
 

 ً.فورا نرجو تنبيهنا عليه أ  بعد، فمن وجد خط  -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدهذا التفريغ ليس قابل للنشر، فلم ي :تنبيه هام

 يّ ْكمِ لِْلحَ   اْلسُّنَِّة اْلَمْنُشْورَةِ   أَْعَلمُ َشْرُح ِكتَاب  
 - رَِحَمُه الّلُه َتَعاَلى -

 
 

 لَِفِضيَلِة الّشْيِخ أَساَمة ْبُن َعطَايَ ا العتِيِبي
 - َحِفظَُه اهللُ َتَعاَلى-

 
 

  ُاْلدَّْرُس اْْل وَّل   
 
 

 
 دروس معهد البيضاء العلمية

 الدورة الثالثة
 طالبات معهد البيضاء العلمية :تفريغ

 ه 1432 -ه  1431
 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾2﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

  ؿِ ْس بِ 
ِ
 قؿحِ الرَ  ـِ حؿَ الرَ  الل

وكعقذ بالل مـ شرور أكػسـا ومـ سقئات أطؿالـا، مـ يفده الل  ،إن الحؿد الل كحؿده وكستعقـف وكستغػره

وأشفد أن ٓ إلف إٓ الل وحده ٓ شريؽ لف وأشفد أّن محؿدا طبده  ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف ،فال مضّؾ لف

 .ورسقلف

َفا الَّ  ﴿ ْسِؾُؿونَ َيا َأيُّ ُؼوْا الّؾَه َحقَّ ُتَؼاتِِه َوَٓ َتُؿوُتنَّ إَِّٓ َوَأكُتم مُّ  1﴾ ِذيَن آَمـُوْا اتَّ

ْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَق ِمـَْفا َزْوَجَفا َوَبثَّ ِمـُْفؿَ ﴿ ن كَّ ُؼوْا َربَُّؽُم الَِّذي َخَؾَؼُؽم مِّ َفا الـَّاُس اتَّ ا ِرَجآ ً َكِِقرا ً َيا َأيُّ

ُؼوْا الّؾَه الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواْلَْرَحاَم إِنَّ الّؾَه َكاَن َعَؾْقُؽْم َرِققبًا َوكَِساء ً   2﴾ َواتَّ

َفا الَِّذيَن آَمـُوا اتَُّؼوا اهَّللَ َوُقوُلوا َقْوٓ ً َسِديدا ً ﴿  اهَّللَ  ُيْصِؾْح َلُؽْم َأْعَؿاَلُؽْم َوَيْغِػْر َلُؽْم ُذُكوَبُؽْم َوَمن ُيطِعِ * َيا َأيُّ

 3 ﴾َوَرُسوَلُه َفَؼْد َفاَز َفْوزا ً َعظِقؿًا

 ،أما بعد 

وشّر إمقر  ،فنّن أصدق الحديث كتاب الل وخقر الفدي هدي محؿد صؾك الل طؾقف وسؾؿ 

 .وكؾ ضاللة يف الـار ،وكؾ بدطة ضاللة ،وكّؾ محدثة بدطة ،محدثاهتا

طتؼاد الاافػة الـاجقة الؿـوقرة، الؿشفقر فؿا زلت معؽؿ يف التعؾقؼ طؾك كتاب أطالم السـة الؿـشقرة ٓ

رحؿف الل  -سمال وجقاب يف العؼقدة اإلسالمقة لؾشقخ العالمة حافظ بـ أحؿد الحؽؿل  022بؽتاب 

يف  -رحؿف الل تعالك -الؿتقىف سـة سبع وسبعقـ وثالثؿافة بعد إلػ مـ الفجرة الـبقية، قال -تعالك

   .ةالسمال الثالث والثؿاكقـ بعد الؿاف

 

 

                                                 
1

 4102 آل عمرن  - 
2

 41 النساء - 
3

 (01-400 )األحزاب  - 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾3﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

 [الؿتن ] 

 ما حؽؿ آستسؼاء بإكقاء؟: 481س 

ُبونَ ﴿:   قال الل تعالك: اب الجق ُؽْم ُتَؽذِّ : وقال الـبل صؾك الل طؾقف وسؾؿ  4﴾َوَتْجَعُؾوَن ِرْزَقُؽْم َأكَّ

َـّ )) َٓ َيْتُرُكقَكُف ـْ َأْمِر الَجاِهؾِقَِّة 
تِل مِ ـُ فِل إَْكَساِب، َوآْستِْسَؼاُء الَػْخُر بِإَْحَساِب، وَ : أْرَبٌع فِل أمَّ ْع الاَّ

ـٌ بِل َوَكافِرٌ : َقاَل الُل َتَعاَلك)) :وقال صؾك الل طؾقف وسؾؿ .((بِإَْكَقاِء َوالـَِّقاَحةُ 
ـْ ِطَباِدي ُمْممِ

ا َأْصَبَح مِ ، َفَلمَّ

ـٌ بِل َكافِ 
 َوَرْحَؿتِِف َفَذلَِؽ ُمْممِ

ِ
ـْ َقاَل ُماِْرَكا بَِػْضِؾ الل ـْ َقاَل ُماِْرَكا بِـَْقِء َكَذا َوَكَذا َم ا َم ٌر بِالَؽْقَكِب، َوَأمَّ

ـٌ بِالَؽْقَكِب 
 .((َفَذلَِؽ َكافٌِر بِل ُمْممِ

 

 [الشرح]  

رحؿف -ذكر  رحؿف الل تعالك  يف هذا السمال وجقابف مثؾ ما ذكر  شقخ اإلسالم  محؿد بـ طبد القهاب 

وذكر يف ذلؽ  ،باب ما جاء يف آستسؼاء بإكقاء:لباب التاسع والعشريـلتقحقد يف ايف كتابف ا -الل تعالك 

ُبونَ ﴿:  قال تعالى الباب  ُؽْم ُتَؽذِّ     4﴾َوَتْجَعُؾوَن ِرْزَقُؽْم َأكَّ

تِي ِمْن َأْمرِ الَجاِهِؾقَِّة )ثم ذكر حديث أبي مالك اْلشعري  ثم ذكر حديث زيد  ،وله عـده تتؿة( أْرَبٌع فِي أمَّ

ـٌ بِل َوَكافِرٌ  )د الحديث الؼدسي بن خال
ـْ ِطَباِدي ُمْممِ

سلم محؿد بن عبد شقخ اإل كذلك ذكر (. َأْصَبَح مِ

لؼد سبؼ كقء كذا وكذا فلكزل الل هذه  :بعضفؿ بـ طباس يف معـاه وفقف قالاحديث  -رحؿف الل -الوهاب

ُبونَ تُ ﴿ :ققلفلك إ   0﴾َفل ُأْقِسُم بَِؿَواِقِع الـُُّجومِ ﴿ :أية  4﴾َؽذِّ

 

 

 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾4﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 80: القاقعة  - 4

 57: القاقعة  - 0

 ما هو آستسؼاء باْلكواء؟ 

وذلؽ إذا أجدب الـاس وقحاقا وقّؾ الؿاء  ،والؿراد بف هق صؾب الؿار ،آستسؼاء هق صؾب السؼقا

وهق بقده  ،-طّز وجّؾ  -بالؿار، والؿار كعؿة مـ الل– طّز وجّؾ -فنهنؿ يحتاجقن إلك أن يغقثفؿ الل 

ُفف حقث يشاء ٓ شريؽ لف يف مؾؽف  .-سبحاكف وتعالك -ُيورِّ

 

 حال أهل التوحقد يف صؾب السؼقا: 

ٕكف بقده إمر وهق الذي يـّزل الغقث مـ بعد  -طّز وجّؾ -والؿقحدون طـد صؾب السؼقا يؾجئقن إلك الل 

يف دطاففؿ  -طّز وجّؾ  -فقخؾوقن لل -سبحاكف وتعالك -وهق القلل الحؿقد ،تفما َقـَُاقا ويـشر رحؿ

ويؾجئقن بؽؾ شلء طؾقؿ وطؾك كؾ شلء قدير فقبتفؾقن إلك الل  –طّز وجّؾ -ويعؾؿقن أن الل   ،وصؾبفؿ

ا ﴿ إلقف ويستغػروكف استجابة ٕمر الل ار ً ُه َكاَن َغػَّ ا َفُؼْؾُت اْسَتْغِػُروا َربَُّؽْم إِكَّ ْدَرار ً َؿاء َعَؾْقُؽم مِّ ُيْرِسِل السَّ

ا  .1﴾َوُيْؿِدْدُكْم بَِلْمَواٍل َوَبـِقن َ َوَيْجَعل لَُّؽْم َجـَّاٍت َوَيْجَعل لَُّؽْم َأْكَفار ً

فقف ضعػ أكف خرج يستسؼل لؾـاس فؿا زاد طؾك  بسـدٍ  -رضل الل طـف-وُروي طـ طؿر بـ الخااب 

َؿاءِ َلؼَ : آستغػار فؼقؾ لف يف ذلؽ قال ا ُيستسؼك بف ويحسـ بف يعـل أين بؿ ،ْد َسَلْلُت الَل بَِؿَجاِديِح السَّ

مـ أسباب كزول الربكة مـ  وهق بـص كتاب الل سبٌب  ،ٓ شؽ أن آستغػار أمره طظقؿٌ .آستسؼاء

 .السؿاء وكزول الخقر ورحؿة الل بعباده

                                                 
1

  12-410 نوح  - 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾5﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

خابة الجؿعة، وهذا أكثر أحقالف أو هق ا يف وكان رسقل الل صؾك الل طؾقف وسؾؿ يستسؼل أحقاكً  

فدطا  ،فؼد دخؾ طؾقف رجؾ وهق يخاب فشؽك إلقف الؼحط والجقع فادع الل أن يغقثـا ،الؿشفقر مـ حالف

الؿفؿ أّن الرسقل طؾقف الوالة  .ا سبؼاربَّف فلغاثفؿ يف حقـفا أسبقطً الل طؾقف وسؾؿ صؾك رسقل الل 

رفع القديـ لإلمام أو لؾخاقب ولؾحاضريـ كؿا  ويشرع حقـئذٍ  والسالم كان يستسؼل يف خابة الجؿعة

 .صّح يف ذلؽ الحديث

 .كذلؽ كان الرسقل طؾقف الوالة والسالم يخرج ويستسؼل ويوؾل هبؿ صالة آستسؼاء كوالة العقد

ّز ط -إذا ذهبقا لالستسؼاء فنّكفؿ يترّبكقن أو يتقّسؾقن إلك الل -رضل الل طـفؿ - وكذلؽ كان الوحابة

فال يسللقن الرجؾ الوالح أن يغقثفؿ بؾ  ،بدطاء الرجؾ الوالح فقدطق الل أن يغقث الـّاس -وجّؾ 

أكف قال يف يقم قد  -طـفرضل الل  -ياؾبقن مـف أن يدطق الل لقغقثفؿ الل كؿا صّح يف البخاري طـ طؿر

ُؾ إَِلْقَؽ بِـَبِقِّ : سـة قحط قحاقا ويف ِف الَعبَّاس  -يعـل بدطافف- ـَا َفَتْسِؼَقـَاالّؾُفؿَّ إّكا ُكـّا َكَتَقسَّ َفنِكَّا َكْسَتْسِؼل بَِعؿِّ

وهؽذا كان السؾػ ياؾبقن مـ الرجؾ الوالح الذي يرجقن إجابة دطقتف أن يخرج  .ُقْؿ َيا َطبَّاُس َفاْدعُ 

 .ءهمعفؿ يف آستسؼاء لقدطق الل فال  يتربكقن بذاتف وإكؿا  ياؾبقن مـ الل أن يستجقب  دطا

جّؾ  -يف الدطاء والاؾب فال ياؾبقن مـ غقر الل -طّز وجّؾ  -ففذا هق حال أهؾ التقحقد اإلخالص لل

 .-طّز وجّؾ  -أن يغقثفؿ بؿاء السؿاء أو فقؿا ٓ يؼدر طؾقف إٓ الل -وطال

 

 

 حال أهل الشرك يف صؾب آستسؼاء: 

ـّ أهؾ اإلشراك وأهؾ البدع والخرافات فنهنؿ يؾجئقن  طاّمة  لفقؾج ؛وسافؾ أخرى لالستسؼاء إلكولؽ

بدل أن  ،الؿشركقـ إلك مـ يعبدوهنؿ مـ إصـام وإوثان أو مـ الؼبقر وإضرحة والؿشاهد لتغقثفؿ



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾6﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

وقد كاكت يف الؼرى  .ويؾجئقا إلقف يؾتجئقن إلك أهؾ الؼبقر وإلك مـ يعبدوهنؿ -طّز وجّؾ  -يخؾوقا لل 

فللبسقها، ما أدري ماذا  يف بعض قرى الحجاز إذا ُقِحُاقا أتقا بشاةٍ فؼد كان  ،طادات سقئة يف صؾب الؿار

إذى  ؛ جسدهاالؼبافح يف نقهنا ويعذبقهنا ويجّروهنا ويػعؾقيؾبسقهنا، لؽـ يؾبسقهنا أشقاء ثؿ يضرب

 يا أمّ :نيؼقلق ،يا الل:بدل أن يؼقلقا ،يا أّم الغقث أغقثقـا: والضرب، ويخرجقن يفّؾؾقن ويرقوقن ويؼقلقن

 .قجؿعقن بقـ الشرك وأذّية البفافؿف ،الغقث أغقثقـا

ر كزول الؿار حال دطاء الؿشرك أو طـد فعؾفؿ الشركل فتـةً  -جّؾ وطال-وقد يحوؾ يف قدر الل   أن ُيَؼدَّ

أهؾ اإلسالم مـ الشرك وأفعال أهؾ اإلشراك وإن مـ حؿاية جـاب  ا فؾقحذرْ لفؿ وابتالًء وامتحاكً 

 .شقاء إلك ُمسبباهتاالتقحقد أن تـسب إ

 

 الؿطر حق خالص هَّلل تعالى: 

لقس سببف برودة جّق وٓ حرارتف وٓ صؾقع كجؿ وٓ أفقلف  -جّؾ وطال  -والؿار إكؿا هق حؼٌّ خالٌص لل

كعؿ قد يقافؼ  ،بؾ كزول الؿارهق بحقل الل وقدرتف ،وٓ كزول قؿر يف كقء وصؾقع رققبف وٓ غقر ذلؽ

الذي يـزل  قـّقء ولقست الؿـزلة ولقس الـجؿ ه لؽـ لقس الػوؾ ولقس الأو يقافؼ فوقٓ كزول كجؿٍ 

وإن شاء  ،ورحؿة بعباده -جّؾ وطال-مـ الل  يف كزول الؿار بؾ هق محض فضؾٍ  االؿار أو يؽقن سببً 

 وهذا أمرٌ  ،-جّؾ وطال  -ففذا إمر بقد الل   ،مـعفؿ الؿار مع وجقد جؿقع العالمات التل تحوؾ طادةً 

ثؿ يليت طؾك الـاس زمان  ،فـجد يف شفر مـ الشفقر يف طادة الـاس يف فوؾ الشتاء أن  يـزل الؿار ؛دٌ مشاه

يف كػس الػوؾ ويف ضفقر كػس الـجقم ويف كزول الؼؿر يف مـازلف وأكقافف ومع ذلؽ ٓ ُيْؿَارون وٓ 

مـ  هق محض فضؾٍ  ا لـزول الؿار بؾا ووجقدها لقس حتؿً طؾك أن هذه لقست أسبابً  يسؼْقن مؿا يدّل 

لذلؽ إذا كسب كزول الؿار  ،-جّؾ وطال -ٓ بسبب مـ إسباب إرضقة بؾ مـ الل-جّؾ وطال  -الل



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾7﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

ا، فؾق كسبت إمقر ا ٓ شرطقة وٓ واقعقة ففل لقست أسبابً إلك هذه العالمات الظاهرة التل لقست أسبابً 

 .الل كان ذلؽ شركً  فقؿا هق حؼٌّ  اإلك غقر أسباهبا ومسبباهتا كان ذلؽ خاص  

 كهق مـزل الؼؿر ٕن إكقاء بؿعـ فؿـ يؼقل إكؿا ماركا بسبب الـجؿ الػالين أو بسبب الـقء الػالين، الذي

ـّ هذا  .وهذه الـجقم هذه إكقاء -جّؾ وطال -مـازل الؼؿر، ففذا قد أشرك يف لػظف ويف ققلف مع الل ولؽ

هق الذي يـزل الؿار إكؿا هل طالمات ودٓٓت  -وطال جّؾ  -مـ شرك إلػاظ إن كان يعتؼد أّن الل

لؾؿار ولؽـف كسبف إلقفا، ففذا مـ الشرك الؾػظل وهق مـ الشرك إصغر لؽـ إن قود أن الؿار إكؿا 

ا يـزل بسبب الـجقم وإهنا هل التل تـزل الؿار شريؽة مع الل أو استؼالٓ ففذا ٓ شؽ يف كػر معتؼده كػرً 

 .ـك ما جاء يف آستسؼاء بإكقاءإًذا هذا مع .أكرب

 

 مـازل الؼؿر: 

التل هل إكقاء يـزل الؼؿر كؾ  -مـازل الؼؿر -وهل ثؿاٍن وطشرون مـزلة :  -رحؿف الل -بـ إثقراقال 

ْرَكاُه َمـَاِزَل ﴿  :لقؾة مـزلة مـفا ومـف ققلف تعالك  ، 1﴾َواْلَؼَؿَر َقدَّ

مؼابؾتفا  ىة مـزلة مع صؾقع الػجر وتاؾع أخرثة طشرة لقؾكؾ ثال -يعـل يف الؿغرب -يسؼط يف الغرب 

ذلؽ الققت يف الشرق فتـؼضل جؿقعفا مع اكؼضاء السـة، وكاكت العرب تزطؿ أن مع سؼقط  الؿـزلة 

 .اوصؾقع رققبفا يؽقن مارً 

 مؼابؾ مـزل الؼؿر فقؼقلقن طـف الرققب إذا غرب الؼؿر ضفر كجؿٌ  ؛هق الـجؿ الذي يف الؿشرق: الرققب

 .ٕكف يراقب الغارب يعـل الؼؿر لؿا يـزل يف مـزلتف تؾؽ

 اوصؾقع رققبفا يؽقن مارً  -سؼقط الؼؿر يعـك يف مـزلتف - وكاكت العرب تزطؿ أن مع سؼقط الؿـزلة

 .ماركا بـقء كذا وكذا :ويـسبقكف إلقفا فقؼقلقن
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  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾8﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

أي ا يـقء كقءً  ،ء الاالع بالؿشرقا ٕكف إذا سؼط الساقط مـفا بالؿغرب كاوإكؿا سؿل كقءً  :يؼقل ابـ إثقر

هنض وصؾع، فإكقاء هل الؿاالع والؿراد هبا الـجقم التل تاؾع إذا غرب الؼؿر يف مـزلة مـ مـازلف الثالثة 

 .-رحؿف الل  -طشرة التل ذكرها ابـ إثقر

لؼؿر وٓ إلك وإلك فضؾف ورحؿتف، ٓ إلك الـجقم وٓ إلك ا -جؾ وطال -فنًذا الؿار إكؿا يـسب إلك الل 

 .وٓ إلك غقر ذلؽ مـ الخؾؼ الؽقاكب

 

 ] الؿتن [    

ُبونَ ﴿:  قال تعالك  ُؽْم ُتَؽذِّ  1﴾َوَتْجَعُؾوَن ِرْزَقُؽْم َأكَّ

   ] الشرح [    

لفذا الرزق الذي رزقؽؿ الل  يعـل تجعؾقن إمر الذي رزقؽؿ الل إياه وهق كزول الؿار، تجعؾقن جزاءً  

 .ذيب والؽػر بـسبة إمر إلك غقر صاحبف ومـ هق أهؾف ومستحؼفأكؽؿ وقعتؿ يف التؽ

كاكقا إذا ماروا مـ الؾقؾ فنذا أصبحقا قالقا ماركا  ؛كزلت بإكقاء:-رضل الل طـفؿا-قال ابـ طباس       

عؾ تشبٌُّف بؿا طؾقف الؿشركقـ، فػ :يعـل أكف مـ الؽػر إصغر بـقء كذا وكذا، وكان ققلفؿ ذلؽ كػًرا،

، فؿشاهبة الؿار شركقـ هذا ٓطتؼادهؿ أن هذه الـجقم هل التل تسبب الؿار وهل التل تـزلالؿ

، فجعؾ الل طؼقدة الؿشركقـ صار شرًكا أكرب أصغر، فنذا وافؼ الؿشركقـ يف ألػاضفؿ وأفعالفؿ هق شركٌ 

 .اهذا الؾػظ بؿثابة التؽذيب ٕكف فقف تشبف بالؿشركقـ الذيـ يؼقلقكف تؽذيبً  -جّؾ وطال-

َوَتْجَعُؾقَن ُشْؽَرُكؿ َطَؾك َما أكَزْلُت }: -طّز وجّؾ -ا فلكزل اللوكان ققلفؿ ذلؽ كػرً : ابـ طباس الق     

ُبقن ـَ الِرْزِق َوالَغْقِث َأكَُّؽؿ ُتَؽذِّ
ولعؾ ما قالف ابـ طباس هذا قد كان مؿا أكزل مـ الؼرآن ثؿ  ،{َطَؾْقُؽؿ مِ
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  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾9﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

ُبونَ ﴿ :قت تالوة ققل الل تعالكُكسخ تالوًة وبؼل حؽًؿا ومعـًك، وبؼ ُؽْم ُتَؽذِّ يف   1﴾َوَتْجَعُؾوَن ِرْزَقُؽْم َأكَّ

وتجعؾقن شؽركؿ طؾك ما أكزلت طؾقؽؿ مـ الرزق  }:-رضل الل طـفؿا -هذه التل ذكرها ابـ طباس

وهذا الحديث أصؾف يف صحقح مسؾؿ كؿا  ،ماركا بـقء كذا وكذا :يؼقل ابـ طباس {والغقث أكؽؿ تؽذبقن

 .قليت، وهذا الؾػظ لؾاحاوي يف شرح  مشؽؾ أثارس

 

 ] الؿتن [    

َأْرَبٌع فِل ): أن رسقل الل  صؾك الل طؾقف وسؾؿ قال -رضل الل طـف -ثؿ ذكر حديث أبل مالؽ إشعري

تِل  .(ُأمَّ

 

 ] الشرح [    

أي تجعؾقن :-حؿف اللر -آخر يف أية غقر ما يتعؾؼ بـزول الؿار، قال ابـ الؼقؿ كقبؾ هذا هـاك معـ

تجعؾقن حظؽؿ وكوقبؽؿ :يعـل الؼرآن، قال الحسـ ،حّظؽؿ مـ هذا الرزق الذي بف حقاتؽؿ التؽذيب بف

 .وخسر طبد ٓ يؽقن حظف مـ كتاب الل إٓ التؽذيب بف: قال ،مـ الؼرآن أكؽؿ تؽذبقن

 .وأية تشؿؾ الؿعـققـ: -رحؿف الل  - سؾقؿانقال الشقخ 

 

 ]الؿتن  [   

أن رسقل الل  صؾك الل طؾقف  -رضل الل طـف -ثؿ ذكر الحديث وهق حديث أبل مالؽ إشعري       

َـّ ))  :وسؾؿ قال َٓ َيْتُرُكقَكُف ـْ َأْمِر اْلَجاِهؾِقَِّة 
تِل مِ َْكَساِب، : َأْرَبٌع فِل ُأمَّ ْٕ ـُ فِل ا ْع َْحَساِب، َوالاَّ ْٕ اْلَػْخُر با

ْستِْسَؼاُء بِالـُّجُ  ْٓ  ((.قِم، َوالـَِّقاَحةُ َوا
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 422 الواقعة  - 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾01﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

 ]الشرح  [   

الـَّافَِحُة إَِذا َلْؿ َتُتْب َقْبَؾ )) :-رحؿف الل-يعـل هذه تتؿة الحديث الذي لؿ يذكره الشقخ حافظ : قالو     

ـْ َجَرٍب 
ـْ َقاَِراٍن َوِدْرٌع مِ

خّرجف مسؾؿ يف  وهذا الحديث ،((َمْقتَِفا ُتَؼاُم َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َوَطَؾْقَفا َسْرَباٌل مِ

  .صحقحف

 وأبق مالؽ إشعري اسؿف الحارث بـ الحارث الشاّمل وهق صحابل مشفقر     

 

 ]الؿتن  [    

َـّ )) وققلف يف الحديث  َٓ َيْتُرُكقَكُف ـْ َأْمِر اْلَجاِهؾِقَِّة 
تِل مِ  ((.َأْرَبٌع فِل ُأمَّ

 ] الشرح [    

 . ، ومــ خوـالفؿ وصػـاهتؿ التل اشتفروا هبـايعــل مؿا كـان يػعـؾف أهـؾ الجـاهؾقة     

 

 مػفوم الجاهؾقة: 

وسؿقت هذه الػرتة بالجـاهؾقة  .والجاهؾقة يعـل وصػ لؿا قبؾ بعثة رسقل الل طؾقف الوالة والسالم

 .لغؾبة الجفؾ وكثرتـف، وقؾـة الفدى والخقر حتك أكـف ٓ يؽاد يقجد

لػ ما جاءت بف إكبقاء والؿرسؾقن ففق جاهؾقة مـسقبة وكؾ ما يخا: -رحؿف الل-يؼقل الشقخ سؾقؿان 

، فنّن ما كاكقا طؾقف مـ إققال وإطؿال إكؿا أحدثف لفؿ جاهؾ وإكؿا يػعؾف جاهؾ، وما ُكِسَب إلك الجاهؾ

كؿا يستـقر بالعؾؿ ويفتدي ٕن اإلكسان إ بالـػس طـفوالـلي  إلك الجفؾ والجاهؾقة ففق مذمقم يجب تركف

خالف الجفؾ والضالل، فؽؾ ما كان مـ أمر الجاهؾقة مـسقًبا إلقفا ففق ضالل؛ وإن كان يف  وهق بالفدى



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾00﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

ـّ هذه الخوال ٓ  زمـ الجاهؾقة يقجد بعض الخوال الحسـة مـ الؽرم والشجاطة وكحق ذلؽ، لؽ

 : جّؾ وطال-تـسب إلك الجاهؾقة، إكؿا يـسب إلك الجاهؾقة ما كان مودره الجفؾ والضالل، كؿا قال

َج اْلَجاِهِؾقَِّة اْْلُوَلى﴿ ْجَن َتَبرُّ َٓ َتَبرَّ  .1﴾َو

 .ُيـسب إلك الجفؾ والجاهؾقة ففق مذمقمٌ  فلي شلءٍ  ،((إِكََّؽ اْمُرؤ فِقَؽ َجاِهؾِقَّة)): وكذا يف الحديث 

 

 حؽم وصف الؿجتؿعات اإلسلمقة القوم بلكفا مجتؿعات جاهؾقة 

، وٓ يودر مـ أهؾ التقحقد أثقؿٌ  طدوانٌ  جاهؾقةٌ  عاٌت ووصػ الؿجتؿعات اإلسالمقة الققم بلهنا مجتؿ

تقحقد التل رفعت راية ال -كورها الل وأطزها -الذيـ يعرفقن مـزلة دولة التقحقد، هذه البالد السعقدية 

أهؾ الشرك  تتقحقده وإخالص العؿؾ لف، وحارب وإلك -طّز وجّؾ -إلك الل  مـذ أكثر مـ مافة طام تدطق

هفؿ بـورة التقحقدطافؿ ُمؾؽ تووصد مـ الخال والّزلؾ ففذا ٓ يؽاد يسؾؿ  اد وأهؾف، وٓ يعـل ذلؽ ُخُؾقُّ

وإن كان َيِؼؾُّ الخال والزلؾ كؾؿا كثر العؾؿ والفدى والخقر،  ،مـف أحد بعد إكبقاءطؾقفؿ الوالة والسالم

ذه إمة، فخقر الـاس الؼرن ا مـ رسقل الل طؾقف الوالة والسالم أطـل يف هفلطظؿ إزمـة هق ما كان قريبً 

وكان فقف بعده الخؾػاء الراشدون ومـ سار طؾك صريؼتفؿ  ،صؾك الل طؾقف وسؾؿالذي طاش فقف الرسقل 

ومـ سار طؾك درهبؿ وصريؼتفؿ كعؿر  صؾك الل طؾقف وسؾؿأهؾ الفدى والخقر مـ أصحاب رسقل الل 

ؾػاء الراشديـ وصريؼة أصحاب رسقل الل  فؽؾ مـ سار طؾك صريؼة الخ ،-رحؿف الل-بـ طبد العزيز 

وهدى، وٓ ُيعؾؿ بعد طفد الؼقة والتؿؽقـ يف الدولة العباسقة مـذ  فؽؾفؿ طؾك خقرٍ  ؾك الل طؾقف وسؾؿص

باستثـاء زمـ الؿلمقن فؼد حوؾ فـشؾ طظقؿ بالؿحــة التل  –زمـ هارون الرشقد ثؿ زمـ إمقـ ثؿ

طّز -ثؿ طـفد الؿتقكؾ طؾك الل ،-نبخؾـؼ الؼـرآ  ػر بالل بالؼــقلؽـامتـحـ الـاس بـفا بنلـزامفؿ طؾك ال

الذي كور السـة وقؿع البدطة، وبعد الؿتقكؾ ٓ ُيعؾؿ دولة قامت بالتقحقد مثؾ هذه البالد  -وجّؾ 
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  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾02﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

ٓ ُيعؾؿ بعد الدولة العباسقة مـ : فنكف قال -رحؿف الل-السعقدية كؿا قال الشقخ العالمة حّؿاد إكواري 

والحؿد لل طؾك كعؿة اإلسالم والسـة، والحؿد لل طؾك ما  ،قام بالتقحقد وكشر التقحقد مثؾ هذه البالد

وّفؼ بف طؾؿاء أجالّء يف غقر هذه البالد يف كشر دطقة التقحقد، فؽان يف الفـد أهؾ الحديث كشروا السـة 

 -رحؿف الل-الديـ إلباين وقامقا بالدطقة السؾػقة، وكذلؽ يف الشام ومع ضفقر الشقخ محؿد كاصر

كذلؽ يف مور وما قام بف صالفع أكوار السـة الؿحؿدية طؾك رأسفؿ الشقخ  ،-رحؿف الل- وكشره لؾسؾػقة

محؿد حامد الػؼل ومـ معف مـ أهؾ التقحقد، وهؽذا يف جؿقع أكحاء العالؿ قامت دطقات سؾػقة قافؿة 

فؽان هذا العور طور صحقة استقؼظ الـاس  طؾك التقحقد يف الؿشرق والؿغرب والشؿال والجـقب،

مـ غػقة الؿشركقـ وغػقة الجاهؾقـ التل كاكت طؿت وصؿت يف بعض إماكـ، واستضاءوا بـقر 

التقحقد الذي خرج مـ جزيرة العرب ومـ كجد طؾك سبقؾ الخوقص مـذ أكثر مـ مافتقـ وخؿسقـ 

، كشرت التقحقد وأطؾت مـاره، فال ُيؼال طـ سـة، ولؽـ هذه الدولة السعقدية قامت قبؾ مافة سـة تؼريبا

قبؾ مافة سـة إكـا كعقش يف جاهؾقة، إن الذي يعقش يف جاهؾقة هؿ أهؾ الفقى؛ هؿ أهؾ هذا الزمان وٓ 

الجفؾ والضالل الذيـ ركـقا إلك الػؾسػة وطؾؿ الؽالم وركـقا إلك زبالة أذهان الػالسػة، وكحقهؿ مـ 

ون أهؾ البدع وطؾك رأسفؿ الخقارج والروافض همٓء الذيـ يعقشقن يف جاهؾقة، وهمٓء الذيـ يـظر

إلك العور الحاضر بلكف طور قاتؿ وطور جاهؾل، وقد كان يشؽق مؿا يشؽق مـف سقد قاب، محؿقد 

الحّداد الذي يزطؿ أكف يـور التقحقد والسـة ويحتػؾ بؽتب العؼقدة السؾػقة، كان هذا الرجؾ يعقش يف 

والفدى، بؾ يرى ضالم دامس ويشؽق وحدتف وغربة زماكف، وكان ٓ يؽاد يرى أحًدا مـ الـاس طؾك الحؼ 

دون هؿ طؾك الحؼ، كؿا كان سقد قاب يرى أكف هق وأفراد محدودون طؾك الحؼ فؼط، وأكف وأفراد معد

ح بتؽػقر مخالػقف، وأما محؿقد الحّداد فؽان يبدع ورِّ وما سقاهؿ ضال مضؾ، لؽـ سقد قاب كان يُ 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾03﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

والوالة طؾقفؿ إذا ماتقا، فؽان  مخالػقف ويعامؾفؿ معامؾة الؽػار، بتحريؿ الرتحؿ طؾقفؿ والسالم طؾقفؿ

 .ا الرجؾ قابًقا مـ وجف مـ القجقههذ

فالحؿد لل العور الحاضر مع ما فقف مـ تسؾط الؽػار طؾك الؿسؾؿقـ؛ وما يف كثقر مـ بالد الؿسؾؿقـ  

مـ الؿحـ والػتـ والبالء؛ وما يغؾب يف بعض إماكـ مـ الجفؾ وُطبَّاد الؼبقر وغؾبة الؿتوقفة، إٓ أن 

ـٍ  الغالب طؾك إمة اإلسالمقة والحؿد لل الحؼ أصبح واضًحا وأصبح أهؾ السـة يف طزةٍ  يف كثقر  وتؿؽق

مـ البؾدان وخاصة يف بالد التقحقد والحؿد لل طؾك ذلؽ، وٓ يؼقل إن طوركا طور جاهؾقة إٓ رجؾ 

 .طـده كزطة خارجقة والل أطؾؿ

  

      ] الؿتن [    

َـّ )):ة و السالميؼقل الرسقل طؾقف الوال َٓ َيْتُرُكقَكُف ـْ َأْمِر اْلَجاِهؾِقَِّة 
تِل مِ  .((َأْرَبٌع فِل ُأمَّ

 

 ] الشرح [ 

يعـل أن هذه الخوال مقجقدة يف أمتف  صؾك الل طؾقف وسؾؿ  التل هل أمة اإلجابة مّؿا يدّل طؾك أّن هذه  

ا مقجقدة يف إّمة ما ترتكفا إّمة إلك إفعال مـ الؿعاصل والذكقب التل لقست مخرجة مـ الؿؾة، وأهن

 .ققام الساطة، وهذا واقع ٓ محالة، وهذه الوػات ذكر أولفا

 

 

 ]الؿتن  [   

 .((الَػْخُر بِإَْحَساِب )) : قال



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾04﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

 

 ]الشرح  [    

 يعـل يػتخر بآبافف ويتعاضؿ طؾك غقره بشرف آبافف وأجداده بذكر فضافؾفؿ ومآثرهؿ ومـاقبفؿ، بدل أن     

وذلؽ جفؾ :  –رحؿف الل -يـظر إلك طؿؾف ويوؾَح حالف يؾتػت إلك آبافف وأجداده، يؼقل الشقخ سؾقؿان 

ُبُؽْم ِعـَدَكا ﴿  : -جّؾ وطال -كؿا قال  ،طظقؿ إذ ٓ شرف إٓ بالتؼقى ُدُكم بِالَّتِي ُتَؼرِّ َٓ َٓ َأْو َوَما َأْمَواُلُؽْم َو

َّٓ َمْن آَمَن َوَعِؿَل َصا ْعِف بَِؿا َعِؿُؾوا َوُهْم ِفي اْلُغُرَفاِت آِمـُونَ ُزْلَػى إِ قال  و  1﴾لِحًا َفُلْوَلئَِك َلُفْم َجَزاء الضِّ

 َأْتَؼاُكمْ ﴿:  تعالى 
ِ
 2﴾إِنَّ َأْكَرَمُؽْم ِعـَْد اهَّلل

َة الَجاِهؾِقَّة إِنَّ الَل َقْد َأْذَهَب َطـُْؽْؿ ُطبِّقَ )) :مرفقطا -رضل الل طـف -د طـ أبل هريرة ووروى أبق داو  

 أْو َفاِجٌر َشؼِ 
ٌّ
ـٌ َتِؼل

، الـَّاُس َبـُق آَدِم َوآَدمَوَفْخَرَها بِأَباِء، ُمْممِ
ّ
َـّ ِرَجاٌل َفْخَرَهْؿ بَِلْقَقاٍم إِكََّؿا  ل ـْ ُتَراٍب، َلَقَدَط

مِ

ـْ  ـَ الُجْعالَ كَفْحِؿ َجَفـََّؿ َأْو َلَقُؽق ُهْؿ َفْحٌؿ مِ
 مِ
ِ
ـَ َـّ َأْهَقَن َطَؾك الل وهذا الحديث  ،((ِن التِل َتْدَفُع بَِلْكِػَفا الـََّت

 .أيًضا رواه اإلمام أحؿد ورواه الرتمذي وهق حديث حسـ

والعجب أن يػتخر الـاس؛ يؼقل فالن قرشل وفالن تؿقؿل، فالن قبقؾل وفالن خضقري، فالن يعـل مـ 

طؾقف -كاكت يرجع إلك مـ؟ إلك آدم قبافؾ محافظة طؾك الـسب، سبحان الل هذا الذي هق مـ أّي طافؾة 

، جّدي أكا وأبل هق آدم طؾقف السالم؛ هق كبل مؽّؾؿ  -السالم
ّ
آدم هق أبل وأبقك، كؾـا يرجع كسبـا إلك كبل

كؿا قال صؾك الل طؾقف وسؾؿ أكا وأكت مفؿا بؾغت أكت مـ الشرف بالحسب فلكا وأكت وأضعػ مخؾقق 

احدة؛ آدم وحقاء، هذا أصؾل وأصؾؽ مفؿا تعددت طؾك وجف إرض كرجع إلك أب واحد وأّم و

ذريتف هؿ  -طؾقف السالم-كقح  ،-طؾقف السالم -القسافط والؼبافؾ، وكؾـا كرجع قبؾ ذلؽ إلك كقح 

ما الػرق  -طؾقف السالم  -ثؿ أبل وأبقك أيضا آدم  -طؾقف السالم  -الباققن، فلكا وأكت وأبل وأبقك كقح 
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  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾05﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

، وإلك كسٍب واحدٍ  ددت القسافط والؼبافؾ يف القسط سـعقد إلك أٍب واحدٍ بقـل وبقـؽ إذا؟ كؾـا مفؿا تع

ٓ ، فؽة و أكا لست مـ أبـاء الؿالفؽةلذلؽ اإلكسان ٓ يػخر بإحساب كؾـا أبـاء آدم لقس أكت أبـاء الؿال

 َأْتَؼاُكمْ ﴿ كؾـا مـ أبـاء آدم
ِ
 1﴾بِقرٌ إِنَّ اهَّللَ َعِؾقٌم َخ  إِنَّ َأْكَرَمُؽْم ِعـَْد اهَّلل

َِى َوَجَعْؾـَاُكْم ُشُعوب ًا ﴿وإكؿا هذه الؼبافؾ والشعقب لؾتعارف     ا َخَؾْؼـَاُكْم ِمْن َذَكرٍ َوُأك َفا الـَّاُس إِكَّ َيا َأيُّ

 َأْتَؼاُكْم إِنَّ اهَّللَ َعِؾقٌم َخبِقرٌ 
ِ
 2 ﴾َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُؽْم ِعـَْد اهَّلل

 به حؽم من يػتخر بـس: 

فالذي يػتخر بـسبف وقبقؾتف ويؼقل أكا قبقؾل وأكت قبقؾل هذا دلقؾ طؾك أكف جاهؾ ولق كان دكتقًرا أو 

والرسقل صؾك الل طؾقف وسؾؿ وصػف بالجفؾ فـحـ كختؿ  ،أستاًذا ولق بؾغ مـ العؾؿ ما بؾغ ففق جاهؾ

اقف ختؿ محؿد صؾك الل طؾقف وسؾؿ طؾك مـ يػتخر بـسبف ويؼقل أكا مـ الؼبقؾة الػالكقة فخًرا طؾك غقره كع

ـْ َأْمِر اْلَجاِهؾِقَّة )) 
تِل مِ يػتخر بـسبف طؾك  طؾك جبقـ كؾ شخصٍ  كؼقل لف يا جاهؾ هذا ختؿٌ  ،((َأْرَبٌع فِل ُأمَّ

                          .غقره

  سبب الحؽم عؾى من يػتخر باْلكساب بالجفل : 

 فأكا وأكت سقاء ما فق ،ـ إكؿا أبقك أّدى شفقتف مع أمؽ فخرجتكؾـا ٔدم و آدم مـ تراب وأكت مـ أبقي 

إبقض وإسقد وإحؿر وإصػر  كؾفؿ طبقد الل يعبدون الل وهؿ  ،فرق كؾـا أبـاء آدم كؾـا طبقد الل

غقر ذلؽ بآفتخار بإحساب وإكساب هذا طؾك غقره ويتؽرب طؾك الـاس  وأٍم واحدةٍ  أبـاء أٍب واحدٍ 

 .هذا جاهؾ بشفادة رسقل الل صؾك الل طؾقف وسؾؿبحسبف 

  

 ]الؿتن  [
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  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾06﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

َْكَساِب  :ثؿ ذكر إمر الثاين وهق ْٕ ـُ فِل ا ْع  .الاَّ

 

    ] الشرح [

يعـل أكف يذّم كسب غقره بؾ حتك لق صعـ يف كسبف هق لؽان فاطالً شقئا مـ أمر الجاهؾقة إذ شاركفؿ يف 

ومؿا يدخؾ يف الاعـ يف إكساب هق كػل الشخص الػالين  .القصػ العام أٓ وهق الاعـ يف إكساب

 :أن يؽقن مـ الؼبقؾة الُػالكقة بعد ثبقتف كسًبا أو ُشفر بذلؽ الـسب، فالاعـ يف إكساب يؽقن مـ وجفقـ

 .ذم كسبفؿ وطقبف ،ذم الؼبقؾة الؿخالػة أي كسب الؿخالػقـ :الوجه اْلول

 مف أكف لقس مـفؿ مع ثبقت ذلؽ مـفؿ كػل الرجؾ طـ قبقؾتف واهتا :الوجه الِاين

أما إذا كان معروًفا أن هذا لقس مـ الؼبقؾة الُػالكقة أو أكف مقلك أو أكف لوقؼ دخؾ معفؿ ولقس مـفؿ بؿا 

فالذي يـتسب إلك  ؛هق معروف لدى الؼبقؾة ففذا لقس مـ الاعـ يف إكساب بؾ هق مـ تحريرها

مـ آل البقت ٓ يعد صعـًا يف إكساب إذا كان  ستأكت ل ق لقس مـفؿ هذا لق ققؾ لفإشراف مثال وه

إمر والقاقع كذلؽ كؿا حوؾ مـ الُعَبْقِديِّقـ الذيـ تسؿقا بالػاصؿققـ وحاربقا التقحقد والسـة وكشروا 

واجتؿع أفؿة آل البقت يف زماهنؿ وبقـقا  ،الؾػظ ومذهب الباصـقة ففمٓء اكتسبقا إلك آل البقت زوًرا وهبتاًكا

هنؿ مباؾقن وكاذبقن ولقسقا مـ آل البقت وهذا مشاهد طـد كثقر مـ الرافضة الققم يـتسبقن إلك آل أ

 .البقت وهؿ كذبٌة فجرة

ومـ أصرف ما يذكر يف هذا الباب استدٓل بعضفؿ طؾك أكف مـ آل البقت بؿـام رآه وبػعؾ حوؾ لف وهق 

 :البقت لحادثتقـ الوقيف الخرايف محؿد متقلل الشعراوي الذي زطؿ أكف مـ آل

فؼال هذا يدل طؾك أين مـ محارمفا مـ آل  كػقسة أمامف بدون حجاٍب  'الست'أكف رأى يف الؿـام : إولك

 .البقت



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾07﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

الذي استدل بف هذا الخرايف أكف مـ آل البقت أكف لّؿا كان يدرس كاكت لف ُشؼة مؼابؾة لؼرب : وإمر الثاين

كػقسة يؼقل فؽان كؾؿا طؾؼ ستارة طؾك  'الست'أيفؿا أضـ  كػقسة أضـ ذلؽ أو الحسقـ ٓ أدري 'الست'

وكان يستؿد يعـل مـ  ،الُشباك الُؿشرف طؾك الؼرب سؼات الستارة هذا دلقؾ طؾك أهنا ٓ تحتاج إلك ستارة

 . كػقسة حال دراستف يف إزهر يعـل بآستغاثة والاؾب وهذا شرك أكرب 'الست'

 

 آكتساب إلى الؼبائل: 

واشتفار الـسب أما إذا كان ثبت أكف كتساب إلك الؼبافؾ ٓبد إما أن يؽقن ثابت ً بػوقؾة الـسب الؿفؿ أن آ

كػقف طـ تؾؽ الؼبقؾة لقس مـ الاعـ يف  فحقـئذٍ  وهـاك دلقٌؾ  واضٌح  لقس مـ تؾؽ الؼبقؾة واّدطاها واّدطافف

طؾك  قؾة وٓ يقجد دلقٌؾ وطافؾة الشخص تـتسب إلك تؾؽ الؼب ولؽـ إذا لؿ يؽـ هـاك دلقٌؾ  ،إكساب

ثبات وٓ دلقؾ طؾك الـػل فقجب م الاعـ إذا لؿ يقجد دلقؾ طؾك اإلالسؽقت وطد كػقفا فالقاجب حقـئذٍ 

فقؽقن هق مؿا يدخؾ يف هذا الحديث والذي ياعـ يف أكساب أخريـ  أما الاعـ حقـئذٍ  ،السؽقت حقـئذٍ 

يعـل يقصػ بلكف جاهؾ  ،ايا جاهؾ أيًض  :ؼال لفخاصة طـد خالف الؿـاهج ففذا ي وٓ طؾؿٍ  بدون بّقـةٍ 

 .بشفادة الرسقل  صؾك الل طؾقف وسؾؿ أّن هذا مـ فعؾ أهؾ الجفؾ والجاهؾقة

 

 ] نالؿت [ 

ْستِْسَؼاُء بِالـُُّجقمِ : وإمر الثالث قال ْٓ  .َوا

 

 [حالشر [



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾08﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

الـجقم يعـل كسبة السؼقا ومجلء أو ب وآستسؼاء بإكقاء ،بِإَْكَقاءِ :يف الحديث أو يف الرواية إخرى

 :الؿار إلك الـجقم وإكقاء كؿا سبؼ ذكره وهذا طؾك حالقـ

أن يعتؼد أن كزول الؿار مـ الـجؿ مباشرة وأكف هق سبب ذلؽ وأكف هق الذي يليت بالؿار لقس الل : اْلول

 .أو هق شريؽ مع الل وهذا كػر أكرب وهق شرك يف العبقدية

هق الذي يـزل  –طّز وجّؾ  –الؿار إلك الـجؿ مـ باب العالمة مع اطتؼاده أن الل  أكف يـسب كزول: الِاين

 .الؿار ففذا مـ الشرك إصغر

 

  حؽم من يـسب الؿطر إلى الـجم من باب العلمة: 

وقد حؽك بعض العؾؿاء خالفا فقف إذا كان قود أن الل أجرى العادة بقجقد الؿار طـد ضفقر ذلؽ الـجؿ  

مام أحؿد ققؾ بلكف مؽروه وققؾ أكف حرام وصّرح أصحاب الشافعل بجقازه، قال الشقخ فػل مذهب اإل

طؾقف الوالة والوحقح أكف محرم ٕكف مـ الشرك الخػل وهق الذي أراده الـبل : -رحؿف الل  –سؾقؿان 

ا يف دً وأخرب أكف مـ أمر الجاهؾقة وكػاه وأباؾف وهق الذي كان يزطؿ الؿشركقن ولؿ يزل مقجق، والسالم

 .هذه إمة إلك الققم

 

  عؼقدة الصحابة: 

ومـ كان يعتؼد أن أصحاب رسقل الل صؾك الل طؾقف وسؾؿ  كاكقا يشركقن يف الربقبقة فؼد أباؾ وجفؾ  

الذيـ كزلت فقفؿ أية أصحاب الرسقل  طؾقف الوالة والسالم ما صدر مـفؿ شرك يف الربقبقة وإكؿا 

لعباده هذا يف زمـ كزول القحل فبقـ  -جّؾ وطال  -ـبقف والتعؾقؿ مـ الل حوؾ الؽالم يف الؾػظ فققع الت

لفؿ أن هذا مـ الشرك ولؽـف لقس مـ الشرك إكرب بؾ مـ الشرك إصغر وهق مـ الشرك الخػل كؿا 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾09﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

وهق مؿا شرع حؿاية لجـاب التقحقد ولسد ذرافع الشرك ولق  -رحؿف الل  -ذكر الشقخ سؾقؿان 

َأَجَعْؾَتـِل  )) :َقاَل  ،َما َشاَء الُل َوِشْئَت : ؿة التل ٓ يؼودها اإلكسان كؿا قال لرجؾ قال لفبالعبارات الؿقه

ا َبْؾ َما َشاَء الُل َوْحَدُه   كِد 
ِ
  ((.لل

وفقف التـبقف طؾك ما هق أولك بالؿـع مـ كسبة السؼقا إلك إكقاء كدطاء إمقات : يؼقل الشقخ سؾقؿان

ور والعافقة وكحق ذلؽ مـ الؿاالب فنن هذا مـ الشرك إكرب سقاء قالقا إكف سمالفؿ الرزق والـ

 ﴿ :شػعاؤكا إلك الل كؿا قال الؿشركقن 
ِ
أو اطتؼدوا أهنؿ يخؾؼقن ويرزققن   1﴾َهُمِٓء ُشَػَعاُؤَكا ِعـَْد اهَّلل

إلك آخر  ،ذلؽويـورون استؼالٓ طؾك سبقؾ الؽرامة كؿا ذكره بعض طباد الؼبقر يف رسالة صـػفا يف 

 .–رحؿف الل  -كالمف 

 ]الؿتن  [

 .الـَِّقاَحةُ  :ثؿ ذكر إمر الرابع الذي مـ خوال الجاهؾقة

 ]الشرح [

 أي الـقاحة طؾك الؿقت وذلؽ برفع الوقت بالبؽاء والوراخ بسبب مقت الؿقت ٕن

: –رحؿف الل -قؿانهذا مـ التسخط لؼضاء الل ومعارضة ٕحؽامف وسقء أدب مع الل كؿا قال الشقخ سؾ

 . هق الورب والتسؾقؿوالقاجب 

 

  مـزلة الرضا بؼضاء اهَّلل: 

واختؾػ العؾؿاء يف الرضا هؾ هق واجب أو  ،ويستحب الرضا بؼضاء الل وقدره لؽـ القاجب الورب

أما الرضا طـ الل فال شؽ فقف لؽـ الرضا  ،أكف مستحب -رحؿف الل  -ورجح شقخ اإلسالم  ،مستحب

: صؾك الل طؾقف وسؾؿ هذا مـ العؾؿاء مـ قال أكف واجب لؽـ الورب ٓ شؽ يف وجقبف كؿا قالبؼدر الل 
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 412 يونس  - 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾21﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

ُوَلك))  ْٕ ْدَمِة ا ْبُر ِطـَْد الوَّ َفا الَِّذيَن آَمـُوْا ﴿ واصربوا فؼد أمر الل بالورب يف آيات طديدة ((إِكََّؿا الوَّ َيا َأيُّ

ؼُ  ُؽْم ُتْػِؾُحونَ اْصبُِروْا َوَصابُِروْا َوَرابُِطوْا َواتَّ  .1 ﴾وْا الّؾَه َلَعؾَّ

 ((.الـَّافَِحُة إَِذا َلْؿ َتُتْب َقْبَؾ َمْقتَِفا  )) –رحؿف الل-ويف تؿام الحديث الذي لؿ يذكره الشقخ حافظ   

 

  معـى الـائحة: 

الـافحة التل تؿتفـ الـقاحة سقاء كاكت مستلجرة أو كاكت ثؽؾك أو فؼدت مقتا فؽالهؿا متقطد هبذا 

 القطقد، والـافحة إذا لؿ تتب يعـل قبؾ مقهتا يف رواية لؿ تتب قبؾ مقهتا

  صور عذاب الـائحة: 

ـْ )) ـْ َقاَِراٍن َوِدْرٌع مِ
أما إذا تابت  (( َجَرٍب الـَّافَِحُة إَِذا َلْؿ َتُتْب َقْبَؾ َمْقتَِفا ُتَؼاُم َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َوَطَؾْقَفا ِسْرَباٌل مِ

قبؾ غؾؼ باب التقبة، ويقم  ؛طؾقف إذا كان قبؾ الغرغرة وقبؾ صؾقع الشؿس مـ مغرهبافؿـ تاب تاب الل 

 .وهل أهنا طؾقفا سربال مـ قاران ؾك هذه الوقرةط -يعـل تبعث مـ قربها-الؼقامة تؼام 

والسربال واحد السرابقؾ وهل الثقاب والُؼُؿص يعـل أهنـ يؾاخـ بالؼاران فقوقر لفـ كالؼؿقص حتك 

ال الـار والتواقفا بلجسادهـ أطظؿ ورافحتفـ أكتـ وآٓمفا بسبب الجرب أشد كؿا قال يؽقن اشتع

 .فؿيف كتابف الؿػ -رحؿف الل -الؼرصبل 

مـ جرب كؾؿة  ،طؾك صدرهاالؿرأة ودرع مـ جرب الدرع ما تؾبسف  ،والؼاران هق الـحاس  الؿذاب

قاران وثقاب مـ قاران ودرع مـ ويوقبفا بالحؽة الشديدة ففل طؾقفا قؿقص مـ  ،الجرب معؾقمة

 .جرب طؾك صدرها تحؽف مؿا يزيد يف طذاهبا والل الؿستعان

ْبِح فِل الُحَدْيبَِقة: ثؿ ذكر حديث زيد بـ خالد قال   َصؾَّك الُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َصالََة الوُّ
ِ
 – َصؾَّك بِـَا َرُسقُل الل

ـَ الؾَّْقؾِ َطَؾك إِْثِر َسَؿاٍء َكا -أي زمـ صؾح الحديبقة 
ا اْكَوَرَف َأْقَبَؾ َطَؾك الـَّاِس  -يعـل مار – َكْت مِ َفَؾؿَّ
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 4200 آل عمران  - 



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾20﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

ـٌ ))  :َقاَل : َقاَل ، الُل َوَرُسقُلُف َأْطَؾؿ: َقاُلقا ،((َهْؾ َتْدُروَن َماَذا َقاَل َربُُّؽْؿ؟)): َفَؼاَل 
ـْ ِطَباِدي ُمْممِ

َأْصَبَح مِ

ـْ َقاَل ُماِْركَ  ا َم ـْ َقاَل ُماِْرَكا بِـَْقِء بِل َوَكافٌِر، َفَلمَّ ا َم ـٌ بِل َكافٌِر بِاْلَؽْقَكِب، َوَأمَّ
 َوَرْحَؿتِِف َفَذلَِؽ ُمْممِ

ِ
ا بَِػْضِؾ الل

ـٌ بِاْلَؽْقَكِب  َكَذا
طّز  -يعـل الذي يؼقل ماركا بػضؾ الل ورحؿتف ففذا مممـ بالل  ،((َفَذلَِؽ َكافٌِر بِل ُمْممِ

ؾفا وكافر بالؽقكب أي أكف ٓ يممـ بف بؾ يجحد أن يؽقن لؾؽقكب أي أثر وكسب إمقر إلك أه -وجّؾ 

طؾك  -جّؾ وطال -يف كزول الؿار، أما مـ قال ماركا بـقء كذا وكذا ففق مممـ بالؽقكب كافر بالل 

التػسقر السابؼ، والؿراد بالؽػر هـا كؿا قال الشقخ سؾقؿان الؽػر إصغر أما إذا كسبف إلك الؽقكب 

 -رضل الل طـف  -خؾؼا وإيجادا ففذا هق شرك الؿشركقـ وهق شرك أكرب ويف حديث أبل هريرة والـجؿ 

ـَ : قال الل تعالك َّٓ َأْصَبَح َفِريٌؼ مِـُْفْؿ بَِفا َكافِِري ـْ كِْعَؿٍة إِ
ويف حديث ابـ طباس  ، َما َأْكَعْؿُت َطَؾك ِطَباِدي مِ

ـَ الـَّاِس َشاكٌِر  )): يف مسؾؿ
إذا أصحاب رسقل الل  طؾقف الوالة و السالم هؿ أهؾ   ((َومِـُْفؿ َكافِرٌ َأْصَبَح مِ

وأما أهؾ اإلشراك و مـ أخال  ،-جّؾ وطال -الؼافؾقن بـسبة الؿار إلك الل  -جّؾ وطال -الثـاء طؾك الل 

اكة أو مـ هذه إمة فنكف يؼقل ماركا بـقء كذا وكذا أهؾ اإلشراك طؾك سبقؾ التوريػ واإليجاد أو الشر

هق الذي يـزل  -جّؾ وطال -أّما مـ هذه إمة مـ يعتؼد أن الل  ،كؿا يعتؼد طباد الؼبقر طؾك سبقؾ الؽرامة

فقجب طؾقفؿ أن يجتـبقا هذا الؿار وإكؿا هذه طالمات ففمٓء قد وقعقا يف الشرك إصغر شرك إلػاظ 

وأن يخؾص لف يف طؿؾف ويف اطتؼاده  -جّؾ وطال -هذا هق الذي يجب طؾك الؿقحد أن يقحد الل  .إمر

 .                                     ويف ققلف فقبتعد طـ كّؾ لػظ يقهؿ الباصؾ

 .                                                    و هبذا الؼدر أكتػل والل تعالك أطؾؿ وصؾك الل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد والحؿد لل رب العالؿقـ

                        

 

            



 

 

 

 

 

  . فوراً  نرجو تنبيهنا عليه أ، فمن وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  من عتمدبل للنشر، فلم يهذا التفريغ ليس قا :تنبيه هام +

 

ُل َشْرُح كَِتاِب َأْعَل الْ  ﴾22﴿ ْرُس اْْلَوَّ ـَّ  مِ دَّ ْقِخ ُأَساَمة بُِن َعَطاَيا اْلُعَتْقبِي َػِضْقَؾةِ ل      ِة اْلَؿـُْشْوَرِة الْسُّ  -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ عَ رَ  - اْلشَّ

 

  تـبقه: 

لؽـ هذا  ،ماركا بـقء كذا وكذا :أكبف إلك أكف ما ثبت طـ أحد مـ الوحابة لقؾة الحديبقة أكف قالأن و أريد 

 ،فؿـ طباد الل مـ قال كذا وكذا ومـ طباد الل مـ قال كذا وكذا والل أطؾؿ ؛الؾػظ طؾك سبقؾ العؿقم

طؾقف الوالة والسالم قد تودر مـفؿ بعض إققال فقعّؾؿفؿ كبقفؿ صؾك الل  ولؽـ أصحاب رسقل الل

 كِد  )) :َقاَل  ،َما َشاَء الُل َوِشْئَت :طؾقف وسؾؿ ويرشدهؿ كؼقلف لؿـ قال
ِ
 ((ا َبْؾ َما َشاَء الُل َوْحَدهُ َأَجَعْؾَتـِل لل

 .وكحق ذلؽ مـ إمثؾة والل أطؾؿ

 


