
 الرحقؿ الرمحـ الؾَّف بسؿ

 .فوصحبِ  فآلِ  وطؾك ،دحمؿَّ  ورسقلف طبده طؾك الموالسَّ  الةوالصَّ  ،لؾَّف الحؿد

 :بعد اأمَّ 

 الؾ ف سقد   - ابالقه   طبد بـ دمحؿ   قخلؾش   «اِت فَ بُ الش   ِػ ْش كَ » :لؽتاب شرٌح  ففذا

د بـ إبراهقؿ شقخـا تؼريرات مـ فمجعتُ  ،- روحف قخ محؿ   إلؼائف حال فاكتبتُ  ،رمحف اهلل الش 

 اثـقـ طام إىل( 6666) وألػ مئة وثالث وستقـ ستة طام مـ بقتف ويف همسجدِ  يف روسالد  

 .هجرية( 6671) وألػ مئة وثالث وسبعقـ

مرات ست رحالش   لفذا كتابايت رتتؽر   وقد
(1)

 حرصاً  حقـف يف فقف ـْ مِ  لػظف أكتب ،

 ؼؾبالـ   يؼتـعقن العؾؿاء مـ ؼاتالث   كان وإن ،ؼؾالـ   أماكة طىل ومحافظةً  ،الػقائد تؼققد طىل

 شقخـا وسؿعت»: اً أحقاك اهللرمحف  ؿالؼق   ابـ يؼقل كؿا ،بف ثقنحد  ويُ  سؿاطاً  مشايخفؿ طـ

رمحف  العـؼري العزيز طبد بـ الؾ ف طبد الشقخ يذكره وكؿا ،«يؼقل تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ أو

 .وغقرمها ،«تؼرير»: بؾػظ مشايخف طـ اهلل

ؼريراتالت   وهذه
(2)

 ببعض بعضفا ؾتكؿ   دفاتري يف وسجؾتفا مـف سؿعتفا التل 

 ،- ةـ  والؿِ  الحؿد لؾ فو - العبارة سفُؾ  ،مقجزٌ  ،بالؿؼصقد واٍف  شرٌح  مـفا ؾفتحص   ،ورتبتفا

 أطىل يف الؿتـ وجعؾت ،الؽتاب ففؿ ؾسف  لتُ  ،وأجقبتفا فبَ لؾش   الفامش يف طـاويـ ووضعت

 أوضح لقؽقن :رحالش   مع الؿتـ فؼرات وأطدت ،والشرح الؿتـ بقـ وفصؾت ،صػحة كؾ  

                                                        

ات،  (6) بفات ِست  مر  د بـ إبراهقؿ رمحف اهلل َشَرَح كتاب كشػ الش  قخ محؿ  يعـل: أن  الش 

قخ ابـ باز رمحف اهلل وهق  روح الش  ت كؾ فا مؽتقبٌة هـا، وكان يحضر هذه الش  روح الس  وهذه الش 

 صغقر.

د بـ إبراهقؿ رمحف اهلل كػقػ الب (1) قخ محؿ  صر، وكان يشرح فؽان يعـل: الؽتابات، كان الش 

ٓ  هذا الؽتاب.  رح كامالً إ رح، لؽـ ٓ يقجد أحٌد يؽتب الش   بعض الط الب يؽتب الش 
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 طىل فتوكب   ،أيات وطزوت ،إحاديث روى ـم بعض وذكرت ،تعؾقؼ بصػة وضعف مـ

 .تقضقح إىل يحتاج أو ،يشؽؾ ما

د بـ إبراهقؿ صريؼة فقفا وصػت مةبؿؼد   لؾؽتاب متوقد   قخ محؿ   يف اهللرمحف  الش 

 وذكرت ،ؿفتعؾ   طىل البالط   وحث   ،قحقدالت   تعؾقؿ طىل حرصف ـتوبق   ،روسالد   افتتاح

 ثؿ ،الؽتاب مقضقع ذكرت ثؿ ،طؾقف وسؾؿ اهللصىل  دحؿ  مُ  وديـ قريش ديـ بقـ الػرق

طـفا الجقاب ومؾخَص  بفالش   كص  
(1)

. 

                                                        

د بـ طبد القهاب رمحف اهلل، فؽان بعض  (6) قخ محؿ  وهذا الؽتاب هق خالصة دطقة الش 

م، فُقعطقكف حديثًا  فقرد  طؾقفؿ هذا الـ اس يطقفقن طىل قبٍر أو غقِره يؽتب لفؿ أن  هذا محر 

بفة يعـل: شلٌء متعؾ ٌؼ يف رأسف غقر صحقح،  عقػ، وأخر يعطقف شبفًة، والش  الحديث الض 

فقؼقل مثالً: الط قاف طىل الؼبر لقس شركًا وإك ؿا كدطقه وكؼقل: يا مقت! أصؾب مـ الؾ ف كذا، 

د بـ طبد القهاب هذا هق ديـ الؿشركقـ  قخ محؿ  ُبقَكا إَِلك  ﴿َمافقؼقل لفؿ الش  ٓ  لُِقَؼر  َكْعُبُدُهْؿ إِ

ِف ُزْلَػك﴾ قخ رمحف اهلل تقف ل وُطُؿُره إحدى الؾ  ، ومِـ بؾٍد آخر يؽتبقن لف فُقجقب طؾقفؿ: ٕن  الش 

طقة.  وتسعقن سـًة، يعـل: ُطُؿٌر َصِقيٌؾ يف الد 

ـْ َطَرَف فال تجد شبفة يؾؼقف أحٌد يف تقحقد إلقهق ة لـ تخرج طـ ما يف هذا  الؽتاب، يعـل: َم

قخ  اه الش  هذا الؽتاب وَفِفَؿف يستطقع أْن ُيحاج  مجقع َمـ التبس طؾقف تقحقد إلقهق ة، لذلؽ سؿ 

د بـ طبد القهاب رمحف اهلل  ُبَفاِت »يعـل: إزالت  «َكْشُػ »محؿ  بفة.  «الش   يعـل: الش 

؟ يؼقل: وجدهتا كػسفا فلخذهتا، يعـل: لق شخص أخذ مالبس آخر وقؾـا لف: لؿاذا أخذهتا

 تؼقل لف: لقست كػسفا هذا لقكف أمحر وهذا لقكف أزرق. 

قف شبفة، فلكت  قكف دلقؾ، وأهؾ الباصؾ لقس طـدهؿ دلقؾ بؾ ُيسؿ  يعـل: أهؾ الحؼ يسؿ 

 تؼقل: الؼرآن حؼٌّ كالم الؾ ف، يليت آخر ويؼقل: الؼرآن لقس كالم الؾ ف لؿاذا؟ يؼقل: ٕن  الؼرآن

مقجقد يف الؿصحػ وما كسؿع أن  الؾ ف يتؽؾ ؿ بف، كؼقل: هذه شبفة، غقر صحقح: ٕن  القحل 

= 
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= 

ا يف هذا الؽتاب الذي مقجقٌد أن  اكؼطع فؾؿ يخبركا الـ بِل  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ طـ شلٍء زائٍد طؿ 

ٓ  وهق الؼرآن الؽريؿ: ٕن  الؾ ف يؼقل:  اَلُل﴾ ﴿َفَؿاَذا َبْعَد اْلَحؼ  إِ وهـا حؼ وهـا ضاللة، فؾق  الض 

لء صحقٌح، وهق شلٌء غؾط، لذلؽ الؾ ف يؼقل:  قـاه دلقالً معـاه أن  الش  ـَ اْلُبُققِت سؿ  ﴿َوإِن  َأْوَه

 ما طـدهؿ شلٌء يستؿسؽقن بف. َلَبْقُت اْلَعـَْؽُبقِت﴾

قخ محؿ   لذلؽ هذا الؽتاب مفؿٌ  د بـ طبد القهاب، جّدًا، وهق ُيبقـ لؽ خالصُة دطقة الش 

ٓ  الؾ ف، هـا يبق ـ  ٓ  إلف إ وهق تطبقؼ طؿظ لَِؿا يف كتاب الت قحقد، طرفت مثالً ما هق تػسقر شفادة أ

ٓ  الؾ ف. ٓ  إلف إ  لؽ ما الذي يخالػقكف يف شفادة أ

د بـ طبد القهاب رمحف اهلل وضع اثـتل طشرة شبفة، مجقع ُشَبف العاَلؿ  قخ محؿ  تدور والش 

  طؾقفا، وأجاب طـفا بجقاٍب ققيٍّ سقليت إْن شاء الؾ ف.
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 سورالد   افتتاح دم قخالشَّ  صريؼة

 وأصحابف آلف وطىل ،محؿد كبقـا طىل والسالم ةالوالص ،قـؿالعال رب لؾ ف الحؿد»

 .«…: تعاىل فالؾ   فمحر قال ،أمجعقـ

د بـ إبراهقؿ شقخـا كان قخ محؿ   وغقره الؽتاب هذا يف الدروس يستػتح رمحف اهلل الش 

 آلف ، وطىلرسقلف طىل والسالم والصالة ،سبحاكف الؾ ف طىل الثـاء فقفا التل العبارة هبذه

 .ػقـالؿمل   طىل ؿيترح   ثؿ ،أمجعقـ وأصحابف

 ٓتوالؿطق   ،- الؿتقن - الؿختصرات يف طؾقف قراءهتؿ يستػتحقن البالط   وكذلؽ

 بقـ يجؿعقن ،العبارة هبذه - وغقرها حقوالـ   ،والػؼف والعؼائد ،ػسقروالت   الحديث كتب -

 الةالص   طىل يؼتصرون ٓ طؾقف: الموالس   الةلؾص   تبعاً  ،وأصحابف آلف طىل الموالس   الةالص  

 الموالس   الةالص   طىل اقتصروا إحاديث كص   تؾقا وإذا ،«أصحابف» دون «آلف» طىل الموالس  

 العؾؿاء ػاتوممل   الحديث كتب يف مقجقدان مها كؿا طؾقف وسؾؿ اهللصىل  سقلالر   طىل

  .والجؿاطة ةـ  الس   أهؾ صريؼة باعبات   الؿعروفقـ

 بقـ الجؿع سر   طىل - هغقرُ  ذلؽ يذكر وكؿا - تؼريراتف يف رمحف اهلل ـاشقخُ  ـاكب فَ  وقد

 معرفة يف والجؿاطةة ـ  الس   أهؾ لعؼقدة دٌ تلكق ذلؽ بلن :وأصحابف آلف طىل المالس  و الةالص  

 وبدطة ،«قاصبالـ  » بدطة ،مقؿتقـالذ   قـدطتالب مـ وبراءةً  ،تفؿومحب   وفضائؾفؿ حؼققفؿ

 شعاراً  «أصحابف» دون «آلف» طىل الموالس   الةالص   طىل آقتصار كان حقث ،«وافضالر  »

«بآلف» يعـقن طؿا ظرالـ   بؼطع هذا ،لعؼقدهتؿ ودطايةً  وافضلؾر  
(1)

. 

                                                        

قـ، والصالة والسالم ؿالحؿد لؾ ف رب العال»يعـل: الؿؼصقد افتتاح دروس العؾؿاء بِـ  (6)

قـ، والصالة ؿالحؿد لؾ ف رب العال»وٓ يؼقلقن:  «طىل كبقـا محؿد، وطىل آلف وأصحابف أمجعقـ

وٓ يؼقلقن إصحاب: ٕن  هذه ِشَعار لبعض أهؾ البدع،  «والسالم طىل كبقـا محؿد، وطىل آلف

= 
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= 

 -وبقـ أصحابف  -وهؿ قرابة الـ بِل  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ الؿممـقـ مـفؿ  -وإك ؿا ُيْجَؿع بقـ أل 

 .-أصحاب الـ بِل  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ 

مة: يثـل طىل الؾ ف، وُيصؾ ل طىل الـ بِل  وكذلؽ الط الب والش   قخ مِـ قبؾِف أيضًا يؼقل هذه الؿؼد 

ؿ طىل الُؿصـ ػ، هذه صريؼة أهؾ العؾؿ.  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ، ويترح 
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 طبارة «آلف» ذكر بعد اغقرمه وٓ الخطب يف وٓ روسالد   يف رمحف اهلل مـف كسؿع ومل

 ذلؽ يف القاردان والحديث وأية ،صفارهتؿ طـ خبر العبارة هذه ٕن   8«اهريـالط   بقـق  الط  »

والخبر إمر بقـ وفرق ،لفؿ إمر فقفؿا
(1)

. 

 أهؾ مجقع رصف   أكف يخبر مل الؾ فُ و»: «ةـ  الس   مـفاج» يف رمحف اهلل تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ قال

 هاشؿ بـل مـ أن كعؾؿ وكحـ كقػ ،الؾ ف طىل الؽذب مـ هذا فنن   :جسالر   طـفؿ وأذهب البقت

ربؿطف   لقس مـ
(2)

ْجَس  َطـُْؽؿُ  لُِقْذِهَب  الؾ ف ُيِريدُ  إِك َؿا﴿: قال فوٕك   ، َرُكؿْ  اْلَبقِْت  َأْهَؾ  الر   َوُيَطف 

 هذا لف حصؾ فعؾف فؿـ ،بف ويلمركؿ لؽؿ ويرضاه ذلؽ يحب أكف فػقف ،[66إحزاب:] ﴾َتْطِفقراً 

 .«ذلؽ لف يحصؾ مل يػعؾف مل ومـ ،الؿحبقب الؿراد

ِء َأْهُؾ َبْقتِل: َفَلْذِهْب »: طؾقف وسؾؿ اهللصىل  ققلف»: آخر مقضع يف وقال َٓ ُفؿ  َهُم الؾ 

ْرُهْؿ َتْطِفقراً  ْجَس، َوَصف   لؽان ،وقع كان لق ففنك   ،ذلؽ بقققع يخبر مل أكف طىل دلقؾ «َطـُْفُؿ الر 

 طاءالد   يف قال فوٕك   ،طاءالد   دمجر   طىل يؼتصر ٓ ،ذلؽ طىل ويشؽره بقققطف الؾ ف طىل يثـل

فُ »: - لف تبع ةم  وإُ  - لـػسف  رْ ف  صَ  ؿ  الؾ 
 .«اايَ طَ الخَ وَ  قِب كُ الذُ  ـَ مِ  لكِ

                                                        

خص:  يعـل: لق يؼقل (6) ٍد  الؾ ُفؿ  »الش  ـَ بِ ق  الط  َصؾ  َوَسؾ ْؿ َطَؾك آِل ُمَحؿ  ـَ رِ اهِ الط   ق ما  «ي

ـُ تقؿقة رمحف اهلل: يجق : ٕن  الؾ ف مل يؼؾ: «فنن  هذا مـ الؽذب طىل الؾ ف»ز، قال شقخ اإلسالم اب

رهؿ، وإك ؿا قال:  َرُكْؿ َتْطِفقرًا﴾ ُيِريُد الؾ فُ ﴿صف  ْجَس َأْهَؾ اْلَبْقِت َوُيَطف   .لُِقْذِهَب َطـُْؽُؿ الر 

ر آل الـ بِل  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ، كؼقل: ما فقف بلس دطاء، لؽـ  فنذا قال شخص: الؾ فؿ صف 

ُتخبر بلن  آل بقت الـ بِل  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ صق بقـ صاهريـ ما يجقز، فلبق لفب لقس بطق ٍب وٓ 

َصؾ   الؾ ُفؿ  »عة صاهر وكذلؽ أبق صالب لقس بطق ٍب وٓ صاهر بؾ مها كافران، وهل طبارة شائ

ٍد  ـَ بِ ق  الط  َوَسؾ ْؿ َطَؾك آِل ُمَحؿ  ـَ رِ اهِ الط   ق  كؼقل: ما يجقز. «ي

قن، مل ُيْسؾِؿ سقى ؿيعـل: كافر، وأطؿام الـ بِل  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ اثـا طشر كؿا تعؾ (1)

 العب اس ومحزة، كقػ كؼقل: أن  العشرة صق بقـ صاهريـ؟! ما يجقز.
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ؿفتعؾ   طؾك البالط   وحث   قحقدالتَّ  تعؾقؿ طؾك حرصف
(1) 

اهلل رمحف شقخـا قال
(2)

 هؾؽ وما ،ضده يف يققع فقف هدبالز   فنن   ،قحقدالت   يف ُيزهد ٓ»: 

الؿعرفة حؼ   ومعرفتف فحؼ   إططائف بعدم إٓ اإلسالم يدطل ـمؿ   هؾؽ مـ
(3)

 أكف قاوضـ   ،

 أو مقجقد هق هؾ كؿالف يـايف وما يـافقف ما يـظروا ومل ،لػظاً  فادتانوالش   آسؿ يؽػل

 «.!مػؼقد؟

يقماً  قال أكف رمحف اهلل ػالؿمل   طـ يذكر اومؿ  »: قال
(4)

 طىل رجٌؾ  جدوُ  أكف البارحة يذكر: 

 .- كبقر وهق - كبقر مـؽر أكف رأوا ،مـف قاوضجّ  ،ذلؽ الؿحضر فاستعظؿ ،يجامعفا فم  أُ 

«اً َيْقؽدُ » اذبح: لف فؼقؾ ،شديدٍ  بؿرضٍ  أصقب اً واحد إن  : خرىأُ  ةمر   لفؿ قال ثؿ
(5)

  لػالنٍ  

                                                        

بف أو لغقر لطال   قحقد سقاءً طىل تعؾقؿ الت   اهللد بـ إبراهقؿ رمحف قخ محؿ  حرص الش  ل: يعـ (6)

  .بفصال  

 .اهللد بـ إبراهقؿ رمحف قخ محؿ  هذا كالم الش  يعـل:  (1)

قحقد فؼرءاة الت   ،قحقدطـ الت   ُبْعَدهؿاس أفرادًا أو مجاطات هق هالك الـ  سبُب يعـل:  (6)

والخشقة مـف، وٓ  الؾ فـ قكؾ أو آستعاكة أو الخقف مِ سقاء يف الت   الؾ فؼ الؼؾب بؾ  باستؿرار ُتعَ 

ٓ  قِ ُيحْ  ن ما آالؼر أواإلكسان يؼر طز وجؾ الؾ فب فقف شركٌ  ؾق كان الؼؾُب ف ، التقحقدل الؼؾب إحقاًء إ

طىل  ف مطبقعٌ ٕك   ػع:ما يـت اً هنار لقالً  الؾ فوتذكر  ، فقف شركٌ ػعل ما يـتوُتصؾ   ، فقف شركٌ ػعيـت

ٓ   ،الؼؾب ٓ  َأْكَت ُسْبَحاَكَؽ ﴿ :الم قالفققكس طؾقف الس   ،قحقد الت  فال ُيزيؾ ما يف الؼؾب إ َٓ إَِلَف إِ

ـَ  الِِؿق ـَ الظ 
 ـمِ  أكثرَ  قحقدالت   أمقر ركَ طز وجؾ ذ الؾ ف، والؾ فاه كج   الؾ فا تعؾؼ بؾؿ  ف ﴾إِك ل ُكـُْت مِ

 .قحقدالت   هق فإصؾ ،خرأ الققم ِذكر

ص   اهللرمحف  طبد القهابد بـ قخ محؿ  الش  يعـل:  (4)
 .ث كذا وكذاة َحدَ يؼقل لطالبف قِ

 ديؽًا صغقرًا.ولق اذبح  يعـل: (5)
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يستعظؿقه فؾؿ - َولٍّ  -
(1)

. 

 مل وهذا ،كؾف قحقدالت   يـايف وأخر ،قحقدالت   معفا يبؼك فاحشة لإو   أن   لفؿ ـبق   ثؿ

ذاك مثؾ يستعظؿقه
(2)

. 

 هق ما استبشاطفا مـ أطظؿ أشقاء تستبشع الـػقس فنن ،الـاس أكثر مـ القاقع هق وهذا

 .«قحقدالت   ضد مـ

 ﴾آلَِفةٌ  َلُفؿْ  َكَؿا إَِلفاً  َلـَا اْجَعْؾ ﴿: قالقا ذيـال   إسرائقؾ بـل ةقص   ػالؿمل   ذكر اولؿ  

: قال: أكقاط ذات لفؿ يجعؾ أن طؾقف وسؾؿ اهللصىل  بل  الـ   سللقا الذيـ ةوقص   ،[668إطراف:]

ـ  » يدري ٓ وهق ركالش   مـ أكقاع يف يؼع قد ،ؿالعالِ  بؾ الؿسؾؿَ  أن   تػقد ةالؼص   هذه ولؽ
(3)

 ،

                                                        

رك اس مل يستعظؿ الش  اس القققع يف إطراض بِِزكا الؿحارم وبعض الـ استعظؿ الـ  يعـل: (6)

ٓ   ،أما ذاك تحت الؿشقئة ،اريف الـ  دٌ ُمخؾ   صاحبف خالدٌ  ركُ فالش   ،الؾ فب  بسبب جفؾفؿ وما ذاك إ

 .ركالش   رِ رَ وَض  قحقدبخطقرة ترك الت  

ـْ  قعَ ؿِ َج  تجدُ  «َفْؾَقْعُبُدوا َهَذا اْلَبْقِت »مثالً: خص ش  قرأ أن اللق  يعـل: (1) ـ ؿ  ف مِ خؾػَ  َم

ـْ لؿ   ﴾اْلَبْقِت  َرب  َهَذا﴿ :يحػظقن السقرة يؼقلقن ا أخطل يف وقد يقجد بعضفؿ يعبد إصـام لؽ

ؿ ظِ عْ تَ ْس د الخطل بأية وٓ يَ ؿ الر  ظِ عْ تَ ْس فقَ  ،الؾ فب كُ رِ د قد تجده ُيْش وبعضفؿ مع هذا الر   ،يرد آيةٍ 

 .مدلقل هذه أية

ـْ يعـل:  (6) ـ   َم ـقـ فؿروا طىل ذهبقا إىل حا لؿ  ثؿ  يف الػتح  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ أسؾؿ مع ال

ائذن لـا أو  !الؾ فيا رسقل  :يعـل «اطٍ قَ كْ أَ  اَت ا ذَ ـَلَ  ْؾ عَ اْج »: صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ قالقا لؾـ شجرٍة و

 َل وهؿ كاكقا قد دخؾقا يف اإلسالم ومع ذلؽ َخػِ  ،افَ كستغقث بِ  ـا طىل شجرةٍ ل  لـا أو دُ  ْح ؾِ ْص أَ 

ـْ  ،طؾقفؿ  ذلؽ. قحقد أو ُمدارستف وكحقِ كان بعقدًا طـ قراءة الت   فؽقػ بَؿ
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«الشقطان ومؽائد الجفؾ أكبر مـ هذا أن «ففؿـاه التقحقد»: الجاهؾ ققَل  أن   وتػقد
(1)

. 

مـف طؾؿاً  أوسع وهؿ مقسك وهق كبلٍّ  مع إوىل ةالؼص   يف السائؾ كان إذ»: شقخـا قال
(2)

، 

 الؾ ف أن   مـفؿ ضـّاً  ذلؽ استحسـقا ،فضقؾة وأقدم أطؾؿ وهؿ كبلٍّ  مع اكقةالث   ةالؼص   يف ائؾوالس  

الؾ ف إىل هبا بيتؼر   التل العبادات مـ فوأك   فيحب  
(3)

. 

 يف دريسالت   كثر الؿ   ؾبةالط   بعض ـمِ  ْت رَ دَ َص  قد :«ففؿـاه قحقدالت  » الؽؾؿة وهذه

َصَدَرْت  إهنا: وققؾ ،أخرى كتب يف الؼراءة وأرادوا سئؿقا، - كحقه كتٍب  أو فمتـِ  - قحقدالت  

«الؿراسؾقـ مـ
(4)

. 

                                                        

العؼقدة ثالثة إصقل ويف كتاب الت قحقد وقحقد كدرس الت   :اس تؼقل لفبعض الـ يعـل:  (6)

د بـ طبد القهاب رمحف اهلل يؼقل: قحقد معروفالت   :يؼقل لؽ ،القاسطقة  ققَل  أن  »، والشقخ محؿ 

 :لق شخص قاليعـل:  «أن هذا مـ أكبر الجفؾ ومؽائد الشقطان «التقحقد ففؿـاه»الجاهؾ: 

 :كؼقل ،إسؿاء لف ُت بِ وُكثْ  واحدٌ  الؾ ف ،قحقد معروفالت  وهذا شلء قديؿ   ؟قحقدلؿاذا كدرس الت  

، «أن هذا مـ أكبر الجفؾ ومؽائد الشقطان»قال: بـ القهاب د قخ محؿ  لذلؽ الش   ،صحقح غقرُ 

 .هذا الجقابطىل قب اس ٓ ُيجِ ـ الـ مِ  وكثقرٌ  ؟الؾ فأيـ  :ف قؾ لفجفؾَ وإذا أردت أْن تعرف 

فاكظر إىل َمـ كان مع مقسك  :ـ الجفؾهذا مِ  :قال« التقحقد ففؿـاه»الؼائؾ: ققل يعـل:  (1)

الم   .﴾اْجَعْؾ َلـَا إَِلًفا﴿ :ومع ذلؽ قالقا صقيؾ ومع كبلٍّ  وزمـ فترة صقيؾةطؾقف الس 

ـ الؽعبة يف الػتح وطـد الؽعبة وخرجقا مِ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ كان مع الـ َمـ يعـل:  (6)

ـْ طؾقفؿ الش   َل َخػِ   .هؿبعدَ  رك فؽقػ بَؿ

، ما كحػظ مف طىل مجقع العؾقمقحقد وُكؼد  قحقد وكعتـل بالت  يجب طؾقـا أْن كػفؿ الت  لذلؽ  (4)

اصبقة»متـ   وما حػظـا متـًا يف العؼقدة! «الش 
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ـُ  ـُ  قريشٍ  دي  طؾقف وسؾؿ اهللصؾك  دٍ حمؿَّ  ودي

 :فؿوديـُ  الؿشركقـ طؼقدةُ 

 ويؽرمقن ،حؿالر   قنؾُ ِص ويَ  ققنويتصد   ،ويعتؿرون ويحجقن يتعبدون أكاس قريش

 ،دبقروالت   بالخؾؼ دالؿتػر   هق وحده الؾ ف أن ويعترفقن كثقراً  الؾ ف ويذكرون ،الضقػ

الؾ ف وبقـ بقـفؿ وسائط يتخذون ولؽـفؿ ،دائدالش   يف العبادة لؾ ف صقنؾِ خْ ويُ 
(1)

 يدطقهنؿ ،

 مـفؿ زطؿاً  ،لفؿ الؾ ف ويسللقا لفؿ لقشػعقا :هبؿ ويستغقثقن لفؿ ويـذرون ،لفؿ ويذبحقن

 .وسقؾة الؾ ف إىل مـفؿ أقرب أهنؿ

 ،السالم طؾقف إبراهقؿ أبقفؿ ديـ لفؿ يجدد طؾقف وسؾؿ اهللصىل  داً محؿ   الؾ ف فبعث

 طؾقف هؿ ما مجقع دَس فْ أَ  هذا فعؾفؿ وأن ،الؾ ف حؼ   محُض  وآطتؼاد التؼرب هذا أن   ويخبرهؿ

صىل  الؾ ف رسقل وقاتؾفؿ ،والؿال مالد   حالل ،يـمرتد   اراً كػ   بذلؽ وصاروا ،العبادات مـ

 كؾفا وآستغاثة ،لؾ ف كؾف والـذر ،لؾ ف كؾف والذبح ،لؾ ف كؾف الدطاء لقؽقن طؾقف وسؾؿ اهلل

 .لؾ ف كؾفا العبادة أكقاع ومجقع ،الؾ فب

طل  بؾ ،اإلسالم طليد   مـ اهلل رمحفؿا ارحوالش   ػالؿمل   واكتؼد  طليد   بؾ ،العؾؿيد 

فُ  ٓ  إِ  فَ لَ إِ  َٓ » كؾؿة مـ يعرف ٓ وهق الديـ يف اإلمامة  غقر مـ بحروففا ظؾػ  الت   دمجر   إٓ «الؾ 

 غقر آخر شلء الؿراد أن يرى الذي مـفؿ الحاذَق  وأن   ،الؿعاين مـ لشلء الؼؾب اطتؼاد

ٓ   يرزق وٓ يخؾؼ ٓ معـاها أن يظـ ،- يعرفف وٓ ،الؿراد الؿعـك ئيخط - الؾػظ  ،الؾ ف إ

                                                        

الة واإلكػاق، لؽـ فؿ  (6) يعـل: ُيبق ـ ديـ قريٍش أطؿالفؿ صالحة مِـ خدمة الـ اس والص 

يجعؾقن طـد الؾ ف القسقؾة، يت خذون معف آخر، وهذا هق الذي أفسد طؾقفؿ معتؼَدهؿ، ومِـ أجؾف 

دًا صىل اهلل طؾقف وسؾؿ.  بعث الؾ ف طز وجؾ إلقفؿ محؿ 
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ٓ   إمر يدبر وٓ الؾ ف إ
(1)

 هذا ،اإلسالم بلصؾ مـف أطؾؿ الؽػار جفال رجؾ يف خقر فال ،

 .وأضرابف جفؾ أبل مـ أجفؾ

 ن  إِ »: فص  وكَ  ،شعبان مـ صػالـ   لقؾة فضؾ يف روىيُ  حديثاً  يشرح همٓء أحد وسؿعت

 .«ـٍ احِ َش مُ  وْ أَ  كٍ رِ ْش ؿُ لِ  ٓ  إِ  ،فِ ؼِ ؾْ َخ  قعِ ؿِ جَ لِ  رُ ػِ غْ قَ فَ  :انَ بَ عْ َش  ـْ مِ  ِػ ْص الـ   ةِ ؾَ قْ لَ  لفِ  عُ ؾِ ط  قَ لَ  الؾ فَ 

 أو كػع جؾب وسللف ،لف وسجد الؼبر صاحب إىل أتك إذا خصالش   فبلك  : الؿشرك رفػس  

 .ركالش   هق ففذا ضر كشػ

 ،يـالد   طىل لقسقا ةإم   هذه مـ اإلسالم إىل يـتسب ـمؿ   كثقر»: أيضاً  ارحالش   وقال

 طرفقه ولق مانالز   هذا أهؾ وشرك ،لقـإو   شرك يعرفقن وٓ ،فؼط اسؿف معفؿ ؿاإك  

 .«بؽثقر أطظؿ إزمـة هذه لمشرك شرك بؾ هق: هق لقجدوه

 بد   ٓ قحقدالت   أن   لف ـق  بُ  إذا الـاس مـ كثقر»: الؽتاب آخر يف ارحوالش   ػالؿمل   وقال

 كؼدر ٓ ولؽـ بف: الؾ ف كديـ الذي وهذا ،حؼ هذا: قالقا والعؿؾ سانوالؾ   بالؼؾب يؽقن أن

ٓ   بؾدكا أهؾ طـد يجقز وٓ ،كػعؾف أن  ذلؽ جفؾقا ما ،إطذار مـ ذلؽ وغقر ،وافؼفؿ مـ إ

 «.- الؾ فب والعقاذ - أجؾ طىل والحطام العاجؾ آثروا لؽـ جحدوه: وٓ

 .ركالش   طىل كثقر بؼاء أسباب مـ هذا

                                                        

فُ  َٓ إَِلفَ »يعـل: لقس معـك  (6) ٓ  الؾ  ار قريٍش يثبتقكف، وإك ؿا « إِ بقبقة كػ  هل إثبات تقحقد الر 

َف َواْجَتـُِبقا الط اُغقَت ﴿الؿراد كؿا قال سبحاكف:   .﴾َأِن اْطُبُدوا الؾ 

ؽ اذكرين طـد رب   :ٓ يجقز أْن كؼقل لؾؿقت «اذكركا يا رسقل الؾ ف طـد ربؽ»ققلف يف الحاشقة: 

  .ف مقتٕك   :أكت مقت يف الؼبر أو تذكرينأو اذكرين بالخقر و

 ،- الؾ فوالعقاذ ب -دطاء لؾؿقت هق شرك  فؽؾ   ،ف صؾب مقت؟ كعؿ ٕك  هؾ كؼقل هذا ِشركٌ 

 .«الؿقت ُيدطك لف وٓ ُيدطك»الة طىل الؿقت قال: شروط الص   ؿَ لذلؽ َختَ 
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 يـالد   يف واإلمامة العؾؿ طليد   مؿـ كثقراً  أن   :ركالش   طىل طامتفؿ بؼاء أسباب ومـ

 .كذورهؿ مـ ويلكؾ واحتػآهتؿ طباداهتؿ يف الؼبقر طب اد يشاركمـ  مـفؿ

 خػلتُ  الؽؾؿة وهذه «الؽػر مظاهر هذه»: قال حجتف واكؼطعت طؾقف اإلكؽار دد  ُش  وإذا

سؾقؿة صحقحة قحقدالت   يف طؼائدهؿ أن   تحتفا
(1)

. 

 ما أو ،صقفقة أو ،خرافققن أو ،جفال جفاٌل  بلهنؿ: طامتفؿ طـ فؿبعُض  عتذرويَ 

 وأشباه إفعال هبذه اإلسالم دائرة مـ رجقنخْ يَ  فال ،الؾ ف إٓ الؼبقر أصحاب بعبادة قصدوا

 .تسقيغف أو الشرك شلن مـ التفقيـ فقفا التل اترالعبا هذه

 يػعؾ كان ما مثؾ يػعؾقكف ما بلن   وٓ ،سؾالر   بف الؾ ف بعث الذي قحقدبالت   لفؿ يصرح مل

 يحؾػ وٓ كاذباً  الؾ فب يحؾػ بعضفؿ ن  إ حتك ،أطظؿ بؾ :ؾبَ وهُ  ىز  والعُ  تالال   طـد

ًٓ  اإلسالم إىل يـتسب مـ بعض إن   بؾ :كاذباً  كان إن بؿعبقده  ٓ أن أشفد» :يؼقل أن مـ بد

 : يـشدون «الؾ ف إٓ إلف

  ٓ  إِ  فَ َلـــــــــإِ  َٓ  نْ أَ  دُ فَ ْشـــــــــأَ 

 

ـــــَح   ـــــإَ  ةُ رَ دَ ْق ـــــالبَ  عُ زَ ْك ـُ طِ ق
(2)

 

 هؿءباآ بلن   أو ،«ةالفقي  » البطاقة بؿقجب باإلسالم لفؿ فادةالش   ،ذلؽ إىل أضقػ وإذا 

 .دخؾقا يف تعداد الؿسؾؿقـة وأُ كت إسالمق  بؾداهنؿ كا أن   وأ، مسؾؿقـ كاكقا

 وبـاء ،طـدها والعؽقف ،بؼبقرهؿ قافوالط   ،إمقات دطاء طـ همٓء يؼؾع فؿتك

 مـ ذلؽ وغقر، والؿدد العقن أصحاهبا وسمال ،لفا ذروالـ   بحوالذ   ،طؾقفا الؿساجد

                                                        

 :يؼقلقن َق َسرَ  فؾق شخٌص  ،الؽػرف ما أضفركا وأك   اً ػركلقس  هذا فؿ أن  ـ ُشبفاتِ مِ يعـل:  (6)

 .هق حؼقؼة ولقست َمظفرو ،رقةف ما أضفر الس  قة ٕك  هذه لقست بَسرِ 

َوُأْشِرُبقا فِل ُقُؾقبِِفُؿ ﴿ كؿا قال سبحاكف: :كزطف ُب عُ رك إذا وقع يف الؼؾب َيْص الش  لذلؽ  (1)

 وٓ يبؼك أثره. الؾ فإىل  ةٍ بؼق   ـ الؼؾقب يحتاج إىل رجقعطبادة الِعجؾ مِ  ُج رَ خْ ك تُ فحت   ﴾اْلِعْجَؾ 



 

-66- 

 .!أهؾفا؟ ومـ مـفا ءُ آربُ  حؼاً  والؿسؾؿقن اإلسالم التل اتوالبدطق   اتركق  الش  

 اإللحاد مـ أخر البعض ويسؾؿ أركان مخسة طىل الؿبـل اإلسالم يف نيدخؾق ومتك

 .!؟«قـالالديـق  » قـالعؾؿاكق   صريؼة واتباع ،الديـ يف

 الؿشركقـ؟ وديـ الؿرسؾقـ ديـ بقـ الػرق نويعرفق ،اشئقـالـ   طؼائدُ  ُح ح  َص تُ  ومتك

إريسققـ إثؿ يتحؿؾ ومـ
(1)

 !؟

                                                        

 .اسة الـ ويدخؾ فقفا طام   ،ـزارطقالؿيعـل:  (6)
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بفاتالش   كشػ كتاب مقضقع
(1)

 

 (- روحف الؾَّف سقدَّ  - ابالقهَّ  طبد بـ دحمؿَّ  قخلؾشَّ )

د بـ إبراهقؿسؿاحة  طـف رطب   فؼد :مقضقطف اأم   قخ محؿ   هذا» :بؼقلف اهللرمحف  الش 

 اإلمام قخالش   فنن طؾقف: زماكف يف لؾعؾؿ الؿـتسبقـ بعض هبا اطترض فٍ بَ لُش  جقاب الؽتاب

 أكقاطف وتػصقؾ ،إلقف طقةوالد   قحقدالت   لبقان ىتصد   الؿ   رمحف اهلل القهاب طبد بـ دحؿ  مُ 

 أوهك كاكت وإن - طؾقف فب  ُش  مـ بفُش  وكشػ ضاده مـ ومصادمة ،فقف والؿعاداة والؿقآة

 الجفؾة بعض طؾقف اطترض ،إكبر ركالش   مـ الؽثقر طؾقف ما ـوبق   ،- العـؽبقت خقط مـ

هؿأَ  ،الؿتؿعؾؿقـ  .الـاس طىل هبا فقاشب   بفاً ُش  فجؿعقا ،إبؾقس ز 

 طؿؾ مـ إٓ ريؽػ   ٓ بؾ ذلؽ: وحاشاه الؿسؾؿقـ ريؽػ   اهلل رمحف قخالش   أن   وزطؿقا

 .ةج  الحُ  طؾقف وقامت راً مؽػ  

وكشػ شبففؿ بؿا تطؿئـ بف إلباب، مـ كصقص  ،الؽتاب هبذا الؿصـ ػ فلجاهبؿ

 .أولئؽ طؾقف وما فوأتباطُ  قُخ الش   طؾقف ما ػالُؿـِص  بف يؿقز وما ة والؽتاب،ـ  الُس 

 وما الؿشركقـ ديـ وحؼقؼةِ  ،إلقف دطقا وما الؿرسؾقـ ديـ حؼقؼةِ  بقان يف مةمؼد   موقد  

 .اهـ «الؿشركقـ ديـ أتباع هؿ فزماكِ  مشركل أن   ـوبق   ،طؾقف كاكقا

                                                        

 ؟ث طـ ماذايتحد   «اِت فَ بُ الش   ِػ ْش كِ »كتاب يعـل:  (6)

ـ  ﴿ :يؼقلطز وجؾ  الؾ فو ،عقػلقؾ الض  الد   :يعـل «بفةالش  »ـ الؿراد بو ٓ  الظ   ،﴾إِْن َيت بُِعقَن إِ

  ة.ُشَبف لقست ققي   ،ؿا كؼقل طـدهؿ ُشَبف فؼطة وإك  طـدهؿ أدل   :لذلؽ ما كؼقل
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فابتُ قِ ْج وأَ  فاتبُ الش   صؾخَّ مُ 
(1)

 

 َأْولَِقاءَ  إِن   َأٓ﴿ بآية لذلؽ ؾث  ومَ  ،ؾٍ جؿَ مُ  بجقاٍب  طـفا صـ ػالؿُ  أجاب «فبَ الش  » هذه

 جاه لفؿ وإكبقاء ،حّؼ  ػاطةالش   وأن   ،[61يقكس:] ﴾َيْحَزُكقنَ  ُهؿْ  َوٓ َطَؾْقِفؿْ  َخْقٌف  ٓ الؾ ف

أكثر أو ،جقابقـ أو ،فايخص   بجقاٍب  شبفة كؾ   طـ أجاب ثؿ   ،الؾ ف طـد
(2)

. 

ُٕ  بفةالش    إٓ إمر يدبر وٓ يرزق وٓ يخؾؼ ٓ أكف - ةبقبق  الر   بتقحقد أقر   ـمَ  أن :ولكا

 طبد طـ فضالً  - ضّراً  وٓ كػعاً  لـػسف يؿؾؽ ٓ طؾقف وسؾؿ اهللصىل  محؿداً  وأن   ،- الؾ ف

بؿشركٍ  فؾقس ػاطةوالش   الجاه الحقـالص   مـ قصد وإكؿا، - غقره أو الؼادر
(3)

. 

 ؿاوإك   ،ذكرَت  بؿا ونؼر  مُ  طؾقف وسؾؿ اهللصىل  الؾ ف رسقل قاتؾفؿ الذيـ أن   :والجقاب

 .أردت ما مثؾ أرادوا

 .إصـام كعبد ٓ وكحـ ،إصـام يعبد فقؿـ كزلت أيات إن  : ققلف :اكقةالثَّ  بفةالش  

 يدطق مـ ومـفؿ ،إولقاء يعبد مـ ومـفؿ ،إصـام يعبد مـ مـفؿ ارػ  الؽُ  أن :الجقاب

 ،شرك فالؽؾ   ،الؿعبقدات بقـ فرق وٓ ،الؿالئؽة يعبد مـ ومـفؿ ،وأمف مريؿ ابـ طقسك

 .والؿالئؽة الحقـالص   يعبد مـ روكػ   إصـام يعبد مـ الؾ ف ركػ   ،مشركقن والؽؾ  

 .بشرك لقس مـفؿ ػاطةالش   صؾب أن   :الثةالثَّ  بفةالش  

ٓ   َكْعُبُدُهؿْ  َما﴿ :بسقاء سقاء الؽػار ققل هق هذا أن   :والجقاب ُبقَكا إِ ف إَِلك لُِقَؼر   الؾ 

                                                        

 د طؾقفا.والر   ُشبفةٍ  كؾ   عَ َوَض  ،الصة الؽتابهذا هق خيعـل:  (6)

ـْ  (1)  :يؼقل طـفؿ الؾ ف ٕن   :الؾ فـ دون ؿـع أْن كدطقه مِ فال ي لٌّ هذا ولِ  :يؼقلقنيعـل: مـفؿ َم

 .﴾ُهْؿ َيْحَزُكقنَ ٓ َخْقٌف َطَؾْقِفْؿ َوٓ ﴿

 أن   ةٌ فَ ُشبْ  ﴿َأٓ إِن  َأْولَِقاَء الؾ ف ٓ َخْقٌف َطَؾْقِفْؿ َوٓ ُهْؿ َيْحَزُكقَن﴾يعـل: طـدهؿ هذه أية  (6)

 .الؾ فـ دون فـدطقهؿ مِ  :وٓ يحزكقن إولقاء ما طؾقفؿ خقٌف 
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 وأكف ،الجؿقع رب   مـ ػاطةالش   صؾب وهق :واحد شلء إٓ قصد لفؿ لقس [6الزمر:] ﴾ُزْلَػك

 .بذلؽ رهؿكػ  

 بلن   ونؼر  ويُ  ،لفؿ يذبحقن أو يدطقهنؿ فؿأك   مع الحقـالص   طبادة كػقفؿ :ابعةالرَّ  بفةالش  

 .طبادهتؿ كاكت هؽذا إولقـ الؿشركقـ وأن   طبادة هذا

 .ذلؽ ـبق  تُ  وإحاديث أيات ففذه جفؾقا أو طبادة هذا أن   أكؽروا وإن

 رٌ مـؽِ  ففق الحقـوالص   سقلالر   مـ ػاطةالش   صؾب يـؽر مـ أن   :الخامسة بفةالش  

لألولقاء ومـتؼٌص  سقلالر   لشػاطة
(1)

. 

 وٓ ،إذكف بعد مـ إٓ تؽقن وٓ لؾ ف مؾؽ ػاطةالش   فنن   بالعؽس: إمر أن   :والجقاب

ٓ   الؾ ف يلذن حرماهنا سبب وهق ،شرك الؾ ف غقر مـ صؾبفا وأن   ،قحقدالت   ٕهؾ إ
(2)

. 

مـف تطؾب فاوأك   ػاطةالش   أططل طؾقف وسؾؿ اهللصىل  بل  الـ   أن   :ادسةالسَّ  بفةالش  
(3)

. 

مطؾٌؼ  ٓ مؼقدٌ  إططاءٌ  ػاطةالش   إططاءه ن  أ :والجقاب
(4)

 ٓ لؾعصاة وشػاطتف ،

                                                        

والعقاذ  - الؾ فـ دون أْن كدطقه مِ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ لؾـ  ـاحترامـ امِ  :يؼقلقنيعـل:  (6)

 .- الؾ فب

ؿا وإك   ،ٓ :ف كؼقلب  ٓ ُيحِ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿسقل الذي ٓ يدُع الر   أن   :َمـ يؼقللذلؽ  (1)

 َل زِ وُأكْ  ،قحقدأتك بالت   صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ الـ  ٕن   :فب  سقل ٓ ُيحِ الر   الؾ فـ دون الذي يدطقه مِ 

ـُ اْلَخالُِص ﴿طؾقف  ي ِف الد  َٓ لِؾ  ـَ ﴿ ،﴾َأ ي َف ُمْخؾًِصا َلُف الد  فخالػقا هذه إوامر بتؾؽ  ﴾َفاْطُبِد الؾ 

 ة.قطاكق  بفة الش  الش  

ػاطة َل الش  طِ ُأطْ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ الـ  ما دام أن   قن:بفة أن ُمختصرة يؼقلالش  يعـل:  (6)

 .وهق مقٌت أن ػاطة الش   خرة فـطؾب مـفيف أ

صىل اهلل طؾقف  ل  بِ والـ  ُثؿ  يشػع، يلذن لف الؾ فأن  ػاطة بشرط أططاه الش  طز وجؾ  الؾ فيعـل:  (4)

 .ػاطةمقت ٓ يسؿع ومل ُيمذن لف بالش   وسؾؿ
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لؾؿشركقـ
(1)

. 

 أهنا وٓ ،سللفا مـ يعطقفا أكف طىل يدل فال، سقلالر   غقر أططقفا ػاطةالش   وأيضاً 

مـف تطؾب
(2)

. 

مشركاً  فؾقس :بشرك لقس الحقـالص   إىل آلتجاء أن   :ابعةالسَّ  بفةالش  
(3)

. 

 يدري ٓ فنكف هل؟ ما :الؾ ف طبادة وطـ هق؟ ما :ركالش   طـ سلليُ  :يحد  بالتَّ  الجقاب

فقف وقع الذي ركالش   هق ما وٓ ،التقحقد هق ما
(4)

. 

 .إصـام كعبد ٓ وكحـ :إصـام طبادة ركالش  : ققلف :امـةالثَّ  بفةالش  

 ؟وترزق تخؾؼ فاأك   يعتؼدون هؿ هؾ :لف فقؼال

 لف ويذبحقن يدطقكف ،غقره أو قبر طىل بـقة أو حجراً  أو خشبة صدقَ  ـْ مَ  هق: قال وإن

 إصـام لعبادة صحقح تػسقر ففذا ،ببركتف طـا الؾ ف ويدفع زلػك الؾ ف إىل يؼربـا إكف: يؼقلقن

                                                        

 !الؾ فيا رسقل  :يؼقلو - وهق مقٌت  -كقا يف الد   صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ والذي يليت لؾـ  (6)

 تديـ ولقسخرة لؾؿقح  أصالً يف أ صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ الـ  وشػاطةُ  ،اشػع ل هذا شرك

صىل اهلل سقل الر  ٕن   :كقا ما تـػعخرة ما تـػع فِؿـ باب َأوىل يف الد  فنذا كان يف أ ،لؾؿشركقـ

 ما يسؿع وهق مقت. طؾقف وسؾؿ

صىل اهلل طؾقف  ل  بِ الـ  فؾؿاذا تخص   هذا غقر شركٍ  لق كـت تعؾؿ أن   :يؼقل كلنْ  يعـل: (1)

صىل اهلل طقف سقل الر  كؼقل:  ،هذا مقت :فقؼقل لؽ ،أحد ـ أي  رة مؾقئة اصؾب مِ بَ ؼْ الؿَ  ؟وسؾؿ

 أيضًا مقت.وسؾؿ 

ف وطدم طىل جفؾِ  وهذا يدل   ًا؟هذا لقس ِشرك :كبقرة كقػ تدطق مقت وتؼقل هذه غػؾةٌ و (6)

 رك.قحقد والش  الت  ػريؼ بقـ الت  

طقة إىل والد   ،حذير مـفرك والت  ـ أجؾ بقان الش  أرسؾ الؿرسؾقـ مِ سبحاكف وتعاىل  الؾ فو (4)

 .قحقدالت  
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إصـام بعبادة مخصقصاً  لقس ركالش   أن   مع ،بعقـف ؽؿؾُ عْ فِ  وهق
(1)

. 

 إولقـ الؿشركقـ مثؾ تجعؾقكـا - الؿسؾؿقـ رونػ  ؽَ تُ  ؽؿإك  : ققلفؿ :اسعةالتَّ  بفةالش  

ٓ   إلف ٓ أن كشفد وكحـ -  ،وكصظ ،بالبعث قوكصد  ، الؾ ف رسقل محؿداً  وأن ،الؾ ف إ

 ،الخصال هذه معف كان مـ تجعؾقن كقػ ،-بالعؽس وهؿ - وكعتؿر وكحج ،وكصقم

 ؟ شلء مـفا فقف لقس كؿـ الػروق وهذه

 ةـ  والس   بالؽتاب رةممث   غقر الػروق هذه أن   فقفا ـبق   :أجقبة بتسعة طـفا أجاب وقد

كػرهؿ هبا يتغؾظ مؿا والػروق الخصال هذه بؾ ،واإلمجاع
(2)

. 

 يف الؿخؾقق رفع أو ،شلء يف وكذبف شلء يف سقلالر   قصد   بلن - رؽػ  مُ  مـف دجِ وُ  ـمَ 

 أشقاء يف الشريعة خالػ أو ،إلقهقة فقف طكفاد   الحقـالص   مـ أحد يف غال أو ،الخالؼ رتبة

 آياتف أو الؾ فب استفزأ أو ،ةد  الر   أكقاع مـ كقع مـف وجد أو - إختقـ كؽاح استحالل مثؾ -

 .مرتد ففق -

 العالؿقـ رب   أن   أو ،اتركق  الش   يجؿع أو ،ةد  الر   أصراف يجؿع أن ةد  الر   شرط مـ لقس

                                                        

ٓ   الؾ فـ دون ما ُيسلل مِ  كؾ   يعـل: (6) أو  اً دطقة صـؿ سقاءً  ،شركففق  الؾ ف فقؿا ٓ يؼدر طؾقف إ

أْن  الؾ فـ أو يا صـؿ اصؾب مِ  ،يا جبريؾ اغػر ل ،إىل غقره الؾ ف وذهبتالؿفؿ تركت  ،دطقة جبريؾ

 .- الؾ فوالعقاذ ب -رك ففذا الؿقؾ هق الش   ،يغػر ل

خر ك وأصؾ   ؿ  ل ثُ الة تبق  قؿت الص  ا ُأقِ لؿ  مـفؿا  واحدٌ  ،الةئا لؾص  لق رجالن تقض  مثؾ:  (1)

أكت  :خروكؼقل لم ،كاقض افقف َؾ َص ف َح ٕك   :ل صالتؽ باصؾةذي تبق  فلكت تؼقل لؾ   ،كصؾ  

  .صالتؽ صحقحة

ٓ  الؾ فُ »وكذلؽ َمـ يؼقل  ٓ  الؾ فُ »ما تـػعؽ  هذا شركٌ  :رك كؼقلفا بالش  َض ؼَ وكَ  «َٓ إَِلَف إِ  «َٓ إَِلَف إِ

ٓ  الؾ فُ »وهذا الذي قال  ،ف اكتؼضما كػعف ٕك   قءقضالمِثؾ هذا  رك ما كػعتف ٓ فعؾ الش   ؿ  ثُ  «َٓ إَِلَف إِ

ٓ  الؾ فُ »  .«َٓ إَِلَف إِ
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 بف جاء طؿا جقعالر   وهل ،مطؾؼة ةرد  : تانرد   ةد  الر   فنن   ،يستحؼ ما مجقع يف واحد ومعبقده

طؾقف  اهللصىل  سقلالر   بف جاء ما ببعض ريؽػُ  أن: اكقةوالث   ،مجؾة صىل اهلل طؾقف وسؾؿ الرسقل

وسؾؿ
(1)

. 

ٓ   إلف ٓ»: قال مـ أن   :العاشرة بفةالش    ،فعؾ ما فعؾ ولق ؼتؾيُ  وٓ رؽػ  يُ  ٓ :«الؾ ف إ

 .بلحاديث واستدلقا

  فشب  الؿُ  زطؿ ما طىل تدل ٓ أهنا :والجقاب
ٓ   إلف ٓ» ققل مجرد أن ـمِ  مـ يؿـع «الؾ ف إ

 بؿؼتضاها العؿؾ طدم أو ،بؿعـاها العؾؿ لعدم إما كػار: وهؿ كثقر كاس يؼقلفا بؾ ،التؽػقر

يـافقفا ما وجقد أو
(2)

 قاتؾفؿ الذيـ سقؾؿةمُ  وأصحاب ،يؼقلقهنا القفقد بلن لذلؽ ؾث  ومَ  ،

  قفؿحر   الذيـ وكذلؽ ،الصحابة
ٌّ
 طصؿة يف يؽػل ٓ بالؾسان فؼقلفا ،طـف اهللرضل  طظ

 .والؿال الدم

 آستغاثة لجقاز ،شركاً  لقست الؾ ف بغقر آستغاثة إن  : ققلفؿ :ةطشر الحادية بفةالش  

الؼقامة يقم بإكبقاء
(3)

. 

 .آستغاثتقـ بقـ يػرققا مل حقث جفؾفؿ ػالؿمل   ـبقَّ  وقد

                                                        

هذا اكتؼض وضمه وٓ تصح  :كؼقل مـف ريٌح  َج رَ ط وَخ ل وتغق  تبق   شخٌص مثؾ: لق  (6)

أْن يؽقن يف فال ُيشترط  ،ذاك تبطؾ صالتف ثَؾ ف مثؾُ فؼط م مـف ريٌح  َج رَ ولق شخص َخ  ،صالتف

 اإلسالم فؾق أتك بقاحد يؽػل.يت بجؿقع كقاقض لخص كافرًا بلْن يالش  

ٓ  الؾ فُ »الؿـافؼقن يؼقلقن  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ يف طفد الـ  (1)  :قال الؾ فومع ذلؽ  ،«َٓ إَِلَف إِ

ـَ الـ ارِ ﴿
َْسَػِؾ مِ ْٕ ْرِك ا ـَ فِل الد  ٓ  الؾ فُ »َمـ قال  فؾقس كؾ   ﴾إِن  اْلُؿـَافِِؼق  دٌ ففق مقح   «َٓ إَِلَف إِ

 ه.يف تقحقدِ  صادٌق 

 قاتاإكبقاء مكقا ا يف الد  أم  و ،ػاطةيلذن لفؿ بالش  طز وجؾ  الؾ فخرة أحقاء وإكبقاء يف أ (6)

 اس.ـ الـ ػاطة مِ مل يلذن لفؿ بؼبقل الش   الؾ فو
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 شركاً  لقست والغائبقـ بإمقات آستغاثة أن   طىل استدٓلفؿ :ةطشر اكقةالثَّ  بفةالش  

السالم ؿاطؾقف جبريؾ مـ إبراهقؿ طىل بعرضفا
(1)

. 

 ىسق   فؼد بقـفؿا ىسق   فؿـ ،آخر جـس وتؾؽ ،ـٌس جِ  آستغاثة هذه أن  : والجقاب

الؿتبايـقـ بقـ
(2)

. 

 شلء اختؾ   فنن ،والعؿؾ والؾسان بالؼؾب يؽقن أنٓ بد  قحقدالت   أن   بقان يف :الخامتة

 .مسؾؿاً  جؾالر   يؽـ مل هذا مـ

 ،جمقب قريب سؿقع إكف ،الؽريؿ لقجفف خالصاً  العؿؾ هذا جيعؾ أن أسلل الؾَّفو ،هذا

 .وصحبف وآلف حمؿد طؾك الؾَّف وصؾك

 قاسؿ بـ الرمحـ طبد بـ حمؿد

 دم مة الؽتابتؿ الػراغ مـ مؼد  

 ـه42/2/1215

 

                                                        

 .والحديث ضعقٌػ  (6)

طرض جبريؾ طؾقف قال: تريد ار ـ الؿـجـقؼ إىل الـ ل إبراهقؿ طؾقف السالم مِ ؼِ ا ُألْ لؿ  يعـل:  (1)

ـ   ،فؼال: مـؽ ٓ ،أرسؾـل لؽ الؾ فشقئًا مـل ف   .الحديث ضعقػولؽ

أمر جبريؾ  الؾ فأرسؾ جبريؾ ف الؾ فأن  فَؽقن  ،هق الذي أرسؾف الؾ ففتف ِصح   ضِ رْ طىل فَ لؽـ 

 .بقـ آستغاثتقـ ػرٌق ف بف، هنك طـ هذه آستغاثة الؾ فا آستغاثة بالؿقت فأم   ،فقـَبلْن ُيعِ 
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فاتبُ الش   كشػ
(1)

 

فِ  ؿِ ْس بِ )  بالؽتاب اقتداءً  بالبسؿؾة كتابف رمحف اهلل صـ ػالؿُ  ابتدأ (قؿِ حِ الرَّ  ـِ ؿَ ْح الرَّ  الؾَّ

قاً  ،العزيز  ،بالبسؿؾة هاؤيبد كان فنكف ومراسالتف: مؽاتباتف يف طؾقف وسؾؿ اهللصىل  بل  بالـ   وتلس 

 الؾ فِ  ؿِ ْس بِ بِ  قفِ فِ  أُ دَ بْ يُ  َٓ  - شرطاً  بف ُيفتؿ وشلن حال :أي - الٍ بَ  يذِ  رٍ مْ أَ  ؾ  كُ » بحديث وطؿالً 

«عُ طَ قْ أَ  قَ فُ فَ  :قؿِ حِ الر   ـِ ؿَ ْح الر  
(2)

. 

                                                        

بفات ما يؾتبس فقف الحؼ بالباصؾ، والحالل بفة: آلتباس، والش  والش  »ققلف يف الحاشقة:  (6)

قؾبف فال  َس ؿَ طْ طىل اإلكسان أْن يُ  - الؾ فوالعقاذ ب -ؼقبات ـ أطظؿ العمِ « بالحرام طىل بعض الـاس

 وهذا ،هطـدك وطـد غقرك وهق ُيجادل ِضد   ص واضٌح الـ  دُ جِ أحقاكًا تَ  ،ـ الباصؾمِ  يعرف الحؼ  

  .ـ الباصؾمِ  ز الحؼ  ق  فال ُيؿَ  - الؾ فوالعقاذ ب -ان طىل الؼؾب ـ الر  مِ 

ط سؾ   الؾ ف فاطرف أن   :يـؿات يف الد  وُمسؾ   واضحةٍ  جادل يف كصقصٍ ي اً فنذا رأيت شخص

  .خرةالُعؼقبات يف الدكقا وأ أشد  ـ طؾقف ُطؼقبة مِ 

 ل  بِ الـ  ابت أن  الث   لؽـ ،ـ طدم البدء بالبسؿؾة ضعقػةٌ رهقب مِ تل يف الت  إحاديث ال   قعُ ؿِ َج  (1)

 شخٌص  ؾقف ،الؾ ف ثـاء ـمِ  والحؿد طز وجؾ، الؾ فل طىل ـِ ف ُيثْ بِ كان يف ُخطَ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ

 ،الؾ فـاء طىل ـة بالث  هذا يؽقن قد أصاب الس   ،ف رب العالؿقـؾ  الحؿد لِ  الرمحـ الؾ ف بسؿ :يؼقل

ـَ ﴿ الؾ فطىل  ثـاءٌ الؾ ف يف كتاب  ل آيةٍ لو  ف ِف َرب  اْلَعاَلِؿق  .﴾اْلَحْؿُد لِؾ 
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 ػالؿمل   مةمؼد  

م  ادَطقْ  وما الؿرسؾقـ ديـ حؼقؼة بقان يف كافعة مةمؼد   البسؿؾة بعد اهلل رمحف ػالؿمل   قد 

 ورود طـد ديـفؿ حؼقؼة اإلكسان لقعؾؿ طؾقف: كاكقا وما الؿشركقـ ديـ وحؼقؼة ،إلقف

بفاتالش  
(1)

 التل شبفاهتؿ ذكر ثؿ ،الؿشركقـ ديـ مـ الؿرسؾقـ بديـ أوىل هق مـ ويعؾؿ ،

ُف فِل كَِتابِِف  -َوَأَكا َأْذُكُر َلَؽ َأْشَقاَء »: قال حقث طـفا وأجاب ،طؾقف أوردوها ا َذَكَر الؾ   -مِؿ 

 .الؽتاب مقضقع وهل ،إلخ «… َطَؾْقـَاُكقَن فِل َزَماكِـَا ْحَتج  بِِف الُؿْشرِ ٱَجَقابًا لَِؽاَلٍم 

(2)
 إلقف صغليُ  أن ويـبغل أمهقة لف الذي لءالش   ذكر طـد هبا ُيمَتك الؽؾؿة هذه (ْطَؾؿْ ٱ)

ؿ ،ؿالؿتعؾ   ره وما ،إلقف كؼُيؾ ما ويتػف   إلقف صغكيُ  بلن َحِؼقٌؼ  ،الؽتاب هذا يف الؿصـ ػ قر 

 .اإلصغاء غاية

(ْطَؾؿْ ٱ)هذه الؽؾؿة 
(3)

ؿ  لؼصدالُؿَتَؽؾ ُؿ  هبا يليت   ُقَقاك امجع: أي بعدها: ؿالِ الت َػف 

بعدها إلقؽ ؾؼكيُ  لؿا متػفؿاً  وكـ ،وحقاسؽ
(4)

 لف وُيؾؼك بف ُيعتـك أن مـ أطظؿُ  شلءَ  وٓ ،

                                                        

البصر ويشرح هذا  كػقُػ  اهللقخ رمحف فالش   ،د بـ إبراهقؿقخ محؿ  الش  كالم هذا الؽالم  (6)

ذه آلػاظ فَ بِ  بدأوا أن يف ثاين ابتدائل فُقعطقفؿ هذا الِعؾؿ الغزيرَ  ،ـب ِصغار الس  ال  الؽالم لطُ 

د بـ إبراهقؿ يشرح قخ محؿ  ا كان طـد الش  لؿ   اهللبـ باز رمحف اقخ ه الش  رَ َض رح َح وهذا الش   ،الجزلة

هذا الِعؾؿ  قفؿطِ ُيعْ وة ب قِؾ  ال  إلػاظ الجزلة وصُ هذه وأكتؿ ترون وتسؿعقن فاكظر إىل  ،هذا الؿتـ

 .اهللبـ باز رمحف اقخ لذلؽ خرجقا طؾؿاء كالش   :الغزيرَ 

 ]مؼدمة يف بقان ديـ الؿرسؾقـ وبقان ديـ الؿشركقـ[ (1)

ة هذا  ،رت مرتقـتؽر   «ْطَؾؿْ ٱ»ة ؿؾك( 6) قخ شرٌح مر  ة  لؾش  قخ شرٌح وهذا مر  خر آ يف درسٍ  لؾش 

  .ثانٍ  شرُح 

ٓ  الؾ فُ ﴿ :ـ ققلفمِ  هذا ملخقذٌ و (4) َٓ إَِلَف إِ ُف    .ف تقحقد اطؾؿٕك   ﴾َفاْطَؾْؿ َأك 

= 
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التقحقد كؾؿة مـ أطظؿُ  والؼؾب السؿع
(1)

. 

فُ )  يجؿع ما كثقراً و :أي: غػر لؽ فقؿا مضك، ووفؼؽ فقؿا يستؼبؾ (َرِحَؿَؽ الؾَّ

 مسؾؽف سـُح  مـ وهذا ،فحَ ووض   رهقر   ما مع ،لؾطالب الدطاء بقـ رمحف اهلل الؿصـ ػ

بالؿسؾؿقـ ورمحتف ومحبتف
(2)

. 

(3)
 .وطؿالً  طؾؿاً  ،ؽؾ ػالؿُ  طىل واجٍب  لوأو   ،سؾالر   بف عثتبُ  الذي (َأنَّ التَّْقِحقَد )

ِف بِالِعَباَدةِ ) (ُهَق: إِْفَراُد الؾَّ
(4)

 ،العبارة هذه يعتؿد ما كثقراً  صـ ػالؿُ و ،لؾعفد فقف «أل»ـف 

 .وأخصرها التعاريػ أحسـ وهل

                                                        
= 

ِف بِالِعَباَدةِ  الت ْقِحقدَ َأن   - َرِحَؿَؽ الؾ فُ  - ْطَؾؿْ ٱ» :قال اهللػ رمحف صـ والؿُ  وكؿا  ،«ُهَق: إِْفَراُد الؾ 

ـ آستـباط مِ  آستدٓل بالؼرآن وشديدُ  القهاب كثقرُ  د بـ طبدقخ محؿ  الش   أخبركاكؿ سابؼًا أن  

 ة.ـ ـ الس  رآن أو مِ ـ الؼُ يف الؼقاطد التل يضعفا تجدها مِ وواستدٓٓتف سقاء يف ُمصـ ػاتف  ،الؼرآن

قحقد ما الت  بخص ما يـطؼ ش  أن  اللق  :يعـل ،الؾ فة بػضؾ تل ُتدخؾؽ الجـ فا هل ال  ٕك   (6)

فُ َٓ إَِلَف »يـطؼ كؾؿة  ٓ  الؾ  ٓ  الؾ ُف ﴿ة ر ما يدخؾ الجـ ُمتؽب   «إِ َٓ إَِلَف إِ ُفْؿ َكاُكقا إَِذا قِقَؾ َلُفْؿ  إِك 

 ة.فا ُتدخؾؽ الجـ ة هذه الؽؾؿة وأك  طىل أمهق   فدل   :ةلذلؽ ما يدخؾقن الجـ  ﴾َيْسَتْؽبُِرونَ 

رح الش  يف  ؿ  ثُ  ،كان يؼقل كذا «اِت فَ بُ الش   ِػ ْش كَ »يف شرح  ثانٍ  يف درسٍ  آخر شرٌح هذا  (1)

، شرح ؿا مزيدُ وٓ تـاقض بقـفؿا وإك   «أي: غػر لؽ فقؿا مضك، ووفؼؽ فقؿا يستؼبؾ»: اين قالالث  

ؿة ْح الر   ت:إذا قؾ وأقفقؼ يف الؿستؼبؾ، يغػر لؽ ما مضك والت   الؾ ف ـ أن  ة يتضؿ  ؿَ ْح باب الر  و

ا أم   ،هذه الؿغػرةـل بٓ ُتعذ   يا رّب  :يعـل ،ف مـفوالؿغػرة سمال ما ُيخا ،سمال الؿرغقب

 ة.أريد الجـ   ؿة يا رّب ْح الر  

 ]تعريػ الت قحقد[ (6)

ِف بِالِعَباَدةِ  الت ْقِحقدُ » (4) ـ الؽتاب ؽ مِ ولق مل يلت ،قحقدلؾت   هذا أقصر تعريٍػ  «ُهَق: إِْفَراُد الؾ 

ٓ  هذا    .ةبف دخؾ الجـ  ِؿَؾ قحقد ما هق وطَ فَؿـ طرف الت   ،عريػ فؼط يؽػل هذا الت  إ



 

-14- 

 :أقسام ثالثة قحقدالت   أن   كعرف

ةإلقهق   تقحقد: لإو  
(1)

 .هـا الَؿعـِّل  وهق ،والعبادة 

 رالؿدب   ازقالر   الخالؼ هق الؾ ف بلن   واإلقرار ؾؿالعِ  :وهق ،بقبقةالر   تقحقد: اينالث  

وحده
(2)

. 

 ،كتابف يف كػسف بف وصػ بؿا الؾ ف يقصػ نْ أَ  وهق ،ػاتوالص   إسؿاء تقحقد: الثالث  

 ،تعطقؾ وٓ تحريٍػ  غقر مـ ،ـةالس   يف طؾقف وسؾؿ اهللصىل  دمحؿ   رسقلف بف وصػف وبؿا

 .تؿثقؾ وٓ تؽققٍػ  غقر ومـ

 طىل تدل   قد كاكت وإن مطابؼة «الؾ ف إٓ إلف ٓ» كؾؿة مدلقل هق لإو   والؼسؿ

ـضؿ  الت   بطريؼ خقريـإ الؼسؿقـ
(3)

. 

 ؾمذل  : أي د:ُمعب   صريؼ: يؼال ،والخضقع ؾذل  الت   وهق ،دعب  الت   مـ ةمشتؼ   :«العبادة»و

 يػعؾقهنا فؿٕك   :طبادات الؿؽؾ ػقـ طىل رعالش   وضائػ قتوسؿ   ،إقدام وصئتف قد

                                                        

وشقخ  ،هذا وأتقحقد اإللفقة هذا أْن كؼقل: ويصح  ،ةتقحقد إلقهق  أْن كؼقل: يصح  (6)

 ة.ر بإلقهق  ب  ر كثقرًا باإللفقة وُيعَ ب  كان ُيعَ  اهللرمحف ابـ تقؿقة اإلسالم 

 ر الؿالؽ.ازق الُؿدب  الر  ة الخالؼ بقبق  ـ ُمؼتضقات الر  مِ يعـل:  (1)

 معاٍن كثقرة: واحد داخٌؾ يف معـك هذا الؽالم الؾ ف أن   :ة إذا قؾتتقحقد إلقهق  يعـل:  (6)

فتقحقد  ،وصػات ب لف أسؿاءٌ هذا الر   ػات ٕن  فقف إسؿاء والص   وداخٌؾ  ،ؽ أفردتف أصالً ٕك  

ستؾزم تقحقد ي ةبقبق  ػات، وتقحقد الر  والص   ة وإسؿاءبقبق  ة يدخؾ فقف تقحقد الر  إلقهق  

 .دهقح  ؽ تُ ؾزم مـؽ أك  يخؾؼؽ رزقؽ  ة ما دام وجدت رّب إلقهق  
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ذلقؾقـ خاضعقـ
(1)

. 

 :العؾؿاء طـد تعاريػ لفا رعالش   ويف

ففا ما :أحدها جامع اسؿ العبادة»: بؼقلف رمحف اهلل تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ بف طر 
(2)

، 

ويرضاه الؾ ف يحبف ما لؽؾ
(3)

والباصـة اهرةالظ   ،وإطؿال إققال مـ ،
(4)

». 

                                                        

ٓا  ؿا كان العبدُ وكؾ   ،فأْن يؽقكقا ذلقؾقـ لؾ   ِؼ ؾْ الخَ  ِؼ ؾْ ـ َخ الؿؼصقد مِ يعـل:  (6) ف أكثر لؾ   ذا

ؽ قطِ ُض ُخ  رِ وبَؼدْ  ،كِبرهأكزل مـ قدره بَؼدر  طز وجؾ الؾ فَمـ استؽبر  أكثر، وكؾ   الؾ فؿا رفعف كؾ  

 .ؾذل  ت  هل اللذلؽ العبادة  ،الؾ فف يرفعؽ ؽ لؾ  وُذل  

جقد، ويف ف يف الس  راب لؾ  ف يف الت  يضع جبفتَ أْن ف لإلكسان يف خضقطف لؾ   هقئةٍ  لذلؽ أفضُؾ 

ٌؾ لؾ ف،  ُيغطل العقرة فؼط ؿا إحرامٓ يقجد لِباس وإك   الحج   ٌؾ لؾ فقم تجقع يف الص  تذل   خصقعٌ  تذل 

ٌؾ لؾ ف.ك ك وٓ تؾتػت بجسدِ الة ما تتحر  الص  ويف ف، لف ٓ تلكؾ لؾ     تذل 

ي مد  تؽ ف فؿعـاه أك  ف خاشع لؾ  ؾ لؾ  صؾب الِعؾؿ ُمتذل  وقراءة الؼرآن  :ثؾفا متػعؾُ  طبادةٍ  فؽؾ  

ـُ تقؿقة سالم شقخ اإلقال العبادة طىل أكؿؾ وجف،  ـْ »: اهللرمحف اب َة: ةَ ادَ عَ الس   ادَ رَ أَ  َم  مْ زَ ْؾَقؾْ فَ  إََبِدي 

 ف تسبقح ِذكر وهؽذا.لؾ   ْؾ ؽ تذل  يف حقاتِ  دَ عَ َتْس ْأ ُتريد  «ةِ ي  قدِ الُعبُ  َطَتَبةَ 

 قعَ ؿِ يجؿع َج اسٌؿ الب الط   :ثؾ لق تؼقلم ،العبادات يجؿع كؾ   اسؿٌ  «العبادة»لػظ يعـل:  (1)

 جامع. هذا معـك اسؿٌ  ،البالط  

َف َغـِلٌّ ﴿ف ويرضك طـف وطـ فاِطؾف ب  يـ ففق ُيحِ بف يف الد   الؾ فأَمر  أْمرٍ  كؾ   (6) إِْن َتْؽُػُروا َفنِن  الؾ 

َٓ َيْرَضك لِِعَباِدِه اْلُؽْػَر َوإِْن َتْشُؽُروا َيْرَضفُ   .﴾َطـُْؽْؿ َو

ـُ ما يػعؾُ  كؾ   (4)  ،باصـة أو اطتؼاداٌت  وهذا الؼقل ضاهرٌ  ،فعؾأو  ققلٍ مِـ  قخؾٓ يآدم  ف اب

 .الؾ فـ والخشقة مِ  الؾ فـ قكؾ والخقف مِ الت   :ثؾم

 هذه هل العبادة.الؾ ف ف ب  ما ُيحِ  كؾ   :ما هل العبادة؟ تؼقل :لق قال لؽ شخٌص فنذا 
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ريفٍّطُ  رادٍ اص   غقر مـ ،شرطاً  بف ُأمر ما العبادة»: بؼقلفؿ الػؼفاء اففطر   ما :ومـفا
(1)

 وٓ ،

  اقتضاءٍ 
ٍّ
طؼظ

(2)
». 

 :بؼقلف رمحف اهلل ؿالؼق   ابـ بف ففاطر   ما :ومـفا

 

 (4)
ُف بِِف إَِلك ِطَباِدهِ ) ُسِؾ الَِّذي َأْرَسَؾُفُؿ الؾَّ ـُ الر  (َوُهَق ِدي

 الؿرسؾقـ مجقع ديـ فبلك   ففطر   (5)

ـْ  َأْرَسْؾـَا َوَما﴿: تعاىل قال كؿا ،آخرهؿ إىل لفؿأو   مـ ـْ  َقْبؾَِؽ  مِ ٓ   َرُسقلٍ  مِ فُ  إَِلْقفِ  ُكقِحل إِ  ٓ َأك 

ٓ   إَِلفَ  ةٍ  ُكؾ   فِل َبَعْثـَا َوَلَؼدْ ﴿: تعاىل وقال، [15إكبقاء:] ﴾َفاْطُبُدونِ  َأَكا إِ ًٓ  ُأم   الؾ ف اْطُبُدوا َأنِ  َرُسق

                                                        

ُطرفًا  ردٌ رع ولقس ُمط  بف الش   ما أمرالطاقق ة بس الِعؿامة ل :مثؾ ِف طىل الُعرْ  رُ قْ الس   :يعـل (6)

  .اس طؾقفلقس سائر الـ  :يعـل

اس أن تعارف الـ فؾق طبادة،  د  ار الُعرف هذا ما ُيعَ ستؿرفا ،طؾقف ٍف استؿرار ُطرْ  :اصراد يعـل

 .جاد طبادة هذا ُطرفس  الالجؾقس طىل  :يجؾسقن طىل ِسجاد ما كؼقلأك فؿ 

 ،ل كشقطأكا أريد الػجر أربع ركعات ٕك   :قال ؾق شخٌص ف ،ا العؼؾفَ بِ  يلت ؿْ لَ  :يعـل (1)

 مر بف شرطًا.ؿا كريد ما أُ ما كريده وإك   ،هذا طؼؾؽ اقتضاءه ،ٓ :كؼقل

  .- ؾ لفذل  والت   الؾ ف ُحب   :أي - ل  والذ   ما هل العبادة؟ ما اقتضت الُحب   :يعـل (6)

 ]التقحقد ديـ الرسؾ[ (4)

ِف بِالِعَباَدةِ  الت ْقِحقدُ »يعـل:  (5) ُسؾِ »قال:  «ُهَق: إِْفَراُد الؾ  ـُ الر  لق قال لؽ  :يعـل «َوُهَق ِدي

ٓ   لذلؽ ما مِـ كبلٍّ  :قحقدبالت  فؼؾ: فؿ؟ سؾ مع أققامِ ؿ الر  بؿاذا تؽؾ   :شخٌص  يؼقل ٓزم أْن  إ

فَ ﴿ :لؼقمف   .الؾ فدوا ووح   ﴾اْطُبُدوا الؾ 

ْح  ــــاَدُة الــــر  ــــفِ َوِطَب ــــُة ُحب  ـِ َغاَي  َؿ

 

َمـــَع ُذل  َطابِـــِدِه ُهَؿـــا ُقْطَبـــانِ  
(3)

 

 َوَطَؾْقِفَؿــــا َفَؾــــُؽ الِعَبــــاَدِة َدائِــــرٌ  

 

 الُؼْطَبـــانِ َمـــا َداَر َحت ـــك َقاَمـــِت  

ــــإَْمِر َأْمــــِر َرُســــقلِِف    َوَمــــَداُرُه بِ

 

ـــْقَطانِ    َٓ بِـــالَفَقى َوالــــ ْػِس َوالش 
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 مِـُْؽؿْ  َجَعْؾـَا لُِؽؾٍّ ﴿: تعاىل قال كؿا شرائعفؿ قتتػر   وإن، [66الـحؾ:] ﴾الط اُغقَت  َواْجَتـُِبقا

﴾َومِـَْفاجاً  ِشْرَطةً 
(1)

ٍت »: طؾقف وسؾؿ اهللصىل  وقال، [48الؿائدة:]  َفاُتُفْؿ : إَْكبَِقاُء إِْخَقٌة لَِعال  ُأم 

 بف ُبعثقا والذي ،الؾ ف طبادة هق بف بعثقا والذي واحد لرسؾا مجقع فديـ «َشت ك، َوِديـُُفْؿ َواِحدٌ 

 .الؽتب وأكزلت الرسؾ ُأرِسؾت أجؾف مـ الذي وهق ،الخؾؼ ُخؾِؼ أجؾف مـ الذي هق

                                                        

 .ـ شفرـ شفر أو أكثر مِ أو قد يؽقن أقؾ مِ  اً قد يؽقن شفر شريعةٍ قم يف الص   :ثؾم (6)
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ُلُفْؿ ُكقٌح طؾقف السالم) (َفَلوَّ
(1)

 قال كؿا إرض أهؾ إىل عثبُ  رسقل لأو   هق كقح 

ـَ  ُكقٍح  إَِلك َأْوَحْقـَا َكَؿا إَِلْقَؽ  َأْوَحْقـَا إِك ا﴿: تعاىل ـْ  َوالـ بِق ق أية ﴾َبْعِدهِ  مِ
 .[666الـساء:] (2)

اإلسالم ديـ طىل كؾفؿ ،قرون طشرة قبؾف آدم بـق وكان
(3)

. 

(4)
ـَ ) الِِحق ُف إَِلك َقْقِمِف َلَّمَّ َغَؾْقا فِل الصَّ  كقٍح  ققمِ  يف ركالش   حدث ما لفلو   ،(َأْرَسَؾُف الؾَّ

الؾ ف شرطف ما فقق وتعظقؿفؿ الحقـالص   ةمحب   يف الحد   مجاوزة وهق - الغؾق   بسبب
(5)

 -، 

 كاكقا وإن ،تؿاثقؾفؿ رواصق   ثؿ ،قبقرهؿ طىل طؽػقا بلن ،لفؿ سائغ غقر تعظقؿاً  ؿقهؿطظ  

 يعبدوا مل أيضاً  كاكقا وإن ،بعبادهتؿ يلمروهؿ مل ٕهنؿ ،قرالص   طبدوا وإكؿا ،طبدوهؿ ما

                                                        

  :رك سابؼًا أو ٓحؼًا أمرانوققع الش   سبُب  (6)

الؼبر إىل ؽقف الجؾقس طـد الؼبر ويلتقن والؿراد بالع ،العؽقف طىل الؼبر :إمر إول

  .ويزورون الؼبر

لف  أو كحت صقرةٍ  ،لف أو كحت صـؿٍ  ،تصقير صقرة الؿقت ،صقيرالت   :وإمر الثاين

  لذلؽ. اهللارح رمحف وسقليت ِذكر الش   ،مع ققم كقح َؾ كؿا ُفعِ  :بالحجارة أو كحق ذلؽ

 ،ركوقع الش   ؿ  قعًا طىل اإلسالم ثُ ؿِ اس َج كان الـ طؾقف السالم آدم  طز وجؾ الؾ فا خؾؼ لؿ   (1)

ًة ﴿ :يؼقل الؾ ف ـَ ا وقع الِشرك ؾؿ  فطىل اإلسالم  ﴾َواِحَدةً َكاَن الـ اُس ُأم  ِري ـَ ُمَبش  ُف الـ بِق ق ﴿َفَبَعَث الؾ 

﴾ ـَ ل لذلؽ أو   ،ركوكزل طؾقفؿ مـ العذاب بسبب الش   ،اسق الـ رك تػر  بسبب الش   :يعـل َوُمـِْذِري

 .- فرطقن –بالؿاء  الؾ فف بيف الؼرآن طذ   الؾ فره كَ ذ صاغقةٍ  وأشد   ،ة هل الغرقبت بف أمّ ُطذ   طذاٍب 

رك يف بـل وقع الش  أقطان وفلتك الش   ،يف إرض ـ آدم ٓ يقجد ِشركٌ ألػ سـة مِ يعـل:  (6)

 .روا تصاويرهؿأْن صق  رضل اهلل طـفؿا قال ابـ طباس  كؿاصقير بسبب الت   :آدم

 ]سبب الشرك: الغؾق يف الصالحقـ[. (4)

ك ووضعقا صقرتف ويلتقن إىل قبره ويجؾسقن طـده حت  ؿقه ت طظ  ام صالٌح  رجٌؾ يعـل:  (5)

 .ركفققع الش   :الحةرون إطؿال الص  ك  يذ  
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 .أمرهؿ الذي ٕكف ،الحؼقؼة يف قطانالش   طبدوا إكؿا قرالص  

 أقرب هبؿ ركالش   فنن   ،الفالك كؾ الفالك ففنك   ،الحقـالص   يف الغؾق   ةمضر   فعرِ تَ  وبف

وإحجار بإشجار ركالش   مـ ػقسالـ   إىل
(1)

 مـفا: إخراجف بعُ َص  الؼؾقب يف وقع وإذا ،

 .مـف والؿؼربة ،إلقف الؿقصؾة وذرائعف وسائؾف بؼطع ريعةالش   أتت ولفذا

 وهذا ،قبقرهؿ إىل التردد بؽثرة غؾقا فعالً: اَغَؾقْ  وهمٓء ،ةفعؾق   أو ةققلق   إما والقسائؾ

فقف زادوا لؽـ مشروع فقف
(2)

 أرباهبا: طبادة إىل ووسقؾة طبادة فػسك وهق، بالعؽقف قاؾَ وغَ  ،

 والعؽقف التصقير - الذريعتان وهاتان ،تصقيرهؿ لفؿ ـزي   ذلؽ قطانالش   مـفؿ رأى افؾؿ  

 .ويليت ،متؼد   كؿا ركالش   إىل الؿقصؾة القسائؾ أطظؿ مـ -

، َوُسَقاٍع، َوَيُغقَث، َوَيُعقَق، َوَكْسرٍ ): فقفؿ ؾق  غْ الؿَ  كرذَ  ثؿ  وطؾؿٍ  خقرٍ  أهؾ وكاكقا (َودٍّ

ـٍ  يف فؿاتقا ،وصالٍح  متؼارٍب  زم
(3)

 لفؿ فزي ـ ،العؾؿ مـ معفؿ ما وفؼدوا طؾقفؿ ػقافلِس  ،

 .طـدها والؾبث قبقرهؿ إىل درد  الت   قطانالش  

 أهقن صار فعؾتؿقه إذا شلء طىل ؽؿأدل   أٓ :فؼال ذلؽ مـ أطظؿ هق فقؿا أوقعفؿ ثؿ

 ؟طـدها والؾبث قبقرهؿ إىل درد  الت   مـ طؾقؽؿ

                                                        

ـ مِ  فُ عَ فَ رَ  :يعـل ،يدطقه معـاه غال فقفو صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ الذي يليت إىل الـ يعـل:  (6)

ـْ لق تلتقف مِ  ،ال فقفؼ غمـزلة الؿخؾقق إىل مـزلة الخال  ل  بِ ؿ طىل الـ ؾ  س يا رّب  :ؼقلت ـ غقر غؾقٍّ لؽ

ُتخرجف  :يعـل ،ركا أْن تغؾق فقف تؼع يف الش  أم   ،وارفع درجتف ما غؾقت فقف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ

 .إىل خالؼ ـ صقر مخؾقٍق مِ 

ـْ ما تجؾس ط (1)  .ؿ طؾقف وتذهبؿا ُتسؾ  وإك   ،ـد الؼبرزيارة الؼبقر مشروطة لؽ

ـْ ُغؾِ همٓء أشخاص صالحقن يعـل:  (6)  َل فقفؿ.لؽ
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تؿاثقؾفؿ تصقير طىل فؿفدل  
(1)

 مـ اإلكثار إىل لؽؿ أشقق كان ذلؽ فعؾتؿ إذا :وقال ،

ٓ   مـفؿ مػؼقداً  يؽـ ومل ،هتؿحآ وطىل ،مجالسفؿ يف تشاهدوهنؿ فؽلكؽؿ ،العبادة  إ

 .فػعؾقا فؼط: إجسام

رت ؿَ لِ  يدروا مل آخر جقؾ وأتك الجقؾ ذلؽ اكؼرض ثؿ قرالص   تؾؽ ُصق 
(2)

 إن :فؼال ،

 الؾ ف يسللقن أهنؿ ويزطؿقن يسللقهنؿ :يعـل - الؿطر هبؿ يستسؼقن كاكقا قبؾؽؿ كان َمـ

 إىل الؿػضل إطظؿ الباب ففق ،الحقـالص   يف الغؾق   بسبب آدم بـل يف ركالش   فققع - لفؿ

 .الؾ فب ركالش  

ٓ   بفجي ومل وحده الؾ ف طبادة إىل فدطاهؿ ققمف إىل الؾ ف أرسؾف اولؿ   ف أمره ،الؼؾقؾ إ  الؾ 

َطَصقه ـمَ  مجقع وأغرق ،قفانالط   إرض أهؾ طىل الؾ ف وأرسؾ ،فصـعفا السػقـة بصـع
(3)

. 

                                                        

ك الح ماذا كػعؾ حت  فؼدكا العؿؾ الص   :فؿ قالقاالحقن ققمُ ا مات همٓء الص  لؿ  يعـل:  (6)

فجؾسقا طـد  فؿروكَ ك تتذك  اجؾسقا طـد قبقرهؿ حت   :قطان قال لفؿأتاهؿ الش   ؟الحاتكعؿؾ الص  

ؽ إذا صقرة يف مجؾِس  بدل ما تليت تذهب إىل الؿؼبرة بعقد َضعْ  آخر أمرٌ يقجد  ،ٓ :قال ،قبقرهؿ

ٓ  ـؿ آباءكا ما وضعقا هذا الص   :أتك أجقال قالقا ؿ  ثُ  ،ثؾ هذهع طىل العبادة فقضعقا مرأيتفا تتشج    إ

 كقػ هل. قطانفاكظر إىل حبائؾ الش   :ركع الش  قعبدوكف فعبدوه فققل

ؾؿ الع طىل أن   فدل   :ؾؿرك مقت العؾؿاء واكدثار العالش   َمـ وصؾ إىل طبادةِ  سبُب يعـل:  (1)

  .قحقداس طىل الت  ـؼذ الـ وي ركـ الش  يؿـع مِ 

ف يدفع باب غضب ٕك   :قة الِعؾؿـ فضؾ وأمه ـ هـا يتبق  ومِ  الؾ فمرضاة  ؾؿ سبُب الع :طؾقف اً وبـاء

 .ركبسبب الش   الؾ ف

الم مؽث ألػ طؾقف الس   اجف، كقٌح خرإ َب وقع يف الؼؾب َصعُ  رك إذاالش   طىل أنا  يدل  وهذا  (6)

ٓ   سـةٍ  ٓ  إ  الؾ فو ،يف الؼؾب - الؾ فوالعقاذ ب -ؾ رك تقغ  الش   ٕن   : قؾقؾ مخسقـ طامًا ما آمـ معف إ

= 
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 سـقـ مضل بعد ثؿ  ، كقح ققم أغرق الؿ   جدة يف إصـام هذه ألؼك السقَؾ  أن   وُروي

 ئتا: لف فؼال - ةالؿد   تؾؽ ققمف رئقس وكان - زاطل  الخُ  لحَ لُ  بـ طؿرو إىل إبؾقس أتك

قفا ،ةُمعد   أصـاماً  هبا تجد ،ةجد    مل ذلؽ فعؾت إذا ؽفنك   ،تجب إلقفا وادعُ  ،العرب يف َفر 

فُعبِدت - الؾ ف لعـف - فػعؾ اثـان: مـفؿ طؾقؽ ختؾػي
(1)

. 

                                                        
= 

 ب  ـ ُح مِ  فُ قعُ ؿِ الؼؾب امتؾئ َج  كلن   :يعـل ﴾َوُأْشِرُبقا فِل ُقُؾقبِِفُؿ اْلِعْجَؾ ﴿ :يؼقل طـ َبـل إسرائقؾ

 .س الؼؾب كذلؽ البِدطة تطؿس الؼؾبرك َيطؿالش   أن   :يعـل ؿ،مـف الؾ ف رج ُحب  الِعجؾ فخَ 

ـ فؿ يعبدون إصـام فجؾبفا مِ ام رأى أك  ا ذهب إىل الش  حل الُخزاطل لؿ  طؿرو بـ ل (6)

ٓ   ،امالش   إلقفؿ  تثفُبعِ  - الؾ فوالعقاذ ب - ا وضعفا أشركقافؾؿ   ،قحقدة طىل الت   كان أهؾ مؽ  وإ

 سؾ.الر  
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ٌد ) ُسِؾ حُمَؿَّ ـْ ﴿: تعاىل قال كؿا ،قـبق  الـ   خاتؿ وهق (صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَوآِخُر الر   َوَلؽِ

ـَ  َوَخاَتؿَ  الؾ ف َرُسقَل  ـَ ق  بِ الـ   ؿُ اتَ َخ  اكَ أَ وَ »: طؾقف وسؾؿ اهللصىل  وقال، [41إحزاب:] ﴾الـ بِق ق  َٓ  :ق

 .«يدِ عْ بَ  ل  بِ كَ 

ـَ ) الِِحق ِء الصَّ َٓ َر ُصَقَر َهُم  صقر ،السالم طؾقف كقح طفد طىل الؿعبقدة (َوُهَق الَِّذي َكسَّ

 .رْس وكَ  ققعُ ويَ  قثغُ ويَ  اعقَ وُس  دٍّ وَ 

(1)
 إصـام هذه فنن   وتـؿحل؟! تزول متك طؾؼت إذا وطروقف ركالش   آثار إىل فاكظر

 ركفالش   ،هارَ س  وكَ  طؾقف وسؾؿ اهللصىل  دمحؿ   ثعِ بُ  حتك الؾ ف دون مـ ُطبِدت يقم مـ بؼقت

، وهناراً  لقالً  إياهؿ ودطقتف وكصحف بقاكف كؿال مع كقحاً  فنن   وشديد: رفعف طظقؿ وقع إذا

 أهؾ الؾ ف أغرق ذلؽ ومع ،قؾقؾ إٓ أجابف ما طاماً  مخسقـ إٓ سـة ألػ أخذ ،وجفاراً  اً سرّ 

صىل  دمحؿ   ثُبعِ  حتك زالت ما الخؿسة إصـام تؾؽ ذلؽ ومع ،أجؾف مـ فؿكؾ   إرض

 .رهاوكس   طؾقف وسؾؿ اهلل

زوالف صعب الؼؾقب خالط إذا ركالش   ؿظَ طِ  فقػقدك
(2)

 طىل ُطبِدت أصـاماً  أن   كقػ ،

 !آخرهؿ إٓ هارَ كس   وما سؾالر   لأو   وقت

(3)
ُف إَِلك) ٓ   ،هبؿ حؼتيؾ ومـ قريش ققمف (ُأَكاسٍ  َأْرَسَؾُف الؾَّ  ةكاف   اسالـ  إىل عثبُ  ففق وإ

َفا َيا ُقْؾ ﴿ - هؿوأسقدِ  هؿأمحرِ  -  .[658]إطراف:  ﴾َجِؿقعاً  إَِلْقُؽؿْ  الؾ ف َرُسقُل  إِك ل الـ اُس  َأي 

َف َكثِقراً ) ُققَن، َوَيْذُكُروَن الؾَّ قَن، َوَيَتَصدَّ  ويؽرمقن ،ؿحِ الر   قنؾُ ِص ويَ  (َيَتَعبَُّدوَن، َوَيُحج 

                                                        

 ]إذا وقع الشرك يف الؼؾب صعب زوالف[ (6)

سؾ طؾقف السالم  ـ كقٍح مِ يعـل:  (1) ما تركقا  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ دٍ إىل محؿ  ومع كثرة الر 

 .الؾ فـ دون ؿاثقؾ مِ قر والت  ة تؾؽ الص  دطبا

 ]الشرك يػسد مجقع العبادات[ (6)
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 ة.د  الش   يف ويخؾصقن ،دبقروالت   بالخؾؼ دتػر  الؿُ  هق وحده الؾ فَ  أن   ويعرفقن، قػالض  

فِ ) ـَ الؾَّ ـَُفْؿ َوَبْق َوَلؽِـَُّفْؿ َيْجَعُؾقَن َبْعَض الَؿْخُؾقَقاِت َوَسائَِط َبْق
(1)

ـُْفُؿ  -  َيُؼقُلقَن: ُكرِيُد ِم

ـْ  ِف، َوُكرِيُد َشَػاَطَتَفْؿ ِط َب إَِلك الؾَّ َدهُ التََّؼر 
(2)

ِمْثَؾ الَؿاَلئَِؽِة، َوِطقَسك، َوَمْرَيَؿ، َوُأَكاٍس َغْقرِِهْؿ  - 

ـَ  الِِحق ـَ الصَّ  إذ ،تـػعفؿ ٓ فعبادهتؿ ،الؾ ف وبقـ بقـفؿ وسائط خاذهؿات   وهل ،آفتفؿ هذه (ِم

 بذلؽ وصاروا ،العبادات هذه مـ طؾقف هؿ ما مجقع أفسدَ  ففذا العبادة: يف شريؽاً  لؾ ف جعؾقا

 .ديـفؿ وهذا لقـإو   الؿشركقـ طؼقدة هل ففذه ،والؿال الدم حالل يـمرتد   كػاراً 

 فُقجَتـَب: قاصقـوالش   الؿشركقـ ديـ ومعرفة ،فُقت بع الؿرسؾقـ ديـ معرفة شلء فلهؿ

ٌػ  اهلل رمحف قخولؾش   ،اإلسالم يعرف ٓ ةالجاهؾق   يعرف ٓ مـ فنن    مسائؾ» يف ممل 

 .«الجاهؾقة

 ويليت ،تػاصقؾفا واطرف ،فؼرةً  وفؼرةً  ،كؾؿةً  كؾؿةً  الؿشركقـ ديـ حؼقؼة فاطرف

 .معروفة ةبلدل   تػاصقؾفا وبعض بعضفا

                                                        

بؾ طـدهؿ طبادة وصقام وحج  ،خالص سٌؼ ٓ يػعؾقن أمقرًا فقفا ف ار قريشٍ كػ  يعـل: أن   (6)

  .رك ما كػعفؿ هذاش  الا كان طـدهؿ ولؿ   ،اسلؾـ  وإحسانٌ 

 الؾ فلذلؽ  ،ةيدخؾقن الجـ ؾة هذه فؼط يتركقن الُؼْربة هذه والقسق اإلسالم سفٌؾ يعـل:  (1)

ـ   ،بسقط شلءٌ  ﴾َلْق آَمـُقا بِالؾ فِ َوَماَذا َطَؾْقِفْؿ ﴿ :يؼقل يسعك إىل ما  - الؾ فوالعقاذ ب - قطانالش   لؽ

  ب.غضب الر  ي
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دًا ) ُف حُمَؿَّ ُد َلُفؿْ ) الحالة تؾؽ طىل وهؿ (صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَفَبَعَث الؾَّ  اكدرس ما (ُيَجد 

ـَ َأبِقِفْؿ إِْبَراِهقؿَ ) مـ واخؾقلؼ ـْ  قريشاً  فنن   ،(طؾقف السالم ِدي  ،- فوورثتَ  فيتَ ذر   - يؾقفؿ وَم

 أن بعد لٍّ حَ لُ  بـ وطؿرِ  بسبب فقفؿ ؼلَ قْ ؾَ واْخ  سرَ دَ اكْ  ولؽـف ،الحـقػ يـالد   هذا طىل كاكقا

 .ذلؽ بسبب رفتغق   ،ؾبقةالت   طؾقفؿ وغق ر ،العرب يف قفاوفر   إصـام استخرج

(1)
َب َوالِ ) فِ ) ألفة بف يباشرون الذي (ْطتَِؼادَ ٱَوُيْخبُِرُهْؿ َأنَّ َهَذا التََّؼر   (حَمُْض َحؼ  الؾَّ

ـُْف َشْلٌء ) العبادة مـ الؾ ف حؼ   خالُص  ِف8 َٓ َيْصُؾُح ِم ٍب، لَِغْقِر الؾَّ َٓ َكبِلٍّ َٓ لَِؿَؾٍؽ ُمَؼرَّ ُمْرَسٍؾ8  َو

ـْ َغْقِرِهََّم  ـْ  ،والػضؾ يـالد   ٕهؾ يصؾح ٓ كان وإذا ،(َفْضاًل َط  فال ،وىلإ بطريؼ وهنؿدُ  فَؿ

طيُ  وٓ ،تعاىل الؾ ف إٓ ُيؼَصد وٓ ُيطؾب وٓ ُيعَتؼد ب وٓ وبقـفؿ بقـف أحدٌ  الخؾؼ مـ قس   ُيتَؼر 

 ديـ تعرف وهبذا ،شلء العالؿقـ رب   حؼ   مـ لبشرٍ  حصؾُ يَ  أن ـْ مِ  يدكق وٓ صُؾحيَ  وٓ ،بف

طؾقف وسؾؿ اهللصىل  دٍ محؿ   وديـ قريشٍ 
(2)

. 

  

                                                        

 ]العبادة حؼٌّ خالٌص لؾ ف وحده[ (6)

ٍد صىل اهلل طؾقف وسؾؿ: دطاء الؾ ف  (1) ـُ محؿ  ـُ قريٍش: دطاء إصـام وجعؾفا وسائط، ودي دي

 طز وجؾ وحده .
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(1)
ِء الؿُ ) َٓ َّٓ َفَفُم وَن، َوإِ َٓ َشرِيَؽ َلُف، ْشرُِكقَن ُمِؼر  َف ُهَق الَخالُِؼ َوْحَدُه  َيْشَفُدوَن َأنَّ الؾَّ

 َٓ َّٓ ُهَق، َو َٓ َيْرُزُق إِ ُف  َّٓ َوَأكَّ َٓ ُيِؿقُت إِ فُ الؾَّ  ُيْحقِل َو
(2)

َّٓ ُهَق، َوَأنَّ َجِؿقَع  َْٕمَر إِ َٓ ُيَدب ُر ا ، َو

فِِف  ُفْؿ َطبِقُدُه َوَتْحَت َتَصر  َـّ ُكؾ  ـْ ِفقِف ْبِع َوَم ـَ السَّ ََٕرِضق ، َوا َـّ ـْ فِقِف ْبِع َوَم َؿَقاِت السَّ السَّ

ون ففؿ ،(َوَقْفرِهِ   ذلؽ: مـ ؾُؾ الخَ  جاءهؿ وٓ ،فقف يـازطقا مل ،ةبقبق  الر   بتقحقد مذطـقن ُمؼر 

 وجاءهؿ ،العبادة تقحقد يف كازطقا إكؿا ،العبادات مـ أكقاطاً  ويػعؾقن الؾ ف يعرفقن ففؿ

 الؾ ف إىل مـفؿ أقرب فؿأك   مـفؿ زطؿاً  ،العبادة يف الؾ ف مع شركاء القسائط بجعؾ الخؾؾ

 .يـمرتد   كػاراً  بف صاروا الذي شركفؿ هق هذا ،وسقؾة

 – ػعاءُش  ونخذُ يت   فؿأك   طؾقف وسؾؿ اهللصىل  بل  الـ   ثعَ بْ مَ  قبؾ قريش ديـ فحؼقؼة

 خذونفقت   ،الؾ ف لسمال أهالً  لسـا :يؼقلقن - بلسؿائفؿ ويفتػقن ،لفؿ ويذبحقن ،يدطقهنؿ

طؾقف  اهللصىل  بل  الـ   فلخبرهؿ لفؿ! الؾ ف ويسللقا لفؿ لقشػعقا ،الؾ ف إىل مـفؿ أقرب وسائط

 ففؿ ةبقبق  الر   تقحقد أما ،الؾ ف لغقر شلء مـف يصؾح ٓ ،الؾ ف حؼ   ُض حْ مَ  هذا أن   وسؾؿ

 .بف معترفقن

(3)
ـَ ) ِء الُؿْشرِكِق َٓ لِقَؾ َطَؾك َأنَّ َهُم ِف  -َفنَِذا َأَرْدَت الدَّ ـَ َقاَتَؾُفْؿ َرُسقُل الؾَّ صؾك اهلل الَِّذي

َيْشَفُدوَن بَِفَذا - طؾقف وسؾؿ
(4)

َْرِض ﴿ْقَرْأ َقْقَلُف َتَعاَلك: ٱ8 َف  ْٕ ََّمِء َوا ـَ السَّ ـْ َيْرُزُقُؽْؿ ِم ُقْؾ َم

ـْ  ـَ اْلَحل  َوَم ـَ اْلَؿق ِت َوُيْخرُِج اْلَؿق َت ِم ـْ ُيْخرُِج الَحلَّ ِم َْبَصاَر َوَم ْٕ ْؿَع َوا ـْ َيْؿؾُِؽ السَّ َأمَّ

                                                        

 يـازطقا يف تقحقد الربقبقة[]الؿشركقن مل  (6)

بقبق ة لؽـ اإلشؽال طـدهؿ يف إلقهق ة (1) ون بتقحقد الر    .يعـل: مؼر 

ة طىل ذلؽ[ (6)  ]إدل 

د بـ طبد القهاب قخ الش  يعـل: الؿراد أن   (4)  ار قريشٍ كػ   ة طىل أن  يذكر إدل   اهللرمحف محؿ 

  ة.ومع ذلؽ مل ُيدخؾفؿ الجـ  :الؾ فة ون بربقبق  مؼر  
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َْمَر َفَس  ْٕ فُ ُيَدب ُر ا َفُؼْؾ ﴿) الؾ ف هق ذلؽ يػعؾ الذي أن   سللتفؿ إذا سقجقبقكؽ (﴾َقُؼقُلقَن الؾَّ

 .وطبادتف تفألقهق   يف بف ركالش   ([11يقكس:] ﴾َأَفاَل َتتَُّؼقنَ 

ـِ ﴿) :دمحؿ   يا (﴾ُقْؾ ﴿: َتَعاَلك َوَقْقَلفُ ) ـْ  إَْرُض  لَِؿ ـُْتْؿ ﴿) لف مؾؽ (﴾فِقَفا َوَم إِْن ُك

  .(﴾َتْعَؾُؿقنَ 

ُرونَ ﴿) ،الؾ ف هق وحده لفا الؿالؽ (﴾َسَقُؼقُلقَن لِؾَّفِ ﴿)  هبا قنوتستدل   (﴾ُقْؾ َأَفاَل َتَذكَّ

 وتتركقن بالعبادة فتػردوكف ،شركة فقفا لفؿ ولقس ؾؽفمُ  كاكت إذا ُيعَبد نْ أَ  ستحؼ  الؿُ  أكف طىل

 .فقفا ومـ إرض يف ٍؽ ؾْ مُ  مـ لفؿ لقس الذيـ العباد مـ سقاه َمـ

ؿَ ﴿) ـْ َرب  السَّ ِف ُقْؾ َأَفاَل َتتَُّؼقَن * ُقْؾ َم ْبِع َوَرب  اْلَعْرِش اْلَعظِقِؿ * َسَقُؼقُلقَن لِؾَّ َقاِت السَّ

ـُْتْؿ َتْعَؾُؿقَن * َسَقُؼقُلقَن لِؾَّ  َٓ ُيَجاُر َطَؾْقِف إِْن ُك ـْ بَِقِدِه َمَؾُؽقُت ُكؾ  َشْلٍء َوُهَق ُيِجقُر َو  (﴾فِ ُقْؾ َم

 ،القسائط بجعؾفؿ ةإلقهق   يف أشركقا ؿاإك   ،ةبقبق  الر   يف أشركقا ما فؿفنك   دهوح :يعـل

 صاطتف طـ فقنوُتصرَ  ُتخَدطقن كقػ :أي ([67 - 62 الؿممـقن:] ﴾ُقْؾ َفَلكَّك ُتْسَحُرونَ ﴿)

 !؟فالؿتصر   الخالؼ وحده فبلك   وطؾؿؽؿ اطترافؽؿ مع ،وتقحقده

ـَ ) ـْ ﴿: كؼقلف ،ةبقبق  بالر   الؿشركقـ إقرار طىل ةال  الد   (أَياِت َوَغْقَر َذلَِؽ ِم  َسَلْلَتُفؿْ  َوَلئِ

ـْ  ؿَ  َخَؾَؼ  َم َْرَض  َقاِت الس  ْٕ ـ   َوا ف اْلَحْؿدُ  ُقؾِ  الؾ ف َلَقُؼقُل  ،[15لؼؿان:] ﴾َيْعَؾُؿقنَ  ٓ َأْكَثُرُهؿْ  َبْؾ  لؾ 

ـْ ﴿ :تعاىل وققلف ـْ  َسَلْلَتُفؿْ  َوَلئِ ؿَ  َخَؾَؼ  َم َْرَض  َقاِت الس  ْٕ رَ  َوا ْؿَس  َوَسخ  ـ   َواْلَؼَؿرَ  الش   َلَقُؼقُل

 .[66العـؽبقت:] ﴾ُيْمَفُؽقنَ  َفَلك ك الؾ ف

 جحدوه ما طىل تفربقبق   مـ بف واأقر   بؿا طؾقفؿ احتج   ،طؾقفؿ تعاىل بف احتج   امؿ   وهذا

 فنذا ،ةإلقهق   تقحقد طىل لقؾالد   وهق إصؾ هق ةبقبق  الر   تقحقد فنن   ،العبادة تقحقد مـ

دالؿُ  هق تعاىل الؾ ف كان  ،الً رَس مُ  اً كبقّ  وٓ اً بمؼر   اً ؾؽمَ  فقف كرِ ْش يُ  مل وإرض قاتؿالس   بخؾؼ تػر 

 يؽقن أن شلء أبعد مـ فنكف وحده: الؿعبقد هق يؽقن أن يؼتضل وحده الخالؼ هق فؽقكف

ى فال ،الخالؼ فيستحؼ   لؿا مستحؼاً  أو ،لؾخالؼ مساوياً  الؿخؾقق  ٓ َمـ ُيجعؾ وٓ ُيسق 



 

-67- 

 حؼقؼة كان لق ،كاقصة بقبق  بالر   فنقراُرهؿ ،شلء كؾ مالؽ هق لؿـ شريؽاً  شلء يف لف شركة

ؿقا لق ،بؿؼتضاه لعؿؾقا  خؾؼف: مـ كداً  لف جعؾقا اؿَ لَ  ،وحده الرازق ،وحده الخالؼ أكف تؿ 

 .بالعبادة إفراده طـف تخؾ ػ اؿَ لَ  تام أكف لق ضعػ: فقف ذلؽ مع لؽـف

(1)
وَن بَِفَذا) ُفْؿ ُمِؼر  ْؼَت َأكَّ (َفنَِذا َتَحؼَّ

(2)
 بتقحقد ونؼر  مُ  فؿأك   متؼد   امؿ   ؼتتحؼ   إذا 

ُف َلْؿ ُيْدِخْؾُفْؿ فِل التَّْقِحقدِ ) ةبقبق  الر   ِف  ِذي َدَطاُهْؿ إَِلْقِف َرُسقُل الَّ ) - اإلسالميف  - (َوَأكَّ صؾك الؾَّ

ديـ يؽقكقا مل ،(اهلل طؾقف وسؾؿ  .ذكرها متؼد  الؿُ  أيات ذلؽ دلقُؾ  ،مشركقـ كاكقا بؾ ،ُمقح 

ُهَق ) والؿال مالد   حالل اراً كػ   بجحده وصاروا (َوَطَرْفَت َأنَّ التَّْقِحقَد الَِّذي َجَحُدوهُ )

 .(َتْقِحقُد الِعَباَدةِ 

ؾت إذا ْؼَت َفنَِذا ) مـ مر   ما تلم   كافقاً  ةبقبق  الر   تقحقد لقس أكفو ،طؾقفا طػطُ  وما (َتَحؼَّ

 الذي قحقدالت   وأن   ،إلقهقة تقحقد وهق ثؿرتف مـٓ بد  وأكف ،اإلسالم يف خقلالد   يف

ـَا ) العبادة تقحقد هق فقف يخؾصقا ومل فقف أشركقا قِف الُؿْشرُِكقَن فِل َزَماكِ الَِّذي ُيَسؿ 

 يف اد طقا إذا يـػع: أكف فقف يعتؼد أن صؾحي :يعـل ،طؼقدة فقف فالن: فقؼقلقن («ْطتَِؼادَ ٱالِ »

َف َلْقاًل َوَكَفاراً ) إلقهقة فقف طاءآد   :يعـل ،آطتؼاد شخص  :يعـل (َكََّم َكاُكقا َيْدُطقَن الؾَّ

 .وهناراً  لقالً  الؾ ف يدطقن لقـإو   الؿشركقـ

ـْ َيْدُطق ) ـُْفْؿ َم فِ ُثؿَّ ِم ـَ الؾَّ َْجِؾ َصاَلِحِفْؿ َوُقْربِِفْؿ ِم
ِٕ َأْو َيْدُطق ) ،لقشػعقا لف( الَؿاَلئَِؽَة 

ِت  -َرُجاًل َصالِحًا   مـ إحقان بعض يف لقـإو   مـ ،(-ِمْثَؾ ِطقَسك  -، َأْو َكبِّقًا -ِمْثَؾ الالَّ

 : أمران ديـفؿ فحؼقؼة فؼط: شركفؿ حؼقؼة هق هذا ،إلخ ... الؿالئؽة يدطق

 .الؾ ف يحبف شلء هذا أن يزطؿقن فؿأك  : لإو  

                                                        

خقل يف اإلسالم[ (6) بقبق ة ٓ يؽػل وحده يف الد   ]تقحقد الر 

  .ةبقبق  ون بتقحقد الر  مؼر  يعـل:  (1)
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بقا زلػك: الؾ ف إىل تؼرهبؿ فاأك  : اينالث    .مـف يبعدهؿ بؿا الؾ ف إىل فتؼر 
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(1)
ِف ) ْرِك، َوَدَطاُهْؿ إَِلك  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَوَطَرْفَت َأنَّ َرُسقَل الؾَّ َقاَتَؾُفْؿ َطَؾك َهَذا الش 

فِ  فِ لِ  اْلَؿَساِجَد  َوَأنَّ ﴿8 َكََّم َقاَل َتَعاَلك: َوْحَدهُ  إِْخاَلِص الِعَباَدِة لِؾَّ  :بالؿساجد الؿراد: ققؾ (﴾ؾَّ

د ُبـِقت فالؿساجد :حؼٌّ  والؽؾ   ،ؾقاتلؾص   الؿبـقة :هبا الؿراد: وققؾ ،السجقد أطضاء  لققح 

َفاَل َتْدُطقا َمَع ﴿) سقاه هبا يعبد وٓ هبا لُقعبد خؾؼت وإطضاء ،سقاه فقفا ُيعَبد وٓ فقفا الؾ ف

ِف َأَحًدا  ،الؿؽؾ ػقـ وسائر إكبقاء مـ الؿخاصبقـ مجقع فقف داخٌؾ  طؿقمٌ  هذا ([16الجـ:] ﴾الؾَّ

 .اً ولقّ  وٓ اً كبقّ  وٓ ،رجَ َش  وٓ رجَ َح  ٓ كؽرة: (﴾اًد َح أَ ﴿)و

 وهق ،الحؼ   هل وحده ودطقتف ،الحؼ   ففق (﴾َلُف َدْطَقُة اْلَحؼ  ﴿: َتَعاَلك َقاَل َكََّم وَ )

اعِ  َدْطَقةَ  ُأِجقُب  َقِريٌب  َفنِك ل َطـ ل ِطَباِدي َسَلَلَؽ  َوإَِذا﴿ :تعاىل قال كؿا ،لداطقف الؿستجقب  الد 

ُؽؿُ  َوَقاَل ﴿ ،[686البؼرة:] ﴾َدَطانِ  إَِذا  .[61غافر:] ﴾َلُؽؿْ  َأْسَتِجْب  اْدُطقكِل َرب 

َٓ َيْسَتِجقُبقَن َلُفْؿ بَِشْلءٍ ﴿) ـْ ُدوكِِف  ـَ َيْدُطقَن ِم  صقغ مـ وهذه ([12الرطد:] ﴾َوالَِّذي

 وجـس: كقع أّي  فشؿؾت :كؽرة (﴾بَِشْلءٍ ﴿) ،الحقـوالص   وإولقاء إكبقاء تشؿؾ العؿقم:

ت  وأي ،كان شلء أي مـ يستجقب ٓ مدطق فلي - الؿطؾقب توطؿ   الؿدطق فعؿ 

 ،مقت بقـ ما فنهنؿ - باصؾة ودطقهتؿ باصؾ سقاه فؿا ،كان شلء أي مـ يحصؾ ٓ مطؾقب

 .يؼدر ٓ وحاضر ،وغائب

ـَ ﴿: تعاىل قال ِذي ـْ  َتْدُطقنَ  َوال  ـْ  َيْؿؾُِؽقنَ  َما ُدوكِفِ  مِ ِقْطِؿقرٍ  مِ
(2)

 ٓ َتْدُطقُهؿْ  إِنْ  * 

                                                        

 ]الـ بل  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ قاتؾ الؿشركقـ لجحدهؿ تقحقد إلقهقة[ (6)

يؿؾؽفا  ٓ أحدَ  الؾ فومع ذلؽ غقر  ،قويتؿز   يسقرٌ  شلءٌ  ،ؿرتل طىل كقاة الت  شرة ال  هل الؼو (1)

 العافقةوػاء الش  وكقب ؿغػرة الذ  كوىل إشقاء الؽبقرة فِؿـ باب أ ،وٓ يستطقع أْن يخؾؼ مثؾفا

 بؾ إن   ،وٓ شلء ﴾َٓ َيْسَتِجقُبقَن َلُفْؿ بَِشْلءٍ ﴿أصالً  فالؿقت ما يؿؾؽ شلءٌ  ،تػريج الؽروبو

 لألحقاء أْن يدطقا لف. حتاٌج الؿقت م
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ـَ  إِن  ﴿، [64 - 66فاصر:] ﴾َلُؽؿْ  اْسَتَجاُبقا َما َسِؿُعقا َوَلقْ  ُدَطاَءُكؿْ  َيْسَؿُعقا ِذي ـْ  َتْدُطقنَ  ال   ُدونِ  مِ

ـَ  ُكـُْتؿْ  إِنْ  َلُؽؿْ  َفْؾَقْسَتِجقُبقا َفاْدُطقُهؿْ  َأْمَثاُلُؽؿْ  ِطَبادٌ  الؾ ف ـْ ﴿ ،[694إطراف:] ﴾َصاِدقِق  َأَضؾ   َوَم

ـْ  ـْ  َيْدُطق مِؿ  ـْ  الؾ ف ُدونِ  مِ ـْ  َوُهؿْ  اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمِ  إَِلك َلفُ  َيْسَتِجقُب  ٓ َم  ﴾َغافُِؾقنَ  ُدَطائِِفؿْ  َط

ـَ  اْدُطقا ُقؾِ ﴿ ،[5إحؼاف:] ِذي ـْ  َزَطْؿُتؿْ  ال  ةٍ  مِْثَؼاَل  َيْؿؾُِؽقنَ  ٓ الؾ ف ُدونِ  مِ َؿاَواِت  فِل َذر   الس 

َْرضِ  فِل َوٓ ْٕ ـْ  فِقِفَؿا َلُفؿْ  َوَما ا ـْ  مِـُْفؿْ  َلفُ  َوَما ِشْركٍ  مِ َػاَطةُ  َتـَْػعُ  َوٓ * َضِفقرٍ  مِ ٓ   ِطـَْدهُ  الش   إِ

ـْ  ـَ  ُدَطاءُ  َوَما﴿، [16 - 11سبل:] ﴾َلفُ  َأِذنَ  لَِؿ ٓ   اْلَؽافِِري ـْ  َتْدعُ  َوٓ﴿، [64الرطد:] ﴾َضاللٍ  فِل إِ  مِ

كَ  َوٓ َيـَْػُعَؽ  ٓ َما الؾ ف ُدونِ  ـْ  َتْدُطقنَ  َما َأَفَرَأْيُتؿْ  ُقْؾ ﴿، [616يقكس:] ﴾َيُضر   إِنْ  الؾ ف ُدونِ  مِ

فُ  َأَراَدكَِل  ـ   َهْؾ  بُِضرٍّ  الؾ  هِ  َكاِشَػاُت  ُه ـ   َهْؾ  بَِرْحَؿةٍ  َأَراَدكِل َأوْ  ُضر   أية ﴾َرْحَؿتِفِ  ُمْؿِسَؽاُت  ُه

 .[68الزمر:]

وَخسار َقاعَض  ذاهٌب  ففق ،شركٌ  فأك   كؿا فدطاؤهؿ
(1)

 وأغبـُفؿ اسالـ   أضؾ   شركُ فالؿُ  ،

 .وأخرة كقاالد   يف صػؼةً 

                                                        

 ،شركهذا الؿطىل  طز وجؾ الؾ فغضب وي ،لؾعؿؾ ف حابطٌ رك غقر أك  ـ مػاسد الش  مِ يعـل:  (6)

ؾ ص  حَ ئة سـة ٓ يُ يدطقه م خص طـد مقتؾق يجؾس الش  ف ،ففق خسارةٌ  :ةـ دخقل الجـ وُيحرم مِ 

ف شرٌك، فدطاؤهؿ كؿا أك  »: لذلؽ قال: ؾ شقئاً ص  ف ٓ ُيحَ ٕك   :لؾققت وضقاعٌ  كتقجة ففق خسارةٌ 

 . «ففق ذاهٌب َضَقاع وَخسار
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ْؼَت ) ِف ) متؼد   امؿ   (َوَتَحؼَّ ُف  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَأنَّ َرُسقَل الؾَّ َطاُء ُكؾ  َقاَتَؾُفْؿ لَِقُؽقَن الد 

ِف،  ُف لِؾَّ ِف، َوالـَّْذُر ُكؾ  ُف لِؾَّ بُْح ُكؾ  ِف، َوالذَّ َفا ٱَوالِ لِؾَّ ِف، َوَجِؿقُع َأْكَقاِع الِعَباَدِة ُكؾ  َفا بِالؾَّ ْستَِغاَثُة ُكؾ 

فِ   .(لِؾَّ

ُبقبِقَِّة َلْؿ ُيْدِخْؾُفْؿ فِل اإِلْساَلِم، َوأَ ) نَّ َقْصَدُهُؿ الَؿاَلئَِؽَة َوَطَرْفَت َأنَّ إِْقَراَرُهْؿ بَِتْقِحقِد الر 

َْٕكبَِقاَء َأِو  َْٕولَِقاَء َأِو ا ِف بَِذلَِؽ  -ا َب إَِلك الؾَّ ُهَق الَِّذي َأَحؾَّ ِدَماَءُهْؿ  -ُيرِيُدوَن َشَػاَطَتُفْؿ َوالتََّؼر 

 .(َوَأْمَقاَلُفؿْ 

(1)
ُسُؾ ) ٍذ التَّْقِحقَد الَِّذي َدَطْت إَِلْقِف الر 

ـَئِ َطَرْفَت ِحق
(2)

ـِ اإِلْقَراِر بِِف الُؿْشرُِكقنَ   (، َوَأَبك َط

 دطت الذي قحقدالت   لؽ تبق ـ ،طؾقفا ُططِػ وما (َت ؼْ ؼَّ َح تَ  اذَ نِ فَ ) :ققلف مـ مر   ما ؾتتلم   إذا

 .والعبادة إلقهقة تقحقد أكف حؼقؼتف: وطرفت ،الؿشركقن بف اإلقرار طـ وأبك ،ؾُس الر   إلقف

 ديـ لؽ ضحوات   رونالؿتلخ   طؾقف ما طؾقؽ هان ةبقبق  بالر   إقرارهؿ طرفت فنذا

 .الؿشركقـ ديـ مـ الؿرسؾقـ

ـَك َقْقلَِؽ: ) فُ »َوَهَذا التَّْقِحقُد ُهَق َمْع َّٓ الؾَّ ح بؾ ،قحقدالت   بذكر يؽتِػ  مل («َٓ إَِلَف إِ  صر 

فُ ) الؽؾؿة هذه مدلقل هق (َوَهَذا التَّْقِحقُد ): فؼال بؽؾؿتف لؽ َّٓ الؾَّ  يؽقن أن :يعـل :(َٓ إَِلَف إِ

ـَك َقْقلَِؽ:  سقاه ما كؾ   دون وحده الؾ ف هق الؿعبقد اإللف َّٓ »)َهَذا التَّْقِحقُد ُهَق َمْع َٓ إَِلَف إِ

فُ   .لف ُوضعت التل وهل ،مطابؼة «(الؾَّ

 وإثباهتا ،الؾ ف سقى ما كؾ طـ إلقهقة كػل واإلثبات: ،الـػل: ركـقـ طىل واشتؿؾت

فف فعبادُتف ،الؾ ف سقى معبقد كؾ   وحده: الؾ ف إٓ حؼ معبقدَ  ٓ :ومعـاها ،وحده لؾ ف  وتلل 

                                                        

سؾ[ (6)  ]الت قحقد الذي دطت إلقف الر 

رمحف اهلل ـ بق   :ةقا بتقحقد إلقهق  ا أخؾ  فؿ لؿ  ة وحده ٓ يـػع وأك  بقبق  تقحقد الر   ر أن  كَ ا ذلؿ   (1)

  ة.سؾ لبقان تقحقد إلقهق  الر   دطقةَ  أن  
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 .الضالل وأضؾ   ،الباصؾ أبطؾ

ـَْدُهؿْ  «اإِلَلفَ »َفنِنَّ )  بل  الـ   فقفؿ ُبعَث  ذيـال   ،وغقرهؿ قريشٍ  مـ سانالؾ   أهؾ طـد :أي (ِط

 (ُيْؼَصُد ُهَق الَِّذي ) «قاحُ ؾِ ػْ تُ  :فُ الؾ   ٓ  إِ  فَ لَ إِ  َٓ  :قاقلُ قُ »: بؼقلف وخاصبفؿ طؾقف وسؾؿ اهللصىل 

ُُٕمقرِ ) ،ذلؽ وكحق ،والدطاء والـذر بالذبح َْجِؾ َهِذِه ا  ؼريبوالت   ػاطةالش   صؾب وهل - (ِٕ

ـ ّقاً َسَقاٌء َكاَن َمَؾؽًا، َأْو َكبِّقًا، َأْو َولِّقًا، َأْو َشَجَرًة، َأْو َقْبرًا، ) :- الؾ ف إىل  .(َأْو ِج

 جاء بؾ ،الؼرآن بفؽذ  يُ  هذا :ٓ ،حؼقؼة يرزق أكف «إلف» :قالقا إذا («اإِلَلفَ »َلْؿ ُيرِيُدوا َأنَّ )

 ،الجؿقع رب   طـد ػاطةبالش   فيتصر   وأكف ،فقف دؼِ اطتُ  إذا ويـػع يصؾح :يؼقلقن فؿبلك   الؼرآن

 .بركتف مـ طؾقف يػقض أكف يعتؼدون مانالز   آخر يف كعؿ

اِزُق الؿُ ) ِف  َدب ُر،ُهَق الَخالُِؼ الرَّ ُفْؿ َيْعَؾُؿقَن َأنَّ َذلَِؽ لِؾَّ ْمُت َلَؽ  - َوْحَدهُ َفنِكَّ  كؿا (- َكََّم َقدَّ

ـْ  ُقْؾ ﴿: كؼقلف ،الؽتاب مـ بلدلتف ذلؽ متؼد   ـَ  َيْرُزُقُؽؿْ  َم َؿاءِ  مِ َْرضِ  الس  ْٕ  أية ﴾َوا

 .وكحقها، [66يقكس:]

ـُقَن بِ ) ََّم َيْع ـَا بَِؾْػِظ : َما َيْعـِل «اإِلَلفِ »ـ َوإِكَّ ق دِ »الُؿْشرُِكقَن فِل َزَماكِ  هذا :قالقا إذا («السَّ

 بقـ يقّسط ٕن يصؾح أكف الؿعـك لؽـ :الؾػظ هذا يستشعروا مل وإن ،«إلف» :يعـل :«سقد»

 مـ لفؿ يطؾب أن مـف وُصؾب ،بف ثُتُشب   إذا يـػع فقف آطتؼاد وأن ،الؾ ف وبقـ الخؾؼ مـ أحد

 وأكف ،ويجقبف يـػعف فقف الؿعتَؼد أن   بؿعـك ،لـا معتؼد وهذا ول هذا أن يعـقن ،حقائجفؿ الؾ ف

 .وسائط أهنؿ :يعـل :الؾ ف إىل هبؿلقؼر   إلقف فقتؼربقن ،إلقف لاللتجاء يصؾح

َّٓ »َيْدُطقُهْؿ إَِلك َكؾَِؿِة التَّْقِحقِد، َوِهَل:  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَفَلَتاُهُؿ الـَّبِل  ) َٓ إَِلَف إِ

فُ   رب   الؿػِردة ،العبادة أكقاع مـ بشلءٍ  الؾ ف غقر طىل بف يتعؾؼقن ما مجقع إبطال فقفا التل («الؾَّ

 .لذلؽ وففؿاً  وطؿالً  استحؼاقاً  ،بإلقهقة العالؿقـ
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(1)
ـْ َهِذِه الَؽؾَِؿةِ ) فُ  ٓ  إِ  فَ لَ إِ  َٓ » :كؾؿة – (َوالُؿَراُد ِم ُد َلْػظَِفا) - «الؾ  َٓ جُمَرَّ ـَاَها8   فنكف (َمْع

هبا أريد اؿفق يؽػل ٓ
(2)

 مؼصقدة هل لؽـ ،العبد إسالم طـد هبا طؼالـ  مـٓ بد  كان وإن ،

 بدون ػظالؾ   يؽػل فال ،الغايات مـ ٓ القسائؾ مـ هل ،طؾقف تدل   بؿا العؿؾ وهق لغقرها

ػظالؾ   بدون الؿعـك يؽػل وٓ ،الؿعـك
(3)

. 

اُل َيْعَؾُؿقَن َأنَّ ُمَراَد الـَّبِل  ) اُر الُجفَّ ُهَق إِْفَراُد  :بَِفِذِه الَؽؾَِؿةِ  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَوالُؽػَّ

ِؼ، َوالُؽْػُر بِـ ِف بِالتََّعؾ  ـْ ُدوكِفِ ) مجقع (الؾَّ َوالَبَراَءُة ) ،صحقح ففؿ وهذا ،وكحقه َكُفَبؾ (َما ُيْعَبُد ِم

ـْفُ  وبرهاكف ذلؽ ودلقؾ ،مـف يتبرأ وأن (ِم
(4)

ُف َلَّمَّ َقاَل َلُفؿْ )  فُ » :َفنِكَّ َّٓ الؾَّ َٓ إَِلَف إِ وا (ُققُلقا:   فر 

لَِفَة إَِلًفا َواِحًدا إِنَّ َهَذا َلَشْلٌء ﴿َقاُلقا: )و ،بالعبادة الؾ ف إفراد مـ واستـؽروا ْٔ َأَجَعَؾ ا

﴾ُطَجاٌب 
(5)

 ،معـاها طرفقا فؿأك   طىل فدل   ؟!واحداً  معبقداً  الؿعبقدات َأَجَعؾ: أي («[3ص:] 

                                                        

 ]الؿراد مـ كؾؿة التقحقد: معـاها ٓ مجرد لػظفا[ (6)

 .ومل تـػعفؿ َفاؿقن بِ ـ يتؽؾ  قالؿـافؼٕن    (1)

عؿؾ ال د  فال ب ،ْؾ ؿَ اطْ  ؿ  ثُ  ْؼ طِ ك تدخؾ اكْ حت   :ؼقلكإلسالم إىل اأْن يدخؾ  شخٌص  دانذا أرف  (6)

ُف ك ُفْؿ إِ ﴿ :ار قريشٍ يؼقل طـ كػ   الؾ ف: لذلؽ طؼالـ مع أصؾ  ٓ  الؾ  َٓ إَِلَف إِ َكاُكقا إَِذا قِقَؾ َلُفْؿ 

 ،ٓزم أْن يترك َؼ طَ ف لق كَ ٕك   :فاكترك طبادة إصـام لذلؽ ما يـطؼقكَ  أنْ يعرفقن معـاه  ﴾َيْسَتْؽبُِرونَ 

ٓ  الؾ فُ » :يؼقل اا أن ما يػفؿ معـاهأم    ويطقف طىل الؼبر. «َٓ إَِلَف إِ

ٓ  الؾ فُ »إذا قال يعـل:   (4) ف يترك إصـام ويتبرأ مـفا يعرفقن أك   ار قريشٍ كػ   فنن   «َٓ إَِلَف إِ

َٓ إَِلَف »» :يؼقل ٕبل صالب قؾ صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ ا كان الـ لذلؽ لؿ   ،باصؾة هذه أصـامٌ  :يؼقل

فُ  ٓ  الؾ  فُ َٓ إَِلَف » :فؾق قال ،افَ ظ بِ ما تؾػ  لؽـ يعرف معـاها  «إِ ٓ  الؾ  اسؿعقا مـل  !يا قريش :معـاه «إِ

 فاجتـبقها. طبادتؽؿ باصؾةٌ  أن  

فا يؼقل هذه كؾ   صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ فالـ  ،افَ رتِ ؼقن إصـام طـد الؽعبة لَِؽثْ عؾ  كاكقا ي (5)

ٓ  الؾ فُ » قالقباصؾة ق لَِفَة﴾َأَجعَ ﴿ :فؼالقا «َٓ إَِلَف إِ ْٔ كتركفا وكذهب   ﴾إَِلًفا َواِحًدا﴿هذه الؽثقرة  َؾ ا

= 
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ٓ   إَِلفَ  ٓ َلُفؿْ  قِقَؾ  إَِذا َكاُكقا إِك ُفؿْ ﴿ :- طـفؿ الؾ فُ  حؽاه فقؿا - وقالقا  * َيْسَتْؽبُِرونَ  الؾ ف إِ

ا َوَيُؼقُلقنَ   .[66 - 65الصافات:] ﴾َمْجـُقنٍ  لَِشاِطرٍ  آلَِفتِـَا َلَتاِرُكق َأإِك 

 فإك   رُك:الش   مزاَجفا وأفسد فسدت طؼقلفؿ لؽـ ،قرالـ   وهق الحؼ   هق قحقدفالت  

 الحؾق بالشلء ُأيت إذا الذي كالؿريض فصاروا ،تستـؽره ٓ فصارت ،تفػَ لِ وأَ  طؾقف كشلت

فاستـؽرتف قحقدت  ال طىل تـشل ومل ،مزاجف لػساد ُمرٌّ  هذا :قال
(1)

. 

  

                                                        
= 

ٓ  الؾ فُ » قْؾ  ،﴾َوَماَذا َطَؾْقِفْؿ َلْق آَمـُقا بِالؾ فِ ﴿ :يؼقلطز وجؾ  الؾ فو ،لِقاحد تدخؾ واتركفا « َٓ إَِلَف إِ

ـ   ،ةالجـ    .طىل إغقاء بـل آدم حريٌص  قطانَ الش   لؽ

 :قحقدقتف طىل الت  ُيؿِ أْن قحقد ويفديف إىل الت   الؾ فف أّن يجب طىل اإلكسان أْن يدطق رب  لذلؽ   (6)

 ة.خركقا وأعادة يف الد  بف الس   ٕن  
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(1)
ارِ ) اَل الُؽػَّ (َفنَِذا َطَرْفَت َأنَّ ُجفَّ

(2)
 وَأْضرابِف - ةم  إُ  هذه فرطقنَ  - جفؾ كلبل 

فُ  ٓ  إِ  فَ لَ إِ  َٓ » معـك :يعـل (َيْعرُِفقَن َذلَِؽ ) ِطل اإِلْساَلمَ ) :متؼد   كؿا «الؾ  ـْ َيدَّ َّ
ِ
 بؾ (َفالَعَجُب ِم

ـْ َتْػِسقرِ َهِذِه الَؽؾَِؿِة َما َطَر ) يـالد   يف اإلمامة يدطل بؾ العؾؿ: يدطل َٓ َيْعرُِف ِم  فُ فَ َوُهَق 

اِر! اُل الُؽػَّ  ويخػك ،اإلمامة طـ فضالً  ،العؾؿ طـ فضالً  - اإلسالم هطاؤُ اد   - هذا فنن   (ُجفَّ

 مـ بؾ العجب: أطجب مـ الحؼقؼة يف هذا ،ارالؽػ   لجفال وضفر بان الذي ذلؽ طؾقف

 .الخطل وأفحش الجفؾ أطظؿ

ـْ َغْقرِ ) ُظ بُِحُروفَِفا ِم ـ  َأنَّ َذلَِؽ ُهَق التََّؾػ  ـَ الَؿَعاكِلٱَبْؾ َيُظ (ْطتَِؼاِد الَؼْؾِب لَِشْلٍء ِم
(3)

 فنن   

 لق وكذلؽ ،كازطقا وٓ ققلفا يف قاؿُ ثَ عْ ؾَ تَ  اؿَ لَ  الؿراد هق هذا أن   يعؾؿقن لق وأضرابف جفؾٍ  أبا

 يؽقن أن معـاها أن   طؾؿقا لؽـ :يـازطقا ومل ذلؽ إىل لسارطقا ،ةبقبق  الر   الؿراد أن   ففؿقا

يوالت   ،سقاه ما كؾ دون وحده الؾ ف هق الؿعبقد اإللف  اطتؼاد مـ ٓ بد   وأكف ،سقاه امؿ   بر 

 .وأجدادهؿ آبائفؿ ديـ مـ طؾقف هؿ ما مجقع ُتبطِؾ فاوأك   ،العؿؾ يف هووجقد ذلؽ

ـُْفؿْ )  وٓ الؿراد الؿعـك يخطئ الؾػظ غقر آخر شلء الؿراد أن يرى الذي (َوالَحاِذُق ِم

ـَاَها: ) يعرفف ـ  َأنَّ َمْع َٓ َيْرُزُق »َيُظ فُ ، َٓ َيْخُؾُؼ َو َّٓ الؾَّ َْٕمَر إِ َٓ ُيَدب ُر ا  طىل تدل   فاأك   :يعـل («َو

                                                        

ال الؽػار مـ كؾؿة الت قحقد[ (6) ـ ٓ يعرف ما طرفف جف   ]العجب مؿ 

ارِ )قال:  (1) اَل الُؽػَّ  إذا كان الؽافرُ  :ػ يؼقلفالُؿصـ  ،ؾؿٌ ار طـدهؿ طيقجد كػ   :يعـل (ُجفَّ

ٓ  الؾ فُ »جاهالً أصالً ومع ذلؽ يعرف معـك  َمـ يـتسب لإلسالم يعرف  ـ باب َأوىل أن  مِ  «َٓ إَِلَف إِ

ٓ  الؾ فُ »معـك    .«َٓ إَِلَف إِ

ٓ  الؾ فُ » قالق كان الؿراد أْن يؼقليعـل:  (6) فؼط بدون ما يعرف معـاها كاكقا قالقا  «َٓ إَِلَف إِ

ٓ  الؾ فُ » طؾقف وسؾؿصىل اهلل  ل  بِ لؾـ  ٓ  »فؿ إذا قالقا فؿ يعرفقن أك  لؽـ  ،ومل ُيؼاتؾقه «َٓ إَِلَف إِ َٓ إَِلَف إِ

فُ    .لفة ومعبقِديفاـ أؤ مِ بر  فؿعـاه الت   «الؾ 
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فُ  ٓ  إِ  فَ لَ إِ  َٓ » أن   ومعؾقمٌ  ،ةبقبق  الر   تقحقد ـبالت  ة بقبق  الر   تقحقد طىل تدل   «الؾ   معـاها لؽـ ،ضؿ 

 .سقاه مـ كؾ دون الؿعبقد هق وحده الؾ ف يؽقن أن ،مطابؼة لف ُوضعت الذي

ـَك ) ـُْف بَِؿْع اِر َأْطَؾُؿ ِم اُل الُؽػَّ َّٓ الؾَّفُ »َفاَل َخْقَر ِفل َرُجٍؾ ُجفَّ  ٓ ُسقءٍ  رجُؾ  هذا («َٓ إَِلَف إِ

فقف يؼال ما أدكك طىل واقتصد اقتصر صـ ػالؿُ ف فقف: ُيؼال ما أقؾ   هذا ،فقف خقر
(1)

 ففق وإٓ ،

فوأضرابُ  - ةإم   هذه فرطقنُ  - جفؾ أبق كان إذا ،بحال فقف خقر ٓ بؾ :أطظؿ يستحؼ
(2)

 

 ديـ أصؾ هل التل الؽؾؿة هذه معـك ـ َجِفَؾ فقق جفِؾ مَ  جفَؾ  فال بؿعـاها مـف أطؾؿَ 

وأساسف وقاطدتف ،اإلسالم
(3)

. 

                                                        

 .هذا ذكب كبقر :جفؾ مـ الؽػار يعـلفؿ أيؼقل طـفؿ أك  رمحف اهلل ػ صـ الؿُ يعـل:  (6)

 .وأمثالفيعـل:  (1)

يـ الد   أصَؾ  اإلكسانُ  لذلؽ إذا طرَف  ،ؿا يعرف غقرهفيـ الد   أصَؾ  اإلكسانُ  إذا ما طرَف و (6)

 .بف ِؿَؾ وطَ  إذا طرَف  شلءٍ  أفؾح يف كؾ  
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 ،الؼؾب سقيداء إىل واصؾةً  حؼقؼقةً  معرفةً  :يعـل (إَِذا َطَرْفَت َما ُقْؾُت َلَؽ َمْعرَِفَة َقْؾٍب )

 .معرفة لقست الؼؾب معرفة غقر مـ سانالؾ   دطقى دَ مجر   فنن   سان:بالؾ   دطقى دمجر   لقست

فِ ) ْرَك بِالؾَّ  بقان يف واٍف  متؼد   فؿا وإٓ ،الخاص   طىل العام ططػ مـ وهذا (َوَطَرْفَت الش 

ُف فِقِف: ) الؿشركقـ ديـ وحؼقؼة الؿرسؾقـ ديـ حؼقؼة َٓ َيْغِػُر َأْن ﴿الَِّذي َقاَل الؾَّ َف  إِنَّ الؾَّ

رتَ وتَ  ،([26الـساء:] أَيةَ  ﴾ُيْشَرَك بِفِ  فؽ ما صـ ػالؿُ  لؽ مقد   وقد ،هق ما فصق   فقؿا بف ُيعر 

ره  .ركالش   ضده ـيتبق   التقحقد فنن قحقد:الت   معرفة مـ قر 

ُسَؾ ) ِف الَِّذي َبَعَث بِِف الر  ـَ الؾَّ لِِفْؿ إَِلك آِخرِِهؿُ َوَطَرْفَت ِدي ـْ َأوَّ َٓ َيْؼَبُؾ  - ِم ُف الَِّذي  ـْ الؾَّ ِم

ِسَقاهُ  ِديـاً َأَحٍد 
(1)

م - قحقدالت   هق الذي :يعـل (-  َريـ إمران هذان وتؼد   صدر يف لؽ ُمَؼر 

 .- الؿشركقـ وديـ ،الؿرسؾقـ ديـ: الؽتاب هذا

ـَ الَجْفِؾ بَِفَذا) ركوالش   قحقدبالت   (َوَطَرْفَت َما َأْصَبَح َغالُِب الـَّاِس فِقِف ِم
(2)

 فنن   :

ما طرفقا الػرق بقـ  سقطة: بؾ أكثر أهؾ البسؾالذي بعث بف الر   الؾ ف ديـ رفطَ  ما أكثرهؿ

 بسبب كؾف ،الؿشركقـ ديـ واتبعقا ،وحاربقهؿ وطابقهؿ قحقدالت   أهؾ اطاَدوْ  بؾ هذا وهذا،

 .وهذا هذا بقـ الػرق طدم

ـِ ) قؾٍب  معرفة إربعة إمقر هذه طرفت إذا  :ـقْ طظقؿتَ  (َأَفاَدَك َفائَِدَتْق

                                                        

قاب وهق الت قحقد  (6) رك، وطرفت الص  يعـل: قصده رمحف اهلل هذا طرفت الخطل وهق الش 

سؾ.   وهق دطقة الر 

رك، وطرفت الت قحقد، وطرفت أن  كثقرًا مِـ الـ اس يجفؾقن  (1) هذا إمر الثالث، طرفت الش 

ؽ بالعؾؿ مِـ بقـفؿ.  رك وما هق الت قحقد: فنن  الؾ ف خص   ما هق الش 
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(1)
ِف َوبَِرْحَؿتِفِ ) ُٕوَلك: الَػَرُح بَِػْضِؾ الؾَّ  واطتؼاده الؿرسؾقـ ديـ معرفتؽ :إحدامها (ا

 الؿرسؾقـ ديـ طؾ ؿؽ الؾ ف كقنُ  ،بف والؽػر ومجاكبتف الؿشركقـ ديـ ومعرفتؽ ،بف والعؿؾ

 فنن   بف: الجفؾ أهؾ مـ صاروا إكثر أن عؿةالـ   ؿظُ وتعْ ، صريؼفؿ فؽوطر   سبقَؾفؿ ودل ؽ

فؿ اهتدوا لفا وكـت اس كؾ  ، فؾق كان الـ الؽثقر دون بالؼؾقؾ مختصة كاكت إذا تزداد عؿةالـ  

، فؽقػ وقد ضؾ طـفا أكثر الـاسطرضفؿ، لؽان محبتف كعؿة كبرىمـ 
(2)

 !؟

َّا َيْجَؿُعقنَ ﴿َكََّم َقاَل َتَعاَلك: )
ِ
ِف َوبَِرْحَؿتِِف َفبَِذلَِؽ َفْؾَقْػَرُحقا ُهَق َخْقٌر ِم  ﴾ُقْؾ ِبَػْضِؾ الؾَّ

ف إِن  ﴿ آية يف كؿا مذمقم الػرح ،([36يقكس:] ـَ  ُيِحب   ٓ الؾ   يف لؽـف :[76الؼصص:] ﴾اْلَػِرِحق

أية هذه طؾقف تدل   كؿا وواجب ومحبقب مؿدوح يـالد  
(3)

، فرح خضقع وخشقع 

أيفا  - طؾقؽ هذه أطظؿ كعؿة ، فنن  رٍ بطَ وٓ  رٍ أَش واستؽاكة، وخقف طىل زوالف، ٓ فرح 

 تجتؿع ٓ فاأك   مع ،ٕحد اجتؿعت لق كقاالد   وهق بف اسالـ   فرح امؿ   خقرٌ  هق - اإلكسان

 باٍق  ففق الؾ ف وجفَ  بف مؼصقدٌ  لؾ ف كان وما ،وآضؿحالل واللؾز   ففل اجتؿعت ولق ،ٕحد

                                                        

سؾ وات باِطف، ومعرفة ديـ الؿشركقـ واجتـابف، والخقف  (6) ]وجقب الػرح بؿعرفة ديـ الر 

 عؿة[مـ زوال هذه الـ 

ؽ بَِفذا  (1) ؽ الؾ ف طز وجؾ مِـ بقـفؿ مع هذا الؽثرة بالفداية: فتػرح بلن  الؾ ف خص  واختص 

 إمر. 

يعـل: تػرح بلك ؽ حافٌظ لؾؼرآن، وتػرح بلك ؽ صالب طؾؿ، وتػرح بلن  الؾ ف هداك، هذا  (6)

ِف َوبَِرْحَؿتِِف َفبَِذلَِؽ الػرُح إذا َفِرْحَتُف تمجر طؾقف: ٕن  الؾ ف أمر بلْن كػرح بذلؽ  ﴿ُقْؾ بَِػْضِؾ الؾ 

يـ: ٕك فا غاية الجـ ة ورضك وٓ أحسـ وٓ أمجؾ وٓ أطظؿ مِـ الػرح بالف َفْؾَقْػَرُحقا﴾ داية والد 

 الؾ ف طز وجؾ. 
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واجب وبرمحتف الؾ ف بػضؾ الػرح أن   فلفاد ،يزول ٓ
(1)

. 

                                                        

والػائدة الثاكقة: الخقف العظقؿ مِـ زوال هذه الـ عؿة أك ؽ ما تستؿر يف صؾب العؾؿ، ما  (6)

الح وهؽذا.   تستؿر يف الفداية، ما تستؿر يف الص 
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(: الَخْقَف الَعظِقؿَ -َأْيضًا  -َوَأَفاَدَك )
 مـ متؼد   ما مع يػقدك الثاكقة: الػائدة هل هذه (1)

 كػسؽ طىل وتخاف ،بف والعؿؾ يـبالد   فتػرح ،وديـؽ كػسؽ طىل الخقَف  العظقؿ الػرح

 ومعرفتؽ ،باطفوات   الؿرسؾقـ ديـ معرفتؽ وهل قر:الـ  هذا وذهاب عؿةالـ   هذه زوال مـ

 .بف الجفؾ غاية يف اسالـ   أكثر أن مع ،واجتـابف الؿشركقـ ديـ

ـْ لَِساكِفِ ) واحدة (َيْؽُػُر بَِؽؾَِؿةٍ َفنِكََّؽ إَِذا َطَرْفَت َأنَّ اإِلْكَساَن )  .قؾبف دون (ُيْخرُِجَفا ِم

 .(َفاَل ُيْعَذُر بِالَجْفؾِ ) ،الؿبؾغ مـ بف تبؾغ ما يدري ٓ (َوَقْد َيُؼقُلَفا َوُهَق َجاِهٌؾ )

فِ ) مجتفد (َوَقْد َيُؼقُلَفا َوُهقَ ) ُبُف إَِلك الؾَّ َفا ُتَؼر  ـ  َأكَّ َـّ  -) ُزلَػك (َيُظ  (- الُؿْشرُِكقنَ َكََّم َض

 ،زلػك الؾ ف إىل بقهنؿؼر  يُ  أهنؿ قصُدهؿ ،الؾ ف غقر إىل ؾفؿوتقس   شركفؿ جـس يف :يعـل

 فؿك  إو الؾ ف مـ لـا يسللقن فؿإك   :يؼقلقن ،جفؾفؿ أجؾ مـ العبادة خالص لفؿ فقصِرفقن

إلقف امـ   أقرب
(2)

 .إكبررك الش   طقـ هق هذا ولؽـ ،

ـْ َقْقِم ُمقَسك ) ُف َما َقصَّ َط  اؿ  لَ  (- َمَع َصاَلِحِفْؿ َوِطْؾِؿِفؿْ  -ُخُصقصًا إِْن َأْلَفَؿَؽ الؾَّ

: ) لفؿ أصـامٍ  طىل يعؽػقن بؼقم وامر   ـَ ؾِق
ُفْؿ َأَتْقُه َقائِ ـَا إَِلًفا َكََّم َلُفْؿ آلَِفةٌ ﴿َأكَّ ـ ف (﴾اْجَعْؾ َل

 .([116إطراف:] ﴾َتْجَفُؾقنَ  َقْقمٌ  إِكَُّؽؿْ ﴿): طؾقفؿ مـؽراً  ﴾َقاَل ﴿

                                                        

ما  ـ بصدٍق ؼ  قتم :يعـل (ْعرَِفَة َقْؾٍب إَِذا َطَرْفَت َما ُقْؾُت َلَؽ مَ ) لؽ:يؼقل يعـل: الُؿصـ ػ  (6)

ـاس الققم ـ لؽ غالب ما طؾقف حال الـ رك وتبق  ـ لؽ الش  بق  توقحقد ـ لؽ الت  بق  ت :لؽ أققل  مِؿ 

  :ـ لؽ أمرانبق  يترك، يـتسب لإلسالم وهق يؼع يف الش  

  .هداك الؾ ف الػرح بلن   :إمر إول

  .عؿةأْن ُيزيؾ طـؽ هذه الـ  الؾ فـ الخقف مِ  :وإمر الثاين

َوإَِذا َسَلَلَؽ ﴿هق أقرب حل ال، قد يؽقن الؾ فـ ؼرب مِ الؿقت إذا مات ي قن أن  يظـ يعـل:  (1)

اِع إَِذا َدَطانِ   . الؾ فار بعقدًا طـ وقد يؽقن الؿقت يف الـ  ،﴾ِطَباِدي َطـ ل َفنِك ل َقِريٌب ُأِجقُب َدْطَقَة الد 
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ـَئِذٍ ) َيْعُظُؿ َخْقُفَؽ َوِحْرُصَؽ َطَؾك َما ) ،إلخ ... بؽؾؿةٍ  يؽػرُ  جؾالر   أن   طرفت إذا (َفِحق

ـْ َهَذا َوَأْمَثالِفِ  ُصَؽ ِم (ُيَخؾ 
(1)

 طـ ػتقُش الت   :الَض العُ  اءالد   هذا مـ الخؾقص بأسبا ومـ ،

تشعر ٓ وأكت فقف تؼع أن خشقة ،وذرائعف ووسائؾف مبادئف
(2)

رضل  القؿان بـ حذيػة وكان ،

 ُت ـْ كُ وَ  ،رِ قْ الخَ  ـِ طَ  فُ قكَ لُ لَ ْس يَ  طؾقف وسؾؿ اهللصىل  الؾ فِ  قلِ ُس رَ  اُب حَ ْص أَ  انَ كَ »: يؼقل طـف اهلل

 كَ رِ دْ يُ  نْ أَ  ةَ افَ خَ مَ  :ر  الش   ـِ طَ  فُ لُ لَ ْس أَ 
 .«لـِ

 كان ما وكثقراً  ،ثبقتالت   فوسمالُ  الؾ ف إىل آبتفال صدُق  :هذا مـ صخؾ  الت   أسباب ومـ

 ْت ب  ثَ  ،ارِ َص بْ إَ وَ  قِب ؾُ الؼُ  َب ؾ  ؼَ مُ  ايَ الؾ ُفؿ  »: طاءالد   هبذا يدطق طؾقف وسؾؿ اهللصىل  الؾ ف رسقل

 َكْعُبدَ  َأنْ  َوَبـِل   َواْجـُْبـِل﴿: فؼال الؾ ف إىل السالم طؾقف الخؾقؾ ابتفؾ كؿا ،«َؽ ـِ يْ دِ  كؾَ طَ  لبِ ؾْ قَ 

َْصـَامَ  ْٕ ـ   َرب  *  ا ُف ـَ  إِك  ـَ  َكثِقراً  َأْضَؾْؾ  ـَ َأمِ  ـْ مَ »: الحديث ويف ،[66 - 65]إبراهقؿ:  ﴾الـ اسِ  مِ

فَ   .«اهُ ي  إِ  فُ بَ ؾَ َس  :ـٍ قْ طَ  ةَ فَ رْ صَ  فِ ـِ يْ دِ  كؾَ طَ  الؾ 

  

                                                        

  .ػر وأكت ما تشعرالؽقد تؼع يف ٕك ؽ  (6)

ُجَؾ َلَقَتَؽؾ ُؿ بِالَؽؾَِؿةِ »يؼقل:  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ لذلؽ الـ  (1) َما َيَرى َأْن َتْبُؾَغ َحْقُث  ،إِن  الر 

ـَ َخِريػاً   :يؼقلطز وجؾ  الؾ فو ،اسُقضحؽ الـ قد يؽقن مزحة لِ  «َبَؾَغْت، َيْفِقي بَِفا فِل الـ اِر َسْبِعق

ـ  إِك َؿا ُكـ ا َكُخقُض َوَكْؾَعُب ﴿ ـْ َسَلْلَتُفْؿ َلَقُؼقُل
 . ﴾َوَلئِ
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(1)
َف ) - البالط   فاأي   - (ْطَؾؿْ ٱوَ ) ـْ ِحْؽَؿتِفِ َأنَّ الؾَّ  مـ (َلْؿ َيْبَعْث َكبِّقاً ) البالغة (ُسْبَحاَكُف ِم

 طؾقف وسؾؿ اهللصىل  دٍ بؿحؿ   ؿفُ ؿَ تَ َخ  نْ أَ  إىل طؾقف السالم كقٍح  َلُدن مـ (بَِفَذا التَّْقِحقدِ ) إكبقاء

َّٓ َجَعَؾ َلُف َأْطَداءً ) ْدف اإلغقاء هؿقصدُ ، - أطداءً  لف َقق ض إٓ - (إِ  هذا :الؾ ف ديـ طـ والص 

 مراتب لألخقار لقؽؿؾ ،بإشرار إخقار ابتالء :بالغة حؽؿة وهذه ،الؿستؼقؿ راطالص  

 مِـُْفؿْ  ْٓكَتَصرَ  الؾ ف َيَشاءُ  َوَلقْ  َذلَِؽ ﴿ ؾطةالس   مـ شقئاً  لألشرار جعؾ اؿَ لَ  شاء لق وإٓ ،الجفاد

ـْ  أية ﴾بَِبْعضٍ  َبْعَضُؽؿْ  لَِقْبُؾقَ  َوَلؽِ
 .[4محؿد:] (2)

 ،دوهنؿ فؿا سؾالر   طىل إشرار طسؾ   إخقار: طىل إشرار سؾ طيُ  نْ أَ  البالغة فتُ ـ  ُس 

وأتباطفؿ السالم طؾقفؿ بإكبقاء هقاكاً  ولقس
(3)

 فتعظؿ ،بالجفاد إخقار لقؼقم ولؽـ ،

العالقة الؿراتب ويـالقا إجر ويعظؿ رجةالد  
(4)

 طىل بربالص   إٓ ُتـال ٓ غالقة ةالجـ   ٕن :

والؿشاق   الؿصاطب
(5)

. 

                                                        

بر ويعظؿ إجر[ (6)  ]ٓ بد  ٕهؾ الت قحقد مـ أطداء لقتبق ـ الص 

فؿا يؽقن  ادة،فالش   َيـؾ الؿسؾؿقن مـزلةَ  ؿْ ار لَ لقٓ الؽػ  رمحف اهلل ر ابـ الؼقؿ كَ مِثؾ ما ذ (1)

  ٓ  . ؼاتؾ كافر إذا كان يشفقد إ

ـ   ،ُيمَذون أنْ  الحقـوالص   إكبقاء طىل طز وجؾ الؾ فٓ يرضك  يعـل: (6) يريد  الؾ ف طز وجؾ لؽ

 . «اْبَتاَلُهؿْ  اً َف إَِذا َأَحب  َقْقمَوإِن  الؾ  » :يؼقل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ الـ  ،رفع مـزلتفؿ

ل فِ  انَ َوإِْن كَ  ،ئِفِ ل َباَل ل ِديـِِف َصالََبٌة ِزيَد فِ فِ  انَ َفنِْن كَ » :صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ الـ  كؿا قال (4)

َػ طَ  ٌة ُخػ   . «َخطِقَئةٍ  ـْ مِ  فِ قْ ؾَ ا طَ مَ ك إَْرِض وَ ؾَ ك َيْؿِشَل طَ ت  ا َيَزاُل الَبالَُء بِالَعْبِد َح ؿَ فَ  :فُ ـِْديـِِف ِرق 

 ،ؾ باإلبتالءة فُتؽؿ  الحة ٓ تقصؾف إىل الؿراتب العالقة يف الجـ أطؿالف الص  قد تؽقن ٕك ف  (5)

ـْ  فُ ِؿؾَ يعؿؾ هق ما طَ  :يعـل   .آخر ـ صرٍف مِ  يمتكلؽ
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كذلؽ أتباطفؿ أن   واطؾؿ
(1)

َكََّم ) أطدائف أطظؿ كاكقا سؾلؾر   باطفات   يف الؾ ف قدَ َص  مـ ،

ا﴿َقاَل َتَعاَلك:  ـَا لُِؽؾ  َكبِلٍّ َطُدوًّ : فؼال العدو بق ـ ثؿ ،إكبقاء مجقع يشؿؾ (﴾َوَكَذلَِؽ َجَعْؾ

ـَ اإْلِْكسِ ﴿) ـ   َشَقاصِق وهمٓء همٓء ـمِ  :يعـل (﴾َواْلِج
(2)

د فقفؿ ذيـال   هؿ قاصقـوالش  ،   تؿر 

ـ   شقاصقـ مـ الؿؼام هذا يف أطظؿ فؿٕك   :اإلكس بشقاصقـ بدأ إكف :بعضفؿ قال ،وطؾق  :الج

 بف الذي بق ـ ثؿ   ،سانوالؾ   الجاكب َلق ـ ُمحبٍّ  كاصٍح  صقرةِ  يف يليت اإلكس شقطان ٕن  

﴾ُيقِحل َبْعُضُفْؿ إَِلك َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَؼْقِل ُغُروًرا﴿): فؼال الحؼ   طـ قنفُ دِ ْص يَ 
(3)

 

 ـمَ  لف يعرض قد الحؼ وأن   ،تلثقر لف بالعبارة الؼقل تزيقػ نْ أَ  لؽ ـفتبق  ، ([114إكعام:]

 :الشاطر قال كؿا الباصؾ صقرة يف يجعؾف

ـٌ يِ زْ َتــَؼــْقِل ال ُزْخــُرِف فِــل   لَِباصِؾِــفِ  ق

 

 َتْعبِقـــرِ  َوالَحـــؼ  َقـــْد َيْعَتِريـــِف ُســـقءُ  

                                                         

طز  الؾ فو ،سؾسؾ ُيْبتَؾقن كذلؽ أتباع الر  الر   ؿا أن  فؽسؾ كذلؽ أيضًا أتباع الر   :يعـل (6)

اَوَكَذلَِؽ َجَعْؾـَا ﴿ :يؼقلوجؾ    .سؾأتباع الر  وكذلؽ أيضًا  ﴾لُِؽؾ  َكبِلٍّ َطُدوا

ـ  ف (1)  ضر  يػعؾ ما يشقاصقـ اإلكس وف قد يحدث ذلؽ بالقسقسة، فقن الؿممـ كػَس خق  ي الج

 :يؼقلطز وجؾ  الؾ فو ،جتؿع طؾقف شقاصقـ اإلكس والجـقف ،ثالً أو ما يرى بالػعؾبالؼقل م

ْؾ َطَؾك الؾ ِف ﴿ ـْ َيَتَقك  ُف َوكِْعؿَ »: رضل اهلل طـفؿا قال ابـ طباس ،﴾َفُفَق َحْسُبفُ َوَم َقكِقُؾ  ال َحْسُبـَا الؾ 

ال َقاَلَفا إِْبَراِهقؿُ  ـَ ُأْلِؼَل فِل الـ ارِ طؾقف الس  ٌد  ،م ِحق ـَ َقاُلقا صىل اهلل طؾقف وسؾؿَوَقاَلَفا ُمَحؿ   :ِحق

ُف َوكِْعَؿ اْلَقكِقُؾ  إِن  الـ اَس َقْد َجَؿُعقا َلُؽْؿ َفاْخَشْقُهؿْ ﴿  ل  بِ ، والـ «﴾َفَزاَدُهْؿ إِيَؿاًكا َوَقاُلقا َحْسُبـَا الؾ 

ـُ الَؼِقي  َخقٌر َوَأَحب  إَِلك الؾ  » :يؼقل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ
عِ الُؿْممِ ـِ الض  ـَ الُؿْممِ

ؿا كؾ   «قِػ ِف مِ

  أكثر. الؾ فف حب  ي الؿممـ يَققِ 
ا ﴿ :يؼقلطز وجؾ  الؾ فو ،يذهب ؿ  أهؾ الباصؾ يزول غرور ثُ  َؾ فِعْ  طىل أن  أية ت دل  ف (6) َفَلم 

َْرضِ  ْٕ ا َما َيـَْػُع الـ اَس َفَقْؿُؽُث فِل ا َبُد َفَقْذَهُب ُجَػاًء َوَأم  أباصقؾ أهؾ الباصؾ  الؿراد أن   :يعـل ﴾الز 

  .﴾وراً رُ غُ ﴿ :الؾ فكؿا قال  :تـؽشػ بسرطة
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ــؾِ تَ  ــاُج الـ ْح ــَذا ُمَج ــقُل َه ــفُ  ُؼ  َتْؿَدُح

 

ـــْئَت  َوإِنْ   ـــَت  ِش ـــْلُء ُقْؾ ـــابِقِر َق َك  الز 

ــْدح  ــ اً َم ــَػُفَؿا اً َوَذّم ــاَوْزَت َوْص ــا َج  َوَم

 

ـُ     قرِ الـ  اَء َكــَؿــؾْ ي الظ  ُيــرِ  انِ َقــالبَ ُحْســ

َؽ  َشاءَ  َوَلقْ ﴿   ،الؼاطد مـ الؿجاهد ـلقتبق   وامتحاكاً  ابتالء جعؾفؿ لؽـف ﴾َفَعُؾقهُ  َما َرب 

ابرالص   غقر مـ ابروالص  
(1)

دؾِ خْ الؿُ  مـ د  والؿجِ  ،
(2)

 ،[661إكعام:] ﴾َيْػَتُرونَ  َوَما َفَذْرُهؿْ ﴿ 

 .وتغؾقظ وهتديد شديد وطقد وهذا

(3)
َْطَداِء التَّْقِحقدِ )

ِٕ َوَقْد َيُؽقُن 
(4)

 ،إلقفا يرجعقن (َوُكُتٌب ) ،ُلغقية (ُطُؾقٌم َكثِقَرةٌ  

(َوُحَجٌج )
(5)

ـُ بِ تَ  الؿـاضرة طـد ،رابالس   مثؾ حؼقؼالت   طـد فالؽـ   ،  َكَسَراٍب ﴿ شلء ٓ فاأك   ق

                                                        

ـْ َقْبؾُِؽْؿ ﴿ كؿا سبحاكف: (6)
ـَ َخَؾْقا مِ ِذي ا َيْلتُِؽْؿ َمَثُؾ ال  َأْم َحِسْبُتْؿ َأْن َتْدُخُؾقا اْلَجـ َة َوَلؿ 

اُء َوُزْلِزُلقا ر   . بتالءآـ مِ  د  ﴾ ٓ باْلَبْلَساُء َوالض 

َْرضِ ﴿ سبحاكف: كؿا قال: الؽسالن يعـل: (1) ْٕ  . ﴾َوَلؽِـ ُف َأْخَؾَد إَِلك ا

 ]أطداؤه لفؿ طؾقم وكتب وحجج لؽـ ...[ (6)

 .يـأطداء الد  يعـل:  (4)

َؿا ُيَساُققَن إَِلك اْلَؿْقِت ﴿ سبحاكف:ؿا قال ك (5) ـَ َكَلك   :يعـل ﴾ُيَجاِدُلقَكَؽ فِل اْلَحؼ  َبْعَدَما َتَبق 

ـ   ،ة الِجدالـ ِشد  ستخرج مِ  ؿروحف ـ َكثرة ِجدالفؿ كلن  مِ  ُتُفْؿ ﴿ :الؾ فؿا قال كجفؿ ُحج   لؽ ُحج 

  .﴾َداِحَضٌة ِطـَْد َرب ِفؿْ 
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ْؿآنُ  َيْحَسُبفُ  بِِؼقَعةٍ  إلقف الحاجة طـد [69الـقر:] ﴾َشْقئاً  َيِجْدهُ  َلؿْ  َجاَءهُ  إَِذا َحت ك َماءً  الظ 
(1)

 ومـ ،

طـف الجقاب يليت ما ومـفا ،متؼد   ما الحجج تؾؽ
(2)

. 

الموالس   الةالص   طؾقفؿ إكبقاء طـ الؿقروث هق: والعؾؿ
(3)

 إما ففق طؾؿفؿ وأما ،

أحالم - مـامات
(4)

 ٓ لؽـ كػسف يف صحقح شلء ومـفا ،لفا أصؾ ٓ باصؾة ُترَهات أو - 

طؾقفؿ رد هق بؾ باصؾفؿ طىل يدل ٓ الحؼقؼة يف وهق ،يػفؿقكف
(5)

. 

َفَؾَّمَّ َجاَءْتُفْؿ ﴿َكََّم َقاَل َتَعاَلك: ) :وحججاً  وكتباً  كثقرة طؾقماً  طـدهؿ أن   لقؾوالد  

ـَ اْلِعْؾؿِ  ـَْدُهْؿ ِم ـَاِت َفرُِحقا بََِّم ِط ﴾ُرُسُؾُفْؿ بِاْلَبق 
(6)

 .([61غافر:] 

(1)
ره ما :يعـل (إَِذا َطَرْفَت َذلَِؽ )  .الؿصـ ػ مفوقد   قر 

                                                        

ب أطداء وكذلؽ ُكتُ  ،ـ بعقد وإذا أتك ما يجد شلءف ماء مِ طـد الحاجة إىل الؿاء يظـ يعـل:  (6)

 . ما فقفا طؾؿ فاوإذا قرأتَ  يـ تجدها كثقرةً الد  

لق و ،ػس ما ُتؼبؾ طؾقفاالـ ٕن   :فايحػظقكَ  ٌب ٓ تجد أهؾ الباصؾ طـدهؿ ُكتُ لذلؽ  (1)

مِـ الـ اس،  يحػظفا كثقرٌ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ ة الـ ُسـ مثؾ: الجؿقع ما يحػظفا،  فا أفرادٌ ظَ ػِ َح 

 . يـ والؼرآن ما تجدد طىل الد  الر   يف ٌب ا ُكتُ أم   ،رقوية ُكثُ ـ الـ قيحػظقن إربعالذيـ و

هق الؿقروث طـ إكبقاء طؾقفؿ »وإك ؿا  يـأطداء الد  لقس ِطؾؿ حقح ؾؿ الص  العيعـل: و (6)

ٓ  ﴿قال سبحاكف:  كؿا :هقى ؿُ ؾِ يـ طـ أطداء الد  ا طؾِؿ غقرهؿ مِ أم   «المالة والس  الص   إِْن َيت بُِعقَن إِ

ـ    . بعقن أهقاءهؿيت   ﴾الظ 

ففذه مـامات  ،تعال ادطقين وأكا أططقؽ حاجتؽ :رأيت القل الػالين ويؼقل :يؼقلمثؾ  (4)

ِف َأَحًدا﴿ :يؼقلطز وجؾ  الؾ فو ،وكذب وشقاصقـ  . ﴾َفاَل َتْدُطقا َمَع الؾ 

َف َواْبَتُغقا إَِلْقِف اْلَقِسقَؾةَ ﴿مثؾ:  (5) ُؼقا الؾ  ـَ آَمـُقا ات  ِذي َفا ال  ا هؿ ما أم   ،اطةالط   :يعـل ﴾َيا َأي 

 . تعال ادع إمقات :وسقؾة يعـل ل،كؿا هضعقكف ي يػفؿقكف

  سؾ.ا طىل الر  فَ ون بِ تل طـدهؿ يرد  بفات ال  ـ الش  مِ  يعـل: (6)
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ـَ َطَؾْقفِ ) ـْ َأْطَداٍء َقاِطِدي َٓ ُبدَّ َلُف ِم ِف  قن ٓ ،لف مالزمقـ (َوَطَرْفَت َأنَّ الطَّرِيَؼ إَِلك الؾَّ  يـػؽ 

َأْهِؾ ) ،الؿستؼقؿ راطالص   هذا طـ فدْ والص   اإلغقاء قصُدهؿ ،أبداً  طـف يرجعقن وٓ طـف

الؿـطؼ يف وبالغة (َفَصاَحةٍ 
(2)

 الحجج مـ لقست فاولؽـ   باصؾفؿ: طىل (َوُحَجٍج َوِطْؾٍؿ ) ،

 جاء إذا ،وأكاذيب مـامات هل ؿاإك   ،- طؾقفؿ وسالمف الؾ ف صؾقات - إكبقاء طـ الؿقروثة

 .إلقفا يؽقكقن ما أحقَج  تخقهنؿ هل فنذا حصقؾالت   طـد

فِ َفالَقاِجُب َطَؾْقَؽ َأْن َتَعؾَّ ) ـِ الؾَّ ـْ ِدي  طـ بف ب  ذُ تَ  (َيِصقُر ِساَلحًا َلَؽ َما ) أكزلف الذي (َؿ ِم

ـَ )و ،بف افعدَ وتُ  وديـؽ كػسؽ ، الَِّذي ـَ َقاصِق ِء الشَّ َٓ  ضرراً  أطظؿ الؿؼام هبذا هؿ (ُتَؼاتُِؾ بِِف َهُم

ـ   شقاصقـ مـ ُمُفْؿ لَِرب َؽ طز وجؾ: ) ذيال   إبؾقس ابق  كُ  وهؿ ،الج َقاَل إَِماُمُفْؿ َوُمَؼدَّ

َْقُعَدنَّ ﴿ ٓ   رؿُ يَ  أحداً  أترك ٓ: أي (﴾َلُفْؿ ِصَراَصَؽ اْلُؿْسَتِؼقؿَ َٕ  ةلشد   ،فوأغقيتُ  بف شب ثُت تَ  إ

 ففِ دْ وَص  إغقائف يف آجتفاد كؾ   واجتفد ،د  الجِ  كؾ   َجد   ،اإلكساين قعالـ   لفذا طداوتف

ُثؿَّ ﴿) التلكقدات هبذه دهأك   ثؿ طؾقف: وطاِزم وجاِزم ُمريد هق اطؿ   الخبر هذا أخبر وإضاللف:

َٓ َتِجُد َأْكَثَرُهْؿ  ـْ َشََّمئِؾِِفْؿ َو ـْ َأْيََّمكِِفْؿ َوَط ـْ َخْؾِػِفْؿ َوَط ـِ َأْيِدهيِْؿ َوِم ـْ َبْق َـُّفْؿ ِم تَِق َٔ

ـَ   .([15 - 14إطراف:] ﴾َشاكِرِي

 ،دوفالّص  بلكقاع طؾقف رصقدٌ مَ و طؾقفمؼعقٌد  ،ػُتفِص  هذه ذيال   ريؼالط   كان فنذا

                                                        
= 

ديـ[ (6)  ]القاجب حقـئٍذ طىل الُؿقح 

ـ فصاحتفؿ تريد أْن ؿِ ف ﴾َوإِْن َيُؼقُلقا َتْسَؿْع لَِؼْقلِِفؿْ ﴿ :طـ الؿـافؼقـ سبحاكفؿا قال ك (1)

ـ   ،المفؿتسؿع لِؽَ  ـٍ باصؾ :يعـل ﴾َكَلك ُفْؿ ُخُشٌب ُمَسـ َدةٌ ﴿ :قال الؾ ف لؽ الؾ ف ف :ٓ تغتر بػصاحة ِدي

 :يؼقلطز وجؾ  الؾ فو ،لقؾؿا اإلكسان يـظر إىل الد  وإك   طـدهؿ فصاحةٌ  ر طـ أهؾ الباصؾ أن  كَ ذ

  .﴾ُقْؾ َهاُتقا ُبْرَهاَكُؽؿْ ﴿

َوَكاَن ﴿ :قال طـفطز وجؾ  الؾ فو ،ربف ُكثُ الم لقس فصقحًا ومع ذلؽ آمـ مقسك طؾقف الس  و

ِف َوِجقًفا ْبـَاُه َكِجقاا﴿ :الؾ فوقال  ،الؾ فطـد  ةٌ كبقر لف مـزلةٌ  :يعـل ﴾ِطـَْد الؾ    .﴾َوَقر 
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 ،والخداع والؿؽر الؽقد وأكقاع ،ـاتوالبق   الحجج وأكقاع ،الحالس   وأكقاع ،الؼققد وأكقاع

يخاف وٓ اإلكسان يلمـ فؽقػ
(1)

 ؟

 أن فؿعؾقم، الجد كؾ دٌّ جِ  إمر بؾ ،والُفقيـا عبالت   صػة طـ الُبعد تعرف متؼد   اومؿ  

 بؾ :ٓ ،فؼط الدم سػؽ مؼصقدهؿ ولقس ،طـفؿ غػؾة يف يؽقن ٓ ،أطداء لف الؿؼق ض

 .يـالد  

ـ   اإلكس شقاصقـ طؾقف الذي ريؼالط   يف أهؾؽ وكؿ  لفؿ جعؾ ما مع ،مراصديـ والج

 مـ طؾؿقا وٓ ،مخاوفف مـ خافقا وٓ آمـ أكف يحسبقن ،ذلؽ وكحق الؼؾب طىل ؾطةالس   مـ

 ؟ومخاوفف صرقف رعالش  

 هذا هالكإ طىل وحرصفؿ ابفق  وكُ  قطانالش   طداوة مـ ذكر ما صـ ػالؿُ  ذكر بعد

 : قال اإلكساين الجـس

ـْ إِ )
فِ َذا َوَلؽِ يوالت   إلقف جلالؾ   مـؽ وطؾؿ ،وقالبؽ بؼؾبؽ (َأْقَبْؾَت َطَؾك الؾَّ  الحقل مـ بر 

ـَاتِفِ ) اإلصغاء كؾ   (َوَأْصَغْقَت ) ،بف إٓ ةوالؼق   ِف َوَبق  َفاَل ) :ةـ  والس   الؽتاب مـ (إَِلك ُحَجِج الؾَّ

َٓ َتْحَزنْ   مـ ـؽحص  يُ  ما فعـدك الؿستؼقؿ: راطالص   طىل لؽ الؼاطديـ إطداء مـ (َتَخْػ َو

 جفة مـ طؾقؽ والحزن الخقف، ـاتفوبق   الؾ ف حجج طـ ُتعِرض طـدما طؾقؽ فالخقف هذا:

 .َفاَل  إلقف لجلت إن وأما صغل:تُ  وٓ ُتؼبِؾ ٓ أن كػسؽ

ْقَطاِن َكاَن َضِعقًػاإِنَّ َكْقَد ﴿)  تسع ،إلػ مـ فوحظ   سُؿفقَ  كان وإن ([54الـساء:] ﴾الشَّ

 الخؾؼ أكثر ولؽـ :ضعقػ كقُده بؾ ،كقده ةقق   مـ حزبِف كثرةُ  فؾقس ،وتسعقـ وتسعة مئة

                                                        

ْقَطاِن َكاَن َضِعقًػا﴿ :الؾ فف قال مع هذا كؾ  و (6) ف وٓ شقطاكُ  َػ َضعُ  الؾ ففَؿـ أصاع  ﴾إِن  َكْقَد الش 

 . قطانؾؿ يبتعد طـف الش  صؾب الع وأـ قراءة الؼرآن ؽثر اإلكسان مِ ا يلذلؽ لؿ   ،يؽقن لف طؾقف سبقؾ
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ـقه وتقل قه أصاطقه أكػسفؿ مـ ومؽ 
(1)

سؾطان طؾقفؿ لف كان سؾطاكاً  لف جعؾقا افؾؿ   ،
(2)

،   ٓ  وإ

 طؾقفؿ لف كان الؿَ  ،سؾطاكاً  طؾقفؿ لف يجعؾقا مل فؿأك   ولق ،سؾطان طؾقفؿ لف لقس الؾ ف طباد كؾ

ا كان لؿَ  :اطة، ولق بارزوه بالعدوان والعصقانيد الط   أططقه الذيـ هؿلؽـ العصاة  ،سؾطان

 أجؾ: طىل العاجؾ وإيثار ،فقاتالش   ٕجؾ الؼقاد ففؿ الذيـ أططقه، لف طؾقفؿ سؾطان

كسبقة ققتف فصارت جاكب مـ حق زه إىل فصاروا ذلؽ أططقه
(3)

 َلْقَس  إِك فُ ﴿: تعاىل قال كؿا ،

ـَ  َطَؾك ُسْؾَطانٌ  َلفُ  ِذي ِفؿْ  َوَطَؾك آَمـُقا ال  ُؾقنَ  َرب  َؿا * َيَتَقك  ـَ  َطَؾك ُسْؾَطاُكفُ  إِك  ِذي ْقَكفُ  ال  َيَتَقل 
(4)

 

ـَ  ِذي  الذي ففق شلء يف قطانالش   طؾقف استقىل فؿـ ،[611 - 99الـحؾ:] ﴾ُمْشِرُكقنَ  بِفِ  ُهؿْ  َوال 

  ٓ  - الفالك إىل يقصؾف حتك وهؽذا ،آخر شقئاً  مـف اكتظر شلء يف أصاطف وإذا ،كػسف طىل هو

 .- الؾ فب والعقاذ

  

                                                        

ْقَطاِن َكاَن كقػ  اهللد بـ إبراهقؿ رمحف قخ محؿ  رها الش  كَ ظقؿة ذقاطدة طهذه  (6) ﴿إِن  َكْقَد الش 

 :قطان وأصاطفف لؾش  اإلكسان كػَس ا أسؾؿ لؿ   :لاق ؟يـتصر طىل الؿسؾؿمثالً قطان والش   َضِعقًػا﴾

ـقه مـ »: لذلؽ قال: ى طؾقفَتؼق   بؾ كقُده ضعقػ: ولؽـ أكثر الخؾؼ أصاطقه وتقل قه ومؽ 

 . «أكػسفؿ

(1)   ٓ  . ؽ معفأكت أضعػت كػَس  ،عقٌػ  هق ضوإ

ٓ   :هذا البشر ِػ سبة لَِضعْ ة بالـ سبق  ة كقق   :يعـل (6) والؿسؾؿ هق  ، يف إصؾ هق َضعقٌػ وإ

 . الؼقي

 . قطان طؾقفؿفُقؼبؾ الش   :وُيطقعقكف قطانقن الش  يتقل   :يعـل (4)
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(1)
ـَ ) ِدي ـَ الُؿَقح  ل  ِم  لقس ،طامل وٓ بػؼقف لقس كان وإن ديـف ةأدل   طرف الذي (َوالَعام 

 كادر وهق ةطؼؾق   ةٍ ج  لحُ ، يعرف ٓ الذي ّل العام   ؼف  قَ يُ  نْ أَ  إٓ ؿ  الؾ ف ،الجاهؾ ّل العام   الؿراد

َْٕلَػ َيْغؾُِب ) ـَ ) إلقف بؾ (ا ِء الُؿْشرِكِق َٓ ـْ ُطَؾََّمِء َهُم (ِم
(2)

 اتهَ ر  تُ  الؿشركقـ ججَ ُح  ٕن   ،

َكََّم َقاَل ) طؾقفؿ الحؼقؼة يف ردٌّ  ففق الحؼ   مـ معفؿ كان وما ،كاذبة اماتـَ ومَ  ،وأباصقؾ

ـَْدَكا َلُفُؿ اْلَغالُِبقنَ ﴿َتَعاَلك:   يف الغؾبة رْص َح  أفادت أيات ففذه ([151الصافات:] ﴾َوإِنَّ ُج

ْقِػ ) ،الؾ ف جـد ُفُؿ الَغالُِبقَن بِالسَّ َساِن، َكََّم َأكَّ ِة َوالؾ  ِف ُهُؿ الَغالُِبقَن بِالُحجَّ ـُْد الؾَّ ـَانِ  َفُج  (َوالس 

 ويغؾبقن ـانوالس   قػوالس   ،سانوالؾ   ةج  الحُ  :قاحلالـ   مجقع يف الغؾب بعؿقمف يؼتضل وهق

ر أهنؿ ٕك  : قبقؾفؿ ف ٓ حجة لفؿ طىل باصؾفؿ، فال شلء مـ الحؼ يدل طىل باصؾفؿ، فؾق ُقد 

العالؿقـ أكثر مـ أن  استدلقا بآية فؾقس لفؿ يف الحؼقؼة دلقؾ فقفا، وإدلة طىل تقحقد رب  

ذكر، وما يتشبثقن بف ويزطؿقن أكف دلقؾ لقس بدلقؾ، ويلتقؽ بعض حصر، وأشفر مـ أن تُ تُ 

 ذلؽ والجقاب طـف.

ٓ   ،إضاطتف بسبب فنكف ،إزمان هذه يف رالش   أهؾ تسؾقط طؾقف يرد أكف ظـتَ  وٓ ـُ  وإ  دي

 .بف يؼقم مـ بحػظ ـٌ ممم   محػقظٌ  العالؿقـ رب  

                                                        

ديـ يغؾب إلػ مـ طؾؿاء الؿشركقـ[ (6) ل مـ الُؿقح   ]العام 

 د بـ طبدقخ محؿ  رها الش  كَ ذ فا وهل ماى بِ قاطدة طظقؿة يستػقد مـفا اإلكسان ويتؼق  هذه  (1)

ـَ ) :اهللالقهاب رمحف  ِء الُؿْشرِكِق َٓ ـْ ُطَؾََّمِء َهُم َْٕلَػ ِم ـَ َيْغؾُِب ا ِدي ـَ الُؿَقح  ل  ِم  ٕن   :(َوالَعام 

ُف َأَحدٌ ﴿ :يؼقل العامل    مل ﴾َفْؾَقْعُبُدوا َرب  َهَذا اْلَبْقِت ﴿أحد  الؾ فمع وأكتؿ ُتشركقن  ﴾ُقْؾ ُهَق الؾ 

  .قع أطؿالفؿؿِ طؿال كثقرة أو َج يـسػ أ واحدٌ  فدلقٌؾ  :فْؾقعبدوا هذا البقت :ؾؼي
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إدالة طؾقف يرد أكف ظـتَ  وٓ
(1)

 ،ورفعة تؿحقٌص  فنكف ،إحقان بعض الباصؾ أهؾ 

 .الباصؾ ٕهؾ وغرور

دِ ) ََّم الَخْقُف َطَؾك الُؿَقح  الَِّذي َيْسُؾُؽ الطَّرِيَؼ ) قحقدت  ال طىل الؿستؼقؿ لؾ ف العابد (َوإِكَّ

فديـِ  طـ بف يذب   (َوَلْقَس َمَعُف ِساَلٌح 
(2)

 أدلة ؿيتعؾ   مل : مـإطظؿ الحوالس   ةج  الحُ  وهق ،

ُيؼَتؾ أن طؾقف مخقٌف  ففذا ،ديـف
(3)

ُيسَؾب أو ،
(4)

 الشقطان طدوه يد يف أسقراً  يبؼك أو ،

 .قّي الس   ريؼالط   طـ فقستزلقكف وجـقده،قطان بف الش   ؿ  ؾُ خشك طؾقف أن يَ ، يُ وجـقده

(5)
ـَا بِؽَِتابِفِ ) ُف َطَؾْق َـّ الؾَّ تِْبَقاًكا ل ُؽؾ  ﴿َؾُف َجعَ الَِّذي ) الحالس   كّؾ  الحالس   هق الذي (َوَقْد َم

 .([67الـحؾ:] ﴾َشْلٍء َوُهًدى َوَرْحَؿًة َوُبْشَرى لِْؾُؿْسؾِِؿقـ

ةٍ ) َّٓ َوفِل الُؼْرآِن َما ) الؼقامة يقم إىل كاكت ما كائـةٍ  (َفاَل َيْلتِل َصاِحُب َباصٍِؾ بُِحجَّ إِ

ـُ  ـُْؼُضَفا َوُيَبق   يجفؾف مـ ذلؽ ويجفؾ ،ؼقف  يُ  مـ لف قف ؼويُ  ،يعرفف ـْ مَ  ذلؽ يعرف (ُبْطاَلَكَفاَي

َٓ َيْلُتقَكَؽ بَِؿَثؾٍ ﴿َكََّم َقاَل َتَعاَلك: )  ،ػلالـ   سقاق يف كؽرة وهذه ،بفةُش  أو ةج  بحُ  :أي (﴾َو

ـَ َتْػِسقًرا﴿) بف يمتك ما مجقع فشؿؾ ـَاَك بِاْلَحؼ  َوَأْحَس َّٓ ِجْئ  .([11الػرقان:] ﴾إِ

                                                        

يليت اكتصار  ؿ  هبؿ ثُ  رغر  يُ  الؾ ف ،هذه غرور فؼط :كؼقلكصر إطداء طىل الؿسؾؿقـ  :يعـل (6)

 : ٕن  الؾ ف معفؿ. الؿسؾؿقـ

طف طف وإهقاء تتخب  قطان يتخب  فالش   :ؾؿاإلكسان الؿسؾؿ لقس طـده ط أن  الؿصقبة  :يعـل (1)

 . باتالؾ ف الث  د ويسلل يػرح بف ويتزو   ؾؿٌ لذلؽ َمـ كان طـده ط ،طفتتخب  بفات والش  

ُؿ بَِؿا ﴿ ققة :يعـل سؾطان ؾؿالع أصؾ كسؿ   طز وجؾ الؾ فو َأْم َأْكَزْلـَا َطَؾْقِفْؿ ُسْؾَطاًكا َفُفَق َيَتَؽؾ 

  ة.ة وُحج  ؾؿ صاحب قق  الع صاحُب ف﴾ َكاُكقا بِِف ُيْشِرُكقنَ 

  .حؼقؼلالالؼتؾ  ادؿرالع ِديـف لقس ق  ُيَض  :يعـل (6)

  بع الؿعاصل.فقت   :قطانيلِسره الش   :يعـل (4)

ة إٓ ويف الؼرآن ما يـؼضفا[ (5)  ]ٓ يليت صاحب باصؾ بحج 
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بعض  كعطعػ، فقُ ة والض  لؽـ إففام تختؾػ بالؼق   كان، باصؾٍ  أي   برد   كػقٌؾ  فالؼرآنُ 

 عطاه غقره.قفقؼ ما ٓ يُ بعض الـاس مـ الت   كعطة ما ٓ يعطاه غقره، ويُ الـاس مـ الؼق  

( : ـَ رِي ٍة »َقاَل َبْعُض الُؿَػس  ٌة فِل ُكؾ  ُحجَّ َيْلتِل بَِفا َأْهُؾ الَباصِِؾ إَِلك َيْقِم َهِذِه أَيُة َطامَّ

 بعض التزم وقد ،بف آطتـاء طدم أو ،لف الػفؿ طدم مـ اإلكسان يمتك قد ولؽـ («الِؼَقاَمةِ 

 طىل صحقح حديث أو بآية مبطِؾ يحتج ٓ أن» – تقؿقة ابـ اإلسالم شقخ وهق - العؾؿاء

 ُتْدِرُكفُ  ٓ﴿ آية :مـفا :أمثؾة لذلؽ ركَ وذَ  ،كؼضف طىل يدل ما الدلقؾ ذلؽ ويف إٓ ،باصؾف

َْبَصارُ  ْٕ  .«[66الشقرى:] ﴾َشْلءٌ  َكِؿْثؾِفِ  َلْقَس ﴿و ،[616إكعام:] ﴾ا
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(1)
ُف فِل كَِتابِِف  -َوَأَكا َأْذُكُر َلَؽ َأْشَقاَء ) َّا َذَكَر الؾَّ

ِ
بِِف الُؿْشرُِكقَن فِل  ْحَتجَّ ٱَجَقابًا لَِؽاَلٍم  -ِم

ـَا ـَا َطَؾْق (َزَماكِ
(2)

 بعض هبا َشب ف ُشَبفٍ  رد   يف ففق ،فقف ُصـ ػ وما الؽتاب مقضقع بقان فقف هذا 

 طؾقف ما وبق ـ الؾ ف إىل طقةلؾد   ىتصد   الؿ   اهلل رمحف الشقخ فنن   العبادة: تقحقد طىل الؿشركقـ

 أن وزطؿقا ،مثؾفؿ الٍ جف   طىل بالتشبقف الالجف   بعض ىتصد   ،إكبر ركالش   مـ الؽثقر

ر اهلل رمحف الؿصـ ػ  راً مؽػ   طؿؾ مـ إٓ رؽػ  يُ  ٓ بؾ - ذلؽ وحاشاه - الؿسؾؿقـ يؽػ 

 - هاورد   الف  الجُ  طىل فةشب  الؿُ  بفالش   تؾؽ َػ ْش كَ  دَ َص فؼَ  ،رهؽػ  يُ  فنكف ةج  الحُ  طؾقف وقامت

العـؽبقت خقط مـ كهَ وْ أَ  كاكت وإن
 .طؾقفؿ ُش ق  َش تُ  لؽـ - (3)

 ،إلقف اقْ طَ دَ  وما الؿرسؾقـ ديـ حؼقؼة بقان يف كافعةً  مةً مؼد   اهلل رمحف صـ ػالؿُ  موقد  

 ورود طـد الؿرسؾقـ ديـ حؼقؼة اإلكسان لقعؾؿ طؾقف: كاكقا وما الؿشركقـ ديـ وحؼقؼة

 هؿ زماكف مشركل أن   وبق ـ ،الؿشركقـ ديـ مـ الؿرسؾقـ بديـ أوىل هق مـ ويعؾؿ ،فةبْ الش  

 .الؿشركقـ ديـ أتباع

(4)
ـِ ) ـْ َصرِيَؼْق ـَُؼقُل: َجَقاُب َأْهِؾ الَباصِِؾ ِم (ؾٍ جُمْؿَ ) صريٍؼ  :(َف

(5)
 صريٍؼ  (وَ ) ،

                                                        

 ]مقضقُع الؽتاب[ (6)

يف  صحقحةٍ  فا ففل غقرُ ـ الؼرآن يلتقن بِ مِ  بفةٍ ش كؾ   ـ لؽ أن  ُيبق   جؿالً م اً ر أن جقابيذكُ   (1)

  حؽؿ.الؾ ف م كتاَب  ٕن   :أصؾفا

والؾ ف طز  ،مـف ـَ هَ وْ أَ  شلء فال العـؽبقت بقُت  هق البققت أوهـ بلن   رذكَ  طز وجؾ الؾ فو (6)

ـَ اْلُبُققِت َلَبْقُت اْلَعـَْؽُبقِت ﴿ :يؼقل وجؾ  . ﴾َوإِن  َأْوَه

 ]الجقاب الُؿْجَؿؾ طـ احتجاج الؿشركقـ بالؿتشابف[( 4)

ٓ  الؿ بعوٓ يت   حؽؿٌ م الؼرآنُ  :كؼقل بلن (5)   . أهؾ الزيغتشابف فقف إ
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(ؾٍ ُمَػصَّ )
(1)

. 

ـْ َطَؼَؾَفا) َدُة الَؽبِقَرُة لَِؿ
َْٕمُر الَعظِقُؿ، َوالَػائِ ا الُؿْجَؿُؾ: َفُفَق ا  أما ،فافَ وطرَ  فاؿَ وفِف  (َأمَّ

 يف ذلؽ قال ؿاوإك   ،حجة لف يؽقن ٓ الجقاب هذا فنن   ،فؼط لساكف طىل تجري كاكت مـ

ُهَق الَِّذي َأْكَزَل ﴿َوَذلَِؽ َقْقُلُف َتَعاَلك: ) بفةُش  لؽؾ   جقاباً  يصؾح الحؼقؼة يف فٕك   :ؾجؿَ الؿُ 

ـُْف آَياٌت حُمَْؽََّمٌت  ف تعب د :اتؿَ ؽَ حْ الؿُ  أيات (﴾َطَؾْقَؽ اْلؽَِتاَب ِم  ،هبا بالعؾؿ الخؾَؼ  الؾ 

 : ؿؽَ حْ الؿُ  حؽؿ هق هذا ،هبا واإليؿان هبا والعؿؾ

 .الؾ ف طـد مـ أكف بف اإليؿان :لإو  

 .معاكقف معرفة :اينالث  

 .بف العؿؾ: الثالث  

َـّ ُأم  اْلؽَِتاِب ﴿)  .واإلشؽال آشتباه طـد إلقف يرجع والذي فأصؾُ  :الشلء ُأم   (﴾ُه

 : فاؽؿُ وُح : اتؿَ ؽَ حْ الؿُ  مثؾ واضحة دٓلتفا لقس ،ٓلةالدّ  يف (﴾َخُر ُمَتَشابَِفاٌت َوأُ ﴿)

 .هبا لقممـقا ،العباد طىل أكزلفا الؾ ف طـد مـ أهنا هبا اإليؿان: ًٓ أو  

روتُ  - الؿحؽؿ وهق - إم إىل ُترد   بؾ ،ؿؽَ حْ الؿُ  يخالُػ  بؿا رػس  تُ  ٓ أن: اينوالث    ػس 

 .بف

ـَ فِل ُقُؾقبِِفْؿ َزْيٌغ ﴿) ا الَِّذي  َوَما اْلَبَصرُ  َزاغَ  َما﴿: تعاىل ققلف ومـف :مقٌؾ  :يعـل (﴾َفَلمَّ

 الحؼ   طـ مقٌؾ  قؾقهبؿ يف ذيـال   أن :والؿراد ،مالت: ؿسالش   تاغَ وزَ  [67الـجؿ:] ﴾َصَغك

ـْفُ ﴿)  طـ قنفُ دِ ْص ويَ  ؿ:ؽَ حْ الؿُ  ويتركقن ٓلةالدّ  يف الؿتشابف يطؾبقن (﴾َفَقتَّبُِعقَن َما َتَشاَبَف ِم

 مـ بآية طؾقف أدلقا إذا فالجاهؾ ويػضحفؿ: الباصؾ مـ طؾقف هؿ ما يفدم لؽقكف القاضح

                                                        

 :لقس بصحقح وهذا ِديـ الؿشركقـ :كؼقل ؟دطاء إمقات وسقؾة ،بفةش طىل كؾ  يعـل:  (6)

ِف ُزْلَػك﴿ سبحاكف: كؿا قال ُبقَكا إَِلك الؾ  ٓ  لُِقَؼر    .وهؽذا ﴾َما َكْعُبُدُهْؿ إِ
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 .طؾقف راجت الؿتشابف

 إىل الؿتشابف ونويرد   ؿؽَ حْ الؿُ  بعقنيت   وآستؼامة آهتداء أهَؾ  أن   يػقد وهذا

 .- هذا وٓ ،هذا تحتؿؾ ٓ التل أية وهذه - أية هذه طـ طدلت لِؿَ  :فقؼقلقن ،ؿؽَ حْ الؿُ 

ـَِة َواْبتَِغاَء ا﴿) الؿتشابف باعت  اب أولئؽ خصٕكف  الزيغ: أهؾ خالف فؿوأك   ْبتَِغاَء اْلِػْت

َّٓ الؾَّ   .([5]آل طؿران:  ﴾فُ َتْلِويؾِِف َوَما َيْعَؾُؿ َتْلِويَؾُف إِ

ِف ) ـْ َرُسقِل الؾَّ ُف َقاَل:  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَوَقْد َصحَّ َط ـَ َيتَّبُِعقَن َما »َأكَّ إَِذا َرَأْيُتُؿ الَِّذي

فُ  ك الؾَّ ـَ َسؿَّ ـُْف8 َفُلوَلئَِؽ الَِّذي  ،[7آل طؿران:] ﴾َزْيغٌ  ُقُؾقبِِفؿْ  فِل﴿ بؼقلف الؾ ف لـِ طَ  (َتَشاَبَف ِم

ر ،الحؼ   طـ زاغقاكؿا  الحؼ   سبقؾ طـ بؽؿ يزيغقن ٓ («ْحَذُروُهؿْ ٱَف )  ٕن   :مـفؿ حذ 

 معف ما طىل اإلكسان ؾؽِ يت   وٓ ،الؼؾقب ومرض الَض العُ  الداءُ  كالمفؿ وسؿاع مخالطتفؿ

حؼٌّ  معف ولق فؿبَ اكِ جَ ويُ  يغالز   أهؾ طـ يبعد بؾ :الحؼ   مـ
(1)

 شلهنؿ هذا كان ؾػالس   فنن   :

 شبفة الؼؾب يدخؾ لئال :طـفؿ بعديَ  أن الباصؾ: أهؾ ؽؿُح  وهذا ،بالحديث ويستدلقن

 وهؿ ،الؼؾقب زيغ يف مثؾفؿ تؽقكقا أن جفداً  يلُلقن ٓ الباصؾ ؾهأ فنن   مـفا: التخؾص يعسر

فقاكقةالش   الؿعاصل أهؾ مـ الـاس طىل أضر
(2)

. 

                                                        

د بـ إبراهقؿ قخ رها الش  ذكَ  قاطدة طظقؿةهذه  (6) ر بالعؾؿ تَ غْ ٓ ي اإلكسان أن   اهللرمحف محؿ 

، لذلؽ قال: د اإلكسانقَ فالؼؾب لقس ب :بفاتل الش  ؼِ بفات ويبتعد طـ أهؾ َمـ ُيؾْ قبتعد طـ الش  ول

ؿا ك «فؿ ولق معف حؼٌّ بَ اكِ جَ يغ ويُ : بؾ يبعد طـ أهؾ الز  وٓ يت ؽِؾ اإلكسان طىل ما معف مـ الحؼ  »

َْصـَامَ ﴿ :المقال إبراهقؿ طؾقف الس   ْٕ ا َتْعُبُدونَ ﴿ ،﴾َواْجـُْبـِل َوَبـِل  َأْن َكْعُبَد ا  ةوالبراء ﴾إِك ـِل َبَراٌء مِؿ 

  مـفا وأهؾفا.

ا َيْدُطقَكـِل ﴿ :ة قالفقاكق  الؿعصقة الش  يف الم يقسػ طؾقف الس  و (1) ـُ َأَحب  إَِلل  مِؿ  ْج َرب  الس 

  .أطظؿتل هل بفة ال  الش  بفؽقػ  ﴾إَِلْقفِ 
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(1)
 ذلؽ طـ ولؾجقاب ،بالؿتشابف الؿشركقـ احتجاج لامث :يعـل (َذلَِؽ  ِمَثاُل )

 .ؾؿَ جْ الؿُ  بالجقاب

( : ـَ َٓ ُهْؿ َيْحَزُكقنَ ﴿إَِذا َقاَل َلَؽ َبْعُض الُؿْشرِكِق َٓ َخْقٌف َطَؾْقِفْؿ َو ِف  َٓ إِنَّ َأْولَِقاَء الؾَّ  ﴾َأ

 ومـزلة برَ قُ  أهؾ فؿوأك   ،لف ؾبقنطْ فقَ  :يعـل ،طقندْ يُ  أهنؿ طىل تدل   أيةَ  أن   زطؿ ([44يقكس:]

 .ؾله  تَ  فؼد كذلؽ كان ـْ ومَ  ،وفضؾ وجاه

َػاَطةَ إِ ) :فؼال شب ف (وْ أَ )  كاكت وإذا ،وواقعةٌ  (َحؼ  ) صقصالـ   يف كرتذُ  التل (نَّ الشَّ

 . ... ل اشػع ،فالن يا: ويؼقل باسؿف فقفتػ ،وكحقهؿ إمقات مـ ُتطَؾب ففل حؼاً 

فِ إِ َأْو: ) ـَْد الؾَّ َْٕكبَِقاَء َلُفْؿ َجاٌه ِط  الجاه ؿلف لقس ـؿَ لِ  لقالَ ْس لقَ  :دطقنويُ  سللقنيُ  ففؿ (نَّ ا

 .طـده

ـْ  ؾقف وسؾؿط صؾك اهللَكاَلمًا لِؾـَّبِل  ) فالؿشب   ؾبطِ الؿُ  (َأْو: َذَكَر ) َيْسَتِدل  بِِف َطَؾك َشْلٍء ِم

ـَك الَؽاَلِم الَِّذي َذَكَرهُ  َٓ َتْػَفُؿ َمْع  وتػفؿ ،مؼصقده طىل يدل أكف تػفؿ ٓ :يعـل (َباصِؾِِف، َوَأْكَت 

 .باصؾة أمقر هذه أن وتعتؼد

  

                                                        

ٍب مـ ثالثة أشقاء[ (6)  ]ثالث شبف، والجقاب طـفا بجقاٍب ُمرك 
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(1)
َف َذَكَر ) ـَ فِل ُقُؾقبِِفْؿ َزْيٌغ َيْتُرُكقَن الُؿْحَؽؿَ فِل كَِتابِِف  َفَجاِوْبُف بَِؼْقلَِؽ: إِنَّ الؾَّ  (َأنَّ الَِّذي

بف ويستدلقن إلقف ويؿقؾقن (َوَيتَّبُِعقَن الُؿَتَشابِفَ ) ،طـف لقندِ عْ ويَ 
(2)

 ؿؽَ حْ الؿُ  تركت تكوأ ،

ـْ ﴿، [68]الجـ:  ﴾َأَحداً  الؾ ف َمعَ  اَتْدُطق َفال﴿: ققلف وهق  َلفُ  ُبْرَهانَ  ٓ آَخرَ  إَِلفاً  الؾ ف َمعَ  َيْدعُ  َوَم

فِ  ِطـْدَ  ِحَساُبفُ  َفنِك َؿا بِفِ  فُ  َرب   َأٓ﴿ الؿتشابف إىل َت دْ ؿَ وطَ  ،[667الؿممـقن:] ﴾اْلَؽافُِرونَ  ُيْػؾُِح  ٓ إِك 

 أن وهق الؿتشابف إىل َت دْ ؿَ وطَ  ،[61 يقكس:] ﴾َيْحَزُكقنَ  ُهؿْ  َوٓ َطَؾْقِفؿْ  َخْقٌف  ٓ الؾ ف َأْولَِقاءَ  إِن  

 .﴾َأَحداً  الؾ ف َمعَ  اَتْدُطق َفال﴿ وهق ؿؽَ حْ الؿُ  وتركت ،حؼ الشػاطة

                                                        

ل[ (6)  ]الجقاب إو 

 ،ؿٌ ؽَ ُمحْ  طز وجؾ الؾ فكالم  وهق أن   :بـ الجقاب الُؿرك  ل مِ الجقاب إو  هذا هق  (1)

  مـف. شابفت ما بعقنيت   زيغٌ  قؾقهبؿ يف والذيـ

  ة.بقبق  بالر   ونمؼر   الؿشركقـ أن   :بـ الجقاب الُؿرك  مِ  اينالث   والجقاب

 بعضف ـاقضي ٓطز وجؾ  الؾ ف كالم بلن   ر  ُأقِ  أكا :بـ الجقاب الُؿرك  مِ  الثالث والجقاب

  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ. فرسقلِ  كالم كذلؽ ،بعضاً 

فق أن يذكر فة، ػصقؾق  وستليت إجقبة الت  ب ُمجؿؾ ُمرك   ـ جقاٍب مِ  أجقبة ثالثة ففذه

  .شابف مـفعقن ما تبيت   الذيـ يف قؾقهبؿ زيغٌ  أن  مِـ إجقبة الؿجؿؾة ل الجقاب إو  

َف َواْبَتُغقا إَِلْقِف اْلَقِسقَؾةَ ﴿ سبحاكف: مثالً يلخذون بؼقلف :يعـل ُؼقا الؾ  ـَ آَمـُقا ات  ِذي َفا ال   ﴾َيا َأي 

غة وجعؾتفا ـ معاين الؾ  أخذت معـك وسقؾة مِ  ،تشابفففذا م القسقؾة هل دطاء إمقات :يؼقلقن

فذهبقا إىل  ،حقحةريؼة الص  الط   ﴿َواْبَتُغقا إَِلْقِف﴾هل الطريؼة  القسقؾةَ  مع أن   ،هل دطاء إمقات

ِف مَ ﴿ :ثؾؿ مؽَ الُؿحْ  تشابف وتركقا إمرَ هذا الؿ ـْ ُدوِن الؾ 
َٓ َتْدُع مِ َك َفنِْن َو َٓ َيُضر  َٓ َيـَْػُعَؽ َو ا 

ـَ  الِِؿق ـَ الظ 
َٓ َيْغِػُر َأْن ُيْشَرَك بِفِ ﴿ :ومِثؾ ،واضحة ﴾َفَعْؾَت َفنِك َؽ إًِذا مِ َف    .﴾إِن  الؾ 

ـَ فِل ُقُؾقبِِفْؿ َزْيٌغ ﴿ :يؼقلطز وجؾ  الؾ فتؼقل  بدلقؾٍ  ففذا لق استدل طؾقؽ أحدٌ  ِذي ا ال  َفَلم 

  .الؾ ف سبحاكف وتعاىل كالم تلويؾ ﴾اْبتَِغاَء اْلِػْتـَِة َواْبتَِغاَء َتْلِويؾِفِ ﴿ لؿاذا؟ ﴾َفَقت بُِعقَن َما َتَشاَبَف مِـْفُ 
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(1)
ـْ ) صـ ػالؿُ  ذكره بؿا فبْ وجاوِ  (َوَما َذَكْرُتُف َلَؽ ) وَن ِم ـَ ُيِؼر  ُبقبِقَّةِ َأنَّ الُؿْشرِكِق (بِالر 

(2) 

 .فقفا يـازطقا مل

طل ،مثالً  الؼادر طبد اطلالد   أن   لف ـق  بوتُ   ،ةبقبق  بالر   ُمؼرٌّ  وأكت مؽاكة ذو أكف يد 

فؿعَ ػَ كَ  وٓ ةبقبق  بالر   ونر  ؼِ مُ  لقنإو   والؿشركقن
(3)

ِؼِفْؿ َطَؾك  فَ الؾَّ  َوَأنَّ ) ، َرُهْؿ بَِتَعؾ  َكػَّ

َْٕولَِقاِء  َْٕكبَِقاِء، َوا ـَْد الؾَّفِ ﴿َمَع َقْقلِِفْؿ:  -الَؿاَلئَِؽِة، َوا ِء ُشَػَعاُؤَكا ِط َٓ  ،(- [16يقكس:] ﴾َهُم

ٓ   َكْعُبُدُهؿْ  َما﴿ :ققلفؿ ومع ُبقَكا إِ  .هذا طىل زادوا ما [6الزمر:] ﴾ُزْلَػك الؾ ف إَِلك لُِقَؼر 

ـَاهُ ) َر َمْع َٓ َيْؼِدُر َأَحٌد َأْن ُيَغق   ، ـٌ  قنيحتج   غٌ يْ زَ  قؾقهبؿ يف الذيـ كقن (َهَذا َأْمٌر حُمَْؽٌؿ َبق 

َطقا ما لقـإو   الؿشركقـ وكقن ،ؿؽَ حْ الؿُ  طـ لقنويعدِ  بالؿتشابف  وإكزال ةبقبق  الر   فقفؿ اد 

 الؾ ف إىل وتؼريبفؿ شػاطتفؿ رجاء طؾقفؿ ؼفؿبتعؾ   إٓ اراً ػ  كُ  مشركقـ كاكقا ما وأهنؿ ،الؿطر

 : محؽؿان أمران هذان ،زلػك

 .بالؿتشابف احتجاجفؿ :لإو  

 طىل ؼفؿبتعؾ   رهؿكػ   الؾ ف وأن   ،- متؼد   كؿا - ةبقبق  بالر   ونر  ؼِ مُ  الؿشركقـ أن   :اينوالث  

ٓ   صؾبقا ما كقهنؿ وكحقهؿ: الؿالئؽة  إمقر مـ لقس بذلؽ الؾ ف إىل ربوالؼُ  ػاطةالش   إ

 .الؿتشاهبة

                                                        

  [الث اين]الجقاب  (6)

ُبقبِقَّةِ ) :برك  ـ الجقاب الؿُ اين مِ الجقاب الث  هذا هق  (1) وَن بِالر  ـَ ُيِؼر  ما  :يعـل (َأنَّ الُؿْشرِكِق

ة فال ُيـازطقن بقبق  ون بالر  فالُؿشركقن مؼر   ،ةبقبق  رك هق فؼط يف الر  الش   فال تظـ أن   ،أتقت بشلءٍ 

 ة.بقبق  تقحقد الر  يف 

 صىل اهلل طؾقف وسؾؿ اً دمحؿ   طز وجؾ الؾ فا بعث َلؿَ  :ة فؼطبقبق  ؾق كان اإلشؽال يف الر  ف (6)

  .الؾ فيدطقهؿ إىل تقحقد 
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ٓ   طؾقف وتعؾ ؼقا لف وذبحقا دَطقه مؿـ أرادوا ما أهنؿ :الؿحؽؿة إمقر مـ أن   كؿا  إ

ـَ ﴿: فقف قال كؿا شػاطتف ِذي ـْ  ات َخُذوا َوال  ٓ   َكْعُبُدُهؿْ  َما َأْولَِقاءَ  ُدوكِفِ  مِ ُبقَكا إِ  الؾ ف إَِلك لُِقَؼر 

ـْ  َيْفِدي ٓ الؾ ف إِن  ﴿: ققلف إىل ﴾ُزْلَػك ارٌ  َكاِذٌب  ُهقَ  َم ﴾َكػ 
(1)

 .[6الزمر:] 

َفا الُؿْشرُِك!  -لِل  فُ َوَما َذَكْرتَ )(2) ـَ الُؼْرآنِ  -َأي   َخْقٌف  ٓ الؾ ف َأْولَِقاءَ  إِن   َأٓ﴿ :كؼقلف (ِم

َأْو ) ؿؽَ حْ الؿُ  إىل ُيرد   أن :فؿُ ؽْ وُح  ،الؿتشابف مـ ففنك [61يقكس:] ﴾َيْحَزُكقنَ  ُهؿْ  َوٓ َطَؾْقِفؿْ 

ـَاهُ ) :«ةَ اطَ ػَ الش   قُت طِ طْ أُ وَ »: كؼقلف (ؾقف وسؾؿط صؾك اهللَكاَلِم الـَّبِل    أطرف ٓ (َٓ َأْطرُِف َمْع

الؾ ف دون مـ دطقنيُ  أهنؿ وأردت قصدت ما طىل دٓلتف
(3)

 ُهؿْ  َوٓ َطَؾْقِفؿْ  َخْقٌف  ٓ﴿ كعؿ ،

الؿؼام طىل دٓلتف أيـ ولؽـ ﴾َيْحَزُكقنَ 
(4)

 هذه إىل فؿوصؾَ أ ـمَ  !قندطَ يُ  أهنؿ طىل دل   ما ؟

 !؟هذا تؼقل الذي أكت الدرجة؟

 َفال لؾ ف اْلَؿَساِجدَ  َوَأن  ﴿: كؼقلف :صقصالـ   مـ ؿسكالش   بف أقطع شلء طـدي وأكا

ـْ ﴿: وكؼقلف ،[68الجـ:] ﴾َأَحداً  الؾ ف َمعَ  اَتْدُطق َؿا بِفِ  َلفُ  ُبْرَهانَ  ٓ آَخرَ  إَِلفاً  الؾ ف َمعَ  َيْدعُ  َوَم  َفنِك 

فِ  ِطـْدَ  ِحَساُبفُ  فُ  َرب   .[667الؿممـقن:] ﴾اْلَؽافُِرونَ  ُيْػؾُِح  ٓ إِك 

                                                        

  .الجقاب الثالث - الؾ فإْن شاء  - وسقليت (6)

 [الثالث]الجقاب  (1)

ـ  بع الُؿتشابف وٓ يػفؿ العَمـ يت  يعـل:  (6) َٓ ﴿ سبحاكف: ققلف أن   ؾؿ يظ ِف  َٓ إِن  َأْولَِقاَء الؾ  َأ

َٓ ُهْؿ َيْحَزُكقنَ  َوُأْططِقُت »وكذلؽ  ،الؾ فز أْن كدطقهؿ مـ دون يجق فأك   ﴾َخْقٌف َطَؾْقِفْؿ َو

َػاَطةَ  ـ   «الش  وهق  وكؼقل لف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بل  ف يجقز أْن كذهب إىل قبر الـ ؾؿ لف أك  َمـ ٓ ط يظ

َػاَطُة َجِؿقًعا﴿ :يؼقلطز وجؾ  الؾ فو ،اشػع لـا الؾ ف! مقت يا رسقل ِف الش    .﴾ُقْؾ لِؾ 

ُيؽرمفؿ يف الؼبر  ،ُيؽرم أولقاءه أهؾ صاطتف الؾ ف ؿا معـاه أن  وإك   ،فؿ ُيدَطقنأك   ٓ يقجد دلقٌؾ  (4)

 .الؾ ففؿ ُيدَطقن مـ دون ولقس معـاه أك   ،ةخروُيؽرمفؿ يف أ



 

-69- 

ـَاَقُض، َوَأنَّ َكاَلَم الـَّبِل  ) َٓ َيَت ِف  ـْ َأْقَطُع َأنَّ َكاَلَم الؾَّ
ُيَخالُِػ َٓ  ؾقف وسؾؿط صؾك اهللَلؽِ

فِ   معل وما ،صقصالـ   هذه تـايف ٓ وكظائرها أية هذه أن   ُف رِ طْ فلَ  :يعـل (طز وجؾ َكاَلَم الؾَّ

ـَ  ؿَ ؽَ حْ الؿُ  أترك فال ،ؿؽَ حْ مُ  صقصالـ   مـ  .لؾؿتشابف ٓلةِ الدّ  البق 

 مـ يخالػفا أكف زطؿف وما ،اتؿَ ؽَ حْ الؿُ  مـ هل شلء يـاقضفا ٓ معل التل فإدلة

 لق وكذلؽ ،آخر كػراً  لؽان :يتـاقض الؾ ف كالم أن هق اد طك ولق ،أبداً  يخالػفا فال الؿتشابف

 كان ما قىِس  آخر كػراً  لؽان ،الؾ ف كالمَ  يخالُػ  طؾقف وسؾؿ اهللصىل  بل  الـ   كالمَ  أن   طكاد  

 .الؽػر مـ طؾقف

( َٓ ـْ 
ٌد َسِديٌد، َوَلؽِ ـْ بِفِ َوَهَذا َجَقاٌب َجق  ُف َتَعاَلك، َفاَل َتْسَتِف َؼُف الؾَّ ـْ َوفَّ َّٓ َم  هذا (َيْػَفُؿُف إِ

 .فالؿشب   فبَ ُش  دفع يف أصقٌؾ  أصٌؾ  وأكف ،ؾؿَ جْ الؿُ  الجقاب هذا طىل ػالؿمل   مـ ثـاء

فُ ) َّٓ َوَما ﴿َكََّم َقاَل َتَعاَلك: ) أحسـهل  بالتل فعالد   هل التل ؾةْص الخِ  كظقر (َفنِكَّ اَها إِ ُيَؾؼَّ

َّٓ ُذو َحظٍّ َطظِقؿٍ  اَها إِ ـَ َصَبُروا َوَما ُيَؾؼَّ  هبذه الجقاب هذا فؽذلؽ ،([13فصؾت:] ﴾الَِّذي

 .طظقؿ ٕمر ؼَت ف  وُ  فؼد هبذا لؾجقابُوف ؼَت  إذا فنكؽ ،العظقؿة ػةالص  

باً مُ  جقاباً  بفالش   هذه طـ الجقاب هذا فصار  : أمقر ثالثة مـ رك 

الؿتشابف بعقنويت   ؿؽَ حْ الؿُ  يتركقن زيغ قؾقهبؿ يف الذيـ أن بقان: لإو  
(1)

. 

َطقا ما فؿوأك   ،فقفا يـازطقا مل ةبقبق  بالر   ونؼر  مُ  لقـإو   أن  : اينالث    طكاد   ما مثؾ إٓ اد 

بذلؽ رهؿكػ   الؾ ف وأن   ،بذلؽ الؾ ف إىل والؼرب ػاطةالش   صؾب مـ الؿشب ف هذا
(2)

. 

                                                        

يف الؼؾب َكقن  طظقؿٌ  وهذا مرٌض  ،فقاتبفات أو الش  ـ أهؾ الش  سقاء مِ وهذا كثقر  (6)

بس وُيظفر ذلؽ الؾ   ،فيف كػِس  َلبٌس ـ القاضح ويذهب إىل ما فقف لء الُؿحؽؿ البق  اإلكسان يترك الش  

 يـ.خرسف طىل أوُيدل  

 .ة وحده ٓ يؽػلبقبق  تقحقد الر  يعـل: أن   (1)
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 يخالُػ  ٓ طؾقف وسؾؿ اهللصىل  بل  الـ   كالمَ  وأن   ،تتـاقض ٓ كصقصاً  معل أن   :الثالث  

بحال الباصؾ طىل يدل   وٓ حؼٌّ  هق بشلءٍ  يحتج   الؿبطَؾ  وأن   ،وجؾ طز الؾ ف كالمَ 
(1)

. 

  

                                                        

َٓ ُهْؿ َيْحَزُكقنَ ﴿الُؿبطؾ يؼقل: يعـل:  (6) َٓ َخْقٌف َطَؾْقِفْؿ َو ِف  َٓ إِن  َأْولَِقاَء الؾ  كعؿ  :، كؼقل﴾َأ

 .الؾ فطىل الباصؾ ُيشرك ب ما يدل   لؽـ ،صحقح
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(1)
ُؾ ) ا الَجَقاُب الُؿَػصَّ (َوَأمَّ

(2)
فا بجقاٍب  بفةٍ ُش  كؾ   طـ بف اُب ُيجَ  الذي وهق -   :- يخص 

فِ ) ُسِؾ ٱَلُفُؿ ) - الؾ ف غقر طبدةَ  ـقالؿشرك - (َفنِنَّ َأْطَداَء الؾَّ ـِ الر  ْطتَِراَضاٌت َكثِقَرٌة َطَؾك ِدي

ـْفُ  وَن بَِفا الـَّاَس َط ـَْفا 8َيُصد   :(ِم

فِ ) :- الؾ فب ؿِف شركِ  مع - (َقْقُلُفؿْ ) َٓ ُكْشرُِك بِالؾَّ ـُ   لؽـ ،فقف وقعقا قد وهؿ ،شقئاً  (َكْح

ًٓ  جفالً  أكػسفؿ طـ َكَػقه َّٓ )، وضال ، إِ َٓ َيُضر  ـَْػُع، َو َٓ َي َٓ َيْرُزُق، َو َٓ َيْخُؾُؼ، َو ُف  َبْؾ َكْشَفُد َأكَّ

دًا  َٓ َشرِيَؽ َلُف، َوَأنَّ حُمَؿَّ ُف َوْحَدُه  َٓ َضّراً  ؾقف وسؾؿط صؾك اهللالؾَّ ـَْػِسِف َكْػعًا َو ، َٓ َيْؿؾُِؽ لِ

ـْ َطْبِد الَؼاِدرِ  ـْ َأَكا ) ،كبقر ومؼام ومـزلة جاه لف مؿـ (َأْو َغْقرِهِ ) الؽقالين  (َفْضاًل َط
َوَلؽِ

ؾ ومل (ُمْذكٌِب  ِف، َوَأْصُؾُب ) ،إطىل الجاكب مـ الطؾب إىل ُأَؤه  ـَْد الؾَّ الُِحقَن َلُفْؿ َجاٌه ِط َوالصَّ

ِف بِِفْؿ! ـَ الؾَّ بقين ل ويطؾبقن يسللقن وهؿ ،مـفؿ فلصؾب (ِم  أصؾبفؿ ٓ ،زلػك الؾ ف إىل ويؼر 

ذواهتؿ
(3)

. 

  

                                                        

ؾ: (6)  ]الجقاب الُؿػص 

ػاطة: فؾقس  ٓ  الجاه والش  الحقـ إ بقبق ة ومل يؼصد مـ الص  بفة إوىل: أن  مـ أقر  بتقحقد الر  الش 

 بؿشرك[

إمقات ة ودطا بقبق  بتقحقد الر   َمـ أقر   ل ُشبفة وهل أن  يبدأ يف أو  اهلل ػ رمحف صـ الؿُ أن  (1)

ك لق يطقف رازق يؽػل حت   خالٌؼ  الؾ ف ة بلن  بقبق  بتقحقد الر   ف ُمؼرٌّ ٕك   :فؾقس بشرك، لؿاذا؟ قالقا

  .بفةالش  هل هذه  ،الؾ فطىل الؼبر ويدطقه مـ دون 

المسقل اس ٓ يجعؾقن إمقات والر  أن غالب ِشرك الـ و (6) الة والس   ،واسطة طؾقف الص 

ـِ  بؾ يطؾبقن ة بقبق  فجحدوا تقحقد الر   ،يا مقت مريض طـدي طافِف ،مـ الؿقت يا مقت اشػ

رك همٓء ًا ورأى شبؾ لق كان أبق جفؾ حقّ  ،رك أبل لفب وأبل جفؾمـ ش فلصبح شركفؿ أشد  

 .ةبقبق  وهمٓء كسقا تقحقد الر   ،ةقبق  بأبا جفؾ ُيثبت تقحقد الر   ٕن   :ٓستـؽر ذلؽ طؾقفؿ
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(1)
ِف ) ـَ َقاَتَؾُفْؿ َرُسقُل الؾَّ َم8 َوُهَق: َأنَّ الَِّذي وَن بََِّم  ؾقف وسؾؿط صؾك اهللَفَجاِوْبُف بََِّم َتَؼدَّ ُمِؼر 

َٓ ُتَدب ُر َشْقئاً  وَن َأنَّ َأْوَثاَكُفْؿ  ََّم َأَراُدوا ) ،وحده ارالض   افعالـ   هق الؾ فَ  وأن   ،(َذَكْرَت، َوُمِؼر  َوإِكَّ

َػاَطةَ   فقف كزل ذيال   الؿشرك فنن   :الؾ ف طـد جاهفؿ ٕجؾ طؾقفؿ تعؾ ؼقا ،فؼط (الَجاَه َوالشَّ

ُف  ْقَرأْ ٱوَ ) ،ويرزق يخؾؼ أكف ٓ :الؾ ف طـد لفؿ يشػع ـْ مَ  دطاء: هذا هق الؼرآن َطَؾْقِف َما َذَكَر الؾَّ

َحفُ   .وهذا هذا طىل الدالة أيات طؾقف اقرأ (فِل كَِتابِِف َوَوضَّ

ـْ  ُقْؾ ﴿: تعاىل ققلف :ةبقبق  بالر   إقرارهؿ طىل الةالد   أيات ـفؿِ  ـَ  َيْرُزُقُؽؿْ  َم َؿاءِ  مِ  الس 

َْرضِ  ْٕ ـْ  َوا ْؿعَ  َيْؿؾُِؽ  َأم  َْبَصارَ  الس  ْٕ ـْ  َوا ـَ  اْلَحل   ُيْخِرُج  َوَم ـَ  اْلَؿق َت  َوُيْخِرُج  اْلَؿق ِت  مِ  مِ

ـْ  اْلَحل   رُ  َوَم َْمرَ  ُيَدب  ْٕ ف َفَسَقُؼقُلقنَ  ا ـِ  ُقْؾ ﴿: تعاىل وققلف ،[66يقكس:] ﴾َتت ُؼقنَ  َأَفال َفُؼْؾ  الؾ   لَِؿ

َْرُض  ْٕ ـْ  ا  ،[89 -84 الؿممـقن:] ﴾ُتْسَحُرونَ  َفَلك ك﴿: ققلف إىل ﴾َتْعَؾُؿقنَ  ُكـُْتؿْ  إِنْ  فِقَفا َوَم

ـْ ﴿: وققلف ـْ  َسَلْلَتُفؿْ  َوَلئِ َؿاَواِت  َخَؾَؼ  َم َْرَض  الس  ْٕ ـ   َوا  َأْكَثُرُهؿْ  َبْؾ  لؾ ف اْلَحْؿدُ  ُقؾِ  الؾ ف َلَقُؼقُل

﴾َيْعَؾُؿقنَ  ٓ
(2)

ـْ ﴿: وققلف ،[15لؼؿان:]  ـْ  َسَلْلَتُفؿْ  َوَلئِ َؿاَواِت  َخَؾَؼ  َم َْرَض  الس  ْٕ رَ  َوا  َوَسخ 

ْؿَس  ـ   َواْلَؼَؿرَ  الش   .أيات مـ ذلؽ وغقر، [66العـؽبقت:] ﴾ُيْمَفُؽقنَ  َفَلك ك الؾ ف َلَقُؼقُل

ةاإللفق   يف بشركفؿ رهؿكػ   الؾ ف أن   طىل الةالد   أيات طؾقف واقرأ
(3)

ٓ   أرادوا ما فؿوأك   ،  إ

 يف فأك   ـلقتبق   ،لقنإو   الؿشركقن فعؾف ما طىل زادوا ما همٓء وأن   ،وتؼريبفؿ شػاطتفؿ

                                                        

 ]جقاهبا[ (6)

ـ  الؾ فُ ﴿ة بقبق  ون بالر  ؼر  مُ  ار قريشٍ ؽػ  ف (1) ـْ َخَؾَؼُفْؿ َلَقُؼقُل ـْ َسَلْلَتُفْؿ َم
أكا  :َكقكف يؼقل ﴾َوَلئِ

ة وحده لدخقل بقبق  تقحقد الر  ما يؽػل  ،ة ما يـػعبقبق  بتقحقد الر   عترٌف م لٕك   :شركاً لست م

 . ةالجـ 

ابـ تقؿقة ر كالم شقخ اإلسالم بؾ أكث ،ة سقاءاإللفق  ة وتقحقد إلقهق   :يجقز أْن تؼقل (6)

 . ةاإللفق   :يؼقلرمحف اهلل 
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ـْ  َوَيْعُبُدونَ ﴿: تعاىل كؼقلف سؾالر   بف جاء اؿَ لِ  ومعاكسة ،سؾالر   بف جاءت اطؿ   ؿايةطَ   ُدونِ  مِ

ُهؿْ  ٓ َما الؾ ف : تعاىل وققلف ،[68يقكس:] ﴾الؾ ف ِطـْدَ  ُشَػَعاُؤَكا َهُمٓءِ  َوَيُؼقُلقنَ  َيـَْػُعُفؿْ  َوٓ َيُضر 

ـَ ﴿ ِذي ـْ  ات َخُذوا َوال  ٓ   َكْعُبُدُهؿْ  َما َأْولَِقاءَ  ُدوكِفِ  مِ ُبقَكا إِ ف إَِلك لُِقَؼر   َبْقـَُفؿْ  َيْحُؽؿُ  الؾ فَ  إِن   ُزْلَػك الؾ 

ـْ  َيْفِدي ٓ الؾ ف إِن   َيْخَتؾُِػقنَ  فِقفِ  ُهؿْ  َما فِل ارٌ  َكاِذٌب  ُهقَ  َم  َوَما﴿: تعاىل وققلف، [6الزمر:] ﴾َكػ 

ِذي َأْطُبدُ  ٓ لَِل  ْـ  َأَأت ِخذُ  * ُتْرَجُعقنَ  َوإَِلْقفِ  َفَطَركِل ال  ـُ  ُيِرْدنِ  إِنْ  آلَِفةً  ُدوكِفِ  مِ ْحَؿ  ٓ بُِضرٍّ  الر 

ِـ   ُفَراَدى ِجْئُتُؿقَكا َوَلَؼدْ ﴿: تعاىل وققلف ،[16 - 11يس:] ﴾ُيـِْؼُذونِ  َوٓ َشْقئاً  َشَػاَطُتُفؿْ  َطـ ل ُتْغ

َل  َخَؾْؼـَاُكؿْ  َكَؿا ةٍ  َأو  ْلـَاُكؿْ  َما َوَتَرْكُتؿْ  َمر  ـَ  ُشَػَعاَءُكؿُ  َمَعُؽؿْ  َكَرى َوَما ُضُفقِرُكؿْ  َوَراءَ  َخق  ِذي  ال 

 ،[94إكعام:] ﴾َتْزُطُؿقنَ  ُكـُْتؿْ  َما َطـُْؽؿْ  َوَضؾ   َبْقـَُؽؿْ  َتَؼط عَ  َلَؼدْ  ُشَرَكاءُ  فِقُؽؿْ  َأك ُفؿْ  َزَطْؿُتؿْ 

 .ػاطةوالش   الجاهَ  إٓ قصدوا مؿـ أرادوا ما أهنؿ طىل الدالة أيات مـ وكظائرها

 زاد وٓ ،لقنإو   الؿشركقن بف أَقر   ما طىل َت ِزدْ  ما أكؽ :بفةالش   هذه جقاب فحاصُؾ 

 .سقاء وهؿ أكت بؾ :فعؾفؿ طـ فعُؾؽ
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(1)
شب فالؿُ  (َفنِْن َقاَل )

(2)
ءِ ) : َٓ ـْ  َوَيْعُبُدونَ ﴿: آية يعـل (أَياُت  َهُم  ٓ َما الؾ ف ُدونِ  مِ

ُهؿْ  ـَ ) وكحقها [68يقكس:] ﴾الؾ ف ِطـْدَ  ُشَػَعاُؤَكا َهُمٓءِ  َوَيُؼقُلقنَ  َيـَْػُعُفؿْ  َوٓ َيُضر  َكَزَلْت فِقَؿ

ـَامَ  َْٕص  :يعـل ،- إصـام يف الؾ ف غقر طبادة حصرُ  :وهل - ةبفَ الش   هذه إىل اكتؼؾ إن (َيْعُبُد ا

َتْجَعُؾقَن  َكْقَػ ) بؿشرك! ولقس الحقـالص   يدطق هق ،مثؾفؿ فؾقس ،بعبادة فؾقس سقاه وما

ـَاِم؟! َْٕص ـَ ِمْثَؾ ا الِِحق َْٕكبَِقاَء ) إصـام يف الؾ ف غقر طبادة رَ َص َح  (الصَّ َأْم َكْقَػ َتْجَعُؾقَن ا

ـَامًا؟! (َأْص
(3)

. 

ل َمـ بتفؿْس كِ  وأشباهفؿ الباصؾ أهؾ شلن مـ : يؼقلقا أن مـازَلفؿ الحقـالص   َكز 

وهضؿقهؿ صقهؿتـؼ  
(4)

 ُيعَطْقا نْ أَ  وأرادوا ،سؾلؾر   ؼ صقنتـالؿ اقصقنالـ   هؿ الحؼقؼة ويف ،

 كؼصقا: وٓ زادوا وٓ ،بف جاءوا وما هبؿ الالئؼة الحؼ مـازلفؿ كزلقهؿأ الحؼ   وأهؾ ،باصالً 

هقهؿ ،القاجب حؼفؿ أططقهؿ  .الباصؾ مـ لفؿ يصؾح ٓ طؿا وكز 

                                                        

بفة الث اكقة: حصُرهؿ طبادة غقر الؾ ف يف إصـام دون الصالحقـ[ (6)  ]الش 

وُذكر  الؼرآن يف َذكر طز وجؾ الؾ فو ،رك هق فؼط يف طبادة إحجارالش   أن   :يؼقلقنيعـل:  (1)

َمـ صرف العبادة  فؽؾ   ،ـ باب َأوىل البشرك لق يف طبادة الؿالئؽة ومِ حت  أيضًا رك الش   ة أن  ـيف الس  

رك فؼط هق َمـ كان الش   أن   :ؿ يؼقلقنفُ ف ،- الؾ فوالعقاذ ب - كائـًا َمـ كان ففق شركٌ  الؾ فلغقر 

  .طؾقف وسؾؿصىل اهلل  بل  الت والُعزى يف طفد الـ كال  

ـَ َقاُلقا إِن  ﴿ كػر طقسك كحت   طبد َمـ أن   ركَ ذ طز وجؾ الؾ فهذه شبفتفؿ، و (6) ِذي َلَؼْد َكَػَر ال 

َف َثالُِث َثاَلَثةٍ  اُكْؿ ﴿ الؿالئؽة طبد وَمـ ،﴾الؾ  ِء إِي  َٓ َؽِة َأَهُم
َوَيْقَم َيْحُشُرُهْؿ َجِؿقًعا ُثؿ  َيُؼقُل لِْؾَؿاَلئِ

  .﴾َقاُلقا ُسْبَحاَكَؽ  *َكاُكقا َيْعُبُدوَن 

صت ف وتـؼ  ؽ مل ُتحبّ الح إذا مات معـاه أكَ إذا مل تعبد الص   :رك يؼقلقنبعض أهؾ الش  يعـل:  (4)

 ،فلؾ   وهق شقئاً  لف صرفت سبحاكف وتعاىل الؾ ف رِ دْ صت مـ قَ ف كؼ  تُ ؿا إذا طبدوإك   ،ٓ :كؼقل ،مـ قدره

  فذاك مات وأصبح رمقؿًا.
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(1)
مَ ) (َفَجاِوْبُف بََِّم َتَؼدَّ

(2)
 تعاىل الؾ ف أن   ة:بقبق  بالر   ونر  ؼِ مُ  لقـإو   الؿشركقـ أن   وهق 

 ،إلخ ... القسائط خاذهؿبات   مشركقـ كاكقا ؿاوإك   ،ازقالر   ،لف شريؽ ٓ وحده الخالؼ

 .متؼد   كؿا ةبقبق  الر   تقحقد كتقجة هق إلقهقة تقحقد فنن   فاحؼ   ةبقبق  الر   قاأططَ  ما فؿلؽـ  

ـْ قَ ) َّ
ِ
ُفْؿ َما َأَراُدوا ِم ِف، َوَأكَّ َفا لِؾَّ ُبقبِقَِّة ُكؾ  اَر َيْشَفُدوَن بِالر  ُف إَِذا َأَقرَّ َأنَّ الُؽػَّ َّٓ َفنِكَّ َصُدوا إِ

َػاَطةَ  ـْ َأَرادَ ) ،بذلؽ ؼرٌّ مُ  والؿشب ف (الشَّ
ـَ ِفْعؾِِفْؿ َوفِْعؾِِف بََِّم َذَكَر ) فالؿشب   (َوَلؽِ َق َبْق  (َأْن ُيَػر 

 .صـؿاً  يعبد ٓ وهق أصـاماً  يعبدون الؿشركقـ أن   وهق

ـْ ٱَف ) ـُْفْؿ َم اَر ِم ـَامَ  َيْعُبُد ْذُكْر َلُف َأنَّ الُؽػَّ َْٕص  َكْعُبدُ  َقاُلقا﴿ طـفؿ الؾ ف ذكر كؿا وإوثان (ا

ـَ  َلَفا َفـََظؾ   َأْصـَاماً  ـْ  َتْعُبُدونَ  إِك َؿا﴿ ،[76الشعراء:] ﴾َطاكِِػق  ﴾إِْفؽاً  َوَتْخُؾُؼقنَ  َأْوَثاكاً  الؾ ف ُدونِ  مِ

تِل الت َؿاثِقُؾ  َهِذهِ  َما﴿ ،[67العـؽبقت:] ﴾َطاكُِػقنَ  َلَفا َأْكُتؿْ  ال 
(3)

 .[51إكبقاء:] 

ـْ َيْدُطق ) ـُْفْؿ َم َْٕولَِقاءَ َوِم ا
(4)

ُف فِقِفْؿ:   ـَ َقاَل الؾَّ ـَ َيْدُطقَن َيْبَتُغقَن إَِلك ﴿الَِّذي ُأوَلئَِؽ الَِّذي

ُفْؿ َأْقَرُب   ،وحدها إصـام لقست طة:متـق   فؿعبقداُتفؿ ([35اإلسراء:] أَيةَ  ﴾َرب ِفُؿ اْلَقِسقَؾَة َأي 

ـ   يعبدون أكاسٍ  يف كزلت فافنك   ،أية هذه طفاتـق   دلقؾ ـْ مِ  ـ   فلسؾؿ الج  اإلكس وبؼل الج

طبادهتؿ طىل
(5)

 .ريـػس  الؿُ  أكثر ققل هق كؿا ،قحِس والؿَ  رالُعَزيْ  يعبد فقؿـ كزلت :وققؾ ،

                                                        

 ]جقاهبا[ (6)

  الثة الُؿجؿؾة التل سبؼت.دود الث  أحد الر  يعـل:  (1)

  ك يف غقر إصـام.لقست طبادة الؿشركقـ كزول الؼرآن فؼط يف إصـام بؾ حت  يعـل:  (6)

ن آفالؼر ،رك يف إصـام بصحقحفؾقس حصر الش   ،- يعبدون البشريعـل:  - الحقـوالص   (4)

  ذلؽ. بُيؽذ  

ـ   َؼ تل َسبَ هذه مـ أيات ال  و (5) َبانِ ﴿ :اإلكس، وأية الثاكقة فقفا الج ُؽَؿا ُتَؽذ  ِء َرب  َٓ  ﴾َفبَِلي  آ

ـ   صىل اهلل طؾقف  بل  ك أخبركا الـ واإلكس ما قالقا حت   ،بـا ُكؽذ  رب  آٓئؽ ـ مِ  شلءٍ ب: وٓ قال الج

  بذلؽ. وسؾؿ
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 كػسف يف صالح قدطُ الؿَ  وذلؽ مدطقاً  يدطق ـْ فقؿَ  كزلت فافنك   :الؼقلقـ بقـ مـافاة وٓ

 تدطقكف ـْ مَ  إن  : طؾقفؿ د  الر   يف قال سبحاكف الؾ ف فؽلن ،طؼابف ويخاف الرب   رمحة يرجق

 تػعؾ ما مثؾ تػعؾقا أن فقـبغل ،طذابل ويخافقن رمحتل يرجقن ،طبقدي ؽؿأك   كؿا طبقدي

 هذا ،وحده وخقفف ،وحده ورجائف ،وحده بعبادتف: أشقاء بثالثة طبقده فصاروا ،ألفة تؾؽ

 ففذه ،وكحقهؿ إولقاء مـ سقاه طبادة ٓ ،الؿقصؾ والسبب والقسقؾة لفؿ ؾقِص الؿُ  هق

 .إولقاء معبقداهتؿ مـ أن طىل إدلة مجؾة مـ أية

فُ ٱَوَيْدُطقَن ِطقَسك ) ـَ َمْرَيَؿ َوُأمَّ (ْب
(1)

 طقسك سؾ:بالر   صارىالـ   شرك يف صريح وهق 

َّٓ َرُسقٌل َقْد اَما اْلَؿِسقُح ﴿: َتَعاَلكَوَقْد َقاَل ) رسقل ـُ َمْرَيَؿ إِ ُف  ْب ُسُؾ َوُأم  ـْ َقْبؾِِف الر  َخَؾْت ِم

يَؼةٌ  َياِت ﴿) بالحؼ   صديؼالت   طظقؿة :يعـل (﴾ِصد  ْٔ ـُ َلُفُؿ ا َكاَكا َيْلُكاَلِن الطََّعاَم اْكُظْر َكْقَػ ُكَبق 

ُف ُهَق  ُثؿَّ اْكُظْر َأكَّك ُيْمَفُؽقنَ  َٓ َكْػًعا َوالؾَّ ا َو َٓ َيْؿؾُِؽ َلُؽْؿ َضرًّ ِف َما  ـْ ُدوِن الؾَّ * ُقْؾ َأَتْعُبُدوَن ِم

ِؿقُع اْلَعؾِقؿُ   .([54 - 53الَّمئدة:] ﴾السَّ

 .الؽتاب أهؾ لقـإو   شرك أكقاع بعض ففذا

اُكْؿ َكاُكقا َوَيْقَم َيْحُشُرُهْؿ َجِؿقًعا ﴿َقْقَلُف َتَعاَلك:  َلفُ  ْذُكْر ٱوَ ) ِء إِيَّ َٓ ُثؿَّ َيُؼقُل لِْؾَؿاَلئَِؽِة َأَهُم

َـّ َأْكَثُرُهْؿ بِِفْؿ  ـْ ُدوكِِفْؿ َبْؾ َكاُكقا َيْعُبُدوَن اْلِج ـَا ِم َيْعُبُدوَن * َقاُلقا ُسْبَحاَكَؽ َأْكَت َولِق 

ـُقنَ   .الؿالئؽة يعبد ـْ مَ  الؿشركقـ ـمِ  أن   طىل دالة أية هذه ([21 - 24سبل:] ﴾ُمْمِم

 ـْ مَ  ـفؿومِ  ،الحقـوالص   إولقاء يدطق ـْ مَ  الؿشركقـ ـَ مِ  أن   ،أيات هذه ـْ مِ  فعرفَت 

 ،إولقاء يعبد ـْ فقؿَ  كزل ما مـفا أيات وأن   ،الؿالئؽة يدطق ـْ مَ  ـفؿومِ  ،إكبقاء يدطق

 يعبد ـْ فقؿَ  مـحصرة لقست وأهنا ،الؿالئؽة يعبد ـْ فقؿَ  وبعضفا ،إكبقاء يعبد ـْ فقؿَ  وبعضفا

                                                        

ومع ذلؽ  السالم إكسانٌ فعقسك طؾقف  ،إصـاميف رك لقس هق فؼط الش   ـ أن  ُيبق  يعـل:  (6)

  .أشركقا بف
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 بف طدل والؽؾ ،بالخالؼ الؿخؾقق تسقيةُ  الؽؾ   بؾ :الؿعبقدات بقـ فرق فال فؼط: إصـام

 فبذلؽ ،مثُؾفؿ فأك   أيات ـَ مِ  فعرفَت  ،مشركقن والؽؾ   شركٌ  فالؽؾ   ،العبادة يف سقاه تعاىل

 .حجتف واكدحضت شبفُتف ػتاكؽَش 

ف َقاَل  َوإِذْ ﴿: كالَ عَ تَ  فُ لَ قْ قَ وَ ) ـَ  ِطقَسك َيا الؾَّ َل  اتَِّخُذوكِل لِؾـَّاسِ  ُقْؾَت  َأَأْكَت  َمْرَيؿَ  اْب  َوُأم 

ـِ  ـْ  إَِلَفْق فِ  ُدونِ  ِم  طىل كطُؼف الؿراد ولؽـ ،ذلؽ ؾؼُ يَ  مل طقسك أن   أطؾؿ تعاىل وهق (﴾الؾَّ

 ذمٌ  الؾ ف مـ الخبر وهذا ،بذلؽ يرَض  مل وأكف ،لف طبادهتؿ بطالنِ  وبقانُ  إشفاد رؤوس

ا لؽ تـزيفاً  :أي (﴾ُسْبَحاَكَؽ  َقاَل ﴿) الؾ ف دون مـ إلفقـ فوأم   الؿسقح خذات   لؿـ وطقب  طؿ 

 لِل َلْقَس  َما َأُققَل  َأنْ ﴿) ل يـبغل ما :يعـل (﴾لِل َيُؽقنُ  َما﴿) وطظؿتؽ بجاللؽ يؾقؼ ٓ

ـُْت  إِنْ ﴿) ل غقره فقف يشركف ٓ الذي العالؿقـ رب   حؼ   أجعَؾ  أن (﴾بَِحؼٍّ   َفَؼْد  ُقْؾُتفُ  ُك

 َكْػِسَؽ  فِل َما َأْطَؾؿُ  َوٓ َكْػِسل فِل َما َتْعَؾؿُ ﴿) ذلؽ مـل ردُ ْص يَ  مل أكف أطؾؿ وأكت (﴾َطؾِْؿَتفُ 

ٓ   َلُفؿْ  ُقْؾُت  َما﴿ (﴾اْلُغُققِب  َطالَّمُ  َأْكَت  إِكََّؽ  ف اْطُبُدوا َأنِ  بِفِ  َأَمْرَتـِل َما إِ ُؽؿْ  َرب ل الؾ   ﴾َوَرب 

 .[667 -666: الؿائدة]

ـْ ت طؾقف أيات ال  دْ رَ يعـل: إذا َس  (َفُؼْؾ َلفُ )  شب فِ لؾؿُ فؼؾ  د إصـامَ بَ طَ  تل فقفا غقر َم

َر ) :ابؼةالس   بفةَ الش   ـَاَم، َوَكػَّ َْٕص ـْ َقَصَد ا َر َم َف َكػَّ ـْ َقَصَد  -َأْيضًا  -َطَرْفَت َأنَّ الؾَّ َم

ـَ  الِِحق  طىل دلقؾ رهؿؽػ  يُ  مل ـْ فؿَ  ،ذلؽ واطتؼاد تؽػقُرهؿ ذلؽ إىل يـضؿ   أنٓ بد  بؾ :(الصَّ

 .كػراً  طؿؾفؿ يرى ٓ أكف

ِف ) ـَُفؿْ  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَوَقاَتَؾُفْؿ َرُسقُل الؾَّ ْق َبْق  ،واحداً  سبقؾفؿ جعؾ بؾ :(َوَلْؿ ُيَػر 

 وبذلؽ ،الؾ ف مع الؾ ف غقر طبادة وهق ،واحد شلء إىل راجعة فؽؾفا ،معبقداهتؿ ْت قَ تػر   نوإ

طؾقف  اهللصىل  الرسقل بف جاء طؿا الجفالة غاية يف فوأك   ،حجتف واكدحضت ،شبفتف تاكؽشػ

 .وسؾؿ
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(1)
ارُ ) (َفنِْن َقاَل: الُؽػَّ

(2)
ـُْفؿْ ) فوأضرابُ  جفؾٍ  قبأ الؼرآن: فقفؿ كزل ذيـال     (ُيِريُدوَن ِم

 ففؿ :الؾ ف إىل حقائجفؿ أبقاب فؿٕك   ،مـفؿ ويطؾبقن ،يدطقن التل ألفف مـ يريدون

ـُْف، ) ،بالعبادات يباشروهنؿ َّٓ ِم َٓ ُأِريُد إِ ، الُؿَدب ُر،  ار  ُع، الضَّ
َف ُهَق الـَّافِ َوَأَكا َأْشَفُد َأنَّ الؾَّ

ـْ َأْقِصُدُهْؿ َأْرُجق 
َْٕمرِ َشْلٌء، َوَلؽِ ـَ ا الُِحقَن َلْقَس َلُفْؿ ِم ِف َشَػاَطَتُفؿْ َوالصَّ ـَ الؾَّ  والؿالؽ (ِم

 .ػاطةالش   الؾ ف مـ ل لقطؾبقا دهؿِص قْ وأَ  ،الؾ ف هق لؾؿطؾقب لفؿ

  

                                                        

ػاطة مـفؿ لقس بشرٍك[ (6) بفة الث الثة: أن  صؾب الش   ]الش 

الؾ ف اشػع ل طـد  !يا فالن :إذا أتقت إىل مقت وقؾت لف :يؼقلقنفؿ ـ ُشبفتفؿ أك  مِ يعـل:  (1)

يف  ـحصرٌ رك مالش   أن   :ؿا يؼقلقنوإك   ،شركهذا لقس ب :ار يؼقلقنة وٓ أدخؾ الـ أدخؾ الجت   لأك  

  .ػاطة ٓا صؾب الش  أم   ،ركؾق صؾبت أْن يشػـل هذا شف ،ػاطةطبادة إصـام ويف غقر صؾب الش  

ـْ ُدوِن الؾ فِ  َواْدُطقا ُشَفَداَءُكؿْ ﴿هذا هق كػس كالم الؿشركقـ  أن   :والجقاب
ُقْؾ َأَرَأْيُتْؿ ﴿ ،﴾مِ

ـْ ُدوِن الؾ فِ 
ـَ َتْدُطقَن مِ ِذي   عؾ الؿشركقـ تؿامًا.هذا كػس فو ﴾ُشَرَكاَءُكُؿ ال 
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(1)
 بفة.ـ وشب ف هبذه الش  ـ إُوَلَققْ قْ بفتَ إذا اكتؼؾ بعد كشػ الش  

ارِ أَ ) :بفةالش   هذه طـ (َفالَجَقاُب )  ما (َسَقاًء بَِسَقاءٍ ) بحرف حرفاً  بعقـف (نَّ َهَذا َقْقُل الُؽػَّ

 هق الؾ ف أن :ةبقبق  ون بالر  ر  ؼِ مُ  فنهنؿ ،مـفؿ أطظؿ شلء مـف وجد بؾ ،ػمخػ   شلء ُوجد

 أيات طؾقف اقرأ ،- الؽتاب أول إلقف اإلشارة متتؼد   كؿا - لف شريؽ ٓ وحده رالؿدب  

ٓ   أرادوا ما فؿأك   طىل الدالة أيات (ْقَرْأ َطَؾْقفِ ٱوَ ) ،ةبقبق  بالر   إقرارهؿ طىل الدالةمة الؿتؼد    إ

 :مـفا :ػاطةالش  

ـَ اتََّخُذوا ِمـ ُدوكِِف َأْولَِقاء﴿َقْقَلُف َتَعاَلك: ) ِف ُزْلَػك َوالَِّذي ُبقَكا إَِلك الؾَّ  ﴾َما َكْعُبُدُهْؿ إَِّٓ لُِقَؼر 

 صالحقة لـا لقس: يؼقلقن واحد: شلء وهق مطؾقهبؿ َحْصرَ  أية هذه يف فنن   ([1الزمر:]

زلػك الؾ ف إىل بقكالقؼر   الؾ ف مـ لـا يطؾبقن وهؿ مـفؿ فـطؾب ،الؾ ف مـ السمال
(2)

. 

ـَْد الؾَّفِ ﴿َوَقْقَلُف َتَعاَلك: ) ِء ُشَػَعاُؤَكا ِط َٓ  بقان ،أية هذه فػل ([16يقكس:] ﴾َوَيُؼقُلقَن َهُم

 .الجؿقع رب   إىل ػاطةالش   صؾب وهق ،واحد شلء إٓ قصدٌ  لفؿ لقس أكف

                                                        

 ]جقاهبا[ (6)

طاء ٓ الد   لق أن   :فؿثال ،واسطة صريؼ طـ سمالف يجعؾ مل فأك   طز وجؾ الؾ فمـ رمحة و (1)

  ٓ  ؟صاحب الؼبرإىل وهق مسافر كقػ يليت  فؾق اإلكسان أتتف ُكربةٌ  ، طـد صاحب الؼبرُيستجاب إ

 ؟يف الؿستشػك كقػ يستطقع أْن يذهب إىل الؿؼبرة يدع صاحب الؼبر كسان مريٌض اإل ولق أن  

 هبذا ػرحسبحاكف وتعاىل ي الؾ ف بؾ ،وزمان مؽان كؾ   يف وحده هكدطق أنْ  أمركا طز وجؾ الؾ فف

حامؾ  امرأةً أن  فؾق  ،ة شديدة جداً شؼ  م دطقة إمقات شرك ففق أيضاً  طىل أن   دٓلةف مال:الس  

ر س  قك تتحت   الؾ فاذهبل إىل الؼبر الػالين ادطقف مـ دون  :كبقر فؾق ققؾ لفا ستضع وشعرت بَجفدٍ 

يف دطقة  ف لقس هـاك تخػقٌػ أك   :يعـل ،أكبر ف شركٌ إىل أك   ةً ة طؾقفا أصالً إضافوٓدتؽ ففذا مشؼ  

  .زيادة ُكربة ؿا فقف ُكربةوإك   ،إمقات ولقس فقف تقسقر
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َبَف الثَّاَلَث ٱوَ ) ْطَؾْؿ َأنَّ َهِذِه الش 
(1)

ـَْدُهؿْ    اكتػاء شبفة: قبؾفا بفتانوالش   هذه (ِهَل َأْكَبُر َما ِط

 أن وشبفة ،إصـام طبادة يف ركالش   حصر وشبفة ،ةبقبق  الر   بتقحقد اإلقرار مع ركالش  

ٓ   مـفؿ يريد ٓ وأكف ،مـفؿ يريدون ارالؽػ    .ػاطةالش   إ

ـَْفا) َحَفا فِل كَِتابِِف، َوَفِفْؿَتَفا َفْفَّمً َجق دًا8 َفََّم َبْعَدَها َأْيَسُر ِم َف َوضَّ  :يعـل (َفنَِذا َطَرْفَت َأنَّ الؾَّ

 يف تجد وأسفؾ: أسفؾ إوىل بطريؼ فغُقرها ،شبففؿ أطظؿِ  رد   ةُ لسفق هذه صار إذا

طؾقفؿ الرد   شلء أسفؾ صقصالـ  
(2)

. 

  

                                                        

فؾق  ،ازقهق الخالؼ الر   الؾ ف بلن   ـا ُكؼر  ما دام أك   :- روهناتل دائؿًا ُيؽر  ال   - بفة إوىلالش   (6)

  .الؾ ف لست مشركاً ـ دون ُصػت طىل الؼبر ودطقتف مِ 

ٓ  الؾ فُ » :إذا كـت تؼقل ة:اكقبفة الث  والش   ثؾ قصدهؿ م :يعـل ،شرك ما َيضرك لق أُ حت   «َٓ إَِلَف إِ

  .صاليت لق أصظ بدون وضقء تصح   :لق قال شخص

َأِم ﴿ :يؼقلطز وجؾ  الؾ فو ،ػاطةيف صؾب الش   رك محصقرٌ الش   أن   :يؼقلقن :الثةبفة الث  والش  

َٓ َيْعِؼُؾقنَ  َٓ َيْؿؾُِؽقَن َشْقًئا َو ِف ُشَػَعاَء ُقْؾ َأَوَلْق َكاُكقا  ـْ ُدوِن الؾ 
ك صؾب سؿ   الؾ فف ﴾ات َخُذوا مِ

  رك قريش.ش فعقـِ ػاطة هق بالش  

ٓ  ِجْئـَا﴿ يؼقل: طز وجؾ الؾ فو (1) َٓ َيْلُتقَكَؽ بَِؿَثٍؾ إِ ﴾ مؿ  َو ـَ  ا َذكروهَك بِاْلَحؼ  َوَأْحَس

  .﴾َتْػِسقًرا﴿
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(1)
َف، َوَهَذا الِ ) َّٓ الؾَّ َٓ َأْطُبُد إِ ـَ َوُدَطاُؤُهْؿ َلْقَس ٱَفنِْن َقاَل: َأَكا  الِِحق ْلتَِجاُء إَِلك الصَّ

(بِِعَباَدةٍ 
(2)

 .شرك مـف صادر أكف جحد 

(3)
َف ) :مجقباً  (َفُؼْؾ َلفُ )  يؿؽـف فال (؟فِ ؾَّ لِ  َطَؾْقَؽ إِْخاَلَص الِعَباَدةِ  ْفَتَرَض ٱَأْكَت ُتِؼر  َأنَّ الؾَّ

 .طؾقف د  الر   ُممكةَ  كػاكا ذلؽ جحد نْ وإِ  ،ذلؽ جحد

  .(َفنَِذا َقاَل: َكَعؿْ )

ـْ لِل َهَذا ) ُف َطَؾْقَؽ  فُ َفَرَض الَِّذي َفُؼْؾ َلُف: َبق  ِف، َوُهَق إِْخاَلُص الِعَباَدِة  -الؾَّ ُف لِؾَّ َوُهَق َحؼ 

 طؾقف افترض الؾ ف أن   رؼِ ويُ  يعؾؿ وهق ،طؾقف الؾ ف فرضف ما حؼقؼة طـ سللتف فنذا (-َطَؾْقَؽ 

َٓ َأْكَقاَطَفا)، إخالصفا َٓ َيْعِرُف الِعَباَدَة َو ُف  (َفنِكَّ
(4)

 ،كػسف طـ هااكػ الؿَ  وأكقاطفا طرففا لق إذ 

م اولؿَ   ،أكقاعٌ  الجفَؾ  فنن   قـ:ال  الض   وأضؾ الجاهؾقـ أجفؾ مـ فلؽـ   غقَره: الؾ ف طبادة طىل قد 

 ففق ،وديـف بشرطف الجفؾ مـ أطظؿ وهق ،وصػاتف وأسؿائف تعاىل الؾ فب الجفؾ فاطظؿُ أ

 :بلمريـ فجفؾُ  متغؾظٌ 

 .ةؾ  الؿِ  أساس هق ذيال   قحقدبالت   ٌؾ فْ َج  أكف :أحدمها

أحد كؾ   طـد واضح مستػقض بشلء ٌؾ فْ َج  أكف :اينوالث  
(5)

 الؿعؾقم لءبالش   والجفؾ ،

                                                        

ابعة: كػقفؿ طبادة الصالحقـ، مع أك فؿ يدطقهنؿ أو يذبحقن لفؿ[ (6) بفة الر   ]الش 

  .طاءقسؾ هق الد  الت  و ،ؿا كتقسؾـ وإك  الحقكحـ ما كدطقا الص   :هؿ يؼقلقنيعـل:  (1)

ل[ ]وطـفا جقابان[ (6)  ]الجقاب إو 

هذا إخالص صؾبؽ لفذا  ،غثـلأ !يا فالن :يعـل ؟إخالصطاء لقس فقف الد   :لف تؼقل (4)

 ،فُيصرف لؾ   :؟ إذا قالالؾ فف أو لغقر صرف لؾ  اإلخالص ي :كعؿ، كؼقل لف :فنذا قال ،خصالش  

أكت جاهؾ ما  :ل لفقؼـف ،هذا لقس بنخالص :وإذا قال ،ؽ ُمخطئف طرفت أك  الحؿد لؾ   :كؼقل

  .لءاإلخالص تقجف الؼؾب لؾش  وخالص، تعرف اإلخالص مـ طدم اإل

 . اسطـد كؾ الـ  ستػقٌض ففذا م ،دطقة إمقات شركوهق أن   (5)
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 .الخػل لءبالش   الجفؾ مـ أطظؿ ،القاضح

ـَْفا)  ُأمر ما أكف: العبادة تعاريػ وأحد ،طبادة ؾبوالط   طاءالد   أن   لف بق ـ :يعـل (َلفُ  َفَبق 

طؼظ اقتضاء وٓ ،يفرْ طُ  درااص   غقر مـ شرطاً  بف
(1)

 .وحده بدطائف تعاىل الؾ ف أمركا وقد ،

فُ  اَل قَ : بَِؼْقلَِؽ ) طاً  َربَُّؽؿْ  اْدُطقا﴿: كالَ عَ تَ  الؾَّ فُ  َوُخْػَقةً  َتَضر  ـَ  ُيِحب   ٓ إِكَّ ﴾اْلُؿْعَتِدي
(2)

 

طبادة وإمر ،ويرضاه يحبف أكف ذلؽ: تػقد أية وهذه ([33إطراف:]
(3)

. 

 .طبادة فأك   طىل تدل   أية أن   أطؾؿتف إذا (َفنَِذا َأْطَؾْؿَتُف بَِفَذا)

ِف؟ ِطَباَدةً َفُؼْؾ َلُف: َهْؾ َطؾِْؿَت َهَذا )  .(لِؾَّ

 أكف وُطِرف معف الؽالم سؼط دحَ َج  نْ فنِ  ،يجحد أن يؿؽـف ٓ (َفاَل ُبدَّ َأْن َيُؼقَل: َكَعؿْ )

أمؽـ إن داَل الجِ  إىل معف ْؾ واكتؼِ  ،مؽابر
(4)

َطاُء ُمخ  الِعَباَدةِ »وَ )،  : الحديث يف كؿا («الد 

َطاُء »  .«ُمخ  الِعَباَدةِ الد 

َف َلْقاًل َوَكَفارًا، َخْقفًا َوَصَؿعًا، ُثؿَّ َدَطْقَت فِل  َلُف: إَِذا َأْقَرْرَت َأكَّفُ  َفُؼْؾ ) ِطَباَدٌة، َوَدَطْقَت الؾَّ

                                                        

 . لؾؿخؾقق جعؾفت ٓ ،فجعؾف لؾ  اطاء وما دام أمر بالد   ،طاء مـ غقر طادةأمر بالد   الؾ فف (6)

َٓ ﴿ :ه فؼالهنك طـ دطاء غقرِ بؾ و (1) ِف َما  ـْ ُدوِن الؾ 
َٓ َتْدُع مِ كَ َو َٓ َيُضر   :وقال ،﴾َيـَْػُعَؽ َو

 .﴾َأْسَتِجْب َلُؽؿْ ﴿أكا فؼط  ﴾اْدُطقكِل﴿

أكثر  الؾ فؿا تدع فؽؾ   ،طاء ويرضاه ويرضك طـ صاحبفلد  ا ُيحب   طز وجؾ الؾ فيعـل:  (6)

ؿا ف كؾ  عػ لؾ  ؿا يظفر مـؽ آفتؼار والض  وكؾ   ،الؾ فعػ طـد ؽ أضفرت الض  ٕك   :أكثر الؾ فؽ ب  ُيحِ 

 الؾ فو ،ؿا كان مـ الؿستؽبريـوٓ َيذل لف كؾ   الؾ فطىل  اإلكسان ريتؽب   ؿاوكؾ  طز وجؾ،  الؾ فيرفعؽ 

ـْ ِطَباَدتِل َسَقْدُخُؾقَن َجَفـ ؿَ ﴿بـدهؿ تقط   ـَ َيْسَتْؽبُِروَن َط ِذي ولقس آستؽبار فؼط يف  ،﴾إِن  ال 

يا  ،أططـل يا رّب  ،اغػر ل لف يا رّب  ،والُذل   الؾ فلتجاء إىل ك طدم آثؾ الصالة بؾ حت  العبادة م

 . الؾ فؿا تـزل يرفعؽ فؽؾ   ،ؾؿؿـل يف العفف   رّب 

 . رهُيعز  مثالً إمر  ل  مـ باب ولِ يعـل:  (4)
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ِف ) طاءالد   بعبادة :يعـل (تِْؾَؽ الَحاَجِة َكبِّقًا َأْو َغْقَرهُ   .(َغْقَرُه؟َهْؾ َأْشَرْكَت فِل ِطَباَدِة الؾَّ

بإوىل  إقراره مٓزِ  مـ فنن   لقؾ:الد   إىل التػات طـده كان إن (َفاَل ُبدَّ َأْن َيُؼقَل: َكَعؿْ )

 .شبفتف تاكؽشػ فبذلؽ :اكقةبالث  ه إقرارَ 

فِ  َطِؿْؾَت  نَِذافَ َفُؼْؾ َلُف: ) َوَأَصْعَت الؾََّف ، [4الؽقثر:] ﴾َفَصؾ  لَِرب َؽ َواْكَحْر ﴿َتَعاَلك:  بَِؼْقِل الؾَّ

 .قاصع وبرهاكف ،واضح ودلقؾف (َوَكَحْرَت َلُف8 َهْؾ َهَذا ِطَباَدٌة؟

يجحده أن يؿؽـف ٓ (َفاَل ُبدَّ َأْن َيُؼقَل: َكَعؿْ )
(1)

. 

، َأْو َغْقرِِهََّم  -َكَحْرَت لَِؿْخُؾقٍق  َفنِنْ َفُؼْؾ َلُف: ) ـ لٍّ ، َأْو ِج 8 َهْؾ َأْشَرْكَت فِل َهِذِه -َكبِلٍّ

 .(َغْقَر الؾَِّف؟) حرالـ  طبادة :يعـل (الِعَباَدةِ 

 لبإو   إقراره بؾ ،لإو   بعد اينالث   يجحد أن يؿؽـ ما (َفاَل ُبدَّ َأْن ُيِؼرَّ َوَيُؼقَل: َكَعؿْ )

اينالث  ب اإلقرار يؾزمف
(2)

 أكؽرَ  نْ فنِ  ،ٓ أو طبادة فاأك   ؼر  يُ  نْ أَ  اإم   ،العبادات سائر وكذلؽ :يعـل ،

 .ؿِص ُخ  قر  أَ  نْ فنِ  ،ةج  الحُ  طؾقف أققؿت طبادة كقهنا

ٓ   أطبدُ  ٓ أكا: فققلَ  وأن   ،فشبفتُ  واكؽشػت ،فوضاللُ  فجفؾُ  ضحوات   ضفر فبفذا  إ

ف  ما وأن   ،الؾ ف غقرَ  طابدٌ  فأك   وتبق ـ ،الؾ ف لغقر طبادة هذا وأن   ،مـف جفؾ محُض  :إلخ … الؾ 

 .غقرهمعف  وطابدٌ  الؾ ف طابدٌ  فوأك   ،لفؿ طبادة معفؿ يصـعف

  

                                                        

 . حر طبادةأو الـ  ،الة طبادةالص   ؿؽـ أْن يجحد أن  ما يُ  (6)

  .الؾ فف فال تصرففا لغقر يجب أْن ُتصرف لؾ  الة الص   إذا أقررت أن  يعـل:  (1)
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(1)
 هبذا ففْ وأردِ  ،واٍف  كاٍف  جقاٌب  وهق ،لإو   الجقاب متؼد   (-َأْيضًا  -َوُقْؾ َلُف )

 ثؿ ،وافقاً  بفةالش   جقاب يذكر :اهلل رمحف شلكف هق كؿا - ابؼةالس   شبفتف طـ اينالث   الجقاب

َف، َوَهَذا الِ ): ققلف وهل - الثةوالث   والجقابقـ الجقاب يزيده َّٓ الؾَّ َٓ َأْطُبُد إِ  إَِلك ْلتَِجاءُ ٱَأَكا 

ـَ  الِِحق  .(بِِعَباَدةٍ  َلْقَس  َوُدَطاُؤُهؿْ  الصَّ

ـَ َكَزَل ) ، فِقِفُؿ الُؼْرآُن8 َهْؾ َكاُكقا َيْعُبُدوَن الَؿاَلئَِؽَة، وَ الُؿْشرُِكقَن الَِّذي ـَ الِِحق الصَّ

َت، َوَغْقَر َذلَِؽ وَ  (؟الالَّ
(2)

. 

 الةالد   صقصالـ   لف واذكر ،الؼرآن أثبتف شقئاً  يـؽر أن يؿؽـف ٓ ،(َفاَل ُبدَّ َأْن َيُؼقَل: َكَعؿْ ) 

 ُثؿ   َجِؿقعاً  َيْحُشُرُهؿْ  َوَيْقمَ ﴿: كؼقلف :توالال   ،الحقـوالص   ،الؿالئؽة يدطقن كاكقا أهنؿ طىل

اُكؿْ  َأَهُمٓءِ  لِْؾَؿالئَِؽةِ  َيُؼقُل   ُأوَلئَِؽ ﴿: تعاىل وققلف، [46 - 41سبل:] أيتقـ ﴾َيْعُبُدونَ  َكاُكقا إِي 

ـَ  ِذي ِفؿُ  إَِلك َيْبَتُغقنَ  َيْدُطقنَ  ال  ُفؿْ  اْلَقِسقَؾةَ  َرب  : تعاىل وققلف، [57اإلسراء:] أية ﴾َأْقَرُب  َأي 

َت  َأَفَرَأْيُتؿُ ﴿ ى الال   .[16 - 69الـجؿ:] أيات ﴾َواْلُعز 

َّٓ فِ ) اُهْؿ إِ ْبِح، َوالِ َفُؼْؾ َلُف: َوَهْؾ َكاَكْت ِطَباَدُتُفْؿ إِيَّ َطاِء، َوالذَّ َوَكْحِق  ،ْلتَِجاءِ ٱل الد 

 غقر دلقالً  يجد ٓ فنكف غقره؟ أو هذا هق هؾ ،هؽذا إٓ طبادهتؿ كاكت ما فاأك   :يعـل (َذلَِؽ؟

 .هذا

ـْ  َوَيْعُبُدونَ ﴿ هذه هل طبادهتؿ أن   وهل ،دلقؾ طـدي أكا: لف فؼؾ  ٓ َما الؾ ف ُدونِ  مِ

ُهؿْ   .[68 يقكس:] ﴾الؾ فِ  ِطـْدَ  ُشَػَعاُؤَكا َهُمٓءِ  َوَيُؼقُلقنَ  َيـَْػُعُفؿْ  َوٓ َيُضر 

ـْ )
َْٕمَر، َوَلؽِ َف ُهَق الَِّذي ُيَدب ُر ا ُفْؿ َطبِقُدُه َوَتْحَت َقْفرِِه، َوَأنَّ الؾَّ وَن َأكَّ َّٓ َفُفْؿ ُمِؼر  َوإِ

                                                        

 ]الجقاب الث اين[ (6)

فالؼرآن كزل يف  ،ؼتصرًا طىل طبادة إصـامرك لقس مالش   أن أن   اهللرمحف الُؿصـ ػ ـ ُيبق   (1)

  .تؽػقر َمـ يعبد إكبقاء والؿالئؽة وإحجار وإمقات
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َػاَطِة، َوَهَذا َضاِهٌر ِجّداً ٱَدَطْقُهْؿ و  .شبفتف كشػ يف (ْلَتَجُموا إَِلْقِفْؿ لِْؾَجاِه َوالشَّ
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(1)
إخرى بفةالش   هذه إىل فشب  الؿُ  اكتؼؾ (َفنِنْ )

(2)
ِف )و  ـْؽُِر َشَػاَطَة َرُسقِل الؾَّ َقاَل: َأُت

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
(3)

ـَْفاَتَتَبرَّ وَ   ُأ ِم
(4)

 طؾقفؿ ُأكِؽر إذا قـ:بقري  الؼُ  الؾ ف أطداء شلن هذا (؟

 إكؽار هذا :قالقا ،الؾ ف غقرِ  دطاء طؾقفؿ كؽرأُ  وإذا ،لؾحؼ إكؽارٌ  هذا قالقا ،الباصؾ

ػاطةلؾش  
(5)

. 

                                                        

ـْ يـؽر  (6) بفة الخامسة: أن  َم سقل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ[]الش  رك: فؼد أكؽر شػاطة الر   الش 

 ػاطةَ الش   صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بل  ف ٓ يجقز أْن كطؾب مـ الـ إذا قؾت أك   :هؿ يؼقلقنيعـل:  (1)

َػاَطُة َجِؿقًعا﴿ :يؼقلطز وجؾ  الؾ فو ،ٓ :كؼقل ،ؽ ُتـؽر شػاطتفمقت معـاه أك  وهق  ِف الش   ﴾ُقْؾ لِؾ 

الؾ ف طز و الؾ ف، بقد ػاطةالش   أققل ؿاوإك   فاأكؽرتُ  ما وأكا الؾ ف، مـ كطؾب الؾ ف بقد ػاطةالش   دام ما

ٓ   ػاطةبالش   ٕحدٍ  نيلذ ٓ وجؾ اطة فلكا أطؿؾ الط   ،طـ الؿشػقع لف ضار  ال كوحت   ضاالر   بعد إ

ـ  ُيشػ  ذي هق ال   الؾ فيف يقم الؼقامة والؾ ف طـل ك يرضك حت   ا أصؾب أم  يف ،  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بل  ع ال

  مـ الؿقت ٓ.

  .صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بل  لؾـ  ؿا يقجد شػاطةٌ وإك   ،ٓ :لقؼك ؟ٓ يقجد شػاطة :تؼقليعـل:  (6)

ثبت أُ فلكا  ،ػاطة وٓ أريد أْن أققل ٓل أتبرأ مـ هذ الش  كعؿ يقجد شػاطة لؽـ  :تؼقليعـل:  (4)

صىل اهلل طؾقف  بل  أكال شػاطة الـ  لالؾ ف أك  وأكا أرجق مـ  ،ػاطةالش   صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بل  لؾـ 

اجعؾ  ؿا أققل يا رّب وإك   ،ػاطة مـ إمقاتٓ أصؾب هذه الش   ،ـةبع الؼرآن والس  ل أت  لؽـ  ،وسؾؿ

ـْ أصؾب مقت هذا  ،الحقـ يشػعقن لاجعؾ الص   أو يا رّب  ،يشػع ل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بل  الـ  لؽ

  رك إكبر.هق الش  

وٓ  هذا خطلٌ  :فتؼقل لف ،ف وٓ يديفل ما يغسؾ وجفَ لق شخص إذا أراد أْن يتقض   :مِثؾ (5)

أغسؾ يدي أغسؾ ضفري أهؿ  ،لأهؿ شلء ُأصؾ   ؟الةُتـؽر الص   تأك :يؼقل لؽ ة،الص  ال تصح  

ـْ ـ الُؿصؾ  الة وأكا مِ أكا ما ُأكؽر الص   :تؼقل لف ،الةُتـؽر الص  أصالً ل فلكت شلء أْن ُأصؾ   قـ لؽ

= 
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ي لؾبحث يف ذلؽ، شلء صد  ففق يف إصؾ مـ تقضقح القاضح، فؿا الحاجة إىل الت  

ػاطَة أشفُر مـ  طؾقف وسؾؿ الش  الخرافات، وإٓ فنططاؤه صىل اهللٓزم بقاسطة ترويج أهؾ 

ـ طبدوه شلٌء واضح آستشػاع، وكقهنؿ ما قصدوا مؿ   أن ُيذَكر، وكقُن صؾبفا مـف شرك

 ػاطة مل يؼصدوا أكف يـػعفؿ بذاتف.الش  إٓ 

 َبفَ الش   الحؼ أهؾ وإلباُسفؿ الؿباهتةُ  - ركالش   أهؾِ  - الؿشب فقـ الباصؾ أهؾ شلن مـ

 أهؾ طىل عـالط   يف خذواأَ  فؿوضاللتُ  فؿوشركقاتُ  الؾ ف غقر دطاء طؾقفؿ كؽرأُ  إذا ،الباصؾة

 ولقس - الحقـوالص   إولقاء ؼصقنتتـ وأكتؿ ،ػاطةالش   تـؽرون إكؽؿ :وقالقا ،التقحقد

 ما طؽس وهذا ،بذلؽ راضقـ يؽقكقا أن وألزمقهؿ ،سؾالر   صريؼة خالػقا - كذلؽ

 .إلقف دطقهؿ

  

                                                        
= 

ـْ فِعؾؽ بَطؾبفا مـف  بل  وكذلؽ أكا ما ُأكؽر شػاطة الـ  ،فعؾؽ هذا خطل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ لؽ

  .خطل
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(1)
َٓ ُأْكؽُِرَها، وَ ) ـَْفا) أن ذلؽ مـ أوىل (َفُؼْؾ:  ُأ ِم  قحقدالت   ٕهؾ أصٌؾ  وهل ،(َٓ َأَتَبرَّ

غقرهؿ دون
(2)

 قنومحرُ الؿَ  هؿ بؾ ،تفـ  بُس  اً ؽمتؿس   لؽقين لشػاطتف كأرج وأمثال أكا بؾ ،

َبْؾ ُهَق ) :طؾقف وسؾؿ اهللصىل  شػاطتف سبب تركقا هؿ بؾ ،تقصؾفؿ ٓ بلذيالٍ  ؼقاتعؾ   لؽقهنؿ

فِ ؾقف وسؾؿط صؾك اهلل َفا لِؾَّ َػاَطَة ُكؾَّ َـّ الشَّ
ُع، َوَأْرُجق َشَػاَطَتُف، َوَلؽِ افُِع الُؿَشػَّ  الـبل   فنن   (: الشَّ

ًٓ  يؿؾؽفا ٓ طؾقف وسؾؿ اهللصىل  استؼال
(3)

ٓ   يشػع ٓ بؾ ،  هبؿ قائؿ مخصقصقـ أكاسٍ  يف إ

َػاَطُة َجِؿقًعا﴿َكََّم َقاَل َتَعاَلك: ) :لفؿ يشػع ٕن التلهؾ ِف الشَّ  سقاق يف هذا ،([22الزمر:] ﴾ُقْؾ لِؾَّ

ـْ  ات َخُذوا َأمِ ﴿: تعاىل ققلف  ﴾َيْعِؼُؾقنَ  َوٓ َشْقئاً  َيْؿؾُِؽقنَ  ٓ َكاُكقا َأَوَلقْ  ُقْؾ  ُشَػَعاءَ  الؾ ف ُدونِ  مِ

 وكقن ،وحدهلؾ ف  ٌؽ ؾْ ػاطة مُ الش   أن   أية بق ـت ،لؾؿؾؽ العؾؿاء مجقع طـد مفالال   [46الزمر:]

ًٓ  ٓ ُأططِقفا طؾقف وسؾؿ اهللصىل  بّل الـ    ٕكاس ،لفا الؿالؽ أكرمف بؾ ،الؾ ف دون مـ استؼال

 .محدودلشلء  محدود ءلش ففل ،مخصقص مؼدار يف ،مخصقصقـ

( َّٓ َٓ َتُؽقُن إِ ـْ َبْعدِ  َو ِف8 َكََّم َقاَل َتَعاَلك:  ِم َّٓ بِنِْذكِفِ ﴿إِْذِن الؾَّ ـَْدُه إِ ـْ َذا الَِّذي َيْشَػُع ِط  ﴾َم

                                                        

 ]الجقاب[ (6)

بعد  اهلل طؾقف وسؾؿصىل  بل  ػاطة مـ الـ وَمـ كان يطؾب الش   ،ديـػاطة فؼط لؾُؿقح  الش   (1)

  .ف مشركٕك   :يقم الؼقامة صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بل  مقتف فال يـال شػاطة الـ 

ؿا وإك   ،قشػع لؾؽافر والؿسؾؿ ٓفالؼقامة يؼقم يقم  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بل  الـ لقس  يعـل: (6)

  ٓ   .قحقدالت   أهؾ وهؿ لف ُيشػع أنْ  طـف طز وجؾ الؾ ف لَِؿـ رضل ما يشػع إ

 صىل اهلل طؾقف وسؾؿ، بل  الـ  فقف يشػع ذيال   ارالؽػ   مـ هقو فؼط صالب أبل شػاطة توُخص  

 ،صالب أبق فؼط هق لف والؿشػقع صىل اهلل طؾقف وسؾؿ، بل  الـ  هق كافر فؼط يف افعالش   :يعـل

ٓ   ،ؿا يف تخػقػ الُعؼقبة فؼطار وإك  ست يف خروجف مـ الـ لق ػاطةوالش     .ف كافرار ٕك  ه يف الـ  مؼر  وإ

ٓ   صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بل  شػاطة الـ  ؿا دام أن  ف  :طـ الؿشػقع لف الؾ ف بعد أْن يرضك ٓ ُتسؿع إ

  .الؾ ف لفك يلذن طؾؼًا حت  ػاطة مٓ يؿؾؽ الش   صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بل  الـ  طىل أن   فدل  
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العؿقم هذا مـ صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بل  الـ  خرجيُ  إكسان أّي  أو ،قائؾ فلّي  ،([433البؼرة:]
(1)

 !؟

ُف فِقِف8 َكََّم َقاَل َتَعاَلك: ) َّٓ َبْعَد َأْن َيْلَذَن الؾَّ َٓ َيْشَػُع فِل َأَحٍد إِ ـِ ﴿َو َّٓ لَِؿ َٓ َيْشَػُعقَن إِ َو

 طباده مـ (َٓ َيْرَضك فُ اكَ َح بْ سُ  َوُهَق ) ،وطؿؾف ققَلف الؾ ف رضل مـ :يعـل ([46إكبقاء:] ﴾اْرَتَضك

  ٓ  اإلسالم مـ مـزلتف قحقدفالت   قحقد:الت   هق طؾقف يدور والذي ،اإلسالم هق اً واحد طؿالً  إ

َّٓ التَّْقِحقَد8 َكََّم َقاَل ) يرضك ٓ ب  والر   ،قحقدالت   هق فالؿحقر ،البـقان مـ إساس كؿـزلة إِ

ـْفُ ﴿َتَعاَلك:  ـْ ُيْؼَبَؾ ِم ـًا َفَؾ ْساَلِم ِدي ـْ َيْبَتِغ َغْقَر اإْلِ  :الؿشركقـ طـ وقال، ([63آل طؿران:] ﴾َوَم

ـَ  َشَػاَطةُ  َتـَْػُعُفؿْ  َفَؿا﴿ افِِعق ﴾الش 
(2)

 .[48الؿدثر:] 

فِ ) َفا لِؾَّ َػاَطُة ُكؾ  َّٓ ) ،إوىل أية يف كؿا (َفنَِذا َكاَكِت الشَّ َٓ َتُؽقُن إِ ـْ َو  يف كؿا (إِْذكِفِ  َبْعدِ  ِم

َٓ َيْشَػُع الـَّبِل  ) ،اكقةالث   أية ُف فِقفِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َو َٓ َغْقُرُه فِل َأَحٍد َحتَّك َيْلَذَن الؾَّ  كؿا (َو

َٓ َيْلَذنُ ) ،الثةالث   أية يف َْهِؾ التَّْقِحقدِ  فُ الؾَّ  َو
ِٕ  َّٓ  .ابعةالر   أية يف كؿا (إِ

ـَ ) فِ َأنَّ ) كاٍف  فبعُض  بؾ ،فكؾ   بذلؽ (َلَؽ  َتَبقَّ َفا لِؾَّ َػاَطَة ُكؾَّ  ٓ وأهنا ،وحده لف مؾؽ (الشَّ

ـْفُ ) ،الؾ ف مـ تطؾب بؾ ،الؾ ف غقر مـ ُتطؾب  ،العالؿقـ لرب   دطاء هق بؿا فلصؾبفا (َوَأْصُؾُبَفا ِم

! ) ،بل  لؾـ   دطاء ٓ ،وحدهلفا  الؿالؽ ْعُف فِلَّ ُفؿَّ َشػ  َٓ َتْحرِْمـِل َشَػاَطَتُف! الؾَّ ُفؿَّ  َفَلُققُل: الؾَّ

                                                        

ٓ   وسؾؿصىل اهلل طؾقف  بل  الـ ف (6) طـ  الؾ فورضك  ،لف الؾ ف بعد أْن يلذن كغقره ٓ يشػع إ

ؿا هق وإك   ،مؼامف كبقر ٓ ٕن   :صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بل  ػاطة مـ الـ فال ُيؼال كطؾب الش   ،الؿشػقع لف

  ٓ يجقز أْن تدطَقه وهق مقت.ػاطة كغقره يف الش  

َٓ َيْرَضك لِِعَباِدِه اْلؽُ وقال:  (1)   .ْػَر﴾﴿َو
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تظْ ػَ لَ  ما ولق بالؿعـك تطؾبف أكؽ ومراده ،ؾتفاكِ  ذلؽ قؾت إذا ؽفنك   (َوَأْمَثاَل َهَذا
(1)

 فنذا :

 هذا ما أو ،ٓ أو بالؾػظ قؾت سقاء ،ػاطةالش   كقُؾ  فقفا أسباباً  تطؾب فلكت ،قحقدبالت   طؿؾت

 .معـاه

  

                                                        

ك اإلكسان حت   ،طاءلقست مؼصقرة طىل الد   صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بل  شػاطة الـ يعـل: قصده  (6)

ومراده أكؽ تطؾبف بالؿعـك »لذلؽ قال:  ،ػاطةلؾش   ورسقلف ففق ُمستحٌؼ  الؾ فف ُيطقع لق ما دطا لؽـ 

  .لق ما دطقتوك حت   :يعـل «تظْ ػَ ولق ما لَ 
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(1)
فشب  الؿُ  (َفنِْن َقاَل )

(2)
َّا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الـَّبِل  ) :

ِ
َػاَطَة، َوَأَكا َأْصُؾُبُف ِم ُأْططَِل الشَّ

ُف!  ـمَ  عطليُ  الؿال ططَل أُ  ـْ مَ  أن   كؿا فأك  : زطؿف يف - بفةالش   لفذه اكتؼؾ إن - (َأْطَطاُه الؾَّ

 .ػاطةالش   أططل ـْ مَ  فؽذلؽ ،شاء

(3)
َػاَطةَ ) كعؿ :(َفالَجَقاُب ) َف َأْطَطاُه الشَّ  أططاه الذي لؽـ ،ػعاءالش   دسق   وهق (َأنَّ الؾَّ

ـْ َهَذاَكَفاَك ) الؾ فهق  (وَ ) ،ػاطةالش    شقئاً  يطؾب جفؾف مـ ففذا ،مـف تطؾبفا أن هناك (َط

مطؾؼٓ  دٌ مؼق   إططاءٌ  ػاطةَ الش   إططاءه أن مع ،طـف مـفقاً 
(4)

 اهللصىل  الؿال إططاءه أن   كؿا ،

 .فيعطقَ  أن ُأمِر ـمَ  عطقفيُ  ؿاإك   ،شاء ـمَ  يعطقف ٓ طؾقف وسؾؿ

ػاطة وبقـ كقهنا ُتطؾب مـف، والؿشركقن أكثر ما أي  مالزمة بقـ كقكف ُأططل الش  

صقص؟! دلقؾ طىل صؾبفا؟ َأقر  أحد، أو جاء شلء مـ الـ   يعبدون صؾحاء، ومع ذلؽ أي  

                                                        

بفة  (6) ػاطَة، وأهنا تطؾب مـف[]الش  ادسة: أن  الـ بل  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ُأططل الش   الس 

ـ بل  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ولقست بشرك، الجقاب  (1) ػاطة مـ ال يعـل: ال ذي يؼقل: كطؾب الش 

ِف َما طـفا أمران: إمر إول: الؾ ف طز وجؾ هنك طـ ذلؽ  ـْ ُدوِن الؾ 
َٓ َتْدُع مِ َٓ ﴿َو َٓ َيـَْػُعَؽ َو

َك﴾ فداء َيُضر  ػاطة لقست خاّصة بالـ بل  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ فقشػع الش  ، وإمر الثاين: أن  الش 

الحقن وغقرهؿ   .ويشػع الص 

ل[ ]طـفا جقابان[( 6)  ]الجقاب إو 

ػاطة بشرط: أن  الؾ ف طز وجؾ يلذن لف ف (4) قشػع، وبشرط يعـل: الؾ ف طز وجؾ أططاءه الش 

رضك الؾ ف طز وجؾ طـ الؿشػقع لف، ولقس تؼقل: يا رسقل الؾ ف اشػع ل وهق مقت هذا شرك، 

وحت ك يف أخرة لقس الـ بل  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ يخرج ويشػع وإك ؿا حتك يلذن الؾ ف لف أْن يشػع، 

ػاطة مِـ الـ بل  صىل ا   .هلل طؾقف وسؾؿ أو مِـ غقرهولَِؿـ تشػع؟ غقر الؿسؾؿ ما ُتؼبؾ الش 
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حابة صؾبقه إياهاالص  
(1)

فل طـ ذلؽصقص جاءت بالـ  ؟! بؾ الـ  
(2)

. 

اشػع ل، هذا شركفؿ !وما دطاُء غقِر الؾ ف؟ هق أن يؼقل: يا فالن
(3)

: يدطقن مخؾققًا 

 رجاء شػاطتف.

ح بـػس تؾؽ العبارة فقؼقل: اشػع ل، أو يذبح ٕن يشػع  فصار ٓ فرق بقـ أن يصر 

 لف.

ِف َأَحداً  اَفاَل َتْدُطق﴿: َتَعاَلك َفَؼاَل ) ف غقر دطقة طـ هنٌل  ففذا ([16]الجـ:  ﴾َمَع الؾَّ  ،الؾ 

ف غقر دطقة :مـفا :أكقاع الؾ ف غقر ودطقةُ   غقر دطقة :ومـفا ،شػاطتفؿ مـ يرجقكف فقؿا الؾ 

ف  الؿشركقـ ديـ حؼقؼة هق بؾ ،طـف لٌّ مـف وهذا ذلؽ: وكحق ،الؽربات لؽشػ الؾ 

 متؼد   كؿا - ذلؽ وكحق ،ػاطةالش   وصؾِب  ،طاءبالد   آلفتَفؿ طبادُتفؿ كاكت ؿاإك   ،لقـإو  

-. 

                                                        

الحقن صؾبقا  (6) يعـل: هؾ فقف كصٌّ أْن كدطق الـ بل  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ وهق مقت؟ هؾ الص 

فقد يشػع ففؾ كؾ  َمـ مات شفقدًا كذهب إىل  ػاطة؟ مثؾ الش  مـ الـ بل  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ الش 

َٓ َيْسَؿُعقا ُدَطاَءُكْؿ َوَلْق َسِؿُعقا َما ﴿إِ قبره وكؼقل: اشػع لـا؟ هذا شرك: ٕك ف مقت  ْن َتْدُطقُهْؿ 

اهد  اْسَتَجاُبقا َلُؽْؿ َوَيْقَم اْلِؼَقاَمِة َيْؽُػُروَن﴾  فدل  طىل أك ف شرك دطاء إمقات.  ﴿بِِشْركُِؽْؿ﴾الش 

بفات  (1) ا اكتفقا مـ شرح كشػ الش  َشَرَح وهذا الؽالم مـ درٍس آخر يف شرٍح آخر: لؿ 

ا اكتفقا مـ  د بـ إبراهقؿ هذه العبارة بؽذا، يعـل: الؽالم ال ذي سبؼ يف درس ولؿ  قخ محؿ  الش 

يادة. بفات يف درٍس آخر قال هذه الز   َشْرِح كشػ الش 

خذها قاطدة طـدك: دطاء إمقات شرٌك أكبر بنمجاع العؾؿاء، الؿقت ما ُيدطك وإك ؿا   (6)

ـِ هق مقت محتاٌج  ُيدطك لف كؼقل: يا رّب  ارمحف يا رّب اغػر لف، ما كذهب إلقف وكؼقل: اشػ

 لإلحسان. 
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فَ ) ـَْت َتْدُطق الؾَّ ف ترجق هرادَ مُ  أن   اهرالظ   (َفنَِذا ُك الؾ 
(1)

َع َكبِقَُّف )  فِقَؽ8 َفَلصِْعُف فِل َأْن ُيَشػ 

ِف َأَحداً  اَفال َتْدُطق﴿َقْقلِِف:   ،ػعاءالش   دسق   لشػاطة أهالً  تؽقن أن ترجق ـتك إذا (﴾َمَع الؾَّ

د ف فقح   ػاطةالش   فنن   :طؾقف وسؾؿ اهللصىل  الؿصطػك شػاطة َتـَْؾ  العؿؾ لف وأخؾِْص  الؾ 

 ـتوبق   ،- متؼد   كؿا - طٍ وبشر مشروصةٌ  طؾقف وسؾؿ اهللصىل  ططقفاوأُ  حؼٌّ  هل التل

 ،ػاطةالش   أهؾ مـ ؽقنت فبذلؽ ،العؿؾ وإخالص سؾالر   باعات   :كقؾفا سبَب  أن   ريعةالش  

وه ػاطةالش   سبب ضق عقا فالؿشركقن  .وخالػقه وضاد 

طؾقف وسؾؿ اهللصىل  مـف صؾبفا غقرُ  إياهاإططائف  َب بس أن   ـتبق   ريعةالش  
(2)

 سببفا ؿاوإك   ،

 َشَػاَطةُ  َتـَْػُعُفؿْ  َفَؿا﴿ :تعاىل قال بف: جاء بؿا واإليؿان طؾقف وسؾؿ اهللصىل  بف اإليؿان

ـَ  افِِعق ـْ  َوَيْعُبُدونَ ﴿: تعاىل وقال ،[48الؿدثر:] ﴾الش  ُهؿْ  ٓ َما الؾ ف ُدونِ  مِ  َيـَْػُعُفؿْ  َوٓ َيُضر 

فُ  َأُتـَب ُئقنَ  ُقْؾ  الؾ ف ِطـْدَ  ُشَػَعاُؤَكا َهُمٓءِ  َوَيُؼقُلقنَ  ؿَ  فِل َيْعَؾؿُ  ٓ بَِؿا الؾ   فِل َوٓ َقاِت الس 

َْرضِ  ْٕ ﴾ا
(3)

، شػعاء دوكف مـ أن   يعؾؿ ٓ :يعـل باصؾ: ففق الؾ ف يعؾؿف ٓ وما ،[68يقكس:] 

ـْ »: وسؾؿطؾقف  اهللصىل  وسئؾ فُ  ٓ  إِ  فَ لَ إِ  َٓ  :اَل قَ  ـْ مَ : اَل ؼَ فَ  ؟َأْسَعُد الـ اِس بَِشَػاَطتَِؽ َم  الؾ 

                                                        

قخ رمحف اهلل يذهب إىل أن  دطاء الـ بل  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ يشػع لؽ لقس   (6) يعـل: كلن  الش 

الـ بل   لف أصؾ: ٕك فا شػاطة طاّمة وهل واقعة بؽؾ  حاٍل ال تل هل الؿؼام الؿحؿقد، لؽـ ترجق أن  

 صىل اهلل طؾقف وسؾؿ لؾت خؾقص مِـ الؿققػ. 

ػاطة لؽـ لقس معـاه أْن أصؾبفا مـف، فؽؾ  مسؾٍؿ يشػع، ففؾ معـك ذلؽ   (1) يعـل: أططل الش 

ديـ بالجـ ة، ففؾ  كؾ  مسؾٍؿ يدفـ كدطقه مـ دون الؾ ف؟ ٓ: ٕن  الؾ ف طز وجؾ وطد مجقع الؿقح 

د ك  دطقه؟ كؼقل: يشػع. كؾ  َمـ مات مقح 

ا ُيْشِرُكقَن﴾ (6) ك ذلؽ شركًا ال ذي هق الط ؾب مـ  ﴿ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك َطؿ  فالؾ ف طز وجؾ سؿ 

إمقات، لذلؽ قؾـا لؽؿ: شرٌك باإلمجاع صؾب إمقات، والـ صقص دل ت طؾقف، والؼرآن مظء 

 مـفا. 
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َٓ َشاَء الؾ  َفِفَل َكائَِؾٌة إِْن »: وقال ،«فِ بِ ؾْ قَ  ـْ مِ  صاً الِ َخ  ـْ َماَت  ِف َشْقئاً ُف َم  فالشػاطة ،« ُيْشِرُك بِالؾ 

 .لفؿ شػاطة فال الؿشركقن اأم   ،لؾعصاة
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(1)
َـّبِل  ) َػاَطَة ُأْططَِقَفا َغْقُر ال (صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَوَأْيضًا: َفنِنَّ الشَّ

(2)
 ثانٍ  جقاب هذا 

َفَصحَّ ) :اينالث   وهذا ،شبفتف كشػ يف شاٍف  كاٍف  وهق لإو   متؼد   ،السابؼة بفةالش   لؽشػ

َْٕفَراَط َيْشَػُعقنَ  َْٕولَِقاَء َيْشَػُعقَن، َوا  غقر ططقفاأُ  ػاطةالش   فجـس (َأنَّ الَؿاَلئَِؽَة َيْشَػُعقَن، َوا

طؾقف وسؾؿ اهللصىل  بل  الـ  
(3)

َف َأْطَطاُهؿُ ) ،دؼق  مُ  اإلططاء هذا ولؽـ : َػاَطَة  َأَتُؼقُل: إِنَّ الؾَّ الشَّ

ـُْفْؿ؟  أصؾبفا وأكا ػاطةالش   ططَل أُ  طؾقف وسؾؿ اهللصىل  بل  الـ   :ققلف مؼتضك :يعـل (َفَلْصُؾُبَفا ِم

 .ذلؽ طىل يدل :مـف

ـَ الَّتِل َذَكَر ) الِِحق ُف فِل كَِتابِفِ  َهاَفنِْن ُقْؾَت َهَذا8 َرَجْعَت إَِلك ِطَباَدِة الصَّ  لقست فنهنا (الؾَّ

 ،غقر ٓ شػاطتفؿ وصؾب الؾ ف إىل تؼريبفؿ لؼصد ،لفؿ بحوالذ   ػاطةالش   مـفؿ صؾبفؿ مـ أكثر

ـَ ﴿: تعاىل قال كؿا ِذي ـْ  ات َخُذوا َوال  ٓ   َكْعُبُدُهؿْ  َما َأْولَِقاءَ  ُدوكِفِ  مِ ُبقَكا إِ  ﴾ُزْلَػك الؾ ف إَِلك لُِقَؼر 

 .[6الزمر:] أية

( َٓ َػاَطَة، َوَأَكا »َبَطَؾ َقْقُلَؽ: ) :ططقهاأُ  ولق مـفؿ أصؾبفا (َوإِْن ُقْؾَت:  ُف الشَّ َأْطَطاُه الؾَّ

فُ  َّا َأْطَطاُه الؾَّ
ِ
(«َأْصُؾُبُف ِم

(4)
 ـْ مَ  يعطقفا أكف طىل يدل   ٓ ُأططِقفا شخص كقن أن   لؽ ضحوات   

 سدتوَلػَ  ،سللف مـ هاإيا كعطيُ  ػاطةالش   ؾبصَ  مـ كؾ   يؽقن أن ذلؽ مـ َوَلَؾِزمَ  ،سللفا

                                                        

 ]الجقاب الث اين[ (6)

هذا هق الجقاب الثاين، الجقاب إول: لقس معـك كقهنا أك ف أططقفا أك ف يشػع، ٓ بد مـ  (1)

  شروط: الؾ ف طز وجؾ يرضك طـف ويلذن.

ػاطة؟ ٓ.   (6)  ففؾ كدطقهؿ مـ دون الؾ ف: ٕك فؿ أططقا الش 

ػاطة؟ الؾ ف، فلصؾبفا مـ الؾ ف، يعـل: ي (4) ا رّب شّػع يف  كبق ؽ، يا يعـل: َمـ ال ذي أططاه الش 

الحة تشػع، والؼرآن يشػع لؽ، فؾق تؼقل:  الح يشػع ل، يا رّب اجعؾ أطؿال الص  رّب اجعؾ الص 

 يا رّب اجعؾ الؼرآن شافعًا ل يف قبري كؼقل: يصح. 
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ٓا  ولقس ،دؼق  مُ  ػاطةالش   إططاءه أن   طىل فدل   ،رائعالش    كاكت ولق ،مـف ُتطؾب فاأك   طىل دا

ـْ  طىل العابديـ زيـ أكؽر بؾ مـف: يطؾبفا مـ لأو   حابةالص   لؽان مـف تطؾب  جةٍ رْ فُ  إىل أتك َم

 .فقدطق فقفا فقدخؾ طؾقف وسؾؿ اهللصىل  بل  الـ   قبر طـد كاكت

وضاللف جفُؾف ذلؽب لؽ وتبق ـ ،حجتف واكدحضت ،شبفتف اكؽشػت وحقـئذٍ 
(1)

. 

  

                                                        

بفات»وهذا الؽتاب طظقؿ   (6) ـ ة يف تقحقد  8«كشػ الش  ٕك ف هق خالصة بقان الؽتاب والس 

بقبق ة. إل  قهق ة والر 
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(1)
ِف َشْقئاً ) َٓ ُأْشرُِك بِالؾَّ َـّ الِ َفنِْن َقاَل: َأَكا 

! َوَلؽِ ـَ َلْقَس ٱ، َحاَشا َوَكالَّ الِِحق ْلتَِجاَء إَِلك الصَّ

 .الشرك كػسف طـ ككػ :يعـل (بِِشْركٍ 

يحد  والت   بآستػصال مجقباً  (َفُؼْؾ َلفُ )
(2)

َف ): شبفتف تـؽشػ حتك  ـَْت ُتِؼر  َأنَّ الؾَّ إَِذا ُك

َٓ َيْغِػُرهُ  َف  َكا، َوُتِؼر  َأنَّ الؾَّ ـْ َتْحرِيِؿ الز  ْرَك َأْطَظَؿ ِم َم الش   .- يجحده أن يؿؽـ ٓ وهق - (َحرَّ

َْٕمُر الَِّذي ) َمفُ َفََّم َهَذا ا َٓ َيْغِػُرُه؟! َحرَّ ُف  ُف َوَذَكَر َأكَّ ر: يعـل (الؾَّ  ركالش   حؼقؼة ل فس 

الؾ فب
(3)

َٓ َيْدِري) ؟الؾ ف طبادة معـك وما :يعـل ؟ ُف   إذا ،قحقدالت   طـ وٓ ،ركالش   طـ (َفنِكَّ

قحقدالت   مـ هذا فليـ ،َػ َوقَ  وهذا هذا بقان مـف صؾبت
(4)

 ؟

(5)
َٓ َتْعرُِفُف؟َفُؼْؾ َلُف: َكْقَػ ) ْرِك َوَأْكَت  ـَ الش  ُئ َكْػَسَؽ ِم  – لءالش   طىل الحؽؿَ  فنن   (ُتَبر 

 طرفت وٓ فتـػقَ  حتك ركالش   طرفت فال ر:صق  والت   العؾؿ بعد يؽقن أن ٓ بد   - وإثباتاً  ،كػقاً 

 .فتثبتَ  حتك قحقدالت  

                                                        

الحقـ لقس بشرك، فؾقس الؿؾتجئ مشركًا بذلؽ[( 6) ابعة: أن  آلتجاء إىل الص  بفة الس   ]الش 

 يعـل: كتحاور كحـ وإّياه وٓ يستطقع الجقاب.   (1)

رك يدخؾ   (6) رك بالؾ ف؟ إذا قؾت: دطقة مع الؾ ف غقره، هذا هق الش  يعـل: ما هق تعريػ الش 

ابط حت ك تعرف  د، إصـام، إحجار، يعـل: اطرف ل ما هق الض  فقف مجقع إشقاء جبريؾ، محؿ 

 الؿسللة. 

رك دل  طىل أك ف بعقٌد طـ  (4) ف الش  معرفة الت قحقد، وإذا كان  يعـل: إذا كان ٓ يعرف أْن ُيعر 

رك دطقة غقر الؾ ف مع الؾ ف لؽـ كستثـل، كؼقل: كريد دلقؾ آستثـاء والؾ ف  يؼقل: والؾ ف يختؾػ فالش 

َٓ َيْغِػُر َأْن ُيْشَرَك بِِف﴾طز وجؾ يؼقل:  َف  فِ أي  أحد،  ﴿إِن  الؾ  ِف َفاَل َتْدُطقا َمَع الؾ   ﴿َوَأن  اْلَؿَساِجَد لِؾ 

 ما يف استثـاء.  َأَحًدا﴾

ي[ (5)  ]الجقاب بالت حد 
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ُف َطَؾْقَؽ َهَذا، َوَيْذُكُر ) ُم الؾَّ َٓ َتْعرُِفُف؟َكْقَػ ُيَحر  ـُْف َو َٓ َتْسَلُل َط َٓ َيْغِػُرُه8 َو ُف   طدم (َأكَّ

ديـؽ تعرف ٓ ؽأك   طىل يدل بف مبآتؽ وطدم لف معرفتؽ
(1)

 يف ـدي  الت   مـ لست ؽوأك   ،

 .ؿتتؽؾ   شلء وٕي   ،ؽقتالس   فحؼ ؽ ،ومعرفتف يـالد   طـ ُمعِرض غافؾ صادٌّ  ،شلء

ـ  َأنَّ ) ـَا؟!َأَتُظ ُف َل ـُ َٓ ُيَبق  ُمُف َو َف ُيَحر  (الؾَّ
(2)

ـ   نْ فنِ   ًٓ  ضؾ   فؼد ذلؽ ض  مـ أطظؿَ  ضال

 رهؿَ وغَ  ،فقف كان فٕك   ذلؽ مـف صدر ؿاوإك   ،آخر كػراً  ذلؽ إىل وأضاف ،لإو   ضاللف

 لـا وأكؿؾ ،والجؾقؾ ققؼالد   لـا بق ـ قد الؾ ف فنن رك:الش   يف أكف ىرَ دَ  وٓ ،طؾقف ؿؽَ حْ تَ واْس 

 .يـالد  

  

                                                        

ِف ما أدري، يؼقل لؽ:   (6) يعـل: لق شخص سللؽ قال لؽ: أيـ مدرستؽ؟ تؼقل: والؾ 

رك؟  راسة أصالً، َمـ هق رب ؽ؟ تؼقل: ما أدري يعـل: بعقدًا طـ الؾ ف، ما هق الش  لست بجاكب الد 

 تؼقل: ما أدري هذا مشؽؾة. 

 ٓ سّقؿا وأك ف أطظُؿ ذكٍب يف إرض، أتظـ أن  الؾ ف يسؽت طـف؟!  (1)
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(1)
ـَاَم!) َْٕص َٓ َكْعُبُد ا ـُ  ـَاِم، َوَكْح َْٕص ْرُك ِطَباَدُة ا (َفنِْن َقاَل: الش 

(2)
 هذه إىل اكتؼؾفنن  

 بؾ إصـام يعبد ٓ أكف زطؿف يف وهق ،بخصقصف إصـام طبادة ركالش   أن زطؿ بفة:الش  

 .اً ولقّ 

(3)
 جفؾف ويظفر ،شبفتف وتـؽشػ يـدحض فبف ،والتحدي بآستػسار فجاوبف

 .الؿشركقـ ديـ هق وما ،الؿرسؾقن طؾقف مؿا أجـبل وأكف ،وضاللف

ـَاِم؟)  َْٕص ـَك ِطَباَدِة ا ُفْؿ َيْعَتِؼُدوَن َأنَّ ) فقفا ركالش   َت رْ َص َح  التل (َفُؼْؾ َلُف: َما َمْع ـ  َأكَّ َأَتُظ

َْٕحَجاَر  َْٕخَشاَب َوا ـْ َدَطاَها؟!تِْؾَؽ ا  .(َتْخُؾُؼ، َوَتْرُزُق، َوُتَدب ُر َأْمَر َم

ُبُف الُؼْرآنُ ) :كعؿ :قال فنن  فقفا يعتؼدون ٓ أهنؿ طىل دالٌّ  الؼرآن فنن   ه:ويرد   (َفَفَذا ُيَؽذ 

 .أصالً  ذلؽ

ـْ َوإِْن َقاَل: ُهَق ) ِه8 َيْدُطقَن َذلَِؽ، َغْقَر  َطَؾك َقْبرٍ َأوْ  ةً قَ ـْ بِ ، َأْو َقَصَد َخَشَبًة، َأْو َحَجراً  َم

ِف ُزْلَػك، َوَيْدَفُع  ـَا إَِلك الؾَّ ُب ُف ُيَؼر  ـَا بَِبَرَكتِفِ  فُ الؾَّ َوَيْذَبُحقَن َلُف8 َيُؼقُلقَن: إِكَّ  (َطـَّا بَِبَرَكتِِف، َأْو ُيْعطِق

صحقح إصـام لعبادة تػسقرٌ  ففذا
(4)

. 

                                                        

رك طبادة إصـام، وكحـ ٓ كعبد إصـام[ (6) بفة الث امـة: ققلف: الش   ]الش 

الحقـ لقس  (1) بف مـ الؿشركقـ يؼقلقن: دطاء الص  بفات ال تل يؾؼقفا أهؾ الش  يعـل: مـ الش 

رك مخصقص يف طبادة إصـام. بشرك لؿاذا؟ قالقا: ٕن    الش 

والجقاب: أن  كؾ  ما ُطبَِد مـ دون الؾ ف ففق صـؿ، والجقاب الثاين: أن  ققلؽؿ هذا يؾزم مـف 

الحقـ يعبدون،  الت ؽذيب بالؼرآن: ٕن  الؾ ف ذَكر أن  الؿالئؽة ُتعبد وأن  إكبقاء يعبدون وأن  الص 

ع الؾ ف طز وجؾ مـ أكقاع العبادة بدون إصـام.  فؾقس مخصقصًا بعبادة إصـام  ، وإك ؿا كق 

ل[ (6)  ]وطـفا جقابان: الجقاب إو 

يعـل: كؾ  ما ُطبَِد مـ دون الؾ ف ففق صـؿ، فؾق شخص يطؾب بركة مـ حديدة كؼقل: هذه   (4)

 صـؿ. 
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َْٕحَجاِر ) فقف وقعتؿ ذيال   (ِفْعُؾُؽؿْ ) بعقـف (َهَذا ُهقَ ) لؽـ (َفُؼْؾ: َصَدْقَت، وَ ) ـَْد ا ِط

َْٕبـَِقةِ   .تػسقرها حؼقؼة هقو ،الؿطابؼ وهذا (الَّتِل َطَؾك الُؼُبقِر َوَغْقرَِها َوا

ـَامِ َفَفَذا َأَقرَّ َأنَّ فِْعَؾُفْؿ هَ ) َْٕص  بالحؼ   إقراُره :الؿطؾقب (َوُهَق الَؿْطُؾقُب  8َذا ُهَق ِطَباَدُة ا

وضاللتف جفالتف تـوتبق   ،حجتف واكدحضت شبفتف اكؽشػت وقد ،شبفتف وكشػ
(1)

. 

 تخؾؼ؟ أهنا يعتؼدون هؿ هؾ: تؼقل ؽأك   :وحاصؾف

إلخ ... القاردة أيات لفؿ فبق ـ :كعؿ :قال فنن
(2)

. 

ـْ  قَ هُ  :اَل قَ  نْ إِ وَ )  .فعُؾؽؿ قه وهذا ،كعؿ :فؼؾ :إلخ (... َد َص قَ  َم

  أن   ؼر  يُ  أن وإما ،فباصؾُ  لف ـق  بَ فقُ  :بباصؾ رهيػس   أن إما ففق
لف مقافؼ فؿؾَ عْ فِ

(3)
.  

  

                                                        

الحقـ تدطقهؿ مـ دون الؾ ف   (6) يعـل: معـك كالمف رمحف اهلل: كؼقل لف: أكت تطؾب مـ الص 

لؿاذا؟ إذا قال: رجاء بركتفؿ وتؾبقة حاجاتـا وزلػك طـد الؾ ف، كؼقل: وإصـام ماذا يرجقن مـفا؟ 

لء، فؿا دام أن  الحؽؿ واحد صـؿ بشر سقاء.   يؼقل: كػس الش 

الحقـ ٓ يخؾؼقن. يعـل: إصـام ما ت  (1)  خؾؼ وكذلؽ الص 

 الجقاب الثاين.  -إْن شاء الؾ ف  -ويليت   (6)
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(1)
ـَامِ »َقْقُلَؽ: ) :- لف ثانٍ  جقاٌب  هذا - (-َأْيضًا  -َوُيَؼاُل َلُف ) َْٕص ْرُك ِطَباَدُة ا 8 َهْؾ «الش 

ْرَك خَمُْصقٌص بَِفَذا ْطتََِّمَد َطَؾك ٱَوَأنَّ الِ ) سقاهؿ مـ طبادة دون محصقرٌ  (ُمَراُدَك َأنَّ الش 

ـَ  الِِحق َٓ َيْدُخُؾ ِفل َذلَِؽ؟) والؿالئؽة وإولقاء وإكبقاء (الصَّ  ؟شركاً  يؽقن ٓ (َوُدَطاَءُهْؿ 

ُف فِل كَِتابِفِ ) باصٌؾ  أمرٌ  (َفَفَذا) ُه َما َذَكَرُه الؾَّ َؼ َطَؾك ) فطؾُ بْ ويُ  (َيُرد  ـْ َتَعؾَّ ـْ ُكْػرِ َم ِم

ـَ الَؿاَلئَِؽِة، َأْو  الِِحق (ِطقَسك، َأِو الصَّ
(2)

 ،همٓء طىل ؼتعؾ   ـْ مَ  ػركُ  بق ـ العزيزَ  الؼرآنَ  فنن   

 .ركالش   أقسام مـ قسؿٌ  إصـام طبادة وأن   ،- متؼد   كؿا - همٓء طىل ؼتعؾ   ـْ مَ  ػروكُ 

8 َفُفَق  :َأْن ُيِؼرَّ َلَؽ ) حقـئذٍ  (َفاَل ُبدَّ ) ـَ الِِحق ـَ الصَّ ِف َأَحدًا ِم ـْ َأْشَرَك فِل ِطَباَدِة الؾَّ َأنَّ َم

 غقر أو وثـاً  أو ،صـؿاً  دبط ـْ مَ  أن   ـوتبق   (َوَهَذا ُهَق الَؿْطُؾقُب  8ْرُك الَؿْذُكقُر فِل الُؼْرآنِ الش  

  .حجتف وتـدحض شبفتف تـؽشػ وهبذا ،مشرك ففق ذلؽ

  

                                                        

 ]الجقاب الث اين[ (6)

رك مخصقٌص يف طبادة إصـام فؼط، إذا قال: كعؿ،  (1) يعـل: معـك كالمف رمحف اهلل: الش 

كؼقل: غقر صحقح، الؼرآن ذَكر أن  الؿالئؽة ُتعبد وإكبقاء ُيعبدون وهؽذا، فنذا قؾت: كعؿ حت ك 

 طبادة غقر إصـام شرك كؼقل: الحؿد لؾ ف إك ؽ اطترفت أك فا شرك.  
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(1)
 صـ ػالؿُ  ذكر :الثالث   فبَ الش   طـ إجقبة وحاصؾ خالص :يعـل (الَؿْسَلَلةِ َوِسر  )

َبف جقاب ًٓ أو   اهلل رمحف  هـا جقاهبا ذكر ثؿ ،بجقابقـ وبعضفا ،بجقاٍب  شبفةٍ  كؾ   َخص   :الش 

 :شرالـ  بعد ػ  الؾ   سبقؾ طىل

َٓ ُأْشرُِك بِالؾَّفِ ) ُف إَِذا َقاَل: َأَكا  ِف؟ َفُؼْؾ 8 َأكَّ ْرُك بِالؾَّ  ؟الؾ فب ركِ الش   معـك ما (َلُف: َوَما الش 

ْرُه لِل!)  .(َفس 

ـَامِ ) َْٕص ْرَها لِل 8َفنِْن َقاَل: ُهَق ِطَباَدُة ا ـَاِم؟ َفس  َْٕص ـَك ِطَباَدِة ا  .(!َفُؼْؾ: َوَما َمْع

فَ ) َّٓ الؾَّ َٓ َأْطُبُد إِ ـَك  8هُ َد ْح وَ  َفنِْن َقاَل: َأَكا  فِ َفُؼْؾ: َما َمْع ْرَها لِل ِطَباَدِة الؾَّ  .(!َوْحَدُه؟ َفس 

( َٓ ِطل َشْقئًا َوُهَق  ـَُف الُؼْرآُن8 َفُفَق الَؿْطُؾقُب، َوإِْن َلْؿ َيْعرِْفُف8 َفَؽْقَػ َيدَّ َرَها بََِّم َبقَّ  َفنِْن َفسَّ

  .(َيْعرُِفُف؟

ـَاهُ َوإِْن فَ ) َر َذلَِؽ بَِغْقرِ َمْع  (:سَّ

ُف الَِّذي َيْػَعُؾقَكُف ) َْٕوَثاِن8 َأكَّ ِف، َوِطَباَدِة ا ْرِك بِالؾَّ ـَك الش  ـَْت َلُف أَياِت الَقاِضَحاِت فِل َمْع َبقَّ

َماِن بَِعْقـِفِ   .(فِل َهَذا الزَّ

اه: أكؽ الثالث   بفالش   طـ الجقاب وحاصُؾ : يعـل  :أحقال ثالثة فؾف تتحد 

 ىرَ دَ  وٓ َحادَ  فنذا، الباصؾ مـ الحؼ تعرف ٓ أكت :لف فؼؾ :يتقق ػ أن: أحدها

 يعبد مؿـ كثقر حال هذا فنن   جقابف: ممَكة كػاكا وحقـئذٍ  ،ُشَبفف رد   يف كاٍف  ففق ووقػ

 طبادة مق ز وٓ ،إصـام طبادة طـ ىرَ دَ  وٓ ،أهؾف وٓ ركالش   طـ يدري ٓ إصـام:

 .غقرها مـ إصـام

 .طؾقف بـك الذي أصؾف وهدم ممكتف كػاكا أيضاً  ففذا :الؼرآن رهفس   بؿا رهافس   وإن

 معـك يف القاضحات أيات لف ـَت ق  بَ  :الؼرآن لتػسقر الؿخالػ بالباصؾ رهفس   وإن

                                                        

َبف الث الث[]خالصة  (6)  إجقبة طـ الش 
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 .إوثان وطبادة الؾ فب ركالش  

ؾ أكف :فالحاصُؾ   .جقابف يف فبَ الش   ثالث ضرب مـ ،رقَ ُص  تسعُ  مـف يتحص 

َٓ َشرِيَؽ َلفُ  َوَأنَّ ِطَباَدةَ ) ِف َوْحَدُه  ـَا، َوَيِصقُحقَن ) :تقحقده وهق (الؾَّ ـْؽُِروَن َطَؾْق ِهَل الَّتِل ُي

َأَجَعَؾ ﴿): هؿادط الؿ   الرسقل طىل التقحقد إكؽارهؿ يف (َكََّم َصاَح إِْخَقاُكُفْؿ َحْقُث َقاُلقا ،فِقفِ 

 .واحداً  إلفاً  ألفة يجعؾ أن استـؽروا ([3ص:] ﴾ألَِفَة إَِلفًا َواِحدًا إِنَّ َهَذا َلَشْلٌء ُطَجاٌب 

 ؿاإك   ،يـالد   طىل لقسقا ةإم   هذه مـ اإلسالم إىل يـتسب ـمؿ   كثقراً  أن عرفتَ  وبف

لقـ شرك هق ما يعرفقن وٓ فؼط اسُؿف معفؿ  وشركَ  لقـإو   شركَ  أحدهؿ فطرَ  فؾق ،إو 

 اؿَ لِ  بؽثقر: أولئؽ شرك مـ أطظؿ إزمـة هذه مشركق بؾ :قَ هُ  قَ هُ  لقجده مانالز   هذا أهؾ

 ـمؿ   يطؾب أحدهؿ أن اطتؼادهؿ مـ أكثر لقس لقـإو   شرك ،صـ ػالؿُ  كالم مـ يلتقؽ

تعاىل  قال كؿا ،الؾ ف إىل وحقائجفؿ وسائطفؿ باب وأكف ،الؾ ف مـ لف يطؾب أن فقف يعتؼد

ٓ   َكْعُبُدُهؿْ  َما﴿: طـفؿ ُبقَكا إِ  .[6الزمر:] ﴾ُزْلَػك الؾ ف إَِلك لُِقَؼر 
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(1)
قِف الُؿْشرُِكقَن فِل ) ـَاَفنَِذا َطَرْفَت َأنَّ َهَذا الَِّذي ُيَسؿ   قكفسؿ  يُ  وقد («ْطتَِؼادَ ٱالِ : »َزَماكِ

ؾ ْركُ ) :التقس  الَِّذي َكَزَل فِقِف الُؼْرآُن، َوَقاَتَؾ ) فؿوأضرابُ  قريٌش  طؾقف كان الذي إكبر (ُهَق الش 

ِف  ؼَت  (الـَّاَس َطَؾْقفِ  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَرُسقُل الؾَّ  فبَ الش   كشػ مـ لؽ فقدمتُ  ما وتحؼ 

 .مةتؼد  الؿُ 

ـْ ِشْرِك َأْهِؾ ٱَف ) ـَ َأَخػ  ِم لِق َٕوَّ ـَاْطَؾْؿ َأنَّ ِشْرَك ا ـِ  َزَماكِ  أطظؿ زماكـا أهؾ فشركُ  (بَِلْمَرْي

 إٓ ظيتغؾ   ٓ أكف طىل دلقالً  لقس إمريـ هبذيـ وأكبر أغؾظ زماكـا أهؾ شرك وكقنُ  ،وأكبر

 :إمريـ هبذيـ ظتغؾ   أكف يريد بؾ ،إمريـ هبذيـ

(2)
ِف8 ) َْٕوَثاَن َمَع الؾَّ َْٕولَِقاَء َوا َٓ َيْدُطقَن الَؿاَلئَِؽَة َوا َٓ ُيْشرُِكقَن َو ـَ  لِق َٕوَّ َأَحُدُهََّم: َأنَّ ا

ِف  ِة َفُقْخؾُِصقَن لِؾَّ دَّ ا ِفل الش  َخاِء، َوَأمَّ َّٓ فِل الرَّ َطاءَ إِ  الؿشركقـ حال هذا كان وإكؿا (الد 

 الؿضايؼ يف يـجل ٓ أكف لعؾؿفؿ إمقر: هذه يف وأففؿ ًٓ طؼق أصح فؿٕك   لقـ:إو  

ٓ   والؽروب : اً ـقْ َص ُح  طؾقف وسؾؿ اهللصىل  بل  الـ   سلل الؿ   ولفذا ،يـالد   لؾ ف فقخؾصقن ،الؾ ف إ

َؿاِء، َقاَل: فَ » ـِ ال ذي َكْؿ إَِلفًا َتْعُبُد؟ َقاَل: َسْبَعًة، ِست ٌة فِل إَْرِض َوَواِحٌد فِل الس  َتُعد  َؿ

َؿاءِ  ِذي فِل الس  ر  ِفل اْلَبْحرِ ﴿َكََّم َقاَل َتَعاَلك: )، «لَِرْغَبتَِؽ َوَرْهَبتَِؽ؟ َقاَل: ال  ُؽُؿ الض  َوإَِذا َمسَّ

اهُ  ـْ َتْدُطقَن إَِّٓ إِيَّ اُكْؿ إَِلك اْلَبر  ﴿) سقاه تدطقن مـ طـؽؿ ذهب :يعـل (﴾َضؾَّ َم َفَؾَّمَّ َكجَّ

 .([45اإلسراء:] ﴾َوَكاَن اإِلْكَساُن َكُػقراً ﴿) إلقف لوالؾج بالعبادة إفراده طـ (﴾ْضُتؿْ َأْطَر 

ِف َتْدُطقَن إِْن ﴿: َتَعاَلكَوَقاَل ) اَطُة َأَغْقَر الؾَّ ِف َأْو َأَتْتُؽُؿ السَّ ُقْؾ َأَرَأْيَتُؽْؿ إِْن َأَتاُكْؿ َطَذاُب الؾَّ

ـُْتْؿ  اُه ُك ـَ * َبْؾ إِيَّ ـَْسْقَن َما ُتْشرُِكقنَ َصاِدِقق  ﴾َتْدُطقَن َفَقْؽِشُػ َما َتْدُطقَن إَِلْقِف إِْن َشاَء َوَت

 (.[21 - 24إكعام:]

                                                        

لقـ بلمريـ[ (6)  ]بؾ شرك الؿتلخريـ أطظؿ مـ شرك إو 

ل[ (1)  ]إمر إو 
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ْكَسانَ ﴿: َوَقاَل َتَعاَلك) ُقْؾ َتَؿتَّْع بُِؽْػرَِك ﴿إَِلك َقْقلِِف:  ﴾ُضر  َدَطا َربَُّف ُمـِقًبا َوإَِذا َمسَّ اإْلِ

ـْ َأْصَحاِب   .([6الزمر:] ﴾الـَّارِ  َقؾِقاًل إِكََّؽ ِم

ـَ ﴿: َوَقْقلِِف َتَعاَلك) ي ـَ َلُف الد  َف خُمْؾِِصق َؾِؾ َدَطُقا الؾَّ  .([14لؼَّمن:] ﴾َوإَِذا َغِشَقُفْؿ َمْقٌج َكالظ 

 يف قن:ُص خؾِ يُ  ةد  الش   ويف ،يشركقن خاءالر   يف فؿأك   طىل ةدال   وكظائرها أيات هذه

 .لف شريؽ ٓ وحده الؾ ف إٓ يدطقن ٓ ةد  الش  

 ةق  بالؽؾ   الؾ ف كسقا ةد  الش   يف كاكقا إذا بؾ ،مجقعاً  الحالتقـ يف فشرُكفؿ زماكـا يف اوأم  

 البحر يف ركبقا إذا زماكـا فلهُؾ  ،- الؾ فب والعقاذ - الؾ ف دون مـ بؿعبقداهتؿ ولفجقا

 أو إمقات مـ كان سقاء :الؾ ف دون مـ يدطقكف بؿـ لفجقا ،إمقاج طؾقفؿ وتالصؿت

 يا ،حسقـ يا ،طظ يا ،الؼادر طبد يا ،بدوي يا ،طقدروس يا ،متبقل يا: يؼقل هذا ،غقرهؿ

 زادوا زماكـا مشركق بؾ: بعقد فرٌق  قـركَ الش   ـقْ بَ  لقـ؟إو   شرك مـ همٓء شرك أيـ ،فالن

 .هاودجد   وُضُروٍب  زادوها بػـقنٍ  شركفؿ يف

ُف فِل كَِتاِبفِ ): صـ ػالؿُ  قال ثؿ َحَفا الؾَّ ـْ َفِفَؿ َهِذِه الَؿْسَلَلَة الَّتِل َوضَّ  ،الػفؿ حؼقؼة (َفَؿ

َوِهَل: َأنَّ  -) الجفؾ مـ ؿَ ؾِ وَس  ،والفقى بعص  الت   مـ وَسؾِؿَ  ،فورسقلِ  الؾ ف طـ وَفِفؿَ 

ِف  ـَ َقاَتَؾُفْؿ َرُسقُل الؾَّ ـَ الَِّذي َف َوَيْدُطقَن َغْقَرُه فِل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الُؿْشرِكِق َيْدُطقَن الؾَّ

َخاءِ  ا فِل  ،الرَّ ر  وَ َوَأمَّ ـَْسْقَن َساَداتِِفؿْ الض  َٓ َشرِيَؽ َلُف، َوَي َف َوْحَدُه  َّٓ الؾَّ ِة َفاَل َيْدُطقَن إِ دَّ  .(- الش 

ـَ ) لِق ـَا َوِشْرِك إَوَّ
ـَ ِشْرِك َأْهِؾ َزَماكِ ـَ َلُف الَػْرُق َبْق  أطظؿ زماكـا أهؾ شرك أن :يعـل (َتَبقَّ

 .والتدبر والتػفؿ ،طـف واإلطراض ،الؼرآن بتركفؿ ضؾقا وإكؿا ،وَأَصؿ وأكبر

ـْ َيْػَفُؿ َقْؾُبُف َهِذِه الَؿْسَلَلَة َفْفَّمً ) ـَ َم ـْ َأْي
 وٓ ،الجفؾ مـ لقـجق (َراِسخًا؟!َجق دًا َوَلؽِ

 شرٌّ  هق مـ أطؼبقا فؼد وباكقا كاكقا إن الحؼقؼة ويف ،قااكُ بَ فَ  كاكقا ققمٌ  فؿأك   الؿرادَ  أن   يظـ

ُف الُؿْسَتَعانُ ) بؽثقر مـفؿ  .(َوالؾَّ
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(1)
َٕ وَ )  مـ شركاً  أخّػ  لقنإو   الؿشركقن بف صار الذي لإو   إمر متؼد   - (لالثَّاكِ  ُر مْ ا

زماكـا أهؾ
(2)

ـَ َيْدُطقَن ) الؿشركقـ (َأنَّ ): -  لِق َٕوَّ ِف ا فِ َمَع الؾَّ ـَْد الؾَّ ـَ ِط بِق ُأَكاسًا ُمَؼرَّ
(3)

8 إِمَّا 

ا َأْولَِقاءَ  َأْكبَِقاَء،  ا َماَلئَِؽةً َوإِمَّ ِف َأْحَجارًا َأْو َأْو َيْدُطقَن ) ،صالحقـ أو (، َوإِمَّ َأْشَجارًا ُمطِقَعًة لِؾَّ

ـْ  َوإِنْ ﴿ لؾ ف مطقعة فاكؾ   الؽائـات (َلْقَسْت َطاِصَقةً  ٓ   َشْلءٍ  مِ ، [44اإلسراء:] ﴾بَِحْؿِدهِ  ُيَسب ُح  إِ

ـْ  َيْسُجدُ  لؾ فوَ ﴿ َؿاَواِت  فِل َم َْرضِ  الس  ْٕ َصالِ  بِاْلُغُدو   َوضاِلُلُفؿْ  َوَكْرهاً  َصْقطاً  َوا ْٔ  ﴾َوا

 .[65الرطد:]

ـْ َأْفَسِؼ الـَّاسِ ) ِف ُأَكاسًا ِم ـَا َيْدُطقَن َمَع الؾَّ
 كػرأَ  ـْ مِ  ُأكاساً  يدطق ـْ مَ  مـفؿ بؾ :(َوَأْهُؾ َزَماكِ

 - القجقد وحدة أهؾ إمام يدطقن ذيـكال   والـصارى: القفقد مـ كػرُ أَ  بعضفؿ بؾ ،اسالـ  

 .امالش   يف ةب  قُ  أن طؾقف فنن   :- طربل ابـ

رَِقِة، ) َكا، َوالسَّ ـَ الز  ـُْفُؿ الُػُجقَر8 ِم ـَ َيْحُؽقَن َط ـَ َيْدُطقَكُفْؿ: ُهُؿ الَِّذي اَلِة، َوَتْر َوالَِّذي ِك الصَّ

 .(َوَغْقرِ َذلَِؽ 

الِِح، َأْو َوالَِّذي َيْعَتِؼُد ) َٓ َيْعِصل فِل الصَّ َّ -ِمْثِؾ الَخَشِب، َوالَحَجرِ  -الَِّذي 
ِ
ـْ 8 َأْهَقُن ِم

ـْ ُيَشاِهُد ِفْسَؼُف َوَفَساَدُه َوَيْشَفُد بِفِ َيْعَتِؼُد   أي   مـ غقره الؾ ف مع دطا ـْ مَ  أن   معؾقمٌ  ففنك   (فِقَؿ

 أو لـبلٍّ  الؿصروف ذلؽ وكقن لغقره: العالؿقـ رب   حؼ   وَصارٌف  ،كافر ففق كان شلءٍ 

 وهق ،بقجف ُيعظ ؿ ٓ مـ طظ ؿ ففنك الثاين: مـ أهقن فولؽـ   ،ركالش   مـ يـجقف ٓ ،غقره

                                                        

 ]إمر الث اين[ (6)

ا أم   ،دةخاء وُيخؾصقن يف الش  لقـ ُيشركقن يف الر  إو   أن   :ره سابؼاً كَ ذي ذإمر إول ال    (1)

  .مشركق زماكـا يف الجؿقع مشركقن

 . ار وُزكاة وهبائؿيـ يدطقن ُفج  خرا أأم   ،لقـ يدطقن صالحقـإو   أن   :إمر الثاين

ابؼقـ. (6)   يعـل: الس 
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 َس طاكَ  وهذا ،وَمِفقـ مرذول وأكف هذا كؼص طىل تدل   ةرطق  الش   صقصالـ  ، أيضاً  كالؿعاكد

 .وضالل وكػر شرك الؽؾ   كان وإن ،أطظؿ ركفِش  فصار ،ؿاً معظ   وجعؾف رعَ الش  

 شرك مـ وأغؾظ أطظؿ زماكـا مشركل شرك وأن   ،صـ ػالؿُ  قالف ما ةصح   بذلؽ فظفر

ـ   لقـ:إو   الؿشركقـ  ،الجؿؾة يف ؿعظ  مُ  أكف وهق ،الجاهؾقة أهؾِ  شبفةُ  طـدهؿ لقـإو   لؽ

 فؽان ،ويعبده رعالش   يف مذمقماً  مؿؼقتاً  كان ـمؿ   يطؾب ،كافراً  أو فاسؼاً  يدطق والذي

 ؿطظ   اينوالث   ،الجؿؾة يف ؿعظ  مُ  هق ـْ فقؿَ  وافترقا ،شرك الؽؾ   أن   يف فاسَتقَيا ،رعلؾش   معاكداً 

 لؽان ركالش   بغقر ؿقهؿطظ   لق لقـإو   فنن   شركًا: أطظؿ فصار ،بحالٍ  ؿاً عظ  مُ  لقس ـْ مَ 

 تؼام معبقدهُ  كان إذا ،طاصقاً  لف ؿالؿعظ   لؽان لف طبادة بدون ؿظ  طُ  لق وكحقه والػاسؼ ،سائغاً 

اً فاسؼ أو ،الحدود طؾقف
(1)

. 

  

                                                        

وهذا ول وهق  صالٌح  هذا رجٌؾ  :يؼقلوؿف لق كان الؿعبقد هذا حل واإلكسان ُيعظ  يعـل:  (6)

ـ وتجعؾف ول تدطقه مِ ؿ فؽقػ إذا مات وطبده وهق فاسؼ طىل الرجؾ الُؿعظ   حل ففذا طقٌب 

  وأطظؿ. أطظؿُ  ففذا ِشركٌ  ؟!الؾ فدون 
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(1)
ْؼَت ) متؼد   امؿ   (إَِذا َتَحؼَّ

(2)
ِف )  ـَ َقاَتَؾُفْؿ َرُسقُل الؾَّ َأَصح   صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَأنَّ الَِّذي

 ًٓ ُطُؼق
(3)

ءِ  َٓ ـْ َهُم  .زماكـا مشركل كرْ ِش  مـ :يعـل (، َوَأَخػ  ِشْركًا ِم

ِء ُشْبَفًة ُيقِرُدوَكَفا َطَؾك َما َذَكْرَكاٱَف ) َٓ  زمـ يف َمـ بعض هبا يدل (ْطَؾْؿ َأنَّ لَِفُم

 ما إكؽؿ يؼقلقن بؾ لقـ:إو   كشرك الشرك مـ زماكـا مشركق طؾقف ما كقن مِـ ،ػمل  الؿُ 

 مـ بف رضاطتَ  امؿ   بفةِ الش   هذه صاحُب  يريد، زدتؿ بؾ مثؾفؿ جعؾتؿقكا أن طىل اقتصرتؿ

ـْ َأْطَظِؿ ُشَبِفِفْؿ، َفَلْصِغ َسْؿَعَؽ ) ،رمجةالت   هذه يف صـ ػالؿُ  رهقر   ما كػَل  الػروق َوِهَل ِم

 يف شاٍف  كاٍف  مـفا واحدٍ  كؾ   ،أجقبة بتسعةِ  رمحف اهلل صـ ػالؿُ  طـفا أجاب وقد ،(لَِجَقابَِفا

ـْ  :هارد    .وإيضاٍح  كشٍػ  لؿزيد كّثرها لؽ

َٓ َيْشَفُدوَن ) ـَ َكَزَل فِقِفُؿ الُؼْرآُن  ُفْؿ َيُؼقُلقَن: إِنَّ الَِّذي َٓ َوِهَل َأكَّ فُ  َأْن  َّٓ الؾَّ  ٓ :يعـل (إَِلَف إِ

ِف ) ،فادتقـبالش   يـطؼقن ُبقَن َرُسقَل الؾَّ  ،صاطتف طـ ويؿتـعقن (صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَوُيَؽذ 

ـْؽُِروَن الَبْعَث ) ُبقَن الُؼْرآَن َوَيْجَعُؾقَكُف ِسْحراً ) ،بف ققنصد  يُ  وٓ (َوُي  وٓ ،قنصؾ  يُ  وٓ (َوُيَؽذ 

ـُ َكْشَفُد )، يصقمقن َٓ َوَكْح ُق الُؼْرآَن، َوُكْممِ َأْن  ِف، َوُكَصد  دًا َرُسقُل الؾَّ ُف َوَأنَّ حُمَؿَّ َّٓ الؾَّ ـُ إَِلَف إِ

                                                        

رون الؿسؾؿقـ، وطـفا تسعة أجقبة يف إبطال التػريؼ  (6) بفة الت اسعة: ققلفؿ: إكؽؿ تؽػ  ]الش 

لقـ[  بقـ شركفؿ وشرك إو 

ـؿ وهق يؼقل الؼبر أو الص  مثالً يعبد الؾ ف بعض َمـ يعبد مـ دون يعـل: قصده رمحف اهلل أن   (1)

ٓ  الؾ فُ » ٓ  الؾ فُ »فؿا دام يؼقل  ،«َٓ إَِلَف إِ والجقاب: أن  بفة، الش  هل هذه  ؟روكففؾؿاذا ُتؽػ   «َٓ إَِلَف إِ

ٓ  الؾ فُ »و ،شلء لف كقاقض كؾ     .قاقض ما تـػعبالـ « َٓ إَِلَف إِ

ن قطافؿ يعبدون الش  ٕك   :يـ أردىرخ  لا الؿتأم   ،فؿ يعبدون صالحقـ وأولقاء ومالئؽةٕك   (6)

  .يعبدون بؼرةويعبدون فرج الؿرأة و
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ـَا ِمْثَؾ ُأوَلئَِؽ؟! (بِالَبْعِث، َوُكَصؾ ل، َوَكُصقُم8 َفَؽْقَػ َتْجَعُؾقَك
(1)

ون فؽقػ  ـْ  تسق   هبذه ر  ؼِ يُ  َم

 بقـ ومجعتؿ الؿتػارققـ بقـ يتؿسق   وأكؽؿ :يعـل ؟يجفؾفا ـْ مَ  وبقـ العظقؿة إمقر

ًٓ  جفالً  أطظؿ جعؾتؿقكا بؾ ،اقتصرتؿ ما بؾ الؿختؾػقـ:  .مـفؿ وضال

 جعؾتؿقكا وأكتؿ ،مـفؿ لسـا :نقويؼقل ،صـ ػالؿُ  رهقر   ما يعارضقن فؿأك   فعرفت

 مـفا فقف لقس كؿـ والػروق الخصال هذه فقف كاكت مـ تجعؾقن كقػ ،مـفؿ أطظؿ

 !شلء؟

 واإلمجاع: ةـ  والس   بالؽتاب رةممث   غقر الػروق هذه وأن   ،لفؿ ػمل  الؿُ  جقاب ويلتقؽ

هبا كػُرهؿ ظيتغؾ   امؿ   الػروق هذه بؾ
(2)

  الؽافر فنن   :
 
 ذلؽ مـ بشلءٍ  أقر   ما الذي إصظ

                                                        

ركًا كثقرًا وكحـ ما شؿعقا ذيـ كزل فقفؿ الؼرآن َج الؿشركقـ ال   أن   :هؿ يؼقلقنيعـل:  (6)

ٓ  َج  ج خرأط ول وتغق  تبق   الػرق لق شخٌص ما هق  :ركًا واحدًا لؿاذا ُتساِوكا هبمٓء؟ كؼقل شؿعـا إ

ئة ك لق مما دام كؼض حت  كؼقل:  ؟تبطؾ صاليت :لت لؿاذا تؼقلقنوهق قال أكا فؼط تبق   اً ريح

  .كاقض فالُحؽؿ واحد

يف الجامعة  اً شخصأن   فؾق ،ـ دائرة اإلسالمئة كاقض ُتخرج مِ كاقض واحد أو ميعـل:  (1)

مل يـجح  فشخٌص  ،الجامعةـ مل يـجح بثالث مقاد فصاطدًا ُيػصؾ مِ  لق شخٌص  :ظاميف الـ لف ققؾ 

 ذالؿاأكتؿ  :يؼقلوفقليت صاحب الخؿسة هذا  ،مل يـجح بعشر خروأ ،بخؿسة مقاد فؼط

ٓ   ،فصؾتقين أكا أحسـ مـف الخؿس والعشر  :كؼقل ،مخسيف  ذاك طـده طشرة وأكا ما سؼطت إ

  خالص. الثالثؽ جاوزت ما دام أك   ،والؿئة سقاء

ـْ يتغؾ   ،سقاءقاقض واحد أو مئة وكذلؽ الـ   َؾ عَ ف فَ ٕك   :ب طذاب أشدظ الُؽػر ففذا ُيعذ  لؽ

ـْ كؾفؿ يخرجقا مـ اإلسالم ،ُمـؽرات طظقؿة وذكقب كثقرة دوا يف وُيخؾ   - الؾ فوالعقاذ ب - لؽ

ِف ِزْدَكاُهْؿ َطَذاًبا فَ ﴿ :يؼقلطز وجؾ  الؾ فو ،ارالـ  ـْ َسبِقِؾ الؾ  وا َط ـَ َكَػُروا َوَصد  ِذي ْقَق اْلَعَذاِب بَِؿا ال 

  .﴾َكاُكقا ُيْػِسُدونَ 
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  الؽافر ـم كػراً  أطظؿ رتد  الؿُ  ولذلؽ ،وجحده بالحؼ أقر   ـمؿ   كػراً  أهقن
 
 يف إصظ

 .أحؽامف
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(1)
(َفالَجَقاُب )

(2)
 الػروق أن   ر:تمث   فاأك   زطؿقا التل الػروق هذه مـ بف اطترضقا اطؿ   

 (َأنْ ) رمث  تُ  ٓ الػروق هذه أن   إمجاعٌ  ففنك   ،رمث  يُ  ٓ وفرق ،رمث  يُ  فرق: قسؿقـ إىل مـؼسؿة

ِف ) مخػػة َق َرُسقَل الؾَّ ُجَؾ إَِذا َصدَّ ِفْؿ َأنَّ الرَّ ـَ الُعَؾََّمِء ُكؾ  ِفل  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَٓ ِخاَلَف َبْق

َبُف فِل َشْلٍء8  ُف َكافٌِر َلْؿ َيْدُخْؾ فِل اإِلْساَلمِ َشْلٍء َوَكذَّ باإلمجاع (َأكَّ
(3)

 سؾؿٍ بؿُ  لقس فأك   :يعـل ،

 دقةوالص   الةالص   مـ ،إلقف يف قفوصد   واحد يف بفكذ   فنذا شعرة: اإلسالم مـ طـده وٓ

ـْ  كان فنذا ،إلقف تؾؽ طىل قاضٍ  ففق ،ذلؽ وكحق  ففق شلءٍ  يف بفوكذ   شلءٍ  يف قفصد   َم

 إىل دطؿَ  ؟!طؾقف وسؾؿ اهللصىل  بل  الـ   هبا جاء فريضة أطظؿ هق الذي قحقدبالت   فؽقػ ،كافر

 الذي طاءالد   لف فصرف ،العبادة يف شريؽاً  ؿقاتوالس   إرض لػاصر وجعؾ ،سالةالر   زبدة

 .لف شريؽاً  فيجعؾَ  أو ،وحده غقره يدطقَ  نْ أَ  اإم   ،وخالصفا العبادة خ  مُ  هق

 طىل صؿس - الؾ فب والعقاذ - لؽـ قحقد؟بالت   فؽقػ رتمث   ٓ الػروق تؾؽ كاكت فنذا

 فنن   الٓت:والض   الجفآت أهؾ مـ بفةِ الش   هذه أهَؾ  فنن   بف: وامتزجت ،ركُ الش   قؾقهبؿ

 .ةبالؿر   العؾؿ مـ مػالقس لِؼَقفؿ فبَ الش   هذه أهؾ يف كظر إذا صػـْ الؿُ  ظرالـ  صاحَب 

ـَ )  أو ،وجحده أكؽره ،اً واحدًا حرف ولق (الُؼْرآِن َوَجَحَد َبْعَضفُ َبْعِض بِ َوَكَذلَِؽ إَِذا آَم

 كػرِ  فقق كػرٍ  أي   ضاهر: ػرٌ كُ  ففق ،طؾقف وسؾؿ اهللصىل  بل  الـ   طـ ثبت   مؿا شقئاً  جحد

                                                        

ل[ (6)  ]الجقاب إو 

  .راتؾزم اإلتقان بجؿقع الُؿؽػ  وٓ ي ،يؽػر واحدٍ  رٍ ف إذا أتك بُؿؽػ  أك   (1)

ك لق كان مـ أطؾؿ وأطبد ـ الؼرآن يؽػر حت  ف لق أكؽر حرفًا واحدًا مِ أمجع العؾؿاء أك  وأيضًا  (6)

ػطر يقمًا ويؼقم ويصقم يقمًا وي ،اتستحب  كان يترك الؿؽروهات ويػعؾ الؿلق ك حت  و ،اسالـ 

ـْ يؽػر بحرٍف  ،قؾالؾ   هذا الحرف ٓ يصؾح  :يؼقل ،ؿفُ وإيابَ  :يؼقل ﴾إِن  إَِلْقـَا إَِياَبُفؿْ ﴿ ،واحد لؽ

 ؟! الؾ ففؽقػ بَؿـ يطقف طىل الؼبقر ويدطقهؿ مـ دون  ،ثالً يؽػر بنمجاع العؾؿاءم



 

-661- 

 ؟!ورسقلف الؾ ف تؽذيِب 

ـْ َأَقرَّ بِالتَّْقِحقدِ )  أن اً معؾقم ريعةالش   فروع مـ فرطاً  (َوَجَحَد ) ،ومعـًك  لػظاً  (َكَؿ

اَلةِ )جحد  ـْ ؿَ ك ،بف جاء سقَل الر    كافر الخؿس ؾقاتالص   يجحد الذي (ُوُجقَب الصَّ

 .قحقدبالت   وجاء ،يػعؾفا أكف ولق ،باإلمجاع

َكاةِ ) اَلِة َوَجَحَد ُوُجقَب الزَّ  بنمجاع كافر ففق ،يفايمد   كان ولق (َأْو َأَقرَّ بِالتَّْقِحقِد َوالصَّ

 .ةإم  

ْقمَ ) ِف َوَجَحَد الصَّ  الؾ ف لتؽذيبف ةإم   بنمجاع كافر فنكف ،يػعؾف أكف ولق (َأْو َأَقرَّ بَِفَذا ُكؾ 

 .ورسقلف

ِف َوَجَحَد الَحجَّ )  لتؽذيبف باإلمجاع كافر ففق ،يحج كان وإن ،البقت إىل (َأْو َأَقرَّ بَِفَذا ُكؾ 

ه ،ورسقلف الؾ ف  .ةإم   إمجاع ورد 

ـ بِل  ) ـِ ال ل َزَم
ـَْؼْد ُأَكاٌس فِ ُف فِل ) البقت إىل (لِْؾَحج   صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَوَلَّمَّ َلْؿ َي َأْكَزَل الؾَّ

ِفْؿ:  ـِ اْسَتَطاَع إَِلْقِف َسبِقاًل ﴿َحؼ  ِف َطَؾك الـَّاِس ِحج  اْلَبْقِت َم  طىل لؾ ف واجٌب  :يعـل (﴾َولِؾَّ

ـْ َكَػَر ﴿) يحج   نْ أَ  اسالـ   مـ الؿستطقع ـِ ﴿) ذلؽ ترك :يعـل (﴾َوَم َف َغـِل  َط َفنِنَّ الؾَّ

ـَ   طىل فدل   :رَ ػَ كَ  فؼد ذلؽ جحد ـْ فؿَ  كػر: ذلؽ ترك أن   طىل فدل  ( [75آل طؿران:] ﴾اْلَعاَلِؿق

 .العاجز بخالف وهذا ،كافر ذلؽ يعتؼد ٓ الذي أن   طىل فدل   البقت: حج   ةقفرض

الجاحد بخالف خالً بُ  كاةالز   مـع وكذلؽ
(1)

 أمحد فاختقار هتاوكاً  الةالص   ترك افلم   ،

 .باإلمجاع كػَره راهقيف بـ إسحاق وحؽك

                                                        

طـفؿ وأمجع  اهللحابة رضل ا غزاهؿ الص  طـف لؿ   اهللكاة يف طفد أبل بؽر رضل مـع الز  َمـ  (6)

ات ػؼ ومع ذلؽ  ،دخؾقا طىل بعضفؿ وهؿ يف الؿساجد يؼرؤون الؼرآن ،حابة طىل ُكػرهؿالص  

  كاة.فؿ أكؽروا وقاتؾقا دون الز  ٕك   :ارفؿ كػ  حابة طىل أك  الص  
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ِف َوَجَحَد الَبْعَث ) ـْ َأَقرَّ بَِفَذا ُكؾ   وإطادة بالئفا بعد إجسام هذه بعث جحد :أي (َوَم

 ومل (َوَحؾَّ َدُمُف َوَماُلفُ ) ،العؾؿ أهؾ بنمجاع (-بِاإِلْجََّمِع  -َكَػَر ) الؼقامة يقم إلقفا أرواحفا

بف أقر   بؿا اإلقرار يـػعف
(1)

ِف َوُرُسؾِِف َوُيرِيُدوَن َأْن ﴿َكََّم َقاَل َتَعاَلك: ) : ـَ َيْؽُػُروَن بِالؾَّ إِنَّ الَِّذي

ِف َوُرُسؾِفِ  ـَ الؾَّ ُققا َبْق ُيَػر 
(2)

ـَ َذلَِؽ   ـُ بَِبْعٍض َوَكْؽُػُر بَِبْعٍض َوُيرِيُدوَن َأْن َيتَِّخُذوا َبْق َوَيُؼقُلقَن ُكْمِم

ا  هذه يف تعاىل الؾ ف حفصر   ،([131 - 134الـساء:] أَيةَ  ﴾َسبِقاًل * ُأوَلئَِؽ ُهُؿ اْلَؽافُِروَن َحؼًّ

 ف:كؾ   ذلؽ بجؿقعِ  رَ ػَ كَ  إذا إٓ كػراً  يؽقن ٓ أن يشترط ٓ فأك   طىل فدل   حؼًا: الؽافر أكف أية

  كػرٌّ : كػران الؽػرَ  فنن   كقطل: كػر هذا بؾ
ٌّ
 ػركَ  ـْ مَ  بقـفؿا: فرق وٓ، كقطلٌّ  وكػرٌ  ،كظ

 .فرق ٓ :بالؽؾ   ػركَ  ـْ فؽؿَ  ببعضٍ 

ـَ بَِبْعٍض َوَكَػَر ) ـْ آَم ل كَِتابِِف: َأنَّ َم
َح فِ ُف َقْد َصرَّ بَِبْعٍض8 َفُفَق الَؽافُِر َحّؼًا8 َفنَِذا َكاَن الؾَّ

ْبَفُة  َْٕحَساِء ِفل كَِتابِِف الَّذي  -َزاَلْت َهِذِه الش  ـَا   َأْرَسَؾفُ َوَهِذِه ِهَل الَّتل َذَكَرَها َبْعُض َأْهِؾ ا -إَِلْق

 :تانرد   ةد  الر   فنن ر:تمث   ٓ ولؽـ فروق يقجد فأك   ضحوات   ضفر وهبذا (

 .مجؾة سقلالر   بف جاء اؿ  ط جقعالر   وهل :ؼةؾَ طْ مُ  ةد  رِ 

 بعض طـ تد  رْ يَ  الذي أن   العؾؿ أهؾ بقـ إمجاعٌ  ففنك   بف: جاء ما ببعض يؽػر نْ أَ  :اينوالث  

 مجؾة طـ صاحبفا ُتخِرج قد القاحدة والؽؾؿة القاحد آطتؼاد أن   يرون بؾ كافر: يـالد  

 .يـالد  

                                                        

ف فال َيؾزم أك   ،يسؼط الُبـقان مـفا اختؾ   لق واحدٌ  ،تةس  الاإليؿان  أركانَمـ جحد كذلؽ و (6)

 ،فؾق كػر برب العالؿقـ وآمـ بالؿالئؽة ما يـػعف ،لق واحدوإك ؿا و ةتيؽػر بجؿقع إركان الس  

  اإليؿان هبؿ مجقعًا. بد  فال ،وكػر بالؿالئؽة ما كػعف الؾ فولق آمـ ب

 ،ف لؽؿ لقس لـاد لؽـ سقل محؿ  الر   صحقٌح  :صارى يؼقلقنالـ  :ثالً فؿ ،يف اإليؿانيعـل:  (1)

  .ارلـ دهؿ باتقط  طز وجؾ  الؾ فومع ذلؽ  ،سؾققا بقـ الر  فػر  
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 هل التل الػروق مـ كرتذُ  التل بالػروق ػريؼالت   أن   رفوطُ  ،بفةالش   اكؽشػت اوهبذ

 .ممثرة غقر
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(1)
َق ) :ابؼةالس   بفةلؾش   ثانٍ  جقاب هذا (- َأْيضاً  - َوُيَؼاُل ) ـْ َصدَّ ـَْت ُتِؼر  َأنَّ َم إَِذا ُك

ِم  اَلِة8 َفُفَق َكافٌِر َحاَلُل الدَّ ُسقَل فِل ُكؾ  َشْلٍء َوَجَحَد ُوُجقَب الصَّ  ،-بِاإِلْجََّمِع  -َوالََّمِل الرَّ

َّٓ الَبْعَث  َق َوَكَذلَِؽ َلْق َجَحَد ُوُجقَب َصْقِم َرَمَضاَن  ،َوَكَذلَِؽ إَِذا َأَقرَّ بُِؽؾ  َشْلٍء إِ  بَِذلَِؽ  َوَصدَّ

فِ   يستؼقؿ وٓ الؿذكقرات هذه وجقب مـ رر  قُ  ما يـؽر ٓ (َهَذا) الخصؿ (ْجَحُد َٓ يَ  ،ُكؾ 

َٓ َتْخَتؾُِػ الَؿَذاِهُب فِقفِ )، أساسف مـ ويزول كؾف اإلسالم يـتؼؾ بؾ ،اإلسالم  تختؾػ ٓ (َو

َوَقْد ) باإلمجاع كافر وأكف ،العبد اكتؽاس يف كاٍف  مـفا واحدٍ  وجقِب  َجْحدَ  أن يف الؿذاهب

ـَا  -َكَطَؼ بِِف الُؼْرآُن  ْم   .حؼاً  الؽافر ففق ببعض وكػر ببعض آمـ مـ أن   (-َكََّم َقدَّ

، َوُهَق َأْطَظُؿ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَفَؿْعُؾقٌم َأنَّ التَّْقِحقَد ُهَق َأْطَظُؿ َفرِيَضٍة َجاَء بَِفا الـَّبِل  )

ـَ  ْقِم، َوالَحج  ) فريضة (ِم َكاِة، َوالصَّ اَلِة، َوالزَّ  اهللصىل  الرسقل بف جاء ما بؽؾ وتصديؼف (الصَّ

 .طؾقف يجدي وٓ يـػعف ٓ طؾقف وسؾؿ

ُُٕمقِر َكَػَر ) ـْ َهِذِه ا َوَلْق َطِؿَؾ بُِؽؾ  َما َجاَء بِِف  -َفَؽْقَػ إَِذا َجَحَد اإِلْكَساُن َشْقئًا ِم

ُسقُل  ِفْؿ  -َوإَِذا َجَحَد التَّْقِحقَد  8-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الرَّ ُسِؾ ُكؾ  ـُ الر  َٓ  :-الَِّذي ُهَق ِدي

(َيْؽُػُر؟!
(2)

 التقحقد جحدَ  بؿـ فؽقػ ،اإلسالم أركان مـ واحداً  جحدَ  فقؿـ هذا كان فنذا 

صىل  الرسقل بف جاء ما بؽؾ تصديؼف يـػعف فال ،أطظؿ فنكف !والديـ؟ ةؾ  الؿِ  أساس هق الذي

 .إصؾ جحدَ  حقث طؾقف وسؾؿ اهلل

 فؾق !التقحقد؟ وهق إصؾ بجحد فؽقػ ،ػراً كُ  الديـ فروع مـ فرعٍ  دُ َجحْ  صار إذا

 وٓ معصقة لقست - بعدها وما الصالة مـ - فاكؾ   الػروعَ  هذه أن - يؽقن ٓ وهق - رد  قُ 

                                                        

 ]الجقاب الث اين[ (6)

مـ باب  قحقد ُكػرٌ حقد الت  ؽذلؽ جف الة ُكػرٌ حقد الص  إذا كان جيعـل: قصده رمحف اهلل  (1)

  .رائعة الش  قحقد هق أطظؿ مـ بؼق  الت   ٕن   :وىلأ
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إصؾ وهق فؽقػ، برأسف كػراً  التقحقد جحدُ  لؽان ،طظقؿة
(1)

 :بؿؽان الجفؾ هذا فنن   !؟

والؽػر بالؾ ف ٓ يتبعض فؿـ كػر  ،بؿػرده اإلسالم مـ ُيخرج أكف الخصؿ هذا يجحد ٓ

 .بللقهقتف فؼد كػر بف

 والذي ،اإلسالم طليد   لؽقكف مسؾؿ أكف ومساءً  صباحاً  الديـ أساَس  يفدم مـ يجعؾقن

ِف! َما َأْطَجَب َهَذا الَجْفَؾ!) باإلمجاع! كافر يمديفا كان ولق الزكاة وجقب يجحد  (ُسْبَحاَن الؾَّ

 باإلمجاع ػركُ  الةالص   جحد أن ر  ؼِ يُ  مـفؿ القاحدِ  كقنُ  ،الجفؾ أطجب مـ همٓء جفؾ فنن  

رقُ  فؾق بؽػر؟! لقس التقحقد وجحد ،ػركُ  اإلسالم أركان ـمِ  غقرها جحد أو ر ٓ أهنا د   تؽػ 

 .رػ  ؽَ يُ  وحده التقحقدجحد ف -ريؼد   ٓ وهق -

 أصؾف: بزوال يزول فنكف الػرع بخالف ،الػرع بزوال يزول ٓ إصؾ أن   :والدلقؾ

 .فرطف زال أصؾف زال إذا والشجرة كالحائط

 وهق فؽقػ ،كػراً  هجحدُ  لؽان ،الؿذكقرات بعُض  التقحقدَ  أن   رد  قُ  لق أكف :فالحاصؾ

 تؽؾؿ إذا فنكف الجـة: ودخقلف العبد إسالم يف وحده يؽػل قد التقحقد بؾ كؾف؟! ذلؽ أساس

 فالتقحقد وحده: التقحقد كػك طؾقف الػروع مـ شلء وجقب قبؾ لتقف   ثؿ التقحقد بؽؾؿة

صحتفا يف إلقف الػؼقرة هل بؾ ،إلقفا فؼقراً  لقس
(2)

. 

 مـ شقئاً  جحد مـ أن اً مؼرّ  كان فنذا ،هذا ؾِف َج  مؿـ أطظؿ وٓ أقبح وٓ أطجب فال

                                                        

ؽ لق كان هق فؿا ضـ  ،ها اإلكسان يؽػرحدَ قحقد مـ شرائع اإلسالم وجلق كان الت  يعـل:  (6)

  .ف يؽػرمِـ باب أوىل أك   إصؾ

ؾ طظقؿ فال وطـده تقك   كامالً  اً تقحقد اً دخص ُمقح  ؾق كان الش  فقاطدة طظقؿة: وهذه  (1)

ما يـػعؽ  :ق ويْستاك كؼقلوكذلؽ لق كان اإلكسان يتصد   ،قحقد مثالً قاك ُيؼّقي الت  الس   أن   :كؼقل

  ٓ   .قحقد بالت  هذا إ
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 وما إصؾ هق الذي التقحقد جحد وإذا ،- هذا جحديَ  ٓ وهق - كافر ففق الػروع هذه

 .هذا َؾ َجِف  َمـ َجْفؾِ  مِـ أطجَب  فال !يؽػر ٓ طـف فرع بعده
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(1)
ِف ) :ثالٌث  جقاٌب  هذا (- َأْيضاً  - َوُيَؼاُل ) ِء َأْصَحاُب َرُسقِل الؾَّ َٓ صؾك اهلل طؾقف َهُم

روا و (وسؾؿ قا دمائفؿ، ة، واستحؾ  د  ـ أفضؾ قتال أهؾ الر  ف مِ ا أك  وْ أَ ورَ ، (َقاَتُؾقا َبـِل َحـِقَػةَ )كػ 

، َوُهْؿ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَوَقْد َأْسَؾُؿقا َمَع الـَّبِل  ) طقن اإلسالمفؿ، وهؿ يد  ا ذراريَ قْ بَ وَس 

َٓ َيْشَفُدوَن  ِف، َأْن  دًا َرُسقُل الؾَّ ُف، َوَأنَّ حُمَؿَّ َّٓ الؾَّ ُكقَن إَِلَف إِ قنَ َوُيَمذ  (َوُيَصؾ 
(2)

وا بجحد رتد  ومل يَ  

بف غقرهؿ مـ جزيرة  دان الة، وٓ غقر ذلؽ، بؾ داكقا بؿافادتقـ وترك ققلفؿا، وٓ الص  الش  

 العرب.

ُفْؿ َيُؼقُلقَن: إِنَّ ُمَسْقؾَِؿَة َكبِل  ) :فشب  الؿُ  (َفنِْن َقاَل ) ر :يعـل (إِكَّ  ةؿَ مسقؾِ  :لؼقلفؿ هؿوكػ 

 ؟كبلٌّ 

ـَا)  أهنؿ إٓ مـفؿ صدر ما ففمٓء ،مطؾقبـا هق هذا (َهَذا ُهَق الَؿْطُؾقُب ) ،كعؿ :(ُقْؾ

 ؿ.وديـف تقحقدهؿ مبطالً  وصار ،الرسالة طىل قاـَ فجَ  ،كبل إكف :قالقا

ـْ َرَفَع َرُجاًل ) ، َوَلْؿ َماُلُف َوَدُمفُ َكَػَر، َوَحؾَّ  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿالـَّبِل   ُرْتَبةِ إَِلك إَِذا َكاَن َم

اَلةُ  َٓ الصَّ َفاَدَتاِن، َو ـَْػْعُف الشَّ : جريؿةٌ  وهذه - هبذا ؼر  تُ  وأكت إذان: وٓ ،قامالص   وٓ، (َت

 .- مخؾقق رتبة إىل مخؾقٍق  رفعُ 

                                                        

 ]الجقاب الث الث[ (6)

مـ أجزائفا فؼاتؾفؿ  ؿا يف جزءٍ ـل حـقػة مل يتركقا مجقع شعائر اإلسالم وإك  ب ـ أن  ُيبق  يعـل:  (1)

ٓ  الؾ فُ »وكذلؽ َمـ يشفد رضل اهلل طـفؿ، حابة الص   ـْ يطقف طىل قبر و« َٓ إَِلَف إِ يصقم وُيصظ لؽ

  .حالفؿك

ـق حـقػة بؾ ب ،راتؽػ  جؿقع الؿُ ك يليت بـ حت  يـ الد  اإلكسان ٓ يخرج مِ  ٓ ُيشترط أن   :يعـل

 ،لؿسجدحابة دخؾقا طؾقفؿ يف الؿساجد وقاتؾقهؿ وهؿ يف اوالص   ،كؿا سقليت كاكقا يتؾقن الؼرآن

  .ةد  ـ الر  حابة إِلتقاهنؿ شلء مِ كان فقفؿ صالح ومع ذلؽ قاتؾفؿ الص   :يعـل
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ـْ )  ـْ روا مَ فالعؾؿاء كػ   ؟فرفع مخؾققًا إىل رتبة خالؼ ةإلقهق   طىل كـَ َج  (َفَؽْقَػ بَِؿ

  !؟ةطىل إلقهق  ك ـَ َج  ـْ فؽقػ بؿَ  ،سالةطىل الر  ك ـَ َج 

، َأْو «َشْؿَسانَ »َرَفَع ) جـايتف مـ أطظؿ ٓ بؾ ،كـَ َج  قد غقره الؾ ف مع يعبد ذيفال  

َْٕرِض؟!َحابِّقًا، َأْو َكبِّقًا8 فِل ُرتْ ، َأْو َص «ُيقُسَػ » َؿَقاِت َوا (َبِة َجبَّاِر السَّ
(1)

 أوىل هذا :يعـل 

 وهذا، الخالؼ إٓ فيستحؼ   ٓ ما العبادة أكقاع مـ لؾؿخؾقق َف رَ َص  ٕكف ،والضالل بالؽػر

 طؾقفؿ ردٌّ  ففذا، هذا إوىل فبطريؼ اً كػر بف احتجقا ما جـس كان إذا :يعـل إوىل ققاس مـ

ٓ   ،بف احتجقا ما كػس مـ  .معؾقمة ذلؽ يف ةفإدل   وإ

ِف! َما َأْطَظَؿ َشْلَكُف! ) َٓ َيْعَؾُؿقنَ ﴿ُسْبَحاَن الؾَّ ـَ  ُف َطَؾك ُقُؾقِب الَِّذي  ﴾َكَذلَِؽ َيْطَبُع الؾَّ

 رجؾٍ  رتبة إىل رجالً  عفَ رَ  ـْ مَ  أن   رتصق  يُ  كقػ، الجاهؾ هذا قؾب طىل بعالط   كفذا ([37الروم:]

 !يؽػر؟ ٓ وإرض ؿقاتالس   ارجب   رتبة يف رجالً  رفع وإذا ،كافر ففق

  

                                                        

 .شؿسان وغقرهثؾ اهلل مهاب رمحف الق   د بـ طبدقخ محؿ  معبقدات كاكت يف طفد الش  هذه  (6)
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(1)
ـَ َكَزَل ِفقِفُؿ ): ققلف يف ابؼةالس   بفةلؾش   رابعٌ  جقاٌب  هذا (- َأْيضاً  - َوُيَؼاُل ) إِنَّ الَِّذي

َٓ َيْشَفُدوَن أَ  َٓ الُؼْرآُن  ُف ْن  َّٓ الؾَّ إلخ (... إَِلَف إِ
(2)

. 

ـُ َأبِل َصالٍِب رضل) َقُفْؿ َطؾِل  ْب ـَ َحرَّ  مـ الغالقة قعةالش   مـ وهؿ ( طـف بِالـَّارِ اهلل الَِّذي

  أصحاب
ٍّ
و تفمحب   يف زادوا ،طظ الحدّ  اوتعد 

(3)
 ،مـافؼقـ أصحابف مـ كاسٍ  بدسقسةِ  وذلؽ ،

قها  يػتَؽ  أن وأراد اإلسالم طكاد   سبل: بـ الؾ ف طبد أتباع - ديـفؿ الـاس طىل لقػسدوا دس 

وا –  ركالش   يف وُيدخؾفؿ اإلسالم بلهؾ  فقف طقااد   حتك ،وتعظقؿف طظ محبة يف الحد   تعد 

 .اإللفقة

ُطقَن اإِلْساَلمَ ) ُفْؿ َيدَّ ـْ َأْصَحاِب َطؾِلٍّ رضل) ،اإلسالم أطؿال ؾقنؿويع (ُكؾ   اهلل َوُهْؿ ِم

ـِ  َحاَبِة، َوَلؽِ ـَ الصَّ ُؿقا الِعْؾَؿ ِم  (ْطَتَؼُدوا فِل َطؾِلٍّ ٱ) ةدي  الر   الؿؼالة مـفؿ ضفرت (طـف، َوَتَعؾَّ

« ُيقُسَػ »ْطتَِؼاِد فِل ٱِمْثَؾ الِ ) - ةإلقهق   :يعـل -ر  الس   فقف اطتؼدوا الباصؾ: طتؼادآ

 رأى افؾؿ   ،غقرهؿ يف زماكـا أهؾ كاطتؼاد والعقدروس: الؼادر كعبد (َوَأْمَثالِِفََّم « َشْؿَسانَ »وَ 

  مـفؿ ذلؽ
ٌّ
أخاديدَ  لفؿ َخد   طـف اهللرضل  طظ

(4)
 ،قرانالـ   فقفا ضرموأ ،كِـدة باب طـد 

 :وقال ،فقف مؼالتفؿ أجؾ مـ فقفا وقذففؿ

ـــلَ  ـــأَ ا رَ ؿ  ـــُت إَ ْي ـــَر أَ ْم ــــْ رًا مُ ْم  راً َؽ

 

ـــأَ   َج ـــ ُت ج  ـــدَ ي وَ ارِ َك ـــراً َط  قُت ُقـُْب

 

                                                        

ابع[ (6)  ]الجقاب الر 

َٓ إَِلَف » :وكحـ كؼقل ذي يطقف طىل الؼبر مشركٌ ال   أن   :كقػ تؼقلقن :هؿ يؼقلقنيعـل:  (1)

فُ  ٓ  الؾ   ك الؼرآن.ػرهؿ يؼرأون حت  حابة طىل كوأمجع الص   قفؿ طظٌّ الذيـ حر   :كؼقل  ؟«إِ

 ،قفؿحر  طظقؿ ف ـؽرٌ هذا م :طـف يؼقلاهلل رضل  فعظٌّ  ،غؾقن فقفب يهق الر   اً طؾقّ  أن   :قالقا (6)

 ؟!بل أكا الر  كقػ تؼقلقن أك  

 ؟!كقػ تؼقلقن أكا إلف ،أخذهؿ ووضعفؿ فقفا ؿ  وأشعؾفا كارًا ثُ  اً ُحػرلفؿ  رَ ػَ َح  يعـل: (4)
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  مـ إمر ففذا
ٍّ
 وأن   ونمرتد   أهنؿ ورأوا ،حابةالص   مجقع طؾقف وافؼف طـف اهللرضل  طظ

ُب »: وقال ،قػبالس   ؿفتَ ؾْ تَ قَ  لق: قال فأك   إٓ ذلؽ يف كغقره طباس وابـ ،حؼٌّ  قتؾفؿ َٓ ُيَعذ 

  ٓ   ،«َرب  الـ ارِ  بِالـ اِر إِ
ٌّ
 كػرهؿ لغؾظ تحريَؼفؿ رأى مـف: اجتفادٍ  يدُ زِ مَ  ُؾفعْ فِ  طـف اهللرضل  وطظ

ق كؿا  .يـالؿرتد   بعض بؽر أبق حر 

ُروَن ) َحاَبَة ُيَؽػ  ـ قَن َأنَّ الصَّ َحاَبُة َطَؾك َقْتؾِِفْؿ َوُكْػرِِهْؿ؟! َأَتُظ َفَؽْقَػ َأْجَؿَع الصَّ

؟! الُؿْسؾِؿِ  ـَ ـ قنَ ق ، َوالِ « َتاٍج »ْطتَِؼاَد فِل ٱَأنَّ الِ  َأَتُظ َٓ َيُضر  ـِ َأبِل ٱَوَأْمَثالِِف  ْطتَِؼاَد فِل طؾل  ْب

ُر؟!  .(َصالٍِب رضل اهلل طـف ُيَؽػ 

  مـ رصدَ  هذا أن   َت ؿْ ؾِ وطَ  ؼَت تحؼ   إذا فحقـئذٍ 
ٍّ
 هذه أهَؾ  فقؾزم حابةالص   وقت طىل طظ

 : أمقر ثالثة أحدُ  بفةِ الش  

روا وأخطموا غؾطقا حابةالص   إن   :يؼقلقا أن إما  يستحؼ   ٓ مـ وقتؾقا ،الؿسؾؿقـ وكػ 

 وإن ،والتلريخ قرالس   يف لقضقحف ذلؽ يؼقلقن ٓ وهؿ ،ضاللة طىل وهؿ والؼتؾ الؽػر

رون الذيـ الخقارج مـ صاروا فؿٕك   طؾقفؿ: د  الر   يف كاٍف  ففق حابةالص   يف قالقه  يؽػ 

 أو ضؾؿفؿ قصدِ  ـومِ  ،الؿسؾؿقـ تؽػقر مـ حاشاهؿ :نقيؼقل أو ،ؿهنقويسب   حابةالص  

 .غؾط طىل آجتؿاع

َؾ والت   فوأمثالِ  تاٍج  يف آطتؼادَ  إن   :يؼقلقا أن وإما  قضاءَ  فؿوسمالَ  الحقـبالص   قس 

  يف وآطتؼاد، يضر ٓ تػاالؾ ف وإغاثة الؽربات وتػريج الحاجات
 
 ،ريؽػ   صالب أبل بـ طظ

 جفؾفؿ طظقؿ وضفر ،وشرك ػركُ  أكف كػك :ريؽػ   ٓ إكف :قالقا نْ فنِ  ،ذلؽ يؼقلقن ٓ وهؿ

  لػضؾ
ٍّ
 أسفؾ يؽقن أو الؾ ف غقر دطقة يف مسامحةً  كان فؾق ،فقف كسبة ٓ بؿا همٓء طىل طظ

  دطقة لؽاكت
ّ
 .طظ

 كقعٍ  بلي   الؾ ف غقر طىل تعؾ ؼ َمـ أن   اؿقسؾ  ويُ  يذطـقا أن وهق :الثالث   إمر يؾزم فحقـئذٍ 

 ،إطؿال هذه معف لقس ـمؿ   كػراً  أغؾظُ  ،مرتدٌّ  ةؾ  الؿِ  مـ خارج كافر ففق العبادة أكقاع مـ
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 بذلؽ فظفر ،كافع وغقر رممث   غقر فرق ذلؽ وكحق كاةوالز   الةوالص   فادتقـبالش   إقراره وأن  

  يف الغالقة فنن   وترويجفؿ: تشبقففؿ يف لُضال   أهنؿ
ٍّ
ٓ   فقف اطتؼدوا ما طظ  يف آطتؼاد مثؾ إ

 .إصـام هذه مـ وأمثالف تاٍج 

 مع الؿخؾقق بعبادة الغؾق مـ فأك   ـبق  يُ  ما الؽتاب لأو   فػل :الغؾق مـ لقس: قالقا وإن

الؾ ف
(1)

. 

  

                                                        

ـْ  :كؼقل !أكا ُأصظ ،ٓ :لق شخص يسرق وكريد أْن كؼطع يده يؼقل مثؾ: (6) كعؿ ُتصظ لؽ

ٓ  »أكا أققل  :فقؼقلالؾ ف ـ دون يقجب قطع القد، وكذلؽ لق شخص يدطق مِ  ئاً فعؾت شق َٓ إَِلَف إِ

فُ   ما يـػعؽ. :كؼقل  «الؾ 
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(1)
اِح ») :ابؼةالس   بفةلؾش   خامٌس  جقاٌب  هذا (- َأْيضاً  - َوُيَؼاُل ) ـُق ُطَبْقٍد الَؼدَّ  الذيـ («َب

َطقا  - قـبػاصؿق   لقسقا أدطقاء وهؿ - ساطدهؿ ـْ مَ  ذلؽ طىل وساطدهؿ فاصؿققن أهنؿ اد 

ـِ َبـِل ) معروف وتلريخفؿ الؿرأة جفتزو   ةوقص   أبقهؿ ـَ َمَؾُؽقا الَؿْغِرَب َوِمْصَر فِل َزَم الَِّذي

 ،فالن الحاكؿ الحاكؿققـ: قنُيسؿ   مؾقكفؿ ـ:قْ مَ رَ الحَ  طىل أيضاً  َيدٌ  لفؿ وصالت (الَعبَّاسِ 

ُفْؿ َيْشَفُدوَن ) :فالن والحاكؿ َٓ ُكؾ  ُطقَن اإِلْساَلَم، َأْن  ِف، َوَيدَّ دًا َرُسقُل الؾَّ ُف، َوَأنَّ حُمَؿَّ َّٓ الؾَّ إَِلَف إِ

قَن الُجُؿَعَة َوالَجََّمَطةَ  ُبقَن وَ  (َوُيَصؾ   .والؿػتقـ الؼضاةُيـَص 

رِيَعِة ) ـُ فِقِف  -فِل َأْشَقاَء َفَؾَّمَّ َأْضَفُروا خُمَاَلَػَة الشَّ  بعض كاستحالل (-ُدوَن َما َكْح

َطَؾك ُكْػرِِهْؿ ) وقتفؿ يف (َأْجَؿَع الُعَؾََّمءُ ) :إختقـ بقـ الجؿع تجقيزهؿ مثؾ ،الؿحرمات

 رأوه بؾ ،راً ممث   قاً رْ فَ  والجؿاطة والجؿعة كاةوالز   الةوالص   فادتقـالش   جعؾقا وٓ (َوِقَتالِِفؿْ 

ر ُوِجدَ  أكف وذلؽ اً ٓغق  .فقف هؿ ما يـػعفؿ فؾؿ ُمؽػ 

، جفادال أفضُؾ  هؿجفادَ  وأن   (َأنَّ باَِلَدُهْؿ باَِلُد َحْرٍب ) طىل وقتفؿ يف أمجعقا (وَ )

ـَ ٱَوَغَزاُهُؿ الُؿْسؾُِؿقَن َحتَّك ) ـْ ُبْؾَداِن الُؿْسؾِِؿق ـَْؼُذوا َما بَِلْيِدهيِْؿ ِم (ْسَت
(2)

 ابـ ػوصـ   

اه كتاباً  الجقزي   «مصر طىل صرالـ  »: سؿ 
(3)

. 

 غقر بعبادة ةؾ  الؿِ  أساس كؼض مع ،اإلسالم بديـ ظاهرالت   مـ فقف كحـ بؿا فؽقػ

                                                        

 ]الجقاب الخامس[ (6)

ظفرون كاكقا ي ،قا إزهربـ اسَتْقَلقا طىل أراضل الؿسؾؿقـ أربعة قرون وهؿ الذيـٕك فؿ  (1)

ٓ  ، وهؿ الذيـ اختؾؼقا قبر الحاإلسالم وُيبطـقن الُؽػر  سقـ لقس لف شلء. الحسقـ وإ

اس يقم الجؿعة إذا أتك ِذكر الحاكؿ يؼقم الـ يف البداية والـفاية اهلل ر ابـ كثقر رمحف ذكَ و (6)

فؿ ُيظفرون شعائر الؿؼصقد أك   :يعـل ،يجؾسقن ؿ  ك وهق غائب ثُ وهؿ يف الصػ ويركعقن لف حت  

 الُؽػر.
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 !؟الؾ ف

 مـ ولقس ،جفؾ ومـف ،طـاد مـف :الؽػر جفالً: أو طـاداً  ػرهكُ  يؽقن ـْ مَ  بقـ رقفَ  وٓ

 مثؾف يػفؿفا ما مثُؾ  ،ةج  الحُ  طؾقف أققؿت مـ بؾ ،فايػفؿَ  نْ أَ  الؽافر طىل ةج  الحُ  ققام شرط

يػفؿفا مل أو ففؿفا سقاء ،كافر ففق
(1)

ٓ   الؽػر كان الؿَ  شرصاً  ففُؿفا كان ولق ،  واحداً  سؿاً قِ  إ

الجحقد كػر وهق
(2)

 .وغقره الجفؾ مـفا ،أكقاع الؽػر بؾ :

 .ضاللة طىل تجتؿع ٓ ةم  وإُ  ،ػرهؿوكُ  قتالفؿ طىل أمجعقا العؾؿاء أن   :الؿؼصقد

 ؿ  ضاك ما مع يؽػل ٓ فادتقـبالش   طؼالـ   أن   وهق بفة:الش   هذه اكؽشاف طرفَت  وبذلؽ

رات أحد ُوِجد إذا اطاتالط   فعؾ مـ إلقف  .الؿؽػ 

  

                                                        

ة طىل ج  ولقس مـ شرط ققام الحُ » كب أو طدم الُعذر مـفقاطدة طظقؿة  يف الُعذر بالذ   (6)

ة ثؾ الؼرآن ُحج  ميعـل:  «فة، مثُؾ ما يػفؿفا مثؾُ ج  طؾقف الحُ  بؾ مـ أققؿت، فايػفؿَ  نْ الؽافر أَ 

هذا ٓ كـظر ػفؿ مل ت مأَففؿت  ،ةؿاء ففذه ُحج  ف يقجد قرآن ُأكزل مـ الس  يسؿع أك   أحدٍ  اس فلي  لؾـ 

ـْ َبَؾغَ  :يؼقلطز وجؾ الؾ ف و ،يػفؿ ؽ طاقٌؾ ف َمـ مثؾُ ٕك   :إلقف ُْكِذَرُكْؿ بِِف َوَم
ِ
 :يؼقلالؾ ف و ،﴾﴿ٕ

ـْ َحْقَلَفا﴿وكِذارة  ﴾َهَذا َبَقاٌن لِؾـ اسِ ﴿ بالؼرآن قامت طؾقف  عَ ؿِ َمـ َس  فؽؾ   ﴾َولُِتـِْذَر ُأم  اْلُؼَرى َوَم

 إذا مل ُيسؾؿ. - الؾ فوالعقاذ ب - فؾق مات يؿقت طىل الُؽػر ،ةالُحج  

ـْ يػفؿ ويعرف الذي يف الؼرآن وُيػس   :مثُؾ  (1)  ،أو ُكػر جفؾ ،ُيـؽر بعض أياتر الؼرآن لؽ

لميات العظقؿة الؽثقرة  :طقة وشقخ اإلسالم وغقرهؿ طدم الُعذر بالجفؾة الد  لذلؽ أمجع أئؿ  

ِعقرِ ﴿ ا َأَصْعـَا َساَدَتـَا ﴿ ،﴾َوَقاُلقا َلْق ُكـ ا َكْسَؿُع َأْو َكْعِؼُؾ َما ُكـ ا فِل َأْصَحاِب الس  ـَا إِك  َوَقاُلقا َرب 

بِقاَل َوُكبَ   كثقر.وغقرها  ﴾َراَءَكا َفَلَضؾ قَكا الس 

ـْ َيَشاءُ ﴿ :يؼقلالؾ ف  :ما ذكب هذا الجاهؾ؟ كؼقل :ققؾفنذا  ـْ َيَشاُء َوَيْفِدي َم  ؿدِ فاْح  ﴾ُيِضؾ  َم

 هداك.الؾ ف  أن  الؾ ف 



 

-615- 

(1)
ُلقَن َلْؿ ) :ابؼةالس   بفةالش   طىل سادٌس  جقاٌب  هذا (- َأْيضاً  - َوُيَؼاُل ) َٕوَّ إَِذا َكاَن ا

َ َّٓ َيْؽُػُروا إِ  ُفؿْ ِٕ ُسقِل، َوالُؼْر  كَّ ْرِك، َوَتْؽِذيِب الرَّ ـَ الش  اِر َوإِْكؽَ ) ،فوتؽذيبِ  :يعـل (آنِ َجَؿُعقا َبْق

(الَبْعِث، َوَغْقرِ َذلَِؽ 
(2)

. 

ـَك الَباِب الَّذِ )  وغقرها إربعة الؿذاهبمـ  (الُعَؾََّمُء فِل ُكؾ  َمْذَهٍب  هُ ي َذَكَر َفََّم َمْع

فقه («الُؿْرَتد  َباُب ُحْؽِؿ »)  ففذا 8(ي َيْؽُػُر َبْعَد إِْساَلِمفِ َوُهَق الُؿْسؾُِؿ الَّذِ ) بتعاريػ وطر 

 اطتؼادٍ  ٕجؾ ،فادتانالش   معف ولق ةؾ  الؿِ  ـمِ  يخرج فأك   مـفؿ إمجاعٌ  الباب هذا يف الؿذكقر

 لقس وأكف ،فقف يختؾػقن ٓ العؾؿ أهؾ بنمجاع يؽػل واحدٍ  ققلٍ  أو واحدٍ  طؿؾٍ  أو واحدٍ 

 .متؼد   ما هق أخر والؼسؿ ،سؿقِ  هق بؾ :ةبالؿر   اإلسالم طـ يخرج الذي رتد  الؿُ 

ُجِؾ َوَماَلفُ ) ،أمثؾة لف ومث ؾقا (ُثؿَّ َذَكُروا َأْكَقاطًا َكثِقَرةً ) ُر، َوُيِحؾ  َدَم الرَّ ـَْفا ُيَؽػ   (ُكؾ  َكْقٍع ِم

 .بف طؿؾ ما مجقع يـػعف ٓ فوأك   ،كافر ففق كذا اطتؼد أو ،كذا قال ـْ مَ : وقالقا

ُفْؿ َذَكُروا َأْشَقاَء َيِسقَرًة ) ـْ َفَعَؾَفا  -َحتَّك إِكَّ ـَْد َم بِؾَِساكِِف ُدوَن َقْؾبِِف، ُلَفا َيُؼق َكؾَِؿةٍ  8 ِمْثَؾ -ِط

ِعِب  ر ـْ مَ  رونؽػ  يُ  الؿذاهب أهؾِ  بعَض  إن   حتك (َأْو َكؾَِؿٍة َيْذُكُرَها َطَؾك َوْجِف الَؿْزِح َوالؾَّ  صغ 

                                                        

ادس[ (6)  ]الجقاب الس 

َباُب ُحْؽِؿ »مـ أبقاب الِػؼف  باٍب  العؾؿاء ذكروا يف كؾ   أن   :ادسالجقاب الس  يعـل:  (1)

ولق  ،يؽػر سبحاكف وتعاىل لق استفزء برب العالؿقـو ،بالؼرآن يؽػر فؾق استفزء بؽؾؿةٍ  «الُؿْرَتد  

ٓ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ سقل استفزء بالر    إذا فعؾ مجقع أكقاع يؽػر، فؾق كان اإلكسان ٓ يؽػر إ

ما  لؽـ ،أن َلغق وغقر صحقح ؾػ إىلـ الس  ره العؾؿاء مِ ما َذك :كؼقل ،قف ُكػرٌ رات ُكسؿ  الُؿؽػ  

ٓ  ذكروا هذا الباب   .يــ الد  كثقرة يخرج مِ  حسـاٍت  ك لق فعؾقاحد حت  الر ُؿؽػ  ال ن  ٕ إ
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الؿصحػ أو الؿسجد اسؿ
(1)

. 

 كطؼ ولق اً رتدّ مُ  اإلكسان هبا يؽقن أشقاء ُيقجد ،الجؿؾة يف هق فقهوطر   ذكروه وما

رٍ  وأتك، ماتالؿحر   ترك ذلؽ إىل أضاف ولق بؾ :كوصؾ   فادتقـبالش    معف ما مجقع مهدَ  بؿؽػ 

 .تحصر ٓ كثقرة مرتداً  الرجؾ هبا يصقر التل راتالؿؽػ   وجقد فنن   اإلسالم:مـ 

 ،كػره يف كاٍف  العالؿقـ رب   حؼ   مـ واحداً  لف يجعؾ كقكف ،ةد  الر   أسباب مـ والقاحد

 العالؿقـ: رب   لحؼ   يصؾح جعؾف كقكف يؽػل بؾ ،وجف كؾ   مـ لقس ولق إلفاً  هخذات   وكقكف

 رب   أن أو ،الشركقات يجؿع أو ،الردة أصراف بقـ يجؿع أن الؿرتد شرط مـ فؾقس

 .يستحؼ ما مجقع يف واحد ومعبقده العالؿقـ

 ،اً مرتدّ  بف يصقر فنكف وصام كوصؾ   فادتقـبالش   كطؼ ولق فأك   وهق شبفتف: تـؽشػ وهبذا

ًٓ  أسقأ ويصقر  .العؾؿاء مجقع طـد اإلسالم أصؾ معف يؽـ مل مؿـ حا

 ٓ»ـ ب يـطؼقن فؽقهنؿ ون:رتد  مُ  إزمان هذه ارػ  كُ  أن   :العؾؿاء لققلَ  مـ حقُح والص  

 يف هبا يدخؾ «الؾ ف إٓ إلف ٓ» ـف ،ومساءً  صباحاً  ويـؼضقهنا ومساءً  صباحاً  «الؾ ف إٓ إلف

 .الجؿؾة يف اإلسالم

دوا مل فنهنؿ قن:أصؾق   ارػ  كُ  أهنؿ :اينالث   والؼقل  ُيحَؽؿ حتك إيام مـ يقم يف يقح 

                                                        

لق قال هذا و ،ثؾ إحـافا ُمسقجد طـد بعض العؾؿاء يؽػر مهذ :لق قال شخٌص يعـل:  (6)

معـك مِـ  ٕن   :غقر طـدهؿ يؽػرر تصغقر صوٓ يجقز أْن يؼقل هذا مسجد ُصغق   ،ُمصقحػ يؽػر

 .صغقر آحتؼارالت  



 

-617- 

بنسالمفؿ
(1)

. 

  

                                                        

ف يرتد وُيسؾؿ طـد بعض العؾؿاء يرى أك   ،أكا مسؾؿ :الذي يطقف طىل الؼبر ويؼقلمثؾ:  (6)

ف اء يرى أك  ثؿ إذا صاف طىل الؼبر ِردة، وبعض العؾؿ ،ك وترك الؽػر ُمسؾؿيرتد وُيسؾؿ، إذا صؾ  

 ر.قإم هك يترك هذيـ حت  أصالً يحتاج تصحقح الد   افرك
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(1)
سابعٌ  جقاٌب  هذا (- َأْيضاً  - َوُيَؼاُل )

(2)
 :ابؼةالس   وإجقبة ابؼةالس   شبفتفؿ طـ 

ُف فِقِفْؿ: ) :بفةالش   تؾؽ كشػ يف لؽ ضاهرة ـَ َقاَل الؾَّ ِف َما َقاُلقا َوَلَؼْد َقاُلقا ﴿الَِّذي َيْحؾُِػقَن بِالؾَّ

َرُهْؿ بَِؽؾَِؿٍة  8[52التقبة:] ﴾َكؾَِؿَة اْلُؽْػرِ َوَكَػُروا بَْعَد إِْساَلِمِفؿْ  َف َكػَّ َمَع َكْقكِِفْؿ  -َأَما َسِؿْعَت الؾَّ

ِف  ـِ َرُسقِل الؾَّ قَن، صؾك اهلل طؾقف وسؾؿفِل َزَم قَن َمَعُف، َوُيَزك  ، َوُيَجاِهُدوَن َمَعُف، َوُيَصؾ 

ُدوَن  قَن، َوُيَقح  اهرالظ   يف الؿسؾؿقـ ديـ ويديـقن ،فادتقـبالش   ويـطؼقن (؟-َوَيُحج 
(3)

، 

 - قـبقري  الؼُ  مـ الققع هق كؿا ،غباتالر   يف هلَ جَ ؾْ ومَ  هذَ اَل ومَ  عاَذهمَ  إكداد جعؾ ـْ بؿَ  فؽقػ

ٓ   إلف ٓ» :يؼقل فؾساكف ،- الؾ فب والعقاذ ٓ   إلف ٓ :يؼقل وطؿؾف، «الؾ ف إ  .فالن إ

ُف فِقِفْؿ: ) ـَ َقاَل الؾَّ َٓ ُقْؾ ﴿َوَكَذلَِؽ الَِّذي ـُْتْؿ َتْسَتْفِزُئقَن *  ِف َوآَياتِِف َوَرُسقلِِف ُك َأبِالؾَّ

 .([44 - 43التقبة:] ﴾َتْعَتِذُروا َقْد َكَػْرُتْؿ َبْعَد إِيََّمكُِؽؿْ 

ُفْؿ َكَػُروا َبْعَد إِيََّمكِِفْؿ ) ُف َأكَّ َح الؾَّ ـَ َصرَّ ِء الَِّذي َٓ ِف  -َفَفُم  صؾك اهلل طؾقفَوُهْؿ َمَع َرُسقِل الؾَّ

ُفْؿ َقاُلقَها َطَؾك َوْجِف الَؿْزِح  - ل َغْزَوِة َتُبقكَ فِ  وسؾؿ  كؾؿةٍ  بسبب كػروا (َقاُلقا َكؾَِؿًة َذَكُروا َأكَّ

 بعد اراً ػ  كُ  هبا فصاروا ،الؿسؾؿقـ أطؿال ويعؿؾقن رطقةالش   إطؿال يعؿؾقن وهؿ ،واحدةٍ 

                                                        

ابع[ (6)  ]الجقاب الس 

 ،راتيـ وٓ َيؾزم أْن يليت بجؿقع الُؿؽػ  ـ الد  يخرج مِ  واحدٍ  رٍ َمـ أتك بُؿؽػ   أن   تف:الصخو (1)

ِف َوآَياتِِف َوَرُسقلِِف ُكـُْتْؿ َتْسَتْفِزُئقَن ﴿  ل  بِ فؿ ذهبقا مع الـ مع أك   ﴾َٓ َتْعَتِذُروا َقْد َكَػْرُتؿْ  *ُقْؾ َأبِالؾ 

 .ةواحد بؽؾؿةٍ  ﴾َقْد َكَػْرُتؿْ ﴿ :الؾ ف ومع ذلؽ قال ،لؾجفاد إىل تبقك صىل اهلل طؾقف وسؾؿ

 .﴾َقْد َكَػْرُتؿْ ﴿ومع ذلؽ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ، ل  بِ قن خؾػ الـ يصؾ  و (6)
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ا إيؿاهنؿ: ارًا  صاروا واحد شلء مـفؿ صدر لؿ   هبذه الؿشب ف بفةُش  تـؽشػ فبفذا ،مرتديـُكػ 

بفةالش  
(1)

. 

ُرونَ ) ْبَفَة: َوِهَل َقْقُلُفْؿ: ُتَؽػ  ـَ  َفَتَلمَّْؾ َهِذِه الش  !  ِم ـَ َّٓ  َأنْ ُأَكاسًا َيْشَفُدوَن  -الُؿْسؾِِؿق إَِلَف إِ

قَن، َوَيُصقُمقنَ  ُف، َوُيَصؾ  ْؾ َجَقاَبَفا- الؾَّ  :إجقبة مـ طؾقفا صـ ػالؿُ  ذكره ما :يعـل (، ُثؿَّ َتَلمَّ

َْٕوَراِق ) ـْ َأْكَػِع َما فِل َهِذِه ا ُف ِم  وذلؽ ػ:الؿمل   هذا يف صـ ػالؿُ  ذكره ما أكػع مـ فنكف (َفنِكَّ

 وبؿا رة:ممث   فروقاً  فالؿشب   ذكره ما أن فقظـ ،يػفؿ وٓ يعرف ٓ َمـ طىل وجرُ تَ  قد شبفة ٕهنا

 أن   طىل قنعُ ؿِ جْ مُ  العؾؿ أهَؾ  فنن   ،رةممث   غقر فروق فاأك   لؽ ـيتبق   اهلل رمحف ػمل  الؿُ  ذكره

 .رتمث   ٓ فروق هذه

  

                                                        

ر إمجاع كَ وقبؾ ذ ،حابةر إمجاع الص  كَ وقبؾ ذ ،صر الـ كَ هـا ذالُؿصـ ػ رمحف اهلل  يعـل: (6)

 يـ.ـ الد  يخرج مِ  - الؾ فوالعقاذ ب - واحدٍ  رٍ َمـ أتك بُؿؽػ   العؾؿاء أن  
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(1)
لِقِؾ َطَؾك َذلَِؽ َأْيضاً ) ـَ الدَّ (َوِم

(2)
 كشػ يف ابؼةالس   بعةالس   إجقبة طىل زيادة هذا 

ُرونَ ): ققلف وهل ،شبفتف ـَ  ُتَؽػ  ! ُأَكاسًا َيْشَفُدوَن أَ  ِم ـَ َٓ الُؿْسؾِِؿق فُ ْن  َّٓ الؾَّ َما ): إلخ (...  إَِلَف إِ

ُف  ـْ بَـِل إِْسَرائِقَؾ  َتَعاَلكَحَؽك الؾَّ  :والؿراد (-َمَع إِْساَلِمِفْؿ، َوِطْؾِؿِفْؿ، َوَصاَلِحِفْؿ  -َط

 جاء اومؿ   طؾؿف مـ ويؼتبسقن مقسك أتباع : أهنؿيعـل زمـفؿ: يف غقرهؿ إىل سبةبالـ   بعؾؿفؿ

 ذلؽ صدورَ  أن   طىل دالٌّ  ففنك   [668إطراف:] ﴾َتْجَفُؾقنَ  َقْقمٌ  إِك ُؽؿْ ﴿: ققلف ذلؽ يـايف وٓ ،بف

 .جفؾٍ  طـ مـفؿ

ُفْؿ َقاُلقا لُِؿقَسك: ) ـَا إَِلًفا َكََّم َلُفْؿ آلَِفةٌ ا﴿َأكَّ ـْ  جَب طْ أَ  فكلك   (﴾ْجَعْؾ َل  مـفؿ أطجبف َم

 .[668إطراف:] ﴾َتْجَفُؾقنَ  َقْقمٌ  إِك ُؽؿْ ﴿ :- طؾقفؿ ؽِراً ُمـْ  مقسك - ﴾اَل قَ ﴿ـف ،واستحسـقه

َحاَبِة رضل) ـَ الصَّ  طىل فؿأسؾحتَ  عؾ ؼقنيُ  بؼقمٍ  وامر   الؿ   ( طـفؿاهلل َوَقْقُل ُأَكاٍس ِم

ـَا َذاَت َأْكَقاطٍ ٱ») :آسؿ هبذا قهناويسؿ   شجرةٍ  طؾقف  اهللصىل  الـبل طؾقفؿ فلكؽر («ْجَعْؾ َل

ِف ) غؾقظالت   بلكقاع اإلكؽار هذا ظوغؾ   ،وسؾؿ : َأنَّ َهَذا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَفَحَؾَػ َرُسقُل الؾَّ

ـَا إَِلًفاا﴿ِمْثُؾ َقْقِل َبـِل إِْسَراِئقَؾ لُِؿقَسك:   .أيات ([116]إطراف: ﴾ْجَعْؾ َل

(3)
ـَ ) ـْ لِْؾُؿْشرِكِق

ةِ ) ابؼةالس   شبفتفؿ كشػ طـد (َوَلؽِ ـَْد َهِذِه الِؼصَّ  (ُشْبَفٌة ُيْدُلقَن بَِفا ِط

ُفْؿ َيُؼقُلقَن: إِنَّ َبـِل إِْسَرائِقَؾ َلْؿ َيْؽُػُروا ) ،دلقالً  ذلؽ كقن يف قنؿاكعُ ويُ  يشب فقن َوِهَل َأكَّ

ـَ َقاُلقا  ـَا َذاَت َأْكَقاطٍ ٱ: »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿلِؾـَّبِل  بَِذلَِؽ، َوَكَذلَِؽ الَِّذي 8 َلْؿ «ْجَعْؾ َل

 .َيْؽُػُروا(

                                                        

 ]ثامـ وتاسع[ (6)

 ،ركوقعقا يف الش  ا صؾبقا ققم مقسك لؿ   ة وهق أن  ـ ـ الس  مِ  ـ الؽتاب ودلقالً مِ  ر دلقالً ذكَ   (1)

 .يــ الد  صغر ولق فعؾقا لخرجقا مِ رك إا صؾبت وقعت يف الش  وهذه إمة لؿ  

تقـ[ (6)  ]َدْفع اطتراضفؿ طىل آستدٓل بالؼص 
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 كاتؽػقرِ  طىل تقـبؼص   ؿتُ جْ جَ تَ اْح  ؽؿفنك   ،طؾقـا تقـبالؼص   احتجاجؽؿ يصؾح فالقالقا: 

 .بذلؽ رواػُ ؽْ يَ  مل وهؿ

 :(ُؼقَل َفالَجَقاُب َأْن كَ )

 .كػراً  يؽقن أن قصقر مـ ٓ هؿػرِ كُ  فعدمُ  (إِنَّ َبـِل إِْسَرائِقَؾ َلْؿ َيْػَعُؾقا)

ـَ َسَلُلقا الـَّبِلَّ )  شقئاً  استحسـقا بؾ (َلْؿ َيْػَعُؾقا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَوَكَذلَِؽ الَِّذي

 .وصؾبقه

َٓ ِخاَلَف َأنَّ َبـِل إِْسَرائِقَؾ َلْق َفَعُؾقا َذلَِؽ َلَؽَػُروا) ـَ َكَفاُهُؿ  ،َو َٓ ِخاَلَف َأنَّ الَِّذي َوَكَذلَِؽ 

َخُذوا َذاَت َأْكَقاٍط ٱ: َلْق َلْؿ ُيطِقُعقُه، وَ  طؾقف وسؾؿصؾك اهللالـَّبِل    لق (8 َلَؽَػُروا-َبْعَد َكْفقِِف  -تَّ

 باعُ ات   يـػع وٓ ،أحد فقف عـازِ يُ  ٓ هذا ا:روػَ لؽَ  إلفاً  خذواات   لق وكذلؽ ،الؼبقر طىل طؽػقا

 - ؽػقرالت   إىل يصؾ أن طـ العؿؾ قصقر مـ لقس هؿكػرِ  فعدمُ  ،إَُخر وإطؿاُل  قلُس الر  

 :- فمحؾ   يف احتجاجاً  فؽان ،كػراً  لؽان صدر لق الػعؾ: بتؼدير هق ـااجِ جَ تِ ْح ا وجفَ  أن   :يعـل

 .راً ػْ كُ  لؽان فعؾقه لق وإٓ هيػعؾق مل ولؽـفؿ

 .طؾقؽؿ تقـبالؼص   آحتجاُج  لـا ؿؾِ فَس  (َوَهَذا ُهَق الَؿْطُؾقُب )
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(1)
َـّ َهِذِه )

ةَ َوَلؽِ طؾقف  اهللصىل  بل  الـ   سللقا ذيـال   ةص  وقِ  ،إسرائقؾ بـل ةص  قِ  (الِؼصَّ

ـَْفا -َبِؾ الَعالَِؿ  -ُتِػقُد: َأنَّ الُؿْسؾَِؿ ) وسؾؿ َٓ َيْدِري َط ْرِك  ـَ الش  (َقْد َيَؼُع فِل َأْكَقاٍع ِم
(2)

 إذا 

 اكقةالث   ةالؼص   يف ائؾوالس   ،مـف طؾؿاً  أوسع وهؿ مقسك وهق كبلٍّ  مع ةالؼص   يف ائؾالس   كان

 العبادات مـ فوأك   ،فيحب   الؾ فَ  أن   مـفؿ اً ضـّ  ذلؽ استحسـقا ،فضقؾة وأقدم أطؾؿ وهؿ كبلٍّ  مع

ب التل  !دوهنؿ؟ ـْ بؿَ  فؽقػ ،الؾ ف إىل هبا ُيتؼر 

ؿَ )  ر  والش   د  الض   ومعرفة بالعؾؿ إٓ كجاة ٓ ففنك   ،جاةالـ   أسباب ؿتعؾ   (َفُتِػقُد: التََّعؾ 

: تعاىل قال كؿا ،فقف القققع مـ لقسؾؿ ،وذرائعف ووسائؾف وأقسامف ركالش   ُف يعرِ  لغقره:

ر   َوَكْبُؾقُكؿْ ﴿ َكاَن َأْصَحاُب »: طـف اهللرضل  حذيػة وقال ،[65إكبقاء:] ﴾فِْتـَةً  َواْلَخْقرِ  بِالش 

ِف  ر    طؾقف وسؾؿصىل اهللَرُسقِل الؾ  ـِ الش  ـِ الَخْقِر، َوُكـُْت َأْسَلُلُف َط : َمَخاَفَة َأْن َيْسَلُلقَكُف َط

 .«ُيْدِرَكـِل

ـــــــَطَرْفـــــــ ـــــــر  ُت الش  َٓ لِؾش   ر  

 

قـــــــــــــــفِ   ـْ لَِتَقق  ـــــــــــــــ
 َلؽِ

ـْ   ــــــــ ــــــــ ِف َٓ َيعــــــــرِ  َوَم  ر  الش 

 

ــــــفِ   ــــــْع فِق ــــــاِس َيَؼ ـَ الـ  ــــــ
 مِ

زَ )   هؾ بالف طىل يجعؾ بؾ رك:الش   مـ ف شلءٌ ؾَ َخ دَ  يؽقن نْ أَ  العؿؾ فامات   :يعـل (َوالتََّحر 

 ؟هل ـْ فقؿَ  ولحظاتؽ ػسالـ   دِ ؼ  ػَ وتَ  ،فقف دخقلف قبؾ أخؾص

ـَاهُ »َوَمْعرَِفَة َأنَّ َقْقَل الَجاِهِؾ: ) ـْ َأْكَبرِ الَجْفِؾ، َوَمَؽائِِد «التَّْقِحقُد َفِفْؿ 8 َأنَّ َهَذا ِم

                                                        

 ]ما ُيْستػاُد مـفؿا[ (6)

بؾ  ،َأوىل كحـِؿـ باب َل طؾقفؿ فمع مقسك صؾبقا مـف أمرًا فقف شرك َخػِ  ؿَمـ ه إذا كان  (1)

ـ   ،ؾب وهؿ صحابةبعض َمسؾؿة الػتح صؾبقا أيضًا هذا الط   أكؽر  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ الـ  لؽ

 طؾقفؿ ذلؽ.
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ْقَطانِ  (الشَّ
(1)

 متـف - قحقدالت   يف دريسالت   كثر الؿ   ؾبةالط   بعض مـ رتصدَ  قد الؽؾؿة وهذه ،

 طؾقف فـؼؿ سؾقـ:االؿر مـ إكف :وققؾ ،أخرى كتٍب  يف الؼراءة وأرادوا قاؿُ ئِ َس  - كحقه كتب أو

 ،لقـبففؿ ذلؽ رمحف اهلل الشقخ فؼال أن: حتك ففؿتف ما ؽأك   :يعـل الؼقل: هذا يف صـ ػالؿُ 

  .صدر ما مـفؿ روصدَ  طؾؿٍ  أهؾ همٓء فنن   طؾقفؿ دّ الر   ةالؼص   هذه فػل

 طليد   ـمؿ   هؾؽ ـْ مَ  هؾؽ وما ،هضد   يف يؼع فقف هدبالز   فنن   ،قحقدالت   يف هدُ زْ يُ  فال

 ،فادتانوالش   آسؿ يؽػل فأك   قاوضـ   ،الؿعرفة حّؼ  فومعرفتِ  فحؼّ  إططائف بعدم إٓ اإلسالم

 زحر  الت   طدم مـ فكؾ   وهذا مػؼقد؟ أو مقجقد هق هؾ كؿالف يـايف وما يـافقف ما يـظروا ومل

 لؾ فو - أصؾف !الؿعرفة؟ كؾ   قحقدالت   طرف الذي ـمَ  ،لػظةً  لػظةً  قحقدالت   ألػاظ ومعرفةِ 

ـْ  :معروف – الحؿد فروع لف ركالش   هوضد   ،عبوُش  وفروع أقسامٌ  لف لؽ
(2)

. 

 جَ يُ  فِ م  أُ  طىل رجٌؾ  ُوِجد أكف البارحة ذكريُ : قال يقماً  أكف ػمل  الؿُ  طـ ذكريُ  اومؿ  
 ،فاعُ امِ

 :أخرى ةمر   قال ثؿ   - كبقر وهق - ،كبقر مـؽر فأك   رأوا ،مـف قاوضج   ذلؽ ضرحْ الؿَ  فاستعظؿ

                                                        

ـ هذا مِ : ؼقلك ؟ؾؿاذا كدرسف لؿاذا كحػظ فقففقحقد كعرفف الت   :اسلق قال بعض الـ   عـل:ي  (6)

مع مقسك وقحقد، جِفؾقا بعضفؿ هذا الت   صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ فػل طفد الـ  ،الجفؾ العظقؿ

 وىل كحـ.فِؿـ باب أ ،قحقدأيضًا جِفؾقا هذا الت  

  :قحقد ٕمريـدراسة الت   عـل:ي  (1)

َفا الـ بِل  ات ِؼ الؾ فَ ﴿ :يؼقلطز وجؾ الؾ ف و ،قرسخ فقفلَمـ كان طالِؿًا  :إمر إول َيا ﴿ ،﴾َيا َأي 

ـَ آَمـُقا  ِذي َفا ال    .﴾آمِـُقاَأي 

سقاًء  أحدٍ  قحقد لؽؾ  ـ تعؾقؿ الت  فال مـاص مِ  ،ؾؿؿ هذا العَمـ كان جاهالً يتعؾ   :إمر الثاين

 .جاهالً كان طالِؿًا أو كان 
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«اً ؽقْ يَ دُ » اذبح: لف فؼقؾ شديدٍ  بؿرضٍ  أصقَب  واحداً  إن  
(1)

 .يستعظؿقه فؾؿ - ولٍّ  - لػالنٍ  

 مل وهذا ،فكؾ   قحقدالت   يـايف وأخر ،قحقدالت   معفا يبؼك فاحشة لإو   أن   لفؿ ـبق   ثؿ  

 مـ أطظؿ أشقاء تستبشع ػقَس الـ   فنن   ،اسالـ   أكثر مـ القاقع هق وهذا !ذاك مثؾ ستعظؿقهت

 .قحقدالت   مـ ضد   هق ما ستبشاطفاا

                                                        

واإلكسان لق  ،ركلقس فقف ش :ف يؼقلكلك   اً صغقر اً اذبح ديؽ :يعـل ،قؽ تصغقر ِديؽُديَ   (6)

  .ركيؿقت طىل الش  الؾ ف ا لغقر فَ حَ بَ ة وذَ تدخؾف الجـ فا بابة أك  يف ذبح الذ   اطتؼد أن  

 ،الؾ فؿا صرف طبادة لغقر ؽالهُ فوذبح البعقر الؾ ف ٓ فرق بقـ ذبح دجاجة صغقرة لغقر  :يعـل

 ففق ِشرك.الؾ ف قؾبف اكصرف لغقر  ما دام أن   ،مـ الد  م أو بحر مِ ـ الد  سقاء كؼطة مِ 
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َؿ بَِؽاَلمٍ : َأنَّ الُؿْسؾَِؿ الُؿْجَتِفَد إَِذا - َأْيضاً  - َوُتِػقُد ) َف َطَؾك  ُكْػرٍ  َتَؽؾَّ ـُب  َٓ َيْدِري، َف َوُهَق 

َٓ َيْؽُػُر  ُف  ـْ َساَطتِِف8 َأكَّ (َذلَِؽ َوَتاَب ِم
(1)

 وبعد ،مجتفداً  ويؽقن يخػك قد ما إشقاء مـ فنن   

يرجع لف ُيبق ـ ما
(2)

ـَ َسَلُلقا ) : ـُق إِْسَراِئقَؾ، َوالَِّذي  .(صؾك اهلل طؾقف وسؾؿالـَّبِلَّ َكََّم َفَعَؾ َب

ُظ َطَؾْقِف الَؽاَلُم َتْغؾِقظًا َشِديدًا8 َكََّم َفَعَؾ َرُسقُل - َأْيضاً  - َوُتِػقُد ) ُف ُيَغؾَّ ُف َلْق َلْؿ َيْؽُػْر َفنِكَّ : َأكَّ

ِف   ؿْ فُ لَ  اؿَ كَ  اطٍ قَ كْ أَ  اَت ذَ  اـَلَ  ْؾ عَ ْج ا» :ققلفؿ يف أولئؽ طىل إكؽاره يف (صؾك اهلل طؾقف وسؾؿالؾَّ

متؼد   كؿا ،«اطٍ قَ كْ أَ  اُت ذَ 
(3)

. 

  

                                                        

استغػر  :فؼال ،هذا ٓ يجقز :ققؾ لفوف وُكب   شخص قال كؾؿة كػرٍ هذه مسللة طظقؿة لق و  (6)

أكؽر طؾقفؿ  ﴾اْجَعْؾ َلـَا إَِلًفا َكَؿا َلُفْؿ آلَِفةٌ ﴿ـ اإلسالم، خرج مِ يؽقن قد ٓ  ذاوأتقب إلقف ففالؾ ف 

ُؽْؿ َقْقٌم َتْجَفُؾقنَ ﴿مقسك   .﴾َقاَل إِك 

يـ هذا الد   سب  الذي ي :يعـل ،اهرة ٓا إشقاء الظ  أم   ،ف طؾقفا يرجعة إذا ُكب  إشقاء الخػق    (1)

ِف َوآَياتِِف َوَرُسقلِِف ُكـُْتْؿ ﴿ضاهر  أمرٌ  ـ  إِك َؿا ُكـ ا َكُخقُض َوَكْؾَعُب ُقْؾ َأبِالؾ  ـْ َسَلْلَتُفْؿ َلَقُؼقُل
َوَلئِ

 وهـا صؾبقا شجرةً  ،ذروا وما ُقبِؾ اطتذارهؿك أَتقا واطتحت   ﴾َٓ َتْعَتِذُروا َقْد َكَػْرُتؿْ  *َتْسَتْفِزُئقَن 

 :الم أكؽر طؾقفؿ قالفؿقسك طؾقف الس   ،الؾ فهبؿ إىل فا تؼر  ك يف زطؿفؿ أك  ؼقن طؾقفا إكقاط حت  ُيعؾ  

 ضاهر. يـ أمرٌ ا إول وهق آستفزاء بالد  خػل، أم   هذا خطل ما ُيؿؽـ فرَجعقا ففذا أمرٌ 

ُف َأْكَبرُ » :طؾقفؿ قال اهلل طؾقف وسؾؿ صىل ل  بِ لكؽر الـ ف  (6) َفا الس  »ففذا إكؽار  «الؾ  ، ُقْؾُتْؿ إِك  ـُ ـَ

ِذي َكْػِسل بَِقِدهِ  ففذا  ،جاهؾقـ ففؿ بؼقمٍ شب   :يعـل «َكَؿا َقاَلْت َبـُق إِْسَرائِقَؾ لُِؿقَسك»حؾػ  «َوال 

 ؟هؾ تػعؾ هذا إمراج أكت :يعـل ،طؾقفؿ ف تغؾقظٌ كؾ  
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(1)
رضل َأْكَؽَر َطَؾك ُأَساَمَة  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿُشْبَفٌة ُأْخَرى8 َيُؼقُلقَن: إِنَّ الـَّبِلَّ  َوَلُفؿْ )

ـْ َقاَل:  اهلل طـف فُ )َقْتَؾ َم َّٓ الؾَّ َٓ إَِلَف  َأَقَتْؾَتُف َبْعَد »، َوَقاَل: (َٓ إَِلَف إِ ُف؟َما َقاَل:  َّٓ الؾَّ ، َوَكَذلَِؽ «إِ

فُ : »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َقْقُلفُ  َّٓ الؾَّ َٓ إَِلَف إِ ، َوَأَحاِديُث «ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ الـَّاَس َحتَّك َيُؼقُلقا: 

ـْ َقاَلَفا  .(ُأَخُر فِل الَؽػ  َطؿَّ

ِء الَجَفَؾةِ ) َٓ ـْ َقاَل ) :هبا والتشبقف إحاديث هذه إيراد مـ (َوُمَراُد َهُم َّٓ »َأنَّ َم َٓ إَِلَف إِ

فُ  َٓ ُيْؼَتُؾ «الؾَّ ُر، َو َٓ ُيَؽػَّ  ،العبد إسالمِ  يف كاٍف  هبا طَؼ الـ   أن   :يعـل (- َوَلْق َفَعَؾ َما َفَعَؾ! - 8 

رون - يـقحد  الؿُ  معشر - ؽؿأك   ومرادهؿ ٓ   إلف ٓ أن يشفد ـْ مَ  تؽػ   مـ وهذا، إلخ ... الؾ ف إ

 لفا :ومعاينَ أرواحاً  لفا أن   اَدَروْ  ما ،فؼط رسقمٌ  يـالد   أن   يرون فؿ:ؿايتِ وطَ  جفؾفؿ طظقؿ

الؿرادة هل معانٍ 
(2)

ةث  ُج  ققالُب  إلػاظ ،
(3)

 بل  الـ   ومراد كشػفا ويلتقؽ ،روح والؿعاين ،

 .وزطؿقا قاضـ   كؿا ٓ فوأك   ،إحاديث هذه مـ طؾقف وسؾؿ اهللصىل 

  

                                                        

ر وٓ ُيؼتؾ ولق فعؾ ما فعؾ، ( 6) ٓ  الؾ ف( ٓ يؽػ  ـْ قال: )ٓ إلف إ بفة العاشرة: أن  َم ]الش 

  واستدلقا بلحاديث[

ٓ  الؾ فُ »يعـل: لقس الـ طؼ فؼط، فؿعـك   (1) ٓ  الؾ ف. «َٓ إَِلَف إِ  ٓ معبقد بحؼٍّ إ

ٓ  الؾ فُ »يعـل: ذات، و  (6)  تدل  طىل أشقاء معـقية. «َٓ إَِلَف إِ
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(1)
الِ ) ـَ الُجفَّ ِء الُؿْشِركِق َٓ َمْعُؾقٌم َأنَّ َرُسقَل الؾَِّف ) :ذلؽ طـ الجقاب يف (َفُقَؼاُل لَِفُم

 وطبقدَ  مؿالقَؽ  كساءهؿ أخذ (َوَسَباُهؿْ ) مقاصـ ةطد   يف (َقاَتَؾ الَقُفقدَ  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

َّٓ »َوُهْؿ َيُؼقُلقَن: ) :ارالؽػ   بسائر ـقعكالص   فُ  َٓ إَِلَف إِ ٓ   إلف ٓ» :ققُل  عَ ـَ مَ  فال ،(«الؾَّ  ـْ مِ  «الؾ ف إ

 .فؿقِ بْ وَس  فؿالِ تَ قِ 

ٓ   إلف ٓ» :ققل دجر  مُ  أن   طىل فدل    كثقر كاس يؼقلفا بؾ :ؽػقرالت   مـ يؿـع ٓ «الؾ ف إ

 هبا طؼالـ  مع بد   فال ،يـافقفا ما وجقد أو ،هبا العؿؾ أو ،هبا العؾؿ لعدم اإم   :اراً كػ   ويؽقكقن

بف والعؿؾ معـاها معرفة :أكبرها خر:أُ  أشقاء مـ
(2)

. 

ِف ) َٓ َوُهْؿ َيْشَفُدوَن  8َقاَتُؾقا َبـِل َحـِقَػةَ  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَوَأنَّ َأْصَحاَب َرُسقِل الؾَّ َأْن 

ُطقنَ  قَن، َوَيدَّ ِف، َوُيَصؾ  دًا َرُسقُل الؾَّ ُف، َوَأنَّ حُمَؿَّ َّٓ الؾَّ  وسبقا ،قاتؾقهؿ ذلؽ ومع (اإِلْساَلمَ  إَِلَف إِ

ٓ   إلف ٓ»: ققلفؿ مع ،فؿوذراريَ  حريؿفؿ  .ُأَخر راٍت ػ  ُمؽَ  ٕجؾِ  ،إلخ ... «الؾ ف إ

ـُ َأبِل َصالٍِب رضلَوَكَذلَِؽ الَّذِ ) َقُفْؿ َطؾِل  ْب ـَ َحرَّ  طائفؿواد   صالهتؿ مع ( طـف بِالـَّارِ اهلل ي

  أصحاب مـ وهؿ ،اإلسالم
ٍّ
  يف الغؾق   مـفؿ وقع ولؽـ ،طـف اهللرضل  طظ

ٍّ
 الحد   وتجاُوزُ  طظ

 .ةاإللفق   فقف قاطَ اد   حتك ،تعظقؿف يف

ٓ  » فمع ففق حصَؾ  فننْ  وطؿٌؾ: وإقرارٌ  ػظُ الؾ   بؾ ،ػظالؾ   الؿراد لقس ففنك    ،« الؾ فٓ إلف إ

 .مػؼقد وحؼقؼتفا وروُحفا فؼط: بؾػظِفا إٓ جاء ما ففنك   وإٓ

ٓ   إلف ٓ» ـف ذاهتا مـ هل لقست أشقاء يـؼضفا «الؾ ف إ
(3)

ٓ   إلف ٓ» يـػل امؿ   :  :«الؾ ف إ

                                                        

 ]الجقاب[ (6)

ٓ  الؾ فُ »يعـل: لقس معـك  (1)  ُكطؼ فؼط، بؾ طؾؿ وطؿؾ. «َٓ إَِلَف إِ

ٓ  الؾ فُ »يعـل: قد يؼقل اإلكسان:   (6) ٓ  الؾ فُ »لؽـ يعبد غقر الؾ ف، فؿا تـػعف  «َٓ إَِلَف إِ : «َٓ إَِلَف إِ

 ٕك ف كاقضفا.
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 فؽقػ ،العظقؿة الؽؾؿة هذه يـؼض مـفا واحدٍ  كؾ   ،باإلفؽ أزواجف ُل مْ ورَ  ،سقلالر   ةُ مسب  

ًٓ  أسقأ هذا بؾ صاحبفا؟! قؾِب  قبؾةَ  إوثان ؾِ عْ وَج  الؾ ف غقر طبادة مـ فاكػِس  بـػقفا  ـمؿ   حا

 اطؿ   اكتؽس فأك   يػقد ،مـف يقجد ما ثؿ   اإلسالم يف دخؾ فبلك   ُيمخذ فٕك   هبا: طؼالـ  طـ يؿتـع

ك   الؽافر مـ حؽؿاً  أطظؿ رتد  والؿُ  ،اً رتدّ مُ  فقؽقن بف: تسؿ 
 
 إىل ء:ْل فَ  ماَلف أن   :مـفا :إصظ

 هذا ،بقـفؿ يتقارثقن فؿفنك   جقسل  والؿَ  صراين والـ   القفقدي   بخالف يـ:رتد  الؿُ  أحؽام آخر

 .أصالً  يؼر مل ـمؿ   أغؾظ فصار، طؿل ثؿ   وأبصر أكؽر ثؿ   طرف فٕك   :ػرهكُ  تغؾقظ مـ

ِء الَجَفَؾةُ ) َٓ وَن َأنَّ ) الؿشركقن (َوَهُم ـْ َأْكَؽَر الَبْعَث: كُ  ُمِؼر  َٓ  َوَلْق َقاَل: -، َوُقتَِؾ َر ػ  َم

فُ إَِلَف  َّٓ الؾَّ  .فادتانالش   تـػعف ومل (- إِ

ـْ َأْرَكاِن اإِلْساَلمِ ) - أيضاً  - ونؼر  مُ  هؿ (وَ ) ـْ َجَحَد َشْقئًا ِم  أو ،الةالص   كقجقب (َأنَّ َم

 .(-َوَلْق َقاَلَفا  -، َوُقتَِؾ َكَػَر ) :قامالص   وجقب

ـَْػُعُف إَِذا َجَحَد التَّْقِحقَد ) ـَ الُػُروِع، َوَت َػُعُف إَِذا َجَحَد َشْقئًا ِم ـْ َٓ َت  َأْصُؾ الَِّذي ُهَق  -َفَؽْقَػ 

ُسِؾ َوَرْأُسُف  ـِ الر   .(؟!-ِدي

  



 

-669- 

(1)
ََٕحاِديِث ) ـَك ا ِف َما َفِفُؿقا َمْع َـّ َأْطَداَء الؾَّ

 طىل كشغو حقلفا حامقا وٓ (َوَلؽِ

 طـ اإلطراض كؾ   أطرضقا بلكاسٍ  ـ  الظ   وإحسان ،والجؿقد إطؿك ؼؾقدُ الت   أبصارهؿ

ـ   ـْ مَ  دواوقؾ   ،قحقدالت   ٓ   إلف ٓ» :ققل أن   ض  الجفؾ مع كاٍف  إحاديث هذه يف «الؾ ف إ

ٓ   إلف ٓ» بؿدلقل  .«الؾ ف إ

رٍ بؿُ  أتك إذا اإلكسانَ  أن   يجد ففنك   الػؼفاء كالم يف يطالع أن أراد إذا واإلكسان  أو ققلٍّ  ؽػ 

كتَ  ما مجقع يـػعف وٓ رػُ ؽْ يَ  ففنك   :اطتؼاديٍّ   زطؿقا إزمان هذه يف والؿشركقن ،فؾَ ؿِ وطَ  بف سؿ 

 مـ وهذا ،الؿضار   ودفع الؿـافع بجؾب تستؼؾ   فاأك   وزطؿ طؾقفا تعؾ ؼ ـْ مَ  إٓ رؽػُ يَ  ٓ فأك  

ـُ  بعقـف وهذا ،جفؾفؿ كبقر  سؾالر   ُأرِسؾت وٓ ،الؽتب مجقع ُأكِزلت ما ذيـال   الؿشركقـ دي

ه إٓ  بجؾب يستؼؾ إلقف يؾجل ـْ مَ  أن   يزطؿ ـْ مَ  مـفؿ قؾ   لقـإو   الؿشركقـ فنن   وإبطالف: لرد 

 .الؿضار   ودفع الؿـافع

ا َحِديُث ُأَساَمَة رضل)  فَ لَ إِ  َٓ » :قال الذي الرجؾ قتؾ حقـ تفص  وقِ  :يعـل ( طـفاهلل َفَلمَّ

ف ٓ  إِ  ُف َقَتَؾ َرُجاًل ) :«الؾ  ُف َما ٱَفنِكَّ َـّ َأكَّ ُف َض َطك اإِلْساَلَم بَِسَبِب َأكَّ َّٓ َخْقفًا َطَؾك َدِمِف ٱدَّ َطاُه إِ دَّ

ـَ ، الؽػ  (َوَمالِفِ  ٓ  » :يؼقل جٌؾ طؾقف وسؾؿ أحد رجؾقـ: رَ  اهللصىل  بل  الـ   ار زم  «الؾ ف ٓ إلف إ

 ومـافؼ. اً صؾِ خْ مُ  اً ـُمققِ 

ٓ  ﴿تعاىل: ن أن يؼقلقها: قال قْ بَ لْ ا غقرهؿ فقَ وأم   ُفْؿ َكاُكقا إَِذا قِقَؾ َلُفْؿ ٓ إَِلَف إِ فإِك   الؾ 

ا َلَتاِرُكق آلَِفتِـَا لَِشاِطٍر َمْجـُقنٍ  * َيْسَتْؽبُِرونَ  ح ،[66 - 65الصافات:] ﴾َوَيُؼقُلقَن َأإِك  ذلؽ  ويقض 

ُف  :ُقْؾ  !َيا َطؿ  »طؾقف وسؾؿ حقـ قال لف:  اهللقل صىل ُس قصة طؿ  الر   ٓ  الؾ   الحديث. «…َٓ إَِلَف إِ

ُجُؾ إَِذا َأْضَفَر اإِلْساَلمَ ) ـُْف َما ُيَخالُِػ َذلَِؽ  8َوالرَّ ـَ ِم ـُْف َحتَّك َيَتَبقَّ  :يعـل (َوَجَب الَؽػ  َط

 ،صادقاً  يؽقن أن يحتؿؾ حالةٍ  يف دام ما طـف الؽػ   جُب ويَ  ُيؼَتؾ ٓ فأك   رطلالش   والحؽؿ

                                                        

قا هبا ٓ تدل  طىل ُشْبفتفؿ[]إحاديث ( 6)  التل استدل 
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ذلؽ يخالػ ما مـف ـيتبق   حتك كاذباً  يؽقن أن ويحتؿؾ
(1)

ُف فِل َذلَِؽ:  ، َفا ﴿)َوَأْكَزَل الؾَّ َيَلي 

ـُقا ِف َفَتَبقَّ ـُقا إَِذا َضَرْبُتْؿ فِل َسبِقِؾ الؾَّ ـَ آَم ُف  ،قابَّتُ ثَ تَ فَ : يْ أَ  [72]الـساء: ﴾الَِّذي َفأَيُة َتُدل  َطَؾك َأكَّ

ـُْف َوالتََّثب ُت  ـُْف ) ،إمر آخر إلقف يصقر ما إىل ظروالـ   للك  الت   وهق (َيِجُب الَؽػ  َط ـَ ِم  -َفنِْن َتَبقَّ

ـُقا﴿َما ُيَخالُِػ اإِلْساَلَم: ُقتَِؾ8 لَِؼْقلِِف:  -َبْعَد َذلَِؽ  ـْ ﴾َفَتَبقَّ َٓ ُيْؼَتُؾ إَِذا َقاَلَفا: َلْؿ َيُؽ ، َوَلْق َكاَن 

ـًكلِؾتََّثب ِت   فأك   الؼرائـ قامت إنْ  باإلسالم اصؼالـ   ،مطؾؼاً  طـف ؽػ  يُ  فأك   :الؿراد ولقس ،(َمْع

 ـتبق   فنن ،ذلؽ يخالػ ما مـف يتبقـ حتك طصؿتف تدوم فافنك   الؼتؾ مـ ؿسؾَ لقَ  ذلؽ قال ؿاإك  

 .ُقتؾ ذلؽ يخالػ ما مـف

                                                        

َفا» صىل اهلل طؾقف وسؾؿ: ل  بِ قال الـ كؿا  (6) ٓ  بَِحؼ   :فَؿـ قال «َطَصُؿقا مِـ ل ِدَماَءُهْؿ َوَأْمَقاَلُفْؿ إِ

ٓ  الؾ فُ » ٓ  طىل الظ   جريفكُ «  َٓ إَِلَف إِ ٓ  » :فالذي قتؾف أسامة قال ، إذا أتك بـاقضاهر مسؾؿ إ َٓ إَِلَف إِ

فُ  َٓ قَ أَ » صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ الـ سللف ف ،وما أتك بـاقض«  الؾ  َقَتْؾَتُف؟! ُقْؾُت: َيا ُف وَ  الؾ  ٓ  َف إِ لَ  إِ اَل: 

ـَ  !فِ الؾ   َرُسقَل  اَل  إِك َؿا َقاَلَفا َخْقفًا مِ ـْ َقْؾبِِف َحت ك َتْعَؾؿَ الس  َٓ َأَقاَلَفا أَ  ِح، َقاَل: َأَفالَ َشَؼْؼَت َط   .«؟!ْم 

ٓ  الؾ فُ » :ا َمـ قالأم   ٓ  الؾ فُ »ؿا تـػعف فوهق ُيشرك «  َٓ إَِلَف إِ ف أضفر ٕك   :أتك هباف ما كلك  «  َٓ إَِلَف إِ

 .ركالؽػر بالش  
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ـَاُه: َما ) «… اَس الـ   َؾ اتِ قَ أُ  نْ أَ  ُت رْ مِ أُ » (َوَكَذلَِؽ الَحِديُث أَخُر )  ما (َذَكْرَكاهُ َوَأْمَثاُلُف: َمْع

ـْفُ ) :صـ ػالؿُ  ذكره ـْ َأْضَفَر اإِلْساَلَم َوالتَّْقِحقَد: َوَجَب الَؽػ  َط  أكف الحال احتؿؾ سقاء (َأنَّ َم

ذٌ  ـَاِقُض َذلَِؽ  إَِلك) :صادق فأك   يحتؿؾ أو ،حؼاً  متعق  ـُْف َما ُي ـَ ِم  يـاقض ما مـف ـتبق   فنن (َأْن َيَتَبقَّ

 .اإلسالمب يديـ حتكشرطًا  ُيؼاَتؾ فنكف ذلؽ

ٓ   إلف ٓ» :يؼقل ٓ ذيال   فصار ٓ   إلف ٓ» :ققلفُ  ُيعتبر أصالً  «الؾ ف إ  قالفا وإذا ،«الؾ ف إ

 طىل أكا: قال ففؽلك   ،شقئاً  غق ر ما ففنك   الؾ ف غقر طبادة مـ طؾقف هق ما طىل وهق يؼقلفا قبُؾ  وهق

ٓ   إلف ٓ» :ققل وهق قبُؾ  طؾقف أكا ما  إٓ إلف ٓ» :تؼقل وأكت قبؾ ؾؼاتَ تُ  أكت: لف ؼالفقُ  ،«الؾ ف إ

 إلف ٓ» :قالقا لق حتك أيضاً  الؽتاب وأهؾ ،طؾقف هق ما طىل هق بؾ ،سولبِ  خؾع ما ففق ،«الؾ ف

  ٓ  .شقئاً  غق روا ما فنهنؿ «الؾ ف إ

صقر ثالث هـا فصار
(1)

: 

ؾتَ ؼْ يُ  ٓ ففذا :هبا طؿؾ هبا كطؼ حقـؿا فأك   ُيعرف أنْ  :إوىل
(2)

. 

ـّ  ولق ،حالف يف ُيشؽ   أنْ  :الثاكقة ذمُ  أكف ُيظ ؾتَ ؼْ يُ  ٓ أيضاً  ففذا :فؼط تعق 
(3)

. 

﴾َفَتَبق ـُقا﴿ :لؼقلف :ؾتَ ؼْ يُ  ففذا :يـؼضفا ولؽـ فايؼقلَ  أنْ  :الثالثة
(4)

 ما مـف تبق ـ ٕكف :

رٌ ومُ  هبا يعؿؾ وٓ يؼقلفا قبُؾ  ـمِ  كان إذا وكذلؽ ،ومالفُ  دمفُ  فحؾ   ،اإلسالم يخالػ  مـف تؽر 

                                                        

ٓ  الؾ فُ »خر وهق يؼقل آقتؾ  اً شخصأن  لق اهلل رمحف هـا يذكر  (6) ر كَ ؟ ذما ُحؽؿف« َٓ إَِلَف إِ

 العؾؿاء.أققال خالصة 

ٓ  الؾ فُ » :ثؾ أْن يؼقلم (1)  .ٓ يجقز قتؾف ففذا ،وطبادة آصـام ٓ تجقز« َٓ إَِلَف إِ

ٓ  ف ٕك   (6)  .كػره ـٌ ؼ  ُمتقٓ ُيؼتؾ إ

 .يف حال الحرب هذا كالِؼتالو (4)
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حؽؿ لفا فال ،ذلؽ
(1)

. 

                                                        

ٓ  الؾ فُ » :يؼقل شخٌص يعـل:  (6)  لؿاذا :يؼقل ،ُيؼاَتؾ ؿ  ثُ  ويطقف طىل الؼبقر« َٓ إَِلَف إِ

ٓ  الؾ فُ » :ققلوأكا أ لُتؼاتؾقكـ  .بفَكذِ  واضٌح هذا و ؟«َٓ إَِلَف إِ
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لِقُؾ َطَؾك َهَذا) َأنَّ َرُسقَل الؾَِّف ) :طؾقف وسؾؿ اهللصىل  بل  الـ   مراد هق هذا أن   طىل (َوالدَّ

فُ  َما َبْعَد َأَقَتْؾَتُف »الَِّذي َقاَل:  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َّٓ الؾَّ َٓ إَِلَف إِ ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ »، َوَقاَل: «َقاَل: 

فُ  َّٓ الؾَّ َٓ إَِلَف إِ ـَََّم َلِؼقُتُؿقُهْؿ »8 ُهَق الَِّذي َقاَل فِل الَخَقاِرِج: «الـَّاَس َحتَّك َيُؼقُلقا:  َأْي

َْقُتَؾـَُّفْؿ َقْتَؾ َطادٍ » ،«ؿْ ْقُتُؾقهُ ٱَف  َٕ ـْ َأْدَرْكُتُفْؿ 
ـْ َأْكَثرِ الـَّاِس ِطَباَدًة َوَتْفؾِقاًل  8«َلئِ  -َمَع َكْقكِِفْؿ ِم

َحاَبَة َيْحِؼُروَن  ُؿقا َصاَلَتُفؿْ َحتَّك إِنَّ الصَّ ـَْدُهْؿ، َوُهْؿ َتَعؾَّ ـَ الِعْؾَؿ  ِط َحاَبِة  ِم  فالخقارج (-الصَّ

ٓ   إلف ٓ» :ققل طىل ويزيدون «الؾ ف إٓ إلف ٓ» :يؼقلقن ـَْػْعُفْؿ )، «الؾ ف إ فُ »َفَؾْؿ َت َّٓ الؾَّ ، «َٓ إَِلَف إِ

 َٓ َٓ َكْثَرُة الِعَباَدِة، َو رِيَعةِ ٱَو ـُْفْؿ خُمَاَلَػُة الشَّ َطاُء اإِلْساَلِم8 َلَّمَّ َضَفَر ِم (د 
(1)

. 

ٓ  الؾ ف َأَقَتْؾَتُف َبْعدَ »: بؼقلف طؾقف وسؾؿ اهللصىل  بل  الـ  مراد أن   فتبق ـ َٓ إَِلَف إِ  أكف «َما َقاَل: 

فُ  ٓ  إِ  فَ لَ إِ  َٓ » :قال مـ كؾ لقس ٓ  الؾ ف» :قال ـْ مَ  إن   :فؼقلفؿ ،يؼتؾ وٓ ؽػري ٓ «الؾ   «َٓ إَِلَف إِ

 ،عرالش   كصقص يف يـظر إكسانٍ  فؽؾ   جفؾفؿ: طظقؿ ـْ مِ  ،فعؾ ما فعؾ ولق يؼتؾ وٓ يؽػر ٓ

ٓ   إلف ٓ» :يؼقل وهق ؾؼتَ يُ  ـمؿ   كثقر مقجقد ففنك    ـْ مِ  فؾقس ذلؽ خالف قال ومـ ،«الؾ ف إ

 .بقجفٍ  العؾؿ أهؾِ 

َحاَبِة َبـِل َحـِقَػةَ  هُ َوَكَذلَِؽ َما َذَكْرَكا) ـْ ِقَتاِل الَقُفقِد، َوِقَتاِل الصَّ  :ققل دجر  مُ  أن   فؾق (ِم

ٓ   إلف ٓ»  وقاتؾ ،القفقد طؾقف وسؾؿ اهللصىل  الؾ ف رسقل قاتَؾ  اؿَ لَ  والؿاَل  مَ الد   ؿِص عْ يَ  «الؾ ف إ

 .حـقػة بـل حابةالص  

فُ  َأَقَتْؾَتُف َبْعدَ » :ـْ مِ  همرادُ  فؾقس ٓ  الؾ  َٓ إَِلَف إِ ُأَقاتَِؾ الـ اَس ُأمِْرُت َأْن »: وققلف ،«؟َما َقاَل: 

فُ  ٓ  الؾ  َٓ إَِلَف إِ  بؾ هـا: بف قااستدل   كؿا قالفا ـْ طؿ   الؽػ   يف رَخ أُ  وأحاديث ،«َحت ك َيُؼقُلقا: 

 ،اكتظار كػ   طـف ُيؽػ   فنكف ،أسؾؿ ثؿ الؽػر طىل قبُؾ  كان ـمَ  أن   طؾقف وسؾؿ اهللصىل  مراده

                                                        

ٓ  الؾ فُ » :لؿاذا تؼتؾقن َمـ يؼقل :لق قال شخٌص يعـل:  (6) الـ بِل  صىل اهلل  :؟ كؼقل«َٓ إَِلَف إِ

ٓ  الؾ فُ » :أمركا بؼتؾ َمـ قال طؾقف وسؾؿ  ها كالخقارج.يليت بؿا ُيضاد   إذا كان «َٓ إَِلَف إِ
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ويـتظر طـف ؽػيُ  أكف الشرطل فالحؽؿ ،حتؿؾيَ  أكف ولق
(1)

 استؿر اإلسالم طىل استؼام إنِ  :

ًٓ  وأسقأَ  ،لإو   مـ شد  أَ  قتالً  قتؾ وإٓ ،بف  الؽتاب مـ ؾؿطُ  كؿا ،إصظ مـ وأحؽاماً  حا

 .ةم  إُ  وإمجاع ةـ  والس  

َلَّمَّ َأْخَبَرُه ) :بالغزو مروأَ  (َأْن َيْغُزَو َبـِل الُؿْصَطؾِِؼ  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَوَكَذلَِؽ َأَراَد )

ُف:  َكاَة8 َحتَّك َأْكَزَل الؾَّ ـَُعقا الزَّ ُفْؿ َم ـُقا َأْن ﴿َرُجٌؾ َأكَّ ـََبنٍ َفَتَبقَّ ـُقا إِْن َجاَءُكْؿ َفاِسٌؼ بِ ـَ آَم َفا الَِّذي َيَلي 

ـَ  ُجُؾ َكاِذبًا ، َوكَ [4]الحجرات:  ﴾ُتِصقُبقا َقْقمًا بَِجَفاَلٍة َفُتْصبُِحقا َطَؾك َما َفَعْؾُتْؿ َكاِدِمق اَن الرَّ

 .(َطَؾْقِفؿْ 

ََٕحاِديِث الَّتِل  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَفُؽؾ  َهَذا َيُدل  َطَؾك َأنَّ ُمَراَد الـَّبِل  ) قا ٱفِل ا ْحَتج 

ٓ   إلف ٓ» :ققل ن  أ متؼد   امؿ   ـفتبق   ،الخقارج بؼتؾ رمْ إَ  وكذلؽ (هُ بَِفا: َما َذَكْرَكا  ٓ :«الؾ ف إ

ٓ   إلف ٓ» :قال ولق ،ُقتؾ اإلسالم يـاقض ما مـف ـتبق   إذا بؾ ،والؿال مالد   صؿةطِ  يف يؽػل  إ

 .«الؾ ف

  

                                                        

فعؾف أسامة بـ زيد رضل  الذيو ،قد يؽقن صادقاً ؿا كؼتؾف فإذا كان مشؽقكًا فقف يعـل:  (6)

ٓ  الؾ فُ » :قال لف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ طـفؿا الـ اهلل  َٓ إَِلَف إِ قد يؽقن صادقًا « ؟َأَقَتْؾَتُف َبْعَد َما َقاَل: 

  .ٓ تؼتؾف

ـْ َمـ يؼقل ٓ  الؾ فُ » :لؽ ففذا يليت  ،ويطقف طىل الؼبقر ففذا لقس مشؽقكًا فقف« َٓ إَِلَف إِ

 رات.بُؿؽػ  
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(1)
 ؟قبؾفا والتل بفةالش   هذه بقـ الػرق ما :س

 ،بلمريـ لقـإو   مـ شركاً  أغؾظ زماكـا مشركل أن صـ ػالؿُ  ذكر افؾؿ   :إوىل اأم  : ـج

ٓ   إلف ٓ أن كشفد كحـ: وقالقا ،الػروق وهذه بفةالش   هبذه طؾقف اطترضقا  فؽقػ ،الؾ ف إ

 هبذيـ زدتؿقكا بؾ ،طؾقفؿ َقَصرُتؿقكا ما بؾ :إلخ ... يشفدون ٓ الذيـ أولئؽ مثؾ تجعؾقكـا

 .إمريـ

ر مـف ُوجد مـ إن   :فبَ الش   مجقع يف بؼقلف صـ ػالؿُ  فلجاهبؿ  سقلالر   قاً صد  مُ  كان بلنْ  ُمؽػ 

َبف شلءٍ  يف  مـف دجِ وُ  أو ،الخالؼ رتبة يف الؿخؾقق رفع بلنْ  رؽػ  مُ  مـف جدوُ  أو ،شلء يف ومؽذ 

 يف ريعةالش   مخالػة مـف دجِ وُ  أو ،ةإلقهق   ففق طكفاد   الحقـالص   مـ أحدٍ  يف غال بلن رمؽػ  

 أو ،ةد  الر   أكقاع مـ كان كقع بلي رمؽػ   مـف دجِ وُ  أو ،مجقعاً  إختقـ كؽاح إباحتف مثؾ أشقاء

 .آياتف وأ الؾ فب أزَ فْ تَ اْس  نِ بلَ  رؽػ  مُ  مـف دجِ وُ 

 إلف ٓ أن يشفد الػروق هذه معف وهق ،مثؾفؿ ففق رؽػ  مُ  مـف دجِ وُ  ـْ مَ  أن   :وحاصُؾفا

  ٓ  .ذكر ما آخر إىل :الؾ ف إ

ٓ   إلف ٓ» :قال ـْ مَ  إن   :يؼقلقن فؿأك   ففل :اكقةالث   اوأم    مالد   حرام سؾؿمُ  ففق :«الؾ ف إ

 .إلخ ... أسامة قصة بدلقؾ ،والؿال

 مـف ـيتبق   نْ أَ  إىل طـف ػ  الؽَ  وجب قحقدوالت   اإلسالم أضفر مـ بلن   :صـ ػالؿُ  فلجاهبؿ

طؾقف تدل   بؿا يعؿؾ حتك ،قالفا ولق ُققتِؾ ذلؽ يخالػ ما مـف ـتبق   نْ فنِ  ،ذلؽ يخالػ ما
(2)

. 

                                                        

بفة والتل قبؾفا[ (6)  ]الػرق بقـ هذه الش 

بفة  (1)  د  ورَ  ،قاقضك يليت بجؿقع الـ اإلكسان ما يؽػر طىل ققلفؿ حت   أن   :إوىليعـل: الش 

  .يؽػل واحدٍ  ف لق أتك بـاقضٍ أك  ػ طؾقفؿ الُؿصـ 

= 
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= 

ٓ  الؾ فُ » :َمـ قال أن   :يؼقلقن الثاكقة:بفة والش   والجقاب  ،ة أسامةبدلقؾ قص   :ٓ يؽػر «َٓ إَِلَف إِ

مَ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ الـ  أن   ًٓ هؾ كطؼفالؿاذا ما تتلك   :قال رضل اهلل طـف أسامة َٓ يؼقـًا  د أو

 ؟الؽذب هبا أم مـ باب ،هبا
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(1)
َوِهَل: َما َذَكَر الـَّبِل  ) :متؼد   ما غقر إزمان هذه مشركل :يعـل (َوَلُفْؿ ُشْبَفٌة ُأْخَرى)

َأنَّ الـَّاَس َيْقَم الِؼَقاَمِة َيْسَتِغقُثقَن بِآَدمَ ) وثبت (صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
(2)

ـُقٍح، ُثؿَّ بِنِْبَراِهقَؿ،  ، ُثؿَّ بِ

ُفْؿ ) ،هبمٓء آستغاثة إىل وادُ ؿَ طَ  الؿققػ هبؿ وصال اشتد   إذا (ُثؿَّ بُِؿقَسك، ُثؿَّ بِِعقَسك َفُؽؾ 

ِف  ـَْتُفقا إَِلك َرُسقِل الؾَّ  .«افَ لَ  اكَ أَ »: فقؼقل (صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَيْعَتِذُروَن، َحتَّك َي

ِف َلْقَسْت  ْستَِغاَثةَ ٱَفَفَذا َيُدل  َطَؾك َأنَّ الِ ): الحديث هبذا فقنشب  الؿُ  قال (َقاُلقا) بَِغْقرِ الؾَّ

 طؾقف وسؾؿ اهللصىل  بل  الـ   فنن   آستغاثتقـ: بقـ الػرق طرفقا ما ،جفؾفؿ مـ وهذا ،(ِشْركاً 

 .أكؿؾ الؼقامة يف معفؿ حقاُتف

                                                        

بفة الحادية طشرة: ققُلفؿ: إن  آستغاثة بغقر الؾ ف لقست شركًا: لجقاز آستغاثة  (6) ]الش 

 بإكبقاء يف أخرة[

الخؾؼ يستغقثقن بإكبقاء أول العزم  ػاطة أن  جاء يف حديث الش  يعـل: مِـ ُشبَفتِفؿ: أك ف  (1)

خرة سؾ يف أف يجقز أْن كستغقث بالر  فؼالقا كؿا أك   وسؾؿ، صىل اهلل طؾقف دٍ ك يـتفقا إىل محؿ  حت  

  .لؽـ هذا غقر صحقح ،كذلؽ يف الدكقا

  .ؿا حسابتؽؾقػ بالعؿؾ وإك   فقفاخرة لقس وأ ،خرةهذه آستغاثة يف أ :ًٓ أوّ 

كثقرة مـ  فؼد أتت كصقٌص  ،آستغاثة بإكبقاء وهؿ أمقات ٓ تجقز أن   :وإمر الثاين

ـَ ﴿فؿ ٓ يسؿعقن إكبقاء وغقرهؿ بتحريؿ ذلؽ وأك  
ُف َطَؾْقِفْؿ َقْد َيئُِسقا مِ ْقا َقْقًما َغِضَب الؾ  َٓ َتَتَقل 

ـْ َأْصَحاِب اْلُؼُبقرِ 
اُر مِ ِخَرِة َكَؿا َيئَِس اْلُؽػ  ْٔ  اً تطؾب بشرط أْن يؽقن حاضركقا يف الد   ٌق رْ فَ  فػقف ﴾ا

 يا رسقَل  :ة يؼقليف مؽ   وهق حل وشخٌص  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ الـ لق كان ك حت   ،يسؿع اً قادر

  .فا دطقة غائبٕك   :ٓ يجقز ِشركهذا أغثـل  !الؾ فِ 

الم ل  بِ وكذلؽ لق كان الـ  الة والس  ـْ ُيسلل  اً حاضر طؾقف الص  ثؾ ٓ يؼدر طؾقف م شلءٍ طـ لؽ

 !الؾ فِ  ثؾ يا رسقَل يؼدر طؾقف م شلءٍ طـ ُيسلل  لؽـ ،ِشركاغػر ل هذا  !الؾ فِ  يا رسقَل  :يؼقل

 إذا كان حل حاضر قادر. ،ل ففذا يجقزلِ الؾ ف ل ادُع ـ طثرت دابتل أطِ 
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 أو ،بالغائب آستغاثة :وهل بقاكف: يليت ما هل أكؽركاها التل ةركق  الش   وآستغاثة

 .يؼدر ٓ ذيال   الحاضر الحل   أو ،تالؿق  

 طؾقف وسؾؿ اهللصىل  ل  بـ  ال سمال وجـُس  ،الحاضر الحل   صؾب :ففل :الجائزة وأما

 اهللصىل  بل  الـ   أن   صقصالـ   يف مقجقد ،العؿؾ اكؼطع قد كان وإن أخر الققم يف مقجقدٌ 

 .فقف لف ُأِذن لؿـ عُ ػَ ْش يَ  طؾقف وسؾؿ

 .ركوالش   الحرمة معؾقمُ  هق ما وبقـ ،الجقاز معؾقمُ  هق ما بقـ فػرٌق 
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(1)
ـْ َصَبَع َطَؾك ُقُؾقِب َأْطَدائِِف!َفالَجَقاُب َأْن كَ )  وبقـ بقـفؿ فحاَل  ،(ُؼقَل: ُسْبَحاَن َم

 رابعة يف ؿسالش   يبصرون ٓ فصاروا آستغاثة: وهذه آستغاثة هذه بقـ الػرق معرفة

ققا فؾؿ ،فارالـ    يف فرق وبقـفؿا ،آخر شلء وهذه ،شلء ففذه ،قحقدوالت   ركالش   بقـ يػر 

 .والحدّ  الحؽؿ يف وفرق ،ةـ  والس   الؽتاب

ـْؽُِرَهاَطَؾك َما ْستَِغاَثَة بِالَؿْخُؾقِق ٱَفنِنَّ الِ ) َٓ ُك  يف نكسانٍ ب إكسانٌ  يستغقث ،(َيْؼِدُر َطَؾْقِف 

ِة ُمقَسك -َتَعاَلك  فُ الؾَّ  َكََّم َقاَل ) :طؾقف يؼدر شلءٍ  ـْ ﴿: - طؾقف السالم فِل ِقصَّ َفاْسَتَغاَثُف الَِّذي ِم

هِ  ـْ َطُدو  َحابِِف فِل الَحْرِب ، َوَكََّم َيْسَتِغقُث اإِلْكَساُن بَِلْص [13الؼصص:] ﴾ِشقَعتِِف َطَؾك الَِّذي ِم

َْٕشَقاِء الَّتِل َيْؼِدُر َطَؾْقَفا الَؿْخُؾقُق  - َوَغْقرَِها ـَ ا  .(- ِم

ـُ َأْكَؽْرَكا ) َْٕولَِقاءِ ٱَوَكْح ـَْد ُقُبقِر ا َأْو ) ،طؾؼاً مُ  إمقات (ْستَِغاَثَة الِعَباَدِة الَّتِل َيْػَعُؾقَكَفا ِط

 .طؾؼاً مُ  والغائبقـ (فِل َغْقَبتِِفؿْ 

َْٕولَِقاِء، َأْو فِل َغْقَبتِِفؿْ ): وققلف ـَْد ُقُبقِر ا ٓ   والغالب: القاقع مخرَج  خرَج  (ِط  وإ

 .كذلؽ وكحقها فإصـامُ 

فُ ) الحاضر والحّل  َّٓ الؾَّ َٓ َيْؼِدُر َطَؾْقَفا إِ َْٕشَقاِء الَّتِل   هدايةَ  مـف مالكالس   ،(فِل ا

ى فؿـ أكؽركاها: وكؾفا ،شركقة استغاثة اكؾف هوهذ ،وكحقه جبؾ رفعَ  أو الؼؾقب:  سق 

 .ـقْ ؾَ ؿاثِ تَ الؿُ  بقـ التػريؼ كظقر ففق ،الؿختؾػقـ بقـ ىوسق   الؿتضاديـ بقـ ىسق   فؼد بقـفؿا

  .يؼدر وٓ يدري وٓ اكرَ الحِ  فاقد لؽقكف :أصالً  شرك بالؿقت آستغاثةَ  فنن  

 .يدري وٓ يسؿع ٓ لؽقكف :شرك أيضاً  بالغائب وآستغاثةَ 

 :تػصقؾ فقفا :الحاضر بالحل   وآستغاثةَ 

 اإلرشاد بغقر الؼؾب هدايةِ  أو ،لٍّ صب   أمرٍ  بغقرِ  صرِ البَ  د  كرَ  طؾقف يؼدر ٓ فقؿا كانَ  نْ فنِ 

                                                        

 ]الجقاب بالػرق بقـ آستغاثتقـ[ (6)
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هبِِس  يػعَؾ  نْ أَ  شركٌ  فكؾ   ففذا ،ذلؽ كحق أو ةج  والحُ   فنن   ذلؽ: مـ شقئاً  - تفلقهق  بلُ  :أي – ر 

ٓ   طؾقف يؼدر ٓ هذا ف إ  .الؾ 

 س  والحِ  رعبالش   معؾقمٌ  ضروريٌّ  ريٌّ طْ فِ  رٌ مْ أَ  الؼادر الحاضر بالحل   وآستغاثة

 معاشف مجقع يف ومساطدهتؿ جـسف بـل إىل تاٌج حْ مُ  ينٌّدَ مَ  اإلكسانَ  فنن   وآستعؿال:

 .هذا طىل العامل حقاة كؾ وهؽذا ،صآتفوات  

 آستغاثة آستغاثتقـ: بقـ الػرق وهق - متؼد   ما رتؼر   إذا :أي (إَِذا َثَبَت َذلَِؽ )

 آستغاثة ٓ ،إلخ .. العبادة استغاثة أكؽركاها التل أن   ،- والجائزة ،كؽركاهاأ تلال   ةركق  الش  

َْٕكبَِقاِء َيْقَم الِؼَقاَمةِ ٱَفالِ ) :طؾقف يؼدر فقؿا الحاضر بالحل   اكقةالث   مـ (ْستَِغاَثُة بِا
(1)

 فافنك   :

 الحقاة هذه مـ أكؿؾ حقاة يف قادريـ حاضريـ اسالـ   مع هؿ ،قادرٍ  حاضرٍ  بحلٍّ  استغاثة

 .كقاالد  

ـْ َكْرِب ) َف َأْن ُيَحاِسَب الـَّاَس8 َحتَّك َيْسَترِيَح َأْهُؾ الَجـَِّة ِم ـُْفْؿ َأْن َيْدُطقا الؾَّ ُيرِيُدوَن ِم

ْكَقا) :ويدطقه الؾ ف يسللقا أن إلقفؿ يرغبقا نْ أَ  :فحؼقؼتفا (الَؿْقِقِػ   وٓ (َوَهَذا َجائٌِز ِفل الد 

ـَْد َرُجٍؾ َصالٍِح َحلٍّ ُيَجالُِسَؽ ) يف جائزٌ  (وَ ) ،فقف محذور  (َكاَلَمَؽ  َوَيْسَؿُع أِخَرِة8 َأْن َتْلتَِل ِط

َف لِلٱَتُؼقُل َلُف: ) ،الؽالم طىل قادر  يقمَ  اسالـ  مع إكبقاء وكذلؽ ـ:متؿؽ   فٕك   (ْدُع الؾَّ

ِف ) ،ويدطقه الؾ فَ  لقالَ ْس يَ  نْ أَ  ـقنمتؿؽ   الؼقامة صؾك اهلل طؾقف َكََّم َكاَن َأْصَحاُب َرُسقِل الؾَّ

(فِل َحَقاتِفِ ) ذلؽ (َيْسَلُلقَكفُ  وسؾؿ
(2)

 !الؾ فِ  قُل ُس رَ  ايَ »: طـفا اهللرضل  أكسِ  م  أُ  قالت كؿا ،

                                                        

 د.فَ إكبقاء حاضرون يقم الؼقامة يف الَؿْش  ٕن   (6)

 ؿفكذا ٕك  وكذا  الؾ فاصؾبقا لـا مـ  :يؼقلقنجائزة اس يف الؿحشر بإكبقاء استغاثة الـ ف (1)

ِف!  يا رسقَل  :وهق مقت وتؼقل لف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ تذهب إىل الـ بِل   لؽـ اء،حقوأ ونحاضر الؾ 

 .اشػع ل ففذا شرك أكبر
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َف َلفُ  اشة قال وكؿا ،«ُخَقْيِدُمَؽ َأَكٌس اْدُع الؾ  َف ا»: طـف اهللرضل  ـٍ َص حْ مِ  بـ ُطؽ  َأْن ْدُع الؾ 

 .«َيْجَعَؾـِل مِـُْفؿْ 

ـَْد َقْبرِِه!) ُفْؿ َسَلُلقُه َذلَِؽ ِط ا َبْعَد َمْقتِِف: َفَحاَشا َوَكالَّ َأكَّ  ومل الؽروب جاءهتؿ بؾ (َوَأمَّ

رك الش   هق هذا فنن ،الؿـؽرات أطظؿ مـ وكفيعد   بؾ ،غقرها وٓ ةر  الحَ  ـمَ زَ  أحدٌ  يلِت 

 وٓ يستغقثقكف فال ،مؿاتف بعد اكؼطع فوأك   ،حقاتف يف مختصٌّ  ذلؽ أن   فؿؿِ ؾْ عِ ولِ  ،إكبر

 .لف يدطق أو ،لفؿ الؾ ف يدطق أن يسللقكف

فِ ) ـْ َقَصَد ُدَطاَء الؾَّ َؾُػ َطَؾك َم ـَْد َقْبرِهِ ) ؾصاً خْ مُ  وحده (َبْؾ َأْكَؽَر السَّ صىل  بل  الـ   قبر - (ِط

  أكؽر كؿا ،قَب ْج أَ  فيظـ   -طؾقف وسؾؿ  اهلل
 
 زماكف يف البقت أهؾ أطؾؿ وهق - الحسقـ بـ طظ

 حديثاً  َؽ ثُ د  َح أُ  َٓ أَ : وقال فـفاه الؾ ف يدطق طؾقف وسؾؿ اهللصىل  بل  الـ  قبرَ  أتك ـْ مَ  طىل ،-

َٓ َتت ِخُذوا َقْبِري »: قال فأك   طؾقف وسؾؿ اهللصىل  الؾ ف قلِ ُس رَ  ـْ طَ  يد  َج  ـْ طَ  بلأَ  ـْ مِ  فتُ عْ ؿِ َس 

: َفنِن  َصاَلَتُؽْؿ َتْبُؾُغـِل َحْقُث ُكـُْتؿْ  ِطقدًا، َٓ ُبُققَتُؽْؿ ُقُبقرًا، َوَصؾ قا َطَؾل   - (هُ ُدَطاؤُ َفَؽْقَػ )، «َو

 طـد لف شريؽ ٓ وحده الؾ ف دطاءَ  دَص قَ  ـْ مَ  طىل ؾػالس   إكؽار هذا كان إذا (؟َكْػِسفِ ) - الـبل  

 كػسف؟ بل  الـ   يدطق وجدوه لق كقػ ف؟كػِس  هطاؤُ دُ  فؽقػ صىل اهلل طؾقف وسؾؿ بل  الـ  قبر

 .يجقز ٓو بدطة :لإو   فنن   إكؽارًا: أشدّ  يؽقكقن فؿفنك  

 فؿا ،الؾ ف غقر دطاءُ  وهق ،العبادة مخ   مـف رصدَ  فٕك   :إكبررك الش   ففق :اينالث   وأما

 !ارزقـل؟ أو ،اكصرين :يؼقل ـْ مَ  سؿعقا قْ لَ  ؽضـ  
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(1)
َوَلُفْؿ ُشْبَفٌة ُأْخَرى)

(2)
ُة إِْبَراِهقَؿ طؾقف السالم َلَّمَّ ُأْلِؼَل فِل الـَّارِ   رمَ أَ  حقـؿا (8 َوِهَل: ِقصَّ

 ،فقفا إبراهقؿ بنلؼاء وأمر ارالـ   فقف أضرم ثؿ ،طظقؿٍ  حطٍب  بجؿعِ  ؿرودالـّ  الؾ ف طدو  

 هذه يف (َفَؼاَل: َأَلَؽ َحاَجٌة؟) ،الؿـجـقؼ مـ لؼِ لْ أُ  حقـ (ْطَتَرَض َلُف ِجْبرِيُؾ فِل اهلََقاءِ ٱ)

ا إَِلْقَؽ َفاَل!طؾقف السالم َفَؼاَل إِْبَراِهقؿُ ) هبا ؽعُ ػَ كْ أَ  ةد  والش   قؼةالض    هذه ةشد   يف فصبر ،(: َأمَّ

 وكعؿ وحده الؾ ف كافقـا :أي ،القكقؾ وكعؿ الؾ ف حسبـا: السالم طؾقف إبراهقؿ قال ثؿ ،الحاجة

﴾ُكقكِل َبْرًدا َوَسالًَما َطَؾك إِْبَراِهقؿ﴿: ارلؾـ   تعاىل الؾ ف فؼال ،طباده أمر إلقف الؿقكقل
(3)

 

  .طؾقف ماً وسال برداً  فؽاكت [69إكبقاء:]

 ْستَِغاَثةُ ٱَقاُلقا: َفَؾْق َكاَكِت الِ ) ةالؼص   هبذه فقاشب   الؿشركقـ همٓء أن   :فالؿؼصقد

فا طىل إبراهقؿ مـ جبريؾ، يجقز آستغاثة ُض فعرْ  (بِِجْبرِيَؾ ِشْركًا َلْؿ َيْعرِْضَفا َطَؾك إِْبَراِهقؿَ 

ٓ  بف،   .ا جاز لؿَ وإ

 العؾؿ وطدم ،والحرام الجائز بقـ ػريؼالت   طدم :بفةالش   هذه يف ضاللفؿ وأصُؾ 

 .ذلؽ بقان مـ واإلمجاع ةـ  والس   الؽتاب يف ما طىل وآصالع

  

                                                        

بفة الث اكقة طشرة: استدٓلفؿ طىل أن  آستغاثَة بإمقات والغائبقـ: لقست ( 6) شركًا بعرضفا طىل ]الش 

 إبراهقؿ مـ جبريؾ[

بفة الش  هذه ، و«بفاتكشػ الش  »هـا يف  اهللػ رمحف صـ يذكرها الؿُ  ةٍ فَ ُشبْ  آخرهذه و (1)

 قالقا أن   ؟هؾ لؽ حاجة :الم فؼالرض طىل إبراهقؿ طؾقف الس  تطاالم جبريؾ طؾقف الس   ن  أ :يؼقلقن

ـ  وهذا استعاكة  رض طىل إبراهقؿ أن  تطاا جبريؾ لؿ    الؾ ف تف فنن  ولَِػرض ِصح   ،عقػالحديث ض لؽ

 ار.ا أراد أْن ُيؾؼك يف الـ الم لؿ  هق الذي أمر جبريؾ أطـ إبراهقؿ طؾقف الس  

ـ  الحديث ضعقٌػ أو  (6) قن بفات يستدل  ومع ذلؽ أهؾ الش   ،ة هذه غقر صحقحةالِؼص  لؽ

 بتت.ة ما ثأصالً الِؼص   :كحـ كؼقلو ،هبا
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(1)
ـَْػَعُف بَِلْمرٍ ) ُٕوَلك8 َفنِنَّ ِجْبرِيَؾ َطَرَض َطَؾْقِف َأْن َي ْبَفِة ا ـِْس الش  ـْ ِج َفالَجَقاُب: إِنَّ َهَذا ِم

 ،الؼادرِ  الحاضرِ  بالحل   آستغاثة جـس ـمِ  هذا فنن   :قادرٌ  حاضرٌ  حلٌّ  وهق (َيْؼِدُر َطَؾْقفِ 

ُف فِقِف: ) ُف َكََّم َقاَل الؾَّ ُف َلُف َأْن َيْلُخَذ َكاَر إِْبَراِهقَؿ َوَما [3الـجؿ:] ﴾َشِديُد اْلُؼَقى﴿َفنِكَّ ، َفَؾْق َأِذَن الؾَّ

َْٕرِض َوالِجَباِل َوُيْؾِؼَقَفا فِل الَؿْشرِِق َأِو الَؿْغرِِب8 َلَػَعَؾ  ـَ ا  مرأُ  حقـ عَ ـَ َص  كؿا (َحْقَلَفا ِم

َوَلْق َأَمَرُه َأْن َيَضَع ) ،ؿاءالس   طـان هبا غَ ؾَ بَ  حتك الؼرى مـ فاحقلَ  وما قطٍ لُ  مِ قْ قَ  ارِ يَ دِ  عِ ؾْ بؼَ 

ََّمِء8 َلَػَعَؾ  طؾقف السالمإِْبَراِهقَؿ  ـُْفْؿ8 َلَػَعَؾ، َوَلْق َأَمَرُه َأْن َيْرَفَعُف إَِلك السَّ  .(فِل َمَؽاٍن َبِعقٍد َط

َوَهَذا َكَرُجٍؾ َغـِلٍّ َلُف َماٌل َكثِقٌر َيَرى ): فؼال وجبريؾ إبراهقؿ بحالة صـ ػالؿُ  مث ؾ ثؿ

 ؾثْ مِ  هذا (ُف َشْقئًا َيْؼِضل بِِف َحاَجَتفُ لَ  َيَفَب َأْن َرُجاًل حُمَْتاجًا، َفَقْعِرُض َطَؾْقِف َأْن ُيْؼرَِضُف َأْو 

ُجُؾ الُؿْحَتاُج َأْن َيْلُخَذ، ) ،جبريؾ ََحدٍ  َوَيْصبُِر َفَقْلَبك َذلَِؽ الرَّ ِٕ َٓ ِمـََّة فِقِف  ُف بِرِْزٍق   (َحتَّك َيْلتَِقُف الؾَّ

 .هذه فؽذلؽ ركاً ْش مُ  يؽـ مل الغـل   مـ ؾبِ قَ  لق الػؼقر أن   فؽؿا ،السالم طؾقف إبراهقؿ ؾثْ مِ  هذا

ـِ ) ـَ َهَذا ِم ْركِ ٱَفَلْي  وهل ،والغائبقـ إمقات مع يػعؾقهنا التل (ْستَِغاَثِة الِعَباَدِة َوالش 

ـُ  َلْق َكاُكقا ) إبراهقؿ قصة يف الؿذكقرة آستغاثة هذه مـ ،لقـإو   الؿشركقـ شركِ  طق

ى فؿـ ،جـس وهذا جـٌس  ففذا (َيْػَؼُفقَن؟!  كؾ مـ الؿتبايـقـ بقـ ىسق   فؼد بقـفؿا سق 

 .وجف

 أو ،هذه مثؾ هذه إن   :قال ـْ فؿَ  طؼؾف: مراجعة لف ما أوىل :هذا قال ـْ مَ  أن   :الحؼقؼة ويف

 .طؼؾف يف مصاب ففق فقفا تقّقػ

  

                                                        

 ]الجقاب[ (6)
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(1)
ـَْختِِؿ الَؽاَلَم ) ُف َتَعاَلك  -َوْل ٍة  -إِْن َشاَء الؾَّ مَ ِجّدًا بَِؿْسَلَلٍة َطظِقَؿٍة ُمِفؿَّ َّا َتَؼدَّ

ِ
 ـمِ  (ُتْػَفُؿ ِم

ـْ  :يؽػل السابؼة بفاتالش   جقاب مجؿقعُ  ابؼة:الس   بفاتالش   أجقبة ومجعفا  ،فقفا متػرٌق  لؽ

 ، أو يؽقن مـ باِب ظػَ ْح وأَ  لفا كطَ وْ أَ  يؽقن وإفرادها الب،أوضح لؾط   واحدةٍ  يف مسللةٍ 

 وهاهـا طؿقماً  إجقبة يف كرتذُ  :شربعد الـ   ػ  تقـ لؾحػظ ويؽقن مـ باب الؾ  تؽريرها مر  

ـْ ) خصقصاً 
يختص ويػرد  ؿة بؽالمٍ رَج يذكر لفا كالت  ( ُكْػرُِد َلَفا الَؽاَلَم لِِعَظِؿ َشْلكَِفاَوَلؽِ

 ،ف يػرد بؽالم، فِعَظُؿ شلهنا يستحؼ أن تػرد بؽالمما كان أطظؿ شلكًا فنك   كؾ   فنن  بالؽالم: 

 ،الطالب يحػظف أن حؼقؼاً  كان كذلؽ كان وما ،أن تػرد بؽالميستحؼ  (َولَِؽْثَرِة الَغَؾِط فِقَفا)

 .الخـاصر طؾقف يثـَل  وأن

( َٓ ـَُؼقُل:  َٓ ُبدَّ َأْن َيُؽقَن بِالَؼْؾِب ) العؾؿِ  أهؾِ  بقـ إمجاعٌ  بؾ (ِخاَلَف َف َأنَّ التَّْقِحقَد 

َساِن َوالَعَؿؾِ   :الثةالث   مـ بد   فال (والؾ 

 .قؾبف يف عَتَؼدالؿُ  هق يؽقن أن بد   ٓ

 .لساكف بف يـطؼ ذيال   هق يؽقن أن بد   وٓ

 .جقارحف بف تعؿؾ ذيال   هق يؽقن أن بد   وٓ

ـْ َهَذاٱَفنِِن ) د لق (ْخَتؾَّ َشْلٌء ِم  بؼؾبف دوح   ولق ،تقحقده كػعف ما قؾبف دون بؾساكف وح 

ُجُؾ ُمْسؾَِّمً ) الباقل دون بلركاكف دوح   ولق ،ذلؽ كػعف ما لساكف دون وأركاكف ـِ الرَّ  هذا (َلْؿ َيُؽ

 .وطؿؾف ولساكف باطتؼاده داً قح  مُ  يؽقن أن بد   ٓ اإلكسانَ  أن   :إمجاع

                                                        

]خاتؿة: الت قحقد ٓ بد  أن يؽقن بالؼؾب والؾ سان والعؿؾ، فنن اختؾ  واحد مـفا اكتػك  (6)

 اإلسالم[
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 :الثةالث   هذه مـ واحدٍ  اختاللِ  أمثؾة وهذه

(1)
 طؿؾ وٓ كطؼ وٓ اطتؼد إذا (َفنِْن َطَرَف التَّْقِحقَد َوَلْؿ َيْعَؿْؾ بِِف8 َفُفَق َكافٌِر ُمَعاكٌِد )

 َأْكَزَل  َما َطؾِْؿَت  َلَؼدْ ﴿: آية يف كؿا (َكِػْرَطْقنَ ) ،ةم  إُ  مجقع طـد كافرٌ  ففذا ،بلركاكف بالحؼ

ٓ   َهُمٓءِ  َؿاَواِت  َرب   إِ َْرضِ  الس  ْٕ  .[611اإلسراء:] ﴾َبَصائِرَ  َوا

تَِؽ ﴿: قال كؿا الحؼ   يعرف إبؾقس وكذلؽ (َوإِْبؾِقَس )  بَِؿا َرب  ﴿ ،[81ص:] ﴾َفبِِعز 

 ،الجؿؾة يف الحؼ يعرفان وإبؾقس فرطقن فنن   طـاد: كػرُ  فؽػُرُهؿا [69الحجر:] ﴾َأْغَقْيَتـِل

 .بصقرةٍ  وطدمِ  جفؾٍ  طـ يؽقن الؽػر وبعض ،بف يـطؼقن وقد

 .بف يعؿؾ وٓ الحؼ   يعؾؿ ـمؿ   فؿوأمثالِ  - الغضب ةِ م  أُ  - قدفُ القَ  كعؾؿاء (َوَأْمَثالِِفََّم )

َيْغَؾُط ) والعؿؾ سانوالؾ   بالؼؾب يؽقن أن ٓ بد   فوأك   ،- قحقدالت   مؼامُ  - الؿؼام (َوَهَذا)

ـَ الـَّاسِ فِقِف َكثِقٌر  ـُ َكْػَفُؿ َهَذا) قحقدالت   لف ُكِعت إذا ـمَ  مـفؿ 8(ِم ، َوَكْح  ،َيُؼقُلقَن: َهَذا َحؼ 

ُف الَحؼ   ـْ ) ،بف الؾ ف كديـ ذيال   وهذا ،(َوَكْشَفُد َأكَّ
َٓ َكْؼِدُر َأْن َكْػَعَؾُف، ): يؼقلقن ،يعتذرون (َوَلؽِ

ـَْد َأْهِؾ َبَؾِدَكا  َٓ َيُجقُز ِط ـْ َواَفَؼُفؿْ َو َّٓ َم ـَ وَ ) ،بؾده أهؾ يقافؼقن ما :يعـل (إِ َغْقَر َذلَِؽ ِم

َْٕطَذارِ   العاجؾ آثروا لؽـ ،جحدوها ما ،هبا جفؾٍ  طـ لقس :يعـل ،هبا اطتذر تلال   (ا

 .أجؾ طىل والحطام

( ، ِة الُؽْػرِ َيْعِرُفقَن الَحؼَّ ؿَّ
ـُ َأنَّ َغالَِب َأئِ ـَ َوَلْؿ َيْدِر الِؿْسؽِق َّٓ لَِشْلٍء ِم َوَلْؿ َيْتُرُكقُه إِ

َْٕطَذارِ  ـًا َقؾِقاًل ﴿َكََّم َقاَل َتَعاَلك: ) :إطذار هذه مثؾ هل التل (ا ِف َثَؿ  ﴾اْشَتَرْوا بِآَياِت الؾَّ

 .آجؾفؿ طىل طاِجؾفؿ وإيثارُ  ،قُتفؿفْ َش  آفُتفؿ ؿاوإك   الحؼ   طرفقا فؿأك   هذا فػل ([7التقبة:]

ـَ أَياِت َوَغْقرِ ) ـَاَءُهؿْ ﴿َكَؼْقلِِف:  ،َذلَِؽ ِم  فعؾؿاء ([124البؼرة:] ﴾َيْعرُِفقَكُف َكََّم َيْعرُِفقَن َأْب

 فؿعرفُتفؿ ،لف آكؼقاد مـ ؿفُ تْ عَ ـَ مَ  رياساهتؿ ولؽـ ،الحؼ   فأك   ويعرفقن الحؼ   يعرفقن القفقد

                                                        

ل مـ أمثؾة اختالل واحد مـ هذه الث الثة[( 6)  ]الؿثال إو 
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 ِث عَ بْ مَ  قبؾ القفقد كان كؿا ،وآكؼقاد بف العؿَؾ  تركقا حقث ،ؿفُ عَ ػَ كَ  ما بالحؼ هؿوإقرارُ 

 ،معف ؽؿاتؾـ  ؼَ لـُ  كبلٌّ  َث ُبعِ  ـْ ئِ لَ  الؾ فِ وو ،إكبقاء زمـ ؾ  ضَ  فإك   :يؼقلقن طؾقف وسؾؿ اهللصىل  بل  الـ  

ـْ  َوَكاُكقا﴿: تعاىل قال ـَ  َطَؾك َيْسَتْػتُِحقنَ  َقْبُؾ  مِ ِذي  .[89البؼرة:] أية ﴾َكَػُروا ال 
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(1)
َٓ َيْػَفُؿُف ) أركاكف بف تؾَ وطؿِ  لساكف طىل جرى (َفنِْن َطِؿَؾ بِالتَّْقِحقِد َطَؿاًل َضاِهراً ) َوُهَق 

 َٓ ـَ الَؽاِفِر ) :فكبَجـا َيـَْؼد مل ولؽـ ففؿف أو ،(َيْعَتِؼُدُه بَِؼْؾبِفِ  َأْو  ٌؼ، َوُهَق َشر  ِم
ـَافِ َفُفَق ُم

 انوَخ  سلب   وٓ دل س وٓ خاَدعَ  وٓ ،وجفف مـ ر  الش   أتك الخالَص  الؽافرَ  فنن   (الَخالِصِ 

ـَ الـَّارِ ﴿) َْسَػِؾ ِم ْٕ ْرِك ا ـَ فِل الدَّ ِؼق
ـَافِ  شر  أَ  ففؿ ار:الؽػ   تحَت  :يعـل( [123الـساء:] ﴾إِنَّ اْلُؿ

 .أخرة يف ارالؽػ   مـ

 .هرِ ُجحْ  باَب  خالَػ  إذا ،قعبُ رْ القَ  اءؼَ افَ كَ  مـ مشتؼٌّ  :اقػَ والـ  

 ويعؿؾ سانبالؾ   :يؼقل ـْ كؿَ  آطتؼاد يف ام  إ ،لؾباصـ اهرالظ   مخالػةُ  :رعالش   ويف

 .ةؾ  الؿِ  طـ كاقٌؾ  أكبر كػاٌق  ففذا ،ـانبالجَ  مخالػ ولؽـ: بإركان

  الؽافر بخالف ،البؼرة سقرة مـ آية طشرة ثالث يف الؿـافؼقـ الؾ فُ  ذكر وقد
 
 إصظ

 .البؼرة سقرة مـ آيتقـ يف ُذكِروا قنإصؾق   ارػ  والؽُ  ،الؿـافؼ مـ كػراً  أهقنُ  ففنك  

  كػاٌق  :اينالث   والؼسؿ
ٌّ
َث: َكَذَب، َوإَِذا َوَطَد: »: الحديث يف ذكر ما وهق ،طؿظ إَِذا َحد 

: َخانَ ا، َوإَِذا َأْخَؾَػ  ـَ  فنن   الؽبائر: مـ أطظؿُ  وهق ،لإو   مثؾ يؽقن ٓ وصاحبف «ْؤُتِؿ

دٌ مُ  معصقة فأك   كتَ أَ  امؿ   أطظؿ ففق كػاقاً  أو كػراً  بتسؿقتف صقصالـ   يف كتَ أَ  ما جـَس   طؾقفا تقط 

 .وأقبح غقره مـ أطظؿُ  ،ػاقوالـ   ركالش   ذكَب  ٕن   بقطقد:

  

                                                        

 ]الؿثال الث اين[ (6)
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(1)
 - والعؿؾ سانوالؾ   بالؼؾب يؽقن أن ٓ بد   قحقدالت   أن   مسللة - (الَؿْسَلَلةُ َوَهِذِه )

ـُ َلَؽ ) اً دّ جِ  (َصِقْيَؾةٌ  َكبِقَرةٌ َمْسَلَلٌة ) ـَِة الـَّاسِ َتبِق ْؾَتَفا فِل َأْلِس  وأردت الـاس أحقال يف ،(إَِذا َتَلمَّ

ؾقه ،بللسـتفؿ بف وكطؼقا ،اطتؼدوه كقهنؿ: أمقر ثالثة تحصقؾ  تجد ؽفنك   بلطؿالفؿ: وكؿ 

 .اثـان اوإم   ،هذا اوإم   ،هذا اإم   بؾ ،الثةالث   هذه يؽؿؾقا مل إكثر

ـْ َيْعرُِف الَحؼَّ )  ومثؾ ،القفقد طؾؿاء مثؾ وهذا (َيْتُرُك الَعَؿَؾ بِفِ ) لؽـ (وَ  َتَرى َم

 .قسؿ هذا (ةٍ لَِخْقِف َكْؼِص ُدْكَقا َأْو َجاٍه، َأْو ُمَداَرا) :إبؾقس ومثؾ ،فرطقن

َٓ َباصِـاً ) :اينالث   الؼسؿ (وَ ) ـْ َيْعَؿُؾ بِِف َضاِهرًا   حؼقؼة إلقف يصؾ فال قؾُبف اأم   (َتَرى َم

َٓ َيْعرُِففُ فَ  :َفنَِذا َسَلْلَتُف َطَّمَّ َيْعَتِؼُد بَِؼْؾبِفِ ) ،آطتؼاد  الثوالث   ،دوكف اينوالث   ،كثقر لفإو   (نَِذا ُهَق 

 .قؾقؾ

 .كثقر :بف ويـطؼ يعرفف ذيفال  

 .كثقر :بف ؿويتؽؾ   يعتؼده ذيال   وكذلؽ

 .قؾقؾ وهق :يـطؼ وٓ ويعؿؾ يعتؼد ذيال   :الثوالث  

  

                                                        

 ]أحقال الـ اس يف هذه الؿسللة[ (6)
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(1)
فِ ) ـْ كَِتاِب الؾَّ ـِ ِم ـْ َطَؾْقَؽ بَِػْفِؿ آَيَتْق

 صـ ػالؿُ  رهقر   ما لؽ ـيتبق   بػفؿفؿا فنن   (َوَلؽِ

إلخ ... والعؿؾ سانوالؾ   بالؼؾب يؽقن أن ٓ بد   قحقدَ الت   أن   مـ
(2)

: 

ُهََّم ) َٓ ـْ َقْقلِ : ُأو َم ِم  .([44التقبة:] ﴾َٓ َتْعَتِذُروا َقْد َكَػْرُتْؿ َبْعَد إِيََّمكُِؽؿْ ﴿َتَعاَلك:  فِ َما َتَؼدَّ

َحاَبِة الَّذِ ) ْؼَت َأنَّ َبْعَض الصَّ ِف َفنَِذا َتَحؼَّ وَم َمَع َرُسقِل الؾَّ ـَ َغَزُوا الر   صؾك اهلل طؾقف وسؾؿي

واحدةٍ  (َكَػُروا بَِسَبِب َكؾَِؿةٍ 
(3)

ـَ َلَؽ َأنَّ الَِّذي َيَتَؽؾَُّؿ )  ِعِب8 َتَبقَّ َقاُلقَها َطَؾك َوْجِف الَؿْزِح َوالؾَّ

ـْ َكْؼِص َماٍل َأْو َجاٍه، َأْو  َؿ بَِؽؾَِؿٍة  ُمَداَراةً بِالُؽْػرِ َأْو َيْعَؿُؾ بِِف َخْقفًا ِم ـْ َتَؽؾَّ َّ
ِ
ََحٍد8 َأْطَظُؿ ِم ِٕ

 حابةأفالص   ،حابةالص   مـ وهق هبا يؿزُح  بؽؾؿةٍ  ؿتؽؾ   ـمؿ   بالؽػر وأحؼ   وأوىل (َيْؿَزُح بَِفا

 !؟اراً ػ  كُ  يصقرون ٓ وهمٓء اراً ػ  كُ  يصقرون قالقها ذيـال  

                                                        

ن طىل (6)  ٓ  أن  الت قحقد ٓ بد  أن يؽقن بالث الثة[ ]وآيتان تد

ٓ  الؾ فُ » :ما يؼقل :يعـل (1)  .قحقدـ كؾؿة الت  ما استػدكا مِ  ،لؼبرويطقف طىل ا «َٓ إَِلَف إِ

 .يف قؾبفؿ تما وقر افٕك   وقالقا هذه الؽؾؿة ،وهؿ يف طبادة الجفاد (6)
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 يؽقن أن ٓ بد   قحقدالت   أن   صـ ػالؿُ  رادمُ  طىل ـقْ تَ الدال   ـقْ أيتَ  مـ - (َوأَيُة الثَّاكَِقةُ )

ـْ َبْعِد إِيََّمكِفِ ﴿َقْقُلُف َتَعاَلك: ) :- إلخ ... والعؿؾ والؾسان بالؼؾب ِف ِم ـْ َكَػَر بِالؾَّ  ـمَ  :أي (﴾َم

يََّمنِ ﴿) الؽػر مـف رَ دَ َص  ـ  بِاإْلِ
ـْ ُأْكرَِه َوَقْؾُبُف ُمْطَؿئِ َّٓ َم ٓ   :أي ([144الـحؾ:] ﴾إِ  يف كان مـ إ

 .هاً رَ ؽْ مُ  يؽقن أن بد   فال ،اإلكراه :لإو  : شرصان حؼف

 .باإليؿان ساكـاً  اً ئـّؿَ طْ مُ  قؾبف كقن :اينوالث  

فُ ) ـِ  مل (َفَؾْؿ َيْعُذِر الؾَّ ءِ ) الؾ ف يستث َٓ ـْ َهُم ـًّا بِاإِليََّمنِ  8ِم ـْ ُأْكرَِه َمَع َكْقِن َقْؾبِِف ُمْطَؿئِ َّٓ َم  .(إِ

 يـطؼ أن يجقز ففذا ولده: أو الؼتؾ كػسف طىل يخشك حدٍّ  إىل وصؾ كقكف :واإلكراه

 :ـاكفبجَ  الحؼ   اً تؼدعْ مُ  :أي باإليؿان:ًا ئـّ ؿَ طْ مُ  قؾبف كقن بشرط طؾقفا أكره تلال   الؽػر بؽؾؿة

 .الؽػران أهؾ مـ ففق :اً ئـّ ؿَ طْ مُ  يؽـ ومل بؼؾبف صاع أكره الؿ   كان نْ إِ  لؽـ

ا َغْقُر َهَذا َفَؼْد َكَػَر َبْعَد إِيََّمكِِف ) ًة بَِقَصـِِف، َأْو  اًة،َسَقاٌء َفَعَؾُف َخْقفًا، َأْو َمَدارَ  -َوَأمَّ َأْو َمَشحَّ

َْٕغَراِض  َفَعَؾُف َطَؾك َوْجِف الَؿْزِح، َأوْ  َأْو َطِشقَرتِِف، َأْو َمالِِف، َأْهؾِِف، ـَ ا َّٓ -َأْو لَِغْقرِ َذلَِؽ ِم 8 إِ

 .(الُؿْؽَرهُ 

(1)
ـْ مِ ) والعؿؾ سانوالؾ   بالؼؾب يؽقن أن بد   ٓ قحقدالت   أن   (أَيُة َتُدل  َطَؾك َهَذاوَ )

ـِ   :(ِجَفَتْق

ُٕوَلك: َقْقُلُف: ) ـْ ُأْكرِهَ ﴿ا َّٓ َم َّٓ الُؿْؽَرهَ 8 َفَؾْؿ َيْستَ ﴾إِ ُف إِ ـِ الؾَّ  .(ْث

َٓ ُيْؽَرهُ ) َّٓ ) اإلكراه فحؼ   يف رتصق  يُ  ٓ (َوَمْعُؾقٌم َأنَّ اإِلْكَساَن  َطَؾك ) :ـيْ إمرَ  هبذيـ (إِ

 ففنك   ،الؽػر مـف وصدر فعؾ فنذا (َوَأمَّا َطِؼقَدُة الَؼْؾِب َفاَل ُيْؽَرُه َأَحٌد َطَؾْقَفا، الَعَؿِؾ، َأِو الَؽاَلمِ 

 .إيؿاكف بعد كافر

 الجفة متوتؼد   ،جفتقـ مـ رهقر   ما طىل تدل   فاأك   صـ ػالؿُ  ققل متؼد   - (َوالثَّاكَِقةُ )

                                                        

 ]وجف آستدٓل مـ أية[ (6)
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ُفُؿ اْسَتَحب قاَذلَِؽ ﴿َقْقُلُف َتَعاَلك: ) :- اكقةالث   وهذه ،إوىل  ذلؽ :يعـل ،لؾسبب الباء (﴾بَِلكَّ

ِخَرةِ ﴿) تفؿمحب   بسبب ْٔ ْكَقا َطَؾك ا  .ةالجـ  :يعـل ([145الـحؾ:] ﴾اْلَحَقاَة الد 

َح َأنَّ َهَذا الُؽْػَر َوالَعَذاَب )  ما طىل ترت بوالؿُ  أية هذه يف طؾقفؿ بف الؿحؽقم (َفَصرَّ

ـْ بَِسَبِب الِ ) مـفؿ صدر ، َأْو حَمَبَّةِ ٱَلْؿ َيُؽ ـِ ي  .(الُؽْػرِ  ْطتَِؼاِد، َأِو الَجْفِؾ، َأِو الُبْغِض لِؾد 

ََّم َسَبُبفُ )  ؿؽؾ  الت   يف لف أن   وهق - لسبب بالؽػر ؿتؽؾ   فأك   ،مـف الؽػر صدور :أي (َوإِكَّ

ْكَقاَأنَّ َلُف فِل َذلَِؽ َحّظًا ) وهق ،- واحداً  شقئاً  بالؽػر ـْ ُحُظقِظ الد   هذا فقرتؽب ،لف يحصؾ (ِم

ٓ   مطؾقبف لف يحصؾ ٓ فأك   ٕجؾ الؿحظقر َفآَثَرُه ) كقاالد   الحقاة بنيثار - الؾ فب والعقاذ - إ

ـِ  ي  .أخرة طىل (َطَؾك الد 

(1)
حآت لف الؽػر مـف يصدر أن إىل ُيؾِجُئف ـمَ  ُيؾِجُئف الذي فاإلكسان

(2)
 : 

الحآت أفضؾ ففذه ،طؾقفا ويصبر يؿتـع أن: أحدها
(3)

. 

اإليؿان جـاكف اطتؼاد مع بؾساكف يـطؼ أن: الثاكقة
(4)

 .ورمحة تخػقػ لف جائز ففذا :

باإليؿان قؾبف يطؿئـ وٓ فقجقب ُيؽَره أن: الثالثة
(1)

 .وكافر معذور غقر ففذا :

                                                        

 يف اإلكراه طىل الؽػر[]أحقال الـ اس  (6)

 ػصقؾ.طىل هذا الت   قد ٓ يؽقن يذكرها أحدٌ  ،ةفؿ  حآت مُ هـا  اهلليذكر رمحف  (1)

 يعـل: َمـ «فاإلكسان الذي ُيؾِجُئف َمـ ُيؾِجُئف إىل أن يصدر مـف الؽػر لف حآت»لذلؽ قال: 

 القة.وهق ُمؽره يؽػر أم ٓ؟ الجقاب يف الحآت الت  تؽؾ ؿ بؽؾؿة الُؽػر 

أفضؾ  هففذ ،ـلؾْ تُ ػ اقْ صُ ـ أَ ل :قال ،طىل الؼبر أو كؼتؾؽ ُصْػ  :مثالً  لق قال شخٌص  (6)

 .الحآت

ؿ فتؽؾ   - طـ ذلؽ الؾ فتعاىل  -سبحاكف وتعاىل ب الر   ُسب  مثالً ر ػُ اكْ  :لق ققؾ لفيعـل:  (4)

ـْ قؾبف ُمممـبؽؾؿة الُؽػ  .ر لَِؽقكف ُأكره لؽ
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فقجقب ُيؾَجل: وٓ مـف ُيطؾب أن: الرابعة
(2)

 يقافؼ ولؽـ ،- اإلكراه حد إىل وصؾ ما - 

ٌـّ  وقؾُبف بؾساكف  .كافر ففذا باإليؿان مطؿئ

كافر ففذا :ولساكف بؼؾبف فققافؼ ،اإلكراه حد إىل ؾِص يَ  وٓ لف ُيذكر أن: الخامسة
(3)

. 

فُ وَ ) فِ لِ  ُد ؿْ الَح وَ  ،ؿُ ؾَ طْ أَ  كالَ عَ تَ وَ  فُ اكَ َح بْ سُ  الؾَّ ـَ ؿِ الَ العَ  ب  رَ  ؾَّ فُ  كؾَّ َص وَ  ،ق ك ؾَ طَ وَ  ،دٍ ؿَّ حُمَ  كؾَ طَ  الؾَّ

ـَ عِ ؿَ ْج أَ  فِ بِ ْح َص وَ  فِ آلِ   .(ق

 وأحدَ  مئةٍ  وأربعِ  ألٍػ  طام ،صػرٍ  شفرِ  يف الؿبقضة هذه كتابة مـ الػراغ وكان: أققل

 .طشر

قِخ  - شقخـا ل  فِ  مـ ةاتؾؼ  الؿُ  ؼريراتالت   هذه كتابة تاريخ كان وقد د بـ مُ  الش  حؿ 

قخ إبراهقؿَ   بعد وبعضفا ،ةهجري   وألػ مئةٍ  وثالِث  قـوست   ستةٍ  طام، - رمحف اهلل آل الش 

 سّت  الدروس إلؼائف حال كتبتفا تلال   فاخُ َس كُ  بؾغت وقد ،اريخالت   هذا قبؾ وبعضفا ،ذلؽ

                                                        
= 

ـَ  صىل اهلل طؾقف وسؾؿ ل  بِ الـ  ُسب   لف: ؾقلق قيعـل:  (6) هبذا  ف وهق راضٍ سب  فاإلسالم  أو دي

 .- الؾ فوالعقاذ ب -ففذا يؽػر  ،وقؾبف غقر ُمطؿئـ

 ف مـ غقر إكراهٍ سقل فسب  الر   ُسب  أو يـ الد   ُسب   :وقال لف آخرؿ مع يتؽؾ   لق شخٌص مثؾ:  (1)

ؿ بؽؾؿة لق كان قؾبؽ ُمطؿئـ ٓ يقجد سبب لِتتؽؾ  وك حت  ف ما ُأكره طىل الُؽػر ٕك   :ففذا كافر

 إلكراه فؼط.هق اؿ بالُؽػر ؽؾ  ت  سبب الؿا وإك   ،الؽػر

 :ُكػر – الؾ فوالعقاذ ب - سان ويرضك هبذا ففذاوهق يقافؼ بالؼؾب والؾ   ،يؼقلقن لفيعـل:  (6)

ا هذا قؾبف أم   ،بالؼؾب ُتـؽر يطؿئـ قؾبؽى خرأطـدك مـدوحة  ؿ  ثُ  ،ؿ باختقاره ما ُأكرهف تؽؾ  ٕك  

 .- الؾ ف طـ ذلؽتعاىل  - ُمـشرح وبدون إكراه ويتؽؾؿ بالُؽػر



 

-666- 

كسخ
(1)

 .الؿبقضة هذه يف فكؾ   ذلؽ مجعت وقد ،ذلؽ مـ أقؾ وبعضفا ،

فُ  وصؾك ،جمقٌب  قريٌب  سؿقٌع  فإكَّ  ،بف ويـػعـل بف يـػع أن أسلل الؾَّفَ و  ،دحمؿَّ  طؾك الؾَّ

 .ؿوسؾَّ  وصحبف آلف وطؾك

 

 :فبخط   افَ بَ تَ وكَ 

ـِ  محـالرَّ  طبد بـ ُد ؿَّ حُم  قاسؿٍ  بـا دِ ؿَّ حُم  ب
(2)

 

 

 
 

                                                        

وُيؽتب طـف هذا  ،مرات ِسّت  «بفاتكشػ الش  » َح رَ د بـ إبراهقؿ َش قخ محؿ  الش  يعـل:  (6)

 ،ة هذا الؽتابأمهق   ؽ طىليدل   وهذاات ُتشرح مرّ  ـ ِسّت رح مجؿقع مِ ك خرج هذا الش  رح حت  الش  

قخ  ِح رْ َكثرة َش   ـ العؾؿاء لفذا الؽتاب.ـ قبؾف مِ ومَ  اهللد بـ إبراهقؿ رمحف محؿ  الش 

بؾ هق  ،اهللرمحف  «بفاتكشػ الش  »لشرح  كتاٍب  وأكػعُ  وأشؿُؾ  رح هق أوسعُ هذا الش  و (1)

طؾؿ أئؿ   ـُ تْ فالؿَ  ،اهللاب رمحف القه   د بـ طبدقخ محؿ  مـذ طفد الش  مؽتقب لف  ل شرٍح أو  
ِ
ة ٕ

 .مجقعاً  الؾ فطقة رمحفؿ ة الد  ـ أئؿ  رح لَِؿـ هق أطؾؿ مِ والش   ،طقةالد  


