلُه ٓياد  دي  بؾ ضعقػ ولف شقاحد. : ِ ِإْض

ٞ ) َقِوُلُه ُّ ِؾد ِْ ُٙ ايَّّٓبيسيا ٚيا ْٚضيد ِ  ٚيزي اِوَماُم الَحافُِظ َأُبق الَؼاِسِؿ ُسفَؾْقَؿاُن  : ا٭ّٔ

فامِلُّ  ـِ ُمَطّقفٍر الؾَّْخِؿفلُّ الرَّ ْقَب ب ـِ َأ،ُّ ـُ َأْحَؿَد ب ، الؿتفق :  ب َبَراكِفلُّ ، (حفف114)الطَّ
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، وصر،ؼتففف ايؿددػا، وا٭ٚضدد ، وايهددباَصففاحُ، الَؿَعففاِجِؿ الثَّالََثففِة: 

ذكفففر أحاد،فففث شفففققخف،  ا٭ٚضددد طففف  الؿسفففاكقد ويف  ايهدددبايف 

 أن ، كر لؽؾ شق  حد،ًثا فصار كالترعة. ايؿػاويف 

ٔ   ) َقِوُلُه ٓياد  سيطيد سـ ل اتف ففال، ففنن يف سفؿاع الحسفـ مفـ أما إكف ح : ِ ِإْضد

طؿران خالف، وك ا يف سـده إسحاق بفـ ربقفع العطفار ضفعػف الػفالس3 لؽفـ 

، قففال الفقثؿففل الحففد،ث يف الرففقاحد، فؼففد جففاء طففـ ابففـ طبففاس 

: وفقف زمعفة بفـ صفالح وحفق ضفعقػ، والحفد،ث يف (5/184) اجملُدع يف 

 .(8/881)الصحقحة: 

ْٔ سيِدِٜح اْ ) َقِوُلُه َِ :ِ٘ ِْٛي ٕي قّٔ ْٔ أّٔتيد٢ عيسَّاؾّٗدا  »ِٔ عيبَّاع  ُدٚ َي ِٙ  «ٚي فقفف  : ، ِإئّد٢ آِخدِس

 زمعة بـ صالح ضعقػ كؿا تؼدم.

*** 
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ُّ ثاَهب  َاِغَزٔذ َٓبٕد  َُٔوٚذ ُٓىسا ثا ُْ َِٓؼشاَكَخ ا ََٖذٔػٍ  ٌٗ  اَُؼٖشاُف  أَّزٌ  ـَىا ٍَ اَُج َهب

َُٔي.َػًَِ ادَلِغُشوما َو َِٗؾىا َر ٕٔ اُٖنبُٔخي َو ٌَب َٓ 

   .ُٖ ٔٛ ٌَوب ُٛوَى اُ   ََ َُٖجبٔد ٔكووٍ        َؤهُو ـَ ُٔ ِٖ اُوو َُِخجاوُش َػو ُٛوَى اَّؤزٌ    ُٖ ٔٛ ٌَوب ُُ َوا

َا. ٔٔريا. ادُلِغَزُوَج ٖٔوب ٔكٍ اُٖن َُِخجاُش َػ ََ  أَّزٌ  ٖا     َؤهُ ٍَ َأُثوى اَُؼٖجوبطا ِثو َوَهب

ٔٛ ٌَب ُُِ ُْ َُٖخ  اَُؼٖشاُف  اِع ٔٔ ُِ ُْ     َر ٌََّ ََوَز  ِٖ ٖٔو ٔٓ ِْي  ٔٛ َِٗؾوَى ٍا َو ٖٓوب ْا َواُٖش َ٘ٚغ ٖا َوادُل

ٙٔ اُيُُّشما. ُٓىسا ثاَهٔز ُْ َِٓؼشاَكٔخ ا  ٔكٍ 

ُّ  ) َقِوُلُه ِٛ ٍي ايبيػيد وحق: أبق محؿد الحسقـ بـ مسعقد بـ محؿفد الػفراء  : قّٔدا

 .(18/118) غسي ايط١ٓالبغقي، وكالمف يف 

ـدكا يف القؿـ الؿبرع، فنذا سرق شلء مفـ الؿفال و،سؿك ط : ايييسَّاُف) َقِوُلُه

 ذحبقا إلقف.

ًّٔدد٢ افّْٔطددُسِٚم       ) َقِوُلههُه ٗيددا عي  ِ ُّ ِْٜطددتيِد َيات   ُُكّٔدددّْ َُددِٛز ِ  َيْيِسؾّٔدد١ّٔ ا٭ّٕ ٜيدددَِّعٞ  ايَّددِرٟ 

ِٛ ذيِيدؤّ   ْيْشد ٚي ِٕ ايكَّاي١ِ،  َيهّٔا تؼدم بقاهنا مثؾ الخط، وقراءة الػـجال وغقرحا مـ  : ٚي

 .الطرق

ُٔ ) َقِوُلُه ِٖ ٛي ايهّٔدا ُٖ ٌي:  ٕكفف بقفـفؿ طؿفقم وخصفقص، والؽفالم ففقفؿ  : ٚيِقٝ

 متؼارب، فؽؾفؿ ،دطل طؾؿ الغق،.

ٌي: ايَّدِرٟ        ) َقِوُلُه ٚيِقٝد  ،ٌِ َّٝبياِت ِؾدٞ افّْٕطدتيكّٖبي ُُػي ْٔ ايدد ُْٜخِبدُس عيد ٛي ايَِّرٟ  ُٖ  :ُٔ ِٖ ٚايّٖهّٔا

ُِِا َّا ِؾٞ ايكَّ  الجـل ط  ما تؼدم.وذلؽ بقاسطة ما ،قحقف إلقف  : ُْٜخِبُس عي

ُِ ِؾددٞ  ) َقِوُلههُه َّ ٜيددتيهّٔ  ْٔ َُّدد َِ  ،ِْ ِٖ ٛي ْيْشدد ٚي  ٍِ ََّددا ٚيايسَّ  ِِ ٓيذّْ ٚيافّٕدد  ِٔ ِٖ ّٖهّٔددا ُِ ي ايييددسَّاُف: اْضدد

ِٙ ايُُّّٓسِم ٗيِر َُِٛز ِ  أي: أن العراف أطؿ، فؽؾ مفـ ادطفك طؾفؿ الغقف،  : َيْيِسؾ١ِّٔ ا٭ّٕ

 والتقصؾ إلقف ففق طراف.
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َٓوب     َو ّا   ُ٘ٗغوى َٕ ٔكوٍ اُ ُِ٘ظوُشو ََ َٕ َأَثب َعبٕد َو ٌُُزُجى ََ ّا  ُٖ َػٖجبط  ٔكٍ َهِى ٍَ اِث َهب

ِٖ َل ٔٓ َِ٘ذ اهلِل  ُٚ ٔػ َُ َُٔي  ََ َر ِٖ َكَؼ َٓ  م .َُأَسي 

ُٔ عيبَّداع    ) َقِوُلُه ٍي اْ د  (338)لؾخرائطفل  َطدا٨ٚ ا٭خد٬م  كؿففا يف  : ٚيقّٔدا

والطبفففراين  ،(11513) ايهدددرب٣بسفففـد صفففحقح، وأخرجفففف البقفؼفففل يف 

 .وغقرحؿ ،(85131)وابـ أبل شقبة  ،(14214) ايهبايف 

ٕي أّٔ يدا ديداد     ) َقِوُلُه ٜيهُّٖتُبدٛ  ِّ ْٛ أبجفد، حفقز، حطفل، )وإبفا جفاد حفق:  : ِؾٞ قّٔد

، و،حسفبقن الحفروف، إلفػ: واحفد، (كؾؿـ، سعػص، قرشت، ثخ ، ضظغ

الففاء:  سفة، والفقاو: سفتة، والباء: اثـقـ، والجفقؿ: ثالثفة، والفدال: أربعفة، و

 (كؾؿفـ)وال اي: سبعة، والحاء: ثؿاكقة، والطاء: تسعة، والقاء: طررة، ثؿ ،ؼقل: 

الؽاف: طرر،ـ، والالم: ثالثقـ، والؿقؿ: أربعقـ، والـقن:  سقـ... حتك ،صفؾ 

 .(إ، الؿائة، فتؽقن مثاًل الؼاف: مائة، والراء: مائتقـ... حتك ،صؾ إ، إلػ

ليت إلقف الرجؾ ال ي ،ر،فد أن ،تف وج، فقؼفقل: أر،فد أن أتف وج، فبعد ذلؽ ،

فقؼقل لف: ما اسؿؽ وما اسؿ أمفؽ، فقحسف، إحفرف، مفثاًل: محؿفد ففالؿقؿ 

أربعقن، والحاء: ثؿاكقة والؿقؿ الثاكقة أربعقن والدال: أربعفة، فقؽفقن الؿجؿفقع 

عفقن والفراء: اثـقـ وثؿاكقـ، وأمف مثاًل: اسؿفا مفر،ؿ، الؿفقؿ طف  مفا تؼفدم: أرب

مائتقـ والقاء: طررة والؿقؿ أربعقن، فقجؿع مجؿقع حروف محؿفد واسفؿ أمفف 

فقؼسؿ ح ا ط  ح ا، فالـتقجة ستؽقن مفـ طفدًدا معقـًفا، ثفؿ ،ردوهنفا إ، ترتقف، 

إبراج، الدلق أو السرصان أو الجدي.. والسـبؾة والحقت والثفقر! ففنذا أراد أن 

ؿؽ إسد، وحل كجؿفا الحقت فال ،صؾح ،ت وج صالح بػاصؿة، قالقا: أكت كج

ٕن الحقت مائل وإسد كاري ٓ ،تؼابالن، وربؿا قالقا العؽفس ،جفقز لفؽ أن 
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 تت وج3 ٕن الؿاء ،طػ  الـار! أما إذا كان كاري مع كاري فال ،صؾح.

، ح، إ، تؽػقر مـ ،تعؾؿ أباجاد3 ٕن ال ي ،تعؾؿ أباجفاد  فابـ طباس 

التل ،دطقن هبا طؾؿ الغق، فف ا كػر3 ٕهنفؿ ،فدطقن  خصقًصا لؿثؾ ح ه إمقر

 ما حق مـ خصائص اهلل تعا،.

ِّ) َقِوُلُه ُُّٓذٛ ٕي ِؾٞ اي ْٓظُّٕسٚ ٜي أي: مع اطتؼادحؿ أن لفا تلثقر طف  الحفقادث  : ٚي

: وكففان (8) ؾكددٌ عًددِ ايطددًـ عًدد٢ اخلًددـإرضففقة، قففال ابففـ رجفف، يف 

لـجقم ما ،فتدي بف، ورخفص يف تعؾفؿ الـخعل ٓ ،رى بلًسا أن ،تعؾؿ الرجؾ مـ ا

مـازل الؼؿر، أمحد وإسحاق، و،تعؾؿ مـ أسؿاء الـجقم ما ،فتدي بف: وكفره قتفادة 

تعؾؿ مـازل الؼؿر: ومل ،رخص ابـ طققـة فقف ذكره حفرب طـفؿفا. وقفال صفاوس 

رب كاضر يف الـجقم ومتعؾؿ حروف أبل جفاد لفقس لفف طـفد اهلل خفالق. خرجفف 

زكجق،ف مـ روا،ة صاوس طـ ابـ طباس. وح ا محؿفقل حرب. وخرجف محقد بـ 

ط  طؾؿ التلثقر ٓ طؾؿ التسققر، فنن طؾؿ التلثقر باصؾ محرم، وفقفف ورد الحفد،ث 

، خرجفف (1)«السفحر مـ شعبة اقتبس فؼد الـجقم مـ شعبة اقتبس ومـ»الؿرفقع: 

ا، وخرج أ،ًضا مـ حد،ث قبقصة مرفقًطفا، أبق داود مـ حد،ث ابـ طباس مرفقطً 

َقَرُة، اْلِعَقاَفُة،» ْرُق  َوالطِّ ـَ  َوالطَّ ْقِر، َزْجرُ  اْلِعَقاَفةُ ».. (5)«الِجْبِت  مِ  اْلَخفطُّ  َوالطَّفْرُق  الطَّ

َْرضِ  فِل ُ،َخطُّ  ْٕ  .  (6)«ا

فعؾؿ تلثقر الـجقم باصفؾ ومحفرم، والعؿفؾ بؿؼتضفاه كفالتؼرب إ، الـجفقم 

وتؼر،، الؼرابقـ لفا كػر، وأما طؾؿ التسققر فنذا تعؾؿ مـف ما ،حتاج إلقف لالحتفداء 

ومعرفة الؼبؾة والطرق كان جائً ا طـد الجؿفقر، وما زاد طؾقفف ففال حاجفة إلقفف، 
                                                 

ـَ الـُُّجقم...» ( ولػظف:1245برقؿ ) (1)
ـْ اْقَتَبَس ِطْؾًؿا مِ ( لرقخـا 1/188)«الصحقح الؿسـد»، وحق يف «َم

 .مؼبؾ 

 (.1243أخرجف أبق داود ) (5)

 (.1241أخرجف أبق داود ) (6)
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طؿا حق أحؿ مـف. وربؿا أدى التدققؼ فقفف إ، إسفاءة الظفـ بؿحار،ف، وحق ،رغؾ 

الؿسؾؿقـ يف أمصارحؿ كؿا وقع ذلؽ كثقًرا مـ أحؾ حف ا العؾفؿ قفد،ًؿا وحفد،ًثا 

وذلؽ ،ػضل إ، اطتؼاد خطل الصحابة والتابعقـ يف صالهتؿ يف كثقر مـ إمصفار 

 وحق باصؾ.

ل إكؿفا ورد مفا بفقـ الؿرفرق وقد أكؽر اومام أمحد آستدٓل بالجدي، وقا

والؿغرب قبؾة: ،عـل مل ،رد اطتبار الجدي وكحفقه مفـ الـجفقم، وقفد أكؽفر ابفـ 

، وأكؽفر ذلفؽ مالفؽ وغقفره، وأكؽفر «أن الػؾؽ تفدور»مسعقد ط  كع، ققلف: 

، وقفد ،ؽفقن «إن ال وال ،ختؾفػ يف البؾفدان»اومام أمحد ط  الؿـجؿقـ ققلفؿ: 

ؽ3 ٕن الرسفؾ مل تفتؽؾؿ يف حف ا، وإن كفان أحؾفف إكؽارحؿ أو إكؽار بعضفؿ لف ل

 ،ؼطعقن بف، وإن كان آشتغال بف ربؿا أدى إ، فساد طر،ض.

وقد اطترض بعض مـ كان ،عرف ح ا ط  حد،ث الـ ول ثؾث الؾقؾ أخر، 

وقال: ثؾث الؾقؾ ،ختؾػ باختالف البؾدان، فال ،ؿؽـ أن ،ؽقن الـ ول يف وقفت 

 ملسو هيلع هللا ىلصد،ـ اوسالم قبح ح ا آطتراض. وأن الرسقل معقـ. ومعؾقم بالضرورة مـ 

أو خؾػاءه الراشد،ـ لق سؿعقا مـ ،عترض بف لؿا كاضروه، بؾ بفادروا إ، طؼقبتفف 

 .وإلحاقف ب مرة الؿخالػقـ الؿـافؼقـ الؿؽ بقـ.احف

ِٔ َأَز٣ ََا) َقِوُلُه ََ ٌَ ُ٘ َذِيَو َفَع َِٓد َي ِٔ  اهلِل ِع ف بؿعـفك: أكفف كفافر لفقس لف :(ٍمالَخا  َِا

 ک ک ک﴿يف السفحرة:  كصق، أو حظ طـد اهلل، وح ا كؿا قال اهلل 

 .[135: البؼرة] ﴾ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

*** 
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ِ٘ٗؾَشٔح َٓب َعبَ  ٔكٍ اُ  َثبُة 

ُّْػدسي٠ِ :     َقِوُلُه  َيا ديا٤ي ِؾدٞ اي مجلء ح ا البفاب  أي: ما حؽؿفا، كاس،) ياُب 

بعد معرفة حؽؿ السحر حتك ُ،عرف صر،ؼة حؾف والؿرروع مـفا والؿؿـفقع، قفال 

: (5/53) ايٓٗاٜدد١ يف غسٜددب احلدددٜح ٚا٭ثددسابففـ إثقففر يف  ففؿِّ : الـُّْرففَرُة بِالضَّ

ُـّ َأنَّ بِِف َمسَّ  ْققة والِعالج، ُ،عاَلج بِِف َمـ َكاَن ُ،َظ ـَ الرُّ
ـّ   ًاضْرٌب مِ ـَ الِجف

َقْت مِ ، ُسفؿِّ

ْرُت َطـْفُف  اِء: َأْي ُ،ْؽَرػ وُ، ال... َوَقْد َكرَّ ـَ الدَّ
ُف ُ،ـَْرر بَِفا َطـُْف َما خاَمره مِ َكَّ

ِ
ُكْررًة ٕ

 َتـِْرقًرا. احف. 

 وقال السـدي: وسؿقت كررة ٓكترار الداء واكؽراف البالء. احف.

 :ْٛعإ ٖٚٞ املطخٛز; عٔ ايطخس حٌ فٗٞ
رة بآ،ات قرآكقة وأحاد،فث كبق،فة ورقفك مرفروطة فففل إن كاكت الـر :األٍٚ

ـْ َطائَِرفَة  (5315)جائ ة فػل البخاري   ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلفْت: َكفاَن َرُسفقُل الؾَّفِف َطف

، َقاَل ُسْػَقاُن: َوَحَ ا َأَشدُّ َما َ،ُؽفقُن  َـّ َٓ َ،ْلتِقِف ُف َ،ْلتِل الـَِّساَء َو ُسِحَر، َحتَّك َكاَن َ،َرى َأكَّ

ْحِر، ـَ السِّ
َف َقْد َأْفَتاكِل فِقَؿا اْسفَتْػَتْقُتُف َ،ا َطائَِرُة، َأَطؾِْؿِت َأنَّ »إَِذا َكاَن َكَ ا، َفَؼاَل  مِ الؾَّ

، َفَؼفاَل الَّفِ ي فِقِف، َأَتاكِل َرُجالَِن، َفَؼَعَد َأَحُدُحَؿا ِطـْ  َد َرْأِسل، َوأَخُر ِطـْفَد ِرْجَؾفلَّ

ـُ  ـْ َصبَُّف؟ َقفاَل: َلبِقفُد ْبف ُجِؾ؟ َقاَل: َمْطُبقٌب، َقاَل: َوَم ِطـَْد َرْأِسل لِْمَخِر: َما َباُل الرَّ

ـْ َبـِل ُزَرْ،ٍؼ َحؾِقٌػ لَِقُفقَد َكفاَن ُمـَافًِؼفا-َأْطَصَؿ 
َل: فِفل َقفاَل: َوفِفقَؿ؟ َقفا -َرُجٌؾ مِ

؟ َقاَل: فِل ُجفػِّ َصْؾَعفٍة َذَكفٍر، َتْحفَت َراُطقَففٍة فِفل بِْئفِر  ـَ ُمْرٍط َوُمَراَقٍة، َقاَل: َوَأْ،

تِل ُأِر،ُتَفا، » البِْئَر َحتَّك اْسَتْخَرَجُف، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َفَلَتك الـَّبِلُّ  «َذْرَوانَ  َحِ ِه البِْئُر الَّ

ـِ  َقاصِق َقاَل: َفاْسُتْخِرَج، َقاَلْت:  «َوَكَلنَّ َماَءَحا ُكَؼاَطُة الِحـَّاِء، َوَكَلنَّ َكْخَؾَفا ُرُءوُس الرَّ
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ْرَت -َفُؼْؾُت: َأَفالَ؟  ُف َفَؼْد َشَػاكِل، » َفَؼاَل: -َأْي َتـَرَّ ا الؾَّ َأْكَرُه َأْن ُأثِقَر َطَؾك َأَحفٍد وَ َأمَّ

ا ـَ الـَّاِس َشرًّ
 .«مِ

:  (12311) َؿددٓـ عبددد ايددسشام ويف  ففْعبِلُّ َٓ َبففْلَس بِالـُّْرففَرِة »َقففاَل الرَّ

تِل  ْكَساُن فِفل َمْقِضفِع ، َوالـُّْررَ «َٓ َتُضرُّ إَِذا ُوصَِئْت اْلَعَربِقَِّة الَّ ُة اْلَعَربِقَُّة: َأْن َ،ْخُرَج اْوِ

فُف َوَ،ْؼفَرُأ فِقفِف، ُثفؿَّ َ،ْغَتِسفُؾ بِفِف،  ـْ ُكفؾِّ َثَؿفٍر َ،ُدقُّ
ـْ َ،ِؿقـِِف َوِشَؿالِِف مِ ِطَضاٍه، َفَقْلُخَ  َط

ـِ  (114)ٓبـ وح،  اجلاَعويف  ـِ اْبف ـُ َطْؿفٍرو، َطف فُد ْبف قفال: َأْخَبَركِفل ُمَحؿَّ

َّٓ َصفبًّا، َقفاَل:  ـِ الـُّْرَرِة، َوَكفِرَه َذلِفَؽ إِ ـَ َأبِل َرَباٍح، َط ُجَرْ،ٍج، َقاَل: َسَلْلُت َطَطاَء ْب

َؿا َشْلٍء َتْصفـَُعُف َففاَل َبفْلَس بِفِف،  َٓ َأْدِري َما َ،ْصـَُعقَن، َقاَل: َفَل،ُّ َ،ْعِؼُدوَن بَِفا، َقاَل: َو

ـْ قَ  (231) َطٓد ا ٔ اجليدد ويف  ـَ اْلُؿَسقِِّ، َ،ُؼقُل َط َتاَدَة َقاَل: َسِؿْعُت َسِعقَد ْب

ُث بِِف َطـَْؽ؟ َقاَل:  «َٓ َبْلَس بَِفا»فِل الـُّْرَرِة:   .«َكَعؿْ »َقاَل: ُقْؾُت: ُأَحدِّ

ٟ  يف اذتافغ قاٍ َوذكر ابـ َبطَّاٍل َأنَّ فِل ُكُتفِ، َوْحفِ،  (:10/234) ؾتض ايبداز

ـِ ُمـَبٍِّف َأْن َ،ْلُخ َ  ـِ ُثؿَّ َ،ْضِرُبُف بِاْلَؿاِء  ْب ـَ َحَجَرْ، ُف َبْق ـْ ِسْدٍر َأْخَضَر َفَقُدقُّ
َسْبَع َوَرَقاٍت مِ

َؾ ُثؿَّ َ،ْحُسُق مِـُْف َثاَلَث َحَسَقاٍت ُثؿَّ َ،ْغَتِسفُؾ بِفِف َفنِكَّفُف 
َوَ،ْؼَرُأ فِقِف آَ،َة اْلُؽْرِسلِّ َواْلَؼقاقِ

ـْ َأْحؾِِف. ُ،ْ ِحُ، َطـُْف ُكؾَّ َما بِِف َوُحقَ  ُجِؾ إَِذا ُحبَِس َط  َجقٌِّد لِؾرَّ

فافِِعلِّ َوَأُبفق َجْعَػفٍر الطََّبفِريُّ  َح بَِجَقاِز الـُّْرَرِة اْلُؿَ كِلُّ َصفاِحُ، الرَّ ـْ َصرَّ َومِؿَّ

َوَغْقُرُحَؿففا، ُثففؿَّ َوَقْػففُت َطَؾففك ِصففَػِة الـُّْرففَرِة فِففل كتففاب الطِّفف،ِّ الـََّبففِقيِّ لَِجْعَػففٍر 

ـْ َتْػِسفقِر اْلؿُ  ـِ َواِصٍؾ َطَؾك َضْففِر ُجفْ ٍء مِف ْسَتْغِػِريِّ َقاَل: َوَجْدُت فِل َخطِّ َكُصقِح ْب

ـِ اْلُؿَسقَِّ،: َرُجفٌؾ بِفِف صِف،  ُأِخفَ   ـِ َأْحَؿَد اْلُبَخاِريِّ َقاَل: َقاَل َقَتاَدُة لَِسِعقِد ْب ُقَتْقَبَة ْب

ـِ اْمَرَأتِِف َأَ،ِحؾُّ َلُف َأْن ،ـرر، قَ  ا َما َ،ـَْػُع َفَؾفْؿ َط ْصاَلَح َفَلمَّ
َؿا ُ،ِر،ُد بِِف اْوِ َٓ َبْلس إِكَّ اَل: 

ـُ َشاكٍِر َما اْلَحؾُّ َوَما الـُّْرفَرُة َفَؾفْؿ َأْطِرْفُفَؿفا،  اُد ْب َ،ـَْف َطـُْف. َقاَل َكُصقٌح: َفَسَلَلـِل َحؿَّ

ُجُؾ إَِذا َلْؿ َ،ْؼِدْر َطَؾك ُمَجاَمعَ  ِة َأْحؾِِف َوَأَصفاَق َمفا ِسفَقاَحا َففنِنَّ اْلُؿْبَتَؾفك َفَؼاَل: ُحَق الرَّ

ـِ َوَ،َضُعُف فِل َوَسفِط تِْؾفَؽ اْلُحْ َمفِة ُثفؿَّ  َطاَرْ،
بَِ لَِؽ َ،ْلُخُ  ُحْ َمَة ُقْضَباٍن َوَفْلًسا َذا قِ

ُج َكاًرا فِل تِْؾَؽ اْلُحْ َمِة َحتَّك إَِذا َما َحِؿَل اْلَػفْلُس اْسفَتْخَرَجُف مِف ـَ الـَّفاِر َوَبفاَل ُ،َمجِّ
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ِف َتَعاَلك ُف َ،ْبَرُأ بِنِْذِن الؾَّ ِه َفنِكَّ َطَؾك َحرِّ
بِقفِع َمفا َقفَدَر (1) فاَم الرَّ ُف َ،ْجَؿُع َأ،َّ ا الـُّْرَرُة َفنِكَّ ، َوَأمَّ

ـِ ُثؿَّ ُ،ْؾِؼقَفا فِل إَِكاٍء َكظِقٍػ َوَ،ْجَعف ـْ َوْرِد اْلُؿَػاَزِة َوَوْرِد اْلَبَساتِق
ُؾ فِقِفَؿفا َمفاًء َطَؾْقِف مِ

َطْ ًبا ُثؿَّ َ،ْغؾِل َذلَِؽ اْلَقْرُد فِل اْلَؿاِء َغْؾًقا َ،ِسقًرا ُثؿَّ ُ،ْؿِفُؾ َحتَّك إَِذا َفَتَر اْلَؿفاُء َأَفاَضفُف 

ُف َ،بْ  فاِم ُقْؾفُت َطَؾْقِف َفنِكَّ ـِ بِالرَّ ـِ اْلَػائِفَدَتْق ِف َتَعاَلك. َقاَل َحاِشٌد َتَعؾَّْؿُت َحاَتْق َرُأ بِنِْذِن الؾَّ

ـِ اْلُبَخاِري. اكتفك. ِحقِح َط ـْ ُرَواِة الصَّ
 َوَحاِشٌد َحَ ا مِ

إن كاكت الـررة حؾ السحر بالسحر ففل محرمفة3 وحفل مفـ طؿفؾ  :ايثاْٞ

احـ والساحر تعفاون معفف طف  اوثفؿ والعفدوان، الرقطان وذلؽ3 ٕن إتقان الؽ

وإتقان الؽاحـ والساحر فقف آستعاكة هبفؿ وتصفد،ؼفؿ والرضفا بالرفرك الف ي 

 ،تعاصاه الساحر إ، غقر ذلؽ مـ أكقاع الػساد الد،ـل والدكققي.

*** 

 

                                                 

 ح ا الؽالم ،حتاج إ، دلقؾ.و (1)
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ِٖ َعبثاش   ٍَ اهلِل َػ َّ َسُعى ٘ٗملسو هيلع هللا ىلص  َأ ٖا اُ ََ َػ ٍَ  ي ُعٔئ ِٖ  »ِؾَشٔح؟ َكَوب ٓٔو  ٍَ ٔٛ

ٕٔ َُِيب َا اُٖؾ َٔ ُٕٓذي َوَأُثى َداُوَد. «َػ َٕ٘ذ َع ََٔذ ثاَغ ُٙ َأِؽ  َسَوا

.ُٚ ًََّ ََٛزا   ُٙ ٌَُش ََ َِٓغُؼىٕد   ُٖ ٍَ  َاِث َِ٘هب َكَوب ََٔذ َػ ََ َأِؽ ٍَ  ُعٔئ  َوَهب

ْٔ ديداِ س     َقِوُلُه قم وحق ابـ طبد اهلل بـ حرام إكصاري قتؾ أبقه ،ف  : )عيد

 أحد.

ُّْػدسي٠ِ؟ :   َقِوُلُه ِٔ اي ٌي عيد أي طـ حؽؿفا، ولق كفان السفمال طفـ ماحقتففا  )ُض٦ِ

 لبقـف.

ِٕ :   وَقِوُلُه  ّّْٝٓٔا ٌِ ايػَّد ُيد ْٔ عي َِ ٞي  ِٖ وذلؽ أن السحر طؿؾف3 ففف ا الـفقع مفـ  )

 الـررة محؿقل ط  الؿـفل طـف مؿا ،ستخدم فقف السحر.

ٓيد  دي َقِوُلُه ُيدي ِ طي ُٙ أّْٔس ٚيا بسـد رجالف ثؼات،  (13115) َطدٓدٙ يف  ّٝد  :)زي

كتاب الطف، بفاب يف الـرفرة، ويف سفـده اكؼطفاع بفقـ  (1111)ورواه أبق داود 

ايطدددٓٔ  ، فؼفففد أخرجفففف البقفؼفففل يف وحففف، بفففـ مـبفففف وجفففابر 

ـِ الـَّبِلِّ  (2/524) ايهدرب٣  .  ملسو هيلع هللا ىلصوَقاَل: َوُرِوَي َط ُمْرَساًل، َوُحَق َمَع إِْرَسالِِف َأَصفحُّ

 اكتفك.

، َقفاَل:  (3/313) افطدتدزى ولف شاحد أخرجف الحفاكؿ يف  ـِ ـِ اْلَحَسف َطف

ـَ َمالٍِؽ  ـِ الـُّْرَرِة، َفَؼاَل: َذَكفُروا ِطـْفَد الـَّبِفلِّ  َسَلْلُت َأَكَس ْب ـْ » ملسو هيلع هللا ىلصَط َأكََّففا مِف

ْقَطانِ  ، وقد روي طـ الحسـ مرسفاًل، أخرجفف أبفق داود يف الؿراسفقؾ «َطَؿِؾ الرَّ

(351). 
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ُ٘ : َقِوُلُه َّ ٖيريا نّٔ  ُٙ ٜيهّٖسي َيْطُيٛد    ُٔ ٍي: أّْ  ٗيا ؾّٔكّٔا ْٓ ُيدي عي ٌي أّْٔس وذلؽ طف  مفا  )ُض٦ِ

ايطدددٓٔ سفففبؼ مفففـ م حبفففف يف مـفففع تعؾقفففؼ التؿفففائؿ3 قفففال البقفؼفففل يف 

ُـّ (3/35) ايؿدػس٣  ـْ َكفاَن ُ،َظف ْقَقِة َواْلِعاَلِج ُ،َعاَلُج بِِف َم ـَ الرُّ
 : َوالـُّْرَرُة َضْرٌب مِ

ِف َوِذْكفِرِه، َففنَِذا َكاَكفْت  ْقَقُة بَِغْقِر كَِتاِب الؾَّ ، َوُكؾُّ َذلَِؽ إَِذا َكاَكِت الرُّ ِـّ ـَ اْلِج
بِِف َمس  مِ

ُف َأْطَؾُؿ.احف.  ِك بِِ ْكِر الؾَِّف، َوالؾَّ  بَِؿا َ،ُجقُز َفاَل َبْلَس بَِفا َطَؾك َوْجِف التََّبرُّ

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٟ ٔكٍ َو ٚٔ ٔىوٙت     ؾيشِٝض ايُبخيداِز ٌَ ثاو ُٓتا  َسُعو ٖا ادُلَغ ُٔبِث ِٖ َهَزبَدَح  ُهُُِذ  َػ

َٔوب          ٖٗ ٚٔ اا ٍَ  ا َثوُؤَط ثاو ِٖ٘ؾوش؟ َهوب َُ ُٚ َأِو  ِ٘و َُّ َػ َُؾو ٚٔي َأ َِٓشَأٔرو ٖا ا َُِئٖلُز َػ َأِو 

ُٚ. اٗزهً. ِ٘ َٚ َػ ِ٘ َُ  ِْ َِ٘لُغ َكَِ ََ َٓب  ٖٓب  ٚٔ اإِلِفُػاي َأ َٕ ثا  َُشاَُذو

ٍَ ُٚ َهب ٖٗ ٖا َأ ِٖ احَلَغ ٌَ َػ ُّ اُٚغِؾَش ااا َعبٔؽْش  َوُسوا ََٔؾ  .ا 

ٚيِؾددٞ َقِوُلههُه (  ٟ كتففاب الطفف، معؾًؼففا تحففت بففاب حففؾ  : ؾيدشِٝض ايُبخيدداِز

 ،ستخرج السحر.

ْٔ قّٔتيادي٠ّٔ :  َقِوُلُه  وحق ابـ دطامة أبق الخطاب السدوسل ثؼة رمل بالؼدر.)عي

ِّٝب  َقِوُلُه  وحق سعقد بـ الؿسق، بـ ح ن، سقد التابعقـ. :)اْ ٔ افّٕطي

ُْٜ٪خَّدددُر :  َقِوُلهههُه  ْٚ ِ٘ ِطدددبّّ أّٔ ٌٌ ِ ددد أي مسفففحقر فػفففل حفففد،ث طائرفففة  )زيُدددد

ُجفؾِ »:ايؿدشٝشني يف  ، إذ كفاكقا ُ،سفؿقن «؟ َقفاَل: َمْطُبفقٌب َقاَل: َما َوَجفُع الرَّ

ـْ َطْؿففَرَة بِـْففِت  (131) افٛطددَالففؽ يف الؿسففحقر مطبقبففا، وقففد أخففرج م َطفف

، َأنَّ َطائَِرَة َزْوَج الـَّبِلِّ  َطْبدِ  ـِ ْحَؿ ـْ ُدُبفٍر مِـَْففا، ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ ، َكاَكْت َأْطَتَؼْت َجاِرَ،ًة َلَفا َطف

ُف َأْن َتْرَتؽَِل، ُثؿَّ إِكَّفُف دَ  ُثؿَّ إِنَّ َطائَِرَة  َخفَؾ َطَؾْقَففا َبْعَد َذلَِؽ اْشَتَؽْت َما َشاَء الؾَّ

ـْ َصبَّـِفل؟ َقفاَل:  ، َفَؼاَل َلَفا، َأْكِت َمطُبقَبٌة، َفَؼاَلْت َلُف َطائَِرُة: َوْ،َؾَؽ، َمف َرُجٌؾ ِسـِْدي 

ـْ َكْعتَِفا َكَ ا َوَكَ ا، َفَقَصَػَفا، َوَقفاَل: إِنَّ فِفل َحْجِرَحفا أَن َصفبِقًّا َقفْد َبفاَل، 
اْمَرَأٌة مِ

ْدُطقا لِل ُفالَكًة َجاِرَ،ًة َكاَكْت َتْخُدُمَفا، َفَقَجُدوَحا فِفل َبْقفِت ِجقفَراٍن َفَؼاَلْت َطائَِرُة: ا

، َفَغَسفَؾْتُف ُثفؿَّ  فبِلِّ ، َقاَلْت: أَن َحتَّك َأْغِسفَؾ َبفْقَل َحفَ ا الصَّ َلُفْؿ فِل َحْجِرَحا َصبِل 

َقاَلفْت: لِفَؿ؟ َقاَلفْت: َأْحَبْبفُت  َجاَءْت، َفَؼاَلْت َلَفا َطائَِرُة: َأَسَحْرتِـِل؟ َقاَلْت: َكَعْؿ،

ـَ  ـَ ُأْختَِففا َأْن َ،بِقَعَففا مِف ـَ َأَبًدا، ُثؿَّ َأَمفَرْت َطائَِرفُة اْبف اْلِعْتَؼ، َقاَلْت: َفَقالؾَِّف ٓ ُتْعَتِؼق

ـْ ُ،ِسلُء َمْؾَؽَتَفا، َقاَلْت: ُثؿَّ اْبَتْع لِل بَِثَؿـَِفا َرَقَبًة، ُثفؿَّ َأْطتِ  ْؼَففا، َفَؼاَلفْت إَْطَراِب مِؿَّ
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َمفاِن، ُثفؿَّ إِكََّففا َرَأْت فِفل اْلَؿـَفاِم َأِن  َطْؿَرُة: َفَؾبَِثْت َطائَِرُة  ـَ ال َّ ُف مِف َما َشاَء الؾَّ

، َففَدَخَؾ َطَؾفك َطائَِرفَة  ـَ ـْ آَباٍر َثالَثٍة َ،ُؿفدُّ َبْعُضفَفا َبْعضفا، َفنِكَّفِؽ ُتْرفَػْق
اْغَتِسؾِل مِ

ـُ َأبِل  ـِ ُزَراَرَة، َفَ َكَرْت ُأمُّ َطائَِرَة الَّفِ ي إِْسَؿاِطقُؾ ْب ـُ َسْعِد ْب ـِ ْب ْحَؿ َبْؽٍر، َوَطْبُد الرَّ

ـْ ُكفؾِّ بِْئفٍر 
َرَأْت، َفاْكَطَؾَؼا إَِلك َقـَاٍة، َفَقَجَدا آَباًرا َثالَثًة َ،ُؿدُّ َبْعُضَفا َبْعًضا، َفاْسَتَؼْقا مِ

ـْ َجِؿقِعَففا، ُثفؿَّ َأَتفْقا بِفَ لَِؽ اْلَؿفاِء إَِلفك مِـَْفا َثالَث ُشُجٍ، َحتَّك َمَؾُئقا الرُّ 
ُجَ، مِ

 َطائَِرَة، َفاْغَتَسَؾْت فِقِف َفُرِػَقْت.

وققل ابـ الؿسق، وإن كان صحقًحا إلقف فؾقس بحجفة، ولفف صر،فؼ أخفرى  

: طـ قتادة قفال: سفؿعت (5/32) تػًٝل ايتيًٝدل أخرجفا غقر واحد كؿا يف 

: ٓ بلس هبا، قال قؾت: أحدث بف طـؽ؟ قال: كعفؿ، ابـ الؿسق، ،ؼقل يف الـررة

فؼد محؾ العؾؿاء ح ا ط  الـرفرة الؿرفروطة، وأمفا بؾػفظ الؿصفـػ فففل طف  

 الؿؿـقطة، وققلف غقر حجة، بؾ حل زلة طػا اهلل طـف. 

ُّ ايطّْدْشسي ِإ٫ ضيداِسٌس :    َقِوُلُه ٜيِشد ٍي: ٫  ُ٘ قّٔا َّ ِٔ أّٔ ْٔ احلّٔطي ٟي عي ِٚ ٚيُز أخرجفف ابفـ  )

ٟ كؿا يف  تٗرٜب اٯثازجر،ر يف  ، مفـ صر،فؼ ، ،فد (14/811) ؾتض ايبداز

بـ زر،ع طـ قتادة طـ الحسـ وإثر، ذكفره ابفـ الجفقزي يف جفامع الؿسفاكقد، 

ُسِحَر وأك ل  ملسو هيلع هللا ىلصوح ا لقس ط  إصالقف، فنن السحر ،حؾ بالرقك الررطقة، فالـبل 

ولففؽـ ، وشػل بحؿفد اهلل  اهلل طؾقف الؿعقذتقـ، فؽفان ،ؼرأمها ط  كػسف ففبرأ

 ، ٓ ،حؾ السحر بغقر الطرق الررطقة إٓ ساحر.مراده 

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ٕٕ ٍَ َِٗىَػب ٔٛ ٖا ادَلِغُؾىساي َو ُّ اُٚغِؾَش َػ ِ٘ٗؾَشُح  َؽ ْا  اُ ُٚ ُٖ اَُو ٍَ اِث  َهب

ِٖ َػ ٔٓ َُٛى أَّزٌ  ُٚي َو ُٓٔضَِ ٌّ ثاِغِؾش   َٔب  َؽ ُٛ َُ َأَؽَذ َٔ َُِؾ  ٔٚ ُا ٕٔ. َوَػَِ َُِيب َا اُٖؾ َٔ

  َُ َُِجُيو َُٔؾٗتي َك َٔب  ٕٔ ثا َُِيب ًَُ اُٖؾ َِ٘زٔؾُش اا ٖ٘بٔؽُش َوادُل ََُزَوَشُة اُ ٍُ احَلَغٖي َك َهِى

ٖا ادُلِغُؾىسا. ُٚ َػ ََِٔ  َػ

ََؤخ َواُوٖذَػَىأد ادلُ     َُُؤِدوا َُؤخ َواُٖزَؼوٗىَرأد َوا ِ٘ٗؾَشُح ثابُٗشُه َجبَؽؤخ.  َواُضَّبٗاٍ  اُ

ِْٔض.  َكَهَزا َعب

ِِ :  َقِوُلُه ّْ ُٔ ايكّٔد ٍي اْ  ـِ َأ،ُّفقَب  )قّٔا ـُ َأبِل َبْؽِر ْب ُد ْب حق اِوَماُم َأُبق َطْبِد الؾَِّف، ُمَحؿَّ

ِة وابـ ققؿفا، ولد سفـة  ، إَِماُم اْلَجْقِز،َّ َمْرِؼلُّ َرِطلُّ الدِّ وسفؿع الحفد،ث  (121)ال ُّ

متعفددة ٓ سفقؿا طؾفؿ التػسفقر، ولؿفا طفاد شفق  واشتغؾ بالعؾؿ وبرع يف طؾقم 

مـ مصر ٓزمف حتك مفات، وكفان حسفـ الؼفراءة، كثقفر  اوسالم ابـ تقؿقة 

التقدد ٓ ،حسد أحًدا وٓ ،مذ،ف وٓ ،سفتعقبف وٓ ،حؼفد طف  أحفد، وكفان كثقفر 

 العبادة وحق صاح، التصاكقػ الؿرفقرة التل ٓ ،ستغـل طـ كثقر مـفا باحث.

إعددد٬ّ افدددٛقيني عدددٔ زب كقر يف كتابفففف العظفففقؿ الـفففافع3 والفففـص الؿففف 

 .(3/141) اييافني

ِٔ افّْٔطدُشِٛز :     َقِوُلُه ُّ ايطّْدْشسي عيد ُّْػسي٠ّٕ سي أي مفـ حقفث معـاحفا حفل حفؾ )اي

السحر طـ الؿسحقر، وطالجف مـف3 ثؿ حل مـ حقث حؽؿفا لفا حالتان3 الؿـفع 

 واوباحة.

ّّ ِ  َقِوُلُه ُيا: سي ُٖ ُ٘    :)أّٔسيدي ّٔ َِْج إل ، وح ا حق الؿحرم، وٓ ،جفقز أن  ِطْشس  

 تعؿؾ ح ه الـررة ط  ما تؼدم.
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ٛياِت افّٕبياسيدد١ِ       َقِوُلههُه ٚيايدددَّعي ٜيدد١ِ  ِٚ ٚيائّّْٖد ُّذياِت  ٚيايتَّييدد ٝيدد١ِ  ُّْػددسي٠ّٕ ِ ايسُّقّٖ ِْٞ: اي ٚيايجَّددا (

ٗيريا ديا٥ٌِص :  قـ، وقفد رقفك وط  ح ا ،حؿؾ كالم مـ أباحفا مفـ أئؿفة الؿسفؾؿؾّٔ

ـْ »غقر واحد مـ الصحابة:  ملسو هيلع هللا ىلصجبر،ُؾ ورقك الـبلُّ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبلَّ   َأْرقِقَؽ، مِف
ِ
بِاْسِؿ اهلل

ـِ َحاِسفٍد، اهلُل َ،ْرفِػقَؽ  ـْ َشفرِّ ُكفؾِّ َكْػفٍس َأْو َطفْق ، وَرَأى (1) «ُكؾِّ َشْلٍء ُ،ْمِذ،فَؽ، مِف

، (5)«الـَّْظفَرةَ اْسَتْرُققا َلَفا، َففنِنَّ بَِففا »َوْجِفَفا َسْػَعٌة، َفَؼاَل:  َجاِرَ،ًة فِل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

َْشَجِعلِّ  ْٕ ـِ َمالٍِؽ ا ُكـَّا َكْرقِل فِل اْلَجاِحؾِقَّفِة َفُؼْؾـَفا »، َقاَل: ويف حد،ث َطْقِف ْب

 
ِ
َقك َما َلْؿ َ،ا َرُسقَل اهلل َٓ َبْلَس بِالرُّ َكْقَػ َتَرى فِل َذلَِؽ َفَؼاَل: اْطِرُضقا َطَؾلَّ ُرَقاُكْؿ، 

ـْ فِقِف ِشْركٌ   .(6)«َ،ُؽ

ِ   يف ايٟٓٛٚ قاٍ ايسق١ٝ َ  ٜٓف  إٔ ٚي٘ َكفاَن »َقْقُلَففا:  (:14/182) غدسي َطدً

ِف  َذاِت إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل الؾَّ ـْ َأْحؾِِف َكَػَث َطَؾْقِف بِاْلُؿَعقِّ
ِحفَل بؽسفر الفقاو  «َمِرَض َأَحٌد مِ

ْقَقفِة َوَقفْد َأْجَؿُعفقا َطَؾفك  والـػث كػ  لطقػ بال ر،ؼ فِقِف اْستِْحَباُب الـَّْػِث فِفل الرُّ

فَحاَبِة َوالتَّفابِعِ  ـَ الصَّ ـْ َبْعفَدُحْؿ َقفاَل اْلَؼاِضفل َجَقاِزِه َواْسَتَحبَُّف اْلُجْؿُفقُر مِف ـَ َوَمف ق

َقفك َوَأَجفاُزوا فِقَففا الفـَّْػَ  بِفاَل ِر،فٍؼ َوَحفَ ا  َوَأْكَؽَر َجَؿاَطٌة الـَّْػَث َوالتَّْػفَؾ فِفل الرُّ

اْلَؿْ َحُ، َواْلَػْرُق إِكََّؿا َ،ِجلُء َطَؾك َقْقٍل َضِعقٍػ قِقَؾ إِنَّ الـَّْػَث َمَعُف ِر،فٌؼ َقفاَل َوَقفِد 

َّٓ بِِر،ٍؼ َقفاَل َأُبفق اْخ  َٓ َ،ُؽقَكاِن إِ َتَؾَػ اْلُعَؾَؿاُء فِل الـَّْػِث َوالتَّْػِؾ َفِؼقَؾ ُحَؿا بَِؿْعـًك َو

ُطَبْقٍد ُ،ْرَتَرُط فِل التَّْػِؾ ِر،ٌؼ ،سقر وٓ ،ؽقن فِل الـَّْػِث َوقِقَؾ َطْؽُسفُف َقفاَل َوُسفئَِؾْت 

ـْ َكْػِث الـَّبِلِّ  بِقِ، ٓ ر،ؼ معف قال فِل ا ملسو هيلع هللا ىلصَطائَِرُة َط ُؾ ال َّ
ْقَقِة َفَؼاَلْت َكَؿا َ،ـُْػُث آكِ لرُّ

وٓ اطتبار بؿا ،خرج طؾقف مـ بؾة وٓ ،ؼصد ذلؽ وقد جاء يف حد،ث الَّفِ ي َرَقفك 

ُف َأْطَؾُؿ...   بَِػاتَِحِة اْلؽَِتاِب َفَجَعَؾ َ،ْجَؿُع ُبَ اَقُف َوَ،ْتُػُؾ َوالؾَّ

َْذَكفاِر َوإِكََّؿفا َرَقفك قال: َوفِل َحَ ا اْلَحفِد،ِث  ْٕ ْقَقفِة بِفاْلُؼْرآِن َوبِا اْسفتِْحَباُب الرُّ
                                                 

 .( مـ حد،ث أبل سعقد 8111أخرجف مسؾؿ ) (1)

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿةَ 8123(، ومسؾؿ )5312أخرجف البخاري ) (5)  .( َط

 (.8844أخرجف مسؾؿ ) (6)
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ـْ ُكؾِّ اْلَؿْؽُروَحاِت ُجْؿَؾًة َوَتْػِصقاًل َفِػقَفا 
ْستَِعاَذِة مِ

ِ
َـّ َجامَِعاٌت لاِل ُف َكَّ

ِ
َذاِت ٕ بِاْلُؿَعقِّ

ـْ َشرِّ َما َخَؾَؼ َفَقْدُخُؾ فِقِف ُكؾُّ َشْلءٍ 
ْستَِعاَذُة مِ

ِ
ـْ شر الـػاثات يف العؼفد ومفـ  آ

َومِ

ُف َأْطَؾُؿ. اكتفك. ـْ َشرِّ اْلَقْسَقاِس اْلَخـَّاِس َوالؾَّ
 السقاحر ومـ شر الحاسد،ـ َومِ

وكثقر مـ الـاس ٓ ،ـتػعقن بالرقك والسب، يف ذلؽ ضعػ او،ؿان ووجفقد 

الؿخالػات الررطقة مـ الؿعاصل وغقرحا كتعؾقؼ صقر ذوات إرواح، وتعؾفؼ 

 قهبؿ بالسؿاع، وغقر ذلؽ مـ البالء ال ي طؿ إمة إٓ مـ رحؿ اهلل تعا،.قؾ

ثؿ إن كثقًرا مـ الؼراء قد اتخف  الرققفة مفـفة لؾتؽسف،، وزد طف  ذلفؽ أكفف 

،عرض كػسف لؾػتـة فقختظ بالـساء إجـبقات، وربؿا مفس أطضفائفـ، وكظفر إ، 

لؿسفتؼبح، فـسفلل اهلل وجقحفـ، إ، غقر ذلؽ، وقد حصؾ مـ كثقر مـفؿ إمفر ا

العافقة والسالمة، وربؿا استخدمقا آٓت لؾضرب، والخـؼ وربؿا تخفاصبقا مفع 

 الجـل فقتالط، هبؿ، واهلل الؿستعان.

*** 
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ُِّس -27 ٞ ايتَّطَا ََا جَا٤َ ِف  بَابُ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ُٗشا َٓب َعبَ  ٔكٍ اُٖزَيو  َثبُة 

َيا ديا٤ي ِؾدٞ ا  َقِوُلُه ُِّس : ) ياُب  أي: مـ الـفل والقطقفد، والطِّقفرة: بؽسفر  يتَّّّٓٔدد

َك، وكفان العفرب يف  الطاء مرفتؼة مفـ الطقفر، والطقفرة حفل: َمفا َأْمَضفاَك َأْو َردَّ

إذا خرج مـ بقتفف، تطقفر  -كسػٍر مثاًل  -الجاحؾقة إذا أراد أحدحؿ أمًرا مـ إمقر 

ان محامفة أو كحقحفا مفـ بالسقاكح والبقارح، فلول صقر ،صادفف تطقر بفف، ففنن كف

الطققر الجؿقؾة الؿحبقبة اطتؼد أن إمر ال ي ،سقر فقف أمر خقر، وإن كان غراًبفا 

أو بقمة أو غقر ذلؽ ضـ أن إمر الف ي ،سفقر إلقفف مف مقًما أو لفـ ،فتؿ، وربؿفا 

استخدم صر،ؼة أخرى، وحل: أكف ،حرك الطقر فنن ذح، ،ؿقـًا مضك يف أمره، وإن 

ًٓ رجع ط  ـ ذلؽ إمر.مضك شؿا

وقد ٓ ،سؾؿ مؿا ،ؼع يف الـػس إٓ الخّؾص فؿفـ مل ،بفال هبفا ٓ تضفره3 قفال 

ِ  الـقوي يف  : َقْقُلُف َومِـَّا ِرَجاٌل َ،َتَطقَُّروَن َقفاَل َذلِفَؽ َشفْلٌء (5/88) غدسي َطدً

كَُّؽؿْ  كَُّفْؿ َوفِل ِرَواَ،ٍة َفاَل َ،ُصدَّ َقاَل اْلُعَؾَؿاُء َمْعـَاُه َأنَّ  َ،ِجُدوَكُف فِل ُصُدوِرِحْؿ َفاَل َ،ُصدَّ

َٓ َطَتَ، َطَؾفْقُؽْؿ فِفل َذلِفَؽ َفنِكَّفُف َغْقفُر  َقَرَة َشْلٌء َتِجُدوَكُف فِل كػقسؽؿ ضرورة َو الطِّ

ِف فِل ُأُمقِرُكْؿ َفَفَ ا  ـَ التََّصرُّ
َٓ َتْؿَتـُِعقا بَِسَببِِف مِ ـْ 

ُمْؽَتَسٍ، َلُؽْؿ َفاَل َتْؽؾِقَػ بِِف َوَلؽِ

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَق الَِّ ي َتْؼِدُروَن َطَؾْقِف َوُحَق ُمْؽَتَسفٌ، َلُؽفْؿ َفَقَؼفُع بِفِف التَّْؽؾِقفُػ َفـََففاُحْؿ حُ  َطف

ََحاِد،ففُث  ْٕ َفاتِِفْؿ بَِسففَببَِفا َوَقففْد َتَظففاَحَرِت ا ـْ َتَصففرُّ ْمتِـَففاِع مِفف
ِ
َقَرِة َوآ اْلَعَؿففِؾ بِففالطِّ

ـِ التََّطقُِّر  ِحقَحُة فِل الـَّْفِل َط َٓ َطَؾفك َمفا الصَّ َقَرُة ِحَل َمْحُؿقَلٌة َطَؾك اْلَعَؿِؾ بَِففا  َوالطِّ

ـْ َغْقِر َطَؿٍؾ َطَؾك ُمْؼَتَضاُه ِطـَْدُحْؿ. اكتفك.
 ُ،قَجُد فِل الـَّْػِس مِ

والعؿؾ بالطقرة صر،ؼة مـ ٓ خالق لفؿ كؿا سقليت ققل ققم فرطقن لؿقسك  

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ ﴿:    ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ
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: ، وققل ققم صالح لصالح [ 161اف: ]األطر  ﴾ٹ   ٹ   ٹ   ٿ 

، وقال مخبًرا طـ [ :7]الـؿؾ:   ﴾ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ ﴿

 .[;1]يس:  ﴾ڎڎ ڌ ڌ ڍ﴿: قصة ،اسقـ 

ـٍ  ـِ ُحَصفْق ـْ َتَطّقفَر َأْو »، وفقفف: وقد تؼدم حد،ث ِطْؿَراَن ْب َلفْقَس مِـَّفا َمف

وح ا ،دل ط  أهنا كبقرة مـ كبائر ال كقب وصاحبفا دائر بفقـ الرفرك ، «ُتطِقَّفَر َلفُ 

 إكبر وإصغر ط  ما ،ليت إن شاء اهلل تعا،.

َوقد شفػك الـَّبِفل أمتفف فِفل  (:2/230) َؿتاي داز ايطياد٠ يف ايكِٝ ابٔ قاٍ

َوفِل أثر آخفر  «،صدكفَذاك َشْلء ،جده أحدُكؿ َفاَل »الطَّقَرة َحْقُث ُسئَِؾ َطـَْفا َفَؼاَل: 

َٓ ،صدكؽ َطـُف الطَّقَرة، َواْطَؾفؿ َأن  إِذا تطقرت َفاَل ترجع َأي أمض لؿا قصدت َلُف َو

التطقر إِكََّؿا ،ضر مـ أْشػؼ مِـُْف َوَخاَف َوأما مـ مل ،بال بِِف َومل ،عبل بِفِف َشفْقئا مل ،ضفّرُه 

َٓ ِس  َّٓ صقفرك »قَؿا إِن َقاَل ِطـْد ُرْؤَ،ة َما ،تطقر بِِف َأو َسَؿاطف: اْلَبتََّة َو َٓ صقفر إِ الؾَُّففؿَّ 

 َّٓ َٓ َ،ْلتِل بِاْلَحَسفـَاِت إِ َٓ إَِلف َغْقرك، الؾَُّفؿَّ  َّٓ خقرك َو َٓ خقر إِ َٓ ،ف ح، َو َأْكفت َو

َّٓ بؽ ة إِ َٓ ُققَّ َٓ حقل َو َّٓ َأْكت َو  .«بالسقئات إِ

ْقَطان وتخق،ػفف ووسقسفتف ،ؽبفر و،عظفؿ  فالطقرة َباب مـ الّررك والؼاء الرَّ

فـ  َشْلهنَا ط  مـ اتبعفا َكػسف واشتغؾ هبَا َوأْكثر اْلِعـَاَ،ة هبَا َوت ح، وتضفؿحؾ َطؿَّ

َٓ شغؾ هبَا َكػسفف وفؽفره َواْطَؾفؿ َأن مفـ َكفاَن  مل َٓ ألؼك إَِلْقَفا بالف َو ،ْؾَتػت إَِلْقَفا َو

فْقؾ ا، مـحفدر فتحفت َلفُف َأْبفَقاب  معتـقا هبَا َقائاِل هبَا َكاَكفت إَِلْقفِف أْسفرع مفـ السَّ

فْقَطان فِقَففا مفـ ا لؿـاسفبات القساوس فِقَؿا ،سؿعُف َوَ،َراُه و،عطفاه َو،ػفتح َلفُف الرَّ

اْلَبِعقَدة والؼر،بة فِل الؾَّْػظ َواْلؿْعـَك َما ،ْػسد َطَؾْقِف د،ـفف و،ـؽفد َطَؾْقفِف طقرفف، َففنِذا 

سؿع سػر جال َأو أْحدى إَِلْقِف تطقر بِِف َوَقفاَل: سفػر وجفالء، َوإِذا رأى ،اسفؿقـا َأو 

ا َقفاَل: سفقء سؿع اْسؿف تطقر بِِف َوَقاَل: ،لس ومفقـ، َوإِذا رأى سقسفـة َأو َسفؿعفَ 

،ْبؼك سـف، َوإِذا خرج مـ َداره َفاْسَتْؼبؾُف َأطقر َأو أشفؾ َأو أطؿفك َأو َصفاح، آَففة 

 تطقر بِِف وتراءم بققمف.
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ام لَبعض مفؿاتفف َفاْسفَتْؼبؾُف   َّ،َ ْٕ ة َأكف خرج فِل بعض ا َٓ و،حؽك َطـ بعض اْلُق

ا َرَجَع مفـ مفؿفف َومل ،ؾفؼ شفرا َأمفر  رجؾ َأطقر فتطقر بِِف َوأمر بِِف إَِلك اْلَحْبس َفَؾؿَّ

باصالقف َفَؼاَل َلُف َسَللتؽ بِالؾَّف َما َكاَن جرمل ال ى حبستـك َٕجؾف َفَؼاَل َلفُف الفقا،: 

مل ،ؽـ َلؽ طـدَكا جرم َوَلؽِـ تطقرت بؽ لؿا َرَأْ،ُتؽ َفَؼاَل: َفَؿا أصبت فِفل َ،ْقمفؽ 

َّٓ خقرا َفؼَ  ا مل ألؼ إِ َمِقر َأكا خرجت مـ مـف يل فرا،تفؽ برؤ،تل َفَؼاَل: مِؿَّ ْٕ اَل: َأ،َفا ا

فُرور  ّر َواْلَحْبس َوَأكت رأ،تـل َفَؾِؼقت فِل َ،ْقمفؽ اْلَخْقفر َوالسُّ َفَؾِؼقت فِل ،قمل الرَّ

 َفؿـ أشلمـا والطقرة بِؿـ َكاَكت فاستحقا مِـُْف القايل َوَوصؾف.

ٍَ فاِطر َوَكفاَن قفد  مل أر َأشد تطقرا مـ :ايصجاجٞ اِيَكاِضِ َأُبٛ ََٚقا اْبـ الرومل الرَّ

تَجاوز اْلَحد فِل َذلِؽ فعاتبتف َ،ْقًما ط  َذلِفؽ َفَؼفاَل َ،فا َأَبفا اْلَؼاِسفؿ: الػفلل لَِسفان 

َمان والطقرة طـقان اْلحدَثان. َوَحَ ا َجَقاب مـ استحؽؿت طؾتف فعجف  َطـَْففا،  ال َّ

َٓ إَِلفك َوُحَق َأْ،ضا بَِؿـِْ َلة مـ قد غؾبتف القساوس فِل  الطََّفاَرة َفاَل ،ْؾَتػت إَِلك طؾؿ َو

ؾ وتؼؾص َطـفُف لَِباسفف بفؾ تعفرى  َكاصح، َوَحِ ه َحال مـ تؼطعت بِِف َأسَباب التََّقكُّ

مِـُْف، َومـ َكاَن َحَؽَ ا فالبال،ا إَِلْقِف أْسرع والؿصفائ، بِفِف أطؾفؼ والؿحفـ َلفُف ألف م 

دى إَِلك ُقْرَحتف كؾ ممذ وكؾ مصادم َففاَل بَِؿـِْ َلة َصاح، الدمؾ والؼرحة ال ى ،ف

فْدر  ،َؽاد ،صدم مـ جسده َاْو ،صاب َغقرَحا. والؿتطقر ُمْتعف، اْلؼؾف، مـؽفد الصَّ

كاسػ البال سلء اْلخؾؼ ،تخقؾ مـ كؾ َمفا ،فَراُه َأو ،سفؿعُف َأشفد الـَّفاس خقًففا 

ْحتَِرا
ِ
ز والؿراطفاة لؿفا وأكؽدحؿ َطْقًرا وأضقؼ الـَّاس َصدرا وأح هنؿ قؾبا كثقر آ

َٓ َ،ـَْػعُف َوكؿ قد حرم َكػسف بف لؽ مفـ َحفّظ ومـعففا مفـ رزق َوقطفع  َٓ ،ضّرُه َو

ة الـَّابَِغة َمَع ِزَ،اد بفـ سفقار الػف اري ِحفقـ  َطَؾْقَفا مـ َفائَِدة َوَ،ْؽِػقؽ مـ َذلِؽ قصَّ

ا َأَراَد الرحقؾ كظر الـَّابَِغة إَِلك َجرَ  اَدة قد َسفَؼطت َطَؾْقفِف َفَؼفاَل تجف  إَِلك اْلَغْ و َفَؾؿَّ

َجَراَدة تجرد َوَذات ألقان َطِ ،  مـ خرج مـ َحفَ ا اْلَقْجفف َوكػف  ِزَ،فاد لقجففف َومل 

ا َرَجَع ِزَ،اد سالؿا غاكؿا أكرل َ،ُؼقل:  ،تطقر َفَؾؿَّ

ـــمدُ  ـــم زِ َ ٍَ ـــُي إِْذ َِسْ ـــمَر اهِا  أَ 
 

ـــم َخِِـــيُ  َّ ٍـــم َوَيـــم فِي  ِقُْمِةَ
 



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 513  

نَ  َِ ــــمَم  فَ
َ
ٌُ ََعدٍ  أ ــــ ــــمُن ْر ًَ  هُْق
 

ـــــيُ  ْٗ ُِ ُم تـِــــ ًَ ـــــمَر َ ُ ِِبِْم َٖ َ
 أ

ُُ َس ِ ـــــَي إِسو   ــــ ٍـو
َ
ــــْى ي  َتَعوـو

 
ـــــْرُ  ُِ َْ اثلُّ ـــــ ُِ ٍ َو  لََعَ ُيَتَاـــــيف

ءٍ   ََ ََشْ ـــ ـُ َرْع ـــ َْاؾِ ٌء يُ ـــََش ََشْ َِ 
 

ـــــيُ  ُُ َلثِ ـــــ ـــــم َوَةمِ وُ ََ َذميِ 
َ
 أ

ُسؾ كَ   َّٓ َطـ َأطَداء الرُّ ِإ  ڌ  ڌ ﴿َؿا َقاُلقا لرسؾفؿ: َومل ،حؽ اهلل التطقر 

ڎ   گ  ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ

، َوَكَ لَِؽ حؽك اهلل [ >1-;1]يس:   ﴾ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گگ 

 پ  پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿ُسْبَحاَكُف َطـ ققم فِْرَطْقن َفَؼاَل: 

َحتَّك  [ 161]األطراف:   ﴾ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ 

َح  لـا   : ا ُلق َقا فقة  لعا ا و لسَعة  ا َو لخص،  ا َبُفؿ  َأَصا ا  ذ لجد،رون ِإ ا َكحـ  ي  أ ه   ِ

َحَ ا   : ُلقا َقا َكْحقه  َو باَلء وضقؼ وقحط  َبُفؿ  َأَصا ن  ِإ َو َأحؾف  َوكحـ  ِبِف  الحؼقؼقن 

ِبَسَب، ُمقَسك َوَأْصَحابف أصْبـَا برممفؿ وكػض طؾقـا غبارحؿ َكَؿا َ،ُؼقلف الؿتطقر 

َتَعا ِبِف َفلْخبر ُسْبَحاَكُف َأن صائرحؿ ِطـْده َكَؿا َقاَل  َلك َطـ َأطَداء َرُسقلف لؿـ ،تطقر 

وئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې ﴿  ۈئ  ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   ەئ

 .[;:]الـساء:  ﴾ۈئېئ

َفَفِ ِه َثاَلَثة َمَقاِضع حؽك فِقَفا التطقر َطـ أطدائف َوأَجاب ُسْبَحاَكُف َطـ تطقرحؿ 

َٓ بَِسَب، ُمقَسفك َوأَجفاب َطفـ تطقفر َأطفَداء  بُؿقَسك َوَققمف بَِلن صائرحؿ ِطـْد اهلل 

َّٓ صفائركؿ َمعُؽفْؿ َرُسقل اهلل ب ُسؾ بؼقلف إِ ؼقلف قؾ كؾ مـ ِطـْد اهلل َوأَجاب َطـ الرُّ

َفَؼاَل اْبـ َطبَّاس: صائرحؿ َما قضك َطَؾْقِفؿ  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿َوأما َقْقلف: 

َوقدر َلُفؿ َوفِل ِرَواَ،ة شممفؿ ِطـْد اهلل َومـ قبؾف أي إِكََّؿا َجاَءُحؿ الرفمم مفـ قبؾفف 

تف َوُرُسؾف َوَقاَل َأْ،ضا ان إرزاق وإقفدار تتفبعؽؿ َوَحفِ ه بؽػرحؿ وتؽ ،بفؿ بآ،ا

أي َما ،طقر َلُف  [16]اإلساراء:  ﴾ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿َكَؼْقلِف َتَعاَلك: 

زم َلُف فِل ُطـُؼف َواْلعرب َتؼقل جفرى َلفُف الطَّفائِر بَِؽفَ ا مفـ  َٓ ر َفُفَق  مـ اْلَخْقر َوالرَّ
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ر َقاَل َأُبق ُطبَ  ة البخفت اْلَخْقر َوالرَّ ر ِطـْدحؿ اْلَحظ َوُحَق ال ي تسؿقف اْلَعامَّ
ْقَدة: الطَّائِ

ـُ »َ،ُؼقُلقَن َحَ ا ،طقر لُػاَلن أي ،حصؾ َلُف قؾت: َومِـْف الَحِد،ث  َفَطاَر َلـَفا ُطْثَؿفاُن ْبف

َْكَصار طف  كفُ ول اْلُؿَففاِجر،ـ َطَؾفْقِفؿ أي َأَصاَبـَا بِاْلُؼْرَطِة ل (1)«َمْظُعقنٍ  ْٕ ؿا اقترع ا

خفر  ْٔ َوفِل َحِد،ث رو،ػع اْبـ َثابت َحتَّك َأن َأَحدَكا لقطقفر َلفُف الـصفؾ والفر،ش َوا

 اْلؼدح أي ،حصؾ َلُف بِالّررَكِة فِل اْلَغـِقَؿة.

َأن الطَّففائِر  ﴾ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿َوققففؾ فِففل َقْقلففف َتَعففاَلك: 

د ط  َكَػاُه اْلؼدر َوخص اْلُعـُفؼ بف لؽ َحُفـَا ُحَق  ـ الرَّ اْلَعَؿؾ َقاَلف اْلػراء َوُحَق ،َتَضؿَّ

ْكَسان فِفل ُطـُؼفف َففاَل  َكََّفا َمحؾ الطقق الَِّ ي ،طققف اْوِ
ِ
مـ َبقـ َسائِر َأجَ اء اْلبدن ٕ

ؿفف فِفل طـِؼفل َ،ْسَتطِقع فؽاكف َومـ َحَ ا ُ،َؼال إِْثؿ َحَ ا فِل ُطـُؼفؽ َواْفعفؾ َكفَ ا واث

َواْلعرب َتؼقل صققفا صقق اْلَحَؿاَمة َوَحَ ا ربؼة فِل رقبتفف َوَطفـ اْلحسفـ بفـ آدم 

َكَّفُف َمقِضفع 
ِ
لتـظر َلؽ صحقَػة إِذا بعثت قؾدهتا فِل ُطـُؼؽ فخصقا اْلُعـُفؼ بف لؽ ٕ

 الؼالدة والتؿقؿة واستعؿالفؿ التََّعالِقؼ فِقَفا كثقر َكَؿا خصت إ،فدي بِالف كر فِفل

 [13]الحااااج:  ﴾ک ک ڑ﴿ [63]الشااااقرى:  ﴾ىئ مئ حئ﴿َكْحففففق: 

َوَكْحقه َوققؾ اْلَؿْعـك َأن الرمم اْلَعظِقؿ ُحَق الَِّ ي َلُفؿ ِطـْد اهلل مـ َطَ اب الـَّار َوُحفَق 

ْكَقا َوققؾ اْلَؿْعـفك َأن َسفَب، شفممفؿ ِطـْفد اهلل َوُحفَق َطَؿؾففؿ  الَِّ ي َأَصاَبُفؿ فِل الدُّ

ده الَِّ ي ،جرى َطَؾْقِف َما ،سقؤحؿ و،عاقبقن َطَؾفْقِفؿ بعفد َمفْقهتْؿ بَِؿفا اْلَؿْؽُتقب ِطـْ 

َٓ ُ،ـَفاقض َقفقل  َٓ َصائِر أشلم مـ َحَ ا َوققؾ حظفؿ وكصقبفؿ َوَحفَ ا  وطدحؿ اهلل َو

ُسؾ:  أى حظؽؿ َوَما كالؽؿ مفـ خقفر َوشفر َمعُؽفْؿ بَِسفَب،  ﴾گگ گ﴿الرُّ

َٓ بسفببـا بفؾ أفعالؽؿ وكػركؿ ومخفالػتؽؿ الـاصفحقـ َلف ْقَس ُحفَق مفـ أجؾـفا َو

 ببغقؽؿ. اكتفك.

                                                 

 (.3441أخرجف البخاري ) (1)
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼوووووبًَُ   ٍا اَُّووووو  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿َوَهوووووِى

 [161]األطراف: ﴾ ٹ

يف شلن ققم فرطقن، وحق أهنؿ تراءمقا بؿقسك ومـ  ح ه أ،ة ذكرحا اهلل 

ؾ والضفػادع.. وغقفر معف، وقالقا: إكؿا أصاهبؿ الؼحط والسـقـ والجدب والؼؿَّ 

بسفب، شفمم مقسفك  كصفرة لؿقسفك  ذلؽ مـ أ،ات التل جعؾففا اهلل 

 ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: ، قففففففال اهلل 

، أي: الخقفففر [161]األطاااراف:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ

وقضاه، ففال  ، واوكسان سائر ط  وفؼ ما قدر اهلل والرر مـ اهلل  مـ اهلل 

فقؿا ،صق، اوكسان، والتطقر ،ؼع بفلمقر: فبعضففؿ إذا  دخؾ لؾطقر، وٓ التراؤم

تحركت طقـف، وبعضفؿ إذا حؽتف رجؾف، وبعضفؿ إذا رأى الحؿار، وبعضففؿ إذا 

 رأى الغراب، فؽؾ مـ تراءم برلء كان ذلؽ صقرة يف حؼف.

ْمُم فِل َثالٍَث: »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل  ارِ إِكََّؿا الرُّ متػفؼ  «فِل الَػَرِس، َوالَؿْرَأِة، َوالفدَّ

، ،عـل: الرمم الحاصؾ قدًرا وشرًطا، ثؿ فسر ح ا الرمم، فرمم الؿفرأة يف (1)طؾقف

أخالقفا، وشمم الػرس كػقره، وشمم الدار ضقؼفا، والبقت إذا كان ضفقًؼا ضفاق 

،ث سعد حال ساكـف، فؾـ ،ستطع أن ،ؽرم ضقًػا وٓ ،قسع ط  طقال، كؿا يف حد

فَعاَدِة: اْلَؿفْرَأُة »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال الـبفل بـ أبل وقاص  ـَ السَّ فالَِحُة، َثفاَلٌث مِف الصَّ

ـْ َكفافِِع (131) َطدٓدٙ أخرجف الب ار  «َواْلَؿـِْ ُل اْلَقاِسُع، َواْلَؿْرَكُ، اْلَفـِلُّ  ، وَط

ـِ َطبْ  ـْ َسفَعاَدِة اْلَؿفْرِء اْلَجفاُر »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقفاَل َرُسفقُل الؾَّفِف ِد اْلَحاِرِث ْب مِف

الُِح  ـُ اْلَقاِسعُ الصَّ  ، (15138)رواه اومام أمحد  «، َواْلَؿْرَكُ، اْلَفـِلُء، َواْلَؿْسَؽ
                                                 

ـِ ُطَؿَر 8885(، ومسؾؿ )5338البخاري ) (1) ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ  .(، َط
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،ؿفظ لفففؿ:  كبقففائفؿ وبصفالحقفؿ، وكففان اهلل فالؽػفار كففاكقا ،تطقفرون بل

 ىئ ىئ ىئ ېئ﴿، وقفال: [6;1]األطراف:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ﴿

 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی

 .[77]األكعام:  ﴾جت

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 [>1]يس:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گگ گ ک﴿  هُ وَقوُِل

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ﴿قبؾفا ققلف تعفا،: 

 ڌ﴿،ؼقل تعا، ذكره: قال أصحاب الؼر،فة لؾرسفؾ  [;1 ]يس: ﴾ک ک ڑ

 ،عـقن: إكَّا تراءمـا بؽؿ، فنن أصابـا بالء فؿـ أجؾؽؿ. ﴾ڎڎ ڌ

، أي أطؿالؽؿ وأرزاقؽؿ وحظؽفؿ ﴾گگ گ﴿فلجاهبؿ الرسؾ بؼقلفؿ 

مـ الخقر والرر معؽؿ، ذلؽ كؾف يف أطـاقؽؿ، وما ذلؽ مفـ شفممـا إن أصفابؽؿ 

ؽؿ مـ اهلل وإكؿا حق مؽتقب ومؼدر طؾقؽؿ كفائـ سقء فبؿا كت، طؾقؽؿ، وسبؼ ل

، أي: متجاوزون الحد يف الؿعاصل فاستحؼؼتؿ حف ا ﴾وئ ەئ ەئ ائ﴿

 الع اب وح ه الردة التل ك لت بؽؿ.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ََِشَح  َُٛش ِٖ َأثاٍ  ٍَ اهلِل َوَػ َّ َسُعى ٍَ  ملسو هيلع هللا ىلص  َأ ََُشَحي »ي َهب ا َػِذَوَي َوا ٔى

ََٓخ َٛب ْْ   «ي َوا َفَلَشَوا  ُِٓغِٔ ُٙ. َصاَد  ٍَ»َأِلَشَعب  .«َوا َِٗىَ  َوا َؿى

ْٜدسي٠ّٔ   َقِوُلُه ُٖسي ْٔ أِّٔ ٞ  ٚيعي حق طبد الرمحـ بـ صخر ط  الصفحقح مفـ   :)

 .أققال أحؾ العؾؿ، وقد تؼدم أكف حافظ الصحابة 

ٚي٣ي :   َقِوُلُه فِفرَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصل أي: تعدي بـػسفا3 ٕكف سقرؽؾ معـا ققل الـب)٫ عيدْد

ـَ  ـَ اْلَؿْجُ وِم فَِراَرَك مِف
ََسفدِ مِ ْٕ ـْ َأبِفل ُحَرْ،فَرَة (2388)رواه اومفام أمحفد  «ا ، َطف

. 

والجؿع بلهنا ٓ طدوى بـػسفا، ومع ذلؽ: فر مفـ الؿجف وم3 ٕن مجالسفة 

قر وأسفباب قدر،فة، الؿج وم قد ،مدي إ، الؿرض أحقاكا، و،ـتؼؾ الؿفرض بفلم

لؽـ ربؿا ،ؼع يف الـاس ما ُتؾقث بف العؼائد و،عتؼفدون أن الؿفرض حصفؾ لففؿ 

،مع أّن الؿرض ،حصؾ بسب، تؼد،ر اهلل لفف، «َٓ َطْدَوَى »بالؿجالسة وحدحا قال: 

ـَ »ثؿ الؿجالسة، فال طدوى بـػسففا، ومفع ذلفؽ:  ـَ اْلَؿْجفُ وِم فِفَراَرَك مِف فِفرَّ مِف

ََسدِ  ْٕ د وجد شرًطا وقدًرا أن اوكسان إذا جالس الؿر،ض قد ،صاب بؿفا 3 ٕكف ق«ا

يف ذلؽ الرجؾ، ٓسقؿا إذا كاكفت إمفراض معد،فة، فؽفؿ مفـ إكسفان ،صفاب 

بػقروس الؽبد بسب، كؼؾ الدم، وكؿ مـ إكسان ،صاب بال كام بسفب، مجالسفتف 

بِفَلْرٍض َففالَ  -الطفاطقنأي -إَِذا َسفِؿْعُتْؿ بِفِف »: ملسو هيلع هللا ىلصلؾؿ كقمقـ، ولف ا قال الـبل 

طفـ  (1)، متػؼ طؾقف«َتْؼَدُمقا َطَؾْقِف، َوإَِذا َوَقَع بَِلْرٍض َوَأْكُتْؿ بَِفا َفالَ َتْخُرُجقا فَِراًرا مِـْفُ 

ـِ َطْقٍف  ـِ ْب ْحَؿ  .َطْبِد الرَّ

َي١ّٔ :  َقِوُلُه ٖيا ٚي٫  إذا مات ودفـ خفرج وحق ما ،عتؼده الجاحؾققن أن الرجؾ )
                                                 

 (.8812(، ومسؾؿ )5382اري )البخ (1)
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 مـ رأسف صائر ،سؿك الفامة حتك قال ابـ إصبع:

 ِْ ـــْت َٖ ْو  ـَ و إِْن س مَـــ ُِ ـــ ًْ يـــم َي
ـــــــــــــــــــــــــي ـَ َِْق  وَي

 

َُ َتُقــُْل ا مَيــُ   ْةــَك َذْيــ ِ
ْْ َ

أ
 ِْ ــــــــــــــــــــــــــــُقْ ْٓ  ا

 

ققل َأبِل ُطَبْقٍد: َكفاُكقا َ،ْ ُطُؿفقَن َأنَّ ِطَظفاَم  (:10/241) ايفاتح يف اذتافغ ٚذنس

َدى. احف. اْلَؿقِِّت تَ  َر الصَّ
قَن َذلَِؽ الطَّائِ  ِصقُر َحاَمًة َفَتطِقُر َوُ،َسؿُّ

ٚي٫ ؾيؿّٔسي : َقِوُلُه كاكقا ،تطقرون برفر صفػر، فؽفاكقا ٓ ،ت وجفقن فقفف وٓ  )

 ملسو هيلع هللا ىلص، وجقن، وٓ ،خرجقن أو ،ؼاتؾقن3 ٕهنؿ ،عتؼدون شممف، ففلراد رسفقل اهلل 

 إزالة ح ا آطتؼاد الػاسد والتطقر الؿ مقم.

 ملسو هيلع هللا ىلصوما زال كثقر مـ الـاس إ، أن ،تراءمقن برفر صػر، وشفقال، والـبفل 

 »: ت وج يف شقال، َقاَلْت َطائَِرَة 
ِ
َجـِل َرُسقُل اهلل اٍل، َوَبـَك بِفل فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَتَ وَّ َشقَّ

 
ِ
اٍل، َفَليُّ كَِساِء َرُسقِل اهلل َوَكاَكفْت »، َقفاَل: «َكفاَن َأْحَظفك ِطـْفَدُه مِـِّفل؟ ملسو هيلع هللا ىلصفِل َشقَّ

الٍ َطائَِرُة َتْسَتِح،ُّ َأْن ُتْدِخَؾ  إ، ما ،ؼفع طـفد  ، وكلهنا ترقر (1)«كَِساَءَحا فِل َشقَّ

 الـاس مـ التراؤم ب لؽ الرفر.

ـِ ومـفا التراؤم بققم إر بعاء حتك وضع لف الؿترائؿقن أحاد،فث مـففا: َطف

ـِ َطبَّاٍس  ـِ الـَّبِلِّ اْب فْفِر َ،فْقَم »َأكَّفُف َقفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َط ـَ الرَّ َكْحفٍس آِخفُر َأْرَبَعفاَء مِف

، وابففـ (13/341ط العؾؿقففة،) تددازٜخ  ػدددادأخرجففف الخطقفف، يف  «ُمْسففَتِؿرٍّ 

،ففْقُم إَْربَِعففاِء َ،ففْقُم َكْحففٍس »، ولففف كفف لؽ (8/31) افٛقددٛعاتالجففقزي يف 

 .مـ حد،ث َجابٍِر  «ُمْسَتِؿرٍّ 

، وإٓ فإ،فام أ،فام اهلل وح ا ،دل ط  ضعػ التقحقفد والتقكفؾ طف  اهلل 

قر اهلل، والطققر صققر اهلل، فؾؿاذا تترفاءم؟ تقكفؾ طف  اهلل وامفض والرفقر شف

 ی﴿، وقفال: [6]الطَل،:  ﴾ھھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿لرلكؽ، قال تعا،: 
                                                 

 .(، مـ حد،ث ُطْرَوَة 1381أخرجف مسؾؿ ) (1)
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 .[56]الامئدة:  ﴾مئ حئ جئ ی ی

ُٙ : َقِوُلُه  .(8884)، ومسؾؿ (5353)أي: أخرجف البخاري  )أّْٔخسيديا

٤ْٛي :  َقِوُلُه ْيد ٚي٫   :ٌِ ًِ َُْط احد إكقاء وحل: ثؿاكقة وطررون مـ لة، الـِّقء و )شيادي 

، و،سفؼط [>6]ياس:  ﴾وئ ەئ ەئ﴿وحل مـازل الؼؿر، ومـف ققلف تعا،: 

يف الغرب كؾ ثالثة طرر لقؾة مـ لة، و،طؾفع أخفرى مؼابؾففا يف ذلفؽ الققفت يف 

الررق فتـؼضل باكؼضاء السـة، وكان الجاحؾققن ،عتؼدون بلن الؿطفر ،حصفؾ يف 

ـْ »،ؼقل مخبًرا طـ ربف:  ملسو هيلع هللا ىلصال ي ،ؿطر، والـبل كقء ك ا، وأن الـقء حق  َأْصفَبَح مِف

ـٌ بِل 
ـٌ ِطَباِدي ُمْممِ

ِف َوَرْحَؿتِفِف، َففَ لَِؽ ُمفْممِ ـْ َقاَل: ُمطِْرَكا بَِػْضِؾ الؾَّ ا َم َوَكافٌِر، َفَلمَّ

ـٌ بِل َوَكافٌِر بِالَؽْقَكِ،، َوأَ 
ـْ َقفاَل: بِـَفْقِء َكفَ ا َوَكفَ ا، َففَ لَِؽ َكفافٌِر بِفل َوُمفْممِ ا َم مَّ

ـِ َخالٍِد الُجَفـِلِّ  (1)، متػؼ طؾقف«بِالَؽْقَكِ،  ـْ َزْ،ِد ْب  ، وسقليت إن شاء اهلل.َط

فؿـ اطتؼد أن الؽقك، والـقء حق ال ي ،ليت بالؿطر فؼفد كػفر، وكػفره كػفر 

ؼد أن الـقء سب، فنضفافة الؿطفر إ، الـفقء شفرك أكبر مخرج مـ الؿؾة، ومـ اطت

 .أصغر، فقـبغل أن ،ضقػ الؿطر إ، اهلل 

ٍي :  َقِوُلُه ٚي٫ غّٔدٛ الُغقُل: أَحُد الِغفقاَلن،  (:3/396) ايٓٗاٜد١  يف ايساتب قاٍ )

، َكاَكِت الَعرب َتْ ُطؿ َأنَّ الُغقل فِل الَػالة تَ  ـِ َقاصِق ِـّ َوالرَّ َتَراَءى َوِحَل ِجـْس مِـ اْلِج

ـِ  كا فِل ُصَقر َشتَّك، وَتُغفقُلفؿ َأْي ُتِضفؾُّفؿ َطف : َأْي َتَتَؾّقن تَؾقُّ ًٓ ُل َتَغقُّ لِؾـَّاِس فَتَتَغقَّ

ِر،ِؼ وُتْفؾِؽفؿ، َفـَػاه الـبل   وأْبَطؾف. ملسو هيلع هللا ىلصالطَّ

َوإِكََّؿا فِقِف إِْبَطفاُل َزْطفؿ لَعقـ الُغقل ووُجقِده، َلْقَس َكْػًقا  «َٓ ُغقَل »َوقِقَؾ: َقْقُلُف 

َقر الؿْختَِؾػة واْغتَِقالِف، َفَقُؽقُن الؿْعـك بَِؼْقلِِف  كف بالصُّ أكَّففا  «َٓ ُغقَل »اْلَعَرِب فِل َتَؾقُّ

 َٓ َتْسَتطقع َأْن ُتِضؾَّ أَحًدا. اكتفك.

                                                 

 (.31(، ومسؾؿ )131البخاري ) (1)
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َلْت َلُؽُؿ اْلِغقاَلُن، »وأما حد،ث:  ََذانِ َوإَِذا َتَغقَّ ْٕ . رواه اومام أمحفد «َفَباَدُروا بِا

، وابفففففـ أبفففففل شفففففقبة (14385) ايهدددددرب٣، والـسفففففائل يف (13833)

ـِ َطْبفِد الؾَّفِف (82313) افؿٓـيف  ـْ َجفابِِر ْبف ، َطف ـِ ـِ اْلَحَسف . ، كؾفؿ َطف

 .والحسـ مل ،سؿع مـ جابر 

*** 

 

 



 522 27- 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٍُ اهلِل       ٍَ َسُعوى ٍَ  َهوب َٗوظ  َهوب ِٖ َأ َٔب َػو َُوُه َُوَشَحي   »  ملسو هيلع هللا ىلصَو ا َػوِذوَيي َوا ٔى

ٍُ َُُلُؤ ٘اٍ ا َُِؼغاُج َُٓجُخ«َو َُٔخ اُيَّ ٌَِٔ ُُ ٍَ  ا ٍُ؟ َهب َٓب اَُلُؤ ُُُىا  َو  .  «. َهب

ْيددظ  : َقِوُلههُه ْٔ أّٔ ُيا عيدد ُٗ ٚيئّددد كتففاب الطفف، بففاب ٓ  (5331)أي: لؾبخففاري  )

، وحففق أبففق محفف ة أكففس بففـ مالففؽ طففـ أكففس  (8883) طففدوى، ومسففؾؿ

، الؾَُّففؿَّ َأْكثِفْر َماَلفُف، َوَوَلفَدهُ »: ملسو هيلع هللا ىلص، دطا لفف الـبفل إكصاري، وأمف أم سؾقؿ 

، وخفدم (8314)، ومسفؾؿ (1113)أخرجفف البخفاري  «َوَباِرْك َلُف فِقَؿا َأْطَطْقَتففُ 

طرر سـقـ، قال: مل ،ؼؾ يل: لؿاذا صـعت ك ا، أو لؿفاذا مل تصفـع كف ا،  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

وكان إذا أمرين بلمر مل أطؿؾف قال: لق قدر لؽان. طاش حتك دفـ مـ صؾبف ثؿفاكقـ 

ولًدا، و،ؼقلقن: كان لف مـ إبـاء أكثر مفـ مائفة، وكاكفت لفف حفد،ؼتان تثؿفر يف 

ُف َطَؾْقفِف َوَطَؾفك آلِفِف َوَسفؾََّؿ، وحفق مفـ  الصقػ والرتاء ببركة دطقة الـبل َصؾَّك الؾَّ

 الؿؽثر،ـ يف الحد،ث.

ٍُ :  َقِوُلههُه ّٖ ِٓددٞ ايّٖؿّٔدد ُْٜيِذُب ٚي  (:14/219) غددسس٘ عًدد٢ َطددًِ يف ايٓااٟٛٚ قاااٍ)
 اْلَػْلُل: َمْفُؿقٌز َوَ،ُجقُز َتْرُك َحْؿِ ِه َوَجْؿُعُف ُفُموٌل َكَػْؾٍس َوُفُؾقٍس. احف. 

ُٛا َقِوُلُه ّٝبيد١ّٕ )قّٔايّٕ ُي١ّٕ ايَّّٓ ًِ ٍي: ايّٖهّٔ ٍُ؟ قّٔا ّٖ َيا ايؿّٔ ٚي وقد جاء ح ا الؾػظ طـ أبل   :: 

ِ   ، قفال الـفقوي يف حر،رة  فَرُه (13/812) غدسس٘ عًد٢ َطدً : َوَقفْد َفسَّ

قَِّبِة َقاَل العؾؿاء: ،ؽقن الػلل فقؿفا ،سفر  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  الَِحِة َواْلَحَسـَِة َوالطَّ بِاْلَؽؾَِؿِة الصَّ

 قء والغال، يف السرور والطقرة ٓ تؽقن إٓ فقؿا َ،ُسقُء. احف. وفقؿا ،س

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َْ َٕ٘ذ َفٔؾُؼ -ثاٍ َداُوَد َو َُوَشُح    -ثاَغ ًٔوَشٔد اُيِّ ٍَ  ُر ٓٔش ي َهب ٖا َػب ِٖ ُػشوَح ِث َػ

ٍا اهلِل  َِ٘ذ َسُعى ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلصَػ ُِٓغو  »َكَوب ٍُي َوا َروُشٖد  َُُلُؤ َُ٘هب ا ّٔب; َكوباَرا َسَأَي  َأِؽَغ ِٔ

ََوِذَكُغ      ِٗوَذي َوا  َ٘بٔد ااا َأ َُُؾَغو ََوُؤٔرٍ ثاب ْٖ ا  َُُِّه َا  ا َُُو ُِ ُٙي َك ٌَُش ََ َٓب   ِْ ًُ َأَؽُذ

ٍَ َوا ُهٓىَح ااا ثاَي َِٗذي َوا َؽِى ُّاَئبٔد ااا َأ  .«اُٖغ

ُٚدي : َقِوُلههههُه ٚي٭ِّٔ ددددٞ ديا حففففق سففففؾقؿان بففففـ آشففففعث السجسففففتاين3  )

 كتاب الط، باب يف الطقرة. (1212) ضٓٓ٘يف 

ِٝض  :  َقِوُلُه ٓيد  ؾيدِش أي بسـد رجالفف ثؼفات، ويف الغالف، حف ا الؾػفظ ٓ  )ِ طي

،ؽقن تصحقًحا لؾحد،ث، ومع ذلؽ فػل ح ا السـد حبق، بـ أبل ثابت مفدلس، 

 وروا،تف طـ طروة مـؼطعة.

َِس  :  َقِوُلُه ِٔ عيدا ْٔ ُعس٠ّٚٔ ْ  ف قفال أبفق حفاتؿ: حق الؿؽل، مختؾػ يف صحبت )عي

 حق تابعل فحدثقف مرسؾ وح ه طؾة أخرى.

ٍِ ا ِ   َقِوُلُه ْٓددي زيُضدٛ ٝيسي٠ّٕ عي تؼفدم أن الحفد،ث ضفعقػ   :...ملسو هيلع هللا ىلص )ُذِنسيِت ايِّّٓ

 وٓ ،صؾح ذكره فقؿا أطؾؿ يف ح ا الباب3 ٕن العبادات متققػة ط  الدلقؾ.

ٍُ :  وَقِوُلُه  ّٖ ٗيا ايّٖؿّٔد ُٓ أن الػفلل خفالف الطقفرة،  ،دل طؾقف ما تؼفدم مفـ )أّْٔسطي

ـِ َمالِفٍؽ  ـْ َأَكِس ْبف وحق الؽؾؿة الطقبة أو الػعؾ الطق، ال ي ،ؼع بف آستبرار، فَع

 
ِ
َ،َرى الـَّائُِؿ، َكَلكَّفا فِفل َداِر َرَأْ،ُت َذاَت َلْقَؾٍة، فِقَؿا »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ْكَقا، ُطؼْ  ْفَعفَة َلـَفا فِفل الفدُّ ْلفُت الرِّ ـِ َصاٍب، َفَلوَّ ـْ ُرَصِ، اْب
ـِ َرافٍِع، َفُلتِقـَا بُِرَصٍ، مِ َبَة ْب

ِخَرِة، َوَأنَّ ِد،ـَـَا َقْد َصاَب  ْٔ ْؤَ،ا. (8834)أخرجف مسؾؿ  «َواْلَعاقَِبَة فِل ا  يف كتاب الرُّ

ُاا :   وَقِوُلُه  ًِ َُْطد ٚي٫ تيدُسدَّ  طؾقف أحفؾ التقحقفد3 ٕهنفا تخفالػ  ح ا حق ال ي )
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والظـ أن بعض إمفقر تفليت بفالخقر وتفدفع  التقحقد، وفقفا التعؾؼ بغقر اهلل 

 الرر ولقس ك لؽ. 

ْْدتي :  َقِوُلُه ٦ِّٝياِت ِإ٫ أّٔ ٜيْدؾُّٔع ايطَّ ٚي٫  ْْتي،  ٓياِت ِإ٫ أّٔ ِّٖتٞ ِ ايّٖشيطي ٜي أي: ٓ ،فليت  )٫ 

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ر حق اهلل، َقاَل َتَعفاَلك: بالخقر إٓ اهلل، وال ي ،دفع الررو

، [:1]األكعاااااااااام:  ﴾جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وقففال تعففا،: 

 .[:13]يقكس:  ﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

٠ّّٛٔ ِإ٫ ِ دددددؤّ :  وَقِوُلهههههُه  ٚي٫ قّٕددددد ٍي  ْٛ ٚي٫ سيددددد غدددددسي قفففففال الـفففففقوي يف  )

 ِ َّٓ َٓ َحْقَل » ملسو هيلع هللا ىلص: َقْقُلُف (13/81) َطدً َة إِ َٓ ُققَّ ـْ ُكـُقِز اْلَجـَّةِ َو
ِف َكـٌْ  مِ َقاَل  «بَِالؾَّ

اْلُعَؾَؿاُء: سب، ذلؽ أهنفا كؾؿفة استسفالم َوَتْػفِق،ٍض إَِلفك الؾَّفِف َتَعفاَلك َواْطتِفَراٍف 

ْذَطاِن َلُف وأكف ٓ صاكع غقره وٓ را َْمفِر. بِاْوِ ْٕ ـَ ا
د ٕمره وأن العبد ٓ ،ؿؾؽ َشْقًئا مِ

َخٌر فِل اْلَجـَِّة َوُحَق َثَقاٌب َكِػقٌس َكَؿا َأنَّ اْلَؽـَْ  َأْكَػُس  ُف َثَقاٌب ُمدَّ َوَمْعـَك اْلَؽـِْ  ُحـَا: َأكَّ

َٓ َح  َٓ َأْمَقالُِؽْؿ َقاَل َأْحُؾ الؾَُّغِة: اْلَحْقُل اْلَحَرَكُة َواْلِحقَؾفُة َأْي  َٓ اْسفتَِطاَطَة َو َرَكفَة َو

َة فِل َتْحِصفقِؾ  َٓ ُققَّ َٓ َحْقَل فِل َدْفِع َشرٍّ َو ِف َتَعاَلك، َوقِقَؾ َمْعـَاُه  َّٓ بَِؿِرقَئِة الؾَّ ِحقَؾَة إِ

ـْ َمْعِصَقِة الؾَِّف إٓ بعصؿتف وٓ قفقة طف  صاطتفف إٓ  َٓ َحْقَل َط َّٓ بِالؾَِّف، َوقِقَؾ  َخْقٍر إِ

 كتف. اكتفك.بؿعق

ووجقب ذلؽ، وقد دل ط  فضؾفا حد،ث  وفقفا حسـ آطتؿاد ط  اهلل 

َة »، وغقره: أبل مقسك  َٓ ُقفقَّ َٓ َحْقَل َو ـْ ُكـُفقِز ُقْؾ  َّٓ بِالؾَّفِف، َفنِكََّففا َكـْفٌ  مِف إِ

 مـ إحاد،ث. ، وغقر ذلؽ(1)«الَجـَّةِ 

ويف ح ه الؽؾؿة غا،ة آطتؿاد والتضرع ط  اهلل، وكؿ كـا كسؿع مفـ شفقخـا 

، وحق ،ؼقل: لقس بحقلـا وٓ بؼقتـا وٓ بؽثرة طؾؿـا وٓ بػصاحتـا، ما مؼبؾ 
                                                 

 (.8343(، ومسؾؿ )1113أخرجف البخاري ) (1)



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 525  

 كحـ فقف، ولؽـ شلء أراده اهلل.

ـْ ُصَفْقٍ،   وَط
ِ
َٓ ُ،ْخبُِرَكفا إَِذا َصؾَّك َحَؿَس َش  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل ْقًئا 

َٓ َكْػَفُؿفُف؟ َقفاَل:  ا إَِذا َصفؾَّْقَت َحَؿْسفَت َشفْقًئا   إِكََّؽ مِؿَّ
ِ
بِِف، َقاَل: َفُؼْؾـَا: َ،ا َرُسقَل اهلل

َْكبَِقاِء َأْطَطفك »َكَعْؿ. َقاَل: ، ُقْؾُت: «َأَفطِـُْتْؿ بِل» ْٕ ـَ ا
ـْ َقْقمِفِف، َذَكْرُت َكبِقًّا مِ ُجـُفقًدا مِف

فا  ِء َقاَل: قِقَؾ َلُف: اْخَتْر لَِؼْقمَِؽ إِْحَدى َثفاَلٍث: إِمَّ َٓ ـْ ُ،َؽافُِ  َحُم
َفـََظَر إَِلْقِفْؿ َوَقاَل: مِ

ـْ َغْقِرِحْؿ، َأِو اْلجُ 
ا مِ قُع، َأِو اْلَؿْقُت؟ َقاَل: َفَعَرَض َذلَِؽ َطَؾك َأْن ُأَسؾَِّط َطَؾْقِفْؿ َطُدوًّ

ا إَِذا َفِ ُطفقا،  اَلِة، َوَكاُكقا مِؿَّ  َفاْخَتْر َلـَا َفَؼاَم إَِلك الصَّ
ِ
َقْقمِِف، َقاَل: َفَؼاُلقا: َأْكَت َكبِلُّ اهلل

ا َأْن ُتَسؾِّ  اَلِة، َفَصؾَّك بِِفْؿ، َفَؼاَل: الؾُفؿَّ إِمَّ َط َطَؾفْقِفُؿ اْلَؿفْقَت، َقفاَل: َفِ ُطقا إَِلك الصَّ

ـَ َتْسفَؿُعقَن َأكِّفل َأُقفقُل:  ، ِ اٍم، َقاَل: َفَفْؿِسل الَّ َفَؿاَت مِـُْفْؿ َسْبُعقَن َأْلًػا فِل َثاَلَثِة َأ،َّ

َّٓ بَِؽ  َة إِ َٓ ُققَّ َٓ َحْقَل َو  .  (1)«الؾُفؿَّ بَِؽ ُأَحاِوُل، َوبَِؽ ُأَصاِوُل، َو

 طؾقفؿ يف ،قم حـقـ يف أول الؿعركة بسب، كؾؿفة وُح م الصحابة رضقان اهلل

قالفا بعض حد،ثل العفد باوسالم: لفـ كغؾف، القفقم مفـ قؾفة، قفال اهلل تعفا،: 

 ہ ہ ہہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 .[58]التقبة:  ﴾﮶ ﮵ ﮴

*** 

 

                                                 

(، والـسفائل يف 11211) «الؿسفـد»( والؾػظ لف، وأمحفد يف 314) «الؿصـػ»أخرجف ابـ أبل شقبة يف  (1)

 (، وغقرحؿ.1532) «الؽبرى»



 526 27- 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

  ٍَ َِٓشُكىّػبي َهب َِٓغُؼىٕد  ٖا  ٖا اِث ٖ٘وب  اُيِّ»َوَػ ٔٓ َٓب  ََُشُح ٔؽِشْىي َو ََُشُح ٔؽِشْىي اُيِّ

َا   ًُو ُٚ ثابُٖزَى ُٛٔجو َُُز ٖا اهلَل  ٌٔ َُ ُٚ.     «اااي َو ٌٗ َوَفوٖؾَؾ ٓٔؤز ُٙ َأُثوى َداُوَد َواُٚزِش َسَوا

َِٓغُؼىٕد. ٖا  ٍا اِث ِٖ َهِى ٔٓ  ُٙ ََ آٔلَش  َوَعَؼ

َيْسؾّٕٛعاا : َقِوُلُه  مـ ققلف كؿا تؼدم. ملسو هيلع هللا ىلصأي: إ، الـبل  )

ٝيسي٠ّٕ ِغْسىّ٘          )»   ُلهُ َقوِ  ٝيسي٠ّٕ ِغْسىّ٘، ايِّّٓ أي مـ الررك3 وذلؽ ٕن اوكسان  :   « ايِّّٓ

،ظـ أهنا تليت بالخقر والرر، ومـ زطؿ أن مع اهلل خالًؼا، أو متصرًفا يف الخقر 

حق ال ي ،دفع و،رفع، وحق ال ي ،ليت بالخقر، َقاَل  والرر ففق مررك، فاهلل 

ڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿َتَعاَلك:   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   پ

 .[:13]يقكس:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

َّٓدا ِإ٫ :   َقِوُلُه َِ َيدا  ٚي أي مؿا مـا مـ أحد إٓ وقد ،ؼع يف قؾبف شلء مـ ذلفؽ،  )

 ملسو هيلع هللا ىلصففل لػظفة مدرجفة يف الحفد،ث3 ٕن الـبفل  وح ا مـ ققل ابـ مسعقد 

، قفال ذروة الؿقحد،ـ والؿتفقكؾقـ طف  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصمعصقم طـ مثؾ ح ا بؾ حق 

 :لبقؼقين ا

مَـْت 
َ
َِ َيـم أ ي ـِ َ رََحمُت ِص ارْ ـْ ًُ  َوا 

 
ـوَْت  ـَ َواةِ امو ُِّ ِِ ا ـ هَْؿـم

َ
َِ أ ٌْ َرْع  ِي

 :بأَٛز اإلدزاج ٜٚعسف 
، فػفل البخفاري ملسو هيلع هللا ىلصأن ،ؼقل الراوي: ح ا لقس مـ كفالم الـبفل  :األٍٚ األَس

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (5155) فَدَقِة َمفا َتفَرَك  َأْفَضفُؾ »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقفاَل الـَّبِفلُّ َط الصَّ

ـْ َتُعفقُل ِغـًك ْػَؾك، َواْبَدْأ بَِؿ ـَ الَقِد السُّ
فا َأْن  «، َوالَقُد الُعْؾَقا َخْقٌر مِ َتُؼفقُل الَؿفْرَأُة: إِمَّ

ا َأْن ُتَطؾَِّؼـِل، َوَ،ُؼقُل الَعْبفُد: َأْصِعؿْ  : ُتْطِعَؿـِل، َوإِمَّ ـُ ْبف
ِ
ـِفل َواْسفَتْعِؿْؾـِل، َوَ،ُؼفقُل آ

ـْ َرُسفقِل الؾَّفِف 
ـْ َتَدُطـِل، َفَؼاُلقا: َ،ا َأَبا ُحَرْ،َرَة، َسِؿْعَت َحَ ا مِ ؟ ملسو هيلع هللا ىلصَأْصِعْؿـِل، إَِلك َم
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ـْ كِقِس »َقاَل: 
 .  «َأبِل ُحَرْ،َرةَ َٓ، َحَ ا مِ

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (3231) طٓد أمحدَويف  َكَفك َرُسقُل الؾَِّف »، َقاَل: وَط

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص ـِ اْلَؽْؾِ، َط ، َوَثَؿ اِم، َوَكْسِ، اْلَبِغلِّ  «َوَطْسفِ، اْلَػْحفؾِ ». َقاَل:  «َكْسِ، اْلَحجَّ

ـْ كِقِسل»ْ،َرَة: َقاَل: َوَقاَل َأُبق ُحرَ 
 .«َحِ ِه مِ

٘  ويف  ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (1141)ٕبل كعقؿ  داَع  ٝإ اييًدِ ٚؾكدً ، َط

ُف َكاَن إَِذا َقاَل فِل َشْلٍء بَِرْأ،ِِف َقاَل:  ـْ َكْقِسل»َأكَّ
ـْ ُسَؾْقَؿاَن  «َحَ ا مِ ـُ َوْحٍ،، َط َذَكَرُه اْب

ـِ َزْ،ٍد، ـْ َكثِقِر ْب ـِ باَِلٍل، َط ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  ْب ـِ َرَباٍح، َط ـْ َولِقِد ْب  .  َط

 ٞ َصفؾَّك الؾَّفُف َطَؾْقفِف -أن ،ـص العؾؿاء ط  أن ح ا لقس مـ ققل الـبفل  :ايثااْ

 .-َوَطَؾك آلِِف َوَسؾَّؿَ 

و،عؾؿ ذلؽ بؽقن ذلؽ تػسقًرا، مثؾ قفقل ال حفري: التحـفث: َوُحفَق  :ايثاي 

ُف َطَؾْقِف َوَطَؾك آلِِف َوَسؾَّؿَ َصؾَّك -اَن َرُسقل الؾَِّف كَ »، قالت: التََّعبُُّد، فعائرة   -الؾَّ

َقالَِل ُأوْ  -َوُحَق التََّعبُّدُ -َ،ْخُؾق بَِغاِر ِحَراٍء َ،َتَحـَُّث  ِت اْلَعَددِ فِقِف الؾَّ َٓ». 

قفال ذلفؽ، ومـفف حفد،ث َأبِفل  ملسو هيلع هللا ىلصو،عرف باستحالة أن ،ؽقن الـبل  :ايساب 

َٓ الِجَفاُد »: ُحَرْ،َرَة  فل، فِل َسبِقِؾ الؾَِّف، َوالَحفجُّ َوبِفَوالَِّ ي َكْػِسل بَِقِدِه َلْق رُّ ُأمِّ

َْحَبْبُت َأْن َأُمقَت َوَأَكا َمْؿُؾقكٌ  أطف  مفـ مرتبفة الؿؿؾفقك  ملسو هيلع هللا ىلص، فؿرتبفة الـبفل (1)«َٕ

 كاكت قد ماتت قبؾ البعثة ط  ما حق معؾقم. ملسو هيلع هللا ىلصالطائع لسقده، وأم الـبل 

ٌِ   َقِوُلُه ٛينّٕد ُ٘ ِ ايتَّ ُِٖب ُْٜر ِٔ ا ّٔ  ٚيئِّه أي: أن طالج التطقر: حسـ التقكؾ طف   )

، وأكف ٓ ،ضر و،ـػع إٓ اهلل سبحاكف وتعا،، وطف  الؿفرء أن ،ؿضفل فقؿفا  اهلل

 ط م طؾقف مستعقـا باهلل تعا،.

                                                 

 (.1115( ومسؾؿ )8531أخرجف البخاري ) (1)
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ُٚدي :  َقِوُلُه ُٙ أُّٔ دٛ ديا ٚيا ُّ  ، (1214)يف كتاب الطف، بفاب الطقفرة  )زي َِدِر ٚيايتّْْس ( 

 أبقاب السقر باب ما جاء يف الطقرة. (1113) داَي٘يف 

ٚيؾيشَّشي َقِوُلُه َيْطُيٛد  :)  ِٔ ٍِ اْ  ْٛ ْٔ قّٔ َِ  ُٙ ٌي آِخسي ٚيدييي : َوفِفل حقفث قفال  ُ٘ 

ـِ ُطَؿفَر، َوَسفْعٍد َوَحفَ ا  ، َوَطائَِرفَة، َواْبف ـْ َأبِل ُحَرْ،فَرَة، َوَحفابٍِس التَِّؿقِؿفلِّ الَباب َط

ـِ ُكَفْقفٍؾ َوَروَ  ـْ َحفِد،ِث َسفَؾَؿَة ْبف َّٓ مِف َٓ َكْعِرُفُف إِ ـٌ َصِحقٌح،  ى ُشفْعَبُة َحِد،ٌث َحَس

ـَ إِْسَؿاِطقَؾ َ،ُؼقُل: َكفاَن ُسفَؾْقَؿاُن  َد ْب ـْ َسَؾَؿَة َحَ ا الَحِد،َث، َسِؿْعُت ُمَحؿَّ َأْ،ًضا، َط

ـُ َحْرٍب َ،ُؼقُل فِل َحَ ا الَحِد،ِث،  فؾِ »ْب َـّ الؾَّفَف ُ،ْ ِحُبفُف بِالتََّقكُّ . َقفاَل «َوَما مِـَّفا، َوَلؽِف

ـِ َمْسُعقٍد َوَما مِـَّا ُسَؾْقَؿاُن: َحَ ا ِطـِْدي َقْقُل  ِف ْب  احف.  .َطْبِد الؾَّ

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ِٔشاو    ٖا َػ ٚٔ ِث ِٖ َؽٔذَٔش َػجٔذ اَُّ ٔٓ ََٔذ  َِْؽ ٚٔ »َو ِٖ َؽبَعٔز ََُشُح َػ ُٚ اُيِّ ِٖ َسٖدِر َٓ

ٍَ    «َكَوِذ َأِؽَشَى ٍَ اهلِل؟ هوَب ََوب َسُعوى َُٔي  ًَلَّبَسُح َر َٔب  َُىا  َك ٍَ    . َهب ُٕ َرُووى َأ

ُِوُشىَ  » َٚ َؿ َُو ُُِشَىي َوا اا َُِش ااا َى ُُِشَىي َوا َى َُِش ااا َل ْٖ ا َل َُُِّه ُٚ  «ا َُو . َو

ٖا َػٖجووبط   َا ِثوو َأش اَُلِنوو ِٖ َؽوؤذ َِٓنووبَى َأِو »  ٓٔوو َٓووب َأ َُووَشُح  َٔووب اُيِّ ٖٗ اا

 .«َسٖدَى

ُيددي :  َقِوُلُه ٚي٭ّْٔس ثَ  (3435) «الؿسفـد»يف  ) ـُ قفال: َحفدَّ َثـَا اْبف ، َحفدَّ ـٌ ـَا َحَسف

ـِ َطْؿفٍرو   ْبف
ِ
ـْ َطْبفِد اهلل ، َطف ـِ اْلُحُبؾِلِّ ْحَؿ ـْ َأبِل َطْبِد الرَّ ـُ ُحَبْقَرَة، َط َلِفقَعَة، َأْخَبَرَكا اْب

دلُدددع فففف كره، وطبفففد اهلل بفففـ لفقعفففة ضفففعقػ، قفففال: الفقثؿفففل يف  

وحد،ثف حسـ، وفقفف : رواه أمحد والطبراين، وفقف ابـ لفقعة، (5/145) ايصٚا٥دد 

 ضعػ، وبؼقة رجالف ثؼات.

، ومـ صر،ؼف أخرجف (1/114) اجلاَعوالحد،ث طـد ابـ وح، يف 

ـُ السـل يف  ، وروا،ة طبد اهلل بـ وح، طـ ابـ (821) «طؿؾ الققم والؾقؾة»اب

ـُ َوْحٍ،،  لفقعة ،ؼبؾفا بعض أحؾ العؾؿ طـ خالد بـ خداش قال: َقاَل لَِل اْب

َٓ أَ  ـِ َلِفقَعَة َفاْكُتْبَفا.َوَرآكِل  ـِ َلِفقَعَة: إِكِّل َلْسُت َكَغْقِري فِل اْب  ْكُتُ، َحِد،َث اْب

ٚ  :  َقِوُلُه ُْدِس ِٔ عي  ْ ِ٘ َّ ، َوقِقفَؾ:  )عيبِد اي ـِ ْحَؿ ٍد، َوقِقَؾ: َأُبق َطْبِد الفرَّ حق َأُبق ُمَحؿَّ

ـِ الْ  ـُ َطْؿِرو ْب ِف ْب ـِ ُسفَعقِد َأُبق ُكَصْقٍر، بضؿ الـقن، َطْبُد الؾَّ ـِ ِحاشِؿ ْب ـِ َوائِِؾ ْب َعاِص ْب

ـِ ُلَميِّ  -بضؿ السقـ وفتح العقـ  - ـِ َكْعٍ، ْب ـِ ُحَصْقِص ْب ـِ َطْؿِرو ْب ـِ َسْفِؿ ْب ـِ  ْب ْب

فِؿلُّ ال احد العابد، الصحابل ابـ الصحابل  ، السَّ ، كان بقـف َغالٍِ،، الُؼَر،ِرلُّ

فُف َرْ،َطفُة بِـْفُت وبقـ أبقف يف السـ اثـتل طررة سـة،  وققؾ: إحدى طررة سفـة، َوُأمُّ

ـِ َسفْفٍؿ، أسفؾؿت. اكتففك  ـِ َسفْعقِد ْبف ـِ ُحَ ْ،َػفَة ْبف ـِ َطفامِِر ْبف اِج ْبف ـِ اْلَحجَّ ُمـَبِِّف ْب
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 .(1/811) تٗرٜب ا٫اا٤ ٚايًػاتمـ 

ِ٘ ؾّٔكّْٔد أّْٔغسيىّٔ : َقِوُلُه ْٔ سياديِت ٝيسي٠ّٕ عي ُ٘ ايِّّٓ ْٔ زيدَّْت َي ؼدم بقاكف مـ كقكفف ط  ما ت )

 طؾؼ الـػع والضر بغقر سب، شرطل.

ٍي اِ ؟ : َقِوُلُه ٜيا زيُضٛ ُيا نّٔؿَّازي٠ّٕ ذيِيؤّ   أي كػارة ما ،ؼع يف الـػس. )قّٔائّٛا: ؾّٔ

٘ي     َقِوُلُه  ٚي٫ ِإئّد ْٝدُسىّٔ،  ْٝدسي ِإ٫ طّٔ ٚي٫ طّٔ ُْٝسىّٔ،  ْٝسي ِإ٫ خي َّ ٫ خي ُٗ ٍي: ايًَّ ْٕ تيكّٕٛ ٍي: أّٔ )قأّ

ْٝدُسىّٔ :  أي برد إمر إ، اهلل، وطف  اوكسفان أن ،عفالج كػسفف بالتقكفؾ طف  اهلل  غّٔ

 مـف. وآطتؿاد طؾقف وآستغػار، فالتطقر ذك،، فنذا أذكبت استغػر اهلل 

ُ٘ :  َقِوُلُه ٚيئّ  .(1/834)أي: ٕمحد )

ِٔ عيبَّداع       َقِوُلُه ٌِ ْ د ِِٜح ايؿّْٔكد ْٔ سيدِد َِد  ملسو هيلع هللا ىلصحفق ابفـ طفؿ رسفقل اهلل   :  )

 .ملسو هيلع هللا ىلصمـ م دلػة إ، مـك، وحق مـ آخر مـ رأى الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصد،ػ الـبل وكان ر

ْٚ زيدَّىّٔ :   َقِوُلُه َْكيداىّٔ أّٔ َيدا أّٔ ٝيسي٠ّٕ  ُيا ايِّّٓ َّ أي أن الطقرة ما كان سببا لؿضفقؽ  )ِإ

يف ما ط مت طؾقف أو ردك طـف، وح ا تػسقرحا، وفقف: حصر الطقرة يف ذلفؽ وحفل 

 أطؿ.

طبد اهلل بـ طالثفة العؼفقظ، مختؾفػ والحد،ث ٓ ،صح، يف سـده محؿد بـ 

 فقف والراجح ضعػف، قال البخاري: يف حد،ثف كظر.

وفقف: مسؾؿة بـ طبد اهلل الجفـل مل ،قثؼف غقر ابفـ حبفان ومل ،فدرك الػضفؾ، 

 فف ه ثالث طؾؾ، وباهلل التقفقؼ.

*** 
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28- ِِ ِٓحِٝ ٞ ايتَّ ََا جَا٤َ ِف  بَابُ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٓب  ْاَثبُة  ِ٘غاُ  َعبَ  ٔكٍ اُٖز

ِِ :  َقِوُلُه ِْٓذدٝ َيا ديا٤ي ِؾٞ ايتَّ أي مـ إحؽام، والتـجفقؿ: مفلخقذ مفـ  ) ياُب 

 الـجقم وحق آستدٓل بإحقال الػؾؽقة ط  الحقادث إرضقة. 

ّ  عًِ يف ايكٍٛ يف ارتطٝب قاٍ إِنَّ ِطْؾَؿ الـُُّجقِم َ،ْرفَتِؿُؾ َطَؾفك  (:126)ايٓحاٛ

ُؿُف َفِضقَؾٌة. َوأَخُر َمْحُظقٌر، َوالـََّظُر فِقِف َمْؽُروٌه.َضْرَبقْ  : َأَحُدُحَؿا ُمَباٌح، َوَتَعؾُّ  ـِ

َّااا ٍُ ايطَّااِسُب َفَأ َّٚ َفُفففَق اْلِعْؾففُؿ بَِلْسففَؿاِء اْلَؽَقاكِففِ،، َوَمـَاضِِرَحففا، َوَمَطالِِعَفففا،  :اأَل

ـْ مَِقاِحَفففا َْٕوَقاتَِفففا، َوَمَسفاقِطَِفا، َوَسففْقِرَحا، َوآْحتِفَداُء بَِفففا،  َواْكتَِؼفاُل اْلَعففَرِب َطف

َوَتَخقُُّرُحُؿ إَْزَماَن لِـَِتاِج َمَقاِشقَفا، َوِضَرابِِفُؿ اْلُػُحقَل، َوَمْعِرَفُتُفْؿ بِإَْمَطفاِر َطَؾفك 

فُؾ إَِلفك  ِجَففِة اْلِؼْبَؾفِة اْختاِلفَِفا، َواْستِْدُٓلُفْؿ َطَؾك َمْحُؿقِدَحا َوَمفْ ُمقمَِفا، َوالتََّقصُّ

ْقِؾ بُِظُفقِرَحا َوُأُفقلَِفا. الِة، َوَساَطاِت الؾَّ  بِالـُُّجقِم، َوَمْعِرَفُة َمَقاقِقِت الصَّ

ِف  ـْ َذلَِؽ فِل كَِتاِب الؾَّ
ـْ َرُسفقِل الؾَّفِف َوَقْد َجاَء َكثِقٌر مِ ، ملسو هيلع هللا ىلص، َوفِل أَثاِر َطف

ـَ  َحاَبِة، َوالتَّابِِعق ـْ َأْخَقاِر الصَّ .َوَط ـَ ـَ اْلُعَؾَؿاِء اْلَخالِِػق
ـْ َبْعَدُحْؿ مِ  ، َوَم

ِطقففِف (111)وقففال:  ففْرُب الثَّففاكِل، َوُحففَق اْلَؿْحُظففقُر، َفُفففَق َمففا َ،دَّ ففا الضَّ : َوَأمَّ

ـَ إَْحَؽاِم، َوَلْقَس َأَشفدُّ إِْتَعاًبفا لِْؾِػْؽفِر، َوإِْكَصفاًبا لِْؾَبفَدِن، َوإِْضفالٓ 
ُؿقَن مِ اْلُؿـَجِّ

ـِ اْلَؿْطَعفِؿ، لِْؾػَ  ْفِؿ مِـُْف، َفنَِذا َأْكَػَد الـَّاضُِر فِقِف ُطُؿَرُه بِنِْسَفاِر الؾَّْقِؾ، َوَشَغَؾ اْلَؼْؾفَ، َطف

ـْ  ـَ الؾَّفِف، َوَرُسفقلِِف، َومِف
ْكَقا َوأِخَرِة، َوَتَباَطَد مِ اِت، َواْلَعَؿِؾ لِؾدُّ َواْلَؿْرَرِب، َوالؾَّ َّ

، وَ  ـَ الِِحق ْكَدَقفِة، َكفاَن ُطْرُففُف ِطَباِدِه الصَّ ـْ َقْقٍس َواِحفَدٍة بِفاْلُؽْػِر َوال َّ َرَماُه الـَّاُس َط

فْؿِس َواْلَؼَؿفِر َمَتفك  تِل َمَخَض َطـَْففا ِطْؾفَؿ ُكُسفقِف الرَّ الَِّ ي اْكَتَفك إَِلْقِف، َوُزْبَدُتُف الَّ

ْقِؾ َوالـََّفاِر؟ وَ  ـَ الؾَّ
ـْ ُكؾِّ َواِحٍد َ،ُؽقُن؟ َوفِل َأيِّ َوْقٍت ُ،ْحَدُث مِ

مِْؼَداُر َما َ،ْؽَسُػ مِ
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ـَ اْلُقُجفقِه، ٓ َ،ْسفَتِدلُّ 
ُف بِِف بَِقْجٍف مِ مِـُْفَؿا، َوَوْقُت آْكِجالِء؟ َوَحَ ا ِطْؾٌؿ ٓ َ،ـَْػُع الؾَّ

ُف ُسفْبَحاَكُف بَِؿِسف َرُه الؾَّ ـَ إُُمقِر، َوإِكََّؿا اْلُؽُسقُف َشْلٌء َقدَّ
فْؿِس بِِف َطَؾك َأْمٍر مِ قِر الرَّ

ـْ َلْؿ َ،ْعَؾْؿ َوْقَت اْلُؽُسفقِف  َواْلَؼَؿِر، َفَقُؽقُن بِاْجتَِؿاِطِفَؿا َأْو َتَؼاُبؾِِفَؿا، َوَلْقَس َطَؾك َم

ـْ َطْقٍ، َوٓ َكْؼٍص، َوإِكََّؿا َ،ُؽقُن اْلَعْقُ، فِل اْلَجْفِؾ بَِؿا َتْعَؾُؿُف اْلَعفَرُب 
ـَ َ،ُؽقُن مِ ِحق

ـْ َأْمِر الـُّجُ 
فْقَطاُن، َوَأْصَؿَعفُف فِفل اْلَؼَضفاِء مِ ُف الرَّ َم ِذْكُرَكا َلُف، َفنِِن اْسَتَ لَّ قِم الَِّ ي َتَؼدَّ

ُف لَِؿْقِت َأَحٍد َأْو َحَقاتِِف َأْو ُحُؾقِل َحاِدَثٍة َوُوُققِع  َوإَْحَؽاِم، َواْطَتَؼَد فِل اْلُؽُسقِف َأكَّ

ْقَطاُن بِ  ، َٕنَّ الؾَّفَف َتَعفاَلك َجائَِحٍة، َفَؼْد َطِؼَؾُف الرَّ ـِ ، ـَ الفدِّ اْلُغُروِر، َوَقَطفَع َأْسفَباَبُف مِف

 اْسَتْلَثَر بِاْلَغْقِ، ُدوَن َأْكبَِقائِِف َوَمالئَِؽتِِف، إِٓ َما َأْصَؾَعُفْؿ َطَؾْقِف. احف. 

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٌٗ ٔكوٍ   ٍَ اُُجَخبسا ٚٔ »َهب ٍَ َهَزوبَدُح  لَ  «َفؤؾُٔؾ َّ      َهوب ُ٘ٗغوى ٙٔ اُ َٛؤز َِوَن اهلُل 

َُِهَزوَذي ثاَهوبي     َٓوبٕد  َُبٔىنَيي َوَػُ ُِٖٔؾ ّٓب  َٔبِ ي َوُسُعى ُِٖٔغ ًَ٘خ  َُٔضُٕس  َعَؼَِهب صاَ

     ُٚ َُو  َْ َٓوب ا ٔػُِو ٌََّوَق  ُٚي َوَر ََُي َأِلَيَؤي َوَأَمبَع َٗٔقَُج َُِش ٔر ُاَهب َؿ ٍَ َك ِٖ َرَؤٖو َٔ َك

َِٗزَهً. ٚٔ. ا  ثا

ٍي َقِوُلُه ُّ : )قّٔا ـِ  ايُبخياِز ـُ إِْسفَؿاِطقَؾ ْبف فُد ْبف َماُم َأُبق َطْبفِد الؾَّفِف، ُمَحؿَّ
وحق اْوِ

، جبؾ الحػظ. ـِ َبْرِدْزَبْف اْلُبَخاِريُّ اْلُجْعِػلُّ ـِ اْلُؿِغقَرِة ْب  إِْبَراِحقَؿ ْب

ِ٘ »)ِؾٞ  َقِوُلُه وحق أصح كتفاب مصفـػ طف  اوصفالق، وفؼففف يف  « :ؾيدِشِٝش

إثر ،سؿك ُمعؾًؼا، والؿعؾؼ: حق أن ،سؼط الؿصـػ شقخف أو مـ دوكفف أبقابف، وح ا 

و،ؼقل العؾؿاء: ما كان مـ الؿعؾؼات يف البخاري بصقغة الج م فففق طـفد البخفاري 

 صحقح، وما كان بصقغة التؿر،ض كلن ،ؼقل: ُذكر وُروي فالغال، أكف ضعقػ.

ٍي قّٔتيدادي٠ّٕ :    َقِوُلُه السدوسفل البصفري، مفـ وحق ابـ دطامة أبق الخطفاب )قّٔدا

تالمق  إطؿش اهتؿ بالؼفدر وحفق طفامل بالتػسفقر والحفد،ث، ورمفل بالتفدلقس 

 .وطـعـتف يف الصحقحقـ

َادددا         َقِوُلهههُه ٚيُزُدٛ ُيا٤ِ،  ٓيددد١ّٗ ِيًطَّددد ٗيا ِشٜ ّي ِيدددجي٬خ : ديييًددد ُُّٓذدددٛ ِٙ اي ٖيدددِر ًّٔدددلي ا ّٕ  )خي

ٗيدا   :  ْٗتيدي٣ ِ  ُٜ َيات   ٚيعي٬ ٝياِطنيي،  جفف ابفـ جر،فر بؾػفظ البخفاري إلف ، أخر ِيًػَّ

ـُ  (2/8211)مطقٓ  -وأخرجف ابـ أبل حاتؿ  َثـَا َأبِفل، ثـفا ِحَرفاُم ْبف فؼال: َحفدَّ

َف َتَباَرَك َوَتَعاَلك إِكََّؿفا  ـْ َقَتاَدَة َقاَل: إِنَّ الؾَّ ـُ إِْسَحاَق، ثـا َسِعقٌد، َط َخالٍِد، ثـا ُشَعْقُ، ْب

فَؿاِء َوَجَعَؾَففا ُ،ْفَتفَدى بَِففا، َجَعَؾ َحِ ِه الـُُّجقَم لَِثالِث ِخ  َصفاٍل: َجَعَؾَففا ِز،ـَفًة لِؾسَّ

ـْ َتَعاَصك فِقَفا َغْقَر َذلِفَؽ َفَؼفْد َقفاَل: َرْأَ،فُف وأخطف   . َفَؿ ـِ َقاصِق َوَجَعَؾَفا ُرُجقًما لِؾرَّ

َٓ ِطْؾَؿ َلُف بِِف َوإِنَّ َكاًسا َجَفَؾةً  ُف َوَأَضاَع َكِصقَبُف َوَتَؽؾََّػ َما  بَِلْمِر الؾَّفِف َقفْد َأْحفَدُثقا  َحظَّ

ـْ َسفاَفَر  ـْ َأْطَرَس بِـَْجِؿ َكَ ا َوَكفَ ا َكفاَن َكفَ ا َوَكفَ ا، َوَمف فِل َحِ ِه الـُُّجقِم َكَفاَكًة: َم
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ـْ َكْجٍؿ إِٓ ُ،قَلُد بِِف إَْحَؿُر َوإَْسفَقُد 
بِـَْجِؿ َكَ ا َوَكَ ا َكاَن َكَ ا َوَكَ ا. َوَلَعْؿِري َما مِ

فُة، َوَحفَ ا وَ  ابَّ مِقُؿ. َوَما َطؾَِؿ َحفَ ا الفـَّْجُؿ َوَحفِ ِه الدَّ ـُ َوال َّ الطَِّق،ُؾ َواْلَؼِصقُر َواْلَحَس

ـَ اْلَغْقِ،. َوقَضفك الؾَّفُف َأكَّفُف ٓ ،عؾفؿ مفـ يف السفؿاوات َوإَْرِض 
الطَّائُِر بَِرْلٍء مِ

اَن ،بع ُف َوَما َ،ْرُعُروَن َأ،َّ ثقن ولعؿري لق أن حدا َطؾِفَؿ اْلَغْقفَ، َلَعؾَِؿفُف اْلَغْقَ، إِٓ الؾَّ

َؿُف َأْسَؿاَء ُكؾِّ ِشفلٍء، َوَأْسفَؽـَُف  ُف بَِقِدِه، َوَأْسَجَد َلُف َمالئَِؽَتُف، َوَطؾَّ آَدُم الَِّ ي َخَؾَؼُف الؾَّ

ـْ َشَجَرٍة َواِحفَدٍة، َفَؾفؿْ  َ،فَ ْل بِفِف اْلفَبالُء  اْلَجـََّة َ،ْلُكُؾ فِقَفا َرَغًدا َحْقُث َشاَء، َوُكِفَل َط

ـَ َمفاَت َكبِفلُّ الؾَّفِف  ُـّ ِحفق َحتَّك َوَقَع بَِؿا ُكِفَل َطـُْف. َوَلْق َكاَن ُ،ْعَؾُؿ اْلَغْقُ، َلَعؾَِؿْتُف اْلِج

ُفْؿ َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلصُسَؾْقَؿاُن  َٓ َ،ْرُعُروَن بَِؿْقتِِف َما َدلَّ  َفَؾبَِثْت َتْعَؿُؾ َلُف َحْقٓ فِل َأَشدِّ اْلَفَقاِن 

ُـّ َوِحَل فِفل  ا َخرَّ َتَبقَّـَِت اْلِج ُة إَْرِض َتْلُكُؾ مِـَْسَلَتُف َأْي َتْلُكُؾ َطَصاُه َفَؾؿَّ َمْقتِِف إِٓ َدابَّ

ْكُس أن الجـ َلْق َكاُكقا َ،ْعَؾَؿقَن اْلَغْقَ، َما َلبُِثفقا فِفل  ـِ َمْسُعقٍد َتَبقَّـَِت اْوِ ُمْصَحِػ اْب

ـِ َوكَ  ُـّ َتُؼقُل َقْبَؾ َذلَِؽ، أكََّفا َتْعَؾُؿ اْلَغْقَ، َوَتْعَؾُؿ َما فِفل َغفٍد اْلَعَ اِب اْلُؿِفق اَكِت اْلِج

ِـّ ِطَظًة. اكتفك. ُف بَِ لَِؽ، َوَجَعَؾ َمْقَت ُسَؾْقَؿاَن لِْؾِج  َفاْبَتالُحُؿ الؾَّ

 ڑ  ژ   ژ   ڈ   ڈ ﴿و،دل ط  ما ذكره قتادة: ققل اهلل تعا،:  

ک   ک   ڑ   ٹ﴿َقاَل َتَعاَلك: ، و[ 8]الؿؾؽ:   ﴾گ   گ   گ   ک   ک

 ڄ  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ 

 ڌ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ 

ِات:   ﴾ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  لصا َتَعاَلك: [ 13-9]ا َل   چ  چ   چ ﴿، وَقا

 .[:>]األكعام:  ﴾ڇڇ ڇ چ

ِْٝس ذيِيؤّ أّْٔخّّّٓٔٔ : َقِوُلُه ٗيا ِ ػي ٍي ِؾٝ َّ ْٔ تئَّ ُي أي مـ زطؿ فقفا غقر مفا ذكفر اهلل  )ؾّٔ

 ه الثالث، فادطك هبا طؾؿ الغق، فؼد أخطل وتؽؾؿ رعا بالغق،.تعا، يف ح 

ُ٘ : َقِوُلُه ْيِؿٝبي ٚيأّٔقياعي   أي مـ اوسالم. )

ُ٘ ِ د٘ :   َقِوُلُه ِي ئّد ّٖ َيا ٫ّٔ ِع ـي  َّ ٚيتيهّٔ ٕكف قال ط  اهلل بغقر طؾؿ وكؾ حف ا مـففل  )

 : هنقـا طـ التؽؾػ. طـف قال طؿر 



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 535  

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ًَ ُٙ      َو ًَوَش ٚٔ. َر ُاو َ٘وَخ ٔك ُِ ُٖ ُػُ ـِ اِثو َُوَشٚل  ِْ َُ َٔشاي َو َُُو ٍا ا َ٘بصا َٓ  َْ َٙ َهَزبَدُح َرَؼُّ شا

َُٔذ َوااِعَؾبُم. ٍا َأِؽ َ٘بصا ْا ادَل ـَ ٔكٍ َرَؼُّ َٔب. َوَسٖل ُِ٘ه  َؽِشْة َػ

ٙي قّٔتيادي٠ّٕ : َقِوُلُه ٚينِّٔس  والؽراحة طـد السؾػ تطؾؼ ط  التحر،ؿ. )

ُّ َقِوُلُه ُيدِس : )تييي ٍِ ايّٖكّٔ ٓياِش َي حل: ثؿاكقة وطررون مـ لة وتؼدم بقاهنا، وتعؾفؿ  ِي 

مـازل الؼؿر الؼقل فقفا كالؼقل يف الـجقم، فنن كـت تتعؾؿ بحقث ُ،عؾؿ هبا ابتفداء 

الرفر واكتصافف، والؿقاسؿ وما ،تعؾؼ ب لؽ ففال بفلس، وإن كفان ،تعؾؿففا لؿفا 

ـجقم والؽقاك، صـقع قفقم إبفراحقؿ ،ػعؾف الؿـجؿقن فف ا ٓ ،جقز، والتعؾؼ بال

اَلُم:  ، وقد قال اهلل  اَلُة َوالسَّ  ڦ ڤ ڤ﴿مخبًرا طـ إبراحقؿ َطَؾْقِف الصَّ

، قففال بعففض أحففؾ العؾففؿ: فقففف تؼففد،ر [9:]األكعااام:  ﴾ڄڃ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ

مح وف، وحق مه ة آستػفام: أح ا ربل، إذ مل ،ؽفـ إبفراحقؿ طف  شفؽ، حتفك 

ربل، ثؿ ،ـؼؾ، إ، إلف آخر، ثؿ إ، إلف آخر، حتك ،تقصؾ ،ضطر إ، أن ،ؼقل: ح ا 

إ، إثبات اولف الحؼ، ومؿا ،دل ط  ذلؽ ما حق معؾفقم ضفرورة مفـ أن إكبقفاء 

معصقمقن طـ الررك، بؾ وكبائر ال كقب قبفؾ البعثفة وبعفدحا وحتفك الصفغائر 

 ال مقؿة.

ـْ : َقِوُلُه ُٜسيخّْ  ِْ ٚيئّ  تؼدم. أي: مل ،لذن يف تعؾؿف ط  ما )

ِ٘ :  َقِوُلُه ِٝد ٓي١ّٔ ِؾ ْٝ ُٔ ُعٝ حق سػقان بـ طققـة أبق محؿفد الففاليل إمفام جؾقفؾ  )اْ 

 ققؾ فقف: 

ــــم ًً ِ ِِِْك َورًَِع ََع  ــــ َن َي َِ  ٌْ ــــ  َي
 

ــــْؿَيمٍَم ُٓ ــــَ ِم  ْٓ ــــِك  َِِل ِْ  ؾَوَْي
  ُِ ــــ ِٗ ــــْؿَيمَن لََعَ َنْع ُٔ ِ ْا   ــــ  َراُذ

 
ــــم ْكَؿمٍَ

َ
ٌَ أ ــــْ  ُٔ ــــُى َيْم  َواهِْعوْ

  ٍَّ ـَ ـــ ِِْع ـــٍك سَ ُي ِ م  َِ  ٌْ ـــ وُ ِي  َك اا
 

ـــــم َّاًٍ ـًم وَأْذ ـــــ ـ ًَّ ـــــم َغ ََ ََ  أْوَر
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 :وقال سػقان 

َّْدِ  ـ َٔ ُت ػـي ُم ـْ ُٔ  َخوَِت اْيمُر ؾ
 

ــؤَددِ  ُّٔ ُِِّدي ِم  ــ ــَقمءِ َتَؿ َّٗ ٌَ ا  ــ  وِي
ٓزم طؿرو بـ د،ـار طرر،ـ سـة، وكان مـ خقاص صالبف، فاكظر إ، حرص  

ة والؿداومة طؾقف، وحق أمقر الؿفممـقـ السؾػ ط  صؾ، العؾؿ وتؾؼقف، والؿالزم

يف الحد،ث، ويف صبؼتف سػقان بفـ سفعقد الثفقري، أمقفر الؿفممـقـ يف الحفد،ث 

 أ،ًضا.

ُيدا :    َقِوُلُه ُٗ ْٓ ُٙ سيدْسٌب عي ـُ )ذينّٔسي فٍد َحفْرُب بف حفق اِوَمفاُم، الَعالََّمفُة، َأُبفق ُمَحؿَّ

، الَػِؼْقفُف، تِْؾِؿْقفُ   ـَ َحـَْبفٍؾ. اكتففك مفـ إِْسَؿاِطْقَؾ الؽِْرَماكِلُّ ضدا اعد٬ّ   َأْحَؿفَد بف

 .(11/833) ايٓب٤٬

ُيددُد :   َقِوُلههُه ٍِ أّْٔس ٓيدداِش ِِ افّٔ ًُّدد ـي ِؾددٞ تييي ٚيزيخَّدد وحففق ابففـ محؿففد بففـ حـبففؾ،  )

 والؿرفقر بلمحد بـ حـبؾ.

ٚيِإْضشياُم : َقِوُلُه وحق ابـ راحق،ف، وحق إسحاق بـ إبفراحقؿ بفـ مخؾفد بفـ  )

، واشتفر بنسحاق بـ راحق،فف، وحفق  حف 811تقيف:)روزي، إبراحقؿ الحـظظ الؿ

 مـ أئؿة السـة.

وما رخص فقف أمحد وإسحاق حق الؿتعؾؼ بؿعرفة إزمـفة وإوقفات ٓ مفا 

طل فقف أصحابف معرفة الغق، الؿطؾؼ أو تفلثر الحفقادث إرضفقة بفإحقال  َ،دَّ

 الػؾؽقة.

*** 
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ُٓ ِٖ َأثاٍ  ٍُ أُِوٚ    َوَػ ٍَ َسُعوى ٖ٘وَخ     »  ملسو هيلع هللا ىلصُىَعً  َهوب َٕ اجَل ََوِذُلُِى َصُُصوٌخ َا 

َْ َُٓقٚذْم ثابُٚغِؾشاي َوَهبٔىُغ اُٖشٔؽ ِٔشاي َو َُُخ ُٖ ا ٔٓ َٕ  «ُِٓذ ُٖ ٔؽِجب َُٔذ َواِث ُٙ َأِؽ َسُوا

ٚٔ»ٔكٍ   .«َفٔؾُٔؾ

ُٛضيد٢    َقِوُلُه َُ ْٔ أِّٔ دٞ  ٚيعيد  ، حفق طبفد اهلل بفـ قفقس، أويت م مفاًرا مفـ : )

ـْ َمَ امِقفِر َ،ا َأَبا ُمقَسك َلَؼْد ُأوتِقَت »َلُف:  ملسو هيلع هللا ىلصم امقر آل داود، كؿا قال الـبل 
مِْ َماًرا مِ

، وحق مـ إشعر،قـ، وإشعر،قن مـ القؿـ مفـ زبقفد، حفاجروا إ، (1)«آِل َداُودَ 

بت هبؿ السػقـة إ، الحبرة، ثفؿ رجعفقا ووجفدوا ، وكاكقا  سقـ، ف حملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 يف غ وة خقبر. ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ـَ إَِذا َأْرَمُؾفقا فِفل »، َقفاَل: ملسو هيلع هللا ىلصومـ فضائؾ إشعر،قـ: أنَّ الـَّبِلَّ  ق إِنَّ إَْشفَعِر،ِّ

ِفْؿ بِاْلَؿِد،ـَِة َجَؿُعقا َما َكاَن ِطـَْدُحْؿ فِفل َثفْقٍب َواِحفٍد، ُثفؿَّ الَغْ ِو، َأْو َقؾَّ َصَعاُم ِطَقالِ 

ِة، َفُففْؿ مِـِّفل َوَأَكفا مِفـُْفؿْ  فِق،َّ ، (5)متػفؼ طؾقفف «اْقَتَسُؿقُه َبْقـَُفْؿ فِفل إَِكفاٍء َواِحفٍد بِالسَّ

، و،حتؼروكفف، و،تـؼصفقكف، حتفك أن مجفد والرافضة ،بغضقن أبا مقسفك 

بالخقاكة والؽف ب  ،تفؿ أبا مقسك يٛاَع ا٭ْٛازدي يف كتابف الد،ـ الؿم،

يف قصة مقضقطف، وحل: أن أبا مقسك قال: أكا أخؾع طظ كؿا أخؾع السفقػ مفـ 

الغؿد، وطؿرو بـ العاص قال: وأكا أثبت معاو،ة كؿفا أثبفت السفقػ يف الغؿفد، 

 و،فة وح ه الؼصة غقر صحقحة3 ٕكف مل ،رد كص صحقح وبـؼؾ ثابفت أن معا

كان ،ـازع طؾًقا الخالفة، والتار،  قد ُشقه، وربؿا تجد مثفؾ حف ه الؼصفص طـفد 

ابـ كثقر والطبري يف تار،خف، وابـ إثقفر، وغقفرحؿ مفـ مفمرخل أحفؾ السفـة، 
                                                 

 (.321(، ومسؾؿ )5431أخرجف البخاري ) (1)

ـْ َأبِل ُمقَسك إَْشَعِريِّ 8544(، ومسؾؿ )8311البخاري ) (5)  .(، َط
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والعؿدة يف ذلؽ روا،ات طـ الؽؾبل الؽ اب ولقط بفـ أبفل مخـفػ الرافضفل 

 وغقرحؿ.

ٕي اجلّٔ َقِوُلههُه ّٕٛ ٜيددْدُخ أي: ثالثففة أصففـاف ولقسففقا أشففخاص  َّٓدد١ّٔ :)ثي٬ُثدد١ّ٘ ٫ّٔ 

والحد،ث ٓ ،دل ط  الحصر، فنن مـ تقطدوا هب ا القطقد أكثر مفـ ذلفؽ مـففا: 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  ِف  ما جاء َط َٓ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل الؾَّ ـْ  ـُ َٓ َ،ْدُخُؾ اْلَجـََّة َم َ،فْلَم

ـْ ُحَ ْ،َػفَة (31)أخرجف مسؾؿ  «َجاُرُه َبَقائَِؼفُ  َٓ َ،فْدُخُؾ اْلَجـَّفَة »، َقفاَل: ، وَط

ـِ ُمْطَعٍؿ (1)متػؼ طؾقف «َقتَّاٌت  ُف َسفِؿَع الـَّبِفلَّ ، وطـ ُجَبْقِر ْب َٓ »َ،ُؼفقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأكَّ

ـْ َطْبِد الؾَّفِف (5)«َقاصُِع َرِحؿٍ »َقاَل ُسْػَقاُن  «ُخُؾ اْلَجـََّة َقاصِعٌ َ،دْ  ، َقفاَل: َقفاَل ، وَط

ِف  َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل الؾَّ ـْ إِ،َؿفاٍن، َو َٓ َ،ْدُخُؾ الـَّاَر َأَحٌد فِل َقْؾبِِف مِْثَؼاُل َحبَّفِة َخفْرَدٍل مِف

ـْ كِْبِرَ،اءَ ،َ 
، إ، (21)أخرجف مسفؾؿ  «ْدُخُؾ اْلَجـََّة َأَحٌد فِل َقْؾبِِف مِْثَؼاُل َحبَِّة َخْرَدٍل مِ

 غقر ذلؽ.

ُِْس :  َقِوُلُه ُٔ ايّٖدخي َِ َُْد مدمـ الخؿر حفق مفـ لف م شفرهبا، ومفات ومل ،تف، )

 پ پ پ پ ٻ ٻ﴿مـفا، وحل مـ طؿؾ الرقطان قال تعفا،: 

 .[3>: ]الامئدة ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

ـْ َشفِرَب الَخْؿفَر »: ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء يف شرب الخؿر وطقد طظقؿ، قال الـبل  َوَمف

ْكَقا  ـِ  (6)متػؼ طؾقف «َفَؿاَت َوُحَق ُ،ْدمِـَُفا َلْؿ َ،ْرَرْبَفا فِل أِخَرةِ فِل الدُّ ـْ َطْبِد الؾَّفِف ْبف َط

 .  ُطَؿَر 

 وطـ طبد اهلل بـ طؿرو 
ِ
ـْ َشفِرَب اْلَخْؿفَر »: ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َمف

ـَ َصَباًحا، َوإِْن َماَت َدَخَؾ الـَّاَر، َفنِْن َتاَب َتفاَب اهلُل َوَسؽَِر،  َلْؿ ُتْؼَبْؾ َلُف َصاَلٌة َأْرَبِعق

                                                 

 (.145( ومسؾؿ )1451البخاري ) (1)
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ـَ َصَباًحا، َفنِْن َماَت َدَخفَؾ َطَؾْقِف، َوإِْن َطادَ  ، َفَرِرَب، َفَسؽَِر، َلْؿ ُتْؼَبْؾ َلُف َصاَلٌة َأْرَبِعق

ـَ  الـَّاَر، َفنِْن َتاَب، َتاَب اهلُل َطَؾْقِف، َوإِْن َطاَد، َفَرِرَب، َفَسؽَِر، َلْؿ ُتْؼَبْؾ َلُف َصاَلٌة َأْرَبِعق

فا  َصَباًحا، َفنِْن َماَت َدَخفَؾ الـَّفاَر، َففنِنْ  َتفاَب َتفاَب اهلُل َطَؾْقفِف، َوإِْن َطفاَد، َكفاَن َحؼًّ

ـْ َرَدَغِة اْلَخَباِل، َ،ْقَم اْلِؼَقاَمةِ  َطَؾك
، َأْن َ،ْسِؼَقُف مِ

ِ
 َوَمفا َرَدَغفُة  «اهلل

ِ
َقاُلقا: َ،ا َرُسقَل اهلل

 .(1133)ابـ ماجف . أخرجف «ُطَصاَرُة َأْحِؾ الـَّارِ »اْلَخَباِل؟ َقاَل: 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة   ـَ َ،ْسِرُق، »: ملسو هيلع هللا ىلص، َ،ْبُؾُغ بِِف الـَّبِلَّ وثبت َط َوُحفَق َٓ َ،ْسِرُق ِحق

 َ، َٓ ، َو ـٌ
ـَ َ،ْرَرُبَفا َوُحَق ُمفْممِ َٓ َ،ْرَرُب اْلَخْؿَر ِحق ، َو ـٌ

ـَ َ،ْ كِفل َوُحفَق ُمْممِ ْ كِفل ِحفق

ـٌ  مفـ حفد،ث أكفس بفـ مالفؽ  (1825)، وثبت طـد الترم ي (1)متػؼ طؾقف «ُمْممِ

 »َقففاَل:  
ِ
ـَ َرُسففقُل اهلل الَخْؿففِر َطَرففَرًة: َطاِصففَرَحا، َوُمْعَتِصففَرَحا، فِففل  ملسو هيلع هللا ىلصَلَعفف

امَِؾَفا، َوالَؿْحُؿقَلُة إَِلْقِف، َوَساقَِقَفا، َوَبائَِعَفا، َوآكَِؾ َثَؿـَِفا، َوالُؿْرفَتِري َوَشاِرَبَفا، َوَح 

ـْ َأَكفٍس «َلَفا، َوالُؿْرَتَراُة َلفُ  ، قفال: ، وُفُرق شرهبا مـ طالمفات السفاطة فَعف

 
ِ
فاَطِة، َأْن »َ،ُؼفقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت َرُسفقَل اهلل ـْ َأْشفَراِط السَّ ُ،ْرَففَع الِعْؾفُؿ، َوَ،ْظَففَر مِف

َجاُل، َوَ،ْؽُثَر الـَِّسفاُء َحتَّفك َ،ُؽفقَن  َكا، َوَ،ِؼؾَّ الرِّ الَجْفُؾ، َوُ،ْرَرَب الَخْؿُر، َوَ،ْظَفَر ال ِّ

ـَ اْمَرَأًة الَؼقُِّؿ الَقاِحدُ   .(5)متػؼ طؾقف «لِْؾَخْؿِسق

ـ سقء صـقعفؿ أن ،سفؿقحا بغقفر اسفؿفا تؾبقًسفا، وتحفقاًل كسفلل اهلل بؾ وم

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِلِّ  (11431) افطدٓد السالمة، فػل 
ـْ َرُجٍؾ مِ َقفاَل: َقفاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

 
ِ
تِل َ،ْرَرُبقَن »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل ـْ ُأمَّ

قَكَفا بَِغْقِر اْسِؿَفاإِنَّ ُأَكاًسا مِ  .«اْلَخْؿَر، ُ،َسؿُّ

وكان تحر،ؿ الخؿر تدر،جًقا، فـفك اهلل أن تؼرب الصالة وحؿ سفؽارى، ثفؿ  

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  َض بف فَع َففا »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقفاَل: َقفاَل َرُسفقل الؾَّفِف طرَّ َ،فا َأ،ُّ

ـْ َكفاَن ِطـْفَدُه الـَّاُس، إِنَّ  ُض بِاْلَخْؿِر، َوَلَعؾَّ اهلَل َسُقـِْ ُل فِقَفا َأْمًرا، َفَؿ اهلَل َتَعاَلك ُ،َعرِّ
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َّٓ َ،ِسقًرا َحتَّك َقاَل الـَّبِفلُّ «مِـَْفا َشْلٌء َفْؾَقبِْعُف َوْلَقـَْتِػْع بِفِ   إِنَّ اهللَ »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َفَؿا َلبِْثـَا إِ

َم اْلَخْؿرَ  َٓ َ،بِعْ َتَعاَلك َحرَّ َ،ُة َوِطـَْدُه مِـَْفا َشْلٌء َفاَل َ،ْرَرْب، َو ْٔ ـْ َأْدَرَكْتُف َحِ ِه ا ، «، َفَؿ

ِة َفَسفَػُؽقَحا، أخرجفف َقاَل: َفاْسَتْؼَبَؾ الـَّاُس بَِؿا َكاَن ِطـَْدُه مِـَْفا فِفل َصِر،فِؼ اْلَؿِد،ـَف

َٓ إِنَّ الَخْؿفَر َقفْد »، ُمـَاِدً،فا ُ،ـَفاِدي: ، فسؿع أكس بـ مالؽ (1531)مسؾؿ  َأ

َمْت  َفَؼاَل لف َأُبق َصْؾَحَة: اْخفُرْج، َفَلْحِرْقَففا، َفَخَرْجفُت َفَفَرْقُتَففا، َفَجفَرْت فِفل  «ُحرِّ

 .(1)ِؽ الَؿِد،ـَِة، متػؼ طؾقفِسؽَ 

فرارب الخؿر إن استحؾف كػر وٓ ،دخؾ الجـة مطؾًؼا، وإن مل ،سفتحؾف فففق 

طػفا طـفف، وإن  ط  كبقرة مـ كبائر ال كقب، وحق تحت الؿرقئة، إن شفاء اهلل 

 شاء ط بف، وح ا الحؽؿ طام يف أصحاب الؽبائر فقؿا دون الررك إكبر.

َُؿيددٌّْم   َقِوُلُه ٚي ـْ َأَتفك »: ملسو هيلع هللا ىلصط  ما تؼفدم يف قفقل رسفقل اهلل  ِ ايطّْدْشِس : ) َمف

فدٍ َكاِحـًا، َأْو  َقُف بَِؿا َ،ُؼقُل، َفَؼْد َكَػَر بَِؿا ُأْكِ َل َطَؾك ُمَحؿَّ اًفا، َفَصدَّ أخرجفف أمحفد  «َطرَّ

ر بفاهلل العظفقؿ، وحف ا حفق . فؿـ صدق السحرة والؿرعقذ،ـ ففق كفاف(2511)

الراحد مـ ذكر الحد،ث يف ح ا الباب، ففنن السفاحر ،سفتخدم الـجفقم يف بفاب 

دلُددٛع  ادطففاء الغقفف،، والؿففـجؿ سففاحر قففال شففق  اوسففالم كؿففا يف 

ـْ (15/121) ايؿتا٣ٚ اَمفِة مِف ـْ ُففُروِع الـَّجَّ
: َفنَِذا َكاَن اْلَخطُّ َوَكْحُقُه الَِّ ي ُحَق مِ

َنَّ َذلِفَؽ اْلِجْبِت3 
ِ
َْرِض3 ٕ ْٕ َْشفَؽاَل فِفل ا ْٕ ُدوَن ا اَمِة؟ َوَذلَِؽ َأكَُّفْؿ ُ،َقلِّ َفَؽْقَػ بِالـَّجَّ

ـُ َماَجفف َوَغْقفُرُحْؿ بِنِْسفـَاِد  ـْ َأْشَؽاِل اْلَػَؾِؽ. َوَرَوى َأْحَؿد َوَأُبفق َداُود َواْبف
ٌد مِ ُمَتَقلِّ

ـِ َطبَّاٍس َقاَل َقاَل َرُسقُل  ـْ اْب ـْ الـُُّجفقِم » ملسو هيلع هللا ىلصالؾَّفِف  َصِحقٍح َط ـْ اْقَتفَبَس ِطْؾًؿفا مِف َمف

ْحِر3 َزاَد َما َزادَ  ـْ السِّ
ِف  «اْقَتَبَس ُشْعَبًة مِ َح َرُسقُل الؾَّ بِفَلنَّ ِطْؾفَؿ الـُُّجفقِم  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼْد َصرَّ

ُف َتَعالَ  ْحِر3 َوَقْد َقاَل الؾَّ ـْ السِّ
َوَحَؽَ ا اْلَقاقُِع3 َففنِنَّ  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ك: مِ

ِخَرِة. ْٔ َٓ فِل ا ْكَقا َو َٓ فِل الدُّ َٓ ُ،ْػؾُِحقَن3  ْستِْؼَراَء َ،ُدلُّ َطَؾك َأنَّ َأْحَؾ الـُُّجقِم 
ِ
 آ
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ـْ َبْعفِض َأْزَواِج  ـْ َصِػقََّة بِـِْت ُطَبْقفٍد3 َطف ِحقِح3 َط َوَرَوى َأْحَؿد َوُمْسؾٌِؿ فِل الصَّ

ـْ الـَّبِلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصلـَّبِلِّ ا ُف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـْ »َأكَّ اًفا َفَسَلَلُف َط ـْ َأَتك َطرَّ َشْلٍء َلْؿ ُتْؼَبْؾ َلُف َصفاَلٌة َم

ـَ َ،ْقًما اِف ِطـَْد َبْعِض الْ  «َأْرَبِعق ُؿ َ،ْدُخُؾ فِل اْسِؿ اْلَعرَّ ُعَؾَؿاِء. َوِطـَْد َبْعِضفِفْؿ َواْلُؿـَجِّ

فائِِؾ َفَؽْقفَػ بِاْلَؿْسفُئقِل. َوَرَوى َأْ،ًضفا  ُحَق فِل َمْعـَفاُه. َففنَِذا َكاَكفْت َحفِ ِه َحفاَل السَّ

ِ٘ فِل  َؾِؿل َقاَل: ُقْؾت َ،ا َرُسقَل الؾَّفِف إنَّ َقْقًمفا ؾيدِشِٝش ـِ اْلَحَؽِؿ السُّ ـْ ُمَعاِوَ،َة ْب َط

اَن. َقاَل: مِـَّا َ،ْلُتقَن الْ  ُؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَفـََفك الـَّبِلُّ  «َفاَل َتْلُتقُحؿْ »ُؽفَّ فاِن َواْلُؿفـَجِّ ـْ إْتَقاِن اْلُؽفَّ َط

ـْ  ـْ اْلُعَؾَؿفاِء َوُحؽِفَل َذلِفَؽ َطف ـِ ِطـْفَد الخطفابل َوَغْقفِرِه مِف َ،ْدُخُؾ فِل اْسِؿ اْلَؽفاِح

 اْلَعَرِب. اكتفك.

ِي : َقِوُلُه ٚيقّٔاِطُع ايسَِّس قاصؾ، وح ا وطقد طظقؿ فقف بقان حفؼ الؼاصع ضد ال )

ٟ  الرحؿ، فػل  ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (5213) ؾدشٝض ايبخداز ـِ الـَّبِفلِّ َط  ملسو هيلع هللا ىلص، َط

َف َخَؾَؼ الَخْؾَؼ، »َقاَل:  ِحُؿ: َحَ ا َمَؼاإِنَّ الؾَّ ـْ َخْؾِؼِف، َقاَلِت الرَّ
ُم الَعائِفِ  َحتَّك إَِذا َفَرَغ مِ

ـْ َقَطَعفِؽ؟  ـْ َوَصَؾِؽ، َوَأْقَطَع َم ـَ َأْن َأِصَؾ َم ـَ الَؼطِقَعِة، َقاَل: َكَعْؿ، َأَما َتْرَضْق
بَِؽ مِ

، َقفاَل: َفُففَق َلفِؽ  َففاْقَرُءوا إِْن ِشفْئُتْؿ: »: ملسو هيلع هللا ىلصَقفاَل َرُسفقُل الؾَّفِف  «َقاَلْت: َبَؾك َ،ا َربِّ

 .«[55]ُمؿد:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

 طففـ طائرففة  (8555)ثبففت يف مسففؾؿ و
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَلففْت: َقففاَل َرُسففقُل اهلل

َؼٌة بِاْلَعْرِش َتُؼقُل: » ِحُؿ ُمَعؾَّ ـْ َقَطَعـِفل َقَطَعفُف اهللُ الرَّ ـْ َوَصَؾـِل َوَصفَؾُف اهلُل، َوَمف ، «َم

ـِ الـَّبِلِّ ل ُحَرْ،َرَة مـ حد،ث َأبِ  (1) ايؿدشٝشني ويف ـْ َكفاَن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َط َم

 َوالَقْقِم 
ِ
ـُ بِاهلل

 َوالَقْقِم أِخِر َفْؾَقِصفْؾ ُ،ْممِ
ِ
ـُ بِاهلل

ـْ َكاَن ُ،ْممِ أِخِر َفْؾُقْؽِرْم َضْقَػُف، َوَم

 مـ حد،ث جبقر بفـ مطعفؿ (5)ايؿدشٝشني ، ويف «َرِحَؿفُ 
ِ
: َأنَّ َرُسفقَل اهلل

ًٓ أولًقفا، أو أكفف «َٓ َ،ْدُخُؾ اْلَجـَّفَة َقفاصُِع َرِحفؿٍ »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ، أي: ٓ ،فدخؾ دخفق
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متقطد بالـار، أو إن استحؾ ذلؽ ففق كافر ط  ما حق معؾقم مـ أصقل الرفر،عة، 

 وكحـ كعتؼد أن كؾ مـ مات ط  اوسالم فؿآلفف إ، الجـفة، وقفد ،دخؾفف اهلل 

طـفف و،دخؾفف الجـفة ابتفداًء مـّفة مـفف  الـار ابتداًء فقؿحصف، وقفد ،تجفاوز اهلل 

 وفضؾ.

ـِ َمالِفٍؽ  :صًتٗا فطٌ ٚيف ـْ َأَكِس ْب ، ملسو هيلع هللا ىلص، َقفاَل: َسفِؿْعُت َرُسفقَل الؾَّفِف َط

ُه َأنْ »َ،ُؼقُل:  ـْ َسرَّ متػفؼ  «فِل ِرْزقِِف، َأْو ُ،ـَْسَل َلُف فِل َأَثِرِه، َفْؾَقِصفْؾ َرِحَؿففُ ُ،ْبَسَط َلُف  َم

ـْ َطائَِرَة  (85852) «الؿسـد»، ويف (1)طؾقف ـْ »َقاَل َلَفا:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِلَّ َط ُف َم إِكَّ

ُف مِ  ِحِؿ ـَ ُأْططَِل َحظَّ ِخفَرِة، َوِصفَؾُة الفرَّ ْٔ ْكَقا َوا ـْ َخْقِر الفدُّ
ُف مِ ْفِؼ، َفَؼْد ُأْططَِل َحظَّ الرِّ

َْطَؿارِ  ْٕ َ،اَر، َوَ،ِ ،َداِن فِل ا ـُ اْلِجَقاِر َ،ْعُؿَراِن الدِّ ـُ اْلُخُؾِؼ َوُحْس  «َوُحْس

ـْ َطْبفِد  (221)هلل تعا، ولقست ط  الؿؽافئة فػل البخاري  ولتؽـ الصؾة َطف

ـِ َطْؿفٍرو  ِف اْبف ـِ الـَّبِفلِّ الؾَّ ـِ »َقفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َطف َلفْقَس الَقاِصفُؾ بِاْلُؿَؽفافِِ ، َوَلؽِف

ـْ َأبِفل ُحَرْ،فَرَة  (8551)، وطـد مسؾؿ «َوَصَؾَفا الَقاِصُؾ الَِّ ي إَِذا ُقطَِعْت َرِحُؿفُ  َطف

ـُ إَِلْقِفْؿ   إِنَّ لِل َقَراَبًة َأِصُؾُفْؿ َوَ،ْؼَطُعقكِل، َوُأْحِس
ِ
، َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َ،ا َرُسقَل اهلل

، َفَؼاَل:  ، َوَأْحُؾُؿ َطـُْفْؿ َوَ،ْجَفُؾقَن َطَؾلَّ ـْ ُكـَْت كَ »َوُ،ِسقُئقَن إَِللَّ
َفَؽَلكََّؿفا َؿا ُقْؾفَت، َلئِ

 َضِفقٌر َطَؾْقِفْؿ َما ُدْمَت َطَؾك َذلَِؽ 
ِ
ـَ اهلل

َٓ َ،َ اُل َمَعَؽ مِ ُفُؿ اْلَؿؾَّ َو  .«ُتِسػُّ

ُيدُد :   َقِوُلُه ُٙ أّْٔس ُٚا ٕي ِؾدٞ     (12512) «الؿسـد»يف )زي ُٔ ِسْبدا ٚياْ د (« ِ٘ « : ؾيدِشِٝش

سـده أبق َحِر،  طبد اهلل بـ الحسفـ إزدي ضفعقػ لؽفـ شفقاحد  ويف (5131)

 الحد،ث كثقرة3 طـد أمحد وغقره مـفا: 

َٓ َ،ْدُخُؾ اْلَجـََّة َمـَّاٌن، »، بؾػظ: حد،ث طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص 

ـُ َخ 
َٓ ُمْدمِ َٓ َطاق  َوالَِدْ،ِف، َو ، ويف إسـاده راو (8/841) «الؿسـد»، يف «ْؿرٍ َو

 مجفقل. 
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، َٓ َ،ْدُخُؾ اْلَجـََّة َمـَّاٌن، »، بؾػظ: وطـ أبل سعقد الخدري  َٓ َطاق  َو

ـُ َخْؿرٍ 
َٓ ُمْدمِ  ، ويف إسـاده ، ،د بـ أبل ز،اد، وحق ضعقػ.(1/81)، «َو

ـُ »بؾػظ:  مالؽ  وطـ أكس بـ
َٓ َٓ َ،ؾُِج َحائَِط اْلُؼُدِس ُمْدمِ اْلَخْؿِر، َو

َٓ اْلَؿـَّاُن َطَطاَءهُ  ، ويف إسـاده طظ بـ (1/881)أخرجف امحد  «اْلَعاقُّ لَِقالَِدْ،ِف، َو

 ز،د بـ جدطان، وحق ضعقػ.

، »ؾػظ: ب وطـ أبل الدرداء  َٓ َٓ َ،ْدُخُؾ اْلَجـََّة َطاق  ـُ َخْؿٍر، َو
َٓ ُمْدمِ َو

ٌب بَِؼَدرٍ  ، ويف إسـاده سؾقؿان بـ طتبة الدمرؼل، (1/331)، أخرجف أمحد «ُمَؽ ِّ

، وقال أبق «الثؼات»مختؾػ فقف، وثؼف دحقؿ، وأبق مسفر، وذكره ابـ حبان يف 

حاتؿ: لقس بف بلس، وحق محؿقد طـد الدمرؼققـ. وقال صالح ج رة: روى 

أحاد،ث مـاكقر، وكان الفقثؿ بـ خارجة وحرام بـ طؿار ،قثؼاكف، وقال أمحد ابـ 

 حـبؾ: ٓ أطرفف، وقال ،حقك بـ معقـ: ٓ شلء.

َٓ »بؾػظ:  (11134)و (11111)طـد الطبراين  وطـ ابـ طباس 

ـُ َخْؿرٍ َ،ْدُخُؾ اْلَجـََّة مُ 
َٓ َمـَّانٌ ْدمِ ، َو َٓ َطاق  ، ويف إسـاده خصقػ الج ري، «، َو

 وحق ضعقػ.

 (215) «مرؽؾ أثار»طـد الطحاوي يف  وطـ أبل قتادة إكصاري 

ـُ َخْؿرٍ َٓ َ،ْدُخُؾ اْلَجـََّة َطاق  لَِقالَِدْ،فِ »بؾػظ: 
َٓ ُمْدمِ َٓ َوَلُد ِزْكَقٍة، َو َٓ َمـَّاٌن، َو ، «، َو

ويف إسـاده أبق إسرائقؾ الؿالئل، وحق ضعقػ، وراو،ف طـ أبل قتادة ٓ ،عرف. 

 .(14/181) «تحؼقؼ الؿسـد»اكتفك مـ 

َُؿيدٌّْم ِ ايطّْدْشِس :  وَقِوُلُه  ٚي  (11143) «الرسالة»ه ما أخرجف أمحد ط شاحد )

ـِ َسْعٍد العقيف  ـْ َططِقََّة ْب ـْ َأبِل َسفِعقٍد اْلُخفْدِريِّ  -وحق ضعقػ-َط ، َقفاَل: َط

 
ِ
ـُ َخْؿفٍر، وَ َٓ َ،ْدُخُؾ اْلَجـََّة َصاِحُ، َخْؿفسٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل

ـٌ : ُمفْدمِ
َٓ ُمفْممِ

َٓ َمـَّانٌ  ، َو ـٌ َٓ َكاِح َٓ َقاصُِع َرِحٍؿ، َو  .«بِِسْحٍر، َو
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ق الساحر يف ادطائف طؾؿ الغق،، وكؾ ح ه إحاد،ث وما  والؿراد بف مـ صدَّ

وٓ  يف باهبا تدل ط  خطر السحر والتعؾؼ بالـجقم التل حل مـ خؾؼ اهلل 

 ڱ ڱ ڱ ڳ﴿َعاَلك: لفا، َقاَل تَ  قدرة لفا إٓ بتسخقر اهلل 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ںں ڱ

 .[15]الـحؾ:  ﴾ہ

 

*** 
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َٛا٤ِ -29 ِْ ٞ االِضِتِطكَا٤ِ بِاأَل ََا جَا٤َ ِف  بَابُ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

َِٗىاِ  َُُؤ َٓب َعبَ  ٔكٍ ااِعٔزِغَوبِ  ثاب  َثبُة 

ٛيا٤ِ  : َقِوُلُه ْْ َّٔ َيا ديا٤ي ِؾٞ ا٫ْضِتْطكّٔا٤ِ ِ ايّٖ جاء يف بقفان حفال مفـ  أي: ما) ياُب 

صؾ، السؼقا مـ إكقاء، أو أضاف السؼقا إلقفا، وآستسؼاء صؾ، السفؼقا، ومـفف 

سؿقت صالة آستسؼاء، و،ج، أن ،طؾ، مـ اهلل تعا،، ولالستسفؼاء الرفرطل 

 أوجف ذكرتف يف كتابل اتحاف الـبالء بلحؽام آستسؼاء.

لؿا صح طـ َرُسقِل الؾَّفِف  الدطاء الؿجرد يف أي وقت أو ط  أي حال :أحادٖا 

ُف َرَأى الـَّبِلَّ »: مـ حد،ث ُطَؿْقٍر، َمْقَلك آبِل الؾَّْحِؿ  ملسو هيلع هللا ىلص ِطـْفَد َ،ْسَتْسفِؼل  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَّ

ْوَراِء َقائًِؿا،  ـَ ال َّ
ْ،ِت، َقِر،ًبا مِ َٓ َأْحَجاِر ال َّ َ،ْدُطق َ،ْسَتْسِؼل َرافًِعا َ،َدْ،ِف قَِبفَؾ َوْجِففِف، 

 .(1)«ُ،َجاِوُز بِِفَؿا َرْأَسفُ 

 ٞ ـَ َمالِفٍؽ  (5)«الصحقحقـ»الدطاء يف خطبة الجؿعة لؿا يف  :ايثااْ طـ َأَكفَس ْبف

ـْ َباٍب َكاَن ِوَجاَه الِؿـَْبِر، وَ 
َرُسفقُل الؾَّفِف ، َ،ْ ُكُر َأنَّ َرُجاًل َدَخَؾ َ،ْقَم الُجُؿَعِة مِ

َقائًِؿا، َفَؼاَل: َ،فا َرُسفقَل الؾَّفِف: َحَؾَؽفِت  ملسو هيلع هللا ىلصَقائٌِؿ َ،ْخُطُ،، َفاْسَتْؼَبَؾ َرُسقَل الؾَِّف  ملسو هيلع هللا ىلص

َف ُ،ِغقُثـَا، َقاَل: َفَرَففَع َرُسفقُل الؾَّفِف  ُبُؾ، َفاْدُع الؾَّ َ،َدْ،فِف،  ملسو هيلع هللا ىلصالَؿَقاِشل، َواْكَؼَطَعِت السُّ

َٓ َوالؾَّفِف َمفا َكفَرى فِفل  «، الؾَُّفؿَّ اْسِؼـَاالؾَُّفؿَّ اْسِؼـَا الؾَُّفؿَّ اْسِؼـَا،»َفَؼاَل:  َقاَل َأَكُس: َو

َٓ َداٍر َقاَل: ـْ َبْقٍت، َو
ـَ َسْؾٍع مِ َٓ َشْقًئا َوَما َبْقـَـَا َوَبْق َٓ َقَ َطًة َو ـْ َسَحاٍب، َو

َؿاِء مِ  السَّ

فَؿاَء، اْكَتَرفَرْت ُثفؿَّ  فَطِت السَّ فا َتَقسَّ ـْ َوَرائِفِف َسفَحاَبٌة مِْثفُؾ التُّفْرِس، َفَؾؿَّ
َفَطَؾَعْت مِ

                                                 

 .( لرقخـا مؼبؾ القادطل 1/322)«الصحقح الؿسـد»يف (، والحد،ث 1111أخرجف أبق داود ) (1)
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ْؿَس ِستًّا. ِف َما َرَأْ،ـَا الرَّ  َأْمَطَرْت، َقاَل: َوالؾَّ

ـِ َزْ،فٍد بفـ طاصفؿ  :ايثايا   َأنَّ »، الخروج إ، الؿص  فعـ َطْبِد الؾَّفِف ْبف

الُؿَصؾَّك َفاْسَتْسفَؼك َفاْسفَتْؼَبَؾ الِؼْبَؾفَة، َوَقَؾفَ، ِرَداَءُه، َوَصفؾَّك َخَرَج إَِلك  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ 

ـِ   .(1)متػؼ طؾقف «َرْكَعَتْق

وإكقاء مـازل الؼؿر كؿا تؼدم، فآستسؼاء هبا بؿعـفك صؾف، السفؼقا مـففا  

مـ الؿؾة، فؿـ اطتؼد أن سفقاًل أو غقره مـ الـجفقم حفل التفل  شرك أكبر مخرج

تليت بالؿطر فؼد كػر كػًرا أكبر مخرج مـ الؿؾة، وإن مل ،ؼؾ: ،ا سفقؾ اسفؼـا، وإن 

كان قد أضاف الؿطر إلقفا مـ باب أن ح ه الؿقاسؿ مـ أسباهبا، فنضفافة الؿطفر 

ط  ما ،فليت بقاكفف يف كفالم إ، الـقء مـ غقر اطتؼاد أكف حق ال ي أك لف شرك أصغر 

 .الـقوي 

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼبًَُ ٍا اَُّ  .[5;]القاقعة:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ﴿  َوَهِى

ٍِ) َقِوُلُه ِٛ ِ٘ ََٚق يف بقاهنفا حفد،ث   :﴾ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ :َتَعااَي٢  ايًَّ

ْؿ: َوَقفاَل َبْعُضففُ َقِوُلهُه   الؿ كقر يف الباب وسقليت، والراحد مـف  ابـ طباس 

َ،فُة:  «َلَؼْد َصَدَق َكْقُء َكَ ا َوَكفَ ا» ْٔ  ی ی ىئی﴿َقفاَل: َفـََ َلفْت َحفِ ِه ا

. [5;]القاقعااة:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ﴿، َحتَّففك َبَؾففَغ: [8:]القاقعااة:  ﴾ی

 «تػسفقره»، وقال ابـ كثقر يف (8/18) «شرح الـقوي ط  شرح مسؾؿ»اكتفك مـ 

، بَِؿْعـَففك: [5;لقاقعااة: ]ا ﴾ٹ ٹ﴿: َقففاَل َبْعُضففُفْؿ: َ،ْعـِففل: (3/535)

ْؽِر. احف.[5;]القاقعة:  ﴾ڤ ڤ﴿ُشْؽِرُكْؿ  ُبقَن َبَدَل الرُّ  ، َأْي: ُتَؽ ِّ

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َْ ُٕٔي ا َٓب ِٖ َأثاٍ  ٌٗ َوَػ ٍَ اهلِل ِؽَؼشا َّ َسُعى ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلصي َأ ٖٓٔزٍ »َهب َأِسَثْغ ٔكٍ ُأ

ََزِ  َُّوؤخ ا  ِٔٔٛ ََُغب ِٓووشا ا ِٖ َأ ُٖ ٔكووٍ  ٓٔوو َُُؤِؽَغووبةاي َواُيَِّؼوو َُُلِخووُش ثاب ٖٖ  ا ًُووىَُٗه ُش

ُٚٔذ َُبَؽُخ َػًَِ ادل ٚ٘ ّاي َواُ ُ٘ٗغى َِٗغبةاي َوااِعٔزِغَوبُ  ثابُ َُُؤ  .«ا

  ٍَ َُِهوب       »َوَهب َٓؤخ َوَػَِ َُب ُُٔو َّ ا ََوِى  ُّ َِٓىٔرَهوبي ُرَووب  ََ ِْ َرُزِت َهِجو َُ َِٔؾُخ ااَرا  ٖ٘ب اُ

ٕٕ ِٖ َهٔيَشا ٔٓ  ٌٍ ِٖ َعَشة ٔعِشَثب ٔٓ ْْ.«ي َؤدِسْع  ُِٓغِٔ  ُٙ  ي َسَوا

ُّٟ َقِوُلُه َياِيو  ا٭ّْٔغييِس ْٔ أِّٔ ٞ  ٚيعي مختؾػ يف اسؿف ققؾ: اسؿف طبقفد   : )

وققؾ: طبد اهلل، وققؾ: طؿرو، وققؾ: كع، بـ كع،، وققفؾ: طفامر بفـ الحفارث 

 .ايتكسٜباكتفك مـ (11)صحابل مات يف صاطقن طؿقاس سـة 

َّد١ِ :      )أّٔ َقِوُلُه ًِ ِٖ َْدِس ائّذيا ْٔ أّٔ َِد َِّتدٞ  وحف ا لفقس طف  الحصفر إذ أن  ْز يدٌع ِؾدٞ إّٔ

: (8/335)مسائؾ الجاحؾقة كثقرة، كسلل اهلل السالمة ويف مصـػ ابـ أبفل شفقبة 

ـْ َطْبِد الؾَِّف، َقاَل:  ـْ َأْمِر اْلَجاِحؾِقَّةِ »َط
، َقفاَل: ، «الـَّْعُل مِ ـْ َأبِل اْلَبْخَتِريِّ الطََّعفاُم »وَط

ـْ َأْمِر 
ـْ َأْمِر اْلَجاِحؾِقَّةِ َطَؾك اْلَؿقِِّت مِ

 «اْلَجاِحؾِقَِّة، َوالـَّْقُح مِ

طؾؼ الؿعصقة، فؾؿ ، كر رد ط  الخقارج ال ،ـ ،ؽػرون الؿسؾؿقـ بؿ :ٚفٝ٘

 أن أصحاهبا كػار. ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

رد ط  الؿرجئة ال ،ـ ، طؿقن أن ال ي ،رفد أن ٓ إلف إٓ اهلل بؾساكف،  : ٚفٝ٘

،خبر أن  ملسو هيلع هللا ىلص وأن محؿًدا رسقل اهلل، و،عتؼد ذلؽ بؼؾبف ٓ ،ضره معصقة، فالـبل 

ـ كبائر ح ه الؿعاصل مـ أمر الجاحؾقة، وما كان مـ أمر الجاحؾقة ففق كبقرة م

 ىئ  ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ ﴿:  ال كقب، قال اهلل 

 .[65-61]الروم:  ﴾یی ی ی

َِّتدٞ :   وَقِوُلُه  الؿراد بف أمة اوجابة، فف ه إربع مقجقدة فقفؿ فضفاًل  )ِؾدٞ إّٔ

 طـ الؿرركقـ.
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َّد١ِ :   َقِوُلُه  ًِ ِٖ َْدِس ايّٖذيا ْٔ أّٔ َِ أي: مـ فعؾفؿ وصـقعفؿ، والجفؾ ضفد العؾفؿ  )

 ی﴿الجاحؾقة طؽس اوسفالم، قفال اهلل تعفا،:  :االصطالح يفٚح ا يف الؾغة، 

، أمفا ملسو هيلع هللا ىلص، والجاحؾقة الؿطبؼة كاكت قبفؾ مبعفث الـبفل [83]الامئدة:  ﴾جئحئ ی

فؾـ تؽقن جاحؾقة مطبؼة إ، قرب ققام الساطة، ولفف ا خطَّفل  ملسو هيلع هللا ىلصبعد مبعث الـبل 

العؾؿاء محؿد قط، وسقد قطف، يف وصفػفؿ لؾؿجتؿفع الؿسفؾؿ بلكفف جفاحظ، 

ث ألػ محؿد قط، كتاًبا بعـقان جاحؾقة الؼرن العرر،ـ، فف ا اوصفالق فقفف حق

تِل َقفْقٌم »، َ،ُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلصكظر3 ٕن الـَّبِلَّ  ـْ ُأمَّ
ـَ َطَؾفك الـَّفاِس، َحتَّفك َٓ َ،َ اُل مِ َضفاِحِر،

، فال ،ؿؽـ أن تؼع الجاحؾقة الجففالء يف أمفة محؿفد (1)طؾقف متػؼ «َ،ْلتَِقُفْؿ َأْمُر الؾَّفِ 

أبًدا، وإكؿا إذا أراد اهلل ققام الساطة قبض الؿسؾؿقـ فتؼقم الساطة طف  شفرار  ملسو هيلع هللا ىلص

الخؾفففؼ الففف ،ـ ٓ ،ؼقلفففقن: اهلل اهلل، وقفففد بقـفففا مفففا يف حففف ه الؽؾؿفففة يف 

 .ت اييؿس١ٜ ٚأثسٙ ع٢ً اييكٝد٠ اإلض١َٝ٬افؿًّٓشاكتابـا: 

َّ : َقِوُلُه ُٗ ْي ٜيْتُسنّٕٛ حقث وقع ما أخبفر بفف،  ملسو هيلع هللا ىلصح ا مـ دٓئؾ كبقة الـبل  )٫ 

ولقس يف ح ا الخبر إباحة لتعاصل ح ه الؿخالػات ولؽـف إخبفار بالحفال، و،فدل 

 ط  ذلؽ اوكؽار والتح ،ر، وأن ح ا الػعؾ مـ الؽبائر.

الػخر حق: إضفار الػضؾ والعظؿة، والؿممـ ملمقر  ْخُس :)ايّٖؿّٔ َقِوُلُه

 جت يب ىب مب خب جبحب يئ ىئ مئ حئ﴿بالتقاضع، قال اهلل تعا،: 

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿، وقال تعا،: [:6]اإلسراء:  ﴾مت خت حت

 خت حت جت يب مبىب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ یجئ ی

ويف حد،ث طقاض بـ  [>1  ;1]لؼامن:  ﴾يث ىث مث جث يت متىت

َٓ ك إَِللَّ َأْن َوإِنَّ اهلَل َأْوَح »: محار  َٓ َ،ْػَخَر َأَحٌد َطَؾك َأَحٍد، َو َتَقاَضُعقا َحتَّك 

 .(8115)أخرجف مسؾؿ  «َ،ْبِغل َأَحٌد َطَؾك َأَحدٍ 
                                                 

ـِ ُشْعَبَة 1281( والؾػظ لف، ومسؾؿ )3352البخاري ) (1) ـِ الُؿِغقَرِة ْب  .(، َط
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عع حس، وحق: مفا ،عفده الؿفرء مفـ مـاقبفف أو شفرف  )ِ ا٭ّْٔسطياِب : َقِوُلُه

ـَ اْلَحِصفقِ،  آبائف، ْكَقا الَّفِ ي »: ويف حد،ث ُبَرْ،فَدَة ْبف إِنَّ َأْحَسفاَب َأْحفِؾ الفدُّ

قد هنك طـ الػخفر بإحسفاب، فػفل حفد،ث  ملسو هيلع هللا ىلص، والـبل (1)«َ،ْ َحُبقَن إَِلْقِف الَؿاُل 

َففا الـَّفاُس، إِنَّ »، وغقفره: (81312)ـد أمحد ط جابر بـ طبد اهلل  َربَُّؽفْؿ َ،فا َأ،ُّ

َٓ لَِعَجِؿفلٍّ َطَؾفك  ، َو َٓ َفْضفَؾ لَِعَربِفلٍّ َطَؾفك َطَجِؿفلٍّ  َٓ َواِحٌد، َوإِنَّ َأَباُكْؿ َواِحٌد، َأ

َْحَؿَر 
ِ
ٕ َٓ ، َو َّٓ بِفالتَّْؼَقى، إِنَّ َأْكفَرَمُؽْؿ َطَربِلٍّ َٓ َأْسَقَد َطَؾفك َأْحَؿفَر، إِ َطَؾك َأْسَقَد َو

َٓ َحْؾ َبؾَّْغُت؟  َأْتَؼاُكْؿ، َأ
ِ
، َقاَل: «ِطـَْد اهلل

ِ
فاِحُد »، َقاُلقا: َبَؾك َ،ا َرُسقَل اهلل َفْؾُقَبؾِّفِغ الرَّ

 .«اْلَغائَِ، 

ـِ َسفْعٍد  (254) ايه٢ٓ يًد٫ٚ ٞويف ـْ َسْفِؾ ْبف ، َقفاَل: َقفاَل الـَّبِفلُّ َط

، ولفقس يف حف ا الحفد،ث الفدطقة إ، «إِكََّؿا الـَّاُس َسَقاٌء َكَلْسفـَاِن اْلُؿْرفطِ »: ملسو هيلع هللا ىلص

لقجقه، وإكؿا فقف أهنؿ مـ صقـفة وخؾؼفة واحفدة، ففال الؿساواة الؿطؾؼة مـ كؾ ا

 ڇ﴿تػاخر بفالؾقن أو الـسف، أو الؿفال وإكؿفا التػاضفؾ بفالتؼقى، قفال تعفا،: 

: ُسفئَِؾ ، ويف حد،ث َأبِفل ُحَرْ،فَرَة [16]الحجرات:  ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ

 
ِ
ـْ َأْكَرُم الـَّاِس؟ َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل  »: َم

ِ
 .(5)، متػؼ طؾقف«َأْتَؼاُحْؿ هلل

 ويف حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة 
ِ
َقْد َأْذَحَ،  إِنَّ اهلَل »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـٌ َتِؼك  َوَفاِجٌر َشِؼك  الـَّفاُس َبـُفق آَدَم َوآَدُم َطـُْؽْؿ ُطبِّقََّة اْلَجاِحؾِقَِّة َواْلَػْخَر بِأَباِء مُ 
ْممِ

َـّ َأْحفَقَن  ـْ َفْخِرِحْؿ بِآَبائِِفْؿ فِل اْلَجاِحؾِقَّفِة َأْو َلَقُؽفقُك َـّ َأْقَقاٌم َط ـْ ُتَراٍب َلَقـَْتِفَق
ُخؾَِؼ مِ

ـَ بَِلْكِػَفا تِل َتْدَفُع الـََّت ـَ اْلُجْعالَِن الَّ
 مِ
ِ
 .(6)«َطَؾك اهلل

َٓ إِنَّ آَل َأبِل، »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل  َ،ْعـِل ُفاَلًكا، َلْقُسقا لِل بَِلْولَِقاَء، إِكََّؿفا َولِقِّفَل اهلُل َأ
                                                 

( 1/13)«الصففحقح الؿسففـد»(، وحففق يف 88224(، وأمحففد )5111) «الؽبففرى»أخرجففف الـسففائل يف  (1)

 .لرقخـا مؼبؾ القادطل 

 (.8131(، ومسؾؿ )1111البخاري ) (5)

 .( لؾرق  مؼبؾ 334)«الصحقح الؿسـد»(، وحق يف 1181أخرجف ابـ حبان ) (6)
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ـَ  ـِ َجَبٍؾ (1)«َوَصالُِح اْلُؿْممِـِق ـْ ُمَعاِذ ْب ِف ، وَط ا بَ  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل الؾَّ َعَثفُف إَِلفك َلؿَّ

ِف  ـِ َخَرَج َمَعُف ُ،قِصقِف، ُثؿَّ اْلَتَػَت َرُسقُل الؾَّ إِنَّ َأْحفَؾ »إَِلفك اْلَؿِد،ـَفِة َفَؼفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَقَؿ

ِء َ،َرْوَن  َٓ ل، َوَلْقَس َكَ لَِؽ. إِنَّ َأْولَِقائِل مِـُْؽُؿ اْلُؿتَُّؼفقَن، َأكَُّفْؿ َأْوَلك الـَّاِس بِ َبْقتِل َحُم

َٓ ُأِحفؾُّ َلُففْؿ َفَسفاَد َمفا َأْصفَؾْحُت، َواْ،فُؿ الؾَّفِف  ـْ َكاُكقا َوَحْقُث َكاُكقا. الؾَُّفؿَّ إِكِّل  َم

َكاُء فِل اْلَبْطَحاءِ  ـْ ِد،ـَِفا َكَؿا ُتْؽَػَلنَّ اْوِ تِل َط  .(5)«َلُتْؽَػَلنَّ ُأمَّ

ٍد َسؾِقـِل »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل  َٓ ُأْغـِفل َ،ا َفاصَِؿُة بِـَْت ُمَحؿَّ ـْ َمفالِل َمفا ِشفْئِت، 
مِ

 َشْقًئا
ِ
ـَ اهلل

 .. الحد،ث وقد تؼدم.«َطـِْؽ مِ

بالفد،ـ، وإ، التػفاخر أن الػخر بإحساب ممداه إ، ترك آطت از  :ٚايػاٖد

 والتعاضؿ وكحـ ملمقرون بالتقاضع، وإخقة الد،ـقة مؼدمة ط  إخقة الطقـقة.

ْْطياِب : َقِوُلُه ُٔ ِؾٞ ائَّّٖ ٚيايَّّْٓي وحق إكؽار أن ،ؽفقن كسف، ففالن كؿفا ذكفر،  )

والطعـ يف إكساب مـ كبائر ال كقب، وحق أن تؼقل: أكت لسَت مـ بـفل ففالن، 

ِ  ويف  ـْ َأبِفل ُحَرْ،فَرَة  (13)ؾدشٝض َطدً : ملسو هيلع هللا ىلص، قفال: قفال رسفقل اهلل َط

ـُ فِل الـََّسِ، َوالـَِّقاَحُة َطَؾك اْلَؿقِِّت اْثـََتاِن فِل الـَّاِس ُحَؿا بِِفْؿ » ْع ، والؽػر «ُكْػٌر: الطَّ

: َقاَل : أهنا مـ أطؿال الؽػار، ويف حد،ث طائرة حـا: كػر دون كػر، والؿراد

، كؿفا (6)«: َشاِطٌر َ،ْفُجق اْلَؼبِقَؾَة بَِلْسفِرَحاإِنَّ َأْطَظَؿ الـَّاِس فِْرَ،ًة اْثـَانِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل 

غقفر أبقفؽ، فػفل حفد،ث أن تغققر إكسفاب محفرم، وٓ ،جفقز أن تـتسف، إ، 

ـِ َأبِل َصالٍِ،  َطؾِلٍّ  َطك إَِلك َغْقِر َأبِقفِ »: ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل الـَّبِلُّ ْب ـِ ادَّ ، َأِو اْكَتَؿفك إَِلفك َم

                                                 

ـِ اْلَعاِص 815(، ومسؾؿ )5224أخرجف البخاري ) (1) ـْ َطْؿِرو ْب  .( َط

( لرففقخـا مؼبففؾ 8/18)«الصففحقح الؿسفـد»(، وحفق يف 818) «السففـة»أخرجفف ابففـ أبفل طاصففؿ يف  (5)

 .القادطل 

(، والبقفؼفل يف 133) «إدب»( والؾػفظ لفف، والبخفاري يف 5315) «صفحقحف»أخرجف ابـ حبفان يف (6)

 (، وغقرحؿ.81182) «الؽبرى»
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ـَ   َواْلَؿاَلئَِؽِة َوالـَّاِس َأْجَؿِعق
ِ
َٓ َ،ْؼَبُؾ اهلُل مِـُْف َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة َغْقِر َمَقالِقِف، َفَعَؾْقِف َلْعـَُة اهلل  ،

 ًٓ َٓ َطْد  .(1)أخرجاه «َصْرًفا، َو

ٚيا َقِوُلُه (٫ : ِّ ُٛ ُُّٓذ أي صؾ، السؼقا مـفا، أو إضافة الؿطر إلقففا،  ْضِتْطكّٔا٤ُ ِ داي

 وح ا حق الراحد مـ الحد،ث يف ح ا الباب، وقد تؼدم حؽؿف. 

ّٔد٢   َقِوُلُه ٝياسي١ّٕ عي ّْ ٚياي ّْٝدِت :  ) الـقاحة مـ الـقح وحق صقت الؿرأة وطق،ؾففا افّٔ

مع بؽاء ط  الؿقت، ومـف صقت سجع الحؿام وصفقت الفر،ح، ولفقس الؿفراد 

ـَ َتفْدَمُع، »بؽك طف  ولفده إبفراحقؿ، وقفال:  ملسو هيلع هللا ىلصمجرد البؽاء، فنن الـبل  إِنَّ الَعفْق

ـَا، َوإِكَّا بِِػَراقَِؽ َ،ا إِْبَراِحقُؿ َلَؿْحُ وُكفقنَ َوالَؼْؾَ،  َّٓ َما َ،ْرَضك َربُّ
َٓ َكُؼقُل إِ  «َ،ْحَ ُن، َو

ـِ َمالِفٍؽ  (8115)، ومسؾؿ (1141)أخرجف البخاري  ـْ َأَكفِس ْبف ، ولؿفا َط

ط  ابـ ابـتف وحق يف سقاقة الؿقت دمعت طقـفف، فؼفال سفعد بفـ  ملسو هيلع هللا ىلصدخؾ الـبل 

وبؽفك رسفقل ، (5)أخرجاه  «َحِ ِه َرْحَؿةٌ »: َما َحَ ا َ،ا َرُسقَل الؾَِّف؟ َقاَل: طبادة 

 .(6)حقـ زاره وبؽك الـاس حقلف ط  سعد بـ طبادة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ٟ  ولؽـ الؿؿـقع حق الـقح وما يف بابف، فػل  مـ  (3813)ؾدشٝض ايبخداز

ـِ َبِرقٍر حد،ث الـُّْعؿَ  ـِ َرَواَحفَة، َفَجَعَؾفْت اِن ْب  ْبف
ِ
، َقاَل: ُأْغِؿَل َطَؾفك َطْبفِد اهلل

ـَ َأَففاَق:  ُد َطَؾْقِف، َفَؼاَل ِحق َمفا ُقْؾفِت »ُأْخُتُف َطْؿَرُة َتْبؽِل َواَجَبالَْه، َواَكَ ا َواَكَ ا، ُتَعدِّ

َّٓ قِقَؾ   .«لِل: آْكَت َكَ لَِؽ َشْقًئا إِ

ُب بُِبَؽففاِء اْلَحففلِّ »،ؼففقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبففل  أخرجففف البخففاري  «إِنَّ اْلَؿقِّففَت ُ،َعفف َّ

، وح ه الؿسللة خالفقة بقـ أحؾ العؾؿ، فؽاكت طائرفة (214)، ومسؾؿ (1824)

ذح، إ، إثبات ذلؽ، والتػصقؾ فقف: أن الؿقت إذا  تـؽر ذلؽ، وطؿر  

                                                 

 والؾػظ لف.( 1134(، ومسؾؿ )1134البخاري ) (1)

 (.281(، ومسؾؿ )5155أخرجف البخاري ) (5)

ـِ ُطَؿَر 283(، مسؾؿ )1143أخرجف البخاري ) (6) ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ  . ( َط
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كان راضًقا هب ا الصـقع ففق مع ب يف قبره طؾقف، وإذا كان قد هنك طـفف ففال، قفال 

، وكان الجاحؾققن إذا مفات أحفدحؿ [;1]ِاصر:  ﴾یی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿تعا،: 

 قال:

 ُُ وُــ ِْ َ
ٍَم أ

َ
م أ ًَ ِ  ؾَنِْن ُيـتُّ ؾَمٍِْعْيَِـٔ ِ

 
ـٔ َعَ و  قف ُٖ ََ َ  و َْ يَم اْر  َمْعَباادِ  اَ ْي

  ُُ ــ ًُّ َِ  َْ ْمِِىٍء هَ ْ
َ
 وس ََتَْعوِْيِِن َلُ

 
ي ـِ ـ َّ ْٗ ََمِِئ وَم ْف وس ُيْؼِِن َغ َّ  َل

ٓبـ ز،فد  (111) مجٗس٠ اغدياز اييدسب  كؿا قال صرفة بـ العبد. والبقت يف 

 .(حف134الؿتقيف )الؼرشل 

رتػعة و،ؼقلقن: مفات ففالن ابفـ وكاكقا ،صعدون ط  الؼصقر العظقؿة الؿ 

فالن سقد الحجاز، ومات البطؾ، والرجاع، كؿا تػعؾ أن وزارة الدفاع، وكؿفا 

،ػعؾ رؤساء البؾدان بؿا ،سؿك بالـعل، فف ه مفـ صفرق الجاحؾقفة، فالؿسفؾؿ إذا 

َِخقُؽْؿ َوَسُؾقا َلففُ »: ملسو هيلع هللا ىلصمات ،ؼال: كسلل اهلل أن ،رمحف، قال رسقل اهلل 
ِ
 اْسَتْغِػُروا ٕ

َن ُ،ْسَلُل التَّْثبِقَت  ْٔ ُف ا  ، أما الـقاحة فؿحرمة.(1)«َفنِكَّ

قفال: قفال  شؼ الجققب، فعـ طبد اهلل بـ مسعقد  :ايٓٝاح١ عالَا  َٚٔ

ـْ َضفَرَب الُخفُدودَ »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ، َوَشفؼَّ الُجُقفقَب، َوَدَطفا بِفَدْطَقى َلْقَس مِـَّا َم

 .(141)، مسؾؿ (1823)، متػؼ طؾقف، البخاري «الَجاِحؾِقَّةِ 

ـِ ُمْحفِرٍز َقفاَل: ُأْغِؿفَل َطَؾفك َأبِفل ُمقَسفك   ـْ َصْػَقاَن ْب ومـفا الصقاح بركة، فَع

ـْ َبِرَئ إِكِّ »َفَبَؽْقا َطَؾْقِف َفَلَفاَق َفَؼاَل:  ـْ َحَؾفَؼ ملسو هيلع هللا ىلصمِـُْف َرُسقُل الؾَِّف ل َأْبَرُأ إَِلْقُؽْؿ مِؿَّ : مِؿَّ

 .(12534،12512) افطٓد، أخرجف أمحد يف«َأْو َخَرَق َأْو َسَؾَؼ 

ِ ولػظف يف ـِ َأبِل ُمقَسك، َقاَل: َوِجَع َأُبق ُمقَسك طـ َأبِل ُبرْ  ؾشٝض َطدً َدَة ْب

ـْ َأْحؾِفِف، َفَؾفْؿ 
ـْ َأْحؾِِف َفَصاَحِت اْمَرَأٌة مِ

َوَجًعا َفُغِرَل َطَؾْقِف، َوَرْأُسُف فِل ِحْجِر اْمَرَأٍة مِ
                                                 

ـْ ُطْثَؿاَن 1385) «السـة»أخرجف طبد اهلل بـ أمحد يف  (1)  .( َط
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ا بَ  ا َأَفاَق َقاَل: َأَكا َبِريٌء مِؿَّ  َ،ْسَتطِْع َأْن َ،ُردَّ َطَؾْقَفا َشْقًئا، َفَؾؿَّ
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصِرَئ مِـْفُف َرُسفقُل اهلل

« 
ِ
ةِ َبِرَئ  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِنَّ َرُسقَل اهلل اقَّ الَِؼِة، َواْلَحالَِؼِة، َوالرَّ ـَ الصَّ

 .«مِ

وكاكقا ،ستلجرون الـساء لؾـقاحة، وما زالفقا إذا مفات مقفت يف بقفت تف ح، 

، (ولقست الـائحة الثؽ  كالؿستلجرة)، وَتسؿع لفا العق،ؾ، الـائحة مؿـ مل ُتَص 

تظؾ تبؽل، وتؼقل أكت.. وأكت.. وأكت، وهتقج الـساء ط  البؽاء وٓ ُتص، لففا 

 دمعة.

ا َماَت َأُبق َسَؾَؿَة، طـ أم سؾؿة  (288) «صحقح مسؾؿ»ويف  ، قالت: َلفؿَّ

َْبؽِقَ  َٕ ُث َطـْفُف، َفُؽـْفُت َقفْد َتَفقَّفْلُت ُقْؾُت: َغِر،ٌ، َوفِل َأْرِض ُغْرَبٍة،  ـَّفُف ُبَؽفاًء ُ،َتَحفدَّ

 
ِ
ِعقِد ُتِر،ُد َأْن ُتْسفِعَدكِل، َفاْسفَتْؼَبَؾَفا َرُسفقُل اهلل ـَ الصَّ

لِْؾُبَؽاِء َطَؾْقِف، إِْذ َأَقَبَؾِت اْمَرَأٌة مِ

ْقَطاَن َبْقًتا »، َوَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ـَ َأْن ُتْدِخؾِل الرَّ ، َفَؽَػْػفُت  «َأْخَرَجُف اهلُل مِـْفُف؟َأُتِر،ِد، ـِ َتْق َمفرَّ

ـِ اْلُبَؽاِء َفَؾْؿ َأْبِؽ.  َط

مـ حد،ث أم سؾؿة إكصار،ة، َقاَلْت: َقاَلْت اْمفَرَأٌة  (1143)وطـد الترم ي 

 َ، َٓ ـَ الـِّْسَقِة: َما َحَ ا اْلَؿْعُروُف الَِّ ي 
ـَ »ـَْبِغل َلـَا َأْن َكْعِصَقَؽ فِقِف؟ َقاَل: مِ ، «َٓ َتـُْح

ـْ َقَضفائِِفْؿ، ُقْؾُت: 
َٓ ُبدَّ لِل مِ ل َو  إِنَّ َبـِل ُفالٍَن َقْد َأْسَعُدوكِل َطَؾك َطؿِّ

ِ
َ،ا َرُسقَل اهلل

، َفَعاَتْبُتُف مَِراًرا، َفَلِذَن لِل فِل  َٓ َغْقفِرِه َفَلَبك َطَؾلَّ َـّ َو ، َفَؾْؿ َأُكْح َبْعفَد َقَضفائِِف َـّ َقَضائِِف

َّٓ َوَقْد َكاَحْت َغْقِري. ـَ الـِّْسَقِة اْمَرَأٌة إِ
اَطَة، َوَلْؿ َ،ْبَؼ مِ  َحتَّك السَّ

ٗيا :                       َقِوُلهُ   ِت ْٛ َي ٌي  ِْ تيُتْب قّْٔب َّٓا٥ِشي١ّٕ ِإذيا ئّ فقف أن التقبة هتدم ما قبؾفا، فؿـ  )اي

برروصفا تاب اهلل طؾقف، والتائ، مـ ال ك، كؿـ ٓ ذك، لف، ولؾتقبة تاب تقبة 

شروط تؽؾؿت طؾقفا يف مملػ مستؼؾ، فؿـ شروصفا: اوخالص، وأن تؽقن 

يف زمـ تؼبؾ فقف التقبة، وأن ،ؼؾع طـ ال ك،، و،ـدم ط  فعؾف، و،ع م ط  طدم 

 ڻ﴿تعا،:  العقد إلقف، والتقبة واجبة مـ كؾ ذك، مـ الررك فؿا دوكف، قال

، وَقاَل َتَعاَلك: [ ;6]األكػا::   ﴾ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ 

 .[61]الـقر:  ﴾ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ﴿



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 555  

القطقد العظقؿ ط  حف ا الف ك، الف ي ٓ ،بفايل بفف كثقفر مفـ الـفاس،  :ٚفٝ٘

 اهلل السالمة. كسلل

 بقان أن ح ا ال ك، كبقرة، وأكف مـ أفعال أحؾ الجاحؾقة. :ٚفٝ٘

ُّ َقِوُلُه َي١ِ : )ُتكّٔا ٝيا ّي ايِّٖك ْٛ  أي: تبعث. ٜي

ٕ  :                َقِوُلهُ   ْٔ قِّّٔٓسيا َِ  ٌٍ ٗيا ِضْس يا ْٝ ًّٔ ٚيعي أي: لباسفا مـ قطران وح ا لباس أحؾ )

، [ 83]إبراهقؿ:   ﴾ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ ﴿الـار قال تعا،: 

ـُ َزْ،ٍد فِل َقْقلِِف: ( 338/ 11) :  « تػسقره» قال الطبري يف   ڭ  ڭ ﴿: َقاَل اْب

َرابِقُؾ: اْلُؼُؿُص، َقاَل  [ 83]إبراهقؿ:   ﴾ۇ   [83]إبراهقؿ:   ﴾ۇ   ڭ ﴿:  وَقِوُلُه    : السَّ

بُِؾ، َوفِقِف ُلَغاٌت َثاَلٌث: ُ،َؼاُل: ِقْطَراٌن، َوَقْطَراٌن  ِ ي َ،ْفـَُل بِِف اْوِ ـَ اْلَؼطَِراِن الَّ
َ،ُؼقُل: مِ

ـَ ُطؿَ  ـِ الطَّاِء مِـُْف، َوِققَؾ: إِنَّ ِطقَسك ْب ـْ ِقْطٍر آنٍ ) َر َكاَن َ،ْؼَرُأ: بَِػْتِح اْلَؼاِف َوَتْسؽِق
 (مِ

ـِ الطَّاِء، َومِـُْف َقْقُل َأبِل الـَّْجِؿ:  بَِؽْسِر اْلَؼاِف َوَتْسؽِق

َْذـــم َُْت ًَ ْ َق ا  َِ نو اهَْعـــ
َ
ٌن َلـــُ ْْ  َحـــ

 
َْذم ــــ ُٔ ًُ ْ َِاَن َوا  ُُ اهِْقْاــــ ــــ َٔ  هَبو

 بَِؽْسِر اْلَؼاِف، َوَقاَل َأْ،ًضا: 

ـــــ َِ ـــــم إَِذا مََ  َِاًٍ نو فِْا
َ
ـــــُ  مَل

 
ـــم َِ َِا ِف ُد إَِه َُمْ ـــ ُِ ا  ـــ ِ ِ  ِ ِْ ـــ  مَ

 اكتفك. 

ـِ  :األثاري  ابٔ ٚقاٍ ُروع، َومِـْفُف َقِصفقُد َكْعفِ، ْبف َرابِقُؾ َطَؾفك الفدُّ َوَقْد ُتَطؾؼ السَّ

 ُزَحْقٍر:

ُّى ــ ُٓ ُْ ََ ــمٌل  َِانِِْي أِا ــ ــىُّ اهَع ُٖ
 

 

ارِيـُن  ج َداوَد ِص ا ْيَخـم ََسَ ْٔ ٌْ ن  ِي
 .(8/153) سٜب ا٭ثسغاكتفك مـ الـفا،ة يف 

ْٔ ديدسيب  :   َقِوُلُه َِد ٚيِدْزٌع  بؿعـفك: أن كفؾ جؾفدحا ،صفقر جرًبفا وحفق مفرض  )

 ممذي، وح ا ط اب شد،د، كسلل اهلل السالمة.

ٌِ : َقِوُلُه ًِ َُْط  ُٙ ٚيا  .(213)كتاب الجـائ   ؾشٝش٘يف )زي
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ُٕٔذ  ٖا َلب َِٔذ ِث ِٖ َص َٔب َػ َُوُه ٍُ اهلِل    َو َ٘وب َسُعوى َُ  ًَ ٍَ  َفوَّ َفوَُح   ملسو هيلع هللا ىلصي َهب

    ََ َِٗقوَشَف َأُهَجو ٖٔوب ا َاي َكَِ ُِ َِّ َٖ ا ٔٓ ًَبَِٗذ  َٔبٍ   َُّٔخ َػًَِ ااُصشا َع َِجا ُُُؾَذ اُٗقجاؼا ثاب

  ٍَ ٖ٘بطاي َكَوَب ُٚ     »َػًَِ اُ ِْ؟ َهوبُُىا  اهلُل َوَسُعوىُُ ٌُو ٍَ َسٗث َٓبَرا َهوب  َٕ َُ َرِذُسو َٛ

ٍَ ُْ. َهب ِٖ        َأِػَِ َٓو ٖٓوب  ًَوبٔكْشي َكَؤ ٍا َو ْٖ ثاو ٔٓ ُٓوِئ ِٖ ٔػَجوبٔدٌ  ٔٓ ُٚ َرَؼبًَُ  َأِفَجَؼ  اَُّ

ٖٓوب   ًَتاي َوَأ ٌَِى ُُ ًَبٔكْش ثاب ْٖ ثاٍ  ٔٓ ُِٓئ َُٔي  ٚٔي َكَز َٔٔز َا اهلِل َوَسِؽ َٗب ثاَلٔن ُٓٔيِش   ٍَ َهب

ٔٓ ُِٓئ  ٍِ ًَبٔكْش ثا َُٔي  ًََزاي َكَز ًََزا َو َِ٘ىِ   َٗب ثا ُٓٔيِش   ٍَ ِٖ َهب ًَتآَ ٌَِى ُُ  .«ْٖ ثاب

ُيا :  َقِوُلُه ُٗ ٚيئّدد َباُب َ،ْسَتْؼبُِؾ اِوَماُم الـَّاَس  (131)أي البخاري كتاب إذان  )

 .(31)إَِذا َسؾََّؿ، ومسؾؿ كتاب او،ؿان 

ِٔ خياِيد  َقِوُلُه ِْٜد ْ  ْٔ شي حق أبفق طبفد الفرمحـ، وققفؾ: أبفق صؾحفة،   : )عي

د الحد،بقفة، وكفان معفف لفقاء جفقـفة ،فقم وققؾ: أبق زرطة، سؽـ الؿد،ـة، وشف

واحد وثؿاكقن حد،ًثا، اتػؼا ط   سة، واكػفرد  ملسو هيلع هللا ىلصالػتح، ُرويَّ لف طـ رسقل اهلل 

مسؾؿ بثالثة. روى طـف السائ، بـ ، ،د، والسائ، بـ خالد الصحابقان، وعاطفة 

مـ التابعقـ. تق  بالؿد،ـة، وققؾ: بالؽقفة، وققؾ: بؿصفر، سفـة ثؿفان وسفتقـ، 

 ق ابـ  س وثؿاكقـ سـة.وح

٘  يف( 1/204) األمساا٤  تٗارٜب يف ايٟٓٛٚ قاٍ وحفق مفـ  : يصٜاد  تسمجتا

الؿفاجر،ـ إولقـ، شفد بدًرا، وُأُحًدا، والخـدق، والحد،بقة، والؿرفاحد كؾففا 

بقـف وبفقـ معفـ بفـ طفدى إكصفاري،  ملسو هيلع هللا ىلص، وآخك رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصمع رسقل اهلل 

، يف شففر كاكت القؿامة يف خالفة أبفك بؽفر، فؼتال عقًعا بالقؿامة شفقد،ـ و

 ربقع إول سـة ثـتل طررة، وققؾ: سـة إحدى طررة. احف. 

ٓيا : َقِوُلُه ٢َّي ئّ  أي ص  بـا إماًما. )ؾي
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ّٝي١ِ : َقِوُلُه ِْٜب تسؿك الرؿقسفل القفقم بفقـ مؽفة وجفدة، وحفل أبعفد  )ِ ايُّٖشدي

 ضفؿ، فؼال:حدود الحرم، وقد َكَظَؿ مسافات حدود الحرم بع

َِـ َ  ْرِض ِ ي
َ
ٌْ أ ـُ ِي ي ـِ َِِم اقوْر  َو ِوَْر

 
 ُْ ــ ــت إْتَقمٍَ ــمٍل إَذا ُرْي ْيَي

َ
ــُ  أ  ثََ ثَ

ــم ٌِؽ   َِاٌق َوَ  ــ ــمٍل ِع ْيَي
َ
َِْعُ  أ ــ َٓ  َو

 
َِاٍَــ ْ  ــٌ  ِحْع ْٔ ِ ــىو َ َُ  ٌِ ـــ ْٗ ةُ َع ـو  وَُحــ

  ُِ ــ َِ ِٓ يِى  ـِ ٌِْ  َِِتْقــ ــ َٓ  ٌٍ ــ ًَ ٌْ َي  َوِيــ
 

 ِ   ِْ ُم ْٖ وَْت ؾَم ًَ ـْ َل ُْ َوفَ مٍَ َٔ ةفك إْذ َِ 
 (8/141) َػين احملتاز إىل َيسؾ١ َياْٞ أيؿدا  افٓٗداز    وإبقات يف  

 (حف233الؿتق :)ٕمحد الخطق، الرربقـل الرافعل 

ٌِ :   َقِوُلُه ْٝد ٔي ايًَّ َِد ْيْت  ُيا٤  نّٔا ٢ّٔ ِإْثِس ضي اء، أي: بعد مطفر كف ل مفـ السفؿ )عي

 فـس، إ، السؿاء كسبة إ، ما ،ـ ل مـفا.

 والعرب تسؿل الؿطر سؿاء3 كؿا قال بعضفؿ:

ْْمٍ  ـــ ْرٍض فَ
َ
مُء ِـِــُ ًَ ـــ َّٔ َل ا  َّ ـــ  إَِذا ٍَ

 
ــــمَِم ْا ِػَض ــــ ٍُ َِ ــــمهُ َواِْن  ََ  رََيْي

 حف.831ٓبـ قتقبة الؿتقيف  أدب ايهاتبوالبقت يف  

ْْؿيسيفي أّٔقّٖبي َقِوُلُه َّا ا ّٔ َّاِع :)ؾّٔ ٢ّٔ اي أي: لؿا اكصرف مـ صفالتف وسفؾؿ  ٌي عي

 أقبؾ ط  الـاس ،عظفؿ و، كرحؿ.

ٕي : ٌْ تيْدُزٚ ٖي ٍي:  ُ٘ )ؾّٔكّٔأّ ْٛيّٕ  أي حؾ تعؾؿقن. قّٔ

ِْ؟ :   َقِوُلُه ٍي زي ُّهّٕد َياذيا قّٔدا ْقَؾفَة؟»ويف بعض الروا،ات  ) 3 (1)«َمفاَذا َقفاَل َربُُّؽفُؿ الؾَّ

،تؽؾؿ بحرف وصقت، و،تؽؾؿ متك شاء وكقػ شاء، وفقف  وفقف: إثبات أن اهلل 

بقان لػساد طؼقدة الؿعت لة والجفؿقة ال ،ـ ، طؿقن أن اهلل ٓ ،تؽؾؿ، وفقفف فسفاد 

                                                 

 (.1585أخرجف الـسائل ) (1)
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لعؼقدة إشاطرة ال ،ـ ، طؿفقن أن اهلل ،فتؽؾؿ وكالمفف كػسفل بغقفر حفرف وٓ 

مفـ اهلل،  قت ُ،سفؿع، سفؿعف مقسفك ،تؽؾؿ بحفرف وصف صقت، فاهلل 

ومفـ  ملسو هيلع هللا ىلص، و،سؿعف أحؾ الجـة، وأحفؾ الؿققفػ، ومحؿفد وسؿعف جبر،ؾ 

 شاء اهلل مـ خؾؼف.

ُِ :  َقِوُلُه ّٔد ُ٘ أّْٔع ٚيزيُضٛيّٕ فقف: رد العؾفؿ إ، اهلل وإ، رسفقلف يف حفال  )قّٔايّٕٛا: ا ّٕ 

 حقاتف.

ُلهُ   ُ٘ تييياي٢ّٔ: أّْٔؾبيضي :                    َقِو ًَّ ي ا ٍي  ِٔ ) الصباح، أي: دخؾ  )قّٔا َِ      ٟ ِد ِٔ )   ( ِعَبا َِ) 
لؾتبعقض وح ا مـ العام ال ي ،راد بف الخصقص، وكؾ مـ خؾؼف اهلل تعا، ففق 

، العبقد،ة الؿطؾؼة، طبقد،ة الؼفر قال تعا،: 
ِ
 ۆئ  ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ ﴿طبٌد هلل

، [ 7>-6>]مريؿ:   ﴾ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ 

التل أضاففا اهلل إ،  الؿممـ  كػسف، قال تعا،: والعبقد،ة الخاصة حل طبقد،ة 

ن:   ﴾ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ ﴿ لػرقا ا بقـ [ 96] فالػرق   ،

العبقد،تقـ، أن تؾؽ طبقد،ة طامة ،دخؾ فقفا الؿممـ والؽافر والبر والػاجر 

لؿممـقـ  با مختصة  لخاصة  ا ،ة  لعبقد وا لرجر،  وا لحجر  وا لؿقت  وا لحل  وا

 الطائعقـ الؿقحد،ـ و،مجرون طؾقفا.

ٌٔ ِ ٞ : َقِوُلُه َِ ٪َُْ ًٓ وفعاًل واطتؼاًدا.  أي: مقحد )  قق

ٚينّٔاِؾٌس : َقِوُلُه  أي: جاحد لـعؿتل طؾقف. )

ِ٘ :       َقِوُلُه ُيِتد ٚيزيْس ٌِ اِ   ْيدا ِ ؿِّٔكد َُِّْٓس ٍي:  ْٔ قّٔدا َيد ََّدا  حف ا بقفان لحفال أحفؾ  )ؾَّّٔٔ

 او،ؿان حقث أضافقا الـعؿة إ، اهلل.

ْٛنِّٔب : َقِوُلُه ٌٔ ِ ٞ نّٔاِؾٌس ِ ايّٖهّٔ َِ ٪َُْ إ، الؿفممـ الف ي َ،فردُّ  إشفارة )ؾّٔريِيؤّ 

 .الـعؿة إ، اهلل 
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ٌٔ   َقِوُلههُه َِ َُددْ٪  ْٞ ٚينّٔددريا ؾّٔددريِيؤّ نّٔدداِؾٌس ِ دد ٤ِْٛ نّٔددريا  ٓيدد ْيددا ِ  َُِّْٓس ٍي:  ْٔ قّٔددا َيدد ََّددا  ٚيأّٔ (

ْٛنِّٔب :  ِ ايّٖهّٔ
ا َمْعـَك اْلَحِد،ِث: َفاْخَتَؾَػ  (:61-2/60) َطًِ غسح يف   ايٟٓٛٚ قاٍ َوَأمَّ

: اْلُعَؾَؿاُء فِل ُكػْ  ـِ ـْ َقاَل ُمطِْرَكا بِـَْقِء َكَ ا َطَؾك َقْقَلْق  ِر َم

َُا  ُٖ ـْ مِؾَّفِة  :َأَحاُد
،َؿاِن ُمْخِرٌج مِ َْصِؾ اْوِ

ِ
ِف ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك َسالٌِ، ٕ ُحَق ُكْػٌر بِالؾَّ

ـْ َقاَل َذلَِؽ ُمْعَتِؼًدا أن الؽقك، فاطؾ مدبر مـركء  ْساَلِم َقاُلقا َوَحَ ا فِقَؿ لِْؾَؿَطِر اْوِ

ـِ اْطَتَؼَد َحَ ا َفاَل َشؽَّ فِل ُكْػِرِه َوَحَ ا اْلَؼْقُل  َكَؿا َكاَن َبْعُض َأْحِؾ اْلَجاِحؾِقَِّة َ،ْ ُطُؿ َوَم

افِِعلُّ مِـُْفْؿ َوُحَق َضفاِحُر اْلَحفِد،ِث َقفاُلقا  ُحَق الَِّ ي َذَحَ، إَِلْقِف َجَؿاِحقُر اْلُعَؾَؿاِء َوالرَّ

ـَ الؾَّفِف َتَعفاَلك َوبَِرْحَؿتِفِف َوَأنَّ الـَّفْقَء  ْق َقاَل ُمطِْرَكا بِـَْقٍء َكَ اَوَطَؾك َحَ ا لَ 
ُف مِ ُمْعَتِؼًدا َأكَّ

َٓ َ،ْؽُػفُر  ُف َقاَل ُمطِْرَكا فِفل َوْقفِت َكفَ ا َفَففَ ا  مِقَؼاٌت َلُف َوَطاَلَمٌة اْطتَِباًرا بِاْلَعاَدِة َفَؽَلكَّ

َٓ إِْثفَؿ فِقَففا َوَسفَبُ،  َواْخَتَؾُػقا فِل َكَراَحتِفِ  َْضَففُر َكَراَحُتفُف َلؽِـََّففا َكَراَحفُة َتـِْ ،فٍف  ْٕ َوا

َكََّففا ِشفَعارُ 
ِ
ُـّ بَِصفاِحبَِفا َوٕ ف ـَ اْلُؽْػِر َوَغْقِرِه َفُقَساُء الظَّ َدٌة َبْق  اْلَؽَراَحِة َأكََّفا َكؾَِؿٌة ُمَتَردِّ

ـْ َسَؾَؽ َمْسَؾَؽُفْؿ.   اْلَجاِحؾِقَِّة َوَم

ٍُ ِٛ ِف َتَعاَلك  :ايثَّاِْٞ َٚاِيَك فِل َأْصِؾ َتْلِو،ِؾ اْلَحِد،ِث َأنَّ اْلُؿَراَد ُكْػُر كِْعَؿِة الؾَّ

َٓ َ،ْعَتِؼُد َتْدبِقَر اْلَؽْقَكِ،  ـْ  ْقتَِصاِرِه َطَؾك إَِضاَفِة اْلَغْقِث إَِلك اْلَؽْقَكِ، َوَحَ ا فِقَؿ
ِ
ٓ

َوا ُد َحَ ا التَّْلِو،َؾ الرِّ َِخقَرُة فِل اْلَباِب َوُ،َم،ِّ ْٕ ـَ الـَّاِس َشاكٌِر َوَكافِرٌ »َ،ُة ا
 «َأْصَبَح مِ

ُْخَرى  ْٕ َواَ،ِة ا ـْ »َوفِل الرِّ
َّٓ َأْصَبَح َفِر،ٌؼ مِـُْفْؿ بَِفا كِْعَؿٍة َما َأْكَعْؿُت َطَؾك ِطَباِدي مِ إِ

ـَ  ُْخَرى  «َكافِِر، ْٕ َواَ،ِة ا ـَ »َوفِل الرِّ
ُف َتَعاَلك مِ َّٓ َأْصَبَح َما َأْكَ َل الؾَّ ـْ َبَرَكٍة إِ

َؿاِء مِ السَّ

ـَ الـَّاِس بَِفا
ـَ  َفِر،ٌؼ مِ ُف  «بَِفا»َفَؼْقُلُف  «َكافِِر، ُف َأْطَؾُؿ َ،ُدلُّ َطَؾك َأكَّ ُكْػٌر بِالـِّْعَؿِة َوالؾَّ

اَلِح  ـُ الصَّ ْقُ  َأُبق َطْؿِرو ْب َصُف الرَّ ا الـَّْقُء َفِػقِف َكاَلٌم َصِق،ٌؾ َقْد َلخَّ ، َفَؼاَل: َوَأمَّ

ُف َمْصَدُر َكاَء الـَّْجُؿ َ،ـُقُء َكْقًءا َأْي َسَؼَط الـَّ  ْقُء فِل َأْصؾِِف َلْقَس ُحَق َكْػُس اْلَؽْقَكِ، َفنِكَّ

ـَ َكْجًؿا َمْعُروَفَة  َوَغاَب، َوِققَؾ: َأْي َكَفَض َوَصَؾَع َوَبَقاُن َذلَِؽ َأنَّ َثَؿاكَِقًة َوِطْرِر،

ـَِة  ُكؾَِّفا َوِحَل اْلَؿْعُروَفُة بَِؿـَاِزِل اْلَؼَؿِر الثََّؿاكَِقِة والعرر،ـ اْلَؿَطالِِع فِل َأْزمِـَِة السَّ
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،سؼط   كؾ ثالثة َطْرَرَة َلْقَؾًة مِـَْفا َكْجٌؿ فِل اْلَؿْغِرِب َمَع ُصُؾقِع اْلَػْجِر َوَ،ْطُؾُع آَخُر 

ـْ َساَطتِِف َوَكاَن َأْحُؾ اْلَجاِحؾِقَّةِ 
إَِذا َكاَن ِطـَْد َذلَِؽ َمَطٌر َ،ـُْسُبقَكُف  ُ،َؼابُِؾُف فِل اْلَؿْرِرِق مِ

الِِع مِـُْفَؿا َقاَل َأُبق ُطَبْقٍد: َوَلْؿ  : إَِلك الطَّ َْصَؿِعلُّ ْٕ اقِِط اْلَغاِرِب مِـُْفَؿا، َوَقاَل ا إَِلك السَّ

َّٓ فِل َحَ ا اْلَؿْقِضِع ُثؿَّ إِنَّ  ُؼقِط إِ الـَّْجَؿ َكْػَسُف َقْد َأْسَؿْع َأَحًدا َ،ـُْسُ، الـَّْقَء لِؾسُّ

اُج فِل َبْعِض َأَمالِقِف  جَّ ك َكْقًءا َتْسِؿَقًة لِْؾَػاِطِؾ بِاْلَؿْصَدِر َقاَل َأُبق إِْسَحاَق ال َّ ُ،َسؿَّ

الَِعُة   الؿررق حل البقارح واهلل  َْكَقاُء َوالطَّ ْٕ اقَِطُة فِل اْلَغْرِب: ِحَل ا السَّ

 احف.  اطؾؿ.

 طـ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (38)والحد،ث أخرجف مسؾؿ 
ِ
، َقفاَل: َقفاَل َرُسفقُل اهلل

َّٓ َأْصفَبَح َأَلْؿ َتَرْوا إَِلك َما َقاَل »: ملسو هيلع هللا ىلص ـْ كِْعَؿٍة إِ
َربُُّؽْؿ؟ َقاَل: َما َأْكَعْؿُت َطَؾك ِطَباِدي مِ

 َ، . ـَ َمفا َأْكفَ َل اهلُل »، ويف لػفظ: «ُؼقُلقَن اْلَؽَقاكُِ، َوبِاْلَؽَقاكِِ، َفِر،ٌؼ مِـُْفْؿ بَِفا َكافِِر،

َؿاِء  ـَ السَّ
، ُ،ـْفِ ُل اهلُل اْلَغْقفَث مِ ـَ ـَ الـَّفاِس بَِففا َكفافِِر، َّٓ َأْصَبَح َفِر،فٌؼ مِف ـْ َبَرَكٍة إِ

مِ

 .«ْلَؽْقَكُ، َكَ ا َوَكَ اَفَقُؼقُلقَن: ا

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ََُوِذ َفَذَم   ِْ ٍَ َثِؼُنُه ٚٔ  َهب ُٙي َؤكُ َ٘ب َِٔؼ ٖا َػٖجبط  ثا ِٖ َؽٔذَٔش اِث ٔٓ َٔب  َُوُه َو

 ٍَ َِٗض ًََزاي َكَؤ ًََزا َو ََبٔد  َِٗىِ   ُُآ ٙٔ ا َٛٔز  ی ی ی ىئی﴿اهلُل 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
-8:]القاقعة: ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

;5]. 

ُيا : َقِوُلُه ُٗ ٚيئّد أي: البخاري وح ا وحؿ مـف أو سبؼ قؾؿ فالحفد،ث لفقس يف  )

 .(31)البخاري، وأخرجف مسؾؿ يف كتاب او،ؿان 

ُٙ :   َقِوُلُه ٓيدا ُيْي ِٔ عيبَّداع  ِ  ْٔ سيِدِٜح اْ  َِ أي: بؿعـفك حفد،ث ز،فد بفـ خالفد  )

ـُ َطبَّفاٍس ال الجفـل  َثـِل اْبف ، سابؼ، ولػظف: طـ أبل ُزَمْقفٍؾ، َقفاَل: َحفدَّ

ـَ الـَّفاِس َشفاكٌِر »: ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؼاَل: الـَّبِلُّ ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُمطَِر الـَّاُس َطَؾك َطْفِد الـَّبِلِّ 
َأْصَبَح مِ

، َوَقاَل َبْعُضُفْؿ: َكافٌِر، َقالُ َومِـُْفْؿ 
ِ
 «َلَؼْد َصفَدَق َكفْقُء َكفَ ا َوَكفَ ا»قا: َحِ ِه َرْحَؿُة اهلل

َ،فُة:  ْٔ ، َحتَّفك [8:]القاقعاة:  ﴾ی ی ی ىئی﴿َقاَل: َفـََ َلفْت َحفِ ِه ا

 .  [5;]القاقعة:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ﴿َبَؾَغ: 

ٚينّٔدري  َقِوُلُه ٤ِْٛ نّٔريا  ْي ِْ ئّكّْٔد ؾيديمي  ُٗ ٍي  يْيُك ِ٘: قّٔا ٚيِؾٝ ومل ،ؼؾ: مطركا بـقء  ا :)

 ك ا، كؿا تؼدم، لؽـ حؽؿ ح ا الؼقل ط  التػصقؾ السابؼ.

ٜيداِت :   َقِوُلُه ِٙ اٯ ٖيدِر ٍي ا ّٕ  ْْصي وح ا ُ،سؿك طـد العؾؿفاء بلسفباب الـف ول،  )ؾَّّٔٔ

وققل الصحابل ك لت يف ك ا لف حؽؿ الرفع ط  الؼقل الصحقح مـ أقفقال أحفؾ 

وح ه أ،ات مدكقة كؿا رجحفف غقفر واحفد مفـ الحد،ث، وسقرة القاقعة مؽقة، 

 أحؾ العؾؿ.
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أي: ُأْقِسُؿ بَِؿَقاقِفِع الـُُّجفقِم، رواه ابفـ جر،فر  :﴾   ﴿ َقِوُلُه

ـِ ُجَبْقٍر، و (88/152) ـْ َسِعقِد ْب : أي: َمَطالُِعَففا َوَمَسفاقُِطَفا، ﴾ی ی﴿َط

ل: َوَأْوَلفك ، فؼفا(88/111)قالف مجاحد، وقتادة، والحسـ، ورجحف ابـ جر،فر 

ـْ َقاَل: َمْعـَك َذلَِؽ: َفاَل ُأْقِسُؿ بَِؿَسفاقِِط الـُُّجفقِم  َقاِب َقْقُل َم َْقَقاِل فِل َذلَِؽ بِالصَّ ْٕ ا

َؿاِء.احف.   َوَمَغا،ِبَِفا فِل السَّ

،عـل ب لؽ إكقاء التل كان أحؾ الجاحؾقة إذا أمطفروا قفالقا:  :ايطخاى ٚقاٍ

 مطركا بـقء ك ا وك ا.

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿،ؼسؿ بؿا شاء مـ مخؾققاتف، قال تعا،:   واهلل

، [5-1]الضااحك:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿، وقففال: [5-1]العصاار:  ﴾پ ٻ

 ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، وقففال: [1]الؾقااؾ:  ﴾ڳ ڳ ڳ﴿وقففال: 

: ملسو هيلع هللا ىلص، لؽـ العباد ٓ ،جقز لفؿ أن ،ؼسؿقا إٓ بفاهلل، قفال رسفقل اهلل [5-1]الشؿس: 

ـْ َكاَن َحالًِػا، َفْؾَقْحؾِْػ » ِف َأْو لَِقْصُؿْت َم ـْ َحَؾفَػ بَِغْقفِر الؾَّفِف »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال (1)«بِالؾَّ َم

َٓ »، وقففال: (5)«َأْشففَركَ َفَؼففْد  َٓ َٓ َتْحؾُِػففقا بِآَبففائُِؽْؿ، َو َْكففَداِد، َو ْٕ َٓ بِا َفففاتُِؽْؿ، َو بُِلمَّ

َّٓ َوَأْكُتْؿ َصاِدُققنَ  ِف إِ َٓ َتْحؾُِػقا بِالؾَّ َّٓ بِالؾَِّف، َو  .  (6)«َتْحؾُِػقا إِ

أي: وإن ح ا الؼسؿ ال ي أقسؿت ﴾: جب يئ ىئ مئ حئ﴿َقِوُلُه  

 بف طظقؿ. 

 ٘ ن مقاقع الـجقم طظقؿة ورفقعة، وفقف رد ط  أصحاب الفقئة الجد،دة أ :ٚفٝا

ال ،ـ ، طؿقن أن حـاك طدة مجرات، وأصفغرحا مجفرة درب التباكفة، وأن حف ه 

                                                 

ـْ 1131(، ومسؾؿ )8132أخرجف البخاري ) (1) ـِ ُطَؿَر  (، َط ِف ْب  .َطْبِد الؾَّ

ـِ ُطَؿَر 5135أخرجف اومام أمحد ) (5) ـِ اْب  . (، َط

ـْ َأبِفل ُحَرْ،فَرَة ( لرفقخـا مؼبفؾ 1823)«الصحقح الؿسـد»(، وحق يف 1831أخرجف أبق داود ) (6) ، َطف

. 
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إرض التل كحفـ فقففا مفا حفل إٓ جف ء مفـ الؿجؿقطفة الرؿسفقة، وأن حف ه 

الؿجؿقطففة الرؿسففقة حففل أصففغر الؿجؿقطففات الرؿسففقة. إذ أهنففؿ ٓ ،ثبتففقن 

وات صباًقا، وٓ ،ثبتقن العرش، وٓ الؽرسفل وٓزمفف أن ٓ ،ثبتفقن طؾفق اهلل سؿا

. 

 ٘ ـْ َحَؾفَػ )جقاز الؼسؿ بغقر استحالف، وقد بقب البخفاري:  :ٚفٝا َبفاُب َمف

ْلِء َوإِْن َلْؿ ُ،َحؾَّْػ  ، مفـ «َوالَّفِ ي َكْػِسفل بَِقفِدهِ »كان ،ؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل ، (َطَؾك الرَّ

غقر استحالف، وُ،متك بالؼسؿ لتلكقد أمٍر أو لـػقف، وسقليت بقاكف يف مقصـف إن شفاء 

 اهلل.

وح ا حق الؿؼسؿ طؾقف، وفقف وصفػ لؾؼفرآن بلكفف ﴾: ٻ ٻ ٱ﴿  َقِوُلُه

كر،ؿ ومـ كرمف أن بف صالح العؼائد وإقفقال وآفعفال ومفا فقفف مفـ العؾفقم، 

، وكقر، وضقاء، وشػاء... إ، غقر ذلفؽ مؿفا بقـتفف يف وجاء بلكف طظقؿ، وأكف حدى

مؼدمة تػسقر سقرة الػاتحة، وكقػ ٓ ،ؽقن ك لؽ، وحفق كفالم رب العفالؿقـ، 

 وحبؾف الؿتقـ.

أي: يف كتفاب معظفؿ محػفقظ، مفققر، أي أن ﴾: پ پ ٻ﴿ َقِوُلُه 

 ذكره يف الؾقح الؿحػقظ. 

مـ اسفتدل أي: الؿالئؽة، وهب ا استدل ﴾: ڀ ڀ ڀ پ﴿َقِوُلُه  

مـ أحؾ العؾؿ ط  أكف ٓ ،جقز لؾحائض أن تؿس الؿصحػ، وحف ا آسفتدٓل 

ذكر أن الؽتاب الؿؽـقن حق الف ي ٓ ،ؿسفف إٓ الؿطففرون  فقف كظر3 ٕن اهلل 

وحق الؾقح الؿحػقظ، ولق أراد هبؿ الؿتقضئقـ، لؼال: ٓ ،ؿسف إٓ الؿتطففرون، 

 ثؿ إن الؿممـ صاحر.

ِ  ٌأٖ أقٛاٍ َٔ فايصخٝح أكف ،جفقز لؾحفائض أن تؼفرأ وتؿفس الؼفرآن،  :ايعًا

َٓ َ،ففـُْجُس »قففال:  ملسو هيلع هللا ىلصفففالـبل  ـَ 
، ومسففؾؿ (815)أخرجففف البخففاري  «إِنَّ الُؿففْممِ
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ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (131)  .َط

يف ح ا بقان لعؼقدة أحؾ السـة مـ أن الؼرآن ﴾: ٺ ٺ ٺ ٺ﴿  َقِوُلُه

 (مفـ)كالم اهلل غقر مخؾقق مـف بدأ وإلقف ،عقد، فففق تـ ،فؾ مفـ رب العفالؿقـ و

، ملسو هيلع هللا ىلصتؽؾؿ بف حؼقؼة وسؿعف مـف جبر،ؾ ثؿ ك ل بفف طف  محؿفد  لالبتداء، فاهلل 

 .[5]ِصؾت:  ﴾پ ٻ ٻ ٻ﴿قال تعا،: 

أي: أتؽ بقن بالؼرآن وحق ققل عففقر ﴾: ٹ ٿ ٿ ٿ﴿َقِوُلُه  

 الؿػسر،ـ.

   ُ٘ ُي ِٛ تصقرون شؽركؿ هلل أ﴾: ٹ   ٹ ﴿   َق كؽؿ  ي:  أ كعؿف  ط  

تؽ بقن وتضقػقن الـعؿة إ، غقره، وت طؿقن أكف مـ الؽقك،، وح ا مـ أطظؿ 

 ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿الضالل، قال تعا،: 

 ڤ  ٹ   ٹ   ٹ ﴿، وقال تعا،: [ 6:]الـحؾ:   ﴾ٺ   ٺ   ڀ   ڀ 

ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڃ  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ

ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  ]العـؽبقت:   ﴾ڍ   ڍ   ڇ

1:]  . 

ال سبقؾ لؾرزق الحالل الطق، الؿبارك إٓ بؾ وم الطفرق الؿرفروطة التفل ف

ِف  ذكرحا اهلل  كؿا يف صفحقح سفـتف، وقفد ذكفرت  ملسو هيلع هللا ىلصيف كتابف وبقـفا َرُسقل الؾَّ

 .ايدز افهٕٓٛ يف أسهاّ ايدٜٕٛ طدة مـ إسباب يف كتابل 

 

*** 
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ِ٘ َت -30 ٍِ ايًَّ ِٛ َٜعَاَي٢بَابُ َق  ٔ َِ َٔ ايَّاعِ  َِ َٚ ِٕٔ ُدَِ ُرِدتَّ) ِ نخب اهلل( ٚ دادا حيبْٛٗ  اهلل ْأ

َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿بَاُب قَْقِل الؾَّفِ تَعَالَك: 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

 .[198]البؼرة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

ِ٘ تيييداي٢ّٔ:  ) يَقِوُلُه   َّد ٍِ اي ْٛ ﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ اُب قّٔ

حق مـ  مـاسبة ح ا الباب لؾ ي قبؾف أن إضافة الـعؿة إ، غقر اهلل  : [198]البؼرة: 

، وصاح، ح ا الصـقع بقـ الررك إكبر الؿخرج مفـ الؿؾفة اتخاذ الـّد،ة هلل 

 والررك إصغر ط  التػصقؾ ال ي سبؼ يف الباب ال ي قبؾف. 

ُلُه  قَ   ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ﴿ِو

 ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ

 :[198]البؼرة: ﴾ ڱ ڱ
ِ٘ ِِٛي  ڍ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ چ﴿ :َتَعاىل ََٚق

 ژ  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ 

ڳ  گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڳ

. حاتان أ،تان تضؿـتا وجقب [ 57]التقبة:   ﴾ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ 

ُ،عبد بالخقف ،ح، و،عبد بالؿ ، وأن اهلل محبة اهلل  حبة والتعظقؿ، كؿا 

 والرجاء، والـاس يف ح ا الباب أربعة أصـاف: 

مـ طبد اهلل بالؿحبة والخقف والرجاء وحؿ إكبقاء وأتباطفؿ،  :األٍٚ ايصآف 

 ائ ائ ى ى ې ې﴿طففـ زكر،ففا:  قففال اهلل 

 ۀ ۀ﴿: ، وقففال اهلل [3>]األكبقاااء:  ﴾ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ
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كففان ،ففدطق ربففف خقًفففا ورجففاء  ملسو هيلع هللا ىلص، والـبففل [87]الامئاادة:  ﴾ہ ہ ہ ہ

الُم وإولقاء.  و،عبده محبة وتعظقًؿا، وسؾؽ ح ا السبقؾ عقع إكبقاء َطَؾْقِفُؿ السَّ

ٞ  ٚايصٓف مـ طبد اهلل بالؿحبة فؼط، وحؿ غفالة الصفقفقة الف ،ـ قفال  :ايثااْ

بعضفؿ: الؾفؿ إن كـت أطبدك خقًفا مـ كارك وصؿًعا يف جـتؽ ففلدخؾـل كفارك، 

د اهلل بالح، فؼط ففق زكد،ؼ مـافؼ ،ستتاب، إن تاب وإٓ قتفؾ، قالفت فال ي ،عب

 كازك الؿالئؽة:

ــــ  ِْ س رػِ ــــ مَك  ور ُـّ ــــ  عِ
 

ِــ  ِــئْ يــم يـــُؾمْن  وس ِر
فتلمؾ كقفػ جعؾفت د،فـ إكبقفاء إففؽ، وحف ا مخفالػ لعؼقفدة الرسفؾ3  

، و،ؼفقل: [83]الـحؾ:  ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ﴿،ؼقل طـ الؿالئؽة:  اهلل  ألقس

، [1:8]آ: طؿااران:  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿، و،ؼففقل: [81حااؾ: ]الـ ﴾ائ ائ﴿

. إ، غقففر ذلففؽ مففـ [77]الامئاادة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ﴿و،ؼففقل: 

 أ،ات.

مـ ،عبد اهلل بالخقف فؼط وحمٓء الخقارج، حتك قفال أحفؾ  :ايثاي  ايصٓف

يف  ملسو هيلع هللا ىلصالعؾؿ: مـ طبد اهلل بالخقف وحده ففق حروري، أي: خارجل، قال الـبفل 

َمفانِ »:  شلهنؿ، كؿا يف حد،ث َطؾِفلٍّ  ، َأْحفَداُث َسفَقْخُرُج َقفْقٌم فِفل آِخفِر ال َّ

َٓ ُ،َجفاِوُز إِ،َؿفاُكُفْؿ  فِة،  ـْ َخْقفِر َقفْقِل الَبِر،َّ إَْسـَاِن، ُسفَػَفاُء إَْحفالَِم، َ،ُؼقُلفقَن مِف

، كَ  ـِ ، ـَ الدِّ
مِقَّفِة، َفَلْ،ـََؿفا َلِؼقُتُؿفقُحْؿ َحـَاِجَرُحْؿ، َ،ْؿُرُققَن مِ ـَ الرَّ فْفُؿ مِف َؿا َ،ْؿُرُق السَّ

ـْ َقَتَؾُفْؿ َ،ْقَم الِؼَقاَمفةِ  ، ويف روا،فة (1)متػفؼ طؾقفف «َفاْقُتُؾقُحْؿ، َفنِنَّ فِل َقْتؾِِفْؿ َأْجًرا لَِؿ

تِفل َ،ْؼفَرُءوَن » (1411)لؿسؾؿ  ـْ ُأمَّ اْلُؼفْرآَن، َلفْقَس قِفَراَءُتُؽْؿ إَِلفك َ،ْخُرُج َقفْقٌم مِف

َٓ ِصفَقاُمُؽْؿ إَِلفك ِصفَقامِِفْؿ  َٓ َصاَلُتُؽْؿ إَِلك َصفاَلتِِفْؿ بَِرفْلٍء، َو قَِراَءتِِفْؿ بَِرْلٍء، َو

ُف َلُفْؿ َوُحَق طَ  َٓ ُتَجاِوُز َصفاَلُتُفْؿ َتفَراقَِقُفْؿ بَِرْلٍء، َ،ْؼَرُءوَن اْلُؼْرآَن َ،ْحِسُبقَن َأكَّ َؾْقِفْؿ، 
                                                 

 (.1411(، ومسؾؿ )1214البخاري ) (1)
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مِقَّةِ  ـَ الرَّ
ْفُؿ مِ ْساَلِم َكَؿا َ،ْؿُرُق السَّ

ـَ اْوِ
. كان يف رءوسففؿ مثفؾ مبفارك «َ،ْؿُرُققَن مِ

العـ ، وكاكت وجقحفؿ شاحبة مفـ ققفام الؾقفؾ، وأجسفامفؿ كحقػفة مفـ صفقام 

 لخ وه وقتؾقه.، فالـفار، ومع ذلؽ لؼقا طبد اهلل بـ خباب 

ـ فؼد أخرج ابـ أبل شقبة يف  ـُ (13281) افؿدٓ ، قال: َبْقـََؿا َطْبفُد الؾَّفِف ْبف

َخبَّاٍب فِل َ،ِد اْلَخَقاِرِج إِْذ َأَتْقا َطَؾك َكْخٍؾ، َفَتـَاَوَل َرُجفٌؾ مِفـُْفْؿ َتْؿفَرًة َفَلْقَبفَؾ َطَؾْقفِف 

ـْ َتْؿِر َأْحِؾ اْلَعْففِد، َوَأَتفْقا َطَؾفك ِخـِْ ،فٍر َفـََػَخفُف َأْصَحاُبُف َفَؼاُلقا َلُف: َأَخْ ُت َتْؿرَ 
ًة مِ

ـْ َخـَفاِز،ِر َأْحفِؾ 
ْقِػ َفَلْقَبَؾ َطَؾْقِف َأْصَحاُبُف َفَؼاُلقا َلُف: َقَتْؾَت ِخـِْ ،ًرا مِ َرُجٌؾ مِـُْفْؿ بِالسَّ

ـْ  َٓ ُأْخبُِرُكْؿ َم ِف، َأ ـْ َحَ ا؟ َقفاُلقا: اْلَعْفِد، َقاَل: َفَؼاَل َطْبُد الؾَّ
ا مِ ُحَق َأْطَظُؿ َطَؾْقُؽْؿ َحؼًّ

َٓ َتَرْكُت َكَ ا َٓ َتَرْكُت َكَ ا َو ؟ َقاَل: َأَكا، َما َتَرْكُت َصاَلًة َو ـْ َقاَل: َفَؼَتُؾفقُه، َقفاَل:  ;َم

ـِ َخبَّاٍب َقاُلقا: َكْقَػ  ِف ْب ا َجاَءُحْؿ َطؾِل  َقاَل: َأقِقُدوَكا بَِعْبِد الؾَّ ُكِؼقُدَك بِِف َوُكؾُّـَا َقفْد  َفَؾؿَّ

 َشَرَك فِل َدمِِف، َفاْسَتَحؾَّ قَِتاَلُفْؿ. 

ِء َ،ْخُؾُػقَكُؽْؿ  َٓ اِم َوَتْتُرُكقَن َحُم وقال ٕصحابف: َتْ َحُبقَن إَِلك ُمَعاِوَ،َة َوَأْحِؾ الرَّ

َْرُجفق َأْن َ،ُؽقُكفقا َٕ ، إِكِّل 
ِ
ُؽْؿ َوَأْمَقالُِؽْؿ، َواهلل ِء اْلَؼفْقَم، َففنِكَُّفْؿ َقفْد  فِل َذَراِر،ِّ َٓ َحفُم

 
ِ
َم اْلَحَراَم، َوَأَغاُروا فِل َسْرِح الـَّاِس، َفِسقُروا َطَؾك اْسِؿ اهلل . ثؿ حفدث (1)َسَػُؽقا الدَّ

َؿاءِ »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل اهلل  ـْ َقَتُؾقهُ  .َشرُّ َقْتَؾك َتْحَت َأِد،ِؿ السَّ  .(5)«َخْقُر َقْتَؾك َم

مـ َطَبَد اهلل بالرجاء فؼط ففق مرج  وحؿ مـ شر أحفؾ البفدع  :ايساب  ايصٓف

ََزاِرَقةِ حتك َقاَل إِْبَراِحقُؿ:  ْٕ ـْ فِْتـَِة ا
ِة مِ ُمَّ ْٕ ََكا لِِػْتـَِة اْلُؿْرِجَئِة َأْخَقُف َطَؾك َحِ ِه ا َٕ

(6). 

 (1143)ٓبفل بؽفر الخفالل  ايطد١ٓ ويف  فال اين طـدحؿ كامؾ او،ؿفان،

                                                 

 (.1411أخرجف مسؾؿ ) (1)

( لرفقخـا مؼبفؾ 1/852)«الصفحقح الؿسفـد»(، وحق يف 1444(، والترم ي )88841خرجف أمحد )أ (5)

 .القادطل 

 (.113لعبد اهلل بـ أمحد ) «السـة»(6)
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َْشَجِعلُّ  قال: َقاَل َكْصرُ  ْٕ ـُ اْلُؿَثـَّك ا ُكـُْت َمَع َمْقُؿقٍن َ،ْقًمفا، َفَؿفرَّ بُِجَقْ،ِرَ،فٍة َوِحفَل : ْب

ـْ َكبِقَرٍة؟: َتْضِرُب بُِدفٍّ َوَتُؼقُل 
ـْ َقْقٍل ُقْؾُتُف مِ

َرْوَن َأَتف: َفَؼفاَل َمْقُؿفقنٌ ، َوَحْؾ َطَؾك مِ

ـْ َقاَل  ُف َطَؾْقَفا؟ َواْلَخْقَبُة لَِؿ إِ،َؿاُكُف : إِ،َؿاَن َحِ ِه مِْثَؾ إِ،َؿاِن َمْرَ،َؿ اْبـَِة ِطْؿَراَن َصؾَّك الؾَّ

 .  احف .َكنِ،َؿاِن ِجْبِر،َؾ 

 :اذتا١ٝ٥ يف داٚد أبٞ بٔ بهس أبٛ قاٍ
 ُِ يَِـ ـِ ِ ـًّم هَُعًْةم ِ ِِْحي  وس مَــُ ٌ ُم

 
ــ ًَ ِْيأس إَنّ ــ ًُ حُ  م ا  َّ ـــ ًْ ٌِ َي ي ِّْ  ِــم

ٟ ايػسٜع١ ٚيف  قِصفلُّ  (:2/553) يآلجاس ـُ َطْبِد اْلَؿؾِفِؽ اْلِؿصِّ ُد ْب َقاَل: ُمَحؿَّ

ـِ  ـَ َومِاَئٍة َفَسفَلَلُف َرُجفٌؾ َطف ـِ ُطَقْقـََة فِل َسـَِة َسْبِعق ِف َقاَل: ُكـَّا ِطـَْد ُسْػَقاَن ْب َأُبق َطْبِد الؾَّ

،َؿاِن؟ فَ   َؼاَل: َقْقٌل َوَطَؿٌؾ َقاَل: َ،ِ ،ُد َوَ،ـُْؼُص؟اْوِ

َٓ َ،ْبَؼفك َشفْلٌء مِـْفُف مِْثفُؾ َحفِ ِه، َوَأَشفاَر   َقاَل: َ،ِ ،ُد َما َشاَء الؾَُّف، َوَ،ـُْؼُص َحتَّك 

،َؿفانَ  ُجُؾ: َكْقَػ َكْصـَُع بَِؼْقٍم ِطـَْدَكا َ،ْ ُطُؿفقَن َأنَّ اْوِ َقفْقٌل بِفاَل  ُسْػَقاُن بَِقِدِه، َقاَل الرَّ

،َؿفاِن َوُحفُدوُدُه، ُثفؿَّ 
َطَؿٍؾ؟ َقاَل ُسْػَقاُن: َكاَن اْلَؼْقُل َقْقَلُفْؿ َقْبَؾ َأْن َتـِْ َل َأْحَؽاُم اْوِ

ًدا  َف َتَعاَلك َبَعَث َكبِقَّـَا ُمَحؿَّ َّٓ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ الؾَّ َٓ إَِلفَف إِ فًة َأْن َ،ُؼقُلفقا:  إَِلك الـَّاِس ُكؾِِّففْؿ َكافَّ

َففا، الؾَّفُ  َّٓ بَِحؼِّ ُف َرُسقُل الؾَِّف، َفنَِذا َقاُلقَحفا، َطَصفُؿقا بَِففا ِدَمفاَءُحْؿ َوَأْمفَقاَلُفْؿ إِ ، َوَأكَّ

ِف َتَعاَلك  .َوِحَساُبُفْؿ َطَؾك الؾَّ

فاَلةِ   ـْ ُقُؾفقبِِفْؿ، َأَمفَرُه َأْن َ،فْلُمَرُحُؿ بِالصَّ ُف َتَعاَلك ِصْدَق َذلِفَؽ مِف ا َطؾَِؿ الؾَّ ، َفَؾؿَّ

فا َطؾِفَؿ الؾَّفُف  ُل، َفَؾؿَّ َوَّ ْٕ ْقفَراُر ا
ِف َلْق َلْؿ َ،ْػَعُؾفقا َمفا َكَػَعُففُؿ اْوِ َفَلَمَرُحْؿ َفَػَعُؾقا، َفَق الؾَّ

ـْ ُقُؾقبِِفْؿ، َأَمَرُه َأْن َ،ْلُمَرُحُؿ بِاْلِفْجَرِة إَِلك اْلَؿِد،ـَفِة، َففَلَمَرُحْؿ َفَػَعُؾفقا، 
ِصْدَق َذلَِؽ مِ

ا َطؾِفَؿ الؾَّفُف ِصفْدَق َفَق الؾَِّف  َٓ َصاَلُتُفْؿ، َفَؾؿَّ ُل َو َوَّ ْٕ ْقَراُر ا
َلْق َلْؿ َ،ْػَعُؾقا َما َكَػَعُفُؿ اْوِ

فَة َفُقَؼفاتُِؾقا آَبفاَءُحْؿ َوَأْبـَفاَءُحْؿ،  ُجقِع إَِلفك َمؽَّ ـْ ُقُؾقبِِفْؿ َأَمَرُه َأْن َ،ْلُمَرُحُؿ بِالرُّ
َذلَِؽ مِ

ْؿ، َوُ،َصؾُّقا َصاَلَتُفْؿ، َوُ،َففاِجُروا ِحْجفَرَتُفْؿ، َففَلَمَرُحْؿ َفَػَعُؾفقا، َحتَّك َ،ُؼقُلقا َكَؼْقلِِف 

ـَ َففَق  َحتَّك َأَتك َأَحُدُحْؿ بَِرْأِس َأبِقِف، َفَؼاَل: َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، َحَ ا َرْأُس َشفْقِ  اْلَؽفافِِر،
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 َ ْٕ ْقفَراُر ا ِف َلْق َلفْؿ َ،ْػَعُؾفقا َمفا َكَػَعُففُؿ اْوِ َٓ الؾَّ َٓ ِحْجفَرُتُفْؿ، َو َٓ َصفاَلُتُفْؿ، َو ُل، َو وَّ

ُف  ا َطؾَِؿ الؾَّ ـْ ُقُؾفقبِِفْؿ، َأَمفَرُه َأْن َ،فْلُمَرُحُؿ بِفالطََّقاِف  قَِتاُلُفْؿ، َفَؾؿَّ ِصْدَق َذلِفَؽ مِف

ِف َلقْ  اًل َفَػَعُؾقا، َفَق الؾَّ َلْؿ َ،ْػَعُؾقا َمفا َكَػَعُففُؿ  بِاْلَبْقِت تَعبًُّدا، َوَأْن َ،ْحؾُِؼقا ُرُءوَسُفْؿ َتَ لُّ

فا َطؾِفَؿ الؾَّفُف  َٓ َقْتفُؾ آَبفائِِفْؿ، َفَؾؿَّ َٓ ُمَففاَجَرُتُفْؿ، َو َٓ َصاَلُتُفْؿ، َو ُل، َو َوَّ ْٕ ْقَراُر ا
اْوِ

فُرُحْؿ، َففَلَمَرحُ  ـْ َأْمفَقالِِفْؿ َصفَدَقًة ُتَطفِّ ـْ ُقُؾقبِِفْؿ، َأَمَرُه َأْن َ،ْلُخفَ  مِف
ْؿ ِصْدَق َذلَِؽ مِ

ْقفَراُر  َفَػَعُؾقا، َحتَّك َأَتْقا بَِفا، َقؾِقؾَِفا َوَكثِقِرَحفا، َوالؾَّفِف َلفْق َلفْؿ َ،ْػَعُؾفقا َمفا َكَػَعُففُؿ اْوِ

ا َطؾِفَؿ  َٓ َصَقاُفُفْؿ، َفَؾؿَّ َٓ َقْتُؾُفْؿ آَباَءُحْؿ، َو َٓ ُمَفاَجَرُتُفْؿ، َو َٓ َصاَلُتُفْؿ، َو ُل، َو َوَّ ْٕ ا

ْدَق  ُف الصِّ ،َؿاِن َوُحُدوِدِه َقاَل َلُف: ُقفْؾ  الؾَّ ـْ َشَرائِِع اْوِ
ـْ ُقُؾقبِِفْؿ فِقَؿا َتَتاَبَع َطَؾْقِفْؿ مِ

مِ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿َلُفففففففْؿ: 

،َؿفاِن َجاِحفًدا َكفاَن بَِففا  [6]الامئدة:  ﴾ڌڎ ـْ ِخَؾفِؾ اْوِ ًة مِف ـْ َتَرَك َخؾَّ َقاَل ُسْػَقاُن: َفَؿ

ْبـَاُه، َوَكفاَن بَِففا ِطـْفَدَكا َكاقًِصفا، َحَؽفَ ا ِطـَْدَكا َكافًِرا، َومَ  ـْ َتَرَكَفا َكَساًل َأْو َتَفاُوًكا، َأدَّ

ـَ الـَّاِس. احف. 
ـْ َسَلَلَؽ مِ ـَُّة َأْبؾِْغَفا َطـِّل َم  السُّ

الؽػار الف ،ـ ،حبفقن أكفدادحؿ كؿحبفة الؿفممـقـ  :يًُؤَٓني املبأٜ ٚايصٓف

 ؿحبة ٓ شرك يف الخؾؼ.أو أكثر، وح ا شرك يف ال  هلل

 وحفق أن محبفة أصفحاب الؼبفقر وإصفـام هلل  :صاخٝح  آخاس  َع٢ٓ ٚيآل١ٜ

كؿحبتفؿ ٕصـامفؿ، فتساوت محبة اهلل مع محبة أصـامفؿ يف قؾقهبؿ، فؽاكقا قد 

وقعقا يف شرك الؿحبة وكػروا لف ا الـقع مـ الررك، بقـؿا الؿممـفقن أشفد حًبفا 

، وحق ملسو هيلع هللا ىلصكح، أكػسـا وأبـاءكا وكساءكا مثؾ محبة الـبل هلل، وإذا كان مل ،ج  لـا أن 

َْكَت َأَحف،ُّ ، َقاَل ُطَؿُر مخؾقق برر، فؽقػ بؿحبة اهلل  َٕ ِف،  : َ،ا َرُسقَل الؾَّ

ـْ َكْػِسل، َفَؼاَل الـَّبِلُّ 
َّٓ مِ ـْ ُكؾِّ َشْلٍء إِ

، َحتَّفك َٓ، َوالَّفِ ي َكْػِسفل بَِقفِدهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصإَِللَّ مِ

ـْ َكْػِسَؽ 
ـْ  «َأُكقَن َأَح،َّ إَِلْقَؽ مِ َْكَت َأَح،ُّ إَِللَّ مِف َٕ ِف،  َفَؼاَل َلُف ُطَؿُر: َفنِكَُّف أَن، َوالؾَّ

 . (1118)، أخرجف البخاري «أَن َ،ا ُطَؿرُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَكْػِسل، َفَؼاَل الـَّبِلُّ 

ـْ )، ﴾ڤ ڤ﴿َقِوُلُه    لؾتبعقض والؿراد هبؿ حـا الؿرركقن. (مِ
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 اسؿ مقصقل بؿعـك: ال ي. ﴾: ڇ﴿َقِوُلُه  

،جعففؾ مففع اهلل تعففا، كظففراء ومففثالء يف ﴾: ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿َقِوُلهُه  

الؿحبة والدطاء والرجاء وغقر ذلؽ، ٓ يف الخؾؼ، ومل ،ف ح، إ، إثبفات الـفد يف 

أن لؾؽفقن خفالؼقـ خفالؼ  الخؾؼ أحد فقؿا أطؾؿ، حتك الؿجقس ال ،ـ ، طؿقن

 الـقر وخالؼ الظؾؿة، فعـدحؿ أن خالؼ الـقر أكؿؾ مـ خالؼ الظؾؿة.

أي: أّن الؿرركقـ اتخف وا أصفـاًما ،حبقهنفا ﴾: ڎڈ ڎ ڌ﴿َقِوُلُه  

 كح، الؿممـقـ هلل ط  ما تؼدم، أو ،حبقن إصـام كؿحبتفؿ هلل، وكالمها شرك.

حؼا أشد حبفا هلل مفـ  أي أّن الؿممـقـ﴾: ڑک ڑ ژ ژ ڈ﴿َقِوُلُه  

الؿرركقـ ٕلفتؿ، و،تعبدون لف تعا، ب لؽ ففق الؿسفتحؼ تعفا، لجؿقفع أكفقاع 

ـْ ُ،ِحبَُّؽ، َوالَعَؿفَؾ الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأْسَلُلَؽ ُحبََّؽ، »العبادة ويف الدطاء الؿلثقر:  َوُح،َّ َم

، والحفد،ث (1181)، والحفاكؿ (1324)أخرجف الترم ي  «ُغـِل ُحبََّؽ الَِّ ي ُ،َبؾِّ 

َمْرِؼّل، قال أمحد: أحاد،ثف مقضقطة. ـِ َ،ِ ،َد الدِّ ـُ َربِقَعَة ْب ِف ْب  ضعقػ، فقف َطْبُد الؾَّ

ٌ     اهلل    ٚحملب١   قال تعا،:  ملسو هيلع هللا ىلص ومـ أضفرحا متابعة رسقل اهلل  : عالَا      عص ٚج

 ۀ﴿:  ، وقال [ 61]آ: طؿران:   ﴾ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ ﴿

 ﮳  ﮲   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 .[87]الامئدة:  ﴾﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿َوقَْقلِفِ تَعَا،: 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 .[57: ]التقبة﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

ُلُه      ڍ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ ﴿َقِو

 ژ  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ 

 گ  گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ 

ڳ  ٍد ﴾: ڳ ُمَحؿَّ ِلـَبِقِِّف  َلك  َتَعا َو َك  َر َتَبا ُل  ـِ ملسو هيلع هللا ىلص َ،ُؼق َط ـَ  ِػق ِلْؾُؿَتَخؾِّ ُد  ُمَحؿَّ َ،ا  ُقْؾ   :

ِئُؽْؿ  َبا آ َمَع  ُم  ْلُؿَؼا ا َن  َكا ْن  ِإ  : ِك ْر لرِّ ا ِر  ا ِبَد ـَ  ْلُؿِؼقِؿق ا ِم  ْساَل ْوِ ا ِر  ا َد َلك  ِإ ِة  ْلِفْجَر ا

ِئُؽْؿ َوِإْخقَ  ْبـَا  ﴾ڌ   ڍ ﴿اِكُؽْؿ َوَأْزَواِجُؽْؿ َوَطِرقَرِتُؽْؿ. َوَكاَكْت َوَأ

ِبِػَراِقُؽْؿ  [ 57]التقبة:   ﴾ڎ   ڎ   ڌ ﴿َ،ُؼقُل: اْكَتَسْبُتُؿقَحا.  [ 57]التقبة: 

لتقبة:   ﴾ڈ   ڈ ﴿َبَؾَدُكْؿ.   ﴾ژ   ژ ﴿َفَسَؽـُْتُؿقَحا.  [ 57]ا

ـْ َداِر  [57]التقبة: 
ِف َوَرُسقلِِف مِ ـَ اْلِفْجَرِة إَِلك الؾَّ

ـْ ِجَفاٍد فِل َسبِقؾِِف، َ،ْعـِل مِ
ْرِك َومِ الرِّ

ِ ي اْرَتَضاُه.  ِف الَّ ـِ الؾَّ  ہ﴿َ،ُؼقُل: َفَتـَظَُّروا.  [ 57]التقبة:   ﴾گ ﴿فِل ُكْصَرِة ِد،

ھ   ہ   ہ  :   ﴾ہ لبؼرة َة.  [ >13]ا ِبَػْتِح َمؽَّ ُف  لؾَّ ا ِتَل  َ،ْل  ىب  مب   خب   حب ﴿َحتَّك 

َٓ ُ،قَ  [ ;13]الامئدة:   ﴾يب  ُف  ـْ َصاَطتِِف َوِفل َ،ُؼقُل: َوالؾَّ َط ـَ  ِلْؾَخْقِر اْلَخاِرِجق ُؼ  فِّ

 .(11/113تؿطا ايّٓربَٟمْعِصَقتِِف. اكتفك مـ 

و،ؼففدم  ملسو هيلع هللا ىلصوفقففا بقفان أن الؿففممـ حًؼفا حفق الفف ي ،حف، اهلل ورسفقل اهلل 

محبتفؿا ط  كؾ محبفة، أمفا الف ي ،ؼفدم محبفة إخفقة وإخفقات وإزواج 

ال والؿساكـ ففق ط  خطر طظقؿ، قد تصؾ بف حف ه الؿحبفة إ، والعرائر وإمق
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 الررك، وقد تصؾ إ، الحرام كؾ بحسبف.

والؿحبة الررطقة أن تح، يف اهلل وتبغض يف اهلل، وحل أوثؼ طفرى او،ؿفان، 

ـِ َمالٍِؽ  ـْ َأَكِس ْب ـُ َأَحُدُكْؿ، َحتَّفك »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال الـَّبِلُّ فَع
َِخقفِف َٓ ُ،ْممِ

ِ
ُ،ِحف،َّ ٕ

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة (1)متػؼ طؾقف «َما ُ،ِح،ُّ لِـَْػِسفِ  ـِ الـَّبِلِّ ، وَط َسفْبَعٌة »َقفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َط

ُف فِل ضِؾِّفِ  َٓ ُ،ظِؾُُّفُؿ الؾَّ َّٓ ضِؾُُّف: ... وذكر مـفؿ: ، َ،ْقَم  ا فِل الؾَّفِف » ضِؾَّ إِ َوَرُجالَِن َتَحابَّ

َقا َطَؾْقفِ   .(5)متػؼ طؾقف «اْجَتَؿَعا َطَؾْقِف َوَتَػرَّ

أن تح، ولدك وزوجتفؽ وأمفؽ وأبفاك، حتفك وإن كفان  :ايطبٝعا١  ٚاحملب١

ارًحفا بعضفؿ طصاة، تحبفؿ محبة لؼرهبؿ، ٓ لؿا حؿ طؾقف مـ الباصفؾ، وتؽفقن ك

كان ،ح، طؿف أبا صالف،3 ٕكفف كفان  ملسو هيلع هللا ىلصلؿا حؿ طؾقف مـ الباصؾ، فنن رسقل اهلل 

 گ ک ک ک﴿ لؼفقل اهلل  -طف  أحفد التػسفقر،ـ-،حقصف و،غض، لفف 

 .[89]الؼصص:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ

فؾق ت وج رجؾ كصراكقة أو ،فقد،ة كتابقة فلحبفا؟ ففؾ كؼقل: كافر؟ ٓ ،ؽقن 

 ـفا ورضل صر،ؼتفا، فقؽػر لف ا.كافًرا إٓ إذا أح، د،

*** 

                                                 

 (.35(، ومسؾؿ )11البخاري ) (1)

 (.1411(، ومسؾؿ )114البخاري ) (5)
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٍَ اهلِل  َّ َسُعى َٗظ   َأ ِٖ َأ ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلصَػ َٕ َأَؽوٖت    »َهب ًُوى ِْ َؽَزوً َأ ًُ ُٖ َأَؽُذ ٔٓ َُِئ ا 

َٔٔؼنَي ٖ٘بطا َأِع ٙٔ َواُ ُٔٔذ ٙٔ َوَوا َُٔذ ِٖ َو ٔٓ  ٔٚ ُِ َُ ُٙ.«اا  ي َأِلَشَعب

ْيظ  َقِوُلُه ْٔ أّٔ  ة إكصاري وقد تؼدم، ، أبق مح   :)ٚعي

ِْ : َقِوُلُه ُٔ أّٔسيُدنّٕ َِ ٪ُْٜ  أي: ٓ ،بؾغ أحدكؿ حؼقؼة او،ؿان. )٫ 

ٕي : َقِوُلُه   .ملسو هيلع هللا ىلصأي: محؿد  )سيتي٢ أّٔنّٕٛ

ُيِيدنيي :   َقِوُلُه َّٓداِع أّْٔد ٚياي  ِٙ ٚياِيِد ٚي  ِٙ ٚيئِّد  ْٔ َِ  ِ٘ ْٝ غدسي  قال الـفقوي يف  )أّٔسيبَّ ِإئّ

 ِ ْبفِع َبفْؾ : َقاَل ا(8/15) َطدً : َلْؿ ُ،ِرْد بِفِف ُحف،َّ الطَّ َماُم َأُبق ُسَؾْقَؿاَن اْلَخطَّابِلُّ
ْوِ

َٓ َسبِقَؾ إَِلك َقْؾبِِف َقاَل َفَؿْعـَفاُه  ْكَساِن َكْػَسُف َصْبٌع َو َنَّ ُح،َّ اْوِ
ِ
ْختَِقاِر ٕ

ِ
َأَراَد بِِف ُح،َّ آ

ل َكْػَسَؽ َوُتفْمثَِر ِرَضفاَي َطَؾفك َحفَقاَك َوإِْن َٓ َتْصُدُق فِل ُحبِّل َحتَّك ُتْػـَِل فِل َصاَطتِ 

َكاَن فِقِف َحاَلُكَؽ َحَ ا َكاَلُم الخطابك، وقال بـ اَبطَّاٍل َواْلَؼاِضل ِطَقفاٌض َوَغْقُرُحَؿفا 

ِف َطَؾْقِفْؿ: اْلَؿَحبَُّة َثاَلَثفُة َأْقَسفاٍم: َمَحبَّفُة إِْجفاَلٍل َوإِْطَظفاٍم َكَؿَحبَّفِة ا ْلَقالِفِد َرْحَؿُة الؾَّ

َوَمَحبَُّة َشَػَؼٍة َوَرْحَؿٍة َكَؿَحبَِّة اْلَقَلفِد َوَمَحبَّفُة ُمَرفاَكَؾٍة َواْستِْحَسفاٍن َكَؿَحبَّفِة َسفائِِر 

: َوَمْعـَك اْلَحفِد،ِث َأْصـَاَف اْلَؿَحبَِّة فِل َمَحبَّتِِف. قال بـ َبطَّاٍل  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّاِس َفَجَؿَع 

،َؿانَ  ـِ اْسَتْؽَؿَؾ اْوِ ـْ َحؼِّ َأبِقِف َواْبـِِف َوالـَّاِس  ملسو هيلع هللا ىلصَطؾَِؿ َأنَّ َحؼَّ الـَّبِلِّ  َأنَّ َم
آَكُد َطَؾْقِف مِ

َنَّ بِففِف 
ِ
ـَ ٕ ففاَلِل َقففاَل اْلَؼاِضففل  ملسو هيلع هللا ىلصَأْجَؿِعففق ـَ الضَّ ـَ الـَّففاِر َوُحففِد،ـَا مِفف اْسففُتـِْؼْ َكا مِفف

ـْ َمَحبَّتِِف ِطَقاٌض 
ـْ َشف ملسو هيلع هللا ىلص: َومِ بُّ َطف ِر،َعتِِف َوَتَؿـِّفل ُحُضفقِر ُكْصَرُة ُسفـَّتِِف َوالف َّ

ـَ َأنَّ حؼقؼفة آ،ؿفان ٓ  ـَ َما َذَكْرَكاُه َتَبفقَّ َحَقاتِِف َفَقْبُ َل َماَلُف َوَكْػَسُف ُدوَكُف َقاَل َوإَِذا َتَبقَّ

َّٓ بَِتْحِؼقِؼ إِْطاَلِء َقْدِر الـَّبِلِّ  ،َؿاُن إِ
َٓ َ،ِصحُّ اْوِ ك ُكفؾِّ َوَمـِْ َلتِِف َطؾَ  ملسو هيلع هللا ىلص،تؿ آب لؽ َو

ـٍ َحفَ ا  ـْ َلْؿ َ،ْعَتِؼْد َحَ ا َواْطَتَؼَد ِسَقاُه َفَؾْقَس بُِؿفْممِ ٍؾ َوَم ـٍ َوُمَػضَّ َوالٍِد َوَوَلٍد َوُمْحِس

ُف َأْطَؾُؿ. احف.  َكاَلُم اْلَؼاِضل   َوالؾَّ
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ـَ  (:1/60) ايبازٟ فتح يف ححس ابٔ اذتافغ قاٍ ـْ آَمف َوَقاَل اْلُؼْرُصبِلُّ ُكفؾُّ َمف

اِجَحفِة  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ بِ  ـْ تِْؾفَؽ اْلَؿَحبَّفِة الرَّ ـْ ِوْجَداِن َشْلٍء مِف َٓ َ،ْخُؾق َط إِ،َؿاًكا َصِحقًحا 

ـْ  َْوَففك َومِفـُْفْؿ َمف ْٕ ـْ تِْؾَؽ اْلَؿْرَتَبِة بِفاْلَحظِّ ا
ـْ َأَخَ  مِ َغْقَر َأكَُّفْؿ ُمَتَػاِوُتقَن َفِؿـُْفْؿ َم

َدْ  ْٕ َفَقاِت َمْحُجقًبا فِفل اْلَغَػفاَلِت َأَخَ  مِـَْفا بِاْلَحظِّ ا ـْ َكاَن ُمْسَتْغِرًقا فِل الرَّ َكك َكَؿ

َر الـَّبِفلُّ 
َـّ اْلَؽثِقَر مِـُْفْؿ إَِذا ُذكِ

َْوَقاِت َلؽِ ْٕ اْشفَتاَق إَِلفك ُرْؤَ،تِفِف بَِحْقفُث  ملسو هيلع هللا ىلصفِل َأْكَثِر ا

ُُمفقِر اْلَخطِقفَرِة َوَ،ِجفُد ُ،ْمثُِرَحا َطَؾك َأْحؾِِف َوَوَلِدِه َوَمالِِف َوَوالِِدِه َو،َ  ْٕ ْبُ ُل َكْػَسفُف فِفل ا

ـْ ُ،فْمثُِر  ـْ َحفَ ا اْلِجفـِْس َمف ـْ َكْػِسِف وجداكا ٓ تردد فِقِف َوَقْد ُشقِحَد مِف
َمْخَبَر َذلَِؽ مِ

ـْ َمَحبَّتِفِف  ِزَ،اَرَة َقْبِرِه َوُرْؤَ،َة َمَقاِضَع آَثاِرِه َطَؾك َجِؿقِع َما ُذكَِر لَِؿا َوَقَر فِل ُقُؾقبِِفؿْ  مِف

َواِل بتقايل الغػالت َواهلل اْلُؿْسَتَعان اْكتفك ُمَؾخصا.احف.  َغْقَر َأنَّ َذلَِؽ َسِر،ُع ال َّ

ِ  ايتفطرييف نُا ايكِٝ ابٔ ٚقاٍ فلصؾ العبادة: محبة اهلل،   (93-94:)ايكاٝ

بؾ إفراده بالؿحبة، وأن ،ؽقن الح، كؾف هلل. فال ،ح، معف سفقاه، وإكؿفا ،حف، 

ٕجؾف وفقف، كؿا ،ح، أكبقاءه ورسؾف ومالئؽتف وأولقاءه، فؿحبتـا لففؿ مفـ تؿفام 

 محبتف، ولقست محبة معف، كؿحبة مـ ،تخ  مـ دون اهلل أكدادا ،حبقهنؿ كحبف.

وإذا كاكت الؿحبة لف حؼقؼة طبقد،تف وسرحا. ففل إكؿا تتحؼفؼ باتبفاع أمفره، 

تتبقـ حؼقؼفة العبقد،فة والؿحبفة.  واجتـاب هنقف. فعـد اتباع إمر واجتـاب الـفل

ولف ا جعؾ تعا، اتباع رسقلف طؾؿا طؾقفا، وشفاحدا لؿفـ ادطاحفا، فؼفال تعفا،: 

فجعففؾ اتبففاع رسففقلف مرففروصا  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

بؿحبتفؿ هلل، وشرصا لؿحبة اهلل لففؿ، ووجفقد الؿرفروط مؿتـفع بفدون وجفقد 

ء الؿتابعة. فاكتػاء محبفتفؿ هلل شرصف وتحؼؼف بتحؼؼف فعؾؿ اكتػاء الؿحبة طـد اكتػا

ٓزم ٓكتػاء الؿتابعة لرسفقلف، واكتػفاء الؿتابعفة مؾف وم ٓكتػفاء محبفة اهلل لففؿ، 

 فقستحقؾ إذا ثبقت محبتفؿ هلل، وثبقت محبة اهلل لفؿ بدون الؿتابعة لرسقلف.

: حل ح، اهلل ورسقلف، وصاطة أمره، وٓ ملسو هيلع هللا ىلص ودل ط  أن متابعة الرسقل 

بقد،ة، حتك ،ؽقن اهلل ورسقلف أح، إ، العبد مؿا سقامها. فال ،ؽػل ذلؽ يف الع
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،ؽقن طـده شلء أح، إلقف مـ اهلل ورسقلف، ومتك كان طـده شلء أح، إلقف 

مـفؿا فف ا حق الررك ال ي ٓ ،غػره اهلل لصاحبف البتة، وٓ ،فد،ف اهلل. قال اهلل 

 :،  ڍ  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ ﴿تعا

 ڑ  ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ 

ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ

 .﴾ڱ ڱ

فؽؾ مـ قّدم صاطة أحد مـ حمٓء ط  صاطة اهلل ورسقلف، أو ققل أحد مفـفؿ 

ط  ققل اهلل ورسقلف، أو مرضاة أحد مـفؿ طف  مرضفاة اهلل ورسفقلف، أو خفقف 

 أحد مـفؿ ورجاءه والتقكؾ طؾقف ط  خقف اهلل ورجائف والتقكؾ طؾقف.

، ففق مؿـ لقس اهلل ورسقلف أح، إلقف مؿفا أو معامؾة أحدحؿ ط  معامؾة اهلل

سقامها، وإن قالف بؾساكف ففق ك ب مـف، وإخبار بخالف ما حق طؾقف، وك لؽ مفـ 

قدم حؽفؿ أحفد طف  حؽفؿ اهلل ورسفقلف. فف لؽ الؿؼفّدم طـفده أحف، مفـ اهلل 

ورسقلف، لؽـ قد ،رتبف إمر ط  مفـ ،ؼفدم قفقل أحفد أو حؽؿفف أو صاطتفف أو 

 كف ٓ ،لمر وٓ ،حؽؿ وٓ ،ؼقل إٓ ما قالف الرسقل.مرضاتف ضـا مـف أ

فقطقعف، و،حاكؿ إلقف، و،تؾؼك أققالف ك لؽ، فف ا مع ور إذا مل ،ؼدر ط  غقر ذلؽ. 

وأما إذا قدر ط  القصقل إ، الرسقل، وطرف أن غقر مـ اتبعف حق أو، بف مطؾؼفا، أو يف 

، بف، فف ا الف ي ،خفاف طؾقفف. بعض إمقر. ومل ،ؾتػت إ، الرسقل وٓ إ، مـ حق أو

وحق داخؾ تحت القطقد. فنن استحؾ طؼقبة مـ خالػفف وأذلفف، ومل ،قافؼفف طف  اتبفاع 

 شقخف. ففق مـ الظؾؿة الؿعتد،ـ. وقد جعؾ اهلل لؽؾ شلء قدرا. اكتفك.

ُٙ :  َقِوُلههُه ُسففقِل  )أّْٔخسيديدا ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصالبخففاري كتففاب او،ؿففان َبففاٌب: ُحفف،ُّ الرَّ مِفف

، واكػفرد بفف البخفاري طفـ طؿفر (33)، ومسؾؿ يف كتاب او،ؿان (15)اِو،َؿاِن 

 .(13) ، وطـ َأبِل ُحَرْ،َرَة (1118)بـحقه  
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٍُ اهلِل  ٍَ َسُعى ٍَ  َهب ُٚي َهب ِ٘ َٔب َػ َُوُه ٖٖ     »  ملسو هيلع هللا ىلصَو ٚٔ َوَعوَذ ثاهاو ٖٖ ٔكُو ًُو  ِٖ َٓ َصٌُس 

َٕ اهلُل   ٌُوى ََ  ُٕ ٕٔ  َأ ُٕ      َؽَُوَح اإِلمَيب َٔبي َوَأ ُٛ ٖٔوب ُعوَىا ٔٓ  ٔٚ ُِو َُ ُٚ َأَؽوٖت اا َوَسُعوىُُ

  ُٙ َِٗووَز ٌُُلشا َثِؼَذ ااُر َأ ُُ ََُؼىَد ٔكٍ ا  ُٕ َٙ َأ ٌَُش ََ  ُٕ ُٚ ااا هلِلي َوَأ َُٔؾٓج َُٔؾٖت ادَلِشَ  ا 

ٖ٘بسا َُُوَزَف ٔكٍ اُ  ُٕ ُٙ َأ ٌَُش ََ َٔب  ًَ  ُٚ ِ٘ ٔٓ  .«اهلُل 

ََغاُذ َأَؽْذ َؽُ»َؤكٍ ساَوإَخ   ٕٔ َؽٖزً...ا  ٙٔ. «َوَح اإِلمَيب  ااىل آٔلشا

ُيا :  َقِوُلُه ُٗ ٚيئّدد َباُب َحفالََوِة اِو،َؿفاِن،  (81)أي: البخاري يف كتاب او،ؿان  )

 .، أي: أكس (َطـْفُ ) (31)ومسؾؿ 

ِٕ :   َقِوُلُه ٚي٠ّٔ اإِلمييدا َّ سيد٬ ِٗ ٚيديدي ِ   ِ٘ َّ ِؾٝ ْٔ نّٕ َي أي: ثالث خصال مـ  )ثي٬ٌخ 

حالوة او،ؿان وحل استؾ اذ الطاطات، وتحؿؾ الؿرؼات يف رضفك ععفا وجد 

 .اهلل 

َذاَق َصْعفَؿ »: (13)طـفد مسفؾؿ  ويف حد،ث العباس بـ طبد الؿطؾف، 

ـْ َرِضَل  ،َؿاِن َم ْسفاَلِم ِد،ـًفا، وَ اْوِ  َربًّفا، َوبِاْوِ
ِ
ًٓ بِفاهلل فٍد َرُسفق ، ويف حفد،ث «بُِؿَحؿَّ

ـَ ُتَخالُِط َبَراَشُتُف »حرقؾ:  ، وصعؿ او،ؿان وحالوتف (1)«الُؼُؾقَب َكَ لَِؽ اِو،َؿاُن ِحق

 وبراشتف تؼع يف قؾقب الؿممـقـ، فقستؾ ون الطاطات و،بغضقن السقئات.

ُيا :  َقِوُلُه ُٖ ٛيا َّا ُضد َِ  ِ٘ ْٝ ُ٘ أّٔسيبَّ ِإئّ ٚيزيُضٛيّٕ ٕي ا ّٕ  ٜيهّٕٛ  ْٕ ح ه إو، مـ الثالث  )أّٔ

، ومحبة صاطتفؿفا طف  كفؾ محبفقب ملسو هيلع هللا ىلصومحبة رسقلف  وحل إ،ثار محبة اهلل 

 ومرغقب ومطؾقب.

ُ٘ ِإ٫ ِ  :  َقِوُلُه ُِٜشّبد ُِٜشبَّ افّْٔس٤ي ٫   ْٕ ٚيأّٔ بعة لفجو، مفـ وح ه الثاكقة: وحل تا )
                                                 

ـِ َحْرٍب ( مـ حد،ث َأبِل ُس 1331(، ومسؾؿ )3أخرجف البخاري ) (1)  . ْػَقاَن ْب
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و،رضاه، والحف، يف اهلل درجتفف رفقعفة  حقث أن محبقباتف تابعة لؿا ،حبف اهلل 

 ومـ لتف َطؾِّقة وحق مـ أوثؼ طرى او،ؿان. 

ْٕ      َقِوُلههُه ُٙ أّٔ ٜيهّٖددسي ُيددا  ُ٘ نّٔ ْٓدد َِ ُٙ ا ّٕ  ْْكّٔددري ٜيُيددٛدي ِؾددٞ ايّٖهّٕؿّٖددِس  يْيدددي ِإْذ أّٔ  ْٕ ُٙ أّٔ ٜيهّٖددسي  ْٕ ٚيأّٔ (

َّا وح ه الثالثة وفقفا بقان: أن الؿممـ حًؼا ،ؽره العقد إ، الفقراء، ِز : ُٜكّٖريفي ِؾٞ اي

و،ؽره الردة، فعـده الؼ ف يف الـار، والعقدة إ، ما كان طؾقف سقاء، بؾ الؼف ف يف 

أحقن طؾقف مفـ  الـار أح، إلقف، ٕكف ،ؼ ف يف الـار وحق مممـ مقحد صائع هلل 

 ڍ ڍ ڇ ڇ﴿قفال تعفا،:  أن ،رتد طـ د،ـ اهلل، ومحبة الد،ـ كعؿة،

]الحجارات:  ﴾ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

ـِ إََرتِّ  (1118)، ويف البخاري [: ـْ َخبَّاِب ْب ، َقاَل: َشَؽْقَكا إَِلك َرُسفقِل َط

ِف  َٓ َتفملسو هيلع هللا ىلصالؾَّ َٓ َتْسَتـِْصفُر َلـَفا، َأ ٌد ُبْرَدًة َلُف فِل ضِؾِّ الَؽْعَبِة، ُقْؾـَا َلُف: َأ ْدُطق ، َوُحَق ُمَتَقسِّ

َف َلـَا؟ َقاَل:  ـْ َقْبَؾُؽْؿ ُ،ْحَػُر »الؾَّ ُجُؾ فِقَؿ َلُف فِل إَْرِض، َفُقْجَعُؾ فِقفِف، َفُقَجفاُء َكاَن الرَّ

ـِ  ـْ ِد،ـِفِف، َوُ،ْؿَرفُط بِاْلِؿـَْراِر َفُققَضُع َطَؾك َرْأِسِف َفُقَرؼُّ بِاْثـََتْق ُه َذلِفَؽ َطف ، َوَما َ،ُصفدُّ

ـْ ِد،ـِفِف،  ُه َذلِفَؽ َطف ـْ َطْظٍؿ َأْو َطَصٍ،، َوَمفا َ،ُصفدُّ
بَِلْمَراِط الَحِد،ِد َما ُدوَن َلْحِؿِف مِ

 َٓ ـْ َصـَْعاَء إَِلك َحْضفَرَمْقَت، 
اكُِ، مِ َـّ َحَ ا إَْمَر، َحتَّك َ،ِسقَر الرَّ ِف َلُقتِؿَّ َ،َخفاُف  َوالؾَّ

ْئَ، َطَؾك َغـَِؿِف، َوَلؽِـَُّؽْؿ َتْسَتْعِجُؾقنَ  َّٓ الؾََّف، َأِو ال ِّ  .«إِ

ٚياٜددد١ :  َقِوُلهههُه ٚيِؾدددٞ ِز ِٕ سيتَّددد٢    ») ٚي٠ّٔ اإِلمييدددا ٜيِذدددُد أّٔسيدددٌد سيددد٬  ٫ »: ِٙ  ِإىل آِخدددِس

بفاب الحف، يف اهلل، وحفل بؿعـفك مفا  (1431) «أخرجف البخاري كتاب إدب

 تؼدم.

ٟ  فتح يف زجب ابٔ قاٍ فف ه الثالث خصال مـ أط  خصال  (:1/50) ايبااز

او،ؿان، فؿـ كؿؾفا فؼد وجد حالوة او،ؿان وَصِعَؿ صعؿف، فاو،ؿان لفف حفالوة 

وصعؿ ، اق بالؼؾقب كؿا ، اق حالوة الطعام والرراب بالػؿ، فنن او،ؿفان حفق 

وققهتفا، وكؿفا أن  غ اء الؼؾقب وققهتا كؿا أن الطعام والرفراب غف اء إبفدان

الجسد ٓ ،جد حالوة الطعام والرراب إٓ طـد صحتف فنذا سؼؿ مل ،جفد حفالوة 
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ما ،ـػعف مـ ذلؽ، بؾ قد ،ستحظ ما ،ضره وما لقس فقف حالوة لغؾبة السؼؿ طؾقفف، 

فؽ لؽ الؼؾ، إكؿا ،جد حالوة او،ؿان مـ أسؼامف وآفاتف، فنذا سؾؿ مفـ مفرض 

حرمة وجد حالوة او،ؿان حقـئف ، ومتفك مفرض إحقاء الؿضؾة والرفقات الؿ

وسؼؿ مل ،جد حالوة او،ؿان، بؾ ،ستحظ ما فقف حالكف مـ إحفقاء والؿعاصفل. 

 اكتفك.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٖا َػٖجبط   ٖا اث َُوً    َوَػ ـََل ٔكوٍ اهلِلي َوَوا ِٖ َأَؽَت ٔكٍ اهلِلي َوَأِث َٓ   ٍَ َهب

ََغاَذ َػِجوْذ  ٔكٍ اهلِلي َوَػبَدي ٔكٍ   ِٖ َُ َُٔي. َو ََُخ اهلِل ثاَز ٍُ واا َ٘ب َٔب ُر ٖٗ اهلِلي َكبا

َُٔي; َوَهوذ         ًَوَز  َٕ ٌُوى ََ ُٚي َؽٖزوً  ُٓ ُٚ َوَفوِى ًَُضوَشِد َفوُُر  ُٕ ٕٔي َواا َٔب َا َْ اإِل َىِؼ

 ٔٚ ِِٔٛ َُِغٔذٌ َػًَِ َأ َُٔي ا  َُبي َوَر ِٗ ِٓشا اُٗذ ٖ٘بطا َػًَِ َأ ُٓئاَلبٔح اُ ُٖٓخ  َفبَسِد َػب

َاش . ُٖ َعشا ُٙ اِث ًُِئب. َسَوا  َؽ

ْٔ أّٔسيبي ِؾدٞ اِ  :  َقِوُلُه َي ح ا أثر ضعقػ، فقف لقث بـ أبل سؾقؿ، لؽـ كثقفر  )

 ) َؼْقُلُف مـ طباراتف لفا شقاحد، فَ 
ِ
، َوَأْبَغَض فِل اهلل

ِ
ـْ َأَحَ، فِل اهلل ،دل طؾقففا مفا  (َم

َٓ ُ،ِحّبفُ »: ملسو هيلع هللا ىلصتؼدم مـ ققلف    َوَأْن ُ،ِح،َّ الَؿْرَء 
ِ
َّٓ هلل  .«إِ

كِلِّ َقاَل: َدَخْؾفُت َمْسفِجَد (88414)ويف مسـد أمحد  َٓ ـْ َأبِل إِْدِر،َس اْلَخْق : َط

اِق الثَّـَاَ،ا، َوإَِذا الـَّاُس َحْقَلُف إِ  اِم، َفنَِذا َأَكا بَِػًتك َبرَّ َذا اْخَتَؾُػفقا فِفل َشفْلٍء ِدَمْرِؼ بالرَّ

فا َكفاَن  ـُ َجَبٍؾ، َفَؾؿَّ ـْ َرْأ،ِِف، َفَسَلْلُت َطـُْف َفِؼقَؾ: َحَ ا ُمَعاُذ ْب َأْسـَُدوُه إَِلْقِف، َوَصَدُروا َط

ْرُت َفَقَجْدُتُف َقْد َسَبَؼـِل بِفاْلَفِجقِر، َوَقفاَل إِْسفَحاُق: بِفالتَّْفِجقِر، َوَوَجْدُتفُف  اْلَغُد َحجَّ

ـْ قَِبِؾ َوْجِفِف، َفَسؾَّْؿُت َطَؾْقِف َفُؼْؾفُت ُ،َص 
ؾِّل، َفاْكَتَظْرُتُف َحتَّك إَِذا َقَضك َصاَلَتُف ِجْئُتُف مِ

. َفَلَخفَ  
ِ
؟ َفُؼْؾفُت: اهلل

ِ
. َفَؼفاَل: اهلل

ِ
؟ َفُؼْؾفُت: اهلل

ِ
ِف َفَؼفاَل: اهلل ُِحبَُّؽ لِؾَّ َٕ  إِكِّل 

ِ
َلُف: َواهلل

 بُِحْبَقِة ِرَدائِل َفَجَب َ 
ِ
َ،ُؼقُل: َقفاَل اهلُل  ملسو هيلع هللا ىلصكِل إَِلْقِف َوَقاَل: َأْبِرْر َفنِكِّل َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ـَ »:  ـَ فِففلَّ َواْلُؿَتَجالِِسففق ق ـَ فِففلَّ فِففلَّ َواْلُؿَتففَ اِورِ َوَجَبففْت َمَحبَّتِففل لِْؾُؿَتَحففابِّ ،

ـَ فِلَّ   .«َواْلُؿَتَباِذلِق

ـِ الـَّبِفلِّ  مـ حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة  (8513)ويف مسؾؿ   َأنَّ َرُجفاًل »: ملسو هيلع هللا ىلصَط

فَزاَر َأًخا َلُف  ا َأَتفك َطَؾْقفِف، فِل َقْرَ،ٍة ُأْخَرى، َفَلْرَصَد اهلُل َلُف، َطَؾك َمْدَرَجتِفِف، َمَؾًؽفا َفَؾؿَّ

ـْ كِْعَؿفٍة  ـَ ُتِر،ُد؟ َقاَل: ُأِر،ُد َأًخا لِل فِل َحِ ِه اْلَؼْرَ،ِة، َقاَل: َحفْؾ َلفَؽ َطَؾْقفِف مِف َقاَل: َأْ،
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ِ
، َغْقَر َأكِّل َأْحَبْبُتُف فِل اهلل َٓ َفا؟ َقاَل:   إَِلْقَؽ، بَِلنَّ اهلَل َقْد َتُربُّ

ِ
، َقاَل: َفنِكِّل َرُسقُل اهلل

ـَ اْلَخطَّفاِب  (1583)، وطـد أبل داود «َحبََّؽ َكَؿا َأْحَبْبَتُف فِقفِ أَ  وغقفره: َأنَّ ُطَؿفَر ْبف

َُكاًسفا »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل الـَّبِلُّ  َٕ  
ِ
ـْ ِطَباِد اهلل

َٓ ُشفَفَداَء َمفا ُحفْؿ بَِلْكبَِقفاَء، إِنَّ مِ َو

 َتَعفاَلك
ِ
ـَ اهلل

َفَداُء َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة، بَِؿَؽاكِِفْؿ مِ َْكبَِقاُء َوالرُّ ْٕ َقفاُلقا: َ،فا َرُسفقَل  «َ،ْغبُِطُفُؿ ا

ـْ ُحْؿ، َقاَل:  ، ُتْخبُِرَكا َم
ِ
 »اهلل

ِ
َٓ ُحْؿ َقْقٌم َتَحابُّقا بُِروِح اهلل َطَؾك َغْقفِر َأْرَحفاٍم َبْقفـَُفْؿ، َو

َٓ َ،َخفاُفقَن إَِذا َخفاَف   إِنَّ ُوُجقَحُفْؿ َلـُقٌر، َوإِكَُّفْؿ َطَؾك ُكقٍر 
ِ
َأْمَقاٍل َ،َتَعاَصْقَكَفا، َفَق اهلل

َٓ َ،ْحَ ُكقَن إَِذا َحِ َن الـَّاُس  َ،فَة:  «الـَّاُس، َو ْٔ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َوَقَرَأ َحِ ِه ا

 .[95]يقكس:  ﴾ڀ پ پ پ پ

َْكَصاِر:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل الـَّبِلُّ  ْٕ ، »فِل ا ـٌ
َّٓ ُمفْممِ َّٓ ُمـَفافٌِؼ، َٓ ُ،ِحبُُّفْؿ إِ َٓ ُ،ْبِغُضفُفْؿ إِ َو

ـْ َأْبَغَضُفْؿ َأْبَغَضُف اهللُ  ـْ َأَحبَُّفْؿ َأَحبَُّف اهلُل َوَم : بِفل ُحَرْ،فَرَة يف أَ  ملسو هيلع هللا ىلص، وقفال (1)«َم

، َوَحبِّفْ،  -َ،ْعـِل َأَبا ُحَرْ،َرَة  -الؾُفؿَّ َحبِّْ، ُطَبْقَدَك َحَ ا » ـَ ُف إَِلك ِطَباِدَك اْلُؿفْممِـِق َوُأمَّ

ـَ  ٓ »: ، وقال يف طظ بـ أبفل صالف، (8321)أخرجف مسؾؿ «إَِلْقِفِؿ اْلُؿْممِـِق

، وجاء مفـ حفد،ث (31)أخرجف مسؾؿ  «،بغضؽ إٓ مـافؼ،حبؽ إٓ مممـ وٓ 

ـِ َطاِزٍب  ،َؿاِن اْلَح،ُّ فِل »: اْلَبَراِء ْب  «فِ الؾَّفِف َواْلفُبْغُض فِفل الؾَّفَأْوَثُؼ ُطَرى اْوِ

، الطقالقسفففففل (13111) افؿدددددٓـأخرجفففففف ابفففففـ أبفففففل شفففففقبة يف 

 .(311) َطٓدٙيف 

ٚيعيادي٣ ِؾٞ اِ  :                         َقِوُلهُ   ٚياي٢ّٔ ِؾٞ اِ ،  ٚي ،دل طؾقف بعض ما تؼدم، ومـف ققل  )

 ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿:  اهلل 

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ٹ  ٿ

ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  : ل ، وقا[ 55]الؿجادلة:   ﴾ڦ

، كؿا أن الؿـافؼقـ والؿـافؼات [ 1:]التقبة:   ﴾گ   گ   گ   ک ﴿

                                                 

 .( مـ حد،ث الَبَراِء 35(، ومسؾؿ )1311أخرجف البخاري ) (1)
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 بعضفؿ مـ بعض.

ٜي١ّٕ اِ  ِ دريِيؤّ :  َقِوُلُه ٫ِٚ  ٍُ ٓيا ُيا ُت َّ أي: محبة اهلل تتحصؾ بطاطتف وسؾقك  )ؾِّٔإ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: مرضففففففاتف، قففففففال اهلل 

. وأولفففففا [96-95]يااااقكس:  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (1548)الػرائض فعـد البخاري  ، َقفاَل: َقفاَل َرُسفقُل الؾَّفِف َط

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص َف َقاَل: َم َب إَِلفلَّ َطْبفِدي إِنَّ الؾَّ َطاَدى لِل َولِقًّا َفَؼْد آَذْكُتُف بِالَحْرِب، َوَما َتَؼفرَّ

ا اْفتَ  ُب إَِلفلَّ بِالـََّقافِفِؾ َحتَّفك بَِرْلٍء َأَح،َّ إَِللَّ مِؿَّ َرْضُت َطَؾْقِف، َوَما َ،َ اُل َطْبِدي َ،َتَؼرَّ

تِفل  ُأِحبَُّف، َفنَِذا َأْحَبْبُتُف: ُكـُْت َسْؿَعُف الَِّ ي َ،ْسَؿُع بِِف، َوَبَصَرُه الَِّ ي ُ،ْبِصُر بِِف، َوَ،فَدُه الَّ

تِففل َ،ْؿِرفل بَِففا، وَ  ـِ اْسففَتَعاَذكِل َ،فْبطُِش بَِففا، َوِرْجَؾفُف الَّ ُْططَِقـَّفُف، َوَلفئِ َٕ إِْن َسففَلَلـِل 

، َ،ْؽفَرُه الَؿفْقَت  ـِ ـْ َكْػِس الُؿْممِ ِدي َط ـْ َشْلٍء َأَكا َفاِطُؾُف َتَردُّ ْدُت َط ُِطقَ كَُّف، َوَما َتَردَّ َٕ

كتاًبففا يف شففرح حفف ا الحففد،ث3  ول مففام الرففقكاين  «َوَأَكففا َأْكففَرُه َمَسففاَءَتفُ 

 :  (881)، وحق كتاب كافع، قال فقف قّٓس ايٛيٞ ع٢ً سدٜح ايٛيٞ سؿاه 

ِّا» َقِوُلُه ٚيِي ْٔ عيادي٣ ِيٞ  ٍَ  «:َي ٞ  َقاا َواْلفَقلِّل ضفد اْلَعفدو. اْكتففك.  :ايصِّاَخاح  ِفا

َ،ة اْلؿحبَّفة والتؼفرب َكَؿفا ذكفره أحفؾ الؾَُّغفة، َٓ َ،ة ضد اْلَعَداَوة. وأصؾ اْلق َٓ  َواْلق

ٟ  وأصؾ اْلَعَداَوة البغض والبعد. َقاَل اْبـ حجر فِفل  : الُؿفَراد بفقلِل ؾدتض ايّٖبيداِز

 اهلل اْلَعامل بِالؾَّف َتَعاَلك الؿقاض، ط  َصاَطتف الؿخؾص فِل ِطَباَدتف. اْكتفك.

إِ  ف  ْلُؿَضا ا ِلّل  ْلَق ا ِلَؿْعـك  ْلُؿـَاس،  ا ُحَق   ، ِلّل لْؾَق لتَّْػِسقر  ا ا  َحَ  لرب َو ا َلك 

َكُف:  َكَؼْقِلف ُسْبَحا َ،ات الؼرآكقة.  ْٔ ا َما ِفل  َذِلؽ   ٻ  ٱ ﴿ُسْبَحاَكُف. َو،دل ط  

 ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ 

 ڤ  ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ 

ڤ   ٻ  ٻ   ٱ ﴿:  َوَكَؼْقلِف . [ 97-95]يقكس:   ﴾ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ

 . [:58]البؼرة:  ﴾پڀ پ پ پ ٻ ٻ
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 ہ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ ﴿َوَكَؼْقِلف ُسْبَحاَكُف: 

 ﮶  ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ 

﮸  ﮿   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮷                      ﯁   ﯀   ﮾

 ڭ  ڭ   ڭ   ڭ                               

َ،ات. فلولقاء اهلل [ 87-85]الامئدة:  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ْٔ . َوغقر َذلِؽ مـ ا

 حؿ خؾص طباده الؼائؿقن بطاطاتف الؿخؾصقن َلُف.

َْكبِ  ْٕ َْكبَِقفاء حفؿ الُؿْرَسفُؾقَن، َوأفضفؾ َوأفضؾ َأْولَِقاء اهلل حفؿ ا ْٕ َقفاء، َوأفضفؾ ا

ُسؾ حؿ أولق اْلَعْ م: كقح َوإِْبَراِحقؿ وُمقَسفك َوِطقَسفك، َوُمَحّؿفد  . َوأفضفؾ ملسو هيلع هللا ىلصالرُّ

د   ڦ ڦ ڦ ڦ﴿، َوُحَق الَِّ ي أك ل اهلل ُسْبَحاَكُف َطَؾْقِف: ملسو هيلع هللا ىلصأويل اْلَعْ م َكبقـَا ُمَحؿَّ

ُسْبَحاَكُف صدق محبَّة اهلل ط  َوجفؾ َفجعؾ  [61]آ: طؿاران:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ

 متققػة ط  اتَِّباطف، َوجعؾ اتَِّباطف َسَب، ُحُصقل اْلؿحبَّة مـ اهلل ُسْبَحاَكُف.

َطت اْلَقُفقد َوالـََّصاَرى َأهنؿ َأبـَاء اهلل وأحباؤه وأولقاؤه:   ڀ  پ ﴿َوقد ادَّ

ڀ   ڀ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ ڤ  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  ٹ

. بؾ ادطقا [ ;1]الامئدة:   ﴾ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ 

ِمـُْفؿ:  َكاَن  َّٓ مـ  ِإ اْلجـَّة  َٓ ،ْدخؾ  كف   ەئ  ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې ﴿َأ

ۇئ   وئ   وئ  ۈئ   ۆئ   ۇئ  ىئ  ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئ

ی   ىئ   حب  جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ىئ

. بؾ قد اّدطك َذلِؽ مرركق [ 115-111]البؼرة:   ﴾حت   جت   يب   ىب   مب   خب 

بؼقلف:  َذِلؽ َطـُْفؿ  َكُف   گ  گ   گ   ک   ک ﴿اْلَعَرب َكَؿا حؽك اهلل ُسْبَحا

ں   ڱ   ڱ   ڱ ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   ﴾ڻ   ڻ   ں   ڱ

ٺ   ڀ   ڀ ﴿ِإَلك َقْقلف:  [ 63]األكػا::   ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ

ْقَطان، َكَؿا َقاَل [ 67]األكػا::   ﴾ٹ   ٿ   ٿ  . وحؿ فِل اْلَحِؼقَؼة َأْولَِقاء الرَّ

َوجؾ:  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ ﴿ط    چ  چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ
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ڇ   ڇ   ڇ   چ  ، َوَقاَل [ 9:]الـساء:   ﴾ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ

 ہ  ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ ﴿ُسْبَحاَكُف: 

 ﮳  ﮲   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ 

لـحؾ:   ﴾﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴  َكُف: [ 133-;>]ا َوَقاَل ُسْبَحا  .

 ہ  ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ ﴿

 ﴾﮷   ﮶   ﮵   ﮳﮴   ﮲   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  ھ ھھ

 ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ ﴿، َوَقاَل ُسْبَحاَكُف: [ 83]الؽفػ: 

 ٻ  ٻ   ٻ   ٱ ﴿، َوَقاَل ُسْبَحاَكُف: [ >11]الـساء:   ﴾ې   ې   ې 

ڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٺ  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پ

 ٿ  ٿ   ٿ   ٿ ﴿، َوَقاَل ُسْبَحاَكُف: [ :58]البؼرة:   ﴾ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ 

 ۀ  ڻ ﴿، َوَقاَل: [ 1:8]آ: طؿران:   ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ 

 مئ  حئ   جئ ﴿َوَقاَل:  [ :5]األطراف:   ﴾ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ 

ألطراف:   ﴾مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ  َكُف: [ 63]ا َقاَل ُسْبَحا َو  ،

، َوَقاَل اْلَخؾِقؾ [ 151]األكعام:   ﴾کک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ ﴿

 ﴾ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ ﴿:  ملسو هيلع هللا ىلص 

َوَثبت َطـُف [ 78]مريؿ:  كف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ،  َأ َوَغقرمَها  ـِ  ِحقَحْق ِإن آل أبل فاَلن » ِفل الصَّ

ـَ َلْقُسقا  َؿا وولقِّل اهلل َوَصالح اْلُؿممـِق . َوُحَق َكَؼْقل اهلل ُسْبَحاَكُف: ( 1) « يل بلولقاء، ِإكَّ

ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ ﴿  ۀ  ڻ   ڻ

 . احف. [7]التحريؿ:  ﴾ہ ۀ

   ٍ َْولَِقاء، َقاَل اِوَمام َتِؼّل الّد،ـ اْبـ َتْقِؿقة  (: 226)     ٚقا ْٕ : وَصَبَؼات ا

َ،ِؿقـ  ( فصؾ)  َأْصَحاب  ر  ا بر وأ مؼربقن،  ِبُؼقَن  صبؼتقـ: َسا ط   اهلل  ء  ولقا وأ

                                                 

ـَ الَعاِص 815(، ومسؾؿ )5224البخاري ) (1)  .( طـ َطْؿَرو ْب
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بف ِكَتا اِضع مـ  َمَق ة  ِفل طدَّ َكُف  اهلل ُسْبَحا ِقَعة، مؼتصدون. ذكرحؿ  ا ْلَق ا أول  ِفل   ،

ُف ُسْبَحاَكُف ذكر  ْكَسان، والؿطػػقـ، َوِفل ُسقَرة فاصر، َفنِكَّ َوآِخرَحا، َوِفل ُسقَرة اْوِ

ْغَرى فِل آخرَحا، َفَؼاَل فِل  فِل اْلَقاقَِعة، اْلِؼَقاَمة اْلُؽْبَرى فِل َأولَفا، َوذكر اْلِؼَقاَمة الصُّ

 ڳ  ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ ﴿َأولَفا: 

ڱ   ڱ   ڱ   ہ  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڌ   ں   ں   ڱ

 ﮲  ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ 

 ڃ  ڄ   ڄ   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳ 

. َفَفَ ا [ 17-1]القاقعة:   ﴾ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ڃ   ڃ 

لقـ وأخر،ـ  وَّ َ ْٕ تِل ،جؿع اهلل ِفقَفا ا َتْؼِسقؿ الـَّاس ِإذا َقاَمت اْلِؼَقاَمة اْلُؽْبَرى الَّ

ثؿَّ  َمقِضع.  ِفل غقر  بف  ِكَتا ِفل  ة  َكَؿا وصػ  قَر السُّ آخر  ِفل  َل  َأي ﴾ڇ ﴿َقا  ،

 ڃ  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ ﴿َفَفال، 

 ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ 
 ڳ  ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ 

 ہ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ
 ېئ  ېئ   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ 

 ... احف.[9>-6;]القاقعة:  ﴾ىئ ىئ ېئ

ٜيِذدددي عيْبددٌد طّٔ  َقِوُلههُه  ْٔ ٚيئّدد ُ٘، سيتَّدد٢    ) َُ ْٛ ٚيؾيدد  ُ٘ ْٕ نُّٔجددسيْت ؾيدد٬ُت ٚيِإ  ،ِٕ ُيددا ِٜ ِي اإِل ْيدد

ٕي نّٔدريِيؤّ :   ـْ َرِضفَل »: ملسو هيلع هللا ىلصبقـف ققل الـبل ٜيهّٕٛ ،َؿفاِن َمف  َربًّفا، َذاَق َصْعفَؿ اْوِ
ِ
بِفاهلل

ٍد  ْساَلِم ِد،ـًا، َوبُِؿَحؿَّ
ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَوبِاْوِ ، و،ـؼص إ،ؿاكف بؼدر إطراضف طفـ محبفة (1)«َرُسق

الؿممـقـ، وبؼدر بغضف لؾؿستؼقؿقـ، حتك لربؿا ذح، إ،ؿاكف بالؽؾقة إذا أبغضفؿ 

 ڑ ڑ ژ ﴿: مففـ أجففؾ اسففتؼامتفؿ، والففد،ـ الفف ي ،حؿؾقكففف، قففال 

                                                 

ـِ َطْبِد اْلُؿطَّؾِِ، 13أخرجف مسؾؿ ) (1) ـِ اْلَعبَّاِس ْب  .(، َط
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-98]التقباااااااة:  ﴾ڳ ڳ گ گ گ گک ک ک ک

ا طائفد إ، صفالح الـقفة ، ويف ح ا بقان أن صالح إطؿال الظفاحرة وفسفادح[99

، ولؿا كفان الخفقارج ملسو هيلع هللا ىلصوالطق،ة، وأن العبرة بصالح الـقة والؿتابعة لرسقل اهلل 

 خالف ح ا القصػ كّػروا الؿسؾؿقـ واستباحقا دماءحؿ ومل ،ـتػعقا بالعبادة.

ٝيا :  َقِوُلُه ْْ َِْس ايددُّ ٢ّٔ أّٔ َّاِع عي َُ٪اخيا٠ِ اي  ّٕ١َّ ٚيقّٔد ؾيازيْت عيا أي أصفبح تفلخل  )

الـاس، وصداقاهتؿ، بؾ ومصاحرهتؿ، وغقر ذلؽ لؾدكقا، وح ا حفق القاقفع وحف ا 

إخبار طـ ذلؽ ال مان فؽقػ ب مــا الققم، فؼد صارت مماخاة الـفاس مفـ أجفؾ 

َٓ َ،ـُْظفُر الؾَّفُف »: ملسو هيلع هللا ىلصالدكقا، إذا أططاه رضَل، وإن مـعف سخط، كؿا قال الـبل  َثالََثٌة 

قِفْؿ، َوَلُفْؿ َطَ اٌب َألِقٌؿ، إَِلْقِفْؿ  َٓ ُ،َ كِّ َٓ  -ومـفؿ-َ،ْقَم الِؼَقاَمِة، َو َرُجفٌؾ َبفاَ،َع إَِماًمفا 

َّٓ لُِدْكَقا، َفنِْن َأْطَطاُه مِـَْفا َرِضَل، َوإِْن َلْؿ ُ،ْعطِِف مِـَْفا َسِخطَ   .(1)«ُ،َبا،ُِعُف إِ

ٚيذيِيدؤّ :  َقِوُلُه ٦ْٝاا :    أي: الؿقدة مـ أجفؾ الفدكقا،  ) ِ٘ غيد ًِد ْٖ ّٔد٢ أّٔ ُْٜذدِدٟ عي  ٫( 

 ﴾ھ ہ ہ﴿أي: ٓ ،ـػع أحؾف شفقًئا وإكؿفا حفق كؿفا قفال تعفا،: 

 . ط  ما ،ليت.[199]البؼرة: 

*** 

                                                 

ـْ َأبِل141(، ومسؾؿ )3818أخرجف البخاري ) (1)  .ُحَرْ،َرَة  (، َط
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

    ً َُ ٚٔ َرَؼوب ُٔو ُٖ َػٖجوبط  ٔكوٍ َهِى ٍَ اِث رة: ]البؼا﴾ ھ ہ ہ﴿  َوَهب

ٍَ  ادَلَىٖدُح. [199  َهب

ِ٘ تيييداي٢ّٔ:    َقِوُلُه ِْٛيد ُٔ عيبَّاع  ِؾدٞ قّٔ ٍي اْ  ٚيقّٔا ]البؼارة:  ﴾ھ ہ ہ﴿ )

ٛيد٠َّّٕ : [199 ٍي: افّٔ  ىئ ىئ﴿، وح ا ،ؽقن ،قم الؼقامفة: (1/83)أخرجف ابـ جر،ر  قّٔا

 ﴾جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی
 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿، وقفففففال تعفففففا،: [:6-67]طااااابس: 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ﴿، وقال تعفا،: [:9لزخارف: ]ا ﴾ڻ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀڀ ڀ پ

 .[17-11]الؿعارج:  ﴾ٹ

ٙ  يف ايطيٟ قاٍ ـُ َوْحفٍ،،  (:3/29) تفطاري َثـِل ُ،قُكُس، َقاَل: َأْخَبَرَكا اْبف َحدَّ

ـُ َزْ،ٍد، فِل َقْقلِِف:  َقاَل َأْسفَباُب  [199]البؼرة:  ﴾ھ ہ ہ﴿َقاَل: َقاَل اْب

َؿالِِفْؿ، َفَلْحُؾ التَّْؼَقى َأْطُطقا َأْسفَباَب َأْطَؿفالِِفْؿ َوثِقَؼفًة َفَقْلُخفُ وَن بَِففا َفَقـَْجفْقَن، َأطْ 

َخُروَن َأْطُطقا َأْسَباَب َأْطَؿالِِفُؿ اْلَخبِقَثَة َفُتَؼطَُّع بِِفْؿ َفَقفْ َحُبقَن فِفل الـَّفارِ  ْٔ َقفاَل:  ،َوا

ْلُء َ،َتعَ  َْسَباُب: الرَّ ْٕ َْسَباُب َجْؿُع َسَبٍ،، َوُحفَق َوا ْٕ َبُ، اْلَحْبُؾ، َوا ؾَُّؼ بِِف. َقاَل: َوالسَّ

َكَّفُف ُ،َتَسفبَُّ، 
ِ
ُجُؾ إَِلك َصَؾَبتِِف َوَحاَجتِفِف، َفُقَؼفاُل لِْؾَحْبفِؾ َسفَبٌ،3 ٕ ُكؾُّ َما َتَسبََّ، بِِف الرَّ

َٓ ُ،قَصُؾ إِلَ  تِل  ِر،فِؼ َسفَبٌ، بِالتََّعؾُِّؼ بِِف إَِلك اْلَحاَجِة الَّ َّٓ بِالتََّعؾُِّؼ بِِف، َوُ،َؼفاُل لِؾطَّ ْقَفا إِ

َكََّففا َسفَبٌ، 
ِ
َّٓ بَِؼْطِعفِف، َولِْؾُؿَصفاَحَرِة َسفَبٌ،3 ٕ َٓ ُ،فْدَرُك إِ لِؾتََّسبُِّ، بُِرُكقبِِف إَِلك َمفا 

َؽ ُكؾُّ َما َكاَن بِفِف إِْدَراُك لِْؾُحْرَمِة، َولِْؾَقِسقَؾِة َسَبٌ، لِْؾُقُصقِل بَِفا إَِلك اْلَحاَجِة، َوَكَ لِ 

ـِ اْلَؼْقِل فِفل َتْلِو،فِؾ  َقاُب َم ْدَراكَِفا. َفنَِذا َكاَن َذلَِؽ َكَ لَِؽ َفالصَّ َؾَبِة َفُفَق َسَبٌ، ِوِ الطَّ

َف َتَعاَلك ِذْكُرُه َأْخَبفَر  [199]البؼارة:  ﴾ھ ہ ہ﴿َقْقلِِف:  َأْن ُ،َؼاَل: إِنَّ الؾَّ

ـَ َضَؾؿُ  ، ِ ُأ ِطـَْد ُمَعفاَ،ـَتِِفْؿ َأنَّ الَّ اٌر َ،َتَبرَّ ـَ َماُتقا َوُحْؿ ُكػَّ ، ِ ـْ َأْحِؾ اْلُؽْػِر الَّ
قا َأْكُػَسُفْؿ مِ
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َْسَباُب. َوَقْد َأْخَبَر َتَعفاَلك ِذْكفُرُه فِفل  ْٕ ـَ التَّابِِع، َوَتَتَؼطَُّع بِِفُؿ ا
ِف اْلَؿْتُبقُع مِ َطَ اَب الؾَّ

َْولَِقائِفِف: كَِتابِِف َأنَّ َبْعَضُفْؿ ،َ 
ِ
فْقَطاِن َأكَّفُف َ،ُؼفقُل ٕ ـِ الرَّ ـُ َبْعًضا، َوَأْخَبفَر َطف  ھ ھ﴿ْؾَع

 ﴾﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ

َّٓ  [55]إبراهقؿ:  َء، َ،ْقَمئِفٍ  َبْعُضفُفْؿ لِفَبْعٍض َطفُدو  إِ َِخفالَّ ْٕ َوَأْخَبَر َتَعفاَلك، ِذْكفُرُه َأنَّ ا

 َٓ ـَ  ، َوَأنَّ اْلَؽففافِِر، ـَ  َ،ـُْصففُر َ،ْقَمئِففٍ  َبْعُضففُفْؿ َبْعًضففا، َفَؼففاَل َتَعففاَلك ِذْكففُرُه: اْلُؿتَِّؼففق

َٓ  [58]الصاِات:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يب ىب مب حبخب﴿ ُجَؾ مِـُْفْؿ  َوَأنَّ الرَّ

ِف َولِقًّا، َفَؼاَل َتَعفاَلك ِذْكفُرُه فِفل َذلِفَؽ:  َٓ ُذو َرِحَؿُف، َوإِْن َكاَن َكِسقُبُف لِؾَّ َ،ـَْػُعُف َكِسقُبُف َو

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿

َوَأْخَبَر َتَعفاَلك ِذْكفُرُه َأنَّ َأْطَؿفاَلُفْؿ َتِصفقُر  [117]التقباة:  ﴾ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

ْكَقا بَِففا إَِلفك َمَطالِفَ،،  َطَؾْقِفْؿ َحَسَراٍت. َوُكؾُّ َحِ ِه اْلَؿَعاكِل َأْسَباٌب ُ،َتَسبَُّ، فِل الفدُّ

 ْٔ ُف َمـَافَِعَفا فِل ا َكََّفا َكاَكْت بِِخاَلِف َصاَطتِِف َوِرَضاُه َفَؼَطَع الؾَّ
ِ
ـَ بِِف3 ٕ ـِ اْلَؽافِِر، ِخَرِة َط

ِففْؿ  َفِفَل ُمـَْؼطَِعٌة بَِلْحؾَِفا3 َفاَل ِخاَلُل َبْعِضِفْؿ َبْعًضا َ،ـَْػُعُفْؿ ِطـْفَد ُوُروِدِحفْؿ َطَؾفك َربِّ

َٓ َصاَطُتُفْؿ َشَقاصِقـَ  َٓ ِطَباَدُتُفْؿ َأْكَداَدُحْؿ َو َٓ َداَفَعْت َطـُْفْؿ َأْرَحاٌم َفـََصفَرْتُفْؿ َو ُفْؿ، َو

َٓ َأْغـَْت َطـُْفْؿ َأْطَؿاُلُفْؿ َبْؾ َصاَرْت َطَؾْقِفْؿ َحَسفَراٍت، َفُؽفؾُّ  ِف مِـُْفْؿ، َو ـَ اْكتَِؼاِم الؾَّ
مِ

اِر ُمـَْؼطَِعٌة. احف.   َأْسَباِب اْلُؽػَّ

 

*** 
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ِ٘ َتعَاَي٢ -31 ٍِ ايًَّ ِٛ  ( ُٙٝا٤َِيِٚأَ ُفَِّدُٜ َُٔٝطايػَّ ُِيُهُا َذَّ)إبَابُ َق

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼووبًَُ      ٍا اَُّوو  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿َثووبُة َهووِى

 .[1:8]آ: طؿران:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ

ِ٘ تيييداي٢ّٔ:    َقِوُلههُه ًَّدد ٍِ اي ْٛ مـاسففبة  : ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ ) يداُب قّٔد

 وٓ،ة اهلل سبحاكف وتعا، بقـ كقفػ ،سفعك الترعة: أكف لؿا بقـ صر،ؼ الؿممـقـ يف

 الرقطان يف كصرة أولقاءه وذلؽ بتخق،ػ الؿممـقـ مـفؿ.

َ،ْعـِل بِفَ لَِؽ َتَعفاَلك ِذْكفُرُه: إِكََّؿفا ﴾: ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ َقِوُلُه 

ُففقُكؿْ  َفا اْلُؿْممِـُقَن: إِنَّ الـَّفاَس َقفْد َجَؿُعفقا َلُؽفْؿ، َفَخقَّ بُِجُؿفقِع  الَِّ ي َقاَل َلُؽْؿ َأ،ُّ

ـْ َقاَل َذلَِؽ َلُؽفْؿ،  ْقَطاِن، َأْلَؼاُه َطَؾك َأْفَقاِه َم ـْ فِْعِؾ الرَّ
ُكْؿ، َوَمِسقِرِحْؿ إَِلْقُؽْؿ، مِ َطُدوِّ

ـْ ُقفَرْ،ٍش، َلَتْرَحُبفقُحْؿ،  ـَ َأبِل ُسفْػَقاَن َوَأْصفَحابِِف مِف ـَ اْلُؿْرِركِق
ُفُؽْؿ بَِلْولَِقائِِف مِ ُ،َخقِّ

ـْ َقَتفاَدَة َوَتْجُبـُقا َطـْ  ـَ بِاْلَؽفافِِر، »ُفْؿ. َطف
ُف َوالؾَّفِف اْلُؿفْممِ ـَ ُ،َخفقِّ

َوُ،ْرِحفُ، اْلُؿفْممِ

 .«بِاْلَؽافِرِ 

،ؼقل ففال تخفافقا أولقفاء الرفقطان، فففؿ أضفعػ، ﴾: ٹ ٹ﴿َقِوُلُه  

 تعا، ،ـصركؿ طؾفقفؿ، و،بفقر مؽفرحؿ، وأحؼر مـ أن ،خاف مـفؿ فنن معؽؿ اهلل

 و،ؽسر شقكتفؿ، وح ا ما حصؾ يف غ وة محراء إسد. 

،ؼقل: ولقؽـ خقفؽؿ مـ اهلل ال ي بقده ﴾: ڤ   ڤ   ڤ   ٹ ﴿   َقِوُلهُ  

لرلء  ا الجراحة  لؾؿسؾؿقـ مـ  أحد، ووقع  ،قم  كان  فؾؿا  إمقر،  تصر،ػ 

ق سػقان أن ،رجع 3 وأراد أبملسو هيلع هللا ىلص الؽثقر، وقتؾ مـفؿ سبعقن، وأصق، رسقل اهلل 

الـاَس فخرجقا وحؿ يف  ملسو هيلع هللا ىلص بؿـ معف ٓستئصال الؿسؾؿقـ، فاكتدب رسقل اهلل 

بقان ذلؽ:  تعا، يف  قال  الؽافر،ـ،  اهلل كقد  فرد  جراحاهتؿ إ، محراء إسد، 
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وئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې ﴿  ۇئ  ۇئ   وئ   ەئ

ۈئ   ۆئ   ۆئ   ی  ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ

 ٻ  ٻ   ٻ   ٱ   خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ 

ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ  ]آ:   ﴾ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ

ن:  الرقطان يف تخق،ػ [ 1:7-1:5طؿرا ا طـ صر،ؼة  ، ثؿ قال اهلل ط  جؾ مخبًر

 ٿ  ٿ   ٿ   ٿ ﴿الؿممـقـ مـ أولقاءه مقمًها أهنؿ أولقا بلس شد،د: 

، ﴾ٹ   ٹ ﴿،  [ 1:8]آ: طؿران:   ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ 

أي: إذا سقل لؽؿ الرقطان ذلؽ فال  [ 1:8]آ: طؿران:   ﴾ٹ ﴿ففؿ دون ذلؽ، و

 ط  اهلل واطتؿدوا طؾقف ففق كافقؽؿ. تؾتػتقا إلقف وتقكؾقا

 چ﴿: فػففل حفف ه أ،ففة الحففث طفف  طبادتففف تعففا، بففالخقف، قففال 

 ڱ﴿: ، والرحبة حل الخفقف مفع التعظفقؿ، وقفال اهلل [73]البؼرة:  ﴾چ

، والخرقة حفل الخفقف مفع التعظفقؿ، [77]الامئدة:  ﴾ڱ ڱ ڱ

، أي: ،خافقكفففف [;5]ِااااصر:  ﴾ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿وقفففال تعفففا،: 

، [83]الـحاؾ:  ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ﴿: رحبقكف مع تعظقؿفؿ لفف، وقفال اهلل و،

ط  طرشف ب اتف، وفقف دلقفؾ طف  أن مفـ أكفقاع العبفادة  فقف دلقؾ ط  طؾق اهلل 

 ،عبد بالخقف. اهلل  أن

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿وهبفف ا ُأرِسففَؾ الرسففؾ، َقففاَل َتَعففاَلك: 

، مبرفففر،ـ بالجـفففة ومـففف ر،ـ [198]الـسااااء:  ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

طف   كؿا يف حد،ث الـعؿان بـ برفقر  ملسو هيلع هللا ىلصخقفقـ بالـار، فؼد خرج الـبل وم

، َحتَّفك َلفْق َكفاَن َرُجفٌؾ َكفاَن فِفل «َأْكَ ْرُتُؽُؿ الـَّاَر، َأْكَ ْرُتُؽُؿ الـَّفارَ »أصحابف وقال: 

قِق، َسِؿَعُف، َوَس  قِق َصْقَتُف، َوُحَق َطَؾك اْلِؿـَْبرِ َأْقَصك السُّ ِؿَع َأْحُؾ السُّ
(1)  . 

                                                 

 .( لرقخـا مؼبؾ القادطل 8/55)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 11122أخرجف اومام أمحد ) (1)
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أرسؾ الرسؾ، وأك ل الؽت، بالبرارة والـ ارة، بالرجاء والخقف،  فاهلل 

 لؾؿممـقـ، و،خبر طؿا أطده اهلل  والؼرآن كؾف مظء هب ا، ،خبر طؿا أطده اهلل 

 ۓ  ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ ﴿لؾؽافر،ـ والؿعرضقـ، قال تعا،: 
 ﮿  ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ 

          ﴿أي: بسب، أطؿالفؿ، [ 59-51]الـبل:   ﴾   ﯁   ﯀ 

 ڭ                                    

 .[63-:5]الـبل:  ﴾ڭ ڭ ڭ

ذح، بعض أحؾ العؾؿ إ، أن الؿراد بالبرد ﴾: ﮸   ﮷   ﮶   ﮵ ﴿  : وَقِوُلُه    

اهلل  وقال  لعؾؿ،  ا أحؾ  مـ  وغقره  ل جاج  ا ققل  وحق  لـقم،  ذلؽ يف  ا بعد 

 ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿ـقـ: الؿمم
، فجؿع اهلل [ 69-61]الـبل:   ﴾ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  ٺ

يف ح ه أ،ات بقـ الترحق، والتبرقر، وقد ذكر بعض أحؾ العؾؿ أن ح ا مـ كقن 

َقاَل اهلل   ڦ  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ ﴿:  الؼرآن مثاين كؿا 

چ  چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   چ

ڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  ]الزمر:   ﴾ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍ

بالخقف واجبة وفرض، ٓ ،جقز لعبد أن ،ؼقل: أكا ما أخاف  ، فعبادة اهلل [ 56

اهلل، إذا قال ذلؽ ففق كافر3 ٕكف ما طبد اهلل بالخقف، وكقػ ٓ ،خاف اهلل ال ي 

 ھ  ھ ﴿، وقال: [ ;1]األكعام:  ﴾جبحب يئ ىئ مئ﴿قفر العباد، قال تعا،: 

 .[19]الرطد:  ﴾ھ

كثقرة لؽـ طؾقفؿ أن ،لخ وا  الدطاة إ، اهلل وصرق الرقطان يف تخق،ػ 

، وذلؽ لضعػ الرقطان، قال تعا،: [1:8]آ: طؿران:  ﴾ٹ ٹ﴿بلمر اهلل 

بعثف اهلل إ، أحؾ إرض  ملسو هيلع هللا ىلص، والـبل [9:]الـساء:  ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿

َأَتْتـِل »وٓ ،ررك بف شقًئا، ومع ذلؽ قال:  عقًعا ولقس يف إرض مـ ،عبد اهلل 
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ُبقَكـِلـْ َربِّل َفِضْؼُت ِرَساَلٌة مِ  ، َفِؼقَؾ لِل: «بَِفا َذْرًطا َوَرَوْ،ُت َأنَّ الـَّاَس َسُقَؽ ِّ

َـّ بَِؽ » َـّ َأْو َلُقْػَعَؾ ـْ َطَصاكَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال ، (1)«لَتْػَعَؾ ـْ َأَصاَطَؽ َم أخرجف  «َوَقاتِْؾ بَِؿ

ـِ ِحَؿاٍر اْلُؿَجاِشِعلِّ  (8115)مسؾؿ  ـْ ِطَقاِض ْب ، وقد ضرب اهلل الؿثؾ َط

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿: العظقؿ بـقح 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڀ پ﴿: -مخبًرا طـف-تحداحؿ، قال تعا،  ، وحقد [1:]يقكس:  ﴾ڄ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ

 .[;8 -87]هقد:  ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

دل ط  أن الخفقف مفـ  :[1:8]آ: طؿران: ﴾ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :وَقِوُلُه 

 حئ جئ ی ی ی﴿اهلل إ،ؿفففان، وطفففدم الخفففقف مـفففف كػفففر، ومثؾفففف: 

 ، فؿـ شروط او،ؿان أن ،ؽقن العبفد متفقكاًل طف  اهلل [56]الامئدة:  ﴾مئ

 معتؿًدا طؾقف، ومـ شروصف: الخقف مـ اهلل سبحاكف وتعا،.

َكا ( 184)   ؾشٝش٘وطـد ابـ حبان يف  ، مـ صر،ؼ ططاء، َقاَل: َدَخْؾُت َأ

ـُ ُطَؿْقٍر، َطَؾك َطاِئَرَة َفَؼاَلْت  ـِ ُطَؿْقٍر: َقْد آَن َلَؽ َأْن َتُ وَرَكا، فَؼاَل:  َوُطَبْقُد ْب لُِعَبْقِد ْب

ـْ َرَصاَكتُِؽْؿ  ُل: ُزْر ِغبًّا َتْ َدْد ُحبًّا، َقاَل: َفَؼاَلْت: َدُطقَكا ِم وَّ َ ْٕ ْف َكَؿا َقاَل ا َأُققُل َ،ا ُأمَّ

ْ،تِفِ  َأ َر ٍء  ْطَجِ، َشْل ِبَل ،ـَا  ْخبِِر َأ  : ُطَؿْقٍر ـُ  ْب ا َل  َقا  ، ِه   َحِ 
ِ
هلل ا ِل  َرُسق ـْ  َل: ملسو هيلع هللا ىلص ِم َقا  ،

َقاِلل، َقاَل:  ـَ الؾَّ ا َكاَن َلْقَؾٌة ِم ْقَؾَة » َفَسَؽَتْت ُثؿَّ َقاَلْت: َلؿَّ َتَعبَُّد الؾَّ َ،ا َطاِئَرُة َذِر،ـِل َأ

                                                 

( لرفقخـا مؼبفؾ 8/85)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 31أخرجف البخاري يف خؾؼ أفعال العباد ) (1)

ـِ َكْضَؾةَ القادطل   . ، طـ َمالِِؽ ْب
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ُ  « لَِربِّل َٕ  إِكِّل 
ِ
َر، ُثؿَّ َقاَم ُقْؾُت: َواهلل َك، َقاَلْت: َفَؼاَم َفَتَطفَّ ِح،ُّ ُقْرَبَؽ، َوُأِح،ُّ َما َسرَّ

ُ،َصؾِّل، َقاَلْت: َفَؾْؿ َ،َ ْل َ،ْبؽِل َحتَّك َبؾَّ ِحْجَرُه، َقاَلْت: ُثؿَّ َبَؽك َفَؾْؿ َ،َ ْل َ،ْبؽِل َحتَّك 

َ،ْبؽِل  ْل   َ،َ َفَؾْؿ  َبَؽك  ُثؿَّ  َقاَلْت:   ، ِلْحَقَتُف ُكُف َبؾَّ  ِذ ُ،ْم ِباَلٌل  َء  َفَجا ْرَض،  َ ْٕ ا َبؾَّ  َحتَّك 

َم  ، ِلَؿ َتْبؽِل َوَقْد َغَػَر اهلُل َلَؽ َما َتَؼدَّ
ِ
ا َرآُه َ،ْبؽِل، َقاَل: َ،ا َرُسقَل اهلل اَلِة، َفَؾؿَّ ِبالصَّ

َر؟، َقاَل:  ـْ َأَفاَل َأُكقُن َطْبًدا َشُؽقًرا، » َوَما َتَلخَّ َؿ
ْقَؾَة آَ،ٌة، َوْ،ٌؾ لِ َلَؼْد َكَ َلْت َطَؾلَّ الؾَّ

ْر ِفقَفا:   ک  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ ﴿َقَرَأَحا َوَلْؿ َ،َتَػؽَّ

 .«[3>1]آ: طؿران:  ﴾گ گ ک

 ٚارتٛف ي٘ أقطاّ:
، وح ه طبادة جؾقؾة، دل طؾقففا الؽتفاب، والسفـة، الخقف مـ اهلل  :األٍٚ

 لعؼؾ.واوعاع، والػطرة وا

 ٞ ـٍ أو صفاغقت أو  خقف السر: وحق الخقف مـ غقفر اهلل  :ايثااْ مفـ وثف

 ژ ژ ڈ﴿مقففت أو غائفف، أن ،صففقبف بؿففا ،ؽففره، قففال تعففا،: 

 .[69]الزمر:  ﴾ڑڑ

 خقف محرم: وحق أن ،ترك اوكسان ما ،ج، طؾقف خقًفا مـ الـاس. :ايثاي 

 مب﴿: الخقف الطبقعل: وحق الخقف مـ طدو وكحقه، قفال تعفا، :ايسابا  

 .[51]الؼصص:  ﴾جتحت يب ىب

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿َوقَْقلِفِ تَعَالَك: 

 ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 .[;1]التقبة: ﴾ ۓ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿قبففؾ: حفف ه أ،ففة ققلففف تعففا،: 

ار الؿسفاجد  ، ثؿ ،خبر اهلل [:1]التقبة:  ﴾کک ک ڑ ڑ أن ُطؿَّ

 ا ومعـًك ُحؿ مـ تقفرت فقفؿ صػات الؿفتد،ـ:ضاحًرا وباصـًا حًس 

او،ؿان باهلل تعا، و،دخؾ فقف: او،ؿفان بقجفقده واو،ؿفان بربقبقتفف  :ٚأٚهلاا 

 وأسؿائف وصػاتف، واو،ؿان بللقحقتف.

 ٱ﴿او،ؿان بالققم أخر، و،دخؾ يف او،ؿان بالغق،3 قال تعا،:  : ثاْٝٗا  

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  پ   پ  ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ

 ڄ  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ 

ڃ   ڃ  . والققم أخر أولف: الؼبر فؿا بعده، [ 8-1]البؼرة:   ﴾چ   چ   ڃ   ڃ

ِخَرةِ » فػل الحد،ث:  ْٔ ُل َمـَاِزِل ا ـِ  ( 353) أخرجف أمحد   « اْلَؼْبُر َأوَّ ْب ـْ ُطْثَؿاَن  َط

اَن  قف او،ؿان بالصراط، والحقض، والؿق ان، واو،ؿان ، و،دخؾ فَطػَّ

 بالرؤ،ة وغقر ذلؽ.

الؿحافظة ط  الصالة الؿؽتقبة، وال كاة الؿػروضة، فعـ َأبِل ُحَرْ،َرَة  :ثايثٗاا 

ـِل َطَؾك َطَؿٍؾ إَِذا َطِؿْؾُتُف َدَخْؾُت الَجـَّفَة، ملسو هيلع هللا ىلص: أن أطرابًقا: َأَتك الـَّبِلَّ  ، َفَؼاَل: ُدلَّ

َٓ ُتْرفِرُك بِفِف تَ »َقاَل:  َكفاَة ْعُبُد الؾَّفَف  فالََة الَؿْؽُتقَبفَة، َوُتفَمدِّي ال َّ َشفْقًئا، َوُتِؼفقُؿ الصَّ

 .(1)، متػؼ طؾقف«الَؿْػُروَضَة، َوَتُصقُم َرَمَضانَ 

                                                 

 (.13(، ومسؾؿ )1123البخاري ) (1)



 594 31-  )

 :(11/131) تؿطدداٙقففال الطبففري يف  ﴾ہھ ہ ہ ہ﴿ :زابعٗااا

اُه ِسَقى الؾَّف. احف.   َ،ُؼقُل: َوَلْؿ َ،ْرَحْ، ُطُؼقَبَة َشْلٍء َطَؾك َمْعِصَقتِِف إِ،َّ

 أي فحري بلولئؽ أن ،ؽقكقا مفتد،ـ، وطسفك مفـ اهلل  :﴾ې﴿ َقِوُلُه 

 .[>:]اإلسراء:  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ط  التحؼقؼ، قال تعا،: 

 أي: مـ تؼدم ذكرحؿ. :﴾ڄ﴿َقِوُلُه  

أي: ،صففقروا مففـ أحففؾ الفدا،ففة،  :﴾ۓ ے ے ھ﴿  َقِوُلههُه

والؿفتدون: حؿ الطائعقن لرب العالؿقـ، وأصحاب آحتداء التام يف الدكقا، حفؿ 

 ڤ ڤ ٹ ٹ﴿أصحاب آحتداء التام يف أخرة، َقاَل اهلل َتَعفاَلك: 

 ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: ، وقال اهلل [>]ياقكس: 

ؿـ كان متجرًدا طـ الظؾؿ بلكقاطفف كفان لفف إمفـ ، ف[5;]األكعام:  ﴾ڀ ڀ

الؿطؾؼ، ومـ كان واقًعا يف ضؾؿ بحسبف كان لف أمـ غقر مطؾؼ، وإن كان واقًعفا يف 

 الظؾؿ إكبر، وحق الررك، اكتػل طـف إمـ بالؽؾقة.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿َوقَْقلِفِ تَعَالَك: 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 .[13]العـؽبقت:  ﴾ڱ ڱ

(﴾: ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿  َقِوُلههُه ـَ حـففا  )الـَّففاِس(لؾتبعففقض، و )مِفف

ًٓ ومل ،حؼؼفقه اطتؼفادا،  طقن او،ؿان باهلل تعا، قق الؿراد هبؿ أحؾ الـػاق حقث ،دَّ

 وح ا مـ البالء حقث ،راؤون الؿخؾقققـ، و،تعرضقن لسخط اهلل تعا،.

ُ٘ ُِٛي  يف نثري ابٔ قاٍ﴾، ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿  َق
ٙـَ  (:6/265) تفطري ، ِ ـَ الَّ بِق ـَ اْلُؿَؽ ِّ

ـْ ِصَػاِت َقْقٍم مِ َ،ُؼقُل َتَعاَلك ُمْخبًِرا َط

ُفْؿ إَِذا َجاَءْتُفْؿ فِْتـَ  ،َؿاُن فِل ُقُؾقبِِفْؿ، بَِلكَّ ،َؿاَن بَِلْلِسـَتِِفْؿ، َوَلْؿ َ،ْثُبِت اْوِ ُطقَن اْوِ ٌة َ،دَّ

ْساَلِم3  ـِ اْوِ وا َط ِف َتَعاَلك بِِفْؿ، َفاْرَتدُّ ـْ كِْؼَؿِة الؾَّ
ْكَقا، اْطَتَؼُدوا َأنَّ َحَ ا مِ َومِْحـٌَة فِل الدُّ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿َولَِفَ ا َقاَل: 

ـُ َطبَّاٍس  ﴾ڑ ژ ـْ ِد،ـِِف إَِذا ُأو. َقاَل اْب ِذَي فِل : َ،ْعـِل فِْتـََتُف َأْن َ،ْرَتدَّ َط

َ،ُة َكَؼْقلِِف َتَعاَلك:  ْٔ َؾِػ. َوَحِ ِه ا ـْ ُطَؾَؿاِء السَّ
 ڳ ڳ ڳ﴿الؾَِّف. َوَكَ ا َقاَل َغْقُرُه مِ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ

 .[11]اْلَحج:  ﴾ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ

ڳ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ ﴿ُثؿَّ َقاَل:  ـْ َجاَء  ﴾گ
َأْي: َوَلئِ

َؽ  بِّ َر ـْ  ِم  ،ٌ، َقِر ُد - َكْصٌر  ُمَحؿَّ ُكـَّا -َ،ا  ا  كَّ ِإ  : َلُؽْؿ ِء  َٓ َحُم َـّ  ُل َلَقُؼق  ، ِكُؿ َمَغا َو َفْتٌح  َو

 ٻ  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿َمَعُؽْؿ، َأْي ُكـَّا إخقاكؽؿ يف الد،ـ، كؿا َقاَل َتَعاَلك: 

 ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ 

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  ِـَّساِء:   ﴾ٹ  چ  ڃ ﴿، َوَقاَل َتَعاَلك:  [ 171]ال
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]اْلاَمِئَدِة:   ﴾ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ 

85] . 

 گ گ ک ک ک ک ڑ﴿: -ُمْخبِففًرا َطففـُْفْؿ َحاُحـَففا-َوَقففاَل َتَعففاَلك 

َأْي:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿، ُثففؿَّ َقففاَل َتَعففاَلك: ﴾گڳ گ

ُف بِفَلْطَؾَؿ بَِؿفا فِفل ُقُؾفقبِِفْؿ، َوَمفا تؽـُّفف َضفَؿائُِرُحْؿ، َوإِْن َأْضَففُروا َلُؽفُؿ  َأَوَلقَِس الؾَّ

 ُؿَقاَفَؼَة. احف. الْ 

*** 
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ِٖ َأثاووٍ َعوؤؼُٕذ  ٍَ »َِٓشُكىّػووب   َوَػوو ُٕ ُرِشٔموو َُٔونيا  َأ ِٖ َمووِؼٔق اُوو ٓٔوو  َّٕ اا

َٓوب     ِْ َػَِوً  ُٖٓه ُٕ َروُز ِْ َػًَِ ساِصما اهلِلي َوَأ ُٛ ََٔذ ُٕ َرِؾ ٖ٘بَط ثاَغَخٔو اهلِلي َوَأ اُ

َّ ساِص َُِئٔرَي اهلُلي اا  ِْ ُٛٔٔخ َُ ًََشا  ُٙ ََُشٖد ـ ي َوا  ُٙ ٔؽِشُؿ َؽشاَ ََُغٗش َم اهلُل ا 

ٕٙ  .«ًَبسا

ْٔ أِّٔ ٞ ضيدِيٝد   َقِوُلُه ٚيعي حق سعد بـ مالفؽ بفـ سفـان الخفدري مفـ   : )

َيْسؾّٕٛعادا ، َقِوُلهُه  . ملسو هيلع هللا ىلصصغار الصحابة، ومـ الؿؽثر،ـ طـ رسفقل اهلل  أي: طفـ  )

 .  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل 

ٝي   َقِوُلُه ـِ ايد ْٔ قيدْي َِ  َّ َّٓداعي ِ طيدخيِ  اِ     :    )ِإ ٞي اي ْٕ ُتْسِقد الحفد،ث، ِكنِي: أّٔ

، (5/188)، وأبففق كعففقؿ يف الحؾقففة: (1/131) ايػديب أخرجففف البقفؼففل يف 

بالقضع ويف سفـده محؿفد  (1318) ايكديٝؿ١ وحؽؿ طؾقف الرق  إلباين يف 

عقػ سفـًدا بـ مروان ضعقػ، وططقة العقيف ضعقػ ومدلس، ومع ذلؽ ففق ض

وصحقح الؿعـك، والقؼقـ تليت بؿعـك الثبات، فؿـ ضعػ او،ؿان طـد الرخص 

 طؾقف. أن ،سعك يف إرضاء الـاس بالباصؾ ال ي ،مدي بف إ، سخط اهلل 

، وحق حري ومـ ضعػف أن ترؽر الـاس وتحؿدحؿ ط  رزق أططاك اهلل  

برفؽره، وذكفر كعؿفف  بالرؽر، والحؿد ففق مقيل الـعؿ، ومعطقفا وقد أمر طبفاده

 .[>9]األطراف:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿فؼال تعا،: 

ط  كعؿف مـ  وفقف ما تؼدم مـ وجقب إضافة الـعؿة إ، اهلل مع أن محد اهلل 

، ويف [:]إباراهقؿ:  ﴾ڄڄ ڦ ڦ﴿أسباب البركة فقفا، قفال تعفا،: 

ـِ اْلَعْبفِد »الحد،ث:  َْكَؾفَة َفَقْحَؿفَدُه َطَؾْقَففا َأْو َ،ْرفَرَب إِنَّ اهلَل َلَقْرَضك َط ْٕ َأْن َ،ْلُكفَؾ ا

ْرَبَة َفَقْحَؿَدُه َطَؾْقَفا ـِ َمالٍِؽ  (8313)، أخرجف مسؾؿ «الرَّ ـْ َأَكِس ْب  .َط
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ُْٜ٪ِتؤّ ا ّٕ : َقِوُلُه  ِْ َيا ئّ  ٢ّٔ ِْ عي ُٗ َّ ْٕ تيُر ٚيأّٔ ؾؿ أي ومـ ضعػ القؼقـ أن تفتؽ )

يف الـاس بال م ط  رزق مـعؽ اهلل إ،اه، حقث والعباد ٓ قفدرة لففؿ طف  مـفع أو 

: (8511)إططاء إٓ بنذن اهلل تعا، الؽقين، ويف حد،ث ابـ طباس طـفد الترمف ي 

َف َتِجْدُه ُتَجاَحَؽ، إَِذا ، اْحَػِظ الؾَّ َ،ا ُغاَلُم إِكِّل ُأَطؾُِّؿَؽ َكؾَِؿاٍت » َف َ،ْحَػْظَؽ، اْحَػِظ الؾَّ

َة َلْق اْجَتَؿَعفْت َطَؾفك  ، َواْطَؾْؿ َأنَّ إُمَّ
ِ
ـْ بِاهلل َسَلْلَت َفاْسَلِل الؾََّف، َوإَِذا اْسَتَعـَْت َفاْسَتِع

َّٓ بَِرْلٍء َقْد َكَتَبفُف اهلُل َلف َؽ، َوَلفْق اْجَتَؿُعفقا َطَؾفك َأْن َأْن َ،ـَْػُعقَك بَِرْلٍء َلْؿ َ،ـَْػُعقَك إِ

فْت  َّٓ بَِرْلٍء َقْد َكَتَبُف اهلُل َطَؾْقَؽ، ُرفَِعفِت إَْقفاَلُم َوَجػَّ وَك إِ وَك بَِرْلٍء َلْؿ َ،ُضرُّ َ،ُضرُّ

ُحُػ   .«الصُّ

ٙ  :       َقِوُلُه ِٖٝد١ِ نّٔداِز ُٙ نّٔسيا ٜيدُسدَّ ٚي٫  ـ ،  ُٙ ِسدْسُف سيدِسٜ ٜيُذدسُّ َّ ِزْشمي ا ّٕ ٫  ن ٕ )ِإ

ـِ َمْسفُعقٍد رزق العبد داخؾ تحت تؼد،ر اهلل   ْبف
ِ
يف  ، ويف حد،ث َطْبفِد اهلل

، كفؾ ذلفؽ وحفق «: َفُقْؽَتُ، َطَؿُؾُف، َوَأَجُؾُف، َوِرْزُقُف، َوَشِؼل  َأْو َسِعقدٌ (1) الصحقحقـ

َففا الـَّفاُس، اتَُّؼفقا »: (8133)يف بطـ أمف، ويف الحد،ث ال ي أخرجف ابـ ماجة  َأ،ُّ

َف ال ـْ َتُؿقَت َحتَّك َتْسَتْقفَِل ِرْزَقَفاؾَّ ـِ  «َوَأْجِؿُؾقا فِل الطََّؾِ،، َفنِنَّ َكْػًسا َل ـْ َجابِِر ْبف َط

ِف   ، ويف ح ا ققل الـاضؿ: َطْبِد الؾَّ

ــم ََ ــْت َعوَْي َِ ــٓ ُلتِ م ُخًا َِ ََم ــ ْ َٗ  َم
 

َِْت َعوَ  ٌْ ُلتِ موَي َِ ـم َٗ ُِ ُخًاـٓ َم  ْي
َقاااااااااٌت   ـَااااااااا ُمَتَػرِّ  وأْرَزاٌ، ل

 

ااانْن لااااْؿ تْلتِااِف َمْشقواااا أَتااهاااَا َِ 

 *** 
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َِٔؾوخَ   ِٖ َػب ٍَ اهلِل َوَػو َّ َسُعووى ٍَ    ملسو هيلع هللا ىلص  َأ ََٔظ ساَمووً اهلِل  »َهوب ُُوَز ٖا ا َٓوو

ٖ٘بطاي  ٖا  ثاَغَخٔو اُ َٓو ٖ٘بَط; َو ُٚ اُ ِ٘ ٖ٘وبطا     َوَأِسَمً َػ ََٔظ ساَموً اُ ُُوَز ا

ٖ٘بُط ٚٔ اُ ُِ ٚٔ َوَأِعَخَو َػَِ ُِ َٕ   «ثاَغَخٔو اهلِلي َعٔخَو اهلُل َػَِ ُٖ ٔؽٖجوب ُٙ اِثو ي َسَوا

ٚٔ»ٔكٍ   .«َفٔؾُٔؾ

ْٔ عيا٥ِػي١ّٔ َقِوُلُه ٚيعي الصد،ؼة بـت الصد،ؼ أح، زوجفات رسفقل اهلل   :)

 إلقف ومل ،ت وج بؽًرا غقرحا. ملسو هيلع هللا ىلص

ُي        َقِوُلهُ   ِٔ ايّٖتي َي َّٓاِع،             ) ُ٘                ظي ِزقي٢ي اِ  ِ طيخيِ  اي ْٓ أّْٔزقي٢ عي ٚي زقٞ ا  عٓ٘ 

َّٓاعي :        ـِ اْلَتَؿَس(  اي  ٻ  ٱ ﴿أي: مـ صؾ،، ،دل ط  ذلؽ ققلف تعا،:  )َم

، وقال تعا،: [ 9>]مريؿ:   ﴾پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ 

گ  گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ ﴿  گ

 ڤ﴿، وقال تعا،: [ :>]الـحؾ:   ﴾ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ 

 ڃ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ 

 ڌ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ 

 .[88]الـقر:  ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ

فؿـ أرضك اهلل وأسخط الـاس رضفل اهلل طؾقفف، و،قشفؽ أن ُ،رضفل طؾقفف 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  ايؿدشٝشني بؼبقل الصالحقـ طؾقف، فػل  الـاس، و،ؼبؾ اهلل  َط

َف ُ،ِحف،ُّ الَعْبَد َكاَدى إَِذا َأَح،َّ اهلُل »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسقل اهلل  ِجْبِر،َؾ: إِنَّ الؾَّ

َؿاِء: إِنَّ الؾَّفَف ُ،ِحف،ُّ ُفالًَكفا  ُفالًَكا َفَلْحبِْبُف، َفُقِحبُُّف ِجْبِر،ُؾ، َفُقـَاِدي ِجْبِر،ُؾ فِل َأْحِؾ السَّ
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فَؿاِء، ُثفؿَّ ُ،قَضفُع َلفُف الَؼُبفقُل فِفل إَْرضِ َفَلِحبُّقُه، َفُقِحبُُّف َأْحف فـ، (1)«ُؾ السَّ ، وُ،ؿؽِّ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿و،ـصر، قال تعفا،: 

 حئ جئ ی ی یی﴿، و،ففدافع طـففف، قففال تعففا،: [81]غاااِر:  ﴾ڦ

، و،حػففظ: قففال رسففقل اهلل [;6]الحااج:  ﴾يب ىب مب خب حب جب يئ مئىئ

َف َ،ْحَػْظَؽ، اْحَػِظ »: ملسو هيلع هللا ىلص َف َتِجْدُه ُتَجاَحَؽ اْحَػِظ الؾَّ ، و،حارب اهلل مـ حاربفف (5)«الؾَّ

ـْ َطفاَدى لِفل َولِقًّفا َفَؼفْد »فقؿا ،رو،ف طـ ربف:  ملسو هيلع هللا ىلصو،عادي مـ طاداه، قال  آَذْكُتفُف َمف

ا اْفَتَرْضُت َطَؾْقفِ بِ  َب إَِللَّ َطْبِدي بَِرْلٍء َأَح،َّ إَِللَّ مِؿَّ  .  (6)«الَحْرِب، َوَما َتَؼرَّ

ِ٘ :   َقِوُلهههُه ْٝددد ّٔ َّٓددداِع ِ طيدددخيِ  اِ ، ضيدددِخ ّٔ ا ّٕ عي ُيظي ِزقيددد٢ اي ِٔ ايّٖدددتي َيددد ٚي أي: )

حرص ط  رضك الـاس ولق بسخط اهلل وفعفؾ معاصفقف ففنن اهلل ،سفخط طؾقفف، 

 ہ ہ ہ ہ ۀ﴿قاة لف إذا سفخط اهلل طؾقفف؟ قفال تعفا،: وأي ح

، وإذا سفخط اهلل طؾقفف فسفد د،ـفف، ودكقفاه، [9]الػتح:  ﴾ے ھ ھھ ھ

وآخرتف، وإن أثـك طؾقف الـاس، ٓ ،ـػعف الثـاء، إكؿا ، ،ده اهلل ب لؽ الثـفاء طف اًبا، 

3 ٕكف لقس ك لؽ. ًٓ  ووبا

ػعؾقفة، وقفد ثبتفت وحفل مفـ الصفػات ال وفقف إثبات صفػة السفخط هلل 

، وقفال: [3;]الامئادة:  ﴾ڳ ڳ گ﴿بالؽتاب والسـة واوعاع، قال تعا،: 

يف قصة الـػر الثالثة:  ملسو هيلع هللا ىلص، وقال رسقل اهلل [;5]ُمؿاد:  ﴾ائ ى ى ې﴿

ُف َطـْفَؽ، » ، (1313)أخرجفف البخفاري  «َوَسفِخَط َطَؾفك َصفاِحَبْقَؽ َفَؼْد َرِضَل الؾَّ

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (8213)ومسؾؿ   ، وسقليت إن شاء اهلل.َط

ٕي : َقِوُلُه ُٔ ِسبَّا ُٙ اْ  ٚيا  وحق أبق حاتؿ محؿد بـ حبان البستل وقد تؼدم. )زي

                                                 

 ( والؾػظ لف.8113(، ومسؾؿ )1842البخاري ) (1)

ـِ َطبَّاٍس 8511(، والترم ي )8112أخرجف اومام أمحد ) (5) ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ  .(، َط

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 1548أخرجف البخاري ) (6)  .( َط
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ما ،ج، ط  العبد مـ الؿسارطة يف مرضاة اهلل  :األحادٜ  ٖرٙ َٔ ٚايػاٖد

يف الدكقا وأخرة وسب، تعا، والحرص ط  ذلؽ فنن ذلؽ طـقان السعادة 

يف شلكف كؾف، وٓ  التؿؽقـ لد،ـ رب العالؿقـ، والعبد الؿسؾؿ ،عتؿد ط  اهلل 

،حؿؾف ضعػ او،ؿان ط  الخقف مـ الؿخؾقققـ الؿربقبقـ فقتؼرب إلقفؿ 

بالباصؾ حتك ،رضقا طـف أو ،ترك الطاطة حتك ،رضقا طـف، فنن ح ا لـ ،ؽقن قال 

، بؾ إن [153]البؼرة:  ﴾پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعا،: 

 ژ ژ ڈ﴿سب، لجرزاق والبركات، قال تعا،:  الطاطة ورضك اهلل 

 ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .[:>﴾]الـحؾ: ڱ ڱ ڳ ڳ

ِ  ويف  ـِ َمالِفٍؽ  (8141) ؾدشٝض َطدً ـْ َأَكِس ْب  َط
ِ
، َقفاَل َرُسفقُل اهلل

، َففنِنَّ اهلَل إِنَّ اْلَؽافَِر إَِذا َطِؿَؾ َحَسـًَة »: ملسو هيلع هللا ىلص ـُ
ا اْلُؿفْممِ ْكَقا، َوَأمَّ ـَ الدُّ

ُأْصِعَؿ بَِفا ُصْعَؿًة مِ

ْكَقا َطَؾك َصاَطتِفِ  ِخَرِة َوُ،ْعِؼُبُف ِرْزًقا فِل الدُّ ْٔ ِخُر َلُف َحَسـَاتِِف فِل ا  .«َ،دَّ

 

*** 
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ََا  -32 ِ٘ َتَعاَي٢بَابُ  ٍِ ايًَّ ِٛ ٞ َق َِِٓني(:جَا٤َ ِف ُِّؤ  ِ ُت ٕ نُٓ ٛاِ ِإ َٛنًَُّ ِ٘ َفَت َٚع٢ًََ ايًّ  (  

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼبًَُ   ٍا اَُّ َٓب َعبَ  ٔكٍ َهِى  ﴾مئ حئ جئ ی ی ی﴿َثبُة 

 .[56]الامئدة: 

ِ٘ تييياي٢ّٔ: َقِوُلُه ٍِ ايَّ ْٛ َيا ديا٤ي ِؾٞ قّٔ  حئ جئ ی ی ی﴿ ) ياُب 

ُ،عبد بالرجاء، وبؿا أن الرقطان  مـاسبة الباب لؾترعة: أن اهلل  : ﴾مئ

فإمر أمره،  ،خّقف الؿممـقـ بلولقائف فالصارف لف ا التخقف: التقكؾ ط  اهلل 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿قال تعا،: 

 .[59]آ: طؿران:  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ

 [155]آ: طؿاران:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿تعفا،:  ومثؾ حف ه أ،فة ققلفف

ـْ َأْولَِقائِففِف: [6]الطااَل،:  ﴾ھھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿َوَقفاَل:   ۆئ﴿، َوَقففاَل َطفف

 .[7]الؿؿتحـة:  ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

، َوَقففاَل [>5]الؿؾااؽ:  ﴾ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿َوَقففاَل لَِرُسففقلِِف:  

، َوَقفففاَل َلفففُف: [>:]الـؿاااؾ:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصلَِرُسفففقلِِف 

 ٹ ٹ ٹ ٹ﴿، َوَقاَل َلُف: [1;]الـساء:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ﴿

 ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿، َوَقففاَل َلففُف: [;8]الػرقااان:  ﴾ڤڦ ڤ ڤ ڤ

 .[>18]آ: طؿران:  ﴾چ ڃ ڃ

ـْ َأْكبِقَائِفففِف َوُرُسفففؾِِف: َوَقفففاَل    ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿َطففف

ـْ َأْصَحاِب َكبِقِّفِف: [15]إبراهقؿ:  ﴾ڃچ  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿، َوَقاَل َط

]آ: طؿااااران:  ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

1:6](1). 

                                                 

 (.8/118) «رج السالؽقـمدا»(1)
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 ی ی﴿فِفل َتْلِو،فِؾ َقْقلِفِف َتَعفاَلك:  (1/148تؿطداٙ قال الطبفري يف 

ـْ  [56]الامئادة:  ﴾مئ حئ جئ ی ، َطف ـَ الؾَِّف َجؾَّ َوَطف َّ
: َوَحَ ا َأْ،ًضا َخَبٌر مِ

 َٓ ـِ َ،َخاَفاِن الؾَّفَف َأكَُّفَؿفا َقفا ،ْ َ ـِ الؾَّ ُجَؾْق َعاكِِفْؿ بِفَ لَِؽ، َقْقِل الرَّ  لَِؼفْقِم ُمقَسفك ُ،َرفجِّ

ُؾفقا  ـَ فِفل َمفِد،ـَتِِفْؿ: َتَقكَّ ُخقِل َطَؾك اْلَجبَّفاِر، ِف بِالدُّ َْمِر الؾَّ
ِ
َباكِِفْؿ فِل اْلُؿِضلِّ ٕ َوُ،َرغِّ

ِن َلُفْؿ: ثُِؼفقا بِالؾَّف َٓ ِف فِل ُدُخقلُِؽْؿ َطَؾْقِفْؿ َوَ،ُؼق َفا اْلَؼْقُم َطَؾك الؾَّ ِف َفنِكَّفُف َمَعُؽفْؿ إِْن َأ،ُّ

ُكْؿ. وَطـََقفا بَِؼْقلِِفَؿفا  ـْ ِجَفاِد َطفُدوِّ
 ﴾ہ ہ ہ﴿َأَصْعُتُؿقُه فِقَؿا َأَمَرُكْؿ مِ

قِل َكبِقَُّؽْؿ  [1>]البؼرة:  ـَ الـُّْصفَرِة َوالظََّػفِر ملسو هيلع هللا ىلصإِْن ُكـُْتْؿ ُمَصدِّ
ُؽْؿ مِ ـْ َربِّ ، فِقَؿا َأْكَبَلُكْؿ َط

ُؽْؿ َقفاِدٌر َطَؾفك اْلَقَففاِء َطَؾْقِفْؿ، َوفِل َغقْ  ـَ بَِلنَّ َربَّ ِف، َوُمْممِـِق ـْ َربِّ ـْ إِْخَباِرِه َط
ِر َذلَِؽ مِ

ُكْؿ. اكتفك. ِه َوَطُدوِّ ـْ َتْؿؽِقـُِؽْؿ فِل باَِلِد َطُدوِّ
 َلُؽْؿ بَِؿا َوَطَدُكْؿ مِ

، وحق مـ العبادات القاجبة، ومـ لتف حق صدق آطتؿاد ط  اهلل  :ٚايتٛنٌ

ُحفُؿ »فقعة، فػل حد،ث ابـ طباس يف ال ،ـ ،دخؾقن الجـة بغقفر حسفاب قفال: ر

َٓ َ،ْسَتْرُققَن،  ـَ  ، ِ ُؾفقنَ الَّ ِففْؿ َ،َتَقكَّ َٓ َ،ْؽَتُقوَن، َوَطَؾفك َربِّ َٓ َ،َتَطقَُّروَن، َو أخرجفف  «َو

 .(811)، ومسؾؿ (5345)البخاري 

ّْ َوفِل ـِ َطبَّاٍس ط(1)ؾيِشِٝض ايُّٖبخياِز ُف َوكِْعَؿ »َقاَل:  ـِ اْب َحْسُبـَا الؾَّ

ٌد ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلَفا إِْبَراِحقُؿ اْلَقكِقُؾ.  ـَ ُأْلِؼَل فِل الـَّاِر. َوَقاَلَفا ُمَحؿَّ ـَ َقالُ  ملسو هيلع هللا ىلص، ِحق قا َلُف: ِحق

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿

 .«[1:6]آ: طؿران:  ﴾حب

ـِ  ِحقَحْق ِف (5)َوفِل الصَّ الؾَُّفؿَّ َلَؽ َأْسفَؾْؿُت َوبِفَؽ »َكاَن َ،ُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسقَل الؾَّ

ْؾُت. َوإَِلْقَؽ َأكَ آَمـُْت  تِفَؽ، . َوَطَؾْقَؽ َتَقكَّ ْبُت. َوبَِؽ َخاَصْؿُت. الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأُطفقُذ بِِع َّ

ْكُس َ،ُؿقُتقنَ  ُـّ َواْوِ َٓ َ،ُؿقُت. َواْلِج َّٓ َأْكَت َأْن ُتِضؾَّـِل. َأْكَت اْلَحلُّ الَِّ ي   «َٓ إَِلَف إِ
                                                 

 (.3511برقؿ ) (1)

ـِ َطبَّاٍس 8313(، ومسؾؿ )1184البخاري ) (5) ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ  .( َط
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ـِ  ـَ َوفِل السُّ
ـْ َأَكٍس  (1) ـْ َقفاَل ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل الؾَّفِف  َط َ،ْعـِفل إَِذا -: َمف

ـْ َبْقتِفِ  َّٓ بِالؾَِّف، ُ،َؼاُل َلفُف:  -َخَرَج َم َة إِ َٓ ُققَّ َٓ َحْقَل َو ْؾُت َطَؾك الؾَِّف، َو بِْسِؿ الؾَِّف، َتَقكَّ

ْقَطاُن لَِرْقَطاٍن آَخَر: َكْقَػ َلَؽ بَِرُجٍؾ َقفْد ُحفِدَي  ُحِد،َت َوُوقِقَت َوُكِػقَت. َفَقُؼقُل الرَّ

ـْ ُطَؿَر  (5). َوفِل التِّْرمِِ يِّ «َل؟َوُكِػَل َوُوقِ  ُؾفقَن »َمْرُفقًطا:  َط َلْق َأكَُّؽْؿ ُكـُْتْؿ َتَقكَّ

ْقُر َتْغُدو ِخَؿاًصا َوَتُروُح بِ َطَؾك  ؾِِف َلُرِزْقُتْؿ َكَؿا ُ،ْرَزُق الطَّ  .  (6)«َطاًكاالؾَِّف َحؼَّ َتَقكُّ

وقد استدل بعض الصقفقة هب ا الحد،ث ط  ترك العؿؾ بإسباب، وأصبح 

أحدحؿ ،جؾس يف زاو،تف مـ الؿسجد، ،فؿفؿ بتؾؽ إذكار الؿبتدطة: حفق حفق.. 

أو ٓ إلف ٓ إلف ٓ إلف و،تراقصقن و،تؿا،ؾقن، ثؿ إذا ققؾ لفؿ: اطؿؾقا، قالقا: ،ـفايف 

طعـقن يف شر،عة اهلل طف  وجفؾ، ففنن تفرك العؿفؾ التقكؾ، وحؿ يف ح ا الصـقع ،

 ۋ﴿بإسباب قدح يف الرر،عة3 ٕن الرر،عة جاءت بإمر بالعؿؾ، قال تعا،: 

، والؿفففراد بإطؿفففال يف [138]التقباااة:  ﴾ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

أ،ة: إطؿال الصالحة، لؽـ مع ذلؽ ،دخؾ العؿؾ مفـ أجفؾ إطػفاف إحفؾ، 

َْطَؿفاِل َأْفَضفُؾ؟ َقفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص والـػس، و مـ أجؾ التصدق. قفال ْٕ لؿفا سفئؾ: َأيُّ ا

 َواْلِجَفاُد فِل َسبِقؾِفِ »
ِ
،َؿاُن بِاهلل َقاِب َأْفَضفُؾ؟ َقفاَل:  «اْوِ َأْكَػُسفَفا »َقاَل: ُقْؾُت: َأيُّ الرِّ

ـُ َصفاكًِعا َأْو َتْصفـَُع » َقاَل: ُقْؾُت: َفنِْن َلْؿ َأْفَعْؾ؟ َقاَل: «ِطـَْد َأْحؾَِفا َوَأْكَثُرَحا َثَؿـًا ُتِعفق

َْخَرَق 
ِ
ـْ َبْعفِض اْلَعَؿفِؾ؟ َقفاَل:  «ٕ ، َأَرَأْ،َت إِْن َضُعْػُت َطف

ِ
َقاَل: ُقْؾُت: َ،ا َرُسقَل اهلل

كَ » ـِ الـَّاِس َفنِكََّفا َصَدَقٌة مِـَْؽ َطَؾك َكْػِسَؽ  َتُؽػُّ َشرَّ ـْ  (13)أخرجف مسفؾؿ  «َط َطف

َْن َ،ْلُخَ  َأَحُدُكْؿ َحْبَؾُف، »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال َأبِل َذرٍّ  َفَقْلتَِل بُِحْ َمفِة الَحَطفِ، َطَؾفك َٕ

ـْ َأْن َ،ْسَلَل الـَّاَس َأْطَطْقُه َأْو َمـَُعفقهُ َضْفِرِه، َفَقبِقَعَفا، َفَقؽُ 
ُف بَِفا َوْجَفُف َخْقٌر َلُف مِ  «ػَّ الؾَّ

اِم  (1331)أخرجف البخاري  ـِ الَعقَّ َبْقِر ْب ـِ ال ُّ اُء »، ويف الحد،ث َط َكاَن َزَكِر،َّ
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اًرا َّٓ َرَطك الَغـَؿَ  َما َبَعَث الؾَّفُ ، و(1)َكجَّ ـْ َأبِفل  (8818)أخرجفف البخفاري  «َكبِقًّا إِ َطف

. أخرجف اومفام أمحفد «َوُجِعَؾ ِرْزقِل َتْحَت ضِؾِّ ُرْمِحل»: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال ُحَرْ،َرَة 

ـِ ُطَؿَر  (5113) ـِ اْب  .َط

: كاكت مفـتل تؽػقـفل وتؽػفل أوٓدي، لؿا ويل الخالفة قال وأبق بؽر 

كان ،غق، ،قًما  وإين سآخ  مـ بقت الؿال بؼدر كػؼتل، وطؿر بـ الخطاب 

لؾعؿؾ، وإكصار كفاكقا ،عؿؾفقن يف مف ارطفؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصو،حضر ،قًما لؿجؾس الـبل 

َْكَصاِر َكاَن »: حتك قال أبق حر،رة  ْٕ ـَ ا
َ،ْرَغُؾُفْؿ َطَؿُؾ َأَرِضفقِفْؿ، إِنَّ إِْخَقاكِل مِ

َْسفَقاِق  ْٕ فْػُؼ بِا ـَ َكاَن َ،ْرَغُؾُفُؿ الصَّ ـَ اْلُؿَفاِجِر،
، أي: البقفع، ثفؿ (5)«َوإِنَّ إِْخَقاكِل مِ

بعفث مفـ  ملسو هيلع هللا ىلص ،ليت ح ا الجاحؾ، و، طؿ أن العؿؾ ،ـايف التقكؾ؟ ألقس رسقل اهلل

،رتري لف شاة، فاشترى شاة بدرحؿ، ثؿ باطفا بفدرمهقـ، واشفترى شفاة أخفرى، 

، (6)ملسو هيلع هللا ىلصدرمهف، وحق طروة بـ مضفرس، ففدطا لفف رسفقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصورد لرسقل اهلل 

ـِ َطاِزٍب  ـِ اْلَبَراِء ْب َؾ الـَّبِلُّ وَط
ـْ َأْفَضِؾ اْلَؽْسِ، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ُسئِ َبْقٌع »: َط

ُجِؾ َمْبُرورٌ   .(15111)أخرجف اومام أمحد  «بَِقِدهِ ، َوَطَؿُؾ الرَّ

َْسفففَباِب  (:2/119) “ايطاااايهني َااادازج”يف ايكاااِٝ ابااأ قااااٍ ْٕ إِْثَبفففاُت ا

ُؾُف َمْدُخقٌل. َوَحَ ا  ـْ َكَػاَحا َفَتَقكُّ َطْؽفُس َمفا َ،ْظَففُر فِفل َبفَدَواِت َواْلُؿَسبَِّباِت. َفنِنَّ َم

ِؾ. ِؾ، َوَأنَّ َكْػَقَفا َتَؿاُم التََّقكُّ َْسَباِب َ،ْؼَدُح فِل التََّقكُّ ْٕ ْأِي: َأنَّ إِْثَباَت ا  الرَّ

ـْ َأْقفقَ  فَؾ مِف َنَّ التََّقكُّ
ِ
فٌؾ َأْلَبتَّفَة3 ٕ َٓ َ،ْسَتِؼقُؿ َلُفْؿ َتَقكُّ َْسَباِب  ْٕ ى َفاْطَؾْؿ َأنَّ ُكَػاَة ا

ُف َسَبًبا فِل ُحُصقِل  َطاِء الَِّ ي َجَعَؾُف الؾَّ ِؾ فِقِف. َفُفَق َكالدُّ َْسَباِب فِل ُحُصقِل اْلُؿَتَقكَّ ْٕ ا
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َٓ َجْعفَؾ ُدَطفاَءُه َسفبَ  ُف َسَبًبا. َو َؾُف َلْؿ َ،ـِْصْبُف الؾَّ ًبا اْلَؿْدُطقِّ بِِف. َفنَِذا اْطَتَؼَد اْلَعْبُد َأنَّ َتَقكُّ

َؾ َأْو َلْؿ لِـَْقِؾ َشْل  َر َحَصَؾ، َتَقكَّ َؾ فِقِف اْلَؿْدُطقَّ بُِحُصقلِِف إِْن َكاَن َقْد ُقدِّ ٍء. َفنِنَّ اْلُؿَتَقكِّ

َؾ. َؾ َأْ،ًضا َأْو َتَرَك التََّقكُّ ْر َلْؿ َ،ْحُصْؾ، َتَقكَّ ْؾ، َدَطا َأْو َلْؿ َ،ْدُع، َوإِْن َلْؿ ُ،َؼدَّ  َ،َتَقكَّ

ِء َأنَّ ال َٓ َح َحُم َّٓ َذلِفَؽ. َوَصرَّ َٓ َفائِفَدَة َلُفَؿفا إِ ٌة َمْحَضفٌة.  َطاَء ُطُبقِد،َّ َؾ َوالدُّ تََّقكُّ

ـْ َ،ْجَعفُؾ  ـْ ُغاَلتِِفْؿ َمف
َر َلُف. َومِ ا ُقدِّ َطاَء َما َفاَتُف َشْلٌء مِؿَّ َؾ َوالدُّ َوَلْق َتَرَك اْلَعْبُد التََّقكُّ

َطاَء بَِعَدِم اْلُؿَماَخفَ ِة َطَؾفك اْلَخَطفنِ  َوالـِّْسفَقاِن َطفِد،َؿ اْلَػائِفَدِة3 إِْذ ُحفَق َمْضفُؿقُن  الدُّ

 اْلُحُصقِل.

ِء  َٓ ِؼل َحُم َطاَء بَِففَ ا. َوإِكََّؿفا  -فِل كَِتاٍب َلفُ -َوَرَأْ،ُت َبْعَض ُمَتَعؿِّ ُز الفدُّ َٓ ُ،َجفقِّ

ـُ ال َطاَء بِِف َ،َتَضؿَّ َنَّ الدُّ
ِ
َٓ ُدَطاًء. َقاَل: ٕ ُزُه تاَِلَوًة  اِطَل ُ،َجقِّ َنَّ الفدَّ

ِ
ؽَّ فِل ُوُققِطِف3 ٕ رَّ

ؽُّ فِل ُوُققِع َذلَِؽ َشؽ  فِل َخَبِر الؾَِّف. َفاْكُظْر إَِلك َما َقفاَد  َجاِء. َوالرَّ ـَ اْلَخْقِف َوالرَّ َبْق

َطاِء بَِؿا َأْثـَك الؾَّفُف َطَؾفك ِطَبفاِدهِ  ـَ اْلَعَظائِِؿ، َوَتْحِر،ِؿ الدُّ
َْسَباِب مِ ْٕ َوَأْولَِقائِفِف  إِْكَؽاُر ا

َطاِء بِِف َوبَِطَؾبِِف. َوَلْؿ َ،َ ِل اْلُؿْسؾُِؿقَن  ـْ َطْفِد َكبِقِِّفْؿ -بِالدُّ
نَ  ملسو هيلع هللا ىلصمِ ْٔ َ،فْدُطقَن  -َوإَِلفك ا

َطَقاِت. ـْ َأْفَضِؾ الدَّ
َطاَء. َوُحَق مِ  بِِف فِل َمَؼاَماِت الدُّ

ـَ َوَجَقاُب َحَ ا اْلَقْحِؿ اْلَباصِِؾ َأْن ُ،َؼفاَل: َبِؼفَل  قِْسفٌؿ َثالِفٌث َغْقفُر َمفا َذَكفْرُتْؿ مِف

فْلِء ِطـْفَد  ـِ َلْؿ َتْ ُكُروُه. َوُحَق اْلَقاقُِع. َوُحفَق َأْن َ،ُؽفقَن َقَضفك بُِحُصفقِل الرَّ اْلِؼْسَؿْق

ـِ لُِحُصفقِل  فَؾ َسفَبَبْق َطاَء َوالتََّقكُّ َطاِء. َفـََصفَ، الفدُّ فِؾ َوالفدُّ ـَ التََّقكُّ
ُحُصقِل َسَببِِف مِ

فَبِ، اْمَتـَفَع اْلؿَ  ُف بُِحُصقلِِف إَِذا َفَعَؾ اْلَعْبُد َسَبَبُف. َفنَِذا َلْؿ َ،ْلِت بِالسَّ ْطُؾقِب. َوَقَضك الؾَّ

ـْ ُ،ِحبَُّففا. َففنَِذا َلفْؿ  ُجفُؾ َمف اْلُؿَسبَُّ،. َوَحَ ا َكَؿا َقَضك بُِحُصقِل اْلَقَلِد إَِذا َجاَمَع الرَّ

يِّ إَِذا َشِرَب. َفنَِذا َلْؿ ُ،َجامِْع َلْؿ ُ،ْخَؾِؼ اْلَقَلُد. وَ  َبِع إَِذا َأَكَؾ، َوالرِّ َقَضك بُِحُصقِل الرِّ

فَة إَِذا َسفاَفَر  َ،ْػَعْؾ َلْؿ َ،ْرَبْع َوَلْؿ ُ،ْرَو. َوَقَضك بُِحُصقِل اْلَحفجِّ َواْلُقُصفقِل إَِلفك َمؽَّ

ِر،َؼ، َفنَِذا َجَؾَس فِل َبْقتِِف َلْؿ َ،ِصْؾ إَِلك َمؽَّ  َة. َوَقَضفك بِفُدُخقِل اْلَجـَّفِة إَِذا َوَركَِ، الطَّ

فالَِحاِت َلفْؿ  ْسفاَلَم َوَلفْؿ َ،ْعَؿفِؾ الصَّ الَِحِة. َفنَِذا َتَرَك اْوِ َْطَؿاِل الصَّ ْٕ َأْسَؾَؿ، َوَأَتك بِا

قِب َ،ْدُخْؾَفا َأَبًدا. َوَقَضك بِنِْكَضاِج الطََّعاِم بِنِ،َؼاِد الـَّاِر َتْحَتُف. َوَقَضفك بُِطُؾفقِع اْلُحُبف
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 َّٓ َْرِض، َوإِْلَؼاِء اْلَبْ ِر فِقَفا. َفَؿفا َلفْؿ َ،فْلِت بِفَ لَِؽ َلفْؿ َ،ْحُصفْؾ إِ ْٕ تِل ُتْ َرُع بَِرؼِّ ا الَّ

 اْلَخْقَبُة.

ُٕ َِٛشا ُ٘  ََا َف ٚ  َقاَيا ِِٓهاُس فَؾ.  :اِيَأِضاَبابِ  َُ فَبَ، اْلُؿقصِّ ِء السَّ َٓ ـْ َحفُم َأْن َ،ْتفُرَك ُكفؾ  مِف

،  َوَ،ُؼقُل: إِْن َكانَ  يُّ فَبُع، َوالفرِّ ََزِل ُحُصفقُل اْلَقَلفِد، َوالرِّ ْٕ ُقِضَل لِفل َوَسفَبَؼ فِفل ا

ْجفُت َأْو َتَرْكفُت،  ْكُت َأْو َسَؽـُْت، َوَتَ وَّ ، َتَحرَّ َواْلَحجُّ َوَكْحُقَحا. َفاَلُبدَّ َأْن َ،ِصَؾ إَِللَّ

ـْ َقْد ُقِضَل لِفل َلفؿْ  َ،ْحُصفْؾ لِفل َأْ،ًضفا، َفَعْؾفُت َأْو  َساَفْرُت َأْو َقَعْدُت. َوإِْن َلْؿ َ،ُؽ

َّٓ َأْفَؼفُف مِـْفُف؟ َففنِنَّ  ـْ ُجْؿَؾِة اْلُعَؼفاَلِء؟ َوَحفِؾ اْلَبَففائُِؿ إِ
َتَرْكُت. َفَفْؾ َ،ُعدُّ َأَحٌد َحَ ا مِ

ِة. َبِ، بِاْلِفَداَ،ِة اْلَعامَّ  اْلَبِفقَؿَة َتْسَعك فِل السَّ

َْسففبَ  ْٕ ـْ َأْطَظففَؿ ا فُؾ مِفف تِففل َ،ْحُصففُؾ بَِفففا اْلَؿْطُؾففقُب، َوَ،ـْففَدفُِع بَِفففا َفالتََّقكُّ اِب الَّ

ِؾ َطفَدَم  ـْ َتَؿاِم التََّقكُّ
َـّ مِ
ُؾ. َوَلؽِ َْسَباَب َلْؿ َ،ْسَتِؼْؿ مِـُْف التََّقكُّ ْٕ ـْ َأْكَؽَر ا اْلَؿْؽُروُه. َفَؿ

َْسَباِب، َوَقْطَع َطاَلَقِة اْلَؼْؾِ، بَِفا3 َفَقؽُ  ْٕ ُكقِن إَِلك ا َٓ الرُّ قُن َحفاُل َقْؾبِفِف قَِقاَمفُف بِالؾَّفِف 

 بَِفا. َوَحاُل َبَدكِِف قَِقاَمُف بَِفا.

ُؾ ُمَتَعؾِّفٌؼ بُِرُبقبِقَّتِفِف َوَقَضفائِِف  ِف َوَأْمِرِه َوِد،ـِِف. َوالتََّقكُّ َْسَباُب َمَحؾُّ ِحْؽَؿِة الؾَّ ْٕ َفا

َْسَباِب إِ  ْٕ ُة ا فِؾ َوَقَدِرِه. َفاَل َتُؼقُم ُطُبقِد،َّ َٓ َ،ُؼقُم َسفاُق التََّقكُّ ِؾ. َو َّٓ َطَؾك َساِق التََّقكُّ

ُف ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك َأْطَؾُؿ. اكتفك. ِة. َوالؾَّ َّٓ َطَؾك َقَدِم اْلُعُبقِد،َّ  إِ

 ٚايتٛنٌ أْٛاع:
يف جؾفف، الؿـففافع ودفففع  وحففق آطتؿففاد طفف  اهلل  :ايعباااد٠ تٛنااٌ :األٍٚ

 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿الؿضففار، قففال تعففا،: 

، وح ا واجف، [1:6]آ: طؿران:  ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿وحتؿ بؾ حق مـ أطظؿ العبفادات قفال اهلل مخبفًرا طـفف: 

 ہ ہ ہ﴿، وقال تعا،: [89]هقد:  ﴾ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ

، [:51]الشاعراء:  ﴾گ گ گ گ﴿، وقال: [6]الطَل،:  ﴾ھھ ھ ھ
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 .[6]األحزاب:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ﴿وقال: 

وحق آطتؿاد ط  غقر اهلل كآطتؿاد ط  الؿؼبفقر،ـ  :ايػسنٞ ايتٛنٌ :ثاْٞاي

يف جؾ، الؿـافع ودفع الؿضار، وتجؾقة الؽروب، وجؾ، إرزاق، وحف ا شفرك 

 أكبر مخرج مـ الؿؾة.

تقكقؾ اوكسان غقره يف فعؾ مفا ،ؼفدر طؾقفف كفالبقع والرفراء، وحف ا  :ايثاي 

 جائ .

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿َوَقْقلِففففففِف: 

 .[5]األكػا::  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

حصر او،ؿان فقؿـ ح ه صػتف، قال الطبري ﴾: ٹ   ٹ ﴿َقِوُلُه    

ٙ  يف  َف ( 83/ 11)   تؿطا ِ ي ُ،َخالُِػ الؾَّ ـُ ِبالَّ : فَقُؼقُل َتَعاَلك ِذْكُرُه: َلْقَس اْلُؿْمِم

َع  َبا تِّ ا ُك  َ،ْتُر َو َرُسقَلُف  ْكِؼَقاَد  َو
ِ
آ َو  ، ِئِضِف ا َفَر َو ِه  وِد ُحُد ـْ  ِم ِبِف  ِكَتا ِفل  َلْقِف  ِإ َلُف  ْكَ  َأ َما 

ِه َوَخَضَع  ْمِر َ َٕ ُف َوِجَؾ َقْؾُبُف َواْكَؼاَد  ُذِكَر الؾَّ َذا  ِ ي ِإ ـَ ُحَق الَّ اْلُؿْمِم َـّ 
ِلُحْؽِؿِف، َوَلؽِ

ـْ ِطَؼاِبِف، َوإِ  ـَ َلِ ْكِرِه َخْقًفا ِمـُْف َوَفَرًقا ِم ْ،َؼ َق ِبَفا َوَأ َذا ُقِرَئْت َطَؾْقِف آَ،اُت ِكَتاِبِف َصدَّ

َقْبَؾ  َبَؾَغُف ِمـُْف  َقْد  ِبَ ِلَؽ ِإَلك َتْصِد،ِؼِف ِبَؿا َكاَن  ِبَتْصِد،ِؼِف  َد  َدا َفاْز ـْ ِطـِْد الؾَِّف،  ِم َفا  كَّ َأ

ـْ آ اُحْؿ ِإ،َؿاًكا. احف. ويف َذلَِؽ َتْصِد،ًؼا َوَذلَِؽ ُحَق ِزَ،اَدُة َما ُتؾَِل َطَؾْقِفْؿ ِم ِف ِإ،َّ َ،اِت الؾَّ

 بصػات الؿممـقـ الخّؾص، ال ،ـ إذا ذكر اهلل  ح ه أ،ة إخبار مـ اهلل 

: ف طت خقًفا ﴾ڤ ﴿وجؾت قؾقهبؿ، وتلثرت بالؿقطظة وال كر، ومعـك 

ورقت3 استعظاًما وحقبة، والقجؾ: استرعار الخقف، بخالف حال الؽافر،ـ 

لؿـافؼقـ، قال ا ٙ   بـ كثقر يف وا َحؼَّ ( 11/ 3) تؿطا ـِ  ِم ْلُؿْم ا ِه ِصَػُة  َحِ  َو  :

َتَرَك  َو  ، ُه ِمَر ا َو َأ َفَػَعَؾ   ، ِمـُْف ْي: َخاَف  َأ َقْؾُبُف،  َوِجَؾ  ُف  لؾَّ ا ِكَر  ُذ ا  َذ ِإ ِ ي  لَّ ا  ، ـِ ِم ْلُؿْم ا

 ڄ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ ﴿َزَواِجَرُه. َكَؼْقلِِف َتَعاَلك: 

 ڇ  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ 

 وئ  وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ ﴿، َوَكَؼْقلِِف َتَعاَلك: [ 168]آ: طؿران:   ﴾ڍ   ڍ 

 .احف.[71 -73]الـازطات:  ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

  ٔ أهنؿ ، كرون اهلل ققاًما وقعقًدا وط  جـقهبؿ، قال اهلل:  : املؤَٓني     صفا    َٚ

 ں  ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ ﴿

، [ 1>1]آ: طؿران:   ﴾ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ 
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]الرطد:   ﴾ىث   مث   جث   يت   ىت ﴿ال تعا،: وتطؿئـ قؾقهبؿ ب كره، ق

َكا » ، و،ؽقن اهلل معفؿ فػل الحد،ث الؼدسل: [ ;5 َأ َتَعاَلك:  ُف  الؾَّ ِـّ َ،ُؼقُل  َض ِطـَْد 

قال تعا،:  ، وحال الؿعرض طؽس ما حؿ طؾقف،( 1) « َطْبِدي بِل، َوَأَكا َمَعُف إَِذا َذَكَركِل

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ ﴿  ے  ھ   ھ

 .[78]الزمر:  ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

أي: إذا سففؿعقا كففالم اهلل  :﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿َقِوُلههُه  

 ەئ ائەئ ائ ى ى ې﴿زاد إ،ؿاهنؿ، قفال تعفا،:  ملسو هيلع هللا ىلصوكالم رسقلف 

 ڦ ڦ ڦ ڤ﴿، وقال تعا،: [11 ->]األطؾاك:  ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ

ـْ َحـَْظَؾَة اْلَؽاتِف[88]الاذاريات:  ﴾ڦ : أكفف جفاء إ، أبفل بؽفر ِ، ، وَط

 َما َتُؼفقُل؟ َقفاَل: ُقْؾفُت: َكُؽفقُن ِطـْفَد 
ِ
، فؼال: َكاَفَؼ َحـَْظَؾُة، َقاَل: ُسْبَحاَن اهلل

 
ِ
ـْ ِطـْفِد ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل ، َففنَِذا َخَرْجـَفا مِف ـٍ ُرَكا بِالـَّاِر َواْلَجـَِّة، َحتَّك َكَلكَّا َرْأُي َطْق ، ُ،َ كِّ

 
ِ
ْقَعاِت، َفـَِسقـَا َكثِقًرا، َقاَل َأُبق َبْؽفٍر: ، ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل َد َوالضَّ َٓ َْو ْٕ َْزَواَج َوا ْٕ َطاَفْسـَا ا

 
ِ
 إِكَّا َلـَْؾَؼك مِْثَؾ َحَ ا، َفاْكَطَؾْؼُت َأَكا َوَأُبق َبْؽٍر، َحتَّك َدَخْؾـَا َطَؾك َرُسفقِل اهلل

ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاهلل

 
ِ
  ،ُقْؾُت: َكاَفَؼ َحـَْظَؾُة، َ،ا َرُسقَل اهلل

ِ
ُقْؾُت: َ،ا َرُسقَل  «َوَما َذاَك؟» ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ـْ  ، َففنَِذا َخَرْجـَفا مِف ـٍ ُرَكا بِالـَّاِر َواْلَجـَّفِة، َحتَّفك َكَلكَّفا َرْأُي َطفْق  َكُؽقُن ِطـَْدَك، ُتَ كِّ
ِ
اهلل

ْقَعاِت، َكِسقـَا َكثِ  َد َوالضَّ َٓ َْو ْٕ َْزَواَج َوا ْٕ  ِطـِْدَك، َطاَفْسـَا ا
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصقفًرا َفَؼفاَل َرُسفقُل اهلل

ففِ ي َكْػِسففل بَِقففِدِه إِْن َلففْق » ْكِر، َوالَّ َتففُدوُمقَن َطَؾففك َمففا َتُؽقُكففقَن ِطـْففِدي، َوفِففل الفف ِّ

ـْ َ،ا َحـَْظَؾُة َسفاَطًة َوَسفاَطةً َلَصاَفَحْتُؽُؿ اْلَؿاَلئَِؽُة َطَؾك ُفُرِشُؽْؿ َوفِل ُصُرقُِؽْؿ، َولَ 
 «ؽِ

اٍت  َثاَلَث َمرَّ
، ولف ا كاكت مـ لة ال كر طظقؿة إذ حل مفـ أسفباب التف كقر بفاهلل (5)

 تعا،، ومـ أسباب ز،ادة او،ؿان.

                                                 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 8135(، ومسؾؿ )3345أخرجف البخاري ) (1)  .(، َط

 (.8354أخرجف مسؾؿ ) (5)
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دلقففؾ طفف  مفف ح، أحففؾ السففـة والجؿاطففة يف أن  :﴾ڄ ڄ﴿  َقِوُلههُه

سفان وطؿفؾ بفالجقارح او،ؿان ، ،د و،ـؼص، وتعر،ػفؿ ل ،ؿان: أكفف قفقل بالؾ

واطتؼاد بالؼؾ، ، ،د بالطاطفة و،فـؼص بالؿعصفقة، وحف ه أ،فة دالفة طف  حف ا 

التعر،ػ ال ي كؼؾ اوعاع طؾقف الرافعل والبغقي وغقر واحد مفـ أحفؾ العؾفؿ، 

، وطؿفؾ الجفقارح ،فدل [5]األكػاا::  ﴾ڤ ڤ ڤ﴿فؼقل الؾسان ،دل طؾقف ققلف: 

 ڄ﴿تؼفاد الؼؾف، ،فدل طؾقفف ققلفف: ، واط[6]األكػاا::  ﴾ٺ ٺ﴿طؾقف ققلف: 

: (15)طـففد مسففؾؿ  ، ويف حففد،ث َأبِففل ُحَرْ،ففَرَة [5]األكػاا::  ﴾ڃ ڃ

،َؿاُن بِْضٌع َوَسْبُعقَن » َٓ إَِلففَ  -بِْضٌع َوِستُّقنَ َأْو -اْوِ َّٓ اهلُل،  ُشْعَبًة، َفَلْفَضفُؾَفا َقفْقُل  إِ

،َؿانِ  ـَ اْوِ
ِر،ِؼ، َواْلَحَقاُء ُشْعَبٌة مِ ـِ الطَّ ََذى َط ْٕ  .«َوَأْدَكاَحا إَِماَصُة ا

 ڱ﴿وكقن او،ؿان ، ،د و،ـؼص ،دل طؾقف غقر ما ذكر، مثفؾ ققلفف تعفا،: 

 ﴾یجئ ی ی ی ىئ﴿، وققلف تعفا،: [61]الؿادثر:  ﴾ںڻ ں ڱ

]آ:  ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿، وققلف تعا،: [9:]ماريؿ: 

ـْ َرَأى مِـُْؽْؿ ُمـَْؽًرا َفْؾُقَغقِّْرُه »، ويف الحد،ث: [1:6طؿران:  بَِقفِدِه، َففنِْن َلفْؿ َ،ْسفَتطِْع َم

،َؿا ـْ  (32)، أخرجف مسؾؿ «نِ َفبِؾَِساكِِف، َفنِْن َلْؿ َ،ْسَتطِْع َفبَِؼْؾبِِف، َوَذلَِؽ َأْضَعُػ اْوِ َط

 .َأبِل َسِعقٍد 

الخقارج والؿرجئة حقث زطؿقا أن او،ؿفان ٓ ، ،فد  :املطاأي١  ٖرٙ يف ٚخايف

وُبعفدحؿ  وٓ ،ـؼص، بؾ قالقا: ز،ادتف وكؼصاكف كػر، وح ا لجفؾفؿ بفد،ـ اهلل 

طـ طؼقدة السؾػ، فنن اوكسان إذا طؿفؾ بالطاطفة وجفد يف كػسفف ال ،فادة، وإذا 

ؾ الؿعصقة وجد الـؼص، ولبقان فسفاد مف حبفؿ تراجفع كتف، او،ؿفان مثفؾ طؿ

 كتاب او،ؿان لؾؼاسؿ بـ سالم ويل بحؿد اهلل تحؼقؼ طؾقف، وباهلل التقفقؼ.
: أي: ومـ صػاهتؿ أهنؿ ،عتؿفدون [5]األكػاا:: ﴾ ڃ ڃ ڄ﴿َقِوُلُه  

ـ لتفف يف قضاء حقائجفؿ وشمهنؿ، وقد تؼدم الؽالم طف  التقكفؾ وم ط  اهلل 

 وفضؾف، وح ا حق الراحد مـ ذكر أ،ة يف ح ا الؿقصـ.
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ً َُ ٚٔ َرَؼووووووووووووب ُٔوووووووووووو  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿  َوَهِى

 .[97]األكػا::  ﴾چ

حفف ا خطففاب ﴾: چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ َقِوُلههُه 

كافقفف وكفايف مفـ اتبعفف مفـ الؿفممـقـ مفا  أن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصلـبقف محؿد  مـ اهلل 

أمفر ٕمتفف إٓ إذا  ملسو هيلع هللا ىلصصرحؿ ومم،دحؿ ط  طدوحؿ، وإمر لؾـبل أمهفؿ، وأكف كا

 دلَّ الدلقؾ ط  الخصقصقة.

ولقس معـك أ،ة ،ا أ،فا الـبل حسبؽ اهلل وحسبؽ الؿممـفقن، ففنن التقكفؾ 

 ط  اهلل طبادة ٓ ،جقز أن تصرف لغقره.

،جد ما أمتَّـ طؾقفف بفف ضفاحًرا جؾًقفا فػفل غف وة  ملسو هيلع هللا ىلصوالؿتلمؾ لغ وات الـبل 

إح اب، إذ رد اهلل ال ،ـ كػروا بغقضفؿ بر،ح سؾطفا طؾقفؿ وغقرحا كثقفر كؿفا 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿قففال تعففا،: 

 .[>]األحزاب:  ﴾چڇ

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼبًَُ   ُٔ  .[6]الطَل،: ﴾ ھھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿َوَهِى

ٖا َػٖجبط   ٖا اِث ٗاِؼ َوَػ َ٘ب اهلُل َو ٍَ  َؽِغُج ُْ َهب ُٔٛ ََُهب ااِثَشا َُي َهب ًُٔ َْ اَُى

ْٖٔذ  ملسو هيلع هللا ىلص َُٓؾ َُهب  ٖ٘بساي َوَهب ٍَ ٔكٍ اُ ُُٔو ُٚ   ملسو هيلع هللا ىلصٔؽنَي ُأ َُ ُُىا   ىئ ىئ﴿ٔؽنَي َهب

﴾ حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی

ٍٗ «[1:6]آ: طؿران:  ِٔ َٖ٘غب ٌٗ َواُ ُٙ اُُجَخبسا  . َسَوا

ِٔ)﴾: ھھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ َقِوُلُه  اسؿ مقصقل بؿعـفك الف ي  (ََ

 ،تقكؾ ط  اهلل فنن اهلل تعا، كافقف كؾ ما ،فؿف ط  ما تؼدم.  أي: ال ي

ُِ                      َقِوُلهُ   ِٖٝ ٗيا ِإْ سيا ٌُ، قّٔائّ ٛيِنٝ ِي اي ِْْي ٚي ٓيا ا ّٕ  َّٓاِز :           ملسو هيلع هللا ىلص )سيْطُب ٞي ِؾٞ اي  ِسنيي إّٔيِّٖك

 ﮺  ﮹   ﮸   ﮷   ﮶ ﴿وقصتف م كقرة يف الؼرآن يف سقرة إكبقاء، وآخرحا: 

، فاهلل [ 3:->9]األكبقاء:   ﴾   ﯁   ﯀   ﮿   ﮾   ﮽   ﮼   ﮻ 

ط   ، وكجاه يف حال ٓ ،تققع لف كجاة، إٓ أن اهلل دافع طـ إبراحقؿ  

 كؾ شلء قد،ر، وكان سب، ذلؽ ح ا الدطاء العظقؿ.

أن إبراحقؿ » و، كر بعضفؿ حد،ًثا مقضقًطا يف ترك الدطاء، وحق زطؿفؿ 

وقال: حؾ لؽ مـ حاجة؟ قال: أما لؽ فال،  الـار جاءه جبر،ؾ،حقـ ألؼل يف 

، « لؽـ إ، اهلل فـعؿ، قال لف جبر،ؾ: وما حل؟ قال: طؾؿف بحايل ،غـقف طـ سمايل

، [ 93]غاِر:   ﴾ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ ﴿وح ا مخالػ ٕمر اهلل بدطائف، 

لـبل  ا رأسفؿ  وط   ء  ٕكبقا ،:  ملسو هيلع هللا ىلص وا تعا ل  قا كؿا  ،ستغقثقن،  بف   ٱ﴿وأصحا

 ڦ  ڦ   ڦ ﴿:  كقح ، و[ >]األكػا::   ﴾ٻ   ٻ   ٻ   ٻ 

 وئ  وئ   ەئ   ەئ   ائ ﴿:  ، ومقسك [ 13]الؼؿر:   ﴾ڄ   ڄ 

 ی  ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ 
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 ٻ  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی 

 .[>;-;;]يقكس:  ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ

ٌَّد     َقِوُلُه َُشي ٚيقّٔائّٗا  ُ٘:        ملسو هيلع هللا ىلص )  ی  ی   ی   ی   ىئ   ىئ ﴿  ِسنيي قّٔايّٕٛا ئّ

 ملسو هيلع هللا ىلصأي: ودطا هبا محؿد   : ﴾حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ 

ٕسد لؿا أراد أبق سػقان أن ،رجع، فؽان ققل الؿممـقـ: وذلؽ يف غ وة محراء ا

َقاَل  ودافع طـفؿ،  قؾقهبؿ، وكصرحؿ  اهلل ط   فربط  لقكقؾ،  ا اهلل وكعؿ  حسبـا 

وئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې ﴿َتَعاَلك:   ۇئ  وئ   ەئ

 ی  ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ     ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ 

ٻ  خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی  ٻ  ٱ

ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٿ  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ

  1:5]آ: طؿران:   ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ 

َتَعاَلك:[ 1:6 َل  َقا َو ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ ﴿  ،   ڍ  ڇ   ڇ

 .[58]األحزاب:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ

ل ُأَطؾُِّؿَؽ َكؾَِؿاٍت » ،دل ط  ذلؽ:  ويف حد،ث ابـ طباس   ، َ،ا ُغاَلُم ِإكِّ

ْحَػظِ  ا َ،ْحَػْظَؽ،  َف  لؾَّ ا ْحَػِظ  َذا  ا ِإ َو  ، لؾََّف ا ِل  َفاْسَل ْلَت  ا َسَل َذ ِإ َحَؽ،  ُتَجا ُه  َتِجْد َف  لؾَّ ا

َلْؿ  ِبَرْلٍء  َ،ـَْػُعقَك  ْن  َأ ْجَتَؿَعْت َطَؾك  ا َلْق  َة  مَّ ُٕ ا نَّ  َأ ْطَؾْؿ  َوا  ،
ِ
ِباهلل ـْ  َفاْسَتِع اْسَتَعـَْت 

ْجَتَؿُعق ا َلْق  َو َلَؽ،  هلُل  ا َكَتَبُف  َقْد  ٍء  ِبَرْل  َّٓ ِإ َلْؿ َ،ـَْػُعقَك  ٍء  ِبَرْل وَك  َ،ُضرُّ ْن  َأ َطَؾك  ا 

ُحُػ  ْت الصُّ ْقاَلُم َوَجػَّ َٕ َّٓ ِبَرْلٍء َقْد َكَتَبُف اهلُل َطَؾْقَؽ، ُرِفَعِت ا وَك ِإ أخرجف  « َ،ُضرُّ

 .(8511)الترم ي 

، وحف ا كؿفا تفرى  ًٓ ًٓ ومآ فؿا أطظؿ أن ،عتؿد العبد ط  ربف! فقحػظف اهلل حا

طؾقفف كثقفر مفـ الـفاس أن مفـ صؾف، الؿفدد  حال خؾص الؿممـقـ بخالف ما

والغقث والـصر مـ الؿؼبقر،ـ الف ،ـ ٓ ،ؿؾؽفقن ٕكػسففؿ كصفًرا فضفاًل طفـ 

 ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿غقففرحؿ كؿففا قففال اهلل تعففا،: 
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 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿، وقففال: [5>1]األطااراف: 

 .[:>1]األطراف:  ﴾ٿ ٿ

ُّ : وَقِوُلُه  ُٙ ايُبخياِز ٚيا ٘ أي: يف  )زي كتاب التػسفقر َبفاُب  (3511) ؾدشٝش

ُّ أَ،ففففففَة،  [1:6]آ: طؿااااااران:  ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ َّطيددددددا٥ِ ٚياي ( 

 .، وحق أمحد بـ شعق، صاح، الســ(14113) ضٓٓ٘يف 

 

*** 
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ِ٘ َتَعاَي٢ -33 ٍِ ايًَّ ِٛ ٞ َق ََا جََا٤َ ِف ِ٘ ﴿:بَابُ  ََِهسَ ايًّ  ُٔ ََ َِٜأ ِ٘ َفالَ  ََِهسَ ايًّ ٛاِ  ُٓ َِ ٕ  َأَفَأ ُّ اِيدَاِضُسٚ ِٛ  ﴾ِإالَّ اِيَك

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٍا  َٓب َعَبَ  ٔكٍ َهِى ٚٔ َرَؼوبًَُ   َثبُة   ڇ چ چ چچ ڃ ڃ﴿اَُّ

 .[>>األطراف: ]﴾ ڍ ڇ ڇ ڇ

إمـ: ضد الخقف. ومـاسبة الباب أكف لؿا ﴾: چچ ڃ ڃ﴿َقِوُلُه  

 ،ر مـ إمـ مـ ما ،تعؾؼ بالتقكؾ وحسـ آطتؿاد ط  اهلل، ثـك بالتح ذكر 

 ڀ  پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿:  مؽر اهلل، قال 

 ٿ  ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ 

 ڄ  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ 

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڇ  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ

 .[>>-9>]األطراف:  ﴾ڍ

،رده راد، فؼد قص اهلل  الجـة  وبلس اهلل ٓ  طؾقـا ما حصؾ ٕصحاب 

ٺ  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ ﴿بالؾقؾ، فؼال:   ٺ

، [ 53  -:1]الؼؾؿ:   ﴾ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ ٿ   ٺ 

 ۆ  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ ﴿وقال تعا، طـ صاح، الجـة أ،ًضا: 

 .[75]الؽفػ:  ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 حخ  جخ   مح   مججح   حج   يث ﴿، بالع اب: وصّبح ققم لقط 

 ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   مخ 

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  ، وحؽ ا ققم ﴾ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ

 ﮺  ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿: شعق، 

 .[7> -1;]هقد:  ﴾﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻
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 ژ  ژ   ڈ   ڈ   ڎ ﴿ودمر ط  طاد وحؿ ،ـتظرون الؿطر:  

ک   ک   ڑ   ڑ  ڳ   گ   گ   گ   ک   ک ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  ڱ  ڱ

]األحؼاف:   ﴾ھ   ہ   ہ   ہ   ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

57- 58]. 

 ٻ  ٻ   ٱ ﴿:  وأغرق فرطقن حقـ ضـ أكف محقط بؼقم مقسك  

ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  ٿ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ ٿ  ٺ

 ڄ  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .[98 -91]الشعراء:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

ٿ   ٺ   ٺ ﴿:  وغقرحؿ كثقر قال اهلل    ٹ  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ

 ڄ  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ 

ڄ   ڄ   ﴾چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ

،ؿظ لؾظامل، لؽـ إذا أخ ه، َأَخَ ه أْخ  ط ،  مؼتدر  ، مع أن اهلل [ 73]العـؽبقت: 

َف َلُقْؿؾِل لِؾظَّ » :  ملسو هيلع هللا ىلص كؿا َقاَل َرُسقُل الؾَِّف  أخرجف  « ِإَذا َأَخَ ُه َلْؿ ُ،ْػؾِْتفُ الِِؿ َحتَّك ِإنَّ الؾَّ

ـْ َأبِل ُمقَسك  (8511)، ومسؾؿ (3111)البخاري   .َط

سبقؾ الخاسر،ـ وحؿ الؽافرون،  أن إمـ مـ مؽر اهلل  : اآل١ٜ     ٚتطُٓت  

اهلل الؽافر،ـ والؿعرضقـ، و،ؿظ لفؿ أكف غافؾ طـفؿ  وٓ ،ظـ ضان حقـ ،عطل

ـِ َطامٍِر  ـْ ُطْؼَبَة ْب ـِ الـَّبِلِّ كال إكؿا ،ستدرجفؿ: فَع إَِذا َرَأْ،َت اهلَل » َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ، َط

ْكَقا َطَؾك مَ ُ،ْعطِل اْلَعْبَد  ـَ الدُّ َؿا ُحَق اْستِْدَراٌج ِم كَّ ، َفنِ ُثؿَّ َتاَل َرُسقُل  « َعاِصقِف َما ُ،ِح،ُّ

 
ِ
 ىئ  مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ ﴿:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

:   ﴾جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ  م كعا أل ا [7 محد  [ 7 أ خرجف  أ

(13111). 

ط  ما ،ؾقؼ بف، وحل مـ صػات الؿؼابؾفة، كؿفا يف  وصػة الؿؽر ثابتة هلل  
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، [63]األكػاا::  ﴾ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ﴿ح ه أ،ة، ويف ققلف: 

 -18]الطاار،:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ومثؾفا صػة الؽقد، قال تعا،: 

، والؿؽر حق التقصؾ إ، او،ؼاع بالخصؿ مـ حقث ٓ ،رعر، فنن قفال قائفؾ: [19

الؿؽر م مقم، كؼقل: الؿؽر يف محؾف محؿقد، ولؾؿ ،د مفـ البقفان تراجفع كتف، 

 العؼائد.

*** 



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 619  

َقاَل اْلُمَصنُِّف

  ٔٚ ُٔ  [89]الحجر: ﴾ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿َوَهِى

(﴾: چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ ﴿  َقِوُلُه    ـْ بؿعـك: ال ي،  )َم

فاهلل  لؽػر،  ا حـا ضالل  بالضالل  د  ا لؿر ا و ئس،  لقا ا حق  لؼـقط  ،ؼقل:  وا

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ ﴿  ڦ  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ

ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  ]األطراف:   ﴾ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ

 .  [:]غاِر:  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿.. أ،ة، وقال: [:189-18

ـُ َما ِطـَْد »الحد،ث: ويف 
ـَ اْلُعُؼقَبِة، َما َصِؿَع بَِجـَّتِفِف َأَحفٌد، َلْق َ،ْعَؾُؿ اْلُؿْممِ

 مِ
ِ
اهلل

ـْ َجـَّ  ْحَؿِة، َما َقـََط مِف ـَ الرَّ
 مِ
ِ
أخرجفف مسفؾؿ  «تِفِف َأَحفدٌ َوَلْق َ،ْعَؾُؿ اْلَؽافُِر َما ِطـَْد اهلل

ـْ َأبِففل ُحَرْ،ففَرَة  (8355)  ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼﴿، وقففال تعففا،: َطفف

، فففالؼـقط مففـ رمحففة اهلل سففبقؾ الخسففران وُسففؾَّؿ [89]األطااراف:  ﴾﯁

أن ،ؽفقن  الحرمان، وحؽ ا تؼـقط العباد مـ ح ا البفاب فعف  الفداطل إ، اهلل 

ُروا»: ملسو هيلع هللا ىلصمبرًرا كؿا قال َرُسقل الؾَِّف  ُروا  َبرِّ ُروا، َوَ،سِّ َٓ ُتـَػِّ ُرواَو َٓ ُتَعسِّ أخرجفف  «َو

ـْ َأبِل ُمقَسك  (1318)مسؾؿ   .َط

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٖا َػٖجوبط     ٖا اِثو ٍَ اهلِل   َوَػ َّ َسُعوى ٍَ       ملسو هيلع هللا ىلصَأ ِٔشا؟ َكَووب ٌََجوب ُُ ٖا ا ََ َػو ُعؤئ

ٌُشا اهلِل» َٓ  ِٖ ٔٓ  َٖ ِٓ َْ ِٖ َسِوػا اهلِلي َوا ٔٓ ََُؤَط  ُُ  .«اُٚؾِشُى ثابهلِلي َوا

ـِ َطبَّاٍس ( 11481) لؾطبراين افيذِ ايهبا    الحد،ث يف  ـِ اْب ، فِل : َط

 : ِلِف لـجؿ:   ﴾گ   ک   ک   ک   ک ﴿َقْق ا ِئِر [ 65] ْلَؽَبا ا ْكَبُر  َأ َقاَل:   ،

 َ
ِ
ٕ ،
ِ
ْشَراُك ِباهلل ]الامئدة:   ﴾ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ ﴿نَّ اهلَل َقاَل: اْوِ

 َقاَل اهلُل: [ 5:
ِ
ـْ َرْوِح اهلل  ﴾ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ ﴿، َواْلَقْلُس ِم

َنَّ اهلَل [ :;]يقسػ: 
ِ
ٕ 3
ِ
ـْ َمْؽِر اهلل ـُ ِم  ڇ  ڇ   ڇ   چ   چ ﴿َ،ُؼقُل:  ، وإم

 .﴾ڍ ڇ

نَّ اهلَل   َ
ِ
ـِ ٕ ،ْ اْلَعاَوِمـَْفا ُطُؼقُق اْلَقاِلَد قَّ َجبَّاًرا َشِؼقًّا، َوَقْتُؾ الـَّْػِس ، َجَعَؾ 

َ،ُؼقُل:  َتَعاَلك  َو َتَباَرَك  اهلَل  نَّ  َ
ِ
ِباْلَحؼِّ ٕ  َّٓ ِإ اهلُل  َم  تِل َحرَّ  ﴾ڳ   ڳ ﴿الَّ

َ،َة. [6>]الـساء:  ْٔ  ا

َنَّ اهلَل َجؾَّ ِذْكُرُه َ،ُؼقُل:  
ِ
 ڻ  ں   ں   ڱ   ڱ ﴿َوَقْ ُف اْلُؿْحَصـَاِت، ٕ

َنَّ اهلَل  ، َوَأْكُؾ [ 56]الـقر:   ﴾ڻ   ڻ 
ِ
 ڑ  ژ   ژ ﴿َ،ُؼقُل:  َماِل اْلَقتِقِؿ، ٕ

 . [13]الـساء:  ﴾ک ک کک ڑ

َتَعاَلك َ،ُؼقُل:  نَّ اهلَل  َ
ِ
ْحِػ، ٕ ـَ ال َّ ِم  ى  ى   ې   ې   ې ﴿َواْلِػَراُر 

 ېئېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ 

 .[19]األكػا::  ﴾ىئ ېئ

نَّ اهلَل َتَعاَلك َ،ُؼقُل:   َ
ِ
َبا، ٕ  پ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿َوَأْكُؾ الرِّ

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ  َ،ُؼقُل:  ﴾ڀ َتَعاَلك  اهلَل  نَّ  َ
ِ
ْحُر، ٕ َوالسِّ

َكا  [ 135]البؼرة:   ﴾ڳڳ   ڳ  ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿ َوال ِّ
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 : َ،ُؼقُل هلَل  ا نَّ  َ
ِ
ٹ   ٹ   ٹ ﴿ٕ  ڦ  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ

َنَّ اهلَل َ،ُؼقُل: ﴾ڦ 
ِ
ـُ اْلَغُؿقُس اْلَػاِجَرُة، ٕ  ۇئ  ۇئ   وئ   وئ   ەئ ﴿، َواْلَقِؿق

َ،َة.ا [::]آ: طؿران:  ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ْٔ 

َنَّ اهلَل َتَعاَلك َ،ُؼقُل: 
ِ
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ ﴿َواْلُغُؾقُل، ٕ ، ﴾ڱ

َنَّ اهلَل َتَعاَلك َقاَل: 
ِ
َكاِة اْلَؿْػُروَضِة، ٕ  ڳ  ڳ   ڳ   گ ﴿َوَمـُْع ال َّ

ڱ  لتقبة:   ﴾ڳ نَّ اهلَل  [ 68]ا َ
ِ
وِر3 ٕ ال ُّ ُة  َد  ڤ  ڤ ﴿َ،ُؼقُل:  َوَشَفا

َنَّ اهللَ  ﴾ڦڦ   ڦ   ڦ 
ِ
اَلِة   َوُشْرُب اْلَخْؿِر، ٕ َْوَثاَن، َوَتْرُك الصَّ ْٕ َطَدَل ِبَفا ا

ُسقَل  َنَّ الرَّ
ِ
ا َفَرَض اهلُل، ٕ ًدا َأْو َشْقًئا ِمؿَّ ًدا » َ،ُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ُمَتَعؿِّ اَلَة ُمَتَعؿِّ ـْ َتَرَك الصَّ َم

ُة َرُسقلِفِ َبِرئَ َفَؼْد   َوِذمَّ
ِ
ُة اهلل ِحِؿ.«ْت مِـُْف ِذمَّ  ، َوَكْؼُض اْلَعْفِد، َوَقطِقَعُة الرَّ

الحد،ث يف سـده بؽر بـ سفؾ ضعػف الـسائل، وطبفد اهلل بفـ صفالح كاتف، 

 الؾقث ضعقػ، وطظ بـ صؾحة روا،تف طـ ابـ طباس ،ضعػفا بعض أحؾ العؾؿ.

د،ث، وقد تؼدم بقفان أن الرفرك ومع ذلؽ، فنن الؿعـك قد صح يف غقر ما ح

 »أكبر الؽبائر يف أول الؽتاب، وققلف: 
ِ
ـْ َرْوِح اهلل ، تؼفدم بقاهنفا وبقفان «َواْلَقَلَس مِف

وإمـ مفـ ، دلقؾفا ط  أهنا مـ كبائر ال كقب، بؾ إن القلس الؿطؾؼ كػر باهلل 

 مؽر اهلل ،دل طؾقف ما تؼدم.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٖا ٖا اِث ٍَ  َِٓغُؼىٕد  َوَػ ُٖ   »ي َهب ِٓو َْ ِٔشا  اإِلِؽَشاُى ثاوبهلِلي َوا ٌََجب ًَُجُش اُ َأ

ِٖ َسِوػا اهللِ      ٓٔو َُوُؤُط  ُُ َٔؤخ اهلِلي َوا ِٖ َسِؽ ٓٔو ُ٘وىُه  ُُُو ٌُشا اهلِلي َوا َٓ  ِٖ ٔٓ» ُٙ ي َسَوا

 اُٖشاَصُم. َػِجُذ

وأن  تؼدم بقان مػردات إثر، فنًذا: طؾؿـا أن إمفـ مفـ مؽفر اهلل ٓ ،جفقز،

إمـ الؿطؾؼ مـ مؽر اهلل ،عتبر كػًرا، وطؾؿـا أن القفلس مفـ روح اهلل ٓ ،جفقز، 

،عتبر كػًرا، وط  الؿسفؾؿ أن ،ؽفقن وسفًطا بفقـ  والقلس الؿطؾؼ مؿا طـد اهلل 

صرفقـ، وحدى بقـ ضاللتقـ وحؼ بقـ باصؾقـ، وحؽف ا حفؿ أحفؾ السفـة يف كفؾ 

 غتفان، ك غفة إ، الغؾفق، وك غفة إ، باب، وما مـ طؿؾ د،ـل إٓ ولؾرقطان فقفف ك

الجػاء، فال ،ـ غـؽ الرقطان إ، الغؾق والتردد، وٓ ،ـ غـؽ إ، الجػاء والتؿقع، 

، قففال تعففا،:  ًٓ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿كففـ وسففًطا خقففاًرا طففد

 .[176]البؼرة:  ﴾ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت﴿: قفففففال اهلل 

 ٻ ٻ ٱ﴿عؼفقب لبـقفف: يف وصقة ، ، وقال [113]الؽفاػ:  ﴾جس

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

.،فؿـ ح ا القجف دخؾ القلس مفـ رمحفة اهلل وإمفـ مفـ [:;]يقسػ:  ﴾ٿ

كؿا أكف ،عبد بفالخقف كف لؽ ،عبفد بالرجفاء،  مؽر اهلل يف ح ا الباب3 ٕن اهلل 

 وكؿا ،عبد بالؿحبة والتعظقؿ ،عبد بالخقف والرجاء.

 إذا وصؾ إ، مجتؿع تؽثفر فقفف البفدع والؿعاصفل أن و،ـبغل لؾداطل إ، اهلل

ُ،َغؾَِّ، الترحق،، وإذا وصؾ ا، مجتؿع تؽثر فقفف الطاطفات أن ُ،َغؾِّفَ، الترغقف،، 

وإذا وجد رجاًل أسرف ط  كػسف ومازال ،ـقع يف الؿعاصل أن ،سفتخدم يف حؼفف 

بففاب الترحقفف، مففـ مؽففر اهلل، وبطرففف، وغضففبف، وسففخطف، وققتففف، وجاللففف، 
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بروتف، وقفره، وأكف ٓ ،عج ه شلء، وأكف ،ؿظ لؾظامل حتفك إذا أخف ه مل ،ػؾتفف، وج

وإذا وجد رجاًل أسرف ط  كػسف، ويف حالة مـ الخقف وال طر والرط،، و،ظـ 

 أن اهلل لـ ،غػر لف ولـ ،تجاوز طـف، فال ،ؼـطف مـ رمحة اهلل بؾ ،رغبف فقفا.

وأمف وزوجتفف، فؾؿفا دخفؾ وكان يف سجـ الـصقر،ة بحجة رجؾ قد قتؾ أباه 

السجـ أقبؾ ط  الؼرآن، والؿسفجد، وققفام الؾقفؾ، و،سترفعر مفا حفق فقفف مفـ 

الؿعصقة، فجاءه أكاس جفال يف السجـ، فؿازالقا بف حتك قـطفقه مفـ رمحفة اهلل، 

وكاكقا ،ؼقلقن لف: أمثؾؽ ،غػر اهلل لفف؟! قتؾفت أمفؽ وأبفاك وزوجتفؽ وترجفق 

تك وجدكاه قد قـط مفـ رمحفة اهلل، فتفرك الصفالة، اهلل الؿغػرة، ومازالقا بف ح مـ

 وترك كؾ صاطة.

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسفقل اهلل  طـ أبل سعقد  ايؿدشٝشني ويف  َكفاَن فِفقَؿ

َْرِض َففُدلَّ َطَؾفك َقتََؾ تِْسَعًة َوتِ َكاَن َقبَْؾُؽْؿ َرُجٌؾ  ْٕ ـْ أَْطَؾفِؿ َأْحفِؾ ا ـَ َكْػًسا، َفَسَلَل َطف ْسِعق

، َفَؼتََؾفُف، َٓ ـْ َتْقَبفٍة؟ َفَؼفاَل:  ـَ َكْػًسا، َفَففْؾ َلفُف مِف  َراِحٍ،، َفلََتاُه َفَؼاَل: إِكَُّف َقتََؾ تِْسَعًة َوتِْسِعق

ـْ أَْطَؾِؿ َأْحِؾ ا َؾ بِِف مِاَئًة، ُثؿَّ َسَلَل َط َْرِض َفُدلَّ َطَؾك َرُجٍؾ َطالٍِؿ، َفَؼاَل: إِكَُّف َقتََؾ مِاَئفَة َفَؽؿَّ ْٕ

ـَ التَّْقَبِة؟ اْكَطؾِْؼ إَِلك أَْرِض َكف َ  ـْ َ،ُحقُل َبقْـَُف َوَبْق ـْ َتْقَبٍة؟ َفَؼاَل: َكَعْؿ، َوَم
ا َكْػٍس، َفَفْؾ َلُف مِ

َٓ َتْرِجْع إَِلفك أَْرِضفَؽ، َفنِكََّففا أَْرُض  َوَكَ ا، َفنِنَّ بَِفا ُأَكاًسا َ،ْعبُُدوَن اهلَل َفاْطبُدِ  اهلَل َمَعُفْؿ، َو

ْحَؿفِة  َسْقٍء، َفاْكَطَؾَؼ َحتَّك إَِذا َكَصَػ الطَِّر،َؼ أََتفاُه اْلَؿفْقُت، َفاْختََصفَؿْت فِقفِف َماَلئَِؽفُة الرَّ

ْحَؿِة: َجاَء َتائِبًا ، َوَقاَلْت َماَلئَِؽفُة  َوَماَلئَِؽُة اْلَعَ اِب، َفَؼاَلْت َماَلئَِؽُة الرَّ
ِ
ُمْؼباًِل بَِؼْؾبِِف إَِلك اهلل

، َفَجَعُؾفقُه َبْقفـَُفْؿ، َفَؼفاَل:  ، َفلََتاُحْؿ َمَؾٌؽ فِل ُصقَرِة آَدمِلٍّ اْلَعَ اِب: إِكَُّف َلْؿ َ،ْعَؿْؾ َخقًْرا َقطُّ

، َفنَِلك أَ،َّتِِفَؿا َكاَن َأْدَكفك َفُففَق  ـِ َْرَضْق ْٕ ـَ ا َلفُف، َفَؼاُسفقُه َفَقَجفُدوُه َأْدَكفك إَِلفك قِقُسقا َما َبْق

ْحَؿةِ  َْرِض الَّتِل أََراَد، َفَؼبََضتُْف َماَلئَِؽُة الرَّ ْٕ  .(1)«ا

ِ  ويف  فْرِك طـ ابـ طباس  (188)ؾدشٝض َطدً ـْ َأْحِؾ الرِّ
: َأنَّ َكاًسا مِ

                                                 

 (.8311(، ومسؾؿ )1334البخاري ) (1)
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ًدا َقَتُؾقا َفَلْكَثُروا، َوَزَكْقا َفَلْكَثُروا، ُثؿَّ َأَتْقا مُ  ، َفَؼاُلقا: إِنَّ الَِّ ي َتُؼفقُل َوَتفْدُطق ملسو هيلع هللا ىلصَحؿَّ

فاَرًة، َفـَفَ َل:  ، َوَلْق ُتْخبُِرَكا َأنَّ لَِؿا َطِؿْؾـَا َكػَّ ـٌ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َلَحَس

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ﴿، َوَكفَ َل: [;9]الػرقان:  ﴾ٹ

 .[86]الزمر:  ﴾ےے ھ ھ

ـْ َأبِفل ُحَرْ،فَرَة (8533)رمحة اهلل مفا أخرجفف مسفؾؿ  ومؿا ،دل ط  سعة : َطف

ففا َكَ َلففْت  ـَ [156]الـساااء:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿، َقففاَل: َلؿَّ ، َبَؾَغففْت مِفف

 
ِ
ـَ َمْبَؾًغا َشِد،ًدا، َفَؼاَل َرُسفقُل اهلل ُدوا، َفِػفل »: ملسو هيلع هللا ىلصاْلُؿْسؾِِؿق ا ُكفؾِّ َمفَقفاِرُبقا، َوَسفدِّ

ففْقَكِة ُ،َرففاُكَفا ففاَرٌة، َحتَّففك الـَّْؽَبففِة ُ،ـَْؽُبَفففا، َأِو الرَّ  «ُ،َصففاُب بِففِف اْلُؿْسففؾُِؿ َكػَّ

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة ايؿدشٝشني ويف   : َط
ِ
َبْقـََؿفا َرُجفٌؾ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل اهلل

َطَؾْقِف اْلَعَطُش، َفَقَجَد بِْئًرا، َفـََ َل فِقَفا َفَرفِرَب، ُثفؿَّ َخفَرَج َففنَِذا َ،ْؿِرل بَِطِر،ٍؼ اْشَتدَّ 

ـَ  ُجفُؾ َلَؼفْد َبَؾفَغ َحفَ ا اْلَؽْؾفَ، مِف ـَ اْلَعَطفِش، َفَؼفاَل الرَّ
َكْؾٌ، َ،ْؾَفُث َ،ْلُكُؾ الثََّرى مِ

ُف َماًء، ُثؿَّ َأْمَسفَؽُف بِِػقفِف َحتَّفك  اْلَعَطِش مِْثُؾ الَِّ ي َكاَن َبَؾَغ مِـِّل، َفـََ َل اْلبِْئَر َفَؿَجَ ُخػَّ

 َوإِنَّ َلـَفا فِفل َحفِ ِه  «َرقَِل َفَسَؼك اْلَؽْؾَ، َفَرَؽَر اهلُل َلُف َفَغَػَر َلفُ 
ِ
َقفاُلقا: َ،فا َرُسفقَل اهلل

َْجًرا؟ َفَؼاَل:  َٕ  .(1)«ٍد َرْصَبٍة َأْجرٌ فِل ُكؾِّ َكبِ »اْلَبَفائِِؿ 

َبِت اْمفَرَأٌة »: (8838)طـد مسؾؿ  ويف مؼابؾ ذلؽ ما صح طـ ابـ طؿر  ُطف ِّ

ٍة َسَجـَتَْفا  َٓ ِحَل َأْصَعَؿتَْفا َوَسَؼتَْفا، إِْذ َحبََسفتَْفا، َحتَّك َماَتْت َفَدَخَؾْت فِقَفا الـَّ فِل ِحرَّ اَر، 

َْرضِ  ْٕ ـْ َخَراِش ا
َٓ ِحَل َتَرَكتَْفا َتْلُكُؾ مِ . ومع ح ا فقجف، طف  الؿسفؾؿ أن ،ؾف م «َو

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الطاطة و،ممؾ مـ اهلل الؼبقل، َقاَل َتَعفاَلك: 

،ؼفقل:  ادر بالتقبة فنن اهلل ، وإن وقع يف الؿعصقة ان ،ب[93]الؿممـقن:  ﴾ڀ پ

 ، وباهلل التقفقؼ.[5;]صف:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿
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ُٕ ِباهللِ ايصَِّبسُ ع٢ًَ أِقدَازِ اهلِل -34 َٔ اإِلمَيا َِ  بَابُ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ُٕ ثابهلِل اُٖقِجُش َػًِ أُهَذاسا اهلِل َٖ اإِلمَيب ٔٓ  َثبُة 

ٔي  ياُب) َقِوُلُه َِ ُٕ مـاسبة ذكر ح ا البفاب   :اِ  أقّٖدديازِ  عي٢ً ايؿَّْبُس ِ اِ  اإِلمييا

أتك هب ا الباب يف بقفان وجفقب الصفبر  أكف لؿا بقب ط  الؼـقط مـ رمحة اهلل 

3 وٕن الصبر طبادة مـ وجف أن الؿتصرف يف ح ا الؽقن حفق اهلل ط  أقدار اهلل 

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿فقج، الرضاء بؼضائف وقدره، قال تعا،:  

 ﴾   ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶

خقرحفا وشفرحا، وحؾقحفا  ، وإقدار واقعة ط  وففؼ حؽؿفة اهلل [55]الحديد: 

 ومرحا.

ٍ  الحبس،  : ايًغ١    يف   ٚايصي    ٔ    قا ِ    اب ٞ   َٚايصَِّبسُ     (: 155/ 2)   املدازج       يف   ايكٝ  ِف
ُقتَِؾ ُفاَلٌن َصْبًرا.  : ايًَُّغ١ِ    : َوِمـُْف  . َواْلَؽػُّ ُلُف اْلَحْبُس  َقْق َوِمـُْف  ْمِسَؽ َوُحبَِس.  َذا ُأ ِإ

 : َلك  پ  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿َتَعا

ڀ  لؽفػ:   ﴾ڀ ا ـِ  [ ;5] َط لـَّْػِس  ا َحْبُس   : ْبُر َفالصَّ  3 َمَعُفْؿ َكْػَسَؽ  ْحبِْس  ا ِي  َأ  3

ـِ  َط ِح  ِر ا ْلَجَق ا َحْبُس  َو ى.  ْؽَق لرَّ ا ـِ  َط ِن  لؾَِّسا ا َحْبُس  َو  . ِط لتََّسخُّ ا َو ِع  ْلَجَ  ا

 ،ِش. احف.التَّْرقِ 

 حق ثبات الؼؾ، ط  إحؽام الؼدر،ة والررطقة. :ايػسع ٚيف

 ٚايصي ٜٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ دٍ ٖرا ايتكطِٝ ايهتاب ٚايط١ٓ باالضتكسا٤:
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿، قال تعفا،: صبر ط  أقدار اهلل  :األٍٚ

 ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .[:18-189]البؼرة: . ﴾ڍ
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 ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿، قففال تعففا،: قة اهلل صففبر طففـ معصفف :ايثاااْٞ

]الطاقر:  ﴾ىئيئ مئ حئ جئ ی﴿، وقال ط  مـ قائفؾ: [:15]الـحؾ:  ﴾ۆئۈئ

7;]. 

 ەئ ەئ ائ ائ﴿، قال تعا،: صبر ط  صاطة اهلل  :ايثاي 

 ۓ﴿، [533]آ: طؿران:  ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

، وقد تؽؾؿ ط  ح ه [78]البؼرة:  ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ

 .ِعد٠ ايؿا سٜٔيف كتاب  إكقاع بتقسع ابـ الؼقؿ 

 كؿا يف حد،ث صففق،  ملسو هيلع هللا ىلصوالؿممـ تتحؼؼ فقف عقع أكقاع الصبر، قال 

، إِنَّ »: (8222)طـد مسؾؿ  ـِ َْمِر اْلُؿْممِ
ِ
ُف َخْقفٌر، َوَلفْقَس َذاكَ َطَجًبا ٕ ََحفٍد  َأْمَرُه ُكؾَّ

ِ
ٕ

اُء، َصَبَر َفَؽفاَن  اُء َشَؽَر، َفَؽاَن َخْقًرا َلُف، َوإِْن َأَصاَبْتُف َضرَّ ، إِْن َأَصاَبْتُف َسرَّ ـِ
َّٓ لِْؾُؿْممِ إِ

 .«َخْقًرا َلفُ 

ـِ َوالُؿْممِـَفِة »: ويف حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة  فِفل َكْػِسفِف َما َ،َ اُل الَباَلُء بِفالُؿْممِ

َف َوَما َطَؾْقِف َخطِقَئةٌ  وإدلة  (8122)، أخرجف الترم ي «َوَوَلِدِه َوَمالِِف َحتَّك َ،ْؾَؼك الؾَّ

 يف ذلؽ كثقرة، فنذا صبر كان لف أجر الصبر وأجر الؿصقبة.

، بعضففؿ إ، وإذ مل ،ؼع مـف الصبر فؼد اختؾػ العؾؿاء يف ح ه الؿسللة فف ح

 أكف لقس لف أجر، وإكؿا ،مجر ط  صبره واحتسابف.

بففؾ ،ففمجر مطؾًؼففا، فففنن صففبر زاد أجففره والصففحقح يف حفف ه  :بعطااِٗ ٚقاااٍ

الؿسللة: أن الؿصاب ،مجر صبر أم مل ،صبر، إٓ أكف قد ،لثؿ مـ وجف آخفر، وحفق 

، ، والدلقؾ ط  ذلؽ ما جاء مفـ حفد،ث طائرفة التسخط ط  أقدار اهلل 

ـْ ُمْسؾٍِؿ ُ،َراُك َشْقَكةً »: ملسو هيلع هللا ىلصالت: قال رسقل اهلل ق
َّٓ ُكتَِبْت َلُف بَِففا َما مِ ، َفَؿا َفْقَقَفا إِ

ـْ » (5134)، ويف لػفظ طـفد البخفاري (1)«َدَرَجٌة، َوُمِحَقْت َطـُْف بَِفا َخطِقَئفةٌ  َمفا مِف
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ْقَكِة ُ،َراُكَفاْسؾَِؿ ُمِصقَبٍة ُتِصقُ، الؿُ  ُف بَِفا َطـُْف، َحتَّك الرَّ َر الؾَّ َّٓ َكػَّ  .«إِ

ـْ َأبِل ُحَرْ،فَرَة  ، َوَط ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ ـِ الـَّبِفلِّ وَط َمفا »َقفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َطف

ـْ 
، َحتَّفك ُ،ِصقُ، الُؿْسؾَِؿ، مِ َٓ َغؿٍّ َٓ َأًذى َو َٓ ُحْ ٍن َو َٓ َحؿٍّ َو َٓ َوَصٍ،، َو َكَصٍ، َو

ـْ َخَطاَ،فاهُ  فَر اهلُل بَِففا مِف َّٓ َكػَّ ْقَكِة ُ،َرفاُكَفا، إِ : َأنَّ ، ويف حفد،ث جفابر (1)«الرَّ

 
ِ
ائِِ، َأوْ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل ائِِ، َما َلِؽ؟ َ،ا ُأمَّ »ُأمِّ اْلُؿَسقِِّ، َفَؼاَل:  ، َدَخَؾ َطَؾك ُأمِّ السَّ السَّ

؟ ـَ َٓ َبفاَرَك اهلُل فِقَففا، َفَؼفاَل:  «َأْو َ،ا ُأمَّ اْلُؿَسقِِّ، ُتَ ْفِ فِق ك،  َٓ َتُسفبِّل »َقاَلْت: اْلُحؿَّ

ك، َفنِكََّفا  أخرجفف  «ُتْ ِحُ، َخَطاَ،ا َبـِل آَدَم، َكَؿا ُ،ْ ِحُ، اْلؽِقفُر َخَبفَث اْلَحِد،فدِ اْلُحؿَّ

 .(8535)مسؾؿ 

]الزمار:  ﴾مح جح مج حج يث ىث﴿والصابر أجره أطظؿ، قفال تعفا،: 

 ، وقفال[76]الشاقرى:  ﴾جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ﴿، وقال تعفا،: [13

بُْر ِضقَاءٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص َْشَعِريِّ  (881)اخرجف مسؾؿ  «َوالصَّ ْٕ ـْ َأبِل َمالٍِؽ ا ، و،ؽفقن َط

الصبر ط  إذ،ة، وطف  الفبالء، وطف  الطاطفات، وطفـ الؿعاصفل، والصفبر طفـ 

الؿعاصل أمره طظقؿ وشد،د، فؽؿ مـ إكسان ٓ ،ستطقع أن ،صبر طـ الـظرة، وآخفر 

بر طـ الخؿر، وآخر ما ،صبر طـ السفرقة، وآخفر مفا ما ،صبر طـ ال كا، وثالث ما ،ص

،صبر طـ الغقبة والـؿقؿة، فؾق صبر لسؾؿ مفـ حف ه الف كقب والؿعاصفل، لؽـفف مفا 

استطاع الصبر، فتعاصاحا فاستحؼ القطقد العظقؿ، وكؿ مفـ إكسفان حفال بقـفف وبفقـ 

 الطاطة طدم الصبر، وقد جاء القطقد يف مـ مل ،صبر ط  الطاطة.

ـِ ُجـُْدٍب فػل حد،ث َس  ِف ُؿَرَة ْب فا ُ،ْؽثِفُر َأْن  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َكاَن َرُسقُل الؾَّ مِؿَّ

َْصَحابِِف: 
ِ
ـْ »َ،ُؼقَل ٕ

ـْ َشاَء الؾَّفُف َأْن  «ُرْؤَ،اَحْؾ َرَأى َأَحٌد مِـُْؽْؿ مِ َقاَل: َفَقُؼصُّ َطَؾْقِف َم

ُف َقاَل َذاَت َغَداٍة: َ،ؼُ  ، َوإِكَّ ْقَؾَة آتَِقاِن، »صَّ ُف َأَتاكِل الؾَّ َٓ إِكَّ َوإِكَُّفَؿا اْبَتَعَثفاكِل، َوإِكَُّفَؿفا َقفا

َطِجٍع، َوإَِذا آَخفُر َقفائٌِؿ لِل اْكَطؾِْؼ، َوإِكِّل اْكَطَؾْؼُت َمَعُفَؿا، َوإِكَّا َأَتْقـَا َطَؾك َرُجٍؾ ُمْضف
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ْخَرِة لَِرْأِسِف َفَقْثَؾُغ َرْأَسفُف، َفَقَتَدْحفَدُه الَحَجفُر َحفا  َطَؾْقِف بَِصْخَرٍة، َوإَِذا ُحَق َ،ْفِقي بِالصَّ

ُعقُد َطَؾْقِف ُحـَا، َفَقْتَبُع الَحَجَر َفَقْلُخُ ُه، َفالَ َ،ْرِجُع إَِلْقِف َحتَّك َ،ِصحَّ َرْأُسُف َكَؿا َكاَن، ُثؿَّ ،َ 

َة إُوَلك  «ُسفْبَحاَن الؾَّفِف َمفا َحفَ اِن؟»َقاَل: ُقْؾُت َلُفَؿا:  «َفَقْػَعُؾ بِِف مِْثَؾ َما َفَعَؾ الَؿرَّ

َٓ لِل: اْكَطؾِِؼ اْكَطؾِْؼ »َقاَل:  كِّل َقفْد َففنِ »ويف آخر الحد،ث، َقاَل: ُقْؾُت َلُفَؿفا:  «...َقا

ْقَؾِة َطَجًبا، َفَؿا َحَ ا الَِّ ي َرَأْ،ُت؟ َٓ لِل:  «َرَأْ،ُت ُمـُْ  الؾَّ َأَمفا إِكَّفا َسفـُْخبُِرَك، »َقاَل: َقا

ُجفُؾ َ،ْلُخفُ  الُؼفْرآَن  ُف الرَّ ُل الَِّ ي َأَتْقَت َطَؾْقِف ُ،ْثَؾُغ َرْأُسُف بِالَحَجِر، َفنِكَّ ُجُؾ إَوَّ ا الرَّ َأمَّ

الَِة الَؿْؽُتقَبةِ َفَقْرفُ  ـِ الصَّ  .(3433)أخرجف البخاري  «ُضُف َوَ،ـَاُم َط

اهلل  فطر،ؼ السـة وآستؼامة ،حتاج إ، صبر. وإن تـؽر لؽ الـاس، فنن ابتالك

 ڻ﴿بؼؾة الرزق، أو برلء مـ إمراض وإسؼام، فالجل إ، اهلل، قال تعا،: 

 ﮲﮳ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
 ، وقد ،بتظ اهلل [6-5]العـؽبقت:  ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

 ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿الـاس 

بػساد  بـؼص ال ر،ة، وقد ،بتظ اهلل  ، وقد ،بتظ اهلل [188]البؼرة:  ﴾ڤ

 ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ال وجة، وقد ،بتظ بقلدك وبجارك: 

، وإن ابتالك اهلل بؿـ [:15]الـحؾ:  ﴾ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 ک ڑ﴿لـبقف محؿد:  ءه بلشد مـؽ، حتك قال اهلل ،تؽؾؿ فقؽ، فؼد ابت  أكبقا

 ، قالقا ساحر، وقالقا كاحـ، وقالقا ك اب.[13]الؿزمؾ:  ﴾ک ک

ٍَ  ٚهلرا ُّ  َقاا ُ٘  ايػ ااِفِع َُا ُ٘  َزِح ُجفُؾ َحّتفك ُ،ْبَتَؾفك. ذكفره  :تعااىل  ايًّا ـُ الرَّ ف َٓ ُ،َؿؽَّ

 .(1/11) شاد افيادالؼقؿ يف ابـ

ـة فخرج كال ح، إمحر، وبعضفؿ ،بفت  فقخفرج وابتظ اومام أمحد يف الؿح

 كالػحؿة أحرقتفا الـار وأفسدهتا.

هلل،  ا مر  ا و أ ط   و،صبر   ، معاصقف وطـ  هلل،  ا ر  قدا أ ط   ،صبر  ن  وكسا فا

تعا،  ، ولف ا ذكر اومام ابـ تقؿقة و،حتس، يف ذلؽ كؾف إجر مـ اهلل 
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ة أشقاء: فعؾ الؿلمقر، وترك أن اوكسان بحاجة إ، ثالث « يف آخر كتابف التدمر،ة

الؿحظقر، والصبر ط  الؿؼدور، ثؿ بعد ذلؽ ،حتاج إ، رابع، وحق: آستغػار، 

و،ؽقن آستغػار إما مـ تػر،طف يف فعؾ الؿلمقر، أو بارتؽابف لؾؿحظقر، أو 

إذا اكتفك مـ صالة قال:  ملسو هيلع هللا ىلص بعدم تحؼقؼف لؾصبر ط  الؿؼدور، ولف ا كان الـبل 

ـْ َثْقَباَن  ( 521) أخرجف مسؾؿ  « ، َأْسَتْغػُر الؾَّفؾَّف، َأْسَتْغػُر الؾَّفَأْسَتْغػُر ال»  ، َط

 ڇ  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ ﴿:  مؿتثاًل ٕمر اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

ڌ   ڍ   ڍ   ڑ  ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ

ک   ک   ڑ  ڳ  ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک  ڳ

ا بآستغػار، قال تعا، ، والرسؾ بعثق[ >>1  -;>1]البؼرة:   ﴾ڱ   ڱ   ڱ   ڳ 

 .[13]كقح:  ﴾حئ جئ ی ی ی ی﴿: مخبًرا طـ كقح 

الؽقكقة ماضقة ط  البر والػاجر، وط  الؿممـ والؽفافر، قفال  وأقدار اهلل 

 ٺ ٺ﴿، وقفال تعفا،: [63]اإلكسان:  ﴾چڇ چ چ چ ڃ ڃ﴿تعا،: 

 ىت مت خت حت﴿، وقال ط  مـ قائؾ: [11]التغابـ:  ﴾ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .[77]ِاصر:  ﴾مخ حخ جخ مح مججح حج يث ىث مث جث يت

 ُْ ـــ ٌٌ س َُمَمهَ َِ ـِــ  َيــم فََضـــٓ اُا 
 

ٌْ سَم َذــمَ ْ  ــُْل َيـــ ُّ َ ــِأُّ ا ْ ٗو  َوا 
 وح ا قدر اهلل الؽقين، ومرقئتف الـاف ة، ٓ ،ؿؽـ أن تتلخر أو تتخؾػ. 

 
ْ
ـــُ َٖ ـــى أ َن  واْن   َِ ـــْتَت  ِٖ ـــم   َي

 
 ٌْ   َـْى ي ـ

ْ
ْتُت إن  َـْى ََٗـُ ِٖ  َوَيم 

 إرادة كقكقة وإرادة شرطقة. :قطُني إىل تٓكطِ هللا ٚإزاد٠ 

قد تؼع وقد ٓ تؼع، وتؽقن يف الؿحبفقب، وحفل إوامفر  :ايػاسع١ٝ  فاإلزاد٠

 والـقاحل، واورادة الؽقكقة ٓبد أن تؼع وتؽقن يف الؿحبقب وغقر الؿحبقب. 
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ٚٔ َرَؼوووبًَُ ُٔووو  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿  َوَهِى

 .[11]التغابـ:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ

ِ٘) َقِوُلههُه ِِٛياا   :[11]التغااابـ: ﴾ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :َتَعاااَي٢ ََٚق

،ؼقل اهلل تعا، مل ُ،ص، أحد بؿصقبة إٓ بنذن اهلل تعا، وحق قضائف، وتؼد،ره3 وحق 

حـا اوذن الؽفقين ٓ الرفرطل، ففبعض الـفاس تصفقبف مصفقبة ال كفا، أو مصفقبة 

ـفاك ففرق بفقـ اوذن الؽفقين واوذن الرفرطل، واوذن السرقة، وكحق ذلؽ، وح

الؽقين ٓ ،ؿؽـ أن ،تخؾػ بحال، ط  ما تؼدم تػصفقؾف يف الؽفالم طف  اورادة3 

 .و،ؽقن يف الؿرروع وغقر الؿرروع، ووققطف لحؽؿف أرادحا اهلل 

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ ﴿َقِوُلُه     (:﴾: ڤ ـْ اسؿ مقصقل بؿعـك: ال ي،  )َم

هلل رًبا ومالًؽا وخالًؼا ومدبًرا، و،صرف لف عقع أكقاع فالؿعـك أن ال ي ،ممـ با

العبادات مع إ،ؿاكف بلسؿائف وصػاتف و،رضك بؼدره ،فدي اهلل قؾبف لؾرضا بالؼدر، 

 ڦ  ڦ   ڦ ﴿فقمجر و،قفؼ لالسترجاع فقتحصؾ ط  إجقر، قال اهلل: 

ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  ڇ  چ   چ   چ   چ   ڃ  ڇ

ـْ ُمْسؾٍِؿ ُتِصقُبُف مَ » ، ويف الحد،ث: [ :18  -189]البؼرة:   ﴾ڍ   ڇ   ڇ 
ا مِ

َلْقِف َراِجُعقَن، الؾُفؿَّ ْأُجْرِكل ِفل ُمِصقَبتِل ُمِصقَبٌة  ِإ ا  كَّ َوِإ ِف  ِلؾَّ ا  كَّ ِإ ُه اهلُل:  َمَر َأ َفَقُؼقُل َما 

َّٓ َأْخَؾَػ اهلُل   (211) . أخرجف مسؾؿ « َخْقًرا ِمـَْفاَلُف  َوَأْخؾِْػ لِل َخْقًرا ِمـَْفا، ِإ

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة   .َط

َٓ َ،ْبُؾفُغ اْلَعْبفُد »: ملسو هيلع هللا ىلص، قفال الـبفل او،ؿفان بلقفدار اهلل  :اهلاد٣  أضاباب  فُٔ

،َؿاِن  ـْ َحتَّك َ،ْعَؾَؿ َأنَّ َما َأَصاَبُف َلفْؿ ،َ َحِؼقَؼَة اْوِ ـْ لُِقْخطَِئفُف، َوَمفا َأْخَطفَلُه َلفْؿ َ،ُؽف ُؽف
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اْلَعْجفِ  َواْلَؽفْقِس، َأِو اْلَؽفْقِس ُكؾُّ َشْلٍء بَِؼَدٍر، َحتَّفك »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال الـبل (1)«لُِقِصقَبفُ 

رأ،فت آخفر خفاماًل ففف ا  ، فؾق رأ،ت شخًصا ذكًقا فف ا بؼدر اهلل، ولق(5)«َواْلَعْج ِ 

مفـ ألػفاظ  (كفؾ)، و[>7]الؼؿار:  ﴾يت ىت مت خت حت﴿: بؼدر اهلل، قفال اهلل 

 .[;6]األحزاب:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿: العؿقم، وقال 

الجبر،ة والؼدر،ة، فالجبر،فة زطؿفقا  ٚباب ايكدز باب ععِٝ ظًت فٝ٘ طا٥فتاإ: 

فعطؾقا العبفد  أن اوكسان كالر،رة يف مف، الر،ح، أو كالؿقت بقـ ،دي الؿغسؾ،

 مـ قدرتف ومرقئتف وفعؾف واستطاطتف.

مل ،خؾففؼ أفعففال العبففاد،  زطؿففقا أن ٓ قففدر، وأن اهلل  ٚايكدزٜاا١ ايٓفااا٠: 

 اهلل مـ قدرتف واستطاطتف ومرقئتف وخؾؼف. فعطؾقا

وأحؾ السـة والجؿاطة حفداحؿ اهلل ٕقفقم الطفرق وأحفدى السفبؾ، وحفق أن 

هِ َوتُ »: ملسو هيلع هللا ىلصالخقر والرر مـ اهلل، قال  ـَ بِاْلَؼَدِر َخْقِرِه َوَشرِّ
لؽـ الرر مل ،رضفف ، (6)«ْممِ

اهلل، ومل ،لمر بف، ومل ،دطقا إلقف، وهنك طـف، والخقر أمر اهلل بف، فالعبفد حفق الػاطفؾ 

 ﮶ ﮵ ﮴﴿حففق الفف ي خؾؼففف وخؾففؼ فعؾففف قففال تعففا،:  حؼقؼففة واهلل 

، ويف حففد،ث [135]األكعااام:  ﴾ہ ہ ہ ہ﴿وقففال:  [9>لصاااِات: ]ا ﴾﮷

َف َخالُِؼ ُكؾِّ َصاكٍِع »: ح ،ػة   .  (7)«َوَصـَْعتِفِ إِنَّ الؾَّ

مـ ألػاظ العؿفقم، فقفدخؾ فقفف  (ُكؾ)﴾: حئ جئ ی ی﴿ َقِوُلُه 
                                                 

 «الؿسفـد»(، واومفام أمحفد يف 831) «السفـة»( وح ا لػظف، وابـ أبل طاصؿ يف 1153أخرجف الب ار ) (1)

ـْ َأبِفل خـا مؼبؾ القادطل ( لرق8/3)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 83324) ، وغقفرحؿ، َطف

ْرَداِء   .الدَّ

ـِ ُطَؿَر 8155أخرجف مسؾؿ ) (5) ـِ اْب  .( َط

ـِ اْلَخطَّاِب 1أخرجف مسؾؿ ) (6) ـْ ُطَؿَر ْب  .(. َط

مؼبفؾ  ( لرقخـا1/133)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 15،11)« الؿستدرك»أخرجف الحاكؿ يف  (7)

 .القادطل 
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لعؼقدة أحؾ السـة: أن طؾؿ اهلل تعا، محقط العؾؿ بالؽؾقات والج ئقات، وفقف بقان 

 بؽؾ شلء ٓ تخػك طؾقف خافقة.

ٓ ،عؾؿ الج ئقات، قاتؾفؿ اهلل طؿا  وذح، الؿعت لة مـ الؼدر،ة إ، أن اهلل 

 ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ﴿،ؼقل:  ،ؼقلقن، مع أن اهلل 

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ

ج مـ ح ه أ،ة شلء ، حؾ خر[>8]األكعام:  ﴾حت جت يب ىب مب خب حب جب

 مـ الؿعؾقمات؟

وحل أن الؽؾقات ٓ تؽقن إٓ يف ال حـ، أما ما كان خارج ال حـ  :فا٥اد٠  ٖٚٓا

ففق ج ئل، فقجقدكا أن يف ح ا الؿؽان ج ئل، وح ا الؿسفجد ج ئفل ودمفاج 

ج ئففل، وكففؾ مففا يف إرض مففـ كائـففات ج ئقففة، فففالؼقل بففلن اهلل ٓ ،عؾففؿ إٓ 

لج ئقات ققل باصؾ، ودطقى أن ما يف الؽقن كؾقات دطفقى الؽؾقات، وٓ ،عؾؿ ا

 .[87]ِصؾت:  ﴾ىت مت خت حت جت﴿باصؾة، قال تعا،: 

فنكؽ تتعج، مـ كالم الؿبتدطة، ولؽـ ٓ ،تعج، مـ ح ا إٓ مـ بصفره اهلل 

، قفال ابفـ بالحؼ، فتصقر ققلف: إن اهلل ٓ ،عؾؿ! ففل جرأة وقؾة أدب مفع اهلل 

افِِعلُّ َوَأْحَؿفد  : َقاَل َمالٌِؽ (81/132) «يف مجؿقع الػتاوى تقؿقة  َوالرَّ

فَة بِفاْلِعْؾِؿ َففنِْن  ِف َكَػَر، َوَلْػُظ َبْعِضِفْؿ: َكاَضُروا اْلَؼَدِر،َّ : إْن َجَحَد ِطْؾَؿ الؾَّ فِل اْلَؼَدِريِّ

وا بِِف َخَصُؿقا َوإِْن َجَحُدوُه َكَػُروا.احف  َأَقرُّ

 ،عؾؿ أو ٓ ،عؾؿ؟ فنن قال: ،عؾؿ فؼد خصؿ كػسفف3 أي: إذا لؼقت قدرً،ا فؼؾ لف: اهلل

ٕن الؼدر حق طؾؿ اهلل، وإن قال: ٓ ،عؾؿ فؼفد كػفر، والفدلقؾ طف  أن الؼدر،فة الف ،ـ 

َففنَِذا َلِؼقفَت ُأوَلئِفَؽ َففَلْخبِْرُحْؿ َأكِّفل »، َقفاَل: ،ـؽرون طؾؿ اهلل كػار ققل ابـ طؿفر 

ََحفِدِحْؿ مِْثفَؾ «َبِريٌء مِـُْفْؿ، َوَأكَُّفْؿ ُبَرآُء مِـِّل
ِ
ـُ ُطَؿَر: َلْق أَنَّ ٕ  ْب

ِ
، َوالَِّ ي َ،ْحؾُِػ بِِف َطبُْد اهلل

ـَ بِاْلَؼَدرِ 
 .(1)ؿ أخرجف مسؾ «ُأُحٍد َذَحبًا، َفَلْكَػَؼُف َما َقبَِؾ اهلُل مِـُْف َحتَّك ُ،ْممِ
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ِٖ ٔػ٘ؤذ اهلِلي       ٓٔو َٖٗهوب  ُْ َأ َُِؼَِ ُٔٔقوَُجُخي َكو ُُ ُٚ ا ُاُج َُ ُرٔق َُٛى اُٖشُع َُٔخ   ٍَ َػَُِو َهب

ِْ ََُغِّ َُِشَمً َو  َك

ُيد١ّٕ :  َقِوُلُه ّٖكّٔ ٍي عي وحق طؾؼؿة بـ ققس الـخعل، كقيف والـخع مـ الفقؿـ،  )قّٔا

 صبؼتف طؾؼؿة بـ وقاص، الراوي طـ ُطَؿَر ، ويفمـ كبار تالمق  ابـ مسعقد 

ـِ الَخطَّاِب  ِـّقحاِت »حد،ث:  ْب  .(1)طؾقفمتػؼ  «إكام اأْلَْطاَمُ: بِال

ٝيْسقيدد٢         َقِوُلههُه ْٔ ِعٓددِد اِ ، ؾّٔ َِدد ٗيددا  َّْ ُِ أّٔ ًّٔ ٝيْي ُُِؿددٝبي١ّٕ، ؾّٔدد ُ٘ ايّٖ ُِٝب ٌُ ُتِؿدد ٛي ايسَُّددد ُٖدد (

ِْ : ٚي ِّ ْرَداِء  ُٜطيد ـْ َأبِفل الفدَّ َٓ »: ح ا تػسقر مـف لم،ة، وح ا مقافؼ لؿا جاء َط

،َؿاِن  ـْ لُِقْخطَِئفُ َ،ْبُؾُغ اْلَعْبُد َحِؼقَؼَة اْوِ  .(5)«َحتَّك َ،ْعَؾَؿ َأنَّ َما َأَصاَبُف َلْؿ َ،ُؽ

 ي١: ٌٖ  ب ايسق٢  ايككا٤ ٚايكدز؟ٖٚٓا َطَ

 (:13) اييكٝد٠ ايطؿاز١ٜٝٓقال السػار،ـل، يف مـظقمتف كؿا يف

ِفَيــم ـِ ا  ــ ِْ ٌْ لََعَ اهَْع َْ َواِحــ  َوهـَـ ْ
 

ٌْ ِِمهَْقَضـم أع َوهَِ ـ  ُِِ نف َيْقِضــ
أي: أكف ٓ ،ج، ط  العبد أن ،رضك بؽؾ ما وقع مـف، ولؽـ ،رضك مـ حقفث أن  

فنن حؽؿة اهلل اقتضت ذلؽ، إذ قد ،ؼع مـ العبد الؿعصفقة، فؽقفػ ،رضفك اهلل قضاه، 

بالؿعصقة، إذا امتفـ الؿصحػ متعؿًدا، ثؿ ،ؼقل: مـ تؿام او،ؿان بالؼفدر أين أرضفك 

هب ا الػعؾ! ح ا كػر، فال ي ،رضك بالؽػر كافر، لؽـ ،ج، طؾقف أن ،رضفك بالؼضفاء 

 .(81/18) «يف تػسقره ال ي حق مـ اهلل تعا،. وإثر أخرجف الطبري

                                                 

 (. تؼدم.1243(، ومسؾؿ )1البخاري ) (1)

 «الؿسفـد»(، واومفام أمحفد يف 831) «السفـة»( وح ا لػظف، وابـ أبل طاصؿ يف 1153أخرجف الب ار ) (5)

 ، وغقرحؿ.( لرقخـا مؼبؾ القادطل 8/3)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 83324)
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ُِٓغِْٔ»َؤكٍ  َِوَشَح     «َفٔؾُؼا  َُٛش ِٖ َأثاوٍ  ٍَ اهلِل  َػو َّ َسُعوى ٍَ    ملسو هيلع هللا ىلصي َأ َهوب

َُبَؽوُخ َػَِوً     » ٚ٘ َٖ٘غوتاي َواُ ُٖ ٔكوٍ اُ ًُُلْش  اُيَِّؼ  ِْ َٔب ثاها ُٛ ٖ٘بطا  ٕٔ ٔكٍ اُ ََ٘زب اُص

ُٚٔذ  .«ادَل

َُْط َقِوُلُه ٚيِؾٞ ؾيِشِٝض   .(13)كتاب او،ؿان  : ًِِ)

َّاِع : َقِوُلُه ِٕ ِؾٞ اي ٓيتيا  وح ا لقس ط  الحصر.  )اْث

ِْ نّٕؿٌّٖس :  َقِوُلُه ِٗ ُيا ِ  ُٖ أي: مـ صـقع الؽػار ومها مـ الؽػفر إصفغر طف  )

 ما تؼدم بقاكف.

َّطيدِب :  َقِوُلُه ُٔ ِؾٞ اي ـْ َبْعِض الـَّاِس فِف )ايَّّْٓي
ل َكَسفِ، َأِي الؼ ف، واْلَؼْدُح مِ

 .(3/111) يف الػتح َبْعٍض بَِغْقِر ِطْؾٍؿ. ذكره الحافظ ابـ حجر 

ّْٝدِت :  َقِوُلُه ٢ّٔ افّٔ ٝياسي١ّٕ عي ّْ ٚياي يف شفرحف طف   تؼدم بقاهنا، قفال الـفقوي  )

فاِر َوَأْخفاَل (8/35) «مسؾؿ ـْ َأْطَؿاِل اْلُؽػَّ
َفا: َأنَّ َمْعـَاُه ُحَؿا مِ ِق : َوفِقِف َأْقَقاٌل َأَصحُّ

ْحَسفاِن  ُف ُ،َمدِّي إَِلك اْلُؽْػفِر، َوالثَّالِفُث: َأكَّفُف ُكْػفُر الـِّْعَؿفِة َواْوِ اْلَجاِحؾِقَِّة، َوالثَّاكِل: َأكَّ

ـِ فِل الـََّسِ،  ْع ابُِع َأنَّ َذلَِؽ فِل اْلُؿْسَتِحؾِّ َوفِل َحَ ا اْلَحِد،ِث َتْغؾِقُظ َتْحِر،ِؿ الطَّ َوالرَّ

 ْد َجاَء فِل ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا ُكُصقٌص َمْعُروَفٌة، َواهلُل َأْطَؾُؿ. احف.َوالـَِّقاَحِة، َوقَ 

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َِٓشُكىّػوب    َِٓغُؼىٕد  ٖا  ٖا اِث َٔب َػ َُُه ِٖ َموَشَة اخُلوُذوَدي َوَؽوٖن       »َو َٓو ٖ٘وب  ٔٓ َُِظ  َُو

ُٖٔخ ِٔٔٛ ُُىَةي َوَدَػب ثاَذِػَىَي اجَلب  .«اجُل

َيْسؾّٕٛعاددا :   ) َقِوُلههُه َيْطددُيٛد    ِٔ ِٔ اْ دد ُيددا عيدد ُٗ كتففاب  (1823)أي لؾبخففاري  ٚيئّ

 كتاب او،ؿان.  (141)الجـائ  باب لقس مـا مـ ضرب الخدود، ومسؾؿ 

َّا : َقِوُلُه َِ ْٝظي  ِ   يف  قفال الـفقوي  )ئّ  (:1/142)غدسس٘ عًد٢ َطدً

ـِ ا ُف َلْقَس مِؿَّ ـِ َوَمْعـَاُه ِطـَْد َأْحِؾ اْلِعْؾِؿ َأكَّ ْحَتَدى بَِفْد،ِـَا َواْقَتَدى بِِعْؾِؿـَا َوَطَؿؾِـَا َوُحْس

ُجُؾ لَِقَلِدِه إَِذا َلْؿ َ،ْرَض فِْعَؾُف: َلْسَت مِـِّل َوَحَؽفَ ا اْلَؼفْقُل فِفل  َصِر،َؼتِـَا َكَؿا َ،ُؼقُل الرَّ

ََحاِد،ِث اْلَقاِرَدِة بِـَْحِق َحَ ا اْلَؼْقل.احف. ْٕ  ُكؾِّ ا

ْٔ قي َقِوُلُه َي  أي: ضرب وجفف تسخًطا. سيبي اخلُّٕدٚدي :)

ُٝٛبي : َقِوُلُه ٚيغيلَّ اجلّٕ  .  أي: شؼ وقطع ثقابف تسخًطا ط  قدر اهلل  )

َّد١ِ :    َقِوُلُه ًِ ِٖ ٛي٣ي اجلّٔا ٚيديعيدا ِ دديْع الـقاحفة، ومفا يف باهبفا،  دطفقى الجاحؾقفة: )

لصفبر والراحد مـ الحد،ث: أن ح ه إفعال م مقمة والقاجف، طف  الؿسفؾؿ ا

 والبعد طـ ح ه إخالق. 

*** 
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َٗظ   ِٖ َأ ٍَ اهلِل َوَػ َّ َسُعى ٍَ    ملسو هيلع هللا ىلصي َأ ُِوَش   »َهوب َُُخ ٙٔ ا ااَرا َأَساَد اهلُل ثاَؼِجؤذ

      ُٚ ِ٘و َِٓغوَي َػ ٙٔ اُٖؾوُش َأ َُبي َواارا َأَساَد اهلُل ثاَؼِجؤذ ِٗ ُٚ اُُؼُوىَثَخ ٔكٍ اُوٗذ َُ  ََ َػٖغ

ٚٔ َؽ ِٗجا ََٓخثاَز َُب َّ أُو ََِى  ٔٚ ََىاَكً ثا  .«َزً 

 .(1322) افطتدزى ، والحاكؿ يف (8121)ضٓٓ٘أخرجف الترم ي يف 

ْٝددسي :  َقِوُلههُه ِٙ ايّٖخي لعبففده إجففر  أي طالمففة إرادة اهلل  )ِإذيا أّٔزيادي ا ّٕ ِ ييْبددِد

 والؿثقبة.

ُ٘ ايُيكّٕٛ ي١ّٔ ِؾٞ ايد  َقِوُلُه ٌي ئّ ٝيا :)عيذَّ ْْ َٓ َ،َ اُل اْلَباَلُء ملسو هيلع هللا ىلصأي: ابتاله، كؿا َقاَل  دُّ  :

َف َوَمفا َطَؾْقفِف  ـِ َأِو اْلُؿْممِـَِة، فِل َجَسِدِه، َوفِل َمالِِف، َوفِل َوَلِدِه، َحتَّك َ،ْؾَؼك الؾَّ بِاْلُؿْممِ

ـْ َخطِقَئةٍ 
 .  (1)«مِ

َْطيؤّ                            َقِوُلهُ   ِٙ ايػَُّس، أّٔ ٚيِإذا أّٔزيادي ا ّٕ ِ ييْبِد ّي               ) ْٛ ٜي  ِ٘  ِ ٜيٛاؾ٢ّٔ  ِ٘ سيتي٢  ِْْب ُ٘ ِ ري ْٓ عي

َي١ّٔ :       ٝيا ـْ َأِبل  ( 1125) أي: أراد طؼقبتف رفع طـف البالء، وطـد أمحد ايِك وغقره: َط

 ُحَرْ،َرَة 
ِ
ْطَراِبل  َطَؾك َرُسقِل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل: َدَخَؾ َأ

ِ
َلُف َرُسقُل اهلل : ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَؼاَل 

؟»  ـَ اْلِجْؾِد َوالؾَّْحؿِ   « َأَخَ ْتَؽ ُأمُّ مِْؾَدٍم َقطُّ ْؾَدٍم؟ َقاَل: َحر  َ،ُؽقُن َبْق
، « َقاَل: َوَما ُأمُّ مِ

؟ َداُع َقطُّ ، َقاَل: َفَفْؾ َأَخَ َك الصُّ َداُع؟  « َقاَل: َما َوَجْدُت َحَ ا َقطُّ َقاَل: َوَما الصُّ

ْكَساِن فِل َرْأِسفِ َقاَل: ُطُروٌق َتْضِرُب َطَؾك  ا « اْوِ ، َقاَل: َفَؾؿَّ ، َقاَل: َما َوَجْدُت َحَ ا َقطُّ

ـْ َأْحِؾ الـَّاِر َفْؾَقـُْظْر إَِلك َحَ ا
ـْ َأَح،َّ َأْن َ،ـُْظَر إَِلك َرُجٍؾ مِ ، وح ا مثؾ « َولَّك، َقاَل: َم

 ىئ  مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ ېئ﴿: ققل اهلل 

                                                 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 3152) «الؿسـد» أخرجف اومام أمحد يف (1) (، 323) «إدب الؿػرد»، والبخاري يف ( َط

( لرففقخـا مؼبففؾ 8/154،151)«الصففحقح الؿسففـد»(، والحففد،ث يف 8122) «سففــف»والترمفف ي يف 

 .القادطل 
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 .[77]األكعام:  ﴾جت يب ىب مب خب حب جب يئ

ـِ َطامٍِر  ملسو هيلع هللا ىلص وقال  َف ُ،ْعطِل اْلَعْبَد » :  كؿا يف حد،ث ُطْؼَبَة ْب ـَ إَِذا َرَأْ،َت الؾَّ
مِ

َؿا ُحَق اْستِْدَراٌج  ، َفنِكَّ ْكَقا َطَؾك َمَعاِصقِف َما ُ،ِح،ُّ  ېئ﴿:  ملسو هيلع هللا ىلص ِف ُثؿَّ َتاَل َرُسقُل الؾَّ  « الدُّ

 حب  جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ 

 .(13111)، أخرجف أمحد [77]األكعام:  ﴾جت يب ىب مب خب

ـِ َمْسفُعقٍد (1)ايؿدشٝشني ويف  ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ ، َقفاَل: َدَخْؾفُت َطَؾفك : َط

ِف  َوْطًؽفا َشفِد،ًدا؟  َوُحَق ُ،قَطُؽ، َفُؼْؾُت: َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، إِكََّؽ َلُتقَطفُؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل الؾَّ

؟  «ُ،قَطُؽ َرُجالَِن مِـُْؽؿْ َأَجْؾ، إِكِّل ُأوَطُؽ َكَؿا »َقاَل:  ـِ ُقْؾُت: َذلِفَؽ َأنَّ َلفَؽ َأْجفَرْ،

ـْ َأَجْؾ، َذلَِؽ َكَ لَِؽ، »َقاَل:  َر الؾَّفُف  َما مِ َّٓ َكػَّ ُمْسؾٍِؿ ُ،ِصقُبُف َأًذى، َشْقَكٌة َفَؿا َفْقَقَفا، إِ

َجَرُة َوَرَقَفا  .«بَِفا َسقَِّئاتِِف، َكَؿا َتُحطُّ الرَّ

، حتك ملسو هيلع هللا ىلصوكان إذا اشتد بف الصداع ،ربط ط  رأسف بالعصابة وابتظ بالرؼقؼة 

ف أمفر أن ،غتسفؾ بسفبع أكف احتجؿ يف ،افقختف مـف، وكاكت تلتقف الحؿك، حتك أكف

قرب، وكاكقا ،عؿؾقن لف الؿاء يف الؿخض، و،غتسؾ و،غؿك طؾقف مـ شدة الفبالء 

 بلبل حق أمل.

*** 

                                                 

 (.8531( ومسؾؿ )5131البخاري ) (1)
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ٍٗ ٖ٘جا ٍَ اُ َّٕ اهلَل َرَؼوبًَُ     »  ملسو هيلع هللا ىلصَوَهب ْا اُوجاُِ ي َواا َٓوَغ ٔػَظو َُُغَضاِ   َْ ا َّ ٔػَظ اا

  ِْ ُٛ ّٓوب اِثوَزُ ُٚ        ااَرا َأَؽٖت َهِى ِٖ َعؤخَو َكَِو َٓو ُٚ اُٚشَموًي َو ٍَ َكَِو َٔوٖ َسٔمو ; َك

ٌٗ. «اُٖغَخُو ٓٔٔز ُٚ اُٚزِش َ٘  َؽٖغ

ـِ َمالٍِؽ  ـْ َأَكِس ْب ، وابفـ ماجفف (8121)، أخرجف الترم ي الحد،ث َط

 . (2185) «، والبقفؼل يف شع، او،ؿان(3411)

ِي ايّٖذيصيا٤ِ : َقِوُلُه َّ ِعظّٔ  الؿثقبة يف الدكقا وأخرة.أي: أن طظقؿ إجر و )ِإ

ِِ ايدِب٤ِ٬ :  َقِوُلُه َيعي ِعظّٔ أي: مؼارن لحال الؿسفؾؿ يف الفبالء وصفبره طؾقفف  )

، وكؿفا قفال [13]الزمار:  ﴾مح جح مج حج يث ىث﴿كؿا قال اهلل تعفا،: 

ْضُتُف مِـُْفَؿا الَجـَّةَ إَِذا اْبَتَؾْقُت َطْبِدي بَِحبِقَبَتْقِف َفَصَبرَ »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل   .(1)«، َطقَّ

 : ِْ ُٖ َاا اْ دتي٬ ْٛ َّ ا ّٔ تييياي٢ّٔ ِإذيا أّٔسيبَّ قّٔ ٚيِإ ( ُ٘ ْٛيّٕ ،دل ط  ذلؽ ما كان ،حصفؾ  قّٔ

ـِ َأبِفل  لجكبقاء والؿرسؾقـ والصالحقـ مع محبة اهلل  لفؿ، ويف حد،ث َسْعِد ْبف

َْكبَِقاُء، ُثفؿَّ »: َأيُّ الـَّاِس َأَشدُّ َبالًء؟ َقاَل: َفَؼاَل: (1143)د طـد أمح َوقَّاٍص  ْٕ ا

َْمَثُؾ،  ْٕ ُجُؾ َطَؾك َحَسِ، ِد،ـِِف، َفنِْن َكاَن ِد،ـُُف ُصْؾًبا اْشَتدَّ َبفالُؤُه، ا َْمَثُؾ، ُ،ْبَتَؾك الرَّ ْٕ َفا

ٌة اْبُتؾَِل َطَؾك َحَسِ، ِد،ـِِف، َفَؿا َ،ْبَرُح اْلَبالُء بِاْلَعْبفِد َحتَّفك َ،ْتُرَكفُف  َوإِْن َكانَ  فِل ِد،ـِِف ِرقَّ

َْرِض َما َطَؾْقِف َخطِقَئةٌ  ْٕ  .«َ،ْؿِرل َطَؾك ا

ٟ  ويف  ـَ إََرتِّ  (1231)ؾدشٝض ايبخداز ، َقاَل: َشفَؽْقَكا أنَّ َخبَّاَب ْب

 إَِلك َرُس 
ِ
َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصقِل اهلل َٓ َتْسَتـِْصفُر َلـَفا َأ ٌد ُبْرَدًة َلُف فِل ضِؾِّ الَؽْعَبِة َفُؼْؾـَفا: َأ َوُحَق ُمَتَقسِّ

ـْ َقْبَؾُؽْؿ، »َتْدُطق َلـَا؟ َفَؼاَل:  ُجُؾ َفُقْحَػُر َلُف فِل إَْرِض، َفُقْجَعفَقْد َكاَن َم ُؾ ُ،ْمَخُ  الرَّ

                                                 

ـِ 5151أخرجف البخاري ) (1) ـْ َأَكِس ْب  .َمالٍِؽ (، َط



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 639  

، َوُ،ْؿَرفُط بَِلْمَرفاِط  ـِ فِقَفا، َفُقَجاُء بِاْلِؿـَْرفاِر َفُققَضفُع َطَؾفك َرْأِسفِف َفُقْجَعفُؾ كِْصفَػْق

َـّ َحفَ ا إَْمفُر،   َلَقتِؿَّ
ِ
ـْ ِد،ـِِف، َواهلل ُه َذلَِؽ َط الَحِد،ِد، َما ُدوَن َلْحِؿِف َوَطْظِؿِف، َفَؿا َ،ُصدُّ

ـْ َص 
اكُِ، مِ ْئَ، َطَؾفك َحتَّك َ،ِسقَر الرَّ َّٓ الؾَّفَف، َوالف ِّ َٓ َ،َخاُف إِ ـَْعاَء إَِلك َحْضَرَمْقَت، 

 .«َغـَِؿِف، َوَلؽِـَُّؽْؿ َتْسَتْعِجُؾقنَ 

وكحـ خػػ اهلل طـفا ولفف الحؿفد والؿـفة، فؾـصفبر ولـتصفبر: إكؿفا الصفبر 

بالتصبر، كؿا أن العؾؿ بالتعؾؿ والحؾؿ بالتحؾؿ، والعادات مـفا الؿؽتسفبة ومـففا 

لجبؾقة، وال ،ـ ،ؽقكقن ط  الجبقؾة قؾقؾ، ولف ا جاء يف حفد،ث أبفل سفعقد يف ا

ـِ ُ،ِحبُُّفَؿفا اهللُ »قفال لسفقدحؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصوفد طبد الؼفقس أن الـبفل  : إِنَّ فِقفَؽ َخْصفَؾَتْق

ََكاةُ  ْٕ الروا،ات: َفَؼاَل: َ،فا َرُسفقَل الؾَّفِف،  ، يف بعض(13)أخرجف مسؾؿ  «اْلِحْؾُؿ، َوا

ْؼُتُفَؿا، َأْو َجَبَؾـِل الؾَّفُف َطَؾْقِفَؿفا؟ َقفاَل:  َقفاَل: . «َبفِؾ الؾَّفُف َجَبَؾفَؽ َطَؾْقِفَؿفا»َأَكا َتَخؾَّ

ِف الَِّ ي َجَبَؾـِل َطَؾك » ُف َوَرُسقُلفُ اْلَحْؿُد لِؾَّ ـِ ُ،ِحبُُّفَؿا الؾَّ أخرجف اومفام أمحفد  «ُخُؾَؼْق

، فؽؿ مـ أكاس كاكقا ط  أفعفال غقفر مرضفقة فؾؿفا سفؾؽقا سفبقؾ (12/324)

ـْ »: آستؼامة تعقدوا الطاطفة، ففلثرت ففقفؿ، ويف حفد،ث أبفل سفعقد  َمف

ُف اهلُل، ،َ  ـْ َ،ْصبِْر ُ،َصبِّْرُه اهلُل، َوَمفا ُأْططِفَل َأَحفٌد ْسَتْعِػْػ ُ،ِعػَّ ـِ ُ،ْغـِِف اهلُل، َوَم ـْ َ،ْسَتْغ َوَم

ْبرِ  ـَ الصَّ
ـْ َطَطاٍء َخْقٌر َوَأْوَسُع مِ

يف أ،فة:  ، قال اهلل (1451)، أخرجف مسؾؿ «مِ

 .[533]آ: طؿران:  ﴾وئ ەئ﴿

ُ٘ ايسّْقيد٢ :     َقِوُلُه ّٔد ٞي ؾّٔ ُيدٔ زيِقد واحتسف،  أي: مفـ رضفل بلقفدار اهلل  )ؾّٔ

 3 جف اء مفـ ربفؽ ططفاء حسفاًبا، وإذا كالف رضفك اهلل  إجر مـ اهلل 

 أكرمف يف الدار،ـ بلكقاع الؽرامات وفضائؾ الفبات.

ُ٘ ايطَّدخي ّٕ :   َقِوُلُه ّٔ ْٔ ضيِخ ّٔ ؾّٔ َي ٚي ، ومل ،صفبِّر مـ سخط قضاء اهلل أي: و)

كػسف ط  ذلؽ، بؾ حصؾ مـف ما ،حصؾ مـ أفعال الجاحؾقة لقس لف حظ إٓ حف ا 

 ج اًء وفاًقا. التسخط، زد ط  ذلؽ أكف ،خرك طؾقف مـ سخط اهلل 
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ُ٘ :  َقِوُلُه ٓي الحسـ حق الحد،ث الصحقح إذا خػ ضفبط بعفض رواتفف  )سيطَّد

 ٚغسٚط احلدٜح ايؿشٝض مخط١:  

ٞ أن ،تصؾ سـده.  :ٍٚاأل أن ،ؽقكفقا  :ايثايا  أن ،ؽقن بـؼفؾ العفدول.  :ايثااْ

 السالمة مـ العؾة. :ارتاَظالسالمة مـ الر وذ.  :ايساب ضابطقـ. 

ٍ  ضآإ،  بٔ ضعد اذتدٜ  ٚيف ٛ  قاا قفال   (465:)ايآريا   ايهٛاناب  يف اييناا   أبا

، فؼال بعضففؿ: آمام أمحد: مل أكت، أحاد،ث سـان بـ سعد ٕهنؿ اضطربقا فقفا

سعد بـ سـان وبعضفؿ سـان بـ سعد، وقال أ،ضا تركت حد،ثف ٕكفف مضفطرب 

 غقر محػقظ، وقال أ،ضا ،ربف حد،ثف حد،ث الحسـ ٓ ،ربف حد،ث أكس.

 وقال الـسائل مـؽر الحد،ث.

وكؼؾ الحافظ ابـ حجر طـ ابـ معقـ تقثقؼف كؿا كؼفؾ طـفف أكفف قفال: سفؿع 

: «سعد بعد ما اخفتؾط، وقفال الحفافظ يف التؼر،ف، اهلل بـ ، ،د مـ سـان بـ طبد

سعد بـ سـان و،ؼال سـان بـ سعد الؽـدي الؿصفري وصفقب الثفاين البخفاري 

 وابـ ،قكس صدوق لف أفراد مـ الخامسة / ب  د ت ق. اكتفك.

ُّ : َقِوُلُه َِِر  .(8121) داَي٘يف كتاب ال حد مـ  )ايتّْْس

*** 
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ََا جَا٤َ فِٞ -35 ٜا٤ِ بَابُ   ايسِّ

َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٓب َعبَ  ٔكٍ اُٚشَبِ   َثبُة 

َيا ديا٤ي ِؾٞ ايسّْٜا٤ِ : َقِوُلُه أي: مـ التح ،ر والقطقد، فالر،اء مفـ كبفائر  ) ياُب 

ال كقب وطظقؿ أثام، ومفـ أسفباب حبفقط إطؿفال، وذحفاب أجرحفا ومفـ 

 ؼقـ ومخافة الؿممـقـ.وغضبف ط  العبد وحق د،ـ الؿـاف أسباب مؼت اهلل 

: الر،فاء تفرك (111) «حق مـ الؿراءة، قال الجرجفاين يف التعر،ػفات :ايسٜا٤

 اوخالص يف العؿؾ بؿراءة غقر اهلل فقف. احف. 

وكلن العامؾ لؾعؿؾ ،عؿؾ ذلؽ العؿؾ لف ا الؼقد3 لقفراه الـفاس ولقحؿفدوه 

 طؾقف.

، كلن ،تقضل كقضفقء ال ي ،عؿؾ العؿؾ مـ أجؾ أن ُ،َعؾَِّؿ الـاَس  :بريو خسج

: كؿفا ملسو هيلع هللا ىلص، وكلن ،صظ بالـاس مـ أجؾ أن ،عرف الـفاس صفالة الـبفل ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ـِ َسفْعٍد ايؿدشٝشني ثبت يف  ، قفال: َوَلَؼفْد َرَأْ،فُت مـ حفد،ث َسفْفِؾ ْبف

  َرُسقَل 
ِ
َبِر، ُثؿَّ َرَففَع َفـَفَ َل َقاَم َطَؾْقِف َفَؽبََّر َوَكبََّر الـَّاُس َوَراَءُه، َوُحَق َطَؾك اْلِؿـْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ـْ آِخِر َصاَلتِِف، ُثؿَّ َأْقَبفَؾ 
اْلَؼْفَؼَرى َحتَّك َسَجَد فِل َأْصِؾ اْلِؿـَْبِر، ُثؿَّ َطاَد، َحتَّك َفَرَغ مِ

َففا الـَّفاُس إِكِّفل َصفـَْعُت »َطَؾك الـَّفاِس َفَؼفاَل:  قا بِفل، َولَِتَعؾَُّؿفقا َ،فا َأ،ُّ َحفَ ا لَِتفْلَتؿُّ

 .(1)«َصاَلتِل

َع اهلُل بِففِ »: ملسو هيلع هللا ىلصومـ أدلة القطقد ط  الر،اء: ما قالف الـبل  َع َسؿَّ ـْ َسؿَّ ـْ َم ، َوَمف

. (8211)ؿ والؾػفظ لفف، ومسفؾ (1322)، أخرجف البخفاري «ُ،َرائِل ُ،َرائِل اهلُل بِفِ 
                                                 

 (.533(، ومسؾؿ )213البخاري ) (1)



 642 35- 

 . وقد تؼدم.طـ ابـ طباس وجـدب 

 ٚقد ؾسَّم اييًُا٤  ني ايسٜا٤ ٚايطُي١ 

َباُب ) َقْقُلُف   (: 1321طـد حد،ث )ايؿتض  يف  قال الحافظ ابـ حجر 

ْؿَعةِ  َ،اِء َوالسُّ َ،اُء اْلُؿَراُد ِبِف ِإْضَفاُر اْلِعَباَدِة لَِؼْصِد ُرْؤَ،ِة الـَّاِس َلَفا فَ  ( الرِّ َقْحَؿُدوا الرِّ

َ،اُء  ْؿِع َوالرِّ ِة السَّ َ،اِء َلؽِـََّفا َتَتَعؾَُّؼ بَِحاسَّ ْؿَعُة اْلُؿَراُد بَِفا َكْحُق َما فِل الرِّ َصاِحَبَفا َوالسُّ

َ،ِفُؿ  ُ،ِر ْن  ِبَل ُقُؾقِب الـَّاِس  َلِة ِفل  اْلَؿـِْ  اِللُّ اْلَؿْعـَك َصَؾُ،  اْلَغَ  َوَقاَل  اْلَبَصِر  ِة  ِبَحاسَّ

َ،اُء َأْن َ،ْعَؿَؾ اْلِخَص  اَلِم الرِّ اَل الؿحؿقدة والؿرائل ُحَق اْلَعاِمؾ َوَقاَل بـ َطْبِد السَّ

َث بِِف الـَّاس. اكتفك. ِف ُثؿَّ ُ،َحدِّ ْؿَعُة َأْن ُ،ْخِػَل َطَؿَؾُف لِؾَّ ِف َوالسُّ  لَِغْقِر الؾَّ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿والر،اء ضد اوخالص الؿفلمقر بفف، قفال تعفا،: 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿: ، وقال [8بقـة: ]ال ﴾ڻ ں ں ڱ

 غـل محقد ٓ ،ؼبؾ إٓ الد،ـ الخالص. ، فاهلل [6-5]الزمر:  ﴾ڈژ ڈ ڎ

َْطَؿففاُل »: ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبففل  ويف الحففد،ث الؿرفففقر طففـ طؿففر  ْٕ إكؿففا ا

َْطَؿاُل بِالـِّ »روا،ة: ، ويف «بِالـِّقَّاِت  ْٕ َؿا ا ، حتك قفال بعفض أحفؾ (1)طؾقف، متػؼ «قَّةِ إِكَّ

: العؾؿ: ح ا الحد،ث ،ـبغل أن ، كر يف سبعقـ باًبا مـ أبقاب الػؼفف، قفال اهلل 

 .[113]الؽفػ:  ﴾جس مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت﴿

 َقفاَل: َسف (1245)طـد مسؾؿ  ويف حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة 
ِ
ِؿْعُت َرُسفقَل اهلل

َل الـَّاِس ُ،ْؼَضك َ،ْقَم »، َ،ُؼقُل: ملسو هيلع هللا ىلص َففُف إِنَّ َأوَّ اْلِؼَقاَمِة َطَؾْقِف َرُجٌؾ اْسُتْرِفَد، َفُلتَِل بِِف َفَعرَّ

فِقَفا؟ َقاَل: َقاَتْؾفُت فِقفَؽ َحتَّفك اْسُتْرفِفْدُت، َقفاَل: كَِعَؿُف َفَعَرَفَفا، َقاَل: َفَؿا َطِؿْؾَت 

َْن ُ،َؼاَل: َجِريٌء، َفَؼْد قِقَؾ، ُثؿَّ ُأمَِر بِِف َفُسِحَ، َطَؾك َوْجِفِف 
ِ
َكَ ْبَت، َوَلؽِـََّؽ َقاَتْؾَت ٕ

َؿُف َوَقَرَأ الْ  َفُف كَِعَؿفُف َحتَّك ُأْلِؼَل فِل الـَّاِر، َوَرُجٌؾ َتَعؾََّؿ اْلِعْؾَؿ، َوَطؾَّ ُؼْرآَن، َفُلتَِل بِِف َفَعرَّ
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ْؿُتُف َوَقَرْأُت فِقَؽ اْلُؼفْرآَن،  َفَعَرَفَفا، َقاَل: َفَؿا َطِؿْؾَت فِقَفا؟ َقاَل: َتَعؾَّْؿُت اْلِعْؾَؿ، َوَطؾَّ

ُقَؼاَل: ُحَق َقاِرٌئ، َقاَل: َكَ ْبَت، َوَلؽِـََّؽ َتَعؾَّْؿَت اْلِعْؾَؿ لُِقَؼاَل: َطالٌِؿ، َوَقَرْأَت اْلُؼْرآَن لِ 

فَع اهلُل  َفَؼْد قِقَؾ، ُثؿَّ ُأمَِر بِِف َفُسِحَ، َطَؾك َوْجِفِف َحتَّفك ُأْلِؼفَل فِفل الـَّفاِر، َوَرُجفٌؾ َوسَّ

َففُف كَِعَؿفُف َفَعَرَفَففا، َقفاَل: َفَؿفا  ـْ َأْصـَاِف اْلَؿاِل ُكؾِِّف، َففُلتَِل بِفِف َفَعرَّ
َطَؾْقِف، َوَأْطَطاُه مِ

َّٓ َأْكَػْؼفُت فِقَففا َلفَؽ،  َطِؿْؾَت  ـْ َسبِقٍؾ ُتِح،ُّ َأْن ُ،ـَْػَؼ فِقَففا إِ
فِقَفا؟ َقاَل: َما َتَرْكُت مِ

َقاَل: َكَ ْبَت، َوَلؽِـََّؽ َفَعْؾَت لُِقَؼاَل: ُحَق َجَقاٌد، َفَؼْد قِقَؾ، ُثؿَّ ُأمَِر بِفِف َفُسفِحَ، َطَؾفك 

 .«َوْجِفِف، ُثؿَّ ُأْلِؼَل فِل الـَّارِ 

ـِ فِل » ، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ، َأنَّ َرُسقَل الؾَِّف حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة ويف  ـْ َأْكَػَؼ َزْوَجْق َم

لَجـَّةِ َسبِقِؾ  ا ِب  ا ْبَق َأ ـْ  ِم َي  ِد ُكق  ، لؾَِّف ري  « ا لبخا ا ومسؾؿ ( 1123) أخرجف   ،

ـْ َما َتَصدَّ » :  ملسو هيلع هللا ىلص ، وقال الـبل ( 1483)  َّٓ َق َأَحٌد ِبَصَدَقٍة ِم َٓ َ،ْؼَبُؾ اهلُل ِإ َصقٍِّ،، َو

ـِ َحتَّك  ْحَؿ ـُ بَِقِؿقـِِف، َوإِْن َكاَكْت َتْؿَرًة، َفَتْرُبق فِل َكػِّ الرَّ ْحَؿ َّٓ َأَخَ َحا الرَّ الطَّقَِّ،، إِ

مِ  ْطَظَؿ  َأ َن  َفِصقَؾفُ َتُؽق ْو  َأ ُه  َفُؾقَّ ُكْؿ  َحُد َأ ل  بِّ ُ،َر َكَؿا   ، ْلَجَبِؾ ا مسؾؿ « ـَ  أخرجف   ،

أكف ،ضاطػ الصدقات، قال اهلل  ، وقد أخبر اهلل طـ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (1413)

 ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ ﴿:  

 .  [591]البؼرة:  ﴾ڳ گ گ گگ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ

ـَ ُمـَْقَة : (1)وغقره (8583)وطـد أبل داود  ، َأنَّ َ،ْعَؾك ْب ْ،َؾِؿلِّ ـِ الدَّ ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ َط

ِف  بِاْلَغْ ِو َوَأَكا َشْقٌ  َكبِقٌر َلْقَس لِل َخفاِدٌم َفاْلَتَؿْسفُت  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: آَذَن َرُسقُل الؾَّ

ا َدَكا الرَّ  ِحقُؾ َأَتفاكِل، َفَؼفاَل: َأِجقًرا َ،ْؽِػقـِل، َوُأْجِري َلُف َسْفَؿُف، َفَقَجْدُت َرُجاًل، َفَؾؿَّ

 ، ـْ فْفُؿ َأْو َلفْؿ َ،ُؽف ْفَؿاِن، َوَما َ،ْبُؾُغ َسْفِؿل؟ َفَسؿِّ لِل َشفْقًئا َكفاَن السَّ َما َأْدِري َما السُّ

ا َحَضَرْت َغـِقَؿُتُف َأَرْدُت َأْن ُأْجِرَي َلُف َسْفَؿُف، َففَ َكْرُت  ْقُت َلُف َثاَلَثَة َدَكاكِقَر، َفَؾؿَّ َفَسؿَّ

َحِ ِه فِفل َما َأِجُد َلُف فِل َغْ َوتِِف »، َفَ َكْرُت َلُف َأْمَرُه، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَكاكِقَر، َفِجْئُت الـَّبِلَّ الدَّ 
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ك تِل َسؿَّ َّٓ َدَكاكِقَرُه الَّ ِخَرِة إِ ْٔ ْكَقا َوا  .«الدُّ

ـْ َأبِل ُمقَسك   ، َقاَل: ُس َوَط
ِ
ُجِؾ ُ،َؼاتُِؾ َشفَجاَطًة،  ملسو هيلع هللا ىلصئَِؾ َرُسقُل اهلل ـِ الرَّ َط

 
ِ
؟ َفَؼفاَل َرُسفقُل اهلل

ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوُ،َؼاتُِؾ َحِؿقًَّة، َوُ،َؼاتُِؾ ِرَ،اًء، َأيُّ َذلَِؽ فِل َسفبِقِؾ اهلل َمف

 
ِ
 َقاَتَؾ لَِتُؽقَن َكؾَِؿُة اهلل

ِ
 .(1)، متػؼ طؾقف«ِحَل اْلُعْؾَقا، َفُفَق فِل َسبِقِؾ اهلل

3 حتك ،ؼبؾ اهلل العؿؾ مـف فع  كؾ مسؾؿ أن ،عالج كقتف ط  اوخالص هلل 

 و،حػظف لف. 

*** 

                                                 

 (.1243(، ومسؾؿ )3351البخاري ) (1)
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

  ً َُ ٚٔ َرَؼوب ٍا اَُّو  يت متىت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ﴿  َوَهِى

 .[113ؽفػ: ]ال ﴾جس مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث

أي: قففؾ ،ففا محؿففد لفففمٓء الؿرففركقـ ﴾: مب خب حب جب يئ﴿ َقِوُلههُه 

 الؿؽ بقـ إكؿا أكا برر مثؾؽؿ، فؿـ زطؿ أين كاذب فؾقلِت بؿثؾ ما جئت بف.

إ، مرتبفة اولفقفة،  ملسو هيلع هللا ىلصويف ح ا رد ط  الصقفقة ال ،ـ ،رفعفقن مرتبفة الـبفل 

 :«البردة»تف الؿرفقرة والربقبقة، ومـ أمثؾة أققالفؿ ما قالف البقصقري يف قصقد

 ٌْ َِ َيـــــــ ـِ َيــم  ــ ََِم ا َوْ ْكــ
َ
يَــم أ

 ُِ ـــــــــ ِ ُْْذ ِ ــــــــــ هُــــــــــ
َ
 أ
 

ـىِ  ًَ ِل اَرـمِدِث اهَع ْْ ـَ ُذوُ َْ َْاَك ِع ِٓ 
َُِك ي  ـَْل ااِ حم ـَ ٓر  وهٌَ يَِضي

 
ــَتِقىِ  ــِى ُيَ ــَشو ِمٓ ــِ ُى ََتَ  إذا ا م

َيِي   ًِ ـــً  يَـــُ ِ َٔــــ  ؾـــننو َ ِذيو
 

ـَ  ًو َمىِ  ًُاُُم َف ـِ ِـــم َْ أوََف ا وـ ُِ  و

ٌْ ِص َيَعــــمِدي   إِْن  َــــْى يَُ ــــ
ي ـِ ــــــــ ا رَِي ًُ ـــــــــ   ِخـــــــ

 

مِ  ـَ  ؾَْضــً  َواِسو َفُقــْن يَــم َزهوــَ  اهَقــ
ـم  َّ َت و َْ ْنَيـم َو ُّْ ِْدَك ا ٌْ ُحـ  ؾَنِنو ِيـ

 
ِح  ْْ ـــ ــُى ا وـــ ــَك ِعوْ ٌْ ُعوُِْم ــ َوِي
 َواهَقوَـــــــــــــــــــــــــــــىِ 

 

 لؿـاوي: وقال ا؟! فؿاذا أبؼك هلل 

ـــٔ ـــم َذـِِْيـِِ ـْ يـ ـــ ًَّ ـــم ُيـَرـ  يـ
 

ــــــٔ ِِ ِ َ ٌْ ـــــ ـْ ُط ـــــ ًّ  يَمُُمَ
ِّيــــــــِ   

َ   ٌْ ِْ ِيــــــ ِْ ِحــــــ
َ
 وَأ

 
ــــــــمَل  إَنّ أْوَزاري ثــِــــقـــــ

ــــــــمِص   ـَ َْْم اهِق ا يَـ ـً ٌْ َػـ  ُط
 

ــــــٔ ِِ َْا ُُ ِِمَّو َْْم يُْؤَخــــ ـَ  يـــ
ـــــــَ ِ    َِ ِص َخ ـــــــمِيييم  َٓ 

 
ــــم َٔ ٌْ ِذ ــــ ــــَؤالِي ُٓ ــــْ    ٍب َي

ــــــــــ   ــــــــــموِي ِص َِوِيو ََ  ؾَمَلَ
 

َخـــــــميَمَك َعوِيوــــــــــــ  َٓ  وِ
ــــ   ــ ـــْيَ اهَةِ ـو ـــم َخ ََّ ٌْ ـــ  ُط

 
ٌَ َوال ــــــ ــــــم َزْ  رًًِك يَ ـْ ــــــ  ُي
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، وإكفا هلل وإكفا ،سللف مغػرة ذكبف، وشػاء مرضف وسؼؿف، وح ا ٓ ،ؽقن إٓ هلل 

 .([113]الؽفػ:  ﴾يب ىب مب خب حب جب يئ﴿إلقف راجعقن، أ،ـ حؿ مـ ققل اهلل: 

، وكفان طـ صر،ؼ وحفل اهلل  أي: ،لتقـل د،ـ اهلل ﴾: ڭڭ ڭ﴿َقِوُلُه  

: الفَقحل: (151)، قفال الراغف، بالقحل جبر،فُؾ  ملسو هيلع هللا ىلص،ـ ل ط  رسقل اهلل 

أصُؾف اوشارة الخػقة السر،عة واصطالًحا: ،ؼال لؾؽؾؿة اولفقة التل تؾؼك إ، كبل 

 . احف بتصرف واختصار.ملسو هيلع هللا ىلصع بخاتؿ الـبققـ مـ إكبقاء وقد اكؼط

ـْ َطائَِرفَة  (8111)، ومسؾؿ (1815)ويف البخاري  ، َأنَّ والؾػظ لف: َطف

ـَ ِحَراٍم َسَلَل الـَّبِلَّ  َأْحَقاًكا َ،فْلتِقـِل فِفل »: َكْقَػ َ،ْلتِقَؽ اْلَقْحُل؟ َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاْلَحاِرَث ْب

، ُثؿَّ َ،ْػِصُؿ َطـِّل َوَقْد َوَطْقُتُف، َوَأْحَقاًكفا َمَؾفٌؽ مِْثِؾ َصْؾَصَؾِة  ُه َطَؾلَّ اْلَجَرِس َوُحَق َأَشدُّ

ُجِؾ، َفَلِطل َما َ،ُؼقُل   .«فِل مِْثِؾ ُصقَرِة الرَّ

إيّل التقحقفففد،  أي: مؿفففا أوحفففاه اهلل ﴾: متىت خت حت جت﴿َقِوُلهههُه  

اهلل، فلفردوه بالعبادة، والرجاء، والخفقف، وأففردوه بالخرفقة  وحق ﴾ی﴿

، فقففا معـفك: ﴾متىت خت حت جت﴿والؿحبة والتقكؾ واوكابة، وغقرحا. فؼقلف: 

 ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شر،ؽ لف.

أي: ثقابففف وجفف اءه الصففالح، واسففتدل هبففا ﴾: يث ىث مث جث يت﴿ َقِوُلههُه 

 ،قم الؼقامة.  بعض أحؾ السـة والجؿاطة ط  إثبات رؤ،ة اهلل

وقد اختؾػ العؾؿاء فقؿـ ،رى اهلل ،قم الؼقامة، ف ح، بعض أحفؾ السفـة إ، 

،ففراه الؿممـففقن  أن اهلل ،ففراه الؿممـففقن فؼففط، وذحفف، غقففرحؿ إ، أن اهلل 

 والؿـافؼقن وغبرات مـ أحؾ الؽتاب، وذح، صائػة مـ أحؾ السفـة إ، أن اهلل 

والؽػار، واسفتدل أصفحاب حف ا الؼفقل ،راه عقع مـ يف الؿققػ مـ الؿممـقـ 

بعؿقم أدلة الؾؼاء، وكؼؾ شق  اوسالم وابـ الؼقؿ اوعاع طف  أن الؾؼفاء بؿعـفك 

، َقاَل: َقفاُلقا: َ،فا (8211)طـد مسؾؿ  الرؤ،ة، واستدلقا بحد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة 
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ـَا َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة؟ َقاَل:   َحْؾ َكَرى َربَّ
ِ
فْؿِس َحْؾ تُ »َرُسقَل اهلل وَن فِفل ُرْؤَ،فِة الرَّ فِفل َضارُّ

، َقاَل:  «الظَِّفقَرِة، َلْقَسْت فِل َسَحاَبٍة؟ َٓ وَن فِل ُرْؤَ،ِة اْلَؼَؿفِر »َقاُلقا:  َلْقَؾفَة َفَفْؾ ُتَضارُّ

، َقاَل:  «اْلَبْدِر، َلْقَس فِل َسَحاَبٍة؟ َٓ وَن »َقاُلقا:  َٓ ُتَضفارُّ فِفل َفَقالَّفِ ي َكْػِسفل بَِقفِدِه 

َّٓ َكَؿا ُتَضا ُؽْؿ، إِ وَن فِل ُرْؤَ،ِة َأَحِدِحَؿا، َقاَل: َفَقْؾَؼك اْلَعْبَد، َفَقُؼقُل: َأْي ُفْؾ ُرْؤَ،ِة َربِّ رُّ

بِفَؾ، َوَأَذْرَك َتفْرَأُس  ْر َلفَؽ اْلَخْقفَؾ َواْوِ ْجَؽ، َوُأَسفخِّ ْدَك، َوُأَزوِّ َأَلْؿ ُأْكِرْمَؽ، َوُأَسقِّ

، َفَقُؼقُل: َففنِكِّل َوَتْرَبُع؟ َفَقُؼقُل: َبَؾك، َقاَل: َفَقُؼقُل: َأَفَظـَـَْت َأكَّ  َٓ ؟ َفَقُؼقُل:  َؽ ُماَلقِلَّ

ْدَك،  َأْكَساَك َكَؿا َكِسفقَتـِل، ُثفؿَّ َ،ْؾَؼفك الثَّفاكَِل َفَقُؼفقُل: َأْي ُففْؾ َأَلفْؿ ُأْكِرْمفَؽ، َوُأَسفقِّ

بَِؾ، َوَأَذْرَك َتْرَأُس، َوَتْرَبفُع، َفَقُؼفقُل  ْر َلَؽ اْلَخْقَؾ َواْوِ ْجَؽ، َوُأَسخِّ : َبَؾفك، َأْي َوُأَزوِّ

؟   َربِّ َفَقُؼقُل: َأَفَظـَـَْت َأكََّؽ ُماَلقِلَّ

، َفَقُؼقُل: َفنِكِّل َأْكَساَك َكَؿا َكِسقَتـِل، ُثؿَّ َ،ْؾَؼك الثَّالَِث، َفَقُؼقُل َلفُف مِْثفَؾ  َٓ َفَقُؼقُل: 

ْقُت، َوُصفْؿُت، َذلَِؽ، َفَقُؼفقُل: َ،فا َربِّ آَمـْفُت بِفَؽ، َوبِؽَِتابِفَؽ، َوبُِرُسفؾَِؽ، َوَصفؾَّ 

َن  ْٔ ْقُت، َوُ،ْثـِل بَِخْقٍر َما اْسَتَطاَع، َفَقُؼفقُل: َحاُحـَفا إًِذا، َقفاَل: ُثفؿَّ ُ،َؼفاُل َلفُف: ا َوَتَصدَّ

؟ َفُقْخَتُؿ َطَؾك فِقِف،  ـْ َذا الَِّ ي َ،ْرَفُد َطَؾلَّ ُر فِل َكْػِسِف: َم َكْبَعُث َشاِحَدَكا َطَؾْقَؽ، َوَ،َتَػؽَّ

َػِخِ ِه َوَلْحِؿِف َوِطَظامِِف: اْكطِِؼفل، َفَتـْطِفُؼ َفِخفُ ُه َوَلْحُؿفُف َوِطَظاُمفُف بَِعَؿؾِفِف، َوُ،َؼاُل لِ 

ـْ َكْػِسِف، َوَذلَِؽ اْلُؿـَافُِؼ َوَذلَِؽ الَِّ ي َ،ْسَخُط اهلُل َطَؾْقفِ 
 .«َوَذلَِؽ لُِقْعِ َر مِ

ٛ  ٖٚرا ٔ  ايصاخٝح  ٖا ٍ  َا ٌ  أقاٛا ِ  أٖا ؿققفػ، ثفؿ أكفف ،فراه عقفع مفـ يف ال :ايعًا

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿: ،حتج، طـ الؽافر،ـ، وح ا حق الؿقاففؼ لؼفقل اهلل 

، والحج، إكؿا ،ؽقن بعد الرؤ،ة، إٓ أن رؤ،ة الؿفممـقـ [18]الؿطػػقـ:  ﴾ڈ

لرهبؿ رؤ،ة تـعؿ، ورؤ،ة الؽافر،ـ لرهبؿ رؤ،ة سخط، كرؤ،ة الؿسفجقن الؿجفرم 

ـفقان رؤ،فة ، ويل بحؿفد اهلل مملفػ بع[93]الـحاؾ:  ﴾ڱڱ ڳ ڳ﴿لؾسجان 

 .«الؿممـقـ لؾجبار يف الؿحرر ودار الؼرار

بإطؿال  فؾقخؾص هلل العبادة و،تؼرب إلقف ﴾: جح مج حج﴿  َقِوُلُه

 .ملسو هيلع هللا ىلص، وتابع فقف الـبل الصالحة، والعؿؾ الصالح حق ما أخؾص فقف العامؾ هلل 
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و،دل ط  شرصقة اوخالص يف العؿؾ ما تؼدم مفـ إدلفة يف البفاب، و،فدل 

ـْ َأْحَدَث فِل َأْمِرَكا َحفَ ا »: بعة حد،ث َطائَِرَة ط  الؿتا َمفا َلفْقَس فِقفِف، َفُففَق َم

ـْ َطِؿَؾ َطَؿاًل َلْقَس َطَؾْقِف »، ويف روا،ة: (1)، متػؼ طؾقف«َرد    .(5)«ُفَق َرد  َأْمُرَكا فَ َم

يف أدلة كثقرة لقس ح ا مقصـ بسطفا ذكفرت كثقفًرا مـففا يف كتفاب القسفائؾ 

 .  «الجؾقة لـصرة الدطقة السؾػقة

حف ا حفق الرفاحد مفـ آسفتدٓل هبف ه ﴾: جس مخ حخ جخ مح﴿ َقِوُلُه 

َٓ َ،ْجَعفْؾ َلفُف َشفِر،ًؽا فِفل (15/334) «أ،ة، قال الطبري يف تػسفقره : َ،ُؼفقُل: َو

اُه، َوإِكََّؿا َ،ُؽقُن َجاِطاًل َلُف َشِر،ًؽا بِِعَباَدتِِف إَِذا َراَءى بَِعَؿؾِِف الَِّ ي َضاِحُرُه َأكَّفُف ِطَبادَ  تِِف إِ،َّ

ـِ ُجَبْقٍر، يف ققلفف:  ـْ َسِعقِد ْب ِف َوُحَق ُمِر،ٌد بِِف َغْقَرُه. وروى َط  مخ حخ جخ مح﴿لِؾَّ

َٓ ُ،َرائِل  [113]الؽفػ:  ﴾جس  .-ف أحًدابعباده رب-َقاَل: 

ـْ َصاُوٍس، َقاَل: َجاَء َرُجٌؾ، َفَؼاَل:   ـْ ُسْػَقاِن، وأخرج مرساًل َط وروى كحقه َط

ِف إِكِّل ُأِح،ُّ اْلِجَفاَد فِل َسبِقِؾ الؾَِّف، َوُأِح،ُّ َأْن ُ،َرى َمْقصِـِل َوُ،َرى َمَؽاكِل،  َ،ا َكبِلَّ الؾَّ

 مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت﴿: َفففففَلْكَ َل الؾَّففففُف 

وحق كؿا ترى وإن كان مرساًل والؿرسؾ ٓ تؼقم بف حجفة -،. [113]الؽفػ:  ﴾جس

 .-يف ققل عاحقر الؿحدثقـ، لؽـ مثؾ ح ا ،ؽقن مـ أوجف تػسقر أ،ة

ـِ َحْقَشٍ، وحق ضعقػ يف ققل شعبة وغقفره مفـ أحفؾ   وروي مـ صر،ؼ َشْفِر ْب

ا ـِ الصَّ ا َأْسفَلُلَؽ مِِت العؾؿ، َقاَل: َجاَء َرُجٌؾ إَِلك ُطبَاَدَة ْب ، َفَسَلَلُف َفَؼاَل: َأْكبِئْـِل َطؿَّ

َطـُْف، َأَرَأْ،َت َرُجاًل ُ،َصؾِّل َ،بْتَِغل َوْجَف الؾَِّف َوُ،ِح،ُّ َأْن ُ،ْحَؿَد، َوَ،ُصقُم َوَ،بْتَِغل َوْجَف الؾَّفِف 

َ،ُؼفقُل: َأَكفا َخْقفُر َشفِر،ٍؽ،  َف َوُ،ِح،ُّ َأْن ُ،ْحَؿَد؟ َفَؼاَل ُطبَاَدُة: َلقَْس َلُف َشفْلٌء، إِنَّ الؾَّف

َٓ َحاَجَة لِل فِقِف. احف مختصًرا. ـْ َكاَن َلُف َمِعل َشِر،ٌؽ َفُفَق َلُف ُكؾُُّف،   َفَؿ

                                                 

 (.1311(، ومسؾؿ )8123البخاري ) (1)

 (.1311أخرجف مسؾؿ ) (5)
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ُٚ َرَؼوبًَُ    ٍَ اَُّ َِٓشُكىّػب  َهب ََِشَح  َُٛش ِٖ َأثاٍ  ٖا     »َوَػ ًَبِ  َػو ًَ اُٗؾوَش َ٘و َٗوب َأُؿ َأ

َٓ ُٚ    اُٚؾِشٔى;  ًَ ُٚ َؤؽوِش ًُُزو ٌا َرَش ُِوشا ٚٔ َؿ ُاو ٍَ ٔك َٓٔؼ َُٔ َأِؽَشَى  ََ َػ ٔٔ ُٙ «ِٖ َػ ي َسَوا

.ْْ  ُِٓغِٔ

ُ٘ تيييداي٢ّٔ :   َقِوُلُه َّد ٍي اي َيْسؾّٕٛعاا: قّٔا ح ا الحد،ث ،سؿقف العؾؿاء حد،ًثا قدسًقا:  )

والؼدسل كسبة إ، الؼدس، وحفق ، إ، اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوحق الحد،ث ال ي ،سـده الـبل 

 ـك التؽر،ؿ والتعظقؿ والتـ ،ف.،حؿؾ مع

ِٔ ايػّْددْسِى :   َقِوُلههُه ٓيدد٢ي ايػُّددسينّٔا٤ِ عيدد ْيددا أّٔغّٖ غددسس٘ عًدد٢ قففال الـففقوي يف  )أّٔ

 ِ ـْ َطِؿفَؾ (111-11/115)َطدً ـِ اْلُؿَرفاَرَكِة َوَغْقِرَحفا َفَؿف : َوَمْعـَاُه أكا غـك َط

ْتُرْكُف لَِ لَِؽ اْلَغْقِر والؿفراد أن طؿفؾ الؿرائفك باصفؾ َشْقًئا لِل َولَِغْقِري َلْؿ َأْقَبْؾُف َبْؾ أَ 

 ٓثقاب فِقِف َوَ،ْلَثُؿ بِِف. احف. 

]التغاابـ:  ﴾ھ ھ ھ﴿الؿطؾؼ، قال تعا،:  ويف الحد،ث بقان لغـك اهلل 

ـِ اْلَحففاِرِث (8111)، والترمفف ي (1513)، ويف الؿسففتدرك لؾحففاكؿ [9 : َطفف

َْشَعِريِّ  ْٕ  ، َأنَّ َرُسقَل اا
ِ
َف َأْوَحفك إَِلفك َ،ْحَقفك »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصهلل فا إِنَّ الؾَّ ـِ َزَكِر،َّ ْبف

َـّ  ، َوَ،ْلُمَر َبـِل إِْسَرائِقَؾ َأْن َ،ْعَؿُؾقا بِِف َـّ اَلُم بَِخْؿِس َكؾَِؿاٍت َأنَّ َ،ْعَؿَؾ بِِف  «َطَؾْقِفَؿا السَّ

 »: وفقف
ِ
َٓ ُتْرِرُكقا بِاهلل َـّ َأْن  ُح َٓ  َكَؿَثفِؾ َرُجفٍؾ ُأو

ِ
ـْ َأْشفَرَك بِفاهلل َشْقًئا، َففنِنَّ َمَثفَؾ َمف

ـْ َخالِِص َمالِفِف بِفَ َحٍ،، َأْو َوِرٍق، ُثفؿَّ َأْسفَؽـَُف َداًرا، َفَؼفاَل 
: اْطَؿفْؾ، اْشَتَرى َطْبًدا مِ

ُؽْؿ َ،ْرَضفك َأْن َ،ُؽفقَن َطْبفُدُه  َواْرَفْع، إَِللَّ َفَجَعَؾ َ،ْعَؿُؾ َوَ،ْرَفُع إَِلك َغْقفِر َسفقِِّدِه، َففَل،ُّ

َف َخَؾَؼُؽْؿ َوَرَزَقُؽفْؿ َففاَل ُتْرفِرُكقا بِفِف َشفْقًئا ، واهلل خؾؼـفا، ورزقـفا «َكَ لَِؽ، َفنِنَّ الؾَّ

: ملسو هيلع هللا ىلصأكاس و،صرفقن حؼ اهلل لغقر اهلل، َقاَل الـَّبِفلُّ  وأططاكا وأكعؿ طؾقـا، ثؿ ، ح،

ِف َطَؾك الِعَباِد؟َ،ا ُمَعاُذ َأَتْدِري َما َحؼُّ » َأْن »، َقفاَل: الؾَّفُف َوَرُسفقُلُف َأْطَؾفُؿ، َقفاَل: «الؾَّ
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َٓ ُ،ْرِرُكقا بِِف  غـل طـ الؿرركقـ وطفـ إطؿفال التفل  ، فاهلل (1)«َشْقًئاَ،ْعُبُدوُه َو

 أشركقا فقفا.

  ٔ ، فنذا ما فسدت إغـام التل أهنؿ كاكقا ،رركقن باهلل  : أّٜطا    ايعحب    َٚ

، وإذا فسدت إغـام التل حل لرركائفؿ طقضقحا مـ إغـام التل حل هلل 

يف سقرة   ،عقضقحا مـ إغـام التل حل لرركائفؿ، كؿا قص اهلل حل هلل، مل

 ڳ  گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک ﴿إكعام فؼال: 

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڻ  ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ

ۀ   ڻ  ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻ  ے  ھ   ھ

 .[169]األكعام:  ﴾ے

ِف  (: 133/ 1يف تػسقر ح ه أ،ة )  قال ابـ كثقر  ـَ الؾَّ َحَ ا َذم  َوَتْقِبقٌ  ِم

ـَ  ـْ َخْؾِؼِف، َوُحَق لِْؾُؿْرِرِكق ِف ُجْ ًءا ِم ـَ اْبَتَدُطقا ِبَدًطا َوُكْػًرا َوِشْرًكا، َوَجَعُؾقا لِؾَّ ، ِ الَّ

ا ُ،ْرِرُكقَن3 َولَِفَ ا َقاَل َتَعاَلك:  ُؼ ُكؾِّ َشْلٍء ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك َطؿَّ
 ک  ک ﴿َخالِ

َأ  ﴾ک   ک  َبَر َو َخَؾَؼ  ا  ْي: ِمؿَّ ُروعِ  ﴾گ   گ ﴿َأ ال ُّ ـَ  ِم ْي:  َوالثَِّؿاِر  َأ

 ڱ  ڳ   ڳ   ڳ   ڳ ﴿َأْي: ُجْ ًءا َوَقْسًؿا،  ﴾گ   گ ﴿

 .﴾ڱڱ

ُلُف   َقْق ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ ﴿:  و  ۀ  ڻ

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  َصْؾَحَة،  ﴾ھ ِبل  َأ ـُ  ْب َطؾِلُّ  َل  َقا

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب ِف َكاُكقا والَعْقيف، َط َ،ِة: ِإنَّ َأْطَداَء الؾَّ ْٔ ُف َقاَل ِفل َتْػِسقِر َحِ ِه ا 3 َأكَّ

ـِ ُجْ ًءا، َفَؿا َكاَن إِذَ  ِف مِـُْف ُجْ ًءا َولِْؾَقَث ا َحَرُثقا َحْرًثا، َأْو َكاَكْت َلُفْؿ َثَؿَرٌة، َجَعُؾقا لِؾَّ

ْوَثاِن َحَػُظقُه َوَأْحَصْقُه. َوِإْن َسَؼَط ِمـُْف  َ ْٕ ـْ َكِصقِ، ا ـْ َحْرٍث َأْو َثَؿَرٍة َأْو َشْلٍء ِم ِم

َؿِد  ِلؾصَّ ِفقَؿا ُسّؿل  ٌء  ِ ي َشْل لَّ ا ُء  ْلَؿا ا ْن َسَبَؼُفُؿ  ِإ َو  . ـِ َث ِلْؾَق ُه  َجَعُؾق َما  َلك  ِإ وُه  دُّ َر

                                                 

ـِ َجَبٍؾ 14(، ومسؾؿ )3131)أخرجف البخاري  (1) ـْ ُمَعاِذ ْب  .(، َط
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ـَ  ِم ْن َسَؼَط َشْلٌء  ِإ َو  . ـِ َث ِلْؾَق ِلَؽ  َذ ِف َجَعُؾقا  ِلؾَّ َجَعُؾقُه  َفَسَؼك َشْقًئا   . ـِ َث ِلْؾَق َجَعُؾقُه 

ِ ي َجَعُؾقُه لِؾَِّف، َفاْخَتَؾَط بِالَّ ِ  ، َقاُلقا: َحَ ا َفِؼقٌر. اْلَحْرِث َوالثََّؿَرِة الَّ ـِ ي َجَعُؾقُه لِْؾَقَث

ِ ي َجَعُؾقُه لِؾَِّف. َفَسَؼك َما ُسّؿل  وُه إَِلك َما َجَعُؾقُه لِؾَِّف. َوإِْن َسَبَؼُفُؿ اْلَؿاُء الَّ َوَلْؿ َ،ُردُّ

اْلَبِحقَرَة  ْمَقاِلِفُؿ  َأ ـْ  ُمقَن ِم ، َوَكاُكقا ُ،َحرِّ ـِ َث ِلْؾَق َتَرُكقُه  ـِ  َث َواْلَقِصقَؾَة ِلْؾَق اِئَبَة  َوالسَّ

ُف  لؾَّ ا َل  َفَؼا  ، ِلؾَِّف َكُف  ُمق ُ،َحرِّ ُفْؿ  كَّ َأ َن  ُطُؿق  ْ،َ َو  ، ِن َثا ْو ِلْجَ َكُف  َفَقْجَعُؾق  ، َم ْلَحا ا : َو

َ،َة. ﴾گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ ْٔ  ا

، َوَغْقُر َواِحٍد. يُّ دِّ  َوَحَؽَ ا َقاَل ُمَجاِحٌد، َوَقَتاَدُة، َوالسُّ

ـْ ذْبح َوَقاَل َطْبُد 
ِف مِ ـِ َأْسَؾَؿ فِل َتْػِسقِرِه: ُكؾُّ َشْلٍء َجَعُؾقُه لِؾَّ ـُ َزْ،ِد ْب ـِ ْب ْحَؿ الرَّ

َلْؿ  ِلْمِلَفِة  َكاَن  َوَما   . ِلَفِة ْٔ ا َء  َأْسَؿا َمَعُف  َ،ْ ُكُروا  َحتَّك  َبًدا  َأ ُكُؾقَكُف  َ،ْل  َٓ  ، َ،ْ َبُحقَكُف

ا َوَقَرَأ  ِف َمَعُف،  َبَؾَغ: َ،ْ ُكُروا اْسَؿ الؾَّ َ،َة َحتَّك  َأْي:  ﴾ے   ے   ھ ﴿ْٔ

ُحَق َربُّ ُكؾِّ  َتَعاَلك  َف  الؾَّ نَّ  َفنِ اْلِؼْسَؿِة،  ًٓ ِفل  وَّ ُفْؿ أخطموا َأ كَّ َفنِ ُؿقَن،  َما ُ،َؼسِّ َساَء 

ِتِف  َر ُقْد َتْحَت  َو ِفِف  َتَصرُّ ِفل  َو َلُف  ٍء  ُكؾُّ َشْل َو ْلُؿْؾُؽ،  ا َلُف  َو  ، ِلُؼُف َخا َو َمؾِقُؽُف  َو َشْلٍء 

َ،ْحَػُظقا  َلْؿ  َطُؿقا  َز ِفقَؿا  ُؿقا  َقسَّ ا  َلؿَّ ُثؿَّ   . ُه ا َربَّ ِسَق  َٓ َو  ، ُه َغْقُر َلَف  ِإ  َٓ  ، َمِرقَئتِِف َو

تِل ِحَل َفاِسَدٌة، َبْؾ َجاُروا ِفقَفا، َكَؿا َقاَل َتَعاَلك:   ڤ  ٹ   ٹ ﴿اْلِؼْسَؿَة الَّ

ڤ   ڈ  ڎ   ڎ   ڌ ﴿، َوَقاَل َتَعاَلك:  [ :8]الـحْحِؾ:   ﴾ڦ   ڦ   ڤ   ڤ

ْخُرِف:   ﴾ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ۇ  ۇ   ڭ ﴿، َوَقاَل َتَعاَلك:  [ 18]الزُّ

 .احف. [55 51]الـحْجِؿ:  ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

ُيدد٬ : َقِوُلههُه ٌي عي ُِدد ْٔ عي َيدد )َطِؿففَؾ( كؽففرة يف سففقاق اوثبففات تػقففد العؿففقم،  )

والؿعـك: أن أي طؿؾ مـ الطاطات تعؿؾفف وتر،فد بفف غقفر اهلل فففق مفردود غقفر 

 مؼبقل.

ِٟ : )أّْٔغسي َقِوُلُه ْٝدِس ِ٘ غّٔ ِٝ ٞي ِؾ َيِي ، أو قبًرا ٓ ففرق يف  ىّٔ  ًٓ ولق كان مؾًؽا، أو رسق

 ذلؽ.
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ُ٘ : َقِوُلُه ٚيِغْسنّٔ  ُ٘ أي مل ،ؼبؾ ما كان مـ العؿؾ لفف تعفا، وذلفؽ ٕن  )تيسينُّٖت

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿اهلل تعا، ٓ ،ؼبؾ الؿراركة وغـل طـ ذلؽ، قفال تعفا،: 

ـْ ُمَعا[56]الػرقان:  ﴾چ ڃ ڃ ڃ ـِ َحْقفَدَة ، وَط : َأكَّفُف َقفاَل ِوَ،َة ْب

ْساَلمِ »: َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصلِؾـَّبِلِّ  َٓ إَِلفَف . َقاَل «َبَعَثـِل اهلُل بِاْوِ ْساَلُم؟ َقاَل: َشفَفاَدُة َأْن  : َوَما اْوِ

ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلُف َوُتؼِ  َّٓ اهلُل َوَأنَّ ُمَحؿَّ َٓ إِ َكاَة، َأَخَقاِن َكِصقَراِن  اَلَة، َوُتْمتِل ال َّ قُؿ الصَّ

ـْ َأَحٍد َتْقَبًة َأْشَرَك َبْعفَد إِْسفاَلمِفِ 
. أي مفا مل (84411). أخرجفف أمحفد «َ،ْؼَبُؾ اهلُل مِ

 تتحؼؼ شروصفا باوقالع طـ الررك.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َِٓشُكىّػب   ِٖ َأثاٍ َعٔؼُٕذ  ِٖ  َأا»َوَػ ٓٔو ِ٘ٔذٌ  ِْ ٔػ ٌُ ُِ َُٛى َأِلَىُف َػَِ َٔب  ِْ ثا ًُ  ُأِلجاُش

ٍا؟ ٍَ      «ادَلِغُؼا اُٖذَعب ٍَ اهلِل. َهوب ََوب َسُعوى ٍٗ;   »َهبُُىا  َثًَِ  َُُخَلو اُٚؾوِشُى ا

          َ ِٖ ََٗظوشا َسُعو ٓٔو ََوَشي  َٔوب  ُٔ  ُٚ ُٖ َفوَُر َِ ُُوَض ٍَ َك َُُقوِِّ َُ َك ُّ اُٖشُعو ُٙ  «ََُوى َسَوا

 أمحذ.

ٚي  َقِوُلههُه  ْٔ أِّٔ ددٞ ضيددِيٝد  : )   َقِوُلههُه . حففق الخففدري سففعد بففـ مالففؽ عيدد

َيْسؾّٕٛعاا ،   .  ملسو هيلع هللا ىلصأي: إ، الـبل )

ِْ    َقِوُلُه   بؿعـك: أٓ أطؾؿؽؿ وأصؾعؽؿ.)أ٫ّٔ إّْٔخِبُسنّٕ

ْٓدِدٟ :    َقِوُلُه  ِْ ِع ْٝهّٕ ّٔ ٛيُف عي ٛي أّْٔخ ُٖ ُيا  أي: بالعؿفؾ الف ي اتخقففف طؾفقؽؿ )ِ 

طف  أمتفف،  ملسو هيلع هللا ىلصمع شدهتا، وفقفف خفقف رسفقل اهلل  أكثر مـ فتـة الؿسقح الدجال

 ے ے ھ ھ﴿: وح ا مـ شػؼتف طؾقفؿ وحالف كؿا قال اهلل 

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

ـِ اْلَعاِص [;15]التقبة:  ﴾﮹ ـِ َطْؿِرو ْب  ْب
ِ
، طـد مسفؾؿ ، ويف حد،ث َطْبِد اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ الـَّبِفلَّ (848)
ِ
 ڄ ڄ ڦ﴿: فِفل إِْبففَراِحقَؿ  : َتفاَل َقففْقَل اهلل

َ،َة، َوَقاَل ِطقَسفك  [69]إبراهقؿ:  ﴾چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ْٔ  ﴿: ا

، َفَرَفَع َ،َدْ،ِف [;11]الامئدة:  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ   

تِل»َوَقاَل:  تِل ُأمَّ فٍد، َ،ا ِجْبِر،فُؾ اْذَحفْ، إَِلف»: ، َفَؼاَل اهلُل ، َوَبَؽك«الؾُفؿَّ ُأمَّ ك ُمَحؿَّ

اَلُم، َفَسَلَلُف َففَلْخَبَرُه  «َوَربَُّؽ َأْطَؾُؿ، َفَسْؾُف َما ُ،ْبؽِقَؽ؟ اَلُة َوالسَّ َفَلَتاُه ِجْبِر،ُؾ َطَؾْقِف الصَّ

 
ِ
ٍد، َفُؼْؾ: »بَِؿا َقاَل، َوُحَق َأْطَؾُؿ، َفَؼاَل اهلُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل َ،ا ِجْبِر،ُؾ، اْذَحْ، إَِلك ُمَحؿَّ

َٓ َكُسقُءكَ إِكَّا َس  تَِؽ، َو  .«ـُْرِضقَؽ فِل ُأمَّ

ٍِ؟ : َقِوُلُه ْٔ افِّٔطِٝض ايدَّديا َِ اختؾػقا يف معـك الؿسقح إ، أقفقال مـففا: أكفف  )
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،ؿسح إرض، و،ؼال لف الؿسق  بالخاء الؿعجؿة مـ فقق، وحق رجؾ مفـ بـفل 

عقفع  كسفلل اهلل العافقفة مـففا ومفـ-آدم مـ القفقد، لف فتـفة طظقؿفة يف إرض 

ويل بحؿد اهلل كتاب يف بقان فتـتف وشره بعـفقان تحف ،ر العؼفال مفـ فتـفة  -الػتـ

طـفد مسفؾؿ  وأذكفر حـفا حفد،ث الـفقاس بفـ سفؿعان  «الؿسقح الفدجال

 مـ باب بقان ما طـده مـ الػتـة: َقاَل  (8213)
ِ
اَل  ملسو هيلع هللا ىلص: َذَكَر َرُسقُل اهلل جَّ الدَّ

َض فِقِف َوَرفَّ  ا ُرْحـَا إَِلْقِف َطفَرَف َذاَت َغَداٍة، َفَخػَّ َع، َحتَّك َضـَـَّاُه فِل َصائَِػِة الـَّْخِؾ، َفَؾؿَّ

 «.َما َشْلُكُؽْؿ؟»َذلَِؽ فِقـَا، َفَؼاَل: 

ْضَت فِقِف َوَرفَّْعَت، َحتَّفك َضـَـَّف  اَل َغَداًة، َفَخػَّ جَّ  َذَكْرَت الدَّ
ِ
اُه ُقْؾـَا: َ،ا َرُسقَل اهلل

اِل َأْخَقُفـِل َطَؾْقُؽْؿ، »فِل َصائَِػِة الـَّْخِؾ، َفَؼاَل:  جَّ إِْن َ،ْخُرْج َوَأَكا فِفقُؽْؿ، َفَلَكفا َغْقُر الدَّ

ِف َواهلُل َخؾِقَػتِل َطَؾك َحِجقُجُف ُدوَكُؽْؿ، َوإِْن َ،ْخُرْج َوَلْسُت فِقُؽْؿ، َفاْمُرٌؤ َحِجقُج َكْػِس 

ـْ  ، َفَؿف ـٍ ـِ َقَطف ى ْبف ُكؾِّ ُمْسؾٍِؿ، إِكَُّف َشاب  َقَطٌط، َطْقـُُف َصافَِئٌة، َكَلكِّل ُأَشبُِّفُف بَِعْبِد اْلُعف َّ

فلْ  ـَ الرَّ ِم َأْدَرَكُف مِـُْؽْؿ، َفْؾَقْؼفَرْأ َطَؾْقفِف َففَقاتَِح ُسفقَرِة اْلَؽْففِػ، إِكَّفُف َخفاِرٌج َخؾَّفًة َبفْق

 َفاْثُبُتقا
ِ
، َ،ا ِطَباَد اهلل ًٓ  َوَمفا «َواْلِعَراِق، َفَعاَث َ،ِؿقـًا َوَطاَث ِشَؿا

ِ
، ُقْؾـَا: َ،فا َرُسفقَل اهلل

َْرِض؟  ْٕ  َلْبُثُف فِل ا

امِفِف  ُر َأ،َّ
َقاَل: َأْرَبُعقَن َ،ْقًما، َ،ْقٌم َكَسفـٍَة، َوَ،فْقٌم َكَرفْفٍر، َوَ،فْقٌم َكُجُؿَعفٍة، َوَسفائِ

 َفَ لَِؽ اْلَقْقُم الَِّ ي َكَسـٍَة، َأَتْؽِػقـَا فِقِف َصاَلُة َ،ْقٍم؟ َقاَل:  «امُِؽؿْ َكَل،َّ 
ِ
ُقْؾـَا: َ،ا َرُسقَل اهلل

، اْقُدُروا َلُف َقْدَرهُ  َْرِض؟ َقفاَل: َكاْلَغْقفِث  «َٓ ْٕ  َوَما إِْسفَراُطُف فِفل ا
ِ
ُقْؾـَا: َ،ا َرُسقَل اهلل

،ُح، َفَقلْ  تِل َطَؾك اْلَؼْقِم َفَقْدُطقُحْؿ، َفُقْممِـُقَن بِِف َوَ،ْسفَتِجقُبقَن َلفُف، َفَقفْلُمُر اْسَتْدَبَرْتُف الرِّ

َْرَض َفُتـْبُِت، َفَتُروُح َطَؾْقِفْؿ َساِرَحُتُفْؿ، َأْصفَقَل َمفا َكاَكفْت ُذًرا،  ْٕ َؿاَء َفُتْؿطُِر، َوا السَّ

ُه َخَقاِصَر، ُثؿَّ َ،ْلتِ  وَن َطَؾْقفِف َقْقَلفُف، َوَأْسَبَغُف ُضُروًطا، َوَأَمدَّ ل اْلَؼْقَم، َفَقفْدُطقُحْؿ َفَقفُردُّ

ـْ َأْمفَقالِِفْؿ، َوَ،ُؿفرُّ  ـَ َلفْقَس بَِلْ،فِد،ِفْؿ َشفْلٌء مِف َفَقـَْصِرُف َطـُْفْؿ، َفُقْصبُِحقَن ُمْؿِحؾِفق

الـَّْحِؾ، ُثفؿَّ َ،فْدُطق  بِاْلَخِرَبِة، َفَقُؼقُل َلَفا: َأْخِرِجل ُكـُقَزِك، َفَتْتَبُعُف ُكـُقُزَحا َكَقَعاِسقِ، 

ـِ َرْمَقفَة اْلَغفَرِض، ُثفؿَّ َ،فْدُطقُه  ْقِػ َفَقْؼَطُعُف َجفْ َلَتْق َرُجاًل ُمْؿَتؾًِئا َشَباًبا، َفَقْضِرُبُف بِالسَّ
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ـَ َمفْرَ،ؿَ  ، َفُقْؼبُِؾ َوَ،َتَفؾَُّؾ َوْجُفُف، َ،ْضَحُؽ، َفَبْقـََؿا ُحَق َكَ لَِؽ إِْذ َبَعَث اهلُل اْلَؿِسفقَح اْبف

ْقفِف َطَؾفك  ، َواِضفًعا َكػَّ ـِ ـَ َمْففُروَدَتْق َفَقـِْ ُل ِطـَْد اْلَؿـَاَرِة اْلَبْقَضاِء َشفْرقِلَّ ِدَمْرفَؼ، َبفْق

َر مِـْفُف ُجَؿفاٌن َكفالؾُّْمُلِم، َففاَل  ، إَِذا َصْلَصَل َرْأَسُف َقَطَر، َوإَِذا َرَفَعُف َتَحفدَّ ـِ َأْجـَِحِة َمَؾَؽْق

َّٓ َماَت، َوَكَػُسُف َ،ـَْتِففل َحْقفُث َ،ـَْتِففل َصْرُففُف، َفَقْطُؾُبفُف َ،ِحؾُّ لَِؽافٍِر َ،جِ  ُد ِر،َح َكَػِسِف إِ

ـَ َمْرَ،َؿ َقْقٌم َقفْد َطَصفَؿُفُؿ اهلُل مِـْفُف،  ، َفَقْؼُتُؾُف، ُثؿَّ َ،ْلتِل ِطقَسك اْب َحتَّك ُ،ْدِرَكُف بَِباِب ُلدٍّ

ُثُفؿْ  ـْ ُوُجقِحِفْؿ َوُ،َحدِّ  بَِدَرَجاتِِفْؿ فِل اْلَجـَِّة. َفَقْؿَسُح َط

َٓ َ،َداِن   َفَبْقـََؿا ُحَق َكَ لَِؽ إِْذ َأْوَحك اهلُل إَِلك ِطقَسك: إِكِّل َقْد َأْخَرْجُت ِطَباًدا لِل، 

ـْ  ْز ِطَباِدي إَِلك الطُّقِر َوَ،ْبَعُث اهلُل َ،فْلُجقَج َوَمفْلُجقَج، َوُحفْؿ مِف ََحٍد بِِؼَتالِِفْؿ، َفَحرِّ
ِ
ٕ

فَة َفَقْرفَرُبقَن َمفا فِقَففا، َوَ،ُؿفرُّ  ُكؾِّ  ُؾُفْؿ َطَؾفك ُبَحْقفَرِة َصَبِر،َّ
َحَدٍب َ،ـِْسُؾقَن، َفَقُؿرُّ َأَوائِ

 ِطقَسك َوَأْصَحاُبُف، َحتَّفك 
ِ
ًة َماٌء، َوُ،ْحَصُر َكبِلُّ اهلل آِخُرُحْؿ َفَقُؼقُلقَن: َلَؼْد َكاَن بَِفِ ِه َمرَّ

ََح 
ِ
 َ،ُؽقَن َرْأُس الثَّْقِر ٕ

ِ
ََحفِدُكُؿ اْلَقفْقَم، َفَقْرَغفُ، َكبِفلُّ اهلل

ِ
ـْ مِاَئِة ِد،ـَاٍر ٕ

ِدِحْؿ َخْقًرا مِ

ِطقَسك َوَأْصَحاُبُف، َفُقْرِسُؾ اهلُل َطَؾْقِفُؿ الـََّغَػ فِل ِرَقابِِفْؿ، َفُقْصبُِحقَن َفْرَسك َكَؿفْقِت 

 ِطقَسك َوَأْصفحَ 
ِ
َْرِض، َففاَل َ،ِجفُدوَن فِفل َكْػٍس َواِحَدٍة، ُثؿَّ َ،ْفبُِط َكبِلُّ اهلل ْٕ اُبُف إَِلفك ا

 ِطقَسفك َوَأْصفَحاُبُف 
ِ
َّٓ َمَجَُه َزَحُؿُفْؿ َوَكْتـُُفْؿ، َفَقْرَغفُ، َكبِفلُّ اهلل َْرِض َمْقِضَع ِشْبٍر إِ ْٕ ا

، َفُقْرِسُؾ اهلُل َصْقًرا َكَلْطـَاِق اْلُبْخِت َفَتْحِؿُؾُفْؿ َفَتْطَرُحُفْؿ َحْقُث َشف
ِ
اَء اهلُل، ُثفؿَّ إَِلك اهلل

َْرَض َحتَّفك َ،ْتُرَكَففا  ْٕ َٓ َوَبفٍر، َفَقْغِسفُؾ ا ُـّ مِـْفُف َبْقفُت َمفَدٍر َو َٓ َ،ُؽف ُ،ْرِسُؾ اهلُل َمَطًرا 

َلَػِة.  َكال َّ

ـَ   ُثؿَّ ُ،َؼاُل لِْجَْرِض: َأْكبِتِل َثَؿَرَتِؽ، َوُردِّي َبَرَكَتِؽ، َفَقْقَمئِفٍ  َتْلُكفُؾ اْلِعَصفاَبُة مِف

بِِؾ َلَتْؽِػل الرُّ  ـَ اْوِ
ْسِؾ، َحتَّك َأنَّ الؾِّْؼَحَة مِ اَكِة، َوَ،ْسَتظِؾُّقَن بِِؼْحِػَفا، َوُ،َباَرُك فِل الرِّ مَّ

ـَ اْلَغفـَِؿ  ـَ الـَّاِس َوالؾِّْؼَحفَة مِف
ـَ اْلَبَؼِر َلَتْؽِػل اْلَؼبِقَؾَة مِ

ـَ الـَّاِس، َوالؾِّْؼَحَة مِ
اْلِػَئاَم مِ

ـَ الـَّاِس، َفَبْقـََؿا ُحفْؿ َكفَ لَِؽ إِْذ َبَعفَث اهلُل ِر،ًحفا َصقَِّبفًة، َفَتْلُخفُ ُحْؿ َلَتْؽِػل اْلَػخِ 
َ  مِ

ـٍ َوُكففؾِّ ُمْسففؾٍِؿ، َوَ،ْبَؼففك ِشففَراُر الـَّففاِس،  َتْحففَت آَبففاصِِفْؿ، َفَتْؼففبُِض ُروَح ُكففؾِّ ُمففْممِ

اَطةُ َ،َتَفاَرُجقَن فِقَفا َتَفاُرَج اْلُحُؿِر، َفَعَؾْقِفْؿ َتُؼقُم   .«السَّ
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ُّ :   َقِوُلُه ٍي: ايػّْدْسىّٕ ايّٖخيؿّٔد أي: الر،اء وسفؿل خػًقفا3 ٕكفف شفرك قؾبفل،  )قّٔا

مـ حد،ث، َأبِل َطؾِفلٍّ َرُجفٍؾ  (12141)و،ؽقن يف الـقات والؿؼاصد، فعـد أمحد 

َففا الـَّف َْشَعِريُّ َفَؼاَل: َ،ا َأ،ُّ ْٕ ـْ َبـِل َكاِحٍؾ، َقاَل: َخَطَبـَا َأُبق ُمقَسك ا
اُس اتَُّؼفقا َحفَ ا مِ

ـُ  ـُ َحفْ ٍن، َوَقفْقُس ْبف  ْبف
ِ
ـْ َدبِقِ، الـَّْؿفِؾ. َفَؼفاَم إَِلْقفِف َطْبفُد اهلل

ُف َأْخَػك مِ ْرَك3 َفنِكَّ الرِّ

َـّ ُطَؿَر َمْلُذوٌن َلـَا َأْو َغْقُر َمْلُذوٍن. ا ُقْؾَت َأْو َلـَْلتَِق َـّ مِؿَّ  َلَتْخُرَج
ِ
: َواهلل َٓ  الُؿَضاِرِب َفَؼا

 َقا
ِ
ا ُقْؾُت، َخَطَبـَا َرُسقُل اهلل َففا الـَّفاُس »َذاَت َ،ْقٍم َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَل: َبْؾ َأْخُرُج مِؿَّ َأ،ُّ

ْركَ  ـْ َدبِقِ، الـَّْؿؾِ اتَُّؼقا َحَ ا الرِّ
ُف َأْخَػك مِ ـْ َشفاَء اهلُل أَ «3 َفنِكَّ ْن َ،ُؼفقَل . َفَؼفاَل َلفُف: َمف

؟ َقفاَل: ُققُلفقا: 
ِ
ـْ َدبِقِ، الـَّْؿِؾ َ،ا َرُسقَل اهلل

الؾُففؿَّ إِكَّفا »َوَكْقَػ َكتَِّؼقِف، َوُحَق َأْخَػك مِ

ـْ 
َٓ َكْعَؾفؿُ َأْن ُكْرِرَك بَِؽ َشْقًئا َكْعَؾُؿُف، َوَكْسَتْغِػرُ َكُعقُذ بَِؽ مِ ، وأخفرج كحفقه «َك لَِؿا 

ـَ َ،َساٍر َ،ُؼقُل: اْكَطَؾْؼُت َمفَع َأبِفل (311) «البخاري يف إدب الؿػرد : طـ َمْعِؼَؾ ْب

،ِؼ  دِّ فْرُك »، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصإَِلك الـَّبِلِّ  َبْؽٍر الصِّ ـْ َ،ا َأَبا َبْؽفٍر، َلؾرِّ فِفقُؽْؿ َأْخَػفك مِف

 إَِلًففا آَخفَر؟ َفَؼفاَل «َدبِقِ، الـَّْؿؾِ 
ِ
ـْ َجَعَؾ َمفَع اهلل َّٓ َم ْرُك إِ ، َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: َوَحِؾ الرِّ

ْرُك »: ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  فَؽ َطَؾفك َوالَِّ ي َكْػِسل بَِقِدِه، َلؾرِّ َٓ َأُدلُّ ـْ َدبِقفِ، الـَّْؿفِؾ، َأ
َأْخَػك مِ

ُأْشِرَك الؾُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ َأْن »َقاَل: ُقِؾ:  «َشْلٍء إَِذا ُقْؾَتُف َذَحَ، َطـَْؽ َقؾِقُؾُف َوَكثِقُرُه؟

َٓ َأْطَؾؿُ بَِؽ َوَأَكا   .«َأْطَؾُؿ، َوَأْسَتْغِػُرَك لَِؿا 

ٞي : َقِوُلهههُه ِّ ُٝؿيددد ٌُ ؾّٔ ُّ ايسَُّدددد ٜيكّٕدددٛ فتؽفففقن العبفففادة ابتفففدأ طففف   أي: هلل  )

 اوخالص.

ٌ  :  َقِوُلُه ْيظِّٔس زيُدد  ْٔ َِ ٜيسي٣  ُيا  ُ٘ ِي ُٔ ؾي٬تي ْٜ ُٝصي أي ،حسـ صفالتف، وطبادتفف  )ؾّٔ

مع اهلل يف العبادة، وح ا سر  ك غقر اهلل لقراه الـاس، وح ا حق الررك حقث ُ،ررِّ 

 خػاء ح ا الـقع مـ الررك إذ قد ٓ ُ،تػطـ لف إٓ مع التدققؼ.

ُٙ أمحد : َقِوُلُه ٚيا حق بؿعـاه ومل ،خرجف أمحد هب ا الؾػفظ، وحف ا لػفظ ابفـ  )زي

بـحفقه وفقفف: َأْن َ،ُؼفقَم  (11858) «، وأخرجفف أمحفد يف الؿسفـد(3848)ماجة 

ُجُؾ ،َ   .«ْعَؿُؾ لَِؿَؽاِن َرُجؾٍ الرَّ
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وح ا الـقع مـ الررك إصؾ فقف أكف مفـ الرفرك إصفغر، وبقاكفف: أن مفـ 

 ،عؿؾ العؿؾ الصالح ثالثة أصـاف:

      ٍ فؼقـ:  : األٚ لؿـا ا إٓ مـ  فف ا ٓ ،ؽقن  اهلل،  بف  ،ر،د  لعؿؾ ٓ  ا ،عؿؾ  أن 

 ڃ﴿، وقال تعا،: [ 175]الـساء:   ﴾ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ ﴿

ڃ   ڃ   ڇ  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ

ڍ  ، وسقليت بقان ح ا يف الباب ال ي ،ؾقف إن [ :  -7]الامطقن:   ﴾ڌ   ڍ

 .شاء اهلل 

 ٞ أن ،عؿؾ العؿؾ الصالح ،ر،د بف اهلل تعا،، ثؿ ،حصؾ الر،اء فقف، ففنن  :ايثااْ

حاربف ودفعف صح طؿؾفف، وإن اسفتؿر فقفف فسفد طؿؾفف، وإطؿفال مـؼسفؿة إ، 

 قسؿقـ:

دخؾففا الر،فاء ومل ،دافعفف بطؾفت  كالصالة، فؾفق :املتص١ً األعُاٍ :األٍٚ

 صالتف.

 ٞ إطؿال الؿـػصؾة كالصدقة، فؾق تصدق بعررة ر،ال مخؾًصا فقفا،  :ٚايثااْ

ًٓ ومفا دخؾفف الر،فاء  ثؿ تصدق بعررة أخرى مرائًقا فقفا فؿا أخؾص فقف كان مؼبق

 كان مردوًدا. 

قر3 ففف ا أن ،عؿؾ العؿؾ هلل سبحاكف وتعا،، ثؿ بعد العؿؾ ُ، كر بالخ :ايثاي 

تِْؾفَؽ »: (8138)، طـفد مسفؾؿ كؿفا يف حفد،ث َأبِفل َذرٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قال الـبل 

ـِ   .«َطاِجُؾ ُبْرَرى اْلُؿْممِ

 ٚذنس بعض أٌٖ ايعًِ يًسٜا٤ أزب  صٛز:  
اكػفرد  أن ٓ ،ؽقن قصده الثقاب أصاًل كال ي ،صظ أمام الـاس، وإذا :األٚىل

ٓ ،صظ بؾ ربؿا دفعف الر،اء إ، الصالة بغقر صفارة، قال يف ال واجر: وأقبح أكقاع 

الر،اء ما تعؾؼ بلصؾ او،ؿان وحق شفلن الؿـفافؼقـ، ،فظ ذلفؽ: الؿفراءة بلصفقل 
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 العبادات القاجبة كلن ،عتاد تركفا يف الخؾقة وفعؾفا يف الؿج.

ـ قصد الثقاب، فف ا قر،، مفـ أن ،ؽقن قصده إضفار العؿؾ أكثر م :ايثا١ْٝ

 ال ي قبؾف.

أن ،تساوى قصد الثقاب والر،اء بحقث ،حؿؾف ط  العؿفؾ اجتؿفاع  :ايثايثا١ 

 إمر،ـ فف ا ٓ ،سؾؿ مـ العؼاب.

أن ،ؽقن اصالع الـاس مرجًحا لـراصف، ولفق مل ،ؽفـ ذلفؽ مفا تفرك  :ايسابع١

أو ،عاقف، صفاحبف  العبادة، وح ا الـقع ٓ ،حبط أصؾ الثقاب، ولؽـف ،ـؼص مـفف

 ط  مؼدار قصد الر،اء، و،ثاب ط  مؼدار قصد الثقاب.

 ُٜٚدف  ايسٜا٤ بأَٛز َٓٗا:
 إذ أن اهلل صق، ٓ ،ؼبؾ إٓ صقًبا. مجاحدة الـػس ط  اوخالص هلل  :األٍٚ

 ٞ  ڀ ڀ ڀ﴿الدطاء، ففق مـ أكػع ما ، ح، الر،اء، قفال تعفا،:  :ايثااْ

 .[131]آ: طؿران:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ال حد يف مدح الـاس، إذ أن الحامؾ طف  الر،فاء حفق صؾف، مفا طـفد  :ثاي اي

 الـاس مـ الثـاء وكحقه وحق بالر،اء ،عرض كػسف لغض، اهلل تعا،.

طدم الؿبآة بؼفدح الـفاس، فؽؿفا أن مفدحفؿ ٓ ،ؼفدم وٓ ،فمخر،  :ايسابا  

، َوإِ ملسو هيلع هللا ىلصفؽ لؽ قدحفؿ، قال رجؾ لرسقل اهلل  ـٌ َٓ إِنَّ َحْؿِدي َزْ، ، : َأ ـٌ ل َشفْق نَّ َذمِّ

 .(1)«: َذاَك الؾَُّف ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل الؾَِّف 

معرفة أن الر،اء ،حبط العؿؾ، فنذا طرف ذلؽ كان مـ دواطل تفرك  :ارتاَظ

 الر،اء والح ر مـف.
                                                 

( لرقخـا 1/13)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 1813( والترم ي )15221أخرجف اومام أمحد ) (1)

ـِ َحابٍِس مؼبؾ القادطل  َْقَرِع ْب ْٕ ـِ ا  .، َط
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مجاحدة الـػس يف ال حفد فقؿفا يف أ،فدي الـفاس سفقاء كفان مفا يف  :ايطادع

 وخقف الؼدح. أ،د،فؿ حسًقا كالؿال، أو معـقً،ا كالثـاء

الترؿقر يف دفع ما ،طرأ يف الؼؾ، مفـ دواطفل الر،فاء، ففنن أطجف،  :ايطااب  

بالعؿؾ فغقره أشد طؿاًل مـف، وإن أراد الؿدح فالر،فاء بفاب الؼفدح، وإن أراد بفف 

 الدكقا ضاطت مـف الدكقا وأخرة... إ، غقر ذلؽ.

رك والرفرك فتؾخص لـا مؿا تؼدم: خطر الر،اء ط  العبادات، وأكف مفـ الرف

خطره طظقؿ إذ حق ال ك، العظقؿ كؿا وصػف اهلل تعا،، وقفد تؼفدم معـفاه يف أول 

 الؽتاب بقان ذلؽ، والحؿد هلل.

 

*** 
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َٔ ايػِِّسِى -36 َِ َٝا :بَابُ  ِْ ِ٘ ايدُّ ًَُِ ِٕ ِبَع  ِإزَاَد٠ُ اإِلِْطَا

َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ٕٔ َِٗغب َٖ اُٚؾِشٔى  ااَساَدُح اإِل ٔٓ َُبَثبُة  ِٗ ٚٔ اُٗذ َِٔٔ  ثاَؼ

َٔ َباُب) َقِوُلُه ِٕ  ِإَزاَد٠ُ :ايػِِّسِى َِ َِْطاا ِ٘  اإِل ًَُِا َٝا  ِبَع ِْ حف ا البفاب تتؿفة لؾف ي  :(ايادُّ

قبؾف، وذكر كقًطا واحًدا مـ أكقاع الر،اء، وحفق أن ،عؿفؾ الصفالح مفـ العؿفؾ ٓ 

 ڳ ڳ گ﴿: لطؾ، الثقاب أصاًل، ولؽـ لطؾف، حفظ الفدكقا، قفال اهلل 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 . [53]الشقرى:  ﴾ھ ھ ہ

 ڳ ڳ گ﴿: (: قفال اهلل 3/121)تؿطداٙ يف  قال ابـ كثقر 

ِخفَرِة [53]الشقرى:  ﴾ڳ ڳ ْٔ ،فِف  ﴾ڱں ڱ ڱ ڱ﴿، َأْي: َطَؿَؾ ا َأْي: ُكَؼقِّ

َسفـَِة َطْرفَر َأْمَثالَِففا إَِلفك َوُكِعقـُُف َطَؾك َما ُحَق بَِصَدِدِه، َوُكْؽثِفُر َكَؿفاَءُه، َوَكْجِ ،فِف بِاْلحَ 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿َسْبِعِؿاَئِة ِضْعٍػ، إَِلك َما َ،َراُء اهلُل 

ْكَقا،  ﴾ھ ھ ہ ہ ـَ الفدُّ ـْ َكاَن إِكََّؿا َسْعُقُف لَِقْحُصفَؾ َلفُف َشفْلٌء مِف َأْي: َوَم

قَِّة، َحَرمف ِخَرِة مهَّة َأْلَبتََّة بِاْلُؽؾِّ ْٔ ْكَقا إِْن َشفاَء َأْطَطفاُه  َوَلْقَس َلُف إَِلك ا ِخفَرَة َوالفدُّ ْٔ اهلُل ا

فاِطل بَِففِ ِه الـِّقَّفِة  َٓ َحفِ ِه، َوَففاَز َحفَ ا السَّ َٓ َحِ ِه َو مِـَْفا، َوإِْن َلْؿ َ،َرْل َلْؿ َ،ْحُصْؾ َلُف 

ِخَرِة. ْٔ ْكَقا َوا ْػَؼِة اْلَخاِسَرِة فِل الدُّ  بِالصَّ

ِلقُؾ َطَؾك َحَ ا َأنَّ َح  تِل ِفل ُسْبَحانَ َوالدَّ َ،ِة الَّ ْٔ ِبا ُمَؼقََّدٌة  َ،َة َحاُحـَا  ْٔ ا َوِحَل  « ِ ِه 

 ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  ٻ ٱ﴿َقْقُلُف َتَعاَلك: 

ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڤ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ

ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڃ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ

ڃ  ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ ڌ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  ڌ

 .[51-;1]اإلسراء:  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
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ـْ مُ  ، َط ـِ َكْعفٍ، َوَقاَل الثَّْقِريُّ ـْ ُأَبفلِّ ْبف ـْ َأبِل اْلَعالَِقِة، َطف ، َقفاَل: غقرة، َط

 
ِ
ْفَعفةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َرُسقُل اهلل فـَاء َوالرِّ فَة بالسَّ ُمَّ ْٕ ْر َحِ ِه ا ـِ فِفل َبرِّ ، َوالـَّْصفِر َوالتَّْؿؽِفق

ـْ طَ  َْرِض، َفِؿ ْٕ ـْ ا ِخفَرِة مِف ْٔ ـْ َلفُف فِفل ا ْكَقا، َلفْؿ َ،ُؽف ِخفَرِة لِؾفدُّ ْٔ ِؿَؾ مِفـُْفْؿ َطَؿفَؾ ا

 .احف.(1)«َكِصقٍ، 

رزًقفا مفـ فضفؾف، مل ،ؽفـ  فنن طؿؾ الؿممـ العؿؾ الصالح، وأطؼبفف اهلل 

بف، و،دخر لف الحسفـة إ، ،فقم  ذلؽ مـ تؼد،ؿ أخرة3 ولؽـف رزق تػضؾ اهلل 

ـِ َمالِفٍؽ  (8141) «ؾؿالؼقامة، فػل صحقح مسف ـْ َأَكفِس ْبف ، قفال: قفال َطف

فا إِنَّ اْلَؽافَِر إَِذا َطِؿفَؾ َحَسفـًَة »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل ْكَقا، َوَأمَّ ـَ الفدُّ ُأْصِعفَؿ بَِففا ُصْعَؿفًة مِف

ِخُر لَ  ، َفنِنَّ اهلَل َ،دَّ ـُ
ْكَقا َطَؾك َصاَطتِفِ اْلُؿْممِ ِخَرِة َوُ،ْعِؼُبُف ِرْزًقا فِل الدُّ ْٔ  .«ُف َحَسـَاتِِف فِل ا

ـِ اْلَعفاِص  قفال: َبَعفَث إَِلفلَّ  (13311)طـفد أمحفد  ويف حد،ث َطْؿِرو ْب

 
ِ
ُل، «ُثؿَّ اْئتِـِلُخْ  َطَؾْقَؽ ثَِقاَبَؽ َوِساَلَحَؽ، »َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل ، َفَلَتْقُتُف َوُحَق َ،َتَقضَّ

َد فِلَّ الـََّظَر ُثؿَّ َصْلَصَلُه، َفَؼاَل:  َجفْقٍش َفُقَسفؾَِّؿَؽ اهلُل إِكِّل ُأِر،ُد َأْن َأْبَعَثَؽ َطَؾفك »َفَصعَّ

ـَ اْلَؿاِل َرْغَبًة َصالَِحةً  َوُ،ْغـَِؿَؽ، َوَأْزطُ، 
، َمفا «َلَؽ مِ

ِ
. َقاَل: َفُؼْؾفُت: َ،فا َرُسفقَل اهلل

ْسفاَلِم، َوَأْن َأُكفقَن َمفَع  ـْ َأْجِؾ اْلَؿفاِل، َوَلؽِـِّفل َأْسفَؾْؿُت َزْطَبفًة فِفل اْوِ
َأْسَؾْؿُت مِ

  َرُسقلِ 
ِ
الِِح َ،ا َطْؿُرو، كِْعًؿا بِاْلَؿاِل ». َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُجِؾ الصَّ الُِح لِؾرَّ  .«الصَّ

ولقس يف التبق،، ما ،دل ط  تحر،ؿ التؽس، بؾ التبق،، يف حؼ مفـ طؿفؾ 

ـِ (8514) «العؿؾ الصالح بـقة الدكقا فؼط، فػل مستدرك الحاكؿ  ْبف
ِ
ـْ َطْبِد اهلل : َط

ـَ ُأَمقََّة  ، َأنَّ َ،ْعَؾَك ْب ْ،َؾِؿلِّ  الدَّ
ِ
بِاْلَغْ ِو َوَأَكا َشفْقٌ  َكبِقفٌر  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َأِذَن َرُسقُل اهلل

فا  َلْقَس لِل َخاِدٌم، َفَلْلَتِؿُس َأِجقًرا َ،ْؽِػقـِل، َوُأْجِري َلُف َسْفَؿُف، َفَقَجْدُت َرُجفاًل، َفَؾؿَّ

ْفَؿاِن َوَما َ،ْبُؾُغ َس  ِحقُؾ، َأَتاكِل َفَؼاَل: َما َأْدِري َما السُّ ْفِؿل َفَسؿِّ لِل َشفْقًئا َكفاَن َدَكا الرَّ

ا َحَضَرْت َغـِقَؿًة، َأَرْدُت َأْن ُأْجِرَي  ْقُت َلُف َثاَلَثَة َدَكاكِقَر، َفَؾؿَّ ، َفَسؿَّ ـْ ْفُؿ َأْو َلْؿ َ،ُؽ السَّ
                                                 

 (.81884أخرجف أمحد ) (1)
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َكاكِقَر، َفِجْئُت الـَّبِلَّ  ِجفُد َلفُف َمفا أَ »َفَ َكْرُت َلُف َأْمَرُه َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَلُف َسْفَؿُف، َفَ َكْرُت الدَّ

كفِل َغْ َوتِِف  تِفل َسفؿَّ َّٓ َدَكفاكِقَرُه الَّ ْكَقا إِ . َحفَ ا َحفِد،ٌث َصفِحقٌح َطَؾفك «َحِ ِه فِل الفدُّ

َجاُه.  َشْرصِِفَؿا َوَلْؿ ُ،َخرِّ

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿َوَقْقلِففِف َتَعففاَلك: 

 ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 .[19-18]هقد:  ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک

 چ ڃ ڃ ڃ﴿  (: َقْقُلففففُ 1/114)تؿطددداٙقفففال البقضفففاوي يف 

كقصؾ إلفقفؿ  ﴾ڇ ڇ ڇ چ﴿: َوِز،ـََتفا بنحساكف وبره. [18]هقد:  ﴾چ

ج اء أطؿالفؿ يف الدكقا مـ الصحة والرئاسة وسعة الرزق وكثرة إوٓد. وقفرئ 

بالتخػقػ والرفع  «ط  البـاء لؾؿػعقل و ُكَقّف  «أي: ،قف اهلل و تقف بالقاء «،قف

 ٕن الررط ماض كؼقلف:

 ٍ َِ ـــَؼ ْٔ َْْم َم ِِ ٌى يَـــ مَـــمهُ َلـــ
َ
 َواِْن أ

 
َِمُ  ــ ــمَ َوسَ َذ ٌْ َي ــ ِ ــُْل سَ َئ   َيُق

َٓ ُ،ْبَخُسقَن ٓ ،ـؼصقن شقًئا مـ أجقرحؿ. وأ،فة يف أحفؾ الر،فاء.   َوُحْؿ فِقفا 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿الؿـافؼقـ. وققؾ يف الؽػرة بفرهبؿ. وققؾ يف 

مطؾًؼا يف مؼابؾة ما طؿؾفقا ٕهنفؿ اسفتقفقا مفا تؼتضفقف صفقر أطؿفالفؿ  ﴾ڑک

ٕكفف مل ،بفَؼ  ﴾گ ک ک ک﴿الحسـة وبؼقت لفؿ أوزار الع ائؿ السفقئة. 

لفؿ ثقاب يف أخرة، أو مل ،ؽـ3 ٕهنؿ مل ،ر،دوا بف وجفف اهلل والعؿفدة يف اقتضفاء 

ٕكف مل ،عؿؾ طف   ﴾يئ ىئ مئ﴿يف كػسف.  ﴾ڦ﴿هبا حق اِوخالص... ثقا

 ما ،ـبغل، وكلن كؾ واحدة مـ الجؿؾتقـ طؾة لؿا قبؾفا. احف.

ـِ َطبَّاٍس (18/133) «وأخرج الطبري يف تػسقره ـِ اْب مفـ صر،فؼ - : َط

َ،َة، َوِحَل َمفا  [18]هاقد:  ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿َقْقُلُف   -العقيف يف ْٔ ا

ـْ َطِؿفَؾ ُ،ْعطِقِفُؿ  َٓ ُ،ْظَؾُؿقَن َكِؼقًرا، َ،ُؼقُل: َمف ْكَقا بَِحَسـَاتِِفْؿ3 َوَذلَِؽ َأكَُّفْؿ  ـَ الدُّ
ُف مِ الؾَّ

ْلتَِؿفاِس 
ِ
ٓ َّٓ َٓ َ،ْعَؿُؾفُف إِ ْقفِؾ  فًدا بِالؾَّ ْكَقا َصْقًما َأْو َصفاَلًة َأْو َتَفجُّ َصالًِحا اْلتَِؿاَس الدُّ
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ْكَقا3 َ،ُؼقُل الؾَُّف: ُأَوفِّ  ـَ اْلَؿَثاَبفِة، َوَحفبَِط َطَؿُؾفُف الَّفِ ي الدُّ
ْكَقا مِ قِف الَِّ ي اْلَتَؿَس فِل الدُّ

.احف.  ـَ ـَ اْلَخاِسِر،
ِخَرِة مِ ْٔ ْكَقا، َوُحَق فِل ا  َكاَن َ،ْعَؿُؾ اْلتَِؿاَس الدُّ

وقد اختؾػ العؾؿاء يف الؿراد هب ه أ،ة وحؾ حل ط  إصالقفا أم أهنا يف حفؼ 

قد فسرحا مجاحد بلن الؿراد هبؿ أحؾ الر،اء، ففالؿراد بفف إكبفر الؽػار وإن كان 

 الؿخرج مـ الؿؾة.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َِوَشَح     «اُٖقؤؾُؼا »َؤكٍ  َُٛش ِٖ َأثاوٍ  ٍُ اهلِل    َػو ٍَ َسُعوى ٍَ  َهوب   ملسو هيلع هللا ىلصي َهوب

«  ِٔ ْاي َرٔؼوَظ َػِجوُذ اخَل َٛ َ٘بساي َرٔؼَظ َػِجُذ اُٚذِس َا ُاَقؤخي َرٔؼوَظ   َرٔؼَظ َػِجُذ اُٚذ

ٌََظي      ِٗوَز ََِؼوَو َعؤخَو; َرٔؼوَظ َوا  ِْ َُ  ُٕ ٍَي وااا ٍَ َسٔم ُٕ ُأِػٔي َُِٔٔٔخ  اا َػِجُذ اخَل

َا اهلِلي      ٚٔ ٔكوٍ َعوجاُ ٕٔ َكَشٔعو َ٘وب َُٔؼِجٕذ آٔلٌز ثأؼ َِٗزَوَؼي ُىىَثً  ُاَي َكُ ا َوااَرا ٔؽ

َٕ ٔكٍ احٔل ًَب  ُٕ ُٙ اا َٓب ـَِجٖشٕح َهَذ ُٓ ُٚي  ُٕ  َأِؽَؼَش َسُأَع َٕ ٔكٍ احٔلَشاَعؤخي َواا ًَب َشاَعٔخ 

   ِْ َُو ُٕ َؽوَلَغ  ُٚي َواا َُ  ُٕ ََِئَر  ِْ َُ  َٕ ٕٔ اِعَزُؤَر َٕ ٔكٍ اَُغبَهٔخي اا ًَب َٕ ٔكٍ اَُغبَهٔخ  ًَب

 .«ََُؾلَِّغ

كتفاب الجففاد والسفقر َبفاُب  (8113)أي: البخاري   :)ِؾٞ ايؿَّدِشٝضِ  َقِوُلُه

 الؾَِّف.الِحَراَسِة فِل الَغْ ِو فِل َسبِقِؾ 

 بؽسر العقـ أي: حؾؽ ومل ،سعد.)تيِيظي :  َقِوُلُه

ٓياِز :  َقِوُلُه ِٜ الفد،ـار حفق الؿثؼفال، ، أي الؿؼدم لف ط  صاطة اهلل  )عيْبُد ايددّْ

 وحق مـ ال ح، وحق أربعة جرامات. 

ِِ : َقِوُلُه ٖي والدرحؿ مـ الػضة، وسؿاه طبد الد،ـار والفدرحؿ ٕن  )عيْبُد ايدّْْز

 ـ أجؾفا.طؿؾف م

ِٝؿيد١ِ :  َقِوُلُه  ُْ قال أبق السعادات: حق ثقب خ  أو صقف معؾؿ، وققؾ:  )اخلّٔ

 ٓ تسؿك  قصة إٓ أن تؽقن سقداء معؾؿة.

١ِّٔ : َقِوُلُه  ُِٝ كقع مـ الؾباس، قال أبق السعادات: ثقاب لفا  ؾ مفـ أي  )اخلّٔ

 شلء كان.

ٜيْي ّٔ َقِوُلُه  ِْ ْٕ ئّ ِِٚإ ٞي،  ٞي زيِق ْٕ إّْٔعِّٓ أي: أن رضفاه وسفخطف تفابع  ضيدِخ ّٔ :  )ِإ
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لؾدكقا ٓ لؾد،ـ، وح ا حق حال كثقر مـ الـاس، وحمٓء داخؾقن يف حد،ث الـبفل 

َٓ ُ،َؽؾُِّؿُفُؿ اهلُل َ،ْقَم »: ملسو هيلع هللا ىلص َٓ َثاَلٌث  َٓ َ،ـُْظُر إَِلْقِفْؿ، َو قِفْؿ َوَلُفْؿ َطفَ اٌب اْلِؼَقاَمِة، َو  ُ،َ كِّ

بِقِؾ، َوَرُجٌؾ َباَ،َع َرُجاًل بِِسفْؾَعٍة  ـِ السَّ ـَ اْب
َألِقٌؿ: َرُجٌؾ َطَؾك َفْضِؾ َماٍء بِاْلَػاَلِة َ،ْؿـَُعُف مِ

َقُف َوُحَق َطَؾك َغْقِر َذلَِؽ  ََخَ َحا بَِؽَ ا َوَكَ ا َفَصدَّ َٕ  
ِ
، َوَرُجٌؾ َبْعَد اْلَعْصِر َفَحَؾَػ َلُف بِاهلل

َّٓ لُِدْكَقا َفنِْن َأْطَطاُه مِـَْفا َوَفك، َوإِْن َلْؿ ُ،ْعطِِف مِـَْفا َلْؿ َ،ِػ  َٓ ُ،َبا،ُِعُف إِ متػؼ  «َباَ،َع إَِماًما 

 .(1)طؾقف

ْْتيهّٔظي :  َقِوُلُه ٚيا  ققؾ: طاوده الؿرض وققؾ: حق دطاء طؾقف بالخقبة.)تيِيظي 

ِٝؤّ : َقِوُلُه ٚيِإذيا ِغ  شقكة. أصابتف )

ْْدتيكّٔؼي :   َقِوُلُه أي: ٓ ،ؼدر ط  إخراجففا فقبؼفك متللًؿفا مـففا، وحف ا  )ؾّٔد٬ ا

 ط  حمٓء ال ،ـ آثروا الػاين ط  الباقل. ملسو هيلع هللا ىلصدطاء مـ الـبل 

 اسؿ لؾجـة، وققؾ: لرجرة يف الجـة.)طّٕٛ ي٢ :  َقِوُلُه

ٌِ اِ  :   َقِوُلُه ِ٘ ِؾدٞ ضيدِبٝ ِٕ ؾّٔسيِض ٓيا ، طبد صفالح مخؾفص هلل  )ِيييْبد  آِخٌر ِ ِي

، ،رجق رمحتف و،خاف ط ابف، والعـفان: آخ  بعـان فرسف ،ـطؾؼ بف يف سبقؾ اهلل 

 حق سقر الؾجام ال ي تؿسؽ بف الدابة والجؿع أطـَّة. 

ُ٘ : َقِوُلُه  ،عـل: أن شعره أغبر متؾبد ما ،فتؿ بف ترجقاًل وكحقه. )أّْٔغييحي زيأّٖضي

ُٙ َقِوُلُه  َيا َُْػبيس٠َّ  قّٔدي  أي: لقس طـده كعال، و،عؾقه الغبار مـ كثرة الؿرل.  :)

ٕي ِؾدٞ احِلسياضيد١ِ :       َقِوُلُه ٕي ِؾدٞ احِلسياضيد١ِ نّٔدا ْٕ نّٔدا أي: إن ققفؾ لفف كفـ يف  )ِإ

 الحراسة مل ،غض، و،طؾ، أرفع مـفا.

ٕي ِؾدٞ ايطيداق١ِّٔ :       َقِوُلُه ٕي ِؾدٞ ايطيداق١ِّٔ نّٔدا ْٕ نّٔدا ٚيِإ وإن كفان مفع مفـ ،سفقق  )

                                                 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 141(، ومسؾؿ )8138،3818البخاري ) (1)  .(، والؾػظ لف، َط
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 ب كان فقفا ومل ،ؽترث ل لؽ.إبؾ والدوا

ُٜػيدؿَّْع :        َقِوُلُه  ِْ ْٕ غيدؿّٔعي ئّد ٚيِإ  ،ُ٘ ُٕ ئّد ٜيدْ٪ذي  ِْ ٕي ئّد َّٖذي ِٕ اْضدتي ٕكفف ٓ ،عفرف بقـؿفا  )ِإ

ذلؽ ال ي ،ؽقن مرفقًرا ٓ ُ،رد لف صؾ، إن قال: أر،د أن أذح، إ، أحظ، قفالقا: 

واسترح، أما حف ا  اذح، كحـ كؽػقؽ، وإن قال: أكا تعبت أر،د أن أكام، قالقا: كؿ

الؿسؽقـ تارة يف الباب، وتارة يف الجبؾ، ٓ أحد ،عرفف، حالف كؿا جاء يف حفد،ث 

اِطِديِّ  ـِ َسْعٍد السَّ ُف َقاَل: َمرَّ َرُجفٌؾ َطَؾفك (1333)، طـد البخاري َسْفِؾ ْب : َأكَّ

 
ِ
ـْ  «َما َرْأُ،َؽ فِفل َحفَ ا»، َفَؼاَل لَرُجٍؾ ِطـَْدُه َجالٍِس: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل َفَؼفاَل: َرُجفٌؾ مِف

َع، َقفاَل:   َحِري  إِْن َخَطفَ، َأْن ُ،فـَْؽَح، َوإِْن َشفَػَع َأْن ُ،َرفػَّ
ِ
َأْشَراِف الـَّاِس، َحَ ا َواهلل

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَفَسَؽَت َرُسقُل اهلل

ِ
فِفل  : َمفا َرْأُ،فَؽ ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َمرَّ َرُجٌؾ آَخُر، َفَؼاَل َلفُف َرُسفقُل اهلل

، َحَ ا َحِري  إِْن َخَطَ، َأْن  «َحَ ا ـَ ـْ ُفَؼَراِء الُؿْسؾِِؿق
، َحَ ا َرُجٌؾ مِ

ِ
َفَؼاَل: َ،ا َرُسقَل اهلل

 
ِ
َٓ ُ،ْسَؿَع لَِؼْقلِِف، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل َع، َوإِْن َقاَل َأْن  َٓ ُ،َرػَّ : ملسو هيلع هللا ىلصَٓ ُ،ـَْؽَح، َوإِْن َشَػَع َأْن 

ـْ مِْؾءِ »
 .«مِْثَؾ َحَ اإَْرِض  َحَ ا َخْقٌر مِ

و،ستػاد مـ الباب وال ي قبؾف فضؾ اوخفالص ومـ لتفف الرفقعفة يف العؿفؾ 

ًٓ ورًدا، فع  الؿسؾؿ أن ،حؼؼف يف عقع ما ،ػعؾ و، ر مفـ إطؿفال3  الصالح قبق

كقفًة،  ٓ ما كان خالًصفا صفقاًبا، أي: كفان هلل فنن اهلل تعا، ٓ ،ؼبؾ مـ العؿؾ إ

ِف  حدً،ا وصر،ؼة، وقد تؽؾؿت طـ ذلؽ بتقسع يف كتابل  ملسو هيلع هللا ىلصوط  صر،ؼة َرُسقل الؾَّ

 وهلل الحؿد. «القسائؾ الجؾقة لـصرة الدطق،ة السؾػقة

 

*** 
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َّ اهلُل -37 ََا َأَح  ِِ ٞ َتِخسِٜ ََسَا٤َ ِف َٚاأُل َُا٤َ  ِٔ َأطَاعَ اِيعًَُ ََ َّ اهلُل بَابُ  ََا َحسَّ  ٌِ ِٚ َتخًِِٝ  َأ

ِٕ اهلِل ِٔ ُدٚ َِ ِِ َأِزَباّبا  َٖ  َفَكِد اتََّدَر
َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٓوب      َا  َّ اهلُل َأِو َرِؾُِٔو َٓوب َأَؽو ََٓشاَ  ٔكٍ َرِؾشاميا  ُْ َٔبَ  َوا ُُُؼَِ ِٖ َأَىبَع ا َٓ َثبُة 

ِٖ ُدو ٔٓ ِْ َأِسَثبّثب  َٛ َّ اهلُل َكَؤذ اٖرَخَز  ٕٔ اهلِل.َؽٖش

َيدا     َقِوُلُه  ٌِ ًِٝد ْٚ تيْش َّ ا ّٕ أّٔ َيا أّٔسيد  ِِ َيسيا٤ي ِؾٞ تيْشِسٜ ٚيا٭ّٕ ُيا٤ي  ّٔ ْٔ أّٔطّٔاعي ايُّٖي َي ) ياُب 

ِٕ اِ  :   ْٔ ُدٚ َِد ِْ أّْٔز يا ادا  ٖي ّي ا ّٕ ؾّٔكِّٔد اتَّخيري ح ا باب طظقؿ طؼده اومفام محؿفد  سيسَّ

،عظؿفقن أقفقال طؾؿفائفؿ تعفا، رًدا طف  الؿؼؾفدة الف ،ـ  بـ طبد القحاب 

، وذكفر العؾؿفاء وإمفراء ملسو هيلع هللا ىلصوأمرائفؿ، و،ؼدمقهنا ط  حؽؿ اهلل وحؽؿ رسقلف 

 دون غقرحؿ3 ٕن الـاس لفؿ تبع فؽؿ مـ بدع أحفدثت، ومعفامل مفـ د،فـ اهلل 

والتحؾقفؾ ، ُدِرست بسب، صاطة العؾؿفاء وإمفراء فقؿفا لفقس مفـ د،فـ اهلل 

ـْ َأبِ  ، َقاَل: َلْؿ َكْعُد َأْن ُفتَِحْت َخْقَبُر َفَقَقْعـَفا ل َسِعقٍد والتحر،ؿ حق حؼ اهلل، فَع

 
ِ
فِل تِْؾَؽ اْلَبْؼَؾِة الثُّفقِم َوالـَّفاُس ِجَقفاٌع، َفَلَكْؾـَفا مِـَْففا َأْكفاًل  ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاَب َرُسقِل اهلل

 
ِ
،َح َفَؼا ملسو هيلع هللا ىلصَشِد،ًدا، ُثؿَّ ُرْحـَا إَِلك اْلَؿْسِجِد، َفَقَجَد َرُسقُل اهلل ـْ »َل: الرِّ ـْ َأَكفَؾ مِف َمف

َجَرِة  َمفْت،  «اْلَخبِقَثفِة َشفْقًئا، َففاَل َ،ْؼَرَبـَّفا فِفل اْلَؿْسفِجدِ َحِ ِه الرَّ َفَؼفاَل الـَّفاُس: ُحرِّ

َمْت، َفَبَؾَغ َذاَك الـَّبِلَّ  َفا الـَّاُس إِ »َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُحرِّ ُف َلْقَس بِفل َأ،ُّ َتْحفِر،ُؿ َمفا َأَحفؾَّ اهلُل كَّ

 .(515)أخرجف مسؾؿ  «لِل، َوَلؽِـََّفا َشَجَرٌة َأْكَرُه ِر،َحَفا

 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َجابِِر ْب  وجاء َط

ِ
ُف َسِؿَع َرُسفقَل اهلل ْتِح َ،ُؼفقُل َطفاَم اْلَػف ملسو هيلع هللا ىلص، َأكَّ

َة:  َم َبْقَع »َوُحَق بَِؿؽَّ َْصفـَامِ إِنَّ اهلَل َوَرُسقَلُف َحرَّ ْٕ ، «اْلَخْؿفِر، َواْلَؿْقَتفِة، َواْلِخـِْ ،فِر، َوا

، َأَرَأْ،َت ُشُحقَم اْلَؿْقَتِة، َفنِكَّفُف ُ،طْ 
ِ
ـُ بَِففا َفِؼقَؾ: َ،ا َرُسقَل اهلل ، َوُ،فْدَح ـُ فُػ َؾفك بَِففا السُّ

، ُحَق َحَرامٌ »اْلُجُؾقُد، َوَ،ْسَتْصبُِح بَِفا الـَّاُس، َفَؼاَل:  َٓ» ، 
ِ
ِطـْفَد  ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َقاَل َرُسقُل اهلل

َم َطَؾْقِفْؿ ُشفُحقَمَفا َأْجَؿُؾفقُه، ُثفؿَّ َبفاُطقُه  هلَل اَذلَِؽ: َقاَتَؾ اهلُل اْلَقُفقَد، إِنَّ  ا َحرَّ َلؿَّ
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 .(1511)، ومسؾؿ (8811)أخرجف البخاري  «َفَلَكُؾقا َثَؿـَفُ 

كبقف  وقال اهلل   ڻ  ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ ﴿:  ملسو هيلع هللا ىلص مخبًرا طـ 

 ے  ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ 

حالل، وما ، فؿا أحؾف اهلل ففق ال[ 178]األكعام:   ﴾﮵﮶   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ   ۓ   ے 

فؼد ارتؽ، جرًما طظقًؿا،  حرمف اهلل ففق الحرام، فؿـ اطتدى ط  حؼ اهلل 

صقـ، وأخر  وحق أن ،حؾ ما حرم اهلل، أو ،حرم ما أحؾ اهلل، وإول صـقع الؿػرِّ

، َحَؾَؽ اْلُؿَتـَطُِّعقَن، َحَؾَؽ اْلُؿَتـَطُِّعقنَ » :  ملسو هيلع هللا ىلص صـقع الؿتردد،ـ، ولف ا قال الـبل 

ط  مـ أراد أن ،حرم ط  كػسف  ملسو هيلع هللا ىلص ، وقد أكؽر رسقل اهلل ( 1) « َحَؾَؽ اْلُؿَتـَطُِّعقنَ 

، ملسو هيلع هللا ىلص َجاَء َثالََثُة َرْحٍط ِإَلك ُبُققِت َأْزَواِج الـَّبِلِّ » :  شقًئا أباحف اهلل: فعـ أكس 

ـْ ِطَباَدِة الـَّبِ  ـَ ملسو هيلع هللا ىلص لِّ َ،ْسَلُلقَن َط ـُ ِم ـَ َكْح قَحا، َفَؼاُلقا: َوَأْ، ُفْؿ َتَؼالُّ ا ُأْخبُِروا َكَلكَّ ، َفَؾؿَّ

ا َأَكا َفنِكِّل ُأَصؾِّل ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َر، َقاَل َأَحُدُحْؿ: َأمَّ ـْ َذْكبِِف َوَما َتَلخَّ
َم مِ ؟ َقْد ُغِػَر َلُف َما َتَؼدَّ

ْقَؾ َأَبًدا، َوَقاَل آَخُر: َأَكا َأُصقمُ  َٓ ُأْفطُِر، َوَقاَل آَخُر: َأَكا َأْطَتِ ُل الـَِّساَء َفالَ  الؾَّ ْحَر َو الدَّ

 
ِ
ُج َأَبًدا، َفَجاَء َرُسقُل اهلل ـَ ُقْؾُتْؿ َكَ ا َوَكَ ا» ِإَلْقِفْؿ، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأَتَ وَّ ، ِ ْكُتُؿ الَّ ، َأَما َأ

 إِ 
ِ
ُج َواهلل ِف َوَأْتَؼاُكْؿ َلُف، َلؽِـِّل َأُصقُم َوُأْفطُِر، َوُأَصؾِّل َوَأْرُقُد، َوَأَتَ وَّ َْخَراُكْؿ لِؾَّ َٕ كِّل 

ـْ ُسـَّتِل َفَؾْقَس مِـِّل ـْ َرِغَ، َط  .(5)«الـَِّساَء، َفَؿ

كالم مـ  كص  طـدك  ،ؽقن  ن  أ رسقلف  فالبد  وكالم  هلل  تحؾقؾ  ملسو هيلع هللا ىلص ا ط  

ما أن تحرم ط  الـاس ما أحؾ اهلل، أو تحؾ لؾـاس ما الحالل وتحر،ؿ الحرام، أ

حرم اهلل فف ا شرك والعقاذ باهلل، و،ؽقن تػصقؾف ط  ما سقليت: إن كان ،ستحؾ ما 

ففق كافر، وإن مل  ففق كافر، وإن كان ،ستحؾ تحر،ؿ ما أحؾ اهلل  حرم اهلل 

لرجؾ باتباطف ،ؽـ مستحاًل ففق طاٍص مرتؽ، لؽبقرة مـ كبائر ال كقب، و،ؽػر ا

                                                 

ـِ َمْسُعقٍد 8134أخرجف مسؾؿ ) (1) ـِ ابِ  . تؼدم.( َط

 (.1341( ومسؾؿ )5411أخرجف البخاري ) (5)
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ٕمرائف، وطؾؿائف يف تحؾقؾ ما حرم اهلل، وتحر،ؿ ما أحؾ اهلل إذا اطتؼد أن حؽؿفؿ 

مؼدم ط  حؽؿ اهلل، أو اطتؼد أن تحؾقؾفؿ وتحر،ؿفؿ كتحر،ؿ اهلل، أما إذا كان 

أن  بؽافر، وٓبد  فف ا طاٍص ولقس  دكقق،ة أو لخقف  ،تابعفؿ لرفقة ولرغبة 

ح يف  لتػصقؾ  با ل،  لطا ا وأصحاب ،عتـل  ل  لجفا ا مـ  ا  كثقًر ٕن  ئؾ  لؿسا ا ه   

إفؽار الؿـحرفة يف ح ا الباب ٓ ،تقرطقن طـ التؽػقر بؿثؾ ح ه اوصالقات، 

 واهلل الؿستعان.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

      ٍُ َٔبِ  َأُهوى َٖ اُٖغو ٓٔو ِْ ٔؽَغوبَسٌح  ٌُ ُِ ٍَ َػَِ ِ٘ضا ُٕ َر َُىٔؽُي َأ ُٖ َػَجبط    ٍَ اِث َوَهب

ٍَ َسُع ٍُ اهلِل َهب ََٔش؟!ملسو هيلع هللا ىلصى ٌُش  َوُػ ٍَ َأُثى َث َٕ  َهب  ي َوَرُوىُُى

ُِٛغوّٕ : َقِوُلُه ُٜ  مـ أفعال الؿؼاربة. )

ُيا٤ِ :  َقِوُلُه ٔي ايطَّ َِ ِْ ِسذيازي٠ّ٘  ْٝهّٕ ّٔ ٍي عي ِْٓص ْٕ تي  ط اًبا بسب، ما أكتؿ طؾقف.)أّٔ

ٍُ اِ      َقِوُلُه ٍي زيُضدٛ ٍُ: قّٔدا ٍي أُّٔ دٛ  ي   ملسو هيلع هللا ىلص)أّٔقّٕدٛ ٕي: قّٔدا ٚيتيكّٕٛيّٕدٛ ُيدسي؟! :  ،  ٚيُع أي:  هّٖدس  

 .وققلف لؼقل أبل بؽر وطؿر  ملسو هيلع هللا ىلصأكؽؿ تردون حؽؿ رسقل اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصَقففاَل َرُسففقُل الؾَّففِف َأَراُحففْؿ َسففَقْفؾُِؽقَن، َأُقففقُل: »وإثففر محػقًضففا بؾػففظ: 

 .(1)«َوَ،ُؼقُلقَن: َكَفك َأُبق َبْؽٍر، َوُطَؿرُ  ، ويف لػٍظ:«َوَ،ُؼقُلقَن: َقاَل َأُبق َبْؽٍر، َوُطَؿرُ 

الؾف ،ـ قفال طـفؿفا الـبفل  فنذا كان ح ا يف حؼ مـ ،تابع أبا بؽر وطؿر 

ـْ َبْعِدي: »: ملسو هيلع هللا ىلص
ـِ مِ ،ْ َ طِقُعفقا َفنِْن ،ُ »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال الـبل (5)«َأبِل َبْؽٍر َوُطَؿرَ اْقَتُدوا بِالؾَّ

َفَعَؾفْقُؽْؿ بُِسفـَّتِل، َوُسفـَِّة اْلُخَؾَػفاِء »، وال ي قال طفـفؿ: (6)«َوُطَؿَر َ،ْرُشُدواَأَبا َبْؽٍر، 

ـَ اْلَؿْفدِ  اِشِد، ُُمفقَر اْلُؿْحفَدَثاِت الرَّ ْٕ فاُكْؿ َوا قا َطَؾْقَففا بِالـََّقاِجفِ ، َوإِ،َّ ، َطضُّ ـَ ق ِّ،»(7) ،

 فؽقػ بؿـ ،ؼؾد غقرحؿ.

 :ملسو هيلع هللا ىلصوالتؼؾقد حق اتباع ققل الؼائؾ بغقر حجة مـ كتاب اهلل وسـة رسقلف  
                                                 

جامع بقان العؾفؿ »(، ابـ طبد البر يف 121) «حجة القداع» (، وابـ ح م يف 1181أخرجف اومام أمحد ) (1)

 (، وغقرحؿ.8131) «وفضؾف

ـْ ُحَ ْ،َػَة 81835خرجف اومام أمحد )أ (5)  .( َط

ـْ َأبِل َقَتاَدَة 111أخرجف مسؾؿ ) (6)  .( َط

(، وغقفرحؿ مفـ 182)« الؿسفتدرك»(، والحفاكؿ يف 13135(، واومام أمحفد )38أخرجف ابـ ماجف ) (7)

ـِ َساِرَ،َة   .حد،ث اْلِعْرَباِض ْب
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ـِــنِ  ِل اهَْقم  ْْ ـــ ـــُْل فَ ُِ ٍَم َُب ـُ ـــ  َتْقوِي
 

ــم ِنِ  َّٔ ــٍ   ِو ِِ ُذَخّ ــ ــْيِ ِذْل ٌْ َغ ــ  ِي
 ٿ ٺ﴿أما متبع الدلقؾ فؾقس بؿؼؾفد3 ٕن اهلل أمفر بف لؽ، َقفاَل َتَعفاَلك:  

، [6]األطااااااااراف:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

: ، وقال [61]آ: طؿران:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: وقال 

، وكؿ كان طبد اهلل بفـ [51]األحازاب:  ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿

 ،ػعؾ ك ا. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ،ستدل هب ه أ،ة، و،ؼقل: لؼد رأ،ت رسقل طؿر 

 ی ی ی ی﴿مخبفًرا طفـفؿ:  والتؼؾقد حق د،ـ الؽػار، قفال اهلل 

 ٺ ٺ ڀ﴿، وَقففاَل َتَعففاَلك: [55]الزخاارف:  ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ

، فلكففت مطالفف، بآتبففاع ٓ [56]الزخاارف:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

تعففا، طفف  حفف ه الؿسففللة يف كتابففف إطففالم  التؼؾقففد، وقففد تؽؾففؿ ابففـ الؼففقؿ 

الرقكاين كتاًبا يف فساد ح ا الؿ ح،، وبقـ السققصل يف كتاب  ، وألػ«الؿققعقـ

فسفاده، وابفـ طبفد البفر يف جفامع بقفان العؾفؿ  «الرد ط  مفـ أخؾفد إ، إرض

، وقد كؼؾت كثقًرا مفـ أقفقالفؿ يف كتفاب «، والخطق، يف الػؼقف والؿتػؼف«وفضؾف

ء بفالؿطقٓت ، وتؽؾؿ غقرحؿ مـ العؾؿفا«فتح الباري ط  شرح السـة لؾبرهباري

 .والؿختصرات يف فساد التؼؾقد أكف أطظؿ باب لالبتداع يف د،ـ اهلل 

 ووصؾ الحال ببعض الؿؼؾدة أن ،ؼقل: 

ُيـْت 
َ
َِِ ٌ َيـم َذيْيـُت َواِْن أ َْـ ٍَم َذ

َ
 أ
 

ْا َِوُـــ َْ ْن َيَتَر
َ
ـــمِس أ َو ـــيوِي  ِو ِِ َْ  ؾَ

 وقال أخر: 

ُيــْت 
َ
ََِِفٌ َيــم َذيْيــُت َواِْن أ ٍـَـم َذــ

َ
 أ
 

 َْ ْاؾَ ـــ ََؿ ْن َيَتَر
َ
ـــمِس أ َو ـــيوِي  ِو ِِ 

 وقال أخر: 

ُيــْت 
َ
ٍـَـم َيــمهِِِكٌ َيــم َذيْيــُت َواِْن أ

َ
 أ
 

ْا ـــ ووُم ًَ ْن َيَت
َ
ـــمِس أ َو ـــيوِي  ِو ِِ َْ  ؾَ
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 وقال أخر:

ُيـْت 
َ
ـمؾَِِلٌ َيـم َذيْيـُت َواِْن أ َٖ ٍَم 

َ
 أ
 

ْا ُع ـــؿو َٗ ْن يَ َ
َ
ـــمِس أ َو ـــيوِي  ِو ِِ َْ  ؾَ

 .ملسو هيلع هللا ىلصبعضفؿ بعًضا باتباع كتاب اهلل وسـة رسقلف  وكان القاج، أن ،قصل 

وأئؿة الؿ اح، صح طـفؿ خالف ح ا، فاومام أمحد كان د،ـف الفدلقؾ، وحفق 

َتُف َ،ْ َحُبقَن إَِلك َرْأِي ُسْػَقاَن، َواهلُل َتَعاَلك  الؼائؾ: َطِجْبُت لَِؼْقٍم َطَرُفقا اِوْسـَاَد َوِصحَّ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿َ،ُؼففففففقُل: 

ُـّاقُر:  ﴾ڳ ُف إَِذا َردَّ َبْعَض َقْقلِفِف [96]ال ْرُك، َلَعؾَّ  ملسو هيلع هللا ىلص -، َأَتْدِري َما اْلِػْتـَُة؟ اْلِػْتـَُة: الرِّ

ْ،ِغ َفَقْفؾَِؽ. - ـَ ال َّ
 َأْن َ،َؼَع فِل َقْؾبِِف َشْلٌء مِ

افِِعلُّ ،ؼقل: إَذا َصحَّ اْلَحِد،ُث َفُفَق َمْ َحبِل. احف. ذكره ابفـ دققفؼ العقف د َوالرَّ

، والحافظ (8/811) «، والعراقل يف صرح التثر،، (1/813) «إحؽام اوحؽام

 ، وغقرحؿ.(8/881) «يف الػتح ابـ حجر 

: 1/831)ضددا أعدد٬ّ ايٓددب٤٬يف وقففال الفف حبل  (: َقففاَل الُحَؿْقففِديُّ

افِِعلُّ َ،ْقًما َحِدْ،ًثا َفُؼْؾُت: َأَتْلُخُ  بِِف؟ َفَؼاَل: َرَأ،َتـِل ـْ َكـِْقَسفٍة، َأْو  َرَوى الرَّ
َخَرْجُت مِ

 
ِ
ـْ َرُسْقِل اهلل  َحِدْ،ًثا ٓ أققل بف؟!. احف. ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾلَّ ِزكَّاٌر َحتَّك إَِذا َسِؿْعَت َط

 قال أبق بؽر بـ أبل داود:

ىْ  ُّ َ  ْْ ــ ــمِل َوفَ َِِّح ــَك  َراَء ا  َْ  َوَدِو َي
 

حُ  ٍَّْ
َ
ََ وَأ ْز

َ
َف أ ـــِْل اا ُٓ ُل َر ْْ ـــ  َفَق

َْوَزاِطفلُّ 1/335) ايػدسٜي١ يفوقال أجري   ْٕ تعفا،:  (: َقفاَل ا

َجفاِل، َوإِْن َزْخَرُففقا  فاَك َوآَراِء الرِّ ـْ َسَؾَػ، َوإِْن َرَفَضَؽ الـَّفاُس، َوإِ،َّ َطَؾْقَؽ بِآَثاِر َم

 َلَؽ بِاْلَؼْقِل.احف. 

جاءه رجفؾ وقفال لفف يف شفلن الحجفر إسفقد: َأَرَأْ،فَت إِْن  وابـ طؿر 

، َرَأْ،فُت »َرَأْ،َت إِْن ُغؾِْبُت، َقاَل: ُزِحْؿُت، أَ  ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسفقَل الؾَّفِف اْجَعْؾ َأَرَأْ،فَت بِفالَقَؿ
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 .(1111)، أخرجف البخاري «َ،ْسَتؾُِؿُف َوُ،َؼبُِّؾفُ 

َنَّ َأَتَعـَّك بَِعـِقَّ 
ِ
ٕ : ْعبِلُّ ـْ َأْن َأُققَل َمْسفَلَلًة بَِرْأ،ِفل. وقفال: وَقاَل الرَّ

ٍة َأَح،ُّ إَِللَّ مِ

َـّ اْلَحفَراَم  ـْ َأَخفْ ُتْؿ بِاْلَؿَؼفا،ِقِس َلفُتِحؾُّ
اُكْؿ َواْلُؿَؼاَ،َسِة، َوالَِّ ي َكْػِسفل بَِقفِدِه، َلفئِ إِ،َّ

ـْ َأْصَحاِب َرُسقلِ  ـْ َما َبَؾَغُؽْؿ َط
َـّ اْلَحاَلَل، َوَلؽِ ُم ِف  َوَلُتَحرِّ  . (1)، َفاْطَؾُؿقا بِفِ ملسو هيلع هللا ىلصالؾَّ

وإكؿا حق آستسالم وآكؼقاد، وقد تـؽر الؿبتدطة ٕحفؾ السفـة والجؿاطفة، 

 بسب، دطقهتؿ إ، الدلقؾ وتعظقؿف.

لؿا ققؾ لف: بلكف ،ؼؾد الرفق  محؿفد بفـ :  وقد قال الرق  مؼبؾ القادطل

 .ؿر طبد القحاب الـجدي، لق كـت مؼؾًدا أحًدا لؼؾدت أبا بؽر وط

٘ يف قال ابـ طبد البر  (: َباُب َفَساِد 8/235)داَع  ٝإ اييًِ ٚؾكدً

ُف َتَبفاَرَك َوَتَعفاَلك التَّْؼؾِقفَد  َباِع، َقْد َذمَّ الؾَّ تِّ
ِ
ـِ التَّْؼؾِقِد َوآ فِفل التَّْؼؾِقِد َوَكْػقِِف َواْلَػَرِق َبْق

ـْ كَِتابِففِف َفَؼففاَل:   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿َغْقففِر َمْقِضففٍع مِفف

 .[61]التقبة:  ﴾ۋ ٴۇ

ـْ ُحَ ْ،َػَة َوَغْقِرِه، َقاَل   ِف »َوُرِوَي َط ـْ ُدوِن الؾَّ
ـْ َأَحؾُّفقا َلُففْؿ َلْؿ َ،ْعُبُدوُحْؿ مِ

َوَلؽِ

ُمقا َطَؾْقِفْؿ َفاتََّبُعقُحؿْ  ـُ َحاتٍِؿ  «َوَحرَّ ِف  : َأَتْقُت َوَقاَل َطِديُّ ْب َوفِل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل الؾَّ

ـْ ُطـُِؼفَؽ  ـَ مِف ـَ َحاتٍِؿ: َأْلِؼ َحَ ا اْلَقَث . َواْكَتَفْقفُت «ُطـُِؼل َصؾِقٌ، َفَؼاَل لِل: َ،ا َطِديَّ ْب

َ،فِة  ْٔ  ۆ ۇ﴿إَِلْقِف َوُحَق َ،ْؼَرُأ ُسفقَرَة َبفَراَءٍة َحتَّفك َأَتفك َطَؾفك َحفِ ِه ا

 .[61]التقبة:  ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

ِف إِكَّا َلْؿ َكتَِّخْ ُحْؿ َأْرَباًبا، َقفاَل:  َقاَل: ُقْؾُت:  َبَؾفك، َأَلفْقَس ُ،ِحؾُّفقَن »َ،ا َرُسقَل الؾَّ

ُمقَكفُف؟َلُؽْؿ  ُمقَن َطَؾْقُؽْؿ َما َأَحفؾَّ الؾَّفُف َلُؽفْؿ َفُتَحرِّ َم َطَؾْقُؽْؿ َفُتِحؾُّقَكُف، َوُ،َحرِّ  «َما ُحرِّ

، َقاَل: قِقَؾ لُِحَ ْ،َػفَة فِفل َقْقلِفِف «َفُؼْؾُت: َبَؾك، َقاَل: تِْؾَؽ ِطَباَدُتُفؿْ  ـْ َأبِل اْلَبْخَتِريِّ ، َط

                                                 

 (.1/852،814) «الػؼقف والؿتػؼف»(1)
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َأَكفاُكقا  [61]التقبة:  ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿

ُمفقنَ  ـْ َكاُكقا ُ،ِحؾُّقَن َلُفُؿ اْلَحَراَم َفُقِحؾُّقَكفُف َوُ،َحرِّ
، َوَلؽِ َٓ َطَؾفْقِفُؿ  َ،ْعُبُدوَكُفْؿ؟ َقاَل: 

ُمقَكفُ   .«اْلَحاَلَل َفُقَحرِّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ َوَقففففففاَل 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

ْحتَِداِء َفَؼاُلقا:  [57]الزخرف:  ﴾ڦڦ ڦ
ِ
ـْ َقُبقِل آ

ْقتَِداُء بِآَبائِِفْؿ مِ
ِ
 ک﴿َفَؿـََعُفُؿ آ

ِء َومِْثؾِِف  [67]سبل:  ﴾گ گ گ ک َٓ ُف َوفِل َحُم  ڻ ڻڻ﴿: ْؿ َقاَل الؾَّ

 ڻ ں﴿َوَقفففاَل:  [55]األكػاااا::  ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے

ا َلُففْؿ:  َوَقاَل الؾَُّف  ﴾﮾ َْحِؾ اْلُؽْػِر َوَذامًّ
ِ
 ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿َطائًِبا ٕ

 ڌ ڌ ڍ﴿َوَقاَل  [85]األكبقاء:  ﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ

ـْ َذمِّ َتْؼؾِقفِد [:9]األحزاب:  ﴾ڈ ڎ ڎ ، َومِْثُؾ َحَ ا فِل اْلُؼْرآِن َكثِقٌر مِف

َؤَساِء. َباِء َوالرُّ ْٔ  ا

َ،اِت فِل إِْبَطاِل التَّْؼؾِقِد َوَلْؿ َ،ْؿـَْعُفْؿ َقاَل َأُبق ُطَؿَر  ْٔ : َوَقِد اْحتَجَّ اْلُعَؾَؿاُء بَِفِ ِه ا

ْحتِ 
ِ
ـَ ِجَفِة آ

ـْ ِجَفِة ُكْػِر َأَحِدِحَؿا َوإِ،َؿاِن ُكْػُر َأؤْلئَِؽ مِ
َنَّ التَّْربِقَف َلْؿ َ،َؼْع مِ

ِ
َجاِج بَِفا3 ٕ

ٍة لِْؾُؿَؼؾِِّد َكَؿا َلْق َقؾََّد َرُجٌؾ َفؽَ  ـِ بَِغقِْر ُحجَّ ـَ التَّْؼؾِقَدْ، َخِر َوإِكََّؿا َوَقَع التَّْربِقُف َبْق ْٔ َػَر َوَقؾََّد ا

آَخَر فِل َمْسلََلِة ُدْكقَاُه َفلَْخَطَل َوْجَفَفا، َكاَن ُكؾُّ َواِحٍد َمُؾقًما َطَؾك التَّْؼؾِقِد آَخُر َفلَْذَكَ، َوَقؾََّد 

َثاُم فِقِف، َوَقاَل الؾَّفُ  ْٔ َنَّ ُكؾَّ َذلَِؽ تَْؼؾِقٌد ُ،ْربُِف َبْعُضُف َبْعًضا َوإِِن اْختََؾَػِت ا
ِ
ٍة3 ٕ   بَِغقِْر ُحجَّ

 ﴾ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿

ْمـَا فِل اْلبَاِب َقبَْؾ َحَ ا َوفِل ُثبُقتِِف إِْبَطاُل التَّْؼؾِقِد [118]التقبة:  ْحتَِجاُج بَِؿا َقدَّ
ِ
. َوَقْد َثبََت آ

أَْ،ًضا، َفنَِذا َبَطَؾ التَّْؼؾِقُد بُِؽؾِّ َما َذَكْرَكا َوَجَ، التَّْسؾِقُؿ لِْجُُصقِل الَّتِل َ،ِجُ، التَّْسؾِقُؿ َلَفا 

ـَ َذلَِؽ. اكتفك.َوحِ  ـَُّة َأْو َما َكاَن فِل َمْعـَاُحَؿا بَِدلِقٍؾ َجامٍِع َبقْ  َل اْلؽِتَاُب َوالسُّ
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ُٚي      َ٘بَد َؤفوِؾَز ّ  َػَشُكوىا اإِلِعو َُٔووِى َ   َػغاِجُذ  ُٖ َؽَ٘ج َُٔذ ث ُّ َأِؽ َٓب ٍَ اإِل َوَهب

َٕي َوا َُب ٌا ُعُل ًَُ َسُأ َٕ اا َُٛجى ََُز ُٚ َرَؼوبًَُ   َو ٍُ   َُّو  ک ک ڑ﴿ََُووى

َٓووب   [96]الـااقر:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک َأَرووِذساٌ 

       ٔٚ َََووُغ ٔكوٍ َهُِجاو  ُٕ ٚٔ َأ ُٔو ُٚ ااَرا َسٖد َثِؼوَل َهِى ََُؼَّو َُ٘خ  أُؾِشُى;  َُ٘خ؟ أُلِز أُلِز

َُِهَِٔي. َِؾا َك َٖ اُٖض ٔٓ   ٌٍِ  َؽ

ٌ  َقِوُلُه ُٔ سيٓبي ُيُد   ُّ أّْٔس َيا ٍي اإِل ٚيقّٔا وحق أبق طبد اهلل أمحفد بفـ محؿفد بفـ   :)

حـبؾ الرفقباين ابفتظ فصفبر، كصفر اهلل بفف الفد،ـ يف الؿحـفة كؿفا قفال طفظ بفـ 

 .الؿد،ـل 

ُ٘ :   َقِوُلُه ٚيِؾدْشتي ٓيادي  ّ  عيسيؾّٕٛا اإِلْضد ْٛ أي: طرفقا الحد،ث الصحقح  )عيِذْبُت ِيكّٔ

طقن إحؽفام مـ الضعقػ، ومق وا السؾقؿ مـ السؼقؿ3 بحقث ،ؿقف ون و،سفتـب

 الررطقة بلدلتفا الثابتة التل تؼقم هبا الحجة وتعبدكا هلل بالعؿؾ هبا.

ٕي : َقِوُلُه ٝيا ِٟ ُضؿّٖ ٕي ِإي٢ّٔ زيأّٖ ٖيُبٛ ٜيْر ٚي أي: ،لخ ون بؿ ح، سفػقان: وحفق أبفق  )

قفال  (111)طبد اهلل سػقان بـ سعقد الثفقري إمفام أحفؾ الؽقففة، الؿتفق  سفـة 

فاِظ، (3/814)ضا أعد٬ّ ايٓدب٤٬  ال حبل يف  : ُحَق َشْقُ  اِوْسفالَِم، إَِمفاُم الُحػَّ

، الُؿْجَتِفُد، ُمصفـُِّػ  ، الُؽْقفِلُّ  الثَّْقِريُّ
ِ
ـَ فِل َزَماكِِف، َأُبق َطْبِد اهلل َسقُِّد الُعَؾَؿاِء الَعامِؾِْق

 .الَجامِعِ كَِتاِب 

ـَ اتِّػَ  اًقفا، َوَصَؾفَ، الِعْؾفَؿ َوُحفَق َحفَدٌث بِاطتـَفاِء َوالِفِده ُولَِد: َسـََة َسْبٍع َوتِْسفِعْق

 ، فْعبِلِّ ـْ َأْصَحاِب الرَّ
، َوَكاَن َوالُِدُه مِ ـِ َمْسُرْوٍق الثَّْقِريِّ اِدِق َسِعْقِد ب ِث الصَّ الُؿَحدِّ

، َوِطفَداُدُه فِفل ِصفَغا ـَ ـْ ثَِؼاِت الُؽْقفِقِّْق
، َومِ ـِ ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ... َوَخْقَثَؿَة ب ـَ ِر التَّفابِِعْق

ـْ ُسْػَقاَن.
ـْ َأْفَضَؾ مِ ـْ َألٍػ َوماَئِة َشْقٍ ، َما َكَتبُت َط ـُ الُؿَباَرِك: َكَتبُت َط  َوَقاَل اْب
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، َقاَل: ْختَِقاكِلِّ ْقَب السِّ ـْ َأ،ُّ ُؾُف َطَؾك ُسْػَقاَن. َوَط  َما َلِؼْقُت ُكْقفِقًّا ُأَفضِّ

: َتْقٍؿ ُر ـُ  ب ُء  ا لَبَر ا َل  َقا ـْ َس  َو ِم ْفَضَؾ  َأ ،ُت  َأ َر َما  ُل:  َ،ُؼْق ُطَبْقٍد  ـَ  ب ُكَس  ُ،ْق ِؿْعُت 

ـَ ُجَبْقٍر، َوإِْبَراِحْقَؿ، َوَطَطاًء، َوُمَجاِحًدا، َوَتُؼْقُل  َفِؼْقَؾ َلُف:.  ُسْػَقانَ  َفَؼْد َرَأ،َت َسِعْقَد ب

ـْ ُسْػَقاَن. َقاَل:َحَ ا؟ 
 ُحَق َما َأُقْقُل: َما َرَأ،ُت َأْفَضَؾ مِ

:َوقَ  لَؿْفِديِّ ا ـُ  ْب ا َل  َبَعٍة  ا ْر َأ ـْ  ِم ْفَضَؾ  َأ َي  َطْقـَا ْت  َأ َر َبَعةٍ -َما  ْر َأ ِمْثَؾ  ْو  َما -َأ  :

يِّ  ِر لثَّْق ا ـَ  ِم ْ،ِث  ِلْؾَحِد ْحَػَظ  َأ ،ُت  َأ ـْ َر ِم طَؼَؾ  َأ  َٓ َو  ، ـْ ُشْعَبَة ِم ًػا  َتَؼرُّ َأشدَّ   َٓ َو  ،

ـِ الُؿبَ  ـِ اْب ِة مِ َٓ َأكَصَح لِجُمَّ  اَرِك.َمالٍِؽ، َو

ـْ ُشْعَبَة، َقاَل: ُسْػَقاُن َأْحَػُظ مِـِّل.  َوَرَوى: َوكِْقٌع، َط

اِح: َسِؿْعُت الثَّْقِريَّ َ،ُؼْقُل: َكاَن الَؿاُل فِْقَؿفا َمَضفك ُ،ْؽفَرُه،  ـُ الَجرَّ اُد ب َوَقاَل َروَّ

. ـِ ا الَقْقَم، َفُفَق ُتْرُس الُؿْممِ  َفَلمَّ

ـُ ُمَحؿَّ   ب
ِ
.َوَقاَل َطْبُد اهلل : َجاَء َرُجٌؾ إَِلك الثَّْقِريِّ ُ،َراِوُرُه فِل الَحجِّ  ٍد الَباِحؾِلُّ

ـْ ُ،ؽَرُم َطَؾْقفَؽ، َففنِْن َسفاَو،َتف فِفل الـََّػَؼفِة َأَضفرَّ بِفَؽ، َوإِْن  َٓ َتْصَحْ، َم َقاَل: 

َؾ َطَؾْقَؽ اْسَتَ لََّؽ.  َتَػضَّ

َكاكِْقَر؟!َوَكَظَر إَِلْقِف َرُجٌؾ َوفِل َ،ِدِه َدَكاكِْقُر، فَ  ! ُتْؿِسُؽ َحِ ِه الدَّ
ِ
 َؼاَل: َ،ا َأَبا َطْبِد اهلل

ََٓحا َلَتَؿـَْدَل بِـَا الُؿُؾْقُك.  َقاَل: اْسُؽْت، َفَؾْق

ِف، َوالَخفْقِف، َرْأًسفا فِفل الِحْػفِظ،  حِد، َوالتََّللُّ َقاَل: َقْد َكاَن ُسْػَقاُن َرْأًسا فِل ال ُّ

، َرْأًسا فِل َمْعِرَفِة أَثارِ  ـِ ،ْ ِة الدِّ ؿَّ
ـْ َأئِ
َٓئٍِؿ مِ  َلْقَمَة 

ِ
َٓ َ،َخاُف فِل اهلل ، َرْأًسا فِل الِػْؼِف، 

، َوُحفَق َطَؾفك  َواْغُتِػَر َلُف َغْقُر َمْسَلَلٍة اْجَتَفَد فِْقَفا، َوفِْقِف َتَرقٌُّع َ،ِسْقٌر، َكاَن ُ،َثؾِّفُث بَِعؾِفلٍّ

ـْ ُكؾِّ َذلَِؽ، َوَكاَن ُ،ـْؽُِر َطَؾك الُؿُؾْقِك، َمْ َحِ، َبَؾِدِه َأْ،ًضا فِل الـَّبِقِ . وَ  ُ،َؼاُل: َرَجَع َط

َٓ َ،َرى الُخُرْوَج َأْصاًل. اكتفك مختصًرا.  َو

وكان لف م ح، واكؼرض، فسػقان أمقر الؿممـقـ يف الحد،ث، لؽـفف ،صفق، 
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لقس بؿعصقم، ومع ذلفؽ  ملسو هيلع هللا ىلصو،خط ، و،عؾؿ و،جفؾ، كؾ مـ سقى رسقل اهلل 

ـا هندر أققال طؾؿائـا وك در،فؿ، ففؿ إذا خالػقا الدلقؾ خالػقه إمفا ٓ ،عـل ح ا أك

ٕكف مل ،صح طـدحؿ، أو لقجقد حد،ث آخر ،عارضف حق أققى مـف طـدحؿ، أو أكفف 

مل ،فبؾغفؿ الفدلقؾ الؿخففالػ، وحف ه الثالثفة إقففقال ذكرحفا شفق  اوسففالم يف 

وحفؿ مجتففدون، ويف الحفد،ث قفال ا٭٥ُد١ ا٭عد٬ّ،  زؾدع افد٬ّ عدٔ    رسفالتف 

َأَصفاَب، َفَؾفُف َأْجفَراِن، َوإَِذا َحَؽفَؿ إَِذا َحَؽَؿ اْلَحاكُِؿ َفاْجَتَفَد ُثفؿَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقل الؾَِّف 

ـِ اْلَعفاِص (1311)ف مسفؾؿ ، أخرجف«َفاْجَتَفَد ُثؿَّ َأْخَطَل، َفَؾُف َأْجرٌ  ، طفـ َطْؿفِرو ْبف

. 

ُ٘ ُِٛي وإصفؾ  ملسو هيلع هللا ىلصأي أمفر رسفقل اهلل ﴾: ک ک ک ک ڑ﴿  َق

أكف ،ػقد القجقب وٓ ،صرف مـف إ، الـدب أو اوباحة إٓ بؼر،ـة تدل طف  ذلفؽ 

 ط  ما حق مبسقط يف إصقل.

: َأَتْدِري َما الِػْتـَُة؟ الِػْتـَفةُ  (:﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿) َقِوُلُه

ْ،فِغ َفَقْفؾِفَؽ  ـَ ال َّ
ُف إَِذا َردَّ َبْعَض َقْقلِِف َأْن َ،َؼُع فِل َقْؾبِِف َشْلٌء مِ ، حف ا رد (الِرْرُك3 َلَعؾَّ

ط  مـ ،ؼدم أققال الرجال الؿجردة ط  الفدلقؾ، وبعفض الـفاس إذا قؾفت لفف: 

حّ ر مـ الررك، ،ؼفقل: أخرفك أن تؼفع فتـفة، الػتـفة: الرفرك، قفال اهلل تعفا،: 

، أما أن تسؽت طـ دطقة التقحقفد مفـ [6>1]البؼرة:  ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

أجؾ أٓ تؽقن فتـة، مفـ أجفؾ أن ،رضفك طـفؽ الصفقيف والتبؾقغفل والرافضفل 

 والباصـل؟ بؾ ط  ح ا الحال لربؿا رضل الـصارى والقفقد.

فالػتـة حفل الرفرك بفاهلل، والبفدع والؿعاصفل، أمفا الطاطفات والفدطقة إ، 

 فؿـ أسباب السالمة، والتقفقؼ، والحػظ.التقحقد والسـة 

: ملسو هيلع هللا ىلصمتعؿًدا ،خرك طؾقفف مفـ الػتـفة، َقفاَل الـَّبِفلُّ  ملسو هيلع هللا ىلصفؿـ ،خالػ أمر الـبل 
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ٌة، َولُِؽؾِّ » ـْ َكاَكْت َفْتَرُتُف إَِلك ُس لُِؽؾِّ َطَؿٍؾ ِشرَّ ٍة َفْتَرٌة، َفَؿ ـْ ِشرَّ ـَّتِل، َفَؼْد َأْفَؾفَح، َوَمف

 .(5)«َفَؼْد َضؾَّ »، ويف روا،ة: (1)«َكاَكْت إَِلك َغْقِر َذلَِؽ َفَؼْد َحَؾَؽ 

ّ ويف  فاٍر، 1/115لؾفروي )ذّ ايهد٬ ـِ َبؽَّ َبْقِر ْب ـِ ال ُّ ـُ اْلَعَربِلِّ َط (: َحَؽك اْب

ـَ َأَكٍس، َوَأَتاُه َرُجٌؾ، َفؼَ  ـَ ُأْحفِرُم؟ َقاَل: َسِؿْعُت َمالَِؽ ْب ـْ َأْ،ف اَل: َ،ا َأَبا َطْبِد الؾَّفِف! مِف

ِف  ـْ َحْقُث َأْحَرَم َرُسقُل الؾَّ
ـْ ِذي اْلُحَؾْقَػِة، مِ

، َفَؼاَل: إِكِّل ُأِر،فُد َأْن ُأْحفِرَم ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: مِ

ـَ اْلَؿْسفجِ  َٓ َتْػَعْؾ، َقاَل: َفنِكِّل ُأِر،فُد َأْن ُأْحفِرَم مِف ـَ اْلَؿْسِجِد. َفَؼاَل: 
ـْ ِطـْفِد مِ ِد مِف

َٓ َتْػَعْؾ  َفنِكِّل َأْخَرك َطَؾْقَؽ اْلِػْتـََة، َفَؼاَل: َوَأيُّ فِْتـٍَة َحفِ ِه؟! إِكََّؿفا ِحفَل  ;اْلَؼْبِر، َقاَل: 

َر َطـَْففا  ـْ َأْن َتَرى َأكََّؽ َسَبْؼَت إَِلك َفِضقَؾٍة َقصَّ
َأْمَقاٌل َأِز،ُدَحا، َقاَل: َوَأيُّ فِْتـٍَة َأْطَظُؿ مِ

ِف رَ   گ ک ک ک ک ڑ﴿؟! إِكِّل َسفِؿْعُت الؾَّفَف َ،ُؼفقُل: ملسو هيلع هللا ىلصُسقُل الؾَّ

 .[96﴾]الـقر: ڳ ڳ ڳ گ گ گ

*** 

                                                 

ـِ  (، لرقخـا مؼبؾ 148)«الصحقح الؿسـد»(، وحق يف 1251أخرجف اومام أمحد ) (1) ِف اْب ـْ َطْبِد الؾَّ ، َط

 .َطْؿٍرو 

ـْ َطْبِد الؾَّفِف  ( لرقخـا مؼبؾ 1311)«الصحقح الؿسـد»(، وحق يف 81333أخرجف اومام أمحد ) (5) ، َط

ـِ َطْؿٍرو   .اْب
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ٍٖ ٖ٘جا َٔٔغ اُ ُٚ َع ٖٗ ْ   َأ ٖا َؽبٔر ٌٚ ِث ِٖ َػَذ ََُخ   ملسو هيلع هللا ىلصَوَػ ُُآ ٙٔ ا َٛٔز ََُوَشُأ 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿

 ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

َ٘ب [61قبة: ]الت ﴾ۇئ وئ وئ ەئەئ َُِغ ٖٗب  ُٚ  اا َُ ي َكُوُُِذ 

َٓب   َٕ َُٔؾُِّى ُٚ؟ َو ُٓىَٗ َّ اهلُل َكُزَؾٚش َٓب َأَؽ  َٕ ُٓى ََُؾٚش َُِظ  َُ ٍَ  َأ ِْ. َهب ُٛ َِٗؼُجُذ

  ٍَ ًَ. َهب ُٚ؟ َكُوُُِذ  َثَِ َّ اهلُل َكُزٔؾُّىَٗ ِْ»َؽٖش َُٔذ «َكٔزَُِي َػَجبَدُرُه ُٙ َأِؽ ي َسَوا

ٌٗ َوَؽٖغ ٓٔٔز ُٚ.َواُٚزِش َ٘ 

ِ   َقِوُلههُه ِٔ سيدداِت ّْ ْ دد ْٔ عيدددي ٚيعيدد ، قففال الـففقوي يف هتفف ،، إسففؿاء   :)

: حق أبق ضر،فػ، وققفؾ: أبفق وحف، طفدي بفـ حفاتؿ بفـ (1/183) «والؾغات

اهلل بـ سعد بـ حررج بـ امرىء الؼقس بـ طدي بـ ربقعة بـ جرول، بػفتح  طبد

وفتح العقـ الؿفؿؾة، ابـ طؿرو الجقؿ وإسؽان الراء، ابـ ثعؾ، بضؿ الثاء الؿثؾثة 

بـ الغقث بـ صل بـ ز،د بـ أدد بـ ز،د بـ كففالن بفـ ،رفج، بفـ ،عفرب بفـ 

 قحطان الطائك الؽق  الصحابك.

وأبقه حاتؿ حق الؿرفقر بالؽرم. و،ختؾػ الـسفابقن يف بعفض إسفؿاء إ، 

يف شفعبان سفـة تسفع مفـ الفجفرة،  ملسو هيلع هللا ىلصطف  رسفقل اهلل  صلء، قدم طدي 

ستة وستقن حد،ًثا، اتػؼفا مـففا  ملسو هيلع هللا ىلصن كصراكًقا. ُروى لف طـ رسقل اهلل فلسؾؿ وكا

ط  ثالثة، واكػرد مسؾؿ بحد،ثقـ. روى طـف ققس بـ أبفك حفازم، ومصفع، بفـ 

سعد، وسعقد بـ جبقر، والرعبل، وأبق طبقدة بـ ح ،ػة بفـ القؿفان، ومهفام بفـ 

تسفع وسفتقـ، الحارث، وتؿقؿ بـ صرفة، وغقرحؿ، ك ل الؽقفة، وتق  هبفا سفـة 

 وققؾ: سـة ثؿان، وحق ابـ مائة وطرر،ـ سـة.
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قال ابـ قتقبة: وكفان طفدي صفق،اًل، إذا ركف، الػفرس كفادت رجؾفف تخفط 

الجؿؾ، ثؿ صػقـ. قال: ومل ،بؼ لفف طؼف، إٓ مفـ  إرض. وشفد مع طظ 

قبؾ ابـتقف أسدة وطؿرة، وإكؿا طؼ، حفاتؿ مفـ ولفده طبفد اهلل بفـ حفاتؿ، وحفؿ 

قدم طفدي طف  أبفك بؽفر الصفد،ؼ  ملسو هيلع هللا ىلصكربالء. ولؿا تق  رسقل اهلل ،ـ لقن هنر 

،   وقت الردة بصدقة ققمف، وثبت ط  اوسالم، وثبفت معفف ققمفف، فؾفؿ 

،رتدوا فقؿـ ارتد مـ العرب، وكان جقاًدا، شر،ًػا   ققمف، معظًؿا طـدحؿ وطـفد 

 غقرحؿ، حاضر الجقاب. اكتفك.

رب، لؽـ لقس ذلؽ بـافعف3 ٕكف مفات طف  وحاتؿ الطائل ُ، كر بلكف أكرم الع

، ملسو هيلع هللا ىلص، وأكرم العرب حق الـبفل الررك، وإكؿا الؽر،ؿ ابـ الؽر،ؿ حق ،قسػ 

َؾ الـَّبِلُّ (1)كان ،عطل الغـؿ بقـ الجبؾقـ
َٓ  ملسو هيلع هللا ىلص، َوَما ُسئِ ـْ َشْلٍء َقطُّ َفَؼاَل:  ، كؿفا «َط

 .(5)«يف الصحقحقـ

ُلُه       ۋ  ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ ﴿َقِو

 ائ  ى   ى ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ 

ەئ   ائ  : ﴾ ۇئ   وئ   وئ   ەئ بة لتق ا [6 وي [ 1 لبقضا ا ل  قا  ،

ٙ   يف  اْلُعَؾَؿاُء َواِحُدَحا 31/ 1) تؿطا ْحَباُر  َ ْٕ اَءُحْؿ، َوا (: أي: ُطَؾَؿاَءُحْؿ َوُقرَّ

َأْصَحاُب الصقامع  الـََّصاَرى  ـَ  ِم ْحَباُن  الرُّ َو َفْتِحَفا،  َو ِء  ْلَحا ا ِبَؽْسِر  َوَحْبٌر  ِحْبٌر، 

وص كصاح،  ح،،  ا ر حدحا  ن، وا  ۆ  ۆ   ۇ ﴿حبا

بلن أصاطقحؿ يف تحر،ؿ ما أحؾ اهلل وتحؾقؾ ما حرم  ﴾ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ 

 ۉ﴿بلن جعؾقه ابـًا هلل.  ﴾ۅ   ۅ   ۋ ﴿اهلل أو بالسجقد لفؿ. 

أي وما أمر الؿتخ ون أو الؿتخ ون أرباًبا فقؽقن كالدلقؾ ط  بطالن  ﴾ۉ 

                                                 

ـْ َأبِقِف 8118أخرجف مسؾؿ ) (1) ـِ َأَكٍس، َط ـْ ُمقَسك ْب  .(، َط

ـِ َطْبِد الؾَِّف 8111(، ومسؾؿ )1413البخاري ) (5) ـْ َجابِِر ْب  .(، َط
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وحق اهلل تعا، وأما صاطة  ﴾وئ   وئ ﴿لقطقعقا.  ﴾ې   ې ﴿آتخاذ. 

َّٓ ُحَق وسا ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل  ِإ لَف  ِإ  َٓ ئر مـ أمر اهلل بطاطتف ففق يف الحؼقؼة صاطة اهلل. 

تـ ،ف  ﴾ۇئ   وئ   وئ ﴿صػة ثاكقة أو استئـاف مؼرر لؾتقحقد. 

 لف طـ أن ،ؽقن لف شر،ؽ. احف.

ِْ : َقِوُلُه ُٖ ْيْيُبُد ٓيا  َّا ئّْط ،عـل: ضفـ طفدي بفـ حفاتؿ أن العبفادة لؾرحبفان  )ِإ

 ع أو ُ،سجد لفؿ.وإحبار حل الصالة3 بحقث ُ،رك

ّي ا ّٕ         َقِوُلُه َيدا سيدسَّ ٕي  ًُّدٛ ُِٜش ٚي ُ٘؟  ْيد َُٛ ٌَّ ا ّٕ ؾُّٔتشيسّْ َيدا أّٔسيد ٕي  َُدٛ ُٜشيسّْ ْٝظي  ٍي: أّٔئّ )قّٔا

   : ِْ ُٗ ًّٖدؤّ عيبيداديُت ٍي: ؾِّٔت ٢ّٔي  قّٔا ًُّٖت:  ي ُ٘؟ ؾّٔكّٕ ْي  ملسو هيلع هللا ىلصوح ا تػسقر مفـ رسفقل اهلل ؾُّٔتِشًُّٛ

 .لؿعـك كقهنؿ اتخ وحؿ أرباًبا مـ دوكف 

ُيدُد :  ُلُهَقِو ُٙ أّْٔس ُٚا ، مل ،خرجف اومام أمحد، ولعؾف سبؼ قؾؿ مـ الؿملػ  )زي

ُّ :  َقِوُلُه َِِر ٚيايتّْْس ُ٘ :، (1425)يف جامعف ) ٓي ٚيسيطَّ  أي: حؽؿ طؾقف بالحسـ. )

والحد،ث ،رفد لف ضاحر الؼفرآن، وإن ضفعػف بعضففؿ بجفالفة غطقفػ بفـ 

 .(3/111)ايؿشٝش١ أطقـ، وقد خرج الحد،ث العالمة إلباين يف

ـْ  ـْ َفَسفَد مِف ـْ اْلَقُفقِد َوَم
ـْ ُطَؾَؿائِـَا َفِػقِف َشَبٌف مِ

ـْ َفَسَد مِ ـُ ُطَقْقـَة: َم َقاَل ُسْػَقاُن ْب

ـْ الـََّصاَرى. ذكره ابـ تقؿقة يف
 .(1/123)دلُٛع ايؿتا٣ٚ ُطبَّاِدَكا َفِػقِف َشَبٌف مِ

 وقال بعضفؿ: 

ُْكُ  ــ وُ ًُ ْ ٌَ إس ا  ــ ي ِّْ ـَ ا ــ َٔ ْؾ
َ
ــْن أ َِ  و

 
م َّ َِمُن ـــــ ِْ ٍْء َوَر ــــ ُٓ  وأذِــــمُر 

 ومع ذلؽ الـاس يف باب العؾؿاء وإمراء ثالثة أصـاف صرفان ووسط: 

 مـ ،طقعفؿ صاطة مطؾؼة يف الحؼ والباصؾ وحمٓء ط  خطر طظقؿ. :األٍٚ

ًٓ  :ايثاْٞ  وٓ فعاًل بفؾ حفق مـ ،عصقفؿ مطؾًؼا وٓ ،بايل هبؿ وٓ ،رفع لفؿ قق

 مراق لفؿ، مخالًػا لؾحؼ مـفؿ وحمٓء كسابؼقفؿ.
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وخفالػفؿ يف الؿعصفقة ومفا يف باهبفا،  مفـ أصفاطفؿ يف صاطفة اهلل  :ايثاي 

َٓ َصاَطففَة فِففل »: ملسو هيلع هللا ىلصوطففرف لفففؿ قففدرحؿ ومـفف لتفؿ مؾت ًمففا قففقل رسففقل اهلل 

  َمْعِصَقةِ 
ِ
 ېئ ېئ ۈئ﴿: ، وقفقل اهلل (1)«، إِكََّؿفا الطَّاَطفُة فِفل اْلَؿْعفُروِف اهلل

 .[>8]الـساء:  ﴾یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

ولؿا كاكت مـ لة العؾؿ رفقعة فؼد ُرفع حامؾقه، وأكِرمقا ول لؽ كفاكقا ورثفة 

إِنَّ إِنَّ الُعَؾَؿفاَء َوَرَثفُة إَْكبَِقفاِء، »: كؿا يف حد،ث أبفل الفدرداء  أكبقاء اهلل 

ـْ َأَخفَ  بِفِف َأَخفَ  بَِحفظٍّ  ُثقا الِعْؾفَؿ، َفَؿف َٓ ِدْرَحًؿا إِكََّؿا َورَّ ُثقا ِد،ـَاًرا َو إَْكبَِقاَء َلْؿ ُ،َقرِّ

، ومفـ واجباتـفا (8118)، والترمف ي (1131)، والحد،ث طـد أبل داود «َوافِرٍ 

امِِت كحق طؾؿائـا تق ـِ الصَّ طـد أمحد  ققرحؿ واحترامفؿ، ويف حد،ث ُطَباَدَة ْب

ـْ َلْؿ »، (88143)رقؿ  (5/181) تِل َم ـْ ُأمَّ
ُ،ِجؾَّ َكبِقَرَكا، َوَ،ْرَحْؿ َصِغقَرَكا، َلْقَس مِ

ففُ )َوَ،ْعِرْف لَِعالِِؿـَا   (3/118)، وجفاء طـفد البخفاري يف التفار،  الؽبقفر «(5)(َحؼَّ

 .(1182)ترعة 

ورحؿ اهلل اومام أمحفد إذ ، ففؿ قادة الؿسؾؿقـ إ، جـات الخؾقد بنذن اهلل 

ِف الَِّ ي َجَعَؾ فِل »طؾقـا هبؿ:  ،ؼقل فقفؿ مبقـًا مـَّة اهلل  ُكؾِّ زمفان فتفرة اْلَحْؿُد لِؾَّ

ـْ َضؾَّ إَلك اْلُفَدى َوَ،ْصبُِروَن مِفـُْفْؿ َطَؾفك  ـْ َأْحِؾ اْلِعْؾِؿ َ،ْدُطقَن َم
ُسِؾ َبَؼاَ،ا مِ ـْ الرُّ

مِ

ـْ َقتِقفؾٍ 
ِف َأْحَؾ اْلَعَؿك3 َفَؽْؿ مِ ُروَن بِـُقِر الؾَّ ِف اْلَؿْقَتك َوُ،َبصِّ ََذى ُ،ْحُققَن بِؽَِتاِب الؾَّ ْٕ  ا

ـَ َأَثفِرِحْؿ َطَؾفك الـَّفاِس  ـْ َضالٍّ َتائٍِف َقْد َحفَدْوُه َفَؿفا َأْحَسف
وبؾقس َقْد َأْحَقْقُه َوَكْؿ مِ

ـَ  3 َواْكتَِحاَل اْلُؿْبطِؾِق ـَ ِف َتْحِر،َػ اْلَغالِق ـْ كَِتاِب الؾَّ َوَأْقَبَح َأَثِر الـَّاِس َطَؾْقِفْؿ َ،ـُْػقَن َط

ـَ الَّ  ـَ َطَؼفُدوا َأْلِقَ،فَة اْلبِْدَطفِة َوَأْصَؾُؼفقا ِطَؼفاَل اْلِػْتـَفِة...َوَتْلِو،َؾ اْلَجاِحؾِق ، اكظفر «ِ ،

 .(55) «خطبة رسالتف: الرد ط  ال كادقة والجفؿقة

                                                 

ـْ َطؾِلٍّ 1134أخرجف مسؾؿ ) (1)  .( َط

 (.518) «ال وائد»فقثؿل يف أخرجف ال (5)
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أوج، طؾقـا صاطة آبائـا ال ،ـ خرجـا مـ أصالهبؿ وأوصاكا  وكؿا أن اهلل 

 : بؼقلف ا  خقًر ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿هبؿ  ف:   ﴾ٻ ألحؼا ا [1 وققلف: [ 8  ،

ڳ ﴿ ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ ء:   ﴾ں ، ففؿ [ 56]اإلسرا

: ُفَؼَفاُء ( 2/ 1)   « داخؾقن ك لؽ يف ح ا الؿعـك3 قال ابـ الؼقؿ يف أطالم الؿققعقـ

ِباْستِـَْباِط  قا  ـَ ُخصُّ ،  ِ لَّ ا  ، ِم َكا َ ْٕ ا ـَ  َبْق ِلِفْؿ  ا ْقَق َأ َطَؾك  ْلُػْتَقا  ا َرْت  ا َد ـْ  َم َو  ، ِم ْساَل ْوِ ا

َْحَؽاِم، َوَطـَْقا ِبَضْبِط َققَ  ْٕ َْرِض بَِؿـِْ َلِة الـُُّجقِم ا ْٕ اِطِد اْلَحاَلِل َواْلَحَراِم3 َفُفْؿ ِفل ا

ـْ  ِم ْطَظُؿ  َأ َلْقِفْؿ  إ الـَّاِس  َوَحاَجُة  ْؾَؿاِء،  الظَّ ْلَحْقَراُن ِفل  ا َ،ْفَتِدي  ِبِفْؿ  َؿاِء،  ِفل السَّ

َطَؾْقِف  ْفَرَض  َأ َطُتُفْؿ  َصا َو اِب،  َر لرَّ ا َو ِم  الطََّعا َلك  إ َجتِِفْؿ  َفاِت َحا مَّ ُ ْٕ ا َطِة  َصا ـْ  ِم ْؿ 

ُف َتَعاَلك:  َباِء بِـَصِّ اْلؽَِتاِب، َقاَل الؾَّ ْٔ  ىئ  ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ ﴿َوا

 حت  جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   یی   ی   ی 

 . احف.  [>8]الـساء:  ﴾مث جث يت ىت ختمت

 ولؾعؾؿاء حؼقق أ،ًضا ،ج، ط  الؿسؾؿ أن ،عؿؾ هبا.

مجؿقطة مفـ السفؾػ (: طـ 5/132)تؿطداٙ يف  وقد كؼؾ الطبري 

 بلن أويل إمر حؿ العؾؿاء.

َْمففِر 81/134)اجملُددٛعكؿففا يف  قففال شففق  اوسففالم  ْٕ (: َوُأوُلففق ا

ـَ َ،ْلُمُروَن الـَّاَس3 َوَذلَِؽ َ،ْرفَتِرُك فِقفِف َأْحفُؾ اْلَقفِد  ، ِ َْمِر َوَذُووه3 َوُحْؿ الَّ ْٕ َأْصَحاُب ا

َُمفَراُء. َواْلُؼْدَرِة َوَأْحُؾ اْلِعْؾِؿ َواْلؽَ  ْٕ : اْلُعَؾَؿاُء3 َوا ـِ َْمِر ِصـَْػْق ْٕ اَلِم3 َفؾَِفَ ا َكاَن ُأوُلقا ا

 َفنَِذا َصَؾُحقا َصَؾَح الـَّاُس َوإَِذا َفَسُدوا َفَسَد الـَّاُس. احف. 

َُمَراَء إكََّؿفا 1/1)إع٬ّ افٛقينييف   وقال ابـ الؼقؿ  ْٕ (: َوالتَّْحِؼقُؼ َأنَّ ا

 ا َأَمُروا بُِؿْؼَتَضك اْلِعْؾِؿ3 َفَطاَطُتُفْؿ َتَبٌع لَِطاَطِة اْلُعَؾَؿاِء. احف. ُ،َطاُطقَن إذَ 

وك لؽ العؾؿاء ففؿ آباء الد،ـ ذاك ،طعؿؽ ما ،ـؿل جسؿؽ، وحف ا ،عطقفؽ مفا 

 ، كل روحؽ وطؼؾؽ، فالح ر الح ر مـ قطقعة إرحام، فنهنا سب، لؾ لة والفقان.

بالجؿقفؾ، ففنهنؿ قفد بصفروكا بسفقاء أن كدطقا لففؿ وكف كرحؿ  :حكِٗ َٚٔ

 السبقؾ.
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زٜداض  ( مفـ33يف شفرح حفد،ث البفاب رقفؿ ) قال الرق  العثقؿقـ 

: وإذا كان إكبقفاء لففؿ حفؼ التبجقفؾ والتعظفقؿ والتؽفر،ؿ، فؾؿفـ ايؿاحلني

ورثفؿ كصق، مـ ذلؽ أن ،بجؾ و،عظؿ و،ؽرم.. وبتقققر العؾؿاء تققر الرفر،عة3 

العؾؿاء هتان الرر،عة3 ٕن العؾؿاء إذا ذلقا وسؼطقا أمفام  ٕهنؿ حامؾقحا، وبنحاكة

أطقـ الـاس ذلت الرر،عة التل ،حؿؾقهنا، ومل ،تبَؼ لفؿا ققؿة طـد الـفاس، وصفار 

 كؾ إكسان ،حتؼرحؿ و، در،فؿ فتطقح الرر،عة. احف. 

طف  فضفؾف  وكحـ إذا شؽركا ربـفا ، شؽرحؿ بعد شؽر اهلل  :حكِٗ َٚٔ

طؾؿاءكا ومرا،خـا ط  تعؾقؿفؿ لـا، وصبرحؿ طؾقـفا، زادكفا اهلل وإكعامف، وشؽركا 

 .[:]إبراهقؿ:  ﴾ڄڄ ڦ ڦ﴿مـ فضؾف، قال تعا،: 

مِ اهلَل  يَلْااَم ا َْه ِْاا َ 
 َوَنااْو يَْشاا  

 
اامِ اهلَل  يَلْااَم الْغِااَاْ   َوَنااْو يَْكف 

ـْ َأبِففل ُحَرْ،ففَرَة   اَل َقففاَل: َقفف (3111)، طـففد أبففل داود ويف الحففد،ث َطفف

ِف  َرُسقُل  َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصالؾَّ ـْ  َف َم ، والعؾؿاء مـ أخص الـفاس، «َ،ْرُؽُر الـَّاَس َٓ َ،ْرُؽُر الؾَّ

 فقج، أن ،رؽروا وٓ ،ؽػروا و،ـصروا وٓ ،خ لقا.

(: َوَطَؾفك 81/11)دلُدٛع ايؿتدا٣ٚ  قال شق  اوسالم ابـ تقؿقة كؿفا يف 

 َٓ َٓ َ،ْرفُؽُر الـَّفاَس  ـْ  ُف َمف اْلُؿَتَعؾِِّؿ َأْن َ،ْعِرَف ُحْرَمَة ُأْسَتاِذِه َوَ،ْرُؽَر إْحَساَكُف إَلْقِف3 َفنِكَّ

َٓ ُ،ـْؽَِر َمْعُروَفُف. احف. ُف َو َٓ َ،ْجَحَد َحؼَّ َف َو  َ،ْرُؽُر الؾَّ

ـِ  (8513)والـسائل  (5142)ويف الحد،ث طـد أبل داود  ـِ ُطَؿَر  َط : اْب

ـْ آَتك إَِلفْقُؽْؿ َمْعُروًففا َفَؽفافُِئقهُ » ، والعؾؿفاء حفؿ أحفؾ الؿعفروف الحؼقؼفل، «َوَم

ـَ  فقؽافئقن بالجؿقؾ والتبجقؾ، وبالـصرة، والتقاضفع لففؿ، ورحفؿ اهلل ُطَؿفَر ْبف

: َتَعؾَُّؿفقا (1151) «كؿا طـد البقفؼل يف شع، او،ؿفان، إذ ،ؼقل اْلَخطَّاِب 

ـْ َتَعؾَّْؿفُتْؿ مِـْفُف  فؽِقـََة، َوَتَقاَضفُعقا لَِؿف اْلِعْؾَؿ َوَطؾُِّؿقُه الـَّاَس، َوَتَعؾَُّؿقا اْلَقَقاَر َوالسَّ

َٓ َتُؽقُكفقا َجَبفابَِرَة اْلعُ  ـْ ُتَعؾُِّؿفقُه اْلِعْؾفَؿ، َو َؾَؿفاِء َففاَل َ،ُؼفقُم اْلِعْؾَؿ، َوَتَقاَضُعقا لَِؿف



 686 37- 

، ففؾ مـ التقاضع احتؼارحؿ والت حقد، والبعد طـفؿ والجػفاء «ِطْؾُؿُؽْؿ بَِجْفؾُِؽؿْ 

لفففؿ أٓ فففال بففارك اهلل فففقؿـ كففان حفف ا دأبففف وصر،ؼتففف، أ،ففـ أكففت مففـ سففؾػؽ 

: ُكفؾُّ (3/841) ايطاالصالحقـ، ح ا اومام شعبة بـ الحجاج ،ؼقل كؿا يف 

ـْ َكَتبُت   َفَلَكا َلُف َطْبٌد. إ، غقر ذلؽ مـ حؼققفؿ. اَطـُْف َحِدْ،ث َم

*** 
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ِ٘ َتعَاَي٢ -38 ٍِ ايًَّ ِٛ َِٝو ﴿:بَابُ َق ٍَ ِإَي ِص َُا أُْ ٛاِ ِب ُٓ ََ ِِ آ ُٗ َٕ َأَّ ُُٛ َِٜصُع  َٔ ِِ َتسَ ِإَي٢ ايَّرِٜ  ﴾ أََي

َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿بَاُب قَْقِل الؾَّفِ تَعَالَك: 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 .[95-93]الـساء: ﴾ ک ک

يباب      َٓاضب١  ٟ     ا ٘     يًر ً لعؾؿاء  : قب ا التح ،ر مـ صاطة  لباب إول  ا أن يف 

لتحاكؿ إلقفؿ يف ، فـاس، أن ،ليت بعده بؿا ،قج، اوإمراء يف غقر صاطة اهلل 

، وما ذكره اهلل تعا، يف ح ه أ،ة حق حال أحؾ الـػاق مع رسقل اهلل حؽؿ اهلل 

لـبل  ملسو هيلع هللا ىلص  ا  ، إ تقن  ،ل لؿسؾؿقـ  ا ء  رخا طـد   ، بف لردة ط  ملسو هيلع هللا ىلص وأصحا ا وطـد   ،

 ک  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ ﴿الؿسؾؿقـ ،عرضقن طـفؿ: 

گ   ک   ﴾ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ

 ﮳  ﮲   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ ﴿، وقال اهلل فقفؿ: [ ;]الؿـاِؼقن: 

﮾   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﴾   ﯁   ﯀   ﮿   ﮽

، وإذا كان ملسو هيلع هللا ىلص ، فنن كاكقا ،عتؼدون أن الحؼ لفؿ جاءوا إ، الـبل [ 83->7]الـقر: 

 الحؼ طؾقفؿ خـسقا، وذحبقا لؾتحاكؿ إ، الطقاغقت.

 ڳڱ﴿َ،ْعـِل بَِ لَِؽ َجفؾَّ َثـَفاُؤُه:  (:7/188) تفطريٙ يف ايطيٟ جسٜس ابٔ قاٍ

ُققا بَِؿفا  [576]البؼرة:  ﴾ڱ ـَ َ،ْ ُطُؿفقَن َأكَُّففْؿ َصفدَّ فِ ، ُد بَِؼْؾبَِؽ َفَتْعَؾَؿ إَِلك الَّ َ،ا ُمَحؿَّ

ـَ  ـْ َقْؾبِفَؽ مِف ـَ َ،ْ ُطُؿقَن َأكَُّفْؿ آَمـُقا بَِؿا ُأْكفِ َل مِف ، ِ ـَ اْلؽَِتاِب، َوإَِلك الَّ
ُأْكِ َل إَِلْقَؽ مِ
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 ﴾ٿ ٿ﴿ فِففل ُخُصففقَمتِِفؿْ  [93]الـساااء:  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿اْلُؽُتففِ، 

ـْ  [93]الـساء:  ـْ َقْقلِِف، َوَ،ْرَضفْقَن بُِحْؽِؿفِف مِف ـْ ُ،َعظُِّؿقَكُف، َوَ،ْصُدُروَن َط َ،ْعـِل: إَِلك َم

َ،ُؼقُل: َوَقْد َأَمَرُحُؿ الؾَّفُف  [93]الـساء:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ُدوِن ُحْؽِؿ الؾَِّف، 

ُبقا بَِؿا َجاَءُحْؿ بِِف الطَّاُغقُت الَِّ ي ،َ  َبُعقا َأْن ُ،َؽ ِّ َتَحاَكُؿقَن إَِلْقِف، َفَتَرُكقا َأْمَر الؾَِّف، َواتَّ

ْقَطاِن.  َ،ْعـِفل َأنَّ  [93]الـسااء:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿َأْمَر الرَّ

ـْ َسفبِقِؾ اْلَحفؼِّ  ـَ إَِلفك الطَّفاُغقِت َطف ِؿق
ِء اْلُؿَتَحفاكِ َٓ ْقَطاَن ُ،ِر،فُد َأْن َ،ُصفدَّ َحفُم الرَّ

ًٓ َبِعقًدا، َ،ْعـِل: َفَقُجقُر بِِفْؿ َطـَْفا َجْقًرا َشفِد،ًدا، َوَقفْد َواْلُفَدى، َفُقِضؾَُّفْؿ َطـْ  َفا َضاَل

ـَ اْلَقُفقِد فِل ُخُصفقَمٍة 
ـَ َدَطا َرُجاًل مِ ـَ اْلُؿـَافِِؼق

َ،َة َكَ َلْت فِل َرُجٍؾ مِ ْٔ ُذكَِر َأنَّ َحِ ِه ا

اِن لَِقْحُؽَؿ َبقْ  ِف َكاَكْت َبْقـَُفَؿا إَِلك َبْعِض اْلُؽفَّ ـَ َأْضُفِرِحْؿ. احف.  ملسو هيلع هللا ىلصـَُفْؿ َوَرُسقُل الؾَّ  َبْق

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿اْلَؼففْقُل فِففل َتْلِو،ففِؾ َقْقلِففِف َتَعففاَلك: :  ٚقاااٍ

 [91]الـساء:  ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

ـَ َ،ْ ُطُؿقَن َأكَُّففْؿ آَمـُفقا ، ِ ُد إَِلك الَّ بَِؿفا ُأْكفِ َل  َ،ْعـِل بَِ لَِؽ َجؾَّ َثـَاُؤُه: َأَلْؿ َتَر َ،ا ُمَحؿَّ

ـْ َأْحفِؾ  ـْ َقْبؾَِؽ مِف
ـَ َ،ْ ُطُؿقَن َأكَُّفْؿ آَمـُقا بَِؿا ُأْكِ َل مِ ، ِ ، َوإَِلك الَّ ـَ ـَ اْلُؿـَافِِؼق

إَِلْقَؽ مِ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿اْلؽَِتففاِب، ُ،ِر،ففُدوَن َأْن َ،َتَحففاَكُؿقا إَِلففك الطَّففاُغقِت 

قا إَِلفك ُحْؽفِؿ الؾَّفِف َ،ْعـِل بَِ لَِؽ: َوإَِذا قِق [91]الـساء:  ﴾ڃ ڃ َؾ َلُفْؿ: َتَعاَلْقا َحُؾؿُّ

ففِ ي َأْكَ َلففُف فِففل كَِتابِففِف،   [9>1]ص: لِففَقْحُؽَؿ َبْقـَـَففا  [91]الـساااء:  ﴾ڃ ڃ﴿الَّ

ـَ  [91]الـساااء:  ﴾چ چ چ چ﴿ َ،ْعـِففل بِففَ لَِؽ: َ،ْؿَتـُِعففقَن مِفف

ـَ   اْلَؿِصقِر إَِلْقَؽ َكَ لَِؽ َغْقَرُحْؿ ُصُدوًدا.  اْلَؿِصقِر إَِلْقَؽ لَِتْحُؽَؿ َبْقـَُفْؿ، َوَ،ْؿـَُعقَن مِ

 ڍ ڍ ڇ ڇ﴿اْلَؼْقُل فِل َتْلِو،ِؾ َقْقلِفِف َتَعفاَلك:  : ٚقاٍ

 ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

ـَ ُ،ِر،ُدوَن َأْن َ،َتَحاَكُؿقا إَِلك الطَّفاُغقِت،  ، ِ ِء الَّ َٓ َ،ْعـِل بَِ لَِؽ َجؾَّ َثـَاُؤُه: َفَؽْقَػ بَِفُم

ـْ َقْبؾِفَؽ َوحُ   ڦ ڦ﴿ْؿ َ،ْ ُطُؿقَن َأكَُّففْؿ آَمـُفقا بَِؿفا ُأْكفِ َل إَِلْقفَؽ َوَمفا ُأْكفِ َل مِف

ـَ الؾَّفِف  [189]البؼرة:  ﴾ڦ  ﴾ٹٹ ٹ ٹ﴿َ،ْعـِل: إَِذا َكَ َلْت بِِففْؿ كِْؼَؿفٌة مِف
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تِل َسَؾَػْت مِفـُْفْؿ  [8>]البؼرة:  َ،ُؼفقُل:  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ﴿َ،ْعـِل: بُِ ُكقبِِفُؿ الَّ

]الـسااء:  ﴾ک ک ڑ ڑ ژ﴿َجاُءوَك َ،ْحؾُِػقَن بِالؾَّفِف َكفِ ًبا َوُزوًرا  ُثؿَّ 

ـِ  [95 َٓ َ،فْرَدُطُفْؿ َطف ـَ َأكَُّففْؿ  ِء اْلُؿـَفافِِؼق َٓ ـْ َحفُم ِف َتَعاَلك ِذْكُرُه َطف ـَ الؾَّ
َوَحَ ا َخَبٌر مِ

ـَ الؾَّفِف َطَؾفك َتَحفاُكِؿِفْؿ إَِلفك  الـَِّػاِق اْلِعَبفُر َوالفـَِّؼُؿ، َوَأكَُّففْؿ َوإِْن َتفْلتِِفْؿ ُطُؼقَبفةٌ  مِف

ِف َكِ ًبا َوَجْرَأًة َطَؾفك الؾَّفِف َمفا  الطَّاُغقِت، َلْؿ ُ،ـِقُبقا َوَلْؿ َ،ُتقُبقا، َوَلؽِـَُّفْؿ َ،ْحؾُِػقَن بِالؾَّ

َقاَب  ـْ َبْعِضـَا إَِلك َبْعٍض، َوالصَّ
ْحَساَن مِ َّٓ اْوِ فِقَؿفا اْحَتَؽْؿـَفا َأَرْدَكا بِاْحتَِؽامِـَا إَِلْقِف إِ

 فِقِف إَِلْقِف. اكتفك.

إ، اوطراض طؿـ ح ا حالف فؼال تعا،:   ک﴿وقد دطك اهلل تعا، 

 ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ 

 .[96]الـساء:  ﴾ڻ ں ں

تجده مسارًطا، قال  ملسو هيلع هللا ىلصبقـؿا تجد الؿممـ بعؽسفؿ فنذا دطل إ، اهلل ورسقلف 

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿تعفففا،: 

 .[81]الـقر:  ﴾ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ

*** 
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ٔٚ ُٔ  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿  َوَهِى

 .[11]البؼرة: 

برركؽؿ  إرض  يف  ا  تػسدو  ٓ فؼقـ  لؾؿـا ققؾ  ا  ذ إ و ه  كر ذ  ، تعا ،ؼقل 

وكػاقؽؿ، وما دون ذلؽ3 زطؿقا أهنؿ مصؾحقن، وح ا مـ تؼؾق، الحؼائؼ3 إذ أّن 

وما حؿ طؾقف مـ فساد الظاحر والباصـ ،عرف ذلؽ مـ  ح ا الؼقل ،خالػف صـقعفؿ،

تدبر ما أخبر اهلل بف طـ أحقالفؿ يف كثقر مـ سقر الؼرآن، ومـ فسادحؿ الؿخادطة، 

ومـفا أهنؿ ،مدون العبادة وحؿ كسا،، وأهنؿ أصحاب ر،اء إذ ٓ إخالص طـدحؿ 

 ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿قال تعا،: 

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڤ  ٹ

ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڃ  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ

 ڌ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ 

 گگ  گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ 

 .[176 - 171]الـساء:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ثففؿ قففال اهلل تعففا، مؽفف با لفففؿ: 

 ڻ ڻ﴿: َقْقُلففُف َتَعففاَلك: (1/843) «، قففال الؼرصبففل يف تػسففقره[15]البؼاارة: 

ـُ َكْقَس  ﴾ڻ ، إِكََّؿفا ُ،فَ مُّ َقاَل اْب مِّ ـَ ال َّ
ُف ُمْػِسٌد مِ ـْ َلْؿ َ،ْعَؾْؿ َأكَّ اَن ُ،َؼاُل: َما َطَؾك َم

ُف ُمْػِسٌد ُثؿَّ َأْفَسَد َطَؾك ِطْؾٍؿ، َقفاَل: َفِػقفِف َجَقاَبفاِن: َأَحفُدُحَؿا َأكَُّففْؿ َكفاُكقا  إَِذا َطؾَِؿ َأكَّ

ا َوُ،ْظِفُروَن الصَّ  َٓ َ،ْرفُعُروَن َأنَّ َأْمفَرُحْؿ َ،ْظَففُر ِطـْفَد َ،ْعَؿُؾقَن اْلَػَساَد ِسرًّ اَلَح َوُحفْؿ 

َٓ َ،ْرفُعُروَن َأنَّ ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  َخُر: َأْن َ،ُؽقَن َفَساُدُحْؿ ِطـَْدُحْؿ َصاَلًحا َوُحْؿ  ْٔ . َواْلَقْجُف ا

ـَ اْلَحؼِّ  َف َوَرُسقَلُف فِل َتْركِِفْؿ َتْبقِق َباِطِف. اكتفك. َذلَِؽ َفَساٌد، َوَقْد َطَصُقا الؾَّ  َواتِّ
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 ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲﴿َوَقْقلِففِف: 

 .[89: ]األطراف﴾ ﯁ ﯀ ﮿ ﮾

، ( [89]األطااراف: ﴾ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲﴿َقْولِههِ:  و)  َقِوُلههُه

،ؼقل تعا، ذكره، وٓ تتعاصقا الػساد يف إرض بالرفرك وغقفره بعفد إصفالحفا 

. قفال الطبفري يف حؿ: التحفاكؿ إ، غقفر شفرع اهلل بالتقحقد. ومـ أكقاع فساد

َ،ُؼقُل: َبْعفَد إِْصفاَلِح الؾَّفِف  [89]األطراف:  ﴾﮷ ﮶﴿: (14/832) «تػسقره

، َوإِ،َضفاِحِف ُحَجَجفُف َلُففْؿ.  ُسَؾ ُدَطاًة إَِلك اْلَحفؼِّ َْحِؾ َصاَطتِِف بِاْبتَِعاثِِف فِقِفُؿ الرُّ
ِ
اُه ٕ إِ،َّ

َٓ  ،[89]األطراف:  ﴾﮺﮻ ﮹ ﮸﴿ َطاَء َواْلَعَؿفَؾ، َو َ،ُؼقُل: َوَأْخؾُِصقا َلفُف الفدُّ

ـْ َما َ،ُؽقُن  َْصـَاِم َوَغْقِر َذلَِؽ، َوْلَقُؽ ْٕ لَِفِة َوا ْٔ ـَ ا
ُتْرِرُكقا فِل َطَؿؾُِؽْؿ َلُف َشْقًئا َغْقَرُه مِ

ـْ  ـْ ِطَؼابِِف َوَصَؿًعا فِل َثَقابِِف، َوإِنَّ َم
اُه َطَؾك َغْقفِر  مِـُْؽْؿ فِل َذلَِؽ َخْقًفا مِ َكاَن ُدَطاُؤُه إِ،َّ

ِف َوَلْؿ َ،ْرُج َثَقاَبفُف َلفْؿ  ـْ َلْؿ َ،َخْػ ِطَؼاَب الؾَّ َنَّ َم
ِ
ٕ ، ـَ بِق ـَ اْلُؿَؽ ِّ

ِخَرِة مِ ْٔ َذلَِؽ َفُفَق بِا

َٓ َ،ْرَضفاُه  ـْ َأْمفٍر َ،ْسفَخُطُف الؾَّفُف َو  ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼﴿ُ،َباِل َمفا َركِفَ، مِف

ـَ َطَؾفك  ، َ،ُؼقُل َتَعاَلك﴾﯁ ِذْكفُرُه: إِنَّ َثفَقاَب الؾَّفِف الَّفِ ي َوَطفَد اْلُؿْحِسفـِق

ـَ َأْن  َكَّفُف َلفْقَس َبْقفـَُفْؿ َوَبفْق
ِ
ْكَقا َقِر،ٌ، مِـُْفْؿ. َوَذلَِؽ ُحفَق َرْحَؿُتفُف، ٕ إِْحَساكِِفْؿ فِل الدُّ

ـْ َكَرامَ  ـْ َرْحَؿتِِف َوَما َأَطدَّ َلُففْؿ مِف
َّٓ َأْن ُتَػفاِرَق َأْرَواُحُففْؿ َ،ِصقُروا إَِلك َذلَِؽ مِ تِفِف، إِ

 َأْجَساَدُحْؿ. اكتفك.

*** 
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ٔٚ ُٔوووووووووووووووووو  خب حب جب يئ ىئ مئ جئحئ ی ی﴿  َوَهِى

 .[83]الامئدة:  ﴾مب

،ؼففقل أ،طؾبففقن حؽففؿ الجاحؾقففة الػاسففد ﴾: جئحئ ی ی﴿َقِوُلههُه  

طف  فسفاد الجائر الؼائؿ ط  الفقى والظؾؿ، وح ا مفـ أطظفؿ إدلفة وأضفرحفا 

طؼقل الؽػار مـ القفقد، والؿـفافؼقـ حقفث ،تركفقن حؽفؿ اهلل تعفا، الف ي بفف 

صالح الظاحر والباصـ، والحفال، والؿفآل3 ثفؿ ،عؿفدون إ، إحؽفام العرفقفة، 

 وإحقاء الجاحؾقة.

 ڃ ڃ ڃ﴿وحفف ا كؼقلففف تعففا،:  ﴾حب جب يئ ىئ مئ﴿َقِوُلههُه 

ؿفة ففال ضؾفؿ فقفف وٓ فحؽؿف تعا، مبـل طف  العؾفؿ والحؽ [;]التقـ:  ﴾ڃ

 جقر.

 أي طـد ققم ،ققـقن.﴾: ی ی﴿َقِوُلُه  

وكؾ ح ه أ،ات تضؿـت ما طؾقفف القففقد والؿـفافؼقن مفـ اوطفراض طفـ 

3 ٓطتؼفادحؿ أن ملسو هيلع هللا ىلصتحؽقؿ اهلل وشرطف، والتحاكؿ إ، كتاب اهلل وسـة رسفقل اهلل 

: قفد أكف هبؿ يف ذلفؽ، فؼفال صر،ؼفؿ صالح وصر،ؼ الؿسؾؿقـ فسفاد، واهلل 

 ، وأكد ذلؽ بحرف التقكقد.[15]البؼرة:  ﴾ڻ ں ں ڱ﴿

 ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿: وقفففد قفففال اهلل 

 ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿، وقفففال: [77]الامئااادة: 

 ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿، وقففففال: [78]الامئاااادة: 

 .[83]الامئدة:  ﴾مب خب حب جب يئ ىئ مئ﴿، وقال: [:7]الامئدة: 
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ِٖ َػِجوؤذ  ِٔووشاو  َػوو ٖا َػ ٍَ اهلِل اهلِل ِثوو َّ َسُعووُى ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلصي َأ ُٖ »َهووب ٔٓ َُووِئ ا 

ٔٚ َٔب عاُئُذ ثا ُٔ ُٙ َرَجّؼب  ََٛىا  َٕ ٌُُى ََ ِْ َؽٖزً  ًُ  .«َأَؽُذ

ًَٔزوبةا        ُٙ ٔكوٍ  َ٘وب َِ ٌٗ  َؽؤذٌَش َفؤؾُْؼي َسَو ٖ٘وَىوا ٍَ اُ ُُووُؾٖغخٔ »َهب َ٘بٕد   «ا ثاباِعو

 َفٔؾُؼ .

 شق  البخاري، مع أكف رأس يف السـة.الحد،ث ضعقػ، فقف كعقؿ بـ محاد 

ِْ  َقِوُلُه ُٔ أّٔسيُدنّٕ َِ ٪ُْٜ  أي ٓ ،تحؼؼ إ،ؿاكف. :)٫ 

ُٙ  َقِوُلُه ٛيا ٖي ٕي  ُٛ ٜيهّٕ  أي إ، أن ،ؽقن ما ،فقاه، و،ر،ده. :)سيت٢َّ 

ِ٘          َقِوُلهُ   ُيا ِد٦ُْت ِ  ،عـل سائًرا ط  صر،ؼ القحل وطامال بف، و،دل ط   : )تيبيياا ِي

 ﴾ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ ﴿،ث آ،ات آتباع، َقاَل َتَعاَلك: معـك ح ا الحد

]آ: طؿران:   ﴾ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ ﴿، وَقاَل َتَعاَلك: [ 6]األطراف: 

َلك:[ 61 َتَعا َل  وَقا  ۋ  ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ ﴿، 

، وقال تعا،: [ ;18]األطراف:   ﴾ۉ   ۉ   ۅ   ۅ 

 ٺٺ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿

 أ،ات. وغقرحا مـ [69]األحزاب:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

ُّ  َقِوُلههُه ِٚ ٛي َّٓدد ٍي اي حففق العالمففة ،حقففك بففـ شففرف الـففقوي، صففاح،  :)قّٔددا

، والؿجؿفقع «، ور،فاض الصفالحقـ«الؿملػات الؿرفقرة، مـفا: شفرح مسفؾؿ

 ، وغقرحا.«، والتبقان يف آداب محؾة الؼرآن«شرح الؿف ب

ُٙ ِؾٞ ِنتياِب ايّٖدُشذ١َِّ َقِوُلُه ٓيا ْٜ ٚي ٓياد  ؾيدِشٝض   ِ « )سيِدٌٜح ؾيِشٌٝض، زي حؽف ا  :ِإْض

وابفـ بطفة يف  (15)ٓبفـ أبفل طاصفؿ  «قال، وفقف مـ تؼدم. والحد،ث يف السـة

 .(832) «اوباكة
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َُُهووُىٔد    َٖ اُ ٓٔوو   َ َ٘بٔكٔونَي َوَسُعوو ُٔ َٖ اُووو ٓٔوو   َ َٖ َسُعوو ُِ َٕ َثوو ًَووب   ٍٗ ٍَ اُٖؾووِؼجا َوَهووب

َٗ   ٌٗ َُُهُىٔد ٍَ اُ ٌَٓخي َكَوب ٖٔوٕذ   ُلَقى َُٓؾ َُوً  ُْ اا ًَ ُٚ ا    ملسو هيلع هللا ىلصَزَؾب ٖٗو ٖٗوٚ َػوَشَف َأ َُٔؤ  ;

َُُهوُىٔدي   ًَُ اُ ِْ اا ًَ ََٗزَؾب َ٘بٔكُن   ٍَ ادُل ْا. َوَهب ٌُ َُ ٔكٍ احُل ُا ٔٔ ََ ََُؤُلُز اُٚشِؽَىَح َوا 

ُٕ ْا. َكبٖرَلَوب َػًَِ َأ ٌُ ُُوُؾ َٕ ٔكٍ ا ُاُُِى ٔٔ ََ َٕ اُٚشٔؽَىَح َو ََُؤُلُزُو  ِْ ُٖٗه ٚٔ َأ ٔٔ ُِ َُوب   ُٔٔؼ ََُؤٔر

َُوِذ     ََ٘ض ٚٔي َك ُِو َُ َٔب اا ًَ ََُزَؾب َ٘ٔخ َك ُِ ّ٘ب ٔكٍ ُعَه ٔٛ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ًَب

ََُخ. [93]الـساء:  ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ُُآ  ا

ُّ   َقِوُلُه ٍي ايػَّدْيِب ٚيقّٔا وحق طامر بـ شراحقؾ الرعبل، مفـ شفع، مهفدان،  :)

اُكْؿ َواْلُؿَؼاَ،َسِة، وَ  ـْ َأَخفْ ُتْؿ كان ،ؽره الؼقاس، حتك قال: إِ،َّ
الَِّ ي َكْػِسل بَِقفِدِه، َلفئِ

ـْ َأْصفَحاِب  ـْ َمفا َبَؾَغُؽفْؿ َطف َـّ اْلَحفاَلَل، َوَلؽِف ُم َـّ اْلَحَراَم َوَلُتَحرِّ بِاْلَؿَؼا،ِقِس َلُتِحؾُّ

ِف  َثفاَر، َوَأَخفْ ُتْؿ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل الؾَّ ْٔ ـَ َتفَرْكُتُؿ ا ، َفاْطَؿُؾقا بِِف، وقفال: إِكََّؿفا َحَؾْؽفُتْؿ ِحفق

 .(1)بِاْلَؿَؼا،ِقسِ 

َلفْق  ( كؼال طـ الرعبل، اكف قال:1/81) «يف مـفاج السـة   وقال ابـ تقؿقة

ْقِر َلَؽاُكقا َرَخًؿا. احف.  ـَ الطَّ
ـَ اْلَبَفائِِؿ َلَؽاُكقا ُحُؿًرا، َوَلْق َكاَكْت مِ

قَعُة مِ  َكاَكِت الرِّ

ثـل َرُجفٌؾ وكان حافًظا فؼد قال: َما َكَتْبُت َسفْقَداَء فِفل َبْقَضف َٓ َحفدَّ ، و اَء َقفطُّ

َّٓ َحِػْظُتفُ  ثـل َرُجٌؾ بَِحِد،ٍث إ َٓ َحدَّ ، و بَِحِد،ٍث فَلْحَبْبُت َأْن ُ،ِعقَدُه َطَؾلَّ
(5). 

وحد،ث الباب مرسؾ3 ٕن الرعبل تفابعل، وحفد،ث التفابعل الف ي مل ،ؾفؼ 

                                                 

 (.1/314،318) «الػؼقف والؿتػؼف» (1)

(، 83511) «إتحفاف الؿففرة»(، وابـ حجر يف 1/181) «الجرح والتعد،ؾ»بـ أبل حاتؿ يف أخرجف أ (5)

 وغقرحؿ.
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 مرسؾ، والؿرسؾ مـ قسؿ الضعقػ. ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

اق الؿـفافؼقـ، فالؿـفافؼقن كفاكقا إذا دطفقا إ، وضاحر أ،ة ،ؽػل أهنا يف سفق

كػروا، وإذا دطفقا إ، التحفاكؿ إ، الطقاغقفت  ملسو هيلع هللا ىلصالتحاكؿ إ، اهلل وإ، رسقل اهلل 

 أجابقا.

*** 



 696 38- 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

      ٍٚ ٖ٘جاو َُوً اُ ََٗزَشاَكوُغ اا َٔب   ُٛ ٍَ َأَؽوُذ َٔبي َكَووب ٖا اِلَزَق ُِ َُِذ ٔكٍ َسُعَِ ََٗض   ََ ُا َؤه

َُوً       ي ملسو هيلع هللا ىلص ُٔوَي َرَشاَكَؼوب اا ْٖ َثِؼوَذ َر َِْؽوَشٔف. ُصو ٖا ا ًَِؼتا ثا  ًَُ ٍَ اَِلُش  اا َوَهب

ٍا اهلِل        ََوِشَك ثاَشُعوُى  ِْ َُو َُّٔؤزٌ   ٍَ َٔب أُوِقوَخ. َكَووب ُٛ ُٚ َأَؽُذ َُ ًََش  ََٔش. َكَز ُػ

ُٚ.ملسو هيلع هللا ىلص ُِٔق َكَوَزَِ ُٚ ثابُٖغ ِْ. َكَنَشَث ََٗؼ   ٍَ َُٔي؟ َهب ًََز    َأ

ٌي َقِوُلُه ِٝ ٚيِق ُيا : ) ِٔ اْختيؿيد ْٝ ّٔ ْيصيئّْت ِؾٞ زيُد ساقف بصقغة التؿر،ض، وحل تدل  : 

 ط  ضعػ إثر.

ِٔ ا٭ّْٔغددسيِف :     َقِوُلههُه ٍي اٯخيدُس: ِإئّدد٢ نّْٔيدِب ِ د ٚيقّٔدا وكعفف، بففـ إشففرف قتؾففف  )

ـْ (1)ايؿدشٝشني ، فػل ، أرسؾ إلقف محؿد بـ مسؾؿة ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ، َطف

ـِ َطْبِد ا ِف َجابِِر ْب  لؾَّ
ِ
َْشفَرِف؟ »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ْٕ ـِ ا ـْ لَِؽْعِ، ْب َفنِكَّفُف َم

، َأُتِحف،ُّ َأْن َأْقُتَؾفُف؟ «َقْد آَذى اهلَل َوَرُسقَلفُ 
ِ
ـُ َمْسَؾَؿَة: َ،فا َرُسفقَل اهلل ُد ْب ، َفَؼاَل ُمَحؿَّ

، َفَلَتاُه، َفَؼاَل َلُف: َوَذَكفَر َمفا َبْقـَُفَؿفا، «ُقْؾ »اَل: اْئَ ْن لِل، َفْجَُقْؾ، َقاَل: ، قَ «َكَعؿْ »َقاَل: 

 ،
ِ
فا َسفِؿَعُف َقفاَل: َوَأْ،ًضفا َواهلل ُجَؾ َقْد َأَراَد َصَدَقًة، َوَقْد َطـَّاَكا، َفَؾؿَّ َوَقاَل: إِنَّ َحَ ا الرَّ

َبْعـَ  ـَُّف، َقاَل: إِكَّا َقِد اتَّ َن، َوَكْؽَرُه َأْن َكَدَطُف َحتَّك َكـُْظفَر إَِلفك َأيِّ َشفْلٍء َ،ِصفقُر َلَتَؿؾُّ ْٔ اُه ا

َأْمُرُه، َقاَل: َوَقْد َأَرْدُت َأْن ُتْسؾَِػـِل َسَؾًػا، َقاَل: َفَؿا َتْرَحـُـِل؟ َقاَل: َمفا ُتِر،فُد؟ َقفاَل: 

ْرَحـُفَؽ كَِسفاَءَكا؟ َقفاَل َلفُف: َتْرَحـُفقكِل َتْرَحـُـِل كَِساَءُكْؿ، َقاَل: َأْكَت َأْجَؿُؾ اْلَعَرِب، َأكَ 

ـْ َكْرَحـُفَؽ 
ـْ َتْؿٍر، َوَلؽِ

ـِ مِ ـَ فِل َوْسَؼْق ـُ َأَحِدَكا، َفُقَؼاُل: ُرِح َدُكْؿ، َقاَل: ُ،َس،ُّ اْب َٓ َأْو

َْمَة  اَلَح  -الجَّ ـِ ، َقاَل: َفـََعْؿ، َوَواَطَدُه َأْن َ،ْلتَِقُف بِاْلَحاِرِث، وَ -َ،ْعـِل السِّ َأبِل َطفْبِس ْبف

ـِ بِْرٍر، َقاَل: َفَجاُءوا َفَدَطْقُه َلْقاًل َفـََ َل إَِلْقِفْؿ، َقاَل ُسفْػَقاُن: َقفاَل َغْقفُر  َجْبٍر، َوَطبَّاِد ْب

َْسفَؿُع َصفْقًتا َكَلكَّفُف َصفْقُت َدٍم، َقفاَل: إِكََّؿفا َحفَ ا  َٕ َطْؿٍرو: َقاَلْت َلفُف اْمَرَأُتفُف: إِكِّفل 

                                                 

 (، والؾػظ لف.1141(، ومسؾؿ )3413البخاري ) (1)



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 697  

دُ  ـُ  ُمَحؿَّ َمْسَؾَؿَة، َوَرِضقُعُف، َوَأُبفق َكائَِؾفَة، إِنَّ اْلَؽفِر،َؿ َلفْق ُدِطفَل إَِلفك َصْعـَفٍة َلفْقاًل  ْب

ٌد: إِكِّل إَِذا َجاَء، َفَسْقَف َأُمدُّ َ،ِدي إَِلك َرْأِسِف، َفنَِذا اْسَتْؿَؽـُْت مِـُْف  ََجاَب، َقاَل ُمَحؿَّ َٕ

ا َكَ َل َكَ َل  ٌح، َفَؼاُلقا: َكِجُد مِـَْؽ ِر،َح الطِّقفِ،، َقفاَل:  َفُدوَكُؽْؿ، َقاَل: َفَؾؿَّ َوُحَق ُمَتَقشِّ

َكَعْؿ َتْحتِل ُفاَلَكُة ِحَل َأْطَطُر كَِساِء اْلَعَرِب، َقاَل: َفَتْلَذُن لِل َأْن َأُشفؿَّ مِـْفُف، َقفاَل: َكَعفْؿ 

، ُثؿَّ َقاَل: َأَتْلَذُن لِل َأْن َأُطقَد،  ، َفَتـَاَوَل َفَرؿَّ ـْ َرْأِسِف، ُثؿَّ َقاَل: َفُرؿَّ
ـَ مِ َقاَل: َفاْسَتْؿَؽ

 ُدوَكُؽْؿ، َقاَل: َفَؼَتُؾقُه. 

ٍي             َقِوُلُه ُيا ايِكْؿد١ّٔ  ؾّٔكّٔدا ُٖ ُ٘ أّٔسيدُد ُيدسي  ؾّٔدرينّٔسي ئّد َِّ  يْيددي ذيِيدؤّ تيسياؾّٔييدا ِإئّد٢ ُع )ُثد

ٍِ اِ  ُٛ ٜيْسضي ِ سيُض  ِْ َِّرٟ ئّ ِْ  ؾّٔكيسي يملسو هيلع هللا ىلص ِي ْييي ٍي:  ُ٘ : : أّٔنّٔريِيؤّ؟ قّٔا ّٔد ـِ ؾّٔكّٔتي ْٝ  ُ٘ ِ ايطَّ

 . (8/838) تؿطاٙالحد،ث مقضقع وٓ ،ثبت، أخرجف البغقي يف 

، مـففا مرسفؾ تؿطداٙ ويف الباب طدة آثار ومراسقؾ ذكرحا ابـ جر،فر يف 

الرعبل ال ي تؼدم، ومرسؾ قتادة بـحقه، ومرسؾ السدي، ومجاحد وغقرحؿ مـ 

 اس، ولؽـف مسؾسؾ بالسؾسؾة العقفقة.التابعقـ، وجاء طـ ابـ طب

بعد مقتف، ومـ تحفاكؿ  ملسو هيلع هللا ىلص، وإ، سـة الـبل فالتحاكؿ ،ؽقن إ، كتاب اهلل 

إ، غقر اهلل ٓطتؼاده أن حؽؿ غقر اهلل أفضؾ مـ حؽفؿ اهلل، أو ٓطتؼفاده أن حؽفؿ 

غقر اهلل مثؾ حؽؿف، أو ٓطتؼاده أن حؽؿ اهلل وحؽؿ رسقل اهلل ٓ ،صؾحان لفف ا 

ففق كافر، أما مـ تحاكؿ إ، غقر اهلل لؿطؿع دكققي ففق طاٍص ضفال طف   ال مان

 خطر طظقؿ.

وهب ا التػصقؾ تسؾؿ مـ بدطة الخقارج الف ،ـ ،ؽػفرون الؿسفؾؿقـ، ففنهنؿ 

،ؽػرون كؾ مـ تحاكؿ إ، غقر اهلل مطؾًؼا مع أن واج، الؿسؾؿقـ عقًعا أن ،ؽقن 

يف إقففقل أو إفعففال أو ووحقففف سففقاء كففان ذلففؽ  تحففاكؿفؿ إ، شففرع اهلل 

بفف صفالح  آطتؼادات ويف الرفادات والدطاوى والؿرافعات فنن شفرع اهلل 

ؿفقا الؼفقاكقـ  الدكقا والد،ـ ومفا حصفؾ الفبالء بإمفة اوسفالمقة إٓ حفقـ َحؽَّ
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القضعقة وإحؽام العرفقة الؿبـقة ط  الجقر والظؾؿ وآختالف والفقى، َقفاَل 

، وأقفبح [5;]الـسااء:  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿َتَعاَلك: 

ما ،ؼقم بف واضعقا الدساتقر حفق الؿـابف ة لفد،ـ اوسفالم وآطتفراف بإد،فان 

 والدطقة إ، الؾقاط ومساواة الرجال بالـساء، واهلل الؿستعان.

*** 
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َٚايصِّفَاِ  -39 َُاا٤ِ  َٔ اأَلِض َِ ٦ِّٝا  ِٔ َجَخدَ َغ ََ  بَابُ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٔوبِ  َواُٚقَلبٔدَثب َِْع َٖ ا ٔٓ ًُِئب  ِٖ َعَؾَذ َؽ َٓ  ُة 

ٚيايؿّْدؿّٔاِت :      َقِوُلُه ُيا٤ِ  ٔي ا٭ّْٔضد َِد ٦ْٝاا  ْٔ ديشيددي غيد َي الجحفقد: حفق إكؽفار  ) ياُب 

طفـ فرطفقن:  الرلء مع طؾؿف بف، و،ؽقن غالًبفا طفـ مؽفابرة، كؿفا قفال اهلل 

، وحففق مففـ شففر أكففقاع [17]الـؿااؾ:  ﴾پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ٕن الحامفؾ طؾقف يف الغال، الؽبر والتعايل والظؾؿ. الؽػر3

 ڄ  ڄ   ڄ ﴿:  معؾقمة بالؽتاب والسـة، قال اهلل  وأسؿاء اهلل 

ڃ   ڃ  ڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ  ﴾ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ

وصػاتف، أو شقًئا مؿا تضؿـتف  ، فؿـ جحد شقًئا مـ أسؿاء اهلل [ 3;1]األطراف: 

دٓلتفا، وطـ كؿالفا مـ الؿعاين فؼد ألحد، ومال هب ه إسؿاء والصػات طـ 

 ط  ما ،ليت بقاكف إن شاء اهلل. 

 ٚايٓاع يف باب األمسا٤ ٚايصفا  أقطاّ:
 ِ بؿفا  أحؾ السـة والجؿاطة أتباع الرسؾ3 الف ،ـ ،سفؿقن اهلل  :األٍٚ ايكطا

، مـ غقفر تحر،فػ وٓ تعطقفؾ، ملسو هيلع هللا ىلصسؿك بف كػسف يف كتابف، وبؿا سؿاه بف رسقلف 

 ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿كف وتعففا، وٓ تؽققففػ وٓ تؿثقففؾ، بففؾ حففق سففبحا

 [ .11]الشقرى:  ﴾ٹ ٹ

 ِ  ٿ ٺ﴿: أهنؿ ععقا بفقـ التـ ،فف واوثبفات لؼفقل اهلل  :فطاسٜكتٗ

لـػسف سؿًعا وبصفًرا،  ، فلثبت اهلل [11]الشقرى:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ

وأخبر أن سؿعف وبصفره لفقس كبصفر الؿخؾفقق، وٓ سفؿع الؿخؾفقق، وحف ا 

 لفؿ د،ـفؿ وصر،ؼفؿ. الطر،ؼ سؾؽف السؾػ رضقان اهلل طؾقفؿ فسؾؿ
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كصفػات الؿخؾفقققـ  الؿؿثؾة ال ،ـ زطؿقا أن صػات اهلل  :ايثاْٞ ايكطِ

سقاء، فقؼقل أحدحؿ: سؿع اهلل كسؿعل وبصره كبصري، و،ده كقدي، وح ا كػر 

والعقاذ باهلل، فالؼاطدة أّن مـ شبف اهلل بخؾؼف كػر، و،دل ط  فسفاد مف حبفؿ قفقل 

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿: ، وقففقل اهلل [93]الـحااؾ:  ﴾ڱڱ ڳ ڳ﴿: اهلل 

أي: كظفراء.  [55]البؼارة:  ﴾﮽ ﮼ ﮻ ﮺﴿أي: مثقاًل، وققلفف:  [98]مريؿ: 

: ، وقففال اهلل [7]اإلخااَلص:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: وقففال اهلل 

، لقس كؿثؾف شفلء ٓ [11]الشقرى:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿

 يف أسؿائف، وٓ صػاتف، وٓ أفعالف، بؾ حق سبحاكف متصػ بالؽؿال الؿطؾفؼ مفـ

 كؾ وجف.

 الؿعطؾة، و،ـؼسؿقن إ، ثالثة أقسام: :ايثاي  ايكطِ

الجفؿقة وحؿ أتباع جفؿ بـ صػقان، فق طؿقن أن اهلل لفقس لفف  :األٍٚ ايكطِ

أسؿاء وٓ صػات ط  الحؼقؼة، وقالقا: حل مجفاز يف حفؼ اهلل، وحؼقؼفة يف حفؼ 

ؿجفاز ٓ الؿخؾقق، فف ه أسؿاء لؾؿخؾققات، وإكؿا أضقػت إ، اهلل مفـ بفاب ال

مـ باب الحؼقؼة، وطـدحؿ: أن اهلل ٓ ،سؿع، وٓ ،بصفر، وٓ ،فتؽؾؿ، وٓ ،رفاء، 

 وٓ ،ػعؾ ما ،ر،د... إ، غقر ذلؽ، تعا، اهلل طـ ققلفؿ.

الؿعت لة وحؿ أصحاب واصؾ بـ ططاء الغف ال، وطؿفرو بفـ  :ايثاْٞ ايكطِ

، إٓ أهنفؿ دون سفابؼفؿ يف ا ًٓ لضفالل، ففنن طبقد بـ باب، وحؿ وإن كاكقا ضفال

الؿعت لة ،ثبتقن هلل إسؿاء، و،عطؾقن الصػات، حتك قفال بعضففؿ: سفؿقع بفال 

سؿع بصقر بال بصر، وح ا الؼقل مـ أقبح إققال وأفسفدحا، إذ ٓ ،ؽفقن العفامل 

إٓ بعؾؿ، وٓ سؿقع إٓ بسؿع، وٓ بصقر إٓ ببصر، وٓ مر،د إٓ بنرادة، وططؾفقا 

، فال ،ثبتقن لف ،ًدا، وٓ ،ثبتقن لف طقـًا، وٓ ،ثبتفقن عقع صػات اهلل سبحاكف وتعا،

 لف وجًفا إ، غقر ذلؽ مـ صػاتف. 

إشاطرة أتباع أبل الحسـ إشعري، وأبق الحسـ إشفعري  :ايثاي  ايكطِ
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 أخ  طؼقدتف متفلثًرا بؿحؿفد بفـ طبفد اهلل بفـ كفالب، والؽالبقفة، ،ثبتفقن هلل 

لباقل مقافؼة لؾؿعت لة، ققؾ لففؿ: لؿفاذا إسؿاء، وبعض الصػات، ثؿ ،عطؾقن ا

 تثبتقن هلل بعض الصػات؟ قالقا: دل طؾقفا العؼؾ، وحل:

مُ  ـــــَ ّ ـــــمِدٌر َع ـٌ ف ـــــ  ِِ  َحٌّ ُم
 

ـــ ـــًُ  واََ َّٔ ــــ مُ ـَ ُ ا   ََصُ وا َم
فنثبات الصػات بالعؼؾ الؿجرد وحده صر،ؼة فاسدة، وإكؿا تثبفت الصفػات  

ثؿ ٓ بلس باستخدام الدٓلة العؼؾقة، ثفؿ إن بإدلة السؿعقة مـ الؽتاب والسـة، 

العؼفؾ ٓ ،فدل  -كؿا ،ؼقلقن-اكتػاء الدلقؾ ٓ ،دل ط  اكتػاء الؿدلقل، فنذا كان 

ط  ح ه الصػات3 كصػة آستقاء، والعؾق، والقجف، وغقر ذلؽ مفـ الصفػات، 

، كؼقل لفؿ: إذا مل ،دل العؼؾ طؾقفا كؿا ت طؿقن، فؼفد دل طؾقففا الؼفرآن والسفـة

ومها أطظؿ يف الدٓلة3 ٕن العؼقل تتػاوت، أما الؼرآن والسفـة فؿفـ طـفد طؾفقؿ 

، وإشاطرة ُكُثفر [75]ِصاؾت:  ﴾ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿خبقر، 

ٓ َكثَّرحؿ اهلل، فلغؾف، الرفافعقة، والؿالؽقفة أشفاطرة، بفؾ قفد تفلثر هبفؿ بعفض 

وتفدطق إلقفف، الحـابؾة، وأكثر الجامعات يف العفامل تفدرس الؿف ح، إشفعري، 

وتعظؿففف، وإذا شففئت أن تعففرف شففقًئا مففـ ذلففؽ فففارجع إ، كتففاب الؿفف اح، 

اوسالمقة لؿـ ،سؿقكف باومام إطظؿ3 محؿد أبق زحرة الؿاتر،دي، ال ي ُ،عظؿ 

 مـفج الؿاتر،د،ة ط  مـفج السؾػ يف ح ا الباب.

أصحاب التجفقؾ، وحؿ الؿػقضة، وصر،ؼتفؿ أهنؿ ، طؿفقن  :ايسابا   ٚايكطِ

، لفقس ﴾ڳ ڳ﴿خاصبـا يف الؼرآن بفلمقر ٓ معفاين لففا، فؼقلفف:  ن اهلل أ

، ومثفففؾ معـفففك: ﴾ٱ﴿حـفففاك معـفففك لؽؾؿفففة السفففؿقع إٓ مثفففؾ معـفففك: 

ُؾففقن الـبففل ﴾ٱ﴿ ، ملسو هيلع هللا ىلص، وحففمٓء صففر،ؼتفؿ تجفقففؾ السففؾػ بففؾ ُ،َجفِّ

و،جفؾقن الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ، و،جفؾقن جبر،فؾ، بفؾ وصفر،ؼتفؿ فقففا 

،ؾ مفؿ أن اهلل مل ،ـ ل الؼرآن شفػاًء وٓ حفدى، وٓ كفقًرا، وٓ  ، إذصعـ يف اهلل 

 بتعؼؾ الؼرآن وتدبره تؽؾقػ بؿا ٓ ،طاق. مقطظًة، وٓزمفا أن أمر اهلل 
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والعج، أن الـقوي وغقره ربؿفا ذكفروا مف ح، الؿػقضفة، و، طؿفقن أكفف 

م ح، السؾػ يف ح ا البفاب، فؽفـ طف  حف ر مفـ كفالم الـفقوي والؿفازري 

ابل والحافظ ابـ حجر والؼرصبل وغقرحؿ مفـ الف ،ـ تفلثروا بالؿف ح، والخط

 إشعري، يف ح ا الباب.

ّ  َاا  ٖٛ اذتل ٚايطسٜل ايباب، ٖرا يف ايٓاع يطسم ًَدص ٖرا ٘  تكاد مفـ أن  :بٝاْا

لف إسؿاء الحسـك، والصػات الع  وتمخ  أسؿائف وصػاتف مـ الؽتفاب  اهلل 

: الباب، وإكؿا حفق بفاب تفقققػل، قفال اهلل والسـة، إذ ٓ مجال لؾعؼؾ يف ح ا 

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿: ، وقففال اهلل [69]اإلسااراء:  ﴾ی

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ڄ﴿، وسقليت م ،د بقان يف بفاب قفقل اهلل تعفا،: [66]األطراف:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ

 .﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ

بخؾؼف كػر، ولفقس فقؿفا  كػر، ومـ مثؾ اهلل مـ صػاتف  فؿـ ططؾ اهلل 

 تؿثقؾ وٓ تعطقؾ. ملسو هيلع هللا ىلصبف كػسف، أو وصػف بف رسقلف  وصػ اهلل 

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼوبًَُ     ٍا اَُّو  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ﴿َوَهِى

 .[63]الرطد: ﴾ ڃ ڄ ڄ

 ُ٘ ُِٛيا  ڈ ڈ﴿أي: أن ح ا حال كػار قفر،ش، ﴾: ڤڤ ٹ ٹ﴿  َق

، [93]الػرقااان:  ﴾گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

، وأكفف حفق الخفالؼ الفرازق وققلفؿ وما الرمحـ مؽابرة، وإٓ ففؿ ،عرفقن اهلل 

 گ ک ک﴿الؿالفؽ الؿففدبر، حتففك إن حجفتفؿ يف طبففادة إصففـام، قففالقا: 

، [;1]يقكس:  ﴾ےۓ ے ھ ھ ھ﴿، [6]الزمر:  ﴾گ گ گ

 عضفؿ:وقد كان بعض الجاحؾققـ ،ثبتقن اسؿ الرمحـ كؿا قال ب

ـم َّ ََ ِخي َِ َةْت مِوْـَك اهَؿتـمةُ  َ َْ  أسَ 
 

م َّ ََ ي ًِ ٌُ َرةفــٔ يَــ َ َِّْ َْ ا ـ  أسَ فََض
فدطا ط  تؾؽ الؿرأة التل سرقت شقًئا مـ الؿتاع أن ،ؼض، الفرمحـ ،ؿقـففا،  

 ثؿ ،ليت حمٓء مـ باب الؿؽابرة فقؼقلقن: وما الرمحـ؟

، وقفد سفؿاحؿ اهلل ػفر بفاهلل فؾؿا كػروا باسؿ الرمحـ وبدٓلتف، كان ح ا ك

، [63]الرطاد:  ﴾ڦ ڤ ڤ﴿، ثؿ قال: [63]الرطاد:  ﴾ڤڤ ٹ ٹ﴿كػاًرا، 

 .[63]الرطد:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿أي: الرمحـ ربل: 

]صاف:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿وقد جاء اسؿ الرمحـ غقر تابع، قال تعا،: 

8]. 

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٌٚ»َؤكٍ  ٍَ«َفٔؾُؼا اُُجَخبسا ٍٙ  ي َهب َٕي  َػِٔ ََِؼشاُكوُى َٔب  ٖ٘بَط ثا   )َؽٚذُصىا اُ

ُٚ؟!(. ٌَُزََّة اهلُل َوَسُعىُ  ُٕ َٕ َأ  َأُرشاَُذو

ّْ َقِوُلُه ٚيِؾٞ ؾيِشِٝض ايُبخياِز ـْ َخفصَّ بِفالِعْؾِؿ َقْقًمفا -كتاب العؾؿ  « :) َباُب َم

َٓ َ،ْػَفُؿقا، رقؿ   .(183)ُدوَن َقْقٍم، َكَراِحَقَة َأْن 

ّّ  َقِوُلُه ًِد  ملسو هيلع هللا ىلصأول مـ أسؾؿ مـ الصبقان، وحق ابـ طؿ رسفقل اهلل  :  )عي

 وزوج ابـتف، ورابع الخؾػاء، وأحد العررة الؿبرر،ـ بالجـة وفضائؾف كثقرة.

ُ٘؟!         َقِوُلُه ٚيزيُضدٛي ُٜهدرَّبي ا ّٕ   ْٕ ٕي أّٔ ٕي، أُّٔتِسٜدُدٚ ُٛ ٜيْيِسؾّٕد ُيدا  َّٓداعي ِ  أي:  :)سيددُّْثٛا اي

قلفؿ، ٓ تلتقحؿ بؿا ،حقؾفف العؼفؾ، فقؼفع لففؿ مفا ٓ حدثقا الـاس بؿا تدركف طؼ

ٟ  ، قفال الحفافظ يف ملسو هيلع هللا ىلص،حؿد مـ تؽ ،، اهلل ورسقلف  : (1/885)ؾدتض ايبداز

ة َومثؾف َققل بـ َمْسُعقٍد َمفا  َٓ َ،ـَْبِغل َأْن ، كر ِطـْد اْلَعامَّ َوفِقِف َدلِقٌؾ َطَؾك َأنَّ اْلُؿَتَرابَِف 

ًثا قَ  ـْ َأْكَت ُمَحدِّ ف َّٓ َكاَن لَِبْعِضِفْؿ فِْتـٌَة َرَواُه ُمْسفؾٌِؿ َومِؿَّ َٓ َتْبُؾُغُف ُطُؼقُلُفْؿ إِ ْقًما َحِد،ًثا 

تِل َضاِحُرَحا اْلُخُروُج َطَؾك  ََحاِد،ِث الَّ ْٕ َكِرَه التَّْحِد،َث بَِبْعٍض ُدوَن َبْعٍض َأْحَؿُد فِل ا

َػا ْؾَطاِن َوَمالٌِؽ فِل َأَحاِد،ِث الصِّ ـْ َقفْبؾِِفْؿ َأُبفق السُّ
ِت َوَأُبق ُ،قُسَػ فِل اْلَغَرائِِ، َومِ

ـْ ُحَ ْ،َػفَة  ـِ َوَكْحُقُه َط ـَ اْلِػَت
ـِ َوَأنَّ اْلُؿَراَد َما َ،َؼُع مِ َم َطـُْف فِل اْلِجَراَبْق ُحَرْ،َرَة َكَؿا َتَؼدَّ

اِج بِِؼصَّ  ُف َأْكَؽَر َتْحِد،َث َأَكٍس لِْؾَحجَّ ـِ َأكَّ ـِ اْلَحَس ُف اتََّخَ َحا َوِسفقَؾًة َوَط َكَّ
ِ
ـَ ٕ ِة اْلُعَركِقِّق

َماِء بَِتْلِو،ؾِِف اْلَقاِحل َوَضفابُِط َذلِفَؽ َأْن  ـَ اْلُؿَباَلَغِة فِل َسْػِؽ الدِّ
إَِلك َما َكاَن َ،ْعَتِؿُدُه مِ

َْصِؾ َغْقُر ُمفَرادٍ  ْٕ ي اْلبِْدَطَة َوَضاِحُرُه فِل ا ْمَسفاُك َطـْفُف  َ،ُؽقَن َضاِحُر اْلَحِد،ِث ُ،َؼقِّ َفاْوِ

ُف َأْطَؾُؿ. اكتفك. َْخُ  بَِظاِحِرِه َمْطُؾقٌب َوالؾَّ ْٕ ـْ ُ،ْخَرك َطَؾْقِف ا  ِطـَْد َم

مفـ صفػاتف، وطف   وهب ا الحد،ث احتج أحفؾ الباصفؾ طف  تعطقفؾ اهلل 

هناكفا أن كحفدث الـفاس  م ح، التػق،ض، وقالقا: ح ا طظ بـ أبل صالف، 

لصػات! وح ا مفـ جفؾففؿ وبغفقفؿ وطـفادحؿ، وإٓ ففنن بلحاد،ث إسؿفاء وا
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الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ حؿ مـ بؾغقا وكؼؾفقا لـفا حف ا البفاب كؼفاًل طظقًؿفا مل 

كحتج إ، غقرحؿ فقف، بؾ ما أععقا طؾقف ففق الؿلخقذ والؿؼبقل، وقد أععقا طف  

ؿـفا طف  ، وقفد تؽؾملسو هيلع هللا ىلصمسؿك بؿا سؿك بف كػسف، وبؿا سؿاه بف رسقلف  أن اهلل 

حفف ا الحففد،ث بتقسففع يف كتابـففا: ضففقابط تحففد،ث العففقام بلحاد،ففث إسففؿاء 

 .«والصػات

افؿٝدد عًد٢   مفا قالفف العالمفة العثقؿفقـ : يف الؼفقل  ويف تقجقف أثر طظ

ُثقا الـَّففاَس ) ققلففف يف أثففر طففظ  (:8/111) نتدداب ايتٛسٝددد  أي:  (َحففدِّ

 كؾؿقحؿ بالؿقاطظ وغقر الؿقاطظ.

ٕي   َقِوُلُه ُٛ ٜيْيِسؾّٕد ُيا  أي: بؿا ،ؿؽفـ أن ،عرففقه وتبؾغفف طؼفقلفؿ3 حتفك ٓ  :)ِ 

َٓ إكؽ لفـ تحفدث َقْقًمفا َحفِد،ًثا »قال:  ،ػتـقا، ولف ا جاء طـ ابـ مسعقد 

َّٓ َكاَن لَِبْعِضِفؿْ  ، ولف ا كفان مفـ الحؽؿفة يف الفدطقة أٓ (1)«فِْتـَةً  َتْبُؾُغُف ُطُؼقُلُفْؿ، إِ

تباغت الـاس بؿا ٓ ،ؿؽـفؿ إدراكفف، بفؾ تفدطقحؿ رو،فدا رو،فدا، حتفك تسفتؼر 

أي: بؿا ،عرفقكف مـ قبؾ3 ٕن الف ي ،عرفقكفف  «طؼقلفؿ، ولقس معـك بَِؿا َ،ْعِرُفُقنَ 

 مـ قبؾ ،ؽقن التحد،ث بف مـ تحصقؾ الحاصؾ.

ٕي أّٔ قوله ُ٘؟! أُّٔتِسُٜدٚ ٚيزيُضدٛي ُٜهرَّبي ا ّٕ  آستػفام ل كؽفار3 أي: أتر،فدون  :«ْٕ 

إذا حدثتؿ الـاس بؿا ٓ ،عرفقن أن ،ؽ ب اهلل ورسقلف، ٕكؽ إذا قؾفت: قفال اهلل، 

وقال رسقلف ك ا وك ا، قالقا: ح ا كف ب3 إذا كاكفت طؼفقلفؿ ٓ تبؾغفف، وحفؿ ٓ 

 اهلل ورسفقلف3 فقؽقكفقن ،ؽ بقن اهلل ورسقلف، ولؽـ ،ؽ بقكؽ بحد،ث تـسبف إ،

 مؽ بقـ هلل ورسقلف، ٓ مباشرة ولؽـ بقاسطة الـاقؾ.

حؾ كدع الحد،ث بؿا ٓ تبؾغف طؼقل الـفاس، وإن كفاكقا محتفاجقـ  :قٌٝ فإٕ

 ل لؽ؟
                                                 

 (.1/11أخرجف مسؾؿ ) (1)
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ٓ كدطف، ولؽـ كحدثفؿ بطر،ؼ تبؾغفف طؼفقلفؿ، وذلفؽ بفلن كفـؼؾفؿ  :أجٝاب 

قفف، وٓ كفدع مفا ٓ تبؾغفف رو،ًدا رو،ًدا3 حتك ،تؼبؾقا حف ا الحفد،ث و،طؿئـفقا إل

 طؼقلفؿ وكؼقل: ح ا شلء مستـؽر ٓ كتؽؾؿ بف.

العؿؾ بالسـة التل ٓ ،عتادحا الـفاس، و،سفتـؽروهنا3 فنكـفا كعؿفؾ  :ذيو َٚثٌ

 هبا، ولؽـ بعد أن كخبرحؿ هبا3 حتك تؼبؾفا كػقسفؿ، و،طؿئـقا إلقفا.

أكفف ،جف، طف  و و،ستػاد مـ ح ا إثر أمهقة الحؽؿفة يف الفدطقة إ، اهلل 

 الداطقة أن ،ـظر يف طؼقل الؿدطق،ـ و،ـ ل كؾ إكسان مـ لتف.

ومـاسبة ح ا إثر لباب الصػات ضفاحرة3 ٕن بعفض الصفػات ٓ تحتؿؾففا 

أففام العامة، فقؿؽـ إذا حدثتفؿ هبا كان ل لؽ أثر سق  طؾقفؿ، كحد،ث الـف ول 

ثت العفاملَّ  بلكفف تعفا، كػسفف ،ـف ل إ،  إ، السؿاء الدكقا مع ثبقت العؾق، فؾق َحدَّ

السؿاء الدكقا مع طؾقه ط  طرشف، فؼد ،ػفؿ أكف إذا ك ل3 صارت السؿاوات فققفف 

وصار العرش خالًقا مـف، وحقـئٍ  ٓبد يف ح ا مـ حد،ث تبؾغفف طؼفقلفؿ، َفُتففبقـ 

ًٓ ٓ ،ؿاثؾ ك ول الؿخؾقققـ مع طؾقه طف  طرشفف، وأكفف  لفؿ أن اهلل  ،ـ ل ك و

ـْ َ،ْدُطقكِل، َفَلْسَتِجقَ، َلفُ »ورمحتف، ،ؼقل:  لؽؿال فضؾف  الحد،ث.  (1)«...َم

 والعامل ،ؽػقف أن ،تصقر مطؾؼ الؿعـك، وأن الؿراد ب لؽ بقان فضفؾ اهلل 

 يف ح ه الساطة مـ الؾقؾ.احف.

الؾَّفُف َطَؾْقفِف َوَطَؾفك آلِفِف َوَسفؾََّؿ،  قد أمركا باو،ؿان باهلل ورسقلف َصؾَّك واهلل 

ُف َطَؾْقِف َوَطَؾك آلِفِف َوَسفؾََّؿ، فؼفال:   چ﴿والؽتاب ال ي ك ل ط  رسقلف َصؾَّك الؾَّ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

، ومـ او،ؿان باهلل او،ؿان بلسفؿائف وصفػاتف، [169]الـساء:  ﴾ژژ ڈ ڈ ڎ

                                                 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 351(، ومسؾؿ )1135أخرجف البخاري ) (1)  .(، َط
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ـ أسؿاء اهلل وصػاتف، ومفـ او،ؿفان م ملسو هيلع هللا ىلصومـ او،ؿان برسقلف او،ؿان بؿا أخبر 

او،ؿان بؿا فقف مـ إسؿاء والصػات. والحؿد هلل الـاس ،عرففقن  بؽتاب اهلل 

يف كثقر  [1]اإلخَلص:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿معاين إسؿاء والصػات، ألسـا كؼرأ: 

مـ صؾقاتـا، وحل تتضؿـ إسفؿاء والصفػات، الصفػات الثبقتقفة، والصفػات 

 ہ ۀ ۀ ڻ﴿الؿجؿؾ، واوثبات الؿػصؾ، ألسفـا كؼفرأ:  السؾبقة، وفقفا الـػل

يف أذكار الؾقؾ، وكعؾؿف العقام والـسفاء والصفبقان،  [588]البؼرة:  ﴾ہھ ہ ہ

 ثؿ ،ستدل مستدل هب ا الحد،ث ط  أهنؿ ٓ ُ،عؾؿقن آ،ات إسؿاء والصػات؟!.

ثؿ إّن آ،ات إسؿاء والصػات مـ الؿحؽؿ البقـ القاضح ،عؾفؿ ذلفؽ كفؾ  

حفق اولفف الحفؼ  سؾؿت فطرتف ومل ،ؼع طـده تؿثقؾ3 ٕكفف ،عؾفؿ أن اهلل  طربل

الؽامؾ مـ كؾ وجف، وأن الؿخؾقققـ الؿربقبقـ حؿ العفاج ون الـاقصفقن، ففال 

بخؾؼف إٓ مـ فسدت فطرتف وطؼقدتف، وإٓ فنن اهلل طظفقؿ يف قؾفقب  ،ؿثؾ اهلل 

 الؿممـقـ والؿقحد،ـ.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٖا َػٖجوبط    َو ٖا اِث ٚٔ َػ ِٖ َأثاُ ٖا َىبُوَط َػ ٖا اِث َٔش ي َػ َِٓؼ  ِٖ َسَوَي َػِجُذ اُٖشَصاما َػ

ُٚ َسَأَي َسُعُ ٖٗ ٍٚ     َأ ٖ٘جاو ٖا اُ َٔٔغ َؽؤذًَضب َػو ٖٔب َعو َُو َِٗزَلَل  ٔكوٍ اُٚقوَلبٔد;    ملسو هيلع هللا ىلص ا

َٕ ساهَّوًخ ػٔ      ََغاوُذو َٛوئاِ ؟  َٓوب َكوَشُم    ٍَ َُٔي; َكَوب َُٔز ٌَبّسا  ِ٘ ٚٔي   اعٔز ٔٔو ٌَ ُِٓؾ ِ٘وَذ 

َِٗزَهً. ٚٔ. ا َُٓزَؾبثاها َٕ ٔػَ٘ذ  ٌُى ََِهِٔ  َو

ٚي٣ي عيْبدُد ايدسَّشياِم    َقِوُلههُ  ٚيزي ، وحفق أبفق بؽففر بفـ مهفام الصففـعاين، (8214) :)

، رحؾ إلقف العؾؿفاء كلمحفد بفـ ا٭َايٞ، وايتؿطا، وافؿٓـصاح، 

 حـبؾ وابـ معقـ، وغقرمها. 

ُيس   ِوُلُهَق َيْي  ْٔ  وحق أبق طروة ابـ راشد البصري، كثقر الحد،ث. :)عي

ُٚعي  َقِوُلُه ِٔ طّٔا ِٔ اْ   وحق طبد اهلل بـ صاوس. :)عي

ِ٘  َقِوُلُه ْٔ أِّٔ ٝ  وحق صاوس بـ كقسان إبـاوي القؿـل، إمام يف الحد،ث.  :)عي

ِٔ عيبَّداع    َقِوُلُه ِٔ اْ  سفـد صفحقح،  وحف ا وحق طبد اهلل بـ طبفاس  :)عي

 ط  شرط الرقخقـ.

ُِعي سيددِدٜجاا    َقِوُلههُه َّا ضيدد ْْددتيؿّٔضي ئّددد ُ٘ زيأ٣ّٔي زيُددد٬ ا َّْدد كففالؿـؽر أو الؿتعففاضؿ  :)أّٔ

، (1)«ُصففقَرتِفِ إِنَّ اهلَل َخَؾففَؼ آَدَم َطَؾففك »التحففدث هبفف ا الحففد،ث، والحففد،ث حففق: 

يف  هب ا الحفد،ث وغقفره، فػفل حفد،ث َأبِفل ُحَرْ،فَرَة  ابتة هلل والصقرة ث

ِف  «الصحقحقـ تِل َ،ْعِرُفقنَ َفَقْلتِقِفُؿ اهلُل َتَعاَلك فِل ُصقَرتِِف »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقل الؾَّ  .  (5)«الَّ

ّْ َقِوُلُه َِّب ِٔ اي  أي: صػات اهلل سبحاكف وتعا،.  :ؿّٔاِت ِؾٞ ايؿّْ ملسو هيلع هللا ىلص )عي
                                                 

ـْ َأبِل ُحَر،ْ 8118أخرجف مسؾؿ ) (1)  .َرَة ( َط

 (.118(، ومسؾؿ )3313أخرجف البخاري ) (5)
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ْٓهّٔازاا ِيريِيؤّ  َقِوُلُه  أي مستـؽرا لؾتحد،ث بف. :)اضِت

ٖي٪٤ِ٫؟  َقِوُلُه َيا ؾّٔسيُم  ٍي:   أي: ما ال ي ،خقف حمٓء؟ :)ؾّٔكّٔا

ٗيدد٢     َقِوُلههُه ْْتي ِ٘  ا ِٗ َُتيػيدداِ  ٕي ِعٓدددي  ًِهّٕددٛ ْٗ ٜي ٚي  ،ِ٘ ُِدد َُْشهّٔ ْٓدددي  ٕي ِزقَّدد١ّٗ ِع ٜيِذددُدٚ : أي :)

ترق قؾقهبؿ طـد سؿاع الؿحؽؿ وح ا أمر محؿقد، لؽفـ ،ـبغفل كف لؽ او،ؿفان 

، وسمال أحؾ العؾؿ فقؿا ،رؽؾ طؾقفؿ، والؿحؽؿ بالؿترابف، وأكف مـ طـد اهلل 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ﴿: حق البفقـ القاضفح، قفال اهلل 

، بتدبره وتعؼؾفف وتػفؿفف ، فالؼرآن محؽؿ بقـ واضح، أمر اهلل [1]هقد:  ﴾ں

 ولق كان غقر محؽؿ لؿا أمركا اهلل بتدبره وتعؼؾف وتػفؿف، وما جفاء مفـ أن اهلل 

وصػف بلكف مترابف فالؿراد بف الترابف يف سقاقتف، ويف قصصف، والترابف يف إحؽامفف 

 وإتؼاكف، إذ ٓ ،لتقف الباصؾ مـ بقـ ،د،ف وٓ مـ خؾؼف.

مترفاهبات، وما جاء مـ أن اهلل وصػ بعضفف بلكفف آ،فات محؽؿفات وأخفر 

 فالؿراد بالؿترابف: ما أشؽؾ معـاه ط  بعض الـاس.

فال ي ،رؽؾ طؾقف شلء ،رجع إ، أحؾ  وبالؿحؽؿ ما ضفر معـاه لؾـاس، 

، وما جاء يف ققل اهلل [ 9:]يقسػ:   ﴾ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ ﴿العؾؿ و،سلل: 

 ڻ  ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ ﴿:  

ۀ   ۓ  ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻ

﮲  ﮸   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ۓ  ﯁  ﯀   ﮿   ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮷

  ، فالؿراد بالؿترابف حـا: تتبع الغرائ،، والبحث طـ ضرب [ :]آ: طؿران:   ﴾

]صف:   ﴾ڑ   ژ   ژ   ڈ ﴿الؼرآن بعضف ببعض، فقليت الؿبطؾ، تؼقل لف: 

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ ﴿، ،ؼقل لؽ: [ 8 لحديد:   ﴾ڄ ، و،ؽقن ح ا طـده مـ [ 7]ا

ا،، الؿترابف، أما طـد الؿسؾؿقـ ففق معـا وحق ط  طرشف استقى سبحاكف وتع

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ ﴿:  قال اهلل  ، فافتتح [ 7]الحديد:   ﴾ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ
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أ،ة بالعؾؿ وختؿفا بالعؾؿ، ثؿ ُطؾؿ أن اهلل ط  طرشف فؽاكت الؿعقة معقة طؾؿ 

، فال ي واصالع وإحاصة وقفر وسؾطان وغقر ذلؽ مـ خصائص ربقبقة اهلل 

لقاضح، وإذا ،فؿـا أن كعؾؿ حـا أن باب إسؿاء والصػات مـ الؿحؽؿ البقـ ا

وقع الترابف ففق ترابف كسبل ،ؽقن طـد بعض الـاس، أما طـد عقع إمة فال، 

 وال ي وقع طـده آشتباه ،رجع إ، أحؾ العؾؿ و،سللفؿ طـ الؿعاين.

إٓ إذا كان الؿراد الترابف يف كقػقة الصػات فؽقػقفة الصفػات ٓ ،عؾؿففا إٓ  

 وتعا،.اهلل، إذ ٓ ،عؾؿ كقػ حق إٓ حق سبحاكف 

 أن ابـ طباس أكؽر طف  حف ا الف ي ُذكفرْت طـفده صفػات اهلل  :فايػااٖد 

فتعاضؿ ذلؽ يف كػسف، وإذا ذكر الجـة والـار َرقَّ قؾبف. وح ا حال كثقر مـ الـفاس 

واهلل الؿستعان، مع أن الؽالم ط  التقحقد أكثر كػًعا وأبؾغ وقًعفا يف قؾفقب أحفؾ 

 العؾؿ واو،ؿان.

*** 
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َصنُِّفَقاَل اْلُم

ٍَ اهلِل   َِْؼ َسُعووُى َٔٔؼِذ ُهووَش ٖٔب َعوو َُوو ُٔووَيي   ملسو هيلع هللا ىلصَو ٌَووُشوا َر ِٗ َٖ( َأ َٔ ًُُش )اُووٖشِؽ ََوُز

  ِْ ُاها ًَُ ٔك ٍَ اهلُل َرَؼب َِٗض  .[63]الرطد:  ﴾ڤڤ ٹ ٹ﴿َكَؤ

، وابفـ الؿـف ر (11/514،511)سب، الـ ول ضعقػ. أخرجف ابـ جر،فر 

، وضفاحر أ،فة (3/154) «الؿـثقرمرساًل طـ ابـ جر،ج ذكره السققصل يف الدر 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿،ؽػل يف إكؽارحؿ ٓسفؿ الفرمحـ، كؿفا قفال اهلل: 

 . [93]الػرقان:  ﴾ک ک ڑ

أي: ،جحدون وحداكقة اهلل و،ؽف بقن هبفا،  :﴾ڤڤ ٹ ٹ﴿ َقِوُلُه

بالؽتفاب والسفـة واوعفاع فففق مترفبف هبفمٓء  فؿـ جحد شقًئا مؿا ثبت هلل 

 الجاحد،ـ الؿؽ بقـ.

  م ،د لف ا الباب إن شاء اهلل.وسقليت

وقد  وآحتؿام هب ا الباب مـ مفؿات الد،ـ ففق أحد أركان او،ؿان باهلل 

خالػ فقف صقائػ كثقرة مـ أحؾ البدع واولحاد طف  مفا ،فليت بقاكفف إن شفاء اهلل 

 تعا،.

 

*** 
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ٍِ اهللِ َتعَاَي٢ - 40 ِٛ َّ  ﴿:بَابُ َق ِ٘ ُث َُتَ ايًّ َٕ ِِْع ُِ اِيهَاِفُسَِٕٜٚعِسفُٛ ُٖ ََٚأِنَثُس َٗا  َْ ِهسُٚ ُٜٓ ﴾ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ً َُ ٍا اهلِل َرَؼوب  گ گ ک ک ک ک﴿  َثبُة َهِى

 .  [6;]الـحؾ: ﴾ گ

ٍِ اِ  تيييدددددداي٢ّٔ ) َقِوُلههههههُه ْٛ  گ ک ک ک ک﴿ : يدددددداُب قّٔدددددد

حف ا بقفان مففـ اهلل طف  و جفؾ لحففال  (:[6;]الـحاؾ:  ﴾گ گ

طؾقف ثفؿ ،ضفقػفا إ، غقفره، وكفان  ؿة اهلل الؽػار، ومـ شاهبفؿ مؿـ ،عرف كع

 ڦ﴿القاجفف، طؾقففف محففد اهلل تعففا، طؾقفففا، وشففؽره لق ،ففدحا، قففال تعففا،: 

، ويف أ،ففة [:]إبااراهقؿ:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ

 التح ،ر مـ مراهبة الؽػار.

ُي١ّٔ اِ   َقِوُلُه ِْْي حل الؿساكـ وإكعام، وما ،رزققن مـفا، والسرابقؾ مـ  :)

كؽرة مضافة فتػقد العؿقم،  (كِْعَؿةَ )لثقاب، وغقر ذلؽ مـ الـعؿ، فؼقلف الحد،د وا

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قال تعا،: 

 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

]الـحؾ:  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

 قرثقكا إ،اه. فقعرف ح ا كػار قر،ش، ثؿ تـؽره بلن تؼقل: ح ا كان ٔبائـا ف [1; 3;

ـْ آَباِئل ُجِؾ: َحَ ا َمالِل َوِرْثُتُف َط  َقاَل ُمَجاِحُد َما َمْعـَاُه: ُحَق َقْقُل الرَّ

ِٖدُد    َقِوُلُه َُذيا ٍي  مجاحد حق ابـ جبر الؿؽل الؿػسر، تؾؿق  ابـ طبفاس  :)قّٔدا

ـِ َطبَّاٍس َثاَلَث َطَرَضاٍت، ُأوقِػُ  ُف َطَؾك ُكؾِّ آَ،فٍة، ، َقاَل: َطَرَضُت اْلُؼْرآَن َطَؾك اْب
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ـْ (1)َأْسَلُلُف فِقَؿا َكَ َلْت، َوَكْقَػ َكاَكَت؟ : إَِذا َجاَءَك التَّْػِسفقُر َطف ، وَقاَل ُسْػَقاُن الثَّْقِريُّ

 .(1/15) «ُمَجاِحٍد، َفَحْسُبَؽ بِِف3 وإثر أخرجف ابـ جر،ر يف التػسقر

ٌِ  َقِوُلُه ٍُ ايسَُّد ْٛ ٛي قّٔ ُٖ  ا ذكره ط  التغؾق،.بؾ والؿرأة، وإكؿ :)

ْٔ آ يا٥ِٞ وَقِوُلُه  ُ٘ عي ٚيِزْثُت َياِيٞ  ٖيريا   ٻ ٻ ٻ﴿: ح ا مثؾ قفقل اهلل  :)

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿، وقال تعفا،: [;:]الؼصص:  ﴾پپ ٻ

، وصقاب العبفارة حـفا أن ،ؼفقل: حف ا مفال رزقـقفف اهلل مفـ [>7]الزمر:  ﴾ڤڤ ڤ

 آبائل.. وكحقه.

 ڦ ڦ ڤ﴿، قال تعفا،: ، اهلل ويف ح ا وجقب إضافة الـعؿة إ

، وقفال [:]إبراهقؿ:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿: 

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې﴿، وقال تعفا،: [67]إبراهقؿ: 

، وَقففاَل [;:]الـحااؾ:  ﴾ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ

، َقفففاَل َتَعفففاَلك: [>9]االطاااراف:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿َتَعفففاَلك: 

 .[7:]االطراف:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

، ففق خالؼفا ومسد،فا ومعطقففا فقـبغل ل كسان أن ،ضقػ الـعؿة إ، اهلل 

 ومقلقفا، وما أحسـ ما قالف الرافعل: 

ــ ٌ  ًَ وِ ٍِْع ــَ  اا ًَ ــْمِِي ٍِْع ُٖ َن  َِ  إَِذا 
 

 ُِ ــْم ُّٗ ُْ ا  ــ ــم ََيِ َّ ِ ْيَثم 
َ
ــَ و َوِ  أ  َع

  ُِ ِِ إِسو َِِؿْضـوِ ـْم ُّٗ  ؾََمْيَؽ ُوفُُْو ا 
 

ُِ َواِْن َ م ـ ًْ ـَن اهُْع ـَ مُم َوامو يـو
َ
 هَِت اْ 

إذا كان شؽري لـعؿة اهلل طبادة، ففل كعؿة و،جف، طفظ أن أشفؽر اهلل  :ٜع  

 ط  أن ،سرين لرؽره ط  ما أططاين، فقرؽر اهلل ط  ما أكعفؿ، و،رفؽر اهلل  
                                                 

 (.1145)« الؿستدرك»أخرجف الحاكؿ يف  (1)
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ِرَك، الؾَُّففؿَّ َأِطـِّفل َطَؾفك ِذْكف»: ملسو هيلع هللا ىلصط  أن وفؼؽ لرؽره، فإمر أمره، قفال الـبفل 

ـِ ِطَباَدتَِؽ  ـِ َجَبٍؾ (1)«َوُشْؽِرَك، َوُحْس ، َأنَّ َرُسقَل َصفؾَّك ، ويف حد،ث ُمَعاِذ ْب

ِف إِكِّل »َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َأَخَ  بَِقِدِه، َوَقاَل:  ُِحبُّفَؽ َ،ا ُمَعاُذ، َوالؾَّ َٕ ُِحبُّفَؽ، َوالؾَّفِف إِكِّفل  َٕ» ،

َـّ »َفَؼاَل:  َٓ َتَدَط فِل ُدُبفِر ُكفؾِّ َصفاَلٍة َتُؼفقُل: الؾَُّففؿَّ َأِطـِّفل َطَؾفك ُأوِصقَؽ َ،ا ُمَعاُذ 

ـِ ِطَباَدتَِؽ   .(5)«ِذْكِرَك، َوُشْؽِرَك، َوُحْس

َففا »، َقفاَل َلُففْؿ: ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسقَل الؾَِّف ويف حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة  َأُتِحبُّفقَن َأ،ُّ

َطاِء؟الـَّاُس َأْن َتْجَتِفُدوا  الؾَُّففؿَّ ُققُلفقا: »َقاُلقا: َكَعْؿ َ،ا َرُسقَل الؾَّفِف. َقفاَل:  «فِل الدُّ

ـِ ِطَباَدتَِؽ َأِطـِّل َطَؾك   ، حتك ققؾ:(6)«ِذْكِرَك َوُشْؽِرَك، َوُحْس

ـــمُن ِص  َٔ ْ ُِ اإِلن ِخ ـَّ  وََخــْي َيــم يَــ
 

 ُُ ـــ ََ ـــَتِقْيى ِدْي ْٔ َ ـــم ش ًَ ـــمهُ َلْي  ُدْنَي
ًِا  ـــمًٍم َذالـِـــ َٔ ِ ـــُمًْرا َو  َٖ ًِـــم   فَو

 
ُُ وِ  ـــــ ََ ـــــمِْرٌَ  مُِعْي َِ  ُزوَْحــــــٌ  
أكؽر ط  الؽػار ال ،ـ ،عرفقن كعؿفة اهلل و،ضفقػقهنا إ، غقفره، فففق  فاهلل  

ال ي أكعؿ طؾقفؿ بالؿسفاكـ، والؿراكف،، وال وجفات وإمفقال، فػفل مسفؾؿ 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (8211) : ،ؾؼفل اهلل العبفد ،فقم ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال َرُسفقُل الؾَّفِف َط

ْر َلفَؽ اْلَخْقفَؾ َأْي ُفْؾ َأَلْؿ ُأْكِرْمَؽ، »مة فقؼقل: الؼقا ْجفَؽ، َوُأَسفخِّ ْدَك، َوُأَزوِّ َوُأَسقِّ

بَِؾ، َوَأَذْرَك َتْرَأُس َوَتْرَبُع؟ َفَقُؼقُل: َبَؾك... الحد،ث، ثؿ بعفد ذلفؽ ،ـؽروهنفا  «َواْوِ

 .و،ضقػقهنا إ، غقر اهلل 

، ط  أكف مقجدحا، فف ا كػر أكبفر مخفرج فنذا أضقػت الـعؿة إ، غقر اهلل 

 مـ الؿؾة.

                                                 

ـْ َطْبفِد الؾَّفِف 8435(، والب ار )1153أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ) (1) َكفاَن  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ الـَّبِفلَّ ( َط

 .( لرقخـا مؼبؾ القادطل 1/383)«الصحقح الؿسـد»والحد،ث يف  «الؾَُّفؿَّ َأِطـِّل...»َ،ُؼقُل: 

 .( لرقخـا مؼبؾ القادطل 8/11)«الصحقح الؿسـد»( ، والحد،ث يف 1588أخرجف أبق داود ) (5)

 (.3218( وأمحد )1111أخرجف الحاكؿ يف الؿستدرك ) (6)
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ٓ ط  أكف مقجدحا ولؽـ سببفا، فنن كفان سفبًبا  وإذا أضقػت إ، غقر اهلل 

ُحفَق فِفل »، لؿا ُسئؾ طـ طؿف أبل صال،: ملسو هيلع هللا ىلصشرطًقا فال بلس، كؿا قال رسقل اهلل 

ـْ َكارٍ 
ـَ الـَّفارِ َضْحَضاٍح مِ َرِك إَْسَػِؾ مِف َٓ َأَكا َلَؽاَن فِل الدَّ ، أخرجفف مسفؾؿ «، َوَلْق

ـِ َطْبِد اْلُؿطَّؾِِ،  (1513) ـِ اْلَعبَّاِس ْب ، وإن كان سفبًبا غقفر شفرطل ففف ا َط

 شرك لػظل أصغر، وإكؿا تؼقل: ح ا مـ اهلل ثؿ فالن.

*** 
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ُفَقاَل اْلُمَصنِّ

ًََزا. ًََزا َو  ِٖ ٌُ ََ  ِْ َُ  ٌٕ َُِىا ُكُ   َٕ ََُوىُُى ُٖ َػِجٔذ اهلِل   ُٕ ِث ٍَ َػِى  َوَهب

َ٘ب. ُٔوَهٔز ََٛزا ثاَؾَلبَػٔخ آ   َٕ ََُوىُُى َُِجَخ   ُٖ ُهَز ٍَ اِث  َوَهب

ُٔ عيْبِد اِ   َقِوُلُه  ْ ُٕ ْٛ ٍي عي ٚيقّٔا  حق ابـ طتبة بـ مسعقد، ثؼة، طابد. :)

ٜيكّٕ َقِوُلُه ٚينّٔريا ) ْٔ نّٔريا  ٜيهّٕ  ِْ ٌٕ ئّ ٫ْٛ ؾ٬ّٕ ٕي: ئّ إثفر أخرجفف ابفـ جر،فر  :ٛيّٕٛ

 ، وفقف لقث بـ أبل سؾقؿ، ومعـاه صحقح، ط  ما تؼدم.(13/181)

ْٝبيد١ّٔ   َقِوُلُه ُٔ قّٕتي ٍي اْ  ٚيقّٔا حق اومفام محؿفد بفـ قتقبفة الفد،ـقري، صفاح،  :)

 التصاكقػ الؽثقرة.

ٖيريا ِ ػيؿّٔ َقِوُلُه ٕي:  ٜيكّٕٛيّٕٛ ٓيا ) ٗيِت وقد ذكر الؼقل ابفـ جر،فر، ومل ،عف ه  :اعي١ِ آِيد

 .(831) «إ، قائؾ، وذكره ابـ قتقبة يف كتابف غر،، الؼرآن

،عـل: إذا ك ل الؿطر، قالقا: ح ا برػاطة آلفتـا3 وذلؽ ٕهنؿ قبفؾ أن ،ف حبقا 

لؾتؽس، ،ؿرون ط  إصـام، فقتؿسحقن هبا، و،فدطقهنا و،رجقهنفا و،سفللقهنا، 

ا وقع لفؿ الرزق، قالقا: ح ا بػضؾ إلفـا ومعبقدكا الصـؿ ط  لساهنؿ، كؿفا فنذا م

،ػعؾ طباد الؼبقر أن، إذا ذح، لؾتؽس، أو الترزق ربؿا ط  قبر ابفـ طؾفقان أو 

العقففدروس أو البففدوي أو الحسففقـ أو غقرحففا مففـ الؼبففقر، ،ففدطقحؿ و،سففللفؿ 

 ؿ.و،رجقحؿ، و،سترزقفؿ، فنذا حصؾ لف الرزق ضـ أكف مـف

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َّ اهلَل َرَؼبًَُ  ٚٔ  َأ ُٕٔذ أَّزٌ ٔكُ ٖا َلب َِٔذ ث ٍَ َأُثى اَُؼٖجبطا  َثِؼَذ َؽٔذَٔش َص َوَهب

  ٍَ ًَوبٔكْش...   »َهب ْٖ ثاوٍ َو ٔٓ ُٓوئ ِٖ ٔػَجبٔدٌ  ٔٓ َّ      «َأِفَجَؼ  احلؤذَُشي َوَهوِذ َرَووٖذ

ٖ٘ٔخ ٌَٔزبةا َواُٗغ ُُ ًَٔضرْي ٔكٍ ا ََٛزا  َُوً       َو ُٚ اا َٓو َِٗؼب َُٔنوُُق اا  ِٖ َٓو  ُٚ َٗ ّٗ َعوِجَؾب ََوُز ي 

.ٔٚ َُِؾشاُى ثا ٙٔ َو ُِشا  َؿ

َُِجوًخي َوادَلوُُػ َؽبٔرًهوبي        َاُؼ َى ًَبَٗؤذ اُوٚش   ِْ ُٔها ًَُووِى َُٛى  ٍَ َثِؼُل اُٖغَِٔق   َهب

ُاش . اٗزهً. ًَٔض َ٘ٔخ  ُُِغ َُٛى َعبس  َػًَِ َأ ٖٔب  ٔٓ َُٔي  َِٗؾىا َر  َو

ٍي َقِوُلُه ٚيقّٔا وحق شق  اوسالم أمحد بـ طبد الحؾفقؿ بفـ طبفد  :أُّٔ ٛ ايييبَّاِع  )

 .السالم ابـ تقؿقة 

ِٔ خياِيد   َقِوُلُه ِْٜد    وحق الجفـل. :) يْيدي سيِدِٜح شي

ٚينّٔاِؾٌس    َقِوُلُه  ٞ ِ ٌٔ َِ ٪َُ ْٔ ِعبياِدٟ  َِ ٍي: أّْٔؾبيضي  َّ ا ّٔ تييياي٢ّٔ قّٔا احلدِدُٜح،  « )أّٔ

ّي   يف باب مـ الررك مـ قال: مطركا بـقء ك ا. :ٚيقّْٔد تيكّٔدَّ

ُ٘  َقِوُلههُه َيدد ْْييا ـُ ِإ ُِٜكددٝ  ْٔ َيدد  ُ٘ ْي ُّّ ضيددْبشيا ٜيددُر  ،١َِّ ٚيايطُّدد ٖيددريا نّٔددِجٌا ِؾددٞ ايِّٖهتيدداِب  ٚي (

   ِ٘ ُْٜػدِسىّٕ ِ د ٚي  ِٙ ِْٝس أي: أن إدلة التل فقفا ذم ح ا الصـػ كثقفرة سفقاء مفـ  :ِإي٢ّٔ غّٔ

 ،ت. الؼرآن، أو السـة الصحقحة، كؿا رأ

، أن الـبفل (8111)طـد الترمف ي  حد،ث أبل مالؽ إشعري  :َٚٓٗا

ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ا بَِخْؿِس َكؾَِؿاٍت َأْن َ،ْعَؿَؾ بَِفا َوَ،ْلُمَر بـل إسفرائقؾ إِنَّ اهلَل َأَمَر َ،ْحَقك ْب َزَكِر،َّ

َف َأَمَرَك بَِخْؿفِس َكؾَِؿفاٍت َأْن َ،ْعَؿُؾقا بَِفا، َوإِ  ُف َكاَد َأْن ُ،ْبطَِ  بَِفا، َفَؼاَل ِطقَسك: إِنَّ الؾَّ كَّ

فا َأَكفا آُمفُرُحْؿ،  فا َأْن َتفْلُمَرُحْؿ، َوإِمَّ لَِتْعَؿَؾ بَِفا َوَتْلُمَر بـل إسرائقؾ َأْن َ،ْعَؿُؾقا بَِفا، َفنِمَّ

َب، َفَجَؿفَع الـَّفاَس فِفل َفَؼاَل َ،ْحَقك: َأْخَرك إِْن َسَبْؼَتـِل بَِفا  َأْن ُ،ْخَسَػ بِل َأْو ُأَطف َّ
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فَرِف، َفَؼفاَل: إِنَّ الؾَّفَف َأَمَركِفل  َبْقِت الَؿْؼِدِس، َففاْمَتَجَ الَؿْسفِجُد َوَقَعفُدوا َطَؾفك الرُّ

َـّ َأْن  ُلُف : َأوَّ َـّ ، َوآُمَرُكْؿ َأْن َتْعَؿُؾقا بِِف َـّ َٓ بَِخْؿِس َكؾَِؿاٍت َأْن َأْطَؿَؾ بِِف َف َو َتْعُبُدوا الؾَّ

ـْ َخالِِص َمالِِف 
 َكَؿَثِؾ َرُجٍؾ اْشَتَرى َطْبًدا مِ

ِ
ـْ َأْشَرَك بِاهلل ُتْرِرُكقا بِِف َشْقًئا، َوإِنَّ َمَثَؾ َم

، َفَؽفاَن َ،ْعَؿفُؾ  بَِ َحٍ، َأْو َوِرٍق، َفَؼاَل: َحفِ ِه َداِري َوَحفَ ا َطَؿؾِفل َفاْطَؿفْؾ َوَأدِّ إَِلفلَّ

ُؽْؿ َ،ْرَضك َأْن َ،ُؽقَن َطْبُدُه َكَ لَِؽ؟... َوُ،َمدِّي الحد،ث، وحف ا  «إَِلك َغْقِر َسقِِّدِه، َفَل،ُّ

 ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿مثففؾ ققلففف تعففا،: 

 .[89]الـحؾ:  ﴾ٹ ٿ

ٚياف٬ُّٔي                                   وَقِوُلُه     ْٝبي١ّٗ،  ُِٜض طّٔ ْيِت ايسّْ ِْ: نّٔا ِٗ ِي ْٛ ٛي نّٔكّٕ ُٖ  : ـِ ًّٔ ٍي  يْيُض ايطَّ : )قّٔا

ٚي       ِٝس   اْت٢ٗ                     سياِذقّٗا،  ٓي١ِ نِّٔج ٢ًّٔ أّٔيِّٖط ٛي دياز  عي ُٖ َُّا  َِ ِٛ ذيِيؤّ   ڤ﴿قال تعا،:  : ْيْش

 چ  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ 

ڈ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڎ

]يقكس:   ﴾گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ 

55]. 

ققلفؿ: لقٓ الؽؾ، لػسد ال رع، ولقٓ أكفت لؽفان كف ا، فالقاجف،  :َٚٓٗاا 

، وكعؿف تعا، ضاحرة وباصـة، وأطظؿفا ط  اوصالق كعؿفة  اهلل إضافة الـعؿ إ،

 چ﴿حف ه الـعؿفة إلقفف، فَؼفاَل َتَعفاَلك:  اوسالم والسـة ول لؽ أضاف اهلل 

إذ هبا صالح الدكقا وأخفرة  [6]الامئدة:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

ـْ »والظاحر والباصـ ويف الدطاء الؿلثقر:  َزَواِل كِْعَؿتِفَؽ، الؾُفؿَّ إِكِّل َأُطفقُذ بِفَؽ مِف

ِل َطافَِقتَِؽ، َوُفَجاَءِة كِْؼَؿتَِؽ، َوَجِؿقِع َسَخطَِؽ   .(1)«َوَتَحقُّ

*** 

                                                 

ـِ ُطَؿَر 8312أخرجف مسؾؿ ) (1)  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  .(، َط
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ِ٘ َتَعاَي٢ - 41 ٍِ ايًَّ ِٛ دَاّد ﴿:بَابُ َق ِ٘ أَْ ٛاِ يًِّ ٕ اَفالَ َتِحعًَُ ُُٛ ِِ َتعًَِ ُت  ﴾ َٚأَْ

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼوبًَُ     ٍا اَُّو ]البؼارة: ﴾ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺﴿َثبُة َهِى

55]. 

، حل مـ اتخفاذ الـفد هلل أن إضافة الـعؿة إ، غقر اهلل  :ضبل ملا ايباب َٓاضب١

د كعؿفف  ، وحؽؿفا: ط  ما تؼدم تػضقؾف، ومؿا ،دل ط  ذلؽ أن اهلل تعا، طفدَّ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ط  طباده فؼفال: 

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

، ثؿ أيت بالػاء، فؽفان الؿعـفك فبسفب، ذلفؽ ٓ تجعؾفقا هلل [55-51]البؼارة:  ﴾﮸﮹

كاحقة، مػقدة لؾعؿفقم،  (وٓ)، ﴾﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺﴿أكداًدا: 

 فال ،جعؾ لف كًدا يف ألقحقتف أو ربقبقتف، أو أسؿائف وصػاتف. 

، فؼد اتخف ه كفًدا، ف العبادة لغقر اهلل حـا بؿعـك: صقَّر، فؿـ صر )ديٌ و

سؿاه صـًؿا، أو ولًقا، أو قبًرا، أو مرفًدا، والـد: حفق الؿثقفؾ والـظقفر، والرفر،ؽ 

 والربقف.

،عـل: وأكتؿ تعؾؿقن أن اهلل حق خفالؼؽؿ ورازقؽفؿ  :﴾﮿ ﮾ ﴿ َقِوُلُه

ز أن ومحققؽؿ ومؿقتؽؿ وبقده إمر، فؽؿا أكؽؿ تعترفقن هلل بالربقبقة، ففال ،جفق

 تصرفقا العبادة لغقره.

ـِ َطبَّففاٍس  َٓ (811) «طـففد ابففـ أبففل حففاتؿ يف تػسففقره ويف أثففر اْبفف : َأْي 

َٓ َربَّ  ، َوَأْكفُتْؿ َتْعَؾُؿفقَن َأكَّفُف  َٓ َتُضفرُّ َٓ َتـَْػُع َو تِل  َْكَداِد الَّ ْٕ ـَ ا
ِف َغْقَرُه مِ ُتْرِرُكقا بِالؾَّ

ـْ َتْقِحقِدِه ُحَق اْلَحفؼُّ  َلُؽْؿ َ،ْرُزُقُؽْؿ َغْقُرُه، َوَقدْ 
ُسقُل مِ َطؾِْؿُتُؿ الَِّ ي َ،ْدُطقُكْؿ إَِلْقِف الرَّ

 َٓ ُ،َرؽُّ فِقِف. احف. 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 َُ ِٔ ٖ٘ ِٖ َدثاُتا اُ ٔٓ َُٛى اُٚؾِشُىي َأِلَلً  َِٗذاُد   َْ ََٔخ  ا ُٖ َػٖجبط  ٔكٍ اِ ٍَ اِث َهب

ََوب    َػًَِ َفَلبٕح َعِىَداِ  ٔكٍ  َُبٔروَي  ٚٔ َوَؽ ٍُ  َواَُّو َّ َرُوى َُٛى َأ َا. َو ُِ َٔٔخ اَُِّ ُظُِ

َُوِىا اُوَجوُّ    ََٛزا اَربَٗب اُُِّقىُؿ. َو َُِجُخ  ًَُِ ٍُ  َُىا  َُبٔرٍي َوَرُوى ُٕي َوَؽ ُكُ

َٓب َؽبَ  اهلُل َؤؽُئَذ.    ٔٚ َُٔقبٔؽجا َا  ٍُ اُٖشُع ٔكٍ اُٖذاسا اَربَٗب اُُِّقىُؿ. َوَهِى

ٚٔ         َوَه ُٚ ثاو ًَُِّو َٛوَزا  ُاَهوب َكُّٗوب;  َُ ٔك ٕٕ. ا َرِغَؼو َُ َُوِىا اهلُل َوُكو   َُ ٍُ اُٖشُع ِى

. ْ ُٖ َأثاٍ َؽبٔر ُٙ اِث  ٔؽِشْى. َسَوا

. وفقفف شفبق، بفـ برفر الفبجظ، قفال (882)أخرجف ابفـ أبفل حفاتؿ رقفؿ 

يف تحؼقؼف ط  ابفـ كثقفر.  البخاري: مـؽر الحد،ث، وقد حسـف الرق  مؼبؾ 

 عاين التل ذكرحا حـا صحقحة.والؿ

ٛي ايػّْدْسىّٕ   َقِوُلُه ُٖ ْْدياُد:  فإكداد أن تجعفؾ هلل كفًدا، كظقفًرا أو مثفقاًل، أو  :)ا٭ّٔ

شر،ًؽا، سقاء يف الخؾفؼ، أو الخفقف، أو الرجفاء أو الؿحبفة، أو غقفر ذلفؽ مفـ 

،ستدل هبفا  [55]البؼارة:  ﴾﮽ ﮼ ﮻ ﮺﴿، وح ه أ،ة: خصائص اهلل 

ط  الؿؿثؾة والؿعطؾة، فال تجعؾفقا هلل أكفداًدا يف أسفؿائف وصفػاتف، أ،ًضا يف الرد 

 وأفعالف وألقحقتف، تعا، اهلل طـ ققل الؽافر،ـ طؾًقا كبقًرا.

ٌِ    َقِوُلههُه ْٝدد َّ ُيدد١ِ اي ّٖ ْٛديا٤ِ ِؾددٞ  ّٕ ًّٔدد٢ ؾيددؿّٔا٠  ضيدد ٌُ عي ُْدد َّ ْٔ ديِ ٝددِب اي َِدد أي  :)أّْٔخؿّٔدد٢ 

مفـ مرفل الـؿؾفة السفقداء يف  الررك الخػل ال ي حق يف الغال، إصغر أخػفك

الؾقؾة الؿظؾؿة ط  الصفخرة الصفؿاء وحف ا الـفقع قفد ٓ ،فتػطـ لفف إٓ ُخؾفص 

، يف أول الؽتاب وفقف، أكفف َقفاَل: وقد تؼدم حد،ث ابـ مسعقد  الؿقحد،ـ.

ْكِ، َأْطَظُؿ ِطـْفَد الؾَّففِ ملسو هيلع هللا ىلصَسَلْلُت الـَّبِلَّ  ا َوُحفَق »؟، َقفاَل: : َأيُّ ال َّ َأْن َتْجَعفَؾ لِؾَّفِف كِفدًّ

 متػؼ طؾقف. «َخَؾَؼَؽ 
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ٝيداِتٞ      َقِوُلُه ٚيسي  ،ُٕ ٜيا ؾ٬ّٕ ٝياِتؤّ  ٚيسي  ِ٘ َّ ٚياي  :ٍُ َّ تيكّٕٛ ٛي أّٔ ُٖ ٚي إ، آخفره وحف ا : )

وقد تؼد بقان حؽؿ الحؾػ بغقر اهلل تعا،، وحؽ ا التػصفقؾ يف  مـ الررك الؾػظل

 حؽؿ إضافة الـعؿة إ، غقره تعا،.

ٚيِغد٦ْتي    وَقِوُلُه  َيا غيدا٤ي ا ّٕ  قد جاء الـفل طـف3 ٕكف لػظ ،ؼتضل الترفر،ؽ  :)

ـُ َسفْخَبَرَة مع اهلل حقث ططػف بالقاو. ويف حد،ث طائرة  ، أن طؿفا الُطَػْقُؾ ْب

ـُ َرَأى فِ  ـْ َأْكفُتْؿ؟ َقفاُلقا: َكْحف ـَ اْلَقُففقِد، َفَؼفاَل: َمف
ُف َمرَّ بَِرْحٍط مِ قَؿا َ،َرى الـَّائُِؿ، َكَلكَّ

ـُ الؾَّفِف، َفَؼاَلفِت  َٓ َأكَُّؽفْؿ َتْ ُطُؿفقَن َأنَّ ُطَ ْ،فًرا اْبف اْلَقُفقُد، َقاَل: إِكَُّؽْؿ َأْكُتُؿ اْلَؼْقُم، َلفْق

ـَ اْلَقُفقُد: َوَأْكُتُؿ اْلَؼقْ  ٌد، ُثؿَّ َمرَّ بَِرْحٍط مِف َٓ َأكَُّؽْؿ َتُؼقُلقَن َما َشاَء الؾَُّف، َوَشاَء ُمَحؿَّ ُم َلْق

 َٓ ـُ الـََّصاَرى، َفَؼاَل: إِكَُّؽفْؿ َأْكفُتُؿ اْلَؼفْقُم، َلفْق ـْ َأْكُتْؿ؟ َقاُلقا: َكْح الـََّصاَرى، َفَؼاَل: َم

ـُ الؾَِّف،  ُف، َأكَُّؽْؿ َتُؼقُلقَن اْلَؿِسقُح اْب َٓ َأكَُّؽْؿ َتُؼقُلقَن َما َشاَء الؾَّ َقاُلقا: َوَأْكُتُؿ اْلَؼْقُم، َلْق

ـْ َأْخَبَر، ُثؿَّ َأَتك الـَّبِلَّ  ا َأْصَبَح َأْخَبَر بَِفا َم ٌد، َفَؾؿَّ ، َفَلْخَبَرُه، َفَؼفاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَوَما َشاَء ُمَحؿَّ

ا َصؾَّْقا، َخَطَبُفْؿ َفَحِؿفَد الؾَّفَف،  «َحْؾ َأْخَبْرَت بَِفا َأَحًدا؟» اُن: َقاَل: َكَعْؿ، َفَؾؿَّ َقاَل َطػَّ

ـْ َأْخَبَر مِـْؽُ إِنَّ ُصَػْقاًل َرَأى ُرْؤَ،ا َفَلْخَبَر »َوَأْثـَك َطَؾْقِف، ُثؿَّ َقاَل:  ْؿ، َوإِكَُّؽفْؿ ُكـْفُتْؿ بَِفا َم

َٓ َتُؼقُلفقا: َمفا »، َقفاَل:  «َتُؼقُلقَن َكؾَِؿًة َكاَن َ،ْؿـُُعـِل اْلَحَقاُء مِـُْؽْؿ، َأْن َأْكَفاُكْؿ َطـَْففا

دٌ َشاَء  ، اْمفَرَأٍة ، وحؽ ا حد،ث ُقَتْقَؾةَ (84123)، أخرجف أمحد «الؾَُّف، َوَما َشاَء ُمَحؿَّ

ا، َأَتك الـَّبِلَّ  ـْ ُجَفْقـََة، وفقف: َأنَّ َ،ُفقِد،ًّ
ُدوَن َوإِكَُّؽْؿ ُتْرفِرُكقَن، ملسو هيلع هللا ىلصمِ ، َفَؼاَل: إِكَُّؽْؿ ُتـَدِّ

إَِذا َأَراُدوا َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَتُؼقُلقَن َما َشفاَء اهلُل َوِشفْئُت، َوَتُؼقُلفقَن َواْلَؽْعَبفِة َففَلَمَرُحُؿ الـَّبِفلُّ 

 .  (1)«َما َشاَء اهلُل ُثؿَّ ِشْئُت َوَربِّ اْلَؽْعَبِة َوَ،ُؼقُل َأَحُدُحْؿ: »َ،ُؼقُلقا:  َ،ْحؾُِػقا َأنْ 

 
ْ
ـــُ َٖ ـــى أ َن واْن   َِ ـــْتَت  ِٖ ـــم   َي

 
 ٌْ   َـْى ي ـ

ْ
ْتُت إن  َـْى ََٗـُ ِٖ  َوَيم 

، [63]اإلكسان:  ﴾چڇ چ چ چ ڃ ڃ﴿وقبؾ ذلؽ قال اهلل تعا،:  
                                                 

« الؿسففتدرك»(، والحففاكؿ يف 83481( وأمحففد )14351، 3121) «الؽبففرى»أخرجففف الـسففائل يف  (1)

 .( لرقخـا مؼبؾ القادطل 8/83)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 3115)
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 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، [586]البؼرة:  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿، [158]األكعام:  ﴾ٿٹ

 .[61]الرطد:  ﴾ڳڳ

ِ٘ ِغْسىّ٘  َقِوُلُه  ِ ُ٘ ُّ ٖيريا نّٔ أي: أن حؽؿف دائر بقـ الررك إكبر وإصفغر  :)

 ط  ما يف قؾ، العبد.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ُٖ اخَليَّبةا  َُٔش ِث ِٖ ُػ ٍَ اهلِل َوَػ َّٕ َسُعى ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلص  َأ ُِوشا  »َهب ـَ ِٖ َؽََِق ثا َٓ

ًََلَش َأِو َأِؽَشَى ُْ.«اهلِلَ كَوِذ  ًٔ ُٚ احَلب ُٚي َوَفٖؾَؾ َ٘ ٌٗ َوَؽٖغ ٓٔٔز ُٙ اُٚزِش  ي َسَوا

ـِ ُطَؿَر   ْب
ِ
وحفؿ، أو أكفف سفبؼ قؾفؿ،  ، وكلن الؿصـػحق حد،ث َطْبِد اهلل

، مع أكفف سفؿع والحد،ث مـ صر،ؼ سعد بـ طبقدة، ومل ،سؿعف مـ ابـ طؿر 

غقر ح ا الحد،ث، ومع ذلفؽ لؾحفد،ث شفقاحد ،حسفـ هبفا،  مـ ابـ طؿر 

شرك، وإصؾ فقف أكف مفـ الرفرك إصفغر، إٓ إذا اقتفرن  فالحؾػ بغقر اهلل 

يف التعظقؿ والعظؿة، فنكفف ،ؽفقن شفرًكا  بتعظقؿ الؿحؾقف بف، اطتؼاد أكف مساٍو هلل

ََماَكةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصأكبر، وقد قال الـبل  ْٕ ـْ َحَؾَػ بِا  (88214)أخرجفف أمحفد  «َلْقَس مِـَّا َم

ـْ ُبَرْ،َدَة  َٓ َتْحؾُِػقا »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال الـبل (3111) «، والحاكؿ يف الؿستدركَط

َٓ بِآ َْكففَدادِ َبففائُِؽْؿ، َو ْٕ َٓ بِا َفففاتُِؽْؿ، َو ـْ َكففاَن َحالًِػففا، »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقففال الـبففل (1)«بُِلمَّ َمفف

ِف َأْو لَِقْصُؿْت َفْؾَقْحؾِْػ  ، وقفد ألػفُت بحؿفد اهلل تعفا، يف حف ا البفاب كتاًبفا (5)«بِالؾَّ

 .«بعـقان: التبقان بلحؽام إ،ؿان

وذكر شق  اوسالم أن أ،ؿان الؿسؾؿقـ ستة، والصحقح: أكفف ،ؿفقـ واحفد، 

ففال  فال ،ـعؼد مـ إ،ؿان إٓ حق، أما مـ حؾػ بغقر اهلل  وحق الحؾػ باهلل 

، فنن حؾػ بغقر اهلل معظًؿا لف كتعظقؿف  ،ـعؼد ،ؿقـف، و،ج، طؾقف التقبة إ، اهلل

هلل، أو أكثر مـ تعظقؿف هلل، ففق كافر كػًرا أكبفر مخفرج مفـ الؿؾفة، والعجف، أن 

كثقًرا مـ طباد الؼبقر ومعظؿقفا إذا استحؾػتف باهلل حؾػ، وإذا اسُتحؾػ بؿعبفقده 

                                                 

ـْ َأبِفل  ( لرقخـا مؼبؾ141-8/143)«الصحقح الؿسـد»(، وحق يف 1831أخرجف أبق داود ) (1) ، َطف

 .ُحَرْ،َرَة 

ـِ ُطَؿَر 1131(، ومسؾؿ )8132أخرجف البخاري ) (5)  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  .( َط
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، و،عظؿ صاح، الؼبر، حؾ  إذا كان الحالػ ٓ ،عظؿ اهلل :ايعًُا٤ ٚاختًف

تستحؾػف بصاح، الؼبر أم تسفتحؾػف بفاهلل، والصفحقح الف ي ٓ ،جفقز أن ،ؼفال 

غقره: أكف ُ،فَحؾَّػ باهلل العظقؿ، وإذا َحَؾػف الؼاضفل بغقفر اهلل، فقجف، طف ل حف ا 

3 ٕن الحؾػ بغقر اهلل شفرك، وٓ ،جفقز الؼاضل كؿا قال الرق  ابـ طثقؿقـ 

 اوطاكة ط  الررك.

ُّ   َقِوُلُه َِدِر ُٙ ايتّْْس ٚيا ٘ يف  :)زي يف أبقاب الـ ر وإ،ؿان َباُب َمفا َجفاَء  داَيد

فَر َحفَ ا  (1515)فِل َكَراِحَقِة الَحؾِِػ بَِغْقِر الؾَِّف  ـٌ َوُفسِّ وقال طؼبف: َحَ ا َحِد،ٌث َحَس

َطَؾفك التَّْغؾِفقِظ،  «َػفَر َأْو َأْشفَركَ َأنَّ َقْقَلفُف َفَؼفْد كَ »الَحِد،ُث ِطـَْد َبْعِض َأْحِؾ الِعْؾفِؿ: 

ـِ ُطَؿَر  ُة فِل َذلَِؽ َحِد،ُث اْب َسفِؿَع ُطَؿفَر َ،ُؼفقُل: َوَأبِفل  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ الـَّبِلَّ َوالُحجَّ

َف َ،ـَْفاُكْؿ َأْن »َوَأبِل، َفَؼاَل:  َٓ إِنَّ الؾَّ ، ، َوَحِد،ُث َأبِل ُحَرْ،فَرَة «َتْحؾُِػقا بِآَبائُِؽؿْ َأ

ـِ الـَّبِلِّ  ُف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ِت »َأكَّ ـْ َقاَل فِفل َحؾِِػفِف َوالفالَّ َّٓ َم َٓ إَِلفَف إِ ى َفْؾَقُؼفْؾ:  ، َوالُعف َّ

ـِ الـَّبِلِّ  : َحَ ا مِْثُؾ َما ُرِوَي «الؾَّفُ  ُف َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط َ،اَء ِشْركٌ »َأكَّ فَر َبْعفُض َوَقفْد  «إِنَّ الرِّ َفسَّ

 [113]الؽفاػ:  ﴾جح مج حج يث ىث مث جث يت﴿َأْحِؾ الِعْؾفِؿ َحفِ ِه أَ،فَة: 

َٓ ُ،َرائِل. اكتفك.  أَ،َة، َقاَل: 

ُ٘   َقِوُلُه ٓي ٚيسيطَّد لحسـ، وحل درجة دون الصفحقح، قفال أي: حؽؿ طؾقف با :)

ـُ لَِ اتِِف. احف. «يف الـخبة الحافظ ابـ حجر  ْبُط َفاْلَحَس  : َفنِْن َخػَّ الضَّ

ُِ  َقِوُلُه  .(3/114) «أي يف الؿستدرك ط  الصحقحقـ :)احلّٔاِن

 ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: إن القؿقـ باهلل حل التل تـعؼفد لؼفقل اهلل  :ٚقٛيٓا

، والؾغففق حففق قففقل [>;: ]الامئاادة ﴾ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

الرجؾ: كال واهلل وب  واهلل، ٓ ،ر،د القؿقـ، وإكؿفا حفق كفالم ،صفدر طف  ألسفـة 

العرب، فنذا طؼد القؿقـ بؼؾبفف، فحـفث وجبفت طؾقفف الؽػفارة، وتؿضفل طؾقفف 
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إحؽام الخؿسة، فؼد ،ج، الحـث، وقد ،ستح،، وقد ،ؽره، وقد ،حرم، وقفد 

أباه، ففـا ،جف، طؾقفف أن ،حـفث، و،ؽػفر طفـ  ٓ ، ور ،باح، فنذا حؾػ باهلل 

،ؿقـف، وإذا حؾػ ط  ترك مستح،، مثاًل قال: واهلل ما أصظ الضفحك، ،سفتح، 

لف أن ،ؽػر طـ ،ؿقـف و،صظ الضحك، وإذا حؾػ ط  أمر مؽروه أكف ،ػعؾف، ،ؽفره 

أن ،ؽػر طـ ،ؿقـف، وإذا حؾػ ط  أمر محرم أن ،ػعؾفف، ،حفرم أن ،حـفث، مفثاًل 

اهلل ٕزكقـ بػالكة، ،حرم طؾقف أن ،حـفث يف القؿفقـ، وٓ ،جفقز لفف ذلفؽ، قال: و

والؿباح كلن ،ؼقل: واهلل ما آكؾ ح ه التػاحة، شلكف، إن أحف، أن ،ؽػفر و،لكؾففا 

َْن َ،ؾِجَّ َأَحُدُكْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصأكؾ، وإن أح، أٓ ،ػعؾ ترك، قال الـبل  َٕ ِف،  بَِقِؿقـِِف فِفل َوالؾَّ

ُف َطَؾْقفِ  تِل اْفَتَرَض الؾَّ اَرَتُف الَّ ـْ َأْن ُ،ْعطَِل َكػَّ
ِف مِ طـ  (1)متػؼ طؾقف «َأْحؾِِف، آَثُؿ َلُف ِطـَْد الؾَّ

، والحد،ث يف الرجؾ ال ي ،حؾػ ط  قطقعة أرحامفف، وحجفر َأبِل ُحَرْ،َرَة 

، فقلقجف يف القؿقـ واستؿراره ط  القؿفقـ آثفؿ صد،ؼف، كلن ،ؼقل: أكا قد حؾػت

مـ أن ،عطل الؽػارة و،صؾ أرحامف وصد،ؼف، وذلؽ لؿا يف الؼطقعة مـ التففاجر 

 والتؼاصع والتدابر.

*** 

                                                 

 (.1155(، ومسؾؿ )1185البخاري ) (1)
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ُٕ َأِؽَِٔق ثا ِٖ َأ ٔٓ  ٍٖ َُ ًَبٔرّثب َأَؽٗت اا  ٔٚ ُٕ َأِؽُِٔق ثابَُّ َِٓغُؼىٕد  ا  ُٖ ٙٔ َوَهبٍ اِث ُِشا ـَ

 َفبٔدًهب

، ومل ،ؼؾ طـ ابـ مسفعقد، وإكؿفا (15282)َؿٓـ عبدد ايدسشام  إثر يف 

طـ طبد اهلل، فنن كان طبفد اهلل بـ طؿر، فإثر صحقح، فنكف مـ روا،فة وبفرة طفـ 

ابـ طؿفر، ووبفرة حفق ابفـ طبفد الفرمحـ سفؿع مفـ ابفـ طؿفر وحد،ثفف طـفف يف 

 .«الصحقحقـ

أن الحؾػ باهلل كاذًبا كبقرة مـ كبائر ال كقب، والحؾػ بغقفر  :ثساأل ٖرا ٚٚج٘

 اهلل صادًقا شرك، والررك أكبر الؽبائر.

 كاذًبا ،ؿقـ غؿقس، والقؿقـ تـؼسؿ إ، قسؿقـ: ثؿ إن الحؾػ بغقر اهلل 

وحل أن تؼفقل: واهلل مفا أفعفؾ طف  أمفر مسفتؼبؾ، ففف ه  :إْػا٤ ميني :األٍٚ

 معؾقم يف أحؽام إ،ؿان. القؿقـ مؽػرة ط  ما حق

،ؿقـ إخبار فنن كـَت كاذًبا كػارهتا التقبفة، وحفل القؿفقـ الغؿفقس  :ٚايثاْٞ

، َقفاَل: أهنا تدع الد،ار بالقع، وجاء يف حد،ث َأبِل َبْؽَرَة  ملسو هيلع هللا ىلصالتل أخبر الـبل 

ِف  َٓ ُأْخبُِرُكْؿ بَِلْكَبِر الَؽَبائِِر؟»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل الؾَّ َقاُلقا: َبَؾك َ،ا َرُسقَل الؾَّفِف، َقفاَل:  «َأ

ـِ  ورِ  «اِوْشَراُك بِالؾَِّف، َوُطُؼقُق الَقالَِدْ، َٓ َوَقفْقُل الف ُّ  «َوَكاَن ُمتَّؽًِئا َفَجَؾَس، َفَؼفاَل: َأ

ُرَحا َحتَّك ُقْؾـَا َلْقَتُف َسَؽَت  َفَؿا َزاَل ُ،َؽرِّ
ـُ الَغُؿفقُس »، ويف بعضفا: (1) ، ويف (5)«َوالَقِؿفق

ـِ َطْؿفٍرو حد،ث  ِف ْب : ملسو هيلع هللا ىلصَقفاَل: َقفاَل الـَّبِفلِّ  (1135)طـفد البخفاري  َطْبِد الؾَّ

ـُ الَغُؿقُس َوُطُؼقُق القَ الَؽَبائُِر: اِوْشَراُك بِالؾَِّف، » ، َوَقْتُؾ الـَّْػِس، َوالَقِؿق ـِ  .«الَِدْ،
                                                 

 (.1831،1833أخرجف البخاري ) (1)

ـِ َطْؿٍرو 1135أخرجف البخاري ) (5) ِف ْب  .(، طـ َطْبِد الؾَّ
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ََِلوَخ   ِٖ ُؽَز ٍٚ   َوَػ ٖ٘جاو ٖا اُ ٍَ    ملسو هيلع هللا ىلصي َػو َٓوب َؽوبَ  اهلُل    »َهوب ا َرُوىُُوىا  

   ٌٕ ْٖ َؽوبَ  ُكوُ ُٙ ُصو َٓب َؽبَ  اهلُل َوؽَذ ِٖ ُهىُُىا   ٌٔ َُ ٌٕي َو ُٙ َأُثوى   «َوَؽبَ  ُكُ َسَوا

َٕ٘ذ َفٔؾُؼ . َداوَد  ثاَغ

ْٜؿّٔد١ّٔ   َقِوُلُه ْٔ ُسري ٚيعيد حق ابـ القؿان بـ حسفؾ، صفاح، رسفقل اهلل  :  )

 ، وصاح، سره.ملسو هيلع هللا ىلص

   ٌٕ ٚيغيدا٤ي ؾّٕد٬ َيا غيا٤ي ا ّٕ  والـفل ،ؼتضل التحر،ؿ، وطؾفة الـففل  :)٫ تيكّٕٛيّٕٛا: 

 الترر،ؽ بقـ اهلل والؿ كقر معف.

َيدا غيدا٤ي ا ّٕ     َقِوُلُه ْٔ قّٕٛيّٕدٛا:  ٚيئِّهد (     ٌٕ َِّ غيدا٤ي ؾّٕد٬ ُٙ ُثد ٚيسددي إذا أن العطفػ بفثؿ  : 

 ،ؼتضل الؿغا،رة.

ُٙ) َقِوُلُه ٚيا ٓيد  دياٚدي أُّٔ ٛ زي ، وحف ا الحفد،ث (3214) ايطٓٔيف :(ؾيِشٝض  ِ طي

 معؾ بسب، آكؼطاع بقـ طبد اهلل بـ ،سار وح ،ػة، وقد تؼدمت شقاحده.

لػفاظ، وفقفف إمففر مفـ تصفحقح إ ملسو هيلع هللا ىلصويف الحفد،ث مفا طؾقفف رسفقل اهلل 

الـاف ة، وإثبفات مرفقئة  بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر، وفقف إثبات مرقئة اهلل 

العبد، وح ا رد ط  الجبر،ة ال ،ـ ، طؿقن أن العبد ٓ مرقئة لف، بؾ حق كالر،رفة 

 يف مف، الر،ح.

ما طؾقف ح ا الد،ـ مـ الرؿقل3 حقث هنفاحؿ طفـ لػفظ، وبفقـ  :اذتادٜ   ٚيف

 ـ إلػاظ. لفؿ الؿباح م



 728 41 - 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َوثاوَي.        ٍَ  َأُػوىُر ثابَُّو ََُووى  ُٕ ُٙ َأ ٌُوَش ََ  ُٚ ٖٗو ٍٚ  َأ َٖ٘خَؼ ُْ اُ ُٔٛ ِٖ ااِثَشا َوَعبَ  َػ

ٌٕ; َوا    ْٖ ُكوُ ٍُ  َُِىا اهلُل ُصو ََُوى ٍَ  َو ْٖ ثاَي. َهب ٚٔ ُص ٍُ  ثابَُّ ََُوى  ُٕ ََُغىُص َأ َو

َُِىا اهلُل َو ٌٕ.َرُوىُُىا َو  ُكُ

ّْ    َقِوُلُه َّٓخيييد ُِ اي ِٖٝ وحق إبفراحقؿ بفـ ، ،فد بفـ قفقس بفـ إسفقد  :)ٚ ِإْ دسيا

 الـخعل، أبق طؿران الؽقيف، ثؼة إٓ أكف ،رسؾ كثقًرا.

٘ وإثر أخرجف معؿر يف ، ويف (133)، وابـ أبفل الفدكقا (12111) داَيد

طف  مفا تؼفدم سـده إسؿاطقؾ بـ إبراحقؿ التقؿل ضعقػ، لؽـ الؿعـفك صفحقح 

 بقاكف.

ُٙ  َقِوُلُه ٜيهّٖسي  ُ٘ َّ  والؽراحة طـد السؾػ تطؾؼ ط  التحر،ؿ. :)أّٔ

ٚيِ ددؤّ    َقِوُلههُه  ِ٘ ًَّدد ٍي: أُّٔعددُٛذ ِ اي ٜيكّٕددٛ  ْٕ لؿففا تؼففدم مففـ أن الففقاو تؼتضففل  :)أّٔ

 الؿراركة.

َّ ِ دؤّ       َقِوُلههُ  ِ٘ ُثد َّد ٍُ: ِ اي ٜيكّٕدٛ  ْٕ ٜيُذدُٛش أّٔ ٚي  لؿفا تؼففدم مفـ أنَّ ثفؿ تفدل طفف  :)

 التراخل والؿغا،رة.

فآستعاذة بالؿخؾقق فقؿا ٓ ،ؼدر طؾقف إٓ اهلل شفرك أكبفر، وحفل محرمفة، 

وأما آستعاذة بالؿخؾقق الحل الحاضر الؼادر فجائ ة ط  ما تؼدم، لؽـ ططػ 

آستعاذة بالؿخؾقق ط  آستعاذة باهلل بحرف القاو تؼتضل الؿساواة فتجتـف، 

 لؾتقحقد، وباهلل التقفقؼ. سًدا ل رائع الررك وصقاكة

*** 
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42 - ِ٘ َٓ ِ بِايِاَخًِفِ ِبايًَّ َِٜك  ِِ ِٔ َي َُ ِٝ ََا جَا٤َ ِف  بَابُ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٔٚ ُُوَؾُِٔق ثابَُّ َِ٘غ ثاب ََُو  ِْ َُ  ِٖ َٔ ُِ َٓب َعبَ  ٔك  َثبُة 

ًَّدد     َقِوُلههُه ـِ ِ اي ّٖ ٓيددْع ِ ددايّٖشي ٜيكّٖ  ِْ ْٔ ئّدد ُي ْٝ َيددا ديددا٤ي ِؾدد أي: مففـ التغؾففقظ  :ِ٘ ) يدداُب 

وٓ ،ؼبؾ طـده قصفقر يف تعظفقؿ  والقطقد، قال العؾؿاء: وال ي ُ،ْحَؾػ لف باهلل 

ـُ َمْرَ،َؿ َرُجاًل »جاك، الربقبقة هلل تعا،، وقد  َ،ْسِرُق، َفَؼاَل َلُف ِطقَسك: َرَأى ِطقَسك اْب

ْبُت َسَرْقَت  َّٓ ُحفَق َفَؼفاَل: ِطقَسفك آَمـْفُت بِالؾَّفِف َوَكف َّ َٓ إَِلفَف إِ فِ ي  ، َوالَّ ؟ َقاَل: َكفالَّ

 «، قففال ابففـ الجففقزي يف كرففػ الؿرففؽؾ مففـ حففد،ث الصففحقحقـ(1)«َكْػِسففل

: َفنِن َقاَل َقائِؾ: َأطَؾك اْلَقِؼقـ اْلُؿَراحَدة، َفؽقفػ ،ؽف ب َو،ؼفدم َقفقل (1/322)

 : مـ َوْجَفْقـ:زاطؿ؟ َفاْلَجَقاب

َُا َٓ ،تثبت فِل كظره َفاَل ،حصؾ َلُف اْلَقِؼقـ. :َأحدٖ ْلء قد   َأن الـَّاضر إَِلك الرَّ

َأن ،ؽقن َحَ ا مـ الؿعار،ض، َو،ؽقن َتْؼِد،ره: ك بت َطْقـل فِفل غقفر  :َٚايثَّاِْٞ

 َحَ ا. اكتفك.

: َقاَل  (:1/312) ايؿدتض يف   وقال الحافظ ـِ ـُ التِّق ِطقَسفك َذلِفَؽ  َقاَل اْب

 َطَؾك اْلُؿَباَلَغِة فِل َتْصِد،ِؼ اْلَحالِِػ.احف. 

كان ،لتقف الؿـافؼقن ،حؾػقن لف باهلل ط  الؽ ب، فقؼبؾ مـفؿ طف   ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

 ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ضاحرحؿ تعظقًؿا لؾؿحؾقف بف، َقفاَل َتَعفاَلك: 

 . [17]الؿجادلة: 

ردون ح ا القؿفقـ، وإٓ ففنن فنذا حؾػ باهلل فاقبؾ، إٓ إذا كان لد،ؽ شفقد ،
                                                 

ـْ َأبِ 8111أخرجف مسؾؿ ) (1)  .ل ُحَرْ،َرَة ( َط
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، وإذا كان لؾؿفدطل (1)قضك بلن البقـة ط  الؿدطل والقؿقـ ط  مـ أكؽر ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ـٍ  ملسو هيلع هللا ىلصفننَّ الـَّبِلَّ »شاحد واحد  ، أما الدماء فالبد مـ شاحد،ـ (5)«َوَشاِحدٍ َقَضك بَِقِؿق

الـساء، ويف ال كا أربعة مـ الرفقد الف كقر إحفرار طف  مفا حفق  طدلقـ مـ غقر

معؾقم ومؼرر يف مقصـف، وباب الرفادات وإ،ؿان باب طظقؿ تحػظ بف الحؼقق 

 وتمكد بف إمقر ولف فؼف طظقؿ ،عرف يف مقصـة.

*** 

                                                 

ـِ َطبَّاٍس 1311(، ومسؾؿ )8513أخرجف البخاري ) (1) ـِ اْب  .( َط

ـِ َطبَّاٍس 1318أخرجف مسؾؿ ) (5) ـِ اْب  .( َط
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ََٔش  ٖا ُػ ٖا اِث ٍَ اهلِل َػ َّ َسُعى ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلص  َأ ِٖ    ا »َهب َٓو  ;ِْ ٌُ ِٔ َرِؾُِٔلوىا ثاآَثوب

ََوِشَك       ِْ َُو  ِٖ َٓو ُِوشَك; َو ٚٔ َكِ ُٚ ثابَُّ َُ ِٖ ُؽَِٔق  َٓ َُُقذِّٔم; َو ٚٔ َكُِ ُٚ ثابَُّ َُ ُؽَِٔق 

َٖ اهلِل ٔٓ َُِظ  ٖ . «َكَِ َٕ٘ذ َؽَغ ِٚ ثاَغ َٓبَع  ُٖ ُٙ اِث  َسَوا

ـْ َكفافِ  (8141)الحد،ث رواه ابـ ماجف  ـِ َطْجفاَلَن، َطف ِد ْبف ٍع، مـ صر،ؼ ُمَحؿَّ

ـِ ُطَؿَر  ـِ اْب ، قالف ،حقك بفـ معفقـ. ربةطمض، وروا،ة ابـ طجالن طـ كافع َط

 ومع ذلؽ ٕلػاضف شقاحد.

: (1)ايؿدشٝشني يف  فقف حد،ث طؿر  «َٓ َتْحؾُِػقا بِآَبائُِؽؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼقلف 

ـْ » ، ومففـ حففد،ث «َكففاَن َحالًِػففا َفْؾَقْحؾِففْػ بِالؾَّفففِ َٓ َتْحؾُِػففقا بِآَبففائُِؽْؿ، َوَمفف

ـِ  َطْبدِ  ْحَؿ ـِ َسُؿَرَة  الرَّ َٓ » (1131)طـد مسفؾؿ  ْب َٓ َتْحؾُِػفقا بِفالطََّقاِغل، َو

 .«بِآَبائُِؽؿْ 

ُ٘ ِ  َقِوُلُه ـي ئّ ًِ ْٔ ُس َي ُٝؿيددِّْم  ) ّٖ ِ٘ ؾّٔ َّ ْٔ  : وَقِوُلهُه  تعظقًؿا لؾؿحؾقف بف،  :اي َيد ٚي (

ْٝسضي  ِ٘ ؾًّٔ َّ ُ٘ ِ اي ـي ئّ ًِ  طؿاًل بالررع لؿا تؼدم والقؿقـ ط  مـ أكؽر. :ُس

َٓ » :َٚٓٗااا َفففآَ َتْحؾُِػففقا بِآَبففائُِؽْؿ، َو َّٓ بُِلمَّ َٓ َتْحؾُِػففقا إِ َْكففَداِد، َو ْٕ َٓ بِا تُِؽْؿ، َو

َّٓ َوَأْكُتْؿ َصاِدُققنَ  ِف إِ َٓ َتْحؾُِػقا بِالؾَّ ، وما تؼدم مفـ حفد،ث أبفل حر،فرة (5)«بِالؾَِّف، َو

 رأى رجاًل ،سرق. بلن طقسك  

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿: وكػففارة الحؾففػ كؿففا قففال اهلل  

                                                 

 (.1131(، ومسؾؿ )3341البخاري ) (1)

، وقفد ( لرفقخـا مؼبفؾ 141-8/143)«الصفحقح الؿسفـد»(، وحفق يف 1831أخرجف أبق داود ) (5)

 م.تؼد
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، [>;دة: ]الامئااا ﴾ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

، وحؾ ،رترط فقفـ [>;]الامئدة:  ﴾مب خب حب﴿ففق بالخقار يف الثالثة فنن طج  

ثالثفة ): التتابع أم ٓ؟ ال ي ،ظفر أكف ،ستح، لؼراءة طبفد اهلل بفـ مسفعقد 

 ومـ صامفـ متػرقات صح صقامف. (أ،ام متتابعات

ْٝد  َقِوُلُهوالراحد مـ حد،ث الباب  ُ٘ ِ اِ  ؾًّٔ ـي ئّ ًِ ْٔ ُس َي ٚي ٕن ح ا ،دل  سضي )

ط  تعظقؿ الربقبقة، إٓ إذا كان ،عؾفؿ مـفف الؽف ب، فؾفف أن ،فرد، وإن قبفؾ طف  

 ضاحره ففق أحسـ.

ٔي اِ    وَقِوُلُه  َِد ْٝظي  ّٔ ٜيْسضي ؾّٔ  ِْ ْٔ ئّ َي ٚي دلقؾ ط  أن طدم الرضا كبقفرة مفـ  :)

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلص : َوَحَ ا َأْمٌر مِـْفُ (1/153) «الؽبائر قال الرقكاين يف كقؾ إوصار َضا لَِؿف بِالرِّ

ـْ الؾَِّف. احف. 
ُف َلْقَس مِ ـْ َلْؿ َ،ْرَض بَِلكَّ  َحَؾَػ َلُف بَِالؾَِّف، َوَوِطقٌد لَِؿ

ٓ ،ضقع مـ رضفل  فؿا أحسـ تعظقؿ ح ا الباب يف قؾقب أحؾف، إذ أن اهلل 

ـَ َصْبٍر لَِقْؼَتطَِع »بف فػل الحد،ث  ـْ َحَؾَػ َ،ِؿق بَِفا َمفاَل اْمفِرٍئ ُمْسفؾٍِؿ، َلِؼفَل الؾَّفَف َم

ـْ َحَؾَػ َطَؾك َمالِفِف » (112)، ويف روا،ة لؿسؾؿ (1)«َوْحَق َطَؾْقِف َغْضَبانُ 
ُف لَِقْلُكَؾفَأَما َلئِ

َـّ اهلَل َوُحَق َطـُْف ُمْعِرٌض  ـِ َمْسُعقٍد  «ُضْؾًؿا، َلَقْؾَؼَق ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ  .َط

وح ا باب ضقعف الـاس ٓ سقؿا يف طصركا مع اكدراس العؾؿ وضفقر الجفؾ 

فؼؾ تعظقؿ ح ا الباب طـد الحالػ والؿحؾقف لف وقد كان السؾػ ِرْضَقاُن الؾَِّف 

اهلل َطَؾْقِفْؿ ،ضربقن ط  قال  إ،ؿان والرفادة، وقد   É  ېئ   ۈئ ﴿:   

 .[557]البؼرة:  ﴾ىئ ېئ

  

*** 

                                                 

 (.111(، ومسؾؿ )3532أخرجف البخاري ) (1)
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43 - ٍِ ِٛ ٞ َق ََا جَا٤َ ِف َِٚغ٦َِت :بَابُ   ََا غَا٤َ اهللُ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٓب َؽبَ  اهلُل َؤؽُئَذ. ٍا   َٓب َعبَ  ٔكٍ َهِى  َثبُة 

َيا غيدا٤ي ا ّٕ  َقِوُلُه  :ٍِ ْٛ َيا ديا٤ي ِؾٞ قّٔ ٚيِغد٦ْتي  ) ياُب  أي مـ الـففل وقفد تؼفدم  : 

3 ٕن معـا أن ح ا مـ الررك الؾػظل و،ـبغفل اجتـابفف، و،ضفاف إمفر إ، اهلل 

، وٓ [63]اإلكساان:  ﴾چڇ چ چ چ ڃ ڃ﴿مرقئة اهلل كاف ة، قفال تعفا،: 

،عطػ ط  مرقئة اهلل بحرف الفقاو أو الػفاء لؿفا تفدل طؾقفف مفـ الؿسفاواة بفقـ 

التفل تفدل طف   (ثفؿ)ف طؾقف، لؽـ إن كان وٓبفد فقفليت بففوالؿعطق الؿعطقف

 التراخل والؿغا،رة. 

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ٍٖ ٖ٘جا َ٘ب َأَرً اُ ََُهىٔد  َّ ََُِِخ  َأ ِٖ ُهَز َٓب  ملسو هيلع هللا ىلصَػ   َٕ َٕي َرُوىُُى ًُى ِْ ُرِؾشا ٌُ ٖٗ ٍَ  اا َكَوب

ٌَِؼَجَخ. َكوؤَ  ُُ َٕ  َوا ٍٗ  َؽبَ  اهلُل َؤؽُئَذي َوَرُوىُُى َٖ٘جو ُْ اُ ُٛ ُٕ  ملسو هيلع هللا ىلصََٓش ااَرا َأَساُدوا َأ

ََُوىُُىا    ُٕ ْٖ ٔؽوُئذَ   »ََِؾُِٔلىا َأ َٓب َؽوبَ  اهلُل ُصو ََُوىُُىا    ُٕ ٌَِؼَجٔخي َوَأ ُُ  «َوَسٗة ا

.ُٚ ٍٗ َوَفٖؾَؾ ِٔ َٖ٘غب ُٙ اُ  َسَوا

ًّٔدد١ّٔ  قٛياا٘ ْٝ ْٔ قّٕتي ، حففل بـففت صففػل إكصففار،ة، أو الجفقـففة  : )عيدد

 .(1118) ايتكسٜبات، لفا حد،ث، قالف الحافظ يف صحابقة مـ الؿفاجر

تعفا،، ولفف    ( لؾرفق  مؼبفؾ8/83)ايؿدشٝض افطدٓد  والحد،ث يف 

، ال ي روتف يف قصة الطػقؾ بـ سفخبرة  حد،ث طائرة  :شقاحد، مـفا

 وقد تؼدم.

َّ َقِوُلُه َِّب ِّا أّٔتي٢ اي ُِٗٛد ٜي  َّ طؾقف القفقد مـ معرفة الحؼ  فقف ما : ملسو هيلع هللا ىلص )أّٔ

 پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وكػرحؿ بف قال تعا،: 

 ٱ﴿، وقال سبحاكف: [179]البؼرة:  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .[>;]البؼرة: 

ٕي    َقِوُلُه ِْ ُتْػدِسنّٕٛ َّهّٕد ٍي: ِإ  أي مـؽؿ مـ ،تؾػظ بف، وذلؽ لؿا ُطؾفؿ مفـ :)ؾّٔكّٔا

مالزمففة الصففحابة ِرْضففَقاُن الؾَّففِف َطَؾففْقِفْؿ لتقحقففد اهلل وصاطتففف، وكففاكقا يف حفف ا 

 ،ـفك طـ ذلؽ. ملسو هيلع هللا ىلصمع ور،ـ، ولعؾف مل ،ـ ل وحل ط  رسقل اهلل 

ٚيِغد٦ْتي    َقِوُلُه َيا غيدا٤ي ا ّٕ  ٕي:  وح ا مـ الررك إصغر طف  تػصفقؾ  :)تيكّٕٛيّٕٛ

 سبؼ.
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ٚيايّٖهّْٔيبيدد١ّٔ  َقِوُلههُه ٕي:  ٚيتيكّٕٛيّٕددٛ الؽعبففة حففل بقففت اهلل الؿعظففؿ وحففل قبؾففة  : )

ْك مع اهلل.  الؿسؾؿقـ، ولؽـ ٓ ،حؿؾ تعظقؿفا ط  أن ُتَررَّ

 ٘ شرك، وإن كفان صفاحبف ٓ ،ؼصفد بفف حؼقؼفة  أن الحؾػ بغقر اهلل  :ٚفٝا

، لؽـ ح ا إمر خاص باهلل، فالقاو والتاء والبفاء ٓ التعظقؿ، أي: كتعظقؿ اهلل 

َوَربُّ »ٓ طف  أسفؿاء اهلل الحسفـك، أو مفع اوضفافة كفف،جقز إدخالفا لؾؼسفؿ إ

دٍ ، َوَربُّ «الَؽْعَبةِ  َٓ َوُمَؼؾِّ، الُؼُؾقِب «، َوالَِّ ي َكْػِسل بَِقِدهِ «ُمَحؿَّ  ... وحؽ ا.«، 

ُّ َقِوُلُه َّبي ُِ اي ُٖ َيسي ًِؿّٕٛا  ملسو هيلع هللا ىلص )ؾَّّٔٔ ٜيْش  ْٕ مبفادرة رسفقل اهلل  فقف سرطة ِإذيا أّٔزياُدٚا أّٔ

 .ملسو هيلع هللا ىلصبتعؾقؿ أمتف، وفقف أن الررع حق ما جاء مـ قبؾف  ملسو هيلع هللا ىلص

ٚيزيبُّ ايّٖهّْٔيبيدد١ِ  َقِوُلههُه ٜيكّٕٛيّٕددٛا:   ْٕ )َوَربُّ أي طؾؿفففؿ الؾػففظ الصففحقح وحففق  )أّٔ

 ، وفقف ما جعؾف اهلل مـ رفع الحرج بإلػاظ الررطقة.اْلَؽْعَبِة(

َيا غيا٤ي ا ّٕ َقِوُلُه ٜيكّٕٛيّٕٛا:   ْٕ ٚيأّٔ َّ ِغ٦ْتي  )  لؿا تؼدم مـ البقان. ُث

ُ٘   َقِوُلُه ٚيؾيدشَّشي  ُّ َّطيا٥ِ ُٙ اي ٚيا والـسائل،  (14351، 3121) «أي يف ســف :)زي

 حق أمحد بـ شعق، بـ طظ بـ سـان بـ بحر بـ د،ـار، صاح، الســ.

3 ٕن ما شاء اهلل كفان ومفا مل إضافة الؿرقئة إ، اهلل  :ايفٛا٥د َٔ اذتدٜ  ٚيف

 ﴾چڇ چ چ چ ڃ ڃ﴿: مل ،ؽففـ، ومرففقئة اهلل كاففف ة، قففال اهلل  ،رففل

 .[586]البؼرة:  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿: ، وقال [63]اإلكسان: 

أخ  ما قال بف القفقدي، و،فدل  ملسو هيلع هللا ىلصوفقف أخ  الحؼ ولق مـ غقر أحؾف، فالـبل 

وفقفف:  (8111)، الف ي طؾؼفف البخفاري ط  ذلؽ أ،ًضا حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة 

قال: ،ا رسقل اهلل! زطؿ أكف لـ ،عقد، قفال:  «حر،رة؟صاحبؽ ،ا أبا  ما فعؾ»قال: 

، ويف الؾقؾة الثالثة، قال: إين أطؾؿؽ آ،فة إذا قرأهتفا ٓ ،ؼربفؽ شفقطان «ب  سقعقد

: َأَمفا ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبفل  [588]البؼرة:  ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿حتك تصبح: 
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ُف َقْد َصَدقَ  ، لؽفـ ،لخف  بفف إذا ُطؾفؿ أكفف حفؼ، ٓ كؿفا ،ؼفقل «َؽ َوُحَق َكفُ وٌب إِكَّ

الؿبتدطة: ،جفقز أخف  العؾفؿ مفـ الؿخفالػقـ3 ٕن الصفحابل أخف  العؾفؿ مفـ 

، ففنذا ُطؾفؿ أن حف ا ملسو هيلع هللا ىلصالرقطان، فالجقاب أن الصحابل أخ  العؾؿ بنقرار الـبل 

 بف.الؽالم ال ي قالف الؿخالػ طؾقف أدلة الؽتاب والسـة وج، إخ  

  ٘ أن القفقد كاكقا ،عرفقن الحؼ يف كثقر مـ الؿسائؾ، لؽـفؿ ،عاكدون  : ٚفٝ

اهلل  وبغًقا، قال رسقل  ا  ا وحسًد َطَؾك َشْلءٍ » :  ملسو هيلع هللا ىلص كبًر ْلَقُفقُد  ا ْتُؽُؿ  َحَسَد َما َما   ،

اَلمِ  ـِ  َحَسَدْتُؽْؿ َطَؾك السَّ ِمق  ک  ک   ک   ک ﴿:  ، قال اهلل ( 1) « َوالتَّْل

 ﴾ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ 

 ى  ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ ﴿:  ، وقال اهلل [ >13]البؼرة: 

 .[138]البؼرة:  ﴾ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

أن ققل: ما شاء اهلل وشئت مفـ الرفرك الؾػظفل، إٓ إذا جعفؾ مرفقئة  :ٚفٝ٘

ك مرقئة العبد بؿرقالعبد كؿرقئة اهلل  فقجعؾفا كاف ة، فقصفقر  ئة اهلل ، أو َشرَّ

 شرًكا أكبر.

 ٘ أن الـاس قد ،تؽؾؿقن بؽالم ٓ ،تبقـقن معـاه، فنذا تبفقـ لففؿ الؿعـفك  :ٚفٝا

الػاسد تركقه، فؽان الصحابة ،ـطؼقن ما تؼدم ذكره طف  أن لفقس فقفف محف ور، 

وما أكثر الؽؾؿات التل ح ا حالفا يف ح ا ال مان، ومـ حف ا البفاب ألػفُت كتفاب 

 .  «لؿصطؾحات العصر،ة وأثرحا ط  الرر،عة اوسالمقةا

 ٘ أمتف ط  مؽارم إخفالق، إذ أن الخؾفؼ الحسفـ إكؿفا  ملسو هيلع هللا ىلصحث الـبل  :ٚفٝا

 .حسـف بالتقحقد والطاطة هلل 

 ٘ ـُ  ملسو هيلع هللا ىلصمسارطة الـبل  :ٚفٝا  ْبف
ِ
لدٓلة أمتف ط  كؾ خقر، كؿا يف حد،ث َطْبُد اهلل

                                                 

ـْ ( لرقخـا مؼبؾ القادطل 1511)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 151أخرجف ابـ ماجف ) (1) ، َطف

 .َطائَِرةَ 
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ـِ اْلَعاِص  ـْ َكبِل  َقْبؾِفل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ، قال: قال رسقل َطْؿِرو ْب ُف َلْؿ َ،ُؽ َّٓ َكفاَن إِكَّ إِ

َتُف َطَؾك َخْقِر َما َ،ْعَؾُؿُف َلُفْؿ، َوُ،ـِْ َرُحْؿ َشرَّ َما َ،ْعَؾُؿُف َلُفؿْ  ا َطَؾْقِف َأْن َ،ُدلَّ ُأمَّ  .  (1)«َحؼًّ

  ٘ الـبل  : ٚفٝ  ھ  ھ ﴿الـاس، قال تعا،:  ط  حدا،ة ملسو هيلع هللا ىلص حرص 

 ﮶  ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ   ۓ   ے   ے 

 .  [;15]التقبة:  ﴾﮹ ﮸ ﮷

 ٘ لؾقجقب حتك تليت قر،ـة تصرفف إ، آستحباب، قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن أمر الـبل  :ٚفٝا

]الـسااااء:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿تعفففا،: 

 ﴾یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿، وقفففال تعفففا،: [98

 .[>8]الـساء: 

 ْد إ، غقره مـ الحؼ.أكؽ إذا َكفقَت طـ الرر فلرش :ٚفٝ٘

إضافة ترر،ػ، فالؽعبفة مرفرفة،  (َوَربُّ اْلَؽْعَبةِ )أن اوضافة يف ققلف:  :ٚفٝ٘

 .ولقس مـ باب الصػات ط  ما ،ليت إن شاء اهلل 

،ؿـفع الؿرفاركة و،فدل طف  الؿغفا،رة،  «أن إدخال حرف العطػ ثفؿ :ٚفٝ٘

 .«ُثؿَّ ِشْئَت ققلقا: َما َشاَء اهلُل »: ملسو هيلع هللا ىلصولف ا قال لفؿ الـبل 

 ٘ وجقب ضبط إلػاظ حتك تؽقن مقافؼة لؾررع، وفقف رد ط  الؼدر،ة  :ٚفٝا

 ، وفقف رد ط  الجبر،ة فنن لؾعبد مرقئة.إذ أن مرقئة العبد تابعة لؿرقئة اهلل 

 ٘  ائ ى ى﴿: دٓلة صر،حة ط  الع ر بالجفؾ، وقفد قفال اهلل  :ٚفٝا

مل ،ماخ حؿ بؿفا كفاكقا ،ؼقلقكفف  ملسو هيلع هللا ىلص، ورسقل اهلل [18سراء: ]اإل ﴾ەئ ەئ ائ

 زمـ جفؾفؿ هب ا الحؽؿ، إ، غقر ذلؽ مـ الػقائد والعؾقم.
                                                 

 (.1133أخرجف مسؾؿ ) (1)
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٖا َػٖجبط   ٖا اثا َِّنب َػ ُٚ َأ َُ َّ َسُعَُو ٍا   َأ ٖ٘جا ُِٔ  ٍَ َٓب َؽوبَ  اهلُل  »  ملسو هيلع هللا ىلص َهب

٘اٍ  َُِز ٍَ  َأَعَؼ َُٙؤؽُئَذ. َكَوب َٓب َؽبَ  اهلُل َوِؽَذ   َُ ٗا٘ذا؟ ُه  .«هلِل 

ْٜكاا  َقِوُلُه ُ٘ أّٔ ٚيئّ  . (14352) ايهرب٣أي: لؾـسائل يف  :)

َّ زيُدد٬   َقِوُلُه حؽ ا جاء مبفؿا واوهبام يف الؿتـ ٓ ،ضر، وحتك لق كفان  :)أّٔ

 .يف السـد وحق مـ الصحابة فجفالة اسؿف ٓ تضر ٕن الصحابة كؾفؿ طدول

ُٙ    َقِوُلُه ٚيْسددي َيا غيدا٤ي ا ّٕ   :ٌْ ِْدِّا؟ قّٕ   ِ ِٞٓ ّٖتي ٍي: أّٔدييي ٚيِغ٦ْتي ؾّٔكّٔا َيا غيا٤ي ا ّٕ  (: 
يف الحد،ث ط  ما تؼدم بقاكف3 وجقب إكؽار الؿـؽر، وفقف: أن الحؾػ بالؿخؾقق 

، وفقف الـفل طـ الررك الؾػظل، وإن مل ،عتؼده صاحبف، وفقفف أن ،صقره كًدا هلل 

، وقفال [7]الاروم:  ﴾ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿مر هلل وحده، قفال تعفا،: إ

، ويف ح ا الحفد،ث رد طف  كثقفر مفـ [87]األطراف:  ﴾ڻڻ ڻ ں ں﴿تعا،: 

فَؿ  الؿبطؾقـ بؼقل: أكا ما أقصد وكقتل سؾقؿة إ، غقر ذلؽ، وفقفف رد طف  مفـ َقسَّ

ِف  ًٓ أو فعاًل أو مـ خالػ الدلقؾ ق ملسو هيلع هللا ىلصالد،ـ إ، قرقر ولباب فؼد ققم َرُسقل الؾَّ ق

اطتؼاًدا، وفقف جقاز اوغالظ يف اوكؽار إذا استدطك ذلفؽ، وفقفف أن َرُسفقل الؾَّفِف 

 لقس لف مـ خصائص إلقحقة شلء بؾ حق برر، وفقف الـفل طـ الغؾق. ملسو هيلع هللا ىلص

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َا  ُِ ٖا اُيَُّل َٓبَعٚ َػ ٖا  َٓٚهب-َواِث ُْ َِٔؾَخ  ٍَ  َس -َأٔلٍ َػب ُِوُذ   َهب ٍٗٚ َأَر ًَوَؤ َُِذ  َأ

َِوْش   َٕ  ُػَض ِْ َرُوىُُى ٌُ ٖٗ َُِىا َأ ُّي  َُُوِى ْا ا ُِٗز َْ  ِْ ٌُ ٖٗ َُُهىٔديَ ُهُُِذ  اا ُُ َٖ ا ٔٓ َػًَِ ََٗلش  

َٓوب َؽوبَ  اهلُلي       َٕ ِْ َرُوىُُوى ٌُ ٖٗ َُِىا َأ ُّي  َُُوِى ْا ا ُِٗز َْ  ٌُْ ٖٗ ُٖ اهلِلي َهبُُىا  َواا اِث

ْٖ ْٖٔذي ُص َُٓؾ ُّي      َوَؽبَ   َُُووِى ْا ا ِٗوُز َْ  ِْ ٌُو ٖٗ َٖ٘قبَسيي َكُوُِوُذ  اا َٖ اُ ٔٓ ََ٘لش   ََٓشِسُد ثا

َُوِىا    ُّي  َُُووِى ْا ا ُِٗز َْ  ٌُْ ٖٗ ُٖ اهلِلي َهبُُىا  َواا َِٔغُُؼ اِث ُُو َٕ  ا ِْ َرُوىُُى ٌُ ٖٗ َُِىا َأ

ٖٔب َأِفَجِؾ ْٖٔذي َكَِ َُٓؾ َٓب َؽبَ  اهلُل َوَؽبَ     َٕ ِْ َرُوىُُى ٌُ ٖٗ ِٖ    َأ َٓو ُذ َأِلوُِّّد ثاَهوب 

 ٍٖ ٖ٘جا ُُِذ اُ ْٖ َأَر ٍَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأِلَجِشُدي ُص ُٚي َهب َُ َأِلَجِشَد ثاَهب َأَؽوّذا؟ »ي َكَؤِلَجِشُر َٛ» 

ًُِِوب َسَأي     َّ ُىَل ٖٓب َثِؼوُذي َكوبا ٍَ  َأ ْٖ َهب ٚٔي ُص ُِ ًَ٘ َػَِ َٔٔذ اهلَل َوَأُص ِْي َكَؾ ََٗؼ ُهُُِذ  

ِٖ َأِل َٓ ََب َأِلَجَش ثاَهب  ًََزا ُسِإ ًََزا َو ٘اٍ  َُ٘ؼ ِٔ ََ  َٕ ًَب ًَٔخ  ًَِٔ  ِْ ِْ ُهُِز ٌُ ٖٗ ِْي َواا ٌُ ِ٘ ٔٓ َجَش 

َٓب  ِٖ ُهىُُىا   ٌٔ ْٖٔذي وُ َُٓؾ َٓب َؽبَ  اهلَلي َوَؽبَ   ِ٘هبي َكُ َرُوىُُىا   ِْ َػ ًُ َِٗهب ُٕ َأ َأ

ُٙ  .«َؽبَ  اهلُل َوِؽَذ

َيادي٘  َقِوُلُه  ِٔ ٚي٫ْ   .(8111)ضٓٓ٘يف  :)

ٌِ  َقِوُلُه  ْٝ ِٔ ايُّّٓؿّٔ ٗيدا  -)عي ّْ أي مـ أم رومان زوجة أبل  : -أِّٔخٞ عيا٥ِػيد١ّٔ ٭ّٕ

بؽر إذ كاكت تحت طبد الؾَّف بـ الحارث بـ سخبرة حقث قدم مّؽفة فحفالػ أبفا 

 بؽر فؿات فخؾػف أبق بؽر بعده ط  أم رومان.

ـَ اْلَقُفقِد، ُقْؾُت: إِكَُّؽْؿ َْٕكفُتِؿ اْلَؼفْقُم، َلفْقٓ َرَأْ،ُت َكَلكِّل َأَتْقُت َطَؾك َكَػٍر »َقاَل: 
مِ

 
ِ
ـُ اهلل فقف: أن القفقد لد،فؿ بعض الحؼ، ولد،فؿ كثقفر مفـ  «َأكَُّؽْؿ َتُؼقُلقَن: ُطَ ْ،ٌر اْب

(الباصؾ والؽػر، فؼقلفؿ: 
ِ
ـُ اهلل  ڀ پ پ پ﴿:  ح ا كػر، قفال اهلل )ُطَ ْ،ٌر اْب

 .[1>]الؿممـقن:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
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ٚيغيددا٤ي      َقِوُلههُه َيددا غيددا٤ي ا ّٕ،  ٕي:  ِْ تيكّٕٛيّٕددٛ َّهّٕدد ٫ْٛ أّٔ ُّ، ئّدد ْٛ ِِ ايّٖكّٔدد ْْددُت َّهّٕددِ ٭ّٔ ٚيِإ )قّٔددايّٕٛا: 

ٌَّد   أي أكؽروا طؾقف بـػس إكؽاره. َُشي

َّٓؿيددازي٣    َقِوُلههُه ٔي اي َِدد ٓيؿّٔددس   َيددسيْزُت ِ   َّ  ،ؼففال لفففؿ الؿسففقحققن3 ٕن وٓ :)ُثدد

الـصارى ،ؽرحقن ح ه التسؿقة، و،ضقػقن أكػسفؿ إ، الؿسقح، والصحقح أهنفؿ 

كصارى ولقسقا بؿسقحقـ، وح ه التسؿقة سؿاحؿ اهلل هبا، فـحـ كطؾؼففا طؾفقفؿ، 

وتجد الؼرضاوي ،تحرج أن ،سفؿقفؿ كصفارى أو كػفاًرا، وإكؿفا ،ؼفقل: إخقاكـفا 

حـ والغرب، وغقرحا مـ الؽت، وقد بقـت ما يف ققلفف الؿسقحققـ! كؿا يف كتابف ك

 .«مـ الضالل يف كتابل ال جر والبقان ط  دطاة الحقار والتؼارب بقـ إد،ان

ُٔ اِ    َقِوُلُه ُيِطُٝض اْ د ٕي: ايّٖد ِْ تيكّٕٛيّٕٛ َّهّٕ ٫ْٛ أّٔ ُّ، ئّ ْٛ ِِ ايّٖكّٔ ُْْت ِْ ٭ّٔ َّهّٕ ًُّٖت: ِإ فقفف  :)ؾّٔكّٕ

، وحق طبفد مفـ طبقفد اهلل، كؿفا قفال طقسك  رد ط  الـصارى ال ،ـ ،للفقن

، وقفال [63]ماريؿ:  ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿تعا، مخبًرا طـفف: 

 ﴾﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ﴿تعفففففففا،: 

 َوَرُسقُلُف، َوَكؾَِؿُتُف(، وقد تؼدم الحد،ث، وفقف: [8:]الامئدة: 
ِ
 .)َوَأنَّ ِطقَسك َطْبُد اهلل

ِِ  َقِوُلههُه ْْددُت َّهّٕددِ ٭ّٔ ٚيِإ ٚيغيددا٤ي      )قّٔددايّٕٛا:  َيددا غيددا٤ي ا ّٕ  ٕي:  ِْ تيكّٕٛيّٕددٛ َّهّٕدد ٫ْٛ أّٔ ُّ، ئّدد ْٛ ايّٖكّٔدد

ٌَّد   فتقافؼ ققل القفقد والـصارى ط  اوكؽار ط  الؿسؾؿقـ، لف ا الؾػظ. :َُشي

ْٔ أّْٔخبيدْسُت    َقِوُلُه َيد ٗيا  َّا أّْٔؾبيْشُت أّْٔخرْبُت ِ  ّٔ ويف ح ا مـ الػقائد: اوخبار  :)ؾّٔ

َحفْؾ َرَأى »إذا ص  الصبح أقبفؾ طف  الـفاس:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  بالرؤ،ة الصالحة، وكان

ـِ ُجـْففَدٍب «ُرْؤَ،ففا؟َأَحففٌد مِففـُْؽُؿ اْلَباِرَحففَة  ـْ َسففُؿَرَة ْبفف يف  ، كؿففا صففح َطفف

 .(1)«الصحقحقـ

ـِ أن الرؤ،ا ٓ تؼام طؾقفا أحؽام، لؽـ ،ستػاد مـف :ٚفٝ٘ ا برارة أو كف ارة، فَعف

                                                 

 (.8835(، ومسؾؿ )1111البخاري ) (1)
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ـِ َطبَّاٍس   اْب
ِ
َتاَرَة َوالـَّاُس ُصُػقٌف َخْؾفَػ َأبِفل  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َكَرَػ َرُسقُل اهلل السِّ

ُف َلْؿ »َبْؽٍر، َفَؼاَل:  َفا الـَّاُس، إِكَّ الَِحُة، َ،َراَحفا َ،ْبَؼ مِ َأ،ُّ ْؤَ،ا الصَّ َّٓ الرُّ ِة إِ َراِت الـُُّبقَّ ـْ ُمَبرِّ

، والرؤ،ا طؾؿ ،حتفاج إ، طفامل لتػسفقرحا، وٓ ،ـبغفل أن (1)«اْلُؿْسؾُِؿ، َأْو ُتَرى َلُف...

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص،ؼال فقفا بغقر طؾؿ3 ٕهنا ج ء مـ وحل اهلل، قال  الَِحُة ُجْ ٌء مِف ْؤَ،ا الصَّ الرُّ

ةِ ِستٍَّة  ـَ الـُُّبقَّ
ـَ ُجْ ًءا مِ ةِ (5)«َوَأْرَبِعق ـَ الـُُّبقَّ

ـَ ُجْ ًءا مِ ـْ َسْبِعق
، وحف ا (6)«، ويف روا،ة: مِ

،دل ط  أن مـ لتفا طظقؿة، ،فليت هبفا الؿؾفؽ إ، الؿفممـ ،لخف  مـففا إ،حفاءات 

ات إ، أمقر ستؼع، وربؿا تؽقن ط  ضاحرحفا، وأصفدقفؿ رؤ،فا أصفدقفؿ وإشار

ـِ َتْؽفِ ُب »: ملسو هيلع هللا ىلصحد،ًثا، ويف آخر ال مان قال الـبل  ، وكفان (7)«َٓ َتَؽاُد ُرْؤَ،فا اْلُؿفْممِ

طان وحفق هتاو،فؾ، الرؤ،ا الصالحة، وأما الحؾؿ ففق مـ الرق ملسو هيلع هللا ىلصمبدأ وحل الـبل 

 و،ؽقن لؾتخق،ػ وغقر ذلؽ.

. «ولفا أحؽام ذكرت بعضفا يف آخر كتاب أحؽام الـفقم يف الؽتفاب والسفـة

ولؿا ألػتف كـت أضـ أن أحؽفام الـفقم قؾقؾفة، ففنذا بفف تضفؿـ أحؽفام الـفقم يف 

الطفارة، والحقض، والصالة، والحج، والصقام.. إ، غقر ذلؽ، وأحؽام متعؾؼفة 

 ذكار، فؽان بحؿد اهلل يف مجؾد متقسط.بإدطقة وإ

َّ   َقِوُلُه َِّبد ْٝدُت اي َّ أّٔتي ُ٘   ،ملسو هيلع هللا ىلص )ُث فقفف مبفادرة الصفحابة ِرْضفَقاُن الؾَّفِف  :ؾّّْٔٔخبيْسُتد

 فقؿا أشؽؾ طؾقفؿ. ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾْقِفْؿ إ، رسقل اهلل 

ِْ  َقِوُلُه ْييي ًُّٖت:  ٗيا أّٔسيداا؟ قّٕ ٌْ أّْٔخبيْستي ِ  ٖي ٍي:  ٓ ،خبفر ومفـ آداب الرؤ،فا أ :)قّٔا

هبا إٓ مـ ُ،َح، إذا كان الرائل متخقًفا مـفا3 ٕكف قد ،ػسرحا ط  أحسـ إوجف، 

                                                 

ـْ َأبِل ُحَر،ْ 1224أخرجف البخاري ) (1)  (.332، وح ا لػظ مسؾؿ )َرَة ( َط

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ 1212أخرجف البخاري ) (5) ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 1، ومسؾؿ )( َط  .( َط

ـِ ُطَؿَر 8815أخرجف مسؾؿ ) (6) ـِ اْب  ( َط

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 8821(، أخرجف الترم ي )3138أخرجف اومام أمحد ) (7)  .( َط



 742 43 - 

وبعضفؿ ٓ ُ،ػسر إٓ طف  أسفقئفا، فالرؤ،فا ،ختؾفػ تػسفقرحا مفـ شفخص إ، 

شخص ومـ زمـ إ، آخر، فؾف ا كان طؾؿ الرؤ،ا أصع، مـ بؼقة العؾقم، لق جاء 

ا الرؤ،ا فلهنا تختؾػ مـ رجفؾ إ، رجفؾ، ،ستػتقؽ يف الطالق فلدلتف مقجقدة، أم

قال: رأ،ت أين أؤذن، قفال: تسفرق، قفال: رأ،فت أين أؤذن قفال: تحفج، فالرؤ،فا 

: واحدة، لؽـ يف حؼ الطائع حج، ويف حؼ العاصل سرقة، مـ بفاب قفقل اهلل 

، ولؽـ ٓ ،تقسفع فقففا [3:]يقساػ:  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿

برؤ،ا الرق  أمحد ممذن الحرم الؿفدين  حتك تؼام هبا إحؽام كؿا ،صـع الصقفقة

وٓ ،عرف أمحد ح ا مـ حق، ويف مرة مـ الؿرات كـت راكًبا يف السقارة، وأططفاين 

شخص أوراًقا، وقال: إذا وزطت مـفا طرر،ـ ورقة تؽس، ك ا وك ا مـ إجفر 

وك ا ك ا مـ إمقال، وإذا قطعتفا أو مل تصفدقفا أصفابؽ كف ا، قؾفت: وحفا أكفا 

امؽ ،صقبـل ما أصابـل، وما وقع إٓ الخقر، سافركا كحـ وحق يف سقارة أقطعفا أم

مـ صعدة إ، صـعاء، وقد رد ط  ح ه الرؤ،ا اومام ابـ باز، ومع ذلفؽ مازالفت 

 تظفر مـ وقت إ، آخر يف بعض الؿـاصؼ.

ُِددي ا ّٔ   َقِوُلُه والحؿد: حق ذكر محاسـ الؿحؿقد مع حبف وتعظقؿفف،  :)ؾّٔشي

د تؽؾؿففت طففـ أحؽامفففا يف مؼدمففة كتففاب شففرحل طفف  السففـة وإجاللففف، وقفف

محد اهلل، واطتبر ح ه الرؤ،ا برارة3 ٕهنا دٓلة طف  خقفر،  ملسو هيلع هللا ىلص، والـبل «لؾبرهباري

وك ارة مـ شر3 دٓلة ط  التقحقد، وحق ققل: ما شاء اهلل وحده، وتح ،ر وكف ارة 

 مـ الررك، وحق ققل: ما شاء اهلل وشئت.

ٍي َقِوُلُه َّ قّٔا َّا  يْيدُد  )ُث أن الؿقاطظ تػتتح بالحؿفد والثـفاء، ثفؿ بعفد  فقف:: : أّٔ

، وأحسـ ما تػتتح بف الخط، والؿفقاطظ خطبفة الحاجفة، (أما بعد)ذلؽ ،متك بف

،عؾؿففؿ إ،احفا  ملسو هيلع هللا ىلص، فؼد كان الـبل التل تضؿـفا حد،ث طبد اهلل بـ مسعقد 

َجَقامِفَع اْلَخْقفِر،  ملسو هيلع هللا ىلص كؿا ،عؾفؿ السقرة مفـ الؼفرآن ولػظفف: ُأوتِفَل َرُسفقُل الؾَّففِ 

اَلِة، َوُخْطَبفَة اْلَحاَجفِة، ُخْطَبفُة  َؿـَا ُخْطَبَة الصَّ َوَخَقاتَِؿُف، َأْو َقاَل: َفَقاتَِح اْلَخْقِر، َفَعؾَّ
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اَلِة:  قَِّباُت، »الصَّ َؾَقاُت َوالطَّ ِف َوالصَّ َففا الـَّبِفلُّ َوَرْحَؿفُة التَِّحقَّاُت لِؾَّ اَلُم َطَؾْقَؽ َأ،ُّ السَّ

َّٓ الؾَّفُف،  َٓ إَِلفَف إِ ، َأْشفَفُد َأْن  ـَ فالِِحق ِف الصَّ اَلُم َطَؾْقـَا َوَطَؾك ِطَباِد الؾَّ ِف َوَبَرَكاُتُف، السَّ الؾَّ

ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلفُ  ، َأِن اْلَحْؿفُد لِؾَّفِف، َكْحَؿفُدهُ »اَجفِة: ، َوُخْطَبفُة اْلحَ «َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

ـْ  ـْ َسفقَِّئاِت َأْطَؿالِـَفا، َمف ـْ ُشُروِر َأْكُػِسـَا، َومِف
ِف مِ َوَكْسَتِعقـُُف، َوَكْسَتْغِػُرُه، َوَكُعقُذ بِالؾَّ

ـْ ،ُ  ُف َفاَل ُمِضؾَّ َلُف، َوَم َّٓ الؾَّفُف َوْحفَدُه َ،ْفِدِه الؾَّ َٓ إَِلَف إِ ْضؾِْؾ َفاَل َحاِدَي َلُف، َوَأْشَفُد َأْن 

ـْ 
ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلُف، ُثؿَّ َتِصُؾ ُخْطَبَتَؽ بَِثاَلِث آَ،اٍت مِ َٓ َشِر،َؽ َلُف، َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

إَِلفك آِخفِر  [135]آ: طؿاران:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿كَِتاِب الؾَّفِف: 

 ْٔ َ،فِة،  [1]الـساء:  ﴾ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿َ،ِة، ا ْٔ  ہ ہ﴿إَِلك آِخِر ا

إَِلك  [1:]األحزاب:  ﴾﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ

َ،ةِ  ْٔ  غقر ذلؽ، و،ج ئ بلي محد وثـاء. ملسو هيلع هللا ىلص، وقد صح طـ الـبل (1)«آِخِر ا

ٜيا  َقِوُلُه ٬ْٝ زيأ٣ّٔ ُز٩ْ َّ طّٕؿّٔ  فقفا إضافة العؾؿ إ، مـ قالف وكؼؾف. :)ؾِّٔإ

ِٓدٞ نّٔدريا            ُهَقِوُل ٓيُي ُْ ٜي ٕي  ُيد١ّٗ نّٔدا ًِ ِْ نّٔ ِْ قًّٕدُت َّْهّٕد ٚيِإ  ،ِْ ْٓهّٕ َِد ْٔ أّْٔخبيدسي  َيد ٗيدا  )أّْٔخبيسي ِ 

َيدا    ْٔ قّٕٛيّٕدٛا:  ٌَّد، ٚيِه َُشي ٚيغيا٤ي  َيا غيا٤ي ا ّٔ،  ْٓٗا، ؾ٬ّٔ تيكّٕٛيّٕٛا:  ِْ عي ٗيانّٕ ْْ ْٕ أّٔ ٚينّٔريا أّٔ

   ُٙ ٚيْسددي البقان إ، ح ا الققت؟ لعؾفف  ملسو هيلع هللا ىلصقد ،ؼقل قائؾ: لؿاذا أخر الـبل  :غيدا٤ي ا ّٕ 

مل ،قح إلقف أكف شرك قبؾ ذلؽ، أو غقر ذلؽ مـ الؿعاين اهلل أطؾؿ، وإٓ ففنن الـبفل 

 ٓ ،مخر البقان طـ وقتف. ملسو هيلع هللا ىلص

: فؾقس الحقاء مـ إكؽار (5))َ،ْؿـُُعـِل اْلَحَقاُء(كؿا يف بعض الروا،ات،  :وَقِوُلُه  

 أن ،ـفك طـف. لمره اهلل الباصؾ، ولؽـ الحقاء مـ أن ،ـفك طـ شلء مل ،

 ٘ طدم الؿماخ ة إٓ بعد العؾؿ، وأما الجاحؾ فال ،ماخف  طف  مفا تؼفدم  :ٚفٝا
                                                 

الصفحقح »(، والحد،ث يف 1145(، وأبق داود )1381( والؾػظ لف، وأمحد )1128اجف )أخرجف ابـ م (1)

 .( لرقخـا مؼبؾ القادطل 1/384)«الؿسـد

ـِ َسْخَبَرَة 84123أخرجف أمحد ) (5) ـْ ُصَػْقِؾ ْب  .( َط
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 بقاكف مـ وجقب الع ر بالجفؾ.

كاف ة وأن الؿخؾققفات مفؿفا  مـ لة او،ؿان بالؼدر، وأن مرقئة اهلل  :ٚفٝ٘

 كاكت ففل طاج ة مؼفقرة مربقبة مـ رهبا تعا،.

 

*** 
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44 - ِٔ ََ ِٖسَ َفَكدِ آَذ٣ اهلَل بَابُ   َضبَّ ايدَّ

َقاَل اْلُمَصنُِّف

َِٛش َكَوِذ آَري اهلَل ِٖ َعٖت اُٖذ َٓ  َثبُة 

ْٖسي  َقِوُلُه ْٔ ضيبَّ ايدَّ َي أي ما حؽؿف، وبقان طؾة الـفل طـ ذلفؽ3 ففاهلل  :) ياُب 

 حق الؿتصرف يف الدحر، الؿالؽ والخالؼ لف. 

دحر حق الف ي ،ػـفل، قفال تعفا، مخبفًرا طفـفؿ: وكان يف اطتؼاد الؽػار أنَّ ال

 .[57]الجاثقة:  ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿

فؿـ زطؿ أن الدحر أو الطبقعة حل الخالؼة الؿدبرة لف ا العامل فؼد كػفر، قفال 

: قفال الخطفابل: كفان أحفؾ الجاحؾقفة (2/113) «ابـ بطال يف شرح البخفاري

ى حق مر الؾقؾ والـفار، وحفؿ يف ذلفؽ ،ضقػقن الؿصائ، والـقائ، إ، الدحر ال 

فر،ؼان، فرقة ٓ تممـ باهلل وٓ تعرف إٓ الدحر الؾقؾ والـففار الؾف ،ـ مهفا محفؾ 

لؾحقادث وضرف لؿساقط إقدار، فـسبت الؿؽارة إلقف ط  أهنفا مفـ فعؾفف، وٓ 

 ڤ ڤ﴿ترى أن لفا مدبًرا غقره وح ه الػرقة حل الدحر،ة التل حؽفك اهلل طفـفؿ: 

 .  ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

تعرف الخالؼ فتـ حف أن تـس، إلقف الؿؽارة فتضقػفا إ، الفدحر  :ثا١ْٝ ٚفسق١

وال مان، وط  ح ،ـ القجفقـ كاكقا ، مقن الدحر و،سبقكف، فقؼقل الؼائؾ مفـفؿ: 

مفبطال ذلفؽ مفـ مف حبفؿ:  ،اخقبة الدحر، و،ا بمس الدحر، فؼال لفؿ الـبك 

،ر،فد واهلل أطؾفؿ: ٓ تسفبقا  (حر، ففنن اهلل حفق الفدحرٓ تسبقا الدحر ط  أكف الد)

الدحر ط  أكف الػاطؾ لف ا الصـع بؽؿ، فنن اهلل حق الػاطؾ لف، ففنذا سفببتؿ الف ى 

: (أكفا الفدحر)أك ل بؽؿ الؿؽارة رجع الس، إ، اهلل واكصرف إلقف. ومعـك ققلفف: 

 . اكتفك.أكا مؾؽ الدحر ومصرفف فح ف اختصاًرا لؾػظ واتساًطا   الؿعـك
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 ٚضاب  ايدٖس ي٘ حاال :
مـ س، الدحر ط  أكف حق الخالؼ، الفرازق الؿفدبر لفف ا العفامل فؼفد  :األٚىل

 كػر.

مـ س، الدحر متسخًطا ط  قدر اهلل تعا، فؼد ارتؽ، محرًما، قفال  :ايثاْٝا١ 

ْحَر، َفنِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  ْحرُ اهللَ َٓ َتُسبُّقا الدَّ  .(8831)، أخرجف مسؾؿ « ُحَق الدَّ

مـ أخبر طؿا يف الدحر مـ غقر تسخط أو اطتراض ط  الؼدر كؼقلف:  :ايثايث١

 ں ڱ﴿: ح ا ،قم حار، ولقؾ بارد، فف ا ٓ مح ور فقفف، فؼفد قفال لفقط 

 : َحْؾ َأَتك َطَؾْقَؽ َ،ْقٌم َكاَن َأَشفدَّ ملسو هيلع هللا ىلصلؾـَّبِلَّ  ، وقالت َطائَِرُة [::]هقد:  ﴾ں

ـْ َ،ْقِم ُأُحٍد، َقاَل: 
ـْ َقْقمِِؽ َما »مِ

َلِؼقُت، َوَكاَن َأَشدَّ َما َلِؼقُت مِـُْفْؿ َ،فْقَم َلَؼْد َلِؼقُت مِ

ـِ َطْبِد ُكالٍَل، َفَؾف ـِ َطْبِد َ،الِقَؾ ْب ْؿ ُ،ِجْبـِفل إَِلفك َمفا الَعَؼَبِة، إِْذ َطَرْضُت َكْػِسل َطَؾك اْب

 .(1325)، ومسؾؿ (1811)، أخرجف البخاري «َأَرْدُت...

ٓ ،ؾ م مـ إذى الضرر، فؼد ،سؿع اوكسفان الؼبفقح  :)ؾّٔكّْٔد آذي٣ ا ّٔ  َقِوُلُه

 ڇ﴿و،تلذى مـف وٓ ،ضره، قال تعا، مخبًرا طـ تلذ،ف مـ أفعال كثقر مـ العبفاد: 

 ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

ـْ َأبِل ُمقَسفك  (8143)، ويف مسؾؿ [:8حزاب: ]األ  َط
ِ
، َقفاَل: َقفاَل َرُسفقُل اهلل

 َٓ َأَحَد َأْصَبُر َطَؾك َأًذى »: ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ـَ اهلل

ُف ُ،ْرَرُك بِِف، َوُ،ْجَعُؾ َلُف اْلَقَلفُد، َ،ْسَؿُعُف مِ ، إِكَّ

 .«ُحَق ُ،َعافِقِفْؿ َوَ،ْرُزُقُفؿْ  ُثؿَّ 

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼبًَُ ٍا اَُّ  ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿  َوَهِى

 .[57]الجاثقة:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ

قففففال ﴾: ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿َقِوُلههههُه  

ـَ َ،ُؼقُل َتَعاَلك ِذْكُرُه: َوَقا (:81/25) «الطبري يف تػسقره ، ِ ِء اْلُؿْرِرُكقَن الَّ َٓ َل َحُم

َٓ َحَقفاَة ِسفَقاَحا َتْؽفِ ،ًبا  ـُ فِقَفا  تِل َكْح ْكَقا الَّ َّٓ َحَقاُتـَا الدُّ َم َخَبُرُه َطـُْفْؿ: َما َحَقاٌة إِ َتَؼدَّ

 مِـُْفْؿ بِاْلَبْعِث َبْعَد اْلَؿَؿاِت،...

ـُ وَ  [:6]الؿممـقن:  ﴾ۉ ۅ﴿: وَقِوُلُه   َتْحَقفا َأْبـَاُؤَكفا َبْعفَدَكا، َكُؿفقُت َكْحف

َكَُّفْؿ مِـُْفْؿ َوَبْعُضفُفْؿ، َفَؽفَلكَُّفْؿ بَِحَقفاتِِفْؿ 
ِ
َفَجَعُؾقا َحَقاَة َأْبـَائِِفْؿ َبْعَدُحْؿ َحَقاًة َلُفْؿ، ٕ

ُف بِ  َكَّ
ِ
ـْ َخَؾَػ اْبـَا مِْثَؾ ُفاَلٍن، ٕ َحَقاِة ِذْكفِرِه َأْحَقاُء، َوَذلَِؽ َكظِقُر َقْقِل الـَّاِس: َما َماَت َم

بِِف، َكَلكَُّف َحلُّ َغْقُر َمقٍِّت، َوَقفْد َ،ْحَتِؿفُؾ َوْجًففا آَخفَر، َوُحفَق َأْن َ،ُؽفقَن َمْعـَفاُه: َكْحَقفا 

َوَكُؿقُت َطَؾك َوْجِف َتْؼِد،ِؿ اْلَحَقاِة َقْبَؾ اْلَؿَؿاِت، َكَؿا ُ،َؼاُل: ُقْؿُت َوَقَعْدُت، بَِؿْعـَفك: 

ـِ َقَعْدُت َوُقْؿُت3 وَ  ـْ َشفْقَئْق ًة إَِذا َأَراُدوا اْلَخَبَر َطف اْلَعَرُب َتْػَعُؾ َذلَِؽ فِل اْلَقاِو َخاصَّ

َخفِر،... َقفاُلقا:  ْٔ ـْ َكْقِن َأَحِدِحَؿا َقْبفَؾ ا َأكَُّفَؿا َكاَكا َأْو َ،ُؽقَكاِن، َوَلْؿ َتْؼِصِد اْلَخَبَر َط

قَ  َّٓ َمرُّ الؾَّ اِم َوُصقُل اْلُعُؿِر، إِْكَؽاًرا مِـُْفْؿ َأْن َ،ُؽفقَن َلُففْؿ َوَما ُ،ْفؾُِؽـَا َفُقْػـِقـَا إِ َّ،َ ْٕ الِل َوا

َّٓ َدْحفٌر َ،ُؿفرُّ  ِف َوَما ُ،ْفؾُِؽـَفا إِ َراَءِة َطْبِد الؾَّ
. «َرب  ُ،ْػـِقِفْؿ َوُ،ْفؾُِؽُفْؿ َوَقْد ُذكَِر َأكََّفا فِل قِ

 اكتفك مختصًرا.

ُ٘ ُِٛي لقس لفؿ مـ حجفة وبقـفة أي: ﴾: ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ﴿  َق

 ط  ققلفؿ، وإكؿا بـقا ح ا الؼقل الباصؾ ط  الحدس والؽ ب.
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ََِشَح  «اُٖقٔؾُؼا»ؤكٍ  َُٛش ِٖ َأثاٍ  ٍٚ  َػ ٖ٘جاو ٖا اُ ُٚ     ملسو هيلع هللا ىلصي َػ ٍَ اَُّو ٍَ  َهوب َهوب

ُِٛش»َرَؼبًَُ   َٗب اُٖذ ََٛشي َوَأ ََُغٗت اُٖذ َّي  ُٖ آَد ٘اٍ اِث ِٓوُشي ُأَهِّوُت    َُِئٔرَ َْ َُٔذٌ ا ثا

َٖ٘هبَس ََ َواُ ُِ َِّ ََٕخ  «ا ُِٛش». َؤكٍ ُسَوا َُٛى اُٖذ َّ اهلَل  َِٛش; َكبا  .«ا َرُغٗجىا اُٖذ

ٟ  أي: : « )ِٚؾدٞ ايؿَّدِشٝضِ   َقِوُلُه يف كتفاب التػسفقر َبفاُب ؾدشٝض ايبخداز

كتففاب إلػففاظ » ومسففؾؿ (3181)أَ،ففَة  [57]الجاثقااة:  ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ﴿

 .(8831) «وأداب

ّي    َقِوُلُه ُٔ آدي ِٓٞ اْ د ُٜدْ٪ِذٜ أي ،ػعؾ و،ؼقل ما ،مدي إ، إذى هلل تعفا،، وقفد  :)

 تؼدم أن إذى ٓ ،ؾ م مـف الضرر ٓ سقؿا يف حؼ اهلل تعا،.

ٖيسي  َقِوُلُه ٜيُطبُّ ايدَّ  بؼقلف ،ا خقبة الدحر أو كحقه ط  ما تؼدم. :)

ٚيأّٔ َقِوُلُه ٗيدازي      ) َّ ٚياي ٌي  ْٝد ًِّدُب ايًَّ َْدُس، إّٔقّٔ ٝيدِدٟ ا٭ّٔ ُْٖس ِ  أي أكفا مالفؽ الفدحر  :ْيا ايدَّ

والؿتصرف فقف باوحقاء واوماتة وكحقحا، وُطفرف حف ا بالسفقاقة فففق الؿؼؾف، 

 لؾقؾ والـفار.

بحفرف وصفقت، وأن اهلل  ، وحق كالم ،ؾقؼ باهلل إثبات كالم اهلل  :ٚفٝ٘

 اء، وقد تؼدم شلء مـ ذلؽ.،تؽؾؿ متك شاء وكقػ ش

ُْٖس َقِوُلُه ٛي ايدَّ ُٖ َّ ا ّٔ  ْٖسي؛ ؾِّٔإ ٜي١ : ٫ تيُطبُّٛا ايدَّ ٚيا ٚيِؾٞ ُز والدحر لفقس مفـ  :« )

 ٕمقر: أسؿاء اهلل 

تتضفؿـ  أن اسؿ الدحر اسؿ جامد ٓ ،تضفؿـ صفػة، وأسفؿاء اهلل  :األٍٚ

 ة البصر.صػات، فاسؿ السؿقع ،تضؿـ صػة السؿع، والبصقر ،تضؿـ صػ

قد أخبر أن الفدحر حفق الؾقفؾ والـففار، وأخبفر أن حـالفؽ  أن اهلل  :ايثاْٞ
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مؼؾِّ، ومؼؾَّ،، فالؿؼؾَّ، حق الؾقؾ والـفار، والؿؼؾِّ، لؾقؾ والـفار حق اهلل تعفا،، 

 .فؽاكت حـا مغا،رة تدل ط  أن الدحر لقس مـ أسؿاء اهلل 

  سفالمة إلػفاظ، وبقفان ويف ح ا الباب وما تؼدم مـ إبقاب: الحرص ط

ا٭ديد١ ايسقد١ٝ يف  ٝدإ    شؿقلقة الد،ـ لجؿقع الجقاك، ط  مفا بقـتفف يف كتفابل 

 .سكٝك١ ايدميكساط١ٝ

 

*** 
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45 - ِٙ ِٛ ََِْٚخ ٞ ايُكَطا٠ُ  ٞ ِبَكاِض ُِّ  بَابُ ايتََّط

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٍٚٔ ٙٔ . َثبُة اُٖزَغ َِٗؾىا  ثاَوبٔمٍ اُُوَنبُح َو

ََِشَح «اُٖقٔؾُؼا»ٔكٍ  َُٛش ِٖ َأثاٍ  ٍٚ ي َػ ٖ٘جا ٖا اُ ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلصي َػ َ٘وَغ  »ي َهوب َّ َأِل اا

ُٔووَي ااَا اهلُل َٓب ِٓوؤُىي ا  َْ َِٓٔووَي ا  ًٖٔ ٌَ َرَغوو ِ٘ووَذ اهلِل َسُعوو ْ  ٔػ ٍَ «اِعوو . َهووب

ََوٕخ      ِٙ. َؤكوٍ ُسَوا ُٕ َؽوب َٛب َُ  َؽب ُٓٔض  ُٕ َُب َّ     »ُعُل ََوِى َ  َػَِوً اهلِل  َُُظ َسُعو َأُؿو

ُٚ َٓٔخ َوَأِلَجُض َُب ٘اٍ  َأِوَمَغ.«أُو ََِؼ ََ٘غ(  ُٚ  )َأِل ُُ  . َهِى

ِٙ   َقِوُلُه ِٛ ْيْشد ٚي ّْٞ ِ كّٔاِقٞ ايكّٕكيا٠ّٕ  أي: حؽؿ ذلؽ، وبقان ما فقفف  :) ياُب ايتَّطي

َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصمـ محظقر، وقاضل الؼضاة: حق كؿؾؽ إمالك، وقد قفال رسفقل اهلل 

َّٓ اهلُل مَ  ـْ َأبِل ُحَرْ،فَرَة  (8131)أخرجف مسؾؿ  «الَِؽ إِ ، أي: ذو الؿؾفؽ َط

الؿطؾؼ، فقـبغل ل كسان أن ،الحظ إلػفاظ الرفرطقة، وٓ ُ،تسفؿك بلسفؿاء اهلل 

 الؿختصة بف سبحاكف وتعا،.

ُٖ  «)ِؾدٞ ايؿَّدِشٝضِ   َقِوُلُه ْٔ أِّٔ دٞ  ْٜدسي٠ّٔ ، عيد ، ايؿدشٝشني  ،عـفل: يف  :  سي

 .(8131)، ومسؾؿ (1841)البخاري 

َْد٬ِى     َقِوُلُه ًِدؤّ ا٭ّٔ َي  ٢َّ ٌٌ تيطيد ْٓدي اِ  زيُد ِ  ِع ٓيعي اْض َّ أّْٔخ ،عـفل: أوضفع  :)ِإ

اسؿ، والؿراد بآسؿ الؿسؿك، والسب، أن ح ا تسؿك بؿؾفؽ إمفالك، أو شفاه 

مثؾف سؾطان السالصقـ، والظاحر والؼفاحر، وغقفر ذلفؽ شاه، أو قاضل الؼضاة، و

مؿا درج ط  ألسـة الـاس مـ أجؾ أن ،ؽقن رفقًعفا، فصفار حف ا آسفؿ أوضفع 

اسؿ، وح ا مـ باب الؿعامؾة بـؼقض الؼصد، لؽـ ،جفقز لفف أن ،تسفؿك بؼاضفل 

قضاة الؼطر القؿفاين، أو قاضفل قضفاة مصفر، أو قاضفل قضفاة الرفام، ففف ا ٓ 

إذا جاء مؼقًدا، وإكؿا الؿح ور يف اوصالق3 ٕكف هب ا اوصالق ،جعؾف مح ور فقف 
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 كػسف شر،ًؽا مع اهلل فقؿا حق مـ خصائصف.

َياِيددؤّ ِإ٫ّٔ ا ّٕ  َقِوُلههُه أي: ٓ مالففؽ حؼقؼففة إٓ اهلل ففففق ذو الؿؾففؽ  :)٫ 

، [1]الؿؾااؽ:  ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الؿطؾففؼ، قففال تعففا،: 

، ومؾفؽ غقفره تعفا، مؾفؽ [59طؿاران:  ]آ: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ﴿وقال تعفا،: 

 قاصر.

ُٕ  َقِوُلُه ٝيا ٍي ُضؿّٖ  حق ابـ طققـة، أبق محؿد الفاليل، إمام يف الحد،ث. :)قّٔا

ْٙ  َقِوُلُه ْٕ غيا ٖيا ٌُ: غيا َِْج َْمالِك(كؾؿة أطجؿقة، فارسقة بؿعـك:  :) ْٕ  .)َمؾَِؽ ا

ٜي َقِوُلُه ٢ّٔ اِ   ٌ  عي ٝي ّٕ زيُد ٜي١ : أّٔغّٖ ٚيا ٚيِؾٞ ُز (  ُ٘ ٚيأّْٔخبيُجد َيد١ِ  ٝيا ّي ايِك وأغقظ مفـ  :« ْٛ

 الغقظ وحق الغض،. 

ْٚقيدعي    َقِوُلُه ِٓدٞ: أّٔ ٜيْي ٓيعي:  ط  ما تؼدم بقاكف3 مـ أكف ،ج، مراطاة إلػاظ  :)أّْٔخ

الررطقة، وطدم التسؿل بؿا حق مـ خصائص اهلل، أو حتك ما يف إصالقف خصقصة 

قُِّد الؾَّفُف »: ملسو هيلع هللا ىلصُدَكا، َفَؼاَل َرُسقُل الؾَِّف مـ خصائص اهلل، فنهنؿ لؿا قالقا: َأْكَت َسقِّ  السَّ

َفَؼاَل الـَّبِفلُّ  «ولؿا سؿع الجار،ة تؼقل: َوفِقـَا َكبِل  َ،ْعَؾُؿ َما فِل َغدٍ ، (1)«َتَباَرَك َوَتَعاَلك

ـَ َٓ َتُؼقلِل َحَؽَ ا َوُققلِل َما »: ملسو هيلع هللا ىلص  .(5)«ُكـِْت َتُؼقلِق

ِف  ُف َكاَدى َرُسقَل الؾَّ ـِ َحابٍِس، َأكَّ َْقَرِع ْب ْٕ ـِ ا ـْ َوَراِء اْلُحُجَراِت، َفَؼفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوَط
مِ

ِف  ، ، َفَؼاَل: َ،ا رَ ملسو هيلع هللا ىلصَ،ا َرُسقَل الؾَِّف، َفَؾْؿ ُ،ِجْبُف َرُسقُل الؾَّ ـٌ َٓ إِنَّ َحْؿِدي َزْ، ِف، َأ ُسقَل الؾَّ

، َفَؼاَل َرُسقُل الؾَِّف  ـٌ ل َشْق َث َأُبق َسَؾَؿَة: ملسو هيلع هللا ىلصَوإِنَّ َذمِّ  .(6)«َذاَك الؾَُّف »: َكَؿا َحدَّ

                                                 

، ( لرفقخـا مؼبفؾ الفقادطل 1/821)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 3141أخرجف أبق داود ) (1)

ٍف  ـْ َأبِل ُمَطرِّ  .َط

ذٍ 3441أخرجف البخاري ) (5) َبقِِّع بِـِْت ُمَعقِّ ـِ الرُّ  .( َط

( لرقخـا 1/13)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 1813( والترم ي )15221أخرجف اومام أمحد ) (6)
= 
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طف  مفا ٓ ،ؾقفؼ بجاللفف، وحفل مفـ  ويف الحد،ث إثبات صػة الغقظ هلل 

تؼدم اوشارة إ، بعض ح ا الباب يف مقصـفف، والحؿفد هلل، الصػات الػعؾقة، وقد 

لـػسفف، أو أثبتفف لفف  إذ أن صر،ؼة أحؾ السـة والجؿففاطة: إثبفات مفا أثبتفف اهلل 

مـ غقر تحر،ػ، وٓ تعطقؾ، وٓ تؽققػ، وٓ تؿثقفؾ، بفؾ حفق تعفا،  ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف 

 لقس كؿثؾف شلء وحق السؿقع البصقر.

*** 

                                                 
= 

 . مؼبؾ القادطل 
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ِّ َأ - 46 ٌِ َذِيَوبَابُ اِحَتسَا ِِ َيَأِج ِٝريُ االِض ََٚتِغ َُا٤ِ اهللِ َتَعاَي٢   ِض

َقاَل اْلُمَصنُِّف

َُٔي َا َر ْا اِع ُارُي ااِع ـِ َٔبِ  اهلِل َرَؼبًَُ َوَر ّا َأِع  َثبُة اِؽَزَشا

ِّ  ياُب) َقِوُلُه ُيا٤ِ اْستيسيا ُِٝا تييياي٢ّٔ اِ  أّْٔض ِِ ٚيتيْػ ٌِ  ا٫ض آحتفرام   :ذيِيدؤّ  ٫ْدد

 وصػاتف تؽقن بلمقر: ق التؼد،ر واوجالل، واحترام أسؿاء اهلل ح

 .ملسو هيلع هللا ىلصلـػسف، وأثبتف رسقلف  إثبات ما أثبتف اهلل  :األٍٚ

إثبفات مفا تضفؿـتف مفـ الصفػات، إذ أن كفؾ اسفؿ ،تضفؿـ صفػة،  :ايثاْٞ

 فالسؿقع ،سؿع، والبصقر ،بصر، والؼقي ذو الؼقة.. وحؽ ا.

 ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿،: هبففا، قففال تعففا دطففاء اهلل  :ايثاياا 

 .[3;1]األطراف: 

، وإن كاكفت غقفر مختصفة طدم التسؿل هبا إن كاكت مختصة باهلل  :ايساب 

 مـع الجؿع بقـ التسؿقة والصػة ط  ما ،ليت يف حد،ث الباب.

اطتؼاد طدم حصرحا بعدد معؾقم لـا ط  مفا بقـتفف يف كتفابل التبقفقـ  :ارتاَظ

 .«تسعقـلخطل مـ حصر أسؿاء اهلل يف تسعة و

بؿؼتضاحا بؿعـك: أن الؿفممـ ،فرحؿ و،حسفـ وغقفر  التعبد هلل  :ايطادع

 ذلؽ.

 ڃ﴿: البعد طـ اولحاد فقفا بجؿقع أكفقاع اولحفاد، قفال اهلل  :ايطاب 

، وقففففد [3;1]األطااااراف:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ

، «ذكرت أكقاع اولحاد يف كتابل: الؼقاطفد الحسفان يف أسفؿاء وصفػات الفرمحـ

 ر مؾخصف.وتؼدم ذك
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احتففرام أدلتفففا وصففقاكتفا مففـ التحر،ففػ والتعطقففؾ، والتؽققففػ  :ايثااأَ

 والتؿثقؾ، والتلو،ؾ الػاسد، والتػق،ض وغقر ذلؽ مؿا ،سؾؽف الؿبتدطة.

: احترامفا مـ آمتفان أو الدوس طؾقففا وكحفق ذلفؽ، قفال اهلل  :ايتاضا  

 .[65]الحج:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿

ـْ َكفاَن َحالًِػفا، »: ملسو هيلع هللا ىلصا كؿفا تؼفدم قفقل الـبفل طدم الحؾػ إٓ هبف :ايعاغس َمف

ِف َأْو لَِقْصُؿْت َفْؾَقْحؾِْػ   .(1)«بِالؾَّ

 ٟ : »: ملسو هيلع هللا ىلصالتعبقفد هبففا، قفال رسفقل اهلل  :عػاس  اذتااد
ِ
َأَحفف،ُّ إَْسفَؿاِء إَِلففك اهلل

ـِ  َطْبدُ  ْحَؿ  َوَطْبُد الرَّ
ِ
ـِ ُطَؿَر (5)«اهلل  .، مـ حد،ث اْب

اطتؼاد ما تضؿـتف مـ الؿدح، وما دلت طؾقف مـ الؽؿفال، فنهنفا  :عػاس  ايثاْٞ

 أسؿاء مدح وكؿال.

، [185]البؼارة:  ﴾ائ ى﴿: هبفا، قفال اهلل  ذكر اهلل  :عػاس  ايثاي 

ِف  ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصوَقاَل َرُسقُل الؾَّ ، أخرجفف الترمف ي «ِذْكفِر الؾَّففِ َٓ َ،َ اُل لَِساُكَؽ َرْصًبفا مِف

ـِ ُبْسٍر (1135) ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ  .، َط

ِف  :عػس ايساب  ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلصإحصائفا، َقاَل َرُسقُل الؾَّ ِف تِْسَعًة َوتِْسِعق مِاَئفًة اْسًؿا  إِنَّ لِؾَّ

ـْ َأْحَصاَحا َدَخَؾ الَجـَّةَ  َّٓ َواِحًدا، َم حفق الحػفظ لففا  :ٚاإلحصاا٤ ، (6)، متػؼ طؾقفف«إِ

 والعؿؾ بؿؼتضاحا. 

طف   اطتؼاد أهنا غقر مخؾققة، بؾ حفل أسفؿاء وصفػات هلل  :عػس ارتاَظ

 القجف الالئؼ بف.

                                                 

ـِ ُطَؿَر 1131ومسؾؿ )(، 8132أخرجف البخاري ) (1)  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل  .(، َط

 (، وغقرمها.8111(، والترم ي )12418أخرجف أمحد ) (5)

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 8133(، ومسؾؿ )8311البخاري ) (6)  .(، َط
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ايكٛاعدد احلطدإ يف أادا٤ ٚؾدؿات     وكؾ ما ذكرت مـ الؼقاطد يف كتابل: 

 ٔ ، ففق دٓلة إ، كقػقة احترام ح ه إسؿاء وما دلت طؾقف مـ الصفػات، ايدسمح

 بعقًدا طـ سبقؾ الؿبتدطقـ والضالقـ، وباهلل التقفقؼ.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٍُ      َػ ٖ٘جاو ُٚ اُ َُو  ٍَ ٌَْي َكَووب ُُووَؾ ًَ٘ َأَثوب ا ٌُ َُ  َٕ ًَب  ُٚ ِٗ َِؼ   َأ َّ »  ملسو هيلع هللا ىلصِٖ َأثاٍ ُؽَش اا

ُْ ٌُ ُُوُؾ ٚٔ ا ُِ َُ ُْي َواا ٌَ َُٛى احَل ٍٍِ   «اهلَل  ٍٓٔ ااَرا اِلَزَُِلىا ٔكٍ َؽو َّ َهِى ٍَ  اا . َكَوب

ٍَ ٖا. َكَوب ُِ َاَو ًُٔ اَُلشا  ٍَ َُ٘هْ َكَشٔم ُِ ُِٔذ َث ٌَ َٔوب  َأَرِىٗاٍي َكَؾ ََٛزاي َك  ِٖ َٓب َأِؽَغ   

َُٔذ؟ َٖ اَُى ٔٓ ٍَ   «ََُي  ْْي َوَػِجُذ اهلِل. َهب ُِٓغِٔ َِْؼي َو ٍَ  ُؽَش ُْٛ؟»َهب ًَُجُش ِٖ َأ َٔ  «َك

  ٍَ َِْؼ. َهب َِؼ »َهُُِذ  ُؽَش َِٗذ َأُثى ُؽَش ُٙ.«َكَؤ ُُِش ُٙ َأُثى َداُوَد َوَؿ  ي َسَوا

ْٜض     َقِوُلُه ْٔ أِّٔ دٞ ُغدسي  ،فد الؽـفدي، جفاء واففًدا إ، ، حق حفاين بفـ ، )عي

 مع ققمف. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

ٓي٢ أّٔ يدا ايّٖددشيهِّٔ    َقِوُلُه ُٜهّٖ ٕي  ُ٘ نّٔا ْْ أي: ،ـادى بف، والعرب إذا أرادوا الؿفدح  )أّٔ

 ،ـادون بالؽـقة، حتك قال بعضفؿ: 

 ُُ َِِيــ ْك
ُ
 ِ ُِ ٍَمِديــ

ُ
ُِ ِذــَْي أ ْكَِيــ

َ
 أ
 

 َْ َْْءةَ ا ووَقـــ ــــ ٔو ُُ وا  ــــ ـُ ِ هَقف
ُ
 َوس أ

َّ) ُلُهَقِو  َٛ اهلَل ِإ ُٖ ،ُِ ِ٘ اذَتَه ِٝ ُِ َِٚإَي حف ه  ملسو هيلع هللا ىلصأي: أكؽر طؾقفف رسفقل اهلل  :(اِياُخِه

مـؼسؿ إ، كقين وشرطل، قال العثقؿفقـ يف الؼفقل  الؽـقة لؿا ،ليت، وحؽؿ اهلل 

 :  (513) «الؿػقد

 ڃ﴿كقين، وح ا ٓ راد لف3 فال ،ستطقع أحد أن ،رده، ومـف ققلفف تعفا،:  :األٍٚ

 .[3;]يقسػ:  ﴾ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

شرطل، و،ـؼسؿ الـاس فقف إ، قسؿقـ: مفممـ، وكفافر3 فؿفـ رضفقف  :ايثاْٞ

وحؽؿ بف ففق مممـ، ومـ مل ،رَض بف ومل ،حؽؿ بف3 ففق كافر، ومـفف ققلفف تعفا،: 

 ڃ﴿، وأمفا ققلففف: [13]الشاقرى:  ﴾ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿

 خب حب جب يئ ىئ مئ﴿، وققلفففف تعفففا،: [;]التاااقـ:  ﴾ڃ ڃ ڃ

3 ففق ،رؿؾ الؽقين والررطل، وإن كان ضاحر أ،ة الثاكقفة أن [83]الامئدة:  ﴾مب

الؿراد الحؽؿ الررطل3 ٕكف يف سقاق الحؽؿ الرفرطل، والرفرطل ،ؽفقن تابعفا 
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 لؾؿحبة والرضا والؽراحة والسخط، والؽقين طام يف كؾ شلء. 

ا بالـسفبة لؾعفدل3 ، وأم(الَحَؽؿُ )ويف الحد،ث دلقؾ ط  أن مـ أسؿائف تعا،: 

، وٓ أطرف فقفف حفد،ًثا (إِنَّ اهلَل َحَؽٌؿ َطْدٌل )فؼد ورد طـ بعض الصحابة أكف قال: 

، ٓ شفؽ أكفف [83]الامئادة:  ﴾حب جب يئ ىئ مئ﴿مرفقًطا، ولؽـ ققلف تعا،: 

 متضؿـ لؾعدل، بؾ حق متضؿـ لؾعدل وز،ادة.احف.

ّٔؿّٕٛا ِؾ َقِوُلُه َِٞ ِإذيا اْختي ْٛ َّ قّٔ ٍي: ِإ ٞي    )ؾّٔكّٔا ُِٗ ؾّٔسيِقد ٓي ْٝد ُْدُت  ي ِْٞ، ؾّٔشيهّٔ ْٛ ٤ْٞ  أّٔتي ٞ غي

 ِٔ ْٝ ِٜكّٔ  فقف حسـ آطت ار، وبقان سب، التؽـل هب ه الؽـقة. :ِن٬ ايؿِّٔس

ٖيدريا    َقِوُلُه  ْٔ َيا أّْٔسطيد ٍي:  فقف التغبقط بإمر الحسـ، والضؿقر ،عقد إ،  :)ؾّٔكّٔا

 اوصالح بقـ ققمف ٓ إ، الؽـقة3 ٕكف قد أكؽرحا طؾقف.

ٛيئّددِد؟ َقِوُلههُه ٔي اي َِدد ُيددا ئّددؤّ  ْٔ « )ؾّٔ ُيدد ٍي: ؾّٔ ٚيعيْبددُد اِ   قّٔددا  ،ٌِ ًِ َُْطدد ٚي ٌْٜض،  ٍي: ُغددسي قّٔددا

ُِٖ؟ ْٜض  « أّٔنّٖبيُس ْْتي أُّٔ ٛ ُغدسي ٍي: ؾَّّٔٔ ٌْٜض  قّٔا ًُّٖت: ُغسي فقف التؽـل باسفؿ إكبفر مفـ  :« قّٔ

ػفاظ التفل إبـاء، وجقاز غقر ذلؽ، وفقف تغققر إسؿاء الؼبقحة، وفقف تغققفر إل

، وفقف إكؽار الؿـؽر، وفقف سمال تمدي إ، التعدي ط  ما حق مـ خصائص اهلل 

لؿفاذا سفؿقك أبفا )ال ائر: مـ أكت، وفقف آستػصال، وح ا مفلخقذ مفـ ققلفف: 

 .(الحؽؿ

التؾطػ مع صالب العؾؿ وال ائر،ـ والؿدطق،ـ، وفقف أن السفمال طفـ  :ٚفٝ٘

 ر... إ، غقر ذلؽ مـ الػقائد.أبـاء القلد وطـ أحؾف لقس فقف مح و

شلء مفـ إدلفة طف  تغققفر إسفؿاء  «ويف كتاب أداب مـ صحقح مسؾؿ

لفف ه الؽـقفة كقهنفا  ملسو هيلع هللا ىلصالؼبقحة، وأسؿاء الؿدح، والسب، يف تغققر َرُسفقل الؾَّفِف 

، ولفقس لؿجفرد ععت بقـ آسؿ والقصػ، فصار ب لؽ مطابًؼفا ٓسفؿ اهلل 

 الؿتضؿـة لؾؿعـك، أفاده العثقؿقـ. العؾؿقة الؿحضة، بؾ لؾعؾؿقة

 وفقف إرشاد السائؾ إ، ضد ما أكؽر طؾقف.
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47 - ٍِ ٚ ايسَّضُٛ ِٕ َأ ِٚ ايُكسِآ ِ٘ ِذِنسُ اهللِ َأ ِٝ ٤ٍِٞ ِف ٍَ ِبَػ ََٖص  ِٔ ََ  بَابُ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٕٔ َأو اُٖش ًُُش اهلِل َأوا اُُوِشآ ٚٔ ٔر ُا ٍٍِ  ٔك ٍَ ثاَؾ ََٛض  ِٖ َٓ ٍاَثبُة   ُعى

ٍِ :   َقِوُلههُه ِٕ أّٔٚ ايسَُّضددٛ ِٚ ايكّٕددْسآ ِ٘ ِذنّٖددُس اِ  أّٔ ِٝدد ٤ْٞ  ِؾ ٍي ِ ػيدد ٖيددصي  ْٔ َيدد أي: مففا ) يدداُب 

؟ وسقليت بقان حؽؿف، وحق أكفف كفافر حؽؿ الؿستف ئ بآ،ات اهلل أو برسؾ اهلل 

 باهلل العظقؿ3 ٕن مـ استف أ باهلل أو بآ،اتف أو برسقلف أو امتفـ شقًئا مـ شفعائر اهلل

ْددٛاقض يف رسففالة  متعؿففًدا ،ؽػففر، وقففد ذكففر حفف ا الـففاقض الؿملففػ  

 .  اإلض٬ّ

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼوووبًَُ    ٍا اَُّووو  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿َوَهوووِى

 .[98]التقبة:  ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ

َْي َوَه ٖا َأِعَِ َِٔذ ِث ًَِؼت ي َوَص ٖا  ٖٔٔذ ث َُٓؾ ََٔشي َو ٖا َػ ِٖ اِث ََ َؽؤذَُش  -َزبَدَح  َػ َدَل

ِْ ٔكٍ َثِؼل  ََ        -َثِؼُنُه ُٓٔضو َ٘وب  َِ َٓوب َسَأ ٌَ ٔكوٍ َؿوِضَؤح َرُجوىَى   ٍَ َسُعو ُٚ َهب ٖٗ   َأ

َُٛئا َ٘ب  ِٔ ّ٘بي َوا  ِ  َأِسَؿَت ُثُيىّٗبي َواُهٖشا ُُُغو ًُوَزَة َأ َُِِّووبِ ;     َأ َٖ ٔػ٘وَذ ا  َأِعوَج

ٍَ اهلِل  ٘اٍ  َسُعى ُُُو ملسو هيلع هللا ىلصََِؼ ُٚ ا  ٖشاِ .َوَأِفَؾبَث

   ُْ َ٘وبٔكني  ُٓ ٖ٘وَي  ٌٔ َُ ًَوَزِثَذي َو ُٕٔي   َٓب  ُٖ ُٚ َػِىُف ِث َُ  ٍَ ٍَ اهللِ  َكَوب َّ َسُعوى  ِلجاوَش

 .ملسو هيلع هللا ىلص

ٍا اهلِل  ًَُ َسُعى ََٛت َػِىْف اا ُٚ.     ملسو هيلع هللا ىلصَكَز َٕ َهوِذ َعوجاَو ُُُووِشآ ُٙي َكَىَعَذ ا ُُِخجاَش ُٔ

ٍا اهلِل    َُوً َسُعوى َُ اا َُٔي اُٖشُع ُٚي   َوَهوذ اِسَرَؾو   ملسو هيلع هللا ىلصَكَغبَ  َر َٗبَهَزو ًٔوَت  ََ َوسا

ًُوتا    ََٗزَؾٖذُس َؽؤذََش اُٖش ٖ٘ب َُٗخىُكي وََِٗؼُتي َو ًُ َٔب  ٖٗ ٍَ اهلِل اا ََب َسُعُى   ٍَ َكَوب

ٖ٘ب اُيَّشاََن. ٚٔ َػ  َُٗوَيُغ ثا

َٗبَهٔخ َسُعوىٍ اهلِل   َِ٘غَؼٔخ  َُٓزَؼًِّوب ثا  ٔٚ ُِ َُ ُِٗظُش اا ٍٗٚ َأ ًََؤ َٔش   ُٖ ُػ ٍَ اِث َّ ملسو هيلع هللا ىلصَهب ي َواا

ُٚ   احٔل َُو  ٍُ َُُووى َُِؼُت. َك َٗ ٖ٘ب َُٗخىُك َو ًُ َٔب  ٖٗ ٍُ  اا ََُوى َُٛى  ٚٔي َو ُِ ٌُُت ساِعَِ ِ٘ َغبَسُح َر

ٍُ اهلِل   ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصَسُعووووووووووى

َٓوب   99-98]التقبة:  ﴾ڳڳ ڳ گ گ گ کگ ٚٔ َو ُِو َُ َُِزٔلُذ اا ََ َٓب  [ي 

.ٔٚ ُِ ُٙ َػَِ  ََضاَُذ

 ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿َقِوُلهههههُه  

يف شلن الـػفر الف ،ـ  ملسو هيلع هللا ىلصؾـبل الخطاب ل﴾ ک ک ک ڑ

 وقع مـفؿ آستف اء، وما جاءوا بف مـ آطت ار.

ُيدسي   َقِوُلُه ِٔ عي ْٔ اْ د ، حق طبد اهلل بـ طؿر أبق طبفد الفرمحـ العفدوي  : )عي

 صحابل جؾقؾ.
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ِٔ نّْٔيب  : َقِوُلُه َِّد   َُشي ٚي  حق الؼرضل تابعل. )

ِي َقِوُلُه ّٔ ِٔ أّْٔض ِْٜد ْ  ٚيشي  . مق، طؿر بـ الخطاب  ، العدوي  :)

 حق ابـ دطامة السدوسل. :(ََٚقَتاَد٠َ) َقِوُلُه

ِْ ِؾٞ  يْيدض    َقِوُلُه ُٗ ٌي سيِدُٜح  يْيُك ومل ،ؼبفؾ العؾؿفاء كحفق حف ا إٓ يف  :)ديخي

 حد،ث ال حري وتؼاكف وجاللتف.

ٚي٠ِ تيُبٛىّٔ :            َقِوُلُه ٌٌ ِؾٞ غّْٔص ٍي زيُد ُ٘ قّٔا َّْ د الغ وات، وكاكت غ وة تبقك مـ أش)أّٔ

إذا أراد غ وة ورى بغقرحا، إٓ ما كان مـ غ وة تبقك فنكف صرح  ملسو هيلع هللا ىلص وكان الـبل 

ٕصحابف هبا3 ٕهنا بعقدة الؿسافة وشاقة السػر، وتحتاج إ، ممكة، ولف ا َقاَل 

َ  َجْقَش الُعْسَرِة َفَؾُف » :  ملسو هيلع هللا ىلص  ـْ َجفَّ ، وقد ، فجف ه طثؿان بـ طػان ( 1) « الَجـَّةُ َم

ح ه الغ وة يف كتابف الؽر،ؿ يف سقرة براءة، وذكر كثقًرا مـ تػاصقؾفا،  ذكر اهلل 

الػضقحة، وط ر اهلل  البالء، وما حصؾ لؾؿـافؼقـ مـ  الؿممـقـ مـ  وما لحؼ 

ؾفؿ، ٓ ،جد ما ،حؿ ملسو هيلع هللا ىلص لؽقن رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص صائػة بؽقا لتخؾػفؿ طـ رسقل اهلل 

 ڱ  ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک ﴿:  فؼال اهلل 

ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ  ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  ہ  ہ

 ﮷  ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ 

      ﯁   ﯀   ﮿   ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸ 

                              

 ﴾ڭ   ڭ   ڭ   ڭ ﴿، أي: مع الـساء: [ 6>-1>]التقبة:   ﴾       

 : بة لتق ا مـفؿ [ 6>] ن  وكا ن،  ،ؿا إ حؾ  أ وحؿ  ققم  وتخؾػ  طراضفؿ،  إ بسب،   3

صػؼ  ملسو هيلع هللا ىلص ، ولؿا رجع الـبل بـ مالؽ ومرارة بـ الربقع وحالل بـ أمقة  ع،ك

 ې  ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ ﴿الؿـافؼقن ،عت رون إلقف، بعضفؿ ،ؼقل: 
                                                 

ـْ ُطْثَؿاَن 8331أخرجف البخاري ) (1)  .(، َط
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بـل [ 16]األحزاب:   ﴾ې  بـات  كا ٓ أستطقع أن أصبر طـ  أ ، وبعضفؿ ،ؼقل: 

، وبعضفؿ ،ؼقل: ما طـدي ضفر [ >7]التقبة:   ﴾ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ ﴿إصػر: 

اهلل، لرسقل  ،ا رسقل  وا ،ؿاهنؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص و،حؾػ،  أ  ٻ  ٻ   ٱ ﴿،ؼبؾ 

، [ 95]التقبة:   ﴾ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ 

تعا،  اهلل  قال  كؿا  بتخؾػفؿ،   ڦ  ڦ   ڦ   ڤ ﴿وفرحقا 

، ومع ذلؽ [ 1;]التقبة:   ﴾چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

وأرادوا قتؾف  ملسو هيلع هللا ىلص أراح اهلل الؿسؾؿقـ مـ شرحؿ، وخرج بعضفؿ لقؿؽر بالرسقل 

ا صعد محؿد كػروا لف بعقره حتك ،سؼط فقؿقت، يف طؼبة مـ العؼبات، قالقا: إذ

، وسللفؿ: مـ طرفتؿ مـفؿ؟ قالقا: صاح، لح ،ػة  ملسو هيلع هللا ىلص وذكرحؿ الرسقل 

 
ِ
اهلل َرُسقُل  َل  َفَؼا إمحر،  َّٓ » :  ملسو هيلع هللا ىلص الجؿؾ  ِإ  ، َلُف َمْغُػقٌر  ْلَجَؿؾِ ُكؾُُّؽْؿ  ا ِحَ،   َصا

َْحَؿرِ  ْٕ   « ا
ِ
َْن َأِجَد ملسو هيلع هللا ىلص َفَلَتْقـَاُه َفُؼْؾـَا َلُف: َتَعاَل، َ،ْسَتْغِػْر َلَؽ َرُسقُل اهلل َٕ  

ِ
، َفَؼاَل: َواهلل

ـْ َأْن َ،ْسَتْغِػَر لِل َصاِحُبُؽؿْ  تِل َأَح،ُّ ِإَللَّ ِم َضالَّ
اهلُل َطَؾْقِف  . وذكر رسقل اهلل َصؾَّك( 1) 

ة ٓ ،دخؾقن الجـة وٓ ،جدون ر،حفا، فػل حد،ث وط  آلف َوَسؾََّؿ أن مـفؿ عاط

ِف  ( 8332) طـد مسؾؿ  ُحَ ْ،َػَة  تِل اْثـَا َطَرَر » َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص أن َرُسقِل الؾَّ ِفل ُأمَّ

َٓ َ،ِجُدوَن ِر،َحَفا، َحتَّك َ،ؾَِج ُمـَاِفًؼا  اْلَجَؿُؾ ِفل َسؿِّ اْلِخَقاِط  َٓ َ،ْدُخُؾقَن اْلَجـََّة، َو

ـْ  ـَ الـَّاِر َ،ْظَفُر ِفل َأْكَتاِفِفْؿ، َحتَّك َ،ـُْجَؿ ِم َبْقَؾُة، ِسَراٌج ِم َثَؿاِكَقٌة ِمـُْفْؿ َتْؽِػقَؽُفُؿ الدُّ

 .«ُصُدوِرِحؿْ 

والثالثة ال ،ـ ُخؾػقا تاب اهلل طؾقفؿ، ولقس الؿراد أكف مل ،تخؾػ طفـ غف وة 

ؽـ الؿراد ال ،ـ ُخؾػقا طـ قبقل ط رحؿ3 وذلؽ أهنؿ لؿا رجفع تبقك إٓ ثالثة، ل

جففاء الؿـففافؼقن ،عتفف رون و،حؾػففقن أهنففؿ مل ،تخؾػففقا إٓ ٕطفف ار  ملسو هيلع هللا ىلصالـبففل 

  وَرُسقُل 
ِ
: ،ؼبؾ ضاحرحؿ و،عػق طفـفؿ و،سفتغػر لففؿ، حتفك قفال اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                 

 (.8314أخرجف مسؾؿ ) (1)
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]التقبة:  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ، معترفقـ بخطلحؿ.ملسو هيلع هللا ىلصل ، والـػر حمٓء جاءوا إ، الـب[7>

َماِلٍؽ  ـُ  ْب َكْعُ،  ِف َقاَل  الؾَّ ـْ َرُسقِل  َط َتَخؾَّْػ  َأ َلْؿ  َتَخؾَّْػ  َأ َلْؿ  ِفل  ملسو هيلع هللا ىلص : 

َّٓ فِل َغْ َوِة َتُبقَك، َغْقَر َأكِّل ُكـُْت َتَخؾَّْػُت فِل َغْ َوِة َبْدٍر، َوَلْؿ ُ،َعاتِْ،  َغْ َوٍة َغَ اَحا إِ

َحًدا َتَخؾََّػ َطـَْفا، ِف  َأ َؿا َخَرَج َرُسقُل الؾَّ كَّ ُقَرْ،ٍش، َحتَّك َجَؿَع الؾَُّف  ملسو هيلع هللا ىلص ِإ ُ،ِر،ُد ِطقَر 

ِف  ِحْؿ َطَؾك َغْقِر مِقَعاٍد، َوَلَؼْد َشِفْدُت َمَع َرُسقِل الؾَّ ـَ َطُدوِّ َلْقَؾَة الَعَؼَبِة،  ملسو هيلع هللا ىلص َبْقـَُفْؿ َوَبْق

ـَ َتَقاَثْؼـَا َطَؾك اِوْسالَِم، َوَما ُأِح،ُّ َأنَّ  لِل بَِفا َمْرَفَد َبْدٍر، َوإِْن َكاَكْت َبْدٌر، َأْذَكَر ِحق

ـَ َتَخؾَّْػُت  ْ،َسَر ِحق َأ  َٓ َو ْقَقى  ـْ َقطُّ َأ ُك َأ َلْؿ  ل  كِّ َأ ـْ َخَبِري:  ِم ِفل الـَّاِس ِمـَْفا، َكاَن 

ِف َما اْجَتَؿَعْت ِطـِْدي َقْبَؾُف َراِحَؾَتاِن َقطُّ  ، َحتَّك َجَؿْعُتُفَؿا َطـُْف، ِفل ِتْؾَؽ الَغَ اِة، َوالؾَّ

ِف  الؾَّ َرُسقُل  ـْ  َ،ُؽ َلْؿ  َو  ، ِة َو لَغْ  ا ِتْؾَؽ  َحتَّك  ملسو هيلع هللا ىلص ِفل  ِبَغْقِرَحا،  ى  َّٓ َورَّ ِإ ًة  َو َغْ  ،ُد  ُ،ِر

ِف  ِفل َحرٍّ َشِد،ٍد، َواْسَتْؼَبَؾ َسَػًرا َبِعقًدا،  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَكْت ِتْؾَؽ الَغْ َوُة، َغَ اَحا َرُسقُل الؾَّ

ُبقا ُأْحَبَة َغْ ِوِحْؿ، َفَلْخَبَرُحْؿ َوَمَػاًزا َوَطُدوًّ  ـَ َأْمَرُحْؿ ِلَقَتَلحَّ ْؾُؿْسؾِِؿق
ا َكثِقًرا، َفَجؾَّك لِ

ِف  لؾَّ ا َرُسقِل  َمَع  لُؿْسؾُِؿقَن  َوا ُ،ِر،ُد،  ِ ي  الَّ ْجِفِف  ِكَتاٌب  ملسو هيلع هللا ىلص ِبَق َ،ْجَؿُعُفْؿ   َٓ َو  ، َكثِقٌر

،َقاَن، َقاَل َكْعٌ،: َفَؿا َرُج  َـّ َأْن َسَقْخَػك َلُف، َحافٌِظ، ُ،ِر،ُد الدِّ َّٓ َض ٌؾ ُ،ِر،ُد َأْن َ،َتَغقََّ، إِ

 .َما َلْؿ َ،ـِْ ْل فِقِف َوْحُل الؾَّفِ 

ِف   لؾَّ ا َرُسقُل  ا  َغَ  َ   ملسو هيلع هللا ىلص َو َتَجفَّ َو  ، ُل لظِّالَ ا َو ُر  لثَِّؿا ا َبِت  َصا ـَ  ِحق َة  َو لَغْ  ا ِتْؾَؽ 

ِف  َ  َمَعُفْؿ، َفَلْرِجُع َوَلْؿ َوالُؿْسؾُِؿقَن َمَعُف، َفَطِػْؼُت أَ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقُل الؾَّ ْغُدو لَِؽْل َأَتَجفَّ

اْشَتدَّ  َحتَّك  ِبل  َدى  َ،َتَؿا ْل   َ،َ َفَؾْؿ   ، َطَؾْقِف ٌر  ِد َقا َكا  َأ َكْػِسل:  ِفل  ُققُل  َفَل  ، ْقِض َشْقًئا َأ

ِف  ، َفَلْصَبَح َرُسقُل الؾَّ ـْ َجفَ  ملسو هيلع هللا ىلص ِبالـَّاِس الِجدُّ اِزي َوالُؿْسؾُِؿقَن َمَعُف، َوَلْؿ َأْقِض ِم

َفَصُؾقا  ْن  َأ َبْعَد  ُت  ْو َفَغَد ْلَحُؼُفْؿ،  َأ ُثؿَّ   ، ـِ َمْق َ،ْق ْو  َأ ٍم  ِبَقْق ُه  َبْعَد   ُ َتَجفَّ َأ َفُؼْؾُت  َشْقًئا، 

َ ، َفَرَجْعُت َوَلْؿ َأْقِض َشْقًئا، ُثؿَّ َغَدْوُت، ُثؿَّ َرَجْعُت َوَلْؿ َأْقِض َشْقًئا، َفَؾْؿ  َتَجفَّ َ
ِ
ٕ

َأْسرَ  َحتَّك  ِبل  ْل  َلْقَتـِل َ،َ  َو َكُفْؿ،  ِر ْد َفُل َتِحَؾ  ْر َأ ْن  َأ َحَؿْؿُت  َو ُو،  لَغْ  ا َط  َر َتَػا َو ُطقا 

ِف  ْر لِل َذلَِؽ، َفُؽـُْت ِإَذا َخَرْجُت ِفل الـَّاِس َبْعَد ُخُروِج َرُسقِل الؾَّ َفَعْؾُت، َفَؾْؿ ُ،َؼدَّ
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َّٓ َرُجاًل مَ  ملسو هيلع هللا ىلص  َٓ َأَرى ِإ ل  ْغُؿقًصا َطَؾْقِف الـَِّػاُق، َأْو َرُجاًل َفُطْػُت ِفقِفْؿ، َأْحَ َكـِل َأكِّ

ِف  َعَػاِء، َوَلْؿ َ،ْ ُكْرِكل َرُسقُل الؾَّ ـَ الضُّ ُف ِم ـْ َطَ َر الؾَّ َحتَّك َبَؾَغ َتُبقَك، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ِمؿَّ

 : َك ِبَتُبق ِم  لَؼْق ا ِفل  ِلٌس  َجا ُحَق  َكْعٌ، » َو َفَعَؾ  َل  « َما  ُجٌؾ َفَؼا َبـِل َسؾَِؿَة:  َر ـْ  ِم

ـُ َجَبٍؾ: ِبْئَس َما ُقْؾَت،  َرُسقَل  َ،ا الؾَِّف، َحَبَسُف ُبْرَداُه، َوَكَظُرُه ِفل ِطْطِػِف، َفَؼاَل ُمَعاُذ ْب

ِف  َّٓ َخْقًرا، َفَسَؽَت َرُسقُل الؾَّ ِف َما َطؾِْؿـَا َطَؾْقِف إِ ِف َ،ا َرُسقَل الؾَّ ـُ ملسو هيلع هللا ىلص َوالؾَّ ، َقاَل َكْعُ، ْب

لِ  َب، َما لَؽِ  ا ُر  كَّ َتَ  َأ َصِػْؼُت  َو ل،  َحؿِّ ِكل  َحَضَر ِفاًل  َقا َف  جَّ َتَق ُف  كَّ َأ َبَؾَغـِل  ا  َفَؾؿَّ  : ٍؽ

ـْ  ِم ٍي  ْأ َر ِذي  ِبُؽؾِّ  ِلَؽ  َذ اْسَتَعـُْت َطَؾك  َو ا،  ـْ َسَخطِِف َغًد ِم ُج  ْخُر َأ ا  َذ ِبَؿا ُققُل:  َأ َو

ِف  ا ِققَؾ: إِنَّ َرُسقَل الؾَّ َأَضؾَّ َقاِدًما َزاَح َطـِّل الَباِصُؾ، َوَطَرْفُت َأكِّل َقْد  ملسو هيلع هللا ىلص َأْحؾِل، َفَؾؿَّ

ِف  الؾَّ َوَأْصَبَح َرُسقُل  َقُف،  ْجَؿْعُت ِصْد َفَل ِفقِف َكِ ٌب،  ِبَرْلٍء  َبًدا  َأ ِمـُْف  َج  ْخُر َأ ـْ   ملسو هيلع هللا ىلصَل

ْكَعَتقْ  َر ِفقِف  َكُع  َفَقْر  ، ْلَؿْسِجِد ِبا َأ  َبَد  ، ـْ َسَػٍر ِم َم  َقِد ا  َذ ِإ َن  َكا َو  ، ًما ِد َجَؾَس َقا ُثؿَّ   ، ـِ

َلُف،  َ،ْحؾُِػقَن  َو َلْقِف  ِإ َ،ْعَتِ ُروَن  َفَطِػُؼقا  الُؿَخؾَُّػقَن،  ُه  َء ِلَؽ َجا َذ َفَعَؾ  ا  َفَؾؿَّ ِلؾـَّاِس، 

ِف  لؾَّ ا َرُسقُل  ِمـُْفْؿ  َفَؼبَِؾ  ُجاًل،  َر ـَ  ِكق َثَؿا َو ِبْضَعًة  ُكقا  َكا َ،َعُفْؿ  ملسو هيلع هللا ىلص َو َبا َو  ، ِكَقَتُفْؿ َطالَ

َلُفؿْ  اْسَتْغَػَر  َؿ َو َتَبسُّ َؿ  َتَبسَّ َطَؾْقِف  ا َسؾَّْؿُت  َفَؾؿَّ َفِجْئُتُف   ، لؾَِّف ا َلك  ِإ ُحْؿ  ِئَر ا َكَؾ َسَر َو َو  ،

َل  َتَعا َل:  َقا ُثؿَّ  لُؿْغَضِ،،  َما  « ا ِلل:  َل  َفَؼا  ، ْ،ِف َ،َد ـَ  َبْق َجَؾْسُت  َحتَّك  ْمِرل  َأ َفِجْئُت 

ـْ َقْد اْبَتْعَت َضْفَركَ   .«َخؾََّػَؽ، َأَلْؿ َتُؽ

َأْن َفؼُ   ْ،ُت  َأ َلَر  ، ْكَقا لدُّ ا ْحِؾ  َأ ـْ  ِم َك  َغْقِر ِطـَْد  َجَؾْسُت  َلْق  ِف  لؾَّ ا َو ل  كِّ ِإ َبَؾك،  ْؾُت: 

ـْ 
َلئِ َلَؼْد َطؾِْؿُت  َوالؾَِّف،  َوَلؽِـِّل   ، ًٓ َجَد ُأْططِقُت  َلَؼْد  َو ِبُعْ ٍر،  ـْ َسَخطِِف  ِم ُج  َسَلْخُر

ِبفِ  َتْرَضك  ٍب  َكِ  ،َث  َحِد َم  لَقْق ا ْثُتَؽ  ،  َحدَّ َطَؾلَّ ُ،ْسِخَطَؽ  ْن  َأ ُف  لؾَّ ا َـّ  َلُققِشَؽ َطـِّل، 

َٓ َوالؾَِّف، َما  ِف،  َْرُجق فِقِف َطْػَق الؾَّ َٕ ْثُتَؽ َحِد،َث ِصْدٍق، َتِجُد َطَؾلَّ فِقِف، إِكِّل  ـْ َحدَّ
َوَلئِ

ِح  ِمـِّل  ْ،َسَر  َأ  َٓ َو ْقَقى،  َأ ُكـُْت َقطُّ  َما  ِف  َوالؾَّ ـْ ُطْ ٍر،  ِم َتَخؾَّْػُت َطـَْؽ، َكاَن ِلل  ـَ  ق

ِف  ُف ِفقَؽ ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼاَل َرُسقُل الؾَّ َفُؼْؿ َحتَّك َ،ْؼِضَل الؾَّ ا َحَ ا َفَؼْد َصَدَق،  َفُؼْؿُت، « : َأمَّ  .

ِف َما َطؾِْؿـَاَك ُكـَْت َأْذَكْبَت َذْكًبا  َبُعقكِل، َفَؼاُلقا لِل: َوالؾَّ ـْ َبـِل َسؾَِؿَة َفاتَّ
َوَثاَر ِرَجاٌل مِ

ِف َقْبَؾ حَ  َٓ َتُؽقَن اْطَتَ ْرَت ِإَلك َرُسقِل الؾَّ ِبَؿا اْطَتَ َر ِإَلْقِف  ملسو هيلع هللا ىلص َ ا، َوَلَؼْد َطَجْ َت َأْن 
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ِف  ِف َما َزاُلقا  ملسو هيلع هللا ىلص الُؿَتَخؾُِّػقَن، َقْد َكاَن َكاِفَقَؽ َذْكَبَؽ اْستِْغَػاُر َرُسقِل الؾَّ َلَؽ، َفَقالؾَّ

ْرِجَع فَ  َأْن َأ َرْدُت  ُبقِكل َحتَّك َأ َلِؼَل َحَ ا َمِعل ُ،َمكِّ َب َكْػِسل، ُثؿَّ ُقْؾُت َلُفْؿ: َحْؾ  ُلَك ِّ

َٓ ِمْثَؾ َما ُقْؾَت، َفِؼقَؾ َلُفَؿا ِمْثُؾ َما ِققَؾ َلَؽ، َفُؼْؾُت:  َأَحٌد؟ َقاُلقا: َكَعْؿ، َرُجالَِن، َقا

ـُ ُأَمقَّ  ، َوِحالَُل ْب ِبقِع الَعْؿِريُّ ـُ الرَّ ـْ ُحَؿا؟ َقاُلقا: ُمَراَرُة ْب ، َفَ َكُروا لِل َم َة الَقاِقِػلُّ

ـَ َذَكُروُحَؿا لِل، َوَكَفك  ، َقْد َشِفَدا َبْدًرا، فِقِفَؿا ُأْسَقٌة، َفَؿَضْقُت ِحق ـِ ـِ َصالَِحْق َرُجَؾْق

ِف  ـْ َتَخؾََّػ َطـُْف، َفاْجَتـَبَ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقُل الؾَّ ـِ َم ـْ َبْق
َفا الثَّالََثُة مِ ـْ َكالَمِـَا َأ،ُّ ـَ َط ـَا الُؿْسؾِِؿق

َفَؾبِْثـَا  تِل َأْطِرُف،  ْرُض َفَؿا ِحَل الَّ َٕ ا َرْت ِفل َكْػِسل  َوَتَغقَُّروا َلـَا َحتَّك َتـَؽَّ الـَّاُس، 

ا  ا َصاِحَباَي َفاْسَتَؽاَكا َوَقَعَدا ِفل ُبُققِتِفَؿا َ،ْبؽَِقاِن، َوَأمَّ ـَ َلْقَؾًة، َفَلمَّ َطَؾك َذلَِؽ َخْؿِسق

َفُؽـُْت َأَش،َّ  َكا،  ، َأ ـَ الُؿْسؾِِؿق َة َمَع  الَ َفَلْشَفُد الصَّ ُج  ْخُر َفُؽـُْت َأ ْجَؾَدُحْؿ  َوَأ ِم  الَؼْق

ِف  َٓ ُ،َؽؾُِّؿـِل َأَحٌد، َوآِتل َرُسقَل الؾَّ َْٕسَقاِق َو َفُلَسؾُِّؿ َطَؾْقِف َوُحَق  ملسو هيلع هللا ىلص َوَأُصقُف ِفل ا

َكْػِسل: َحْؾ َحرَّ  َفَلُققُل ِفل  ِة،  الَ َبْعَد الصَّ َأْم ِفل َمْجؾِِسِف  ِم َطَؾلَّ  الَ َك َشَػَتْقِف ِبَردِّ السَّ

، َوِإَذا  ؟ ُثؿَّ ُأَصؾِّل َقِر،ًبا ِمـُْف، َفُلَساِرُقُف الـََّظَر، َفنَِذا َأْقَبْؾُت َطَؾك َصالَِتل َأْقَبَؾ ِإَللَّ َٓ

ـْ َجْػَقِة الـَّ 
اِس، َمَرْقُت َحتَّك الَتَػتُّ َكْحَقُه َأْطَرَض َطـِّل، َحتَّك إَِذا َصاَل َطَؾلَّ َذلَِؽ مِ

، َفَسؾَّْؿُت َطَؾْقِف،  ل َوَأَح،ُّ الـَّاِس إَِللَّ ـُ َطؿِّ ْرُت ِجَداَر َحاِئِط َأبِل َقَتاَدَة، َوُحَق اْب َتَسقَّ

ِف َحْؾ َتْعَؾُؿـِل ُأِح،ُّ  الََم، َفُؼْؾُت: َ،ا َأَبا َقَتاَدَة، َأْكُرُدَك بِالؾَّ ِف َما َردَّ َطَؾلَّ السَّ َف  َفَقالؾَّ الؾَّ

 َوَرُسقَلُف؟

ُف َوَرُسقُلُف   َفَسَؽَت، َفُعْدُت َلُف َفـََرْدُتُف َفَسَؽَت، َفُعْدُت َلُف َفـََرْدُتُف، َفَؼاَل: الؾَّ

ْرُت الِجَداَر، َقاَل: َفَبْقـَا َأَكا َأْمِرل بُِسقِق  ْقُت َحتَّك َتَسقَّ َأْطَؾُؿ، َفَػاَضْت َطْقـَاَي، َوَتَقلَّ

ـْ َقِدَم ِبالطََّعاِم َ،بِقُعُف ِباْلَؿِد،ـَِة، َ،ُؼقُل: الَؿِد،ـَِة، إِ  ْلِم، ِمؿَّ ـْ َأْكَباِط َأْحِؾ الرَّ َذا َكَبطِل  ِم

ـِ َمالٍِؽ، َفَطِػَؼ الـَّاُس ُ،ِرقُروَن َلُف، َحتَّك ِإَذا َجاَءكِل َدَفَع ِإَللَّ  ـْ َ،ُدلُّ َطَؾك َكْعِ، ْب َم

اَن، َفنِ  ـْ َمؾِِؽ َغسَّ
ُف َقْد َبَؾَغـِل َأنَّ َصاِحَبَؽ َقْد َجَػاَك َوَلْؿ ِكَتاًبا مِ ا َبْعُد، َفنِكَّ َذا فِقِف: َأمَّ

ا َقَرْأُتَفا: َوَحَ ا  َٓ َمْضَقَعٍة، َفالَحْؼ بِـَا ُكَقاِسَؽ، َفُؼْؾُت َلؿَّ ُف بَِداِر َحَقاٍن، َو َ،ْجَعْؾَؽ الؾَّ

ْؿُت بَِفا التَّـُّ  ـَ الَبالَِء، َفَتَقؿَّ
ـَ َأْ،ًضا مِ قَر َفَسَجْرُتُف بَِفا، َحتَّك إَِذا َمَضْت َأْرَبُعقَن َلْقَؾًة ِم
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ِف  ، ِإَذا َرُسقُل َرُسقِل الؾَّ ـَ َ،ْلُمُرَك َأْن  ملسو هيلع هللا ىلص َ،ْلِتقـِل، َفَؼاَل: ِإنَّ َرُسقَل الؾَِّف  ملسو هيلع هللا ىلص الَخْؿِسق

 َٓ ُؼَفا؟ َأْم َماَذا َأْفَعُؾ؟ َقاَل:  َٓ َتْؼَرْبَفا، َتْعَتِ َل اْمَرَأَتَؽ، َفُؼْؾُت: ُأَصؾِّ ، َبِؾ اْطَتِ ْلَفا َو

ْمَرَأتِل: الَحِؼل بَِلْحؾِِؽ، َفَتُؽقكِل ِطـَْدُحْؿ، 
ِ
َوَأْرَسَؾ إَِلك َصاِحَبلَّ مِْثَؾ َذلَِؽ، َفُؼْؾُت ٓ

َمقََّة َرُسقَل  ـِ ُأ ْب ُة ِحالَِل  ْمِر، َقاَل َكْعٌ،: َفَجاَءِت اْمَرَأ َٕ ُف ِفل َحَ ا ا  َحتَّك َ،ْؼِضَل الؾَّ

ِف  ـَ ُأَمقََّة َشْقٌ  َضاِئٌع، َلْقَس َلُف َخاِدٌم، َفَفْؾ ملسو هيلع هللا ىلصالؾَّ ، َفَؼاَلْت: َ،ا َرُسقَل الؾَِّف: إِنَّ ِحالََل ْب

َٓ َ،ْؼَرْبِؽ  ـْ 
َٓ، َوَلؽِ  .«َتْؽَرُه َأْن َأْخُدَمُف؟ َقاَل: 

ِف َما   ِف َما ِبِف َحَرَكٌة ِإَلك َشْلٍء، َوالؾَّ ُف َوالؾَّ ـْ َأْمِرِه، َقاَلْت: ِإكَّ َزاَل َ،ْبؽِل ُمـُْ  َكاَن ِم

ِف  لؾَّ ا َرُسقَل  ْكَت  َذ اْسَتْل َلِق  ْحؾِل:  َأ َبْعُض  ِلل  َفَؼاَل   ، ا َحَ  ِمِف  َ،ْق َلك  ِإ َن  َكا ِفل  ملسو هيلع هللا ىلص َما 

َٓ َأْسَتْلِذنُ  ِف  ـِ ُأَمقََّة َأْن َتْخُدَمُف؟ َفُؼْؾُت: َوالؾَّ ْب ْمَرَأِة ِحالَِل 
ِ
ِفقَفا  اْمَرَأِتَؽ َكَؿا َأِذَن ٓ

ِف  ِإَذا اْسَتْلَذْكُتُف ِفقَفا، َوَأَكا َرُجٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلص ، َوَما ُ،ْدِر،ـِل َما َ،ُؼقُل َرُسقُل الؾَِّف ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقَل الؾَّ

؟   َشاب 

َكَفك  ـَ  ِحق ـْ  ِم َلْقَؾًة  َن  َخْؿُسق َلـَا  َكَؿَؾْت  َحتَّك   ، ٍل َلَقا َطْرَر  ِلَؽ  َذ َبْعَد  َفَؾبِْثُت 

ِف  الؾَّ ـْ َكالَمِ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقُل  َكا َط َأ َو َلْقَؾًة،  ـَ  َخْؿِسق الَػْجِر ُصْبَح  َة  ا َصؾَّْقُت َصالَ َفَؾؿَّ  ، ـَا

تِل َذَكَر الؾَُّف، َقْد َضاَقْت  َكا َجاِلٌس َطَؾك الَحاِل الَّ َفَبْقـَا َأ ـْ ُبُققِتـَا،  َطَؾك َضْفِر َبْقٍت ِم

ُحَبْت، َسِؿْعُت  َر ِبَؿا  ْرُض  َٕ ا َكْػِسل، َوَضاَقْت َطَؾلَّ  ْوَفك  َطَؾلَّ  َأ ٍخ،  َصْقَت َصاِر

ْرُت َساِجًدا،  َفَخَر َقاَل:  ْبِرْر،  َأ َماِلٍؽ  ـَ  ْب َكْعُ،  َ،ا  ِتِف:  ْطَؾك َصْق ِبَل َجَبِؾ َسْؾٍع  َطَؾك 

ِف  ـَ َصؾَّك َصالََة  ملسو هيلع هللا ىلص َوَطَرْفُت َأْن َقْد َجاَء َفَرٌج، َوآَذَن َرُسقُل الؾَّ ِف َطَؾْقـَا ِحق ِبَتْقَبِة الؾَّ

ُروَن، َوَرَكَض إَِللَّ َرُجٌؾ  الَػْجِر، َفَ َحَ،  ُروَكـَا، َوَذَحَ، ِقَبَؾ َصاِحَبلَّ ُمَبرِّ الـَّاُس ُ،َبرِّ

ـَ  ِم َع  َأْسَر ُت  ْق لصَّ ا َن  َكا َو  ، لَجَبِؾ ا َطَؾك  َفك  ْو َفَل  ، َأْسَؾَؿ ـْ  ِم ٍع  َوَسَعك َسا  ، َفَرًسا

ِكل، ُر ُ،َبرِّ َتُف  ِ ي َسِؿْعُت َصْق لَّ ا ِكل  َء َجا ا  َفَؾؿَّ لَػَرِس،  ُتُف  ا َفَؽَسْق  ، َبلَّ َثْق َلُف  ْطُت  َكَ 

َفَؾبِْسُتُفَؿا،  ـِ  َبْق َثْق ُت  اْسَتَعْر َو  ، َمئٍِ  َ،ْق ُحَؿا  َغْقَر ْمؾُِؽ  َأ َما  ِف  لؾَّ ا َو ُه  ا ِبُبْرَر  ، ُحَؿا ا َّ، ِإ

ِف  لؾَّ ا َرُسقِل  َلك  ِإ ْكَطَؾْؼُت  ا بَ ملسو هيلع هللا ىلص َو لتَّْق ِبا ُ،َفـُّقِكل   ، ًجا َفْق ًجا  َفْق لـَّاُس  ا ِكل  ا َفَقَتَؾؼَّ ِة، ، 

ِف َطَؾْقَؽ، َقاَل َكْعٌ،: َحتَّك َدَخْؾُت الَؿْسِجَد، َفنَِذا َرُسقُل  َ،ُؼقُلقَن: لَِتْفـَِؽ َتْقَبُة الؾَّ
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ِف  ِف ُ،َفْرِوُل َحتَّك َصاَفَحـِل  ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّ ـُ ُطَبْقِد الؾَّ َجالٌِس َحْقَلُف الـَّاُس، َفَؼاَم ِإَللَّ َصْؾَحُة ْب

ِف َما َقا ْكَساَحا ِلَطْؾَحَة، َقاَل َوَحـَّاِكل، َوالؾَّ َأ  َٓ َو ـَ َغْقَرُه،  ـَ الُؿَفاِجِر، ِم ِإَللَّ َرُجٌؾ  َم 

ِف  ا َسؾَّْؿُت َطَؾك َرُسقِل الؾَّ ، َوُحَق َ،ْبُرُق َوْجُفُف ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل: َرُسقُل الؾَِّف ملسو هيلع هللا ىلص َكْعٌ،: َفَؾؿَّ

ُروِر: َأْبِرْر ِبَخْقِر َ،ْقٍم َمرَّ َطَؾْقَؽ ُمـُْ  َوَلدَ  ـَ السُّ
َؽ مِ ـْ ِطـِْدَك « ْتَؽ ُأمُّ ، َقاَل: ُقْؾُت: َأِم

ـْ ِطـِْد الؾَّفِ  ، َبْؾ ِم َٓ ـْ ِطـِْد الؾَِّف؟ َقاَل:  ِف « َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، َأْم ِم  ملسو هيلع هللا ىلص. َوَكاَن َرُسقُل الؾَّ

ُف ِقْطَعُة َقَؿٍر، َوُكـَّا َكْعِرُف َذِلَؽ ِمـْفُ  كَّ َذا ُسرَّ اْسَتـَاَر َوْجُفُف، َحتَّك َكَل ا َجَؾْسُت ِإ ، َفَؾؿَّ

ِف  ـْ َماِلل َصَدَقًة ِإَلك الؾَّ ْكَخؾَِع ِم ْن َأ ـْ َتْقَبتِل َأ ِم َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، ِإنَّ  َ،َدْ،ِف ُقْؾُت:  ـَ  َبْق

ِف   .«: َأْمِسْؽ َطَؾْقَؽ َبْعَض َمالَِؽ َفُفَق َخْقٌر َلَؽ ملسو هيلع هللا ىلصَوإَِلك َرُسقِل الؾَِّف، َقاَل َرُسقُل الؾَّ

كِّ  َفنِ َؿا ُقْؾُت:  كَّ ِإ َف  َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، ِإنَّ الؾَّ َفُؼْؾُت:  ِ ي ِبَخْقَبَر،  ل ُأْمِسُؽ َسْفِؿل الَّ

ِف َما َأْطَؾُؿ  َّٓ ِصْدًقا، َما َبِؼقُت. َفَقالؾَّ َث إِ َٓ ُأَحدِّ ـْ َتْقَبتِل َأْن 
ْدِق، َوإِنَّ مِ اكِل بِالصِّ َكجَّ

ـَ َأْبالَُه الؾَّفُ  ـَ الُؿْسؾِِؿق ِف  َأَحًدا ِم ِفل ِصْدِق الَحِد،ِث ُمـُْ  َذَكْرُت َذِلَؽ لَِرُسقِل الؾَّ

ْدُت ُمـُْ  َذَكْرُت َذلَِؽ لَِرُسقِل الؾَِّف ملسو هيلع هللا ىلص  ا َأْبالَِكل، َما َتَعؿَّ ـَ ِمؿَّ ِإَلك َ،ْقِمل  ملسو هيلع هللا ىلص ، َأْحَس

ُف فِقَؿا َبِؼقُت، َوَأْكَ َل ال َْرُجق َأْن َ،ْحَػَظـِل الؾَّ َٕ ُف َطَؾك َرُسقلِِف َحَ ا َكِ ًبا، َوِإكِّل  : ملسو هيلع هللا ىلص ؾَّ

إَِلك َقْقلِِف  [ :11]التقبة:   ﴾ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ ﴿

ـْ كِْعَؿٍة َقطُّ َبْعَد  [ >11]التقبة:   ﴾ڃ   ڃ   ڃ ﴿
ُف َطَؾلَّ مِ ِف َما َأْكَعَؿ الؾَّ َفَقالؾَّ

ِف  الؾَّ ِلَرُسقِل  ـْ ِصْدِقل  ِم َكْػِسل  ْطَظَؿ ِفل  َأ ِم،  ِلْ ِْسالَ َحَداِكل  ْن  َٓ َأكُ ملسو هيلع هللا ىلص َأ ْن  َأ قَن ، 

َكَ ُبقا  ـَ  ، ِ ِلؾَّ َقاَل  َف  الؾَّ َفنِنَّ  ـَ َكَ ُبقا،  ،  ِ الَّ َكَؿا َحَؾَؽ  َفَلْحؾَِؽ  ْبُتُف،  ْكَ َل -َكَ  َأ ـَ  ِحق

َتَعاَلك:  -الَقْحَل  َو َتَباَرَك  َفَؼاَل  َحٍد،  َ
ِ
َقاَل ٕ َما   ڄ  ڄ   ڄ   ڄ ﴿َشرَّ 

 .[8>]التقبة:  ﴾ڃ

ِلِف   َقْق َلك  لتقبة:   ﴾ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک ﴿ِإ َقاَل  ،[ 9>]ا

ِف  َقبَِؾ ِمـُْفْؿ َرُسقُل الؾَّ ـَ  ، ِ الَّ َؽ 
ْمِر ُأوَلئِ َأ ـْ  َط َثُة  َفا الثَّالَ ُّ، َأ ْػـَا  َوُكـَّا َتَخؾَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَكْعٌ،: 

ـَ َحَؾُػقا َلُف، َفَباَ،َعُفْؿ َواْسَتْغَػَر َلُفْؿ، َوَأْرَجَل َرُسقُل الؾَِّف  ْمَرَكا َحتَّك َقَضك  ملسو هيلع هللا ىلص ِحق َأ

ُف فِقِف، َفبَِ لِ  ِ ي [ ;11]التقبة:   ﴾ٻ  ٻ ٻ ٱ﴿َؽ َقاَل الؾَُّف: الؾَّ . َوَلْقَس الَّ
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ـْ َحَؾَػ  اَكا، َوإِْرَجاُؤُه َأْمَرَكا، َطؿَّ َؿا ُحَق َتْخؾِقُػُف ِإ،َّ ـِ الَغْ ِو، ِإكَّ ْػـَا َط ا ُخؾِّ ُف ِمؿَّ َذَكَر الؾَّ

 .(8312) ، ومسؾؿ(3311)َلُف َواْطَتَ َر إَِلْقِف َفَؼبَِؾ مِـُْف. أخرجف البخاري 

ويف ح ه الغ وة حصؾ بالء طظقؿ بالؿسؾؿقـ، مـفا: أن الؿـافؼقـ أسسقا 

، كان ملسو هيلع هللا ىلص مسجد الضرار كػًرا وإرصاًدا لؿـ حارب اهلل ورسقلف، ولؿا رجع الـبل 

 ٱ﴿قد وطدحؿ أن ،صظ لفؿ فقف إذا رجع، فلمره اهلل أن ،حرقف، قال تعا،: 

 ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ 

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  ڤ  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ
 چ  چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ 

 ڈ  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ 

 ڳ  ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ 

ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ہ  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ

ۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  -:13]التقبة:   ﴾﮳   ﮲   ۓ   ے

113]. 

ٖيددُ٪٤ِ٫  َقِوُلههُه ٓيددا  ٌي قّٕسَّا٥ِ َِْجدد ٓيددا  ْٜ َيددا زيأّٔ ، ،طعـففقن يف  أي قففراء الصففحابة  )

 و،ؾؿ وهنؿ. ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل أصحاب 

ْاا  َقِوُلُه  أي: أحرص ط  إكؾ والررب. :)أّْٔزغّٔبي ُ ّّٕٓٛ

ٓاا   َقِوُلُه ٚي٫ أّٔنّٖريُب أّٔيُّٖطد ،تفؿقهنؿ بالؽ ب، وكعفقذ بفاهلل مفـ الػجفقر يف  :)

َجاِل إَِلك الؾَِّف »: ملسو هيلع هللا ىلصالخصقمة، وقد َقاَل رسقل اهلل  ، «إََلفدُّ الَخِصفؿُ إِنَّ َأْبَغَض الرِّ

 .(1)متػؼ طؾقف

ٍي ا ِ    َقِوُلهههُه ِٓددٞ: زيُضدددٛ ٜيْي ٔي ِعٓدددي ايًِّكّٔدددا٤ِ؛  ٚي٫ أّْٔدددبي ُ٘ ايّٖكّٕدددسَّا٤ِ   ملسو هيلع هللا ىلص )  :ٚيأّْٔؾددشيا ي
                                                 

ـْ َطائَِرةَ ( 8111(، ومسؾؿ )8353البخاري ) (1)  .، َط
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،عـل: أجبـ وأخقف، و،ؽقن ذلؽ مـفؿ طـد لؼاء العدو، وٓ واهلل بؾ حؿ أشفجع 

ـُ َمالِفٍؽ ملسو هيلع هللا ىلصؿا رسقل اهلل الـاس، ٓسق  »: ، َقاَل َأَكُس ْبف
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَكفاَن َرُسفقُل اهلل

، فؿفـ شفجاطتف وشفجاطة الصفحابة أهنفؿ خرجفقا إ، بفدر يف (1)«الـَّفاسِ َأْشَجَع 

 ثالثؿائة وبضعة طرر، ومـ شجاطتفؿ ما كان مـ شفلهنؿ يف ،فقم أحفد وطف مفؿ

ط  غ وة محراء إسد مع مفا ففقفؿ مفـ الجفراح، ومفـ شفجاطتفؿ مفقاجفتفؿ 

الؼبائؾ يف إح اب، ثفؿ إن مفـ شفجاطتفؿ مفقاجفتفؿ لجؿقفع مفـ يف إرض 

بؿخالػة ما حؿ طؾقف مـ العؼائد والعادات، ومـف تركفؿ لجحؾ وإمقال رغبفة يف 

 عت الؿقضقع.اوسالم، ومـف ما حؿ طؾقف مـ الفدى، ولقٓ اوصالة ٕشب

َياِيدو   َقِوُلُه  ُٔ ُْٛف ْ  ُ٘ عي ٍي ئّ ، حفق إشفجعل الغطػفاين، شففد  : )ؾّٔكّٔا

 فتح مؽة، مات سـة ثالث وسبعقـ.

 فقف ال ب طـ أحؾ الصالح، وفضؾف طظقؿ.)نّٔريْ تي   َقِوُلُه

ٓيداِؾل    َقِوُلُه  َُ َّٓؤّ  ٚيئِّه إخبار بؼر،ـفة الحفال والؿؼفال3 ٕن حف ا الؼفقل ٓ )

 ـ مسؾؿ.،صدر م

ٍي اِ    َقِوُلههُه َّ زيُضددٛ ٍِ اِ       ملسو هيلع هللا ىلص)٫ْخِبددسي ٌْٛف ِإئّدد٢ زيُضددٛ ٖيبي عيدد ُٙ،  ملسو هيلع هللا ىلصؾّٔددري ُْٝخِبددسي ِي

    ُ٘ ٕي قّٔدْد ضيدِبكّٔ ٛيديدي ايّٖكّٕدْسآ وحف ا لفقس مفـ الـؿقؿفة، ففنذا ُوجفد مفـ ،طعفـ يف  :ؾّٔ

اهلل وسـة رسقل اهلل، أو ،خب، الؿسؾؿقـ و،رعؾ الػتـة بقفـفؿ فؾفقس مفـ  كتاب

 ن ُ،رفع حالف إ، مـ ،ستطقع كػ شره ودففع ضفره، فقجفد طفقف الـؿقؿة أ

كان ،لتقف القحل مـ السؿاء، أمفا أن ففال وحفل،  ملسو هيلع هللا ىلصالؼرآن قد ك ل3 ٕن الـبل 

فالسؽقت طـ الؿبطؾقـ ،عتبر إ،قاء لؾؿحدثقـ، ٓسفقؿا الؿبطفؾ الف ي ،ػفت يف 

ة، و،رفعؾ طضد الدولة والدطقة، و،ػرق شؿؾ إخقة، و، ط ع إخقة او،ؿاكق

ـْ آَوى ُمْحففِدًثا»الػففتـ يف البؾففدان، ويف الحففد،ث:  ـَ اهلُل َمفف أخرجففف مسففؾؿ  «َلَعفف
                                                 

 (.8143أخرجف مسؾؿ ) (1)



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 769  

ـِ َأبِل َصالٍِ، (1231)  .، طـ َطؾِلِّ ْب

ٍِ ا ِ  َقِوُلههُه ٌُ ِإئّدد٢ زيُضددٛ ْيا  ملسو هيلع هللا ىلص )ؾّٔذيددا٤ي ذيِيددؤّ ايسَُّددد ٚيِزِنددبي  ٌي  ُ٘، ٚيقّٔددد اْزتيشيدد قّٔتيدد

َّٓدا          ِ٘ عي ْيكّّّٖٓٔدُع ِ د ْيتيشيددَُّخ سيدِدٜحي ايسَّنّٖدِب  ٚي ْيُخدُٛض  َّٓدا  ُيا نّٕ َّْ ٍي اِ  ِإ ُٛ ٜيا زيُض ٍي:  ؾّٔكّٔا

، ملسو هيلع هللا ىلصط ر قبقح، ،عـل: ما وجد مـ الحفد،ث إٓ الطعفـ يف رسفقل اهلل  :ايَِّّٓسٜلي 

 وأصحابف.

 اهلل ويف الحد،ث دٓلة ط  أن الف ل بفالؼرآن والسفـة والفد،ـ ُكػفر، ٕن 

، واختؾػ العؾؿفاء [99]التقبة:  ﴾ڳڳ ڳ گ گ﴿سؿاحؿ كػاًرا، قال تعا،: 

يف حمٓء الـػر، فؼال بعضفؿ: حؿ مـافؼقن، وقال بعضففؿ: حفؿ مممـفقن وففقفؿ 

مـافؼقن وقع مـفؿ ح ا الصـقع فؽػروا ب لؽ، وح ا ال ي اختاره شق  اوسفالم، 

 گ گ گ گ﴿لففؿ:  قفال وحق ال ي ،دل طؾقف ضاحر الؼفرآن3 ٕن اهلل 

، ولق كاكقا مـافؼقـ كؾفؿ مفا أثبفت لففؿ او،ؿفان3 ٕن [99]التقباة:  ﴾ڳڳ ڳ

طف  أولئفؽ  الؿـافؼقـ ،ظفرون او،ؿان ولقس لفؿ مـف شلء، وقفد أكؽفر اهلل 

 .[17]الحجرات:  ﴾ڳ گ گ گ گ ک﴿بؼقلف:  (آمـا)ال ،ـ قالقا: 

ُٙ  َقِوُلُه ٜيِصٜدُد َيا  ٚي  ِ٘ ْٝ ّٖتيِؿُت ِإئّ ٜي َيا  (   ِ٘ ْٝد ّٔ مـ ردع  ملسو هيلع هللا ىلصبقان ما طؾقف رسقل اهلل : عي

الؿػسد،ـ، واوطراض طـفؿ لؿا يف ذلؽ مـ الؿصالح الد،ـقفة والدكقق،فة، ومفـ 

 ح ا الدلقؾ وغقره ،ستدل أحؾ العؾؿ بقجقب حجر أحؾ البدع.

تعا، ح ا الباب لبقان أن مـ أكقاع الؽػر كػر آستف اء  وطؼد الؿصـػ 

د ط  طباد الؼبقر، ال ،ـ ،ؼقل أحفدحؿ: كحفـ مفا كؼصفد وكػر السخر،ة، وفقف ر

تعظقؿ الؼبقر كتعظقؿ اهلل، وحفق مفع ذلفؽ ،ـف ر لؾؼبفر و،سفتعقـ بفف، و،فدطقه، 

فصـقعف ح ا كػر، سقاء قصد أم مل ،ؼصد، وٓ طف ر يف حف ه الحالفة إٓ لؾؿؽفره، 

 .[139]الـحؾ:  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿قال تعا،: 

 ٘ مة، وقد ُألِّػ يف صفػات الؿـفافؼقـ كتًبفا، خطر الـػاق وضرره ط  إ :ٚفٝا
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لؾػر،فففابل، ولؾرفففق  عقفففؾ الصفففؾقي  نتددداب ؾدددؿات افٓددداؾكنيمـفؿفففا: 

 يف صػاهتؿ. ؾتض أزسِ ايسامحني يف  ٝإ أسٛاٍ ٚؾؿات افٓاؾكنيكتاب 

يف غقر ما آ،ة مـ الؼفرآن، ولعظفؿ خطفرحؿ ذكفر اهلل وقد فضح اهلل الؿـافؼقـ 

يف وصػ الؽػار يف أوائؾ سقرة البؼرة آ،تقـ، وذكر يف شلن الؿـافؼقـ إحفدى  

طرر آ،ة أو أكثر3 ٕن الـػاق ،ـخر يف الفدطقة مفـ الفداخؾ، ،تؼؿصفقن بؼؿفاص 

 اوسالم ولقسقا مـف.

 ه أ،ات مـ سفقرة وقد ذكرت كثقًرا مؿا ذكره اهلل مـ أوصاففؿ يف تػسقر ح

 البؼرة.

الحفداثققن والعؾؿفاكققن، والؿاركسفققن،  :ايصَإ ٖرا يف املٓافكني أصٓاف َٚٔ

والرقعققن، والبعثققن، والرافضة، والباصـقة.. وغقرحؿ كثقر، وقفد كفان السفؾػ 

ـْ َأْصَحاِب الـَّ 
ـَ مِ ـُ َأبِل ُمَؾْقَؽَة: َأْدَرْكُت َثالَثِق ، ملسو هيلع هللا ىلصبِفلِّ ،خافقن الـػاق، حتك قال اْب

ُكؾُُّفْؿ َ،َخاُف الـَِّػاَق َطَؾك َكْػِسِف، َمفا مِفـُْفْؿ َأَحفٌد َ،ُؼفقُل: إِكَّفُف َطَؾفك إِ،َؿفاِن ِجْبِر،فَؾ 

ـَ َفَؾفْؿ ُ،َصفؾِّ َطَؾْقفِف (1)َومِقَؽائِقَؾ  ـَ اْلُؿـَافِِؼق
ـِ َوْحٍ،، َقاَل: َماَت َرُجٌؾ مِ ـْ َزْ،ِد ْب ، وَط

ـَ اْلَؼْقِم ُحَق؟ َقاَل: َكَعؿْ ُحَ ْ،َػُة، َفَؼاَل َلُف ُطَؿرُ 
، َفَؼاَل َلُف ُطَؿُر: بِالؾَِّف، مِفـُْفْؿ َأَكفا؟ «: َأمِ

ـْ ُأْخبَِر بِِف »َقاَل:  ، َوَل  .(13124)أخرجف أبـ أبل شقبة  «َأَحًدا َبْعَدكَ َٓ

ومفـفؿ مفـ مل ،عؾؿفف،  ملسو هيلع هللا ىلصـبل مـفؿ مـ طؾؿفؿ ال -ٓ كثرحؿ اهلل-وحؿ كثقر 

، ومففع [93]األكػااا::  ﴾ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿َقففاَل َتَعففاَلك: 

ـُ الَخطَّفاِب  إِنَّ ُأَكاًسفا َكفاُكقا »: ذلؽ تؽقن الؿعامؾة بالظاحر كؿا َقاَل ُطَؿُر ْب

ِف فِل َطْفِد رَ ُ،ْمَخُ وَن بِالَقْحِل  َؿا َكْلُخفُ ُكُؿ ملسو هيلع هللا ىلصُسقِل الؾَّ ، َوإِنَّ الَقْحَل َقِد اْكَؼَطَع، َوإِكَّ

ْبـَاُه، َوَلْقَس إَِلْقـَا مِف ـْ َأْضَفَر َلـَا َخْقًرا، َأمِـَّاُه، َوَقرَّ ـْ َأْطَؿالُِؽْؿ، َفَؿ
ـْ أَن بَِؿا َضَفَر َلـَا مِ

ُف ُ،َحاِسُبُف فِل َسِر،َرتِفِ  ْقُف، َسِر،َرتِِف َشْلٌء الؾَّ ـْ َأْضَفَر َلـَا ُسقًءا َلْؿ َكْلَمـُْف، َوَلْؿ ُكَصفدِّ ، َوَم
                                                 

 (.1/11) «صحقحف»ذكر إثر اومام البخاري يف  (1)



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 771  

 .(1)«َوإِْن َقاَل: إِنَّ َسِر،َرَتُف َحَسـَةٌ 

والعج، أكـا يف ح ا ال مان قد رأ،ـا مـ الؿستف ئقـ أكقاًطا، ومفـفؿ صفاح، 

الؽقمقد،ا ال ي ،خرج يف اوذاطة السعقد،ة صفاش مفا صفاش، ،سفتف ئ بفالؾحك 

ؼقؿقـ، وفؾؿ الرحان الخاسر ال ي مثؾ يف القؿـ، وما كان ،ؼقم بفف طفادل والؿست

إمام ومـ إلقفف، فؽثقفر مفـ الـفاس أن ،سفخر مفـ محؾفة الؼفرآن ومحؾفة السفـة 

بتؿثقؾقات ماجـة، وبسخر،ة فاضحة، وح ا آستف اء فقفف التحف ،ر مفـ الؽتفاب 

صقر لففؿ الؿسفتؼقؿ والسـة، فالؽثقر مـ الـاس حقـ ،رى مثؾ ح ه التؿثقؾقات، ،

بلكف متردد، ومت مت، وربؿا استف ءوا بالحجاب والخؿار واطتبفروه كالخقؿفة، 

و،ؼقلقن: أما آن لؾـساء أن تتحرر مـ الخقام التل طف  رءوسففـ... ومثفؾ حف ه 

 إمقر كؾفا استف اء بالد،ـ. 

 (:813رقؿ: )( ب8/155)دلُٛع ؾتا٣ٚ ٚزضا٥ٌ اييجُٝنيومـ 

٘ ملسو هيلع هللا ىلص ٚض٦ٌ ؾك١ًٝ ايػٝخ: عٔ سهِ ا٫ضدتٗصا٤  دا  تيداىل أٚ  سضدٛي٘،      ، أٚ ضدٓت
 ؟ملسو هيلع هللا ىلص

، كػر ملسو هيلع هللا ىلص، أو سـة رسقلف ملسو هيلع هللا ىلصآستف اء باهلل تعا، أو برسقلف  ؾَداب  كٛي٘:

 ڌ ڍ﴿وردة ،خرج بف اوكسان مـ اوسالم لؼقل اهلل تعا،: 

 ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .[99-98]التقبة:  ﴾ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

فنكفف كفافر،  ملسو هيلع هللا ىلص، أو بد،ـ رسفقل اهلل، ملسو هيلع هللا ىلصفؽؾ مـ استف أ باهلل أو برسقل اهلل 

مرتد ،ج، طؾقف أن ،تقب إ، اهلل تعا،، وإذا تاب إ، اهلل فنن اهلل تعا، ،ؼبفؾ تقبتفف 

 ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ﴿لؼقلف تعا، يف حفمٓء الؿسفتف ئقـ: 

                                                 

 (.8131أخرجف البخاري ) (1)
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 .[99]التقبة:  ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

كف قد ،عػق طـ صائػة مـفؿ، وٓ ،ؽقن ذلفؽ إٓ بالتقبفة إ، اهلل فبقـ اهلل تعا، أ

 مـ كػرحؿ ال ي كان باستف ائفؿ باهلل وآ،اتف ورسقلف. احف. 

 

*** 



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 773  

ٍِ اهللِ َتَعاَي٢ -48 ِٛ ٞ َق ََا جَا٤َ ِف ُ٘ ﴿:بَابُ  ََطَِّت ٔ َبِعدِ َضسَّا٤  َِ َِّّا   ّ١َُ ُٙ َزِح َٓا ِٔ َأَذِق  ﴾ ََٚي٦ِ

ُفَقاَل اْلُمَصنِّ

ٍا اهلِل َرَؼبًَُ َٓب َعبَ  ٔكٍ َهِى  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿  َثبُة 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ

 .[83]ِصؾت:  ﴾ھ

ٍِ اِ  تييياي٢ّٔ:                      َقِوُلهُ   ْٛ َيا ديا٤ي ِؾٞ قّٔ  ک  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ ﴿  ) ياُب 

 ں  ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک 

ڻ   ڻ   ﴾ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ

ـُ  (: 351/ 84)   تؿطاٙ    يف  الطبري  قال:  ( [ 83 ]ِصؾت: ـْ َكْح
َ،ُؼقُل َتَعاَلك ِذْكُرُه: َوَلئِ

ٍة فِل َمِعقَرتِِف َوَجْفٍد،  ـْ َسَؼٍؿ فِل َكْػِسِف َوُضرٍّ َوِشدَّ
ـْ َحَ ا اْلَؽافِِر َما َأَصاَبُف مِ َكَرْػـَا َط

ْعـَا َطَؾْقِف ِفل َرْحَؿًة ِمـَّا، َفَقَحْبـَا َلُف اْلَعاِفَقَة ِفل  ، َفَقسَّ ًٓ َؼِؿ، َوَرَزْقـَاُه َما َكْػِسِف َبْعَد السَّ

رِّ  ـْ َبْعِد اْلَجْفِد َوالضُّ َف َراٍض َطـِّل  ﴾گ   گ   گ ﴿َمِعقَرتِِف ِم نَّ الؾَّ َ
ِ
ِطـَْد الؾَِّف، ٕ

َكا َطَؾْقِف ُمِؼقٌؿ...  َأ َوَما  َ،ُؼقُل: َوَما  ﴾ٺ   ٺ   ٺ   ٺ ﴿ِبِرَضاُه َطَؿؾِل، 

َ،ُؼقُل: َوإِْن َقاَمْت َأْ،ًضا  ﴾ڱ   ڱ   ڱ   ڱ ﴿  « اْلِؼَقاَمَة َقاِئَؿًة َ،ْقَم َتُؼقمُ  َأْحَسُ، 

ِف َحقًّا َبْعَد َمَؿاِتل  َ،ُؼقُل: ِإنَّ لِل  ﴾ڻڻ   ڻ   ں   ں ﴿اْلِؼَقاَمُة، َوُرِدْدُت ِإَلك الؾَّ

 ًٓ  . اكتفك. «ِطـَْدُه ِغـًك َوَما

يف السراء والضراء بقـ ويف أ،ة بقان لحال اوكسان يف الردة والرخاء، و

 ڇ  ڇ ﴿، ومثؾ ح ا ققلف تعا،: الؼـقط، والبطر والؽبر إٓ مـ رحؿ اهلل 

، وبعده ققلف [ >7]ِصؾت:   ﴾ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ﮸  ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ ﴿تعا،: 



 774 48- 

 ڻ  ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ ﴿، وقال تعا،: [ 81]ِصؾت:   ﴾﮹ 

 ے  ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ 

 .[13->]هقد:  ﴾﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ

*** 
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.ٔٚ َِٓؾُوىْم ثا َٗب  ٍَِٔٔي َوَأ ََٛزا ثاَؼ ْٛٔذ   َُٓغب  ٍَ  َهب

ِ٘ٔذٌ   ِٖ ٔػ ٔٓ َُشاَُذ   ُٖ َػٖجبط    ٍَ اِث  َوَهب

ِٖدٌد   َقِوُلُه َُذيا ٍي  وحق ابـ جبر الؿؽفل، الف ي أخف  التػسفقر طفـ ابفـ  :)قّٔا

: إَِذا َج طباس  ـْ ُمَجاِحفٍد، َفَحْسفُبَؽ ، حتك َقاَل ُسْػَقاُن الثَّْقِريُّ اَءَك التَّْػِسقُر َط

 . (1/15) «بِِف. أخرجف الطبري يف تػسقره

ًِٞ  َقِوُلُه ُي ٖيريا ِ يي  أي بسب، طؿظ ال ي طؿؾتف، والجفد ال ي ب لتف. :)

ِ٘   َقِوُلههُه َيْشكّٕددٌٛم ِ دد ْيددا  ٚيأّٔ أي مسففتحؼ لففف، وإثففر أخرجففف ابففـ جر،ففر  :)

، ،عـل: أكف مل ،رد الـعؿفة [83]ِصؾت:  ﴾گ گ﴿ ، يف بقان ققلف تعا،:(84/352)

 إ، معطقفا.

ْٓدِدٟ   َقِوُلُه ْٔ ِع َِ ُِٜسُٜد:  ،ر،د بعؿظ وح قل، وغقر ذلؽ، بؿعـك: أكف مل ،ُرّد  :)

يف إسفففداء الفففـعؿ ومـعففففا، وإثفففر ذكفففره الؼرصبفففل  إمفففر إ، اهلل 

 .(15/131) تؿطاٙيف 

*** 
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ٚٔ  َو ُٔوو  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿َهِى

ٌَبٔعتا.[>7]الزمر:  ٙٔ ادَل ٍ٘ٚ ثاُىُعِى ٔٓ   ْ ٍَ َهَزبَدُح  َػًَِ ٔػُِ  . َهب

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿َوَقْقلِفففِف: )َقِوُلهههُه  

 .(، َقاَل َقَتاَدَة: َطَؾك ِطْؾٍؿ مِـِّل ُبقُجقِه الَؿَؽاِس،[>7]الزمر: ﴾ ڄ

 ٻ﴿ققلفف تعفا،:  :(1/121) «الؿسقر يف طؾفؿ التػسفقرقال اـب الجقزي يف زاد 

 فقف  سة أققال: ﴾پپ ٻ ٻ﴿،عـل الؿال  ﴾ٻ

ط  ِطْؾٍؿ طـدي بصـعة ال ح،، رواه أبق صالح طـ ابفـ طبفاس قفال  :أحدٖا

 ال جاج: وح ا ٓ أصؾ لف، ٕن الؽقؿقاء باصؾ ٓ حؼقؼة لف.

 برضك اهلل طـل، قالف ابـ ز،د. :ٚايثاْٞ

  خقر طؾؿف اهلل تعا، طـدي، قالف مؼاتؾ.ط  :ٚايثاي 

إِكؿا ُأططقُتف لػضؾ طؾؿل، قالف الػراء. قال ال جاج: ادَّطك أكف ُأططفَل  :ٚايساب 

 الؿال لعؾؿف بالتقراة.

 ط  طؾؿ طـدي بقجقه الؿؽاس،، حؽاه الؿاوردي. اكتفك. :ٚارتاَظ

، ويف [66]الااروم:  ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: وقففال اهلل 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿خفففرى: أ،فففة إ

، قففال ، فقجفف، رد الففـعؿ إ، اهلل [>7]الزماار:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿الرجؾ الؿممـ لصاح، الجـة: 

حفق  ، ،عـفل: قفؾ: اهلل [>6]الؽفػ:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک

دي إ، ، إمفا أن ،فمال ي أططاين فؾف الحؿد والؿـة، فنضافة الـعؿة إ، غقر اهلل 

الؽػر إكبر إذا كان ،عتؼد أن مسدي الـعؿة حق ح ا الؿخؾقق ٓ غقفر، أو مفمداه 
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 إ، الررك إصغر، وحق ما تؼدم بقاكف يف باب مـ قال: مطركا بـقء ك ا.

حفق الف ي ،قسفر الفرزق و،سففؾ  حتك وإن كـت طؾقًؿا بالؿؽاس،، فاهلل 

، وَقفاَل َتَعفاَلك: [55]الاذاريات:  ﴾ھ ھ ھ ہ ہ﴿صرقف، َقفاَل َتَعفاَلك: 

َفففا الـَّففاُس، اتَُّؼففقا الؾَّففَف »، [;8]الااذاريات:  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ َأ،ُّ

ـْ َتُؿقَت َحتَّفك َتْسفَتْقفَِل ِرْزَقَففا : ملسو هيلع هللا ىلص، وققلفف (1)«َوَأْجِؿُؾقا فِل الطََّؾِ،، َفنِنَّ َكْػًسا َل

ـِ َمْسفُعقٍد «، َوَأَجُؾُف، َوِرْزُقُف، َوَشِؼل  َأْو َسِعقدٌ َفُقْؽَتُ، َطَؿُؾفُ   ْبف
ِ
، مـ حد،ث َطْبِد اهلل

 .(5)ايؿشٝشنييف  

*** 

                                                 

ـِ َطْبِد الؾَِّف 8133أخرجف ابـ ماجة ) (1) ـْ َجابِِر ْب  . تؼدم.(، َط

 (. تؼدم.8131(، ومسؾؿ )1118أخرجف البخاري ) (5)
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ٕٛٔذ   َُٓغب  ٍُ ًَ٘ َهِى َِٓؼ ََٛزا  ٌَي َو ِٛ ُٚ َأ َُ  ٍٚٗ َٖ اهلِل َأ ٔٓ   ْ َٕ  َػًَِ ٔػُِ َوَهبٍ آَلُشو

ُٚ َػ ُاُز  ًَِ َؽَشٕف.ُأؤر

ٌٌ     َقِوُلههههُه ْٖدددد ُ٘ أّٔ ّْْددددٞ ئّدددد ٔي اِ  أّٔ َِدددد   ِ ًّٖدددد ًّٔدددد٢ ِع ٕي: عي ٚيقّٔدددداٍ آخيددددُسٚ وثبففففت يف  :)

ـْ َخبَّاٍب  (1)«الصحقحقـ ، َقاَل: ُكـُْت َقْقـًا فِفل الَجاِحؾِقَّفِة، َوَكفاَن لِفل َطَؾفك َط

َٓ ُأْططِ  ، َفَلَتْقُتُف َأَتَؼاَضاُه، َقاَل:  ـٌ ٍؾ َدْ،
ـِ َوائِ فٍد الَعاِص ْب ، ملسو هيلع هللا ىلصقفَؽ َحتَّفك َتْؽُػفَر بُِؿَحؿَّ

، َقاَل: َدْطـِفل َحتَّفك َأُمفقَت َوُأْبَعفَث، «، ُثؿَّ ُتْبَعَث َٓ َأْكُػُر َحتَّك ُ،ِؿقَتَؽ اهللُ »َفُؼْؾُت: 

ًٓ َوَوَلففًدا َفَلْقِضففقَؽ، َفـََ َلففْت:   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َفَسففُلوَتك َمففا

 .[;:-::]مريؿ:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

وكثقر ما ،غػؾ الـاس حتك الؿستؼقؿقن إٓ ما رحؿ ربل طـ إضافة الـعؿة 

إ، اهلل، وإٓ فنن القاج، ط  العبد أن ،عؾؿ أن الـعؿ مثؾ الصحة أو العؾؿ أو 

 ىئ  ىئ   ېئ ﴿الؿال أو الجاه وغقر ذلؽ مـ اهلل، وقد ،بتظ اهلل بالـعؿ، قال تعا،: 

 مب  خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ  ی ی ی ی ىئ

]األكعام:   ﴾ڀ   پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حت   جت   يب   ىب 

77-78]. 

٢ّٔ غيدسيف    َقِوُلُه ُ٘ عي ُِٝت ِٖد : إِّٔٚت َُذيا  ٍُ ْٛ ٓي٢ قّٔ َيْي ٖيريا  ٚي  «إثر يف تػسقر مجاحد )

. أي: ،ؼقل: أوتقتف ط  طؾؿ، أو ورثتف طفـ آبفائل أو أوتقتفف برفريف، (514)رقؿ 

 ڦ ڦ ڦ ڤ﴿قتلمؾ العبد مفا قفال اهلل بعفدحا: ومـ لتل كؾف سقاء، ولؽـ ل

 . [>7]الزمر:  ﴾ڄ ڄ ڦ

                                                 

 (.8325) (، ومسؾؿ8421البخاري ) (1)
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ََِشَح  َُٛش ِٖ َأ ي  ٚٔ َوػ ٍَ اَُّ َٔٔغ َسُعى ُٚ َع ٖٗ ِٖ    ملسو هيلع هللا ىلص  َأ ٓٔو ََُصوًخ  َّ َص ٍُ  اا ََُوى

ََِجَزِٔو      ُٕ َٔوًي َكوَؤَساَد اهلُل َأ ََ  َأِثَشَؿي َوَأُهوَشَعي َوَأِػ ُِٔ ٘اٍ ااِعَشا ِْي َكَجَؼوَش  َث َُُه

        ٌٕ َُوِى   ٍَ ُِوَي؟ َهوب َُ ٍٍِ  َأَؽوٗت اا ٌٗ َؽو ٍَ  َأ َِْثوَشَؿ َكَووب ًٌبي َكَؤَرً ا ََِٓ  ِْ ُِها َُ اا

       ٍَ ٚٔ. َهوب ٖ٘وبُط ثاو ٗاٍ اُ ٍ٘ٚ أَّزٌ َهوِذ َهؤزَس َُٛت َػ ََُز ْٖي َو ْٖي َوعاُِْذ َؽَغ َؽَغ

ّٗب َؽ َُِى  ٍَ ُٙي َكُؤِػٔي ُٚ َهَزُس ِ٘ ََٛت َػ ُٚ َكَز ََٔغَؾ ّ٘ب.َك ّ٘ب َوعاُِّذا َؽَغ  َغ

   َُ ٍَ  اإِلثاو ُِوَي؟ َهوب َُ ٍا َأَؽٗت اا َٔب ُُ ٌٗ ا ٍَ  َكَؤ َُُجَووُشي َؽوٖي ااِعوَؾبمُ   -َهب  -َأِو ا

ََُي ٔكَُهب. ٍَ  َثبَسَى اهلُل  َٗبَهًخ ُػَؾَشاَ ي َوَهب  ٍَ  َكُؤِػٔي

        ٍَ ُِوَي؟ َهوب َُ ٍٍِ  َأَؽوٗت اا ٌٗ َؽو ٍَ  َأ َُْهوَشَع َكَووب ٍَ  َكَؤَرً ا ْٖ   َهب َؽوَؼْش َؽَغو

ُٚي    ِ٘و ََٛت َػ ُٚ َكوَز ََٔغَؾ ٍَ  َك ٚٔ. َهب ٖ٘بُط ثا ٗاٍ اُ ََٛزا أَّزٌ َهٔزَس  ٍٚ٘ َُٛت َػ ََُز َو

َُُجَووُش      ٍَ  ا ُِوَي؟ َهوب َُ ٍا َأَؽوٗت اا َٔب ُُ ٌٗ ا ٍَ  َكَؤ ّ٘بي َكَوب ٍَ َؽَؼّشا َؽَغ َأِو -َوُأِػٔي

َُ ٍَ  َثبَسَى -اإِلثا ًِٓٔبي َكَوب ٍَ َثَوَشًح َؽب ََُي ٔكَُهب. َكُؤِػٔي  اهلُل 

ًََٔكَؤَرً  َِْػ ٍٖ        ا َُو ََوُشٖد اهلُل اا  ُٕ ٍَ  َأ ُِوَي؟ َهوب َُ ٍٍِ  َأَؽوٗت اا ٌٗ َؽو ٍَ  َأ ي َكَووب

      ٌٗ ٍَ  َكوَؤ ُٙ. َهوب ٚٔ َثَقوَش ُِو َُ ُٚ َكوَشٖد اهلُل اا ََٔغَؾ ٖ٘بَطي َك ٚٔ اُ َثَقشاٌ َكُؤِثٔقَش ثا

ُْ. َكُؤ َ٘ ـَ ُُ ٍَ  ا َُِي؟ َهب َُ ٍا َأَؽٗت اا َٔب ُُ َّوَذ   ا ٕٔ َوَو َٛوَزا ِٗٔزَظ  ُّٔذاي َكُؤ ٍَ َؽبًح َوا ِػٔي

         َٖ ٓٔو َُٔهوَزا َوإد  َُُجَووشاي َو َٖ ا ٓٔو َُٔهوَزا َوإد  َاي َو َٖ اإِلثاو ٓٔو َُٔهوَزا َوإد   َٕ ٌَب ََٛزاي َك

ْا. َ٘ ـَ ُُ  ا

ٌٔنْي        ِٓٔغو  ٌَ ٍَ  َسُعو ٚٔ َكَووب َُِئٔزو َٛ ٚٔ َو َِْثَشَؿ ٔكوٍ ُفوىَسٔر ُٚ َأَرً ا ٖٗ ْٖ اا ٍَ  ُص َهب

ُٖ َّ اااَّ    واث َُوِى ُُ ٍَ ا ُٔو ََُؽ  َُ َث ٍُ ٔكٍ َعَلشاٌي َك ُُٔؾَجب ٍَ ا َِٗوَيَؼِذ ثا َ ي َهٔذ ا َعجاُ
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ْٖ ثاَيي ٚٔ ُص َُُي  ثابَُّ َٖ      َأِػَيبَىثابَّٔزٌ  -َأِعَؤ َُُؾَغو ُُغاُِوَذ ا َٖ َوا َُُؾَغو َٕ ا اَُّوِى

ٍَ َٔب ُُ ُُ -َوا ُٚ  ا َُ  ٍَ ٚٔ ٔكٍ َعَلشاٌ. َكَوب ًَٔضرَيٌح.َثٔؼرّيا َأَرَجَُّؾ ثا  ُؾُوىُم 

ٖ٘ووبُط؟ َكٔووورّيا    ََُوووَزُسَى اُ ِٖ َأِثووَشَؿ  ٌُوو ِْ َر َُوو ٍٗٚ َأِػشاُكووَي َأ ًَووَؤ   ُٚ َُوو  ٍَ َكَوووب

ًَوبثاش .      اهلُل َكَؤِػَيبَى  ِٖ ًَوبثاّشا َػو  ٍَ َٔب ُُ ََٛزا ا َٔب َوساُصُذ  ٖٗ ٍَ  اا ٍَ؟ َكَوب ادَلب

 ًَُ َُٖشَى اهلُل اا ًَبٔرّثبي َكَق َِ٘ذ  ًُ  ُٕ ٍَ  اا َِ٘ذ.َكَوب ًُ  َٓب 

َُٔهوَزاي        ٍَ َٓوب َهوب  ََ ُٓٔضو   ُٚ َُو  ٍَ ٚٔي َكَوب َُِئٔز َٛ ٚٔ و َُْهَشَع ٔكٍ ُفىَسٔر ٍَ  َوَأَرً ا َهب

َٓب   ََ ُٓٔض  ٔٚ ُِ ًَُ  َسٖدَوَسٖد َػَِ َُٖشَى اهلُل اا ًَبٔرّثب َكَق َِ٘ذ  ًُ  ُٕ ٍَ  اا ََٛزاي َكَوب  ٔٚ َػَِى

َِ٘ذ. ًُ  َٓب 

َٔوً ٔكوٍ ُفوىَسرٔ     َِْػ ٍَ  َوَأَروً ا َ ي      َهب ُٖ َعوجاُ ٌٔنْي َواِثو ِٓٔغو  ٌَ ٍَ  َسُعو ٚٔي َكَووب

ْٖ ثاوَيي       ٚٔ ُصو َّ اااَّ ثابَُِّو َُوِى ُُ ٍَ ا ُٔو ََُؽ  َُ َث ٍُ ٔكٍ َعَلشاٌي َك ُُٔؾَجب ٍَ ا َِٗوَيَؼِذ ثا ا

ٍَ  َهوِذ      َُِي َثَقَشَى َؽبًح َأَرَجَُّؾ ثاَهب ٔكوٍ َعوَلشاٌي َكَووب َُُي ثابَّٔزٌ َسٖد َػَِ َأِعَؤ

ًَٔ ُِ٘ذ َأِػ ٚٔ َا   ًُ َٓب ٔؽُئَذي َكَىاَُّو َٓب ٔؽُئَذي َوَدِع  ٍٖ َثَقشاٌي َكُخُز  َُ َكَشٖد اهلُل اا

ُٚ هلِل  ٍٍِ  َأَلُزَر َّ ثاَؾ َُِى ُُ ِِٓغَأِعَهُذَى ا ٍَ  َأ َٔوب   ي َكَوب ٖٗ َُوَيي َكبا َٓب ِي َػََُِي 

َُِي َِ٘يي َوَعٔخَو َػًَِ َفبٔؽَج ٍَ اهلُل َػ ِْي َكَوِذ َسم ُٙ.ي ألَشَع«اِثُزُُِٔز  ب

ٌي  َقِوُلههُه ِٓددٞ ِإْضددسيا٥ِٝ ْٔ  ي َِدد َّٕ ثي٬ّٔثيدد١ّٗ  بـففق إسففرائقؾ حففؿ أبـففاء ،عؼففقب بففـ  :)ِإ

الَمُ -بـ إبراحقؿ  إسحاق  .-َطَؾْقِفُؿ السَّ

إبرص حق ال ي فقف البرص، وحق مفرض ،ظففر يف الجؾفد  :)أّْٔ دسيفي   َقِوُلُه

 .،مدي إ، خروجف طـ الؿعفقد ببقاض شد،د ،تلثر مـ الحر وغقره

ٚيأّٔقّٖدسيعي   َقِوُلُه حق ال ي تساقط شعر رأسفف، وحف ا فقفف دلقفؾ طف  أن لفقن  :)

 الجؾد الطق،، والرعر مـ كعؿ اهلل العظقؿة.
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ُي٢  َقِوُلُه ٚيأّْٔع  حق ال ي ذح، بصره. :)

ِْ   َقِوُلُه ُٗ ٝي ًِد ٜيْبتي  ْٕ  ڀ ڀ﴿أي: ،ختبفرحؿ، كؿفا قفال تعفا،:  :)ؾَّّٔٔزيادي ا ّٕ أّٔ

أي: ،ختبركؿ أ،ؽؿ أحسـ طؿفاًل،  [5: ]الؿؾؽ ﴾ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ٻ ٱ﴿وقففال تعففا،: 

 .[5-1]العـؽبقت: 

ّٔهّٗا  َقِوُلُه َي  ِْ ِٗ ْٝ  ٱ﴿يف صقرة رجفؾ3 ٕكفف أوقفع، قفال تعفا،:  :)ؾّٔبيييحي ِإئّ

 .[>]األكعام:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ

ْٝدؤّ  َقِوُلُه ٤ْٞ  أّٔسيبُّ ِإئّ ُّ غي ٍي: أّٔ ّٖدٌد     )ؾّّٔٔتي٢ ا٭ّْٔ سيفي ؾّٔكّٔا ٚيِد  ،ٌٔ ٌٕ سيطيد ْٛ ٍي: ئّد ؟ قّٔدا

        ِ٘ َّٓداُع ِ د ِْٞ اي ّْٓدٞ ايَّدِرٟ قّٔدْد قّٔدِرزي ٖيُب عي ٜيدْر ٚي  ،ٌٔ اكظفروا إ، حف ه الفـعؿ التفل  :سيطي

كتؿتع هبا3 إلقان الحسـة والجؾقد الحسـة، ومع ذلؽ ربؿا ٓ كرفؽر اهلل طؾقففا، 

 كسلل اهلل أن ،قفؼـا لرؽره وذكره وحسـ طبادتف.

ُ٘ )قّٔ َقِوُلُه ُيطيشي ٍي: ؾّٔ  أي: الؿؾؽ مسح الؿر،ض. :ا

ٓاا         َقِوُلُه ًّٖدداا سيطيد ٚيِد ٓاا  ْادا سيطيد ْٛ ٞي ئّ ٚيإّْٔعِّٓد  ُٙ ُ٘ قّٔدريُز ْٓد ٖيبي عي أي: شفػاه اهلل  :)ؾّٔري

 تعا،.

ٌُ وَقِوُلُه  ٍي: اإِلِ  ْٝؤّ؟ قّٔا ٍِ أّٔسيبُّ ِإئّ ُيا ُّ ايّٖ ٍي: ؾّّٔٔ ْٚ ايّٖبيكُّٔس -)قّٔا حفق اوبفؾ،  :أّٔ

 .،ليت يف السقاقة

أي: أحد رواة الحد،ث، وحق إسحاق بـ طبد اهلل بفـ  :)غيوَّ ِإْضشياُم  َقِوُلُه

 أبل صؾحة إكصاري.

ْياق١ّّٔٗ ُعػيسيا٤ي  َقِوُلُه ٞي   أي: حامؾ. : )ؾّّْٕٔعِّٓ

ٗيددا  َقِوُلههُه ٍي:  يددازيىّٔ ا ّٕ ئّددؤّ ِؾٝ ٚيقّٔددا فقففف: سففمال اهلل البركففة، ويف حففد،ث  :)

ِف  َجابِرِ  ـِ َطْبِد الؾَّ -إَْمفَر الؾُفؿَّ َفنِْن ُكـَْت َتْعَؾُؿ َحفَ ا »يف دطاء آستخارة:  ،ْب
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قِف بَِعْقـِفِ  َقفاَل: َأْو فِفل ِد،ـِفل َوَمَعاِشفل -َخْقًرا لِل فِل َطاِجِؾ َأْمِري َوآِجؾِِف  -ُثؿَّ ُتَسؿِّ

فْرُه لِفل، ُثفؿَّ َبفاِرْك لِفل فِقففِ  َفاْقُدْرهُ  -َوَطاقَِبِة َأْمِري ، أخرجفف البخفاري «لِفل َوَ،سِّ

، فنذا أططك اهلل البركة يف الرلء كؿا وترطرع وزاد، والبركة حفل وضفع (3124)

 الخقر اولفل يف الرلء.

ٌٔ  ) َقِوُلههُه ٍي: غيددييٌس سيطيدد ْٝددؤّ؟ قّٔددا ٤ْٞ  أّٔسيددبُّ ِإئّ ُّٟ غيدد ٍي: أّٔ ٍي: ؾّٔددّٔتي٢ ا٭ّٔقّٖددسيعي ؾّٔكّٔددا قّٔددا

ٜيدد ٞي  ٚي ٚيإّْٔعِّٓدد  ،ُ٘ ْٓدد ٖيبي عي ُ٘ ؾّٔددري ُيطيددشي ٍي: ؾّٔ ِ٘  قّٔددا َّٓدداُع ِ دد ِْٞ اي ٖيددريا ايَّددِرٟ قّٔددِرزي ّْٓددٞ  ٖيُب عي ْر

ٍي: ايّٖبيكُّٔس  ْٝؤّ؟ قّٔا ٍِ أّٔسيبُّ ِإئّ ُيا ُّ ايّٖ ٍي: ؾّّٔٔ ٓاا، ؾّٔكّٔا ٌُ-غيييساا سيطي ْٚ اإِلِ  ٞي   -أّٔ ّْٕعِّٓ ؾّٔد

ٗيد    ٍي:  يدازيىّٔ ا ّٕ ئّدؤّ ِؾٝ ّٗا، ؾّٔكّٔا َِ الـفقق ،ؼفال لؾحامفؾ مـففا طرفراء، ا :   يكّٔسي٠ّٗ سيا

 ولؾبؼرة ،ؼال لفا حامؾ.

َّ    َقِوُلههُه ٜيددُسدَّ ا ّٕ ِإئّدد  ْٕ ٍي: أّٔ ْٝددؤّ؟ قّٔددا ٤ْٞ  أّٔسيددبُّ ِإئّ ُّٟ غيدد ٍي: أّٔ ُيدد٢، ؾّٔكّٔددا )ؾّٔددّٔتي٢ ا٭ّْٔع

  ُ٘ ُيطيدشي َّاعي، ؾّٔ ِ٘ اي أن ،حػفظ  وح ه كعؿة طظقؿة كسفلل اهلل  : يؿيِسٟ ؾَّّْٕٔ ِؿسي ِ 

كا، وكؿ مـ مبصر أطؿك طـ سبقؾ اهلل، وأطؿفك طفـ اوسفالم، وكفؿ طؾقـا أبصار

مـ أطؿك العققن مبصر الؼؾ،، فالرق  ابـ باز مفثاًل، وقبؾفف الرفق  محؿفد بفـ 

بعؾقمفؿ، وأط  مـفارحؿ، وكػفع  إبراحقؿ آل الرق  وغقرحؿ كثقر مؿـ كػع اهلل 

حًؼا حق أطؿفك  هبؿ اوسالم والؿسؾؿقـ وكاكا فاقد،ـ لؾعققن الؿبصرة، فإطؿك

البصقرة، والؿبصر حًؼا حق الؿقفؼ ل سالم واو،ؿفان، لؽفـ مفع ذلفؽ ضفعػ 

البصر قد ،مدي إ، حرمان الؿرء مـ خقرات طظقؿفة، ولفف ا جفاء يف الحفد،ث: 

ْضُتُف مِـُْفَؿا الَجـَّفةَ إَِذا اْبَتَؾْقُت َطْبِدي بَِحبِقَبَتْقِف َفَصَبرَ » ، ُ،ِر،فُد: َطْقـَْقفِف. أخرجفف «، َطقَّ

ـِ َمالٍِؽ َرِضَل الؾَُّف.(5151)البخاري  ـْ َأَكِس ْب  ، َط

ُٙ    َقِوُلُه ِ٘  يؿيدسي ْٝد ، وكفان مفـ فقف أن الرػاء والعافقفة بقفد اهلل  :)ؾّٔسيدَّ ا ّٕ ِإئّ

ِخَرِة، الؾَُّفؿَّ إِكِّفل َأْسفَلُلَؽ َعافَِقَة فِل الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأْسَلُلَؽ الْ »: ملسو هيلع هللا ىلصدطاء الـبل  ْٔ ْكَقا َوا الدُّ

بفل ، أخرجفف أ«اْلَعْػَق َواْلَعافَِقَة فِل ِد،ـِل َوُدْكَقاَي َوَأْحؾِل َوَمالِل، الؾَُّفؿَّ اْسُتْر َطْقَرتِل

ـِ ُطَؿففَر  (5433)داود   ْبف
ِ
ـْ َطْبففِد اهلل الؾُفففؿَّ َربَّ الـَّفاِس َأْذِحففِ، ». ومـفف: َطف
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َٓ ُ،َغاِدُر َسفَؼًؿاالَباَس  َّٓ ِشَػاُؤَك، ِشَػاًء  َٓ ِشَػاَء إِ افِل،  . أخرجفف «، اْشِػِف َوَأْكَت الرَّ

ـْ َطائَِرَة (5331)البخاري   .  ، َط

ِْْتري   َقِوُلُه َّٕ ٚياِيداا، ؾّٔد ٞي غيا٠ّٗ  ُِ  ؾّّْٕٔعِّٓ ٓي ٍي: ايّٖػي ْٝؤّ؟ قّٔا ٍِ أّٔسيبُّ ِإئّ ُيا ُّ ايّٖ ٍي: ؾّّٔٔ )قّٔا

ٔي              َِد ٚياد   ٗيدريا  ٚيِي ٔي ايّٖبيكّٔدِس،  َِد ٚياد   ٗيدريا  ٚيِي  ،ٌِ ٔي اإِلِ د َِد ٚياد   ٗيدريا  ٕي ِي ٖيدريا، ؾّٔهّٔدا ٚييَّددي  ٚي  ِٕ ٖيدريا

ِِ ٓي  وح ا مـ فضؾ اهلل العظقؿ، ولؾبركة التل وضعفا يف ح ه الـعؿ.:  ايّٖػي
ِ٘   َقِوُلههُه ٦ْٝيِتدد ٖي ٚي  ِ٘ ُ٘ أّٔتيدد٢ ا٭ّْٔ ددسيفي ِؾددٞ ُؾددٛزيِت َّْدد َّ ِإ ٍي: ُثدد وحفف ا بعففد زمففـ  :)قّٔددا

 لقختبرحؿ فقؿا مضك، مـ شلهنؿ.

ٞي ايّٖ َقِوُلُه ْْكّّّٔٓٔييْت ِ  ٌ ، قِّٔد ا ُٔ ضيِبٝ َِْطِهنٌي ٚا   ٌٌ ٍي: زيُد ٍُ ِؾٞ ضيدؿِّٔسٟ،  )ؾّٔكّٔا ِشبيا

َّ ِ دؤّ، أّْٔضدّٔيّٕؤّ    ِ٘ ُث َّ ّي ِإ٫َّ ِ اي ْٛ ٝي ٞي ايّٖ ٔي     -ؾ٬ّّٔٔ  ي٬ّٔؽي ِي ٕي ايّٖشيطيد ْٛ ًَّد ِ ايَّدِرٟ أّْٔعّّٓٔداىّٔ اي

ٍي ُيدددا ٚيايّٖ ٔي  ًّٖددددي ايّٖشيطيددد ٍي يددد٘: ايُّٖشكّٕدددُٛم   -ٚيايِّٖذ ِ٘ ِؾدددٞ ضيدددؿِّٔسٟ  ؾّٔكّٔدددا ًَّدددُؼ ِ ددد  يِيدددااا أّٔتيبي

مفـ مصفارف  بفـ السفبقؾ، ولفف ا جعفؾ اهلل وجقب إططفاء ا :فٝ٘ :نِّٔجاي٠ّ٘ 

ال كاة إططاء ابـ السبقؾ، وحفق الف ي ،ـؼطفع بفف الؿفال يف صر،ؼفف، واختؾػفقا يف 

 معـاه، حتك ققؾ: كس، إ، ابـ السبقؾ لؽثرة سػره.
 ومؿا ،ستدل بف العؾؿاء يف ح ا الباب:

َْى ـ َّ ْ ٍَم ا 
َ
َْى ؾَُ َّ ْ ٌِ ا  ِْ َع ُْ 

َ
ُ ْٔ َ  إِْن َ

 
 َْ ـ َّ ْ ٌُ ا  ْهُ َواْر ُِـ

َ
َْى وَأ ـ َّ ْ ُخـْ ا 

َ
 ى وَأ

 أكا ابـ الحرب ربتـل صغقًرا. :ٜكٍٛ ٚبعطِٗ 

ـ السبقؾ إضافة إ، كثرة أسػاره.  فؼقلف: واب

ُ٘: ايُّٖشكُّٕٛم نِّٔجاي٠ّ٘  َقِوُلُه ٍي ئّ  .وح ا شلن البخالء بحؼ اهلل  :)ؾّٔكّٔا

ْٔ أّْٔ ددسيفي   َقِوُلههُه ِْ تيهّٕدد ّْٞ أّْٔعِسؾّٕددؤّ أّٔئّدد َّٔ ُ٘: نّٔدد ٍي ئّدد َّٓدداُع؟ ؾِّٔكددااا   )ؾّٔكّٔددا ٜيكّٖددريُزىّٔ اي

ْٔ نّٔداِ س            ؾّّْٔٔعّّٓٔاىّٔ ا ّٕ ٍي نّٔداِ ساا عيد ُيدا ٖيدريا ايّٖ ٚيِزْثدُت  ُيدا  َّْ ٍي: ِإ ٍي؟ ؾّٔكّٔدا اكظفر  :افّٔا

 كقػ كػر كعؿة اهلل، وأضاف الـعؿة إ، كػسف وإ، آبائف وأجداده. 
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َّسيىّٔ ا ّٕ ِإئّ َقِوُلُه ْٓتي نّٔاِذ اا، ؾّٔؿي ْٕ نّٕ ٍي: ِإ ْٓدتي   )ؾّٔكّٔا َيدا نّٕ وتؼد،ر الؽالم  :٢ 

 أكف طاد إ، ما كان، وأصبح فؼقًرا، حؼقًرا.

ٗيدريا،             َقِوُلُه ٍي ِي َيدا قّٔدا ٌي  َِْجد  :ُ٘ ٍي ئّد ِ٘، ؾّٔكّٔدا ٦ْٝيِتد ٖي ٚ ِ٘ ٚيأّٔتيد٢ ا٭ّٔقّٖدسيعي ِؾدٞ ُؾدٛزيِت ٍي:  )قّٔا

ْٓددتي نّٔاِذ اددا ؾّٔؿيدد    ْٕ نّٕ ٍي: ِإ ٖيددريا، ؾّٔكّٔددا  ِ٘ ٣ًّٔدد َيددا زيدَّ عي ٌي  َِْجدد  ِ٘ ْٝدد ّٔ َيددا ٚيزيدَّ عي َّسيىّٔ ا ّٕ ِإئّدد٢ 

         ، ٌ ُٔ ضيدددِبٝ ٚياْ ددد َِْطدددِهنٌي   ٌٌ ٍي: زيُدددد ِ٘، ؾّٔكّٔدددا ُيددد٢ ِؾدددٞ ُؾدددٛزيِت ٚيأّٔتيددد٢ ا٭ّْٔع ٍي:  ْٓدددتي  قّٔدددا نّٕ

َِّ ِ دؤّ، أّْٔضدَّٔيّٕؤّ          ِ٘ ُثد ًَّد ّي ِإ٫َّ ِ اي ْٛ ٝيد ٞي ايّٖ ٍُ ِؾٞ ضيؿِّٔسٟ، ؾّٔد٬ّٔ  يد٬ّٔؽي ِيد ٞي ايِّٖشبيا ْْكّّّٔٓٔييْت ِ  ا

ْٝؤّ  يؿيسي ّٔ ٗيا ِؾٞ ضيدؿِّٔسٟ  ِ ايَِّرٟ زيدَّ عي َُّؼ ِ  ٘  ىّٔ غيا٠ّٗ أّٔتيبي أكؽ تؼقل: إٓ باهلل، ثؿ  :فٝا

بؽ، ٓ تؼؾ: إٓ باهلل، وبؽ، وٓ تؼؾ: ٓ بالغ يل إٓ بفؽ، ففإمر ،ضفاف إ، اهلل 

الف ي  (ثفؿ)غقره، ،ؽقن بحرف العطػ  ، ثؿ إذا أردت أن تعطػ ط  اهلل 

 ،ؼتضل الؿغا،رة.
ْٓ َقِوُلُه ٍي: قّْٔد نّٕ َّ  يؿيدِسٟ   )ؾّٔكّٔا ُي٢ ؾّٔسيدَّ ا ّٕ ِإئّد فقف بقفان لػضفقؾة حف ا  :ُت أّْٔع

الرجؾ الصالح، حقث اطترف بـػسف كقػ كاكت حالتف، فؼبفؾ أن ،بفادره الؿؾفؽ 

أكف ،عرفف كقػ كفان، قفال: كـفت أطؿفك ففرد اهلل طفظ بصفري، فؿفا زال ،رفؽر 

 اهلل طؾقف. كعؿة

َيدا ِغد٦ْ   َقِوُلُه ٚيديْع  َيا ِغ٦ْتي،  ُ٘      )ؾُّٔخْر  ٤ْٞ  أّٔخيْرتيد ّي ِ ػيد ْٛ ٝيد ٗيدُدىّٔ ايّٖ ِ٘ ٫ّٔ أّْٔد َّد ٛياي تي، ؾّٔ

 ِ    ،سبحان اهلل! الؿقفؼ مـ وفؼف اهلل، والؿخف ول مفـ خ لفف اهلل، ففاكظر إ

، وح ا قد ٓ ،قفؼ إلقفف الؽفرام فضفاًل (ُخْ  َما ِشْئَت َوَدْع َما ِشْئَت )ح ا الؿقفؼ؟ 

إذا جئتف قد ،عطقؽ، و،ؼفقل: خف  حف ا طـ غقرحؿ مـ الؾئام والبخالء، فالؽر،ؿ 

ُخفْ  َمفا )استعـ بف، أما ح ا لردة معرفتف بـعؿة اهلل طؾقف، ولتقسقع اهلل طؾقف، قال: 

 ، كؿا ،ؼقل بعض الـاس: الؿال مالؽ.(ِشْئَت َوَدْع َما ِشْئَت 

ْٓددد  َقِوُلهههُه ٞي ا ّٕ عي ِْ، ؾّٔكّٔدددْد زيقددد ًِٝدددُت ُيدددا اْ ُت َّ َيائّدددؤّ، ؾِّٔإ ّٔٝدددؤّ  َِْطدددوّٖ عي ؤّ، )أّٔ

 ُٙ ْٝؤّ  أخسيديا ٢ّٔ ؾياِسبي ، وحفل مفـ فقف إثبفات صفػة الرضفا هلل  :ٚيضيِخ ّٔ عي

الصففػات الػعؾقففة، خالًفففا لؿففا ت طؿففف إشففاطرة والؿعت لففة أن اهلل ٓ ُ،قصففُػ 
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، وحفق مفـ الصفػات أ،ًضفا الػعؾقفة بالرضا، وفقفف إثبفات صفػة السفخط هلل 

 ، ورضا ،ؾقؼ بجاللف.، ففق سخط ،ؾقؼ بجاللفالؿتعؾؼة بؿرقئة اهلل 

 :  تكدّ َا ع٢ً ايفٛا٥د َٔ اذتدٜ  ٚيف
 حئ جئ ی﴿: قد ،بؾقكفا بالرفر والخقفر، كؿفا قفال  أن اهلل 

 . [68]األكبقاء:  ﴾مئىئ

 ۈئ ۈئ ۆئ﴿وأن أكثففر الـففاس ،ؽػففر كعؿففة اهلل إٓ الؼؾقففؾ، قففال تعففا،: 

 . [16]سبل:  ﴾ېئ

 ڤ﴿تعا،: أن الرؽر مـ أسباب دوام الـعؿ، واستؿرارحا، قال  :ٚفٝ٘

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[:]إبراهقؿ: 

 ٘  گ گ﴿أن ط  أصحاب إمقال يف أمقالفؿ حؼقًقا، قال تعفا،:  :ٚفٝا

 ڭ﴿، وقال تعا،: [58-57]الؿعاارج:  ﴾ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ

 ٿ ٺ﴿: ، ومـ حؼف ال كاة، قفال اهلل [171]األكعام:  ﴾ۇۆ ۇ ڭ

 .  [7]الؿممـقن:  ﴾ٿ ٿ

 ٘ اكؼطعت بف السبؾ أو ك لت بف الػاقفة، وإصفؾ يف جقاز الؿسللة لؿـ  :ٚفٝا

ِ  الؿسللة الحرمة، ويف  ـِ ُمَخاِرٍق اْلِفاَللِلِّ (1433)ؾدشٝض َطدً ـْ َقبِقَصَة ْب ، َط

 
ِ
ْؾُت َحَؿاَلًة، َفَلَتْقُت َرُسقَل اهلل َأقِفْؿ َحتَّفك »َأْسَلُلُف فِقَفا، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َتَحؿَّ

َدَقُة، َتْلتَِقـَا ا َٓ »، َقاَل: ُثؿَّ َقفاَل: «َفـَْلُمَر َلَؽ بَِفالصَّ َّٓ َ،فا َقبِقَصفُة إِنَّ اْلَؿْسفَلَلَة  َتِحفؾُّ إِ

ََحِد َثاَلَثٍة َرُجٍؾ، َتَحؿَّ 
ِ
َؾ َحَؿاَلًة، َفَحؾَّْت َلُف اْلَؿْسَلَلُة َحتَّفك ُ،ِصفقَبَفا، ُثفؿَّ ُ،ْؿِسفُؽ، ٕ

ـْ  َحٌة اْجَتاَحْت َماَلُف، َفَحؾَّْت َلُف اْلَؿْسَلَلُة َحتَّك ُ،ِصفقَ، قَِقاًمفا مِف
َوَرُجٌؾ َأَصاَبْتُف َجائِ

ـْ َطْقشٍ -َطْقٍش 
ـْ َذِوي َوَرُجٌؾ َأَصاَبْتُف َفاقَ  -َأْو َقاَل ِسَداًدا مِ ٌة َحتَّفك َ،ُؼفقَم َثاَلَثفٌة مِف

ـْ 
ـْ َقْقمِِف: َلَؼْد َأَصاَبْت ُفاَلًكا َفاَقٌة، َفَحؾَّْت َلُف اْلَؿْسَلَلُة َحتَّك ُ،ِصقَ، قَِقاًما مِ

اْلِحَجا مِ
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ـْ َطْقشٍ -َطْقٍش 
ـَ اْلَؿْسَلَلِة َ،ا َقبِقَصُة ُسفْحًتا ،َ  -َأْو َقاَل ِسَداًدا مِ

َـّ مِ ْلُكُؾَففا َفَؿا ِسَقاُح

 .  «َصاِحُبَفا ُسْحًتا

إذ قص طؾقـا مـ قصص بـل إسرائقؾ إكؿفا  ملسو هيلع هللا ىلصجقاز الؼصص، والـبل  :ٚفٝ٘

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿: قصففف لؾعبففرة والعظففة كؿففا قففال اهلل 

 ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، [111]يقسااػ:  ﴾ۇئۆئ

 .[>>]صف:   ﴾ٺ ڀ

،فؼ الـبفل أن إصؾ يف اوسرائقؾقات التققػ، إٓ مفا جفاءت مفـ صر :ٚفٝ٘

 ، فنكف أخ حا طـ صر،ؼ القحل، وحل حؼ.ملسو هيلع هللا ىلص

 ٘  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿طف  طبفاده، قفال تعففا،:  كثفرة كعفؿ اهلل  :ٚفٝا

، فؿـفا الرعر الحسـ، والقجف الحسفـ والجؾفد الحسفـ [67]إباراهقؿ:  ﴾ڦڄ

 والؾقن الحسـ والؽالم الحسـ والصحة، وغقر ذلؽ مـ الـعؿ.

اء، فبعضفؿ ،ح، اوبفؾ، وبعضففؿ أن الـاس ،تػاوتقن يف محبة إشق :ٚفٝ٘

البؼر، وبعضفؿ الغـؿ، وبعضفؿ الخقؾ، وبعضفؿ التجفارة، وبعضففؿ الصفـاطة، 

 وبعضفؿ ال راطة، وبعضفؿ ،قسر لؾعؾؿ.

أن الـاس قد ،ؼ رون مـ كان ط  شاكؾتفؿ، إذا ابتظ برلء مـ التغقفر،  :ٚفٝ٘

نن الـفاس ،رفؿئ ون ولق كان برائحة الػؿ أو باضطرابات البطـ، أو بغقر ذلؽ، ف

 مـ بعضفؿ البعض إذا تغقر اوكسان طـ الخؾؼة السق،ة.

 ٘ َٓ »بقده الخقفر، ففنذا شفاء أن ،رفػل شفػك، ويف الحفد،ث  أن اهلل  :ٚفٝا

َّٓ َأْكَت   فف ا إبرص بؿسحة شػاه اهلل.، (1)«َشافَِل إِ

ح ا مؾؽ، فالؿالئؽة مـ إولقاء، ففنن حف ا  وفقف كرامات إولقاء، وإن كان

                                                 

ـِ َمالٍِؽ 5338أخرجف البخاري ) (1) ـْ َأَكِس ْب  .( َط
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الؿؾؽ لؽرامتف، مسح، فرد اهلل شعر إقرع، ومسح فلذح، اهلل طـف مرضف، وح ا 

ربؿا داوى بعضفؿ بر،ؼفف، كؿفا تػفؾ  ملسو هيلع هللا ىلصالؿسح متضؿـ لؾدطاء، وقد كان الـبل 

لؿا كان أرمًدا فرػاه اهلل، ولؿا جاءه طبد اهلل بفـ طتقفؽ  لعظ ابـ أبل صال، 

وقد اكؽسرت رجؾف يف مؼتؾ تاجر الحجاز، فردحا اهلل طؾقف، ولؿا أططك أبا  

تؾؽ العصا وحقلت إ، سقػ، وكرامات إولقاء باهبا واسع، ألفػ  دجاكة 

فقفا الاللؽائل، وألػ فقفا طبد الرقق، اوبل، وغقفرحؿ. لؽفـ الحف ر مفـ مثفؾ 

 لسؿ ال طاف.لؾـبفاين أو لؾقافعل فػقفؿا ا «كتاب كرامات إولقاء

حقـ بارك يف أمقال حمٓء الثالثة، كتجت يف  أن البركة مـ اهلل، فاهلل  :ٚفٝ٘

، أي: [;7]الاـجؿ:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ﴿زمـ ،سقر، وأصبحقا أغـقفاء، قفال تعفا،: 

أغـك اوكسان، وأقـاه، أي: أططاه ما ،ؼتـقفف مفـ إمفقال والبؼفر والرققفؼ وغقفر 

 ذلؽ.

ِٕ اهلُل َفَأَزاَد) قٛي٘ يف ٚفٝ٘ ِِ َأ ُٗ َٝ  أن ح ه إرادة كقكقة مـ حقفث أن اهلل  :(َِٜبَتًِ

أوقع هبؿ ما كان، وإرادة شرطقة مـ حقث أن اهلل ابتالحؿ بلوامر، فؿـفؿ مـ صبفؼ 

 ومـفؿ مـ مل ،طبؼ.

طفـ  أن إطؿال بالخقاتقؿ وأن السعادة كؾ السفعادة يف رضفك اهلل  :ٚفٝ٘

 بد أسلل اهلل السالمة.العبد، والرؼاوة يف سخطف وغضبف ط  الع

 مـ الؽرامة. تبرقر الؿممـ بؿا لف طـد اهلل  :ٚفٝ٘

 جقاز اوختبار لؾحاجة. :ٚفٝ٘

 وفقف فضقؾة الؽرم والجقد ففق مـ أسباب بركة إمقال، إ، غقر ذلؽ.

*** 
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ِ٘ َتعَاَي٢ - 49 ٍِ ايًَّ ِٛ َُا صَاِيّخ ﴿بَابُ َق ُٖ َّا آتَا ُ٘ ُغَسنَا٤  افًََ َُا َجَعالَ َي ُٖ َُا آتَا  فِٝ

ُِٜػِسُنٕٛ  َّا  ُ٘ َع  ﴾َفَتَعاَي٢ ايًّ
َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼوبًَُ     ٍا اَُّو  ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿َثبُة َهِى

 .[3>1]األطراف:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ

ِ٘ تييياي٢ّٔ:) َقِوُلُه َّ ٍِ اي ْٛ  ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿  ياُب قّٔ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ﴿: قبؾفا: (﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک  ک

 .[3>1->;1]األطراف: 

أهنؿ جعؾقا هلل شركاء فقؿا أكعفؿ بفف طؾفقفؿ، وقفد اختؾفػ  :اآل١ٜ َٔ ٚايػاٖد

ْسفِؿ،  أحؾ التػسقر يف معـك الؿراركة حـا َفَؼاَل 
ِ
َبْعُضُفْؿ: َجَعاَل َلفُف ُشفَرَكاَء فِفل آ

 . وقال بعضفؿ يف الطاطة.(14/181) تؿطاٙقالف الطبري يف 

*** 



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 789  

َقاَل اْلُمَصنُِّف

  ّ ُٖ َؽِض ٍَ اِث ًََؼِجؤذ       َهب ُِوشا اهلِل;  ـَ ُٔ َُٓؼٖجوٕذ    ْ ِّ اِعو ًُو ْا  َِ )اٖرَلُوىا َػًَِ َرِؾشا

ِٔشاو ي َوَػِجٔذ َُٔي  َػ َٚ َر َٓب َأِؽَج ٌَِؼَجٔخي َو  َؽبَؽب َػِجٔذ ادُلئَِّتا(. -اُ

ُٔ سيدْصّ   َقِوُلُه حق أبق محؿد طظ بـ أمحد بـ ح م إكدلسل، تؿإ طؾقفف  :)اْ 

ـَ  ـُ َطبَّاٍد مِف ـُ َحْ ٍم، فِقَؿا َأحرق َلُف الُؿْعَتِضُد ب مبتدطة طصره وأحرققا كتبف، فؼال اْب

 :(1)الُؽُتِ، 

ْا ؾَــنِْن َوْ  َِْ ــمَس سَ َوِِْفُــ ْا اهِق ِِفُــ
ِي َو  ا

 

َْ ِص  ــ ُِ َِْ ــمُس َِــْن  ُُ اهِق ََ ًو مََضــ
رِي ـْ ــــــــــــــــــــــــــــ َِ 

 

ـَتَقووْت َرًَك ِـِ   ْٓ َُ ا ْيُ َيَِل َذْي ِٔ َ  ش
 

ٌُ ِص َُبـْةِي َف ـْ ِّْل َو ُـ
ٍْ
َ
 َو َْاُِل إِْن أ

ٍـ   ــ َِاِق َرٍق َوًَكَػ ــ ٌْ إِْذ ــ َ ِي ِْ ْْ ــ  َدُع
 

ْا ِِِعوْـٍى ِي  ُ ٌْ َوفُْ  مُس َيـ َِى اَّـو يَـ
رِي ـْ ـــــــــــــــــــــــــــــ  يَ

 

ةً 
َ
أ ـْ ِْ ِـَــ مـِــ َِ ًَ ُْْدوا ِص ا   َواِسو َفُعـــ

 
 ِ
ِْ ِٓ  ٌْ ُِْؼَْن اِ ِي  ؾََ ْى ُدْوَن َيم َت

َن إَِذا َعوَْت   ْْ مَرى ََيِِْفُ ـَ اَك اَّو َُ  َل
 

 ِِ ــ ِن اثلوْؼ ـُ ــ ِْ َن ِص ُي ــ ــى اهُق ّ كؿُّ
َ
 أ

إققسففة الػاسففدة، وكففان شففد،ًدا طفف  أحففؾ البففدع وإحففقاء وأراء و 

دلقؾ طف  ذلفؽ، وكفان شفد،ًدا طف   احمل٢ًوكتابف  إسهاّ ا٭سهاّوكتابف 

ايؿؿددٌ يف افًددٌ الخففقارج والؿعت لففة، والؿرجئففة يف بففاب او،ؿففان، وكتابففف 

طددٛم ،ففدل طفف  ذلففؽ، وكففان واسففع آصففالع، والفف ي ،ؼففرأ يف  ٚايٓشددٌ

،ظـ أن الرجؾ كان ماجـًا ولقس ك لؽ، مع أكف كان ،رى حفؾ الغـفاء، احلُاَد١ 

وأقسؿ باهلل لؿا ذكر شقًئا مؿا ،تعؾؼ بالـساء والؿردان، قال: وال ي كػسل بقده مفا 

كرفػت إزاري طفف  فففرج محفرم، ابففتظ فصففبر، كففان أبفقه مففـ الففقزراء أو مففـ 

تفت الدولة إمق،ة شرد وسجـ وحرقفت مستراري القزراء، ثؿ بعد ذلؽ لؿا اك
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كتبف، وذكر يف سب، صؾبف لؾعؾفؿ أكفف دخفؾ الؿسفجد فجؾفس، فجفاءه أحفدحؿ، 

وقال: تجؾس قبؾ أن تصظ ركعتقـ، فؼفام ،صفظ ركعتفقـ، فجفاءه آخفر، فؼفال: 

تصظ ركعتقـ يف وقت الؽراحة، ف ح، ،طؾ، العؾؿ، وكان قد كبفر سفـف، فلقبفؾ 

قػ، حتفك كفان ٓ ،جفارى وٓ ،بفارى، لفقٓ شفدة ط  الحػظ والتصـقػ والتلل

ضاحر،تف لؽاكت كتبف أكػس الؽت،، ومع ذلؽ حل مفـ أكػسففا، إٓ أكفف ضفاحري 

َـّ َأَحُدُكْؿ فِل اْلَؿاِء »: ملسو هيلع هللا ىلصشد،د الظاحر،ة، فؿثاًل: يف ققل الـبل  ائِ َٓ َ،ُبقَل ِؿ ُثفؿَّ الفدَّ

، قال: إذا بال يف كلس وصبف يف الؿاء ٓ بلس، وتؽؾؿ طؾقف الؼرصبل (1)«َ،ْغَتِسُؾ مِـْفُ 

 «تعففا، يف السففقر بؽففالم شففد،د، أقفف ع فقففف إقفف اًطا، ودافففع طـففف الفف حبل 

َشْقَ  َأبِْقِف فِل الِعْؾفِؿ،  ، وقال: ُقْؾُت: َلْؿ ُ،ـِْصِػ الَؼاِضل َأُبق َبْؽٍر (11/124)

 َٓ َتَؽؾََّؿ فِْقِف بِالِؼْسِط، َوَباَلَغ فِل آْستخَػاف بِِف، َوَأُبق َبْؽٍر َفَعَؾك َطظؿتف فِل الِعْؾِؿ َو

َٓ َ،َؽاد، َفرمحُفَؿا اهلل َوغػر َلُفَؿا. احف.  ٍد، َو  َٓ َ،ْبُؾُغ ُرْتَبة َأبِل ُمَحؿَّ

وأما إذا كصر مسفللة مفـ الؿسفائؾ ففدوكؽ حفق، ،فليت بإحاد،فث وأثفار 

بلساكقدحا، وكان ققي الحجة، حتك أكف ربؿا ،لخ ك إ، م حبف، ولف ا كان الرق  

تعا،، ،ؼقل: اثـفان إذا قفرأت يف كتبفؿفا ،جراكفؽ إ، مف حبفؿا، ابفـ  مؼبؾ 

الؼقؿ، وابـ ح م3 لغ ارة طؾؿفؿا، ولؽثرة اصالطفؿفا، وأمفا يف العؼقفدة يف بفاب 

 ي، كان جفؿًقا جؾًدا.إسؿاء والصػات، فؼد قال طـف ابـ طبد الفاد

ٚيعيْبدِد            َقِوُلُه ُْدسٚ،  ْٝدِس اِ  نّٔييْبدِد ُع َُييبَّدد  ئّػي   ِ ٌَّ اْضد ِِ نّٕد ِٜ ًّٔد٢ تيْشدِس ُٛا عي )اتَّؿّٔكّٕد

ًِب  ٘ي ذيِيؤّ سياغي٢ عيْبد افَّّّٕٓ َيا أّْٔغبي ٚي  ، ايّٖهّْٔيبي١ّٔ، 

ؾ ، وكصف: َواتََّػُؼفقا طف  َتْحفِر،ؿ كف(155) «قالف ابـ ح م يف مرات، آعاع

ى، َوطبد ُحبؾ، َوطبد َطْؿرٍو، َوطبد اْلَؽْعَبَة،  اْسؿ معبد لغقر اهلل ط  َوجؾ َكعبد اْلُع َّ

َوَما أشبف َذلِؽ حاشا طبد اْلؿطؾ،، َواتََّػُؼقا ط  إباحة كؾ اْسؿ بعد َما ذكرَكا َمفا مل 

                                                 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 818(، ومسؾؿ )812أخرجف البخاري ) (1)  .(، َط



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 791  

َأو خؾفد ،ؽـ اْسؿ َكبِل َأو اْسؿ مؾؽ َأو مّرة َأو َحْرب َأو زحؿ َأو الحؽؿ َأو َمالفؽ 

َأو ح ن َأو آجدع َأو الؽق،ػر َأو شَفاب َأو َأْصَرم َأو الَعاِصفل َأو َطِ ،ف  َأو َطبفدة 

َأو َشْقَطان َأو غراب َأو حباب َأو الؿصطجع َأو كجاح َأو َأْفؾح َأو َكافِع َأو ،َسفار َأو 

 برَكة َأو طاصقة َأو برة َفنِكَُّفؿ اْختؾُػقا فِقَفا. احف. 

حاشك طبد الؿطؾ،، وال ي جفره إ، حف ا  :قٛي٘ ٖٚٛ َٓتكد، َ٘ٓ ايهالّ ٖٚرا

َٓ َكِ ْب، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالؽالم: أن الـبل  ـُ َطْبِد الُؿطَّؾِفْ، َأَكا الـَّبِلُّ  ، فؼفال: إنَّ (1)«َأَكا اْب

وإكؿفا أخبفر أقر ح ه التسؿقة، وأقر التعبقد لعبد الؿطؾ، ولقس ك لؽ،  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

بلمر ط  ما حق طؾقف، فنن طبد الؿطؾ، قد مات واسؿف طبفد الؿطؾف،،  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 ،ـتس، إلقف. ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

 ومـ إسؿاء الؼبقحة أن: طبد الـبل، وطبد القيل.

*** 

                                                 

ـِ َطاِزٍب 1331(، ومسؾؿ )8113أخرجف البخاري ) (1) ـْ اْلَبَراِء ْب  .(، َط
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ََِٔوِذي  و ُّ َؽ َٛب آَد ـَٖؾب ٖٔب َر َُ  ٍَ ٖا َػٖجبط  ٔكٍ أََِخ  َهب ٖا اِث ُاُظي   ََػ َٔوب ااِثِٔو ُٛ َكَؤَرب

   ُٚ ٖٖ َُو ٖ٘ٔخي َُُزٔيَُؼبٍٗٚ َأِو اِعَؼَِو َُُغ َٖ ا ٔٓ َٔب  ٌُ َٔب أَّزٌ َأِلَشِعُز ٌُ ٍا َفبٔؽُج ٍَ  ااٗٚ َكَوب

 ٖٖ ٖٖ َواُكَؼَِ ُٚي َواُكَؼَِ َُُؾوُّ ٘اَي َك ِٖ َثُي ٔٓ َُِخُشُط  َ ي َك َِ ٍِ َأ َٔوب -َهِشَٗ ُٙ   -ََُخٚىُكُه ُٔٚب ٔعو

َُ     َػِجَذ احَلبسا ُٓٔضو  ٍَ َٔوبي َكَووب ُٛ ََِٔوِذ َكَؤَرب ْٖ َؽ ُّٚزبي ُص َٓ ُٙ َكَخَشَط  َُٔيَُؼب  ُٕ َُب َأ ٔس. َكَؤَث

َٔب  ًَُه َٔب َكَؤِدَس ًََش َُُه َٔب َكَز ُٛ ََِِٔذ َكَؤَرب ْٖ َؽ ُّٚزب. ُص َٓ ُٙي َكَخَشَط  َُٔيَُؼب  ُٕ َُب َأ ٚٔي َكَؤَث ُٔ َهِى

ُُوووَؾبسا ُٙ َػِجووَذ ا َُب ٖٔ َُُىَُوؤذ َكَغوو ُٚ  ُؽووٗت ا  ڳ ڳ گ گ﴿ٔسي َكووَزَُٔي َهِىُُوو

ُٖ َأثاٍ َؽبٔرْ.[3>1]األطراف:  ﴾ڳڳ ُٙ اِث  . َسَوا

ِٖ ٔكوٍ        ٌُو ََ  ِْ َُو ًَبُ  ٔكوٍ َىبَػٔزوٚ َو ٍَ  ُؽوَش ِٖ َهَزبَدَح َهب َٕ٘ذ َفٔؾُؼ  َػ ُٚ ثاَغ َُ َو

.ٔٚ  َػَجبَدٔر

   ٔٚ ُٔو ٕٛٔذ ٔكٍ َهِى َُٓغب  ِٖ َٕ٘ذ َفٔؾُؼ  َػ ُٚ ثاَغ َُ ]األطاراف:  ﴾ڑ ژ ژ﴿َو

َِٗغبّٗب. [>;1 َٕ اا ٌُى ََ ُٕ ا  ٍَ  َأِؽَلَوب َأ  َهب

َٔب. ٔٛ ُِشا ٖاي َوَعٔؼُٕذي َوَؿ ٖا احَلَغ ُٙ أَّنب َػ َ٘ب َِٓؼ ًَٔش   َوُر

ُيددا      َقِوُلههُه ُٖ ًّٔددْت، ؾّّٔٔتيا ُي ُّ سي ٖيا آدي َُّددا تيػيػَّددا ٍي ئّ ٜيدد١ِ: قّٔددا ِٔ عيبَّدداع  ِؾددٞ اٯ ِٔ اْ دد ٚيعيدد (

ُِٝظ  ًِ اهلل الـخعفل الؼاضفل، سفاء الحد،ث ضعقػ، يف سـده شر،ؽ بـ طبفد  :ِإْ 

حػظف لؿا ويل الؼضاء، وخصقػ بـ طبد الرمحـ الج ري ضعقػ، وح ه الؼصفة 

مـؽرة وضعقػة متـًا وسـًدا، أما سـًدا فؼد تؼدم، وأما متـًا فنن ح ا إثر ،فدل طف  

،  أن آدم  ـْ َأبِل َذرٍّ َقفاَل:  وقع يف الررك، وح ا محال3 ٕن آدَم كبٌل، فَع

؟  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ َأَتْقُت  ًٓ َْكبَِقفاِء َكفاَن َأوَّ ْٕ َوُحَق فِل اْلَؿْسِجِد، َفَجَؾْسُت إَِلْقِف، َفُؼْؾفُت: َأيُّ ا
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، وإكبقاء معصقمقن طفـ (1)«َوكبِقًّا َكاَن؟ َقاَل: َكَعْؿ، َكبِقًّا ُمَؽؾًَّؿا، ُقْؾُت:  «آَدمُ »َقاَل: 

 الررك.

س ، طؿ أكف سقخؾؼ لف قرين إ،فؾ، فقصفدقان ذلفؽ، أن إبؾق :ذيو َٔ أععِ بٌ

 وح ا شرك يف الربقبقة.

ـَ اْلَجـَِّة(أكف ،ؼقل:  :ْهازتٗا ع٢ً ٜدٍ ٚمما
ثفؿ  ،)إِكِِّل َصاِحبُُؽَؿا الَِّ ي أَْخَرْجتُُؽَؿا مِ

 بعد ذلؽ ،طقعاكف، مع طؾؿفؿا بخبثف ومؽره.

ؾفف مفـ الرفجرة يف أن اهلل قفد ذكفر لـفا خطقئفة آدم بلك :ضعفٗا ع٢ً ٜدٍ ٚمما

الؼرآن، ومل ، كر ح ه الخطقئة، وخطقئفة الرفرك أطظفؿ مفـ خطقئفة إكفؾ مفـ 

التقبة مـ الؿعصقة، ومل ،ف كر التقبفة مفـ  الرجرة التل حل معصقة، وذكر اهلل 

 الررك، فؾق كان كؿا ،ؼقلقن، لؽان ذكر التقبة مـ الررك مؼدم.

ع حف ا مفـفؿ، وقفد بقـفت وإكؿا أ،ة ط  طؿقمفا يف جـس بـل آدم ومـ صـ

 .اٯداب ٚا٭سهاّ، َٚا ؾٝٗا َٔ اييكا٥د ٚ قؿ١ آدّضعػفا يف كتابل: 

ـ كثقر :  (: العؾؿقة  ط  335/ 1) تؿطاٙ  يف     قال اب ـُ اْلَبْصِريُّ َوَقاَل اْلَحَس

ڳ  ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ ﴿  ڳ

اْلف[ 3>1->;1]األطراف:   ﴾ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  َذَكَر  َثاًرا .  آ ُروَن َحاُحـَا  ُؿَػسِّ

ِلَؽ،  َذ ِفل  ِحقِح  لصَّ ا َن  َبَقا ِلَؽ  َذ ُكْتبُِع  ُثؿَّ   ، ِفقَفا َما  ـُ  َبقِّ ُأ َو َحا  ُد ِر و ،َث َسُل ِد َحا َأ َو

 اهلُل َوبِِف الثَِّؼُة. َشاءَ  إِنْ 

َماُم َأْحَؿُد فِل ِٙ َقاَل اْوِ ٓيِد َؿِد: َحدَّ َُْطد َثـَا َطْبُد الصَّ ـُ إِْبفَراِحقَؿ: : َحدَّ َثـَا ُطَؿُر ْب

ـْ ُسْؿَرَة  ، َط ـِ ـِ اْلَحَس َثـَا َقَتاَدُة، َط ـِ الـَّبِفلِّ َحدَّ فا َوَلفَدْت »َقفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َطف َوَلؿَّ

اُء َصاَف بَِفا  َٓ َ،ِعقُش َلَفا َولَ -إِْبؾِقُس َحقَّ قِف َطْبَد اْلَحاِرِث3 َفنِكَّفُف َفَؼاَل:  -دٌ َوَكاَن  َسؿِّ
                                                 

 (.821) «د ط  الجفؿقةالر»أخرجف الدارمل يف  (1)
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ْقَطاِن َوَأْمِرهِ  ْتُف َطْبَد اْلَحاِرِث، َفَعاَش َوَكاَن ذلؽ مـ وحل الرَّ  .  «َ،ِعقُش، َفَسؿَّ

ـِ  فَؿِد ْبف ـْ َطْبفِد الصَّ فاٍر، ُبـْفَدار، َطف ـِ َبرَّ ِد ْبف ـْ ُمَحؿَّ ـُ َجِر،ٍر، َط َوَحَؽَ ا َرَواُه اْب

 َقاِرِث، بِِف.الْ  َطْبدِ 

ـْ َطْبفِد  ـِ اْلففَؿْثـَك، َطف فِد ْبف ـْ ُمَحؿَّ َ،فَة َطف ْٔ َوَرَواُه التِّْرمِِ يُّ فِل َتْػِسقِرِه َحفِ ِه ا

ـِ  ـْ َحفِد،ِث ُطَؿفَر ْبف َّٓ مِف َٓ َكْعِرُففُف إِ ـٌ َغِر،فٌ،  َؿِد، بِِف َوَقاَل: َحَ ا َحِد،ٌث َحَس الصَّ

ـْ َقَتاَدَة، َوَرَوا َؿِد، َوَلْؿ َ،ْرَفْعُف.إِْبَراِحقَؿ، َط ـْ َطْبِد الصَّ  ُه َبْعُضُفْؿ َط

َؿِد َمْرُفقًطفا ُثفؿَّ َقفاَل: َحفَ ا  ـْ َحِد،ِث َطْبِد الصَّ
َوَرَواُه اْلَحاكُِؿ فِل ُمْسَتْدَركِِف، مِ

َجاُه. ْسـَاِد َوَلْؿ ُ،َخرِّ
 َحِد،ٌث َصِحقُح اْوِ

ـُ َأبِل َح  ِد ْب َماُم َأُبق ُمَحؿَّ
ـْ َوَرَواُه اْوِ ، َطف اِزيِّ ـْ َأبِل ُزْرَطة الرَّ اتٍِؿ فِل َتْػِسقِرِه، َط

ـِ إِْبَراِحقَؿ، بِِف َمْرُفقًطا. ـْ ُطَؿَر ْب ـِ َفقَّاٍض، َط  ِحاَلِل اْب

ـِ َفقَّفاٍض،  ـْ َحِد،ِث َشاذِّ ْب
ـُ َمْردو،ف فِل َتْػِسقِرِه مِ َوَكَ ا َرَواُه اْلَحافُِظ َأُبق َبْؽِر ْب

ـِ إِ  ـْ ُطَؿَر ْب  ْبَراِحقَؿ، بِِف َمْرُفقًطا.َط

: َحَ ا ُحَق: ِحاَلٌل، َوَشاذ  َلَؼُبُف. َواْلَغَرُض َأنَّ َحَ ا اْلَحِد،َث َمْعُؾفقٌل (َوَشاذ  ) :ُقًُِت

ـْ َثاَلَثِة َأْوُجٍف:
 مِ

َٖا ـٍ  :َأَحُد ـُ َمِعق َؼُف اْب ، َوَقْد َوثَّ ـَ إِْبَراِحقَؿ َحَ ا ُحَق اْلَبْصِريُّ ـْ َقفاَل َأنَّ ُطَؿَر ْب
، َوَلؽِ

ـْ  ـْ َحِد،ِث اْلُؿْعَتِؿفِر، َطف
ـُ َمْرَدَوْ،ِف مِ ـْ َرَواُه اْب

َٓ ُ،ْحَتجُّ بِِف. َوَلؽِ  : اِزيُّ َأُبق َحاتٍِؿ الرَّ

ـْ ُسْؿَرَة َمْرُفقًطا، َفاهلُل َأْطَؾُؿ. ، َط ـِ ـِ اْلَحَس  َأبِقِف، َط

ـْ َقْقِل ُسْؿَرَة كَ  :ايثَّاِْٞ
ُف َقْد ُرِوَي مِ ـُ َجِر،فٍر: َأكَّ ْػِسِف، َلْقَس َمْرُفقًطا، َكَؿا َقاَل اْبف

ـْ ُسفَؾْقَؿاَن  ـُ ُطَؾقََّة َطف َثـَا اْب ـْ َأبِقِف. َوَحدَّ َثـَا اْلفُؿْعَتِؿُر، َط َْطَؾك، َحدَّ ْٕ ـُ َطْبِد ا َثـَا اْب َحدَّ

ـِ ُجـْفدُ  ـْ َسْؿَرَة ْب قِر، َط خِّ ـِ الرِّ ـْ َأبِل اْلَعاَلِء ْب ، َط ك آَدُم اْبـَفُف التَّْقِؿلِّ ٍب، َقفاَل: َسفؿَّ

 .(َطْبَد اْلَحاِرِث )
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ـْ ُسفْؿَرَة  :ايثَّاِيُ  َ،َة بَِغْقِر َحَ ا، َفَؾْق َكاَن َحفَ ا ِطـْفَدُه َطف ْٔ َر ا ـَ َكْػَسُف َفسَّ َأنَّ اْلَحَس

 َمْرُفقًطا، َلَؿا َطَدَل َطـُْف.

ـُ َجِر،ٍر: ـَا  قَاَل اْب َث ـُ َوكِقع، َحدَّ ـَا اْب َث ـِ َحدَّ ـْ َطْؿفٍرو، َطف ـُ ُ،قُسَػ، َط :  َسْفُؾ ْب ـِ اْلَحَسف

ـْ ﴾ڳڳ ڳ ڳ گ گ﴿ ، َقاَل: َكاَن َحَ ا فِل َبْعِض َأْحِؾ اْلِؿَؾِؾ، َوَلْؿ َ،ُؽف

 بِآَدَم.

ـْ َمْعَؿفٍر َقفاَل: َقفاَل  ـُ َثفْقٍر، َطف ُد ْبف َثـَا ُمَحؿَّ َْطَؾك، َحدَّ ْٕ ـُ َطْبُد ا ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ َحدَّ

: َطـَ  ـُ ـْ َأْشفَرَك مِفـُْفْؿ َبْعفَدُه اْلَحَس َة آَدَم، َوَمف َّ،  گ گ﴿َ،ْعـِفل: َقْقَلفُف -ك بَِفا َذرِّ

ـْ َقَتفاَدَة َقفاَل: ﴾ڳڳ ڳ ڳ َثـَا َسفِعقٌد، َطف َثـَا َ،ِ ،ُد، َحدَّ َثـَا بِْرٌر، َحدَّ ، َوَحدَّ

 َٓ ـُ َ،ُؼقُل: ُحُؿ اْلَقُفقُد َوالـََّصاَرى، َرَزَقُفُؿ اهلُل َأْو روا.َكاَن اْلَحَس ُدوا وَكصَّ  ًدا، َفَفقَّ

 ، ـِ ـِ اْلَحَس ـْ َوَحِ ِه َأَساكِقُد َصِحقَحٌة َط َ،فَة بِفَ لَِؽ، َوُحفَق مِف ْٔ فَر ا ، َأكَّفُف َفسَّ

َ،فُة، َوَلفْق َكفاَن َحفَ ا اْلَحفِد،ُث ِطـْفَدُه  ْٔ ـِ التََّػاِسقِر َوَأْوَلك َمفا ُحِؿَؾفْت َطَؾْقفِف ا َأْحَس

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل َٓ ِسقََّؿا َمفَع َتْؼفَقاُه لِؾَّفِف ملسو هيلع هللا ىلص َمْحُػقًضا َط َٓ َغْقُرُه، َو ، َلَؿا َطَدَل َطـُْف ُحَق َو

ـْ َبْعِض 
اُه مِ ُف َتَؾؼَّ ، َوُ،ْحَتَؿُؾ َأكَّ َحابِلِّ ُف َمْقُققٌف َطَؾك الصَّ َؽ َطَؾك َأكَّ َوَوَرطف، َفَفَ ا َ،ُدلُّ

ـُ مِـُْفْؿ، مِْثِؾ: َكْعٍ،  ـْ آَم ـِ ُمـَّبف َوَغْقِرِحَؿا، َكَؿفا َسفَقْلتِل  َأْحِؾ اْلؽَِتاِب، َم َأْو َوْحِ، ْب

ـْ ُطْفَدِة اْلَؿْرُفقِع، واهلُل َأْطَؾُؿ. احف.
ـَا َبِرْئـَا مِ َّٓ َأكَّ  َبَقاُكُف إِْن َشاَء اهلُل َتَعاَلك إِ

، وأخرجفف ابفـ (5/1113)أي: ٓبـ أبفل حفاتؿ  :)َوَلُف بَِسـٍَد َصِحقٍح( َقِوُلُه

، إ، طبفد بفـ محقفد (1/341)ايددز ، وطف اه السفققصل يف (14/181)جر،ر 

 وابـ الؿـ ر.

ِ٘         َقِوُلُه ْٔ ِؾدٞ عيبياديِتد ٜيهّٕد  ِْ ٚيئّد ٍي: ُغدسينّٔا٤ُ ِؾدٞ طّٔاعيِتد٘  أي: أهنفا صاطفة يف  :)قّٔا

الؿعصقة، وح ا حرام إٓ إذا كان يف تحر،ؿ ما أحؾ اهلل، وتحؾقؾ ما حفرم اهلل مفع 

  ما تؼدم بقاكف يف مقصـف.العؾؿ ب لؽ، ففق كػر ط 

ٓيد  ؾيِشٝض   َقِوُلُه ُ٘ ِ طي ٚيئّ  .(5/1111)أي: ٓبـ أبل حاتؿ  :)
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ِ٘:    َقِوُلههُه ِْٛيدد ِٖددد  ِؾددٞ قّٔ َُذيا  ْٔ ٍي:   [>;1]األطااراف:  ﴾ڑ ژ ژ﴿ )عيدد قّٔددا

ْاا   ْْطيدا ٕي ِإ ٜيهّٕٛ  ٫ ْٕ أي: خافا أن ،ؽقن حققاًكا أو جـًقا، لؽـ ح ا مؿا ،دل  :أّْٔغؿّٔكّٔا أّٔ

 رة الؿتـ.ط  كؽا

ُيدا       َقِوُلُه ِٖ ِْٝس ٚيغّٔ ٚيضيدِيٝد ،   ،ِٔ ِٔ احلّٔطيد ُٙ أٜكادا عيد ٓيا َيْي ٚيُذِنسي  والحسفـ حفق  :)

 البصري، وسعقد حق ابـ جبقر.

تعا، مـ باب سد ذرائع الررك، ومـففا التعبقفد لغقفر  وح ا الباب ذكره 

 اهلل سبحاكف وتعا،.

مسفارطتفؿ يف الرفرك، و ما طؾقف جـس اوكسان مـ كػفر كعؿفة اهلل  :ٚفٝ٘

 .ومخالػة د،ـ اهلل 

 ٘  ڈ ڎ ڎ ڌ﴿حرص الرقطان ط  إغقاء بـفل آدم، َقفاَل َتَعفاَلك:  :ٚفٝا

، [:1]األطااااراف:  ﴾گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ىائ ى﴿وصر،ؼ الرقطان ط  اوكسان بالقطقد الؽاذبفة، َقفاَل َتَعفاَلك: 

صر،ؼ  ، ومـ صرقف أكف ،لتقفؿ مـ كؾ[153]الـساء:  ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿كؿا َقفاَل َتَعفاَلك: 

، والسالمة مـفف بطاطفة اهلل [97]اإلسراء:  ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ

 ﴾ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ې﴿، َقاَل َتَعاَلك: 

 .[98]اإلسراء: 

 

*** 
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ِ٘ َتعَاَي٢: - 50 ٍِ ايًَّ ِٛ ٚاِ ايَِّر﴿بَابُ َق ََٚذُز َٗا  ُٙ ِب َُا٤ اِيُخِط٢َٓ فَاِدعُٛ ِ٘ اأَلِض َِ٘ٚيًِّ َُآ٥ِ ٞ َأِض َٕ ِف ًُِِٜخدُٚ  َٔ ٜ﴾ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼوووبًَُ     ٍا اَُّووو  چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿َثوووبُة َهوووِى

 .[3;1]األطراف:  اَِخ﴾ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ

ح ا الباب ،تعؾؼ بتقحقد إسؿاء والصػات، وحق مـ أشرف أبقاب العؾفؿ، 

 وذلؽ ٕن شرف العؾؿ بررف الؿعؾقم.

 .(81 -11)ايكٛاعد احلطإ يف أاا٤ ٚؾؿات ايسمحٔومـ كتابل 

حق اوقرار واو،ؿفان بؿفا سفؿك ووصفػ اهلل  :ٚايصفا  األمسا٤ تٛحٝد: ُقًُِت

، مفـ غقفر تحر،فػ، وٓ ملسو هيلع هللا ىلصبف كػسف يف كتابف وبؿا سؿاه ووصػف بفف رسفقلف  

ر مـ ذلؽ ضؿـ حف ا الؽتفاب بؿفا تعطقؾ، وٓ تؽققػ، وٓ تؿثقؾ، وسقليت الؽثق

 .،رػل و،ؽػل إن شاء اهلل 

وح ا أ،ًضفا ٓ ،ؽػفل يف  (:12) «قال الرق  سؾقؿان يف تقسقر الع ،  الحؿقد

حصقل اوسالم، بؾ ٓ بد مع ذلفؽ مفـ اوتقفان بالزمفف، مفـ تقحقفد الربقبقفة 

ذلؽ واولفقة. والؽػار ،ؼرون بجـس ح ا الـقع، وإن كان بعضفؿ قد ،ـؽر بعض 

إما جفاًل، وإما طـاًدا، كؿا قالقا: ٓ كعرف الفرمحـ إٓ رمحفـ القؿامفة، ففلك ل اهلل 

: َوالظَّفاِحُر ، قال الحافظ ابـ كثقر [63]الرطد:  ﴾ڤڤ ٹ ٹ﴿فقفؿ: 

 َأنَّ إِْكَؽاَرُحْؿ َحَ ا إِكََّؿا ُحَق ُجحقد َوِطـَاٌد َوَتَعـٌُّت فِفل ُكْػفِرِحْؿ3 َفنِكَّفُف َقفْد ُوِجفَد فِفل

ـُ َجِر،فٍر: َوَقفْد ُأْكِرفَد  ، َقفاَل اْبف ـِ ْحَؿ ِف َتَعاَلك بِالرَّ َأْشَعاِرِحْؿ فِل اْلَجاِحؾِقَِّة َتْسِؿَقُة الؾَّ

ال:  لَِبْعِض اْلَجاِحؾِقَِّة الُجفَّ

ََّـم ِخي َِ َةْت مِوْـَك اهؿتـمةُ  َ َْ َس 
َ
 أ
 

ـــم َّ ََ ي ًِ ٌُ َري يَ  ِ َْ ا ـــ َس فََضـــ
َ
 أ
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: َوَقاَل َساَلَمُة بـ جـدب  الطَُّفِقيُّ

ََم عوـيُ ىُ  ََم َعْخوَت   َعِخوتى َعوَْي
 

ـِ  ِّْ ٌَ َيْعِقـــ و ُْاوـِـ ــُ ا ـ َٗ َ  َوَيـم ش
 . ومها جاحؾقان.(1/183)ايتؿطااكتفك مـ  

 وقال زحقر:

ـ ىْ  ِٓ ٌو اَا َيم ِص ُنُؿْ ًُ  ؾََ  مَْ ُت
 

ـم يُْ ـَتِى اُا ُيْعوَـىِ  ًَ ّْ َْمََف َوَم َِ 
مل ،عرف طـفؿ إكؽار شلء مـ ح ا التقحقد إٓ يف اسؿ الرمحـ خاصفة، و :ُقًُِت 

ذلفؽ، كؿفا رّدوا طؾقفف تقحقفد اولفقفة.  ملسو هيلع هللا ىلصولق كاكقا ،ـؽروكف لرّدوا ط  الـبفل 

، ٓسفففقؿا السفففقر [8]ص:  ﴾چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ﴿فؼفففالقا: 

 الؿؽقة مؿؾقءة هب ا التقحقد. 

قؿ3 وذلفؽ ٕن شفرف وشرف ح ا العؾؿ، وفضؾف بالـسبة لبؼقفة العؾفقم طظف

العؾؿ بررف الؿعؾقم، وبؿعرفة أسؿاء اهلل الحسـك وصػاتف الع  تتحؼؼ طبقد،فة 

العبد هلل سبحاكف وتعا، مـ خقف وإباكة، وطؾؿ باهلل سبحاكف وتعا،، ول لؽ قفال 

 .[3;1]األطراف:  ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿سبحاكف وتعا،: 

يف الدكقا وأخفرة، ففق ،حبفا، وجعؾت بقـ ،دي الؿطؾقب مؼدمة مـ العبد 

، وغقره، قال: َسفِؿَع (1311)طـد أبل داود  كؿا يف حد،ث فضالة بـ طبقد 

 
ِ
َف َتَعاَلك، َوَلْؿ ُ،َصؾِّ َطَؾفك الـَّبِفلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل ِد الؾَّ َرُجاًل َ،ْدُطق فِل َصاَلتِِف َلْؿ ُ،َؿجِّ

 ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ايؿددددشٝض  ، والحففففد،ث يف «َطِجففففَؾ َحففففَ ا»: ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؼففففاَل َرُسففففقُل اهلل

 .لرقخـا مؼبؾ  (8/14) افطٓد

، وحفق يف صفحقح (1151)، طـفد ابفـ ماجفف وجاء مـ حد،ث أكفس 

َسِؿَع َرُجاًل َ،ُؼقُل: الؾُفؿَّ إِكِّفل َأْسفَلُلَؽ بِفَلنَّ َلفَؽ  ملسو هيلع هللا ىلص، أ،ًضا: أن رسقل اهلل «شقخـا

َّٓ َأكْ  َٓ إَِلَف إِ َْرِض، اْلَحْؿَد،  ْٕ فَؿَقاِت َوا َٓ َشِر،َؽ َلَؽ، اْلَؿـَّاُن، َبِد،ُع السَّ َت، َوْحَدَك 

ْكَراِم، َفَؼاَل:  َْطَظفؿِ »ُذو اْلَجاَلِل َواْوِ ْٕ ِف ، الَّفِ ي إَِذا ُسفئَِؾ بِفَلَؼْد َسَلَل الؾَّفَف بِاْسفِؿِف ا
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 .«َأْطَطك، َوإَِذا ُدِطَل بِِف َأَجاَب 

َرُجفاًل َ،ُؼفقُل: الؾُففؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: َسِؿَع الـَّبِلُّ طـ بر،دة  (1153)وطـده 

ـْ َلفُف  َؿُد، الَِّ ي َلْؿ َ،ؾِْد َوَلفْؿ ُ،قَلفْد، َوَلفْؿ َ،ُؽف ََحُد الصَّ ْٕ إِكِّل َأْسَلُلَؽ بَِلكََّؽ َأْكَت اهلُل ا

 ُكُػًقا َأَحٌد، َفؼَ 
ِ
َْطَظؿِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاَل َرُسقُل اهلل ْٕ ، الَّفِ ي إَِذا ُسفئَِؾ بِفِف َلَؼْد َسَلَل اهلَل بِاْسِؿِف ا

 .«َأْطَطك، َوإَِذا ُدِطَل بِِف َأَجاَب 

ًدا هلل فضقؾة مـ قدم بقـ ،دي سمالف ثـفاًء ومحف ملسو هيلع هللا ىلصفاكظر كقػ بقـ رسقل اهلل 

 بلسؿائف وصػاتف، وبقـ مـ َطِجَؾ ودطا بدوهنا.

، (1515)طـفد البخفاري  ،ؼقل كؿا يف حفد،ث أكفس  ملسو هيلع هللا ىلصورسقل اهلل 

 ، وحففق حففد،ث الرففػاطة الطق،ففؾ، وحففد،ث َأبِففل ُحَرْ،ففَرَة (123)ومسففؾؿ 

فُد، اْرَفففْع  (121)، ومسفؾؿ (3318)طـفدمها، البخفاري  أ،ًضفا: َفُقَؼفاُل: َ،فا ُمَحؿَّ

ْع، َفَلْرَفُع َرْأِسل، َفَلْحَؿفُد َربِّفل بَِتْحِؿقفٍد َرْأَس  َؽ، ُقْؾ ُتْسَؿْع، َسْؾ ُتْعَطْف، اْشَػْع ُتَرػَّ

ُؿـِقِف َربِّل  .«ُ،َعؾِّ

قبفؾ شفػاطتف ٕمتفف بالحؿفد والثـفاء طف  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفاكظر كقػ بدأ رسقل اهلل 

 بلسؿائف وصػاتف؟

ن ،فدطق اهلل كفا ملسو هيلع هللا ىلص، أكفف (311)طـفد مسفؾؿ  وجاء مـ حد،ث طائرفة 

ـْ َسَخطَِؽ »و،ؼقل: 
ـْ ُطُؼقَبتَِؽ، َوَأُطفقُذ بِفَؽ الؾُفؿَّ َأُطقُذ بِِرَضاَك مِ

، َوبُِؿَعاَفاتَِؽ مِ

َٓ ُأْحِصل َثـَاًء َطَؾْقَؽ َأْكفَت َكَؿفا َأْثـَْقفَت َطَؾفك َكْػِسفَؽ  ، إ، غقفر ذلفؽ مفـ «مِـَْؽ 

 الـصقص الدالة ط  فضقؾة آبتداء بلسؿاء اهلل وصػاتف بقـ ،دي الؿطؾقب.

وحق أن شرف العؾؿ تابع  (:21)َؿتاي داز ايطدياد٠ يف قال ابـ الؼقؿ 

لررف معؾقمفف3 لققفقف الفـػس بلدلفة وجفقده وبراحقـفف، ولرفدة الحاجفة إ، 

معؾقم وأطظؿف وأكبره ففق اهلل ال ي ٓ معرفتف وطظؿ الـػع هبا، وٓ ر،، أن أجؾ 

إلف إٓ حق رب العالؿقـ، وققفقم السفؿاوات وإرضفقـ، الؿؾفؽ الحفؼ الؿبفقـ 
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الؿقصقف بالؽؿال كؾف، الؿـ ه طـ كؾ طق، وكؼص، وطـ كؾ تؿثقؾ وترفبقف يف 

كؿالف، وٓ ر،، أن العؾؿ بف وبلسؿائف وصفػاتف وأفعالفف أجفؾ العؾفقم وأفضفؾفا 

العؾقم كـسبة معؾقمة إ، سائر الؿعؾقمفات، وكؿفا أن العؾفؿ بفف  وكسبتف إ، سائر

أجؾ العؾقم وأشرففا ففق أصؾفا كؾفا، كؿا أن كؾ مقجقد ففق مستـد يف وجفقده 

 إ، الؿؾؽ الحؼ الؿبقـ، ومػتؼر القف يف تحؼؼ ذاتف...

فؿـ طرف اهلل طرف ما سفقاه، ومفـ  :-قاٍ إٔ إىل- ...عًِ نٌ أصٌ ب٘ فايعًِ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿فق لؿا سقاه أجففؾ، قفال تعفا،: جفؾ ربف ف

 .[>1]الحشر:  ﴾ڃڃ

فتلمؾ ح ه أ،ة تجد تحتفا معـك شر،ًػا طظقًؿا، وحق أن مـ كسل ربفف أكسفاه 

ذاتف وكػسف، فؾؿ ،عرف حؼقؼتف وٓ مصالحف، بؾ كسلَّ ما بفف صفالحف وفالحفف يف 

 معاشف ومعاده، فصار معطاًل مفؿاًل بؿـ لة إكعام. احف.

وحف ا بخفالف العؾفؿ  (:141)ا٭ؾدؿٗا١ْٝ يف   ال شق  اوسفالموق

إط  طـد الؿسؾؿقـ، فنكف العؾؿ باهلل ال ي حق يف كػسف أط  مـ غقفره، مفـ كفؾ 

وجف، والعؾؿ بف أط  العؾقم مـ كؾ وجفف، والعؾفؿ بفف أصفؾ لؽفؾ طؾفؿ، وحفؿ 

 العؾؿ بؽؾ مقجقد. احف. ،سؾؿقن أن العؾؿ بف إذا حصؾ ط  القجف التام ،ستؾ م

أخبر سبحاكف أكف  (: 13) ؾكٌ اييًِ ٚاييًُا٤        كؿا يف      قال ابـ الؼقؿ

خؾؼ الخؾؼ ووضع بقتف الحرام والرفر الحرام والفدي والؼالئد لقعؾؿ طباده أكف 

 خب  حب   جب   يئ   ىئ ﴿بؽؾ شلء طؾقؿ، وط  كؾ شلء قد،ر، فؼال تعا،: 

 جح  مج   حج   يث   ىث   مث   جث   يت   ىت   مت   خت   حت   جت   يب   ىب   مب 

، فدّل ط  أن ِطؾَؿ العباد برهبؿ وصػاتف وطبادتف [ 15]الطَل،:   ﴾مخ   حخ   جخ   مح 

 حق الغا،ة الؿطؾقبة مـ الخؾؼ وإمر.احف.

وققل أحؾ السـة يف ح ا الباب مبـل ط  ققاطفد ذكرهتفا مفع التفدلقؾ طؾقففا، 
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 والبقان لفا يف كتابل الؿ كقر، فؿـفا:

 أن كؾ اسؿ ،تضؿـ صػة. :ايثاْٞ وصاف.أن أسؿاء اهلل أطالم وأ :األٍٚ

 إكؿا ،دطك هبا. أن اهلل  :ايساب  أن أسؿاء اهلل كؾفا حسـك. :ايثاي 

 أن أسؿاء اهلل تقققػقة، أي: متققػة ط  الدلقؾ إثباًتا أو كػًقا. :ارتاَظ

 أن أسؿاء اهلل غقر مخؾققة. :ايطادع

 ت ولقست جامدة.أهنا أسؿاء مرتؼة بؿعـك: أهنا تدل ط  صػا :ايطاب 

 أن أسؿاء اهلل غقر محصقرة بعدد معؾقم لـا.  :ايثأَ

غقر محصقرة بعدد معؾقم لـفا3 حقفث  وح ه أ،ة كص ط  أن أسؿاء اهلل 

ـِ َمْسفُعقٍد  جاءت ط  اوصالق ٓ التؼققد، ومؿا ،دل ط  طدم الحصر حفد،ث اْبف

ـُ الؾَُّفؿَّ إِكِّل طَ »وفقف:  (82111)ال ي أخرجف أمحد   ـُ ْبُدَك، َواْبف َطْبفِدَك، اْبف

َأَمتَِؽ، َكاِصَقتِل بَِقِدَك، َماٍض فِلَّ ُحْؽُؿَؽ، َطْدٌل فِلَّ َقَضاُؤَك، َأْسَلُلَؽ بُِؽؾِّ اْسٍؿ ُحَق 

ْقَت بِِف َكْػَسفَؽ، َأْو َأْكَ ْلَتفُف فِفل كَِتابِف ـْ َخْؾِؼفَؽ، َأِو َلَؽ، َسؿَّ ْؿَتفُف َأَحفًدا مِف َؽ، َأْو َطؾَّ

، فتضؿـ ح ا الحد،ث ثالثة أكقاع مـ أسفؿاء «اْسَتْلَثْرَت بِِف فِل ِطْؾِؿ اْلَغْقِ، ِطـَْدكَ 

 .اهلل 

 ما أك لف اهلل يف كتابف، وحق الؼرآن. :األٍٚ

 مـ شاء مِـ خؾؼف مـ أكبقائف ورسؾف. ما طؾؿف اهلل  :ايثاْٞ

بف يف طؾؿ الغق، طـفده، وحف ا مل ،طؾفع طؾقفف مؾًؽفا  استلثر اهلل  ما :ايثاي 

 مؼرًبا وٓ كبًقا مرساًل.

ـَ اْسًؿا »: وأما حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة  ِف تِْسَعًة َوتِْسِعق َّٓ َواِحفًدا، إِنَّ لِؾَّ مِاَئفًة إِ
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ـْ َأْحَصاَحا دَ  ، فؾقس فقفف الحصفر، وإكؿفا فقفف: أن مفـ (1)، متػؼ طؾقف«َخَؾ الَجـَّةَ َم

أسؿاء اهلل الحسـك الؽثقرة تسعة وتسعقن اسًؿا، مـ أحصاحا أي: حػظفا وطؿفؾ 

ـَ »بؿؼتضاحا دخؾ الجـة كؿا قال العؾؿفاء، فؾفقس الخبفر:  إِنَّ لِؾَّفِف تِْسفَعًة َوتِْسفِعق

ـْ َأْحَصاَحا»، وإكؿا الخبر: «اْسًؿا ، أي: مفـ حػظففا، وحفق كؼفقل «َدَخَؾ الَجـَّةَ  َم

الؼائؾ: يل مائة د،ـار أطددهتا لؾصدقة، فؾقس معـفك ذلفؽ أن لفقس لفف أكثفر مفـ 

ذلؽ، فالؼقل بحصر إسؿاء الحسـك مخفالػ لؾؿعؼفقل والؿـؼفقل والؼقاطفد 

وإصقل التل صار طؾقفا السؾػ رضقان اهلل طؾقفؿ، وأما تبق،، البخاري بفاب 

 مائة اسؿ إٓ واحد أو بؿعـاه، فالبخاري ،بقب ط  ألػفاظ إحاد،فث، أسؿاء اهلل

وقد رددكا ط  ح ه الربفة بلكثر مـ إحدى طرر باًبفا بقهبفا البخفاري طف  لػفظ 

الحد،ث. وقد سؼت طدة أدلة ط  طدم حصفر أسفؿاء اهلل يف تسفعة وتسفعقـ، يف 

   .«كتابل التبققـ لخطل مـ حصر أسؿاء اهلل يف تسعة وتسعقـ

الدطاء حق السفمال والطؾف، مفـ إدكفك إ، إطف ، ﴾: ڃڃ ڃ﴿ َقِوُلُه 

ومع ذلؽ قد ،ؽقن الدطاء بؾسان الحال والؿؼال، فؿفا كفان بؾسفان الحفال فففق 

دطاء طبادة وقد ،تضؿـ دطاء الؿسللة، وما كان بؾسان الؿؼال ففق دطاء الؿسفللة، 

ؿطؾفقب بؿفا ،ـاسف، الحفال و،ؽقن بلسؿاء اهلل تعا، وَ،تقسؾ العبد بقـ ،دي ال

فتؼقل: ،ا غػقر اغػر يل، و،ا رحقؿ ارمحـل، وحؽ ا، وٓ ،جقز دطاء الصفػة، ففال 

 تؼقل: ،ا وجف اهلل اغػر يل أو ارمحـل وكحقه.

 أي: اتركقا. ﴾: ھ﴿  َقِوُلُه

أي: ال ،ـ ،ؿقؾقن هبا طفـ حؼقؼتففا، فاولحفاد: ﴾: چ چ﴿  َقِوُلُه

تدل ط  ذلؽ، ولف ا ُسؿل الؾحد لحفًدا3 ٕكفف  حق الؿقؾ، والالم والحاء والدال

 مقؾ يف الؼبر.

                                                 

 (، تؼدم.8133(، ومسؾؿ )8311البخاري ) (1)
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 :املعط١ً إذتاد :األٍٚ :أْٛاع ٖٚٛ
أن ،ـؽرحا، أو ،ـؽر شقًئا مـفا. أو مؿا دلت طؾقف مـ الصػات وإحؽام كؿفا 

فعؾ أحؾ التعطقؾ مـ الجفؿقة ال ،ـ ،عطؾقن إسفؿاء، والصفػات، والؿعت لفة 

الصػات، أو كإشفاطرة الف ،ـ ،ثبتفقن إسفؿاء،  ال ،ـ ،ثبتقن إسؿاء و،ـػقن

 وسبًعا مـ الصػات.

 :املُث١ً إذتاد :ايثاْٞ
 وحق أن ،جعؾفا دالة ط  صػات ترابف صػات الؿخؾقققـ.

 :ي٘ ايثابت١ أمسا٥٘ بغري اهلل مس٢ َٔ إذتاد :ايثاي 
بف:  الـصارى لف،  والػالسػة ( إب) كتسؿقة  الػاطؾة) ،  والعرؼ،  ( العؾة 

، وح ا مـ الؼقل ط  اهلل تعا، بال طؾؿ، مع ما تتضؿـ مـ الؿعاين الباصؾة، والؾ ة

 ڑ  ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ ﴿قال اهلل تعا،: 

 ﴾ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ 

 .[66]األطراف: 

 :إيِٝٗ َٚٔ املػسنني إذتاد :ايساب 
مفـ  حقث ،رتؼقن مـ أسؿاء اهلل تعفا، أسفؿاء لجصفـام، كاشفتؼاق العف ى

 الع ، ، والالت مـ اولف، ومـاة مـ الؿـان، يف ققل ٕحؾ العؾؿ.

 ومـف أن ُ،سؿك غقر اهلل تعا، بلسؿائف الؿختصة بف.

ومؿفا ،ؿـفع  (:185)حتؿد١ افدٛدٚد  َسهداّ افٛيدٛد    يف    قال ابـ الؼقؿ

جقز التسؿقة بإحد والصفؿد تسؿقة اوكسان بف أسؿاء الرب تبارك وتعا،، فال ،

وٓ بالخالؼ وٓ بالرازق، وك لؽ سائر إسؿاء الؿختصة بالرب تبارك وتعفا،، 

وٓ تجقز تسفؿقة الؿؾفقك بالؼفاحر والظفاحر، كؿفا ٓ ،جفقز تسفؿقتفؿ بالجبفار 
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 والؿتؽبر، وإول وأخر والباصـ وطالم الغققب.

٘ وقد قال أبق داود يف  قع بـ كافع، طـ ، ،فد بفـ الؿؼفدام حدثـا الرب (1)ضدٓٓ

: أكفف لؿفا وففد إ، بـ شر،ح، طـ أبقف، طـ جفده شفر،ح، طفـ أبقفف حفاك  

فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصإ، الؿد،ـة مع ققمف سؿعفؿ ،ؽـقكف بلبل الحؽؿ، فدطاه  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

فؼفال: إن قفقمل إذا  «َفؾَِؿ ُتْؽـَفك َأَبفا اْلَحَؽفِؿ؟ َوإَِلْقِف اْلُحْؽُؿ،إِنَّ اهلَل ُحَق اْلَحَؽُؿ، »

: ملسو هيلع هللا ىلصاختؾػقا يف شلء أتقين فحؽؿت بقـفؿ فرضل كال الػر،ؼقـ، فؼال رسقل اهلل 

ـَ َحَ ا، َفَؿا » ـَ اْلَقَلِد؟َما َأْحَس
هلل، قفال: ، قال: يل شفر،ح ومسفؾؿة، وطبفد ا«َلَؽ مِ

ـْ َأْكَبُرُحْؿ؟» . وقد تؼدم ذكفر الحفد،ث «شر،ح، قال: َفَلْكَت َأُبق ُشَرْ،ٍح ، قؾت: «َفَؿ

 َرُجٌؾ »الصحقح: 
ِ
َْماَلكِ َأْغَقُظ َرُجٍؾ َطَؾك اهلل ْٕ ك بَِؿؾِِؽ ا  .(5)«َتَسؿَّ

َثـَا َأُبفق  : ال أبق داودوق ِؾ، َحدَّ ـَ اْلُؿَػضَّ َثـَا بِْرٌر َ،ْعـِل: اْب ٌد، َحدَّ َثـَا ُمَسدَّ َحدَّ

ٍف، َقاَل: َقفاَل َأبِفل: اْكَطَؾْؼفُت فِفل  ـْ ُمَطرِّ ـْ َأبِل َكْضَرَة، َط ـُ َ،ِ ،َد، َط َمْسَؾَؿَة َسِعقُد ْب

 
ِ
فقُِّد اهلُل َتَبفاَرَك »ـَا: َأْكفَت َسفقُِّدَكا، َفَؼفاَل: : َفُؼؾْ ملسو هيلع هللا ىلصَوْفِد َبـِل َطامٍِر إَِلك َرُسقِل اهلل السَّ

، َفَؼفاَل:  «َوَتَعاَلك ًٓ ُققُلفقا بَِؼفْقلُِؽْؿ، َأْو َبْعفِض »ُقْؾـَا: َوَأْفَضُؾـَا َفْضاًل َوَأْطَظُؿـَا َصْق

فْقَطانُ  َٓ َ،ْسَتْجِرَ،ـَُّؽُؿ الرَّ َأَكفا َسفقُِّد َوَلفِد »: ملسو هيلع هللا ىلص، وٓ ،ـفايف حف ا ققلفف (6)«َقْقلُِؽْؿ، َو

فنن ح ه إخبار مـف طؿا أططاه اهلل مـ سقادة الـقع اوكساين وفضؾف وشرفف ، (7)«آَدمَ 

 .طؾقفؿ

صػ الرب تعا، بلكف السقد ف لؽ وصػ لربف ط  اوصفالق، ففنكس وأما و 

،د الخؾؼ حق مالؽ أمرحؿ الف ي إلقفف ،رجعفقن، وبفلمره ،عؾؿفقن، وطفـ ققلفف 

 ،صدرون. احف.
                                                 

 .( لرقخـا مؼبؾ القادطل 8/11)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 3255برقؿ ) (1)

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة َرِضَل اهلُل َطـُْف. تؼدم.8131(، ومسؾؿ )1841أخرجف البخاري ) (5)  (، َط

 ، تؼدم.( لرقخـا مؼبؾ القادطل 1/821)«الصحقح الؿسـد»والحد،ث يف (، 3141برقؿ ) (6)

ـْ َأبل ُحَرْ،َرَة 8831أخرجف مسؾؿ ) (7)  .(، َط
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وأما إسؿاء التل تطؾؼ طؾقف وط  غقره، كالسفؿقع، والبصفقر،  (:127) ٚقاٍ

وٓ ،جفقز أن  والرءوف، والفرحقؿ، فقجفقز أن ،خبفر بؿعاكقففا طفـ الؿخؾفقق،

 ،تسؿك هبا ط  اوصالق3 بحقث ،طؾؼ طؾقف كؿا ،طؾؼ ط  الرب تعا،. احف

   :املفٛض١ إذتاد :ارتاَظ
ال ،ـ ،ثبتقن ألػاًضا ٓ معاين لفا، وحؿ مـ شر أحؾ البدع3 ٕهنؿ ، طؿفقن أن 

ألػاظ الؼرآن والسـة غقر معؾقمة الؿعاين، وح ا الؼقل مفـفؿ متضفؿـ لؾطعفـ يف 

ط  ما بقـاه يف غقر مفقصـ مـففا: أن اهلل أمركفا  ملسو هيلع هللا ىلص الؼرآن ويف الرسقل ويف اهلل 

 بالتػؽر والتدبر والتعؼؾ لؾؼرآن بخالف ققلفؿ.

أي: ،جففازون طفف  إلحففادحؿ يف الففدكقا  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ﴿َقِوُلههُه  

 وأخرة ج اء وفاقا، وح ا ط  التفد،د.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ْ ُٖ َأثاٍ َؽبٔر ًََش اِث ٖا َػٖجبط    َر ٖا اِث ]األطاراف: ﴾ چڇ چ چ﴿َػ

َُُؼضاَوضا.      [3;1 َٖ ا ٓٔو ُُُؼوٖضي  ٚٔي َوا َُو َٖ اإِل ٓٔو ٔٗىا اََُُّد  ُٚ  َع ِ٘ ًُىٕ.  َوَػ َُِؾشا   

ٖا ا َِ٘هب.ََْوَػ ٔٓ َُِظ  َُ َٓب  َٕ ٔكَُهب  َُِذٔلُِى ََٔؼ    ِػ

ِ   َقِوُلُه ُٔ أِّٔ ٞ سياِت ، وحق طـد ابفـ (5/1181)تؿطاٙأي: يف  :)ذينّٔسي اْ 

 .(14/523)جر،ر 

ُْٜػِسنّٕٕٛ  وَقِوُلُه  حل طـ قتادة تػسقر لؿعـك اولحاد وحق تػسقر الرفلء  :)

 بج ئف.

ٔي ايّٖييِصٜدِص    َقِوُلُه َِد ٚيايُّٖيص٣َّ   ،ِ٘ ٔي اإِلئّ َِ ُّٛا اي٬َّتي  ُ٘: ضي ْٓ ٚيعي تؼدم الؽالم فقفا،  :)

، وابـ الؿـ ر، وأبق الرق  طـ ابـ وهب ا الؾػظ أخرجف ابـ أبل حاتؿ، وابـ جر،ر

 .(1/112)ايدز افٓجٛزجر،ج، ذكره السققصل يف 

ُيدؼي    َقِوُلُه ِٔ ا٭ّْٔع ٚيعيد حق سؾقؿان بـ مفران، أبق محؿد الؽقيف، ثؼة، رمفل  :)

 بالتدلقس. 

ٗيدا    َقِوُلُه ْٓ َِ ْٝظي  َيا ئّد ٗيا  ٕي ِؾٝ ّٕٛ ُْٜدِخ ، (5/1181)أخرجف ابـ أبفل حفاتؿ  :)

بؿفا مل ،سفؿ  أي: ومـ أكقاع اولحاد أن ،دخؾقا فقفا ما لقس مـفا فقسفؿقن اهلل 

وح ا باب مفؿ ،حتاج إ، إتؼاكف ومعرففة ققاطفده  ملسو هيلع هللا ىلصبف كػسف ومل ،سؿف بف َرُسقلُف 

 والحؼ فقف، لؽثر الؿخالػقـ فقف، وٕكف باب معرفة العبد لربف تعا،.

*** 
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51- ٍُ ُّ عًََ :بَابُ ال َُٜكا  ٢ اهلِلايطَّال

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ُّ َػًَِ اهلِل. ٍُ  اُٖغُ ََُوب  َثبُة ا 

ّٔد٢ اِ     َقِوُلُه ُّ عي ٍُ: ايطَّد٬ ُٜكّٔا والعؾة يف ذلؽ: أن اهلل حفق السفالم،  :) ياُب ٫ 

]الحشاار:  ﴾﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿قففال تعففا،: 

56]. 

أن ،ؼقلففقا:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبففل  فـفففاحؿ :(311)ايبدددا٥عيف قففال ابففـ الؼففقؿ 

3 ٕن السالم حق الؿسّؾؿ طؾقف دطفاء لفف، وصؾف، أن ،سفؾؿ، واهلل «السالم ط  اهلل

تعا، حق الؿطؾقب مـف ٓ الؿطؾقب لف، وحق الؿدطق ٓ الؿدطق لف، فقسفتحقؾ أن 

،سؾؿ طؾقف، بؾ حق الؿسؾِّؿ ط  طبفاده كؿفا سفؾَّؿ طؾفقفؿ يف كتابفف حقفث ،ؼفقل: 

]الصااااااااِات:  ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿

 ﴾ڀ ڀ ڀ﴿.، [>13]الصاااااااِات:  ﴾ڄ ڄ ڄ﴿، وققلففففففف: [1;3-1;1

 ٹ﴿، وقففال يف ،حقففك: [163]الصاااِات:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ﴿، [>:]الصاااِات: 

]هاقد:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿، وقال لـفقح: [18]مريؿ:  ﴾ڤ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿، و،سؾؿ ،قم الؼقامة ط  أحؾ الجـة كؿا قفال تعفا،: [;7

 . احف.[;8-:8]يس:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َِٓغُؼىٕد  «اُٖقٔؾُؼا»ٔكٍ  ٖا  ٖا اِث ٍا      َػ ٖ٘جاو َٓوَغ اُ ٖ٘وب  ًُ ٖ٘وب ااَرا  ًُ   ٍَ  ملسو هيلع هللا ىلصَهب

ٕٕي   ٕٕ َوُكوُ ُّ َػًَِ ُكُ ٙٔي اُٖغُ ِٖ ٔػَجبٔد ٔٓ ُّ َػًَِ اهلِل  َ٘ب  اُٖغُ ٔكٍ اُٖقُٔح ُهُِ

 ٍُ ٖ٘جا ُُىا  ملسو هيلع هللا ىلصَكَوَبٍ اُ ُّ»  ا َرُوُى َُٛى اُٖغُ َّ اهلَل  ًَ اهلِلي َكبا ُّ َػِ  .«اُٖغُ

 .(348)، ومسؾؿ (115)يف البخاري   :)ِؾٞ ايؿَِّشِٝض َقِوُلُه

َيْطددُيٛد    َقِوُلههُه  ِٔ ِٔ اْ دد ، أبففق حففق طبففد اهلل بففـ مسففعقد  :  )عيدد

 الرمحـ الف يل صحابل أسؾؿ قد،ًؿا. طبد

َّ َقِوُلُه َيعي اي َّا  َّا ِإذيا نّٕ ِٞ)نّٕ ٓيدا     ملسو هيلع هللا ىلص ِب ّٖ حف ا ،رفعر بفلن حف ا  ِؾدٞ ايؿَّد٠ِ٬، قّٕ

 الػعؾ مـسقخ، وكاسخف ما ،ليت.

ُّ  » َقِوُلههُ  ٛي ايطَّد٬ ُٖد َّ ا ّٔ  أي: مففـ أسففؿائف السففالم، وققلففؽ: السففالم  :«ؾّٔددِإ

حفق السفامل مفـ كفؾ كؼفص  طؾقؽ أو السالم طؾقؽؿ حق دطاء بالسفالمة، واهلل 

 كؾ وجف.وطق،، وحق الؿتصػ بالؽؿال الؿطؾؼ مـ 

وإذا طرفت ح ا، فنصالق السالم  :(355) دا٥ع ايؿٛا٥دد قال ابـ الؼقؿ يف 

ط  اهلل تعا، اسًؿا مـ أسؿائف حق أو، مـ ح ا كؾف، وأحؼ هبف ا آسفؿ مفـ كفؾ 

مسؿك بف3 لسالمتف سبحاكف مـ كؾ طق، وكؼص مـ كؾ وجف، ففق السالم الحفؼ 

باوضافة، ففق سبحاكف سالم يف ذاتف طـ كؾ طقف، بؽؾ اطتبار، والؿخؾقق سالم 

وكؼص ،تخقؾف َوَحؿ، وسالم يف صػاتف مـ كؾ طق، وكؼص، وسالم يف أفعالف مفـ 

كؾ طق، وكؼص وشر وضؾؿ، وفعؾ واقع ط  غقر وجف الحؽؿة، بؾ حفق السفالم 

 الحؼ مـ كؾ وجف، وبؽؾ اطتبار.

ؼاق كؾ ما ،طؾفؼ طؾقفف، َفُعؾِؿ أن استحؼاقف تعا، لف ا آسؿ أكؿؾ مـ استح

وح ا حق حؼقؼة التـ ،ف ال ي ك ه بف كػسفف، وك حفف بفف رسفقلف، فففق السفالم مفـ 
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الصاحبة والقلد، والسالم مـ الـظقر والؽػء والسؿل والؿؿاثؾ، والسفالم مفـ 

الرر،ؽ3 ول لؽ إذا كظرت إ، أفراد صػات كؿالف وجدت كؾ صػة سفالًما مؿفا 

فـَِة والـَّفقم، وكف لؽ َققُّقمِقَّتِفف ،ضاد كؿالفا، فحقاتف سالم مـ ا لؿفقت، ومفـ السِّ

وقدرتف، سالم مـ التع، والّؾغقب، وطؾؿفف سفالم مفـ طف وب شفلء طـفف، أو 

طروض كسفقان أو حاجفة إ، تف كر وتػؽفر، وإرادتفف سفالم مفـ خروجففا طفـ 

الحؽؿة والؿصؾحة، وكؾؿاتف سالم مـ الؽ ب والظؾؿ، بؾ تؿت كؾؿاتفف صفدًقا 

، وغـاه  ًٓ سالم مـ الحاجة إ، غقره بقجف ما، بؾ كؾ ما سفقاه محتفاج إلقفف، وطد

وحق غـل طـ كؾ ما سقاه، ومؾؽفف سفالم مفـ مـفازع فقفف أو مرفارك أو معفاون 

مظاحر، أو شافع طـده بدون إذكف، وإلفقتف سالم مـ مرارك لفف فقففا، بفؾ حفق اهلل 

مفـ أن ال ي ٓ إلف إٓ حق، وحؾؿف وطػفقه وصفػحف ومغػرتفف وتجفاوزه سفالم 

تؽقن طـ حاجة مـف، أو ذلؽ أو مصاكعة كؿا ،ؽقن مـ غقره بؾ حق محض جقده 

 .وإحساكف وكرمف

وك لؽ ط ابف واكتؼامف وشدة بطرفف وسفرطة طؼابفف سفالم: مفـ أن ،ؽفقن  

ضؾًؿا، أو ترّػًقا، أو ِغؾظة، أو قسقة، بفؾ حفق محفض حؽؿتفف وطدلفف، ووضفعف 

حؿد والثـاء كؿا ،ستحؼف ط  إحسفاكف إشقاء مقاضعفا، وحق مؿا ،ستحؼ طؾقف ال

وثقابف وكعؿف، بؾ لق وضع الثقاب مقضع العؼقبة لؽان مـاقًضا لحؽؿتف ولع تف، 

فقضعف العؼقبة مقضعفا حق مـ طدلف، وحؽؿتف وط تف، فففق سفالم مؿفا ،تفقحؿ 

أطداؤه والجاحؾقن بف، مـ خالف حؽؿتفف وقضفاؤه، وقفدره سفالم مفـ العبفث 

 .حؿ وققطف ط  خالف الحؽؿة البالغة وشرطفوالجقر والظؾؿ، ومـ تق

ود،ـف سالم مـ التـاقض وآختالف وآضطراب، وخالف مصؾحة العباد  

ورمحفتفؿ واوحسفان إلفقفؿ، وخفالف حؽؿتففف بفؾ شفرطف كؾفف حؽؿفة ورمحففة 

ومصؾحة وطدل، وك لؽ ططاؤه سالم مـ كقكف معاوضة أو لحاجة إ، الؿعطك، 

مالق، بؾ ططاؤه إحسان محض ٓ لؿعاوضة، ومـعف سالم مـ البخؾ وخقف او
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وٓ لحاجة، ومـعف طدل محض، وحؽؿة ٓ ،رفقبف بخفؾ وٓ طجف ، واسفتقاؤه 

وطؾقه ط  طرشف سالم مـ أن ،ؽقن محتاًجا إ، ما ،حؿؾف أو ،سفتقي طؾقفف، بفؾ 

العرش محتاج إلقف، ومحؾتف محتاجقن إلقف ففق الغـفك طفـ العفرش وطفـ محؾتفف، 

فق استقاء وطؾق ٓ ،رفقبف حصفر وٓ حاجفة إ، طفرش، وٓ وطـ كؾ ما سقاه، ف

غقره، وٓ إحاصة شلء بف سبحاكف وتعا، بؾ كان سبحاكف وٓ طرش، ومل ،ؽفـ بفف 

 .حاجة إلقف، وحق الغـل الحؿقد

ط  خؾؼف مـ مقجبات مؾؽف وقفره مفـ  (1)بؾ استقاؤه ط  طرشف واستقالؤه 

ك ولف كؾ لقؾة إ، سفؿاء الفدكقا سفالم غقر حاجة إ، طرض، وٓ غقره بقجف ما، و

مؿا ،ضاد طؾقه، وسالم مؿا ،ضاد غـاه، وكؿالف سالم مـ كؾ ما ،تقحؿ معطفؾ أو 

مربف، وسالم مـ أن ،صقر تحت شلء أو محصقًرا يف شلء، تعفا، اهلل ربـفا طفـ 

كؾ ما ،ضاد كؿالف وغـاه، وسؿعف وبصره سالم مـ كؾ ما ،تخقؾف مربف أو ،تؼقلفف 

آتف ٕولقائف سالم مفـ أن تؽفقن طفـ ذلفؽ كؿفا ،فقايل الؿخؾفقُق معطؾ، ومق

 ۀ ۀ ڻ﴿الؿخؾقَق، بؾ حل مقآة رمحة وخقر وإحسفان وبفر، كؿفا قفال: 

]اإلسااااااراء:  ﴾﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

، وك لؽ [111 لِّ ، فؾؿ ،ـِػ أن ،ؽقن لف ويل مطؾًؼا، بؾ كػل أن ،ؽقن لف ويل مـ ال ُّ

ولقائف سالم مـ طقارض محبة الؿخؾقق لؾؿخؾفقق مفـ كقهنفا محبتف لؿحبقف وأ

محبة حاجة إلقف، أو تؿؾؼ لف أو اكتػاع بؼربف، وسالم مؿا ،تؼقلف الؿعطؾفقن فقففا، 

وك لؽ ما أضافف إ، كػسف مـ القد والقجفف، فنكفف سفالم طؿفا ،تخقؾفف مرفبف، أو 

 ،تؼقلف معطؾ.

ك وتعفا،، وكفؿ مؿفـ فتلمؾ كقػ تضؿـ اسؿف السالم، كؾ ما ك ه طـف تبفار

 حػظ ح ا آسؿ ٓ ،دري ما تضؿـف مـ ح ه إسرار والؿعاين. احف.

                                                 

 إو، أن ،ؼال: )وسؾطاكف(، واهلل أطؾؿ. (1)



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 811  

 )لؿا سؿعفؿ ،ؼقلقن:  ملسو هيلع هللا ىلصإكؽار الؿـؽر، فنن الـبل  :اذتادٜ   ٚيف
ِ
فاَلُم َطفَ  اهلل  (السَّ

اَلُم َطَ  »دلفؿ ط  الؾػظ الصحقح، وقال:  اَلمُ َٓ َتُؼُقُلقا: السَّ ، َفنِنَّ اهلَل ُحَق السَّ
ِ
 .«اهلل

اَلمُ )أن مـ أسؿاء اهلل الحسـك:  :ٚفٝ٘ إن اهلل )، قال ابفـ الؼفقؿ يف ققلفف: (السَّ

اَلمُ   صر،ح يف كقن السالم اسؿ مـ أسؿائف. (حق السَّ

ِف َطَؾْقِفْؿ برجقطفؿ إ، الحؼ. :ٚفٝ٘  فضقؾة الصحابة ِرْضَقاُن الؾَّ

  ٘ الـبل ح : ٚفٝ الخقر، وحق كؿا قال اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص رص  بف  : ط  تعؾقؿ أصحا

 ﮵  ﮴   ﮳   ﮲   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ ﴿

 .[;15]التقبة:  ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶

 ٘  وئ وئ ەئەئ ائ﴿أن الجفؾ حق إصؾ طـد اوكسان، قال تعا،:  :ٚفٝا

كفان ،سفؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلص، حتك ،ليت العؾؿ بعد ذلؽ، والـبفل [5:]األحازاب:  ﴾ۇئ ۇئ

فاَلمُ »ا َوَ،ؼقُل: مـ صالتف، و،ؼقل: اْسَتْغَػَر َثاَلثً  فاَلُم َومِـْفَؽ السَّ ، الؾُففؿَّ َأْكفَت السَّ

ْكَرامِ  ـْ َثْقَباَن  «َتَباَرْكَت َذا اْلَجاَلِل َواْوِ ـْ َطائَِرفَة َط ، َقاَلفْت: َكفاَن ، وَط

َّٓ مِْؼَداَر َما َ،ُؼقُل: إَِذا َسؾََّؿ َلْؿ َ،ْؼُعْد  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  فاَلمُ »إِ اَلُم َومِـَْؽ السَّ ، الؾُفؿَّ َأْكَت السَّ

ْكَرامِ    .(528، 521)أخرجفؿا مسؾؿ  «َتَباَرْكَت َ،ا َذا اْلَجاَلِل َواْوِ

، َوِطـَْدُه َخِد،َجُة َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَلك الـَّبِلِّ ، َقاَل: َجاَء ِجْبِر،ُؾ إِ ويف حد،ث َأَكٍس 

اَلمَ » اَلُم، »َفَؼاَلْت:  «إِنَّ اهلَل ُ،ْؼِرُئ َخِد،َجَة السَّ اَلُم، إِنَّ اهلَل ُحَق السَّ َوَطَؾك ِجْبِر،َؾ السَّ

 َوَبَرَكاُتفُ وَ 
ِ
اَلُم، َوَرْحَؿُة اهلل  .(1)«َطَؾْقَؽ السَّ

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی﴿: ولؾسففالم آداب مـفففا: قففقل اهلل 

 .[9;]الـساء:  ﴾حبخب

 أن ،سؾؿ الؽبقر ط  الصغقر، والؼؾقؾ ط  الؽثقر، والؼائؿ ط  الؼاطد.  :َٚٓٗا

                                                 

 (.1141(، والـسائل )3151)« الؿستدرك»أخرجف الحاكؿ يف  (1)
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52- ٍُ ِٛ ِٕ ِغ٦َِت :بَابُ َق ٞ ِإ َّ اِتِفسِ ِي ُٗ  ايًَّ

اَل اْلُمَصنُِّفَق

ُٕ ٔؽُئَذ ْٖ اُؿٔلِش ٍُٔ اا َُُِّه ٍُ  ا  َثبُة َهِى

ْٕ ِغد٦ْتي    َقِوُلُه َّ اغِّٖؿْس ِيدٞ ِإ ُٗ ٍُ: ايًَّ ْٛ ؾُففؿَّ »،عـل: الـفل طفـ قفقل:  :) ياُب قّٔ الَّ

، بفؾ طؾقفف العف م يف الؿسفللة وحفق الرفدة يف صؾبففا بنضففار «اْغِػْر لِل إِْن ِشْئَت 

ة، أما آسفتثـاء يف حف ه الؿفقاصـ فنكفف ،رفعر بآسفتغـاء، واهلل الحاجة، والرغب

 الؿستعان.

وإكؿا ،ؽقن آستثـاء يف إمفقر الؿسفتؼبؾة، فتؼفقل: سفلخرج إن شفاء اهلل،  

 وأدخؾ إن شاء اهلل وكحقه.

وم ح، أحؾ السـة آستثـاء يف او،ؿان، فنذا سئؾ: أمممـ؟ تؼفقل: إن شفاء 

إصؾ، ولقس آسفتثـاء طف  الرفؽ ولؽفـ طف  مفا اهلل، كرجق ذلؽ، وح ا حق 

 ،ختؿ لف، أو ط  طدم الت كقة، أو ط  التبرك باسؿ اهلل تعا،.

والؿرجئة ،حرمقن آستثـاء يف او،ؿان، وكاكقا ٓ ،رون زواج الرفافعقة مفـ 

الحـػل، أو الحـػقة مـ الرافعل3 ٓطتؼادحؿ بفلن الرفافعقة كػفار3 ٕهنفؿ ،فرون 

او،ؿان، وقد أوج، إشاطرة ومـ إلقفؿ اوستثـاء بؾ وصؾ الحال  آستثـاء يف

إ، أن ،ستثـل يف كػسف، وفقؿا حق معؾقم، فقؼال لف مثاًل: ما اسؿؽ؟ قفال: محؿفد 

إن شففاء اهلل! أمتفف وج أكففت؟ قففال: كعففؿ إن شففاء اهلل، أكؾففت القففقم؟ قففال: كعففؿ 

 اهلل! شاء إن

قؾ: الؾففؿ اغػفر يل، الؾففؿ ارمحـفل،  وأما الدطاء فال ،جقز فقف آستثـاء، بؾ

الؾفؿ ارزقـل، تؽقن طازًما يف الطؾ،، لؽـ ٓ بلس أن تستخقر اهلل، كؿفا ثبفت يف 

ـْ َجابٍِر  (1118)البخاري  ْسفتَِخاَرَة فِفل  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َكاَن الـَّبِفلُّ َط
ِ
ُ،َعؾُِّؿـَفا آ
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ـَ الُؼْرآِن: 
قَرِة مِ ـِ إَِذا حَ »إُُمقِر ُكؾَِّفا، َكالسُّ ُثؿَّ َ،ُؼقُل: الؾُففؿَّ ؿَّ بِإَْمِر َفْؾَقْرَكْع َرْكَعَتْق

ـْ َفْضؾَِؽ الَعظِقِؿ، َفنِكَّفَؽ 
إِكِّل َأْسَتِخقُرَك بِِعْؾِؿَؽ، َوَأْسَتْؼِدُرَك بُِؼْدَرتَِؽ، َوَأْسَلُلَؽ مِ

َٓ َأقْ  ُم الُغُقفقِب، الؾُففؿَّ إِْن ُكـْفَت َتْعَؾفُؿ َأنَّ َتْؼِدُر َو َٓ َأْطَؾُؿ، َوَأْكَت َطالَّ ِدُر، َوَتْعَؾُؿ َو

َأْو َقفاَل: فِفل َطاِجفِؾ َأْمفِري -َحَ ا إَْمَر َخْقٌر لِل فِل ِد،ـِل َوَمَعاِشل َوَطاقَِبِة َأْمفِري 

َحفَ ا إَْمفَر َشفر  لِفل فِفل ِد،ـِفل َوَمَعاِشفل  َفاْقُدْرُه لِل، َوإِْن ُكـَْت َتْعَؾُؿ َأنَّ  -َوآِجؾِفِ 

َفاْصفِرْفُف َطـِّفل َواْصفِرْفـِل َطـْفُف،  -َأْو َقاَل: فِل َطاِجِؾ َأْمِري َوآِجؾِفِ -َوَطاقَِبِة َأْمِري 

ل َحاَجَتفُ  ـِل بِِف، َوُ،َسؿِّ  .  «َواْقُدْر لِل الَخْقَر َحْقُث َكاَن، ُثؿَّ َرضِّ

*** 
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ُفَقاَل اْلُمَصنِّ

ٍَ اهلِل  «اُٖقوؤؾُؼا»ٔكووٍ  َّ َسُعووى َِووَشَح  َأ َُٛش ِٖ َأثاووٍ  ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلصَػوو َُ »َهووب ََُووو ا 

ّا    َُِؼوضا ُٔ  ِٖ ٌٔو َُ ُٕ ٔؽُئَذي َو ٘اٍ اا ِٔ ْٖ اِسَؽ َُُِّه َّ ٔؽُئَذي ا ْٖ اُؿٔلِش ٍُٔ اا َُُِّه ِْ  ا ًُ َأَؽُذ

ُٚ َُ  َٙ ٌُشا ُٓ َّ اهلَل ا  ََُخ; َكبا َِٔغَؤ ُُ  .«ا

   ْ ُِٔغِٔ ُٔ َُٙو»َو ُٚ َؽٌٍ  َأِػَيب ُٔ َََزَؼبَظ َّ اهلَل ا  ْا اُٖشُؿَجَخي َكبا ُُِؼٔظ ُُ». 

 .(8132)، ومسؾؿ (1112)البخاري  :« ايؿَِّشِٝض»)ِؾٞ  َقِوُلُه

ِ   َقِوُلههُه ًِ ُُْطدد ٚيِي ْغَبففةَ »: (8132) «الصففحقح»أي يف  :) ، أي: «َوْلففُقْعظِِؿ الرَّ

 أن ،ستجق، دطاءه. الرغبة يف اهلل 

ُٙ  » َقِوُلههُ  ُ٘ غيدد٤ٌٞ أّْٔعّّٓٔدا ُُد ٜيتيييا ّٔ َّ ا ّٔ ٫  غددسس٘ يف  قففال الـففقوي  :«ؾّٔددِإ

  ِ َٓ َ،ُؼْؾ إِْن ِشْئَت: َقْقُلُف (13/3)ع٢ً ؾدشٝض َطدً  ملسو هيلع هللا ىلص: باب الع م يف الدطاء َو

َٓ إَِذا َدَطا َأَحُدُكْؿ َفْؾَقْعِ ْم فِل » َٓ َ،ُؼْؾ: الؾُفؿَّ إِْن ِشْئَت َفَلْططِـِل، َففنِنَّ اهلَل  َطاِء، َو الدُّ

َٓ ُمْؽِرَه َلففُ  (1)«ُمْسَتْؽِرَه َلفُ  لقعف م »و  روا،فة  (5)«َوفِل ِرَواَ،ٍة َفنِنَّ اهلَل َصاكٌِع َما َشاَء، 

 . (5)«َشْلٌء َأْطَطاهُ الرغ، فان اهلل ٓ،تعاضؿف 

َؾفِ،  ـْ َغْقِر َضْعٍػ فِل الطَّ
ُة   صؾبفا والح م مِ دَّ َقاَل اْلُعَؾَؿاُء َطْ ُم اْلَؿْسَلَلِة الرِّ

َجاَبفةِ  ِـّ بَِالؾَّفِف َتَعفاَلك فِفل اْوِ ف ـُ الظَّ َٓ َتْعؾِقَؼ َطَؾك َمِرقَئٍة َوَكْحِقَحا َوقِقَؾ ُحَق ُحْسف  َو

َؾِ، َوَكَراَحُة التَّْعؾِقِؼ َطَؾفك اْلَؿِرفقَئِة َقفاَل  َوَمْعـَك اْلَحِد،ِث اْستِْحَباُب اْلَجْ ِم فِل الطَّ

فُف َطَؾْقفِف  ـْ َ،َتَقجَّ َّٓ فِل َحؼِّ َم ُؼ اْستِْعَؿاُل اْلَؿِرقَئِة إِ َٓ َ،َتَحؼَّ ُف  اْلُعَؾَؿاُء َسَبُ، َكَراَحتِِف َأكَّ

ْكَراُه َوَالؾَّ  ـْ َذلَِؽ َوُحَق َمْعـَك َقْقلِِف اْوِ ٌه َط َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصُف َتَعاَلك ُمـَ َّ فِل آِخفِر اْلَحفِد،ِث َفنِكَّفُف 

                                                 

ـْ َأَكٍس  (،8113أخرجف مسؾؿ ) (1)  .َط

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة َرِضَل اهلُل َطـُْف.8132أخرجف مسؾؿ ) (5)  (، َط
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ْسفتِْعَػاِء َطَؾفك  «ُمْسَتْؽِرَه َلفُ 
ِ
َوقِقفَؾ َسفَبُ، اْلَؽَراَحفِة َأنَّ فِفل َحفَ ا الؾَّْػفِظ ُصفقَرُة آ

 اْلَؿْطُؾقِب َواْلَؿْطُؾقِب مِـُْف. احف.

 (1531)طـد الترمف ي  الصامت  ويف حد،ث طبادة بـ
ِ
: َأنَّ َرُسفقَل اهلل

اَحا َأْو َصَرَف َطـْفُف َما َطَؾك إَْرِض ُمْسؾٌِؿ َ،ْدُطق »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َّٓ آَتاُه اهلُل إِ،َّ َف بَِدْطَقٍة إِ الؾَّ

قِء مِْثَؾَفا َما َلْؿ َ،دْ  ـَ السُّ
ـَ الَؼفْقِم: إًِذا ُكْؽثِفُر، «ُع بِنِْثٍؿ َأْو َقطِقَعِة َرِحؿٍ مِ

، َفَؼاَل َرُجٌؾ مِ

 .«َقاَل: اهلُل َأْكَثرُ 

 ٘  ڳ ڳ ڳ گ﴿أن صؾفف، الؿغػففرة مففـ اهلل وحففده، قففال تعففا،:  :ٚفٝا

 چ چ ڃ ڃ﴿، وقففففال: [5;]صااااف:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 .[168]آ: طؿران: .﴾چ

ْغَبةَ تقاصم الؼؾ، والؾسان طـد الدطاء لِ  :ٚفٝ٘  .«َقْعِ ِم اْلَؿْسَلَلَة َوْلُقْعظِِؿ الرَّ

 ٘ ٓ ،عج ه شلء، فؾق سللتف ما سللتف فاهلل كر،ؿ، وأكثر وأكبر،  أن اهلل  :ٚفٝا

ـِ الـَّبِلِّ (8533)طـد مسؾؿ  ويف حد،ث أبل ذر   ملسو هيلع هللا ىلص: َط
ِ
ـِ اهلل ، فِقَؿا َرَوى َطف

ُف َقاَل:  ْؾَؿ َ،ا ِطَباِدي إِ »َتَباَرَك َوَتَعاَلك َأكَّ ْمُت الظُّ َطَؾك َكْػِسفل، َوَجَعْؾُتفُف َبْقفـَُؽْؿ كِّل َحرَّ

ـْ َحَدْ،ُتُف، َفاْسَتْفُدوكِل َأْحِدُكْؿ، َ،فا  َّٓ َم ًما، َفاَل َتَظاَلُؿقا، َ،ا ِطَباِدي ُكؾُُّؽْؿ َضال  إِ ُمَحرَّ

ـْ َأْصَعْؿُتُف، َفاْسَتْطِعُؿقكِل ُأْصِعْؿُؽؿْ ِطَباِدي كُ  َّٓ َم ٌع، إِ
 .ؾُُّؽْؿ َجائِ

ـْ َكَسْقُتُف، َفاْسَتْؽُسقكِل َأْكُسُؽْؿ، َ،فا ِطَبفاِدي إِكَُّؽفْؿ   َّٓ َم َ،ا ِطَباِدي ُكؾُُّؽْؿ َطاٍر، إِ

ُكقَب َجِؿقعً  ْقِؾ َوالـََّفاِر، َوَأَكا َأْغِػُر ال ُّ ا، َفاْسفَتْغِػُروكِل َأْغِػفْر َلُؽفْؿ، َ،فا ُتْخطُِئقَن بِالؾَّ

ـْ َتْبُؾُغقا َكْػِعل، َفَتـَْػُعقكِل، َ،ا ِطَباِدي َلْق  وكِل َوَل ي َفَتُضرُّ ـْ َتْبُؾُغقا َضرِّ ِطَباِدي إِكَُّؽْؿ َل

َلُؽْؿ َوآِخَرُكْؿ َوإِْكَسُؽْؿ َوِجـَُّؽْؿ َكاُكقا َطَؾك َأْتَؼك َقْؾِ، َرُجٍؾ َواحِ  ٍد مِفـُْؽْؿ، َمفا َأنَّ َأوَّ

َلُؽْؿ َوآِخَرُكْؿ َوإِْكَسُؽْؿ َوِجفـَُّؽْؿ َكفاُكقا  َزاَد َذلَِؽ فِل ُمْؾؽِل َشْقًئا، َ،ا ِطَباِدي َلْق َأنَّ َأوَّ

ـْ ُمْؾؽِفل َشفْقًئا، َ،فا ِطَبفاِدي َلفْق َأنَّ  َطَؾك َأْفَجِر َقْؾِ، َرُجٍؾ َواِحٍد، َما َكَؼَص َذلَِؽ مِف

َلُؽْؿ َوآِخَرُكؿْ  َوإِْكَسُؽْؿ َوِجـَُّؽْؿ َقاُمقا فِل َصِعقٍد َواِحٍد َفَسفَلُلقكِل َفَلْطَطْقفُت ُكفؾَّ  َأوَّ

َّٓ َكَؿا َ،ـُْؼُص اْلِؿْخَقُط إَِذا ُأْدِخَؾ اْلَبْحفَر،  ا ِطـِْدي إِ إِْكَساٍن َمْسَلَلَتُف، َما َكَؼَص َذلَِؽ مِؿَّ
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ـْ َوَجفَد َخْقفًرا، َ،ا ِطَباِدي إِكََّؿا ِحَل َأْطَؿاُلُؽْؿ ُأْحِصقَفا  اَحفا، َفَؿف َلُؽْؿ، ُثؿَّ ُأَوفِّفقُؽْؿ إِ،َّ

َّٓ َكْػَسفُ  َـّ إِ ـْ َوَجَد َغْقَر َذلَِؽ، َفاَل َ،ُؾقَم َقاَل َسِعقٌد: َكاَن َأُبق إِْدِر،َس  «َفْؾَقْحَؿِد اهلَل َوَم

َث بَِفَ ا اْلَحِد،ِث، َجَثا َطَؾك ُرْكَبَتْقِف. ، إَِذا َحدَّ كِلُّ َٓ  اْلَخْق

كان ،سلل ربف حتك مؾح الطعفام، فؾفقس  أن مقسك  :اآلثاز بعض يف جا٤ ٚقد

بعق، وٓ كؼقصة أن تؾح ط  ربؽ يف كؾ شلء، أن ،رزقفؽ العؾفؿ، وال ر،فة الطقبفة، 

وأن ،صرف طـؽ الرر، وأن ،قسر لؽ الخقر، وتجعؾ بقـ ،دي مطؾقبؽ مفا ،ـاسف، 

 .ملسو هيلع هللا ىلصح طـ الـبل ذلؽ مـ أسؿاء اهلل الحسـك ومـ صػاتف الع ، كؿا ص

: أن (221)يف مسفؾؿ  ويف معـك الحد،ث ما ،م،ده حد،ث َأبِفل ُحَرْ،فَرَة 

َٓ َ،ِغقُضَفا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل   َمْجَى 
ِ
ـُ اهلل ْقَؾ َوالـََّفاَر، َأَرَأْ،ُتْؿ َما َأْكػَ َ،ِؿق اُء الؾَّ َؼ ُمْ  َسحَّ

ُف َلْؿ َ،ِغْض َما فِفل َ،ِؿقـِففِ  َْرَض، َفنِكَّ ْٕ َؿاَء َوا ، َقفاَل: َوَطْرُشفُف َطَؾفك اْلَؿفاِء «َخَؾَؼ السَّ

ُْخَرى اْلَؼْبَض، َ،ْرَفُع َوَ،ْخِػُض  ْٕ  .«َوبَِقِدِه ا

 .وإثبات صػة الؿرقئة هلل  .إثبات صػة الرمحة اهلل  :ٚفٝ٘

َما َشاَء الؾَّفُف، »رادة الؽقكقة التل ٓبد أن تؼع: أن الؿرقئة حل مرادفة ل  :ٚفٝ٘

ـْ   .  «َكاَن َوَما َلْؿ َ،َرْل َلْؿ َ،ُؽ

 ٘ ضرورة إصالح إلػاظ، ٓسقؿا إلػاظ الؿخالػة لؾؽتفاب والسفـة،  :ٚفٝا

وقد رك  اومام محؿد بـ طبد القحاب ط  ح ه الؿسفللة تركقفً ا طظقًؿفا، فف كر 

الح إلػفاظ لؿفا فقففا مفـ ذرائفع الرفرك، أو طدة أبقاب فقففا الفدطقة إ، إصف

 مخالػات التقحقد.

. وحف ا (1)«َشفاَء الؾَّففُ َٓ َبفْلَس، َصُففقٌر إِْن »جاء يف الحد،ث الصحقح:  :فا٥اد٠ 

الحد،ث لقس فقف الفدطاء بالرفػاء، بفؾ فقفف اوخبفار بلكفف ،رجفق أن ،ؽفقن حف ا 

 ؿرض صفارة لؽ إن شاء اهلل، مـ ال كقب كلكف أراد كػارة لؽ.ال

                                                 

ـِ َطبَّاٍس 11أخرجف مسؾؿ ) (1) ـِ اْب  .(، َط
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53 - ٍُ َُٜكٛ ََِتٞ :بَابُ ال  ََٚأ  ٟ  َعِبِد

َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٓٔزٍ ٍُ  َػِجٔذٌ َوَأ ََُوى  َثبُة ا 

َيِتٞ  َقِوُلُه ٚيأّٔ ٍُ: عيْبِدٟ  ٜيكّٕٛ ، فالعبقفد ٕن العبقد،ة حفل حفؼ هلل  :) ياُب ٫ 

ماء إماؤه، والعبقد يف حؼ ال كقر، واوماء يف حؼ اوكفاث، وقفد جفاء طبقده، واو

يف بعض إحاد،ث تجق،  مثؾ ح ا إمر، وح ا الـففل محؿفقل طف  الؽراحفة3 

 .ٕن العبقد،ة الؿطؾؼة حل حؼ هلل 

ِ    يف  قال الـفقوي  ( )بفاب حؽفؿ 8832)غدسس٘ عًد٢ ؾدشٝض َطدً

قِِّد َأْن َ،ُؼقَل لَِؿْؿُؾقكِِف َطْبِدي  مة والؿق، والسقد(:اصالق لػظة العبد وإ ُ،ْؽَرُه لِؾسَّ

فِة إِكََّؿففا  َنَّ َحِؼقَؼففَة اْلُعُبقِد،َّ
ِ
َوَأَمتِفل َبفْؾ َ،ُؼففقُل ُغاَلمِفل َوَجففاِرَ،تِل َوَفَتفاَي َوَفَتفاتِل ٕ

 َ، َٓ َنَّ فِقَفا َتْعظِقًؿا بَِؿا 
ِ
ُف َتَعاَلك َوٕ َفا الؾَّ ؾِقُؼ بِاْلَؿْخُؾقِق اْستِْعَؿاُلُف لِـَْػِسِف َوَقْد َ،ْسَتِحؼُّ

ـَ الـَّبِلُّ  َة فِل َذلَِؽ َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَبقَّ ـِ التََّطاُوِل فِل الؾَّْػِظ  (ُكؾُُّؽْؿ َطبِقُد الؾَّفِ )اْلِعؾَّ َفـََفك َط

َزاِر َوَغْقفرِ  َْفَعفاِل َوفِفل إِْسفَباِل اْوِ ْٕ ـِ التََّطفاُوِل فِفل ا فا َكَؿا َكَفك َطف ُغاَلمِفل )ِه َوَأمَّ

َلِة  (َوَجاِرَ،تِل َوَفَتاَي َوَفَتاتِل َٓ ًة َطَؾك اْلِؿْؾِؽ َكَد َمَع َأكََّفا ُتْطَؾفُؼ  (َطْبِدي)َفَؾْقَسْت َدالَّ

ُف َتَعاَلك:  ْختَِصاِص َقاَل الؾَّ
ِ
 ەئ ەئ ائ﴿َطَؾك اْلُحرِّ َواْلَؿْؿُؾقِك َوإِكََّؿا ِحَل لاِل

 ٿ ٿ﴿، وقففال لػتقتففف، [95سااػ: ]يق ﴾ائ ائ﴿، [93]الؽفاػ:  ﴾وئ

، وأما اسفتعؿال الجار،فة يف الحفرة الصفغقرة فؿرففقر [93]األكبقاء:  ﴾ٹ ٿ

ـِ اْسَتْعَؿَؾُف َطَؾك ِجَففِة  ْساَلِم َوالظَّاِحُر َأنَّ اْلُؿَراَد بِالـَّْفِل َم معروف فِل اْلَجاِحؾِقَِّة َواْوِ

َٓ لؾقصػ والتعر،ػ  ْرتَِػاِع 
ِ
 واهلل أطؾؿ. احف.التََّعاُضِؿ َوآ
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ََِشَح  «اُٖقٔؾُؼا»ٔكٍ  َُٛش ِٖ َأثاٍ  ٍَ اهلِل َػ َّ َسُعُى ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلص  َأ َُ  »َهب ََُوو ا 

       َُ ََُوو ٌَ. َوا  َٓوِىا ُٚٔذٌي َو َُ  َعو َُُوو ُُ ُْ َسٖثوَي; َو ِْ َسٖثَيي َوٚمو ِْ  َأُىٔؼ ًُ َأَؽُذ

َُ ُٔ َٓٔزٍي َو ِْ  َػِجٔذٌ َوَأ ًُ ٍَٓٔأَؽُذ ٌَي َوَكَزبٔرٍي َوُؿُ َُ  َكَزب  .«ُو

 . (8832)، ومسؾؿ (8558)البخاري  :« )ِؾٞ ايؿَِّشِٝض َقِوُلُه

ٚيق٧ّْْ زي َّؤّ  َقِوُلُه ِْ زي َّؤّ،  ِْ: أّٔطِّٖي ٌْ أّٔسيُدنّٕ ٜيكّٕ  بقاكف فقؿا تؼدم. :)٫ 

وإٓ فنن الرجؾ الؿتصرف يف إسرة ،ؼفال لفف: رب البقفت، ورب إسفرة، 

أبرحة مع طبد الؿطؾف،: أكفا رب إبفظ، فاسفؿ الفرب إذا ُحفظ بفإلػ ويف قصة 

، وإذا مل ،ح  بإلػ والالم ،جقز أن ،طؾؼ طف  غقفره، والالم، فالؿراد بف اهلل 

 فنن رب بؿعـك: صاح، كؼقلفؿ: أكا رب أبـائل، ومـفا ققل الـاضؿ:

 َرةــــــمٌب َرَةّــــــُ  اََيــــــِت 
 

 َرةــــــمٌب َرَةّــــــُ  اََيــــــِت 
  ُِ  َدحمحـــــمٍت  َ ـــــم َعٗــــــ

 
ـــــِْت  ـَّ ٌُ ا  ـــــ َٔ ـــــٌك َذ  وِدي

وح ا أمر معروف يف لغة العفرب ٓ ،ـؽروكفف، لؽفـ الربقبقفة الؿطؾؼفة حفل  

 اهلل سبحاكف وتعا،. حؼ

ٟي َقِوُلههُه  ٫ْٛ َيدد ٚي ِّْدٟ،  ٌْ: ضيدد ٝيكّٕدد ٚييّٖ ففقُِّد اهللُ »: وقففد جففاء أ،ًضففا ) ، وحفف ه يف «السَّ

قد الحفل، وسفقد شفباب أحفؾ السقادة الؿطؾؼة، و،جقز أن ،طؾؼ: سقد الؼقم وس

 الجـة.

َِدٞ        َقِوُلُه ٚيغ٬ّٕ ٚيؾّٔتيداِتٞ،  ٟي،  ٌْ: ؾّٔتيدا ٝيكّٕد ٚيِي َيِتدٞ،  ٚيأّٔ ِْ: عيْبدِدٟ  ٌْ أّٔسيُدنّٕ ٜيكّٕ ٚي٫  (: 
فالـفل جاء لؿـع إ،فام العبقد،ة الؿطؾؼة، أو إ،فام الررك الؾػظفل، فؽفان يف حف ا 

ِ   غدس يف  تح ،ر مـ ذلؽ، قفال الـفقوي   (8832)س٘ عًد٢ ؾدشٝض َطدً
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 (باب حؽؿ اصالق لػظة العبد وإمة والؿق، والسقد): (15/5-3)

ََحاِد،ِث َشفْقَئاِن: َأَحفُدُحَؿا: ْٕ َل  َقاَل اْلُعَؾَؿاُء َمْؼُصقُد ا َكْففُل اْلَؿْؿُؾفقِك َأْن ُ،َؼفقَّ

ُبقبِقََّة إِكََّؿا َحِؼقَؼُتَفا لِؾَّفِ  َنَّ الرُّ
ِ
بَّ ُحفَق اْلَؿالِفُؽ َأِو اْلَؼفائُِؿ  لَِسقِِّدِه َربِّل ٕ َنَّ الرَّ

ِ
َتَعاَلك ٕ

ِف َتَعاَلك َفنِْن قِقفَؾ َفَؼفْد َقفاَل الـَّبِفلُّ  َّٓ فِل الؾَّ فِفل  ملسو هيلع هللا ىلصبالر  وٓ ،قجد َحِؼقَؼُة َحَ ا إِ

َفا َتَفا َأْو َربَّ ََمُة َربَّ ْٕ اَطِة َأْن َتؾَِد ا  َأْشَراِط السَّ

َٛاُب ِٔ َفاِيَح َِ ِٝ َٗ َُا: َِِٔٚج ُٖ َأنَّ اْلَحِد،َث الثَّاكِل لَِبَقفاِن اْلَجفَقاِز َوَأنَّ الـَّْففَل يف  :َأَحُد

 إول لجدب وكراحة التـ ،ف ٓ لؾتحر،ؿ.

ْػَظِة َواتَِّخاِذَحا َطاَدًة  :َٚايثَّاِْٞ ـَ اْستِْعَؿاِل َحِ ِه الؾَّ
ْكَثاِر مِ ـِ اْوِ َأنَّ اْلُؿَراَد الـَّْفُل َط

َْحَقاِل َواْخَتفاَر اْلَؼاِضفل َحفَ ا اْلَجفَقاَب َشائَِعًة َولَ  ْٕ ـَ ا
ـْ إِْصاَلقَِفا فِل َكاِدٍر مِ ْؿ َ،ـَْف َط

َٓ َكْفَل فِل َقْقِل اْلَؿْؿُؾقِك: َسقِِّدي لَِؼْقلِِف  قِِّد َغْقُر  «لَِقُؼْؾ َسقِِّدي»: ملسو هيلع هللا ىلصَو َنَّ َلْػَظَة السَّ
ِ
ٕ

ِف َتَعاَلك اْختَِصاَص ا ٍة بِالؾَّ َٓ ُمْسفَتْعَؿَؾٍة فِقفِف َكاْسفتِْعَؿالَِفا َحتَّفك َكَؼفَؾ ُمْخَتصَّ بِّ َو لرَّ

فقِِّد فِفل  ِف َتَعفاَلك بِالسَّ َطاَء بَِسقِِّدي َوَلْؿ َ،ْلِت َتْسِؿَقُة الؾَّ ُف َكِرَه الدُّ ـْ َمالٍِؽ َأكَّ اْلَؼاِضل َط

َٓ فِل َحِد،ٍث ُمَتَقاتٍِر، َوَقْد َقاَل الـَّبِلُّ  إَِلك  وققمقا «إِنَّ ابـل ح ا سقد»: ملسو هيلع هللا ىلصاْلُؼْرآِن َو

َخفِر اْسفَؿُعقا َمفا َ،ُؼفقُل: َسفقُِّدُكؿْ َ،ْعـِل  «َسقِِّدُكؿْ  ْٔ ـَ َمَعاٍذ َوفِل اْلَحِد،ِث ا  «َسْعَد ْب

ـَ ُطَباَدَة َفَؾْقَس فِل َقْقِل اْلعَ  َكَّفُف َ،ْسفَتْعِؿُؾُف َ،ْعـِل َسْعَد ْب
ِ
َٓ ُلفْبٌس ٕ ْبِد َسقِِّدي إِْشَؽاٌل َو

َي َفنِنَّ اْلَؿْقَلك َوَقَع َطَؾفك  َٓ َٓ َبْلَس َأْ،ًضا بَِؼْقِل اْلَعْبِد لَِسقِِّدِه: َمْق ََمِة َو ْٕ َغْقُر اْلَعْبِد َوا

 ُؽ.احف.ِستََّة َطَرَر َمْعـًك َسَبَؼ َبَقاُكَفا مِـَْفا الـَّاِصُر َواْلَؿالِ 

٘ قد صح طـد أبل داود يف  :قًت ٍف، َقفاَل:  (3141)ضدٓٓ ـْ ُمَطفرِّ وغقره: َط

 
ِ
: َفُؼْؾـَا: َأْكَت َسقُِّدَكا، َفَؼفاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َأبِل: اْكَطَؾْؼُت فِل َوْفِد َبـِل َطامٍِر إَِلك َرُسقِل اهلل

قُِّد اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلك» ، َفَؼفاَل: ُققُلفقا  «السَّ ًٓ ُقْؾـَفا: َوَأْفَضفُؾـَا َفْضفاًل َوَأْطَظُؿـَفا َصفْق
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ْقَطانُ  َٓ َ،ْسَتْجِرَ،ـَُّؽُؿ الرَّ ، وأثبتف بعض أحفؾ العؾفؿ (1)«بَِؼْقلُِؽْؿ، َأْو َبْعِض َقْقلُِؽْؿ، َو

 اسؿا.

 ٘ : طؾؿـفا كفؾ ل شؿقلقة اوسالم، وحق كؿا قال سفؾؿان الػارسف :ٚفٝا

 »: ، وَقاَل َأبق َذرٍّ (5)«شلء حتك الخراءة
ِ
َوَما َصائٌِر ُ،َؼؾُِّ، ، ملسو هيلع هللا ىلصَتَرْكـَا َرُسقَل اهلل

ُرَكا مِـُْف ِطْؾًؿا َّٓ َوُحَق ُ،َ كِّ ـَ َأْخَطفَ، (6)«َجـَاَحْقِف فِل اْلَفَقاِء، إِ ، َوَقاَل َأُبق َزْ،ٍد، َطْؿَرو ْب

 
ِ
اْلَػْجفَر، َوَصفِعَد اْلِؿـَْبفَر َفَخَطَبـَفا َحتَّفك َحَضفَرِت  ملسو هيلع هللا ىلص: َصؾَّك بِـَا َرُسقُل اهلل

الظُّْفُر، َفـََ َل َفَصؾَّك، ُثؿَّ َصِعَد اْلِؿـَْبَر، َفَخَطَبـَفا َحتَّفك َحَضفَرِت اْلَعْصفُر، ُثفؿَّ َكفَ َل 

ْؿُس، َفَلْخَبَرَكا بَِؿا َكاَن َوبَِؿفا ُحفَق َفَصؾَّ  ك، ُثؿَّ َصِعَد اْلِؿـَْبَر، َفَخَطَبـَا َحتَّك َغَرَبِت الرَّ

ـٌ   .(7)َفَلْطَؾُؿـَا َأْحَػُظـَا «َكائِ

*** 

                                                 

 .القادطل  ( لرقخـا مؼبؾ1/821)«الصحقح الؿسـد»والحد،ث يف  (1)

 (.118أخرجف مسؾؿ ) (5)

 (، وغقرحؿ.1123(، والب ار )81111(، أمحد )1133أخرجف الطبراين يف الؽبقر ) (6)

 (.8128أخرجف مسؾؿ ) (7)
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54 - ِ٘ ٍَ ِبايًَّ ِٔ َضَأ ََ  بَابُ ال َُٜسدُّ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٔٚ ٍَ ثابَُّ ِٖ َعَؤ َٓ ََُشٗد   َثبُة ا 

ِ٘    َقِوُلُه َّد ٍي ِ اي ّٔ ْٔ ضيد َي ُٜسيدُّ  مـاسبة الباب لؾترعة بقان وجقب تعظفقؿ  ) ياُب ٫ 

، وحؾ تؾ م اوجابة مطؾًؼا فقفا تػصقؾ، ففنن سفلل يف أمفر حفق لفف فقجف، اهلل 

طؾقؽ أن تعطقف، أو سفلل شفقًئا مضفطًرا إلقفف، كفلن ،ؽفقن يف حالفة مفـ الجفقع 

أو بغقرحا، فف ا مع آستطاطة ٓ ،رد، وإصفؾ  الرد،د، سقاء قال: أسللؽ باهلل،

 يف اوجابة آستحباب.

ٻ ﴿:  أجره طظقؿ، قال اهلل  واوكػاق يف سبقؾ اهلل   ٻ  ٻ   ٻ   ٱ

 ٺ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ 

لبؼرة:   ﴾ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  ، ف كره قبؾ الصالة [ ::1]ا

 وقبؾ غقره مـ العبادات بقاًكا ٕمهقتف.

فالؿفال محبفقب، ومفع ذلفؽ  [::1]البؼارة:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ﴿وقفال: 

 ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿: ،متقففف لؾؿحتففاج إلقففف، وقففال اهلل 

، ،ـ رون بالصدقات، وبالحج، وغقر ذلؽ، فققفقن ب لؽ مع اوكػاق. [:]اإلكسان: 

 ط  الجفاد بالؿال والـػس. ويف آ،ات كثقرة حث اهلل 

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ََٔش  ٖا ُػ ٖا اِث ٍَ  ڤَػ ٍَ  َهوب ٍُ اهلِل   َهب ُٙي     »  ملسو هيلع هللا ىلصَسُعوى ٚٔ َكوَؤِػُيى ٍَ ثابَُّو ِٖ َعوَؤ َٓو

      ِْ ٌُ ُِ َُو ََ٘غ اا ِٖ َفو َٓو ُٙي َو ِْ َكوَؤعاُُجى ًُ ِٖ َدَػوب َٓ ُٙي َو ٚٔ َكَؤٔػُُزو ٖا اِعَزَؼبَر ثابَُّ َٓ َو

ُٚي َؽَزوً َروَشِوا       َُو ُٚ َكوبِدُػىا  ٌَبٔكُئىَٗو َٓب ُر ِْ َرغاُذوا  َُ  َّ ُٙي َكبا ٌَبٔكُئى َِٓؼُشوًكب َك

ٌُ ٖٗ َُٙأ ُٔى ًَبَكُؤُر َٕ٘ذ َفٔؾُؼ .«ِْ َهِذ  ٍٗ ثاَغ ِٔ َٖ٘غب ُٙ َأُثى َداُوَدي َواُ  . َسَوا

ِ٘ ؾّّْٔٔعُّّٕٓٛٙ  َقِوُلُه َّ ٍي ِ اي ْٔ ضئّ َي  ط  ما تؼدم. :)

ُٙ   َقِوُلُه ِ٘ ؾِّّٔٔعٝدُرٚ َّ ِٔ اْضتييياذي ِ اي َي ٚي الؿثفؾ يف  ملسو هيلع هللا ىلصوقفد ضفرب رسفقل اهلل  :)

ءوا هبا إ، الؿد،ـة، فـ لت يف بقفت بعفض ذلؽ، حقث خط، امرأة إ، أحؾفا، فجا

،ـظرحا، فؾؿا دخؾ طؾقفا، َقاَلفْت: َأُطفقُذ بِالؾَّفِف مِـْفَؽ،  ملسو هيلع هللا ىلصإكصار، ف ح، الـبل 

أن ،ؽرمقحا وترجع إ، أحؾفا، فؼقؾ لففا ، وأمرحؿ (1)«َلَؼْد ُطْ ِت بَِعظِقؿٍ »َفَؼاَل َلَفا: 

، ولفقس ملسو هيلع هللا ىلص: أكا كـت أدكك مـ ذلؽ، أي: أن أكقن زوجفة لؾـبفل يف ذلؽ، فؼالت

معـك ذلؽ أن تػارق زوجتؽ إذا قالت: أطقذ باهلل مـؽ، ففنن الـسفاء جفاحالت، 

 ذلؽ لؽؿالف يف ح ا الباب وغقره. ملسو هيلع هللا ىلصوإكؿا فعؾ الـبل 

ِْ ؾِّّٔٔدُٝبُٛٙ  َقِوُلُه ْٔ ديعيانّٕ َي ٚي َٓ َتُردُّ »لحد،ث  :) اِطَل، َو فَة، وا َأِجقُبقا الدَّ اْلَفِد،َّ

ـَ  َٓ َتْضِرُبقا اْلُؿْسؾِِؿق ـِ َمْسفُعقٍد  (1111)، أخرجف أمحد «َو ِف ْبف مـ حد،ث َطْبِد الؾَّ

 . 

، َوإِْن إَِذا ُدِطَل َأَحُدُكْؿ، َفْؾُقِجْ، »،ؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل  ، َفنِْن َكاَن َصائًِؿا، َفْؾُقَصفؾِّ

ـْ َأبِل ُحَرْ،فَرَة  (1311)أخرجف مسؾؿ  «َكاَن ُمْػطًِرا، َفْؾَقْطَعؿْ  ، ويف روا،فة: َط

إَِلفك » (1382)، ولؿسفؾؿ (5)، متػفؼ طؾقفف«َفْؾَقْلتَِففاإَِذا ُدِطَل َأَحُدُكْؿ إَِلك الَقلِقَؿِة »
                                                 

ـْ َطائَِرَة،5853أخرجف البخاري ) (1)  .(، َط

ـِ ُطَؿَر 1382(، ومسؾؿ )5131البخاري ) (5) ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ  .(، َط
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ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة «َولِقَؿِة ُطْرٍس، َفْؾُقِجْ،   .، َط

ْطَقَة َفَؼفْد »فنجابة الدطقة أمر مرغ، فقف وإجابة القلقؿة واج،،  ـْ َتَرَك الدَّ َوَم

َف َوَرُسقَلُف َطَصك  ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (5133)أخرجف البخاري  «ملسو هيلع هللا ىلصالؾَّ  .َط

َيْيُسٚؾّٗا ؾّٔهّٔاِؾ٦ُُٛٙ  َقِوُلُه  ِْ ْٝهّٕ ٓيعي ِإئّ ْٔ ؾي َي ٚي أي: اطرفقا الؿعروف ٕحؾف3 مـ  :)

اء والبراشة، وجف اك اهلل ذكرحؿ الحسـ، والؿؽافلة الطقبة، ولق مل ،ؽـ إٓ بالدط

خقًرا، وبارك اهلل فقؽ، وال ي ،عرف فضؾ الـاس طؾقف، ،عرف فضؾ اهلل طؾقف، أما 

ال ي تصـع إلقف الؿعروف فال ،مثر فقف، وكؾؿفا تؼربفت مـفف َبُعفَد طـفؽ، وكؾؿفا 

 أكرمتف تـؽر لؽ، فال ،ـػع فقف طالج، وكؿا ققؾ:

 ُُ يَت ا َمـِ َى َموَْمَتـ َِ  إذا أٍَت أْك
 

ََِّداَوا ــ ًَ يــَت ا وّتــيَى َت َِ  ْن أٍْــَت أْك
ـْ َأبِل َذرٍّ   ـَ اْلَؿْعفُروِف َشفْقًئا»: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل لَِل الـَّبِلُّ وَط

، َٓ َتْحِؼَرنَّ مِ

 .(8181)أخرجف مسؾؿ  «َوَلْق َأْن َتْؾَؼك َأَخاَك بَِقْجٍف َصْؾٍؼ 

ِْ قّٔدددْد         ِوُلهههُهَق َّْهّٕددد ْٚا أّٔ ُ٘، سيتيددد٢ تيدددسي ُ٘ ؾّٔددداْدُعٛا ئّددد ْيددد َيدددا ُتهّٔاِؾ٦ُٛ ِْ تيِذدددُدٚا  َّٕ ئّددد )ؾّٔدددِإ

  ُٙ ُُٛ ُّٖت وح ا مـ أطظؿ الؿجازاة، ج اك اهلل خقًرا، بارك اهلل لؽ، وقال ابفـ  :نّٔاؾّٔد

ـُ إِْبفَرا(111) «أبل شقبة يف مسـده َثـَا َوكِقٌع، َقاَل: كفا إِْسفَؿاِطقُؾ ْبف ـْ : َحدَّ ِحقَؿ، َطف

ِه، َأنَّ الـَّبِلَّ  ـْ َجدِّ ـَ َغَ ا ُحـَْقـًفا،  ملسو هيلع هللا ىلصَأبِقِف، َط ـَ َأْلًػا ِحق ـَ َأْو َأْرَبِعق اْسَتْسَؾَػ مِـِّل َثاَلثِق

اُه ُثؿَّ َقاَل:  ا َقِدَم َقَضاَحا إِ،َّ فِفل َمالِفَؽ، َوإِكََّؿفا َجفَ اُء وَ َباِرَك اهلُل َلَؽ فِل َأْحؾَِؽ »َفَؾؿَّ

َؾِػ اْلَؼَضاُء َواْلَحْؿدُ   .«السَّ

ـْ َأَكفٍس (1411)ويف مسؾؿ   ، وغقره: َطف
ِ
َ،فا »َقفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسفقَل اهلل

َْكَصاِر، َأَلْؿ  ْٕ ًٓ َمْعَرَر ا ، َفَففَداُكُؿ اهلُل بِفل؟ َوَطاَلفًة، َفَلْغـَفاُكُؿ اهلُل بِفل؟ َأِجْدُكْؿ ُضالَّ

، َفَجَؿَعُؽُؿ اهلُل بِل؟ ـَ قِق َٓ ُتِجقُبفقكِل؟ «َوُمَتَػرِّ ، َفَؼاَل: َأ ُـّ  «َوَ،ُؼقُلقَن: اهلُل َوَرُسقُلُف َأَم

، َفَؼاَل: َأَما إِكَُّؽْؿ َلْق ِشْئُتْؿ َأنْ  ُـّ ـَ  َفَؼاُلقا: اهلُل َوَرُسقُلُف َأَم َتُؼقُلقا َكَ ا َوَكَ ا، َوَكفاَن مِف

بِفِؾ، َوَتفْ َحُبقَن بَِرُسفقِل  اِء َواْوِ َٓ َتْرَضْقَن َأْن َ،ْ َحَ، الـَّاُس بِالرَّ َْمِر َكَ ا َوَكَ ا، َأ ْٕ ا
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َٓ اْلِفْجفَرُة َلُؽـْفُت اْمفرَ  َْكَصاُر ِشَعاٌر َوالـَّاُس ِدَثفاٌر، َوَلفْق ْٕ  إَِلك ِرَحالُِؽْؿ؟ ا
ِ
ـَ   ًااهلل مِف

َْكَصاِر َوِشْعَبُفْؿ، إِكَُّؽفْؿ  ْٕ َْكَصاِر، َوَلْق َسَؾَؽ الـَّاُس َواِدً،ا َوِشْعًبا، َلَسَؾْؽُت َواِدَي ا ْٕ ا

 .«َسَتْؾَؼْقَن َبْعِدي َأَثَرًة، َفاْصبُِروا َحتَّك َتْؾَؼْقكِل َطَؾك اْلَحْقضِ 

، ملسو هيلع هللا ىلص، أن الـبفل مـ حد،ث أبل سفعقد الخفدري  (1)ايؿدشٝشني ويف

َـّ الـَّاِس َطَؾلَّ فِل »قال:  َمالِِف َوُصْحَبتِِف َأُبفق َبْؽفٍر، َوَلفْق ُكـْفُت ُمتَِّخفً ا َخؾِفقاًل إِنَّ َأَم

ْساَل  ُة اْوِ ـْ ُأُخقَّ
تََّخْ ُت َأَبا َبْؽٍر َخؾِقاًل، َوَلؽِ َٓ َّٓ َـّ فِفل اْلَؿْسفِجِد َخْقَخفٌة إِ َٓ ُتْبَؼَق ِم، 

 ملسو هيلع هللا ىلص: أن الـبفل طفـ أبفل الفدرداء  (3134)، ويف البخاري «َخْقَخَة َأبِل َبْؽرٍ 

، إِكِّفل ُقْؾفُت: َ،فا ، َحْؾ َأْكُتْؿ َتاِرُكقَن لِل َصاِحبِلَحْؾ َأْكُتْؿ َتاِرُكقَن لِل َصاِحبِل»قال: 

 إَِلففْقُؽْؿ َجِؿقًعففا، َفُؼْؾففُتْؿ: َكففَ ْبَت، َوَقففاَل َأُبففق َبْؽففٍر: 
ِ
َفففا الـَّففاُس، إِكِّففل َرُسففقُل اهلل َأ،ُّ

 .«َصَدْقَت 

َٓ َتُسفبُّقا »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال الـبفل طـ أبل حر،رة  (5) ايؿشٝشنيويف 

 َٓ َتُسبُّقا َأْصَحابِل، َفَقالَِّ ي َكْػِسل بَِقِدِه َلْق َأنَّ َأَحفَدُكْؿ َأْكَػفَؼ مِْثفَؾ ُأُحفٍد َأْصَحابِل، 

َٓ َكِصفقَػفُ  ، كفؾ ذلفؽ مفـ الؿؽاففلة لففؿ طف  مفا «َذَحًبا، َما َأْدَرَك ُمدَّ َأَحِدِحْؿ، َو

 كصروه.

ايؿدشٝض  ، وحفق يف (11811)د طـفد أمحف وجاء مفـ حفد،ث أكفس 

َْكَصفاُر الـَّبِفلَّ لرقخـا مؼبؾ  (1/11)افطدٓد  ْٕ بَِجَؿفاَطتِِفْؿ  ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل: َأَتفِت ا

 
ِ
َباِر؟ َفَؾْق َأَتْقـَا َرُسقَل اهلل ْٔ ـْ َحِ ِه ا

فَر  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاُلقا: إَِلك َمَتك َكـَْ ُع مِ َف َلـَا، َفَػجَّ َفَدَطا الؾَّ

ـْ  فا َرآُحفْؿ َقفاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَحِ ِه اْلِجَباِل ُطُققًكا، َفَجاُءوا بَِجَؿفاَطتِِفْؿ إَِلفك الـَّبِفلِّ  َلـَا مِ ، َفَؾؿَّ

، َفَؼفاَل: «َمْرَحًبا َوَأْحاًل َلَؼْد َجاَء بُِؽْؿ إَِلْقـَا َحاَجفةٌ »
ِ
 َ،فا َرُسفقَل اهلل

ِ
، َقفاُلقا: إِي َواهلل

ـْ َتْسَلُلقكِل اْلَقْقَم َشْقئً » َّٓ َأْطَطاكِقففِ ا َفنِكَُّؽْؿ َل َٓ َأْسفَلُل الؾَّفَف َشفْقًئا إِ َّٓ ُأوتِقُتُؿقُه، َو . «إِ
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ِخففَرَة، َفَؼففاُلق ْٔ ْكَقا ُتِر،ففُدوَن اْصُؾُبففقا ا ا َفَلْقَبففَؾ َبْعُضففُفْؿ َطَؾففك َبْعففٍض َفَؼففاُلقا: الففدُّ

َف َلـَا َأْن َ،ْغِػَر َلـَا، َفَؼاَل:  ، اْدُع الؾَّ
ِ
الؾُففؿَّ اْغِػفْر لِْجَْكَصفاِر، »بَِجَؿاَطتِِفْؿ: َ،ا َرُسقَل اهلل

َْبـَاِء 
ِ
َْكَصارِ َوٕ ْٕ َْبـَاِء َأْبـَاِء ا

ِ
َْكَصاِر، َوٕ ْٕ  .«ا

ـَ إَْكَصاِر َأَتفِت الـَّبِفلَّ طـ أكس  (1)ايؿشٝشنيويف  
 ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ اْمَرَأًة مِ

ٌد َلَفا، َفَؼاَل الـَّبِلُّ  َٓ ََحف،ُّ َوالَِّ ي َكْػِسل بَِقِدِه، إِكَُّؽْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصَمَعَفا َأْو ، «الـَّفاِس إَِلفلَّ  َٕ

فالؿؽافلة صقبة، تمدي إ، الؿحبة واوخفاء، وز،فادة البفر والخقفر، وإلػفة بفقـ 

 الؿسؾؿقـ.

أما ققل بعضفؿ: اتؼ شر مـ أحسـت إلقف، فف ا ٕن الؽثقر مـ الـاس خالػقا 

مـ وجقب إكرام مـ أحسفـ إلفقفؿ، فلصفبح الـفاس  ملسو هيلع هللا ىلصورسقلف  ما أمر اهلل 

 «إلقف، وح ا الؼقل لقس بصفحقح، فػفل صفحقح مسفؾؿ،تخقفقن مؿـ ،حسـقن 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (8551)  إِنَّ لِل َقَراَبفًة َأِصفُؾُفْؿ َط
ِ
، َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َ،ا َرُسقَل اهلل

، َفَؼفاَل  ، َوَأْحُؾُؿ َطفـُْفْؿ َوَ،ْجَفُؾفقَن َطَؾفلَّ ـُ إَِلْقِفْؿ َوُ،ِسقُئقَن إَِللَّ : َوَ،ْؼَطُعقكِل، َوُأْحِس

ـْ ُكـَْت َكَؿا ُقْؾَت، »
 َضِفقٌر َطَؾفْقِفْؿ َمفا َلئِ

ِ
ـَ اهلل

َٓ َ،َ اُل َمَعَؽ مِ ُفُؿ اْلَؿؾَّ َو َفَؽَلكََّؿا ُتِسػُّ

 أي: الرماد الحار. (اْلَؿؾَّ )، ققلف: «ُدْمَت َطَؾك َذلَِؽ 

ؾكددٌ ايهدد٬ب عًدد٢ نددجا  ددٔ يددبظ   ػ ابففـ ال برقففان كتففاب وقففد ألفف

 ، وذكر فقف قصًصا يف الؿعروف طـد الؽالب، وذكر مـفا: (31)ايجٝاب

أن رجٍؾ مـ أحِؾ البصرِة خرج إ، الجّباكة ،ـتظُر ركابف فاتبعف كؾ، لف فطفرَده 

فلدماه فلبك الؽؾ، إٓ أن ،تبعف فؾّؿا صفار إ، وضرَبف وذكر أن ،تبعف ورماه بحجٍر 

الؿقضع وث، بف ققم كاكت لفؿ طـده صائؾة وكان معفف جفار لفف وأخ ففربفا طـفف 

وتركاه وأسؾؿاُه فُجرح جرحات كثقرة وُرمل بف يف بئر وَحثقا طؾقف بالتراب حتفك 
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رفقا واروُه ومل ،رؽقا يف مقتف والؽؾ، مع ح ا ،فر طؾقفؿ وحؿ ،رعقكف فؾؿا اكصف

أتك الؽؾ، إ، رأس البئر فؾؿ ، ل ،عقي و،بحث بفالتراب بؿخالقبفف حتفك ضففر 

رأس صاحبف وفقف كػس ،تردد وقد كان أشرف ط  التؾػ ولق ،بؼ فقف إٓ حراشة 

كػسف ووصؾ إلقف الروح فبقـؿا حق كف لؽ إذ مفر أكفاس ففلكؽروا مؽفان الؽؾف، 

تؾؽ الحال فاسفتخرجقه حّقفا ورأوه كلكف ،حػر قبرا فجاؤوا فنذا حؿ بالرجؾ ط  

 ومحؾقه إ، أحؾف.

وقال: كان لؾحارث ابـ صعصعة كدمان ٓ ،ػارقفؿ شد،د الؿحبة لفؿ فبعث 

أحدحؿ ب وجتف فراسؾفا وكان لؾحفارث كؾفٌ، رّبفاه فخفرج الحفارث يف بعفض 

مـت حاتف ومعف كدماؤه وتخؾَّػ طـُف ذلؽ الرجؾ فؾؿا بعد الحارث طـ مـ لف جفاء 

تف فلقام طـدحا ،لكؾ و،ررب فؾؿا سؽرا واّضطجعا ورأى الؽؾف، كد،ؿف إ، زوج

أكف قد ثار ط  بطـفا وث، الؽؾ، طؾقفؿا فؼتؾفؿا فؾؿا رجفع الحفارث إ، مـ لفف 

 وكظر إلقفؿا طرف الؼصة ووقػ كدماؤه ط  ذلؽ، وأكرل ،ؼقل صق،ؾ:

ــي وَيــْ ِن  ويــم زال يــِم ِذيو
 

 وَيؿــظ عــِش وا ويــن َيــْن
ــم  ومــنف   ْاعخِ  يّتــك ُذــِيي ؾ

 
ًِم  ولكـْ ليـؽ يــْنُ   و م عخ

 قال وحجر مـ كان ،عاشره واّتخ  كؾبف كد،ؿا وصاحًبا. اكتفك. 

 :(8/133)ٕبل الػضؾ الـقسابقري دلُع ا٭َجاٍويف 

ََ يـْ  َػـيِ  و ُِ ْعـ ًَ ََِ  ا  ـ ـْ ٌْ يَ َوَي
 ُِ وِــــــــــــــــــــــــــــــ ِْ َ

 أ
 

 ِِ ــ ــُي امف ََعِم ي سََ  ُُمِ َو ـــ ََق ا  يُ
  ُِ ةِـ ِْ  أداَم  م ِذَْي آَتَخـــمَرْت ُِق

 
 ِِ َرا ِـ ْو ََ أََمِن ا وَقـــمِح ا   ـم ُْم

م َذ و إَذا َيــم مََ ــمَموَْت   َّ ََ ًَ ْٓ َ
 وَأ

 
 ِِ ـــــم وَأَرــمؾِ َّ َ ُُ ُِْنَيــــمٍب   مْ َِ  ؾَـــ

َّاُء   ا َحـ َُ ـ َِ  َِ و ُِ ْعـ ًَ ِوِي ا  َِ َفُقْن 
 ٌْ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  َي

 

ََ ِص  و ُِ ــ ع ًَ ـــُ  ا  َ ـْ ا يَ ـَ ــ ــْيِ َِ َغ
 ِِ ـــــــــــــــــــــــــــــملِ َٖ 

 

*** 
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٘ اهللِ ِإال اِيَح١َُّ :بَاب -55 َِٛج ٍُ ِب  ال ُٜطَأ

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ُٖ٘خ َُُغ ٍُ ثاَىعاٚ اهلِل ااا ا َُغَؤ  َثبة  ا 

َّد١ّٕ     َقِوُلُه ٛيِدد٘ اِ  ِإ٫ ايّٖذي  ِ ٍُ ّٔ ُٜطد لعظؿفة وجففف تعفا، ٓ ،جفقز  :) ياب: ٫ 

ط  بالف بؾ ،ج، طؾقف أن ،عظؿ شلن الؿسفمول  ل كسان أن ،سلل بف كؾ ما خطر

 بف، وحق الرب العظقؿ الؽر،ؿ.

١َّّٕ  وَقِوُلُه   لعظقؿ كعقؿفا، وفضؾ صؾبفا. :)ِإ٫ ايّٖذي

، فنذا حؾػ طؾقؽ باهلل أو وح ا الباب متعؾؼ بؿا قبؾف مـ حقث تعظقؿ اهلل 

، ومع ذلفؽ سئؾت باهلل فلج، إن كان ذلؽ يف مؼدورك، و،ـبغل أٓ كؽثر مـ ح ا

بعد أن َطبَّر الرؤ،ا، قال: َففَلْخبِْركِل  ٓ ،ؾ م اوجابة يف كؾ شلء، فنن أبا بؽر 

َأَصفْبَت َبْعًضفا »: ملسو هيلع هللا ىلصَ،ا َرُسقَل الؾَِّف، بَِلبِل َأْكَت، َأَصفْبُت َأْم َأْخَطفْلُت؟ َقفاَل الـَّبِفلُّ 

َٓ  «َوَأْخَطْلَت َبْعًضا َثـِّل بِالَّفِ ي َأْخَطفْلُت، َقفاَل:  ِف َ،ا َرُسقَل الؾَّفِف َلُتَحفدِّ َقاَل: َفَقالؾَّ

 أمر بنبرار الؿؼسؿ. ملسو هيلع هللا ىلص. مع أن الـبل (1)«ُتْؼِسؿْ 

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ِٖ َعبثاش   ٍُ اهلِل  َػ ٍَ َسُعوى ٍَ  َهب ٚٔ اهلِل ااا   »  ملسو هيلع هللا ىلصي َهب ٍُ ثاَىعاو َُغوَؤ ا 

ُٙ َأُثى َداُوَد.« ُٖ٘خاجَل  . َسَوا

ْٔ دياِ س     .حق ابـ طبد اهلل بـ حرام  )عي

َّٓددد١ّٕ    َقِوُلهههُه ِ٘ اِ  ِإ٫ اجلّٔ ٛيِدددد  ِ ٍُ ّٔ ُٜطددد الحفففد،ث أخرجفففف أبفففق داود  :)٫ 

٘ يف  وحق ضعقػ، يف سـده سؾقؿان بـ قرم متفروك الحفد،ث،  (1131)«ضدٓٓ

ز السمال بقجف اهلل تعا، بسـد حسفـ يف جقا (8831)و،غـل طـف ما أخرجف أمحد 

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب  َط
ِ
ِف َفَلِطقفُ وُه، »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـِ اْسَتَعاَذ بِالؾَّ ـْ َم َوَمف

ِف َفَلْطُطقهُ   .«َسَلَلُؽْؿ بَِقْجِف الؾَّ

ـْ  (84431)َطٓد أمحدد ويف  ـُ َحؽِقٍؿ، َطف َثـَا إِْسَؿاِطقُؾ، َأْخَبَرَكا َبْفُ  ْب َحدَّ

ِه َقاَل: َأَتْقُت الـَّبِلَّ  ـْ َجدِّ  َما َأَتْقُتَؽ َحتَّفك َحَؾْػفُت  ملسو هيلع هللا ىلصَأبِقِف، َط
ِ
ـَ َأَتْقُتُف َفُؼْؾُت: َواهلل ِحق

َٓ آتَِل ِد،ـََؽ، وَ  َٓ آتَِقَؽ َو ِء َأْن  َٓ ـْ َطَدِد ُأو
ْقفِف، َوَقفْد ِجْئفُت َأْكَثَر مِ ـَ َكػَّ َجَؿَع َبْفٌ  َبْق

 بِفَؿ َبَعَثفَؽ اهلُل   ًااْمرَ 
ِ
َّٓ َما َطؾََّؿـِل اهلُل َوَرُسقُلُف، َوإِكِّل َأْسَلُلَؽ بَِقْجِف اهلل َٓ َأْطِؼُؾ َشْقًئا إِ

ْساَلمِ  ْسفاَلِم؟ َقفاَل: «إَِلْقـَا؟ َقاَل: بِاْوِ َتُؼفقَل: َأْسفَؾْؿُت َأْن ». ُقْؾفُت: َوَمفا آَ،فاُت اْوِ

ٌم، َوْجِفَل  َكاَة. ُكؾُّ ُمْسؾٍِؿ َطَؾك ُمْسؾٍِؿ ُمَحفرَّ اَلَة، َوُتْمتَِل ال َّ ِف َوَتَخؾَّْقُت، َوُتِؼقَؿ الصَّ لِؾَّ

ـْ ُمْرففِرٍك َأْشففَرَك َبْعففَدَما  َٓ َ،ْؼَبففُؾ اهلُل مِفف َأْسففَؾَؿ َطَؿففاًل، َوُتَػففاِرَق َأَخففَقاِن َكِصففقَراِن 

َٓ إِنَّ َربِّفل َداِطفلَّ  ـِ الـَّفاِر؟ َأ ، َما لِل ُأْمِسُؽ بُِحَجِ ُكْؿ َطف ـَ ـَ إَِلك اْلُؿْسؾِِؿق اْلُؿْرِركِق

ُف َسائِؾِل: َحْؾ َبؾَّْغُت ِطَباَدُه؟ فاِحُد َربِّ إِكِّل َقْد َبؾَّْغفُتُفْؿ َفْؾُقَبؾِّفِغ »َوإِكِّل َقائٌِؾ:  «َوإِكَّ الرَّ

ـْ  ـُ َطف َل َما ُ،بِق َمًة َأْفَقاُحُؽْؿ بِاْلِػَداِم، ُثؿَّ إِنَّ َأوَّ وَن ُمَػدَّ َ،، ُثؿَّ إِكَُّؽْؿ َمْدُطقُّ
 مِـُْؽُؿ اْلَغائِ

فُ  : َحفَ ا ِد،ـُـَفا؟ َقفاَل: . ُقْؾُت َ،ا َكبِفلَّ ا«َأَحِدُكْؿ َلَػِخُ ُه َوَكػُّ
ِ
َحفَ ا ِد،فـُُؽْؿ َوَأْ،ـََؿفا »هلل

ـْ َ،ْؽِػَؽ   .«ُتْحِس
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، وحل مـ الصػات ال اتقفة الخبر،فة، والحد،ث فقف إثبات صػة القجف هلل 

ًٓ وأبًدا، والخبر،فة هبا أ وال اتقة: حل الؿتعؾؼة بال ات وحل التل ،تصػ اهلل  ز

التل ٓ ُتعؾؿ إٓ بخبر الؽتاب والسـة، وققؾ: حل التل مسفؿاحا أجف اء وأبعفاض 

 لـا.

ـِ الـَّبِلِّ  ُف َكاَن إَِذا َدَخَؾ اْلَؿْسِجَد َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصوقد صح َط ِف اْلَعظِفقِؿ، »: َأكَّ َأُطقُذ بِالؾَّ

ِجقؿِ َوبَِقْجِفِف  ْقَطاِن الفرَّ ـَ الرَّ
: ، ولؿفا أكف ل اهلل (1)«اْلَؽِر،ِؿ، َوُسْؾَطاكِِف اْلَؼِد،ِؿ، مِ

: ملسو هيلع هللا ىلص، قفال الـبفل [98]األكعام:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿

 ﮵﴿، «، َقاَل: َأُطقُذ بَِقْجِففَؽ [98]األكعام:  ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ﴿، «َأُطقُذ بَِقْجِفَؽ 

، «، قال: َحَ ا َأْحَقُن َأْو َحفَ ا َأْ،َسفرُ [98األكعاام: ] ﴾﮻﮼ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶

ـْ َجففابٍِر  (3181)أخرجففف البخففاري   ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: ، وقففال َطفف

 .[:5]الرمحـ:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿، وقال: [;;]الؼصص:  ﴾ڱڱ

، وقفد جفاء حفد،ث ،صفححف الـفل طـ السمال بقجفف اهلل  :اذتادٜ   ٚيف

 » :(8824) «الرق  إلباين يف الصحقحف
ِ
ـْ َسَلَل بَِقْجِف اهلل ـْ َمْؾُعقٌن َم ، َوَمْؾُعقٌن َمف

، ُثؿَّ َمـََع َسائَِؾُف َما َلْؿ َ،ْسَلْل َحْجًرا
ِ
ـْ َأبِل ُمقَسك إَْشَعِريِّ  «ُسئَِؾ بَِقْجِف اهلل ، َط

 ،عـل: ما مل ،سللف أمًرا ٓ ،ستطقعف.

َّد١ّٕ   ُهَقِوُل ،دخؾ فقفا طباده  ٕهنا شلء طظقؿ، وحل رمحة مـ اهلل  :)ِإ٫ اجلّٔ

فِت »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسفقل اهلل الؿممـقـ، كؿا يف حد،ث أبل حر،رة  َتَحاجَّ

، َوَقاَلِت الَجـَُّة: َما لِفل  الـَّاُر: ُأوثِْرُت الَجـَُّة َوالـَّاُر، َفَؼاَلِت  ـَ ـَ َوالُؿَتَجبِِّر، بِاْلُؿَتَؽبِِّر،

َّٓ ُضفَعَػاُء الـَّفاِس َوَسفَؼُطُفْؿ، َقفاَل اهلُل َتَبفاَرَك َوَتَعفاَلك لِْؾَجـَّفِة: َأْكفِت  َٓ َ،ْدُخُؾـِل إِ

ـْ ِطَباِدي، َوَقاَل لِؾـَّاِر: إِكَّؿَ 
ـْ َأَشاُء مِ ُب بِفِؽ َرْحَؿتِل َأْرَحُؿ بِِؽ َم ا َأْكِت َطَ ابِل ُأَطف ِّ

                                                 

ـِ 11) «الؽبقر»(، البقفؼل يف الدطقات 311) «ســف»أخرجف أبق داود يف  (1) ـِ َطْؿفِرو ْبف ـْ َطْبِد الؾَّفِف ْبف (، َط

 .اْلَعاِص 
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ا الـَّاُر: َفالَ َتْؿَتؾُِ  َحتَّك َ،َضفَع  ـْ ِطَباِدي، َولُِؽؾِّ َواِحَدٍة مِـُْفَؿا مِْؾُمَحا، َفَلمَّ
ـْ َأَشاُء مِ َم

َٓ َ،ْظؾُِؿ   اهلُل ِرْجَؾُف َفَتُؼقُل: َقْط َقْط، َفُفـَالَِؽ َتْؿَتؾُِ  َوُ،ْ َوى َبْعُضَفا إَِلك َبْعٍض، َو

َف  ا الَجـَُّة: َفنِنَّ الؾَّ ـْ َخْؾِؼِف َأَحًدا، َوَأمَّ
 .  (1)«ُ،ـِْرُ  َلَفا َخْؾًؼا مِ

ومـ طؼقدة أحؾ السـة والجؿاطة، أهنا مقجقدة أن، وسؼػفا طرش الرمحـ، 

 ھ ھ﴿وأهنا ٓ تػـك وٓ تبقفد بفؾ خؾؼففا اهلل، والـفار لؾبؼفاء، قفال تعفا،: 

 .[:8]الـساء: . ﴾ھھ

 .ض١َ٬ اخلًـ يف طسٜك٘ ايطًـتؽؾؿت ط  ذلؽ يف كتابل وقد

 

*** 

                                                 

 (.8131( ومسؾؿ )3154رجف البخاري )أخ (1)



 التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 831  

56- )ِٛ ٞ ايا)ي ََا جَا٤َ ِف  بَابُ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٓب َعبَ  ٔكٍ اُو)ُِى(  َثبُة 

ْٛ     َقِوُلُه َيا ديا٤ي ِؾدٞ ايدد:)ي أي: مـ الجقاز والؿـع إذ قفد جفاء الـففل  :) ياُب 

ـْ َأْمفِري َمفا »: ملسو هيلع هللا ىلصقلفا، وجاء الدلقؾ بؼقلففا، قفال الـبفل طـ ق َلفِق اْسفَتْؼَبْؾُت مِف

ـَ َحؾُّفقا ، طفـ (1)متػفؼ طؾقفف «اْسَتْدَبْرُت َما ُسْؼُت الَفْدَي، َوَلَحَؾْؾُت َمَع الـَّاِس ِحق

جقاز قفقل لفق، وحف ا إذا مل ،ؽفـ طف  التسفخط ، فف ا الحد،ث فقف طائرة 

 ، وإكؿا فقف الترغق، والحث ط  التؿتع يف الحج.وآطتراض ط  قدر اهلل 

٘ وقد بقب البخاري يف  ـَ الؾَّفْق، ؾدشٝش يف كتاب التؿـل، َباُب َما َ،ُجقُز مِف

 وذكر تحتف عًعا مـ إحاد،ث.

*** 

                                                 

 (.1811(، ومسؾؿ )3882البخاري ) (1)
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٍا ًَ    َوَهِى َُ ٚٔ َرَؼوب ]آ:  ﴾ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿اَُّ

 [187طؿران: 

أي: ،ؼقلقن يف ﴾: ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ ﴿َقِوُلُه    

، ملسو هيلع هللا ىلص ، فلضفر اهلل ما يف كػقسفؿ لرسقلف ملسو هيلع هللا ىلص أكػسفؿ، و،خػقن ذلؽ طـ رسقل اهلل 

 ٻ  ٱ ﴿وأ،ة يف غ وة أحد وكاكت يف السـة الثالثة مـ الفجرة، وأ،ة بتؿامفا: 

ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٺ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ

 ڄ  ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ 

ڄ   ڄ  چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  ڎ  ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ

 ڳ  ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڎڈ 

]آ: طؿران:   ﴾ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ 

187]. 

 ٻ ٱ﴿َ،ُؼفقُل:  َففنِنَّ الؾَّفَف  :(8/135) «يف تػسفقره   قال ابفـ كثقفر

، َ،ْعـِفففل: [187]آ: طؿاااران:  ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

َف َسَقـُْصفُر  اِدِق، َوُحُؿ اْلَجاِزُمقَن بَِلنَّ الؾَّ ِؾ الصَّ ـِ َوالثََّباِت َوالتََّقكُّ ،َؿاِن َواْلَقِؼق َأْحَؾ اْوِ

]آ: طؿاران:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ﴿َرُسقَلُف وُ،ـِْج  َلُف َمْلُمقَلُف، َولَِفَ ا َقاَل: 

َٓ َ،ْغَراُحُؿ الـُّ [187 ـَ اْلَؼَؾِؼ َواْلَجَ ِع َواْلَخفْقِف: ، َ،ْعـِل: 
 ٿ ٿ ٺ﴿َعاُس مِ

ُْخفَرى: [187]آ: طؿران:  ﴾ٹٹ ٿ ٿ ْٕ َ،فِة ا ْٔ  ڳ ڳ ڳ﴿، َكَؿا َقاَل فِفل ا

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 [15]الػتح: .﴾ہ ہ ہ ہ

اطَ  ا َضَفُروا تِْؾَؽ السَّ ـَ َلؿَّ ِء، اْطَتَؼُدوا َأنَّ اْلُؿْرِركِق َٓ ِة أكَّففا اْلَػْقَصفَؾُة، َوَحَؽَ ا َحُم

ـَ  فؽِّ إَِذا َحَصفَؾ َأْمفٌر مِف ْ،فِ، َوالرَّ ْساَلَم َقْد َباَد وأحُؾف، َحَ ا َشفْلُن َأْحفِؾ الرَّ
َوَأنَّ اْوِ
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ـِقَعُة. ُُمقِر اْلَػظِقَعِة، َتْحُصُؾ َلُفْؿ َحِ ِه الظُّـُقُن الرَّ ْٕ  ا

 تِْؾَؽ اْلَحاِل:  ، فِل﴾ٹ﴿ُثؿَّ َأْخَبَر َتَعاَلك َطـُْفْؿ َأكَُّفْؿ: 

 ڄ ڦ ڦ﴿، َقاَل اهلُل َتَعفاَلك: [187]آ: طؿران:  ﴾ڦڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ﴿

، ُثؿَّ َفسر َمفا َأْخَػفْقُه [187]آ: طؿران:  ﴾چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ

]آ: طؿاران:  ﴾ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿فِل َأْكُػِسِفْؿ بَِؼْقلِِف: 

ـْ رَ [187 وَن َحِ ِه اْلَؿَؼاَلَة َط  ، َأْي: ُ،ِسرُّ
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصُسقِل اهلل

ـِ   ْبف
ِ
ـِ َطْبفِد اهلل ـُ َطبَّفاِد ْبف َثـِل َ،ْحَقفك ْبف ـِ َ،َساٍر: َفَحفدَّ ـُ إِْسَحاَق ْب ُد ْب َقاَل ُمَحؿَّ

َبْقفُر  َبْقِر َقفاَل: َقفاَل ال ُّ ـِ ال ُّ  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـْ َأبِقِف، َط َبْقِر، َط : َلَؼفْد َرَأْ،ُتـِفل َمفَع ال ُّ

 
ِ
ـَ ا ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل ـْ َرُجفٍؾ ِحق ْشَتدَّ اْلَخْقُف َطَؾْقـَا، َأْرَسَؾ اهلُل َطَؾْقـَا الـَّْقَم، َفَؿا مِـَّا مِف

 َّٓ َْسَؿُع ققل ُمْعَت، بفـ ُقَرفقر، َمفا َأْسفَؿُعُف إِ
ِ
 إِكِّل ٕ

ِ
َّٓ َذْقـُُف فِل َصْدِرِه، َقاَل: َفَقاهلل إِ

، [187]آ: طؿاااران:  ﴾ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿َكفففاْلُحْؾِؿ، َ،ُؼفففقُل: 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿َفَحِػْظُتَفا مِـْفُف، َوفِفل َذلِفَؽ َأْكفَ َل اهلُل َتَعفاَلك: 

ـُ َأبِل َحاتٍِؿ. َقاَل اهلُل َتَعاَلك: [187]آ: طؿاران:  ﴾ڎڈ  ژ ڈ﴿، لَِؼْقِل ُمعَت،. َرَواُه اْب

َأْي:  [187]آ: طؿااران:  ﴾گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 
ِ
ـَ اهلل

ٌر مِ َٓ َمـَفاَص مِـْفُف. ، َحَ ا َقَدٌر ُمَؼدَّ َٓ ُ،َحاُد َطـْفُف، َو  ڳ﴿َوُحْؽٌؿ َحْتؿ 

، َأْي: َ،ْخَتبِففَرُكْؿ [187]آ: طؿااران:  ﴾ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

ـِ َواْلُؿـَفافِِؼ  ـَ الطَّقِّفِ،، َوُ،ْظِففَر أْمفَر اْلُؿفْممِ بَِؿا َجَرى َطَؾْقُؽْؿ، َولَِقِؿقَ  الخبقفَث مِف

َفْ  ْٕ َْقففَقاِل َوا ْٕ  [187]آ: طؿااران:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿َعففاِل: لِؾـَّففاِس فِففل ا

َؿائِِر. احف. ِر َوالضَّ
َرائِ ـَ السَّ

ُدوِر مِ  َأْي: بَِؿا َ،ْخَتؾُِج فِل الصُّ

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٚٔ َرَؼبًَُ ُٔ  ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿  َوَهِى

 .[;19]آ: طؿران: ﴾ گ ک ک ک ک ڑ

ِ٘: ) َقِوُلههُه ِْٛيدد  ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ ٚيقّٔ

روى مجاحففد طففـ : ([;19]آ: طؿااران: ﴾ گ ک ک ک ک ڑ

أهنا ك لت يف ابـ سؾقل، وحل ققل الؿـفافؼقـ: قفالقا: لفق أن حفمٓء  جابر 

، وجؾسقا يف بققهتؿ لؿا قتؾفقا ملسو هيلع هللا ىلصال ،ـ قتؾقا ،قم أحد أصاطقكا ومل ،طقعقا محؿد 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿مبقـًا فساد ققلفؿ:  وسؾؿقا، فؼال اهلل 

 .[;19]آ: طؿران: .﴾گ ک

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ََِشَح  «اُٖقٔؾُؼا»ٔكٍ  َُٛش ِٖ َأثاٍ  ٍَ اهلِل  َػ َّ َسُعى ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلصَأ اِؽوشاِؿ  »َهب

   َُ ٌٍِ  َكُ َرُوو ُٕ َأَفبَثَي َؽ َّٕي َواا ٚٔي َوا َرِؼَغَض ِٖ ثابَُّ َِ٘لُؼَي َواِعَزٔؼ ََ َٓب  َػًَِ 

ًََزا   َٕ ٌَب َُ ًََزا  ََي   َُِى َأٖٗين َكَؼُُِذ  َٓب َؽوبَ  َكَؼو َُ  َهَذُس اهلِلي َو ِٖ َه ٌٔ َُ ًََزاي َو َو

ٕٔ َُِيب ََ اُٖؾ َٔ َّ )َُِى( َرُلَزُؼ َػ  .«َكبا

 وحق صحقح اومام مسؾؿ بـ الحجاج الـقسابقري  :)ِؾٞ ايؿَِّشِٝض َقِوُلُه

، َخْقٌر َوَأَح،ُّ »، وأول الحد،ث: (8113) ـُ اْلَؼِقيُّ
ـِ اْلُؿْممِ ـَ اْلُؿْممِ

 مِ
ِ
إَِلك اهلل

َٓ َتْعَجْ ، َوإِْن   َو
ِ
ـْ بِاهلل ِعقِػ، َوفِل ُكؾٍّ َخْقٌر اْحِرْص َطَؾك َما َ،ـَْػُعَؽ، َواْسَتِع الضَّ

 َوَما َشاَء َأَصاَبَؽ َشْلٌء، َفاَل َتُؼْؾ َلْق َأكِّل َفَعْؾُت َكاَن َكَ ا َوَكَ ا، َولَ 
ِ
ـْ ُقْؾ َقَدُر اهلل

ؽِ

ْقَطانِ  3 أهنا (لق)، وح ه حل العؾة يف طدم الؿجلء بف: «َفَعَؾ، َفنِنَّ َلْق َتْػَتُح َطَؿَؾ الرَّ

، وطدم الرضا3 مع أن اهلل تػتح طؿؾ الرقطان، يف آطتراض ط  أقدار اهلل 

 ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿أمركا بالرضا بؼدره:  

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿: ، وقال اهلل [63]الشقرى:  ﴾خب حب جب يئ

   ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

             

 ۇئ ۇئ وئ وئ﴿، فإمر أمر اهلل، [56-55]الحديد:  ﴾ڭ ڭ ڭ 

، وما وقع يف ح ا الؽقن ففق بؼدره وبؿرقئتف، قال [56]األكبقاء:  ﴾ۆئ ۆئ

 خب حب جب﴿، وقال تعا،: [63]اإلكسان:  ﴾چڇ چ چ چ ڃ ڃ﴿تعا،: 

، أي: ب كقبؽ [>:]الـساء:  ﴾جثمث يت ىت مت خت حت يبجت ىب مب

وبؿعاصقؽ، فال ي خؾصـا بف: أن لق ٓ ُ،ـفك طـفا مطؾًؼا، وٓ ،متك هبا مطؾًؼا، 

، و،متك هبا إذا كاكت ط  وُ،ـفك طـفا إذا كاكت ط  آطتراض ط  قدر اهلل 

 الترغق، يف إمر، والتحضقض طؾقف.
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 ، ) دداب 2662، سدددٜح زقددِ: )ؾددشٝض َطددًِ غددسس٘ عًدد٢يف  ايٓااٟٛٚ قاااٍ

َقاَل اْلَؼاِضل ِطَقاٌض: َقاَل َبْعُض اْلُعَؾَؿاِء َحَ ا الـَّْففُل  :ا٫ميإ يًكدز ٚا٫ذعدإ يد٘   

ـْ َردَّ  فا َمف ُف َلْق َفَعَؾ َذلَِؽ َلْؿ ُتِصْبُف َقْطًعا َفَلمَّ ـْ َقاَلُف ُمْعَتِؼًدا َذلَِؽ َحْتًؿا َوَأكَّ  إِكََّؿا ُحَق لَِؿ

ـْ َحفَ ا َواْسفَتَدلَّ  ُف َفَؾْقَس مِف َّٓ ما شاء الؾَّ ـْ ُ،ِصقَبُف إِ ُف َل ِف َتَعاَلك بَِلكَّ َذلَِؽ إَِلك َمِرقَئِة الؾَّ

،َؼ  دِّ َقفاَل  «َلَرآَكفاَلفْق َأنَّ َأَحفَدُحْؿ َرَففَع َرْأَسفُف »فِل اْلَغاِر:  بَِؼْقِل َأبِل َبْؽٍر الصِّ

ـْ ُمْسَتْؼَبٍؾ َوَلْقَس فِقِف َدْطَقى لَِردِّ قفدر  َؿا َأْخَبَر َط ُف إِكَّ َكَّ
ِ
ٌة فِقِف ٕ َٓ ُحجَّ اْلَؼاِضل: َوَحَ ا 

ـَ الؾَّفقِّ َكَحفِد،ِث  بعد وققطف قال وك ا عقع ماذكره اْلُبَخاِريُّ فِل َباِب َما َ،ُجقُز مِف

َٓ ِحْدَثا» َْتَؿْؿُت اْلَبْقَت َطَؾك َقَقاِطفِد إِْبفَراِحقؿَ ُن َطْفِد َقْقمِِؽ بِاْلُؽْػِر َلْق ولقكـفت  «َٕ

تِفل ولقٓ َأْن َأُش  «ح هراعا بغقر بقـة لرعت  فَقاكِ ؼَّ َطَؾك ُأمَّ ََمفْرُتُفْؿ بِالسِّ َوِشفْبِف  «َٕ

ـِ  َكَّفُف إِكََّؿفا َأْخَبفَر َطف
ِ
َٓ اْطتَِراَض فِقِف َطَؾك َقَدٍر َفاَل َكَراَحَة فِقِف ٕ ُف ُمْسَتْؼَبٌؾ  َذلَِؽ، َفُؽؾُّ

ا َمفا َذَحفَ، َفَؾفْقَس فِفل  اْطتَِؼاِدِه فِقَؿا َكاَن َ،ْػَعُؾ  ا ُحَق فِل ُقْدَرتِِف َفَلمَّ َٓ اْلَؿاكُِع َوَطؿَّ َلْق

 ُقْدَرتِِف.

َقاَل اْلَؼاِضل: َفَالَِّ ي ِطـِْدي فِل َمْعـَك اْلَحِد،ِث َأنَّ الـَّْفَل َطَؾك َضاِحِرِه َوُطُؿقمِِف 

فْقَطانِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَلؽِـَُّف َكْفُل َتـِْ ،ٍف َوَ،ُدلُّ َطَؾْقِف َقْقُلُف  َأْي ُ،ْؾِؼفل فِفل  «َفنِنَّ َلْق َتْػَتُح َطَؿَؾ الرَّ

ْقَطاُن َحَ ا َكاَلُم اْلَؼاِضل، ُقْؾُت: َوَقفْد َجفاَء  اْلَؼْؾِ، ُمَعاَرَضَة اْلَؼَدِر َوُ،َقْسِقُس بِِف الرَّ

ـَ اْستِْعَؿاِل َلْق فِل اْلَؿا
ـْ َأْمفِري َمفا »: ملسو هيلع هللا ىلصِضل َقْقُلُف مِ

اْسفَتْدَبْرُت َمفا َلِق اْسَتْؼَبْؾُت مِ

َٓ  «ُسْؼُت اْلَفْدَي  ـْ إِْصفاَلِق َذلِفَؽ فِقَؿفا  َوَغْقُر َذلَِؽ َفالظَّاِحُر َأنَّ الـَّْفَل إِكََّؿفا ُحفَق َطف

ا مـ قالف تلسػا ط  ما فات مـ صاطفة اهلل  َفائَِدَة فِقفِ  َٓ َتْحِر،ٍؿ َفَلمَّ َفَقُؽقُن َكْفُل َتـِْ ،ٍف 

ـْ َذلَِؽ َوَكْحِق َحَ ا َفاَل َبفْلَس بِفِف َوَطَؾْقفِف ُ،ْحَؿفُؾ َأْكَثفُر 
ٌر َطَؾْقِف مِ تعا، أو ما حق ُمَتَع َّ

ََحاِد،ِث َوَالؾَّفُ  ْٕ ْستِْعَؿاِل اْلَؿْقُجقِد فِل ا
ِ
 َأْطَؾُؿ.احف.  آ

 

*** 
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ِح -57 ِٔ َضبِّ ايسِّٜ ُٞ َع ِٗ  بَابُ ايَّ

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ِٖ َعٚت اُٚشَؼا ٍُ َػ ِٖ٘ه  َثبُة اُ

ْٔ ضيبّْ ايدسِّْٜض   َقِوُلُه ُٞ عي ْٗ َّ مـاسبة الباب لؾترعة أن الفر،ح مسفخرة  :) ياُب اي

والفر،ح مفـ روح اهلل ملمقرة، فسبفا قد ،ػضل إ، س، مـ أرسؾفا وكحق ذلفؽ3 

ـْ َطائَِرَة  (122)ؾشٝض َطًِتليت بالرمحة وتليت بالع اب، ويف  ، َزْوِج َط

،ُح، َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َأكََّفا َقاَلْت: َكاَن الـَّبِلُّ ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  الؾُفؿَّ إِكِّفل َأْسفَلُلَؽ »إَِذا َطَصَػِت الرِّ

َحا، َوَشفرِّ َمفا فِقَففا، َخْقَرَحا،  ـْ َشرِّ
َوَخْقَر َما فِقَفا، َوَخْقَر َما ُأْرِسَؾْت بِِف، َوَأُطقُذ بَِؽ مِ

فَؿاُء، َتَغقَّفَر َلْقُكفُف، َوَخفَرَج َوَدَخفَؾ، «َوَشرِّ َما ُأْرِسَؾْت بِفِ  ، َقاَلْت: َوإَِذا َتَخقََّؾفِت السَّ

َي َطـُْف، َفَعَرْفُت َذلِفَؽ فِفل َوْجِففِف، َقاَلفْت َطائَِرفُة: َوَأْقَبَؾ َوَأْدَبَر، َفنِ  َذا َمَطَرْت، ُسرِّ

 ژ ڈ ڈ ڎ﴿َقفاَل َقفْقُم َطفاٍد: َلَعؾَُّف، َ،ا َطائَِرفُة َكَؿفا »َفَسَلْلُتُف، َفَؼاَل: 

 ڈ ڎ ڎ﴿ال تعففا،: ، قفف«[57]األحؼاااف:  ﴾کک ک ڑ ڑ ژ

 .[;7]الػرقان:  ﴾ڑک ڑ ژ ژ ڈ

ْحؾَِؽْت َطاٌد » ،ؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص والـَّبِلُّ  ُأ َو َبا،  ِبالصَّ ُبقرِ ُكِصْرُت  ، ( 1) متػؼ طؾقف « ِبالدَّ

 ڦ  ڦ ﴿:    فالصبا حل الر،ح الررققة، والدبقر حل الر،ح الغربقة، قال اهلل

 چڇ  چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ 

 .[>]األحزاب:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

ـِ ُطَؿَر  (12/81)وطـد ابـ جر،ر  ِف ب ـْ َطْبِد الؾَّ ، َقاَل: َأْرَسفَؾـِل َخفالِل َط

ـُ َمْظُعقٍن َلْقَؾَة اْلَخـَْدِق فِل َبْرٍد َشفِد،ٍد َوِر،فٍح إَِلفك اْلَؿِد،ـَفِة، َفَؼفاَل: اْئتِـَفا  ُطْثَؿاُن ْب

                                                 

ـِ َطبَّاٍس 244(، ومسؾؿ )1415البخاري ) (1) ـِ اْب  .(، َط
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ِف  ـْ »، َفَلِذَن لِل َوَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصبَِطَعاٍم َولَِحاٍف، َقاَل: َفاْسَتْلَذْكُت َرُسقَل الؾَّ ـْ َلِؼقفَت مِف َمف

،ُح َتْسفِػل ُكفؾَّ َشفْلٍء، َفجَ «َ،ْرِجُعقاَأْصَحابِل َفُؿْرُحْؿ  َٓ ، َقاَل: َفَ َحْبُت َوالرِّ َعْؾفُت 

ُجقِع إَِلك الـَّبِلِّ  َّٓ َأَمْرُتُف بِالرُّ ، َقاَل: َفَؿا َ،ْؾِقي َأَحٌد مِـُْفْؿ ُطـَُؼُف، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأْلَؼك َأَحًدا إِ

، َوَكاَن فِقفِف َحِد،فٌد، َقفاَل: َفَضفَرَبْتُف  ،ُح َتْضِرُبُف َطَؾلَّ َوَكاَن َمِعل ُتْرٌس لِل َفَؽاَكِت الرِّ

،ُح َحتَّك وَ  َْرضِ الرِّ ْٕ ل، َفَلْكَػَ َحا إَِلك ا  .َقَع َبْعُض َذلَِؽ اْلَحِد،ِد َطَؾك َكػِّ

ـْ َأبِقِف، َقاَل: ُكـَّفا ِطـْفَد  (1311)ؾشٝض َطًِويف   ، َط ـْ إِْبَراِحقَؿ التَّْقِؿلِّ َط

 ُحَ ْ،َػَة 
ِ
ُف َوَأْبَؾْقفُت، َفَؼفاَل َقاَتْؾُت َمَعف ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؼاَل َرُجٌؾ: َلْق َأْدَرْكُت َرُسقَل اهلل

 ُحَ ْ،َػُة: َأْكَت ُكـَْت َتْػَعُؾ َذلَِؽ؟

  
ِ
، َفَؼفاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَلَؼْد َرَأْ،ُتـَا َمَع َرُسقِل اهلل َْحَ اِب، َوَأَخَ ْتـَا ِر،ٌح َشِد،َدٌة َوُقر  ْٕ َلْقَؾَة ا

 
ِ
َٓ َرُجٌؾ َ،ْلتِقـِل بَِخَبِر اْلَؼْقِم »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل َفَسفَؽْتـَا  «َجَعَؾُف اهلُل َمِعل َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة؟َأ

 .َفَؾْؿ ُ،ِجْبُف مِـَّا َأَحدٌ 

َٓ َرُجٌؾ َ،ْلتِقـَا بَِخَبِر اْلَؼْقِم َجَعَؾُف اهلُل َمِعل َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة؟  َفَسفَؽْتـَا َفَؾفْؿ  «ُثؿَّ َقاَل: َأ

 .ا َأَحدٌ ُ،ِجْبُف مِـَّ 

َٓ َرُجٌؾ َ،ْلتِقـَا بَِخَبِر اْلَؼْقِم َجَعَؾُف اهلُل َمِعل َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة؟  ، َفَسَؽْتـَا َفَؾفْؿ «ُثؿَّ َقاَل: َأ

ا إِْذ َدَطفاكِل «بَِخَبِر اْلَؼفْقمِ ُقْؿ َ،ا ُحَ ْ،َػُة، َفْلتِـَا »ُ،ِجْبُف مِـَّا َأَحٌد، َفَؼاَل:  ، َفَؾفْؿ َأِجفْد ُبفدًّ

َٓ َتْ َطْرُحْؿ َطَؾلَّ   .«بِاْسِؿل َأْن َأُققَم، َقاَل: اْذَحْ، َفْلتِـِل بَِخَبِر اْلَؼْقِم، َو

اٍم َحتَّك َأَتْقفُتُفْؿ، فَ  ـْ ِطـِْدِه َجَعْؾُت َكَلكََّؿا َأْمِرل فِل َحؿَّ
ْقُت مِ ا َولَّ َرَأْ،فُت َأَبفا َفَؾؿَّ

ُسْػَقاَن َ،ْصؾِل َضْفَرُه بِالـَّاِر، َفَقَضْعُت َسفْفًؿا فِفل َكبِفِد اْلَؼفْقِس َففَلَرْدُت َأْن َأْرمَِقفُف، 

 
ِ
َٓ َتْ َطْرُحْؿ َطَؾلَّ ملسو هيلع هللا ىلصَفَ َكْرُت َقْقَل َرُسقِل اهلل ََصْبُتُف َفَرَجْعُت َوَأَكفا «: َو َٕ ، َوَلْق َرَمْقُتُف 

ا َأَتْقُتُف َفَلْخَبْرُتُف بَِخَبِر اْلَؼْقِم، َوَفَرْغُت ُقفِرْرُت، َفَلْلَبَسفـِل َأْمِرل فِل مِْثِؾ ا اِم، َفَؾؿَّ ْلَحؿَّ

 
ِ
ـْ َفْضِؾ َطَبفاَءٍة َكاَكفْت َطَؾْقفِف ُ،َصفؾِّل فِقَففا، َفَؾفْؿ َأَزْل َكائًِؿفا َحتَّفك  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل

مِ

ا َأْصَبْحُت َقاَل:   .«َمانُ ُقْؿ َ،ا َكقْ »َأْصَبْحُت، َفَؾؿَّ
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ًَِؼت   ٖا  ٍٚ ِث ِٖ ُأَث ٍَ اهلِل َػ َّ َسُعى ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلصي َأ ا َرُغٗجىا اُٚشََؼي َكوباَرا  »َهب

ٙٔ اُوشٚ   َٛؤز ُِشا  ِٖ َل ٔٓ َُُي  َِٗغَؤ ٖٗب  ْٖ اا َُُِّه َٕي َكُوىُُىا  ا ُٛى ٌَُش َٓب َر َِ٘هب  ٔٓ  ِْ َُِز َؼاي َسَأ

ٙٔ اُوٚشَؼاي َوَؽوٚش    َٛٔز ِٖ َؽٚش  ٔٓ َُٗؼىُر ثاَي  ٚٔي َو َِٓشَد ثا َٓب ُأ ُِشا  ُاَهبي َوَل َٓب ٔك ُِشا  َوَل

َٓٔشِد ثاٚ َٓب ُأ ٌٗ.«َٓب ٔكَُهبي َوَؽٚش  ٓٔٔز ُٚ اُٚزِش  ي َفٖؾَؾ

ِٔ نّْٔيب  َقِوُلُه  ْ ّْ ْٔ إّٔ ي حق ابـ قفقس الـجفاري إكصفاري، كـفاه  :  )عي

، ومـ فضائؾف: مفا جفاء بلبل الؿـ ر، وحق مـ قراء الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

ـِ َمالٍِؽ  ـْ َأَكِس ْب  (1)ايؿشٝشنييف  َط
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص: أنَّ َرُسفقَل اهلل َُبفلِّ ْبف

ِ
َقفاَل ٕ

َف َأَمَركِفل َأْن َأْقفَرَأ »َكْعٍ،:  ، َقفاَل: «[1]البقـاة:  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ﴿َطَؾْقفَؽ: إِنَّ الؾَّ

اكِل؟ َقاَل: َكَعؿْ   َفَبَؽك. «َوَسؿَّ

ـْ »: لؿا تؼدم يف حد،ث أبل حر،فرة  :)٫ تيُطبُّٛا ايدسّْٜضي   َقِوُلُه ،ُح مِف الفرِّ

ْحَؿِة، َوَتْلتِل بِالْ َرْوِح الؾَِّف،  َعَ اِب َفنَِذا َرَأْ،ُتُؿقَحا، َفاَل َتُسبُّقَحا، َوَسُؾقا الؾَّفَف َتْلتِل بِالرَّ

َحا ـْ َشرِّ
الؾُفؿَّ إِكِّل َأْسفَلُلَؽ »: ، ويف حد،ث َطائَِرَة (5)«َخْقَرَحا، َواْسَتِعقُ وا بِِف مِ

َحا، َوَشفرِّ َمفا فِقَففا،  َوَخْقَر َما فِقَفا، َوَخْقرَ َخْقَرَحا،  ـْ َشرِّ
َما ُأْرِسَؾْت بِِف، َوَأُطقُذ بَِؽ مِ

 ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼﴿حق الؿسخر لؾفر،ح:  ، واهلل (6)«َوَشرِّ َما ُأْرِسَؾْت بِفِ 

 .[69]ص: .﴾  ﯁

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿وقففال تعففا،: 
                                                 

 (.322(، ومسؾؿ )1142البخاري ) (1)

 ( لرقخـا مؼبفؾ8/133)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 5423( وابق داود )3111أخرجف أمحد ) (5)

 .القادطل 

 (، تؼدم.122أخرجف مسؾؿ ) (6)
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 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿، وقفال: [66]الشقرى:  ﴾ٹ ٹ ٿ
 .[75-71]الذاريات:  ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

الـفل طـ س، الر،ح3 ٕن سفبفا مفـ التسفخط طف   :ايفٛا٥د َٔ اذتدٜ  ٚيف

قدر اهلل ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك، وٕن الر،ح قد جاءت بالـصر وجاءت بالع اب، وسبفا 

مطؾًؼا ٓ ،جقز، ولؽـ إذا رأ،ت ما تؽره مـفا كلن تخرك أن تؽقن ر،فح طف اب، 

الؾفؿ إكا كسللؽ مـ خقر ح ه الر،ح، وخقرحفا أهنفا تسفقق  خقرحا، فاسلل اهلل 

مـف الؿطر، وتؾؼح الثؿار، وتـؼفل الجفق مفـ إتربفة  السحاب ال ي ،ـ ل اهلل 

 والغبار.

سخر الر،ح لؿا سارت السػـ ط  البحر، ولصارت البحار  ولقٓ أن اهلل 

حققاكات ٓ جعؾف بحًرا مالًحا، إذا ماتت فقف ال جقػ، لؽـ مـ رمحة اهلل 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿: تتحؾؾ تحؾاًل ،صدر مـف الـتـ، قال اهلل 

 ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 [79]الروم: 

*** 
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ِ٘ َتعَاَي٢ -58 ٍِ ايًَّ ِٛ ١َِّ ﴿:بَابُ َق ًِِٖ َّ اِيحَا ِٝسَ اِيَخلِّ َظ ِ٘ َت َٕ بِايًّ ُّٛٓ  ﴾ َُٜع
َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ بَاُب قَْقِل الؾَّفِ تَعَالَك:

 ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک

 .[187]آ: طؿران: ﴾ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں

ُ٘ ُِٛياااااا ِ٘ تيييدددددداي٢ّٔ:     َق ًَّدددددد ٍِ اي ْٛ  ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ ) يدددددداُب قّٔدددددد

 ،[187]آ: طؿااااران:  ...﴾ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
مـاسبة الباب لؾترعة ما طؾقف أحؾ الؽػر والـػاق مـ سقء الظـ باهلل ٕهنؿ  :(١اآلٜا 

غقفر  ما قدروه حؼ قدره، ويف الباب بقان حال الؽػار والؿـافؼقـ يف ضـفؿ باهلل 

، الحؼ والتح ،ر مـ مراهبتفؿ، والقاج، ط  الؿسؾؿقـ إحسان الظفـ بفاهلل 

ِـّ »فػل الحد،ث الؼدسل:  آمفًرا بضفد  ملسو هيلع هللا ىلص، وَ،ُؼفقُل الـبفل (1)«َطْبِدي بِل َأَكا ِطـَْد َض

َّٓ َوُحَق »ذلؽ:  َـّ َأَحُدُكْؿ إِ  َٓ َ،ُؿقَت
ِ
َـّ بِاهلل ـُ الظَّ ن شاء اهلل ، ط  ما ،ليت إ(5)«ُ،ْحِس

 تعا،.

]آ:  ﴾ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿يف شلن الؿـافؼقـ:  ،ؼقل اهلل 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿، و،ؼقل اهلل تعا،: [187طؿران: 

 .[15]الػتح:  ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

                                                 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 8135( ومسؾؿ )3345أخرجف البخاري ) (1)  .(، َط

َْكَصاِريِّ 8133أخرجف مسؾؿ ) (5) ْٕ  ا
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َجابِِر ْب  .(، َط
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متصفػ  فالؿممـ ،حسفـ الظفـ بفاهلل يف كفؾ إحفقال، وذلفؽ ٕن اهلل 

طامؾ، ولـ ،خف ل أولقفاءه، بصػات الجؿال والجالل والرمحة، فؾـ ،ضقع طؿؾ 

بففؾ ،ففدافع طففـفؿ و،ـصففرحؿ و،ؿؽففـ لفففؿ وإن وقففع طؾففقفؿ شففلء، فؾالبففتالء 

 وآختبار والتؿحقص.

، [:;]األكبقاااء:  ﴾ڳ ڳ گ گ گ﴿: يف ،ففقكس  وأمففا قففقل اهلل 

 فؿعـاه: أكف تقؼـ أن لـ ،ضقؼ اهلل طؾقف.

تؼدم بقاهنا يف باب ما جاء يف ﴾: ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿َقِوُلهُه   

 .(الؾق)

إن شاء كصر، وإن شاء ح م، وإن شاء أحقا،   : ﴾ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ﴿  َقِوُلهُ  

 ڭ  ڭ   ڭ   ۓ ﴿وإن شاء أمات، وإن شاء أط ، وإن شاء أذل، قال تعا،: 

ٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈ

ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې  ەئ   ائ  وئ  وئ   ەئ

 ی  ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ 

حئ   ی   ی   ی  ىئ   جئ ، [ >;-7;]الؿممـقن:   ﴾حب   جب   يئ   مئ

 ەئ  ائ   ائ ﴿، وقال سبحاكف: [ 87]األطراف:   ﴾ڻڻ ڻ ں ں﴿وقال تعا،: 

، وأمره تعا، جاري ط  مؼتضك [ 5;]يس:   ﴾ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ 

 حؽؿتف.

 ڤ ٹ ٹ﴿وحق ققلف:  :﴾چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ َقِوُلُه

، واهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قالقا يف أكػسفؿ، ففلضفره اهلل لـبقفف [187]آ: طؿران:  ﴾ڦڦ ڤ ڤ ڤ

 وٓ تخػك طؾقف خافقة.،عؾؿ خائـة إطقـ وما تخػل الصدور،  

ُلُه    ،قم  : ﴾ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴿َقِو وكان ح ا يف 

 أحد حقـ حصؾ ما حصؾ ط  الؿسؾؿقـ فؼتؾ مـفؿ سبعقن، مـفؿ مح ة 
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، وكاكت ح ه الف ،ؿة بسب، مخالػة الرماة ٕمر رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص طؿ رسقل اهلل 

ڍ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ ﴿:  ، قال اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   ڍ

 ک  ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ 

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک ک   ڱ  ڳ

ں   ڱ   ڱ  ڻ   ڻ   ڻ   ں  ہ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ

ھ   ہ  ھ  ۓ  ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ہ

 ﮻  ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲ 

﯀   ﮾   ﮽   ﮼   -185]آ: طؿران:   ﴾         ﯁   ﮿

186]. 

أي:  :﴾گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ َقِوُلههُه

قؾ ،ا محؿد لفمٓء: لق كـتؿ يف بققتؽؿ وقد كت، اهلل طؾقؽؿ الؿقت أو الؼتؾ فنكف 

 ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿: مصففقبؽؿ كؿففا قففال اهلل

َة، َقاَل: َقفاَل َرُسفقُل الؾَّفِف [;:]الـساء:  إَِذا َأَراَد »: ملسو هيلع هللا ىلص، و،دل ط  ح ا حد،ث َأبِل َط َّ

ُف َقْبَض َطْبٍد   .  (1)«بَِلْرٍض َجَعَؾ َلُف إَِلْقَفا َحاَجةً الؾَّ

م خُ  َِ ََم ــ ْ َٗ ــمَم ََ ــْت َعوَْي َِ ــٓ ُلتِ  ًا
 

م َِ ـم َٗ ُِ ُخًاـٓ َم َِْت َعوَْي ٌْ ُلتِ  وَي
ــــــــمٌت   فَ ِِّ ــــــــم ُيَتَؿ  وأْرَزاٌق ََّ

 
م َِ ـــم ـــم أمَ ًيّ ْٗ ُِ َم ــ ِ م

ْ
ـــْى مُ ـــنْن هـ  ؾَ

  َُ ــــ ــــمٍَْت يَ َُّتـ ـَـ ٌْ لـ ــــ ـَـ َوي
ـــــــــــــــــــــــــُْرٍض   ِِــــ

 

م َِ َْا ــ ِٓ ـــُْت ِص أْرٍض  ـ ًُ َْ َي ــ ْ  ؾَوَ
 

أي: ،ختبففر مففا يف  :[187ن: ]آ: طؿاارا ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ َقِوُلههُه

 و،ظفر سرائرحا مـ إخالص أو كػاق. صدوركؿ مـ القؼقـ والصدق مع اهلل 

أي: ،ؿقفف ه و،ؽرففػف و،خؾصففف مففـ ﴾: ںں ڱ ڱ ڱ﴿َقِوُلههُه  

                                                 

 (.183(، والحاكؿ )314) «إدب الؿػرد»أخرجف البخاري يف  (1)



 844 57- 

 القسقاس. 

وح ا لبقفان طؾفؿ اهلل الؿحفقط بؽفؾ ﴾: ڻ ڻ ڻ ڻ﴿َقِوُلُه 

طفـ الؿفممـقـ   شلء، إذ حق تعا، طامل بظقاحر إمقر وخافقفا، وقفد طػفا اهلل

 ڻڻ ڻ ڻ﴿وتجاوز وح ا مـ فضؾف العظقؿ القاسفع، َقفاَل َتَعفاَلك: 

 .[185]آ: طؿران:  ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ

*** 
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 [ڱ ڱ ڳ ڳ ڳَوقَْقلِِف تََعاَلك: ﴿]

 ہ ہ ہ ہ ۀ] ڻۀ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ

 .[9الػتح: ][﴾ ے ے ھ ھھ ھ

ن ما طؾقفف أحفؾ فقف بقا :﴾ڻۀ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ﴿ َقِوُلُه

، وح ا تح ،ر مفـ سفؾقك سفبقؾفؿ، وبقفان الـػاق والؽػر مـ ضـ السقء باهلل 

 أهنؿ مخؾدون يف كار جفـؿ.

 ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿قال تعا،: 

، والػرق بقـفؿا يف الدكقا أن الؿـفافؼ ،ظففر اوسفالم و،فبطـ الؽػفر، [178]الـساء: 

ل الؿـفافؼقـ إضففار اوسفالم وإبطفان والؽافر ضاحره وباصـف سقاء، ولؿا كان حا

الؽػر، كان ط اهبؿ أشد وأكؽك، وإكؿفا ضففر الـػفاق بعفد غف وة بفدر بعفد قفقة 

 .الؿسؾؿقـ، وأما قبؾ ذلؽ مل ،ؽـ إٓ مممـ خالص أو كافر خالص

، َقاَل: قِقفَؾ لِؾـَّبِفلِّ مـ حد،ث أكس بـ مالؽ  (1322)وثبت يف مسؾؿ  

 ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
، َقففاَل: : َلففْق َأَتْقففَت َطْبففَد اهلل ـَ ُأَبففلٍّ َفففاْكَطَؾَؼ إَِلْقففِف َوَركِففَ، ِحَؿففاًرا َواْكَطَؾففَؼ » ْبفف

ا َأَتاُه الـَّبِلُّ «اْلُؿْسؾُِؿقَن َوِحَل َأْرٌض َسَبَخةٌ  ، َلَؼفْد  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؾؿَّ
ِ
َقاَل: إَِلْقَؽ َطـِّفل، َففَقاهلل

ـُ حِ   «َؿاِركَ آَذاكِل َكْت
ِ
، َلِحَؿفاُر َرُسفقِل اهلل

ِ
َْكَصفاِر: َواهلل ْٕ ـَ ا

 ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َفَؼاَل َرُجٌؾ مِ

ـْ َقْقمِِف، َقاَل: َفَغِضَ، لُِؽؾِّ َواِحٍد 
 َرُجٌؾ مِ

ِ
َأْصَقُ، ِر،ًحا مِـَْؽ، َقاَل: َفَغِضَ، لَِعْبِد اهلل

َْ،فِدي، َوبِالـَِّعفاِل، َقفاَل: مِـُْفَؿا َأْصَحاُبُف، َقاَل: َفَؽاَن َبْقـَُفْؿ َضفْرٌب بِالْ  ْٕ َجِر،فِد، َوبِا

 ﴾ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿َفَبَؾَغـَففا َأكََّفففا َكَ َلففْت فِففقِفْؿ: 

 .ملسو هيلع هللا ىلص، وبعد ضفقر ققة اوسالم جعؾقا ،تؼربقن إ، الـبل [>]الحجرات: 
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ُُوُؤوًَُ     ََؤخ ا ُُآ ْا سمحٚ اهلل َرَؼبًَُ ٔكوٍ ا ُٚ ُٖ اَُو ٍَ اِث ٖٗ     َهب َٛوَزا اُظَّو ُكٚغوَش 

َٓوب           َّٕ َُّي َوُكٖغوَش ثاوَؤ َٔٔؾ َُِنو ُٙ َع ِٓوَش َّٕ َأ ُٚي َوَأ ُِ٘قوُش َسُعوىَُ ََ ُٚ ا  َٗ ُٚ ُعوِجَؾب ٖٗ ثاَؤ

ٌَوبسا          ِٗ َٔؤخي َواا ٌُ ٌَوبسا احٔل ِٗ ٚٔ. َكُلٚغوَش ثابا ََٔزو ٌُ ِٖ ثاَووَذسا اهلِل َؤؽ ٌُو ََ  ِْ َُو  ُٚ َأَفبَث

 ْٖ َُٔز  ُٕ ٌَبسا َأ ِٗ َُُوَذساي َواا ٚٔ.       ا ًُِٔو ٖا  َا ًَ اُوٚذ ُٙ اهلُل َػَِو َُُظهاوَش  ُٕ ٚٔي َوَأ ُٔ ِٓوَش َسُعوُى َأ

َٕ ٔكٍ ُعىَسٔح اَُلوِزؼا  ًُى َٕ َوادُلِؾشا َ٘بٔكُوى ُٚ ادُل ٖ٘ ٖٗ اُٖغِىِ  أَّزٌ َظ َُٛى َظ ََٛزا  . «َو

ٚٔ ُعِجَؾبَٗ ََُُِٔن ثا َٓب  ُُِش  ٖٗ َؿ ُٚ َظ ٖٗ َُٔؤ ٖٗ اُٖغِىِ ;  ََٛزا َظ  َٕ ًَب َٔب  ٖٗ ََُُِٔن َواا َٓب  ُٚي َو

ٙٔ اُٖقبٔدُم. ٙٔ َوَوِػٔذ ِٔٔذ ٚٔ َوَؽ َٔٔز ٌُ  ثأؾ

ََٓؼَهوب         ُّ َٔٔؾ ََِنو ُِٓغوَزٔوٖشٌح  َُوًخ  ََ َػَِوً احَلوٚن ااَدا َُ اَُجبٔى َُٔذَ  ُٚ ٖٗ ٖٖ َأ ِٖ َظ َٔ َك

ٌُ ََ  ُٕ ٌََش َأ ِٗ ٙٔي َأِو َأ ٚٔ َوَهَذسا ِٔ َٓب َعَشَي ثاَوَنب  َٕ ٌُى ََ  ُٕ ٌََش َأ ِٗ ُٙ احَلٗني َأِو َأ َٕ َهَذُس ى

َُٓغوٖشَدٕحي    َٔٔؾوَُئٕخ  ُٔ َُٔي  َّٕ َر َْ َأ َُ َصَػ ُِٔذ; َث َُِهب احَل ََِغَزٔؾٗن َػَِ ـَٕخ  ُٔ َٕٔخ َثب ٌُ ُٔٔؾ

ٖ٘بسا. َٖ اُ ٔٓ ًََلُشوا   َٖ َُّٔٔزَ  ٌَ َِ ًََلُشواي َكَى  َٖ َا ٖٗ أُز َُٔي َظ  َكَز

ًّٔد٢ احلّٔد        َقِوُلُه ٌي عي ٌُ ايبياِطد ُٜدِدٜ  ُ٘ َّْد َّٔ أّٔ ْٔ  ّٔد ُيد ُّ    )   ؾّٔ ُيِش ٜيْكد َُْطدتيِكس٠َّّ٘  لّْ ِإديائّد١ّٗ 

ٗيا احلّٔدلُّ     قد ،د،ؾ الؽػار طف  الؿفممـقـ أحقاًكفا  وإكؿا ال ي ،ؼع أن اهلل  :َييي

 ﴾ائائ ى ى﴿: مـ باب آبتالء ومـ باب آختبار، كؿفا قفال اهلل 

، ولقؼففع مففـ الؿففممـ التضففرع والؾجففقء إ، اهلل وطففدم الػخففر [173]آ: طؿااران: 

ولؿا قال مـ قال: لـ هن م الققم طـ قؾة، طاقبفؿ اهلل بؿفا طفاقبفؿ، ثفؿ والعج،، 

فاُه؟ ُقْؾفُت:  كان الـصر لؾؿسؾؿقـ، وَقاَل حرقؾ ٕبل سػقان: َفَؽْقَػ َكاَن قَِتاُلُؽْؿ إِ،َّ

 .  (1)الَحْرُب َبْقـَـَا َوَبْقـَُف ِسَجاٌل، َ،ـَاُل مِـَّا َوَكـَاُل مِـْفُ 

                                                 

ـَ َحْرٍب 1331، ومسؾؿ )(3أخرجف البخاري ) (1) ـْ َأبِل ُسْػَقاَن ْب  .(، َط
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    ُٚ ََُلَؼُِو َٔوب  ِْي َؤكُ ـٗ ثاهاو ََِخَز َٔب  ُا ٖٖ اُٖغِىِ  ٔك ٚٔ َظ َٕ ثابَُّ ٘ٗى ََُظ ٖ٘بطا  ًَُضُش اُ َوَأ

ُٚي      ُٙي َؤفووَلبَر َٔبَ  ِٖ َػووَشَف اهلَل َوَأِعو َٓو ُٔووَي ااا  ِٖ َر ٓٔو  ُْ ََِغووَِ ِْي َوا  ٔٛ ُِوشا ـَ ثا

.ُٙ َِٔذ ُٚ َوَؽ ََٔز ٌُ ُٓىعاَت ٔؽ  َو

ٖ٘ ٖا اَِّجاُُت اُ َُِؼَز ِٖ     َكِٔ ٓٔو  ُٙ ـِٔلِش َُِغوَز ُٔ َُوً اهلِلي َو َُُزوِت اا ُٔ ٚٔ ثاَهَزاي َو َُ٘لِغ ُٔ بٔفُؼ 

ٖٖ اُٖغِىِ . ٚٔ َظ ٚٔ ثاَشٚث ٚ٘  َظ

     ُٚ ٖٗو ُٚي َوَأ َُو َٓوًخ  َُٓ ًَ اَُووَذسا َو ّ٘ٗزب َػَِ ُٙ َرَؼ َِ٘ذ ََِذ ٔػ ََُشَأ ِٖ َكٖزِؾَذ  َٓ َُِى َكٖزِؾَذ  َو

ًََز ًََزا َو  َٕ ٌُى ََ  ُٕ ـٍَ َأ َِ٘ج ََ  َٕ َُ    ًَب َٛو ٌُٔضْش. َوَكوٚزِؼ َُٗلَغوَيي  ُِٓغَز ٌَ َو ُِٔغَزٔو ا; َك

ِّ ا؟ ْْ َأ ُٔ َِٗذ َعٔب  َأ

ُيا  َقِوُلُه ٚيِؾٝ  ،ِْ ِٗ  ِ ُّ ٜيْختي ُيا  ِٝ ٤ِْٛ ِؾ َّ ايطَّ ّٔ  ِ٘ ٕي ِ ايَّ ُّٛ ٜيظّٕ َّاِع  ٚيأّٔنّٖجيُس اي (

ْٔ عيسيفي ا ّٔ َي ْٔ ذيِيؤّ ِإ٫  َِ  ُِ ّٔ ٜيْط ٚي٫   ،ِْ ِٖ ِْٝس ُ٘ ِ ػي ّٕ ُ٘،  ٜيؿّٖيي ٚيِؾؿّٔاتي  ُٙ ُيا٤ي ٚيأّْٔض

 ُٙ ُْدي ٚيسي  ُ٘ ُيتي َُِٛدبي ِسهّٖ  جب يئ ىئ مئ حئ﴿كحال الؿممـقـ:  :ٚي

 ﴾ىث مث جث يت ىت ختمت حت جت يب ىب مب خب حب

 .[55]األحزاب: 

ٌٌ        َقِوُلهههُه ُُْطدددتيِك ٗيدددريا : إىل قٛيددد٘: )ؾّٔ  ِ ِ٘ ٓيؿِّٖطددد َّاِؾدددُض ِي ِٔ ايًَِّبٝدددُب اي ٝيْيدددتي ًِ )ؾّٔ

ْيؿّٖطيؤّ، ٚيؾّٔتّْْؼ  َُْطتيهِّٖجٌس  ّْ ٫؟    ٚي ٌِ أّٔ ْْدتي ضيدِاِي ٌْ أّٔ كؾـا كحتاج إ، أن كتقب إ، اهلل  :ٖي

، والـػقس ضعقػة، وقد ،حصؾ مفـ اوكسفان أحقاًكفا تضفجر وطفدم الرضفا 

 .بالؼضاء والؼدر، لؽـ طؾقف أن ،ستغػر اهلل 

*** 
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َٕٔخ ُا ِٖ ٔرٌ َػَظ ٔٓ ِ٘ظ  َِ٘هب َر ٔٓ ُِ٘ظ  ُٕ َر ُّبَوااا     َكبا ََُي َٗبعا َكباٍٗٚ ا ُأَلب

ُٚ سمحٚ اهلل َرَؼبًَُ. َٓ ًَُ  اَٗزَهً 

أي: فنن تـج مـ ح ا الخؾؼ ال مقؿ فؼد كجقت مـ طظقؿة وبؾقفة كبقفرة، وإن 

 كـت ٓ أضـؽ تـجق لؽثرة الفالؽقـ.

مفـ أسفباب  مـ أسباب الف ائؿ، وحسـ الظـ بفاهلل  وضـ السقء باهلل 

ِـّ َطْبِدي بِل»ح ا الحد،ث العظقؿ:  الـصر والتؿؽقـ، واكظر إ، َـّ َأَكا ِطـَْد َض ، َفْؾفَقُظ

 ، أي: سقحصؾ لف ال ي ،ظـف، فؾقؽـ ضـؽ باهلل حسـًا.(1)«بِل َما َشاءَ 

 

*** 

                                                 

، طفـ  ( لرقخـا مؼبؾ الفقادطل 8/34)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 11411أخرجف أمحد ) (1)

َْسَؼِع  ْٕ ـِ ا  .َواثَِؾَة ْب
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ٟ ايَكَدِز -59 ِِٓهِس َُ  ٞ ََا جَا٤َ ِف  بَابُ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٓب  ٌٔشاٌ اَُوَذساَثبُة  ِ٘ ُٓ  َعبَ  ٔكٍ 

ِْٓهِسٟ ايكّٔديِز  َقِوُلُه َُ َيا ديا٤ي ِؾٞ  أي: مـ القطقد، وبقان مفا حفؿ طؾقفف  :) ياُب 

مـ الحال، وتـاس، اوتقان هب ه إبقاب إربعة، مـ حقث أهنا دالة ط  تحؼقفؼ 

 ، وتحؼقؼ او،ؿان بالؼدر خقره وشره.الرضا بؿا حق مـ طـد اهلل 

، وحق طؾؿ اهلل إزيل إبدي، وحق سر اهلل، مل ُ،طؾفع حق تؼد،ر اهلل  :َٚايَكاَدزُ 

 طؾقف كبًقا مرساًل، وٓ مؾًؽا مؼرًبا، ومـؽرو الؼدر صـػان:

وحفؿ الف ،ـ ، طؿفقن أن اهلل مل ،خؾفؼ الرفر،  :ايٓفاا٠  ايكدزٜا١  :األٍٚ ايصٓف

بعد وققطفف، وحف ا ومـفؿ كػاة العؾؿ، فق طؿقن أن اهلل ٓ ،عؾؿ ما ،عؿؾ العباد إٓ 

 .الؼقل كػر، وسقليت بقاكف يف كالم ابـ طؿر 

وحؿ اتباع الجفؿ بـ صػقان، وقفد غؾفقا يف  :ادتي١ٜ ايكدز١ٜ :ايثاْٞ ايصٓف

اوثبات، وزطؿقا أن اوكسفان كالر،رفة يف مفف، الفر،ح، أو كالؿقفت بفقـ ،فدي 

 الؿغسؾ لقس لف قدرة وٓ استطاطة وٓ مرقئة.

]الؼؿار:  ﴾يت ىت مت خت حت﴿: كثبت الؼدر3 لؼفقل اهلل أكـا  :اذتل ٚايكٍٛ

 .[;6]األحزاب:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿، [>7

 :أزبع١ ايكدز َٚساتب
ففال  [19]الحجارات:  ﴾حئ جئ ی ی﴿: العؾؿ، قال اهلل  :األٚىل

 ،خرج شلء طـ طؾؿف.

 ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: الؽتابفة، قفال اهلل  :ٚايثا١ْٝ
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ـِ اْلَعاِص  ، و،دل طؾقف حد،ث َطْبدِ [85]صاف:  ﴾ڀ ڀ ـِ َطْؿِرو ْب  ْب
ِ
، َقاَل: اهلل

 
ِ
َأْن َ،ْخُؾففَؼ َكَتففَ، اهلُل َمَؼففاِد،َر اْلَخاَلئِففِؼ َقْبففَؾ »، َ،ُؼففقُل: ملسو هيلع هللا ىلصَسففِؿْعُت َرُسففقَل اهلل

ـَ َأْلَػ َسـٍَة، َقاَل: َوَطْرُشفُ  َْرَض بَِخْؿِسق ْٕ َؿاَواِت َوا  .(1)«َطَؾك اْلَؿاءِ  السَّ

 [63]اإلكساان:  ﴾چڇ چ چ چ ڃ ڃ﴿الؿرقئة، قال تعا،:  :ٚايثايثا١ 

 فؿرقئتف كاف ة يف كؾ ما ،ؼع يف ح ا العامل.

، ويف الحفد،ث: [19]الرطاد:  ﴾ہ ہ ہ ہ﴿قال تعا،:  :ارتًال  :ٚايسابع١

، فففق تعفا، ا٭دب افؿدسد البخاري يف ، أخرجف «اهلل خالؼ كؾ صاكع وصـعتف»

 خالؼ الخقر والرر. قال السػار،ـل:

 ُُ ــ َتُت ِٗ سٍََــم َم ْْ  ِعوْــٌى لِتمِــُ  َم
 

 ٌُ  ِْ ــ ــمٌد َومَْ  ِْ إَيَ ــ ُِ ُُ َو ــ  وَخوُْق
قد كت، ما كفان ومفا  ،عؾؿ ما كان وما ،ؽقن، وأن اهلل  فؿـ آمـ أن اهلل  

لفـ ،ؽفقن يف حف ا الؽفقن شفلء إٓ بؿرفقئة اهلل  ،ؽقن يف الؾقح الؿحػقظ، وأكف

خالؼ الخقر والرر، فؼد حؼؼ او،ؿان بالؼفدر، ومفـ  وقدرتف الـاف ة، وأن اهلل 

أكؽر إحدى ح ه الؿرات، ففق ضال مبتدع مخاصؿ يف الؼدر، وأما مـ أكؽر مرتبة 

 العؾؿ ففق كافر باهلل العظقؿ.

رُّ َلْقَس إَِلْقفَؽ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل و،ستدل الؿعت لة ط  كػل الخؾؼ بؼقل رسقل    «َوالرَّ

ـِ َأبِفل َصالِفٍ،  (331)مسؾؿ أخرجف  ، فق طؿفقن أهنفؿ مـ حد،ث َطؾِفلِّ ْبف

 «،ـ حقن اهلل طـ خؾؼ الرر، والرد ط  حمٓء مفا ذكفره الـفقوي يف شفرح مسفؾؿ

ا َقْقُلُف  (1/52) رُّ لَ »قال: َوَأمَّ ا  «ْقَس إَِلْقَؽ َوالرَّ َنَّ َمْ َحَ، َأْحفِؾ َفِؿؿَّ
ِ
َ،ِجُ، َتْلِو،ُؾُف ٕ

َحا َوِحقـَئِفٍ   ِف َتَعفاَلك َوَخْؾُؼفُف َسفَقاٌء َخْقُرَحفا َوَشفرُّ اْلَحؼِّ َأنَّ ُكؾَّ اْلُؿْحَدَثاِت فِْعُؾ الؾَّ

ُب بِِف إَِلْقَؽ َقاَلُف الخؾقؾ بفـ َ،ِجُ، َتْلِو،ُؾُف َوفِقِف َخْؿَسُة أَ  َٓ ُ،َتَؼرَّ ْقَقاٍل، َأَحُدَحا: َمْعـَاُه 

                                                 

 (.8151أخرجف مسؾؿ ) (1)
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ـُ ُخَ ْ،َؿفَة  ـٍ َوَأُبق َبْؽِر ْبف ـُ َمِعق ـُ َراَحَقْ،ِف َوَ،ْحَقك ْب أمحد والـضر بـ شؿقؾ واسحؼ ْب

ـِ  ْقُ  َأُبق َحامٍِد َط َْزَحِريُّ َوَغْقُرُحْؿ، َوالثَّاكِل: َحَؽاُه الرَّ ْٕ اْلُؿَ كِلِّ َوَقاَلُف َغْقُرُه َأْ،ًضا َوا

رِّ  َٓ ُ،َؼاُل َ،ا َخالَِؼ اْلِؼَرَدِة َواْلَخـَاِز،ِر َوَ،ا َربَّ الرَّ َٓ ُ،َضاُف إَِلْقَؽ َطَؾك اْكِػَراِدِه  َمْعـَاُه 

فرُّ فِفل َوَكْحُق َحَ ا َوإِْن َكاَن َخالَِؼ ُكؾِّ َشفْلٍء َوَربَّ ُكفؾِّ َشفْلٍء َوِحقـَئِفٍ  َ،فْدُخُؾ ال رَّ

َٓ َ،ْصَعُد إَِلْقَؽ إِكََّؿا َ،ْصَعُد اْلَؽؾُِؿ الطَّقِّفُ، َواْلَعَؿفُؾ  رُّ  اْلُعُؿقِم، َوالثَّالُِث: َمْعـَاُه َوالرَّ

ا بِالـِّْسَبِة إَِلْقَؽ َفنِكََّؽ َخَؾْؼَتُف بِِحْؽَؿفٍة َبالَِغفةٍ  رُّ َلْقَس َشرًّ ابُِع: َمْعـَاُه َوالرَّ الُِح، َوالرَّ  الصَّ

، َواْلَخفامُِس: َحَؽفاُه اْلَخطَّفابِلُّ َأكَّفُف كؼقلفؽ  ـَ َوإِكََّؿا ُحَق َشر  بِالـِّْسَبِة إَِلك اْلَؿْخُؾققِق

قُه إَِلْقِفْؿ. احف.   فالن إ، بـل قالن إَِذا َكاَن ِطَداُدُه فِقِفْؿ َأْو َصػُّ

ففق  خؾؼ الرر لحؽؿة أرادحا وطؾؿفا، ثؿ أطؾؿ أن الخقر مراد ل اتف واهلل 

محبقب طـد اهلل، والرر مراد لغقره إذ تتحؼؼ بف مصالح د،ـقة ودكقق،ة، فؿـ حؼؼ 

نتدا ٞ  ح ا زالت طـف شبف الؿبتدطة، وقد تؽؾؿت طفـ حف ا البفاب بتقسفع يف

 والحؿد هلل.،ض١َ٬ اخلًـ يف طسٜك١ ايطًـ

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٍَ َُ ُأُؽوٕذ   َوَهب ُٓٔض  ِْ ٔٛ َُٔؤَؽٔذ  َٕ ًَب َُِى   ٔٙ َُٔذ ََٔش ثا ُٖ ُػ ََٔش  َوأَّزٌ َُٗلُظ اِث ُٖ ُػ اِث

َُُوَذسا.  َٖ ثاب ٔٓ َُِئ ُٚ َؽٖزً  ِ٘ ٔٓ ُٚ اهلُل  َٓب َهجاَِ َا اهلِل  ُٚ ٔكٍ َعجاُ َِٗلَو ْٖ َأ َّٛجب ُص  َر

ٕي ِئّسيدد      َقِوُلههُه ْٛ نّٔدا ِٙ ئّد ٝيددِد ُيدسي ِ  ُٔ ُع ْيؿّٖدُظ اْ دد ٚيايَّدِرٟ  (   َّ ٖيبادا ُثدد ٌُ إُّٔسددد  ذي َِْجد  ِْ ِٖ ِد

ٔي ِ ايّٖكّٔددديِز    َِ ُٜددْ٪ ُ٘ سيتَّدد٢  ْٓدد َِ ُ٘ ا ّٕ  ًّٔدد َيددا قِّٔب ٌِ اِ   ُ٘ ِؾددٞ ضيددِبٝ ْْؿّٔكّٔدد حفف ا تؽػقففر مففـ  :أّٔ

لؾؼدر،ة كػاة العؾؿ، والـظر يف مؼدمة ح ا الحد،ث، ،جد أن ،حقك  طؿر  ابـ

ُف َقفدْ  ـِ إِكَّ ْحَؿ َ،ْؼفَرُءوَن  -يف البصفرة-َضَففَر قَِبَؾـَفا َكفاٌس  بـ ،عؿر ،ؼقل: َأَبا َطْبِد الرَّ

َْمَر ُأُكفٌػ  ْٕ َٓ َقَدَر، َوَأنَّ ا ُروَن اْلِعْؾَؿ، َوَأكَُّفْؿ َ،ْ ُطُؿقَن َأْن  ، ،عـفل: أن (1)اْلُؼْرآَن، َوَ،َتَؼػَّ

اهلل ٓ ،عؾؿ حتك ،ػعؾ العبد الػعؾ، وذكر شق  اوسالم والـقوي أن ح ه الػرقفة 

ستبعده3 ٕكف ٓ ،ليت زمان إٓ والف ي بعفده شفر مـفف، لؽفـ واهلل اكؼرضت، وأكا أ

أطؾؿ، لؿا قق،ت السـة، وضفر فساد حف ا الؼفقل مل ،جفرؤا طف  إضففاره، لظففقر 

 فساده وقبحف.

 ِ ٍ    إىل    ذٖبٛا     ث وحق أن اهلل ،عؾؿ الؽؾقات وٓ ،عؾؿ الج ئقات، وح ا  : آخس    قٛ

وحق ج ئل، والؽؾقات ٓ تؽقن  الؼقل باصؾ، فنن ما مـ مقجقد يف ح ا العؾؿ إٓ

ەئ ﴿إٓ يف ال حـ، واهلل تعا، ،ؼقل:  ۆئ  ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ائ  ۆئ

ىئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ىئ  مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ېئ

 .[>8]األكعام:  ﴾حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ٍٚ ٖ٘جا ٍا اُ َّ ثاَوِى ْٖ اِعَزَذ ُٕ إِلا»  ملسو هيلع هللا ىلصُص َٔب َٖ ثابََُّا ٔٓ ُٕ ُرِئ ٚٔ   َأ ًُُزجاو ٚٔ َو ٌَٔزو ِٔ َُٓ ٚٔ َو

ٔٙ ٙٔ َوَؽٚش ُِشا َُُوَذسا َل َٖ َثب ٔٓ ُُآٔلشاي َوُرِئ ّا ا َُِى ُُ ٚٔ َوا ْْ.«َوُسُعِٔ ُِٓغِٔ  ُٙ  ي َسَوا

ُٕ إِل)ا َقِوُلُه ُيا  أي أركاكف. :ِٜ

ِ٘   َقِوُلُه َّد ٔي ِ اي َِ ْٕ ُتْ٪ ربا و،تحؼؼ او،ؿفان بفاهلل بتحؼقفؼ او،ؿفان بلربعفة  :)أّٔ

 أركان:

 او،ؿان بربقبقتف. :ايثاْٞ  او،ؿان بقجقده. :ٍٚاأل

 او،ؿان بلسؿائف وصػاتف. :ايساب   او،ؿان بللقحقتف. :ايثاي 

ِ٘  َقِوُلُه َي٥ِ٬هِّٔت ٚي عع مؾؽ وحفؿ الؿقكؾفقن بالسفؿاوات وإرض، فؽفؾ  :)

]الـازطات:  ﴾ے ے﴿حركة يف العامل ففل كاشئة طـ الؿالئؽة، كؿا قال تعا،: 

. وحففؿ الؿالئؽففة طـففد أحففؾ او،ؿففان وأتبففاع [7]الااذاريات:  ﴾وئ ەئ﴿، [8

 الرسؾ، وأما الؿؽ بقن بالرسؾ الؿـؽرون لؾصاكع فقؼقلقن: حل الـجقم. 

وقففد دل الؽتففاب والسففـة طفف  أصففـاف الؿالئؽففة، وأهنففا مقكؾففة بلصففـاف 

الؿخؾققات، وأكف سفبحاكف وّكفؾ بالجبفال مالئؽفة، ووّكفؾ بالسفحاب والؿطفر 

الرحؿ مالئؽة تدبر أمر الـطػة حتك ،تؿ خؾؼفا، ثفؿ وّكفؾ بالعبفد مالئؽة، ووّكؾ ب

مالئؽة لحػظ مفا ،عؿؾفف وإحصفائف وكتابتفف، ووّكفؾ بفالؿقت مالئؽفة، ووّكفؾ 

بالسمال يف الؼبر مالئؽة، ووّكؾ بفإفالك مالئؽفة ،حركقهنفا، ووّكفؾ بالرفؿس 

ئؽفة، ووّكفؾ والؼؿر مالئؽة، ووّكؾ بالـار وإ،ؼادحا وتع ،، أحؾفا وطؿارهتفا مال

بالجـة وطؿارهتا وغرسفا وطؿفؾ آٓهتفا مالئؽفة، فالؿالئؽفة أطظفؿ جـفقد اهلل، 

ومـفؿ: الؿرسالت طرفا، والـاشرات كررا، والػارقات فرقا، والؿؾؼقفات ذكفرا. 

ومـفؿ: الـازطات غرقفا، والـاشفطات كرفطا، والسفابحات سفبحا، والسفابؼات 
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 فالتالقات ذكرا.سبؼا. ومـفؿ: الصافات صػا، فال اجرات زجرا، 

جبرائقؾ ومقؽائقفؾ وإسفرافقؾ، الؿقّكؾفقن بالحقفاة،  :ايثالثا١  األَالى َِٚٓٗ

فجبر،ؾ مقّكؾ بالقحل ال ي بف حقاة الؼؾقب وإرواح، ومقؽائقؾ مقّكؾ بفالؼطر 

ال ي بف حقاة إرض والـبفات والحقفقان، وإسفرافقؾ مقّكفؾ بفالـػ  يف الصفقر 

 ال ي بف حقاة الخؾؼ بعد مؿاهتؿ.

ِ٘         َقِوُلهُ   ٚينُّٕتِب عع كت،، فـممـ بؿا سؿك اهلل تعا، مـفا يف كتابف، مثؾ  : )

التقراة واوكجقؾ وال بقر، وكممـ بلن هلل تعا، سقى ذلؽ كتبا أك لفا ط  أكبقائف، 

 :، تعا ل  قا  ،، تعا اهلل  إٓ  وطددحا  ءحا  أسؿا ،عرف   ٻ  ٻ   ٱ ﴿ٓ 

 .[58]الحديد:  ﴾پ پ پ ٻ ٻ

فاوقرار بف، واتباع ما فقف، وذلؽ أمر زائد طف  او،ؿفان  :ٕبايكسآ اإلميإ ٚأَا

بغقره مـ الؽت، وكممـ أن غقره مـ الؽت، قد لحؼفف التحر،فػ والتبفد،ؾ بقـؿفا 

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿، قال تعا،: الؼرآن محػقظ بحػظ اهلل 

 .[>]الحجر: 

وأهنفا حفؼ فعؾقـا او،ؿان بلن الؽت، الؿـ لة ط  رسؾ اهلل أتتفؿ مـ طـد اهلل، 

]البؼارة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿وحدى وكقر وبقان وشػاء. قال تعفا،: 

 ۀ ڻٻ ٱ﴿، [169]البؼااارة:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿، إ، ققلفففف: [169

، [7]آ: طؿاران:  ﴾ڤڤ ڤ﴿، إ، ققلف: [5-1]آ: طؿران:  ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ

 ڇ چڇ چ چ﴿، [8;5]البؼاارة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

 .  [5;]الـساء:  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

ِ٘       ُلهُ َقوِ  ًِ ٚيُزُض وأما إكبقاء والؿرسؾقن، فعؾقـا او،ؿان بؿـ سؿك اهلل تعا،  : )

يف كتابف مـ رسؾف، واو،ؿان بلن اهلل تعا، أرسؾ رسال سقاحؿ وأكبقاء، ٓ ،عؾؿ 

أسؿاءحؿ وطددحؿ إٓ اهلل تعا، ال ي أرسؾفؿ. فعؾقـا او،ؿان هبؿ عؾة3 ٕكف مل 

 ڄ  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ ﴿عا،: ،لت يف طددحؿ كص. وقد قال ت
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 ٻ  ٻ   ٱ ﴿. وقال تعا،: [ 197]الـساء:   ﴾ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ 

 .[;:]غاِر:  ﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

و،ج، او،ؿان بلهنؿ بؾغقا عقع ما أرسؾقا بف، ط  مفا أمفرحؿ اهلل بفف، وأهنفؿ 

بقـقه بقاكا ٓ ،سع أحدا مؿـ أرسؾقا إلقفف جفؾفف، وٓ ،حفؾ خالففف. قفال تعفا،: 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿، [68]الـحااااااؾ:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿

 ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿، [5;]الـحاااااؾ:  ﴾ڑ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ﴿، [87]الـااقر: 

 .  [15]التغابـ:  ﴾چ

البغقي  كؼؾف  فقفؿ أققال أحسـفا: ما  الرسؾ فؼد ققؾ  الع م مـ  وأما أولق 

، وقتادة: أهنؿ كقح، وإبراحقؿ، ومقسك، وطقسك، وغقره طـ ابـ طباس 

ات اهلل وسالمف طؾقفؿ. قال: وحؿ الؿ كقرون يف ققلف تعا،: ومحؿد، صؾق

 ڀ  ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿

 ڇ  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃچ ﴿، ويف ققلف تعا،: [ :]األحزاب:   ﴾ڀٺ 

ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ک  ک   ڑ   ڑ   ژ

 .[16]الشقرى:  ﴾ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک

ًٓ  :ملسو هيلع هللا ىلص مبخُد اإلميإ ٚأَا  وتػصفقاًل فتصد،ؼف واتباع ما جاء بف مفـ الرفرائع إعفا

 وأكف أرسؾ إ، الـاس كافة وخاتؿ الـبققـ، إ، غقر ذلؽ مؿا حق مؼرر يف مقصـف.

ِّ اٯِخدِس    َقِوُلُه ْٛ ٝيد ٚيايّٖ حق ،قم الؼقامة وما ،تعؾؼ بف مـ أحؽفام و،فدخؾ فقفف  :)

او،ؿان بؿا يف الؼبر مـ الـعقؿ والعف اب، ومفا ،ؾقفف مفـ البعفث والـرفقر ووزن 

، ورؤ،فة اهلل تعفا،، ومفرور الؿفممـقـ طف  الصفراط، إطؿال وتطا،ر الصحػ

 ودخقل الجـة والـار وغقر ذلؽ، وأدلتف م كقرة يف سقر الؿػصؾ بلوضح بقان.

ِٙ  َقِوُلُه ٚيغيسّْ  ِٙ ِْٝس ٔي  يايّٖكّٔديِز خي َِ ٚيُتْ٪ ح ا حفق الرفاحد مفـ الحفد،ث يف حف ا  :)

 الباب.
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حركفة أو سفؽـة يف  خالؼ الخقر والرر، والفدى والضالل، فؿا مفـ فاهلل 

 ﮶ ﮵ ﮴﴿ح ا العفامل إٓ واهلل خالؼففا والؿتصفرف فقففا قفال اهلل تعفا،: 

 ڀ پپ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿، وقففال تعففا،: [9>]الصاااِات:  ﴾﮷

، فال بد مـ تحؼقؼ ح ا الباب ط  وففؼ معتؼفد أحفؾ [135]األكعام:  ﴾ڀ ڀ

 السـة والجؿاطة طؼقدة الرسؾ.

أحؾ العؾؿ مـ َسْقق إدلفة طف  أقفقالفؿ3 وفقف بقان لؿا ،ج، أن ،سقر طؾقف  

َٓ َ،ْبُؾفُغ »ٕن الحجة فقفا ولـ ،تحؼؼ او،ؿان إٓ باو،ؿان بالؼدر فػل الحفد،ث: 

،َؿاِن  ـْ لِ اْلَعْبُد َحِؼقَؼَة اْوِ ـْ َحتَّك َ،ْعَؾَؿ َأنَّ َما َأَصاَبُف َلْؿ َ،ُؽ ُقْخطَِئُف، َوَما َأْخَطَلُه َلفْؿ َ،ُؽف

 .(1)«لُِقِصقَبفُ 

*** 

                                                 

 «الؿسفـد»(، واومفام أمحفد يف 831) «السفـة»( وح ا لػظف، وابـ أبل طاصؿ يف 1153أخرجف الب ار ) (1)

ـْ َأبِفل ( لرقخـا مؼبؾ القادطل 8/3)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 83324) ، وغقفرحؿ، َطف

ْرَداِء   .الدَّ
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٓٔٔذ  ُٖ اُٖقب ِٖ ُػَجبَدَح ِث ٍَ اَوَػ ُٚ َهب ٖٗ ِٖ َرغاوَذ   ي َأ َُو ٍٖ  ااَٖٗي  َ٘ ََب ُث   ٔٚ ٘ا ِث

ُُِخ ُٔ  ِٖ ٌُ ََ  ِْ َُ َٓب َأَفبَثَي   َّ َْ َأ ًَ َرِؼَِ ٕٔي َؽٖز َْ اإِلمَيب َٓوب َأِلَيوَؤَى   َىِؼ ٔيَئَيي َو

ٍَ اهلِل  ِٔٔؼُذ َسُعى ُُٔقَُجَي. َع ُٔ  ِٖ ٌُ ََ  ِْ ٍُ    ملسو هيلع هللا ىلصَُ َٓوب َلَِوَن اهلُل   »ََُووى  ٍَ َّ َأِو اا

ََٓووبٔدََش      ًُُزوِت  ٍَ  ا ًُُزوُت؟ َهوب َٓبَرا َأ ٍَ  َسٚةي َو ًُُزِت. َكَوب ُٚ  ا َُ  ٍَ َْي َكَوب اَُوَِ

َّ اُٖغبَػُخ ٍٍِ  َؽَزً َرُوى ِّ َؽ ََب ُث«ًَ ٍَ اهلِل    .  ِٔٔؼُذ َسُعوى ٍٖ َعو ٍُ    ملسو هيلع هللا ىلصَ٘و ََُووى

«ٍٚ٘ ٔٓ َُِظ  ََٛزا َكَِ ُِشا  َٓبَد َػًَِ َؿ  ِٖ َٓ». 

َْ ََووٕخ  ُٚ  َؤكووٍ ساَوا ٍَ ُوو َْي َكَوووب َُُوَِوو َٓووب َلَِووَن اهلُل َرَؼووبًَُ ا  ٍَ َّ َأِو َٔووَذ  اا ِؽ

ّا أُو» ََِى ْٖ ااىل  ِٔ ًَب َُٛى  َٔب  ًُُزِتي َكَغَشَي ٔكٍ ٔرَُِي اُٖغبَػٔخ ثا ٓٔٔخا  .«َُب

ََوٕخ ا  ٍُ اهلِل      َؤكٍ ساَوا ٍَ َسُعوى ٍَ  َهوب ِٛوت  َهوب ٖا َو ِٖ    »  ملسو هيلع هللا ىلصِثو ٔٓ َُوِئ  ِْ َُو  ِٖ َٔو َك

ٖ٘بسا ُٚ اهلُل ثابُ ٙٔ َأِؽَشَه ٙٔ َوَؽٚش ُِشا َُُوَذسا َل  .«َثب

َِِت   َقِوُلُه ُٔ ايؿَّدا وحق أبق القلقفد إكصفاري أحفد الـؼبفاء  : )ُعبيادي٠ّٔ ْ 

 يف بقعة العؼبة. ملسو هيلع هللا ىلصال ،ـ با،عقا رسقل اهلل 

ِٕ  َقِوُلُه ِي اإِلمييا ْٔ تيِذدي طّْٔي َّْؤّ ئّ  أي: ل تف وز،ادتف. :)ِإ

ْٔ      َقِوُلُه ٜيهّٕد  ِْ َيدا أّْٔخّّٓٔدَّٔىّٔ ئّد ٚي ُْٝخ٦ِّٓيؤّ،  ْٔ ِي ٜيهّٕ  ِْ َيا أّٔؾيا يؤّ ئّ  َّ ِي أّٔ ّٔ )سيت٢َّي تيْي

ُِٝؿدٝبيؤّ    أي: حتك تحؼؼ او،ؿفان بالؼفدر وأن كفؾ شفلء طف  مفا أراده اهلل :ِي

: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسفقل اهلل  (8511)طـد الترم ي  وقضاه، ويف حد،ث ابـ طباس 

َف َتِجْدُه ُتَجاَحَؽ، إَِذا َ،ا ُغاَلُم إِكِّل ُأَطؾُِّؿَؽ َكؾَِؿاٍت » َف َ،ْحَػْظَؽ، اْحَػِظ الؾَّ ، اْحَػِظ الؾَّ

َة َلْق اْجَتَؿَعفْت َطَؾفك َسَلْلَت َفاْسَلِل الؾَّفَ  ، َواْطَؾْؿ َأنَّ إُمَّ
ِ
ـْ بِاهلل ، َوإَِذا اْسَتَعـَْت َفاْسَتِع

َّٓ بَِرْلٍء َقْد َكَتَبفُف اهلُل َلفَؽ، َوَلفْق اْجَتَؿُعفقا َطَؾفك َأْن  َأْن َ،ـَْػُعقَك بَِرْلٍء َلْؿ َ،ـَْػُعقَك إِ



 858 59- 

َّٓ بَِرْل  وَك إِ وَك بَِرْلٍء َلْؿ َ،ُضرُّ فْت َ،ُضرُّ ٍء َقْد َكَتَبُف اهلُل َطَؾْقَؽ، ُرفَِعفِت إَْقفاَلُم َوَجػَّ

ُحُػ   .«الصُّ

 قد كت، الخقر والرر. ويف الحد،ث إثبات الؽتابة، وأن اهلل 

ِي  َقِوُلُه ّٔ ّٔلي ا ّٕ ايكّٔ َيا خي ٍي  ْٚ َّ أّٔ أي لؿا خؾؼ اهلل الؼؾؿ أمره بؽتابة ما كفان  :)ِإ

 وما ،ؽقن يف ح ا العامل.

العؾؿاء يف أول الؿخؾققات، ف ح، بعضفؿ إ، أكف الؼؾفؿ، وذحف، واختؾػ 

بعضفؿ إ، أكف العفرش، واسفتدل مفـ قفال: بفلن أول مخؾفقق حفق الؼؾفؿ هبف ا 

الحد،ث، والصحقح: أن ٓ دٓلة لفؿ فقف، وإكؿا الحفد،ث ،فدل طف  أن اهلل لؿفا 

ؽ، خؾؼ الؼؾؿ قال لف: اكت،، فؽتف،، وإٓ ففنّن العفرش كفان مقجفقًدا قبفؾ ذلف

ـِ اْلَعاِص  ـِ َطْؿِرو ْب  ْب
ِ
 لحد،ث َطْبِد اهلل

ِ
، َ،ُؼفقُل: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

َ َكَتَ، اهلُل َمَؼاِد،َر اْلَخاَلئِِؼ َقْبَؾ » ْٕ َؿاَواِت َوا ـَ َأْلَػ َسـٍَة، َأْن َ،ْخُؾَؼ السَّ ْرَض بَِخْؿِسق

 ، فالؽتابة كاكت والعرش ط  الؿاء.(1)«َقاَل: َوَطْرُشُف َطَؾك اْلَؿاءِ 

 ويف الحد،ث أمهقة آستدٓل بالؽتاب والسـة لرد دطقى الؿبتدطة.

َياذيا أّٔنُّٖتدُب؟   َقِوُلُه ٚي ٍي: زيبّْ،  فقف أن الؿخؾقق ٓ ،عؾؿ مـ الغق، إٓ ما  :)ؾّٔكّٔا

 هلل، وأن اهلل قد ،جعؾ الجؿاد ،تؽؾؿ. طؾؿف ا

ّي ايطَّددداعي١ّٕ  َقِوُلهههُه ٤ْٞ  سيتيددد٢ تيكّٕدددٛ ٌّْ غيددد َيكّٔددداِدٜسي نّٔددد أي تؼفففد،ر اهلل : )انُّٖتدددْب 

لؾؿخؾققات مـ أرزاقفا وأجالفا، وأحقلفا فؽؾف مؽتفقب يف الؾفقح الؿحػفقظ، 

 وفقف رد ط  الؿعت لة ال ،ـ ، طؿقن أن اهلل ٓ ،عؾؿ الج ئقات.

ّْٞ  َقِوُلُه َِ ْٝظي  ًّٔ ٖيريا ؾّٔ ِْٝس  ٢ّٔ غّٔ َياتي عي  ْٔ َي أي أكف لقس ط  الطر،ؼ الـبفقي  :)

بؾ مـ مل ،ممـ بالؼدر خقره وشره ففق كافر3 ٕكف ضقع ركـًفا مفـ أركفان او،ؿفان 

                                                 

 (.8151أخرجف مسؾؿ ) (1)
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،ؾِلِّ (815)الستة، وأخرج مسؾؿ  َْسفَقِد الفدِّ ْٕ ـْ َأبِفل ا ، َقفاَل: َقفاَل لِفل : َطف

ـُ اْلُحَصقْ  ، َأَرَأْ،َت َما َ،ْعَؿُؾ الـَّاُس اْلَقْقَم َوَ،ْؽفَدُحقَن فِقفِف، َأَشفْلٌء ُقِضفَل ِطْؿَراُن ْب ـِ

ا َأَتاُحْؿ بِفِف َكبِفقُُّفْؿ،  ـْ َقَدِر َما َسَبَؼ؟ َأْو فِقَؿا ُ،ْسَتْؼَبُؾقَن بِِف مِؿَّ
َطَؾْقِفْؿ َوَمَضك َطَؾْقِفْؿ مِ

ُة َطَؾْقِفْؿ؟ َفُؼْؾُت: َبْؾ َش  ْلٌء ُقِضَل َطَؾْقِفْؿ، َوَمَضك َطَؾْقِفْؿ، َقاَل َفَؼفاَل: َوَثَبَتِت اْلُحجَّ

 
ِ
ـْ َذلَِؽ َفَ ًطا َشِد،ًدا، َوُقْؾُت: ُكؾُّ َشْلٍء َخْؾفُؼ اهلل

َأَفاَل َ،ُؽقُن ُضْؾًؿا؟ َقاَل: َفَػِ ْطُت مِ

ا َ،ْػَعُؾ َوُحْؿ ُ،ْسَلُلقَن، َفَؼاَل لِل: َ،ْرَح  ُؿَؽ اهلُل إِكِّفل َلفْؿ ُأِرْد َومِْؾُؽ َ،ِدِه، َفاَل ُ،ْسَلُل َطؿَّ

 
ِ
ـْ ُمَ ْ،ـََة َأَتَقفا َرُسفقَل اهلل

ـِ مِ َْحِ َر َطْؼَؾَؽ، إِنَّ َرُجَؾْق
ِ
ٕ َّٓ : َ،فا  ملسو هيلع هللا ىلصبَِؿا َسَلْلُتَؽ إِ َٓ َفَؼفا

 َأَرَأْ،َت َما َ،ْعَؿُؾ الـَّفاُس اْلَقفْقَم، َوَ،ْؽفَدُحقَن فِقفِف، َأَشفْلٌء ُقِضفَل َطَؾفْقِفْؿ 
ِ
َرُسقَل اهلل

ا َأَتفاُحْؿ بِفِف َكبِفقُُّفْؿ، َوَثَبَتفِت َومَ  ـْ َقَدٍر َقْد َسَبَؼ، َأْو فِقَؿا ُ،ْسَتْؼَبُؾقَن بِِف مِؿَّ
َضك فِقِفْؿ مِ

ُة َطَؾْقِفْؿ؟ َفَؼاَل:  ، َبْؾ َشْلٌء ُقِضَل »اْلُحجَّ ُؼ َذلِفَؽ َطَؾْقِفْؿ َوَمَضك فِفقِفْؿ، َوَتْصفِد،َٓ

 
ِ
 .«[;-:]الشؿس:  ﴾ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ﴿: فِل كَِتاِب اهلل

َِد١ِ   َقِوُلُه ٝيا ِّ ايِك ْٛ ٜي ٌٔ ِإىل  ٛي نّٔا٥ِ ُٖ ُيا  ًّٖؤّ ايطَّاعي١ِ ِ  أي كتف،  :)ؾّٔذيسي٣ي ِؾٞ ِت

 كؾ ما سقؽقن يف ح ا العامل مـ خقر وشر إ، ققام الساطة.

ْٝددسِ   َقِوُلههُه ْٔ  يايّٖكّٔددديِز خي َِ ُٜددْ٪  ِْ ْٔ ئّدد ُيدد َّٓدداِز  )ؾّٔ ُ٘ ا ّٕ ِ اي ِٙ أّْٔسسيقّٔدد ٚيغيددسّْ إمففا طفف   :ِٙ 

الخؾقد إن أكؽر العؾؿ، وك ب بالؼدر، وإما ط  القطقد إن أكؽر بعفض مفا ،تعؾفؼ 

 ب لؽ مؿا ٓ ،قج، الؽػر.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َ٘ٔذ»َؤكٍ  ٖا»َو «ادُلِغ َ٘ ُِوُذ ُأَثو    «اُٗغ ٍَ  َأَر ٍٚي َهوب ٔٔ ََِِ ٖا اُٖذ ٖا اِث ًَِؼوت ي   َػ  َٖ ٍٖ ِثو

   ِٖ ٓٔو  ُٚ َٛٔجو َُُز َّ اهلَل  ََُؼ   ٍٍِ ٘اٍ ثاَؾ َُُوَذساي َكَؾٖذَص َٖ ا ٔٓ   ٌٍِ َكُوُُِذ  ٔكٍ َُٗلِغٍ َؽ

  ٍَ ُٖ   »َهُِجاٍ. َكَوب ٔٓ َِ٘ي َؽَزوً َروِئ ٔٓ ُٚ اهلُل  َٓب َهجاَِ َّٛجب  ََ ُأُؽٕذ َر ُٓٔض َِٗلُوَذ  َُِى َأ

َٓب َأَفبَثَي  َّ َْ َأ َُُوَذساي َوَرِؼَِ ِٖ       ثاب ٌُو ََ  ِْ َُو َٓوب َأِلَيوَؤَى  ُُِخٔيَئوَيي َو ُٔ  ِٖ ٌُ ََ  ِْ َُ

ُُِذ َػَجوَذ   ٍَ  َكَؤَر ٖ٘بسا. َهَب َا اُ ِٛ ِٖ َأ ٔٓ َِ٘ذ  ٌُ َُ ََٛزا  ُِشا  ًَ َؿ ُٖٓذ َػَِ َُِى  ُُٔقَُجَيي َو ُٔ

    ٍَ٘ ِْ َؽوَذَص ٌَُُّهو َٖ َصبثاوٕذي َك ََِذ ِث ٕٔي َوَص َٔب َُ َٖ اُ ََِلَخ اِث َِٓغُؼىٕدي َوُؽَز  َٖ اهلَل ِث

 ٍٚ ٖ٘جا ُُ ٖا ا َُٔي َػ َا َر ُٔٔض  .  «ملسو هيلع هللا ىلصثا

ُْ ٔكٍ  ًٔ ُٙ احَلب ٚٔ»َؽٔذٌَش َفٔؾُْؼي َسَوا  .«َفٔؾُٔؾ

ٓيِد َقِوُلُه ٚيِؾٞ افّْٕط ِٔ )، (81151) أي: مسـد أمحد : ) َٓ أي: سفــ أبفل  (:َٚايطُّا

 .(33)، وابـ ماجف (3122) «داود

ّْ  َقِوُلُه ُِ ّٔ ْٜ ِٔ ايدَّ ِٔ اْ  قروز ثؼة، وأبفقه فقفروز الفد،ؾؿل حق طبد اهلل بـ ف :)عي

، و،ؼال لف الحؿقري و،ؼال ابـ الد،ؾؿل وحق أحد القافد،ـ ط  أبق طبد اهلل 

 ، وحق قاتؾ إسقد العـسل.ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

ٔي ايّٖكّٔدديِز      َقِوُلُه َِ  ٤ٌْٞ ْيؿِّٖطٞ غي ًُّٖت ِؾٞ  ٔي نّْٔيب ، ؾّٔكّٕ  ْ َّ ُْٝت إّٔ ي الحد،ث،  :)أّٔتي

 ث لبقان مـ لة او،ؿان بالؼدر.وقد ساق الؿملػ الحد،

ُٔ ِ ايّٖكّٔدديِز           َقِوُلُه َِ ْٓدؤّ سيتيد٢ تيدْ٪ َِ ُ٘ ا ّٕ  ًّٔد َيدا قِّٔب ٖيبادا  ٌي إُّٔسدد  ذي َِْجد ْْؿّٔكّٖتي  ْٛ أّٔ  :)ئّ
وح ا تؽػقفر لؾؼدر،فة ٕن الف ،ـ ٓ،ؼبفؾ مفـفؿ حفؿ  مقافؼ لؼقل ابـ طؿر 

 الؽػار.

ٜيهّٕدد   َقِوُلههُه  ِْ َيددا أّٔؾيددا يؤّ ئّدد  َّ ِي أّٔ ًّٔدد ٚيتيْي (   ْٔ ٜيهّٕدد  ِْ َيددا أّْٔخّّٓٔددَّٔىّٔ ئّدد ٚي ُْٝخ٦ِّٓيددؤّ،  ْٔ ِي
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ُِٝؿدٝبيؤّ   ح ا حق تحؼقؼ او،ؿان بالؼدر، وبقاكف أن كؾ مفا ،ؼفع يف حف ا العفامل  :ِي

، وفقفف: بتؼد،ر اهلل تعا،، وما تخؾػ فبتؼد،ره، وقد تؼدم حد،ث ابـ طبفاس 

َة َلْق اْجَتَؿَعْت » َّٓ بَِرْلٍء َقْد َكَتَبفُف َواْطَؾْؿ َأنَّ إُمَّ َطَؾك َأْن َ،ـَْػُعقَك بَِرْلٍء َلْؿ َ،ـَْػُعقَك إِ

َّٓ بَِرفْلٍء َقفْد َكَتَبفُف اهلُل  وَك إِ وَك بَِرْلٍء َلْؿ َ،ُضفرُّ اهلُل َلَؽ، َوَلْق اْجَتَؿُعقا َطَؾك َأْن َ،ُضرُّ

 .(1)«َطَؾْقَؽ 

 ان بالؼدر مـ أركان او،ؿان الستة، ومـ كػر بف كان كافًرا.أن او،ؿ :ٚفٝ٘

 التثبت وسمال أكثر مـ طامل حتك ت ول الربفة بالؽؾقة. :ٚفٝ٘

 ٘ أن القسقسة قد تحصؾ وتطرأ ط  العبد فقدفعفا، فنن مل تـفدفع فعؾقفف  :ٚفٝا

أن ،سلل العؾؿاء حتك ،دفعفا اهلل بؿا ،سؿع مـ إدلفة ومفـ أكػفع أسفباب زوال 

 بدفعفا ورفعفا وآستعاذة مـ الرقطان. ربف الدطاء والتضرع هلل ال

بقان الحؼ وزالة الربف التل تضعػ او،ؿان وربؿا ت حبف، وقد أخفرج  :ٚفٝ٘

ـَ َكْعٍ،، َفُؼْؾُت: َ،فا (81512)الحد،ث أمحد  ، َقاَل: َلِؼقُت ُأَبلَّ ْب ْ،َؾِؿلِّ ـِ الدَّ ـْ اْب : َط

ُف  ْثـِل بَِرفْلٍء، َلَعؾَّفُف َأَبا اْلُؿـِْ ِر، إِكَّ ـْ َحفَ ا اْلَؼفَدِر، َفَحفدِّ َقْد َوَقَع فِل َكْػِسل َشفْلٌء مِف

ـْ َقْؾبِل. َقاَل: 
َب َأْحَؾ »َ،ْ َحُ، مِ َف َط َّ َبُفْؿ وَ َلْق َأنَّ الؾَّ ُحفَق َسَؿاَواتِِف َوَأْحَؾ َأْرِضِف، َلَع َّ

ـْ َأْطَؿفالِِفْؿ، َوَلفْق َأْكَػْؼفَت  َغْقُر َضالٍِؿ َلُفْؿ، َوَلْق َرِحَؿُفْؿ، َكاَكْت َرْحَؿُتُف َلُفْؿ َخْقًرا مِف

ـَ بِاْلَؼفَدِر، َوَتْعَؾفَؿ َأنَّ َمفا 
، َما َقبَِؾُف اهلُل مِـَْؽ َحتَّفك ُتفْممِ

ِ
َجَبَؾ ُأُحٍد َذَحًبا فِل َسبِقِؾ اهلل

ـْ لُِقِصفقَبَؽ، َوَلفْق مِفتَّ َطَؾفك َغْقفِر َأَصاَبَؽ َلْؿ َ،ؽُ  ـْ لُِقْخطَِئَؽ، َوَما َأْخَطَلَك َلْؿ َ،ُؽف

ـَ َمْسُعقٍد،  «َذلَِؽ، َلَدَخْؾَت الـَّارَ  َقاَل: َفَلَتْقُت ُحَ ْ،َػَة، َفَؼاَل لِل مِْثَؾ َذلَِؽ، َوَأَتْقُت اْب

ـَ َثابٍِت  ـِ الـَّبِلِّ َفَؼاَل لِل مِْثَؾ َذلَِؽ، َوَأَتْقُت َزْ،َد ْب َثـِل َط  مِْثَؾ َذلَِؽ. ملسو هيلع هللا ىلص، َفَحدَّ

ِ٘ َقِوُلُه ُِ ِؾٞ ؾيِشِٝش ُٙ احلّٔاِن ٚيا مل كفف أ، والصقاب افطدتدزى أي يف  :« )زي

                                                 

 . ( لرقخـا مؼبؾ القادطل 1/111)«الصحقح الؿسـد»الحد،ث يف (، و8511أخرجف الترم ي ) (1)
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، (81512)،خرجف يف مستدركف، وكلكف سبؼ قؾؿ مـ الؿملػ، وقد أخرجف أمحد 

-1/823)لرفقخـا الفقادطل  ايؿدشٝض افطدٓد  ، وحق يف (3122)وأبق داود 

821). 

وذكر اومام محؿد بـ طبد القحاب ح ا الباب3 لؽثرة الؿخفالػقـ يف الؼفدر، 

 فالرافضة، وال ،د،ة، وإشاطرة، والجفؿقة، والؿعت لة كؾفؿ مخالػقن فقف.

وقد صـػ العؾؿاء كتاًبا يف الؼدر ٕمهقة الؽالم طـف، والرد طف  أحفؾ البفدع 

اجلدداَع ايؿددشٝض يف لؾبقفؼففل، وايكدددزلؾػر،ففابل، وايكدددزومففـ ذلففؽ 

لؾقادطل رمحفؿ اهلل عقًعا، وتضؿـت الؿعفاجؿ والؿسفاكقد وكتف، السفـة ايكدز

 كثقًرا مـ ذلؽ، وباهلل التقفقؼ.

 

*** 
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60- َٔ ٞ امُلَصِِّزٜ ََا جَا٤َ ِف  بَابُ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٖ َثب َٓب َعبَ  ٔكٍ ادُلَقٚىساَ  ُة 

ََِشَح  َُٛش ِٖ َأثاٍ  ٍُ اهلِل َػ ٍَ َسُعى ٍَ  َهب ٍَ اهلُل َرَؼوبًَُ   ملسو هيلع هللا ىلصي َهب ِٖ  »  َهب َٓو َو

َُِخُُِوووىا َؽٖجووًخي َأِو    ُٔ َُِخُُِوووىا َرٖسًحي َأِو  ًََخُِٔوووٍي َكُِ ََِخُِووُن  َٛووَت  ِٖ َر ٖٔوو ٔٓ  ُْ َأُظَِوو

ُاَشًح َُِخُُِوىا َؽٔؼ ُٔ» .ُٙ  َأِلَشَعب

ٔي   َقِوُلُه ِّْٛزٜ َيا ديا٤ي ِؾٞ افّٕؿيد أي: مـ القطقفد العظفقؿ، ومـاسفبة ذكفر : ) ياُب 

ح ا الباب3 ٕن التصق،ر ذر،عة إ، الرفرك، وحف ا الؿـؽفر الف ي اكترفر يف حف ه 

إزمان اكتراًرا واسًعا حتك أضحك أغؾ، الـاس ،سفتخدمقكف يف عقفع شفموهنؿ 

 حرمة ذلؽ ومـ ح ه إحاد،ث:  مع ما يف ذلؽ مـ إحاد،ث الدالة ط 

قؾفت  «ما ذكرت يف كتابل إدلة البقِّـات ط  تحفر،ؿ تصفق،ر ذوات إرواح

 فقف:

ـْ َطائَِرففَة  (:8143)ؾددشٝض َطددًِفػففل  ، َأكََّفففا َقاَلففْت: َواَطففَد َطفف

  َرُسقَل 
ِ
اَطُة َوَلفْؿ َ،ْلتِفِف، فِل َساَطٍة َ،ْلتِقِف فِقَفا، َفَجاَءْت تِْؾَؽ ا ِجْبِر،ُؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل لسَّ

َٓ ُرُسُؾفُ  ـْ َ،ِدِه، َوَقاَل: َما ُ،ْخؾُِػ اهلُل َوْطَدُه َو
، ُثؿَّ اْلَتَػَت، «َوفِل َ،ِدِه َطًصا، َفَلْلَؼاَحا مِ

 «َحفَ ا اْلَؽْؾفُ، َحاُحـَفا؟َ،ا َطائَِرُة، َمَتك َدَخَؾ »َفنَِذا ِجْرُو َكْؾٍ، َتْحَت َسِر،ِرِه، َفَؼاَل: 

 
ِ
، َما َدَرْ،ُت، َفَلَمَر بِفِف َففُلْخِرَج، َفَجفاَء ِجْبِر،فُؾ، َفَؼفاَل َرُسفقُل اهلل

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَلْت: َواهلل

اَل: َمـََعـِل اْلَؽْؾُ، الَِّ ي َكاَن فِل َبْقتِفَؽ، إِكَّفا ، َفؼَ «َواَطْدَتـِل َفَجَؾْسُت َلَؽ َفَؾْؿ َتْلِت »

َٓ ُصقَرةٌ   .«َٓ َكْدُخُؾ َبْقًتا فِقِف َكْؾٌ، َو

 : طفـ َمْقُؿقَكفُة (8145)وأخرج رقفؿ 
ِ
َأْصفَبَح َ،ْقًمفا  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسفقَل اهلل

، َلَؼِد اْسَتـَْؽْرُت 
ِ
َحْقَئَتَؽ ُمـُْ  اْلَقْقِم، َقاَل َرُسقُل  َواِجًؿا، َفَؼاَلْت َمْقُؿقَكُة: َ،ا َرُسقَل اهلل
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ِ
 َما َأْخَؾَػـِفلإِنَّ ِجْبِر،َؾ َكاَن َوَطَدكِل َأْن »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
ْقَؾَة َفَؾْؿ َ،ْؾَؼـِل، َأَم َواهلل ، «َ،ْؾَؼاكِل الؾَّ

  َقاَل: َفَظؾَّ َرُسقُل 
ِ
َ،ْقَمُف َذلَِؽ َطَؾك َذلَِؽ، ُثفؿَّ َوَقفَع فِفل َكْػِسفِف ِجفْرُو َكْؾفٍ،  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ا َأْمَسك َلِؼَقُف  َتْحَت ُفْسَطاٍط َلـَا، َفَلَمَر بِِف َفُلْخِرَج، ُثؿَّ َأَخَ  بَِقِدِه َماًء َفـََضَح َمَؽاَكُف، َفَؾؿَّ

َٓ «اْلَباِرَحفةَ ْن َتْؾَؼفاكِل َقْد ُكـَْت َوَطْدَتـِل أَ »ِجْبِر،ُؾ، َفَؼاَل َلُف:  ، َقفاَل: َأَجفْؾ، َوَلؽِـَّفا 

َٓ ُصففقَرةٌ َكفْدُخُؾ   «َبْقًتففا فِقفِف َكْؾففٌ، َو
ِ
َ،ْقَمئِفٍ  َفففَلَمَر بَِؼْتففِؾ  ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَلْصفَبَح َرُسففقُل اهلل

ِغقِر، َوَ،ْتُرُك َكْؾَ، اْلَحائِِط اْلَؽبِقِر. ِط الصَّ
ُف َ،ْلُمُر بَِؼْتِؾ َكْؾِ، اْلَحائِ  اْلؽاَِلِب، َحتَّك إِكَّ

ـْ َأبِل َصْؾَحَة  ـِ الـَّبِلِّ وَط َكْؾٌ، َٓ َتْدُخُؾ اْلَؿاَلئَِؽُة َبْقًتا فِقِف »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َط

َٓ ُصقَرةٌ   .(8141)، ومسؾؿ (1885)، أخرجف البخاري «َو

، َقاَلْت: َكاَن َلـَا ِسفْتٌر فِقفِف تِْؿَثفاُل : قالت َطائَِرَة (8143)وأخرج مسؾؿ 

اِخُؾ إَِذا َدَخَؾ اْسَتْؼَبَؾُف، َفَؼاَل لِل رَ   َصائٍِر، َوَكاَن الدَّ
ِ
لِل َحَ ا، َفنِكِّل »: ملسو هيلع هللا ىلصُسقُل اهلل َحقِّ

ْكَقاُكؾََّؿا  َقاَلْت: َوَكاَكْت َلـَا َقطِقَػٌة ُكـَّا َكُؼقُل َطَؾُؿَفا َحِر،ٌر،  «َدَخْؾُت َفَرَأْ،ُتُف َذَكْرُت الدُّ

 َفُؽـَّا َكْؾَبُسَفا.

َوفِل الَبْقِت  ملسو هيلع هللا ىلص: أهنا َقاَلْت: َدَخَؾ َطَؾلَّ الـَّبِلُّ (8332)ؿ وأخرج البخاري برق

ْتَر َفَفَتَؽُف، َوَقاَلْت: َقفاَل الـَّبِفلُّ  َن َوْجُفُف ُثؿَّ َتـَاَوَل السِّ َراٌم فِقِف ُصَقٌر، َفَتَؾقَّ
إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصقِ

ـْ َأَشدِّ الـَّاِس َطَ اًبا 
َقرَ مِ ُروَن َحِ ِه الصُّ ـَ ُ،َصقِّ ، ِ  .«َ،ْقَم الِؼَقاَمِة الَّ

  وطـفا 
ِ
، َوَقْد َسَتْرُت َسْفَقًة لِل بِِؼَراٍم فِقِف ملسو هيلع هللا ىلصقالت: َدَخَؾ َطَؾلَّ َرُسقُل اهلل

َن َوْجُفُف َوَقاَل:  ا َرآُه َحَتَؽُف َوَتَؾقَّ  َرُة َأَشدُّ الـَّفاِس َطفَ اًبا َ،ا َطائِ »َتَؿاثِقُؾ، َفَؾؿَّ
ِ
ِطـْفَد اهلل

 
ِ
ـَ ُ،َضاُحقَن بَِخْؾِؼ اهلل ، ِ َفَؼَطْعـَاُه َفَجَعْؾـَا مِـْفُف »: َقاَلْت َطائَِرُة  «َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة، الَّ

ـِ ِوَساَدًة َأْو   .«ِوَساَدَتْق

فَقِر »، ومسفؾؿ: (8154)طـد البخفاري  ويف لػظ لفا  إِنَّ َأْصفَحاَب الصُّ

ـَ َ،ْعَؿُؾقَكَفا  ، ِ ُبقنَ الَّ  .«بَِفا َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة، ُ،َؼاُل َلُفْؿ: َأْحُققا َما َخَؾْؼُتؿْ  ُ،َع َّ

 : طفـ طبفد اهلل بفـ مسفعقد (8142)، ومسفؾؿ (5254)ويف البخاري 
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 إِنَّ َأَشدَّ الـَّاِس َطَ اًبا ِطـَْد »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال َرُسْقُل اهلُل 
ِ
ُرونَ  اهلل  .«َ،ْقَم الِؼَقاَمِة الُؿَصقِّ

: طـد سعقد بـ أبل الحسـ قال: (8114)، ومسؾؿ (8885)ولفؿا البخاري 

ـِ َطبَّاٍس  َقَر، َفَلْفتِـِل فِقَففا، َجاَء َرُجٌؾ إَِلك اْب ُر َحِ ِه الصُّ ، َفَؼاَل: إِكِّل َرُجٌؾ ُأَصقِّ

َقاَل: اْدُن مِـِّل، َفَدَكا َحتَّك َوَضَع َ،فَدُه َطَؾفك َرْأِسفِف،  َفَؼاَل َلُف: اْدُن مِـِّل، َفَدَكا مِـُْف، ُثؿَّ 

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُأَكبُِّئَؽ بَِؿا َسِؿْعُت مِ
ِ
ُكفؾُّ »َ،ُؼفقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َسفِؿْعُت َرُسفقَل اهلل

ٍر فِل الـَّاِر،  ُبُف فِفل َجَففـَّؿَ َ،ْجَعُؾ َلُف، بُِؽؾِّ ُصقُمَصقِّ َرَحا، َكْػًسا َفُتَع ِّ وَقفاَل:  «َرٍة َصقَّ

َٓ ُبدَّ َفاِطاًل » َٓ َكْػَس َلفُ إِْن ُكـَْت  َجَر َوَما  .«، َفاْصـَِع الرَّ ـُ َطؾِلٍّ  ، َفَلَقرَّ بِِف َكْصُر ْب

َر »ويف لػظ لفؿا:  ـْ َصقَّ ْكَقا َم وَح َ،فْقَم ُصقَرًة فِل الدُّ ُكؾِّفَػ َأْن َ،فـُْػَ  فِقَففا الفرُّ

 .«اْلِؼَقاَمِة، َوَلْقَس بِـَافٍِ  

  ولفؿا طـ أبل حر،رة 
ِ
: َ،ُؼفقُل: َقفاَل اهلُل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ـْ َذَحَ، » ـْ َأْضَؾُؿ مِؿَّ ًة، َأْو لَِقْخُؾُؼفقا َحبَّفًة َأْو َ،ْخُؾُؼ  َوَم َخْؾًؼا َكَخْؾِؼل؟ َفْؾَقْخُؾُؼفقا َذرَّ

 .«لَِقْخُؾُؼقا َشِعقَرةً 

  : طـ أبل حر،رة (8118)ولؿسؾؿ 
ِ
َٓ َتْدُخُؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: َقاَل َرُسقُل اهلل

 .«َتَؿاثِقُؾ َأْو َتَصاِو،رُ اَلئَِؽُة َبْقًتا فِقِف اْلؿَ 

َقاَل َأْصَحاُبـَا َوَغْقفُرُحْؿ  (:13/11يف شرح أحاد،ث الباب )   قال الـقوي

ـَ اْلُعَؾَؿاِء َتْصِق،ُر ُصقَرِة اْلَحَقَقاِن َحَراٌم َشِد،دُ 
َكَّفُف  مِ

ِ
ـَ اْلَؽَبفائِِر ٕ التَّْحفِر،ِؿ َوُحفَق مِف

ـُ  ََحاِد،ِث َوَسَقاٌء َصـََعُف بَِؿا ُ،ْؿفَتَف ْٕ ِد،ِد اْلَؿْ ُكقِر فِل ا ٌد َطَؾْقِف بَِفَ ا اْلَقِطقِد الرَّ ُمَتَقطَّ

َنَّ فِقِف ُمَضاَحاًة لَِخْؾِؼ الؾَّ 
ِ
ِف َتَعاَلك َوَسَقاٌء َما َكفاَن َأْو بَِغْقِرِه َفَصـَْعُتُف َحَراٌم بُِؽؾِّ َحاٍل ٕ

ا َتْصفِق،ُر  ٍط َأْو َغْقِرَحا َوَأمَّ
  ثقب أو بساط أودرحؿ َأْو ِد،ـَاٍر َأْو َفْؾٍس َأْو إَِكاٍء َأْو َحائِ

ا َلْقَس فِقِف ُصقَرُة َحَقَقاٍن َفَؾفْقَس بِِحفَراٍم  بِِؾ َوَغْقِر َذلَِؽ مِؿَّ
َجِر َوِرَحاِل اْوِ ُصقَرِة الرَّ

 ا ُحْؽُؿ َكْػِس التَّْصِق،ِر. احف.َح َ 

٘ وك ،د ط  ح ا ما أخرجف مسؾؿ يف  : طفـ طفظ بفـ أبفل (212)ؾدشٝش
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َٓ َتفَدْع »: ملسو هيلع هللا ىلصقال ٕبل الفقاج: أٓ أبعثؽ ط  ما بعثـفل رسفقل اهلل  صال، 

 َّٓ َّٓ َصَؿْسَتَفاَقْبًرا ُمْرِرًفا إِ َٓ ُصقَرًة إِ ْ،َتُف، َو  .«َسقَّ

ـَ الـَّاِر َ،ْقَم »ويف بعض إحاد،ث: 
الِؼَقاَمفِة َلَففا َطْقـَفاِن ُتْبِصفَراِن َتْخُرُج ُطـٌُؼ مِ

ـْ َوُأُذَكاِن َتْسَؿَعاِن َولَِساٌن َ،ـْطُِؼ، َ،ُؼق ْؾُت بَِثاَلَثٍة، بُِؽؾِّ َجبَّاٍر َطـِقفٍد، َوبُِؽفؾِّ َمف ُل: ُوكِّ

ـَ  ِر، ِف إَِلًفا آَخَر، َوبِالُؿَصقِّ لؿا أفتفك حف ا الرجفؾ  ، وابـ طباس (1)«َدَطا َمَع الؾَّ

َٓ ُبدَّ َفاِطاًل »هب ا الحد،ث، َقاَل:  َٓ َكْػَس َلفُ ، َفاْص إِْن ُكـَْت  َجَر َوَما   .(5)«ـَِع الرَّ

ٌ  يف    قال الرق  مؼبؾ كؽفرة يف سفقاق  (صقرة) (:832)إدا د١ ايطدا٥

الـػل، ،رؿؾ كؾ صقرة، بعدحا ،ليت بػتقى صفاح، الػضفقؾة: أكفف قفد أجفاز أن 

 ،تصقر الرخص يف التؾػ ،قن، وأن ،تصقر بالػقد،ق مـ أجؾ الدطقة.احف.

هب ه إحاد،ث التل غقرحا أكثر مـففا إ، أن تصفق،ر ذوات إرواح  فخؾصـا

مـ كبائر ال كقب وأثفام، سفقاء يف ذلفؽ التصفق،ر الػقتفقغرايف أو الػقفد،ق أو 

 الـحت وغقر ذلؽ مـ أكقاع التصق،ر.

فع  الؿسؾؿ البعد طـ ح ه البؾقة العظقؿة، والػتـة الجسقؿة التفل وقفع فقففا 

ب العالؿقـ، وسـة سقد الؿرسؾقـ، وأما الؼفقل بجقازحفا الـاس بجفؾفؿ بد،ـ ر

 لؾع،، أو الػرس ال ي لف أجـحة فجقابف مـ أوجف: لصـع طائرة 

 أهنا كاكت غقر مؽؾػة يف ذلؽ الققت، وح ا الجقاب قد ،ؽقن بعقًدا. :األٍٚ

 .أهنا إكؿا تصـع كفقئة ما ذكر، ولقس معـاحا أكف تضاحل خؾؼ اهلل  :ايثاْٞ

 أن ما صـعف الطػؾ لؾع، ٓ ،ـؽر طؾقف فقف. :ٚايثاي 

 حق ال ي أطاهنا وصـع لفا. ملسو هيلع هللا ىلصمل ،رد أن الـبل  :ايساب 
                                                 

 .( لرقخـا مؼبؾ القادطل 8/135)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 8533أخرجف الترم ي ) (1)

 (.8114أخرجف مسؾؿ ) (5)
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وأما آستدٓل بؿا أل مت بف الحؽقمات مـ التصق،ر لؾجقازات والبطائؼ، 

فاوثؿ طؾقفؿ ومل ،ؽـ إل امفؿ ح ا شرع لـا ،ج، طؾقـا فعؾف، وإن فعؾـاه لؾحاجفة 

فعؾـا لفف مفع الؽراحفة، وٓ ،سفتدل بالباصفؾ طف  جفقاز فاوثؿ ط  مـ أل م مع 

 الباصؾ.

 :يعًتني ُٜخسّ ايتصٜٛس إٔ ٚاعًِ
 .مضاحاة خؾؼ اهلل  :األٚىل

 .أكف ذر،عة إ، الررك كؿا تؼدم مـ صـع ققم كقح  :ايثاْٞ

ٍَ) َقِوُلُه  متؽؾؿ بحرف وصقت. فقف بقان أن اهلل  :(َتَعاَي٢ اهلُل َقا

ْٔ أّٔ َقِوُلُه َي ٚي ِّٖكدٞ    ) ٜيْخُّٕل نّٔخي ٖيبي  ْٔ ذي َُّ َِ  ُِ ّٔ الحفد،ث، أي: مفـ أشفد  : ّٖ

 .  الـاس ضؾًؿا مـ ضاحك بخؾؼ اهلل 

ُٙ  قٛي٘  .(8111)، مسؾؿ (3552)أي: البخاري  :)أّْٔخسيديا

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َِٔؾَخ ِٖ َػب َٔب َػ َُوُه ٍَ اهلِل َو َّ َسُعى ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلص  َأ ٖ٘وبطا   »َهب َػوَزاّثب  َأَؽوٗذ اُ

َٕ ثاَخُِنا اهلِل ُٛٔئى ََُنب  َٖ َٓٔخي أَّزَ َُب ُُٔو َّ ا  .«ََِى

ٍَ اهلِل    ِٔٔؼُذ َسُعوى ٖا َػٖجبط   َع ٖا اِث َٔب َػ َُوُه ٍُ    ملسو هيلع هللا ىلصَو َُٓقوِىس    » ََُووى  َُّ ًُو

َْ ٖ٘ ََُؼزَُّة ثاَهب ٔكٍ َعَه َٛب َُٗلْظ  ِّ ُفىَسٕح َفٖىَس ٌُ ُٚ ثا َُ  َُ َُِغَؼ ٖ٘بسا   «.ٔكٍ اُ

َٔ َُوُه َِٓشُكىّػب  َو  ُٚ ِ٘ ُاَهوب      »ب َػ َِ ٔك ُِ٘ل ََو  ُٕ ًُِّوَق َأ َُب  ِٗ ِٖ َفٖىَس ُفىَسًح ٔكوٍ اُوٗذ َٓ

 ِ َ٘بٔك َُِظ ثا َُ  «.اُٗشوَػي َو

 

ُيا  َقِوُلُه ُٗ ٚيئّ  .(8143)، ومسؾؿ (5253)أي: لؾبخاري  :)

ًّٖدِل اِ    َقِوُلُه ٕي ِ خي ٛ٦ُِٖ ُٜكيا ٔي  : أهنؿ أي: ،راهبقن بخؾؼ اهلل، والؿعـك :)ايَِّرٜ

 ال ،ـ ،صقرون صقر ذوات إرواح.

ُ٘  َقِوُلُه ْٓ ُيا عي ُٗ ٚيئّد  .(8114)، ومسؾؿ (5211)البخاري  :)

ْٝظي   َقِوُلهههُه ٚيئّددد ٗيدددا ايدددسُّٚيي  ِٝ ْٓؿّٕخي ِؾ ٜيددد  ْٕ ـي أّٔ ًِّددد ٝيا نّٕ ْْ َّٛزي ُؾدددٛزي٠ّٗ ِؾدددٞ ايددددُّ ْٔ ؾيددد َيددد (

ٓياِؾخ   فقففا الفروح  وح ا وطقد طظقؿ، وأكف ،قم الؼقامة، ،ؽؾػ و،ممر أن ،فـػ  :ِ 

ولـ ،ستطقع ذلؽ. وكؾ ح ا مؿا ،دل طف  أن تصفق،ر ذوات إرواح مفـ كبفائر 

 ال كقب.

*** 
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ِٖ َأثا ْ  َػ ُِٔغِٔ ُٔ ٍٙ  َو ٍَ ٍُٔ َػِٔ ٍَ  َهب ُٖبطا َهب َُُه ٘اوٍ    »ٍ ا َٓوب َثَؼَض َأا َأِثَؼُضَي َػَِوً 

ٍُ اهلِل  ٚٔ َسُعى ُِ ُِٓؾوشاًكب    ملسو هيلع هللا ىلصَػَِ َِٔغوَزَهبي َوا َهِجوّشا  ُٕ ا َرَذَع ُفُىَسًح ااا َى ؟ َأ

ُٚ ََِز  .«ااا َعٖى

ِ   َقِوُلُه ًِ ُُْط ٚيِي َّٝداِز    َقِوُلُه .(212) :) ٗي ْٔ أِّٔ دٞ ايّٖ وحق حقان بـ حصفقـ،  :)عي

 ، تابعل ثؼة. (1)َأُبق الفقاج إسدي الؽقيف

ٍُ اِ  َقِوُلُه ِ٘ زيُضٛ ْٝ ّٔ ِٓٞ عي َيا  يييجي  ٢ّٔ  الحد،ث.  :   ملسو هيلع هللا ىلص )أ٫ّٔ أّْٔ ييُجؤّ عي

 إكؽار الؿـؽر بالؾسان والقد.  :ٚفٝ٘ - أمهقة إزالة الؿـؽرات.  :فٝ٘ -

-  ٘  رائع، ولؾؿضفاحاة، كؿفا سد ذرائع الررك، فحرمت الصقر سًدا لؾ :ٚفٝا

 تؼدم، وأمر هبدم الؼباب سًدا لؾ رائع. 

 التقكقؾ وزالة الؿـؽر.: ٚفٝ٘ -

بعث طؾًقا وأوصاه هب ه القصفقة العظقؿفة.. إ،  ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل  :ايٛص١ٝ ٚفٝ٘ -

 غقر ذلؽ.

َّٓ »َقْقُلففُف   (:3/11)غددسي َطددًِيف    قففال الـففقوي َٓ َقْبففًرا ُمْرففِرًفا إِ  َو

ْ،َتفُ  َٓ ُ،َسفـَّؿ، َبفْؾ «َسقَّ َْرِض َرْفًعفا َكثِقفًرا، َو ْٕ َٓ ُ،ْرَفع َطَؾفك ا ـَّة َأنَّ اْلَؼْبر  ، فِقِف َأنَّ السُّ

ـْ َواَفَؼُف، َوكَ  افِِعلِّ َوَم َؼَؾ اْلَؼاِضل ِطَقاض ُ،ْرَفع َكْحق ِشْبر َوُ،َسطَّح، َوَحَ ا َمْ َح، الرَّ

َٓ َتفَدَع  َْفَضؾ ِطـْدحْؿ َتْسـِقؿَفا َوُحَق َمْ َح، َمالِؽ، َقْقُلُف  َأْن  ْٕ ـْ َأْكَثر اْلُعَؾَؿاء َأنَّ ا َط

َّٓ َصَؿْسَتَفا َْرَواِح. احف. «ُصُقَرًة إِ ْٕ َْمر بَِتْغقِقِر ُصَقر َذَوات ا ْٕ  فِقِف ا

                                                 

 (.1535) «هت ،، الؽؿال»(1)
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ٞ َنِث -61 ََا جَا٤َ ِف  َس٠ِ اذَتًِِفبَابُ 
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ًَُضَشٔح  َٓب َعبَ  ٔكٍ   احَلِِٔق .َثبُة 

ٚٔ َرَؼبًَُ   ٍا اَُّ  .[>;]الامئدة: ﴾ یی ىئ﴿َوَهِى

ـْ :  َقِوُلُه ًِ َيا ديا٤ي ِؾٞ نّْٔجسي٠ِ احلّٔ ،عـل: مـ الـفل3 ٕن كثفرة الحؾفػ ) ياُب 

 تلكقد أمر أو لـػقف.ل ، وإكؿا ،حؾػ باهلل ،دل ط  ضعػ تعظقؿفؿ هلل 

ِ٘ تيييددداي٢ّٔ:) َقِوُلهههُه ًَّددد ٍِ اي ْٛ وحػفففظ  (:[>;]الامئااادة:  ﴾یی ىئ﴿ ٚيقّٔددد

 إ،ؿان ،ؽقن بثالثة أمقر:

حػظفا طـ الحؾػ باهلل كاذًبا، وقد جاء القطقد الرد،د يف ذلؽ ط  ما  :األٍٚ

 .تؼدم يف باب الحؾػ بغقر اهلل 

 .د،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة حػظفا طـ كثرة الحؾػ، لؿا تؼدم مـ ح :ايثاْٞ

 حػظفا طـ الحـث فقفا إٓ إذا كان الحـث خقًرا فقؽػر طـ ،ؿقـف.  :ايثاي 

 ک  ک   ک   ک   ڑ ﴿  يف تػسقر ققلف تعا،:    قال ابـ كثقر

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ں  ڱ   ڱ

ُف َتَعاَلك بِِف، َوُحَق اْلَقَفاُء  (: 513/ 4)  [1>]الـحؾ:  ﴾ڻ ڻ ں ا َ،ْلُمُر الؾَّ ح ا مِؿَّ

َدِة، َولَِفَ ا َقاَل: بِ  َْ،َؿاِن اْلُؿَمكَّ ْٕ  گ  گ ﴿اْلُعُفقِد َواْلَؿَقاِثقِؼ َواْلُؿَحاَفَظُة َطَؾك ا

ـَ َقْقِلِف: ﴾ڳ   گ   گ  ـَ َحَ ا َوَبْق َٓ َتَعاُرَض َبْق َو  É  ېئ   ۈئ ﴿، 

:   ﴾ىئ   ېئ  ة لبؼر ا َتَعاَلك:  [ 557] ِلِف  َقْق ـَ  َبْق َو  ېئ  ۈئ ﴿أ،ة، 

ىئ   ېئ   ېئ  ی   ىئ   ىئ َٓ َتْتُرُكقَحا بال كػارة، َأْي  [ >;]الامئدة:   ﴾ی

ِلِف  َقْق ـَ  َبْق َثَبَت َطـُْف يف  َو  -طؾقف الصالة والسالم-أكف ايؿشٝشني   ِفقَؿا 
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ِف إِْن َشاَء الؾَُّف » قال:  ـٍ َفَلَرى غَ إِكِّل َوالؾَّ َّٓ َأَتْقُت َٓ َأْحؾُِػ َطَؾك َ،ِؿق ْقَرَحا َخْقًرا مِـَْفا إِ

ْؾُتَفا  ِ ي ُحَق َخْقٌر َوَتَحؾَّ ـْ َ،ِؿقـِل -َوفِل ِرَواَ،ةٍ -الَّ ْرُت َط ـَ َحَ ا  ( 1) « َوَكػَّ َٓ َتَعاُرَض َبْق

 : ققلف ِحَل  َو  ، ُحـَا َحا ِة  َر ُكق ْلَؿْ  ا َ،ِة  ْٔ ا ـَ  َبْق  َٓ َو ِف   گ  گ   گ   گ ﴿ُكؾِّ

ْ،ؿَ  ﴾ڳ  َ ْٕ ا ِه  َحِ  نَّ  َ
ِ
ٕ َٓ ِثقِؼ  ا ْلَؿَق ا َو ْلُعُفقِد  ا ِفل  ِخَؾُة  ا الدَّ ِبَفا  َد  ا ْلُؿَر ا اَن 

تِل ِحَل َواِرَدٌة َطَؾك َحثٍّ َأْو َمـٍْع. احف. َْ،َؿاَن الَّ ْٕ  ا

ـْ َطائَِرَة  فاَرَة وَط ـٍ َحتَّفك َأْكفَ َل الؾَّفُف َكػَّ َٓ َ،ْحـَُث فِل َ،ِؿفق : َأنَّ َأَباَحا َكاَن 

، َقاَل َأبُ  ـِ َّٓ َقبِْؾُت ُرْخَصفَة الؾَّفِف َٓ َأَرى َ،ِؿقـًا ُأَرى َغْقَرَحا »ق َبْؽٍر: الَقِؿق َخْقًرا مِـَْفا، إِ

 .(5)«َوَفَعْؾُت الَِّ ي ُحَق َخْقرٌ 

قال اهلل  إصعام طررة مساكقـ أو كسقهتؿ أو تحر،ر رقبة، كؿا : ايُٝني    ٚنفاز٠    

ۋ  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ ﴿:    ٴۇ

 ائ  ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ 

ەئ   ائ  ۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ ىئ  ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئ  ىئ

، وحق [ >;]الامئدة:   ﴾يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   یی   ىئ 

 مخقر بقـ ح ه الثالثة إشقاء.

و،تعقـ الصقام إذا طج  طـ الثالثفة إمفقر الؿتؼدمفة، ومفـ وجبفت طؾقفف 

أن ،ؼضفقفا بنحفدى الثالثفة إمفقر، ومفـ  الؽػارة يف حال ،سفره ٓ ،ج ئفف، إٓ

وجبت طؾقف الؽػارة يف حال طسره فال ،ؼضقفا إٓ بالصقم، ط  ما بقـت ذلفؽ يف 

 .ايتبٝإ يف أسهاّ ا٭ميإكتابل

*** 

                                                 

َْشَعِريِّ (، طَ 1132(، ومسؾؿ )1111البخاري ) (1) ْٕ  .ـْ َأبِل ُمقَسك ا

 (.3113أخرجف البخاري ) (5)
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َِوَشَح    َُٛش ِٖ َأثاوٍ  ٍَ اهلِل     َػ ِٔٔؼُذ َسُعوى ٍَ  َعو ٍُ   ََ ملسو هيلع هللا ىلصَهوب َُُؾُِوُق  »ُووى ا

ٌَِغتا ُِ ُٔ ِٔٔؾَوٌخ  ُٓ ُِٔٚغَُِؼٔخي  َِ٘لَوٌخ  َٓ».ُٙ  . َأِلَشَعب

ـُ  َقِوُلههُه ًّٖدد ّٖيي١ِ   أي القؿففقـ. :)ايّٖشي ْٓؿّٔكّٔدد١ّ٘ ِيًطّْدد َي  أي: ،عجففؾ يف بقعفففا. :)

ّٖهّْٔطِب  ُِْشك١ّّٔ٘ ِي َُ  أي: ، ح، بركتفا. : )

ُٙ  َقِوُلُه  .(1141)ومسؾؿ  (8413)أي البخاري  :)أّْٔخسيديا

اُكْؿ َوَكْثَرَة اْلَحؾِِػ فِل اْلَبْقعِ »ويف لػظ:  ُؼ، ُثؿَّ َ،ْؿَحُؼ إِ،َّ ُف ُ،ـَػِّ  .(1)«، َفنِكَّ

الحؾػ لغقر مصؾحة شرطقة، ولق كان يف  التح ،ر مـ كثرة  الحد،ث  ويف 

ا وم لحؾػ خقًر ا لـبل كثرة  وا لبركات،  ا مؿحؼة لؽس،  لؿا كان  كان  ملسو هيلع هللا ىلص برة 

ِ ي َكْػِسل ِبَقِدهِ » ، ( 5) « َٓ َوُمَؼؾِِّ، الُؼُؾقِب » ،حؾػ بغقر استحالف، كؼقلف:  ، ( 6) « َوالَّ

ْلِء َوإِْن لَ ) :  ( 111/ 1) ؾشٝش٘وبّقب البخاري يف  ـْ َحَؾَػ َطَؾك الرَّ ْؿ َباُب َم

دق ( ُ،َحؾَّْػ  لصا ا كف  أ مع  ع،  لرر ا ر  مق أ مـ  مفؿة  مقر  أ كقد  لتل ،حؾػ  لؽـ   ،

الؿصدوق، وأمره اهلل أن ،ؼسؿ ثالثة أ،ؿان يف الؼرآن ط  إثبات البعث والـرقر، 

 : ، تعا ل  ىب ﴿قا حت   يب   مب مث   يت   ىت   مت   خت   جت  يث  ىث   جث

﮴   ﮲   ۓ   ۓ   ے   ے ﴿، وققلف: [ 86]يقكس:   ﴾حج   ﮹  ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮳

 چ  چ   ڃ   ڃ ﴿وقال تعا،: ،  [ :]التغابـ:   ﴾﯁   ﯀   ﮿ ﮾ ﮼﮽ ﮻ ﮺

ڇ   چ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  ژ  ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ

 ڳ  ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ 

 .[6]سبل:  ﴾ڳ
                                                 

 (.1143أخرجف مسؾؿ ) (1)

ـِ ُطَؿَر 1113أخرجف البخاري ) (5) ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ  .(، َط

ـِ َسُؿَرَة 1182أخرجف البخاري ) (6) ـْ َجابِِر ْب  .(، َط
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ٍَ اهلِل   َّ َسُعووى َٕ  َأ َٔب ِٖ َعووُِ ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلصَوَػوو ُْ اهلُلي َوا »َهووب ُُٔهوو ٌَِِّ َُ َصَُصووٌخ ا 

ٕٕ ٌٔٔو َصا ُِ ْْ  ُأَؽ ُُٔ ِْ َػَزاْة َأ َُُه ِْي َو ًُِّها ََ    ََُض ٌَ َعَؼو ٌُجاشي َوَسُعو ُِٓغوَز  ٌَ ِٔ ي َوَػب

   ٔٚ ٘اوو ُٔٔ َُ ََجاُووُغ ااا ثا ٚٔي َوا  ُٔٔ٘وو َُ ََِؾووَزشاٌ ااا ثا ُٚ  ا  ُٙ «اهلَل ثاَنووبَػَز . َسَوا

َٕ٘ذ َفٔؾُؼ . ٍٗ ثاَغ ٗا  اُيََّجَشا

ٕي  َقِوُلُه ُيا ّٖ ، سفؾؿان الخقفر، أصفؾف مفـ حق أبق طبد اهلل الػارسل  :)ضي

جقؿ، وقصة إسالمف طظقؿفة وذات طبفر أخرجففا أمحفد يف فارس مـ َجّل بػتح ال

 .بقـ سؾؿان وأبل الدرداء  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد آخك رسقل اهلل (81313) «الؿسـد

وح ا لقس ط  الحصر فؼد جفاءت طفدة أحاد،فث يف البفاب  :)ثي٬ثي١ّ٘  َقِوُلُه

 هب ا القطقد مع اختالف أصـاف مـ ،ؼع طؾقفؿ ح ا القطقد مـفا:

ـْ َأبِل ُحَرْ،رَ  ـِ الـَّبِلِّ َة فَع َٓ ُ،َؽؾُِّؿُفُؿ اهلُل َ،ْقَم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َط الِؼَقاَمفِة، َثالََثٌة 

فا َأْطَطفك َوُحف َٓ َ،ـُْظُر إَِلْقِفْؿ: َرُجٌؾ َحَؾَػ َطَؾك ِسْؾَعٍة َلَؼفْد َأْطَطفك بَِففا َأْكَثفَر مِؿَّ َق َو

ـٍ َكاِذَبٍة َبْعَد الَعْصِر، لَِقْؼَتطَِع بَِفا َماَل َرُجفٍؾ ُمْسفؾٍِؿ،  َكاِذٌب، َوَرُجٌؾ َحَؾَػ َطَؾك َ،ِؿق

َوَرُجٌؾ َمـََع َفْضَؾ َماٍء َفَقُؼقُل اهلُل: الَقْقَم َأْمـَُعَؽ َفْضفؾِل َكَؿفا َمـَْعفَت َفْضفَؾ َمفا َلفْؿ 

 .(1)، متػؼ طؾقف«َتْعَؿْؾ َ،َداكَ 

ـْ  ـِ الـَّبِلِّ َأبِل َذرٍّ وَط َٓ ُ،َؽؾُِّؿُففُؿ اهلُل َ،فْقَم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َط اْلِؼَقاَمفِة، َثاَلَثفٌة 

قِفْؿ َوَلُفْؿ َطَ اٌب َألِقؿٌ  َٓ ُ،َ كِّ َٓ َ،ـُْظُر إَِلْقِفْؿ َو  ، َقاَل: َفَؼَرَأَحا َرُس «َو
ِ
َثفاَلَث  ملسو هيلع هللا ىلصقُل اهلل

؟ َقفاَل: 
ِ
ـْ ُحفْؿ َ،فا َرُسفقَل اهلل : َخفاُبقا َوَخِسفُروا، َمف اْلُؿْسفبُِؾ، »مَِراًرا، َقاَل َأُبفق َذرٍّ

ُؼ   .(141)مسؾؿ  ، أخرجف«ِسْؾَعَتُف بِاْلَحؾِِػ اْلَؽاِذِب َواْلَؿـَّاُن، َواْلُؿـَػِّ

                                                 

 (.141(، ومسؾؿ )8112البخاري ) (1)
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ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة   وَط
ِ
َٓ ُ،َؽؾُِّؿُففُؿ اهلُل َ،فْقَم »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َثاَلَثفٌة 

قِفْؿ  َٓ ُ،َ كِّ َٓ َ،ـُْظُر إَِلقْ -اْلِؼَقاَمِة َو َوَلُففْؿ َطفَ اٌب َألِفقٌؿ: َشفْقٌ   -ِفؿْ َقاَل َأُبق ُمَعاِوَ،َة: َو

اٌب، َوَطائٌِؾ ُمْسَتْؽبِرٌ   .(143)، أخرجف مسؾؿ «َزاٍن، َوَمؾٌِؽ َك َّ

ُِ ا ّٕ   َقِوُلُه ُٗد ُُ ِّ ُٜهّٔ ، ومعـفك الحفد،ث: ٓ فقف إثبات صػة الؽالم هلل  :)٫ 

 ڻ﴿،ؽؾؿفؿ كالم رمحة وإٓ فنن اهلل ،ؽؾؿ عقع مفـ يف الؿققفػ، قفال تعفا،: 

 .[98]الؼصص:  ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ

ِْ          َقِوُلهُ   ِٗ ُٜصينِّٝ ٚي٫   ٺ﴿أي: ٓ ،طفرحؿ مـ ال كقب، ومـف ققلف تعا،:  : )

 ڤ  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ 

 .[5]الجؿعة:  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

ٌِ  َقِوُلُه ِْ عيرياٌب أِّٔيٝ ُٗ ٚيئّ  أي: ط اب شد،د مقجع وذلؽ يف أخرة. :)

ٕ    َقِوُلُه ُِ ّ٘ شيا ْٝ : َشفْقٌ  جاء يف مسفؾؿ مفـ حفد،ث َأبِفل ُحَرْ،فَرَة  :)إّٔغيد

 ، وحق بؿعـاه: والرؿط حق الرق،.«َزانٍ 

واستحؼ ح ا القطقد3 ٕن الرق  ال اين مفا طـفده دواطفل ال كفا، ومفع ذلفؽ 

،تؽؾػ ال كا، وربؿا ،ستخدم بعض الؿـرطات، و،حتفاج إ، بعفض الؿفداطبات 

عد طـ الؿعاصفل والسفقئات، وحفل حتك ،ػعؾف، بقـؿا الراب ،جاحد كػسف يف الب

 كبقرة يف حؼ الراب، لؽـ يف حؼ الرق  أشد.

َُْطدتيهِّٖبس    َقِوُلُه  ٌٌ ٚيعيا٥ِد حق الػؼقر الؿتؽبر وخص بالقطقد3 ٕكف لقس لف مفا  :)

،دطقه إ، الؽبر3 ٕن الداطل إ، الؽبفر يف الغالف، كعؿفة الؿفال والرئاسفة وغقفر 

 ذلؽ.

ٌي ا ّٔ َقِوُلههههُه ٌٌ ديييدددد ٚيزيُددددد ٜيِبٝددددُع ِإ٫  ) ٚي٫   ،ِ٘ ُِٝٓدددد ٝي ٜيْػددددتيِسٟ ِإ٫ ِ   ٫ :ُ٘ ِ كيدددداعيتي

  ِ٘ ِٓد ُِٝ ٝي أي: أكف ،ؽثر الحؾػ يف البقع والرراء، وح ا ،دل طف  ضفعػ تعظفقؿ  :ِ 

 الربقبقة.
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ٓيد  ؾيِشٝض   َقِوُلُه ُّ ِ طي ِْ ُٙ ايَّّٓبيسيا ٚيا ، (1111)ايهبايف  :)زي

ـْ َسْؾَؿاَن اْلَػاِرِسلِّ ، وكحقه(181) ايؿػاو َقاَل: َقاَل َرُسقُل الؾَِّف  : َط

ُف َطَؾْقِف َوآلِِف َوَسؾََّؿ:  ُف َ،ْقَم »َصؾَّك الؾَّ ُؿُفُؿ الؾَّ َٓ ُ،َؽؾِّ قِفْؿ، َوَلفُ َثاَلَثٌة  َٓ ُ،َ كِّ ْؿ اْلِؼَقاَمِة، َو

 َّٓ َف َلُف بَِضاَطًة َفاَل َ،بِقُع إِ َطَ اٌب َألِقٌؿ: ُأَشْقِؿٌط َزاٍن، َوَطائٌِؾ ُمْسَتْؽبٌِر، َوَرُجٌؾ َجَعَؾ الؾَّ

َّٓ بَِقِؿقـِفِ  َٓ َ،ْرَتِري إِ  .«بَِقِؿقـِِف َو

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٖ    اُٖقٔؾُؼاَؤكٍ ُِ َٖ ُؽَقو َٕ ِث َِٔشا ِٖ ٔػ ٍُ اهلِل   ي َهو َػ ٍَ َسُعوى ٍَ  َهوب ب

ِْ       »  ملسو هيلع هللا ىلص ََُِوىَُٗه  َٖ َا ْٖ اَّؤز ِْي ُصو ََُِوىَُٗه  َٖ َا ْٖ اَّؤز ٖٓٔزٍ َهِشٗاٍي ُصو ُُِش ُأ ٍَ  -َل َهوب

َٓوٖشَرنيا َأِو َصًُصوب؟    ٔٚ ٗا ًََش َثِؼَذ َهِش ُٕ  َكُ َأِدساٌ  َأَر َِٔشا ِْ    -ٔػ ًُ َّ َثِؼوَذ ْٖ اا ُصو

َُِغَزِؾوَهذُ  َٕ َوا  ََِؾَهُذو ّٓب  َٕ َوا    َهِى ِ٘وُزُسو ََ َٕي َو ُ٘وى َٔ َُِئَر َٕ َوا  ََُخىُٗوى َٕي َو و

ُٖ َٔ ُْ اُٚغ ُاُه ََُظَهُش ٔك َٕي َو  .«َُىُكى

ٚيِؾٞ ايؿَِّشِٝض َقِوُلُه  .(8415)ومسؾؿ  (1154)أي البخاري  : )

ٔ  َقِوُلُه ْٝ ٔي ُسؿي ٕي ْ  ُْسيا ْٔ ِع وحق أبق كجقفد الخ اطفل، أسفؾؿ حفق :   )عي

 (1881)ـة سبع، وكان مـ فضالء الصحابة، ويف مسفؾؿ وأبق حر،رة طام خقبر س

« ،  ، أي: كاكت تسؾؿ طؾقف الؿالئؽة.«َحتَّك اْكَتَقْ،ُت َقْد َكاَن ُ،َسؾَُّؿ َطَؾلَّ

ِْٞ  َقِوُلُه َِّتٞ قّْٔس ُْٝس إّٔ  .-قفؿرضقان اهلل طؾ-فقف فضقؾة الصحابة  :)خي

ِْ   َقِوُلُه ُٗ ْي ّٕدٛ ٜي ٔي  ِٜ َّ ايَِّر فقف فضقؾة التابعقـ، وأن الخقفر يف طففدحؿ أكثفر  :)ُث

 مـ غقرحؿ.

ِْ  َقِوُلُه ُٗ ْي ًّٕٛ ٜي ٔي  ِٜ َّ ايَِّر َيدسَّتينِي     -)ُث  ِ٘ ِْد ُٕ: ؾ٬ّٔ أّْٔدِزٟ: أّٔذينّٔدسي  يْيددي قّْٔس ُْسيا ٍي ِع قّٔا

ْٚ ثي٬ثادا؟   كر ثالثة قرون، وقفد جفاء حف ا شؽ مـ الراوي وأكثر الروا،ات ط  ذ أّٔ

ـِ َمْسفُعقٍد «الحد،ث يف الصحقحقـ ِف ْبف ـْ َطْبِد الؾَّ ـِ الـَّبِفلِّ ، َط َقفاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َطف

ـَ َ،ُؾفقَكفُ َخْقُر الـَّاِس َقْركِل، ُثؿَّ » ، ِ ـَ َ،ُؾقَكُفْؿ، ُثؿَّ الَّ ، ِ ْؿ، ُثفؿَّ َ،ِجفلُء َأْقفَقاٌم َتْسفبُِؼ الَّ

، ومسففؾؿ (8158)أخرجفف البخففاري  «َشفَفاَدُة َأَحففِدِحْؿ َ،ِؿقـَفُف، َوَ،ِؿقـُففُف َشففَفاَدَتفُ 

(8511). 

ـْ َطائَِرَة  اْلَؼفْرُن »َأيُّ الـَّاِس َخْقٌر؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلْت: َسَلَل َرُجٌؾ الـَّبِلَّ وَط

 .(8511)أخرجف مسؾؿ  «ُثؿَّ الثَّاكِل، ُثؿَّ الثَّالُِث الَِّ ي َأَكا فِقِف، 
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ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة   وَط
ِ
ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل َرُسفقُل اهلل فِ ، تِفل اْلَؼفْرُن الَّ َخْقفُر ُأمَّ

ـَ َ،ُؾقَكُفؿْ فِ ُبِعْثُت  ، ِ ، َقاَل:  «قِفْؿ، ُثؿَّ الَّ َٓ ُثؿَّ َ،ْخُؾُػ َقْقٌم »َواهلُل َأْطَؾُؿ َأَذَكَر الثَّالَِث َأْم 

َؿاَكةَ   .(8513)أخرجف مسؾؿ  «، َ،ْرَفُدوَن َقْبَؾ َأْن ُ،ْسَتْرَفُدواُ،ِحبُّقَن السَّ

ٕي       ِوُلُهَق ٗيُدٚ ُْٜطتيْػد ٚي٫  ٕي  ٗيُدٚ ٜيْػد َادا  ْٛ ِْ قّٔ َّ  يْيددينّٕ َّ ِإ لُضفعػ او،ؿفان،  :)ُثد

ـِ َخالٍِد اْلُجَفـِلِّ  ، َأنَّ الـَّبِفلَّ وما الجؿع بقـ ح ا الحد،ث وبقـ حد،ث َزْ،ِد ْب

َفَداِء الَِّ ي »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َٓ ُأْخبُِرُكْؿ بَِخْقِر الرُّ ، أخرجفف «َ،ْلتِل بَِرَفاَدتِِف َقْبَؾ َأْن ُ،ْسَلَلَفاَأ

؟ أن ح ا يف حؼ ال ي ،رفد، وٓ ُ،حتفاج إ، شففادتف، وذلفؽ يف (1312)مسؾؿ 

حؼ ال ي ،رفد، ولق مل ،رفد لضاع الحؼ، فقج، طؾقف أن ،فمدي الرففادة، قفال 

 .[5;5]البؼرة:  ﴾ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿اهلل: 

ٕي                 َقِوُلهُ   ُٛٓ ُي ُْٜ٪تي ٚي٫  ٕي  ُْٛ ٜيُخٛ ٚي لسقء أخالقفؿ وح ه صػة الؿـافؼقـ: َقاَل  : )

ـَ آَ،ُة الُؿـَاِفِؼ َثالٌَث: ِإَذا » :  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ  َث َكَ َب، َوِإَذا َوَطَد َأْخَؾَػ، َوِإَذا اْؤُتِؿ َحدَّ

ـْ ( 1) ، متػؼ طؾقف« َخانَ  . وكاكت إماكة يف طفد الصحابة طظقؿة ثؿ تـاقصت، فَع

ْ،َػَة  ِف  ُحَ  لؾَّ ا َرُسقُل  َثـَا  َحدَّ ْكَتظُِر  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:  َأ َكا  َأ َو ُحَؿا  َحَد َأ ْ،ُت  َأ َر  ، ـِ ،َثْق َحِد

َثـَا:  ـَ الُؼْرآِن، َأنَّ إََماَكَة َكَ َلْت ِفل َجْ ِر » أَخَر: َحدَّ َجاِل، ُثؿَّ َطؾُِؿقا ِم ُقُؾقِب الرِّ

ـَّةِ  ـَ السُّ
 . «ُثؿَّ َطؾُِؿقا مِ

ـْ َرْفِعَفا َقاَل:  َثـَا َط ُجُؾ الـَّْقَمَة، َفُتْؼَبُض » َوَحدَّ ـْ َقْؾبِِف، َفَقَظؾُّ َ،ـَاُم الرَّ َماَكُة ِم َٕ ا

ِمْثَؾ الَؿْجِؾ، َكَجْؿٍر  َحا  َثُر َأ َفَقْبَؼك  َفُتْؼَبُض  َمَة  ُم الـَّْق َ،ـَا ُثؿَّ  َثِر الَقْكِت،  َأ ِمْثَؾ  َحا  َثُر َأ

َف   ، ٌء ِفقِف َشْل َلْقَس  َو ا  ُمـَْتبًِر ُه  ا َفَتَر  ، َفـَِػَط ْجؾَِؽ  ِر َطَؾك  ْجَتُف  ْحَر لـَّاُس َد ا ُقْصبُِح 

ي إََماَكَة، َفُقَؼاُل: إِنَّ فِل َبـِل ُفالٍَن َرُجاًل َأمِقـًا، َوُ،َؼاُل  َ،َتَباَ،ُعقَن، َفالَ َ،َؽاُد َأَحٌد ُ،َمدِّ

ـْ إِ،
ُجِؾ: َما َأْطَؼَؾُف َوَما َأْضَرَفُف َوَما َأْجَؾَدُه، َوَما فِل َقْؾبِِف مِْثَؼاُل َحبَِّة َخْرَدٍل مِ  «َؿانٍ لِؾرَّ

ُه َطَؾلَّ اِوْسالَُم،  ـْ َكاَن ُمْسؾًِؿا َردَّ
ُؽْؿ َباَ،ْعُت، َلئِ َوَلَؼْد َأَتك َطَؾلَّ َزَماٌن َوَما ُأَبالِل َأ،َّ

                                                 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 52) (، ومسؾؿ11البخاري ) (1)  .(، َط
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ًكا.  ًكا َوُفالَ َّٓ ُفالَ ِإ َباِ،ُع  ا الَقْقَم: َفَؿا ُكـُْت ُأ ُه َطَؾلَّ َساِطقِف، َفَلمَّ َوِإْن َكاَن َكْصَراِكقًّا َردَّ

 .(131)، ومسؾؿ (1323)لبخاري أخرجف ا

ٕي    َقِوُلُه ُٜٛؾّٕدٛ ٚي٫  ٕي  ْٓدُرُزٚ ٜي ٚي ٓستخػاففؿ بفالحؼقق وتضفقعفؿ لففا، وفقفف  :)

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿طفـ الؿفممـقـ:  وجقب القفاء بالـ ر، قال اهلل 

 .[:]اإلكسان: .﴾ٺ

ُٔ  َقِوُلُه ُي ُِ ايطّْ ُٗ ِٝ ٗيُس ِؾ ٜيظّٖ ٚي د لؽثرة أكؾفؿ وراحتفؿ وبعفدحؿ طفـ الجففا :)

وإطؿال الصالحة، والسؿـ الؿ مقم حفق الف ي ،تؽؾفػ لفف أصفحابف، أمفا إذا 

ؿـ بغقر تؽؾػ ففق مـ اهلل   .جاءك السِّ

ِ   يف    قال الـقوي فِحقَح الَّفِ ي  :(11/15)غدسس٘ عًد٢ َطدً َأنَّ الصَّ

ـْ َأْصفَحابِِف، َوِرَواَ،فُة َوَلْق  ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾْقِف اْلُجْؿُفقُر َأنَّ ُكؾَّ ُمْسؾٍِؿ َرَأى الـَّبِلَّ  َساَطًة َفُفَق مِف

َٓ َ،ْؾفَ ُم مِـْفُف َتْػِضفقُؾ  َخْقُر الـَّاِس َطَؾفك ُطُؿقمَِففا. َواْلُؿفَراُد مِـْفُف ُجْؿَؾفُة اْلَؼفْرِن، َو

َٓ َأْفَراُد الـَِّساِء طَ  ِف َوَساَلُمُف َطَؾْقِفْؿ، َو َْكبَِقاِء َصَؾَقاُت الؾَّ ْٕ َحابِلِّ َطَؾك ا َؾفك َمفْرَ،َؿ الصَّ

 َوآِسَقَة َوَغْقِرِحَؿا، َبِؾ اْلُؿَراُد ُجْؿَؾُة اْلَؼْرِن بِالـِّْسَبِة إَِلك ُكؾِّ َقْرٍن بُِجْؿَؾتِِف.

َواْخَتَؾُػقا فِل اْلُؿَراِد بِاْلَؼْرِن ُحـَا، َفَؼاَل اْلُؿِغقفَرُة: َقْرُكفُف َأْصفَحاُبُف  َقاَل اْلَؼاِضل:

ـَ َ،ُؾقَكُفْؿ أَ  ، ِ ـٌ َرَأْتفُف َوَالَّ ْبـَاُؤُحْؿ َوالثَّالُِث َأْبـَاُء َأْبـَائِِفْؿ. َوَقاَل َشْفٌر: َقْرُكُف َما َبِؼَقْت َطْق

ـْ َرآُه ُثؿَّ َكَ لَِؽ. َوَقاَل َغْقُر َواِحٍد: اْلَؼفْرُن ُكفؾُّ َصَبَؼفٍة  ـٌ َرَأْت َم َوالثَّاكِل َما َبِؼَقْت َطْق

ـَ فِل َوْقٍت، َوقِقَؾ: حُ  ُتفُف َأْم َقُصفَرْت. ُمْؼَتِركِق ٍة ُبِعَث فِقَفا َكبِفل  َصاَلفْت ُمدَّ َْحِؾ ُمدَّ
ِ
َق ٕ

ـَ إَِلك مِاَئٍة وطرر،ـ، ثفؿ  ـْ َطْرِر ِسـِق
ـَ مِ ـِق ْختاَِلَف فِل َقْدِرِه بِالسِّ

ِ
َوَذَكَر اْلَحْربِلُّ آ

ٍة َحَؾَؽْت فَ  َؾفْؿ َ،ْبفَؼ مِـَْففا َأَحفٌد. قال: ولقس مـف ش  َواِضٌح َوَرَأى َأنَّ اْلَؼْرَن ُكؾُّ ُأمَّ

. َوَقَتفاَدُة َسفْبُعقَن، َوالـََّخِعفلُّ َأْرَبُعفقَن،  ـَ ـُ َوَغْقُرُه: اْلَؼفْرُن َطْرفُر ِسفـِق َوَقاَل اْلَحَس

ـُ َأبِل َأْوَفك مِاَئٌة َوِطْرفُروَن، َوَطْبفُد الؿؾفؽ بفـ طؿقفر مائفة، وقفال بفـ  َوُزَراَرُة ْب

َْطَرابِلِّ ُحَق اْلَقْقُت حَ  ْٕ فِحقُح َأنَّ َقْرَكفُف ا فَحاَبُة  ملسو هيلع هللا ىلصَ ا آِخُر َكْؼفِؾ اْلَؼاِضفل. َوالصَّ الصَّ

 َوالثَّاكِل التَّابُِعقَن َوالثَّالُِث َتابُِعقُحْؿ.
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َحفَ ا َذم   «َوَ،ِؿُقـُفُف َشفَفاَدَتفُ  َأَحِدِحْؿ َ،ِؿقـَفُ ثؿ ،ج  َقْقٌم َتْسبُِؼ َشَفاَدُة »: ملسو هيلع هللا ىلصَقْقُلُف 

ـْ َ،ْرَفُد َوَ،ْحؾُِػ َمَع َشَفاَدتِِف َواْحَتجَّ بِِف َبْعُض اْلَؿالِؽِقَِّة فِل َردِّ َشَفاَدِة مـ حؾفػ  لَِؿ

فَفاَدِة  ـِ َوالرَّ ـَ اْلَقِؿق ُف ُ،ْجَؿُع َبْق معفا، وعفقر العؾؿاء أهنا ٓترد َوَمْعـَك اْلَحِد،ِث َأكَّ

َواَ،ِة آخرى تبدر شفادة أحدحؿ وحفق ،عـفك َفتَ  اَرًة َتْسبُِؼ َحِ ِه َوَتاَرًة َحِ ِه. َوفِل الرِّ

َفاَداِت »َتْسبُِؼ، َقْقُلُف  ـِ اْلَعْفِد َوالرَّ ففَ  «َ،ـَْفْقَكـَا َط ـِ َوالرَّ ـَ اْلَقِؿفق اَدِة، َأِي اْلَجْؿفِع َبفْق

ِف َأْو َأْشَفُد بَِالؾَِّف. ـْ َقْقلِِف َطَؾك َطْفِد الؾَّ  َوقِقَؾ: اْلُؿَراُد الـَّْفُل َط

ـْ َبْعِدِحْؿ َخْؾٌػ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقْقُلُف 
َحَؽَ ا ُحَق فِل ُمْعَظِؿ الـَُّسِ  َ،َتَخؾَّفُػ  «ُثؿَّ َ،َتَخؾَُّػ مِ

فِل َبْعِضَفا َ،ْخُؾُػ بَِحْ ِف التاء وكالمها صحقح أي ،ج  َبْعَدُحْؿ َخْؾٌػ بِنِْسفَؽاِن وَ 

َغِة اْلَخْؾُػ َما َصفاَر ِطَقًضفا  َواَ،ُة، َواْلُؿَراُد َخْؾُػ ُسقٍء. َقاَل َأْحُؾ: الؾُّ ِم َحَؽَ ا الرِّ الالَّ

ـْ َخَؾَػ بَِخْقٍر َأْو  ـْ َغْقِرِه َوُ،ْسَتْعَؿُؾ فِقَؿ ِم َط ـْ ُ،َؼفاُل فِفل اْلَخْقفِر بَِػفْتِح الفالَّ
بَِررٍّ َلؽِ

َوإِْسَؽاكَِفا ُلَغَتاِن اْلَػْتُح َأْشَفُر َوَأْجَقُد ويف الرفر باسفؽاهنا طفـ اْلُجْؿُففقِر َوُحؽِفَل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصَأْ،ًضا َفْتُحَفا َقْقُلُف 

َؿاَكَة »  َوفِفل ِرَواَ،فٍة  «َ،ْرفَفُدوَن َقْبفَؾ َأْن ُ،ْسَتْرفَفُدواُثؿَّ َ،ْخُؾُػ َقْقٌم ُ،ِحبُّقَن السَّ

ـُ  َؿ ـِ ِحَل السؿـ. قال عفقر العؾؿفاء يف  «َوَ،ْظَفُر َقْقٌم فِقِفُؿ السِّ ق َؿاَكُة بَِػْتِح السِّ السَّ

ـِ ُحـَا َكْثَرُة الؾ َؿ حؿ ومعـاه أكفف ،ؽثفر ذلفؽ ففقفؿ َمْعـَك َحَ ا اْلَحِد،ِث: اْلُؿَراُد بِالسِّ

ـْ ُحفَق  ا َمف ـْ َ،ْسَتْؽِسُبُف َوَأمَّ ُضقا ِسَؿاًكا، َقاُلقا: َواْلَؿْ ُمقُم مِـُْف َم ولقس َمْعـَاُه َأْن َ،َتَؿحَّ

ففُع فِففل اْلَؿففْلُكقِل  ففُ، َلففُف ُحففَق اْلُؿَتَقسِّ فِقففِف ِخْؾَؼففًة َفففاَل َ،ففْدُخُؾ فِففل َحففَ ا، َواْلُؿَتَؽسِّ

ـِ ُحـَا َأكَُّفْؿ َ،َتَؽثَُّروَن بَِؿا َلْقَس  َواْلَؿْرُروِب  َؿ َزائًِدا َطَؾك اْلُؿْعَتاِد. َوقِقَؾ: اْلُؿَراُد بِالسِّ

َْمَقاَل. ْٕ َرِف َوَغْقَرِه، َوقِقَؾ: اْلُؿَراُد َجْؿُعُفُؿ ا ـَ الرَّ
ُطقَن َما َلْقَس َلُفْؿ مِ  فِقِفْؿ َوَ،دَّ

ُٜ: ملسو هيلع هللا ىلص وَقِوُلُه   ْٕ ٌي أّٔ ٕي قّْٔب ٗيُدٚ ٗيُدٚاٜيْػ َحَ ا اْلَحِد،ُث فِل َضفاِحِرِه ُمَخاَلَػفٌة  «ْطتيْػ

َفاَدِة َقْبفَؾ َأْن ُ،ْسفَلَلَفا. َقفاَل اْلُعَؾَؿفاُء:  ُفقِد الَِّ ي َ،ْلتِل بِالرَّ َخِر َخْقُر الرُّ ْٔ لِْؾَحِد،ِث ا

َفاَدِة فِل ح ـْ َباَدَر بِالرَّ مَّ فِل َذلَِؽ لَِؿ ؼ أدمل حق طامل هبا َقْبَؾ اْلَجْؿُع َبْقـَُفَؿا َأنَّ ال َّ

َٓ َ،ْعَؾفُؿ هبفا  َدمِلِّ َو ْٔ ـْ َكاَكْت ِطـَْدُه َشَفاَدُة ا ا اْلَؿْدُح َفُفَق لَِؿ َأْن َ،ْسَلَلَفا َصاِحُبَفا َوَأمَّ
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ـْ َكاَكْت ِطـَْدُه  صاحبفا فقخبره هبا لقسترفد بَِفا ِطـَْد اْلَؼاِضل إِْن َأَراَد، َوَ،ْؾَتِحُؼ بِِف َم

ِف َتَعاَلك َفَقْلتِل اْلَؼاِضفَل َوَ،ْرفَفُد بَِففا َوَحفَ ا َشَفادَ  َفاَدُة بُِحُؼقِق الؾَّ ُة ِحْسَبٍة َوِحَل الرَّ

ْتِر َحفَ ا الَّفِ ي َذَكْرَكفاُه  َفاَدُة بَِحدٍّ َوَرَأى اْلَؿْصَؾَحَة فِل السِّ َّٓ إَِذا َكاَكِت الرَّ َمْؿُدوٌح إِ

ـِ  ـَ اْلَحِد،َثْق ـَ اْلَجْؿِع َبْق
ُحَق َمْ َحُ، َأْصفَحابِـَا َوَمالِفٍؽ َوَجَؿفاِحقِر اْلُعَؾَؿفاِء َوُحفَق  مِ

مِّ ُمْطَؾًؼفا َوَكاَبفَ  َحفِد،َث  ـْ َقفاَل بِالف َّ َقاُب. َوقِقَؾ فِقِف اققال ضعقػة مـفا َقْقِل َم الصَّ

ـْ َحَؿَؾفُف َطَؾف وِر َومِـَْفا َقفْقُل َمف ـْ َحَؿَؾُف َطَؾك َشَفاَدِة ال ُّ فَفاَدِة الؿدح ومـفا َم ك الرَّ

ـُ ُشْبُرَمَة بَِفَ ا اْلَحِد،ِث لَِؿْ َحبِِف فِل َمـِْعِف  ِف ْب بِاْلُحُدوِد، َوُكؾَُّفا َفاِسَدٌة َواْحَتجَّ َطْبُد الؾَّ

ْقَراِر َقْبَؾ َأْن ُ،ْسَتْرَفَد َوَمْ َحُبـَا َوَمْ َحُ، اْلُجْؿُفقِر َقُبقُلَفا. َفاَدَة َطَؾك اْوِ  الرَّ

َٓ َ،َتَؿـَّْقنَ » ملسو هيلع هللا ىلصَقْقُلُف   َحَؽَ ا فِل َأْكَثِر الـَُّسِ  َ،َتَؿـَّْقَن بَِتْرِد،ِد الـُّقِن  «َوَ،ُخقُكقَن َو

َٓ َ،ْبَؼفك َمَعَففا َأَماَكفٌة  َوفِل َبْعِضَفا ُ،ْمَتَؿـُقَن َوَمْعـَاُه َ،ُخقُكقَن ِخَقاَكًة َضفاِحَرًة بَِحْقفُث 

ًة َوا ـْ َخاَن بَِحِؼقٍر َمرَّ ـِ بِِخاَلِف َم َٓ َ،ْخفُرُج بِفِف َطف ُف َخاَن َو ُف َ،ْصُدُق َطَؾْقِف َأكَّ ِحَدًة َفنِكَّ

ـِ َقْقُلفُف  ََماَكِة فِفل َبْعفِض اْلَؿفَقاصِ ْٕ اِل  «: و،ـف رون وٓ ،قففقنملسو هيلع هللا ىلصا حقبؽسفر الف َّ

َفا ُلَغَتاِن َوفِل ِرَواَ،ٍة َ،ُػقَن َوُحَؿا َصِحقَحاِن ُ،َؼاُل َوَففك َوَأْوَففك فِقفِف ُوُجف قُب َوَضؿِّ

اْلَقَفاِء بِالـَّْ ِر َوُحَق َواِجٌ، باَِل ِخاَلٍف َوإِْن َكاَن اْبتَِداُء الـَّْ ِر َمـِْفقًّا َطـُْف َكَؿا َسَبَؼ فِفل 

ِة َوُمْعِجَ ٌة َضاِحَرٌة لَِرُسقِل الؾَّفِف  ُؾ لِؾـُُّبقَّ
ئِ َٓ ََحاِد،ِث َد ْٕ َففنِنَّ ُكفؾَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَبابِِف َوفِل َحِ ِه ا

ُُمقِر الَّ  ْٕ  تِل َأْخَبَر بَِفا َوَقَعْت َكَؿا َأْخَبَر. اكتفك.ا

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

   ٍٖ ٖ٘جاو َّ اُ َِٓغوُؼىٕد  َأ ٖا  ٖا اِث ٚٔ َػ ٍَ    ملسو هيلع هللا ىلصَؤكُ ْٖ     »َهوب ٗاوٍي ُصو ٖ٘وبَط َهِش ُِوُش اُ َل

    ََ  ْٖ ِْ. َصو ََُِوىَُٗه  َٖ ُُؤزَ ْٖ ا ِْي َصو ََُِىَُٗه  َٖ َْ أَّزَ ِْي صُّ ََُِىَُٗه  َٖ ّْ   أَّزَ غاوٍُ  َهوِى

ُٚ ُٚ َؽَهبَدَر ُ٘ ُا ٔٔ ََ ُٚي َو َ٘ ُٔٔ ََ  ِْ ٔٛ  .«َرِغجاُن َؽَهبَدُح َأَؽٔذ

ـَبْس. ُٖ ٔف َِٗؾ َُُؼِهٔذ َو ًَ اُٖؾَهبَدٔح َوا َ٘ب َػَِ ََِنشاُثىَٗ ًَبُٗىا    ُْ ُٔٛ ٍَ ااِثَشا  َوَهب

ِ٘  َقِوُلُه ٚيِؾٝ  .(8511)أي: مسؾؿ  :)

ٗي َقِوُلُه ٌّ تيْطِبُل غي ْٛ ٜيِذ٤ُٞ قّٔ  َّ ُ٘ )ثي ٗياديتي ُ٘ غي ُٓ ِٝ ُِ ٜي ٚي  ،ُ٘ ٓي ُِٝ ٜي  ِْ ِٖ ،عـفل:  :ادي٠ّٕ أّٔسيِد

،رفد و،حؾػ، أو ،حؾػ و،رففد، والقاجف، حػفظ إ،ؿفان والرففادات وٓ 

َوالَّفِ ي »: ملسو هيلع هللا ىلصت كر إٓ وقت الحاجة إلقفا. إٓ إذا كان لتلكقد أمٍر كؿا حؾػ الـبل 

َٓ َتْدُخُؾقَن  َٓ ُتْممِـُفقا َحتَّفك َتَحفابُّقاَكْػِسل بَِقِدِه  ، أخرجفف «اْلَجـََّة َحتَّفك ُتْممِـُفقا، َو

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة (53)مسؾؿ   .، َط

ُِ    َقِوُلُه ِٖٝ ٍي ِإْ دسيا ٚيقّٔدا ٚيا      أي: الـخعفل. :) ٗيادي٠ِ  ًّٔد٢ي ايػَّد ٓيا عي ٜيْكدِسُ ْٛي ُْٛا  ْٗدِد  )نّٔدا يّٖيي

ُٔ ِؾػياٌز  ْيْش ،عـل: ٓ ،ليت بالعفد وٓ ،رفد إٓ إذا صؾبت مـف الرفادة، وفقفف حفرص  :ٚي

السؾػ ط  تعؾقؿ الصغار وتعق،دحؿ العؿؾ بالعؾؿ وطدم الؿسارطة يف مخالػة الرفرع 

 مع أن الطػؾ غقر مؽؾػ لؽـ لتعق،ده ط  الخقر، ويف ذلؽ ،ؼقل الراطر:

ـــمِلُء اهِؿت ٍَ 
ُ
ـــُ َٗ ـــمو َن َو ـــمِن ِي  َي

 
ْهُ  ـــــ ْوَدهُ أُِ ـــــ َن َع َِ ـــــم   لََعَ َي

 يف ح ا ال مان مـ فساد ال ر،ة، وسببف أمقر: وكرؽق إ، اهلل  

 فساد أباء وإمفات ومـ حقلفؿ مـ إخقة وإخقات. :األٍٚ

 كثرة الػساد يف الؿجتؿعات. :ايثاْٞ

 البعد طـ تعؾقؿ الـركء تعالقؿ اوسالم.  :ايثاي 

 ؼؾقد الؽػار. ت :ايساب 

 تقفر إجف ة الحد،ثة التل تروض الطػؾ ط  الرر،وغقر ذلؽ. :ارتاَظ
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62- ِ٘ ِّ ١َِّ َِْب َِٚذ ١َِّ اهللِ  ٞ ِذ ََا جَا٤َ ِف ضًِ بَابُ   ٚ٘   ص٢ً اهلل عًٝ

َقاَل اْلُمَصنُِّف

 ٔٚ ُٚ ٖٓٔخ َٗجا ٖٓٔخ اهلِل َؤر َٓب َعبَ  ٔكٍ ٔر  ملسو هيلع هللا ىلصَثبُة 

ِ٘     ) يا َقِوُلُه ّْد ْيِب َّد١ِ  ٚيِذ َّد١ِ اِ   َيا ديا٤ي ِؾدٞ ِذ أي: مفـ إدلفة يف طظفقؿ  : ملسو هيلع هللا ىلصُب 

، وال مفة: ملسو هيلع هللا ىلصحؼفا وبقان أكف ٓ ،جقز لؾعبد أن ،خػفر ذمفة اهلل تعفا، وذمفة كبقفف 

٘ العفد، فؼد بقب البخاري يف  ِف ؾدشٝش ِة َرُسقِل الؾَّ  «ملسو هيلع هللا ىلصَباُب الَقَصاِة بَِلْحِؾ ِذمَّ

ُة:  مَّ ِ الَعْفُد، ويف َوال ِّ ، طـ ز،د بـ خالفد الجفـفل  (153)ؾشٝض َطدً

ْبِح َفُفَق »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال الـبل  ـْ َصؾَّك َصاَلَة الصُّ ، َففاَل َ،ْطُؾَبفـَُّؽُؿ اهلُل َم
ِ
فِة اهلل فِفل ِذمَّ

تِِف بَِر  ـْ ِذمَّ
تِِف بَِرْلٍء ُ،ْدِرْكُف، ُثؿَّ َ،ُؽبَُّف َطَؾك َوْجِفِف فِل َكفاِر مِ ـْ ِذمَّ

ـْ َ،ْطُؾْبُف مِ ُف َم ْلٍء، َفنِكَّ

 .«َجَفـَّؿَ 

، قفال يف (1344)التل أخرجفا البخاري بطقلفا  ويف قصة مقت طؿر 

ِة َرُسقلِِف  ِة الؾَِّف، َوِذمَّ ُ،قَفك َلُفْؿ بَِعْففِدِحْؿ،  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلصوصقة الخؾقػة بعده: َوُأوِصقِف بِِ مَّ

َّٓ َصاَقَتُفؿْ  َٓ ُ،َؽؾَُّػقا إِ ـْ َوَرائِِفْؿ، َو
 .َوَأْن ُ،َؼاَتَؾ مِ

ومـ أسباب تسؾط الؽػار ط  الؿسؾؿقـ حفق اخػفار ذمفة اهلل وذمفة رسفقلف 

ـْ َأبِل ُحَرْ،فَرَة (1114)، أخرج البخاري ملسو هيلع هللا ىلص ، َقفاَل: َكْقفَػ َأْكفُتْؿ إَِذا َلفْؿ : َط

َٓ ِدْرَحًؿا؟ َفِؼقَؾ َلُف: َوَكْقَػ َتَرى َذلَِؽ َكائِـًا َ،ا َأَبا ُحَرْ،َرَة؟ َقفاَل: إِي: َتْجتَ  ُبقا ِد،ـَاًرا َو

اِدِق الَؿْصُدوِق، َقاُلقا: َطؿَّ َذاَك؟ َقفاَل:  ـْ َقْقِل الصَّ َوالَِّ ي َكْػُس َأبِل ُحَرْ،َرَة بَِقِدِه، َط

ةُ » ، َوِذمَّ
ِ
ُة اهلل فِة، َفَقْؿـَُعفقَن َمفا  ، َفَقُردُّ اهلُل ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقلِِف  ُتـَْتَفُؽ ِذمَّ مَّ ُقُؾقَب َأْحِؾ ال ِّ

 .«فِل َأْ،ِد،ِفؿْ 

ويف حفف ا بقففان ضففالل الخففقارج الفف ،ـ ،ؼتؾففقن الفف مققـ، والؿسففتلمـقـ، 

ؿ معصففقمة إٓ بحؼفففا، و،سففتبقحقن دمففاءحؿ وأمففقالفؿ وأطراضفففؿ، فففدماؤح

: ملسو هيلع هللا ىلصوغقره، قفال: قفال رسفقل اهلل  (84341)طـد أمحد  لحد،ث َأبِل َبَؽَرَة 

ـْ َقَتَؾ ُمَعاَحًدا فِل َغْقِر » َم اهلُل َطَؾْقِف اْلَجـََّة َأْن َ،ِجَد ِر،َحَفاَم  .  «ُكـِْفِف، َحرَّ
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ُمَصنُِّفَقاَل اْل

ٚٔ َرَؼبًَُ ُٔ  گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿  َوَهِى

﴾ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .[1>]الـحؾ: 

 «قفففال الطبفففري يف تػسفففقره :﴾ک ک ک ک ڑ﴿  َقِوُلهههُه

: َ،ُؼقُل َتَعاَلك ِذْكُرُه: َوَأْوُففقا بِِؿقَثفاِق الؾَّفِف إَِذا َواَثْؼُتُؿفقُه، َوَطْؼفِدِه إَِذا (13/111)

ـْ َطاَقْدُتُؿقُه بِِف َوَواَثْؼُتُؿقُه َطَؾْقِف َطاَقْدُتُؿق ا لَِؿ  گ﴿ُه، َفَلْوَجْبُتْؿ بِِف َطَؾك َأْكُػِسُؽْؿ َحؼًّ

ففِ ي  [1>]الـحااؾ:  ﴾ڳ گ گ گ َْمففَر الَّ ْٕ َٓ ُتَخففالُِػقا ا َ،ُؼففقُل: َو

َْ،َؿفاَن َطَؾفك أَ  ْٕ َْ،َؿاَن، َ،ْعـِل َبْعَد َما َشفَدْدُتُؿ ا ْٕ ْكُػِسفُؽْؿ، َفَتْحـَُثفقا فِفل َتَعاَقْدُتْؿ فِقِف ا

فُدَحا َد ُفاَلٌن َ،ِؿقـَفُف ُ،َقكِّ ُبقا فِقَفا َوُتـِْؼُضقَحا َبْعَد إِْبَرامَِفا، ُ،َؼاُل مِـُْف: َوكَّ  َأْ،َؿاكُِؽْؿ َوُتَؽ ِّ

فا َأْحفُؾ َكْجفٍد، َففنِكَُّفْؿ ،َ  َدَحا، َوِحَل ُلَغُة َأْحفِؾ اْلِحَجفاِز، َوَأمَّ ُؼقُلفقَن: َتْقكِقًدا: إَِذا َشدَّ

ُدَحا َتْلكِقًدا. ْدُتَفا ُأَؤكِّ  َأكَّ

َ،ُؼفففقُل: َوَقفففْد  [1>]الـحاااؾ:  ﴾ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿: وَقِوُلهههُه  

َف بِاْلَقَفاِء بَِؿا َتَعاَقْدُتْؿ َطَؾْقِف َطَؾفك َأْكُػِسفُؽْؿ َراِطًقفا َ،ْرَطفك اْلُؿفقفِل مِفـُْؽْؿ  َجَعْؾُتُؿ الؾَّ

ِف الَِّ ي َطاَحَد َطؾَ   ك اْلَقَفاِء بِِف َوالـَّاقَِض. اكتفك.بَِعْفِد الؾَّ

، [1]الامئااادة:  ﴾کک ڑ ڑ ژ ژ﴿وحففف ا كؼقلفففف تعفففا،: 

، وكؼفض العففقد [53]الرطاد:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿وكؼقلف: 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿والعؼففقد مففـ صففػات الؿبطؾففقـ، قففال تعففا،: 

 ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

لؿقاثقفؼ التفل تجفري بفقـ ، والؿراد بأ،ة العؼفقد وا[58]الرطد:  ﴾﮾ ﮽ ﮼

، ،عـففل: ٓ [1>]الـحااؾ:  ﴾ڳ گ گ گ گ﴿الـففاس، قففال اهلل: 



 884 62- 

،حـث أحدكؿ يف ،ؿقـف ال ي أكد بف الؿضل ط  حف ا العففد، فؿفثاًل: طاحفد ويل 

إمر أن ،طقعف، فال ، ح، و،ؼقل: أكػر طـ ،ؿقـل وأطصقف، ح ه بقعفة ٓ ،جفقز 

َّٓ َأْن َتفَرْوا »ػفر ذلفؽ اومفام: كؼضفا، والقؿقـ ح ا طفد وطؼد ٓ ،فـؼض إٓ بؽ إِ

 فِقِف ُبْرَحانٌ ُكْػًرا َبَقاًحا 
ِ
ـَ اهلل

، وقد تؼدم ققل ابـ كثقر يف أ،ة يف البفاب (1)«ِطـَْدُكْؿ مِ

 ال ي تؼدم.

أي: وقففد صففقرتؿ اهلل كػففقاًل ﴾: ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿  َقِوُلههُه

وإن مل تؼؾ: اهلل كػقؾ طظ، فصـقعؽ ح ا، وقسؿؽ بفاهلل، وإبرامفؽ طؾقؽؿ، حتك 

 .، مـ طفد اهلل فال ،جقز إخػار ذمة اهلل لؾعفقد ط  وفؼ شرع اهلل 

أي: إن اهلل مطؾفففع طؾفففقؽؿ وطففف  ﴾: ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ َقِوُلهههُه 

،ؼفقل:  ملسو هيلع هللا ىلصأفعالؽؿ، وح ا فقف هتد،د طظقؿ لؿـ كؼض العففد والؿقثفاق، والـبفل 

ـَ إَِذا َجؿَ » ِخِر، ْٔ ـَ َوا لِق َوَّ ْٕ َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة، ُ،ْرَفُع لُِؽؾِّ َغفاِدٍر لِفَقاٌء، َفِؼقفَؾ: َحفِ ِه َع اهلُل ا

ـِ ُفاَلنٍ  ـِ ُطَؿفَر (1315)، رواه مسؾؿ «َغْدَرُة ُفاَلِن ْب ـِ اْبف ، ويف لػفظ لفف ، َطف

َٓ َغفاِدَر َأْطَظفُؿ لُِؽؾِّ َغاِدٍر لَِقاٌء َ،ْقَم اْلِؼَقاَمةِ »: (1311) َٓ َو ، ُ،ْرَفُع َلُف بَِؼْدِر َغْدِرِه، َأ

ةٍ  ـْ َأمِقِر َطامَّ
ـْ َأبِل َسِعقٍد «َغْدًرا مِ  .، َط

 ۀ ڻ ڻ﴿الؽػفار قفال:  ولؿا أمفر اهلل تعفا، كبقفف بفـؼض العففد مفع

رسؾف إ، مؽة يف الؿقاصـ التل ،جتؿفع فقفف  ملسو هيلع هللا ىلص، فلرسؾ الـبل [;8]األكػا::  ﴾ۀہ

الـاس، ،مذكقن الـاس أكف ٓ ،حج بعد العام مررك، وأن الؽػار لفؿ أربعفة أشففر 

 ٱ﴿،سقحقن يف إرض، وبعد ح ه إربعة إشفر لقس لفؿ طففد وٓ ذمفة: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

، ولقس معـك ذلؽ إربعة إشفر الحرم كؿا ضفـ بعضففؿ، [5 -1]التقبة:  ﴾ٺ

أن العفد ،ـؼضل، حتك ،تـاقؾ الـاس ح ا الخبر، ففاكظر  ملسو هيلع هللا ىلصولؽـ مـ  أشاع الـبل 

                                                 

امِِت 3451أخرجف البخاري ) (1) ـِ الصَّ ـْ ُطَباَدَة ْب  .(، َط
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إ، ضفقر وط ة اوسالم، مع أن الحرب خدطة، لؽـ خدطة يف غقر كؼض طفد أو 

 پ پ پ ٻ﴿َقْقُلفُف  : (3/148)تؿطداٙ يف  مقثاق، قال ابفـ كثقفر 

ُروَن َحاُحـَفا [5]التقباة: ﴾ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ، اْخَتَؾَػ اْلُؿَػسِّ

ـْ  َتِة، َأْو َمف َ،ُة لَِ ِوي اْلُعُفقِد اْلُؿْطَؾَؼِة َغْقِر اْلُؿَمقَّ ْٔ ُؾقَن: َحِ ِه ا
اْختاَِلًفا َكثِقًرا، َفَؼاَل َقائِ

ـْ َكفاَن َلفُف َطْففٌد ممقَّفت  َلُف َطْفٌد ُدوَن َأْرَبَعِة َأْشُفٍر، َفُقْؽَؿُؾ  فا َمف َلُف َأْرَبَعُة َأْشُفٍر، َفَلمَّ

تِِف، َمْفَؿا َكاَن3 لَِؼْقلِِف َتَعفاَلك:   ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ﴿َفَلَجُؾُف إَِلك ُمدَّ

ِف  [7]التقباة:  ﴾ہ ۀ ـَ َرُسقِل الؾَّ ـْ َكاَن َبْقـَُف َوَبْق َولَِؿا َسَقْلتِل فِل اْلَحِد،ِث: َوَم

تِفِ َطْفٌد فَ  ملسو هيلع هللا ىلص ـُ (1)«َعْفُدُه إَِلك ُمدَّ َْقفَقاِل َوَأْقَقاَحفا، َوَقفِد اْخَتفاَرُه اْبف ْٕ ـُ ا . َوَحَ ا َأْحَسف

ـِ َكْعٍ، الُؼَرضِّل، َوَغْقِر َواِحٍد.َجِر،ٍر،  ِد ْب ـِ اْلَؽْؾبِلِّ َوُمَحؿَّ  ، وُروي َط

ـِ َطبَّفاٍس  ـِ اْبف ـُ َأبِل َصْؾَحفَة، َطف  ٻ ٻ ٱ﴿ِف: فِفل َقْقلِف َوَقاَل َطؾِلُّ ْب

 ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

ـِ َطاَحفُدوا َرُسفقَلُف َأْرَبَعفَة َأْشفُفٍر، َ،ِسفقُحقَن فِفل [5-1]التقباة:  ُف لِؾَّفِ ، ، َقاَل: َحدَّ الؾَّ

ـْ  َْشُفِر اْلُحفُرِم، مِف ْٕ ـْ َلْقَس َلُف َطْفٌد، اْكِساَلَخ ا َؾ َأَجَؾ َم َْرِض َحْقُثَؿا َشاُءوا، َوَأجَّ ْٕ ا

َْشُفُر اْلُحفُرمُ  َ،ْقمِ  ْٕ ِم، َفَ لَِؽ َخْؿُسقَن َلْقَؾًة، َفنَِذا اْكَسَؾَ  ا  «الـَّْحِر إَِلك اْكِساَلِخ اْلُؿَحرَّ

َٓ َطْفَد َلُف. ـْ  ْقَػ َفقَؿ  َأَمَرُه بَِلْن َ،َضَع السَّ

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب ، َط  .َوَكَ ا َرَواُه اْلَعْقفِلُّ

اُك: حَّ ِف: َفَ لَِؽ َخْؿُسفقَن َلْقَؾفًة: َففَلَمَر الؾَّفُف َكبِقَّفُف إَِذا اْكَسفَؾَ  َبْعَد َقْقلِ  َوَقاَل الضَّ

ـْ َبْقـَُف َوَبْقـَُف َطْفٌد، َ،ْؼُتُؾُفْؿ َحتَّفك َ،فْدُخُؾقا فِفل  ـْ َلْؿ َ،ُؽ ْقَػ فِقَؿ ُم َأْن َ،َضَع السَّ اْلُؿَحرَّ

ـْ َكاَن َلُف َطْفٌد إَِذا اْكَسؾَ  ْساَلِم. َوَأَمَر مِؿَّ
ـْ َ،ْقِم الـَّْحفِر إَِلفك َطْرفٍر اْوِ

َ  َأْرَبَعُة َأْشُفٍر مِ

ْساَلِم. ْقَػ َحتَّك َ،ْدُخُؾقا فِل اْوِ ِخِر، َأْن َ،َضَع فِقِفُؿ السَّ ْٔ ـْ َربِقٍع ا
 َخَؾْقَن مِ

                                                 

ـِ َأبِل َصالٍِ، 131(، والترم ي )523أخرجف أمحد ) (1) ـْ َطؾِلِّ ْب  .(، َط
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: ـُ َكْعٍ، اْلُؼَرضِلُّ َوَغْقفُرُه َقفالُ  َوَقاَل َأُبق َمْعَرٍر اْلَؿَدكِلُّ ُد ْب َثـَا ُمَحؿَّ قا: َبَعفَث َحدَّ

ـَ َأبِفل َصالِفٍ،  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل الؾَِّف  َأَبا َبْؽٍر َأمِقًرا َطَؾك اْلَؿْقِسِؿ َسـََة تِْسٍع، َوَبَعَث َطؾِلَّ ْبف

ـْ َبَراَءةَ 
ـَ آَ،ًة مِ ـَ آَ،ًة َأْو َأْرَبِعق ـَ َأْرَبَعفَة  «بَِثاَلثِق فُؾ اْلُؿْرفِركِق فؼرأحا َطَؾك الـَّاِس، ُ،َمجِّ

ـْ  َأْشُفٍر َ،ِسقُحقنَ 
ـَ مِ ـَ ِطْرِر، ؾ اْلُؿْرِركِق َْرِض، َفَؼَرَأَحا َطَؾْقِفْؿ َ،ْقَم َطَرَفَة، أجَّ ْٕ فِل ا

ِخفِر،  ْٔ ـْ َربِقفٍع ا ِل، َوَطْرفًرا مِف َوَّ ْٕ ِم، َوَصفَػٍر، َوَشفْفِر َربِقفٍع ا ِة، َواْلُؿَحرَّ ِذي اْلِحجَّ

َٓ َ،ُحجَّ  َـّ َوَقَرَأَحا َطَؾْقِفْؿ فِل َمـَاِزلِِفْؿ، َوَقاَل:  َٓ َ،ُطفقَف َـّ َبْعَد َطامِـَا َحفَ ا ُمْرفِرٌك، َو

 بِاْلَبْقِت ُطْرَ،اُن.

ـْ ُمَجاِحفٍد:  ـُ َأبِل َكِجقح، َطف ، إَِلفك [1]التقباة:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َوَقاَل اْب

ـْ َكاَن َلُف َطْفٌد َأْو َغْقُرُحْؿ. َأْقَبفَؾ َرُسفقُل الؾَّففِ   ملسو هيلع هللا ىلص َأْحِؾ اْلَعْفِد: ُخَ اَطَة، وُمْدلِج، َوَم

ـَ َفَرَغ، َفَلَراَد َرُسقُل الؾَِّف  ـْ َتُبقَك ِحق
، ُثؿَّ َقاَل: إِكََّؿا َ،ْحُضُر اْلُؿْرفِرُكقَن  ملسو هيلع هللا ىلصمِ اْلَحجُّ

َٓ َ،ُؽقَن َذلَِؽ  . َفَلْرَسَؾ َأَبفا َبْؽفٍر َوَطؾِقًّفا، «َفَقُطقُفقَن ُطَراة، َفاَل ُأِح،ُّ َأْن َأُحجَّ َحتَّك 

تِل َكاُكقا َ،َتَباَ،ُعقَن بَِفا بِاْلَؿَقاِسفِؿ  ، َفَطاَفا بِالـَّاِس فِل ِذي الؿَجاز َوبَِلْمؽِـَتِِفُؿ الَّ

َْشفُفُر اْلُؿَتَقالَِقفاُت:  ْٕ ُكؾَِّفا، َفآَذُكقا َأْصَحاَب اْلَعْفِد بَِلْن َ،ْلَمـُقا َأْرَبَعَة َأْشفُفٍر، َفِففَل ا

ـْ رَ 
ِة إَِلك َطْرٍر َ،ْخُؾقَن مِ ـْ ِذي اْلِحجَّ

َٓ َطْففَد َلُففْؿ، َوآَذَن ِطْرُروَن مِ ِخِر، ُثؿَّ  ْٔ بِقٍع ا

ـُقا. َّٓ َأْن ُ،َممَّ  الـَّاَس كؾَّفؿ بِاْلِؼَتاِل إِ

: وَقَتاَدَة. يِّ دِّ ـِ السُّ  َوَحَؽَ ا ُرِوَي َط

ِم. اٍل َوآِخُرُه َسْؾَ  اْلُؿَحرَّ ـْ َشقَّ
: َكاَن اْبتَِداُء التَّْلِجقِؾ مِ ْحِريُّ  َوَقاَل ال ُّ

ٍة َلْؿ َ،ْبُؾْغُفْؿ ُحْؽَؿَففا، َوإِكََّؿفا َضَففَر َوَحَ ا  اْلَؼْقُل َغِر،ٌ،، َوَكْقَػ ُ،َحاَسُبقَن بُِؿدَّ

ِف  ـَ َكاَدى َأْصَحاُب َرُسقِل الؾَّ  بَِ لَِؽ. احف. ملسو هيلع هللا ىلصَلُفْؿ َأْمُرَحا َ،ْقَم الـَّْحِر، ِحق

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ََِذَح  ِٖ ُثَش ٍَ  َوَػ َٕ َس»ي َهَب ٍُ اهلِل ًَب ُِؼ    ملسو هيلع هللا ىلصُعى ٓٔرّيا َػًَِ َعو َٓٓش َأ ااَرا َأ

ٔٔنَي     َٖ ادُلِغؤِ ٓٔو  ُٚ ََٓؼو  ِٖ َٓ ًَُي َو ٚٔ ثاَزُوَىَي اهلَل َرَؼب ُٙ ٔكٍ َلبٖفٔز َٖٕخ َأِوَفب َأِو َعشا

ٚٔي     ًََلوَش ثابَُّو  ِٖ َٓو َا اهلِلي َهبٔرُِىا  ْا اهلِلي ٔكٍ َعجاُ ٍَ  اُؿُضوا ثابِع ُِّشاي َكَوب َل

َُٔوُوَذ   اُؿُضوا َوا  ُاوّذاي َوااَرا  ُٔ َٔضُِِّىاي َوا َرُوُزُِىا َو ـِٔذُسواي َوا ُر ـُِِّىاي َوا َر َر

  ٍ ًَُ َصُٔس ٔلَقب ِْ اا َٖي َكبِدُػُه ُا ًٔ َٖ ادُلِؾشا ٔٓ ٍ -َػُذٖوَى  َٓوب    -َأِو ٔلُ  ٖٖ ََٖزُه َكوَؤ

َُووً ِْ اا ْٖ اِدُػُهوو ِْ. ُصوو ُِ٘ه ًُووٖق َػوو ِْي َو ُِ٘ه ٓٔوو  َُ ُٕ  َأَعووبُثىَى َكبُهَجوو ّاي َكووبا ُُباِعووُ ا

َُوً َداسا           ِْ اا ٛٔو ِٖ َداسا ٓٔو  ٍَ َُوً اُٖزَؾوُى ِْ اا ْٖ اِدُػُهو ُِ٘هْي ُصو ٓٔو  َُ َأَعبُثىَى َكبُهَجو

    ِْ ُِها َٖي َوَػَِو َُٔهوبعاشاَ ُِ ُٔ َٓوب   ِْ َُٔي َكَُِه ُٕ َكَؼَِىا َر ِْ اا ُٖٗه ِْ َأ ُٛ َٖي َوَأِلجاِش ادُلَهبعاشاَ

ُٕ َأَثِى َٖي َكبا َٕ     َٓب َػًَِ ادُلَهبعاشاَ ٌُىُٗوى ََ  ِْ ُٖٗهو ِْ َأ ُٛ َِ٘هوب َكوَؤِلجاِش ٔٓ ُُىا  َََزَؾٖى  ُٕ ا َأ

ِْ ٔكوٍ     َُووُه  ُٕ ٌُوى ََ ُْ اهلِل َرَؼبًَُي َوا  ٌُ ِْ ُؽ ُِها ََِغشاٌ َػَِ ٔٔنَيي  ُِٔغِٔ ُُ ًََؤِػَشاةا ا

ِْ َأَثوِىا          ُٛو  ُٕ ٔٔنَيي َكوبا َٓوَغ ادُلِغؤِ ٛٔوُذوا  ََُغب  ُٕ ٌٍِ ي ااا َأ ٍِِ  َؽو َُُلو َٔٔخ َوا ٘اُ ـَ اُ

ِْ   َك ُٛو  ُٕ ِْي َكوبا ُِ٘ه ًُٖق َػ ِْ َو ُِ٘ه ٔٓ  َُ ِْ َأَعبُثىَى َكبُهَج ُٛ  ُٕ َََخي َكبا ُُغاِض ِْ ا ُُوُه بِعَؤ

ِْي    ُُِه ٚٔ َوَهوبٔر ِٖ ثابَُّو ُٕ      َأَثِىا َكبِعوَزٔؼ ٖ  َكوَؤَساُدوَى َأ ََ ٔؽِقو ِٛو َوااَرا َؽبَفوِشَد َأ

ُٚي َكُ َرِغَؼ ُٖ َٖٓخ َٗجا َٖٓخ اهلِل َؤر ِْ ٔر َُُه  ََ ٚٔي    َرَغَؼ ُٚو ٖٓوَخ َٗجا ٖٓوَخ اهلِل َؤر ِْ ٔر َُُه  ََ

        ِْ ٌُو ُٔ َٓ ُٕ َرِخٔلوُشوا ٔر ِْ اا ٌُ ٖٗ ٖٓوَخ َأِفوَؾبثاَي; َكوبا َٖٓزوَيي َؤر ِْ ٔر َُُهو  َُ ٖا اِعَؼ ٌٔ َُ َو

ٚٔي َوااَرا   ُٚوو ٖٓووخ َٗجا ٖٓووَخ اهلِل َؤر ُٕ ُرِخٔلووُشُوا ٔر ِٖ َأ ٓٔوو  ُٕ ِٛووَى ِْ َأ ٌُ ٖٓووَخ َأِفووَؾبثا َؤر

 ََ ِٛ ِْي َؽبَفِشَد َأ ُُوُه ِ٘ضا ْا اهلِلي َكُ ُر ٌُ ِْ َػًَِ ُؽ َُوُه ِ٘ضا ُٕ ُر ٖ  َكَؤَساُدوَى َأ ٔؽِق

    ِّ َْ اهلِل َأ ٌُو ِْ ُؽ َٔٔيي َكباَٖٗي ا َرِذساٌ َأُرٔقوُُت ٔكوُها ٌُ ِْ َػًَِ ُؽ ُُوُه ِٗضا ِٖ َأ ٌٔ َُ َو

ْْ. «؟ا ُِٓغِٔ  ُٙ  َسَوا

ْٜددي٠ّٔ    َقِوُلُه ْٔ ُ سي ٚيعيد قؾ وققؾ: أبق الحصق، أبق طبد اهلل وققؾ: أبق سف : )

 وققؾ: أبق ساسان آخر مـ تقيف مـ الصحابة بخرسان. 

ٍُ اِ   َقِوُلُه ٕي زيُضٛ ٍي: نّٔا  تػقد آستؿرار يف مثؾ ح ا. (َكانَ ) : ملسو هيلع هللا ىلص)قّٔأّ
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١َّ       َقِوُلُه ْٚ ضيدِس ْٝؼ  أّٔ ًّٔد٢ ديد َِدااا عي َّسي أّٔ أي جعفؾ طف  جفقش أو سفر،ة  :)ِإذيا أّٔ

ؼفققفؿ، وفقفف تفلمقر إمفراء ووضفع قفادة طف  أمقًرا ،ـظؿ أمفقرحؿ و،فمدي ح

الجققش والسرا،ا حتك ،ـضبط شلن الـاس، وفقف أمهقة تؼسقؿ الجققش إ، جقش 

وسر،ة وكتقبة، حتك ،ؽقن لؽفؾ كتقبفة ولؽفؾ سفر،ة قائفد ،عفاد إلقفف يف أوقفات 

، والسر،ة مفا كفان ،بعفث ملسو هيلع هللا ىلصالؿفؿات، و،ؼال: بلن الغ وة ما كان ،خرجفا الـبل 

 صحابف.فقفا بعض أ

ٛي٣ي ا ّٔ تييياي٢ّٔ  َقِوُلُه ِ٘ ِ تيكّٖ ُٙ ِؾٞ خياؾَِّت ْٚؾيا أي: حثف ورغبفف يف تؼفقى اهلل  :)أّٔ

ومراقبتف ط  الرطقة، وحؽ ا طـد الؼتال، أوصاه بتؼقى اهلل يف خاصفة كػسفف، مفـ 

ققام الؾقؾ وصقام الـفار، والؿحافظفة طف  إذكفار، وقفراءة الؼفرآن، والصفدق 

 الـقة، إ، غقر ذلؽ مؿا ،تعؾؼ بف حق. اهلل، وإخالص مع

ْٝدساا    َقِوُلُه ُِنيي خي ًِ ٔي افّْٕطد َِ  ُ٘ َييي  ْٔ َي ٚي أي وأوصاه بؿـ معف مفـ الؿسفؾؿقـ  :)

خقرا، بالعدل بقـفؿ، وإططاء حؼفققفؿ، وطفدم ضؾؿففؿ، و،حسفـ إ، الضفعقػ 

 والؼقي، و،عطقفؿ الحؼقق العامة، ثؿ كٌؾ بؿا ،ستحؼف.

ٍي: اغّٖد   َقِوُلههُ  ِِ اِ   )ؾّٔكّٔدا يف الغف و وغقففره،  فقفف آسففتعاكة بفاهلل  :ُصٚا ِ اْضد

 قال: اغ وا حال كقكؽؿ مستعقـقـ باهلل سبحاكف وتعا،. ملسو هيلع هللا ىلصفالـبل 

ٌِ اِ   َقِوُلُه  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿كؼقلفف تعفا،:  :)ِؾٞ ضيِبٝ

 ھ ھ﴿، وقال: [3>1]البؼرة:  ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ

ة إ، أمهقفة اوخفالص. ، وفقف اوشار[7;]الـساء:  ﴾﮲﮳ ۓ ۓ ے ے ھ

:)
ِ
دل ط  أمهقة اوخفالص يف حف ه العبفادة ويف غقرحفا3 ٕن  فَؼْقُلُف )فِل َسبِقِؾ اهلل

 ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿سففبقؾ اهلل ،تضففؿـ اوخففالص، قففال تعففا،:

، وٕن الؼتال الررطل حق ما كان يف سبقؾ اهلل كرًرا ل سفالم ودفاًطفا [;13]يقسػ: 

 طـ أحؾف.
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ّٕ     َقِوُلهُ   ِ٘        )قّٔاِت ًَّ ْٔ نّٔؿّٔسي ِ اي َي  ٻ  ٻ   ٻ   ٱ ﴿:  كؿا قال اهلل  : ٛا 

ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ  :   ﴾ڀ بة لتق ا وقال: [ 156]  ،

 ڈ  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ ﴿

 گ  گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ 

، فػقف أمهقة الجفاد، لصد مـ ،خالػ [ >5]التقبة:   ﴾ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ 

ـع ال كاة وكحق شرع اهلل بالؽػر، أو بؿـع الررائع كإذان، أو حدم الؿساجد أو م

 ذلؽ ط  ما جاءت بف إدلة.

ّٕدٛا   َقِوُلُه ٚي٫ تيْػ بالبعفد  ملسو هيلع هللا ىلصالغ و: حق الخروج لؾجفاد ولؽفـ أمفر  :)اغُّٖصٚا 

 ڱ ڳ ڳ ڳ﴿طـ الغؾقل، وحل أخ  إمقال بغقر وجف حؼ، قال تعفا،: 

، وإحاد،ففث يف حفف ا كثقففرة، مـفففا حففد،ث [191]آ: طؿااران:  ﴾ڱں ڱ ڱ

  (1)ايؿدشٝشني يف حر،رة  أبل
ِ
َذاَت َ،ْقٍم، َفَ َكَر  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َقاَم فِقـَا َرُسقُل اهلل

َؿُف َوَطظََّؿ َأْمَرُه، ُثؿَّ َقاَل:  َـّ َأَحَدُكْؿ َ،ِجلُء َ،فْقَم »اْلُغُؾقَل، َفَعظَّ َطَؾفك  اْلِؼَقاَمفةِ َٓ ُأْلِػَق

َٓ َأْمؾِفُؽ َلفَؽ َشفْقًئا، َقفْد  ، َأِغْثـِل، َفَلُققُل: 
ِ
َرَقَبتِِف َبِعقٌر َلُف ُرَغاٌء، َ،ُؼقُل: َ،ا َرُسقَل اهلل

َـّ َأَحَدُكْؿ َ،ِجلُء َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة َطَؾك َرَقَبتِِف َفَرٌس َلُف َحْؿَحَؿٌة، َفَقُؼفقُل:  َٓ ُأْلِػَق َأْبَؾْغُتَؽ، 

َٓ َأْمؾُِؽ َلَؽ َشْقًئا، َقْد َأْبَؾْغُتَؽ َ،ا َرُسقَل  ، َأِغْثـِل، َفَلُققُل: 
ِ
 .اهلل

َـّ َأَحَدُكْؿ َ،ِجلُء َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة َطَؾك َرَقَبتِِف َشاٌة َلَفا ُثَغاٌء، َ،ُؼقُل: َ،فا َرُسفقَل   َٓ ُأْلِػَق

َٓ َأْمؾُِؽ َلَؽ َشْقًئا، َقْد َأبْ  ، َأِغْثـِل، َفَلُققُل: 
ِ
َـّ َأَحفَدُكْؿ َ،ِجفلُء َ،فْقَم اهلل َٓ ُأْلِػفَق َؾْغُتَؽ، 

َٓ َأْمؾِفُؽ  ، َأِغْثـِل، َفَلُققُل: 
ِ
اْلِؼَقاَمِة َطَؾك َرَقَبتِِف َكْػٌس َلَفا ِصَقاٌح، َفَقُؼقُل: َ،ا َرُسقَل اهلل

َـّ َأَحَدُكْؿ َ،ِجلُء َ،ْقَم اْلِؼَقاَمةِ  َٓ ُأْلِػَق َطَؾك َرَقَبتِِف ِرَقاٌع َتْخِػفُؼ،  َلَؽ َشْقًئا، َقْد َأْبَؾْغُتَؽ، 

َـّ  َٓ ُأْلِػفَق َٓ َأْمؾُِؽ َلفَؽ َشفْقًئا، َقفْد َأْبَؾْغُتفَؽ،  ، َأِغْثـِل، َفَلُققُل: 
ِ
َفَقُؼقُل: َ،ا َرُسقَل اهلل

، َأِغْثـِفل،
ِ
 َأَحَدُكْؿ َ،ِجلُء َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة َطَؾفك َرَقَبتِفِف َصفامٌِت، َفَقُؼفقُل: َ،فا َرُسفقَل اهلل

                                                 

 (، والؾػظ لف.1111(، ومسؾؿ )1431البخاري ) (1)
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َٓ َأْمؾُِؽ َلَؽ َشْقًئا، َقْد َأْبَؾْغُتَؽ   .«َفَلُققُل: 

ٚي٫ تيْػِدُزٚا  َقِوُلُه الغدر الخقاكة يف مقصـ آئتؿفان، وفقفف تحفر،ؿ الغفدر،  :)

كبف  إلفقفؿ طف   ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كـت وٓبد فائت إمر مـ جفتف، كؿفا تؼفدم أن الـبفل 

ل مـ صػات الؿـافؼقـ: سقاء، والغدر خقاكة، والخقاكة صػة ذمقؿة ٓ تجقز، وح

َث َكَ َب، َوإَِذا » ـَ َخانَ إَِذا َحدَّ ، ويف روا،فة: (1)، متػؼ طؾقف«َوَطَد َأْخَؾَػ، َوإَِذا اْؤُتِؿ

 .  (5)«َوإَِذا َطاَحَد َغَدرَ 

ُٛا   َقِوُلُه ًِد ُيجّْ ٚي٫ ُت اء بالؿسفؾؿ أو بالؽفافر، فػفل فقفف تحفر،ؿ الؿثؾفة، سفق :)

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصهنك َرُسقُل الؾَِّف »: حد،ث أَكٍس  ، وإن مثؾ الؽػار فؾؾعؾؿاء (6)«الُؿْثَؾةِ َط

يف ح ه الؿسللة خالف، والصحقح: أكف ،ؼتؾ بـػس ما قتؾ بف الؿسؾؿ، كؿفا فعفؾ 

 ي قتؾ الجار،فة، كؿفا جفاء مفـ حفد،ث َأَكفٍس ب لؽ القفقدي ال ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

ـْ َفَعَؾ بِفِؽ، َأُففالٌَن  ، َفِؼقَؾ َلَفا: َم ـِ ـَ َحَجَرْ، ا َرضَّ َرْأَس َجاِرَ،ٍة َبْق : َأنَّ َ،ُفقِد،ًّ

، َفَلْوَمَلْت بَِرْأِسَفا، َفِجلَء بِِف، َفَؾْؿ َ،َ ْل َحتَّك اْطَترَ  َل الَقُفقِديُّ َف، َأْو ُفالٌَن، َحتَّك ُسؿِّ

، لؽـ ذلؽ فقؿا مل ،ؽفـ مفـ (7)متػؼ طؾقف «بِالِحَجاَرةِ َفُرضَّ َرْأُسُف  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَمَر الـَّبِلُّ »

 سق  إمقر كؿا لق قتؾف بالؾقاط ،ؼتؾ فؼط مـ غقر أن ُ،الط بالؼاتؾ وكحقه.

ِٝداا  َقِوُلُه ٚيِي ّٕٛا  ٚي٫ تيكُّٖت وح ا مفـ كؿفال اوسفالم، وبقفان شفؿقلف، وأكفف  :)

بحؿد اهلل فقق ققاكقـ البرر التل ،دطل أصحاهبا أهنؿ قامقا بحؼ اوكسفان. فػقفف 

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَكَفك َرُسقُل الؾَِّف »الـفل طـ قتؾ إصػال، وقد جاء الحد،ث:   َقْتِؾ الـَِّسفاءِ َط

ْبَقانِ  : ملسو هيلع هللا ىلص، ٕن مثؾفؿ ٓ ،ؼاتؾ، إٓ يف حال التثبت فؼفد قفال َرُسفقل الؾَّفِف (8)«َوالصِّ
                                                 

ـْ َأبِل ُحَر،ْ 52(، ومسؾؿ )11البخاري ) (1)  .َرَة (، َط

ـِ َطْؿٍرو 51(، ومسؾؿ )13أخرجف البخاري ) (5) ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ  .(، َط

 (.3128أخرجف البخاري ) (6)

ـِ َمالٍِؽ 1138(، ومسؾؿ )8331أخرجف البخاري ) (7)  .( مـ حد،ث َأَكِس ْب

ـِ ُطَؿَر 1333(، ومسؾؿ )8331أخرجف البخاري ) (8) ـِ اْب  .(، َط
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ِ  ، قال الـقوي يف (1)«ُحْؿ مِـُْفؿْ  َباب َجَقاِز َقْتفِؾ الـَِّسفاِء ): (18/32)غدسي َطدً

دٍ  ـْ َغْقِر َتَعؿُّ
ْبَقاِن فِل اْلَبَقاِت مِ ِف ُسئَِؾ َرُس ): َقْقُلُف  (َوالصِّ ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصقُل الؾَّ

َراِريِّ مِ ـِ ال َّ َط

ِفْؿ، َفَؼاَل: ُحْؿ مِـُْفؿْ  ـْ كَِسائِِفْؿ َوَذَراِر،ِّ
ـَ َ،بِقُتقَن َفُقِصقُبقَن مِ َحَؽَ ا ُحَق فِفل  (اْلُؿْرِركِق

َطك اْلؼَ  ... ُقْؾُت: َوَلْقَسْت َباصَِؾًة َكَؿا ادَّ َراِريِّ ـِ ال َّ َؾ َط
اِضل َبْؾ َأْكَثِر ُكَسِ  باَِلِدَكا ُسئِ

ـْ  ـَ َ،بِقُتفقَن َفُقَصفاُب مِف فِ ، ـَ الَّ ـْ ُحْؽِؿ ِصْبَقاِن اْلُؿْرفِركِق َؾ َط
َلَفا َوْجٌف َوَتْؼِد،ُرُه ُسئِ

ـْ آَبائِِفؿْ 
َنَّ َأْحَؽفاَم  «كَِسائِِفْؿ َوِصْبَقاكِِفْؿ بِاْلَؼْتِؾ؟ َفَؼاَل: ُحْؿ مِ

ِ
َٓ َبْلَس بِفَ لَِؽ3 ٕ َأْي 

َ،اِت، َوَغْقفِر آَبائِِفْؿ َجاِرَ،ٌة طَ  َؾْقِفْؿ فِل اْلِؿقَراِث َوفِل الـَِّؽفاِح َوفِفل اْلِؼَصفاِص َوالفدِّ

ـْ َغْقِر َضُروَرٍة. 
ُدوا مِ  َذلَِؽ. َواْلُؿَراُد إَِذا َلْؿ َ،َتَعؿَّ

فْبَقاِن َففاْلُؿَراُد بِفِف إِ  ـْ َقْتفِؾ الـَِّسفاِء َوالصِّ ابُِؼ فِل الـَّْففِل َطف ا اْلَحِد،ُث السَّ َذا َوَأمَّ

فْبَقاِن فِفل  َتَؿقَُّ وا، َوَحَ ا اْلَحِد،ُث ال ي ذكركاه مـ جقاز بقاهنؿ َوَقْتِؾ الـَِّسفاِء َوالصِّ

اْلَبَقاِت ُحَق َمْ َحُبـَا َوَمْ َحُ، َمالٍِؽ َوَأبِل َحـِقَػَة َواْلُجْؿُفقِر، َوَمْعـَك اْلَبَقاُت َوَ،بِقُتفقَن 

ْقِؾ بِحَ  َراِريُّ َأْن ُ،َغاَر َطَؾْقِفْؿ بِالؾَّ فا الف َّ ، َوَأمَّ بِلُّ ـَ اْلَؿْرَأِة َوالصَّ
ُجُؾ مِ َٓ ُ،ْعَرُف الرَّ ْقُث 

َراِريِّ ُحـَفا  َفبَِتْرِد،ِد اْلَقاِء َوَتْخِػقِػَفا ُلَغَتاِن التَّْرفِد،ُد َأْفَصفُح َوَأْشفَفُر َواْلُؿفَراُد بِالف َّ

ْبَقاُن َوفِل َحَ ا اْلَحِد،ِث َدلِقٌؾ  ـْ الـَِّساُء َوالصِّ َغاَرِة َطَؾفك َمف لَِجَقاِز اْلَبَقاِت َوَجَقاِز اْوِ

ْكَقا  اِر ُحْؽُؿُفْؿ فِفل الفدُّ َد اْلُؽػَّ َٓ ـْ َغْقِر إِْطاَلمِِفْؿ بَِ لَِؽ، َوفِقِف َأنَّ َأْو
ْطَقُة مِ َبَؾَغْتُفُؿ الدَّ

ِخَرِة َفِػقِفْؿ إَِذا َماُتقا َقْبَؾ اْلبُ  ْٔ ا فِل ا ُؾقِغ ثالثفة مف اح، الصفحقح ُحْؽُؿ آَبائِِفْؿ َوَأمَّ

َٓ ُ،ْجَ ُم فِقِفْؿ بَِرْلٍء واهلل أطؾؿ. احف.   أهنؿ يف الجـة، والثاين فِل الـَّاِر، َوالثَّالُِث 

ٍ           َقِوُلُه ِْ ِإئّد٢ ثيد٬ِخ ِخؿيدا ُٗ ٔي، ؾّٔداْدُع ِٝ ٔي افّْٕػدِسِن َِد َّٚىّٔ  ٚيِإذيا ئِّكٝدتي عيدُد (- ْٚ أّٔ

  ٍ ، وأهنا مؼدمة ط  الؼتال، فؿفـ اسفتجاب فقف أمهقة الدطقة إ، اهلل :  -ِخد٬

َحتَّفك ُأمِفْرُت َأْن ُأَقاتِفَؾ الـَّفاَس، »: ملسو هيلع هللا ىلصحؼـ دمف كؿا قال رسقل اهلل  لررع اهلل 

َّٓ ا َٓ إَِلَف إِ َّٓ الؾَُّف، َفنَِذا َقاُلقا:  َٓ إَِلَف إِ لؾَُّف، َطَصُؿقا مِـِّل، ِدَماَءُحْؿ، َوَأْمفَقاَلُفْؿ َ،ُؼقُلقا: 
                                                 

ـِ َجثَّاَمَة 1335( ومسؾؿ )1418)أخرجف البخاري  (1) ْعِ، ْب ـْ الصَّ  .(، َط
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َفا، َوِحَساُبُفْؿ َطَؾك الؾَّفِ  َّٓ بَِحؼِّ يف قصة طفظ بفـ أبفل  ، ويف حد،ث سفؾ (1)«إِ

ْساَلمِ »، وقد تؼدم صال،  َأَغفاَر  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِفلَّ  َأنَّ وقفد جفاء ، «ُثؿَّ اْدُطُفْؿ إَِلك اْوِ

ونَ َطَؾك  ـُ ُطَؿفَر  (5)ايؿدشٝشني كؿا يف  «َبـِل الُؿْصَطؾِِؼ َوُحْؿ َغارُّ  ْبف
ِ
ـْ َطْبُد اهلل َط

  . 

ِ قال الـقوي يف  ونَ »َقْقُلُف   (:18/11)غسس٘ ع٢ً َطدً ُحفَق  «َوُحفْؿ َغفارُّ

َغاَرِة َطَؾفك  اِء َأْي َغافُِؾقَن َوفِل َحَ ا اْلَحِد،ِث َجَقاُز اْوِ ـِ اْلُؿْعَجَؿِة َوَتْرِد،ِد الرَّ بِاْلَغْق

َغفاَرِة َوفِفل َحفِ ِه اْلَؿْسفَلَلِة َثاَلَثفةُ  ـْ َغْقفِر إِْكفَ اٍر بِاْوِ
ْطَقُة مِ ـَ َبَؾَغْتُفُؿ الدَّ ، ِ اِر الَّ  اْلُؽػَّ

ْكفَ اُر ُمْطَؾًؼفا، قفال َمالِفٌؽ  َمَ اِحَ، َحَؽاَحا اْلَؿاِزِريُّ َواْلَؼاِضل. َأَحُدَحا: َ،ِجفُ، اْوِ

َٓ َ،ِجفُ، ُمْطَؾًؼفا، َوَحفَ ا َأْضفَعُػ مِـْفُف َأْو َباصِفٌؾ.  َوَغْقُرُه: َوَحَ ا َضِعقٌػ، َوالثَّفاكِل 

ْطقَ  ـْ ُ،ْسفَتَح،ُّ َوَحفَ ا َوالثَّالُِث: َ،ِجُ، إِْن َلْؿ َتْبُؾْغُفُؿ الدَّ َٓ َ،ِجُ، إِْن َبَؾَغفْتُفْؿ َلؽِف ُة َو

ـُ اْلَبْصفِريُّ َوالثَّفْقِريُّ َوالؾَّْقفُث  ِحقُح، وبف قال كافع مق، بـ ُطَؿفَر َواْلَحَسف ُحَق الصَّ

افِِعلُّ َوَأُبق ثقر وبـ الؿـ ر والجؿفقر. قال ابـ اْلُؿـِْ ِر: َوُحَق َقْقُل َأْكَثِر َأْحفؾِ   َوالرَّ

فِحقَحُة َطَؾفك َمْعـَفاُه َفِؿـَْففا َحفَ ا اْلَحفِد،ُث  ََحاِد،فُث الصَّ ْٕ اْلِعْؾِؿ َوَقفْد َتَظفاَحَرِت ا

َْشَرِف َوَحِد،ُث َقْتِؾ َأبِل اْلُحَؼْقِؼ. احف.  ْٕ ـِ ا  َوَحِد،ُث َقْتِؾ َكْعِ، ْب

ْٓ َقِوُلُه َـّ عي ٚينّٕ  ،ِْ ُٗ ْٓ َِ  ٌْ َيا أّٔدياُ ٛىّٔ ؾّٔاقّٖبي  َّ ُٗ َّتي ِْ )ؾَّّٔٔ والفثالث الخصفال  :ُٗ

 حل: اوسالم، أو الج ،ة، أو الؼتال.

ِّ  َقِوُلُه ِْ ِإي٢ّٔ اإِلْض٬ ُٗ َّ اْدُع  ح ا أول ما ،دطك إلقف الؽػار. :)ُث

ْٕ أّٔديداُ ٛىّٔ    َقِوُلُه فال ،ؼؾ قائؾ: لـ أدطقحؿ إ، اوسالم، ولؽـ أقاتؾفؿ  :)ؾّٔدِإ

طؾقـفا أن كفدطقحؿ إ،  مـ أجؾ أن آخف  حف ه الغـفائؿ، حف ا ٓ ،صفح، القاجف،

اوسالم، وح ه حل الغا،ة العظقؿة أن ،دخؾقا يف اوسالم، فنذا أبقا اوسالم فعـفد 

                                                 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 84(، ومسؾؿ )8231أخرجف البخاري ) (1)  .( َط

 (.1314(، ومسؾؿ )8531البخاري ) (5)
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ذلؽ الج ،ة ،عطقحا طـ ،ٍد وحؿ صاغرون، أذلة حؼراء. فنن أبقا ففالحرب بقــفا 

 وبقـفؿ، ٓ ،ؿؽـ أن ،بؼك الؽافر طالًقا ط  الؿسؾؿ.

ُِٗ   َقِوُلُه ْٓ َِد  ٌْ فؿ مفا ضففر مفـ أمفرحؿ وٓ ،ـؼف، طؿفا يف ،ؼبفؾ مفـ :)ؾّٔاقّٖبي

ـَ َطْبفِد  (23)كػقسفؿ فػل مسؾؿ  َث َأنَّ ُجـْفَدَب ْبف ـِ ُمْحِرٍز، َأكَُّف َحدَّ ـْ َصْػَقاَن ْب َط

َبْقِر، َفَؼاَل: اْجَؿْع لِل َكَػًرا  ـِ ال ُّ ـَ فِْتـَِة اْب ـِ َساَلَمَة َزَم  اْلَبَجؾِلَّ َبَعَث إَِلك َطْسَعِس ْب
ِ
اهلل

ـْ إِ 
ا اْجَتَؿُعقا َجاَء ُجـَْدٌب َوَطَؾْقِف مِ ًٓ إَِلْقِفْؿ، َفَؾؿَّ َثُفْؿ، َفَبَعَث َرُسق ْخَقاكَِؽ َحتَّك ُأَحدِّ

فا َداَر  ُثقَن بِفِف َحتَّفك َداَر اْلَحفِد،ُث، َفَؾؿَّ ُثقا بَِؿا ُكـُْتْؿ َتَحفدَّ ُبْرُكٌس َأْصَػُر، َفَؼاَل: َتَحدَّ

ـْ َرْأِسفِ اْلَحِد،ُث إَِلْقِف َحَسَر اْلُبرْ   .ُكَس َط

  
ِ
ـْ َكبِفقُِّؽْؿ، إِنَّ َرُسفقَل اهلل َٓ ُأِر،ُد َأْن ُأْخبَِرُكْؿ َطف َبَعفَث  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل: إِكِّل َأَتْقُتُؽْؿ َو

ـَ  ، َوإِكَُّففُؿ اْلَتَؼفْقا َفَؽفاَن َرُجفٌؾ مِف ـَ ـَ اْلُؿْرفِركِق ـَ إَِلفك َقفْقٍم مِف ـَ اْلُؿْسفؾِِؿق َبْعًثا مِف

ـَ إَِذا ـَ َقَصَد َلفُف َفَؼَتَؾفُف، َوإِنَّ َرُجفاًل  اْلُؿْرِركِق ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
َشاَء َأْن َ،ْؼِصَد إَِلك َرُجٍؾ مِ

فا َرَففَع َطَؾْقفِف  ـُ َزْ،ٍد، َفَؾؿَّ ُف ُأَساَمُة ْب ُث َأكَّ ـَ َقَصَد َغْػَؾَتُف، َقاَل: َوُكـَّا ُكَحدَّ ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
مِ

َّٓ اهلُل  َٓ إَِلَف إِ ْقَػ َقاَل:  َفَسفَلَلُف َففَلْخَبَرُه، َحتَّفك  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼَتَؾُف، َفَجاَء اْلَبِرقُر إَِلك الـَّبِلِّ السَّ

ُجِؾ َكْقَػ َصـََع، َفَدَطاُه َفَسَلَلُف َفَؼاَل:  ، َقاَل:  «لَِؿ َقَتْؾَتُف؟»َأْخَبَرُه َخَبَر الرَّ
ِ
َ،ا َرُسقَل اهلل

ـَ  ا َأْوَجَع فِل اْلُؿْسؾِِؿق ك َلُف َكَػًرا، َوإِكِّل َحَؿْؾُت َطَؾْقِف، َفَؾؿَّ ، َوَقَتَؾ ُفاَلًكا َوُفاَلًكا، َوَسؿَّ

 
ِ
َّٓ اهلُل، َقفاَل َرُسفقُل اهلل َٓ إَِلَف إِ ْقَػ َقاَل:  َقفاَل: َكَعفْؿ، َقفاَل:  «: َأَقَتْؾَتفُف؟ملسو هيلع هللا ىلصَرَأى السَّ

« َّٓ ، اْسفَتْغِػْر  «اهلُل إَِذا َجاَءْت َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة؟َفَؽْقَػ َتْصـَُع باَِل إَِلَف إِ
ِ
َقاَل: َ،ا َرُسفقَل اهلل

َّٓ اهلُل إَِذا َجفاَءْت َ،فْقَم اْلِؼَقاَمفِة؟ َٓ  «لِل، َقاَل: َوَكْقَػ َتْصـَُع باَِل إَِلَف إِ َقفاَل: َفَجَعفَؾ 

َّٓ اهلُل إَِذا َجاَءْت َ،ْقَم اْلِؼَقاَمةِ َ،ِ ،ُدُه َطَؾك َأْن َ،ُؼق  .«َل: َكْقَػ َتْصـَُع باَِل إَِلَف إِ

ٔي  َقِوُلُه ٗياِدِسٜ ِْ ِإي٢ّٔ دياِز افّٕ ِٖ ْٔ دياِز َِ ٍي  ُٛ ِْ ِإي٢ّٔ ايتَّشي ُٗ َّ اْدُع ح ا إذا  :)ُث

أسؾؿقا، وح ا لؿا كاكت الؿد،ـة دار الؿفاجر،ـ أما أن فبالد اوسالم واسعة، 

ـْ ِجَفاٌد َوكِقَّةٌ َٓ ِحْجَرَة َبْعَد الَػْتِح، »،ؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصبل والـ
أخرجف البخاري  «َوَلؽِ

ـِ َطبَّاٍس (1151)، ومسؾؿ (8311) ـِ اْب . لؽـ إن كان الؿجتؿع جاحؾ ، َط
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لتل تؼدم ، ٓ بلس أن ،تحقل بعضفؿ إ، بالد اوسالم اباهلل وبؿا ،ج، هلل 

 ەئ﴿اوسالم فقفا، حتك ،تعؾؿقا تعالقؿف، ثؿ ،رجعقن إ، ققمفؿ قال تعا،: 

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 .[155]التقبة:  ﴾ی ی ىئ

ٔي   َقِوُلُه ٗيداِدِسٜ ُُ ّٖ َيا ِي  ِْ ُٗ ّٔ ّٔٛا ذيِيؤّ ؾّٔ ْٕ ؾّٔيي ِْ ِإ ُٗ َّ ِْ أّٔ ُٖ ٚيأّْٔخِبْس أي: مـ الػلء  :)

 والغـائؿ وغقر ذلؽ. 

ٔي  َقِوُلُه ٗياِدِسٜ ٢ّٔ افّٕ َيا عي  ِْ ِٗ ْٝ ّٔ ٚيعي  مـ الجفاد وغقره.  :)

ّْٔعسياِب      ٕي نّٔدددد ُْددددٛ ٜيهّٕٛ  ِْ ُٗدددد َّ ِْ أّٔ ُٖ ّْٔخِبْس ٗيددددا ؾّٔدددد ْٓ َِ َّيّٕددددٛا  ٜيتيشي  ْٕ ْٛا أّٔ ْٕ أّٔ يدددد ُ٘ )ؾّٔددددِإ ْٛيّٕدددد قّٔ

ُِنيي   ًِ أي إن امتـعقا طـ التحقل، وح ا دلقؾ ط  أن التحقل لفقس بقاجف،  :افّْٕطد

م، و،عـل: ب لؽ أّن لفؿ ما لؾؿسؾؿقـ، لؽـ لفقس لففؿ إٓ يف حالة حاجة اوسال

 يف الػلء وٓ يف الغـقؿة كصق،.

ُِ اِ  تييياي٢ّٔ  َقِوُلُه ِْ ُسهّٖ ِٗ ْٝ ّٔ ٜيْذِسٟ عي فقؿا ،ػعؾقكف و، روكف، ففال اين ،ؼفام  :)

طؾقف الحد، إن كان محصـًا ،رجؿ، وإن كان بؽفرا ،جؾفد، والسفارق تؼطفع ،فده، 

وقامة الحد طف  امفرأة مفـ إطفراب، وقفال:  ا قد أرسؾ أكقًس  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

، (8383)، أخرجف البخاري «َحَ ا، َفنِِن اْطَتَرَفْت َفاْرُجْؿَفااْغُد َ،ا ُأَكْقُس إَِلك اْمَرَأِة »

ـِ َخالٍِد ا (1123)ومسؾؿ  ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة، َوَزْ،ِد ْب  . لُجَفـِلِّ َط

٤ٌْٞ   َقِوُلهههُه ٤ِْٞ غيددد ٚيايّٖؿّٔددد ُيددد١ِ  ِٝٓ ِْ ِؾدددٞ ايػي ُٗ ُٕ ئّدددد ٜيهّٕدددٛ ٚي٫  ٕن حففف ه خاصفففة  :)

بالؿؼاتؾقـ، وبؿـ ،حرس مع الؿؼاتؾقـ أو ،بؼك يف البؾد بلمر ويل إمر ط  ما حق 

معروف مـ أحؽام الػلء، ويف الحد،ث: وضع الرروط وآلت ام هبا والقفاء بؿا 

 فقفا. 

ُِنيي   ُهَقِوُلهه ًِ َيددعي افّْٕطدد ِٖددُدٚا  ُٜذيا  ْٕ وحفف ا اسففتثـاء لجطففراب الفف ،ـ : )ِإ٫ أّٔ

 ،جاحدون مع جقش اوسالم، فؾفؿ ما وخقاهنؿ مـ الؿجاحد،ـ.
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َّ     َقِوُلُه ٚينّٕد  ِْ ُٗ ْٓ َِد  ٌْ ِْ أّٔدياُ ٛىّٔ ؾّٔاقّٖبيد ُٖ  ْٕ ٜي١ّٔ، ؾِّٔإ ِْ ايِّٖذْص ُٗ ْٛا ؾّٔاْضّٔيّٖد ِْ أّٔ ي ُٖ  ْٕ )ؾِّٔإ

  ِْ ُٗ ْٓ : كتؼال إ، الؿرحؾفة إخفرى وحفل مرحؾفة الج ،فة، قفال اهلل فقف آ :عيد

، فلول إمر الفدطقة إ، [>5]التقبة:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿

اوسالم، فنن أجابقا فؾفؿ ما لؾؿسؾؿقـ وطؾقفؿ ما ط  الؿسؾؿقـ، وكؾ ما وقفع 

مـفؿ حدر، وتبؼك لفؿ أمقالفؿ، وكساؤحؿ، وأبـاؤحؿ وضقعاهتؿ، فنن أبقا أل مفقا 

،ة وادخؾقا تحت حؽؿ اوسالم، ولفؿ أٓ ،ظؾؿقا وٓ ،فضؿقا، والج ،ة ٓ الج 

تمخ  مـ الصبل، وٓ مـ الرق  الفرم، وإكؿا تمخ  مؿـ ،ستطقع العؿفؾ، لؽفـ 

أراد اهلل ذلتفؿ هبا، فنن أبقا ُطؾَِؿ أهنؿ أحؾ حفرب وشفؼاق، وطتفقا وكػفقر، فعـفد 

 ذلؽ ،ؼاتؾقن و،مدبقن بالسقػ.

ُٖ َقِوُلُه  ْٕ ِْ )ؾِّٔإ ُٗ ّٖ ٚيقّٔاِت  ِ٘ َّ ْٔ ِ اي ْٛا ؾّٔاْضتيِي أي: اصؾ، العقن مفـ اهلل طف   :ِْ أّٔ ي

الؾَُّففؿَّ َأْكفَت »،ؼفقل:  ملسو هيلع هللا ىلصقتالفؿ، وٓ حقل لـا وٓ ققة إٓ باهلل، ولف ا كان الـبفل 

 .(1)«، َوبَِؽ ُأَقاتُِؾ بَِؽ َأُحقُل، َوبَِؽ َأُصقُل َطُضِدي َوَكِصقِري، 

ٔ    َقِوُلههُه ٌي ِسْؿدد ْٖد ٚيِإذيا سياؾيددْستي أّٔ أي احطَّففت بؿؽففاهنؿ، فُؿـعففت دخففقل  :)

 الؿمن إلقفؿ، حتك ،ؼع مـفؿ إحدى الثالث التل تؼدم ذكرحا.

ُ٘  َقِوُلههُه َّٝدد ْيِب ََّدد١ّٔ  ٚيِذ ََّدد١ّٔ اِ   ِْ ِذ ُٗدد ٌي ئّ ْٕ تيذيييدد َّٔزياُدٚىّٔ أّٔ أي: طفففد اهلل وطفففد  :)ؾّٔدد

 .كبقف

ِ٘   َقِوُلُه ّْد ْيِب  ّٔ١َّ ٚيِذ ١َّّٔ اِ   ِْ ِذ ُٗ ٌي ئّ ٕن شلهنا طظقؿ ط  مفا ،فليت يف  :)ؾ٬ّٔ تيْذيي

 كص الحد،ث.

ِْ    َقِوُلُه ُُهّٕد َي ْٕ تيْخِؿدُسٚا ِذ ِْ ِإ َّهّٕ ١َّّٔ أّْٔؾشياِ ؤّ؛ ؾِّٔإ ٚيِذ َّتيؤّ  ِْ ِذ ُٗ ٌّ ئّ ِٔ اْديي ٚيئِّه (

                                                 

ـِ َمالٍِؽ 8118أخرجف أبق داود ) (1) ـْ َأَكِس ْب مؼبؾ  ( لرقخـا1/85)«الصحقح الؿسـد». وحق يف (، َط

 .القادطل 
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ْٔ أّٔ   َِدد  ُٕ ٛي ْٖدد ِْ أّٔ ََّدد١ّٔ أّْٔؾددشياِ هّٕ ٌي    ٚيِذ ْٖدد ٚيِإذيا سياؾيددْستي أّٔ  ،ِ٘ ّْٝدد ْيِب ََّدد١  ٚيِذ ََّدد١ّٔ اِ   ُٚا ِذ ْٕ ُتْخِؿددُس

ًّٔددد٢    ِْ عي ُٗ ِْْصيّٖدددد ْٔ أّٔ ٚيئِّهددد  ،ِْ ُٗ ِْٓصيّٖدددد ِِ اِ ، ؾّٔدد٬ ُت ًّٔددد٢ ُسهّٖددد ِْ عي ُٗ ِْٓصئّدددد ْٕ ُت َّٔزياُدٚىّٔ أّٔ ٔ  ؾّٔددد ِسْؿدد

ّْ ٫؟   ِي اِ  أّٔ ِْ ُسهّٖدد ِٗ َّْددؤّ ٫ تيددْدِزٟ أُّٔتِؿددُٝب ِؾددٝ ُِددؤّ، ؾِّٔإ حفف ا بقففان لسففب، و :ُسهّٖ

الؿـع فقـ لقن ط  حؽؿ أمقر الؿعركة فتؼقل لفؿ: أك لؽؿ طف  حؽؿفل وأجتففد 

، فنن أصبت فقفؿ حؽفؿ اهلل لفؽ أجفران، وإن أصفبت ففقفؿ فقؽؿ بحؽؿ اهلل 

حؽؿؽ ٓ تلثؿ، أما أن تؼقل: أك لؽؿ ط  حؽؿ اهلل، وقد ٓ تقافؼ حؽؿ اهلل وح ا 

،جتفد فقفؿ الحؽؿ بالؽتاب والسـة، وسفعد  ، أما أنملسو هيلع هللا ىلصكان يف حقاة رسقل اهلل 

أكف وافؼ حؽؿ اهلل فقفؿ، لؿا َقاَل: َفنِكِّل َأْحُؽُؿ  ملسو هيلع هللا ىلصإكؿا أخبره الـبل  بـ معاذ 

ُفْؿ، َفَؼاَل:   .(1)«الَؿؾُِؽ َلَؼْد َحَؽْؿَت بَِؿا َحَؽَؿ بِِف »َأْن ُتْؼَتَؾ ُمَؼاتَِؾُتُفْؿ، َوُتْسَبك َذَراِر،ُّ

والحد،ث فقف غقر ذلؽ مفـ الػقائفد، لؽفـ حف ه إشفارات تغـفل طفـ كثفرة 

 العبارات.

ُة َفِفَل قِْطَعفٌة  (:18/13)غسس٘ ع٢ً َطًِيف    قال الـقوي ِر،َّ ا السَّ َأمَّ

ـَ اْلَجْقِش َتْخُرُج مِـُْف ُتِغقُر َوَتْرِجُع إَِلْقِف.
: ِحفَل اْلَخْقفُؾ َتْبُؾفُغ  مِ َقاَل إِْبَراِحقُؿ اْلَحْربِفلُّ

َكََّفا َتْسفِري فِفل الؾَّْقفِؾ َوَ،ْخَػفك َذَحاُبَففا، 
ِ
ًة ٕ َقْت َسِر،َّ َأْرَبَعِؿاَئٍة َوَكْحَقَحا، َقاُلقا: ُسؿِّ

َٓ ملسو هيلع هللا ىلصْقُلفُف َوِحَل َفِعقَؾٌة بَِؿْعـَك َفاِطَؾفٍة ُ،َؼفاُل: َسفَرى َوَأْسفَرى إَِذا َذَحفَ، َلفْقاًل. قَ  : َو

ـَ اْلَحفِد،ِث َفَقائِفُد  «َتْغِدُروا . َوفِل َحِ ِه اْلَؽؾَِؿفاِت مِف بِلُّ اِل، َواْلَقلِقُد الصَّ بَِؽْسِر الدَّ

فْبَقاِن إَِذا َلفْؿ  ُمْجَؿٌع َطَؾْقَفا َوِحَل َتْحِر،ُؿ اْلَغْدِر، َوَتْحِر،ُؿ اْلُغُؾقِل، َوَتْحِر،ُؿ َقْتفِؾ الصِّ

َمفاِم ُأَمفَراَءُه َوُجُققَشفُف بَِتْؼفَقى الؾَّفِف ُ،َؼاتُِؾقا، َوكَ  َراَحُة اْلُؿْثَؾِة، َواْستِْحَباُب َوِصقَِّة اْوِ

ْفِؼ بَِلْتَباِطِفْؿ، َوَتْعِر،ِػِفْؿ َما َ،ْحَتاُجقَن فِل َغفْ ِوِحْؿ َوَمفا َ،ِجفُ، َطَؾفْقِفْؿ  َتَعاَلك، َوالرِّ

 .َوَما ُ،ْؽَرُه َوَما ُ،ْسَتَح،ُّ  َوَما َ،ِحؾُّ َلُفْؿ َوَما َ،ْحُرُم َطَؾْقِفؿْ 

ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلص َقِوُلُه  ـَ اْلُؿْرِركِق
َك مِ َفاْدُطُفْؿ إَِلك َثفاَلِث ِخَصفاٍل َأْو َوإَِذا َلِؼقَت َطُدوَّ

                                                 

ـْ َأبِل َسِعقٍد 1311(، ومسؾؿ )1818أخرجف البخاري ) (1)  .(، َط
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َـّ َما َأَجاُبقَك َفاْقَبْؾ مِ  «ِخاَللٍ  ُتُف ْسفاَلِم َففنِْن َفَل،َّ ـُْفْؿ َوُكػَّ َطـُْفْؿ ُثؿَّ اْدُطُففْؿ إَِلفك اْوِ

ـْ َداِرِحفْؿ. َقْقُلفُف ُثفؿَّ  ِل مِف َأَجاُبقَك َفاْقَبْؾ مِـُْفْؿ َوُكػَّ َطـُْفْؿ ُثؿَّ اْدُطُففْؿ إَِلفك التََّحفقُّ

ْساَلمِ   .«ُثؿَّ اْدُطُفؿْ » َحَؽَ ا ُحَق فِل َجِؿقِع ُكَسِ  َصِحقِح ُمْسؾِؿٍ  «اْدُطُفْؿ إَِلك اْوِ

طـف صقاب الروا،ة ادطفؿ بِنِْسفَؼاِط ُثفؿَّ  َقاَل اْلَؼاِضل ِطَقاٌض َرِضَل الؾَُّف تعا،:

ـِ َأبِفل َداُوَد  فَقاِب فِفل كَِتفاِب َأبِفل ُطَبْقفٍد َوفِفل ُسفـَ َوَقْد َجاَء بِنِْسَؼاصَِفا َطَؾفك الصَّ

ُف َتْػِسقٌر لِْؾِخَصاِل الثَّ  َكَّ
ِ
: َلْقَسْت ُثفؿَّ َوَغْقِرِحَؿا ٕ اَلِث َوَلْقَسْت َغْقَرَحا، َوَقاَل اْلَؿاِزِريُّ

َْخِ . َقْقُلُف  ْٕ ْستِْػَتاِح اْلَؽاَلِم َوا
ِ
ِل »: ملسو هيلع هللا ىلصُحـَا َزائَِدًة َبْؾ َدَخَؾْت ٓ ُثؿَّ اْدُطُفْؿ إَِلك التََّحقُّ

ـْ 
ـَ َوَأْخبِْرُحْؿ َأكَُّفْؿ إن فعؾقا ذلؽ فؾفؿ ما لؾؿففاجر،ـ َدارِ مِ ِحْؿ إَِلك َداِر اْلُؿَفاِجِر،

ُلفقا مِـَْففا َففَلْخبِْرُحْؿ َأكَُّففْؿ َ،ُؽقُكفقَن  ـَ َفنِْن َأَبفْقا َأْن َ،َتَحقَّ َوَطَؾْقِفْؿ َما َطَؾك اْلُؿَفاِجِر،

ـَ َ،ْجِري َطَؾْقِفْؿ ُحْؽف َٓ َكَلْطَراِب اْلُؿْسؾِِؿق ـَ َو ُؿ الؾَّفِف الَّفِ ي َ،ْجفِري َطَؾفك اْلُؿفْممِـِق

ـَ  َّٓ َأْن ُ،َجاِحُدوا َمفَع اْلُؿْسفؾِِؿق َمْعـَفك َحفَ ا  «َ،ُؽقُن َلُفْؿ فِل اْلَغـِقَؿِة َواْلَػْلِء َشْلٌء إِ

َففنِْن َفَعُؾفقا َذلِفَؽ اْلَحِد،ِث َأكَُّفْؿ إَِذا َأْسَؾُؿقا اْسُتِح،َّ َلُفْؿ َأْن ُ،َفاِجُروا إَِلك اْلَؿِد،ـَِة 

ـَ َقْبَؾُفْؿ فِفل اْسفتِْحَؼاِق اْلَػفْلِء َواْلَغـِقَؿفِة وغقفر ذلفؽ وإفففؿ  َكاُكقا َكاْلُؿَفاِجِر،

َٓ َغفْ ٍو  ـْ َغْقفِر ِحْجفَرٍة َو ـَ فِل اْلَباِدَ،فِة مِف اكِـِق ـَ السَّ ِر َأْطَراِب اْلُؿْسؾِِؿق
َأْطَراٌب َكَسائِ

َٓ َحؼَّ َلُفْؿ فِل اْلَغـِقَؿِة واْلَػْلء، وإكؿا ،ؽقن َلُففْؿ َفَتْجِري َطَؾْقِفْؿ َأْحؽَ  ْساَلِم َو اُم اْوِ

َكاِة إِْن َكاُكقا بِِصَػِة اْستِْحَؼاقَِفا. ـَ ال َّ
 َكِصقٌ، مِ

: فافِِعلُّ ـْ ٓ حفؼ لفف يف اْلَػفْلِء  َقاَل الرَّ ف ـِ َوَكْحفِقِحْؿ مِؿَّ فَدَقاُت لِْؾَؿَسفاكِق الصَّ

فَدَقاِت واْلَػْلء لِْجَْجـَ  َٓ َأْحفُؾ الصَّ فَدَقاِت َو ـَ الصَّ
َٓ ُ،ْعَطك َأْحُؾ اْلَػْلِء مِ اِد، َقاَل: َو

ِن َسفَقاٌء َوَ،ُجفقُز  َٓ ـَ اْلَػْلِء َواْحَتجَّ بَِفَ ا اْلَحِد،ِث. َوَقاَل َمالٌِؽ َوَأُبق َحـِقَػَة: اْلَؿا
مِ

. َوَقا ـِ َل َأُبق ُطَبْقٍد: َحَ ا اْلَحِد،ُث َمـُْسقٌخ، َقفاَل: َصْرُف ُكؾِّ َواِحٍد مِـُْفَؿا إَِلك الـَّْقَطْق

ـْ َلْؿ ُ،َفاِجْر ُثؿَّ ُكِسَ  َذلَِؽ بؼقلف تعفا،:  ْساَلِم لَِؿ
ِل اْوِ َوإِكََّؿا َكاَن َحَ ا اْلُحْؽُؿ فِل َأوَّ

َٓ  [9]األحزاب:  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ َطاُه َأُبق ُطَبْقفٍد  َوَحَ ا الَِّ ي ادَّ

َففنِْن ُحفْؿ َأَجفاُبقَك َفاْقَبفْؾ مِفـُْفْؿ َفنِْن ُحْؿ َأَبْقا َفَسْؾُفُؿ اْلِجْ َ،فَة »: ملسو هيلع هللا ىلصُلُف ُ،َسؾَُّؿ َلُف. َققْ 
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َْوَزاِطلُّ َوُمَقافُِؼقُحَؿفا فِفل َجفَقاِز َأْخف «َوُكػَّ َطـُْفؿْ  ْٕ ا َ،ْسَتِدلُّ بِِف َمالٌِؽ َوا ِ  َحَ ا مِؿَّ

ـْ ُكؾِّ َكافٍِر َطَربِقًّا َكاَن َأْو َطَجِؿقًّا كَِتابِقًّا َأْو َمُجقِسقًّا َأْو َغْقِرِحَؿا، َوَقفاَل َأُبفق 
اْلِجْ َ،ِة مِ

َّٓ ُمْرفِركِل اْلَعفَرِب  اِر إِ ـْ َجِؿقِع اْلُؽػَّ
ُف َتَعاَلك َطـُْف: ُتْمَخُ  اْلِجْ َ،ُة مِ َحـِقَػَة َرِضَل الؾَّ

 ومجقسفؿ.

ـْ َأْحِؾ اْلؽَِتاِب َواْلَؿُجقِس َطَرًبا َكاُكقا َأْو َطَجًؿفا  ل الرافعل:وقا
َّٓ مِ ٓ ،ؼبؾ إِ

ُل َحف «ُسـُّقا بِِفْؿ ُسـََّة َأْحِؾ اْلؽَِتفاِب »َوَ،ْحَتجُّ بَِؿْػُفقِم آَ،ِة اْلِجْ َ،ِة َوبَِحِد،ِث  َ ا َوُ،َتفَلوَّ

َنَّ اْسَؿ اْلُؿْرِرِك ُ،ْطَؾفُؼ َطَؾفك 
ِ
اْلَحِد،ُث َطَؾك َأنَّ اْلُؿَراَد بَِلْخِ  اْلِجْ َ،ِة َأْحُؾ اْلؽَِتاِب ٕ

َحاَبِة، َواْخَتَؾُػقا فِل َقفْدِر  َأْحِؾ اْلؽَِتاِب َوَغْقِرِحْؿ َوَكاَن َتْخِصقُصُفْؿ َمْعُؾقًما ِطـَْد الصَّ

افِ  : َأَقؾَُّفا ِد،ـَاٌر َطَؾك اْلَغـِلِّ َوِد،ـَاٌر َطَؾك اْلَػِؼقِر َأْ،ًضا فِل ُكؾِّ َسـٍَة اْلِجْ َ،ِة َفَؼاَل الرَّ ِعلُّ

َحِ،  َوَأْكَثُرَحا َما َ،َؼُع بِِف التََّراِضل، َوَقاَل َمالٌِؽ: ِحفَل َأْرَبَعفُة َدَكفاكِقَر َطَؾفك َأْحفِؾ الف َّ

ةِ   .َوَأْرَبُعقَن ِدْرَحًؿا َطَؾك َأْحِؾ اْلِػضَّ

ـَ َوَأْحَؿفُد َرِضفَل   ـَ اْلُؽفقفِقِّق ُف َتَعاَلك َطـُْف: َوَغْقُرُه مِف وقال أبق حـقؼة َرِضَل الؾَّ

فِط َأْرَبَعفٌة َوِطْرفُروَن  ُف َتَعاَلك َطـُْف َطَؾك اْلَغـِلِّ َثَؿاكَِقٌة َوَأْرَبُعفقَن ِدْرَحًؿفا َواْلُؿَتَقسِّ الؾَّ

ـٍ َفَلَراُدوَك »: ملسو هيلع هللا ىلصَواْلَػِؼقِر اْثـَا َطَرَر. َقْقُلُف  َأْن َتْجَعفَؾ َلُففْؿ َوإَِذا َحاَصْرَت َأْحَؾ ِحْص

ـِ اْجَعْؾ لَ  َة َكبِقِِّف َوَلؽِ ِف َوِذمَّ َة الؾَّ َة َكبِقِِّف َفاَل َتْجَعْؾ َلُفْؿ ِذمَّ ِف َوِذمَّ َة الؾَّ َة ِذمَّ َتَؽ َوِذمَّ ُفْؿ ِذمَّ

ـْ َأْن ُتْخِػفُروا  َأْصَحابَِؽ َفنِكَُّؽْؿ إِْن ُتْخِػفُروا ِذَمَؿُؽفْؿ َوِذَمفَؿ َأْصفَحابُِؽْؿ َأْحفَقُن مِف

ِف  ذمة ُة َرُسقِل الؾَّ قال العؾؿاء: ال مة حـا العفد، وتخػروا بَِضؿِّ التَّفاِء  «ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َوِذمَّ

ُجَؾ إِ  ـُْتُف َوَحَؿْقُتُف. َقاُلقا: َوَحَ ا َكْففُل ُ،َؼاُل: َأَخَػْرَت الرَّ َذا َكَؼْضَت َطْفَدُه، َوَخَػْرَتُف َأمَّ

َففا َوَ،ـَْتِففُؽ  َٓ َ،ْعفِرُف َحؼَّ ـْ  ِف َفنِكَّفُف َقفْد َ،ـُْؼُضفَفا َمف َة الؾَّ َٓ َتْجَعْؾ َلُفْؿ ِذمَّ َتـِْ ،ٍف َأْي 

َْطَراِب َوَسَقاُد اْلَجْقِش. ْٕ : َوإَِذا َحاَصفْرَت َأْحفَؾ حصفـ ملسو هيلع هللا ىلصَقْقُلفُف  ُحْرَمَتَفا َبْعُض ا

ـْ َأْكِ ْلُفْؿ َطَؾفك 
ِف َوَلؽِ ِف َفاَل ُتـِْ ْلُفْؿ َطَؾك ُحْؽِؿ الؾَّ َفَلَراُدوَك َأْن ُتـِْ َلُفْؿ َطَؾك ُحْؽِؿ الؾَّ

 َٓ َٓ َتْدِري َأُتِصقُ، ُحْؽفَؿ الؾَّفِف فِفقِفْؿ َأْم  ًضفا َطَؾفك َحفَ ا الـَّْففُل َأ،ْ  «ُحْؽِؿَؽ َفنِكََّؽ 

ـْ َ،ُؼقُل: َلْقَس ُكؾُّ ُمْجَتِفٍد ُمِصفقًبا َبفِؾ اْلُؿِصفقُ،  ٌة لَِؿ ْحتَِقاِط، َوفِقِف ُحجَّ
ِ
التـَِّ ،ِف َوآ
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َْمِر َوَقْد ُ،ِجقُ، َطـُْف اْلَؼائُِؾقَن بَِلنَّ  ْٕ ِف َتَعاَلك فِل َكْػِس ا َواِحٌد َوُحَق اْلُؿَقافُِؼ لُِحْؽِؿ الؾَّ

مصق، بلن الؿفراد أكفؽ ٓ تفلمـ َأْن َ،ـْفِ َل َطَؾفلَّ َوْحفٌل بِِخفاَلِف َمفا ُكؾَّ ُمْجَتِفٍد 

 . احف. ملسو هيلع هللا ىلصَحَؽْؿَت َوَحَ ا اْلَؿْعـَك ُمـَْتٍػ َبْعَد الـَّبِلِّ 

ٌِ  َقِوُلُه ًِ َُْط  ُٙ ٚيا َقِر  :)زي  .(1311)أي: يف كَِتاُب اْلِجَفاِد َوالسِّ

 

*** 
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ِّ عًََ -63 ٞ اإِلِقَطا ََا جَا٤َ ِف  ٢ اهللِ ِبال ِعًِِبَابُ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ّا َػًَِ اهلِل ثاُ ٔػُِْ َٓب َعبَ  ٔكٍ اإِلُهَغب  َثبُة 

ًّٖدِ   َقِوُلُه ٢ّٔ اِ  ِ ٬ ِع ِّ عي َيا ديا٤ي ِؾٞ اإِلقّٖطيا أي: مـ القطقد، والؿراد  :) ياُب 

هلل ٓ ،غػفر وح ا كثقر يف ح ا ال مان، تؼفقل: وا، بف يف ح ا الباب التليل ط  اهلل 

اهلل لػالن، وكحفقه ففنن اهلل تعفا، فعفال لؿفا ،ر،فد، ٓ راد لؼضفائف، وٓ معؼف، 

لحؽؿف، وٓ ُ،عؾؿ ما يف تؼد،ره فؼد ،سرف اوكسان ط  كػسف ثؿ ،رزق تقبفة طـفد 

ـْ َأبِفل َسفِعقٍد الُخفْدِريِّ  ـِ الؿقت أو قبؾف تؽقن كػارة لؿفا سفؾػ فَعف ، َطف

ـَ إِْكَساًكا، ُثفؿَّ َخفَرَج اَن فِل َبـِل إِْسَرائِقَؾ َرُجٌؾ كَ »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  َقَتَؾ تِْسَعًة َوتِْسِعق

َٓ، َفَؼَتَؾففُ  ـْ َتْقَبفٍة؟ َقفاَل: 
، َفَجَعفَؾ َ،ْسفَلُل، َ،ْسَلُل، َفَلَتك َراِحًبا َفَسَلَلُف َفَؼاَل َلُف: َحْؾ مِ

َفَؼاَل َلُف َرُجفٌؾ: اْئفِت َقْرَ،فَة َكفَ ا َوَكفَ ا، َفَلْدَرَكفُف الَؿفْقُت، َفـَفاَء بَِصفْدِرِه َكْحَقَحفا، 

بِل،  ُف إَِلك َحِ ِه َأْن َتَؼرَّ ْحَؿِة َوَمالَئَِؽُة الَعَ اِب، َفَلْوَحك الؾَّ َفاْخَتَصَؿْت فِقِف َمالَئَِؽُة الرَّ

ُف إَِلك َحِ ِه َأْن َتَباَطِدي، َوَقاَل: قِقُسقا َما َبْقـَُفَؿا، َفُقِجَد إَِلفك َحفِ ِه َأْقفَرَب َوَأْوَحك الؾَّ 

طـف إن كاكت ذكقبف دون الررك  ، وربؿا تجاوز اهلل (1)متػؼ طؾقف «بِِرْبٍر، َفُغِػَر َلفُ 

 .فعؼقدة أحؾ السـة والجؿاطة أن ما دون الررك تحت مرقئة اهلل 

*** 

                                                 

 (.8311(، ومسؾؿ )1334البخاري ) (1)
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اْلُمَصنُِّفَقاَل 

ٖا َػِجٔذ اهلِل  ُِ٘ذةا ِث ِٖ ُع ٍُ اهلِل َػ ٍَ َسُعى ٍَ  َهب ٌَ      ملسو هيلع هللا ىلصي َهب ٍَ َسُعو َهوب

ٍَ اهلُل  ٕٕي َكَوب ُُٔلُ ـِٔلُش اهلُل  ََ ٚٔ ا  ُٕ    »  َواَُّ ٍٖ َأ ًَّ َػَِو َََزوَؤ ِٖ َرا اَّؤزٌ  َٓ

ُٚي َوَأِؽِجيُّ َُ ٕٕ؟ي ااٍٗٚ َهِذ َؿَلِشُد  ُُٔلُ َََِٔيا َأُؿٔلَش  ْْ. «ُذ َػ ُِٓغِٔ  ُٙ  َسَوا

ِٔ عيْبددِد اِ   َقِوُلههُه ْٓددُدِب ْ دد ـِ ُسففْػَقاَن  : )ُد  ْبفف
ِ
ـُ َطْبففِد اهلل حففق ُجـْففُدُب ْبفف

ـْ َبِجقَؾفَة، َكفَ َل اْلُؽقَففَة، ُثفؿَّ اْكَتَؼفَؾ إَِلفك 
ـٌ مِ ، َوُحَق َبْط  اْلَعَؾِؼلُّ

ِ
، َأُبق َطْبِد اهلل اْلَبَجؾِلُّ

َبْقرِ اْلَبْصَرِة، َقِدَمفَ  ـِ ال ُّ  .(1)ا َمَع ُمْصَعِ، ْب

ٌٌ    َقِوُلُه ٍي زيُدد أي: مؿـ قبؾـا، ولعؾف مـ بـفل اسفرائقؾ طف  مفا ،فليت يف : )قّٔدا

 .حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة 

ٕ    َقِوُلُه ٜيْػِؿُس ا ّٕ ِيؿّٕد٬  ٫ ِ٘ َّ ٚياي بؿفا ٓ طؾفؿ  وح ا إقسام وتليل ط  اهلل  :)

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿، ،ؼفقل: سفعة، واهلل لف بف، وتحجر لرمحفة اهلل القا

 .[5;]صف:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ

ٍي ا ّٕ َقِوُلُه ٕ ؟   : ٚدٌ عص )ؾّٔكّٔا ْٕ ٫ أّٔغِّٖؿدسي ِيؿّٕد٬ َّ أّٔ ّٔ ٜيتئّي٢َّ عي ْٔ ذيا ايَِّرٟ  أي  :َي

مـ ح ا الؿتعاضؿ ال ي ،تل، ط  اهلل و،ج م أن اهلل ٓ ،غػر لػالن3 بسب، ما طـفده 

 مـ ال كقب والؿعاصل.

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿قفال تعفا،:  م أن الؿعاصل تحت مرقئة اهلل والؿعؾق

 .[;7]الـساء:  ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

ُ٘  َقِوُلُه ّْٞ قّْٔد غّٔؿّْٔسُت ئّ  أي: تجاوزت طـ ذكقبف، ومحقهتا طـف. :)ِإ

ًّٔؤّ  َقِوُلُه ُي ٚيأّْٔسْبُُّّٓت عي  وح ا ،دل ط  طظؿ ح ا ال ك،. :)

ٌِ  َقِوُلُه ًِ َُْط  ُٙ ٚيا  .(8181)تاب او،ؿان أي: يف ك :)زي
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

  َْ ٌََّو ََِشَح  َر َُٛش ٍَ َأُثى  ٌَ َػبثاْذ. َهب ََ َسُع ِٔ َُُوب َّ ا ََِشَح  َأ َُٛش َؤكٍ َؽٔذَٔش َأثاٍ 

.ُٚ ُٙ َوآٔلَشَر َُب ِٗ َٕٔخ َأِوَثَوِذ ُد ٌَِٔ  ثا

وحفق ، (8/114)ايؿدشٝض افطدٓد  يف  الحد،ث خرجف الرق  مؼبفؾ 

َكفاَن »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال َرُسقَل الؾَِّف : مـ حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة (3241)طـد أبل داود 

َخفُر ُمْجَتِففٌد فِفل َرُجاَلِن فِل َبـِل إِْسَرائِقَؾ  ْٔ ، َفَؽاَن َأَحفُدُحَؿا ُ،فْ كُِ،، َوا ـِ ُمَتَقاِخَقْق

ْكِ، َفَقُؼفقُل: َأْقِصفْر، َفَقَجفَدُه  َخَر َطَؾك الف َّ ْٔ َٓ َ،َ اُل اْلُؿْجَتِفُد َ،َرى ا اْلِعَباَدِة، َفَؽاَن 

ِف  َ،ْقًما َطَؾك َذْكٍ، َفَؼاَل َلُف: َأْقِصْر، َفَؼاَل: َخؾِّـِل َوَربِّل َأُبِعْثَت َطَؾلَّ َرقِقًبا؟ َفَؼاَل: َوالؾَّ

ُف َلَؽ  ُف اْلَجـََّة، َفَؼَبَض َأْرَواَحُفَؿا، َفاْجَتَؿَعفا ِطـْفَد َربِّ َٓ َ،ْغِػُر الؾَّ َٓ ُ،ْدِخُؾَؽ الؾَّ ، َأْو 

ـَ َفَؼاَل لَِفَ ا اْلُؿْجَتِفِد: َأُكـَْت بِل َطالًِؿا، َأْو ُكـَْت َطَؾك َما فِفل َ،فِدي َقفاِدًرا؟  اْلَعاَلِؿق

 «َرْحَؿتِل، َوَقاَل لِْمَخِر: اْذَحُبقا بِِف إَِلفك الـَّفارِ َوَقاَل لِْؾُؿْ كِِ،: اْذَحْ، َفاْدُخِؾ اْلَجـََّة بِ 

 َقاَل َأُبق ُحَرْ،َرَة: َوالَِّ ي َكْػِسل بَِقِدِه َلَتَؽؾََّؿ بَِؽؾَِؿٍة َأْوَبَؼْت ُدْكَقاُه َوآِخَرَتُف.

ُ٘       َقِوُلُه ٚيآِخسيتيد  ُٙ ٝيدا ْْ ْٚ يكّٔدْت ُد ُيد١  أّٔ ًِ ِي ِ هّٔ َّد َوإِنَّ »: (8112)فػفل الترمف ي  :)تيهّٔ

ـْ 
ُف َطَؾْقفِف َأَحَدُكْؿ َلَقَتَؽؾَُّؿ بِالَؽؾَِؿِة مِ ُـّ َأْن َتْبُؾَغ َما َبَؾَغْت، َفَقْؽُتُ، الؾَّ  َما َ،ُظ

ِ
َسَخِط اهلل

ـْ باِلَ  «بَِفا َسَخَطُف إَِلك َ،ْقِم َ،ْؾَؼاهُ  ـِ الَحفاِرِث اْلُؿَ كِفّل، والـبفل َط ،ؼفقل: إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصِل ْب

ُجُؾ: َحَؾَؽ الـَّاُس َفُفَق َأْحَؾُؽُفؿْ  ـْ َأبِفل ُحَرْ،فَرَة (8181)أخرجف مسؾؿ  «َقاَل الرَّ ، َط

وطدم الؼفقل بفال طؾفؿ، وفقفف  . فػل إحاد،ث مـ أداب التقاضع هلل 

 لقاسعة.ذي الرمحة ا الـفل طـ تؼـقط العباد مـ اهلل 

 :أْٛاع أزبع١ اهلل ع٢ً اإلقطاّ إٔ فا٥د٠، ٖٚٓا
اوقسام ط  اهلل بؿعـفك الطؾف، والفدطاء و،ؽفقن قفد أخف  بلسفباب  :األٍٚ
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ُربَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص، ودلقفؾ حف ا الـفقع قفقل رسفقل اهلل اوجابة، والظـ الحسـ باهلل 

َْبَقاِب  ْٕ هُ َأْشَعَث، َمْدُفقٍع بِا ََبرَّ َٕ  
ِ
ـِ َمالِفٍؽ (1)«َلْق َأْقَسَؿ َطَؾك اهلل ، ويف حد،ث َأَكِس ْبف

ـِ َمالِفٍؽ  ـُ الـَّْضِر َطؿُّ َأَكِس ْبف َٓ ُتْؽَسفُر ، وفقف: َفَؼاَل َأَكُس ْب َٓ َوالؾَّفِف،   :

ِف  ِف الِؼَصفاُص َ،ا َأَكُس »: ملسو هيلع هللا ىلصِسـَُّفا َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، َفَؼاَل َرُسقُل الؾَّ َفَرِضفَل  «كَِتاُب الؾَّ

ِف  ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصالَؼْقُم َوَقبُِؾقا إَْرَش، َفَؼاَل َرُسقُل الؾَّ ِف َم ـْ ِطَباِد الؾَّ
َلفْق َأْقَسفَؿ َطَؾفك إِنَّ مِ

هُ الؾَّ  ََبرَّ َٕ  .  (5)«ِف 

 ٞ بؿا ُطؾؿ مـ وطده الحؼ، أكف لـ ،د،ؾ ط  أولقائف  اوقسام ط  اهلل  :ايثااْ

 كؿا فعؾ شق  اوسالم حتك أقسؿ بالـصر ط  الروافض.

، وحف ا ملسو هيلع هللا ىلصبرلء مـ مخؾققاتف كالؽعبة والـبفل  اوقسام ط  اهلل  :ايثايا  

 ؽعبة.وبحؼ ال ملسو هيلع هللا ىلصمـ البدع الؿحدثة كلن ،ؼقل: بحؼ محؿد 

اوقسام ط  اهلل اطتراًضا ط  قدرتف ومرقئتف، وح ا حفق الؿـففل طـفف  :ايساب 

 وما دل طؾقف حد،ث الباب.

فع  الؿسؾؿ أن ،عظؿ حؼ الرب تعفا، طؾقفف و،ؾتف م شفرطف تعفا، فقؿفا دقَّ 

 وجؾَّ مـ إمقر، وباهلل التقفقؼ.

*** 

                                                 

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 8188أخرجف مسؾؿ ) (1)  .( َط

 (.1135(، ومسؾؿ )3111أخرجف البخاري ) (5)
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ِ٘ ع٢ًََ َأَح البَابُ  -64 َِِٜ٘طَتِػِف ِ بِايًَّ ِٔ َخًِِك َِ  دٍ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٔٚ ِٖ َلُِٔو ٔٓ ٚٔ َػًَِ َأَؽٕذ  ََِغَزِؾٔلِغ ثابَُّ  َثبُة ا 

ِ٘   َقِوُلههُه ِّٖكدد ْٔ خي َِدد ًّٔدد٢ أّٔسيددد   ِ٘ عي ًَّدد ٜيْطتيْػددِؿْع ِ اي وبقففان ذلففؽ أكففف ٓ  :) يدداُب ٫ 

ؾؼفف3 ٕن أطظؿ شلًكا مـ أن ،تقسؾ بف إ، خ ، واهلل ،جقز3 ٕن فقف تـؼًصا هلل 

 رتبة الؿتقسؾ بف غالًبا دون رتبة الؿتقسؾ إلقف.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

  ْ ُُٓئؼ ٖا  ُِشا ِث ِٖ ُعَج ٍٚ َػ ٖ٘جا ًَُ اُ ٍٙ اا ٍَ  َعبَ  َأِػَشاثا ََوب    ملسو هيلع هللا ىلصي َهب   ٍَ َكَووب

ٍُي َك َِٓىا َْ ٌَٔذ ا ََِٛ ٍُي َو َُب ُُٔؼ ُِٗلُظي َوَعبَع ا َْ ٌَٔذ ا َُٗه ٍَ اهلِلي  َ٘وب   َسُعى َُ بِعَزِغونا 

         ٍٗ ٖ٘جاو ٍَ اُ ُِوَيي َوثاوَي َػَِوً اهلِلي َكَووب ٚٔ َػَِ َِٗغَزِؾؤلَغ ثابَُِّو ٖٗوب    ملسو هيلع هللا ىلصَسٖثَيي َكبا

َٕ اهلِل» َٕ اهلِلي ُعِجَؾب ٙٔ     «ُعِجَؾب ُٔوَي ٔكوٍ ُوُعوى ََُغٚجُؼ َؽٖزً ُػشاَف َر  ٍَ َٔب َصا َك

  ٍَ ْٖ َهب ٚٔي ُص َٓوب اهلُل؟    »َأِفَؾبثا ََِؾوَي َأَروِذساٌ  ِٖ    َو ٓٔو  ُْ َٕ اهلِل َأِػَظو َّ َؽوُؤ اا

   ...ٔٚ ِٖ َلُِٔوو ٓٔو ٚٔ َػًَِ َأَؽوٕذ  َُِغَزِؾَلُغ ثابَُّ ُٚ ا  ٖٗ َُٔيي اا ًَوش احَلؤذََش.   «َر ي َوَر

ُٙ َأُثى َداُوَد.  َسَوا

ِ          َقِوُلهُ   َُِّّٖٓي  ِٔ ِْٝس ْ  ْٔ ُدبي حق أبق محؿد جبقر بـ مطعؿ بـ طدي  :     )عي

، أسؾؿ قبؾ خقبر، وققؾ: ،قم الػتح، قال بـ كقفؾ بـ طبد مـاف بـ قصل الؼرشل

خرجف  أ ما  إسالمف  ويف سب،  هتؿ.  ا د وسا قر،ش  ء  حؽؿا مـ  ن  كا  : ر بؽا بـ  ا

ا َبَؾَغ  ملسو هيلع هللا ىلص أكف، َقاَل: َسِؿْعُت الـَّبِلَّ  (5153)البخاري  َ،ْؼَرُأ فِل الَؿْغِرِب بِالطُّقِر، َفَؾؿَّ

 : أَ،َة ِه  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ ﴿َحِ   ڄ  ڄ   ڄ

َقاَل: َكاَد  ﴾ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ 

 َقْؾبِل َأْن َ،طِقَر.

ّّ  َقِوُلُه  أي: طربل مـ أحؾ الباد،ة. :)أّْٔعسياِ 

ْْؿُّٕظ  َقِوُلُه  ٗيهِّٔت ا٭ّٔ ُْ  أي: جفدت وضعػت لؼؾف الؿطر وال رع.  :)

ٍُ   َقِوُلُه ٚيدياعي ايِّٖيٝدا أي: أصاهبؿ الجقع لؼؾف ال رع والضرع والؾبـ، وذكر  :)

 حؿ3 ٕهنؿ أسرع يف الجقع وأدطك بالرػؼة.العقال دون غقر

ٍُ   َقِوُلُه ٛيا َْد ّٔهِّٔت ا٭ّٔ ٖي ٚي عع مال و،طؾؼ ط  الـؼقد وغقرحا، فنن كان الؿال  :)

مـ الدواب فؼد حؾؽت جقًطا وأصاهبا العجاف، وإن كان ال رع أصفابف القبفاس، 



 906 64- 

 وإن كان الـؼقد أفـاه كثرة اوكػاق.

ٓيا زي َّد  َقِوُلُه أي: ادع اهلل لـا بالسؼقا، وآستسؼاء: حق صؾف،  :ؤّ )ؾّٔاْضتيْطِل ئّ

 ك ول الؿطر، وآستصحاء: صؾ، رفع الؿطر.

ْٝدؤّ     َقِوُلههُه ّٔ ِ٘ عي ًَّدد ْيْطتيْػدِؿُع ِ اي َّْدا  أي: كتقسففؾ بففاهلل إلقففؽ، وحفف ا حففق  :)ؾِّٔإ

 مؿـقع ومحرم.

ّٔد٢ي اِ     َقِوُلُه ٚيِ دؤّ عي التقسفؾ  أي: كتقسؾ بؽ إ، اهلل، وحف ا جفائ ، أي: :)

 بدطاء الرجؾ الصالح، وقد تؼدم. 

ٕي اِ   َقِوُلُه ٕي اِ ، ُضْبشيا  وح ا ل كؽار طؾقف كؿا تؼدم. :)ُضْبشيا

ِ٘       َقِوُلههُه ِٙ أّْٔؾددشياِ  ُُٚدددٛ ُٜطيددبُّْض سيتَّدد٢ ُعددِسفي ذيِيددؤّ ِؾددٞ  ٍي  ُيددا شيا أي: ٓزم  :)ؾّٔ

يف وجقه أصفحابف، التسبقح مـؽًرا ط  إطرابل ومتعاضًؿا لؼقلف حتك طرف ذلؽ 

ـِ (8152) «فػفل صفحقح مسفؾؿ ملسو هيلع هللا ىلصإذ كاكقا ،عرفقن حال رسفقل اهلل  ـِ اْبف ، َطف

ـُ َمالِفٍؽ   ِشَفاٍب، َأْخَبَركِل َأَكُس ْبف
ِ
ـَ َزاَغفِت ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسفقَل اهلل ، َخفَرَج ِحفق

ا َسفؾََّؿ َقفاَم َطَؾفك اْلِؿـَْبفرِ  ْؿُس، َفَصؾَّك َلُفْؿ َصاَلَة الظُّْفِر، َفَؾؿَّ فاَطَة، الرَّ ، َففَ َكَر السَّ

ـْ »َوَذَكَر َأنَّ َقْبَؾَفا ُأُمقًرا ِطَظاًما، ُثؿَّ َقاَل:  ـْ َأَح،َّ َأْن َ،ْسفَلَلـِل َطف َشفْلٍء َفْؾَقْسفَلْلـِل َم

َّٓ َأْخَبرْ  ـْ َشْلٍء إِ َٓ َتْسَلُلقَكـِل َط  
ِ
َقفاَل  «ُتُؽْؿ بِِف، َما ُدْمُت فِل َمَؼفامِل َحفَ اَطـُْف، َفَقاهلل

  َأَكُس 
ِ
ـْ َرُسفقِل اهلل ـَ َسِؿُعقا َذلَِؽ مِف ـُ َمالٍِؽ: َفَلْكَثَر الـَّاُس اْلُبَؽاَء ِحق ، َوَأْكَثفَر ملسو هيلع هللا ىلصْب

 
ِ
  «َسُؾقكِل»َأْن َ،ُؼقَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل

ِ
ـُ ُحَ اَففَة فَ َفَؼاَم َطْبُد اهلل ـْ َأبِفل؟ َ،فا ْبف َؼفاَل: َمف

 َقاَل: َأُبقَك ُحَ اَفةُ 
ِ
 .«َرُسقَل اهلل

  
ِ
ا َأْكَثَر َرُسقُل اهلل ـْ َأْن َ،ُؼقَل: َسُؾقكِل ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ

  «مِ
ِ
َبَرَك ُطَؿُر َفَؼفاَل: َرِضفقـَا بِفاهلل

 
ِ
، َقاَل َفَسَؽَت َرُسقُل اهلل ًٓ ٍد َرُسق ْساَلِم ِد،ـًا، َوبُِؿَحؿَّ

ا، َوبِاْوِ ـَ َقاَل ُطَؿفُر  ملسو هيلع هللا ىلصَربًّ ِحق

 
ِ
ٍد بَِقِدِه َلَؼفْد ُطِرَضفْت َطَؾفلَّ ملسو هيلع هللا ىلصَذلَِؽ، ُثؿَّ َقاَل َرُسقُل اهلل : َأْوَلك، َوالَِّ ي َكْػُس ُمَحؿَّ

فرِّ  ِط، َفَؾْؿ َأَر َكاْلَقْقِم فِفل اْلَخْقفِر َوالرَّ
َقفاَل  «اْلَجـَُّة َوالـَّاُر آكًِػا، فِل ُطْرِض َحَ ا اْلَحائِ
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ـُ ِشَفاٍب:  ـِ اْب  ْبف
ِ
ـِ ُطْتَبفَة، َقفاَل: َقاَلفْت ُأمُّ َطْبفِد اهلل  ْبف

ِ
ـُ َطْبفِد اهلل  ْب

ِ
َأْخَبَركِل ُطَبْقُد اهلل

فَؽ  ـٍ َقطُّ َأَطؼَّ مِـَْؽ؟ َأَأمِـَْت َأْن َتُؽقَن ُأمُّ ـِ ُحَ اَفَة: َما َسِؿْعُت بِاْب  ْب
ِ
ُحَ اَفَة، لَِعْبِد اهلل

ـِ الـَّاِس؟ َقاَل َقْد َقاَرَفْت َبْعَض َما ُتَؼاِرُف كَِس  اُء َأْحِؾ اْلَجاِحؾِقَِّة، َفَتْػَضَحَفا َطَؾك َأْطُق

 َلْق َأْلَحَؼـِل بَِعْبٍد َأْسَقَد َلَؾِحْؼُتُف.
ِ
ـُ ُحَ اَفَة: َواهلل  ْب

ِ
 َطْبُد اهلل

ِٜحي      َقِوُلههُه ٚيذينّٔددس ايّٖشيددِد   ِ٘ ِّٖكدد ْٔ خي َِدد ًّٔدد٢ أّٔسيددد   ِ٘ عي ًَّدد ُْٜطتيْػددؿُّٔع ِ اي  ٫ ُ٘ َّْدد يف  :)ِإ
، واسللف الرمحة والؿطر وغقر ذلؽ، وٓ لحد،ث: أكؽ إذا كـت سائاًل سؾ اهلل ا

تتقسؾ بف إ، مخؾققاتف فنن شلكف طظقؿ، ويف الحد،ث صؾ، الفدطاء مفـ الرجفؾ 

 الصالح، وفقف أن تػر،ج الؽرب وقضاء الحاجات مـف تعا،. 

 ٚاالضتطكا٤ ي٘ ثالث طسم ذنسٖا ايعًُا٤:
َأكَّفُف َرَأى »، َمْقَلك َبـِفل آبِفل الؾَّْحفِؿ، ث ُطَؿْقٍر الدطاء كؿا يف حد، :األٍٚ

ْوَراِء َقائًِؿفا، َ،فْدُطق َ،ْسَتْسفِؼل َ،ْسَتْسِؼل  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  ـَ الف َّ
ْ،ِت، َقِر،ًبا مِ ِطـَْد َأْحَجاِر ال َّ

َٓ ُ،َجاِوُز بِِفَؿا َرْأَسفُ َرافًِعا   .  (1)«َ،َدْ،ِف قَِبَؾ َوْجِفِف، 

ـِ َمالِفٍؽ  :ٚايثاْٞ : َأنَّ َرُجفاًل، َدَخفَؾ الدطاء يف الخطبة كحد،ث َأَكِس ْب

ِف  ـْ َباٍب َكاَن َكْحَق َداِر الَؼَضاِء، َوَرُسقُل الؾَّ
َقائٌِؿ َ،ْخُطُ،،  ملسو هيلع هللا ىلصالَؿْسِجَد َ،ْقَم ُجُؿَعٍة مِ

ِف َفاْسَتؼْ  ًؿا، ُثؿَّ َقاَل: َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، َحَؾَؽِت إَْمَقاُل َواْكَؼَطْعفِت  ملسو هيلع هللا ىلصَبَؾ َرُسقَل الؾَّ
َقائِ

ِف  َف ُ،ِغقُثـَا، َفَرَفَع َرُسقُل الؾَّ ُبُؾ، َفاْدُع الؾَّ الؾَُّففؿَّ َأِغْثـَفا، الؾَُّففؿَّ »َ،َدْ،ِف، ُثؿَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالسُّ

 .(5)، متػؼ طؾقف«، الؾَُّفؿَّ َأِغْثـَاَأِغْثـَا

أن ،خففرج إ، الؿصففظ، و،صففظ ركعتففقـ ،بففدأمها بخطبففة، كؿففا يف  :ٚايثايا  

أهنا َقاَلْت: َشَؽا الـَّفاُس إَِلفك َرُسفقِل  (1131)طـد أبل داود  حد،ث َطائَِرَة 

                                                 

 .( لرقخـا مؼبؾ القادطل 1/322)«الصحقح الؿسـد»والحد،ث يف (، 1111أخرجف أبق داود ) (1)
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ِف  ـَْبٍر، َفُقِضَع َلُف فِفل اْلُؿَصفؾَّك، َوَوَطفَد الـَّفاَس َ،ْقًمفا ُقُحقَط اْلَؿَطِر، َفَلَمَر بِؿِ  ملسو هيلع هللا ىلصالؾَّ

ِف  فْؿِس، ملسو هيلع هللا ىلصَ،ْخُرُجقَن فِقِف، َقاَلْت َطائَِرُة: َفَخَرَج َرُسقُل الؾَّ ـَ َبفَدا َحاِجفُ، الرَّ ، ِحق

ْؿ َجفْدَب إِكَُّؽفْؿ َشفَؽْقتُ »، ُثفؿَّ َقفاَل: ، َوَحِؿفَد الؾَّفَف ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼَعَد َطَؾك اْلِؿـَْبِر، َفَؽبََّر 

اِن َزَماكِِف َطـُْؽْؿ، َوَقْد َأَمفَرُكُؿ الؾَّفُف ِدَ،اِرُكْؿ،  ـْ إِبَّ َأْن َتفْدُطقُه،  َواْستِْئَخاَر اْلَؿَطِر َط

ِحقِؿ ، ُثؿَّ َقاَل: اْلَحْؿُد لِؾَِّف َربِّ الْ «َوَوَطَدُكْؿ َأْن َ،ْسَتِجقَ، َلُؽؿْ  ـِ الفرَّ ْحَؿ ـَ الفرَّ َعاَلِؿق

َّٓ َأْكفَت  َٓ إَِلفَف إِ َّٓ الؾَُّف، َ،ْػَعُؾ َما ُ،ِر،ُد، الؾَُّففؿَّ َأْكفَت الؾَّفُف،  َٓ إَِلَف إِ  ، ـِ ، َمؾِِؽ َ،ْقِم الدِّ

ـُ اْلُػَؼَراُء، َأْكِ ْل َطَؾْقـَا اْلَغْقَث، َواْجَعْؾ َما َأْكَ ْلفَت َلـَفا ُقف ًة َوَباَلًغفا إَِلفك اْلَغـِلُّ َوَكْح قَّ

ـٍ  َل إَِلك الـَّاِس «ِحق ْفِع َحتَّك َبَدا َبَقاُض إِبَِطْقِف، ُثؿَّ َحقَّ ، ُثؿَّ َرَفَع َ،َدْ،ِف، َفَؾْؿ َ،َ ْل فِل الرَّ

َل ِرَداَءُه، َوُحَق َرافٌِع َ،َدْ،ِف، ُثؿَّ َأْقَبَؾ َطَؾك الـَّاِس َوَكَ َل، فَ  َصفؾَّك َضْفَرُه، َوَقَؾَ،، َأْو َحقَّ

ُف َسَحاَبًة َفَرَطَدْت َوَبَرَقْت، ُثفؿَّ َأْمَطفَرْت بِفنِْذِن الؾَّفِف، َفَؾفْؿ َ،فْلِت  ، َفَلْكَرَل الؾَّ ـِ َرْكَعَتْق

ِـّ َضفِحَؽ  ا َرَأى ُسْرَطَتُفْؿ إَِلفك اْلؽِف ُققُل، َفَؾؿَّ ، َحتَّفك ملسو هيلع هللا ىلصَمْسِجَدُه َحتَّك َساَلِت السُّ

ِف َوَرُسفقُلفُ  َبَدْت َكَقاِجُ ُه، َفَؼاَل: َأْشَفدُ  َف َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِد،ٌر، َوَأكِّل َطْبُد الؾَّ ، «َأنَّ الؾَّ

ـِ َزْ،فٍد  َخفَرَج إَِلفك  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِفلَّ »، (1)«يف الصفحقحقـ وحد،ث َطْبِد الؾَّفِف ْبف

ـِ الُؿَصؾَّك َفاْسَتْسَؼك َفاْسَتْؼبَ     «َؾ الِؼْبَؾَة، َوَقَؾَ، ِرَداَءُه، َوَصؾَّك َرْكَعَتْق

 ٘ لؿفا  ، ففاهلل التسبقح طـد ذكر إمر الؿستؼبح ال ي ٓ ،ؾقؼ باهلل  :ٚفٝا

 ی ی ی ىئ ىئ﴿زطففؿ الؽػففار أكففف اتخفف  ولففًدا وصففاحبف، قففال: 

 .[3;1]الصاِات: .﴾ی

ُٚدي   َقِوُلُه ُٙ أُّٔ دٛ ديا ٚيا ـِ مـ  (3381) «أي يف ســف :)زي فِد ْبف ـِ ُمَحؿَّ صر،ؼ ُجَبْقِر ْبف

ـْ َأبِقِف، وكالمها مجفقل. ـِ ُمْطِعٍؿ، َط  ُجَبْقِر اْب
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َٔب َٓب َعبَ  ٔكٍ ٔؽ ٍٚ َثبُة  ٖ٘جا ٙٔ ُىُشَم اُٚؾِشٔى ملسو هيلع هللا ىلصََٔخ اُ ُأذ َوَعٚذ ًَٔ اُٖزِىٔؽ  ٔؽ

ّْ َقِوُلُه َِّب ٜي١ِ اي ُيا َيا ديا٤ي ِؾٞ ِس ِٙ طُّٕسمي  ملسو هيلع هللا ىلص ) ياُب  ٚيضيدّْ ِِٝد  ِْٛس ُي٢ ايتَّ ِس

محك، وحق  ملسو هيلع هللا ىلصأي ح ا باب فقف ما جاء مـ إدلة يف محا،ة رسقل اهلل  :ايػّْْسِى 

ك، سقاء يف ذلؽ الررك الؼقيل أو الػعظ، أو صقق التقحقد، وسده لطرق الرر

الؼؾبل، وح ا ما ،سؿك بؼاطدة سد ال رائع، فاوسالم جاء بسد ذرائع الررك 

ط  سد كؾ ذر،عة إ، شٍر مـ الررك  ملسو هيلع هللا ىلصوالؿحرمات، وقد حرص رسقل اهلل 

فؿا دوكف، وقد تؼدم شلء مـ ذلؽ، والحؿد هلل، فؿـ سد ال رائع: ققل اهلل 

، [63]الـقر:  ﴾ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿تعا،: 

 گ گ گ ک ک﴿فإمر بغض البصر سد ل ر،عة ال كا، 

، فنبداء ال ،ـة وإصالق البصر [61]الـقر:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ

امِِت  ـِ الصَّ ، َأنَّ مـ أسباب القققعة يف ال كا، وقد جاء مـ حد،ث ُطَباَدَة ْب

ـْ َأْكُػِسؽُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ 
ـْ َلُؽُؿ اْلَجـََّة: اْصُدُققا إَِذا ْؿ اْضَؿـُقا لِل ِستًّا مِ َأْضَؿ

قا  وا إَِذا اْؤُتِؿـُْتْؿ، َواْحَػُظقا ُفُروَجُؽْؿ، َوُغضُّ ْثُتْؿ، َوَأْوُفقا إَِذا َوَطْدُتْؿ، َوَأدُّ َحدَّ

قا َأْ،ِدَ،ُؽؿْ   . (88353)م أمحد . أخرجف اوما«َأْبَصاَرُكْؿ، َوُكػُّ

 »الخؿر، وما حق مـ ذرائعف:  ملسو هيلع هللا ىلصوحرم الـبل 
ِ
ـَ َرُسقُل اهلل الَخْؿفِر فِفل  ملسو هيلع هللا ىلصَلَع

َطَرَرًة: َطاِصَرَحا، َوُمْعَتِصَرَحا، َوَشاِرَبَفا، َوَحامَِؾَففا، َوالَؿْحُؿقَلفُة إَِلْقفِف، َوَسفاقَِقَفا، 

 .(1)«َبائَِعَفا، َوآكَِؾ َثَؿـَِفا، َوالُؿْرَتِري َلَفا، َوالُؿْرَتَراُة َلفُ وَ 

                                                 

ـِ َمالِفٍؽ 1825أخرجف الترم ي ) (1) ـْ َأَكفِس ْبف ( 1/81)«الصفحقح الؿسفـد»، والحفد،ث يف (، َطف
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ولعـ الؿصقر،ـ3 سًدا ل ر،عة التصق،ر الف ي فقفف فتـفة الؿضفاحاة وذر،عفة 

الررك، ولعـ آكؾ الربا ومقكؾف وكاتبف وشاحداه3 سًدا ل ر،عة أكؾ أمفقال الـفاس 

 بالباصؾ.

ل: كحـ بحاجة إ، ففتح الف رائع وتحؼقفؼ أن سؾؿان العقدة ،ؼق :ايعحب َٚٔ

ح ه الؼاطدة، ٓ قاطدة سد ال رائع، و،ؾ م مـ ح ا أن ،ػتح ط  الؿسؾؿقـ التبرج 

والسػقر، وسؿاع إغاين، وشرب وبقع بعض الؿسؽرات، و،ستدل بعؿقم أدلفة 

افبشدح ايبددٜع   القسر يف الد،ـ، وقد رددت ط  ح ه الؼاطدة بحؿد اهلل يف كتابل 

 .يف أضباب ٚسًٍٛ ْٚتا٥ر ايتُٝٝع

*** 

                                                 
= 

 .ادطل لرقخـا مؼبؾ الق
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ُاشا  ٖا اُٚؾٚخ ِٖ َػِجٔذ اهلِل ِث َُوً   َػ ٓٔش  اا ٘اٍ َػوب َِٗيَُِوُذ ٔكٍ َوُكٔذ َث ٍَ  ا ي َهب

ٍا اهلِل  ٍَ   ملسو هيلع هللا ىلصَسُعى َٗبي َكَوب ُُِذ َِٗذ َع َ٘ب  َأ ُُٓذ »َكُوُِ ً اُٖغ َُ ي «اهلُل َرَجبَسَى َوَرَؼوب

  ٍَ ًُبي َكَوب َ٘ب َىِى ُٔ َ٘ب َكِنُي َوَأِػَظ َ٘ب  َوَأُكَنُِ ِْي َأِو َثِؼولا    »َهُِ ٌُ ُٔ ُهىُُوىا ثاَووِى

ُٕ َُِيب ُْ اُٖؾ ٌُ ٖ٘ ََ ََِغَزِغشا ُْي َوا  ٌُ ُٔ ُِٕذ. «َهِى َٕ٘ذ َع ُٙ َأُثى َداُوَد ثاَغ  َسَوا

ِٔ ايػّْددخّْ َقِوُلههُه ْٔ عيْبددِد اِ  ْ دد أبففق مطففرف، روى لففف مسففؾؿ يف  :  ِِٝس)عيدد

 صحقحف حد،ثقـ.

ٍِ ا ِ   َقِوُلههُه َِس  ِإئّدد٢ زيُضددٛ ِٓددٞ عيددا ٚيؾّٖددِد  ي ّٔكّٖددُت ِؾددٞ  ّّْْٔٓ ٍي: ا وحففؿ بـففق  : ملسو هيلع هللا ىلص )قّٔددا

الؿـتػؼ، وكان فِل َسـَِة تِْسٍع ففق طام القففقد حقفث َقفِدَمْت ُوُففقُد اْلَعفَرِب َطَؾفك 

ك بَِ لَِؽ ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  َم ِذْكفُرُه. ، وكاكت ُتَسؿَّ ، َفِػقَفا َقِدَم َوْفُد َبـِل َتِؿقٍؿ الَِّ ي َتَؼفدَّ

ـِ َخالِفِد  ـِ َجْ ِء ْب ـُ َقْقِس ْب َػْقِؾ َوأربد ْب ـُ الطُّ َوفِقَفا: َقِدَم َوْفُد َبـِل َطامٍِر، فِقِفْؿ َطامُِر ْب

ـِ َجْعَػفٍر. اكتففك  ـِ َمالِفِؽ ْبف ـُ َسفْؾَؿك ْبف ـِ َجْعَػٍر، َوُجَبفاُر ْبف  «مفـ طقفقن إثفرْب

 .(حف313الؿتق : )أبق الػتح الربعل،  (8/811)

ْيا  َقِوُلُه ُْٝد ْْتي ضي ٓيا: أّٔ ّٖ ِف  :)ؾّٔكّٕ كؿفا يف  «َسقُِّد الـَّاسِ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد صح أنَّ َرُسقَل الؾَّ

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة  (1)«الصحقحقـ  .َط

ٚيتيييداي٢ّٔ   َقِوُلُه ُّٝد ا ّٕ تيبيازيىّٔ  ٍي: ايطَّ و السفقادة الؿطؾؼفة، وأكؽفر أي: ذ :)ؾّٔكّٔا

 طؾقفؿ ققلفؿ سًدا لؾ ر،عة وإٓ ففق سقد، كؿا تؼدم.

٫ْٛ      َقِوُلُه ٓيدا طّٔد ُُ ٚيأّْٔعظّٔ ٓيا ؾّْٔكد٬،  ّٕ ٚيأّٔؾّٖكيد والطفقل حـفا ٓ ،فراد بفف الطفقل  :)

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿الجسؿل بؾ الؽرم والعطاء، َقاَل َتَعفاَلك: 
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ففؾ  ، أي صففاح، اوكعففام[6]غاااِر:  ﴾چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ والتػضُّ

ط  طباده الطائعقـ، ٓ معبقد بحؼ سقاه، ففق صاح، الؿفـ والػضفؾ سفبحاكف 

 وتعا،.

ْٝد   َقِوُلُه ٓيد  دي ُٚدي ِ طي ُٙ أُّٔ ٛ ديا ٚيا  .(3141)ضٓٓ٘أي: يف  :)زي

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٗظ   ِٖ َأ ََب َلَوَػ ٍَ اهلِلي  ََب َسُعى َٗبّعب َهبُُىا    َّ َٗوبي    َأ ُِشا َٖ َل َٗب َواِث َُِش

  ٍَ َٗبي َكَوووب َُٓذ َٖ َعوو َٗبي َواِثوو َُٚذ ِْ َوا  »َوَعوو ٌُ ُٔ ٖ٘ووبُطي ُهىُُووىا ثاَوووِى ََٗهووب اُ ََووب َأ

    ُٕ َٓووب ُأٔؽووٗت َأ ُٚي  ٖٔووْذ َػِجووُذ اهلِل َوَسُعووىُُ َُٓؾ َٗووب  ُٕي َأ َُِيب ُْ اُٖؾوو ٌُ ٖ٘ ََ ََِغووَزِهى

ِٗ َُّٔزٍ َأ َُٔزٍ ا ِ٘ضا َٓ ٘اٍ اهلُل َرِشَكُؼىٗاٍ َكِىَم  َُ ُِٕذ. «َض َٕ٘ذ َع ٍٗ ثاَغ ِٔ َٖ٘غب ُٙ اُ  َسَوا

ْيا  َقِوُلُه ِْٝس ٔي خي ٚياْ  ْيا  ْٝسي ٜيا خي ٍي اِ ،  ٜيا زيُضٛ  أي ،ا أفضؾـا وابـ أفضؾـا. :)

ُِ  َقِوُلُه َّهّٕ ٜي ْٛٗ ٜيْطتي ٚي٫  َٓ َ،ْسفَتْجِرَ،ـَُّؽؿُ  :) قفال ابفـ إثقفر يف ، (1)«ويف روا،ة َو

َٓ َ،ْسَتْغؾَِبـَّؽؿ فقتَِّخ كؿ َجِر،ًّ  :(1/813) «الـفا،ة . َوَذلَِؽ : َأْي َرُسقٓ ووكِقاًل اَأْي 

َأكَُّفْؿ َكاُكقا َمَدُحقه فَؽِره َلُفُؿ الؿبالَغة فِل الؿْدح، فـَفاُحؿ َطـُْف، ُ،ر،د: َتَؽؾَُّؿفقا بَِؿفا 

َٓ َتَتَؽؾُػقه َكَلكَُّؽْؿ ُوَكالء ـَ اْلَؼْقِل، َو
ـْ  َ،ْحُضُرُكؿ مِ فْقَطاِن وُرُسفُؾف، َتـْطُؼفقن َطف الرَّ

 لَِساكِِف. احف.

ُ٘  َقِوُلُه ٚيزيُضٛيّٕ ٌَّد عيْبُد اِ   َُشي ْيا   كؿا وصػف اهلل وسؿاه. :)أّٔ

ِٓدٞ ا ّٕ  َقِوُلُه ْْصيئّ ِْٓصئِّتٞ ايَِّتٞ أّٔ َي ْٛمي  ِْٞ ؾّٔ ْٕ تيْسؾُّٔيٛ َيا إِّٔسبُّ أّٔ ا ل ر،عة  :  ) سدًّ

ؿ أسفباب الرفرك إن مل ،ؽفـ أطظؿففا، وفقفف تقاضفع الررك إذ أن الغؾق مـ أطظ

 ، ومعرفتف بحؼ ربف وحؼف.ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

ْٝد   َقِوُلُه ٓيد  دي ُّ ِ طي َّطيا٥ِ ُٙ اي ٚيا ، وأخرجفف أمحفد (14443)ايهرب٣يف  :)زي

(11582). 

 الؼقل يف ح ا الحد،ث كسابؼف، وحـاك أحاد،ث كثقرة يف سد ال رائع، مـفا:

                                                 

ـْ َأَكٍس َرَضَل اهلُل َطـُْف.11514أخرجف اومام أمحد ) (1)  (، َط
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ـُ َأبِفل (212)ما يف مسؾؿ  ، َقفاَل: َقفاَل لِفل َطؾِفلُّ ْبف ََسِديِّ ْٕ ـْ َأبِل اْلَفقَّاِج ا : َط

 َصالٍِ، 
ِ
َٓ َأْبَعُثَؽ َطَؾك َما َبَعَثـِل َطَؾْقِف َرُسقُل اهلل َّٓ »؟ ملسو هيلع هللا ىلص: َأ ًٓ إِ َٓ َتَدَع تِْؿَثا َأْن 

ْ،َتفُ  َصَؿْسَتفُ  َّٓ َسفقَّ َٓ َقْبفًرا ُمْرفِرًفا إِ : مفـ (1)، وغقفره(1458)، وطـفد الترمف ي «َو

 
ِ
ـِ َطْبِد اهلل فَص  ملسو هيلع هللا ىلصَكَففك الـَّبِفلُّ »، َقفاَل: حد،ث َجابِِر ْب الُؼُبفقُر، َوَأْن َأْن ُتَجصَّ

ـِ َطبَّفاٍس  (331)، وطـد أبل داود «ُ،ْبـَك َطَؾْقَفا، َوَأْن ُتقَصلَ ُ،ْؽَتَ، َطَؾْقَفا، َوَأْن  ـِ اْب َط

 
ِ
ويف ، (5)«َمفففا ُأمِفففْرُت بَِتْرفففقِقِد اْلَؿَسفففاِجدِ »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقفففاَل: َقفففاَل َرُسفففقُل اهلل

ـْ َطائَِرَة  (6)«الصحقحقـ  ، َقاَلْت: َقاَل َرُس َط
ِ
: فِل َمَرِضِف الَّفِ ي َلفْؿ ملسو هيلع هللا ىلصقُل اهلل

ـَ اهلُل اْلَقُفقَد َوالـََّصاَرى، »َ،ُؼْؿ مِـُْف  . كؾ ذلؽ مفـ «اتََّخُ وا ُقُبقَر َأْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجدَ َلَع

 
ِ
ـْ َحَؿفَؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصباب سد ذرائع الررك، وَقاَل َرُسفقُل اهلل فاَلَح َفَؾفْقَس  َمف َطَؾْقـَفا السِّ

َٓ ُ،ِرفقُر »، َقفاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، أنَّ الـَّبِفلَّ ، وحفد،ث َأبِفل ُحَرْ،فَرَة (7)، متػؼ طؾقفف«مِـَّا

ْقَطاَن َ،ـِْ ُع فِل َ،فِدِه، َفَقَؼفُع فِفل َأَحُدُكْؿ َطَؾك َأِخقِف  َٓ َ،ْدِري، َلَعؾَّ الرَّ ُف  الَِح، َفنِكَّ بِالسِّ

ـَ الـَّارِ 
 (8)متػؼ طؾقف «ُحْػَرٍة مِ

ِ
ـْ َأَشاَر إَِلك َأِخقفِف بَِحِد،فَدةٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص، وَقاَل َرُسقُل اهلل ، َم

فِ َفنِنَّ  َبِقِف َوُأمِّ
ِ
، مـ بفاب سفد ذر،عفة (9)«اْلَؿاَلئَِؽَة َتْؾَعـُُف، َحتَّك َ،َدَطُف َوإِْن َكاَن َأَخاُه ٕ

 الؼتؾ، وباهلل التقفقؼ.

*** 

                                                 

 15811اومام أمحد ) (1)
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َجابِِر ْب  .(، ط

 .( لرقخـا مؼبؾ القادطل 1/141)«الصحقح الؿسـد»والحد،ث يف  (5)

 (.582(، ومسؾؿ )1124البخاري ) (6)

ـِ ُطَؿَر 21(، ومسؾؿ )1133البخاري ) (7) ِف ْب ـْ َطْبِد الؾَّ   .(، َط

 (.8113(، ومسؾؿ )3438البخاري ) (8)

ـْ َأبِل ُحَرْ،َرَة 8111أخرجف مسؾؿ ) (9)  .(، َط
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ٍِ اهللِ َتعَاَي٢:  -66 ِٛ ٞ َق ََا جَا٤َ ِف ِٙ ﴿بَابُ  َ٘ َحلَّ َقِدِز ٚاِ ايًّ ََا َقَدُز َٚ ﴾ 

َقاَل اْلُمَصنُِّف

َٓب ٍا اهلِل َرَؼبًَُ َثبُة   ائ ائ ى ى ې ې﴿  َعبَ  ٔكٍ َهِى

 ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 .[:9]الزمر: ﴾ ېئ ېئ ۈئ

، كاس، أن ،ضع ح ا الباب، وحق آخفر إبفقاب لبقفان طؿفقم فضفؾ اهلل 

وطؿقم قدرتف تعا،، وبقان طظؿتفف فحؼفف طظفقؿ وجؾقفؾ، وحفق الفرب الؿالفؽ 

يف صؾف، حف ا العؾفؿ3 طؾفؿ  العظقؿ، وفقف بقان أن الـفاس بحاجفة إ، آسفتؿرار

معفروف  ، واهلل الؽتاب والسـة، وطؾؿ التقحقد، والعؼائد، حتك ،عرفقا اهلل 

، أو أشفرك بفاهلل، ، أو مثفؾ اهلل بآ،اتف الؽقكقة وآ،اتف الررطقة، فؿـ كػر باهلل 

يف  حؼ قدره، ولف لؽ قفال اهلل  أو ألحد يف آ،اتف وأسؿائف، فف ا مل ،ؼدر اهلل 

]األكعام:  ﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قد: شلن القف

، فف ا آطتؼاد الباصؾ3 أن اهلل مل ،ـ ل كتاًبا طف  أحفد مفـ البرفر، ومل ،رسفؾ [1>

 ... إ، غقر ذلؽ مـ الؾقازمرساًل، فقف صعـ يف حؽؿة اهلل، وصعـ يف مراد اهلل 

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿: وحـا ،ؼقل اهلل 

ما طظؿقا اهلل حؼ تعظقؿف مع أن ح ه إرض وما فقفا ، أي: [:9]الزمر:  ﴾وئ

سفبحاكف وتعفا،، والسفؿقات  مـ الجبال، وما فقفا مـ آتساع يف قبضفة اهلل 

، طـد الرقخقـ: ،قم الؼقامة بقؿقـف، كؿا يف حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة  ،طق،فا اهلل 

فَؿاَء بَِقِؿقـِفِف، ُثفؿَّ َم الِؼَقاَمةِ َ،ْؼبُِض الؾَُّف إَْرَض َ،قْ »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ الـَّبِلَّ  ، َوَ،ْطِقي السَّ

ـَ ُمُؾقُك إَْرضِ   .  (1)«َ،ُؼقُل: َأَكا الَؿؾُِؽ َأْ،

                                                 

 (.8313(، ومسؾؿ )3118أخرجف البخاري ) (1)
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أي: تـ ه اهلل سبحاكف وتعاضؿ ﴾: ۅ   ۅ   ۋ   ۋ ﴿   َقِوُلهُ  

 : فلما مـ آمـ أن اهلل طـ إشراك الؿرركقـ الؿـدد،ـ، قال ابـ طباس 

 «ط  كؾ شلء قد،ر فؼد قدر اهلل حؼ قدره، وقال شق  اوسالم كؿا يف الؿجؿقع

: َما َطَرُفقُه َحؼَّ [ 1>]األكعام:   ﴾ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿: فِل َقْقلِِف: ( 83-85/ 1) 

 .َمْعِرَفتِِف َوَما َطظَُّؿقُه َحؼَّ َطَظَؿتِِف َوَما َوَصُػقُه َحؼَّ ِصَػتِفِ 

َوَطَؾك  َوَحِ هِ   َؾِة  ْلُؿَعطِّ ا دِّ َطَؾك  الرَّ َمَقاِضَع: ِفل  َثاَلَثِة  ُف ِفل  َحا الؾَّ َكَر َذ ْلَؽؾَِؿُة  ا

ْكَعاِم:  َ ْٕ ـْ َأْكَؽَر إْكَ اَل َشْلٍء َطَؾك اْلَبَرِر َفَؼاَل ِفل ا ـَ َوَطَؾك َم  ٻ  ٱ ﴿اْلُؿْرِرِكق

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  :  ﴾ٺ  ۋ  ۋ ﴿َوَقاَل ِفل اْلَحجِّ

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ ﴿  -إَلك َقْقلف َتَعاَلك- ﴾ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ڃ  ڃ   ڄ

َمِر:  ﴾چ   ڃ  ال ُّ  ەئ  ائ   ائ   ى   ى   ې   ې ﴿َوَقاَل ِفل 

ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئ

 .﴾ېئ

ِٔ َوَقْد َثَبَت فِل  ْٝ ـِ َمْسفُعقٍد ايؿَّدِشٝشي ـْ َحفِد،ِث اْبف
ـْ مِ : َأنَّ َحْبفًرا مِف

ُد  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَقُفقِد َقاَل لِؾـَّبِلِّ  فَؿَقاِت َطَؾفك إْصفَبٍع َ،ا ُمَحؿَّ َف َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة َ،ْجَعفُؾ السَّ إنَّ الؾَّ

َجَر َطَؾك إْصَبٍع َواْلَؿاَء َوالثََّرى َوَسفائَِر اْلَخْؾفِؼ  َْرَض َطَؾك إْصَبٍع َواْلِجَباَل َوالرَّ ْٕ َوا

َـّ َوَ،ُؼقُل: َأَكا اْلَؿؾُِؽ َقاَل: َفَضِحَؽ َرُسف ُح َتْصفِد،ًؼا  ملسو هيلع هللا ىلصقُل الؾَّفِف َطَؾك إْصَبٍع ُثؿَّ َ،ُف ُّ

َ،َة. ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿لَِؼْقِل اْلَحْبِر ُثؿَّ َقَرَأ:  ْٔ  . ا

ِٔ َوفِل  ْٝ ـْ َأبِل ُحَرْ،فَرَة ايؿَّدِشٝشي : َقفاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسفقَل الؾَّفِف  َأْ،ًضا َط

َْرَض َ،ْقَم اْلِؼَقاَمةِ » ْٕ ُف ا ـَ َ،ْؼبُِض الؾَّ َؿاَء بَِقِؿقـِِف ُثؿَّ َ،ُؼقُل: َأَكا اْلَؿؾِفُؽ َأْ،ف ، َوَ،ْطِقي السَّ

ـَ اْلُؿَتَؽبِّففُروَن؟ ـَ اْلَجبَّففاُروَن؟ َأْ،فف َْرِض؟ ُثففؿَّ َ،ُؼففقُل: َأْ،فف ْٕ َوَكففَ لَِؽ  «ُمُؾففقُك ا

ِٔفِل  ْٝ ـِ ايؿَِّشٝشي ـْ َحِد،ِث اْب
َؿَقاِت َ،فْقَم اْلِؼَقاَمفِة » ُطَؿَر  مِ ُف السَّ َ،ْطِقي الؾَّ

ـَ اْلُؿَتَؽبِّفُروَن؟ ـَ اْلَجبَّاُروَن؟ َأْ،ف َـّ بَِقِدِه اْلُقْؿـَك ُثؿَّ َ،ُؼقُل: َأَكا اْلَؿؾُِؽ. َأْ،  «ُثؿَّ َ،ْلُخُ ُح

َوَأْرَضُف بَِقَدْ،فِف َجِؿقًعفا َ،ْلُخُ  اْلَجبَّاُر َتَباَرَك َوَتَعاَلك َسَؿَقاتِِف »ُؿْسؾِِؿ َقاَل: َوفِل َلْػٍظ لِ 
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ـَ َفَجَعَؾ َ،ْؼبُِضُفَؿا َوَ،ْبُسُطُفَؿا ُثؿَّ َ،ُؼفقُل: َأَكفا اْلَؿؾِفُؽ َأَكفا اْلَجبَّفاُر  َوَأَكفا اْلَؿؾِفُؽ َأْ،ف

ِف  ـَ اْلُؿَتَؽبُِّروَن َوَ،ِؿقُؾ َرُسقُل الؾَّ ـْ ِشفَؿالِِف َحتَّفك  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَجبَّاُروَن َوَأْ، ـْ َ،ِؿقـِفِف َوَطف َط

َُققُل: َأَساقٌِط ُحَق بَِرُسقِل  َٕ ـْ َأْسَػِؾ َشْلٍء مِـُْف َحتَّك َأكِّل 
ُك مِ َكَظْرت إَلك اْلِؿـَْبِر َ،َتَحرَّ

 .احف. «ملسو هيلع هللا ىلص الؾَّفِ 

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

َِٓغُؼىٕد  ٖا  ٖا اِث ٍا اهلِل  َػ ًَُ َسُعى َِْؽَجبسا اا َٖ ا ٔٓ ٍَ  َعبَ  َؽِجْش  ي ملسو هيلع هللا ىلصَهب

َٔبَوأد َػًَِ ااِفجاغ ي  ََ اُٖغ ََِغَؼ َّٕ اهلَل  ُٖٔذي ااٖٗب َٗغاُذ َأ َُٓؾ ََب    ٍَ َكَوب

ً ااِفجاغ ي َوادَلبَ  َػًَِ ااِفجاغ ي َواُضََّشَي َوااَسٔمنَي َػًَِ ااِفجاغ ي َواُٖؾَغَش َػَِ

 ٍٗ ٖ٘جا َُِٔٔيي َكَنٔؾَي اُ ُُ َٗب ا ٍُ  َأ َُُوى َُُخَُِن َػًَِ ااِفجاغ ي َك َِٔش ا َػًَِ ااِفجاغ ي َوَعب

ٍُ اهلِل  ملسو هيلع هللا ىلص ْٖ َهَشَأ َسُعى َُُؾِجشاي ُص ٍا ا َُٔوِى َاًوب  ُٙي َرِقٔذ ًَ َثَذِد ََٗىاعاُز   ملسو هيلع هللا ىلصَؽٖز

]الزمر: ﴾ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿

9:]   ْ ُِٔغِٔ ُٔو ََٕخ  ٖٖ ». َؤكٍ ساَوا ُٛ ََُهٗض  ْٖ ٍَ َواُٖؾَغَش َػًَِ ااِفجاغ ي ُص ُُغاَجب َوا

َٗب اهلُل َٗب ادَلُِٔيي َأ ٍُ  َأ َُُوى  .«َك

  ٌٗ ُُِٔجَخبسا ََٕخ  َٔوبُ  َواُضَّوَشَي       »َؤكٍ ساَوا ُُ َٔبَوأد َػَِوً ااِفوجاغ ي َوا َُ اُٖغو ََِغَؼو

َُُخُِنا َػًَِ ااِفجاغ َػًَِ ااِف َِٔش ا ُٙ. «جاغ ي َوَعب  َأِلَشَعب

ٔي ا٭ّْٔسبياِز  َقِوُلُه َِ أي: مـ القفقد، والَحبر العامل الؽبقفر، ولفف ا  :)ديا٤ي سيْبٌس 

بالحبر3 لؽثرة طؾؿف واصالطف، وإحبار حؿ طؾؿاء القفقد  سؿل ابـ طباس 

 كؿا أن الرحبان طباد الـصارى.

َُ َقِوُلُه ٜيا  ْيِذدُد  ) َّا  َّد، ِإ أي: يف التقراة، وإن كاكقا قد حرفقا كثقفًرا مـففا  :شي

 لؽـ بؼل ما مل ،صبف التحر،ػ.

٢ًّٔ ِإْؾِبع                                َقِوُلهُ   ٚيا٫زيِقنيي عي ٢ًّٔ ِإْؾِبع ،  ٚياِت عي ُيا ٌي ايطَّ ٜيْذيي َّٕ ا ّٔ  إىل  -)أّٔ

 ﴾وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې ﴿  -قٛي٘:  

، وفقف إثبات صػة إصابع هلل القد،ـ هلل يف الحد،ث إثبات صػة  (: [ :9]الزمر: 

 ٹ  ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ ﴿3 أصابع تؾقؼ بجالل اهلل سبحاكف وتعا،: 

لؾحبر يف ح ا الؼقل، وفقف: أن القفقد  ملسو هيلع هللا ىلص ، وفقف إقرار الـبل [ 11]الشقرى:  ﴾ٹ

 : ا بغًقا وحسًد ،ؽتؿقكف  العؾؿ، ومع ذلؽ  ،عؾؿقن بعض  قد   ٱ﴿والـصارى 
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 ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ 

  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ 
 چ  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ 

ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  ڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  ڈ  ڎ   ڌ

 .[3>->;]البؼرة:  ﴾ڈ

والعج، أن تعج، مـ الؿحرفقـ الؿعطؾقـ، ال ،ـ ، طؿقن أن حف ا الؼفقل 

أصففابع،  إكؿففا حففق قففقل القفففقدي، فؽقففػ تسففتدل أ،فففا الؿسففؾؿ وتثبففت هلل 

ٓ ،جقز لف تلخقر البقان طـ وقت الحاجة، فؾفق قد أقره، و ملسو هيلع هللا ىلصوتجاحؾقا أن الـبل 

 ملسو هيلع هللا ىلص، لؽفـ القاقفع أن الـبفل ملسو هيلع هللا ىلصبخؾؼف لبقَّـف الرسقل  كان القفقدي قد مثؾ اهلل 

يف الحد،ث، ثؿ قرأ أ،ة لتفدل طف   ضحؽ مؼًرا لف ط  ما بقَّـف ابـ مسعقد 

أطظفؿ  ، أي: اهلل [:9]الزمار:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ما تضفؿـف الحفد،ث: 

تظـقن ومؿا تتصقرون، سبحان اهلل طؿفا ،صفػف بفف الؿبطؾفقن طؾفًقا وأطظؿ مؿا 

ـِ اْلَعفاِص  ـَ َطْؿفِرو ْبف  ْبف
ِ
طـفد مسفؾؿ  كبقًرا، وقفد جفاء يف حفد،ث َطْبفَد اهلل

إِنَّ ُقُؾقَب َبـِفل آَدَم »:(1) ، والـقاس بـ سؿعان، وطائرة، وأم سؾؿة، (8153)

ُفُف َحْقفُث َ،َرفاءُ ُكؾََّفا  ، َكَؼْؾٍ، َواِحفٍد، ُ،َصفرِّ ـِ ْحَؿ ـْ َأَصابِِع الرَّ
ـِ مِ ـَ إِْصَبَعْق ، وٓ «َبْق

،ؼتضل ح ا الؼقل مؿاسة، وٓ اتحاًدا وٓ اختالًصا، بؾ كحـ كممـ أن قؾقبـفا بفقـ 

]الباروج:  ﴾ەئ ائ ائ ى﴿أصبعقـ مـ أصابع اهلل، واهلل ط  طرشف اسفتقى: 

، فلكت تؼقل: طؿران بقـ صعدة وصفـعاء، ولفقس بفقـ طؿفران وصفعدة أي [53

مؿاسفة، وتؼففقل: السفحاب مسففخر بفقـ السففؿاء وإرض، والسفؿاء معروفففة، 
                                                 

ـُ َسْؿَعاَن اْلؽاَِلبِلُّ  (1) اُس ْب (، والحاكؿ 122(، ابـ ماجف )13114، أخرجف اومام أمحد ) حد،ث الـَّقَّ

(، والـسائل يف 83143أخرجف اومام أمحد )(، وغقرحؿ، وحد،ث َطائَِرَة 1281)« الؿستدرك»يف 

أخرجف اومام (، وغقرحؿ، وحد،ث ُأمِّ َسَؾَؿَة 1514) «إوسط»(، والطبراين يف 3124) «الؽبرى

 (، وغقرحؿ.315) «الؽبقر»(، والطبراين يف 1588والترم ي )(، 81531أمحد )
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مفـ  وإرض معروفة والسحاب غقر مؿاس ٕحفدمها، ففالؼقل بتعطقفؾ اهلل 

 ا ،ؼتضفل صػة إصابع3 ٕن قؾقب العباد بقـ أصبعقـ مـ أصفابع الفرمحـ وحف

كؿا زطؿقا أن أصابع اهلل يف قؾقب العباد حالة ومتحدة، وتؼبؾ التج ؤ وآكؼسام 

صػة إصفابع  إذا مات فالن أو خؾؼ فالن. ح ه أققال باصؾة، فـحـ كثبت هلل 

 ط  ما ،ؾقؼ بجاللف، وقد جاء إثبات صػة الؽػ، كؿا يف حد،ث َأبِل ُحَرْ،فَرَة 

َّٓ »: (1413)طـد مسؾؿ  ـُ بَِقِؿقـِِف، إِ ْحَؿ َوإِْن َكاَكْت َتْؿَرًة، َفَتْرُبق فِل َكػِّ َأَخَ َحا الرَّ

ـِ  ْحَؿ  .«الرَّ

َـّ »وجاء صػة الف  يف ققلف:  ُح ، كؿا يف ح ا الحفد،ث، والؼفبض كؿفا «ُثؿَّ َ،ُف ُّ

ـْ َأبِقفِف  تؼدم يف أ،ة، والطل، والساطد، فػل َْحفَقِص، َطف ْٕ : حفد،ث َأبِفل ا

ِف َأَشدُّ » ، وحفل تؼفقم بغقرحفا، ح ه معاين أضفقػت إ، اهلل ، وكؾ (1)«َوَساِطُد الؾَّ

فنضافتفا إ، اهلل إضافة صػة إ، مقصقف، وتـقع ح ه الؿعفاين ،فدل طف  إثبفات 

 .الصػة هلل 

ْيدا ا ّٕ    )ؾّٔ َقِوُلُه ًِدوّٕ، أّٔ ْيدا افّٔ ٍُ: أّٔ وصفػة  فقفف إثبفات اسفؿ الؿؾفؽ هلل  :ٝيكّٕٛ

 الؿؾؽ الؿطؾؼ.

ٚيايجَّدسي٣ي           َقِوُلُه ُيدا٤ُ  ٚيايّٖ ًّٔد٢ ِإْؾدِبع ،  ٚياِت عي ُيا ٌُ ايطَّد ٜيْذييد  :ُّٟ ٜيد١  ِيًُبخيداِز ٚيا ٚيِؾدٞ ِز (

٢ّٔ ِإْؾدِبع   ِّٖل عي ٚيضيا٥ِسي ايّٖخي ٢ّٔ ِإْؾِبع ،  ُٙ  « عي ، (3111)رجفف البخفاري أخ :أّْٔخسيديدا

 .  (8311)ومسؾؿ 

*** 

                                                 

 (.15111أخرجف اومام أمحد ) (1)
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٌَ اهلُل  َاُيىا َِٓشُكىّػب   ََٔش  ٖا ُػ ٖا اِث ْ  َػ ُِٔغِٔ ُٔو َٓٔخي  َو َُب ُُٔو َّ ا ََِى َٔبَوأد  اُٖغ

  ٍُ ََُوى  ْٖ ًَ٘ي ُص ِٔ ُُ ُُ ٙٔ ا َُٔذ ٖٖ ثا ُٛ ََُؤُلُز  ْٖ َٕ؟    »ُص َُُغٖجوبُسو َٖ ا َِو َِٔٔوُي َأ ُُ َٗب ا َٖ  َأ َِو َأ

  َْ ََُيوىاٌ ا  ْٖ َٕ؟ ُصو ٌَٚجُشو َُٔز ُُ ْٖ       ا ٚٔي ُصو ُٔ َٔب ٖٖ ثأؾو ُٛ ََُؤُلوُز  ْٖ َسٔمونَي اُٖغوِجَغي ُصو

  ٍُ َٕ؟»ََُوى ٌَٚجُشو َُٔز ُُو َٖ ا َِ َٕ؟ َأ َُُغٖجبُسو َٖ ا َِ َُِٔٔيي َأ ُُ َٗب ا  .«َأ

ِ   َقِوُلُه ًِ ُُْط ٚيِيد (: (8311) . 

َيْسؾّٕٛعاا  َقِوُلُه ُيسي  ِٔ ُع ِٔ اْ   :ملسو هيلع هللا ىلصأي: مضاف إ، الـَّبِلِّ  :)عي

ؾُـــْوُ  ِْ ًَ ْ ََّــِ ْ ا  ِيـــْيَؽ  ِو
ُ
 َوَيــم أ

 
ْقُاـــْوُ  ًَ ْ َْ ا  ـــ ُِ  َوَيـــم ِقَـــمٍِِ  

 
ٟي ا ّٕ َقِوُلُه ِٛ ِّّٖٜٓ (          ٓيد٢ ُْ ُٝ ِٙ ايّٖ ٝيدِد  ِ َّٔ ُٖ َُّٖخدُر ٜي  َِّ َيد١ِ، ُثد ٝيا ّي ايِّٖك ْٛ ٜيد ٚياِت  ُيا  :ايطَّد

َـّ بَِقِدِه( الباء تؼتضل الؿباشرة،   ثؿ ،ف طؿ الؿعطفؾ أن اهلل غقفر مقصفقف)َ،ْلُخُ ُح

بالقد،ـ! و،ؼقل: ،لخ حـ بؼقتف بؼدرتف بـعؿتف... طف  تػاسفقر ارتضفقحا، وحف ا 

 ڇ ڇ ڇ﴿آختالف يف تػاسقرحؿ ،دل ط  أكف لقس مفـ طـفد اهلل، قفال تعفا،: 

 .[5;]الـساء:  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

ٔي ايّٖذيبَّد    َقِوُلُه ْٜد ًِدوّٕ أّٔ ُي ْيا ايّٖ ٍُ: أّٔ ٜيكّٕٛ  َّ ٕي؟   )ُث ُُتيهّٔبّْدُسٚ ٔي ايّٖ ْٜد ٕي؟ أّٔ فقفف طظفؿ  :اُزٚ

ُ،ْحَرفُر اْلُؿَتَؽبِّفُروَن »كبقرة التجبر يف إرض ط  العباد، والتؽبر طـ قبقل الحؼ: 

، فِل ُصقَ َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة،  رِّ فَغارِ َأْمَثاَل ال َّ ـَ الصَّ ، كفؾ «ِر الـَّاِس، َ،ْعُؾقُحْؿ ُكؾُّ َشفْلٍء مِف

َحتَّك َ،ْدُخُؾقا ِسفْجـًا فِفل »الؿخؾققات تطمحؿ لصغر أجسامفؿ، ولـحافة أبداهنؿ 

َْكَقاِر، َجَفـَّؿَ  ْٕ ـْ صِقـَفِة اْلَخَبفاِل، ُطَصفاَرِة ، ُ،َؼاُل َلُف: ُبقَلُس، َفَتْعُؾَقُحْؿ َكاُر ا ُ،ْسَؼْقَن مِف

ـِ اْلَعاِص  (1133)أخرجف أمحد  «َأْحِؾ الـَّارِ  ـَ َطْؿِرو ْب  ْب
ِ
، وسفـده طـ َطْبَد اهلل

 حسـ.
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ِ٘      َقِوُلههُه ُياِي َّ ِ ِػدد ُٖ ُّٖخددُر ٜي  َّ ِٟٛ ا٭ّٔزيِقددنيي ايطَّددْبعي، ُثدد ٜيّّٖٓدد  َّ الحففد،ث يف  :)ُثدد

ولػظ الرؿال ٓ ،ثبت اكػرد بف مسفؾؿ وحفق مفـ بغقر ذكر الرؿال،  «الصحقحقـ

ـِ َحْؿَ َة، وحق ضفعقػ، فروا،تفف مـؽفرة، وإكؿفا ،ثبفت هلل  صفػة  صر،ؼ ُطَؿَر ْب

ـِ َطْؿفٍرو   ْبف
ِ
 القد،ـ، وكالمها ،ؿقـ3 لحد،ث َطْبِد اهلل

ِ
، َقفاَل: َقفاَل َرُسفقُل اهلل

 َطَؾك »: ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ـَ ِطـَْد اهلل ـِ إِنَّ اْلُؿْؼِسطِق ْحَؿ ـِ الفرَّ ـْ َ،ِؿفق ـْ ُكقٍر، َطف

، َوكِْؾَتفا َمـَابَِر مِ

ـٌ  ـَ َربِّفل َوكِْؾَتفا »، ويف الحفد،ث: (1183)أخرجف مسؾؿ  «َ،َدْ،ِف َ،ِؿق اْخَتفْرُت َ،ِؿفق

ـٌ ُمَباَرَكةٌ َ،َدْي   .(1)«َربِّل َ،ِؿق

*** 

                                                 

ـْ َأبِفففل ُحَرْ،فففَرَة 813)« الؿسفففتدرك»أخرجفففف الحفففاكؿ يف  (1) الصفففحقح »، والحفففد،ث يف (، َطففف

 .( لرقخـا مؼبؾ القادطل 1341)«الؿسـد
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

  ٍَ ٖا َػٖجبط  َهب ٖا اِث ٌَ َػ َٕ اُٖغوِجغا ٔكوٍ   »َوُسوا ََْسُمُى َٔبَوأد اُٖغِجغا َوا َٓب اُٖغ

ًُْ ََٚذ َأَؽٔذ َُٕخ ٔكٍ  ًََخِشَد ٖا ااا  َٔ  .«ًَٚق اُٖشِؽ

ٟي عي َقِوُلُه ِٚ ٚيُز ِٔ عيبَّداع    ) ، مفـ (84/831)،  أي: رواه ابـ جر،ر  :ِٔ اْ د

صر،ؼ طؿر بـ مالؽ بـ طؿر الراسبل، ضعقػ طـ أبل الجقزاء، وحفق أوس بفـ 

 طبد اهلل الربعل طـف.

ِٔ ِإ٫       َقِوُلهههُه ُي ّْ ايدددسَّْس ٕي ايطَّدددْبِع ِؾدددٞ نّٔددد ُٛ ٚيائَّّٖزيُقددد ٚياِت ايطَّدددْبِع  ُيا َيدددا ايطَّددد (

ٜيددّْ أّٔ  وح ا ،دل ط  طظؿفة اهلل تعفا،، وإثفر لفف حؽفؿ  :سيدِدنِّٕ  نّٔخيْسديي١ّٔ  ِؾٞ 

ٓ ،ؼقل ح ا برأ،ف3 ٕن ح ا ٓ مجال لؾعؼؾ فقف، ومفع  الرفع، فنن ابـ طباس 

، والؽرسفل يف [588]البؼارة:  ﴾ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿: ذلؽ قفال اهلل 

 العرش كحؾؼة يف فالة.

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ُٖ َعشاَش   َؽَذ ٍَ اِث ٍَ     َوَهب ٍَ  َهوب ِٛوت ي َهوب ُٖ َو َٗب اِثو ٍَ  َأِلَجَش َُىُُٗظي َهب  ٍِ َ٘ َص

ٍُ اهلِل  ٍَ َسُعى ٍَ  َهب ٍَ٘ َأثاٍي َهب َِٕذ  َؽَذَص ُٖ َص َٔبَوأد اُٖغِجغا »  ملسو هيلع هللا ىلصاِث َٓب اُٖغ

َُِذ ٔكٍ ُرِشط  ُُٔو َْ َعِجَؼٕخ ُأ ٔٛ ًََذَسا ٍٚ ااا  ٌُِشٔع ُُ  .«ٔكٍ ا

ٍَ َأُثى َرسٍّ  ِٔٔؼَوَهبٍ  َهب ٍَ اهلِل ي َع ٍُ   ملسو هيلع هللا ىلصُذ َسُعى ٍٗ ٔكٍ »ََُوى ٌُِشٔع ُُ َٓب ا

َِْسكا َٖ ا ٔٓ ٌِ َكُٕح  َٖ َظِهَش ُِ َُِذ َث ُُٔو َإذ ُأ ِٖ َؽٔذ ٔٓ ًََؾَُِوٕخ  َُُؼِشػا ااا   .«ا

ْٖب   َقِوُلُه ٚي  ُٔ ْيا اْ  وحق طبد اهلل بـ وح، الؿصفري اومفام صفاح،  :)أّْٔخبيسي

 الؿقصل والؼدر.

ٍي أُّٔ ٛ ذي َقِوُلُه   .وحق جـدب بـ جـادة العابد ال احد  :  زٍّ)قّٔا

ُّ  َقِوُلُه  َيا ايّٖهّْٕسِض دلقفؾ أن الؽرسفل غقفر العفرش، ومفـ الغؾفط تػسفقر  :)

الؽرسل بالعؾؿ، والؽرسل بالـسبة لؾعفرش مخؾفقق صفغقر مفع أن اهلل ،ؼفقل يف 

ـِ َطبَّفاٍس [588]البؼارة:  ﴾ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿وصػف:  ـِ اْبف ، وثبفت َطف

ـِ »: وأبل ُمقَسك   .(1)«اْلُؽْرِسلُّ َمْقِضُع اْلَؼَدَمْق

ٚيا٥ِدد ذكففره الفقثؿففل فِففل  ، ، َطففـ اْبففـ َطبَّففاس (1/181)دلُددع ايصَّ

ِحقِح.  ، َوِرَجاُلُف ِرَجاُل الصَّ َبَراكِلُّ  َوَقاَل: َرَواُه الطَّ

العظقؿ وحق أط  الؿخؾققات وأوسفعفا وأولففا، وحفق والعرش حق السر،ر 

 كؿا ،ؾقؼ بجاللف. سؼػ الجـة استقى طؾقف اهلل 

ٔي ا٭ّْٔزِض      َقِوُلُه َِد ْٟ ؾّٔد٠٬   ْٗدسي ٔي  ّٔ ْٝ ٝيْت  يد ِٜد  إّٔيِّٖك ْٔ سيِد َِ ّٖك١ّٔ   وحف ا  :)ِإ٫ نّٔشي
                                                 

(، وابففـ خ ،ؿففة يف 11) «الصففػات»(، والففدارقطـل يف 1111)« الؿسففتدرك»أخرجففف الحففاكؿ يف  (1)

 (.511، 3/513(، الطبري )1/832،831) «التقحقد»
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مفـ  ،دل ط  ضئآلة الؽرسل بالـسبة لؾعرش، ودٓلة الحد،ث ط  طظؿة اهلل 

ـِ ح قث معرفة طظؿ مخؾققاتف، وحق أطظؿ وأكبر وأجفؾ، والحفد،ث أخرجفف اْبف

ـِ  (1/114)تؿطداٙ َمْرَدَوْ،ِف كؿا ذكر ذلؽ ابـ كثقر يف  فِد ْبف مفـ صر،فؼ ُمَحؿَّ

َكلِّ  َطْبدِ  َٓ ـْ َأبِل إِْدِر،َس اْلَخْق ٍد الثََّؼِػلِّ َط ـِ ُمَحؿَّ ـِ اْلَؼاِسِؿ ْب ِف التَِّؿقِؿلِّ َط ـْ َأبِل  الؾَّ َط

، وسـده صحقح.  َذرٍّ اْلِغَػاِريِّ

*** 
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

  ٍَ َِٓغُؼىٕد َهب ٖا  ٖا اِث ّ ي  »َوَػ َِٔخ َػوب ٔٔب ُِٔغ َُُزٍ َرَُِٔهب َل َُب َوا ِٗ َٔبِ  اُٗذ َٖ اُٖغ ُِ َث

َٔبِ  اُٖغبثا َٖ اُٖغ ُِ ّ ي َوَث َِٔخ َػب ٔٔب ُِٔغ َٔبٍ  َل َٔبٍ  َوَع ِّ َع ًُ  َٖ ُِ ٍٚ َوَث ٌُِشٔع ُُ َؼٔخ َوا

َُُؼوِشُػ َكوِىَم        ّ ي َوا َِٔخ َػوب ٔٔب ُِٔغو ٍٚ َوادَلوبِ  َل ٌُِشٔعو ُُ َٖ ا ُِ ّ ي َوَث َِٔخ َػب ٔٔب ُِٔغ َل

ِْ ٌُ ُٔ َٔب ِٖ َأِػ ٔٓ   ٌٍِ ٚٔ َؽ ُِ ًَ َػَِ ََِخَل َُُؼِشػا ا  َٔبِ ي َواهلُل َكِىَم ا ُُ  .«ا

ََٔخي َػوو  ٖا َعووَِ ٖٔووبٔد ِثوو ِٖ َؽ ٌٗي َػوو َِٓهووَذ  ُٖ ُٚ اِثوو ِٖ َأِلَشَعوو ِٖ صاس ي َػوو ْ ي َػوو ِٖ َػبٔفوو

 اهلِل. َػِجٔذ

ِٖ َػِجٔذ اهلِل. َ ي َػ ِٔ ِٖ َأثاٍ َوا ْ ي َػ ِٖ َػبٔف ٌٗي َػ ٙٔ ادَلِغُؼىٔد َِ٘ؾُى ُٙ ثا  َوَسَوا

َُٚ ُىُشْم. ٍَ  َو ٍٗ سمحٚ اهلل َرَؼبًَُي َهب َٛجا َُُؾبٔكُظ اُزَّ ُٚ ا َُ  َهب

ًِ   َقِوُلههُه ٚيايّٖتيدٞ تي ٝيا  ْْ ُيا٤ِ ايدددُّ ٔي ايطَّد ْٝ ُيا٤    ) يدد ٌّْ ضيدد ٔي نّٕدد ْٝ ٚي يد  ، ّ ُِا٥ي١ِ عيددا ُُْطد ٗيددا خي ٝ

ٔي           ْٝ ٚي يد  ، ّ ُِا٥ي١ِ عيدا ُُْطد ّْٞ خي ٚيايّٖهّْٕسِضد ُيا٤ِ ايطَّداِ يي١ِ  ٔي ايطَّد ْٝ ٚي يد  ، ّ ُِا٥ي١ِ عيدا ُُْطد ُيا٤  خي ٚيضي

ْٛمي ايّٖييدْسؽِ      ٚيا ّٕ ؾّٔد ُيدا٤ِ،  ْٛمي ايّٖ ٚيايّٖييدْسُؽ ؾّٔد  ، ّ ُِا٥ي١ِ عيا ُُْط ٚيافّٔا٤ِ خي  ّْ ٜيْخؿّٔد٢ي   ايّٖهّْٕسِض  ٫

 ِْ ُياِيهّٕ ْٔ أّْٔع َِ  ٤ٌْٞ ِ٘ غي ْٝ ّٔ فقف سعة ح ا العامل، وأنَّ ما طؾؿفف الـفاس بالـسفبة لؿفا  :عي

ـْ ِطْؾِؿ الؾَِّف جفؾقه قؾقؾ وح ا كؿا قال الخضر لؿقسك 
: َما ِطْؾِؿل َوِطْؾُؿَؽ مِ

ـْ َحَ ا الَبْحرِ 
َّٓ مِْثُؾ َما َكَؼَص َحَ ا الُعْصُػقُر مِ  .(1)إِ

ُّ  ُهَقِوُل ْٗدي َي  ُٔ ُ٘ اْ  وحق طبفد الفرمحـ بفـ مففدي أبفق سفعقد، مفـ  :)أّْٔخسيدي

 مرا،  اومام أمحد.

ُ٘ ُِٛي ُي١ّٔ  َق ّٔ ِٔ ضي َّاِد ْ  ْٔ سي  وحق ثؼة سـل مل ،عتؿده البخاري. :)عي

                                                 

ـِ َكْعٍ، 8114(، ومسؾؿ )3358أخرجف البخاري ) (1) ـْ ُأَبلِّ ْب  .(، َط
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ِ   َقِوُلُه ْٔ عياِؾ  وحق ابـ هبدلة حسـ الحد،ث. :)عي

ْٔ ِشز   َقِوُلُه  وحق ابـ حبقٍش. :)عي

ْٔ عيْبِد اِ   َقِوُلُه ـَ مسعقٍد  :)عي  .وحق اب

ـَ مسفعقٍد  ٓ ،ؽفقن  والحد،ث حسـ مقققف، ولف حؽؿ الرفع3 ٕن اب

 لف أن ،ؼقل ح ا مـ قبقؾ رأ،ف.

أطظؿ، فاكظر كفؿ بفقـ  وطظؿ مخؾققاتف، وأن اهلل  سعة خؾؼ اهلل  :ٚفٝ٘

 واهلل السؿاء والسؿاء، وكؿ بقـ العفرش والسفؿقات وإرضفقـ... وحؽف ا، 

 فقق ذلؽ طاٍل ب اتف، ومطؾع ط  أطؿالـا ٓ تخػك طؾقف خافقة.

ِف  ـِ َطْبِد الؾَّ ـْ »: ويف حد،ث َجابِِر ْب َث َط ـْ َماَلئَِؽِة ُأِذَن لِل َأْن ُأَحدِّ
َمَؾٍؽ مِ

ـْ َحَؿَؾِة اْلَعْرِش، إِنَّ َما بَ 
ِف مِ ـَ َشْحَؿِة ُأُذكِِف إَِلك َطاتِِؼِف َمِسقَرُة َسفْبِع مِاَئفِة َطفامٍ الؾَّ  (1)«ْق

ـْ ِد،فٍؽ َقفْد َمَرَقفْت ِرْجفاَلُه  َث َطف ويف روا،ة: إِنَّ الؾََّف َجؾَّ ِذْكفُرُه َأِذَن لِفل َأْن ُأَحفدِّ

َْرَض، وُطـُُؼُف ُمـَْثـِل َتْحَت اْلَعْرِش، َوُحَق َ،ُؼقُل: ُسْبَحاَكَؽ َما  ْٕ ـَفا َففَردَّ ا َأْطَظَؿفَؽ َربَّ

ـْ َحَؾَػ بِل َكاِذًبفا ، ففال ،سفتبعد أن الؿؾفؽ طف  صفقرة (5)«َطَؾْقِف: َما َ،ْعَؾُؿ َذلَِؽ َم

 د،ؽ، واهلل أطؾؿ.

، وحق مخؾفقق مفـ مخؾققاتفف، ولفقس يف ح ا الحد،ث إثبات العرش هلل 

تعا،:  بالؿؾؽ كؿا ،ؼقل الؿعطؾة، فالعرش مخؾقق، وحق أطظؿ الؿخؾققات قال

: ملسو هيلع هللا ىلص، وحق أط  الؿخؾققات قفال الـبفل [>15]التقبة:  ﴾   ﴿

الـَّفاُس َ،ْصفَعُؼقَن َ،فْقَم »: ملسو هيلع هللا ىلص، ولف ققائؿ قفال رسفقل اهلل «وسؼػفا طرش الرمحـ

ـْ ُ،ِػقُؼ، َفنَِذا َأَكا بِؿُ الِؼَقاَمِة،  َل َم ـْ َقَقائِِؿ الَعفْرِش، َففالَ َفَلُكقُن َأوَّ
قَسك آِخٌ  بَِؼائَِؿٍة مِ

                                                 

 .خـا مؼبؾ القادطل ( لرق1/111)«الصحقح الؿسـد»(، والحد،ث يف 3383أخرجف أبق داود ) (1)

 ( مـ حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة َرِضَل اهلُل َطـُْف.1/15) «الؿعجؿ إوسط»أخرجف الطبراين يف  (5)
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ـْ َأبِفل  (1121)أخرجفف البخفاري  «َأْدِري َأَفاَق َقْبؾِل َأْم ُجقِزَي بَِصْعَؼِة الطُّقرِ  َطف

ُف فِل ضِؾِّفِ »، ولف ضؾ: َسِعقٍد  ُكفؾُّ اْمفِرٍئ ، أي: ضؾ طرشف، (1)«َسْبَعٌة ُ،ظِؾُُّفُؿ الؾَّ

 ، الحد،ث.(5)«فِل ضِؾِّ َصَدَقتِفِ 

. كؾ ح ا [:1]الحاقة:  ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿وُ،حؿؾ قال تعا،: 

،ؿـع أن ،ؽقن الؿراد بفالعرش الؿؾفؽ، وفسفر بعضففؿ الؽرسفل بفالعؾؿ وحف ا 

، وحق كالؿرقاة أمام العرش كؿفا رام خؾؼف اهلل باصؾ، فالؽرسل جرم مـ إج

ـِ »: ، وجاء طـ أبل مقسك قال ابـ طباس   .(6)«اْلُؽْرِسلُّ َمْقِضُع اْلَؼَدَمْق

ُّ  َقِوُلُه ُِٛد ِٙ افّْٔطُي ُٛ ٓيْش  ِ ُٙ ٚيا ٚيزي بفـ حق طبفد الفرمحـ بفـ طبفد اهلل بفـ طتبفة  :)

اهلل بـ مسعقد الؽقيف صدوق اختؾط قبؾ مقتف، وضابطف أن مفـ سفؿع مـفف  طبد

 ببغداد فبعد آختالط.

ِ   َقِوُلُه ْٔ عياِؾ  بـ هبدلة وحق ابـ أبل الـجقد حسـ الحد،ث. :)عي

  ٌ ٚيا٥ِ ْٔ أِّٔ ٞ   شؼقؼ بـ سؾؿة إسدي مخضرم. :)عي

ْٔ عيْبِد اِ    لؽـ ح ه صرق ،ؼقي بعضفا بعًضا. :)عي

ُّ زمح٘ ا  تييياي٢ّٔ  َقِوُلُه ٖيِب ُ٘ ايّٖشياِؾ ّٕ ايرَّ أي: يف كتابفف العؾفق لؾعفظ  :)قّٔائّ

 .)َقاَل: َوَلف ُصُرٌق(، «مختصر العؾق»يف  ، وقد اختصره إلباين «الغػار

                                                 

 (، مـ حد،ث َأبِل ُحَرْ،َرَة َرِضَل اهلُل َطـُْف.1411( ومسؾؿ )114أخرجف البخاري ) (1)

ـَ َطففامٍِر 13111أخرجففف اومففام أمحففد ) (5) الصففحقح »، والحففد،ث يف (، مففـ حففد،ث ُطْؼَبففَة ْبفف

 . ( لرقخـا مؼبؾ القادطل 1/354)«الؿسـد

(، وابففـ خ ،ؿففة يف 11) «الصففػات»(، والففدارقطـل يف 1111)« الؿسففتدرك»أخرجففف الحففاكؿ يف  (6)

 (. وقد تؼدم.3/513،511(، الطبري )1/832،831) «التقحقد»
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َقاَل اْلُمَصنُِّف

ٖا َػِجٔذ ادُلئَِّتا  َُُؼٖجبطا ِث ٖا ا ٍُ اهللِ   َوَػ ٍَ َسُعوى ٍَ  َهوب َُ  »  ملسو هيلع هللا ىلص ي َهوب َٛو

َِْسكا؟    َٔبِ  َوا َٖ اُٖغو ُِ ِْ َثو ًَو  َٕ ٍَ       «َرِذُسو ُْي َهوب ُٚ َأِػَِو َ٘وب  اهلُل َوَسُعوىُُ ُهُِ

ََُشُح         » َِٓغو َٔبٍ   َُوً َعو َٔبٍ  اا َِّ َعو ًُو  ِٖ ٓٔو َٕ٘خي َو َِٔخ َعو ٔٔب ِِٔغو ُاَشُح َل َِٓغ َٔب  َُ٘ه ُِ َث

ِِٔغ َِٓغرَيُح َل َٔبٍ   ِّ َع ًُ ًَٔضُق  َٕ٘خي َو َِٔخ َع َٔب ِِٔغ َٔبِ   َل َٖ اُٖغو ُِ َٕ٘خي َوَث َِٔخ َع َٔب

ُُوَؤِسكاي      َٔبِ  َوا َٖ اُٖغو ُِ َٔوب َثو ًَ  ُٙ ٚٔ َوَأِػُ َٖ َأِعَلِٔ ُِ َُُؼِشػا َثِؾْشي َث اُٖغبثاَؼٔخ َوا

    َّ ٘اوٍ َآَد ٍا َث َٔوب َٖ َأَػ ٓٔو   ٌٍِ ٚٔ َؽو ُِ َََخَلً َػَِ َُِظ  َُ َُٔيي َو ُٚ َرَؼبًَُ َكىَم َر  «َواَُِّ

ُٚ َأُثى َداُوَد َو ُْ.َأِلَشَع ُٚ َأِػَِ ُٙي َواَُّ ُُِش  َؿ

ٚيا َقِوُلُه ُيا٤ِ  ٔي ايطَّ ْٝ ِْ  ي ٕي نّٔ ٌْ تيْدُزٚ ٖي  فقف التعؾقؿ بالسمال. ْزِض؟ ٭ّٔ)

ُِ    َقِوُلُه ّٔد ُ٘ أّْٔع ٚيزيُضدٛيّٕ ٓيا: ا ّٕ  ّٖ فقفف رد العؾفؿ إ، اهلل فقؿفا ُ،جففؾ، ورده إ،  )قّٕ

 يف حقاتف. ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف 

ِٝ  َقِوُلههُه َيِطدد ُيددا  ُٗ ٓي ْٝ ٍي  ي ُيا٤     )قّٔددا ُيا٤  ِإئّدد٢ ضيدد ٌّْ ضيدد ْٔ نّٕدد َِدد ٚي ٓي١ ،  ُِا٥ي١ِ ضيدد ُِْطدد سي٠ّٕ خي

ٓي١   ُيا٥ي١ِ ضي ُِْط ٝيسي٠ّٕ خي  أي مـ ح ه السـقـ. َيِط

ٓي١     َقِوُلُه ُيا٥ي١ِ ضيد ُِْطد َيِطاي٠ّٕ خي ُيا٤   ّْ ضي ـُ نّٕ ٚيِنجي أي سؿؽ كؾ سؿاء كؿا  )

 بقـ السؿاء وإرض، وح ا ،دل ط  سعة مؾؽ اهلل تعا،.

ُيا٤ِ  ُهَقِوُل ٔي ايطَّ ْٝ ُيا  ي ٚيأّْٔع٬ُٙ نّٔ  ِ٘ ًِ ٔي أّْٔضؿّٔ ْٝ ٚيايّٖييْسِؽ  يْشٌس،  ي ُيا٤ِ ايطَّاِ يي١ِ  ٔي ايطَّ ْٝ ٚي ي (

 .[:]هقد:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ﴿كلكف ،رقر إ، ققلف تعا،:  :ٚيا٭ّْٔزِض 

ُ٘ تييياي٢ّٔ ؾّٔٛمي ذيِيدؤّ   َقِوُلُه َّ ٚياي أي طاٍل ب اتف تعا،، وإدلفة طف  طؾفق اهلل  :)

ضد١َ٬   عا، ب اتف متقاترة قد ذكرت عؾة مـفا مع الرد ط  الؿخالػقـ يف كتابل ت

 .اخلًـ يف طسٜل ايطًـ
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ّي  َقِوُلُه ِٓٞ آّٔدي ٍِ  ي ُيا ٔي أّٔعي َِ  ٤ٌْٞ ِ٘ غي ْٝ ّٔ ٜيخيؿ٢ّٔ عي ْٝظي  ٚيئّ  يئ ىئ﴿قال تعفا،:  :)

: ، وقففال تعففا،[87]ِصااؾت:  ﴾ىت مت خت حت جت ىبيب مب خب حب جب

، وح ا ،دل طف  طؿفقم طؾفؿ اهلل بؽفؾ شفلء [53]الباروج:  ﴾ەئ ائ ائ ى﴿

 وإدلة ط  ذلؽ كثقرة. 

ُٙ  َقِوُلُه ُْٝس ٚيغّٔ ُٚدي  ُ٘ أُّٔ ٛ ديا  . (3381)ايطٓٔيف  :)أّْٔخسيدي

وحق حد،ث ضعقػ، يف سـده طبد اهلل بـ طؿقفرة الؽفقيف مجففقل، لؽـفف يف 

 الباب و،رفد لف ما تؼدم.

، وبفقـ أن الـفاس الباب الـافع الؿػقد حقث تؽؾؿ طؿفا ،جف، هلل  وختؿ هب ا

، وإكؿا ،تؾؼقن ح ا البفاب مفـ الؽتفاب والسفـة، طاج ون طـ معرفة ما ،ج، هلل 

طفـ قفقل الؿبطؾفقـ والؿرفركقـ والؿخفالػقـ، وتضفؿـ  وأكف ،جف، تـ ،فف اهلل 

حا أحفؾ السفـة يف اوشارة إ، العرش، وأكف مخؾقق، وح ا مسائؾ آطتؼاد التل ، كر

كتبفؿ، وفقف اوشارة إ، طؼقدة أحفؾ السفـة يف الؽرسفل، واوشفارة إ، إثبفات صفػة 

، [1]األطؾاك:  ﴾ڻ ڻ ڻ ں﴿العؾق، وحل مفـ الصفػات ال اتقفة، قفال تعفا،: 

 ې﴿، [83]الـحاااؾ:  ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ﴿، [588]البؼااارة:  ﴾ی ی ىئ﴿

، وقففففال [8]صااااف:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿، [13]ِاااااصر:  ﴾ى ى ې

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل ـُ َمف َٓ َتْلَمـُقكِل َوَأَكا َأمِق فَؿاءِ َأ ، وقفال اهلل: (1)، متػفؼ طؾقفف«فِفل السَّ

، كؾ حف ه إدلفة وغقرحفا كثقفر جفًدا تفدل طف  [19]الؿؾؽ:  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ﴿

الجفؿقفة ومفـ إلفقفؿ، وتضفؿـ إثبفات  ، ويف ح  أثار الرد طف إثبات العؾق هلل 

، وإثبات صػة الف  والطل وإخف  ، وإثبات صػة إصابع هلل صػة القد،ـ هلل 

والؼبض... إ، غقر ذلؽ، فف ا باب طظقؿ، حؼف أكثر مـ حف ا، لؽفـ حف ه إشفارات 

 تغـل طـ كثرة العبارات، وتغـل طـ التطق،ؾ، والحؿد هلل رب العالؿقـ.

                                                 

 .ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ (، طَ 1413(، ومسؾؿ )3151البخاري ) (1)
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ُفَقاَل اْلُمَصنِّ

ٖٔوٕذي َوَػَِوً      َُٓؾ َٗب  ُٚٔذ َْ َػَِوً َعو ُٚ َوَعَّ ٔٔنَيي َوَفًَّ اَُّ َُ ٚٔ َسٚة اَُؼب ُِٔذ َُّ َواحَل

ٖا. َا ّا اُٚذ ََِى  ًَُ ٕٕ اا ِْ ثاباِؽَغب ِٖ َرجاَؼُه َٓ َٔٔؼنَيي َو ٚٔ أِع ٚٔ َوَفِؾجا ُٔ  آ

ل، ولفق ولق أراد أحٌد أن ،طقفؾ ٕصفا وهبذا كؽقن قد اكتفقـا مـ هذا الؽتاب:

 أراد أن ،ختصر ٓختصر، لؽـ طسك أن كؽقن قد سؾؽـا سبقاًل وسًطا.

 واهلل الؿقفؼ، وص  اهلل ط  محؿد وط  آلف وصحبف وسؾؿ.

كان آكتفاء مـ الؿراجعفة إولقفة لفف ا الرفرح يف مؽفة حرسففا اهلل، ،فقم 

 حف(، والحؿد هلل رب العالؿقـ.1311إربعاء الحادي طرر مـ محرم )

*** 
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 فهرس  األحاديث واآلثار

 813 ...................................................................... اْبُسْط ِرَداَءَك ،

ـٌ َأْم َصاِغَقٌة؟،  811 ................................................................ َأبَِفا َوَث

، ُحؿْ  ـِ  154 ............................................................... َأَتاُكْؿ َأْحُؾ اْلَقَؿ

ِف َشْقًئا، َٓ ُتْرِرُكقا بِالؾَّ  11 ............................................... َأُتَبا،ُِعقكِل َطَؾك َأْن 

َٓ ُتْرِركُ   185 ........................................................ قاَأُتَبا،ُِعقكِل َطَؾك َأْن 

ـْ َربِّل َفِضْؼُت بَِفا َذْرًطا
 522 ............................................... َأَتْتـِل ِرَساَلٌة مِ

َفا الـَّاُس َأْن َتْجَتِفُدوا  381 ..................................................... َأُتِحبُّقَن َأ،ُّ

ْقَطاَن َبْقتًا ـَ َأْن ُتْدِخؾِل الرَّ  511 ..................................................... َأُتِر،ِد،

ـَ َأْن َتُؽقكِل مِثَْؾ َحاُروَت   811 ..................................................... َأُتِر،ِد،

 111 .............................................................. َأَتْرَفُد َأكِّل َرُسقُل الؾَّفِ 

 
ِ
 553 .......................................................................... َأْتَؼاُحْؿ هلل

 123 ........................................................ الَغائَِط َفَلَمَركِل ملسو هيلع هللا ىلصَأَتك الـَّبِلُّ 

 111 .......................................................... آتِل َباَب اْلَجـَِّة َ،ْقَم اْلِؼَقاَمةِ 

ـَ وُمْؼتَبِسقـ  311 ............................................................ أَتْقـاك َزائِِر،

 551 ....................................................... اْثـََتاِن فِل الـَّاِس ُحَؿا بِِفْؿ ُكْػرٌ 

ْبَع الُؿقبَِؼاِت   351 ............................................................ اْجَتـُِبقا السَّ

بْ   351 ............................................................ َع اْلُؿقبَِؼاِت اْجَتـُِبقا السَّ

ْبَع الُؿقبَِؼاِت   11 .............................................................. اْجَتـُِبقا السَّ

، َرَأْ،ُت َرُسقَل الؾَّفِ  ـِ  111 .............................................. اْجَعْؾ َأَرَأْ،َت بِالَقَؿ

 135 ................................................ َأَجْؾ، إِكِّل ُأوَطُؽ َكَؿا ُ،قَطُؽ َرُجالَنِ 

 118 ................................................................... َأَجْؾ، إِكِّل ُأوَطُؽ 

 135 ................................................................. َأَجْؾ، َذلَِؽ َكَ لَِؽ،

َٓ َكْدُخ   133 .................................................. ُؾ َبْقًتا فِقِف َكْؾٌ، َأَجْؾ، َوَلؽِـَّا 

ةَ  وا اْلَفِد،َّ َٓ َتُردُّ اِطَل، َو  111 .................................................... َأِجقُبقا الدَّ
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 َطبْدُ 
ِ
  َأَح،ُّ إَْسَؿاِء إَِلك اهلل

ِ
 311 ...................................................... اهلل

 َمَساِجُدَحا
ِ
 815 ....................................................... َأَح،ُّ اْلباَِلدِ إَِلك اهلل

 811 ......................................................... َأَح،ُّ الَحِد،ِث إَِللَّ َأْصَدُقُف،

 أَ 
ِ
 131 ........................................................... ْرَبعٌ َأَح،ُّ اْلَؽاَلِم إَِلك اهلل

َف َ،ْحَػْظَؽ، اْحَػِظ الؾَّفَ   141 ..................................................... اْحَػِظ الؾَّ

َف َ،ْحَػْظَؽ،  131 ................................................................ اْحَػِظ الؾَّ

 153 ............................................... َأْحَقاًكا َ،ْلتِقـِل فِل مِثِْؾ َصْؾَصَؾِة اْلَجَرسِ 

ـٌ  ـَ َربِّل َوكِْؾَتا َ،َدْي َربِّل َ،ِؿق  212 ............................................. اْخَتْرُت َ،ِؿق

؟  115 ............................................................... َأَخَ ْتَؽ ُأمُّ مِْؾَدٍم َقطُّ

؟ َأَخَ ْتَؽ   133، 118 ......................................................... ُأمُّ مِْؾَدٍم َقطُّ

ْفِر َ،ْقَم َكْحسٍ  ـَ الرَّ
 585 ..................................................... آِخُر َأْرَبَعاَء مِ

 113 ................... َأْخَقُف َما َأَخاُف َطَؾقُْؽؿ َأْخَقُف َما َأَخاُف َطَؾْقُؽْؿ َما ُ،ْخِرُج اهلُل َلُؽؿْ 

ـْ َأيِّ َأْبَقاِب اْلَجـَِّة الثََّؿاكَِقةِ 
 28 ................................................. َأْدَخَؾُف اهلُل مِ

ًٓ اْدُخُؾقا أَ  ًٓ َأْرَسا  111 .............................................................. ْرَسا

 312، 131 ............................................... إَِذا اْبَتَؾْقُت َطْبِدي بَِحبِقَبَتقِْف َفَصبَرَ 

 143 ..................................................... إَِذا َأَح،َّ اهلُل الَعْبَد َكاَدى ِجْبِر،َؾ 

ُف َقبَْض َطْبٍد بَِلْرضٍ   151 ....................................................... إَِذا َأَراَد الؾَّ

، ـِ  14 ................................................................... إَِذا ُبق،َِع لَِخؾِقَػَتْق

 ْٔ ـَ َوا لِق َوَّ ْٕ ـَ إَِذا َجَؿَع اهلُل ا  122 ..................................................... ِخِر،

َث َكَ َب، َوإَِذا َوَطَد َأْخَؾَػ   245 ................................................... إَِذا َحدَّ

 111 ................................................. إَِذا َحَؽَؿ اْلَحاكُِؿ َفاْجَتَفَد ُثؿَّ َأَصاَب 

ـَ الـَّارِ 
 111 ........................................................ إَِذا َخَؾَص الُؿْممِـُقَن مِ

َطاءِ   188 .................................................... إَِذا َدَطا َأَحُدُكْؿ َفْؾَقْعِ ْم فِل الدُّ

 118 ..................................................َفْؾَقْلتَِفا إَِذا ُدِطَل َأَحُدُكْؿ إَِلك الَقلِقَؿةِ 

 111 ........................................................... إَِذا ُدِطَل َأَحُدُكْؿ، َفْؾُقِجْ، 

ْكَقا ـَ الدُّ
 185 .................................................. إَِذا َرَأْ،َت اهلَل ُ،ْعطِل اْلَعبَْد مِ
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ْكَقا ـَ الدُّ
َف ُ،ْعطِل اْلَعْبَد مِ  135 .................................................. إَِذا َرَأْ،َت الؾَّ

 583 .................................................................. أي-إَِذا َسِؿْعتُْؿ بِِف 

 832 ............................................................. إَِذا َقاَل اِوَماُم َسِؿَع الؾَّفُ 

ـُ آَدَم اْكَؼَطَع َطَؿُؾفُ  إَِذا  31 .......................................................... َماَت اْب

ـْ َشْلٍء َفاْجَتـُِبقُه،  13 ........................................................ إَِذا َكَفْقُتُؽْؿ َط

ـِ   181 ....................................................... إَِذا َحؿَّ بِإَْمِر َفْؾَقْرَكْع َرْكَعتَْق

 11 ................................................................... إَِذا َوَزْكُتْؿ َفَلْرِجُحقا

ـْ َمَؾٍؽ  َث َط  233 ......................................................... ُأِذَن لِل َأْن ُأَحدِّ

ـْ  َث َط  823 .............................................................. ُأِذَن لِل َأْن ُأَحدِّ

 34 ......................................................... ْذُكَؽ َطَؾلَّ َأْن ُ،ْرَفَع اْلِحَجاُب،إِ 

، ـِ  14 .................................................................. اْذَحْ، بِـَْعَؾلَّ َحاَتْق

 153 .................................................................. اْذَحْ، َفُخْ  َجاِرَ،ةً 

 843 .......................................................... اْرِجْع َفنِكََّؽ َلْؿ َتْصـَْع َشْقئًا

َّٓ اْلَؿْؼبََرةَ  َفا َمْسِجٌد إِ  341 ..................................................... إَْرُض ُكؾُّ

 111 ....................................................... اْرَفْع َرْأَسَؽ َوُقْؾ ُ،ْسَؿْع َوَسْؾ 

 َرُجاًل َصالًِحاَأَرى طَ 
ِ
 831 .......................................................... ْبَد اهلل

 383 .......................................................... َأْسَلُل اهلَل ُمَعاَفاَتُف َوَمْغِػَرَتُف،

ُمِّل
ِ
 111 ...................................................... اْسَتْلَذْكُت َربِّل َأْن َأْستَْغِػَر ٕ

 513 ......................................................... اْسَتْرُققا َلَفا، َفنِنَّ بَِفا الـَّْظَرةَ 

 128 ................................................................ اْسَتْرُققا َلَفا، َفنِنَّ بَِفا

 113 ............................................................ َأْسَتْغػُر الؾَّف، َأْستَْغػُر الؾَّف

َِخقُؽْؿ َوَسُؾقا َلُف التَّْثبِقَت 
ِ
 514 ................................................. اْسَتْغِػُروا ٕ

 135 ................................................... َأْسَعُد الـَّاِس بَِرَػاَطتِل َ،ْقَم الِؼقَاَمةِ 

 183 ...............................................................................َأْسؾِؿْ 

 311 ............................................................ َأَشَعْرِت َ،ا َطائَِرُة َأنَّ الؾَّفَ 

َّٓ اهللُ  َٓ إَِلَف إِ  848 ............................................................... َأْشَفُد َأْن 

َّٓ اهلُل، َوأَ  َٓ إَِلَف إِ ،َأْشَفُد َأْن 
ِ
 32 ............................................... كِّل َرُسقُل اهلل
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َّٓ اهلُل، َٓ إَِلَف إِ  133 .............................................................. َأْشَفُد َأْن 

 113 ....................................................... َأَصْبَت َبْعًضا َوَأْخَطْلَت َبْعًضا

ـَ الـَّاِس َشاكٌِر َوَكافِرٌ 
 513 ....................................................... َأْصَبَح مِ

ـَ الـَّاِس َشاكٌِر َومِـُْفْؿ َكافِرٌ 
 512 .................................................. َأْصَبَح مِ

ـٌ بِل َوَكافِرٌ 
ـْ ِطَباِدي ُمْممِ

 581 ................................................... َأْصَبَح مِ

ـْ َأْكُػِسُؽؿْ 
 285 ......................................................... اْضَؿـُقا لِل ِستًّا مِ

َؿاُء َوُحؼَّ َلَفا  825 .............................................................. َأصَِّت السَّ

 815 .................................................................َأصِْع َأَباَك َما َداَم َحقًّا

ُؽْؿ، َوَأْكِرُمقا َأَخاُكؿْ   113 ....................................................... اْطُبُدوا َربَّ

 123، 111، 113 .................................................. اْطِرُضقا َطَؾلَّ ُرَقاُكْؿ،

َـّ َأَحدٌ   131 ...................................................... ُأْططِقُت َخْؿًسا َلْؿ ُ،ْعَطُف

ِف اْلَعظِقِؿ، َوبَِقْجِفِف اْلَؽِر،ؿِ أَ   112 ..................................................ُطقُذ بِالؾَّ

ـْ َشرِّ ُكؾِّ َشْلءٍ 
 832 .......................................................... َأُطقُذ بَِؽ مِ

ـْ  ِة مِ ِف التَّامَّ  831 ........................................................ َأُطقُذ بَِؽؾَِؿاِت الؾَّ

 25 ..................................................................... َأُطقُذ بَِقْجِفَؽ...

 242 .......................................................... اْغُد َ،ا ُأَكْقُس إَِلك اْمَرَأةِ َحَ ا

 َرُجٌؾ 
ِ
 111 ........................................................... َأْغَقُظ َرُجٍؾ َطَؾك اهلل

َدَقِة َما َتَرَك ِغـًك  518 .......................................................... َأْفَضُؾ الصَّ

ُجُؾ،  838 ........................................................... َأْفَضُؾ ِد،ـَاٍر ُ،ـِْػُؼُف الرَّ

 841 .............................................................................. اْفَعُؾقا

 144 ............................................................. َأَفاَل َأُكقُن َطْبًدا َشُؽقًرا،

 334 ............................................... اْقَرُءوا ُسقَرَة اْلَبَؼَرِة، َفنِنَّ َأْخَ َحا َبَرَكٌة،

َدَقُة،  328 ............................................................. َأقِْؿ َحتَّك َتْلتَِقـَا الصَّ

 21 ................................................................... تَاَب َطْبِدياْكُتُبقا كِ 

ـٍ  ق َتاَبُف فِل ِسجِّ
 21 ................................................................ اْكُتُبقا كِ

َٓ ُأْخبُِرُكْؿ بَِلْكَبِر الَؽَبائِِر؟  311 ...........................................................َأ
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َفَداءِ  َٓ ُأْخبُِرُكْؿ بَِخْقِر الرُّ  124 ........................................................... َأ

ـُ بَِقِؿقـِِف، ْحَؿ َّٓ َأَخَ َحا الرَّ  213 .......................................................... إِ

َٓ إِنَّ آَل َأبِل، َ،ْعـِل ُفاَلًكا  551 ........................................................... َأ

َٓ إِنَّ الَخْؿَر  َمْت َأ  533 ............................................................ َقْد ُحرِّ

َف َ،ـَْفاُكْؿ َأْن َتْحؾُِػقا بِآَبائُِؽؿْ  َٓ إِنَّ الؾَّ  311 ................................................ َأ

َّٓ َأْن َتَرْوا ُكْػًرا َبَقاًحا  122 .............................................................. إِ

َؿاءِ  ـْ فِل السَّ ـُ َم َٓ َتْلَمـُقكِل َوَأَكا َأمِق  233 ................................................. َأ

َقانِ  َٓ ُتَصؾِّ  111 ......................................................................... َأ

َقاِن؟ َٓ ُتَصؾِّ  384 ........................................................................ َأ

َٓ َرُجٌؾ َ،ْلتِقـِل بِ   131 .......................................................... َخَبِر اْلَؼْقمِ َأ

ـْ َكاَن َقْبَؾُؽؿْ  َٓ َوإِنَّ َم  311 .............................................................. َأ

ُؽؿْ   511 ........................................................... َأَلْؿ َتَرْوا إَِلك َما َقاَل َربُّ

 
ِ
 388 ........................................................... َأَلْؿ َتْسَؿْع َصْقَت َطبِْد اهلل

ـٍ َأْو لِـُُصٍ،؟  818 ................................................................... َألَِقَث

 118 ........................................................... إَِلك َولِقَؿِة ُطْرٍس، َفْؾُقِجْ، 

ُمقَن َما َأَحؾَّ اهللُ   131 .......................................................... َأَلْقَس ُ،َحرِّ

ُف َفَؼْد َشَػاكِل، ا الؾَّ  543 ................................................................. َأمَّ

َّٓ َوْحـًا َٓ َتِ ،ُدَك إِ َفا   118 ........................................................... َأَما إِكَّ

َثـَا ـْ َحَؽَ ا َحدَّ
ـٌ َوَلؽِ َفا َلْح  113 ..................................................... َأَما إِكَّ

ـَ ُحؿْ  ، ِ ا َأْحُؾ الـَّاِر الَّ  111 .............................................................. َأمَّ

ا َبْعُد، َفنِنَّ إِْخَقاَكُؽؿْ   811 .............................................................. َأمَّ

 818 ......................................................... الـَّاُس َأَما َتْرَضْقَن َأْن َ،ْرِجَع 

 884 .............................................. َأَما َتْرَضك َأْن َتُؽقَن مِـِّل بَِؿـِْ َلِة َحاُرونَ 

ْساَلَم َ،ْفِدُم َما َكاَن َقْبَؾفُ   111 ............................................. َأَما َطؾِْؿَت َأنَّ اْوِ

ْساَلَم َ،ْفِدُم َما َكاَن َقبَْؾُف؟  143 .............................................. َأَما َطؾِْؿَت َأنَّ اْوِ

ْساَلَم َ،ْفِدُم َما َكا  14 ............................................... َن َقْبَؾفُ َأَما َطؾِْؿَت َأنَّ اْوِ

ـَ َأْمَسْقَت   334، 854 ..................................................... َأَما َلْق ُقْؾَت، ِحق



  
937 T التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 

ـْ َحَؾَػ َطَؾك َمالِِف لَِقْلُكَؾُف ُضْؾًؿا
 312 ................................................. َأَما َلئِ

 141 ............................................................ ُأمَِر باِلٌَل َأْن َ،ْرَػَع إََذانَ 

 114 ......................................................... ُأمِْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ الـَّاَس َحتَّك

 112 ...............................................................ُأمِْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ الـَّاَس 

 243 ................................................. ُأَقاتَِؾ الـَّاَس، َحتَّك َ،ُؼقُلقا ُأمِْرُت َأنْ 

 181 ........................................................ أن إبراحقؿ حقـ ألؼل يف الـار

ِف إََلدُّ الَخِصؿُ  َجاِل إَِلك الؾَّ  335 ............................................. إِنَّ َأْبَغَض الرِّ

 111 .................................................................... إِنَّ اْبـِل َحَ ا َسقِّدٌ 

 181 .................................................................... إِنَّ ابـل ح ا سقد

ِ ي َ،ْ َحُبقَن إَِلْقفِ  ْكَقا الَّ  553 ............................................ إِنَّ َأْحَساَب َأْحِؾ الدُّ

 831 .............................................................. إِنَّ َأَخاِك َرُجٌؾ َصالٌِح،

 52 ........................................................ إِْن َأَخْ ُتْؿ ُفاَلًكا َفَلْحِرُققُه بِالـَّارِ 

 52 ................................................................. إِْن َأَخْ ُتُؿقُه َفاْقُتُؾقُه،

َْكَصاِر َكاَن َ،ْرَغُؾُفْؿ َطَؿُؾ َأَرِضقِفؿْ  ْٕ ـَ ا
 111 .................................. إِنَّ إِْخَقاكِل مِ

 
ِ
 135 .........................................................إِنَّ َأَشدَّ الـَّاِس َطَ اًبا ِطـَْد اهلل

ُبقَن بَِفاإِ  ـَ َ،ْعَؿُؾقَكَفا ُ،َع َّ ، ِ َقِر الَّ  133 ...................................... نَّ َأْصَحاَب الصُّ

 551 ........................................................... إِنَّ َأْطَظَؿ الـَّاِس فِْرَ،ًة اْثـَانِ 

 123 ............................................................. إِنَّ َأَفَرى الِػَرى َأْن ُ،ِري

 311، 318 .................................................. َأِن اْقتُُؾقا ُكؾَّ َساِحٍر َوَساِحَرةٍ 

 14 .......................................................... َأْن اْقتُُؾقا ُكؾَّ َساِحٍر َوَساِحَرةٍ 

ـِ إِنَّ   121 ............................................................ آَل إِْبَراِحقَؿ َأْغـَِقاُء َط

 521 ..................................................... إِن آل أبل فاَلن َلْقُسقا يل بلولقاء

ـَ إَِذا َأْرَمُؾقا فِل الَغْ وِ  ق  533 ................................................... إِنَّ إَْشَعِر،ِّ

َجالِ   124 ............................................. َأنَّ إََماَكَة َكَ َلْت فِل َجْ ِر ُقُؾقِب الرِّ

 354 ............................................................. َأِن اْلَحْؿُد لِؾَِّف، َكْحَؿُدُه،

ـَ ِطـْ  ، ِف اْلَحـِقِػقَّةُ إِنَّ الدِّ  131 .......................................................... َد الؾَّ
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ـَ ِطـَْد الؾَِّف اْلَحـِقِػقَُّة، ،  145 ........................................................... إِنَّ الدِّ

ُجَؾ َلَقْعَؿُؾ َطَؿَؾ َأْحِؾ اْلَجـَّةِ   111 ................................................... إِنَّ الرَّ

وَح إَِذا ُقبَِض   24 .................................................................... إِنَّ الرُّ

َ،اَء ِشْركٌ   311 ...................................................................... إِنَّ الرِّ

قَْطاَن َقْد َأ،َِس َأنْ   318 ............................................................. إِنَّ الرَّ

قَْطاَن   311 ................................................................ َقْد َأ،َِس إِنَّ الرَّ

 121 ............................................................ إِنَّ الُعَؾَؿاَء َوَرَثُة إَْكبَِقاِء،

ـَ َتْدَمُع، َوالَؼْؾَ، َ،ْحَ نُ   552 ...................................................... إِنَّ الَعْق

 112، 142 ............................................ إِنَّ اْلَؽافَِر إَِذا َطِؿَؾ َحَسـًَة ُأْصِعَؿ بَِفا

ـِ  ،ْ  314 ............................................................ إنَّ الؾََّؿؿ َما َبقـ الَحدَّ

ا ـَ َزَكِر،َّ  383 ........................................................... إِنَّ اهلَل َأَمَر َ،ْحقَك ْب

َف َأَمَركِل َأْن َأْقَرَأ َطَؾقَْؽ   132 ......................................................... إِنَّ الؾَّ

ا ـِ َزَكِر،َّ َف َأْوَحك إَِلك َ،ْحقَك ْب  153 ................................................... إِنَّ الؾَّ

َٓ َ،ْغِػُر َأْن ُ،ْرَرَك بِفِ  َف َتَباَرَك َوَتَعاَلك   183 ............................................ إِنَّ الؾَّ

َف َتَعاَلك َجَعَؾ اْلَحؼَّ   311 ........................................................... إِنَّ الؾَّ

َم الْ   533 ............................................................ َخْؿرَ إِنَّ اهلَل َتَعاَلك َحرَّ

َف َخالُِؼ ُكؾِّ َصاكِعٍ   112 ............................................................. إِنَّ الؾَّ

 315 ........................................................ إِنَّ اهلَل َخَؾَؼ آَدَم َطَؾك ُصقَرتِفِ 

َف َخَؾَؼ الَخْؾَؼ،  531 ................................................................ إِنَّ الؾَّ

تِل َطَؾك ُرُءوِس الَخاَلئِِؼ َ،ْقَم الِؼَقاَمةِ  ـْ ُأمَّ
َف َسُقَخؾُِّص َرُجاًل مِ  31 ...................... إِنَّ الؾَّ

ـْ َطا َف َقاَل َم  512 ............................................................ َدى لِلإِنَّ الؾَّ

ـْ َطاَدى لِل َولِقًّا َفَؼْد آَذْكُتُف بِالَحْرِب، َف َقاَل: َم  31 ..................................... إِنَّ الؾَّ

 553 ............................................. َقْد َأْذَحَ، َطـُْؽْؿ ُطبِّقََّة اْلَجاِحؾِقَّةِ  ألإِنَّ اهلَل 

َف   132 ............................................................... َلْؿ ُ،ـِْ ْل َداءً  ألإِنَّ الؾَّ

 311 ........................................................ إِنَّ اهلَل َلْؿ َ،ْجَعْؾ لَِؿْسٍ  َكْساًل 

ـِ اْلَعبْدِ  إِنَّ اهللَ   145 ............................................................. َلَقْرَضك َط

َف َلُقْؿؾِل لِؾظَّالِِؿ َحتَّك إَِذا َأَخَ هُ   185 ................................................. إِنَّ الؾَّ
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 111 .................................................................. إِنَّ اهلَل ُحَق اْلَحَؽُؿ،

اَلُم،  111، 153 ............................................................ إِنَّ اهلَل ُحَق السَّ

َم َبْقَع اْلَخْؿرِ   131 ...................................................... إِنَّ اهلَل َوَرُسقَلُف َحرَّ

 383 ................................................................ إِنَّ اهلَل َ،ْلُمُرَك َأْن َتْؼَرأَ 

 113 .................................................................. إِنَّ اهلَل َ،ْبَعُث ِر،ًحا

اَلمَ   111 ......................................................... إِنَّ اهلَل ُ،ْؼِرُئ َخِد،َجَة السَّ

ـْ ُكقرٍ 
 َطَؾك َمـَابَِر مِ

ِ
ـَ ِطـَْد اهلل  212 ............................................. إِنَّ اْلُؿْؼِسطِق

َٓ َ،ـُْجُس  ـَ 
 531 ................................................................ إِنَّ الُؿْممِ

ُب بُِبَؽاِء اْلَحلِّ   514 ........................................................ إِنَّ اْلَؿقَِّت ُ،َع َّ

 243 ............................................... َؾك َبـِل الُؿْصَطؾِِؼ َأَغاَر طَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ 

 283، 551 ............................................... َخَرَج إَِلك الُؿَصؾَّك ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ 

اهُ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ الـَّبِلَّ   11 .................................................................... َسؿَّ

اَطةً  ـَ َخدَّ اِل ِسـِق جَّ  113 ....................................................... إِنَّ َأَماَم الدَّ

َـّ الـَّاِس َطَؾلَّ فِل َمالِِف َوُصْحَبتِفِ   111 ................................................ إِنَّ َأَم

 331 ..................................................... الَقْحِل إِنَّ ُأَكاًسا َكاُكقا ُ،ْمَخُ وَن بِ 

تِل َ،ْرَرُبقَن اْلَخْؿرَ  ـْ ُأمَّ
 531 .................................................... إِنَّ ُأَكاًسا مِ

ُفْؿ َأْوَلك الـَّاسِ  ِء َ،َرْوَن َأكَّ َٓ  551 .......................................... إِنَّ َأْحَؾ َبْقتِل َحُم

َل الـَّاِس ُ،ْؼَضك َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة َطَؾقْفِ   154 ............................................... إِنَّ َأوَّ

ـِ َطْقٍف   882 .............................................................. َأنَّ َبـِل َطْؿِرو ْب

ـَ الرَّ  ْركِ إِنَّ َبْق ـَ الرِّ  151 .......................................................... ُجِؾ َوَبْق

ا َوُحَق َخَؾَؼَؽ  ِف كِدًّ  383 ........................................................ َأْن َتْجَعَؾ لِؾَّ

ا َوُحَق َخَؾَؼَؽ  ِف كِدًّ  11 .......................................................... َأْن َتْجَعَؾ لِؾَّ

 111 ............................................................ َأْن َتُؼقَل َأْسَؾْؿُت َوْجِفَل 

 315 ......................................................... َأنَّ َجاِرَ،ًة لَِحْػَصَة َسَحَرْتَفا،

ْقَؾةَ إِنَّ ِجْبِر،َؾ َكاَن َوَطَدكِل َأْن َ،ْؾَؼاكِل   133 .............................................. الؾَّ

 513 ................................................................. َأنَّ َرُجاًل َزاَر َأًخا َلفُ 
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ِف   833 ........................................................... َطَرَضفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل الؾَّ

َبُف َوإِْن َشاَء َغَػَر َلفُ   185 ........................................................ إِْن َشاَء َط َّ

 333 ................................................................ إنَّ ُشَرْ،حا َكاَن َطائًِػا

 111 .................................................................... إِْن ِشْئَت َدَطْقُت 

 111 .................................................................... إِْن ِشئَْت َدَطْقُت،

 381 ........................................................ ْخَبَر بَِفاإِنَّ ُصَػقاًْل َرَأى ُرْؤَ،ا َفلَ 

ـَ َطْبِد الُؿطَّؾ، َأَبا الـبلِّ  ِف ْب  333 .............................. مرَّ بِاْمَرأٍة َتـُْظر ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ َطْبَد الؾَّ

ـِ ُ،ِحبُُّفَؿا اهللُ   133 ........................................................ إِنَّ فِقَؽ َخْصَؾَتْق

ـِ  ـَ إِْصَبَعْق َفا َبْق  211، 181 ............................................إِنَّ ُقُؾقَب َبـِل آَدَم ُكؾَّ

 113 .............................................................. إِْن َكاَن فِل َشْلٍء ِشَػاءٌ 

َٓ ُبدَّ َفاِطاًل إِْن كُ   131 ................................................................. ـَْت 

َٓ ُبدَّ َفاِطاًل، َفاْصـَعِ   135 ........................................................ إِْن ُكـَْت 

َّٓ َصَؿْستَفُ  ًٓ إِ َٓ َتَدَع تِْؿَثا  214 ......................................................... َأْن 

َٓ َتَدَع َقْبًرا ُمْرِرًفا  133 ............................................................... َأْن 

َٓ َ،ُحجَّ َبْعَد الَعاِم ُمْرِركٌ   158 ......................................................... َأْن 

ا...  33 ............................................................... إِنَّ لَِربَِّؽ َطَؾقَْؽ َحؼًّ

ـَ اْسًؿاإِنَّ لِؾَّ   141، 311 .................................................... ِف تِْسَعًة َوتِْسِعق

ـْ َأَشدِّ الـَّاِس َطَ اًبا َ،ْقَم الِؼَقاَمةِ 
 133 ..................................................إِنَّ مِ

ـْ َأْكبَِر الَؽَبائِِر َأنْ 
 881 ............................................................... إِنَّ مِ

ـَ اْلَبَقاِن َلِسْحًرا
 313 ................................................................ إِنَّ مِ

ـَ الَبفَقاِن َلِسْحًرا
 313 ............................................................... إِنَّ مِ

َُكاًسا َما ُحؿْ  َٕ  
ِ
ـْ ِطَبادِ اهلل

 511 .................................................. بَِلْكبَِقاءَ  إِنَّ مِ

ـْ َلْق َأْقَسؿَ  ِف َم  الؾَّ
ـْ ِطَبادِ

 212 ........................................................ إِنَّ مِ

ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ َكاُكقا  128 ............................................................. إِنَّ َم

 ُكقًحا 
ِ
ا َحَضَرْتُف اْلَقَفاُة، ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َكبِلَّ اهلل  22 ............................................... َلؿَّ

َٓ ُ،ْرِرُكقا بِفِ   151 ............................................................ َأْن َ،ْعُبُدوُه َو

 
ِ
ـْ ِطـِْد اهلل

 151 .............................................................. إِْن َ،ُؽ َحَ ا مِ
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ـَ الؾَِّف َمْجَى إِنَّ   811 .................................................................. َ،ِؿق

ْركِ  ـِ الرِّ َرَكاِء َط  131، 135 .................................................. َأَكا َأْغـَك الرُّ

َٓ َكِ ْب،  321 .................................................................. َأَكا الـَّبِلُّ 

 145 ........................................................... َأَكا َسقُِّد الـَّاِس َ،ْقَم اْلِؼَقاَمةِ 

 111 ........................................................... َأَكا َسقُِّد الـَّاِس َ،ْقَم الِؼَقاَمةِ 

 13 ............................................................. َأَكا َسقُِّد الـَّاِس َ،ْقَم الِؼَقاَمةِ 

 111 ................................................................. ا َسقُِّد َوَلِد آَدَم َ،ْقمَ َأكَ 

 111 ..................................................................... َأَكا َسقُِّد َوَلِد آَدمَ 

ِـّ َطْبِدي بِل  151، 151 ......................................................... َأَكا ِطـَْد َض

 141 ......................................................... إِكَّا َقْد ُكِفقـَا َأْن ُكْتبَِعُف َأْبَصاَرَكا

 821 ................................................................. إِكَّا َقْد ُكِفقـَا َأْن ُكْتبَِعفُ 

ـْ َأذِنَ  َٓ َكْدِري َم ا   818 ................................................................. إِكَّ

َْكبَِقاُء، ُثؿَّ  ْٕ َْمثَُؾ، ا ْٕ  131 ................................................................. ا

، َوَوْطُدَك َحؼ    825 ............................................................ َأْكَت الَحؼُّ

 884 ................................................... َأْكَت َسْفٌؾ َأْكَت مِـِّل بَِؿـِْ َلِة َحاُرونَ 

 514 ............................................................................. آْكَت 

ـَ ُقْؾتُْؿ َكَ ا َوَكَ ا ، ِ  133 ........................................................... َأْكُتُؿ الَّ

 523، 142 .................................................. َأْكَ ْرُتُؽُؿ الـَّاَر، َأْكَ ْرُتُؽُؿ الـَّارَ 

 118 ...................................................... ْكثَُرَحا َثَؿـًاَأْكَػُسَفا ِطـَْد َأْحؾَِفا َوأَ 

َٓ ِطْؾَؿ َلَؽ بَِؿا َأْحَدُثقا َبْعَدَك،  33 .................................................... إِكََّؽ 

َٓ َتْبُؾُغُف ُطُؼقُلُفؿْ   318 ......................................... إكؽ لـ تحدث َقْقًما َحِد،ًثا 

، َوَلَعؾَّ   313 ......................................................... إِكَُّؽْؿ َتْختَِصُؿقَن إَِللَّ

 283 ........................................................ إِكَُّؽْؿ َشَؽْقُتْؿ َجْدَب ِدَ،اِرُكْؿ،

ًٓ إِكَُّؽْؿ َمْحُرقُروَن ُحػَ   114 .................................................... اًة ُطَراًة ُغْر

َْطَؿاُل بِالـِّقَّاِت  ْٕ  154، 131 ......................................................... إكؿا ا

َْطَؿاُل بِالـِّقَّةِ  ْٕ َؿا ا  154 .................................................................. إِكَّ
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َؿا الـَّاُس َسَقاٌء َكَلْسـَاِن اْلُؿْرطِ   553 .................................................... إِكَّ

َؿا َأَكا َبَرٌر مِْثُؾُؽؿْ   814 .................................................................. إِكَّ

َل َما َكَ َل  َؿا َكَ َل َأوَّ  138 ................................................................ إِكَّ

ا  ـِل َبِريٌء مِؿَّ َّٓ الَِّ ي َخَؾَؼـِلإِكَّ  115 ............................................. َتْعُبُدوَن إِ

ْقَؾَة آتَِقاِن، ُف َأَتاكِل الؾَّ  115 ............................................................... إِكَّ

ُف َرَأى الـَّبِلَّ  ْ،ِت  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَّ  281، 558 ................................. َ،ْستَْسِؼل ِطـَْد َأْحَجاِر ال َّ

ُف َطاِشُر َطَرَرٍة فِل اْلَجـَّةِ   31 ............................................................. إِكَّ

َٓ ُ،ْسَتَغاُث بِْل، ُف   811 .................................................................. إِكَّ

ـْ  ُف َلْؿ َ،ُؽ  333 ................................................................ َكبِل  َقْبؾِل إِكَّ

ْفِؼ  ـَ الرِّ
ُف مِ ـْ ُأْططَِل َحظَّ ُف َم  532 ........................................................ إِكَّ

ِف َوَ،ْحَؿُدهُ  ُف َ،ْلتِل َفَقْسُجُد لَِربِّ  111 ....................................................... َأكَّ

دٍ   814 ................................................................ اْكَفَ ُمقا َوَربِّ ُمَحؿَّ

ُفْؿ َلقُْسقا بَِرْلءٍ   821 ................................................................... إِكَّ

 َأْن َ،ُؽقَن لِل مِـُْؽْؿ َخؾِقٌؾ 
ِ
 131 ............................................ إِكِّل َأْبَرُأ إَِلك اهلل

ـْ َبِرَئ مِـُْف َرُسقُل الؾَّفِ   514 ............................................. إِكِّل َأْبَرُأ إَِلْقُؽْؿ مِؿَّ

 112 ...................................................... إِكِّل ُأِر،ُد َأْن َأْبَعَثَؽ َطَؾك َجقْشٍ 

 314 ......................................................... إِكِّل أَصْبت َحّدا فلقِْؿف َطَؾّل 

 113 ......................................................... إِكِّل َفَرُصُؽْؿ َطَؾك اْلَحْقِض،

فِ  َٓ َأْطَؾُؿ َطَؿاًل َأْقَرَب إَِلك الؾَّ  11 ...................................................... إِكِّل 

 154 ...................................................... َلبُِعْؼِر َحْقِضل َأُذوُد الـَّاَس إِكِّل 

َٓ َأْحؾُِػ  ُف  ِف إِْن َشاَء الؾَّ  111 ...................................................... إِكِّل َوالؾَّ

 113 ........................................................... َأْحُؾ اْلَجـَِّة ِطْرُروَن َومِاَئةُ 

 888 ............................................................ َأَو َما َطؾِْؿِت َما َشاَرْصُت 

 
ِ
 113 .................................................... َأْوَثُؼ ُطَرى اِو،َؿاِن اْلُح،ُّ فِل اهلل

،َؿاِن اْلَح،ُّ   511 ................................................... فِل الؾَّفِ َأْوَثُؼ ُطَرى اْوِ

َـّ  َٓ َتَدَط  381 ............................................................ ُأوِصقَؽ َ،ا ُمَعاُذ 

 811 ............................................................. َأْوِف بِـَْ ِرَك َحْقُث َكاَن،
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 811 ........................................................................ َأْوِف بِـَْ ِرك

 813 ........................................................................ َأْوِف بِـَْ ِركَ 

 151 ..................................................................... َأْوِف بِـَْ ِرَك...

ُل َ،ْقٍم َشِفْدُتُف َ،ْقُم الَخـَْدِق   833 ........................................................ َأوَّ

 َشْقًئا
ِ
َٓ ُتْرِرُكقا بِاهلل َـّ َأْن  ُح َٓ  153 ...................................................... ُأو

ْكِ، َأْطَظُؿ ِطـَْد الؾَّفِ   383 ........................................................... َأيُّ ال َّ

 814 ............................................................ َأْي َطبَّاُس، َكاِد َأْصَحاَب 

 381 ................................................................. َأْي ُفْؾ َأَلْؿ ُأْكِرْمَؽ،

َـّ  3 َفنِنَّ الظَّ َـّ اُكْؿ َوالظَّ  123 ............................................................. إِ،َّ

اُكْؿ َوَكثَْرَة اْلَحؾِِػ فِل اْلبَْقعِ   113 ........................................................إِ،َّ

َث َكَ َب   124 ................................................... آَ،ُة الُؿـَافِِؼ َثالٌَث إَِذا َحدَّ

ُؽَؿا َقَتَؾُف؟  183 ........................................................................ َأ،ُّ

 َواْلِجَفاُد فِل َسبِقؾِفِ 
ِ
،َؿاُن بِاهلل  118 ...................................................... اْوِ

،َؿاُن بِْضٌع َوَسبُْعقَن   112 ............................................ َأْو بِْضٌع َوِستُّقنَ -اْوِ

،َؿاُن َ،َؿاٍن، اْلِػْؼُف َ،َؿانٍ   154 ........................................................... اْوِ

ْخُرؿِ  ـُ الدُّ ـَ مالُِؽ ب  21 ................................................................ أْ،

ْركَ  َفا الـَّاُس اتَُّؼقا َحَ ا الرِّ  113 ......................................................... َأ،ُّ

ُف َلقَْس بِل َتْحِر،ؿُ  َفا الـَّاُس إِكَّ  131 ....................................................... َأ،ُّ

َفا الـَّاُس، اتَُّؼقا الؾَّفَ   313، 141 ......................................................... َأ،ُّ

ةِ  َراِت الـُّبُقَّ ـْ ُمَبرِّ
ُف َلْؿ َ،بَْؼ مِ َفا الـَّاُس، إِكَّ  333 ............................................ َأ،ُّ

 118 .............................................................. َباِرَك اهلُل َلَؽ فِل َأْحؾَِؽ 

ـْ   َأْرقِقَؽ، مِ
ِ
 128 ................................................................ بِاْسِؿ اهلل

 
ِ
 513 ...................................................................  َأْرقِقَؽ،بِاْسِؿ اهلل

 
ِ
 112 ............................................................. َباَل فِل َحْجِر َرُسقِل اهلل

اُكْؿ َواْلُغُؾقَّ  ِء، َوإِ،َّ َٓ  154 ........................................................ بَِلْمَثاِل َحُم

ِف. ـَ الؾَّ
 843 ..................................................................... الَبَرَكُة مِ
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ِحقِؿ، ـِ الرَّ ْحَؿ  الرَّ
ِ
 131 ........................................................... بِْسِؿ اهلل

، َأُطقُذ بَِؽؾَِؿاِت 
ِ
 128 ............................................................. بِْسِؿ اهلل

 841 .............................................................. بِْسِؿ الؾَِّف، الؾَُّفؿَّ َأْطظِؿْ 

ْفَعةِ بَ  ـَاء َوالرِّ َة بالسَّ ُمَّ ْٕ ْر َحِ ِه ا  112 ...................................................... رِّ

ُروا ُروا، َوَ،سِّ َٓ ُتـَػِّ ُروا َو  183 .......................................................... َبرِّ

ْساَلمِ   114 ................................................................. َبَعَثـِل اهلُل بِاْوِ

ُف َجَبَؾَؽ َطَؾقِْفَؿا  133 ............................................................... َبِؾ الؾَّ

 883 ................................................................. َبؾُِّغقا َطـِّل َوَلْق آَ،ًة،

 118 ............................................................. َبَؾك، َأَلقَْس ُ،ِحؾُّقَن َلُؽؿْ 

 142 ........................................................................ ٌة، =بَِفا َكْظرَ 

ُجِؾ َزَطُؿقا  123 ............................................................ بِْئَس مطقُة الرَّ

ُجِؾ بَِقِدهِ   111 ...................................................... َبْقٌع َمْبُروٌر، َوَطَؿُؾ الرَّ

ْرِك َواْلُؽْػرِ  ـَ الرِّ ُجِؾ َوَبْق ـَ الرَّ  323 ..................................................... َبْق

 118 ......................................... َبْقـََؿا َرُجٌؾ َ،ْؿِرل بَِطِر،ٍؼ اْشَتدَّ َطَؾْقِف اْلَعَطُش 

ـَ  َٓ َتْبؽِق ـَ َأْو   113 .................................................................. َتْبؽِق

ِت الَجـَُّة َوالـَّاُر، َفَؼاَلِت الـَّارُ   112 .................................................. َتَحاجَّ

قَِّباُت، َؾَقاُت َوالطَّ ِف َوالصَّ  332 ................................................. التَِّحقَّاُت لِؾَّ

ـَ الـَّاِر َ،ْقَم الِؼَقاَمةِ 
 131 ..................................................... َتْخُرُج ُطـٌُؼ مِ

 
ِ
 182 ........................................ َوَما َصائٌِر ُ،َؼؾُِّ، َجـَاَحْقِف ، ملسو هيلع هللا ىلصَتَرْكـَا َرُسقَل اهلل

َجـِل َرُسقُل    َتَ وَّ
ِ
اٍل، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  585 .................................................. فِل َشقَّ

َٓ ُتْرِرُك بِفِ  َف   141 ................................................................ َتْعُبُد الؾَّ

ـَ الَحؼِّ َ،ْخَطُػَفا
 821 ...................................................... تِْؾَؽ الَؽؾَِؿُة مِ

، ـَ الَحؼِّ
 321 ............................................................. تِْؾَؽ الَؽؾَِؿُة مِ

ـِ   115 .......................................................... تِْؾَؽ َطاِجُؾ ُبْرَرى اْلُؿْممِ

ُة َرُسقلِفِ  ، َوِذمَّ
ِ
ُة اهلل مَّ

 121 ........................................................ ُتـَْتَفُؽ ذِ

َٓ ُ،َؽؾِّ   133 ..................................................... ُؿُفُؿ اهلُل َ،ْقَم اْلِؼَقاَمةِ َثاَلٌث 

الَِحُة، َعاَدِة اْلَؿْرَأُة الصَّ ـَ السَّ
 581 ................................................. َثاَلٌث مِ
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َـّ فِقِف َوَجدَ  ـْ ُك  138، 135 ........................................................ َثاَلٌث َم

َٓ ُتَردُّ َدْطَقُتُفْؿ،  158 ............................................................... َثاَلَثٌة 

ُؿُفُؿ اهلُل َ،ْقَم الِؼَقاَمةِ  َٓ ُ،َؽؾِّ  111 ..................................................... َثالََثٌة 

َٓ ُ،َؽؾِّؿُ   113، 111 ............................................... ُفُؿ اهلُل َ،ْقَم اْلِؼَقاَمةِ َثاَلَثٌة 

ُف َ،ْقَم اْلِؼَقاَمةِ  ُؿُفُؿ الؾَّ َٓ ُ،َؽؾِّ  111 ..................................................... َثاَلَثٌة 

ُف إَِلْقِفْؿ َ،ْقَم الِؼَقاَمةِ  َٓ َ،ـُْظُر الؾَّ  521 .................................................. َثالََثٌة 

ْساَلمِ   243 .............................................................. ُثؿَّ اْدُطُفْؿ إَِلك اْوِ

ـْ َداِرِحؿْ 
ِل مِ  218 .................................................... ُثؿَّ اْدُطُفْؿ إَِلك التََّحقُّ

 131 .......................................................... ُثؿَّ َكَ َلْت َبْعَد َذلَِؽ َفَرائُِض 

ـْ َبْعِدِحْؿ َخْؾٌػ 
 128 ........................................................ ُثؿَّ َ،َتَخؾَُّػ مِ

 128 .............................................. ثؿ ،ج  َقْقٌم َتْسبُِؼ َشَفاَدُة َأَحِدِحْؿ َ،ِؿقـَفُ 

َؿاَكةَ   128، 124 ................................................ ُثؿَّ َ،ْخُؾُػ َقْقٌم ُ،ِحبُّقَن السَّ

 311 .................................................... َجاَءكِل َرُجالَِن، َفَجَؾَس َأَحُدُحَؿا

 151 ............................................................. الؾَُّف َخقًْرا، َفَقالؾَّفِ َجَ اِك 

 128 ................................................. ُجِعَؾْت لِل إَْرُض َمْسِجًدا َوَصُفقًرا

 311 ......................................................... ُجـُْدٌب، َوَما ُجـُْدٌب َ،ْضِرُب 

 311 ............................................................. َحتَّك أْوَرى َقبَسا لَِؼابِس

 211 ....................................................... َحتَّك َ،ْدُخُؾقا ِسْجـًا فِل َجَفـَّؿَ 

ُف َوكِْعَؿ اْلَقكِقُؾ.  111 ........................................................... َحْسُبـَا الؾَّ

ـُ َواْلحُ  ـُ َسقَِّدا َشَباِب اْلَحَس  111 ...................................................... َسْق

 148 ................................................................ اْلَحَسـَُة بَِعْرِر َأْمَثالَِفا

ِ ي َأْكَؼَ هُ  ِف الَّ  183 .............................................................. الَحْؿُد لِؾَّ

ـِ ُ،ِحبُُّفَؿا ِ ي َجَبَؾـِل َطَؾك ُخُؾَؼْق ِف الَّ  133 ......................................... اْلَحْؿُد لِؾَّ

ِ ي َجَعَؾ فِل ُكؾِّ زمان ِف الَّ  121 ................................................. اْلَحْؿُد لِؾَّ

لِل َحَ ا، َفنِكِّل ُكؾَّ   133 ....................................................... َؿا َدَخْؾُت َحقِّ

بِْل َغقَْرَحا ـَ السَّ
 153 ......................................................... ُخْ  َجاِرَ،ًة مِ
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 112 ........................................................ ُخْ  َطَؾْقَؽ ثَِقاَبَؽ َوِساَلَحَؽ،

ـِ ُأمِّ َطْبٍد َفَبَدَأ بِفِ  ـِ اْب
ـْ َأْرَبَعٍة: مِ

 34 .......................................... ُخُ وا اْلُؼْرآَن مِ

 
ِ
ـْ َأْمِر َرُسقِل اهلل

 388 ................................................ ملسو هيلع هللا ىلصَخِػَل َطَؾلَّ َحَ ا مِ

ـْ ُكقٍر، ُخؾَِؼِت اْلَؿاَلئَِؽةُ 
 141 ........................................................... مِ

َطاِء ُدَطاُء َ،ْقِم َطَرَفَة،  23 ........................................................... َخْقُر الدُّ

ـَ َ،ُؾقَكُفؿْ  ، ِ  112 .................................................. َخْقُر الـَّاِس َقْركِل، ُثؿَّ الَّ

ـَ ُبِعْثُت فِقِفؿْ  ، ِ تِل اْلَؼْرُن الَّ  124 ................................................... َخْقُر ُأمَّ

 155 ....................................................... َخْقُر كَِسائَِفا َمْرَ،ُؿ بِـُْت ِطْؿَرانَ 

َػاَطِة، ـَ الرَّ  113 ................................................................ ُخقِّْرُت َبْق

ةٍ   885 ........................................................... َدَخَؾِت اْمَرَأٌة الـَّاَر فِل ِحرَّ

 851 ............................................................... ُدَطاُء ِذي الـُّقِن إِْذ َدَطا

 52 ................................................................... َدْطـِل َأْضِرْب ُطـَُؼفُ 

َِخقِف بَِظْفرِ 
ِ
 184 ...................................................... َدْطَقُة اْلَؿْرِء اْلُؿْسؾِِؿ ٕ

ـُ َثاَلَثٌة ِد،َقانٌ  َواِو،  181 ............................................................... الدَّ

ا  َربًّ
ِ
ـْ َرِضَل بِاهلل ،َؿاِن َم  528، 513 ........................................... َذاَق َصْعَؿ اْوِ

ُف   352 ........................................................................ .ألَذاَك الؾَّ

 513 ............................................................. َذاك َشْلء ،جده أحدُكؿ

ـْ َأْطَراِضُؽْؿ. قا بَِلْمَقالُِؽْؿ َط  118 ....................................................... ُذبُّ

َْكبَِقاِء َأْطَطك ْٕ ـَ ا
 511 ........................................................ َذَكْرُت َكبِقًّا مِ

ـُ َمْرَ،َؿ َرُجاًل َ،ْسِرُق   311 ................................................... َرَأى ِطقَسك اْب

 21 .................................................................... َرَأْ،ُت اْلَجـََّة َوالـَّارَ 

ْقؾَ  َٓ َرَأْ،ُت الؾَّ ـِ َأَتَقاكِل َقا  141 ...................................................... َة َرُجَؾْق

 823 ....................................................... رأ،ت جبر،ؾ لف ستؿائة جـاح

 582 ............................................................... َرَأْ،ُت َذاَت َلْقَؾٍة، فِقَؿا

ـَ اْلَقُفقدِ 
 331 ................................................ َرَأْ،ُت َكَلكِّل َأَتقُْت َطَؾك َكَػٍر مِ

َْبَقاِب  ْٕ  212 ....................................................... ُربَّ َأْشَعَث، َمْدُفقٍع بِا

ْغتُُفْؿ َفْؾُقَبؾِِّغ الرَّ   111 ................................................... اِحدُ َربِّ إِكِّل َقْد َبؾَّ



  
947 T التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 

ـَ ُجْ ًءا ـْ ِستٍَّة َوَأْرَبِعق
الَِحُة ُجْ ٌء مِ ْؤَ،ا الصَّ  331 ......................................... الرُّ

ِف، ـْ َرْوِح الؾَّ
،ُح مِ  132 ................................................................ الرِّ

، بِئَْسَؿا َجَ ْتَفا
ِ
 813 ........................................................... ُسْبَحاَن اهلل

ُف فِل ضِؾِّفِ   235، 514 ...................................................... َسْبَعٌة ُ،ظِؾُُّفُؿ الؾَّ

ُف َ،ْقَم الِؼَقاَمِة فِ  ِف،َسْبَعٌة ُ،ظِؾُُّفُؿ الؾَّ  13 .................................................. ل ضِؾِّ

، َوَغْؿُص الـَّاسِ   22 ........................................................... َسَػُف اْلَحؼِّ

اَلُم َطَؾك اَلُم َطَؾك َحْؿَداَن السَّ  154 .................................................... السَّ

 288 ............................................................................. َسُؾقكِل

 812 ........................................................... َ،ْؼَرُأ فِل ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت الـَّبِلَّ 

 211 .......................................................... ُسـُّقا بِِفْؿ ُسـََّة َأْحِؾ اْلؽَِتاِب 

َمانِ   533 ........................................................ َسَقْخُرُج َقْقٌم فِل آِخِر ال َّ

قُِّد اهللُ   181، 111، 111 ................................................ َتَباَرَك َوَتَعاَلك السَّ

ُف َتَباَرَك َوَتَعاَلك، قُِّد الؾَّ  351 ........................................................... السَّ

َؿاءِ   535 ......................................................... َشرُّ َقْتَؾك َتْحَت َأِد،ِؿ السَّ

 َوَقتُْؾ الـَّْػِس،
ِ
ْرُك بِاهلل  18 ............................................................. الرِّ

تِل ـْ ُأمَّ
َْحِؾ اْلَؽَبائِِر مِ

ِ
 112 ......................................................َشَػاَطتِل ٕ

َّٓ الؾَّ  َٓ إَِلَف إِ  111 ............................................................ ُف،َشَفاَدُة َأْن 

 15 ...................................................... َضَرَب اهلُل َمَثاًل ِصَراًصا ُمْسَتِؼقًؿا،

 841 ............................................................ َصَعاُم ُصْعٍؿ، َوِشَػاُء ُسْؼؿٍ 

ـْ َأْمِر اْلَجاِحؾِقَّةِ 
َعاُم َطَؾك اْلَؿقِِّت مِ  555 .................................................الطَّ

 151 .............................................................................. َطائَِرةُ 

 َوَضَع اهلُل اْلَحَرَج 
ِ
 132 ........................................................... ِطَباَد اهلل

، إِنَّ َأْمَرُه ُكؾَّ  ـِ َْمِر اْلُؿْممِ
ِ
 113 ................................................ ُف َخقْرٌ َطَجًبا ٕ

 145 .......................................................................... َطِجَؾ َحَ ا

ٍة َسَجـَتَْفا َبِت اْمَرَأٌة فِل ِحرَّ  118 ......................................................... ُط ِّ

ى ُشَجقَْراٌت   841 .................................................................... اْلُع َّ
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 531 ................................................................... ُطَصاَرُة َأْحِؾ الـَّارِ 

َفا َصِػقَُّة،  111 ........................................................... َطَؾك ِرْسؾُِؽَؿا إِكَّ

َْطَظؿِ  ْٕ َقادِ ا  113 .............................................................. َطَؾْقَؽ بِالسَّ

ُجقدِ،  381 .............................................................. َطَؾْقَؽ بَِؽْثَرِة السُّ

اَلةُ اْلعَ  ِ ي َبْقـَـَا َوَبْقـَُفُؿ الصَّ  323، 151 ............................................... ْفُد الَّ

الَُة، ِ ي َبْقـَـَا َوَبْقـَُفُؿ الصَّ  15 ...................................................... الَعْفُد الَّ

قِْر، َوالطَّْرُق   543 ......................................................... اْلِعَقاَفُة َزْجُر الطَّ

قََرُة، َوالطَّْرُق   543 ........................................................... اْلِعَقاَفُة، َوالطِّ

ـُ َحؼ    128 .......................................................................... الَعْق

، َوَلْق َكانَ  ـُ َحؼ   128 ................................................................ اْلَعْق

اِل َأْخَقُفـِل َطَؾْقُؽْؿ، جَّ  118 ........................................................ َغْقُر الدَّ

َٓدُِكؿْ  ـَ َأْو َف َواْطِدُلقا َبْق ُؼقا الؾَّ  13 ....................................................... َفاتَّ

ًؿا  31 ......................................................... َفَلْخَبَر بَِفا ُمَعاُذ ِطـَْد َمْقتِِف َتَلثُّ

 851 ......................................................... َفنَِذا َأَمْرُتُؽْؿ بَِرْلٍء َفْلُتقا مِـْفُ 

 311 ........................................................... َفنَِذا َراَح َأْقبَْسـَاه َما َسِؿْعـا

 134 ............................................. نَِذا َلِؼقَت أُوَلئَِؽ َفَلْخبِْرُحْؿ َأكِّل َبِريٌء مِـُْفؿْ فَ 

اْسَتْغِػُروكِل َأْغِػْر َلُؽؿْ  َِ .............................................................. 815 

َقَرُة حل َما َأْمَضاكَ   111 .............................................................. فالطِّ

 245 .......................................................... َفُرضَّ َرْأُسفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَمَر الـَّبِلُّ 

 343 ............................................... إَِذا َأَراُدوا َأْن َ،ْحؾُِػقا ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَمَرُحُؿ الـَّبِلُّ 

 151 ............................................................ ُبقَك، َفاْقَبْؾ مِـُْفؿْ َفنِْن َأَجا

 َتَعاَلك َقِد اتََّخَ كِل َخؾِقاًل،
ِ
 114 .................................................... َفنِنَّ اهلل

َّٓ اهلُل، َٓ إَِلَف إِ ـْ َقاَل:  َم َطَؾك الـَّاِر َم َف َقْد َحرَّ  32 ...................................... َفنِنَّ الؾَّ

َم َطَؾك الـَّارِ   131 ........................................................... َفنِنَّ اهلَل َقْد َحرَّ

َم َطَؾك الـحارِ   21 ............................................................. ِننح اهلل َقْد َحرح

ـٍ َوَشاِحدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصفننَّ الـَّبِلَّ   313 ................................................... َقَضك بَِقِؿق

 
ِ
الَِؼةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِنَّ َرُسقَل اهلل ـَ الصَّ

 511 ................................................. َبِرَئ مِ
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ِف   123 ....................................................... َكاَن َ،ْػَعُؾفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفنِنَّ َرُسقَل الؾَّ

ِف َطَؾلَّ َأْن ُتَباِطل  311 .............................................................. َفنِنَّ لِؾَّ

ْقَطانِ   131 .......................................................... َفنِنَّ َلْق َتْػَتُح َطَؿَؾ الرَّ

 218 .......................................................... َفَسْؾُفُؿ اْلِجْ َ،ةَ  َفنِْن ُحْؿ َأَبْقا

 132 ................................................... َفنِْن ُ،طِقُعقا َأَبا َبْؽٍر، َوُطَؿَر َ،ْرُشُدوا

 155 ........................................................... َفاْكَطَؾَؼ إَِلْقِف َوَركَِ، ِحَؿاًرا

 111 ...................................................... َفَلْكَطؾُِؼ َحتَّك َأْسَتْلِذَن َطَؾك َربِّل

 818 ....................................................... َفنِكَُّؽْؿ َسَتِجُدوَن َأَثَرًة َشِد،َدًة،

ـْ َتْسَلُلقكِل الْ  َّٓ ُأوتِقُتُؿقهُ َفنِكَُّؽْؿ َل  113 ........................................... َقْقَم َشقًْئا إِ

َٓ ُ،ْرَمك بَِفا لَِؿْقِت  َفا   141 ............................................................ َفنِكَّ

ًٓ َحِد،ثِل َطْفدٍ   818 ...................................................... َفنِكِّل ُأْططِل ِرَجا

 143 ......................................................... َفَلَحؾَّ بِالتَّْقِحقِد، َلبَّْقَؽ الؾُفؿَّ 

ِف َتَباَرَك َوَتَعاَلك َما َجَعْؾَت َلفُ   818 ................................................ َفَلْوِف لِؾَّ

ْبَد َوَشِرَب َفَجاَء َكْؾٌ، َفلَ   834 ...................................................... َكَؾ ال ُّ

ـَ اْلَؿْجُ ومِ 
 583 .................................................................... فِرَّ مِ

ـُ إَِلك َقْقمِِفْؿ، َقاصِق  823 ..................................................... َفَرَجَعِت الرَّ

 155، 153 ............................................... َفْضُؾ َطائَِرَة َطَؾك الـَِّساِء َكَػْضؾِ 

ـُ َمْظُعقنٍ  ْؾـَا َطَؾك الـَّاِس بِثاََلٍث َفَطاَر َلـَا ُطثَْؿاُن ْب  584 ................................. ُفضِّ

 132 ....................................................... ل، َوُسـَِّة اْلُخَؾَػاءِ َفَعَؾْقُؽْؿ بُِسـَّتِ 

 141 ............................................................... َفَؼْد َرِضَل الؾَُّف َطـَْؽ،

ـِ   133 .............................................. َفَؼَطْعـَاُه َفَجَعْؾـَا مِـُْف ِوَساَدًة َأْو ِوَساَدَتْق

 113 ................................................................. فِؼقَؾ َلُف َما ُ،ْبؽِقَؽ؟

ـْ َوَلِدهِ 
ـْ َبَؾَغ مِ ـُ َطْؿٍرو ُ،َعؾُِّؿَفا َم  ْب

ِ
 128 ...................................... َفَؽاَن َطْبُد اهلل

 113 ......................................................... ا َرَأْ،ُت َرُسقَل َفَؽاَكْت آِخَر مَ 

َّٓ اهللُ   241 .......................................................... َفَؽْقَػ َتْصـَُع باَِل إَِلَف إِ

ُفَؿا َصَعامُ   123 ...................................................... َفاَل َتْسَتـُْجقا بِِفَؿا َفنِكَّ
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اِحُد اْلَغائَِ،   553 .............................................................. َفْؾُقَبؾِِّغ الرَّ

 183 .......................................................... َفَؿا َزاَلِت الُحُ وَكُة فِقـَا َبْعدُ 

ـْ َأْحَدَث فِقَفا َحَدًثا  883 .............................................................. َفَؿ

ـْ َأْكبَ   111 ...................................................................... ُرُحْؿ؟َفَؿ

ـْ َلِؼقَُف مِـُْؽْؿ َفْؾَقْسَتْغِػْر َلُؽؿْ   184 ....................................................... َفَؿ

ـْ َ،ْعِدُل إَِذا َلْؿ َ،ْعِدِل الؾَُّف َوَرُسقُلُف،  23 .................................................. َفَؿ

ِف  ـْ َقتِْؾ الـَِّساءِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفـََفك َرُسقُل الؾَّ  311 ................................................. َط

وَن فِل ُرْؤَ،ِة اْلَؼَؿِر َلقَْؾَة اْلَبْدرِ   155 .............................................. َفَفْؾ ُتَضارُّ

ِ ي كَ  وَن فِل ُرْؤَ،ِة َربُِّؽؿْ َفَقالَّ َٓ ُتَضارُّ  155 ....................................... ْػِسل بَِقِدِه 

تِل اْثـَا َطَرَر ُمـَافًِؼا  312 ............................................................. فِل ُأمَّ

 111 ....................................................... فِل َثالََثِة َأْثَقاٍب بِقٍض َسُحقلِقَّةٍ 

 118 ............................................................... فِل ُكؾِّ َكبٍِد َرْصَبٍة َأْجرٌ 

ـْ َأْمرِ 
 811 ............................................................. فِل َكْػِسَؽ َشْلٌء مِ

ًدا   11 ................................................... َفُقْمَذُن َلُف، َفَقُؼقمُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَفَقْلُتقَن ُمَحؿَّ

 315 ........................................................ َفَقْلتِقِفُؿ اهلُل َتَعاَلك فِل ُصقَرتِفِ 

َٓ َتْدِري َما َأْحَدُثقا َبْعَدَك،  33 .................................................َفُقَؼاُل: إِكََّؽ 

 131 .................................................................... َقاَتَؾ اهلُل اْلَقُفقَد،

ُدوا،  118 ................................................................... َقاِرُبقا، َوَسدِّ

َٓ لِل اْكَطؾِِؼ اْكَطؾِْؼ   111 ................................................................ َقا

ِخرَ  ْٔ ُل َمـَاِزِل ا  141 ............................................................. ةِ اْلَؼْبُر َأوَّ

ـْ َقْبَؾُؽْؿ،  131 .................................................................. َقْد َكاَن َم

، َحتَّك اْكَتَقْ،ُت   112 .................................................... َقْد َكاَن ُ،َسؾَُّؿ َطَؾلَّ

 133 ................................................. َقْد ُكـَْت َوَطْدَتـِل َأْن َتْؾَؼاكِل اْلَباِرَحةَ 

ِف   311 ............................................... َوْفُد َكَصاَرى ملسو هيلع هللا ىلصَقِدَم َطَؾك َرُسقِل الؾَّ

ِ ي َأَكا فِقِف،  112 ................................................................. اْلَؼْرُن الَّ

 181 ................................................ ل َأُطقُذ بَِؽ َأْن ُأْشِرَك بَِؽ ُقِؾ الؾَُّفؿَّ إِكِّ 

َّٓ بِالؾَّفِ  َة إِ َٓ ُققَّ َٓ َحْقَل َو  514 ........................................................ ُقْؾ 



  
951 T التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 

َٓ َتـِْ عِ   841 ...................................................................... ُقْؾ َلَفا 

ِ ي َكْػِسل بَِقِدِه َكَؿا  815 ......................................................... ُقْؾُتْؿ َوالَّ

 131 ....................................................... ُقْؿ َ،ا ُحَ ْ،َػُة، َفْلتِـَا بَِخبَِر اْلَؼْقمِ 

 131 ......................................................................... ُقْؿ َ،ا َكْقَمانُ 

ُف   835 .............................................................. َأْطَؾك َوَأَجؾُّ ُققُلقا الؾَّ

ََٓكا، ُف َمْق  843 ................................................................... ُققُلقا الؾَّ

دٍ   343 ........................................................ ُققُلقا الؾُفؿَّ َصؾِّ َطَؾك ُمَحؿَّ

 111 ..................................................... ُققُلقا بَِؼْقلُِؽْؿ، َأْو َبْعِض َقْقلُِؽؿْ 

 111 ............................................................. ُققُلقا بَِؼْقلُِؽْؿ، َأْو َبْعضِ 

 13 .................................................................... ققلقا ٓ إلف إٓ اهلل

 333 .................................................................... ققلقا َما َشاَء اهللُ 

اَلُم طَ  َ،ارِ ُققلِل السَّ  111 ....................................................... َؾك َأْحِؾ الدِّ

 111 .................................................................. ُققُمقا إَِلك َسقِِّدُكؿْ 

 181 .................................................................. ققمقا إَِلك َسقِِّدُكؿْ 

ـْ َقْبَؾُؽْؿ ُ،ْحَػُر َلُف فِل إَْرضِ  ُجُؾ فِقَؿ  515 ......................................... َكاَن الرَّ

 
ِ
 115 .................................................... َكاَن الطَّاَلُق َطَؾك َطْفِد َرُسقِل اهلل

 143 ............................................ َكاَن اْلُؿْرِرُكقَن َ،ُطقُفقَن بِاْلَبقِْت َوَ،ُؼقُلقنَ 

ـِ   211 .............................................. َكاَن َرُجاَلِن فِل َبـِل إِْسَرائِقَؾ ُمتََقاِخَقْق

 
ِ
 313 ................................................... إَِذا َمِرَض َأَحدٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل اهلل

ِف   513 .................................................. إَِذا َمِرَض َأَحدٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل الؾَّ

 
ِ
 335 .................................................... َأْشَجَع الـَّاسِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل اهلل

 
ِ
 123 .................................................... َ،ْدُخُؾ اْلَخاَلءَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل اهلل

ِف َكاَن َرُس  ُف َطَؾْقِف َوَطَؾك آلِِف َوَسؾَّؿَ -قل الؾَّ  511 .................. َ،ْخُؾق بَِغاِر ِحَراءٍ  -َصؾَّك الؾَّ

اًرا اُء َكجَّ  111 ................................................................... َكاَن َزَكِر،َّ

ـَ   215 ........................................ َكاَن فِل َبـِل إِْسَرائِقَؾ َرُجٌؾ َقتََؾ تِْسَعًة َوتِْسِعق

ـَ  ـْ َكاَن َقبْؾَُؽْؿ َرُجٌؾ َقتََؾ تِْسَعًة َوتِْسِعق  111 ........................................... َكاَن فِقَؿ
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َْكبَِقاِء َ،ُخطُّ  ْٕ ـَ ا
 333 ........................................................... َكاَن َكبِل  مِ

ِـّ َأْسَؾُؿقا ـَ اْلِج
 111 ........................................................... َكاَن َكَػٌر مِ

 111 ................................................................ َكاَن َحَ ا اْلَػتَك َأْطَؼَؾ 

تِل َ،َتَحاَكُؿقَن إَِلْقَفا َقاِغقُت الَّ  351 ............................................... َكاَكِت الطَّ

ِف،  311 .............................................................. الَؽَبائُِر اِوْشَراُك بِالؾَّ

َؿاَواِت َكَتَ، اهلُل َمَؼادِ،َر اْلَخاَل   111 ................................... ئِِؼ َقبَْؾ َأْن َ،ْخُؾَؼ السَّ

 114 ............................................................ َكَتَ، اهلُل َمَؼادِ،َر اْلَخاَلئِِؼ 

ـَ ُتَخالُِط َبَراَشُتُف الُؼُؾقَب   513 ......................................... َكَ لَِؽ اِو،َؿاُن ِحق

ـِ   235 ............................................................ اْلُؽْرِسلُّ َمْقِضُع اْلَؼَدَمْق

. ـِ  231 ........................................................... اْلُؽْرِسلُّ َمْقِضُع اْلَؼَدَمْق

 321 .................................................... قِْف، َواْلَعْرُش اْلُؽْرِسلُّ َمْقِضُع َقَدمَ 

ـِ  اَرُة اْلَقِؿق اَرُة الـَّْ ِر َكػَّ  812 ............................................................ َكػَّ

 235 ........................................................... ُكؾُّ اْمِرٍئ فِل ضِؾِّ َصَدَقتِفِ 

 112 ......................................................... ُكؾُّ َشْلٍء بَِؼَدٍر، َحتَّك اْلَعْج ِ 

ٍر فِل الـَّاِر،  135 ................................................................ ُكؾُّ ُمَصقِّ

َّٓ َصاِحَ، اْلَجَؿؾِ   312 ................................................ ُكؾُُّؽْؿ َمْغُػقٌر َلُف، إِ

 841 .............................................................. ل ِجقَراَكِؽ ُكؾِل َوَأْصِعؿِ 

َجاِل َكثِقٌر، ـَ الرِّ
 155 .............................................................. َكَؿَؾ مِ

 813 ................................................................. ُكـَّا إَِذا َصِعْدَكا َكبَّْرَكا

 823 ....................................................... َكْقَػ َأْكَعُؿ َوَصاِحُ، الَؼْرِن َقدِ 

 131 .............................................................. َكْقَػ َفَعْؾتَُؿا، َأَتَخاَفانِ 

قا َكبِقَُّفؿْ   833 ......................................................... َكْقَػ ُ،ْػؾُِح َقْقٌم َشجُّ

 31 .................................................................. َٓ َأْجؾُِس َحتَّك ُ،ْؼَتَؾ 

 َٓ 
ِ
ـَ اهلل

 351 ............................................... َأَحَد َأْصَبُر َطَؾك َأًذى َ،ْسَؿُعُف مِ

 111 ................................................... َٓ َأَرى َ،ِؿقـًا ُأَرى َغقَْرَحا َخْقًرا مِـَْفا

 315 ............................................................. َٓ َأْكُػُر َحتَّك ُ،ِؿقَتَؽ اهللُ 

َـّ َأَحَدُكْؿ َ،ِجلُء َ،ْقَم اْلِؼقَاَمةِ   243 ................................................... َٓ ُأْلِػَق



  
953 T التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 

َـّ َأَحَدُكْؿ َ،ْقَم الِؼَقاَمةِ   811 ......................................................... َٓ ُأْلِػَق

َّٓ اهلُل،  131 .................................................................... َٓ إَِلَف إِ

تِل  اْلَعَربِقَِّة الَّ
 543 ......................................................... َٓ َبْلَس بِالـُّْرَرةِ

 185 .......................................................... َٓ َبْلَس، َصُفقٌر إِْن َشاَء الؾَّفُ 

 835 .............................................................. َٓ َتبَْرُحقا، إِْن َرَأْ،ُتُؿقَكا

 31 ................................................................ َٓ َتبِْؽ َ،ا ُمَعاُذ َلْؾُبَؽاُء،

 835 .......................................................................... َٓ ُتِجقُبقهُ 

ـَ اْلَؿْعُروِف 
 118 ........................................................ َشْقئًا َٓ َتْحِؼَرنَّ مِ

 131، 112 ............................................................ َٓ َتْحؾُِػقا بِآَبائُِؽؿْ 

َفاتُِؽؿْ  َٓ بُِلمَّ  311، 314، 534 ....................................... َٓ َتْحؾُِػقا بِآَبائُِؽْؿ، َو

ـْ َكاَن َحالًِػا  311 .................................................. َٓ َتْحؾُِػقا بِآَبائُِؽْؿ، َوَم

َقاِغل،  311 ............................................................... َٓ َتْحؾُِػقا بِالطَّ

 135 .................................................... ُؾ َٓ َتْدُخُؾ اْلَؿاَلئَِؽُة َبْقًتا فِقِف َتَؿاثِق

 133 ..................................................... َٓ َتْدُخُؾ اْلَؿاَلئَِؽُة َبْقًتا فِقِف َكْؾٌ، 

ْ،تَفُ  َّٓ َسقَّ  131 ......................................................... َٓ َتَدْع َقبًْرا ُمْرِرًفا إِ

تِل ـْ ُأمَّ
 318، 383، 311 ................................................. َٓ َتَ اُل َصائَِػٌة مِ

َٓ َتُسبُّقا َأْصَحابِل  111 ............................................... َٓ َتُسبُّقا َأْصَحابِل، 

ْحَر،  351 .................................................................... َٓ َتُسبُّقا الدَّ

َفا ُتْ ِحُ، َخَطاَ،ا َبـِل آَدمَ َٓ َتُسبِّ  ك، َفنِكَّ  115 ......................................... ل اْلُحؿَّ

 128 .............................................................. َٓ ُتَصؾُّقا َطَؾك اْلُؼُبقِر.

ُبقا بَِعَ اِب الؾَّفِ   884 ............................................................... َٓ ُتَع ِّ

 
ِ
اَلُم َطَ  اهلل  113 ............................................................ َٓ َتُؼُقُلقا السَّ

 343 ................................................................ َٓ َتُؼقُلقا َما َشاَء الؾَّفُ 

 381 .................................................................... َٓ َتُؼقُلقا َما َشاءَ 

ـَ َٓ َتُؼقلِل َحؽَ   351 ............................................... َ ا َوُققلِل َما ُكـِْت َتُؼقلِق

 115 ........................................................... َٓ َتُؼقلِل َحَؽَ ا َوُققلِل َما
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 13 ................................................................ َٓ َتُؼقلِل َحَؽَ ا َوُققلِل

تِل اَطُة َحتَّك َتْلُخَ  ُأمَّ  381 ..................................................... َٓ َتُؼقُم السَّ

اَطُة َحتَّك  113 ................................................................ َٓ َتُؼقُم السَّ

اَطُة َحتَّك  133، 151 .......................................................... َٓ َتُؼقُم السَّ

ـِ َتْؽِ ُب َٓ َتَؽاُد ُرْؤَ،ا ا  331 ......................................................... ْلُؿْممِ

: ـَ  511 ........................................................................... َٓ َتـُْح

 811 ................................................................ َٓ َتـِْ ُروا، َفنِنَّ الـَّْ رَ 

 883 ............................................................................ َٓ َحَرَج 

فِ  َّٓ بَِالؾَّ َة إِ َٓ ُققَّ  514 ............................................................ َٓ َحْقَل َو

ـٍ  ـْ َطْق
َّٓ مِ  123 ................................................................. َٓ ُرْققََة إِ

َّٓ َأْكَت،  321 ...................................................................َٓ َشافَِل إِ

  َٓ َصاَطَة فِل َمْعِصَقةِ 
ِ
 121 ............................................................. اهلل

 581 ............................................................................ َٓ ُغقَل 

َّٓ اهلُل   353 ................................................................... ألَٓ َمالَِؽ إِ

 
ِ
 812 ............................................................... َٓ َكْ َر فِل َمْعِصَقِة اهلل

 242 ................................................................ َٓ ِحْجَرَة َبْعَد الَػْتِح،

 811 ............................................................. َٓ َوَفاَء لِـَْ ٍر فِل َمْعِصَقةٍ 

 831 .............................................................. ٓ وفاء لـ ر يف معصقة

 113، 188 ............................................................ َٓ َوُمَؼؾِِّ، الُؼُؾقِب 

 111 .............................................................. َٓ َ،بَْؼك َأَحٌد فِل الَبْقِت 

،َؿانِ َٓ َ،ْبُؾُغ ا  111، 131، 111 ............................................ ْلَعْبُد َحِؼقَؼَة اْوِ

ائِؿِ  َـّ َأَحُدُكْؿ فِل اْلَؿاِء الدَّ  323 .................................................... َٓ َ،بُقَل

 18 .................................................................... َٓ ُ،تَْؿ َبْعَد اْحتاَِلٍم،

تِل َطَؾك َضاَلَلةٍ  ُف ُأمَّ  321، 311 ................................................ َٓ َ،ْجَؿُع الؾَّ

 511 ................................................................ ٓ ،حبؽ إٓ مممـ ا

 884 ................................................................. ٓ ،حبؽ إٓ مممـ

َّٓ مُ  ،َٓ ُ،ِحبُُّفْؿ إِ ـٌ
 511 ................................................................ ْممِ



  
955 T التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 

 313 ............................................................. َٓ َ،ِحؾُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسؾِؿٍ 

 554 ..................................................... َٓ َ،ْدُخُؾ اْلَجـََّة َصاِحُ، َخْؿسٍ 

 554 .........................................................َٓ َ،ْدُخُؾ اْلَجـََّة َطاق  لَِقالَِدْ،فِ 

،  554 ............................................................... َٓ َ،ْدُخُؾ اْلَجـََّة َطاق 

 532 .......................................................... َٓ َ،ْدُخُؾ اْلَجـََّة َقاصُِع َرِحؿٍ 

 535 ............................................................... َٓ َ،ْدُخُؾ اْلَجـََّة َقاصِعٌ 

 311 ............................................................... َٓ َ،ْدُخُؾ الَجـََّة َقتَّاٌت 

 535 ............................................................... َٓ َ،ْدُخُؾ اْلَجـََّة َقتَّاٌت 

ـُ َخْؿرٍ 
 554 ......................................................... َٓ َ،ْدُخُؾ اْلَجـََّة ُمْدمِ

ـُ َجاُرهُ  َٓ َ،ْلَم ـْ   535 .................................................... َٓ َ،ْدُخُؾ اْلَجـََّة َم

 554، 532 ......................................................... َٓ َ،ْدُخُؾ اْلَجـََّة َمـَّاٌن،

امٌ   311 ................................................................ َٓ َ،ْدُخُؾ اْلَجـََّة َكؿَّ

قُْؾ َوالـََّفاُر َحتَّكَٓ   311 ........................................................ َ،ْ َحُ، الؾَّ

قُْؾ َوالـََّفارُ   131 ............................................................. َٓ َ،ْ َحُ، الؾَّ

فِ  ـْ ِذْكِر الؾَّ
 311 .................................................... َٓ َ،َ اُل لَِساُكَؽ َرْصًبا مِ

ةٌ  تِل أُمَّ ـْ أُمَّ
 111 .................................................................. َٓ َ،َ اُل مِ

ـَ  تِل َقْقٌم َضاِحِر، ـْ ُأمَّ
 551 ....................................................... َٓ َ،َ اُل مِ

 118 ............................................................ ،َٓ َ،َ اُل ُ،ْسَتَجاُب لِْؾَعْبدِ 

ـٌ  ـَ َ،ْسِرُق، َوُحَق ُمْممِ  531 ................................................... َٓ َ،ْسِرُق ِحق

َٓ َ،ْرُؽُر الـَّاَس  ـْ  َف َم  121 .................................................... َٓ َ،ْرُؽُر الؾَّ

الَِح   214 .................................................. َٓ ُ،ِرقُر َأَحُدُكْؿ َطَؾك َأِخقِف بِالسِّ

َؿا ُ،َؼاُم لِؾَّفِ   811 ............................................................. َٓ ُ،َؼاُم لِل، إِكَّ

ـُ   554 ......................................................... َٓ َ،ؾُِج َحائَِط اْلُؼُدِس ُمْدمِ

 َ، َٓ 
ِ
َـّ بِاهلل ـُ الظَّ َّٓ َوُحَق ُ،ْحِس َـّ َأَحُدُكْؿ إِ  151 .......................................... ُؿقَت

َِخقفِ 
ِ
ـُ َأَحُدُكْؿ، َحتَّك ُ،ِح،َّ ٕ

 514 ................................................. َٓ ُ،ْممِ

ـْ ُأْخبَِر بِِف َأَحًدا ، َوَل َٓ ............................................................... 331 



 956 t 
66- 

ا َأَكا َفَؼْد َطاَفاكَِل اهللُ   313 ............................................................ َٓ، َأمَّ

، َبْؾ َخاٌل  َٓ ........................................................................ 183 

، َبْؾ َشْلٌء ُقِضَل َطَؾْقِفؿْ  َٓ ........................................................... 112 

ـْ كِقِس َأبِل ُحَرْ،َرةَ 
 511 ......................................................... َٓ، َحَ ا مِ

، ُحَق َحَرامٌ  َٓ ........................................................................ 131 

ِ ي َكْػِسل بَِقِدِه، َحتَّك َأُكقنَ   533 ................................................... َٓ، َوالَّ

ـْ بَِلْرِض َقْقمِل ـْ َلْؿ َ،ُؽ
 381 ..................................................... َٓ، َوَلؽِ

ُت َبقٌْت َكاَن بِـَْخَؾَة َتْعُبُدهُ   841 ........................................................ الالَّ

ِف َكاِذًبا َأَح  َْن َأْحؾَِػ بِالؾَّ
ِ
ٕ ُّ، ......................................................... 183 

َْن َ،ْلُخَ  َأَحُدُكْؿ َحْبَؾُف، َٕ ............................................................ 118 

َٓ َشِر،َؽ َلَؽ،  143 ................................................................ َلبَّْقَؽ 

ـَ َكاُكقا َقبَْؾُؽؿْ  ، ِ ـَ الَّ َـّ َسـَ  131 ....................................................... َلتَتَّبُِع

ـْ َكاَن َقْبَؾُؽؿْ  ـَ َم َـّ َسـَ  315، 118 .................................................... َلَتْتَبُع

َـّ بَِؽ، َـّ َأْو َلقُْػَعَؾ  522 .............................................................. لَتْػَعَؾ

 121 ............................................................ ُل بَِؽ.َلَعؾَّ اْلَحَقاَة َسَتُطق

ُف، َ،ا َطائَِرُة َكَؿا َقاَل َقْقُم َطادٍ   133 ..................................................... َلَعؾَّ

ـَ اهلُل اْلَقاِشَؿاِت َواْلُؿْستَْقِشَؿاِت،  881 ................................................ َلَع

ـَ اهلُل اْلَقُفقَد َوالـََّصاَرى،  214 .......................................................... َلَع

ـْ آَوى ُمْحِدًثا ـَ اهلُل َم  331 ............................................................. َلَع

ِف  ـَ َرُسقُل الؾَّ اَراِت  ملسو هيلع هللا ىلصَلَع  115 ........................................................ ُزوَّ

ـَ َرُسقُل   َلَع
ِ
 285، 531، 881 .................................... فِل الَخْؿِر َطَرَرةً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 
ِ
ـْ َذَبَح لَِغْقِر اهلل ـَ َم  883 ............................................................... َلَع

ِف َطَؾك القَُفقِد َوالـََّصاَرى  311 ..................................................... َلْعـَُة الؾَّ

ِف َطَؾك القَُفقِد،  131 ............................................................... َلْعـَُة الؾَّ

َل الـَّبِلُّ  ـْ َشْلءٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَلَؼْد ُتُقفِّ
 841 ............................................ َوَما فِل َرفِّل مِ

 211 ..................................................... َحَؽَؿ بِِف الَؿؾُِؽ َلَؼْد َحَؽْؿَت بَِؿا 

َْطَظِؿ طـ بر،دة ا ْٕ  141 .............................................. َلَؼْد َسَلَل اهلَل بِاْسِؿِف ا



  
957 T التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 

َْطَظِؿ طـ حد،ث أكس ا ْٕ َف بِاْسِؿِف ا  145 ....................................... َلَؼْد َسَلَل الؾَّ

ُل مِـَْؽ  ـْ َحَ ا الَحِد،ِث َأَحٌد َأوَّ َٓ َ،ْسَلُلـِل َط  32 .................... َلَؼْد َضـَـُْت َ،ا َأَبا ُحَرْ،َرَة َأْن 

 111، 832 ............................................................. ْ ِت بَِعظِقؿٍ َلَؼْد طُ 

ـْ َقْقمِِؽ َما َلِؼقُت 
 351 ....................................................... َلَؼْد َلِؼقُت مِ

 123 ........................................................... َلَؼْد َكَفاَكا َأْن َكْسَتْؼبَِؾ اْلِؼْبَؾةَ 

َٓ إَِلفَ  ـُقا َحْؾَؽاُكْؿ   183 ................................................................. َلؼِّ

ةٍ َفْتَرةٌ  ٌة، َولُِؽؾِّ ِشرَّ  111 .................................................... لُِؽؾِّ َطَؿٍؾ ِشرَّ

 122 .......................................................... لُِؽؾِّ َغاِدٍر لَِقاٌء َ،ْقَم اْلِؼَقاَمةِ 

 383 ........................................................... لُِؽؾِّ َكبِلٍّ َدْطَقٌة ُمْسَتَجاَبٌة،

 114 ........................................................................... لَِؿ َقَتْؾَتُف؟

ـْ ُدوِن الؾَّفِ 
 118 ........................................................... َلْؿ َ،ْعُبُدوُحْؿ مِ

 145 ......................................................... َلْؿ َ،ْؽِ ْب إِْبَراِحقُؿ الـَّبِلُّ َقطُّ 

َل َرُسقُل الؾَّفِ  ا ُتُقفِّ  118 ................................................................ َلؿَّ

ا َحَضَرْت ُأُحٌد َدطاين َأبل  113 ......................................................... لؿَّ

ا َكَ َلْت ﴿  18 ...................................................... ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱَلؿَّ

َّٓ َحقُْث َ،ُؿقُت  ـْ ُ،ْؼَبَر َكبِل  إِ  111 ........................................................ َل

 153 ............................................................... اهلُل َأْكَبُر َخِرَبْت َخْقَبُر،

ـُ  ـَ َفا السُّ  815 ................................................................. اهلُل َأْكَبُر، إِكَّ

 114 ........................................................ اهلل خالؼ كؾ صاكع وصـعتف

 112 .................................................................. الؾَُّفؿَّ اْجَعْؾُف مِـُْفؿْ 

 558 ............................................................ الؾَُّفؿَّ اْسِؼـَا، الؾَُّفؿَّ اْسِؼـَا

 381 ........................................................... َأِطـِّل َطَؾك ِذْكِركَ  الؾَُّفؿَّ 

 381 ............................................................. الؾَُّفؿَّ َأِطـِّل َطَؾك ِذْكِرَك،

ـْ َسَخطَِؽ 
 141 ..................................................... الؾُفؿَّ َأُطقُذ بِِرَضاَك مِ

 281، 858 ....................................................... الؾَُّفؿَّ َأِغثْـَا، الؾَُّفؿَّ َأِغْثـَا

َْكَصارِ  ْٕ َْبـَاِء ا
ِ
 113 ................................................ الؾُفؿَّ اْغِػْر لِْجَْكَصاِر، َوٕ
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 131 ........................................................... ْرَحْؿـِلالؾُفؿَّ اْغِػْر لِل، َوا

 581 .............................................................. الؾَُّفؿَّ َأْكثِْر َماَلُف، َوَوَلَدهُ 

تِل تِل ُأمَّ  115 .................................................................... الؾُفؿَّ ُأمَّ

تِل تِل ُأمَّ  111، 381، 111 ....................................................... الؾُفؿَّ ُأمَّ

ـْ َأْن ُكْرِرَك بَِؽ 
 113 ................................................. الؾُفؿَّ إِكَّا َكُعقُذ بَِؽ مِ

اَلمُ  اَلُم َومِـَْؽ السَّ  111 .................................................... الؾُفؿَّ َأْكَت السَّ

 214 ....................................................... َطُضِدي َوَكِصقِري،الؾَُّفؿَّ َأْكَت 

َؿا َأَكا َبَرٌر،  888 .................................................................. الؾُفؿَّ إِكَّ

ٌد َبَرٌر، َؿا ُمَحؿَّ  113 .............................................................. الؾُفؿَّ إِكَّ

ِخَرةِ  ْٔ ْكَقا َوا  312 .......................................... الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأْسَلُلَؽ اْلَعافَِقَة فِل الدُّ

 531 ............................................................ الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأْسَلُلَؽ ُحبََّؽ،

 132، 133 ..................................................... الؾُفؿَّ إِكِّل َأْسَلُلَؽ َخقَْرَحا،

ُف إَِلقَْؽ   111 ....................................................... الؾُفؿَّ إِكِّل َأْسَلُلَؽ َوَأَتَقجَّ

 113 .................................................... الؾُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ َأْن ُأْشِرَك بَِؽ 

ـَ اْلُؽْػِر،
 181 ...................................................... الؾُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ مِ

ـْ َزَواِل كِْعَؿتَِؽ 
 385 ................................................ الؾُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ مِ

ـَ   131 ............................................................. الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ مِ

 832 ................................................................. الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ 

ـُ َطْبِدكَ   141 ........................................................ الؾَُّفؿَّ إِكِّل َطْبُدَك، َواْب

 511 ........................................................... -الؾُفؿَّ َحبِّْ، ُطَبْقَدَك َحَ ا 

، ـَ ْبِع َوَما َأْضَؾْؾ َؿَقاِت السَّ  854 .............................................. الؾُفؿَّ َربَّ السَّ

 312 ...................................................... الؾُفؿَّ َربَّ الـَّاِس َأْذِحِ، الَباَس 

ٍد َطْبِدكَ الؾَُّفؿَّ َصؾِّ َطَؾك مُ   341 .................................................... َحؿَّ

دٍ   343 ........................................................... الؾَُّفؿَّ َصؾِّ َطَؾك ُمَحؿَّ

 311 ............................................................الؾُفؿَّ َفنِْن ُكـَْت َتْعَؾُؿ َحَ ا

ـِ  ، ْفُف فِل الدِّ  118 ................................................................ الؾَُّفؿَّ َفؼِّ

. ـِ ، ْفُف فِل الدِّ  118 ............................................................... الؾَُّفؿَّ َفؼِّ



  
959 T التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 

َٓ َتْجَعُؾ َقبِْري َوَثـًا  133 ........................................................... الؾَُّفؿَّ 

َّٓ صقرك َٓ صقر إِ  513 .............................................................. الؾَُّفؿَّ 

َّٓ َأْكت َٓ َ،ْلتِل بِاْلَحَسـَاِت إِ  513 .................................................... الؾَُّفؿَّ 

 111 ....................................................... الؾَُّفؿَّ َلَؽ َأْسَؾْؿُت َوبَِؽ آَمـُْت 

 112 ........................................................... الؾَُّفؿَّ َلَؽ الَحْؿُد َأْكَت َققِّؿُ 

 21 ..................................................................... الؾَُّفؿَّ َلَؽ الَحْؿدُ 

 181 ..................................................... َلْق َأَتْقتَـِل بُِؼَراِب إَْرِض َخَطاَ،ا

ـْ َأْمِري مَ 
 131، 131 ............................................ ا اْسَتْدَبْرُت َلِق اْستَْؼَبْؾُت مِ

 131 ........................................................ َلْق َأنَّ َأَحَدُحْؿ َرَفَع َرْأَسُف َلَرآَكا

َب َأْحَؾ َسَؿاَواتِفِ   131 ....................................................... َلْق َأنَّ الؾََّف َط َّ

ُؾقَن َطَؾك الؾَّفِ   118 ...................................................... َلْق َأكَُّؽْؿ ُكـْتُْؿ َتَقكَّ

ُؾقَن َطَؾك  111 .......................................................... َلْق َأكَُّؽْؿ ُكـْتُْؿ َتَقكَّ

ْختَطَ  َٓ  181 ...................................................... َػْتُف اْلَؿاَلئَِؽةُ َلْق َدَكا مِـِّل 

ـَ اْلُعُؼقَبةِ 
 مِ
ِ
ـُ َما ِطـَْد اهلل

 183 ............................................... َلْق َ،ْعَؾُؿ اْلُؿْممِ

 
ِ
ـُ َما ِطـَْد اهلل

 113 .......................................................... َلْق َ،ْعَؾُؿ اْلُؿْممِ

َْتَؿْؿُت اْلَبقَْت  َٕ َٓ ِحْدَثاُن َطْفِد َقْقمِِؽ بِاْلُؽْػِر   131 ...................................... َلْق

ِة َطؾَ  ُمَّ ْٕ َـّ ِشَراُر َحِ ِه ا  381 ....................................................... كَلَقْحِؿَؾ

 338 ................................................. َلَقِرَدنَّ َطَؾلَّ َأْقَقاٌم َأْطِرُفُفْؿ َوَ،ْعِرُفقكِل

ـِ الَقاِصُؾ   532 ............................................. َلْقَس الَقاِصُؾ بِاْلُؿَؽافِِ ، َوَلؽِ

 812 ..................................................... َلْقَس َطَؾك َأبِقِؽ َكْرٌب َبْعَد الَقْقمِ 

ْبـِِف:
ِ
َؿا ُحَق َكَؿا َقاَل ُلْؼَؿاُن ٓ  11 ........................................ َلْقَس َكَؿا َتُظـُّقَن، إِكَّ

ـْ َلْؿ ُ،ِجؾَّ َكبِقَرَكاَلْقَس مِ  تِل َم  121 .................................................... ـْ ُأمَّ

ـْ َتَطقّرَ   513 ................................................................... َلْقَس مِـَّا َم

ََماَكةِ  ْٕ ـْ َحَؾَػ بِا  314 .......................................................... َلْقَس مِـَّا َم

ـْ َضَرَب الُخُدودَ   514 ......................................................... َلْقَس مِـَّا َم

 188 ............................................... لقع م الرغ، فان اهلل ٓ،تعاضؿف َشْلءٌ 



 960 t 
66- 

ُفؿُ  َؿا ُتِسػُّ ـْ ُكـَْت َكَؿا ُقْؾَت، َفَؽَلكَّ
 113 ............................................. اْلَؿؾَّ  َلئِ

ـْ ُكـَْت َكَؿا ُقْؾَت،
 532 .................................................................َلئِ

ـَ بَِلْقَقامٍ  ، ُف َحَ ا الدِّ َدنَّ الؾَّ  354 ........................................................ َلُقَم،ِّ

 158 ............................................................ َما َأِجُد َلُف فِل َغْ َوتِِف َحِ هِ 

 134 ................................................................ َما َأِجُد َلُف فِل َغْ َوتِفِ 

َبا ـَ الرِّ
 353 ................................................................ َما َأَحٌد َأْكَثَر مِ

ـَ اْلقَ 
ـَ َحَ ا، َفَؿا َلَؽ مِ  111 .................................................... َلدِ َما َأْحَس

 311 ..................................................................... َما َأَرْدِت مِـِّل؟

 828 .................................................. ما السؿقات وإرض يف الؽرسل

 214 ........................................................... َما ُأمِْرُت بَِتْرقِقِد اْلَؿَساِجدِ 

ـْ َبَرَكةٍ 
َؿاِء مِ ـَ السَّ

ُف َتَعاَلك مِ  513 ............................................... َما َأْكَ َل الؾَّ

ـْ َبَرَكةٍ 
َؿاِء مِ ـَ السَّ

 511 ...................................................... َما َأْكَ َل اهلُل مِ

 513 ..................................................... ـْ كِْعَؿةٍ َما َأْكَعْؿُت َطَؾك ِطَباِدي مِ 

ـْ َصقٍِّ، 
َق َأَحٌد بَِصَدَقٍة مِ  151 ..................................................... َما َتَصدَّ

ـَ   315 ........................................................... َما ُتـْؽُِر َطَؾك ُأمِّ اْلُؿْممِـِق

 818 ........................................................... َما َحِد،ٌث َبَؾَغـِل َطـُْؽْؿ؟.

 331 ......................................... َما َحَسَدْتُؽُؿ اْلقَُفقُد َطَؾك َشْلٍء، َما َحَسَدْتُؽؿْ 

 135 .................................................................... َما َرْأُ،َؽ فِل َحَ ا

 131 ............................................................... ًة ُمـُْ  َأْسَؾؿَ َما ِزْلـَا َأِط َّ 

 341 ................................................................. َما َشاَء الؾَُّف َوِشئَْت.

دٌ   341 ...................................................... َما َشاَء الؾَُّف، َوَما َشاَء ُمَحؿَّ

 118 ......................................................................... َما َشْلُكُؽْؿ؟

فَ   181 .................................................... َما َطَؾك إَْرِض ُمْسؾٌِؿ َ،ْدُطق الؾَّ

 338 ........................................................ ما فعؾ صاحبؽ ،ا أبا حر،رة

 334 ....................................................................... َما َفَعَؾ َكْعٌ، 

 311 ................................................................ َما َكاَكْت َحِ ِه لِتَُؼاتَِؾ 

ـْ َوَراِء ِحَجاٍب مَ 
َّٓ مِ ُف َأَحًدا َقطُّ إِ َؿ الؾَّ  113 ............................................ ا َكؾَّ
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 111 .................................................................... َما َلَؽ َ،ا َطْؿُرو؟

ائِِ،   115، 115 ......................................................... َما َلِؽ؟ َ،ا ُأمَّ السَّ

ـْ َأَحٍد ُ،ْدِخُؾُف َطَؿُؾُف اْلَجـَّةَ 
 35 ......................................................... َما مِ

ـْ َأَحٍد ُ،َسؾُِّؿ َطَؾلَّ 
 343 ...............................................................َما مِ

ـْ َأَحٍد َ،ْرَفُد َأنْ 
 135 ................................................................ َما مِ

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِلِّ مَ 
 813 ........................................................... ملسو هيلع هللا ىلصا مِ

ـْ ُمْسؾٍِؿ ُتِصقُبُف ُمِصقَبةٌ 
 111، 153 .................................................... َما مِ

ـْ ُمْسؾٍِؿ ُ،َراُك َشْقَكةً 
 113 ............................................................ َما مِ

ـْ ُمِصقَبٍة ُتِصقُ، الُؿْسؾِؿَ 
 113 ........................................................ َما مِ

 811 ............................................................ َما َكَفْقُتُؽْؿ َطـُْف، َفاْجَتـُِبقهُ 

ِل َبَرَكتُِؽؿْ   155 ................................................................ َما ِحَل بَِلوَّ

 511 .................................................................. ُجؾِ َما َوَجُع الرَّ 

َؾَع َطَؾك َأْحِؾ َبْدرٍ   52 ............................................... َما ُ،ْدِر،َؽ، َلَعؾَّ الؾََّف اصَّ

ـِ َوالُؿْممِـَةِ   113 .................................................... َما َ،َ اُل الَباَلُء بِالُؿْممِ

ـْ َكَصٍ، 
 115 ....................................................... َما ُ،ِصقُ، الُؿْسؾَِؿ، مِ

ْقَؾَة؟3 ُؽُؿ الؾَّ  515 .............................................................. َماَذا َقاَل َربُّ

 141 ...................................................... َماَذا ُكـُْتْؿ َتُؼقُلقَن فِل اْلَجاِحؾِقَّةِ 

 811 ....................................................................... َمْرَحبًا بِاْبـَتِل

ُؼ ِسْؾَعَتفُ   111 ................................................... اْلُؿْسبُِؾ، َواْلَؿـَّاُن، َواْلُؿـَػِّ

ـُ َجَبٍؾ َأَماَم اْلُعَؾَؿاءِ   38 ............................................................. ُمَعاُذ ْب

 
ِ
ـْ َسَلَل بَِقْجِف اهلل  112 ........................................................... َمْؾُعقٌن َم

 34 ....................................................................... مِؿَّ َتْضَحُؽقَن؟

ـْ َأَتاُكْؿ َوَأْمُرُكْؿ َجِؿقعٌ   14 .............................................................. َم

 315 .............................................................. اِحـًامـ َأَتك طراًفا َأو كَ 

ـْ َشْلءٍ  اًفا َفَسَلَلُف َط ـْ َأَتك َطرَّ  531 ....................................................... َم

َقفُ  ـْ َأَتك َكاِحـًا َفَصدَّ  321، 324 ......................................................... َم
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اًفا ـْ َأَتك َكاِحـًا، َأْو َطرَّ  533 ............................................................. َم

ـْ َشْلءٍ  ـْ َأَح،َّ َأْن َ،ْسَلَلـِل َط  288 ....................................................... َم

ـْ َأْحِؾ الـَّارِ 
ـْ َأَح،َّ َأْن َ،ـُْظَر إَِلك َرُجٍؾ مِ  111 ............................................ َم

ـْ  ـْ َأْحِؾ الـَّارِ َم
 118 ................................................. َأَح،َّ َأْن َ،ـُْظَر إَِلك مِ

ـْ َأْحَدَث فِل َأْمِرَكا َحَ ا  151 ............................................................ َم

َطك إَِلك َغقِْر َأبِقفِ  ـِ ادَّ  552 ............................................................... َم

ـِ اْسَتَطاَع َأْن َ،ـَْػَع َأَخاهُ   142 ............................................................ َم

ِف َفَلِطقُ وهُ  ـْ اْسَتَعاَذ بِالؾَّ  832 ............................................................ َم

ِف َفَلِطقُ وُه، ـِ اْسَتَعاَذ بِالؾَّ  111 ........................................................... َم

ـْ َأَشاَر إَِلك َأِخقِف بَِحِد،َدةٍ   214 .......................................................... َم

اَطِة، َأْن ُ،ْرَفَع الِعْؾؿُ  ـْ َأْشَراِط السَّ
 531 ................................................... مِ

ْكَقا َؾ ُطُؼقَبتَُف فِل الدُّ ا َفُعجِّ ـْ َأَصاَب َحدًّ  11 ............................................... َم

ـْ َأْطَتَؼ َرَقَبًة ُمْسؾَِؿًة،  122 .............................................................. َم

ـَ الـُُّجقمِ 
ـِ اْقَتبََس ِطْؾًؿا مِ  338 ......................................................... َم

ـْ اْقَتبََس  ـْ الـُُّجقمِ َم
 533 ......................................................... ِطْؾًؿا مِ

َجَرِة اْلَخبِقَثةِ  ـْ َحِ ِه الرَّ
ـْ َأَكَؾ مِ  131 .................................................... َم

ـِ فِل َسبِقِؾ الؾَّفِ  ـْ َأْكَػَؼ َزْوَجْق  151 ...................................................... َم

َؿَقاِت؟ ـْ َخَؾَؼ السَّ ـْ إِ،َؿاكِِفْؿ إَِذا قِقَؾ َلُفْؿ َم
 111 ........................................ مِ

َل دِ،ـَُف َفاْقُتُؾقهُ  ـْ َبدَّ  311، 313 .......................................................... َم

َل دِ، ـْ َبدَّ  52 .................................................................. ـَُف َفاْقُتُؾقهُ َم

ـْ َتَحؾََّؿ ُحْؾًؿا ُكؾػ َ،ْقمَ   123 ........................................................... َم

ةُ  ًدا َفَؼْد َبِرَئْت مِـُْف ِذمَّ اَلَة ُمتََعؿِّ ـْ َتَرَك الصَّ  182 ........................................... َم

ـْ َتَربََّف بَِؼْقٍم َفُفَق مِـُْفؿْ   815 ............................................................. َم

ـْ َتَربََّف بَِؼْقٍم َفُفَق مِـُْفؿْ   152 ............................................................... َم

َ  َجقَْش الُعْسَرةِ َفَؾفُ  ـْ َجفَّ  311 .................................................... الَجـَّةُ  َم

ِف َفَؼْد َأْشَركَ  ـْ َحَؾَػ بَِغْقِر الؾَّ  534 ....................................................... َم

ـَ َصبٍْر لَِقْؼَتطَِع بَِفا َماَل اْمِرئٍ  ـْ َحَؾَػ َ،ِؿق  312 ........................................... َم



  
963 T التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 

اَلَح َفَؾقَْس  ـْ َحَؿَؾ َطَؾقْـَا السِّ  214 ....................................................... َم

ـْ َدَطا إَِلك ُحًدى،  134 .................................................................. َم

ـْ َدلَّ َطَؾك َخْقٍر َفَؾفُ   134 ................................................................ َم

ـْ َرَأى مِـُْؽؿْ   112 .................................................... ُمـَْؽًرا َفْؾُقَغقِّْرُه بِقَِدهِ  َم

ـْ َرَأى مِـُْؽْؿ ُمـَْؽًرا َفْؾُقَغقِّْرهُ   124 ........................................................ َم

ُه َأْن ُ،ْبَسَط َلُف فِل ِرْزقِفِ  ـْ َسرَّ  532 ........................................................ َم

الُِح  ـْ َسَعاَدِة اْلَؿْرِء اْلَجاُر الصَّ
 581 ...................................................... مِ

َع اهلُل بِفِ  َع َسؿَّ ـْ َسؿَّ  132، 111 .......................................................... َم

ـْ َسقُِّدُكْؿ َ،ا َبـِل  111 ............................................................. َسؾَِؿةَ  َم

ـْ ِطْؾٍؿ َفَؽَتَؿفُ  ـْ ُسئَِؾ َط  315 ............................................................ َم

ـْ ِطْؾٍؿ َفَؽَتَؿُف، َأْلَجَؿُف اهللُ  ـْ ُسئَِؾ َط  31 ................................................... َم

ـْ َشِرَب الَخْؿَر َفاْجؾُِدوُه،  14 ........................................................... َم

ـْ َشِرَب اْلَخْؿَر َوَسؽَِر،  531 ........................................................... َم

 
ِ
ِة اهلل ْبِح َفُفَق فِل ِذمَّ ـْ َصؾَّك َصاَلَة الصُّ  121 .............................................. َم

ـْ َصؾَّك طَ   343 ................................................................َؾلَّ َصاَلةً َم

ْكَقا َر ُصقَرًة فِل الدُّ ـْ َصقَّ  135 ........................................................... َم

ـَ إَْرِض َشْقئًا
ـْ َضَؾَؿ مِ  21 ............................................................. َم

ـْ َطاَدى لِل َولِقًّا َفَؼْد آَذْكُتُف بِالَحْرِب   141 ................................................ َم

ـْ َطَؼَد ُطْؼَدًة َوَكَػَث فِقَفا  315 ........................................................... َم

ـْ َطِؿَؾ َطَؿاًل َلْقَس َطَؾقْفِ   151 ........................................................... َم

ـْ َقاَتَؾ لَِتُؽقَن   ِحَل اْلُعْؾَقاَم
ِ
 158 .................................................. َكؾَِؿُة اهلل

ِت  ـْ َقاَل فِل َحؾِِػِف َوالالَّ  311 ........................................................... َم

َّٓ اهللُ  َٓ إَِلَف إِ ـْ َقاَل   131 ................................................................ َم

ـْ َقتََؾ ُمَعاَحًدا فِل َغقِْر ُكـِْففِ   123 ........................................................ َم

ـْ آِخرِ 
ـِ مِ َ،تَْق ْٔ ـْ َقَرَأ بِا  334 ............................................................. َم

ـْ كَِتاِب الؾَّفِ 
ـْ َقَرَأ َحْرًفا مِ  323 .......................................................... َم
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ـْ َكانَ   181 ................................................................. آِخُر َكاَلمِفِ  َم

فِ  ـْ َكاَن َحالًِػا، َفْؾَقْحؾِْػ بِالؾَّ  311، 314، 534 .......................................... َم

ـِ  ـْ َكاَن ِطـَْدُه َصَعاُم اْثـَْق  848 ............................................................ َم

 َوالَقْقِم أِخرِ 
ِ
ـُ بِاهلل

ـْ َكاَن ُ،ْممِ  531 ..................................................... َم

ـْ ُكـُْت َمْقُٓه َفَعؾِل  َمْقٓهُ   812 ......................................................... َم

ـْ َأْصَحابِل َفُؿْرُحؿْ 
ـْ َلِؼقَت مِ  131 .............................................. َ،ْرِجُعقا َم

ـْ َوَراءِ 
ـْ َلِؼقَت مِ  133 ..................................................................  ََم

َْشَرِف؟ ْٕ ـِ ا ـْ لَِؽْعِ، ْب  341 ............................................................ َم

َّٓ اهلُل، َٓ إَِلَف إِ ُف  ـْ َماَت َوُحَق َ،ْعَؾُؿ َأكَّ  32 ................................................... َم

ـْ َماَت َوُحَق َ،ْعَؾُؿ َأكَّفُ   133 .............................................................. َم

ـْ َكَ َر َأْن َ،ْعِصَل الؾَّفَ   812 .............................................................. َم

ًٓ ُثؿَّ َقاَل  ـْ َكَ َل َمـِْ   334 ............................................................... َم

ـْ َ،ْدُطقكِل، َفَلْسَتِجقَ، َلفُ   311 .......................................................... َم

ُف اهلُل، ـْ َ،ْسَتْعِػْػ ُ،ِعػَّ  133 .............................................................. َم

ـْ َ،ْفِدِه اهلُل َفاَل ُمِضؾَّ َلُف،  188 ........................................................... َم

ْػؾِ  ْكَساِن َوالطِّ ـَ اْوِ
 125 ................................................. َمْقِضُع التَِّؿقَؿِة مِ

 
ِ
، َخقٌْر َوَأَح،ُّ إَِلك اهلل ـُ اْلَؼِقيُّ

 135 ................................................. اْلُؿْممِ

 233 ........................................................ ُؼقَن َ،ْقَم الِؼَقاَمِة،الـَّاُس َ،ْصعَ 

ُبقرِ  َبا، َوُأْحؾَِؽْت َطاٌد بِالدَّ  133 ............................................... ُكِصْرُت بِالصَّ

، َكَعْؿ ِطَبادَ 
ِ
 132 ....................................................................... اهلل

ـْ َأَح،َّ   831 .................................................................. َكَعْؿ، ُكؾُّ َم

ِف َتَداَوْوا،  112 ............................................................ َكَعْؿ، َ،ا ِطَباَد الؾَّ

ـْ َأْمِر اْلَجاِحؾِقَّةِ 
 555 .............................................................. الـَّْعُل مِ

ـُ  َكِػل َلُفْؿ بَِعْفِدِحْؿ،  115 ......................................................... َوَكْستَِعق

 
ِ
ـِ الؽل ملسو هيلع هللا ىلصَكَفاَكا َرُسقُل اهلل  113 ....................................................... َط

َص الُؼبُقرُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكَفك الـَّبِلُّ   214 ................................................... َأْن ُتَجصَّ

 
ِ
 133 .............................................................. َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلصَكَفك َرُسقُل اهلل



  
965 T التَِّوِحيــِد ِكَتاِب َشِرُح اِلَوَهاِب َفِتُح 

 
ِ
وِر، ملسو هيلع هللا ىلصَكَفك َرُسقُل اهلل ـِ ال ُّ  15 ........................................................ َط

ِف  ـِ الُؿثَْؾةِ  ملسو هيلع هللا ىلصهنك َرُسقُل الؾَّ  245 ....................................................... َط

ِف  ـْ َقتِْؾ ا ملسو هيلع هللا ىلصَكَفك َرُسقُل الؾَّ  241 .................................................. لـَِّساءِ َط

ِف  امِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكَفك َرُسقُل الؾَّ ـْ َكْسِ، اْلَحجَّ  511 .............................................. َط

ـْ ِزَ،اَرِة اْلُؼبُقِر َفُ وُروَحا  111 ................................................... َكَفْقُتُؽْؿ َط

 154 ..................................................................... َحاِت، اْلُؼْط لِل

ـْ مِْؾِء إَْرِض مِْثَؾ َحَ ا
 135 .................................................. َحَ ا َخْقٌر مِ

ـْ َ،ْؽِػَؽ   111 ..................................................... َحَ ا ِد،ـُُؽْؿ َوَأْ،ـََؿا ُتْحِس

 ُمْستَِؼقًؿاَحَ ا َسبِق
ِ
 13 ................................................................ ُؾ اهلل

َٓ ُ،َجاِوُز َتَراقِقَُفْؿ، ْعِر، إِنَّ َأْقَقاًما َ،ْؼَرُءوَن اْلُؼْرآَن  ا َكَف ِّ الرِّ  31 ........................... َح ًّ

تِل ُأِر،ُتَفا،  541 ............................................................... َحِ ِه البِئُْر الَّ

 552 ........................................................................ َحِ ِه َرْحَؿٌة،

 381، 341 ........................................................ َحْؾ َأْخَبْرَت بَِفا َأَحًدا؟

 111 ........................................................ اِحبِلَحْؾ َأْكتُْؿ َتاِرُكقَن لِل َص 

ِفقَرةِ  ْؿِس فِل الظَّ وَن فِل ُرْؤَ،ِة الرَّ  153 ........................................... َحْؾ ُتَضارُّ

 333 .................................................... َحْؾ َرَأى َأَحٌد مِـُْؽُؿ اْلَباِرَحَة ُرْؤَ،ا

ـْ ُرْؤَ،ا ُرْؤَ،ا
 115 ....................................................َحْؾ َرَأى َأَحٌد مِـُْؽْؿ مِ

؟ ـٌ  841 ................................................................... َحْؾ ِطـَْدِك َسْؿ

ـٌ   151 ................................................................... َحْؾ َكاَن فِقَفا َوَث

 135 ................................................................... َحَؾَؽ اْلُؿَتـَطُِّعقنَ 

 133 .................................................. َحَؾَؽ اْلُؿَتـَطُِّعقَن، َحَؾَؽ اْلُؿَتـَطُِّعقنَ 

َٓ َ،ْستَْرُققَن، َٓ َ،تََطقَُّروَن، َو ـَ  ، ِ  35 .................................................. ُحُؿ الَّ

َٓ َ،ْسَتْرُققَن، ـَ  ، ِ  111 .............................................................. ُحُؿ الَّ

 
ِ
قا بُِروِح اهلل  511 ............................................................ ُحْؿ َقْقٌم َتَحابُّ

 111 ................................................................. ُحَق َأَجُؾ َرُسقِل الؾَّفِ 

ـْ َكا
 388، 112 ...................................................... رٍ ُحَق فِل َضْحَضاٍح مِ
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 814 ................................................................... ُحَق َمْسِجِدي َحَ ا

ٌة، َوَ،ْقًما َّ،
 811 ............................................................. ِحَل َ،ْقًما َ،ُفقدِ

 121 ............................................................ َوإَِذا اْسُتْغِسْؾتُْؿ َفاْغِسُؾقا

َلْت َلُؽُؿ اْلِغقاَلُن،  583 ...........................................................َوإَِذا َتَغقَّ

ـٍ َفَلَراُدوَك َأْن َتْجَعَؾ َلُفؿْ   211 ....................................َوإَِذا َحاَصْرَت َأْحَؾ ِحْص

 831 ................................................................... َوإَِذا َقاَل َسِؿَع اهللُ 

ـَ َفاْدُطُفؿْ  ـَ اْلُؿْرِركِق
َك مِ  218 ............................................ َوإَِذا َلِؼقَت َطُدوَّ

 311 ............................................................ وَأَشدُّ الـَّاِس َبالًَء إَْكبَِقاءُ 

 131 ..................................................... َواَطْدَتـِل َفَجَؾْسُت َلَؽ َفَؾْؿ َتْلِت 

َة َلْق اْجتََؿَعْت   131 ......................................................... َواْطَؾْؿ َأنَّ إُمَّ

ـَ اْلَػْؼِر َواْلُؽْػرِ 
 181 ......................................................... َوَأُطقُذ بَِؽ مِ

َّٓ َأَكا َأْطَؾُؿ َحقُْث َكَ َلْت،َوا  ُسقَرٌة إِ
ِ
ـْ كَِتاِب اهلل

َٓ إَِلَف َغْقُرُه َما مِ ِ ي   34 ...................... لَّ

ِ ي َكْػِسل بَِقِدِه إِْن َلْق َتُدوُمقنَ   111 .................................................... َوالَّ

ِ ي َكْػِسل بَِقِدِه إِْن َلقْ   188 ............................................................. َوالَّ

َٓ َتْدُخُؾقَن اْلَجـَّةَ  ِ ي َكْػِسل بَِقِدِه   123 ................................................. َوالَّ

َٓ الِجَفاُد فِل َسبِقِؾ الؾَِّف،َوالَّ   511 ........................................ ِ ي َكْػِسل بَِقِدِه َلْق

ِ ي َكْػِسل بَِقِدهِ   531 .................................................................. َوالَّ

ََح،ُّ الـَّاسِ  َٕ ِ ي َكْػِسل بَِقِدِه، إِكَُّؽْؿ   113 .............................................. َوالَّ

ـْ َدبِقِ، الـَّْؿؾِ 
ْرُك َأْخَػك مِ ِ ي َكْػِسل بَِقِدِه، َلؾرِّ  181 .................................... َوالَّ

ِ ي َكْػِسل بَِقِدهِ  ـْ َدبِقِ، َوالَّ
ْرُك َأْخَػك مِ  113 .......................................... ، َلؾرِّ

ـْ ُأُحدٍ 
ِ ي َكْػِسل بَِقِدِه، َلُفَؿا َأْثَؼُؾ فِل اْلِؿقَ اِن مِ  34 ..................................... َوالَّ

ٍد َسَرَقْت  ِ ي َكْػِسل بَِقِدِه، َلْق َأنَّ َفاصَِؿَة بِـَْت ُمَحؿَّ  15 .................................... َوالَّ

رُّ َلقَْس إَِلقَْؽ   114 ................................................................... َوالرَّ

 َلَؽَلنَّ َماَءَحا ُكؼَ 
ِ
 311 ....................................................... اَطُة الِحـَّاءِ َواهلل

ُـّ  ِف َما ُكـُْت َأُض  151 .................................................................. َوالؾَّ

َْن َ،ؾِجَّ َأَحُدُكْؿ بَِقِؿقـِفِ  َٕ ِف،   318 ....................................................... َوالؾَّ

ـُ الَغُؿقُس   311 ................................................................... َوالَقِؿق
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ِ
ـْ َسَخِط اهلل

ُؿ بِالَؽؾَِؿِة مِ  211 ........................................... َوإِنَّ َأَحَدُكْؿ َلقََتَؽؾَّ

 551 ......................................................َوإِنَّ اهلَل َأْوَحك إَِللَّ َأْن َتَقاَضُعقا

 َوأَ 
ِ
َّٓ هلل َٓ ُ،ِحبُّف إِ  513 ...................................................... ْن ُ،ِح،َّ الَؿْرَء 

 828 .................................................... َوَأْكَت الظَّاِحُر َفَؾْقَس َفْقَقَؽ َشْلءٌ 

ـْ ُتـِْػَؼ َكَػَؼةً   838 ................................................................. وإكََّؽ َل

ـَ اْلَبِخقؾِ 
َؿا ُ،ْسَتْخَرُج بِِف مِ  811 ........................................................ َوإِكَّ

ـَ اْلبُْخؾِ 
 111 ........................................................... َوَأيُّ َداٍء َأْدَوى مِ

اُكْؿ َواْلُغُؾقَّ فِل الدِّ  ،َوإِ،َّ ـِ ، ........................................................... 135 

هِ  ـَ بِاْلَؼَدِر َخْقِرِه َوَشرِّ
 112 .......................................................... َوُتْممِ

ـَ فِلَّ  ـَ فِلَّ َواْلُؿَتَجالِِسق ق  513 ...................................... َوَجَبْت َمَحبَّتِل لِْؾُؿَتَحابِّ

 111 ......................................................َوُجِعَؾ ِرْزقِل َتْحَت ضِؾِّ ُرْمِحل

 131، 134، 151 ................................... َوُجِعَؾْت لِل إَْرُض َمْسِجًدا َوَصُفقًرا

ْفُت َوْجِفَل لِؾَّ  َؿاَواِت َوجَّ  813 ................................................ِ ي َفَطَر السَّ

ـْ َبـِل إِْسَرائِقَؾ  ُثقا َط  883 ........................................................... َوَحدِّ

 118 ....................................................... َوِدْدُت َأكِّل َكَجْقُت مِـَْفا َكَػاًفا

 381 .............................................. َوَربِّ اْلَؽْعَبِة َوَ،ُؼقُل َأَحُدُحْؿ َما َشاَء اهللُ 

 338 ....................................................................... َوَربُّ الَؽْعَبةِ 

ِف َأَشدُّ   213 .................................................................... َوَساِطُد الؾَّ

 111 ........................................................ َؾ اْلَجـَّةَ َوَطَدكِل َربِّل َأْن ُ،ْدِخ 

 11 .............................................................. َوفِقـَا َكبِل  َ،ْعَؾُؿ َما فِل َغدٍ 

ِف  َـّ َرُسقُل الؾَّ َقاَف َبْقـَُفَؿا ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َس  841 ............................................. الطَّ

َرُة َتْسَتِح،ُّ َأْن ُتْدِخَؾ 
 585 .................................................... َوَكاَكْت َطائِ

َّٓ اهللُ   114 .......................................................... َوَكْقَػ َتْصـَُع باَِل إَِلَف إِ

ْ،تَ  َّٓ َسقَّ َٓ َقْبًرا ُمْرِرًفا إِ  114 ............................................................فُ َو

اُء َصاَف بَِفا إِْبؾِقُس  ا َوَلَدْت َحقَّ  144 ...................................................َوَلؿَّ

 131 ................................................. ولقكـت راعا بغقر بقـة لرعت ح ه
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تِل  131 ............................................................ ولقٓ َأْن َأُشؼَّ َطَؾك ُأمَّ

ـْ  ـُ َم َٓ َأْلَع  881 ................................................................. َوَما لِل 

َفا ُرْققَةٌ   111 ................................................................ َوَما ُ،ْدِر،َؽ َأكَّ

ٌد  ـَ الـَّاسِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوُمَحؿَّ  138 ......................................................... َفْرٌق َبْق

ـْ آتَ   121 ..................................................... ك إَِلْقُؽْؿ َمْعُروًفا َفَؽافُِئقهُ َوَم

ـْ َذَحَ، َ،ْخُؾُؼ َخْؾًؼا َكَخْؾِؼل ـْ َأْضَؾُؿ مِؿَّ  135 ........................................... َوَم

 543 ........................................................ ومـ اقتبس شعبة مـ الـجقم

فَ  ْطَقَة َفَؼْد َطَصك الؾَّ ـْ َتَرَك الدَّ  118 .................................................... َوَم

ْكَقا َفَؿاَت  ـْ َشِرَب الَخْؿَر فِل الدُّ  535 .................................................. َوَم

ِف مِ   832 ........................................................ ـْ ُشُروِر َأْكُػِسـَاَوَكُعقُذ بِالؾَّ

 143 ...................................................................... َوْ،َؾُؽْؿ، َقْد َقدْ 

ـْ  ْرُك فِقُؽْؿ َأْخَػك مِ  113 ................................................... َ،ا َأَبا َبْؽٍر، َلؾرِّ

 181 .......................................................................... َ،ا َأَبا َبْؽٍر،

 533 ...................................................... َ،ا َأَبا ُمقَسك َلَؼْد ُأوتِقَت مِْ َماًرا

 312 ..........................................................َ،ا َأَبا ُحَرْ،َرَة، َما َفَعَؾ َأِسقُركَ 

 114 ................................................................. دَ َ،ا ُأَساَمُة، َأَقَتْؾَتُف َبعْ 

 153 ................................................................... َ،ا ُأمَّ ُسَؾْقٍؿ َما َحَ ا

ِف الِؼَصاُص   212 ......................................................... َ،ا َأَكُس كَِتاُب الؾَّ

َفا الـَّاُس إِكِّل َصـَْعُت َحَ ا  132 ....................................................... َ،ا َأ،ُّ

َفا الـَّاُس، إِنَّ اهلَل َتَعاَلك  533 .......................................................... َ،ا َأ،ُّ

ُؽْؿ َواِحدٌ  َفا الـَّاُس، إِنَّ َربَّ  553 ....................................................... َ،ا َأ،ُّ

َفا الـَّاُس، ُققلُ   111 ................................................................. قاَ،ا َأ،ُّ

ـِ ُلَميٍّ   811 ................................................................ َ،ا َبـِل َكْعِ، ْب

دٍ   381 ......................................................... َ،ا ِجبِْر،ُؾ اْذَحْ، إَِلك ُمَحؿَّ

 115 ............................................................... َ،ا ِجبِْر،ُؾ، اْذَحْ، إَِلك

 333 ................................................................... َ،ا ِجبِْر،ُؾ، َما َحِ هِ 

 184 .................................................................. َ،ا َرُسقَل الؾَِّف، اْدعُ 
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ِ
 133 ................................................... َ،ا َطائَِرُة َأَشدُّ الـَّاِس َطَ اًبا ِطـَْد اهلل

ْقَؾَة لَِربِّل َ،ا َطائَِرُة َذِر،ـِل  144 .................................................... َأَتَعبَُّد الؾَّ

 541 ................................................................ َ،ا َطائَِرُة، َأَطؾِْؿِت َأنَّ 

 131 ..................................................... َ،ا َطائَِرُة، َمَتك َدَخَؾ َحَ ا اْلَؽْؾُ، 

ْؾَؿ َطَؾك َكْػِسل ْمُت الظُّ  181 .............................................. َ،ا ِطَباِدي إِكِّل َحرَّ

 14 .................................................... َ،ا ُطَؿُر، َما َحَؿَؾَؽ َطَؾك َما َفَعْؾَت؟

 112 ............................................................... الِ َ،ا َطْؿُرو، كِْعًؿا بِاْلؿَ 

 113، 188، 141 ............................................ َ،ا ُغاَلُم إِكِّل ُأَطؾُِّؿَؽ َكؾَِؿاٍت 

؟ ـٍ ـْ َلَب
 12 ................................................................. َ،ا ُغاَلُم، َحْؾ مِ

ـَ أ  811 ............................................................... َ،ا َفاصَِؿُة َأَما َتْرِضْق

ـْ َمالِل
ٍد َسؾِقـِل مِ  551 ................................................ َ،ا َفاصَِؿُة بِـَْت ُمَحؿَّ

 َّٓ َٓ َتِحؾُّ إِ  328 ..................................................... َ،ا َقبِقَصُة إِنَّ اْلَؿْسَلَلَة 

 151 ........................................................... اُذ َأَتْدِري َما َحؼُّ الؾَّفِ َ،ا ُمعَ 

 132 .................................................................. َ،ا ُمَعاُذ، َأَفتَّاٌن َأْكَت 

ُِحبَُّؽ  َٕ ِف إِكِّل   381 ........................................................... َ،ا ُمَعاُذ، َوالؾَّ

 ًٓ َْكَصاِر، َأَلْؿ َأِجْدُكْؿ ُضالَّ ْٕ  118 ................................................ َ،ا َمْعَرَر ا

 188 ......................................................... َ،ا ُمَؼؾَِّ، الُؼُؾقِب َثبِّْت َقْؾبِل

 113 ................................................................. َ،ا َكَعاَ،ا اْلَعَرِب َثاَلًثا

 211 .................................................. َ،ْلُخُ  اْلَجبَّاُر َتَباَرَك َوَتَعاَلك َسَؿَقاتِفِ 

 141 ......................................................... َ،ْجَؿُع اهلُل الـَّاَس َ،ْقَم اْلِؼَقاَمةِ 

رِّ   211 ............................................ ُ،ْحَرُر اْلُؿَتَؽبُِّروَن َ،ْقَم اْلِؼَقاَمِة، َأْمَثاَل ال َّ

تِل َ،ْؼَرُءوَن اْلُؼْرآنَ  ـْ ُأمَّ
 533 .................................................. َ،ْخُرُج َقْقٌم مِ

ِف ا ُف َوالؾَّ ـَ بِاْلَؽافِِر،ُ،َخقِّ
 521 ....................................................... ْلُؿْممِ

 12 ........................................................ َ،ْرَحُؿَؽ اهلُل، َفنِكََّؽ ُغَؾقٌِّؿ ُمَعؾَّؿٌ 

ـِ َكَلكَُّفؿُ   154 ...................................................... َ،ْطُؾُع َطَؾْقُؽْؿ َأْحُؾ اْلقََؿ

َؿَقاِت َ،ْقَم اْلِؼقَاَمةِ  ُف السَّ  211 .................................................... َ،ْطِقي الؾَّ
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 218 ...................................................... َ،ْؼبُِض الؾَُّف إَْرَض َ،ْقَم الِؼَقاَمةِ 

 َ ْٕ ُف ا  211 ...................................................... ْرَض َ،ْقَم اْلِؼَقاَمةِ َ،ْؼبُِض الؾَّ

ِـّ َطبِْدي ُف َتَعاَلك َأَكا ِطـَْد َض  111 .................................................. َ،ُؼقُل الؾَّ

ْقَؾ  اُء الؾَّ َٓ َ،ِغقُضَفا َسحَّ  َمْجَى 
ِ
ـُ اهلل  183 ............................................... َ،ِؿق

ُجُؾ الـَّْقَمَة، َفُتْؼبَُض إََماَكةُ   124 ................................................... َ،ـَاُم الرَّ

ـَا َتَباَرَك َوَتَعاَلك  821 ............................................................. َ،ـِْ ُل َربُّ

َفاَداِت َ،ـَْفقْ  ـِ اْلَعْفِد َوالرَّ  128 ....................................................... َكـَا َط

 321 ........................................... ُ،ْمَتك بَِجَفـََّؿ َ،ْقَمئٍِ  َلَفا َسبُْعقَن َأْلَػ ِزَماٍم،

 585 ...................................................... ،ْقُم إَْربَِعاِء َ،ْقُم َكْحٍس ُمْسَتِؿرٍّ 
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 امُلِحتََّوَياُت

َمةُ  اِرِح  ُمَؼدَّ  3 ................................................................................................... الرَّ

 3 ................................................................................... :أقسام ثالثة إ، ،ـؼسؿ التقحقد

ِػ  َتْرَجَؿةُ   14 .................................................................................. َتَعاَلك اهلل رمحف اْلُؿَملِّ

َمةُ  َشرُح  ِػ  ُمَؼدَّ  13 ........................................................................................... الفُْؿَملِّ

 12 .......................................................................... :وخصقص طؿقم والحؿد الرؽر بقـ

 83 ...................................................................................................التَّْقِحقدِ  كَِتاُب 

 85 ................................................................................... :الررك وخطر  التقحقد فضؾ

 11 ............................................. :الؼبقحة والؿرركقـ الررك أوصاف مـ وجؾ ط  اهلل ذكر ما بعض

 33 ........................................................ الررطل، والؼضاء الؽقين، الؼضاء: بؿعـققـ ،ليت الؼضاء

 14 ........................................................................................ تقبة؟ لؾؼاتؾ حؾ: مسللة

رُ  َوَما التَّْقِحقدِ  َفْضُؾ  َباُب  -1 ـَ  ُ،َؽػِّ ُكقِب  مِ  33 .................................................................... ال ُّ

ـْ  َباب -8 َؼ  َم  148 ............................................... َطَ اٍب  َوٓ ِحَساٍب  بَِغقرِ  الجـَّةَ  َدَخَؾ  ،التَّْقِحقدَ  َحؼَّ

 113 ........................................................................... تركف؟ أو العالج: أو، أ،فؿا: مسللة

ـَ  الخقِف  َباُب  -1 ْركِ  مِ  184 ................................................................................... الرِّ

 181 ................................... طؾقف؟ مات مـ حؼ يف الؿرقئة تحت داخؾ إصغر الررك حؾ :مسللة وحـا

 118 ....................................................................................... :قسؿان إصغر الررك

طاءِ  َباُب  -3 َّٓ  إِلفَ  ٓ َأنَّ  َشَفاَدةِ  إِ، الدُّ  111 ..................................................................... اهللُ  إِ

فُ  إٓ إَِلفَ  َٓ  أن َوَشَفاَدةِ  تَّْقِحقدِ ال َتْػِسقرُ  َباُب  -5  151 .............................................................. الؾَّ

 113 ...................................................................................... :أقسام إ، تـؼسؿ الفدا،ة

ـَ  َباُب  -1 ْركِ  مِ  131 ....................................... َدْفِعفِ  َأوْ  الَبالءِ  لَِرْفعِ  َوَكْحِقِحَؿا َوالَخقطِ  الَحْؾَؼةِ  ُلْبُس  :الرِّ

 133 ............................................................... الترك؟ أم التداوي أفضؾ أ،فؿا: العؾؿاء اختؾػ

َقك فِل َجاءَ  َما َباُب  -3  111 ............................................................................ َوالتََّؿائِؿِ  الرُّ
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ـْ  ُباُب  - 1 كَ  َم  122 .................................................................. َوَكْحِقِحَؿا َحَجرٍ  َأوْ  بَِرَجرةٍ  َتَبرَّ

ْبِح  فِل َجاءَ  َما َباُب  -2 فِ  لَِغقرِ  ال َّ  813 ............................................................................ الؾَّ

فِ  ُ، بُح  ٓ َباُب  -14   لَِغقرِ  فقفِ  ُ، َبُح  بؿؽانٍ  لؾَّ
ِ
 883 ................................................................ اهلل

 882 ..................................................................................... :الػقائد مـ الؼصة ح ه يف

ـَ  اُب بَ  -11 ركِ  مِ   لَِغْقرِ  الـَّْ رُ  الرِّ
ِ
 815 ............................................................................ اهلل

 815 ................................................................................................... :أكقاع الـ ر

ـَ  َباُب  -18 ركِ  مِ ْستَِعاَذةُ  الرِّ
ِ
  بَِغْقرِ  آ

ِ
 838 ....................................................................... اهلل

ـَ  َباُب  -11 ْركِ  مِ   ْقرِ بِغَ  َ،ْسَتِغقُث  أن الرِّ
ِ
 854 ....................................................... َغْقَرهُ  َ،دُطق أو اهلل

 854 .............................................................................................. :أكقاع اوستغاثة

فِ  َقْقلِ  َباُب  -13  813 ....................................... ﴾ُ،ْخَؾُؼقنَ  َوُحؿْ  َشْقًئا َ،ْخُؾُؼ  ٓ َما َأُ،ْرِرُكقنَ ﴿ :َتَعاَلك الؾَّ

فِ  َقْقلِ  َباُب  -15 عَ  إَِذا َحتَّك﴿ :َتَعاَلك الؾَّ ُؽؿْ  َقاَل  َماَذا َقاُلقا ُقُؾقبِِفؿْ  َطـ ُف ِّ  811 ....................... ﴾ اْلَحؼَّ  َقاُلقا َربُّ

َػاَطةِ  َباُب  -11  141 ............................................................................................ الرَّ

 113 ....................................................................................................... :إشؽال

فِ ال َقْقلِ  َباُب  -13 ـْ  َتْفِدي َٓ  إِكََّؽ  ﴿ :َتَعاَلك ؾَّ  184 ........................................................ َأْحَبْبَت  َم

َـّ 
فَ  َوَلؽِ  184 ............................................................. ﴾ بِاْلُؿْفَتِد،ـ َأْطَؾؿُ  َوُحقَ  َ،َراء َمـ َ،ْفِدي الؾَّ

 184 ................................................................................................. :أكقاع الفدا،ة

ـَ  فِْل  الُغُؾقُّ  ُحقَ  َد،ِـَُفؿْ  َوَتْركِِفؿْ  آَدمَ  َبـِل ُكْػرِ  َسَبَ،  َأنَّ  اءَ َج  َما َباُب  -11 الِِحق  118 ................................. الصَّ

ـْ  َجاءَ  َما َباُب  -12 ـْ  التَّْغؾِقِظِ  مِ  154 ............................................... َصالٍِح  َرُجؾٍ  َقْبرِ  ِطـْدَ  اهللَ  َطَبدَ  فِقَِؿ

ـَ  ُقُبقرِ  فِِل  الُغُؾقَّ  َأنَّ  َجاءَ  َما اُب بَ  -84 الِِحق ـْ  ُتْعَبدُ  َأْوَثاًكا ُ،َصقُِّرَحا الصَّ   ُدونِ  مِ
ِ
 131 ................................. اهلل

 113 .................................... التَّْقِحقِدِ  َجـِاَب  وسؾؿ طؾقف اهلل ص  الُؿْصَطَػك ِحَؿا،ِةِ  فِل َجاءَ  َما َباُب  -81

 113 ........................................................................................ :الغؾق ذر،عة سد: أوٓ

 113 .................................................................................. :الفقى اتباع ذر،عة سدُّ : ثاكًقا

 113 ............................................................ :العؼؾ ط  الـؼؾ تؼد،ؿ الررك ذرائع َسدِّ  مـ: ثالًثا
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 112 .............................................................. :مساجد واتخاذحا الؼبقر ترققد ذر،عة سد: رابًعا

 121 ................................................................ :العصبقة طـ بالـفل الررك ذر،عة سد: خامًسا

 128 ............................................................ :الؽػار مقدة طـ بالـفل الررك ذر،عة سد: سادًسا

 128 ................................................. :الؿرركقـ طبادة أماكـ يف اهلل بعبادة الررك ذر،عة سد: سابًعا

 128 ....................................................................... :التؼؾقد بتحر،ؿ الررك ذر،عة سد: ثامـًا

 123 .......................................................... :الػاسد الؼقاس طـ بالـفل الررك ذر،عة سد: تاسًعا

 125 ................................................... :طؾؿ بال اهلل ط  الؼقل طـ بالـفل الررك ذر،عة سد: طاشًرا

 121 ........................................................... :الجفؾ طـ بالـفل الررك ذر،عة سد: طرر الحادي

 121 ............................................................................ :مـازل أربع ط  الجفؾ يف اوكسان

 123 ................................................................. :بالفجرة بإمر الررك ذر،عة سد: طرر الثاين

 122 ................................................. : الؽافر،ـ مجالسة طـ بالـفل الررك ذرائع سد: طرر الثالث

 341 .............................................................. :إلػاظ بتصحقح الررك ذر،عة سد: طرر الرابع

ةِ  َحِ هِ  َبْعَض  َأنَّ  َجاءَ  َما َباُب  -88  342 ............................................................ إَْوَثانَ  َ،ْعُبدُ  إُمَّ

ْحرِ  فِل اءَ َج  َما َباُب  -81  381 .................................................................................. السِّ

 311 ................................................................................... :أوجف طدة مـ الساحر كػر

 318 ....................................................................................... الساحر؟ قتؾ يف الحجة 

ـْ  َشْلءٍ  َبَقانُ  َباُب  -83 ْحرِ  َأْكَقاعِ  مِ  315 ......................................................................... السِّ

انِ  فِل َجاءَ  َما َباُب  -85  311 .........................................................................َوَكْحِقِحؿْ  الُؽفَّ

 544 ................................................................................... الـُّْرَرةِ  فِل َجاءَ  َما َباُب  -81

 514 .................................................................................. التََّطفقُّرِ  فِل َجاءَ  َما َباُب  -83

 511 .................................................................................. تَّـِْجقؿِ ال فِل َجاءَ  َما َباُب  -81

 535 ...................................................................... بِإَْكَقاءِ  آْستِْسَؼاءِ  فِل َجاءَ  َما َباُب  -82

فِ  َقْقلِ  َباُب  -14 ـَ )َتَعاَلك الؾَّ  515 ........................ (اهلل كح، ،حبقهنؿ أكدادا اهلل ُدونِ  مِـ َ،تَِّخ ُ  مِـ الـَّاسِ  َومِ
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فِ  َقْقلِ  َباُب  -11 ـُ  َذلُؽؿُ  إكَّؿا)َتَعاَلك الؾَّ قَط ُف  الرَّ  511 ................................................. ( َأْولِقاَءهُ  ُ،َخقِّ

 528 ............................................................................................. :أقسام لف الخقف

فِ  َقْقلِ  فِل َجاءَ  َما َباُب  -18 ُؾق الّؾفِ  َوَطَؾك:) َتَعاَلك الؾَّ ْممِـِقـ ُكـُتؿ إِن اْ َفَتَقكَّ  148 .................................... (مُّ

 143 ................................................................................................ :أكقاع والتقكؾ

فِ  َقْقلِ  فِل َجَاءَ  َما َباُب  -11 ـُ  َفالَ  الّؾفِ  َمْؽرَ  َأَفَلمِـُقاْ  ﴿:َتَعاَلك الؾَّ َّٓ  الّؾفِ  َمْؽرَ  َ،ْلَم  111 ............. ﴾ اْلَخاِسُرون اْلَؼْقمُ  إِ

ـَ  َباُب  -13   اِو،َؿانُ  مِ
ِ
ْبرُ  بِاهلل   أْقَدارِ  َط  الصَّ

ِ
 185 ................................................................ اهلل

 185 ..................................... :بآستؼراء والسـة الؽتاب التؼسقؿ ح ا دل أقسام ثالثة إ، ،ـؼسؿ والصبر

 111 ..................................................................... :ػتانصائ فقف ؾتض طظقؿ باب الؼدر باب

 111 ............................................................................................... :الـػاة والؼدر،ة

،اءِ  فِل َجاءَ  َما َباُب  -15  131 .................................................................................... الرِّ

 153 ...................................................................... :صقر أربع لؾر،اء العؾؿ أحؾ بعض وذكر

 151 ...................................................................................... :مـفا بلمقر الر،اء وُ،دفع

ـَ  َباُب  -11 ْركِ  مِ ْكَقا بَِعَؿؾِفِ  اِوْكَسانِ  إَِراَدةُ  :الرِّ  114 .............................................................. الدُّ

ـْ  َباُب  -13 مَ  َما َتْحؾِقؾِ  َأوْ  اهللُ  َأَحؾَّ  َما َتْحِر،ؿِ  فِل َوإَُمَراءَ  اْلُعَؾَؿاءَ  َأَصاعَ  َم  111 ............................... اهللُ  َحرَّ

فِ  َقْقلِ  َباُب  -11 ـَ  إَِلك َترَ  َأَلؿْ  ﴿:َتَعاَلك الؾَّ ، ِ  113 ............................ ﴾ إَِلْقَؽ  ُأكِ َل  بَِؿا آَمـُقاْ  َأكَُّفؿْ  َ،ْ ُطُؿقنَ  الَّ

ـْ  َباُب  -12 ـَ  َشْقًئا َجَحدَ  َم َػاِت  إَْسَؿفاءِ  مِ  122 ............................................................. َوالصِّ

 122 ...................................................................... :أقسام والصػات إسؿاء باب يف الـاس

  َقْقلِ  َباُب  - 34
ِ
 318 ............................ ﴾ اْلَؽافُِرون ُرُحؿُ َوَأْكثَ  ُ،ـؽُِروَكَفا ُثؿَّ  الّؾفِ  كِْعَؿَت  َ،ْعِرُفقنَ  ﴿:َتَعاَلك اهلل

فِ  َقْقلِ  َباُب  - 31  312 ........................................... ﴾ َتْعَؾُؿقن َوَأكُتؿْ  َأكَداًدا لِّؾفِ  َتْجَعُؾقاْ  َفالَ  ﴿:َتَعاَلك الؾَّ

ـْ  َجاءَ  َما َباُب  - 38 فِ  بِاْلفَحْؾِػ  َ،ْؼـَعْ  َلؿْ  فِقَْؿ  382 ................................................................ بِالؾَّ

 311 ................................................................. َوِشْئَت  اهللُ  َشاءَ  َما :َقْقلِ  فِل َجاءَ  َما َباُب  - 31
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