¢

روقلف ﷺ وأن يتؼدَ م بقـ يدي ما جاء عـ اهلل وجاء

مشروعة أكن اهلل هبا وأمر هبها ،أو جهاءت عهـ روهقلف

عـ روقلف ﷺ بؼقل أو فعؾ.

السههالم ،-وعؾقههف فههنن كههؾ
الؽههريؿ -عؾقههف َ
الَلههالة و َ

رب العالؿقـ ،وأشهفد أن للههف ل َ اهلل
الحؿد هلل ِّ

وققلههههههف ﴿ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

تؼرب للك اهلل  ۵بعبادة لؿ يشرعفا اهلل ولؿ يلمر هبا
م ِّ

وحده شريؽ لف ،وأشفد َ
محؿدً ا عبهده وروهقلف
أن َ

السؾػ -رحؿفؿ اهلل تعالك-
ﮖﮗ ﴾ خالصة كالم َ

گ فن َكف متؼدِّ م بقـ يدي اهلل وروقلف ولؼد كان وهؾػ

ص َؾك اهلل وو َؾؿ عؾقف وعؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ..
أما بعد..
َ
فنن ققل اهلل  ۵يف َأول آية مـ وقرة الحجهرات

َ
يهتؾخص يف كؾؿتهقـ ككرهؿها
وأققالفؿ يف معـك اآلية
العالمة ابـ الؼ ِّقؿ -رحؿف اهلل تعالك -قال معـك كلؽ
َ
أي

تؼقلقا حتك يؼقل ،و تػعؾقا حتك يلمر .مب ِّقـها

﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ

بذلؽ -رحؿف ا هلل تعالكّ -
أن عدم ال َتؼدم بقـ يدي اهلل

ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ أصؾ عظقؿ يف باب ال َطقاعقة

گ وروقلف ﷺ شامؾ لباب العؼقدة ،وشهامؾ أي ً ها

لرب العالؿقـ َ
جؾ وعال.
وا لتزام وتؿام ا كؼقاد ِّ

لباب َ
الشريعة فػهل بهاب العؼا هد وارمهقر انيؿاكقهة

وهل أصؾ يف لزوم ههذا الدِّ يـ عؼقد ًة وشريع ًة كؿا

وارمقر العؾؿقة لقس لإلكسان أن يؼقل فقفا بؼهقل ل َ

رب العالؿقـ َ
جهؾ وعهال ،وكؿها أمهر بهذلؽ
جاء عـ ِّ

ما كان عؾقف الدَ لقؾ مـ كهالم اهلل  ۵وكهالم روهقلف

روقلف الؽريؿ صؾقات اهلل ووالمف عؾقف.

ﷺ ،فؿـ قال بعؼقدة بـاها عؾك رأيف أو عؾهك فؽهره أو

وفقفا أ َن الدِّ يـ ،وهق ما أوحاه َ -
جؾ وعال -للك

عؾك كوقف أو عؾك غقر كلؽ مـ ارمقر التل بـك عؾقفا

كب ِّقف الؽريؿ صؾقات اهلل ووالمف عؾقف ،فالدِّ يـ ديـ اهلل،

كثقر مـ الـَاس عؼا دهؿ وأدياهنؿ ففق متؼدِّ م بقـ يدي

والـَبل ﷺ مب ِّؾغ عـ اهلل ﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

اهلل وروقلف ص َؾك اهلل عؾقف وو َؾؿ.

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [النجم] ،فؾزم َ
كؾ مسؾؿ أن
يـؼاد للك ديـ اهلل  ۵الذي أمر عباده بف ودعا للقف
()20

وأي ً ا هل تتـاول باب ال َشريعة فؾقس لإلكسهان أن
يليت بعبادة يتؼ ّرب هبا للك اهلل گ ل ّ لكا كاكت العبهادة
()23

ار َمة وخقارها ،ثؿ وار عؾك كلهؽ تهابعقهؿ بنحسهان
مؾتزمقـ شريعة اهلل عؼقهدة وشهريعة وفهؼ مها جهاء يف
كتاب اهلل ووـَة روقلف ص َؾك اهلل عؾقف وو َؾؿ.
بهل ﷺ
قد جاء يف «صحقح مسهؾؿ» (ح )05ككهر الـَ ِّ
لؿـ يلتقن فقؿا بعد ويغ ِّقهرون ويبهدِّ لقن فؼهال -عؾقهف
السالمَ « :-ما ِم ْن َنبِ ٍّي َب َع َث ُه اهَّللُ فِي ُأ َّمةٍ ََ ْب ِِةي
َ
الَلالة و َ
َان َله ِمةن ُأمِِ ِ
َن
اَ َو ْذ ُوة ُ َ
ةه َو َو ِاي نو َ
ةٌ أ
ةون ََ َأ َْ َ
إِ ََّّل ك َ ُ ْ َّ
ِ ِ
ةذمِِ ِِ ُُة إِنَّاةا َُْْ ُِ ُ ِ
بِ ُسنَِِّ ِه ََ َو ْقَِدُ َ
َّ َ
ةِ م ْ
ةن َب ْعةد ْ
َن بِ َ ْ

ةةون َمةةا ََّل
ةةون ََ َو ْو َع ُِ َ
ةةون َمةةا ََّل َو ْو َع ُِ َ
ُو ُِةةو أ َو ُقو ُل َ
َن» فػل الحديث لشارة للك الخؾؾ الذي يقجد
ُو ْؤ َم ُِ َ
عـد ههم ء يف البابقـ باب ا عتؼهاد وبهاب َ
الشهريعة،
فقعتؼدون عؼا د أصؾ لفا و دلقؾ عؾقفا يف وحهل
اهلل گ وتـزيؾهف ،وأي ً ها يعؿؾهقن أعؿها ً وأفعهها ً
دلقؾ عؾقفا يف كهالم اهلل وكهالم روهقلف صهؾقات اهلل
()24

السقئة بالعؼقبهة
الدكقا واآلخرة ويعاقب أهؾ ارققال َ

ووالمف عؾقف.
السؾػ
والقاجب عؾك الؿسؾؿ أن يؽقن عؾك وــ َ

عؾك كلؽ يف الدكقا واآلخرة ،وهق  ۵عؾهقؿ بلفعهال

الَلالح رحؿفؿ اهلل تعالك ،وهل لزوم شهر ا هلل دون
َ

هههم ء وحركههاهؿ ووههؽـاهؿ ومهها تؽـ هف صههدورهؿ

أي تؼدم بقـ يدي اهلل وروقلف ﷺ يف بهاب العؼا هد

﴿ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾[طهههف  ،تخػههك عؾقههف -

و أي هها يف بههاب َ
الش هرا ع وارحؽههام ،وههههذا هههق

السههؿاء،
تبههار وتعههالك -خافقههة يف اررو و يف َ

مؼت ك انيؿان ،ولفهذا كاداهؿ اهلل گ يف صدر اآلية

فنيؿان العبد بلن اهلل  ۵وؿقع عؾقؿ يسهتقجب مهـ

بقصههػ انيؿههان قههال ﴿ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ كؿهها َ
أن

الَلالح يف بهاب ا عتؼهاد
العبد أن يجاهد كػسف عؾك َ

ههذا أي ا هق تحؼقؼ تؼقى اهلل جؾ وعال ،فهالؿ َتؼقن

وبههاب ارحؽههام ،وديههـ اهلل َ -
جههؾ وعههال -عؼقههدة

حؼهها هههؿ الؿؿتثؾههقن رمههر اهلل الؿـؼههادون لحؽؿههف

َ
ؼػل لؾـَبهل -صه َؾك
وشريعة ،قال وػقان بـ عبد اهلل الث ّ

وبحاكف وتعالك ،ولفهذا ختؿ اآلية بؼقلف ﴿ ﮘ ﮙﮚ﴾

أولل عـف

وتحؼقؼ تؼقى اهلل گ يؽقن بذلؽ.
وختؿ اآلية بؼقلف عز وجهؾ ﴿ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﴾ فقف أكرب واعظ وزاجر لؾعبهد بهلن يؾهزم َ
الشهر
عؼقدة وشريعة دون تؼدم بقـ يدي اهلل وروهقلف ﷺ يف
شهلء مههـ كلههؽ َ
رن اهلل  ۵وهؿقع؛ يسههؿع جؿقههع
ارصقات ،وكؾ ققل يؼقلف انكسان أو لػظ يهتؾ َػظ بهف

اهلل عؾقف وو َؾؿ -قؾ لل يف انوالم قق
ت باهَّلل ِ ُُة َّ ْاسة َِ ِق ْ » [مسهؾؿ
أحدا غقر  .قال « َُ ْل َآمنْ ُ



﴿ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﴾

كلمة
لفضيلة الشيخ الدُّ كتور

عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر
حفظهما اهلل تعالى

(ح. )83
محؿهد
وص َؾك اهلل وو َؾؿ عؾك عبده وروهقلف كب ِّقـها َ
وآلف وصحبف أجؿعقـ.

راجعفا الشقخ


السهؿع َ
َ
أن اهلل
فنن اهلل  ۵يسهؿعف ،ومؼت هك هههذا َ



السهديدة بلحسهـ الثهقاب يف
 ۵يثقب أهؾ ارققال َ
()50

()50

