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بسم اه ،والحمد ه ،والصاة والسام على رسول اه ،المبعوث رحمة لخلق اه ،ثم أما بعد؛
فللا زل للا بحمللد اه ووول ل وفضللل مللا اللاي العقسللدة ارسللامسة وربإهللا ب للع اريمللا ؛ السلللوو والعم ل  ،للللد اور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني.
الباي الثاني :في السلوو
الفص الثالث :حماية الاوحسد
 سد ذرائا اانحراف في العقسدةووصللل ا لحمايللة الاوحسللد صللفحة  ،٢١٦قللال :سللد ذرائللا اانح لراف فللي العقسللدة ،يقللدم مقدمللة ييبللسن فسهللا أ ال لريعة
ارسامسة سدت ذرائا اانحراف في العقسدة ،يع ي إي سدت ذرائا؟ يع ي فس حاجات هلي أصلا انحلراف ،فال لريعة
م عاها ،دي مفلس

فسهلا م ل لة وا،لحة ،ل لن فسل حاجلات هلي مل

انحلراف ،ول لن قلد ل دي إللى اانحلراف فملن

محاسن ال ريعة ارسامسة -شريعا ا -أ اه -عز وج  -جع فسها أمر ممسز وهو سد الذرائا.
يع ي إي سلد اللذرائا؟ يع لي حاجلة هلي مم لن نفسلها ما بقلاط للل ل لن ل دي إللى الخإل فسم عهلا اه -علز وجل -
حاى نحمي ج اي الاوحسد وهذا من ح م اه -عز وج .-
قللال :وفسمللا يلللي الا بس ل علللى أهللم الاإبسقللات العملسللة السلللو سة ،الاللي يشللرعم لحمايللة اريمللا والاوحسللد فللي عقسللدة
المسلم.

 إخاص العم ه ومرا برقللم واحللد :قللال :إخللاص العم ل ه ومرا ب ل  ،هسللا لم علللى ارخللاص ،فبللسن أ ارخللاص ثللاث مرا ل فللي صللفحة
 ٢١٧في وس الصفحة ،يقول:
"وأ م العم ما قيصد ب وج اه اباداء ودواما ،وللم يحصل م ل للل ف

حل فلي اللدنسا أصلا ،ملن شلهرة ،أو ملال،

أو ذ ر حسن ،ا اباداء وا اناهاء ،وهي المر بة اأولى"..
يبقى دي المر بة اأولى :أ العم
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يرج من لسر اه شسئا".
" ..مر بة من أنفق حاى ا علم شمال مما ي فق يمس  ،فبلغ من ارخاص لايا  ،ولم ي

"المر بة الثانسة :أ ي و أص العم ه ثم إلرأ عللى صلاحب نسلة الريلاء وارعجلاي بلال ف  "..د إيل ؟ ال لوا الثلاني،
فبسقللول .." :فل

للا مجللرد خللاورة ودفعل عللن نفسل  ،فللا يضللر  ،وا ييفسللد العمل ا فاقللا "..يع للي مفللس

واحللد م لا

سن من العم أجل نظلر ال لاس ،فل ولردت هلذا الوسلواس
معصوم فالباالي انم ا بيد هسجسلك وساوس إ انم يح ِ
ف نم م جور ب يثاي على هذا الجهاد ،وعلى هذا الثبات على دين اه -عز وج .-

قللال .." :وإ اسارسل معل فسحاللاج إلللى جديللد نسال إ للا العمل ا للر ب صللحة أولل بل خر للالقراءة والللذ ر ،أمللا
العمل اللذي لر ب صلحة أولل بل خر الصلاة والحل  ،فقسل  :ولرو الريلاء أث لا يفسلد للدخول الريلاء علسل  ،وقسل  :ا
يفسد  "..وبعا د فصس فقهي م
بل

مو،وع ا يع ي.

هللو بسقللول لللك انللم دلللوقاي جلاي عمل عمل ه ،بعللد مللا بللدأت العمل وانللم أصللا عاملل ه ولرأت علسللك نسللة

الرياء ،قدامك خسارين :الخسار اأول إ انم هاإرد بقى م جور ،الخسار الالاني إ انلم سارسل و سلاجس للداعي
ال سإا بقى م زور ،هذا الوزر بقى يبإل العمل وا ا يبإل العمل ؟ قلال للك حاجلة ملن اا لسن :فسل عمل ا ي ب لي
أول على آخر  ،يع ي قاعد بقرأ قرآ ف
بإلم ثوابها والبلاقي إيل ؟ ماشلي مفلس

قراءة آية لها ثوابهلا ،فاآيلات الللي أنلا اسارسللم معاهلا فلي نسلة الريلاء دي
م ل لة ،ول عمل

لل أولل ي ب لي عللى آخلر  ،زي الصلاة للو بإللم الر علة

يبقى الصاة لها باولة ،ف ي اللي يحص ه الصاة لها بإللم؟ ال لوية الللي أنلا راءيلم فلسهم دول أبإللوا الصلاة
لها وا ما أبإلوط؟ قال لك فس خاف في المس لة دي.
"المر بة الثالثة أ ي و الباعث على العم وج اه وحمد ال اس "..من البداية هو مرائي أصلا ،بسعمل العمل يباغلي
اأجللر والللذ ر ،فمللن حللديث أبلي أمامللة -ر،للي اه ع ل  -قللال" :جللاء ر يجل ل إلللى ال بل ِلي صلللى اللل ي علسل وسلللم ،فلقللال:
ول الل صلى اللل ي علسل وسللم :ا
أرأيم ر يجا لزا يللام ي اأجر وال ِذ ر ،ما ل ي؟" يع ي اا سن ما بعض .." ،فلقال ر يس ي
شيء ل ي" س ن ال سائي .يبقى إذ لو هو نسال ملن البدايلة إنل علايز أجلر وفلي نفل الوقلم علايز ذ لر وملد ملن ال لاس
وث اء ورفعة -والعساذ باه -يبقى عمل ل حاب والعساذ باه ،نس ل اه العفو والعافسة.
 الاحذير من الغلوبعد د بسا لم على الاحذير ملن الغللو ،قلال :مملا حملى بل ارسلام الاوحسلد ،أنل حلذر ملن الغللو وارفلرا حالى فلي
اس إيا م والغيلو في اللدِين ف نل ي أهللك
حق ال بي -صلى اه علس وسلم ،-وجاي لك الحديث في " ،٢١٩يا أيُها ال ي
الغلو في الدِين" أخرج ابن ماج وصحح األباني.
من ا قبل ي يم ُ
وقال في الحديث اللي بعد  ،أو بعد اللي بعد " :ا إروني ما أورت ال صارى ابن مريم" يع ي ال بي -علسل الصلاة

والسام -بسحذرنا حاى من الغللو فلي نفسل -صللى اه علسل وآلل وسللم ،-فقلال" :ا يإ يرونلي ،ملا أولرت ال صلارى
ابن مريم ،ف نما أنا عب يد ي ،فل يقوليوا عب يد الل  ،ور يسولي ي" صحسح البخاري.
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 الغلو في اأولساء و عار ،ما الاوحسدبعللد للد  ٢٢٠بسقللول لللك الغلللو فللي اأولسللاء و عار ،ل مللا الاوحسللد ،قللال" :لللالى ال للاس فللي اأولسللاء ،وفللي الخللوف
م هم ،حاى اعاقدوا أنهم يخرجو ملن قبلورهم ويحضلرو ملا أهل الحضلرة فلي اأ،لرحة ،وأ لهلم صلرفا ومقاملات،
ي فعو من انامى إلسهم ،ويضرو من يعارض علسهم ،حاى صاروا يخ ونهم وا يخ و اه  -علالى ،-ويرهبلونهم وا
ضر ويخافونهم".
يرهبو اه  -عالى ،-ويقدمو لهم ال ذور ،ويإلبو م هم الحاجات ،ويعاقدو فسهم ال فا وال ي

بسقول لك المو،وا بقى أوفر أوي لدرجة ال اس بقم خافهم أ ار من رب ا والعساذ باه وهذا شرو.

يقللول" :وقللد أدت المبالغللات فللي عظللسم اأولسللاء إلللى أ صللارت م انللة اأولسللاء فللي قلللوي العامللة ع للد نللزول الم للرو
أقري إلسهم من الباري -سبحان و عالى ،-فل ذا ملا مل

الواحلد مل هم ،لر فلزا إللى اللولي بال لذر وااسلاغاثة "..قلال:

" ..والذين ي ذرو للولي ويساغسثو ب وي ادون  "..إلى أ قال .." :وقالوا هو ه -اللي هو ال ذر -والولي واسلإة ا
ي فا وا يضر ،ل

أقري م ا إلى اه "..يقول :ف ن  ،..في نف

الصفحة  ٢٢٠في السإر الرابا من حلم " ..ف نل

لو لم يعاقد ل نفعا لما نادا  "..يع ي هو بسقول للك ال لام د لذي ،لسل ؟ للو اللولي ملابس فع

ورب لا الللي بسلد ال فلا

ضر باعاقد لس في الولي؟ أو با ادي لس الولي؟ قال .." :ف ن لو للم يعاقلد لل نفعلا لملا نلادا  ،أ نلداء ملن ا يقلدر
وال ي

،لر وا نفلا با اديل لسل ؟ د نلوا ملن
على دفا ال ي
ضر ع د نزول الضر عبث "..ما انم لو عارف إ هلو ا يمللك للك ي
العبث ،وماحدط في وقم ا،إرار هسسعى لمث هذا العبث ،يبقى انم أ سد باعاقد أ ل سلإا .

"أقول -ال سخ بقلى :-حالى للو سللموا ملن هلذا ااعاقلاد عللى بيعلد السلامة م ل  "..بسقلول :حالى للو فر،ل ا إ مفلس

،ر لأولساء ،ود بعسد جدا ،ف ملا يفعلونل يل دي إللى مفاسلد ،وهلي أنل مخلال ل لملا ولبل
اعاقاد جل نفا أو دفا ي
المولى -سبحان و عالى -من عباد  ،حسث قال" :وإذا س لك عبادي عِي ف نِي قري ل " البقرة.١٨٦:

د إذا ا السائ جاي يس ل ،قصة اآية دي إ سائ جاي يس ل ال بي -علس الصاة والسام -يقلول :آه قريل ل
ف اجس أم بعس لد ف ادي ؟ ،فرب ا ما قال لل بي -علس الصاة والسام -قي  ،انالوا علارفسن دايملا فلي القلرآ يسل لونك،
"ويس ل ليونك عللن المحللسض ۖ قيل " البقللرة ،٢٢٢:يس ل لونك قيل  ،يس ل لونك قيل  ،إا اآيللة دي" ،وإذا س ل لك عبللادي
عِللي" ،مفللس قيل  ،لللم يجع ل اه واسللإة فللي الجللواي أصللا ،ماقللال قيل يللا محمللد ف ل ني قري ل  ،قللال هللو نفس ل -
سبحان و عالى:-

"وإذا س ل لك عبللادي عِللي ف ل نِي قري ل ل ۖ أيجس ل ي دعللوة الللداا إذا دعللا " ،يبقللى رب للا حاللى فللي بلسللغ مع للى ال يقللري لللم
يجع ل واسللإة ،ف س ل يجع ل واسللإة فللي الللدعاء -سللبحان و عللالى ،-قللال" :ف ل نِي قري ل ل ۖ أيجس ل ي دعللوة الللداا إذا
دعا " ،فد مخال لمقصود اه -عز وج  -ولمراد اه -عز وج  -أ جع واسإة في الدعاء.
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اه يم اقلالد " اأنعلام.٩٠:
قال :ودعاء اأنبساء في القرآ  :رب ا ،رب ا ،بدو واسإة ،وقد أمرنا رب ا بااقاداء بهلم" ،فب يهلد ي

وبسن ل ا الملولى -سلبحان و علالى -أ ااسلاعانة ا لو إا بل  ،..قلال ال بلي -صللى اه علسل وسللم" :-إذا سل لم
أي واسإة.

فاس ل الل  ،وإذا اساع م فاساعن بالل " صحح األباني .يبقى مفس

وا للم بقللى علللى ال الم اقل وال رامللات ،ومللا فسهللا مللن الغلللو والعسللاذ بللاه ،إلللى أ قللال فللي صللفحة " :٢٢٣فهل
يصللدق عاقل ل أ ولسلا مللن أولسللاء اه  -عللالى -يقللول لل للاس فللي قصللائد الاللي يإلل مل هم أ يرددوهللا وياعبلدوا بهللا،
يقول لهم فسهلا :إنل صلعد إللى العلرط وسلدرة الم اهلى ،وصلعد إللى اللري "..يع لي فسل وللي يقلول ال لام د ؟ د لام
أصا خرافات والعساذ باه ،جاي ام بقى من هذ اأمور ا أريد أ أقرأ .
 خوي ال اس بال رامات وإفساد العقائدبعد د في  ٢٢٤يقول :خوي ال اس بال رامات وإفساد العقائد ،بسقول لك إ ال اس بقى اللي هملا أ بلاا اأولسلاء
بدؤوا يخوفوا ال اس من اأولسلاء ،يقلول للك د لل راملة د مم لن ي ذيلك ،مل

علارف إيل  ،و ل د والعسلاذ بلاه ملن

ال رو.
 الحل بغسر اهبعللد للد بللدأ بقللى فللي  ٢٢٥يللا لم علللى الحل ل بغسللر اه ،قللال رسللول اه -صلللى اه علس ل وسلللم" :-أا ،إ الل ل
يل لها ي م أ حل يفوا ب بائ ي م ،فمن ا حالفا فللسحل

بالل  ،وإا فللسص يمم" صحسح البخاري.

وفي راواية" :أا من ا حالفا فا يحل إا بالل " صحسح البخاري.
"ا حلفوا بالإوالي وا ب بائ م" صحسح مسلم.

وقللال -صلللى اه علس ل وآل ل وسلللم" :-مللن حل ل فقللال فللي حلف ل  :والللات والعيللزى ،فللسل يق ل  :ا إل ل إا اهي" صللحسح
البخاري .يع ي دي فارة إي ؟ من يحل بغسر اه.
يبقى إذ الحل بغسر اه شرو أ بر إ اعاقد أ المحلوف ب عظسم اعظسم اه ،أو أعظم من اه ،د شلرو ،إ للم
رو أصغر.
يعاقد ذلك وحل بغسر اه فهو ش ل
بعد د بسا لم على حاة "أفلح وأبسل إ صلدق" ،قلال" :ظلاهر الحلل بلفل اأي ،فلالجواي علسل أ لفل "وأبسل "
لسر محفوظ "..يع ي بسقول لك أصا الرواية دي ،عسفة .." ،ما قال الحاف بن عبلد البلر ،..ومل هم ملن روا بلفل
أفلح واه إ صدق ،وهذا أولى ،..وعللى فلرض صلحة ثبلوت هلذ اللفظلة فهلي م سلوخة ل هلي ال بلي -صللى اه علسل
وسلم -عمر عن الحل بها في الحديث الماقدم ،ولم يرد بعد ال هي إباحة ،ولذا قال عمر وهو يلروي الحلديث بعلد
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موت ال بي -صلى اه علس وسلم -فما حلفم بها ذا را وا آثرا ،1"..لما ال بلي -صللى اه علسل وسللم -نهلى عملر
عن ذلك لم يحل بها ا ذا ر وا ناسي.
مو،وا "أفلح وأبس إ صدق" ظاهرها الحل فعا ،والرواية ،عسفة ،وعللى فلرض صلحاها ،وقلد صلححها بعلض أهل
العلللم ،يع للي اللللي يصللححها د م ل

مفاللري وا حاج لة أ فس ل فعللا نللاس صللححوها .و ل علللى فللرض صللحاها فمللا

المع للى؟ ال للسخ بسللرجح ال سللخ ،وفللي قللول آخللر أرا أقللري للصللواي ،علللى فللرض صللحاها فهللي لللس

مع اهللا الحل ل

ول ن مع اها الا سد ،ود رجح ثسر من أه العلم في هذا المع ى ،قالوا "وأبس " ه ا مع اها الا سلد وهلو مملا يجلري
على لسا ال اس ،ولس

مراد الحل .

 نسبة ااخاراا واربداا لغسر اهبعللد للد ا للم عللن نسللبة ااخالراا واربللداا لغسللر اه  -عللالى -علللى لسللر مثللال سللابق وأنل مللن ال للرو اللفظللي ،يع للي
محدط يقول ال لمة دي على أن على لسر مثال سابق في حق لسر اه أن من ال رو اللفظي ،قال:
"أمللا مللن اعاقللد أ اه  -عللالى -هللو الخللالق والمبللدا علللى الحقسقللة ،وهللو الم للزل للمإللر علللى الحقسقللة ،ول ل

لللم

بذلك دو أ يقصد أ لغسلر اه ل ثسرا ،..فهلو مخإليءل ملن جهالسن :ملن جهلة مخالفال لل لرا اللذي حلذر ملن إجلراء

هذا اللف على اللسا  ."..يع ي فس أصا نهي عن ال رو اللفظي ،إي ال رو اللفظي؟ إنك قلول ألفلاظ فسهلا شلرو،

حاى لو اعاقادو صحسح.
الم للر سن" ص للحسح
" ..وم للن جه للة للبه بمقال للة أهل ل ال ف للر ال للذين أيمرن للا بمخ للالفاهم ،ق للال رس للول اه" :خ للال يفوا ي
البخاري".
يبقللى اللللي بسقللول مللثا "وال بللي" ومفللس

اعاقللاد ،أو بسقللول حاج لة فسهللا نسللبة لفع ل مللن أفعللال اه لغسللر اه وهللو م ل

معاقد يبقى مخإئ من جهاسن:
إ فس شرو لفظي.
رقم ا سن :إن ماخالف

من يقولو هذ األفاظ ملا اعاقلاد المخالفلة .يبقلى يجل علسلك المخالفلة ويجل علسلك أ

حذر من ال رو اللفظي.
 سمسة المخلوق بالري والمولى والسسدبعد د ا لم على مس لة سمسة المخلوق بالري والمولى والسسد ،يع ي مسل لة إ انلم قلول لحلد السلسد فلا  ،أو
يللا سللسدي ،مللام؟ أو يللا سللادة ،ال للام د ي فللا وا ملاي فع ؟ الللراجح أ اروللاق الاللام مللا الاعريل ا ي للو إا ه،
يع لي لملا أقلول اللري ،السلسد ،الملولى ،األفلاظ دي ملا اقلال

بلارواق د -بلاأل واللام -إا فلي حلق اه -عللز

وج  ،-أما لو انم مقسلدة ظلاهرة المع لى ،فاجلوز للمل من ،أ الم لافق للس

سلسدا 2ملا فلي الحلديث اآخلر ،يع لي

لمعم رسللول اه صلللى اهي علسل وسلللم نهللى ع هللا .ذا للرا وا آثللرا"
لم بهللا م للذ سل ي
" 1إ اه عللز وجل ي هللا م أ حلفللوا ب بللائ م .قللال عمل يلر :فللواهت مللا حلفل ي
صحسح مسلم.

يك سسِد م فقد أسخإايم رب م عز و ج " صحح األباني.
للم افق :سسِ لد؛ ف ن ي إ ي
" 2ا قولوا ي
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لة إ انم قول السسد فا  ،أو سسد فا  ،أو يا سادة ،يا سادة القوم ،أو قوموا إلى سلسد م ،أو سلسد م
فس م

د مفس

لة خالص ،والما الموصوف بالسسادة ه ا هو رج ل م من.

وس في لمة بقى عبلدي وأمالي الللي هلي فلي الحلديث اآخلر فلي صلفحة  ٢٢٩فلي أولل  ،3الجمهلور ال هلي للا زيل ،
مسل ل لة مل لا قول

عب للدي وأما للي دي للا زيل ل  ،لسل ل ؟ أ ال ب للي -ص لللى اه علسل ل وس لللم -ق للال ف للي الح للديث" :أيُم للا

عبد أبق "..صحسح مسلم .فقال عبد ،ف لمة إ هو قال "عبلد" دي جلائزة ،ل لن ال هلي إيل ؟ للا زيل  ،ع لا مايبقلاط
فسهللا بللر يع للي ،وه للاو وجل آخللر للجمللا وهللو أ ال هللي للخإللاي ولللس

فللي ارخبللار ،يع للي مللا قوللوط فللي وشل يللا

عبدي ،ل ن قول ع عبدي ،لي عبد ،أو عبدي ذا ،د قول ورا  ،ل ن ماقولوط في وشل يع لي ،ع لا ملا يبقلاط
فسها نوا من الاحقسر وال بر إلى لسر ذلك.
لوي ماعب ل ل لد بل ل خاص الاوحسل للد ه ،و ل للرو ارش ل لراو مع ل ل  ،ف ل لر ل ل ل
"وق للال الخإ ل لابي :سل للب الم ل للا أ ارنسل للا مربل ل ل

المضاهاة ،"..المضاهاة اللي هي إي ؟ حاجة شبهها يع ي .." ،المضاهاة في ااسم لئا يدخ في مع لى ال لرو" يع لي

مجرد ب

إ اسم د فس نوا من الربوبسة ماي فع

قولها ،لس ؟ لحماية الاوحسد حاى من ال رو اللفظي.

المفهللم أ المقصللود مللن ال هللي الللوارد فللي اأحاديللث السللابقة ،هللو اررشللاد إلللى اخاسللار أحسللن
"واخاللار القروبللي فللي ي
األفاظ في ااساعمال "..يع ي هو إي ؟ مجرد إرشاد ،يع ي من باي ااساحباي.
 س الدهربعد د ا لم في  ٢٢٩عللى سل اللدهر ،ودي حاجلة ملن الحاجلات لأسل ال لائا فهمهلا خإل  ،يع لي نلاس اسلر
بافهم مس لة إي ؟ س الدهر لل  ،إزاي يلا جماعلة؟ هقلول ل لم بقلا ،لاب جمسل جلدا ،خاصلة المو،لوا فلي سل
الللدهر ،أ الللدهر لللس اسلما ه وا وصللفا لل -سللبحان و عللالى ،-والحللديث "وأنللا الللده ير ،بسللدي اأمل يلر ،أيقللِل ي اللسل
وال لهللار" صللحسح البخللاري .ف لدل علللى أن ل لللس الللدهر هللو اه -سللبحان و عللالى" ،-أنللا الللدهر" ه للا مع للا إي ل بقللى؟
مع اهللا أ اه هللو الللذي يقللدر المقللادير الاللي حللدث فللي الللدهر ،فم لن س ل الللدهر يرجللا الس ل إلللى اه -سللبحان
و عالى -في ال هاية م ا.
و إي هو س الدهر بقى؟ ع ا نبقى فاهمسن ،ر ناس اسر سجي قول اللهم أرنا فس يوما أسودا ،ال هلارد لا
يوم وح  ،يقول لك باس الدهر ،ا د م

س دهر.

إي س الدهر بقى؟ الوص الخاص ،لزمن خاص ،أنلاس خاصلسن ،للس

ملن السل  ،قلول اه -علز وجل ٰ " :-هلذا

ي للولم عصللس ل " هللود .٧٧:أو "أيللام نحسللات" فصلللم .١٦:مللا فللي القللرآ  ،فللد لللس
مقدِر لأمور فهذا من ال رو ،إن يقول إ الزما هو اللي بسعم

مللن الس ل  ،أمللا س ل الللدهر

ذا ،الزما يعم  ،نسبة العم للزملا د هلو ملن

ال رو.
" 3ا يقولن أح يد م :عبدي وأماي .لُ م عبس يد اه .و ُ نسائ م إماءي اه .ول ن لس يق  :لامي وجارياي وفااي وفاا ي" صحسح مسلم.
الح قة الث منة من س س ة "شرح كت
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الوج الثالث :مح لقدر اه ،فهذا حرام أن يرجا لس اه -عز وج .-
يبقى إي الحرام؟ حاجة من ا سن:
أ يس الدهر مقدِر لأمور ،إ الدهر هو الذي يفع  ،فهذا شرو.
أو س الدهر مح لاقدير اه ،فهذا حرام.
الوج الذي لس
لس

حرام ولس

شرو هلو أ يصل زملا معلسن بسلوء ،بال سلبة أشلخاص معس لسن ،أسلباي معس لة ،فهلذا

من الس  .يقول لك ال هارد لا يلوم وحل

السهود ،د م

بال سلبة للي ،د مل

س  ،اللهم أرنا فسهم يوما أسودا ،د م

سل  ،يلا ري ال هلارد يبقلى يلوم وحل

س  ،ال هارد ا يوم عصس  ،د م

عللى

س .

إي ل الس ل ؟ هللو اروللاق ،إ الزمللا لللدار ،دي س ل ه -عللز وج ل  ،-أو س ل للللدهر ،يش لفاوا الف للرة؟ إ الزمللا

لدار ،الزما وح  ،الزما ندل ،د ام ال لاس باقولل والعسلاذ بلاه هلو د سل اه بقلى ،هلو د سل اللدهر اللذي
يعود على س اه -عز وج .-
 الا لي على اهبعد د ا لم على الا لي عللى اه ،وهلو "اللاح م علسل بفعل شليء أو ر ل " إ واحلد يقلول :واه ا يغفلر اه للك،
واه ا يدخلك اه الج ة ،ود ال ام د لأس وارد على لسا اسر من ال اس سواء جلدا أو هلزا ،يقلول للك إيل ؟
هالرد علللى ج لة ،أو انلم ملن أهل الج لة ،انلم مل

واه ملا هالرد عللى ج للة ،ال لاس دي مل
الا لِي على اه والعساذ باه ،نحذر من ذلك.

عللارف لذا ،د لل مللن

 الا ريك في الم سئة والقدرةالا ريك في الم سئة والقدرة ،اللي هو يقول لك إي ؟ ما شاء اه وشئم ،أ ،ما شاء اه ثم شئم ،والقدرة ذلك.
 الاو ُس .١الاوس الجائز
بعد د بسا لم على الاوس الجائز والاوس المم وا :الاوس الجائز هو:
أوا بالعم الصالح ،إنك عمل عمل صلالح و قلول :اللهلم إنلي إ

لم فعللم ذللك اباغلاء وجهلك واباغلاء مر،لا ك

ف عإ ي ذا و ذا ،فهذا مما ورد في الحديث؛ حديث الثاثة والصخرة.

الاوس بدعاء عبد م من حا،ر ،زي "يلا أبانلا اسلالغفر ل لا" يوسل  .٩٧:أو "وصل ِ عللسهم ۖ إ صلا ك سل لن ل يهلم"

الاوبة.١٠٣:
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أو بللدعاء رجل ل ص للالح ،للدعاء العب للاس عللم ال ب للي -ص لللى اه علسل ل وس لللم ،-فللي الح للديث الل للي الص للوفسة لأسل ل
بسسادلوا بل عللى لسلر مع لا  ،إ يقوللوا سلسدنا عملر وسل بالعبلاس ،هلو وسل ب يل ؟ بلدعاء سلسدنا العبلاس -ر،لي اه
ع وأر،ا  ،-فقدم في صاة ااساسقاء يصلي بال لاس ،فملا وسل بلذات العبلاس وا بجسلد العبلاس ،ول لن بلدعاء
العباس -ر،ي اه ع وأر،ا .-
الاوس ب سماء اه الحس ى وصفا .

ذلك من الاوس الم روا.

 .٢الاوس المخال فس
الاوس ل المخال ل فس ل وهللو الاوس ل بللذات ال بللي -صلللى اه علس ل وسلللم -وحق ل وجاه ل  ،والحقسقللة إ اللللي بسجسللز
الاوس بحق ال بي -صلى اه علس وسلم -وجاه  ،فهذا فعا ل وج بسر جلدا ،إزاي؟ ملا هلو حلق ال بلي -صللى اه
علسل وسلللم-؟ هللو فعل اه ،إ رب للا ي رمل  ،يعإسل  ،إ رب للا يي ل ِفع فسللك ،فللد أصللا فعل اه ،فعل ه أ ي رمل  ،أ
يعإس ل  ،أ يي ل ِفع  ،فللاللي بسجسللز الاوس ل بحللق ال بللي أو بجللا ال بللي فل ل وجهللة ،الخللاف سللائغ مفللس
خالص.

أي م ل لة

 .٣الاوس المحظور
مللا هللو الاوس ل المحظللور؟ قللال" :م عللم ال لريعة الاعلللق بغسللر اه فللي

ضللر و ف لري ال للري ،وم عللم ا خللاذ
ل ال ي

الوسإاء وال فعاء من دو اه -عز وج  "-يبقى إذ هذا من الاوسل المم لوا ،وبعلا إا ملا دل ال لرا عللى ذللك،
الحاجات اللي اح ا ذ رناها قب

د.

 ااساغاثة بالمخلوقبعد د صلفحة  ٢٣٦بسلا لم عللى ااسلاغاثة بلالمخلوق ،وسل ع لا نفهلم إيل اسلاغاثة ،ملثا واحلد بسغلرق ،وبسقلول
يا ،..معدي واحد د اسم أحمد فبسقول يا أحمد الحق ي ،الحق ي ،دي اساغاثة وا أ؟ اساغاثة ،اساغاثة فلي حاجلة
يقدر يعملها وا أ؟ يقدر يعملها ،هي دي ااساغاثة الم روعة ،ااساغاثة بالحي الحا،ر فسما يقدر علس .
ع ا ب

إي ؟ الصوفسة بر ،بسجسبوا نصوص في اسلاغاثات م لروعة ويسلادلوا بهلا عللى اسلاغاثات مم وعلة ،ا ،هلي

دي الضواب  ،الصورة اللي أنا قيلاها لك دي؛ إ انم باساغسث بحي حا،ر فسما يقدر علس  .شس أي واحلدة هاإللا
اساغاثة مم وعة .اسلاغاثة بمسلم ،مسلم سلامعك إزاي أصلا ،وللو سلمعك يمللك لسلك إيل أصلا ،ول لائل  ،إ انلم
باساغسث بولي في بلد انسة ،انم با س ل سما محس

سما اه -عز وج  ،-أو الثالثة فسملا ا يقلدر علسل  ،إنلك

قول لواحد حي حا،ر ولي قيدامك :ارزق ي أو اشفس ي ،هلي دي حاجلة هلو يقلدر علسهلا؟ يبقلى أي واحلدة ملن الثاثلة

غس ل يبقللى دخل للا فللي ااسللاغاثة المم وعللة .يبقللى الصللورة الم لروعة فهم اهللا شللس أي واحللدة إلللا المم وعللة ،إي ل
الاا ة الم روعة؟ حي ،حا،ر ،فسما يقدر علس  ،و،حم؟
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سسد اأ،رحة وب اء القبور

بعد د ا لم على سسد اأ،رحة وب اء القبور ،وأنها مما نهى ال را ع ها.
لول الل ل صلللى الل ل ي علس ل وسلللم؟ أ ا للدا مثللاا
"قللال لللي علل ُلي بل يلن أبللي وال ل  :أا أبلعثيللك علللى مللا بلعث للي علس ل ر يسل ي
إا ومسا ي وا قلبلرا يم رفا إا سويلا ي" صحسح مسلم .يبقى أي قبر فوق اأرض المفروض ياساوي باأرض.
ول الل صلى الل ي علس وسلم أ ييجصص القبل ير ،وأ يليقعد علس  ،وأ يليبل ى علس " صحسح مسلم.
"نلهى ر يس ي
سح.
" ..وأ يي ا علسلها "..روا الارمذي وقال هذا حد ل
يث حس لن صح ل
 ا خاذ القبور مساجدبعد د ا خاذ القبور مساجد ،و س نهلى ال بلي -صللى اه علسل وسللم -علن ذللك ،أحاديلث ثسلرة جلدا جلدا ،وفلي
صحة" ،الل يهلم ا جعل قلبلري وثل لا يليعبل يد .اشلاد لضل ي اللل عللى قللوم ا خل يذوا قيلبيلور أنبسلائهم مسلاجد"
أعلى درجات ال ِ
أخرج ارمام مالك في الموو  ،وصحح األباني" .لعن الل ي السل يهود وال صارى ا خ يذوا قيلبيور أنبسلائهم مسلاجد" صلحسح
البخاري .إلى لسر ذلك.
ووبعا في شبهة مو،وا المسجد ال بوي ،المسجد ال بوي أوا :ملن أدخل القبلر فلي المسلجد للس
علس ل وسلللم -ولللس

ال بلي -صللى اه

الصللحابة ،يع للي ا ال بللي وص لى ب للد  ،وا الصللحابة اللللي عملللوا للد  ،د فع ل نللاس ا ييسللادل

الح لام،
بفعلهم ،لس حاى من الصحابة وا من الالابعسن وا ملن اأئملة المعلروفسن ،الللي فعل ذللك واحلد حلا م ملن ي
فا ييسادل بفعل  ،د رقم واحد.
رقم ا سن :لما أدخللوا القبلر فلي المسلجد جعللوا حوالسل لرفلة بحسلث ا ييصللى إلسل  ،وا يلدخ أحلد إلسهلا ،وا لو
الصاة ع دها ،وجعلوا الجدار الخلفلي الللي هلو ال لاس هاصللي ورا ب ل

إيل ؟ زاويلة ،بحسلث ماحلدط يعلرف ياوجل

إلى الجدار ،يبقى الجدار مائ عن القبللة ،و ل دي احاساولات عملوهلا ،ل لن فلي اآخلر للس

فعل ييسلادل بل  ،للس

فع ال بي -صلى اه علس وسلم -أصا ،وفع الصحابة مخال في حجال  ،د ا فعل ال بلي وا فعل الصلحابة ،د
فع بعض ال اس ،ف زاي ييسادل بفع بعض ال اس؟ هذا لس

مما ييسادل ب في الا ريا أصا يع ي.

 ال ذر لأ،رحة والذبح ع دهابعللد للد ا ل لم فللي  ٢٣٩عللن ال للذر لأ،للرحة ،والللذبح ع للدها ،وهللذا مللا نهللى ال بللي -صلللى اه علس ل وسلللم -ع ل
فقال" :ا عقر في ارسام" صحح األباني .فالذبح لغسر اه هذا مما نيهي ع .
الباي الثاني :في السلوو
الفص الرابا :من مظاهر ،ع اريما
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 الاإسر والافاؤلبعللد للد ا ل لم علللى مللن مظللاهر ،للع اريمللا  ،مس ل لة الاإسللر والافللاؤل ،قللال ال بللي -صلللى اه علس ل وسلللم" :-ا
عدوى ،وا وسلرة ،وا هامة ،وا صفر" صحسح البخاري .فال بي -صلى اه علس وسلم -بسن أ ا وسلرة ،يع لي إيل ا
وسرة؟ إي هي الإسرة أصا؟ زملا لانوا بسجسبلوا وسلر ،ويإسلرو  ،لملا يسجلوا يعمللوا حاجلة ،للو ولار يملسن يبقلى خسلر ،للو
وار شمال يبقى شر ،وس الإسر عرف الخسر وال ر م سن؟ حاجة من اا سن :يا الإسر هو الذي يملك الضلر وال فلا،
يبقى د شرو أ بر ،يا إما الإسر دلس على الضر وال فا ،يبقى د شرو أصغر ،اللي هو ادعاء سب با دلس .
وسل

ل واحللد م للا للد باجسلل فللي نفسل إيل ؟ يقللول لللك :دا أنللا مللثا م للسم مللن الإريللق د قبل

للد فحصل لللي

م لة ف نا خاي أم ي م  ،فس نوا من الا اؤم ،قلال الصلحابي" :وملا م لا إا "..يع لي إا سل هلذ الخلواور.." ،
ول للن اه ييذهبيل بالالوُ ل " أخرجل أبللو داود وصللحح األبللاني .ولسقل " :الل يهلم ا خس للر إا خس ل يلرو ،وا وس للر إا وس ل يلرو،
وا إلل لس ل يلرو" صللحح األبللاني .يبقللى مم للن يجسلللك وسللاوس آ ادفعهللا ،لمللة بقللى إي ل أص ل أنللا بافائ ل بللالقمسص
الفاني وأنا رايح أماحن ،بالقلم الفاني ،بالإريق الفاني،

د ملن الإسلرة ملا عملوط ،أملال عمل إيل ؟ لدفا ذللك

بالاو و قول :اللهم ا خسر إا خسرو ،وا وسر إا وسرو ،وا إل لسرو.
المسل لة بر،ل إذا اعاقلد أنهلا ضلر و فلا

بعد د ا للم عللى مسل لة حظلك السلوم ،وإ دي ملن اأبلراج ،ودي نفل

بذا ها -اللي هي اأبراج -د شرو أ بر ،إذا اعاقد أنها عامة أو سب فهذا من ال رو اأصغر.
وس ب خ
حرام ،ما جس

نقراها على سلبس مل

علارف إيل  ،حلرام ،ول ب عملهلا عللى سلبس الملزا  ،حلرام ،ول ب عملهلا سللسة،

ناحسة المو،وا د خالص .وس أص صفات اأبراج م

مقدرات السلوم ،د البلرج الفانلي صلفا

ذا ،حرام بر. ،
لسل حللرام؟ أنل ادعلاء سللب بغسللر دلسل  ،ا يوجللد دلسل فللي ال للرا وا فللي العلللم الللدنسوي بسقللول إ موالسللد شللهر للذا
صفا هم ذا ،د شيء أصا من ال هانة ومن المحرمات ،وقال ابن مسعود" :الإِسللرةي شلر لو ،وملا م لا إا -يع لي ملا م لا
إا وي س هذا الخاور ،-ول ن الل ييذهبي ي بالالوُ " أخرج أبو داود وصحح األباني.

وقللال ال بللي -صلللى اه علس ل وسلللم" :-أحس ل ها الف ل ل وا للرد مسلللما" س ل ن أبللي داود .إي ل الف ل ل بقللى؟ الف ل ل هللي
ال لمة الإسبة الاي ا ياعمدها ارنسا  ،انم خارج ماحن لقسم واحد اسم نجلا  ،ر بلم ملا سلواق ا سلي باسل ل
اسمك إي ؟ قال لك :نجا  ،د من الف ل الحسن ،ا انم عمدت وا حاجة ،هي حاجة جا لك د .
وسل "إنمللا ال ُ ل يم فللي ثللاث :فللي الفللرس ،والمللرأة ،والللدار" صللحسح البخللاري .اخالفللوا العلمللاء هل هللذا ال ل م علللى
ال م هو شل م حقسقلي ل هلا صلفات حال

ظاهر أم يم ول ،وألل ال اس إ هو يم ول ،يع ي إي يم ول؟ يع ي لس
بها ،ف م الفرس أنها دابة حرو  ،وش م المرأة أنها سسئة ال يخليق ،وش م الدار أنها ،سقة أو لسر ذلك.
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وبعض العلماء ارمام مالك ولسر  ،قالوا إ د ش م حقسقي ،فسل فعلا سلم بقلى نحل  ،واحلد ياجوزهلا حالال اغسلر
إلى السوء ،أو عربسة بقى نح  ،واحد ير بها يعم حوادث ،أو دار بقى نح  ،واحلد يسل ها حصل لل م لا ،
فعا فس من السل من قال أنها على ظاهرها ،وبعضهم قال أنها يم ولة.
اللللي قللال علللى ظاهرهللا يبقللى د اسللاث اء إ مفللس

يماسقة إ مفس

وسللرة إا فللي الثاثللة دول ،واللللي قللال ا د يم ولللة يبقللى القاعللدة

وسرة ،ل ن دي صفات إي ؟ يعابرها ال اس من ال م ولسسم ش م ول ها أصا عسوي حقسقسة.

 العدوىوس مس لة ا علدوى ،يع لي إيل ا علدوى؟ يع لي ا علدوى إا بقلدر اه ،يع لي العلدوى لسسلم ب فسلها ول لن باقلدير
ض عل للى يمص للح" ص للحسح البخ للاري .فان للم مل لا روح
اه -ع للز وجل ل  -م للا اأخ للذ باأس للباي" ،ا ييللورد يمم للر ل
ما اخدط أسباي العدوى ،وإذا حصلم العدوى فهي بقدر اه.

إيل ل

 اساإاا الغس بال هانة واأبراج و زي الخا مبعد د بسا لم على اساإاا الغس بال هانة واأبراج ،وبعا الغس نوعسن :فس لس نسبي ،ولس يمإلق.

الغس ل المإلللق هللو مللا ا يعلم ل إا اه ،اللللي هللو فللي اآيللة "إ الل ل ع للد ي علل يلم السللاعة ويلي ل ل ِز يل الغسللث ويلعلل يلم مللا فللي

اأرحلام" لقملا  .٣٤:ا لم لا ع هلا قبل لد  ،أي واحلدة ملن الخمسلة دول ادعائهلا أو السل ال ع هلا فلر أ بلر ،أنل
شرو فلي الربوبسلة الللي هلي عللم ا يعلمل إا اه ،أي حاجلة لسلر الخمسلة دول فلسسلم ملن ال ِ لرو اأ بلر ،والسل ال
ع هللا أو محاولللة وصللولها عللن وريللق الا جللسم وال للام د هللو مللن ال ِ لرو اأصللغر ،مللا لللم يحال ب لليء أ بللر اللللي هللو
سخسر جن أو لسر ذلك.
 "لو" فاح عم ال سإابعللد للد بسللا لم علللى لمللة "لللو" الاللي فللاح عمل ال للسإا  ،قللال :الر،للا بالقضللاء مللن أر للا اريمللا  ،والمسلللم قبل
وقوا القضاء يمإال ب مرين:
 .١ااساعانة باه -عز وج .-
 .٢اأخذ باأسباي.
و انم اساع م وأخذت باأسباي ،ا قول "لو" ف نها فاح عم ال سإا .
واساعمال لو لس

دائما مذموما -صلفحة  -٢٤٩وإنملا ي لو ملذموما إذا لا فلي سلساق ااعالراض عللى القلدر ملا

الح م لما يقا في المساقب  ،فا خاف في جلواز  ،فقلد قلال ال بلي -صللى
قدم ،أما إذا ا الغرض اررشاد وبسا ي
اه علس وسلم" :-لو اساقبلم من أمري ما اسادبرت لجعلاها عمرة".4
 ا ييقال هلك ال اساساقبلم من أمري ما اسادبرتي لم أسق الهدي  .وجعلايها عمرة "..صحسح مسلم.
 "4لو أني
ي
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وا ييقال هلك ال اس ،فمن قال هلك ال اس فهو أهل ي يهم أو أهل يهم ،5أهل يهم يع ي هو الفاع بسيهلك ال لاس بقولل ،
أهل ي يهم يع ي أشدهم ها ا.

 علسق الدعاء على الم سئةبعد د بسخام ب مرين ،ال ام على علسلق اللدعاء عللى الم لسئة ،إ انلم ملا قول

إيل  :اللهلم اشلف ي إ شلئم ،لسل ؟

أ ال بي -صلى اه علس وسلم -نهى عن ذللك فقلال" :ا يقلولن أحل يد ي م :اللهلم الفلر للي إ شلئم ،اللهلم ارحم لي

إ شئم ،"..لس ؟ " ..لسعزم المس لة ،ف ن ي ا يم ر ل ي" صحسح البخاري.
يع للي انللم نللك باي لر رب للا ،باقللول لللو شللئم ،أنللا م ل عللايز ألص ل علسللك يع للي ،والعسللاذ بللاه ،ود وبعللا م ل
المقصود ،فما قول

هللو

"إ شئم" ،اداي با أ علق على الم سئة.

 -واعة ال سإا با فسذ ما يوسوس ب

آخر حاجة بسا لم على الوسوسة ،إ سا سك الوسوسة في باي العقسدة ا محاللة ،والعلاج إ انلم سلاعسذ بلاه ملن
ال لسإا الللرجسم ،وا سارسل مللا الوسلاوس ،و للدفا ذللك باريمللا  ،فاللرد ذللك إلللى اريملا اللللي انلم أصللا باللزود
و مس  ،وا سارس ما أي وسوسة سك ،ولاس ل أه العلم ف فاء العي الس ال.
الخا مة
وجلزا م اه خسللرا ،وصلللى اه وسلللم وبللارو علللى نبس للا محمللد وعلللى آلل وصللحب وسلللم سلللسما ثسللرا ،والحمللد ه ري
العالمسن ،وأرجلو أ ن لو قلد يوفق لا فلي قلراءة هلذا ال الاي قلراءة سلريعة ،لمالابعي قائملة البدايلة وملن بعلدهم ،ونسل ل

اه -سبحان و عالى -أ ياقب م ا وم م صالح اأعمال.

ول ن أريد أ أنو في الخاام أ هلذ قلراءة سلريعة أردنلا م هلا أ نسلاعد ال لاس عللى قلراءة ال الاي فقل  ،للم نحلاول
أ نضللس أي معلومللة جديللدة إا مللا نحااج ل فللي فهللم ال اللاي ،ل للن م لن أراد أ ياوس لا فه للاو ا ل أخللرى ثسللرة
شرح اها ،وشرحها لسرنا ممن هم أفض م ا ،فلااابا ال رو اأخرى.
وجزا م اه خسرا ،والسام علس م ورحمة اه وبر ا .
م بحمد اه
شاهدوا الدرس لل ر على ال م في قسم فريغ الدروس في م اديات الإريق إلى اه و فضلوا ه ا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

5
اس ،فهو أهل هم" صحسح مسلم.
"إذا قال الرج ي :هلك ال ي
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