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 بس  هللا نلرمحا نلرحي 

ن م  هلل مح ند كثاند ئيواد ئاهرند اواركاد فيه، وصلى هللا وسل  وباري  لى نويه ورساله وآله وصحوه، واا نهت ى 
 س يه ونسنت بس ته إىل يام نل يا؛ أاا بع :

، وق  نشتمم هذنن -رضي هللا    ا وأرضاها  -نف ا ني  ائشة فق  ذكر نف    نإلاام ن اف  ح يثي أم 
ن  يثان نلشريفان  لى للة  اا ه   نل يب  نفتعل  بالقوار ونل  ي  ا نلغلا في ا ونلغلا يف أهل ا، هذنن 

   ن  يثان نلشريفان نشتمال  لى للة  اا نألحكام ونفسائم نفتعلقة بكتاب ن  ائز، ف اسب أن يعتي نف 
 بهيرن مها يف هذن نفاض . -رمحه هللا  -

وها يف  Uنل  يقة ب ه نل  ي  هذن ن  ي   ا رسال هللا  -رضي هللا    ا وأرضاها  -روت أم نف ا ني 
اذرند أاته، واذكرند هلا    رسا  لي ا،  - ليه نل ال  ونلسالم  -آ ر حياته، وق   نا اا أءله وااته، وق  

 ليه، فالقوار  Uش   أار نلغلا واا ي ت ي ب احوه اا لع ة رسال هللا  -صلانت هللا وسالاه  ليه  -وبني 
 -، وءعل ا هللا  8ند يتذكر سا آ رته في كسر سا قلوه هلل  ظةد ون توارند وآيةد للم اا، ون كار  8ءعل ا هللا 

ذكر بعض  نسائه   Uقالت: ملا اشتكع النيب  -رضب هللا عنها  -عن عائشة  - 211] 
كنيسةب رأهتا يف أر  احلبشة، يقاهللا هلا: مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أر  احلبشة، 

وقاهللا: ) أولئك لذا مات قيهم الرج  الصا   Uقذكرتا من حسنها وتصاوير قيها، قرقع رأسه 
 ( [. -تعاىل  -مسجداب، مث ص روا قيه تلك الص ر، أولئك شرار اخللق عند هللا بن ا علع قربه 

 :-رمحه هللا  -قال 

يف مرضه الذي مل يقم  Uقالت: قاهللا رس هللا هللا  -رضب هللا عنها  -عن عائشة  - 211] 
: ) لعن هللا اليه د والنصارى، اختذوا قب ر أنبيائهم مساجد ( قالت: ول   ذلك ربرز -منه
 ه، غري أنه خشب أن يتخذ مسجداب [. قرب 
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تعني  لى حتقي  نإلميان وقا  نليقني يف نلرمحا، حي ما يَق ر أام نلعو  يف نل نيا، وحي  أنه سي تقم  -تعاىل 
، فهذن  رءه نلقوار  ا اق ا ها وأصوحه اضا  د هلذن نفق ا :  إىل ن  ر  إاا إىل نعي   أو إىل ءحي  

ههنا تكان شرند وبالءد و  اءد  لى نألاة. فك  اا قلاب  ضله وأضله حي ما  له يف نلقوار وأهل ا، هذن ف
وها يف آ ر وقفاته اا هذه نل نيا، خيت  رسالته سذه نلاصية نلعظيمة نل  تذكر نف اا     Uرسال نألاة 

كان، وهذه ن اص نلكتاب نفتضافر    هللا  ليه اا إ الص نلعوا   لاء ه، و  م صرف حقه لغاه كائ اد اا
إال لكي حيمي به  8نفتكا ر  توني اا هلل اا حقا   ال جيب وال جياز صرف ا لغا هللا، فالقرآن اا أنزله هللا 

، ولق   ظ  هللا هذن ن   حن  ائب سي  نخلل   ,اا إ الص نلعوا   لاء ه، وتاحي ه وإفرن ه  ,حقه 

U  ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇ  ۇ    ۓ  ۓ ےچيذكر أاته اا ورنئه يذكره بعظي  هذه ن راة، و

، يُذك مره وي و ه  ,فخائب هللا بذلم أشرف  لقه وأحو   إليه    چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

ڳ چيف إ الص نلعوا   لاء ه ال ميكا أن جياام فيه أح ند كائ اد اا كان  -سوحانه  - لى أن حقه 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ   ھ   ڻڻڻ  ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

كم ذلم حي ما ضيعه نل  ارى چ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳچ: >ح  هللا يف نإل الص وتاحي ه، يقال 

مث  ائب   اب نلا ي  ونلتخاي  ونلت  ي  حن يف نألنوياء ونلرسم، يش  م  ويُوَقر مع كم اا  ال  چ ڻ

ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ہ  ہ    ہ ہ ۀ ڻ ۀچ   في  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چولق   ظ  هللا حقه فخائب بذلم نويه   چ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ

إ الص نلعوا   وتاحي ه وإفرن ه، ونخلضاع ونخل اع ونخلشاع ونلذلة له  ,فله وح ه   چ ڎ  ڈ  ڈ ڎ 
<. 

إىل أا   اضه و له وننقضه ضله سانء نلسويم، وصار اا بع ها ءيمن  - ليه نل ال  ونلسالم  -نظر 
 ليه  -بع  ءيم  اا نلي ا  ونل  ارى، فعظمان قوار أنويائ   وصا ي   فو ان  لي ا نفساء ، فلما بلغه 

ت قيهم الرج  الصا  بن ا ] ) أولئك لذا ما: - ليه نل ال  ونلسالم  -أْاره ، قال  -نل ال  ونلسالم 
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،  ,اا  رف ح  هللا  علع قربه مسجداب، مث ص روا قيه تلك الص ر، أولئك شرار اخللق عند هللا ( [
، ل ي رفه إىل أح   سانه، وأ  ى نألنوياء حقاق    8وح  نألنوياء، وح  نل ا ني، وأ  ى ن   كااالد هلل 

: فق  أقام نفسه  لى نلس ة، وأصاب ه   نلشريعة ونفلة،  ونل ا ني حقاق    ون  لا   وال إفرنس  وال تفري  
، واا هذه  ,. ف  اي أاارن ال جياز صرف ا لغا هللا 8وال يق  نلغلا إال بسوب ن  م، ن  م    هللا 

اا ن ال  Uنألاار: أنه ال جيلب نخلا وال ي ف  نلشر ونلضر إال هللا وح ه ال شريم له، ولذلم برئ  نل يب 
اا فا  سو  مساونت  أن ي  ع بذلم كما  >ونلقا ، أن ميلم ل فسه نفعاد أو ضرند إال اا شاء هللا، وأاره هللا 

، فال حال وال  >بي ه يف ن يات، وكذلم ءعم هللا اا ك از ن  ة: أن ينأ نلعو  اا ن ال ونلقا  إال باهلل 
ه، ويكش  نلساء وال يكشفه أح  سانه. ولذلم أك  قا  إال باهلل نلعلي نلعظي ، نلذ  جييب نفض ر إذن   ا

ذلم حن  لى رهوا نل اا، ونا ى وقال: ) يا فائمة ب ه ام  ، سليي اا اال اا شئه، ال  Uنل يب 
أ ي لم اا هللا شيئاد  . "ال أ ي لم اا هللا" جبلب نف   أو  ف  ضر ، فذلم ال ميلكه إال هللا وح ه ال 

 شريم له.

ى بي آ م، وسل   لي   نلشيائني اا نإلن  ون ا جتتاهل   ا سويله، وتر ذه   ا ئريقه، نبتل 8وهللا 
َْعل  ونل ليم، ف رنئه استقي ن وصى  وا ه نف ا ني أن يلتزااه، وأن يساون  ليه  -سوحانه  -ولك ه 

أقام نف
 ي .وي  اه أن يثوت    لى ذلم نل رنس نفستق -سوحانه  -ويرتضاه، ويوت لان إليه 

فمما يفعله شيائني نإلن  ون ا: أهن  يست رءان نلعوا  وخيرءاهن   ا سويم نلتاحي  ونلرشا ، فيوت ئ نلعو  
بالغلا يف نل ا ني ونألنوياء ونفرسلني، وال يزنل نلشي ان يستنريه شيئاد فشيئاد حن يضله  ا سانء نلسويم، 

أار نلغلا، ففي ن  ي  نل حي    ه  Uلم  ظ  نل يب ربقة نإلسالم اا   قه، ولذ -ونلعياذ باهلل  -فيخل  
: أنه فا  رج اا از لفة واضى إىل اىد؛ لكي يراي لر  نلعقوة، أار نلفضم با - ليه نل ال  ونلسالم  -

، مث أ ذها  -رضي هللا   ه و ا أبيه  -نلعواا  بكفه  - ليه نل ال  ونلسالم  -أن يلتق  له سو  ح يات 
 -رضي هللا      وأرضاه   -اته أاام ن ماع نلكثا  اا نل حابة وصاح أاام أاته، وذلم يف آ ر حي

 ويقال: ) مبثم هذن فاراان، وإياك  ونلغلا، فهمنا أهلم اا كان قولك  نلغلا يف نل يا  .
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 ظةد ون توارند، فهذن زنرها نف اا، ون كر  ال أهل ا، ونظر إىل اا صارون إليه: زن ت اا  8فالقوار ءعل ا هللا 
، ونفقوار صا اد، ولا كان اا أصل  نل ا ني، فهنه اتاجن إىل رمحة  أرح  نلرنمحني، ف ا اتاجن  8باهلل  إميانه

أن يل   به، ولذلم إذن  رج نفسل   ا هذن نألصم نلعظي  اا  >إىل   ائم، واتاجن إىل اسرلتم هللا 
   ا زيار  نلقوار، أال فزوروها؛ فههنا تذك مر بقاله: ) ك ه ق  هنيتك Uنالتعاظ ونال كار نلذ  أشار إليه نل يب 

فعليه أن ميضي إىل نلقن يري  تذكُّر ن  ر ، ويرء  اا  ، Uن  ر    فما زنر نلقن وأرن  نلس ة وه   نل يب 
نلقن وق  تذكر ن  ر ، أاا أن ميضي إىل نلقوار ويق   لى تلم نألااكا استغيثاد برهل ا استناند برصحاسا 

يتمسحان ويُقو ملان، فيا هلا اا أ تاب      أهل ا ُق َسه واا  8ن     نلقوار وكرهن  أاام بيه هللا !! يقفا 
ا     -ونلعياذ باهلل  -جياز تق يس ا، وتسم  نل  نءنت ونالبت االت، ونفسائم ون اءات، حن إن نلانح  

وار حن إهن  يش ئان للاقاف ، ويغلان يف نلق >خيش      قن نلال أكثر اا  شا ه بني ي   هللا 
 ضر ا ونلاقاف    ها: أن يكان نإلنسان ات  رند اتخشعاد اتذلالد !! و ي ا ى أصحاسا ب  نءنت  ونبت االت  

 فائر نألر  ونلسماونت. >ال تلي  إال باهلل 

ئفني، وءانر ي ا ون صاحب نلقن برنه نفت رف يف نلكان،  ياا نفستغيثني، واالذ نهلاربني، وأاان نخلا
نفستنايا، وكل ا حقا ن هلل رب نلعافني !! اا نلذ  جييب نفض ر إذن   اه؟! اا نلذ  يكش  نلساء 

ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ وجيعلك   لفاء نألر ؟! أإله ا  هللا؟! 

فال إله إال هللا كي  ُ ظمه هذه نلقوار وأُنزله يف  ا ا ازهلا؟! ون تق  يف أهل ا؟! فابت أون بالغلا يف   چ
نألنوياء، مث ت رءان اا بع ه  إىل نل حابة، مث إىل نل ا ني، فقم  أن ار يف اكان  أو يف ا ي ة  أو قرية ، إال 

 .8 ون هللا وق  أقام نلشي ان هل  َاْعلماد يعو ونه ي  انه اا 

ونستم  إىل أقانهل  نلعنيوة، وق     نفختلقة نفكذوبة نل  ُصرفه سا نلقلاب  ا رسا، وأصو  نل اا 
، حن إن أهم نلكفر كانان يف ن اهلية إذن نزله س  -ونلعياذ باهلل  -يستغيثان برهم نلقوار ويستناون س  

،  >نل يا، كان كفار ن اهلية إذن ركوان نلفلم كما أ ن هللا  نلش   وأف ه س  نف يوة:   ان هللا خمل ني له
: أهن  إذن أصاس  نلضر وأحائه -تعاىل  -وهذن شيء يوي ه نلقرآن، حن وه  يف حال نلكفر ونلشري بني هللا 

رمبا  س  نف يوة   ان هللا خمل ني له نل يا، وذكر بعِ نلعلماء: أنه كان أهم ن اهلية إذن ركوان يف نلسفا،
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أ ذون اع   شيئاد اا نألص ام فيعو وهنا ويعظماهنا، فهذن نزله س  نف يوة راان أص اا   يف نلوحر ونبت لان إىل 
رمبا أحائه س  نل كوات وأف ه س   -نسرل هللا نلسالاة ونلعافية  -. ولكا اا  ظ   نلقوار وأهل ا >هللا 

و الن !! نسي هللا، ونسي نلذ  جييب نفض ر إذن   اه !! نفلمات، فرصو  يستغي  وي لب نف   اا فالن  
 اا حال  اه . -ونلعياذ باهلل  -فرصو  حاهل  أش  

إضافةد إىل ذلم: فهن نلقوار يُعظ   حاهلا ويُغال في ا بالو اء  لي ا، وجت ي  ا وتزويق ا وحتسي  ا، وهذن رسال 
ي  ى  ا رف  نلقوار، و وه   ه يف ن  ي   - ليه نل ال  ونلسالم  -يوني حراة ذلم، فكان  Uهللا 

] ) أولئك : أنه كان إذن بع   لياد، بعثه أن ال ي ع قنند اشرفاد إال سانه باألر ، ويف ح يث ا: Uنل حي  
 لى حراة رف   -رمح   هللا  -فرل  نلعلماء  لذا مات قيهم الرج  الصا  بن ا علع قربه مسجداب ( [

نسرل  -يه، وحراة جت ي ه، وأنه ال جياز فعم ذلم كله، وأنه ذريعةن إىل نلشري ونلعوا   نلقن، وحراة نلو اء  ل
 .-هللا نلسالاة ونلعافية 

ال يرذن أن ُي رف حقه ألح   كائ اد اا كان، و ليه أن  -تعاىل  -فالانءب  لى نفسل : أن يعل  أن هللا 
أ ل  نلعوا   هلل، نل  اء  وا  ن، ونالستغا ة  وا  ن، يعل   ل  نليقني: أنه ال سعا   له يف نل نريا إال إذن 

ونالستنار   وا  ن، ونلذب   وا  ن، ونل ذر  وا  ن، ونل انف  وا  ن، واا ال يلي  إال باهلل اا نألوصاف ونل فات 
ال جياز أن تكان لغاه كائ اد اا كان، فينب  لى نفسل : أن يع ي صاحب نلقن حقه، فهن كان  و ند 

، ونن رف   ه اعتنند  اله ا كرند  U، وسل   ليه نلسالم نلانر  يف س ة نل يب  8ن تق  اوته يف هللا  صا اد 
 مب له، وحي ئذ  تكان زيارته شر يةن.

] ) لعن هللا اليه د والنصارى، اختذوا حراة تعظي  نلقوار، حن إنه قال:  Uويف ن  ي  نلثاي يوني نل يب 
 لى  - ليه نل ال  ونلسالم  -قال بعِ نلعلماء: يف هذن  ليمن  لى ش    ضوه  قب ر أنبيائهم مساجد ( [

اا نسذ نلقوار اساء ، وأن اا نسذ فا  نلقن اسن ند، أو بى  لى نلقن ضرحياد أو اسن ند: فهنه العانن 

فعلى   چپ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ فق  لع ه هللا  U، واا لع ه رسال هللا  Uبلسان رسال هللا 
 نفسل  أن يتقي هذه نألاار وأن حُيذر ا  ا.
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وفا فار  نخلل  حال نلسل ، وُ ظمه نلقوار، وبُ يه  لي ا نألضرحة، وبُ يه  لي ا نفساء : أصوحه 
ترى نألاار نف كر ، ف ى نفشاه  او يةد  لى نلقوار يزوروهنا ويق  وهنا، ولرمبا ق  ها نلقاص  أكثر اا ار   

. إضافةد إىل نل  نءنت ونالبت االت ونل  انت، -نسرل هللا نلسالاة ونلعافية  -أو  مر    وكرنه يف حل   
ونأللقاب نل  ال تلي  إال باهلل فائر نألر  ونلسماونت، ويكتوان   ان   ونبت اال   يف نألورن ، كرسائم 

نسرل هللا  -ضره  تاض   لى تلم نألضرحة وتاض      نلقوار، يعتق ون أن صاحب نلقن ي فع   وي
، وكم ذلم اا نلشري نفاءب لكفر نلعو ، واا اات وها يعتق  أن صاحب نلقن ي فعه -نلسالاة ونلعافية 

. ولرمبا يكان بني نلعو  وبني نلشري أقم 8، فق  أشري باهلل -ولا  كان صاحب نلقن اا كان  -أو يضره 
اا إ الص نلعوا   هلل. ولرمبا ب  نء  ونح   يستغي  فيه اا شعر  ، إذن نن رف قلوه  ا سويم هللا وصرنس هللا، 

: خيرج فيه اا ربقة نإلسالم  ے  چ -ونلعياذ باهلل  -ب احب قن  أو صاحب اش    أو صاحب ضري  

 . چۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ  ٴۇ

لة، وأ ى نألاانة، إال وق  َكُمله نلشريعة، فولغ نلرسا - ليه نل ال  ونلسالم  -و يا هللا كاامن، اا تايف 
: - ليه نل ال  ونلسالم  -. واا حرصه  لى هذه نألاة وشفقته -صلانت هللا وسالاه  ليه  -ون   لألاة 

حيمي محى نلتاحي  ومحى نإل الص  U، فكان -نلغلا يف  وا  هللا وخملاقات هللا  -حذرها اا نلغلا 
 ، ويكان بالعمم.بالتحذير اا نلغلا، ونلغلا يكان باال تقا ، ويكان بالقال

، أو يعتق  -كما ذكرنا   -فالغلا باال تقا : أن يعتق  يف صاحب نلقن، فيعتق  يف هذن نفيه أنه ي ف  ويضر 
: أنه حاضرن نا رن Uأن روح صاحب نلقن حاضر ن نا ر ن !! ولق  مسعه برذي اا يقال:  قي ته يف نل يب 

، وهذن -صلانت هللا وسالاه  ليه -ءته ويلاذ به اعه حي  كان، فيستغي  به ويستنا به، ويسرله حا
: أنه إذن ن تق  أن روح نل يب  اعه حاضر ن نا ر ن. ويعتق ون يف نلال أيضاد أنه  Uنال تقا  بهلاع نلعلماء كفرن

، ولرمبا أقيمه نفانل  نل  يثى في ا  لى أصحاب نلقوار، فامس  إىل ألقاس  وكلما   وأوصاف    حاضرن نا رن
  ال جتاز إال هلل وح ه ال شريم له، نفت رف يف نلكان وسي  نلثقلني، حن إن بعض   ي   نلال أكثر نل

. كذلم، نلغلا يف نال تقا : أن يعتق  يف نل ا  أنه يعل  نلغيب، وأنه يكاشفه وأنه Uمما ي   به نل يب 
أياد كان  -ماء  لى أن اا ن تق  يف نفخلا  كفرن باهلل، أل  نلعل  -ونلعياذ باهلل  -ي  لم   لى نألاار، وهذن 
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. فاألنوياء ونلرسم ال 8: أنه يعل  نلغيب، ويعل  اا يكان أو اا ها كائان: أنه كافرن باهلل -هذن نفخلا  
يف ن  ي  نل حي : )  U، قال  >ميكا لانح   ا    أن يعل  اا يكان بع  ئرفة  ني  إال أن يعلمه هللا 

 يش   يف هذن نألار. Uلا نستقوله اا أار  اا نست برت: فا سقه نهل  ، و علت ا  مر    وكان 

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  چ فال جياز فسل   أن يعتق  أن أح ند يعل  نلغيب إال هللا وح ه ال شريم له 

أنه  - اصةد إذن كان حيا   - نلال فاهلل وح ه ها نلذ  يعل  نلغيب، فيعتق  يف  چ ڤ  ڦ  ڦ   ڦ
نئل   لى أاار نلغيب، وبعض   يعتق  أن نلال إذن وصم إىل حالة  اا نلعوا   يُكش  له ن ناب، في  ل  

، فيخن بشقاء هذن وسعا   ذني، وكرهن  -نسرل هللا نلسالاة ونلعافية  - لى اا يف نللاح نحملفاظ !! 

تعاىل هللا  ما يقال نلظافان  لان     چ ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې ۋ چ  >يت رفان بالكان ا  هللا 
يش   يف هذن نألار، وي وه نل حابة  U، ولذلم كان نل يب  8كواند. ف ذن اا نلغلا نففضي إىل نلكفر باهلل 

 ليه نل ال   -، وفا قالان: أنه سي نا ونبا سي نا، و انا ونبا  انا، قال  8 لى أنه خملا ن و و ن هلل 
: ) أي ا نل اا، بعِ قالك  ال يستنرا ك  نلشي ان   فالشي ان ق  جير نإلنسان اا باب نخلا -ونلسالم 

لتاحي  أش  اا يكانان يف محاية محى ن -رضانن هللا  لي    -إذن يئ  ا ه يف باب نلشر، وكان نل حابة 
فا ول نخلالفة ق    -رضي هللا   ه  -، ف ذن  مر با نخل اب  >وء اب نلتاحي  اا أن ي رف لغا هللا 
؛  افاد اا أن يوالغ -رضي هللا   ه وأرضاه  -بيعة نلرضانن، ق ع ا  Uنلشنر  نل  باي  حتت ا أصحاب نل يب 

، وهذن  مر نلفارو ، نحمل  ا -ونلعياذ باهلل  -نل اا في ا، فيخرءان  ا سويم نإل الص إىل ئري   نلشري 
ونل اا  ا ميي ه ولماله، ا  كانه حيمي محى  8يق  أاام بيه هللا  -رضي هللا   ه وأرضاه  -نفل   

بالتاحي  بالفعم حيميه بالقال، ويق  أاام ن نر، ويقال ب ات  يسمعه اا حضر: "أاا إي أ ل  أنم 
 -رضانن هللا  لي    -يُقو ملم اا قو لتم". فكانان  U رأيه رسال هللا حنر ال تضر وال ت ف ، ولاال أي

ش ي يا حن يف تعظي  نل اا هل ، هذن  و هللا با اسعا  ، نل حا  ن ليم صاحب نلسان يا ونل علني، 
ق  رُف  و  Uونف زلة نلشريفة نلكرمية، حن كان ي  م  لى نل يب  ، Uنلذ  بلغ نفكانة نلعظيمة اا رسال هللا 

، -رضانن هللا  لي    -له ن ناب، هذن نل حا  ن ليم  رج ذنت يام  اا نفسن  فخرج اعه أصحابه 
: نن رفان، -رضي هللا   ه وأرضاه  -فقال: اا شرنك ؟ فقالان: رأي اي تسا لاح ي فرحوو ا أن نشيعم، فقال 
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ال يرضان بالغلا، ويقفلان لي  نألبانب ونلسوم  - رضانن هللا  لي   -إهنا ذلةن للتاب  وفت ةن للمتواع. فكانان 
 .-ونلعياذ باهلل  -نففضية للغلا، ونلغلا ق  يو أ بكلمة  يسا   ت ت ي ب احوه إىل نلكفر 

نلشي ان إىل اا ها أ ظ  وأ ظ ، ولذلم نبت أ نلشري يعظ  فيه نإلنسان  اه، فيستزله وق  يو أ بفعم  يسا  
و ن  وسان اد  -ذكر آهلة قام ناح   -رضي هللا    ما  - نل ا ني، ف ذن نبا  واا   لى وءه نألر  بالغلا يف

، وقال: "كانان أقانااد صا ني، فلما تافان حزن  لي   نل اا، فناءه  نلشي ان وقال -ويغاا ويعا  ونسرند 
 ذلم  ان لك ، ف ارون هل : لا أنك  صار  صار ه الء نل ا ني، وتذكر  اا كانان  ليه اا نخلا، لكان يف

، فقال هل : إهن  ل ي ارون هذه نلتما يم إال ليعو وها، فا و وها،  صاره ، مث ءاءت اا بع  ذلم  لافن
، وأن يعل  أنه لي  ه اي اا خملا    8". فلذلم ي وغي للمسل  أن حيف  ح  هللا 8فعو وها اا  ون هللا 
 ه نلذ  ي ف ، وهللا وح ه ها نلذ  يضر.ي فعه أو يضره، هللا وح  >وال أح   ساى هللا 

، -يف ن  ي  نألول  -وأم حويوة نلك يسة نل  يف ن وشة  -رضي هللا    ا وأرضاها  -وفا ذكرت أم سلمة 
 Uحال رسال هللا  -رمحم هللا  -فانظر  [ U] قرقع رأسه : -رضي هللا    ا  -قاله أم نف ا ني  ائشة 

 ليه نل ال  ونلسالم  -  أارند ا كرند مي  ء اب نلتاحي  واقام نلتاحي : رف  وها  لى فرنف نفات، حي ما مس
. وكان أنوياء هللا يغارون  لى >رأسه، ا  ش   نفر  وكانه يف ار  نفات، رف  رأسه  ا د  لى ح  هللا  -

 ار  لى ح  هللا ح  هللا، وكم ا اا  خمل   يف تاحي ه وإميانه يغار  لى هذن ن   نلعظي ، حن إن نهل ه  

فثر ب  لى  و   نلشم  واا  ظ  نلشم    چی  ی    ی  ی  جئ  چ ، وقال لسليمان:  >
 .8فعو ها اا  ون هللا 

وب اء نلقن  ، وقاهللا: ) أولئك لذا مات قيهم الرج  الصا  بن ا علع قربه مسجداب ( [ U] قرقع رأسه 
 لى نفسن  ال يكان إال بتعظي  صاحب نلقن، ف   يرون أن صاحب نلقن له ا زلةن، وله اكانةن ي وغي أن 
يُفض م في ا  لى  اه اا نألاانت، ف ذه هي نخل ا  نألوىل نل  يري ها نلشي ان، فيريت لهنسان ويقال له: 

ه بسائر نلقوار؟! فارف  هذن نلقن وشي  هذن نلقن؛ ألنه اا ، فكي  تساي-أو قن رءم  صا    -هذن قن  ال  
أولياء هللا، واا صا ي  وا  هللا. بم ونأل رب اا ذلم: أن ح ا يف بعِ نفسلمني: أن يريت نلشي ان 

نلقن  ، فاذهب ونْبام  لى هذن-أو قنند لعو   صا    -لرءم  يف نل ام، ويقال له: إن يف نفكان نلفالي قنند لال   
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، فيوي نفشاه  ونألضرحة لي   لى قن ، بم حن  لى رمبا -ونلعياذ باهلل  -وشي   لى هذن نلقن، فيذهب 
 شيء لي  بالقن!! فولغ نلتعظي  لي  للقوار، بم حن فا خُيتل  وي  ى أهنا قوارن لل ا ني !!

علع قربه مسجداب، وص روا قيه وقاهللا: ) أولئك لذا مات قيهم الرج  الصا ، بن ا  ، U] قرقع رأسه 
 Uوهذن ي ل  لى   ر وفت ة نل ار، وأهنا تفضي بالعوا  إىل نلشري، ولذلم حرم نل يب  تلك الص ر ( [

أنه قال: ) لعا هللا نف اريا  . ويف ن  ي   Uنل ار  ولعا نف اريا، ويف ن  ي  نل حي   ا رسال هللا 
يقال: ) واا أ ل  مما ذهب خيل  كخلقي، فليخلقان حوةد،  -تعاىل  -أن هللا  :Uنل حي   ا نل يب 

وليخلقان شعا   . ويف ن  ي  نل حي : ) أن اا صار نل ار ُكل  يام نلقيااة أن ي فخ في ا نلروح، ولي  
 ب افخ   وهذن اا  ظي  نلعذنب.

ألن أم سلمة وأم  وا قيه تلك الص ر ( [] ) بن ا علع قربه مسجداب، وص ر : - ليه نل ال  ونلسالم  -قال 
ذكرتا لال نلك يسة، وذكرتا حسا نلك يسة، ولذلم كانان يو ان نلك ائ   لى  -رضي هللا    ما  -حويوة 

 ليه  -صا ي  ، وجيملاهنا ويزوقاهنا وحيس ان في ا نلت اوير، وكانه نل  ارى ت ار ارس وكذلم نفسي  
 وجيعلاهنا يف ك ائس  . ، ويعظمان هذه نل ار -نلسالم 

أولئم نلذيا يفعلان هذن نلفعم  ] ) أولئك شرار اخللق عند هللا ( [: -بع  بيانه للفعم ونف كر  - Uقال 
شرنر نخلل      هللا، وهذن ي ل  لى أن تعظي  نل ا ني وتعظي  نلقوار ونلغلا في ا شري  لى صاحوه يف نل نيا 

نلقوار، ولذلم ور  نل  ي حن  ا نلكتابة  لى نلقن، ف   ئائفة اا  ون  ر ، فال جياز للمسل  أن يعظ 
نلعلماء  لى أنه ال جتاز نلكتابة  لى نلقن، كم ذلم لئال يفضي نألار إىل تعظي  صاحب نلقن. وفا تايف 

هللا  رضي -، كان اا وصيته: أن ي فا بالليم، و فا يف  نر نإلاار ؛ حن خيفى قنه -رضي هللا   ه  - ليي 
] ) قال:  U لى نلت ويه  ليه يف ن  ي  نلثاي، فهن نل يب  U. وهذن ها نلذ  حرص نل يب -  ه وأرضاه 

ت     -ونلعياذ باهلل  -نللعا: ها نل ر  ونإلبعا  اا رمحة  هللا. واا لُعا فهنه  لعن هللا اليه د والنصارى ( [

ولذلم اا   چڑ    ک  ک   ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ أذنه وُت م  ب اته، كما قال تعاىل: 
: "لعا هللا نلي ا " فهاا  نن مبعى نإلنشاء، Uأش  اا يكان اا نلعقابة  لى نلعو : أن ت يوه لع ة هللا. قال 

 وإاا  نن يتضما نإلنشاء.
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-يف نلرونية نأل رى  -ويف ن  ي  ن  ر  ] ) لعن هللا اليه د والنصارى، اختذوا قب ر أنبيائهم مساجد ( [
 ه هنى  ا نساذ قنه  ي ند.: أن

ذكر حال  Uأ : أن نل يب  ] ول   ذلك ربرز قربه [: -رضي هللا    ا وأرضاها  -قاله أم نف ا ني  ائشة 
نلي ا  ولع    يف ار  نفات؛ لتعظيم   لقوار أنويائ   وصا ي  ؛ لكي حيذر أاته اا نلغلا يف قنه. وقاهلا: 

، فر في قنه -رضي هللا    ا  -ُقن يف حنر  أم نف ا ني  ائشة  Uن نل يب "ولاال ذلم ألبرز قنه"؛ ألن ق
ول يكا أاام نل اا، وال س الد أن ي م إليه كم أح  ، فرصو  يف ن نر  افا اد  ا أن يُعو  أو ُيسن  له، 

شخ  نلقن  ا أن ُيسن  له ويُعظ   ويُعو  اا  ون  8فيُتخذ و  اد يق   يف نلعوا  ، واا ه ا حف  هللا 
 ليه نل ال   -، وإن كانه نلتعظي  نفع ا ، ونلشري نفاءا  يف نلقلاب اا نلتعظي  فيه ونلغلا فيه  8هللا 

 ليه نل ال   -ال يسل  ا ه أهم نلقوار نلذيا يعظماهنا ويعتق ون يف أصحاسا، فما وصيته  -ونلسالم 
 .8نلغلا يف نألنوياء ونل ا ني، وحف  ح  هللا  : تري-ونلسالم 

ويف هذيا ن  يثني نلشريفني  ليمن  لى أنه ي وغي     قن نفيه أن ال يوالغ فيه إذن كان اا نل ا ني، وأن ال 
يعظ  برف  نلقن ونلتشيي   ليه ونلو اء  ليه. وفيه  ليمن  لى حراة ب اء نألضرحة ونفشاه ، واا يسمى 

وحنا ذلم: اا نلفس اس نلذ  ُيضرب  لى نلقن؛ تعظيماد ل احوه، فكم ذلم مما يفضي إىل  بالعتوات،
 .8نلشري باهلل 

سانءد كانه  ، 8 ليمن  لى س  نلذرنئ ، وقفم نألبانب نففضية إىل نلشري باهلل  -أيضاد  -ويف هذن ن  ي  
ة يف وص  أهم نلقوار وأهم نفشاه  اا نألقانل أو كانه اا نألفعال، فذريعة نلقال: نف ي ، ونفوالغ

 ، 8وتعظيم  ، وأهن  يغيثان اا يستغي ، وجياون اا يستنا، ووصف   باأللقاب نل  ال تلي  إال باهلل 
 وإئرنئ   كهئرنء نلي ا  ونل  ارى لعظمائ   وأنويائ  .

لم بالو اء  لى نلقوار وكذلم أيضاد: س  نلذرنئ  نففضية إىل نلشري اا نألاار نل  تتعل  باألفعال: وذ
 وتشيي ها، أو نلكتابة  لي ا، ونلث اء  لى أهل ا وتعظيم  ، كما ال خيفى.


