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ُُبَابُ 

ُُِِحَمايَةُُِفِيَُجاءََُُما ُُ،التَّْوِحيدُُِِحَمىُملسو هيلع هللا ىلصُالنَّبِي 

هُِ قََُُوَسد ِ  ْركُِالش ُُِط ر 

ِ ِ َعْن َعبِْد اَّللِ    ِّخ ِّخ ،  ملسو هيلع هللا ىلص ْنطََلْقُت فِي َوْفِد نَنِي َعاِم ٍ إَِّى َرُسوِل اَّللِ ٱ»َقاَل:   نِْن اّ

ِّخُد اَّللُ  َفُقْلنَا: َأْنَت َسِّخُدَنا، َفَقاَل: وُّوا قُ ُقْلنَا: َوَأْفَضُلنَا َفْضالً، َوَأْعظَُمنَا َطْوالً، َفَقاَل: ، اّسَّ

ِْطَانُ  تَْج َِينَُّكمُ نَِقْوُِّكْم َأْو نَْعِض َقْوُِّكْم، َواَل َيْس  َِّ  َرَواُه َأنُو َداُوَد نَِسنٍَد َجِّخٍد. «اّ

َن نْ ٱنَْن َخِْ َِنا! َوَسِّخَدَنا وَ ٱَأنَّ َناسًا َقاُّوا: َيا َرُسوَل اَّللِ! َيا َخَِْ َنا وَ »:  َوَعْن َأَنسٍ   

ٌد َعبُْد اَّللِ َسِّخِدَنا! َفَقاَل:  ِْطَاُن، َأَنا ُمَحمَّ َِّ  َيا َأيَُّها اّنَّاُس! ُقوُّوا نَِقْوُِّكْم، َواَل َيْستَْهِوَينَُّكُم اّ

  َرَواُه اّنََّسائِيُّ نَِسنٍَد َجِّخٍد. «َوَرُسوُُّه، َما ُأِحبُّ َأْن َتْ َفُعونِي َفْوَق َمنِْزَّتِي اَّّتِي َأْنَزَّنِي اَّللُ 

 

الشَّْرُح:
(1)

  

ُُِِحَمايَةُُِفِيَُجاءََُُماُبَابُ ) : قَالَ  الَرِحيِم، الَرمَحنِ  اّللَِ  ِبْسمِ   هُُِالتَّْوِحيدُُِِحَمىُملسو هيلع هللا ىلصُالنَّبِي  قََُُوَسد ِ ُط ر 

ُِ) ،وحراسة حفظ يف :أي (ِحَمايَةُُِفِي) النصوص، من ي:أ (َجاءََُُماُبَابُ ) قوله: (الشَّْركُِ  (ِحَمىُملسو هيلع هللا ىلصُالنَّبِي 
 ،محى سمىي الفضاء فهذا العام الطريق عن فضاء وُُيعل مسجد يُبىن فمثلا  ،األبعد الشيء جانب هو "احلمى"
هُِ) يضاده، أو فيه يقدح امم التوحيد مسائل أي: (التَّْوِحيدُُِِحَمى) قَُ) واغلقه، أي: (َوَسد ِ  وذلك (ْركُِالش ُُِط ر 

َُماُبَابُ ) ونصه ينوالعشر  الثاين والباب الباب هذا بني والفرق ك،الشر  إىل لةصاملو  الشرك وسائل مجيع عن ابلنهي

ْصَطفَىُِحَمايَةُُِفِـيَُجاءَُ ْركُُِإِلَىُي وِصلُ َُطِريقُ ُك لََُُّوَسِدهُُِالتَّْوِحيدَُُِجنَابَُُملسو هيلع هللا ىلصُالـم   ابالب ذاك أن (الش ِ
 فيسد لتوحيدا العلم طالب فقه وقد - الباب ذاه يف - هنا أما التوحيد، من القريب اجلانب أي: (َجنَابَُ) فيه: قال
 الشرك وسائل من دالتوحي محاية يف الباب ذاك نأ بينهما الثاين والفرق ،البعيد احلمى حىت بل اجلانب فقط ليس

 فيكون ،لقوليةا األلفاظ من ديالتوح محى محاية فهو الباب هذا اموأ هناك، سبق كما  ملسو هيلع هللا ىلص النيب قرب كزايرة  الفعلية
 والقولية. الفعلية الشرك وسائل ذكر قد حيدو الت كتابه  يف هبذا  املصنف
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 َعنْ ) قال: يد،التوح كمال  يف يقدح امم األلفاظ يف الغلو أن لبيان التوحيد كتاب  يف الباب هذا  وساق 

ِ ِ  نْنِ  اَّللِ  َعبْدِ  ِّخ ِّخ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اَّللِ  َرُسولِ  إَِّى) د،جن قبل من أتو وقد (َعاِم ٍ  نَنِي َوْفدِ  فِي ْنطََلْقُت ٱ» َقاَل:  اّ

ِّخدُ  َفَقاَل: َسِّخُدَنا، َأْنَت  َفُقْلنَا:  قال: ليه،إ يُرجع وما الشيء يف الكمال وهو ؤددسال من مأخوذ "السيد" (اَّللُ  اّسَّ

ِّخدُ  َفَقاَل:)  :له قاليُ  أن ملسو هيلع هللا ىلص النيب كره  فلذا اللفظ هذا يف يفَ  تغلوا فل  هلل هو السؤدد كمال  أن أي: (اَّللُ  اّسَّ
 والسلم، الصلة عليه منه االخبار ابب من وهذا (1)«آَدمَ  َوَلدِ  َسيِِّدُ  َأنَ » قال: والسلم الصلة عليه أنه مع ،سيدال

 ا:ُقْلنَ ) قال: ،- اآلخر احلديث يف اا أيض سيأيت ماك  - الكلمة هذه ذكر حيب ال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن على فدل

 اا منكر   ملسو هيلع هللا ىلص النيب فقال ومكانة، ومنزلة غىن مناظعأ أي: (َطْوالً  َوَأْعظَُمنَا) ،اا خي  أفضلنا يعين: (َفْضالً  َوَأْفَضُلنَا

 بعض حبذف :يعين (َقْوُِّكمْ  نَْعضِ  َأوْ ) فيه، زايدة غي من يعين: (نَِقْوُِّكمْ  ُقوُّوا) اللفظ يف الغلو ذلك عليهم

ِْطَانُ  تَْج َِينَُّكمُ َيْس  َواَل ) مبالغة، فيه مما تقولوهنا اليت األقوال َِّ  يف له اا ندج :يأ ،هل ايا رْ جِ  ُيعلنكم ال أي: («اّ
 ليوصلهم املخلوقني يف الغلو حيب ألنه الباب؛ هذا
 (.َجِّخدٍ  نَِسنَدٍ  َداُودَ  َأنُو َرَواهُ ) قال: الشرك، إىل

 َوَسِّخَدَنا َخِْ َِنا! نْنَ ٱوَ  َخَِْ َنا َيا اَّللِ! َرُسوَل  َيا َقاُّوا: َناسًا َأنَّ » : َأَنسٍ  َوَعنْ ) قال: ذلك بعد مث 

 الغلو باب أغلق لكن ،ياخل وهو السيد هو كذلك،  ملسو هيلع هللا ىلص النيب كان  نإو  األلفاظ يف غلو أهنم أي: (َسِّخِدَنا! نْنَ ٱوَ 

ِْطَانُ  َيْستَْهِوَينَُّكمُ  َواَل  نَِقْوُِّكْم، ُقوُّوا اّنَّاُس! َأيَُّها َيا َفَقاَل:) فقال: ابأللفاظ فيه َِّ  (نَِقْوُِّكمْ  واُقوُّ ) (اّ

ِْطَانُ  َيْستَْهِوَينَُّكمُ  َواَل ) غلو، غي من املعتاد :أي َِّ  هذه مثل يف يفَ  فتغلوا هلواكم اا عبمت ُيعلنكم ال :أي (اّ

ٌد  َأَنا) :فقال حيبه الذي اللفظ والسلم الصلة عليه بني ذلك بعد مث األلفاظ،  فكره (وُّهُ َوَرُس  اَّللِ  َعبُْد  ُمَحمَّ

ٌد  َأَنا) حيبه الذي اللفظ هو ما وبني ،ابلسيد يلقب أن والسلم الصلة عليه  وهبذين (َوَرُسوُّهُ  اَّللِ  َعبُْد  ُمَحمَّ

 يف إليه وأشار ،[67 املائدة: سورة] ﴾زت رت يب ىب نب مب زب رب﴿ هبما  هللا نداه اللفظني
 ذكر ،خاصة ملسو هيلع هللا ىلص النيب يف ابأللفاظ والغلو ،[1 اإلسراء: ]سورة ﴾يل ىل مل خل﴿ سبحانه: قوله

 يف العلة ملسو هيلع هللا ىلص النيب بنيِّ  مث فيها، يغلو وأال ،األلفاظ يف يزيد أال العبد فعلى ،التوحيد كمال  تنقص أبهنا املصنف
  إايها.  هللا أنزله اليت :يعين (َمنِْزَّتِي َفْوَق  َتْ َفُعونِي َأنْ  ُأِحبُّ  َما) فقال: ذلك
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 .يدالس كلمة  ذلك ومن األلفاظ يف الغلو عن النهي لبيان :األول احلديث هللا رمحه املصنف وساق 
 وهو ،(َوَرُسوُّهُ  َّللِ ا َعبُْد ) وهو فيه غلو وال ملسو هيلع هللا ىلص النيب حيبه يالذ اللفظ لبيان الثاين النص هللا رمحه وساق 

 ويستبدهلا ،ةيدو والعب النبوة لقب عنه بعديُ  ال :حقاا  ملسو هيلع هللا ىلص النيب بحي فمن تشهده، كل  يف املصلي يقوله الذي
  والرسالة. والعبودية النبوة من أقل مرتبة وهي ابلسيادة
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