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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 السددددالم عددددحم دبيوددددا حممددددد   عددددحم   دددد    دددد ب  احلمددددد هلل لب ال،دددداالة   الصددددال  

 أمج،ة.

قددددداا اإلمدددددام اال ددددددد حممدددددد بدددددن عبدددددد الوهددددداب لمحددددد  اهلل  ،دددددا      ددددداب  فضدددددل 

 اإلسالم(:

 اال ن

 بسم اهلل الرمحن الرحيم   ب  دس ،ة.                            

 

 باب فضل اإلسالم

دددْم  قدددوا اهلل  ،دددا :   ُم َل م ددد ُْ ُم اْلَيدددْوَم َأْ َم ْم دِْ،َم ِدددي َ َلِ دددي دددْي م َُ ُم َع ْم َ َأْمَْمددد ِديدددوَ م

مم اإِلْسالَم ِديوًا وْ مْم ِ  َشكٍّ ِمْن ِديوِي [   قول   ،ا :  3﴾]املائد :َل م َا الوَّاسم إِْن  م ْل َيا َأُّيه قم

ِذي يَ   َ َلِ ْن َأْعبمدم اهلَل الَّ
ِ
ِذيَن َ ْ،بمدم َن ِمْن دم ِن اهلل مْ َفال َأْعبمدم الَّ [  104﴾اآلية ]يودس:َ َوفَّا م

َ،دْل  قول   ،ا :   ْ َْ دْةِ ِمدْن َلمْحَ ِدِ  َ  َُ َْ ْم  ِ ِْ ِ م د دولِِ  يم وا اهلَل َ  ِمومدوا بَِرسم قم ِذيَن  َموموا ا َّ َا الَّ َيا َأُّيه

وٌل َلِحيمٌ  َم ْم َ اهللم َغ ْر َل م َِ وَن بِِ  َ َيْغ ْم دموًلا َمْشم  [.28﴾]احلديد:َل م

عددن ابددن عمددر لن اهلل عددوول أن لسددوا اهلل  ددحم اهلل عُيدد   سددُم     الصدد ي 

ف فقداا: مدن ي،مدل غ مدن غدد   »قاا:  مثُ م  مثل أهل ال  ابة  مثل لجل اسد ججر أمجدرا

قددريا ف ف،مُددُ اليوددود  :ددم قدداا: مددن ي،مددل غ مددن دصددا الووددال إ   .إ  دصددا الووددال عددحم

اا: من ي،مل غ مدن  دال  ال،رصد إ  أن  ال  ال،رص عحم قريا ف ف،مُُ الوصالى  :م ق

: مددا لوددا أ ثددر   غيددا الشددمس عددحم قريانددةف فددجض م هددم. فغضددبُ اليوددود  الوصددالى   قددالوا

: ه. قدداا:  لددك فضدد  أ  يدد   عمدداًل  أقددل أجددًراف قدداا: هددل دقصدد م م مددن حق ددم شدديً:اف قددالوا

 .«من أشاف



  حم اهلل عُي   سُم:  في  أيضًا عن أيب هرير  لن اهلل عو  قاا: قاا لسوا اهلل

أ ددل اهلل عددن ا م،ددة مددن  ددان قبُوددا  ف ددان لُيوددود يددوم السددبُ   لُوصددالى يددوم ا حددد  »

ف اف اهلل بوا فودادا ليوم ا م،ة    ذلك هدم  بدل لودا يدوم القيامدة. د دن اآلندر ن مدن أهدل 

 .«الدديا  ا  لون يوم القيامة

أحدا الددين إ  اهلل احلويَيدة »  قداا:  في   ،ُيقًا عن الوبي  حم اهلل عُي   سدُم أضد

 اد وى.. «السم ة

  عن أميب بن  ،ا لن اهلل عو  قاا:  عُي م بالسبيل  السوة...(.

 الرشح

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمددد هلل    ددحم اهلل  سددُم عددحم لسددوا اهلل   عددحم   دد   أ دد اب    مددن اه دددى 

 هبداه.

الوهدددداب لمحدددد  اهلل   لسددددال    فضددددل قدددداا الشدددديخ اال دددددد اإلمددددام حممددددد بددددن عبددددد 

 .باب فضل اإلسالماإلسالم(: بسم اهلل الرمحن الرحيم   ب  دس ،ة.

 الَضل بم،وى: الزياد .

 : م،وًى عام   م،وى ناص. اإلسالم ل  م،ويان

: فودو اهس سدالم هلل عدز  جدل    دل أمدان أ  اال،وى ال،ام لإلسالمفجما  •

 هدذا اال،ودى ف ميدل ا مدم السدابقة م ان  اددُ الرشدي،ة فيد  قائمدة   عدحم

َمددا َ دداَن الددذين  موددوا برسددُوم هددم مسددُمون    ددذا قدداا اهلل عددز  جددل:  

ْسدًُِل  دا مم ًَ دِياا َ َلِ دْن َ داَن َحوِي دا دا َ ه َدرْصَ ِهيمم َُّيموِديا [  67﴾] ا عمدران:إِْبدَرا



وْدد مْم  قدداا  ،ددا  عددن موسددى عُيدد  الصددال   السددالم:   ْم َيددا َقددْوِم إِْن  م  َموْدد م

ْسُِِمةَ  وْ مْم مم ُموا إِْن  م ْيِ  َ َو َّ َُ  َفَ،
ِ
 [.84﴾]يودس:باهلل

: فوو اهس سالم لُدين الذي بم،ث بد  الوبدي اال،وى اخلاص لإلسالم أما  •

 حم اهلل عُي   سُم؛ أي: ما جاف ب  الرسوا عُي  الصال   السالم  هذا 

 هو اإلسالم باال،وى اخلاص.

َُق اإلسدالم عدحم درن اإلسدالم بداإليلن  فد: ا قيدل:  قد يمط ئل    لدك فديل إ ا قم  الرشدا

ئل  دددد اإلسددددالم بجضدددد  الرشددددا مددددا اإليددددلنف قيددددل:  ددددذا   مددددا اإلسددددالمف قيددددل:  ددددذا؛ ف يو:ددددذ يَ َّ

 الظاهر .

بداب فضدل اإلسدالم: ي،ودي:  مدا اند من بد  مدن اال اسدن  قوا االِلا لمح  اهلل: 

  الَضائل  :م   ر اآلية ال ريمة.

ُم وا اهلل  ،دددا :  قددداا:  قددد ْم دِْ،َم ِدددي َ َلِ دددي دددْي م َُ ُم َع ْم َ َأْمَْمددد دددْم ِديدددوَ م ُم َل م ددد ُْ َأْ َم

ددددمم اإِلْسددددالَم ِديوًا ﴾ ي،وددددي: هددددذا اليددددوم   ال،وددددد هوددددا عوددددد اْلَيددددْومَ :  ولدددد [: ق3﴾]املائددددد :َل م

 : عود  هوي   عود ِ  ِريٌّ   عود حضولي.ال،وود :ال:ة أضواعاحلضول؛  ن 

: أن ي ددون الدددنوا  أا(   ددر سددابق؛  قولدد  عددز  جددل: ريفال،وددد الددذ  •

وَا إَِ  فِ   ُْ دددددددددددددددددددوًه  َ دددددددددددددددددددَل َأْلَسددددددددددددددددددد ِفْرَعدددددددددددددددددددْونم  ( َفَ،َصددددددددددددددددددد15ْرَعدددددددددددددددددددْوَن َلسم

وَا  سم  [؛ ي،وي: السابق.16﴾]االزمل:الرَّ

: أن يورصف الذهن إ  ما   مدنوا  أا(؛  ل لو قُُ:  ال،ود الذهوي •

 قان البُد. جاف القان   بُد(؛ ف:د  يورصف إ  

 ﴾ أي: هذا اليوم.اْلَيْومَ :  وذه اآلية    ال،وداحلضولي •



ْم دِْ،َم ِدددي قدددوا اهلل  ،دددا :   دددْي م َُ ُم َع ْم َ َأْمَْمددد دددْم ِديدددوَ م ُم َل م ددد ُْ ﴾: قولددد : اْلَيدددْوَم َأْ َم

ُم   ددد ُْ ُم ﴾   َأْ َم ﴾  مل يقدددل: اليدددوم أ مُدددُ ل دددم ديدددو م  أ مُدددُ عُدددي م د،م دددي؛ َ َأْمَْمددد

ْم دِْ،َم ِدديفقدداا:   ددْي م َُ ُم َع ْم َ َأْمَْمدد ددْم ِديددوَ م ُم َل م دد ُْ ﴾  فغدداير بيددوول؛   لددك  ن الدددين مل َأْ َم

تِدمَّ عدحم مراحدل؛ يقداا: أ مدل   يجِت دف،ًة  احدً    إدل أتى عحم مراحل  فاليشف إ ا أمهني  أم

 أ مدل( هدو   إ ا جاف دف،ة  احد ؛ ف:د  يقاا: أتم. هذا هو الَرق بدة  أ مدل(   أتدم(  أن

إهناف اليشف عحم مراحل   من اال،ُوم أن الرشي،ة اإلسدالمية مل  دجِت دف،دًة  احدد   ب دالف 

 الو،مة  فو،مة اهلل عز  جل مس مر  عحم ال،بد.

مْ قاا:   ْم ِديوَ م ُم َل م ُْ مْ ﴾:  اْلَيْوَم َأْ َم  ﴾ أي: ما  ديوون اهلل عز  جل ب .ِديوَ م

َُق   الوصوص الرشعي  :ة عحم م،وية الدين يمط

: بم،وى ما يدين اإلدسان لب  ب    ما ي دين ب    ودذه اآليدة  اال،وى ا  ا •

مْ   قول  عز  جل:   مْ  َل م  [.6﴾]ال افر ن:ِدينِ  َ ِغَ  ِديوم م

ف  احلسدداب   قولدد   ،ددا :   اال،وددى الثدداي • َمالِددِك : أضدد  يددجع بم،وددى ا ددزا

ينِ   [.4﴾]الَاحتة:َيْوِم الدِّ

دق عدحم إً ا الدين  َُ َُق عحم مدا يددين اإلدسدان اهلل بد  عدز  جدل   ي ،بدد لد  بد    يمط يمط

ف  احلساب.  ا زا

ْم دِْ،َم ِيقاا:   ْي م َُ ُم َع ﴾:  د،مة( هوا مضافة  مَرد مضاف  فيشمل مجيل َ َأْمَْم

 الو،م.

مم اإِلْسدالَم ِديوًا  ُم َل م  -فضدل اإلسدالم-   جد  ال َضديل   هدذه اآليدة﴾:َ َلِ ي

 وه :ال:ة:من  ج



ُم قولددد :   أ ًه: • ددد ُْ ﴾؛ فودددذا الددددين اإلسدددالمي ديدددن  امدددل مدددن اْلَيدددْوَم َأْ َم

ئل   االددوو    غددري  لددك   مدددا  مجيددل الوجددوه  مددن جوددة ال،قائدددد   الرشددا

عداه من ا ديان ف:د  داقن    ون الذي أ مل الددين هدو اهلل عدز  جدل 

 هذا أيًضا فضل  نر.

ديْ قولد :   :ادًيا: • َُ ُم َع ْم دِْ،َم ِديَ َأْمَْمد ﴾   أجدل الدو،م ال دي أمودا اهلل عدز  م

  جل عُيوا هي د،مة اإلسالم.

مم اإِلْسالَم ِديوًاقول :  :الًثا:  • ُم َل م ﴾؛ فوذا الدين هو الدين الذي َ َلِ ي

 ال ضاه اهلل عز  جل ل،باده.

إً ا هدددذه اآليدددة  ددددا عدددحم فضدددل اإلسددددالم مدددن هدددذه الوجدددوه الثال:دددة: أن اهلل أ مُدددد  

     ،ا    أض  سب اد    ،ا  أتم عُيوا الو،مة ب    أض  ل ي  لوا ديوًا.سب اد

وْد مْم ِ  َشدكٍّ ِمدْن ِديوِدي َفدال :م قاا لمحد  اهلل:  قولد   ،دا :   َدا الوَّداسم إِْن  م دْل َيدا َأُّيه قم

ِذي َيَ وَ   َ َلِ ْن َأْعبمدم اهلَل الَّ
ِ
ِذيَن َ ْ،بمدم َن ِمْن دم ِن اهلل مْ َأْعبمدم الَّ  ﴾.فَّا م

وْ مْم ِ  َشكٍّ ِمْن ِديوِيقول :   ﴾:ي،وي: اإلسالم   هذا أيًضا يدا عدحم فضديُة إِْن  م

 اإلسالم  أن اهلل عز  جل هو الذي يم،َبد  حده د ن ما سواه.

  قولدددد :  
ِ
دددددم َن ِمددددْن دم ِن اهلل ددددِذيَن َ ْ،بم دددددم الَّ ﴾: هددددذا أيًضددددا يدددددا عددددحم فضددددل َفددددال َأْعبم

 اإلسالم ليس في  سوى م،بود  احد   هو اهلل عز  جل.اإلسالم   أن دين 

دددولِِ  :دددم قددداا لمحددد  اهلل:  قولددد   ،دددا :   دددوا اهلَل َ  ِمومدددوا بَِرسم قم دددِذيَن  َمومدددوا ا َّ َدددا الَّ َيدددا َأُّيه

دددددددد َم ددددددددْم َ اهللم َغ ددددددددْر َل م َِ ددددددددوَن بِددددددددِ  َ َيْغ ددددددددوًلا َمْشم ددددددددْم دم َ،ددددددددْل َل م ْ َْ ددددددددْةِ ِمددددددددْن َلمْحَ ِددددددددِ  َ  َُ َْ ْم  ِ ِْ ِ م دددددددد وٌل يم

 : هذه اآلية أيًضا  دا عحم فضل اإلسالم من  جوه[:28﴾]احلديد:َلِحيمٌ 



َُْةِ قول :  أ ًه: • َْ ْم  ِ ِْ ِ م  ﴾؛ ي،وي: أجرين.يم

وَن بِ ِ  :ادًيا: • ْم دموًلا َمْشم َ،ْل َل م ْ َْ  َ.﴾ 

مْ  :الًثا: • ْر َل م َِ  ﴾.َ َيْغ

 الثال:ة.هذه اآلية أيًضا  دا عحم فضل اإلسالم من هذه الوجوه 

 أما احلدديث حدديث ابدن عمدر لن اهلل عود  أن الوبدي  دحم اهلل عُيد   سدُم قداا: 

ف فقداا: »؛ ي،ودي: اليودود  الوصدالى«مثُ م  مثل أهل ال  دابة»  مثدل لجدل اسد ججر أمجدرا

من ي،مل غ من غد   إ  دصا الووال عدحم قدريا ف ف،مُدُ اليودود  :دم قداا: مدن ي،مدل غ 

  ال،رص عحم قريا ف ف،مُُ الوصالى  :م قاا: من ي،مل غ مدن من دصا الووال إ   ال

   هددذا يدددا أيًضددا عددحم فضددل « ددال  ال،رصدد إ  أن  غيددا الشددمس عددحم قريانددةف فددجض م هددم

 .  اإلسالم؛   لك  هنم أضقن أموًا   مل  لك هم أ ثر أجًرا

 اال ن

هلل عُي   سُم:  في  أيضًا عن أيب هرير  لن اهلل عو  قاا: قاا لسوا اهلل  حم ا

أ ددل اهلل عددن ا م،ددة مددن  ددان قبُوددا  ف ددان لُيوددود يددوم السددبُ   لُوصددالى يددوم ا حددد  »

ف اف اهلل بوا فودادا ليوم ا م،ة    ذلك هدم  بدل لودا يدوم القيامدة. د دن اآلندر ن مدن أهدل 

 «.الدديا   ا  لون يوم القيامة

 الرشح

اهلل عدز  جدل هدداهم  دذا اليدوم  هذا أيًضا يدا عدحم فضدل اإلسدالم  مدن جودة أن 

 ال،ظيم   هو يوم ا م،ة.

  ذلك أيًضا أن ا مم   ون  بً،ا لوا يوم القيامة.

   ددل هددذا «د ددن اآلنددر ن مددن أهددل الدددديا   ا  لددون يددوم القيامددة» أيًضددا قولدد : 



 يدا عحم فضيُة هذا الدين.

 اال ن

ا الددين إ  اهلل احلويَيدة أحد» في   ،ُيقًا عن الوبي  حم اهلل عُي   سدُم أضد  قداا: 

 اد وى.. «السم ة

 الرشح

 احلويَية: من احلويا   هو املائل عل سوى اهلل. 

ه.احلويَية م،وى   : أي االقبل عحم اهلل  املائل عل سوا

مددن السدددلحة   هددي السددوولة  الي ددد   ال،مددل  فوددذا الددددين : «السددم ة» قولدد : 

 ي،رض  في ون هواك  يسري.دين سول مي َّ من أ ُ    عود  جود عالض 

 فال يسري   الرشي،ة دوعان:

  هو أن مجيل ا ح ام الرشعية مي  .أ ًه:  يسري أ  :  •

ب يددث أضدد  إ ا نددرأ مددا يوجددا ال يسددري؛ فدد:ن اهلل عددز :ادًيددا:  يسددري عددالض:  •

  جل يي . 

رشعوددا اهلل عددز  جددل لُ،بدداد   هددي يسددري   أيًضددا فيوددا  يسددري  نددر  فمددثاًل الصددال : 

 هددددو أن مددددن مل يسدددد طل القيددددام؛ ف:ددددد  يصدددد  قاعددددًدا  مددددن مل يسدددد طل الو ددددوف؛ ف:ددددد  ي،دددددا إ  

 ال يمم.

ف،وددا  يسريان:  يسري أ د     يسدري عدالض ندالهل    دذا قداا شدي وا لمحد  اهلل 

   موظوم  : 

دددددددددددددددددددددا     دددددددددددددددددددددل مدددددددددددددددددددددا  َُددددددددددددددددددددد  قدددددددددددددددددددددد يم ِّ
 

 مدددددددددددددن أ دددددددددددددُ   عودددددددددددددد عدددددددددددددالض ندددددددددددددرا 
 

ا من أ ُ (: هذا ال يسري ا   .      ل ما  َُ  قد يم ِّ

.)    عود عالض(: ي،وي: عودما ي،رض ما يوجا ال يسري  نرا



ددد ب مدددد اهلل  ل دددن عوددددما يطدددرأ مدددا يوجدددا ال يسدددري  ادظدددر مدددثاًل  ددديام لمضدددان مي َّ

وَد م ِفْدَيٌة َنَ،امم ِمْسِ ةن حيصل ال يسري    ِذيَن يمطِيقم  [.184قر :﴾]البَ َعحَم الَّ

 اال ن

 عن أميب بن  ،ا لن اهلل عو  قاا:  عُي م بالسبيل  السوة  ف:د  ليس من عبد 

 عحم سبيل  سوة...(

 الرشح

د بالسددبيل  السددوة: ي،وددي الطريددق القددويم   االددوو   السددبيل: بم،وددى الطريددق   االددرا

 االس قيم.

.  عُي م: أي: الزموا

 القويم. وو بالسبيل  السوة:ي،وي الطريق االس قيم   اال

 اال ن

 ف:ددد  لددديس مدددن عبدددد عدددحم سدددبيل  سددوة   دددر الدددرمحن فَا دددُ عيوددداه مدددن نشدددية اهلل 

ف مس  الوال   ليس من عبد عحم سبيل  سوة   ر الرمحن فاقشد،ر جُدده مدن نشدية اهلل؛ إه 

 ددددان مثُدددد   مثددددل شدددد ر  يددددبس  لقموددددا  فبيددددول هددددي  ددددذلك إ  أ دددداب وا الددددري  ف  ددددات  عووددددا 

حتا  ُ عو   دوب   ل حتات  عن هذه الش ر   لقودا   إن اق صدادًا   سدبيل  سدوة  لقوا إه 

 نري من اج واد   نالف سبيل  سوة(.

 الرشح

  هذا أيًضا يدا عحم فضل اإلسالم.

 اال ن

 عدددن أيب الددددلداف لن اهلل عوددد  قددداا:  يدددا حبدددذا ددددوم ا  يددداس  إفطدددالهم   يدددا 

 ل  مددددن بِدددرٍّ مددددل  قددددوى  يقددددة  أعظددددم  أفضددددل يغبودددون سددددور احلمقددددى   ددددومومف  الثقدددداا 



  ألج  من أمثاا ا باا عباد  من االغرتين(.

 الرشح

طِن الوبي . ََ  يقوا: يا حبذا دوم ا  ياس:  ا  ياس: مجل َ يِّس   هو ال

يقوا: يا حبذا دوم ا  ياس  إفطالهم :   لك  ضد  ليسدُ ال،دب  ب ثدر  ال،مدل  

ا من اإليدلن  نشدية اهلل عدز  جدل   الصد ابة لن اهلل عدووم  إدل ال،ب  بل  قر   القُ

 ما سبقوا من سبقوا من ا مة ب ثر  عمل   إدل بل  قر   قُوهبم من اإليلن.

 هذا ا ثر عن أيب الدلداف يدا عحم أن ال،ب  هي ب:حسان ال،مدل  إ قادد    لديس 

ْم أَ ب ثر     يشود  ذا قوا اهلل عز  جل:   َو م ُم ْم َأْحَسنم َعَماًل لَِيْب  [. 7﴾]هود:يه م

فاالقصدود أن هددذا البدداب يدددا فضدديُة الددين اإلسددالمي   أضدد  أفضددل ا ديددان   أضدد  

ه   ل قاا عز  جل:   َ َمْن الدين الذي ان اله اهلل عز  جل ل،باده   أض  ه يقبل ديوًا سوا

ْقَبددَل ِموْدد م  ددْن يم َُ [   إ ا  ددان  ددذلك؛ ف:ددد  ْددا عددحم 85عمددران:﴾] ا َيْبَ ددِ  َغددرْيَ اإِلْسددالِم ِديوًددا َف

 .نذا الديمجيل ا مة الدنوا   ه

 اال ن

 باب  جوب الدنوا   اإلسالم

دَو ِ  اآلِندَرِ  ِمدَن  قوا اهلل  ،ا :   ْقَبدَل ِموْد م َ هم دْن يم َُ َ َمْن َيْبَ دِ  َغدرْيَ اإِلْسدالِم ِديوًدا َف

ينَ   اإِلْسدددددددددالمم إِ [   قولددددددددد   ،دددددددددا :  85﴾] ا عمدددددددددران:اخْلَددددددددداِ ِ
ِ
يَن ِعوْدددددددددَد اهلل ﴾] ا نَّ الددددددددددِّ

ددددبمَل [   قددددوا اهلل  ،ددددا : 19عمددددران: ددددوا السه بِ،م وهم َ ه َ  َّ بِ،م ْسددددَ ِقيًل َفددددا َّ نِددددي مم ا َ َأنَّ َهددددَذا ِطَ

ْم َعْن َسبِيُِ ِ  َق بِ م رَّ ََ  [.153﴾ اآلية ]ا ض،ام:َفَ 

 قاا جماهد: السبل: البدع  الشبوات.

 الرشح

الدنوا   اإلسالم: بم،وى أض  ْا عحم مجيدل الوداس مدن ب،ثدة  قاا: باب  جوب



الرسددوا عُيدد  الصددال   السددالم إ  يددوم القيامددة الدددنوا   اإلسددالم؛  ضدد  لدديس هودداك ديددن 

ه    ددذا قدداا اهلل عددز  جددل:   ددِرد  َ َمددْن َيْبَ دد ِ مددْرنٌّ مقبددوا عوددد اهلل سددوا َغددرْيَ ﴾: ي،وددي: يم

دية  اال وسدددية  غريهدددا   ﴾: مدددن اليوواإِلْسدددالِم ِديوًدددا دددَو ِ  ديدددة  الورصدددا ْقَبدددَل ِموْددد م َ هم دددْن يم َُ َف

ينَ   ﴾.اآلِنَرِ  ِمَن اخْلَاِ ِ

ينَ  قولددددد   ،دددددا :    ﴾: الددددددين: ي،ودددددي االقبدددددوا االدددددرن  إِنَّ الددددددِّ
ِ
﴾عدددددز ِعوْدددددَد اهلل

،ددث بدد  الرسددوا اإِلْسددالمم  جل  د باإلسددالم هوددا: اال،وددى اخلدداص  ي،وددي: الددذي بم ﴾   االددرا

م أن اإلسددددالم لدددد  م،ويددددان  فقولدددد :    ددددحم  اهلل عُيدددد   سددددُم   ضدددد   قدددددَّ
ِ
يَن ِعوْددددَد اهلل إِنَّ الدددددِّ

د باإلسدددددالم اهس سدددددالم هلل    ددددداإِلْسدددددالمم  ي: االدددددرا ل ﴾ ه يقدددددوا مدددددثاًل اليودددددودي  الورصدددددا

من حديث أيب هريدر  لن اهلل عود  أن الوبدي  دحم  مسُم رشي،ة؛  ض  قد :بُ   الص ي 

 الدددذي دَدددس حممدددد بيدددده  ه يسدددمل يب مدددن هدددذه ا مدددة ُّيدددودي  ه » سدددُم قددداا: اهلل عُيددد  

ي  :ددم ه يددِمن بددل ج:ددُ بدد ؛ إه  ددان مددن أ دد اب الوددال    هددذا يدددا عددحم أن الدددين «درصددا

 االقبوا االرن عود اهلل هو دين اإلسالم.

 اال ن

ْسدددَ ِقيًل  قدددوا اهلل  ،دددا :   نِدددي مم ا َق َ َأنَّ َهدددَذا ِطَ دددرَّ ََ دددبمَل َفَ  دددوا السه بِ،م وهم َ ه َ  َّ بِ،م َفدددا َّ

ْم َعْن َسبِيُِ ِ   [.153﴾ اآلية ]ا ض،ام:بِ م

 قاا جماهد: السبل: البدع  الشبوات.

مدن أحدد  » عن عائشة لن اهلل عووا أن لسوا اهلل  حم اهلل عُي   سُم قاا: 

مدال لديس عُيد  أمرددا؛ فودو مدن عمدل ع»أنرجداه     لَد :«  أمردا هدذا مدا ليسدمو  فودو لد

 .«لد

 الرشح

 أي: أ جد   أضشج   انرتع. «من أحد »قول  عُي  الصال   السالم: 



 أي:   ديووا  رشي، وا. «  أمردا»

 أي: ما مل يرشع  اهلل  لسول . «ما ليس مو »

 أي: مرد د. «فوو لد»

 .«من عمل عماًل ليس عُي  أمردا؛ فوو لد» الَُ  اآلنر: 

 من أ ج  :ال:ة: «من عمل» «من أحد »الَُظة الَرق بة 

 الوج  ا  ا:  •

يدا عحم أن  ل من عمل عماًل ليس عُي  أمدر    «من عمل»أن قول :  -

دد بد  غدريه  َُّ ف أحد:د  بوَسد   أم ق يشدمل  «مدن عمدل»الرشع؛ فودو لد  سدوا

َُّد في  غريه  أم أحد:  بوَس .  من عمل ال،مل اال الا لُرشع؛ ق

ُِّد. «من أحد » أما قول :  -  فظاهره أض  ناص باال ِد  د ن االق

 الوج  الثاي: •

 ناص با علا. «من عمل»أن قول : -

 عام   ا علا  اهع قادات. «من أحد » قول :  -

 الوج  الثالث: •

يق يض لد  دل عمدل مل يوجدد عُيد  أمدر الرشدع مدن  «من عمل»أن قول : -

 غري  وقا. 

 يضدد  لددك  بددل د وقددا ح ددى دوظددر هددل فددال يق «مددن أحددد » أمددا قولدد : -

 هذا ال،مل خمالا لُرشع أ  أض  موافقف

 .«من عمل»   قول : «من أحد »هذه :ال:ة أ ج  من الَرق بة قول : 

 اال ن

 لُب ددددالي عدددددن أيب هريدددددر  لن اهلل عودددد  قددددداا: قددددداا لسددددوا اهلل  دددددحم اهلل عُيددددد  



مددن أندداعوي دنددل »قدداا:  قيددل:  مددن أ ددىف«.  ددل أم ددي يدددنُون ا وددة إه مددن أ ددى» سددُم: 

 .«ا وة   من عصاي فقد أ ى

 الرشح

د با مدة هودا: أمدة اإلجابدة؛  ن : « ل أم ي» يقوا: ا مدة االضدافة إ  الرسدوا االدرا

 عُي  الصال   السالم دوعان:

،دددث الرسدددوا عُيددد  أمدددة دعدددو :  • ددد  إلددديوم الددددعو  مودددذ بم جِّ  هدددم  دددل مدددن  م

هدذا فداليوود  الوصدالى  غدريهم  الصال   السالم إ  يوم القيامدة؛  عدحم

 من أمة الدعو .

  هم الذين اس  ابوا هلل  لُرسوا عُي  الصال   السالم.أمة إجابة:  •

: «. إه مدن أ دى» ن  دل مسدُم يددنل ا ودة: « ل أم ي يدنُون ا وة»قاا:  قدالوا

مدددن ».«مدددن أنددداعوي دندددل ا ودددة   مدددن عصددداي فقدددد أ دددى» مدددن يدددج ى يدددا لسدددوا اهللف قددداا: 

دددددددددددوَا َفَقدددددددددددْد َأَنددددددددددداَع  ناعدددددددددددة الرسدددددددددددوا مدددددددددددن ناعدددددددددددة اهلل؛  : «أنددددددددددداعوي سم طِدددددددددددِل الرَّ َمدددددددددددْن يم

ددددوَا﴾[   80﴾]الوسدددداف:اهللَ  سم دددددوا الرَّ ي،م
ددددوا اهلَل َ َأنِ ي،م

[   هدددددذا يدددددا عدددددحم 92]املائد :َ َأنِ

؛  ضددددد  ل دددددا عدددددحم عددددددم الددددددنوا «مدددددن أنددددداعوي» جدددددوب الددددددنوا   اإلسدددددالم؛ لقولددددد : 

 ال،صيان   هو دنوا الوال.

 اال ن

   الص ي  عن ابدن عبداس لن اهلل عدوول أن لسدوا اهلل  دحم اهلل عُيد   سدُم 

أ غددددن الودددداس إ  اهلل :ال:دددددة: مُ ددددد   احلددددرم   مب ددددد ن   اإلسددددالم سددددوة ا اهُيدددددة  »قدددداا: 

طَُِّا دم امرهل مسُم بغري حق لِيموريق دم   ل اه الب الي.« مم

 الرشح



 اإلحلداد بم،ودى: االيدل؛ ي،ودي: أن يميدل عدن مدن اإلحلداد  : «مُ دد   احلدرم»قول :

 رشي،ة اهلل.

ددق   : «  اإلسددالم سددوة ا اهُيددة»أي: نالددا: « مب دد ن »قولدد :  َُ  لَدد  ا اهُيددة يط

د ب : احلاا  أ   احا احلاا.   ال  اب  السوة  يرا

د هبا احلاا   هو عدم ال،ُم   ا ول-فمن ا  ا  َُق ا اهُية  يرا  :- هو أن  ط

 حم اهلل عُيد   سدُم  يب  ل لن اهلل عود  ملدا عدريت لجداًل:  قوا الوبي •

 .«يا أ ا  ل  أعري   بجم ف إدك امرؤ فيك جاهُية»

 .«ألبل   أم ي من أمر ا اهُية»قوا الوبي عُي  الصال   السالم أيًضا:  •

يَّةِ قوا اهلل عز  جل:   •
ْ َم اْ َاِهُِ د با اهُيدة 50﴾]املائد :َأَف م [  فداالرا

 حلاا   هي عدم ال،ُم.هوا: ا

د هبا  احا احلاا- من اإلنالق الثاي  َُق ا اهُية  يرا  :- هو أن  ط

  ل يقاا: شاعر جاه ؛ دسبًة إ  ا ول الذي هو عدم ال،ُم. •

فدد: ا  دددان يدددوم »قددوا الوبدددي عُيدد  الصدددال   السددالم ي،ودددي  دداحا احلددداا:  •

 .« وم أحد م؛ فال يرفث  ه ْول

 إ  قسمة:ا اهُية أيًضا  وقسم 

ا اهُيدددددة االطُقددددددة ال امُدددددة مدددددن مجيددددددل الوجدددددوه: جاهُيددددددة القسدددددم ا  ا:  •

اال ددددان   جاهُيددددة الزمددددان   جاهُيددددة ا شدددد اص   جاهُيددددة ا   دددداف 

  ا ف،اا.



 هذا القسم  ان قبل مب،ث الوبي  حم اهلل عُي   سُم  فقد  دان الوداس 

موسددوبة إ    جاهُيددة  ف ددان مددا هددم عُيدد  مددن أقددواا  أف،دداا  اع قددادات 

ا ودل؛  هنددا إددل أمحددد:ُ مدن جاهددل   إدددل يَ،ُودا ا اهددل  مدا  ددان عُيدد  

أهل ا اهُية من ا علا  ا ف،اا  اهع قادات دقوا: أحدد:وا جاهدل  

  ه يَ،ُوا إه جاهل.

ا اهُيددة االقيددد  بوجدد  مددن الوجددوه: إمددا باع بددال الزمددان أ  القسددم الثدداي:  •

ال ا شدد اص  أ  باع بددال ا   دداف  ا ف،دداا  باع بددال اال ددان  أ  باع بدد

 ألبل  ول:فواهوا 

o  :   ا اهُيدة االقيددد    الزمدان   هددي   دون مطُقددة الصدول  ا

  هدددذه احلددداا   هدددي مدددا  اددددُ قبدددل ب،ثدددة الوبدددي  دددحم اهلل عُيددد  

 سدددددُم     دددددون مقيدددددد  بدددددزمن  ب يدددددث  ظودددددر ب،دددددن أ  ددددداف 

 ا اهُية.

o  :اال ددددددان   هددددددذه قددددددد   ددددددون جاهُيددددددة مقيددددددد    الصددددددول الثادية

مطُقددددة   ددددال ي   بددددالد ال َددددال  أ    ب،ددددن بددددالد ال َددددال  دال 

احلدددرب   قدددد   دددون جاهُيدددة مقيدددد   فَدددي ب،دددن بدددالد اإلسدددالم 

اآلن جاهُيدددددة  إً ا ا اهُيدددددة   اال دددددان قدددددد   دددددون مطُقدددددة   قدددددد 

   ون مقيد .

o  :ا اهُية   ا ش اص   هذه قد   ون مطُقدة الصول  الثالثة

  ال افر  فال افر جاهل؛  ض  مل ي،رف قددل اهلل عدز  جدل   ل 



 قد   ون مقيد    ش ن د ن  نر  ب يدث ي صدا اإلدسدان 

بو ا من أ  اف ا اهُية   ل  قدم أن الوبي  دحم اهلل عُيد  

 .«إدك امرؤ فيك جاهُية» سُم قاا  يب  ل: 

o  :ب،ددددددة ا اهُيددددددة   ا   دددددداف  ا ف،دددددداا   هددددددذه  الصددددددول  الرا

ا بصددَة مددن  ددَات  ددال ًَ  ي قبُوددا  ي،وددي: قددد ي ددون إدسددان م صدد

 أهل ا اهُية.

 : جاهُية مطُقة   جاهُية مقيد .ا اهُية   ا  لاخلال ة اآلن: أن 

هددددي ا اهُيدددة   ا قددددواا  ا ف،ددداا   هددددذه هدددي ال ددددي ا اهُيدددة االطُقدددة:  •

  ادُ قبل ب،ثة الوبي عُي  الصال   السالم.

إمدا   م دان  أ  أمدان  أ  أشدد اص  ن الوجددوه: ا اهُيةاالقيدد  بوجد  مد •

 أ  أف،اا     ردا أن  ا ألبل  ول. 

  ل هذه ا قسام من أقسام ا اهُية مبواها عدحم مدا :بدُ    د ي  الب دالي مدن 

أ غددن الودداس إ  »حددديث ابددن عبدداس لن اهلل عددوول أن الوبددي  ددحم اهلل عُيدد   سددُم قدداا: 

 .«  ن   اإلسالم سوة ا اهُيةاهلل :ال:ة: مُ د   احلرم   مب

 اال ن

يوددل  فيودا  دل «سدوة ا اهُيدة»قاا شيخ اإلسالم ابن  يمية لمح  اهلل  ،دا : قولد :

جاهُيددة مطُقدددة أ  مقيدددد   أي:   شدد ن د ن شددد ن    ابيدددة  أ   :ويددة  أ  غري دددا  مدددن 

  ل خمالَة ملا جاف ب  االرسُون.



ف اسددد قيموا  فدددد:ن    الصددد ي  عددددن حذيَدددة لن اهلل عودددد  قددداا:   يددددا م،رشددد القددددرا

 اس قم م؛ فقد سبق م سبًقا ب،يًدا  ف:ن أنذ م يميوًا  شلًه؛ فقد  ُُ م  الًه ب،يًدا(.

 الرشح

ف(: هوا خياندا  يقوا:   الص ي  عن حذيَة لن اهلل عو  قاا:  يا م،رش القرا

ف لُقر ن  لُسوة.  القرا

(: ي،وي: عحم دين اهلل عز  ج ل    لك بُز م الرصا  االسد قيم يقوا:  اس قيموا

  االوو  القويم.

قاا: ف:ن اس قم م؛ فقد سبق م سبًقا ب،يًدا  ف:ن أنذ م يميوًا  شلًه؛ فقدد  دُُ م 

 الًه ب،يًدا(:   لك  ن  الا ال،امل لديس  ضدالا غدريه   هدذا دليدل أيًضدا عدحم  جدوب 

 الصددالح   أن خمالَ دد   ال مسدك بالدددين اإلسدالمي   أن ال مسددك بدد  سدبا لُ ددري  ا ددى

 سبا لُضالا.

 اال ن

 ل ى حممدددد بدددن   ددداح عدددن حذيَةأضددد   دددان يددددنل االسددد د  فيقدددا عدددحم احلُدددق  

 فيقوا...فذ ره.

 الرشح

ف  ف( لدددديس القددددرا د بقولدددد :  يددددا م،رشدددد القددددرا  عددددحم احلُددددق(:  هددددذا يدددددا عددددحم أن االددددرا

ف ال،ُم  فوو شامل الن يقرأ  ف ي،وي قرا  القر ن  من يقرأ السوة.لُقر ن   إدل القرا

 اال ن

- قاا: أضبجضا سَيان بن عييوة  عن جمالد  عن الش،بي  عن م  ق  قاا عبد اهلل

: لدديس عددام إه  الددذي ب،ددد أرش مودد   ه أقددوا:أمطر مددن -ي،وددي ابددن مسدد،ود لن اهلل عودد 



عام  ه عام أنصا من عدام  ه أمدري ندري مدن أمدري  ل دن  هداب عُلئ دم  نيدال م  :دم 

م يقيسون ا مول بآلائوم؛ فيودم اإلسالم  يثُم(.حي  د  أقوا

 الرشح

 هدددذا جددداف م،وددداه   ا حاديدددث الصددد ي ة أضددد  لددديس أمدددان إه  مدددا ب،دددده رش موددد ؛ 

  لددك  ن الددزمن  ُددل ب،ددد عددن أ ددل الوبددو ؛  ثددرت الَدد ن   اهندد الف   اهفددرتاق  ف ددل 

ا موددد    هدددذا عدددحم سدددبيل ال،مدددوم   فدددال يودددا   لدددك أن ي دددون ب،دددن أمدددان فدددل ب،دددده ي دددون رشا

ا أمودة ندرًيا  ددا  دان قبُدد   قدد يوجددد أمدان مقيدد ي ددون ندرًيا  ددا قبُد   ل ددن ال،دب  بالغالددا 

نددري الودداس قددري  :ددم الددذين يُددوهنم  :ددم »ا عددم    ددذا قدداا الوبددي عُيدد  الصددال   السددالم: 

 .«الذين يُوهنم

 اال ن

 باب  َسري اإلسالم

دددددَبَ،نِ َفددددد:ِ  قدددددوا اهلل  ،دددددا :    َ َمدددددِن ا َّ
ِ
ُم َ ْجِودددددَي هلل ْم َُ دددددْل َأْسددددد وَك َفقم ﴾] ا ْن َحددددداجه

 [ اآلية. 20عمران:

أن لسددوا اهلل  ددحم اهلل عُيدد   سددُم     الصدد ي  عددن عمددر لن اهلل  ،ددا  عودد 

اإلسدددالم أن  شدددود أن ه إهلل إه اهلل   أن حممدددًدا لسدددوا اهلل    قددديم الصدددال     دددِع »قددداا: 

 .«لمضان   حت  البيُ إن اس ط،ُ إلي  سبياًل الز ا     صوم 

 الرشح

يقدددوا: بددداب  َسددددري اإلسدددالم: ي،وددددي: بددداال،وى اخلددداص؛  ن اإلسددددالم  قددددم أن لدددد  

 م،وية: عام  ناص.



  َسددددددري اإلسددددددالم بدددددداال،وى اخلدددددداص: هددددددو اهس سددددددالم هلل عددددددز  جددددددل بال وحيددددددد  

  اهلل   هدذا م،ودى  ه إهلل  اهدقياد ل  بالطاعدة   اخلُدوص مدن الرشدك   دل قداا الشديخ لمحد

وكَ إه اهلل(    ذا قاا:    ﴾: ي،وي: جادلوك  َفِ:ْن َحاجه
ِ
ُم َ ْجِوَي هلل ْم َُ ْل َأْس  ﴾.َفقم

أن لسددوا اهلل  ددحم اهلل عُيدد   سددُم     الصدد ي  عددن عمددر لن اهلل  ،ددا  عودد 

لصدددال     دددِع اإلسدددالم أن  شدددود أن ه إهلل إه اهلل   أن حممدددًدا لسدددوا اهلل    قددديم ا»قددداا: 

فَ دددد عُيددددد  الصدددددال  : «الز ددددا     صدددددوم لمضددددان   حتددددد  البيددددُ إن اسددددد ط،ُ إليدددد  سدددددبياًل 

ئل الظاهر    هذا فيل إ ا قمِرن اإلسالم باإليلن.   السالم اإلسالم با علا  الرشا

 اال ن

االسدُم مدن سدُم االسدُمون مدن لسداد  » في  عن أيب هرير  لن اهلل عو  مرفوًعدا: 

 .« يده

 حالرش

ا. : «االسُم»يقوا:   ي،وي: االسُم حقا

  غري االسُمة  ل ن سالمة االسُمة من باب أ  .«من سُم االسُمون»

  لدددك بدددال  ُم   أعرا دددوم بغيبدددة  أ  دميمدددة  أ  سدددا  أ  : «مدددن لسددداد »سدددُموا 

 ش م.

ددا مددن سددُم االسددُمون مددن لسدداد ؛ ب يددث يمسددك : « يددده» بال،ددد ان  فاالسددُم حقا

 ددالم   أعددراض االسددُمة مددن: غيبددة   دميمددة   سددا   شدد م؛  ن أعددراض لسدداد  عددن ال

 .«إن دماف م  أموال م  أعرا  م عُي م حرام»االسُمة حمرمة  

ي،ودددي: سدددُموا مددن يدددده باهع دددداف عُددديوم بوددب  أ  أندددذ مددداا  أ  د دددو : « يددده»

  لك.

 اال ن



 عن هبز بن ح يم  عن أ ي   عن جده  أض  سجا لسوا اهلل  دحم اهلل عُيد   سدُم 

أن  سددددُم قُبددددك هلل   أن  ددددوغ  جوددددك إ  اهلل   أن  صدددد  الصددددال  »عددددن اإلسددددالم فقاا: 

 ل اه أمحد.«اال  وبة    ِدي الز ا  االَر  ة

 الرشح

يقوا:  عن هبز بن ح يم  عن أ ي   عن جده  أض  سجا لسوا اهلل  دحم اهلل عُيد  

  سُم عن اإلسالم: ي،وي: ما حقيق  ف  ما ماهي  ف 

  هذا إسالم البانن.: «أن  سُم قُبك هلل»فقاا: 

  هذا إسالم الظاهر.: « أن  وغ  جوك إ  اهلل»

البانن  ب يث يقبل عحم اهلل فاإلسالم يشمل اإلقباا عحم اهلل عز  جل بالظاهر  

 أن  دوغ  جودك » هدذا اس سدالم البدانن  : «أن  سدُم قُبدك هلل»بقُب   قالب     دذا قداا: 

 .«إ  اهلل

 إسددالم القُددا إ  اهلل هددو حقيقددة اإليددلن    ددوغ  جودد  إ  اهلل بددا علا هددذا هددو 

دد بجضد   مددا ي ،ُدق باهع قدداد بالقُددا  اإلسدالم  إ ا اج مددل اإلسدالم  اإليددلن؛ فد:ن اإليددلن يَ َّ

  اإلسالم يَ َّ با علا الظاهر .

 .« أن  ص  الصال  اال  وبة    ِدي الز ا  االَر  ة»قاا: 

 اال ن

 عن أيب قالبة  عن لجل من أهدل الشدام  عدن أ يد   أضد  سدجا لسدوا اهلل  دحم اهلل 

« مددن لسددادك  يدددكأن  سددُم قُبددك هلل   يسددُم االسددُمون »ما اإلسددالمف قدداا: عُيدد   سددُم:

أن  دددددِمن بددددداهلل  »قددددداا:  مدددددا اإليدددددلنف قددددداا:«. اإليدددددلن»قددددداا: أي اإلسدددددالم أفضدددددلف قددددداا: 

.« مالئ        ب    لسُ    الب،ث ب،د االوت  

 الرشح



بقددي أمددر  بقددي : «أن  ددِمن بدداهلل   مالئ  دد      بدد    لسددُ    الب،ددث ب،ددد االددوت»

  اإليلن بالقدل.

ددد بدددا علا البانودددة   هدددي مدددا يددددا هدددذا احلدددديث  الدددذي قبُددد  عددد حم أن اإليدددلن يَ َّ

ي ،ُق باهع قاد   اإلسالم يَ َّ با علا الظاهر    هذا فيل إ ا اج مل اإلسالم  اإليلن  

 ف: ا اج م،ا افرتقا   إ ا افرتقا اج م،ا.

 اال ن

ْقَبَل باب قوا اهلل  ،ا :  َُْن يم  ﴾ ِموْ م َ َمْن َيْبَ ِ  َغرْيَ اإِلْسالِم ِديوًا َف

جتدديف » عددن أيب هريددر  لن اهلل عودد  قدداا: قدداا لسددوا اهلل  ددحم اهلل عُيدد   سددُم:

ا علا يوم القيامة  ف  يف الصال  ف قوا: يا لب  أضا الصال . فيقوا: إددك عدحم ندري. :دم 

جتيف الصدقة ف قوا: يا لب  أضا الصدقة. فيقوا: إددك عدحم ندري. :دم ْديف الصديام فيقدوا: 

يددا لب  أضددا الصدديام. فيقددوا: إدددك عددحم نددري. :ددم جتدديف ا عددلا عددحم  لددك  فيقددوا: إدددك عددحم 

ْديف اإلسدالم فيقدوا: يدا لب أضدُ السدالم  أضدا اإلسدالم. فيقدوا: إددك عدحم ندري  نري. :دم 

ْقَبَل  بك اليوم  نذ  بك أمعطي. قاا اهلل  ،ا      اب :  َُْن يم َ َمْن َيْبَ ِ  َغرْيَ اإِلْسالِم ِديوًا َف

ينَ  َو ِ  اآلِنَرِ  ِمَن اخْلَاِ ِ  ل اه أمحد.  «[85﴾] ا عمران:ِموْ م َ هم

 حالرش

﴾:يددين َغرْيَ اإِلْسالِم ِديوًا﴾: أي: يطُا َ َمْن َيْبَ  ِ يقوا:باب قوا اهلل  ،ا : 

ْقَبددَل ِموْدد م اهلل عددز  جددل بدد ؛  َُْن يم ﴾: دَي القبددوا هوددا لوجددود مددادل   هددو ال َددر؛  ن دَددي َف

  القبوا  الً  ي ون دًَيا لُص ة    الً  ي ون دًَيا لُثدواب  فد: ا  دان دَدي القبدوا لَقدد رش

 أ   جود مادل؛ فوو دَي لُص ة   إن  ان لغري  لك؛ فوو دَي لُثواب. 

 دَي القبوا إ ا  لد   الوصوص الرشعية؛ فُ  م،ويان:



د بوَدددي القبدددوا دَدددي الصددد ة؛ ي،ودددي أن هدددذا اال،ودددى ا  ا:  • أن ي دددون االدددرا

 ال،مل ه يص . 

أن ي دون الوَدي لُقبدوا بسدبا فقدد رش  أ   جدود مدادل     ابط  لك:

 ف: ا  ان دَي القبوا لَقد رش  أ   جود مادل؛ فالوَي هوا لُص ة.

o   :مدْم قاا اهلل عز  جل مْم إِهَّ َأهنَّ ُم َقدا ََ ْم َد ْقَبَل ِمدوْوم ْم َأْن  م َ َما َموََ،وم

ددولِ ِ   َ بَِرسم
ِ
ددرم ا بدداهلل ََ [؛ فوَددي القبددوا هوددا لوجددود 54﴾]ال وبة:َ 

 مادل. 

o  :ه يقبدل اهلل  دال  أحدد م » قاا الوبدي عُيد  الصدال   السدالم

دَدددي القبدددوا هودددا دَدددي لُصددد ة؛  ضددد  : «إ ا أحدددد  ح دددى ي و دددج

 فقد رش . 

o «دَددددي القبدددوا هوددددا دَددددي :«ه يقبدددل اهلل  ددددال  حدددائن إه ب ددددلل

 لُص ة لَقد رش .

د ب الثدددداي: • وَددددي القبددددوا دَددددي الثددددواب    لددددك فدددديل إ ا  ددددان أن ي ددددون االددددرا

د،دددد   ل ددددن هودددداك أمددددر نددددالجي   ال،مددددل مسدددد  ماًل لرشدددد ن   مو َيددددًة موا

د بوَي القبوا دَي الثواب.  في ون حيو:ذ االرا

  من أمثُة  لك:

o  :قَبدل لد  »قوا الوبي عُي  الصال   السالم مدن رشب اخلمدر؛ مل  م

 . « ال  ألب،ة يوًما أ  ألب،ة ليُة

o قَبل ل   ال  ألب،ة يوًما»ا:  قا ًفا؛ مل  م  .«من أتى  اهوًا أ  عرا



د دَددددي الثددددواب   د دَددددي الصدددد ة   إدددددل االددددرا فوَددددي القبددددوا هوددددا لدددديس االددددرا

 لدذلك مل يقدل أحدد مدن أهدل ال،ُدم: إدد  ْدا عدحم شدالب اخلمدر أن ي،يدد 

  ال  ألب،ة يوًما   ال     ي ة  ل ن ليس فيوا :واب.

: «جتديف ا عدلا يدوم القيامدة»قاا في :  -حديث أيب هرير -ث االوم أن هذا احلدي

هبددا   د: ْدديف :وا هبدداف قدداا ب،ددن ال،ُددلف: االددرا د: جتدديف ا عددلا دَسددواف أ  ْدديف :وا هددل االددرا

د أن ا عدددلا دَسدددوا جتددديف   أحدددواا القيامدددة ه  قددداس بدددجحواا  ل دددن ه مدددادل أن ي دددون االدددرا

 الدديا.

قَبدل مود ؛   هذا الباب يددا عدحم أن  دل مدن  دديَّن بددين غدري ديدن اإلسدالم ف:دد  لدن يم

  ن ديددددن اإلسددددالم هددددو الدددددين الددددذي ال ضدددداه اهلل عددددز  جددددل ل،بدددداده   
ِ
يَن ِعوْددددَد اهلل إِنَّ الدددددِّ

دددمم اإِلْسدددالَم ِديوًدددا﴾   اإِلْسدددالمم  ُم َل م ْقَبدددَل ﴾   َ َلِ دددي دددْن يم َُ َ َمدددْن َيْبَ دددِ  َغدددرْيَ اإِلْسدددالِم ِديوًدددا َف

 الدددذي »  قددددم   حدددديث أيب هريدددر  أن الرسدددوا عُيددد  الصدددال   السدددالم قددداا: ﴾    دددلِموْددد م 

ي  :م ه يِمن بل ج:ُ ب ؛ إه  دَس حممد بيده ه يسمل يب من هذه ا مة ُّيودي  ه درصا

   لذلك قداا شديخ اإلسدالم ابدن  يميدة لمحد  اهلل: "مدن اع قدد أن مدا « ان من أ  اب الوال

أضددد  ديدددن مقبدددوا مدددرن عودددد اهلل؛ فودددو  دددافر"  ملدددا اف " ضددد   عُيددد  اليودددود  الوصدددالى اليدددوم

ب هلل  لرسددول   إلمجدداع االسددُمة"؛ فالددذي ي، قددد أن مددا عُيدد  اليوددود  الوصددالى أضدد   م ددذِّ

دين مقبوا مرن   أن هذا اهن الف مل الدين اإلسالمي  ان الف االذاها: الشاف،ية 

دية  دددجهنم مال يدددة  شددداف،ية  يقدددوا:   احلوَيدددة  املال يدددة  احلوابُدددة  ي،ودددي: اليووديدددة  الورصدددا

ب هلل"؛ اهلل عز  جل يقوا:   ْقَبدَل "هذا  افر؛  ض  م ذِّ دْن يم َُ َ َمْن َيْبَ ِ  َغرْيَ اإِلْسدالِم ِديوًدا َف

ْقَبَل ﴾  ف يا يقوا اهلل:  ِموْ م   ﴾   أضُ  ضاد أمر اهلل عز  جل   قوا: إد  سيمقَبلفَلْن يم

   عمدددل اليودددود  الوصدددالى «س عُيددد  أمرددددا؛ فودددو لدمدددن عمدددل عمددداًل لدددي» أيًضدددا 

  سائر ا ديان ليس عُي  أمر اهلل  لسول ؛ في ون مرد ًدا.



 اال ن

ه  قاا: باب  جوب اهس غواف بم اب،ة ال  اب عن  ل ما سوا

  قوا اهلل  ،ا :  
ن
ف لِّ ََشْ ْيَك اْلِ َ اَب  ِْبَياًدا لِ م َُ ْلوَا َع  [ اآلية.89﴾]الو ل:َ َدزَّ

الوسددددائي  غددددريه:  عددددن الوبددددي  ددددحم اهلل عُيدددد   سددددُم أضدددد  لأى   يددددد عمددددر بددددن  ل ى

أم وو ون يا ابن اخلطابف لقد ج:  م هبا »اخلطاب لن اهلل عو   لقًة من ال ولا   فقاا: 

لدددو  ددددان »     ل ايدددة: «بيضددداف دقيدددة. لددددو  دددان موسدددى حًيددددا  ا ب، مدددوه   ر  مدددوي   ددددُُ م

فقداا عمدر: ل ديُ بداهلل لًبدا   باإلسدالم ديوًدا   بم مدد  «.موسى حًيا ما  س،  إه ا بداعي

 دبًيا(.

 الرشح

ه  قوا اهلل  يقوا:بدداب  جددوب اهسدد غواف بم اب،ددة ال  دداب  السددوة عددن  ددل مددا سددوا

  ،ا :  
ن
ف لِّ ََشْ ْيَك اْلِ َ اَب  ِْبَياًدا لِ م َُ ْلوَا َع  [.89﴾]الو ل:َ َدزَّ

ْيددددَك اْلِ َ دددداَب   َُ ْلوَددددا َع د َدزَّ "بال  دددداب" هوددددا:  القددددر ن (  ن  اا(   ال  دددداب ﴾  االددددرا

 لُ،ود الذهوي  ي،وي ال  اب اال،وود  هو القر ن.

  
ن
ف لِّ ََشْ ﴾: ي،وي فيد  بيدان  دل َشف  ف دل مدا حت اجد  ا مدة فقدد بيَّود  اهلل عدزَّ  ِْبَياًدا لِ م

  جل    هذا ال  اب إما  رصحًيا أ  إيلًف  أ  إشال .

،ي لمح  اهلل   الرسالة  يقوا:  فُيسُ  وزا بجحدن مدن هدذه   ذا قاا اإلمام الشاف

ا مة داألة  إهَّ      اب اهلل عز  جدل  اال در  موودا(. ه يوجدد داألدة  ودزا هبدذه ا مدة إهَّ 

 ْدددد     دددداب اهلل عددددز   جدددل  اال ددددر   هددددذا اال دددر  قددددد ي ددددون دًصدددا طحًيددددا   قددددد ي ددددون 

 إيلًف. ظاهًرا   قد ي ون إشالً    قد ي ون



إً ا دقوا: القدر ن  بيداٌن ل دل َشف   هدذا ال بيدان قدد ي دون  بياًددا ظداهًرا طحًيدا   قدد 

 ي ون  بياًدا غري ظاهر   لك باإلشال    اإليلف   ال وبي    ما أشب   لك.

 

:م قداا:  ل ى الوسدائي  غدريه: عدن الوبدي  دحم اهلل عُيد   سدُم أضد  لأى   يدد عمدر 

  «أم وو دددددون يدددددا ابدددددن اخلطدددددابف»عوددددد   لقدددددًة مدددددن ال دددددولا   فقددددداا: بدددددن اخلطددددداب لن اهلل 

   ال ووك(: بم،وى ال  ري؛ي،وي أأضُ   شكن    حتريف

لقددددددد ج:دددددد  م هبددددددا بيضدددددداف دقيددددددة.  لددددددو  ددددددان موسددددددى حًيددددددا  ا ب، مددددددوه   ر  مددددددوي  »

 هددذا أيًضددا يدددا عددحم  جددوب الدددنوا   اإلسددالم   أن  ددل ديددنن سددوى اإلسددالم « ددُُ م

 س غواف عو .ف:د  ْا اه

 : فقاا عمر: ل يُ باهلل لًبا  «. لو  ان موسى حًيا ما  ِس،  إه ا باعي»    ل ايةن

  باإلسالم ديوًا   بم مد دبًيا(؛ملا لأى من غضا الرسوا عُي  الصال   السالم.

 اال ن

 قاا: باب ما جاف   اخلر   عن دعوى اإلسالم

مْسُِمةَ  قول   ،ا :   مم ااْل َو َسلَّ م  [.78﴾]احل : ِمْن َقْبلم هم

عددددن احلددددال  ا شدددد،ري لن اهلل عودددد  عددددن الوبددددي  ددددحم اهلل عُيدددد   سددددُم أضدددد  قدددداا: 

 مددر م ب مدددس اهلل أمددري هبدددن: السدددمل   الطاعددة   ا وددداد  ا  دددر    ا لعددة. ف:دددد  مدددن »

فدالق ا لعدة قيدد شددبن فقدد نُدل لبقددة اإلسدالم مدن عوقد   إهَّ أن يراجددل.  مدن دعدا بدددعوى 

 إن »فقددداا لجدددٌل يدددا لسدددوا اهلل:  إن  دددحم   دددامف قددداا: «.  اهُيددة ف:دددد  مدددن جثدددى جودددوما



ل اه أمحدددد «  دددحم   دددام. فدددادعوا بددددعوى اهلل الدددذي سدددل م االسدددُمة  االدددِموة عبددداد اهلل

  الرتمذي   قاا: حديٌث حسٌن   ي .

فلت  فمي  دد  جاهُيددة»   الصدد ي :  عوى أ ددد»   فيدد : «مددن فددالق ا لعددة قيددد شددبن

قدداا أ ددو ال،باس:  ددل مددا نددر  عددن دعددوى اإلسددالم  القددر ن « ا اهُيددة  أضددا بددة أظوددر مف

ف ا اهُيدددة  بدددل ملدددا ان صدددم  مدددن دسدددان أ  بُددددن أ  جدددوسن أ  مدددذهان أ  نريقدددةن فودددو مدددن عدددزا

مودداجرٌي  أضصددالٌي  فقدداا االودداجري: يددا لُمودداجرين   قدداا ا ضصددالي: يددا لألضصددال  قدداا 

 غضددددا لددددذلك غضددددًبا « أ دددددعوى ا اهُيددددة  أضددددا بددددة أظوددددر مف»  ددددحم اهلل عُيدددد   سددددُم:

 شديًدا( اد وى  الم  لمح  اهلل  ،ا .

 الرشح

مم يقوا:  باب ما جاف   اخلر   عن دعوى اإلسالم(   قوا اهلل  ،ا :   َو َسلَّ م هم

مْسُِمَة ِمْن َقْبلم   [.78﴾]احل :ااْل

 ددحم اهلل عُيدد   سددُم أضددد   :ددم   ددر احلددديث: حددديث  احلددال  ا شددد،ري عددن الوبددي

  هذا دليل عدحم أن الوبدي عُيد  الصدال   السدالم يدِمر « مر م ب مس اهلل أمري هبن»قاا: 

  يووى.

ه اهلل عددددزَّ  جددددل  عُددددي م   هددددذا   «السددددمل   الطاعددددة»قدددداا: ا  ا: ؛ي،وددددي الددددن  هَّ

  : ددددددددددددوا   دددددددددددداب اهلل  قدددددددددددداا اهلل عددددددددددددزَّ  جددددددددددددل  ي،م
َ َ َأنِ ددددددددددددوا اهللَّ ي،م

ددددددددددددوَا َ أمْ ِغ ا َْمددددددددددددِر َأنِ سم الرَّ

مْ   [.59﴾]الوساف:ِموْ م

 ن مدا يدجمر بد   غ ا مدر يوقسدم  السمل  الطاعة لدوه  ا مدر إددل   دون بداال،ر ف؛

 إ  :ال:ة أقسام:



أن يددددجمر بددددل أمددددر اهلل بدددد   لسددددوا  ددددحم اهلل عُيدددد  القسددددم ا  ا: •

  سُم ف  ا ناع  .

 أ ًه: ناعًة هلل  لسول .

 ناعًة لوغ ا مر. :ادًيا: 

ف: ا أمدر  غ ا مدر بالصدال  ف  دا ناع د ؛  ن اهلل أمدر هبدا؛   ن  غ 

 ا مر أمر هبا.

أن يجمر بم،صية  فال سمل  ه ناعة؛ لقوا الوبي القسم الثاي: •

 ه ناعددة ال ُددوقن   «. »إدددل الطاعددة بدداال،ر ف»عُيدد  الصددال   السددالم: 

 «.م،صية اخلالق

جمر بدجمرن مل يددرد   ال  داب  السددوة ا مدر بدد  أن يدد القسدم الثالدث: •

دد ُ عودد    ددان   أمددره بدد  مصددُ ة   ا ضظمددة  أ  الووددي عودد ؛ ي،وددي  ددا سم

ال دي يسددووا  غ ا مدر مثددل: أضظمدة االددر ل  غريهدا ف  ددا ناع د ؛ ل،مددوم 

  : ددددددددوَا َ أمْ ِغ ا َْمددددددددِر قددددددددوا اهلل عددددددددزَّ  جددددددددل  سم ددددددددوا الرَّ ي،م
َ َ َأنِ ددددددددوا اهللَّ ي،م

َأنِ

مْ ِموْ  [   لدددو مل جتدددا ناع ددد    هدددذه احلددداا  مل ي دددن لألمدددر 59﴾]الوسددداف: م

 بطاعة  غ ا مر فائد .

  يدجمر با وداد:  هدو بدذا ا ودد  الطاقدة؛ «السمل   الطاعة   ا واد»يقوا: الثاي:

 ل  ون  ُمة اهلل هي ال،ُيا.

  هو هبذا يشمل دوعة من أضواع ا واد:

 ا واد بال،ُم. •



  ا واد بالسيا. •

 إن شددددد:ُ فقدددددل:  ا وددددداد بالسددددديا  السدددددوان   ا وددددداد بدددددال،ُم  البيدددددان(  فا وددددداد 

دوعدان: قددد ي ددون جودداًدا بالسديا  السددوان   قددد ي ددون جوداًدا بددال،ُم  البيددان. قدداا اهلل عددزَّ 

 : الَ   جل  ََّ َا الوَّبِيه َجاِهِد اْل م َدا[   قاا اهلل  بدالك   ،دا :  73﴾]ال وبة:َيا َأُّيه الوَّبِديه  َيدا َأُّيه

موَاِفِقةَ  اَل َ ااْل ََّ اهدد ن 9﴾]ال  ريم:َجاِهِد اْل م ْم اهدد ن بالسدالح   االودافقون  ْم [  فال َال 

 بال،ُم.

 «. ا  ر »يقوا: الثالث:

ا  ر :  ا م،وًى عام  م،وًى ناص فاال،وى ال،دام لُو ر :اهد قداا مدن البُدد الدذي 

في    أما اال،ودى اخلداص:فوو اهد قداا مدن بُدد ال َدر إ  يم،ص في  اهلل إ  البُد الذي يمطاع 

 بُد اإلسالم.

 إً ا ا  ر  دوعان:

 هددي اهد قدداا مددن البُددد الددذي يم،صدد فيدد  اهلل  ح ددى  لددو  ه ددرٌ  عامددة:

 يمطاع في .
  ان موسوًبا إ  االسُمة إ  بُدن

 اهد قاا من بُد ال َر إ  بُد اإلسالم. اال،وى اخلاص: 

  ر  باال،وى ال،ام عحم أقسامن :ال:ة:إن ا :م 

 ه ر  م ان. •

  ه ر  عمل. •

  ه ر  عامل. •



"فو ر  اال ان"أن يو قدل مدن البُدد أ  اال دان الدذي فيد  م،صديٌة هلل إ  القسم ا  ا:

  : ِددْد ِ  ا َْلِض م دانن يطدداع فيدد  اهلل. قداا اهلل عددزَّ  جددل  َْ  
ِ
َداِجْر ِ  َسددبِيِل اهللَّ َغًل َ َمددْن ُّيم ددَرا مم

 [.100﴾]الوساف:َ ثرًِيا َ َسَ،ةً 

"ه ددر  عمددل" بددجن ُّي ددر ال،مددل الددذي هنددى عودد  اهلل  لسددول   قدداا  القسددم الثدداي: 

«. االواجر من ه ر ما هنى اهلل عو »الوبي عُي  الصال   السالم:   

"ه ددددددددددر  عامل"ب يددددددددددث ُّي ددددددددددر ال،امددددددددددل الددددددددددذي ي، دددددددددد اهلل   القسددددددددددم الثالددددددددددث: 

أن ُّي دددر أنددداه فدددوق :دددال   يُ قيدددان في،دددرض هدددذا  ي،دددرض هدددذا  هحيدددل لُمسدددُم »دليُودددا:

  ه ر  ال،امل فيوا  َصيل.« نري ا الذي يبدأ بالسالم

أن ا  ر   ا م،ويان من حيث ا  ل   هي بداال،وى ال،دام   دون إً ا اخلال ة اآلن:

 ه ر  م ان   ه ر  عمل   ه ر  عامل.

 مجاعة االسُمة.؛ي،وي  لز م « ا  ر    ا لعة»يقوا:الرابل:

؛ فقدد نُدل لبقدة اإلسدالم مدن عوقد   إهَّ أن يراجدل» ؛ «ف:د  من فالق ا لعة قيدد شدبن

ه حيددله دم امدددرهلن مسدددُمن يشدددود أن ه إهلل إه اهلل  »  ددذا قددداا الوبدددي عُيدد  الصدددال   السدددالم: 

الك لديودد   أن حممددًدا لسددوا اهلل  إهَّ ب:حدددى :ددال : الثي ددا الددزاي   الددوَس بددالوَس   ال دد

 «.االَالق لُ لعة

ٌف  ان  لك فيل ي ،ُق بال،قيد   أ  ال،مل  أ  «  من دعا بدعوى ا اهُية»قاا:  سوا

أي دعو  من دعا ى ا اهُيدة ف:هندا  ددنل    لدك   مدن  لدك الددعاف بالويدل  الثبدول عودد 

 ا يوب  ليس موا من رضب اخلد د   شقَّ »االصيبة؛ ف:ن الوبي عُي  الصال   السالم قاا:

 «. دعا بدعوى ا اهُية



 إن  ددددحم   ددددام. فددددادعوا » فقدددداا لجددددٌل يددددا لسددددوا اهلل:  إن  ددددحم   ددددامف قدددداا: 

 هدذا يددا عدحم أن ا عدلا الظداهر  «(بدعوى اهلل الذي سل م االسدُمة االدِموة عبداد اهلل

ددددل مودددل مدددن قبو دددا  دَو هدددا ددددل  فددد: ا  جدددد موا   ف:هندددا ه إددددل   دددون مقبولدددًة عودددد اد َددداف االوا

  ص .

  «من فالق ا لعة قيدد شدبن فدلت  فمي  د  جاهُيدة»  ذلك أيًضا   الص ي  قاا: 

 هدددذا أيًضدددا فددديل سدددبق مدددن  جدددوب لدددز م « أفبددددعوى ا اهُيدددة  أضدددا بدددة أظودددر مف» فيددد : 

 ا لعة.

 اال ن

 قاا: باب  جوب الدنوا   اإلسالم  ُ    رك ما سواه

َ  قوا اهلل  ،ا :  ةً َيا َأُّيه ِم َ افَّ ُْ ُموا ِ  السِّ ِذيَن  َموموا اْدنم [.  قول  208﴾]البقر :ا الَّ

ضددددددددددِزَا ِمددددددددددْن  ،ددددددددددا :  ضددددددددددِزَا إَِلْيددددددددددَك َ َمددددددددددا أم مددددددددددْم  َمومددددددددددوا بِددددددددددَل أم ددددددددددوَن َأهنَّ مم ددددددددددِذيَن َيْزعم َأمَلْ َ ددددددددددَر إَِ  الَّ

قموا [ اآلية.  قول   ،ا : 60﴾]الوساف:َقْبَُِك  ِذيَن َفرَّ ْم إِنَّ الَّ َُ ِمدوْوم ْم َ َ دادموا ِشدَيً،ا َلْسد ِديدوَوم

 
ن
ف  [ اآلية.159﴾]ا ض،ام:ِ  ََشْ

ددددددددددددددددددوٌه قدددددددددددددددددداا ابددددددددددددددددددن عبدددددددددددددددددداسن لن اهلل عددددددددددددددددددوول:    قولدددددددددددددددددد :  جم َيْوَم َ ْبددددددددددددددددددَينه  م

[  قدداا: بين  جددوه أهددل السددوة  اهئدد الف    سددود  جددوه أهددل 106﴾]  ،مران:َ َ ْسددَوده 

 البدعة  اهن الف(.

 ن لن اهلل عوول قاا: قاا لسدوا اهلل  دحم اهلل عُيد   سدُم:  عن عبد اهلل بن عمر

 «.ليجتة عحم أم ي ما أتى...»

 الرشح



ه هذا  و يدٌد ملدا  قددم    يقوا: باب  جوب الدنوا   اإلسالم  ُد    درك مدا سدوا

الباب الذي قبُ   أ    ا  واب ال دي قبُد  مدن  جدوب الددنوا   الددين اإلسدالمي   درك 

ه من ا   ديان.ما سوا

ِم َ افَّةً قاا اهلل  ،ا :   ُْ ُموا ِ  السِّ ِذيَن  َموموا اْدنم َا الَّ  [.208﴾]البقر :َيا َأُّيه

ُْمِ   •  ﴾:ي،وي   اإلسالم.ِ  السِّ

 ﴾: ي،وي مجيً،ا. َ افَّةً    •

ضددددددِزَا إَِلْيددددددَك  قولدددددد :   مددددددْم  َمومددددددوا بِددددددَل أم ددددددوَن َأهنَّ مم ددددددِذيَن َيْزعم ضددددددِزَا ِمددددددْن َأمَلْ َ ددددددَر إَِ  الَّ َ َمددددددا أم

 [.60﴾]الوساف:َقْبَُِك 

 ﴾:ي،وي أمل  وظر.َأمَلْ َ رَ   •

دددونَ   • مم دددِذيَن َيْزعم ﴾  الزعم   الغالدددا يمطُدددق عدددحم ال دددالم إَِ  الَّ

 ال ا ب  أ  الدعو  ال ي ليس عُيوا بي وٌة  برهان.

ضددددِزَا إَِلْيَك   مددددْم  َمومددددوا بِددددَل أم ددددوَن َأهنَّ مم ضددددزا إ  الرَيْزعم سددددوا  ددددحم اهلل عُيدددد  ﴾  الددددذي أم

ْيددددددددددددَك اْلِ َ دددددددددددداَب  سددددددددددددُم هددددددددددددو ال  دددددددددددداب  احل مددددددددددددة  قدددددددددددداا اهلل  ،ددددددددددددا :   َُ م َع َ َأضددددددددددددَزَا اهللَّ

ْ َمةَ   [.113﴾]الوساف:َ احْلِ

ضدددِزَا ِمدددْن َقْبَُِك   ضدددِزَا إَِلْيدددَك َ َمدددا أم ئل السدددابقة 60﴾]الوسددداف:بِدددَل أم [؛ ي،ودددي: مدددن الرشدددا

 ﴾ ي،وي:من ال  ا السابقة.َما أمضِزَا ِمْن َقْبَُِك  ال  ا السابقة. 

وا إَِ  االِلدددددا يقدددددوا: اآليدددددة ي،ودددددي أ مدددددل اآليدددددة :قددددداا  ،دددددا    ِريددددددم َن َأْن َيَ َ ددددداَ مم يم

وِت  د بددددد  الطدددداغوت( هوددددا:  ددددل ح ددددمن نُددددا رشع اهلل؛  ن 60﴾]الوسدددداف:الطَّاغم [   االددددرا

 الطاغوت  ل ما جتا أ ب  ال،بد حده من م،بودن أ  م بوعن أ  مطاع.



ددددرم ا بِ ِ   َم ِمددددرم ا َأْن َيْ  وِت َ َقددددْد أم دددداغم وا إَِ  الطَّ ِريدددددم َن َأْن َيَ َ دددداَ مم [: 60﴾]الوسدددداف:يم

ي،ودي أمدرهم اهلل عدزَّ  جددل   القدر ن     ال  دا السددابقة بدال َر بد   بددل بددأ اهلل عدزَّ  جددل 

ِْ بدددددددددددددال َر بالطددددددددددددداغوت قبدددددددددددددل اإليدددددددددددددلن  فقددددددددددددداا:   ددددددددددددد وِت َ يم ددددددددددددداغم دددددددددددددْر بِالطَّ َم ِمْن َفَمدددددددددددددْن َيْ 

 
ِ
 [.256﴾]البقر :بِاهللَّ

ْم َ دالًه َبِ،يًدا  َُّوم ِضد دْيَطانم َأْن يم ِريددم الشَّ درم ا بِدِ  َ يم َم ِمدرم ا َأْن َيْ  [ 60﴾]الوسداف:َ َقْد أم

  ب يث يمزين  م احل م أ  ال  ا م إ  غري رشع اهلل

ْم َ َ ادموا ِشَي،ً  قول   ،ا :  قاا:  قموا ِديوَوم ِذيَن َفرَّ ًبا شد ى   اإِنَّ الَّ َُ ﴾أي أحزا َلْسد

 
ن
ف ْم ِ  ََشْ [  هذا أيًضا يدا عحم  جوب الدنوا   اإلسالم   رك ما 159﴾]ا ض،ام:ِموْوم

ه مدددن الشددديل؛   دددذا قددداا:   ه؛  ن مدددا سدددوا مْ سدددوا دددوا ِديوَوم قم دددِذيَن َفرَّ ﴾ فالددددنوا   غدددري إِنَّ الَّ

ٌُ  ذه ا مة.  اإلسالم  َريٌق لُدين    ش ي

:  :دددم   دددر احلدددد َيدددْوَم َ ْبدددَينه يث قاا لمحددد  اهلل: قددداا ابدددن عبددداسن   قولددد  عدددزَّ  جدددل 

وهٌ  جم وٌه َ َ ْسَوده م جم  [.106﴾] ا عمران: م

قدددددددددداا:  بين  جددددددددددوه أهددددددددددل السددددددددددوة  اهئدددددددددد الف    سددددددددددود  جددددددددددوه أهددددددددددل البدعددددددددددة 

نه َيددْوَم َ ْبدديَ  اهن الف(  هددذا  َسددرٌي لبيددة باالثدداا   إهَّ فدد:ن اآليددة أعددم مددن  لددك قولدد :  

ددددوهٌ  جم د:  جددددوه 106﴾] ا عمددددران: م د ي،وددددي نصددددوص أهددددل السددددوة  إدل االددددرا [ لدددديس االددددرا

 االِموة من هذه ا مة  من غريها.

وهٌ   جم [ ي،ودددي  جدددوه ال دددافرين  اال دددالَة مدددن هدددذه 106﴾] ا عمدددران:َ َ ْسدددَوده م

 ا مة  من غريها.



ا   إن شدد:ُ فقددل: قددد  ال َسددري قددد ي ددون  َسددرًيا بدداال،وى   قددد ي ددون  َسددرًيا باالثددا

ي ون  َسرًيا لُيشدف بدالَُ    قدد ي دون  َسدرًيا لُيشدف بداال،وى   قدد ي دون  َسدرًيا لُيشدف 

 باالثاا.

 إ ا قُُ:  أهل ال  اب(:فمثاًل:

 أن أقوا: أ  اب ال  اب.ال َسري الَُظي: •

 أن أقوا اليوود  الوصالى.  ال َسري باال،وى: •

ما   ر عحم سدبيل ال ب يدل : بم،وى أن  قد ي ون ال َسري باالثاا •

ه عحم سبيل ال ،ة  ال  صين   مو  ما جداف   اآليدة ال ريمدة   قولد  

ْم َسددددددددابٌِق عددددددددزَّ  جددددددددل:   ْقَ ِصددددددددٌد َ ِمددددددددوْوم ْم مم ِسددددددددِ  َ ِمددددددددوْوم َْ ْم َظددددددددامِلٌ لِوَ َفِمددددددددوْوم

اِت   [.32﴾]فانر:بِاخْلرَْيَ

  : َْ من ال،ُلف  أ  من السُا من ف   ْم َظامِلٌ لِوَ ﴾:   لك برتك الصدال  أ  ِس ِ َفِموْوم

ْقَ ِصددددٌ  جنريهدددا عدددن  ق ودددا.  ْم مم ْم َسدددابٌِق ﴾  مق صدددد عدددحم فدددرائن   َ ِموْوم ﴾ ي،ودددي َ ِمدددوْوم

يَ،ل السون.  ب،ضوم مثَّل بالز ا    ب،ضوم مثال بغريها. هذه ا مثُدة هدي ليسدُ  َسدرًيا 

د   إدل هي  َسرًيا باالث  ا.اباالرا

 اال ن

عمدددر ن لن اهلل عدددوول قددداا: قددداا لسدددوا اهلل  دددحم اهلل عُيددد   قددداا: عدددن عبدددد اهلل بدددن

ئيدل حدذ  الو،دل بالو،دل  ح دى إن  دان مدووم » سُم:  ليدجتة عدحم أم دي مدا أتدى عدحم بودي إ ا

ئيدددل  َرقدددُ عدددحم :و دددة  مدددن أتدددى أمددد  عالديدددًة  دددان   أم دددي مدددن يصدددول  لدددك.  إن بودددي إ ا

َُّة    َرتق أم ي عحم :دال ن  سدب،ة مِ  دًة  احدد  سب،ة م  ُ دة   ُودم   الودال إهَّ م َُّ .» : قدالوا

 «.ما أضا عُي   أ  ايب»من هي يا لسوا اهللف قاا:



 لي جمدددددل االدددددِمن الدددددذي يرجدددددو لقددددداف اهلل  دددددالم الصدددددادق االصدددددد ق   هدددددذا االقدددددام  

 يا  ا من موعظةن لو  افقُ من القُوب حياً  «. ما أضا عُي   أ  ايب»نصوً ا قول : 

 الرشح

عددن عبددد اهلل بددن عمددر  لن اهلل عودد  قدداا: قدداا لسددوا اهلل  ددحم اهلل عُيدد  يقددوا:  

ئيددل حددذ  الو،ددل بالو،ددل» سددُم:    هددذا  قولدد  عُيدد  «ليددجتة عددحم أم ددي مددا أتددى عددحم بوددي إ ا

ل  ددب،ن  سددون مددن  ددان قددبُ م حددذ  القددذ  بالقددذ   ح ددى لددو دنُددوا ج ددر »الصددال   السددالم: 

 «.اليوود  الوصالى»ف قاا:   قيل: من يا لسوا اهلل« ان لدنُ موه

    من( هوا خمََة من الثقيُة.«ح ى إن  ان مووم»

دددة»قولددد :  َُّ ئيدددل  َرقدددُ عدددحم :و دددة  سدددب،ة م   َدددرتق   -ي،ودددي فرقدددة-  إن بودددي إ ا

ًة  احد   ُ َُّة   ُوم   الوال إهَّ م  «.أم ي عحم :ال ن  سب،ة ِم

ئيددل عددحم سددبلن »   احلددديث اآلنددر:   :ال:ددة فرقددة   سدد َرتق هددذه  افرتقددُ بوددو إ ا

ا مدة عدحم :دال ن  سدب،ة فرقدة  ُودا   الودال إهَّ  احدد   قداا: مدن هدم يدا لسدوا اهللف قداا: 

 هددذا يدددا عددحم  جددوب لددز م السددوة  سددوة الوبددي «مددن  ددان عددحم مثددل مددا أضددا عُيدد   أ دد ايب»

ل دداب،ون  ددم عُيد  الصددال   السددالم  نريق السدُا  ددا  ددان عُيد  الصدد ابة   مددا  دان عُيدد  ا

دالا مدا  دان عُيد  الرسدوا عُيد  الصدال   ب:حسان إ  يوم الدين.  أن  دل مدوو ن أ  نريدقن خيم

  السالم   ما  ان عُي  أ  اب  فالواجا دبذه  نرح    موعظة من يسُك هذا االوو .

قدداا: فُي جمددل االددِمن الددذي يرجددو لقدداف اهلل  ددالم الصددادق االصددد ق   هددذا االقددام  

  هددذا يدددا عددحم  جددوب الدددنوا   اإلسددالم  «مددا أضددا عُيدد   أ دد ايب»ولدد : نصوً ددا   ق

ه مدن ا ديدان؛  ضد  إ ا  دان مدا عُيد  الرسدوا عُيد  الصدال   السدالم  أ د اب     رك ما سدوا

 لزم من  لك أن يدنل   اإلسالم.



 اال ن

قاا:  ل اه أيًضا من حديث أيب هرير         ل ن لديس فيد    در الودال   هدو   

أضد  سدي ر  مدن أم دي قدوٌم    دالى هبدم  ُدك »يث م،ا يدة  عودد( أمحدد  أيب دا د  فيد : حد

دددا بصددداحب   فدددال يبقدددى موددد  عدددرٌق  ه مَصدددٌل إهَّ دنُددد  َُ فم  دددل ي  دددالى الَ    قددددم « ا هدددوا

 «.مب  ن   اإلسالم سوة جاهُية»قول : 

 الرشح

ى هبددددددم  ُددددددك إددددددد  سددددددي ر    أم ددددددي قددددددوٌم    ددددددال»يقددددددوا عُيدددددد  الصددددددال   السددددددالم: 

... فم إ   نره  هددذا قددد حصددل   هددذه ا مددة ب،ددد  فددا  الوبددي  ددحم اهلل عُيدد   سددُم « ا هددوا

  ان بدؤه   نالفة عثلن لن اهلل عو   حيدول حصدل اهند الف عُيد  :دم حصدل ال َدرق 

  ال ش ُ با مة   َرٌق فيل ي ،ُق باهع قاد    َرٌق فيل ي ،ُق باالوو .

هددددو مددددا  قدددددم مددددن لددددز م الرصددددا  االسدددد قيم  االددددوو   الو ددددى: اال ددددر  مددددن  لددددك  ا

القويم   هو ما  ان عُي  الرسوا عُي  الصال   السالم  أ  اب    أن  دل مسدُكن سدوى 

 لددك فوددو مددن الضددالا الددذي حددذل الوبددي عُيدد  الصددال   السددالم مودد    هددو مددن اب غدداف سددوة 

يدقن غدري مدا جداف بد  الرسدوا عُيد  ا اهُية باإلسالم.  ل من سُك  أ  اب غى  أ  دعا إ  نر

 الصال   السالم فيل ي ،ُق بالدين  اهع قاد  فقد اب غى   اإلسالم سوة ا اهُية.

ًأا  ددا لددو دعددا إ  مددا لدديس ي ،ُددق بدددين أ  اع قدداد   قولوددا:   الدددين  اهع قدداد( احددرتا

 من ا مول ال ي   ،ُق بجمول الدديا فوذا ه يو ا بل  قدم.

 اال ن

 باب ما جاف أن البدعة أشد من ال بائر قاا:



ددددددددْن  قولدددددددد  عددددددددزَّ  جددددددددل:  َ
ِ
ددددددددرم َمددددددددا دم َن َ لِددددددددَك ال

َِ ددددددددَك بِددددددددِ  َ َيْغ رْشَ ددددددددرم َأْن يم
َِ َ ه َيْغ إِنَّ اهللَّ

 َ ِذًبا لِيمِضلَّ الوَّاَس بَِغرْيِ [.  قول   ،ا :  48﴾]الوساف:َيَشافم 
ِ
ى َعحَم اهللَّ َُمم ِ َِّن اْفرَتَ َفَمْن َأْظ

ُْمن  ددددًة َيددددْوَم اْلِقَياَمددددِة َ ِمددددْن َأْ َأاِل [. قولدددد   ،ددددا : 144﴾]ا ض،ددددام:ِع َُ ددددْم َ اِم ُموا َأْ َأاَلهم لَِيْ ِم

ُْمن َأه َساَف َما َيِزلم نَ  ُهوهَنمْم بَِغرْيِ ِع ِض ِذيَن يم  [.25﴾]الو ل:الَّ

أيددددددددول لقي مددددددددوهم »   الصدددددددد ي  أضدددددددد   ددددددددحم اهلل عُيدددددددد   سددددددددُم قدددددددداا   اخلددددددددوال : 

ف «ل:ن لقي وم  ق ُووم ق ل عادفاق ُوهم.    في  أض   حم اهلل عُي   سُم هندى عدن ق دل أمدرا

.  ا ول ما  ُوا

 عدددن جريدددر بدددن عبدددد اهلل لن اهلل عوددد  أن لجددداًل  صددددق بصددددقةن :دددم   دددابل الوددداس  

مددن سددن    اإلسددالم سدوًة حسددوًة فُدد  أجرهددا  أجددر »فقداا لسددوا اهلل  ددحم اهلل عُيدد   سدُم: 

،ده من غري أن يوقن من أجولهم َشف   من سنَّ   اإلسالم سوًة سي:ًة من عمل هبا من ب

 ل اه مسُم.«  ان عُي   ألها   أل من عمل هبا من غري أن يوقن من أ أالهم َشفٌ 

 

 الرشح

يقوا االِلا لمح  اهلل:باب ما جاف أن البدعة أشد من ال بائر؛ي،وي البددع أشدد مدن 

 اال،ايص.

 هي اليشف اال رتع اال د .   البدعة(   ا  ل:

 ل قوان أ  ف،لن أ  اع قاد ي قرب بد  اإلدسدان إ  لبد    لديس  أما رشًعا فد  البدعة(:

 ل  أ ٌل من الرشع. هذا  ابط البدعة الذي ه يو رم.



 قولوا:  ي قرب( احرتاًأا  ا ه يقصد ب  القربة بذا    الوسائل  ي،وي لو قائل مثاًل: 

 وجد اآلن عدحم الَدر    هدذه مدن البددع مل   دن موجدودً    عودد الوبدي هذه اخلطو  ال ي 

عُي  الصال   السالم    ل حمد ن بدعة.فيقاا: الواس ه ي ،بد ن هلل عدزَّ  جدل بو د،وا  

 إدل هي  سيُة إ  أمرن مقصود؛  لذا قُوا:  ي قرب اإلدسان بد  إ  لبد (؛ ي،ودي: بذا   فودذا 

 د إ ا  وُ س  قرب ب  إ  اهلل فوو بدعة.القوا أ  ال،مل أ  اهع قا

  البدع قد  لد الووي عووا  ل   ر االِلا لمح  اهلل   ا حاديث  

  البدع يرت ا عُيوا مَاسد عظيمة.

 فمن مَاسد البدع أ  من اال ا ير االرت بة عحم البدعة:

يد  قدوا أن البدعة   ضمن  أ  أن فاعل البدعة ف،ُ  ي ضدمن   دذيا مدا داَّ عُ أ ًه:

مْ اهلل عزَّ  جل:  دْم ِديوَ م ُم َل م د ُْ [. فمق ىضد هدذه البدعدة أن الددين مل 3﴾]املائدد :اْلَيْوَم َأْ َم

 ي مل عحم مق ىض بدع  .

إً ا هددددددذا اال ددددددذ ل ا  ا أ  االَسددددددد  ا    مددددددن مَاسددددددد البدددددددع: أن ف،ُدددددد  ي ضددددددمن 

  : ُم   ددددذيا مددددا داَّ عُيدددد  قددددوا اهلل عددددزَّ  جددددل  دددد ُْ ْم  اْلَيددددْوَم َأْ َم ددددْي م َُ ُم َع ْم َ َأْمَْمدددد ددددْم ِديددددوَ م َل م

 [؛ فمق ضاه أن الدين مل ي مل.3﴾]املائد :دِْ،َم ِي

أن اب داعدد  ي ضدمن ال قددم بدة يدد اهلل  سددول   :ادًيدا مدن اال دا ير  االَاسدد   البددع:

ى حد د اهلل عدزَّ  جدل   قدد قداا اهلل عدزَّ  جدل:  حيث أدنل   دين اهلل ما ليس مو    ،دَّ

مونَ  َ  
ِ
مم الظَّاال  َفجمْ ََلَِك هم

ِ
دم َد اهللَّ  [.229﴾]البقر :َمْن َيَ َ،دَّ حم



أن اب داعد  يسد ُزم ج،دل دَسد  رشيً دا مدل اهلل ا مر الثالدث مدن اال دا ير  االَاسدد: 

 : يِن َمدعزَّ  جل   احل م بة عباده   ل قاا عزَّ  جل  وا َ مْم ِمَن الددِّ عم َ افم رَشَ َ ا مَلْ َأْم َ مْم رشم

م   [.21﴾]الشولى:َيْجَ ْن بِِ  اهللَّ

بدددل مدددن مَاسدددد البددددع:  أن اب داعددد  يسددد ُزم  احدددًدا مدددن أمرين   ا:إمدددا أن ي دددون الرا

الوبي  حم اهلل عُي   سُم جاهاًل ب ون هذا ال،مل من الدين  إما أن ي دون عامًلدا ف  مد   

   ال ا قدٌح   الرسوا  حم اهلل عُي   سُم.

 هددو أن ي ددون الوبددي  ددحم اهلل عُيدد   سددُم جدداهاًل   أمددا ا  ا: •

 فقد لمى الوبي عُي  الصال   السالم با ول بجح ام الرشعية.

ُ    فقدد لمداه بدال  لن   أما الثاي: • ب  هو أن ي ون عامًلا ل ن مل يم

فدديل ي،ُمدد  مددن ديددن اهلل   هددذا   احلقيقددة مددن أعظددم االَاسددد االرت بددة عددحم 

 البدع.

الرسوا عُي  الصال   السالم هل ي،ُدم هدذه البدعدة أم هف إن  دان ل :  االب دع يقاا

الوبددي عُيدد  الصددال   السددالم ي،ُددم أن هددذه البدعددة مددن الرشددع  مل يبُدد   فقددد  دد م احلددق   إن 

  ان ه ي،ُم أضُ الذي  ،ُم  فقد لميُ الوبي عُي  الصال   السالم با ول.

ب داعدد  ي ضددمن ال طددا ا عددحم رشي،ددة اهلل أن اا مددر اخلددامس مددن االَاسددد  اال ددا ير: 

عزَّ  جل   أن يدنل   الرشي،ة ما لديس موودا   ال،قيدد   القدوا  ال،مل  هدذا مدن أعظدم 

 ال،د ان عحم اهلل عزَّ  جل  عحم رشع .

أن اب داع  يِدي إ   َرق ا مة   ش  وا   أن    ذ  ل نائَةن ا مر السادس أيًضا:

  دد وم غريهددا بالقصددول أ  ال قصددري؛  حيو:ددذن  قددل ا مددة فدديل  مووً ددا  مسددًُ ا ب يددث  سددُ  

مم هنى اهلل عزَّ  جدل عود    قولد :   دوا ِمدْن َبْ،دِد َمدا َجداَفهم َم َُ دوا َ اْنَ  قم رَّ ََ دِذيَن َ  دوا َ الَّ ودم  َ ه َ  م



ددِذي  قددل أيًضددا فدديل حددذل اهلل عددزَّ  جددل مودد  بقولدد :  [ 105﴾] ا عمددران:اْلَبيِّوَدداتم  َن إِنَّ الَّ

ْم َ َ ادموا ِشَيً،ا قموا ِديوَوم  [.159﴾]ا ض،ام:َفرَّ

أن اب داعدد  يددِدي إ  ادشددغال  ببدع دد  عددل هددو مرشدد ع  ف:ددد  مددا اب دددع ا مددر السددابل: 

قوٌم بدعٌة إه هدموا من الرشع ما يقابُوا.  هذا مشاهد: ما اب دع قوٌم بدعة إهَّ هددموا مدن 

 الرشع ما يقابُوا(.

بدداب مددا  اال ددا ير اال ،ُقددة بالبدددع؛   ددذا قدداا االِلددا لمحدد  اهلل:هددذه ب،ددن االَاسددد 

دددْن جددداف أن البدعدددة أشدددد مدددن ال بدددائر    َ
ِ
دددرم َمدددا دم َن َ لِدددَك ال

َِ دددَك بِدددِ  َ َيْغ رْشَ دددرم َأْن يم
َِ َ ه َيْغ إِنَّ اهللَّ

 [.48﴾]الوساف:َيَشافم 

ى َعدحَم :دم قداا:  قدوا اهلل  ،دا :   دمم ِ َّددِن اْفدرَتَ َُ  َ دِذًبا لِيمِضدلَّ الوَّداَس بَِغددرْيِ َفَمدْن َأْظ
ِ
 اهللَّ

ُْمن  [  االب دددع قددد افددرتى عددحم اهلل  ددذًبا؛ حيددث دسددا إ  رشعدد  مددا لدديس 144﴾]ا ض،ددام:ِع

 مو .

ُْمن  قول :   ُهوهَنمْم بَِغرْيِ ِع ِض ِذيَن يم ًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َ ِمْن َأْ َأاِل الَّ َُ ْم َ اِم ُموا َأْ َأاَلهم لَِيْ ِم

 [  االب دع سي مل أ أال  ل من عمل ببدع  .25﴾]الو ل:َأه َساَف َما َيِزلم نَ 

أيدول لقي مدوهم »:م   ر احلدديث  قداا االِلدا:     الصد ي  أضد  قداا   اخلدوال : 

ف «فاق ُوهم.ل:ن لقي وم  ق ُووم ق ل عاد    في  أض   حم اهلل عُي   سُم هندى عدن ق دل أمدرا

.)  ا ول ما  ُوا

يددر بددن عبددد اهلل لن اهلل عودد : أن لجدداًل  صدددق بصدددقةن :ددم   ددابل الودداس   عددن جر

  هدذا «من سدن    اإلسدالم سدوًة حسدوًة فُد  أجرهدا»فقاا لسوا اهلل  حم اهلل عُي   سُم: 

احلددديث  حددديث جريددر بددن عبددد اهلل( قددد حيدد   بدد  مددن يس  سددن البدددع  فددب،ن الودداس لبددل 



من سدن  »نُة   قوا الوبي عُي  الصال   السالم: يس  سن بدعٌة  يسووا   يقوا: هذه دا

 «.  اإلسالم سوًة حسوة  فُ  أجرها  أجر من عمل هبا إ  يوم القيامة

  ا واب عن هذا احلديث:

د بقوا عُي  الصال   السالم:  (   احلدديث «من سن  »أن االرا د بد  السدن  أن   أن االرا

د ب   احًدا من أمولن :ال:ة:  االرا

؛ أي: اب ددأ ال،مدل بالسدوة  «من سدن    اإلسدالم»اب داف ال،مل بالسوة    ا:ا مر ا 

 يدددددا لددددذلك سددددبا احلددددديث   هددددو أن الوبددددي عُيدددد  الصددددال   السددددالم حددددث أ دددد اب  عددددحم 

ودد(  ف داف لجددٌل ب دد ن مددن فضددة قددد أثقُددُ يددده   الصددقة  عددحم القددوم الددذين جدداؤ ا مددن  مم

مدن سدن  »  فقاا الوبدي عُيد  الصدال   السدالم: فو ،وا   ح ر الوبي  حم اهلل عُي   سُم

 «.  اإلسالم سوًة حسوة

رشع  عحم هذا فقولد  عُيد  الصدال   إِب دافعمل ه  إِب دأفوذا الرجل سن  سوًة حسوة 

 ؛أي: اب دأ ال،مل بسوة.«من سن    اإلسالم سوًة حسوة» السالم : 

؛أي: عمدل بسدوةن «سدوًة حسدوةمدن سدن    اإلسدالم »اال،وى الثاي مدن م،داي احلدديث: 

 ر ُ  اددد:رت فجحياها فودذا يقاا: إدد  سدووا(؛ أي أحياهدا  إن مل يرشدعوا مدن عودده  فُدو 

فددرض أن هودداك سدددوًة أ  سددووًا قدددد ادددد:رت عودددد الودداس  فودددذا الرجددل نالدددا ال،ُددم أ  ال،دددامل 

يي هذه السون   يورشدها   يبثودا   بيوودا لُوداس ح دى عمُدوا هبدا يقداا:  مدن سدن    » ال حيم

 «.اإلسالم سوًة حسوة

د: مدددن ف،دددل «: مدددن سدددن    اإلسدددالم سدددوًة حسدددوة»اال،ودددى الثالدددث مدددن م،ددداي  أن االدددرا

 سدددددديًُة ي و ددددددل هبددددددا إ  ال،بدددددداد   اق دددددددى الودددددداس بدددددد     مددددددل الصدددددد ابة لن اهلل عددددددووم 



االصدداحا عددحم مصدد ان  احددد   ددذلك أيًضددا بودداف االدددالس   نبددل ال  ددا   بويددا ال،ُددم 

 ي ،بد هلل عزَّ  جل ب    إدل هو  سيٌُة من الوسائل.فوذا ه 

 

 

مددددن سددددن    اإلسددددالم سددددوٌة »لددددو قدددداا قائددددل:  قددددد قدددداا الوبددددي عُيدددد  الصددددال   السددددالم: 

« مدن سدن    اإلسدالم سدوٌة حسدوة»   هدذه البدعدة مدن السدوة احلسدوة  فودذا احلدديث: «حسوة

 يدا عحم مرش عية  فل ا واب عو ف

 احلديث من  جوه :ال:ة:دقوا ا واب عن هذا 

o :د بددد الوج  ا  ا أي اب دأ ال،مل بسوة مرش عة   يدا عُي  سبا « سن  »االرا

احلديث  هو عن الرسدوا عُيد  الصدال   السدالم ملدا قددم عُيد  قدوم مدن مود 

دد  مددن دلاهددم فو دد،وا بددة يدددي  حددث عددحم الصدددقة عُدديوم  ف دداف لجددل برصم 

 الواس   الصدقة.الوبي عُي  الصال   السالم  :م   ابل 

o :أحيددددددا سددددددوة مو ددددددول  هددددددي سددددددوة ادددددددد:رت  ما ددددددُ :ددددددم أحياهددددددا الوجدددددد  الثاي

  أظورها.

o :د ف،ل ما ي ون  سيًُة.الوج  الثالث  أن االرا

من سن    اإلسالم سوٌة حسوة فُد  أجرهدا  أجدر مدن عمدل هبدا مدن ب،دده  مدن »يقوا: 

اإلسدالم سدوٌة حسدوة فُد  مدن سدن    »     هذا احلدديث: «غري أن يوقن من أجولهم َشف

دليددل عددحم احلددث عددحم درشدد السددوة بددة الودداس  درشدد اخلددري   أضددك م ددى درشددت اخلددري « أجرهددا

 السددوة بددة الودداس فُددك ا جددر  بددل  ددل مددن حددث عددحم نددري أ  دا عددحم نددري فُدد  مثددل أجددر 



ح دى لدو « مدن دا  عدحم ندري فُد  مثدل أجدر فاعُد »فاعُ ؛ لقوا الوبدي عُيد  الصدال   السدالم: 

 ر  ه  س  ثر فضل اهلل عز  جل  اسل. ثم 

دقوا: لو أضك دلُُ لجاًل عحم مو لن   حاجة إ  مس د فبوى هذا الرجل مس ًدا 

  َُ  د و مُيون لياا؛ فُك مثل أجره  ملا اف  ضك أضُ الذي دلُ   عحم اخلري.

إ ن  ددل دهلددة عددل اخلددري فُددك مثددل أجرهددا؛ فددال حتقددرن َشف   هددذا  ددا حيَددز اإلدسددان 

مدن دا عدحم ندري فُد  مثدل أجددر »حقيقدًة عدحم الددعو  إ  اخلدري  فقداا عُيد  الصدال   السدالم: 

مدن دعدا إ  هددى  دان لد  مدن ا جدر مثدل أجدول »أي نري قُياًل  ان أم  ثدرًيا   قداا: « فاعُ 

ف ددل هدددى  دددعو إليدد  فُددك مثددل أجددره  عُمددُ لجدداًل الصددال   ددل  ددال  يصددُيوا « مدن  ب،دد 

مثل أجدره  دعدوت لجداًل إ  اإلسدالم  أسدُم  ف دل عمدل ي،مُد     من فرض أ  دَل فُك

اإلسددالم مددن قُيددلن أ   ثددرين  فددرض أ  دَددل  فُددك مثددل أجددره؛   ددذا قدداا الوبددي عُيدد  الصددال  

ر الو،م» السالم:   «. ن ُّيدي اهلل بك لجاًل  احًدا نرٌي لك من محم

   السددالم  حددث عددحم فوددذه ا حاديددث  مددا   م،واهددا  رغيددا مددن الوبددي عُيدد  الصددال

الدهلددة عددحم اخلددري   الدهلددة عددحم ا دددى؛  ن اإلدسددان حيصددل عددحم ا جددر ال،ظدديم  ف ددل مددا 

 ي،مُ  من دلُ   عحم اخلري من عمل فُك مثُ  أجره.

 ذلك أيًضا هحد    االقابدل مدن سدن    اإلسدالم سدوة سدي:ة ف،ُيد   ألهدا   أل مدن 

ف  ف ددل عمددل نف  ورشدده  يم،مددل بدد  ف،ُيددك عمددل هبددا مددن غددري أن يددوقن مددن أ أالهددم َش

 أله   أل من عمل ب  إ  يوم القيامة   هذا في  حتذير شديد  ه سيل    ق وا احلارض  ن 

يورشدد ال ددف مددن ا قددواا  ا ف،دداا  اهع قددادات عددب  سددائل اإلعددالم مددن قوددوات فضددائية 

أ  اع قددده ف،ُيددك  شددب ات مرئيددة  غريهددا   أن  ددل عمددل نف  ددل مددن شدداهده  عمددل بدد  

  أله   أل من عمل ب  إ  يوم القيامة.



فُذلك ْا اإلدسان أن حيذل من درش ا مول السي:ة  ادرش نرًيا أ  اسد ُ   دل قداا 

 «. من  ان يِمن باهلل  اليوم اآلنر  فُيقل نرًيا أ  ليصمُ»الوبي عُي  الصال   السالم: 

 

 

 اال ن

مددن  -:ددم قدداا  -مددن دعددا إ  هدددى » لَظدد : قدداا:  لدد  مثُدد  مددن حددديث أيب هريددر  

 «.دعا إ   اللة

 

 الرشح

بداب »عرفوا البدعة  ال  ذير من البدعة  ل ن االِلا لمح  اهلل   الرتمجة يقدوا: 

  البدعدددة  اال،صدددية  ال دددا أمدددٌر موودددٌي عوددد   فالبدعدددة «مدددا جددداف أن البدعدددة أشدددد مدددن ال بدددائر

اهلل يقدددوا إن البدعدددة أشدددد مدددن ال بدددائر مدددل أن  اال،صدددية يشدددرت ان  يَرتقدددان  االِلدددا لمحددد  

 البدعة م،صية  ل ن ما الَرق بة البدعة  اال،صيةف

 فيمقاا البدعة  اال،صية يشرت ان  يَرتقان  يشرت ان   أمول:

o :مووٌي عو   مدذموٌم رشًعدا   أن اه:دم يُ دق  أ ًه: أن  ل موول

هددددذا  فددداعُول  فَاعددددل البدعدددة  :ددددم   فاعدددل اال،صددددية  :دددم   مددددن

فالبدددددع دانُددددة   مجُددددة اال،ددددايص عددددحم هددددذا اال،وددددى  ف ددددل بدعددددة 

م،صدددية   ليسدددُ  دددل م،صددديةن بدعدددة  إ ن هدددذا ا مدددر ا  ا  دددا 

 شدددرتك فيددد  البدعدددة  اال،صدددية  يشدددرت ان   أن  ددداًل مدددوول موودددٌي 



دانُددة حتددُ اال،صددية  عودد   مددذموٌم رشًعددا يددجثم فاعُدد   فالبدعددة 

 بدعة.   يةف ل بدعةن م،صية   ليسُ  ل م،ص

o : أن  دداًل مدوول م َددا ت   ليسددا عددحم  :ادًيدا: أيًضددا  ددا يشدرت ان فيدد

دلجةن  احد  فاال،ايص   َا ت  مووا ما يصل إ  ال َر   مووا 

ما ي ون من ال بائر   مووا ما ي ون من الصغائر   دذلك أيًضدا 

البدع  مووا ما ي ون م ًَرا  مووا ما ليس بم َر  فوذا أيًضا  ا 

  قدد  صدل يشرت ان فيد    هدو ال َدا ت  اال،صدية  دغائر   بدائر

 إ  ال َر  الَسوق    ذلك أيًضا البدع.

o : أن  دداًل مددن البدعددة  اال،صددية مودداقٌن  :الًثددا:  ددا يشددرت ان فيدد  

القا ددددد الرشددددي،ة   ي،ددددود عددددحم الدددددين با دددددم  الددددبطالن  ف ُددددل 

  ثرت البدع  اال،ايص  اد رشت  ،َُ السون.

 هذه :ال:ة أمول  ا يشرت ان في    يَرتقان   أمول:

o  أن اال،صدددية مسددد ود الوودددي فيوددددا غالًبدددا إ  ا دلدددة اخلا ددددة   :أ ًه

 أمدددا البدعدددة فمسددد ود الوودددي فيودددا غالًبدددا ا دلدددة ال،امدددة  مقا دددد 

الرشي،ة   ل بدعةن  اللة  من الَر ق بة اال،ايص  بة البدع 

أن مسدد ود الووددي   اال،صددية غالًبددا ي ددون دلددياًل ناً ددا  هنددى عددن 

 ددددل »البدددددع فوددددي أحاديددددث عامددددة    ددددذا  أمددددا مسدددد ود الووددددي عددددن



حت دد  « مددن عمددل عمدداًل »  «مددن أحددد    أمردددا»  «حمددد ن بدعددة

 مجيل البدع.

o : أن البدعددددددة فيوددددددا مضدددددداها  لُمرشدددددد ع  :ادًيددددددا:  ددددددا يَرتقددددددان فيدددددد

 الرشدع؛  هنددا  مضداف إ  الدددين   مُ دق بدد    أمدا اال،صددية فوددي 

الَدددة لُمرشددد ع؛  هندددا نالجدددة عدددن الددددين غدددري موسدددوبة إ ليددد   خمم

فُددددديس فيودددددا مضددددداها    ا ددددد  الَدددددرقف البدعدددددة فيودددددا مضددددداهاٌ  

لُمرش ع؛  هنا  ضاف إ  الدين فالذي يَ،ُوا  يَ،ُوا عحم أن 

هذه دين  ب الف اال،صية ف:هنا خمالَة لُمرش ع؛  هنا نالجدة 

 عن الدين ل ن ه حيصل هبا االضاها .

o  : الرشددع  أن البدعددة  سدد ُزم  ددوقنا مددر الثالددث  ددا يَرتقددان فيدد

 اهسدددد دلاك عُيدددد    أضدددد  مل ي مددددل   أمددددا اال،صددددية فددددال  سدددد ُزم 

 لددددك؛  ن  ددددداحا اال،صددددية يقدددددر بم الَ دددد  لُرشدددددع  إ ن مدددددن 

الَددددر ق أن البدعددددة  سدددد ُزم اهسدددد دلاك عددددحم الرشددددع  ب ددددالف 

 اال،صية فال  س ُزم  لك.

o : بل  ا يَرتقان في أن  احا البدعة يرى دَس   ا مر الرا

ًرا  م،ظًل  هلل عز  جل  لرشع   لديو    أض    ثٌل  مره  موق 

 أما  احا اال،صية فوو ب الف  لك؛  ن اال،صية إدل 

  ون من عدم  وقري اهلل  اخلوف مو   هذا أيًضا من الَر ق 



االومة   احا البدعة يرى دَس  م،ظًل موقًرا هلل   أض    ثٌل 

ب إ  اهلل عز  جل هبذا ال،مل  ب ال ف  احا أمره   ي قر 

اال،صية ف:د  عحم نالف  لك؛  ن م،صي   من عدم  وقري اهلل 

عز  جل؛   ذا  ان السُا لمحوم اهلل يقبُون ل اية االب دع 

إ ا مل ي ن داعًيا إ  بدع    مل ي ن  ن يس  ل ال ذب   ه 

يقبُون ل اية الَاسق؛  ن االب دع إ ا مل ي ن داعًيا إ  بدع   

طج   ل    الر اية عحم ما اف عحم الصدق عوده ديادة  ل و  أن

  اخلب ؛  ن االب دع من حيث الديادة عوده ديادة  حرص 

  قرب إ  اهلل برش  أه ي ون داعًيا إ  بدع     ه يقبُون 

 ل اية الَاسق؛ نوًفا من أن ي ذب.

o : أن  احا اال،صية قد حيد   ا مر اخلامس  ا يَرتقان في

إ  اهلل عز  جل  ب الف  احا  دَس  بال وبة  الرجوع

َأَفَمْن البدعة ف:د  يرص عحم بدع  ؛ ل ود  يرى أن عمُ  قمربة  

هم َحَسوًا وفم َعَمُِِ  َفَر  َن َل م سم يِّ [  ي،وي  احا 8﴾]فانر:أم

اال،صية أقرب إ  ال وبة من  احا البدعة؛  ن  احا 

اهلل  البدعة يرى أض  عحم حق   أض  عحم هدى   أض  م قرب إ  

.  ل ن  احا اال،صية يقر بوَس  أض  عاصن



o : أن ف وة االب دع ف وة شبوة   ف وة  ا مر السادس  ا يَرتقان في

 ال،ايص ف وة شوو 

  الَ ن دوعان:

 شبوات. -

 شووات. -

 فالبدع من ف ن الشبوات   اال،ايص من ف ن الشووات.

o :جددددددددت   عوددددددددد الوبددددددددو   مدددددددن الَددددددددر ق أيًضدددددددا أن اال،ددددددددايص  م

جددددددت   عودددددد    ق،دددددُ   أمدددددا البددددددع فُدددددم  وجدددددد  مل  قدددددل   م

  مدن أددا   قدة  قدذف   قدُالرسوا عُيد  الصدال   السدالم 

 غريهدددا   أمدددا البددددع فُدددم  قدددل  مل  وجدددد؛  ن هدددذه البدعدددة إ ا 

أقرهددددا الوبددددي عُيدددد  الصددددال   السددددالم فوددددي رشع   إ ا مل يقرهددددا 

 فُيس  ا أ ل.

 

 اال ن

 قاا:

 باب ما جاف أن اهلل اح  ر ال وبة عحم  احا البدعة

 هذا مر ي من حديث أضس  من مراسيل احلسن.

 الرشح



أن االب دددع يرصدد عددحم البدعددة  ي،وددي  دداحا اال،صددية  مددن احل ددر  هددو:« اح  ددر»

 أقرب إ  ال وبة  الرجوع إ  اهلل من  احا البدعة.

 

 اال ن

 ددان عودددا لجددل يددرى لأيدًا فرت دد   فجتيددُ حممددد    در ابددن   دداح عدن أيددوب قدداا: 

ادظدددر إ  مدددا ا ي  دددواف إنَّ  ندددر »قددداا: « َأَشدددَ،ْرَت أن فالددددا  دددرك لأيددد ف»بدددن سدددريين فقُدددُ: 

   سدد:ل أمحددد بددن «احلددديث أشددد عُدديوم مددن أ لدد   يمرقددون مددن اإلسددالم :ددم ه ي،ددود ن إليدد 

 «.ه يوفق لُ وبة»حوبل عن م،وى  لك فقاا: 

 الرشح

ودى مدا  قددم ملدا ا أضد  ه يوفددق لُ وبدةف  ضد    قدرال  قُبد   بدل  ي قددرب إ   هدذا م،

 اهلل عز  جل هبذه البدعة.

 اال ن

ِهيَم... باب قوا اهلل  ،ا :  وَن ِ  إِْبَرا َاجه  َ َما َ اَن ﴾إ  قول   ،ا : َيا َأْهَل اْلِ َ اِب مِلَ حتم

ِهيَم إِهَّ  [   قول   ،ا : 67: 65 ا عمران: من ﴾]ِمَن ااْلمرْشِ ِةَ  ِة إِْبَرا َُّ َ َمْن َيْرَغام َعْن ِم

ةَ  احِلِ َن الصَّ
ِ
ْدَيا َ إِدَّ م ِ  اآلِنَرِ  اَل ْيوَاهم ِ  الده ََ َس م َ َلَقِد اْ َط َْ َ  َد َِ  [.130﴾ ]البقر :َمْن َس

إن  ا أيب » سُم قاا:   في  حديث اخلوال    قدم   الص ي  أض   حم اهلل عُي 

 «.فالن ليسواغ بج لياف  إدل أ ليائي اال قون

 الرشح

 ﴾ ي،وي: يا أ  اب ال  اب.َيا َأْهَل اْلِ َ اِب  باب قوا اهلل  ،ا : 

  االراد هبم:

 اليوود:  هم أتباع موسى عُي  الصال   السالم     اهبم ال ولا . •



  السالم     اهبم اإلد يل.الوصالى: هم أتباع عيسى عُي  الصال   •

الوصالى   هو أ    ا ي،ب ب  ب،ن الواس اآلن من قو م:  االسي ية( هم 

ليسوا مسي ية  لو  ادوا مسي ية آلمووا بالرسوا عُي  الصال   السالم؛  ن عيسى 

وان َيْجِع ِمْن َبْ،ِدي اْسمم م أَ  عُي  الصال   السالم برش  ب    ا بَِرسم ً َبرشِّ  [.6﴾]الصا:مْحَدم َ مم

ونَ  يقوا:  َاجه ُِ  ﴾أي: جتادلون   إبراهيم  َيا َأْهَل اْلِ َ اِب مِلَ حتم َ َما أمضِْزَل

ُمونَ   [.65﴾ ] ا عمران:ال َّْوَلا م َ اإِلدِ يلم إِهَّ ِمْن َبْ،ِدِه َأَفال َ ْ،ِق

  إبراهيم إمام احلوَاف  واأع في  :ال  نوائا:

 اليوودية. •

دية. •  الورصا

 اإلسالم. أهل •

دِياا َ َلِ ْن َ اَن ف  م اهلل عز  جل بيووم فقاا:   ا ا َ ه َدرْصَ ِهيمم َُّيموِديا َما َ اَن إِْبَرا

مرْشِ ِةَ  ْسًُِل َ َما َ اَن ِمَن ااْل ا مم ًَ َُِّة [  :م قاا:  67﴾ ] ا عمران:َحوِي َ َمْن َيْرَغام َعْن ِم

َس م  َْ َ  َد َِ ِهيَم إِهَّ َمْن َس ي بدد  عن(.130]البقر :﴾ إِْبَرا د   [  ادظر:يرغا  عم

  لغا  الً   م،د بدد   (    الً   ،د بدد  عن(:

 ف:ن عديُ بدد   ( لغا    ذا ي،وي: ألاده  نُب   لغا أيٌد   ال،ُم. •

َُِّة  إن عديُ بدد  عن( فم،وى  لك: الرتك  هذا قول :   • َ َمْن َيْرَغام َعْن ِم

ِهيمَ  فمن » وذه اآلية    قول  عُي  الصال   السالم:  ﴾ ي،وي: يرتك إِْبَرا

 «.لغا عن سو ي فُيس موي



َس م قاا:  َْ َ  َد َِ ِهيَم إِهَّ َمْن َس ِة إِْبَرا َُّ ﴾ ي،وي: عن رشي،   َ َمْن َيْرَغام َعْن ِم

 موو    نريق  إه من سَ  دَس    هذا يدا عحم أن خمالَة ما جافت ب  الرسل أض  من 

قد ي ون   الدين   قد ي ون أيًضا    - هو  د الرشد-السَ  السَ ؛  لذلك  ان 

 املاا   قد ي ون   ا نالق  ا علا.

فوو خمالَة سون االرسُة  ف ل من نالا فجما السَ    الدين: -

سون االرسُة فوو سَي   فال،ايص ح ى  إن ادعى ال،قل 

  الرشد هو سَي  بقدل ما حصل مو  من اال الَة.

َ َمْن َيْرَغام أن السَ  ي ون   الدين: هذه اآلية:  الدليل عحم 

َس م  َْ َ  َد َِ ِهيَم إِهَّ َمْن َس ِة إِْبَرا َُّ  ﴾.َعْن ِم

م أ  فدديل ه   ي ددون السددَ  أيًضددا   املدداا: -   لددك ببذلدد    احلددرا

غدددبن  هدددذا  فائدددد  فيددد   أ  مدددا   دددره الَقوددداف: الغدددبن  ثدددرًيا  ي،ودددي يم

مال    اال رم سَي    الذي يبذا  السَي    املاا  فالذي يبذا

مال  فيل ه فائد  في  سَي    الدذي يمغدبن  ثدرًيا ب يدث يبداع عُيد  

مدددددا يسدددددا ي عرشددددد  ب،رشدددددين هدددددذا أيًضدددددا سدددددَي ؛  ضددددد  ه حيسدددددن 

 ال رصف   املاا.

ُمق: -   لك بم الَة االر ف    االر ف    ي ون السَ  أيًضا   اخلم

ُددد   يزيوددد   أن يدددرتك مدددا  يشددديو  يمدد سددد     هدددي: أن يَ،دددل مدددا ْم 

ف ددل مددن نددالا االددر ف    االرجددل   االددر ف  إ  ال،ددرف  ف:ددد  

 ي ون سَيًوا.



دددرض أن: لجددداًل مدددثاًل دندددل إ  االسددد د يصددد   قدددد لدددبس  فُدددو فم

   اا   مدددن ال،ددداد  لدددبس القمدددين  ال،لمدددة  الغدددرت    فاديُدددة

ف ُ،ودددل  لدددبس ال ددد اا  لددديس البوطددداا ه ال ددد اا ا  دددين 

ذا  فدددددجض ر شددددد ٌن عُيدددد  قددددداا:  الرشددددد  سددددرت ال،دددددول    قدددددد هدددد

سددرتُا(. دقددوا:  دد ي   الصددال  مددن حيددث الصدد ة  دد ي ة 

 ل ن هذا الَ،ل خمالا لُمر ف .

موودا أيًضددا: ا  ددل   السددوق    در الَقودداف ا  ددل   السددوق ان 

 ددان اإلدسددان   الشددالع   هددذا خي ُددا أيًضددا فا  ددل   السددوق 

ا  قددددل مدددددن شددددد نن   سددددَر  ي،ودددددي مدددددن لدددديس عدددددحم إنالقددددد   إ 

شدددددد نن غريددددددا فددددددال حددددددر   ل ددددددن إ ا  قددددددل مددددددن أهددددددل البُددددددد  

 اإلدسان إ ا جاف  حان  قُ ا  ل أ  الغذاف أ  د وه  ندر  

 أمام البيُ  فر   جُس يج ل  دقوا هذا من السَ .

لدددو مددددَّ  أيًضدددا مدددن السدددَ  مدددا   دددره الَقوددداف   دددا خيدددالا االر ف : -

ا مدن السدَ   أ   شدا مدا ال،داد  سدرته  لجُ  بة ا السدة  هدذ

 هذا من السَ .

إ ن اخلال ددة: السددَ  ي ددون   الدددين   ي ددون   املدداا   ي ددون   

 اخلُق.

 ا ا:  يا السَ    الدينف السَي    الدين ف

 خمالا الرسل  االرسُة. 

 : السَي    املااف 



 االرش عة.: الذي يغبن  ثرًيا:  الذي يبذا املاا   غري نرق  

 :  السَ    اخلُقف

 : اال الَة   االر ف .

  قددددداا اهلل عدددددز «إن  ا أيب فدددددالن ليسدددددواغ بج ليددددداف  إددددددل أ ليدددددائي اال قدددددون» قولددددد : 

دونَ  جدل:  َزدم دْم حَيْ دْيِوْم َ ه هم َُ  ه َندْوٌف َع
ِ
ددونَ *  َأه إِنَّ َأْ لَِيداَف اهللَّ دِذيَن  َمومدوا َ َ دادموا َي َّقم ﴾ الَّ

 «.من  ان مِموًا  قًيا  ان هلل  لًيا»[  قاا شيخ اإلسالم لمح  اهلل: 62]يودس:

 

 اال ن

 في  أيضا عن أضس أن لسوا اهلل  حم اهلل عُي   سُم   ر ل  أن ب،ن الص ابة 

قدداا:  أمدددا أضددا فدددال   دددل الُ ددم   قددداا  ندددر: أمددا أضدددا فدددجقوم  ه أضددام   قددداا  ندددر: أمددا أضدددا فدددال 

ل ووددي » نددر: أمددا أضددا فج ددوم  ه أفطددر؛ فقدداا  ددحم اهلل عُيدد   سددُم:  أتددز   الوسدداف   قدداا

«(. أقوم  أضام  أ وم  أفطر  أتز   الوساف    ل الُ م فمن لغا عن سو ي فُيس موي

ف جمل إ ا  ان ب،دن الصد ابة ألاد ال ب دل لُ،بداد  قيدل فيد  هدذا ال دالم الغُدي   سدمي ف،ُد  

 البدعف  ما ظوك بغري الص ابةف لغوبًا عن السوة  فل ظوك بغري هذا من

 الرشح

 فيددد  أيضدددا عدددن أضدددس(   أيًضدددا( مصددددل:  ض  د،دددم  هدددِهف الوَدددر الثال:دددة يقدددوا:  

 ي:ين إ ا لجل لجوًعا عحم ما سبق.

   دددر حدددديث الوَدددر الثال:دددة ا  دددل أهندددم سدددج وا عدددن عبددداد  الوبدددي  دددحم اهلل عُيددد  

  الوسدداف   قدداا اآلنددر: فج دد   ه  سددُم ف ددجهنم  قالوهددا؛  قدداا أحدددهم: أمددا أضددا فددال أتددز 

أمدا »أضام   قاا اآلنر: أما فج دوم  ه أفطدر  فبُد   لدك الوبدي  دحم اهلل عُيد   سدُم  قداا: 

:ددم أنددب عُيدد  الصددال   السددالم أضدد  يصددوم  يَطددر   يقددوم «(  إي أتقددا م هلل  أنشددا م لدد 



حتدددريم ال وطدددل  يودددام   ي دددز   الوسددداف  فمدددن لغدددا عدددن سدددو   فُددديس موددد    هدددذا دليدددل عدددحم 

  ال  ُا  ال شدد   ما شدد إدسان عحم دَس  إه شدد اهلل عز  جل عُي .

؛ ف،دحم اإلدسدان أن «ه  شددد ا فيشددد اهلل عُدي م»بل قاا عُي  الصدال   السدالم: 

حيدددرص عدددحم اهق صددداد   ال،مدددل  أن ي ُدددا مدددن ا عدددلا مدددا يطيدددق   دددل قددداا عُيددد  الصدددال  

 «.ما  طيقون؛ ف:ن اهلل ه يمل ح ى مُوا  ا َُوا من ا علا» السالم: 

  فد: ا  دان هدذا فديمن لغدا عدن «فمن لغا عن سدو ي فُديس مودي»الشاهد قول : 

 السوة   ألاد اخلري بال ب ل  ال،باد   فل بالك عمن  رك السوة إ  البدعةف

 

 اال ن

اباب قوا اهلل  ،ا :   ًَ يِن َحوِي  ﴾َفَجِقْم َ ْجَوَك لُِدِّ

ْيَوددا ه  ،ددا :  قددوا اهلل  َُ  الَّ ِددي َفَطددَر الوَّدداَس َع
ِ
ددا ِفْطددَرَ  اهللَّ ًَ يِن َحوِي َفددَجِقْم َ ْجَوددَك لُِدددِّ

ونَ  َُمم ينم اْلَقيِّمم َ َلِ نَّ َأْ َثَر الوَّاِس ه َيْ،  َ لَِك الدِّ
ِ
ُِْق اهللَّ  [.30﴾]الر م:َ ْبِديَل خِلَ

ِهيمم َبوِي ِ  قول   ،ا :   يَن َ َ َّصَّ هِبَا إِْبَرا مم الدِّ ى َل م ََ َ اْ َط وبم َيا َبوِيَّ إِنَّ اهللَّ  َ َيْ،قم

ونَ  مم
ْسُِ مو منَّ إِهَّ َ َأضْ مْم مم  [.132﴾]البقر :َفال َم

دددددا َ َمدددددا َ ددددداَن ِمدددددَن  قولددددد   ،دددددا :    ًَ ِهيَم َحوِي دددددَة إِْبدددددَرا َُّ بِدددددْل ِم دددددمَّ َأْ َحْيوَدددددا إَِلْيدددددَك َأِن ا َّ :م

مرْشِ ِةَ   [.123﴾]الو ل:ااْل

 الرشح

  : اباب قوا اهلل عزَّ  جلَّ ًَ يِن َحوِي  ﴾.َفَجِقْم َ ْجَوَك لُِدِّ

ينِ    ظاهًرا  بانوًا. -عزَّ  جلَّ -﴾ ي،وي: اس قم عحم دين اهلل َأِقْم َ ْجَوَك لُِدِّ

ا  ًَ  ﴾ احلويا: هو املائل عل سوى اهلل.َحوِي



ْيَودددا  َُ  الَّ ِدددي َفَطدددَر الوَّددداَس َع
ِ
الوددداس عدددحم  -عدددزَّ  جدددلَّ -فطدددر اهلل ﴾   قدددد ِفْطدددَرَ  اهللَّ

 عباد  .

مدددا َمدددن مولدددودن إه  يولدددد عدددحم الَطدددر   »  دددذا قددداا الوبدددي  عُيددد  الصدددال   السدددالم: 

د  أ  يم ساد  ه ُّيوداد  أ  يورصا  .«فج وا

  : َ قدددداا:  قددددوا اهلل عددددزَّ  جددددلَّ ددددوبم َيددددا َبوِدددديَّ إِنَّ اهللَّ ِهيمم َبوِيددددِ  َ َيْ،قم َ َ َّصَّ هِبَددددا إِْبددددَرا

ونَ  مم
ْسُِ مو منَّ إِهَّ َ َأضْ مْم مم يَن َفال َم مم الدِّ ى َل م ََ  ﴾.اْ َط

 ﴾ الو ية: هي ال،ود بجمرن هام   هذا من أهم ا مول.َ َ َّصَّ  قاا:   

ددددددا َ َمددددددا َ دددددداَن ِمددددددَن قدددددداا:  قولدددددد :   ًَ ِهيَم َحوِي ددددددَة إِْبددددددَرا َُّ بِددددددْل ِم ددددددمَّ َأْ َحْيوَددددددا إَِلْيددددددَك َأِن ا َّ :م

ددد ِة مرْشِ عُيددد  -هدددو إمدددام احلوَددداف  فدددجممر الرسدددوا  -عُيددد  الصدددال   السدددالم-فددد:براهيم ﴾  ااْل

 أْن ي بل مُ  . -الصال   السالم

 اال ن

 - ددحم اهلل عُيدد   سددُم-أن لسددوا اهلل  -لن اهلل عودد -قدداا:  عددن ابددن مسدد،ودن 

:   «إن ل ل دبين  هً  من الوبيدة  أضدا  ليدي مدووم أيب إبدراهيم  نُيدل ليب»قاا:  نَّ إِ :دم قدرأ

ِموِةَ  ِْ مددددد م َ ِغه ااْل دددددِذيَن  َمومدددددوا َ اهللَّ دددددوهم َ َهدددددَذا الوَّبِددددديه َ الَّ َب،م دددددِذيَن ا َّ َُّ ِهيَم َل ﴾] ا َأْ َ  الوَّددددداِس بِدددددِ:ْبَرا

 [  ل اه الرتمذي.68عمران:

إن  »قداا: قداا لسدوا اهلل  دحم اهلل عُيد   سدُم: -لن اهلل عود - عن أيب هريدر  

 .« ه إ  أموال م  ل ن يوظر إ  قُوب م  أعلل م اهلل ه يوظر إ  أجسام م

 الرشح

 هددذا يدددا عددحم أن  االدددال عددحم مددا   القُددا  فدد: ا  ددُ  القُددا  ددُ  ا سددد  ُدد   

 إ ا فسدددد القُدددا فسدددد ا سدددد  ُددد    أمدددا الصدددول  ا مدددواا فودددذه لددديس  دددا قيمدددة  الصدددول 



فودذا ندري   إن اسد ،مُوا   مدا  -عدزَّ  جدلَّ - ا مدواا إ ا اسد ،مُوا اإلدسدان   ناعدة اهلل 

 سوى  لك ف،ُي   ألها.

 هددذا يددددا عدددحم أن  اإلدسدددان يوبغددي لددد  بدددل ْدددا عُيدد  أْن ي، ودددي بدددل   قُبددد   فمددددال 

 الس،اد   الشقا   عحم ما   قُب .

أه  إن    ا سدد مضدغة  إ ا  ددُ ُ » دل قداا عدن الوبدي عُيدد  الصدال   السدالم: 

 . «فسد ا سد  ُ  أه  هي القُا ُ  ا سد  ُ    إ ا فسدت 

 اال ن

قدداا: قدداا لسددوا اهلل  ددحم اهلل عُيدد   -لن اهلل عودد -قدداا:   ددل عددن ابددن مسدد،ودن 

أضددا فددرن م عددحم احلددوض  لددريف،ن إغَّ لجدداٌا مددن أم ددي  ح ددى إ ا أهويددُ  ضددا  م » سددُم: 

 .«كان ُ وا د ي  فجقوا: أي لب أ  ايب  فيمقاا إدك ه  دلي ما أحد:وا ب،د

 الرشح

 الَر  هو اال قدم عحم اليشف.: «أضا فرن م» هذا احلديث يقوا: 

 ال ،بددري بالرجدداا بودداًف عددحم : «عددحم احلددوض  لددريف،ن إغَّ لجدداٌا مددن أم ددي»يقددوا: 

 الغالا   إه فالوساف يدنُنَّ    لك.

 ي،وي: من احلوض. «ح ى إ ا أهويُ  ضا  م»قاا: 

 ي،وي: يا ليب. «د ي  فجقوا: أي لب»ا من ي،وي: اد زعوا  اق ط،و«ان ُ وا »

 ي،وي: من البدع  خمالَة الدين. «أ  ايب  فيمقاا إدك ه  دلي ما أحد:وا ب،دك»

 من أعظدم  لدك الدرد  عدن ديدن اهلل عدزَّ  جدلَّ  فودِهف يمو،دون مدن حدوض الوبدي  

َم؛ فالدذين ال دد ا يمو،دون  هندم  َدال   الدذين َُّ ْيدِ  َ َسد َُ حصدُُ مدووم الدرد     َ دحمَّ اهلل َع

عود أيب ب ر لن اهلل عو   أما َمن مدات عدحم اإليدلن ف:دد  يدرد احلدوض الدذي  عدد بد  الوبدي  

 أم  . -عُي  الصال   السالم-



 اال ن

 - حم اهلل عُي   سُم-أن  لسوا اهلل  -لن اهلل عو -قاا:   ل عن أيب هرير  

دودددا»قددداا:  : أ ل« ددت أضدددا قدددد لأيودددا إنوا ددددك يدددا لسدددوا اهلل ف قددداا:   قدددالوا أضددد م »سدددوا إنوا

: ف يدا  ،درف َمدن مل يدجِت ب،دد مدن أم دكف  «أ  ايب   إنواي هم الذين مل يجتوا ب،دد قدالوا

ألأيددددد م لدددددو أن لجدددداًل لددددد  نيدددددٌل غدددددٌر حم ُددددٌة بدددددة ظودددددراي نيددددلن دهدددددمن هبدددددمن أه ي،دددددرف »قدددداا: 

: بحم قاا:«نيُ ف ا فدرنوم عدحم احلدوض  أه ف:هنم يجتون غًرا حم ُة من الو وف  أض»قالوا

ليذادن لجاٌا يوم القيامة عن حون  ل يمذاد الب،ري الضاا أضادُّيم أه هُم فيمقاا: إهنم قد 

 . «بدلوا ب،دك فجقوا: س ًقا س قا

 الرشح

ي،رف أم   ب،الماُم   -عُي  الصال   السالم- هذا أيًضا في  دليل عحم أن  الوبي 

سددداق  االِلدددا حتددذيًرا مدددن اال الَدددة ملدددا  دددان عُيددد  الوبدددي عُيددد   فيدد  أيًضدددا مدددا حدددذل موددد  أ  مدددا 

 الصال   السالم.

ي،ودددي: ب،دددًدا ب،دددًدا الدددن بددددا  «إهندددم بددددلوا ب،ددددك فدددجقوا: سددد ًقا سددد قا»  دددذا قددداا: 

 ب،دي 

    «ف:هنم يجتون يوم القيامة غًرا حم ُة من الو دوف» هذا عالمة أم     قول : 

 الغر :   با  ل هي البياض : «أم ي يجتون يوم القيامة غًرا إن »  «من  :ال الو وف»ل اية 

 .«حم ُة من  :ال الو وف»   ج  الَرس  

 قاا أيب هرير :  فَمن اس طاع مو م أْن يطيل غر   فُيَ،ل(.

إن  أم ي يجتون يوم القيامة غًراحم ُة من  :ال »يقوا الوبي عُي  الصال   السالم: 

 فَمن اس طاع مو م أْن يطيل غر   فُيَ،ل(.  قاا أيب هرير :  «الو وف



 هدذه ا مُددة  َمددن اسدد طاع مددو م أْن يطيددل غر د  فُيَ،ددل(  هددي مدلجددة مددن  ددالم  

 ددل قدداا  لددك شدديخ اإلسددالم؛  - ددحم اهلل عُيدد   سددُم-أيب هريددر   ليسددُ مددن  ددالم الوبددي 

ال،ضدو اآلندر   ن  إنالة الغر  ليسدُ   ودة؛  ضد  إ ا أنداا الغدر  فم،ودى  لدك أضد  رشع   

ف: ا أنداا الغدر    الوجد  فم،ودى  لدك أضد  غسدل الدرأس   إ ا أنداا الغدر    القددم فم،ودى 

  لك أض  غسل الساق  ه ذا.

  دذلك  -لمح  اهلل-فالص ي  أن  هذه ا مُة  ل قرلها شيخ اإلسالم ابن  يمية 

 ابن القيم أهنا مدلجة من  الم أيب هرير .

ود اإلمدام أمحدد لمحد  اهلل  فو،ديم اال مدر الدرا ي عدن أيب  قد جاف  لك مبيوًا   مسد

إ   لدددك    الووديدددة(  حيدددث   دددر  -لمحددد  اهلل-هريدددر  قدددد بدددةِّ  لدددك   قدددد أشدددال ابدددن القددديم 

 مسج ة إنالة الغر   :م قاا: 

  الدراج  ا قددوى اد ودداف   ددوئوا

 

 
 

 لُمدددددددددددددددرفقة  دددددددددددددددذلك ال ،بدددددددددددددددان 

 

 
 

 هددذا الددذي قددد حدددد الددرمحن   اا

 

 
 

 ددددددددددددقر ن ه  ،ددددددددددددا عدددددددددددن القدددددددددددر ن 

 

 
 

 فدددددددج و هريدددددددر  قددددددداا  ا مدددددددن  يسددددددد 

 

 
 

 فغددددددددددددددا يميدددددددددددددزه أ لدددددددددددددو ال،رفدددددددددددددان 

 

 
 

  د،دددددديٌم الددددددرا ي لدددددد  قددددددد شددددددك  

 

 

 لفدددل احلدددديث  دددذا ل ى الشددديباي 

 

 

  إنالدددددددة الغدددددددرات لددددددديس بدددددددبم نن 

 

 

 أيًضددددددددددددددددا  هذا ا دددددددددددددددد  ال بيددددددددددددددددان 

 

 

 اال ن

عددرف وم نددر  لجددٌل مددن بيوددي  بيددول أضددا قددائٌم إ ا أمددرٌ   ح ددى إ ا»قدداا:  لُب ددالي: 

 بيووم  فقاا: هُم فقُُ: أينف قداا: إ  الودال  اهلل  قُدُ:  مدا شدجهنمف قداا: إهندم ال دد ا 

ُمن مدووم إه مثدل  -فذ ر مثُ   -ب،دك عحم أدبالهم القوقرى :م إ ا أمرٌ   قاا: فال أملاه خي

 .« ل الو،م

 الرشح



  هذا في  أمران:

اهل دددداد عدددن ديدددن اهلل عدددزَّ  جدددلَّ   اهل دددداد : ال  دددذير مدددن ا مدددر ا  ا •

عود دين اهلل قد ي ون ال داًدا  ًُيا  قد ي دون ال دداًدا غدري  د   ي،ودي قدد 

 ي ون ال داًدا  ًُيا   لك بالرد .

 قددددد ي ددددون ال ددددداًدا ب،ضددددًيا ي،وددددي بددددب،ن أح ددددام الدددددين   لددددك بالبدددددع  •

خلدر   عدن الددين   خمالَة أمر اهلل   إْن ش:ُ فقدل: ال دداٌد  امدل  هدو ا

 ال دددداٌد دددداقن   لدددك بدددجْن حيدددد    أمدددر الددددين مدددا لددديس موددد  أ  خيدددالا 

 رشع الوبي عُي  الصال   السالم.

 

 اال ن

قددددددداا:   ددددددددل   حدددددددديث ابددددددددن عبددددددداسن لن اهلل عددددددددوول: فدددددددجقوا  ددددددددل قددددددداا ال،بددددددددد 

ْي َ الصال :  َُلَّ َ َوفَّ ُم ِفيِوْم َف ْم ْيِوْم َشِويًدا َما دم َُ ُم َع و َُ َ  م ْيِوْم َ َأضْد َُ ِقيَا َع َُ الرَّ َُ َأضْ و وِي  م

 َشِويدٌ 
ن
ف لِّ ََشْ  [.117﴾]املائد :َعحَم  م

د  أ  »  ل عو  مرفوعًا:  ه ُّيوداد  أ  يورصدا ما َمن مولودن يولد إه عحم الَطر  فج وا

يم سددداد    دددل ٌ وددد   البويمدددة هبيمدددًة مج،ددداف هدددل حتسدددون فيودددا مدددن جددددعاف ح دددى   وددددوا أضددد م 

 الَّ ِددددددددددي َفَطددددددددددَر الوَّدددددددددداَس   :ددددددددددم قددددددددددرأ أ ددددددددددو هريددددددددددر  لن اهلل عودددددددددد :  «وهناجتدددددددددددع
ِ
ِفْطددددددددددَرَ  اهللَّ

ْيَوا َُ  [ م ٌَق عُي . 30﴾]الر م:َع

 ددحم اهلل -قدداا:   ددان الودداس يسددج ون لسددوا اهلل  -لن اهلل عودد - عددن حذيَددة 

اخلدري  عدن اخلدري  أضدا أسدج   عدن الرشد خمافدة أْن يددل وي  فقُدُ: فودل ب،دد هدذا -عُي   سدُم

  «د،دم  فيد  دندن»  فقُُ:   هدل ب،دد  لدك الرشد مدن ندريف(  قداا: «د،م»من رشف( قاا: 

قددددوٌم يسدددد وون بغددددري سددددو ي  ُّيددددد ن بغددددري هددددديي  ،ددددرف مددددووم »قُددددُ:   مددددا دنودددد ف( قدددداا: 



د،ددم ف وددٌة عميدداف  دعدداٌ  عددحم أ ددواب »  قُددُ:  فوددل ب،ددد  لددك اخلددري مددن رشف( قدداا: «  و ددر

قدددوٌم مدددن »  قُدددُ:  يدددا لسدددوا اهلل   دددَوم لودددا( قددداا: «ذفوه فيوددداجودددوم َمدددن أجددداهبم إليودددا قددد

جُددد وا  ي  ُمددون بج سددو وا  قُددُ: يددا لسددوا اهلل  مددا  ددجمري إْن أدل ددُ  لددكف قدداا:  ُددزم 

مجاعة االسُمة  إماموم  قُُ: ف:ْن مل   ن  م مجاعدٌة  ه إمدامف قداا: فداع زا  ُدك الَدرق 

 أنرجاه. «جتيك االوت  أضُ عحم  لك ُوا  لو أْن  ،ن عحم أ ل ش ر ن ح ى ي

 الرشح

حيددث أنددب بددجن   -عُيدد  الصددال   السددالم- هددذا فيدد  ظوددول  يددة مددن  يددات الرسددوا 

هدددذه ا مدددة سدددوف حيصدددل فيودددا اهنددد الف  اهفدددرتاق  دددل سددديجع أيًضدددا   احلدددديث حدددديث 

ال،ربداض بدن سدالية سدوبيو  إْن شداف اهلل  -عُي  الصدال   السدالم-االوعظة ال ي  ع  الوبي 

  ،ا     لك. 

عددحم أن  هددذه ا مدددة سددوف حيصددل فيودددا اهندد الف  اهفدددرتاق  فوددذا احلددديث يددددا 

وَّة لسول   -عزَّ  جلَّ - أن  الواجا عود حصوا اهن الف  اهفرتاق لز م   اب اهلل   سم

  حم اهلل عُي   سُم.

  :  قدددددددددددددددددددددددداا اهلل عددددددددددددددددددددددددزَّ  جددددددددددددددددددددددددلَّ
ِ
ده هم إَِ  اهللَّ  َفددددددددددددددددددددددددرم

ن
ف َفددددددددددددددددددددددددِ:ْن َ وَدددددددددددددددددددددددداَأْع مْم ِ  ََشْ

واِ  سم دددل أضدد  لدديس هودداك 59﴾]الوسدداف:َ الرَّ [  فيُددزم مجاعددة االسددُمة  يُددزم إمدداموم  فدد:ْن قم

ئددا إسددالمية  حيصددل بيووددا  مجاعددة  ه إمددام  ددل يوجددد اآلن   ب،ددن بددالد ال َددر  هودداك نوا

ان الف  ف،ُي  أْن ي، زا ب يث ه خيالط هِهف؛  ض  لو نالطوم ف:هنم سديِ:ر ن عُيد    

 موو      عقيد  .

 اال ن

:م خير  الدجاا م،  هنٌر  دال  فَمن  قل   داله »سُم: :م ما اف قاا: قاا: أاد م

  قُدُ :دم مدا اف « جا أجره  حط عو   أله   َمدن  قدل   هندره  جدا  أله  حدط أجدره



  قاا أ و ال،الية:   ،ُموا اإلسالم ف: ا  ،ُم موه فدال  رغبدوا عود   «هي قيام الساعة»قاا: 

فدددددوا عدددددن الرصدددددا  يميوًدددددا  ه شدددددلًه   عُدددددي م بالرصدددددا  االسددددد قيم ف:دددددد  ا إلسدددددالم   ه حترَّ

وَّة دبي م  ف(. اد وى. - حم اهلل عُي   سُم- عُي م بسم   إيا م  هذه ا هوا

هددذا مددا أجُد    اعددرف أمادد  الددذي حيددذل  -لمحدد  اهلل  ،دا - جمدل  ددالم أيب ال،اليدة 

ف ال ي َمن ا ب،وا فقد لغا عن اإلسالم    َسري اإل وَّة  اإلسدالم  في  من ا هوا سالم بالسم

وَّة  ي بة لك م،وى قول    نوف  عحم أعالم ال اب،ة  عُلئوم من اخلر   عن ال  اب  السم

ةَ  ،ا :  
ِ
ُم لَِربِّ اْلَ،ااَل ْم َُ  [.131﴾]البقر :إِْ  َقاَا َل م َلبه م َأْسُِْم َقاَا َأْس

 الرشح

 -عدددزَّ  جددددلَّ -هس سدددالم هلل   لدددك بدددجْن يسدددُم ظددداهًرا  بانوًدددا  فاهس سدددالم هدددو ا

 ظاهًرا  بانوًا؛  ن  اإلسالم إ ا أفرض دنل   اإليلن.

 اال ن

يَن َفدال  قول :   دمم الددِّ ى َل م ََ َ اْ دَط دوبم َيدا َبوِديَّ إِنَّ اهللَّ ِهيمم َبوِيدِ  َ َيْ،قم َ َ َّصَّ هِبَا إِْبَرا

ونَ  مم
ْسُِ مو منَّ إِهَّ َ َأضْ مْم مم  [.132﴾]البقر :َم

َ  لدددددددددددددددد   ،ددددددددددددددددا :   قو َِ ِهيَم إِهَّ َمددددددددددددددددْن َسدددددددددددددددد ددددددددددددددددِة إِْبددددددددددددددددَرا َُّ َ َمددددددددددددددددْن َيْرَغددددددددددددددددام َعددددددددددددددددْن ِم

َسد م  َْ [  أشدباه هدذه ا  دوا ال بدال ال دي هدي أ دل ا  دوا  الوداس عووددا 130﴾]البقر :َد

  غَُة   بم،رف   ي بة م،اي ا حاديث   هذا الباب  أمثا ا   أما اإلدسان الذي يقرأها 

طم:ٌن أهنا ه  وال   يظووا   قومن  دادوا فبدادوا أمودوا م در اهلل فدال يدجمن  أشباهوا  هو  مٌن م

 م ر اهلل إه القوم اخلا  ن. 

 دددحم اهلل عُيددد  -قددداا:  ندددط لودددا لسدددوا اهلل  -لن اهلل عوددد - عدددن ابدددن مسددد،ودن 

  :دم ندط نطوًندا عدن يميود   عدن شدلل   :دم قداا: «هدذا سدبيل اهلل»نًطا  :م قداا:  - سُم

:   «عدددحم  دددل سدددبيلن موودددا شددديطاٌن يددددعو إليددد  هدددذه سدددبٌل » ْسدددَ ِقيًل  قدددرأ نِدددي مم ا َ َأنَّ َهدددَذا ِطَ



ددددددددددْم  َُّ م ْم بِددددددددددِ  َلَ، ددددددددددا م ددددددددددْم َ  َّ ددددددددددْم َعددددددددددْن َسددددددددددبِيُِِ  َ لِ م َق بِ م ددددددددددرَّ ََ ددددددددددبمَل َفَ  ددددددددددوا السه بِ،م وهم َ ه َ  َّ بِ،م َفددددددددددا َّ

ونَ   [ل اه أمحد  الوسائي. 153﴾]ا ض،ام:َ  َّقم

 الرشح

يدددا عددحم أن   -لن اهلل عودد -ه اآليددة  هددذا ا ثددر عددن ابددن مسدد،ود  هددذا أيًضددا هددذ

 هدددي  - ددحم اهلل عُيد   سددُم-الواجدا عددحم االدِمن أْن حيددذل مدن سددُوك غدري هدددي الوبدي 

طِدْل َأْ َثدَر َمددْن يقدوا:   -عدزَّ  جدلَّ -أ د اب    أيًضدا أه يغدرت ب ثدر  ا تبداع؛  ن  اهلل  َ إِْن  م

ُهوَك عَ  ِض  ِ  ا َْلِض يم
ِ
 [.116﴾]ا ض،ام:ْن َسبِيِل اهللَّ

ًبا   ف ثر  ا تباع   ثر  سال ي هذا الطريق ه ي،وي أْن ي ون نريًقا   يً ا  وا

   ذا أهل احلق  أهل ال،دا  أهل اإلسالم قٌُة   مقابل أهل البانل.

 اال ن

 قاا: 

 باب ما جاف   غربة اإلسالم  فضل الغرباف

َُْوه  قوا اهلل  ،ا :   َسداِد َف ََ وا َبِقيَّدةن َيوَْودْوَن َعدِن اْل ْ لم ْم أم رم ِن ِمْن َقْبُِ م َ اَن ِمَن اْلقم

مْ   [اآلية.116﴾]هود:ِ  ا َْلِض إِهَّ َقُِياًل ِ َّْن َأضَْ ْيوَا ِموْوم

مرفوًعا:  بدأ اإلسالم غريًبا  سدي،ود غريًبدا  دل  -لن اهلل عو - عن أيب هرير   

 فيد  -لن اهلل عود -اه مسدُم  ل اه أمحدد مدن حدديث ابدن مسد،ودن بدأ فطوبى لُغربداف( ل 

قيددل: مددن الغربددافف قدداا:  الوددزاع مددن القبائددل(    ل ايددة  الغربدداف الددذين يصددُ ون إ ا فسددد 

 الواس( ل اه أمحد من حديث س،د بن أيب  قاصن لن اهلل عو .

 الرشح

 يقوا:  باب ما جاف   غربة اإلسالم  فضل الغرباف(:



:   قددوا  ددوا َبِقيَّددةن َيوَْوددْوَن َعددِن اهلل عددزَّ  جددلَّ ْ لم ْم أم ددرم ِن ِمددْن َقددْبُِ م ددْوه َ دداَن ِمددَن اْلقم َُ َف

َسدددددداِد ِ  ا َْلض ََ ﴾   الووددددددي عددددددن الَسدددددداد   ا لض يشددددددمل الَسدددددداد احل دددددد  الَسدددددداد اْل

  ن  الَساد   ا لض دوعان:اال،ووي؛ 

ن  لدك مدا حيصدل مدن   لك ب  ريا الديال  ا شد ال   مدإفساٌد ح   •

الق ددط  ا دددب؛  ن  هددذا الق ددط  ا دددب بسددبا اال،ددايص  الددذدوب  

  : ددددددوَِة َ َدْقددددددنن ِمددددددَن قدددددداا اهلل عددددددزَّ  جددددددلَّ َ َلَقددددددْد َأَنددددددْذَدا  َا ِفْرَعددددددْوَن بِالسِّ

رم نَ  ْم َيذَّ َّ َُّوم ِت َلَ، :  130﴾]ا عراف:الثََّمَرا َ َلدْو َأنَّ [   قاا عزَّ  جلَّ

ددددددددددرَ   َأْهددددددددددَل اْلقم
ِ
ددددددددددَلف ددددددددددْيِوْم َبَرَ دددددددددداتن ِمددددددددددَن السَّ َُ َ ْ وَددددددددددا َع ََ َقددددددددددْوا َل ى  َمومددددددددددوا َ ا َّ

 [.96﴾]ا عراف:َ ا َْلضِ 

  لدددك بورشددد ال َدددر  الَسدددوق  ال،صددديان إفسددداٌد م،ودددوي  الودددوع الثددداي:  •

  الضالا   ل هذا دانل   الَساد   ا لض.

يًبدددا(؛ حيدددول بددددأ يقدددوا:  عدددن أيب هرير مرفوًعدددا:  بددددأ اإلسدددالم غريًبدددا  سدددي،ود غر

اإلسددالم بدددأ غريًبددا  هندددم  ددادوا قُددة دَدددر قُيددل    سددي،ود غريًبددا  دددل بدددأ( ي،وددي: أن     ندددر 

 الزمان يقل أتباع هذا الدين  فالواس ي َرقون  خي َُون.

قاا:   سي،ود غريًبا  ل بدأ فطوبى لُغربداف(  ندوبى: قيدل اسدٌم لُ ودة   قيدل إهندا 

  غربددافف قدداا:  الوددزاع مددن القبائددل(ربدداف(    ل ايددة  قيددل: َمددن الشدد رٌ    ا وددة  نددوبى لُغ

 الوددزاع مددن القبائددل( الوددزاع مجددل ددداأع  الودداأع هددو الغريددا الددذي دددزع عددن أهُدد   عشددري    

 م،ودددى احلدددديث ندددوبى لُموددداجرين الدددذين ه دددر ا أ نددداهنم  أهُددديوم هلل عدددزَّ  جدددلَّ      

 واس((.ل اية  الغرباف الذين يصُ ون إ ا فسد ال

 

 اال ن



 فيد :  فطدوبى  -لن اهلل عود -قاا:  ل اه أمحد من حديث س،د بن أيب  قاصن 

 يوم:ذن لُغرباف إ ا فسد الواس(.

 لُرتمذي من حدديث  ثدري بدن عبدد اهلل عدن أ يدة عدن جدده  فطدوبى لُغربداف الدذين 

 يصُ ون ما أفسد الواس من سو ي(. 

 يا  قوا   هذه  -لن اهلل عو -ي  عن أيب أمية قاا:  سج ُ أ ا :،ُبة  اخلشو

ْم َمددددددددددددددْن َ ددددددددددددددلَّ إَِ ا اآليددددددددددددددةف   دددددددددددددد م ه ْم ه َيوم َسدددددددددددددد م َم ْم َأض ددددددددددددددْي م َُ ددددددددددددددِذيَن  َمومددددددددددددددوا َع َددددددددددددددا الَّ َيددددددددددددددا َأُّيه

-[  قاا: أما  اهلل لقد سج ُ عووا نبرًيا  سج ُ عووا لسوا اهلل 105﴾]املائد :اْهَ َدْي ممْ 

باال،ر ف   واهوا عن االو ر ح ى إ ا لأي م شً ا بل ائ مر ا »فقاا: - حم اهلل عُي   سُم

ي   ف،ُيك بوَسك   دع عوك  مطاًعا  هًوى م بً،ا   دديا مِ:ر    إع اب  ل  ي لأين برأ

م  فددد:ن  مددن  لائ دددم أياًمددا الصدددابر فدديونَّ مثدددل القددابن عدددحم ا مددر  لُ،امدددل فدديونَّ أجدددر  ال،ددوا

ل اه أ ددددو دا د  «ف قدددداا: بددددل مددددو ممخسددددة لجدددداًل ي،مُددددون مثددددل عمُ ددددم قُوددددا: موددددا أم مددددووم

  الرتمذي. 

إن مدن » لَظد :  -لن اهلل عدوول- ل ى ابن   احن م،واه من حديث ابدن عمدر 

 .«ب،د م أياًما لُصابر فيوا اال مسك بمثل ما أض م عُي  اليوم  ل  أجر مخسة مو م

 الرشح

 «الصابر فيونَّ ف:ن  من  لائ م أياًما »  هذا احلديث يقوا عُي  الصال   السالم: 

دل ال ي  صد «مثل القابن عحم ا مر»ي،وي:   هذه ا يام      لك ل ثر  الصوالف  االوا

.  عن سبيل اهلل عزَّ  جلَّ

    لك ملا حيصل ل  من االشقة   ال،مل «لُ،امل فيونَّ أجر مخسة لجاًل »يقوا: 

دددل   اإلدسددان إ ا عمدد ل ال،مددل   ددان عُيدد  هبددذا الدددين مددل  ثددر  هددذه الصددوالف  هددذه االوا



السدددَر   مدددل املددداهر بدددالقر ن»شددداًقا ي دددون لددد  أجدددران  دددل قددداا الوبدددي عُيددد  الصدددال   السدددالم: 

م البل    .« الذي يقرأ القر ن  ي ، ل في   هو عُي  شاق ل  أجران الِ را

فوذا الذي ي ون   غربة  ي ون   أيام الصب دقوا ل  أجران: أجر ال،مل  أجر 

جتد أضد     -عزَّ  جلَّ -الصابر    اإلدسان   الغالا إ ا  ان قد أتقى اهلل ما حيصل ل  من ا

ا مددا ن أ    ا أموددة ال ددي حتصددل فيوددا الغربددة يددزداد إيلددد   ي ددون  لددك سددبًبا لزيدداد  إيلددد ؛ 

  ض  يقابل هذا ال َر باإليلن  هذه اال،صية بالطاعة.

عُي  -الثبات عحم ديو    الوبي  -  جلَّ عزَّ -ف،حم اإلدسان دائًل أيًضا أْن يسجا اهلل 

 .   «شاف  يا أ ابل الرمحن يقُبوا من إن  القُوب بة إ ب،ة»يقوا:  -الصال   السالم

ف،ددحم االددِمن عوددد حصددوا الَدد ن   ثددر  الصددوالف   ثددر  الشددووات   ثددر  الددداع 

ه يش،ر   أْن ي ثر  الثابُ؛  ن  اإلدسان قد يزي  من حيث -عزَّ  جلَّ -إليوا أْن يسجا اهلل 

  : ُموَبوَا َبْ،َد إِْ  َهدَدْيَ وَامن قوا اهلل عزَّ  جلَّ ِزْغ قم وَا ه  م [   أْن حيمدد اهلل 8﴾] ا عمدران:َلبَّ

عزَّ -عحم د،مة هداي   لإلسالم   وفيق  لسُو     يسج   الثبات  إه ف:ن  اهلل  -عزَّ  جلَّ -

 لو شاف  ،ُك مثُوم. - جلَّ 

    الوودية( ملا   ر أهل البدع قاا: -لمح  اهلل-يم   ذا ابن الق

 لدددو شددداف لبدددك  ودددُ أيًضدددا مثُوددددم
 

 فالقُدددددددددا بيددددددددددن أ دددددددددابل الرمحددددددددددن 
 

أيًضددا عددحم د،مددة ال،قيددد   -عددزَّ  جددلَّ -في مددد اهلل عددحم د،مددة اإلسددالم   حيمددد اهلل 

  االوو  السُيم   يسج   مل  لك الثبات.

: ا مل بة مضاعَة ا جول الدن :ب دوا عدحم ديدن اهلل   هدذه ا أمودة   ا ا قاا قائل

  نريية القر ن ا   .

ه موافا  بة  ودد  يمضداعا؛  ن  االضداعَة مضداعَة ال،مدل مدن حيدث هدو  دقوا :

 ي ضاعا من  جوهن ألب،ة:هو 



 : بسبا ال،مل  ي ضاعا من جوة ال،مل.أ ًه  •

 أ  بسبا ال،امل. •

 أ  بسبا الزمان. •

 أ  بسبا اال ان. •

مددددن جوددددة ال،مددددل فددددب،ن ا عددددلا ي ضدددداعا أجرهددددا  مددددن جوددددة ال،مددددل   ،ديدددد   

حدددد إ ا  دددان  دددا ي ،ددددى دَ،ددد  ي ضددداعا أجدددره  فمدددثاًل اإلدَددداق  البدددذا   أيدددام  فال،مدددل الوا

االسدداغا  الشدددد  أعظدددم مددن اإلدَددداق  البدددذا   غريهددا  ف:دسددداٌن أضَدددق دلً ددا مدددثاًل   أمدددن 

 فاقدددة هدددو أعظدددم أجدددًرا  دددن أضَقددد    غدددري  لدددك  فدددا جر هودددا  ضددداعا مسدددغبة  مدددن حاجدددة 

 بسبا ال،مل.

ه  سدبوا »عُي  الصدال   السدالم: -أيًضا ي ضاعا بسبا ال،امل  مو  قوا الوبي 

 .  «أ  ايب فوالذي دَ  بيده لو أضَق أحد م مثل أحٌد  هًبا ما بُ  مد أحدهم  ه دصيب 

أن أجددر الصددابر    نددر الزمددان  -عُيدد  الصددال   السددالم-  ددذلك أيًضددا  ددل أنددب 

عحم ال،مل أجره مخسة لجاًل؛   لك  ض  ل  أجر ال،مل  أجر الصدب  االصدابر  عدحم هدذه 

 الصوالف  هذه االوادل.

أيًضددا ي ضدداعا ال،مددل بسددبا اال ددان  فال،مددل مددثاًل   حددرم م ددة لدديس  

  ال،مل   غريها.

ا ال،مددل أيًضددا بسددبا الزمددان  فال،مددل   عرشدد  ي احل ددة لدديس ي ضدداع •

  ال،مل   غريه.

 إً ا دقوا ال،مل الصال  من حيث هو هو ي ضاعا من  جوه ألب،ة:

 إما بسبا ال،مل   ،دي دَ، . •



 أ  بسبا ال،امل. •

 أ  بسبا الزمان. •

 أ  بسبا اال ان. •

 اال ن

سَيان ابن عييوة عن أسُم البرصي عن س،يد :م قاا: أضبجضا حممد بن س،يد أضبجضا أسد قاا 

إد م اليوم عحم بيوة من : ف قاا: د،م قااملسو هيلع هللا ىلصأني احلسن يرف،   قُُ لسَيان عن الوبي 

لب م   جمر ن باال،ر ف    ووون عن االو ر   جتاهد ن   اهلل  مل يظور في م 

الس ر ان: س ر  ا ول  س ر  حا ال،يش   س  ولون عن  لك فال  جمر ن 

،ر ف   ه  ووون عن االو ر   ه جتاهد ن   اهلل    ظور في م باال

ه  بل : قيل موومف قاا فاال مسك يوم:ذ بال  اب  السوة ل  أجر مخسة الس ر ان 

نوبى لُغرباف  ل  ب:سواد عن اال،افري قاا: قاا لسوا اهلل  حم اهلل عُية  سُم    .مو م

 .(.بالسوة حة  طَجالذين ي مس ون بال  اب حة يرتك   ي،مُون 

 الرشح

-فالغربداف هددم أهددل الصدالح  أهددل اسدد قامة الدذين سددال ا عددحم مدا  ددان عُيدد  الوبددي 

َُّمَ  ْيِ  َ َس َُ  أ  اب   ب يث يجمر ن باال،ر ف  يووون عن االو ر  يصدُ ون  -َ حمَّ اهلل َع

 : دددالمم دددال م  السَّ ْيددد  الصَّ َُ بددددأ »مدددا أفسدددد الوددداس  ي مسددد ون ب  ددداب اهلل َعدددزَّ َ َجدددلَّ   دددل قددداا َع

دليددل عددحم ال  ددذير مددن ال وددا ن         هددذا أيًضددا«م غريًبددا  سددي،ود غريًبددا  ددل بدددأاإلسددال

 ا مر باال،ر ف  الووي عن االو ر   أن  ال وا ن في  سبٌا هد شال الَساد.

  : دددةن َيوَْودددْوَن َعدددِن قددداا اهلل َعدددزَّ َ َجدددلَّ دددوا َبِقيَّ ْ لم ْم أم دددرم ِن ِمدددْن َقدددْبُِ م دددْوه َ ددداَن ِمدددن َاْلقم َُ َف

َسدداِد ِ  ا َْلضِ  ََ : 116﴾]هددود:اْل ددالمم ددال م  السَّ ْيدد  الصَّ َُ ل ددجمرن  بدداال،ر ف »[   قدداا الوبددي َع



أن يب،ددددث  -َعددددزَّ َ َجددددلَّ - ل ووددددون  عددددن االو ددددر  ل جنددددذن  عددددحم يددددد السددددَي   أ  ليوشدددد ن  اهلل 

 .«عُي م عذاًبا من عوده ح ى  دعود  فال يس  يا ل م

  



 اال ن

 البدعقاا: باب ال  ذير من 

 حم اهلل عُي  -قاا:  عظوا لسوا اهلل  -لن اهلل عو -عن ال،رباض بن سالية 

موعظًة بُيغًة   جُُ مووا القُوب   لفُ مووا ال،يون  قُوا: يدا لسدوا اهلل  جهندا  - سُم

أ  دي م ب قدوى اهلل عدز  جدل   السدمل  الطاعدة   إْن  دجمر »موعظة مودعن فج  دوا  قداا: 

ي،دددش مدددو م فسدددريى ان الًفدددا  ثدددرًيا  ف،ُدددي م بسدددو ي  سدددوة اخلَُددداف  عُدددي م عبدددٌد   إدددد  مدددن

جدددددذ   إيدددددا م  حمدددددد:ات ا مدددددول  فددددد:ن   دددددل بدعدددددةن  دددددوا عيودددددا بالووا الراشددددددين االوددددددية  عض 

   قاا الرتمذي حديث حسن   ي .« اللة

 الرشح  

 -لمحد  اهلل-هذا حديث يقدوا:  بداب ال  دذير مدن البددع(   قدد  قددم أن  االِلدا 

ل مددن البدددع ل ددن شدددد ال ددالم    لددك ل،ظددم ا مددر؛  ن  البدددع  ،ددود عددحم أ ددل أيًضددا  حددذ 

 الدين فوجا ال  ذير مووا.

 ددحم -قدداا:  عظوددا لسددوا اهلل  -لن اهلل عودد -قدداا:  عددن ال،ربدداض بددن سددالية 

موعظدددددًة بُيغدددددًة(    عظودددددا(: الدددددوع  هدددددو اإلعدددددالم االقدددددر ن برتغيدددددان أ   -اهلل عُيددددد   سدددددُم

ري بل يُة  القُا  رغيًبا   رهيًبا   قدد  قددم أن  ا     ا حسدن أْن  مَ د  رهيا  أ  ال ذ 

 االوعظة بجهنا ال ذ ري بل يصُ  اخلُق.

أ ثر ال،ُلف ي،رفون االوعظة بجهنا ال ذ ري أ  اإلعالم االقر ن برتغيان أ   رهيدا  

ٌف  دددان  رغيًبدددا أم  ا     ا حسدددن أْن  مَ ددد االوعظدددة بجهندددا ال دددذ ري بدددل يصدددُ  اخلُدددق سددد وا

 رهيًبدددا أم   دددًرا لألح دددام الرشدددعية؛  ن    دددر ا ح دددام الرشدددعية مدددن االوعظدددة  قددداا اهلل َعدددزَّ 

  : موَ دددِر َ َجددلَّ  َ ااْل
ِ
ْ َشدداف ََ ْرَبددى َ َيوَْوددى َعدددِن اْل  ِ ي اْلقم

ِ
رم بِاْلَ،دددْدِا َ اإِلْحَسدداِن َ إِيَ ددداف َ َيددْجمم إِنَّ اهللَّ

ْم لَ  رم نَ َ اْلَبْغِي َيِ،ظم م ْم َ َذ َّ َُّ م  [.90﴾]الو ل:َ،



دددددالمم - قولددددد :   عظودددددا( ه دددددذا  دددددان هددددددي الوبدددددي  دددددال م  السَّ ْيددددد  الصَّ َُ أضددددد  ي،ددددد   -َع

أ  اب    مواعظ     اب  إما عحم  ج ن لا ا   طدا ا مدل  ا عيداد   إمدا عدحم  جد ن 

 عالض إ ا عرض ما يوجا االوعظة  عظوم.

االوعظدة: ال و دل إ  إفودام اال،داي االقصدود   يقوا:  موعظًة بُيغًة(   البالغدة  

 إيصدددددا ا إ  السدددددام،ة عدددددحم أحسدددددن  دددددول  مدددددن ا لَدددددا  الدالدددددة عُيودددددا  هدددددذه البالغدددددة   

االوعظدددة  ال و دددل إ  إفودددام اال،ددداي االقصدددود   إيصدددا ا إ  السدددام،ة بجحسدددن  دددول  مدددن 

 ا لَا  الدالة عُيوا.

: نافدددُ موودددا القُدددوب     لفدددُ يقدددوا:   جُدددُ موودددا القُدددوب(    جُدددُ( أي

مووا ال،يون(   لفُ( أي: سالُ ي،وي الددموع   هدذه  وايدٌة عدن الب داف  أن  هدذه االوعظدة 

 قد أثرت فيوم  جثرًيا بُيًغا.

 هدددذان الو دددَان:   جُدددُ موودددا القُدددوب   لفدددُ موودددا ال،يدددون( هبدددا ام ددددح اهلل 

  : مْم إِدََّل االِموة عود سلع الذ ر  فقاا َعزَّ َ َجلَّ ُموهبم ُْ قم َُ م َ ِج ِذيَن إَِ ا  م َِر اهللَّ ِموموَن الَّ ِْ م  ااْل

مددددْم إِيَلًدا ُْ دددد م َأاَد ددددْيِوْم  يا م َُ ُْ َع َُِيدددد :  2﴾]ا ضَدددداا:َ إَِ ا  م مْ بِ ِددددَة [   قدددداا َعددددزَّ َ َجددددلَّ دددد ااْل ِ َ َبرشِّ

ممْ 34  ددوهبم ُم ُْ قم دد َُ م َ ِج ددِذيَن إَِ ا  م ِددر اهللَّ :   [ 35-34﴾]احل :( الَّ َا  قدداا َعددزَّ َ َجددلَّ م َدددزَّ اهللَّ

دودم  ُم َ َشداهِبًا َمَثداِيَ َ ْقَشدِ،ره ِموْد م جم َ اًبا مم
ممْ 0َأْحَسَن احْلَِديِث  ِ َشدْوَن َلهبَّ دِذيَن خَيْ [  23﴾]الزمدر:الَّ

  : مْ  أيًضدددا قددداا اهلل َعدددزَّ َ َجدددلَّ دددوَوم دددوِا َ دددَرى َأْعيم سم ضدددِزَا إَِ  الرَّ وا َمدددا أم دددينم ِمددددَن َ إَِ ا َسدددِم،م َِ  َ 

ْملِ   [.83﴾]املائد :الدَّ

إً ا من شجن االِموة  من :بات االِموة أهنم عودما يسم،ون االوعظة أ  يمذ ر ن 

 باهلل أن قُوهبم  وجل  عيوهنم  دمل.



(  فومدددوا أهندددا موعظدددة مدددودع  ن  يقددوا:  قُودددا: يدددا لسدددوا اهلل  جهندددا موعظدددة مدددودعن

ددال-الرسددوا  ددال م  السَّ ْيدد  الصَّ َُ أ ُدد    االوعظددة مددا مل يبُدد    غريهددا   مو ددوعوا     -مم َع

 .نريقة إلقائوا  فَوم الص ابة أهنا موعظة مودع

قاا:  فج  وا( ي،وي:   يًة جام،ة؛  هنم ملا عُموا أهنا   ية مودع  اس و وه 

   يًة يوَ،وم ال مسك هبا.

: ددددالمم ددددال م  السَّ ْيدددد  الصَّ َُ ه   ددددية اهلل ل،بدددداده    هددددذ«أ  ددددي م ب قددددوى اهلل»فقدددداا َع

ْم ا  لة  اآلندرين  قداا اهلل  ،دا :   دا م ْم َ إِيَّ دوا اْلِ َ داَب ِمدْن َقدْبُِ م دِذيَن أم  م دْيوَا الَّ َ َلَقدْد َ  َّ

 َ دددددوا اهللَّ قم حتصدددددل هبدددددا السددددد،اد    الددددددديا  -َعدددددزَّ َ َجدددددلَّ -[    قدددددوى اهلل 131﴾]الوسددددداف:َأِن ا َّ

  اآلنر .

ي: لددوه  االسددُمة  ن  فيوددا  ددالح ال،بدداد  اد ظددام ي،ودد « السددمل  الطاعددة»قدداا: 

قيد  ل  قدم بل إ ا مل يجمر ا بم،صية.  البالد   هذا مم

دددر عُدددي م     ل ايدددة: : « إْن  دددجمر عُدددي م عبددددٌ »قددداا:  م  حبيٌشددد  دددجن لأسددد  » إْن أم

ٌف  ادددُ إمر دد  عامددة أم  ادددُ إمر دد  نا ددة     قولدد : «أبيبدة ددر»   سددوا م  ايددة:    ل  « إْن أم

ظاهره يدا عحم أضد  ج،دل دَسد  أمدرًيا   حيو:دذن  ثبدُ إمام د   جتدا ناع د  ح دى  « إْن  جمر»

لو  جمر  إ ا ما دام أن  ا مر اس  ا ل   ادقاد الواس ل  ف:د  يم، ب إماًما   هذه إحدى الطرق 

 ال ي  ثبُ هبا اإلمامة.

اإلمامددددة ال،ظمدددددى    الَقدددد     ال،قائددددد أن   -لمحودددددم اهلل- قددددد   ددددر أهددددل ال،ُددددم 

  ثبُ بواحدن من أمولن ألب،ة: اإلمامة ال بى 

 



: إمجداع أهددل احلدل  ال،قددد  فد: ا أمجددل أهدل احلددل  ال،قدد عددحم ا مدر ا  ا •

د: أهددل احلددل  ال،قددد ف:ددد   ان يددال  ددال ن  ددا ف:ددد  ي ددون إماًمددا  ل ددن االددرا

 ي ون إماًما.

 اددُ ب:مجدداعن مددن ف:هنددا  -لن اهلل عودد -  لدك  :مامددة أيب ب ددر الصدديق  •

ددال م -أهددل احلددل  ال،قددد ملددا اج مددل الصدد ابة ب،ددد مددوت الوبددي  ْيدد  الصَّ َُ َع

المم     :قيَة بوي ساعد   ا َقوا عحم ان يال أيب ب ر. - السَّ

 ددددا حتصددددل بدددد  اإلمامددددة: ال،وددددد أ  الو ددددية مددددن اخلُيَددددة قبُدددد  ا مدددر الثدددداي  •

عمدر لن اهلل ب يث يويص ب الف    إمام     ل حصدل  لدك   إمامدة 

 عو  ف:هنا  ادُ ب،ودن من أيب ب رن الصديق لن اهلل عو .

 ددددا حتصددددل بدددد  اإلمامددددة: أْن ْ،ددددل ا مددددر شددددولى   أضدددداسن ا مددددر الثالددددث  •

م،يوة ب يث خي ال ن مووم   ل    هية عثلن لن اهلل عو   ف:ن  عمر 

فقداا لن  ملا حو   الوفا  قيل ل : يا أمري االِموة  أه  س  ُا لواف

اهلل عودد : إْن أسدد  ُا فقددد اسدد  ُا مددن هددو نددرٌي موددي ي،وددي: أ ددا ب ددر  

ََُّم. ْيِ  َ َس َُ   إْن أترك فقد  رك من هو نرٌي موي ي،وي: الوبي َ حمَّ اهلل َع

بددددل  •  ددددا حتصددددل بدددد  اإلمامددددة ال،ظمددددى: القوددددر  الغُبددددة  فدددد: ا قوددددر ا مددددر الرا

فدد:ن  إمام دد   ثبدددُ   إ   غُددا  اسدد و  عددحم الددبالد  اد ظمددُ لدد  الددبالد 

 : دالمم دال م  السَّ ْيد  الصَّ َُ اسدم،وا  أني،دوا  إْن  دجمر »هذا يشري قوا الوبي َع

 .«عُي م عبدٌ 



 : دالمم ال م  السَّ ْي  الصَّ َُ در عُدي م عبدٌد   إدد  مدن ي،دش مدو م فسدريى »يقوا َع م   إْن أم

   هدددذا اهنددد الف انددد الٌف   ال،قيدددد   انددد الٌف   ال،بددداد   انددد الٌف   «ان الًفدددا  ثدددرًيا 

ي،وددي: مددن سدد طوا بدد  احليددا  فسددريى ان الًفددا  «مددن ي،ددش مددو م»االددوو   ي،وددي م،وددى قولدد : 

 ثددددرًيا   ال،قيددددد    ال،بدددداد    ال،مددددل   االددددوو    حدددداا الودددداس أيًضددددا ب،ضددددوم مددددل ب،ددددن  

  حا م مل  ه  أمولهم.

ْيدد َُ : يقددوا َع ددالمم ددال م  السَّ ددوَّة الوبددي  «ف،ُددي م بسددو ي»  الصَّ -أي: الزمددوا سددو ي   سم

َُّمَ  ْيِ  َ َس َُ ًقا. -َ حمَّ اهلل َع ُم  نريق   ال ي  ان عُيوا عقيدً   عماًل  عبادً   نم

وَّة اخلَُاف الراشدين»يقوا:  وَّة اخلَُداف»  « سم ا لدا  الدالم هودا لُ،ودد  أي  «: سم

 ال،ود هوا عود   ري  ي،وي اخلَُاف االذ ولين االذ ول  أ  افوم.ال،وودف الظاهر أن  

ددوَّة اخلَُدداف الراشدددين االودددية»يقددوا:  هوددا  ددٌَة «االودددية»  «ف،ُددي م بسددو ي  سم

ِ دددد ؛  ضددد  يُدددزم مدددن  دددوهنم لاشددددين أْن ي وددددوا موددددية إ  ه لشدددد إه هبدايدددة   قولددد :  مم

احلددق  قضددوا بدد   عمُددوا بدد    الرشددد  ددد    ددَوم بالراشدددين  هنددم عرفددوا : «الراشدددين»

ية.  الضالا  الغوا

وا عُيوا بالوواجذ»يقوا:    واية عن شد  ال مسك هبا.: «عض 

ددد:ات ا مددول» يقددوا:  أي: أحددذل مددن حمددد:ات ا مددول  ملددا  «إيددا م» « إيددا م  حمم

المم -حث  ال م  السَّ ْي  الصَّ َُ ل من البدعة  فقاا:  -َع وَّة حذ  ي،ودي:  «إيا م»عحم ال مسك بالسم

د:ات ا مول»احذل ا   د: ا مول اال د:ة   الدين. « حمم  أي: ا مول االم د:ة  االرا

 البدعدة  دل  قددم هدي اهندرتاع   رشًعدا: ال ،بدد هلل  «ف:ن   ل بدعدةن  داللة»قاا: 

أ  ف،دلن بدل مل يرشدع  عقيددً  أم عبدادً    دان قدوًه أم عمداًل  ف دل عقيدد ن أ  قدوان  -َعزَّ َ َجلَّ -

 ي قرب ب  اإلدسان إ  اهلل  ليس ل  أ ٌل من الرشع فوو بدعة.



ب ددددًعا   « دددل بدعدددةن  ددداللة» قولددد :  ب ددددًعا   أ دددُ   مدددا  دددان مم يشدددمل مدددا  دددان مم

  دددَ   فالبدعدددة قدددد   دددون     دددا اليشدددف  قدددد   دددون   أ دددُ   فا  دددل:  دددل لدددو رشع 

و دا:  دل لدو غدري   دًَة   عبداد  أ  أاد عبادً  مل يدرد هبدا الرشدع هدذه بدعدة مدن ا  دل   ال

 فيوا ما ليس من الرشع.

ب دددًعا   ا  ددل  مددا  ددان  « ددل بدعددةن  دداللة»إً ا دقددوا   قولدد :  يشددمل مددا  ددان مم

ب دًعا   ا  ل مثال : أْن يرشع عبادً  مل يرد الرشع هبا أ اًل   ب دًعا   الو ا  فل  ان مم مم

ب دًعا   الو ا: أنْ  يغري   ا ال،باد  أ  يزيد فيوا  ا مل يرد في  الرشدع  ي،ودي   ما  ان مم

عبدداد  مرشدد عة مددن ا  ددل  ل ودد  يزيددد فيوددا أ  دداًفا  مددا مثدداا  لددكف ي،وددي لددو  ددحم الظوددر 

 مخًسا  أ   ال يطوف بالبيُ :لدية أشوا   أ ل الطواف مرش ع ل ن غري    الو ا.

ْيد- هذا  قولد   «ف:ن  ل بدعةن  الل »يقوا:  َُ : َع دالمم دال م  السَّ مدن أحدد  »  الصَّ

   هذا احلديث دليدٌل عدحم مرشد عية االوعظدة عودد  جدود «  أمردا هذا ما ليس مو   فوو لد  

لٌة   جثري.  سببوا   أض  يوبغي أْن   ون أيًضا االوعظة مِ:ر  بجْن خي ال من ا لَا  ما في  جزا

 

لمحد  - درد  ثدرًيا عودد الرتمدذي (  هدذه ال،بدال  قاا الرتمذي حدديث حسدٌن  د ي يقوا:  

  سددددوو   يقددددوا: حددددديٌث حسددددٌن  دددد ي   حددددديٌث حسددددٌن غريددددا  فددددل م،وددددى قولدددد :  -اهلل

( فددال حددديث حسددٌن  دد ي (ف دقددوا إ ا قدداا الرتمددذي لمحدد  اهلل:  حددديث حسددٌن  دد ي  

 خيُو إما أْن ي ون احلديث ل  نريقان أ  ل  نريٌق  احد.

فاحلديث إما أن ي ون ل  نريقان أ  نريٌق ( حديث حسٌن   ي اد ب   إ ا قاا:  

 ل  م،ويان:( حسٌن   ي  احد  ف:ْن  ان ل  نريٌق  احد فقول :  

 : الرتدد بة احلسن  الص ة.اال،وى ا  ا •

 : حسٌن عود قومن    يٌ  عود  نرين. اال،وى الثاي •



(  إْن  دددان احلدددديث لددديس لددد  سدددوى حدددديث حسدددٌن  ددد ي إً ا إ ا قددداا الرتمذي: 

( أحد أمرين: إما الرتدد ي،وي: الرتمذي مرتدد حديث حسٌن   ي  احد  فم،وى  نريق 

هددل احلددديث حسددن أ   دد ي فهل ير قددي إ  دلجددة الصدد ة أ  أضدد  حسددنف أ  حسددٌن عوددد 

 قومن  ن ي شدد ن مثاًل   الرجاا    يٌ  عود  نرين.

 ( أي: أحدددد الطدددريقةحسدددٌن  ددد ي  أمدددا إ ا  دددان احلدددديث لددد  نريقدددان  فم،ودددى  

 حسن  اآلنر   ي .

 اال ن

قدداا:  عددن حذيَددة لن اهلل عودد  قدداا:  ددل عبدداد ن ه ي ،بددد هددا أ دد اب حممدددن فددال 

ف  ندذ  انريددق مددن  ددان   ،بدد ها ف:ن  ا  ا مل يدددع لبنددر مقاًه فدا قوا اهلل يددا م،رشدد القرا

 قبُ م ل اه أ ودا د.

 الرشح  

َُّمَ َ دددددحمَّ -يقدددددوا:   دددددل عبددددداد ن ه ي ،بدددددد هدددددا أ ددددد اب حممددددددن  ْيدددددِ  َ َسددددد َُ فدددددال -اهلل َع

هبددا فوددذا م،ودداه أهنددا ليسددُ مرشدد عة  ف ددل   -َعددزَّ َ َجددلَّ - ،بددد ها(؛  ضدد  إ ا مل ي ،بددد ا هلل 

عباد  ه ي ،بدد ن هبدا فُديس مرشد عة  هندم أحدرص مو دا عدحم اخلدري   لدو  دان ندرًيا لسدبقودا 

 إلي .

وا بدعدة االولدد أ  إحددا   هذا فيد  لد عدحم مدن ي قربدون إ  اهلل ببدعدة االولدد  دقد

دددالمم -مولدددد الوبدددي  دددال م  السَّ ْيددد  الصَّ َُ ل دددان أحدددرص  -َعدددزَّ َ َجدددلَّ -لدددو  دددان  دددا يقدددرب هلل  -َع

 الواس عحم ف،ُ  الص ابة لن اهلل عووم.

 ا ا قاا قائل : اهح َاا بمولد الوبي   يا  ان بدعةف

دال م  ْيد  الصَّ َُ دالمم   حدا الرسدوا  دقوا بدعة  هنم يَ،ُون  لدك حًبدا لُوبدي َع  السَّ

ددالمم - ددال م  السَّ ْيدد  الصَّ َُ :  -مددن أعظددم ال،بددادات  قدداا اهلل  -َع ددوَن َعددزَّ َ َجددلَّ به
ِ وْدد مْم حتم ددْل إِْن  م قم



م  مم اهللَّ بِدددْب م ْ وِي حيم بِ،م َ َفدددا َّ : -[  بدددل قددداا الوبدددي 31﴾] ا عمدددران:اهللَّ دددالمم دددال م  السَّ ْيددد  الصَّ َُ ه »َع

    ليُ ا مر يق رص «أحا إلي  من  لده   الده  الواس أمج،ةيِمن أحد م ح ى أ ون 

َُّمَ -عدحم جمددرد  ددذ ر الرسددوا  ْيددِ  َ َسدد َُ ف  سدري   ه  حيددد  فيوددا رش يددات   -َ دحمَّ اهلل َع  قددرا

ددددالمم -فيطُبددددون مددددن الوبددددي  ددددال م  السَّ ْيدددد  الصَّ َُ االدددددد  ي، قددددد ن أضدددد  حيودددد  ي، قددددد ن أن   -َع

دددال م -الرسدددوا  ْيددد  الصَّ َُ دددالمم َع لددددهم  أضددد  يدددجضس بجف،دددا م   يدددذ ر ن مدددن  -  السَّ حيوددد موا

 فيوايقوا الذي ا ش،ال ما في   ٌَر   الا  قصيد  البو ريي:

 يدددددددددددددددددددددا أ دددددددددددددددددددددرم اخلُدددددددددددددددددددددق مدددددددددددددددددددددن أ دددددددددددددددددددددو   بددددددددددددددددددددد  
 

 عودددددددددددددددد حدددددددددددددددد   احلددددددددددددددداد  ال،مدددددددددددددددم سدددددددددددددددواك 
 

 إ  أْن قاا:

 فدددددددددددددددددددد:ن مددددددددددددددددددددن جدددددددددددددددددددددودك الدددددددددددددددددددددديا  رضُدددددددددددددددددددددا
 

  مدددددددددددددددددن عُومدددددددددددددددددك عُدددددددددددددددددم الُدددددددددددددددددوح  القُدددددددددددددددددم 
 

الدديا  رضُا   من عُومك عُم الُوح  القُم  مدا ا بقدي هللف مدل أن  من جودك 

  من( لُ ب،ين.

 

 اال ن

 قاا الرتمذي: أنبدا احل م بن االبالك أضبجضا عمر بن حييى قاا: سم،ُ أيب   

حيد  عن أ ي  قاا: " وا د ُس عحم باب عبد اهلل بن مس،ود قبل  ال  الغدا   ف: ا نر  

مشيوا م،  إ  االس د ف افدا أ و موسى ا ش،ري فقاا: أنر  إلي م أ و عبد الرمحن 

نر . فُل نر  قموا إلي  مجي،ا. فقاا ل  أ و موسى: يا أ ا  ب،دف قُوا: ه. ف ُس م،وا ح ى

عبد الرمحن  إي لأيُ   االس د  دَا أمرا أض ر     مل أل  احلمد هلل إه نريا. قاا: فل 

هوف فقاا: إن عشُ فسرتاه. قاا: لأيُ   االس د قوما حُقا جُوسا يو ظر ن الصال   

ا:  ب ا مائة  في ب ن مائة  فيقوا: هُُوا    ل حُقة لجل     أيدُّيم حص  فيقو

مائة  فيوُُون مائة   يقوا: سب وا مائة  فيسب ون مائة. قاا: فل ا قُُ  مف قاا: ما 



قُُ  م شي:ا اد ظال لأيك أ  اد ظال أمرك. قاا: أفال أمرُم أن ي،د ا سي:اُم    موُ 

  م أن ه يضيل من حسواُم َشفف 

 الرشح  

ال دددددي يَ،ُوهندددددا هدددددو هدددددذا الدددددذ ر الدددددذي مل يدددددرد بددددد  الرشدددددع    بدددددري م:دددددة هودددددا البدعدددددة 

ددوَّة  جدوس ال  بددري   ي دب ن  :دم ُّيُُددون م:دة  :ددم أيًضدا يسددب ون م:دة   هددذا  دا مل  ددرد بد  السم

أحددا ال ددالم إ  اهلل ألبددل: سددب ان » جددوس ال سددبي   جددوس ال سددبي   ال  ميددد  ددا  لد: 

،ددددة أ  ب،ددددددن «   اهلل أ ددددباهلل   احلمددددد هلل   ه إهلل إه اهلل  مم
  ل ددددن  صددددين  لددددك بقدددددلن

،ددة ي،وددي  ميددًة أ   يَيددة   مم
،ددة أ  عددددن  مم

،ددة هددذا مددن البدددع  ف ددل مددن قي ددد عبددادً  بو ددان مم

 فوذا من البدع.

 أمددددا قولدددد :     أيدددددُّيم حصدددد(:  ددددوهنم يسددددب ون باحلصدددد هددددذا لدددديس بموجددددان 

ن ْددوأ ال سددبي  باحلصدد  ال سددبي  باحلصدد لإلد ددال   دد ي  أن  ال سددبي  با ضامددل أ   ل دد

المم -جائز    ذا إحدى أموات االِموة حيول دنل الوبي  ال م  السَّ ْي  الصَّ َُ عُيوا  هدي  -َع

 .«اعقدن با ضامل ف:هنن مس وطقات» ،د أ   سب  احلص قاا: 

     قولدد :  مددا ا قُددُ  ددمف قدداا: مددا قُددُ شدديً:ا اد ظددال لأيددك أ  اد ظددال أمددرك(  

لجل إ  عبد اهلل بن  -لن اهلل عو -هذا دليل عحم الرجوع إ  من هو أعُم  فج و موسى 

لن اهلل عودددد    اإلدسددددان يوبغددددي  ه سدددديل   ا مددددول ال ددددي يددددرتدد فيوددددا أه يبددددادل -مسدددد،ود 

 باإلد ال ح ى يس شري  ي جمر.

 اال ن

يوم فقاا: ما هذا الذي :م مىض  مضيوا م،  ح ى أتى حُقة من  ُك احلُق فوقا عُقاا: 

: يا أ ا عبد اهلل حص د،د ب  ال  بري  ال وُيل  ال سبي . قاا: ف،د  ا  ألا م  صو،ونف قالوا

سي:ا  م  فجضا  امن أن ه يضيل من حسوا  م َشف.  حي م يا أمة حممد ما أ ع 



لذي هُ   م  فوِهف   ابة دبي م  م وافر ن   هذه :ياب  مل  بل    دي   مل       ا

:  اهلل يا  دَ  بيده إد م ل،حم مُة هي أهدى من مُة حممد أ  مَ   و باب  اللةف  قالوا

أ ا عبد الرمحن ما ألددا إه اخلري. قاا:   م من مريد لُ ري لن يصيب . إن لسوا اهلل  

حد:وا أن قوما يقرؤ ن القر ن ه ْا أ  راقيوم   أيم اهلل ل،ل أ ثرهم مو م.  م  و  

قاا عمر  بن سُمة: لأيوا عامة أ َلك احلُق يطاعوودوا يوم الوور ان مل عووم. ف

 ."اخلوال 

 اهلل االس ،ان  عُي  ال  الن   حم اهلل  سُم عحم سيددا حممد  عحم     

 .   ب  أمج،ة

 

 

 الرشح  

 هذا يدا عحم أن  حسن الوية  اإللاد   القصد ه يبل  د ة ال،مدل  ه يُدزم مدن 

لاد   القصددد أْن ي ددون ال،مددل  دد يً ا  فقددد ي ددون اإلدسددان حسددوًا   دي دد  حسددن الويددة  اإل

  إلاد   لُ ري ل ن ه يموفق إ  الصواب.

 

ال وفيق  السداد   أْن يرأقوا  إيا م ال،ُم الوافل  ال،مل الصدال    -َعزَّ َ َجلَّ -دسجا اهلل 

ٌد  ريم  . أْن يوَل هبذه الرسالة من قرأها  سم،وا  أ  َوا إد  جوا

 

-  

 


