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 بسم اهلل الرمحن الرحيم.
لعددادلو لىددهلل  اهلل لسددهللم لبدداري اهللد   ويلددا همدد  لاهللدد   لدد  لىدد و  احلمد  هلل ر  ا

 .أمجعو
  أما بع .

يِن اْبُن تَ ْيِميَّة" ْساَلِم َتِقيُّ الدّْ  : -َرِضَي اللَُّه َعْنُه  - ُسِئَل َشْيُخ اإْلِ
   ِِ َُ   ْ  اللَّ   ُه ِل َعَع ِ   ِه  يِن َ ِ ََّق َُُة اْلُ َلَم   عُا َِِّنمَّ   ُة ال   دّْ َُّ   ع يَمْن يَ ُق   سَُّ : َ  َم   ع تَ ُق   سَُّ ال

ََ ْل  ا اْلَق ْسَُّ َ  َْ  ََ ََ ْل َيْع ُرُم َعَلْي ِه  ُْ َ َغعُث ِبَرُس سَِّ اللَّ ِه َل لَّل اللَّ ُه َعَلْي ِه َ َس لََّ   ُي
ي ِ  َرُس سِلِه َل لَّل اللَّ ُه  ُِ ََُس ُكْفٌر َِّْم َ  ؟ َ ِإْن اْسَ َدََّّ ِبآيَعِت ِمْن ِكَ عِب اللَّ ِه َ ََِّحع

ََِم ع  َعَلْيِه َ َسلَّ َ  ُُّ نَِّة  ِِ َ عِب َ ال لِيُل ِم ْن اْل َُلِيلُ ُه َِّْم َ  ؟ َ ِإَ ا مَ عَم ال دَّ َفُ  ُه  ََ ْل يَ ن ْ
ُ سنَع َمْأُجسرِيَن.  َيِجُب َعَلل َمْن ُيَخعِلُف َ ِلَك ؟ َِِّ ْ

 ََِأَجعَب :
َ ِفيَضِة َبْل اْلُم َ َساِتَرةِ  ُْ نَِّة اْلُم ُُّ َ ات َّْفعِق اْْلُمَِّة : َِّنَّ نَِبي َّنَ ع  اْلَعْمُد لِلَِّه ، َمْد ثَ َبَت بِعل

ِِي اْلَخاَلِنِق يَ ْسَم اْلِقَيعَمِة َ َِّنَّ  ُِِع اْلُمَشفَُّع َ َِّنَُّه ُيَشفَُّع  َللَّل اللَُّه َعَلْيِه َ َسلََّ  الشَّع
َ ْشِفُ سَن ِبِه َيْ لُُبسَن ِمْنُه َِّْن َيْشفَ  ُْ ْ  َ َِّنَّ النَّعَس َي َُْ  إَلل رَبَِّْ َُ ْ َع َل  ."ُه َيْشَفُع َل

احلم  هلل ر  العادلو، لأىهللي لأسهللم اهللد   ويلدا همد  لاهللد   لد  لأىد اب  أمجعدو 
 أما بع .

، َىددهلل   الهلل دد ل َاهلَليودد ل َلَسددهلل مَ  فهداا السدد ان اددن نددقن مددن ستددقن رال سسددتغا  برسددقن اهلل 
لمدا  ما حكم هاا التقن؟ لهل نائهلل  سكفر؟، لهل هلاي مدا سد ن اهللد  هداا التدقن؟
 القاجب اهلل  من نام ل س  ال ليل من الكتا  لالسلة يف هاه ادلسألة لغريها؟
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هاه مسائل كهللها ت لر اهلل  حكم هاا التقن لمدا ستلدل بد  مدن أولدة لأحكدام لمدا 
 سرتتب اهلل  هاا التقن من أحكام.

مَ ْد ثَ بَ َت افتتح ادل لف رمح  اهلل اجلقا  اهلل  هداا السد ان دمد  اهلل تعداق ل ندان ر
َ ِفيَضِة َبْل اْلُم َ َساِتَرِة َ ات َّْفعِق اْْلُمَِّة : َِّنَّ نَِبي ََّنع َللَّل اللَُّه َعَلْيِه َ َس لَّ َ بِ  ُْ نَِّة اْلُم ُُّ  عل

ِِي اْلَخاَلِنِق يَ ْسَم اْلِقَيعَمةِ  ُِِع اْلُمَشفَُّع َ َِّنَُّه ُيَشفَُّع   ...رإق  خر ما نان.الشَّع
َىدددهلل   الهلل دد ل َاهلَليوددد ل  ظمدد  الدددا خدد  اهلل ىلدددا رسددقل  لهددق س دددري ىلدداا إق ال دددفااة الع

َىدددهلل   الهلل ددد ل َاهلَليوددد ل ، لهددداه ال دددفااة، ال دددفااة العظمدد  الدددا س دددف  فيهدددا اللدد  َلَسددهلل مَ 
ال  اهلل سو ا   لتعاق أن ستضدي بدو اللداس، ال خدني  بدو أهدل ا سدنيم  َلَسهلل مَ 

ال دفااة أحد  مدن الفدرل، بدل هداه  يف إثواهتا، فهللم خيدالف يف إثوداه هداا اللدق  مدن
َىدهلل   الهلل د ل َاهلَليودد ل  ال دفااة ثابتدة، لأولتهدا رداهرك يف كتدا  اهلل تعداق، ليف سدلة اللد  

َ ِفيَض ِة ، لن  اتفق اهلليها أهل ا سنيم، للالك نان رَلَسهلل مَ  ُْ ُُّ نَِّة اْلُم مَ ْد ثَ بَ َت بِعل
ُِِع اْلُمَشفَّعُ : اِتَرِة َ ات َّْفعِق اْْلُمَّةِ َبْل اْلُم َ سَ   ر.َِّنَّ نَِبي ََّنع َللَّل اللَُّه َعَلْيِه َ َسلََّ  الشَّع

ِِعُ ر  ر الاي سعطاها.اْلُمَشفَّعُ ر، الاي سطهللب ال فااة، لرالشَّع
ِِ  ي اْلَخاَلنِ  قِ ر ر، هدداا بسددا بيددان ذلدداه ال ددفااة أ دد  س ددف  يف اخلنيئددق َ َِّنَّ  ُه ُيَش  فَُّع 

 سقم التيامة.
ر، أي يف الفلدل بيدلهم لالتضددا  ليف راحدتهم مدن هددقن يَ   ْسَم اْلِقَيعَم ةِ  ِِ ي اْلَخاَلنِ قِ ر

 ادلقنف لش ت  لالائ .
َ ْش  ِفُ سَن بِ  ِه َيْ لُبُ  سَن ِمْن  ُه َِّْن َيْش  فَ ر ُْ َُ  ْ  إلَ  ل رَبَِّْ   ْ َ َِّنَّ النَّ  عَس َي َ َِّنَّ  ُه َيْش  َفُع  َع َل

 ْ َُ  ر، لهاا اللق  من ال فااة متفق اهللي .َل
 ادل لف رمح  اهلل إق اللق  الثاين من أ قا  ال فااة.بع  ذلك ا تتل 
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ادل لددف رمحدد  اهلل ندد  م يف هدداا اجلددقا  اهللدد  هدداا السدد ان ىلدداا التتدد   لهددق ذكددر مددا 
ستعهللق بال فااة ألن ال فااة  ق  إغاثدة، لدق ندان نائدل ر مدا وخدل مدا ذكدره ادل لدف 

 َىددهلل   الهلل دد ل َاهلَليودد ل َلَسددهلل مَ  رمحدد  اهلل مددن ال ددفااة فيمددا سددال الدد  مددن االسددتغاثة بددالل  
لنددددقن التائددددل   ال سسددددتغا  برسددددقن اهللر؟ فدددداجلقا  أن ستددددان   إن ال ددددفااة  ددددق  
إغاثة، ألن ال فااة هي التقسا يف جهللب اخلدري أل وفد  الضدر، لال شدك أن الضدر 
متفدداله ملدد  مددا هددق شدد س ، ملدد  مددا هددق  ددازن، ملدد  مددا هددق متقندد ، لال ددفااة الددا 

احمل دددر يف فلددل التضدددا  شدددفااة يف أمددر  ددد ن باللددداس بهللدد  ىلدددم مدددن  تكددقن يف أر 
 ال  ك لالضيق لالكر  لاذلقن موهللغا اظيماً.

فددديهم لههللدددوهم ال دددفااة ملددد  هدددق مدددن  دددق   َىدددهلل   الهلل ددد ل َاهلَليوددد ل َلَسدددهلل مَ  ف دددفااة اللددد  
 استغاثة شركية. لليست َىهلل   الهلل  ل َاهلَليو ل َلَسهلل مَ  االستغاثة الا جتقز، لهي ثابتة لهللل 

فددادل لف ندد  م ىلدداه ادلت مددة كالتمهيدد  لهلل ددقا  لسدديأ  التفلدديل فيمددا  ددقز لمددا ال 
  قز من االستغاثة. عم.

َبعِنِر َ َِّنَّ ُه َ  بع  هاا نان ر َِ ِل اْل َْ ِِي َِّ نَِّة َ اْلَجَمعَعِة َِّنَُّه ُيَشفَُّع  ُُّ ُل ال َْ ثُ َّ ات ََّفَق َِّ
ِِ   ي النَّ   عِر ِم    ُر ا ُيَخلَّ   ُد  َِ َْ   ِل ال  َّْسِحي   ِد ََِّح   ٌد . َ َِّمَّ   ع اْلَخ   َسارُِج َ اْلُمْ َ رِلَ   ُة َِ   أَْن ْن َِّ

 ٌَّ ََ ُيَ ِا ُمْبَ ِدَع ٌة ُض الَّ ِِ ُر ا َش َفعَعَ ُه لِْلُم ْيِمِنيَن ؤ َ  بَ عِنِر َ لَ ْ  يُ ْن َِ َْ ِل اْل َشَفعَعَ ُه ِْلَ
ْ  ِنَراٌع َ تَ ْفِصيٌل . ِفيِرَِ ِْ  َ ِِي َت

ٌِِر بَ ْ  َد ِميَ  عِم اْلُعجَّ ِة َ َس  َساٌا  َ َِّمَّ ع َم نْ  َُ َس َك  ع ْجَم  عِع َِ  َِ  َر َم ع ثَ بَ  َت بِ عل  ََّساُتِر َ اإْلِ َِّْن
َُمِّْه .  ا اْلَمْ َنل اْسِ َغعثًَة َِّْ  َلْ  ُي َْ ََ  َسمَّل 

َِ    َر َم    ع َك    عَن الصَّ    َععبَُة يَ ْفَ ُلسنَ    ُه ِم    ْن ال  َّ  َسسُّ    ِل بِ    ِه َ َِّمَّ    ع َم    ْن َِّمَ     رَّ ِبَش    َفعَعِ ِه َ َِّْن
ِِ   ي  َُ اْلُبَخ   عِر ُّ  َع   ْن َِّنَ   ٍَّ َِّنَّ ُعَم   َر بْ   َن  "َل   ِعيِعهِ "َ اِ ْسِ ْش   َفعِع بِ   ِه ؤ َكَم   ع َرَ ا
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َقل بِعْلَ بَّعِس بْ  ُْ َُ  َّ إنَّ ع  َ مَ عََّ  ،ِن َعْبِد اْلُم َِّلبِ اْلَخ َّعِب َكعَن إَ ا َمَع ُسا اْسَ  : اللَّ
َقْسَن .ُكنَّع نَ  َ َسسَُّل إلَْيك بَِنِبي ّْ  ُْ ِقيَنع َ ِإنَّع نَ  َ َسسَُّل إلَْيك ِبَ  ّْ نَِبي َّْنع َِعْسِقَنع َِ ُي ُْ  َنع َِ َ 

َُاُ ُ"َ ِِ  ي   َِّنَّ َِّْعَرابِيِّ  ع مَ  عََّ لِلنَّبِ  يّْ َل  لَّل اللَّ  ُه َعَلْي  ِه َ َس  لََّ   "َ َغْي  ِرَِ  "ُس  َنِن َِّبِ  ي 
لَ  َك الْ  ََ ََ  َدْت اْْلَنْ ُف  َُّ َ َج  عَع اْلِ يَ  عَُّ َ  َ ْش  ِفُع بِ  ك َج ُْ ُُْع اللَّ  َه لَنَ  ع َِِسنَّ  ع َن َم  عَُّ َِ  ع

 َ ُْ َُ  بََّ  َرُس  سَُّ اللَّ  ِه َل  لَّل اللَّ  ُه َعَلْي  ِه َ َس  لََّ   ،ْش  ِفُع بِعَللَّ  ِه َعَلْي  كَعلَ  ل اللَّ  ِه َ َن َِ
َ ْش  َفُع  ُْ ِِ  ي ُ ُج  سَِ َِّْل  َععِبِه َ مَ  عََّ : َ ْيَع  ك إنَّ اللَّ  َه َ  ُي ََ َ لِ  َك  بِ  ِه َح َّ  ل ُع  ِر

ْلِق  ِه َش ْأُن اللَّ  ِه َِّْعذَ  ُ  ِم  ْن َ لِ َك  َِ َر  "َعلَ ل ََِّح  ٍد ِم  ْن  َِ َ  ََك  َر َتَم  عَم اْلَع  ِديِ  َِ  أَْن
َ ْشِفُع بِعَللَِّه َعَلْيك"مَ ْسَلهُ  ُْ ِِْر مَ ْسَلُه  "َن َ ْشِفُع ِبك َعلَ ل اللَّ هِ "َ َلْ  يُ ْن ُْ َُ  "َن بَ ْل َِّمَ  رَّ

َِمَ  ِفي ِرَِ نِ َراٌع َعَلْيِه َِ ُ ِلَ  َجَساُزَُ  ِْ ََُس َضعَّّّ ُمْخِ ٌئ ُمْب َ دٌِع ؤ َ ِِ ي َت ا َِ  َْ ََ َر  َِ ْن َِّْن
 ر.َ تَ ْفِصيلٌ 

بَ عِنرِ  ستقن رمح  اهلل  ر َِ َْ ِل اْل ِِ ي َِّ ُُّ نَِّة َ اْلَجَمعَع ِة َِّنَّ ُه ُيَش فَُّع  َْ ُل ال ر، ثُ َّ ات ََّف َق َِّ
َىدددهلل   الهلل ددد ل َاهلَليوددد ل  لل  يف ىدددهللة ادلت مدددة لهلل دددقا  لأ ددد  أسضددداً سست دددف  بددداهددداا أسضددداً 

يف أهدل الكوددائر   َىدهلل   الهلل د ل َاهلَليود ل َلَسدهلل مَ  يف أمدقر، لملهدا مدا ثودت أ د  س ددف   َلَسدهلل مَ 
من أهل التقحيد  الداسن اسدت تقا اللدار بدا قىلم أل وخهللدقا اللدار بدا قىلم، في دف  يف 

 أهل الكوائر.
ِِي النَّعِر مِ ستدقن  ر َْ ِل ال  َّْسِحي ِد ََِّح دٌ َ َِّنَُّه َ  ُيَخلَُّد  ر،لهداا اللدق  مدن ال دفااة ْن َِّ

ثابددددت بالكتددددا  لالسددددلة لإمجددددا  سددددهللف األمددددة لم خيددددالف فيدددد  إال أهددددل الودددد   مددددن 
اخلقارج لادلعت لة، لإال فإن األولة والدة متضدافرك اهللد  إثوداه هداا اللدق  مدن ال دفااة 

 .َىهلل   الهلل  ل َاهلَليو ل َلَسهلل مَ  لهللل  
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ُر ا ر، لهم ادلخهللفقن ألهل السدلة رَ َِّمَّع اْلَخَسارُِج َ اْلُمْ َ رَِلُة    رستقن رمح  اهلل َِ َِأَْن
َبعِنرِ  َِ ِل اْل َْ  ر، م سثوتقها لاطهللقا الللقص القاروك يف ذلك .َشَفعَعَ ُه ِْلَ

ِِ   ُر ا َش   َفعَعَ ُه لِْلُم   ْيِمِنينَ  ندددان  ر ر، أي يف رفددد  ورجددداهتم لوخدددقذلم اجللدددة، َ لَ   ْ  يُ ْن
م أ كرلا شفاات  ألهل الكوائر يف إخراجهم مدن اللدار ليفيدف العداا  ادلهم لكله
ََ    ُيَ ِا  ، ر ْ  نِ    َراٌع  ر، أي اخلددددقارج لادلعت لددددة، رَ  ِفي    ِرَِ ِْ ٌَّ َ ِِ    ي َت ُمْبَ ِدَع    ٌة ُض    الَّ

 ر.َ تَ ْفِصيلٌ 
ٌَّ  ر سكق ددان متنيزمددو، فتدد  سكددقن الضددان  ر، هدداان لىددفان ندد  الُمْبَ ِدَع  ٌة ُض  الَّ

 غري موت  ، لكل  خارج ان احلق، ألن الضان هق الااهب ان ال ي .
َىدهلل    لأما ادلوت   فهق احمل   الاي اخرت  نقال أل امنيً م سكن اهللي  امدل اللد  

 أل نقل .  الهلل  ل َاهلَليو ل َلَسهلل مَ 
ْ  نِ  َراٌع  َ  ستددقن رمحدد  اهلل  ر ِفي  ِرَِ ِْ ر، دلددا كددان ادل لددف رمحدد  اهلل لددي  تَ ْفِص  يلٌ َ ِِ  ي َت

شأ   يف هاا اجلقا  بيان حكم ادلعت لة لاخلقارج، أل حكم أنقاذلم، لإمنا سال هاا 
ْ  مسددال التت مددة لبيددان مددا سسددتغا  بدد ، لمددا ال سسددتغا  بدد ، نددان ر ِفي  ِرَِ ِْ َ ِِ  ي َت

ن م سكفدددرهم ر، فمدددن أهدددل العهللدددم مدددن كفدددرهم، لمدددن أهدددل العهللدددم مدددنِ   َراٌع َ تَ ْفِص   يلٌ 
 لادلسألة فيها تفليل لبسا ال حيتمهلل  هاا اجلقا  ادلختلر .

ٌِِر بَ ْ  َد ِميَ عِم  َ ل نان رمح  اهلل ر َُ َس َك ع ْجَم عِع َِ  َر َمع ثَ َبَت بِ عل  ََّساُتِر َ اإْلِ َِ َِّمَّع َمْن َِّْن
ر، هددداا كددداجلقا  اهللددد  إشدددكان   كيدددف ستددد   ددد ا  لتفلددديل يف تكفدددري مدددن اْلُعجَّ   ةِ 
 ااً مما جا ه ب  الللقص لاتفق اهللي  سهللف األمة؟أ كر شي
ٌِِر بَ ْ َد ِمَيعِم اْلُعجَّةِ  نان  ر ََُس َكع ْجَمعِع َِ  َر َمع ثَ َبَت بِعل  ََّساُتِر َ اإْلِ َِ  ر.َ َِّمَّع َمْن َِّْن
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إذاً  التكفري الب  في  من إنامة احل ة، للكن الاي سكفدر بد  هدق إ كدار مدا تدقاتره 
اهلليدد  سددهللف األمددة، فددإذا أ كددر مثددل هدداا، لتددقافره فيدد   الللددقص اهلليدد ، لمددا أمجدد 

 ال رلط لا تفت ال  ادلقا  ، فإ   حيكم بكفره.
َُ مّْهِ ستقن  ر ا اْلَمْ َنل اْسِ َغعثًَة َِّْ  لَ ْ  ُي َْ ََ ر، سعد  ال فدرل يف احلكدم َ َسَساٌا َسمَّل 

 ل َاهلَليودد ل َىددهلل   الهلل دد بددو التسددمية إذا أ كددر مددا ولددت اهلليدد  الللددقص مددن شددفااة اللدد  
يف ادلقنف، لمن شفاات  ألهل الكوائر فإ   بعد  نيدام احل دة سكفدر، لال فدرل  َلَسهلل مَ 

يف هدداا أن ستددقن  ر إن ذلددك اسددتغاثة أل الر، ألن العددوك بادلعدداين لإثودداه مددا أثوتدد  
 اهلل لإثواه ما أثوت  رسقل ، فإن التسمياه فيها  ق  اتسا  .

مددن أ كددر هدداا اللددق  بعدد  نيددام احل ددة اهلليدد  فإ دد  كددافر  إذاً  ستددقن ادل لددف رمحدد  اهلل  
سدددقا  هددد  هددداا اسدددتغاثة أل ال، لهددداا كالتفلددديل لالوسدددا يف احلكدددم كدددالتقن ر ال 
سستغا  برسقن اهللر كأن ستقن ر إن هداه اجلمهللدة فيهدا إمجدانر، مدا متلدقوه بتدقن 

مدددن  ر ال سسدددتغا  برسدددقن اهلل؟ر، إن كدددان ستلددد  ىلددداا التدددقن أ ددد  ال س دددف  ألحددد 
ألهدددل  َىدددهلل   الهلل ددد ل َاهلَليوددد ل َلَسدددهلل مَ  أهدددل ادلقندددف، لستلددد  بدددالك  فدددي ال دددفااة الددد  

الكودددائر، لنامدددت اهلليددد  احل دددة بالويدددان لالتقادددديح لا تفدددت الددد  ادلقا ددد  فإ ددد  سكفددددر 
 بالك.

 فهاا حكم بيان شدي  مدن احلدان الدا سكفدر ىلدا مدن ندان ر ال سسدتغا  برسدقن اهلل
 ر. َلَسهلل مَ َىهلل   الهلل  ل َاهلَليو ل 

َِ َر َم ع َك عَن الصَّ َععبَُة يَ ْفَ ُلسنَ ُه ِم ْن ال  ََّسسُّ ِل بِ ِه ستدقن  ر َ َِّمَّع َمْن َِّمَ رَّ ِبَش َفعَعِ ِه َ َِّْن
ِِ   ي  َُ اْلُبَخ   عِر ُّ  َع   ْن َِّنَ   ٍَّ َِّنَّ ُعَم   َر بْ   َن  "َل   ِعيِعهِ "َ اِ ْسِ ْش   َفعِع بِ   ِه ؤ َكَم   ع َرَ ا

ُْ  َقل بِعْلَ بَّ  عِس بْ   ر، أي ا تطدد  اددلهم ادلطددر، را اْلَخ َّ  عِب َك  عَن إَ ا َمَع ُ  س  ِن اْسَ 
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ُْ ِقيَنع َ ِإنَّ ع نَ  َ َسسَّ  ُل َ مَ  عََّ  ،َعْب ِد اْلُم َِّل بِ  نَ  ع َِ َ  َُ  َّ إنَّ ع ُكنَّ  ع نَ  َ َسسَّ ُل إلَْي ك بَِنِبي ّْ : اللَّ
ُْ َقْسنَ  َىدهلل   الهلل د ل َاهلَليود ل   ر، لأسضداً ادا ثودت يف ندقن اللد إلَْيك ِبَ  ّْ نَِبي ّْنَ ع َِعْس ِقَنع َِ ُي

َ ْش  ِفُع بِ  ك َعلَ  ل يف نددقن الرجددل ر  َىددهلل   الهلل دد ل َاهلَليودد ل َلَسددهلل مَ  لهللرجددل لإنددراره  َلَسددهلل مَ  ُْ َن
ر، لهدداا  ددق  اسددتغاثة جددا  تسددميت  بأ دد  ههللددب شددفااة، فهدداا اللددق  مددن أ كددره اللَّ  هِ 

ََُس َضعَّّّ  ستقن ادل لف رمح  اهلل  ر ا َِ  َْ ََ َر  َِ ِفي ِرَِ ُمْخِ ٌئ ُمْبَ دِعٌ  ََِمْن َِّْن ِْ ؤ َ ِِ ي َت
 ر. ِنَراٌع َ تَ ْفِصيلٌ 

ر، أي هد   ُمْخِ  ٌئ ُمْب َ دِعٌ من أ كر هاا اللدق  مدن االسدتغاثة فهدق ادان، لندان ر
 يف ال سن ما لي  مل .

ِفيِرَِ ِنَراٌع َ تَ ْفِصيلٌ ر ِْ ر، لم  د م رمحد  اهلل بداحلكم اهلليد  كمدا جد م يف التسدم َ ِِي َت
، ألن ادلسددألة اتدداج إق شددي  مددن الوسددا يف احلكددم اهللدد  األنددقان لالتددائهللو، األلن

لهداا سد ن اهللدد  أ د  سلوغدي أن ال سطهللددق لال ستسدر  ا  سدان يف احلكددم بدالكفر اهللدد  
مدا م تكدن هلداي ح دة لااد ة تدقاتر لإمجدا   -اهلل  األنقان لاألامان  -األشيا  

لد  ذلدك حيكدم بدالكفر، لأمدا مدا اهلل  ما أل كر من ندقن أل فعدل مد  نيدام احل دة، فع
ادد ا ذلددك فإ دد  سلوغددي أن سستولددر لأن سستفلددل لأن سلظددر يف ال ددرلط، لأن سلظددر 
يف ا تفددا  ادلقا دد ، حددل سلدد  ن احلكددم اهللدد  األنددقان، أل احلكددم اهللدد  األفعددان، ل مددن 
بع ها سل ن ذلك اهلل  األشدخاص، فداحلكم اهللد  األندقان لاألفعدان حيتداج إق العهللدم 

، ل إذا توددو أن التددقن أل الفعددل كفددر بال ددر ، لهدد ل هدداا مأخدداه لااددح وليهللدد  بددوب
سوتدد  ادلرحهللددة الثا يددة لهددي تل سددل هدداا احلكددم اهللدد  التائددل لالفااددل، لهدداا حيتدداج إق 
اللظدددر يف حدددان الرجدددل، أل حدددان الفاادددل، هدددل نامدددت فيددد  ال دددرلط، لا تفدددت الددد  

 ادلقا   أل ال، فنيب  من االستولار يف هاا األمر.
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َُاُ ُ"َ ِِ ي حل سث الاي ذكره ادل لف رمح  اهلل، ستدقن رلا َِّنَّ  "َ َغْي ِرَِ  "ُس َنِن َِّبِ ي 
، لغريه من هرسق جوري بن همد  (1)ر،هاا احل سث أخرج  أبق والو...َِّْعَرابِيِّع مَعََّ 

  َىدهلل   الهلل د ل َاهلَليود ل َلَسدهلل مَ  بن جوري بن مطعدم ادن أبيد  ادن جد ه، أن رجدني أتد  اللد  
َ ْش ِفُع تان رف ُْ ُُْع اللَّ َه لَنَ ع َِِسنَّ ع َن َلَك اْلَم عَُّ َِ ع ََ َدْت اْْلَنْ ُفَُّ َ َجعَع اْلِ َيعَُّ َ  ََ َج

ُْ َ  ر، أي  طهللب شفااتك الد  اهلل تعداق رِبك َعَلل اللَّهِ  ر،  ْش ِفُع بِعَللَّ ِه َعَلْي كَ َن
هلل   الهلل د ل َاهلَليود ل َىدأي  طهللب من اهلل جل لاني أن س ف  للا الد ي، فمداذا ندان اللد  

َُ   بََّ  َرُس   سَُّ اللَّ   ِه َل   لَّل اللَّ   ُه َعَلْي   ِه ، أل فمددداذا جدددرل مدددن اللددد ؟ ندددان  رَلَسدددهلل مَ  َِ
ر، سو ح أي نان رسو ان اهللر، لالتسويح تل س ، لالتل س  إمنا سكقن لتخهللية اهلل َ َسلَّ َ 

    الهلل دد ل َاهلَليود ل َلَسددهلل مَ َىدهلل   تعداق امددا أحلتد  بدد  اجلداههللقن مددن الدلت ، للددالك  د ه اللدد 
ُْ َ ربدد  جددني لاددني مددن نددقن هدداا الرجددل يف نقلدد ر ر، أي  طهللددب ْش  ِفُع بِعَللَّ  ِه َعَلْي  كَ َن

ر،  َ ْيَع كر َىدهلل   الهلل د ل َاهلَليود ل َلَسدهلل مَ  من اهلل أن ستقسا للا الد ي، فمداذا ندان اللد  
ة رلسدددلر فإ دددا هددداه كهللمدددة اتدددا ، للكلهدددا كهللمدددة فيهدددا إشدددفال لرمحدددة  دددني  كهللمددد

َ ْشَفُع ِبِه َعَلل ََِّحدٍ ر، للعل ذلك جلهل الرجدل رَ ْيَعكلهللعتقبة، ر ُْ ر، إنَّ اللََّه َ  ُي
َش ْأُن اللَّ ِه أي ال تطهللب شدفاات  الد  أحد ، ف دأن اهلل تعداق أاظدم، للدالك ندان ر

  ر، فويدد ه جددل لاددني متاليدد  السددمقاه لاألر ، لإليدد  سرجدد  األمددرَِّْعذَ  ُ  ِم  ْن َ لِ  كَ 
الغدد  احلميدد  سددو ا   لدمدد ه، كهللدد ، هددق الغدد  احلميدد ، كددل اخلهللددق فتددرا  إليدد  لهددق 

ملي ل } ُّ احلَو  .(2){سَا أَسدَُّها الل اسل أَ دوتلمل الوفلَترَا ل إلَق الهلل  ل َلالهلل  ل هلَق الوَغ ل

                                                 

(، 1547( لالطددددواين )رندددددم 104-103لابدددددن خ ديددددة يف رالتقحيددددد ر ) (،4726( أخرجدددد  أبددددق والو )1)
 .(6/145لاعف  األلواين يف رالضعيفةر )

 .15سقرك فاهر   (2)
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لمن كان هاا لىف  فإ   ستضي احلقائج للي  ب  حاجدة أن س دف  الد  أحد ، بدل 
من  فس  جل لاني ابت اً  فهدق اللدم  الداي سلدم  إليد  يف نضدا    ستضي احلقائج

كل حاجدة يف الد  يا لارخدرك، كدل ونيدق لجهلليدل، فاالاتلدام بد  لالتقكدل اهلليد  سلدان 
 ب  كل مطهللق  من ادلطالب سههللها لىعوها .

ستقن رمح  اهلل، لذكر متام احل سث يف تعظيم اهلل جدل لادني لبيدان لىدف  فإ د  ذكدر 
 احل سث اهللق اهلل تعاق اهلل  خهللت .يف تتمة هاا 

َر مَ ْسلَ   هُ  لندددان ال ددديا رمحددد  اهلل معتوددداً اهللددد  هددداا احلددد سث ر َِ َ ْش   ِفُع بِعَللَّ   ِه "َِ   أَْن ُْ َن
ِِ   ْر مَ ْسلَ   ُه  "َعَلْي   ك َ ْش   ِفُع بِ   ك َعلَ   ل اللَّ   هِ "َ لَ   ْ  يُ ْن ُْ ر، فددد ن هددداا اهللددد  جدددقاز َن

  َىهلل   الهلل  ل َاهلَليو ل َلَسدهلل مَ  ، أل االست فا  بالل  َىهلل   الهلل  ل َاهلَليو ل َلَسهلل مَ  االستغاثة بالل 
 يف اليل اخلري ليف وف  ال ر.

َُ َعَلْيِه َِ ُ ِلَ  َجَسازَُُ نان رمح  اهلل ر َىدهلل   الهلل د ل  ر،أي اهللدم أ د  سسدتغا  بدالل َبْل َِّمَ رَّ
َ ْشِفُع بِعَللسست ف  ب  يف أمقر، لأ كر نقل  ر  َاهلَليو ل َلَسهلل مَ  ُْ ر، أل     لن لَِّه َعَلْيكَن

 بت ر اهلل تعاق.
ا ِ َ لفي  ا م إسفائ  حت  سو ا   لتعاق،ر َْ ََ َر  َِ ؤ ََُس َضعَّّّ ُمْخِ  ٌئ ُمْب َ دِعٌ ََِمْن َِّْن

ِفيِرَِ ِنَراٌع َ تَ ْفِصيلٌ  ِْ  ر. َ ِِي َت
 


