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 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ»

الحؿد هلل، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف، أما بعد: فنن 

قخ زيد بـ فالح ش، لؾ«مجالس كتاب التقحقدالؿختصر الؿػقد يف »كتاب 

، «كتاب التقحقد»يف مقضقطف، وهق تؼريب لػفؿ  مػقدٌ  الربع الشؿري، كتاٌب 

، وفؼ اهلل الجؿقع لؾعؾؿ الـافع، رحؿف اهللقخ محؿد بـ طبدالقهاب لؾش

 والعؿؾ الصالح. 

 الػقزان صالح بـ فقازن: كتبف

 «هـ 21/5/2341يف  طضق هقئة كبار العؾؿاء

، وقد أذن الشقخ صالح : هذا التؼديؿ ٕصؾ الؽتاب الؿختصر مـفمؾحقضة »

«ي بقـ يديؽالػقزان أن يؽقن التؼديؿ أيًضا لفذا الؽتاب الذ
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 سم اهلل الرحمن الرحيمب

F 
اَلُم َطَؾك َسقِِّد  اَلُة َوالسَّ ، َوالصَّ ـِ  َربِّ الَعاَلـِؿق

ِ
الَحْؿُد هلل

، َوَبْعدُ  ـِ ٌر، َوَحاِشَقٌة ُمْخَتَصَرٌة َطَؾك  :اْلـُؿْرَسؾِق َفَفَذا َشْرٌح ُمَقسَّ

اِب  ـِ َطْبِداْلَقهَّ ِد ْب ـِ ِكَتاِب التَّْقِحقِد لِْْلَِماِم ُمَحؿَّ ُف اهلُل َرِحؿَ -َمْت

ْقُتُف )-َتَعاَلك  .(اْلـُمْخَتَصَر اْلـُمِفوَد َعَلى كِتَاِب التَّْوِحودِ ، َسؿَّ

ـْ كَِتابِل )اْلـُؿْخَتَصِر اْلـُؿِػقِد فِل 
َوَقِد اْخَتَصْرُتُف مِ

ـْ َمَعالِل 
 بَِتْؼِديٍؿ مِ

َ
ِذْي َحظِل َمـَجالِِس كَِتاِب التَّْقِحقِد(، َوالَّ

َمةِ  ْقِخ الَعالَّ ـِ َفْقَزاِن اْلَػْقَزاِن ُطْضِق َهْقَئِة كَِباِر  الشَّ َصالِـِح ْب

، َوَقْد َأِذَن َفِضقَؾُتُف َأْن 
ِ
ائَِؿِة لِْْلِْفَتاء ـَِة الدَّ ؾْج ، َوُطْضِق الَّ

ِ
اْلُعَؾَؿاء

ِّل َخْقَر  ـِ َمًعا؛ َفَشَؽَر اهلُل َلُف، َوَجَزاُه َط َيُؽقَن التَّْؼِديُؿ لِْؾؽَِتاَبْق

ـَ َيَدْيَؽ ُهَق اْلـَجـَزا ِذْي َبْق ، َوَهَذا اْلؽَِتاُب الَّ
ِ
 -ء

ِ
، -بِـَحْؿِد اهلل

ِِّػ شرٌح إجؿالل َمَع اْختَِصاِرِه  َشامٌِؾ لِـَؿْؼُصقِد اْلـُؿَص

ـْ َتَراِجِؿ َهَذا اْلؽَِتاِب اْلُؿَباَرِك، َوَأْبَقابِِف، َوَيْصُؾُح $
، مِ

ـَْفٍج لِْؾِؼَراَءِة فِل اْلـَؿَساِجــِد واْلـَؿَجا ةٍ َوَم لِِس، َوَكَؿادَّ

 لَِطَؾـَبِة اْلِعْؾِؿ، َوَتْرَجَؿتِِف لِؾَِغاٍت 
ِ
ْهَداء ْوَراِت اْلِعْؾِؿقَِّة، َواْْلِ لِؾدَّ
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 ، ـَ وقد أذكُت ُأْخَرى، َولِؾتَّْقِزيِع اْلـَخْقـِريِّ لُِعُؿقِم اْلـُؿْسؾِِؿق

ـِْسقِؼ مَ  بحؼقق  َع اْلـُؿَملِّـِػ.َصْبِعِف لُِؽؾِّ ُمْسؾٍِؿ؛ بَِشْرِط التَّ

ـْ  -َتَعاَلك-َأْسَلُل اهلَل  َْجـَر َواْلـَؿـُثقَبـَة لَِؿ ْٕ َأْن ُيَضاِطَػ ا

َّاِت  ـَا بُِؽْؿ فِل َج َقـَرَأُه، َأْو َصَبَعُف، َأْو َكَشَرُه، َوَأْن َيـْجَؿـَعـ

َِّعقِؿ.  ال

 زيد بـ فالح الربع

عقديَّة   الؿؿؾؽة العربقَّة السُّ

 قرية الؿركقز –محافظة العقيؼقؾة  -ةالحدود الشؿالق

 0531215243الجقال/       
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(1)  

 ِٝدِحِٛايتَّ اُبَتِن

ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃژ :قال اهلل تعالك
(1)

 ، 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ژ: َوَقْوُلهُ تََعاَلى

ژچ ڇ
(2)

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ژ: وققلف تعالك، 

ں ژ ڱ ڱ 
(3)

. 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ  ژ :ققلف

.ٴۇۋ ۋ ۅۅ . . ٔياتا .ژ.
(4)

 .  

ود  ع بُن مس ا ل  ا ِة : ڤق قَّ َِلى َوِص إ ـُْظَر  َأْن َي اَد  َأَر َمْن 

ٍد  ؿَّ َح ؿُ  ملسو هيلع هللا ىلصُم َت َخا ا  ْقَف تِي َعَؾ لَّ َعاَلى هُ ا َت َلُه  ْو ْأ َق َقْؼَر ۓ ڭ ژ:َفْؾ

 چ چ چ ژإلى قول:  ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

 ژ چ
(5)

. 

                                     
 .      55سقرة الذارايات  أية:  ( 1)  

 .      45سقرة الـحؾ أية:  ( 2)  

 .     14سقرة اْلسراء أية:  ( 3)  

 .        254- 252سقرة إكعام أيات:  ( 4)  

 .        254- 252سقرة إكعام أيات:  ( 5)  
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َبٍل و َج ِن  ْب اِذ  َع ْن ُم   ڤَع

ِّ
بِي َّ ل ـُْت َرِديَف ا َل: ُك ا  ملسو هيلع هللا ىلصَق

حِ  ارٍ َعَؾى  لِي، َؿ اَل  اذُ » :َفَؼ َع َتْدِري ?َيا ُم َحقُّ  َأ ا   َم
ِ

هلل ادِ، ا َب ِع ْل ا َعَؾى 

اِد َعَؾى  َب ِع اْل َحقُّ  ا   َوَم
ِ

هلُل ُقْؾُت  «؟اهلل مُ ا َأْعَؾ ُلُه  و َل: ، َوَرُس َحقُّ »َقا

هلل ادِ  ا َب ِع ْل ا َحقُّ  ا، َو ًئ ْق بِِه َش ا  و ََل ُيْشِرُك ُبُدوُه، َو ْع ْن َي َأ اِد  َب ِع ْل ا َعَؾى 

ًئااهلل َؾى عَ  ْق بِِه َش ُك  ََل ُيْشِر ْن  َب َم َعذِّ ََل ُي ْن  ُقْؾُت «َأ َل  :،  و ا َرُس َي

َل  َقا ؟  اَس َّ ال ُر  َبشِّ ُأ ََل  َأَف هلل  وا»: ا ؽُِؾ تَّ َق َف ْم  ْرُه َبشِّ ُت فِي  ،«ََل  اُه  َج َأْخَر

ْقنِ » َح ِحق لصَّ  «.ا

 

ُّصقُص تدلُّ طؾك َأنَّ اهلَل َخَؾَؼ الَخْؾَؼ لعبادتِف،  هذِه ال

ُف القاجُب الؿػروُض َطؾقفؿ؛  واْلخالِص َلُف، وَأنَّ ذلؽ َحؼَّ

فننَّ أطظَؿ ما َأَمَر اهلُل بِف هق التَّْقِحقُد، وجؿقُع الؽتِب 

ُسِؾ َدَطْقا إلك َهذا التَّْقِحقِد، َوَكَفـْقا طـ  ؿاويَِّة، وجؿقُع الرُّ السَّ

 َٓ ـِْديِد، وَهذا هق معـك ) ْرِك َوالتَّ ـَ الشِّ
ِه مِ َّٓ اهلل(، ِضدِّ  إَِلَف إِ

َّٓ بِف،  َٓ ُيستغاُث إِ َّٓ اهلُل، َو وهق تقحقُد إُلقهقَِّة، َفاَل ُيْدَطك إِ

ـْ أكقاِع 
َٓ ُيْصَرُف َأيُّ كقٍع مِ َّٓ َلُف، َو ـَْذُر إِ َٓ ُي َٓ ُيْذَبُح َو َو

َّٓ َلُف  َٓ َشِريَؽ َلُف. العبادِة إِ  َوْحَدُه 

  
ِ
ا تقحقُد اهلل يف ربقبقَّتِف، وهق تقحقُدُه  -تعالك- َوَأمَّ
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 واِْلماتِة، فؼد َأَقـرَّ بِف 

ِ
ْزِق، واْلحقاء بلفعالِف؛ كالَخْؾِؼ، والرِّ

َْػْعُفْؿ، ولؿ ُيْدِخْؾُفْؿ يف اْلسالِم   ے ے ھ ژالُؽػَّاُر؛ فؾؿ يـَ

 ژ ﮷ ﮶ ﮵﮴    ﮳ ﮲ ۓ ۓ

(1)
تقحقُد ا مَّ وأَ  ،

 
ِ
  نكف بنِثباتِفاف ،ػاِت والصِّ  إسؿاء

ِ
يف  كؿا جاءْت ،  هلل

وٓ  ،وٓ تؽققٍػ  ،وٓ تحريٍػ  ،بال تؿثقؾٍ  ،ةِ ّـَوالسُّ  الؽتاِب 

ژ ٹ ٹ   ٿ ٿٿ      ٿ ٺ ژ :كؼقلف ؛تعطقؾٍ 
(2)

 ،

 تعالك، وكعتؼُد بلنَّ 
ِ
وإثباتِـا لفا كؾِّفا طؾك القجِف الالئِؼ باهلل

قد  -بذلؽ-اهلَل لقَس لف مثقٌؾ يف أسؿائِف وصػاتِف؛ فـؽقُن 

ـَا  َدٓلِة  َسؾِْؿ
ُ

، وهؿا: )التَّعطقؾ: وهق كػل ـِ مِـ َضاللتق

 والصػاِت 
ِ
والتَّؿثقؾ: وهق إثباُتفا طؾك وجٍف ُيؿاثُِؾ   -إسؿاء

 بال 
ِ
(، فنِثباُتـا بال تؿثقٍؾ، وتـزيُفـا هلل ـَ صػاِت الؿخؾققِق

 تعطقٍؾ.

 
 

                                     
 .        52سقرة العـؽبقت أية:  ( 1)  

 .         22سقرة الشقرى أية:  ( 2)  
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(2) 

َُٜهفِّباب  ََا  َٚ ِِٛحِٝد  ٌِ ايتَّ َٔ ايرُُِّْٛبَفِض َِ  ُس 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ  ُل اهلل تََعالَك:َوقَقْ 

پ پ  ڀ ڀ  ژ پ 
(1)

. 

امِِت  لصَّ ِن ا َة بْ اَد ْن ُعَب َل  ڤَع ا   :َق
ِ

هلل ُل ا و اَل َرُس َق

×« َلهُ :  ََل َشِريَك  ْحَدُه  هلُل َو َِلَّ ا َلَه إ إ ََل  ْن  َأ ِفَد  ْن َش َأنَّ  ،َم َو

ُلهُ  و ْبُدُه َوَرُس ا َع ًد ؿَّ َح  َوَرُس ، ُم
ِ

هلل ا ْبُد  قَسى َع نَّ ِع ُتُه َوَأ َِؿ ُلُه َوَكؾ و

اهَ  ْلَؼ ِـْهُ َأ ٌح م َم َوُرو َِلى َمْرَي إ َحق  ، ا  ََّة  َج ل َحق   ،َوا اَر  َّ ل َخَؾُه ، َوا َأْد

َؿلِ  ْلَع ا َِن  َن م ا ا َك ََّة َعَؾى َم َج ال هلُل  اهُ  «ا َج  .َأْخَر

لَ  نَ ـَو ا ْتَب َحِديِث ِع فِي  ا  َؿ ى » :ڤ ُف َم َعَؾ هلَل َحرَّ ا ِنَّ  َفن

َل  َقا ْن  اِر َم َّ ل   :ا
ِ

هلل ا ْجَه  لَِك َو بَِذ ِغي  َت هلُل َيبْ ا َِلَّ  َلَه إ إ   .«ََل 

ُخْدرِ  ال قٍد  ِع بِي َس َأ ْن  هلل  ڤيِّ َوَع ا ِل  ْن َرُسو  ×َع
َل:  ا وَسى »َق َل ُم َأْدُعوَك : َقا َك َو َأْذُكُر ا  ًئ ْق ـِي َش ْؿ ! َعؾِّ ا َربِّ َي

َل  ،بِهِ  ا وَسى :َق ا ُم هللُ  :ُقْل َي ا َِلَّ  إ َِلَه  إ ا  ،ََل  َل َي ا اِدَك َق َب ُكلُّ ِع  ! َربِّ

                                     
 .  11سقرة إكعام أية:  ( 1)  
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ؿَ  لسَّ نَّ ا ْو َأ وَسى! َل ا ُم َل َي َقا ؟  َن َهَذا و ُل و بَْع اَيُؼ لسَّ ا َواِت 

ةٍ  فِي كِػَّ ْبَع  لسَّ ا َن  ق اْْلََرِض ْقِري َو نَّ َغ امَِرُه هلُل(  ،َوَع َِلَّ ا إ َِلَه  إ ََل  ( َو

اهللُ  إَِلَّ  َلَه  إ ََل  نَّ  بِِف َلْت  ا ٍة، َم ا «فِي كِػَّ بَّ ُن ِح ابْ اُه  اكُِم َرَو َح ل ا َن َو

َحُه. حَّ  َوَص

َأَكسٍ  ْن  ـَُه َع َحسَّ ْرمِِذيِّ َو تِّ لِؾ وَل : ڤ َو ْعُت َرُس َسِؿ

 
ِ

هلل ُل:  ×ا و َلى(َيُؼ ا َتَع هلُل  ا َل  ا ْو  :َق َل َن آَدَم!  ْب ا ا  اِب أَ َي بُِؼَر َتـِي  ْق َت

 ِ ب ا بُِؼَر ْقتَُك  ََت ا َْل ًئ ْق بِي َش ُك  ُتْشِر ََل  ـِي  َت ق َلِؼ مَّ  ُث ا  اَي َخَط َفا اْْلَْرِض 

ْغِػَرةً    .)َم

 

طؾك  واجٍب  ُل وَّ وأكف أَ  ،قحقدِ التَّ  فضائؾِ  فقف بقانُ 

 وبفِ  ،كقِب ا لؾذُّ فا تؽػقًر طظؿُ وأَ  إطؿالِ  وأفضُؾ  ،ِػ الؿؽؾَّ 

َّ العبدُ  ُؾ َخ دْ يُ  َّ مـ الخؾقدِ  عُ ـَؿْ ويُ  ،ةَ الج  .ارِ يف ال

كقا الدُّ  اِت بَ ُر كُ  لتػريِج  إطظؿُ  ُب بَ أكف السَّ  ـ فضائؾفِ ومِ 

ـُ دَ الفُ  لصاحبفِ  ُؾ ُص حْ ويَ  ،فؿاطؼقبتِ  ودفعِ  ،وأخرةِ   ى وإم

ـَ  قِّ ـ رِ مِ  دَ بْ العَ  رُ رِّ ـحَ ـويُ  ،ـِ يْ ارَ يف الدَّ  امُّ التَّ   ،الؿخؾققق

ََّة  ُد إذا ماَت طؾك التَّقحقِد؛ فنكَُّف يدخُؾ الج والؿسؾُؿ الؿقحِّ
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 طؾك أحِد ثالِث تؼاديٍر وأحقاٍل:

ا َأْن َيْؾَؼك اهللَ  كقِب؛ فقدخَؾ َفنِمَّ  َسالِـًؿا مِـ جؿقِع الذُّ

ا َأْن َيْؾَؼك اهلَل  اخؾقـ، َوإِمَّ ِل الدَّ ِل وهؾٍة مَع َأوَّ ََّة مِـ َأوَّ -الج

ا َأْن -وهق ُمِصرٌّ َطَؾك كبقرةٍ  ، إِمَّ ـِ ـَ أمري ؛  فعـَد ذلؽ هق بق

ََّة مباشرًة، َوإِ  ا َأْن َيْعُػَق اهلُل طـُف، وَيتجاوَز طـُف؛ فُقدخَؾُف الج مَّ

َّاَر، ثؿ ُيْخَرَج مِـفا َفُقْدَخَؾ  ُيَجازَيُف بُِجْرمِِف وذكبِف؛ َفُقْدَخَؾ ال

ََّة بعَد ذلؽ.   الج

ا، َوَرَدْت   كقا وأخرِة كثقرٌة جدًّ وفضائُؾ التَّقحقِد يف الدُّ

َّةِ   .هبا كصقُص الؽتاِب والسُّ
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(3)  

ٌَ اِيباب  ِِٛحَٝد َدَخ ِٔ َحكََّل ايتَّ ِِٝس ِحَشاٍبََ ١ََّٓ ِبَػ  َج

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ژ :تَعَالَى اهللقَْوُل و

ژڦ 
(1)

. 

َل  ا ِن َق َؿ ْح الرَّ ْبِد  ِن َع ْب ِن  ْق ُحَص ْن  ْبِن  :َوَع قِد  ِع ـَْد َس ـُْت ِع ُك

ْقرٍ  َب َل  ُج ا ِذي  :َفَؼ لَّ ا ْوَكَب  ْلَؽ ا َأى  ْم َر ُؽ َحةَ اَأيُّ اِر َب ْل  :َفُؼْؾُت  ?ْكَؼضَّ ا

ا ُقْؾُت  ،َأَك مَّ  ةٍ  :ُث فِي َصََل ْن  َأُك ْم  َل ي  إِكِّ ا  ُلِدْغُت  ،َأَم ِّي  ِ َلؽ َل  ،َو ا  :َق

ْعَت  ـَ ا َص َؿ ْقُت ا :ُقْؾُت  ?َف َتَؼ َل  ،ْر ا َؿؾَ  :َق َح ا  لَِك َفَؿ  ?َك َعَؾى َذ

  :ُقْؾُت 
ُّ

بِي ْع لشَّ ا اُه  ـَ َث َحدَّ َل  ،َحِديٌث  ا َثُؽمْ  :َق َحدَّ ا   :ُقْؾُت  ?َوَم

ُحَص  ل ا ِن  ْب َة  ُبَرْيَد ْن  ا َع ـَ َث َل: َحدَّ ا َق ُه  َأكَّ َأْو »ْقِب  ْقٍن  ِْن َع َِلَّ م َقَة إ ْق ََل ُر

َؿةٍ  َل  ،«ُح ا ِن  :َق َن َم ْحَس َأ ِؿَع اَقْد  ا َس َِلى َم إ َفى  َت ـَا  ْك َث َحدَّ ْن  ِؽ َل َو

نِ ا اٍس َع بَّ ُن َع   ْب
ِّ

بِي َّ ل مُ  ملسو هيلع هللا ىلصا اْْلَُم  
َّ

)ُعِرَضْت َعَؾي َل:  ا َق ُه   ،َأكَّ

هْ  لرَّ َعُه ا  َوَم
َّ

َّبِي لـ ا َأْيُت  ِن، َفَر ُجََل لرَّ ُجُل َوا لرَّ ا َعُه   َوَم
َّ

بِي َّ ال ُط، َو

َحدٌ  َعُه َأ َلقَْس َم  َو
َّ

بِي َّ ل ا مٌ  َو ِق اٌد َعظ لِي َسَو فَِع  ُفْم  ،إِْذ ُر َأكَّ َـُْت  َفَظـ
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لِي قَل  َفِؼ تِي،  ْوُمهُ  :ُأمَّ َق وَسى َو ا ُم ُُفِق،َهَذ اْْل َِلى  إ اْكُظْر  ِِن  َلؽ  ، َو

ِق اٌد َعظ ا َسَو َفنَِذ ـََظْرُت  لِيَف قَل  َفِؼ َخِر، ٌم،  اْْل اْْلُُفِق  َِلى  اْكُظْر إ  :

لِي: قَل  َفِؼ ٌم،  ِق اٌد َعظ َو ا َس ْلًػا  َفنَِذ َأ َن  و ُع ْب ْم َس ُف َع ُتَك، َوَم ُأمَّ َهِذِه 

اٍب  ََل َعَذ اٍب َو ِحَس ْقِر  بَِغ ََّة  لَج ا َن  و ُخُؾ َخَل  ،َيْد َفَد مَّ َكَفَض  ُث

َلهُ  ـِْز ئَِك  ،َم َل أُو فِي  اُس  َّ ال اَض  مْ  ،َفَخ ْعُضُف َب َل  ا مُ  :َفَؼ ُف َعؾَّ ِذيَن  َفَؾ لَّ ا

َل  و ا َرُس و ُب ِح  َص
ِ

هلل مْ ، ×ا ُف ْعُض َل َب ا َق مُ  :َو ُف َعؾَّ ا  َفَؾ لُِدو َن ُو ِذي لَّ ا

 ِ ب ا  و ْم ُيْشِرُك َفَؾ ََلِم  ْس ْْلِ ا اافِي  ًئ ْق  َش
ِ

اءَ  ،هلل َق َأْش ا  َخَرَج  ،َوَذَكُرو َف

ُل  و ْم َرُس ِف ْق هللَعَؾ َبُروهُ  ×ا ْخ َل  ،َفَل ا ُم » :َفَؼ نَ اُه ُقو َتْر ََل َيْس َن  ِذي  ،لَّ

نَ  ُوو َت ََل َيْؽ نَ  ،َو ُرو قَّ َتَط ََل َي نَ  ،َو و ُؾ َوكَّ ْم َيَت ِف بِّ  .«َوَعَؾى َر

 ِ ْبُن م اَشُة  اَم ُعؽَّ َل َفَؼ َفَؼا ٍن  ـِي  هللَ اْدُع اُ  :ْحَص َعَؾ ْج ْن َي َأ

مْ  ُف ِـْ َل:  ،م مْ »َفَؼا ِـُْف اُ  ،«َأْكَت م َل:  ا َفَؼ َخُر  ُجٌل آ اَم َر َق مَّ  ُع ُث أَْن  هللَ اْد

َل:  ا َفَؼ ْم،  ُف ِـْ ـِي م َعَؾ ْج اَشةُ »َي ا ُعؽَّ بَِف َبَؼَك   .«َس

 

 قائِب مـ َش  فُ صػقتُ وتَ  فُ خؾقُص هق تَ  قحقدِ التَّ  تحؼقُؼ 

 طؾك حؼقؼتفِ  العُ وآصِّ  فُ عرفتُ ومَ  ،لوالؿعاِص  عِ دَ والبِ  كِ ْر الشِّ 

َّا يُ ألػً  سبعقنَ  فُ ؼَ ؼَّ َح  ـْ ؿَّ ومِ  ،هبا والؼقامُ  ال ب ةَ دخؾقن الج
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 سباِب إَ  كُ ْر فؿ تَ صػاتِ  صُّ َخ وأَ  ،وٓ طذاٍب  حساٍب 

ْقَقِة، وَتْرِك صؾِب  الؿؽروهةِ  مَع حاجتِفؿ إلقفا، َكَتْرِك صؾِب الرُّ

ِة يؼقـِفؿ،  ؛ لِعظقِؿ إيؿاكِفؿ وِشدَّ
ِ
اًل َطَؾك اهلل  َتَقكُّ

ِّ
وٓ الَؽل

قاٍل، وٓ بؿؽاٍن، وٓ بلشخاٍص، وٓ بلح ٓ بزمانٍ  قنَ مُ اءَ َش تَ يَ 

 -َوْحَدهُ -أي: طؾقِف  ؛ؾقنفؿ يتقكَّ وطؾك ربِّ  ، ذلؽوٓ بغقرِ 

كقا وأخرةِ.  َيعتؿدوَن يف جؾِب الؿـافِع ودفِع الؿضارِّ يف الدُّ
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(4) 

َٔ َِ ِِٛف   يشِِّسِىا َباُب اِيَخ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ژ:  اهللَوقَْوِل 

ژے
(1)

. 

َل  ا َق ِقُل اَو َخؾ ژڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ: ل
(2)

. 

فِي  َحِديِث: اَو مُ »ل ْقُؽ ُف َعَؾ َخا َأ ا  ُف َم ْخَو ْرُك ا َأ لشِّ

ـْهُ ا ئَِل َع َفُس َغُر،  َل  ،ْْلَْص اءُ ا :َفَؼا َي نِ  .«لرِّ وٍد ا َوَع ُع ِن َمْس  ڤبْ

َل  و نَّ َرُس  َأ
ِ

هلل َل:  × ا ِن »َقا و ِْن ُد و م َو َيْدُع اَت َوُه ْن َم ا اَم هلل كِدًّ

َخَل  ارَ اَد َّ اُه  «ل .اَرَو اِريُّ ُبَخ   ْل

بٍِر  َجا ْن  ٍِم َع ُِؿْسؾ ل َل  ڤَو و نَّ َرُس هللَأ َل:  × ا ْن »َقا َم

 
َ

هللَلِؼي َخَل  ا ا َد ًئ ْق بِِه َش ُك  َّةَ اََل ُيْشِر َج ًئا  ،ل ْق بِِه َش ُك  َقُه ُيْشِر َلِؼ ْن  َوَم

َخَل  ارَ اَد َّ  .«ل

 ؛قحقدِ ا لؾتَّ ـافقً مُ  -ٍب كْ ذَ  ؿَ ظَ طْ أَ - كُ ْر الشِّ  ا كانَ ـؿَّ لَ 

َّ قدَ ؾُ الخُ  ُب قجِ ويُ  َّ رمانَ وحِ  ارِ يف ال ا كً ْر ِش  إذا كانَ - ةِ الج

                                     
 .  31سقرة الـساء أية:  ( 1)  
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ا ؿَّ مِ  مـف والحذرُ  الخقُف  لؿسؾؿِ ا يجب طؾكفنكف  ؛-كرَبأَ 

، سقاٌء كاَن ِشْرًكا أكرَب، أو ِشْرًكا أصغَر؛ لؼقلِف إلقفِ  ُؾ قِص يُ 

ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ژتعالك: 
(1)

وذلؽ بؿعرفتِف ومعرفِة  ؛

ْرُك وسائؾِف وذرائعِف؛ حتك ٓ يؼرتَب مـف  وٓ يؼَع فقف، والشِّ

ْرَك؛ َطَرْفَت التَّقحقَد.    ِضدُّ التَّقحقِد؛ فنذا َطَرْفَت الشِّ

َها َتَتَؿقَُّز إَْشَقاءُ  دُّ             َوبِِضدِّ ـَُف الضِّ دُّ ُيْظِفُر ُحْس  َوالضِّ
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(5) 

ِٕ ٤ِيدَُّعااَباُب  َٗاَد٠ِ َأ َ٘ ِإيَّا  ِإَي٢ َش  اهلُلَيا ِإَي

 ِ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ِه تََعالَى:َوَقْول

ژژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ 
(1)

. 

نِ  اٍس ا َوَع بَّ ِن َع َل  ;ڤْب نَّ َرُسو هللَأ ا  × ا اًذ َعَث ُمَع َب ا  ؿَّ َل

َِلى  َلهُ اإ َل  ا َق ِن  َقَؿ َأْهِل »: ْل ِْن  ا م ْوًم َق تِي  َتْل َك  ْن اإِكَّ َقُؽ َفْؾ اِب،  َِت ْلؽ

ةُ  اَد ْقِه َشَف َِل إ ْم  وُه َتْدُع ا  َل َم َِلَّ  َأوَّ َِلَه إ ََل إ ْن   . «اهللَأ

اَيٍة:  فِي ِرَو ا »َو ُدو حِّ ْن ُيَو َِلى َأ هللَ إ وَك ا اُع ْم َأَص ِْن ُه َفن  ،

لَِك  نَّ  ;لَِذ ْم َأ ُف ِْؿ اَفَلْعؾ هلَل  فِي ُكلِّ  ْفَتَرَض ا َواٍت  ْؿَس َصَؾ ْم َخ ِف ْق َعَؾ

ْقَؾةٍ  َل ْوٍم َو مْ  َي ِْن ُه أَ  َفن ْم  ِْؿُف َفَلْعؾ لَِك  لَِذ َك  و اُع َتَرَض  هللَ انَّ َأَص ْف ا

َقةً  ْم َصَد ِف ْق َفتُ  ؛َعَؾ ْم  ائِِف َِق ـ ِْن َأْغ َخُذ م ِْن ُهْم َر ُتْم َفن ِِفْم،  ائ ُفَؼَر دُّ َعَؾى 

ْم، ِِف ل ا َأْمَو َِم  ائ َك َوَكَر ا َفنِيَّ لَِك  لَِذ َك  و اُع َة  َأَص َو ِق َدْع تَّ ا ومِ اَو َؿْظُؾ  ل

َن  ْق َب ا َو َف ـَ َبقْ ْقَس  َل ُه  اٌب اهلل َفنِكَّ َج ْخ  «ِح اُه.َأ َج  َر

لَ  ْعٍد ـَو ْبِن َس ْفِل  ْن َس ا َع َؿ وَل :  ڤُف نَّ َرُس  ×اهلل َأ
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َبَر:  َخقْ ْوَم  َل َي ا نَّ »َق َِق ِحبُّ اَْلُْعط ًَل ُي ا َرُج اَيَة َغًد هللَ لرَّ َلُه، ا و  َوَرُس

ُه  بُّ ِح هللُ َوُي ُح  ا َت ُلُه، َيْػ هللُ َوَرُسو َباَت «َعَؾى َيَدْيهِ  ا َف اُس ا،  َّ ل

ْقؾَ  َل َن  و مْ َيُدوُك ُف ا، ؛َت اَه ْعَط ْم ُي ُف ا َعَؾى  َأيُّ ا، َغَدْو و َبُح َأْص ا  ؿَّ َفَؾ

ِل  و هللَرُس ا × ا اَه ْعَط ْن ُي َأ و  ْم َيْرُج ُف َل  ،ُكؾُّ ا بِي » :َفَؼ َأ ُن  ْب  
ُّ

َن َعؾِي َأْي

لٍِب  ا قَل  «?َص َبَصَق  :َفِؼ َف  بِِه، 
َ

تِي َفُل ْقِه،  إَِل ا  و َفَلْرَسُؾ ْقِه  ـَ ْق َتؽِي َع َو َيْش ُه

ْقهِ  ـَ ْق َلهُ فِي َع ا  اُه  ،، َوَدَع َفَلْعَط َجٌع،  بِِه َو ْن  ْم َيُؽ َل ْن  َأ َكَل اَيَة، اَفَبَر لرَّ

َل  ا َِلى  :َفَؼ إ ْم  ُف اْدُع مَّ  ُث ْم،  ِِف َحت ا بَِس َل  ـِْز َت ى  تَّ َح  ، ُاْكُػْذ َعَؾى ِرْسؾَِك

ََلمِ ا ْس َحقِّ  ْْلِ ِْن  ْم م ِف ِجُب َعَؾقْ ا َي َِؿ ْم ب بِْرُه َأْخ ِقِه، اهلل َو ف َلى  ا َتَع

وَ  هللَف ْفِدَي  ا َْن َي هللُ َْل ْؿِر  ا ُح ِْن  َلَك م َخقٌْر  ا  ِحًد ا ًَل َو ُج بَِك َر

َعمِ ا َّ  «. ل

َن. وُضو ُخ َأْي َي  ) َن و  )َيُدوُك

طؾك  يؼتصَر  نْ أَ  فُ وفضائؾَ  قحقدَ التَّ  َف َر ـبغل لؿـ طَ ٓ يَ 

  إلك تقحقدِ  هُ غقَر  أن يدطقَ  طؾقفِ  بؾ يجُب  ،فِ كػِس 
ِ
 هِ وإفرادِ  ،اهلل

 ـُ ، وذلؽ يتضؿَّ فُ ؾُ ُس رُ  بفِ  بؿا جاءْت  يؿانِ واْل ،بالعبادةِ 

 ،واْلحسانِ  ،اْليؿانِ  وأركانِ  ،اْلسالمِ  إلك أركانِ  طقةَ الدَّ 

 ،فِ قدرتِ  حسَب  ،ماِت الؿحرَّ  واجتـاِب  ،القاجباِت  وفعؾِ 
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بالِحؽؿِة والؿقطظِة الحسـِة والؿجادلِة  طؾؿفِ  رِ دْ وطؾك قَ 

، كؿا هق سبقُؾ الؿرَسؾِق ـُ ـَ وَأتباِطفؿ، قال بالتل هل َأْحَس

 ڎ   ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ژتعالك: 

 ژ ڈ
(1)

. 

ِّل ولق آيةً »: ×وقال  َمـ َدَطا إلك »، وقال: «َبؾِّغقا َط

ـُْؼُص ذلَؽ  َٓ َي ـْ َتبَِعُف،   ـَ إَْجِر مِْثُؾ ُأُجقِر َم
ُهًدى؛ كاَن َلُف مِ

 .«مِـ ُأجقِرهؿ شقًئا

 

 

                                     
 .  44سقرة فصؾت أية:  ( 1)  
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(6) 
ِٕ اد٠ِٚشٗ ايتٛحِٝد تفشرِي باُب َ٘ أ  إال اهلُل ال إي

 ِ ې ې  ې ى ى ائ ژف تعالك: وققل

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ    

ژ ېئ
(1)

. 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ  ڈ ڈ ژ ژ وققلف:

ژژ ڑ ڑ ک ک
(2)

ۇ ژ أية، وققلف: 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۈ ۈ  ۆ  ۆ 

ژۅ
(3)

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژ وققلف:،  

ژ ڌ ڎ   ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک
(4)

  . 

 
ِّ

َّبِل ـِ ال ِحقِح َط   إلفَ َٓ  :قاَل  ـْ مَ »أكَُّف قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ويف الصَّ

 َّٓ   ونِ ـ دُ مِ  دُ عبَ ر بؿا يُ وكػَ  ، اهللُ إ
ِ
ف سابُ وحِ  ،فف ودمُ مالُ  مَ ُر َح  ؛اهلل

 . « طؾك اهلل

                                     
 . 54سقرة اْلسراء أية:  ( 1)  

 . 14-15سقرة الزخرف: ( 2)  

 . 42سقرة التقبة أية:  ( 3)  

 . 255سقرة البؼرة أية:  ( 4)  
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 ٕكف مؼصقدُ  ؛ةِ لفقَّ اْلِ  ، تقحقدُ قحقدِ التَّ  إيضاُح  :أي

َّٓ   إلفَ َٓ ) نْ أَ  شفادةِ  مدلقلِ  وبقانُ  ،الؽتاِب  تصـقِػ  ا كػقً  ( اهللُ إ

  العبادةِ  مـ إخالصِ  فُ ـتْ ضؿَّ وما تَ  ،اثباتً وإ
ِ
  .هُ دَ ْح وَ  هلل

لؿعـك  بقانٍ  فا مزيدُ بخصقِص  التل يف الباِب  ويف أياِت 

 والرباءةِ  ،العبادةِ  ـ تقحقدِ مِ  طؾقفِ  ْت لَّ ، وما دَ خالصِ اْلِ  كؾؿةِ 

 قَ ما ِس  ـ طبادةِ مِ 
ِ
 الشُّ  ـَ مِ  ى اهلل

ِ
طؾك  ةِ جَّ والحُ  ،كدادِ وإَ  ػعاء

  َؼ عؾَّ ـ تَ مَ 
ِ
 . الحقـوالصَّ  بإولقاء

وَشَرَح هذِه التَّرجؿَة ما بعَدها مـ إبقاِب؛ فػقفا ما 

ُحُف؛ َفاْفَفْؿَفا َواْطِؼْؾَفا؛ َتْعِرِف  ُرُه وُيَقضِّ ـُ التَّقحقَد وُيَػسِّ ُيبقِّ

ُسَؾ، وَأكزَل لبقاكِف الُؽُتَب.  التَّقحقَد الذي َبَعَث اهلُل بِف الرُّ
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(7) 
َِ ِ٘ َٔ ايشِِّسِى ُيِبُص اِيَحًَِك١َِباب  ِٚ َدِفِع َُا ِيَسِفِع اِيَبًَا٤ِ َأ ِٖ ِٛ َِْح َٚ ِِٝط    َٚاِيَخ

 تََعالك: 
ِ
﮵  ژَوَقْقُل اهلل ﮴  ﮳  ﮲  ھ ے ے ۓ ۓ

﮶ ﮷  ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

       ژ   
 أية. (1)

ـٍ  ـِ ُحَصْق ـْ ِطْؿَراَن ْب  ڤ َط
َّ

َّبِل َرَأى  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ ال

ـْ ُصْػٍر، َفَؼاَل: َرُجاًل 
ـَ « َما َهِذِه؟»فِل َيِدِه َحْؾَؼٌة مِ

َقاَل: مِ

ـَِة، َفَؼاَل:  ـًا، َفنِكََّؽ َلْق »اْلَقاِه َّٓ َوْه َٓ َتِزيُدَك إِ اْكِزْطَفا؛ َفنِكََّفا 

 َطَؾْقَؽ َما َأْفَؾْحَت َأَبًدا
َ

َٓ َبْلَس «مِتَّ َوِهل ، َرَواُه َأْحَؿُد بَِسـٍَد 

 بِِف.

ـِ َطامٍِر َمْرُفقًطا:  َوَلفُ  ـْ ُطْؼَبَة ْب ـْ َتَعؾََّؼ َتِؿقَؿًة َفاَل »َط َم

ـْ َتَعؾََّؼ َوَدَطًة؛ َفاَل َوَدَع اهلُل َلفُ  ـْ »، َوفِل ِرَواَيٍة: «َأَتؿَّ اهلُل َلُف َوَم َم

ـْ ُحَذيَْػَة أَكَُّف َرأَ  ،«َتَعؾََّؼ َتِؿقَؿًة َفَؼْد َأْشَركَ  ـِ َأبِل َحاتٍِؿ َط ْب
ِ

ى َوٓ

ك، َفَؼَطَعُف َوَتاَل َقْقَلُف:  ـَ الُحؿَّ
ٹ ڤ ژَرُجاًل فِل َيِدِه َخْقٌط مِ

                                     
 . 41الزمر أية: سقرة  ( 1)  
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ژ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ

(1)
 . 

  

 ،ةِ قؿَ ؿِ والتَّ  ،ةِ طَ دَ كالقَ  ،هاوكحقِ  طِ قْ والخَ  ةِ ؼَ ؾْ الحَ  لبُس 

أو  ،أو البققِت  ،طؾك إصػالِ  ُؼ عؾَّ مؿا يُ  ؛هاوكحقِ  زِ رَ ــخَ ـوال

 اَل البَ  عِ فْ دَ لِ  ؛ةِ جاريَّ التِّ  ِت الؿحالَّ  أو ،اراِت قَّ أو السَّ  ،الدوابِّ 
ِ
 ء

ـٍ وغقِرها،  ، وذلَؽ أن يؼعَ  بعدَ  فِ عِ فْ َر لِ أو  ،أن يؼعَ  قبَؾ  مِـ َطْق

ا إذا اْطُتِؼَد أهنا أهنا  دَ ؼِ تُ إذا اطْ  ؛أصغُر  كٌ ْر ِش  ُد سبٍب، َأمَّ -مجرَّ

  ـ دونِ مِ  فُ رفعُ أو تَ  ،ءَ اَل البَ  دفعُ تَ  -افبذاتِ 
ِ
 .أكرُب كٌ ْر ِش  فذلَؽ  ؛اهلل

 

 

                                     
 .  205سقرة يقسػ أية:  ( 1)  
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(8)  
ِِ َُا٥ِ َٚايتَّ  ََا َجا٤َ ِفٞ ايسَُّق٢ 

ِحقِح »فِل  َْكَصاِريِّ « الصَّ ْٕ ـْ َأبِل َبِشقٍر ا : َأكَُّف  ڤَط

 
ِ
ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َمَع َرُسقِل اهلل َأْن  فِل َبْعِض َأْسَػاِرِه، َفَلْرَسَؾ َرُسق

ـْ َوَتٍر أَ 
ّـَ فِل َرَقَبِة َبِعقٍر قاَِلَدٌة مِ َّٓ ُقطَِعْت. ْو قاَِلَدةٌ َٓ َيْبَؼَق  إِ

ـِ َمْسُعقٍد  ـْ اْب   ڤَوَط
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص؛ َقاَل َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

َقك َوالتََّؿائِؿَ »َيُؼقُل:  َرَواُه أَْحَؿُد َوَأُبق «. َوالتَِّقَلَة ِشْرٌك  إِنَّ الرُّ

 َداوَد.

ـِ   ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـْ َتَعؾََّؼ َشْقًئا؛»َؽْقٍؿ َمْرُفقًطا: طُ َوَط َؾ  َم ُوكِّ

. « إَِلْقفِ   َرَواُه َأْحَؿُد َوالتِّْرمِِذيُّ

ـْ 
ـَ َلؽِ ِد َيتََّؼقَن بِِف اْلَعْق َٓ َْو ْٕ ٌء ُيَعؾَُّؼ َطَؾك ا

ْ
التََّؿائُِؿ: َشل

َؾِػ،  َص فِقِف َبْعُض السَّ ـَ اْلُؼْرآِن؛ َفَرخَّ
إَِذا َكاَن اْلُؿَعؾَُّؼ مِ

ْص فِقِف َوَيْجعَ  ـُ َوَبْعُضُفْؿ َلْؿ ُيَرخِّ ـُْفْؿ اْب ـُْف، مِ  َط
ِّ

ـِْفل ـَ اْلَؿ
ُؾُف مِ

 . ڤ َمْسُعقدٍ 

لِقُؾ  ـَْفا الدَّ ك اْلَعَزائَِؿ، َوَخصَّ مِ تِل ُتَسؿَّ  الَّ
َ

َقك: ِهل والرُّ

 
ِ
َص فِقِف َرُسقُل اهلل ْرِك؛ َفَؼْد َرخَّ ـَ الشِّ

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَما َخاَل مِ ـَ اْلَعْق
مِ
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 َواْلُحَؿِة. 

ٌء َيْص 
ْ

 َشل
َ

ـَُعقَكُف َيْزُطُؿقَن َأكَُّف ُيَحبُِّب اْلَؿْرَأَة والتَِّقَلُة: ِهل

ُجَؾ إَِلك اْمَرَأتِِف.  إَِلك َزْوِجَفا َوالرَّ

 
ِ
ـْ ُرَوْيِػٍع َقاَل؛ َقاَل لِل َرُسقُل اهلل : ملسو هيلع هللا ىلصَوَرَوى َأْحَؿُد َط

َّاَس » ـْ َطَؼَد َيا ُرَوْيِػُع، َلَعؾَّ اْلَحَقاَة َسَتُطقُل بَِؽ؛ َفَلْخبِِر ال َأنَّ َم

ـَْجك بَِرِجقِع َدابٍَّة َأْو َطْظٍؿ؛ َفنِنَّ  لِْحَقَتُف، َأْو َتَؼؾََّد َوَتًرا، َأِو اْسَت

ـْفُ  ًدا َبِريٌء مِ  «.ُمَحؿَّ

ـِ ُجَبْقٍر؛ َقاَل:  ـْ َسِعقِد ْب ـْ إِْكَساٍن؛ »َوَط
ـْ َقَطَع َتِؿقَؿًة مِ َم

 .َرَواُه َوكِقعٌ «. َكاَن َكَعْدِل َرَقَبةٍ 

ـْ إِْبَر  ـَ »اِهقَؿ؛ َقاَل: َوَلُف َط
َكاُكقا َيْؽَرُهقَن التََّؿائَِؿ ُكؾََّفا مِ

 «.اْلُؼْرآِن َوَغْقِر اْلُؼْرآنِ 

  ةِ ّـَأو السُّ  مـ الؼرآنِ  إن كاكْت  ؛ك جائزةٌ قَ الرُّ 
ِ
 أو بلسؿاء

 
ِ
ولؿ ُيعتؼْد أهنا  ،الؿعـك ، وكاكت معؾقمةَ تعالك وصػاتفِ  اهلل

 
ِ
ُر بذاتِفا، بؾ بتؼديِر اهلل ْقَقةُ  ِت ؾَ وَخ ، ُتمثِّ   ،كِ رْ الشِّ  ـَ مِ  الرُّ

، أو آستغاثِة بغقرِه مـ إمقاِت أو 
ِ
 غقِر اهلل

ِ
ـْ دطاء

وَخَؾْت مِ

ْقَقُة مشروطًة، وهل مستحبٌَّة  روِط تؽقُن الرُّ ؛ فبفذِه الشُّ ّـِ الِج

َّ ـَ لؿا فقفا مِ  ؛لاقِ الرَّ  ؼِّ يف َح   ؼِّ يف َح  وجائزةٌ  ،ِؼ ؾْ لؾخَ  عِ ػْ ال
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،  ،فابطؾبِ  َئ بتدِ  يَ َّٓ ـبغل لف أَ  أكف يَ َّٓ إِ  ،الؿريضِ 

ِ
اًل طؾك اهلل تقكُّ

 .بؾ َيْرقِل َكْػَسُف بـػِسفِ 

 ،البالءَ  اهب قنَ ؼُ تَّ يَ  وٓدِ طؾك إَ  ُؼ عؾَّ التل تُ  ؿائؿُ ا التَّ مَّ وأَ 

ا إذا مَّ أَ  ،أصغُر  كٌ ْر ففل ِش  ؛هاوكحقِ  مـ الخققطِ  فنذا كاكْت 

 وإسؿ وإدطقةِ  مـ الؼرآنِ  كاكْت 
ِ
 ؛مةٌ حرَّ ففل مُ  ؛الحسـك اء

ريعِة، وصقاكًة لؾؼرآِن الؽريؿ  ا لؾذَّ  .َسدًّ

؛ ففل شلٌء يصـعقَكُف، يزطؿقن أكف ُيحبُِّب «التَِّقَلةُ »وأما 

ٌم ٕكف  جَؾ إلك امرأتِف، وذلَؽ محرَّ الؿرأَة إلك زوِجفا، والرَّ

ْحِر.  كقٌع مـ السِّ
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(9) 
ِٚ ِٔ َتَبسَََّى ِبَشَجٍس َأ ََ َُا َحَجٍس َباُب  ِٖ ِٛ َِْح َٚ 

َلى: ا َتَع هلل  ا ِل  ْو َق  ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ژَو

ژ ﮳﮴ 
(1) . 

ـَا َمَع َرُسقِل اهلل   َقاَل: َخَرْج
ِّ

ـْ َأبِل َواقٍِد َالؾَّْقثِل إَِلك ملسو هيلع هللا ىلص َط

ـَ ِسْدَرٌة َيْعؽُػقَن  ـُ ُحَدَثاُء َطْفٍد بُِؽْػٍر! َولِْؾُؿْشِركِق ـٍ َوَكْح ـَْق ُح

ـَْدَها ـُقُصقَن بِفَ  ِط َذاُت َأْكَقاٍط! َفَؿَرْرَكا  :ا َأْسؾَِحَتُفْؿ ُيَؼاُل َلَفاَوَي

ـَا َذاَت َأْكَقاٍط َكَؿا َلُفْؿ َذاُت  ـَا َيا َرُسقَل اهلل اِْجَعْؾ َل بِِسْدَرٍة َفُؼْؾ

! ُقْؾُتْؿ )ملسو هيلع هللا ىلص: َأْكَقاٍط، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل   ـُ ـَ -اهلل َأْكَبُر! إِكََّفا َالسُّ

ـُق إِْسَرائِقَؾ لُِؿقَسك: -ِدهِ َوَالَِّذي َكْػِسل بِقَ   ٺ ژ َكَؿا َقاَلْت َب

ژٹ ٹ  ٹ ٹ ٿٿ ٿ      ٿ ٺ   ٺ
ـْ  (2) ـَ َم ّـَ ُسـَ َلَتْرَكُب

َحفُ   .َكاَن َقْبَؾُؽْؿ(. َرَواُه َالتِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ

وهق ما ورَد يف الؽتاِب   ،مـف ما هق مشروعٌ  «كُ رُّ بَ التَّ »

                                     
 .   10- 21سقرة الـجؿ:  ( 1)  

 .   241سقرة إطراف:  ( 2)  
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َّةِ  ُة الؽتاِب بَ  ، ومـف ما هق مؿـقعٌ والسُّ رْت مـف َأِدلَّ ـَْتُف وحذَّ قَّ

َِّة.  والسُّ

 :قسؿانِ  الؿؿـقعُ  كُ رُّ بَ والتَّ 

وكحِق ذلؽ،  ،أو شجرٍ  ،ـ قرٍبمِ  بالؿخؾقِق  كُ رُّ بَ التَّ -2

  فُ بُ ؼرِّ أو أكف يُ  ،مـف ةِ كَ َر البَ  حصقُل  دُ عتؼَ يُ 
ِ
لف  شػعُ أو يَ  ،إلك اهلل

 .أكرُب كٌ ْر ففذا ِش  ؛هُ طـدَ 

إلك  ةٌ بَ ْر قُ  بفِ  كَ رُّ بَ ا أن التَّ اطتؼادً  ؛بالؿخؾقِق  كُ رُّ بَ ا التَّ مَّ أَ -1

 
ِ
، الؽعبةِ  بؽسقةِ  كِ رُّ بَ كالتَّ  ،ـػعُ أو يَ  رُّ ُض ٓ ٕكف يَ  ،طؾقفا قُب ثِ يُ  اهلل

؛  ـِ ريػق ـِ الشَّ  ةٌ طَ دْ فذلؽ بِ أو مؼاِم إبراهقَؿ، أو جدراِن الحرمق

ْرِك.  ووسقؾٌة إلك الشِّ
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(11) 
ِِٝس اهللََا َجا٤َ ِفٞ ايباب   رََِّبِح ِيَػ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ َوقَْقِل اهلل تََعالَك:

ژ ۈ
(1)

. 

ژ ڑ   ڑ ژ ژ ژ :َوَقْقلِفِ 
(2)

 . 

 
ٍّ

ـْ َطؾِل َثـِل َرُسقُل اهلل  ڤَط بَِلْرَبِع  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َحدَّ

ـَ اهللُ : َكؾَِؿاٍت  ـْ  َلَع ـف اهلل عَ ـ لَ فضؾ اهلل، فؿَ  َذَبَح لَِغْقِر اهلل َم

؛ ٕن إبؾقس مع إبؾقَس  د الؿطرود، يؽقنُ بعَ الؿُ  ففق الؿؾعقنُ 

ـَ اهللُ  ـَ َوالَِدْيفِ مَ  َلَع ـْ آَوى ُمْحِدًثا،، ـْ َلَع ـَ اهلل َم ـْ  َلَع
ـَ اهلل مِ َلَع

َْرِض  ْٕ ـَاَر َا  . َرَواُه ُمْسؾِؿٌ  «َغْقِر َم

ـِ ِشَفاٍب َأنَّ َرُسقَل اهلل  ـْ َصاِرِق ْب َقاَل: َدَخَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَط

ََّة َرُجٌؾ  َّاَر َرُجٌؾ فِل ُذَباٍب َقاُلقا الَج فِل ُذَباٍب، َوَدَخَؾ ال

َوَكْقَػ َذلَِؽ َيا َرُسقَل اهلل ؟ َقاَل َمرَّ َرُجاَلِن َطَؾك َقْقٍم َلُفْؿ 

                                     
 .    251سقرة إكعام أية:  ( 1)  

 .     1سقرة الؽقثر أية:  ( 2)  
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َٓ َيُجقُزُه َأَحدٌ  ـٌَؿ  ََحِدِهَؿا  َص

ِ
َب َلُف َشْقًئا، َفَؼاُلقا ٕ َحتَّك ُيَؼرِّ

ٌء أُ 
ْ

ـِْدي َشل ْب َقاَل َلْقَس ِط ْب َوَلْق ُذَباًبا َقرِّ ُبُف َقاُلقا َلُف َقرِّ َقرِّ

ْب  َّاَر َوَقاُلقا لِْمَخِر َقرِّ َب ُذَباًبا، َفَخؾُّقا َسبِقَؾُف، َفَدَخَؾ َال َفَؼرَّ

ََحٍد َشْقًئا ُدوَن اهلل 
ِ

َب ٕ َُقرِّ
ِ

ـُْت ٕ ـَُؼفُ  َفَؼاَل َما ُك  ;َفَضَرُبقا ُط

ََّة. َرَواُه َأْحَؿدُ   . َفَدَخَؾ َاْلَج

 

  «ُح بْ الذَّ »
ِ
مـ  ةِ لَّ دِ بإَ  ؛ َثَبَتْت جؾقؾةٌ  تعالك طبادةٌ  هلل

  ا لغقرِ فَ فُ ْر وَص  .ةِ ّـَوالسُّ  الؽتاِب 
ِ
 ِح بْ كالذَّ  ،أكرُب كٌ رْ تعالك ِش  اهلل

. وهذا الؼبقرِ  أو ٕصحاِب  ،رِ جَ أو الحَ  ،رِ جَ أو لؾشَّ  ،ّـِ لؾجِ 

ؿقن واقٌع يف بعِض الؿجتؿعاِت اْلسالمقَِّة، فنكَّفؿ ُيعظِّ 

ُُّذوَر،  بائَح وال الؼبقَر، وُيْغُؾقَن يف أهؾِفا، وَيذبحقن لفؿ الذَّ

ـْ  رُ ذَ حَ ال فقجُب طؾك الؿسؾؿِ 
واجتـاُبُف والتحذيُر  ،ذلؽمِ

 مـف .
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(11) 

ِِٝس اهللالباب  ِ٘ ِيَػ ُِٜرَبُح ِفٝ  ٍٕ ََُها ِ٘ ِب ُِٜرَبُح ِيًَّ   
ژ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ژ َوَقْقِل اهلل َتَعاَلك:

(1)
 ة.أي  

اِك  حَّ ـِ َالضَّ ـْ َثابِِت ْب َقاَل: َكَذَر َرُجٌؾ َأْن  ڤَوَط

 
َّ

َّبِل ـَْحَر إِباِلً بَِبَقاَكَة، َفَسَلَل َال ـٌ »َفَؼاَل  ?ملسو هيلع هللا ىلصَي َهْؾ َكاَن فِقَفا َوَث

ـْ َأْوَثاٍن َاْلَجاِهؾِقَِّة ُيْعَبُد؟
َفَفْؾ َكاَن فِقَفا »: َقاَل  ،َٓ  :َقاُلقا «مِ

ـْ َأْطَقادِ 
، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل  :َقاُلقا«. ِهْؿ؟ِطقٌد مِ َأْوِف »: ملسو هيلع هللا ىلصَٓ

ـَْذِركَ  َٓ َيْؿؾُِؽ  ;بِ َٓ فِقَؿا  ـَْذٍر فِل َمْعِصَقِة اهلل، َو َٓ َوَفاَء لِ َفنِكَُّف 

ـُ آَدمَ  ـَاُدُه َطَؾك َشْرصِِفَؿا.«اِْب  . َرَواُه َأُبق َداُوَد، َوإِْس

 لغقرِ  ِح بْ لؾذَّ  ُؾ قِص التل تُ  مـ القسقؾةِ الؿـُع  يف الباِب 

 
ِ
  ِح بْ الذَّ  وذلؽ بؿـعِ  ؛اهلل

ِ
  لغقرِ  فقفِ  ُح بَ ذْ يُ  يف مؽانٍ  هلل

ِ
 ،اهلل

ـٌ  كالؿؽانِ  أو طقٌد مـ   ،ةِ الجاهؾقَّ  مـ أوثانِ   الذي فقف وث

، كإَضرحِة 
ِ
أطقاِدهؿ، أو كالؿؽاِن الذي ُيْذَبُح فقِف لغقِر اهلل

 تعالك طـَدها
ِ
ـَُب تؾؽ والؿؼاماِت، َفاَل ُيْذَبُح هلل ، بؾ ُتْجَت

ا   تعالك، ولق بعَد زوالِفا؛ َسدًّ
ِ
إَمؽـُة، وٓ ُيْذَبُح فقفا هلل

ْرِك ووسائؾِف.  لذرائِع الشِّ

                                     
 .     201سقرة التقبة أية:  ( 1)  
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(12) 

َٔباب  ِِٝس اهلل َِ َِّٓرُز ِيَػ  ايشِِّسِى اي
  ژ     ڀ پ ژ َوَقْقُل اهلل َتَعاَلك:

(1)
 . 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ وققلف:

ژ  ٺ ٺ ٺ  ٺ ڀ ڀڀ
(2)

. 

ـْ َطائَِشَة  ِحقِح َط َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل  ڤَوفِل َالصَّ

ـْ َكَذَر َأْن ُيطِقَع اهلل»  اهلل َفاَل  َم
َ

ـْ َكَذَر َأْن َيْعِصل َفْؾُقطِْعُف، َوَم

 «.َيْعِصفِ 

«َّ َّ َر مَ ، وأَ ـ بفِ قَ قفِ ـؿُ الْ  اهللُ  َح دَ مَ  حقُث  ؛طبادةٌ  «رُ ذْ ال  بِ ال
ُّ

 ل

  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
  لغقرِ  فُ فُ ْر َص ، فَ بفِ  بالقفاء

ِ
َّ ؛أكربُ  كٌ ْر ِش  -تعالك- اهلل  رِ ذْ كال

 .ومعصقةٍ  كٍ رْ ِش  رُ ذْ فذلؽ كَ  ،هؿأو لؼبقرِ  ،أو لؾؿقتك ،ّـِ لؾجِ 

 

 

                                     
 . 4سقرة اْلكسان أية : ( 1)  

 .  140ة: سقرة البؼرة أي ( 2)  
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(13) 
َٔ ايشِِّسِى اِيباب   ِِٝس اهللَِ  اِسِتَعاَذ٠ُ ِبَػ

 ک ک     ڑ ڑ   ژ ژ ڈ      ڈ ڎ ژ:َوَقْقُل اهلل َتَعاَلك

ژ ک ک
(1)

.   

ـْ ـْ َخْقَلَة بِ  َوَط
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصِت َحؽِقٍؿ َقاَلْت َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ًٓ »َيُؼقُل:  ـِْز ـْ َكَزَل َم ـْ  :َفَؼاَل  َم
 التَّاَماِت مِ

ِ
َأُطقُذ بَِؽؾَِؿاِت اهلل

ـِْزلِِف َذلَِؽ  ـْ َم
ٌء َحتَّك َيْرَحَؾ مِ

ْ
ُه َشل  «َشرِّ َما َخَؾَؼ، َلْؿ َيُضرَّ

 َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.

 

  بغقرِ  استعاذَ  ـِ مَ 
ِ
فؼد  ؛ اهللُ َّٓ إِ  طؾقفِ  رُ دِ ؼْ قؿا ٓ يَ ف اهلل

ّـِ أو الِ  ،مقاِت بإَ  كآستعاذةِ  ،إكرَب كَ ْر الشِّ  كَ َر ْش أَ  ا مَّ وأَ  .ج

 بالحَ  آستعاذةُ 
ِّ

ـِ فجائزة ؛الؼادرِ  ل ، كآستعاذِة برجاِل إم

ارققـ والؿجرمقـ.  مـ السَّ

 

 

 

                                     
 .  5سقرة الجـ أية:  ( 1)  
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(14) 
ِٕ ََِٔباب  ِِٝس َِٜشَتِػَٝح ايشِِّسِى َأ ُٙ ِبَػ َِٝس َٛ َغ َِٜدُع  ِٚ  اهلل َأ

 َتعالك:
ِ
 خب جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ژ َوققُل اهلل

     پ پ پ ٻ    ٻ ٻ ٻ ٱ خت حت  جت ىبيب مب

ژپ
(1)

 . 

ژ ڇ     چ چ چ چ ژ  وققلف:
(2)

  . 

  ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ژَوَقْقُلُف:

ژ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ
(3)

 أيتقـ. 

ژ ۋ ٴۇ   ۈ ۈ     ۆ ۆ ۇ ژ َوَقْقُلُف:
(4)

  . 

 
ِّ

َّبِل ـِ َال ـَاِدِه: َأكَُّف َكاَن فِل َزَم  بِنِْس
ُّ

 ملسو هيلع هللا ىلصَوَرَوى َالطََّبَراكِل

، ـَ ـَافٌِؼ ُيْمِذي َاْلُؿْممِـِق ـَا َكْسَتِغقُث  ُم َفَؼاَل َبْعُضُفْؿ ُققُمقا بِ

  ملسو هيلع هللا ىلصبَِرُسقِل اهلل 
ُّ

َّبِل ـَافِِؼ، َفَؼاَل َال ـْ َهَذا َاْلُؿ
َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصمِ إِكَُّف 

 . « َوإِكََّؿا ُيْسَتَغاُث بِاهلل ُيْسَتَغاُث بِل

                                     
 .    204- 205سقرة يقكس:  ( 1)  

 .  24سقرة العـؽبقت أية:  ( 2)  

 .  5سقرة إحؼاف أية:  ( 3)  

 .   51سقرة الـؿؾ أية:  ( 4)  
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 غقِرهِ 

ِ
، أو دطاء

ِ
يف هذا الباِب تحريُؿ آستغاثِة بغقِر اهلل

ـْ َدَطا الؿقَِّت َأِو  ـَ إمقاِت والغائبقـ، وهق ِشْرٌك أكرُب، َفَؿ
مِ

الغائَب فقؿا ٓ َيْؼِدُر طؾقِف إٓ اهلُل، أو استغاَث هبؿ يف كشِػ 

؛ فؼد َأْشَرَك ا رِّ ْرَك إكرَب. الضُّ  لشِّ

ـْ   الؼادِر، وآستغاثُة بِف؛ فجائزٌة، َكَؿ
ِّ

ا دطاُء الَحل َأمَّ

باحَة، وَكاَداُه واستغاَث  َغِرَق وَدَطا شخًصا قريًبا مـف ُيِجقُد السِّ

ـَ الغرِق.
ـِْؼَذُه مِ  بِف؛ لُِق
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(15)  

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ژ :قٍٛ اهلل تعاىلباب 

ژ ھ ہ ہ
(1)

. 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژوققلف:

ژڑ
(2)

. 

ـْ َأَكسٍ  ِحقِح َط  ڤ َوفِل َالصَّ
ُّ

َّبِل  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ُشجَّ َال

قا »َيْقَم ُأُحٍد َوُكِسَرْت َرَباِطَقُتُف، َفَؼاَل: َكْقَػ ُيْػؾُِح َقْقٌم َشجُّ

ـََزَلْت: َكبِقَِّفْؿ؟ ژھ ھ ہ    ہ ہ ژ َف
(3)

. 

ـِ ُطَؿَر  ـِ اْب  ملسو هيلع هللا ىلصقَل اهلل َأكَُّف َسِؿَع َرُس :  ڤَوفِقِف : َط

ـَ َاْلَػْجِر 
َِخقَرِة مِ ْٕ ْكَعِة َا ُكقِع فِل َالرَّ ـْ َالرُّ

َيُؼقُل إَِذا َرَفَع َرْأَسُف مِ

ـْ ُفاَلًكا َوُفاَلًكا» ـْ َحِؿَدُه  :َبْعَدَما َيُؼقُل  «الؾفؿَّ اِْلَع َسِؿَع اهلل لَِؿ

َا َوَلَؽ اَْلَحْؿدُ  فِل وَ  ژ ھ ھ ہ    ہ ہ ژ  :َفلَكَْزَل اهلل ،َربّـَ

                                     
 .  211-212سقرة إطراف:  ( 1)  

 .  24سقرة فاصر أية:  ( 2)  

 .   211سقرة آل طؿران أية:  ( 3)  
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ـِ َطْؿٍرو »ِرَواَيٍة:  قََّة َوُسَفْقِؾ ْب ـِ ُأمِّ َيْدُطق َطَؾك َصْػَقاَن ْب

ـََزَلْت  ـِ ِهَشاٍم، َف  .ژ ھ ھ ہ    ہ ہ ژ :َواْلَحاِرِث ْب

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  ـَا َرُسقُل اهلل  ڤَوفِقِف َط َقاَل: َقاَم فِق

ـَ أُْكِزَل َطَؾقْفِ  ملسو هيلع هللا ىلص ژ ڍ ڇ ڇ ڇ ژ :ِحق
(1)

: فََؼاَل ، 

َٓ -َأْو َكؾَِؿًة َكْحَقَها-َيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش » ! اِْشَتُروا َأكُْػَسُؽْؿ، 

َٓ ُأْغـِل  ـَ َطْبِد َاْلُؿطَّؾِِب!  ـْ اهلل َشْقًئا، َيا َطبَّاُس ْب
ـُْؽْؿ مِ ُأْغـِل َط

َة َرُسقِل اهلل  ـْ اهلل َشْقًئا، َيا َصِػقَُّة َطؿَّ
ـَْؽ مِ ـْ ملسو هيلع هللا ىلصَط

َٓ ُأْغـَِؽ مِ  !

ـْ َمالِل َما ِشْئِت، اهلل َشقْ 
ٍد! َسؾِقـِل مِ ـَْت ُمَحؿَّ ًئا، َوَيا َفاصَِؿُة بِ

ـْ اهلل َشْقًئا
ـِْؽ مِ  .«َٓ ُأْغـِل َط

ـَ قِّ الؿدطُ  حالِ  وبقانُ  ،كٍ ْر ِش  طؾك كؾِّ  دُّ الرَّ   ـ دونِ مِ  ي

 
ِ
  ُؼ ؾْ وأهنؿ َخ  ،اهلل

ِ
ا غائبقن مَّ إِ  ؿْ وهُ  ،ونضرُّ ـػعقن وٓ يَ ٓ يَ  ،اهلل

  أو أمقاٌت  ،كالؿالئؽةِ 
ِ
 أو جؿاداٌت  ،الحقـوالصَّ  كإكبقاء

 كِ ْر الشِّ  نَ اَل طْ بُ  ـُ قِّ بَ ، ومؿا يُ كإشجاِر وإحجاِر وإصـامِ 

  ـ دونِ هبؿ مِ  ِؼ عؾُّ الحقـ والتَّ بالصَّ 
ِ
ّـَ  نَّ أَ  ،اهلل  بِ ال

َّ
 ْت رَ ِس وكُ  جَّ ُش  ل

 وهق َح - طـ كػسفِ  دفعْ فؾؿ يَ  ؛«دٍ ُح أُ »يف  فُ تُ قَّ اطِ بَ رَ 
ٌّ

 هُ ُر قْ غَ فَ  ؛-ل
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ـَ الِ الصَّ  ـَ مِ  اولَ  .-لكوْ أَ  ـ باِب مِ - طجُز أَ  حق  ـْ ا طؾك مَ طَ دَ  ـؿَّ

لقس لؽ   :طؾقف يف ذلؽ بؾ كزَل  ،لف فقفؿ ْب جَ تَ ْس لؿ يُ  ؛هُ وْ آذَ 

َّ .(شلءٌ  إمرِ  ـَ مِ   بِ فنذا كان ال
ُّ

 ؛شلءٌ  إمرِ  ـَ لف مِ  لقَس  ملسو هيلع هللا ىلص ل

 :بؼقلف بقتفِ  ٕهؾِ  بفِ  َح رَّ وكذلؽ ما َص  .كلَ وْ أَ  ـ باِب مِ  هُ ُر قْ غَ فَ 

ـُْؽؿْ  لـِ غْ  أُ َٓ  ؛ؿْ ؽُ َس ػُ كْ وا أَ ُر تَ )اْش    ـَ مِ  َط
ِ
  (.اشقئً  اهلل

ـِ »: «فتح الؿجقد»قال يف  فػل هذِه الُحَجِج والرباهق

 
ِ
ـُ بطالَن ما َيعتؼُدُه ُطبَّاُد الؼبقِر يف إَولقاء يف هذا الباِب ما ُيبقِّ

ـْ أهنؿ َيـػع
الحقـ، بؾ يف الطَّقاغقِت، مِ ـْ َدَطاُهْؿ، والصَّ قن َم

َذ بِِحَؿاُهؿْ  َٓ ـْ   .«وَيؿـعقن َم
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(16) 

ٍِ اهلل َتَعاَي٢باب  ِٛ  ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ :َق

ژ ٹ ٹ ٹ ٿٹ
(1). 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  ِحقِح َط   ڤَوفِل َالصَّ
ِّ

َّبِل ـْ َال  ملسو هيلع هللا ىلصَط

 
ِ
َؿاء َْمَر فِل َالسَّ ْٕ َؿاَلئَِؽُة َضَرَبِت َالْ  ;َقاَل: )إَِذا َقَضك اهلل َا

ـُْػُذُهْؿ  بَِلْجـَِحتَِفا ُخْضَعاًكا لَِؼْقلِِف، َكَلكَُّف ِسْؾِسَؾٌة َطَؾك َصْػَقاٍن، َي

 ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ َذلَِؽ 

ْؿِع َهَؽَذا   ژٹ ْؿِع، َوُمْسَتِرُق َالسَّ َفَقْسَؿُعَفا ُمْسَتِرُق َالسَّ

ـَ َبْعُضُف َفْقَق َبْعِض، َوَصَػُف ُسْػَقاُن بِ  َد َبْق َفَفا َوَبدَّ ِف، َفَحرَّ َؽػِّ

ـْ َتْحَتُف، ُثؿَّ ُيْؾِؼقَفا  َأَصابِِعِف، َفَقْسَؿُع َاْلَؽؾَِؿَة، َفُقْؾِؼقَفا إَِلك َم

اِحِر َأْو  ـْ َتْحَتُف، َحتَّك ُيْؾِؼَقَفا َطَؾك لَِساِن َالسَّ َخُر إَِلك َم ْٔ َا

َفاُب  ، َفُربََّؿا َأْدَرَكُف َالشِّ ـِ َقْبَؾ َأْن ُيْؾِؼَقَفا، َوُربََّؿا َأْلَؼاَها  َاْلَؽاِه

َقْبَؾ َأْن ُيْدِرَكُف، َفَقْؽِذَب َمَعَفا مِاَئَة َكْذَبٍة، َفُقَؼاُل َأَلْقَس َقْد َقاَل 

ـَا َيْقَم َكَذا َوَكَذا َكَذا َوَكَذا تِل  ?َل ُق بِتِْؾَؽ َاْلَؽؾَِؿِة َالَّ َفُقَصدَّ

                                     
 .  14سقرة سبل أية:  ( 1)  
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 .)

ِ
َؿاء ـْ َالسَّ

 ُسِؿَعْت مِ

ـِ َسْؿَعاَن َوطَ  اِس ْب َّقَّ َقاَل َقاَل َرُسقُل اهلل  ڤـْ َال

َْمرِ : » ملسو هيلع هللا ىلص ْٕ  بِا
َ

 ;َتَؽؾََّؿ بِاْلَقْحِل  ;إَِذا َأَراَد اهلل َتَعاَلك َأْن ُيقِحل

ـُْف َرْجَػٌة  َؿَقاِت مِ ـْ  -َأْو َقاَل ِرْطَدٌة َشِديَدةٌ -َأَخَذِت َالسَّ
َخْقًفا مِ

َؿَقاِت َفنَِذا َسِؿَع َذلَِؽ أَ  اهلل  وا هلل  ;ْهُؾ َالسَّ َصِعُؼقا َوَخرُّ

ـْ 
ـْ َيْرَفُع َرْأَسُف ِجْبِريُؾ َفُقَؽؾُِّؿُف اهلل مِ َل َم ًدا، َفَقُؽقُن َأوَّ ُسجَّ

َوَحقِِّف بَِؿا َأَراَد، ُثؿَّ َيُؿرُّ ِجْبِريُؾ َطَؾك َاْلَؿاَلئَِؽِة، ُكؾََّؿا َمرَّ 

، َسَلَلُف َماَلئَِؽُتَفا َماَذا
ٍ
ـَا َيا ِجْبِريُؾ ؟ َفَقُؼقُل: َقاَل  بَِسَؿاء َقاَل َربُّ

ُفْؿ مِْثَؾ َما َقاَل ِجْبِريُؾ،   َاْلَؽبِقُر َفَقُؼقُلقَن ُكؾُّ
ُّ

، َوُهَق َاْلَعؾِل َاْلَحؼَّ

ـَْتِفل ِجْبِريُؾ بِاْلَقْحِل إَِلك َحْقُث َأَمَرُه اهلل   «. َفَق

  كالمَ  الؿالئؽةُ  إذا سؿعِت 
ِ
 ؛يَؾ إلك جرب بالقحِل  اهلل

 طظؿِ  معَ  ِل ْش الغَ  فا مثُؾ حتك يصقبَ  ا وهقبةً تعظقؿً  فزطْت 

 قَّ فؿ وقُ تِ ؼَ ؾْ ِخ 
 مـ دونِ  دطقهؿ أحدٌ فؽقػ يَ  ؛فؿتِ رَ دْ فؿ وقُ تِ

 
ِ
  -كلَ وْ أَ  ـ باِب مِ -مـفؿ  ـ هق أضعُػ مؿَّ  الؿالئؽةِ  وغقُر   ؟اهلل

 ِق َر فِ  طؾك جؿقعِ  دُّ الرَّ  -ذلَؽ -فػل  ،دَ بَ عْ وٓ يُ  كطَ دْ ٓ يُ  نْ أَ 

فؿ ؾؼتِ يف ِخ  الؿالئؽةَ  ُب ارِ ؼَ ـ ٓ يُ عبدون مَ كقـ الذيـ يَ شرِ الؿ

 قَّ وقُ 
 فؿ .ـ صػاتِ مِ  فؿ وٓ يف صػةٍ تِ
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(17) 
 يشََّفاَع١ِاباب 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ژ وققل اهلل:

وئ وئ ۇئ ۇئ ژ ى ائ ائ ەئ ەئ 
(1)

 . 

ژگ گ ڳ ڳڳ ژ  :وققلف
(2)

 . 

ژۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ژ  وققلف:
(3)

 . 

 ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب ژ :َوَقْقلِفِ 

ژ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت
(4)

  . 

 ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ وققلف:

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

ژ يب ىب مب
(5)

 . 
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ا ِسَقاُه ُكؾَّ َما َيَتَعؾَُّؼ بِِف »َقاَل َأُبق َاْلَعبَّاِس:  َكَػك اهلل َطؿَّ

ـََػك َأْن َيُؽقَن لَِغْقِرِه ُمْؾٌؽ َأْو قِْسٌط  َاْلُؿْشِرُكقنَ  ـُْف، َأْو َيُؽقَن َف مِ

ـْ َأِذَن  َّٓ لَِؿ ـَْػُع إِ َٓ َت ـَ َأكََّفا  َػاَطُة، َفَبقَّ َّٓ َالشَّ ِف َوَلْؿ َيْبَؼ إِ َطْقًكا لِؾَّ

بُّ  ژ چ چ چ چ ڃ ژ :َكَؿا َقاَل  ;َلُف َالرَّ
(1)

 . 

ـَْتِػَقٌة َيْقمَ   ُم
َ

َُّفا َاْلُؿْشِرُكقَن ِهل تِل َيُظ َػاَطُة َالَّ  َفَفِذِه َالشَّ

  ;َاْلِؼَقاَمةِ 
ُّ

َّبِل َأكَُّف َيْلتِل »:  ملسو هيلع هللا ىلصَكَؿا َكَػاَها َاْلُؼْرآُن، َوَأْخَبَر َال

ًٓ -َفَقْسُجُد لَِربِِّف َوَيْحَؿُدُه  َػاَطِة َأوَّ ُثؿَّ ُيَؼاُل َلُف -َٓ َيْبَدُأ بِالشَّ

عْ   .«اِْرَفْع َرْأَسَؽ، َوُقْؾ ُيْسَؿْع، َوَسْؾ ُتْعَط، َواْشَػْع ُتَشػَّ

َّاِس ڤَقاَل َلُف َأُبق ُهَرْيَرَة وَ  ـْ َأْسَعُد َال : َم

َّٓ اهلل»بَِشَػاَطتَِؽ؟ َقاَل:  َٓ إَِلَف إِ ـْ َقاَل  ـْ َقْؾبِفِ  َم
 «َخالًِصا مِ

ـْ  َٓ َتُؽقُن لَِؿ ْخاَلِص بِنِْذِن اهلل، َو َْهِؾ َاْْلِ
ِ

َػاَطُة ٕ َفتِْؾَؽ َالشَّ

 َأْشَرَك بِاهلل.

ُؾ َطَؾك َأْهِؾ َوَحِؼقَؼُتُف َأنَّ ا هلل ُسْبَحاَكُف ُهَق َالَِّذي َيَتَػضَّ

ـْ َأِذَن َلُف َأْن َيْشَػعَ   َم
ِ
ْخاَلِص، َفَقْغِػُر َلُفْؿ بَِقاِسَطِة ُدَطاء  ;َاْْلِ

                                     
 .   11سقرة إكبقاء أية:  ( 1)  
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ـَاَل َاْلَؿَؼاَم َاْلَؿْحُؿقَد.  لُِقْؽِرَمُف، َوَي

تِل َكَػاَها َاْلُؼْرآُن َما َكاَن فِقَفا ِشْر  َػاَطُة َالَّ ٌك، َولَِفَذا َفالشَّ

 
ُّ

َّبِل ـَ َال َػاَطَة بِنِْذكِِف فِل َمَقاِضَع َوَقْد َبقَّ َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْثَبَت َالشَّ َأكََّفا 

ْخاَلِص َوالتَّْقِحقِد اِْكَتَفك َكاَلُمُف. َْهِؾ َاْْلِ
ِ

ٕ َّٓ   َتُؽقُن إِ

 

ِّ دَّ رَ    ؿفكَ ْر ِش  ون ررِّ ـ يبُ طؾك مَ  ُػ الؿص
ِ
 الؿالئؽةِ  بدطاء

 
ِ
 وا وإكبقاء

ِ
ـُ  :ويؼقلقن ،ٕولقاء  ،نقفؿ مخؾققكَّ أَ  كعؾؿُ  كح

َّ   دَ طـ اهٌ فؿ لفؿ َج ولؽ
ِ
ـُ ،اهلل اهلل،  شػعقا لـا طـدَ ريد مـفؿ أن يَ ف

ـُ  ةَ إدلَّ  امَ قَ فلَ   ،طـف فك اهللُ الذي كَ  كِ ْر الشِّ  طؾك أن ذلؽ هق طق

)ويعبدون مـ  :كؿا قال تعالك ،إلقف ُؾ قِص تُ  وسقؾةٍ  كؾَّ  َؾ طَ بْ وأَ 

ما ٓ يضرهؿ وٓ يـػعفؿ ويؼقلقن همٓء شػعاؤكا  دون اهلل

فؼد  ؛لل اشػعْ  ،الؼرب: يا فالنُ  ـ قال لصاحِب فؿَ  .طـد اهلل(

 .إكرَب كَ ْر الشِّ  كَ َر ْش أَ 
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(18) 

ٍِ باب  ِٛ ک ک ک گ گ گ   گ ڳ ڳ ﴿ :َتَعاَي٢ اهللَق

(1)﴾ڳڳ ڱ ڱ ڱ
 . 

ـْ أَ  ـِ َاْلُؿَسقَِّب، َط ـْ اِْب ِحقِح: َط ا  ;بِقفِ َوفِل َالصَّ َقاَل: َلؿَّ

ـَْدُه َطْبُد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءُه َرُسقُل اهلل  ;َحَضَرْت َأَبا َصالٍِب َاْلَقَفاةُ  َوِط

َّٓ اهلل َكؾَِؿًة  َٓ إَِلَف إِ قََّة َوَأُبق َجْفٍؾ، َفَؼاَل َلُف َيا َطؿِّ ُقْؾ  ـُ َأبِل ُأمِّ ْب

ـَْد اهلل َٓ َلُف َأَتْرغَ  ُأَحاجُّ َلَؽ بَِفا ِط ِة َطْبِد َاْلُؿطَّؾِِب؟َفَؼا ـْ مِؾَّ  ُب َط

 
ُّ

َّبِل َفَلَطاَدا، َفَؽاَن آَخَر َما  َقاَل ُهَق َطَؾك مِؾَِّة  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَطاَد َطَؾْقِف َال

 
ُّ

َّبِل َّٓ اهلل َفَؼاَل َال َٓ إَِلَف إِ  ملسو هيلع هللا ىلصَطْبِد َاْلُؿطَّؾِِب، َوَأَبك َأْن َيُؼقَل 

َْسَتْغِػَرنَّ َلَؽ َما َلْؿ ُأْكَف طَ » ک ک ک ﴿ :َفلَكَْزَل اهلل  «ـَْؽ َٕ

گ گ   گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ    ﴾گ 

 

ا   كانَ  َلؿَّ
ُّ

 بَّ َح ـ أَ مَ  طؾك هدايةِ  قادرٍ  غقَر  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 طؾك ما َّٓ إِ  أكف ٓ يؼدرُ  ـَ بقَّ تَ  ؛صالٍب  قأب فُ ؿُّ وهق طَ  ،فُ تَ ايَ دَ هِ 

 فعبادةُ  ؛اهلل ـ دونِ مِ  فُ طبادتُ  فبطؾْت  ؛تعالك طؾقف اهللُ  هُ رَ دَ قْ أَ 

  ،ُؾ طَ بْ وأَ  ُؾ طَ بْ أَ  غقرهِ 
ِ
 وآستعاكةِ  ،الحقـوالصَّ  إمقاِت  كدطاء

                                     
 .   55الؼصص أية: سقرة  ( 1)  
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 فؽؾُّ  ؛مـفؿ ػاطةِ الشَّ  وصؾِب  ،الؽرِب  وسمالفؿ تػريَج  ،هبؿ

 .ةِ ؾَّ ؿِ ـمـ ال ٌج رِ خْ مُ  أكرُب كٌ رْ ذلؽ ِش 
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(19)  
َٛ باب  ُٖ  ِِ ُٗ َٓ ِِ ِدٜ ِٗ ََٚتِسِن  َّ ِٓٞ آَد َّٕ َسَبَب ُنِفِس َب ُّٛ ِفٞ ِياََا َجا٤َ َأ ُػًُ

 يصَّاِيِحنَيا
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿  :  اهللَوقَْولِ 

(1)﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ
. 

اٍس  بَّ ِن َع ابْ ِن  ِح: َع ق ِح لصَّ َا فِي  اَلى: ڤ َو َع َت هلل  ا ِل  ْو َق فِي 

 (2)﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴿
 .  

َل  ا و» :َق ا َهَؾُؽ ؿَّ َفَؾ ٍح،  ْوٍم ُكو َق ِْن  َن م ِِحق ل ٍل َصا ا اُء ِرَج َؿ َأْس ا َهِذِه 

تِي  لَّ َا ْم  ِف لِِس ا َج َِلى َم إ ا  ُبو اْكُص ِن  َأ ْم  ْومِِف َق َِلى  إ ُن  ا ْقَط لشَّ َا َحى  َأْو

ا َوَلْم  و َعُؾ َفَػ ْم،  ِِف ائ بَِلْسَؿ وَها  ؿُّ ا َوَس ًب َأْكَصا َفا  ِق َن ف ْجؾُِسو ا َي و اُك َك

بَِدْت  ُم ُع ِعْؾ ْل َا  
َ

ئَِك، َوُكِسي ُأوَل ا َهَؾَك  إَِذ ى  تَّ َح َبْد،  ْع  .«ُت

اَ  ُن  اِبْ َل  ا َؾِف: َق لسَّ َا ِْن  ِحٍد م ا َل َغقُْر َو ا َق ِم:  قِّ ا، »ْلَؼ و اُت ا َم ؿَّ َل

ِفْم  ْق َل َعَؾ مَّ َصا ُث ْم،  ِقَؾُف ث ا َؿ ا َت ُرو وَّ مَّ َص ُث ْم،  وِرِه ُب ُق ا َعَؾى  و َعَؽُػ

ْم  َبُدوُه َع َف  .«َاْْلََمُد 

َؿَر  ْن ُع هلل  ;َوَع ا َل  و نَّ َرُس َأ َل: ملسو هيلع هللا ىلص :  ا َؿا  »َق َك ُتْطُروكِي  ََل 

                                     
 .   242سقرة الـساء أية:  ( 1)  

 .  14سقرة كقح أية:  ( 2)  
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اَ  هلل َأْصَرْت  ا ْبُد  وا َع ُل و َفُؼ ْبٌد،  ا َع َأَك ا  َؿ إِكَّ َم،  َن َمْرَي ِْب اَرى ا ََّص ل

ُلُه  و اُه. «َوَرُس ْخِرَج  َأ

هلل  ا ُل  َل َرُسو ا َق َل:  ا َق َأْهَؾَك »ملسو هيلع هللا ىلص : َو ا  َؿ َفنِكَّ وَّ  ُغُؾ ْل ا ْم َو اُك إِيَّ

ُغُؾوُّ  ْل َا ْم  ْبَؾُؽ َق َن  ا ْن َك  . «َم

نَّ  َأ ودٍ،  ِن َمْسُع ِْب ْن ا ٍِم َع ُِؿْسؾ ل هلل  َو َل ا و َل:ملسو هيلع هللا ىلص َرُس ا َهَؾَك » َق

َن  ُعو ـَطِّ ُؿَت ْل ًثا -َا ََل ا َث َف َل ا  .«َق
 

ـَفؿ دِ كُ ْر وتَ  بـل آدمَ  كػرِ  سبُب   وتجاوزُ  ،قُّ ؾُ هق الغُ  ؛فؿي

 وغقِرهؿ، بالؼقِل  الحقـيف الصَّ  دِّ الحَ 
ِ
 وإولقاء

ِ
مـ إكبقاء

ا، وذلؽ ا وحديثً قديؿً  كِ رْ الشِّ  فنكف أصُؾ  وآطتؼاِد فقفؿ؛ 

 تعظقؿِ و مدِحفؿ يف قِّ ؾُ بالغُ 
ِ
أو َشدِّ  ،هؿطؾك قبقرِ  فؿ، والبـاء

ْحِؾ لزيارهتا،  فؿ يف قدرتِ  هؿ، أو اطتؼادِ رِ قَ ُص  أو تصقيرِ الرَّ

 ـ صقرِ ذلؽ مِ  وكحقِ  ،دبقرِ يف التَّ  فؿ اهللَ أو مشاركتِ  ،التلثقرِ 

 اهللُ  فُ كزلَ التل أَ  مـزلتفِ  الحقـ فقَق الصَّ  أحدَ  عَ فَ ـ رَ ومَ  .قِّ ؾُ الغُ 

ا أهُؾ الحؼِّ فنهنؿ ُيحبُّقن  فقفاَل فؼد غَ  ؛اهايَّ تعالك إِ  . َأمَّ

 تعالك، وُيقالقهنؿ بؼدِر إيؿاكِفؿ 
ِ
الحقـ يف اهلل الصَّ

 ِطْصَؿتِِفْؿ والُغُؾقِّ 
ِ
َطاء ـِ ادِّ َّفؿ َيْبَرُؤوَن مِ وصالِحفؿ، ولؽ

 فقفؿ أحقاًء وأمقاًتا.
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(21) 

َٔباب   َِ َُا ََا َجا٤َ  َِٝف  اهلَلِٔ َعَبَد يتَِّػًِِٝظ ِفٝ ٌٍ َصاِيٍح, َفَه َِٓد َقِبِس َزُج ِع
ُٙ ؟!  ِإَذا َعَبَد

ِحقِح  ـْ َطائَِشةَ  :فِل َالصَّ : َأنَّ ُأمَّ َسَؾَؿَة  ڤ َط

َكـِقَسًة َرَأْتَفا بَِلْرِض َاْلَحَبَشِة،  ملسو هيلع هللا ىلصَذَكَرْت لَِرُسقِل اهلل  ڤ

َقِر، َفَؼاَل  ـْ َالصُّ
ُجُؾ ُأوَلئَِؽ إِذَ : )َوَما فِقَفا مِ ا َماَت فِقِفْؿ َالرَّ

ُروا  ـَْقا َطَؾك َقْبِرِه َمْسِجًدا، َوَصقَّ الُِح، َب الُِح َأْو َاْلَعْبُد َالصَّ َالصَّ

 
ِ
ء َٓ ـَْد اهلل ( َفَفُم َقَر، ُأوَلئَِؽ ِشَراُر َاْلَخْؾِؼ ِط فِقِف تِْؾَؽ َالصُّ

ـَ ـََة َاْلُؼُبقِر، َوفِْت ـِ فِْت ـََتْق ـَ َاْلِػْت  .َة َالتََّؿاثِقؾِ َجَؿُعقا َبْق

ا َكَزَل بَِرُسقِل اهلل  ـَْفا، َقاَلْت:  َلؿَّ َصِػَؼ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلُفَؿا َط

َيْطَرُح َخِؿقَصًة َلُف َطَؾك َوْجِفِف، َفنَِذا اِْغَتؿَّ بَِفا َكَشَػَفا َفَؼاَل َوُهَق 

ََّصاَرى، اِتََّخُذوا ُقُبقَر »: َكَذلَِؽ  ـَُة اهلل َطَؾك َاْلَقُفقِد َوال َلْع

ـَُعقا،«ْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجدَ أَ  ُر َما َص َٓ َذلَِؽ  ، ُيَحذِّ أُْبِرَز َقْبُرُه،  ;َوَلْق

 َأْن ُيتََّخَذ َمْسِجًدا
َ

 .َأْخَرَجاهُ  .َغْقَر َأكَُّف َخِشل

ـِ َطْبِد اهلل  ـْ ُجـُْدِب ْب َقاَل َسِؿْعُت  ڤَولُِؿْسؾٍِؿ َط

 
َّ

َّبِل إِكِّل َأْبَرُأ إَِلك اهلل »َق َيُؼقُل: َقْبَؾ َأْن َيُؿقَت بَِخْؿٍس َوهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَال

ـُْؽْؿ َخؾِقٌؾ َفنِنَّ اهلل َقْد اِتََّخَذكِل َخؾِقالً َكَؿا اِتََّخَذ  َأْن َيُؽقَن لِل مِ
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تََّخْذُت َأَبا 

ِ َٓ تِل َخؾِقالً  ـْ ُأمَّ
ـُْت ُمتَِّخًذا مِ إِْبَراِهقَؿ َخؾِقالً َوَلْق ُك

ـْ كَ  َٓ َوإِنَّ َم اَن َقْبَؾُؽْؿ َكاُكقا َيتَِّخُذوَن ُقُبقَر َبْؽٍر َخؾِقالً َأ

َّٓ َفاَل َتتَِّخُذوا َاْلُؼُبقَر َمَساِجَد، َفنِكِّل َأْكَفاُكْؿ  َأْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجَد، َأ

ـْ َذلَِؽ   .«َط

ـَ  ـُْف فِل آِخِر َحَقاتِِف، ُثؿَّ إِكَُّف َلَع َوُهَق فِل  -َفَؼْد َكَفك َط

َقاِق  ـْ َفَعَؾفُ  -َالسِّ ـَ َم ـْ َذلَِؽ، َوإِْن َلْؿ ُيْب
ـَْدَها مِ اَلُة ِط ، َوالصَّ

 َأْن ُيتََّخَذ َمْسِجًدا ( َفنِنَّ 
َ

ـَك َقْقلِِف : ) َخِشل َمْسِجٌد، َوُهَق َمْع

ـُقا َحْقَل َقْبِرِه َمْسِجًدا، َوُكؾُّ َمْقِضٍع  َحاَبَة َلْؿ َيُؽقُكقا لَِقْب َالصَّ

اَلُة فِقِف، َفَؼدِ  اِتُِّخَذ َمْسِجًدا، َبْؾ ُكؾُّ َمْقِضٍع  ُقصَِ َدِت َالصَّ

ك َمْسِجًدا، َكَؿا َقاَل   »:  ملسو هيلع هللا ىلصُيَصؾَّك فِقِف، ُيَسؿَّ
َ

ُجِعَؾْت لِل

َْرُض َمْسِجًدا َوَصُفقًرا ْٕ  .«َا

ـِ َمْسُعقدٍ  ـْ اِْب ـٍَد َجقٍِّد َط َْحَؿَد بَِس
ِ

َمْرُفقًطا :  ڤ َوٕ

َّاسِ » ـْ ِشَراِر َال
ـْ ُتْدِرُكفُ  إِنَّ مِ ـَ َم ِذي اَطُة َوُهْؿ َأْحَقاٌء، َوَالَّ ْؿ َالسَّ

 َوَرَواُه َأُبق َحاتٍِؿ فِل َصِحقِحِف. «َيتَِّخُذوَن َاْلُؼُبقَر َمَساِجدَ 

 

ُّ هذه جاءْت   ووطقدٌ  وهتديدٌ  تغؾقظٌ  وفقفا صقُص ال

 ؼصدُ يَ  ٓ مع أكف، صالٍح  رجؾٍ  قرِب طـدَ  اهللَ  يعبدُ  مـ طؾك شديدٌ 
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 َّٓ  فننَّ  ؟الؼرِب صاحَب  الُح الصَّ  ُؾ ُج الرَّ َطَبَد  إذافؽقػ ؛ اهللَ  إ

 كٌ ْر ٕكف ِش  ؛مـ هذا التغؾقظِ  ك بؿا هق أطظؿُ لَ وْ وأَ  ؼُّ َح ذلؽ أَ 

 ظٌ ؾَّ غَ ومُ  ،مةٌ ففل محرَّ  ؛كِ ْر ي إلك الشِّ تمدِّ  وسقؾةٍ  وكؾُّ  .أكرُب

 فِ ـْفقفا ومَ 
ٌّ

َّ دَّ َش طـفا أَ  ل  .ِل فْ ال
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(21) 
َّٕ باب  ِٕ اِفٞ ُقُبِٛز  َِّٛيُػًُاََا َجا٤َ َأ ِٔ ُدٚ َِ َِٚثاّْا ُتِعَبُد  َٖا َأ ُِّس َُٜص يصَّاِيِحنَي 

 اهلِل
لِ »َرَوى َمالٌِؽ فِل  الؾفؿَّ »َقاَل :  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل  «َاْلُؿَقصَّ

ـًا ُيْعَبُد اِْشَتدَّ َغَضُب اهلل َطَؾك َقْقٍم اِتََّخُذوا  َٓ َتْجَعْؾ َقْبِري َوَث

 .«ِفْؿ َمَساِجدَ ُقُبقَر َأْكبَِقائِ 

ـْ  ـُْصقٍر، َط ـْ َم ـْ ُسْػَقاَن، َط ـَِدِه َط ـِ َجِريٍر بَِس ْب
ِ

َوٓ

ژ ۓ ے ے ھ ژ ُمَجاِهٍد:
(1)

َكاَن َيُؾتُّ َلُفْؿ »َقاَل:   

ِقيَؼ، َفَؿاَت، َفَعَؽُػقا َطَؾك َقْبِرهِ   «.َالسَّ

ـِ َطبَّاٍس:  ـْ اِْب ، َط
ِ
تُّ َكاَن َيؾُ »َوَكَذا َقاَل َأُبق َاْلَجْقَزاء

ِقيَؼ لِْؾَحاجِّ    .«َالسَّ

ـِ َطبَّاٍس  ـْ اِْب ـَ َرُسقُل اهلل »َقاَل : ڤ َوَط  ملسو هيلع هللا ىلصَلَع

ُرَج  ـَ َطَؾْقَفا َاْلَؿَساِجَد َوالسُّ َرَواُه « َزائَِراِت َاْلُؼُبقِر، َواْلُؿتَِّخِذي

. ـِ ـَ  َأْهُؾ َالسُّ

 

                                     
 .  21سقرة الـجؿ أية:  ( 1)  
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 وطبادةِ  كِ ْر إلك الشِّ  وسقؾةٌ  «الحقـالصَّ  يف قبقرِ  قُّ ؾُ لغُ ا»

 واتخاذُ  ،طؾقفا لبـاءُ ا ، ومِـ صقِر الغؾقِّ فقفا:إمقاِت 

َّ ُح بْ والذَّ  ،هاطـدَ  ةُ اَل والصَّ  ،طؾقفا الؿساجدِ    رُ ذْ وال
ِ
 ؛هاطـدَ  هلل

اَلُة  كاكِت  وإنْ -فا وذلؽ ٕكَّ  ؛افا أوثاكً جعؾُ ذلؽ يَ  فننَّ  الصَّ

َّْذرُ  ْبُح وال   والذَّ
ِ
ّـَ  -هلل  قبقرِ  طـدَ -فا ؾِ عْ فِ  تخصقَص  لؽ

 هذه العباداِت  ِف ْر وَص  ،كِ ْر إلك الشِّ  وسقؾةٌ  -الحقـلصَّ ا

َّ دَّ َش طـ ذلؽ أَ  عُ ْر فك الشَّ وقد كَ  .لألمقاِت   فل.ال

 

 

 



  56 

 

(22)  
١َِٜ باب  َُا ُُِصَطَف٢اََا َجا٤َ ِفٞ ِح   ملسو هيلع هللا ىلص ِي

َٓاَب  ََٚساَج ِِٛحِٝد  ُِٜٛصيتَّ ٌَّ َطِسٍٜل  ِٙ ُن  يشِِّسِىاٌُ ِإَي٢ دِّ

ژ ۓ ے ے ھ ھ ژوققلف تعالك:
(1)

   . 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  َٓ »:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل  :َقاَل  ڤَط

  َتْجَعُؾقا ُبُققَتُؽْؿ ُقُبقًرا،
َّ

َٓ َتْجَعُؾقا َقْبِري، ِطقًدا، َوَصؾُّقا َطَؾل َو

ـُْتؿْ  ـَاٍد   «َفنِنَّ َصاَلَتُؽْؿ، َتْبُؾُغـِل َحْقُث ُك َرَواُه َأُبق َداُوَد بِنِْس

ـٍ َوُرَواتُ   .ُف ثَِؼاٌت َحَس

ـِ  ـِ َاْلُحَسْق  ْب
ِّ

ـْ َطؾِل : َأكَُّف َرَأى َرُجالً َيِجلُء ڤَوَط

 
ِّ

َّبِل ـَْد َقْبِر َال ـََفاهُ  ملسو هيلع هللا ىلصإَِلك ُفْرَجًة َكاَكْت ِط  ،َفَقْدُخُؾ فِقَفا َفَقْدُطق، َف

ـْ َرُسقِل  ي َط ـْ َجدِّ ـْ َأبِل َط
ُثُؽْؿ َحِديًثا َسِؿْعُتُف مِ َٓ ُأَحدِّ َوَقاَل َأ

َٓ ُبُققَتُؽْؿ ُقُبقًرا، »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َٓ َتتَِّخُذوا َقْبِري ِطقًدا، َو

ـُْتؿْ  ـَ ُك  َفنِنَّ َتْسؾِقَؿُؽْؿ َلَقْبُؾُغـِل َأْي
َّ

َرَواُه فِل « َوَصؾُّقا َطَؾل

 «.َاْلُؿْخَتاَرةَ »
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َّؿَ َح   بِ ك ال

ُّ
 دَّ وَس  ،حؽؿةً مُ  حؿايةً  قحقدِ التَّ  جـاَب  ملسو هيلع هللا ىلص ل

 وأفعالٍ  فك طـ أققالٍ وكَ  ،كِ ْر الشِّ إلك  ُؾ قِص يُ  صريٍؼ  كؾَّ 

 رؤوٌف  تفِ مَّ طؾك أُ  ٕكف حريٌص  ؛كِ ْر إلك الشِّ  َؾ قصِّ خشك أن تُ يُ 

عتادون ا يَ طقدً  هُ أن يجعؾقا قرَب فُ تَ مَّ أُ  فُ قُ فْ ـ ذلؽ كَ هبؿ، ومِ  رحقؿٌ 

 .هُ قن طـدَ صؾُّ ه ويُ عؽػقن طـدَ ويَ  ،دٍ محدَّ  يف وقٍت  فُ زيارتَ 

 والبعقدِ  مـ الؼريِب  فُ غُ ؾُ بْ طؾقف يَ  سؾقؿَ والتَّ  ةَ اَل أن الصَّ  رَ بَ ْخ وأَ 

 قَ طؾك السَّ 
ِ
 لزيارتفِ  رِ ػَ والسَّ  ؾِ ْح الرَّ  دِّ إلك َش  فال حاجةَ  ؛اء

ريِػ؛ ومِـ  ْحِؾ لزيارةِ مسجدِه الشَّ ) والؿشروُع هق َشدُّ الرَّ

اَلُم طؾقِف(؛  -تبًعا لفا-ثؿَّ   الؼبقرِ  تخاذَ ا فننَّ زيارُة قربِه والسَّ

  ،هاطـدَ  الةِ الصَّ  يبتحرِّ  اطقدً 
ِ
 ،إلقفا ؾِ ْح الرَّ  طؾقفا وشدِّ  والبـاء

لفا  ُب تَّ َر تُ  ،وارتقادٍ  اجتؿاعٍ  محؾَّ  َؾ عَ جْ بلن تُ  ؛فقفا قِّ ؾُ والغُ 

 أسباِب  غِ ؾَ بْ وأَ  ،كِ ْر الشِّ  وسائؾِ  ِب َر قْ ـ أَ مِ  ؛مخصقصةٌ  زياراٌت 

ـِ   بإشجارِ  مـ الػتـةِ  أطظؿُ  بالؼبقرِ  فنن الػتـةَ  ؛الػت

 .وإحجارِ 
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(23) 
ِٙ باب   َِٖر َّٕ َبِعَض  َِٜعُبُد اََا َجا٤َ َأ  ١ََِّ َٕاِيُأ َِٚثا  ِيَأ

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ژوققلف تعالك:

ژ ی ی ی
(1)

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژوققلف تعالك: ،

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ

ژ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ
(2)

، وققلف تعالك: 

ژ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤژ
(3)

  . 

ـْ َأبِل َسِعقدٍ  َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسقَل اهلل ڤ  َوَط

ِة، َحتَّك َلْق » ِة بِاْلُؼذَّ ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ َحْذَو َاْلُؼذَّ ـَ َم ـَ ّـَ ُس َلَتتَّبُِع

َدَخُؾقا ُجْحَر َضبٍّ َلَدَخْؾُتُؿقُه َقاُلقا َيا َرُسقَل اهلل! َاْلَقُفقُد 

ََّصاَرى ؟ َقاَل:  ـْ ؟ » َوال  َأْخِرَجاُه.« َفَؿ

ـْ َثْقَباَن َولُِؿْسؾِ  إِنَّ »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسقَل اهلل ڤ ٍؿ َط

تِل  َْرَض، َفَرَأْيُت َمَشاِرَقَفا َوَمَغاِرَبَفا، َوإِنَّ ُأمَّ ْٕ  َا
َ

اهلل َزَوى لِل
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َْحَؿَر،  ْٕ ـِ َا ـَْزْي ـَْفا، َوُأْططِقُت َاْلَؽ َسَقْبُؾُغ ُمْؾُؽَفا َما ُزِوَي لِل مِ

َْبَقَض، َوإِكِّل َسَللْ  ْٕ ٍة، َوا َٓ ُيْفؾَِؽَفا بَِسـٍَة بَِعامَّ تِل َأْن  ُمَّ
ِ

ُت َربِّل ٕ

ـْ ِسَقى َأْكُػِسِفْؿ، َفَقْسَتبِقَح 
وا مِ َٓ ُيَسؾَِّط َطَؾْقِفْؿ َطدُّ َوَأْن 

 َٓ ُد إِكِّل إَِذا َقَضْقُت َقَضاًء َفنِكَُّف  َبْقَضَتُفْؿ، َوإِنَّ َربِّل َقاَل َيا ُمَحؿَّ

َٓ ُيَردُّ َوإِكِّل َأطْ  ٍة َوَأْن  ـٍَة بَِعامَّ َٓ ُأْهؾَِؽُفْؿ بَِس تَِؽ َأْن  ُمَّ
ِ

َطْقُتَؽ ٕ

ـْ ِسَقى َأْكُػِسِفْؿ َفَقْسَتبِقَح َبْقَضَتُفْؿ، َوَلْق 
وا مِ ُأَسؾَِّط َطَؾْقِفْؿ َطدُّ

ـْ بَِلْقَطاِرَها، َحتَّك َيُؽقَن َبْعُضُفْؿ ُيْفؾُِؽ  اِْجَتَؿَع َطَؾْقِفْؿ َم

 َبْعُضُفْؿ َبْعًضا َبْعًضا، َوَيْس 
َ

 «.بِل

 فِل 
ُّ

َوإِكََّؿا َأَخاُف »، َوَزاَد: «َصِحقِحفِ »َوَرَواُه اْلَبْرَقاكِل

ْقُػ، َلْؿ  ، َوإَِذا َوَقَع َطَؾْقِفْؿ َالسَّ ـَ َة َاْلُؿِضؾِّق َئِؿَّ ْٕ تِل َا َطَؾك ُأمَّ

اَطُة َحتَّك َٓ َتُؼقُم َالسَّ ـْ  ُيْرَفْع إَِلك َيْقِم َاْلِؼَقاَمِة، َو
 مِ

ٌّ
َيْؾَحَؼ َحل

َْوَثاَن، َوإِكَُّف  ْٕ تِل َا ـْ ُأمَّ
، َوَحتَّك َتْعُبَد فَِئاٌم مِ ـَ تِل بِاْلُؿْشِركِق ُأمَّ

، َوَأَكا 
ٌّ

ُفْؿ َيْزُطُؿ َأكَُّف َكبِل اُبقَن، َثاَلُثقَن، ُكؾُّ تِل َكذَّ َسَقُؽقُن فِل ُأمَّ

 َٓ  َبْعِدي، َو
َّ

َٓ َكبِل  ، ـَ َّبِقِّق تِل َطَؾك َخاَتُؿ َال ـْ ُأمَّ
َتَزاُل َصائَِػٌة مِ

ـْ َخاَلَػُفْؿ َحتَّك  َٓ َم ـْ َخَذَلُفْؿ، َو ُهْؿ َم َٓ َيُضرُّ ـُْصقَرٌة،  َاْلَحؼِّ َم

 َأْمُر اهلل َتَباَرَك َوَتَعاَلك
َ

 «.َيْلتِل
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مـفؿ  وأنَّ  ،ةِ مَّ إُ  يف هذهِ  كِ ْر الشِّ  طؾك وققعِ  ةُ لَّ دِ إَ  ِت لَّ دَ 

َّ دَ ـ سقتبعقن القفقمَ  شركقن ويُ  ،إوثانِ  صارى يف طبادةِ وال

 
ِ
الذيـ  الؼبقرِ  ادِ بَّ طؾك طُ  دُّ الرَّ  -هبذا الباِب - دَ ِص وقُ  .باهلل

 ٕصحاِب  صرفقن العباداِت فادتقـ ومع ذلؽ يَ ـطؼقن بالشَّ يَ 

ومع  .ذبحقن لفؿويَ  ،ستغقثقن هبؿويَ  ،قهنؿطُ دْ ، فقَ الؼبقرِ 

ْرَع والقاقَع  ،كٌ ْر ِش  ةِ مَّ يف إُ  ٓ يؼعُ  :ؼقلقنذلؽ يَ  مع أن الشَّ

ِة؛ لؼقلِف  ْرِك يف هذه إُمَّ : )وحتك َتْعُبَد ملسو هيلع هللا ىلصَدلَّ طؾك وققِع الشِّ

تِل إَوثاَن(.  فئامٌ   مِـ ُأمَّ

وَيشفُد لذلؽ ما كراُه َماثاًِل يف واقِع بعِض الؿجتؿعاِت 

 طؾقفا، 
ِ
الحقـ، والبـاء اْلسالمقَِّة مـ تعظقِؿ قبقِر الصَّ

ـَ  والعؽقِف ط
ِ
طاء دها، وَصْرِف العباداِت ٕصحابِفا، كالدُّ

َّْذِر؛ وهذا واقٌع ألقٌؿ، وكسلُل اهلَل  ْبِح وال وآستغاثِة والذَّ

المَة والعافقَة، وأن ُيْصؾَِح أحقاَل الؿسؾؿقـ.  السَّ
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(24)  
 يشِِّحِساََا َجا٤َ ِفٞ باب 

 گ گ گ گ ک ک ک ژ وققل اهلل تعالك:

ژڳ ڳ ڳ
(1)

ژ ی ی ی ژ ،وققلف:
(2)

 . 

ْحُر، َوالطَّاُغقُت : »ڤ َقاَل ُطَؿُر  َاْلِجْبُت َالسِّ

ْقَطانُ   «َالشَّ

ـِْزُل َطَؾْقِفْؿ »َوَقاَل َجابٌِر:  اٌن، َكاَن َي َالطََّقاِغقُت ُكفَّ

 َواِحدٌ 
ٍّ

ْقَطاُن، فِل ُكؾِّ َحل  «.َالشَّ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  َقاَل : ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسقَل اهلل  ڤَوَط

ْبَع َاْلُؿقبَِؼاِت، َقاُلقااِْجَتـِ » ّـَ  :ُبقا َالسَّ  ?َيا َرُسقَل اهلل! َوَما ُه

َّٓ  :َقاَل  َم اهلل إِ تِل َحرَّ َّْػِس َالَّ ْرُك بِاهلل، والسحر، َوَقْتُؾ َال َالشِّ

ْحِػ،  َبا، َوَأْكُؾ َماِل َاْلَقتِقِؿ، َوالتََّقلِّل َيْقَم َالزَّ بِاْلَحؼِّ َوَأْكُؾ َالرِّ

ـَاِت َوَقْذُف  ـَاِت َاْلَغافاَِلِت َاْلُؿْممِ  «.َاْلُؿْحَص
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ـَْدٍب  ـْ ُج اِحِر َضْرَبٌة »َمْرُفقًطا: ڤ َوَط َحدُّ َالسَّ

ْقِػ  ِحقُح َأكَُّف َمْقُققٌف »َرَواُه الرتمذي َوَقاَل « بِالسَّ  «.َالصَّ

ـِ َطَبَدَة َقاَل « َصِحقِح َاْلُبَخاِريِّ »َوفِل  ـْ َبَجاَلَة ْب َكَتَب »َط

ـُ َاْلَخطَّاِب  ُطَؿُر  َقاَل « َأنَّ ُاْقُتُؾقا ُكؾَّ َساِحٍر َوَساِحَرةٍ  ڤْب

ـَا َثاَلَث َسَقاِحَر   «.َفَؼَتْؾ

ـْ َحْػَصَة  َأكََّفا َأَمَرْت بَِؼْتِؾ َجاِرَيٍة َلَفا » ڤَوَصحَّ َط

ـَْدٍب. «َسَحَرْتَفا َفُؼتَِؾْت  ـْ ُج  َوَكَذلَِؽ َصحَّ َط

ـْ َثاَلَثةٍ    َقاَل َأْحَؿُد َط
ِّ

َّبِل ـْ َأْصَحاِب َال
 .ملسو هيلع هللا ىلصمِ

 

 ك بفِ طَ دْ تَ ْس يُ  ؛بفِ  ؿُ ؾَّ ؽَ تَ يُ  وكالمٌ  ،كقً ورُ  ،طزائؿُ  «ُر حْ السِّ »

ـُ والشَّ  ّـُ الجِ  ـَ  ُق ػرِّ ويُ  ،ؼتُؾ ويَ  ،ُض رِ ؿْ فقُ  ؛وأدويةٌ  ،قاصق  بق

 
ِ
ـَ ارِّ َض وما هؿ بِ  ،وزوجفِ  الؿرء   إٓ بنذنِ  بف مـ أحدٍ  ي

ِ
 .اهلل

 كِ ْر  بالشِّ َّٓ ليت إِ ٓ يَ  رِ حْ لسِّ ا سامِ قمـ أ ٌر ولؿا كان كثق

 فُ دخؾَ أَ  ؛احرِ السَّ  إلك مؼاصدِ  ةِ قطاكقَّ الشَّ  بإرواِح  ؾِ سُّ قَ والتَّ 

 عَ دَ حتك يَ  تقحقدٌ  لؾعبدِ  ، وٓ يتؿُّ «التقحقد كتاِب »يف  ُػ الؿملِّ 

 ـَ مِ  ما فقفِ  ـ جفةِ مِ  كِ َر بالشِّ  نَ َر ولفذا قَ  ؛هُ وكثقَر  فُ قؾقؾَ - َر حْ السِّ 
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ـِ لشَّ ا استخدامِ   ـ جفةِ إلقفؿ، ومِ  ِب ؼرُّ والتَّ  ،هبؿ ِؼ عؾُّ والتَّ  ،قاصق

 .الغقِب  ؿِ ؾْ ى طِ قَ طْ ـ دَ مِ  ما فقفِ 
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(25) 
َٛاِع ايشِِّحِس  ِْ ِٔ َأ َِ  ٤ٍِٞ ِٕ َش َٝا  َباُب َب

ـْ  ـَا َطْقٌف، َط َث ـُ َجْعَػٍر، َحدَّ ُد ْب ـَا ُمَحؿَّ َث َقاَل َأْحَؿُد: َحدَّ

، َح 
ِ
ـِ اْلَعاَلء ـْ َأبِقِف :  َأكَُّف َسِؿَع َحقَّاَن ْب ـُ َقبِقَصَة َط ـُ ْب ـَا َقَط َث دَّ

 
َّ

َّبِل ـَ اْلِجْبِت »َقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصال
َقَرَة مِ ْرَق َوالطِّ  «.إِنَّ اْلِعَقاَفَة َوالطَّ

َقاَل َطْقٌف: اْلِعَقاَفُة َزْجُر الطَّْقِر، َوالطَّْرُق اْلَخطُّ ُيَخطُّ 

َْرِض، َواْلِجْبُت َقاَل اْلحَ  ْٕ ـَاُدُه َجقٌِّد.بِا ْقَطاِن إِْس ـُ َركَُّة الشَّ  َس

ـِ ِحبَّاَن فِل  ، َواْب
ِّ

ََّسائِل َبِل َداُوَد َوال
ِ

َلُفُؿ « َصِحقِحفِ »َوٕ

ـُْف. ـَُد مِ  اْلُؿْس

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اِْب ـِ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل  ;ڤَوَط َم

ُُّجقمِ  ـَ ال
ْحِر، َزاَد َما َفَؼِد اِْقَتبَ  ;اِْقَتَبَس ُشْعَبًة مِ ـَ السِّ

َس ُشْعَبًة مِ

ـَاُدُه َصِحقٌح.« َزادَ   َرَواُه َأُبق َداُوَد، َوإِْس

ـْ َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرة
 مِ

ِّ
ََّسائِل ـْ َطَؼَد ُطْؼَدًة : »ڤ َولِؾ َم

ـْ َتَعؾََّؼ  ;ُثؿَّ َكَػَث فِقَفا، َفَؼْد َسَحَر، َوَمـْ َسَحَر  َفَؼْد َأْشَرَك، َوَم

 «.ُوكَِؾ إَِلْقفِ َشْقًئا، 
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ـِ َمْسُعقٍد:  ـِ اِْب َٓ َهْؾ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسقَل اهلل »َوَط َقاَل َأ

َّاسِ  ?ُأَكبُِّئُؽْؿ َما اْلَعْضفُ  ـَ ال َِّؿقَؿُة، اْلَؼاَلُة َبْق  ال
َ

َرَواُه « ِهل

 ُمْسؾٌِؿ.

ـِ ُطَؿَر  ـِ اِْب َقاَل إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل : » ڤَوَلُفَؿا َط

ـَ اْلَبَقا
 «.ِن َلِسْحًرامِ

 

الَ    َر كَ ذَ  ؛رَ حْ السِّ  -ابِؼ السَّ  يف الباِب - ُػ الؿصـِّ  َر كَ ذَ  ـؿَّ

فا طؾك فا وخػائِ لؽثرتِ  ؛رِ حْ السِّ  ـ أكقاعِ مِ  اشقئً  يف هذا الباِب 

َّ   ـ كراماِت قها مِ ّـُحتك ضَ  ؛اسِ ال
ِ
إلك  هبؿ إمُر  وآَل  ،إولقاء

 :رِ حْ السِّ  ـ أكقاعِ فؿِ  .كِ ْر قا يف الشِّ عُ قَ فقَ  ؛فابدوا أصحابَ طَ  نْ أَ 

فا فا وأصقاتِ بلسؿائِ  ػاؤُل والتَّ  رِ قْ الطَّ  ُر ْج وهل زَ  ،ةُ افَ قَ العِ 

 طُّ خَ يُ  وهق الخطُّ  والطرُق  .ةِ رَ قَ الطِّ  ُس ؽْ وهل طَ  ،هاومؿرِّ 

 ومـفُ  .الغقِب  طقن بف طؾؿَ دَّ ويَ  ،القنمَّ الرَّ  فُ طُّ خُ يَ  ،بإرضِ 

ِّ زِ َر والخَ  عِ دَ ك والقَ َص بالحَ  ُب ْر الضَّ   .ساءُ الذي يػعؾف ال

 ا طؾك أحقالِ اطتؿادً  طـ الؿستؼبؾِ  وهق اْلخبارُ  ـجقؿٌ والتَّ 

َّ .الـجقمِ  َِّر كَ ذَ  ةُ قؿَ ؿِ وال يف  َر حْ السِّ  شاركُ ٕهنا تُ  ؛ُػ ها الؿص

ـَ  ػريِؼ التَّ   فُ ثُ ػْ ، وكَ دِ ؼَ لؾعُ  رِ احِ السَّ  دُ ؼْ طَ  ـ أكقاطفِ ومِ  .الـاسِ  بق
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ـًستعِ مُ  ؛فقفا ـِ ا بالشَّ ق  البقانِ  ُض وبع .الؿسحقرِ  ْلصابةِ  ؛قاصق

 فػقفا تؿقيفٌ  ؛رِ حْ السِّ  طؿَؾ  تعؿُؾ  والػصاحةِ  والبالغةِ 

 يف تصقيرِ  وإسؿاعِ  ها يف الؼؾقِب ها وتُلثقرِ ٕثرِ  ؛وتؾبقٌس 

 ا البقانُ مَّ أَ  .ؼِّ الحَ  بصقرةِ  والباصؾِ  ،الباصؾِ  بصقرةِ  الحؼِّ 

 .ففق مؿدوٌح وكصرتِف؛  الحؼِّ  لتقضقِح 
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(26) 
ِِ ِٖ ِٛ َِْح َٚ  ِٕ َّا ََا َجا٤َ ِفٞ اِيُه  َباُب 

 « َصِحقِحفِ »َرَوى ُمْسؾٌِؿ فِل 
ِّ

َّبِل ـْ َبْعِض َأْزَواِج ال : ملسو هيلع هللا ىلصَط

 
ِّ

َّبِل ـِ ال َقُف »َقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصَط ، َفَصدَّ
ٍ
ء

ْ
ـْ َشل اًفا، َفَسَلَلُف َط ـْ َأَتك َطرَّ َم

ـَ َيْقًما  «.َلْؿ ُتْؼَبْؾ َلُف َصاَلٌة َأْرَبِعق

ـْ أَ   ڤبِل ُهَرْيَرَة َوَط
ِّ

َّبِل ـِ ال ـْ َأَتك » َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َط َم

ٍد  َقُف بَِؿا َيُؼقُل َفَؼْد َكَػَر بَِؿا ُأْكِزَل َطَؾك ُمَحؿَّ ـًا، َفَصدَّ «  ملسو هيلع هللا ىلصَكاِه

 َرَواُه َأُبق َداُوَد.

-« َصِحقٌح َطَؾك َشْرصِِفَؿا»َوَقاَل: –َولأِْلَْرَبَعِة َواْلَحاكِِؿ 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  َقُف بَِؿا َيُؼقُل،  : َط ـًا َفَصدَّ اًفا، َأْو َكاِه ـْ َأَتك َطرَّ َم

ٍد   «. ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼْد َكَػَر بَِؿا ُأْكِزَل َطَؾك ُمَحؿَّ

ـِ َمْسُعقٍد مِْثُؾُف َمْقُققًفا. ـِ اْب ـٍَد َجقٍِّد َط َبِل َيَعَؾك بَِس
ِ

 َوٕ

ـٍ َمْرُفقًطا:  ـِ ُحَصق ـْ ِطْؿَراَن ْب ـْ تَ » َوَط َّا َم َطقََّر َأْو َلْقَس مِ

ـْ َأَتك  ـَ َلُف، َأْو َسَحَر َأْو ُسِحَر َلُف، َوَم ـَ َأْو ُتُؽفِّ ُتُطقَِّر َلُف، َأْو َتَؽفَّ

ٍد  َقُف بَِؿا َيُؼقُل، َفَؼْد َكَػَر بَِؿا ُأْكِزَل َطَؾك ُمَحؿَّ ـًا، َفَصدَّ «  ملسو هيلع هللا ىلصَكاِه

ـَاٍد َجقٍِّد. اُر بِنِْس  َرَواُه اْلَبزَّ
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ـْ َحِديِث َوَرَواُه الطََّبَراكِ 

ـٍ مِ ـَاٍد َحَس َْوَسِط بِنِْس ْٕ  فِل ا
ُّ

ل

ـِ َطبَّاٍس، ُدوَن َقْقلِِف :  ـْ َأَتك» اْب  إَِلك آِخِرهِ.« َوَم

 : ُُمقِر »َقاَل اْلَبَغِقيُّ ْٕ ِطل َمْعِرَفَة ا اُف الَِّذي َيدَّ اْلَعرَّ

َماٍت ُيْسَتَدلُّ بَِفا َطَؾك اْلَؿْسُروِق َوَمَؽاِن الضَّ  ِة َوَكْحِق بُِؿَؼدِّ الَّ

 «.َذلَِؽ 

ـِ  ـُ ُهَق الَِّذي ُيْخبُِر َط ، َواْلَؽاِه ـُ َوقِقَؾ ُهَق اْلَؽاِه

 اْلُؿَغقََّباِت فِل اْلُؿْسَتْؼَبِؾ.

ِؿقِر. ا فِل الضَّ  َوقِقَؾ الَِّذي ُيْخبُِر َطؿَّ

 ، ـِ اُف اْسٌؿ لِْؾَؽاِه ـُ َتْقِؿقََّة اْلَعرَّ َوَقاَل َأُبق اْلَعبَّاِس اْب

ُُمقِر َواْلؿُ  ْٕ ـْ َيَتَؽؾَُّؿ فِل َمْعِرَفِة ا اِل، َوَكْحِقِهْؿ، مِؿَّ مَّ ِؿ َوالرَّ ـَجِّ

ـُ َطبَّاٍس فِل َقْقٍم َيْؽُتُبقَن )َأَبا َجادٍ(  ُرِق : َوَقاَل اْب بَِفِذِه الطُّ

ُُّجقِم  ـُْظُروَن فِل ال ـْ »َوَي
ـَْد اهلل مِ ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ َلُف ِط َما َأَرى َم

 «.َخاَلٍق 

 

ـٍ  جؿعُ  :انُ فَّ الؽُ   باِت طـ الؿغقَّ  ُر بِ خْ وهق الذي يُ  ،كاه

ـِ بالشَّ  ا طؾك آستعاكةِ اطتؿادً  ؛ةِ والؿستؼبؾقَّ  الؽائـةِ   ،قاصق
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 طل طؾؿَ دَّ ـ يَ مَ  وكؾِّ  ،القـمَّ والرَّ  ،قـؿِ والؿـجِّ  ،افقـرَّ كالعَ 

 ةَ ك مشاركطَ ادَّ  ـِ ؿَ فَ  .الغقِب  بعؾؿِ  دُ هق الؿتػرِّ  اهللَ  ٕنَّ  ؛الغقِب 

 
ِ
  َؾ عَ فؼد َج  ؛فُ قَ دَّ أو َص  ،يف ذلؽ اهلل

ِ
ـ ا فقؿا هق مِ شريؽً  هلل

 ِب ؼرُّ والتَّ  ،كِ ْر خؾق مـ الشِّ ٓ تَ  مـ الؽفاكةِ  وكثقٌر  .خصائصفِ 

ـُ التل تَ  إلك القسائطِ  ففق  ؛ةِ الغقبقَّ  هبا طؾك دطقى العؾقمِ  ستعق

  دطقى مشاركةِ  ـ جفةِ مِ  كٌ ْر ِش 
ِ
ب ؼرُّ التَّ  ـ جفةِ ومِ  ،يف طؾؿفِ  اهلل

 اهلل. إلك غقرِ 
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(27) 
ُِّشَس٠ِ باب   ََا َجا٤َ ِفٞ اي

ـْ َجابٍِر: َأنَّ َرُسقَل اهلل  ُّْشَرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـْ ال َفَؼاَل:  ?ُسئَِؾ َط

ْقَطانِ » ـْ َطَؿِؾ الشَّ
 مِ

َ
ـٍَد َجقٍِّد، َوَأُبق َداُوَد.« ِهل  َرَواُه َأْحَؿُد بَِس

ـَْفا ـُ َمْسُعقٍد َيْؽَرُه َهَذا : »َفَؼاَل  ?َوَقاَل: ُسئَِؾ َأْحَؿُد َط اْب

 «.ُكؾَّفُ 

ـِ اْلُؿَسقِِّب َرُجٌؾ بِِف « اْلُبَخاِريِّ »َوفِل  ْب
ِ

ـْ َقَتاَدَة ُقْؾُت ٓ َط

ـَْشُر  ـُْف َأْو ُي ـِ اْمَرَأتِِف، َأُيَحؾُّ َط َٓ َبْلَس بِِف،  ?صِبٌّ َأْو ُيْمَخُذ َط َقاَل 

ْصاَلَح، َفلَ  ـُْف.إِكََّؿا ُيِريُدوَن بِِف اْْلِ ـَْف َط ـَْػُع، َفَؾْؿ ُي ا َما َي  مَّ

َّٓ َساِحٌر. َحَر إِ َٓ َيِحؾُّ السِّ ـِ َأكَُّف َقاَل  ـِ اْلَحَس  َوُرِوَي َط

 
َ

ـِ اْلَؿْسُحقِر، َوِهل َحِر َط ُّْشَرُة َحؾُّ السِّ ـُ اْلَؼقِِّؿ ال َقاَل اْب

ـْ َطَؿِؾ  َكْقَطاِن َأَحُدُهَؿا َحؾٌّ بِِسْحٍر مِْثؾِِف، َوُهَق الَِّذي
مِ

َّاِشُر  ُب ال ، َفَقَتَؼرَّ ـِ ْقَطاِن، َوَطَؾْقِف ُيْحَؿُؾ َقْقُل اْلَحَس الشَّ

ـِ  ، َفُقْبطُِؾ َطَؿَؾُف َط ْقَطاِن، بَِؿا ُيِحبُّ ـَْتَشُر إَِلك الشَّ َواْلُؿ

َْدِوَيِة  ْٕ َذاِت َوا ْقَقِة َوالتََّعقُّ ُّْشَرُة بِالرُّ اْلَؿْسُحقِر، َوالثَّاكِل ال

َطَقاِت اْلُؿَباَحِة، َفَفَذا َجائٌِز.َوال  دَّ
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ُّا»  ْت ، فنن كاكطـ الؿسحقرِ  رِ حْ السِّ  ؾُّ هل َح  «ةُ رَ ْش ل

 ؛مثؾفِ  رٍ حْ بِس  كاكْت  وإنْ  .ففذا جائٌز  ؛الؿباحةِ  وإدويةِ  ةِ قَ قْ بالرُّ 

 .قطانِ الشَّ  ـ طؿؾِ ، وذلؽ مِ مةٌ ومحرَّ  ففل مؿـقطةٌ 
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(28) 
 ُِّسََا َجا٤َ ِفٞ ايتََّطباب 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ژ :َوَقْقِل اهلل َتَعاَلك

ژ ٹ
(1)

ژ گگ گ ک ژ :َوَقْقلِفِ ، 
(2)

   . 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  َٓ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل  ڤَط

َٓ َصَػرَ  َطْدَوى، َٓ َهاَمَة، َو َٓ صَِقَرَة، َو َأْخَرَجاُه. َزاَد ُمْسؾٌِؿ : « َو

َٓ ُغقَل »  َٓ َكْقَء َو  «.َو

ـْ َأَكسٍ  :  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل  :، َقاَل  ڤ َوَلُفَؿا َط

َٓ صَِقَرةَ » َقاَل  ?َقاُلقا: َوَما اْلَػْلُل « َوُيْعِجُبـِل اْلَػْلُل  َٓ َطْدَوى َو

 «. اْلَؽؾَِؿُة الطَّقَِّبةُ »

ـِ َطامٍِر  ـْ ُطْؼَبَة ْب ـٍَد َصِحقٍح َط َبِل َداُوَد بَِس
ِ

  ڤَوٕ

ـَْد َرُسقِل اهلل َقاَل:  ُذكَِرِت الطِّ  ـَُفا »َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقَرُة ِط َأْحَس

َٓ َتُردُّ ُمْسؾًِؿا، َفنَِذا َرَأى َأَحُدُكْؿ َما َيْؽَرهُ  َفْؾَقُؼْؾ:  اْلَػْلُل، َو

                                     
 .   242سقرة إطراف أية:  ( 1)  

 .  21سقرة يس أية:  ( 2)  
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َّٓ َأْكَت  قَِّئاِت إِ َٓ َيْدَفُع السَّ َّٓ َأْكَت َو ـَاِت إِ َٓ َيْلتِل بِاْلَحَس الؾفؿَّ 

ةَ  َٓ ُققَّ َٓ َحْقَل َو َّٓ بَِؽ  َو  «.إِ

ـِ َمْسُعقٍد  ـْ َحِديِث اْب
الطَِّقَرُة »َمْرُفقًطا :   ڤَوَلُف مِ

َّا إٓ ؾِ ِشْرٌك، الطَِّقَرُة ِشْرٌك، َوَما مِ ّـَ اهلَل ُيْذِهُبُف بِالتََّقكُّ
« . َوَلؽِ

ـِ  ـْ َقْقِل اْب
َحُف َوَجَعَؾ آِخَرُه مِ  َرَواُه َأُبق َداُوَد، َوالتِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ

 َمْسُعقدٍ.

ـِ َطْؿِرٍو:  ـْ َحِديِث اْب
َْحَؿَد مِ

ِ
ـْ »َوٕ َقَرُة َط ْتُف الطِّ ـْ َردَّ َم

 .«َحاَجتِِف، َفَؼْد َأْشَركَ 

اَرُة َذلَِؽ  َّٓ »َقاَل:  ?َقاُلقا َفَؿا َكػَّ َٓ َخْقَر إِ َأْن َيُؼقَل الؾفؿَّ 

َٓ إَِلَف َغْقُر  َّٓ َصْقُرَك، َو َٓ َصْقَر إِ  «.كَ َخْقُرَك، َو

ـِ  ـْ َحِديِث اْلَػْضِؾ ْب
إِكََّؿا » :ڤ َعبَّاسٍ الَوَلُف مِ

َقَرُة َما َأْمَضاَك َأْو َردَّكَ   «.الطِّ

 

قن مُ اءَ َش تَ يَ  ةِ الجاهؾقَّ  وكان أهُؾ  ،«مُ اؤُ َش التَّ »هق  «ُر قُّ طَ التَّ »

ا قا طؿَّ عُ َج قا ورَ مُ اءَ َش تَ  ؛يف جفةٍ  قُر طِ ا تَ هَ وْ أَ وإذا رَ  ،ققرِ بالطُّ 

 مقن بؽؾِّ تشاءَ ثؿ صاروا يَ  ،أو زواٍج  ـ سػرٍ ؾقف مِ طزمقا ط
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ٍ
 ، وغقِر ذلؽ.قـوأدمقِّ  والؿؽانِ  مانِ بالزَّ  ،شلء

َك طـف، وهل  «ةُ رَ قَ ـالطِّ »و  ما َأْمَضاَك يف َأْمِرَك، أو َردَّ

، وتدلُّ طؾك كؼٍص يف اْليؿاِن، وضعٍػ يف صغُر أَ  كٌ ْر ِش 

الخزطبالِت والخرافاِت العؼِؾ؛ إْذ كقػ َيؼبُؾ طاقٌؾ مِْثَؾ هذِه 

َّ قجُب ف  وآطتؼاداِت الػاسدِة،  ؿضل ويَ  ،بفا الؿسؾؿُ أن يتج

ّـِ  ـَ َس َح  طؾك َربِِّف، اًل متقكِّ  مقرهِ يف أُ  ، ُمتػائاًِل -تعالك-بِف  الظ

ْرِطقَّةِ »مؽتػًقا بصالِة  يف ُأمقرِه ُكؾِّفا، طـ  «آستخارِة الشَّ

ْركِقَّةِ »  .«الطَِّقَرِة الشِّ
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(29)  
ِِباب  ِِٓجٝ  ََا َجا٤َ ِفٞ ايتَّ

فِي  اِريُّ  َخ ُب اْل َل  ا ِحهِ »َق ق ُة:  «َصِح اَد َت َق َل  ا هلل َهِذِه »َق ا َخَؾَق 

اٍت  ََلَم ِن، َوَع اصِق َق لِؾشَّ ا  وًم ُج ، َوُر
ِ

اء َؿ لِؾسَّ ـًَة  ََلٍث ِزي لَِث وَم  ـُُّج ل ا

ا، َِف ب َتَدى  ْف لَِك  ُي ْقَر َذ ا َغ َف ِق َل ف َتَلوَّ ْن  َؿ ْخَطلَ  ;َف َبُه،  َأ ق َع َكِص َأَضا َو

بِهِ  َلُه  َم  ََل ِعْؾ ا  َف َم َتَؽؾَّ َفى. «َو َت  اْك

ِقِه  ف ـََة  ْق َق ُن ُع ابْ ِص  خِّ ْم ُيَر َل َؿِر، َو ْلَؼ ا ِل  اِز ـَ َم َم َعؾُّ َت ُة  اَد َت َق َوَكِرَه 

ا. َؿ ُف ـْ َحْرٌب َع   َذَكَرُه 

ُق. ا إِْسَح َؿُد َو َأْح ِل  اِز ـَ ْلَؿ ا ِم  َعؾُّ َت فِي  َص  خَّ  َوَر

أَ  ْن  َل: َوَع ا َق وَسى  هلل »بِي ُم ا ُل  و َل َرُس ا ََل  ملسو هيلع هللا ىلصَق َثٌة  ََل َث

َّةَ  َج ْل ا َن  و ُخُؾ ٌق : َيْد ِم، َوُمَصدِّ ِح لرَّ ا اصُِع  َق ْؿِر، َو ْلَخ ا ُِن  ُمْدم

ْحرِ  لسِّ ِا فِي  «ب َن  ا بَّ ِح ُن  ْب َؿُد َوا ْح اُه َأ ِحهِ »َرَو ق  .«َصِح

 

 كقطان : ـجقؿُ التَّ  

 ةِ الػؾؽقَّ  بإحقالِ  ُل وهق آستدٓ ،لثقرِ التَّ  طؾؿُ  ل:إوَّ 

فا كؾُّ  ،إلك ثالثة أقسامٍ  وهق يـؼسؿُ  ،ةِ إرضقَّ  طؾك الحقادِث 
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 :مةٌ محرَّ 

 هذه إشقاءَ  خؾُؼ هل التل تَ  أن الؽقاكَب  دَ ؼِ تُ إذا اطْ ( 2

مثؾ  ،صريٌح  ففذا كػرٌ  ؛وشرٍّ  ـ خقرٍ مِ  وما يحدُث  ،ةَ الؽقكقَّ 

 كذا وكذا
ِ
ـَقء  (. ققِل ُمشركل قريش ) ُمطَِرَكا بِ

 ؛ةِ الؿستؼبؾقَّ  طؾك الحقادِث  بالؽقاكِب  آستدُٓل ( 1

 ففذا مـ ادِّ 
ِ
ؿقـ الذيـ ، كالؿـجِّ وهق كػٌر  ،الغقِب  طؾؿِ  طاء

 ،هاوغقرِ  ،ةٍ وسقاسقَّ  ةٍ اقتصاديَّ  ةٍ مستؼبؾقَّ  رون طـ أحداٍث خبِ يُ 

حِػ، كربِج الجقزاء،  ِت والصُّ وكإبراِج التل يف الؿجالَّ

ِة والحقِت، والعؼرِب، وغق ِرها، فتصديُؼ ذلؽ واطتؼاُد ِصحَّ

ا سقجري لف يف الؿستؼبؾ؛  ما فقفا طـ صاحِب الربج، وطؿَّ

 تعالك.
ِ
 طؾِؿ الغقِب؛ وهق كػٌر باهلل

ِ
 ففذا مـ التَّـجقِؿ وادِّطاء

ا مَّ وأَ  ،لؾتلثقرِ  أسباٍب  دُ مجرَّ  كَب اأن الؽق دَ ؼِ تُ إذا اطْ ( 4

 .أصغُر  كٌ ْر ؽ ِش فذل ؛تعالك ففق اهللُ  إحداَث  خؾُؼ الذي يَ 

طؾك  بالؽقاكِب  سققر، ففق آستدُٓل التَّ  طؾؿُ  الثاين:

ففذا  ؛الزرعِ  رِ ذْ بَ  وأوقاِت  ،الةِ الصَّ  وأوقاِت  ،والجفاِت  ةِ ؾَ بْ الؼِ 

 .والخرِب سِّ والحِ  بالؿشاهدةِ  كُ رَ دْ ٕكف يُ  ؛فقف ٌص رخَّ مُ 

  ما استـدَ  وهؽذا كؾُّ 
ٍ
 ،وتجارَب  ،محسقسٍ  إلك شلء

  ـِ ـَيف ُس  وكظرٍ 
ِ
 وكزولِ  ،الطؼسِ  أحقالِ  كؿعرفةِ  ،ةِ الؽقكقَّ  اهلل
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 فنكف ٓ يدخُؾ  ،والخسقِف  الؽسقِف  وقِت  أو معرفةِ  ،الؿطرِ 

 أو ادِّ  أو الؽفاكةِ  ـجقؿِ يف التَّ 
ِ
 الغقب. طؾؿِ  طاء
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(31) 
 ا٤َِِْٛباأَل ا٤َِكِشِتَا جا٤ يف االِسباب 

َلى َعا َت هلل  ِل ا ْو َق ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ژ:َو
(1)

  . 

ـْ أَ  َْشَعِريِّ َوَط ْٕ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل  ڤبِل َمالٍِؽ ا

ّـَ اْلَػْخُر »َقاَل:  َٓ َيْتُرُكقَكُف ـْ َأْمِر اْلَجاِهؾِقَِّة 
تِل مِ َأْرَبٌع فِل ُأمَّ

َْحَساِب  ْٕ ُُّجقِم  بِا ْستِْسَؼاُء بِال
ِ

َْكَساِب َوآ ْٕ ـُ فِل ا َوالطَّْع

َِّقاَحةُ   «.َوال

َّائَِحُة إِ »َوَقاَل:  َذا َلْؿ َتُتْب َقْبَؾ َمْقتَِفا، ُتَؼاُم َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ال

ـْ َجَرٍب 
ـْ َقطَِراٍن َوِدْرٌع مِ

 َرَواُه ُمْسؾٌِؿ.« َوَطَؾْقَفا ِسْرَباٌل مِ

ـِ َخالٍِد  ـْ َزْيِد ْب ـَا »َقاَل :  ڤَوَلُفَؿا َط َصؾَّك َل

ْبِح بِاْلُحَدْيبَِقِة َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل   َكاَكْت َصاَلَة الصُّ
ٍ
إِْثِر َسَؿاء

َّاِس، َفَؼاَل: َهْؾ َتْدُروَن  ا اْكَصَرَف َأَقْبَؾ َطَؾك ال ـَ الؾَّْقِؾ، َفَؾؿَّ
مِ

 .َماَذا َقاَل َربُُّؽْؿ؟ 

ـْ ِطَباِدي 
َقاُلقا: اهلل َوَرُسقُلُف َأْطَؾَؿ َقاَل: َقاَل َأْصَبَح مِ

ـْ َقاَل: ُمطِْركَ  ا َم ـٌ بِل َوَكافٌِر َفَلمَّ
ا بَِػْضِؾ اهلل َوَرْحَؿتِِف، ُمْممِ

                                     
 .   11سقرة القاقعة أية:  ( 1)  
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 َكَذا 

ِ
ـَْقء ـْ َقاَل ُمطِْرَكا بِ ا َم ـٌ بِل َكافٌِر بِاْلَؽْقَكِب، َوَأمَّ

َفَذلَِؽ ُمْممِ

ـٌ بِاْلَؽْقَكِب 
 «.َوَكَذا، َفَذلَِؽ َكافٌِر بِل ُمْممِ

ـَاُه، َوفِقِف:  ـِ َطبَّاٍس َمْع ـْ َحِديِث اْب
َقاَل َبْعُضُفْؿ »َوَلُفَؿا مِ

َياِت: َلَؼدْ  ْٔ      ی ی ژ َصَدَق َكْقَء َكَذا َوَكَذا َفلَكَْزَل اهلل َهِذِه ا

ژ  ی ی
(1)

ژ ڤ ڤ ٹ ٹژ إلك ققلف:
(2) . 

 

ُّ الؿطرِ  ومجلءُ  ،اقَ ؼْ السُّ  كسبةُ  ا كَ ْر طِ مُ  :بؼقلف ؛جقمِ إلك ال

 قْ أو كَ  ،ؿِ جْ ـَبِ 
ِ
 :فال يخؾق الؼائُؾ  ؛كذا ء

أن  عتؼدَ يأو  ،الؿطرِ  الِ ا يف إكزأن لفا تلثقًر  ا أن يعتؼدَ مَّ إِ 

ُّ   ـ دونِ اها مِ طَ أو دَ  ،الؿطَر  هل التل تخؾُؼ  جقمَ ال
ِ
 ـزَل لتُ  ؛اهلل

 .أكربُ  كٌ ْر وهذا كؾف ِش كاطتؼاِد ُمشركل مؽة،  ،الؿطَر 

َّ الؿطرِ  إكزاَل  ا أن يـسَب مَّ وإِ   أن اهللَ  ويعتؼدَ  ،ؿِ جْ إلك ال

ُد سبٍب؛ ف ،هق الػاطُؾ  َّْجَؿ مجرَّ وهذا ، أصغُر  كٌ ْر فذا ِش وأن ال

َّ اهُ ػَ هق الذي كَ   ال
ُّ

 ؛ةِ الجاهؾقَّ  ـ أمرِ أكف مِ  ـَ قَّ وبَ  ،فُ ؾَ طَ بْ وأَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص بل

 ولق بالعباراِت  ،كِ ْر الشِّ  ا لذرائعِ دًّ وَس  ،قحقدِ التَّ  لجـاِب  حؿايةً 

                                     
 . 45سقرة القاقعة أية:  ( 1)  

 . 11سقرة القاقعة أية:  ( 2)  
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  شؽُر  والقاجُب  .ةِ ؿَ الؿقهِ 

ِ
 الؿطرِ  إكزالِ  كعؿةِ  تعالك بـسبةِ  اهلل

  ا بػضؾِ كَ ْر طِ مُ » :العبدُ  إلقف تعالك، وأن يؼقَل 
ِ
 .«ورحؿتفِ  اهلل
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(31)  

ٍِ اهلل َتَعاَي٢باب  ِٛ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ژ :َق

ژ ڎڈ     ڎ
(1)

 . 

لِهِ  ْو َق  ڇ ڇ ڇ ڇ چ    چ چ ژ: َو

 ڈ ڈ    ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ
(2)

 . 

ـْ َأَكٍس َأنَّ َرُسقَل اهلل  ـُ »َقاَل :  ملسو هيلع هللا ىلصَط َأَحُدُكْؿ  َٓ ُيْممِ

ـَ  َّاِس َأْجَؿِعق ـْ َوَلِدِه َوَوالِِدِه َوال
« َحتَّك َأُكقَن َأَحبَّ إَِلْقِف مِ

 َأْخَرَجاُه.

ـُْف َقاَل َقاَل َرُسقُل اهلل  ّـَ فِقِف، »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَلُفَؿا َط ـْ ُك َثاَلٌث َم

يَؿاِن َأْن َيُؽقَن اهلل َوَرُسقُلُف َأَحبَّ إِ  ّـَ َحاَلَوَة اْْلِ ا  َلْقفِ َوَجَد بِِف مِؿَّ

َّٓ  ِسَقاُهَؿا َٓ ُيِحبُُّف إِ ، َوَأْن َيْؽَرَه َأْن َيُعقَد  هللَوَأْن ُيِحبَّ اْلَؿْرَء 

                                     
 .   255سقرة البؼرة أية:  ( 1)  

   . 13سقرة التقبة أية:  ( 2)  
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َّارِ  ـُْف، َكَؿا َيْؽَرُه َأنْ ُيْؼَذَف فِل ال  .«فِل اْلُؽْػِر َبْعَد إِْذ َأْكَؼَذُه اهلل مِ

يؿَ »َوفِل ِرَواَيٍة :  إَِلك  «اِن َحتَّكَٓ َيِجُد َأَحٌد َحاَلَوَة اْْلِ

 آِخِرِه.

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب ـْ َأَحبَّ فِل اهلل، َوَأْبَغَض »َقاَل:  ڤَوَط َم

َيُة اهلل  َٓ ـَاُل ِو فِل اهلل، َوَواَلك فِل اهلل، َوَطاَدى فِل اهلل، َفنِكََّؿا ُت

يَؿاِن  ـْ َيِجَد َطْبٌد َصْعَؿ اْْلِ َوإِْن َكُثَرْت َصاَلُتُف  -بَِذلَِؽ، َوَل

ُة ُمَماَخاِة  -ْقُمُف َوَص  َحتَّك َيُؽقَن َكَذلَِؽ، َوَقْد َصاَرْت َطامَّ

َٓ ُيْجِدي َطَؾك َأْهؾِِف َشْقًئا ْكَقا، َوَذلَِؽ  َّاِس َطَؾك َأْمِر الدُّ . «ال

ـُ َجِريٍر.  َرَواُه اْب

ـُ َطبَّاٍس   ہ ہ ژ :فِل َقْقلِِف َتَعاَلك ڤَوَقاَل اْب

ژ ھ
(1)

ُة(. :َقاَل    )اْلَؿَقدَّ

 

  ةِ الؿحبَّ  إخالُص  :فُ وُح ورُ  قحقدِ التَّ  أصُؾ 
ِ
، -هُ دَ ْح وَ - هلل

 وٓ يتؿُّ  ،العبادةِ  بؾ هل حؼقؼةُ  ،لف دِ عبُّ والتَّ  فِ لُّ لَ التَّ  وهل أصُؾ 

                                     
 .   255سقرة البؼرة أية:  ( 1)  
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 جؿقعَ  فُ تُ محبَّ  وتسبَؼ  ،فِ لربِّ  العبدِ  ةُ محبَّ  حتك تؽتؿَؾ  قحقدُ التَّ 

 ةِ الؿحبَّ  وأقسامُ  .طؾقفا لفا الحؽؿُ  ويؽقنَ  ،فاوتغؾبَ  الؿحابِّ 

 هل:

  ةُ محبَّ -2
ِ
 .قحقدِ والتَّ  اْليؿانِ  التل هل أصُؾ  ،اهلل

  ةُ الؿحبَّ -1
ِ
  ةُ وهل محبَّ  ،يف اهلل

ِ
  أكبقاء

ِ
، فِ ؾِ ُس ورُ  اهلل

 وإزمـةِ  إطؿالِ  ـَ مِ  اهللُ  فُ حبُّ ما يُ  ةُ ومحبَّ  ،فؿباطُ واتِّ 

  ةِ لؿحبَّ  ها، وهذه تابعةٌ وغقرِ  ،وإمؽـةِ 
ِ
 ؾةٌ ؽؿِّ ومُ  -تعالك- اهلل

 فا.ل

  معَ  ةٌ محبَّ  -4
ِ
فؿ، كقـ ٔلفتِ الؿشرِ  ةُ ، وهل محبَّ اهلل

  قبقرِ  ةُ محبَّ  :ذلَؽ  ـْ ، ومِ كِ ْر الشِّ  وهل أصُؾ 
ِ
 إولقاء

  ةِ محبَّ  ُؾ ثْ لفا مِ  ،الحقـوالصَّ 
ِ
؛َش أو أَ  اهلل  أكربُ  كٌ ْر ِش  وذلَؽ  دُّ

ژ ڎڈ     ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چژ
(1)

 .  

 

 

                                     
 .   255سقرة البؼرة أية:  ( 1)  
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(32)  

ٍِ اهلل َتَعاَي٢:باب  ِٛ  ٹ ٹ  ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ژ َق

ژ ڤ ڤ      ڤ ڤ ٹ
(1)

. 

   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژ:َوَقْقلِفِ 

ژ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
(2)

  . 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ:َوَقْقلِفِ 

ژ ڑ         ژ ژ
(3)

. 

ـْ َأبِل َسِعقٍد  ـِ »َمْرُفقًطا:  ڤَط ـْ َضْعِػ اْلَقِؼق
إِنَّ مِ

َّاَس بَِسَخِط اهلل،  ال
َ

َوَأْن َتْحَؿَدُهْؿ َطَؾك ِرْزِق اهلل،  َأْن ُتْرِضل

ُفْؿ َطَؾك َما َلْؿ ُيْمتَِؽ اهلل ُه ِحْرُص  َوَأْن َتُذمَّ َٓ َيُجرُّ إِنَّ ِرْزَق اهلل 

ُه َكَراِهَقُة َكاِرهٍ  َٓ َيُردُّ  .«َحِريٍص، َو

ـْ َطائَِشَة  ـِ اْلَتَؿَس »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل  ڤَوَط َم

َّاسِ ِرَضا اهلل بَِسَخِط  َّاَس،  رضل اهلل طـف ;ال ـُْف ال َوَأْرَضك َط

                                     
 .   245سقرة آل طؿران أية:  ( 1)  

 .   21سقرة التقبة أية:  ( 2)  

 .  20سقرة العـؽبقت أية:  ( 3)  
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َّاِس بَِسَخِط اهلل َسِخَط اهلل َطَؾْقِف َوَأْسَخَط  ـِ اْلَتَؿَس ِرضا ال َوَم

َّاَس  ـُ ِحبَّاَن فِل  «َطَؾْقِف ال   .«َصِحقِحفِ »َرَواُه اْب

 

فا هلل إخالُص  التل يجُب  العباداِت  ـ أجؾِّ مِ  «الخقُف »

 أقسام: ثالثةُ  والخقُف  .تعالك

ـٍ مِ  وهق أن يخاَف  ،رِّ السِّ  خقُف  -2  أو صاحِب  ،ـ وث

 .أكربُ  كٌ ْر ، وهذا ِش ؽرهُ بؿا يَ  فُ قبَ ِص أن يُ  قرٍب

 بالؿعروِف  رِ مْ كإَ  ،طؾقفِ  ما يجُب  اْلكسانُ  رتكَ يَ  نْ أَ  -1

َّ  كٌ رْ وِش  ،مٌ وهذا محرَّ  ؛ا مـ الـاسخقفً  ؛رِ الؿـؽَ  ـِ طَ  ِل فْ وال

 .أصغُر 

 الط الخقُف  -4
ُّ

 ؛عٍ بُ أو َس  ،ـ طدوٍّ مِ  كالخقِف  ،بقعل

 .مُّ ذَ ففذا ٓ يُ 
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(33)  

ٍِ اهلل َتَعاَي٢باب  ِٛ ژ مئ               حئ جئ ی ی ی ژ :َق
(1)

. 

ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ :َوَقْقلِفِ 
(2)

 

 َاْْلَيَة.

ژ ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ژ :َوَقْقلِفِ 
(3)

  . 

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اِْب  جب يئ ىئ ژ َقاَل: ڤَوَط

ژحب
(4)

 فِل اَلـَّاِر،  ڠ اَلَفا إِْبَراِهقؿُ قَ   
َ

ـَ ُأْلِؼل ِحق

ٌد  ـَ قَالُقا لَفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَلَفا ُمَحؿَّ     ی ی ی ی ىئ ىئ ژ :ِحق

َيةَ  ژ حئ جئ ْٔ . ،َا  َرَواُه َاْلُبَخاِريُّ

 

  وهق آطتؿادُ  ،طظقؿةٌ  طبادةٌ  «ُؾ كُّ قَ التَّ »
ِ
- طؾك اهلل

يف  ،فع الؿضارِّ ود ،الؿـافعِ  ا يف جؾِب وحسبً  كػايةً  ؛-هُ دَ ْح وَ 

                                     
 .   14سقرة الؿائدة أية:  ( 1)  

 .   1سقرة إكػال أية:  ( 2)  

 .   4سقرة الطالق أية:  ( 3)  

 .   244سقرة آل طؿران أية:  ( 4)  
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 مع بذلِ  الؿطؾقِب  يف حصقلِ  بفِ  والقثقُق  .كقا وأخرةِ الدُّ 

 طؾقفا، وهق طؾك ثالثةِ  آطتؿادِ  دونَ  إسباِب  يف بذلِ  الجفدِ 

 أقسام:

  ُؾ قكُّ التَّ  -2
ِ
يف إُمقِر التل ٓ َيْؼِدُر طؾقفا  طؾك غقِر اهلل

َّٓ اهلُل،  ئبِقـ، وكحِقهؿ والغا ؾقن طؾك إمقاِت كالذيـ يتقكَّ إِ

ْزِق، َّْصِر، والرِّ ـَ الطَّقاغقِت يف تحؼقِؼ الؿطالِب مـ ال
 أو مِ

 مـ الؿرِض، أو
ِ
ػاء  .أكرُب كٌ ْر هذا ِش و ؛ػاطةِ الشَّ  الشِّ

طؾك  ُؾ يتقكَّ  ـْ ؿَ كَ  ،اهرةِ الظَّ  يف إسباِب  ُؾ قكُّ التَّ  -1

 قادٍر، فقؿا َأْقَدَرُه اهللُ 
ٍّ

 سؾطاٍن، أو أمقٍر، أو َأيِّ شخٍص حل

، أو دفِع أًذى؛ ففذا ِشْرٌك أصغُر؛ ٕكف اطتؿاٌد 
ٍ
طؾقِف مِـ ططاء

ْخِص.  طؾك الشَّ

 دونَ  ،دكقاهُ  طـف يف أمقرِ  اكائبً  َؾ كِّ قَ هق أن يُ  والجائُز  -4

 طؾقفا، وإكؿا ُيعتَؿدُ  دُ عتؿَ يُ ؛ ٕنَّ إسباَب ٓ طؾقفِ  أن يعتؿدَ 

 
ِ
 ؾُت قكَّ تَ » :وٓ يؼقُل الذي هق مسبُِّب إسباِب،  طؾك اهلل

 .«فُ تُ ؾْ كَّ وَ » :بؾ يؼقل ،«طؾقفِ 
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(34)  

ٍِباب   ڇ  ڇ ڇ  ڇ  چ چ چچ ڃ ڃ ژ٢:اهلل تعاَي قٛ

ژ ڍ
(1) 

 

لُ   و ق ژ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژه:و
(2)

  . 

ُسئَِل َعِن  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل ڤ َوَعِن اِْبِن َعبَّاس  

ْرُك بِاهلل، َواْلَوْيُس »َفَقاَل:  ?َاْلَكَبائِرِ  ِمْن َرْوِح اهلل َواْْلَْمُن ِمْن  َالشِّ

 «.َمْكرِ اهلل

ْشَراُك »َقاَل:  ڤَوَعِن اِْبِن َمْسُعود   َأْكَبُر َاْلَكبَائِرِ اَْْلِ

بِاهلل َواْْلَْمُن ِمْن َمْكرِ اهلل، َواْلُقنُوُط ِمْن َرْحَمِة اهلل، َوالَْوْيُس ِمْن 

اِق.« َرْوِح اهلل زَّ  َرَواُه َعْبُد َالرَّ

 

  ـ مؽرِ مِ  ـُ مْ إَ »
ِ
 تعالك اهلل

ِ
ـُقُط مِـ رحؿِة اهلل ـ مِ  «، والُؼ

 قحقدِ التَّ  لؽؿالِ  الؿـافقةِ  كقِب الذُّ  أطظؿِ 
ِ
ـُ مِـ مؽِر اهلل  . وإم

  مؽرِ  ـَ مِ ـ أَ ، فؿَ اْليؿانِ  طؾك ضعِػ  دلقٌؾ 
ِ
بؿا  الِ بَ لؿ يُ  ؛اهلل

                                     
 .    11سقرة إطراف أية:  ( 1)  

 .  55سقرة الحجرات أية:  ( 2)  
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 ـَ مِ  خقففِ  لعدمِ  ؛ماِت مـ الؿحرَّ  َؾ عَ وما فَ  ،مـ القاجباِت  كَ َر تَ 

 
ِ
ـَ  اْلكسانُ  أن يجؿعَ  والقاجُب  .تعالك اهلل  الخقِف  بق

 
ِ
  َر ؽْ مَ  ـَ مَ لْ قَ فَ  الرجاءَ  َب ؾِّ غَ فال يُ  ؛والرجاء

ِ
 َب ؾِّ غَ وٓ يُ  ،اهلل

  ـ رحؿةِ مِ  َس لَ قْ فقَ  الخقَف 
ِ
 .اهلل
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(35)  
َٔ اإِلباب  ِٕ ِباهلل ايصَِّبُس َع٢ًَ َأِقَداِز اهللَِ  اَمَيا

ژ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ َوَقْقُل اهلل َتَعاَلك:
(1)

  . 

ـْ » :َقاَل َطْؾَؼَؿةُ 
ُجُؾ ُتِصقُبُف اْلُؿِصقَبُة، َفَقْعَؾُؿ َأكََّفا مِ ُهَق الرَّ

ـِْد اهلل، َفَقْرَضك َوُيَسؾِّؿُ   .«ِط

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  «َصِحقِح ُمْسؾِؿٍ »َوفِل  َأنَّ  ڤ َط

ـُ اِ »َقاَل :  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل  ْع َّاِس ُهَؿا بِِفْؿ ُكْػٌر الطَّ ـََتاِن فِل ال ْث

َِّقاَحُة َطَؾك اْلَؿقِِّت  ََّسِب، َوال  .«فِل ال

ـِ َمْسُعقٍد  ـِ اِْب ـْ »َمْرُفقًطا:  ڤَوَلُفَؿا َط َّا َم َلْقَس مِ

 . «َوَدَطا بَِدْطَقى اْلَجاِهؾِقَّةِ  َضَرَب اْلُخُدوَد، َوَشؼَّ اْلُجُققَب 

ـْ َأَكسٍ  إَِذا َأَراَد »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل   ڤ َوَط

ْكَقا، َوإَِذا َأَراَد بَِعْبِدِه  َؾ َلُف بِاْلُعُؼقَبِة فِل الدُّ اهلل بَِعْبِدِه اْلَخْقَر، َطجَّ

 بِِف َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ 
َ

ـُْف بَِذْكبِِف َحتَّك ُيَقافِل رَّ َأْمَسَؽ َط  .«الشَّ

                                     
 .   22سقرة التغابـ أية:  ( 1)  
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ُّ
َّبِل ، َوإِنَّ إِنَّ طِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل ال

ِ
 َمَع ِطَظِؿ اْلَباَلء

ِ
َظَؿ اْلَجَزاء

َض  اهلل  َفَؾُف الرِّ
َ

ـْ َرِضل ، اَتَعاَلك إَِذا َأَحبَّ َقْقًما اِْبَتاَلُهْؿ، َفَؿ

ْخطُ  ـْ َسِخَط َفَؾُف السُّ . «َوَم ـَُف التِّْرمِِذيُّ  َحسَّ

 

وهق  ،مٌ محرَّ  هُ دُّ وِض  ،واجٌب  «طؾك إقدارِ  ُر بْ الصَّ »

 :أقسامٍ  ثالثةُ  ُر بْ والصَّ  .قحقدِ التَّ  لؽؿالِ  ُص ؼِ ـْـؿُ الْ  عُ َز الجَ 

 فا .يَ مدِّ حتك يُ  اطاِت طؾك الطَّ  صرٌب -2

 فا .جتـبَ ل حتك يَ طؾك الؿعاِص  وصرٌب -1

 بحبسِ  ؛مـ الؿصائِب  طؾقفِ  اهللُ  هُ رَ دَّ طؾك ما قَ  وصرٌب -4

طـ  ِح ارِ قَ ، والجَ طِ خُّ َس طـ التَّ  ؾسانِ والِّ  ،عِ َز طـ الجَ  الـػسِ 

 وطدمِ  عِ زَ طؾك الجَ  ما يدلُّ  وكؾِّ  ،الجققِب  ؼِّ وَش  الخدودِ  ؿِ لط

ْبِر طؾك أقداِر  ؛رالصبِ  َط وطدَم الصَّ وذلؽ ٕنَّ الَجَزَع والتََّسخُّ

 
ِ
ـِْؼٌص لؽؿاِل التَّقحقِد. -تعالك-اهلل  ُم

 وَقَدِرِه؛ قد َيخرُج بِف   
ِ
 اهلل

ِ
وَمـ لؿ َيْصُبْر طؾك قضاء

 َض طؾك الَؼَدِر. ذلَؽ إلك الؽػِر؛ إذا اطرت

: َأيُّ الـاِس َأَشدُّ َباَلًء؟ قال: إكبقاُء، ثؿ 
ُّ

َّبل )ُسئَِؾ ال

ِة التَّقحقِد، فنذا  إَْمَثُؾ، فإَْمَثُؾ ...(. وهذا الحديُث مِـ أدلَّ
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َطَرَف الَعْبُد أن إكبقاَء ُيصقبفؿ البالُء يف أكػِسفؿ؛ َطَرَف أهنؿ 

 دفًعا؛ َفأَلَْن ٓ َيؿؾؽقَكُف لغقِرهؿ ٓ َيؿؾؽقن ٕكػِسفؿ كػًعا وٓ

 حاجٍة 
ِ
غبُة إلقفؿ يف قضاء َأْوَلك وَأْحَرى؛ فَقْحُرُم َقْصُدُهْؿ والرَّ

 أو تػريِج ُكْرَبٍة.
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(36)  
 ٜا٤ِيف ايسِّ َا جا٤َباب 

    خت  حت جت يب ىب مب    خب حب    جب يئ ژ َوَقْقُل اهلل َتَعاَلك:

ژ متىت
(1)

. 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  َأَكا  :َقاَل َتَعاَلك»َمْرُفقًطا: ڤ  َوَط

ـْ َطِؿَؾ َطَؿالً َأْشَرَك َمِعل فِقِف  ْرِك، َم ـِ الشِّ  َط
ِ
َرَكاء ـَك الشُّ َأْغ

 َرَواُه ُمْسؾٌِؿ. «َغْقِري َتَرْكُتُف َوِشْرَكفُ 

ـْ َأبِل َسِعقٍد  َٓ ُأْخبُِرُكْؿ َما ُهَق »َمْرُفقًطا: ڤ َوَط َأ

ـْدِ  اِل؟ َقاُلقا َبَؾك َقاَل َأْخَقُف َطَؾْقُؽْؿ ِط جَّ ـَ اْلَؿِسقِح الدَّ
ي مِ

ـُ َصاَلَتَف، لَِؿا َيَرى  ُجُؾ َفُقَصؾِّل َفُقَزيِّ  َيُؼقُم الرَّ
ُّ

ْرُك اْلَخِػل الشِّ

ـْ َكَظِر َرُجٍؾ إَِلْقفِ 
 َرَواُه َأْحَؿُد. «مِ

 

َّ رؤيةِ  لؼصدِ  ؛العبادةِ  هق إضفارُ  :«اءُ يَ الرِّ »  ؛لفا اسِ ال

  .فاحبَ حؿدوا صافقَ 
ُّ

َّبِل َرُه ال ،  ملسو هيلع هللا ىلصوَفسَّ
ِ
بَِلْن ُيصؾِّل الؿرُء هلل
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ـُفا؛ لِـَؿا َيَرى مِـ كظِر رجٍؾ إلقف ـْ ُيَزيِّ  أصغرُ  ، وهق شركٌ لؽ

َّ دَ رَ ولذا وَ  ؛فُ بَ اَح الذي َص  لؾعؿؾِ  طٌ بِ حْ مُ   فْ ال
ُ

 حذيرُ والتَّ  ،طـف ل

َُّف أخطُر طؾك الؿسؾؿِ  ،ةِ الؿؾَّ  ـَ مِ  ُج رِ خْ مـف، وهق ٓ يُ  ـَ  لؽ
مِ

ْرِك  الؽبائِر؛ فؼد ذكَر بعُض أهِؾ العؾِؿ َأنَّ صاحَب الشِّ

َّاِر؛ إذا لؿ  ـْ َوَقَع فقِف يف ال ؛ ٓبدَّ أن ُيْدَخَؾ َم
ِ
َياء إصغِر، كالرِّ

 ژ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ژَيُتْب مـف؛ لعؿقِم ققلِف تعالك: 
(1)

 ،

 
ِ
َّاِر. وٓ َشؽَّ أن اْلخالَص هلل ، لؽـف ٓ يخؾُد يف ال

 
ِّ

َّبل ِة العؿِؾ وقبقلِف. ولشػؼِة  ملسو هيلع هللا ىلصوالؿتاَبعَة لؾ شرٌط لصحَّ

 
ِّ

َياَء الذي هق  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل َرهؿ الرِّ تِِف وُكْصِحِف لفؿ َحذَّ طؾك ُأمَّ

اِل. فنذا كاَن  جَّ الحقـ مِـ فتـِة الؿسقِح الدَّ َأْخَقُف طؾك الصَّ

حابِة، مَع ُققَّ   مـ الصَّ
ِ
 َيخاُفُف طؾك ساداِت إولقاء

ُّ
َّبل ةِ ال

ـ هق ُدوَكفؿ بلضعاٍف َأْوَلك  إيؿاكِفؿ وطؾِؿفؿ؛ فغقُرهؿ مؿَّ

ْرِك  ـَ الشِّ
 .-صغقِرِه وكبقِرهِ -بالخقِف مِ
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(37)  
َٝا باب  ِْ ِ٘ ايدُّ ًَُِ ِٕ ِبَع َِْشا َٔ ايشِِّسِى ِإَزاَد٠ُ اِيِإ َِ 

 ڇ چ چ چ چ ڃ         ڃ ڃ ژ َوَقْقُلُف َتَعاَلك:

ژ ڇ ڇ
(1)

َيِة.   ْٔ  ا

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة وفِل ا ِحقِح َط َقاَل َقاَل َرُسقُل  ڤلصَّ

ْرَهِؿ، َتِعَس َطْبُد »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ـَاِر، َتِعَس َطْبُد الدِّ ي َتِعَس َطْبُد الدِّ

 َرِضل، َوإِْن َلْؿ ُيْعَط  اْلَخِؿقَصِة، َتِعَس َطْبُد اْلَخِؿقَؾِة،
َ

إِْن ُأْططِل

اَل اِْكَتَؼَش، ُصقَبك لَِعْبٍد َسِخَط، َتِعَس َواْكَتَؽَس، َوإَِذا ِشقَؽ فَ 

ٍة َقَدَماُه، ـَاِن َفَرِسِف فِل َسبِقِؾ اهلل، َأْشَعَث َرْأُسُف، ُمْغَبرَّ  آِخٍذ بِِع

اَقِة  إِْن َكاَن فِل اْلِحَراَسِة َكاَن فِل اْلِحَراَسِة، َوإِْن َكاَن فِل السَّ

اَقِة، إِْن اِْسَتْلَذَن َلْؿ ُيْمَذْن َلفُ   «.، َوإِْن َشَػَع َلْؿ ُيَشػَّعْ َكاَن فِل السَّ

 

 بعؿؾفِ  اْلكسانِ  إرادةُ » :إصغرِ  كِ ْر الشِّ  ـ أكقاعِ مِ 

)كإََذاِن،  لمخرةِ  عَ رِ الذي ُش  العؿَؾ  وهق أن يعؿَؾ  ،«كقاالدُّ 
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، وكحِق ذلؽ( 

ِّ
رطل  يدُ رِ وهق ٓ يُ واْلمامِة، وتعؾقِؿ العؾِؿ الشَّ

ِّ كٌ ْر وذلؽ ِش  ؛كقاالدُّ  عَ ؿَ  صَ َّٓ بف إِ   .والؼصدِ  واْلرادةِ  ةِ قَّ يف ال

عديُّ  ـِ السَّ ْقُخ طبُدالرحؿ َؾ الشَّ يف هذه  وقد َفصَّ

ٍف يسقرٍ -الؿسللة، أكؼُؾ كالَمُف  والعؿُؾ » ، فؼال:-بتصرُّ

كقا، وتحصقِؾ أطراِضفا وأغراِضفا، فقف تػصقٌؾ:  ٕجِؾ الدُّ

ـْ لف إرادةٌ  كقا، ولؿ يؽ  فنن كاكْت إرادُة العبِد كؾُّفا لؾدُّ

اِر أخرِة؛ ففذا لقَس لف يف أخرِة مِـ كصقٍب،   والدَّ
ِ
لقجِف اهلل

ْرِك إكربِ.  وقد وقَع يف الشِّ

 
ِ
ا َمـ َطِؿَؾ العؿَؾ؛ لقجِف اهلل ، وٕجِؾ -تعالك-وَأمَّ

كقا، والَؼْصَداِن ُمتساوياِن أو ُمتؼارباِن؛ ففذا كاقُص اْليؿاِن  الدُّ

ْركِ   إصغِر. والتَّقحقِد، وقد وقَع يف الشِّ

 
ِ
ا َمـ طؿَؾ هلل ، وَأخؾَص يف طؿؾِف إخالًصا -َوْحَدهُ -َوَأمَّ

ـُ بِف طؾك  َّف يلخُذ طؾك طؿؾِف ُجْعاًل معؾقًما؛ َيستِعق ا، ولؽ تامًّ

ِت التل ُتْجَعُؾ طؾك أطؿاِل الخقِر  َٓ ، كالِجَعا ـِ ي العؿِؾ والدِّ

وكإوقاِف التل ُتْجَعُؾ طؾك الؿساجِد والؿدارِس 

يـقَِّة لؿـ يؼقُم هبذا إمِر؛ ففذا ٓ َيُضرُّ َأْخُذُه والقضائ ِػ الدِّ

 يف إيؿاِن العبِد وتقحقِدِه.
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(38) 

ِِِحيف َت َسا٤َٚاأُل ايعًُا٤َ َٔ أطاَع باُب ٌِِحأٚ َت اهلُل ٌََّحَا َأ سٜ َا  ًٝ
 ا َٔ دٕٚ اهللباّبِزِ َأُٖ٘ فكد اختَرََسََّح

ـُ َطبَّاسٍ  ـِْزَل َطَؾْقُؽْؿ ِحَجاَرٌة ُيقِش »: ڤ َوَقاَل اِْب ُؽ َأْن َت

 
ِ
َؿاء ـَ َالسَّ

َوَتُؼقُلقَن َقاَل َأُبق َبْؽٍر  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهلل  :َأُققُل  مِ

 .«!?َوُطَؿُر 

ـَْبٍؾ: ـُ َح َماُم َأْحَؿُد ْب َطِجْبُت لَِؼْقٍم َطَرُفقا »َوَقاَل َاْْلِ

َتُف، َوَيْذَهُبقَن إَِلك َرْأِي ُس  ـَاَد َوِصحَّ ْس ْػَقاَن، َواهلل َتَعاَلك َاْْلِ

ژ گ گ گ ک ک ک  ک ڑ ژ :َيُؼقُل 
(1)

أََتْدِري  

ـَةُ  ُف إَِذا َردَّ َبْعَض َقْقلِِف َأْن َيَؼَع فِل َقْؾبِِف  ?َما َاْلِػْت ْرُك َلَعؾَّ ـَُة َالشِّ َاْلِػْت

ْيِغ َفَقْفَؾَؽ. ـَ َالزَّ
ٌء مِ

ْ
 َشل

ـِ َحاتِؿٍ  ـْ َطِديٍّ ْب  : َأكَُّف َسِؿَع اَ ڤ َوَط
َّ

َّبِل َيْؼَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلصل

َيةَ  ْٔ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژ:َهِذِه َا

 ژۋ
(2)

ُمقَن َما أََحؾَّ   ـَا َكْعُبُدُهْؿ َقاَل أََلقَْس يَُحرِّ َفُؼْؾُت َلُف إِكَّا َلْس
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َم اهلل َفُتِحؾُّقَكفُ  ُمقَكُف َوُيِحؾُّقَن َما َحرَّ َفُؼْؾُت َبَؾك، َقاَل  ?اهلل َفُتَحرِّ

ـَُف.َفتِْؾَؽ ِطَباَدُتُفؿ ( رَ   َواُه َأْحَؿُد َوَالتِّْرمِِذيُّ َوَحسَّ

 

 ؾَّ َح ما أَ  هؿ يف تحريؿِ وغقرَ  وإمراءَ  العؾؿاءَ  ـ أصاعَ مَ 

فؿ كَ َر ْش وأَ  ،هلل فؼد جعؾفؿ شركاءَ  ؛اهللُ  مَ رَّ ما َح  أو تحؾقؾِ  ،اهللُ 

 .«اطةِ الطَّ  كِ ْر ِش »ــ ك بسؿَّ ، وهذا ما يُ شريعِ معف يف التَ 

ـ مِ  افؿ أربابً هؿ ورهباكَ بارَ وهمٓء الذيـ اتخذوا أح

  دونِ 
ِ
يؽقكقن  -حريؿِ والتّ  حؾقؾِ صاطقهؿ يف التَّ حقث أَ - اهلل

 طؾك وجفقـ:

ـَ لقا دِ دَّ : أهنؿ يعؾؿقن أهنؿ بَ إول   ي
ِ
عقهنؿ بِ تَّ ، فقَ اهلل

قن ؾُّ َص وإن لؿ يؽقكقا يُ -أكرُب  كٌ ْر وِش  ففذا كػٌر  ؛بديؾطؾك التَّ 

 لفؿ ويسجدون .

 وتحؾقؾِ  ،الحرامِ  بتحريؿِ -هؿ ادُ : أن يؽقن اطتؼالثاين

َّ ،ثابتًا -الحاللِ    صاطقهؿ يف معصقةِ فؿ أَ لؽ
ِ
فؿ مع طؾؿِ  ،اهلل

  .كقِب الذُّ  ـ أهؾِ فؿ مِ أمثالِ  ؿُ ؽْ ففمٓء لفؿ ُح  ؛أهنا معصقةٌ 

ُم، أو الؿحؾُِّؾ، طالِـًؿا مجتفًدا  أما إذا كان هذا الؿحرِّ

 طؾقملسو هيلع هللا ىلصَقْصُدُه اتِّباُع الرسقِل 
َ

ـْ َخِػل ، وَأخطَل يف ، لؽ ف الَحؼُّ
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ّـَ َمـ َطؾَِؿ بخطئِف  اجتفاده؛ ففذا ٓ ُيماِخُذُه اهلُل بخطئِف. لؽ

ُف اهلُل  ْرِك الذي َذمَّ واتََّبعُف طؾك خطئِف؛ فؾف كصقٌب مِـ هذا الشِّ

ا إن كان الؿتَّبُِع لؾعالِؿ «ِشْرُك الطَّاطةِ »تعالك، وهق  . وَأمَّ

ؾك التَّػصقِؾ، وقد َفَعَؾ ما الؿجتفِد طاجًزا طـ معرفِة الحؼِّ ط

ـَ آجتفاِد يف التؼؾقِد؛ ففذا ٓ ُيماَخُذ 
وإْن -يؼدُر طؾقِف مِْثُؾُف مِ

 .-َأخطلَ 

؛ ففذا 
ِ
 يف غقِر معصقِة اهلل

ِ
 وإمراء

ِ
ا صاطُة العؾؿاء وَأمَّ

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ژ: واجٌب؛ قال تعالك

ژ یی
(1)

راُء، فالعؾؿاُء هؿ هؿ العؾؿاُء وإم «أُوُلق إَْمرِ ». و   

رطقََّة، وإمراُء هؿ الذيـ ُيـػِّذوهنا.  الذيـ ُيبقِّـقن إحؽاَم الشَّ
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(39) 

ٍِباب   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: ٢اهلل تعاَي قٛ

ژ       ڀ پ پ
(1)

   
 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کژَوَقْقُلُف:

ژڱ
(2)

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ.َوَقْقُلُف:

ژۇ
(3)

ژ جئحئ ی ی ژ َوَقْقُلُف: . 
(4)

. 

ـِ ُطَؿَر وَ  ـْ َطْبِد اهلل ْب َٓ »َقاَل :  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل  ڤَط

ـُ َأَحُدُكْؿ َحتَّك َيُؽقَن َهَقاُه َتَبًعا لَِؿا ِجْئُت بِفِ 
َقاَل  «ُيْممِ

ََّقِويُّ  ـَاُه فِل كَِتاِب »: ال ة»َحِديٌث َصِحقٌح َرَوْي ـَادٍ  «اْلُحجَّ بِنِْس

 .«َصِحقٍح 

 َكانَ 
ُّ

ْعبِل ـَ  َوَقاَل الشَّ
ـَ َوَرُجٌؾ مِ ـَافِِؼق ـَ اْلُؿ

ـَ َرُجٍؾ مِ َبْق

ٍد  :َفَؼاَل اْلَقُفقِديُّ  اْلَقُفقِد ُخُصقَمٌة، َفَؼاَل  َكَتَحاَكُؿ إَِلك ُمَحؿَّ

ـَافُِؼ  ْشَقَة، َوَقاَل اْلُؿ َٓ َيْلُخُذ الرِّ َكَتَحاَكُؿ إَِلك  :َطِرَف َأكَُّف 
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ـًا فِل  َلَعؾَِؿُف َأكَُّفْؿ َيْلُخُذونَ  ;اْلَقُفقدِ  َػَؼا َأْن َيْلتَِقا َكاِه ْشَقَة، َفاتَّ الرِّ

ـََزَلْت  ـََة َفَقَتَحاَكَؿا إَِلْقِف، َف  . ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :ُجَفْق

ـِ اِْخَتَصَؿا، َفَؼاَل َأَحُدُهَؿا َكَتَراَفُع : َوقِقَؾ  َكَزَلْت فِل َرُجَؾْق

 
ِّ

َّبِل َْش  ملسو هيلع هللا ىلصإَِلك ال ْٕ ـِ ا َخُر إَِلك َكْعِب ْب ْٔ َرِف، ُثؿَّ َتَراَفَعا َوَقاَل ا

َة َفَؼاَل لِؾَِّذي َلْؿ َيْرَض  إَِلك ُطَؿَر، َفَذَكَر َلُف َأَحُدُهَؿا اْلِؼصَّ

ْقِػ َفَؼَتَؾُف. ?َأَكَذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلصبَِرُسقِل اهلل   َقاَل َكَعْؿ َفَضَرَبُف بِالسَّ

 

محؿد بـ قاسؿ يف حاشقتف طبدالرحؿـ بـ قال الشقخ 

ِّ ؿَ َج ْر تَ »طؾك كتاب التقحقد:  طؾك  ةِ الَّ هبذه أية الدَّ  ُػ الؿص

  كتاِب  إلك غقرِ  ؿَ اكُ حَ التَّ  ـ أرادَ مَ  كػرِ 
ِ
 دَ فِ َش  ـْ ؿَ ، فَ فِ قِّ بِ كَ  ةِ ّـَوُس  اهلل

 يف مقاردِ  سقلِ الرَّ  غقرِ  إلك تحؽقؿِ  َل دَ ثؿ طَ  (، اهللُ َّٓ إِ  لفَ  إِ َٓ ) نْ أَ 

ِّ  هذا ، فؿـاسبةُ يف شفادتفِ  فؼد كذَب  ؛ويف الخصقماِت  زاعِ ال

إلك  ؿَ حاكُ التَّ  نَّ وهل أَ  ،ةٌ جؾقَّ  ضاهرةٌ  «قحقدِ التَّ » لؽتاِب  الباِب 

  شرعِ  غقرِ 
ِ
  وكػٌر  قحقدِ التَّ  يف أصؾِ  ٌح دْ قَ  اهلل

ِ
 ؿَ ؽْ الحُ  نَّ ، وأَ باهلل

  بشرعِ 
ِ
 بتصرف بقسقر.«. واجٌب  اهلل

ومؿـ قال بؽػر مـ حؽؿ بغقر شرع اهلل العالمة الشقخ 

، ومعالك «الؼقاكقـ تحؽقؿ»يف رسالتف  محؿد بـ إبراهقؿ

 ،«التؿفقد يف شرح كتاب التقحقد»الشقخ صالح آل الشقخ يف 

 طؾك إفرادِ  وتـزيؾفِ  ،ؽػقرِ التَّ  مسللةَ  نَّ إلك أَ  فِ ـبُّ التَّ  وجقِب  معَ 
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يف  ْت ؾَّ وقد َض  ،الؿسائؾِ  ـ أخطرِ مِ اْلسالمقَِّة  والحؽقماِت 

؛ فال بدَّ ؽػقرِ  التَّ يف عُ سرُّ التَّ  فال يجقزُ  ؛أقدامٌ  ْت لَّ وزَ  ذلؽ أففامٌ 

 الؿقاكِع. 
ِ
روِط واكتػاء ـَ اجتؿاِع الشُّ

 جقعُ الرُّ  والقاجُب  فقف مِ

  -يف ذلؽ-
ِ
 اسخقـ.الرَّ  إلك العؾؿاء

 

 

 



 113 

 

(41)  
ِٔباب  ٦ِّٝا َجَحَد ََ َٔ َش َُا٤ِ َِ  َٚايصَِّفاِت اأَلِس

 َتَعاَلك:
ِ
ژٹٹڤڤژ َوَقْقُل اهلل

(1)
َيةَ    ْٔ  .ا

  «َخاِريِّ َصِحقِح اْلبُ »َوفِل 
ٌّ

ُثقا »: ڤ َقاَل َطؾِل َحدِّ

َب  َّاَس بَِؿا َيْعِرُفقَن، َأُتِريُدوَن َأْن ُيَؽذَّ  .«!?َوَرُسقُلفُ اهلُل ال

ـْ َأبِقِف  ـِ َصاُوٍس َط ـِ اْب ـْ َمْعَؿٍر َط اِق َط زَّ َوَرَوى َطْبُد الرَّ

ـِ َطبَّاسٍ  ـِ اْب ا َسؿِ َأكَُّف َرَأى َرُجاًل »: ڤ َط َع َحِديًثا  اْكَتَػَض َلؿَّ

 
ِّ

َّبِل ـِ ال ـَْؽاًرا لَِذلَِؽ، َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َط َػاِت اْستِ َما َفَرُق  :فِل الصِّ

 
ِ
ء َٓ ـَْد ُمَتَشابِِففِ  ?َهُم ـَْد ُمْحَؽِؿِف َوَيْفؾُِؽقَن ِط ًة ِط « !?َيِجُدوَن ِرقَّ

  اْكَتَفك.

ا َسِؿَعْت ُقَرْيٌش َرُسقَل  ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َوَلؿَّ ْحَؿ َيْذُكُر الرَّ

 .ژٹٹڤڤژ :فِقِفؿْ  اهللُ َفلَْكَزَل  ،وا َذلَِؽ َأْكَؽرُ 

 
  إٓ باْليؿانِ  ٓ يحصُؾ  «قحقدُ التَّ »

ِ
 وأسؿائفِ  باهلل

                                     
 .   40سقرة الرطد أية:  ( 1)  
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  الالئِؼ  فا طؾك القجفِ ، بنثباتِ وصػاتفِ 

ِ
ا بال تعالك إثباتً  باهلل

كؿا قال  ،ِػ ؾَ كؿا هق مـفج السَّ  ،ا بال تعطقؾٍ ، وتـزيفً تؿثقؾٍ 

 ژ ٹ ٹ   ٿ ٿٿ      ٿ ٺ ژ :تعالك
(1)

فػقفا إثباُت  ؛

 مؿاثؾِة الؿخؾققات 
ُ

 تعالك وكػل
ِ
ػاِت هلل  والصِّ

ِ
 .إسؿاء

 ةِ ّـَأو ُس  يف كتابفِ  فُ َس ػْ كَ  بفِ  ك اهللُ ؿَّ ا َس اسؿً  والذي يجحدُ 

 فنكف يؽقن كافًر  ؛فِ قِّ بِ كَ 
ِ
 اسؿَ  قريٌش  حدْت كؿا َج  ،تعالك ا باهلل

 
ِ
ژٹٹڤڤژ :فؼال طـفؿ ؛«الرحؿـ» اهلل

(2)
 ، فلهُؾ 

ـِ  والجؿاطةِ  ةِ ّـَالسُّ   :سالؿقن مـ ضاللتق

  ،عطقؾالتَّ 
ُ

  دٓلةِ  وهق كػل
ِ
 .ػاِت والصِّ  إسؿاء

 صػاِت  ُؾ ؿاثِ يُ  فا طؾك وجفٍ وهق إثباتُ  ،قؾثؿوالتَّ 

 الؿخؾقققـ .

 

 

                                     
 .   40سقرة الرطد أية:  ( 1)  

 .  22شقرى أية: سقرة ال ( 2)  
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(41) 

ٍِٛ اهلِل َتَعاَي٢:باب  ژ گ ک ک ک کژ َق
(1)

 

١ََٜ  .اِيآ
ـَاُه:  ُجِؾ:»َقاَل ُمَجاِهٌد َما َمْع َهَذا َمالِل،  ُهَق َقْقُل الرَّ

ـْ آَبائِل  «.َوِرْثُتُف َط

 :
ِ
ـُ َطْبِد اهلل ـْ »َوَقاَل َطْقُن ْب َٓ ُفاَلٌن َلْؿ َيُؽ َيُؼقُلقَن: َلْق

 «.َكَذا

ـُ ُقَتْقَبَة: َيُؼقُلقَن:  ـَا»َوَقاَل اْب  «.َهَذا بَِشَػاَطِة آلَِفتِ

ـِ َخالٍِد -َوَقاَل َأُبق اْلَعبَّاِس  الَِّذي فِقِف َبْعَد َحِديِث َزْيِد ْب

ـٌ بِل َوَكافٌِر »َأنَّ اهلَل َتَعاَلك َقاَل: 
ـْ ِطَباِدي ُمْممِ

« َأْصَبَح مِ

مَ  َِّة، َيُذمُّ : »-اْلَحِديَث، َوَقْد َتَؼدَّ َوَهَذا َكثِقٌر فِل اْلؽَِتاِب َوالسُّ

ـْ ُيِضقُػ إِْكَعاَمُف إَِلك َغْقِرِه َوُيْشِرُك بِِف. َقاَل َبْعُض   ُسْبَحاَكُف َم

َؾِػ: ُهَق َكَؼْقلِِفْؿ:  ُح َحاِذًقا»السَّ يُح َصقَِّبًة، َواْلَؿالَّ «. َكاَكِت الرِّ

ـٍَة َكثِقَرةٍ. ا ُهَق َجاٍر َطَؾك َأْلِس  َوَكْحِق َذلَِؽ مِؿَّ

 

                                     
 .  14سقرة الـحؾ أية:  ( 1)  
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ِّأن يُ  ِؼ ؾْ طؾك الخَ  القاجُب     ؿَ عَ ضقػقا ال

ِ
تعالك  إلك اهلل

 ًٓ   كعؿَ  رَ ؽَ كْ ـ أَ هؿ، ومَ تقحقدُ  وبذلؽ يتؿُّ  ؛ا واطرتافً قق
ِ
 اهلل

أو َكَسَبفا إلك غقرِه، فؼال: هذا بشػاطِة آلفتِـا، أو  ولساكفِ  بؼؾبفِ 

ريِح  وُمْشِرٌك  فذلؽ كافرٌ  ؛«فالن»شػاطِة صاحِب الؼرِب والضَّ

ْرَك إكرَب.  الشِّ
ِ
ِّ ـ أقرَّ ا مَ مَّ أَ  باهلل   ـَ فا مِ كؾَّ  ؿَ عَ أن ال

ِ
ولؽـف  ،اهلل

كؿا هق  ،غقرهِ  أو إلك سعِل  ،وطؿؾفِ  ضقػفا إلك كػسفِ يُ  بؾساكفِ 

، مثَؾ ققِل بعِضفؿ: كر يف هذا البابمؿا ذُ  طؾك إلسـةِ  جارٍ 

ي وجفدي وطرقل» . «حصؾُت طؾك هذا الؿاِل بؽسبل وكدِّ

ـْ كذا»أو:   كٌ ْر ففذا ِش ، وكحق ذلؽ؛ «لقٓ فالٌن؛ لؿ يؽ

 .أصغُر 
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(42) 
ژ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ژ :قٍٛ اهلل تعاىلباب 

(1) 

َيةِ  ڤـُ َطبَّاٍس َقاَل ابْ  ْٔ َْكَداُد ُهقَ »: فِل ا ْٕ ْركُ  :ا ؛ الشِّ

َّْؿِؾ َطَؾك َصَػاٍة َسْقَداَء فِل ُضْؾَؿِة الؾَّْقِؾ،  ـْ َدبِقِب ال
َأْخَػك مِ

َٓ  :َوَتُؼقَل  َوَحَقايت ، َوَحَقاتَِؽ َيا ُفاَلُن،اهللوَ  :َوُهَق َأْن َتُؼقَل  َلْق

ََتاَكا الؾُّ  ؛ُكَؾْقَبُة َهَذا ارِ َٕ َٓ اْلَبطُّ فِل الدَّ ََتك  ؛ُصقُص، َوَلْق َٕ

ُجِؾ لَِصاِحبِفِ   َوِشْئَت، َوَقْقُل  اهللُ َما َشاَء  :الؾُُّصقُص، َوَقْقُل الرَّ

ُجؾِ  َٓ  :الرَّ ُف بِِف  اهللُ َلْق َٓ َتْجَعْؾ فِقَفا ُفاَلًكا، َهَذا ُكؾُّ َوُفاَلٌن، 

ـُ َأبِل َحاتٍِؿ. «ِشْركٌ   َرَواُه اْب

ـْ  ـِ اْلَخطَّاِب َوَط َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َأنَّ َرُسقَل  ڤُطَؿَر ْب

ـْ َحَؾَػ بَِغْقِر » َرَواُه التِّْرمِِذيُّ  «َفَؼْد َكَػَر َأْو َأْشَركَ  اهللَم

َحُف اْلَحاكُِؿ. ـَُف، َوَصحَّ  َوَحسَّ

ـُ َمْسُعقدٍ  َ »: َوَقاَل اْب  ْن َأْحؾَِػ بِ َٕ
ِ
ـْ  اهلل

 مِ
َّ

َكاِذًبا َأَحبُّ إَِلل

 .«ْحؾَِػ بَِغْقِرِه َصاِدًقاَأْن أَ 

                                     
 .  11سقرة البؼرة أية:  ( 1)  
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ـْ ُحَذْيَػَة  َٓ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َأنَّ َرُسقَل  ڤَوَط

ـْ ُققُلقا ،َوَشاَء ُفاَلنٌ  اهللُ َما َشاَء  :َتُؼقُلقا
ُثؿَّ  اهللُ َما َشاَء  :َوَلؽِ

ـٍَد َصِحقٍح. «َشاَء ُفاَلنٌ   َرَواُه َأُبق َداُوَد بَِس

َّخَ  ـْ إِْبَراِهقَؿ ال  َوَجاَء َط
ِّ

َوبَِؽ،  اهللَأُطقُذ بِ  :ْؽَرهُ َأكَُّف يُ »: ِعل

َٓ  :َوَيُؼقُل »: َقاَل  ،«ُثؿَّ بَِؽ  اهللبِ  :َوَيُجقُز َأْن َيُؼقَل  ُثؿَّ  اهللُ َلْق

َٓ َتُؼقُلقا َٓ  :ُفاَلٌن، َو  .«َوُفاَلنٌ  اهللُ َلْق

ْرِك إصغِر،  الؿراُد هبذِه الرتجؿِة: التَّحذيُر مـ الشِّ

ْرِك يف ا  كالشِّ
ِ
ـَ اهلل ، وكالتَّشريِؽ بق

ِ
ٕلػاِظ، كالحؾِػ بغقِر اهلل

 »، و«لقٓ اهلل وفالن»وَخْؾِؼِف يف إلػاِظ، كؼقل: 
ِ
هذا باهلل

، «ما شاَء اهلُل وشاَء فالنٌ »، أو «ما شاَء اهلُل وشئَت »، و «وبَؽ 

، كؼقِل: 
ِ
 ووققِطفا لغقِر اهلل

ِ
لقٓ الحارُس »وكنضافِة إشقاء

َتاكا الُّؾصق واُء الػالينُّ َلَفؾؽُت »، و«ُص َٕ لقٓ »، و«لقٓ الدَّ

، فؽؾ هذا ُيـايف «حذُق فالٍن يف الؽسِب الػالينِّ لؿا حصَؾ 

 كؿاَل التَّقحقِد.

ْركقَِّة،  «التَّقحقدِ »ومـ تحؼقِؼ   آحرتاُز مـ إلػاِظ الشِّ

ـًك ٓ يجقُز، ولق َجَرْت طؾك  وإن لؿ يؼصِد الؿتؽؾُِّؿ هبا مع

 غقِر قصٍد. الؾساِن مـ
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(43) 

َِٓع ِباِيَحًِِف ِبباب  َِٜك  ِِ ِٔ َي َُ  اهلِلََا َجا٤َ ِفٝ
ـِ ُطَؿَر  ـِ اْب َٓ َتْحؾُِػقا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل  ڤَط

ـْ ُحؾَِػ َلُف بِاهلل َفْؾَقْرَض   َفْؾَقْصُدْق، َوَم
ِ
ـْ َحَؾَػ بِاهلل  بِآَبائُِؽْؿ، َم

ـْ َلْؿ َيْرَض َفَؾْقَس مِ  ـٍ « ـَ اهللَوَم ـٍَد َحَس ـُ َماَجْف بَِس  .َرَواُه اْب

  رضك بالحؾِػ ويَ  ؼـعَ طؾك الؿسؾؿ أن يَ  يجُب 
ِ
 باهلل

  ـَ مِ  فؾقَس  ؛َض ْر ـ لؿ يَ ا هلل، ومَ تعظقؿً  ؛تعالك
ِ
 ، ففذه براءةٌ اهلل

  ـَ مِ 
ِ
 .شديدٌ  ووطقدٌ  ،بفِ  بالحؾِػ  عْ ـَؼْ ـ لؿ يَ مؿَّ  اهلل

ـِ  تعظقؿُ  فقجُب    القؿق
ِ
يف  سقاءٌ  ،هبا ضاوالرِّ  ،باهلل

 فننَّ  ؛ٍػ ؾِ َح  يف كؾِّ  الخصقمات أو آطتذارات، وهذا طامٌّ 

  تعظقؿَ 
ِ
  َػ ؾَ ـ َح مَ  ُق صدِّ يُ  فُ يجعؾُ  العبدِ  يف قؾِب  اهلل

ِ
- لف باهلل

ـْ -اولق كان كاذبً  ـَ َكِذَب الحالِػ؛ ف ، لؽ  َّٓ أَ ؾف مادام قد َتقَّؼ

ـْ  ،فاصرُّ وٓ تَ  ،ابـل طؾقف شقئً يَ  ؛ اظفر لف تؽذيبً يُ قف وٓ صدِّ يُ  لؽ

 .تعالك هلل  اتعظقؿً 
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(44) 
ٍُباب   ِٛ  َِٚش٦َِت اهلُلََا َشا٤َ  :َق

ـْ ُقَتْقَؾــَة:   »َطــ
َّ

َّبِــل ــا َأَتــك ال َفَؼــاَل: إِكَُّؽــْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َيُفقِديًّ

ُتْشِرُكقَن؛ َتُؼقُلقَن: َمـا َشـاَء اهلُل َوِشـْئَت، َوَتُؼقُلـقَن: َواْلَؽْعَبـِة، 

ـــَلَمَرُهُؿ ال  َف
ُّ

ـــل ـــقا: َوَربِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَّبِ ـــقا َأْن َيُؼقُل إَِذا َأَراُدوا َأْن َيْحؾُِػ

ــْئَت  ــؿَّ ِش ــاَء اهلُل ُث ــا َش ــقا: َم ــِة، َوَأْن َيُؼقُل  « اْلَؽْعَب
ُّ

ــائِل ََّس َرَواُه ال

َحُف.  َوَصحَّ

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب  ڤَوَلُف َأْيًضا َط
ِّ

َّبِل : َأنَّ َرُجاًل َقاَل لِؾ

ا»ْئَت، َفَؼاَل: : َما َشاَء اهلُل َوِش ملسو هيلع هللا ىلص ! َبْؾ َما َشاَء ?َأَجَعْؾَتـِل لِؾِف كِدًّ

 «.اهلُل َوْحَدهُ 

َفا، َقاَل: َرَأْيُت  ُمِّ
ِ

َػْقِؾ َأِخل َطائَِشَة ٕ ـِ الطُّ ـِ َماَجْف َط ْب
ِ

َوٓ

 َٓ َْكُتُؿ اْلَؼْقُم َلْق َٕ ـَ اْلَقُفقِد، ُقْؾُت: إِكَُّؽْؿ 
َكَلكِّل َأَتْقُت َطَؾك َكَػٍر مِ

َٓ َأكَّ  َْكُتُؿ اْلَؼْقُم َلْق َٕ  َقاُلقا: َوَأْكُتْؿ 
ِ
ـُ اهلل ُؽْؿ َتُؼقُلقَن: ُطَزْيٌر اْب

ـَ 
ـََػٍر مِ ٌد، ُثؿَّ َمَرْرُت بِ َأكَُّؽْؿ َتُؼقُلقَن: َما َشاَء اهلُل َوَشاَء ُمَحؿَّ

َٓ َأكَُّؽْؿ َتُؼقُلقنَ  َْكُتُؿ اْلَؼْقُم َلْق َٕ ََّصاَرى، َفُؼْؾُت: إِكَُّؽْؿ  : ال

َٓ َأكَُّؽْؿ َتُؼقُلقَن:  َْكُتُؿ اْلَؼْقُم َلْق َٕ ـُ اهلل، َقاُلقا: َوإِكَُّؽْؿ  اْلَؿِسقُح اْب
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ـْ  ا َأْصَبْحُت َأْخَبْرُت بَِفا َم ٌد، َفَؾؿَّ َما َشاَء اهلُل َوَشاَء ُمَحؿَّ

 
َّ

َّبِل َفا َهْؾ َأْخَبْرَت بِ »َفَلْخَبْرُتُف، َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأْخَبْرُت، ُثؿَّ َأَتْقُت ال

ـَك َطَؾْقِف، ُثؿَّ َقاَل: «?َأَحًدا ا »، ُقْؾُت: َكَعْؿ. َقاَل: َفَحِؿَد اهلَل َوَأْث َأمَّ

ـُْؽْؿ، َوإِكَُّؽْؿ  ـْ َأْخَبَر مِ َبْعُد: َفنِنَّ ُصَػْقاًل َرَأى ُرْؤَيا َأْخَبَر بَِفا َم

ـَْفا فَ  ـَُعـِل َكَذا َوَكَذا َأْن َأْكَفاُكْؿ َط اَل َتُؼقُلقا: َما ُقْؾُتْؿ َكؾَِؿًة َيْؿ

ـْ ُققُلقا: َما َشاَء اهلُل َوْحَدهُ 
ٌد، َوَلؽِ  «.َشاَء اهلُل َوَشاَء ُمَحؿَّ

 

لؿا فقف مـ  ؛ٓ يجقزُ  «وشئَت  اهللُ  اءَ ما َش » :ققُل 

ـَ  سقيةِ التَّ   أصغرُ  كٌ ْر ، وهق ِش الؿشقئةِ يف  والؿخؾقِق  الخالِؼ  بق

  أكف دونَ  إن اطتؼدَ 
ِ
ـْ  ،والؼدرةِ  يف الؿشقئةِ  اهلل بف يف  شركَ أَ  لؽ

  مساوٍ  أن الؿعطقَف  ا إذا اطتؼدَ مَّ وأَ  فؼط. الؾػظِ 
ِ
 يف الؿشقئةِ  هلل

 .أكرُب كٌ رْ فذلؽ ِش  ؛والؼدرةِ 
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(45) 
َِٖس َفَكِد آَذ٣ باب  ِٔ َسبَّ ايدَّ  اهلَلََ

 ڄ    ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڤ ڤ ڤ ژَوَقْقُل اهلل َتَعالَك:

َيةَ  ژ ڃڃ ْٔ ا
(1)

. 

ِحقِح »َوفِل  ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  «الصَّ   ڤَط
ِّ

َّبِل ـِ ال  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـُ آَدمَ : َتَعاَلك اهللُ َقاَل »َقاَل:  ْهَر، َوَأَكا  ؛ُيْمِذيـِل اْب َيُسبُّ الدَّ

ْهُر  ََّفارَ  ؛الدَّ ْهَر؛ »َوفِل ِرَواَيٍة: ، «ُأَقؾُِّب الؾَّْقَؾ َوال َٓ َتُسبُّقا الدَّ

ْهُر  اهللَ فِننَّ   .«ُهَق الدَّ

 

َماُن، ويدخُؾ فقف أجزاُؤُه - رِ هْ دَّ ال ابُّ َس  وهق الزَّ

اطِة والققمِ  ، بفِ  كُ ْر اهلل، أو الشِّ  ةُ بَّ َس ا مَ مَّ ـ أمريـ، إِ بقَ ؛ هق -كالسَّ

  معَ  فاطٌؾ  رَ هْ أن الدَّ  فنن اطتؼدَ 
ِ
 وإن اطتؼدَ أكربُ.  كٌ ْر ففق ِش  ؛اهلل

 تعالك . اهللَ  بَّ فؼد َس  ؛لذلَؽ  هق الػاطُؾ  -هُ دَ ْح وَ - أن اهللَ 
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 113 

 
(46) 

ِٙباب  ِٛ َِْح َٚ ِّٞ ِبَكاِضٞ اِيُكَضا٠ِ   ايتََّش

ِحقِح »فِل  ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة « الصَّ   ڤَط
ِّ

َّبِل ـِ ال  ملسو هيلع هللا ىلصَط

َٓ »َقاَل :  َْماَلِك،  ْٕ ك َمؾَِؽ ا  َرُجٌؾ َتَسؿَّ
ِ
ـَْد اهلل ـََع اْسٍؿ ِط إِنَّ َأْخ

َّٓ اهللَ   «.َمالَِؽ إِ

 «.َشاهْ مِْثُؾ: َشاَهاْن »َقاَل ُسْػَقاُن: 

 «.َأْغَقُظ َرُجٍؾ َطَؾك اهلل َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َوَأْخَبُثفُ »َوفِل ِرَواَيٍة : 

ـَعُ »َقْقُلُف:   َيْعـِل: َأْوَضَع.« َأْخ

 

 مـ إلؼاِب  لؾؿخؾقِق  شديدٌ  فقف تعظقؿٌ  اسؿٍ  كؾُّ 

 
ِ
  الذي ٓ يؾقُؼ  عظقؿُ التل فقفا التَّ  وإسؿاء

ِ
 مثُؾ   إٓ باهلل

ذلؽ مـ  فَ بَ ْش وما أَ  ،«اداِت السَّ  دِ سقِّ » ، و«إمالكِ  مؾِؽ »

قاضل » :ل هبا، ومـفاسؿِّ التَّ  مُ ُر حْ الضخؿة، فقَ  إلؼاِب 

 «الؿؾقكِ  ؾِؽ م»ــ ل بسؿِّ التَّ  طؾك تحريؿِ  اققاًس  ؛«الؼضاةِ 

 .قحقدِ التَّ  ـايف كؿاَل والذي يُ  ،فُ مُّ ذَ  القاردِ 
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(47)  
َُا٤ِ باب  ُّ َأِس ٌِ َذِيَوَتَعاَي اهلِلاِحِتَسا ِِ ِيَأِج ِٝرُي اِياِس ََٚتِػ  ٢ 

ـْ َأبِل ُشَرْيٍح  ـَك َأَبا اْلَحَؽِؿ، َفَؼاَل  ڤَط َأكَُّف َكاَن ُيْؽ

 
ُّ

َّبِل ، َفَؼاَل: إِنَّ «إِنَّ اهلَل ُهَق اْلَحَؽُؿ َوإَِلْقِف اْلُحْؽؿُ ملسو هيلع هللا ىلص : »َلُف ال

 َأَتْقكِل، َفَحَؽْؿُت بَ 
ٍ
ء

ْ
ـَُفْؿ، َفَرِضل َقْقمِل إَِذا اْخَتَؾُػقا فِل َشل ْق

، َفَؼاَل:  ـِ ـَ اْلَقَلدِ »كاَِل اْلَػِريَؼْق
ـَ َهَذا، َفَؿا َلَؽ مِ « ?َما َأْحَس

، َقاَل: 
ِ
ـْ َأْكَبُرُهؿْ »ُقْؾُت: ُشَرْيٌح َوُمْسؾٌِؿ َوَطْبُد اهلل ُقْؾُت: « ?َفَؿ

 .َرَواُه َأُبق َداُوَد َوَغْقُرهُ «. َفَلْكَت َأُبق ُشَرْيٍح »ُشَرْيٌح، َقاَل: 

 

 تعالك، وتغققُر 
ِ
 اهلل

ِ
مـ تحؼقِؼ التَّقحقِد؛ احرتاُم أسؿاء

آسِؿ مـ أجؾ ذلؽ، وهذا الحديُث يدلُّ طؾك الؿـِع مِـ 

ِّل  ِة بِف، والتَّؽ ل بلسؿائِف الؿختصَّ  بالتسؿِّ
ِ
 اهلل

ِ
إهاكِة أسؿاء

ـَُع َما ُيقِهُؿ  بعدِم   تعالك، وُيؿ
ِ
 اهلل

ِ
بذلؽ؛ فَقْحُرُم امتفاُن أسؿاء

ِّل بلبل الحؽِؿ، وكحقهِ.اح  رتامِفا، كالتَّؽ
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(48)  
ِ٘ ِذِنُس باب  ٤ٍِٞ ِفٝ ٍَ ِبَش ََٖز  ِٔ ِٚ اهلِلََ ِٚ َأ ِٕ َأ ٍِ اِيُكِسآ  ايسَُّسٛ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژ وققل اهلل تعالك:

ژ ڈژ ڈ
(1)

َيةَ ا  ْٔ. 

ـِ َأْسَؾَؿ َوَقَتاَدةَ  ـِ َكْعٍب َوَزْيِد ْب ِد ْب ـِ ُطَؿَر َوُمَحؿَّ ـِ اْب  ،َوَط

َأكَُّف َقاَل َرُجٌؾ فِل َغْزَوةِ : »َدَخَؾ َحِديُث َبْعِضِفْؿ فِل َبْعضِ 

  :َتُبقكَ 
ِ
ء َٓ ـَا َهُم ائِ ـَا مِْثَؾ ُقرَّ َٓ َأْكَذَب  ؛َما َرَأْي َأْرَغَب ُبُطقًكا، َو

 
ِ
َؼاء ـَْد الؾِّ ـَ ِط َٓ َأْجَب ـًا، َو َوَأْصَحاَبُف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َيْعـِل َرُسقَل -َأْلُس

اءَ  ـُ َمالٍِؽ  -اْلُؼرَّ ـَافٌِؼ  ،َكَذْبَت  :َفَؼاَل َلُف َطْقُف ْب ََّؽ ُم ؛ َوَلؽِ

ُْخبَِرنَّ َرُسقَل   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َفَذَهَب َطْقٌف إَِلك َرُسقِل  ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َٕ

ُجُؾ إَِلك َرُسقِل  ،لُِقْخبَِرهُ  َفَقَجَد اْلُؼْرآَن َقْد َسَبَؼُف، َفَجاَء َذلَِؽ الرَّ

َّا  اهلل،َيا َرُسقَل  :َكاَقَتُف، َفَؼاَل  اْرَتَحَؾ َوَركَِب  َوَقدِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إِكََّؿا ُك

ِريِؼ  ـَاَء الطَّ ْكِب َكْؼَطُع بِِف َط ُث َحِديَث الرَّ  .«َكُخقُض َوَكَتَحدَّ

ـُ ُطَؿرَ  ًؼا بِـِْسَعِة َكاَقِة : »ڤ َقاَل اْب َكَلكِّل َأْكُظُر إَِلْقِف ُمَتَعؾِّ
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  116 

 
ـْؽُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َرسقِل  إِكََّؿا  :ِرْجَؾْقِف، َوُهَق َيُؼقُل  ُب َوإِنَّ اْلِحَجاَرَة َت

َّا َكُخقُض َوَكْؾَعُب   ڑ ڑ ژ :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َفقَُؼقُل َلُف َرُسقُل  ،ُك

ژ ڳڳ ڳ          گ گ گ گ ک ک            ک ک
(1)

 ،

 .«َوَما َيِزيُدُه َطَؾْقفِ  ،َما َيْؾَتِػُت إَِلْقفِ 

 

ا مَّ إِ  ،والعقُب  وآستفزاءُ  فقف الفزُل  بؽالمٍ  ؿَ ؽؾَّ ـ تَ مَ 

 
ِ
  ،فِ تِ ّـَأو ُس  ،أو بالرسقلِ  ،أو بالؼرآنِ  ،باهلل

ِ
 أو بإكبقاء

 .سالةِ والرِّ  بقبقةِ بالرُّ  ٓستخػاففِ  فؼد كػَر  ؛والؿرسؾقـ

  ا آستفزاءُ مَّ أَ 
ِ
 ـظر فقفِ فقُ  ؛الحقـوالصَّ  ريعةِ الشَّ  بعؾؿاء

ـِ  فؿ ـِ فنن كان لتديُّ  ،خريةِ طؾك السُّ  والبقاطِث  إلك الؼرائ

، وإن ةٌ دَّ ورِ  فذلؽ كػٌر  ؛ةِ ّـَوالسُّ  بالؽتاِب  ؿطـايتفو باْلسالمِ 

  خريةِ طؾك السُّ  كان الباطُث 
ِ
 الحقـ أمقرٌ والصَّ  بالعؾؿاء

 ففذا آهتامُ  ؛ـِ يُّ دَ فؿ يف التَّ قِ دْ اهتؿ وِص قَّ فؿ يف كِ كاهتامِ  ،أخرى

ـْ حرامٌ   .الؽػرِ  دِّ إلك َح  ٓ يصُؾ  ، لؽ
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(49) 

ٍُ  َباب ِٛ  گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  :َتَعاَي٢ اهلِلَق

ژ گ گ
 (1)

 

 .«َوَأَكا َمْحُؼقٌق بِفِ  ،َهَذا بَِعَؿؾِل»َقاَل ُمَجاِهٌد: 

ـُ َطبَّاٍس: ـِْدي» َوَقاَل اْب ـْ ِط
 .«ُيِريُد مِ

ژٱٻٻٻٻپپژ َوَقْقُلُف:
(2)

  . 

ِّل بُِقُجقِه اْلَؿَؽاِسِب »: َقاَل َقَتاَدةُ   .«َطَؾك ِطْؾٍؿ مِ

ـَ َطَؾك ِطؾْ »: َوَقاَل آَخُرونَ 
َوَهَذا  ،«َأكِّل َلُف َأْهٌؾ  اهللٍؿ مِ

ـَك َقْقِل ُمَجاِهدٍ   .«ُأوتِقُتُف َطَؾك َشَرٍف »: َمْع

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َأكَُّف َسِؿَع َرُسقَل  ڤَوَط

ـْ َبـِل إِْسَرائِقَؾ »َيُؼقُل: 
 َأْبَرَص َوَأْقَرَع َوَأْطَؿك، :إِنَّ َثاَلَثًة مِ

َْبَرَص َفَؼاَل  ،ْبَتؾَِقُفْؿ، َفَبَعَث إَِلْقِفْؿ َمَؾًؽايَ  َأنْ  اهللُ َفَلَراَد  ْٕ  :َفَلَتك ا

 َأَحبُّ إَِلْقَؽ 
ٍ
ء

ْ
ـٌ  :َقاَل  ?َأيُّ َشل ـٌ  ،َلْقٌن َحَس  ،َوِجْؾٌد َحَس

                                     
 .   50سقرة فصؾت أية:  ( 1)  
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ِّل الَِّذي َقْد َقذِ  َّاُس بِفِ َوَيْذَهُب َط َفَؿَسَحُف،  :َقاَل  ،َركِل ال

 لَ 
َ

ـُْف َقَذَرُه، َفُلْططِل ـًاَفَذَهَب َط ـًا ،ْقًكا َحَس  :َقاَل  ،َوِجْؾًدا َحَس

بُِؾ َأْو اْلَبَؼُر  :َقاَل  ?َفَليُّ اْلَؿاِل َأَحبُّ إَِلْقَؽ   -َشؽَّ إِْسَحاُق -اْْلِ

 َكاَقًة ُطَشَراَء، َوَقاَل 
َ

 .َلَؽ فِقَفا اهللُ َك َبارَ  :َفُلْططِل

َْقَرعَ  :َقاَل  ْٕ  َأَحبُّ إَِلقْ  :َفَؼاَل  ،َفَلَتك ا
ٍ
ء

ْ
 :َقاَل  ?َؽ َأيُّ َشل

ِّل الَِّذي َقْد َقذِ َشعَ  ، َوَيْذَهُب َط ـٌ َّاُس بِفِ ٌر َحَس َفَؿَسَحُف  ،َركِل ال

 َشعَ 
َ

ـُْف، َوُأْططِل ـًاَفَذَهَب َط َأيُّ اْلَؿاِل َأَحبُّ  :َفَؼاَل  ،ًرا َحَس

بُِؾ  :َقاَل  ?إَِلْقَؽ   َبَؼَرًة َحاماًِل  ،اْلَبَؼُر َأْو اْْلِ
َ

َك َبارَ  :، َقاَل َفُلْططِل

 َلَؽ فِقَفا. اهللُ 

َْطَؿك، َفَؼاَل  ْٕ  َأَحبُّ إَِلْقَؽ  :َفَلَتك ا
ٍ
ء

ْ
َأْن  :َقاَل  ?َأيُّ َشل

 َبَصِري اهللُ َيُردَّ 
َّ

َّاَس  ،إَِلل إَِلْقِف  اهللُ َفَردَّ  ،َفَؿَسَحفُ  ،َفُلْبِصُر بِِف ال

ـَؿُ  :َقاَل  ?َفَليُّ اْلَؿاِل َأَحبُّ إَِلْقَؽ  :َقاَل  ،َبَصَرهُ   َشاًة  ،اْلَغ
َ

َفُلْططِل

بِؾِ  ،ْكَتَج َهَذانِ َفلَ  ،َوالًِدا ـَ اْْلِ
َد َهَذا، َفَؽاَن لَِفَذا َواٍد مِ  ،َوَولَّ

ـَِؿ. ـَ اْلَغ
ـَ اْلَبَؼِر، َولَِفَذا َواٍد مِ

 َولَِفَذا َواٍد مِ

َْبَرَص فِل ُصقَرتِِف َوَهْقَئتِِف، َفَؼاَل : َقاَل  ْٕ  :ُثؿَّ إِكَُّف َأَتك ا

ـُ َسبِقؾٍ  ،ـٌ َرُجٌؾ مِْسؽِق  اْلِحَباُل فِل  َقدِ  ،َواْب
َ

اْكَؼَطَعْت بِل
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َّٓ بِ  َفاَل َباَلغَ  ،َسَػِري  اْلَقْقَم إِ

َ
 لِل

ِ
ُثؿَّ بَِؽ، َأْسَلُلَؽ بِالَِّذي  اهلل

ـَ َواْلجِ  ـَ َواْلَؿاَل َأْطَطاَك الؾَّْقَن اْلَحَس َبِعقًرا َأَتَبؾَُّغ بِِف  ،ْؾَد اْلَحَس

َكَلكِّل َأْطِرُفَؽ! َأَلْؿ  :َفَؼاَل َلفُ  ،اْلُحُؼقُق َكثِقَرةٌ  :َفَؼاَل  ،فِل َسَػِري

َّاُس، َفِؼقًرا َفَلْطَطاَك  ـْ َأْبَرَص َيْؼَذُرَك ال  ?اْلَؿاَل  اهلُل َتُؽ

ـْ َكابِرٍ  :َفَؼاَل  ـَْت  :َفَؼاَل  ،إِكََّؿا َوِرْثُت َهَذا اْلَؿاَل َكابًِرا َط إِْن ُك

ـَْت إِلَ  اهللُ َكاِذًبا َفَصقََّرَك   . ك َما ُك

َْقَرَع فِل ُصقَرتِِف، َفَؼاَل َلُف مِْثَؾ َما َقاَل  :َقاَل  ْٕ ُثؿَّ إِكَُّف َأَتك ا

ـَْت َكاِذًبا  :لَِفَذا، َوَردَّ َطَؾْقِف مِْثَؾ َما َردَّ َطَؾْقِف َهَذا، َفَؼاَل  إِْن ُك

ـَْت  اهللُ َفَصقََّرَك   . إَِلك َما ُك

َْطَؿك فِل : َقاَل  ْٕ ـٌ  :َفَؼاَل  ،ُصقَرتِفِ َوَأَتك ا  ،َرُجٌؾ مِْسؽِق

ـُ َسبِقؾٍ   اْلِحَباُل فِل َسَػِري َقدِ  ،َواْب
َ

  ،اْكَؼَطَعْت بِل
َ

َفاَل َباَلَغ لِل

َّٓ بِ  َشاًة  ;ُثؿَّ بَِؽ، َأْسَلُلَؽ بالَِّذي َردَّ َطَؾْقَؽ َبَصَركَ  اهللاْلَقْقَم إِ

ـْ  :َفَؼاَل  ،َأَتَبؾَُّغ بَِفا فِل َسَػِري   اهللُ ُت َأْطَؿك َفَردَّ َقْد ُك
َّ

إَِلل

َٓ َأْجَفُدَك اْلَقْقَم  اهللَفَق  ،َبَصِري، َفُخْذ َما ِشْئَت، َوَدْع َما ِشْئَت 

 َأَخْذَتُف 
ٍ
ء

ْ
َفَؼْد  ،َفنِكََّؿا اْبُتؾِقُتؿْ  ،َأْمِسْؽ َماَلَؽ  :َفَؼاَل  هلل،بَِشل

 
َ

ـَْؽ، َوَسِخَط َطَؾك َصاِحَبْقَؽ  اهللُ َرِضل  اُه.َج َأْخَر  «َط
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ِّ ـَ مِ  وتقفِ أن ما أُ  ؿَ طَ ـ زَ مَ   هِ دِّ ففق بؽَ  ،ِق زْ والرِّ  ؿِ عَ ال

 ـْ لذلؽ ففذا مِ  ؛ؼٌّ وأكف مستحِ  ،وتحصقؾفِ  وتعبفِ  وفطـتفِ 

ِّ انِ َر ػْ كُ  َّ ِب جْ والعُ  ؿِ عَ ال  ؛وإقرعُ  إبرُص  كؿا فعَؾ  ،سِ ػْ بال

ِّكَ  إذْ  فؿ اها إلك أكػِس يَّ ططاهؿ اهلل إِ التل أَ  عؿةَ سبقا ال

ِّ فـسبةُ  ؛فؿحصقؾِ وت   ؿِ عَ ال
ِ
 فا إلك غقرهِ وكسبتُ  ،تقحقدٌ  إلك اهلل

ـْ كٌ ْر ِش    ا غقُر هَ دَ قجِ مُ  نَّ أَ  إن اطتؼدَ  ، لؽ
ِ
 .أكرُب كٌ ْر فذلؽ ِش  ؛اهلل

  أن غقَر  وإن اطتؼدَ 
ِ
 ،هاوجدَ هق الذي أَ  واهللُ  ،سبٍب  دُ مجرَّ  اهلل

ـْ   .أصغُر  كٌ رْ فذلؽ ِش  ؛بِب فا إلك السَّ كسبَ  ولؽ
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(51)  

ٍُ باب  ِٛ  ڳڳ  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ژ: َتَعاَي٢ اهلِلَق

 ژ ں ڱ ڱ ڱ ڱ
(1)

  .١ََٜ  اآل

ـُ َحْزٍم:  اتََّػُؼقا َطَؾك َتْحِريِؿ ُكؾِّ اْسٍؿ ُمَعبٍَّد لَِغْقِر »َقاَل اْب

، َكَعْبِد َطْؿٍرو َوَطْبِد اْلَؽْعَبِة، َوَما َأْشَبَف َذلَِؽ، َحاَشا َطْبِد 
ِ
اهلل

 «.اْلُؿطَّؾِِب 

ـِ  ـِ َطبَّاٍس  َوَط ـاَها آَدُم َحَؿَؾـْت، »َقاَل:  ڤاْب ا َتَغشَّ َلــؿَّ

ـَ  ـِذي َأْخَرَجُؽَؿـا مِـ َفَلَتاُهَؿا إِْبؾِْقُس، َفَؼـاَل: إِكِّـل َصـاِحُبُؽَؿا الَّ

ـْ  ــ ــُرُج مِ ــٍؾ، َفَقْخ ْ َأيِّ
ــل ــُف َقْرَك ّـَ َل ــ َْجَعَؾ َٕ ــاكِـِل َأْو  ــِة، َلُتطِقَع َّ اْلَج

 َ َٕ ُف، َو ّـَ َبْطـَِؽ، َفَقُشؼُّ ُفُفَؿـا–ْفَعَؾ َقاُه َطْبـَد اْلَحـاِرِث،  -ُيَخقِّ َسـؿِّ

َفَلَبَقا َأْن ُيطِقَعاُه، َفَخَرَج َمقًِّتا، ُثؿَّ َحَؿَؾْت، َفَلَتاُهَؿا أيًضـا، فؼـاَل 

مثَؾ َققلِِف، َفلَبَقا َأْن ُيطِقَعاُه، َفَخَرَج َمقًِّتا، ُثؿَّ َحَؿؾـْت، َفَلَتاُهَؿـا، 

َقاُه َطْبــَد اْلَحــاِرِث َفــَذَكَر َلُفَؿــا، َفلَ   ;ْدَرَكُفَؿــا ُحــبُّ اْلَقَلــِد، َفَســؿَّ

ـُ َأبِل َحاتٍِؿ. ژگگڳڳڳڳژ َفَذلَِؽ َقْقُلُف:  َرَواُه اْب

ـْ َقَتاَدةَ  ـٍَد َصِحْقٍح َط ُشَرَكاُء فِل َصاَطتِِف، »: َقاَل  َوَلُف بَِس

                                     
 .  210ٔية: سقرة إطراف ا ( 1)  
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ـْ فِل ِطَباَدتِفِ   «.َوَلْؿ َيُؽ

ـْ ُمجَ  ـٍَد َصِحقٍح َط  :اِهٍد، فِل َقْقلِفِ َوَلُف بَِس

ژژژڑژ
(1)

َّٓ َيُؽقَن إِْكَساًكا»: َقاَل   َوَذَكَر  ،«َأْشَػَؼا َأ

ـِ  ـَاُه َط ـِ َوَسِعقٍد َوَغْقِرِهَؿا. َمْع  اْلَحَس

 

  تعبقدُ 
ِ
  لغقرِ  إسؿاء

ِ
، أو «طبِدالؽعبةِ »كـ  ،اهلل

 كُ ْر ِش »وهق  ،قحقدِ التَّ  ـايف كؿاَل يُ  أصغُر  كٌ رْ ِش  «طبِدالحارِث »

بف معـك  ؼصدْ ولؿ يُ  ،سؿقةِ التَّ  دَ مجرَّ  إن كان الؿؼصقدُ  «طةِ الطا

 «فِ لُّ لَ التَّ »و «ةِ العبقديَّ »بف معـك  ، فنن كان الؿؼصقدُ «ةِ العبقديَّ »

  لغقرِ 
ِ
 «الؼبقرِ  ادُ بَّ طُ »كؿا طؾقف  ،إكرِب كِ ْر الشِّ  ـَ صار مِ  ؛اهلل

ـِ طبدَ »قن أوٓدهؿ سؿُّ الذيـ يُ   «؛الرسقلِ طبدَ »أو  ،«الحسق

 .«دَ عبُّ التَّ »يؼصدون  انهنؿ غالبً ف
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(51) 
ٍُ باب  ِٛ  چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ: َتَعاَي٢ اهلِلَق

ژ چڇ چ چ
 (1) ١ََٜ  اِيآ

ـِ َطبَّــــاسٍ  ـِ اْبــــ ــــاتٍِؿ َطــــ ـُ َأبِــــل َح ــــَر اْبــــ  :ڤ َذَك

ـْفُ  «.ُيْشِرُكقنَ » ژچچچژ ـَ قُ َسؿَّ »: َوَط َت مِـ ا الـالَّ

ـَ اْلَعِزيزِ 
ى مِ َلِف، َواْلُعزَّ  .«اْْلِ

َْطَؿشِ  ْٕ ـِ ا ـَْفا»: َوَط  .«ُيْدِخُؾقَن فِقَفا َما َلْقَس مِ

 

 فُ ثبتَ ، أو أَ تعالك لـػسفِ  اهللُ  فُ ثبتَ ما أَ  إثباُت  التقحقدِ  أصُؾ 

  ملسو هيلع هللا ىلص فُ لف رسقلُ 
ِ
مـ  ،كؾَ ػات العُ الحسـك والصِّ  مـ إسؿاء

 .وٓ تؿثقؾٍ  ،وٓ تؽققٍػ  ،وٓ تعطقؾٍ  ،غقر تحريٍػ 

اهلل تعالك بؿا لؿ  بتسؿقةِ  ؿائفِ يف أس اْللحادِ  وطدمُ      

طؾقف،  ْت لَّ قفا وبؿا دَ أو بؿعاكِ  ،هبا ؽذيِب أو التَّ  ،بف كػسف ؿِّ َس يُ 

حصقفا إٓ هبا، وأسؿاؤه تعالك ٓ يُ  الؿخؾققاِت  أو تسؿقةِ 

ـِ  الغايةَ  وقد بؾغِت ، هق  يف الحس
ِ
ـُ  ، فؾقس يف إسؿاء  ،أحس

                                     
 .  210سقرة إطراف أية:  ( 1)  
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 لؾعبادِ  فقـبغل ؛مـفا وٓ أطظؿُ  ،وٓ أجؿُؾ  ،وٓ أكؿُؾ 

مـ الؿعاين الجؾقؾة والؿعارف  طؾقفِ  فا وما احتقْت معرفتُ 

  دُ عبُّ والتَّ ، الجؿقؾة
ِ
 ففل أطظؿُ  ؛هبا هُ فا ودطاؤُ وبنثباتِ  ،هبا هلل

 .القسائؾ إلك اهلل تعالك

ِّ أرادَ  ويف هذه الرتجؿةِ       ـ طؾك مَ  دَّ الرَّ  ُػ الؿص

 ُؾ سُّ قَ التَّ  وعَ وأن الؿشر ،وأكف باصٌؾ  ،إمقاِت  بذواِت  ُؾ يتقسَّ 

 
ِ
 ،الصالحةِ  وبإطؿالِ  ،كؾَ العُ  ػاِت والصِّ  ،الحسـك بإسؿاء

  الصالِح  مـ الرجؾِ  وأن تطؾَب 
ِّ

، وٓ لؽ أن يدطقَ  الحل

تطؾْب ذلؽ مـ الؿقِِّت وصاحِب الؼرِب الذي اكؼطَع طؿُؾُف، 

 وهق بحاجٍة لدطائَِؽ أكَت لف .
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(52) 
ٍُالباب  َُٜكا ُّ َعًَ :   اهلِل٢ ايشًََّا

ِحقِح »فِل  ـِ َمْسُعقٍد « الصَّ ـِ اْب َّا إَِذا  ڤَط َقاَل: ُك

 
ِّ

َّبِل َّا َمَع ال ـْ ِطَباِدِه،  ملسو هيلع هللا ىلصُك
اَلُم َطَؾك اهلل مِ ـَا: السَّ اَلِة، ُقْؾ فِل الصَّ

 
ُّ

َّبِل اَلم َطَؾك ُفاَلٍن َوُفاَلٍن، َفَؼاَل ال اَلم : »ملسو هيلع هللا ىلصالسَّ َٓ َتُؼقُلقا: السَّ

اَلمُ َطَؾك اهلل؛ َفنِ   «.نَّ اهلَل ُهَق السَّ

 

 ؛لف المةِ السَّ  معـاه صؾُب  خصِ طؾك الشَّ  المُ ا كان السَّ ـؿَّ لَ 

  مُ اَل السَّ » :أن يؼاَل  امتـعَ 
ِ
  ؛«طؾك اهلل

ُّ
 ـْ مِ  ؿُ الِ السَّ  ٕكف هق الغـل

مـف  ُب ؾَ طْ ك لف، ويُ طَ دْ ك وٓ يُ طَ دْ ففق يُ  ؛وكؼصٍ  آفةٍ  ؾِّ كُ 

 فْ ففذا كَ  ؛ةُ مَ اَل سَّ لف ال ُب ؾَ طْ وٓ يُ  ،ةُ مَ اَل السَّ 
ٌ

طؾك  سؾقؿِ طـ التَّ  ل

 
ِ
  ؛«مُ اَل السَّ »ٕكف هق  ؛اهلل

ٌّ
 .طؾقفِ  ؿَ ؾَّ َس طـ أن يُ  ففق غـل
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(53) 
ٍُباب  ِٛ ِٕ ِش٦َِت :َق َّ اِغِفِس ِيٞ ِإ ُٗ  ايًَّ

ِحقِح »فِل  ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  «الصَّ اهلل : َأنَّ َرُسقَل ڤَط

الؾَُّفؿَّ  ،الؾَُّفؿَّ اْغِػْر لِل إِْن ِشْئَت  :َٓ َيُؼْؾ َأَحُدُكؿُ »َقاَل :  ملسو هيلع هللا ىلص

 .«َٓ ُمْؽِرَه َلفُ  اهللَ َفنِنَّ  ;لَِقْعِزِم اْلَؿْسَلَلةَ  ،اْرَحْؿـِل إِْن ِشْئَت 

ْغَبةَ  َوْلُقَعظِّؿِ »َولُِؿْسؾٍِؿ:  ٌء  اهللَ َفنِنَّ  ؛الرَّ
ْ

َٓ َيَتَعاَضُؿُف َشل

 .«َأْطَطاهُ 

 

 الدُّ  تعؾقُؼ 
ِ
  لؿشقئةِ با بالؿغػرةِ  طاء

ٌّ
يف  فال تؼْؾ  ؛طـف مـفل

مـ  ثؼؾف شلءٌ ٓ يُ  فاهللُ  ؛الطؾَب  واطزمِ  ،«اهللُ  شاءَ  إنْ » :دطائَؽ 

 فا.إلك قضائِ  شلءٌ  هُ ضطرُّ أو يَ  ،فِ ؼِ ؾْ َخ  حقائِج 

 

 



 127 

 

(54)  
ٍُالباب  َُٜكٛ ََِتٞ :  ََٚأ  َعِبِدٟ 

ِحقِح »فِل  ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  «الصَّ اهلل َأنَّ َرُسقَل  ڤَط

ْئ َربََّؽ  :َٓ َيُؼْؾ َأَحُدُكؿْ »اَل: قَ  ملسو هيلع هللا ىلص  :َوْلَقُؼْؾ  ،َأْصِعْؿ َربََّؽ، َوضِّ

َي  َٓ َٓ َيُؼْؾ َأَحُدُكؿْ  ،َسقِِّدي َوَمْق  :َوْلَقُؼْؾ  ،َطْبِدي َوَأَمتِل :َو

 .«َفَتاَي َوَفَتاتِل َوُغاَلمِل

 

ُِّػ فَ كَ   ،قحقدِ لؾتَّ  اتحؼقؼً  ؛إلػاظِ  طـ هذهِ  ك الؿص

، يف الؾػظ شريِؽ مـ التَّ  لؿا يف هذه إلػاظِ  ؛ائعِ رؾذَّ ل ادًّ وَس 

 تعالك.
ِ
 إدِب مع اهلل

ِ
 فا.مؼامَ  إلك ما يؼقمُ  دَ َش رْ وأَ  وسقء

 

 



  128 

 

(55)  
ٍَ ِبالباب  ِٔ َسَأ ََ َُٜسدُّ   اهلِل 

ـِ ُطَؿَر  ـِ اْب ـْ َسَلَل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َقاَل َرُسقُل  :َقاَل  ڤَط َم

 بِ 
ِ
ـِ اْسَتَعا اهلل ـْ َدَطاُكْؿ َفَلِجقُبقهُ  ،َفَلِطقُذوهُ  اهللَذ بِ َفَلْطُطقُه، َوَم  َوَم

ـََع إَِلْقُؽْؿ َمْعُروًفا َفَؽافُِئقُه، َفنِْن َلْؿ َتِجُدوا َما ُتَؽافُِئقَكفُ  ـْ َص  ،َوَم

َرَواُه َأُبق َداُوَد  «َفاْدُطقا َلُف َحتَّك َتَرْوا َأكَُّؽْؿ َقْد َكاَفْلُتُؿقهُ 

ـٍَد َصحِ   بَِس
ُّ

ََّسائِل   قٍح.َوال

 

  ـ سللَؽ مَ 
ِ
 أن ُتعطَقـل كذا، أو  باهلل

ِ
)فؼال: َأسلُلَؽ باهلل

 ماُل السُّ  ـِ ما لؿ يتضؿَّ -طؾقؽ إططاؤه  فنكف يجُب تػعَؾ كذا(؛ 

ًٓ  اتعظقؿً ؛ طؾك الؿسئقل اا أو ضررً إثؿً   وإجال
ِ
تعالك الذي   هلل

  ـ استعاذَ وكذلؽ مَ  ،بفِ  َؽ سلل
ِ
 .هُ ذْ طِ فلَ  ؛باهلل
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(56) 
ِ٘  الباب   َِٛج ٍُ ِب ١َُّٓ اهلِلُِٜشَأ  ِإيَّا اِيَج
ََل ُيْسـَيُل : » ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقـاَل َرُسـوُل اهلل   ڤَعْن َجابِر  

 َرَواُه َأُبو َداُوَد.« بَِوْجِه اهلل إَِلَّ اْلَجنَّةُ 

 

  بقجفِ  سلَل أن يُ  ٓ يجقزُ  :أي
ِ
 ؛ةَ إٓ الجـَّ  العظقؿِ  اهلل

 ًٓ  ـ حقائِج مِ  ا هق حؼقٌر م بقجففِ  سلَل ا لف أن يُ  وإطظامً إجال

َّ الؿطالِب  غايةُ  بقجففِ  سلُل بؾ يُ  ،كقاالدُّ  ، بؿا فقفا مـ ةِ كالج

َّ َّ ،عقؿ الؿؼقؿال طؾك  الؽريؿ، أو اْلطاكةِ  إلك وجففِ  رِ ظَ وال

َّ ؾةِ الؿقصِّ  الصالحةِ  وإطؿالِ  أخرةِ  أطؿالِ  ففذا  ؛ةِ إلك الج

 .قحقدِ التَّ  ـ حؼقِق مِ 
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(57) 

 «ِّٛايًَّ»ا٤َ ِفٞ ََا َجباب 

 َوَقْقُل 
ِ
 ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ      ڇ ڇ ڇ  ژ :َتَعاَلك اهلل

ژ....ڎڈ
(1)

َة.  ْْلَي  ا

 :َوَقْقُلفُ 

ژڍڍڌڌڎڎڈڈژ
(2)

َة.  ْْلَي  ا

ِحقِح »َوفِل  ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  «الصَّ َأنَّ َرُسقَل  ڤَط

ـْ بِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ـَْػُعَؽ، َواْسَتِع َٓ اهلل اْحِرْص َطَؾك َما َي َو

ءٌ َتْعجِ 
ْ

َلْق َأكِّل َفَعْؾُت َكَذا،  :َفاَل َتُؼْؾ  ،َزْن، َوإِْن َأَصاَبَؽ َشل

ـْ ُقْؾ 
َفنِنَّ  ;َوَما َشاَء َفَعَؾ  اهلل رُ َقدَ  :َلَؽاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلؽِ

ْقَطانِ  «َلقْ »  .«َتْػَتُح َطَؿَؾ الشَّ

 

 )لق( طؾك قسؿقـ: لػظةِ  استعؿاُل 

طؾقفا  َؾ ؿِ وُح  ،ماضٍ  رٍ ، وهق استعؿالفا طؾك أممذمقمٌ 

                                     
 .  253سقرة آل طؿران أية:  ( 1)  

 .   251سقرة آل طؿران أية:  ( 2)  
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ُر  ُر جَ الضَّ    اْليؿانِ  وضعُػ  والحزنُ والتََّحسُّ

ِ
 ،والؼدرِ  بالؼضاء

 الؿصائب. كاستعؿالفا طـدَ 

 ،يف الخقرِ  رغبةً  (لق) ، ففق استعؿاُل وأما الؿحؿقدُ 

)كؼقلِؽ: لق اطتؿرُت، أو: لق قرأُت  ،عؾقؿِ والتَّ  ْلرشادِ لو

 
ِّ

َّبِل َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصالؼرآَن، وققِل ال َمرهُتؿ َلْق َٕ تِل؛   َأْن َأُشؼَّ طؾك ُأمَّ

قاِك طـَد كؾِّ صالةٍ(.   ،الجقازُ  (لق) يف استعؿالِ  فإصُؾ بالسِّ

 .رِ دَ والؼَ  عِ ْر طؾك الشَّ  كآطرتاضِ  ،مٌ محرَّ  فا أمٌر إٓ إذا قاركَ 
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(58)  

ِٔ َسبِّ ايسِِّٜح باب  ُٞ َع ِٗ َّ  اي
ََل »َقـاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َأنَّ َرُسـوَل  ڤَعْن ُأَبـيِّ ْبـِن َكْعـ   

يَح  ا َىْسَيُلَك ِمْن  َتُسبُّوا الرِّ ُهمَّ إِىَّ َفإَِذا َرَأْيُتْم َما َتْكَرُهوَن َفُقوُلوا: اللَّ

ْْ بِـِه، َوَىُعـوُذ بِـَك  يِح، َوَخْورِ َما فِوَها، َوَخْورِ َما ُأِمـَر َخْورِ َهِذِه الرِّ

يِح، َوَشرِّ َما فِوَها، وَ  ْْ بِـهِ ِمْن َشرِّ َهِذِه الرِّ ََُّه «  َشرِّ َمـا ُأِمـَر َصـََّّ

.  التِّْرِمِذيُّ

 

 طؾك وجفقـ: يِح الرِّ  بُّ َس     

 أهنا ملمقرةٌ  باطتؼادِ  ؛ط مـفافا ويتسخَّ أن يسبَّ -2

 .مٌ ففذا محرَّ  ؛مخؾققةٌ 

 كٌ ْر ِش  فذلَؽ  ؛أهنا هل الػاطؾةُ  باطتؼادِ  ؛فابَّ َس  ا إنْ مَّ أَ  -1

 .ةِ بقبقَّ يف الرُّ 
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(59) 

 ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ژ اىل:َعَت اهلِل ٍَِِٛقباب  

ژ ڄ      ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
(1)

  . 

ژ ڻۀ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ    ڱ ژ وققلف:
(2)

  . 

ّـُ بَِلكَُّف إُ  ةِ ل أيَ فِ  ؿِ قِّ الؼَ  ـُ ابْ  اَل قَ  َر َهَذا الظَّ ولك: ُفسِّ

، وَ  ـُْصُر َرُسْقَلُف، َوَأنَّ َأْمَرُه َسَقْضَؿِحؾُّ َٓ َي َر بَِلنَّ َما ُسْبَحاَكُف  ُفسِّ

 َوِحْؽَؿتِِف.
ِ
ـْ بَِؼَدِر اهلل  َأَصاَبُف َلْؿ َيُؽ

َر بِنِْكَؽاِر الِحْؽَؿِة َوإِْكَؽاِر الَؼْدِر َوإِْكَؽاٍر َأْن ُيتِؿَّ َأْمَر  َفُػسِّ

  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسْقلِِف 
ِ
ْقء ّـُ السَّ ِف، َوَهَذا ُهَق َض ـِ ُكؾِّ ْي َوَأْن ُيْظِفَرُه َطَؾك الدِّ

َّ ِذْي َض ـَافُِؼْقَن َوالُؿْشِرُكْقَن فِل ُسْقَرِة الَػْتِح.الَّ  ُف الُؿ

ّـُ َغْقِر َما َيؾِْقُؼ بِِف  َكَُّف َض
ِ

ْقَء؛ ٕ ّـَ السُّ َوإِكََّؿا َكاَن َهَذا َض

اِدِق.  ُسْبَحاَكُف َوَما َيؾِْقُؼ بِِحْؽَؿتِِف َوَحْؿِدِه َوَوْطِدِه الصَّ

ّـَ َأكَُّف ُيِدْيُؾ الَباصَِؾ طَ  ـْ َض ًة َفَؿ َؾك الَحؼِّ إَِداَلًة ُمْسَتِؼرَّ

                                     
 .  253سقرة آل طؿران أية:  ( 1)  

 .  5سقرة الػتح أية:  ( 2)  
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، َأْو َأْكَؽَر َأنَّ َما َجَرى بَِؼَضائِِف َوَقَدِرِه، أَْو  َيْضَؿِحؾُّ َمَعَفا الَحؼُّ

َبْؾ  -َأْكَؽَر َأْن َيُؽْقَن َقَدُرُه لِِحْؽَؿٍة َبالَِغٍة َيْسَتِحؼُّ َطَؾْقَفا الَحْؿَد 

دَ  ـَ َكَػُروا،  ;-ٍة َزَطَؿ َأنَّ َذلَِؽ لَِؿِشقَئٍة ُمَجرَّ ِذْي ّـُ الَّ َفَذلَِؽ َض

َّاِر. ـَ ال
ـَ َكَػُروا مِ ِذْي  َفَقْيٌؾ لِؾَّ

 فِْقَؿا َيْخَتصُّ بِِفْؿ، 
ِ
ْقء ّـَ السَّ  َض

ِ
ُّْقَن بَِاهلل َّاِس َيُظ َوَأْكَثُر ال

ـْ َطَرَف اهللَ  َّٓ َم ـْ َذلَِؽ إِ
َٓ َيْسَؾُؿ مِ  َوفِْقَؿا َيْػَعُؾُف بَِغْقِرِهْؿ، َو

 َوَأْسَؿاَءُه َوِصَػاتِِف َوُمْقَجَب  ِحْؽَؿتِِف َوَحْؿِدِه.

 ،
ِ
ـَْػِسِف بَِفَذا، َوْلَقُتْب إَِلك اهلل َّاِصُح لِ ـِ الؾَّبِْقُب ال َفْؾَقْعَت

.
ِ
ْقء ّـَ السَّ ِِّف بَِربِِّف َض ـْ َض

 َوْلَقْسَتْغِػْرُه مِ

ـَْدهُ  ـْ َفتَّْشتَّ َلَرَأْيُت ِط ًُّتا َطَؾك الَؼَدِر  َوَلْق َفتَّْشَت َم َتَع

ـَْبِغل َأْن َيُؽْقَن َكَذا َوَكَذا، َفُؿْسَتِؼؾٌّ  َوَماَلَمًة َلُف، َوَأكَُّف َكاَن َي

 َوُمْسَتْؽثٌِر، َوَفتِّْش َكْػَسَؽ َهْؾ َأْكَت َسالٌِؿ؟

ؿةٍ  ق ي عظ ن ذ ـُج م ت ـفا  م ـُج  ت ن   فن
 

 وإَل فإين َل إخالُك ىاِجوَا 
 

 

ُِّػ  ـِ هب $أراَد الؿص ذِه التَّرجؿِة؛ التَّـبقَف طؾك ُحْس

؛ ٕن ذلؽ مِـ واجباِت 
ِ
ّـِ باهلل ؛ ولذلؽ َذمَّ اهلُل «التَّقحقدِ »الظَّ



 135 

 
ّـَ بِف.   ّـِ الظَّ  قءُ وُس  َمـ أساَء الظَّ

ِ
 ،قحقدِ التَّ  ـايف أصَؾ يُ  باهلل

 كػًر  ويؽقنُ 
ِ
التَّقحقِد  ـايف كؿاَل ، ويُ واستؿرَّ  وكثَر  إذا زادَ  ا باهلل

را يف الـػس فؼط، وٓ أو خاصً  ،اا أو خػقػً ا طارًض شقئً إذا كان 

 اـافقً مُ  فنكف يؽقنُ  ؛بؾساكفِ  بفِ  ؿَ ؽؾَّ تَ  نْ ا إِ مَّ ، أَ بؾساكفِ  بفِ  ؿُ تؽؾَّ يَ 

 -قال تعالك   ،قحقدِ لؾتَّ 
ِّ

 ّـِ ضَ  أكا طـدَ »: -يف الحديث الؼدسل

 .«فُ ؾَ فَ  ؛ارًّ بل َش  ّـَ ضَ  وإنْ  .فُ ؾَ فَ  ؛ابل خقًر  ّـَ ضَ  نْ إِ  ،ي بلطبدِ 
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(61)  

ِِٓهِسٟ ِفٞ َجا٤َ ََاباب   ايَكَدِز َُ
ـُ  َوَقاَل  ـِ  َكْػُس  َوَالَِّذي: ڤ ُطَؿَر  اْب  َلقْ  بَِقِدِه؛ ُطَؿَر  اْب

ََحِدِهؿْ  َكانَ 
ِ

  َسبِْقؾِ  فِل َأْكَػَؼفُ  ُثؿَّ  َذَهًبا، ُأُحدٍ  مِْثُؾ  ٕ
ِ
 اهللُ  َقبَِؾفُ  َما اهلل

ـُْف؛ ـَ  َحتَّك مِ   بَِؼْقلِ  اْسَتَدلَّ  ُثؿَّ  بِالَؼَدِر، ُيْممِ
ِّ

َّبِل  اِْلْيَؿانُ »:  ملسو هيلع هللا ىلص ال

ـَ  َأنْ    ُتْممِ
ِ
ـَ  أِخرِ  َوالَقْقمِ  َوُرُسؾِفِ  َوُكُتبِفِ  َوَماَلئَِؽتِفِ  باهلل  َوُتْممِ

هِ  َخْقِرهِ  بِالَؼَدرِ   .ُمْسؾِؿٌ  َرَواهُ  «َوَشرِّ

ـْ  ـِ  ُطَباَدةَ  َوَط امِِت  ْب ْبـِفِ  َقاَل  َأكَّفُ  ؛ڤ الصَّ
ِ

  ايَ : ٓ
َّ

ـَل  ُب

ـْ  إِكََّؽ  ـْ  َلؿْ  َأَصاَبَؽ  َما َأنَّ  َتْعَؾؿَ  َحتَّك اِْلْيَؿانِ  َصْعؿَ  َتِجدَ  َل  َيُؽ

ـْ  َلؿْ  َأْخَطَلكَ  َوَما لُِقْخطَِئَؽ؛   َرُسْقَل  َسِؿْعُت . لُِقِصْقَبَؽ  َيُؽ
ِ
 اهلل

َل  إِنَّ »: َيُؼْقُل  ملسو هيلع هللا ىلص : َفَؼاَل . ُاْكُتْب : َلفُ  َفَؼاَل  الَؼَؾَؿ، اهللُ  َخَؾَؼ  َما َأوَّ

  ُكؾِّ  َمَؼاِدْيَر  ُاْكُتْب : َقاَل  ?َأْكُتُب  َوَماَذا َربِّ 
ٍ
ء

ْ
 َتُؼْقمَ  َحتَّك َشل

اَطةُ    َيا. «السَّ
َّ

ـَل   َرُسْقَل  َسِؿْعُت  ُب
ِ
ـْ »: َيُؼْقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َطَؾك َماَت  َم

ِّل َفَؾْقَس  َهَذا َغْقرِ   . «مِ

َْحَؿدَ  ِرَواَيةٍ  َوفِل
ِ

ُل »: ٕ  ؛الَؼَؾؿُ  َتَعاَلك اهللُ  َخَؾَؼ  َما َأوَّ

اَطةِ  تِْؾَؽ  فِل َفَجَرى. ُاْكُتْب : َلفُ  َفَؼاَل  ـٌ  ُهقَ  بَِؿا السَّ  َيْقمِ  إَِلك َكائِ

 .«الِؼَقاَمةِ 
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ـِ  ِرَواَيةٍ  َوفِل ْب

ِ
  َرُسْقُل  َقاَل  َوْهٍب؛ ٓ

ِ
ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َلؿْ  َفَؿ

ـْ  ِه؛ َخْقِرهِ  بِالَؼَدرِ  ُيْممِ َّارِ  اهللُ  َأْحَرَقفُ  َوَشرِّ  .«بِال

ـَدِ  َوفِل ـِ  الُؿْس ـَ ـِ  وَالسُّ ـِ  َط   اْب
ِّ

ْيَؾِؿل   َأَتْقُت »: َقاَل  ;الدَّ
َّ

 ُأَبل

ـَ  ءٌ  َكْػِسل فِل َفُؼْؾُت  َكْعٍب، ْب
ْ

ـَ  َشل ْثـِل ;الَؼَدرِ  مِ   َفَحدِّ
ٍ
ء

ْ
 بَِشل

ـْ  ُيْذِهُبفُ  اهللَ  َلَعؾَّ   َما َذَهًبا؛ ُأُحدٍ  مِْثَؾ  َأْكَػْؼَت  َلقْ : َفَؼاَل  َقْؾبِل، مِ

ـَْؽ  اهللُ  َؾفُ َقبِ  ـَ  َحتَّك مِ ـْ  َلؿْ  َأَصاَبَؽ  َما َأنَّ  َوَتْعَؾؿَ  بِالَؼَدِر، ُتْممِ  َيُؽ

ـْ  َلؿْ  َأْخَطَلكَ  َوَما لُِقْخطَِئَؽ   َغْقرِ  َطَؾك مِتَّ  َوَلقْ  لُِقِصْقَبَؽ، َيُؽ

ـَْت  َهَذا ـْ  َلُؽ َّارِ  َأْهؾِ  مِ   َطْبدَ  َفَلَتْقُت : َقاَل . ال
ِ
ـَ  اهلل  َمْسُعْقدٍ  ْب

ـَ  ُحَذْيَػةَ وَ  ـَ  َوَزْيدَ  الَقَؿانِ  ْب َثـِل َفُؽؾُُّفؿْ  َثابٍِت؛ ْب  َذلَِؽ  بِِؿْثؾِ  َحدَّ

ـْ    َط
ِّ

َّبِل  .َصِحْقِحفِ  فِل الَحاكِؿُ  َرَواهُ  َصِحْقٌح  َحِدْيٌث . ملسو هيلع هللا ىلص ال

 

الَ  ِة  اْليؿانِ  ـ أركانِ مِ  رِ دَ بالؼَ  اْليؿانُ  كانَ  ـؿَّ تَّ -السِّ

، ومالئؽت
ِ
ِف، وكتبِف، وُرُسؾِِف، والققِم وهل: )اْليؿاُن باهلل

هِ   َّٓ إِ  اْليؿانُ  يصحُّ  التل ٓو(، -أِخِر، والَؼَدِر َخْقِرِه َوَشرِّ

بف  ا يحصُؾ هذا مؿَّ  ٕنَّ  ؛هذا الباَب  ُػ لف الؿملِّ  عَ َض وَ ؛ -اهب

ما  ببقانِ  ؛رِ دَ ي الؼَ رِ ؽِ ـْطؾك مُ  ولقردَّ  ،ـتػل بف الؽػرُ ويَ  ،قحقدُ التَّ 

 .إكقدِ  حذيرِ والتَّ  ،ديدِ الشَّ  القطقدِ  ـَ مِ  يف إكؽارهِ  جاءَ 

  واْليؿانُ 
ِ
 :مراتَب  طؾك أربعِ  يشتؿُؾ  رِ دَ والؼَ  بالؼضاء
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: أن اهلل تعالك َطؾَِؿ بؽؾِّ ما كاَن ويؽقُن، الؿرتبة إولك

ژ حئ جئ ی ی ژقال تعالك: 
(1)

  . 

قال  ،الؿحػقظِ  ِح ؾقْ ذلؽ كؾف يف الَّ  كتابةُ : الؿرتبة الثاكقة

     ۓ ےے ھ ھ ھ ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ژتعالك:

  ژ ﮵﮴ ﮳ ﮲  ۓ
(2)

  . 

ـٌ  ، وهق أكف ٓ يؽقنُ الؿشقئةُ : الؿرتبة الثالثة  َّٓ إِ  كائ

  بؿشقئةِ 
ِ
 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ژقال تعالك:  ،اهلل

ژېئ
(3)

  .   

  ، وهق أن كؾَّ ُؼ ؾْ الخَ :  الؿرتبة الرابعة
ٍ
 ِؼ ؾْ ـ َخ هق مِ  شلء

 
ِ
ژ گگ ک ک ک ژقال تعالك:  ،تعالك اهلل

(4)
 ، وقال تعالك:

  ژ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ
(5)

. 

 

                                     
 .  111سقرة البؼرة أية:  ( 1)  

 .    40ج أية: سقرة الح ( 2)  

 .    11سقرة التؽقير أية:  ( 3)  

 .     51سقرة الزمر أية:  ( 4)  

 .  15سقرة الصافات أية:  ( 5)  
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َٔ ِفٞ َجا٤َ ََاباب  ِٜ ِِّز  امُلَص
ـْ    َرُسْقُل  َقاَل : َقاَل  ؛ڤ ُهَرْيَرةَ  َأبِل َط

ِ
 َقاَل : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ »: َتَعاَلك اهللُ  ـْ  َأْضَؾؿُ  َوَم  َفْؾَقْخُؾُؼقا َكَخْؾِؼل؛ َيْخُؾُؼ  َذَهَب  مِؿَّ

ًة،  .َأْخَرَجاهُ . «َشِعْقَرةً  لَِقْخُؾُؼقا َأوْ  بًَّة،َح  لَِقْخُؾُؼقا وْ أ َذرَّ

ـْ  َوَلُفَؿا   َرُسْقَل  َأنَّ  ؛ڤ َطائَِشةَ  َط
ِ
 َأَشدُّ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َّاسِ  ـَ  الِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  َطَذاًبا ال ِذْي   بَِخْؾِؼ  ُيَضاِهُئْقنَ  الَّ
ِ
 َوَلُفَؿا .«اهلل

ـِ  ـِ  َط   َرُسْقَل  َسِؿْعُت : ڤ َطبَّاسٍ  اْب
ِ
 ُكؾُّ »: َيُؼْقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

رٍ  َّارِ  فِل ُمَصقِّ َرَها ُصْقَرةٍ  بُِؽؾِّ  َلفُ  ُيْجَعُؾ  ال ُب  َكْػٌس  َصقَّ  بَِفا ُيَعذَّ

َّؿَ  فِل  .«َجَف

ـْفُ  َوَلُفَؿا ـْ »: َمْرُفْقًطا َط رَ  َم ْكَقا؛ فِل ُصْقَرةً  َصقَّ  ُكؾَِّػ  الدُّ

ـُْػَخ  َأنْ  ْوَح  فِْقَفا َي ـَافٍِخ  َوَلْقَس  الرُّ  .«بِ

ـْ  ْسؾِؿٍ َولِؿُ    لِل َقاَل : َقاَل  الَفقَّاِج؛ َأبِل َط
ٌّ

َٓ »: َطؾِل  َأ

  َرُسْقُل  َطَؾْقفِ  َبَعَثـِل َما َطَؾك َأْبَعُثَؽ 
ِ
َّٓ  ؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َّٓ  ُصْقَرةً  َتَدعَ  َأ  إِ

َٓ  َصَؿْسَتَفا َّٓ  ُمْشِرًفا؛ َقْبًرا َو ْيَتفُ  إِ  «.َسقَّ

 فقف  صقرتان: يدخُؾ  «مُ الؿحرَّ  صقيُر التَّ »

2- َّ ًٓ  ت، بلن يصـعَ حْ ال طؾك  ؿةً مجسَّ  أو صقرةً  ،تؿثا

 .أو حققانٍ  كنكسانٍ  ،روٍح  ذاِت  شؽؾِ 
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 .إرواِح  مـ ذواِت  اشقئً  بقدهِ  أن يرسؿَ  -1

  ِؼ ؾْ لخَ  ٕن فقف مضاهاةً  ؛وذلؽ
ِ
  ِؼ ؾْ بخَ  افً وتشبُّ  اهلل

ِ
 اهلل

 .تعالك

ففؾ  كالؽامقراِت؛ ،الحديثةِ  بأِٓت  صقيُر ا التَّ مَّ أَ وَ 

 ؟.صقيرِ بالتَّ  ُؼ يؾح

َّٓ  الػؼفاءُ  اختؾَػ  يف هذا إمِر، وإَْوَلك اجتـاُبُف؛ إِ

رورِة أو الحاجِة.  يف كتاِب  هذا الباَب  ُػ الؿملِّ  وقد طؼدَ  لؾضَّ

إلك  ، ووسقؾةٌ كِ ْر الشِّ  مـ أسباِب  سبٌب  صقيَر ٕن التَّ  ؛قحقدِ التَّ 

الَ  قٍح ك لؼقمِ  كؿا حدَث  ،قحقدِ التَّ  دُّ الذي هق ِض  كِ ْر الشِّ   ـؿَّ

وَغاَلْقا فقفؿ؛ فعبُدوهؿ مِـ دوِن  ،الحقـالصَّ  رَ قَ روا ُص قَّ َص 

 
ِ
 .اهلل
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 احَلًِِف َنِجَس٠ِ ِفٞ َجا٤َ ََاباب  

  َوَقْقلِ 
ِ
ژ یی ىئ ژ :َتَعاَلك اهلل

(1)
. 

ـْ    َرُسْقَل  َسِؿْعُت  :َقاَل  ؛ڤ ُهَرْيَرةَ  َأبِل َط
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـَْػَؼةٌ  الَحؾُِػ »: َيُؼْقُل  ْؾَعِة، َم  .أَْخَرَجاهُ . «لِْؾَؽْسِب  َمْؿَحَؼةٌ  لِؾسِّ

ـْ    َرُسْقَل  َأنَّ  ؛ڤ َسْؾَؿانَ  َوَط
ِ
 َٓ  َثاَلَثةٌ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َٓ  اهللُ  ُيَؽؾُِّؿُفؿُ  ْقِفؿْ  َو  َزاٍن، ُأَشْقِؿطٌ : َألِْقؿٌ  َطَذاٌب  َوَلُفؿْ  ُيَزكِّ

َّٓ  َيْشَتِري َٓ  ;فُ بَِضاَطتَ  اهللَ  َجَعَؾ  َوَرُجٌؾ  ُمْسَتْؽبٌِر، َوَطائٌِؾ   إِ

َٓ  بَِقِؿْقـِِف، َّٓ  َيبِْقعُ  َو   َرَواهُ . «بَِقِؿْقـِفِ  إِ
ُّ

ـَدٍ  الطََّبَراكِل  .َصِحْقٍح  بَِس

ِحْقِح  َوفِل ـْ  الصَّ ـِ  ِطْؿَرانَ  َط ـٍ  ْب : َقاَل  ؛ڤ ُحَصْق

  َرُسْقُل  َقاَل 
ِ
تِل َخْقُر »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـَ  َقْركِل، ُثؿَّ  ُأمَّ ِذْي  ُثؿَّ  ،َيُؾْقَكُفؿْ  الَّ

ـَ  ِذْي ـِ  َقْركِفِ  َبْعدَ  َأَذَكَر  َأْدِري َفاَل : ِطْؿَرانُ  َقاَل  - َيُؾْقَكُفؿْ  الَّ َتْق  َمرَّ

َٓ  َيْشَفُدْونَ  َقْقًما َبْعَدُكؿْ  إِنَّ  ُثؿَّ  ?َثاَلًثا َأوْ   ُيْسَتْشَفُدْوَن، َو

َٓ  َوَيُخْقُكْقنَ  ـُْقَن، َو ـِْذُرْونَ  ُيْمَتَؿ َٓ  َوَي  فِْقِفؿُ  َيْظَفُر وَ  ُيْقُفْقَن، َو

ـُ  َؿ ـِ  َوفِْقفِ  .«السِّ ـِ  َط   َأنَّ  ؛ڤ َمْسُعْقدٍ  اْب
َّ

َّبِل : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ال

َّاسِ  َخْقُر » ـَ  ُثؿَّ  َقْركِل، ال ِذْي ـَ  ُثؿَّ  َيُؾْقَكُفْؿ، الَّ ِذْي  ُثؿَّ  َيُؾْقَكُفْؿ، الَّ

                                     
 .   11سقرة الؿائدة أية:  ( 1)  
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ءُ 

ْ
ـَُف، َأَحِدِهؿْ  َشَفاَدةُ  َتْسبُِؼ  َقْقمٌ  َيِجل ـُفُ  َيِؿْق . «َشَفاَدَتفُ  َوَيِؿْق

ـَا َكاُكقا :إِْبَراِهْقؿُ  َوَقاَل  َفاَدةِ  َطَؾك َيْضِرُبْقَك ـُ  َوالَعْفدِ  الشَّ  َوَكْح

 .ِصَغارٌ 

 

  اسؿَ  ؿقـ وأن يحرتمَ القَ  ؽثَر أن ٓ يُ  طؾك الؿسؾؿِ 
ِ
طـ  اهلل

مع ما  ،الحـِث  كثرةُ  الحؾِػ  ـ كثرةِ مِ  ؾزمُ ٕكف يَ  ؛الحؾِػ  كثرةِ 

  عظقؿِ التَّ  وطدمِ  ،طؾقف مـ آستخػاِف  يدلُّ 
ِ
 تعالك. هلل
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(63) 

١ََِّ ِفٞ َجا٤َ ََاباب   ١ََِّ اهلِل ِذ ِ٘ َِٚذ ِّ  َِْب

 گ گ ک ک ک ک ڑ ژ:َتَعاَلك َوَقْقلِفِ 

 ڻ ں ں    ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

ژ ڻ
(1)

  . 

ـْ    َرُسْقُل  َكانَ : َقاَل  ڤ ُبَرْيَدةَ  َط
ِ
رَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َأمَّ

  بَِتْؼَقى َأْوَصاهُ  َسِريَّةٍ  وْ أَ  َجْقشٍ  َطَؾك َأمِْقًرا
ِ
ـْ  اهلل ـَ  َمَعفُ  َوَم  مِ

ـَ    بِْسؿِ  ُاْغُزَوا»: َفَؼاَل  َخْقًرا؛ الُؿْسؾِِؿْق
ِ
، َسبِْقؾِ  فِل ، اهلل

ِ
 َقاتُِؾقا اهلل

ـْ  َٓ  باهلل َكَػَر  َم َٓ  َتُغؾُّقا، ُاْغُزَوا،َو َٓ  َتْغِدُروا، َو َٓ  ُتَؿثُِّؾقا، َو  َو

كَ  َلِؼْقَت  َوإَِذا َولِْقًدا، َتْؼُتُؾقا ـَ  َطُدوَّ ؛ مِ ـَ  إَِلك َفاْدُطُفؿْ  الُؿْشِركِْق

ّـَ  ،- ِخاَللٍ  َأوْ  - ِخَصالٍ  َثاَلِث  ُتُف ـُْفؿْ  َفاْقَبْؾ  َأَجاُبقكَ  َما َفَليَّ  مِ

ـُْفْؿ، َوُكػَّ   َفاْقَبْؾ  َأَجاُبْقكَ  َفنِنْ  اِْلْساَلِم؛ إَِلك ُاْدُطُفؿْ  ُثؿَّ  َط

ـُْفْؿ، لِ  إَِلك ؿْ ُاْدُطفُ  ُثؿَّ  مِ ـْ  التََّحقُّ ، َدارِ  إَِلك َداِرِهؿْ  مِ ـَ  الُؿَفاِجِرْي

ـَ  َما َفَؾُفؿْ  َذلَِؽ  َفَعُؾقا إِنْ  َأكَُّفؿْ  َوَأْخبِْرُهؿْ   َما َوَطَؾْقِفؿْ  لِْؾُؿَفاِجِرْي

، َطَؾك ـَ ُلقا َأنْ  َأَبْقا َفنِنْ  الُؿَفاِجِرْي ـَْفا؛ َيَتَحقَّ  َأكَُّفؿْ  َفَلْخبِْرُهؿْ  مِ

                                     
 .  12سقرة الـحؾ أية:  ( 1)  
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ـَ  َكَلْطَراِب  ْقُكْقنَ َيؽُ    ُحْؽؿُ  َطَؾْقِفؿْ  َيْجِري الُؿْسؾِِؿْق

ِ
 َتَعاَلك اهلل

َيُؽْقنُ  َٓ   الَغـِْقَؿةِ  فِل َلُفؿْ  َو
ِ
ٌء؛ َوالَػلء

ْ
َّٓ  َشل  َمعَ  ُيَجاِهُدوا َأنْ  إِ

، ـَ  َأَجاُبْقَك؛ ُهؿْ  َفنِنْ  الِجْزَيَة، َفاْسَلْلُفؿُ  َأَبْقا؛ ُهؿْ  َفنِنْ  الُؿْسؾِِؿْق

ـُْفؿْ  ْؾ َفاْقبَ  ـُْفْؿ، َوَكػَّ  مِ ـْ  َأَبْقا؛ ُهؿْ  َفنِنْ  َط  .َوَقاتِْؾُفؿْ اهلل ب َفاْسَتِع

؛ َأْهَؾ  َحاَصْرَت  َوإَِذا ـٍ ةَ  َلُفؿْ  َتْجَعَؾ  َأنْ  َفَلَراُدْوكَ  ِحْص  ذِمَّ

 
ِ
ةَ  اهلل ةَ  َلُفؿْ  َتْجَعْؾ  َفاَل  َكبِقِِّف؛ َوِذمَّ   ِذمَّ

ِ
ةَ  اهلل ـِ  َكبِقِِّف، َوذِمَّ  َعْؾ اْج  َوَلؽِ

َتَؽ  َلُفؿْ  ةَ  ِذمَّ ةَ  ِذَمَؿُؽؿْ  َتْخِػُروا َأنْ  َفنِكَُّؽؿْ  َأْصَحابَِؽ، َوِذمَّ  َوِذمَّ

ـْ  َأْهَقنُ  َأْصَحابُِؽؿْ  ةَ  َتْخِػُروا َأنْ  مِ   ذِمَّ
ِ
ةَ  اهلل  َوإَِذا َكبِقِِّف، َوِذمَّ

؛ َأْهَؾ  َحاَصْرَت  ـٍ ـِْزَلُفؿْ  َأنْ  َفَلَراُدوكَ  ِحْص   ُحْؽؿِ  َطَؾك ُت
ِ
 َفاَل  اهلل

ـِْزْلُفؿْ  ، ُحْؽؿِ  َطَؾك ُت
ِ
ـْ  اهلل  َٓ  َفنِكََّؽ  ُحْؽِؿَؽ، َطَؾك َأْكِزْلُفؿْ  َوَلؽِ

  ُحْؽؿَ  فِْقِفؿْ  َأُتِصْقُب  َتْدِري
ِ
 .ُمْسؾِؿٌ  َرَواهُ (. َٓ  َأمْ  اهلل

 

  تقحقدِ  تحؼقِؼ  ـ كؿالِ مِ 
ِ
 طدمُ  ؛ػاِت والصِّ  إسؿاء

 
ِ
  ةِ مَّ ذِ  إططاء

ِ
  طدمِ  ـا مِ خقفً  ؛يف العفقدِ  اهلل

ِ
ي فقمدِّ  ؛هبا القفاء

  صِ ؼُّ ـَتَ ذلؽ لِ 
ِ
 فُ ـايف كؿالَ ويُ  ،قحقدِ يف التَّ  ؼدُح وهذا يَ  ؛اهلل

ُِّػ يف الباِب يلمُر  ،القاجَب  ويف هذه أية التل أورَدها الؿص

 بالعفقِد والؿقاثقِؼ، والؿحافظِة طؾك  -تعالك-اهلُل 
ِ
بالقفاء

دِة بعدِم كؼِضفا.  إيؿاِن الؿمكَّ
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 العؼقِد والؿعاهداِت ثالثٌة: وأكقاُع 

ـَ الؿسؾؿقـ -2 ـَ الـاِس، كالؿعاَهدِة بق الؿعاَقدُة بق

ِة يف صاطتِفؿ  والؽػار، والؿعاَهدة بقـ الرطقِّة وإئؿَّ

ِّؽاِح والبقِع، وكحق  بالؿعروِف، والؿعاَهدِة يف العؼقِد كال

 ذلؽ مؿا يجُب القفاُء بِف.

ُب بفِ -1 إلقِف، ففذا مـ معـك  معاَهدُة اهلل طؾك ما ُيتؼرَّ

َّْذِر، والحؾِػ الؿـذوِر، فنن كان طؾك فعِؾ واجٍب أو ترِك  ال

.
ِ
ـِ بؿعاهدِة اهلل ًدا بالقؿق ـًا وكذًرا لف، ممكَّ ٍم كان يؿق  محرَّ

ـِ الؿحضةِ »معاَهدٌة بؿعـك -4 ؛ إذا كان «القؿق

دٌة. َّفا ممكَّ ـٌ لؽ ، أو الؿـُع؛ ففذه يؿق  مؼصقُدها الَحضُّ

ِة  ويف حديِث   وِذمَّ
ِ
ِة اهلل  ِذمَّ

ِ
 طـ إططاء

ُ
َّْفل الباِب: ال

 بذلَؽ؛ فتؽقن الجريؿُة 
ِ
رسقلِِف لؾؽػاِر؛ خشقَة طدِم القفاء

، وكؼًصا يف التَّقحقِد.
ِ
 طظقؿًة، ويؽقن ذلؽ هضًؿا لعفِد اهلل

وغرُض الؿملُِّػ مِـ إيراِد هذا الباِب: الُبْعُد والحذُر 

ِض لألحقاِل التل كَ  خشك مـفا كؼَض العفقِد مـ التَّعرُّ

َة   وِذمَّ
ِ
َة اهلل  الؿعاَهديـ ِذمَّ

ِ
واْلخالَل هبا، بعَدما ُكعطل لألطداء

رسقلِِف، فنكف متك وقَع الـؼُض يف هذه الحاِل؛ كان اكتفاًكا مـ 

.
ِ
ِة َكبِقِِّف، وَتْرًكا لتعظقِؿ اهلل  وِذمَّ

ِ
ِة اهلل  الؿسؾؿقـ لِذمَّ
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ـٌ لْلسالِم، وت زهقٌد لؾؽػاِر بِف، فنن ويف ذلؽ أيًضا هتقي

دة بلغؾِظ الؿقاثقِؼ؛ هق مِـ  القفاَء بالعفقِد، وخصقًصا الؿمكَّ

 الؿـِصِػقـ إلك تػضقؾِف 
ِ
اطقِة لألطداء ـِ اْلسالِم الدَّ محاس

واتِّباطِف. ولؼد ابُتؾقـا يف إزمـِة الؿتلخرِة بؿـ َطَؽَس إَْمَر، 

 بـؼِض العفق
ِ
ُب إلك اهلل ـَ وأصبَح بجفؾِف يتؼرَّ ِد والؿقاثقِؼ بق

 
َّ

َّبل َر  ملسو هيلع هللا ىلصالؿسؾؿقـ والؽػار، وقتِؾ الؿعاَهِديـ مع أن ال َحذَّ

َمـ قتَؾ معاَهًدا لؿ يرْح رائحَة »فؼال:  وتقطد طؾقف مِـ ذلؽ

َّةِ   .«الج
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(64) 

ِّ ِفٞ َجا٤َ ََاباب    اهلِل َع٢ًَ اإِلِقَشا

ـْ  ـُْدِب  َط ـِ  ُج   َطْبدِ  ْب
ِ
  ُسْقُل رَ  َقاَل : َقاَل  ؛ڤ اهلل

ِ
 اهلل

ـْ :  اهللُ  َفَؼاَل  لُِػاَلٍن، اهللُ  َيْغِػُر  َٓ واهلل : َرُجٌؾ  َقاَل »: ملسو هيلع هللا ىلص  َذا َم

ِذْي    َيَتَللَّك الَّ
َّ

 َلفُ  َغَػْرُت  َقدْ  إِكِّل لُِػاَلٍن؟ َأْغِػرَ  َٓ  َأنْ  َطَؾل

 .ُمْسؾِؿٌ  َرَواهُ . «َطَؿَؾَؽ  َوَأْحَبْطُت 

 َطابٌِد، َرُجٌؾ  الَؼائَِؾ  َأنَّ  ؛ڤ ُهَرْيَرةَ  َأبِل َحِدْيِث  َوفِل

 « . َوآِخَرَتفُ  ُدْكَقاهُ  َأْوَبَؼْت  بَِؽؾَِؿٍة، َتَؽؾَّؿَ »: ُهَرْيَرةَ  َأُبق َقاَل 

  اْلقسامُ 
ِ
  تعالك هق الحؾُػ  طؾك اهلل

ِ
 أن يػعَؾ طؾك اهلل

 رِ جْ الحَ  إذا كان طؾك جفةِ  مٌ أو ٓ يػعؾ كذا، وهق محرَّ  ،كذا

 
ِ
 و ،فضؾفِ  رِ حجُّ ، وتَ طؾك اهلل

ِ
بلن اهلل ٓ  كاْلقسامِ  ،بف ّـِ الظَّ  سقء

 » :بؼقلف أو الحؾِػ  ،فؿأو ٓ يرحؿُ  ،لعبادهِ  يغػُر 
ِ
 ٓ يغػرُ  ،واهلل

 للِّ ذلؽ، وهذا هق التَّ  بحصقلِ  والجزمُ  ،«لػالنٍ  اهللُ 
ِ
، ل طؾك اهلل

  معَ  أدٍب  قءُ ٕكف ُس  ؛مٌ محرَّ هق و ،قحقدِ يف التَّ  وهق كؼٌص 
ِ
 .اهلل

 ط ا إذا كان يؼسؿُ مَّ أَ 
ِ
  ّـِ الظَّ  ـُ ْس لف ُح  والحامُؾ  ،ؾك اهلل

ِ
 ةُ قَّ وقُ  باهلل

  رجائفِ 
ِ
ـ مِ  إنَّ » :لحديث ؛ففذا جائٌز  ؛يف رحؿتفِ  والطؿعُ  ،باهلل

  طبادِ 
ِ
  قسؿَ ـ لق أَ مَ  اهلل

ِ
َ  ؛طؾك اهلل  .«هُ رَّ بَ َٕ
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(65) 

ِ٘ َع٢ًَباهلل  ُِٜشَتِشَفُع الباب   َخًِِك
ـْ  ـِ  ُجَبْقرِ  َط   َجاءَ : َقاَل  ؛ڤ ُمْطِعؿٍ  ْب

ٌّ
 إَِلك َأْطَرابِل

 
ِّ

َّبِل   َرُسْقَل  َيا: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ال
ِ
 الِعَقاُل، َوَجاعَ  إَْكُػُس  ُكِفَؽِت  !اهلل

ـَا َفاْسَتْسِؼ  إَْمَقاُل، َوَهَؾَؽِت  باهلل  َكْسَتْشِػعُ  َفنِكَّا َربََّؽ، َل

  َطَؾك َوبَِؽ  َطَؾْقَؽ،
ِ
  َفَؼاَل   اهلل

ُّ
َّبِل   ُسْبَحانَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ال

ِ
 ْبَحانَ ُس ! اهلل

 
ِ
 ُثؿَّ  َأْصَحابِِف، ُوُجْقهِ  فِل َذلَِؽ  ُطِرَف  َحتَّك ُيَسبُِّح  َزاَل  َفَؿا ،«!اهلل

  َشْلنَ  إِنَّ  اهلُل؟ َما َأَتْدِري! َوْيَحَؽ »: َقاَل 
ِ
ـْ  َأْطَظؿُ  اهلل  إِكَّفُ  َذلَِؽ، مِ

ـْ  َأَحدٍ  َطَؾك باهلل ُيْسَتْشَػعُ  َٓ   َواهُ رَ . الَحِدْيَث  َوَذَكَر  ،«َخْؾِؼفِ  مِ

 .َداُود َأُبق

 

  آستشػاعُ 
ِ
 وهضؿٌ  حرامٌ  ؛فِ ؼِ ؾْ ـ َخ مِ  إلك أحدٍ  باهلل

  ٌص ؼُّ ـَوتَ  ،ةِ بقبقَّ لؾرُّ 
ِ
 َب ؾَ طْ أن يُ  فال يجقزُ  ؛قحقدِ يف التَّ  ٌح دْ وقَ  ،هلل

  ـَ مِ 
ِ
  فشلنُ  ؛فِ ؼِ ؾْ ـ َخ مِ  إلك أحدٍ  شػعَ أن يَ  اهلل

ِ
فال   ؛أطظؿُ  اهلل

، وٓ يجقُز أن «ـَد فالنٍ يا اهلل، اشػْع لل ط»يجقُز أن تؼقَل: 

 طؾقَؽ »تؼقَل: 
ِ
، ومثُؾ ذلؽ ما يؽثُر «يا فالُن، إِكَّا كستشػُع باهلل

ػاطاِت يف قضايا اْلصالح،  طؾك ألسـِة بعِض العقامِّ يف الشَّ

ْفُت اهلَل طؾقَؽ »فقؼقل بعُضفؿ:  ُف »، أو «يا فالُن، َوجَّ أكا ُمقجِّ
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ل واسطة طـد الجفة أكا ما ل»ومثؾف ققل بعضفؿ: . «اهلَل طؾقَؽ 

 إلك َخْؾِؼِف؛ فال كؾف ففذا ، «الػالكقة إٓ اهلل
ِ
مـ آستشػاِع باهلل

 أطظُؿ مـ ذلؽ
ِ
 .يجقُز. وشلُن اهلل
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ِّٞ باب   َِّب ١َِٜ اي َُا ِٙ ُطُسَم ايشِِّسِى ملسو هيلع هللا ىلصََا َجا٤َ ِفٞ ِح ََٚسدِّ ِِٝد  ِِٛح ٢َُ ايتَّ  ِح

ـْ    َطْبدِ  َط
ِ
ـِ  اهلل ْقرِ  ْب خِّ  فِل اْكَطَؾْؼُت : َقاَل  ؛ڤ الشِّ

  َرُسْقلِ  إَِلك َطامِرٍ  َبـِل َوْفدِ 
ِ
ـَا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل : َفَؼاَل  َسقُِّدَكا، َأْكَت : ؛ َفُؼْؾ

قِّدُ » ـَا ،«َوَتَعاَلك َتَباَركَ  اهللُ  َالسَّ ـَا: ُقْؾ ـَا َفْضاًل، َوَأْفَضُؾ  َوَأْطَظُؿ

، ًٓ َٓ  ْقلُِؽْؿ،قَ  َبْعضِ  َأوْ  بَِؼْقلُِؽْؿ، ُقْقُلْقا»: َفَؼاَل  َصْق  َو

َُّؽؿُ  ْقَطانُ  َيْسَتْجِرَي ـَدٍ  َداُودَ  َأُبق َرَواهُ . «الشَّ  . َجقِّدٍ  بَِس

ـْ    َرُسْقَل  َيا: َقاُلقا َكاًسا َأنَّ  ؛ڤ َأَكسٍ  َوَط
ِ
 َيا! اهلل

ـَ  َخْقَرَكا ـَ  َوَسقَِّدَكا َخْقِرَكا، َواْب  َأيَُّفا َيا»: َفَؼاَل ! َسقِِّدَكا َواْب

َّاُس  َٓ  بَِؼْقلُِؽْؿ، قاُقْقلُ ! ال َُّؽؿُ  َو ْقَطانُ  َيْسَتْفِقَي دٌ  َأَكا الشَّ  ُمَحؿَّ

  َطْبدُ 
ِ
  َمـِْزَلتِل َفْقَق  َتْرَفُعْقكِل َأنْ  ُأِحبُّ  َما َوَرُسْقُلُف، اهلل

ْ
تِل  الَّ

  َرَواهُ . « اهللُ  َأْكَزَلـِل
ُّ

ـَدٍ  الـََّسائِل  .َجقِّدٍ  بَِس

َّ فقف حؿايةُ   ال
ِّ

، بإققالِ  ِب دُّ لَ بالتَّ  ؛حقدِ قك التَّ ؿَ حِ  ملسو هيلع هللا ىلص بل

يف  خشك مـف القققعُ الذي يُ  قِّ ؾُ ػضل إلك الغُ يُ  ققلٍ  فؽؾُّ 

 . برتكفِ َّٓ إِ  قحقدُ التَّ  وٓ يتؿُّ  ،فُ اجتـابُ  ـُ فنكف يتعقَّ  ؛كُ ْر الشِّ 

َّفَ وقد كَ    ك ال
ُّ

يف  التل فقفا مبالغةٌ  طـ إققالِ  ملسو هيلع هللا ىلص بل

 «سقِّدكا»، كؼقلفؿ لف: -مَع استحؼاقِف لفا- تعظقؿفِ 

 صقاكةً  ؛سالةِ والرِّ  ةِ بالعبقديَّ  َب أن يخاصَ  هُ ، واختقارُ «خقركا»و
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فنذا كان  .كِ ْر ل إلك الشِّ الؿػِض  الغؾقِّ  ا لباِب دًّ وَس  ،قحقدِ لؾتَّ 

 
ِ
 مِـ َخْؾِؼِف، وخقرُتُف مِـ طبادِه،  ملسو هيلع هللا ىلصهذا رسقُل اهلل

ِ
صػقُة اهلل

 الؿع
ِ
ؼقِد، والؿؼاِم وَصِػقُُّف، وخؾقُؾُف، وكؾقُؿُف، صاحُب الؾقاء

ٍع،  ُل ُمشػَّ ُل شافٍع، وَأوَّ الؿحؿقِد، والحقِض الؿقروِد، وَأوَّ

َِّة؛  ُل مـ َيستػتح باَب الج ُل َمـ يـشؼُّ طـف الؼرُب، وَأوَّ وَأوَّ

فُقػَتُح لف، ٓ ُيػَتُح ٕحٍد قبَؾُف، وهق سقُِّد ولِد آدَم طؾقف الصالة 

ُف، والسالم، ومَع هذا َيـفك طـ الؿبالغِة يف  مدحِف بؿا يستحؼُّ

قطاِن؛   الشَّ
ِ
ـَ استجراء

كؿا يف حديثل الباِب، وَيعترُب ذلؽ مِ

فؽقػ لق سؿَع طؾقف الصالة والسالم كالَم أصحاِب الغؾقِّ 

 
ِ
َّٓ باهلل ، ويرفعقَكُف إلك مرتبِة الذيـ يؿدحقَكُف بؿا ٓ يؾقُؼ إِ

ُف يف بقبقَِّة وإُلقهقَِّة، فقعتؼدون أكف يتصرَّ الؽقِن، ويجقُب  الرُّ

، لـ 
ِ
طقاِت، وَيؼضل الحاجاِت؛ هؾ َسَقْرَضك؟ ٓ واهلل الدَّ

َّْفِل طـ ذلؽ، والتَّحذيِر  َُّتُف شاهدٌة كاصؼٌة بال يرضك، وهذه ُس

الِح والقٓيِة،  ل بعَض الـاس بالصَّ مـف؛ فؽقَػ بؿـ يزكِّ

 طؾقفؿ، وَيغؾق فقفؿ أحقاًء وأمقاتً 
ِ
ا، ويبالُغ يف مدِحفؿ والثَّـاء

ْرِك يف ققلِف  قطاُن إلك أن يؼَع يف الشِّ َٓ يخاُف أن َيستجريِف الشَّ َأ

ْبِح  أو طؿؾِف، وذلؽ بدطائِفؿ وآستغاثِة هبؿ يف الُؽرباِت والذَّ

َّْذِر لفؿ ؟!!!  وال
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(67) 

ٍِ ِفٞ َجا٤َ ََاباب   ِٛ  ائ ائ ى ى ې ې ژ :َتَعاَي٢ اهلِل َق

 ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

ژ ېئ ېئ ېئ ۈئ
(1)

  

ـِ  ـَ  َحْبٌر  َجاءَ : َقاَل  ؛ڤ َمْسُعْقدٍ  ـِ ابْ  َط  إَْحَبارِ  مِ

  َرُسْقلِ  إَِلك
ِ
دُ  َيا: َفَؼاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َيْجَعُؾ  اهللَ  َأنَّ  َكِجدُ  إِكَّا! ُمَحؿَّ

َؿاَواِت  ـَ  إِْصَبٍع، َطَؾك السَّ َجرَ  إِْصَبٍع، َطَؾك َوإََرِضْق  َوالشَّ

 َوَسائِرَ  إِْصَبٍع، َطَؾك ثََّرىَوال إِْصَبٍع، َطَؾك َوالَؿاءَ  إِْصَبٍع، َطَؾك

  َفَضِحَؽ  الَؿؾُِؽ، َأَكا: َفَقُؼْقُل  إِْصَبٍع، َطَؾك الَخْؾِؼ 
ُّ

َّبِل  ملسو هيلع هللا ىلص ال

 ې ې ژ َقَرأَ  ُثؿَّ  - الَحْبرِ  لَِؼْقلِ  َتْصِدْيًؼا َكَقاِجُذهُ  َبَدْت  َحتَّك

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 . ژ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ

َجَر  َباَل َوالجِ »: لُِؿْسؾِؿٍ  ِرَواَيةٍ  َوفِل  ُثؿَّ  إِْصَبٍع، َطَؾك َوالشَّ

ّـَ  ُه  .«اهللُ  َأَكا الَؿؾُِؽ، َأَكا: َفَقُؼْقُل  َيُفزُّ

َؿاَواِت  َوَيْجَعُؾ »: لِْؾُبَخاِريِّ  ِرَواَيةٍ  َوفِل  إِْصَبٍع، َطَؾك السَّ

 «إِْصَبعٍ  َطَؾك الَخْؾِؼ  َوَسائَِر  إِْصَبٍع، َطَؾك َوالثََّرى َوالَؿاءَ 

                                     
 .   54سقرة الزمر أية:  ( 1)  
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 . َأْخِرَجاهُ 

ـِ  َولُِؿْسؾِؿٍ  ـِ  َط  اهللُ  َيْطِقي»: َمْرُفْقًطا ڤ ُطَؿَر  اْب

َؿاَواِت  ّـَ  ُثؿَّ  الِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  السَّ ـَك، بَِقِدهِ  َيْلُخُذُه  َأَكا: َيُؼْقُل  ُثؿَّ  الُقْؿ

ـَ  الَؿؾُِؽ  ـَ  الَجبَّاُرْوَن؟ َأْي ـَ  َيْطِقي ُثؿَّ  الُؿَتَؽبُِّرْوَن؟ َأْي  إَْرِضْق

ْبَع، ّـَ  ُثؿَّ  السَّ ـَ  الَؿؾُِؽ، َأَكا: َيُؼْقُل  ُثؿَّ  بِِشَؿالِِف، َيْلُخُذُه  َأْي

ـَ  الَجبَّاُرْوَن؟ ـِ  َوُرِوَي  .«الُؿَتَؽبُِّرْوَن؟ َأْي ـِ  َط  ؛ڤ َطبَّاسٍ  اْب

َؿاَواُت  َما»: َقاَل  ْبعُ  السَّ ْبعُ  َوإَْرُضْقنَ  السَّ  َكػِّ  فِل السَّ

ـِ  ْحَؿ َّٓ  الرَّ   .«َأَحِدُكؿْ  َيدِ  فِل َكَخْرَدَلةٍ  إِ

ـُ  َوَقاَل  َثـِل: َجِريرٍ  اْب ـُ  َأْخَبَرَكا ُيقُكُس، َحدَّ  َوْهٍب، اْب

ـُ  َقاَل : َقاَل  َثـِل: َزْيدٍ  اْب   َرُسْقُل  َقاَل : َقاَل  َأبِل، َحدَّ
ِ
 َما»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

َؿاَواُت  ْبعُ  السَّ   فِل السَّ
ِّ

َّٓ  الُؽْرِسل  فِل ُأْلِؼَقْت  َسْبَعةٍ  َكَدَراِهؿَ  إِ

  َرُسْقَل  َسِؿْعَت : ڤ َذرٍّ  َأُبق َوَقاَل : َقاَل ، «ُتْرسٍ 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َما»: َيُؼْقُل 
ِّ

َّٓ  الَعْرشِ  فِل الُؽْرِسل ـْ  َكَحْؾَؼةٍ  إِ  ُأْلِؼَقْت  َحِدْيدٍ  مِ

ـَ  ـَ  َفاَلةٍ  َضْفَرْي  َبْق  .«إَْرضِ  مِ

ـِ  ـِ  َوَط ـَ »: َقاَل  ؛ڤ َمْسُعْقدٍ  اْب   َبْق
ِ
َؿاء ْكَقا السَّ  الدُّ

تِل ـَ  َطاٍم، َخْؿُسَؿاَئةِ  ؾِْقَفاتَ  َوَالَّ   ُكؾِّ  َوَبْق
ٍ
  َسَؿاء

ٍ
 َخْؿُسَؿاَئةِ  َوَسَؿاء

ـَ  َطاٍم،   َوَبْق
ِ
َؿاء ابَِعةِ  السَّ   السَّ

ِّ
ـَ  َطاٍم، َخْؿُسَؿاَئةِ  َوالُؽْرِسل  َوَبْق

 
ِّ

  الُؽْرِسل
ِ
، َفْقَق  َوالَعْرُش  َطاٍم، َخْؿُسَؿاَئةِ  َوالَؿاء

ِ
 واهلل الَؿاء
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ءٌ  َطَؾْقفِ  َيْخَػك َٓ  الَعْرشِ  َفْقَق 

ْ
ـْ  َشل ـُ  َأْخَرَجفُ . «َأْطَؿالُِؽؿْ  مِ  اْب

ـْ  َمْفِدّي  ادِ  َط ـِ  َحؿَّ ـْ  َسَؾَؿةَ  ْب ـْ  َطاِصؿٍ  َط ـْ  ِزرٍّ  َط ، َطْبدِ  َط
ِ
 اهلل

ـَْحِقهِ  َوَرَواهُ  ـْ  الَؿْسُعْقِديُّ  بِ ـِ  َطاِصؿٍ  َط ـْ  َوائِؾٍ  َأبِل َط  َطْبدِ  َط

 
ِ
َهبِ  الَحافِظُ  َقاَلفُ . اهلل  الذَّ

ُّ
  .«ُصُرٌق  َوَلفُ »: َقاَل  َتَعاَلك، $ ل

ـِ  ـِ  الَعبَّاسِ  َوَط  َقاَل : َقاَل  ؛ڤ الُؿطَّؾِِب  َطْبدِ  ْب

  َرُسْقُل 
ِ
ـَ  َكؿْ  َتْدُرْونَ  َهْؾ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   َبْق

ِ
َؿاء  .«َوإَْرِض؟ السَّ

ـَا ـَُفَؿا»: َقاَل  َأْطَؾُؿ، َوَرُسْقُلفُ  اهللُ : ُقْؾ  َخْؿُسِؿاَئةِ  َمِسْقَرةُ  َبْق

ـْ  ـٍَة،َس    ُكؾِّ  َومِ
ٍ
، إَِلك َسَؿاء

ٍ
ـٍَة، َخْؿُسِؿاَئةِ  َمِسْقَرةُ  َسَؿاء  َس

  ُكؾِّ  َوكَِثُػ 
ٍ
ـٍَة، َخْؿِسِؿاَئةِ  َمِسْقَرةُ  َسَؿاء ـَ  َس   َوَبْق

ِ
َؿاء ابَِعةِ  السَّ  السَّ

ـَ  َبْحٌر  َوالَعْرشِ  ـَ  َكَؿا َوَأْطاَلهُ  َأْسَػؾِفِ  َبْق   َبْق
ِ
َؿاء  َوإَْرِض، السَّ

ءٌ  َطَؾْقفِ  َيْخَػك َوَلْقَس  َذلَِؽ، َفْقَق  واهلل 
ْ

ـْ  َشل  َبـِل َأْطَؿالِ  مِ

 .َوَغْقُرهُ  َداُودَ  َأُبق َأْخَرَجفُ . «آَدمَ 

 

ُِّػ  أن يختَؿ كتابف هبذا الباِب  $أراد الؿص

، وخضقِع 
ِ
ِة طؾك طظؿِة اهلل الَّ ُّصقِص الدَّ الؿشتؿِؾ طؾك ال

ا يدلُّ طؾك أكف ه ق الؿستِحؼُّ لؾعبادِة الؿخؾققاِت لف؛ مؿَّ

َوْحَدُه، وأن لف صػاِت الؽؿاِل، وكعقَت الجالِل سبحاكف 

 وتعالك.

ِّػ  وما يف -وهذه إحاديُث التل َذكرها الؿص
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  -معـاها

ِ
، وطظقِؿ قدرتِف، وطظِؿ تدلُّ طؾك طظؿِة اهلل

مخؾققاتِف، وأكف الؿستِحؼُّ لؾعبادِة وحده ٓ شريَؽ لف يف 

 وأن طؾك الؿسؾؿ إثباهتا تِف وأسؿائِف وصػاتِف،ربقبقَّتِف وألقهقَّ 

 وطظؿتِف؛ إثباًتا بال  تؿثقٍؾ، وتـزيًفا 
ِ
طؾك ما يؾقُؼ بجالِل اهلل

 ٹ   ٿ ٿٿ      ٿ ٺ ژبال تعطقٍؾ، كؿا قال تعالك: 

ژ ٹ
(1)

تُفا، وَمـ  ِة وأئؿَّ ، وطؾك هذا َمَضك َسَؾُػ إُمَّ

 َتبَِعفؿ بنحساٍن. 

 إط
ِ
 ژ   ڈ ژؾك طؾك طرشِف الؼائؾ: وصػُة طؾقِّ اهلل

ژ ڑ ڑ ژ
(2)

بَّاكقَِّة التل يجُب    ػاِت الرَّ مِـ أطظِؿ الصِّ

 
ِّ

 تعالك، وكؿ يف إثباهتا مـ تعظقٍؿ وإجالٍل لؾحل
ِ
إثباُتفا هلل

 الؼققِم، ومقافؼٍة لدٓئِؾ الشرِع والػطرةِ والعؼِؾ.

ـ َطظََّؿ اهلَل  -وإِيَّاكؿ-أسلُل اهلَل أن يجعَؾـا   -عالكت-مؿَّ

َدُه وأصاَطُف  باْليؿاِن بلسؿائِف الحسـك وصػاتِف الُعؾك، وَوحَّ

َرُه َحؼَّ َقْدِرِه .  وَقدَّ

 الحات ،،،،الصَّ  تتؿُّ  فِ هلل الذي بـعؿتِ  والحؿدُ 

 

                                     
 .         22سقرة الشقرى أية:  ( 1)  

            . 5أية: سقرة صف  ( 2)  
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 أِٖ املساجع

لؾشقخ طبدالرحؿـ « فتح الؿجقد شرح كتاب التقحقد» -2

 بـ حسـ. 

 قاسؿ.لؾشقخ طبدالرحؿـ بـ « حاشقة كتاب التقحقد» -1

ديد» -4 عدّي. «الؼقل السَّ  لؾشقخ طبدالرحؿـ السَّ

رُّ الـَّضقُد طؾك أبقاب كتاب التَّقحقد» -3 لؾشقخ  «الدُّ

 سؾقؿان بـ حؿدان. 

لؾشقخ محؿد بـ  «الؼقل الؿػقد شرح كتاب التقحقد» -5

 طثقؿقـ. 

لؾشقخ صالح  «إطاكة الؿستػقد بشرح كتاب التقحقد» -5

 الػقزان.

 لؾشقخ صالح آل الشقخ.  «دالتَّؿفقد شرح كتاب التقحق» -4

زيد بـ   «الؿختصر الؿػقد يف مجالس كتاب التقحقد» -1

 فالح الربع.



 157 

 

 الفهرس

 ايصفح١ املٛضٛع

 4 الؿؼدمة

 1 كتاب التقحقد (2)

 21 باب فضؾ التقحقد وما يؽػر مـ الذكقب (1)

 25 مـ حؼؼ التقحقد دخؾ الجـة بغقر حسابباب  (4)

 21 باب الخقف مـ الشرك (3)

 10 باب الدطاء إلك شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل (5)

 14 تػسقر التقحقد وشفادة أن ٓ إلف إٓ اهللباب    (5)

باب مـ الشرك لبس الحؾؼة والخقط وكحقهؿا لرفع البالء  (4)

 ودفعف
15 

 14 ما جاء يف الرقك والتؿائؿباب  (1)

 40 مـ تربك بشجر أو حجر وكحقهؿاباب  (1)

 41 جاء يف الذبح لغقر اهللما باب  (20)

 43 ٓ يذبح هلل بؿؽان يذبح فقف لغقر اهلل باب (22)

 45 مـ الشرك الـذر لغقر اهلل باب (21)
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 45 مـ الشرك آستعاذة بغقر اهلل باب (24)

 44 مـ الشرك أن يستغقث بغقر اهلل أو يدطق غقره باب (23)

َٓ َيْخُؾُؼ َشْقًئا َوُهْؿ َأُيْشِرُكقَن َما ﴿ققل اهلل تعالك:  باب (25)

 ﴾ُيْخَؾُؼقنَ 
41 

َع َطـ ُقُؾقبِِفؿْ ﴿ققل اهلل تعالك:  باب (25)  31 ﴾َحتَّك ِإَذا ُفزِّ

 33 الشػاطة باب (24)

ـْ َأْحَبْبَت ﴿ ققل اهلل تعالك: باب (21) َٓ َتْفِدي َم  34 ﴾إِكََّؽ 

قُّ ما جاء أن سبب كػر بـل آدم وتركفؿ ديـفؿ هق الغؾ باب (21)

 يف الصالحقـ
31 

ما جاء يف التغؾقظ فقؿـ َطَبَد اهلَل طـد قرب رجؾ صالح  باب (10)

 فؽقػ إذا طبده؟
52 

ما جاء يف أن الغؾقَّ يف قبقر الصالحقـ ُيصقُِّرها أوثاًكا  باب (12)

 ُتعبد مـ دون اهلل
53 

ُه  ملسو هيلع هللا ىلصما جاء يف حؿاية الؿصطػك  باب (11) جـاب التقحقد وَسدُّ

 ُيقِصُؾ لؾشرك كؾَّ صريٍؼ 
55 

 51 ما جاء أن بعض هذه إمة يعبد إوثان باب (14)

 52 ما جاء يف السحر باب (13)
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 53 بقان شلء مـ أكقاع السحر باب (15)

ان وكحقهؿ باب (15)  54 ما جاء يف الُؽفَّ

 40 ما جاء يف الـشرة باب (14)

 41 ما جاء يف التَّطقُّر باب (11)

 45  التـجقؿما جاء يف باب (11)

 41 ما جاء يف آستسؼاء بإكقاء باب (40)

 ﴿ ققلف تعالك: باب (42)
ِ
ـْ ُدوِن اهلل ـْ َيتَِّخُذ ِم َّاِس َم ـَ ال

َومِ

 ﴾َأْكَداًدا
12 

ُف َأْولَِقاَءهُ ﴿ ققلف تعالك: باب (41) ْقَطاُن ُيَخقِّ  13 ﴾إِكََّؿا َذلُِؽُؿ الشَّ

ـَ  َوَطَؾك﴿  ققلف تعالك:باب  (44) ِق ُؾقا إِْن ُكـُْتْؿ ُمْممـِ  َفَتَقكَّ
ِ
 15 ﴾اهلل

 11 ﴾َأَفَلمِـُقْا َمْؽَر الّؾفِ ﴿ققل اهلل تعالك:  باب (43)

 الصرُب طؾك أقدار اهلل باب (45)
ِ
 10 مـ اْليؿاِن باهلل

َياء باب (45)  14 ما جاء يف الرِّ

 15 مـ الشرك إرادة اْلكسان بعؿؾف الدكقا باب (44)

مـ أصاع العؾؿاء وإمراء يف تحريؿ ما أحؾ اهلل أو  ببا (41)

مف فؼد اتخذهؿ أرباًبا  تحؾقؾ ما َحرَّ
14 
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ـَ َيْزُطُؿقَن َأكَُّفْؿ ﴿  ققل اهلل تعالك: باب (41) ِذي َأَلْؿ َتَر إَِلك الَّ

 ﴾آَمـُقا بَِؿا ُأكِزَل إَِلْقَؽ 
200 

 204 َمـ جحد شقًئا مـ إسؿاء والصػات باب (30)

 205 ﴾َيْعِرُفقَن كِْعَؿة اهلل ُثؿَّ ُيـِْؽُروَكَفا﴿ققل اهلل تعالك:  باب (32)

ِف َأْكَداداً ﴿ ققل اهلل تعالك: باب (31)  204 ﴾َفال َتْجَعُؾقا لِؾَّ

 201 ما جاء فقؿـ لؿ َيؼـع بالحؾػ باهلل باب (34)

 220 «ما شاء اهلل وشئَت »ققل:   باب (33)

 221 آذى اهللَمـ َسبَّ الدهر فؼد  (35)

ل بؼاضل الؼضاة، وكحقه باب (35)  224 التَّسؿِّ

 223 احرتام أسؿاء اهلل تعالك باب (34)

َمـ هزَل بشلٍء فقف ذكُر اهلل أو الؼرآن أو الرسقل   باب (31)

 ملسو هيلع هللا ىلص
225 

ـْ ﴿  ما جاء يف ققلف تعالك: باب (31)
ـْ َأَذْقـَاُه َرْحَؿًة مِـَّا مِ َوَلِئ

اَء مَ  ْتفُ َبْعِد َضرَّ  ﴾سَّ
224 

ا آَتاُهَؿا َصالًِحا﴿  ققل اهلل تعالك: باب (50)  212 ﴾َفَؾؿَّ

 214 ﴾َولِّؾِف إَْسَؿاء اْلُحْسـَك﴿ققل اهلل تعالك:  باب (52)
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 215 ٓ يؼال : السالم طؾك اهلل  باب (51)

 215 ققل: الؾفؿ اغػْر لل إْن ِشئَت   باب (54)

 214 لٓ يؼقل: طبدي وَأَمتِ   باب (53)

 211 ٓ ُيَردُّ َمـ سلَل باهلل باب (55)

 211 ٓ ُيسلل بقجف اهلل إٓ الجـة  (55)

 240 «الؾق»ما جاء يف   باب (54)

 241 الـفل طـ َسبِّ الريحباب  (51)

ّـَ ﴿ققل اهلل تعالك: باب  (51)  َغْقَر اْلَحؼِّ َض
ِ
َيُظـُّقَن بِاهلل

 ﴾اْلَجاِهِؾقَّةِ 
244 

 245 جاء يف ُمـؽري الؼدر ما باب (50)

ريـ باب (52)  241 ما جاء يف الؿصقِّ

 232 ما جاء يف كثرة الحؾػ باب (51)

 234 ما جاء يف ذمة اهلل وذمة كبقف  باب (54)

 234 ما جاء يف اْلقسام طؾك اهلل  باب (53)

 231 ٓ ُيستشػع باهلل طؾك خؾؼف باب (55)

   باب (55)
ِّ

 250حؿك التقحقد وسده صرق ما جاء يف حؿاية الـبل
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 الشرك

 251 ﴾َوَما َقَدُروا اهلَل َحؼَّ َقْدِرهِ ﴿ما جاء يف ققل اهلل تعالك باب  (54)

 255 أهؿ الؿراجع

 254 الػفرس
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