بسم هللا الرحمن الرحيم

كيف تهنأ بشربة من حوض النبي محمد -صلى هللا عليه وسلم-؟
الشيخ /عبد الكريم الخضير
الحمد هلل رب العاللمنن صلا هللا هللا صسا م صبالرى ع اهللا عرادل صرساصل حرنحال محماد صع اهللا ألا صلاحب

بعد:

معانن مال

فأشكر القلئمنن ع هللا تحظيم هذل الدرصس الع مية في هذا الظرف المحلسب لهذل الدرصس.
التع نق ع هللا مل حدث من اإلسلءة ع هللا حرنحل محمد -ع ي اللالة صالسالم:-
فااي

ص حااب ن ئماائن ا فااصة فااي عمااصم ئاالر اإلسااالم ن هااذل المححااة صهااذل الحلةلااة صهااذل ال لرتااة التااي تمت ا

سب الحري -ع ي اللالة صالسالم -صالحنل مح ريد ن ئمئحهم ن هذا فنر صليس بشار فااذا كالن ال االم فاي
ِ
اؤوا ِب إِ
اْل إف ِكِ ُع إص َكبة
ين َج ُ
عرض -ع ي اللالة صالسالم -لء صل هللا  -ل صعال -في في لة اإلفىِ{ :إ َّن َّالذ َ
كر َّل ُكككم َبك إكي ٌُك َكو َخإيككر َّل ُكك إكم [( )11سااصرة الحا ااصر] .إذا كاالن ال ااالم ف اي عرض ا -ع ي ا اللااالة
وَ َشك ُا
ِمك ُ
كنك إم َ َت إح َسك ُكب ُ

صالسالم -صال الم في العرض شد من ال الم في الشفص في ف ق صفي ف ق صفاي ميام مال نتع اق با

ال االم

وَ َشُار َّل ُككم َب إكي ٌُ َكو َخإيكر َّل ُك إكم صمظالهر الفنرياة فاي
في العرض شد صمم ذلى يقصل هللا  -ل صعالَ َ{ :-ت إح َسُب ُ
هااذل القض ااية الت ااي عليشا احلهل ظ االهرة اادا فرن ااص المسا ا منن ف ااي ة ااة تلم ااة ع اان معرف ااة س اانرت -ع يا ا الل ااالة

صالسااالم -راال كتناار ماان المسا منن إ باالل إذا ا  :حا إ يعاارف عاان الحرااي -لا هللا هللا ع يا صسا م -إإ م اارد

اإساام فااال يعرفااصن عاان ساانرت

تاار مماال درسااصل فااي الم ارحاال ا صلااهللا ماان التع اايم شاايء إ ي ااي بحقا

صإ ر ااةء

يسنر من حق -ع ي اللالة صالسالم -فال اهتملم بللسنرة صإ اهتملم بللشملئل صإ بللفللئص صإ باللمع اة

صإ ردإئل حرصت -ع ي اللالة صالسالم -الذي هص رم ف ق هللا ع هللا هللا.
فمتل هذا الحدث هص شر بال شى صإ حتمحالل صإ ح ارب با

ل ان إذا ص ام ت قنحالل بللرضال صالتسا يم بمال ادر هللا  -ال

صعال -صح ةم بأن الحتلئج حمندة صالعل بة ل متقانن المسا مصن فاي ميام ئالر ا رض هراصا لحلارة الحراي -ع يا
اللااالة صالسااالم -فهااذل القضااية إمسااة حلسيسااهم صمشاالعرهم صبلشاار

ااصرهم فهر اصا لحل ارت -ع ي ا اللااالة

صالسااالم -صرااداصا يقااراصن فااي ساانرت -ع ي ا اللااالة صالسااالم -صالق اراءة صحاادهل إ ت ااي راال إ رااد ماان تحقنااق

اتبلع ا -ع ي ا اللااالة صالسااالم -ص ن إ يعرااد هللا  -اال صعااال -إإ بماال شاارع ع ااهللا لساالن حري ا -ع ي ا اللااالة
صالسالم.-
فمن هذا المحئ ق حئمئن المس منن في ميم ئلر ا رض ن هذا فنر صالعل بة ل متقنن رنحل صسامعحل مال نات ج
اللدصر في الدافل صفاي الفالر مان المشالريم ال بالرة التاي اتفاذهل كتنار مان المسا منن لحلارت -ع يا اللاالة

صالسااالم -صالاادفلع عح ا

صالااذب عاان شفل ا -ع ي ا اللااالة صالسااالم -بقااي ع نحاال ن ح هاام صحقاار صحعحااهللا بساانرت

صسحت -ع ي اللاالة صالساالم -لحاتمكن مان اتبلعا حاق اإتبالع فم ارد الادعلص إ ت اي م ارد العصائاو دصن
عمل إ ت ي رل إ رد من العمل { ُقي ِإن ُك ُ ِ
ِ
ِ ِ
ّللا [( )11ساصرة أل عماران] صالاذي
إ
ّللا َف َّاتب ُعوني ُي إحبإب ُك ُم ُ
نت إم ُتحُّبو َن َ
يعلااي الحرااي -ع ي ا اللااالة صالسااالم -ماان الااذكصر ص ماان اإلحاالث هااذا فااي دع اصال لحااب الحرااي -ع ي ا اللااالة

صالسالم -حظر.

ت ا ا ا ا ا ا ا ااةعم حبا ا ا ا ا ا ا ا ا

ه ا ا ا ا ا ااذا لعم ا ا ا ا ا ااري ف ا ا ا ا ا ااي القي ا ا ا ا ا االس ش ا ا ا ا ا ااحيم

ل ا ا ا ا ا ا ا ااص ك ا ا ا ا ا ا ا االن حب ا ا ا ا ا ا ا ااى ل ا ا ا ا ا ا ا االد ل ئعتا ا ا ا ا ا ا ا ا

إن المح ا ا ا ا ا ا ا ااب لم ا ا ا ا ا ا ا اان يح ا ا ا ا ا ا ا ااب مئي ا ا ا ا ا ا ا اام

تعل ا ا ا ا ا ا ا ااي اإللا ا ا ا ا ا ا ا ا ص حا ا ا ا ا ا ا ا ا

بعد هذل المقدمة المفتلارة عان هاذا المصضاصع

الء فاي اللاحيحنن صةنرهمال مان حادنث راي هريارة -رضاي هللا

تعللهللا عح  -صفي لاحي مسا م مان حادنث عمار ن الحراي -ع يا اللاالة صالساالم -كالن مام لاحلب
حدنث عمر :رنحمل ححن

الء فاي

صس عحد الحري -ل هللا هللا ع ي صس م -إذ ئ م ع نحل ر ل شادند ريالض التيالب شادند

سصاد الشعر إ نار ع يا تار السا ر صإ يعرفا محال حاد فساأل عان اإليمالن صعان اإلساالم صعان اإلحسالن صفاي
الحهليااة االل الحرااي -ع يا اللااالة صالسااالم(( :-هااذا ررياال االءكم يع مكاام دنااحكم)) فسااأل عاان اإليماالن فقاالل لا :

(( ن تامن بلهلل صمالئكت صكتب صرسصل صبللنصم اآلفر صبللقدر فنرل صشرل)) فذكر في ت سنر اإليملن صفي تعري ا :
ا ركلن الستة التي محهل اإليملن بللنصم اآلفر فال يل إيملن عرد إذا لم ناامن بلليناب لام ناامن باللنصم اآلفار
فال رد من اإليملن بللنصم اآلفر ليل اإليملن ربقية ركلح .
اإليملن بللحصض:
من ا مصر التي ن ب اإليملن رهل من مصر اآلفرة مل لء في الحصض حاصض الحراي -ع يا اللاالة صالساالم-

صهذا عحي الحصض

مام ع اهللا ترصتا صاعتقالدل ميام مان يعتاد بقصلا مان هال اإلساالم حكارل بعاض المعتةلاة ص

حكرل المعتةلة عمصمل؛ حهم يقدمصن العقصل صاآلراء ع هللا مل لء في الحلصص ل ان تراص الحاصض ئعاي رال

هص متصاتر ع هللا مل سيأتي ذكرل في ا حلدنث التلرتة في .
ص لء يضل ذكرل في القرأن إإ حا لايس بلاري

ل ان اللاراحة الء

فاي ا حلدناث القئعياة التاي تةياد رصاتهال

كاِ اإل َك إكوََر *
َع َ
َإيَن َ
من لحلبة الحري -ع يا اللاالة صالساالم -ع اهللا الفمسانن فاي اصل هللا  -ال صعاالِ{ :-إَّنكا َ إ
َفصك ِكي ِلرِبككِ واإنحككر * ِإ َّن َشك ِ
كانَك َِ ٌُك َكو إاْإَب َتكُكر [( )1-1سااصرة ال ااصتر] صت ساانر السااصرة بكلم هاال نحلسااب الظاارف الااذي
َ َ َ َ َإ
حعاايي في ا صان كاالن الحاار ا صفاار ل حااصض ف ااي صل ا  -اال صعااالِ{ :-إَّنكككا بضاامنر ال ماام صضاامنر ال ماام
صالمت م صاحد هص الصاحد ا حد ال رد اللمد هللا  -ل صعال-؛ ل ن العرب كمل في لاحي الرفالري فاي ت سانر

إحاال حةلحاالل تاكااد فعاال الصاحااد بضاامنر ال ماام هااذا ذكارل اإلماالم الرفاالري -رحما هللا تعااللهللا -فااي ت ساانر سااصرة إحاال

كاِ اإل َك إكوََر عئنحالى :حعام عئالل هللا  -ال صعاال -ال اصتر رال
َع َ
َإيَن َ
حةلحلل صمتل ذلى صل  -ل صعاالِ{ :-إَّنكا َ إ
ص ت ا صبشارل با صالحرااي -ع يا اللااالة صالسااالم -رنحماال هااص حاالئم ة ااهللا إة لئ ا تاام اسااتيقر متبساامل -ع يا اللااالة
كِ
صالسااالم -فقاالل(( :لقااد حااةل ع ا
َع َ
كاِ اإل َكك إكوََر * َف َصك ِكي ِلَرِبك َ
َإيَنك َ
اي ال ن ااة سااصرة فقاار بساام هللا الاارحمن الاارحيمِ{ :إَّنككا َ إ
ل
واإنحككر * ِإ َّن َشك ِ
كانَك َِ ٌُك َكو إاْإَب َتك ُكر فاالهلل  -اال صعااال -عئاالل ال ااصتر إ يقاالل :إن ال ااصتر إ حل ااة إلي ا راال نااصم
َ َإ
القيلمة رل يالم السالعة اد يقاصل لئال :ص اد الل المعتةلاة :ن ال حاة صالحالر ليساتل مف اص تنن اآلن صاحمال تف قالن

عحد اإحتيل إلنهمل بعد يلم السلعة صإ شى ن هذا ضالل مفللو ل قئام مان حلاصص ال تالب صالساحة صحقاصل
متل هذا في الحصض إ نتص و ص اصدل صتبشانر الحراي -ع يا اللاالة صالساالم -با رال الحل اة إليا ؛ ن الحل اة

إلي إحمل ت صن إذا لم الحلس من رصرهم عئشهللا المقلصد ن التبشنر ب صص صدل إ نترتب ع هللا الحل ة إليا مان
الشرب مح .
معحهللا ال صتر:

كاِ اإل َك إكوََر يقااصل :افت او هاال
َع َ
َإيَنك َ
اإلمالم اران رياار الئراري -رحما هللا تعااللهللا -فاي صلا  -اال صعاالِ{ :-إَّنكا َ إ
التأصيل فاي معحاهللا ال اصتر فقالل بعضاهم :هاص حهار فاي ال حاة عئالل هللا حريا محمادا -لا هللا هللا ع يا صسا م -تام
ساالب بأساالحندل إلااهللا ماان االل رااذلى كاالرن عماار صاراان عباالس صعلئشااة ص حااس راان مللااى -رضااي هللا عااحهم -صم لهااد

ص مم من التالبعنن ص الل أفارصن :عحاي بالل صتر الفنار ال تنار صذكارل بأسالحندل عان اران عبالس يضال صساعند ران
رناار صعكرمااة صم لهااد ص االل عكرمااة ال ااصتر صهااص الحرااصة صالفناار الااذي عئاالل هللا إياالل ص االل أفاارصن :هااص حااصض

عئيا رسااصل هللا -لا هللا هللا ع يا صسا م -فااي ال حااة صذكارل راسااحلدل عاان عئاالء تاام ر ا الئرااري حا اساام الحهاار
الااذي عئيا رسااصل هللا -لا هللا هللا ع يا صسا م -فااي ال حااة صلا هللا باالل ترة -ال ااصتر مااأفصذ ماان ال تارة -لعظاام
درل تم سلب بأسلحندل إلهللا حس رن مللى لل :لمل عر رحري هللا -ل هللا هللا ع ي صس م– ص كمل لل– عرض لا
حهر حلفتلل اليل ص الم اصف ص الل :الم اصب فضارب الم اى الاذي معا رنادل فيا –يعحاي فاي الحهار– فلساتفر

مسكل فقلل محمد -ع ي اللالة صالسالم -ل م ى الذي مع مل هذا؟ لل :هذا ال صتر الذي عئلى هللا.

صفي ت سنر اإلملم الحلفر ارن كتنر -رحما هللا تعاللهللا -الل اإلمالم حماد :حادتحل محماد ران فضانل عان المفتالر
رن ف ل عن حس رن مللى لل :ة هللا رسصل هللا -ل هللا هللا ع ي صس م -إة لئ فرفم رس متبسمل إمل لل لهام

صاماال االلصا ل ا ؟ لاام ضااحك ؟ فقاالل رسااصل هللا -ل ا هللا هللا ع ي ا صس ا م :-إماال ن يكااصن الرسااصل -ل ا هللا هللا ع ي ا

صسا م -ارتاادرهم باالل الم ص سااألصل عاان سارب ذلااى فقاالل -ع يا اللااالة صالسااالم(( :-إحا حااةل ع ااي أح اال سااصرة فقاار
ل
اِ اإل َك إوََر حتاهللا فتمهال فقالل (( :تادرصن مال ال اصتر؟)) اللصا :هللا صرساصل ع ام
َع َ
َإيَن َ
بسم هللا الرحمن الرحيمِ{:إَّنا َ إ
-هااذل عاالدتهم يس ا مصن صيك ااصن الع اام إلااهللا عللم ا

صإ ن تهاادصن بحض ارت -ع ي ا اللااالة صالسااالم -إإ إذا ئ ااب

محهم ذلى -لل(( :هص حهر عئلحي رري -عاة ص ال -فاي ال حاة ع يا  -ص فيا  -فنار كتنار تارد ع يا متاي ناصم
القيلمااة أحنت ا عاادد ال صا ااب نفاات ج العرااد مح ا
بعدى)) صهذا كمال هاص مالحار مان تالتنحال

فااأ صل :ياال ررااي إح ا ماان متااي فيقاالل :إحااى إ تاادري ماال حاادتصا

المساحد يعحاي مان عاصالي مال نرصيا اإلمالم حماد؛ حا نرصيا رصاسائة

تالتااة ماان الاارصاة ص ااد رص هااذا الحاادنث مسا م ص رااص داصد صالحساالئي ماان ئريااق ع ااي راان مسااهر صمحمااد راان فضاانل
كالهمل عن المفتلر عن حس صل ر مس م لل :رنحل رسصل هللا -ل هللا هللا ع ي صس م -رنن ظهرحل فاي المسا د إذ
ة هللا إة لءة تم رفم رس متبسمل حل :مل ضحكى يل رسصل هللا؟ لل(( :لقد حةل
َيَنككاِ اإل َكككوَر * َفصك ِكي ِلرِبككِ واإنحككر * ِإ َّن َشك ِ
كانَك َِ ٌُك َكو
َع َ إ َ
الاارحمن الاارحيمِ{ :إَّنككا َ إ
َ َ َ َ َإ
إ َ
ال صتر؟)) حل :هللا صرسصل ع م لل(( :فاح حهر صعدحي رراي -عاة ص ال -ع يا

ع ي أح ال ساصرة فقار :بسام هللا
ل
إاْإَب َتك ُكر تاام االل (( :تاادرصن ماال
ص فيا فنار كتنار هاص حاصض

رب إحا مان متاي فيقاصل :إحاى
ترد ع ي متي نصم القيلمة أحنت عدد ح صم السملء فنفات ج العراد ماحهم فاأ صل :يال ل
إ تاادري ماال حاادتصا بعاادى)) صحهااتم لماال االء فااي الفراار ((ماال حاادتصا بعاادى)) لحعاارف ماان نهحااأ بللشاارب ماان هااذا
الحااصض ع ااهللا ماال ساايأتي -إن شاالء هللا تعااللهللا(( -فاحااى إ تاادري ماال حاادتصا بعاادى)) ص ماال حاادث بعاادى -هااذا

المفت ج.-

صرص الرفلري صمس م في لحيحنهمل مان حادنث شانبلن ران عراد الارحمن عان تالدة عان حاس ران مللاى الل :لمال
عر بللحري -ل هللا هللا ع ي صس م -إلهللا الساملء الل (( :تنا

ع اهللا حهار حلفتالل كقبالب ال الاا الم اصف فق ا  :مال

هذا يل رريل؟ لل :هذا ال صتر)) تم لل ارن كتنر :ص د تصاتر

د تصاتر هذا الحدنث مان ئارب ت ناد القئام عحاد

كتنر من ئمة الحدنث صكذلى حلدنث الحصض من ا حلدنث المتصاترة المقئصع رهل حلدنث الحصض.

صفااي ت ساانر الاراةي :صص ا التصفنااق راانن القااصلنن يعحااي ماال االء ماان حا هااص حهاار صماال االء ماان ت ساانرل بااللحصض
يقصل :صص

التصفنق رنن القصلنن يعحي الحهار صالحاصض ن يقالل :لعال الحهار يلاب فاي الحاصض ص لعال ا حهالر

إحمل تسنل من ذلى الحصض فيكصن ذلى الحصض كللمحبم لهذل ا حهلر.

صفي ت سنر القرئري المسمهللا بلل لمم حكلم القرأن :يقصل -رحم هللا تعللهللا :-العرب تسمي كال شايء كتنار فاي
العدد صالقدر صالفئر كصت ار لل س يلن :نل لع صة ر م ارحهال مان السا ر بمال أب ارحاى؟ للا  :بكاصتر ي بمالل
كتنر صال صتر من الر لل السند ال تنر الفنر تم لل :صافت و هل التأصيل في ال صتر الذي عئي الحري -لا هللا

هللا ع ي صس م -ع هللا ستة عشر صإ.

القصل ا صل :ح حهر في ال حة رصال الرفلري عن حس صرصال الترمذي يضل عح صعن ارن عمر.
التلحي :ح حصض الحري -ع ي اللالة صالسالم -في المص و لل عئلء.
صالقصل التللث :حهل الحرصة صال تلب لل عكرمة.
صالرابم :ح القرأن لل الحسن.

صالفلمس :ح اإلسالم حكلل بعضهم.

صالسلدس :ح تيسنر القارأن {-وَلَق إكد ي َّسكرَنا اإلُقكر ن ِل ِ
لكذ إك ِر [( )04ساصرة القمار] فاال شاى ن هاذا التيسانر حعماة مان
إ َ
َ َ إ
هللا  -ل صعال -يمتن ب ع هللا عبلدل -صتف نو الشرائم لل  :الحسنن رن ال ضل.
السلبم :هص كترة ا لحلب صا شيلء لل رص بكر رن عيلي.
صالقصل التلمن :ح اإلنتلر لل ارن كيسلن.
صالقصل التلسم :ح رفعة الذكر حكلل الملصردي.

صالقصل العلشر :ح حصر في ب الحري -ع ي اللالة صالسالم -فض ع هللا مل سصال.

صالحلدي عشر :ح الش لعة.
صالتلحي عشر :ح مع اة الرب يعحي مع اة الحري -ع ي اللالة صالسالم -التي من رر  -ل صعال -صهذا
القصل حكلل التع ري.
صالتللث عشر :لل هالل رن يسلف :هص إ إل إإ هللا محمد رسصل هللا.

صالرابم عشر :ح ال ق في الدنن.
صالفلمس عشر :ح الل صا

الفمس.

السلدس عشر :ح العظيم من ا مر لل ارن إسحلب.
هااذل اصال سااتة عشاار ذكاار فااي ت ساانر ال ااصتر استع ارضااهل ع ااهللا ص ا الساارعة ل اان القرئرااي يقااصل :لا هااذل
ا اصال ا صل صالتاالحي يعحااي حا حهاار فااي ال حااة ص حا حااصض الحرااي -ع يا اللااالة صالسااالم-؛ حا هااص التلرا
عن الحري -ع ي اللالة صالسالم.-

صسمم حس رن مللاى -رضاي هللا تعاللهللا عحا  -صمال نتاذا رصن الحاصض فقالل :مال كحا
متلل م نتملرصن في الحصض لقد ترك

ع لئة ف ي مال تلا ي امارة ماحهن إإ ساأل

ر ن عايي حتاهللا ر
هللا ن يساقنهل مان حاصض

الحري -ل هللا هللا ع ي صس م -نص د من نتملر في الحصض صيص د مان نحكار الحاصض صيص اد مان يسافر بمان
رص هذا الحدنث من اللاحلبة ف اي ساحن راي داصد ن بال رارةة ا سا مي دفال ع اهللا عرناد هللا ران ةيالد فقالل لا :
الت ا ا

إل ااهللا م اان حصلا ا فق االل :إن محم ااديكم ه ااذا الدح ااداب إن محم ااديكم يعح ااي حس ااب إل ااهللا الحر ااي -ع يا ا الل ااالة

صالسااالم -كأحا نةدري ا صيتحقلا رهااذل الحساابة فقاالل رااص راارةة -رضااي هللا تعااللهللا عحا  :-ماال كحا

ظاان ن ةدر

ص حااتقص بلااحبة محمااد -ع ي ا اللااالة صالسااالم -صإ شااى ن هااذا ماان اإلحااداث صهااذا ماان التينناار الااذي يكااصن
سربل ل حرملن من الشرب من هذا الحاصض حساأل هللا الساالمة صالعلفياة تام الل :حادتحي عان الحاصض فحدتا بمال

سيأتي من الحدنث -إن شلء هللا تعللهللا.-

يقصل سمم حس رن مللى -رضي هللا تعاللهللا عحا  -صمال نتاذا رصن الحاصض فق ا  :مال كحا

ر ن عايي حتاهللا

ر متلل م نتملرصن في الحصض يعحي كل صاحد ماحهم ياأتي راري نفترعا مان عحادل صا لال فاي هاذل المسالئل
حهل مسلئل تس يم؛ حهل ممل إ ندرى بللري فال رد من الرضل صالتسا يم صالمقارر عحاد هال الع ام ن ادم اإلساالم

إ تترا

إإ ع ااهللا حئارة التسا يم صماان راد ن يعاارض ا مااصر ع ااهللا عق ا مماال ل ا با الفراار عاان الحرااي -ع يا

الل ااالة صالس ااالم -إ ش ااى ن عق ا ا يق ااصدل إل ااهللا الض ااالل فلل ااذي إ يق ااصدل ال ت االب صالس ااحة إ ش ااى ن م لا ا إل ااهللا
الضالل صمل ذكر صمل عرف عان كتنار مان المرتدعاة إ شاى ن سارب تارى اإعتلالم بلل تالب صالساحة صاإعتمالد
ع هللا اآلراء ص صال الر لل فحنحمل تذا رصا الحصض صللر كل صاحد يأتي راري مان عحادل إ يساتحد فيا إلاهللا حاص
حكر ع نهم حس -رضي هللا تعللهللا عح  -فقلل :مل كح

ر ن عيي حتهللا ر متلل م.

د يقصل لئل :الحدنث الذي ل عن الحري -ل هللا هللا ع ي صسا م -فاي السابعنن ل ال الاذنن نادف صن ال حاة بينار

حسلب صإ عذاب ذكر الحري -ع ي اللالة صالسالم -صل الحدنث تم دفل إلهللا رنت فبل

الحالس نادصكصن :يعحاي

فااذصا نتص عااصن فقاالل بعضااهم :لع هاام الااذنن لااحرصا الحرااي -ع يا اللااالة صالسااالم -ص االل بعضااهم :لع هاام الااذنن

صلدصا في اإلسالم صلم ندركصا ال له ية ص لل بعضهم :لع هم صلع هم ففر الحري -ل هللا هللا ع ي صس م -فاأفررهم

عن هاإء السبعنن حهم الذنن إ يستر صن صإ يكتصصن صإ نتئنارصن صع اهللا ررهام نتصك اصن صمال حكار ع انهم اصلهم
مل حكر ع انهم ا تهالدهم صالتملساهم الماراد بللسابعنن لمالذا؟ حهام لام ن ةماصا رهاذا القاصل رال تاصا بحارف التر اي

لعل كذا فاذا كلن اإلحسلن نردي مال لديا مان ري بحارف التر اي إ ياالم ل ان إذا كالحصا فاي م اس إ
لعل كذا ل
ل
رد ن إ نحلرفصا صإ نت ر صا إإ عن رنحة من مرهم إ رد من الصلاصل إلاهللا الحقيقاة رال الت ارب صلاذا الء الحراي
-ع ي اللالة صالسالم -صهم م تمعصن فأفررهم بللمراد صع هللا هذا مل صرد من الصعند في ت سانر القارأن باللري ص

ت سنر الحدنث بللري إ شى ن متل هذا في سعة إذا نل :لعل المراد بلآلية كذا لعل المراد كذا ل ن ع اهللا ن

إ نت رب ال مم صهذا ا مر ليس مترصى لعلمة الحلس الذنن إ ي همصن الحلصص رل فاي م تمعال

ئاالب الع ام

إذا راادصا متاال هااذا التساالال ملااد ار بحاارف التر ااي صصل ا صا إلااهللا الحقيقااة راال الت اارب صل ا صا إلااهللا القااصل ال ا ار
بساال من هص ع م محهم ممن نتقصن بع م

ص باللر صع إلاهللا الملالدر المصتص اة فااذا صلا صا إلاهللا الحاق فاان ذلاى

إ يضنرهم -إن شلء هللا تعللهللا -استدإإ بحدنث السبعنن ا لو هاإء تملرصا في الحصض بعضهم يقاصل :لع ا

كذا لع كذا لع كذا كمل لل المعتةلة عن المنةان ح معحصي صليس بحقيقي ص م لةي صلايس بحقيقاي ع اهللا
كل حلل متل هذل ا مصر ا لال فنهال الحقيقاة صمال ضا

ئصائاو مان المسا منن إإ بسارب هاذل الت صيال التاي إ

تستحد إلهللا شرع صت لسنر البلئحية من ةالة اللصفية صاإلسملعن ية صالرافضة ك هل من هاذا الحاصع يحاصرصن ا ماصر

المحسصسة التي لء ذكرهل بللحلصص الشرعية إلهللا مصر معحصية إ حقيقاة لهال صرهاذا ضا صا ضاالإ مرنحال حساأل
هللا السالمة صالعلفية في هذا يقصل الشلعر:
يا ا ا ا ا ا اال لا ا ا ا ا ا االحب الحا ا ا ا ا ا ااصض ما ا ا ا ا ا اان نا ا ا ا ا ا ااداحيى

صحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

حقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال حرنا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب بلريا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى

يقااصل القرئرااي :ص مياام ماال ناال بعااد ذلااى فااي ت ساانرل ماان ا اصال ا فاار ااد عئي ا رسااصل هللا -ل ا هللا هللا ع ي ا
صسا م -ةياالدة ع ااهللا حصضا -ع يا اللااالة صالسااالم -فااللمر
الفراار اللااحي

عحااد هاال التأصياال حا حهاار فااي ال حااة صرهااذا االء

ص ح ا حااصض الحرااي -ع ي ا اللااالة صالسااالم -الااذي يااأتي الحاادنث عح ا إحقاال -إن شاالء هللا

تعللهللا.-
في ت سنر ا لصسي المعارصف رارصب المعالحي هال الحاصض رال المناةان صاللاراو ص بعادل؟ بعاض هال الع ام نار

ن الحصض رل المنةان صاللراو صمحهم من نر ح بعدهمل بعد المنةان صاللراو يعحي ريبال مان بالب ال حاة

إذا ت لصة الحلس المنةان صاللراو ص ررصا من بلب ال حة نص د الحصض فمن هال الع ام مان نار ن الحاصض رال
المنةان صاللراو صمحهم من نر ح بعدهمل ريبل من بلب ال حة حنث يحبس هل ال حة مان ماة الحراي -ع يا
اللاالة صالسااالم -لنتح اصا ماان المظااللم التااي رنااحهم صع ااهللا هااذا يكااصن اللاراو فااي الحااصض المردلااة

َ
{يك إكوَم ُتَبك َّكد ُ

ض َغإيَر اْإَر ِ
ض [( )04سصرة إرراهيم] صهذا لل  :القرئري في تذكرت .
اْإَر ُ
من هل الع م من نر ن ل حراي -ع يا اللاالة صالساالم -حصضانن حاصض رال اللاراو صحاصض بعادل صيسامهللا
كاال محهماال رهااذا اإساام ع ااهللا ماال حكاالل القلضااي ةكرياال يساامهللا كااصت ار صلااح -رحم ا هللا -ح ا بعااد الل اراو ص ن

ال صتر في ال حة ص ن ملءل نحلب في -يعحي نحلب في الحصض -صلذا يسمهللا كصت ار هص كالم يقصل :نل لا :
حصضاالن كااالم ةكرياال ا حلاالري -رحم ا هللا -حااصض راال الل اراو صحااصض بعاادل صيساامهللا كاال محهماال كااصتر

حااصض راال الل اراو صحااصض بعاادل يساامهللا كاال محهاال كااصتر صلااح -رحم ا هللا تعااللهللا -ذلااى ص ن ال ااصتر فااي
ال حة ص ن ملءل نحلب في

صلذا يسمهللا كصتر هذا مل حق ا ا لصساي عان القلضاي ةكريال ا حلالري الل :صلايس

هص من فصال -ع ي اللالة صالسالم -كللحهر السلرق رال يكاصن لسالئر ا حريالء -ع انهم اللاالة صالساالم -ناردل
مامحي ممهم ف ي حادنث الترماذي ((إن ل ال حراي حصضال ص حهام نتبالهصن نهام تار صاردا صاحاي ر اص ن اصن
ترهم صاردا)) صهذا الترمذي لل عح  :حدنث حسن ةريب صاللصاب ح  :ضعنو؛ ح مرسل.
يق ااصل ا لصس ااي ف ااي ت س اانرل :رنا ا

ف ااي بع ااض ال ت ااب ن ال ااصتر ه ااص الحه اار ال ااذي ذكا ارل هللا  -اال صع ااال -صه ااص

الحااصض ن ال ااصتر هااص الحهاار صهااص الحااصض يقااصل :صهااص ع ااهللا ظهاار م ااى عظاايم يكااصن ماام الحرااي -لا هللا هللا

ع ي صس م -حنث يكاصن فيكاصن فاي المحشار إذا يكاصن -ع يا اللاالة صالساالم -فيا

يعحاي نحمال نص اد الحراي -

ع ي ا اللااالة صالسااالم -نتبع ا هااذا الم ااى الااذي ع ااهللا ظه ارل هااذا الحهاار صإ شااى ن فااي هااذا ة اربااة شاادندة صفي ا

حكلرة صان كلح

القدرة اإللهية لللحة لمتل هذا صهللا تعللهللا إ يع ةل شيء.

في التذكرة ل قرئري -حذكر متل هذل ا صال صان كلن فنهل مل فنهل عحد هال الع ام ل ان إساتيعلب ا اصال -يقاصل:
افت و في المناةان صالحاصض نهمال رال اآلفار فقنال :المناةان رال ص نال :الحاصض ص الل راص الحسان القلبساي:
اللحي

ن الحصض رل

 :القلئل القرئري صالمعحاهللا يقتضاي ذلاى فاان الحالس نفر اصن عئلشال مان راصرهم

فيقدم رل المنةان صاللراو صهللا ع م إذا المصا عئلشال احتال صا ل شارب ل ان لقلئال ن يقاصل :لمالذا إ يكاصن بعاد
اللراو صالمن اةن لئال يشرب مح إإ من يستحق ؟ الذي يستحق هص من ن لصة المنةان صاللراو؟ لل اران حمادان
في عقندت  :يشرب مح المامحصن رل دفصل ال حة صبعد صاة اللراو ص لل الحلفر ران ح ار :ظالهر ا حلدناث
ن الحصض ر لحب ال حة نحلب في الملء من الحهر الذي داف هل ف ص كلن رل اللراو لحلل
الملء الذي يلب من ال صتر في

الحالر رنحا صرانن

يقصل الحلفر ارن ح ر -رحما هللا -صهاص مان هال اإئاالع الصاسام صاإساتقراء

لمل صرد في هذل المسألة صفي ةنرهل من المسلئل من ا حلدنث الحرصية يقصل :ظلهر ا حلدنث ن الحصض ر لحب

ال حة نحلب في الملء من الحهر الذي داف هل ف ص كلن رال اللاراو لحللا

الحالر رنحا صرانن المالء الاذي يلاب

من ال صتر في .

لل :ص مل مل صرد ع ي من ن ملعة ندفعصن عن الحاصض بعاد ن نارصل صياذهب رهام إلاهللا الحالر هاذا إناراد اصي

يقااصل :ر لحااب ال حااة معحااهللا هااذا إذا كاالن ر لحااب ال حااة معحااهللا هااذا حهاام ت االصةصا المن اةان صالل اراو صم ال بقااي إإ
دفااصل ال حااة االل :ص ماال ماال صرد ع يا ماان ن ملعااة ناادفعصن عاان الحااصض بعااد ن ناارصل صيااذهب رهاام إلااهللا الحاالر

ف اصارهم :حهاام يقررااصن ماان الحااصض بحنااث نرصح ا صياارصن ال حااة فناادفعصن فااي الحاالر راال ن نف ل اصا ماان بقيااة
اللراو يعحي رل ن نت لصةصا اللراو رل هم في تحلءل إذا ررصا من الحصض صرصل دفعصا.
صإ شى ن ل ر :الصرصد ندل ع هللا القرب الشدند من الحصض صدفعهم رال هاذا القارب إ شاى حا

ال فاي الحكلياة

فااذا دفام عحا صهام ع اهللا حلفتا

ص ع اهللا مقرراة

من دفعهم إذا ررصا مح ررال شادندا بحناث كالحصا ع اهللا ارب محا
مح

يكصن هذا شاد حكلياة لهام يقاصل :ف صابا حهام يقرراصن بحناث نرصحا صيارصن ال حاة فنادفعصن فاي الحالر رال ن

نف لصا من بقية اللاراو الل السانصئي :ص اد صرد التلاري فاي حادنث لاحي عحاد الحال م صةنارل باأن الحاصض
بعااد الل اراو فااان ناال :إذا ف ل اصا ماان المص ااو دف اصا ال حااة ف اام يحتاال صا إلااهللا الش اراب مح ا ؟ احته اصا ماان المن اةان
صاحتهصا من اللراو فمل حل تهم إلهللا الشرب من الحصض صهم ع هللا رصاب ال حة ع هللا ررهل؟ يقاصل :فالل صاب :رال

يحتل صن إلهللا ذلى؛ حهم محرصسصن هحلى

ل المظللم فكلن الشرب في مص و القللص صيحتمل ال مام باأن

نهذرصا محهل ع هللا اللاراو صلعال هاذا اص

الل الشانع :مرعاي -رحما هللا -فاي ره تا  :صهاذا فاي ةلياة التحقناق

يقم الشرب من الحصض رل اللراو لقصم صيقم تأفنرل بعدل آلفرين بحسب مل ع نهم من الذحصب صا صةار حتاهللا
لمم ل قصلنن صهص د نق.
حعااصد إلااهللا كالما لح هما  :يقااصل الساانصئي :ص ااد صرد التلاري فااي حاادنث لااحي عحااد الحاال م صةنارل باأن الحااصض

بعد اللراو فان نل :إذا ف لصا من المص و دف صا ال حة ف م يحتل صا إلهللا الشراب محا ؟ فالل صاب :رال يحتال صن
إلااهللا ذلااى

حهاام محرصسااصن هحاالى

اال المظااللم فكاالن الشاارب فااي مص ااو القلاالص صيحتماال ال ماام بااأن يقاام

الشرب من الحصض رل اللراو لقصم صتأفنرل بعادل آلفارين بحساب مال ع انهم مان الاذحصب صا صةار حتاهللا نهاذرصا

محهل ع هللا اللراو صلعل هذا اص

ص نادل الشانع مرعاي فاي ره تا

ص الل :حا فاي ةلياة التحقناق المم ل قاصلنن

صهص د نق.
ل ن إذ حظرحل فاي هاذا القاصل صهاص ن بعاض الحالس يشارب مان الحاصض رال اللاراو صماحهم مان يشارب محا بعاد

م لصةة اللراو فهل يكصن مص ع رل اللراو ص بعدل؟
ئللب..........:
حعم يعحي حصض رل صبعد؟

ال الم ع هللا هل هذا الحصض ممتد؟ صسيأتي في مسلحت مل يأتي من التحدند بللحلصص التلرتة عن الحراي -ع يا

اللالة صالسالم -ص ن اللراو لر مح بحنث يكاصن ئارف الحاصض رال رداياة اللاراو ئرفا ا صل صئرفا

التلحي بعد حهلية اللراو فنتحمل ن يشرب مح حلس رل اللراو ص حلس بعدل صع اهللا هاذا نحاةل كاالم السانصئي

الذي ندل الشنع مرعي ل ن هذا حقيقة إ نهمحل كتن ار إحمل نهمحل مل ن ع حل حشرب من هاذا الحاصض يعحاي كصحا
راال اللاراو ص بعاادل هااذا حقيقااة فلئدتا العم يااة المسا ية التااي تعااصد إلنحاال صحسااتئيم تحقيقهاال فلئدتا إلااهللا الحظريااة
اارب ل اان الااذي نهمحاال صيعحنحاال ن ححقااق اإتباالع ص ن إ ححاادث؛ ن الحاادث كماال ساايأتي فااي ا حلدنااث ((ماال
حاادتصا بعاادى)) صماال تقاادم

اإلشاالرة إليا

هااص ساارب الااذصد عاان هااذا الحااصض

ااصل :إذا عرفحاال هااذا ف ااي لااحي

مس م صالترماذي مان حادنث راي ذر الي الري -رضاي هللا تعاللهللا عحا  -الل :ا  :يال رساصل هللا مال أحياة الحاصض؟
االل(( :صالااذي ح ااس محمااد رناادل ))...كتن ا ار ماال يقساام الحرااي -ع ي ا اللااالة صالسااالم -رهااذا ((صالااذي ح سااي رناادل))

صكتنر من شراب ا حلدنث يقصلصن(( :صالذي ح سي رندل)) يعحي رصحي في تلرف
إتبل

الند هلل  -ل صعال -ع هللا مل ن نق ر الل صعظمت كمل هص المحقق المقرر عحد هل السحة صال ملعاة الل:

((صالااذي ح سااي رناادل آلحنتا

عي

صإ شى ن فاي هاذا فارار مان

تاار ماان عاادد ح ااصم السااملء صكصا رهاال أحيااة ال حااة ماان شاارب محهاال لاام يظمااأ أفاار ماال

يشفب في منةابلن من ال حة -يعحي يسنل في هذا الحصض من اةبالن مان ال حاة -مان شارب محا لام يضامأ

عملن إلهللا ن ة صملال شد ريلضل من ال رن ص ح اهللا مان العسال)) صفاي اللاحيحنن عان
عرض متل ئصل مل رنن ل
حااس -رضااي هللا تعااللهللا عحا  -ن رسااصل هللا -ل ا هللا هللا ع ي ا صسا م -االل(( :ماال راانن حاالحنتي حصضااي كماال راانن
عمالن إلاهللا ن اة)) صفاي حادنث حاس فاي حادنث راي ذر مال
لحعلء صالمدنحة)) في الحدنث ا صل يقصل(( :مل رانن ل
عماالن ص ن ااة صفااي حاادنث حااس -رضااي هللا تعااللهللا عحا  -ن الحرااي -لا هللا هللا ع ي ا صسا م -االل(( :ماال راانن
راانن ل
صعملن)) صفي فار (( :نار فيا بالريق
حلحنتي حصضي كمل رنن لحعلء صالمدنحة)) صفي رصاية(( :مل رنن المدنحة ل
الااذهب صال ضااة كعاادد ح ااصم السااملء)) صفااي رصايااة فاار (( :إن اادر حصضااي كماال راانن ن ااة صلااحعلء الاايمن)) اآلن
ن ة صرد

في هذل الرصاية صهي في اللحيحنن مل رنن ن ة صلحعلء ص لء يضل(( :مل رنن لاحعلء صالمدنحاة))
مت لصتاة ت لصتال كرنارة صهاذل ا حلدناث ك هال لاحيحة

عملن إلاهللا ن اة)) صإ شاى ن هاذل المسالفل
ص لء ((مل رنن ل
صفااي مسا م ماان حاادنث االرر راان ساامرة -رضااي هللا عحا  -ن رسااصل هللا -لا هللا هللا ع يا صسا م -االل (( :إ إحااي

فرو ل م ع هللا الحصض -يعحي :متقدم ملمكم ع هللا الحصض -صان بعد مل رنن ئرفي كمل رنن لحعلء ص ن ة)) صفي
اللااحيحنن ماان حاادنث عرااد هللا راان عماار -رضااي هللا عحهماال -االل :االل رسااصل هللا -ل ا هللا هللا ع ي ا صس ا م:-
((حصضي مسنرة شهر ملال ريض من ال رن صريح ئنب من المسى صكنةاح كح صم السملء من شرب مح إ

عمالن إلاهللا ن اة لار كتنار مان مال رانن ن اة صلاحعلء
يضمأ ردا)) هذل التحدندا إ شى حهل مت لصتة فمال رانن ل
الا اايمن صما اال را اانن لا ااحعلء صالمدنحا ااة لا اار فها ااذل التحدنا اادا ظا اان بعضا ااهم ن ما اال ا االء فنها اال يعا ااد اضا اائراب
صاإضاائراب إ شااى حا يضااعو الحاادنث فللحاادنث المضاائرب ماان ساام الضااعنو صالحاادنث المضاائرب يعرفا
هل الع م :بأح الحدنث الاذي نارص ع اهللا ص ا مفت اة متسالصية يعحاي إ راد ن نارص ع اهللا تار مان ص ا

صن

ت ااصن هااذل ا ص ا مفت ااة صإ شااى ن هااذا متحقااق فااي هااذا الحاادنث ناارص ع ااهللا ص ا مفت ااة ل اان هاال هااذل

ا حلدنااث متساالصية لاايحكم بلإضاائراب؟ محهاال ماال فااي اللااحيحنن صمحهاال ماال ت اارد با الرفاالري صمحهاال ماال ت اارد با
مس م صع هللا هذا إذا حل :ن بعضهل ر

مان بعاض لحح اي اإضائراب

حال :يقادم مال فاي اللاحيحنن هاذا إذا

تعذر ال مم مل إذا مكن ال مم فال ن أ إلهللا متل هذا التع نل لألحلدنث التلرتة في اللحي
يقااصل القرئرااي فااي التااذكرة :ظاان بعااض الحاالس ن هااذل التحدناادا

صال مم ممكن.

فااي حلدنااث الحااصض اضاائراب صلاايس كااذلى

صاحماال تحاادث الحرااي -ل ا هللا هللا ع ي ا صس ا م -بحاادنث الحااصض م ا ار عدناادة صذكاار فنهاال ت ااى ا ل اال المفت ااة
مفلئبل كل ئلئ ة بمل كلح

تعرف من مسلفل

مصاضعهل فيقصل هل الشالم ماتال :مال رانن ذرب ص ررالء ص هال

الاايمن ماان لااحعلء إلااهللا المدنحااة صهكااذا صتاالرة فاار يقاادر بللةماالن فيقااصل :مساانرة شااهر صالمعحااهللا المقلااصد ح ا
حااصض كرناار متساام ال صاحااب صالةصاياال إذا اادرحل هااذا الحااصض بللمساالفل
فاايمكن ال ماام بماال لل ا القرئرااي بأح ا فلئااب كاال حاالس بماال ي همصح ا

المفت ااة المت لصتااة فااي هااذل ا حلدنااث

صلاايس الم اراد التق ادنر الااد نق فنفلئااب

الشلمي فمل نحلسب ممل يعرف من الر دان نفلئب اليمحي بمل يعرف من الر دان نفلئب الح لةي بمال يعرفا مان

الر اادان صهكااذا صلاايس فااي هااذا دحااهللا اضاائراب صتاالرة يقاادرل بللةماالن فيقااصل :مساانرة شااهر صالمعحااهللا المقلااصد ح ا
حااصض كرناار متساام ال صاحااب صالةصاياال يضاال يمكاان ن ن االب عاان هااذا اإفااتالف فااي تحدنااد المساالفة ن هااذل
المسلفل

تفت و من حنث الئصل ل حهل تتحد من حنث الةملن ص د تتحد في الةملن صتفت او فاي الئاصل كناو؟

السنر نفت و من شفص إلهللا أفر صمن صسن ة إلهللا فر
ع هللا ئصل المسلفل

إذا حل :بسانر ا حمالل اإلرال المحم اة هاذا حم حالل

صاذا حل :بسنر ال صاد المضمر حم حلل ع هللا ال المسالفل

حد -ن يكصن الحري -ع ي اللالة صالسالم -فرر عن الحصض صإ بأ ل المسلفل

لشرف -ع ي اللالة صالسالم -إلهللا ن صلل إلهللا رر المسلفل

صإ يمحام -صهاذا لام او ع يا
تم بعد ذلى ةياد فيا ةيالدة

فللر مسلحت صسم ممال كلحا

ع يا

صهاذا

يمكن ن يقلل في متل هذا المصضم ل مم صالتصفنق رنن هذل ا حلدنث.

فااي اللااحيحنن يضاال عاان حااس -رضااي هللا تعااللهللا عح ا  -ن رسااصل هللا -ل ا هللا هللا ع ي ا صس ا م -االل(( :لنااردن
ع ي الحصض ر لل ممن للحرحي)) صهذا المهم في المصضصع ((لنردن ع ي الحصض ر لل ممن للحرحي حتاهللا
ل
ل
رب
إذا رنا ااتهم صرفع ا اصا إلا ا
اي افت ا اصا دصحا ااي -يعحا ااي ا تئع ا اصا دصحا ااي -صذصدصا صردصا عا اان الحا ااصض فأل ا ااصلن :ي ل
ل
لاايحلري لاايحلري ف يقااللن لااي :إحااى إ تاادري ماال حاادتصا بعاادى)) صفااي رصايااة(( :فاأ صلن :سااحقل سااحقل لماان راادل
بعدي)) فلإلحداث صالتردنل مر فئنر سرب ل ذصد عن هذا الحصض الذي من شرب مح لم يظمأ ردا.

صفي مس م ن رسصل هللا -ل هللا هللا ع ي صس م -لل(( :ترد ع ي متاي الحاصض ص حال ذصد الحالس عحا كمال ناذصد
ل
حاد ةناركم تاردصن ع اي ةا ار
الر ل إرل الر ل عن إر )) للصا :يل حري هللا تعرفحل؟ لل(( :حعم ل م سيمل ليسا
ل
رب هااإء مان لاحلري فن نرحاي
مح نن من أتلر الصضصء صليلدن عحي ئلئ ة محكم فال يلا صن فاأ صل :يال ل

م ى فيقصل :صهل تدري مل حدتصا بعدى؟)) هذا في مس م صفي الرصاية السلبقة لل(( :فأل صلن :ي رب ليحلري
ليحلري ف يقاللن لاي -يعحاي مان رال الم اى الاذي الء ذكارل فاي رصاياة مسا م :-صليلادن عحاي ئلئ اة ماحكم فاال

يل صن فأ صل :يل رب هاإء من لحلري فن نرحي م ى فيقصل :صهل تدري مل حدتصا بعدى؟)).
صفي سحن ارن مل

عن تصبلن ماصلهللا رساصل هللا -لا هللا هللا ع يا صسا م -ذكار الحادنث مئاصإ صفيا (( :ص صل مان

نرد ع ي حصضي فقراء المهل رين الدحس تيلبل الشعث راصسل إ نحكحصن المحعمال
ل
حاادنث فر ا اراان مل ا صرصال يضاال الترمااذي ص االل :حاادنث ةريااب صهااص لراال ل تحساانن بئر ا

صإ ي ات لهام السادد)) صهاذا
صلااذا ا لباالحي -

رحم ا هللا -اصال ع ااهللا كاال حاالل صل ماان ناارد الحااصض فق اراء المهاال رين صمعاارصف ماال االء فااي ال ق اراء ص حهاام
ندف صن ال حة رل ا ةحيلء رفمسملئة علم فاي بعاض الرصايال  :بملئاة عالم صفاي بعضاهل :باأررعنن علمال صك هال
لااحيحة صهااذا اإفااتالف كساالبق

ل اايس ماان اإفااتالف ال ااذي ن ااةم محا ا اإضاائراب راال هااذا التقاادنر نفت ااو

بلفتالف ا ةحيلء صيفت و بلفتالف ال قراء فأشد الحلس فق ار ندفل رل ةحهللا الحالس رفمساملئة عالم صمان دصحا

في ال قر ندفل رل من دصن ذلى اليحي بملئة علم صمن دصح في ال قر رل ذلى التلحي من ا ةحيلء في المرتباة
التلحية بأررعنن علمل صبمتل هذا نصفق رنن الحلصص التي نرد فنهل متل هذل التقلدنر.
صبعض هل الع م يس ى مس ى أفر في متل هذل ا حلدنث فيقصل :ن العدد إ م هصم ل

عظم ا مر.

صاحمل نذكر لم ارد ريالن

صفي التذكرة ل قرئري :لل ع ملاحل -رحمهم هللا" :-كل من ارتد عن دنن هللا ص حدث في مل إ نرضلل هللا صلام
يأذن ب فهص مان المئارصدنن عان الحاصض المبعادنن عحا " يقاصل :كال مان ارتاد عان دنان هللا صحعارف حا حلال
بعااد مصت ا -ع ي ا اللااالة صالسااالم -ح ا ارتااد ماان ارتااد مماان دفاال فااي اإلسااالم صلااحب الحرااي -ع ي ا اللااالة
صالسااالم -ل اان إ يعحااي هااذا ن ا ماار اار ع ااهللا تاار اللااحلبة ص ع ااهللا فياالر اللااحلبة كماال نااةعم ضااالل

المرتدعة إ شى ح ارتد من ارتد صر م صعلد إلاهللا اإلساالم بعاد حارصب الاردة مان ر ام ل ان نبقاهللا حا ارتاد مان

ارتد صهاإء هم الذنن نذادصن مل لحلب -ع ي اللالة صالسالم -الذنن فللط اإليملن بشلشة اصرهم صأمحاصا با

ظله ار صبلئحل صلد صل صلحرصل لحبة بحنث أتارصل ع اهللا ح ساهم متال هااإء إ يعارف صإ صاحاد ارتاد ماحهم صاحمال
ارتد بعاض ممان لام يقار اإليمالن فاي با

صاحمال لادب ر سالح ص دفال اإليمالن فاي با تام فار محا

صالحاي إ

تامن ع ي ال تحة.

فع هللا هذا يكاصن اإلحسالن ع اهللا حاذر شادند مان اإلحاداث صاإرتاداع فاي الادنن؛ لائال ناذاد عان هاذا الحاصض صيكاصن
يضل ع هللا حظر إلهللا العل بة صحسن الفلتمة صساال هللا  -ل صعال -في كل لحظة ن يمنت مس مل ةنر محادث
صإ مردل صإ ةائ عن هذا الدنن يقصل :كل من ارتد عن دنان هللا ص حادث فيا مال إ نرضالل هللا صلام ياأذن با
هللا فهص من المئرصدنن عن الحاصض المبعادنن عحا

يقاصل" :ص شادهم ئاردا مان فاللو ملعاة المسا منن صفالرب

ساارن هم كااللفصار ع ااهللا افاتالف فر هاال صالاارصافض ع ااهللا تباالنن ضاااللهل صالمعتةلااة ع ااهللا لااحلف هصائهاال فهاااإء

ك ه اام مر اادلصن صك ااذلى الظ م ااة المسا ارفصن ف ااي ال ااصر صالظ اام صتئم اايس الح ااق ص ت اال ه ا ا

بلل بلئر المستف صن بللمعللي ص ملعة هل الةي صالردع صا هصاء".

صاذإله اام صالمع ح ااصن

يقصل القرئري :هاإء هم الذنن نذادصن عن الحاصض صإ شاى حهام داف اصن فاي اإلحاداث ك هام حادتصا فاي الادنن
مل ليس مح

صليحذر المس م ن نتعرد هلل  -ل صعال -بأي عبلدة لم يكان ع نهال دلنال حاص لام يسارق لهال شارعية

من كتلب هللا صسحة حري -ع ي اللالة صالسالم -لئال نذاد عن الحصض صمقتضهللا اإليملن بللحري -ع يا اللاالة
صالسالم -ن إ يعرد هللا  -ل صعال -إإ بمل شرع.
فع اهللا اإلحسالن ن يقت ااي ا تار صيكت اي بماال الء عاان هللا صعان رساصل

ص االء عان اران مسااعصد -رضاي هللا تعااللهللا

عح ا " :-اتبع اصا صإ ترتاادعصا فقااد ك نااتم" صإ شااى ن الشاايئلن ن اةين ل حاالس هااذل الراادع صيشاارب حرهاال ااصرهم فع ااهللا
اإلحسلن ن يعتلم بلل تلب صالسحة صإ نةي عحهمل صإ يحارف صإ نرادل لنترتا هللا  -ال صعاال -فاي الحيالة الادحيل
صفي اآلفرة.

مل الذنن حدتصا في الدنن مال لايس محا

صةعماصا ن مان المحادتل

صمان هاذل الضاالإ

صمان هاذا الترادنل الاذي

ارت رااصل صحسااح لهاام الشاايئلن صدعاالة الردعااة إ شااى حهاام ع ااهللا ضااالل مراانن راصس الراادع راال ماان هاال الع اام
المعرصفنن -مم ا ساو -مان يقاصل :إن مان الرادع مال يمادب صمحهال المستحسان فيقسام الرادع إلاهللا ردعاة محماصدة
صردعة مذمصمة صإ ملحم من ن حساتئرد فاي الحادنث عان الرادع؛ ن الرادع هاي اإلحاداث الاذي الء التحلايص
ع ي في حدنث الذصد عن الحصض لحعرف من نهحأ بشررة من هذا الحصض بحنث إ يضمأ بعدهل ردا.

تعريو الردعة:

صإ :اإرتداع في ال ية :مل عمال ع اهللا ةنار متالل سالرق صفاي الائالب هال الع ام :مال تعراد با ممال لام يسارق لا
شرعية من ال تلب ص من السحة فمن تعرد بعبالدة لام يسارق لهال شارعية مان كتالب هللا  -ال صعاال -صساحة حريا -
ع ي اللاالة صالساالم -فهاص مرتادع صالحراي -ع يا اللاالة صالساالم -فرار ن متا سات ترب ع اهللا تاالث صسابعنن

فر ة ك هل في الحلر إإ صاحدة ف يحرص المس م كل الحرص ن يكاصن مان هاذل الصاحادة مان هاذل ال ر اة الحل ياة

التااي هااي ع ااهللا ماال كاالن ع ي ا الحرااي -ع ي ا اللااالة صالسااالم -ص لااحلب -رض اصان هللا ع اانهم -ماال ماان حاادتصا
صةنرصا صرادلصا صتحكراصا الئرياق صعادلصا عان ال الدة صحالدصا عان اللاراو المساتقيم فاان هااإء اد ي تحاصن فاي الادحيل

صي تحصن عحد المص صيذادصن عن الحصض حسأل هللا السالمة صالعلفية.
تقسيم الردعة:

ااصل :ماان هاال الع اام ماان لساام الراادع إلااهللا راادع محمااصدة صراادع مذمصمااة صمااحهم ماان االل :هحاالى راادع صا بااة صراادع
مستحبة صردع مبلحة صردع مكرصهة صردع محرمة يعحاي تبعال لألحكالم الفمساة الت ي ياة صيمت اصن لهاذل الرادع
الراادع الصا ب اة االلصا :الاارد ع ااهللا المالحاادة هااذل ردعااة صا بااة إ رااد ماان الاارد ص يضاال ححاان حقااصل :ن الاارد ع ااهللا
تعنن ع ي بحنث إ يستئيم القيلم ب ةنرل ل ان هال
المالحدة صا ب فرض ك لية ع هللا ا مة صفرض عنن لمن ل
هذا ردعة؟ هل هذا ليس ل شرعية من ال تالب صالساحة؟ حلاصص ال تالب تادل ع يا حلاصص الساحة تادل ع يا
القصاعااد العلمااة الشاارعية المقااررة عحااد هاال الع اام تاادل ع ي ا

بللصا ب إ يمكن إإ بللذصد عح باللرد ع اهللا مان نرياد ئمسا
ممل إ نتم الصا ب إإ ب فهص صا ب فهص دافل تح

إ يمكاان الح اال ع ااهللا الاادنن صالح اال ع ااهللا الاادنن
مان المرتدعاة مان المالحادة صالةحلد اة فاللرد ع انهم

ا دلة العلمة من حلصص ال تلب صالسحة ص صاعد الشريعة.

صمت اصا ل راادع المسااتحبة ررحاالء الماادارس صا ررئااة االلصا :هااذل راادع ماال ص ااد
صالسالم -ل حهل مستحبة كنو نتع م الحلس في العراء في ص
حرحااي ماادارس صحرحااي فلااصل ص لعاال

الررد الشادند ص فاي ص ا

صماال شااب ذلااى؛ لنااتمكن الئااالب صالئللباال

حقصل :حعم هاذل ماصر مساتحبة صمئ صباة ل ان مام ذلاى ليسا

ع ااهللا عهااد الحرااي -ع ي ا اللااالة
الحار الشادند؟ إ راد ن

ماان ت قااي الع اام صاإرتياالب إلي ا

رردعاة؛ ن ئ اب الع ام الشارعي مساتحب ص الء

ا دلااة المت االترة المتظاالهرة ف ااي ال ت االب صالس ااحة ع ااهللا الح ااث ع يا ا

صإ نااتم تحل اان إإ بمت اال ه ااذل الرحلي اال

م اان

المدارس صا ررئة صةنرهل صع هللا هذا مال إ ناتم المساتحب إإ با فهاص مساتحب فاال يمكان ن يقالل :إن متال هاذا
من بلب ص من حنة اإرتداع.
للصا :هحلى ردع مبلحة متل التصسم في لاصان الئعالم صالشاراب صالمركصبال

هذل مبلحل

صالم رصسال

صالمسال ن صةنرهال اللصا:

ل حهل ردع؛ حهل إ تص د ع هللا عهاد الحراي -ع يا اللاالة صالساالم -حقاصل :هاذل ليسا

الراادع فاالص فيماال نتعرااد با

ررادع؛ ن

ماال ماال نةاصلا الحاالس فااي مااصرهم الحيلتيااة العلديااة التااي إ نتعراادصن رهاال فل لاال فنهاال

اإلبلحااة صهللا  -اال صعااال -ف ااق لحاال مال فااي ا رض ميعاال فل لاال فااي متاال هااذل ا مااصر اإلبلحااة صإ يمكاان ن
يئ ق ع نهل ردعة القصل بأن هحلى ردع صا بة ص ردع مستحبة إ شاى حا ملالدمة لقاصل الحراي -ع يا اللاالة
صالسااالم(( :-صكاال ردعااة ضاااللة)) الرسااصل -ع يا اللااالة صالسااالم -يقااصل :كاال الراادع ضاااللة صححاان حقااصل :راادع

صا بة هذا محلدة لرساصل هللا -ع يا اللاالة صالساالم -فاال يقالل :بمتال هاذا القاصل رال القاصل هاذا ضاعنو ص اد
ص لل :إح صل مفترع مرتدع إ ندل ع ي دلنل من ال تلب صإ مان

ردل الشلئري في اإعتللم ص لصض دعلئم
ل
السحة فللتقسيم مرتدع دافل في اصل الحراي -ع يا اللاالة صالساالم(( :-كال ردعاة ضااللة)) كناو يقاصل الحراي -
ع ي اللالة صالسالم(( :-كل ردعة ضاللة)) صححن حقاصل :هحالى رادع مساتحبة رادع محماصدة رادع صا باة رادا

إ يمكاان ن نتلااصر متاال هااذا ماام صلا -ع يا اللااالة صالسااالم(( :-كاال ردعااة ضاااللة)) نتشاارتصن  -عحااي الااذنن

يقساامصن هااذا التقساايم -بقااصل عماار -رضااي هللا تعااللهللا عحا  -فااي لااالة التاراصي

الحرااي -ع يا اللااالة صالسااالم-

ل ا هللا لااالة الت اراصي بألااحلب لن ااة فاال تمم إلي ا فئاالم ماان الحاالس تاام ل ا هللا رهاام التلحيااة صهاام تاار ماان العاادد
ةص رهم المس د ف م نفر إلنهم فشاية ن ت ارض ع انهم صهاذا مان
السلرق تم ا تمعصا في ال ن ة التللتة حتهللا ل
رفت صرحمت -ع ي اللالة صالسالم -بأمت استمر ا مر ع هللا ذلى بقية عهدل -ع ي اللالة صالسالم -ص ميم
فالفة ري بكر صلد ار من فالفة عمر -رضي هللا تعللهللا عحا  -تام إن عمار -رضاي هللا تعاللهللا عحا  -لمال مان
من فرضية لالة التراصي بمصت -ع يا اللاالة صالساالم -معهام ع اهللا إمالم صاحاد تام فار فاي لن اة مان ال ياللي

صهاام يل ا صن م تمعاانن لاالفصن مت ارلااصن كماال تلااو المالئكااة صهااذا مماال يحب ا هللا  -اال صعااال -ع ب ا هااذا
الصضم فقلل" :حعم

الردعاة" فاتبال

كاصن لاالة التاراصي ردعاة صاإلفبالر عحهال بأحهال ص صلا هل بأحهال (حعما )

صحعاام حاارف ماادب إذا هااذل الردعااة ممدصحااة صمحمااصدة صهااذا معا لاصل ماان ناار ن فااي الراادع ماال يحمااد ص ن فنهاال ماال
يمدب؛ ن عمر لل" :حعم " صحعام حارف مادب رفاالف رائس الاذي هاص حارف ذم ص فعال ع اهللا الفاالف فنهمال
معصل من نر ح من الردع مل يمدب شنع اإلسالم
هل همل فعالن ص حرفلن؟ المقلصد ح يشعر بللمدب صهذا ل
اراان تيميااة -رحما هللا -يقااصل :هااذل ردعااة ليصيااة الردعااة فااي كااالم عماار -رضااي هللا تعااللهللا عحا  :-ردعااة ليصيااة
صليس

يقسم الردع ص مال الشالئري ف اي اإعتلالم نار ن ردعاة ع اهللا سارنل
شرعية فال مستمسى فنهل لقصل من ل

الم االة إ ع ااهللا ساارنل الحقيقااة يعحااي عحااد ماان يقااصل بللم االة إ إشااكلل فااي ن يقااصل هااذا ال ااالم م االة؛ ح ا
استعملل ل ر في ةنر مل صضم ل

عحد ئمة التحقنق صالاذي حلارل شانع

ل ن الذي إ نر الم لة صهص المر

اإلسالم صارن القيم ص مم ة نر من هل الع م الذي إ يقصل بللم الة كناو يقاصل م الة؟ صإ كاالم شانع اإلساالم

-رحم هللا تعللهللا -في حهل ردعة ليصية في تقدنري ح ةنر مت ا

لمالذا؟ ن الردعاة لياة :مال عمال ع اهللا ةنار

متلل سلرق صلالة التراصي التاي مام عمار -رضاي هللا تعاللهللا عحا  -الحالس ع نهال عم ا

ع اهللا متالل سارق فاي

عهد الحري -ع ي اللالة صالسالم -ل هللا رهم ال ن ة ا صلهللا صالتلحية صلم نفر إلنهم في ال ن ة التللتة فعم
متلل سارق ع اهللا هاذل ال ي ياة يعحاي ملعاة فاال يقالل :حهال ردعاة ليصياة؛ حهال عم ا
ردعة شرعية ئعل حهل ترت

من فع -ع ي اللالة صالسالم -ف يس

ع اهللا

ع اهللا متالل سارق صليسا

رردعة.

المتأترة بللمرتدعة لل :ص سلء إلهللا منار الماامحنن عمار -رضاي هللا

الشراب ممن علشصا في بعض الرنئل
صبعض ل
تعللهللا عح  -لل :صالردعة ريحة صلص كلح من عمر -رضي هللا تعللهللا عحا ص رضالل -ل ان هال عمار نار ن
هذل ردعة مللدمة لقصل الرسصل -ل هللا هللا ع ي صس م(( :-كل ردعة ضاللة)) محدر ة في صلا -ع يا اللاالة

صالسااالم(( :-ماان عماال عمااال لاايس ع ي ا مرحاال فهااص رد)) إ يظاان هااذا بعماار ص ااد شااهد لا الحرااي -ع يا اللااالة
صالسالم -بلل حاة ص مرحال بلإ تاداء با ((ا تادصا بللاذنن مان بعادي :راص بكار صعمار)) ((ع ايكم بساحتي صساحة الف الء

ةكهللا عمر.
الراشدنن المهدننن من بعدي)) صمم هذا يقلل مل يقلل؟ إ شى ن هذل إسلءة إلهللا عمر صمن ل
ص د ص د من يسيء إلهللا الحري -ع ي اللالة صالسالم -من بعض الشراب الذنن نتلدصن لشرب سحت من حناث إ

رصياة ف اي حادنث(( :لام نات م فاي المهاد إإ تالتاة)) الل بعاض الشاراب فاي
يشعرصن د تلدر ال ماة مان ةنار ل
هذا الحلر حظر هذا الشلرب نحظر في كاالم مان؟ فاي كاالم الحراي -ع يا اللاالة صالساالم -الاذي إ نحئاق عان

الهص إن هص إإ صحي نصحهللا إ شى ن هذل إسلءة بللية.

ف يحااذر المس ا م ن ناات م بكااالم ةناار مااصةصن بحنااث إ يحسااب ل ا حساالب؛ ح ا ماافااذ بماال نحئااق ب ا

ااصل:

بعضهم سلء إلهللا عمار فقالل :متال هاذل المقللاة شانع اإلساالم نار ن الردعاة فاي كاالم عمار هاي ردعاة ليصياة
ص حاال :حهاال فااي الحقيقااة ليس ا

رردعااة ليصيااة فضااال عاان ن ت ااصن شاارعية صليس ا

بم االة؛ ح ا إ م االة فااي

الحلصص ص إ م لة مئ قل كمل يقصل شنع اإلسالم ارن تيمية صارن القيم صالشحقيئي ص مم من هل الع ام إذا
حل :حهل ليس

رردعة ليصية صإ ردعة شرعية صإ م لة إذا كنو حتلرف فاي هاذا ال ار الاذي ناصحي باأن هاذل

الردعااة ممدصحااة صمحمااصدة؟ حقااصل :إن إئااالب الردعااة ع ااهللا هااذل اللااالة التااي ساابق

شاارعنتهل ماان فع ا -ع ي ا

اللااالة صالسااالم -ماان باالب المشاال ة صالم لحسااة فااي التعرناار حح ان حبسااط هااذا ال ااالم ن في ا ماان ن اابس ع ااهللا
الحاالس ماان ن اابس ع ااهللا الحاالس يقااصل ياال فااي عماار -رضااي هللا تعااللهللا -الف ي ااة ال ارشااد الااذي مرحاال بلإ تااداء ب ا

صاإئتساالء با فااي لااحي الرفاالري يقااصل عاان لااالة التاراصي ردعااة صحعما

عماار حرتاادع راادع محمااصدة صرااذلى إ حاذم صإ حااالم حقااصل :تااذم صتااالم هاال حا

الردعااة إذا ححاان حرتاادع مت ماال ارتاادع
متاال عماار؟ هاال عماار راد الردعااة

ةكاهللا الحراي -ع يا اللاالة صالساالم -عمار صشاهد لا
التي لء ذمهل من رل الحري -ع ي اللالة صالسالم-؟ ص اد ل
بلل حاة؟ شااتللن حا ماان نةكيااى؟ هاال ترتا تةكنتااى بااللحص؟ راادا هااذا لاايس ليناار ماان ةكاالل الحرااي -ع يا اللااالة
صالسااالم -صهااذا التعرناار ماان عماار -رضااي هللا تعااللهللا عح ا  -لاايس رردعااة ليصيااة صإ م االة صاحماال هااص ماان باالب

المشال ة المشاال ة صالم لحساة فااي التعرنار كااأن االئال الل :ارتاادع

يال عماار إ ساايمل مان لاام نادرى اللااالة ماام

الحري -ع ي اللالة صالسالم -صمحذ ن ص د صهص يل ي بم ردل لالة التراصي

تام عمار مام الحالس ع نهال بعاد

احقئاالع الااصحي صلاام نر يا ن الحرااي -لا هللا هللا ع يا صسا م -ماام يقااصل متاال هااذا ال ااالم ارتاادع

ياال عماار تاام

يل عمر فقلل :حعم

الردعة

يقصل عمر -رضي هللا تعللهللا عح  -بعد ذلى :حعم الردعة فكأح نل ل  :ارتدع
{و َجك َكااس َسك ِكيَك ية َسك ِكيَكة ِم إ ُل َهككا [( )04سااصرة الشااصر ] هااذا فااي الق ارأن
هااذل م لحسااة صمشاال ة بااللتعرنر صلهاال مت ااةَ :
الساانئة ا صلااهللا حليااة إ شااى حهاال ساانئة ل اان معل بااة ال االحي حسااحة ليس ا بساانئة ص ئ ااق ع نهاال ساانئة ماان باالب
المشل ة صالم لحسة في التعرنر في لية العرب لء صلهم:
ا ا ا ا ا اللصا ا تا ا ا ا ا اارب شا ا ا ا ا اانئل ح ا ا ا ا ااد لا ا ا ا ا ااى ئرف ا ا ا ا ا ا

اااااا

ائرف ا ا ا ا ا اصا لا ا ا ا ا ااي با ا ا ا ا ااة ص ميلا ا ا ا ا اال

صال بة صالقميص إحمل نفلئلن صإ يئرفلن ل ن لمل نل ل  :ا ترب شانئل ح اد لاى ئرفا ؛ حهام تص عاصا حا

الئم

فترنن ح ل ح الررد فيحتل إلهللا تدفئة فردإ من ن يأ ل لل :ائرفصا لي باة ص ميلال صهال نتلاصر حا نرياد
ل
ن ال بة صالقميص تصضم في القدر صيص د ع نهل الحنران لتئرع؟! ردا إحمل مرادل فيئصا لي بة ص ميلل ص ئ اق
ع هللا الفيلئة ئرفل من بلب المشل ة صالم لحسة فاي التعرنار حقاصل :هاذا ال االم لائال نتاذرع بمتال هاذا ال االم مان

نت بس بللردع صيررر لت بس رهل بمتل كالم عمر -رضي هللا تعللهللا عح ص رضلل.-
ال الم ع هللا ترص الحصض:

في عقندة الس لريحي المسملة (الدرة المضنئة في عقد ال ر ة المرضية) يقصل -رحم هللا تعللهللا -في الحظم:
كا ا ا ا ااذا الل ا ا ا ا اراو تا ا ا ا اام حا ا ا ا ااصض الملا ا ا ا اائ هللا

في ا ا ا ا ا اال هح ا ا ا ا ا اال لم ا ا ا ا ا اان با ا ا ا ا ا ا ح ا ا ا ا ا االل الشا ا ا ا ا ا ا ل

فااي الشاارب الااذي اساام (لصاماام ا حاصار) كماال فااي ئبعتا التلحيااة ماال فااي ئبعتا ا صلااهللا فااي مئبعااة المحاالر القديمااة
سمصل (لصائ ا حصار) في لصامم ا حصار صالشرب لح س الحلظم لل:
تم ا ةم بعد البعث صالحشصر ص فذ اللحو صالمرصر رترص حصض الحري -ل هللا هللا ع ي صس م -فاحا حاق تلرا

اِ اإل َك إوََر [( )1سصرة ال صتر].
َع َ
َإيَن َ
را ملع هل الحق لل هللا تعللهللاِ{ :إَّنا َ إ
يقصل السنصئي فاي كتلبا (الرادصر السالفرة) :صرد ذكار الحاصض مان رصاياة بضاعة صفمسانن لاحلريل ماحهم الف الء

ا ررعة الراشدصن صح ل اللحلبة المكترصن -رضصان هللا ع نهم
فاللحصض تلرا

معنن -تم ذكر ا حلدنث عحهم صاحدا صاحادا

بل حلدنااث المتاصاترة صمع ااصم ن محكار القئاام عحاد هال الع اام يك ار -حسااأل هللا الساالمة صالعلفيااة-

ن القئم م ند ل ع م الع م الضرصري الذي ن د اإلحسلن ح س مضئ ار إلهللا تلديق .

تم يقصل الس لريحي في عقندت :

عحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااذاد الم ت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااري كم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال صرد

صما ا ا اان ححا ا ا اال سا ا ا اارل السا ا ا ااالمة لا ا ا اام نا ا ا اارد

عح ا  :ي عاان حااصض الحرااي -ل ا هللا هللا ع ي ا صس ا م -صعاان الشاارب مح ا نااذاد ي يئاارد صياادفم الم تااري نااذاد
ِ
كه [( )11ساصرة الممتححاة]
ين ِبُب إه َت ي
كان َي إت َت ِريَن ُ
{وَ َيكأإت َ
الم تري من ال رية صهي ال ذب فيقالل :افتار افتاراء إذا كاذب َ
صفي الحدنث(( :إن من فر ال ر ن نري الر ل عنحي مل لم تريل)) يعحي يكذب في الرايل.

يقااصل السا لريحي فااي شاارح " :الحللاال ن ماان الااذنن نااذادصن عاان الحااصض ااحس الم تارين ع ااهللا هللا تعااللهللا صع ااهللا

رسااصل -لا هللا هللا ع يا صسا م -ماان المحاادتنن فااي الاادنن ماان الاارصافض صالفاصار صساالئر لااحلب ا هاصاء صالراادع

المض ة صكاذلى المسارفصن مان الظ ماة الم رئاصن فاي الظ ام صال اصر صئماس الحاق كاذلى المتهت اصن فاي ارت الب

المحاالهي صالمع حااصن فااي ا تاراف المعللااي فقااد فاار مسا م فااي لااحيح عاان حااس راان مللااى -رضااي هللا عحا -

االل :ة ااهللا رسااصل هللا -لا هللا هللا ع يا صسا م -إة االءة تاام رفاام رسا متبساامل فقاالل(( :إحا حااةل ع ااي أح اال سااصرة
ل
اِ اإل َك إكوََر حتاهللا فتمهال إلاهللا أفار الحادنث الاذي صردحالل سالبقل تام الل:
َع َ
َإيَن َ
فقر :بسم هللا الرحمن الارحيم {ِإَّنا َ إ

كمل صرد ذلى في ا حلدنث الحرصية ممل ذكرحل صممل لم حذكر يقاصل :ص اد فار الرفالري صمسا م حادنث اران مساعصد

رضي هللا تعللهللا عح  -ر ر لل رسصل هللا -ل هللا هللا ع ي صس م (( :-حل فارئكم ع اهللا الحاصض صلنارفعن إلاير االل مااحكم إذا هصيا

إلاانهم حاالصلهم افت اصا دصحااي فااأ صل :ي رب لااحلري فيقاالل :إحااى إ تاادري ماال حاادتصا

بعاادى)) المقلااصد ن الساارب فااي الااذصد صعاادم الشاارب ماان هااذا الحااصض هااص اإلحااداث فااي الاادنن صاإلحااداث فااي

الدنن كمل يكصن في اإعتقلد يكصن في ا عملل فمن ارتدع في الدنن صافترع شانئل دف ا ص در ا فاي دنان هللا -
ل صعال -ممل ليس مح إ شى ح دافل في من يحدث فنذاد عن الحصض ع هللا مل تقدم.

تاام يقااصل الس ا لريحي فااي شاارب محظصمت ا  :تاام الئاارد ااد يكااصن فااي حاالل صيقررااصن بعااد المي ارة إن كاالن التراادنل فااي
ا عماالل صلاام يكاان فااي العقلئااد يقااصل :تاام الئاارد ااد يكااصن فااي حاالل صيقررااصن بعااد المي ارة إن كاالن التراادنل فااي

ا عملل صلم يكن في العقلئد لل :ص د يقلل :ن هل ال بلئر نردصن صيشررصن صاذا دف اصا الحالر بعاد ذلاى لام يعاذرصا

بااللعئي؛ ن م ان شاارب ماان هااذا الحااصض لاام يظمااأ بعاادل راادا لاام يظمااأ بعااد هااذل الش اررة راادا كنااو حاالل هاال

ال بلئر الذنن إ يعدصن من المرتدعة صلم يحدتصا؟ هاإء هل ال بلئر هم الذنن يقصل عحهم السا لريحي تام الئارد اد
يكااصن فااي حاالل صيقررااصن بعااد المي ارة إن كاالن التراادنل فااي ا عماالل صلاام يكاان فاي العقلئااد االل :ص ااد يقاالل :إن هاال

ال باالئر ناردصن صيشاررصن لماالذا؟ حهاام لاام يحاادتصا فااي الاادنن صلاام نرتاادعصن فيا

ص ااد يقاالل :إن هاال ال باالئر نااردصن

صيش اررصن صاذا دف ااصا الحاالر بعااد ذلااى لاام يعااذرصا بااللعئي؛ ن ماان شاارب لاام يظمااأ بعااد ذلااى راادا فأهاال الراادع

مئرصدصن عن حصض الحري -ع ي اللالة صالسالم -صمردصدصن عن الشرب مح .

(صماان ححاال) ي ص ي شاافص ماان هااذل ا مااة ماان ذكاار ص حتااهللا ححاال ص لااد س ارل بضاام الساانن المهم ااة ككتااب
مم سرنل صهاص الئرياق صمال صضا محا ص معا

ن ا لال ن الئرياق صاحاد اللاراو المساتقيم صاحاد ف مالذا

السكمَ ِم [()11
{س ُكب َي َّ
مم؟ ص لل :سرل السالمة صلم يقل :سرنل السالمة؟ هص حظنر مل لء في اصل هللا تعاللهللاُ :
سااصرة الملئاادة] فن ماام الساارل صان كاالن الساارنل صالئريااق صالل اراو صاحااد االل :مع ا ن الئريااق الحااق صاحااد
ِ ِِ
السكمَ ِم [( )11ساصرة الملئادة]
كِ ِر إضك َواَن ُه ُس ُكب َي َّ
ّللا َم ِكن َّاتَب َ
بلعتبلر فللل صشعب المتصلال محهال إليا َ
{ي إهكد بكه ُ
ا لل ن السرنل صاحد صهص الئرياق صهاص الحاق صهاص اللاراو المساتقيم ل ان هاذا الئرياق صهاذا السارنل نصلال
إلي -هذا اليلية -صسلئل متعددة فبلعتبلر الصسلئل ن مم فيقاللِ ِ ِ :
السكمَ ِم
كِ ِر إض َكواَن ُه ُس ُكب َي َّ
ّللا َم ِكن َّاتَب َ
َ
{ي إهكد بكه ُ
يعحي هذل الصسلئل المصل ة إلهللا اللراو صالسرنل اللراو المستقيم السرنل الصاحد صهص الحق.
السالمة :يقصل من ال مل

ال لمعة لفنري الدحيل صاآلفرة لل في القلمصس :الساالمة :الراراءة مان العناصب يعحاي

ن من حهج محهج الحق صس ى ئريق السحة صس م من الردعة صكبلئر الاذحصب فاحا نارد ع اهللا حاصض الحراي -لا هللا
هللا ع ي صس م -صيشرب مح
تقدم

صبلهلل التصفنق.

صلم نرد عن الشرب مح

صلام يئارد عان الاصرصد ع يا كمال ي هام مان ا حلدناث التاي

المقلااصد ن اإرتااداع م ارل فئناار صشااأح عظاايم فهااص مشاالركة هلل  -اال صعااال -فااي تش اريع فللااذنن نرتاادعصن
صيتاابعهم هاااإء المرتدعااة ع ااهللا ضاااللهم هاااإء شااركلء {َ إَم َل ُهك إكم ُشك َكرَكاس َشك َكر ُعوا َل ُهككم ِمك َكن الك ِكد ِ
ين َمككا َلك إكم َي ك إأ َذن ِبك ِكه
ّللا [( )11سااصرة الشااصر ] فاالفتراع شاايء فااي الاادنن ص ماار الحاالس بللعماال رهااذا المفتاارع فااي الاادنن صهااذا المرتادع إ
َّ ُ
شى ح شرى في التشريم.

ف يحرص المس م ذك ار كالن ص حتاهللا ع اهللا اإ تاداء باللحري -ع يا اللاالة صالساالم -ص ن إ يعمال عماال نتقارب با

نتمساى با
إلهللا هللا  -ل صعال -إإ ن يكصن لدي في دلنال ل
رسى إإ بأتر فلفعل صفي هذا مبللية في اإتبلع صتح نر من اإرتداع كمل يقاصل اران مساعصد" :اتبعاصا صإ ترتادعصا
ص اد الء عان بعاض السا و :إن اساتئع

فقااد ك نااتم" يعحااي اإلحساالن لااص يعماال ئااصل عم ارل فااي تحقنااق ماال ف ااق ماان
مقتل ار في ذلى ع هللا مل لء عحا فاي كتلبا
حا ترا

ا

إ تحاى

صهااص العرصديااة هلل  -اال صعااال-

صمال لا مان ساحة حريا -ع يا اللاالة صالساالم -لمال ك الل العمار؛

عاان الحرااي -ع يا اللااالة صالسااالم -حلدنااث كتنارة اادا فع ااهللا اإلحساالن ن يعماال ر مياام ماال ر يا عاان

الحري -ع ي اللالة صالسالم-؛ ن العمل هص التمرة المر صة من الع م فع م بال عمل كش ر بال تمر.
صبللمقلرل إذا لء ا مر بللعمل يأتي يضل التح نر صالتحذنر عان عمال إ ع ام معا

فاال شاى ن الع ام رال القاصل

ادنن با
صالعمل فيكصن اإلحسلن ع هللا بلنرة من مرل فال يقدم ع اهللا مار نت ل
ن يساارق لا شاارعية ماان كتاالب هللا صسااحة حريا -ع يا اللااالة صالسااالم -لنتحقااق لا ماال صعااد ماان الشاارب ماان هااذا
صيتقارب با إلاهللا هللا  -ال صعاال -إإ

الحصض الذي إ يظمأ بعدل ردا صلنهحأ بشررة من حصض -ع ي اللالة صالسالم -صمن ندل الشري ة.
كِ َواإن َح إكر هاذا
َع َ
كاِ اإل َك إكوََر * َف َص ِكي ِلَرِب َ
َإيَن َ
في بقية السصرة يقصل هللا  -ل صعاال -بسام هللا الارحمن الارحيمِ{ :إَّنكا َ إ
ال صتر حعمة بللحسبة ل -ع ي اللالة صالسالم -ص مت ممن ا تد با -ع يا اللاالة صالساالم -صلام يحاد عان
كِ َواإن َح إكر مار
سحت -ل هللا هللا ع ي صسا م -حعماة ل حراي -ع يا اللاالة صالساالم -ص متا مان بعادل { َف َص ِكي ِلَرِب َ
ئار ادملل عصتاب -ع يا
بلللالة صاللالة شكر صلاذا لمال نال لا -ع يا اللاالة صالساالم -ص اد الم حتاهللا ت ل

اللالة صالسالم -لنف و عن ح س ؛ ن هللا  -ل صعال -د ة ر ل مل تقدم من ذحب صمل تاأفر لمال حاص ي عان
هذا ا مر لل -ع ي اللالة صالسالم (( :-فال صن عردا شكص ار؟!)) فدل ع هللا ن اللاالة شاكر ل ماحعم ع اهللا مال
عئلل ص سدال من هذل الحعم ال ن ة التي محهل الحصض { َف َص ِي ِلَرِب َِ هذا مر من هل الع ام مان يقاصل :ن الماراد
{واإن َحإر فلل لررى :لالة العند صاححر :حسكى ص ضحنتى فهذا مار
بلللالة هذل لالة العند ردلنل صل َ :
بلللاالة التاي هااي لاالة العنااد صححار الهادي صا ضاالحي صلاالة العنااد لهاذا ا مار ص رهاال مان ص رهاال مان هاال
ا ماار رهاال فااي صلا َ { :ف َصك ِكي

الع اام كللحح يااة صهااص افتياالر شاانع اإلسااالم اراان تيميااة -رحما هللا تعااللهللا -حا ترا
ِلَرِب َِ َواإن َحإر .
ص يضال الحراي -ع يا اللاالة صالساالم -داصم ع ااهللا لاالة العناد صلام ناذكر عحا حا تركهال صداصم ع نهال ف الال ماان
بعاادل -رضاصان هللا ع اانهم -ص ماار الحسالء بااللفرص إلنهاال فااي حاادنث م عئيااة :مرحاال ن حفاار العصاتااق صالحا لايض

صذصا

الفدصر إلهللا لالة العند فمتل هذل الحلصص تر هللا صتقص ع هللا ص صب لالة العند صهاذا مال نفتالرل شانع

اإلسالم ارن تيمية.

{واإن َحإر فللمراد با ا ضاحية صالهادي فمان الهادي مال ن اب صمحا مال يساتحب ص مال ا ضاحية
ص مل ا مر بقصل َ :
فقد افت و فنهل هل الع م صال مهصر ع هللا حهل سحة صليس رصا بة صمن هل الع م من ص رهل لهذا ا مر صهاذا
اس َم َرِب ِه
ا مر بلللالة صا ضحية هص في عند ا ضحهللا ص مل صل  -ل صعالَ { :-ق إد َ إفَل َح َمن َت َاَّكى * َوَذ َكَر إ
َف َصك َّكلى [( )11سااصرة ا ع ااهللا] هااذا فااي عنااد ال ئاار تةكااهللا ي دفاام ةكاالة ال ئاار تاام ل ا هللا لااالة العنااد صتقااديم
الةكالة اد ف ا مان تةكاهللا تاام بعاد ذلاى لا هللا دلنال ع ااهللا ن ةكالة ال ئار تاااد

رال لاالة العنااد صرهاذا االء

الحلصص اللحيحة عن الحري -ل هللا هللا ع ي صس م -تم بعد ذلى يل ي لالة ال ئر.
صهحل { َف َص ِي ِلَرِب َِ َواإن َحإر اللالة رل الححر صرهذا لء السحة.
{ِإ َّن َش ِانَك َِ ٌُ َو إاْإَب َتُر الشلحئ :هص المبيض يعحي مان نبيضاى يال محماد صيشاحاى هاص ا رتار هاص ا ئام هاص

نن َق إكو يم َعَلكى َ َّ
{و َ َي إج ِكرَمَّن ُك إم َشكَن ُ
الحل ص الممحصب الرركة فللشلحئ :هص المبيض كمل في صلا  -ال صعاالَ :-
ِ
اعك ِكدُلوإا ٌُك َكو َ إقكَكر ُق ِل َّلت إقك َكو [( )4سااصرة الملئاادة] فللشاالحئ :هااص الماابيض فللااذي ناابيض الحرااي -ع يا اللااالة
َت إعككدُلوإا إ
صالسالم -إ شى ح هص ا رتر هص الحل ص هص المقئصع هص الذاهب الرركة إ رركة في صإ فنر.
صل هللا هللا صس م صبلرى ع هللا عردل صرسصل حرنحل محمد صع هللا أل صلحب

معنن.

