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الحؿد هلل رب العالؿقـ، وصؾك اهلل وسؾؿ وباارك عؾاك عهاده ورساقلف كهقـاا 

  ا بعد:أم   محؿد، وعؾك آلف وأصحابف وأتهاعف بنحسان.

لقؾاة الالثاااا الالالاث ماـ جافر  ؿاادى أةارة ساـة إحادى  ؛فػل هذه الؾقؾاة

يف هذا  -بتقفقؼ اهلل-كجتؿع ، ملسو هيلع هللا ىلص وأربعقـ وأربعؿائة بعد إلػ مـ هجرة الـهل 

الؿسجد مسجد الشقخ محؿاد باـ إباراهقؿ   يف الجامعاة ايساثمقة يف مد ـاة 

ة ٕ ؾ أن كتدارس متـًاا ماـ متاقن التقحقاد، وماـ الؿ اـػات الشافقر ؛ملسو هيلع هللا ىلصالـهل 

 «. الشبفات كشػ»عـد أهؾ السـة والجؿاعة، أٓ وهق: كتاب 

 ؛وكالعادة يف الدروس التل ُتؼام ُيؼددم يدقـ يددي الددرس يؿؼددماٍت ُمؿفددات

 هل طؾك ضريقـ:

 :تتعؾؼ بالؽتاب. ُمؼدماٌت  إول 

  :تتعؾؼ بؿحتقى الؽتاب. ؼدماٌت مُ والثاين  

هذا ؛ « كشػ الشبفات»فالؽتاب الذي بقـ أ د ـا هق  :ا ما يتعؾؼ يالؽتابأم  

عؾقف عامة أهؾ العؾؿ، وقد  سؿقف بعضفؿ  أطهؼهق آسؿ الؿشفقر الذي 

، لؽـ آسؿ الؿعروف والؿشفقر لفذا «كشػ الشبفة»، أو «بفكشػ الُش »با

 «.كشػ الشبفات»الؽتاب هق 
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الؿقلقد ،    التؿقؿلهق ايمام أبق عؾل محؿد بـ عهد القهاب :  ومملػف

سـة ةؿس عشرة ومائة بعد إلػ، والؿتقىف سـة ست ومائتقـ بعد إلػ 

ٌ عـ أن ُكعر  
ف بف،   رحؿًة واسعة، وهذا الشقخ الجؾقؾ وايمام الؿجدد غـل

ا د لؿا اكدرس مـ معالؿ الد ـ يف الؼرن الالاين عشر   و زاه اهلل عـ  ففق الُؿجد  

ػع، وقد اكتػع هبا إلقف الؿملػة مـ ومملػاتف يف غا ة الـ  ةقر الجزاا، وم ـػاتف 

إلك الدعقة  ۵الؿسؾؿقـ، وهداهؿ اهلل هبا إلك التقحقد الخالص الذي وفؼف اهلل 

 إلقف.

كشػ الشهفات الؿتعؾؼة بتقحقد  :الذي يقـ أيديـا مقضقطف الؽتاَب 

ا، أو يف كؾ هذا هق مقضقع الؽتاب، ففق ٓ  تؽؾؿ عـ الشهفات عؿقمً  ؛إلقهقة

 ؿا  تؽؾؿ عـ جهفاٍت متعؾؼة بتقحقد إلقهقة، أو تقحقد العهادة.إبقاب، وإك  

ل ٓ  زال تداولفا حاصًث إلك تهف الؿشتفرة يف زمـف، والـفا ُ ؿؾًة مـ الُش وقد ضؿ  

  .هذا الققم

محتقى الؽتاب ؛  ُمؼدمة، وُصؾب، وخاتؿة وهذا الؽتاب اشتؿؾ طؾك:

 إقسام الالثاة: ـؼسؿ إلك هذه 

 فنكفا دارت طؾك ثالثة أمقر: ؛أما الُؿؼدمة  

 حال الُؿشركقـ وما كاكقا  عتؼدون. بقانُ  إول:

التقحقد الذي دعت إلقف إكهقاا والرسؾ عؾقفؿ ال ثة  حؼقؼةُ  والثاين:

 والسثم.

أهؾ الهدع  مـ الشقخ   ٕهؾ السـة مـ أن   إكذاٌر وتحذ رٌ  والثالث:
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تف.   عـدهؿ عؾقم وُجهف وتؾهقسات، فقـهغل أن  لةذوا لألمر ُأههتف وُعد 

   فنكف قد رسؿ فقف ما أراد يف هذا الؽتاب مـ بقان  ا ُصؾب الؽتاب:أم

عـ الحؼ يف باب تقحقد العهادة، وساق فقف هذه  الشهفات الؿشفقرة التل ت د  

 -ُمجؿؾ هق يف غا ة الـػعف قدم بقـ  دي ذلؽ بجقاٍب الشهفات مع  قاهبا، ولؽـ  

م هبذا الجقاب الُؿجؿؾ، اؿ فؼد   -كؿا سقليت الحد ث عـف ٓحًؼا إن جاا اهلل

أردَف ذلؽ بِذكر بضع عشرة ُجهفة، والشهف الالثث إولك ذكر الشقخ   أهنا 

ما بعدها أ سر مـفا، وكان  جهفاهتؿ، فؿـ تجؾك لف الحؼ فقفا، فنن   أكربُ

 ذلؽ بهقان بطثن آستدٓل هبا. ُب ؼِ    سقق الشهفة، اؿ ُ عْ 

 :فقفا وصقة عظقؿة مـ الشقخ   يف  كان خاتؿة كافعة والؼسؿ إخقر

 .وو قب العؾؿ بف والعؿؾ بف جلن التقحقد

 ▐الـػع، قد وفؼ اهلل  إوراق، عظقؿُ  ػ مملٌػ قؾقُؾ وهذا الؿمل  

 ستغـل عـفا أهؾ ، فخرج قطعًة كػقسة ٓ -فقؿا كحسب-ػ إلقف هذا الؿمل  

ففذا الؽتاب ورسالة الؼقاعد ، باب مجادلة الؿشركقـ الؼهقر قـ التقحقد يف

إربع مـ أهؿ الؽتب يف تجؾقة حؼقؼة التقحقد، وحال أعداا التقحقد وُجهففؿ، 

فؿـ  ؿع بقـ هاتقـ الرسالتقـ، وأحسـ آستػادة مـفؿا فنكـل أظـ أكف سقؽقن 

 .عؾك ةقٍر كالقر

مصًث يف أن تؽقن دراسة هذه الرسالة بعَد أن  ؽقن الطالب مُ والذي  ـهغل 

ٓبد أن  سهؼف  ، والرد  مملػة يف مؼام الرد   -أعـل هذه الرسالة-التقحقد، فنهنا 

 ؛التلصقؾ، فنذا درس الطالب كتاب التقحقد فنكف ُ ـاسب أن  درس هذا الؽتاب
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وأققل هذا  .تقب الؽتابإذا ةالػ يف ترما ـ آستػادة مـف، بخثف فنكف سُقحِس 

عؾك سهقؾ إفضؾقة، وإٓ فؾـ  عِدم طالب العؾؿ آستػادة مـ هذه الرسالة، 

 مفا عؾك غقرها.قد   ولق أكف

يف مسللة الرتتقب يف الؽتب هق يف الغالب  - ا إةقتاه–وما  ذكره العؾؿاا 

لك إوْ  ،جلٌا ا تفادي مـ  فة، ومـ  فة أةرى هق مـ  فة التػضقؾ

ـ هق أن ُترتب عؾك هذا الرتتقب، كذا اؿ كذا اؿ كذا، ولقس أن هذا وإحس

والشلا الذي ٓ  جقز وٓ  ـهغل مخالػتف، لقس إمر كذلؽ بؽؾ ب ٓز ضربةُ 

 تلكقد غالًها.

هذا الؽتاب قد احتػك بف أهؾ السـة والتقحقد أ ؿا احتػاا،  :ققؿة الؽتاب

عؾؿاا -وأجادوا بف، واعتـقا بؼرااتف، ودراستف، وتدر سف، ولؿ  زل عؾؿاؤكا 

قن هذه الرسالة و قصقن بحػظفا، والػضؾ والؿـة هلل، هذا ُس ُ در   -التقحقد

س كالقًرا، وُطهعت لف جروٌح كالقرة، وعامة مشا خـ ا وعؾؿائـا يف الؽتاب قد ُدر 

ا مؽتقبة لفذه الرسالة، وهذا مؿا ا صقتقة وإم  الغالب لفؿ جروح ودروس، إم  

 ُ سفؾ آكتػاع هبا.

وهل أهنا قد ُكظؿت، فالشقخ  ؛هذه الرسالة حظقت بعـا ٍة ةاصة كؿا أن   

محؿد بـ الطقب إك اري الؿدين الؿتقىف سـَة ااـتقـ وستقـ واثاؿائة بعد 

واؿاكقـ بقًتا،  ؿف  اا يف أربعؿائة وةؿسٍ ؿ هذه الرسالة، وكظْ إلػ   قد كظ

فنكف كافٌع إن جاا ، وعـده قدرة فدوكف هذا الـظؿ فؾقحػظف  ومـ كان صاحب هؿة

 اهلل.
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ػفا  الؿملػ   ألػ هذه الرسالة لؾعامة ولؾُؿهتدئقـ، ولقس أكف أل 

سؾقب الذي لؾؿعاكد ـ، وُتثحظ هذا إذا ولجـا إلك داةؾ الؽتاب ورأ ت إ

 سار عؾقف الؿملػ  . 

دعقتف، وذاع صقتف، وكاُلر يف  تالشقخ   لؿا اكتشر وحؼقؼة إمر: أن  

أهؾ  ب عؾك دعقتف وتؼر راتف العظقؿة بعُض الـاس رسائؾف ومملػاتف، قد جغ  

وا عؾقف بهعض هذه التخر ػات التل الهدع والضثل، وأوردوا بعض الشهف، ورد  

اكتدب   إلك كتابة هذه الرسالة، وبعالفا إلك الـاس لُتؼرأ سقليت الؽثم عـفا، ف

عؾك العامة، ففذه الرسالة كافعة لطالب العؾؿ، وكافعة أ ًضا لؾعامة، ففل ُتعطقؽ 

هف الُؿضؾة بحؿد اهلل كؿا سقليت التـهقف عؾك هذا الش  ر الحؼ دون القققع يف أوضا

 إن جاا اهلل.

 هذا ُمؾخٌص  تعؾؼ هبذا الؽتاب وققؿتف ومحتقاه. 

 وأكتؼؾ يعد ذلؽ إلك الُؿؼدمة الثاكقة، والتل تتعؾؼ يؿحتقى الؽتاب: 

ٌػ لـؼض أبرز الشهفات الؿتعؾؼة بتقحقد ممل   -كؿا قد سؿعت-الؽتاب 

إلقهقة، واعؾؿ  ا طالب العؾؿ أن هذا الهاب لف أصقل تحتاج مـؽ أن تضهطفا، 

طؾك أن  ۵ضبطفا ُيعقـؽ يتقفقؼ اهلل  ؛ؽ يالعـاية يخؿسة أصقلوإين ُأوصق

يف مـلى مـ جهفات الضالقـ  -بتقفقؼ اهلل-وتؽقن  تتجؾك لؽ حؼقؼة هذا الؿؼام،

الؿهتدعقـ، اضهط هذه إصقل، وأحؽِؿ هذه الؿسائؾ، وسقف تزول أي ُجهفٍة 

 تؼػ أمامؽ مؿا  تعؾؼ هبذا الؿقضقع.

 : ًٓ ، و تهقـ لؽ ُرسؾف يف ۵أن تعرف ما هق التقحقد الذي يعث اهلل  أو
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هذا بتتهع ك قص الؼرآن والسـة، والتلمؾ يف ألػاظفا، ومعرفة مغاز فا ومرامقفا، 

دعقة إكهقاا، والذي أةذ ُ ؾ  فحقـفا تعرف ما هق التقحقد الذي كان محقرَ 

 مساحِة دعقاهتؿ، ففذا هق إمر إول الذي أوصقؽ أن تعت
َ
 بف. ـل

 :أن تعتـل يؿعرفة حال الُؿشركقـ الذيـ ُيعث فقفؿ  الؿسللة الثاكقة

 ؛، ما الذي كاكقا  ػعؾقن و عتؼدون▐ ، ما هل عؼقدهتؿ يف اهللملسو هيلع هللا ىلصالـبل

فنذا ففؿت ذلؽ فنن هذا سقعقـؽ كالقًرا عؾك اكؽشاف ُجهف الؿخالػقـ يف هذا 

  الهاب.

يف غا ة الـػاسة يف هذه والؿملػ   قد تؽؾؿ عؾك هذ ـ إمر ـ كثًما 

 الرسالة، ويف غقرها أ ًضا.

 :ما هل العهادة التل أمر اهلل  ؛أن تعرف معـك العبادة إمر الثالث

إن ُأةؾ ت ففذا  ؛هبا؟ فنن مدار التقحقد والشرك عؾك هذه العهادة ▐

﴿َواْعُهُدوا اهلَل  ،ففذا هق الشرك فقفا ▐هق التقحقد، وإن ُأجرك مع اهلل 

الـظر يف ُتـِْعؿ [، ما هل هذه العهادة؟ ٓبد أن 63َوٓ ُتْشِرُكقا بِِف َجْقًئا﴾ ]الـساا:

 معـك العهادة لتعرف الحؼ يف هذا الهاب.

 :ما هق الشرك الذي هنك اهلل  ؛كأن تعرف حؼقؼة الشر إمر الرايع

عـف، و اات أ ات تؾق أ ات، وإحاد ث تؾق إحاد ث يف  ▐

 هذا أمٌر ٓبد أن تضهطف  ا طالب العؾؿ. ؟عاقهتف القةقؿة التحذ ر مـف وبقانِ 

 :فنن هذا التػريؼ يقـ الريقيقة وإلقهقة وإمر الخامس وإخقر ،

سقن هبا عؾك الـاس، فثبد أن تػفؿ الػرق مدةٌؾ مـ مداةؾ الضالقـ التل ُ ؾه  
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بقـ تقحقد الربقبقة وتقحقد إلقهقة، بقـ صقر الشرك يف تقحقد إلقهقة وصقر 

 الشرك يف تقحقد الربقبقة، وما هل العثقة وال ؾة بقـ هذ ـ الـقعقـ. 

، وستجد هذه الؿسائؾ الخؿس حريٌة مـؽ يا صالب العؾؿ يالعـاية والضبط

إذا اعتـقت برتاث أئؿة الدعقة، والؿراد  ۵ ؾقًة واضحة بتقفقؼ اهلل الحؼقؼة فقفا 

بلئؿة الدعقة: الشقخ محؿد بـ عهد القهاب، وأبـاؤه، وتثمقذه، وأحػاده، ومـ 

 اا بعدهؿ مـ أهؾ هذه الؿدرسة، هذه مدرسة عظقؿة، مـ أهؿ ما  ـهغل عؾقؽ 

تـل برتاث أئؿة الدعقة، أن تع -يف باب تقحقد ايلفقة وما ُ ضاده-يف هذا الهاب 

ٓهتؿ، وتؼرأ يف فتاو فؿ، حتك تتشهع بؿعرفة وتؼرأ يف مخت راهتؿ، وتؼرأ يف مطق  

الحؼ يف هذا الؿؼام، فث أعؾُؿ أحًدا اعتـك عـا تفؿ يف هذا الهاب، ٓ أعرف أحًدا 

مـ العؾؿاا وٓ مدرسًة مـ الؿدارس اعتـك عؾؿاؤها بتجؾقة الحؼ، وإعادة 

وتؽراره بلسالقب مختؾػة، وتلصقؾف يف مؼام التؼر ر ويف مؼام الرد الؽثم فقف، 

 كفذه الؿدرسة العظقؿة رحؿة اهلل تعالك عؾك عؾؿائفا.

قؾـا هذه إصقل التل  ـهغل  :الؿقضقع الثاين الذي يتعؾؼ يفذه الؿؼدمة

الؽتاب اسؿف  ؛العـا ة هبا، وجلٌا آةر  تعؾؼ بالؿحتقى، وهق مقضقع الشهفات

الؿؼ قد بؽشػ ف، إزالة غطاء الؿغطك :والؽشػ، «شهفاتكشػ ال»

سقـ فقؿا الشهفات: كؼُد وكؼُض وإزالُة ايجؽال الذي  ؽقن مـ تؾهقس الُؿؾه  

   تعؾؼ هبذا الهاب أو غقره.

استدٌٓل والشبفة حؼقؼتفا: ، جؿع شبفة :الشبفات؛ «كشػ الشبفات»

وإن : هق الهاطؾ الذي ُ شهف الحؼ، وإن شئت فؼؾمؿزوٌج بقـ الحؼ والهاطؾ، 
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: هق إلهاس  سد الهاطؾ وإن شئت فُؼؾ: هق الهاطؾ يف صقرة الحؼ، شئت فؼؾ

هـاك  أن   :أٓ وهق ،كؾ هذه التعر ػات تدور عؾك معـًك واحد . لهاس الحؼ

 ًٓ  شقُب فقف الُؿهطؾقن الهاطؾ بالحؼ، فقؽقن اؿة التهاس، وهذا آلتهاس  استدٓ

وآجتهاه هق السهب الذي  دعق إلك ايقهال عؾك الهاطؾ، وإٓ فنن الهاطؾ 

 ػقس. ؾ عؾقف الـ  الؿحض ٓ ُتؼهِ 

ولذا ٓ تجد بدعًة مـ الهدع عؾقفا فئاٌم مـ الـاس إٓ وفقفا أو يف مؼالة أهؾفا 

ذا الحؼ الؿق قد يف مؼالتفؿ أو مؼآهتؿ هق السهب الذي  ؾب حٌؼ وباطؾ، ه

ت عؾك الـاس يف اس والعامة والجفال وإغؿار إلك هذه الهدعة، وإٓ فؾق برزَ الـ  

بشلا مـ الحؼ، فنكف لـ ُتؼهؾ  و قش   حؼقؼتفا وأهنا باطؾ محض لؿ ُ زةرف

 ؼقم بف أهؾ عؾقف الـػقس، وهذا مؿا  دلؽ عؾك ةطرها، ففذا الؾهس الذي 

تؽ بعؼائد الـاس وأد اهنؿ، الهدع والضثل هق أعظؿ أسؾحتفؿ التل تػ

[ ، 24﴿َوٓ َتْؾهُِسقا اْلَحؼ  بِاْلَهاطِِؾ﴾ ]الهؼرة: ؛قد هنك عـ ذلؽ ▐واهلل

سقاًا ما تعؾؼ مـفا بهاب ، الحؼ بالهاطؾ هق حؼقؼة إ راد هذه الشهفات  ُس فؾهْ 

 ،إسؿاا وال ػات، أو يف الؼدر، أو يف الـهقةتقحقد العهادة، أو يف باب تقحقد 

 أو حتك يف العهادة، أو يف غقر ذلؽ مـ أبقاب الد ـ.

تقرد هذه هل الشهفة، وغا ُة أهؾفا ال د عـ الحؼ وأهؾف، لؿاذا  نإذ

لؿاذا ُتساق وُتربز لؾـاس؟ الغا ة مـ ذلؽ والفدف إكؿا  ؟ُتركب؟ لؿاذا الشهفات

 .هق ال د عـ الحؼ وأهؾف

َبفوتعظؿ الؿحـة يفذه  اس يف عهارات ؽفا، إذا سقؼت لؾـ ـ سهْ إذا ُأحِس  الشُّ
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 الػتـة هبا ستؽقن فتـًة عظقؿة.  مزةرفة ومحثة، وُأحسـ رصػ كؾؿاهتا، فنن  

 الؿؼالة أو الُشهفة إلك كهقٍف ذي مؽاكٍة وقدرٍ  تأن ُأضقػ فنذا اكضاف إلك هذا

الػتـة تعظؿ وتعظؿ هبذه الشهفة، وكؿ  صدق، فنن   اس، ولف فقفؿ لسانُ يف الـ  

ف ُأضقػ إلقفؿ مؼالٌة ٓ وهق أك   ؛باطٌؾ بسهب هذا الؿسؾؽ العؾؿااُأضقػ إلك 

ّٓ  ، ت ح عـفؿ  ت، فنن  أو أهنا ُحؿؾت عؾك غقر محؿؾفا، أو أن تؽقن زلة مـ الز

  .آحاد العؾؿاا لقسقا مع قمقـ

 الهاطؾ إذا ُحؾ   الؿؼ قد أن  
َ
بشلٍا مـ الحؼ، اؿ ُأحسـ سهؽف، اؿ ُأضقػ  ل

الرافضة  ااوا إلك ؛ نن هذا سقؽقن لف أاٌر كهقر. ولذاإلك جخٍص كهقف يف إمة، ف

الته قر يف »الجاحظ إد ب الؿشفقر، وهذه ق ة أوردها ايسػرا قـل يف 

 قكف عؾك العامة،  ااوا إلقف ٕ ؾ أن  ـتحؾ لفؿ بعض الؽثم الذي  رو  « الد ـ

والجاحظ مـ إدباا  - ٕ ؾ أن ُ ؼهؾقا إلك بدعتفؿ، فطؾب مـفؿ أن ُ ؿفؾقه

فطؾب أن ُ ؿفؾقه لقـظر يف قالتفؿ، فؾؿا  -الهارعقـ، مـ ذوي إسالقب وإقثم

إلك  لقس هـاك مجال ُغالااعادوا إلقف قال: ما و دُت لؽؿ جقًئا أت رف فقف، كثٌم 

ـ ـاس، لؽـل ُأوصقؽؿ بقصقة، وهل أكؽؿ لؽؿ جقًئا لؽل  روج عؾك ال أن ُأحس 

أردتؿ أن  إذا أردتؿ أن ُتشقعقا جقًئا يف الـاس فاكسهقه إلك  عػر ال ادق، كؾؿا

ققلقا:  عػر  ؼقل ؛  قا جقًئا بقـ الـاس فاكسهقه إلك  عػر ال ادق   ترو  

كذا،  ؼقل أبق عهد اهلل كذا وكذا، وهذا الذي  روا عؾقف يف كالقر مـ ُم ـػاهتؿ. 

حتك إن جقخ ايسثم    ؼقل: ما ، ؿ كذبقا عؾك  عػر ال ادق   فؽ

 ُكذب عؾك أحٍد ما ُكذب عؾك  عػٍر ال ادق  .
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سقؼت هذه الشهفة أن : وهق فنذا اكضاف إلك هذه إمقر الثالثة أمٌر رايع

ه أهؾف، ه الحؼ، وُ شق  ُ شق   ؛يف أعطاف َسقق الشهفة، وومعفا تشق ف لؾهاطؾ وأهؾف

إلقفؿ كؾ سقأة تـػر مـفا إسؿاع والؼؾقب، فحقـئٍذ تستحؽؿ الؿحـة، وُتضاف 

ـ   بعقكف وتقفقؼف فقسؾؿ ايكسان مـ هذه القرطة، وإٓ فؽالقر مـ  ۵اهلل  إٓ أن  ؿ

ة كظًرا لجفؾف، وكالقٌر مـ الـاس إكؿا  ؼػقن عـد إلػاظ، الـاس  ؼع يف هذه الُفق  

 ص إلك الحؼائؼ والؿعاين.وتهفرهؿ زةارففا، دون أن  ؽقن مـفؿ غق

الشهفة جلهنا عظقؿ، وةطرها  سقؿ، وهل يف  أن   - ا إةقتاه-الؿؼ قد 

الحؼقؼة مادُة الهاطؾ، ودهؾقز الشر، والؿرقاة إلك كؾ ضثل، فؿا ضؾ مـ ضؾ 

فعؾت بف إفاعقؾ،  إذا وردت إلك الؼؾب واستحؽؿت فقفغالًها إٓ بسهب ُجهفة، 

السقػ  ر، أو اكحرف إلك ُطرق أهؾ الهدع، أو سؾ  أو ألحد أو تـ    وإٓ ففؾ ارتد  

عؾك هذه إمة، أو غقر ذلؽ مـ هذه الؿؼآت إٓ بسهب ُجهفة وردت إلك 

 غالًها.  -مع إسػ الشد د-هذا الذي  ؼع  !!الـػقس

الشهفات يف السابؼ كاكت  ؛وعُظؿت الهؾقة بالشهفات يف هذا الزمان أكالر

ن العؾؿاا ُ ؽالرون مـ التحذ ر مـفا، لؽـ إمر الققم تػاقؿ تػاقًؿا ذات أار، وكا

عظقًؿا ف ارت السؿة لفذا الع ر الذي كعقش فقف مع إسػ الشد د هل اكتشار 

 وسائؾ التقاصؾ وآت ال الحد الة الشهفات بقـ الـاس وروا فا، مع و قد

الشرق  سؿعف مـ يف الققم الـاس أصهحقا يف قر ٍة واحدة، فالذي  تؽؾؿ يف أق ك 

تف ر ؾ يف أق ك الغرب يف الؾحظة كػسفا، إذا عطس ُمسؾؿ يف أق ك ال قـ ُ شؿ  

 الؿد ـة، ُ ؿؽـ لف كػس الؾحظة ُ شؿتف.
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هفة  مؼالة باطؾة، تغر دة، مؼطع مـ الؿؼاطع، مؼالة يف إحدى هذه -الش 

ربؿا   ؾ يف الساعة القاحدة ت ؾ إلك أٓف الؿملػة مـ الهشر، بؾ  -القسائؾ

يف السابؼ لؿ  ؽـ   !!عدد مشاهد فا ومتابعقفا إلك الؿث قـ يف الساعة القاحدة

 قا لفذه الشهفات التل أ اب عـفا الشقخ ايمام إمر كذلؽ،  عـل الذ ـ رو  

  كقػ رو  قها؟ كتهقها يف أوراق، ولؿ  ؽـ اؿة مطابع، وتـاولفا بعض 

 رسؾفا إلك فثن، ف ار هـاك تلار، لؽـ  أوث هبا هـا وهـا، ُدعاهتؿ، وصار ُ حد  

اـل إذا أردت أن ُتؼارن بقـ اكتشار تؾؽ الشهفات يف ذاك الزمان، واكتشار  حد 

الشهفات كػسفا الققم مـ ةثل وسائؾ التقاصؾ، كقػ ستؽقن الـتقجة؟ لقس 

هـاك مؼاركة، وهذا مؿا  دعق إلك أن  تـهف طثب العؾؿ يف أكػسفؿ ويف غقرهؿ 

ر الشهفات، وإلك أن ُ حسـقا التعامؾ معفا، وإلك أن ُ حسـقا تلصقؾ إلك ةط

 الؿـفج الشرعل يف التعامؾ مع الشهفات.

 الؽالم فقف يـؼسؿ إلك قسؿقـ: ؛والؿـفج الشرطل القاجب مع الشبفات

 :ما  تعؾؼ بالعامل إول. 

  :ما  تعؾؼ بالعالؿ، أو طالب العؾؿ الراسخوالثاين.  

 فؾف حالتان: ؛ أما العامل

 :حالُة العافقة الحالة إولك. 

  :آبتثا. حالةُ والحالة الثاكقة  

ما وصؾت وٓ ولجت إلك  ؛حالة العافقة مـ هذه الشهفة الحالة إولك:

ض عـفا قؾهف، ما الذي  ـهغل إذا طرقت بابف؟ القا ب هق: أن  فُجرها، وأن ُ عرِ 
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ْ َز  ▐تؿام ايعراض، هذا وا ٌب جرعل ُمتحتؿ، واهلل   ؼقل: ﴿َوالر 

ـْ َهَجَر «: »ال حقح» ؼقل كؿا يف ملسو هيلع هللا ىلص [. والـهل 5َفاْهُجْر﴾ ]الؿدار: َواْلُؿَفاِجُر َم

، وهذا الذي تحتق ف هذه الشهفة ٓ جؽ أكف مؿا هنك اهلل عـف، فنن  «َما َكَفك اهللُ َطـْفُ 

ُجهفات الضالقـ ما هل إٓ ققٌل عؾك اهلل بغقر عؾؿ، ولهٌس لؾحؼ بالهاطؾ، ففل 

ـَ  وا ٌب  نعـف قطًعا، إذ ▐مؿا هنك اهلل  ِذ  ُهجراكف، ﴿َوإَِذا َرَأْ َت ال 

: فعؾ أمر، وإمر (أعرض؛ )[ 36ٕكعام:َ ُخقُضقَن فِل آَ اتِـَا َفَلْعِرْض َعـُْفْؿ﴾ ]ا

 وا ٌب عؾقؽ  ا عهد اهلل أن ُتعرِ 
ِ
 ؼقل كؿا ملسو هيلع هللا ىلص وكهقـا  ض. ؼتضل الق قب، واهلل

ك اهللُ «: »ال حقحقـ»يف  ـَ َسؿ  ـَ َيت بُِعقَن َما َتَشاَيَف ِمـُْف َفُلوَلئَِؽ ال ِذي إَِذا َرَأْيُتُؿ ال ِذي

القا ب  ملسو هيلع هللا ىلص كهقـا محؿدٍ   ؼتضل الق قب، هذا أمرُ ، أ ًضا فعؾ أمر « َفاْحَذُروُهؿْ 

 . آتهاع

 . وهذه هل الشجاعة ، ض وتهتعدلؽ  ا أ فا الؿسؾؿ يف أن ُتعرِ ٓ ةقار  نإذ

هذه هل الشجاعة  ؛ بعض الـاس  ظـ أن هذا ةَقر وُ هـ وضعػ، ٓ واهلل

اي ؿان عـدك غاٍل واؿقـ، فلكت  ٕن   ، العؼؾقة الؿحؿقدة، هذا دلقؾ ققة اي ؿان

أحرص ما تؽقن عؾك أن ُتحافظ عؾقف، ولذا تـلى بسؿعؽ وقؾهؽ عـ أن  ؼر فقف 

 ، وأاار يف هذا كالقرة.رحؿفؿ اهلل  جلا مـ الهاطؾ، وهذا هنج السؾػ 

ؽـ يف حالة العافقة مـفا  ـهغل لإلكسان أن  ـلى، وأن  هتعد، وأٓ ُ ؿ   نإذ

ؿا ُ در ف لربؿا ولجْت ولؿ تخرج، ولربؿا صرعتف وهق  ظـ مـفا سؿعف وقؾهف، ف

أكف ققي، ولق كظرت يف أحقال الـاس لق دت مـ هذا كؿاذج كالقرة يف السابؼ 

 والثحؼ.
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وهذا  ؼع كالقًرا مع إسػ الشد د، تلتقف رسالة  إمر الثاين يف حال آيتالء:

دة، دون أن  ؽقن مـف مـ رسائؾ هذه الربامج، أو  ؼع عؾك مؼطع، أو  ؼرأ تغر 

ق د إلك مطالعة الهاطؾ، وإذا بالشهفة قد دةؾت إلك قؾهف وبدأت تمار فقف، فؿا 

 :أمام ذلؽ ستة أمقر الذي يـبغل أن يػعؾالذي  ـهغل عؾقف أن  ػعؾ حقـئٍذ؟ 

 : ًٓ وأن يثبت وٓ يسؼط وٓ ، وٓ يضعػ ؾل يفا أن يؼقىطؾك مـ ايتُ  أو

إلك اتهاع السـة، ٓ  ـهغل أن  ،إلك التقحقد ،فلكت قد وفؼؽ اهلل إلك الحؼ ؛يفتز

 ۵تع ػ بؽ كؾ جاردة وواردة، هذه جهفة وتهؼك جهفة، وتزول بتقفقؼ اهلل 

وإعاكتف، فث تؽـ ضعقػ الؼؾب  مار فقؽ كؾ جلا، كـ ققً ا متؿاسًؽا، واعؾؿ 

أن ورود الشهفة ٓ  عـل صحتفا، ولقس ُمجرد و قدها دلقًث عؾك صحتفا، وٓ 

سـ سهؽفا أمارًة عؾك صدقفا، وٓ عدُم عؾؿؽ بالجقاب عـفا لقس دلقًث عؾك ُح 

 تؿاسًؽا أمامفا.عؾقؽ أن تؽقن ققً ا م ناكتػاا و قد الجقاب، إذ

 :ؾ هبذا، عج  ؛  يصدق وإخبات ▐الؾجل إلك اهلل  إمر الثاين

، ففق الذي  فدي مـ  شاا، وهق الذي ُ ضؾ مـ ▐فنن الفدا ة بقد اهلل 

ة إمقر بقد ف، والفدا ة وايضثل   شاا  ؾ ربـا وعز، فاطؾب الفدا ة مؿـ أِزم 

 ،فنن اهلل  فدي مـ أكاب، الجل إلك اهلل ب دق وأبشر بالخقر، ▐مـف 

ـْ َأَكاَب﴾ ]الرعد: ـْ َ َشاُا َوَ ْفِدي إَِلْقِف َم [، إن صدقت اهلل 42﴿ُقْؾ إِن  اهلَل ُ ِضؾ  َم

مـ أن تتؽاسؾ يف هذا إمر، تظـ  ما اعرتاه، وحذارِ  ؽصدقؽ اهلل وأزال عـ قؾه

الـاس مـ أن هذا إمر سفٌؾ وماذا  عـل أن الشهفة تؼع يف الؼؾب؟!! كؿ مـ 

وقعت يف كػسف الشهفة، لؽـ ما دعا اهلل ب دق بنزالتفا، ربؿا ما دعا أصًث، أو دعا 
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بؼؾٍب غافؾ، وربؿا  تعؾؼ قؾهف بالعؾؿاا وطؾهة العؾؿ لؽل ُ ز ؾقا هذه الشهفة عـ 

، وهذا مـ ضعػ اي ؿان والتقحقد، فإمر ▐قؾهف أكالر مـ تعؾؼف باهلل 

، فا عؾ فؼرك واحتقا ؽ إلك اهلل ▐ كؾف بقد اهلل، والخقر كؾف مـف

واضطرار، وأبشر بالخقر، لـ  خذلؽ اهلل، ففق  ، والجل إلقف ب دق▐

 .▐الؽر ؿ الرحقؿ 

 ُتؽثر تؼؾقبفا يف قؾبؽأ، واطؾقؽ أٓ تسترسؾ معف: إمر الثالث ٓ ،

بعض الـاس إذا سؿع بشهفة وبدأت تمار يف قؾهف،  هدأ بالـظر فقفا، وتحؾقؾفا، 

وتطق رها، والتػر ع عؾقفا، و جد الشقطان مدةًث عؾقف مـ هذا الجاكب، وإذا 

 عدمببالحهة ُت هح ُقهة، وما هؽذا الؿـفج الشرعل، عؾقؽ أن ُتخؿدها 

زول عـ قر ب تلشقطان، وآسرتسال فقفا، فؾربؿا كاكت عارًضا ووسقسًة مـ ا

 .-▐بنذن اهلل -

 :تـشرها عـد  ؾسائؽ، ٓ تؽـ  ؛اك أن تحؽقفا ٕحدإيّ  إمر الرايع ٓ

سهًها يف أن  تضرر غقُرك كؿا تضررت، مـ الخطل إذا  اات الشهفة  ؽتب 

ايكسان يف مجؿقعة  دةؾفا ال غقر والؽهقر، و ؼقل:  ا أةقة ما  قاب هذا 

 إمر، هذا ٓ   ؾح، 
 
ذا إمر أكت تجعؾ الهاطؾ هبايجؽال، أكا أجؽؾ عؾل

 سؽت عـ حؽا تفا لغقرك.ؿا عؾقؽ أن ت روج، إك  

 :لق ُأصهت طؾقؽ أن تذهب إلك إصباء تطؾب العالج إمر الخامس ،

ُمهاجرًة إلك إطهاا، وهذا ٓ بلس بف حسـ، لؽـ  يف بدكؽ بؼؾقؾ أو كالقر بادرَت 

ما ُ  قب قؾهؽ أةطر، وضرره أعظؿ، وهمٓا إطهاا هؿ العؾؿاا وطؾهة العؾؿ 
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تطؾب مـفؿ الجقاب الشايف،  إلقفؿ، وأنالراسخقن، فعؾقؽ أن تذهب 

َماُل »قد قال: ملسو هيلع هللا ىلص وكهقؽ َؿا ِشَػاُء اْلِعكِّ السُّ  ؼقل: ﴿َوَلْق  ▐، واهلل «إِك 

ُسقِل َوإَِلك ُأْولِل إَْمِر مِـُْفؿْ  وُه إَِلك الر  ـَ َ ْسَتـْهُِطقَكُف مِـُْفْؿ ﴾  َرد  ِذ  َلَعؾَِؿُف ال 

ْكِر إِْن ُكـُْتْؿ ٓ  [ ، أولقا إمر هـا: هؿ66]الـساا: العؾؿاا، ﴿َفاْسَلُلقا َأْهَؾ الذ 

[، فاذهب إلك عالؿ أو طالب عؾؿ معاصر ُمتؿؽـ تظـ أن 26َتْعَؾُؿقَن﴾ ]الـحؾ:

 عـده ُقدرة عؾك  قابؽ عـفا، وإزالة هذه الشهفة.

 :مفؿا يؽـ مـ شلء، فعؾقؽ أن تستؿسؽ  إمر السادس وإخقر

ففذا دواٌا  ؛الُؿتشايف إلك الُؿحؽؿ الؼقاطد، وأن ترد  يإصقل، وأن ترجع إلك 

كافٌع  ًدا، والؿملػ   أجار إلك هذا إمر حقـؿا تؽؾؿ عؾك الجقاب 

 .▐يف حقـف بنذن اهلل  عـفالُؿجؿؾ يف هذه الرسالة، وسـتؽؾؿ 

 هذا هق الؿـفج الذي يـبغل أن يسقر طؾقف. ؛ هذا يف حؼ العامل أو الُؿبتدئ

فنن الُؿتعقـ يف حؼفؿ أن  ـ:لؾعؾؿاء وصؾبة العؾؿ الراسخقأما يالـسبة 

، عؾقفؿ أن يـفضقا إلك كشػ هذه الشبفة وكؼضفا مع مراطاة الحؽؿة يف ذلؽ

الؿ ؾحة يف ذلؽ، اؿ  قاح زكقا الؿؼام بؿقزاٍن أدق مـ مقزان الذهب، اؿ ُ ر   

فنكف ما وقػ  ؛إلك كؼدها، كؿا فعؾ الشقخ   ▐بتقفقؼ اهلل  قا ـفض

 . قال: ٓ حا ة، الُؿفؿ أن ُكهقـ الحؼ وكؿضل، وٓ حا ة إلك كشػ الشهفاتو

هذا لقس ب حقح، بؾ هذا مـ الجفاد الُؿتعقـ عؾك الؼادر عؾقف الذي ٓ تؽقن 

« ســ أبل داود»قد قال كؿا يف ملسو هيلع هللا ىلص الؽػا ُة إٓ بؼقامِِف، هذا ُمتعقـ عؾقف، وكهقؽ 

ـَ يَِلْمَقالُِؽْؿ َوَأْكُػِسُؽْؿ ملسو هيلع هللا ىلص: »قال « مسـد ايمام أحؿد»و َجاِهُدوا اْلُؿْشرِكِق
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هذا  فاد الؾسان الذي  ـهغل أن  جتفد و حرص الؼادرون  ؛ «َوَأْلِسـَتُِؽؿْ 

 .فقف ▐ؾقن عؾقف، ٓ  ػقهتؿ اقاب اهلل الُؿح   

اهلل، وعـ كتابف، وعـ سـة  لقذب عـ د ـ ۵هـقًئا لؿـ وفؼف اهلل  

مـ الجدال الؿحؿقد الذي قد  تعقـ و ؽقن يف ، وهذا ٓ جؽ أكف ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف

  ▐ُحؽؿ الػرض، واهلل 
َ
تِل ِهل ٓ  بِال   ؼقل: ﴿َوٓ ُتَجاِدُلقا َأْهَؾ اْلؽَِتاِب إِ

﴾ ]العـؽهقت: ـُ ﴿َقاُلقا  ؛ [ ، وهذه سـة إكهقاا عؾقفؿ ال ثة والسثم23َأْحَس

[، كان ُ جادلفؿ وأكالَر مـ  دالفؿ 64قد:َ ا ُكقُح َقْد َ اَدْلَتـَا َفَلْكاَلْرَت ِ َداَلـَا﴾ ]ه

عؾقف ال ثة والسثم، وهمٓا إكهقاا عؾقفؿ ال ثة والسثم هؿ الذ ـ هداهؿ 

[، فالرد والهقان وتػؽقؽ هذه الشهف هذا مـ 09:إكعاماهلل ﴿َفهُِفَداُهُؿ اْقَتِدْه﴾ ]

وإسؾقب  ختؾػ محؾ ا تفاد، إسؾقب والطر ؼة والقسقؾة يف ، الؿفؿات

الجقاب والرد هذا  ختؾػ، قد  ؽقن بؽتاب، قد  ؽقن بقسائؾ التقاصؾ، قد 

  ؽقن بؿؼطٍع مسؿقع إلك آةر ما هـالؽ مـ هذه القسائؾ. 

عؾؿاا السـة والتقحقد لهقان الحؼ  ضقد وفؼ وقق   ▐اهلل  لقٓ أن  

روين كقػ سقؽقن الحال بعد أكالر مـ ألٍػ وأربعؿائة عام؟ وإ ابة الشهفات، ةه  

ـ يف ركا أكف يف كؾ سـة دةؾ عؾك الؿسؾؿقـ بدعة أو بدعتان أو اثث، وُز   لق قد  

بالسـة، كقػ ، بالؼرآن ، الـاس ُجهفة أو جهفتان أو اثث، تتعؾؼ بالتقحقد 

مشقًها، ربؿا ٓ  هؼك ا سقؽقن الحال بعد ألػ وأربعؿائة سـة؟ سقؽقن الد  ـ د ـً 

ـ   ، -إن بؼل-كؿا هق إٓ الؼؾقؾ ملسو هيلع هللا ىلص مؿا ُأكزل عؾك محؿٍد   ▐اهلل  لؽ

لفذا الجفاد العظقؿ،  اكتدبقاض لفذا الد ـ أولئؽ الر ال ال الحقـ الذ ـ قد قق  
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رون بـقر اهلل أهؾ العؿك، و ـػقن وصاروا مؿـ ُ حققن بؽتاب اهلل الؿقتك، وُ ه   

تحر ػ الجاهؾقـ واكتحال الُؿهطؾقـ، فؿـ كان ملسو هيلع هللا ىلص سقلف عـ كتاب اهلل وسـة ر

، وأن ُ  قب مـ هذا ۵مـ همٓا فعؾقف أن  حرص عؾك أٓ  ػقتف فضؾ اهلل 

 الخقر بسفؿ إن كان مـ أهؾ الُؼدرة عؾقف.

 :  مسللة تتعؾؼ يفذا التـبقف أخقًرا

 .الؿتعؾؼة بالتقحقد قؾـا: عـدكا تـهقف  تعؾؼ بؿقضقع الؽتاب، وهق الُشهف

 وعـدكا مقضقع  تعؾؼ بالؿـفج الشرعل يف التعامؾ مع الشهفات. 

وهل مسللة: كشر د تساؤل أو استشؽال  تعؾؼ هبا، وعـدكا مسللة قد  رِ 

بفة، أو أن كسؽت لؾـ  كبقِّـ ـ أن ففؾ ُيستحَس  الشبفات وإذاطتفا يف الـاس، اس الشُّ

  ؟طـفا وأن ُكعرض طـ يقاكفا

ر الـاس بالشهفة، أمقتقا الهاطؾ ـهغل أن ُ خهَ ٓ   فنن مـ الـاس مـ يؼقل:

بعدم ذكره، كذا  ؼقلقن، وُ شددون يف هذا الؿؼام، أكف ٓ  ـهغل أن ُ ذكر لؾـاس 

 الهاطؾ وٓ ُ رد، وإكؿا عؾقـا أن ُكهقـ الحؼ، وأن ُكؿقت الهاطؾ بعدم ِذكره.

كثٍم هق ، فلي باطؾ، وأي جهفة، وأي  مـ يتقسع يف هذا الؿؼام ومـ الـاس

ف يف الـاس و ـشره و ؼقل: اكظروا ماذا مـ  ؿؾة الهاطؾ، صُغر أو كُهر، فنكف  هال  

 ؼقل فثن، وهؾ سؿعتؿ ما قال فثن؟ وماذا ةرج مـ الؽتب والؿ ـػات مـ 

  . فثن؟ وإلك آةره

 هق الصقاب يف هذا الؿؼام؟ هؾ إماتتفا؟ أو التعريػ يفا؟ أو كشُرها؟  ؿاف

فتارًة تؽقن  ؛ أن القا ب هاهـا التػ قؾ -تعالك أعؾؿ واهلل-الذي  ظفر 
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كر قائؾف، وايمام مسؾؿ ذِ  لِذكره، وإةؿا لالِحؽؿة يف أن ُ ؿات الهاطؾ بنةؿا

إِِذ »؛ قال رحؿف اهلل : « صحقح مسؾؿ»  قد قال كؾؿة حسـة يف ُمؼدمة 

َرِح َأْحَرى ِيَماَتتِِف َوإِْة  ـِ اْلَؼْقِل اْلُؿط  ففذا مسؾٌؽ  ؛« َؿاِل ِذْكِر َقائِؾِفِ اِيْعَراُض َع

 صحقح يف محؾ ف، والؿسؾؽ أةر صحقٌح يف محؾ ف. 

هذا  ؛الطرف عـ الؽثم فقفا كر الشهفة، وعدُم التـهقف عؾقفا، وغض  عدُم ذِ 

ُمتعقـ يف حال ما إذا كاكت الشهفة وكان الهاطؾ مغؿقًرا ةامًث لؿ  ـتشر يف 

فػل هذه الحالة  ـهغل  ؛الـاس، وٓ  ؽاد  سؿع بف أحد، فضًث عـ أن  تلار بف أحد

وهق أن ُتعرض عـ ِذكر الشهفة، وٓ تتؽؾؿ هبا، وإكؿا  ؛أن ُ سَؾؽ هذا الؿسَؾؽ

 تفا بعدم ِذكرها.أمِ 

اكتشرت الشهفة وكان لفا رواج يف الجؿؾة، فنن الذي  ـهغل التـهقف ا إذا أم  

تـؼد وكقػ  ها ِذكرها، كقػ ترد  ُتذكر ٕن مـ ٓزم رد   ؛عؾقفا يف مؼام الرد عؾقفا

؟ ٓبد أن ُتذكر، وبالتالل كان ذكرها ُمتعقـًا ٓ ِذكًرا ُمجرًدا، و ًٓ تـؼض جقًئا مجفق

لؽـ هذا ٓيد أن يؽقن ُمـضبًطا وضقايطف ستة، ٓيد وؼد، والـ   وإكؿا يف مؼام الرد  

 أن ُيالحظ يف هذا الؿؼام هذه الضقايط الستة:

  ًٓ مُت -أن تؽقن : أو ، تؽقن مق قدة، ولفا ُمـتشرًة يالػعؾ -كؿا قد 

فؿالؾ  ؛تلاقر، ولفا رواج، والُؿتؽؾؿ هبا قد أجاعفا يف الـاس، وصارْت قالًة بقـفؿ

ر مـفا، ومـ تؾهقس الُؿؾهسقـ الؿـحرفقـ أهنؿ قد هذه مؿا  ـهغل أن ُتذكر فُقحذ  

، وُمرادهؿ «أمقتقا الهاطؾ بعدم ذكره»ُ شقعقن يف الـاس الجؿؾة السابؼة، وهل: 

يف الـاس، فؾربؿا رفعقا هذه  جفا أن تسؽت الـاس عـفؿ، وهؿ  شتغؾقن برتو
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 سؽت أهؾ و ؾ أن ُ ػسح الؿجال لفؿ ٕ ؛الرا ة مـ بعض أتهاعفؿ و ـقدهؿ

الحؼ عـ بقان باطؾفؿ، وٓجؽ أن هذا مخالٌػ لؾؿـفج الشرعل، وكتاب اهلل 

بلحسـ  افقفا ِذكر ُجهف ومؼآٍت باطؾة، ولؽـ مع بقان ُبطثهنملسو هيلع هللا ىلص وسـة رسقلف 

 بقان.

 :كؿا سؿعت-الؿملػ    ؛أن يسبؼفا تلصقُؾ الحؼ إمر الثاين- 

عؾك أن ُتؼرأ عؾك العامة، لؽـ متك كان هذا؟  بالفا وحث  كتب هذه الرسالة، و

بعد أن اكتشرت الدعقة، بعد أن كاُلر الؽثم يف التقحقد يف الـاس، بعد أن كاكت 

ظفا الـاس، كاكت ُتؼرأ عؾقفؿ و حػظقهنا بعد الػجر إصقل الالثاة يف كجٍد ُ حػ  

ؿ كؾ وقت، كؾ س وُ عؾ  وبعد الؿغرب كؾ  قم، كان كتاب التقحقد ُ در  

الؿسا د مشغقلة بهقان التقحقد، فؿـ الؿفؿ أن ُ ثحظ هذا إمر: وهق أن 

حتك  ؽقن ؛عؾقف ٓبد أن  سهؼف تلصقؾ الحؼ وبقاكف  التـهقف عؾك الهاطؾ مع الرد  

 بقان الهاطؾ يف محؾف.

 :عالٌؿ  ؛ أن يتصدى لؾرد طؾك الشبفات الُؿتلهؾ لفذا الؿؼام إمر الثالث

ؿ ُمتؿؽـ عـده قدرة عؾؿقة عؾك أن  رد، ففذا الذي  ـهغل أن  ؽقن، أما طالب عؾ

الجاهؾ فؾقس لف أن  خقض يف هذا الؿضؿار الهتة، لقس الؿؼام مؼامف، وٓ هذا 

 مضؿاره، إكؿا  ت دى لؽشػ الشهف الؿتلهؾقن لذلؽ مـ أهؾ العؾؿ.

 :بحقث أن طؾك الشبفة ققًيا ُمحؽًؿا أن يؽقن الردُّ ٓبد  إمر الرايع ،

أكقاره ُتز ؾ كؾ ظؾؿٍة يف الؼؾب كاكت مـف، الذي ٓ  ؼقم هبذا وإكؿا  رد عؾك هذه 

أو مـ رأس الؼؾؿ، بؽؾؿات مؼتضهة ٓ  -كؿا  ؼقلقن-الشهفة مـ طرف الؼؾؿ 
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تشػل وٓ تروي، مالؾ هذا ما أدى حؼ ايسثم عؾقف، وٓ ح ؾ بؽثمف الشػاا، 

ٓ مـ  فة إسؾقب وٓ مـ ، ايحؽام والؼقةؽقن الرد يف غا ة إكؿا  ـهغل أن  

 ل  ـهغل العـا ُة هبا.ت فة الؿادة العؾؿقة، ففذه مـ الؿفؿات ال

 مالحظة الؿصؾحة يف مسللة اإلجؿال أو التػصقؾ يف : إمر الخامس

، فنن هذا الؿؼام  حتاج إلك فؼف، هؾ الؿ ؾحة تؼتضل أن ُتجؿؾ يف ِذكر الشبفة

ؾ الؼقل فقفا، وأن ُتجؾقفا، وأن ُتهقـ مستـدها، وُتطقؾ ػ   ِذكر الشهفة، أو أن تُ 

 هذا الؿؼام فقف تػ قؾ: ؟الؽثم يف ذلؽ، اؿ ُتعؼب عؾك هذا الرد عؾقفا

فقـهغل أن  ؽقن  ب يف العامة والؿبتدئقن،إن كان كشػ الشبفات ُيخاصَ 

بقان الشهفة بقاًكا ُمجؿًث، وهذا الذي سار عؾقف الؿملػ   يف هذه الرسالة كؿا 

، ولقس أكف ُ ػ ُؾ بقاهنا،  ؾ يف الشهفةؿِ سرتى إن جاا اهلل، فالؿملػ   كان ُ جْ 

 لؿ  ؽـ مـف هذا إمر.

ُكتب متخ  ة  - ب يف الؿتخصصقنوأما يف مؼام كشػ الشبفات الؿخاصَ 

ؾ عؾقفا إٓ ُأكاس ُ ؼهِ ـ ؾع عؾقفا ولمتخ  ة يف غالب الظـ لـ  ط   ورسائؾ

يف هذه  ؛فؿ وإلك أتباطفؿفة إلك الضالقـ أكػِس أو أن تؽقن مقج   -متخ  قن

لق قاركت بقـ كشػ  ؛ولذا ،الحال  ـهغل أن  ؽقن عرض الشهفِة ُمػ ًث 

ل كتهفا أئؿة الشهفات هذه الرسالة التل بقـ أ د ـا، وبقـ الؽتب الؿطقلة الت

م هاح »لؾشقخ عهد الرحؿـ بـ حسـ، أو « كشػ ما ألؼاه إبؾقس»الدعقة مالؾ: 

ال قاعؼ »لؾشقخ عهد الؾطقػ، أو « مـفاج التلسقس والتؼد س»، أو «الظثم

كثهؿا لؾشقخ ابـ سحؿان، لق كظرت « الضقاا الشارق»، أو «الؿرسؾة الشفابقة
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ع لؿؼالة كاكت فقفا ُمػ ؾة، فقفا تته   هفيف هذه الؿدوكات الؽهقرة تجد أن الش  

 ؾ الشايف.ب هذا الرد الؿػ   همٓا الضالقـ الؿردود عؾقفؿ، اؿ ُ عؼِ 

ٓبد مـ مثحظة هذا إمر، فنن مـ الـاس مـ إذا رد أحسـ إ راد  نإذ

وهذا ٓ جؽ أكف ةطٌل  ؛ؾ فقفا، اؿ  اا الجقاب ُمؼتضًها ُمجؿًث الشهفة، وف   

 كهقر، وربؿا ترتب عؾقف مػسدٌة عظقؿة.

 :طؾك الشبفِة طؼقب إيرادها  أن يؽقن الردُّ ٓبد  إمر السادس وإخقر

، وٓ   ح تلةقر هذا، ٓ  ـهغل أن تؽقن الشهفة كؼًدا، وأن  ؽقن الجقاب مباشرة

 -الراد والؽاجػ لؾشهفة ا أ فا -كسقئًة، هذا مـ الخطل الؽهقر، بؾ ٓبد أن ُتتهع 

الرد عؼقب إ رادك الشهفة وٓ تمةر ذلؽ، بعض الـاس ربؿا تؽؾؿ أو كتب قال: 

، أو مؿا  ؼقل الؿهطؾقن كقت وكقت، وهذا وكذا  )مؿا  هالف أهؾ الضثل كذا

كثم باطؾ وسقليت الرد عؾقف ٓحًؼا، وإن جاا اهلل يف مجؾٍس آةر سقَف كرد عؾك 

هذا  ؛اار ُجهفة ربؿا تؼع يف الؼؾقب ولؿ ُ عالجفاأشر داًا وجد أكف كهذه الشهفة(، ت

أهؾ العؾؿ سائر ـ عؾقف، لق  ى، وهذا الذي تر ٓجؽ أكف ةطل، بؾ الذي  ـهغل

كظرت يف كثم عالؿان بـ سعقد الدارمل، لق كظرت يف كتب جقخ ايسثم 

، يف غقرها مـ كتب الردود عـد جقخ «الؿـفاج»يف ، «بقان التؾهقس»  يف 

ايسثم، يف كتب أئؿة الدعقة رحؿفؿ اهلل، تجد أكف  ؼقل قال فثن وقال الُؿهطؾ 

واحد ااـقـ اثاة أربعة، ؛ أو قال الضال فثن كذا وكذا، والرد عؾقف مـ و قه 

 هؽذا  ـهغل أن  ؽقن كشػ الشهفات  ا طثب العؾؿ.

وأن  رزقـا العؾؿ  عقذكا مـ الػتـ، ما ظفر مـفا وما بطـ.أن  ُ  ۵كسلل اهلل 
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 الـافع والعؿؾ ال الح، وايةثص يف الؼقل والعؿؾ.
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 .ويف كستعقـ،  يسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

اطؾْؿ رحؿؽ اهلل أن الت قحقدد: هدق إفدراُد اهلل سدبحاكف وتعدالك يالعبدادة، وهدق 

سؾ الذي أرسؾفؿ اهلل يف إلك طباِدِه.ديـ اإلسالم، وهق   ديـ الرُّ

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

باادأ عؾقااف رحؿااة اهلل ؛ ( يسددؿ اهلل الددرحؿـ الددرحقؿ ؼااقل الؿملااػ  : )

 ملسو هيلع هللا ىلص.بالهسؿؾة كعادتف يف كتهف ورسائؾف اقتداًا بؽتاب اهلل وسـة رسقلف 

الادعقة   يف عادٍد  إماامُ ؽفا  ساؾُ  ( هاذه طر ؼاةٌ اطؾْؿ رحؿؽ اهللاؿ قال: )

(، وهاذا ماا اطؾْؿ رحؿؽ اهللحقُث  ػتتح كثمف هبذه الجؿؾة: )؛ مـ كتهف ورسائؾف 

أن  ـسج عؾاك  الشقخ   ُ حُب وؾقف كالقٌر مـ إئؿة الؿتؼدمقـ، كان قد مضك ع

كتاااب »م يف مـااقالفؿ، فؽاااكقا ربؿااا افتتحااقا كؿااا فعااؾ أبااق ُعهقااد الؼاسااؿ بااـ سااّث 

دون هااذه افتتحااقا كتااهفؿ بؿالااؾ هااذه الؽؾؿااة، أو يف أاـاااا كتااهفؿ  ااقرِ ، «اي ؿااان

كؿا تجُد هاذا كالقاًرا عـاد عؾؿااا آعتؼااد وغقارهؿ  ، الجؿؾة: )اعؾؿ رحؿؽ اهلل(

، واباـ بطاة، وكالقار ماـ إئؿاة، وإلاك الؿتقساطقـ كشاقخ «السـة»كالربهباري يف 

 )اطؾؿ رحؿؽ اهلل(.  مالؾ هذه الجؿؾة ؿايسثم ابـ تقؿقة   فنكف كان  ؼع مـف

 :وهذه الجؿؾة فقفا فائدتان

 :هاذه  ؿؾاة ُ اراد مـفاا أن  شاحذ  ؛لػُت آكتهاه يف ققلف: )اعؾاْؿ( إولك

ا  طالب العؾاؿ الؿتؾؼ 
َ
 ل لفاذا العؾاؿ الاذي ُ ؾؼقاف ايماام، أن  شاحذ هؿتاف، وُ رةال

 سؿعف لسؿاع هذا الذي ُ ؾؼقف ايمام لف، )اعؾْؿ(.
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 ( :فقف رحؿؽ اهللوققلف )يف هاذا الادعاا ماـ التؾطاػ  إذْ ؛ الػائددة الثاكقدة

ؿ مـ الُؿتعؾ ؿ هذان إمران: أن ُ رةال بالؿتؾؼل ما ٓ  خػك عؾقؽ، وحا ة العالِ 

فنكاف إذا تؾطاػ باف  ؛سؿعف وأن  ػتح ُأذكف لؿاا ُ ؾؼقاف لاف، وأن  ػاتح قؾهاف وعؼؾاف لاف

ؾ بؼؾهاف وعؼؾاف فنكاف ُ ؼهِا لف محهة الخقر لف، ىلف حرصف عؾقف، وأبد ىوترف ؼ، وأبد

ؿ، وهاذا الاذي ُ ر اده ٕ ؾ تؾؼل ما ُ ؾؼقف العالِ  ؛عؾقف، و ػتُح هذه الـقافذ الـػسقة

أهناؿ  ساؾؽقن ؛ ة مـ قهؾفؿ مـ الؿتعؾؿ، وهذا مـ حؽؿة الشقخ   وإئؿالعالِ 

 مالؾ هذا الؿسؾؽ الحسـ يف إلؼاا العؾؿ لؾؿتعؾؿقـ.

كؾؿاة  ؛(إفراد اهلل سبحاكف وتعالك يالعبادةأن الت قحقد: هق  اطؾؿ رحؿؽ اهلل) 

كؾؿة ملاقرة  اات هبا السـة يف عدٍد ماـ إحاد اث، كؿاا عرفـاا هاذا أو  التقحقد

عؾاك  عرفف كالقٌر مـؽؿ يف دروس كتاب التقحقد، وذكركا أدلًة مـ الساـة عادة تادل

تعاالك تؽؾاؿ ال احابة رضال اهلل ودلت السـة عؾقفا،  هذه الؽؾؿة كؾؿٌة ملاقرة أن  

 عـفؿ هبا.

اطؾددْؿ رحؿددؽ اهلل أن الت قحقددد: هددق إفددراُد اهلل سددبحاكف وتعددالك وققلااف هـااا: )

(، هاذا ماـ بااب إطاثق الُؽاؾ عؾاك الجازا، فالاذي ذكاره   يف معـاك يالعبادة

سااٌؿ مـااف، وإٓ فالتقحقااد بؿعـاااه ؿااا هااق  اازٌا مااـ التقحقااد، إكؿااا هااق قِ التقحقااد إك  

ـ  وتقحقاااد إالشاااامؾ  شاااؿؾ تقحقاااد الربقبقاااة،  ساااؿاا وال اااػات أ ًضاااا، لؽااا

كلكف  ؼقل لـا: التقحقد إهؿ، التقحقاد الاذي  ؛  ركز عؾك هذا التقحقدالشقخ

هااق ماادار دعااقة إكهقاااا عؾااقفؿ ال ااثة والسااثم، التقحقااد الااذي كااان محااؾ 

إفدراد اهلل تعدالك ؿا هق هذا التقحقد الاذي معـااه: الخ قمة بقـ إكهقاا وُأمؿفؿ إك  



  

          18          
 
 

 رشح كشف الش هبات

تقحقدد »، وهذا هق تقحقد العهادة، وهاذا هاق تقحقاد إلقهقاة، ُ ؼاال لاف: بادةيالع

د «إلقهقة د «تقحقد العبادة»: وُ ؼال لف، باعتهار  الؿقح  لاف  ، وُ ؼالباعتهار الؿقح 

هذا هق التقحقد الذي  اات بف الرسؾ عؾاقفؿ  ؛« تقحقد ايرادة والؼ د»أ ضًا: 

 ال ثة والسثم ابتداًا مـ كقح، وةتاًما بؿحؿٍد عؾك الجؿقع ال ثة والسثم.

سؾ الدذي أرسدؾفؿ اهلل يدف  قال  : )وهق ديـ اإلسالم، وهق أيضًا ديـ الرُّ

 .(إلك طباِدهِ 

إفدراُد اهلل وٓ حاظ أن الؿملاػ  ؼاقل: ) ،هذا التقحقد هاق إفاراُد اهلل بالعهاادة

(، لؿ  ؼؾ: هق عهادُة اهلل، ٕن التقحقد لقس هق عهاادة اهلل، سبحاكف وتعالك يالعبادة

ـُ أمر ـ: الـػال، إكؿا هق إفراد اهلل بالعهادة،  كؾؿة )إفراد( هـا كؾؿة مؼ قدة تتضؿ

 الهاات العهااادة هللأن تُ  :، وٓ تقحقااد إٓ هبؿااا، إفااراد اهلل بالعهااادة تعـاالواياهااات

 صارففا لغقار اهلل ا سقاه، أن تعتؼد أن العهادة حٌؼ هلل، وأن  وأن تـػقفا عؿ  و ؾ، عز

تجؿاُع بااقـ الـػاال واياهاات يف هااذه الؼضااقة ؛  ااؾ باطااؾ، هاذا هااق ايفااراد وعاز 

 الؽربى، أٓ وهل قضقة العهادة.

هذا التقحقد هق د ـ ايساثم وٓجاؽ، هاذا هاق أسااس الؿؾاة، هاذا الاذي 

أركااان ايسااثم، وكااؾ أركااان  هااذا أول وأولااك وأهااؿ   ساات الشاار عة عؾقااف،ُأس  

رة هال الؽؾؿاة الُؿعه ا (ٓ إلاف إٓ اهللااا)ايسثم ومهاكقف مهـقٌة عؾقف، ورا عٌة إلقاف، ف

و ؿقاع جارائع  ؿة التقحقد، وبؼقة أركان ايسثمعـ التقحقد، )ٓ إلف إٓ اهلل( كؾ

هذا التقحقد هاق  نلتقحقد، إذوإلك هذا ا م را عٌة إلك هذه الؽؾؿة العظقؿةايسث

ًعا مـ الرسؾ، إكؿا  اا بؿاا  ااا بِدْ ملسو هيلع هللا ىلص يسثم، ولؿ  ؽـ رسقل اهلل حؼقؼة د ـ ا
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بف إكهقاا مـ قهؾف، ففق د ـف ود ـ إكهقاا والرسؾ مـ قهؾف عؾقفؿ  ؿقًعا ال اثة 

 والسثم.

سؾ الذي أرسؾفؿ اهلل يف إلك طباِدهِ قال: ) ﴿َوَما َأْرَسْؾـَا  ؛ (وهق أيضًا ديـ الرُّ

ٓ  َأَكا َفاْعُهُدوِن﴾  ٓ  ُكقِحل إَِلْقِف َأك ُف ٓ إَِلَف إِ ـْ َرُسقٍل إِ
ـْ َقْهؾَِؽ مِ

. هاذا [45]إكهقااا:مِ

 هق د ـ الرسؾ  ؿقًعا عؾقفؿ ال ثة والسثم.

العهاد عؾاك  رَ طَ هق إصؾ يف بـل آدم، اهلل عز و ؾ فَ  -أ ضا-وهذا التقحقد 

ل الـاس وما فطرهؿ اهلل عؾقاف، ولاؿ  ؽاـ اؿاة ماماٌر ةاار ل قد، لق ُةؾ  هذا التقح

اًة َواِحاَدًة   مار فقفؿ لهؼقا عؾك هذا التقحقاد، قاال اهلل عاز و اؾ: ﴿َكااَن الـ ااُس ُأم 

 ﴾ ـَ ـَ َوُمـااِذِر  ااِر  ـَ ُمَهش  ، كاااكقا أمااًة واحاادًة عؾااك [416]الهؼاارة:َفَهَعااَث اهلُل الـ هِق ااق

ػقا، فهعاث اهلل الـهقاقـ مهشار ـ ومـاذر ـ، ولاذا  ؼاقل اباـ عهااس التقحقد فاةتؾ

 عـال « بقـ آدم وكقح عشرة قرون كؾفا عؾك جار عٍة ماـ الحاؼ»رضل اهلل عـفؿا: 

وهاذا أااٌر ، « فاةتؾػقا، فهعث اهلل الـهقاقـ مهشار ـ ومـاذر ـ»كؾفا عؾك التقحقد، 

 عـفؿااا، بااـ عهاااس رضاال اهللٓصااحقح أةر ااف الطااربي وغقااره بنسااـاٍد صااحقح 

 اا عـ قتادة وعـ عؽرماة، و ااا عاـ غقرهؿاا ماـ ؛ و اا عـ غقره مـ السؾػ

 السؾػ عؾقفؿ رحؿة اهلل.

و م د هذا أ ًضا حد ث عقااض باـ حؿاار الؿجاجاعل رضال اهلل عـاف وهاق 

أةارب عاـ رباف تهاارك وتعاالك أكاف قاال: ملسو هيلع هللا ىلص أن الـهال ؛ « صحقح مسؾؿ»ُمخرج يف 

كؾفؿ كااكقا حـػااا كااكقا مقحاد ـ  عهادون اهلل « ُحـََػاَا ُكؾ ُفؿْ  يَةَؾْؼُت ِعَهادِ  لإِك  »

ـْ ِد ـِِفْؿ »وحده،  ـُ َفاْ َتاَلْتُفْؿ َع َقاطِق َمْت َعَؾْقِفْؿ َما َأْحَؾْؾاُت ، َوإِك ُفْؿ َأَتْتُفُؿ الش  َوَحر 
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، هؽاذا فطاار اهلل سااهحاكف «اْكااِزْل بِاِف ُسااْؾَطاكً َماا َلااْؿ أُ  لَأَمااَرْتُفْؿ َأْن ُ ْشاِرُكقا بِااوَ ، َلُفاْؿ 

ولاقس أصاقًث، إصاقؾ  تقحقاد، فالشارُك يف الهشار ة طاارٌئ وتعالك العهاد عؾك ال

 ـ أو  فاقد قـ أو طػٍؾ  قلد، ولق كان مـ أبق ـ مؾحدَ  فقفؿ إكؿا هق التقحقد، أي  

داكاف أو اهلل إكف  قلُد وهق عؾاك التقحقاد، لؽاـ ماع إساػ أباقاه  فق  ك راكققـ، فق

ساااكف،   اارفاكف عااـ هااذه الػطاارة التاال فطااره اهلل تهااارك وتعااالك كف أو  ؿج  ُ ـ اارا

 عؾقفا.
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فلولفؿ كقٌح طؾقف السالم، أرسؾف اهلل إلدك ققِمدِف لؿدا غؾدقا يف الصدالحقـ، وًدا 

 وسقاًطا ويغقث ويعقق وكسًرا.

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ساؾ؟  ؼاقل ؼقل: هذا د ـ   :الرسؾ عؾقفؿ ال ثة والسثم، ماـ هامٓا الر 

كاقح عؾقاف  ( ؛فلولفؿ: كقح طؾقدف الصدالة والسدالم)مـ أولفؿ إلك آةرهؿ،  ،كؾفؿ

 يف حاد ث الشاػاعة أن  « ال احقحقـ»ال ثة والسثم أول الرسؾ، كؿاا اهات يف 

ُل َرُساقٍل ، اْئُتاقا ُكقًحاا»آدم أبا الهشر عؾقف ال اثة والساثم  ؼاقل لؾـااس:  َفنِك اُف َأو 

ُل َرُسااقٍل ُأْرِسااَؾ إَِلااك » َفَقُؼقُلااقَن :، فقلتقكااف « َبَعاَلااُف اهلُل إَِلااك َأْهااِؾ إَْرضِ  َأْكااَت َأو 

 «.إَْرضِ 

وقد بعالف اهلل عز و ؾ هبذا التقحقد: ﴿َلَؼْد َأْرَساْؾـَا ُكقًحاا إَِلاك َقْقمِاِف َفَؼااَل َ اا 

ـْ إَِلااٍف َغْقااُرُه إِك اال َأَةاااُف َعَؾااْقُؽْؿ َعااَذاَب َ ااْقٍم َعظِااقٍؿ﴾  َقااْقِم اْعُهااُدوا اهلَل َمااا َلُؽااْؿ مِاا

ـْ َقْهاِؾ َأْن َ اْلتَِقُفْؿ  ، ﴿إِك ا َأْرَساْؾـَا ُكقًحاا إَِلاك َقْقمِاِف َأنْ  [50]إعراف: َأكاِذْر َقْقَماَؽ مِا

. ففاق كاان داعقاًة إلاك التقحقاد، وكاهًقاا عاـ الشارك عؾقاف [1]كاقح: َعَذاٌب َألِاقٌؿ﴾

ال ااثة والسااثم، بعالااف اهلل عااز و ااؾ لؿااا حاادث يف ققمِااِف أول جاارٍك عؾااك و ااف 

 إرض، وهق الشرك بؿـ سؿعت: باَقد وساقاع و غاقث و عاقق وكساًرا، هامٓا

كؿا أةارج الهخااري   عاـ اباـ  ار ج عاـ عطااا عاـ اباـ عهااس رضال اهلل 

هااذه أسااؿاا ر اااٍل صااالحقـ يف قااقم كااقح، فؾؿااا هؾؽااقا أوحااك »عـفؿااا، قااال: 

أوحاك الشاقطان إلاك »، الشاقطان هاق الساهب الؿامار يف وقاقع الشارك، «الشقطان
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اقها باسؿفؿ، فػعؾاقا فؾاؿ تُ ققمفؿ أن اك هقا أك اًبا يف مجالسفؿ وسؿّ   اعهاد، فؾؿ 

اخ العؾاُؿ عهادوهؿ»لهخاري: ويف كسخة عـد ا« العؾؿ َخ هؾؽ أولئؽ، وُكِس   ؛«وتـس 

 .وهذا الذي كان مـفؿ

ـ هاذا اباـ كؿاا باق  -والذي  تحؼؼ مـ مجؿقع الروا اات الاقاردة يف جالهنؿ 

أهنؿ أول إمر عؽػقا عـد قهقرهؿ، اؿ ك هقا لفؿ تؾؽ إصـام، اؿ  -الؼقؿ  

باقـ آدم وكاقح ، عهدوهؿ، هؽذا فعؾقا، ففذا أول جارٍك وقاع عؾاك و اف إرض 

وٓ ُو اد فاقفؿ الشارك، وهاذا أول جارٍك  كان ُ عرف فقفؿ الشركعشرة قرون ما 

اـا باف د  وقع عؾك و ف إرض، وهذا هق ال حقح الاذي ٓ جاؽ فقاف، والاذي حا

ودعاؽ  .وهق أاٌر صحقح، بؾ يف غا اة ال احةابـ عهاس رضل اهلل تعالك عـفؿا، 

مؿـ ُ شغب عؾك إسـاد هذا إار ففق يف صحقح الهخاري بنسـاٍد صحقح مت ؾ، 

عـ عطاا والؽثم يف عطاا هؾ هق الخراسااين،  جوأما التشغقب يف روا ة ابـ  ر 

غقب، وُأحقؾؽ  اا طالاب العؾاؿ إلاك ماا فدعؽ مـ هذا التش ؟أو هق ابـ أبل رباح

 يف هذه الؿسللة.« الػتح»بحالف ابـ حجر   يف 

الؿؼ ااقد أن هااذا أوُل جاارٍك وقااع عؾااك و ااف إرض، وقهؾااف لااؿ  ؽااـ اؿااة 

أول جارٍك كاان ماـ قابقاؾ اباـ آدم  أن  « تار خاف»جرك، وما ذكره الطربي   يف 

هااذا ذكااره   بااث  ؛لـااارد اعؾقااف ال ااثة والسااثم، وأكااف بعااد أن قتااؾ هابقااؾ عَهاا

 إسـاد، وإكؿا قال: ُذكر كذا وكذا، وهذا ٓ عربة بف.

بادأ الشارك ؛ « إصـام»كذلؽ ما  ذكره غقره كؿا كؼؾف ابـ الؽؾهل يف كتاب  

يف أوٓد قابقؾ، هذا كؾف لقس ب حقح، بؾ تؾؽ الحؼهة كاكقا عؾك التقحقد، وإكؿاا 
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سهحاكف وتعالك كقًحاا عؾقاف ال اثة  كشل وبدأ الشرك يف عفد ققم كقح، فلرسؾ اهلل

 والسثم إلقفؿ.

يف قصدة َود وسدقاع ويغدقث  -حددوث الشدركيف مسللة -يف هذا الؿقضقع 

 طـدكا طدة فقائد:، ويعقق وكسر

 :أن كعؾؿ أن أول جرٍك وقاَع يف إرض كاان ساههف تعظاقؿ  الػائدة إولك

ال الحقـ، ٕن هذه إك اب التل ُك هت لفمٓا ال االحقـ إكؿاا كاكات ٕ اؾ 

ققا إلك العهاادة، وكاان ٕ ؾ أن  تشق   ؿقن لفؿ، وُ ر دون أن  تذكروهؿأهنؿ معظ  

ا والساهب لـ اب ا هؾاؽ الاذ ـ كااكقا  عؾؿاقن الحؼقؼاة ابتداا إمر هؽذا، اؿ لؿ 

 ؛ؿااقن ولفااؿ جااػاعٌة عـااد اهلل عااز و ااؾهااذه ال ااقر  اااا مااـ قااال هاامٓا معظ  

 فعهدوهؿ ٕ ؾ ذلؽ.

وهاذا  ادلؽ عؾاك ةطار الغؾاق يف ال االحقـ، وُ رجادك إلاك الساهب الاذي 

 اات الشر عة بالتحذ ر ماـ هاذه الُؿ اقهة الؽاربى التال  ؼاع فقفاا ماـ  ؼاع ماـ 

فانن هاذا الغؾاق أورَد أولئاؽ الؿشاركقـ ماقرد وهق الغؾق يف ال الحقـ،  ؛الُجفال

الشرك، وأوقعفؿ فقف، وهؽذا ُ ز ـ الشقطان مـ ةثل هذه إُحُهقلة لؽالقار مؿاـ 

 فحذاِر. ؛ُ طقعف مـ الُجفال، فالغؾق يف ال الحقـ مهدأ الشرك

 :وهاق يف  ؛ما  اا يف أار ابـ عهاس رضل اهلل عـفؿا السابؼ الػائدة الثاكقة

خ العؾؿ، لؿاا ُكسال الشرك؟ متك ُعهد أولئؽ ال الحقن؟ لؿا تـس  بقان متك ح ؾ 

العؾؿ، لؿا قؾ ت الدعقة إلك التقحقد، بارز ُ فاال أوحاك إلاقفؿ الشاقطان، فققعاقا 

 يف الشرك. 
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إذن الشرك ٓ  ـشل وٓ  رتعرع إٓ يف بقئٍة  اهؾة، إٓ يف بقئة قاحؾة، لاؿ ترتاِق 

اًقاا ساارً ا يف  بالدعقة إلك التقحقد، أماا متاك ماا كاان كهاُع الادعقة إلاك التقحقاد دف 

إذا  يف حؿا ة وصاقاكة ماـ الققاقع يف الشارك. -بتقفقؼ اهلل-الـاس، فنهنؿ  ؽقكقن 

خ العؾؿ بالتقحقاد، إذا ُكسال العؾاؿ بالتقحقاد، إذا تؼااعس الادعاة إلاك اهلل عاز  تـس 

ـهغال أن هاذا درس   ؛ و ؾ عـ الادعقة إلاك التقحقاد، فؾقـتظاروا اكتشاار الشارك

 عَقف الدعاة إلك اهلل سهحاكف وتعالك، وهذا الع ر الذي كعقشف الـاس فقف أحقج ما 

  .  ؽقكقن إلك الدعقة إلك التقحقد لقؾ هنار

س عؾاك الـااس، باؾ الققم ُو د يف الـاس مـ ُ شغ ب عؾاك التقحقاد، باؾ ُ ؾاه  

، ملسو هيلع هللا ىلصحااد رساقل اهلل ب د ـ اهلل سهحاكف وتعالك رأًسا عؾك عؼب، ُ حااد  اهلل و ُ  ؼؾِ 

ماـ  -ماع إساػ الشاد د-ُ ز ـ لؾـاس الؽػار والشارك بااهلل عاز و اؾ، وقؾقاؾ 

 ـربي لؾدعقة ولؾهقان ولؾتـهقف ولؾتحذ ر، إذا ضُعػت الدعقة إلك التقحقد تخارج 

كاٌؾ  عهاد اهلل، كؾفاا ُطارق جاتك تقصاؾ إلاك اهلل ساهحاكف "إصقات التل تؼاقل: 

لؾ ااؾقب وتعهااد ماار ؿ أو عقسااك، أو كـاات  وتعااالك، ولااق كـاات ك ااراكًقا تسااجد

ار لؾؿجاقس، أو كـاَت تعهاد الاقلل الػاثين سا ًدا لهقذا، أو كـَت عاكًػاا عـاد الـ ا

  .  "والـهل الػثين عـد مشفد أو عـد قرب، كؾفا ُطرق تقصؾ إلك اهلل عز و ؾ

بالن تق اد  ه بؿالاؾ هاذا الؽاثم، باؾ كقاػ ا هلل العجب! كقاػ بنكساان  تػاق  

مـ الهدا اة وإلاك ملسو هيلع هللا ىلص وكتاب اهلل وسـة رسقلف  !!ؿع لفذا الؽثم وتتؼهؾفعؼقل تس

ـُ ما وقع فقف أعداا اهلل عز و ؾ، وأن هذا هق الشارك ، الـفا ة كؾفا ُتهقـ أن هذا عق

وأن إكهقاا قهؾف ما ُبعالقا إٓ لهقاان أكاف ٓ طر اؼ  ملسو هيلع هللا ىلصوأن هذا هق الؽػر، وأن الـهل 
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إٓ ملسو هيلع هللا ىلص  قصاؾ إلااك اهلل إٓ التقحقااد، وٓ طر اؼ  قصااؾ إلااك اهلل بعاد بعالااة محؿااٍد 

فقـهغاال عؾااك الادعاة إلااك اهلل سااهحاكف وتعااالك أن  .باتهاعاف عؾقااف ال ااثة والساثم

 تـهفااقا، وأن  حااذروا، وأن  تؼااقا اهلل يف أكػساافؿ، وأن  جتفاادوا يف الاادعقة إلااك 

 التقحقد.

 :ػؾقات، مهدأ الشرك  الػائدة الثالثة الذي كان يف ققم كقح كان جرًكا بالس 

وهؽذا مضك ماـ كاان ماـ الؿشاركقـ بعاد قاقم كاقح إلاك أن  ااا قاقم إباراهقؿ، 

فاااكتؼؾقا إلااك الشاارك بالعؾق ااات، وهؽااذا اكػ ااؾت الؿعهااقدات مااـ دون اهلل عااز 

 .و ؾ إلك عؾق ات وسػؾقات 

ام ُك هت كان جرًكا بال الحقـ، هذه إصـ -كؿا قد سؿعت-مهدأ الشرك 

عؾك صاقر ال االحقـ، والاذي ُعهاد أولئاؽ ال االحقن الاذ ـ ُك اهت لفاؿ هاذه 

 -كؿا قال جقخ ايسثم ابـ تقؿقاة  -إصـام، ويف ققم إبراهقؿ اكتؼؾ الشرك 

اكتؼااؾ هاامٓا الؿشااركقن إلااك الشاارك بالعؾق ااات، ف اااروا  عهاادون الؽقاكااب، 

ا ُتؼارب إلاك اهلل ساهحاكف و زعؿاقن أن لفاا روحاكقاات، وأهناا عؼاقٌل كاطؼاة، وأهنا

وتعااالك فعهاادوهؿ، وهؽااذا مضااك الشاارك يف الـاااس إمااا أن ُ شاارك بااف بعؾااقي 

كالؿثئؽة، أو الؽقاكب، أو الشؿس، أو الؼؿر، وإما أن ُ شرك بف سهحاكف وتعالك 

 بسػؾل كال الحقـ وإكهقاا والجـ وما إلك ذلؽ.

 :اقٌؾ   ـُع صـًؿا بقده ااؿ لؿاذا ُتعهد إصـام؟ ٓ  ق د ع الػائدة الرايعة

عل أكف إلفف فقعهده،  الؿؼ اقد هباا استحضاار غائاٍب  إصاـام إكؿاا ُعهادت ٕن   د 

 عـل ال ـ ؿ إكؿا صـعف أهؾف عؾك هقئة الؿعهقد الذي ُ راد أن ُ عهد إما  ،ُ راد عهادتف
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إما عؾك هقئتاف كالن ُ  اـع صاـٌؿ عؾاك صاقرة  ؛هقئتف وإما عؾك هقئٍة ترمز إلقفعؾك 

صااالٍح مااـ ال ااالحقـ، أو  ؽااقن م ااـقًعا عؾااك هقئااة مااا  رمااز لااف كإك اااب، 

أهنااؿ ؛ وإصااـام التاال ُت ااـع لؾؿثئؽااة أو لؾؽقاكااب، ففااذا هااق الااذي فعؾااقه 

  ـعقكف عؾك هذه الفقئة لقؽقن ال ـؿ كائًها مـااب الؿعهاقد، ولقؽاقن قائًؿاا مؼاام 

 -حقاُث هال-ٕصـام ماـ فاذا هق الذي ٕ ؾف اتخذوا هذه إصـام، الؿعهقد، ه

، والعؼثا كؾفاؿ ُ ادركقن ذلاؽ، وربؿاا كاان يف ولقست مرادًة لذاهتا مرادٌة لغقرها

الُجفااال مااـ لااؿ  ػفااؿ هااذا، وظااـ أن إصااـام مؼ ااقدٌة لااذاهتا، وإٓ فااإمر مااا 

 وصػُت لؽ.

 :عهااادة إصااـام أضااؾ ت كالقااًرا مااـ   ـهغاال أن كعؾااؿ أن   الػائدددة الخامسددة

الـاس، بؾ الػتـُة بإصـام طه ؼات إرض، ولاؿ  اـُج ماـ هاذه الػتـاة إٓ الحـػااا 

الؿقحدون مـ عفد ققم كقح وإلك  قمـا هذا، قال إبراهقؿ عؾقف ال ثة والسثم: 

ُييييييند َ ْ يييييييلَ  ييييييينَ َم   َر    ِ د ُْ ُبييييييَد اَّنَ َْ  ْلَن َكثِييييييَرا ِليييييييَن الندييييييي ِس ﴿ َواْجنُْبنِييييييي َوَ نِييييييييد َ ْن َى

، إي واهلل، قد ضؾ هبذه إصـام كالقٌر مـ الـاس كؿا سؿعت يف  [63-65]إبراهقؿ:

، فنكااف قااد كاُلاارت إصااـام كالاارًة ملسو هيلع هللا ىلصا إلااك زمااـ رسااقل اهلل  اار   قااقم كااقح، وهؾااؿ  

الـهال  مـ حد ث ابـ مسعقد رضال اهلل تعاالك عـاف أن «ال حقحقـ»عظقؿة، ويف 

ووصاؾ إلاك الؽعهاة، و اد حاقل الؽعهاة اثاؿائاٍة  عام الػتح لؿا دةاؾ مؽاةَ ملسو هيلع هللا ىلص 

وهاق  عاقٍد يف  اده عؾقاف ال اثة والساثمًها، فؽان  ـؽتفا و طعـ فقفا بوستقـ ُكُ  

، حتاك الؽعهاة يف  قففاا، « اا الحؼ وزهؼ الهاطؾ إن الهاطؾ كان زهقًقا» ؼقل: 

يف أكحاااا متػرقااة يف  ز اارة العاارب وضااعقا ُههااؾ ذلااؽ ال ااـؿ العظااقؿ، وهؽااذا 
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ا ُو دت إصـام، وهؽذا يف ةارج  ز رة العارب ُو ادت إصاـام، وهؾاؿ  ار  

، فؿا أكالر إصـام وإواان التل ُتعهد مـ دون اهلل عاز  استؿر إمر إلك  قمـا هذا

 و ؾ.

كؿ الذ ـ  عهدون ال ؾقب؟ وكؿ الذ ـ  عهدون إصـام الؿ قرة عؾاك ماا 

ف صقرة عقسك أو صقرة مر ؿ؟ وكؿ إصـام التل ُك هت لهقذا؟ وكاؿ  زعؿقن أك

إصـام التل ُك هت ٔلفة كالقرة ُتعهد مـ دون اهلل عز و ؾ؟ بؾ كاؿ تؾاؽ الؼهاقر 

التل هل أوااٌن ُتعهاد ماـ دون اهلل ساهحاكف وتعاالك يف مشاارق إرض ومغارهباا؟ 

ف أو سااتة آٓف مااـ يف الهؾاادة القاحاادة عشاارة آٓف أو ةؿسااة آٓ ربؿااا و اادَت 

ُتشاد الرحاال إلقفاا، وُ طااف هباا،  ؛الؼهقر التل ُتعهد ماـ دون اهلل ساهحاكف وتعاالك

تؿسااح هبااا، وُ سااجد لفااا، وُ اادعك أرباهبااا مااـ دون اهلل سااهحاكف وُ ـحاار عـاادها و ُ 

ؼت إرض كؿا قال ابـ الؼقؿ الػتـة بإصـام وإواان فتـٌة عامة طه   نوتعالك، إذ

أسالل اهلل أن  جعؾـال وإ ااكؿ « ماـ هاذا إٓ الحـػااا الؿقحادونوما كجاا  : »

 مـفؿ.

 :افتتاح الؿملػ   لؽتابف بهقاِن ما كان عؾقاف إمار يف  الػائدة السادسة

الؿملػ   ُ ر د أن  ـتؼؾ ماـ  ٕن   ؛ابتداا عهادة إصـام افتتاٌح يف غا ة الُحسـ

ؾقف الؼهقر قن، بؿعـاك: الؿملاػ هذا إلك بقاِن حؼقؼِة الشرك الذي كان وٓ  زال ع

أكف ٓ فرق بقـ ما  ؽاقن  -كؿا سقظفر لؽ ٓحًؼا بعقن اهلل-  ُ ر د أن ُ هقـ لـا 

مـ ُعّهاد إصـام، وما  ؽقن مـ ُعّهاد الؼهقر، إذن فاالحؽؿ يف الحاالقـ واحاد، ٓ 

الُحؽاؿ حؽاٌؿ واحاد، ولاذا ُ ؿؽاـ أن  نـ هامٓا وهامٓا إذق ق د فارٌق مامار با
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كؾ ما وقع مـ ُعهاد إصـام، فنكف وهل: ) ؛كستخؾص قاعدة سُتػقدكا فقؿا ُ ستؼهؾ

همٓا  تهعقن همٓا حذو الؼذة بالؼاذة، كاؾ ماا وقاع ماـ ، ( واقٌع مـ ُعهاد الؼهقر

 اد إصـام فنكف واقٌع مـ ُعهاد الؼهقر، وسرتى هذا بعقن اهلل سهحاكف وتعالك.ُعه  
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ر صقر همٓء الصالحقـ.ملسو هيلع هللا ىلصوآِخُر الرسؾ محؿٌد   ، وهق الذي كس 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

اار صااقر هاامٓا، إن ُأر ااد هباامٓا وًدا وسااقاًعا فااـعؿ ملسو هيلع هللا ىلص كهقـااا  ولااذا يف ، كس 

رها رسقل اهلل كتاب إصـام أن هذه إصـام بؼقت يف الـاس  عهدوهنا إلك أن كس  

بعااث عؿاارو بااـ ملسو هيلع هللا ىلص الـهل فاا، و اااا يف كتااب التااار خ والسااقر مااا ُ ػقااد ذلااؽ، ملسو هيلع هللا ىلص

العاص ففدم ُسقاًعا الاذي كاان يف قاقم ُهاذ ؾ، وكاان هاذا عاام الػاتح، وبعاده يف 

غزوة تهقك بعث ةالد بـ القلقد ففدم َوًدا وكان ذلؽ يف غزوة تهاقك، أرساؾف إلاك 

 ول هذه الؿعهقدات وكان أهؿفا وأكربها.دومة الجـدل ففدم وًدا، الذي كان أ

تؽسااقر إصااـام غا ااٌة مااـ غا ااات بعالتااف وسااـٌة مااـ ُسااــف عؾقااف ملسو هيلع هللا ىلص والـهاال 

ة رضل اهلل عـاف َس هَ مـ حد ث عؿرو بـ عَ « صحقح مسؾؿ»ال ثة والسثم، فػل 

َماا وهق متخٍػ يف مؽة مع أصحابف قاال: ملسو هيلع هللا ىلص أكف لؿا تؾطػ حتك وصؾ إلك الـهل 

 »َأْكَت ؟ َقاَل : 
 
  ، قال «َأَكا َكهِل

 
 » :؟ َقاَل  : َوَما الـ هِل

ِ
: اهلُل َأْرَساَؾَؽ ؟ ، قاال «َرُسقُل اهلل

َر إَْصاـَاَم َوَأْن َتِ اَؾ »: فِقَؿا َأْرَسَؾَؽ ؟ َقاَل :  ، قال «َكَعؿْ »َقاَل :  َأْن َتْعُهَد اهلَل َوُتَؽس 

 « . إَْرَحامَ 

ساـتف عؾقاف ال اثة والساثم، كاكات  ، وكاكت هاذهملسو هيلع هللا ىلصٕ ؾ هذا ُبعث كهقـا 

ؿات كؿاا قاد عؾِ -السـة الػعؾقاة، ففاق قاد تاقلك هاذا بقاده عؾقاف ال اثة والساثم 

إوامر الؿتتابعة مـف عؾقف ال ثة والساثم  -أ ضا-يف عام الػتح، وكاكت  -ذلؽ

فؽان  ؽسر إصـام بلمره عؾقاف ال اثة والساثم، فُقرساؾ ال احابة،  ؛ٕصحابف
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ا كاذلؽ الُعازى، كاذلؽ أرساؾ عؿارو باـ  -كؿا ساؿعت-أرسؾ ةالًدا  ففادم ودا

العاااص إلااك سااقاع، وأرسااؾ  ر اار بااـ عهااد اهلل إلااك ذي الخَؾ ااة، وأرسااؾ غقاار 

   . أولئؽ مـ ال حابة رضل اهلل عـفؿ  ؿقًعا إلك هدم هذه إصـام

 ٓ  ساارت ح إٓ إذا ُكساارت إصااـام وإواااان، يف هااذا راحتاافملسو هيلع هللا ىلص بااؾ الـهاال 

« َمـ ُ ر حـل ماـ ذي الخؾ اة؟ملسو هيلع هللا ىلص: »عؾقف ال ثة والسثم، ألؿ تسؿع إلك ققلف 

باالن ُتؽساار هااذه إواااان ملسو هيلع هللا ىلص ماااذا تجااد تحاات هااذه الؽؾؿااة؟ إذن راحااة الـهاال 

وإصـام وهذه إك اب التل ُتعهاد ماـ دون اهلل ساهحاكف وتعاالك، فلرساؾ عؾقاف 

 عـ أصحابف. ورضل اهللملسو هيلع هللا ىلص ال ثة والسثم  ر ر بـ عهد اهلل ففدمفا 

كان أحرص جلٍا عؾك هدم كؾ ما ُ شرك باف ماـ دون اهلل عاز ملسو هيلع هللا ىلص إذن الـهل 

أٓ أبعالاؽ عؾاك ماا »و ؾ، بؾ يف حد ث أبل الفقاج عـ عؾل رضل اهلل عـف قاال: 

ٓ   ؛ ملسو هيلع هللا ىلصبعالـل بف رسقل اهلل   «. تدع واـًا إٓ طؿستف، وٓ قربًا ُمشرًفا إٓ سق تفأ
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أرسؾف اهلل إلك ُأكاٍس يتعب دون ويحجقن ويتصدققن، ويذكرون اهلل، ولؽدـفؿ 

يؼقلقن: ُكريد مدـفؿ  ؛ يجعؾقن يعض الؿخؾققات وسائط يقـفؿ ويقـ اهلل طز وجؾ

 التؼرب إلك اهلل، وُكريد شػاطتفؿ طـده.

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

كان عؾقفا الذ ـ ُبعث فقفؿ رساقل اكتؼؾ الؿملػ   إلك بقاِن الحال التل 

، وحؼقؼة ما كان طؾقف هدمٓء الؿشدركقن الدذيـ يعدث مـ مشركل العربملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

 يتؾخص يف خؿسة أمقر:ملسو هيلع هللا ىلص فقفؿ الـبل 

 : ًٓ ، لااؿ هددمٓء الؿشددركقـ كدداكقا يعرفددقن اهلل ويعتؼدددون وجددقده أن   أو

و عرفقكاف، وهاذا ٓ جاؽ فقاف  كاكقا ُ ؼرون بق قد اهلل عاز و اؾ  ؽقكقا مثحدة،

 وٓ ر ب، وكؾ ما  اا عـف يف هذا الهاب فنكف  دل عؾك هذا.

 :وهاق  أكفؿ كاكقا ُيؼرون أن اهلل سبحاكف وتعالك هق خالؼ هذا الؽقن ثاكًقا

 ما اعتؼدوا أن جقًئا ماـ آلفاتفؿ التال 
ِ
الرازق وهق الُؿدبر وحده ٓ جر ؽ لف، واهلل

ؾ يف ةؾؼ كؿؾٍة واحدة، فضًث عـ أن تؽقن جااركت  عهدوهنا جاركت اهلل عز و 

اهلل عااز و ااؾ يف ةؾااؼ السااؿاوات، وةؾااؼ إرض، وةؾااؼ الشااؿس، وةؾااؼ 

الؽقاكب، وأهنا جاركت اهلل عز و اؾ يف إكازال الؿااا ماـ الساؿاا، وجااركت اهلل 

ماا  ؛عز و ؾ يف إ راا إهنار، وجاركت اهلل عز و ؾ يف  عؾ الراوسل والجهال

هذا مؿا اكػارد اهلل ساهحاكف وتعاالك باف، وساقليت التادلقؾ  اعتؼدوا هذا، اعتؼدوا أن  

 عؾك هذا ٓحًؼا مـ كثم الؿملػ  ، وكز د بعقن اهلل عز و ؾ بسطف.
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 :كؿاا ساؿعت يف كاثم  كاكقا يتعبدون هلل طز وجؾ يدلكقاع العبدادات ثالًثا

ادة اهلل و ااهؾقـ عـفاا، هاذا الؿملػ، وسـشرحف عـ قر ب، ما كاكقا مـؽر ـ لعه

وقااتؾفؿ كااكقا ٓ ملسو هيلع هللا ىلص ةطل كهقر أن ُ ظاـ يف الؿشاركقـ الاذ ـ كػارهؿ رساقل اهلل 

  عهدون اهلل، لقس إمر كذلؽ، بؾ كاكقا  عهدون اهلل بلكقاع العهادات.

 :عهادون اهلل  ؛أكفؿ كاكقا مدع طبدادتفؿ هلل ُيشدركقن يدف غقدَره إمر الرايع 

الهثا والؿحـاة التال وقعاقا فقفاا، كااكقا ُ شاركقن ماع اهلل  و عهدون غقره، هذا هق

حقن ، كااكقا ُ  ار  [ 14]غافر:﴿َوإِْن ُ ْشَرْك بِِف ُتْممِـُقا﴾  ؛سهحاكف وتعالك يف العهادة

، كاااكقا ُ  اارحقن باالهنؿ  شااركقن مااع اهلل، -لقساات الؼضااقة ُتفؿااة ُ تفؿااقن هبااا-

ـَ َأْج  ِذ  َرُكقا َلْق َجااَا اهلُل َماا َأْجاَرْكـَا َوٓ آَباُؤَكاا﴾ بؾساهنؿ  ؼقلقن هذا: ﴿َسَقُؼقُل ال 

 ﴿هاؿ  عرتفاقن بالهنؿ ُمشاركقن،   ن، إذ[126]إكعام:
ِ
َأئِاـ ُؽْؿ َلَتْشاَفُدوَن َأن  َماَع اهلل

، هاؿ  شافدون أن ماع اهلل جاركاا وآلفاة  [10]إكعاام: آلَِفًة ُأْةَرى ُقاْؾ ٓ َأْجاَفُد﴾

الضاثل الاذي ٕ ؾاف كااكقا  عهدوهنؿ مع اهلل سهحاكف وتعاالك، وهاذا هاق مؽؿاـ 

 أهنؿ أجركقا مع اهلل سهحاكف وتعالك يف عهادتف.؛ ُكػاًرا

 أكفؿ  :أكفؿ إكؿا أشركقا لسبب، هذا السبب هق :رإمر الخامس وإخق

 ،والااثت ،، مااا أجااركقا هبهااؾيطؾبددقن شددػاطة هددذه ألفددة، وأن ُتؼددريفؿ إلددك اهلل

-والعازى، ومـااة، وإ سااف، وكائؾاة، وود، وساقاع، و...إلاك آةاره، ماا أجاركقا 

أن تؽقن هذه ألفة جاػعاا لفاؿ عـاد اهلل ؛ ولفذا الفدف هبا إٓ لفذه الغا ة -واهلل

 إن جاا اهلل إدلة الـاصعة القاضاحة الجؾقاة عز و ؾ وُتؼرهبؿ إلقف ُزلػك، وسقليت

 يف هذا الؿؼام.
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إذن خالصة حال هدمٓء الؿشدركقـ تدتؾخص لدؽ يف هدذه إمدقر الخؿسدة 

 :فاستقؼـ يفا

  :ًٓ  .كاكقا  عرفقن اهلل وُ ؼرون بق قدهأو

 عتؼدون أكف وحده الذي ةؾؼ هذا الؽقن كؾف، وأكف وحاده  قاكاكااكقًا: و 

 الذي  رزق وُ دبر أمره.

 .واالاًلا: كاكقا  تعهدون هلل عز و ؾ 

  ورابًعا: أهنؿ كاكقا مع عهادهتؿ هلل  عهدون غقره، وهاذا هاق الشارك الاذي

 وقعقا فقف.

  ،أهنااؿ  طؾهااقن جااػاعة  قهااوةامًسااا: أهنااؿ مااا أجااركقا إٓ لشاالٍا واحااد

 ٔلفة وأن ُتؼرهبؿ إلك اهلل سهحاكف وتعالك.ا

(، كااان يف الـاااس بؼقااة مااـ د ااـ أرسددؾف اهلل إلددك ُأكدداٍس يتعب دددونقااال  : )

 .ال ثة والسثم اإكهقاا مـ قهؾ، وٓ سق ؿا مـ د ـ إبراهقؿ وإسؿاعقؾ عؾقفؿ

ااؾ جااقًئا مااـ هااذه العهااادات فؼااال: ) (، وهااذا مسااتػقض، ويحجددقناااؿ ف  

ـْ َحْقاُث َأَفااَض  وار ع إن جئت عـد تػساقر قاقل اهلل عاز و اؾ: ﴿ُااؿ  َأفِقُضاقا مِا

، كاااكقا  ؼػااقن الؿقاقااػ، كاااكقا  ؼػااقن بعرفااات هاامٓا [100]الهؼاارة:الـ اااُس﴾ 

ٓ  خر قن مـ الحرم، كحـ أهؾ  -قر ش ومـ وآها-الؿشركقن، إٓ الُحؿس 

ـ   بؼقاة هامٓا الؿشاركقـ كااكقا  ؼػاقن بعرفاات،  اهلل فث كخرج ماـ حارم اهلل، لؽا

وكاكقا  ؼػقن بؿزدلػة لؽـفؿ  ـػرون بعد جروق الشاؿس، وكااكقا  هقتاقن بؿـاك، 

وكاااكقا  رمااقن الجؿااار، وكاااكقا  طقفااقن بالهقاات، وكاااكقا  سااعقن بااقـ ال ااػا 
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 كاكقا  حجقن هلل سهحاكف وتعالك. ؛ والؿروة، وكاكقا  ـحرون هلل عز و ؾ الفدا ا

ُ ـػؼااقن إمااقال ابتغاااا و ااف اهلل سااهحاكف وتعااالك،  ؛(ويتصدددققن) قااال:

ودوكاؽ ماا  ؛  ًدا ؼقن، و ـحرون، وُ طعؿقن الػؼراا، وإةهار يف هذا كالقرةوُ عتِ 

كان مـ العاص بـ وائؾ كؿا عـد أبل داود وأحؿد مـ حاد ث عؿارو باـ جاعقب 

أن  ـحار  -كاان هللوكاذره -عـ أبقف عـ  ده أن العاص بـ وائؾ كذر يف الجاهؾقاة 

، ُ ر اد هاذا و اف اهلل، «أن ُ عتاؼ مائاة رقهاة»مائًة مـ ايبؾ، ويف الروا اة إةارى: 

م بح اتف، أماا عؿارو رضال اهلل عـاف فنكاف سالل افؽان مـ هشام باـ العااص أن قا

فؼال: أما إكف لق كان ُمسؾًؿا فت دقت عـف وأعتؼَت عـاف وحججاَت عـاف ملسو هيلع هللا ىلص الـهل 

 قم  ت دققن.كان الؼ نإذ، « بؾغف ذلؽ

أجاااعارهؿ وكالااارهؿ كالقااار، ووذكااار اهلل يف ألساااـتفؿ  ؛(ويدددذكرون اهللقاااال: )

ودوكؽ ما  اا يف كتب إدب وكتب التار خ وكتب التػسقر مـ أةهار كالقرة فقفا 

َٓ َ ْهَعاُث   َ ْفاَد َأْ َؿااكِِفْؿ 
ِ
ِذكر اهلل عز و ؾ، وكاكقا ُ ؼسؿقن باهلل: ﴿َوَأْقَساُؿقا بِااهلل

ـْ  ، وكااكقا  اادعقن اهلل، ولفاؿ يف هاذا أجاعار وأةهاااٌر [ 66]الـحاؾ: َ ُؿاْقُت﴾ اهلُل َما

كؿا قال عهد الؿطؾب لؿاا  ااا « الؾفؿ إن العهد  ؿـع رحؾف فامـع حثلؽ»كالقرة، 

صاحقح »قن هلل ساهحاكف وتعاالك، ويف ُ  اؾ   -أ ًضاا-أبرهة لفادم الؽعهاة، وكااكقا 

ويف ،  سـتقـملسو هيلع هللا ىلص مهعث رسقل اهلل  صؾك قهؾ أةرب أبق ذر رضل اهلل عـف أكف« مسؾؿ

، ولؿا ُسئؾ إلك أ ـ كـات تتق اف؟ قاال: «اثث سـقـ»الروا ة إةرى يف مسؾؿ: 

فـل اهلل»  .«إلك حقث و  

عاـ « صاحقح مساؾؿ»وكااكقا   اقمقن أ ًضاا، يف  ،الؼقم كاكقا ُ  اؾقن نإذ
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فؽااكقا ، «كان قار ش يف الجاهؾقاة ت اقم عاجاقراا»عائشة رضل اهلل عـفا قالت: 

وكاكقا  ـذرون، وكااكقا  طقفاقن، وكااكقا  ـحارون  . تعهدون هلل عز و ؾ بال قم

أن عؿار رضال اهلل عـاف « صحقح الهخاري»يف أةهار كالقرة، وكاكقا  عتؽػقن، ويف 

 .كذر يف الجاهؾقة أن  عتؽػ لقؾًة يف الؿسجد الحرام

حاكف إذن الؼااقم كاكاات عـاادهؿ عهااادات متـقعااة  تؼربااقن هبااا إلااك اهلل سااه

وتعالك، ولؽـ هؾ هل عهاداٌت صحقحة؟ هاؾ هال عهااداٌت حؼقؼقاة؟ الجاقاب: 

ـْ َعَؿااٍؾ َفَجَعْؾـَاااُه َهَهاااًا َمـاُْلااقًرا﴾  ٓ، وٓ تااـػعفؿ: ﴿َوَقااِدْمـَا إَِلااك َمااا َعِؿُؾااقا مِاا

 . [46]الػرقان:

قد  ؼقل قائؾ: كقػ الجؿع بقـ ما ذكرت، وبقـ ما  ااا يف ساقرة  ؛هـا وقػة

َفااا اْلَؽااافُِروَن   ٓ َأْعُهااُد َمااا  الؽااافرون مااـ قااقل اهلل سااهحاكف وتعااالك: ﴿ُقااْؾ َ ااا َأ  

ظااهر هاذا أهناؿ كااكقا ٓ  ؛ [6-1]الؽافرون: َتْعُهُدوَن   َوٓ َأْكُتْؿ َعابُِدوَن َما َأْعُهُد﴾

كاان  عهاد اهلل، إذن كقاػ كػفاُؿ هاذه ملسو هيلع هللا ىلص ، والـهال ملسو هيلع هللا ىلصالـهال  عهدون الاذي  عهاده 

 أ ة؟ 

ُد﴾ إن كاكت م ادر ة، يف ققلف: ﴿َوٓ َأْكُتْؿ َعابُِدوَن َما َأْعهُ « ما»أن  الجقاب:

ُدوَن عهاااديت(، ومااا عهااادة فاانن الؿعـااك حقـئااٍذ: )َوٓ َأْكااُتْؿ َعابِاا ؛فااإمر واضااح

أن  عهاد ملسو هيلع هللا ىلص وتعاالك، هاذه التال أمار اهلل كهقاف َؾ ة هلل سهحاكف خْ ؟ عهادٌة مُ ملسو هيلع هللا ىلصالـهل

اهلل عز و ؾ ُمخؾً اا لاف الاد ـ، وهاذا لاؿ  ؽاـ الؿشاركقن  ػعؾقكاف، ف ادق اهلل 

 حقـؿا قال: ﴿َوٓ َأْكُتْؿ َعابُِدوَن َما َأْعُهُد﴾.

 ؛مقصقلة  عـل: )وٓ أكتؿ عابدون الاذي أعهاد(، ففاذا حاؼ« ما»وإن كاكت 
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 ققـ:وذلؽ أن العبادَة ُتطؾؼ ينصال

 ُتطؾؼ ياطتبار صقرتفا. 

 وُتطؾؼ ياطتبار حؼقؼتفا. 

ت فقؽااقن الـػاال وارًدا عؾااك حااال، واياهااات وارًدا عؾااك حااال، العهااادُة تالُهاا

باعتهار صقرهتا، وهذا الذي أراده الؿملػ  ، وهاذا الاذي  ااا يف مقاضاع يف 

كتاب اهلل عز و ؾ، ومـفا ققل إبراهقؿ عؾقف ال اثة والساثم: ﴿َقااَل َأَفاَرَأْ ُتْؿ َماا 

ٓ  َرب  اْلَعاا  َأْكااُتْؿ َوآَباااُؤُكُؿ إَْقااَدُمقَن   ُكـْااُتْؿ َتْعُهااُدوَن  ﴾ َفاانِك ُفْؿ َعااُدو  لِاال إِ ـَ اَلِؿق

، هذا آستالـاا  دل عؾك أن ققمف كاكقا  عهدون اهلل، إذن هق أاهت [22-25]الشعراا:

أماا  لفؿ عهادة اهلل، ولؽـ باعتهار صقرة الػعؾ كاكقا  عهدون اهلل ساهحاكف وتعاالك.

: ﴿َوٓ َأْكُتْؿ َعابُِدوَن َماا  باعتهار الحؼقؼة فُفؿ ما عهدوا اهلل، وهذ الذي  اا يف ققلف

وهذه قاعدة مـ ققاعد التقحقد ؛ َأْعُهُد﴾، ٕن العهادَة ٓ تؽقن عهادًة إٓ بالتقحقد 

-، متك ما لؿ تؽـ العهادة مع التقحقد العبادُة ٓ تؽقن طبادًة إٓ يالتقحقد :الؿفؿة

فانن  -عهاداتاف فقفا ايكساان هلل عاز و اؾ يف  ؿقاع ُص ؾ   عـل: أن تؽقن عهادًة ُ خْ 

 و قدها وعدمفا سقاا، ٓ ققؿة لفا، وٓ قدر لفا، وٓ تـػع ايكسان جقًئا.

ات العهادة لؾؿشركقـ إذن كػل العهادة عـ الؿشركقـ صحقٌح مـ و ف، وإاه

( أهناؿ  تعهادون يتعبددونالذي أراده الؿملػ   يف ققلاف: )و .صحقح مـ و ف

 العهادة.مـ حقُث صقرة الػعؾ، مـ حقُث صقرة 

ولؽددـفؿ يجعؾددقن يعددض الؿخؾققددات وسددائط يقددـفؿ ويددقـ اهلل طددز قااال: )

هـا تؽؿـ الُؿشؽؾة، الؼقم اعتؼدوا وقالقا: إكف ٓ ُ ؿؽـ القصاقل إلاك اهلل ؛ (وجؾ



  
                 37          

 

 رشح كشف الش هبات

القسائط، أوحك الشقطان إلقفؿ أكؽؿ لستؿ ممهؾقـ ٕن تعهدوا اهلل عز  طِ إٓ بتقس  

ٓبااد أن تتخااذوا  نإذ؛ هاادوه مهاجاارة و ااؾ مهاجاارة، اهلل أعظااؿ وأ ااؾ مااـ أن تع

تعهدوهنؿ وهؿ ُ ؼرباقكؽؿ إلاك اهلل  ؛بقـؽؿ وبقـ اهلل سهحاكف وتعالكوسائؾ وسائط 

، قضقة التقسط هال أسااس الشارك الاذي وقاع فقاف هامٓا الؿشاركقن .عز و ؾ

و ؼقلااقن ُكر ااد مااـفؿ التؼاارب إلااك اهلل، وُكر ااد جااػاعتفؿ عـااده، وهااذا الؿقضااقع 

 .واستدٓل حتاج إلك بسط 

 
  



  

          38          
 
 

 رشح كشف الش هبات

أرسؾف اهلل إلك ُأكاٍس يتعب دون ويحجقن ويتصدققن، ويذكرون اهلل، ولؽدـفؿ 

يؼقلقن: ُكريد مدـفؿ  ؛ يجعؾقن يعض الؿخؾققات وسائط يقـفؿ ويقـ اهلل طز وجؾ

 التؼرب إلك اهلل، وُكريد شػاطتفؿ طـده.

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

معـا يف الدرس الؿاضل الؽثم عـ حال الؿشركقـ وما الذي كاكقا  ضكم

 عتؼدون، ووصؾـا إلك أهنؿ كاكقا ُ شركقن مع اهلل عز و ؾ يف العهادة، وأن هذا 

الشرك إكؿا أرادوا بف ح قل التؼرب والشػاعة عـد اهلل سهحاكف وتعالك، وإدلة 

ا الؿقضقع مـ أ ؾك ما  ؽقن عؾك هذا كالقرٌة يف كتاب اهلل سهحاكف وتعالك، وهذ

 يف كتاب اهلل. 

  ُهْؿ َوٓ َ ـَْػُعُفْؿ  َما ٓ َ ُضر 
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

مـ ذلؽ ققلف تعالك: ﴿َوَ ْعُهُدوَن مِ

﴾
ِ
فدل  هذا عؾك أهنؿ إكؿا عهدوهؿ ، [16] قكس: َوَ ُؼقُلقَن َهُمِٓا ُجَػَعاُؤَكا ِعـَْد اهلل

ٕ ؾ ح قل الشػاعة عـد اهلل سهحاكف وتعالك، وما الؿؼ قد بالشػاعة هـا؟ هؾ 

-عامة الؿشركقـ كاكقا  الؿؼ قد الشػاعة إةرو ة؟ أو الشػاعة يف أمقر الدكقا؟

مـؽر ـ لمةرة، مـؽر ـ لؾهعث، وقؾٌة مـفؿ كاكقا ُمالهتقـ لؾهعث،  -كؿا تعؾؿقن

ـ  الغالب مـ حالفؿ إكؽاُر الهعث، دل  عؾ ك هذا  ؿؾة مـ أجعارهؿ وكالرهؿ، لؽ

وهذا ما  اا بقاكف كالقًرا يف كتاب اهلل سهحاكف وتعالك، فنذا كان هذا الُؿشرك مؿـ 

 الهت أةرة فث جؽ أن الشػاعة هـا تتعؾؼ بالدكقا وأةرة، أما عامتفؿ 

ك أن الـاس مقلعقن بتحؼقؼ ولقس  خػا  فالشػاعة إكؿا تتعؾؼ بلمقر الدكقا.
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م الحفؿ ورغهاهتؿ يف الدكقا، ففؿ  زعؿقن أهنؿ إْن عهدوا همٓا ال الحقـ 

والؽقاكب والؿثئؽة... وإلك آةره، فنهنا تشػع لفؿ عـد اهلل سهحاكف وتعالك يف 

ح قل حظقظفؿ يف الدكقا؛ مـ ح قل الرزق، ومـ ح قل الـ ر، ومـ تقسقر 

 تدور عؾك جلن الدكقا. إذن ػاعةإمقر وما إلك ذلؽ، فالش

  ققلف تعالك: ﴿َأٓ   :-وهق الدلقؾ الثاين-أ ًضا مؿا  دل عؾك هذا إمر

 
ِ
ُبقَكا إَِلك اهلل ٓ  لُِقَؼر  ـْ ُدوكِِف َأْولَِقاَا َما َكْعُهُدُهْؿ إِ

ـَ ات َخُذوا مِ ِذ  ـُ اْلَخالُِص َوال  ِف الد    لِؾ 

أسؾقب الح ر هاهـا، كلهنؿ  ؼقلقن: ما  - ا رعاك اهلل-ٓحظ ؛  [6]الزمر: ُزْلَػك﴾

كعهدهؿ لشلٍا الهتة إٓ لفذا الشلا، وهق أهنؿ ُ ؼربقكـا إلك اهلل ُزلػك، والؿؼ قد 

كلهنؿ  ؼقلقن: ،  عـل ُقربك، هذه الؽؾؿة اسٌؿ ُأققؿ مؼام الؿ در : بؽؾؿة )ُزلػك( 

فدل هذا عؾك أن الغا َة مـ عهادِة هذه ؛ )ما كعهدهؿ إٓ لقؼربقكا إلك اهلل ُقربًة( 

ألفة، إكؿا هق ح قُل هذا التؼر ب مـ ِقهؾ همٓا ألفة، لؿا لفؿ مـ  اٍه 

 وو اهٍة ومؽاكٍة عـد اهلل سهحاكف وتعالك.

  ققلف تعالك: ﴿َوَتَرْكُتْؿ  -وهق الدلقؾ الثالث-أ ًضا مـ إدلة عؾك هذا

ـَ َزَعْؿُتْؿ َأك ُفْؿ فِقُؽْؿ  ِذ  ْلـَاُكْؿ َوَراَا ُظُفقِرُكْؿ َوَما َكَرى َمَعُؽْؿ ُجَػَعاَاُكُؿ ال  َما َةق 

ففذه أ ة صر حة عؾك أهنؿ إكؿا اتخذوا ألفة التل ، [02]إكعام: ُجَرَكاُا﴾

عاا لفؿ عـد اهلل سهحاكف وتعالك، أجركقا هبا مع اهلل عز و ؾ ٕ ؾ أن تؽقن جػ

وا سقاا السهقؾ. موتهق ـ لفؿ  قم الؼقامة أن  هذا إكؿا كان ظـًا قد ضؾقا فقف وأةط

دهؿ، ولقس أهنؿ كاكقا  عتؼدون فدل هذا عؾك أن الشػاعة هل مؼ قدهؿ يف تعه  

أن ُمؾؽ السؿاوات وإرض بل دي هذه ألفة، أو أهنا ُتشارك اهلل سهحاكف 
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ما  لك يف تدبقر هذا الؽقن، أو يف ةؾؼ كؾ جلا، ٓ واهلل ما اعتؼدوا هذا،وتعا

 اعتؼدوا أهنا تشارك اهلل يف ةؾؼ كؿؾة فضًث عـ أن تستؼؾ بذلؽ عـدهؿ.

 :ُجَػَعاَا ُقْؾ َأَوَلْق ققلف تعالك:  الدلقؾ الرايع 
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

﴿َأِم ات َخُذوا مِ

القاقع أن  همٓا اتخذوا مـ دون ، [26]الزمر: َوٓ َ ْعِؼُؾقَن﴾َكاُكقا ٓ َ ْؿؾُِؽقَن َجْقًئا 

اهلل جػعاا، وهمٓا الشػعاا هؿ الذ ـ تق فقا لفؿ بالعهادة وأجركقهؿ مع اهلل 

 سهحاكف وتعالك يف الؼ د.

  وكستلكس بف، وإن  -وهق الدلقؾ الخامس-ومـ إدلة عؾك هذا أ ًضا

ـُ بُِضرٍّ ٓ  ْحَؿ ـْ ُدوكِِف آلَِفًة إِْن ُ ِرْدِن الر 
كان مـ كثم صاحب  اسقـ: ﴿َأَأت ِخُذ مِ

ـِ َعـ ل َجَػاَعُتُفْؿ َجْقًئا َوٓ ُ ـِؼُذوِن﴾ إذن  ،، ٓ تغـل عـل جػاعتفؿ[ 46] س: ُتْغ

ـْ ُدوكِِف آلَِفًة( 
القاقع أهنؿ لـ  شػعقا، ولـ  -والؼ د ح قل الشػاعة-)َأَأت ِخُذ مِ

إذن دل هذا عؾك أن الؿشركقـ يف سابؼ الزمـ قهؾ  تـػعـل هذه الشػاعة مـفؿ.

، ولؿ  زل ملسو هيلع هللا ىلصكاكت عؼقدهتؿ عؼقدة همٓا الذ ـ بعالفؿ فقفؿ الـهل ملسو هيلع هللا ىلص بعالة الـهل 

 إمر يف كؾ مـ أجرك باهلل سهحاكف وتعالك.

 ـْ ُدوكِِف : ققلف تعالك: ﴿َوٓ َ ْؿؾُِؽ االدلقؾ السادس
ـَ َ ْدُعقَن مِ ِذ  ل 

ـْ َجِفَد بِاْلَحؼ  َوُهْؿ َ ْعَؾُؿقَن﴾ ٓ  َم َػاَعَة إِ هذه أ ة دلقٌؾ أ ًضا . [63]الزةرف: الش 

ـْ ُدوكِِف﴾ك أن الذ ـ كان الؿشركقن  دعقهنؿ عؾ
ـَ َ ْدُعقَن مِ ِذ   ﴿َوٓ َ ْؿؾُِؽ ال 

الذ ـ  دعقهنؿ ُ شركقن مع اهلل سهحاكف وتعالك يف الدعاا والعهادة ؛  [63]الزةرف:

ـٌ ، هبؿ همٓا ٓ  ؿؾؽقن الشػاعة، إذن كاكقا  تخذوهنؿ ٕ ؾ الشػاعة  وهذا ظ

 ٕهنؿ ٓ  ؿؾؽقن هذه الشػاعة. ، باطؾ



  
                 41          

 

 رشح كشف الش هبات

 :اَعُة ُ ْهؾُِس اْلُؿْجِرُمقَن  الدلقؾ السايع   ققلف تعالك: ﴿َوَ ْقَم َتُؼقُم الس 

﴾ ـَ ِفْؿ َكافِِر 
ـْ ُجَرَكائِِفْؿ ُجَػَعاُا َوَكاُكقا بُِشَرَكائِ

ـْ َلُفْؿ مِ  ؛ [16-14]الروم: َوَلْؿ َ ُؽ

ـْ ُجَرَكائِِفْؿ ُجَػَعاُا﴾
ـْ َلُفْؿ مِ إذن الؼقم إكؿا اتخذوا همٓا الشركاا  ﴿َوَلْؿ َ ُؽ

 ٕ ؾ ح قل الشػاعة.

 ْفـَا الدلقؾ الثامـ ـَ اْلُؼَرى َوَصر 
: ققلف تعالك: ﴿َوَلَؼْد َأْهَؾْؽـَا َما َحْقَلُؽْؿ مِ

ُفْؿ َ ْرِ ُعقَن   ُقْرَباًكا آلَِفًة َبْؾ    أَ اِت َلَعؾ 
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

ـَ ات َخُذوا مِ ِذ  َفَؾْقٓ َكَ َرُهُؿ ال 

هؿ رَ إذن ما كَ  ؛  [46-42]إحؼاف: وَن﴾َضؾ قا َعـُْفْؿ َوَذلَِؽ إِْفُؽُفْؿ َوَما َكاُكقا َ ْػَترُ 

ألفة التل اتخذوها مع اهلل عز و ؾ ٕ ؾ أن ُتؼرهبؿ عـد اهلل سهحاكف وتعالك، 

 ـ روهنؿ، اهلل عز و ؾ بّقـ أن هذا لؿ  -يف ظـفؿ-وتؼر هفؿ عـد اهلل  جعؾفؿ 

لؿ  ح ؾ هذا التؼر ب الذي ٕ ؾف اتخذوا مع اهلل هذه  ؛  ـػعفؿ ولؿ  ح ؾ

اتخذوا هذه ألفة ٕ ؾ أن ُتؼرهبؿ إلك اهلل سهحاكف ُقْرَباًكا آلَِفًة﴾،  ﴿ ،ألفة

 ملسو هيلع هللا ىلص.ـ اهلل عز و ؾ لـهقف وتعالك، وهذا لؿ  ح ؾ، ولؿ  ح ؾ لفؿ ك ٌر ومؽ  

إكؿا  إذن هذه بعض إدلة التل تدلؽ عؾك أن الؿشركقـ حًؼا وصدًقا

أجركقا مع اهلل سهحاكف وتعالك ٕ ؾ طؾهف، وٕ ؾ الرغهة فقف، وهق ح قل 

 الشػاعة عـد اهلل والتؼر ب عـد اهلل سهحاكف وتعالك مـ قِهؾ همٓا الؿشركقـ.

 كقػ صؾبقا شػاطتفؿ وتؼريبفؿ طـد اهلل طز وجؾ ُزلػك؟

 كؼقل: هذا كان مـفؿ يطريؼقـ: 

ُ سللقن أن  ؽقكقا جػعاا، وأن ُ ؼربقهنؿ إلك اهلل  ؛إما يسمالفؿ الؿباشر 

 سهحاكف وتعالك ُزلػك.



  

          42          
 
 

 رشح كشف الش هبات

، ٕ ؾ أن  رضك همٓا وإما أن يؽقن يلن يتعبدوا لفؿ يلكقاع التعبدات 

ألفة عـفؿ، وبالتالل  تحؼؼ ما ُ ر دوهنؿ مـ كقهنؿ  شػعقن لفؿ عـد اهلل عز 

 و ؾ وُ ؼربقهنؿ إلقف ُزلػك.
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إلقفؿ لُقجدد لفؿ ديـ أيقفؿ إيراهقؿ طؾقف السالم، ملسو هيلع هللا ىلص فبعث اهلل محؿًدا 

ٓ  ؛وُيخبرهؿ أن هذا التؼرب وآطتؼاد محض حؼ اهلل ٓ يصؾح مـف شلء لغقره

 لؿؾٍؽ ُمؼرب، وٓ لـبٍل ُمرسؾ، فضاًل طـ غقرهؿا.

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

د ـ أبقفؿ إبراهقؿ،  ؛لُقجدد لفؿ د ـفؿملسو هيلع هللا ىلص محؿد بعث اهلل عز و ؾ كهقف 

واهلل سهحاكف وتعالك قد أمر كهقف عؾقف ال ثة والسثم أن  ت هع مؾة إبراهقؿ حـقًػا ، 

كؿا أمر أمتف عؾقف ال ثة والسثم أن  تهعقا مؾة إبراهقؿ حـقًػا، وهذه الؿؾة هل 

والعهادة والدعاا ٓ  ؽقن إٓ الحـقػقة، هل تقحقد اهلل سهحاكف وتعالك، فالتؼرب 

هلل سهحاكف وتعالك، كؿا أن الشػاعَة إكؿا هل مِؾٌؽ هلل عز و ؾ، فاهلل سهحاكف 

وتعالك هق الذي  ؿؾؽفا، وهق الذي  لذن هبا لؿـ  شاا، وهق الذي  لمر هبا مـ 

َػاَعُة َ ِؿقًعا﴾ ،  شاا، ففل مـف ابتداًا واكتفااً  ِف الش  وسقليت إن ،  [22]الزمر: ﴿ُقْؾ لِؾ 

 جاا اهلل يف أاـاا الؽتاب تػ قؾ الؽثم عـ مسللة الشػاعة.
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وإٓ ففمٓء الؿشركقن يشفدون أن اهلل هق الخالؼ وحده ٓ شريؽ لف، وأكف 

ٓ يرزق إٓ هق، وٓ ُيحقل وٓ ُيؿقت إٓ هق، وٓ ُيدير إمر إٓ هق، وأن جؿقع 

فقفـ وإرض ومـ فقفا كؾفؿ طبقده وتحت تصرفف  السؿاوات السبع ومـ

 وقفره.

ملسو هيلع هللا ىلص همٓء الؿشركقـ الذيـ قاتؾفؿ رسقل اهلل  فنذا أردت الدلقؾ طؾك أن  

ـْ  َؿاِء َوإَْرِض َأم  ـَ الس  ـْ َيْرُزُقُؽْؿ ِم يشفدون يفذا، فاقرأ ققلف تعالك: ﴿ُقْؾ َم

ـْ ُيْخرُِج  ْؿَع َوإَْيَصاَر َوَم ـَ اْلَحلِّ َيْؿِؾُؽ الس  ـَ اْلَؿقِِّت َوُيْخرُِج اْلَؿقَِّت ِم اْلَحل  ِم

ـْ ُيَديُِّر إَْمَر َفَسَقُؼقُلقَن اهللُ َفُؼْؾ َأَفال َتت ُؼقَن﴾ ـِ  وققَلف: ﴿،  [13]يقكس: َوَم ُقْؾ لَِؿ

ـْ ِفقَفا إِْن ُكـُْتْؿ َتْعَؾُؿقَن  َْرُض َوَم ْٕ ُروَن  *ا ِف ُقْؾ َأَفاَل َتَذك  ـْ َربُّ  *َسَقُؼقُلقَن لِؾ  ُقْؾ َم

ْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِقِؿ  َؿاَواِت الس  ِف ُقْؾ َأَفاَل َتت ُؼقَن  *الس  ـْ  *َسَقُؼقُلقَن لِؾ  ُقْؾ َم

َٓ ُيَجاُر َطَؾْقِف إِْن ُكـْ   َسَقُؼقُلقَن لِؾ فِ  *ُتْؿ َتْعَؾُؿقَن يَِقِدِه َمَؾُؽقُت ُكؾِّ َشْلٍء َوُهَق ُيِجقُر َو

 وغقَر ذلؽ مـ أيات.. [88-84]الؿممـقن: ﴾ُقْؾ َفَلك ك ُتْسَحُرونَ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

الؿشركقـ كاكقا  عتؼدون اكػراد اهلل سهحاكف  بّقـ الؿملػ   هاهـا أن  

ألفة التل عهدوها مع  وتعالك بالخؾؼ والُؿؾؽ والتدبقر وايحقاا وايماتة، وأن  

ؾـا اهلل لقس لفا مـ هذه جلا ، وهذا ما سهؼ أن ذكركاه يف الدرس الؿاضل وأ  

عؾك التػ قؾ فقف إلك هذا الدرس، ٕن الؿملػ   ساق لؽ جقًئا مـ إدلة 

الؿشركقـ كاكقا عؾك هذه العؼقدة، وإدلة عؾك  هذا إمر، وإمر كؿا ذكر، فنن  
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 وُيؿؽـ أن ُكؼسؿفا إلك مجؿقطات لؽثرتفا:هذا كالقرة، 

مـ إدلة طؾك أن الؿشركقـ كاكقا ُمؼريـ يريقيقة اهلل سبحاكف وتعالك يف 

 الجؿؾة:

   إدلة التل فقفا تصريحفؿ ياطتؼادهؿ أن : ًٓ اهلل سبحاكف وتعالك مـػرٌد  أو

وإدلة عؾك  ؛يالخؾؼ والؿؾؽ والتديقر والفداية واإلحقاء واإلماتة... إلك آخره

ـ  ﴿، هذا كالقرة، مـفا ما سؿعت، ومـفا غقر ذلؽ ـْ َةَؾَؼُفْؿ َلَقُؼقُل ـْ َسَلْلَتُفْؿ َم
َوَلئِ

ـ   ، [62]الزةرف: ﴾اهللُ  ـ  َةَؾَؼُف َؿَقاِت َوإَْرَض َلَقُؼقُل ـْ َةَؾَؼ الس  ـْ َسَلْلَتُفْؿ َم
﴿َوَلئِ

ف ما يف آ ات كالقرة، إذن هذا ت ر ٌح مـفؿ باعتؼادهؿ أك  ، [0]الزةرف: اْلَعِز ُز اْلَعؾِقُؿ﴾

كان ُمشؽًث عؾقفؿ اعتؼاد أن اهلل عز و ؾ ةؾؼ هذا الؽقن، وةؾؼ الجهال، وسق ر 

ما كان عـدهؿ جاج، و عؾ الجهال رواسل إلك آةره، وإهنار والػالهحار 

 إجؽال يف هذا، بؾ كاكقا ُمؼر ـ بف بللسـتفؿ.

   فؿ يف الشدائد يتضرطقن إلك اهلل طز وجؾ الدلقؾ الثاين طؾك ذلؽ: أك

﴿َفنَِذا َركُِهقا فِل اْلُػْؾِؽ َدَعُقا  ؛وهذا  اا يف مقاضع يف كتاب اهلل عز و ؾ ؛هوحد

﴾ ـَ ـَ َلُف الد   َؾِؾ َدَعُقا اهلَل ، [35]العـؽهقت: اهلَل ُمْخؾِِ ق ﴿َوإَِذا َغِشَقُفْؿ َمْقٌج َكالظ 

﴾ ـَ ـَ َلُف الد   ٓ   ،[64]لؼؿان: ُمْخؾِِ ق ـْ َتْدُعقَن إِ ر  فِل اْلَهْحِر َضؾ  َم ُؽُؿ الض  ﴿َوإَِذا َمس 

 يف أدلٍة كالقرة. [32]ايسراا: إِ  اُه﴾

والسمال: لؿاذا ما دعقا معهقداهتؿ التل  عهدوهنا مع اهلل؟ لؿاذا ما قالقا:  ا 

ى،  ا سقاع؟ لؿاذا : ٓ الجقاب !أكاكقا  هغضقهنؿ؟ !ما فعؾقا هذا؟ ُههؾ،  ا ُعز 

ؿ؟ الجقاب: بؾك، هؾ كاكقا ٓ  عظؿقهن .بالتلكقد، بؾ كاكقا  حهقهنؿ كحب اهلل
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إذن لؿاذا ما كاكقا  سللقهنؿ يف الشدائد؟ الجقاب: ٕهنؿ  كاكقا  عظؿقهنؿ.

 عتؼدون أهنؿ لـ  ـػعقهؿ، وأن الذي بقده ذلؽ إكؿا هق الذي بقده ُمؾؽ كؾ 

قفؿ م جدة، و حتا قن إلك مـ ُ ـج  جلا؛ وهق اهلل سهحاكف وتعالك، فالؿؼام مؼا

ومـ ُ سعػفؿ، وهذا ٓ  ؽقن إٓ لؿـ بقده الؼقة، ولؿـ بقده التدبقر وهق اهلل 

سهحاكف وتعالك، فأل ؾ ذلؽ ضؾ  عـفؿ ما كاكقا  دعقن وهؿ يف الرةاا، 

إذن هذا دلقؾ عؾك أهنؿ ما كاكقا  وصاروا  ؾجمون إلك اهلل سهحاكف وتعالك وحده.

 بقبقة يف آلفتفؿ ومعهقداهتؿ. عتؼدون الر

 ؛ُتثحظ معل أن إدلة السابؼة ؛ الدلقؾ الثالث: إقرارهؿ يعجز آلفتفؿ 

﴾ ـَ ـَ َلُف الد   ِ ق
َؾِؾ َدَعُقا اهلَل ُمْخؾِ هذه  ،لخإ [64]لؼؿان: ﴿َوإَِذا َغِشَقُفْؿ َمْقٌج َكالظ 

 :إدلة كستػقد مـفا وجفقـ لؾدٓلة

، وهذا ما اعتؼدوا اكػراد اهلل عز و ؾ، ولذا دعقهأهنؿ : القجف إول 

 سهؼ بقاكف.

هذا دلقؾ عؾك أهنؿ كاكقا  ؛كقهنؿ  دعقن اهلل و رتكقن دعقة همٓا: ثاكًقا 

ر الرب الذي  ؿؾؽ وُ ؼد    عتؼدون العجز يف آلفتفؿ، والعا ز ٓ  ؽقن رًبا،

ققً ا، وهمٓا أن  ؽقن و خؾؼ وُ حقل وُ ؿقت و رزق... إلك آةره، هذا ٓبد 

 مؼرون بلن ألفة آلفٌة عا زة. باعرتاففؿ وبؾسان حالفؿ

  ِّرون أن هذه ألفة ٓ تعدو أن تؽقن ُشػعاء طـد الدلقؾ الرايع: أك فؿ ُيؼر

ـقا؛ ٕك فؿ ُ حهقن هذه ألفة ، ولق اعتؼدوا فقفا أكالر مـ ذلؽ لهق  اهلل طز وجؾ

و  ز د عؾك كقهنا مجرد جػعاا عـد اهلل عز ؿقهنا، فؾق كان إمر  تجاوز أوُ عظ  
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ُبقَكا  ﴿ـقا ذلؽ وتؽؾؿقا، لؽـ الؼقم كؿا قد سؿعت: و ؾ لهق   ٓ  لُِقَؼر  َما َكْعُهُدُهْؿ إِ

 ُزْلَػك﴾
ِ
﴾[، 6]الزمر: إَِلك اهلل

ِ
هذا الحد ، [16] قكس: ﴿َوَ ُؼقُلقَن َهُمِٓا ُجَػَعاُؤَكا ِعـَْد اهلل

   ؾ إلقفا همٓا الشركاا، فؾق كان اؿة جلٌا أكرب لؼالقه.فؼط هق أق ك در ة 

إذن هذا دلقؾ عؾك أهنؿ ما اعتؼدوا يف آلفتفؿ الربقبقة أو أهنؿ مشاركقن هلل 

 سهحاكف وتعالك يف ربقبقتف.

 هلل ٓ  ا يعتؼدون أن هذه ألفة مؿؾقكةٌ الدلقؾ الخامس: أكفؿ كاكق

،  ؽقن مؿؾقًكا غقر مالؽ ٓ  ؽقن رًباومـ هذه حالف ٓ  ؽقن رًبا، الذي  ؛تؿؾؽ

ث ابـ عهاٍس رضل اهلل عـفؿا أكف ذكر أن الـهل  مـ حد« صحقح مسؾؿ»ولذا يف 

،  ؼقل "لهقؽ ٓ جر ؽ"كان  سؿُع تؾهقة الؿشركقـ يف الحج حقـؿا  ؼقلقن: ملسو هيلع هللا ىلص 

 ؽػل إلك هذا الؼدر، وقػقا عـد هذا الؼدر، لؽـفؿ ما كاكقا  ؼػقن، « قد قدملسو هيلع هللا ىلص: »

 «.إٓ جر ًؽا هق لؽ تؿؾؽف وما مؾؽ»ن عؾك هذا فقؼقلقن: فقز دو

 تؿؾؽف وهق ٓ  ؿؾؽ. هـا إما أن تؽقن كافقة ؛« ما»  

 تؿؾؽف والذي  ؿؾؽف هذا الؿؿؾقك. أو تؽقن مقصقلة ؛  

إذن كؾ جلا مؿؾقك هلل سهحاكف وتعالك، وقؾت لؽ: إن مـ هذه حالف ٓ 

  ؽقن رًبا وٓ   ؾح أن  ؽقن رًبا.

 ؛ الدلقؾ السادس: أن اهلل سبحاكف وتعالك أثبت لؾؿشركقـ إيؿاًكا وشرًكا 

ٓ  َوُهْؿ ُمْشِرُكقَن﴾  إِ
ِ
ـُ َأْكاَلُرُهْؿ بِاهلل

 ألؿ تسؿع ققل اهلل عز و ؾ عـفؿ: ﴿َوَما ُ ْممِ

كؼتادة  ؛فسر هذا ابـ عهاس رضل اهلل عـفؿا وغقره مـ السؾػ،  [193] قسػ:

أهنؿ كاكقا  ؼقلقن إذا ُسئؾقا: مـ ةؾؼ  ؛وعؽرمة وغقرهؿا مـ أئؿة السؾػ
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 ؛ السؿاوات ومـ ةؾؼ إرض، ومـ ةؾؼ الجهال؟  ؼقلقن: اهلل، وهؿ مشركقن

  عـل يف العهادة.

﴾ ؛إذن الؼقُم كان عـدهؿ إ ؿان  تعؾؼ بالربقبقة
ِ
ـُ َأْكاَلُرُهْؿ بِاهلل

،   ﴿َوَما ُ ْممِ

ن حاصؾ، لؽـ مع هذا  ؼع مـفؿ الشرك، وهق الشرك يف إلقهقة، إذن اي ؿا

 إذن الربقبقة ما كاكقا ُ شركقن فقفا مع اهلل سهحاكف وتعالك.

  ص مـفا يخؾُ ملسو هيلع هللا ىلص الدلقؾ السايع: أن تتبع كتاب اهلل طز وجؾ وسـة رسقلف

الخؾؼ ويف دوا اهلل طز وجؾ يف الـاضر إلك أكف ما جاء يف الؼرآن أمر همٓء يلن يقحِّ 

، "اعتؼدوا أن اهلل هق الخالؼ وحده"ٓ كجد ةطاب همٓا  ؛ الرزق ويف التديقر

َفا الـ اُس  هبؿ وأمرهؿ بنفراد اهلل بالعهادة؛لؽــا كجد يف كتاب اهلل ةطا ﴿َ ا َأ  

ِف َأكَداًدا َوَأْكُتْؿ َتْعَؾُؿقَن﴾ وأكتؿ  ؛[44رة:]الهؼ اْعُهُدوا َرب ُؽُؿ﴾، كجد: ﴿ َفث َتْجَعُؾقا لِؾ 

إذن هذا  تعؾؿقن أن اهلل هق الذي بقده مؾؽقت كؾ جلا، وهق ةالؼ كؾ جلا.

 ون بربقبقة اهلل سهحاكف وتعالك.دلقٌؾ عؾك أن الؼقَم مؼر  

  الدلقؾ الثامـ: أدلة الؼرآن التل احتجت طؾقفؿ يف شلن إلقهقة

الؼرآن  جُد أك ف ، وهذه مـ أوضح إدلة، مـ كظر يف طر ؼة ينقرارهؿ يالريقيقة

 حتج عؾك الؿشركقـ يف جركفؿ باهلل عز و ؾ يف العهادة بؽقهنؿ ُ ؼرون بؽقكف 

َفا الـ اُس اْعُهُدوا  الخالؼ الرازق الؿدبر ، تجُد مالًث ققل اهلل عز و ؾ: ﴿َ ا َأ  

اكظر الحجة -قائًث  ؼقل: وما الدلقؾ، ولؿاذا؟ قال  كلن  ،  [41]الهؼرة: َرب ُؽُؿ﴾

ـْ َقْهؾُِؽْؿ -والدلقؾ عؾك أكف  جب أن ُ عهد اهلل وحده
ـَ مِ ِذ  ِذي َةَؾَؼُؽْؿ َوال  : ﴿ال 

ُؽْؿ َتت ُؼقَن  َؿاِا   َلَعؾ  ـَ الس 
َؿاَا بِـَاًا َوَأْكَزَل مِ ِذي َ َعَؾ َلُؽُؿ إَْرَض فَِراًجا َوالس  ال 
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ِف َأكَداًدا َوَأْكُتْؿ َتْعَؾُؿقَن﴾ َمااً  ـَ الال َؿَراِت ِرْزًقا َلُؽْؿ َفث َتْجَعُؾقا لِؾ 
 َفَلْةَرَج بِِف مِ

وأكتؿ تعؾؿقن »قال ابـ عهاس رضل اهلل عـفؿا وغقره مـ السؾػ: ،  [44-41]الهؼرة:

ون هذه عؼقدٌة تعؾؿقهنا، وتعتؼدوهنا وُتؼر؛ « أن اهلل هق الذي ةؾؼ تؾؽ إجقاا

إذن عؾقؽؿ أن تؾتزمقا ٓزم ذلؽ. الذي ح ؾ مـ الؿشركقـ أهنؿ ف ؾقا  ، هبا

 ؾزمفؿ يف اعتؼادهؿ بربقبقة اهلل سهحاكف وتعالك أن  ، بقـ الثزم والؿؾزوم

  لف بالعهادة وحده، وهذا ما فعؾقه. تق فقا 

 والذي  تلمؾ يف كتاب اهلل  جد أن ُ ؾ أدلة الربقبقة يف الؼرآن إكؿا كاكت

، أقررتؿ بربقبقة اهلل، إذن عؾقؽؿ وإلزامفؿ ؾك سهقؾ آحتجاج عؾك الؿشركقـع

فقا أن تعهدوه، تعتؼدون أن اهلل ةؾؼؽؿ، إذن ما الذي  هؼك بعد ذلؽ إٓ أن تتق 

عؾقؽؿ أن تعهدوه وحده، رزقؽؿ وحده إذن  لف بالعهادة، ةؾؼؽؿ وحده إذن

القاضحة الجؾقة عؾك أن الؼقم كاكقا إذن هذه مـ إدلة  عؾقؽؿ أن تعهدوه وحده.

 مؼر ـ بالربقبقة.

 وهذا مؾحٌظ الدلقؾ التاسع: اطتراففؿ يالشرك يف العبادِة دون الريقيقة ،

ـَ َأْجَرُكقا َلقْ  ؛دققؼ ِذ  َجاَا اهلُل َما َأْجَرْكـَا﴾،  تلمؾ مالًث يف ققلف تعالك: ﴿َسَقُؼقُل ال 

وأن  دلقٌؾ عؾك أهنؿ ُ ؼرون بالربقبقةو ؾ  ٓحظ معل أن إاهاهتؿ الؿشقئة هلل عز

و ؾ، وكؾ هذا إ ؿاهنؿ بالربقبقة ،  الت رف والتدبقر وأن التؼد ر إكؿا هق هلل عز

لؽـفؿ يف الشؼ أةر مشركقن باعرتاففؿ ﴿َلْق َجاَا اهلُل َما َأْجَرْكـَا﴾، إذن كان 

عالك، وهذا فرٌع مـ جركفؿ لقس يف الربقبقة، ٕهنؿ  الهتقن مشقئة اهلل سهحاكف وت

فروع الربقبقة، لؽـفؿ ُ شركقن يف الشؼ أةر وهق يف إلقهقة، ففذا دلقٌؾ عؾك 
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أهنؿ كاكقا ُمؼر ـ بالربقبقة، و عرتفقن أن جركفؿ لؿ  ؽـ يف هذا بؾ كان يف جلا 

 آةر وهق يف عهادة اهلل سهحاكف وتعالك.

 لتؼريري لؾؿشركقـ يف الدلقؾ العاشر: إدلُة التل جاء فقفا آستػفام ا

وهذا كالقٌر يف كتاب اهلل سهحاكف وتعالك، تجُد مالًث ققل اهلل عز  ؛ شلن الريقيقة

َؿاِا َوإَْرِض﴾ ـَ الس 
 َ ْرُزُقُؽْؿ مِ

ِ
ـْ َةالٍِؼ َغْقُر اهلل

هذا  [6]فاطر: و ؾ: ﴿َهْؾ مِ

 َفَلُروكِل َماَذا استػفاٌم تؼر ري، تجد مالًث يف كتاب اهلل عز و ؾ: ﴿َهَذا َةْؾُؼ 
ِ
اهلل

ـْ ُدوكِِف﴾
ـَ مِ ِذ  تجد مالًث ققل اهلل سهحاكف وتعالك: ﴿ُقْؾ َهْؾ  [،11]لؼؿان: َةَؾَؼ ال 

﴾ ـْ َ ْفِدي إَِلك اْلَحؼ  ُقِؾ اهلُل َ ْفِدي لِْؾَحؼ  ُؽْؿ َم
ـْ ُجَرَكائِ

  .  [65] قكس: مِ

ل ُ تق ف هبا إلك همٓا الؼاعدُة يف مالؾ هذه آستػفامات وإسئؾة الت :إذن

أضقاا »الؿشركقـ: أهنا استػفاماٌت تؼر ر ة، وقد قرر العثمة الشـؼقطل   يف 

أن استؼراا الؼرآن دل عؾك أن  ؿقع  يف أوائؾ تػسقر سقرة ايسراا؛« انالهق

إسئؾة التل فقفا استػفاٌم يف مقضقع الربقبقة لؾؿشركقـ إكؿا هل استػفاماٌت 

وايكؽار عؾقفؿ،  ، اؿ ُ رت ُب عؾك هذا تقبقخفؿأن ُ ؼروا وُ ذعـقا تؼر ر ة، ُ راد هبا

إذا  هلل سهحاكف وتعالك بلكقاعفا، إذنأكتؿ تؼرون هبذه إمقر التل هل ربقبقة ا

ضالقن مـحرفقن عـ ال راط الؿستؼقؿ يف جلن عهادة اهلل  أقررتؿ هبذا فلكتؿ إذن

 سهحاكف وتعالك كقكؽؿ ُتشركقن مع اهلل غقره.

إذن هذه طشرة كامؾة مـ أكقاع إدلة التل تدل طؾك أن الُؿشركقـ كاكقا 

مؼريـ يريقيقة اهلل سبحاكف وتعالك يف الجؿؾة، ومـ تلمؾ يف الـصقص أكثر وجَد 

 أدلًة أكثر.
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وهـا أقػ وقػة مع يعض آستشؽآت أو الشبفات التل يطرحفا 

الؼهقر قـ هؿ  وذلؽ أن الؿشركقـ مـ الؿعاصر ـ مـ الؿخالػقن لؾحؼ،

أحرص ما  ؽقكقن عؾك أن ُ الهتقا الشرك يف الربقبقة لؾؿشركقـ إولقـ، يف مؼابؾ 

هذا أن أهؾ السـة والتقحقد أحرص ما  ؽقكقن عؾك بقان ما قدمت لؽ، وهق 

كان يف ملسو هيلع هللا ىلص كقهنؿ ُمؼر ـ يف الجؿؾة بالربقبقة، وأن مالار الخثف بقـفؿ وبقـ الـهل 

ر د بقان هذه الجؿؾة، هذا الػر ؼ  ر د بقان هذه قضقة إلقهقة، كؾ فر ٍؼ  ُ 

 الجؿؾة، والػر ؼ أةر ُ ر د بقان الجؿؾة إةرى، لؿاذا؟

أما بالـسهة لؾؼهقر قـ، فنهنؿ  ر دون تسق غ ما هؿ عؾقف مـ الشرك باهلل عز 

واذبح لؿـ جئت، واكُذر لؿـ جئت، ، و ؾ، فادُع مـ جئت مع اهلل عز و ؾ 

مع اهلل جر ًؽا يف الخؾؼ،  فعال الشرك، بشرط أٓ تعتؼد أن  وافعؾ ما جئت مـ أ

وأكف لقس مع اهلل جر ٌؽ يف ايحقاا، وأكف لقس مع اهلل جر ٌؽ يف ايماتة، متك ما 

فعؾت هذا فافعؾ ما تشاا، وٓ ُ ؿؽـ أن تقصؿ بقصؿ الشرك، هذا الذي ٕ ؾف 

  ستؿقت الؼهقر قن ياهاتف.

هنؿ ُ ر دون أن ُ هقـقا أن ايقرار بربقبقة اهلل عز ا أهؾ السـة والتقحقد فنأم  

و ؾ وحده ٓ  ؽػل وٓ  ـػع، ما لؿ  ـضؿ إلقف تقحقد اهلل عز و ؾ يف عهادتف، 

فؿفؿا كان ايكسان ُمحؼًؼا لتقحقد الربقبقة فؼط فنن  هذا ٓ ُ خر ف عـ كقكف 

متك ما . لعهادة إذا كان ُ شرك مع اهلل عز و ؾ غقره يف ا ؛ُمشرًكا باهلل عز و ؾ

 ؿع بقـ إمر ـ بقـ تقحقد الؿعرفة واياهات، وبقـ تقحقد الؼ د والطؾب، 

هاهـا  ؽقن مقحًدا، أما بطرٍف واحد وهق الربقبقة دون إلقهقة فنك ف ٓ  ؽقن 
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مقحًدا، وٓجؽ أن هذا هق الحؼ الؿهقـ الذي دلت عؾقف إدلة التل ٓ ُتح ك، 

 ا دلت عؾقف إدلة.ومـفا ما سؿعت، وهق بعض م

ب قرٍة  ا  ب بف همٓا الؼهقر قن، وأكا  فؿـل كالقًرا أن تؽقن عؾكمؿا ُ شغ  

ٓ ُ ؿؽـ أن تؽقن راسًخا يف هذا الهاب إذا لؿ تؽـ ؛ قؾت وُأكرر طالب العؾؿ. 

ُمحؼًؼا ُمدقًؼا يف مسائؾ التقحقد ويف معرفة ما ُ ضاد ذلؽ، الؽثم العام هذه 

كافعًة كافقة يف الؿاضل، أما الققم يف ع ر اكتشار الشهفات الُجؿؾ ربؿا تؽقن 

والتشؽقؽ، وُسرعة وصقل الضثل إلك الـاس، ٓ  ـهغل آكتػاا هبذه الُجؿؾ، 

 بؾ ٓبد مـ التحؼقؼ، وٓبد مـ الرسقخ.

س بف همٓا الؼهقر قن أهنؿ  ؼقلقن مالًث: إن إدلة التل  ؼقل مؿا ُ شه ف وُ ؾه  

إن اهلل عز و ؾ هق الذي  خؾؼ وهق الذي  رزق وهق الذي  فقفا الؿشركقن

ـ  اهلُل﴾ هذا   ُ دبر ... إلك آةره، هذه  ؼقلقهنا لؽـفؿ غقر صادققـ فقفا، ﴿َلَقُؼقُل

كثم  ؼقلقكف ُ رضقن الؿممـقـ بلفقاهفؿ وتلبك قؾقهبؿ،  عـل كَذَبة، هؿ قالقها 

عتؼادهؿ يف قؾقهبؿ، وهذا ما اولؽـ هؿ كاذبقن لؿ  ؽقكقا صادققـ، لؿ  ؽـ هذا 

كص عؾقف غقر واحٍد مـ الذ ـ ُ ـاصرون الشرك يف هذا الزمان، وهذا ٓ جؽ أكف 

 ويدل طؾك يطالكف أمقر:زعٌؿ باطؾ، 

 : ًٓ ٕكف كان ُ رت ب  ؛أن أ ات صر حٌة يف إاهات أن  هذا اعتؼادهؿ أو

﴿َفَسَقُؼقُلقَن اهللُ َفُؼْؾ والتقبقخ، سؿعت فقؿا قرأكا قهؾ قؾقؾ: ) عؾك ذلؽ ايلزامُ 

(  عـل: أٓ تتؼقن اهلل فتعهدوكف وحده وأكتؿ تؼرون هبذا؟ [13]يقكس: َأَفال َتت ُؼقَن﴾

ُروَن﴾تلمؾ مالًث فقؿا بعد ذلؽ:  ِف ُقْؾ َأَفال َتَذك  ِف ُقْؾ ، ﴿َسَقُؼقُلقَن لِؾ  ﴿َسَقُؼقُلقَن لِؾ 
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ِف ُقْؾ َفَلك ك ُتْسَحُروَن﴾، ال َتت ُؼقَن﴾َأفَ  يف أدلٍة كالقرة تجد أن هذا هق  ﴿َسَقُؼقُلقَن لِؾ 

ٓ ُ ؿؽـ بحال أن  ؽقن هذا الذي ذكروا كان ُمجرد  ؿ، إذنحًؼا كان اعتؼاده

 كذب، ومجرد أكف إرضاا لؾؿممـقـ بدون أن  ؽقن هذا عؼقدًة متؼررًة يف قؾقهبؿ.

 :سهحاكف وتعالك بقـ أن هذا ِعؾٌؿ  أن كؼقل لفؿ: اهللُ  جقاٌب ثاٍن

 -ـت لؽ آكًػا ما ذكر يف سقرة الهؼرةبعد أن بق  - عتؼدوكف، ألؿ  ؼؾ اهلل عز و ؾ 

ِف َأكَداًدا َوَأْكُتْؿ َتْعَؾُؿقَن﴾ أكتؿ تعؾؿقن أن اهلل وحده هق  ]الهؼرة[، قال: ﴿َفث َتْجَعُؾقا لِؾ 

ذي ةؾؼ وحده سهحاكف وتعالك، إذن ٓ تجعؾقا مع الذي فعؾ هذه إمقر وهق ال

إذن هذه قضقٌة ُمعتؼٌد هبا عـدهؿ ٓ جؽ يف ذلؽ  كًِدا يف عهادتف وأكتؿ تعؾؿقن . اهلل

 وٓ ر ب.

 :أن استؼراا الؼرآن  ُدل  عؾك أن الؽػار عؿقًما إذا قالقا  إمر الثالث

بد مـ أن  قضح الؿؼام كثًما كذًبا؛ فنن الؼرآن ٓ  سؽت عـ بقان ذلؽ، بؾ ٓ

وأن هذه مؼالٌة كاذبة، ُةذ مالًث: الؿشركقن إذا وقػقا بقـ  دي اهلل عز و ؾ 

سقؽقن مـفؿ مـ  ؽذب، و ظـ أن هذا الؽذب  ـػع عـد اهلل عز و ؾ، ﴿ُاؿ  َلْؿ 

﴾ ـَ  َرب ـَا َما ُكـ ا ُمْشِركِق
ِ
ٓ  َأْن َقاُلقا َواهلل ـْ فِْتـَُتُفْؿ إِ ماذا قال اهلل؟  ،[46]إكعام: َتُؽ

إذن  .[42]إكعام: ﴿اكُظْر َكْقَػ َكَذُبقا َعَؾك َأكُػِسِفْؿ َوَضؾ  َعـُْفْؿ َما َكاُكقا َ ْػَتُروَن﴾

قال اهلل يف حؼ الؿـافؼقـ:  هذه الؿؼالة، ما ُسؽت عـ الهقان. الؼقم كاكقا كذبًة يف

ُػقَن َلُف َكَؿا َ ْحؾُِػقَن َلُؽْؿ َوَ ْحَسُهقَن َأك ُفْؿ َعَؾك ﴿َ ْقَم َ ْهَعاُلُفُؿ اهلُل َ ِؿقًعا َفَقْحؾِ 

ٍا﴾
ْ
ـ اهلل أن هذه إذن بق  ، [16]الؿجادلة: ﴿َأٓ إِك ُفْؿ ُهُؿ اْلَؽاِذُبقَن﴾ ماذا قال اهلل ؟ َجل

 َواهللُ  مؼالٌة كاذبة.
ِ
 َ ْعَؾُؿ إِك َؽ ﴿إَِذا َ اَاَك اْلُؿـَافُِؼقَن َقاُلقا َكْشَفُد إِك َؽ َلَرُسقُل اهلل
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ـَ َلَؽاِذُبقَن﴾  .[1]الؿـافؼقن: َلَرُسقُلُف َواهلُل َ ْشَفُد إِن  اْلُؿـَافِِؼق

ذلؽ، لؽــا ٓ فاهلل ُ هقـ  كذًباإذن متك ما كاكت الؿؼالُة ال ادرُة مـ الؽػار 

ٓ كجد بقاًكا أهنؿ كاكقا كاذبقـ يف  -وٓ يف مقضع واحد- كجد يف آ ات كالقرة

 عؾك أن هذه حًؼا كاكت عؼقدهتؿ. ؿ: )اهلل( أو )هلل(، إذن هذا دلقٌؾ ققلف

 :أن كؼقل لفؿ: ما الذي  دعق الؿشركقـ أصًث إلك أن  إمر الرايع

عـ أن  ؽذبقا يف ةطاهبؿ لؾؿسؾؿقـ؟ وٕي سهٍب ُ داهـقهنؿ؟ الؽثم 

كاكقا  همٓا، الؿشركقـ ٓ الؿـافؼقـ، وهبذا اكػ ؾ الؿشركقن عـ الؿـافؼقـ 

فألي جلٍا كاكقا ُ داهـقن الؿسؾؿقـ يف رحاا، والؿـافؼقن كاكقا مـافؼقـ ، ُص 

 قهنؿ؟ ٕي جلا  سؾؽقن هذا الؿسؾؽ؟زعؿؽؿ و ؽذبقن؟ ٕي جلا ُ داهـ

مـ الؽرِب والخقثا ما فقفؿ، وهؿ كاكقا  لكػقن يف الجؿؾة مـ الؽذب، وكان فقفؿ 

قا، بؾ إذا كاكقا  عتؼدون جقًئا ٓ  ق د سهب أصًث  دعقهؿ إلك أن  ؽذب إذن

 فنهنؿ ُ  رحقن بف. 

  وهق أن كؼقل: ما بالفؿ ما كذبقا  يجركا إلك وجٍف خامٍس لؾرد،ما وهذا

ملسو هيلع هللا ىلص إٓ يف هذه؟ عـدكا مسللة إلقهقة لؿاذا ما كذبقا وداهـقا؟ لؿا قال الـهل 

ؾة ماذا وهؿ عرب  ػفؿقن معـك هذه الجؿ« ققلقا ٓ إلف إٓ اهلل ُتػؾحقا»لفؿ: 

ٌا ُعَجاٌب﴾
ْ
رفضقا، لؿاذا ما  [5]ص: قالقا؟ ﴿َأَ َعَؾ ألَِفَة إَِلًفا َواِحًدا إِن  َهَذا َلَشل

هعث مـ  ؿقت؛ قالقا صحقح اهلل  وفعؾقا هذا يف مسللة الهعث؟ لؿاذا ما داهـقا 

مداهـًة إرضاًا لؾؿممـقـ بلفقاهفؿ، ٓ كجد هذا، بؾ كجد أهنؿ أقسؿقا أغؾظ  كذًبا

ـْ َ ُؿقُت﴾ ؛إ ؿان  َ ْفَد َأْ َؿاكِِفْؿ ٓ َ ْهَعُث اهلُل َم
ِ
لؿاذا  ، [66]الـحؾ: ﴿َوَأْقَسُؿقا بِاهلل
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 ٓ كجد هذا يف مسللة الـهقة؟ ومسللة إكزال كتاٍب مـ اهلل عز و ؾ؟ ﴿َوَما َقَدُروا

ٍا﴾
ْ
ـْ َجل

لؿاذا ما داهـقا ، [01]إكعام: اهلَل َحؼ  َقْدِرِه إِْذ َقاُلقا َما َأكَزَل اهلُل َعَؾك َبَشٍر مِ

والؿممـقـ فؼالقا: كعؿ، فِعًث هـاك إكزال، والؼرآن كثم اهلل الذي ملسو هيلع هللا ىلص الـهل 

 أكزلف؟ فؾؿاذا يف هذه الؼضقة بالذات كان مـفؿ الؽذب؟ إذن هذا دلقؾ عؾك أن

 هذه عؼقدة مستؼرة يف قؾقهبؿ.

بف التل يذكروكفا ويريدون يفا التؾبقس والتشغقب طؾك آستدٓٓت  مـ الشُّ

أهنؿ  ؼقلقن: إن اهلل سهحاكف وتعالك أمر الؿشركقـ بالـظر  السايؼة طـد أهؾ السـة

،  عـل يف ققل اهلل عز و ؾ  يف أ ات الؽقكقة ٕ ؾ أن  قحدوا اهلل يف الربقبقة

َؿاِا َكْقَػ ُرفَِعْت   : ﴿َأَفث َ ـُْظُروَن إَِلك اِيبِِؾ َكْقَػ ُةؾَِؼْت مالًث  َوإَِلك   َوإَِلك الس 

إكؿا  اا  ؛ [49-12]الغاجقة: َوإَِلك إَْرِض َكْقَػ ُسطَِحْت﴾  اْلِجَهاِل َكْقَػ ُكِ َهْت 

ما  حقا الخؾؾ الذي يف كػقسفؿ، حقثأن ُ  ؾِ  ؾ هذا إمر وهذا التق قف ٕ

؛ هذا استدٓل و قف أو  دون اهلل سهحاكف وتعالك يف ةؾؼ هذه إجقااكاكقا  قح  

هذا يف الحؼقؼة مـ السخافة بؿؽان، بؾ هذا دلقٌؾ عؾقفؿ ٓ لفؿ، هذا  غقر و قف؟

 ؛مـ  ؿؾة ما  ستدل بف أهؾ السـة والتقحقد عؾقفؿ قالدلقؾ مؼؾقٌب عؾقفؿ، وه

ة عؾقفؿ، لؽقكقة إكؿا كان ٕ ؾ إقامة الحجفنن إمر بالـظر يف هذه أ ات ا

وأكتؿ ُتسؾ ؿقن وُتؼرون بلن  اهلل ةؾؼفا، فؽقػ ٓ  اكظروا إلك هذه إجقاا

إذن مـ  ؿؾة إدلة  وهق تقحقد اهلل يف العهادة؟ ؛تجؿعقن مع هذا ٓزم ذلؽ

 التل ترد عؾقفؿ، وفقفا إلزاٌم لؾؿشركقـ بعهادة اهلل وحده.

 -ولعؾل أكتػل هبذا الؼدر مـ ُجهففؿ يف هذا الؿؼام-: ثالثبقا يشلٍء شغ  
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ر يف  فؼالقا مالًث: كان الؿشركقن  عتؼدون أن آلفتفؿ تؿؾؽ الت رف والـػع والض 

ُفقَكَؽ﴾   عـل  ا كهقـا هذا الؽقن، بدلقؾ ققل اهلل سهحاكف وتعالك: ﴿َوُ َخق 

ـْ ُدوكِِف﴾
ـَ مِ ِذ  بآلفتفؿ أن ملسو هيلع هللا ىلص قن ُ خقفقن الـهل  عـل الُؿشرك؛  [63]الزمر: ﴿بِال 

هبا ملسو هيلع هللا ىلص ل ُت قهف بالضرر إذا عاب هذه ألفة وعاب عهادهتا، ففؿ  خقفقن الـه

 .ولذلؽ ربؿا تضره وأهنا تؿؾؽ كػًعا وضًرا

وهذا آستدٓل أ ًضا استدٌٓل باطؾ، و دل عؾك ذلؽ: أن أهؾ السـة ٓ 

وهق  تققع مـ ِقهؾف كػًعا أو  ٓ  عهد معهقده إٓ -أي عابدٍ - ـازعقن يف أن العابد 

ٓ  عهد عابٌد معهقده إٓ وهق ُ ر د كػعف، وُ ر د أن  دفع  !دفع ضر، وإٓ ما عهده

عـف الضر، وإٓ ما الذي  دعقه أصًث إلك عهادتف؟ ولؽـ هذا الـػع والضر الذي 

كان الؿشركقن  ظـقكف أو  عتؼدوكف يف آلفتفؿ، إكؿا كان باعتهار التقسط والشػاعة 

كعؿ كاكقا  عتؼدون كػًعا وضًرا ، عـد اهلل، ٓ باعتهار الُؿؾؽ وآكػراد، اكتهف لفذا 

ولؽـ باعتهار كقهنا تشػع عـد اهلل سهحاكف وتعالك فقح ؾ الضرر أو  ح ؾ 

وهذا هق أساس جركفؿ، هؿ مقلعقن بتح قؾ مرغقباهتؿ، وكؾ إكسان  ؛الـػع

هؾ هذه ألفة ت ؾ إلقفؿ مـ قِ مقلٌع هبذا، ففؿ  ر دون تح قؾ الؿـافع التل 

 لؽقهنا تشػع عـد اهلل سهحاكف وتعالك، ٓ عؾك أهنا تؿؾؽ ذلؽ وتستؼؾ بف.

ـْ  ؛السقاق كػسف ومؿا  دلؽ عؾك هذا ـْ ُدوكِِف َوَم
ـَ مِ ِذ  ُفقَكَؽ بِال  ﴿َوُ َخق 

ـْ َهاٍد 
ـْ   ُ ْضؾِِؾ اهلُل َفَؿا َلُف مِ ـْ َ ْفِد اهلُل َفَؿا َلُف مِ ُمِضؾٍّ َأَلْقَس اهلُل بَِعِز ٍز ِذي  َوَم

َؿَقاِت  [62-63]الزمر: اْكتَِؼاٍم﴾ ـْ َةَؾَؼ الس  ـْ َسَلْلَتُفْؿ َم
ماذا قال بعدها؟  ﴿َوَلئِ

ـ  اهلُل﴾ ٓحظ كقػ أن هذه أ ة  اات بعد تؼر ر ،  [66]الزمر: َوإَْرَض َلَقُؼقُل
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وأهنا تقصؾ ضرًرا، بق ـ اهلل عز  ملسو هيلع هللا ىلصةافة التل  ر دون تخق ػ الـهل مسللة اي

ؿا هق اهلل وحده ٓ و ؾ أهنؿ ُ ؼرون مع ما سهؼ أن الذي لف الُؿؾؽ ولف الخؾؼ إك

ما كاكقا  عتؼدون يف هذه ألفة أهنا تؿؾؽ الضر والـػع ٕن لفا  جر ؽ لف، إذن

لؿ  ؽـ ذلؽ، إكؿا ، السقطرة وٕن لفا التدبقر وٕن لفا الُؿؾؽ يف هذا الؽقن 

 ؾ ما  زعؿقكف أكف   ؾ مـ ةثل جػاعتفؿ وتقسطفؿ عـد اهلل سهحاكف  

 وتعالك.

 هذه بعُض الشهف والتشغقهات التل ُ شهف هبا أولئؽ الؼهقر قن.

ـُ أن أختؿ كالمل طـ مقضقع طؼقدة الؿشركقـ يف مسللة الريقيقة  ويحس

 يبعض التـبقفات:

 : ًٓ  ـهغل أن كعؾؿ أن ما ُ ؼرره عؾؿاا أهؾ السـة والتقحقد مـ أن  أو

الؿشركقـ كاكقا ُمؼر ـ بالربقبقة لقس مدًحا لفؿ، بؾ هذا إزراٌا عؾقفؿ وتقبقٌخ 

ػقا يف مالؾ هذه هقن عؾك أهؾ السـة مؿـ أل  لفؿ، بعض أولئؽ الذ ـ ُ شغ  

ـ، والؼضقة يف الؿسائؾ،  زعؿ أن أهؾ السـة كاكقا مادحقـ لفمٓا الؿشركق

الحؼقؼة بالعؽس، كقهنؿ ُمؼر ـ بربقبقة اهلل ومع ذلؽ ُ شركقن معف يف إلقهقة، 

إاهات هذا فقف أعظؿ الذم لفمٓا الؿشركقـ، لقس الؿؼام مؼام مدح، بؾ هذا فقف 

 ـتهف إلك هذا.، فؾقُ ؿمهالغة يف ذمف

 :ن ُ ثحظ  ـهغل أ -وغقرها مـ الؿسائؾ-أن هذه الؿسللة  التـبقف الثاين

وهق الجؿع بقـ الـ قص، وهذا  ؛فقفا الؿـفج ال حقح يف التؾؼل وآستدٓل

الؼقم  وحذاِر أن  ح ؾ عؾقؽ تؾهقس. ، يف مؼامـا هذا جلا ضروري، فاكتهف
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 ممـقن بهعض الؽتاب و ؽػرون بهعض، أدلة ؛  ؿشقن عؾك طر ؼِة أسثففؿ 

 ضقن عـفاُ عرِ  واضحة صر حة كالقرة كالشؿس وضقًحا وك اعًة ومع ذلؽ

أما أهؾ السـة والجؿاعة فنهنؿ  جؿعقن شغهقن بآستدٓل يف غا ة الضعػ!! و ُ 

ًٓ  ؛بقـ الـ قص و ملػقن بقـفا فؿفؿا ورد عؾقؽ وارد واستشؽؾت استشؽا

د الـظر وُعْد إلك الـ قص الُؿحؽؿة السابؼة يف هذا الؿؼام، فنكف سقف فلعِ 

  تضح لؽ إمر.

 :ـُ حقـؿا كتحدُث يف هذه الؿسللة، إكؿا كتحدث عـ  التـبقف الثالث كح

لت حالفؿ أكالر أ ات ، وتـاوَ ملسو هيلع هللا ىلصالذ ـ ُبعث فقفؿ رسقل اهلل  ؛مشركل العرب

الؿتعؾؼة بالتقحقد والشرك، فنن مـ أهؾ الهدع والضثل مـ ُ ؾهِس بذكر أحقاٍل 

 جلن أةرى لقست هل مقضع بحالـا،  عـل الؽثم يف جلن الػثسػة، أو الؽثم يف

ولقس   ة، أو كحق ذلؽ، هذا لقس مقضقعـاالـ ارى، أو الؽثم يف جلن الدهر

، كتؽؾؿ عـ أبل ملسو هيلع هللا ىلصبحالـا، كحـ كتؽؾؿ عـ مشركل العرب الذ ـ ُبعث فقفؿ الـهل 

 ، فتـهف إلك هذا إمر.  فؾ وأبل لفب وُأمقة وأضراب همٓا

  ؿشركقـ كاكقا ما معـك ققل أهؾ السـة: إن ال :-وهق مفؿ-التـبقف الرايع

 ُمؼريـ يالريقيقة؟

أهؾ السـة  مـ الـاس مـ  ػفؿ هذه الؿسللة ففًؿا ةاطًئا، فقـهغل التـهف.

 -كؿا ذكرت لؽ-، وهذه «إن الؿشركقـ كاكقا مؼر ـ بالربقبقة»حقـؿا  ؼقلقن 

لقست مؼالة محؿد بـ عهد القهاب، بؾ وٓ مؼالة ابـ تقؿقة، بؾ هذه مؼالة أهؾ 

 -وفؼف اهلل-العؾؿ مـ قد ؿ الزمـ وإلك ع ركا هذا، وأحد الهاحالقـ الـاهبقـ 
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قا عؾك هذا إمر بحروفف أو بؿعـاه،  ؿع  ؿؾًة مـ كثم أهؾ العؾؿ الذ ـ ك   

ًؿا مـ السؾػ والخؾػ كؾفؿ ك قا عؾك هذا مـ اؿاكقـ عالِ فهؾغ ما  ؿعف كحًقا 

مـ جراح الحد ث، ومـ الؿػسر ـ، ومـ الؿؼرر ـ والؿ ـػقـ  ؛الؿقضع

ا إلك ع ركا هذا، كؾفؿ  ؼرون هذه لؾعؼائد، ومـ السؾػ الؿتؼدمقـ، وهؾؿ  ر  

الؼاعدة، فتؼر رها لقس جقًئا مـ اةرتاع محؿد بـ عهد القهاب كؿا  زعؿف 

 .أولئؽ

أعقد فلققل: أهؾ السـة إذا قرروا هذه الؿسللة فنهنؿ  ر دون أن إقرار 

 وإقراٌر يف الجؿؾة
ٌ
، لقس الؿؼ قد أن الؿشركقـ  الؿشركقـ إكؿا هق إقراٌر أغؾهل

أن هذا كان حال كؾ فرٍد فرٍد مـ الؿشركقـ، هذا ٓ ُ ؿؽـ ٓ يف ؛مؼرون بالربقبقة 

أكف يف كسهة الؿؼآت ُ ثحُظ أن الـسهة لقس  خػاك هذه الؿسللة وٓ يف غقرها، 

 عـل إذا قؾـا مالًث:  .أغؾهقة، يف أي مؼالٍة ُتـسب إلك أي فرقٍة أو د ـ الـسهة أغؾهقة

هؾ هذا  عـل بالضرورة أن هذه  رى كذا وكذا يف الؿسللة الػثكقة؛عؼقدُة الـ ا

يف لؽـ فرد يف الشرق والغرب قد ًؿا وحد اًلا مـ الـ ارى؟  عؼقدة كؾ فردٍ 

قدر ة مر ئة  رب ة -إذا قؾـا: الػرقة الػثكقة  الجؿؾة يف الغالب هذه عؼقدهتؿ.

فالؿراد أن  هذا حؽٌؿ أغؾهل، وإٓ فنن ت ػح أحقال  -مـ أهؾ الؽثم إلك آةره

كؾ فرٍد فرٍد  ـتؿل إلك عؼقدة أو فرقة، وٓ سقؿا حقـؿا كتؽؾؿ عـ فرق وأد ان 

مـ الـاس، مـ الذي  ستطقع أن  ت ػح أحقال قي تحت لقائفا أمٌة عظقؿة ض ـ

  .كؾ فرد فرد فقعرف عؼقدتف

يف « مـفاج السـة»وكهف تـهقًفا لطقًػا إلك هذا جقخ ايسثم   يف أوائؾ 
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قالت "ال حقػة بعد الالثاقـ مـ الؿجؾد إول، كهف إلك أكـا حقـؿا كؼقل: 

فنن الؿراد قال بعضفؿ، وٓ ُ ؿؽـ أن ُ ر د قائٌؾ يف كسهة هذه الؿؼالة أو  "الرافضة

غقرها يف أي مؼالٍة مـ الؿؼآت؛ أن كؾ جخٍص  ـتؿل إلك هذه الػرقة  ؼقل 

 َوَقاَلِت بذلؽ، وعؾك هذا كز  
ِ
ـُ اهلل ل ققل اهلل عز و ؾ: ﴿َوَقاَلِت اْلَقُفقُد ُعَزْ ٌر اْب

﴾الـ َ اَرى اْلَؿِسقُح 
ِ
ـُ اهلل ا يف مؼآٍت كالقرة ٕرباب هذه وهؾؿ  ر  ،  [69]التقبة: اْب

 رق.إد ان أو الػِ 

هذا يف الغالب، وإٓ  «الؿشركقن كاكقا ُمؼر ـ بالربقبقة» إذن حقـؿا كؼقل

فالؿة جذوذ عـ هذا إصؾ، وهق واقع مـ العرب الذ ـ كاكقا عؾك عفد رسقل 

 رى كاكقا مشركقـ يف الربقبقةبقة حًؼا، فالـ اـ كاكقا مشركقـ يف الربق، مَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ائؾ العرب ذههت إلك مؼالة وبعض قهائؾ العرب كاكت متـ رة، بعض قه

وهؿ مشركقن يف الربقبقة، بؾ بعض العرب كاكقا معطؾة مـؽر ـ هلل عز  الؿجقس

ه و ؾ أصًث كالدهر ة، ألقس كذلؽ؟ إذن كحـ كتؽؾؿ عـ حؽٍؿ أغؾهل، فث كـز  

الؼ د أن كـزه الؿشركقـ عـ أن  ؽقن فقفؿ هذا ق دكا ، لقس الؿشركقـ ولقس 

مـ هق ُمشرك باهلل سهحاكف وتعالك يف الربقبقة، إكؿا الؿؼ قد أن الؼقم يف الغالب 

 هذا جلا. .كاكقا عؾك هذا آعتؼاد كؿا بّقـ ربـا سهحاكف وتعالك يف كتابف

 عـل يف إصقل الؽهار  ؛ةأكفؿ كاكقا مؼريـ يف الجؿؾ الشلء أخر:

؛ الؿتعؾؼة بالربقبقة ما كان عـدهؿ تردٌد يف إاهات اكػراد اهلل عز و ؾ بذلؽ 

زق، التدبقر، ايحقاا، ايماتة، الفدا ة، وأمالال هذه إمقر التل هل  الخؾؼ، الر 

ؿقن بلن اهلل سهحاكف وتعالك ُمـػرٌد هبا، أصقل مسائؾ الربقبقة، الؼقم كاكقا ُ سؾ  
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بؿعـك: أن إقرارهؿ بالربقبقة لقس عؾك لذلؽ كؼقل: هذا مـفؿ إقراٌر يف الجؿؾة. و

، ٓ أظـ أن عاقًث  ظـ أن إقرار الؿشركقـ بالربقبقة سهقؾ التحؼقؼ والؽؿال

كنقرار الؿسؾؿقـ بالربقبقة، ما أظـ أن أحًدا  قافؼ عؾك هذا، لؽـفؿ يف الجؿؾة 

 ؿة اكحراٌف حاصٌؾ عـدهؿ.واؿة ةؾٌؾ، وا ،ُ ؼرون، وإٓ فالؿة كؼٌص 

الؼقم ما قدروا اهلل حؼ قدره، حقـؿا أكؽروا بعض أفعال  :ُةذ مالًث عؾك هذا

كقن اهلل عز و ؾ  هعث  وهذا كؼٌص يف إقرارهؿ بالربقبقة؛ اهلل سهحاكف وتعالك،

مـ  ؿقت، كقن اهلل ُ رسؾ الرسؾ، كقن اهلل ُ ـزل الؽتب، هذه أفعاٌل هلل عز 

وها، وهذا كؼٌص يف إقرارهؿ بربقبقة اهلل عز و ؾ، ولذا قال والؼقُم أكؽر ،و ؾ

ٍا﴾
ْ
ـْ َجل

 اهلل سهحاكف: ﴿َوَما َقَدُروا اهلَل َحؼ  َقْدِرِه إِْذ َقاُلقا َما َأكَزَل اهلُل َعَؾك َبَشٍر مِ

 إذن الؼقم كان عـدهؿ ةؾؾ يف هذا الؿؼام. ،[01]إكعام:

، كان عـدهؿ جلا خصائص الريقيقةالؼقم كان طـدهؿ شرٌك يف يعض  ثاكًقا:

إذ كان مـفؿ مـ  عتؼد جقًئا مـ التلاقر، أو ح قل  مـ الخؾؾ يف هذا الؿؼام،

الخقر أو الشر لغقر اهلل سهحاكف وتعالك، وٓ  ؾزم أن  ؽقن هذا مـ ألفة أو 

إصـام، ربؿا تؽقن أجقاا أةرى، كؿا كان مـ الؿشركقـ يف اعتؼادهؿ بإكقاا 

، " ُمطركا بـقا كذا وكذا"تمار يف كزول إمطار، ولذلؽ كاكقا  ؼقلقن:  وأهنا التل

تجد عـدهؿ تعؾًؼا بالتؿائؿ،  ؾهسقن  ا  عترب ةؾًث يف تقحقد الربقبقة.إذن هذ

رون، وكؾ هذا فقف كقن؛ كؿا فعؾقا بذات أكقاط، كاكقا  تطقّ الخقط والحؾؼة، و ترب 

حاكف وتعالك، ففق إجراٌك يف بعض اعتؼاد تلاقر يف هذا الؽقن لغقر اهلل سه

 ة ائص الربقبقة، وهذا ٓجؽ أكف كؼٌص وةؾؾ يف إقرارهؿ بتقحقد الربقبقة.
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أكفؿ لؿ يعطقا الريقيقة حؼفا حقـؿا اطتؼدوا الشػاطة يف  إمر الثالث:

الشػاعة التل اعتؼدوها يف آلفتفؿ ٓ جؽ أن فقفا تـؼً ا مـ مؼام ربقبقة  ؛آلفتفؿ

لذا اجتد الـؽقر عؾقفؿ يف الـ قص حقـؿا  ظـقن يف آلفتفؿ أهنا اهلل عز و ؾ، و

ُتدلل عؾك اهلل وأهنا تشػع عـده بث إذن مـف، ٓ جؽ أن هذا  تـاىف وتعظقؿ اهلل 

 سهحاكف وتعالك يف ربقبقتف، ولذلؽ هذا مـ  ؿؾة الخؾؾ الذي وقعقا فقف.

وهق ، يالريقيقةوهق أن الؼقَم ما التزمقا يالزم إقرارهؿ  وثؿة أمٌر رايع:

قؾـا سابًؼا: الؼقم  .، وهذا كؼٌص وةؾٌؾ يف إقرارهؿ بالربقبقةتقحقده يف إلقهقة

ف ؾقا بقـ الثزم والؿؾزوم،  ؾزم مـ ايقرار بالربقبقة ايفراُد بالعهادة، والؼقُم ما 

 فعؾقا هذا، ولذا كان عـدهؿ كؼص وةؾؾ يف الربقبقة. 

ة التل قالفا ايمام الؿجدد   يف ففؿت الؽؾؿة الحسـ؛ إذا ففؿت هذا 

وأما تقحقد الربقبقة ففق إصؾ، وٓ  غؾُط يف إلقهقة إٓ »بعض رسائؾف قال: 

فلول ما  ستؼر يف الؼؾب اعتؼاد تقحقد الربقبقة هق إصؾ ، «. مـ لؿ  عطف حؼف

ق وأما تقحقد الربقبقة فف»ربقبقة اهلل، اؿ  ـهـل عؾك هذا تقحقده يف العهادة، قال: 

ٓبد مـ كؼص وةؾؾ عـد ؛ « إصؾ، وٓ  غؾط يف إلقهقة إٓ مـ لؿ  عطف حؼف

 كؾ مـ أجرك باهلل سهحاكف وتعالك يف العهادة.

ومع كؾ ما سهؼ: فالؼدر الذي أقروا بف مـ الربقبقة كاٍف يف إلزامفؿ كؿا بقـ 

الذي الؼدر -اهلل، يف مسللة تقحقد إلقهقة؛ إلزامفؿ باعتؼادهؿ يف الربقبقة 

 لح قل هذا ايلزام، ولذا  رت أ ات عؾك هذا الؿعـك. كاٍف  -حؼؼقه مـف

كاٍف يف إاهات أن الشرك  -ما سؾؿقا بف مـ الربقبقة- أ ضا وهذا الؼدر
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وهمٓا الؿشركقـ إكؿا كان يف ملسو هيلع هللا ىلص العظقؿ الذي كان مقضع الـزاع بقـ الـهل 

يف  فثل بعض كثموهذا ما ُ ر د الؿملػ   إاهاتف مـ ة ؛ تقحقد إلقهقة

 هذه الرسالة، وسقلتقـا تؼر ٌر لذلؽ إن جاا اهلل.
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ون يفذا، ولؿ يدخؾقا يف التقح د الذي دطاهؿ إلقف قإذا تحؼؼت أكفؿ ُمِؼرُّ

هق تقحقد العبادة الذي ُيسؿقف  وطرفَت أن التقحقد الذي جحدوه،  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

كؿا كاكقا يدطقن اهلل سبحاكف وتعالك لقاًل ؛ «آطتؼاد»الؿشركقن يف زماكـا 

، ٕجؾ صالحفؿ وُقريفؿ مـ اهلل لقشػعقا لف مـ يدطق الؿالئؽة مـفؿ ثؿ وكفاًرا.

 أو كبًقا مثؾ: طقسك.،  يدطق رجاًل صالًحا مثؾ الالت وأ

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

رق تقحقد العبادة هق َمْػِرُق الطُّ ٓ  زال الؿملػ   مسرتسًث يف بقان أن 

هذه قاعدة  ـهغل أن تستؼر يف قؾهؽ، هاهـا افرتق  ؛يقـ أهؾ التقحقد والؿشركقـ

  الػر ؼان أهؾ التقحقد وأهؾ الشرك.

فا مؼدمات  عؼهُ  والؿملػ   سار يف تؼر ر هذه الجؿؾة وما بعدها بِذكرِ 

اهلل، اؿ كتج عـ هذه ةثصتفا إن جاا  كتقجة، ذكر لـا مؼدمات سقليت بقانُ 

 الؿؼدمات كتقجة سقليت الؽثم عـفا إن جاا اهلل.

(  عـل ُمؼرون بربقبقة اهلل سهحاكف فؿ مؼرون يفذاف إذا تحؼؼت أك  أك  مـفا: )

وتعالك عؾك ما مضك بقاكف يف الدرس الؿاضل، وهذا ايقرار ما كػعفؿ مـ  فِة 

مع قمة، إمر لؿ  ؽـ فؿ صاروا مسؾؿقـ، وصارت دماؤهؿ وأمقالفؿ أك  

 كذلؽ.

( الذي هق تقحقد العهادة أو تقحقد التقحقد الذي جحدوه وطرفَت أن  قال: )

لؿ تؽـ مسللُة الـزاع يف قضقة التقحقد تتعؾؼ ، هذا هق الذي  حده الؼقم  ايلفقة
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  .كث، بؾ كاكت تتعؾؼ بإلقهقة؛ بالربقبقة 

 ؼقل  ؛ (يف زماكـا آطتؼاد الذي ُيسؿقف الؿشركقناؿ ُ هقـ لـا فقؼقل: )

فثٌن فقف عؼقدة، " ؼقلقن:  -وهذا كان يف زمـ الؿملػ  -همٓا الؿشركقن 

ب إلك اهلل سهحاكف ف   ؾح ٕن ُ عتؼد فقف أكف ُ ؼر  أك   :، وهذا الُؿراد بف"أو ُ عتؼد فقف

فقف  ؼدُ وبالتالل ُ عتَ  ،عؾك ما كان عؾقف همٓا ف  شػع عـد اهلل  ؾ وعثوأك   وتعالك

ح أن ُ تؼرب إلقف بلكقاع العهادة أو بهعض العهادة، الؿشركقن يف و  ؾُ  ايلفقة

ز كؾ أكقاع  ؛عضفؿ أغؾُظ ِجرًكا وأكالُر ِجرًكاالشرك متػاوتقن، فه فؿـفؿ مـ ُ جق 

العهادات لغقر اهلل سهحاكف وتعالك، همٓا ُغثة الؿشركقـ مـ الؼهقر ة، ومـفؿ 

ُظ بعض التحػظ  أن تستغقث وتدعق القلل  -مالًث -زفُقجق   ؛ز بعضففُقجق  مـ  تحػ 

فؿـ أجرك مع اهلل ز أن تسجد لف، والـتقجة عؾك كؾ حال واحدة، وٓ ُ جق  

، سهحاكف وتعالك يف عهادٍة واحدة هق يف الُحؽؿ كالذي أجرَك يف كؾ العهادات

فقف ولف أاٌر الؽػار بعضفؿ أغؾُظ ُكػًرا مـ بعض، هذا ٓ إجؽال  ولسـا كجحُد أن  

كالذي  ةٍ فؿـ أجرك يف عهاد ؛الحؽؿ واحد :يف العؼقبة، لؽـ مـ  فة الُحؽؿ

 أجرك يف كؾ عهادٍة وٓ فرق.

لقست الؿشؽؾة  ؛ (كؿا كاكقا يدطقن اهلل سبحاكف وتعالك لقاًل وكفاًراقال: )

ُمدبر،  رازٌق  أهنؿ ما  الهتقن و قد اهلل، لقست الؿشؽؾة أهنؿ ٓ  عتؼدون أكف ةالٌؼ 

، كؾ ذلؽ لؿ  ؽـ ُمشؽًث  ،لقست الؿشؽؾة يف أهنؿ أعرضقا عـ عهادة اهلل

وهذا  . و جؿعقن غقره معف يف عهادة اهلل الؿشؽؾة هل أهنؿ  تق فقن هلل بالعهادة،

،  ؿُع غقر اهلل مع اهلل فقؿا ٓ  جقز إٓ لف، هذه هل حؼقؼة هق حؼقؼة الشرك
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 قد اهلل، لقست حؼقؼة الشرك أٓ الشرك، لقست حؼقؼة الشرك هل إكؽار و

حؼقؼة الشرك الذي ح ؾ مـ الؿشركقـ أهنؿ  جؿعقن غقر  !، كث  عهدوا اهلل

اهلل مع اهلل فقؿا ٓ  جقز إٓ لف وحده سهحاكف وتعالك، فالعهادُة حٌؼ ةالٌص هلل عز 

 دعقن، و ت دققن، -فؽاكقا  عهدون  ؛و ؾ، والؼقم ما قامقا بلداا هذا الحؼ

ـ  هذا لؿ  ؽـ كافًقا  -إلك آةر ما تعؾؿـاه ...و سعقن، و حجقن و طقفقن، ولؽ

 يف كقهنؿ مسؾؿقـ.

ثؿ مـفؿ مـ يدطق الؿالئؽة ٕجؾ صالحفؿ وُقريفؿ مـ اهلل قال  : )

عهادة الؿثئؽة ٕ ؾ أن ُتؼرهبؿ إلك  ،مـفؿ مـ  عهد الؿثئؽة كعؿ ؛(لقشػعقا لف

أجرُف إن  الؿثئؽة ـ، بؾ لؽ أن تؼقل: اهلل ُزلػك هذا واقٌع كالقًرا يف الؿتؼدمق

ٓ  ختؾػ أحٌد  ،الِؿؾؾ معهقداهتؿ، الؿثئؽة لفؿ اي ثُل والتعظقُؿ عـد  ؿقعِ 

أعـل باستالـاا الؿثحدة الجاحد ـ -مـ الـاس مؿـ ُ الهت و قد الؿثئؽة 

وُ عظؿفؿ، وبعضفؿ  و حرتمفؿ فؿف ُ جؾ  مـ ُ الهت الؿثئؽة فنك   كؾ   -الؿعطؾقـ

لفؿ ح قَل كؾ حركٍة أو  فقعتؼد فقفؿ التدبقر، و جعُؾ  ؛ؾق أكالر مـ ذلؽ غ

  .سؽقن يف هذا الؽقن، كؿا عؾقف طائػٌة مـ الػثسػة

كالقًرا مـ الؿشركقـ كاكقا  عتؼدون أن   ومؿـ غث فقفؿ الؿشركقن، فنن  

ـَ َوَبـَاٍت بَِغْقِر ِعْؾٍؿ﴾  -تعالك اهلل عـ ذلؽ-الؿثئؽة بـاُت اهلل  ﴿َوَةَرُققا َلُف َبـِق

الؿثئؽة بـاُت اهلل مـ سروات الجـ،  أن   -حفؿ اهللقه  -، و زعؿقن [199]إكعام:

ـ    زعؿقن أن   فقلدت الؿثئؽة، ف ارت  اهلل سهحاكف و ؾ  وعز  قد صاهر الج

ـَ َوَبـَاٍت  -إفؽفؿ عؾًقا كهقًرا تعالك اهلل عـ-الؿثئؽُة بـاٍت هلل  ﴿َوَةَرُققا َلُف َبـِق
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، وهذا الزعؿ زعٌؿ ُمجرٌد عـ أي عؾؿ أو دلقؾ  ﴿َوَ َعُؾقا [199]إكعام:بَِغْقِر ِعْؾٍؿ﴾ 

ـِ إَِكاًاا﴾ ماذا قال اهلل؟ ﴿َأَجِفُدوا َةْؾَؼُفْؿ﴾  ْحَؿ ـَ ُهْؿ ِعَهاُد الر  ِذ  َؽَة ال 
اْلَؿثئِ

ٌص بث عؾؿ، وكسهُة كؼٍص عظقؿٍ تخن اهلل ! سهحا [10]الزةرف: إلك اهلل عز و ؾ،  ر 

ٌة عظقؿة لؾخالؼ  ؾ وعث، فالؼقم ما بؾ كسهة القلد والهـت هلل تهارك وتعالك مسه  

أن الؿثئؽة  ؛كاكقا  تحاجقن مـ هذا، وهذا ما  رت عؾقف عؼقدُة كالقٍر مـ العرب

وغقرهؿ  ،وبعُض ةزاعة ،ؿةـق سؾَ وب ،وُ فقـة ،بـات اهلل كؿا كاكت تؼقلفا قر ش

  .مـ قهائؾ العرب

وتق فقا لفا بالعهادة ٕ ؾ تح قؾ  الؿثئؽة همٓا عهدوا الؿؼ قد أن  

الشػاعة والُؼربك، قال سهحاكف: ﴿َوَ ْقَم َ ْحُشُرُهْؿ َ ِؿقًعا ُاؿ  َ ُؼقُل لِْؾَؿثئَِؽِة 

ن مـ الؿشركقـ مـ  عهُد إذن كا؛ [ 29]سهل:َأَهُمِٓا إِ  اُكْؿ َكاُكقا َ ْعُهُدوَن﴾ 

  . الؿثئؽة

ر   ـْ ُدوكِِف َفث َ ْؿؾُِؽقَن َكْشَػ الض 
ـَ َزَعْؿُتْؿ مِ ِذ  وقال سهحاكف: ﴿ُقِؾ اْدُعقا ال 

ُفْؿ َأْقَرُب   َعـُؽْؿ َوٓ َتْحِق ًث  ـَ َ ْدُعقَن َ ْهَتُغقَن إَِلك َرب ِفُؿ اْلَقِسقَؾَة َأ   ِذ  ُأْوَلئَِؽ ال 

 [،52-53]ايسراا:َ ْرُ قَن َرْحَؿَتُف َوَ َخاُفقَن َعَذاَبُف إِن  َعَذاَب َرب َؽ َكاَن َمْحُذوًرا﴾ وَ 

 ابـ مسعقد ومجاهد وغقرهؿا مـ السؾػعـ وهذا  اا -مؿا ققؾ يف تػسقر أ ة 

فا أعؿ مـ ذلؽ يف مـ  عهد أك   :فا كزلت يف مـ  عهد الؿثئؽة، وال قابأك   -

 .ويف مـ  عهد ُعز ًرا، ويف مـ  عهد عقسك، وغقر همٓا مـ ال الحقـالؿثئؽة، 

همٓا الذ ـ تتق فقن إلقفؿ  ا معشر  أ ة بقـت أن   أن   :الؿؼ قد

ـَ َ ْدُعقَن﴾ همٓا الذ ـ تدعقهنؿ القاقع أك   ِذ  فؿ  هتغقن الؿشركقـ، ﴿ُأْوَلئَِؽ ال 
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حال عابدون هلل، كقػ تعهدون إلك رهبؿ القسقؾة، همٓا الؿعهقدون يف حؼقؼة ال

كقػ تتق فقن بالعهادِة إلك  !؟العابد ـ وترتكقن الؿعهقد سهحاكف وتعالك

ه همٓا الؿعهقدون دُ العابد ـ وترتكقن العهادة الخال ة لؾؿعهقد الذي  عهُ 

وغا ة السخافة وضثل العؼؾ مـ  ،فدل هذا عؾك أن هذا غا ُة السػف !؟عـدكؿ

  .همٓا الؿشركقـ

لؿ تؽـ الؼضقة  ،د أن الؿثئؽَة ُعهدت مـ دون اهلل سهحاكف وتعالكالؿؼ ق

ُتشرك إْن  ؛عهادة ججٍر وحجٍر وصـٍؿ كؿا ُ ركز عؾك هذا الُؿشركقن الؿعاصرون

 
ّ
إلك سقٍد مـ  ،مـ إولقاا تق فت بالعهادة إلك صـؿ، أما إذا تق فت إلك ولل

 ن جاا اهلل.السادة إمر مختؾػ، وسقتؽؾؿ الؿملػ عـ هذا ٓحًؼا إ

بّقـ الؿملػ   أن الشرك ٓ  تعؾؼ بعهادة الجؿادات فحسب، بؾ حتك 

 إذا ُعهدت الؿثئؽة فالشرك حاصؾ.

كؿا فسر ابـ عهاس ققلف تعالك: ؛( ويدطق رجاًل صالًحا مثؾ الالتكذلؽ )

ى﴾  َت َواْلُعز  أن الثت  :«صحقح الهخاري»كؿا يف  [10]الـجؿ:﴿َأَفَرَأْ ُتُؿ الث 

 خؾط الطحقـ بالؿاا أو بالسؿـ أو  :أي ؛كان ر ًث صالًحا  ُؾت  السق َؼ لؾحاج

بالز ت ٕ ؾ أن ُ ساغ أكؾف، ففق   ـع هذا الطعام و ت دق بف، وهذا ر ٌؾ 

إلك ال خرة التل  ، اؿ تق فقاهتق فقا إلك قرب ،ا مات عهدوا قربَهصالح، فؾؿ  

عؾقفا السق ؼ، والثت كان ُمعظًؿا عـد  ؿقع  فقُؾت   كان  جؾس عؾقفا

الؿشركقـ مـ  ؿقع العرب، وأكالرهؿ تعظقًؿا لف وإجراًكا بف اؼقػ ومـ  اورها 

مـ أهؾ الطائػ، وكان هذا الثت يف الطائػ، وال الحقن الذ ـ ُعهدوا قد ًؿا 
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د وسقاع و غقث و عقق وكسر همٓا كاكقا كالقر، كؿا مر معـا يف ق ة وَ 

 وهؾؿ  را إلك  قمـا هذا لؿ تزل الػتـة بعهادة ال الحقـ مق قدة. صالحقـ،

( عؾقف ال ثة والسثم، كؾ ذلؽ كان  ؼع مـ أو كبًقا مثؾ طقسكقال: )

 همٓا الؿشركقـ.
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رك، ودطاهؿ إلك إخالص ملسو هيلع هللا ىلص وطرفَت أن رسقل اهلل  قاتؾفؿ طؾك هذا الشِّ

وقال تعالك: ،  [38]الجـ:َمَع اهللِ َأَحًدا﴾ العبادة هلل كؿا قال تعالك: ﴿َفال َتْدُطقا 

ـْ ُدوكِِف ٓ َيْسَتِجقُبقَن َلُفْؿ يَِشْلٍء﴾  ـَ َيْدُطقَن ِم  .[34]الرطد:﴿َلُف َدْطَقُة اْلَحؼِّ َوال ِذي

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

( قاتؾ همٓا قاتؾفؿملسو هيلع هللا ىلص أن رسقل اهلل ( هذه ُمؼدمة أةرى )وطرفَت قال: )

قاتؾفؿ ٕ ؾ أن  رتكقا هذا الشرك، ﴿َوَقاتُِؾقُهْؿ  ؛(طؾك هذا الشركالؿشركقـ )

ُف لِؾ ِف﴾  ـُ ُكؾ  ، ٓ  تق ف متق ٌف [60]إكػال:َحت ك ٓ َتُؽقَن فِْتـٌَة َوَ ُؽقَن الد  

ملسو هيلع هللا ىلص بالعهادة، ٓ  تد ـ أحٌد بد ـ إٓ وهق  تق ف إلك اهلل سهحاكف وتعالك بف، قال 

ٓ  اهللُ  ُأمِْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ الـ اَس َحت ك َ ْشَفُدوا«: »ال حقحقـ»كؿا يف  َٓ إَِلَف إِ ، َوَأن  َأْن 

 
ِ
ًدا َرُسقُل اهلل  .عـ مؼاتؾفؿ ؽػ  أن  ملسو هيلع هللا ىلص ر الـهل ، هاهـا ُأمِ «ُمَحؿ 

وققل: ٓ إلف إٓ اهلل لقس الؿراد بذلؽ كؿا سقليت مجرد أن  تؾػظ  والشفادة

، جفادة أن ٓ إلف قف اعتؼاد و تهعف عؿؾإكؿا جفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل ققٌل ُ  د  هبا، 

ف تق   أن  ُ  ،عف عؿؾإٓ اهلل لقست لػًظا ُمجرًدا، إكؿا هل لػٌظ ُ  دقف اعتؼاد و تهَ 

 بالعهادة هلل سهحاكف وتعالك وحده ٓ جر ؽ لف.

ؽتاب والسـة تدور عؾك (، كؾ أدلة الودطاهؿ إلك إخالص العبادة هللقال: )

َفا الـ اُس اْعُهُدوا َرب ُؽُؿ﴾ ، إمر بعهادة اهلل عز و ؾ ؛هذا الؿعـك  ﴿َ ا َأ  

ِف َأكَداًدا َوَأْكُتْؿ َتْعَؾُؿقَن﴾ [41]الهؼرة:  .[44]الهؼرة:، ﴿َفث َتْجَعُؾقا لِؾ 

ويف ق ِة هرقؾ مع أبل سػقان رضل اهلل عـف وكان إذ ذاك مشرًكا، 
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ٓحظ كقػ أن أبا سػقان ؛  «ماذا  لمركؿ؟»والحد ث عـد الهخاري سلل هرقؾ: 

ال لـا: أاهتقا ق"ما قال ، ملسو هيلع هللا ىلص وهق الر ؾ العاقؾ أعطك ةثصة لدعقة الـهل 

قال لـا: اعتؼدوا أن اهلل ةالؼؽؿ، اعتؼدوا أن اهلل رازقؽؿ، "، ما قال: ! "و قد اهلل

 ؼقل لـا: »، واهلل ما قال هذا، ماذا قال؟ قال: "! اعتؼدوا أن اهلل ُمدبر أمركؿ

 اؿ ذكر بعض مؽارم إةثق. « اعهدوا اهلل وحده وٓ تشركقا بف جقًئا

إكؿا كاكت تتؿحقر ملسو هيلع هللا ىلص ٕصؾ والؾ ب يف دعقة الـهل الشاهد: أن إساس وا

ق الط رق بقـ أهؾ التقحقد وأهؾ ْػرِ ، تقحقد العهادة مَ  عؾك قضقة تقحقد العهادة

 الشرك.

( ٓحظ [38]الجـ:كؿا قال تعالك: ﴿َفال َتْدُطقا َمَع اهللِ َأَحًدا﴾ قال  : )

كقػ أن هذه أ ة قطعت السهقؾ إلك ايجراك بف سهحاكف ُمطؾًؼا يف أي جر ؽ، 

 عـفا، ٕكف قال: 
ٌ
﴿َفال َتْدُطقا َمَع اهللِ كؾ جر ٍؽ ُ ّدعك فنن عهادتف باطؾة مـفل

فل فتُعؿ، هؾ ُ ؿؽـ ٕحد أن  ستالـل مـ هذا كؽرٌة يف سقاق الـ   (أحًدا) ؛ َأَحًدا﴾ 

واهلل، كؾ أحد حتك ولق كان كهًقا، حتك ولق كان ولًقا، حتك ولق كان جقًئا؟ ٓ 

صـًؿا، كؾ أحٍد سقى اهلل  ،قؿًرا ،مؾًؽا، حتك ولق كان  ـًقا، حتك ولق كان جؿًسا

 عز و ؾ فنكف ٓ  جقز أن ُ تؼرب إلقف، وأن ُ تعهد لف إٓ ربـا سهحاكف وتعالك.

ـْ ُدوكِِف ٓ َيْسَتِجقُبقَن وقال تعالك: ﴿َلُف َدْطَقُة اْلَحؼِّ قال: ) ـَ َيْدُطقَن ِم َوال ِذي

عقة الحؼ إكؿا هل هلل سهحاكف وتعالك، وكؾ دعقٍة ؛  ([34]الرطد:َلُفْؿ يَِشْلٍء﴾  الد 

ٓ  فِل َضثٍل﴾  ، لغقره فنهنا دعقٌة باطؾة ـَ إِ كؿا يف  [12]الرعد:﴿َوَما ُدَعاُا اْلَؽافِِر 

فث  ستحؼ أن ُ دعك وُ عهد إٓ هق ، ، فالدعقة الحؼ هلل سهحاكف وتعالك فاةتام
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 تهارك وتعالك.

ْقِف  ٓ  َكَهاِسِط َكػ  ٍا إِ
ْ
ـْ ُدوكِِف ٓ َ ْسَتِجقُهقَن َلُفْؿ بَِشل

ـَ َ ْدُعقَن مِ ِذ  اؿ قال: ﴿َوال 

إضافًة  :ذا َمالٌؾ عجقب،  عـله [12]الرعد: إَِلك اْلَؿاِا لَِقْهُؾَغ َفاُه َوَما ُهَق بَِهالِِغِف ﴾

وٓ ُ ػقد  هق ٓ  ـػع ؛إلك كقن التق ف لغقر اهلل عز و ؾ بالدعاا والعهادة ضثل

ٕي جلا  تق ف ايكسان بالدعاا  ،سػٌف يف العؼؾ ،ففق إذن ضثٌل يف الد ـ ،جقًئا

ْقِف إَِلك  !وآستغااة لغقر اهلل عز و ؾ ٓ  َكَهاِسِط َكػ  والـتقجة أكف لـ ُ جاب، ﴿ إِ

قال بعض السؾػ:  عـل كالذي  ُؿد  ده يف داةؾ  ،اْلَؿاِا لَِقْهُؾَغ َفاُه َوَما ُهَق بَِهالِِغِف﴾

 ؿد  ده إلك الهئر ٕ ؾ أن  هؾغ فاه، ٓ  لةذ حهًث وٓ  ،الهئر، والؿاا يف إسػؾ

لق  جؾس إلك  قم الد  ـ ما  ؟ُؿد  ده،   ؾ إلقف الؿاااًا وإكؿا فؼط  َج  طؾب رِ 

   ؾ إلقف الؿاا.

الؿاا يف الُهحقرة  ؛وقال بعض السؾػ: هق الذي ُ شقُر إلك الؿاا بؾساكف و ده

ما   ؾ    ؾ إلك فؿف جلا؟  ا ماا، أو يف الربكة أو يف الحقض هـاك، و ؼقل:

 إلك فؿف جلا.

وتعالك ما اتخذ السهب الذي  قصؾف  إذن هذا الذي  دعق غقر اهلل سهحاكف

ق ُ ر د تحؼقؼ ، هأن  دعق اهلل :إلك مؼ قده، السهب الذي  قصؾف إلك مؼ قده

هذا الؿسمول، هذا السمال ُ ر د أن  تحؼؼ، ما اتخذ القسقؾة الؿقصؾة، وهق أن 

 عل غقره، فنن هذا ٓ  ػقد جقًئا.ُ دعك اهلل، أما إن دُ 

وو قب عهادة  لتـهقف عؾك ضثل الشرك باهللفا اأن هذه أ ة فق :الؿؼ قد

 ،اهلل وحده، وفقفا بقان أن الشرك ٓ  ـػع وٓ ُ حؼؼ جقًئا، وإكؿا هق سػٌف وضثل
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ـَ   َأْولَِقاَا َكَؿاَلِؾ اْلَعـَؽُهقِت ات َخَذْت َبْقًتا َوإِن  َأْوَه
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

ـَ ات َخُذوا مِ ِذ  ﴿َماَلُؾ ال 

، هذه أ ة كظقرُة  [21]العـؽهقت:اْلَعـَْؽُهقِت َلْق َكاُكقا َ ْعَؾُؿقَن﴾ اْلُهُققِت َلَهْقُت 

تؾؽ أ ة،  عـل كؾفا تدل عؾك أن الشرك باهلل عز و ؾ ٓ  قصؾ إلك جلا، وٓ 

 ُ حؼؼ مؼ قًدا.
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رسقل اهلل قاتؾفؿ لقؽقن الدطاء كؾف هلل، والذيح كؾف هلل، والـذر  أن   وتحؼؼَت 

 .هلل، وجؿقع أكقاع العبادات كؾفا هللياكؾف هلل، وآستغاثة كؾفا 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ُف لِؾ ِف﴾  ـُ ُكؾ  ، [60]إكػال:كعؿ، ﴿َوَقاتُِؾقُهْؿ َحت ك ٓ َتُؽقَن فِْتـٌَة َوَ ُؽقَن الد  

 العهادة كؾفا  جب أن ُت رف هلل، وٓ  جقز أن ُ ستالـك مـ هذا جلا.

العبادُة حٌؼ خالٌص هلل طز وجؾ، استحؼف طؾقـا معشر العبقد مـ جفاٍت 

 كثقرة: 

  :ـُ الؿريقيقن الؿخؾقققنمـفا فؾؽقكف الرب  ؛ أكف الرب الخالؼ، وكح

﴿َ ا  ،ؿ بف كؾ العؼثا لق أك ػقاالخالؼ و ب عؾقـا أن كعهده، وهذا جلٌا ُ سؾ  

ِذي َةَؾَؼُؽْؿ﴾  َفا الـ اُس اْعُهُدوا َرب ُؽُؿ ال  ب لعهادة اهلل ، الدلقؾ الؿق ِ [41]الهؼرة:َأ  

عز و ؾ كقُكف الذي ةؾؼـا وأو دكا سهحاكف وتعالك، إذن بؿؼتضك كقكف الخالؼ 

  .و ب عؾقـا أن كعهده

 ؟مـ  ؼهؾ هبذا ،أو ُ شرك معف غقُرهُ  ،أن  خؾؼ اهلل وُ عهد غقُرهُ  ! ا هلل العجب

الذي هق  ؟عهده الؿؿؾقك  ؼقُم بخدمة غقره ومـ  رضك هبذا؟ هؾ  رضك أحد أن  

هؾ هذا مؼهقل؟ إذا  ! د ف اؿ بعد ذلؽ  تق ف بالخدمة لغقره َؽ  شرت ف و ؽقن مِؾْ 

واهلل عز  ؟تعالك وأكت عهٌد هللكـت ٓ تؼهؾف فؽقػ تجعؾ جر ًؽا مع اهلل سهحاكف و

، ولذا يف حد ث الحارث إجعري  و ؾ هق الخالؼ الؿالؽ لؽ مـ كؾ و ف

-رضل اهلل عـف يف الؽؾؿات الخؿس التل أمر اهلل عز و ؾ هبا  حقك بـ زكر ا 
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« أولفـ: أن تعهدوا اهلل وٓ ُتشركقا بف جقًئا»قال:  -الحد ث عـد الرتمذي وأحؿد

َأْن » :أمركا هبا، وزاد عؾقفا يف آةر الحد ثملسو هيلع هللا ىلص ا، والـهل أول كؾؿة أمرهؿ هب

 َكَؿاَلِؾ َرُ ٍؾ اْجَتَرى َعْهًدا 
ِ
ـْ َأْجَرَك بِاهلل َٓ ُتْشِرُكقا بِِف َجْقًئا ، َوإِن  َماَلَؾ َم َتْعُهُدوا اهلَل َو

ـْ َةالِِص َما
 ، َفَؼاَل : َهِذِه َداِري َوَهَذا عَ لِِف بَِذَهٍب َأْو َوِرٍق مِ

 
، َؿؾِل َفاْعَؿْؾ َوَأد  إَِلل

ُؽْؿ َ ْرَضك َأْن َ ُؽقَن َعْهُدُه َكَذلَِؽ ؟ُ َمد ي إَِلك َغْقِر َسق ِدهِ َفَؽاَن َ ْعَؿُؾ وَ  مـ ؛ « ، َفَل  

  . رضك هبذا، وهذا مـ ققاس إولك يف باب التـز ف  رضك هبذا؟ ٓ أحدَ 

 آسرتقاق إٓ هذا الق فمشروعقة وسهحان اهلل! لق لؿ  ؽـ مـ حؽؿة يف 

لؽان يف هذا حؽؿة بالغة، اهلل سهحاكف وتعالك جرَع  -وهق ففُؿ حؼقؼة التقحقد-

آسرتقاق بق فف ال حقح لِحؽٍؿ بالغة، ومـفا هذا الق ف الذي  غػؾ عـف كالقٌر 

  .مـ الـاس،  تجؾك لؾـاس و ٌف مـ أو ف حؼقؼة التقحقد وُقهح الشرك

وتعالك استحؼ عؾقـا العهادَة لؽقكف الخالؼ لـا،  فالؿؼ قد أن اهلل سهحاكف

ـ  فافؽقػ والعهادُة هل الحؽؿة مـ ةؾؼـا،  تلكد إمر حقـ : ﴿َوَما َةَؾْؼُت اْلِج

ٓ  لَِقْعُهُدوِن﴾   .[53]الذار ات:َواِيكَس إِ

 ثؿ مـ وجٍف آخر: استحؼ طؾقـا العبادة ٕكف سقدكا الذي أمركا يعبادتف ،

، اهلل عز و ؾ هق سقُدكا ومقٓكا، وكحـ عهقده، سقده إٓ الطاطةولقس لؾعبد مع 

واستحؼ عؾقـا أن كؽقن عابد ـ لف وحده  ،ف عؾقـا أن كعهدهركا بعهادتف تق   فؾؿا أمَ 

 ٓ جر ؽ لف.

  ِؿ طؾقـا، وُشؽر القجف الثالث: استحؼ اهلل طؾقـا العبادة، لؽقكف الؿـع

ؿ، وٕكف الذي الذي  رزق، وٕكف الذي ُ ـعِ ٕكف هق  ؛الـعؿِة واجٌب طؼاًل وشرًطا
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َفا الـ اُس اْذُكُروا كِْعَؿَة  ،ُ عطل استحؼ عؾقـا أن كشؽره فـتق ف لف بالعهادة،  ﴿َ ا َأ  

َؿاِا  ـَ الس 
 َ ْرُزُقُؽْؿ مِ

ِ
ـْ َةالٍِؼ َغْقُر اهلل

 َعَؾْقُؽْؿ﴾ تلمؾ هذه الدٓلة ﴿َهْؾ مِ
ِ
اهلل

ٓ  ُهَق َفَلك ك ُتْمَفُؽقَن﴾ َوإَْرِض﴾ الجقاب: ٓ،  ، رتب [6]فاطر:إذن ﴿ٓ إَِلَف إِ

إذن كقػ  ؽقن  .قضقة التقحقد عؾك كقكف وحده الرازق وهؿ  عؾؿقن ذلؽ

هذا إكؽاٌر  ؿ سهحاكف وتعالك وهؿ  عهدون غقره، ٓجؽ أن  الشؽر لفذا الُؿـعِ 

و حٌد لـعؿِة اهلل عز و ؾ، ولقس هذا ُجؽًرا لفا، وهذه حال الؿشركقـ: 

 ُاؿ  ُ ـؽُِروَكَفا﴾ 
ِ
، هذه حال الؿشركقـ بخثف مـ  [66]الـحؾ:﴿َ ْعِرُفقَن كِْعَؿَة اهلل

 كان مـ أهؾ التقحقد.

 ؼ إمر الرايع: اهلل طز وجؾ استحؼ طؾقـا العبادة ٕن لف الؽؿال الُؿطؾ

والـػقس مجبقلٌة طؾك ُحب وتعظقؿ مـ لف الؽؿال ، مـ كؾ وجف سبحاكف وتعالك

، فؾؿا كان اهلل عز و ؾ مت ًػا بالؽؿال الؿطؾؼ إذن تعقـ عؾك العهاد مـ كؾ وجف

َؿَقاِت  أن  تق فقا لف وحده ٓ جر ؽ لف بالعهادة، ولذا  ؼقل سهحاكف: ﴿َرب  الس 

﴿َهْؾ َتْعَؾُؿ َلُف  ُهْدُه َواْصَطهِْر لِِعَهاَدتِِف﴾ اكظر لؾحجة بعدها:َوإَْرِض َوَما َبْقـَُفَؿا َفاعْ 

لك بالؽؿال الؿطؾؼ، فؾقس لف ، هق الذي اكػرد سهحاكف وتعا[35]مر ؿ:َسِؿقاا﴾

الُؿـزه مـ كؾ كؼص ، ولقس لف كد، بؾ لف الؽؿال الؿطؾؼ مالقؾ ولقس لف كػم

 .وعقب، إذن  ستحؼ أن تعهده وأن ت طرب لعهادتف

هذه بعض إو ف التل تدلؽ عؾك أن القا ب عؾك العهاد أن  تق فقا  نإذ

و هؼك بعد هذا أن ُتحؼؼ  ، ادة حٌؼ ةالٌص هلل سهحاكف وتعالكبالعهادة هلل، وأن العه

معـك العهادة، ٕن مـ الؿداةؾ التل  سؾؽفا الؿشركقن التشغقب والتؾهقس يف 
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 ن جاا اهلل تعالك يف قادم الؽتاب.معـك العهادة، وهذا ما سـتحدث عـف ٓحًؼا إ
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وأن قصدهؿ ، د الريقيقة لؿ يدخؾفؿ يف اإلسالمإقرارهؿ يتقحق فَت أنوطر

ذلؽ هق الذي والتؼرب إلك اهلل ي ؿالئؽة أو إكبقاء أو إولقاء يريدون شػاطتفؿال

الرسؾ وأيك طـ  طرفت حقـئٍذ التقحقد الذي دطت إلقف؛ أحؾ دماءهؿ وأمقالفؿ

 اإلقرار يف الؿشركقن، وهذا التقحقد هق معـك ققلؽ: ٓ إلف إٓ اهلل.

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

وطرفَت أن وصؾـا أن إلك الـتقجة، ومـ آةر ما ذكر يف الؿؼدمات قال: )

وأن قصدهؿ الؿالئؽة أو  إقرارهؿ يتقحقد الريقيقة لؿ يدخؾفؿ يف اإلسالم،

والتؼرب إلك اهلل يذلؽ هق الذي أحؾ  إكبقاء أو إولقاء، يريدون شػاطتفؿ

( وهاتان الؿسللتان مر الؽثم فقفؿا غقر مرة، فؽاكت الخثصة دماءهؿ وأمقالفؿ

 :ـتقجةيم يؿؼدمات ثالث أطؼبفا الؿملػ $ قد  أن 

  :وحالفؿ ايقرار بق قد  ،ففل أن تعرف الؿشركقـأما الؿؼدمة إولك

اهلل، وأهنؿ  عهدوكف، وأهنؿ ُ شركقن معف يف العهادة، وأهنؿ ُ شركقن يف العهادة 

 ٕ ؾ طؾب الشػاعة والتؼر ب إلك اهلل.

  :إكؿا قاتؾفؿ عؾك تقحقد العهادة، ٓ عؾك ملسو هيلع هللا ىلص أن الـهل الُؿؼدمة الثاكقة

 .تقحقد الربقبقة

  :الذي أقروا بف ما كػعفؿ، وٓ  عؾفؿ أن تقحقد الربقبقة الؿؼدمة الثالثة

  .مسؾؿقـ

إذا عرفت هذه الؿؼدمات الالثث ةؾ ت بعدها إلك الـتقجة قال: )هذه 



  
                 81          

 

 رشح كشف الش هبات

طرفَت حقـئٍذ التقحقد الذي دطْت إلقف الرسؾ : )الـتقجةهل الـتقجة( اكتب عـدها 

هذه ( وأيك طـ اإلقرار يف الؿشركقن، وهذا التقحقد هق معـك ققلـا: ٓ إلف إٓ اهلل

ما هق  ؛إذا عرفت معرفة قؾٍب ما تؼدم ةؾ َت إلك هذه الـتقجة هل الـتقجة،

إكف تقحقد  ؟ملسو هيلع هللا ىلصالتقحقد الذي دعْت إكهقاا إلقف ورأسفؿ يف هذا كهقـا محؿٌد 

وهذه ، «ٓ إلف إٓ اهلل»العهادة، وهق الذي دلت عؾقف مطابؼًة كؾؿُة التقحقد 

الـتقجة ُغرباا قؾقؾقن مع إسػ  الؿعرفة غر هٌة يف الـاس، والعارفقن هبذه

  .الشد د

وإذا عرفت هذه الـتقجة  تهعفا معرفٌة أةرى مفؿة، إذا عرفت حؼقؼة 

التقحقد الذي دعت إلقف إكهقاا عرفَت حقـفا حاَل وُحؽؿ الؼهقر قـ الذ ـ 

عقن ايسثم وُ ؽررون صهاح مساا جفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل، والقاقع أهنؿ ما   د 

حال الؿشركقـ إولقـ، بؾ ساروا عؾك هنج أولئؽ حذو الؼذة بالؼذة،  فارققا

  .إهؿ -يف الحؼقؼة-وهذه هل الـتقجة 

، كؾفا وهذا الذي ُيريد الؿملػ $ أن يقصؾؽ إلقف مـ خالل هذه الرسالة

هؿ مـ  -إذا طرفت كؾ ما سبؼ-هؾ الؼبقريقن  :ُيريدك أن تصؾ إلك هذه الـتقجة

ر اهلل عز و ؾ قؾهؽ  ؟مـ أهؾ الشركهؿ أم  ؟أهؾ التقحقد إذا كـَت ذا ب قرة وكق 

هؾ همٓا الؿشركقن  ،حقـفا ستعؾؿ كقػ هق إمر ،بالتجرد لؼهقل الحؼ

كاكقا عؾك ما كان عؾقف أبق بؽر  ؟الؿعاصرون هؿ عؾك ما كان عؾقف أهؾ التقحقد

وأبل  أم كاكقا عؾك مؾِة عهد الؿطؾب وأبل  فؾ ؟مـ ال حابة ؿاوعؿر وإةقاهن

 سُتدرك ذلؽ إذا كـت ذا ب قرة وتجردت لؼهقل الحؼ. ؟لفب وُأمقة بـ ةؾػ
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طرفَت حقـئٍذ التقحقد الذي دطْت إلقف الرسؾ وأيك طـ اإلقرار يف قال: )

(، حؼقؼٌة كاصعة يف كتاب الؿشركقن، وهذا التقحقد هق معـك ققلؽ: ٓ إلف إٓ اهلل

 ؛، هذه الؿسللةملسو هيلع هللا ىلصاهلل وسـة رسقلف  اهلل مـ أ ؾك الؿسائؾ وأوضحفا يف كتاب

الدعقة إلقف وأعاد، حؼقؼة كاصعة ٓ لهس فقفا، وهل ملسو هيلع هللا ىلص التقحقد الذي كرر الـهل 

ف ٓ  جقز التعهد بؽؾ أكقاع العهادة إٓ هلل سهحاكف وتعالك، وأكف حرٌف واحد: أك  

 جب أن ُ ؽػر بؽؾ معهقٍد سقاه، هذه الحؼقؼة وةثصتفا يف هذا الد ـ وهذه 

، هذه كؾؿة ملسو هيلع هللا ىلصهذا الذي دعا إلقف رسقل اهلل  ،هذه هل ٓ إلف إٓ اهلل. ؾةالؿ

ق أهؾ الجـة عـ أهؾ الـار التقحقد التل اكػ ؾ الـاس هبا إلك سعقٍد وطر د، تػر  

  .ؾ معهقٍد سقى اهلل فعهادتف باطؾةٓ عهادَة إٓ هلل، وك ؛ذه الؽؾؿةهب

قهقلفا، أن ُ عهد  اركقن، فلبقعرف معـاها الؿش «ٓ إلف إٓ اهلل»هذه الؽؾؿة 

ٓ معهقد حٌؼ إٓ اهلل،  ﴿َذلَِؽ  ،الؿستحؼ لؾعهادة هق اهلل ،اهلل وٓ ُ شرك بف جقًئا

ـْ ُدوكِِف ُهَق اْلَهاطُِؾ﴾ 
، اهلل سهحاكف [34]الحج:بَِلن  اهلَل ُهَق اْلَحؼ  َوَأن  َما َ ْدُعقَن مِ

 
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

ـَ َتْعُهُدوَن مِ ِذ  وتعالك هق الذي ٓ  جقُز أن ُ عهد غقره،  ﴿َفث َأْعُهُد ال 

اُكْؿ﴾  ِذي َ َتَقف  ـْ َأْعُهُد اهلَل ال 
، هذا هق التقحقد، هذه هل ٓ إلف إٓ [192] قكس:َوَلؽِ

ا ﴿ ُقْؾ إِك   د،اهلل، هذه أ ات تػسقٌر لؽؾؿة التقحق َؿا ُهَق إَِلٌف َواِحٌد َوإِك ـِل َبِريٌا مِؿ 

تق ف بالعهادة لغقره ٓ  جقز أن  ُ  ،معهقٌد واحد ،إلٌف واحد ؛ [10]إكعام:ُتْشِرُكقَن﴾ 

ُمطؾًؼا [، 49]الجـ:وحده ٓ جر ؽ لف،  ﴿ُقْؾ إِك َؿا َأْدُعق َرب ل َوٓ ُأْجِرُك بِِف َأَحًدا﴾ 

 أو كُهر. ُأجركف مع اهلل سهحاكف وتعالك، قؾ   أحٍد فنكـل ٓ عؿقًما أي  
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فنن اإللف طـدهؿ هق الذي يؼصد ٕجؾ هذه إمقر، سقاء مؾؽًا، أو كبقًا، أو 

 ؛ن اإللف هق الخالؼ الرازق الؿديرلؿ يريدوا أ ولقًا، أو شجرة، أو قبرًا، أو جـقًا.

مت لؽ، وإكؿا يعـقن ياإللف ما يعـل فنكفؿ يعؾؿقن أن ذلؽ هلل وحده كؿا قد  

فلتاهؿ الـبل يدطقهؿ إلك كؾؿة التقحقد  يؾػظ السقد. هذا الؿشركقن يف زماكـا

 .وهل )ٓ إلف إٓ اهلل( والؿراد مـ هذه الؽؾؿة معـاها ٓ مجرد لػظفا

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

عـد الؿشركقـ، يف مػفقمفؿ ومعؼقلفؿ  :( أيفنن اإللف طـدهؿقال  : )

الذبح، والدعاا،  ؛ عـل التل سهؼت ،(الذي ُيؼصد ٕجؾ هذه إمقر)ايلف هق 

الذي ُ ؼ ُد بالعهادة، ايلف يف إدراكفؿ فقؿا  ،العهادة : عـل ،والـذر، وآستغااة

هق  :معـك ايلف كاكقا ُ دركقن أن   -وهؿ أهؾ هذه الؾغة- عرفقن مـ لغِة العرب 

أو  ،أو قبًرا،أو كبًقا، أو ولًقا، أو شجرًة  ،سقاًء كان َمؾًؽا)الذي ُ ؼ ُد بالعهادة، 

 ، وسقاا كان كامًث أو كاقً ا، وسقاًا كاكقا  عتؼدون فقف الؽؿال أو الـؼص،(جـق ا

ف الؿتق ف إلقف بالعهادة ففق إلٌف بالـسهة لف، هق إلٌف عـده، ولق كان  كؾ مـ تق  

  .ا عتؼده كاقً  

بعض الؿتؽؾؿقـ أةطلوا يف هذا الؿؼام، فايلف عـدهؿ لقس ُمطؾؼ  :اكتهف

الؿعهقد، إكؿا  ؼقلقن: ايلف هق الؿعهقد الذي ُ عتؼُد فقف الؽؿال، وهذا غقُر 

صحقح، بؾ كؾ مـ تق ف بالعهادة إلك جلٍا مـ إجقاا، فنكف ُ عترب إلًفا بالـسهة 

أو اعتؼده مؿؾقًكا،  ،كاقً ا، سقاًا اعتؼده مالًؽا سقاًا اعتؼده كامًث، أو اعتؼده ،لف
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فنن إصـام التل كان  عهدها الؿشركقن هؾ كاكقا  عتؼدون فقفا الؽؿال؟ ما 

لهقؽ ٓ جر ؽ لؽ إٓ جر ًؽا هق لؽ تؿؾؽف وما »كاكقا  عتؼدون فقفا الؽؿال: 

ا آلفة، لؿا كاكقا  عتؼدوهنا آلفة، وكاكقا ُ سؿقهن ،مع أهنا كاكت آلفة عـدهؿ، «مؾؽ

: -وسقليت هذا بعد قؾقؾ- ؟ماذا قالقا« ققلقا ٓ إلف إٓ اهللملسو هيلع هللا ىلص: »قال لفؿ الـهل 

وهؿ ما  [،63]ال افات:، ﴿َأئِـ ا َلَتاِرُكقا آلَِفتِـَا﴾ [5]ص:﴿َأَ َعَؾ ألَِفَة إَِلًفا َواِحًدا﴾ 

  اعتؼدوا فقفا الؽؿال.

 ،أن ايلف  عـل الؿعهقد فحسب :الحؼ الذي ٓ  ـهغل أن ُت رف عـف نإذ

دوَن أن ُتضقػ قققًدا عؾك هذا، وهذا الذي ٓ تعرف العرب يف لغتفا غقره، ايلف: 

ؾ عؾك هذا اي ؿاع أن ايلف هق الؿعهقد ابـ  ر ر   يف هق الؿعهقد، وكؼَ 

لقهقًة(  عـل عهَد عهادًة، فتؽقن كؾؿُة )إلف( فَِعال ف إلفًة وأُ ف  للَ )َألَ  ،«تػسقره»

معهقد، فؿتك ما عهَد العابُد أحًدا أو  :مللقه،  عـل : عـل (إلف) ،بؿعـك: مػعقل

  .جقًئا ففق بالـسهة لف إلف، وهذا ما كاكت ُتدركف العرب وكاكقا  ػفؿقكف

حقـؿا  ؟، لؿ ُ ر دوا متك(ن اإللف هق الخالؼ الرازق الؿديرلؿ يريدوا أ)

ايلف هق الخالؼ  أن   -أي الؿشركقن-امتـعقا عـ ققل: ٓ إلف إٓ اهلل، لؿ ُ ر دوا 

هؿ ما كاكقا ُ ر دون أن ايلف هق الخالؼ  ،الرازق حقـؿا استؽربوا عـ ٓ إلف إٓ اهلل

الرازق، لقس هذا هق الذي ففؿقه مـ ٓ إلف إٓ اهلل  عـل ٓ ةالؼ إٓ اهلل، ٓ رازق 

أن  : عـل (ٓ إلف إٓ اهلل)إمر لؿ  ؽـ كذلؽ، هؿ أهؾ لغة و ػفؿقن أن  إٓ اهلل،

ولذا لؿ ُ ر دوا حقـ  .كعهد اهلل وٓ ُكشرك بف جقًئا، وهؿ ٓ  ؼهؾقن هذا الهتة

فنهنؿ  عؾؿقن  ؛ايلف هق الخالؼ الرازق الُؿدبر امتـاعفؿ عـ ققل: ٓ إلف إٓ اهلل أن
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مت لؽ-أن ذلؽ هلل وحده  ت بـا إدلة عؾك هذا ،كؿا قد  إكؿا  عـقن  -ومر 

 ما  عـل الؿشركقن يف زماكـا هذا بؾػظ )السق د(. (ايلفا)ب

 ؼقل لـا الؿملػ: الذي َففؿف الؿشركقن سابًؼا مـ كؾؿة )ايلف( هق الذي 

وهذا كاكقا  ستعؿؾقكف فقؿا بقـفؿ ، مـ كؾؿة )السقد( ل ػفؿف الؿعاصرون يف زمـ

 عـل   ؾح أن ُ عتؼد فقف  ، ؼقلقن: فثٌن سق د، فثٌن هق السق دو  طؾحقن عؾقف، 

سقد فـتق ف لف بالعهادة،  لف و اهة عـد اهلل ،ب إلك اهلل سهحاكف وتعالكأكف ُ ؼر  

  ؾح أن تؾتجئ إلقف وأن تتؼرب إلقف لقرفع حا تؽ عـد اهلل، سق د  عـل ُتـادي 

ـذر باسؿف، سق د  عتؼدون فقف باسؿف عـد الشدائد، وتذبح باسؿف وٕ ؾف، وت

  .ايلفقة

 ،وماُلؾ هذه الؽؾؿة هل مـ قهقؾ آصطثحات التل تختؾػ باعتهار إزمـة

وباعتهار إمؽـة، فرب زماٍن ٓ ُ ستعؿؾ فقف هذه الؽؾؿة، وإكؿا ُتستعؿؾ كؾؿة 

أةرى، وُرب مؽاٍن ُتستعؿؾ فقف هذه الؽؾؿة، أو ُتستعؿؾ فقف كؾؿٌة أةرى، كؿا 

فثٌن  ؛بدل كؾؿة )السقد( قد  ؼقلقن: )القلل( ،اصٌؾ عـد كالقٍر الققمهق ح

ر)، أو فثن (الشقخ)، أو فثن (القلل) ب  (،مـ أهؾ الس  أكف   ؾح لؾتق ف والتؼر 

 إلقف.

وهذه الُجؿؾة مـ الؿملػ   فقفا فائدٌة لـا  ا معشر طثب العؾؿ، وهل: 

الحال والقاقع، وأن  عرف أكف  ـهغل عؾك مـ  دعق إلك التقحقد أن  عرف 

آصطثحات التل  تعاطاها الـاس، ٕ ؾ أن  ػفؿ كثم العؾؿاا وُ ـزلف مـزلتف، 

ؿ العامة الدعقة إلك التقحقد  ـهغل أن تؽقن بؾغٍة مػفقمة، بؾساٍن  ؛وٕ ؾ أن ُ ػف 
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ـَ هذا الداعقة الذي  دعق  واضح، بلسؾقٍب  ـزُل إلك مستقى الؿدعق  ـ، ما أحس

، ولقس  تؼعر أمامفؿ بؾغٍة عالقة، الؿدعق تقحقد، فقتؽؾؿ بالؾغة التل  ػفؿفاإلك ال

ر ف احتف أمام ُأكاٍس ربؿا  ػفؿقن بعض كثمف وٓ  ػفؿقن الهعض أةر، وُ ظفِ 

الؿؼام أكرب مـ أن ُ شار إلقؽ، وُ ؼال: إكؽ ةطقٌب متؿؽـ،  ؛كزل بلسؾقبؽاإكؿا 

إذا كان الؿؼام مؼام بقان لؾتقحقد،  امقةغتفؿ، تؽؾؿ بالؾفجة العتؽؾؿ  ا أةل بؾُ 

افؿ عـ الدقائؼ التل تؼُع فقؿا بقـفؿ أو تؼُع يف الـاس مؿا هق ُ خالػ  حد 

 التقحقد، هؽذا  ـهغل أن تؽقن الدعقُة إلك التقحقد.
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 والؿراد مـ، وهل )ٓ إلف إٓ اهلل(  ؛فلتاهؿ الـبل يدطقهؿ إلك كؾؿة التقحقد

 ملسو هيلع هللا ىلص ٓ مجرد لػظفا. والؽػار الجفال يعؾؿقن أن مراد الـبل ،هذه الؽؾؿة معـاها

والبراءة مـف،  ف،والؽػر يؿا يعبد مـ دوك ،يفذه الؽؾؿة هق إفراد اهلل تعالك يالتعؾؼ

لَِفَة إَِلفًا َواِحدًا إِن  َهَذا «ققلقا ٓ إلف إٓ اهلل»فنكف لؿا قال لفؿ:  ْٔ ، قالقا: ﴿َأَجَعَؾ ا

 َلَشْلٌء ُطَجاب﴾.

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 ،فلتاهؿ الـبل يدطقهؿ إلك كؾؿة التقحقد وهل ٓ إلف إٓ اهللققلف  : )

هؾ الؿطؾقب التؾػظ بث إلف إٓ  ( ؛والؿراد مـ هذه الؽؾؿة معـاها ٓ ُمجرد لػظفا

اهلل؟ الجقاب: كعؿ، وهذا مـ الؿعؾقم بآضطرار مـ د ـ اهلل عز و ؾ، 

الُؿتؿؽـ مـ الـ طؼ بشفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل اؿ  عقن عؾك أن  والؿسؾؿقن ُمجؿِ 

ُأمِْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ »اعتؼد، ٓبد مـ الـ طؼ: ف ٓ  دةؾ يف ايسثم مفؿا أبك، فنك  

ٓ  اهللُ  َٓ إَِلَف إِ ، ولؽـ هؾ هق ُكطٌؼ ُمجرد؟ الجقاب: ٓ وألػ «الـ اَس َحت ك َ ُؼقُلقا 

 ؼقل الؿملػ  : )الُؿراد مـ هذه الؽؾؿة معـاها ٓ  «ٓ إلف إٓ اهلل»ٓ، إكؿا 

  .ُمجرد لػظفا(

الؿراد أن هذه الؽؾؿة لفا معـك  جب أن ُ عتؼد مع التؾػظ هبا، تؾػٌظ   حهف 

معرفٌة لؾؿعـك مع اعتؼاده والتزامف والؼهقل بف وآكؼقاد لف، ولق كان ُمجرد الـطؼ 

بث إلف إٓ اهلل كاٍف؛ لؽان الؿـافؼقن مـ أهؾ ايسثم، وما كاكقا يف الدرك 

قن بث إلف إٓ اهلل؟ بؾك واهلل،  تؾػظقن بث إلف إسػؾ مـ الـار، ألقسقا مؿـ  تؾػظ
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ٓ تـػعفؿ، ٕن كؾؿة )ٓ إلف إٓ اهلل( كاكت كؾؿًة بالؾسان كعؿ،  ، تـػعفؿ؟إٓ اهلل

لؽـ لؿ   حهفا عؼقدٌة قؾهقة تؼتضل الؼهقل وآكؼقاد والؽػ عؿا ُ ـاقض هذه 

  الؽؾؿة.

ًة وُمهقـًة أن إمَر ُمتعؾٌؼ اا  إذن لقس عهاًلا أن تليت إوامر يف الؽتاب والسـة ح

جلا، لقس عهاًلا أن  لمركا اهلل سهحاكف وتعالك بإمر بالعؾؿ بث إلف  بالعؾؿ قهؾ أّي 

ٓ  اهلُل﴾  ﴿َفاْعَؾُؿقا َأك َؿا ُأكِزَل بِِعْؾِؿ [، 10]محؿد:إٓ اهلل فقؼقل: ﴿َفاْعَؾْؿ َأك ُف ٓ إَِلَف إِ

  ٓ  َوَأْن ٓ إَِلَف إِ
ِ
لقس عهاًلا أن  .عؾؿقا أ ًضا أكف ٓ إلف إٓ اهللفا :أي[، 12]هقد: ُهَق﴾ اهلل

سهب دةقل الجـة العؾُؿ بث إلف إٓ اهلل، فقؼقل كؿا يف  ُ هقـ لـا أن  ملسو هيلع هللا ىلص الـهل 

ٓ  اهلُل َدَةَؾ اْلَجـ ةَ »صحقح مسؾؿ:  َٓ إَِلَف إِ ـْ َماَت َوُهَق َ ْعَؾُؿ َأك ُف  ، هذا ققد ٓبد «َم

يف تحؼؼ هذا الالقاب، وهق دةقل الجـة، الجـة ٓ  دةؾفا إٓ كػٌس مممـة، مـف 

وتعتؼد هذا الؿعـك  ٓ بعد أن تعؾَؿ ٓ إلف إٓ اهللإذن ٓ  ؽقن إ ؿاٌن وٓ إسثم إ

 الذي دل ت عؾقف.

يفذه الؽؾؿة هق إفراد اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُمراد الـبل  الُجفال يعؾؿقن أن  الؽػار وقال: )

(، وهذه هل والُؽػر يؿا ُيعبد مـ دوكف والبراءُة مـف عـل بالعهادة، )( تعالك يالتعؾُّؼ

ا َتْعُهُدوَن  َبِقِف َوَقْقمِِف إِك ـِل َبَراٌا مِؿ 
ِ
ٓ    حؼقؼُة ٓ إلف إٓ اهلل: ﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهقُؿ ٕ إِ

 ﴾ ـِ ِذي َفَطَركِل َفنِك ُف َسَقْفِد  ـْ »ؾؿ: كؿا عـد مسملسو هيلع هللا ىلص ، قال [42-43]الزةرف:ال  َم

 
ِ
 َحُرَم َماُلُف َوَدُمُف َوِحَساُبُف َعَؾك اهلل

ِ
ـْ ُدوِن اهلل

ٓ  اهلُل َوَكَػَر بَِؿا ُ ْعَهُد مِ َٓ إَِلَف إِ ؛ «َقاَل 

إذن ٓبد مـ الجؿِع بقـ اياهات والـػل، بقـ التجر د والتػر د، ٓبد مـ اعتؼاد 

 هد مـ دوكف فنن عهادتف باطؾة.أن العهادة هلل سهحاكف وتعالك، وأن كؾ ما ُ ع
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لَِفَة إَِلفًا «ققلقا ٓ إلف إٓ اهلل»فنكف لؿا قال لفؿ: )قال:  ْٔ ، قالقا: ﴿َأَجَعَؾ ا

لَِفَة إَِلفًا َواِحدًا إِن  َهَذا  (،َواِحدًا إِن  َهَذا َلَشْلٌء ُطَجاب﴾ ْٔ إي واهلل، ﴿َأَ َعَؾ ا

ٌا ُعَجاب﴾، ﴿إِك ُفْؿ َكاُكقا إَِذا ْ
ٓ  اهلُل َ ْسَتْؽهُِروَن   َوَ ُؼقُلقَن  َلَشل قِقَؾ َلُفْؿ ٓ إَِلَف إِ

ْجـُقٍن﴾ اَأئِـ ا َلَتاِرُكق ٓ  :تعـل (ٓ إلف إٓ اهلل)أكاكقا  ػفؿقن أن  ،آلَِفتِـَا لَِشاِعٍر م 

أهنؿ الخالؼقن  أئـا لتاركقن ما كعتؼده :آلَِفتِـَا﴾  عـل ا﴿َأئِـ ا َلَتاِرُكق ؟ةالؼ إٓ اهلل

لَِفَة﴾ ْٔ أ عؾ الرازققـ رازًقا واحًدا إن هذا لشلٍا  ،بخالٌؼ واحد؟ ﴿َأَ َعَؾ ا

كاكقا عرًبا  ػفؿقن أهنؿ إن قالقا ٓ إلف إٓ اهلل، ٓ، أكاكت هذه عؼقدهتؿ؟ ؟ ُعجاب

وٓ  ـؼضقهنا، وهؿ كاكقا  لكػقن مـ  مفؿ أن  ؾتزمقا بث إلف إٓ اهللفنكف لز

  .ذلؽ أبقا أن  ؼقلقا ٓ إلف إٓ اهلل، حتك مع ظفقر الحجة الـاصعةالتـاقض، ول

ف أبل طالبملسو هيلع هللا ىلص يف ق ة الـهل « ال حقحقـ»لذا يف و يف تؾؽ  ،مع عؿ 

 ا »، ُ حاول معف فقؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص لتقف الـهل  ،الؾحظات إةقرة مـ حقاة أبل طالب

ج لؽ هبا عـد ُأحا»هف فقؼقل: اكظر إلك تسفقؾ إمر، اؿ ُ رغ  « عؿاه، قؾ كؾؿة

 ؟صعب الـطؼ هبا تحتاج إلك ُ فد ؟كؾؿة هؾ هل اؼقؾة عؾك الؾسان ،«اهلل

كؾؿة، ومـ الذي  دعقه إلك هذا؟ الذي  ،تستغرق وقًتا؟ ما  رتتب عؾقفا جلا

 دعقه إلك هذا مـ ُ حهف أعظؿ محهة، لؽـ مع إسػ لؿ تؽـ محهًة هلل، الذي 

ؾ مـ أهؾ الؾسان العربل فقػفؿ أن  دعقه مـ  عؾُؿ ِصدقف، ومع ذلؽ كان الر 

، ولذا أبق (أن  ربأ مـ عهادة غقر اهلل، وأن تؽقن العهادة هلل) :معـك ٓ إلف إٓ اهلل

 فؾ  ؼقل لف: أترغب عـ مؾِة عهد الؿطؾب، إن قؾتفا: فنن هذا ُمؼتضاها، إن 

 ؛قةؼْ قؾت: ٓ إلف إٓ اهلل أصهحت بر ًئا مـ مؾِة عهد الؿطؾب، فغؾهت عؾقف الش  
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 فؽاكت آةر كؾؿة قالفا هق عؾك مؾة عهد الؿطؾب.

لقست كؾؿة مجردة عـ الؿعـك، ، إذن كان  ػفؿ ما معـك )ٓ إلف إٓ اهلل( 

كؾؿة  قفاا ما  ،ن ابـ أةقف وحهقهف، لق كاكت مجرد كؾؿة ُمجردةوإٓ ما كان ُ حزِ 

ح رر ح وُ ػفقُ  معـك، ما الذي  ضره أن  ـطؼ هبا كثم لغق ما تحتفا أي ،فقفا جلا

ما  ضره ذلؽ، لق كاكت تعـل تحؼقؼ تقحقد الربقبقة، واهلل ما  ؟ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

ما كاكت عـده مشؽؾة أبًدا يف أن ُ ؼر بلن اهلل ةالٌؼ رازٌق ُمدبر، لؽـ  ،كان  رتدد

 ،الؿشؽؾة كاكت يف الشلا الذي استقلك عؾك قؾهف كؿا هق حال  ؿقع الؿشركقـ

هذه تستحؼ  -لعزى ومـاة وبؼقة هذه الؿعهقداتالثت وا-أن هذه الؿعهقدات 

ٌا 
ْ
لَِفَة إَِلفًا َواِحدًا إِن  َهَذا َلَشل ْٔ العهادة، فث ُ ؿؽـ أن كتخؾك عـفا، ﴿َأَ َعَؾ ا

ُعَجاب﴾، هذا كؾف مـ الؿملػ   إعادٌة وتلكقد عؾك هذا الؿعـك العظقؿ، 

 وهق حرٌي ٕن ُ عاد فقف وُ ؽرر.
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طل اإلسالم  فنذا طرفَت أن ُجفال الؽػار يعرفقن ذلؽ، فالعجب مؿـ يد 

وهق ٓ يعرف مـ تػسقر هذه الؽؾؿة ما طرف جفال الؽػار، يؾ يظـ أن ذلؽ هق 

التؾػظ يحروففا مـ غقر اطتؼاد الؼؾب لشلٍء مـ الؿعاين، والحاذق مـفؿ يظـ أن 

ٓ يخؾؼ وٓ يرزق وٓ يدير إمر إٓ اهلل، فال خقر يف رجؾ جفال الؽػار  :معـاها

 أطؾؿ مـف يؿعـك ٓ إلف إٓ اهلل.

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

( إي واهلل إكف فنذا طرفَت أن ُجفال الؽػار يعرفقن ذلؽ، فالعجب ؼقل: )

طل اإلسالم وهق ٓ يعرف مـ تػسقر لعجب )  لهذه الؽؾؿة ما طرَف ُجفامؿـ يد 

قربٌ ُمزةرف،  ؛(، تجده  الًسا أمام الضر ح، أمام ما  ؼقلقن إكف الؿشفدالُؽػار

والـاس تسجد وتدعق وتهؽل، وربؿا تطقف، وهق  الس أمام هذا الؼرب ُمستـد 

 !رب مـ هذا الؿـظر، ويف  ده ُسهحة طق ؾة فقفا ألػ حهةإلك سار ة، وقؾهف  طْ 

و جرتها، وهق  ؼقل: ٓ إلف إٓ اهلل، ٓ إلف إٓ اهلل، ٓ إلف إٓ   رمقفا عؾك إرض

اهلل، ألقس هذا عجًها  ا إةقتاه؟! واهلل إكف لعجب،  ؼقلقن: ٓ إلف إٓ اهلل عدد 

، ولؽـفؿ ٓ  ػفؿقن مـفا ما ففؿف أبق  فؾ وأبق لفب، وهؿ -ربؿا-إكػاس 

  .كػس الققت زعؿقن أهنؿ مسؾؿقن! هذا أمٌر عجقب، وُمحزٌن يف 

يؾ يظـ أن ذلؽ هق التؾػظ يحروففا مـ غقر اطتؼاد الؼؾب لشلٍء مـ قال: )

ٓ )كسؿعف الققم مـ بعض الـاس، ٓ ُتضخؿقا قضقة  -ربؿا–ما (، وهذا الؿعاين

ٓ إلف ) ؼقل:  ،، وهذه قرأهتا لهعض الؿـحرفقـ مؿـ  ؽتب وُ ؼرأ لفؿ(إلف إٓ اهلل
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كؾؿٌة ٓ معـك لفا، هؽذا فؼط كؾؿة ُمجرد أمارة أو جعار لؾؿسؾؿقـ، لؽـ  (إٓ اهلل

  ٓ. هؾ تحتفا معـك  جب أن ُ عتؼد وأن ُ ؾتزم بف، وأن ُ عؿؾ بف؟

والحاذق مـفؿ يظـ أن معـاها ٓ يخؾُؼ وٓ يرزُق إٓ اهلل، وٓ يدير قال: )

إلك هذه الرتهة العظقؿة مـ ُحذاق العؾؿاا مـفؿ ما جاا اهلل وصؾقا ال( إمر إٓ اهلل

سهحان اهلل! ُ شار إلقف  !!ٓ ةالؼ وٓ رازق إٓ اهلل : أن ٓ إلف إٓ اهلل !!العؾؿ

بايمامة والعؾؿ، وهق  جفؾ الشلا الذي عؾؿف أبق  فؾ وأبق لفب، غر ب 

 .واهلل

 إن هذا مـفؿ  ؿقًعا، لؽـ أققل ولذلؽ اكظر إلك حال الؿتؽؾؿقـ، ٓ أققل 

إن هذا مـ كالقر مـفؿ، تجد أهنؿ  ؼقلقن: إن ايلف هق الؼادر عؾك آةرتاع، 

مع -لؾشفرستاين إمام مـ إئؿة الؽهار عـدهؿ، ار ع « ايقدام» ار ع إلك هنا ة

« أصقل الّد ـ»، ار ع إلك كتاب «آعتؼاد»إلك الهقفؼل يف كتابف  -إسػ

لقصُػ الذي  ختص اهلل عز و ؾ ا-لؾهغدادي، كقػ تجد أهنؿ  ؼقلقن: إن ايلف 

الؼادر عؾك  :الؼدرة عؾك آةرتاع، وايلف هق تعـل -بف وهق ايلفقة وايلف

ٓ قادر عؾك آةرتاع إٓ اهلل، هذا الذي  :ٓ إلف إٓ اهلل  عـل :آةرتاع، وبالتالل

كاكقا  لبقن  -آةرتاع اي جاد مـ العدم- ؟أبك أبق  فؾ وأبق لفب ايذعان لف

ولذا قالقا:  ؟كاكقا  عتؼدون أن أصـامفؿ هل الؼادرة عؾك آةرتاع ؟ؽذل

لَِفَة إَِلفًا َواِحدًا﴾ ْٔ   ؟ٕ ؾ هذا استؽربوا عـ ٓ إلف إٓ اهلل ؟﴿َأَ َعَؾ ا

أو تجد بعضفؿ  ؼقل: إن ايلف هق الُؿستغـل عـ كؾ ما سقاه، والؿػتؼر 

، تعرفقن كؿ معفد ومدرسة «أم الرباهقـ السـقسقة»إلقف كؾ ما عداه، ار ع إلك 
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يف العالؿ ايسثمل ُتدرس هذا الؿتـ؟ تعرفقن كؿ إ قال التل تخر  ت وهل 

أكف ٓ ُمستغـًقا عؿا سقاه، وٓ ُمػتؼًرا إلقف  :تعـل (ٓ إلف إٓ اهلل)تػفؿ أو تظـ أن 

أهذا الؼدر ففؿف أبق  فؾ  ؟كؾ ما عداه إٓ اهلل؟! أهذا هق معـك ٓ إلف إٓ اهلل

 ًٓ الذي  ؛فاومالؾُ ٓ جؽ أن هذه التػسقرات  .وأبق لفب؟ واهلل كاكقا أحسـ حا

 ؼقل: إةراج القؼقـ الػاسد مـ الؼؾب عؾك إجقاا، وإدةال القؼقـ ال حقح 

غقن عقن وُ هؾ  دْ عؾك ذات اهلل أكف ٓ ةالؼ إٓ اهلل، وٓ رازق وٓ ُمدبر إٓ اهلل، و َ 

 ؼقلقن: هذه الؽؾؿة الطقهة معـاها كذا وكذا ، مساكقـ، أهذه هل  ،هذا الؽثم

  ؟(ٓ إلف إٓ اهلل)

وٓجؽ  ا إةقتاه أن هذا الذي قالقه بدعٌة يف الؾغة، وبدعٌة يف الشرع، 

ومعـًك ما أكزل اهلل بف مـ سؾطان، ٓ  اا يف قرآن وٓ  اا يف سـة، ولق أن الـهل 

ٓ  قُ  »ا قام يف الـاس  ؼقل: لؿ  ملسو هيلع هللا ىلص  َٓ إَِلَف إِ والذي ُأر ده مـؽؿ مـ « ُتْػؾُِحقا اهللُ  قُلقا 

باهلل  ؛هذه الؽؾؿة أن تؼقلقا: ٓ ةالؼ إٓ اهلل، وٓ رازق إٓ اهلل، وٓ ُمدبر إٓ اهلل

عؾقؽؿ ما ظـؽؿ أن  ؽقن الجقاب؟ ُكعطقؽفا وعشًرا، كحـ كؼقلفا أصًث قهؾ أن 

ـْ  ـ  اهلُل﴾  تلتقـا، كتاب اهلل  ـطؼ هبذا: ﴿َوَلئِ ـْ َةَؾَؼُفْؿ َلَقُؼقُل َسَلْلَتُفْؿ َم

ت بـا أدلة كالقرة يف هذا الؿعـك، لق كان هذا الؿعـك الذي [62]الزةرف: ، مر 

ما كان هـاك ، ـ قوالُؿشركملسو هيلع هللا ىلص ذكروه حًؼا لؿا كان هـاك كهقر ةثف بقـ الـهل 

لؽـ الؿسللة جلا وراا  ؛ا مـ هذاكزاع وٓ كان هـاك قتال وٓ كان هـاك جل

  .ذلؽ

كعؿ ايلف الحؼ هق الخالؼ الرازق الؿدبر، كعؿ ايلف الحؼ هق الؼادر عؾك 
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والؿػتؼر إلقف كؾ ما عداه،  ايلف الحؼ هق الؿستغـل عؿا سقاهآةرتاع، كعؿ 

  . جب أن ُكػرق بقـ الؿؼامقـ ،لقس هذا معـك ٓ إلف إٓ اهلل !ولؽـ

صدق،  ؛(ال الؽػار أطؾؿ مـف يؿعـك ٓ إلف إٓ اهللفال خقر يف رجؾ جفقال: )

يف باب ققل اهلل تعالك: ﴿إِك َؽ « كتاب التقحقد» ولف كؾؿة قر هة مـ هذه يف مسائؾ

ـْ َأْحَهْهَت﴾  فؼه ح اهلل ر ًث أبق  فٍؾ أعؾُؿ مـف )قال: [ 53]الؼ ص:ٓ َتْفِدي َم

وقد  ،عؾٍؿ هذا الذي تزعؿف  ا مـ  ؼقل بؿالؾ هذه إقاو ؾ ، أي   (بلصؾ ايسثم

وهق ٓ إلف إٓ اهلل، فاحؿد اهلل  ا أ فا  ؛فاتؽ العؾؿ بلصؾ إصقل، وأهؿ إمقر

الؿقحد عؾك ما رزقؽ اهلل بف مـ هذا العؾؿ، واحؿد اهلل عؾك أن حؿاك مـ تؾؽ 

 إهقاا.

 واهلل أعؾؿ.
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وطرفت الشرك ياهلل الذي قال اهلل فقف: ، طرفَت ما ذكرُت لؽ معرفة قؾبإذا 

وطرفَت ديـ اهلل الذي يعث يف د  [48]الـساء:﴾ َٓ َيْغِػُر َأن ُيْشَرَك يِفِ  ﴿إِن  الّؾفَ 

وطرفَت ما أصبَح ،  الذي ٓ يؼبؾ اهلل مـ أحٍد سقاه ،الرسؾ مـ أولفؿ إلك آخرهؿ

 .أفادَك فائدتقـ ؛يفذاغالب الـاس طؾقف مـ الجفؾ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 :أريع ُمؼدمات، وأتبعفا يـتقجة -فقؿا سؿعت-فؼد ذكر الؿملػ $ 

 :ما قدمف ؛  (إذا طرفَت ما ذكرُت لؽ معرفة قؾب) الؿؼدمة إولك

 ا طالب -الشقخ   أصقٌل وققاعُد وفقائُد يف غا ة إهؿقة، و ـ حؽ الشقخ 

أن تعتـل هبا غا ة آعتـاا، وأن تلةذها بؼقة، وأٓ تتـاولفا بلطراف  -العؾؿ

أصابعؽ، إكؿا اعرففا معرفَة قؾٍب، ٓبد أن تػفؿفا ففًؿا  قًدا، أن تستؼر معاين 

وهذه ؽقن مستقؼـًا هبا، فنذا كان حالؽ كذلؽ، الؽؾؿات السابؼة يف قؾهؽ، وأن ت

 . الؿؼدمة إولك

  ( ﴾وطرفَت الشرك ياهلل الذي قال اهلل فقف: ﴿إِن  اهللَ ٓ َيْغِػُر َأْن ُيْشَرَك يِِف

وهذا ما قدمف الشقخ فقؿا مضك ومر بـا وعرفـا ما هق الشرك، ؛  ([331]الـساء:

فقؿا ٓ  جقز إٓ هلل، وأن هذا  ـػ ؾ إلك اثاة أقسام:  اهلل غقر اهلل مع  ؿعُ  :فوأك  

 ؽقن جرًكا يف الربقبقة، و ؽقن جرًكا يف ايلفقة، و ؽقن جرًكا يف إسؿاا 

 وال ػات، وعرفَت الشرك الذي وقع فقف الؿشركقن إولقن. 

  ( ديـ اهلل الذي يعث يف الرسؾ مـ أولفؿ إلك آخرهؿ  -ثالًثا– وطرفَت
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وهق التقحقد، وهذا ما مضك تػ قؾف يف الؽثم  (يؼبؾ مـ أحٍد سقاهالذي ٓ 

 السابؼ يف هذه الرسالة.

 ( ما أصبح غالب الـاس فقف مـ الجفؾ يفذا -رايًعا– وطرفَت)  ؛

مف الشقخ    وٓجؽ أن   اس، قؾقٌؾ غر ٌب يف الـ -كؿا عرفـا-هذا الذي قد 

الـاس وربؿا واستؼر يف فماده واقتـع بف، وإٓ فؽالقٌر مـ  مـفؿ مـ أحاط بف عؾًؿا

 أو  ؽقن مؿـ ُ شار إلقف بالقٓ ةأو  حؿؾ جفادات،   ؽقن مقصقًفا بالعؾؿ

ر و تعؿؿ، ولؽـ   الد  ـ، وما الذي كان عؾقف  ف  اهٌؾ بلساس الؿؾة وأصؾ  وُ  د 

وضقحفا  ، ففذه الؿعرفة معملسو هيلع هللا ىلصالؿشركقن، وما الذي دعا إلقف رسقل اهلل 

  .الؼؾقؾ هؿ الذ ـ اعتـقا هبا إٓ أن  ملسو هيلع هللا ىلص و ثئفا يف كتاب اهلل وسـة رسقلف 

 :(أفادك ذلؽ فائدتقـ)كاكت الـتقجة بعد هذا أن 
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إولك: الػرح يػضؾ اهلل ويرحؿتف، كؿا قال تعالك: ﴿ُقْؾ يَِػْضِؾ الّؾِف 

ا َيْجَؿُعقَن﴾  ؿ   . [88]يقكس:َويَِرْحَؿتِِف َفبَِذلَِؽ َفْؾَقْػَرُحقْا ُهَق َخْقٌر مِّ

ؽ إذا طرفَت أن اإلكسان يؽػر فنك  ؛  الخقف العظقؿ -أيضًا-أفادك الثاكقة: و

وقد ، مازحا، وقد يؼقلفا وهق جاهؾ فال يعذر يالجفؾيؽؾؿة يخرجفا مـ لساكف 

يؼقلفا وهق يظـ أكفا تؼريف إلك اهلل كؿا ضـ الؽػار، خصقصًا إن ألفؿؽ اهلل ما 

قص  طـ ققم مقسك مع صالحفؿ وطؾؿفؿ أكفؿ أتقه قائؾقـ: ﴿اْجَعؾ ل ـَا إَِلدفًا 

وحرصؽ طؾك ما  فحقـئٍذ َيْعُظؿ خقفؽ ؛ [318]إطراف:َكَؿا َلُفْؿ آلَِفٌة﴾ 

  يخؾصؽ مـ هذا وأمثالف.

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 إذا طرفت تؾؽ الؿؼدمات إريع أفادك هذا فائدتقـ يا صالب العؾؿ:

 :هذا مـ مؼامات  ؛الػرح بػضؾ اهلل ورحؿتف وكعؿتف الػائدة إولك

اي ؿان، وأهؾ ز ادة اي ؿان هؿ الذ ـ ُ رزققن ذلؽ،  ﴿َوإَِذا َما ُأكِزَلْت ُسقَرٌة 

ـَ آَمـُقا َفَزاَدْتُفْؿ إِ َؿاًكا َوُهْؿ  ِذ  ا ال  ُؽْؿ َزاَدْتُف َهِذِه إِ َؿاًكا َفَلم  ـْ َ ُؼقُل َأ   َفِؿـُْفْؿ َم

والسرور والػرُح بػضؾ اهلل وبرحؿتف  ر، فآستهشا[142]التقبة:َ ْسَتْهِشُروَن﴾ 

وبآ اتف وبـعِؿِف؛ ٓجؽ أن  هذا مـ ز ادة اي ؿان، وهذا الذي بق ـف ربـا سهحاكف 

﴿ُقْؾ يَِػْضِؾ الّؾِف َويَِرْحَؿتِِف َفبَِذلَِؽ )وتعالك فقؿا ذكر الؿملػ؛ كؿا قال تعالك: 

ا َيْجَؿُعقَن﴾  ؿ   هذا هق الؿحؾ الثئؼ بالػرح.  (،[88س:]يقكَفْؾَقْػَرُحقْا ُهَق َخْقٌر مِّ

الػرُح بالـعؿة الد ـقة أحُؼ وأولك مـ الػرِح بالـعؿ الدكقق ة، فؿـ ُرزق هذه 
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وكعؿة اله قرة يف هذه إمقر التل التهست عـد  -أعـل كعؿة التقحقد-الـعؿة 

فعؾقؽ أن تػرح، إذا وف ؼؽ  ؛إن رزقؽ اهلل ذلؽ -مع إسػ -كالقٍر مـ الـاس 

سؾ عؾقفؿ ال ثة والسثم فلي  كعؿٍة تقازي  اهلل إلك التقحقد الذي  اات بف الر 

 اكَ هَ هذه الـعؿة؟! التقحقد هق ُقرُة العققن، وسرور ال در، وكعقؿ الروح، فنذا َح 

 اهلل هذه الـ عؿة، فؽقػ ٓ تػرح؟! 

دون الؽالقر، فؿتك ما ة ؽ اهلل  وتزداد ققؿُة الـعؿة إذا اةُتص هبا الؼؾقؾ

 ؾقؾُة الؼدر حر ٌة بلن تػرح  فاعؾؿ أك فا كعؿٌة عظقؿٌة  ًدا عز و ؾ هبذه الـعؿة،

الؽتاب  ، فلهُؾ   ػرحقن بـعؿة اهلل عز و ؾ -كؿا قد سؿعت-هبا، وأهؾ اي ؿان 

ـَ آَتْقـَاُهُؿ اْلؽَِتاَب َ ْػَرُحقَن بَِؿا ُأكِزَل إَِلْقَؽ﴾ كؿا بقـ اهلل سهحاكف وتعالك:  ِذ  ﴿َوال 

 هذه الـعؿة الد ـقة، وأهؾ الؽتاب هـا: ، [63]الرعد:

 إما أن  ؽقن مـ آمـ مـ أهؾ الؽتاب؛ كعهد اهلل بـ سثم رضل اهلل عـف، 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصأو أن  ؽقن الؿراد أصحاب رسقل اهلل   

عؾك ققلقـ ٕهؾ التػسقر، ففؿ  ػرحقن هبذه الـعؿة الد ـقة، وأعظُؿ ذلؽ 

تقحقد اهلل عز و ؾ، وكؾؿا ُكـَت ُمحًها لؾتقحقد كان فرُحؽ بف أكالر، فنن الػرح 

الذي  عرفف الـاس حؼقؼتف: الظػر بالؿحهقب، فهؼدر محهتؽ لفذا الؿحهقب 

 َ ْعُظؿ فرُحؽ بح قلف. 

ًرا لفذه الـعؿة، فنن فرحؽ هبذا التقحقد إذن كؾؿا كـت ُمحًها ُمعظ   ًؿا ُمؼد 

 الذي وفؼؽ اهلل إلقف ٓ جؽ أكف سقؽقُن فرًحا عظقًؿا.

  :ٓجؽ أن مـ َفِفؿ  ؛ (أفادك أيضًا الخقف العظقؿ والثاكقة:)قال
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التقحقد وفِفؿ الشرك، فسقؿتؾئ قؾهف ةقًفا،  خاف مـ زوال هذه الـعؿة، فنن 

إن مـ دةؾ يف "هذه الـعؿة ٓ ضؿاَن لهؼائفا، لسـا كؼقل كؿا  ؼقل الؼهقر قن 

هذا الؼقل مـاقٌض لد ـ اهلل  ؛" ايسثم فنكف ٓ  خرج مـف الهتة مفؿا فعؾ

كذلؽ، مـ أسؾؿ؛ مـ كان ، إمر لقس ملسو هيلع هللا ىلصوُمعارٌض لؽتاب اهلل وسـة رسقلف 

مـ أهؾ التقحقد، فنكف ُ ؿؽـ أن  خرج مـف، ولقس بؼاؤه عؾقف ضربة ٓزب،  ربؿا 

إن فعؾ كاقًضا مـ كقاقض التقحقد، فنكف  خرج مـ هذا التقحقد وُ سؾُب هذه 

الـعؿة، وهذا مؿا ُ  قب الؼؾب بالق ؾ والخقف، بؼدر معرفتِؽ بؼدر التقحقد 

 فنن قؾهؽ  ؿتؾئ بالخقف.  ؛وبؼدر معرفتؽ بخطر الشركوهبذه الـعؿة العظقؿة، 

واكظر إلك حال أهؾ التقحقد إمام الحـػاا أبق إكهقاا ماذا دعا ربف؟ 

 َأْن َكْعُهَد إَْصـَاَم 
 
ـَ الـ اِس﴾   ﴿َواْ ـُْهـِل َوَبـِل

ـَ َكالِقًرا مِ ـ  َأْضَؾْؾ َرب  إِك ُف

ذا تـهفت إلك ما بق ـف الؿملػ ٓ سقؿا إ، فالؿؼام مؼام مخقف، [63-65]إبراهقؿ:

فنكؽ إذا طرفَت أن اإلكسان يؽػر يؽؾؿة يخرجفا مـ لساكف حقث قال: )  

 (. مازحا

  :الُؽػر طـد أهؾ السـة والجؿاطة يؽقن

 بالؼقِل، 

 وبالػعِؾ،  

 وبآعتؼاِد،   

 وبالشؽ، 

بؽؾؿة، وإذا هبا تؽقن سهب م رعؽ  - ا أ فا ايكسان-فؾربؿا تتؽؾؿ  
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 وهثكؽ والعقاذ باهلل.

لقس الؽػر مح قًرا بالتؽذ ب الؼؾهل، كؿا تؼقلف الؿر ئة، هذا ققٌل 

باطؾ، بؾ  ؽػر ايكسان بالتؽذ ب أو بلي اعتؼاٍد قؾهل دل  الدلقؾ عؾك أكف كػر، 

، [22]التقبة:﴿َوَلَؼْد َقاُلقا َكؾَِؿَة اْلُؽْػِر﴾  :اكفكؿا أكف  ؽػر بؽؾؿة ُ خر فا مـ لس

فالؽػر قد  ؽقن بؽؾؿة، وقد  ؽقن بػعٍؾ ظاهر، واهلل سهحاكف وتعالك  ؼقل: 

ـ  بِاِي َؿاِن﴾ 
ـْ ُأْكِرَه َوَقْؾُهُف ُمْطَؿئِ ٓ  َم ـْ َبْعِد إِ َؿاكِِف إِ

 مِ
ِ
ـْ َكَػَر بِاهلل  ،[193]الـحؾ:﴿َم

ـْ ُأْكِرَه﴾  ٓ  َم هذه أ ة يف الؽػر الظاهر ٓ يف الؽػر الهاطـ، والدلقؾ ققلف: ﴿إِ

فآستالـاا هـا  دل عؾك أن الؽػر الؿذكقر إكؿا هق كػٌر ظاهر، ٕكف ٓ إكراه عؾك 

إذا قال أو فعؾ ما هق ، ٍر ظاهر فنكف  ؽػرما يف الؼؾب، فأ ة تؼقل: مـ أتك بؿؽػ  

 باستالـاا مـ ُأكره فنكف ٓ ُ حؽؿ عؾقف بالؽػر هبذا. ، بذلؽ كػٌر فنكف كافٌر 

ولذا قد  تؽؾؿ بؽؾؿٍة ساةًرا مازًحا،  تؽؾؿ بؽثم  ؼطع بف الطر ؼ، مـ قهقؾ 

فقسخر بد ـ اهلل، بالقابف، بعؼابف،  ؛)الػؽاهات( ،ما ُ سؿقف الـاس الققم )الـ ؽت(

ْعَتِذُروا َقْد َكَػْرُتْؿ َبْعَد إِ َؿاكُِؽْؿ﴾ ﴿ٓ تَ  ،الؿثئؽة، فقؽػر والعقاذ باهللببإكهقاا، 

ـ  إِك َؿا ُكـ ا َكُخقُض  ، هذه قِقؾت يف ُأكاٍس سخروا [33]التقبة: ـْ َسَلْلَتُفْؿ َلَقُؼقُل
﴿َوَلئِ

 َوآَ اتِِف َوَرُسقلِِف ُكـُتْؿ َتْسَتْفِزُئقَن 
ِ
َبْعَد  ٓ َتْعَتِذُروا َقْد َكَػْرُتؿْ   َوَكْؾَعُب ُقْؾ َأبِاهلل

اؿ كػرتؿ بعد إ ؿاكؽؿ عؾك  كان اي ؿان مق قًدا نإذ؛  [33-35]التقبة:إِ َؿاكُِؽْؿ﴾ 

ؾـاه يف دروس بحٍث يف هذه الؿسللة يف تحؼقؼ اي ؿان الذي كاكقا عؾقف، وقد ف   

 كتاب التقحقد.

فالؿؼ قد أن كؾؿة  ؼقلفا ايكسان، وربؿا ٓ  ظـ أن تهؾغ ما بؾغت، يف 
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وإن الر ؾ لقتؽؾؿ بالؽؾؿة مـ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عـ أبل هر رة أن الـهل « ال حقحقـ»

،  فقي هبا أبعَد ما بقـ الؿشرق والؿغرب ًٓ ، وعـد «سخط اهلل، ٓ ُ ؾؼل لفا با

ٓ  ظـ أن تهؾغ ما بؾغْت،  ؽتُب اهلل هبا عؾقف سخطف إلك  قم أن »قال: « الرتمذي»

 «. ؾؼاه

، ٓ  ؾزم ٓ يؾزُم يف الؽػرِ قصُد الؽػرفنن مـ ققاطد التقحقد: أكف ولذا اكتهف:  

فنن هذا لقس بشرٍط، بؾ أكالر الـاس  ؛أن  تؽؾؿ أو أن  ػعَؾ وهق ُمر ٌد لؾؽػر

كؿا سقليت -الذ ـ  ـتسهقن إلك ايسثم ٓ ُ ر دون الؽػر، بؾ حتك الؿشركقن 

﴾  ، كاكقا ُ شركقن ويف ظـفؿ أهنؿ  تؼربقن إلك اهلل -بعد قؾقؾ  ٓ ﴿َما َكْعُهُدُهْؿ إِ

ٕ ؾ ماذا؟ ٕ ؾ أكـا ُكهغض اهلل؟ كاكقا ُ هغضقن اهلل؟ كاكقا  جحدوكف؟ كاكقا 

ُ ر دون إغضاب اهلل عز و ؾ؟ الجقاب: ٓ، ٕ ؾ أن ُ ؼرهبؿ همٓا إلك اهلل 

 ُزْلَػك﴾  ، ُزلػك
ِ
ُبقَكا إَِلك اهلل ٓ  لُِقَؼر  ق دوا أن  ، فدل هذا عؾك أهنؿ ما[6]الزمر:﴿إِ

إذن ٓ  ؾزُم لؿـ  ؽػر أن  ؽقن   ؽقكقا واقعقـ يف سخط اهلل سهحاكف وتعالك.

 ُمر ًدا لؾؽػر.

ت بؽ عربة:  ًٓ »ويف إحاد ث التل مر  ٓ  ظـ أن تهؾغ ما »، «ٓ ُ ؾؼل لفا با

ف بالؽثم يف اهلل أو رسقلف و تػؽ    ؼقلفا ايكسان  سخر و ستفزئ، فؽؾؿة «بؾغت

، أو عؼابف، أو جرعف، أو سـتف، فقؼع فقؿا  ؼع، وهذا ُ درك قدره مـ ، أو اقابفملسو هيلع هللا ىلص

 عرف التقحقد ومـ ته ر يف هذه إمقر، والُؿعِرض الذي ٓ ُ هالل ٓ  ظـ أن 

  هؾغ كثمف ما بؾغ.

وهق جاهؾ، ) عـل الؽؾؿة التل تخرج مـ لساكف  (وقد يؼقلفا)قال  : 
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ر د هبذه الجؿؾة أن ُ ؼرر مسللة هؾ إمام الدعقة   ٓ  ُ  ؛(فال ُيعذُر يالجفؾِ 

الجفؾ ُعذر أو لقس بعذر، ولقس محؾ بحٍث هاهـا، ربؿا ظـ بعض طثب 

قد يؼقلفا وهق )العؾؿ هذا، الؿؼام لقس مؼام تؼر ر لفذه الؿسللة، ولذا هق  ؼقل: 

الجفَؾ لقس ُعذًرا ُمطؾًؼا، بؿعـك: الجفُؾ قد  ٕن   ؛(جاهٌؾ فال ُيعذر يالجفؾ

وباةتثف  ، ؽقن  فًث ُ عذر بف، وقد  ؽقن  فًث ٓ ُ عذر بف، باةتثف الحال

 الؿسائؾ.

إذن قد  تؽؾؿ ايكسان بؽؾؿة وهق  اهٌؾ فقؽػر، وهذا الجفؾ لقس ُعذًرا 

، ولؽـ كلن  ؽقن ُمعرًضا عـ طؾب الحؼ، ولذا كالقٌر مـ الؽػار هؿ ُ فال ؛لف

ـ مـف، ولذا بقّ  ؛ فؾفؿ لقس بعذرٍ  ـ اهلل ٕهنؿ معرضقن عـ طؾب الحؼ مع التؿؽ 

﴿َبْؾ َأْكاَلُرُهْؿ ٓ َ ْعَؾُؿقَن اْلَحؼ  َفُفْؿ  ؛سهحاكف وتعالك حال كالقر مـ الـاس

هؿ ُ فال، ومع  نإذ« َبْؾ َأْكاَلُرُهْؿ ٓ َ ْعَؾُؿقَن اْلَحؼ  » ؛ [42]إكهقاا:ُمْعِرُضقَن﴾ 

  .فؿ ُمعرضقن عـ طؾب الحؼٕك   لَِؿ؟ ؛لؽ محؽقٌم عؾقفؿ بالؽػرذ

ر يف طؾب ما  ؾزمف  ؛هذا أ ًضا مؿا ُ ؽسهؽ الخقف نإذ أن ايكسان إذا ق  

وما  تعقـ عؾقف طؾُهف مـ العؾؿ، فققَع يف بعض الـقاقض؛ قد ٓ  ؽقن  فؾف بذلؽ 

ب الشرك، وأن ُ سؾَ إذن هذا مؿا ُ ؽسب ايكسان الخقف مـ القققع يف  ُعذًرا.

 كعؿة التقحقد.

وقد يؼقلفا وهق يظـ أكفا تؼريف إلك اهلل تعالك، كؿا كان يػعؾ قال: )

 ُزْلَػك﴾  ،مر معـا هذا آكًػا اكؿ ؛(الؽػار
ِ
ُبقَكا إَِلك اهلل ٓ  لُِقَؼر  ، [6]الزمر:﴿َما َكْعُهُدُهْؿ إِ

قاقع أهنؿ ما قدروا اهلل حؼ هؿ يف زعؿفؿ ُ عظؿقن اهلل و طؾهقن مرضاتف، وال
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ـُ أقؾ وأحؼر مـ أن كعهد  ؛قدره حقُث  عؾقا لفؿ همٓا إكداد، هؿ  ؼقلقن: كح

كعهده مهاجرة؟! قدر اهلل  ناقن متؾطخقن بالذكقب، إذاهلل مهاجرة، كحـ متؾق  

أعظؿ مـ ذلؽ، لؽـ كعهد مـ  رفع أمقركا وحا اتـا إلقف، فنذا كان كذلؽ فنكف 

وهذا ٓ جؽ أكف مـ الضثل  .ٕ ؾ ذلؽ فنكف ُ عطقـا، و ؿـُحـا رضك عـ ا، و

ـٍ باهلل عز و ؾ كؿا ٓ  الُؿهقـ، ومـ عدم إقدار اهلل عز و ؾ، وفقف إسااُة ظ

  خػاك.

خصقصًا إن ألفؿؽ اهلل ما قص  طـ ققم مقسك مع صالحفؿ وطؾؿفؿ )

الؿملػ  ؛([318]إطراف:ٌة﴾  أكفؿ أتقه قائؾقـ:  ﴿اْجَعؾ ل ـَا إَِلدفًا َكَؿا َلُفْؿ آلِفَ 

 ؼقل: اكتهف لفذه الؿسللة، وهل: أهنؿ قد  ؼقل ايكسان كؾؿة الؽػر وهق  ظـ أهنا 

اْ َعؾ َلـَا ﴿ُتؼربف إلك اهلل، ومـ أمالؾة ذلؽ ما كان مِـ ققِم مقسك حقـؿا قالقا: 

فُفؿ ما أرادوا أن ُ ظفروا محادة اهلل عز و ؾ، إكؿا ظـقا أن  ؛إَِلًفا َكَؿا َلُفْؿ آلَِفٌة﴾ 

هذا كافٌع لفؿ، وأن هذا ٓ ُ غضب اهلل سهحاكف وتعالك، ومع ذلؽ فؼد اجتد  كؽقر 

 عؾقفؿ. -عؾقف ال ثة والسثم-كهل اهلل مقسك 

ق ة مقسك عؾقف ال ثة والسثم مع همٓا؛ فقفا عربة، اهلل  الؿؼ قد: أن  

ؼقل: ﴿َوَ اَوْزَكا بَِهـِل إِْسَرائِقَؾ اْلَهْحَر َفَلَتْقا َعَؾك َقْقٍم َ ْعُؽُػقَن َعَؾك  ؾ وعث  

، فؽلن هذا قد أعجَب همٓا أو بعضفؿ الذ ـ  [166]إعراف:َأْصـَاٍم َلُفْؿ﴾ 

كاكقا مع مقسك عؾقف ال ثة والسثم، فؼالقا حقـفا لؿقسك عؾقف ال ثة 

والسثم: ﴿اْ َعؾ َلـَا إَِلًفا َكَؿا َلُفْؿ آلَِفٌة﴾ ، ققؾ: يف كتب التػسقر إن هذه إصـام 

كف كافٌع وظـقا أ كاكت عؾك صقرة عجقل، أو عؾك صقرة أبؼار، فلعجهفؿ ذلؽ
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وُ ؼرهبؿ إلك اهلل، فؼال مقسك عؾقف ال ثة والسثم: ﴿إِك ُؽْؿ َقْقٌم َتْجَفُؾقَن﴾  لفؿ

، وأي  فٍؾ فقق هذا؟ سهحان اهلل العظقؿ! كهل اهلل بقـ [166]إعراف:

قر ب، أراهؿ اهلل آ ًة عجقهة، أهؾؽ فرعقن وققمف وهؿ  ظفراكقفؿ، والعفدُ 

هقا مـ مقسك اؿ كاكت الـتقجة بعد هذا أن  طؾ ـظرون يف تؾؽ أ ة العجقهة، 

 أن  جعؾ لفؿ إلًفا كؿا لفؿ آلفة، سهحان اهلل العظقؿ!! عؾقف ال ثة والسثم

أن اهلل تعالك  ستحؼ عؾقـا العهادة  ؛وهذه أ ة فقفا ما  مكد ما ذكركاه سابًؼا

 َأْبِغقُؽؿْ 
ِ
﴾  ُجؽًرا لـعؿف، قال: ﴿َقاَل َأَغْقَر اهلل ـَ َؾُؽْؿ َعَؾك اْلَعاَلِؿق إَِلًفا َوُهَق َفض 

ؾؽؿ عؾك [129]إعراف: ، هق ُ ـعؿ عؾقؽؿ وأعطاكؿ الـعؿ العظقؿة، حتك إكف فض 

بؾ ُتر دون إلًفا غقره، وتطؾهقن أن أ عؾ لؽؿ إلًفا  !العالؿقـ، اؿ ٓ تقحدوكف

  !غقره

لفؿ إلًفا وهؿ  طؾهقن مـ مخؾقٍق أن  جعؾ  ؛وأي  فٍؾ فقق هذا الجفؾ

مخؾقًقا! هذا عجقب!  طؾهقن مـ مخؾقق أن  جعؾ لفؿ إلًفا مخؾقًقا!  ؼقلقن: 

ًٓ  ([318]إطراف:﴿اْجَعؾ ل ـَا إَِلدفًا﴾  ) سهحان اهلل! عجقٌب أن  ؽقن ايلف مجعق

وايلف الحؼ هق الذي َ جعؾ ولقس ُ جعؾ، ولذلؽ  . عـل: مخؾقق، م ـقع

َؿاَا بِـَاًا﴾  :كجد يف الؼرآن كالقًرا ِذي َ َعَؾ َلُؽُؿ إَْرَض فَِراًجا َوالس  [، 44]الهؼرة:﴿ال 

ـَ اْلِجَهاِل َأْكـَاًكا َوَ َعَؾ َلُؽْؿ 
ًٓ َوَ َعَؾ َلُؽْؿ مِ ا َةَؾَؼ ظِث ﴿َواهلُل َ َعَؾ َلُؽْؿ مِؿ 

، تجد أن كؾؿة ) جعؾ( [61]الـحؾ:َسَرابِقَؾ َتِؼقُؽُؿ اْلَحر  َوَسَرابِقَؾ َتِؼقُؽْؿ َبْلَسُؽْؿ﴾ 

، لؽـ اكظر إلك هذا الجفؾ الؿؼقت ًٓ  !كالقرة يف الؼرآن، اهلل  اعٌؾ ولقس مجعق

 ًٓ ، أما أهؾ  .  طؾهقن إلًفا مجعق ًٓ وكؾ مـ  عهد غقر اهلل فؼد اتخذ إلًفا مجعق
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التقحقد فنن إلففؿ  اعٌؾ ٓ مجعقل، والحؿد هلل عؾك هذه الـ عؿة، وعؾك هذه 

.أن  ؛اله قرة ًٓ  الؿقحد ـ  عهدون إلًفا  اعًث ٓ مجعق

الؿؼ قُد مـ هذا: أن ته رك بؿالؾ هذه إةهار: ُ ؽسهؽ الخقف مـ اهلل 

فتؾؽ ةسارة ٓ  ؛ب هذه الـعؿةسهحاكف وتعالك، وأن ُت اب بالق ؾ أن ُتسؾَ 

تعدلفا ةسارة، فنذا استؼر هذا الػرح مع هذا الخقف، فنكؽ حقـئٍذ سقف تهحث 

عـ أسهاب الخثص مـ القققع يف هذه القرطة التل ٓ كجاة مـفا إٓ بتقفقؼ اهلل 

 ورحؿتف.

؛  (فحقـئٍذ يعظؿ حرصؽ وخقفؽ طؾك ما ُيخؾِّصؽ مـ هذا وأمثالف)قال: 

  غل أن تتخذها يف هذا:ومـ أطظؿ إسباب التل يـب

  أن تـطرح بقـ  دي اهلل عز و ؾ، وأن ت دق الؾجل، وأن تطؾب ب دق

  :رب ؽ أن  حػظؽ، وأن ُ الهتؽ، تدعق اهلل ب دق بؼؾٍب صادق
 
﴿َواْ ـُْهـِل َوَبـِل

، [6]آل عؿران:َأْن َكْعُهَد إَْصـَاَم﴾ ادُع اهلل: ﴿َرب ـَا ٓ ُتِزْغ ُقُؾقَبـَا َبْعَد إِْذ َهَدْ َتـَا﴾ 

ذ باهلل مـ الحقر بعد الؽقر، كؿا كان  ػعؾ كهقؽ   ملسو هيلع هللا ىلص.تعق 

سْؾ ُمؼؾب الؼؾقب أن ُ الهت قؾهؽ عؾك د ـف وعؾك تقحقده، سْؾ ُم رف 

ف قؾهؽ عؾك طاعتف، واهلل لقس إمر ٓ بـسهؽ، وٓ  الؼؾقب وإب ار أن ُ  ر 

حسهؽ، وٓ جفادتؽ، وٓ طؾهؽ لؾعؾؿ، وٓ دعقتؽ إلك اهلل، وٓ بحقلؽ وٓ 

 ؛بؼقتؽ، وٓ بشلٍا مـؽ الهتة، إكؿا هق تػضٌؾ محض مـ اهلل سهحاكف وتعالك

وإٓ فالفالؽقن ُكاُلر، فالجل إلك مـ بقده تالهقتؽ أن ُ الهتؽ عؾك هذا التقحقد، 

ارتؽسقا، وكؽ قا عؾك أعؼاهبؿ، كسلل اهلل العافقة  -والعقاذ باهلل-الساقطقن ُكالر 
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 والسثمة.

 :عة يف الشرك العؾؿ، والهحث عـ إسهاب الؿققِ  وأيضا مـ إسباب

كان الـاس  سللقن عـ الخقر، وكـُت أسلل رسقل »وعـ الذرائع الؿقصؾة إلقف، 

، هؽذا  ؼقل حذ ػة رضل اهلل عـف، فعؾقؽ أن «مخافَة أن أقع فقف عـ الشرملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

حتك ٓ تؼع يف جلا  قردك هذه  ؛تؽقن ب قًرا؛ عـدك فؼف، وعـدك معرفة

 الؿقارد.

 :ض لؾػتـ  وأيًضا مـ إسباب ٓ تجعؾ ، أن تـلى بـػسؽ عـ التعر 

لعقلؿة قؾهؽ أسػـجة تتؾؼػ الشهفات وتع ػ بف إهقاا، ٓ سقؿا يف زمـ ا

الذي كعقشف الققم، مـ ةثل وسائؾ التقاصؾ، ووسائؾ ايعثم الؿعاصرة 

-أصهحت الشهف قر هة، وأصهحت الضثٓت لقس بقـؽ وبقـفا إٓ ضغطة زر 

 . -كؿا ُ ؼال

أن  ؛حقـؿا كؼقل: أن تعرف الشر، وأن تعرف ذرائع الشرك وما إلك هذا

تعرفف مـ ةثل أهؾ الحؼ، مـ ةثل ُكتب أهؾ السـة، ولقس أكؽ تغقص يف 

كتب وم ـػات الؿشركقـ والؿهتدعة، وتستؿع إلقفؿ، وُترةل لفؿ سؿعؽ 

وقؾهؽ، وتؼقل: أكا ُأر د أن أعرف الشر، إمر لقس كذلؽ. تعرف الشر مـ 

هؾ وأمالالف مـ كتب أ« كشػ الشهفات»ةثل كتب أهؾ السـة، مـ ةثل 

مقهنا لؽ السـة، عؾؿاا أهؾ السـة ُ خؾ  قن لؽ الؿسائؾ، وُ  ػقهنا، وُ ؼد  

بحقُث تـتػع وٓ ُت قهؽ الؾقاة، ٓ تتضرر، ٓ تلتقؽ العدوى؛ الجراقمقة 

 . -بنذن اهلل وتقفقؼف-الشركقة 
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أما إذا عؽػت عؾك كتب الؿخالػقـ، وتؼقل: واهلل أكا ُأر د أن أتػؼف، وأكت 

وٓ رسخَت يف هذا الهاب، فلكت واهلل تقرد كػسؽ الؿقارد،  ما صُؾب عقُدك

وهذا دلقؾ عؾك ضعػ قدر التقحقد يف قؾهؽ، لق كان التقحقد يف كػسؽ اؿقـًا 

ما تعامؾت معف هبذه الطر ؼة وٓ  عؾتف  ولف الؿـزلة العؾقة يف كػسؽ وكػقًسا

هة العؾؿ مؿـ ؾُعرضة ٕن  زول. فحذاِر  ا عهد اهلل، قد رأ ُت ورأى غقري مـ ط

، -والعقاذ باهلل-وآ تفاد يف الطؾب َمـ ارتد عؾك عؼهف  كان مـ أهؾ الذكاا

ـَ الظـ بـػِسِف، وربؿا أصابف  وُأحداؽ حد ث ِعْؾؿ، والسهب: أكف تساهؾ، وأحس

جلٌا مـ الغرور، فؼال: أكا أقرأ وٓ أتلار، فعؽَػ إما عؾك كتب الػثسػة، وإما 

كتب ك ارى، إما عؾك كتب الؿشركقـ، فامتأل قؾهف عؾك كتب مثحدة، إما عؾك 

 بالسؿقم، فذهب إلك طر ٍؼ آةر، ومـ عرَف أحقال الـاس كاكت لف عربة وعظة.

فُؽـ حذًرا  ا عهد اهلل، إ اك اؿ إ اك، الـاس الققم يف غا ة الخقف مـ  

فا روس غا تف أن  ؼتؾ بدًكا، لؽـ الُؿ قهة الُعظؿك أن  ذهب إ ؿاُكؽ وتقحقدك، 

الؿقت إن ما  اا هبذا السهب سقليت بسهب آةر، الؿقت حاصؾ، لؽـ اكظر إلك 

الخقف والق ؾ الشد د عـد الـاس، ٓ ُ ر دون؛ وُ هعدون أجد ايبعاد عـ أي 

إلك احتؿال وصقل الخطر، وهذا ٓ بلس بف،  -ولق مـ بعقد-جلا ُ ؼرهبؿ 

ضر بد ـؽ ولؽـ أ ـ الحؿا ة وآحتقاط والح اكة دون القققع فقؿا  

 وتقحقدك  ا أ فا الؿسؾؿ؟!.
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وأطؾؿ أن اهلل سبحاكف مـ حؽؿتف لؿ َيبعث كبقًا يفذا التقحقد؛ إٓ جعَؾ لف 

ِـّ  ـَ اإِلكِس َواْلِج أطداًء، كؿا قال تعالك: ﴿َوَكَذلَِؽ َجَعْؾـَا لُِؽؾِّ كِبِلٍّ َطُدّوًا َشَقاصِق

وقد يؽقن ،  [331]إكعام:ُيقِحل َيْعُضُفْؿ إَِلك َيْعٍض ُزْخُرَف اْلَؼْقِل ُغُرورًا﴾ 

ا َجاءْتُفْؿ  وكتٌب  ٕطداء التقحقد طؾقٌم كثقرة وحجٌج، كؿا قال تعالك: ﴿َفَؾؿ 

ـَ اْلِعْؾِؿ﴾   . [81]غافر:ُرُسُؾُفؿ يِاْلَبقِّـَاِت َفرُِحقا يَِؿا ِطـَدُهؿ مِّ

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

التقحقد إٓ وأطؾؿ أن اهلل سبحاكف مـ حؽؿتف لؿ َيبعث كبقًا يفذا )ققلف: 

غة، اهلل لق ولف الحؽؿة الهال، هذا مـ حؽؿة اهلل تهارك وتعالك  ؛(جعَؾ لف أطداءً 

﴿ذلَِؽ َوَلْق  ،وأن ٓ  جعؾ لف أعداًا لػعؾ سهحاكف وتعالك جاا أن  ـ ر التقحقد

ـْ لَِقْهُؾَق َبْعَضُؽْؿ بَِهْعٍض﴾ 
، مـ حؽؿة اهلل [2]محؿد:َ َشاُا اهلُل ٓكَتَ َر مِـُْفْؿ َوَلؽِ

سهحاكف وتعالك أن فتح ٕهؾ اي ؿان باب الجفاد يف سهقؾف، عهقد ة ُك رة الحؼ 

باٌب عظقؿ مقصٌؾ إلك محهة اهلل ورحؿتف واقابف، وهذا إكؿا  ؽقن إذا ُو د همٓا 

 إعداا،  تخؾ ص أهؾ اي ؿان ال ادق مـ غقرهؿ مـ أهؾ الِغش والغهش. 

ر كقًكا و قد همٓا إعداا، و قد لك يف أن قد  حؽٌؿ كالقرة هلل سهحاكف وتعا

يف ضرر  أعداا التقحقد، الذ ـ  ؼعدون عؾك طر ؼ التقحقد لُقَؾه سقا ولقسعقن

ـَ اِيكِس  ا َجَقاطِق ٍّ َعُدوا
أهؾ التقحقد، قال سهحاكف: ﴿َوَكَذلَِؽ َ َعْؾـَا لُِؽؾ  َكهِل

ـ  ُ قِحل َبْعُضُفْؿ إَِلك َبْعٍض ُزْةُرَف اْلَؼْقِل ُغُروًرا﴾، ولؽؾ ققٍم وارث ،  َواْلِج

اث، فث  زال أعداا إ اث، وإكهقاا لفؿ ُور  كهقاا  رتب قن أعداا إكهقاا لفؿ ُور 
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بلتهاع إكهقاا، وُ عادوهنؿ، و ؼعدون عؾك طر ؼ دعقهتؿ، ولؽـ اهلل سهحاكف 

ـَ َوَكَػك بَِرب َؽ  ـَ اْلُؿْجِرمِق
ا مِ ٍّ َعُدوا

وتعالك كاصٌر د ـف: ﴿َوَكَذلَِؽ َ َعْؾـَا لُِؽؾ  َكهِل

ـَ هذا الختام[61]الػرقان:َهاِدً ا َوَكِ قًرا﴾  َرب َؽ َهاِدً ا ﴿َوَكَػك بِ  ، ما أحس

 عؾ همٓء الؿجرمقـ يتؾخص يف أمريـ:فنن فِ  ؛َوَكِ قًرا﴾

 يتؾخص يف التؾبقس ويث الشبف. 

 أو يف إيؼاع الضرر. 

إما أهنؿ ُ ؾهسقن عؾك الـاس وُ هالقن الشهف، وما ُ  قهفؿ بالشؽ والحقرة، أو 

 .أن  ؽقن سهًها يف أن  ـؼؾهقا عـ الحؼ إلك الهاطؾ

إ ؼاع الضرر هبؿ، واهلل سهحاكف وتعالك كايف أهؾ اي ؿان أو أن  سعقا يف 

ك تؾهقساهتؿ، [61]الػرقان:﴾ ﴿َوَكَػك بَِرب َؽ َهاِدً ا ،والتقحقد ، فث تضر 

وتشؽقؽاهتؿ، وُجهففؿ، ﴿َوَكِ قًرا﴾ فث ُ  قهفؿ ضرٌر مـ همٓا، وإن ُأصقهقا 

وتعالك  ؽػقفؿ ضرر بشلا، فنكؿا هق إذى الشلا القسقر، ولؽـ اهلل سهحاكف 

 همٓا.

وقد يؽقن ٕطداء التقحقد طؾقٌم كثقرة وكتٌب وحجٌج )قال   بعد ذلؽ: 

ا َجاءْتُفْؿ ُرُسُؾُفؿ يِاْلَبقِّـَاِت َفرُِحقا يِ  ـَ كؿا قال تعالك: ﴿َفَؾؿ  َؿا ِطـَدُهؿ مِّ

والُحجج، اكتهف! أعداا التقحقد ربؿا  ؽقكقن مـ أهؾ العؾِؿ ؛  ([81]غافر:اْلِعْؾِؿ﴾

، ملسو هيلع هللا ىلصلؽـ عؾقمفؿ لقست مـ العؾقِم الرا عة إلك العؾؿ الؿقروث عـ الـهل 

وهؿ ُفؼراا مـ عؾؿ التقحقد، وهق رأس  لتقحقدوالؿؼ قد هبذا: أهنؿ ُ عارضقن ا

، همٓا لفؿ عؾقم، فرحقا بؿا عـدهؿ مـ ملسو هيلع هللا ىلصالعؾقم الؿقرواة مـ لدن رسقل اهلل 
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دهؿ عؾقٌم جرعقة، عـدهؿ عؾقم يف العؾؿ، وربؿا يف الؿـتسهقـ لإلسثم مـ عـ

الؾغة، يف الهثغة، وربؿا يف الؿ طؾح، يف التػسقر، يف الػؼف، لؽـ لقس عـدهؿ 

وهق عؾؿ التقحقد، فؾذلؽ هذه العؾقم التل  ؛العؾُؿ الذي هق أساس كؾ ذلؽ

ر، وٓ تُ  م وٓ تمة  ا مار جقًئا، إن كان ايكسان ب قًرا، حاذًقا، ُمتعؾ ؿً عـدهؿ ٓ ُتؼد 

 العؾؿ ال حقح بالتقحقد، فنن هذه العؾقم ٓ تضره وٓ عربة هبا.

وهل: هؾ العؾؿ سهٌب لؾفدا ة، أو هق مؼتٍض  ؛وهذا  جركا إلك مسللة

؟ ال قاب: أن العؾَؿ سهب، ولقس مق ًها، - عـل مق ب لؾفدا ة-لؾفدا ة 

 ضؾ؛ ٕكف بؿعـك: أكف قد  تعؾؿ ايكسان جقًئا مـ العؾقم الشرعقة، ولؽـف مع هذا 

اتخذ سهًها لؾعؾؿ، لؽـ الؿق ب لؾفدا ة، إكؿا هق أن  فد ف اهلل تهارك وتعالك، 

ولقس كؾ سهٍب مق ًها لألار، إٓ إذا جاا اهلل تهارك وتعالك، اكتهف! معتؼدكا يف 

إسهاب أهنا لقست مق هة،  عـل لقس كؾ سهٍب ُمؼتٍض لح قل إار 

هق ُمجرد سهب، أما كقن إار حاصًث بالضرورة، هذا إمر لقس كذلؽ، إكؿا 

 ُمرتتًها عؾك هذا السهب، ففذا إلك اهلل سهحاكف وتعالك.

العؾؿ الشرعل سهٌب لؾفدا ة، لؽـف لقس ُمؼتٍض وٓ مق ًها لفا، وإٓ لق  نإذ

كان إمر كذلؽ؛ لؿا ضؾ عالٌؿ، والقاقع أن مـ العؾؿاا مـ ضؾ، وربؿا  ؽقن 

حقـؿا تـظر سهحان اهلل يف أحقال مـ سهؼ، ف حقد.لف باع يف عؾقم سقى عؾؿ التق

 ومـ ُكعاصره أ ًضا ترى عجًها!! 

ُةْذ مالًث فخر الد ـ الرازي؛ لف ذكاا ولف باع يف عؾقم التػسقر، يف العؾقم 

العؼؾقة، عـده مشاركة يف غقر ذلؽ مـ العؾقم الؾغق ة وكحق ذلؽ، لؽـ مع هذا 
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،  ؿع فقف «م يف السحر ومخاطهة الـجقمالسر الؿؽتق»تجد أكف  ملػ كتاًبا اسؿف 

ةثصَة ما وقع مـ جرك إولقـ وأةر ـ يف الـجقم والسحر وما إلك هذه 

طهًعا سقى عؼقدة -العؾقم، وهق الرازي الذي عـده ما عـده مـ الهاع العؾؿل 

ففذا الؽتاب مؾلا بالشركقات، وإن كان قد  -ففق مـ أ فؾ الـاس هبا ،التقحقد

 ر ع عـف، وتاب إلك اهلل مـف.ققؾ: إكف قد 

، ملسو هيلع هللا ىلص«جػاا السؼاا يف ز ارة ةقر إكام »تجد مالًث تؼل الد ـ السهؽل  ملػ 

وهق يف قربه، عـده عؾؿ وٓ ما عـده عؾؿ؟ ملسو هيلع هللا ىلص وُ ؼرر فقف  قاز آستغااة بالـهل 

عـده مشاركات يف الػؼف، متؿؽـ يف الػؼف الشافعل، وعـده عؾؿ بالؾغة، وعـده 

وعـده عؾؿ بالحد ث، ومع ذلؽ  ملػ كتاًبا يف تؼر ر الشرك، عؾؿ بالتػسقر، 

ال ارم الُؿـؽل يف الرد عؾك »وهق الذي رد عؾقف ابـ عهد الفادي   يف كتابف 

 «. السهؽل

ـْ مؼتضًقا  !ر سهحان اهلل العظقؿوهؽذا ُكالُ  عـدهؿ عؾقم ولؽـ هذا لؿ  ُؽ

ػفؿ هذا  قًدا حتك تلةذ لألمر د التقحقد؟ فقـهغل أن تلؾفدا ة، وأي  هدا ٍة إذا ُفؼِ 

عؾقؽ أن تستعد،  نوأعداا التقحقد عـدهؿ عؾقم، إذ ُعدتف وُأههتف، أعداا الرسؾ

هذا الذي ُ ر د الؿملػ   أن  قصؾف إلقف، وٕ ؾ هذا تتفقل لؼهقل ما سقلتقؽ 

لؿا ملسو هيلع هللا ىلص حتك تؽقن مستعًدا، الـهل  ؛ف الؿخالػقـيف هذه الرسالة مـ كشػ ُجهَ 

لَِؿ ُ ـهفف إلك هذا؟ « إكؽ تليت ققًما مـ أهؾ الؽتاب»بعث معاًذا إلك القؿـ قال لف: 

أعداا التقحقد عـدهؿ عؾقم وعـدهؿ  نأن  ستعد، و لةذ لألمر ُعدتف، إذٕ ؾ 

 عؾقؽ أن تؽقن طالًها لؾعؾؿ ب قًرا. نتؾهقسات، إذ
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مـ أطداء قاطديـ طؾقف، إذا طرفَت ذلؽ، وطرفَت أن الطريؼ إلك اهلل ٓ يد لف 

وطؾٍؿ وُحجج، فالقاجب طؾقؽ أن تعؾؿ مـ ديـ اهلل ما يصقر  أهؾ فصاحة

مفؿ لريؽ طز سالحًا لؽ تؼاتؾ يف همٓء الشقاصقـ الذيـ قال إمامفؿ ومؼد  

ـْ   وجؾ: ﴿َْٕقُعَدن  َلُفْؿ ِصَراَصَؽ اْلُؿْسَتِؼقَؿ  ـِ َأْيِديِفْؿ َوِم ـ َيْق َقـ ُفؿ مِّ
ُثؿ  ٔتِ

ـْ َأْيَؿاكِِفْؿ َوَطـ َشَؿآئِِؾِفْؿ َوَٓ َتِجُد َأْكَثَرُهْؿ َشاكِرِيـ﴾  َخْؾِػِفْؿ َوَط

ولؽـ إذا أقبؾت طؾك اهلل، وأصغقَت إلك حجج اهلل ويقـاتف،  .[31،31]إطراف:

ْقَطاِن َكاَن َضِعقػًا﴾َد فال تخْػ وٓ تحزن ﴿إِن  َكقْ   .[11]الـساء:الش 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

وطرفَت أن الطريؼ إلك اهلل ٓ )اؿ زاد إمر تلكقًدا،  (إذا طرفَت ذلؽ)قال: 

عـدهؿ لسان وعـدهؿ أقثم، ولؽـ ( يد لف مـ أطداٍء قاطديـ طؾقف أهؾ فصاحة

العؾؿ ال حقح، ربؿا  ؽقن ايكسان عـده ف احة، هذا ٓ ُ ؼدم أو  مةر يف معقار 

 ٓ ُ ؼدم وٓ  مةر. ،ولؽـ ما عـده إكؿا هق سجع كسجع الؽفان

والعؾؿ قد  ؽقن ِعؾًؿا كافًعا، وقد  ؽقن ِعؾًؿا غقر كافع، ولذا  (وطؾؿٍ )قال: 

لقس العربة  نمـ العؾقم ما ٓ  ـػع، إذ نمـ عؾٍؿ ٓ  ـػع، إذملسو هيلع هللا ىلص اذ الـهل استع

أن  ؛العربة بالعؾؿ ال حقح، اؿ بتقفقؼ اهلل عز و ؾ مـ قهؾ ومـ بعدبالعؾؿ، 

تتعؾؿ العؾؿ ال حقح اؿ تؾجل إلك اهلل أن  رزقؽ الفدا ة والتقفقؼ، ٕكـا كؿا 

بؾ العؾؿ ال حقح، وٓبد مـ  -ٓ ُمطؾًؼا-ذكركا ٓبد مـ سهب وهق )العؾؿ( 

 تقفقؼ لتح ؾ الفدا ة هبذا العؾؿ الـافع.
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قد  حتج الؿخالػ، وقد  حتج الؽافر، وقد  حتج  (وُحجج)قال: 

ـَ  ، الؿشرك، وقد  حتج الؿؾحد، وقد  حتج القفقدي والـ راين ِذ  ﴿َوال 

ُتُفْؿ َداِحَضٌة﴾ ـْ َبْعِد َما اْسُتِجقَب َلُف ُحج 
 مِ
ِ
قَن فِل اهلل ، إذن [13]الشقرى: ُ َحا  

ُةذها قاعدة:  ؛ بالدلقؾ، العربة ب حة آستدٓل عـدهؿ حجة، لؽـ لقس العربة

كؾ ُمهطٍؾ فنن عـده دلقًث وحجًة  حتج هبا، لؽـ هذا ٓ  ؛ ٓ  خؾق ُمهطٌؾ عـ دلقؾ

ر، ٕكف لقس العربة بالدلقؾ، إكؿا   ـهغل أن ُ ؼدم عـدك  ا أ فا الؿقحد وٓ أن  مة 

 ب حة آستدٓل. 

إن بعض الـاس أمام الػ احة فث  فقلـؽ وٓ ُ  قهؽ هذا بالضعػ، 

وكالرة الؽتب والؿملػات والُحجج والشهف التل ُتالار ُ  اب بشلا مـ آرتخاا 

بشلٍا مـ الضعػ،  ؼقل:  ا أةل عؾك إقؾ الؿسللة فقفا ةثف، همٓا 

عـدهؿ دلقؾ وهمٓا عـدهؿ دلقؾ، دعاا غقر اهلل مـ إمقات وال الحقـ،  عـل 

 عؾف وهق مـ أهؾ التقحقد، وربؿا سار عؾك َســ أهؾ الؿسللة ةثفقة، ما الذي 

 مالتقحقد يف التؾؼل والطؾب، ولؽـف  ضعػ أمام مملػات، وأمام أققال، وأما

د، فؽؾ  ؛ُجهف وتؾهقسات ُ  قهف هذا بضعػ، وهذا ٓ  ـهغل أن  ؽقن مـ الؿقح 

غل فذه ٓ  ـهفومملػاهتؿ،  هففؿ، وكؾ تؾهقساهتؿ، ومع كالرهتؿجؼاجؼفؿ، وكؾ ج

فنن العربة  ؛أن ُتؼدم وٓ تمةر عـدك جقًئا  ا طالب العؾؿ،  ا صاحب التقحقد

 ملسو هيلع هللا ىلص.بالحؼ الذي  اا يف كتاب اهلل وسـة رسقلف 

إذن أعداا اهلل ٓ ُ شرتط أو ٓ  ؾزم أو ٓ تظـ، أهنؿ عقام، ُ فال، دراو ش، 

قد ٓ، اكتهف! ،فؼط مـ الذ ـ  فزون رؤوسفؿ ولقس عـدهؿ جلٌا أكالر مـ هذا 
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ُت دم أو ُتثقل جخً ا مـ أعداا التقحقد، وعـده مـ هذه الػ احة، وعـده مـ 

هذه الؿملػات، وعـده مؿا ُ شار إلقف مـ العؾقم، ولؽـ هذا ٓ  ـهغل أن  فقلـؽ، 

 ولؽـ عؾقؽ أن تستعد. 

ربؿا  ؽقن مـ أعداا ؛ والققم ُ ؿؽـ أن ُكضقػ إلك ما ذكر الؿملػ   

ُعؾقا، وُ شار إلقف بلكف مـ أهؾ الؿراتب الد ـقة التقحقد مـ عـده جفادات 

والؿـاصب الشرعقة، وُتضػك عؾقف ألؼاب، ولف مققع أو مقاقع، ولف حؾؼات ُتذاع 

م وٓ أن وُتـشر، ولف حسابات يف وسائؾ التقاصؾ، كؾ هذا ٓ  ـهغل أن ُ ؼد  

كتاب  مةر، الحؼ أكرب مـ همٓا، والحؼ أكرب مـ هذا كؾف، والحؼ هق ما وافؼ 

 ، إكف التقحقد، إكف مـفج أهؾ السـة والجؿاعة.ملسو هيلع هللا ىلصاهلل وسـة رسقلف 

فالقاجب طؾقؽ أن تتعؾؿ مـ ديـ اهلل ما يصقر لؽ سالحًا لؽ تؼاتؾ )قال: 

سهحان اهلل! أعداا  رتب قن بؽ وبد ـؽ وبالتقحقد الذي ( يف همٓء الشقاصقـ

عة ـُ إلك الؽسؾ والد  وٓ تتسؾح بسثح  !وٓ ُتهالل وٓ هتتؿ !تد ـ اهلل بف، اؿ ترك

لـعؿة التل آتاك هذا دلقٌؾ عؾك ضعػ إقدارك لؾتقحقد، وإقدارك لفذه ا !العؾؿ

ماذا ت ـع؟ عؾقؽ أن تتسؾح بسثح لعؾؿ، اعتـ بعؾؿ التقحقد،  ناهلل إ اها، إذ

 اهتؿ بعؾؿ التقحقد.

َلُفْؿ ِصَراَصَؽ  الذيـ قال إمامفؿ ومؼدمفؿ لريؽ طز وجؾ: ﴿َْٕقُعَدن  )قال: 

 -كؿا  ؼقلقن-الؿسللة  د، والح ار ح ار جد د ؛  ([31:]إطرافاْلُؿْسَتِؼقَؿ﴾ 

ـْ َأْيَؿاكِِفْؿ َوَطـ َشَؿآئِِؾِفْؿ َوَٓ َتِجُد )﴿ ـْ َخْؾِػِفْؿ َوَط ـِ َأْيِديِفْؿ َوِم ـ َيْق ـ ُفؿ مِّ ُثؿ  ٔتَِق

 (.[31]إطراف:َأْكَثَرُهْؿ َشاكِرِيـ﴾ 



  
                 013          

 

 رشح كشف الش هبات

ولؽـ إذا الؿملػ   ُ ر د أن  هث الطؿلكقـة يف الؼؾقب، فقؼقل: )اؿ إن 

أقبؾت طؾك اهلل وأصغقَت إلك حجج اهلل ويقـاتف، فال تخْػ وٓ تحزن  ﴿إِن  َكْقَد 

ْقَطاِن َكاَن َضِعقػًا﴾  كعؿ الذي   ُدق وُ خؾص فؾقهشر بالخقر: (، [11]الـساء:الش 

ـَ اْهَتَدْوا َزاَدُهْؿ ُهدً  ِذ  ـْ َأْعَطك َوات َؼك [12]محؿد:ى﴾ ﴿َوال  ا َم  (5)، ﴿َفَلم 

َق بِاْلُحْسـَك  ُرُه لِْؾُقْسَرى﴾ (3)َوَصد  ، سقـ رك اهلل عز و ؾ،  [2-5]الؾقؾ:َفَسـَُقس 

ْقَطاِن َكاَن َضِعقًػا﴾  الشقطان كقُده ضعقػ، قال  ؾ وعث: ﴿إِن  َكْقَد الش 

ُؾقَن﴾ [23]الـساا: ـَ آَمـُقا َوَعَؾك َرب ِفْؿ َ َتَقك  ِذ  ، ﴿إِك ُف َلْقَس َلُف ُسْؾَطاٌن َعَؾك ال 

، سؾطاكف عؾك مـ؟  الذ ـ ُ ها عقكف، الذ ـ ُ  افحقكف و رتخقن لف، [00]الـحؾ:

ـَ ُهْؿ بِِف ُمْشِرُكقَن﴾  ِذ  ْقَكُف َوال  ـَ َ َتَقل  ِذ  إذن  .[199ـحؾ:]ال﴿إِك َؿا ُسْؾَطاُكُف َعَؾك ال 

همٓا هؿ الذ ـ  تسؾط عؾقفؿ الشقطان، أما مـ كان مممـًا باهلل عز و ؾ متقكًث 

 عؾقف، فث  ضره كقد الشقطان، فنكف ضعقػ.

والعامل مـ الؿقحديـ يغؾب ألػًا مـ طؾؿاء همٓء قال  : )

ولؽـ لقس أي عامل، إكؿا عامل عـده ب قرة، ربؿا ما ارتؼك إلك  ؛ (الؿشركقـ

أهؾ العؾؿ ولؽـ عـده ب قرة، وعـده محهة لؾتقحقد، وعـده معرفة بف،  در ة

فؿالؾ هذا  غؾب ألًػا مـ عؾؿائف، ولقس مـ  ؛وعـده إجراٌف عؾك بعض أدلتف

 الؿشركقـ بؾ مـ عؾؿاا الؿشركقـ.

يف  -وهق مـ أئؿة الدعقة-ومـ لطقػ ما ذكر الشقخ عهد اهلل أبا بطقـ   

د بف عؾك ُجهف داود بـ  ر قس، ذكر ق ة لطقػة الذي ر« تلسقس التؼد س»كتابف 

وهل: أن أحد عقام الؿقحد ـ لؼل ر ًث يف مؽة ُ شار إلقف بالعؾؿ، فؼال لف هذا 
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رون إولقاا وٓ ُتعطقهنؿ حؼفؿ، ولذلؽ تزعؿقن أن الر ؾ الؿؽل: أكتؿ ٓ ُتؼد  

َد َرب ِفْؿ دعاا إمقات جرك، مع أن اهلل قال يف حؼ الشفداا: ﴿ َأْحَقاٌا ِعـْ 

 كحـ كدعقا أحقاا ، ، ففؿ أحقاا، كحـ ٓ كدعق أمقاًتا،[130]آل عؿران:ُ ْرَزُققَن﴾ 

د العامل ر إن كاكت الؼرااة )أحقاٌا عـد رهبؿ َ رزُ ":  فؼال الؿقح  ققن( فلكا ته  

سقف أطؾب مـفؿ وأسللفؿ، وأما إن كاكت الؼرااة: )ُ رَزققن( فلكا أطؾب مـ 

أن قال: ما أكالَر فؿا كان مـ هذا الذي ُ شار إلقف بالعؾؿ إٓ  !!عامل، هذا "َ رُزقفؿ

وذكر الؼ ة بـحقها الشقخ عهد الؾطقػ ،  -ما عـده جلا- كثمؽؿ!! وسؽت

 «.تحػة الطالب والجؾقس يف رد جهفات داود بـ  ر قس»يف كتابف 

 واهلل أعؾؿ.
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والعامل مـ الؿقحديـ يغؾب ألػًا مـ طؾؿاء همٓء الؿشركقـ، كؿا قال 

 اهلل هؿ الغالبقن ، فجـُد [311]الصافات: ﴾َوإِن  ُجـَدَكا َلُفُؿ اْلَغالُِبقنَ ﴿تعالك: 

وإكؿا الخقف طؾك  .يالسقػ والسـان كؿا أكفؿ الغالبقن،  يالحجة والؾسان

 .الؿقحد الذي يسؾؽ الطريؼ ولقس معف سالح

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

والعامل مـ الؿقحديـ يغؾب ألػًا مـ وقػـا يف الدرس الؿاضل عـد ققلف: )

ؽ ما عـدهؿ مـ عؾقٍم كاسدة وهذا حؼ، فث  فقلـ   (؛طؾؿاء همٓء الؿشركقـ

فا تزوُل أمام إكقار الؽاجػة لؾحؼ الُؿهقـ الذي  اا يف واستدٓٓت فاسدة، فنك  

 ملسو هيلع هللا ىلص.كتاب اهلل ويف سـة سقد الؿرسؾقـ 

الؼقم لقس عـدهؿ معؼقٌل صر ح، وٓ مـؼقٌل صحقح، لقس عـدهؿ كؼٌؾ 

ق، فنن اعت ؿت باهلل عز و ؾ زَ وٓ بحٌث ُمحؼؼ، إكؿا هق هذ اٌن مُ  قُم د   و 

ـٍ مـ تقحقدك، فنك ؽ ولق كـَت لسَت مـ  وكـَت عؾك بقـٍة مـ أمرك وعؾك  ؼق

كاٍف يف غؾهة ما عـد  -بتقفقؼ اهلل عز و ؾ-ما معؽ  فنن   الراسخقـ يف العؾؿ،

 همٓا الؿشركقـ.

﴿َوَلَؼْد  ؛(﴾َوإِن  ُجـَدَكا َلُفُؿ اْلَغالُِبقنَ ﴿بؼقلف تعالك: )  استدل الؿملػ و

ـَ   ُفؿُ َوإِن  ُ ـَدَكا لَ    اْلَؿـُ قُرونَ  إِك ُفْؿ َلُفؿُ    َسَهَؼْت َكؾَِؿُتـَا لِِعَهاِدَكا اْلُؿْرَسؾِق

 . [126-121]ال افات:اْلَغالُِهقَن﴾ 

 اهلل هؿ الغالبقن يالحجة والؾسان، كؿا أكفؿ الغالبقن فجـُد اؿ قال: )
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هؿ الغالهقن ؛ (، ُ ـد اهلل عز و ؾ أهؾ الحؼ والتقحقد والسـة يالسقػ والسـان

ـان تارًة وتارة، والعاقهُة   لفؿ.بالحجة والؾسان دائًؿا، وهؿ الغالهقن بالسقػ والس 

ربؿا  ح ؾ فقفا جلٌا مـ آجتهاه عـد  ومسللُة الغؾبة والـُّصرة ٕهؾ الحؼ

 ويقاُكفا فقؿا يلتل:بعض الـاس، 

الحؼ الذي ٓ جؽ فقف أكف ٓ تزال طائػٌة مـ هذه إمِة عؾك الحؼ ظاهرة، 

ـَ َعَؾك ا»ملسو هيلع هللا ىلص: وعؾك الحؼ مـ قرة، قال  تِك َظاِهِر  ـْ ُأم 
َٓ َٓ َتَزاُل َطائَِػٌة مِ ْلَحؼ  

ـْ َةَذَلُفؿْ  ُهْؿ َم  «ابـ ما ف»و «الرتمذي»وعـد  .«ال حقحقـ»والحد ث يف  «َ ُضر 

ـْ َةَذَلُفْؿ َحت ك َتُؼقَم »: «أحؿد»و ُهْؿ َم َٓ َ ُضر  ـَ  تِل َمـُْ قِر  ـْ ُأم 
َٓ َتَزاُل َطائَِػٌة مِ

اَعةُ  ، رواه كحق مـ عشر ـ مـ ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الؿعـك متقاتٌر عـ رسقل اهلل  ؛«الس 

 عـف.ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب الـهل 
فػل كؾ زمان ٓبد مـ و قِد طائػٍة مـ هذه إمة اهتقا عؾك الحؼ  الؿحض 

وايسثم السالؿ عـ الشقب، هؿ الؿؼ قدون هبذه إحاد ث التل ذكرُت لؽ، 

ـَ آَمـُقا فِل ﴿إِك   ؛ويف أ ات التل  اات يف هذا الؿعـك ِذ  ا َلـَـُ ُر ُرُسَؾـَا َوال 

ْكَقا َوَ ْقَم َ ُؼقُم إَْجَفاُد﴾  َوإِن  ُجـَدَكا َلُفُؿ ﴿، )[51]غافر:اْلَحَقاِة الد 

الَِحاِت  ([311]الصافات:﴾اْلَغالُِبقنَ  ـَ آَمـُقا مِـُْؽْؿ َوَعِؿُؾقا ال   ِذ  ﴿َوَعَد اهلُل ال 

 وهذه الـُّصرة كقطان: الخ ، ، [55فِل إَْرِض﴾ ]الـقر: َلَقْسَتْخؾَِػـ ُفؿ

 :وهذه ُك رٌة دائؿة، ولذا فالـهل  ؛ُكصرٌة يالحجة والؾسان الـقع إول

حجتفؿ  ؛وأصحابف وهؿ يف مؽَة اثث عشرة سـة كاكقا مـ قر ـ بالحجةملسو هيلع هللا ىلص 

 غالهة، وحجة أعدائفؿ داحضة.
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 :؛وحصقُل التؿؽقـ يف إرض، الـصرُة يالسقػ والسـان الـقع الثاين 

وهذه تؽقن أحقاًكا وٓ  ؾزم أن تؽقن دائؿة، الحرُب بقـ أهؾ الحؼ والهاطؾ 

﴿َقاَل ُمقَسك ِسجال، فلهؾ الحؼ ُ د ؾقن وُ دال عؾقفؿ، لؽـ الغؾهُة لؾحؼ وأهؾف 

ـْ  ِف ُ قِرُاَفا َم  َواْصهُِروا إِن  إَْرَض لِؾ 
ِ
ـْ ِعَهاِدِه َواْلَعاقَِهُة لَِؼْقمِِف اْسَتِعقـُقا بِاهلل

َ َشاُا مِ

 ﴾ ـَ  .[146]إعراف:لِْؾُؿت ِؼق

إذن ٓبد أن تؽقن العاقهة ٕهؾ الحؼ والتقحقد والسـة، مـ ففؿ هذا 

الؿعـك زالْت عـف إجؽآٌت كالقرة، واعؾؿ  ا رعاك اهلل أن هلل حؽؿًة بالغة يف أن 

 ـت ر الُؿشركقن عؾك الؿسؾؿقـ أحقاًكا، ومـ تلمؾ يف هذا ازداد إ ؿاُكُف و ؼقـف 

الؿسللة إلك ما ذكر ايمام ابـ بحؽؿة اهلل عز و ؾ، وُأحقؾؽ يف تحؼقؼ هذه 

حقُث ذكر ما  ز د  ؛يف الجزا الالاين «إغااة الؾفػان»يف كتابف العظقؿ   الؼقؿ 

ٍؿ  ؾقؾة ُتؾتؿُس لؽقن ؽَ عؾك عشرة أصقل تتعؾؼ هبذا الؿقضقع، وأبان عـ حِ 

 الُؿشركقـ  ـت رون عؾك الؿسؾؿقـ أحقاًكا.

 يعض الـاس يف هذا الؿؼام:ومع ما سبؼ أكبفؽ طؾك أريعة أخطاء تؼُع مـ 

 : ًٓ ـ  أن اهلل طز وجؾ يـصر الؽافريـ طؾك الؿممـقـ ُكصرًة دائؿًة  أو مـ ض

ـ   مـ ظـ أن اهلل ُ ذل أولقااه دائًؿا  ؛ياهلل ضـ السقء ُمستؼرًة فؼد أخطل، يؾ قد ض

ـ  بف ما  ؾقؼ بجثلف ورحؿتف وحؽؿتف.  و ـ ر أعدااه دائًؿا فؿا ظ

 :ـ  أن ُكصرة الؿممـقـ إكؿا هل ُكصرٌة يف أخرة فحسب  ثاكًقا مـ ض

فنن  اهلل سهحاكف وتعالك  ـ ر الؿممـقـ يف الدكقا ولقست يف الدكقا فؼد أخطل، 

ْكَقا و ـ ر الؿممـقـ يف أةرة:  ـَ آَمـُقا فِل اْلَحَقاِة الد  ِذ  ﴿إِك ا َلـَـُ ُر ُرُسَؾـَا َوال 
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 .[51]غافر:اُد﴾ َوَ ْقَم َ ُؼقُم إَْجفَ 

 :ـ  أن  الـ صر طؾك أطداء اهلل غقر مشروٍط فؼد أخطل ثالًثا ، وما أكالَر مـ ض

الـ ر عؾك أعداا اهلل مشروٌط بشرٍط عظقؿ، وهق: تحؼقؼ  مـ ُ خطئ هذا الخطل؛

ـَ آَمـُقا﴾ ﴿إِك ا َلـَـُ رُ  اي ؿان والتؼقى والعؿؾ ال الح: ِذ   ،[51]غافر:ُرُسَؾـَا َوال 

 ، [146:عراف]إ ﴿والعاقهُة لؾؿتؼقـ﴾ [،126]ال افات: ﴾َوإِن  ُ ـَدَكا َلُفُؿ اْلَغالُِهقنَ ﴿

الَِحاِت﴾  ـَ آَمـُقا مِـُْؽْؿ َوَعِؿُؾقا ال   ِذ  ، كالقر مـ الـاس ٓ [55]الـقر:﴿َوَعَد اهلُل ال 

ٍـّ  تـهف إلك هذا إمر، ٓ  عؾُؿ أو  شؽ يف هذا الؿؼام فُقساوره ما ُ ساو ره مـ ظ

ـْ وعد اهلل قد ُ خؾػ، وحاجا وكث، إك ؿا الؼضقة باةت ار:  فاسد بلن  
﴿ُقْؾ ُهَق مِ

 ولؽ فقؿا  رى يف ُأحٍد عربة.، [135]آل عؿران:ِعـِْد َأْكُػِسُؽْؿ﴾ 

 :ـ  أن  الـ صر الؿقطقد يف واقٌع لجؿقع الؿممـقـ فؼد أخطل رايًعا ، مـ ض

القطد هاهـا ٕهؾ اإليؿان راجٌع إلك مجؿقطفؿ ٓ إلك الحؼ الذي ٓ شؽ فقف أن  

ا  رى ، ف لقس حاصًث لؽؾ فرٍد فرد بؿعـك: أك   ؛جؿقعفؿ قد  ؿقت ايكسان ولؿ 

التؿؽقـ لؾحؼ وأهؾف، قد ُ ـشر بالؿـشار مـ مِػرق رأسف إلك أةؿص قدمقف قهؾ 

ـ  القعَد حاصٌؾ لؾطائػة الؿممـة،  وإذا كظرت إلك أن  ح ؾ التؿؽقـ والغؾهة، لؽ

إفراد، فإفراد مـ قرون وٓ جؽ، لؽـ كؾفؿ مـ قرون يف أةرة، ومـفؿ 

 مـ ُ ـ ر يف الدكقا ويف أةرة.

ؾت لؽ تزول عـؽ بتقفقؼ اهلل إجؽآت  إذا ففؿت هذا الؿقضقع بؿا ف  

 .، والعؾؿ عـد اهللكالقرة قد تعرتض يف هذا الؿقضقع

ؿا الخقف طؾك الؿقحد الذي يسؾؽ الطريؼ ولقس معف وإك  : ) قال 



  
                 021          

 

 رشح كشف الش هبات

تـهقفاٌت بد عة يف هذا   هذه كؾؿة  ؿقؾة، وتـهقفات الؿملػ ؛ ( سالح

د الذي  سؾؽ الطر ؼ يف هذه الحقاة ولؽـ ف ٓ  الؽتاب، الخقف عؾك الؿقح 

إَن أهؾ الشرك لفؿ :  تسؾح بالسثح، قؾـا قهؾ هذا الؿؼطع يف الدرس الػائت 

ة ولفؿ أسؾحة، وإن كاكت داحضة لؽـفا  ح ؾ هبا الـؽا ة لؾذي تجرد عـ  ُعد 

السثح، أما الذي لهس درًعا ضافقة وجد   ؿقـف بالسثح الؼقي، فنن كؾ أسؾحة 

هذه الػئة الؿارقة تتساقط أمام هذا الؿقحد الذي اهت عؾك الحؼ، الُؿشؽؾة هـا 

مـ مـهعف إصقؾ،  عدم التسؾح، لقس هـاك عـا ة بتح قؾ العؾؿ ال ايف

 وتسؾُّحؽ يف هذا الؿؼام يحصؾ يلمريـ:

 بتف وتـصره يلن تعرف الحؼ الذي معؽ، وتعرف كقػ ُتثْ : إمر إول

 وتستدل طؾقف وتدطق إلقف.

 :أن تعرف الباصؾ، وتعرف كقػ تـؼضف وتؼدح فقف  وإمر الثاين.  

هـا تؽقن ُمسؾ ًحا معؽ السثح الذي تؼػ بف، وإمر إلك تقفقؼ اهلل 

والقصقُة يف هذا  كقـ.سهحاكف وتعالك أمام كؾ مارٍد مـ ُعتات همٓا الؿشر

ؾت أن يعتـل اإلكسان يؽتب طؾؿاء التقحقد: الؿؼام  بت لؽ الهعقد، وسف  ، ففذه قر 

 ـهتل – فاـ التل عؾك  ـهتقلؽ اقتـاا السثح الذي  ـػُعؽ يف طر ؼ هذه الػت

فقن، ومـ أهؿ هذه الؽتب كتب قاعدون  هالقن وُ ؾه ُسقن وُ شه   ُأكاٌس  -الطر ؼ

قاعدة  ؾقؾة يف التقسؾ »ايمامقـ الجؾقؾقـ جقخ ايسثم وابـ الؼقؿ، وٓ سقؿا 

، هذه كتب مفؿة يف «الرد عؾك ايةـائل»و،  «الرد عؾك الهؽري»و،  «والقسقؾة

د، وكتب ابـ الؼقؿ، وٓ سقؿا  تقحقد العهادة تـػُعؽ  ا طالب العؾؿ الؿقح 
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اؿ كتب أئؿة الدعقة وعؾك رأسفؿ إمام ،  «إغااة الؾفػان»الؽتاب الجؾقؾ العظقؿ 

الؼقاعد »، وأوصقؽ بالعـا ة كالقًرا باا الدعقة الشقخ محؿد بـ عهد القهاب 

 تجده يف غقر هذه الرسالة الق قزة؛ؼٍف كػقس قؾ  أن فػقفا ةثصة مـ ف «إربع

 ففذه مـ أكػع إجقاا لؾعقام، ولطؾهة العؾؿ أ ًضا، اؿ كتب مـ، احػظفا وعؾ ؿفا 

درج عؾك هذا السهقؾ بعد إمام الدعقة، وٓ سقؿا كتب الؿجدد الالاين حػقد 

، وكتب ايمام أٓ وهق ايمام عهد الرحؿـ بـ حسـ بـ محؿد بـ عهد القهاب

ابـف عهد الؾطقػ بـ عهد الرحؿـ، وكتب ابـ سحؿان، وغقر همٓا مـ أئؿة 

كالشقخ  ؛الدعقة، وأ ًضا مـ كان عؾك هذا السهقؾ مـ غقر أئؿة الدعقة الـجد ة

كا ، أو كتب الشقخ الحػظل «صقاكة ايكسان»السفسقاين يف كتابف الجؾقؾ 

مـ كتب أئؿة دعقة ، وغقرها «در ات ال اعد ـ إلك مؼامات الؿقحد ـ»

 التقحقد يف الؼد ؿ والحد ث.

د.  هذه مـ إمقر التل  ـهغل أن تتسؾح هبا  ا طالب العؾؿ الؿقح 
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ـ   تِْبَقاكًا لُِّؽؾِّ َشْلٍء َوُهًدى َوَرْحَؿًة ﴿  تعالك طؾقـا يؽتايف الذي جعؾفاهلل وقد م

ـَ   .[88]الـحؾ:  ﴾َوُيْشَرى لِْؾُؿْسِؾِؿق

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

وٓ سقؿا يف التقحقد، مـ أعظؿ ما بقـف كتاب اهلل عز و ؾ حؼف عؾك عهاده 

 وهق تقحقده.
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فال يلتل صاحب ياصؾ يحجة إٓ ويف الؼرآن ما يـؼضفا ويبقـ يطالكفا، كؿا 

َٓ َيْلُتقَكَؽ يَِؿَثٍؾ ﴿قال تعالك:   ـَ َتْػِسقراً َو ٓ  ِجْئـَاَك يِاْلَحؼِّ َوَأْحَس ، [11]الػرقان: ﴾إِ

قال يعض الؿػسريـ: هذه أية طامة يف كؾ حجة يلتل يفا أهؾ الباصؾ إلك يقم 

 الؼقامة. 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

والحجة قد تؽقن سؿعقة، وقد ؛ ( فال يلتل صاحب ياصؾ يحجةققلف: )

 .تؽقن عؼؾقة

، والُحجج العؼؾقة عـد الؼقم هل سػسطة فقفا ما ُ خالػ العؼؾ ال ر ح 

 ُحججفؿ التل ُتعارض الحؼ وُتـاقضف ُحجٌج مـ قهقؾ السػسطة العؼؾقة.

حداـل قؾهل عـ "والُحجج السؿعقة: إما أن تؽقن أدلًة مؽذوبة مـ قهقؾ 

جاكؾ ، أو رؤى ومـامات وما ملسو هيلع هللا ىلص، أو أحاد ث مقضقعة عـ رسقل اهلل "ربل

وإما أن تؽقن أدلًة  ذلؽ ٓ عربة هبا وٓ ققؿة لثحتجاج هبا يف هذه الؿطالب.

 صحقحة، ولؽـفؿ  ضعقهنا عؾك غقر مقضعفا، و تلولقهنا عؾك غقر تلو ؾفا.

وأهؾ الضثل والشرك وعؿقم أهؾ الهدع عـدهؿ ولٌع بحؿؾ كتاب اهلل 

لؼرآن لقتقافؼ وهقاه، عؾك مذاههفؿ، ٓ تجد ُمهطًث إٓ وهق ساٍع يف تطق ع ا

فالؼرآن تجده عـد الؼدري كتاب مذهب الؼدر، والؼرآن عـد الُؿر ئ تجده 

فؿ  وهؾؿ  را، ومـ لف ةربة ، كتاب إر اا، والؼرآن عـد الجفؿقة كتاب تج 

 بؿؼآت الؼقم ُ درك ذلؽ.
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 ًٓ : عهد الجهار الفؿذاين الؿعتزلل أل ػ كتاًبا مشفقًرا اسؿف وأضرُب لؽ مثا

، مر  فقف عؾك آ ات الؼرآن مـ الػاتحة وإلك آةر الؼرآن، ٓ  ؿر  «تشابف الؼرآنمُ »

 
 
ُعـؼِف إٓ فعؾ لقتقافؼ مع مذههف، وٓ آ ة ُتخالػ ما  بآ ٍة فقفا ما ُ ؿؽـ تطق عف ولل

 ؽ؛إٓ و دتف  مول ذل -مذهب التعطقؾ-عؾقف مذههف الؼدري ومذههف الجفؿل 

الؽتاب ما هق إٓ كتاب اعتزال عؾك ما عؾقف  فتجد أن الؼرآن بـاًا عؾك هذا

 الؿعتزلة.

يف كتاب  -والحؿد والؿـُة هلل عز و ؾ–وهؽذا كؾ أصـاف الُؿهطؾقـ، لؽـ 

ـَ ؾ كؾ حجة كؾ مهطٍؾ: اهلل ما ُ هطِ  ٓ  ِ ْئـَاَك بِاْلَحؼ  َوَأْحَس ﴿َوٓ َ ْلُتقَكَؽ بَِؿاَلٍؾ إِ

الُحجج التل يف كتاب اهلل ويف سـة رسقلف ، أعظؿ الحجج [66]الػرقان:َتْػِسقًرا﴾ 

ـَ َتْػِسقًرا﴾، فنهنا تجؿع هذ ـ القصػقـ: ملسو هيلع هللا ىلص ٓ  ِ ْئـَاَك بِاْلَحؼ  َوَأْحَس ،  ﴿إِ

ًرا، ُمربهـًا، وهذه  والؿطؾقب يف الؽثم أن  ؽقن حًؼا، وأن  ؽقن واضًحا ُمػس 

  . ُحجج الؼرآن

رآن ما  دل عؾك ُبطثن بؾ أهؾ العؾؿ الراسخقن ٓ  ؼقلقن فؼط إن يف الؼ

ُحجج الضالقـ الُؿضؾقـ، بؾ  ؼقلقن: إن كؾ ُحجٍة  حتج هبا ُمهطٌؾ سقاًا كاكت 

؛ فت قر دلقًث عؾقف ٓ سؿعقًة أو عؼؾقة، فالُحجة كػُسفا ُ ؿؽـ قؾُهفا عؾك صاحهفا

مجؿقع »كؿا تجده يف الؿجؾد السادس مـ -  وقد التزَم جقخ ايسثم  لف.

ب الُحجة كػسفا  حتج ُمهطؾ بدلقؾ سؿعل أو عؼؾل إٓ قؾَ أكف ٓ  -«الػتاوى

عؾقف، فجعؾفا دلقًث عؾقف ولقس دلقًث لف، وٓجؽ أن هذا مـ الؿؼامات الرفقعة 

فالؿؼ قد أن مـ  ؾ مـ أهؾ العؾؿ الراسخقـ فقف.التل ٓ   ؾ إلقفا إٓ الُؽؿ  
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ره اهلل عز و ؾ و َد أن يف القحل ما  ؽػل يبطال حجة كؾ والعؾؿ ، ُمهطٍؾ  ب  

 عـد اهلل عز و ؾ.

هذه ُمؼدمة حسـة، قّدم هبا الؿملػ بقـ  دي : أققل بعد كؾ ما سؿعت 

هف التل  سققفا  ر عؾقف بنذن اهلل عز و ؾ، ففل ُمؼدمة حسـة مؿا سـؿُ و ؽشػفا الش 

هف التل سقليت ذكرها بتقفقؼ اهلل  كافعة إ ؿاكقة  مَمـ مع استحضارها عدُم تلاقر الش 

 سهحاكف وتعالك.
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وأكا أذكر لؽ أشقاء مؿا ذكر اهلل يف كتايف جقاًيا لؽالٍم احتج يف الؿشركقن 

 يف زماكـا طؾقـا.

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

يف ِذكر اي ابات، وكشػ الشهفات، وابتدأ هذا   أن بدأ الؿملػ 

 ُجهف مع أ قبٍة تػ قؾقة.أتهعف بسقق ، بجقاٍب ُمجؿؾ 

وأكا أذكر لؽ أشقاء مؿا ذكر اهلل يف كتايف جقاًيا لؽالٍم احتج يف : )  ؼقل 

( وٓ  زالقن إلك الققم بعد ُمضل أكالر مـ مائتل سـة الؿشركقن يف زماكـا طؾقـا

هف السابؼة كػسفا، فؿا تجده يف هذا الؽتاب هق ما قد تسؿعف أو تؼرأه  جرتون الش  

 لفمٓا الؿشركقـ الؼهقر قـ الؿعاصر ـ.

ِجؿاُع ما يحتج يف همٓء الؿشركقن الؼبقريقن طؾك ما هؿ وعؾك كؾ حال: 

 طؾقف مـ الشرك والضالل يرجع إلك ما يلتل:

  ًٓ إذا أعقتؽؿ »ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسقل اهلل "كلن  ؼقل لؽ:  ؛كؼٌؾ كاذب: أو

بؿـتفك الققاحة ُ ـسب هذا الؽثم إلك  ، "«إمقر فعؾقؽؿ بلصحاب الؼهقر

 ملسو هيلع هللا ىلص.، وإكف واهلل لؽذٌب عؾك رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 :فقن فقفا الَؽؾؿ ، ألػاٌظ ُمشتبفة يف كصقٍص صحقحة إمر الثاين ُيحرِّ

دلقؾـا أن  اهلل أمر بابتغاا "كلن  ؼقل لؽ:  ؛طـ مقاضعف، ويضعقكف يف غقر مقضِعفِ 

ُؼقا اهلَل َواْبَتُغقا إَِلْقِف اْلَقِسقَؾَة﴾ القسقؾة:  ـَ آَمـُقا ات  ِذ  َفا ال  ،  "[65]الؿائدة:﴿َ ا َأ  

فقحِرف معـك القسقؾة إلك ما  تقافؼ وهقاه، وقِس عؾك هذا، وسقليت ِذكر ُكهذة 
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 سقليت إن جاا اهلل.مـ هذه إلػاظ الُؿشتهفة فقؿا 

 :فقؼقل  ؛احتجاٌج يؿـ ققلف لقس ُحجة، وٓ يجب اتباطف إمر الثالث

، وٓحظ معل أن  ما  ـؼؾقكف قد "دلقُؾـا ققل ايمام الػثين وايمام الػثين"لؽ: 

 ؽقن عـ أئؿٍة لفؿ لسان صدٍق يف إمة، وقد ٓ  ؽقن، قد  ـؼؾقن عـ ُأكاٍس 

 هذا جلا.؛ لقسقا مـ أهؾ ايمامة يف الد  ـ أصًث 

وجلٌا آةر: ما  ـؼؾقكف عـ إئؿة مـف ما   ح ومـف ما ٓ   ح،  عـل مـف ما 

ومفؿا  ؽـ مـ جلا، فنكف وإن  هتف إلقفؿ.قفؿ، ومـف ما ٓ ت ح كست ح كسهتف إل

اسُتدل بلققال أئؿٍة لفؿ لسان صدق وايسـاد إلقفؿ صحقح، فؽثمفؿ لقس 

 بحجة، كثم إئؿة ُ حتج لف ولقس ُ حتج بف.

 طقكف كراماٍت ٕولقائفؿ ،  ؼقلقن: إمر الرايع: أحقاٌل شقطاكقة أو ما يد 

حجة، وٓ و ف لفا، وٓ ققؿَة لفا ، وهذه لقست "ح ؾت كرامة لػثن وفثن"

 يف هذه الؿطالب.

 :بـا واكتػعـا،  رب ُمجرٌب أن ".  ؼقلقن: التجُرية إمر الخامس  ر 

ة، فؿا هق إٓ قؾقؾ   ذهب إلك قرب ايمام الػثين، فقستغقث بف يف ُمفؿة أو ُمؾؿ 

اج والتجربة لقست مـ الحجج ال حقحة، بؾ ٓ  جقز آحتج ،" و ااه الػرج

بالتجربة، وما أكزل اهلل عز و ؾ عؾك الـاس ُسؾطاًكا بالتجربة، فنن  هذه التجربة 

ُر لؽؾ جلا سهحاكف  جلٌا  ر ع إلك الؼدر ٓ إلك الشرع، واهلل عز و ؾ هق الُؿؼد 

أو حٍؼ أو باطؾ، أو سـة ، أو إ ؿاٍن أو كػٍر ، وتعالك، فؽؾ ما  ؼع مـ ةقٍر أو جٍر 

أو بدعة، كؾف بتؼد ر اهلل عز و ؾ فالؼدُر ٓ ُ حتج بف يف هذه الؿسائؾ، والتجربة 
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هُِعقا َما ُأْكِزَل إلك الؼدر، واهلل أمر باتهاع ما أكزل:  -كؿا ذكرت لؽ-مر عفا  ﴿ات 

ـْ َرب ُؽؿ﴾ 
 .[ 6]إعراف:إَِلْقُؽْؿ مِ

ـفا احتجا ات واستدٓٓت همٓا هذه يف الجؿؾة إصقل التل تتػرع ع

 سقن بؿا ُ ؾهسقن بف.الؿشركقـ الذ ـ ُ ؾه  
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وأكا أذكر لؽ أشقاء مؿا ذكر اهلل يف كتايف جقاًيا لؽالم احتج يف الؿشركقن 

 يف زماكـا طؾقـا، فـؼقل: وجقاب أهؾ الباصؾ مـ صريؼقـ: ُمجؿؾ، وُمػصؾ.

              

 الشارح وفقه اهلل:قال 

مـ مسالؽ أهؾ العؾؿ التل قد يسؾؽقكفا أكفؿ يجعؾقن إجقية مـؼسؿة إلك 

  قسؿقـ:
 ُمجؿؾ، 

 وُمػصؾ. 

يف كتابف الُعجاب   مـ أمالؾة هذا: ما كان مـ جقخ ايسثم ابـ تّقؿقة 

 «درا تعارض العؼؾ والـؼؾ»
 
 ، فنكف كاقَش يف هذا الؽتاب الؼاكقن الُؽؾل

وهق الذي اكطؾؼقا مـف إلك تؼد ؿ ، لؾؿهطؾقـ، وأعظُؿ مـ قرره الػخر الرازي 

 العؼِؾ عؾك الـؼِؾ عـد تقهؿ التعارض.

ابتدأ كؼضف وكؼَده لفذا الؼاكقن الُؽؾل بجقاٍب ُمجؿؾ،   جقخ ايسثم 

 قاب ُمجؿؾ يف سطر ـ أتهعف بالجقاب الُؿػ ؾ الذي كالره يف أربعٍة وأربعقـ 

إن  مـ »:  قال  !ت عشر مجؾدات، والجقاب الُؿجؿؾ سطرانو ًفا استغرق

 عؾُؿ أن  كؾ ما عارض ققلف ففق ملسو هيلع هللا ىلص ا ُمحؼًؼا ب دق رسقل اهلل قً آمـ إ ؿاًكا  ؼقـ

ـْ َبْعِد َما اؿ ساق ققلف تعالك: ،  «حجٌة داحضة
 مِ
ِ
قَن فِل اهلل ـَ ُ َحا   ِذ  ﴿َوال 

ُتُفْؿ َداِحَضٌة﴾  كؾ مـ  عؾؿ أن كثم  وكػك ؛ ، [13لشقرى:]ااْسُتِجقَب َلُف ُحج 

حٌؼ وصدق فنكف  عؾؿ أن كؾ  ما عارض ذلؽ فنكف باطؾ، ولق لؿ  ػفؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـهل 
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اؿ اكطؾؼ بعد  ،  ؽػل أن تعرف الحؼ لتعؾَؿ أن  ما كاقضف باطؾ. تػاصقؾ بطثكف

  قد لف مالاٌل قما يف ال» قؾقة يف هذا الؽتاب العظقؿ الذي ذلؽ إلك إ قبة التػ

 .«الـقكقة»يف   كؿا  ؼقل ابـ الؼقؿ «  ااين

عؾك هذا السهقؾ درَج إمامـا  زاه اهلل عـا ةقًرا فهدأ بجقاٍب ُمجؿؾ وهق يف 

 ره قْدره.غا ة الـػع ويف غا ة الػائدة لؿـ ففؿف وقدَ 

ؾ ولقس : إذن الُؿجؿؾ هاهـا ؛ ( ُمجؿؾ وُمػ ؾقارن قال: ) ما قابؾ الُؿػ  

 ما قابؾ الُؿهق ـ.

 ُمصطؾح الُؿجؿؾ ُيطؾؼ طؾك وجفقـ:

ؾ  تؼقل: هذا و ٌف مجؿؾ،  ؛ُيطؾؼ طؾك وجٍف يؽقن فقف مؼاياًل لؾُؿَػص 

ؾ الرد، ُتجؿؾ الؽثم، ُتجقب بجقاب عام، اؿ بعد أو ٌف مػ ؾة، ُتجؿِ وهذه 

 ؾ إ قبة عؾك كؾ جهفٍة عؾك حده.ذلؽ ُتػ   

وهق أن  -إصقلققـؿعروف يف كتب الوهذا -وهـاك اصطالٌح آخر  

جلا  فُمجؿؾ وُمهق ـ، ُمجؿؾ فقف إ ؿال  عـل فق ؛يؽقن الُؿجؿؾ ُمؼاياًل لؾُؿبق ـ

، لؽـ مـ الخػاا  حتاج إلك ما ُ هقـف مـ ك قٍص أةرى، ُمجؿؾ  حتاج إلك ُمهق   ـٍ

ؾ.  هق ُ ر د الُؿجؿؾ الُؿؼابؾ لؾؿػ  
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ا الُؿجؿؾ: ففق إمر العظقؿ والػائدة الؽبقرة لؿـ طؼؾفا، وذلؽ ققلف  أم 

ـ  ُأمُّ اْلؽَِتاِب َوُأَخُر تعالك:  ﴿ُهَق ال ِذي َأْكَزَل َطَؾْقَؽ اْلؽَِتاَب ِمـُْف آَياٌت ُمْحَؽَؿاٌت ُه

ـَ ِفل ُقُؾقيِِفْؿ َزْيٌغ َفَقت بُِعقَن َما َتَشاَيَف ِمـُْف  ا ال ِذي اْيتَِغاَء اْلِػْتـَِة َواْيتَِغاَء ُمَتَشايَِفاٌت َفَلم 

ٓ  اهللُ﴾   .[1]آل طؿران:َتْلِويِؾِف َوَما َيْعَؾُؿ َتْلِويَؾُف إِ

إذا رأيتؿ الذيـ يتبعقن ما تشايف مـف »أكف قال: ملسو هيلع هللا ىلص وقد صح طـ رسقل اهلل 

ك اهلل فاحذورهؿ  .«فلولئؽ الذيـ سؿ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ُح العالؿ ومدْ  (؛ففق إمر العظقؿ والػائدة الؽبقرة لؿـ طؼؾفا: ) قال 

أراد   لؽثمف إذا كان دافعف الحرص عؾك الُؿتؾؼل ففذا مؿا ُ ؿدح، فالشقخ 

أن ُ هقـ لؽ أهؿقة هذا الؽثم، و قصقؽ بلن تعتـل بف غا ة آكتػاع؛ ٕكف  عؾؿ 

 الػائدة الؽهقرة التل ترتتب عؾقف.

﴿ُهَق ال ِذي َأْكَزَل َطَؾْقَؽ اْلؽَِتاَب ِمـُْف آَياٌت الك: وذلؽ ققلف تعقال: )

تؽؾؿـا يف دروس سابؼة بالتػ قؾ عـ هذه أ ة العظقؿة مـ  ؛(الخُمْحَؽَؿاٌت﴾ 

ؿـا ما  تعؾؼ بؿسللة ايحؽام والتشابف، وأن  الؼرآن كؾف سقرة آل عؿران، وعؾِ 

ومـف ُمتشابف، والؽثم يف هذا ُمحؽؿ، والؼرآن كؾف ُمتشابف، والؼرآن مـف ُمحؽٌؿ 

َما ﴿وَ ؿـا أ ًضا ما هق التلو ؾ، وكقػ كػفؿ التلو ؾ بـاًا عؾك الققػ:  طقل، وعؾِ 

ٓ  اهللُ﴾ اِسُخقَن فِل اْلِعْؾِؿ﴾﴿، أو  َيْعَؾُؿ َتْلِويَؾُف إِ ٓ  اهللُ َوالر  ، َوَما َيْعَؾُؿ َتْلِويَؾُف إِ

 وكثهؿا قرااٌة سؾػقة.، فالتلو ؾ عـد الققػ وهق قرااة، والقصؾ قرااة 
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التلو ؾ هق: الُؽـف والحؼقؼة لؾشلا الذي استلار اهلل عز و ؾ بعؾِؿِف  قؾـا: إن  

إٓ اهلل  - عـل كقػقتفا وما تمول إلقف-مـ أمقر الغقب، ففذه ٓ  عؾُؿ تلو ؾفا 

 سهحاكف وتعالك.

الذي ُكر ده هاهـا: التلو ؾ هاهـا بؿعـك: التػسقر: وأما عؾك القصؾ: وهق 

اِسُخقَن فِل اْلِعْؾؿِ  ﴿َوَما َ ْعَؾؿُ  ٓ  اهلُل َوالر  ﴾، فاهلل  عؾؿف، والراسخقن يف َتْلِو َؾُف إِ

العؾؿ  عؾؿقكف، وإن كان عؾؿ اهلل عز و ؾ أعظُؿ بؿا ٓ مؼاركة فقف، لؽـ اؿَة قدٌر 

 ُمشرتك، واؿة قدٌر ُمؿقز.

،  قص مـ الؼرآن والسـة فقفا ُمحؽٌؿ الـ   الؿؼ قد أن  هذه أ ة ُتهقـ لـا أن  

فا أم  لك  ب ػ اهلل عز و ؾ أ ات الُؿحؽؿاتوالُؿحؽؿ هـا: القاضح الهقـ، وَص 

الؽتاب، إم  هـا بؿعـك: إصؾ الذي  تػرع عـف غقره و ر ع إلقف ما سقاه، 

أكالره ومعظؿف، كؿا تؼقل: أم الُؼرى بؾدٌة  ولذلؽ أم الؽتاب: الُؿحؽؿات، ففل

 .كهقرة وعظقؿة، فلم  الؽتاب: أ ات الُؿحؽؿاُت الهقـات

التشابف هـا بؿعـك: الخػاا  آ اٌت ُمتشاهبات؛ -الـ قص أعـل-وفقفا 

فقؿا -وقرركا  هـاك جلا مـ الخػاا وغؿقض الؿعـك.وغؿقض الؿعـك،  ؽقُن 

ٌؼ يف الؼرآن والسـة،  عـل: جلٌا مـ الؽثم أكف ٓ  ق د تشابٌف ُمطؾ -تذكرون

 ةػاًا عاًما ُمطهِ 
ٌ
ًؼا لجؿقع الـاس يف كؾ إوقات، هذا ٓ  ق د إذا كظركا إلك ةػل

ولقس الُؽـف والحؼقؼة فقؿا استلار اهلل عز  عاين، كحـ أن كتؽؾؿ عـ الؿعاينالؿ

 عؾ؛ و ؾ بعؾؿف، كحـ كتؽؾؿ عـ معاين الؽثم 
ٌ
ك  ؿقع ٓ  ق د جلٌا ةػل

بؿعـك: مـ الـاس مـ  ، اس يف كؾ حال ويف كؾ وقت، إكؿا هـاك تشابٌف كسهلالـ  
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لسـة، وهذا الخػاا لقس ضربة  ؽقن ةػل عؾقف معـك بعض ما يف الؼرآن أو ا

بؿعـك: أك ف لقس جقًئا ُمثزًما لف، لق سلل زال آجتهاه، لق قرأ زال آجتهاه، ٓزم، 

إذن التشابف الحاصؾ  ؿ ما ةػل عؾقف.ـ هذا العالِ وتجد أن هذا ةػل عؾقف، ولؽ

، ولقس تشاهبًا ُمطؾًؼا.
ٌ
 تشابٌف كسهل

 هذه أيات التل تشتبف طؾك يعض الـاس قد يحصؾ فقفا غؿقض:إذن 

 لقس مـ أهؾ الؾغة،  ؛إما مـ  فة عدم معرفة الؼارئ لؾؼرآن الؿعـك

 ولقس ُمتهحًرا فقفا.

  إ ؿاٌل  حتاج إلك بقان، ُ حتاج فقف أن أو مـ  فة أن معـك أ ة فقف

ص،  حتاج إلك ا تفاد لؾجؿع بقـ ما قد ـظر إلك دلقؾ ُمؼّقد، أو دلقؾ ُمخ    ُ 

قد  ح ؾ لؾعامل أو الؿهتدئ يف بعض الـ قص ، كؿا  ظفر فقف إجؽآت 

و يف بعض مسائؾ الؼدر أو كحق الؿتعؾؼة بالقعد والقعقد أو مهاحث أةرة، أ

مـ أسئؾة كافع بـ إزرق ٓبـ  «صحقح الهخاري»لك ما  اا يف وار ع إ ذلؽ ،

هل بالـسهة لف ؛عهاس رضل اهلل عـفؿا فنكؽ تجد أن  هـاك أجقاا ةػقت عؾقف 

  ـ عهاٍس رضل اهلل تعالك عـفؿا لف.متشابف، فهّقـفا اب

ـٌ واضٌح  ـٌ واضٌح لؾجؿقع، لؽـ ف بق إذن كحـ ٓ كؼقل: إن الؼرآن بق 

ـًا واضًحا لؾجؿقع، لقس كؾ أحٍد مـ هذه إمة  ػفؿف مـ س بق  لق ؛لؾؿجؿقع

إلػ إلك القاا، مـ الـاس عقام  ؼرأ  ػفؿ جقًئا كالقًرا، لؽـ تؿر عؾقف أجقاا 

 زول عـف ، غامضة بالـسهة لف، لؽـ  ذهب فقهحث أو  سلل  جد الجقاب 

بؽؾ ما فقف،  ايجؽال، لؽـ يف مجؿقع إمة ٓبد أن  ؽقن فقفؿ مـ  ؽقن عالًؿا
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 ـ.يف مجؿقع إمة الؼرآن واضٌح ُمهق  

أهؾ الهدع والز غ والشرك والضثل هؿ الذ ـ ُ ؾه ُسقن عؾك مـ لؿ ترسخ 

ُ حسـقن اقتـاصفا والتؾهقس هبا بالـسهة  ؛قدمف يف العؾؿ بؿالؾ هذه الُؿتشاهبات

ضقن عـ لألغؿار، فقجعؾقن أساس آستدٓل هق هذه الُؿشتهفات، وُ عرِ 

تجد أهنؿ  ردون  !لُؿحؽؿات الهقـات القاضحات الؽالقرات التل هل أم  الؽتابا

الُؿحؽؿ إلك الُؿتشابف، والذي  جب رد  الُؿتشابف إلك الُؿحؽؿ، ففذا د دهنؿ 

ـَ فِل ُقُؾقبِِفْؿ َزْ ٌغ َفَقت هُِعقَن َما َتَشاَبَف قال اهلل عز و ؾ: ، وهذا جلهنؿ  ِذ  ا ال  ﴿َفَلم 

﴿َواْبتَِغاَا َتْلِو ؾِِف َوَما   عـل: ابتغاا إدةال الؾهِس عؾك الؿممـقـ،  اْبتَِغاَا اْلِػْتـَِة﴾مِـُْف 

كؿا قدمت لؽ قهؾ -أي:  هتغقن تلو ؾف فقحؿؾقكف عؾك أهقائفؿَ ْعَؾُؿ َتْلِو َؾُف﴾ 

ر الـهل -قؾقؾ فؼال كؿا يف حد ث  ،مـ ايصغاا لفؿملسو هيلع هللا ىلص ، وهمٓا هؿ الذ ـ حذ 

إذا رأ تؿ الذ ـ  ت هعقن ما تشابف مـف »: «ال حقحقـ» عـفا يف عائشة رضل اهلل

 . «فلولئؽ الذ ـ سؿك اهلل فاحذروهؿ

اؿَة ُمتشاهباٌت عؾك بعض  ؛إذن هذه حؼقؼة  ـهغل أن تؽقن لؽ ُمسؾ ؿة

ٕن هذا فعؾ أمٍر، ، ُس هبا، إذن الؿطؾقب أن تحذر عفا وُ ؾه  الـاس، واؿَة مـ  تته  

سقـ، فنذا ابتؾقت قدًرا دون أن الق قب، حذاِر مـ همٓا الؿؾه   وإمر  دل عؾك

ابُتؾقت بسؿاع ُجهفة  ؛ُت غل إلقفؿ وتحرص عؾك آستؿاع إلقفؿ أو م احهتفؿ

مـ الشهف التل  ذكروهنا ماذا تػعؾ؟ سُقـهفؽ الؿملػ إلك الخثص مـ هذه 

 الشهؽة.
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﴿َأٓ إِن  َأْولَِقاَء اهللِ ٓ َخْقٌف َطَؾْقِفْؿ مثاُل ذلؽ: إذا قال لؽ يعض الؿشركقـ: 

أو إن إكبقاء لفؿ جاٌه طـد ، أو إن الشػاطة حؼ،  [11]يقكس:َوٓ ُهْؿ َيْحَزُكقَن﴾ 

ت ٓ تػفؿ معـك يستدل يف طؾك شلٍء مـ ياصؾف، وأك ملسو هيلع هللا ىلصأو ذكر كالًما لؾـبل ، اهلل

ركقن فجقايف يؼقلؽ: إن  اهلل ذكر أن الذيـ يف قؾقيفؿ زيٌغ يتالؽالم الذي ذكره؛ 

وما ذكرتف لؽ مـ أن اهلل ذكر أن الؿشركقـ ُيؼرون الُؿحؽؿ، ويتبعقن الُؿتشايف ، 

كػرهؿ يتعؾؼفؿ طؾك الؿالئؽة أو إكبقاء أو إولقاء مع ققلفؿ:  يالريقيقة، وأن  

، ٓ يؼدر أحٌد أن يغقر  [38]يقكس:َػَعاُؤَكا ِطـَْد اهللِ﴾ َهُمِٓء ُش ﴿ ـٌ هذا أمٌر ُمحؽؿ يق 

 معـاه.

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

﴿َأٓ إِن  َأْولَِقاَء اهللِ ٓ مثاُل ذلؽ: إذا قال لؽ يعض الؿشركقـ: قال الشقخ: )

(، استحضر ما قؾت لؽ سابًؼا مـ أن  [11]يقكس:َؾْقِفْؿ َوٓ ُهْؿ َيْحَزُكقَن﴾َخْقٌف طَ 

ٓ  ق د ُمهطؾ إٓ وهق  ،فؽٌؾ  ستدلمجرد آستدٓل ٓ يستؾزم اإلصاية، 

 ،َس عؾقؽ، أو أن ُت قهؽ الرههة، واهلل فثن عـده دلقؾ ستدل، فحذاِر مـ أن ُ ؾه  

هؿ اهلل ر ا أةل الؿثحدة الؿـؽرون لق قد اهلل  ستدلقن، الُؿشركقن الذ ـ كػ  

﴿َلْق َجاَا اهلُل َما َأْجَرْكـَا َوٓ عز و ؾ  ستدلقن عؾك جركفؿ، ألقسقا  ؼقلقن: 

ْق َ َشاُا اهلُل َأْطَعَؿُف﴾، [126]إكعام: آَباُؤَكا﴾ ،   ستدلقن: [22: س] ﴿َأُكْطِعُؿ َمـ ل 

َبا كؾ  مهطٍؾ  ستدل، فث  فقلـؽ مجرد ،  [425]الهؼرة:﴾﴿ إِك َؿا اْلَهْقُع ماِْلُؾ الر 

 .العبرُة يصحة آستدٓل ،آستدٓلؿجرد فالعبرة لقست يآستدٓل، 
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:  ؼقل لؽ الؿشرك: ) ًٓ ﴿َأٓ إِن  َأْولَِقاَء اهللِ ٓ َخْقٌف َطَؾْقِفْؿ َوٓ ُهْؿ ُةذ مالا

ُ سّقغ أن  (، اؿ ماذا؟ ُ ر د إذن هذا دلقٌؾ والشػاطة حؼ [11َيْحَزُكقَن﴾ ]يقكس:

كسلل وكدعق وكطؾب مـ إمقات؛ ٕن لفؿ وصػ الَقٓ ة، وٕن الشػاعة حؼ 

ُتثحظ أن  هذه حجة  !وهمٓا مستحؼقن لفا و ؿؾؽقهنا، لؿاذا ٓ كسللفؿ

داحضة ٓ تثزم بقـ هذا وبقـ الشرك، ٓ تثزم بقـ أن  ؽقن القلل ولًقا، وبقـ 

ت الشػاعة وكقهنا حًؼا وبقـ أن ُ شرك مع مع اهلل، ٓ تثزم بقـ اهق بف أن ُ شرك

 اهلل، ٓ تثزم بقـ إمر ـ.

طهًعا كؾؿة )الجاه عـد اهلل( كؾؿة مجؿؾة ؛ ( ن إكبقاء لفؿ جاٌه طـد اهللأو أ)

ُتر د أن لفؿ مؽاكة ومـزلة كعؿ،  ، فث ُتؼهؾ ٓ ُترد إٓ بالتػ قؾ ،تحتاج إلك بقان

 -كؿا  عتؼدون-ُتر د أن لفؿ  اًها بحقث أهنؿ  شػعقن عـد اهلل عز و ؾ بث إذكف 

ب رٌب »فث، لقس لفؿ هذا الجاه ،  فثبد مـ الُػرقان مفؿا عؾْت ، «العهد عهٌد والر 

 سهحاكف وتعالك.
ٌ
ب رٌب عز ٌز قد ٌر غـل  ُرتهة العهِد ففق عهٌد، والر 

 حٌؼ ٓ  ؽقن لغقره هلل

 

انِ    ولعهِده حٌؼ هؿا حؼ 

 ٓ تجعؾقا الحؼقـ حًؼا واحًدا  

 

 مـ غقر تعر ٍػ وٓ ُبرهانِ  

يستدل يف طؾك شلٍء مـ ياصؾف، وأكت ٓ تػفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأو ذكر كالًما لؾـبل قال: )  

ٓ ، الػرُض أك ؽ ٓ تستطقع أن ُتجقب لؼؾِة عؾؿؽ ؛ ( معـك الؽالم الذي ذكره

كقػ ُتجقب عـ هذا ايجؽال، إذن ماذا ت ـع؟ استؿسؽ هبذا الجقاب تدري 

  فنكف كافٌع وُمر ح. الُؿجؿؾ

فجقايف يؼقلؽ: إن   اهلل ذكر أن الذيـ يف قؾقيفؿ زيٌغ يتركقن الُؿحؽؿ قال: )
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ويتبعقن الُؿتشايف، وما ذكرتف لؽ مـ أن اهلل ذكر أن الؿشركقـ ُيؼرون يالريقيقة، 

(،  عـل:  دعقهنؿ ؼفؿ طؾك الؿالئؽة، أو إكبقاء، أو إولقاءوأك ف كػرهؿ يتعؾ

، هذا أمٌر [38]يقكس:﴿ َهُمِٓء ُشَػَعاُؤَكا ِطـَْد اهللِ﴾ مع ققلفؿ: و تعهدون لفؿ، )

ـَ هذا الجقابُمحؽؿ يقـ ٓ يؼدر أحٌد أن يغقر معـاه وما أكػعف لؿـ لؿ  (؛ ما أحس

 الردود عؾك الؿخالػقـ. ؽـ مـ أهؾ العؾِؿ العارفقـ بتػاصقِؾ 

 الجقاب الُؿجؿؾ: طبارة طـ أريع ُمؼدمات وكتقجة.

  ًٓ : اؿَة ُمحؽؿات يف إدلِة راسخاٌت كالجهال، وهل التل عؾقفا أكا أو

 ؼقل لؾُؿهطؾ الذي ؛ أكا أتؽؾؿ عؾك لسان مـ وردت عؾقف الشهف ، وأهؾ التقحقد 

وهل التل أعتؼدها،  ؛كالجهال ستدل عؾقف: اؿَة محؽؿاٍت يف إدلة راسخاٍت 

 :وهل التل عؾقفا أهؾ التقحقد، وذلؽ مالُؾ 

﴿َفث أن العهادة  جب أن تؽقن هلل، وأن  الدعاا  جب أن  ؽقن هلل:  

 َأَحًدا﴾ 
ِ
ِف َأكَداًدا﴾، ﴿[16]الجـ:َتْدُعقا َمَع اهلل َفا ، [44]الهؼرة: َفث َتْجَعُؾقا لِؾ  ﴿َ ا َأ  

إذا سللت فسلل اهلل، وإذا استعـت فاستعـ »، [41]الهؼرة: ﴾َرب ُؽؿُ الـ اُس اْعُهُدوا 

  .«باهلل

ـْ ومـ ذلؽ: أن  الؿشركقـ كاكقا ُ ؼرون بالربقبقة:   ـْ َسَلْلَتُفْؿ َم
﴿َوَلئِ

ـ  اهلُل﴾   .[62]الزةرف:َةَؾَؼُفْؿ َلَقُؼقُل

 عهدون غقر اهلل، ومـ  ؛ومـ ذلؽ: أن  الؿشركقـ كان جركفؿ يف العهادة  

لػك عـد اهلل.ذلؽ: أن  جركفؿ سههف طؾب الشػ هذه ُمحؽؿات وأصقٌل  اعِة والز 

 راسخات.
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 :وهذا حالؽ  ا أ فا الُؿشرك  ،ُس هبااؿَة ُمتشاهباٌت، واؿَة مـ ُ ؾه   الثاين

سقن هبا عؾك الـاس، تجعؾقن هعقن الُؿتشاهبات وُتؾه  وحاُل إةقاكؽ، تت  

ومـ ذلؽ هذه  ، بالُؿتشابف وتردون الُؿحؽؿ إلقف، عؽسقا الؼضقة آستدٓل

هف التل تؼقلفا وتذكرها لل.  الش 

 أن الـ قص ٓ تتـاقض وٓ تتعارض، إكـل عؾك  ؼقـ أن إمر الثالث :

 َلَقَ ُدوا فِقِف اْةتِثًفا َكالِق إدلَة ٓ تعارض بقـفا، 
ِ
ـْ ِعـِْد َغْقِر اهلل

ًرا﴾ ﴿َوَلْق َكاَن مِ

، ٓ ُ ؿؽـ أن تتعارض إدلة؛ أن تليت آ ة ُتؼرر التقحقد، وآ ة ُتؼرر [64]الـساا:

الشرك، ٓ ُ ؿؽـ أن تليت آ ٌة أو حد ٌث  ـفك عـ دعاا غقر اهلل، وآ ٌة أو حد ث 

إذن أكا  ُمستحقؾ أن  ح ؾ هذا التعارض.؛ ُتجقز أو تُحث عؾك دعاا غقر اهلل 

 تتعارض.عؾك  ؼقـ أكف ٓ ُ ؿؽـ أن 

 :ثُل﴾  أكف لقس بعد الحؼ إٓ الضثل، رايعًا ٓ  الض  ﴿َفَؿاَذا َبْعَد اْلَحؼ  إِ

 .[64] قكس:

 : ما أكا عؾقف حٌؼ، وما أكت عؾقف وما تسققف مـ استدٓل باطؾ.الـتقجة 

: اؿة ُمحؽؿاٌت راسخات كالقرات ًٓ هل أم كتاب اهلل، هل التل  ؛إذن أو

ؾْت بق   وأركاكف، هذه واضحة ٓ ُ ؿؽـ ٕحد أن  فزها،  هققاعد ـت التقحقد وأص 

 وهذا الذي أعتؼده.

هعقن ما تشابف مـف، كؿا ااكًقا: أكا أعتؼد أن هـاك ُمشتهفات، وهـاك ُأكاس  ت  

 ف.س الُؿشه  كحالؽ أكت  ا أ فا الُؿؾه  ملسو هيلع هللا ىلص أةرب الـهل 

 وأمٌر االث وهق: الـ قص ٓ ُ ؿؽـ أن تتعارض متك ما كاكت ك قًصا
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﴿َأٓ إِن  َأْولَِقاَء صحقحة، والػرُض هـا أكف  تؽؾؿ بـ قٍص صحقحة، كلن  ؼقل: 

هذه أدلتفا ؛ ، أو إن الشػاعة حؼ [65]الؿائدة:﴿ َواْبَتُغقا إَِلْقِف اْلَقِسقَؾَة﴾ ، أو اهلل﴾

 صحقحة.

فؿتك ما اهت أن  هذا حٌؼ كان  ؛إمر الرابع: أكف لقس بعد الحؼ إٓ الضثل

 ما ُ عارضف باطؾ.

كثمؽ ٓ  فز  يف  جعرة، أكا عؾك حؼ وأكت عؾك باطؾ، وإُن كـُت ٓ  الـتقجة

 . هذا هق الجقاب الُؿجؿؾ الـافعأعؾؿ تػ قؾ الرد عؾك ُجهفتؽ، 

 :وُأكبفؽ طؾك تـبقفات تتعؾؼ يفذا الجقاب

 : ًٓ أكف لقس مؼ قًرا عؾك مهاحث  بؿعـك؛ هذا الجقاب  قاٌب عاٌم  أو

ف أو ُ ؾهس بف الؼهقر قن، بؾ هذا ُ ؿؽـ أن ُ ـتػع بف يف كؾ إلقهقة، أو عؾك ما ُ شه  

مفؿا ُلهَِس عؾقؽ بشلٍا ٓ تعرف الؼدح أو الـؼض لف ، باٍب مـ أبقاب الد  ـ 

فاعت ؿ بعد اهلل عز و ؾ هبذا الجقاب الُؿجؿؾ، ُأورد عؾقؽ أجقاا مـ 

تتعؾؼ بال حابة، اكتهف هذه ُمشتهفات، وعـدكا أصقل ُمحؽؿات،  الؿشتهفات

هـاك أجقاا تتعؾؼ بالؼدر، أكت ما ففؿتفا وصعب عؾقؽ الجؿع بقـ أجقاا فقفا 

اعت ؿ بلن اهلل عدٌل ٓ  ؛ اعت ؿ بالؿحؽؿات ،سقـوُله س عؾقؽ مـ بعض الؿؾه  

وأن هلل الحؽؿَة  عؾقف الحجة سهحاكف وتعالك،  ظؾؿ، وأن لف الحجة، ولقس أن  

 الهالغة، إلك غقر ذلؽ مـ هذه إصقل الؿحؽؿة يف باب ال ػات يف غقر ذلؽ .

 إذن هذا  قاٌب عام كافع يف كؾ إبقاب.

 :بؿعـك: هذا  ؛هذا الجقاب مـ َقهقؾ الحجة الثزمة ٓ الؿتعد ة ثاكًقا
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الجقاب   ؾح لؽ يف ةاصة كػسؽ مـ  فة التح قـ والسثمة مـ عقادي 

تدفع بف عـ كػسؽ غائؾة تؾهقس الُؿؾهس، لؽـ لقس هذا الجقاب  ؛شهف الضارةال

مـ قهقؾ الحجة الؿتعد ة التل تتعؾؼ بالدعقة إلك اهلل، وإفحام الُؿهطؾقـ، وقؾِب 

ٓ، هل حجة ٓزمة لؽ، ولذلؽ أكالر مـ  ـتػع هبا  ،إدلة عؾقفؿ وما إلك ذلؽ

ما  ؽقكقن إلك هذا الجقاب  العقام والُؿهتدئقن مـ طؾهة العؾؿ، هؿ أحقج

 ٓ تستفـ بف.؛ الُؿجؿؾ، وجلن التح قـ جلٌن ُمفؿ 

 أك ف ٓ  ؾزُم يف معرفِة ُبطثن الؼقِل الهاطِؾ ما  ـؼضف عؾك التـبقف الثالث :

بؿعـك: معرفُتؽ لؾحؼ كافقٌة  ؛ٌض لؾحؼو ف التػ قؾ، إك ؿا  ؽػل معرفُة أكف ُمعارِ 

ثُل﴾ يف معرفة ُبطثن ما ةالػف،  ٓ  الض  يؿعـك: ، [64] قكس:﴿َفَؿاَذا َبْعَد اْلَحؼ  إِ

 الباصؾ ُيعرف مـ صريؼقـ:

ف ققٌل ، فقتجؾك لؽ أكمـ خالل معرفِة الؼادح الـاقض الذي ُيبطؾ الباصؾ 

تعِرف أن  معـك هذا  ، تعرف أن  ايسـاد ضعقػ، ويف ايسـاد كذا وكذا باطؾ؛

القسقؾة، إكؿا ال قاب كقت وكقت، أكت أن الؽثم لقس ما ذكرتف يف معـك 

عرفَت بطثكف ، عـدك عؾٌؿ بالؼادح يف الؼقل الهاطؾ، فتجؾ ك لؽ أن  الؼقل باطؾ 

 هـا ٕكؽ عرفت الؼادح فقف.

ؼ إذن كؾ ما كاقض الح ؛وهـاك صريٌؼ أخرى: وهل أن تعرف الحؼ 

﴿َفَؿاَذا َبْعَد أو كحتاج يف مالؾ هذا الجقاب؟  باطؾ، وهذا هق الذي ُ ؾجل إلقف

ثُل﴾  ٓ  الض  ، أكت أتقتـل بشلا أكا ٓ أعرف  قاب تػ قؾف هق [64] قكس:اْلَحؼ  إِ

عـدي ُمشتهف وٓ ُمشؽؾة يف أن  هؼك ُمشتهًفا، لؽــل أقطع أكف باطؾ، والدلقؾ أكف 
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 .وهق باطؾ ُمعارٌض لؾحؼ، وٓ ُ ؿؽـ أن  ؽقن جلٌا ُ عارض الحؼ إٓ

 إذن اكتهف إلك هذ ـ الطر ؼقـ يف معرفة بطثن الؼقل الهاطؾ. 

 ٕن  ؛: إحؽام الُؿحؽؿات وضهط إصقلإمر الرايع مـ الُؿفؿات

ًٓ – مالؾ هذا الجقاب الُؿجؿؾ إٓ وهق ايكسان ٓ ُ حسـ عارٌف ، اؿ  -أو

ـٌ بإصقل الُؿحؽؿة ،  إذن ٓبد  الجقاب.وإٓ ٓ ُ ؿؽـ أن ُ جقب هبذا ُمستؼق

وهذا ُ رجدك إلك أهؿقة الؿخت رات يف  ؛مـ أن تؽقن حافًظا لفا ُمستحضًرا لفا

 ٍر.العؼقدة، ٕهنا تجؿع لؽ أصقل إبقاب، فتؽقن مـفا عؾك ُذكْ 

 : إذن مـ الُؿفؿ التـهف إلك هذا، ولذلؽ اكظر معـك ققل الؿملػ 

  هذا أصؾ وأساس ُمفؿ.( أن اهلل ذكر أن الؿشركقـ ُيؼرون يالريقيقة) 

أن  كػرهؿ لؿ  ؽـ ٕهنؿ  عتؼدون أن ةالًؼا مع اهلل ةؾؼ السؿاوات  

  .هذا أصؾ ؛وإرض، إكؿا ٕهنؿ تعؾؼقا بغقر اهلل ، عهدوا غقر اهلل، دعقا غقر اهلل

 .هذا أصؾ؛ كان ٕصِؾ طؾب الزلػك والشػاعة  ؿأن جركف 

عـ عهادة غقره، وعـ دعاا ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف أن اهلل هنك هنًقا عاًما  ازًما، وكذا  

 هذا أصؾ. ؛غقره، وأمر بدعائف وحده، وأمر بعهادتف وحده

إذن ٓبد مـ أن تضهط إصقل وهتتؿ هبا، حتك ٓ تدةؾ عؾقؽ الدواةؾ 

  ا طالب العؾؿ.

ولذا حقـؿا قؾـا قهؾ قؾقؾ: إن هذا الجقاب  ـػع العامل والُؿهتدئ، هذا ٓ 

ـَ إلك الجفؾ وٓ  فتؿ بطؾب العؾؿ، طالب العؾؿ عؾقف أن  جتفد،   عـل أن  رك

ـُ مـف أن تعرف الجقاب الُؿػ ؾ عـ  أكت تـتػع هبذا الجقاب، ولؽـ أحس
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مـ الجقد أن  ؽقن عـدك الُشهف، كعؿ لـ تستطقع أن ُتحقط عؾًؿا بؽؾ جهفة، لؽـ 

س هبا إجراف عؾك معرفِة كالقر مـ إ قبة، أو كؼض كالقر مـ الُشهف التل ُ ؾه  

 الؿهطؾقن.
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ٓ أطرف معـاه، ملسو هيلع هللا ىلص مـ الؼرآن أو كالم الـبل  -أيفا الُؿشرك-وما ذكرت 

كالم اهلل طز  ٓ ُيخالػملسو هيلع هللا ىلص ولؽـ أقطُع أن كالم اهلل ٓ يتـاقض، وأن كالم الـبل 

 وجؾ.

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

هذه إضافة ُمػقدة ُتهقـ ، وأضػ أ ًضا: )وأكف لقس بعد الحؼ إٓ الضثل( 

 لؽ ما أراد الشقخ.
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يف،  سديد، ولؽـ ٓ يػفؿف إٓ مـ وفؼف اهلل، وٓ تستفقن وهذا جقاٌب جقٌد 

ٓ  ُذو َحظٍّ َطظِقٍؿ﴾ فنكف كؿا قال تعالك:  اَها إِ ـَ َصَبُروا َوَما ُيَؾؼ  ٓ  ال ِذي اَها إِ ﴿َوَما ُيَؾؼ 

 . [18]فصؾت:

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

هذا  قاٌب سد د، لؽـ ٓ  ػفؿف إٓ مـ وفؼف اهلل، وكان ُمستقؼـًا 

 بالؿحؽؿات.

إن  مـ الـ اس مـ ٓ  ـتػع هبذا الجقاب؛ ٕكف لقس عـده  ؼقـ الُؿشؽؾة هـا: 

 سؼط عـد أدكك ُجهفة؛ ٕكف ما عـده  ، بالؿحؽؿات الهقـات، مالؾ هذا تخقر ققاه

  ؼقـ بالؿحؽؿات.

إذن مـ كان عؾك عؾٍؿ هبا واستقؼان هبا، لقس عـده جؽ أو ر ب فقفا، ففذا 

ـَ  ًرا هبذا الجقاب، ُ هشر أكف بتقفقؼ اهلل عز و ؾ سقـتػع كالق ِذ  ٓ  ال  اَها إِ ﴿َوَما ُ َؾؼ 

ٓ  ُذو َحظٍّ َعظِقٍؿ﴾  اَها إِ  .[ 65]ف ؾت:َصَهُروا َوَما ُ َؾؼ 

 واهلل تعالك أعؾؿ.
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ؾ: فنن  وأم   أطداء اهلل لفؿ اطتراضاٌت كثقرٌة طؾك ديـ  ا الجقاب الُؿػص 

سؾ يصدون يفا الـاس طـف، مـفا ققلفؿ: كحـ ٓ ُكشرك ياهلل، يؾ كشفُد أك ف ٓ  الرُّ

يخؾؼ، وٓ يرزق، وٓ يـػع، وٓ يضر، وٓ ُيحقل، وٓ ُيؿقت، وٓ ُيدير إمر؛ إٓ 

محؿًدا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ يؿؾؽ لـػسف كػًعا وٓ  اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأن  

ـْ أكا ُمذكب، والصالحقن لفؿ جاٌه طـد  ضًرا، فضاًل طـ طبد الؼادر أو غقرِِه، ولؽ

 اهلل، وأصؾُب مـ اهلل يفؿ.

م؛ وهق: أن   الذيـ قاتؾفؿ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  فجاويف يؿا تؼد 

ؿا أرادوا ؾ، وُمؼرون أن  أوثاكفؿ ٓ ُتديِّر شقًئا، وإك  ُمؼرون يؿا ذكرَت لل أيفا الُؿبط

حف.  مؿـ قصدوا الجاه والشػاطة، واقرأ طؾقف ما ذكر اهلل يف كتايف ووضِّ

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ؾة عؾك ُجهفات الُؿشركقـ  ابتدأ الؿملػ   بِذكر إ قبة الُؿػ  

وايتدأ الُشبفة إولك ومضؿقكفا:  الذ ـ كاكقا يف زمـ الؿملػ  . الؼهقر قـ

وعؾقف: فؿفؿا  ؛ عـل: ٓ ِجرَك إٓ يف الربقبقة ،حصُر الشرك يف الشرك يف الريقيقة

ًدا يف ربقبقة اهلل َعَهَد ايكسان غقر اهلل عز و ؾ فنك   ف ٓ  ؽقن ُمشرًكا، إذا كان مقح 

 سهحاكف وتعالك.

هفة كػسفا، وقهَؾ أن كسرتس وطـدكا هاهـا ؾ يف ِذكر الجقاب، كؼػ مع الش 

 :مسللتان

حقـؿا  ؼقل الؿشرك: كحـ ٓ ُكشرك باهلل، تجد أكف  ح ر مػفقم :  إولك
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رك يف الربقبقة، لؿاذا  ؼقل كحـ ٓ ُكشرك باهلل؟ الجقاب: ٕكف  الشرك يف الش 

 ضر.. إلك آةره إٓ   ؼقل: كحـ كشفُد أكف ٓ  خؾؼ، وٓ  رزق، وٓ  ـػع، وٓ

هذا باطؾ، بؾ الشرك يف  إذن الشرك مؼ قٌر عؾك باب الربقبقة، وٓ جؽ أن   اهلل.

يف إلقهقة جرٌك أ ًضا، واهلل سهحاكف وتعالك  ؼقل:  الربقبقة جرٌك، والشركُ 

ـْ َكاَن َ رْ [، 63]الـساا:﴿َواْعُهُدوا اهلَل َوٓ ُتْشِرُكقا بِِف َجْقًئا﴾  ُ قا لَِؼاَا و ؼقل: ﴿َفَؿ

. و ؼقل اهلل [119]الؽفػ:َرب ِف َفْؾَقْعَؿْؾ َعَؿًث َصالًِحا َوٓ ُ ْشِرْك بِِعَهاَدِة َرب ِف َأَحًدا﴾ 

ٓ  َوُهْؿ ُمْشِرُكقَن﴾   إِ
ِ
ـُ َأْكاَلُرُهْؿ بِاهلل

، فاي ؿان [193] قسػ:عز و ؾ: ﴿َوَما ُ ْممِ

، وأما الشرك: ففق الشرك يف الؿقصقف هاهـا: إكؿا هق اي ؿان بربقبقة اهلل

ـ هذا َحْهُر إمة ابـ عهاس رضل اهلل عـفؿا، فتـهف إلك هذه إلقهقة، كؿا بق  

 الؿغالطة التل ُ ؾهس هبا همٓا الؿشركقن. 

ؾ يف ُمؼدماِت  ويف الغالب مػتاح الرد   ما  عؾك ُجهفة الُؿهطؾ: تؽقن يف التلم 

عؾقف،  مػتاح الرد   الُؿهطؾ تجدُ   ُمؼدماِت ؼ الـظر يف سقق مـ ُحجٍج وُجهفات، دق  

 
َ
ف سفقَت فسؾ ؿت هبا فنك   ؽ إنْ عؾقؽ تؾؽ الؿؼدمات، فنك   وحذاِر مـ أن تـطؾل

 سقف  تسؾط عؾقؽ، وتؽقن أسقًرا يف الُؿـاظرِة بقـ  د ف.

إلػاُظ ٓ ُتغق ر مـ الحؼائؼ جقًئا، فؿفؿا قال الُؿشرك: كحـ ٓ  إمر الثاين:

ُكشرك، هذه الُجؿؾة، وهذه إلػاظ ٓ ُتؼدم وٓ تمةر، العربُة بالحؼائؼ ولقس 

بإلػاظ، ولـا أن كؼقل أ ًضا: إن  العربة بالحؼائؼ ولقس بالعؼائد أ ًضا، العربة 

فؾق كان  عتؼد يف  ؛، العربُة بالحؼائؼلقست بإلػاظ وٓ بالعؼائد وٓ بالظـقن

كػسف أكف ٓ ُ شرك باهلل، هؾ هذا ُ غقر مـ حؼقؼة كقكف واقًعا يف الشرك جقًئا؟ 
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، الجقاب: ٓ ُ غقر ذلؽ. فلهؾ الؽتاب كاكقا  عتؼدون أهنؿ أبـاا اهلل وأحهاؤه 

؟  تؾػظقن هبذا و عتؼدوكف يف كػقسفؿ، ففؾ هذا  جعُؾ ما ذكروه واعتؼدوه حًؼا

، [165]الهؼرة: الحؼقؼة لقست كذلؽ، ﴿َوَقاُلقا ُكقُكقا ُهقًدا َأْو َكَ اَرى َتْفَتُدوا﴾

كاكقا  عتؼدون و تؾػظقن بلن الفدا ة مح قرة يف أن تؽقن  فقدً ا أو ك راكًقا، 

َة إِْبَراِهقَؿ َحـِقًػا﴾  ، هؾ هذا ُ غـل مـ الحؼ جقًئا؟ الجقاب: ٓ ﴿َبْؾ مِؾ 

 لفدا ة. هل ا [165]الهؼرة:

 الػ الحؼقؼة، فث عربَة بؽثمِفِ فؿفؿا اعتؼد ايكسان، ومفؿا تؽؾؿ بؿا ُ خ

فؿ ُكػًرا؛ ؼ، حتك أةهث ةؾؼ اهلل وأعظؿُ أك ف ُمحِ  وٓ عربَة باعتؼاده، فؽٌؾ  عتؼدُ 

فؿ وهؿ الؿثحدة الؿـؽرون لق قد اهلل عز و ؾ بالؽؾقة، همٓا  عتؼدون أك  

أهنؿ ُمحؼقن،  رون أن  هذا هق ال قاب، كالقٌر  ُمحؼقن أم ُمهطؾقن؟  عتؼدون

كالقٌر مـفؿ عؾك  -ٓ أققل كؾفؿ لؽـ أققل-مـفؿ عؾك هذه الحؼقؼة، ومع ذلؽ 

وهؿ  تقهؿف  ف ُم قب، وأن  و قد ايلف ُمجردُ هذه الحؼقؼة فعًث، هق  عتؼد أك  

، فالعربُة مةرفة، وهذا ٓ ُ غـل مـ الحؼ جقًئا، وٓ ُ ؼدم وٓ  ُ مل  همٓا الؿُ 

 بالحؼقؼة. 

فنذا قال الؼهقري الُؿشرك: كحـ ٓ ُكشرك باهلل، وكحـ مقحدون هلل، وهؽذا 

، ومفؿا "كحـ مقحدون، وكحـ مـ أهؾ التقحقد" ـ قن يف كتهفؿ،  ؼقلقن: 

تؽؾؿقا ومفؿا رفعقا مـ هذه الشعارات فالحؼائؼ هل الغالهة، وهل التل عؾقفا 

ل، وهل الؼاضقة عؾك كؾ   هذه إلػاظ والعؼائد.الؿعق 

ـْ أكا ُمذكب، والصالحقن لفؿ جاٌه طـد اهلل، وأصؾُب مـ اهلل قال  : ) لؽ
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هذه الؿؼقلة لقست  :اكتهف،  شرك لقس ُمتعؾًؼا بؿسللة التقسؾققل هذا الؿُ  ؛(يفؿ

متعؾؼة بالتقسؾ، التقسُؾ  ختؾػ عـ الدعاا وآستغااة، التقسؾ بالشلا هق: 

السمال بف، وآستغااة والدعاا هق: سمال الشلا، فػرٌق بقـ سمال الشلا 

، كؼقل: هذا مـ " ا اهلل بجاه كهقؽ أعطـل"والسمال بف، فؽقن ايكسان  ؼقل: 

ؾ الهدعل، وٓ   ؾ إلك ح د  الشرك، لؽـ أن  ؼقل:  ا رسقل اهلل أعطـل؛ التقس 

 هذا هق الدعاا، وهذا هق الشرك.

هق ٓ ُ ر د التقسؾ، هق  (وأصؾُب مـ اهلل يفؿإذن حقـؿا قال هذا الُؿشرك: )

 ر د آستغااة، ولؽـ ُمراده هـا مسللة القساطة، ومسللة القسقؾة، ومسللة 

ب، بؿعـك: أكا أسلل الـ   فعاد إمُر إلك أك ل أكا  ؛اهلل ل وهق  سلُل هل أو القلالتؼر 

السائؾ يف الحؼقؼة؛ ٕك ف إك ؿا سلل لل، فؾؿا سللتف أكا ُأر د ما عـد اهلل ولؽـ 

هذا هق التلو ؾ  ؛بقاسطتف، فلسللف وهق ُ سلل اهلل، فعاد إمر إلك أين أسلل اهلل هبؿ

 أو هذه هل الػؾسػة التل  زعؿقن، ففق سائٌؾ هلل لؽـ مـ طر ؼفؿ.

تجدها يف كتب الؿتلخريـ مـفؿ، وهل أكفؿ يؼقلقن: إكـا  ويقردون هـا ُشبفة

فالُؿستغاث  ؛آستغاثة مـ قبقؾ الؿجاز العؼؾلإذا استغثـا يغقر اهلل طز وجؾ ففذه 

إذن  عؾقا آستغااة  .مجاًزا هق الـهل أو القللبف حؼقؼًة هق اهلل، والُؿستغاث بف 

بغقر اهلل عز و ؾ مـ قهقؾ الؿجاز، وما هل الحؼقؼة هاهـا؟ آستغااة باهلل 

سهحاكف وتعالك،  عـل: حقـؿا تستغقث بـهٍل أو ولٍل فحؼقؼة الحال أكت ُمستغقٌث 

 باهلل، أما تؾػ ظؽ هبذا الؾػظ؛ هذا ُمجرُد مجاز.

لغقر اهلل عز و ؾ مجاز باعتهار القساطة، باعتهار الشػاعة، آستغااة  إسـادُ 
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أو القلل مجاًزا، وهذا تجده  مر: ُأسـدت آستغااة إلك الـهللؿثحظة هذا إ

، تجده «عؾك القهابقة الدرر السـقة يف الرد  »مالًث عـد أحؿد ز ـل دحثن يف كتابف: 

 ؛، تجده عـد كالقر مـ همٓا«مػاهقؿ  جب أن ُت حح»عـد الؿالؽل يف كتابف: 

 جعؾقن الؿجاز مخرً ا لفؿ،  خر قن مـ ألػاظفؿ الؽػر ة والشركقة بشهفة 

 الؿجاز،  ؼقل: هذه مجاز، وكثم لقس عؾك حؼقؼتف.

 جد يف  بؿاصاحب مؼالة فنكف ر والؿجاز ربؿا  تعؾؼ بف كؾ مهطؾ، كؾ  

أو فقؿا ٓ ُ ر د أن  تؼهؾ مـ أدلة الـ قص،  الؿجاز مخرً ا فقؿا  ؼقل

تعؾؼقا بؿسللة الؿجاز. وقد و دُت أن غقرهؿ أ ًضا  -كؿا سؿعت-والؿشركقن 

مـ القفقد مـ  زعؿ أن مؼآهتؿ التل وقعقا  قد تعؾؼقا هبذه الشهفة، و دُت أن  

ٍص لف، كؿا يف التؾؿقد وغقره،  ؼقلقن: عظقؿ هلل عز و ؾ واكتؼا بٍّ فقفا يف َس 

، و دُت أن الؼاد اكقة "هذه الؽؾؿات ٓ ُ راد هبا الحؼقؼة، هذه مـ قهقؾ الؿجاز"

 زعؿقن أن  مـ مؼآهتؿ الؿتعؾؼة  -إلك ايسثم ب ؾة وهل فرقٌة ٓ تُؿت  -

ت، بالـهقة وغقرها هذه ما هل إٓ مجاز، الؼقم ضثلفؿ يف أبقاب جتك يف ايلفقا

ويف الـهقة، ويف العهادات، ويف كؾ جلا، ُأكاس ٓ صؾة لفؿ  -فةالؼقم ُمشه  -

 بايسثم، وٓ صؾة لإلسثم هبؿ.

همٓا ودوهنؿ مـ أهؾ الؽثم وغقرهؿ مـ  تعؾؼ  ؽ تجد أن  الشاهد: أك  

الشـاعِة عـف، أو  بشهفة الؿجاز، ٕ ؾ تؿر ر ما ُ ر د تؿر ره مـ الهاطؾ، أو دفعِ 

الؿجاز مقضقٌع طق ؾ، و حتاج طالب العؾؿ  مـ إسهاب، ومقضقعُ  غقر ذلؽ

ففؿف يف ضقا كثم أهؾ السـة، وٓ  ـهغل أن  فقلف كالرُة كثم  ـَ إلك أن ُ حِس 
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الُؿتؽؾؿقـ الذ ـ أكالروا مـ الخقض يف هذا الهاب، بؾ  ـهغل أن  درسف وفؼ 

 ققاعد أهؾ السـة والجؿاعة.

هذا الُؿشرك وما قد ُيذكر مـ هذه الشبفة؛  الردُّ طؾك ما ذكرعؾك كؾ حال: 

 شبفة الؿجاز، مـ وجقه:

  : ًٓ ق ُد التسهب الذي زعؿف هذا الُؿشرك مـ أكف  ستغقث بغقر اهلل أو

هذا الؼ د هق عقـف الذي كان عؾقف  ؛ٕ ؾ أن  ستغقث هذا الذي سللف باهلل

وأبقا مـ ققل الؿشركقن إولقن الذ ـ ُبعث فقفؿ الـهل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ 

ـُ ما كاكقا  ذههقن إلقف، كاكقا  «ٓ إلف إٓ اهلل» ومـ الدةقل يف ايسثم، هذا عق

ُ ر دون مـ هذه الؿعهقدات التل  تؼربقن إلقفا أن ُتؼرهبؿ إلك اهلل، وأن تؽقن 

واسطة بقـفؿ وبقـ اهلل عز و ؾ، فؿا زدتؿ  ا أ فا الؿشركقن الؿتلةرون عؾك ما 

، وقد مضت إدلُة ُمػ ؾًة يف دروس ماضقة عؾك هذا كان عؾقف الؿتؼدمقن

إذن َقْ ُد هذا التقسط والتؼر ب الذي تزعؿقه؛ هق حؼقؼُة ما كان عؾقف  إمر.

 الؿشركقن، فلكتؿ تسقرون سقرهؿ حذو الؼذة بالؼذة.

 :همٓا إولقاا أو إكهقاا  ومـ قال لؽؿ إن   إمر الثاين أن كؼقل لفؿ

اهلل عز و ؾ  هذه دعقى ٓ دلقؾ عؾقفا، ولقس اؿة دلقؾ عؾك أن   ؛سهٌب لؾغقث

  عؾ همٓا إولقاا وإكهقاا سهًها لغقاؽؿ، فلصؾ الؿهدأ غقُر صحقح وٓ ُ سؾ ؿ.

 :طرد ما ذكروا يف مسللة الؿجاز  ؼتضل أٓ ُ شرك أنّ  إمر الثالث 

ـ؛ ٕكـا ُ ؿؽـ أن ، طرد ما ذكروا أٓ  ؽقن الؿشركقن إولقن ُمشركقمشرٌك 

دون و سللقن ؿا كاكقا  ستعؿؾقن الؿجاز العؼؾل حقـؿا  تعه  فؿ إك  كؼقل: إك  
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و ستغقالقن بالثت والعزى ومـاة وُههؾ... إلك آةره، هذا كان عؾك سهقؾ 

الؿجاز، وٓ أدري لق كاكقا يف الزمـ الؿتلةر لربؿا وضعقا يف آذاهنؿ أكف ُ ؿؽـ أن 

 فث تؽقكقا كافر ـ وٓ ُ شـع عؾقؽؿ. ؛تتذرعقا بؿسللة الؿجاز

فنذا طردكا ما ذكروا؛  ـهغل إلغاا باب الردة بالؽؾقة مـ كتب الػؼف، فنكف 

عل فقفا الؿجاز  -حتك ولق سب  اهلل ، ُ ؿؽـ لؽؾ مـ قال كؾؿة الؽػر أن  د 

عل أن  ، أو سب  -تعالك اهلل رسقلف صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ فنكف ٓ ُ عجزه أن  د 

 ف مجازٌي ٓ حؼقؼل، وأي فساٍد لؾد  ـ أعظؿ مـ هذا الػساد؟!كثم

 :ن  الؽثم بسقاقِِف أ -الذي ٓ جؽ فقف-أن كؼقل: إن الحؼ  إمر الرايع

ف حؼقؼٌة يف محؾ ف، وٓ ُ ؼهؾ كؾ كثٍم إذا لقحظ فقف سقاقف وتركقهف فنك   ؛حؼقؼة

 ؛هلل عز و ؾ إلك غقِرهِ العدول عـ ذلؽ إٓ بدلقؾ، ففمٓا تق فقا بخالص حؼ ا

فاستغااقا بغقر اهلل، وذبحقا لغقر اهلل، وكذروا لغقر اهلل، وطافقا لغقر اهلل... إلك 

هذا ٓ  جقز العدول عـ هذه الحؼقؼة فقف، فؿا ذكروه ٓ  آةر ما هـالؽ، وكؾ  

 مةر.ُ ؼدم جقًئا وٓ  ُ 

  :هذا الذي ذكروا ُمخالٌػ لقاقعفؿ وٓ  أن كؼقل: إن  إمر الخامس

ُمجرِد أن  الؼؾقب مـ  ؿ أن  الؿسللة أكربُجؽ، مـ سرب حال همٓا الؼهقر قـ عؾِ 

جرٌك باهلل، لؽـ حال  هذا يف حد ذاتف ؛ولؽـ همٓا ُمجرد وسائط معؾؼٌة باهلل

ُمعؾؼة  -وٓجؽ-يف الضثل والقققع يف بحار الشرك، فؼؾقهبؿ  قاهمٓا أغرق

هبمٓا الذ ـ  ستغقالقن هبؿ؛ ٓ باهلل، لقست ُمعؾؼة باهلل، وإٓ لق لؿ  ؽـ إمر 

كذلؽ؛ لؿا هتػقا باسؿ هذا الُؿستغاث بف مـ الُهعد، هق يف الؿشِرق و ستغقث 



  
                 051          

 

 رشح كشف الش هبات

لف سؿًعا جامًث، وِعؾًؿا  ما فعؾ هذا إٓ أكف  عتؼد أن   !بقلقف الذي يف الؿغرب

ُمحقًطا، وقدرًة فقق ُقدرة الهشر ٓ تؽقن إٓ هلل، بحقث أكف ُ جقهف، و قصؾ إلقف 

الخقر أو  دفع عـف الضرر مع هذا الُهعد الشاسع، لق كاكت قؾقهبؿ لقست ُمعؾؼًة 

كقا وأةرة: ؛هبمٓا الؿستغاث هبؿ  ما  عؾقا لفؿ الد 

كقا وضر   فنن    هتامـ  قدك الد 

 

 ومـ عؾقمؽ عؾؿ الؾقح والؼؾؿِ  

لق كاكت قؾقهبؿ لقست ُمعؾ ؼة هبمٓا الذ ـ  عؾقهؿ آلفة مع اهلل؛ ما قالقا:   

لق كاكت قؾقهبؿ غقر  ما ُ ستغاث بف هلل، ما قالقا هذاإكف ُ ستغاث بالـهل يف كؾ  

 ُمعؾؼٍة هبمٓا الؿعهقد ـ.

ذكر ق ة ح ؾت « تػسقره»إلقسل يف  وقد ذكرُت لؽؿ يف مرٍة سابؼة أن  

ت بؽ لف يف صغره، وهل: أن أحد همٓا الؿعؿققـ الؼهقر قـ قال لف: إذا كزلَ 

ف أمُرك، وٓ ُ هالل بؿا كزل بؽ،  الـازلة فن اك أن تستغقث باهلل، فنن اهلل ٓ ُ فؿ 

 ولؽـ عؾقؽ بإولقاا فنهنؿ ُ سارعقن إلك إغااتؽ وتؾهقة حا تؽ.

 قره ق ًة أةرى، وهل: أكف سؿع مرًة جخً ا كزلت بف ُمؾؿةٌ وذكر يف تػس

فؿ أجـع مـ حال الؿشركقـ سهحان اهلل!! حال- ف ار  فتػ باسؿ أحد إولقاا

فؼؾت لف: لؿاذا ٓ تستغقث باهلل؟  ؼقل: فغضب وسؽت ومضك، اؿ  -إولقـ

ر إولقاا؛ ٕكف  لمره بلن  دعق اهلل   وحده.بؾغـل أكف قال: فثٌن ٓ ُ ؼد 

لق ،  اٍر عـ الحؼقؼة لؿـ كظر يف حالفؿالؿؼ قد: أن ما  ذكره همٓا ع

كاكت قؾقهبؿ ُمعؾؼة باهلل حًؼا، وكاكت غقر معؾؼٍة بإولقاا ما تحر  قا مـ الحؾػ 

هبمٓا إولقاا كذًبا، و تساهؾقن يف الحؾػ باهلل ِصدًقا!! إلك غقر ذلؽ مـ 
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د دعقى، عؾك أهنا كاكت واقعة أو غقر أحقالفؿ التل تدل عؾك أن  هذه ُمجر

ف جرٌك باهلل فنك   -مفؿا كان الؼ دُ -واقعة، فؿجرد التق ف لغقر اهلل بالعهادة 

 سهحاكف وتعالك.

 ؛وعؾك كؾ حال: إذا تلمؾ ايكسان سـة رسقل اهلل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ

ل صؾك اهلل ما  ؼع فقف همٓا هق أجـُع ضثل وأعظُؿ ذكب، إذا كان الـه ُ درُك أن  

ى بؿجرد  عؾقف وسؾؿ  شتد غضهف عؾك مـ  ؼقل لف: )ما جاا اهلل وجئت(، هق سق 

الؾػظ، فعطػ بالقاو )ما جاا اهلل وجئَت(، فؿاذا قال الـهل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ؟ 

 «. أ عؾتـل هلل كًدا؟ قؾ ما جاا اهلل وحده»

حـا رهؿ، وما تجلر بف ، فؽقػ إذا كظرَت إلك حال همٓا، وما  ػعؾقكف 

وما تجتفد فقف  قارحفؿ؛ مـ التق ف بالعهادة لغقر اهلل سهحاكف وتعالك، جتان 

واهلل بقـ هذا وهذا! إذا كان ُمجرد ققل )ما جاا اهلل وجئت( فقف اتخاذ كٍد مع اهلل 

 واهلل الؿستعان. !إذن ماذا ُ ؼال: عؿا  ػعؾ همٓا الؿشركقن؟ !عز و ؾ
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م: وهق أن  فجاويف يؿا تقال الؿملػ  : ) الذيـ قاتؾفؿ رسقل اهلل  ؼد 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُمؼرون يؿا ذكرَت لل أيفا الُؿبطؾ، وُمؼرون أن أوثاكفؿ ٓ 

ُتدير شقًئا، وإكؿا أرادوا مؿـ قصدوا الجاه والشػاطة، واقرأ طؾقف ما ذكر اهلل يف 

حف  (.كتايف ووضِّ

 ؛كان ما ذكرَت ُعذًرا فننْ ،  قْؾ لفؿ أكت  ا هذا تحؽل مؼالتفؿ سقاًا بسقاا

ـْ  لفؿ ُعذًرا؛ فث  ـهغل أن  ؽقن ُعذًرا  فقـهغل أن  ؽقن ُعذًرا لفؿ، وإن لؿ  ُؽ

 لؽؿ.

حفاؿ )  إذن ٓبد أن تتسؾح بالدلقؾ. ؛(اقرأ طؾقف ما ذكر اهلل يف كتايف ووضِّ

 معرفُة اهلل، ومعرفة كهقف صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ،؛ «العؾُؿ معرفُة الفدى بدلقؾِفِ »

ومعرفُة د ـ ايسثم بإدلة، هذا هق العؾؿ، إذن ٓبد مـ أن ُتْعـََك بإدلة، وٓبد 

أن تحرص عؾك حػظ إدلة، ففل مـ أعظؿ إسؾحة التل ُتعقـؽ يف مـاظرة 

حرهؿ؛ لؿـ كان مـ همٓا، أو يف دعقهتؿ، أو يف السعل يف هدا تفؿ، أو يف د

  .الؿتؿرد ـ مـفؿ

فنذا تؾقت كتاب اهلل عز و ؾ فا عؾ هذه ؛ احرص عؾك حػظ إدلة

ا عؾفا يف ذهـؽ وٓ تؽـ مـ الغافؾقـ، كؾؿا  -مسللة التقحقد والشرك-الؿسللة 

ؾف عـدك واكتهف يف ُمذكرة  وقػت عؾك و ف وكظرت يف كثم أهؾ العؾؿ فقف سج 

يف سـة الـهل وكذلؽ إمر إذا قرأت  .تخرج بعد هذا بػقائد عظقؿةفةاصة، 

تـػعؽ يف دعقتؽ، فقفا الدعقة  عؾقف وسؾؿ تجد لطائػ عظقؿة  ًداصؾك اهلل 

ائع التل ظإذا ما ُققركت بالػ-فل عـ دقائؼ ٓ ُتؿالؾ إلك تجر د التقحقد، وفقفا الـ  
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ٓ ُتؿالؾ إٓ جقًئا  سقًرا، ومع ذلؽ  حرُص الـهل صؾك اهلل  - ؼع فقفا الُؿشركقن

 .عؾقف وسؾؿ عؾك تعؾقؿ أمتف تجر د التقحقد هلل

 ـ اهلل عز و ؾ، ومـ ذلؽ: إذن اقرأ عؾك هذا ما بق  

أن تؼرأ عؾقف إدلة التل تدل عؾك أن الؿشركقـ إولقـ كاكقا ُمؼر ـ بلن  

  .اهلل هق الخالؼ الرازق الُؿدبر... إلك آةره، وإدلة يف هذا مضت

أصـامفؿ  واقرأ عؾقف أ ًضا إدلة التل تدل عؾك أهنؿ ما كاكقا  عتؼدون أن   

لهقؽ ٓ جر ؽ لؽ، إٓ جر ًؽا »فا كاكت مؿؾقكة: تخُؾؼ، وترزق، وتؿؾؽ، بؾ إك  

 «. هق لؽ تؿؾؽف وما مؾؽ

واقرأ عؾقف إدلة التل تدل عؾك أهنؿ إكؿا ق دوا التؼر ب إلك اهلل،  

 والشػاعة عـده، كؾ هذا مضك عؾك و ف التػ قؾ.
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همٓء أيات كزلْت فقؿـ يعُبُد إصـام، كقػ تجعؾقن فنن قال: إن 

فجاويف يؿا تؼدم، فنكف  الصالحقـ مثؾ إصـام، أم كقَػ تجعؾقَن إكبقاء أصـاًما؟

إذا أقر أن الؽػار يشفدون يالريقيقة كؾفا هلل، وأكفؿ ما أرادوا مؿا قصدوا إٓ 

فاذُكْر لف أن  ؛ؾف يؿا ذكرق يقـ ِفعؾفؿ وفعالُؼرب والشػاطة، ولؽـ أراد أن ُيػرِّ 

الؽػار مـفؿ مـ يدطق الصالحقـ وإصـام، ومـفؿ مـ يدطق إولقاء الذيـ قال 

ُفْؿ َأْقَرُب﴾ (3)اهلل فقفؿ  ـَ َيْدُطقَن َيْبَتُغقَن إَِلك َريِِّفُؿ اْلَقِسقَؾَة َأيُّ : ﴿ُأْوَلئَِؽ ال ِذي

يـ مريؿ وأمف، وقد قال اهلل تعالك: ﴿َما اْلَؿِسقُح ا، ويدطقن طقسك [81]اإلسراء:

يَؼٌة َكاَكا َيْلُكالِن الط َعاَم  ُف ِصدِّ ُسُؾ َوُأمُّ ـْ َقْبِؾِف الرُّ ٓ  َرُسقٌل َقْد َخَؾْت ِم ـُ َمْرَيَؿ إِ اْي

ـُ َلُفُؿ أَياِت ُثؿ  اكُظْر َأك ك ُيْمَفُؽقَن﴾  كر لف ققلف . واذ[18]الؿائدة:اكُظْر َكْقَػ ُكَبقِّ

َؽِة َأَهُمِٓء إِي اُكْؿ َكاُكقا َيْعُبُدوَن 
 *تعالك: ﴿َوَيْقَم َيْحُشُرُهْؿ َجِؿقًعا ُثؿ  َيُؼقُل لِْؾَؿالئِ

ـ  َأْكَثُرُهْؿ ِيِفْؿ  ـْ ُدوكِِفْؿ َيْؾ َكاُكقا َيْعُبُدوَن اْلِج َقاُلقا ُسْبَحاَكَؽ َأْكَت َولِقُّـَا ِم

ـَ َمْرَيَؿ َأَأكَت ، [43-44]سبل:ُمْمِمـُقَن﴾  وققلف تعالك: ﴿َوإِْذ َقاَل اهللُ َيا ِطقَسك اْي

                                      

الذي يف احل صوة هو اَّنقر  ]يف ح صوة لتن كشف الشبه ت،  تحقوق الشوخ ( كيند 1)

دغش الَجمي[، يف )لوم(،  و يف )البقوة(، َّننه يقول: )لن يدعو الص حلني واَّنُن م(، ثم 

)لنهم لن يدعو  -واهلل  علم-)لن يدعو اَّنولو ء(، ضوب اَّنولو ء هم الص حلون، كينه 

ولو ء،  و: )ولنهم لن يدعو اَّنُن م، ولنهم لن يدعو اَّنُن م( لوصلح  َد ذلك ِذكر اَّن

الص حلني ولنهم لن يدعو اَّنولو ء( لستقوم اآلن، لكن: الص حلني، اَّنُن م، اَّنولو ء، 

 الستوب هن  غر لتسق، واَّنلر شهل عذ كل ح ل.
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ـْ ُدوِن اهللِ﴾ ـِ ِم َل إَِلَفْق ، فؼؾ لف: هؾ [331]الؿائدة: ُقْؾَت لِؾـ اِس ات ِخُذوكِل َوُأمِّ

ر أيًضا مـ قصد الصالحقـ، وقاتؾفؿ  ر مـ قصد إصـام، وكػ  طرفَت أن اهلل كػ 

  طؾقف وسؾؿ.رسقل اهلل صؾك اهلل

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

هفة الالاكقة،  بفة: حصُر الشرك اكتؼؾ الؿملػ   إلك الش  ومضؿقن هذه الشُّ

 ، هذا ما تدور عؾقف هذه الشهفة.يف طبادة إصـام فؼط

فنن قال: إن همٓء أيات كزلْت فقؿـ يعُبُد إصـام، كقػ تجعؾقن قال: )

ُأريد أن أقػ مع ؛ ؟(إصـام، أم كقَػ تجعؾقَن إكبقاء أصـاًماالصالحقـ مثؾ 

 هذه الجؿؾة ثالث وقػات:

 :د ـ  ـتؼ قن  إولك مـ مسالؽ الؿشركقـ: دعقاهؿ أن الؿقح 

ُد بالدعقة فؼال:  ؛ إولقاا وإكهقاا ٓ  جقز أن تدعق ولًقا أو "فؿفؿا قام الؿقح 

إكهقاا، وهذا الذي  دور عؾقف كثُم هذا الُؿشرك، ، قالقا: أكت تـتؼص "كهًقا

  .؟(كقػ تجعؾقن الصالحقـ مثؾ إصـام، أم كقَػ تجعؾقَن إكبقاء أصـاًما)

وٓ جؽ أن  هذه ُحجة عاطػقة، هذه لقست حجة برهاكقة، هذه حجة 

ج وإغؿار، فنكف إذ ذ  ؿ هذا الؿقضقع عاطػقة ُ ضحؽ هبا عؾك عؼقل الس  ا ُضخ 

فنهنؿ  ؼقلقن: فِعًث كقػ  ـتؼ قن إكهقاا، وكقػ  ـتؼ قن  أذهاهنؿيف 

إذن ٓ ُ سؿع  !إولقاا؟ إولقاا لفؿ قدر، وإكهقاا لفؿ قدر، وهمٓا  ـتؼ قهنؿ

أما أهؾ العؼقل الرا حة فنن مالؾ هذه التشغقهات ٓ  لفؿ، وٓ ُ ؾتػت إلقفؿ.

ج مالؾ هذا الؽثم ٓ ُ ؼدم وٓ  ـهغل أن  ؽقن لفا وزٌن عـدهؿ، يف مؼام الحجا
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 مةر. ُ 

 :رك اهلل-عجب ا إمر الثاين لحال الؼقم!! كقػ أهنؿ اارت  - ا مـ ب  

حؿقتفؿ وغاروا عؾك حؼ إكهقاا وإولقاا الذ ـ  دعقهنؿ و ستغقالقن هبؿ، كقػ 

ون عؾقفؿ وتسؾهقهنؿ حؼفؿ؟ فقا هلل العجب! أ ـ غَ  فؿ عؾك حؼ اهلل؟ أ ـ تُ رَ قْ تتعد 

غضهفؿ عؾك اكتؼاص ربـا سهحاكف وتعالك حقـؿا  ؿعقا غقره معف يف ةالص 

، فاققا -بؾ أجد-حؼف؟ أٓ  دلؽ هذا عؾك أهنؿ ُ حهقن معهقداهتؿ كحب اهلل 

 حال كالقر مـ الؿتؼدمقـ واهلل، فشركفؿ أجـع مـ جرك إولقـ.

 الؼقم ما وف روا جقًئا لؿ  !: إن  ققلفؿ هذا عجبوأمٌر ثالث أن كؼقل

 عـل أكتؿ تتقرعقن عـ التعؾؼ بإحجار؟ ألستؿ تروون يف كتهؽؿ حد اًلا  ؛دُ عهَ 

إذن  !!«أحسـ أحدكؿ ظـ ف بحجر لـػعف لق»عـ رسقل اهلل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ: 

يف الحؼقؼة هؿ حتك إحجار  تعؾؼقن هبا، ٓ ُ قفرون جقًئا،  عتؼدون الـػع 

ر يف ا لسقاج الحد دي أو الُجدران التل ُتحقط بؼرب القلل، الت راب الذي والض 

الـػع والضر، فعجٌب حالفؿ، هؿ  ا ؽقن عؾقف أو عؾك هذه الُجُدر؛  عتؼدون فقف

يف الحؼقؼة واهلل ٓ تركقا حًقا، وٓ تركقا مقًتا، وٓ تركقا حجًرا، وٓ تركقا غقره؛ 

ر.إٓ وتق فقا إلقف بالعهادة، أو تعؾؼت قؾق  هبؿ بف، أو اعتؼدوا فقف الـػع والض 

  هذه ُمؼدمات اثث بقـ  دي هذه الشهفة.

 والجقاب: طـ هذه الشبفة مـ ثالثة أوجف:

 : ًٓ ، فـؼقل: ٓ ُكسؾؿ لفؿ أن وهق جقاٌب يالؿـعيؿ ذكر الؿملػ $  أو

 الشرك مـح ٌر يف عهادة إصـام، فث فرَق بقـ إصـام وغقرها يف هذا الؿؼام.
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 :وتػصقؾ الؼقل يف هذا الجقاب ُيعرُف يؿؼدمتقـ وكتقجة

الـهل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ُبعث إلك ققٍم متػرققـ يف  أن   الؿؼدمة إولك: 

، وهذا أمٌر ٓ سهقؾ إلك إكؽاره، وقد ساق الؿملػ    ؿؾًة مـ  معهقداهتؿ

اس إكهقاا، ويف الـ   ُبعث الـهل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ويف الـ اس مـ  عهدُ ؛ إدلة

الؿثئؽة،  إصـام، ويف الـاس مـ  عهدُ  اس مـ  عهدُ إولقاا، ويف الـ   مـ  عهدُ 

ويف الـاس مـ  عهد الجـ، ويف الـاس مـ  عهد الؽقاكب؛ الشؿس، والؼؿر، 

والِشْعَرى، ويف الـاس مـ  عهد حققاكاٍت كالخقؾ وغقرها، بعض العرب كاكقا 

ـ الؿعهقدات مح قرًة يف إصـام، هذه مغالطة، بؾ الـهل  عهدوهنا، إذن لؿ تؽ

صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ُبعث إلك ققٍم  عهدون معهقداٍت جتك، وسقليت الدلقؾ عؾك 

 هذا فقؿا ساق الؿملػ  .

ق الـهل صؾك اهلل عؾقف وس الؿؼدمة الثاكقة:  ؾؿ بقـ معهقٍد ومعهقٍد لؿ ُ ػر 

رق فقف الـهل صؾك اهلل عؾقف الُحؽؿ بالؽػر وما  رتتب عؾقف لؿ ُ ػ ؛يف الُحؽؿ

بالؿعؾقِم بالضرورِة مـ حالف عؾقف ال ثة والسثم، فؿا كان  ؼُ ر الحؽؿ  وسؾؿ

ا الذ ـ  عهدون الجـ، أو الذ ـ  عهدون بالؽػر عؾك مـ  عهد إصـام، أم  

حؽؿ عؾقفؿ بالؽػر، ما الؿثئؽة، أو الذ ـ  عهدون الشؿس والؼؿر، كان  دع ال

 كان هذا مـ الـهل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ.

، فؿفؿا كان إذن الـتقجة: مـاُط الُحؽؿ يالؽػرِ هق التقجف يالعبادة لغقر اهلل

الؿعهقد ف ثحف، أو فساده، أو حقاتف، أو مقتف، أو كقكف  ؿاًدا، أو كقكف غقر 

 لؿؼام سقاا.يف هذا ا  ؿاد، هذا كؾف ٓ أار فقف يف الُحؽؿ، الؽؾ  
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فال فرق يقـ ؛ طؾُة الشرك التشريؽإذن ُ ؿؽـ أن كستخؾص مـ هذا قاعدة: 

فؿفؿا تق ف ايكسان إلك جلا، فنكف  ؽقن ُمشرًكا باهلل سهحاكف  .شريؽ وشريؽ

 وتعالك، وٓ فرق حقـئٍذ بقـ جلا وجلا.

الؾفؿ ٓ تجعؾ »ومؿا  دلؽ عؾك هذا: ققل الـهل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ: 

، هذا الدلقؾ ُحجة قق ة يف دفع ُجهفتفؿ، لق لؿ  ؽـ يف الهاب إٓ «اـًا ُ عهدقربي و

، «الؾفؿ ٓ تجعْؾ قربي»هل لؽػك واهلل، ماذا قال الـهل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ؟ 

 .لؽان واـًا دَ والسمال: قربه صـٌؿ؟ ٓ واهلل، ٓ  ؼقل عاقٌؾ هبذا، ومع ذلؽ لق ُعهِ 

 وإذا كان هذا يف حؼ قربه صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ، فألن  ؽقن هذا ُحْؽَؿ كؾ قربٍ 

إذن زعؿفؿ ح َر الشرك يف عهادة إصـام هذا زعٌؿ غقر  ُ عهد مـ باب أولك.

 صحقح.

 أك  الجقاب الثاين أن كؼقل ًٓ فؿ ما عهدوا إٓ إصـام، فؼد : سؾؿـا  د

-لغقرها ٓ لذاهتا، ُعهدت لغقرها ٓ لذاهتا ؿـا سابًؼا أن  إصـاَم مؼ قدٌة عؾِ 

ويف هذا  ؼقل أبق العهاس ابـ تقؿقة   ُمؾخً ا هذا الؿعـك يف الجزا ،  - غالًها

وإٓ »،  ؼقل: «مجؿقع الػتاوى»السابع عشر، يف صحقػة أربعؿائة وستقـ مـ 

 اها.« فـػس إصـام الجؿاد ة لؿ ُتعهد لذاهتا، بؾ ٕسهاٍب اقتضت ذلؽ

عؾؿت يف مضك: أن  مهدأ عهادة إصـام كان ٕ ؾ التعؾؼ بال الحقـ؛ وقد 

همٓا الؿشركقن اتخذوا إصـام ٕ ؾ أن  . وإلك آةره، وقؾـا: إن.ود وسقاع.

تؽقن كائهًة مـاب ال الح الؿعهقد وقائؿًة َمؼامف،  ر دون أن  ستحضروا هذا 

ا وجافًعا لفؿ عـد اهلل عز بً الذي  تق فقن إلقف بالعهادة، و ر دوكف أن  ؽقن ُمؼر  
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ا، إما باعتهار أن هذا ُ رضقف، أو باعتهار أن روحاكقات فق ـعقن لف صـؿً ؛ و ؾ

ترفع الحا ات إلك اهلل عز و ؾ، أو  التاللهفيف هذا ال ـؿ،  ؾ  حُ هذا الؿعهقد تَ 

ٕهنؿ إذا عؽػقا بؼؾقهبؿ عؾك هذا ال ـؿ تق فت قؾقهبؿ بالؽؾقة إلقف فنكف تػقض 

ؿ مـ الخقرات والرحؿات التل تـاُل أولئؽ ال الحقـ لُؼرب أرواحفؿ مـ عؾقف

ؽ  ـالف حٌظ وك قب مؿا اهلل عز و ؾ، كؿا  ح ؾ مؿـ  ؼُرب مـ أعقان الؿؾِ 

  ـال همٓا الؿؼربقـ مـ الخقرات التل  تػضؾ هبا عؾك أعقاكِف. 

ا اتخذوا ولذ ؛فـؼقل: عهادة إصـام إكؿا ُأر د هبا التق ف إلك مـ ُصـعت لف

أصـاًما ٕ ؾ ال الحقـ، اتخذوا أصـاًما ٕ ؾ الؽقاكب؛ لؾشؿس، لؾؼؿر، 

إذن هذه إصـام مرادٌة لغقرها ٓ  لؾزهرة، لغقر ذلؽ، وتق فقا بالعهادة لؼ ِدها.

 لذاهتا.

وهق أحد -لؽ ففؿ هذا الؿعـك: ققل أبل ر اا الُعطاردي  ب  ومؿا ُ ؼرِ 

 ؼقل:  -التابعقـ، وأسؾؿ يف عفد رسقل اهلل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ولؽـف ما رآه

هذا  دلؽ عؾك  ؛«كـا كعهد الحجر، فنذا و دكا أةقَر مـف ألؼقـا ذاك وعهدكا هذا»

ٕحجار دون ربؿا  ؽقن هذا يف بعض ا-أن إحجار لق كاكت مؼ قدًة لذاهتا 

لؽـ الؿؼ قد: أن هذا الؿعـك كان حاضًرا يف أذهاهنؿ، كػس الحجر  -بعض

لذاتف غقر مؼ قد، وإٓ ما ألؼقه، إكؿا هق  ؼقم مؼام الؿعهقد الؿؼ قد أصالًة، 

 فتـهف إلك هذه الؿسللة.

فنن قضقة الشرك عادت أن إلك  ؛والؿؼ قد: أن إمر إذا كان كذلؽ

ـام لف، ٓ لذاهتا، ر عت إلك ما تؼ دوكف أكتؿ؛ وهق: التعؾؼ بؿا ُصـعت إص
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التق ف إلك إولقاا وإكهقاا الذ ـ لفؿ قهقر ومشاهد وُغرف مهـقة تتق فقن 

إلقفا وقِهاب وإلك غقر ذلؽ، الذي افرتق هق الشؽؾ فؼط، كان الشؽؾ صـًؿا أو 

 صخرًة أو ججرًة، وأصهحت أن قربًا، الػرق يف الشؽؾ فؼط.

 أن  ؼال: إن إدلة  اات ُمطؾؼًة يف إمر بعهادة اهلل عز  الثالث: الجقاب

ـَ و  العام  مـفا جلا، كؿا  اات إدلة بالـفل ؾ، ولؿ ُتؼق د بشلا، ولؿ ُ ستال

ـَ   مـف جلا يف الـفل عـ عهادة غقر اهلل عز و ؾ، تجد   الذي لؿ ُ خّص ولؿ  ستال

، كؾؿة [63]الـساا: اهلل تعالك  ؼقل: ﴿َواْعُهُدوا اهلَل َوٓ ُتْشِرُكقا بِِف َجْقًئا﴾ أن  

 )جقًئا( هـا: كؽرٌة يف سقاق الـفل، فتػقد العؿقم.

 َأَحًدا﴾ 
ِ
ِف َفث َتْدُعقا َمَع اهلل و ؼقل  ؾ وعث: ﴿َوَأن  اْلَؿَساِ َد لِؾ 

تشؿؾ الـهل، وتشؿؾ ال ـؿ، و، ، وكؾؿة )أحًدا(: تشؿؾ القلل [16]الجـ:

؛ ا وتشؿؾ الؽقكب، تشؿؾ الشقطان، وتشؿُؾ كؾ جلا،  اا الـفل هاهـا عام

 فا كؽرٌة يف سقاق الـفل.ٕك  

ِف َأكَداًدا﴾  ، بلي جلا [44]الهؼرة:تجُد أن اهلل تعالك  ؼقل: ﴿َفث َتْجَعُؾقا لِؾ 

هذا اتخذتؿ أكداًدا، واتخذتؿ كًِدا مع اهلل سهحاكف وتعالك فلعطقتؿقه حؼ اهلل؟ 

ـَ   كٌد عـ كد. الـفل  اا عاًما، فؾؿ ُ ستال

إذن هذه أدلٌة تدلؽ عؾك أن  الـفل عاٌم عـ عهادة كؾ جلا، حتك ولق  اا 

يف بعض إدلة الـفل عـ عهادة إصـام فلكت ةهقٌر بلن  ِذكر بعِض أفراد العام ٓ 

كف  ليت دلقٌؾ عام وُ ذكر ُ ػقد التخ قص، وهذا أمٌر واضٌح يف أصقل الػؼف، كق

 هذا ٓ ُ ػقد التخ قص. ؛فرٌد بعد ذلؽ مـ أفراد هذا العام
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ر اهلل حؼ قدِره، وعظ ؿف حؼ تعظقؿف؛ َعؾَِؿ أن إذن الخثصة: أن مـ قدَ 

ف سهحاكف وتعالك، قال صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ:  وحؼ  العهاد عؾك اهلل أن »العهادة حؼ 

إذن إذا كان ذلؽ .  حٌؼ أحؼف اهلل لـػسف عؾك عهاده ،« عهدوه وٓ ُ شركقا بف جقًئا

كذلؽ، واستحضرَت عظؿَة اهلل سهحاكف وتعالك، فحقـفا  زوُل مـ قؾهؽ أي  

ٓ فرق بقـ صالٍح وطالح، أو ولٍل أو حجر،  -يف هذا الؿؼام-تعظقؿ، وُ  هُح 

خ ذكرها جق عـد تجر د تقحقده، هذه كؾؿة حسـةما سقى اهلل  تثجك  فنن كؾ

كؾ ما سقى اهلل  تثجك عـد تجر د » ؛«رده عؾك الهؽري»ايسثم   يف 

فلي   ؛ومؼام تقحقده، إذا كان ذلؽ كذلؽ ، الؿؼام أن مؼام بقان حؼ اهلل«تقحقده

لؽـف يف هذا  !التػاٍت بعد ذلؽ إلك قدر هذا الؿعهقد ولق كان لف الؿـزلة والؿؽاكة

 أعؾؿ. الؿؼام ٓ فرق بقـ معهقٍد ومعهقد. واهلل

 كعقد إلك ما ذكر الؿملػ  :

فجاويف يؿا تؼدم، فنكف إذا أقر أن الؽػار يشفدون يالريقيقة كؾفا هلل، ) ققلف:

وأكفؿ ما أرادوا مؿا قصدوا إٓ الُؼرب والشػاطة، ولؽـ أراد أن ُيػرق يقـ فِعؾفؿ 

 هذا؛ (وفعؾف يؿا ذكر، فاذُكْر لف أن الؽػار مـفؿ مـ يدطق الصالحقـ وإصـام

بقان لؾجقاب: وهق أكف قد ُبعث الـهل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ إلك ققٍم متػرققـ يف 

 ق بقـفؿ يف الحؽؿ.الؿعهقدات فؾؿ ُ ػر  

َت ؛  (مـفؿ مـ يدطق الصالحقـ وإصـام) إصـام معروفة، ﴿َأَفَرَأْ ُتُؿ الث 

ى  ت: كاكت صخرة ، فالث[49-10]الـجؿ:َوَمـَاَة الال الاَِلَة إُْةَرى﴾   َواْلُعز 

السق ؼ، أو ٕكف كان  فا بجقار قرب الر ؾ الذي كان  ُؾت  ا أك  فا: إم  ُعهدت؛ ٕك  
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ًٓ بؼربه.   جؾس عؾقفا، وإٓ فؽان التعؾؼ أو

ى: ججرات   ولفا بقت. -كؿا عؾؿـا-والُعز 

 وَمـاة: صخرة، أو صـؿ، عؾك ةثٍف بقـ أهؾ العؾؿ.

ى ققؾ : و َت َواْلُعز  َوَمـَاَة   بعض أهؾ العؾؿ رأى أن هذه أ ة ﴿َأَفَرَأْ ُتُؿ الث 

الال الاَِلَة إُْةَرى﴾ ُ راد هبا: لقس إصـام، وإكؿا مثئؽة زعؿقا أهنا بـاٌت هلل 

، ومال إلك هذا الشقخ سؾقؿان بـ عهد اهلل بـ محؿد بـ ؿسهحاكف وتعالك فعهدوه

، ٕن السقاق ُ شعر بف: ﴿َأَلُؽُؿ «ك كتاب التقحقدجرحف عؾ»عهد القهاب يف 

َكُر َوَلُف إُكاَلك﴾    .[41]الـجؿ:الذ 

قاطٌع يف  -فقؿا  هدو واهلل تعالك أعؾؿ-ولؽـ عؾك كؾ حال: أاُر ابـ عهاس 

 ف الر ؾ الذي كان  ُؾت السق ؼ، والعؾؿ عـد اهلل عز و ؾ.الؿسللة، وهق أك  

ـَ َيْدُطقَن ومـفؿ مـ يدطق إولقاققلف: ) ء الذيـ قال اهلل فقفؿ: ﴿ُأْوَلئَِؽ ال ِذي

ُفْؿ َأْقَرُب﴾ ال حابة رضل اهلل عـفؿ  ؛([81]اإلسراء: َيْبَتُغقَن إَِلك َريِِّفُؿ اْلَقِسقَؾَة َأيُّ

التابعقـ فسروا هذه أ ة بؿـ  عهد عقسك،  قوكذلؽ التابعقن مـ بعدهؿ وتابع

ـ كؿا بق  ، العؿقم  -واهلل أعؾؿ-أو ُعز ًرا، أو الؿثئؽة، أو  ـًا أسؾؿقا، وإقرب 

جقخ ايسثم  ، وأن السؾػ كاكقا  ػسرون بذكر مالاٍل مـ إمالؾة، وإٓ 

 فأ ة عامة تشؿؾ مـ  دعقا كهًقا أو و دعق ولًقا، كالجـ الذ ـ أسؾؿقا.

ـَ َيْدُطقَن َيْبَتُغقَن و دل عؾك هذا مـ سقاق أ ة ققلف تعالك: ) ﴿ُأْوَلئَِؽ ال ِذي

( هذه ٓ ُ ؿؽـ أن ُتؼال يف حؼ إصـام، هذا القصػ ٓ ُ ؼال إَِلك َريِِّفُؿ اْلَقِسقَؾَة﴾

يف حؼ إصـام، فدل هذا عؾك أن الؿؼ قد هبذا غقُرهؿ؛ إكهقاا، والؿثئؽة، 
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 لؽ.والجـ، وغقر ذ

يـ مريؿ وأمف، وقد قال اهلل تعالك: ﴿َما اْلَؿِسقُح اويدطقن طقسك وققلف: )

يَؼٌة َكاَكا َيْلُكالِن الط َعاَم  ُف ِصدِّ ُسُؾ َوُأمُّ ـْ َقْبِؾِف الرُّ ٓ  َرُسقٌل َقْد َخَؾْت ِم ـُ َمْرَيَؿ إِ اْي

ـُ َلُفُؿ أَياِت ُثؿ  اكُظْر أَ  وأ ًضا أ ة ؛ ( [18]الؿائدة:ُؽقَن﴾ ك ك ُيْمفَ اكُظْر َكْقَػ ُكَبقِّ

ـَ َمْرَ َؿ َأَأكَت ُقْؾَت لِؾـ اِس﴾  التل بعد هذه: ﴿َوإِْذ َقاَل اهلُل َ ا ِعقَسك اْب

 ، هذه أ ضا يف عهادة عقسك عؾقف ال ثة والسثم.[113]الؿائدة:

واذكر لف ققلف تعالك: ﴿َوَيْقَم َيْحُشُرُهْؿ َجِؿقًعا ُثؿ  َيُؼقُل وققلف  : )

َؽِة َأَهُمِٓء إِي اُكْؿ َكاُكقا َيْعُبُدوَن 
ـْ ُدوكِِفْؿ َيْؾ  *لِْؾَؿالئِ َقاُلقا ُسْبَحاَكَؽ َأْكَت َولِقُّـَا ِم

ـ  َأْكَثُرُهْؿ يِِفْؿ ُمْمِمـُقَن﴾  هذه أ ة فقفا إاهات  ؛ ([43-44]سبل:َكاُكقا َيْعُبُدوَن اْلِج

﴿َيْؾ َكاُكقا وأما ققلف تعالك هـا:  الؿشركقـ مـ كان  عهد الؿثئؽة. مـ أن  

﴾ ـ  فؿ أطاعقا الجـ الذ ـ ز  ـقا لفؿ عهادة الؿراد بذلؽ: أك   َيْعُبُدوَن اْلِج

 الؿثئؽة، فؽاكقا يف الحؼقؼِة عابد ـ لفمٓا الجـ الُؿز ـقـ لعهادِة الؿثئؽة.

ـَ َمْرَيَؿ َأَأكَت ُقْؾَت لِؾـ اِس ات ِخُذوكِل وققلف  : ) ﴿َوإِْذ َقاَل اهللُ َيا ِطقَسك اْي

ـْ ُدوِن اهللِ﴾  ـِ ِم َل إَِلَفْق مـفا ققل اهلل ،  (، وغقر ذلؽ مـ إدلة[331]الؿائدة:َوُأمِّ

 ٓ َ ْخُؾُؼقَن َجقْ 
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

ـَ َ ْدُعقَن مِ ِذ  َأْمَقاٌت   ًئا َوُهْؿ ُ ْخَؾُؼقَن عز و ؾ: ﴿َوال 

هذه أ ة لقست يف  ؛ [41-49]الـحؾ:َغْقُر َأْحَقاٍا َوَما َ ْشُعُروَن َأ  اَن ُ ْهَعاُلقَن﴾ 

ـَ  ِذ  إصـام قطًعا، هذه أ ة يف إولقاا، يف ال الحقـ، بدلقؾ أكف قال: ﴿َوال 

ـْ ُدوِن اهلل
وأكت ةهقٌر بلن هذا آسؿ الؿقصقل )الذ ـ( إكؿا هق  ؛﴾؛َ ْدُعقَن مِ

ُ ستعؿؾ يف حؼ  ؿع الُؿذكر العاقؾ، وإصـام لقست كذلؽ، وأ ًضا هذه أ ة 



  
                 065          

 

 رشح كشف الش هبات

اَن ُ ْهَعاُلقَن﴾،  يف مـ ُ هعث، ﴿َوَما َ ْشُعُروَن﴾  عـل: ٓ  درون وٓ  عرفقن ﴿َأ  

عث؟ إحقاا اهلل الؿقتك، إذن هؿ ُ هعالقن، لؽـ ٓ  شعرون أّ ان ُ هعالقن، وما اله

إذن هذه يف  !وهؾ إصـام ُ ؼال يف حؼفؿ ُ هعالقن؟ مقتك وُ حققفؿ اهلل عز و ؾ؟

إذن لؿ  ؽـ جرك  .الهشر، يف الـاس، يف ال الحقـ، ولقست يف إصـام

 الؿشركقـ إولقـ مح قًرا يف عهادة إصـام.

ر، كاكقا  عهدون الشؿس، والؼؿ ؛وكذلؽ كاكقا  عهدون غقر ذلؽ

ْؿِس َوٓ لِْؾَؼَؿِر﴾  ، ﴿َوَأك ف ُهَق َرب  [62]ف ؾت:والؽقاكب: ﴿ٓ َتْسُجُدوا لِؾش 

ْعَرى﴾  إذن ما كاكقا  .ِشعرى: كقكب كان بعض العرب  عهدهال؛  [20]الـجؿ:الش 

  ح رون عهادهتؿ يف إصـام، بؾ كاكقا  عهدون غقرها مؿا ُذكر.

ر أيًضا مـ فؼؾ لف: هؾ طرفَت أن اهلل ققلف: ) ر مـ قصَد إصـام، وكػ  كػ 

 . (قصد الصالحقـ، وقاتؾفؿ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 أسلل اهلل عز و ؾ لل ولؽؿ العافقة والسثمة مـ هذه إهقاا.

 واهلل أعؾؿ.
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الضار، الُؿدير  ـافعفنْن قال: الؽػار ُيريدون مـفؿ، وأكا أشفُد أن اهلل هق ال

ـْ  لجؿقع إمقر، ٓ ُأريد إٓ مـف، والصالحقن لقس لفؿ مـ إمر شلء، ولؽ

 أقصدهؿ أرجق مـ اهلل شػاطتفؿ؟

 فالجقاب: أن هذا ققل الؽػار سقاًء يسقاء.

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

: الشبفةومضؿقن هذه ؛  $ إلك الجقاب طـ الشبفة الثالثة اكتؼؾ الؿملػ

هذا هق مضؿقن هذه  ؛التقجف يالعبادِة لغقر اهلل قصًدا لؾشػاطة لقس يشرك أن  

  .الشهفة

هفة إولك، بقـ هذه وتؾؽ  وأكَت إذا تلمؾَتفا؛ و دَت أك فا قر هٌة مـ الش 

كررها  رحؿف اهلل الؿملػ أن   -والعؾؿ عـد اهلل عز و ؾ-جهٌف ظاهر، فؼد  ؽقن 

رون بؿا ُعه ر بف سابًؼا، وقد الؿشركقـ قد ُ عه   وَٓحظ اةتثف التعهقر، فنن  

 رون بللػاٍظ أةرى؛ كالتل بقـ أ د ـا.ُ عه  

 وقد ُ ؼال: إن بقـ الشهفتقـ فرًقا.

، أو الشرك، مع اإلقراِر يتقحقد الريقيقة فالشبفة إولك: مضؿقكفا اكتػاءُ 

، و رى  الشرك مح قٌر يف الشرك يف الربقبقة زعؿ أن  كؿا عه ركا: الرد عؾك مـ 

ِذكُر الشػاعة وطؾب الُؼربك تهًعا لفذا الؿؼ قد، وإٓ فإصؾ أو الؿؼ قد مـ 

 هذه الشهفة هق إمر إول.

فالؿقضقع يتعؾ ؼ يالردِّ طؾك مـ زطؿ أن  ؛ا يف الشبفة التل يقـ أيديـاأم  
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اهلل سبحاكف وتعالك؛ إذا كان يؼصد الشػاطة  الدطاء والعبادَة، التقجف يذلؽ لغقر

 فنكف لقس يشرك.

وأسؾقب الؿملػ   يف ،   ؼقل الؿملػ   عؾك لسان هذا الُؿشرك

نكف  عؾ الؽتاب عؾك طر ؼة الؿحاورة، فالتللقػ لفذه الرسالة أسؾقٌب حسـ، 

 . قال: )فُؼؾ(، فنن قال: )فُقؼال( لقؽقن هذا أقرَب لؾتػفقؿ، فنن

الؽػار ُيريدون مـفؿ، وأكا أشفد أن اهلل هق الُؿشرك ربؿا  ؼقل: )ذكر أن 

الـافع الضار، الُؿدير لجؿقع إمقر، ٓ ُأريد إٓ مـف، والصالحقن لقس لفؿ مـ 

هذا هق الذي مر بـا سابًؼا، ؛ (إمر شلء، لؽـ أقصدهؿ أرجق مـ اهلل شػاطتفؿ

، ﴿َوَ ُؼقُلقَن َهُمِٓا ُجَػَعاُؤَكا ِعـَْد الؿشركقـ إولقـ ما أرادوا إٓ إ اه وعرفـا أن  

 ﴾
ِ
 ُزْلَػك﴾ [16] قكس:اهلل

ِ
ُبقَكا إَِلك اهلل ٓ  لُِقَؼر  ، هذه مؼالة [6]الزمر:، ﴿َما َكْعُهُدُهْؿ إِ

 ؿؾًة مـ إدلة التل تدل عؾك  -إن كـتؿ تذكرون-الؿشركقـ إولقـ، وُسؼـا 

 أن هذا كان معتؼد الؼقم.

ق َد الشػاعة مـ إولقاا وإمقات الذ ـ  دعقهنؿ مـ  ن  وٓحظ معل أ

فؿ  سللقهنؿ ٕ ؾ أن  ؽقكقا وسقؾًة وواسطة إلك دون اهلل سهحاكف وتعالك، وأك  

فقرفعقن إلقف الطؾهات، و ؽقكقن جػعاا عـد اهلل لفذا الداعل  ؛اهلل عز و ؾ

دعقى كاسدة، صحقح، وبالتالل ففل  هذا يف أصؾِِف زعٌؿ غقرُ  أن   ؛والسائؾ

 باطؾ، والعؿؾ هبا ٓ جؽ أك  
ٌ
 فاسد، وسعل

ٌ
 ويتبقـ هذا يلريعة أمقر:فا سعل

 :إمقات يف غػؾٍة عؿـ  دعقهؿ و سللفؿ الشػاعة، فث  أن   إمر إول

ـْ  ـْ َأَضؾ  مِؿ   عؾؿقن حالفؿ، فؽقػ  ؽقكقن جػعاا لفؿ؟ قال  ؾ وعث: ﴿َوَم
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ـْ ُدَعائِِفْؿ َغافُِؾقَن  ـْ ٓ َ ْسَتِجقُب َلُف إَِلك َ ْقِم اْلِؼَقاَمِة َوُهْؿ َع  َم
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

  َ ْدُعق مِ

 ﴾ ـَ  . [3-5]إحؼاف:َوإَِذا ُحِشَر الـ اُس َكاُكقا َلُفْؿ َأْعَداًا َوَكاُكقا بِِعَهاَدتِِفْؿ َكافِِر 

 :ف الشػعاا أن   إمر الثاين كقن  ؛همٓا إمقات ٓ  ت رفقن ت ر 

همٓا  زعؿقن أهنؿ جػعاا عـد اهلل سهحاكف وتعالك، فقشػعقن وهؿ أمقات عـد 

اهلل  ؾ وعث، هذا لقس ب حقح، بؾ هذا سماٌل لشلٍا ٓ  ؿؾؽقكف، فالشػاعُة غقر 

ف  ـؼطع ايكسان بؿقت ـ بؽثٍم ُمحؽؿ أن  قد بقّ ملسو هيلع هللا ىلص حاصؾٌة مـفؿ أصًث، والـهل 

فاتف عؿُؾفُ  ـْ َاثٍَث » ،وتـؼطع ت ر 
ٓ  مِ ، وهذا بؽؾ «إَِذا َماَت اِيْكَساُن اْكَؼَطَع َعَؿُؾُف إِ

 ملسو هيلع هللا ىلص.تلكقد لقس مـ هذه الالثاة أمقر التل بّقـفا الـهل 

ف الشػعاا، واهلل سهحاكف وتعالك قد بقّ  ـ إذن إمقات ٓ  ت رفقن ت ر 

 ُجَػَعاَا ُقْؾ َأَوَلْق َكاُكقا ٓ َ ْؿؾُِؽقَن ُبطثن هذا الظـ فؼال: ﴿َأِم ات  
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

َخُذوا مِ

َػاَعُة َ ِؿقًعا﴾  َجْقًئا َوٓ َ ْعِؼُؾقَن  ِف الش  فدل هذا عؾك أن   ؛[22-26]الزمر: ُقْؾ لِؾ 

ًٓ باطًث   .سمالفؿ سماٌل لشلٍا ٓ  ؼع مـفؿ، بؾ ٓ  ؿؾؽقكف، وبالتالل كان سما

َػاَعَة﴾ و ؼقل سهحاك ـْ ُدوكِِف الش 
ـَ َ ْدُعقَن مِ ِذ  ف وتعالك: ﴿َوٓ َ ْؿؾُِؽ ال 

 ، فلكت تسلل الؿقت جقًئا ٓ  ؿؾؽف وٓ  ؼع مـف أصًث.[63]الزةرف:

 :أن  الؿقتك ٓ  سؿعقن إحقاا أصًث؛ باستالـاا الؿقاضع  إمر الثالث

عقـ لفؿ، وما الؿعدودة التل  اا الدلقؾ عؾقفا، كؽقهنؿ  سؿعقن قرع كعال الؿشق  

عدا ذلؽ فإصُؾ هق ققل اهلل سهحاكف وتعالك: ﴿إِك َؽ ٓ ُتْسِؿُع اْلَؿْقَتك﴾ 

ـْ فِل اْلؼُ [69]الـؿؾ: ، وهذا الذي ففؿف [44]فاطر:ُهقِر﴾ ، ﴿َوَما َأْكَت بُِؿْسِؿٍع َم

هذا الذي  ؛ورضل اهلل تعالك عـفؿ يف جلن سؿاع الؿقتكملسو هيلع هللا ىلص أصحاب الـهل 
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ففؿف عؿر رضل اهلل عـف، وهذا الذي ففؿتف عائشة رضل اهلل عـفا كؿا  اا يف 

إذن الؿقتك ٓ  سؿعقن، واهلل سهحاكف وتعالك  ؼقل:  صحقح الهخاري وغقره.

َ ْسَؿُعقا ُدَعاَاُكْؿ َوَلْق َسِؿُعقا َما اْسَتَجاُبقا َلُؽْؿ َوَ ْقَم اْلِؼَقاَمِة  ﴿إِْن َتْدُعقُهْؿ ٓ

، إذن ﴿إِْن َتْدُعقُهْؿ ٓ َ ْسَؿُعقا ُدَعاَاُكْؿ﴾ اكتفك [12]فاطر:َ ْؽُػُروَن بِِشْركُِؽْؿ﴾ 

ودعاؤهؿ وهؿ يف قهقرهؿ؛  وسمالفؿ إمر، وبالتالل صار طؾب الشػاعة مـفؿ

 عؿًث باطًث ٓ   ح بحال.

 الؿقتك  شػعقن لؿـ  الشرع لؿ  دل قط عؾك أن   : أن  إمر الرايع

عقهنا، وما أتقا عؾقفا بدلقؾ، كقن الؿقت إذا  استغاث هبؿ، هذه مجرد دعقى  د 

اكف ُدعل وُطؾهت مـف الشػاعة فنكف ُ جقب السائؾ إلك سملف فقشػع عـد اهلل سهح

عقهنا. وٓحظ أهنؿ  وتعالك هذا جلٌا عاٍر عـ الدلقؾ، وما هل إٓ دعقى  د 

 تؽؾؿقن يف جلن الحقاة الربزةقة، وهذه ٓ ُ ؼال فقفا بؿا ُ ؼال يف الحقاة الدكقا، 

هؿ  تؽؾؿقن يف حقاٍة أةرى، ما وصؾقها وٓ بؾغقها، وٓ  ااهتؿ آاارٍة مـ عؾؿ 

ؿقن بغقر عؾؿ، وهذا حال  ؿقع أصـاف ؾهنؿ  تؽيف هذا الشلن فقفا، وبالتالل فن

﴿َأْم َأكَزْلـَا َعَؾْقِفْؿ ُسْؾَطاًكا َفُفَق  ،أهنؿ  تؽؾؿقن بث دلقؾ وٓ برهان ؛الؿشركقـ

، هذا استػفام إكؽار كؿا بق ـ أهؾ [65]الروم:َ َتَؽؾ ُؿ بَِؿا َكاُكقا بِِف ُ ْشِرُكقَن﴾ 

 تدل   - عـل ُحجًة وبرهاًكا-الؿشركقـ ُسؾطاًكا ، اهلل ما أكزَل عؾك همٓا  التػسقر

ـّ  ص والظ واتهاع  عؾك هذه الدعاوى الشركقة التل  ّدعقهنا، فؿا َاؿ إٓ التخر 

 الفقى.

عقفا همٓا  إذن دعقى التقسط ودعقى الشػاعة ودعقى التؼر ب التل  د 
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 تدفع وٓ ، فا دعقٌة فاسدٌة يف أصؾفا، وهذه ٓ تـػعفؿالؿشركقن، ٓ جؽ أك  

 عـفؿ وصػ الشرك.

 ؛كعقد إلك ما ذكر الؿملػ   يف مؼالة همٓا الؼقم أو يف حؽا ة ققلفؿ

أن الؽػار ُ ر دون مـفؿ  - ا هذا-(، أققل: ال قاب الؽػار ُيريدون مـفؿقال: )

ما ُتر دون أكتؿ مـ أولقائؽؿ، هذه هل الحؼقؼة، إذا قال الُؿشرك: الُؽػار ُ ر دون 

مـفؿ، فنكـا كؼقل: كعؿ، هؿ  ر دون مـفؿ الشلا الذي ُتر دوكف أكتؿ مـ أولقائؽؿ 

 ومعهقد ؽؿ سقاًا بسقاا.

وكحـ  ؛(مقروأكا أشفد أن اهلل هق الـافع الضار الُؿدير لجؿقع إقال: )

عؾقفؿ قالقا هذه الؿؼالة فُحؽؿ  ؛كؼقل: وهذا ما قد قالقه قهؾؽؿ فؾؿ  ـػعفؿ

 وأمقالفؿ، وما كػعتفؿ هذه الدعاوى بشلا. بالؽػر، واسُتحؾ ت دمااهؿ

 عـل ٓ ُأر د إٓ مـ اهلل، وهذه  ؿؾة ُتـاقض الذي  ؛(ٓ ُأريد إٓ مـفقال: )

لؽـ اؿ تؼقل: ) ، (ٓ ُأريد إٓ مـف اا بعدها، عجقب! كقػ تؼقل  ا هذا )

لق كـَت ٓ ُتر ُد إٓ مـ اهلل سهحاكف وتعالك لؼ دتف، ٕسؾؿَت لف  !(؟أقصدهؿ

و فؽ و قارحؽ، أٓ ترى أن اهلل  ؽػقؽ، ﴿َأَلْقَس اهلُل بَِؽاٍف 

ما حا تؽ أن تذهب إلك غقره فتسللف؟ وهؾ هذا إٓ  ن، إذ[63]الزمر:َعْهَدُه﴾

دلقؾ عؾك أكؽ كاذٌب يف ققلؽ إكؽ ٓ ُتر د إٓ مـ اهلل؟ ٓ واهلل كذبت، لق كـت 

ٓ ُتر د إٓ مـ اهلل لتق فت إلقف وحده. ما الذي  ؿـُعؽ مـ ذلؽ؟ واهلل تعالك 

 لي  بتجدون يف كتاب اهلل  ماذا، [163]الهؼرة: ؼقل: ﴿َوإَِذا َسَلَلَؽ ِعَهاِدي َعـ ل﴾ 

)وإذا سللؽ عهادي عـل فُؼؾ لفؿ ابحالقا عـ جػقع  شػع  ؟قرااٍة مـ الؼرااات
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 حا اتؽؿ(
 
ماذا تجدون؟  أوأتجدون هذا يف كتاب اهلل؟ ؛ عـدي و رفع إلل

اِع إَِذا َدَعاِن﴾   .[163]الهؼرة:تجدون: ﴿َفنِك ل َقِر ٌب ُأِ قُب َدْعَقَة الد 

عقن؟ أو دتؿ الـهل ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل أو دتؿ يف سـة   ؼقل: )إذا ملسو هيلع هللا ىلص ما تد 

ب لقرفع إمر إلك اهلل سللت فاذهب إلك الؿقت يف قربه وسْؾف عؾك سهقؾ التسه  

السؿاا، كجد  ؟ ٓ ورب  ملسو هيلع هللا ىلص، أهذا قالف رسقل اهلل ؟!فقح ؾ إ جاده مـ اهلل(

ـْ َماَت َوْهَق » ؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص ، كجد الرسقل «إَِذا َسَلْلَت َفاْسَلِل اهللَ » ؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص الـهل  َم

ا َدَةَؾ الـ ارَ   كِدا
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

، وهذا ملسو هيلع هللا ىلصهذا الذي كجده يف سـة رسقل اهلل  ؛«َ ْدُعق مِ

الذي كجده يف كتاب اهلل، وهذا الذي كرى عؾقف حالؽؿ  ا أ فا الؿشركقن، وأكؽؿ 

 بف أعؿالؽؿ.تؼقلقن بلفقاهؽؿ ما لقس يف قؾقبؽؿ، وما ُتؽذ  

أشفُد أن اهلل هق الـافع، الضار، الُؿدير لجؿقع إمقر، ٓ ُأريد إٓ وأكا قال: )

هق الذي كان  - ا هذا-كؼقل: وهذا  ؛(مـف، والصالحقن لقس لفؿ مـ إمر شلء

ـْ فِقَفا إِْن ُكـُتْؿ َتْعَؾُؿقَن﴾  ماذا  ـِ إَْرُض َوَم  عتؼده الؿشركقن إولقن: ﴿ُقْؾ لَِؿ

، فؽؾ هذا الؽقن وما فقف،  [62]الؿممـقن:ؾ ِف ﴾ سقؼقلقن؟  ﴿َسَقُؼقُلقَن لِ 

ـْ ُ َدب ُر إَْمَر َفَسَقُؼقُلقَن اهلُل﴾  ، مؼالة الؿشركقـ [61] قكس:الت رف فقف هلل، ﴿َوَم

 سقاًا بسقاا، هؾ كػعتفؿ؟ ما كػعتفؿ.

ـْ أقصدهؿ أرجق مـ اهلل شػاطتفؿقال: ) هل كػس الؿؼالة،  ؛(ولؽ

﴾ ﴿َوَ ُؼقُلقَن َهُمِٓا 
ِ
 [16] قكس:ُجَػَعاُؤَكا ِعـَْد اهلل

ِ
ـْ ُدوِن اهلل

، ﴿َأِم ات َخُذوا مِ

، ما قالف الؿتلةرون ، ما ةر ت الؿؼالة عـ الؿؼالةيف ك قص كالقرة  ُجَػَعاَا﴾

 هق ما قالف الؿتؼدمقن سقاًا بسقاا. مـ الؿشركقـ
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مـ تق ف بالعهادة لغقر اهلل زاعًؿا أكف إكؿا  ؼ د الشػاعة،  إذن دعقاكؿ أن  

زاعًؿا أكف  دعق هذا القلل مـ دون اهلل سهحاكف وتعالك، وهذا الشػقع مـ دون اهلل 

ا اي جاد فؿـ اهلل، كؼقل: هذه هل دعقى الؿشركقـ لقؽقن مـف التسهب وأم  ، 

 إولقـ، آةتثف فؼط يف التعهقر ٓ أقؾ وٓ أكالر.

(، فالجقاب: أن هذا ققل الؽػار سايًؼا سقاًء يسقاءاؿ قال  : )

 هذه كؾؿُة حؼ.تؿاما،

الػرق كؿا ذكرُت لؽ يف التعهقر، أولئؽ  ؼقلقن: هذا ُ ؼرب إلك اهلل ُزلػك، 

ط، هذا هذه جػاعة، والؿتلةرون  ؼقلقن: هذا تسه   ؾ، هذا تقس  ب، هذا تقس 

 الؿؼالتقـ.طؾب جػاعة فؼط، هذا هق الػرق بقـ 
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ُيقَكا إَِلك اهللِ ُزْلَػك﴾ ]الزمر: ٓ  لُِقَؼرِّ [، 1فاقرأ طؾقف ققلفؿ: ﴿َما َكْعُبُدُهْؿ إِ

 .[38]يقكس:﴿َهُمِٓء ُشَػَعاُؤَكا ِطـَْد اهللِ﴾ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ـف اهلل سهحاكف الؿشركقـ الذي بق   ]ققل[ (  عـلفاقرأ طؾقف ققلفؿ ؼقل: )

ُيقَكا إَِلك اهللِ ُزْلَػك﴾وتعالك يف كتابف: ) ٓ  لُِقَؼرِّ (، وٓحظ هاهـا ﴿َما َكْعُبُدُهْؿ إِ

هذان  دٓن عؾك الح ر ؛ الح ر، فنن فقف دٓلًة مفؿة، فا)الـػل( و)إٓ( 

ما كعهدهؿ  ؛الشلاوالؼ ِر، كلن الؼقم  ؼقلقن: ما كعهدهؿ لشلٍا الهتة إٓ لفذا 

 لشلا الهتة إٓ ٕ ؾ أن  ؼربقكا إلك اهلل عز و ؾ ُزلػك.

أن التدبقر  - عتؼدون يف آلفتفؿ جقًئا أعؾك مـ ذلؽ قا: لق كاكوالسمال

إولقـ كاكقا  أن   ذي  زعؿف الؿشركقن الققم وقر ًهاوآستؼثل بالتلاقر، هذا ال

أ  فؿا  -عؾقف،  ؼقلقن: ٓ، هؿ كاكقا  عتؼدون أن آلفتفؿ تستؼؾ بالتدبقر والتلاقر

أعؾك: آستؼثل بالتلاقر والتدبقر، أم ُمجرد جػاعة؟ ٓ جؽ أكف آستؼثل 

 بالتلاقر والتدبقر.

: أكان الؼقُم ُ حهقن هذه ألفة؟ كاكقا ُ عظؿقهنا؟ كاكقا ُ ر دون سمال ثانٍ 

 َأكَداًدا 
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

ـْ َ ت ِخُذ مِ ـَ الـ اِس َم
ها؟ الجقاب: بالتلكقد، ﴿َومِ رفعتفا وعؾق 

 ﴾
ِ
، أبق سػقان رضل اهلل عـف  قم ُأحد ماذا قال؟ [135]الهؼرة:ُ ِحه قَكُفْؿ َكُحب  اهلل

 ، هق ُ ر د العؾق والرفعة لفذه ألفة. «اعُؾ ُههؾ»وكان إذ ذاك عؾك الشرك: 

لق كاكقا  عتؼدون جقًئا أكالر مـ هذا وأرفع يف آلفتفؿ لؼالقه، ألقس كذلؽ؟ 
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لؽـ الؼقم ما زادوا عؾك أن قالقا: هؿ ُمجرد ُمؼربقـ إلك اهلل عز و ؾ،  شػعقن 

ا لفؿ مـ  اه ؿَ الحقائج إلك اهلل، ٕ ؾ أن  تػضؾ اهلل عز و ؾ عؾقـا فقرحؿـا، لِ 

 ُزْلَػك﴾ومؽاكٍة عـد اهلل ٓ أقؾ وٓ أكالر، ﴿
ِ
ُبقَكا إَِلك اهلل ٓ  لُِقَؼر   َما َكْعُهُدُهْؿ إِ

 .[6]الزمر:

إذن هذا الذي قالقه؛ هق كػس الذي قالف الؿشركقن الؿتلةرون الذ ـ 

، وُمضادون لد ـ ملسو هيلع هللا ىلصهلل ولرسقل اهلل  ون زعؿقن أهنؿ مسؾؿقن، وهؿ محاد  

ففؿ واقعقن يف  ؛ايسثم، وكاقضقن مرتؽهقن لـاقِض جفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل

كؿا -الشرك الذي وقع فقف الؿتؼدمقن، بؾ واهلل إهنؿ أجد  جرًكا يف الجؿؾة 

 .-سقليت

الؿؼالُة  (،[38]يقكس:﴿َوَيُؼقُلقَن َهُمِٓء ُشَػَعاُؤَكا ِطـَْد اهللِ﴾ قال  : )

 كػسفا.
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بف الثالث هل أكبر ما طـدهؿ فنذا طرفت أن اهلل وضحفا  ؛واَطؾْؿ أن  هذه الشُّ

 يف كتايف، وففؿتفا ففًؿا جقًدا، فؿا يعدها أيسُر مـفا.

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

هف الالثاة إولك والالاكقة  والالالالة، هذه أكرب ما عـدهؿ  ؼقل  : هذه الش 

وأكالر ما  ذكروكف، وهق مـتشر حتك عؾك ألسـة العقام مـفؿ، كاهقؽ عـ جققخ 

الضثلة مـفؿ، ولؽـ إذا ضهطت هذه الؿسللة واستحضرت الؿحؽؿات 

وإصقل بلدلتفا مؿا ُذكر لؽ سابًؼا، فنن ما بعدها أ سُر مـفا، وكالقٌر مؿا سقليت 

أعـل مـ  فة الجقاب -سهؼ، فضهط هذه الشهف الالثث سقَف ُ حتاج فقف إلك ما 

 هذا مـ إمر الؿفؿ لؽ  ا طالب العؾؿ. -والتػـقد

خالصة هذا القجف الذي ذكره، وهق الذي ُكريد أن كستخؾصف مـ كؾ ما 

 سبؼ:

 : ًٓ هل  ؛الذر عة الؿذكقرَة مـ همٓا الؿشركقـ الؿتلةر ـ أن   أو

الذر عُة الؿذكقرُة مـ أهؾ الجاهؾقة سقاًا بسقاا، الحجة هل الحجة، ما زادت 

عك بخثف هذا كذٌب مخالٌػ لؾقاقع، وكتاب اهلل عز  وٓ كؼ ت، وكؾ ما ُ د 

 ما  ذكرون. ُب و ؾ ُ ؽذ  

 :أن  الؿشركقـ لؿ  عتؼدوا يف آلفتفؿ آستؼثل بالتلاقر  إمر الثاين

ـْ بَِقِدِه  ف همٓا الؿتلةرون، بؾ هذا كذٌب صر حوالتدبقر كؿا  زعؿ ، ﴿ُقْؾ َم

ٍا َوُهَق ُ ِجقُر َوٓ ُ َجاُر َعَؾْقِف إِْن ُكـُتْؿ َتْعَؾُؿقَن 
ْ
ِف ُقْؾ   َمَؾُؽقُت ُكؾ  َجل َسَقُؼقُلقَن لِؾ 
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 .[60-66]الؿممـقن:َفَلك ك ُتْسَحُروَن﴾ 

 :عهادة غقر اهلل مع اهلل مع عدِم اعتؼاد آستؼثل بالتلاقر  أن   إمر الثالث

فؿ ٓ ُتربئ مـ الشرك، وهذا مـ مقاطـ الؿػاصؾة بقــا وبقـ الؿشركقـ، فنك  

مـ  ُ ربئفمـ اعتؼد أن مـ  دعقه ٓ  ستؼؾ بالتلاقر والتدبقر فنن هذا   زعؿقن أن  

ان إذا تق فت الشرك، وكحـ كؼقل: كث، فاعتؼدَت التلاقر، أو لؿ تعتؼد التلاقر سق  

 -كحـ ٓ ُكـؽر هذا-بالعهادِة لغقر اهلل، وإن كان بعض الشرك أغؾُظ مـ بعض 

ـ  وصػ الشرك ٓزٌم لؽؾ مـ تق ف بالعهادة لغقر اهلل، مفؿا اعتؼد يف   معهقدهلؽ

أو أكف ٓ  مار إكؿا هق سهب، والذي  ستؼؾ بالتلاقر هق أكف مستؼؾ بالتلاقر دون اهلل 

 اهلل، كؼقل: ٓ فرق بقـ هذه وهذه يف الُحؽؿ بالشرك والؽػر.

 :وهذا ما سهؼ  ، الؿقتك لقسقا أسهاًبا يف قضاا الحقائج أن   إمر الرايع

 التـهقف عؾقف قر ًها.

 :ال حابة رضل اهلل تعالك عـفؿ عؾك بطثن هذا  إ ؿاعُ  إمر الخامس

همٓا الؿقتك ُ طؾب مـفؿ عؾك سهقؾ التسهب، مع  الؿسؾؽ؛ وهق: الزعؿ بلن  

زَق  اي جاَد والخؾَؼ  اعتؼاد أن   كؼقل: هذا الؿسؾؽ مسؾٌؽ باطؾ  ؛مـ اهلل والر 

بن ؿاع ال حابة رضل اهلل عـفؿ، فنهنؿ رضل اهلل عـفؿ كاكقا أبعد الـاس عـف، 

مفؿا صُعهت إمقر، يف أحؾؽ إحقال ما كان مـفؿ أحد قط  تق ف إلك ما 

 -إن كاكقا  عؼؾقن-ون، ففذا دلقؾ عؾك أن همٓا  تق ف إلقف همٓا الؿدعقّ 

 ا.  سؾؽقن طر ًؼا ةاطئً 

ماذا  -«صحقح الهخاري»الؼ ة يف و-ا أصاب الؿد ـَة الؼحُط أرأ تؿ لؿ  
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ُؾ إَِلْقَؽ بِـَهِق ـَا َفَتْسِؼقـَا »قال عؿر رضل اهلل عـف؟  ُؾ ، الؾ ُفؿ  إِك ا ُكـ ا َكَتَقس  َوإِك ا َكَتَقس 

تقسؾف بالدعاا، ولقس  أراد بفملسو هيلع هللا ىلص ، والتقسؾ بعؿ كهقف « إَِلْقَؽ بَِعؿ  َكهِق ـَا َفاْسِؼـَا

 ملسو هيلع هللا ىلص.لتق ف إلك الـهل  فؾق أراد التقسؾ بالجاه ؛تقسؾ بالجاهال

التقسؾ  الؿؼ قد: أ ـ عؿر وأ ـ إةقاكف مـ ال حابة رضل اهلل عـفؿ مـ

لفؿ عـد اهلل يف إكزال الؿطر، عؾك ق د  قاقشػعل ملسو هيلع هللا ىلصوطؾب الشػاعة مـ الـهل 

لؿاذا عدل عؿر رضل اهلل عـف وال حابة معف عـ هذا ورسقل اهلل  ؟التسهب فؼط

مدفقٌن بقـ ظفراكقفؿ؟ أٓ  دل هذا عؾك أن هذا طر ٌؼ مسدود؟ طر ٌؼ ملسو هيلع هللا ىلص 

الحا ات ٓ  ؽقن بسمال إمقات، ٓ  ةاطئ، هؿ  سؾؽقن طر ًؼا ةاطًئا، طؾُب 

 ذلؽ باطٌؾ مـ الؼقل. كؾ   ؛عؾك سهقؾ آستؼثل وٓ عؾك سهقؾ التسهب

 :ُأر د إٓ "ف  ؼقل: دعقى الؿشرك التل سؿعتفا؛ أك   إمر السادس ٓ

، كؼقل: لق كاكقا ما ق دوا إٓ هذا " مـف، لؽـ أق دهؿ أر ق مـ اهلل جػاعتفؿ

 ، أفعالفؿ أفعاٌل جركقة، لؽــا كؼقل: إن   لؽان هذا كافًقا يف الُحؽؿ عؾقفؿ بالشرك

واقع الؿشركقـ الؿتلةر ـ يف زمـ الؿملػ وما قهؾف وما بعده إلك الققم،  دل 

وأسقأ بؽالقر، ما عاد إمر عؾك هذه الدعقى، وهذا  أجـُع مـ هذاإمر  عؾك أن  

 ه هبذا الؽثم؛  تػقه بشلا ةثف القاقع.الُؿشرك الذي  تػق  

وإٓ  !قن الحا ات رفع  عـل: أكتؿ ما تعتؼدون إٓ أن همٓا ُمجرد جػعاا

فاهلل عـدكؿ هق الـافع الضار الُؿعطل الؿاكع فؼط؟ هذا كذب مخالػ لؾقاقع، 

وار ع إلك تؼر رات الذ ـ ُ ؼررون مالؾ هذا الؽثم يف كتهفؿ، كقػ تجد أن 

 إمر عؾك ةثف ذلؽ. 
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جقاهد الحؼ يف آستغااة بسقد »الؼهقح:  ؽتابالالـهفاين الذي ألػ 

هف الشلا الؽالقر، ُ ؼرر مالؾ هذا الؽثم، د فقف مـ الش  ، كتاب حش« ملسو هيلع هللا ىلصالخؾؼ

الؿسللة مسللة تسهب، والؿسللة مسللة تقسط، وإٓ فـحـ كعتؼد أن اهلل هق الذي 

،  بقده إمر كؾف، وأن همٓا الؿقتك مـ إكهقاا وإولقاا ٓ  ؿؾؽقن جقًئا الهتة

؟ تجد الشرك الذي ماذا تجد«  امع كرامات إولقاا»لؽـ ار ع إلك كتابف: 

 واهلل  تؼاصر عـده جرك أبل  فؾ وأبل لفب، بؾ واهلل ٓ مؼاركة.

وقهؾف تجد عـد الشعراين، ويف أاـاا ذلؽ وبعده وإلك الققم؛ أجقاا واهلل ما 

ا تجد أدري ماذا أققل، هل ُمضحؽة وهل ُمهؽقة وهل ممسػة يف كػس الققت، لؿ  

، همٓا ما "وَتٌد يف الؼاهرة إٓ بنذن السقد أحؿد الهدوي ٓ ُ دق  "أهنؿ  ؼقلقن: 

 أرادوا إٓ الشػاعة؟!!

الحـػل،  -وهق عدو الد ـ-ؿا ُ سؿك بشؿس الد ـ ا  حؽل الشعراين علؿ  

إذا أصابتؽؿ ُمؾؿٍة مـ الؿؾؿات، فتعالقا "قال:  لؿا مرض يف آةر حقاتفأكف  ؼقل 

ـؽؿ إٓ ذراٌع مـ ُتراب، ومـ كان  حجهف ف لقس بقـل وبقإلك قربي فاسللقين، فنك  

هذا الـهفاين -و حؽل عـف  ." عـ أصحابف وإةقاكف ذراٌع مـ ُتراب فؾقس بر ؾ

 ؼقل: إكف كان يف كؾ  قم  حتا قن هق وتثمقذه أن  ؼطعقا الـقؾ  - حؽل عـف

مـ طرفف إلك طرفف، فؽاكقا  ؿشقن عؾك الؿاا، لؽـ كان ُ ـهففؿ قال: وأكتؿ 

التثمقذ قال:  ا اهلل مرة  فلحد  ،  " ا حـػل .. ا حـػل .. ا حـػل"قا: تؿشقن ققل

فلكؼذه الشقخ، وأك هف عؾك أكف قال:  ا اهلل، "مـ الؿرات؛ وإذا بف  غَرق،  ؼقل: 

إي واهلل! لقٓ أين أقرأ هذا الشلا يف كتهفؿ واهلل ما ذكرتف،  "كقػ تؼقل:  ا اهلل؟!
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 أجـع وأجـع!! بؾ واهلل هذا ٓ جلا أمام أجقاا

اص   ؼقل: إبر ؼف  -أحد أولقائفؿ-الشعراين  حؽل عـ إبراهقؿ الخق 

 ؼضل الحا ات، فؽقػ بف  - و..  تقضل بفالذي -إبر ؼف ،  ؼضل الحا ات 

 هق؟!

و  ب عؾقف ةادمف الؿاا،  ؼقل: وإذا بف   حؽل عـف: أكف مرًة كان  تقضل

 ـِزع إحدى كعؾقف، و رمل هبا،  ؼقل: العجقب ما كان هـاك كافذة يف الؿؽان الذي 

وهق يف م ر!! فضربت ر ًث  ،كاكقا فقف، ومع ذلؽ فذههت حتك وصؾت الشام

ف رعتف، وكان  ااًؿا عؾك صدر ر ٍؾ ومعف سؽقـ ُ ر د أن  ذبحف، ف اح  ا 

اص،  ؼقل: وقال لخادمف: احتػظ بالـعؾة الالاكقة فنهنا سقدي إبراه قؿ الخق 

 ستلتقؽ،  ؼقل: بعد مدة  اا الر ؾ بالـعؾ! 

أهذا الذي تؼرؤوكف وتطربقن لف، وربؿا كه رتؿ: اهلل أكرب، اكظر الَقٓ ة، 

ط  واكظر الؽرامة، أهذا مجرد فؼط مجرد طؾب جػاعة؟ ُمجرد طؾب تسهب وتقس 

بؾ واهلل إهنؿ فاققا عؾقفؿ وٓ جؽ؛ مـ  فة سقا الظـ باهلل، ! عـد اهلل عز و ؾ؟

ومـ  فة التق ف أاـاا الؿفؿات والُؿؾؿات لغقر اهلل، أجد ما  ؽقكقن جرًكا يف 

وقت الؿفؿات والؿؾؿات، بخثف حال الؿشركقـ إولقـ،  ـسقن آلفتفؿ وٓ 

  دعقن إٓ اهلل كؿا مر بـا غقر مرة، أما هؿ ٓ واهلل!

ققًما كاكقا يف الهحر،  ق ة وهل: أن  « تػسقره»حؿد رجقد رضا يف ذكر م

ففاج هبؿ الهحُر حتك كادت السػقـة أن تغَرق، ف ار كؾ واحٍد  دعق معهقده، هذا 

 ا "وهذا  ؼقل:  " ا سقدي الرفاعل"وهذا  ؼقل:  ،" ا سقدي الهدوي" ؼقل: 
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لؿقحد ـ وكان كؾ واحد  دعق واحًدا، فؼال عـدها أحد ا؛  "سقدي الدسققل

 معفؿ:  ا رب أغرق،  ا رب أغرق، فؿا عاد أحٌد  عرُفؽ.

ٓ واهلل، واهلل إهنؿ  !قؾقهبؿ ٓ تعرف إٓ اهلل؟ !كاكقا ُ حسـقن الظـ باهلل؟

كذبة، ُ حسـقن الظـ بآلفتفؿ أكالر مؿا ُ حسـقكف باهلل، و ـتظرون كشػ الؽروب، 

 وإزالة الغؿقم مـ آلفتفؿ أكالر مؿا  ـتظروكف مـ اهلل.

ذكر: أكف سؿع امرأًة أصاهبا هؾٌع جد د « تػسقره»يف أ ضا محؿد رجقد رضا 

 ؼقل: فرتكتفا حتك ،  "هقلل ا مت .. ا متهقلل .. ا متهقلل"فؽاكت ت قح: 

سؽـْت، اؿ قؾت لفا: لؿاذا ٓ تدعقـ اهلل، وتدعقـ الؿتهقلل؟ قالت: )الؿتهقلل 

 ما  ستـاش(  عـل: ما  ـتظر، وٓ ُ فِؿؾ، ُ جقب مهاجرة.

ذكر  -وهذا كتاٌب عظقؿ يف تؼر ر التقحقد-« معارج إلهاب»ؿل يف والـ عْ 

أما اهلل "فؼالت لف:  ك أحد إولقاا عـد قربهفلتت إل ؛امرأة ُكػ  ب ُرها  : أن  

 هذا الذي ظـقه باهلل. ؛ "َسُهؽوما بؼل إٓ ح ،فػعؾ ما ترى

،  أجد وأجـع، فاحؿدوا اهلل عؾك كعؿة التقحقد - ا إةقتاه-إمر واهلل  نإذ

ف تشؿئز هذا التقحقد الذي تعتؼده، والذي  ـشرح صدُرك ٕدلتف وآ اتف، واهلل إك  

 الحد ث فقف قؾقب همٓا الؿشركقـ.مـف ومـ 

«: مـفاج التلسقس»ذكر الشقخ عهد الؾطقػ بـ عهد الرحؿـ   يف كتابف 

 -والشقخ    ؾس يف م ر مدة -أن  ؿاعًة مـ الؿقحد ـ كاكقا يف م ر

 ؼقل: ا تؿعقا يف بقت فدعا ر ًث ُ ـسب إلك العؾؿ  سؽـ قر ًها مـف فسللف: كؿ 

-ن؟ فؼال لف: سهعة، وعد  لف أربعة  سؽـقن م ًرا عدد الذ ـ ُ دبرون هذا الؽق
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إكؿا " ؼقل: فؼال صاحب الهقت يةقاكف: ،  - عـل مـ أصحاب الؼهقر يف م ر

 . " دعقتف ٕ ؾ أن تحؿدوا اهلل عؾك الـعؿة التل أكتؿ فقفا

فاحؿدوا اهلل عؾك كعؿة التقحقد، وسؾقه الالهات، وكعقذ بف سهحاكف مـ 

 ر.قْ ر بعد الؽَ قْ الحَ 

 واهلل أعؾؿ.
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 .ودطاؤهؿ لقس يعبادةٍ  ،إلقفؿ إٓ اهلل، وهذا آلتجاءُ  ُد فنن قال: أكا ٓ أطبُ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

  .إلك الشهفة الرابعة وكشػفا اكتؼؾ الؿملػ 

بفة: الدطاءُ    لقس طبادة. مضؿقن هذه الشُّ

 مَ أن ُأقدِّ  ُأحبُّ  - زاه اهلل عـ ا ةقًرا-وقهَؾ أن كهدأ يف جرح ما كتب الؿملػ 

 ُس يفؿا الؼبقريقن يف هذا الؿؼام:يؿؼدمتقـ تتعؾؼان يشبفتقـ ُيؾبِ 

 .عؿقًما بالعهادةِ  تتعؾُؼ  جهفٌة عامةٌ إولك:  ةُ فَ بْ الُش 

 .ةاصةً  بالدعااِ  تتعؾُؼ  جهفٌة ةاصةٌ الثاكقة:  ةُ فَ بْ والُش  

اس، ان مـ الركائز التل  عتؿد عؾقفا الؼهقر قن يف إضثل الـ  تَ فَ هْ وهاتان الُش 

 قًدا  ا طالب  -أعـل تػفؿفا وأن تضهَط الرد عؾقفا-تضهطفا  مـ أن فثبد  

 العؾؿ.

بفة إولك: إن  العهادَة هل التق ف " ؼقل الؼقم:  ؛تتعؾؼ بؿعـك: العهادة الشُّ

ف لف بالطاعة  بعهارٌة أةرى: العهادُة  ."مع اعتؼاد استؼثل التلاقر والتدبقر يف الؿتق  

ف بعهادةٍ وعؾقف: فؿـ تق    ؛ الربقبقة الخضقُع مع اعتؼادِ  :هل -هؽذا  ؼقلقن-

والتدبقر دون  ٓ  عتؼد آستؼثل بالتلاقرِ  -الربقبقة وهق ٓ  عتؼدُ  لغقر اهلل 

قد  ؽقن مع قة، قد  ؽقن أمًرا  ائًزا،  ؛هذا ٓ  ؽقن جرًكا أكرب فنن   -اهلل 

طاعة -  ؽقن، عهادة مجردة ف ٓا أن  ؽقن جرًكا ُمخرً ا مـ ايسثم فنك  أم  

عـ هذا آعتؼاد هذا ٓ  ؽقن جرًكا، متك  ؽقن جرًكا؟ إذا ا تؿع  -ُمجردة
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 إمران.

، يف كتاب اهلل مـ كظَر  وقبؾ أن ُأجقب طؾك هذه الشبفة أققل:

ورأس أولئؽ  ت إكهقاا عؾقفؿ ال ثة والسثمواستؼرأ آ اتف وتلمؾ يف دعقا

 جُد أهنؿ عؾقفؿ ال ثة والسثم  إكهقاا الؽرام: كهقـا محؿٌد 

إلك أي جلٌا  ؛ُ طؾؼقن إمر بعهادة اهلل دون مز د جرٍح وتػ قٍؾ لؿعـك العهادة

معـاها يف   شقر إلك أن   -اعهدوا اهلل، اعهدوا اهلل(هلل، تجد: )اعهدوا ا-ُ شقر هذا؟ 

 غا ة القضقح، ٓ  ستع ل ففُؿفا عـد الـاس، العهادُة معروفة. 

وبالتالل: هؾ هذا الؼقد الذي ذكروه ققٌد صحقح؟ الجقاب: إمر لقس 

وهذا الذي -كذلؽ، هذا الذي ذكروا غقر صحقح، العهادُة عـد السؾػ ال الح 

العهادة إذا أردكا تعر ػفا  أن   -عؾقف مقارد هذه الؽؾؿة يف الؽتاب والسـة تدل  

فنهنا تعـل: الخضقَع لؾؿعهقد مع الطاعِة لف، وإن جئت فؼؾ:  ؛بؿعـك التعه د

 غا ة الخضقع.بالطاعة 

 اهلل عز و ؾ بف أمرَ  ما أمرَ  العهادة هل: كؾ   أما باعتهار الُؿتعه د بف: فنن  

وهق ٓ  خرج عـ تعر ػ جقخ ايسثم -حهاب، وإن جئت فؼؾ إ جاٍب أو است

اسٌؿ  امٌع لؽؾ ما ُ حهف اهلل و رضاه مـ إققال وإفعال »وهق:  -الؿشفقر

، وكؼؾف عـف «الػروع»أو كؿا كؼؾ ابـ ُمػؾٍح رحؿف اهلل يف كتابف  .«الظاهرة والهاطـة

  .«راٍد ُعريف وٓ اقتضاٍا عؼؾلف ما ُأمر بف جرًعا مـ غقر اطأك  »كالقٌر مـ أهؾ العؾؿ: 

 هذه التعر ػات تدور يف فؾٍؽ واحد.و

 قص؟ الؿطؾقب كؿا هق الـ  يف إذن هذه هل العهادة، وما الؿطؾقب فقفا 
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ايةثص، ٓبد فقفا  أوضح مـ كقر الشؿس أن تؽقن عهادًة ا تؿع فقفا جرطُ 

طر ؼ  ؿا ُتعرف مـص فقفا العهُد هلل، والعهادة إك  مـ عهادٍة ُ خؾِ 

، ففذه هل الؿتابعة، وٓبد أن  ؽقن العهُد فقفا ُمخؾً ا هلل:  الرسقل

ثَة َوُ ْمُتقا  ـَ ُحـََػاَا َوُ ِؼقُؿقا ال   ـَ َلُف الد   ٓ  لَِقْعُهُدوا اهلَل ُمْخؾِِ ق ﴿َوَما ُأمُِروا إِ

ـُ اْلَؼق َؿِة﴾  َكاَة َوَذلَِؽ ِد  ُهُد ُمْخؾًِ ا َلُف ِد ـِل﴾ ، ﴿ُقِؾ اهلَل َأعْ [5]الهقـة:الز 

ـْ َكاَن َ ْرُ قا لَِؼاَا َرب ِف ولذلؽ  اا الـ   .[12]الزمر: فل عـ الشرك يف العهادة: ﴿َفَؿ

هذه هل العهادة، اؿ قال: ﴿َوٓ ُ ْشِرْك بِِعَهاَدِة َرب ِف َأَحًدا﴾  َفْؾَقْعَؿْؾ َعَؿًث َصالًِحا﴾

 قص يف هذا ٓ ُتح ك كالرًة، ﴿َواْعُهُدوا اهلَل َوٓ ُتْشِرُكقا بِِف ، والـ  [119]الؽفػ:

 .وهؾؿ  را [63]الـساا:َجْقًئا﴾ 

 ؛إذن هذه هل العهادة، وهذا الذي أو هف اهلل فقفا، وهق الذي ٓ  ؼهُؾ غقَره

َ ة، أن  عهد العهُد الؿعهقد سهحاكف ُمخؾً ا لف يف عهادتف ؾَ أن تؽقن العهادة ُمخْ 

 . ؾ وعث

لؿاذا سؾؽقا هذا الؿسؾؽ؟ لؿاذا قق دوا  ؛بعد هذا كعقد إلك ما ذكره الؼقم

العهادة هبذا الؼقد؟ مفؿا فعؾت مـ أكقاع العهادات وتق فت وق دَت غقر اهلل، 

 أن تعتؼد الربقبقة فقؿـ تق فت إلقف. ؛ؽ ٓ تؽقن ُمشرًكا إٓ هبذا الؼقدفنك  

فؿ أك   -إن كـتؿ تذكرون سابًؼاوهذه تؽؾؿـا عـفا -الجقاب كؿا هق واضح 

أرادوا أن  تخؾ قا مـ وصؿة الشرك، قؾقهبؿ مر ضة، استقلك عؾقفا الفقى 

الشرك، وزاحؿت عهادُة غقر اهلل عهادَة اهلل يف قؾقهبؿ، فؿا ُ ر دون آكػؽاك  وُحب  

 قُص متقاردة متقاترة بإمر بالعهادة، إذن ٓبد مـ أن كجد عـ ذلؽ. والـ  
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كحـ ٓ  ؛ا ومخرً ا مـ هذا، فـؼقل: هذا هق الؼقد، وكحـ ٓ كػعؾ هذاً  ؾَ خْ مَ 

هذا الؿتق ف  كعهُد، ٓ كدعق، ٓ كذبح، ٓ كطقف، وكتق ف هبذا لغقر اهلل بؼ ِد أن  

لف ُمـػرٌد بالربقبقة؛ كث، بؾ أكا أتق ف لف والؼ ُد أك ف سهب، واي جاد والتلاقر مـ 

 اهلل، هق ُمجرد سهب، وهذه الؿسللة التل تؽؾؿـا عـفا يف الدرس الؿاضل.

 ما الذي كتج مـ هذا التقجف؟ كتج طـ هذا أريعة أشقاء:

 : ًٓ ففذا ققٌد أصقؾ يف معـك  ؛فؿ وصػقا العهادة بؿا ذكرُت لؽأك   أو

 العهادة، ٓ عهادة إٓ مع اعتؼاد آستؼثل بالتلاقر.

 :ف ٓ  ؼع الشرك إٓ مؿـ وقعت مـف هذه العهادة هبذا أك   إمر الثاين

 الؼّقد.

 :فؿ أكؽروا التػر ؼ بقـ تقحقدي الربقبقة وإلقهقة، أك   إمر الثالث

وهذا  .تقحقد إلقهقة داةٌؾ يف تقحقد الربقبقة فؼالقا: هؿا جلٌا واحد، أو أن  

هذا جلٌا مخرتٌع مـ عـد  -ؿف مـ  زعؿقهنؿ القهابقةالذي ُ ؼس  -التؼسقؿ 

 أكػسفؿ.

 ذا الذي وصػقه هق ه فؿ زعؿقا أن  أك   :هل والـتقجة الرايعة يعد ذلؽ

الذ ـ  اا تؽػقرهؿ يف الؽتاب والسـة، فالؿشركقن ما كػروا  معتؼد الؿشركقـ

ؿا لؽقهنؿ عهدوا غقر اهلل مع اعتؼاد الربقبقة يف ألفة لؽقهنؿ عهدوا غقر اهلل، وإك  

 .التل عهدوها 

صحقح  ، ففذا الذي ذكروا غقرُ ا مـ جفة التعريػأم  ؛ وكؾ ما ذكروا باطؾ

فث  ق د يف لغة العرب أن  ؛وبدعٌة جرعقة غق ةوٓ دلقؾ عؾقف، بؾ هق بدعٌة لُ 
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عه د، بعقٌر مُ  ؛ؿا العهادة يف لغة العرب: الخضقع والّذلإك  العهادة هبذا الؿعـك، 

 .-بالـسهة لؾطر ؼ-ُمذلؾ، قد وطلتف إقدام  :طر ٌؼ ُمعه د،  عـل

ما تدل عؾقف  كؾ  هذا الذي ذكروا ٓ دلقؾ عؾقف الهتة، بؾ  ؛وكذلؽ يف الشرع

، ف  ؽقن عابًدا لفهبا هلل فنك   ف بالطاعة التل أمر اهلل  قص هق: أن مـ تق   الـ  

ف لغقر اهلل فنك   ومـ تق ف هبذه الطاعة التل أمر اهلل هبا أو رسقلف 

  ؽقن ُمشرًكا، وٓ دلقؾ عؾك ما ذكروا.

ف ٓ فعؾ ايكسان فنك  ؿا هق ما وصػقا، بالتالل: فؿفؿا الشرك إك   ؿ أن  فُ ؿُ وزعْ 

 ؽقن ُمشرًكا، مفؿا دعا، واستغاث، وذبح... إلك آةره، هذا ٓ  ؽقن جرًكا باهلل 

وهذا  ؛غقر اهلل سهحاكف وتعالك ٓ  ستؼؾ بالتلاقر سهحاكف وتعالك إذا كان  عتؼد أن  

غقر اهلل مع  دَ هَ مخالٌػ ي ؿاع الؿسؾؿقـ، فالؿسؾؿقن ُمجؿعقن عؾك أن  مـ عَ 

 ف  ؽقن ُمشرًكا باهلل سهحاكف وتعالك.التلاقر أو مع عدم اعتؼاد التلاقر فنك   اعتؼاد

عل ايسثم، اؿ  وكحـ ُكؾزمفؿ فـؼقل: ماذا تؼقلقن  ا همٓا يف ر ٍؾ  َ  ا  د  لؿ 

 -ًما ضخؿة تؿتد إلك أمتار جاهؼةاوالهقذ قن   ـعقن أصـ-قذا رأى صـؿ بُ 

يف  رفع رأسف وا تفْد ا تفاًدا عظقًؿا ؿ  وأطال السجقد، اُ  فركع لف، اؿ ةر  سا ًدا

عتؼد فقف إٓ أكف أودعائِف، وهق يف أاـاا هذا التػت إلقـا فؼال: اكتهفقا أكا ٓ  سمالف

اي جاد وح قل الؿراد مـ  سهب، وإٓ فاهلل ُمستؼٌؾ بالتلاقر، أكا مسؾؿ وأعتؼد أن  

كؼقل لفمٓا: ماذا تؼقلقن؟ !! ااها ُمجرد سهب، اؿ ر ع وأكؿؾ دعاهلل، وهذ

 ف مسؾؿ؟ أو تؼقلقن إكف كافر؟ أتؼقلقن إك  

ف ضثٌل إن قالقا: هق مسؾؿ؛ فؼد أتقا بؿا ُ عؾُؿ بآضطرار مـ د ـ اهلل أك  
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هذا كػٌر ُبقاح؟  مهقـ، أتظـقن مسؾًؿا مفؿا بؾغ مـ الجفؾ والعامقة  رتدد يف أن  

بؿا ذكرُت لؽ، لؽـ قال لـا:  ا  ؿاعة جخٌص  ػعؾ هذا الػعؾ لهقذا و ؼ ده 

ـ   .ترى أكا أفعؾ هذا لؿجرد التسهب أحًدا  هذا مـ الؿعؾقم بالضرورة، وٓ أظ

هذا ٓ ُ خرج مـ د ـ اهلل؛ يف غا ة  مـفؿ  جرؤ عؾك أن  تػقه بف، فنن  الؼقَل بلن  

 الهشاعة والشـاعة. 

ف إن قؾتؿ: بؿجرد أك   ُمشرٌك كافر، فـؼقل: بلي سهٍب كػر؟ :إذن سقؼقلقن هق

ؿا الر ؾ ما اعتؼد التلاقر، إك   ؛قؾتؿ بالتلاقر وإنْ  .عهَد غقر اهلل؛ فؼد اكتؼض ققلؽؿ

ف بالعهادِة فحسب، فنذا اك عتؿ لؾحؼ وتجردتؿ وقؾتؿ إك   وٓ أظـ -ف  ؽػر تق  

فنن  ققلفؿ سقف  ـتؼض، وبالتالل الشلا الذي ذكروه ٓ  -عاقًث  ػعؾ إٓ هذا

 ف باطؾ.ك  جؽ أ

ا زعؿفؿ أن هذا هق الذي كان مـ الؿشركقـ، فؽػار قر ش كػروا ٕهنؿ وأم  

يف الربقبقة، وهذه الؿسللة  اعتؼدوا يف الثت والعزى ومـاة أهنا ُتشارك اهلل 

قد تؽؾؿـا عـفا كالقًرا، وبق ـ ا بطثن هذا الزعؿ، وأن الؼقم ما اعتؼدوا هذا يف 

  ،إجارات يف هذا الهابأجركا عدة وآلفتفؿ، 
ِ
ُبقَكا إَِلك اهلل ٓ  لُِقَؼر  ﴿َما َكْعُهُدُهْؿ إِ

﴾ [6]الزمر:ُزْلَػك﴾ 
ِ
 . [16] قكس:، ﴿َوَ ُؼقُلقَن َهُمِٓا ُجَػَعاُؤَكا ِعـَْد اهلل

وسهحان اهلل! كقػ  عتؼدون آستؼثل بالتلاقر والتدبقر وهؿ  ؼقلقن: ﴿َلْق 

ٍا﴾َجاَا اهلُل َما َأْجَركْ 
ْ
ـْ َجل

ْمـَا مِ ، كقػ  ػعؾقن [126]إكعام: ـَا َوٓ آَباُؤَكا َوٓ َحر 

ومشقئتف؟ كقػ  عتؼدون آستؼثل بالتلاقر  هذا وإمر عـدهؿ ُمتعؾٌؼ باهلل 

؟ «لهقؽ ٓ جر ؽ لؽ إٓ جر ًؽا هق لؽ تؿؾؽف وما َمؾؽ»والتدبقر وهؿ  ؼقلقن: 



  

          088          
 
 

 رشح كشف الش هبات

 إذن هذا الؼقل باطٌؾ ٓ جؽ فقف. .الؼقل هذا ٓ  تلتك، وٓ ُ ؿؽـ قهقل مالؾ هذا

ففذا الؼقل ترده صرائح  ؛ف ٓ فرق يقـ الريقيقة وإلقهقةا زطؿفؿ أك  وأم  

تقحقد الربقبقة، وإلك تقحقد إلقهقة، وإلك : ، فالتقحقد  ـؼسؿ إلك صقصالـُّ 

يف تقحقد إسؿاا وال ػات، وايلزام الذي ألزمـاه يف الؿالال السابؼ ُ ـتػع بف 

عؾقفؿ يف هذا الؿقضع، واهلل سهحاكف وتعالك  ؼقل: ﴿ُقْؾ َأُعقُذ بَِرب   الرد  

، إَِلِف الـ اِس﴾   ، ٓحظ أكف قال: ﴿بَِرب  الـ اِس   َمؾِِؽ الـ اِس [1]الـاس:الـ اِس﴾ 

رب الـ اِس( ، تؽرار كػس  وعؾك ققلفؿ: ) ُقْؾ َأُعقُذ بَِرب  الـ اِس   َمؾِِؽ الـ اِس 

 الؽؾؿة. 

وٓ جؽ أن الػرق بقـ الربقبقة وإلقهقة، وبقـ الرب وايلف؛ ظاهٌر يف 

 الـ قص ويف لغة العرب، فنن ايلف هق الؿعهقد، وايلفُة وإلقهقُة هل العهادة:

هِ   هلل َدر  الغاكقات الُؿد 

 

فِ    سه حـ واسرت عـ مـ تلل 

 تعه دي، فايلفقة هل العهادة، وايلف: هق الؿعهقد. : عـل  

ف، الُؿ ؾح ، الؼائؿ عؾك الشلا،  أما الرب: فنكف الؿالؽ، السقد، الُؿت ر 

أعؿ مـ ايلف، فقدةؾ فقف معـك  -عؾك ققٍل ستليت ايجارة إلقف-وقد  ؽقن 

مـ معـك ايلف، عؾك  ففق إما أكف ُمخالٌػ لؿعـك ايلف، أو أكف أعؿ   ؛الؿعهقد أ ًضا

 ما سقليت بقاُكُف إن جاا اهلل.

ومـ كظر يف الـ قص و َد أن هذا هق الؿعـك الحؼ الذي ٓ جؽ فقف، 

َخَذ إَِلَفُف َهَقاُه﴾  ـِ ات  ، ابـ [26]الػرقان:واهلل سهحاكف وتعالك  ؼقل: ﴿َأَرَأْ َت َم

قة  جد حجًرا كان الر ؾ يف الجاهؾ»عهاس رضل اهلل عـف  ؼقل يف هذه أ ة: 



  
                 111          

 

 رشح كشف الش هبات

ـَ مـف ألؼاه، وأةذ أةر فعهده أترى  ؛«أبقض فقعهده، فنذا و َد حجًرا آةر أحس

هذا الُؿشرك الذي التؼط الحجر اؿ رماه كان  عتؼد فقف آستؼثل بالتلاقر  أن  

ٓ جؽ أن هذا ٓ  !والتدبقر؟  رمقف هؽذا وهق  عتؼد استؼثلف بالتلاقر والتدبقر؟

ـُ الؼقل بف.  ُ ؿؽ

ا اتخذوا دوكؽ ما قص  اهلل سهحاكف وتعالك عؾقـا يف ق ِة ققم مقسك؛ لؿ  و

﴾ ،الِعجؾ إلًفا
َ
،  عؾقه إلًفا [66]طف: ﴿َفَؼاُلقا َهَذا إَِلُفُؽْؿ َوإَِلُف ُمقَسك َفـَِسل

لؽقهنؿ اعتؼدوا فقف أكف مستحٌؼ لؾعهادة فعهدوه، ولؿ  عتؼدوا فقف أكالر مـ هذا، 

ا َوٓ بدلقؾ ما  اا بعدها: ﴿أَ  ًٓ َوٓ َ ْؿؾُِؽ َلُفْؿ َضرا ٓ  َ ْرِ ُع إَِلْقِفْؿ َقْق َفث َ َرْوَن َأ

إلك  اهلل  عقدهؿ ٕن   ؛، ففذه أ ُة دلقٌؾ عؾك أهنؿ ما اعتؼدوا هذا[60]طف:َكْػًعا﴾ 

ف ٓ  ـػع ﴿َأَفث َ َرْوَن﴾ ، إذن هؿ كاكقا  عؾؿقن أك  ؛ الشلا الذ ـ  عؾؿقكف و روكف

وهق الذي  ؽقن فقف الربقبقة، وإٓ  ؟!فؽقػ  ؽقن هذا هق معـك ايلفوٓ  ضر، 

 فنكف ٓ  ؽقن إلًفا، هذا ٓ ُ ؿؽـ أن  تلتك، وإدلة عؾك كؾ حال يف هذا كالقرة.

هذا التعر ػ الذي ذكروا وهذا الؿسؾؽ الذي  إذن اتضح لـا بن جاٍز أن  

 ف غقر صحقح.زعؿقا أك  

ؿقضقع، أقتصر مـفا طؾك شبفٍة واحدة الؼقم لفؿ ُشبف متعؾؼة يفذا ال

 لشفرتفا: 

الدلقؾ عؾك أن  الربقبقة هل إلقهقة، وإلقهقة هل الربقبقة، وأن  قالقا:

الؿقت يف قرِبِه  سلل مـ  الدلقؾ عؾك ذلؽ: أن   ؛الرب هق ايلف، وايلف هق الرب

ـْ رب ؽ؟ ولق كان ما تزعؿقك  ا معشر -ف الؿؾؽقـ الُؿـؽر والـؽقر بسماٍل هق: َم



  

          110          
 
 

 رشح كشف الش هبات

هق أن ايلف جلا والرب جلا، وأن الؿطؾقب هق تقحقد إلقهقة،  -القهابقة

مال: )مـ إلفؽ(؟ وأن تقحقد الربقبقة وحده ٓ  ؽػل، لؽان  ـهغل أن  ؽقن الس

كقها يف كتهفؿ كالقًرا. هذه جهفة مـتشرة  دو 

 والجقاب طـ هذه الشبفة مـ وجقه:

 : ًٓ ف  جب اعتؼاد أن اهلل هق يف أك   -مسؾؿ ُ ـازعبؾ وٓ -كحـ ٓ ُكـازع  أو

ٓ ققؿة لفا ؟ أم هل مسللة ؿسللة ال وهؾ هذه ؟أحد  ـازع هذا هؾ  ؛الرب وحده

 جب أن  عتؼد ايكسان أن اهلل  ؛هذه مسللة عظقؿة ؟عظقؿة مـ أصقل آعتؼاد

 ربف، ومـ اعتؼد ةثف هذا فؼد كػر. 

الحؽؿة يف ذلؽ،  فؽقن السمال يف الؼرب تعؾؼ بالربقبقة؛ كؼقل: هلل 

مجرد السمال يف الؼرب  إن   تؼقلقا ضقعـا؟ بؿعـك: أتر دون أنْ وما جلن هذا بؿق

بلي  !ُ ؾغل أهؿقة عهادة اهلل وحده؟ أهذا الذي تر دون أن ت ؾقا إلقف؟ عـ الرب  

إن -وإٓ فقؾزمؽؿ  و ف مـ أو ف الدٓلة؟ هذا مقضقع، وهذا مقضقع آةر.

كان وٓبد أكف إذا لؿ  لت السمال يف الحقاة الربزةقة عـ إلقهقة؛ فإلقهقُة غقر 

إذن  ؾزمؽؿ أٓ تؽقن الربقبقة مطؾقبة أ ًضا يف الققم أةر، ٕن الـهل  -مطؾقبة

ـْ تَ »صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ قال:  ـْ َأْرَبٍع: َل ُزوَل َقَدَما َعْهٍد َ ْقَم اْلِؼَقاَمِة َحت ك َ ْسَلَل َع

ـْ َمالِِف  ـْ َجَهابِِف فِقَؿا َأْبَثُه، َوَع ـْ ُعُؿِرِه فِقَؿا َأْفـَاُه، َوَع ـَ اْكَتَسَهُف َوفِقؿَ َع ـْ َأْ 
َأْكَػَؼُف،  امِ

ـْ ِعْؾِؿِف َماَذا َعِؿَؾ فِقفِ  الربقبقة؟ يف سمال عـ الرب أترون التـ قص عؾك ؛ «َوَع

هـا؟ ٓ، إذن  ؾزمفؿ عؾك قاعدهتؿ أٓ تؽقن الربقبقة مطؾقبة. فنن قالقا: ٓ، هذا 

سمال يف الؼرب عـ الرب السمال ما لف عثقة بق قب الربقبقة، فـؼقل: وكذلؽ 
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 لقس لف عثقة بؿسللة و قب إلقهقة، ففذا جلٌن وهذا جلٌن.

  :؛ )مـ رب ؽ الذي تعهده(أن كؼقل: إن معـك الحد ث الجقاب الثاين

  ؛فقؽقن السمال  امًعا بقـ الربقبقة وإلقهقة، والدلقؾ: الجؿُع بقـ إدلة

السمال  ؽقن  قد بّقـ يف الحد ث أةر أن   الـهل  فنن   

بنسـاٍد  «مسـد ايمام أحؿد»و« ســ أبل داود»وهذا يف « تعُهد ما كـَت »بؾػظ: 

وهذا عـ ؛ )ما كـت تعُهد؟(  :صحقح، سمال الَؿؾؽ لؿ  ؽـ )مـ رب ؽ(، كان

 إلقهقة.

الـهل  مـ حد ث الرباا مخت ًرا، أن  « صحقح الهخاري»يف ةذ ااكقا: و 

  :اهلُل َوَأن  »قال  ٓ َٓ إَِلَف إِ َ ُاؿ  َجِفَد َأْن 
ـُ فِل َقْهِرِه ُأتِل

 إَِذا ُأْقِعَد اْلُؿْممِ

 
ِ
ًدا َرُسقُل اهلل ـَ آَمـُقا بِاْلَؼْقِل الال ابِِت فِل اْلَحَقاِة : َفَذلَِؽ َقْقُلفُ ، ُمَحؿ  ِذ  ﴿ُ اَله ُت اهلُل ال 

ْكَقا َوفِل أِةَرِة﴾  ٓ  اهلُل »؛ « [42]إبراهقؿ:الد  َٓ إَِلَف إِ هلل: ومعـك ٓ إلف إٓ ا«َجِفَد َأْن 

 .الشفادُة تدل بالؿطابؼِة عؾك إلقهقة نٓ معهقد حٌؼ إٓ اهلل، إذ

وكعقذ -و مكد هذا أ ًضا: أن الؽافر  عرف ربف، ولذا إذا ضؾ عـ الجقاب 

-«رب ٓ ُتؼؿ الساعة» ؼقل بعدها: « هاه هاه ٓ أدري»فؼال:  -باهلل مـ الخذٓن

مع أكف لؿا سئؾ: )مـ رب ؽ( ماذا قال؟ قال:  -يف الحد ث كػسف حد ث الرباا

 ما أ اب. ؛، ضؾ وأضؾف اهلل بسهب سقا عؿؾف يف الدكقا(هاه ٓ أدريهاه )

إذا أك ػَت وتػؼفت فجؿعَت بقـ  ققلف إذن هذا كؾف  دلؽ عؾك أن

  عـل: مـ ربؽ الذي تعهد. (مـ رب ؽ؟)الـ قص و دَت أن معـك 

 :أن كؼقل: إن  الرب هاهـا  جقُز أن  ؽقن معـاه الؿعهقد،  القجف الثالث
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 :وذلؽ مـ وجفقـ،  ربؽ؟(  عـل: مـ معهقدك ُ ؿؽـ )مـ

 : ًٓ وهذا  ؛عؾك أن مـ معاين الرب: الؿعهقد أن مـ أهؾ العؾؿ مـ كص   أو

غق قـ وأهؾ عؾقف مـ الؾ   ، وكص  «تػسقره»كص عؾقف الؼرطهل رحؿف اهلل يف 

، وكص عؾقف مـ عؾؿاا التقحقد: «الُؽؾقات»يف كتابف:  قيآصطثحات: الؽػْ 

، «مـفاج التلسقس والتؼد س»الشقخ عهد الؾطقػ بـ عهد الرحؿـ رحؿف اهلل يف 

الؾغة أن الرب كؿا ُ طؾؼ عؾك السقد وعؾك  عِ وْض  ـْ مِ و ،يف مقضقع الؾغةوهق أن 

ف وعؾك الخالؼ واستشفد لف ،  الؿعهقد ُ طؾؼ أ ًضا عؾك ؛الؿالؽ وعؾك الُؿت ر 

 الؼرطهل رحؿف اهلل بؼقل الشاعر:

 أرب  تهقل الاُلعُؾهاِن برأِسفِ 

 

 لؼد ضؾ  مـ بالت عؾقف الالعالُب  

د هذا ال ـؿ أن هذا هق الخالؼ الُؿدبر الؿستؼؾ وما اعتؼد الذي عهَ   

 بالتلاقر.

وهق أن  مـ أ ؾك معاين الرب: الؿالؽ، ؛ وهذا لف و ٌف مـ  فة الؿعـك 

ففق الذي  ؿؾؽ السؿاوات وإرَض  ؛سهحاكف وتعالك لف الُؿؾؽ الُؿطؾؼواهلل 

وما بقـفؿا، و شؿؾ هذا ما  ؽتسهف العهاُد. إذن اهلل عز و ؾ هق الذي  ؿؾؽ 

ؽ فق ب بؿؼتضك كقكف الؿؾِ  ؛ قارحؽ كؿا  ؿؾؽ ذاتؽ، و ؿؾؽ ما تػعؾ

متػرًعا عـ  ف ار الؿعهقد .الؿالؽ الذي لف الؿؾؽ الُؿطؾؼ أن تؽقن العهادة لف

معـك الؿالؽ، وهذا بسطف الؼرطهل رحؿف اهلل يف كثم مق ز يف مقضع  قد يف 

 .رحؿف اهلل  تػسقره

 جقز وُ ؿؽـ أن  ؽقن معـك )مـ رب ؽ؟(: مـ معهقدك، واستحضر  ن:إذ
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هذا مؿا  م د هذا  ؛ يف ذهـؽ ما ذكرتف لؽ مـ جقاهد وقرائـ يف الق ف الالاين

  الؿعـك.

أن  ؽقن الرب يف هذا الؿقضع بؿعـك الؿعهقد مـ وقؾت لؽ:  جقز 

 هذا إول. ؛و فقـ

بؿعـك: أن  ؛ أن كؾؿة الرب وايلف يف الـ قص   ح أْن  تقاردا الثاين:و  

 :وذلؽ لسببقـُ طؾؼ الرب والؿراد ايلف، وُ طؾؼ ايلف والؿراد الرب، 

هق: ما   دق ق يف اصطثح الؿـاطؼة دَ اَص الؿَ  ؛ اتحاد الَؿاَصَدق إول: *

م، الؿعـك الداةؾل هق: الؿػفق ؛عؾقف الؾػظ، أو كؿا  ؼقلقن الؿعـك الخار ل

، بؿعـك: ايكسان  وُ سؿك أ ًضا: الؿ داق، والؿعـك الخار ل هق: الؿاصدق

مػفقمف معروف،  ؼقلقن حققاٌن كاطؼ، ما هق الؿاصدق لف؟ ز د، وعؿرو، وأكا، 

فػل  .ق أو الؿ داق لؽؾؿة إكسانوأكت، هذه إفراد الخار قة هل الؿاصد

، ايلف حًؼا هق اهلل، ومـ هق الرب  القاقع والحؼقؼة: ايلف والرب جلا واحد

حًؼا؟ اهلل، فنذا عه رت بالرب أو ايلف فؽثهؿا صحقح باعتهار اتحاد الؿاصدق، 

. الرب حًؼا هق اهلل، وايلف حًؼا هق اهلل ؛ ٕن   فالؿاصدق هـا واحد يف الرب وايلف

وبالتالل: فتقارد هاتقـ الؽؾؿتقـ يف الـ قص بؿعـك ُتطؾؼ الؽؾؿة وُ راد معـك 

 الؽؾؿة إةرى ٓ حرج فقف، لفذا السهب.

ففق وإن كان الؿعـك الُؿطابؼ  ؛الؿعـك الؾزومل والسبب أخر هق: *

فنكف مـ  فِة  ؛لؽؾؿة الرب ما عؾؿت، والؿعـك الؿطابؼ لؽؾؿة ايلف ما عؾؿت

، بؿعـك: ايلف  الؿعـك الثزم   ح أن ُتطؾؼ إحدى الؽؾؿتقـ عؾك إةرى
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، والرب حًؼا هق ايلف، هق الؿستحؼ ْٕن ُ عهد، ٓ  ستحؼ  الحؼ ٓ  ؽقن إٓ رًبا

العهادة إٓ رٌب لف الؽؿال الُؿطؾؼ؛ وهق اهلل سهحاكف وتعالك، فؿـ  فة الؿعـك 

و هؼك  إةرى يف الـ قص. الؽؾؿتقـ والؿرادُ   ح إطثق إحدى  ؛الؾزومل

إلك الؼرائـ الؿتعؾؼة  ظرُ الـظر بعد ذلؽ يف كؾ كٍص بحسهف، والعربُة يف هذا: الـ 

بالـص مـ  فة سقاقف، مـ  فة ِسهاقف، وكحق ذلؽ، ُ عرف ما معـك ايلف يف هذا 

ؿعـك الـص، وما معـك الرب يف هذا الـص، فػل بعض الؿقاضع ٓبد أن  ؽقن ال

هـا هق الؿعـك الُؿطابؼ وٓ ُ ؿؽـ أن كحؿؾف عؾك الؿعـك الؾزومل، ويف بعض 

لؽـ بـظٍر عام:   ح أن ، ح ذلؽ، فؽؾ كص ُ ـظر إلقف بحسهفالؿقاضع   

تتقارد الؽؾؿتان؛ معـك كؾ واحدة يف مقضع الؽؾؿة إةرى، إما باعتهار: اتحاد 

 ـك الؾزومل.الؿاصدق، وإما باعتهار: الؿعـك الثزم أو الؿع

 إذن   ح أن كؼقل: إن )مـ ربؽ(  عـل: مـ معهقدك، أو مـ إلفؽ.

 :أن   الجقاب الرايع أن كؼقل ًٓ السمال يف الؼرب هق دلقٌؾ عؾك  سؾ ؿـا  د

ًٓ أ ضا أن  الشلا القا ب الثزم مـ أكقاع التقحقد، وسؾ   )مـ ربؽ(  ؿـا  د

تعـل السمال عـ الرب فؼط، فنكـا كؼقل: والحد ث  دل عؾك السمال عـ 

السماَل با)ما  إلقهقِة يف ققلف: )ما د ـُؽ؟(، ويف ققلف: )مـ كهق ؽ؟( لؿاذا؟ ٕن  

ٓ )د ـؽ( ما  قابف؟ ايسثم، وما ايسثم؟ جفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل، وما معـك 

ف ار ققلف )ما د ـُؽ؟(  تضؿـ السمال عـ  ؛إلك إلقهقة ُعدكا ن؟ إذ(إلف إٓ اهلل

 إلقهقة. 

فنن الـهل محؿًدا  ؛وقؾ مالؾ هذا يف: السمال عـ الـهل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ
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صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ  اا بد ـ اهلل، مـ جفد أن محؿًدا رسقل اهلل هق الذي 

ـ ما بق   َؼ فْ د اهلل وِ هَ استسؾؿ يف مؼام الطاعة لرسقل اهلل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ فع

رسقلف صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ، والـهل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ إكؿا  اا بتقحقد 

 وأول وآةر دعقة رسقل اهلل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ. العهادة، ففذا أساُس وُلب  

الذي  ( ُمتضؿـًا لأللقهقة، وإٓ فلةربين: أ ؼقل أحٌد إن  ؟ف ار السمال )مـ كهق ؽ

د اهلل بالعهادة، أ ؼقل ُمـ ٌػ  «أجفد أن محؿًدا رسقل اهلل» ؼقل بؾساكف اؿ ٓ  قح 

هذا عقـ  إكف قد حؼؼ جفادة أن محؿًدا رسقل اهلل، وهق  عهد غقر اهلل؟ أو أن  

بؾ هذا قادح لشفادة أن  ؟!ؿحادة والع قان لرسقل اهلل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿال

 محؿًدا رسقل اهلل.

ٓل الذي ذكروا استدٌٓل غقر صحقح، وُ ؿؽـ هذا آستد فتهقـ هبذا: أن  

 عؾك هذا آستدٓل. ن أن  جد أو ًفا أةرى لؾرد  الق تلمؾ ايكس

عـ هذا  - ا إةقتاه–وُجهففؿ إةرى الؿتعؾؼة هبذا الؿقضقع ٓ تخرج 

هعقن الؿتشاهبات، فؿ إكؿا  ت  الـسؼ، فلكت إذا كظرت فقؿا  ستدلقن بف تجد أك  

عقهنا  ا هلل العجب! أدلة دٓلتفا يف غا ة القضقح  دَ  ؽؿات.وُ عرضقن عـ الؿح

فق دق يف همٓا ققلف  !! اكًها، و تؿسؽقن هبذا الدلقؾ الذي فقف كقع اجتهاه

ك »صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ:  ـَ َسؿ  ِذ  ـَ َ ت هُِعقَن َما َتَشاَبَف مِـُْف َفُلوَلئَِؽ ال  ِذ  إَِذا َرَأْ ُتُؿ ال 

 «. وُهؿْ اهلُل َفاْحَذرُ 

الدعاا لقس عهادة، وهذا ُ ؽرروكف  وهل: زعؿفؿ أن   طـدكا الشبفة الثاكقة

فنن قال: أكا ٓ أطبد إٓ اهلل، وهذا كالقًرا، والؿملػ رحؿف اهلل ابتدأ بف فؼال: )
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الؼقم ُ خر قن الدعاا مـ مػفقم  نإذ ؛(آلتجاء إلقفؿ ودطاؤهؿ لقس يعبادة

ما هل العهادة؟ العهادة: السجقد، والعهادة: طقب العهادة، الدعاا لقس عهادة، 

إن الدعاا عهادة هذا غقر  ا أن تؼقل، أم  مؿؽـ الركقع، وال ثة، وال قام

مـ  وإذا أةر ـا الدعاا مـ العهادة ما الـتقجة؟ ماذا ُ ر دون؟ أن  طقب صحقح، 

ف ما عهَد ، لؽـ  د غقر اهلل، كعؿ هق دعا غقر اهللف ما عهَ ٕك   ؛دعا غقر اهلل لقس بؿشرك

كة يف كتهفؿ وُ ؽرروهنا كالقًرا. أ ضا غقر اهلل، وهذه ُجهفة   مـتشرة ومدو 

وهذا أ ًضا مـ التؾهقس الؿػضقح، وكثمفؿ يف غا ة السؼقط، بؾ الدعاا 

عهادة، بؾ هق أفضؾ أكقاع العهادة، والشرك يف الدعاا أكالر جرك الؿشركقـ 

 -ابـ الؼقؿ   كؿا  ؼقل-جرك العالؿ  وأعظؿ جرك الؿشركقـ، بؾ هق أصؾ  

وإذا لؿ  ؽـ دعاا غقر اهلل جرًكا فؾقس عؾك و ف إرض جرك، والـ قص 

أمرة بدعاا اهلل وحده الـاهقة عـ دعاا غقره التل تِ ػ دعاا غقره بلكف جرٌك 

 مـ إدلة التل تلمر بالسجقد هلل وحده والتل تـفك عـ السجقد لغقره. أكالر

 قص تجد صدق ما ذكرُت لؽ.تلمؾ يف الـ ف

الدعاا عهادة وأن  إذن كثمفؿ ظاهر الهطثن، مخالٌػ ي ؿاع العؾؿاا أن  

 :ويدل طؾك يطالن ما ذكروا أدلٌة كثقرةدعاا غقر اهلل جرك، 

 :ومـ ذلؽ ققلف تعالك عـ  ؛الدعاا عهادة ت عؾك أن  إدلة التل ك    مـفا

  ٓ  َوَأْدُعق َرب ل َعَسك َأ
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

إبراهقؿ عؾقف السثم: ﴿َوَأْعَتِزُلُؽْؿ َوَما َتْدُعقَن مِ

ـْ قال بعدها: ، [26]مر ؿ:َأُكقَن بُِدَعاِا َرب ل َجِؼقاا﴾ 
ا اْعَتَزَلُفْؿ َوَما َ ْعُهُدوَن مِ ﴿َفَؾؿ 

﴾
ِ
اؿ عه ر عـ  ﴾ َأْعَتِزُلُؽْؿ َوَما َتْدُعقنَ ﴿وَ يف إول قال:  ؛ [20]مر ؿ:ُدوِن اهلل
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﴾ ، ففذا 
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

ا اْعَتَزَلُفْؿ َوَما َ ْعُهُدوَن مِ الدعاا بحؼقؼتف ومعـاه فؼال: ﴿َفَؾؿ 

 كٌص صر ح عؾك أن الدعاا عهادة.

ـْ ٓ  مـ ذلؽ ققلف تعالك:و   َم
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

ـْ َ ْدُعق مِ ـْ َأَضؾ  مِؿ  ﴿َوَم

ـْ ُدَعائِِفْؿ َغافُِؾقَن  َوإَِذا ُحِشَر الـ اُس َكاُكقا   َ ْسَتِجقُب َلُف إَِلك َ ْقِم اْلِؼَقاَمِة َوُهْؿ َع

﴾ ـَ العهادة، اا بفعه ر عـ الدع ؛[3-5]إحؼاف: َلُفْؿ َأْعَداًا َوَكاُكقا بِِعَهاَدتِِفْؿ َكافِِر 

ٕكف أ ؾك وأوضح ما  دةؾ يف معـك العهادة، كؿا قال الـهل صؾك اهلل عؾقف 

 «.الحج  عرفة»وسؾؿ: 

وعـدكا يف هذا أ ًضا ققٌل صحقٌح صر ٌح عـ رسقل اهلل صؾك اهلل عؾقف  

كؿا  ؼقل الـعؿان بـ بشقر -، اؿ تث «الدعاا هق العهادة»وسؾؿ، وهق ققلف: 

قال: اؿ تث ققلف تعالك: ﴿َوَقاَل َرب ُؽُؿ اْدُعقكِل  -رضل اهلل عـفؿا راوي الحد ث

ـَ َ ْسَتؽْ  ِذ  ـْ ِعَهاَدتِل﴾ َأْسَتِجْب َلُؽْؿ إِن  ال  ، وهذا أ ضا دلقٌؾ مـ [39]غافر:هُِروَن َع

ـْ ِعَهاَدتِل﴾ ..الؼرآن االث ، ﴿َوَقاَل َرب ُؽُؿ اْدُعقكِل ﴾ ـَ َ ْسَتْؽهُِروَن َع ِذ   ﴿ إِن  ال 

 فعه ر عـ الدعاا بالعهادة. 

، وما معـك ققلف «الدعاا هق العهادة»؟ أتجدون لػًظا أصرح مـ هذا الؾػظ

ـف ابـ عهاس رضل اهلل ؟  عـل أفضؾ أكقاع العهادة، وهذا ما بق  «هق العهادة الدعاا»

، اؿ تث تؾؽ «أفضؾ العهادِة هق الدعاا»عـف كؿا عـد الحاكؿ بنسـاٍد حسـ، قال: 

، فدل هذا الـص الك آةرها أ ة: ﴿َوَقاَل َرب ُؽُؿ اْدُعقكِل َأْسَتِجْب َلُؽْؿ﴾ 

حد ٌث صحقح، أةر ف: أبق داود، ال حقح والحد ث الذي أسؾػت لؽ 

، وأحؿد، وصححف الرتمذي، «الؽربى»والرتمذي، وابـ ما ف، والـسائل يف 
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ففق حد ٌث اابٌت ٓ جؽ  ؛«إسـاده  قد»والـقوي، والسخاوي، وقال ابـ حجر: 

اؿ استدل ، قؾ أصرح مـف عؾك أن الدعاا عهادةفقف، وفقف الت ر ح بؿا ٓ  ق د دل

 عؾك هذا بأ ة التل سؿعت.صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ 

  والق ف دطاء غقر اهلل شرك يإدلة التل تدل طؾك أن  وكرد طؾقفؿ أيًضا ،

الشلا إذا كان  والؼاعدة الؿتػؼ عؾقفا: أن  إول كاٍف، ٕكـا كؼقل: الدعاا عهادة، 

هذه قاعدة متػٌؼ عؾقفا بقـ الؿسؾؿقـ، فؾقس  عهادة كان صرفف لغقر اهلل جرًكا،

 الشرُك إٓ أن ُ عهد غقر اهلل، ما ُ راد بالشرك يف باب تقحقد إلقهقة إٓ هذا.

 :ومـ ذلؽ ؛كـتؼؾ إلك أدلٍة أيًضا صريحة يف أن دطاء غقر اهلل شركٌ 

ققلف تعالك: ﴿إِْن َتْدُعقُهْؿ ٓ َ ْسَؿُعقا ُدَعاَاُكْؿ َوَلْق َسِؿُعقا َما اْسَتَجاُبقا  

مـ دعا غقر اهلل فؼد  ن، إذ[12]فاطر:َلُؽْؿ َوَ ْقَم اْلِؼَقاَمِة َ ْؽُػُروَن بِِشْركُِؽْؿ﴾ 

 أجرك.

 إَِلًفا آَةَر ٓ ُبْرَهاَن َلُف بِِف َفنِك َؿا ومـ ذلؽ ققلف تعالك 
ِ
ـْ َ ْدُع َمَع اهلل : ﴿َوَم

، إذن الذي  دعق غقر اهلل [112]الؿممـقن:ِحَساُبُف ِعـَْد َرب ِف إِك ُف ٓ ُ ْػؾُِح اْلَؽافُِروَن﴾ 

 كافر.

 َما ٓ ومـ ذلؽ أيًضا 
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

 ققلف سهحاكف وتعالك: ﴿َوٓ َتْدُع مِ

 ﴾ ـَ ـَ الظ الِِؿق
َك َفنِْن َفَعْؾَت َفنِك َؽ إًِذا مِ ، والشرك [193] قكس:َ ـَْػُعَؽ َوٓ َ ُضر 

ْرَك َلُظْؾٌؿ َعظِقٌؿ﴾   . [16]لؼؿان:ظؾٌؿ، ﴿إِن  الش 

ـْ ُدوِن  
وكقػ إذا أضػت إلك هذا أدلًة أةرى، كؼقلف تعالك: ﴿َ ْدُعقا مِ

ُه َوَما ٓ  َما ٓ َ ُضر 
ِ
ثُل اْلَهِعقُد﴾  اهلل وٓحظ معل  ،[14]الحج:َ ـَْػُعُف َذلَِؽ ُهَق الض 
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 َما ٓسهحان اهلل  هـا  
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

ُه َوَما ٓ َ ـَْػُعفُ ﴿َ ْدُعقا مِ ﴾ هذه تـطهؼ عؾك  َ ُضر 

تـطهؼ  اهلل كؾ مـ سقى ؛كؾ مـ ِسقى اهللمـ ؟ عؾك إصـام فحسب ؟! عؾك 

إصـام، وإججار، وإحجار،  ؛عؾقف هذه أ ة و ـطهؼ عؾقف هذا القصػ

ألؿ  .جلا وإكهقاا، وإولقاا، وال الحقن، والحققاكات، والؿثئؽة، وكؾ  

فعؾ أمر  ؼتضل ٓحظ إمر هـا  «َواْعَؾْؿ  »تسؿع إلك ققلف صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ: 

َة » الق قب ولقس أن كهًقا، أو أن ولًقا، بؾ قال: )إمة(، كؾ إمة « َواْعَؾْؿ َأن  إُم 

ٍا َقْد َكَتَهُف اهلُل َلَؽ ، َوَلْق »
ْ
ٓ  بَِشل ٍا َلْؿ َ ـَْػُعقَك إِ

ْ
َلْق اْ َتَؿَعْت َعَؾك َأْن َ ـَْػُعقَك بَِشل

ٍا َقْد كَ 
ْ
ٓ  بَِشل وَك إِ ٍا َلْؿ َ ُضر  ْ

وَك بَِشل  ن، إذ« َتَهُف اهلُل َعَؾْقَؽ اْ َتَؿُعقا َعَؾك َأْن َ ُضر 

 كؾ أحٍد  ـطهؼ عؾقف هذا إمر.

َٓ َأْمؾُِؽ لِـَْػِسل  ولذلؽ اسؿع ما  ؼقل كهقـا صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ: ﴿ ُقْؾ 

َٓ َكْػًعا ا َو ﴿ُقْؾ ٓ َأْمؾُِؽ لِـَْػِسل َكْػًعا َوٓ يف أ ة إةرى ،[20 قكس:]﴾  َضرا

ا﴾  فؽقػ إذا  !!كان ٓ  ؿؾؽ لـػسف فؽقػ بغقره، إذا [166]إعراف:َضرا

ا َوٓ َرَجًدا﴾  ؛[41]الجـ: ضؿؿت إلقفا ققلف تعالك: ﴿ُقْؾ إِك ل ٓ َأْمؾُِؽ َلُؽْؿ َضرا

إذا كان هذا رسقل اهلل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ فؽقػ بؿـ دوكف؟ هذا حؼ أو هزل؟ 

كػًعا وٓ ٕهنؿ  ؼقلقن: كقػ تجعؾقن إصـام وهل ٓ تؿؾؽ -كؼقل لفمٓا 

هذا رسقل اهلل طقب  -ضًرا كإكهقاا وإولقاا؟ همٓا  ؿؾؽقن الـػع والضر

ا َوٓ َرَجًدا﴾ ، إما أن  صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ  ؼقل: ﴿ُقْؾ إِك ل ٓ َأْمؾُِؽ َلُؽْؿ َضرا

ؿ دوق ال ادق ال ؽقن الـهل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ صادًقا يف هذه الؽؾؿة، وهق 

 م، وإما أن  ؽقن غقر ذلؽ.عؾقف ال ثة والسث
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بتؿ رسقلف بتؿ الؼرآن وكذ  بتؿ اهلل؛ ٕكؽؿ كذ  أكتؿ كذ   نإذ ؛إن قؾتؿ: إكف  ؿؾؽ

صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ، فنن قالقا: هذا عؾك سهقؾ التقاضع، كؼقل: هؾ  جقز 

الؽذب يف التقاضع؟ وٓ سقؿا مـ مؼام رسقل اهلل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ؟ لق كان 

أوحاه اهلل؛ واهلل ما قالف، إذا أوحل لؾـهل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ فنكف هذا مـ غقر ما 

ـِ اْلَفَقى  ،  تؽؾؿ  ُ قَحك﴾   ﴿َوَما َ ـْطُِؼ َع
ٌ
ٓ  َوْحل ، واهلل إن [2-6]الـجؿ:إِْن ُهَق إِ

ا أوحل إلقف أكف سقد ولد آدم صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ما كتؿ هذا هذا وحل، ولذا لؿ  

َٓ َفْخرَ  »وقال أتقاضع، قال:   «. َأَكا َسق ُد َوَلِد آَدَم َ ْقَم الِؼَقاَمِة َو

إذن إما أن  ؽقن هذا حًؼا؛ فقسؼط كؾ ما تؼقلقكف، أو  ؽقن ةثف ذلؽ؛ 

  .فقػتضح كػركؿ، أكتؿ بقـ هذ ـ

ًٓ بعقًدا إذن كؾ مـ دعا ما ٓ  ؿؾؽ ضًرا وٓ كػًعا فؼد ضؾ   فؽقػ  ، ضث

ِف َفث  ؛قة عـ الدعاا مطؾًؼاإذا أضػت إلك هذا الـ قص الـاه ﴿َوَأن  اْلَؿَساِ َد لِؾ 

 ﴾ 
ِ
؟! ، ًدا(َح قال: )أَ  أو إصـام؟ إججار؟ إحجار ؟ [16]الجـ:َتْدُعقا َمَع اهلل

 ؛ دةؾ كؾ أحد نكؽرة يف سقاق الـفل فتعؿ، إذٕهنا تػقد العؿقم؛  هـا ًدا(َح )أَ و

حتك الـهل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ ٓ  جقز دعاؤه، وحتك الهدوي، وحتك عهد 

قى اهلل سهحاكف الؼادر، وحتك العؿقدي، وحتك أبق العهاس الُؿرسل، كؾ مـ س

إَِذا َسَلْلَت َفاْسَلِل اهلَل ، َوإَِذا »والـهل صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ لؿا قال:  .وتعالك

 
ِ
ـْ بِاهلل إٓ  قال: إذا سللت فاسلل اهللما ما استالـك مـ هذا أحًدا، « اْسَتَعـَْت َفاْسَتِع

 !!إكهقاا، أو إولقاا

إن كـتؿ، أو كان -وقد ذكرت لؽؿ ،  هذه أدلٌة عؾك بطثن ققل الؼقم نإذ
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ذكركا عشرة أكقاع مـ إدلة تدل عؾك  -مـؽؿ مـ حضر يف جرح كتاب التقحقد

 عـف بؾ هق جرك، عشرة أكقاع تحت كؾ  أن  
ٌ
الدعاا عهادة، وأن دعاا غقر اهلل مـفل

 كقع ما جاا اهلل مـ أفراد الـ قص.

إذن هذا الذي ذكروه ققٌل باطؾ، ضثٌل مهقـ، بؾ الدعاا عهادة، ودعاا غقر 

اهلل جرٌك باهلل، بؾ هذا أكالر ما وقع فقف الؿشركقن، ولق لؿ  ؽـ جرًكا لقس عؾك 

 رض جرك. ف إو

 واهلل أعؾؿ.
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َدة   ِِعَبا ب ْوَس  ُؤُهْم َل ُدَعا َو ِهْم  إَِلْو ْلتَِجاُء  اال َذا  َوَه هَّلَل،  ُد إاِلَّ ا َأْعُب َىا اَل  َأ إِْن َقاَل:  ، َف

ُه:  ُقْل َل ْل َف َدةِ َه ِعَبا ََص اْل ال ِْخ إ َض َعَلْوَك  َفَر هَّلَل  َأَن ا ِقرُّ  ْىَت ُت ْل ؟ َأ ُق َف َعْم.  َى َل:  َِذا َقا إ َف

َدِة  ِعَبا َُص اْل ال ِْخ إ َوُهَو  هَّلُل َعَلْوَك،  ُه ا َفَرَض ي  ِذ الَّ َذا  ْن لِي َه َبوِّ ُه:  ؛ هَّلل َل ُه َعَلْوَك قُّ َح َوُهَو 

َها ْىَواَع أ َواَل  َدَة،  ِعَبا ْعِرُف اْل ُه اَل َي ِىَّ إ َعاَلى ،َف هَّلُل َت ْولَِك: َقاَل ا َِق ب َْها  ن ْدعُ َفَبوِّ ُكْم ﴿ا بَّ َر وا 

ًة﴾  ْفَو َوُخ ًعا  َضرُّ ف:َت  .[55]األعرا

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ُكـ ا قد وقػـا يف آةر درس قهؾ أن كْستلكػ مـ  د د عـد هذه الجؿؾة، 

ة تتعؾ ؼ بالعهادة، إولكُجهفَتقـ لؾؿشركقـ؛  -ـُتؿ تْذكرونإن ك-وكاقشـا  : عام 

ة والالاكقة الدعاا، ويف  لفؿ مْسَؾٌؽ يف وْصِػ  : إن  الؼقمَ وقؾـا تتعؾ ؼ بالدعاا.: ةاص 

 وْصػ العهادة.

ٓ ةثف بقـ الُؿـتسهِقـ إلك هذا الد ـ يف و قب أن تؽقن العهادة هلل 

زال وحده، إك ؿا الخثف يف َماهق ة العهادة، ما هل هذه العهادة؟ هذا هق معَتَرُك الـ  

ـة والتقح  قد وُمخالػقفؿ.بقـ أهؾ الس 

 لغًة وجرًعا، ولذا ما  
 
وكحـ قد عرفـا سابًؼا أن  معـك العهادة واضٌح َ ؾل

وما ذاك إٓ ت إكهقاا عؾقفؿ ال ثة والسثم؛  اا ايْطـاُب يف بقاكف يف دعقا

بْؾ ما ، ما أمَركا إٓ هبا  ۵لقضقحف، معرفُة العهادة تتقسر إذا كـَت ُتدرك أن  اهلل 

ٓ  لَِقْعُبُدونِ ﴿ةؾؼـا إٓ ٕ ؾفا:  ـ  َواإِلكَس إِ ، وما [53]الذار ات: ﴾َوَما َخَؾْؼُت اْلِج

ٓ  لهقاهنا والحث عؾقف سؾ إ  .ُأرِسَؾِت الر 



  
                 103          

 

 رشح كشف الش هبات

بف أْمَر إ جاب  ۵كؾ ما أمَركا اهلل  نإذ؛ إذن مـ َفِفَؿ الؿؼدمة أدرك الـتقجة 

َب إَِلل  َطْبِدي »يف الحد ث الؼدسل:  ۵أو استحهاب ففق عهادة، قال اهلل  َوَما تؼر 

ا اْفَتَرْضُتُف َطَؾْقِف، وَ  ُب إَلل  يِالـ َقافِِؾ َحت ك  َٓ يَِشْلٍء َأَحب  إلل  ِمؿ  َيَزاُل َطْبِدي َيَتَؼر 

  ؾ بف أْمر إ جاب أو استحهاب هق العهادة، فنذا أردَت و، إذن ما أمَر اهلل عز «ُأِحب ف

 ؟أرجد إلقف ؟حث  عؾقف ؟إمر  سقر، أمَر اهلل بف تعرف هذا الػعؾ عهادة أم ٓ؟أن 

ة عؾقف؟ إذن هق عهادة  تؼرب هبا إلك اهلل   .▐دل  إُم 

 الؼبقرّيقن حتك تتحؼؼ مآرُيفؿ وأهقاءهؿ لفؿ يف هذا الؿؼام مْسؾؽان:

 تؼققد العهادة بؼْقٍد ما أكزل اهلل بف مـ سؾطان، كحـ قد الؿسؾُؽ إول :

اتػؼـا عؾك أن  العهادة حؼ اهلل، و جب أن ُتمد ى هلل وحده، فؿـ أد ى العهادة لغقره 

ـَ ﴿فؼد أجرك،  ي ـَ َلُف الدِّ ٓ  لَِقْعُبُدوا اهللَ ُمْخِؾِصق َواْطُبُدوا ﴿، [5]الهقـة: ﴾َوَما ُأِمُروا إِ

 .[63]الـساا: ﴾ ُتْشرُِكقا يِِف َشْقًئااهللَ َوٓ

ؾزمقن بف إذا اهت إذن هؿ  ر دون أن  تخؾ  قا و فربقا مـ ايْلزام الذي  ُ 

ؼقل: إن  ـهذا مـ كقكف عهادة ف ْج رِ خْ أن  كقَت وكقَت عهادة، إذن كقػ ك ـع؟ كُ 

ف إلقف هق العهادة  بقبقة يف الُؿتق   وبالتالل مـ فعؾ هذا ؛ أداا العهادة مع اعتؼاد الر 

ف لغقر اهلل  ٓ  بق قد هذا الؼقد ۵وتق   وهذا ما كاقْشـاه سابًؼا،  .ٓ  ؽقن عابًدا إ

  وذكركا أو ف الرّد عؾقف.

وُأضقػ إلك ما ذكرُتف سابًؼا و ًفا واضًحا ُ عقـُؽ عؾك َفْفِؿ الؿؼ قد بُقْسر، 

بقبقة يف أحٍد ِسقى اهلل : وهق ف  ؛بحد  ذاتف هذا جركٌ  ۵أن اعتؼاد الر  ولق لؿ  تق  

 ايكسان بالعهادة.
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د أن  عتؼد ايكسان يف أحٍد سقى اهلل ُأطقد أن  لف ربقبقة وةْؾًؼا  ۵: مجر 

كؼقل هذا جرك، ولق ؛ ۵ْزًقا وتلاقًرا يف هذا الؽقن باْستؼثل أو بؿشاركة هلل ورَ 

 دعق هذا الذي اعتؼد كان  الًسا ٓ  تحرك، ٓ  سجد، ٓ  ركع، ٓ   ؾل، ٓ 

 فقف ذلؽ.

بقبقة، صار هذا  ف بالعهادة مع اعتؼاد الر  أكتؿ حقـؿا تؼقلقن: الشرك هق التق  

مَع أك ـا كجد أن إدلة قد  !القصػ الذي هق أداا العهادة لْغًقا ٓ أاَر لف يف الحؽؿ

ف بالعهادات كالدعاا وغقره لغقر اهلل، فـجد أن  الحؽؿ تعؾ ؼ بعهادة  هنْت عـ التق  

ُت رف لغقر اهلل، عؾك قاعدهتؿ هذا الؽثم لْغٌق ٓ حا ة إلقف؛ ٕن  مـاَط الحؽؿ 

بقبقة يف أحد فعهدإك   بقبقة، فلكت إذا اعؼدَت الر  تف أو لؿ تعهْده مع ؿا هق اعتؼاد الر 

 ذلؽ ماذا ت هح؟ ت هح مشرًكا.

ر، وهذا ُةْؾٌػ  م وٓ  مة  فإدلة حذرت  ؛إذن و قد العهادة هـا ٓ  ؼد 

وأكذرت وبق ـت أن  صْرف هذه العهادة كػَسف جرك، وعؾك ققلؽؿ   هح هذا 

ا  هّقـ لؽ أن  هذا الؼقد غقر صحقح و ؽػقـا حال  .الؽثم لْغًقا، وهذا مؿ 

ـَ َأْشَرُكقا َلْق َشاَء اهللُ ﴿الؿشركقـ،  ا هلل العجب!  ؼقلقن بلْلسـتفؿ:  َسَقُؼقُل ال ِذي

ـْ َشْلءٍ  ْمـَا ِم وهؿ  عتؼدون أن  ُهَهؾ  [126]إكعام: ﴾َما َأْشَرْكـَا َوٓ آَياُؤَكا َوٓ َحر 

ى أن  هذه تشارك اهلل  ت وُعز  ْزق والتدبقر، أ ؼقلقن فؼط  ۵والث  يف الخؾؼ والر 

وهؿ  عتؼدون  ﴾َوَيُؼقُلقَن َهُمِٓء ُشَػَعاُؤَكا ِطـَْد اهللِ ﴿فؼط ما يف غقر إهنا جػقعة لـا، 

َٓ  حه قهنا َٓ  عظؿقهنا !فقفا أعظؿ مـ ذلؽ؟! أ َٓ  ر دون لفا الُعؾق !أ ! أما قالقا: أ

 )اْعُؾ ُهَهؾ(؟
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ؿقا وذكروا ما  عؼدوكف فقفا، وما اقت روا عؾك مجرد  أمرها إذن لؿاذا ما فخ 

ب إلقف ُزْلَػك، ۵أن تؽقن جػقعة إلك اهلل  تشارك اهلل يف الخؾؼ والرزق ففل ، تؼر 

 !.والتدبقر

 ا الؿسؾؽ الثاين ف يف أفراد العبادة ينْضػاء وصػفا طؾك : أم  ففق التصرُّ

أك فؿ  ؼقلقن: هذه عهادة، هذه لقست : يؿعـك ؛، وإْلغاء القصػ طـ أفرادأفرادٍ 

ًؿا مـ عـد أكػسفؿ، تسللف ما العهادة؟  عهادة، العهادة فؼط أفراد معقـة، هؽذا تحؽ 

 ؼقل لؽ: العهادة السجقد، الركقع، ال ثة، ال قام فؼط، ورب ؿا أضافقا أجقاا 

 أةرى، طقب الدعاا؟ ٓ، هذا الدعاا أصًث لقس عهادة، ما هق داةؾ أصًث يف

وبالتالل فؿـ دعا غقر اهلل ما أجرك؛ ٕن  الشرك صْرف العهادة لغقر اهلل،  ؛العهادة

وهذا أ ًضا ما كاقْشـاه سابًؼا وأاهتـا أن  الدعاا عهادة، والدعاا أصًث لقس عهادة، 

ف بالدعاا لغقر اهلل جركتوإدلة دل ت عؾك أن  ال  .ق  

َجاج مع همٓا الؿشركقـ أو وهاهـا قاعدة كافعة تعقـؽ يف مؼام الحِ 

ـة  ؾْ  -ٓ كال رهؿ اهلل-الؿدافعقـ عـفؿ، وقد كاُلُروا يف هذه إ ام  هسقن لهاس الس 

 ؛والحد ث ولؽـفؿ أْضحقا مـ كهار الؿدافعقـ والؿؾه سقـ عـفؿ وعـ أفعالفؿ

 ؼقل لؽ: أكا ما أفعؾ ما  ػعؾقن لؽـ هذا لقس بشرك، و تثعب بإدلة، 

ُففا عؾك وْفِؼ هقاه، و تؿسُؽ بدلقؾ فقف كقُع اْجتهاه، وُ عرُض عـ أدلة  و ق  

بالعشرات ُمحَؽؿة واضحة كالشؿس، وهذا كؿا تعؾؿقن مـ مسالؽ أهؾ 

 إهقاا.
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دة كالؼقل يف الهعض الؼقل يف بعض العهاهذه الؼاعدة تؼقل:  ؛الؿؼصقد

فنن  الدلقؾ أو ما هق مـ  ؛إذا كان اهقت العهادة عـدكؿ بدلقؾبؿعـك:  .أةر

وإذا أمؽـ  . ـسف دل  عؾك ما كػقُتؿ، فنما أن تالهتقا الجؿقع، وإما أن تـػقا الجؿقع

ةٍ  ة كػسفا  ؿؽـ أن كسؾطفا عؾك ما  إكؽار بعض إفراد بُحج  تزعؿقهنا فنن الُحج 

ا إاهات الجؿقع. ؛ف عهادةأك  تزعؿقن  الؼقم  ؼقلقن:  :بؿعـك فنما كْػل الجؿقع، وإم 

ع عـ السجقد - ل ـؿٍ  مـ سجد لؼربٍ ؛السجقد عهادة طهًعا لقسقا كؾفؿ لؽـ  تقر 

السجقد عهادة، الذي  سجد لؾؼرب  - ؼقل: ٓ أكت ما ت ؾ إلك حد  السجقد

أجرك؛ ٕن السجقد عهادة، ولؾشؿس ولُهقَذا هذا أجرك، لؽـ الذي  دعق ما 

 والدعاا لقس عهادة. لؿاذا حؽْؿَت، وبؿاذا حؽْؿَت أن السجقد عهادة؟

ـَ آَمـُقا اْرَكُعقا َواْسُجُدوا﴿اهلل  لمر بف:  !قال: كقػ َفا ال ِذي  [22]الحج: ﴾َيا َأيُّ

أصهح عهادة، كؼقل: أْحسـت، ولؽـ كظقر هذا آستدٓل اهَت يف الدعاا: 

ًطا َوُخْػَقةً اْدُطقا ﴿ هذا فْعؾ أْمر وهذا فْعؾ أْمر، طقب ، [55]إعراف: ﴾َري ُؽْؿ َتَضرُّ

مْفؿا أتقت بدلقؾ عؾك أن السجقد عهادة هلل فنكف  !! عـل باُؤك تجر  وباُؤكا ٓ تجر

كظقره أو أققى مـف دٓلة  دل عؾك أن الدعاا عهادة، ومْفؿا أتقت بدلقؾ عؾك أن  

السجقَد لغقر اهلل جرك فـظقُر هذا الدلقؾ أو أققى مـف وأكالر مـف  دل  عؾك أن دعاا 

  .غقر اهلل جرك

تـفك عـ دعاا  ۵كتاب اهلل  لؼد كظرُت فق دُت أكالر مـ أربعقـ آ ة يف

ف، وتحؽؿ عؾقف بالشرك، وأكالَر مـ عشر ـ آ ة يف كتاب اهلل تلمر بدعاا  غقره وتذم 

ِت بربع هذا العدد مـ ائِت بـ ػ، ائ وحده، وتحث  عؾقف، وتؿدح فاعؾف. ۵اهلل 
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إذن: الؼقل يف بعض العهادة كالؼقل يف  إدلة يف جْلن السجقد؛ ولـ  ستطقع.

 ةر.الهعض أ

ْؿـا سابًؼا أن  عؾِ ، ( َفنِْن َقاَل قال: ) ؛كعقد إلك ما ذكر الؿملػ رحؿف اهلل

َفنِْن ..  ُقْؾ َلفُ  َفنِْن َقاَل الؿملػ رحؿف اهلل  َرى يف هذه الرسالة عؾك طر ؼة الحقار )

 ( هذا ٓ جؽ  أكف أسفؾ يف التعؾقؿ، وأقرب يدراك الؿراد.ُقْؾ َلفُ  َقاَل 

َقاَل: َأَكا َٓ َأْطُبُد إِٓ  اهللَ، َوَهَذا آْلتَِجاُء إَِلْقِفْؿ َوُدَطاُؤُهْؿ َلْقَس َفنِْن قال: )

هفة: أن الدعاا لقس عهادةطهًعا قؾـا سابًؼا: (؛ يِِعَباَدةٍ  ، وسقليت مْضؿقن هذه الش 

بعدها أن هذا ، بعد ُجهفة ستلتقـا إن جاا اهلل ٓحًؼا بعد هذه تتعؾ ؼ بالشػاعة 

 الدعاا لقس بشرك، أن  ؼقل: لقس عهادة، سقليت أن  دعاا غقره لقس بشرك.

ل مع الخْ ؿُهـا سَؾَؽ الؿملػ رحؿف اهلل يف الـؼاش مْسؾؽ  ، التـز 

وآكتؼال معف مـ الؿت ػؼ عؾقف إلك الؿخَتؾػ فقف، وهذا مـ ُحْسـ مسالِؽ 

ل مع الدعقة، ومـ  ؿقؾ طرائِؼ الِحَجاج؛ أك ؽ تسؾؽ هذا الؿ ْسؾؽ، تتـز 

الخْ ؿ، تتؽؾؿ معف هبدوا وتلةذ الؿت ػؼ عؾقف بقـؽ وبقـف وتجعؾف وسقؾة 

 لثكتؼال إلك الؿخَتؾػ فقف، ففؽذا سَؾَؽ الؿملػ رحؿف اهلل فقؿا بقـ أ د ـا.

وهذا كؿا ؛ (؟َفُؼْؾ َلُف: َأْكَت ُتِؼرُّ َأَن اهللَ َفَرَض َطَؾْقَؽ إِْخالََص اْلِعَباَدةِ قال: )

ون بف، فسقؼقل لؽ: كعؿ،  َوَما ﴿قؾـا: كؾ الؿـتِسهقـ إلك هذه الِؿؾ ة و ؿؾتفؿ  ؼر 

ـَ  ي ـَ َلُف الدِّ ٓ  لَِقْعُبُدوا اهللَ ُمْخِؾِصق  ﴾ُقِؾ اهللَ َأْطُبُد ُمْخِؾًصا َلُف ِديـِل﴿، ﴾ُأِمُروا إِ

 .، أدلة كالقرة تدل  عؾك هذا [12]الزمر:
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ـْ لِل ) ُف َفُؼْؾ َلُف: َيقِّ َهَذا ال ِذي َفَرَضُف اهللُ َطَؾْقَؽ، َوُهَق إِْخالَُص اْلِعَباَدِة َوُهَق َحؼُّ

ٓ  لمر العهاد بؿجفقل ٓ  ؿؽـ القصقل إلك عْؾؿف، وهذه  ۵اهلل (؛ َطَؾْقَؽ 

ُمَسؾ ؿة،  لمركا اهلل بالعهادة وهل مـ ُ ؿؾة الط ثِسؿ والؽثم الذي لقس لف أي  

مػفقم هذا غقر وارد، إذن اهلل أمر بالعهادة؟ كعؿ، وأمر بايةثص فقفا؟ 

مـ هذه الـؼطة؛ ٕكؽ وهذا مفؿ   ًدا أن تهدأ معف طقب ما هل ؟ الجقاب: كعؿ، 

إن وصؾَت معف إلقفا اْعؾؿ أكؽ ظػْرَت بتقفقؼ اهلل، إذا وصؾ معؽ إلك هذه 

 الـؼطة فإمر بعد ذلؽ  سقر.

ُف َٓ َيْعِرُف اْلِعَباَدَة، َوَٓ أْكَقاَطَفاطهًعا الشقخ  ؼقل: ) وهذا الغالب عؾك  ؛(َفنِك 

اٌل ٓ  عؾؿقن، أفرادهؿ، الغالب عؾك أفراد همٓا الؼهقرّ قـ وعقا مفؿ أهنؿ ُ ف 

ٓ  دري، فعًث أ ش معـك  تإن أتقَت لف بؿاْلؾ هذا الؿسؾؽ سقؼػ أمامؽ ساك

 عهادة؟!

لؽـ رب ؿا تجد صـًػا ااكًقا  ؼقل لؽ ما ذكْركاه سابًؼا،  ؽقن عـده جلٌا مـ 

 ؼقل لؽ: ٓ، العهادة  ؽآط ثع، أو ربؿا  ؽقن مـ عؾؿائفؿ، فقهدأ  ـاقش

ففذا تـتؼؾ معف إلك الـ ؼاش الذي ذكْركاه  .يف أفراد معقـة مـ العهادةمح قرة 

بقبقة يف  .آكًػا أو ربؿا  لتقؽ االٌث فقؼقل: العهادة إكؿا هل التل تؼرتن باعتؼاد الر 

بقبقة. ٓ  وهق  عتؼد فقف الر  ، ما   ؾح أن  عهد أحٌد أحًدا إ  الؿْعهقد، ٓبد 

هذا َقهؾ ستقـ أو سهعقـ َسـة ، وقػُت عؾك كثم لهعضفؿ وهق مـ كهاِرهؿ 

م لف بعض كُ  ائفؿ،  ؼقل:  ٓبد  أن تؽقن العهادة هؽذا، ربأل ػ يف هذا الهاب وقد 

، ما جاا اهلل  ًٓ  !!لؿاذا؟ قال: ٕكف لق كان إمر عؾك ةثفف لَؽاَن ُحْؿًؼا وضث
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بقبقة عـل كقػ  عهد جقًئا ما  عتؼد فق غهاا! أكَت محامل عـ الؿشركقـ؟!  ؟ف الر 

 عـل هق  ؼقل: ما  تلت ك مـ مشركِل العرب أهنؿ  عهدون ما ٓ  عتؼدون فقف 

بقبقة ٕن  هذا ُحْؿؼ وضثل هذا هق واقعفؿ، َألؿ  خرب طقب  ا هلل العجب!  .الر 

ِعقرِ َوَقاُلقا َلْق ُكـ ا َكْسَؿُع َأْو َكْعِؼُؾ َما ﴿اهلل عـفؿ:   [19]الؿؾؽ: ﴾ُكـ ا فِل َأْصَحاِب الس 

، فأِلَي جلا أكت [102]إعراف:﴾َلُفْؿ ُقُؾقٌب ٓ َيْػَؼُفقَن يَِفا﴿إذن الؼقم ماذا؟ ، 

  . هذا إمر، وهذا ما حَؽك اهلل عـفؿ يف مقاضع كالقرة مـ الـ  قصربتْستؽ

الر مـ ذلؽ، إذن لربؿا ُتقا ف جخً ا  ؽقن در تف يف استقعاب ُجَهِففؿ أك

 ستػقد مـف  ؛لؽـ الشقخ كؿا ذكركا، الشقخ وضع الؽتاب لقستػقد مـف كؾ  أحد

ل، فَػْفُؿ التقحقد قضقة مْستقلقة عؾك قْؾب اط لب العؾؿ، و ستػقد مـف أ ًضا العام 

د رحؿف اهلل، ولذا ففق  ر د أن  الجؿقع  ستػقد مـ ذلؽ  ػفؿ  ؛ايمام الؿجد 

 التقحقد كؿا  ـهغل، و عرف كقػ  حاِ ج مخالِِػقف.

ًطا َوُخْػَقًة﴾َفَبقِّـَْفا يَِؼْقلَِؽ: َقاَل اهللُ َتَعاَلكقال: )  ﴿اْدُطقا َري ُؽْؿ َتَضرُّ

  . عـل بق ـ لفؿ أن الدعاا عهادة؛ ( [88]إطراف:

لؽ بؽؾ  جلا، وبالؿـاسهة إذا أاهت  لفمٓا أن الدعاا عهادة سؾ ؿ لؽ بعد ذ

 عـل هل العؼهة الَؽمود عـدهؿ هل كقن الدعاا عهادة، وأن  دعاا غقر اهلل جرك، 

أن تالهت لف أن الذبح لغقر اهلل، أو ؛ فؾ سإذا وصؾَت معف إلك إِقـاعف هبذا فؿا دوكف أ

وتهؼك أ اا أن الـذر لغقر اهلل، أو أن السجقد لغقر اهلل جرك، هذا سقؽقن أْسفؾ، 

 .ؿ لؽسقف ُ سؾ  
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 .ةِ ادِ بَ العِ  خُّ اُء مُ طَ الدُّ ؿ، وَ عَ َل: كَ قْ ؼُ يَ  نْ أَ  د  يُ اَل ؟ فَ هللِ  ةٌ ادَ بَ طِ  قَ هُ  ْؾ ا هَ َذ فَ َت يِ ؿْ ؾِ ا طَ ذَ إِ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

الرتمذي وفقف (  اا يف حد ث أكس رضل اهلل عـف عـد ةِ ادِ بَ العِ  خُّ اُء مُ طَ الدُّ ) 

ضْعػ، لؽـ الؾ ػظ الالابت وإَوضح يف الدٓلة وإققى يف بقان الؿؼ قد هق ما 

 ،اهت عـد الرتمذي أ ًضا وأبل داوود وأحؿد مـ حد ث الـ عؿان رضل اهلل عـف

َطاُء ُهَق اْلِعَباَدةُ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن  الـهل  ، وأي  لػظ أْصرح مـ هذا؟ فالدعاا ا تؿع «الدُّ

-ؾؽ العام السابؼ وهق كؾ  ما أمر اهلل بف أمر إ جاب أو اْستحهاب فقف الؿْس 

وا تؿع فقف هذا الؿْسؾؽ وهق كادٌر  ًدا يف الـ  قص، أن  -وإدلة يف هذا كالقرة

تجد  أنهذا قؾقٌؾ  ًدا يف الـ  قص  ؛مـ أفراد العهادة يف أك ف عهادة ُ ـص  عؾك فْردٍ 

ـِ إِن  »: ملسو هيلع هللا ىلصهذا، تجد مالًث عـد الرتمذي ققلف  ـِ اْلِعَباَدةِ  ُحْس ـْ ُحْس ِـّ ِم هذا  «الظ 

  .قؾقؾ

هذا الؽثم يف الدعاا، ومـ عجقب ملسو هيلع هللا ىلص ومـ حؽؿة اهلل أْن قال الـهل 

حالفؿ: أك فؿ أتقا إلك هذا الذي تقارد عؾقف الؿْسؾؽ العام وهذا الؿْسؾؽ 

الخاص اؿ  أكؽروا كقن الدعاا عهادة، عجقب!  عـل لقَتفؿ كاقشقا بشلٍا آةر 

ال ر ح الذي ٓ سقى الدعاا، لؽـفؿ أتقا إلك الذي  اا فقف الدلقؾ القاضح 

َطاُء ُهَق اْلِعَباَدةُ »جؽ  فقف،  ، إذن لقس عهادة بْؾ هق عهادة ويف در ة رفقعة يف «الدُّ

إذن ُ هّقـ لفؿ  هق أفضؾ العهادة، فنن  هذا هق الؿػفقم مـ هذا السقاق. ؛العهادة

 بالدلقؾ الحؽؿ.
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 .ةِ ادِ بَ العِ  خُّ اُء مُ طَ الدُّ ؿ، وَ عَ َل: كَ قْ ؼُ يَ  نْ أَ  د  يُ اَل فَ 
              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ة الحؼ وسقؾة إلك هدا تف، وٓ  ْفؼ بالَؿْدُعق وإن كان بعقًدا عـ  اد  والر 

ٌد  - ا إةقتاه-تظـ قا  أن  كؾ مـ كان مـ جاكؾة همٓا أهؾ الُخرافة أكف ُمتؿر 

ة فنكف  عرض  هذا لقس بثزم،  بْؾ ربؿا و دت   ؛عـفاومعاكد ومْفؿا أتْتف الُحج 

ة لسؾ ؿ هبا،  -بْؾ ربؿا و دت  كالقًرا مـفؿ-مـفؿ طائػة  لق تهق ـت لف الُحج 

ًٓ غارًقا يف الُخرافةوالشقاهُد عؾك هذا كالقرة، أك   واقًعا يف حْؿَلة الشرك  ف  ؽقن ضا

ـْ عـد ُدعاة ال .ولؽـ إذا تهقـ لف الحؼ فنك ف َ ر ع  بقـفؿ فث  ُؽ
 
تقحقد حا ٌز كػسل

ٓ فائدة وٓ اَؿرة وٓ ..  ا أةل ٓ "وبقـ أةر ـ، بقـ همٓا بحقث  ؼقل: 

ة وبلي دلقؾ أكت تتؽؾ ؿ، "تؽؾ ػ كػسؽ، همٓا ٓ  ر عقن ، ٓ واهلل، بلي ُحج 

، والؼادر عؾك أن  ػتح مغالقؼفا هق الؼادر عؾك كؾ  ▐الؼؾقب بقد اهلل

فَ ، ▐جلٍا  ة بُلْسؾقب َحَسـ فنذا تر  ْؼَت وتؾط ْػَت وبّقـت الحؼ بالُحج 

 واقابف.▐أكت بػْضؾ اهلل  فؾربؿا و دت  مـفؿ فِئاًما ُتؼهِؾ، وتػقز
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َفا ِطَباَدٌة، َوَدَطْقَت اهللَ َلقاًل َوَكَفاًرا َخْقًفا َوَصَؿًعا، ُثؿ   َفُؼْؾ َلُف: إَِذا َأْقَرْرَت َأك 

َفاَلُيد  َأن  َدَطْقَت فِل تِْؾَؽ الَحاَجِة َكبِقًّا َأْو َغْقَرُه، َهْؾ َأْشَرْكَت فِل ِطَباَدِة اهللِ َغْقَرُه؟

َوَأَصْعَت اهللَ َوَكَحْرَت َلُف،  [1]الؽقثر:َفَصؾِّ لَِريَِّؽ َواْكَحْر﴾ َيُؼْقَل َكَعؿ، إَِذا َقاَل اهللُ: ﴿

 َأن َيُؼْقَل َكَعؿ. َفاَلُيد   َهْؾ َهَذا ِطَباَدٌة؟

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

والؿملػ رحؿف اهلل  ؼقل: إذا ، يف مسللة الدعاا معرفـا سابًؼا مسالؽ الؼق

هذا هق الؿْسؾؽ الذي  (؛َفاَلُيد  َأن َيُؼْقَل َكَعؿ)  ؼقل:( َهْؾ َأْشَرْكَت؟بّقـَت لف هذا )

لقؾ سّؾؿ ، ْفُؾف  ْفٌؾ بِسقط ،  ُ ـؽِر ابتداًا أن  ؽقن الدعاا عهادة، فنذا بقـت لف بالد 

 ؼقل: ٓ، أكا لق دعقُت ُدون  -كؿا ذكرُت لؽ-لؽـ هـاك صـٌػ آةر وهق الذي 

بقبقة يف الؿَ  والرد  عؾك هذا بؿا سهؼ،  ْدُعق فنك ـل ٓ أكقن ُمْشرًكا.اعتؼاِد الر 

 ـَت ما حضْرَتف.تر ْع يف هذا إلك الدرس الؿاضل إن كو

 ۵اكظْر إلك ما َحَؽك اهلل  ؛وأققل:  ؽػقـا مـ هذا دلقٌؾ يف كتاب اهلل واضح

َقاَل ﴿عـ إبراهقَؿ عؾقف السثم حقـؿا حاج  ققَمف يف جْلن معهقداتِفؿ، فؼال لفؿ: 

ونَ *َهْؾ َيْسَؿُعقَكُؽْؿ إِْذ َتْدُطقنَ  أن ؛ [26-24 ]الشعراا: ﴾َأْو َيـَْػُعقَكُؽْؿ َأْو َيُضرُّ

إبراهقُؿ عؾقف ال ثة والسثم  ْستجؾِل مـ همٓا الؿشركقـ حاَلفؿ، و سللفؿ 

إذن الؿسللة يف  ؟﴾َهْؾ َيْسَؿُعقَكُؽْؿ إِْذ َتْدُطقنَ ﴿عـ اعتؼادهؿ يف الذ ـ  دعقهنؿ: 

ْزق والتدبقر بقبقة والتلاقر يف الؽقن والخْؾؼ والر   ؛الدعاا. لق كاكقا  عتؼدون الر 
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واكتفك  [22]الشعراا: ﴾َقاُلقا َيْؾ َوَجْدَكا آَياَءَكا َكَذلَِؽ َيْػَعُؾقنَ ﴿ ؼقلقن:  َأَكاكقا

  ٓ   هذا.إمر، فؼط ما عـدكا إ

ولقس يبراهقَؿ عؾقف  ؟لق كاكقا  عتؼدون أكالر مـ هذا فقفا لَِؿ ما ذكروه

ون إلك الؽذب عؾقف، وهتْق ـ  السثم يف ذلؽ الققت قّقة بحقث  ـافؼقَكف و ْضطر 

هؿ  تؽؾ ُؿقن بؿا  لك هذا؟ ما يف داعل إلك هذا، إذنالؿسللة، هؾ هـاك داٍع إ

َوَجْدَكا آَياَءَكا ﴿، إكؿا الؼضقة قضقة تْؼؾقد، ه عتؼدون، فؿا اعتؼدوا تلاقًرا وٓ َغقرَ 

َأُهؿ ﴾َكَذلَِؽ َيْػَعُؾقنَ  ، هؾ و دُتؿ يف كتاب اهلل أن  إبراهقَؿ عؾقف السثم هاهـا بر 

 مـ وْصؿة الشرك؟ ٓ إذا كان إمر كذلؽ فدعاُؤكؿ لقس جرًكا، و دتؿ هذا؟! 

ٓ  هبذا الؼقد الذي ذكُروه لؽان  -الدعاا–لق كان  دعاا غقر اهلل لقس جرًكا إ

فؿـ دعا غقر اهلل باعتؼاد  هذا ما غق ر يف الحؽؿ عؾقفؿ؛ لؽـلفؿ ُعْذٌر ومـدوحة، 

بقبقة والتلاقر أو بدون ذلؽ فنك ف مشرك، هذا ما تـطؼ بف آ اُت الؼرآن إذن  .الر 

 كثمفؿ الذي ذكروا كثٌم غقر صحقٍح، وٓ دلقؾ عؾقف.

يف مسللة الدعاا ةاصة بعضفؿ بْؾ كالقٌر رب ؿا  ؽقن هـاك جخٌص االث ، 

 ؼقل: الدعاا الشركل هق دعاا الؿشركقـ، ودعاا الؿشركقـ إك ؿا تعؾ ؼ مـفؿ 

 إذن الدعاا جرٌك إذا كان الَؿْدُعق صـًؿا. ؛بإصـام وإججار وإحجار

:  ؼقل الدعاا الشركل هق الذي كان عؾقف الؿشركقن، اؿ   ؼقل: ُأطقد

ا كحـ  ، ٓ ٓ؛ ما كدعق إصـاموالؿشركقن إك ؿا أجركقا ٕك فؿ دعقا إصـام، أم 

ًٓ بعقًدا، لؽـ كحـ كدعق  أستغػر اهلل، الذي  دعق ال ـؿ كػَر وأجرك وضؾ  ضث

أصـام، إذن الحؽؿ هـا  امثئؽة، ما كدعق اأكهقاا، كحـ كدعق اأولقاا، كحـ كدعق
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ٌفقن  داةؾ الدعاا، هذا جرك وهذا لقس يف داةؾ العهادة، يف مختؾػ، أن  ت ر 

 بشرك.

هفة لهذه ا وكالقرة ومـتشرة، والحؼ  الذي ٓ  ُجهفٌة رائجة - ا إةقتاه-ش 

 أو َمَؾَؽ 
ٍّ
جؽ  فقف أك ف ٓ فْرق بقـ دعاا صـؿ وججر وحجر، أو دعاا كهل أو ولل

 أو  ـّل، كؾ  هذا حْؽؿف واحد.

 والردُّ طؾك ققل هذا الؼائؾ مـ وجقه:

  ًٓ  لُعْرف والؾ غة، ما عـدكا دلقٌؾ : أك ف ٓ دلقؾ عؾك هذا مـ الشرع واأو

 وكثُمؽ عاٍر عـ الدلقؾ حقـؿا تؼقل إن  الدعاا الشركل فؼط هق هذا.

 ر  ؟: ما أصُؾ عهادة إصـامثاكًقا تْذكرون الذي تؽؾ ؿـا عـف سابًؼا وتؽر 

 الؽثم فقف، قؾـا: هذه إصـام يف حؼقؼتفا تْر ع إلك جقئقـ:

َرْت عؾك مْعهقدات سؿاو ة.   ُصق 

َرْت ااكًقا عؾك مْعهقدات أْرضقة هل إجخاص ال  حقـ الذ ـ لا وُصق 

، ففذه إصـام لقسْت مؼ قدة لذاهتا، وهذا جرْحـاه بالتػ قؾ الخماتقا .. 

 سابًؼا.

ف إلك إصؾ كان مشرًكا، الذي  دعق هذا إصؾ الذي  ؛إذن الذي  تق  

 سقؽقن مشرًكا كؿا لق دعا ال ـؿ. فل ـؿ ٓ جؽ  أك  ٕ ؾف ُأقِقَؿ ا

 إصـام؟ درْسـا هذا يف أول ثالًثا  ٓ : هؾ مشركق العرب ما عهدوا إ

ةرَج عؾك ققٍم مختؾػقـ يف معهقداهتؿ، َأَما كان مـفؿ ملسو هيلع هللا ىلص الرسالة، قؾـا إن  الـهل 

ـ  مـ  عهد الؿثئؽة و تعقُذ هبؿ؟ هؾ اْستالـك الـهل  ؟ َأَما كان مـفؿ مـ  دعق الج
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همٓا وقال: ٓ، دعاا إصـام والذ ـ  دعقن إصـام لفؿ ُحْؽؿ، والذ ـ ملسو هيلع هللا ىلص 

ق؟  ى يف الحْؽؿ ولؿ  ػر  ى يف  دعقن غقر إصـام لفؿ ُحْؽٌؿ آةر، أو سق  سق 

ق، إذن  كثمؽؿ كثٌم غقر صحقح. الحْؽؿ ولؿ  ػر 

 اا يف الـ  قص  ۵دعاا غقر اهلل  : الـ فل عـالجقاب الرايع أن كؼقل 

 عؾك َضْربقـ.

ؾفا   غًدا بنْذن اهلل. -إن جاا اهلل-أققلفا باةت ار وأف  

جاء طؾك  ۵مـ كظَر يف الـُّصقص وجَد أن  الـفل طـ دطاء غقر اهلل أققل: 

 :َضْريقـ

ا أن  ؽقن هنًْقا عاًما دون أن ُ خص  بشلٍا.   إم 

ا أن ُ عؾ َؼ    بقْصػ.وإم 

ا أن  ؽقن هذا الـفل تعؾ ؼ بإصـام فؼط وٓ يف الؼرآن،  هذا غقر مق قد ؛أم 

ـة، واْر ُعقا ا هنل عام: ،  مق قد يف الس  ِف َفال َتْدُطقا َمَع ﴿تجد إم  َوَأن  اْلَؿَساِجَد لِؾ 

هـا تعـل إصـام  «أحًدا»وهؾ عاقٌؾ  ؼقل: إن  كؾؿة  [16]الجـ: ﴾اهللِ َأَحًدا

ٓ  أقّؾ الؼؾقؾ مـفا، هؾ  فَحْسب؟ لق ما عـده أّي فؼٍف يف الؾ غة، لق كان ٓ  ػفؿ إ

تساوي إصـام، كلك ف قال: )فث تدعق مع اهلل إصـام(، هؾ أحٌد  «أحًدا» ؼقل 

  ؼقل هبذا؟ ٓ أحد  ؼقل هبذا.

-الالاين بالتػ قؾ إذن هذا هق الؿْسؾؽ إول، وكتؽؾ ؿ عـف وعـ الؿْسؾؽ 

 يف الّؾؼاا الؼادم. -إن جاا اهلل
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َفُؼْؾ  .َفنِْن َقاَل: َأَكا َٓ َأْطُبُد إِٓ  اهللَ، َوَهَذا آْلتَِجاُء إَِلْقِفْؿ َوُدَطاُؤُهْؿ َلْقَس ِيِعَباَدةٍ 

  اْلِعَباَدِة؟َلُف: َأْكَت ُتِؼرُّ َأَن اهللَ َفَرَض َطَؾْقَؽ إِْخالََص 

ـْ لِل َهَذا ال ِذي َفَرَضُف اهللُ َطَؾْقَؽ، َوُهَق إِْخالَُص ،  َفنَِذا َقاَل: َكَعؿْ  َفُؼْؾ َلُف: َيقِّ

ُف َطَؾْقَؽ  هلل اْلِعَباَدةِ  ُف َٓ َيْعِرُف اْلِعَباَدَة، َوَٓ أْكَقاَطَفا؛ َوُهَق َحؼُّ َفَبقِّـَْفا يَِؼْقلَِؽ: َقاَل  .َفنِك 

ًطا َوُخْػَقًة﴾  َتَعاَلكاهللُ   .[88]إطراف:﴿اْدُطقا َري ُؽْؿ َتَضرُّ

َطاُء ُمخُّ اْلِعَباَدةِ  إَِذا َطِؾْؿَت يَِفَذا: َهْؾ ُهَق ِطَباَدٌة هللِ؟ ؛ َفالَُيد  أن َيُؼقَل: َكَعْؿ، َوالدُّ

َفا ِطَباَدٌة، َوَدطَ   َخْقًفا َوَصَؿًعا، ُثؿ  َدَطْقَت  َلْقاًل َوَكَفاًراْقَت اهللَ َفُؼْؾ َلُف: إَِذا أْقَرْرَت َأك 

َفالَُيد  أن َيُؼقَل:  َأْو َغْقَرُه، َهْؾ َأْشَرْكَت يف ِطَباَدِة اهللِ َغْقَرُه؟ فِل تِْؾَؽ اْلَحاَجِة َكبِقًّا

 َكَعْؿ. 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

عهادة الدعاا، وقؾـا إن   الؼهقرّ قـ يفوقْػـا يف درسـا الؿاضل عـد مقاقػ 

 ؛ومِـفؿ َمـ  ؼِرن كقن الدعاا عهادة بشرط.  َمـ ُ ـؽر كقن الدعاا عهادةً مِـفؿ 

بقبق ة.، التلاقر يف هذا الؽقن ووهق اعتؼاد الخالؼقة  ومِـفؿ َمـ   عـل اعتؼاد الر 

  ؼ ر الدعاا الشركل عؾك دعاا إصـام.

قؾـا: إن  الرد عؾك هذا مـ ُو قٍه، ذكْركا أربعة ُو قٍه، ووقْػـا عـد الق ف 

الرابع وهق: أن  صر ح الؼرآن  دل  عؾك بطثن ما ذكروا؛ ٕن  الـ ْفل عـ الشرك يف 

 طؾك ضْريقـ: ۵جاء يف كتاب اهلل  ۵الـ ْفل طـ دطاء غقر اهلل الدعاا أو 

ا ؛: أن  ؽقن هنًْقا الضْرُب إول  فث ُ دَعك أحٌد الَهت ة، وعرْفـا جقاهَد  عاما
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، و [49]الجـ: ﴾ُقْؾ إِك َؿا َأْدُعق َرب ل َوٓ ُأْجِرُك بِِف َأَحًدا﴿كؼقلف تعالك:  ، عؾك هذا

 َأَحًدا﴿
ِ
ِف َفث َتْدُعقا َمَع اهلل هـا اه «ًداَح أَ »وكؾؿة ؛  [16]الجـ: ﴾َوَأن  اْلَؿَساِ َد لِؾ 

دعاؤه، أَتَرْون إكهقاا  وعؾقف فؽؾ  أحٍد ٓ  جقزُ  ؛ الـ فل فَتُعؿّ  كؽرة يف سقاق

َأَتَرْون ؟ ﴾َأَحًدا﴿؟ أَتَرْون إولقاا داةؾقـ يف ققلف ﴾َأَحًدا﴿داةؾقـ يف ققلف 

ـ  داةؾقـ يف ققلف   إذن ٓ  جقز دعاا أحٍد الَهت ة. ؟﴾َأَحًدا﴿الؿثئؽة والِج

 :وإحقال يف الدطاء أريع

ا أن  ؽقن دعاًا لؿقٍت غقر حل، سقاا كان يف جلنٍ إُْولك   ؼدُر عؾقف لق  : إم 

 كان حقاا أو ٓ.

 ولؽـف غائب.الثاكقة
ٍّ
 : أن  ؽقن الدعاا لحل

 حاضٍر يف جْلٍن ةارج عـ ُقدرة  ـس الهشر، الثالثة
ٍّ
: أن  ؽقن الدعاا لحل

  ختص  اهلل سهحاكف وتعالك بالؼدرة عؾقف. إكؿا هق جلنٌ 

 حاضٍر يف جْلنٍ الرايعة
ٍّ
 هق يف ُقدرة  ـس الهشر. : هل أن  ؽقن الدعاا لحل

فالحآت الالثث إُْولك هذه هل التل تعؾ ؼ هبا الـفل بؾ الحْؽؿ بالشرك، 

ا ، وآْستالـاا إك ؿا كان لؾـص  واي ؿاع؛ و هؼك الق ف الرابع هق الُؿْستالـك أم 

ة تدل  عؾك أك ف  جقز أن  سلل وأن  طؾَب  ٓ  بؿشؼ  ة كالقرة ٓ ُتحَ ك إ الـ ُص فلدل 

 حاضٍر يف جْلٍن  ؼدر عؾقف، وهذا ما اكعؼد عؾقف إ ؿاع أهؾ 
ٍّ
وأن  ْستغقث بحل

ا ما عدا ذلؽ فنك ـا كهؼك عؾك إصؾ،  ِف َفث َتْدُعقا﴿العؾؿ، وأم   َوَأن  اْلَؿَساِ َد لِؾ 

 َأَحًدا
ِ
 .[16]الجـ: ﴾َمَع اهلل

 ؛: تْعؾقؼ الـفل عـ الدعاا بقْصػالضْرُب الثاين الذي جاء يف الـُّصقص
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فقشؿؾ كؾ  َمـ ات َػ بف، وقد ذكرُت لؽؿ أك ف ما  اا يف الؼرآن قط الـ فل عـ 

ة التل  اات يف الـ  ا ٓ كجد دعاا إصـام مع كاْلرة إدل  فل عـ دعاا غقر اهلل، لؽــ 

ة  اْستالـقـا إذا -تعؾقؼ هذا الـفل عؾك دعاا إصـام، إك ؿا كجد يف ُ ؾ  هذه إدل 

ة التل دل ت عؾك الـ   مـ  هؼك أك فا ُعؾ َؼت بلوصاف؛  -فل عـ دعاا كؾ  أحدٍ إدل 

 تؾؽ إوصاف:

  ًٓ وهذا  ؛ٓ ضًرا وٓ كْشػ الضر: الـفل عـ دعاا َمـ ٓ  ؿؾؽ كػًعا وأو

إلك العؿقم، كؾ  ما  -بؼقة إَو ف التل سلتؽؾ ؿ عـفاماْلؾف مالُؾ -يف الحؼقؼة  مول 

ٍد مـ سلْذكُره  مول إلك العؿقم، لؿاذا؟ ٕن  هذه إوصاف تـطهؼ عؾك كؾ  أح

 .  الؿخؾقققـ. ُةْذ هذا إول

وهذا  ،عـ دعاا مـ ٓ  ـػع وٓ  ضر وٓ  ؽشػ ضًرا : ُ عؾ ُؼ الـفل أققل

ـْ ُدوكِِف َفث َ ْؿؾُِؽقَن ﴿: ۵تجده كالقًرا يف كتاب اهلل 
ـَ َزَعْؿُتْؿ مِ ِذ  ُقِؾ اْدُعقا ال 

ر  َعـُؽْؿ َوٓ َتْحِق ًث  َوٓ َتْدُع ﴿: ۵ققل اهلل  ، ُةْذ مالًث [53]ايسراا: ﴾َكْشَػ الض 

 َما 
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

كَ مِ ، والؿسللة يف ﴾َوٓ َتْدعُ ﴿ ؛[193] قكس: ﴾ٓ َ ـَْػُعَؽ َوٓ َ ُضر 

كَ ﴿الدعاا   َما ٓ َ ـَْػُعَؽ َوٓ َ ُضر 
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

وقْؾ ماْلؾ ذلؽ يف ققلف ، ﴾َوٓ َتْدُع مِ

َ اهلُل بُِضرٍّ ﴿تعالك: 
 إِْن َأَراَدكِل

ِ
ـْ ُدوِن اهلل

ـ  َكاِجَػاُت  ُقْؾ َأَفَرَأْ ُتْؿ َما َتْدُعقَن مِ َهْؾ ُه

ـ  ُمْؿِسَؽاُت َرْحَؿتِفِ  ِه َأْو َأَراَدكِل بَِرْحَؿٍة َهْؾ ُه  . [66]الزمر: ﴾ُضر 

والسمال: هذا القْصػ  ـطهؼ عؾك إصـام فحْسب، أو َ ُعؿ  غقرها أ ًضا؟ 

ٓ  عؾك إصـام؟  هؾ أ ة  اات يف إصـام فؼط، هذا القصػ ما  ـطهؼ إ
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ففق  ،ملسو هيلع هللا ىلص: إكهقاا عؾقفؿ ال ثة والسثم وإماُمفؿ وسّقُدهؿ محؿٌد سمال

عـف بلك ف ٓ  ؿؾؽ ضًرا وٓ َرَجًدا لجؿقِع  ۵َألقَس أةرب اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص سقُد َوَلِد آدم

ا َوٓ َرَجًدا﴾﴿الـاس،  ، هذا وهق رسقُل اهلل [41]الجـ: ُقْؾ إِك ل ٓ َأْمؾُِؽ َلُؽْؿ َضرا

 فَؿـ ُدوكف مـ باب َأْوَلك، ألقَس كذلؽ؟ !ملسو هيلع هللا ىلص

ٓ  َما َجاَا اهلُل﴾ُةْذ مالًث:  ا إِ  ﴿ُقْؾ ٓ َأْمؾُِؽ لِـَْػِسل َكْػًعا َوٓ َضرا

فَؿـ بقِده و ؿؾؽ الـػع والضر إك ؿا هق اهلل سهحاكف وتعالك، فؽؾ  ؛ [166]إعراف:

ون بذواتِفؿ، فنذا كان عؾقف  جلٍا بقِده تهارَك وتعالك، والعهاُد ٓ  ـػعقن وٓ  ضر 

حْت  ال ثة والسثم ٓ  ؿؾؽ لـػسف كػًعا وٓ ضًرا فؽقػ بَغقِره؟! وهذا ما صر 

فؽقػ بحؼ  بؼقة إكهقاا  ملسو هيلع هللا ىلصؼ  كهقـا محؿد بف أ ة السابؼة، فنذا كان هذا يف ح

 وَمـ دوهنؿ مـ إولقاا؟!!

وعؾقف فؼد  ؛إذن هذا وْصٌػ  ـطهؼ عؾك كؾ  أحد ِسقى اهلل تهارَك وتعالك

 كذبقا حقـؿا زعُؿقا أن  الـ فل عـ الدعاا إك ؿا تعؾ ؼ بالـفل عـ دعاا إصـام.

 ل عـ دعاا عهاٍد أْمالالـا، قال اهلل يف الؼرآن؛ وهق الـ ف كجد وصًػا ثاكًقا

 ِعَهاٌد َأْماَلاُلُؽْؿ﴾﴿: ۵
ِ
ـَ َتْدُعقَن مِـ ُدوِن اهلل ِذ  والسمال: ؛ [102]إعراف: إِن  ال 

ر ـ عؾك أن  أ ة كَزَلت َأَهذا  ـطهؼ عؾك إصـام فحْسب ؟ طهًعا  ؿفقر الؿػس 

ر ـ ذههقا إلك أك فا  ؛كاِزَلٌة فقَؿـ كان  دعق الؿثئؽة يف إصـام، وطائػة مـ الؿػس 

هب.  عـل: كقن الحؽؿ  وعؾك هذا أو هذا فالعربة بُعؿقم الؾ ػظ ٓ بُخ قص الس 

 .﴾ِطَباٌد َأْمَثاُلُؽؿْ ﴿فؽؾ  َمـ ات ػ بف فنك ف  شؿؾف هذا الحؽؿ،  تعؾ ؼ بقْصٍػ 



  

          120          
 
 

 رشح كشف الش هبات

والِخطاب -دعاًا باطًث  ۵تدعقن غقر اهلل  ؿإذن هذا الدعاا دعاٌا باطؾ، أكت

ٌف لؾؿشركقـ  ٕك ؽؿ تْدعقن عهاًدا أمالالؽؿ. -ُمق  

: هؾ إكهقاا وإولقاا  ـطهؼ عؾقفؿ هذا القْصػ أو ٓ؟ ماذا قال والسمال

فؿـ حقث الخؾؼ ،  [3]ف ؾت: ﴾ُقْؾ إِك َؿا َأَكا َبَشٌر ماِْلُؾُؽؿْ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصعـ كهقف  ۵اهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصبشٌر مالُؾ الهشر، وإن كان أجرف الهشر  ملسو هيلع هللا ىلصالـ هل 

ًؼا يف إصـام باعتهار ا تؿاعـا وإ  اها يف كقكِـا  فنذا كان هذا القصػ متحؼ 

ًؼا بؿـ وْ ُف  -فالؿاْلؾقة مـ هذه الجفة-مخؾقققـ  ؿقًعا  فألَن  ؽقن الحؽؿ معؾ 

قد  ففنك   ۵ التؿااؾ معف أقرب مـ باٍب أْولك، إذن كؾ  مـ دعا عهًدا مخؾقًقا هلل

كذبقا حقـؿا قالقا إن  الدعاا الؿـفل عـف متعؾ ؼ  إذنوقع يف الدعاا الؿـفل عـف، 

 بدعاا إصـام فحْسب.

 تعؾقؼ الـ فل عـ الدعاا بؿـ ٓ  ؿؾِؽ، مـ الذي وهق ُخْذ وجًفا ثالًثا :

ألقَس هق اهلل  ؾ  يف  ؟ ؿؾِؽ كؾ جلا، ولف كؾ  جلا يف السؿاوات وإرض

ؼة إك ؿا عثه؟ إذن كؾ  مـ عداه ٓ  ؿؾِؽ عؾك الحؼقؼة، الذي  ؿؾِؽ عؾك الحؼق

ؾ يف ققل اهلل  هق اهلل سهحاكف وتعالك.  ﴾َذلُِؽُؿ اهلُل َرب ُؽْؿ َلُف اْلُؿْؾُؽ ﴿: ۵ولذا تلم 

ـْ ُدوكِِف َما َ ْؿؾُِؽقَن مِ ﴿اؿ  قال: 
ـَ َتْدُعقَن مِ ِذ  ، العرُب [16]فاطر:﴾ـْ قِْطِؿقرٍ َوال 

الؼْطؿقر: الؼْشرة التل تؽقن عؾك  ؛تعه ُر عـ الشلا الت افف بالؼْطؿقر والَػتِقؾ والـ ِؼقر

ففذا الشلا الحؼقر الت افف ٓ  ؿؾِؽف الذ ـ تدعقهنؿ مـ دوكف، هؽذا  ، ظْفر الـ قاة

كؾ  أحٍد سقاه  ؾ  : هذا القصػ  ـطهؼ عؾك َمـ؟ عؾك والسمال .۵ خربكا اهلل 

 يف عثه.
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 ٓ ﴿كذلؽ إمر يف ققلف تعالك:  
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

ـَ َزَعْؿُتْؿ مِ ِذ  ُقِؾ اْدُعقا ال 

ـْ ِجْركٍ 
َؿَقاِت َوٓ فِل إَْرِض َوَما َلُفْؿ فِقِفَؿا مِ ٍة فِل الس   ﴾َ ْؿؾُِؽقَن ماِْلَؼاَل َذر 

إذن هذا دلقٌؾ  .َجِركة، ما يف جلآ مِْؾؽ وٓ حتك مشاركة، جراكة، ؛  [44]سهل:

عؾك أن  دعاا مـ ٓ  ؿؾِؽ مـ الدعاا الؿهاح أو الدعاا الؿؿـقع؟ مـ الدعاا 

الؿؿـقع، وهذا  شؿؾ كؾ  أحد، فؽذبقا حقـؿا قالقا إن  الدعاا الؿـفل عـف إك ؿا 

 هق دعاُا إصـام.

 عـ أن  الدعاا الؿـفل أك ؽ تجُد أن  الؼرآن ُ خربُ  وهق: ُخْذ وجًفا رايًعا

َمـ لقس عـده ُقدرٌة عؾك الخؾؼ فنن   ؛عـف هق دعاا َمـ ٓ  خؾؼ بْؾ هق مخؾقق

ٌة يف كتاب اهلل  ـْ ُدوِن ﴿ ؛۵دعااه دعاٌا باطؾ، وعؾك هذا أدل 
ـَ َ ْدُعقَن مِ ِذ  َوال 

 ٓ َ ْخُؾُؼقَن َجْقًئا َوُهْؿ ُ ْخَؾُؼقنَ 
ِ
هؿ غقُر ةالؼقـ بْؾ هؿ مْخؾقُققن ، [49]الـحؾ: ﴾اهلل

 كقػ ُ ْدَعقن؟!إذن 

ـْ َ ْخُؾُؼقا : ۵وقؾ ماْلؾ هذا يف ققل اهلل   َل
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

ـَ َتْدُعقَن مِ ِذ  ﴿إِن  ال 

حتك الذباب هذه الحشرة ال غقرة فنن  كؾ ؛  [26]الحج: ُذَباًبا َوَلِق اْ َتَؿُعقا َلُف﴾

ـَ ٓ  ؿؾِؽقن    ا.الؼدرة عؾك ةْؾؼفالَؿْدُعق  

 َأُروكِل َماَذا : وقْؾ مالؾ هذا يف ققلف تعالك
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

﴿ُقْؾ َأَرَأْ ُتْؿ َما َتْدُعقَن مِ

ـَ إَْرِض﴾
هذا القصػ  ـطهؼ عؾك إصـام فحْسب؟ ؛  [2]إحؼاف: َةَؾُؼقا مِ

ـدهؿ  شؿؾ كؾ  أحد، ورأس الخْؾؼ إكهقاا عؾقفؿ ال ثة والسثم، َأَترون ع

قدرة عؾك الخؾؼ؟ ٓ، باتػاق بقــا وبقـ مخالِػقـَا أن  إكهقاا عؾقفؿ ال ثة 

ٓ  ِجْرِذَمة غالقة مـفؿ رب ؿا وقُعقا يف هذا الُغؾق فلاهتقا  والسثم ٓ  خؾؼقن، إ
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 ؼدر عؾك كؾ  ما  ؼدر عؾقف اهلل، ولؽـ هذا لقس  ملسو هيلع هللا ىلصالخؾؼ، وقالقا: إن  الـهل 

تفؿ  ۵ عرتفقن أن  الخْؾؼ هلل  مؼالًة فاجقة عـدهؿ،  .عام 

إذن هذا  شؿؾ إكهقاا وإولقاا  هنك وذم  دعاا مـ ٓ  خؾؼ؛ ۵اهلل 

ـّ وكؾ أحد، فنذا دعا داٍع الَهَدِوي، أو الشقخ عهد الؼادر، أو  والؿثئؽة والِج

مـ همٓا  واْستغاث بقاحدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصكػقسة، أو ز ـب، أو العقدروس، أو كهقـا محؿًدا 

كاكقا إن فنك ـا كؼقل لف: دعاؤك دعاٌا صحقح، إن َأَر َتـَا ماذا ةؾؼقا مـ إرض، 

ةؾؼقا جقًئا ولق ُذباًبا فنن  دعااك دعاٌا صحقٌح، وكحـ كسؾ ؿ لؽ، لؽـ إن كان ٓ 

ف بالدعاا هلل الذي  خؾؼ  ةْؾؼ لفمٓا وٓ ُقدرة لفؿ عؾك ذلؽ فعؾقؽ أن تتق  

 سهحاكف وتعالك.

 وهذا ةاص بدعاا  ،: تعؾقؼ ذلؽ بإمقاتوهق ُخْذ وجًفا خامًسا

ؿا سهؼ قهؾ قؾقؾ وفقؿا مضك أ ًضا أن  مـ صقر الدعاا فقوقد عؾْؿَت  ؛إمقات

إِْن َتْدُعقُهْؿ ٓ َ ْسَؿُعقا ﴿، و دل  عؾك هذا: ققلف تعالك: دعاا إمقاتالشركل 

ـْ فِل ،  [12]فاطر: اْسَتَجاُبقا َلُؽْؿ﴾ُدَعاَاُكْؿ َوَلْق َسِؿُعقا َما  ﴿َوَما َأْكَت بُِؿْسِؿٍع َم

﴿ٓ َ ْسَؿُعقا ُدَعاَاُكْؿ َوَلْق َسِؿُعقا َما اْسَتَجاُبقا َلُؽْؿ َوَ ْقَم ، [44]فاطر: اْلُؼُهقِر﴾

 .[12]فاطر: ﴾اْلِؼَقاَمِة َ ْؽُػُروَن بِِشْركُِؽؿْ 

ـْ ﴿: ۵و ؿؽـ أن  دةؾ أ ًضا يف هذا الق ف ققل اهلل 
ـَ َ ْدُعقَن مِ ِذ  َوال 

 ٓ َ ْخُؾُؼقَن َجْقًئا َوُهْؿ ُ ْخَؾُؼقَن﴾
ِ
﴿َأْمَقاٌت َغْقُر اؿ  قال:  [49]الـحؾ: ُدوِن اهلل

ر ـ عؾك أن  إمقات ه،  [41]الـحؾ: ﴾َأْحَقااٍ  ة الؿػس  هـا هؿ إصـام، وأن  اعام 

عؾْؿـا أن  التؼابؾ  -«الت ْدُمِر  ة»وهذا إن كـتؿ تذكرون يف درس -الؿقت والحل 
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بقـ الؿقت والحقاة مـ تؼابؾ الـؼقضقـ، فؽؾ  مـ لقس حًقا فنك ف مقت، وُ طؾؼ 

 عؾقف يف الؾ غة أك ف مقت.

وقؾـا إن هذا  ـطهؼ  هـا عؾ ؼ الحؽؿ بذم  دعاا غقره بدعاا إمقات، ۵اهلل 

َٓ َتروَن أك ف  شؿُؾ القصػ إمقات الذ ـ هؿ أقرب إلك عؾك إصـام،  ولؽـ َأ

إْذهان يف الحؽؿ هبذا القصػ، وهؿ الذ ـ يف قهقرهؿ، وعـ قر ب سـؽقن 

ان  ة ما تجد ذْكر إمقات إك ؿا ُ راد بف ُسؽ  مالؾفؿ؟  عـل إذا قرأت يف الؼرآن عام 

 َوَما َ ْسَتِقي إَْحَقاُا َوٓ إَْمَقاُت﴾﴿حؾقا إلك الدار أةرة، الؼهقر الذ ـ ر

شؿؾ هذا وهذا، فالؾ ػُظ إذا كظْركا إلك معـاه فنك ف   .فإمقات أولئؽ،  [44]فاطر:

هـا يف دعاا َمـ لقس حًقا، وهذا إذا افالؿؼ قد هق دعاُا َمـ لقَس حًقا، الذم  ه

وربؿا كالقٌر مـ الـاس ٓ -اكطهؼ عؾك إصـام هبذا الق ف الذي ذكرُتف لؽؿ 

فألَن  ـطهؼ عؾك الؿعـك إقرب إلك إْذهان هذا مـ باب َأْوَلك،  - ت ّقره  قًدا

 فقؽقن هذا جاهًدا أ ًضا عؾك ذم  دعاا إمقات.

 ؾ ُخْذ وجًفا سادًسا : الـ فل عـ دعاا وذّم دعاا َمـ ٓ  ؼضل جقًئا، تلم 

ُدورُ ﴿ققلف تعالك:  ـِ َوَما ُتْخِػل ال   ﴾   َ ْعَؾُؿ َةائِـََة إَْعُق اؿ  َواهلُل َ ْؼِضل بِاْلَحؼ 

ٍا﴾قال: 
ْ
ـْ ُدوكِِف ٓ َ ْؼُضقَن بَِشل

ـَ َ ْدُعقَن مِ ِذ   .  [49]غافر: ﴿َوال 

ُدوُر﴾﴿َ ْعَؾُؿ َةائِـََة  ـِ َوَما ُتْخِػل ال   هذه الـظرات الُؿخَتَؾسة إلك ما  إَْعُق

م اهلل  ، هذا جلٌا  ْعؾؿف اهلل وحده  ؾ  يف ۵حر   عثه، وما  ـهـل عؾقفا مـ هؿٍّ

ًما وهؿ  يف صدره بؿقاَقعة حراٍم فاهلل  عؾُؿف، والذي وقع يف  فؿـ كظر كظًرا مُحر 

م اهلل  ۵كػسف وصدره ةقٌف مـ اهلل  ا حر  اهلل  عؾُؿف، اؿ   ۵فحجَز كػسف عؿ 
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، والؼضاا هاهـا كؿا  عؼ ب عؾك هذا بلن بق ـ  ؾ  يف عثه أن  اهلل  ؼضل بالحؼ 

ؾػ بلك ف الجزاا عؾك الحسـة  ـُ عهاس رضل اهلل عـفؿا و ؿاعٌة مـ الس  ره اب فس 

ذي وقع يف محرٍم متعؾ ؼ بالحسـة، والجزاا عؾك السقئة بالسقئة، فُقجاِزي هذا ال

هق الذي  ؼضل فقف  ۵فاهلل  ؛بؿا سهؼ يف أ ة، أو مـ حجَز كػسف عـ ذلؽ

  .فُقجاِز ف بؿا  شاا سهحاكف وتعالك

اهلل سهحاكف  بف إك ؿا هق جلا  ختص   -أعـل هذا الؼضاا-وهذا القصػ 

حال الؿشركقـ وهذا هق - الذي  دعقن مـ دوكف  ؾ  يف عثهوتعالك، اؿ  بق ـ أن  

فؿ مـ هذه الجفة مـ  فة دعاا غقره  ؾ  وعث  -الذ ـ تؽاَاَرِت الـ  قص بذم 

: َأتعرفقن أحًدا مـ الؿخؾقققـ  ؼضل يف هذه والسمال أهنؿ ٓ  ؼضقن بشلٍا.

 .إمقر فُقجاِزي عؾك الحسـات والسقئات؟ ٓ واهلل 

ـْ ُدوكِِف ٓ َ ْؼُضقَن ﴿
ـَ َ ْدُعقَن مِ ِذ  ٍا﴾َوال 

ْ
وهذا ٓ  ختص بإصـام، ؛  بَِشل

ا، وإولقاا واهلل ٓ  ؼضقن بشلا، إذن دعاؤهؿ إكهقاا واهلل ٓ  ؼضقن بشل

فؿ اهلل  لقـ ۵دعاٌا مْذمقٌم مـ  ـس ما  ػعؾف َمـ ذم  وهذا  ،مـ الؿشركقـ إو 

أن ك ؾ إلك كْػل الػارق بقـ حال الؿشركقـ إولقـ وحال  ؛هق الؿطؾقب

ر ـ أسقأ وأْردأ مـ  الؿشركقـ ر ـ، وكحـ كعؾؿ أن  حال الؿشركقـ الؿتلة  الؿتلة 

دة.   فات متعد 

 ۵قال اهلل  : ذم  دعاا مـ ٓ  ؿؾؽ الشػاعة؛ُخْذ وصًػا سايًعا وهق :

َػاَعَة﴾﴿ ـْ ُدوكِِف الش 
ـَ َ ْدُعقَن مِ ِذ  ، وهذا وصٌػ  ـطهؼ [63]الزةرف: َوٓ َ ْؿؾُِؽ ال 

﴿ُقْؾ بـص  الؼرآن  ۵؛ ٕن  الذي  ؿؾؽ الشػاعة اهلل ۵عؾك كؾ  أحٍد سقى اهلل 
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َػاَعُة َ ِؿقًعا﴾ ِف الش  إذن هذا ٓ  ختص بإصـام وإواان .  [22]الزمر: لِؾ 

  .وإججار وإحجار كؿا  زعؿ أولئؽ

 عؿ  دعاا كؾ  أحٍد مـ  ۵ فتهق ـ لـا وصّح عـدكا: أن  الـفل عـ دعاا غقر اهلل

الؿخؾقققـ، فعاَدت هذه إوصاف أكالرها إلك إول وهق العؿقم، كلك فا  اات 

 َأَحًدا﴾تػسقًرا لؼقلف: 
ِ
ِف َفث َتْدُعقا َمَع اهلل   .[16]الجـ: ﴿َوَأن  اْلَؿَساِ َد لِؾ 

إذا ؛  «َيُؼقَل: َكَعؿْ َفالَُيد  أن »:  هذا كؾ ف أرْدكا فقف تقضقح ققل الؿملػ 

  فقؽقن مشرًكا. ۵بف، فؿـ دعا غقر اهلل  ۵بق ـا لف أن  الدعاا أمَر اهلل 

ال ما عـدهؿ بِ قرة وٓ عـدهؿ ُحَجٌج، فؿاْلؾ  تفؿ ُ ف  قؾُت لؽؿ: إن  عام 

سُتْؾِجُئ هذا الؿـاَظر إلك أن ُ سؾ ؿ   هذه الؿـاقشة التل أورَدها الؿملػ 

لؽـ قد ُتهَتؾك، والققم كحـ يف زمـ  .ةقشفقؼقل: كعؿ، ةثص تـتفل الؿـا

ة، ٓ  تقسر ذلؽ  ايكرتكت،  عـل رب ؿا يف الؼد ؿ ما تتقف ر ُكُتب الُؼهقرّ قـ بقـ العام 

ؾة،  ؛لؽالقر مـفؿ، لؽـ الققم القْضع مختؾػ هـاك الققم هـاك ُكُتب محؿ 

مقضقعات مـالقرة، هـاك تغر دات سر عة  ؼرأها ايكسان يف أحرف معدودة 

ُش عؾقف، وهـاك مؼاطع صقتقة، هـاك مؼاطع مْرئّقة يف الجقال  وإذا هبا ُتشق 

هف، ولذلؽ لقس أمًرا مستغَرًبا الققم أن تجد طػًث صغقًرا  فتققد رسؾقهنا   -الش 

ققؼة  ًدا وَغر هة، طػؾ ما  درك كان  ـاقشـل يف مسائؾ د -وهذا ح ؾ معل

الَهَدِهّقات يف العؾؿ، ولؽـ كان  ـاقش يف كؼطة دققؼة  ًدا وغا ة الهطثن، و ـافح، 

مـ أ ـ وصَؾ إلقفا؟! هذه إ فزة بقد إطػال، والهاب مػتقح، فقُعه قن َعهاا 

ش،  ؛مـفا هف وايجؽآت، تجد الشخص أماَمؽ مْحتار ُمشق  ه كالرة هذمـ الش 
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هف التل ُتؾَؼك يف كؾ  جلا، فالقضع الققم جقي مختؾػ،  حتاج مـؽ  ا أ  فا  الش 

بؽقػقة مـاظرة ، الداعقة إلك التقحقد أن تؽقن أكالر اْستعداًدا وتسؾ ًحا بالعؾؿ 

 همٓا.
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َك َواْىَحْر﴾ إَِذا َقاَل اهللُ:  َ  َت عْ طَ أَ ، وَ [2]الكوثر:﴿َفَصلِّ لَِربِّ  ْل هَ  ،هُ لَ  َت رْ َح ىَ وَ  اهلل

 ؟ةادَ بَ ا عِ َذ هَ 

 .معَ : ىَ َل وْ قُ ن يَ أَ  د  بُ َل فَ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

يف  ۵أراد أن  هق ـ لـا كقػقة مـاظرة هذا الذي ُ شرك باهلل   أن الؿملػ 

 الدعاا والذبح، وهؿا مـ أكالر ما  ؼع مـ الُؼهقرّ قـ. قة وفْعؾقة؛عهادَتقـ: ققلِ 

اكتؼؾ معف إلك كؼطة ااكقة، ةثص سؾ ؿ أن لؿسللة  ؛«إَِذا َقاَل اهللُ »قال: 

 الدعاا، دْعـل أكتؼؾ معؽ إلك عهادة فْعؾقة عؿؾقة.

اهللَ َوَكَحْرَت َلُف، َهْؾ ، َوَأَصْعَت [1]الؽقثر:إَِذا َقاَل اهللُ ﴿َفَصؾِّ لَِريَِّؽ َواْكَحْر﴾ »قال: 

، واهلل ۵وهذا هق الحؼ أن  الذبح عهادة هلل ؛  «َفاَلُيد  َأن َيُؼْقَل: َكَعؿ َهَذا ِطَباَدة؟

ووْجُف الدٓلة طؾك كقن   .[4]الؽقار:﴾ ﴿َفَصؾِّ لَِريَِّؽ َواْكَحرْ سهحاكف وتعالك  ؼقل: 

 الذيح والـحر طبادة مـ أية مـ ثالثة أْوجف:

  ًٓ  ْؿـا أن  كؾ ما أمَر اهلل بف جرًعا ففق عهادة.: مـ ِ فة إمر، وقد عؾِ أو

 فدل  هذا عؾك أن  الذبح والـحر  ﴿لَِرب َؽ﴾: التخ قص يف ققلف: ثاكًقاو

ُب بف إلك اهلل  ا ُ تؼر   .اةت اًصا، هق حؼ  لف ۵مؿ 

  :ف العهادات ؛ ال ثة التل هل أجرَقْرُن الذبح والـحر بال ثةثالًثا

وااين أركان ايسثم ُقِرَن هبا هذا الـحر، فدل  هذا عؾك أن  الـحر والذبح عهادة هلل 

۵. 
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ِف ﴿وقْؾ مالؾ هذا يف ققلف تعالك:  ُقْؾ إِن  َصثتِل َوُكُسؽِل َوَمْحَقاَي َوَمَؿاتِل لِؾ 

﴾ ـَ ؾػعهاس ابـ  ، والـ ُسؽ كؿا قال [134]إكعام: َرب  اْلَعاَلِؿق -و ؿاعٌة مـ الس 

ـْ ِصَقاٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ؛ : إن  الـ سؽ إك ؿا هق الذبح -وهق الحؼ
﴿َفِػْدَ ٌة مِ

ر الـهل ؛  [103]الهؼرة:﴾ُكُسٍؽ  لذبح، بامسللة الػد ة؟ الـ سؽ هـا يف  ملسو هيلع هللا ىلصماذا فس 

 فدل  هذا عؾك أن  الـ ُسؽ هق الذبح.

عهادة  ؛َأاِقرٌة عـد الؿشركقـ َأاِقرٌة عـد أهؾ التقحقد، وعهادةٌ  والذبح عهادةٌ 

ُبقن هبا إلك اهلل سهحاكف وتعالك، فػقفا  لفا قْدٌر وجْرٌف عـد أهؾ التقحقد  تؼر 

ٌب إلقف بؿا  حب، وفقفا إكػاٌق يف سهق ٍـّ تعظقٌؿ هلل، وفقفا تؼر  ـُ ظ ؾ اهلل، وفقفا ُحْس

فنن  مـ أكالر أفراد جركِفؿ قد ًؿا وحد اًلا:  ؛ؿشركقـوكذلؽ إمر بالـسهة لؾ باهلل.

هبؿ إلك  ا  ؼر  الذبُح لطقاغقتفؿ وآلفتفؿ يف الؼد ؿ والحد ث، فالشرك َ روَن أك ف مؿ 

بْتفؿ إلك اهلل ُزْلَػك أهذه الؿعهقدات، و هنؿ إن ذبحقا لف رضَقت عـفؿ وقر 

قؿ، وهذا ما  ُتقققن إلقف، كؿا تدل  عؾك التعظ وجَػَعت عـد اهلل، وهل أ ًضا عهادةٌ 

ْههة، قد  ؽقن تعظقًؿا، وقد  ؽقن رغهة، وقد  أن  ذلؽ قد  ػعؾقكف عؾك سهقؾ الر 

 ؽقن رْههة؛ لدْفع جر وضر َمـ  عتؼدون فقف أكف  ؿؾؽ الضر  ذبحقن لف، كؿا 

ٓ  تمذَ فؿ، ففذا كؾ ف مـ الشرك الذي كان  ؼع  كاكقا  ذبحقن لؾجـ ٕ ؾ أ

ٓ  زال  ؼُع إلك هذا الققم، مـ الؿشركقـ الذ ـ جاهبُقا إولقـ، صاروا قد ًؿا، و

  ذبحقن ٕهؾ الؼهقر ولؾجـ، وهذا معروف مـ حالفؿ.
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َك َواْىَحْر﴾ إَِذا َقاَل اهللُ:  َ  َت عْ طَ أَ ، وَ [2]الكوثر:﴿َفَصلِّ لَِربِّ  ْل هَ  ،هُ لَ  َت رْ َح ىَ وَ  اهلل

 .معَ : ىَ َل وْ قُ ن يَ أَ  د  بُ َل فَ   ؟ةادَ بَ ا عِ َذ هَ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ؼ هبا ؛  «َفاَلُيد  َأن َيُؼْقَل: َكَعؿ»ٓ جؽ  أكف عهادة،  ٓ جؽ  أن هذه العهادة  تحؼ 

﴿﴾ ـُ  ؿعَت  «اسؿ اهلل»فنذا ذبحَت هلل باا ،  [5]الػاتحة: إِ  اَك َكْعُهُد َوإِ  اَك َكْسَتِعق

ؼَت  وَأْهَؾْؾت  «اسؿ اهلل»، وإذا ذبحَت باا ﴿إِ  اَك َكْعُهُد﴾إمر ـ، ذبحَت هلل حؼ 

ؼت  ﴾باسؿف مْستعقـًا بف سهحاكف وتعالك فلكت حؼ  ـُ وهذه عهادة ،  ﴿َوإِ  اَك َكْسَتِعق

 أهنؿ  ذبحقن هلل باسؿ اهلل. ؛أهؾ التقحقد

ا أن  ذبحقا باسؿ اهلل ا الؿشركقن فنم  ا أن  ذبحقا هلل باسؿ وأم   لغقر اهلل، وإم 

ا أن  ذبحقا لغقر اهلل باسؿ غقره غقره يف ضثٍل، وُظؾؿات وكؾ  ذلؽ ضثٌل  ؛، وإم 

 بعضفا فقق بعض

 .فؿـ ذبح هلل باسؿ غقره فؼد أجرك يف آْستعاكة

 .فؼد أجرك يف العهادة -ولق ذكر اسؿ اهلل-ومـ ذبح لغقر اهلل 

قَأتقـ ْقَأَة كؾفا. ومـ  ؿَع الس   فذبح باسؿ غقر اهلل لغقر اهلل ففذا  ؿَع الس 
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ِ فَ فقل له:  ِ ىَ  ق  وْ لُ ْخ مَ لِ  َت رْ َح ا ىَ ذَ إ  هِ ذِ ي هَ فِ  َت كْ رَ ْش أَ  ْل ا، هَ مِ هِ رِ وْ غَ  وْ أَ  ي  نِّ جِ  وْ أَ  ي  ب

ِ  رَ وْ غَ  ةِ ادَ بَ العَ   ؟اهلل

 َيُقْوَل: َىَعم.ن أَ  د  بُ َل فَ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

إذا اهت أن  هذا الػعؾ عهادة كان صْرففا  هـا:اوعـدكا قاعدة مت ػٌؼ عؾقفا ه

﴿َواْعُهُدوا اهلَل َوٓ لغقر اهلل جرك، كؾؿا اهت أكف عهادة ف ْرفف لغقر اهلل جْرٌك، 

 .[63:]الـساا ُتْشِرُكقا بِِف َجْقًئا﴾

 

 نَ وْ ُد بُ عْ ا يَ وْ اىُ كَ  ْل هَ  آنُ رْ القُ  مُ وهِ فِ  َل زَ ىَ  نَ يْ الذِ  نَ وْ كُ رِ ْش يضًا: المُ أَ  هُ لَ  ْل قُ فَ 

 َعم.: ىَ َل وْ قُ ن يَ أَ  د  بُ َل ؟ فَ َك لِ ذَ  رَ وْ غَ وَ  ت  الل  وَ  نَ وْ حِ الِ الص  وَ  ةَ كَ ئِ َل المَ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 ومر  هبا إدلة عؾك ذلؽ.
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ِ  مْ هُ تُ ادَ بَ عِ  ْت اىَ كَ  ْل هَ : وَ هُ لَ  ْل قُ فَ  ِ  مْ اهُ ي  إ ِ اَللْ وَ  ِح بْ الذ  وَ  اءِ عَ ي الد   فِ َل  إ  وِ ْح ىَ وَ  ،اءِ َج ت

 لِك.ذَ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 كثم عؾؿائـا عؾؿاا التقحقد:  آْلتجاا يف مجاري

  ا أن ُ راَد بف  الدعاا، وهذا أكالر.إم 

 .ا أن  راد بف آْستعاذة  وإم 

 وُ عرُف ذلؽ مـ ةثل قر ـة، قر ـة السقاق أو كحق ذلؽ.
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ِ وَ  ِ  رِ هْ قَ  َت ْح تَ ه، عبود مْ هُ ىِّ أَ  نَ وْ ر  قِ مُ  مْ هُ  فَ َل  إ َ  ن  أَ ، وَ اهلل األمر ،  ربَ دِ ي يُ الذِ  وَ هُ  اهلل

ا ولكن َدَعْوُهمْ   .اد  جِ  ر  ، وهذا ظاهِ ةِ فاعَ والش   هِ الجإلوهم لِ  واْلَتَجُؤو

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

كاكقا  عتؼدون أن  الخْؾؼ  ؿ، وأهنمـ حال الؿشركقـ  ر  هبا سابًؼامما  هذاو

والرزق والتدبقر والؿؾؽ والفدا ة وايضثل وايحقاا وايماتة أن  ذلؽ كؾف بقد 

 اهلل سهحاكف وتعالك.

إْلجاؤه وهق:  ؛بؼارئ هذا الؽتاب إلك الؿؼ قد  فقصؾ الؿملػ 

الققم مـ  ـس ما كان  الخْ َؿ إلك التْسؾقؿ بلن  إفعال التل  ؼقم هبا الُؼهقرّ قن

وعؾقف فتهق ـ ضثُل هذه الحال وو قب التقبة إلك  . ؼقم بف الؿشركقن إولقن

  .اهلل سهحاكف وتعالك مـفا

ه   - ا إةقتاه-وهذا مْسَؾٌؽ مفؿ  يف الدعقة إلك التقحقد والتحذ ر مـ ِضد 

ر ـ، بقان كْػل الػارق بقـ حال الؿشركقـ إولقـ وحال الؿشركقـ الؿ :وهق تلة 

َؼ لُسؾقك هذا  .وهذا كافٌع  ًدا يف الدعقة إلك التقحقد وبقان حؼقؼتف ومـ ُوف 

أكف مْسؾٌؽ كافع  ًدا يف تْجؾقة حؼقؼة التقحقد  نكف سقتهق ـ لف كْػعف؛الؿْسؾؽ ف

يف  ملسو هيلع هللا ىلصوحؼقؼة الشرك يف أعقـ العامة، فقػفؿقا ماذا أراد اهلل، وماذا أراد رسقُلف 

 هذا الؿؼام العظقؿ.

 أعؾؿ. ۵واهلل 
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   ُأ ِمـَْفا؟َتْبر  تَ وَ  َفنِْن َقاَل: أُتـْؽُِر َشَػاَطَة َرُسقِل اهللِ 

ُأ ِمـَْفا ُع، َوَأْرُجدق َشدَػاَطَتُف، َيْؾ ُهدَق ؛  َفُؼْؾ َٓ ُأْكؽُِرَها، َوَٓ أَتَبر  دافُِع اْلُؿَشدػ  الش 

َفا  َػاَطَة ُكؾ  ـ  الش 
َػاَطُة َجِؿقًعا﴾:هللِ، َكَؿا َقاَل َتَعاَلكَولؽِ ِف الش   .[22]الزمر: ﴿ُقْؾ لِؾ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

الؽثم عـ الشاػاعة َعِؼقاَب كثماف عاـ العهاادة والشارك  عطَػ الؿملػ 

ذلاؽ ظاااهٌر؛ فانن  قاعادة الشارك إساسااقة هال: أن  الؿشاركقـ قااد  ا، وساهُب فقفا

تعؾ ؼاات قؾااقُبفؿ بالشااػاعة، فاالعظُؿ جاارِك الؿشااركقـ قااد ًؿا وحااد اًلا را ااٌع إلااك 

ٓ  اتخاذهؿ الشػعاا، الؼقم اعتؼدوا أك اف ٓ  ح اؾ مْرغاقٌب، وٓ ُ ادَفُع مرُها قٌب إ

ـدهؿ قْدُر مؾٍِؽ مـ الؿؾقك أو سؾطان ، فؼْدر اهلل عباتخاذ واسطٍة بقـف وبقـ اهلل 

ٓ  إذا تقسط لَد فؿ جافٌع  ؼهؾاقن  مـ السثطقـ الذ ـ ٓ تـجح الؿؼاصدُ  عـدهؿ إ

 :   جػاعتف؛ هذا هق أساس جرك الؿشركقـ، كؿا قال ابـ الؼقؿ 

 فالّشاااااااااارُك تعظااااااااااقٌؿ بجْفااااااااااؾٍ 

 

ااْؾطانِ   ب بااإُمراِا والس   مِااـ ققاااِس الاار 

 َظـ ااااااقا باااااالن  الهاااااااب ٓ ُ غَشااااااك  

 

ااااط الشااااػعاِا وإْعااااقانِ    باااادوِن تقس 

باقـ الارب الؿؾاؽ العظاقؿ  -ورب  الساؿاا  -وبئس الؼقااس، فاالَهقن جاساٌع  

سهحاكف، وبقـ مؾقك الدكقا الػؼراا الضاعػاا الؿحتاا قـ، مؾاقُك الادكقا لاؿ  ساعقا 

َماـ ُ ْعؾُِؿفاؿ بؿاا  جفؾاقن ماـ  الـ اس رحؿًة وعْؾًؿا؛ فؾذا هؿ بالمس  الحا اة إلاك
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عقة، وإلك مـ ُ ـه ُفُفؿ إلك عقاقب إمقر، وإلك مـ ُ َعط اُػ قؾاقَبفؿ عؾاك  حال الر 

ا اهلل  ؾ  يف عثه فنك ف قد وسع كؾ جلا  رعق تفؿ، وأجقاا أةرى مـ هذا الَؼهِقؾ. أم 

ُر فاقفؿ  وعْؾًؿا؛ ففق العؾقؿ بلحقال عهاده، الحؽاقؿ الاذي لاف يف كاؾ رحؿةً  ماا  ؼاد 

حؽؿٌة بالغة، والذي رحؿُتف وسَعت كؾ  جلا، فؿا حا ُتف وهاق الغـال بذاتاف إلاك 

 همٓا الشػعاا. 

اـ ماـ قؾاقب  - ا رعاَك اهلل  -إذن تـه ف  إلك هذا إمر الذي قد اْساتقَلك وتؿؽ 

ُتفؿ حاد  ُتفؿ قد ًؿا وهل ُحج  اًلا، همٓا الؿشركقـ يف الؼد ؿ والحد ث، إهنا لُحج 

ُدوهنااا،  ؼقلااقن: إن  مااـ لااف  اااٌه عـااد الؿؾِااؽ ح ااقُل  الؿؼِ ااد  فااث  زالااقن  رد 

والحا ة تؽقن أْر ك بتقسطف هبذا الذي لف  اٌه وحْظقة ولف إْدٌٓل عـاد صااحب 

إماار، فؾااذا كحااـ كؼُ اادهؿ وهااؿ  رفعااقن الحااقائج والرغهااات، كسااللفؿ وهااؿ 

ة  سللقن اهلل، وهذا أقرب وأكجح يف تح قؾ الؿؼ  قد. إهنؿ  ِساقرون حاْذو الُؼاذ 

ة ة كػسفا، والِسقرة كػسفا. -وٓ فْرق  -َسقر الؿشركقـ إولقـ   بالُؼذ   ؛ الُحج 

إلااك هااذا إماار وهااق: أن  أعظااؿ أسااهاب جاارك  - ااا رعاااَك اهلل  -إذن تـه ااف 

 الؿشركقـ قد ًؿا وحد اًلا تعؾؼفؿ بالشػاعة. 

ا يؼرُب  يف حالفؿ كقػ أك فؿ إذا وردوا  قم الؼقامة : أن تـظر فْفؿ ذلؽ لؽ ومؿ 

ورأوا تؾؽ إهاقال العظقؿاة وماا هاق  ـتظارهؿ فانك فؿ مهاجارة  ساللقن عاـ هاذا 
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ـْ ُجَػَعاَا َفَقْشاَػُعقا َلـَاا﴾الشلا الذي تعؾ ؼت قؾقهبؿ بف: 
 [56]إعاراف: ﴿َفَفْؾ َلـَا مِ

 مهاجرة ذْهـُفؿ اْلتػت إلك هذا الشلا الذي استقَلك عؾك قؾقهبؿ.

﴿َفَؿاا َلـَاا فقؼقلاقن:  -عقاًذا بااهلل  -كذلؽ  ـدُبقن حظ فؿ وقد ُكْهؽُِهقا يف الـار 

﴾ ـَ ـْ َجااافِِعق هااذه هال الؼضااقة التاال كاكاات الؿْسااتقلقة عؾااقفؿ يف  [199]الشااعراا: مِا

قن اهلل، وأهناؿ أحؼار ماـ أن ا فاساًدا أك فاؿ  عظُؿاالدكقا التعؾ ؼ بالشػاعة، وظـ قا ظـً 

ٍـّ باهلل  ، ظـ قا باف   رفعقا حقائجفؿ إلك اهلل؛ وهذا تعظقٌؿ فاسد، صاَحَهف سقا ظ

ااقا، ظـ ااقا بااف غقاار الحااؼ، وصااَدَق اهلل:  ـ  الس   ﴿َوَمااا َقااَدُروا اهلَل َحااؼ  َقااْدِرِه﴾ظاا

ؿاقه حاؼ  تعظقؿاف، فاعتؼادوا أك اف الؼاد ر، ، لق قدروا اهلل حاؼ  قاْدره لعظ  [32]الزمر:

الرحقؿ، العؾقؿ، الُؿجقب، السؿقع، اله قر سهحاكف وتعالك، تق فقا إلقاف وحاده، 

ققا كثماف وكاثم رساقلف  ﴿َوإَِذا ، وسللقه وحده، لق عظؿقه حؼ  تعظقؿف ل د 

اِع إِ  ، ما قاال [163]الهؼرة: َذا َدَعاِن﴾َسَلَلَؽ ِعَهاِدي َعـ ل َفنِك ل َقِر ٌب ُأِ قُب َدْعَقَة الد 

اهلل: اْلتؿُسقا مـ  شػع لؽؿ عـدي حتك تح ؾقا عؾك مؼاصدكؿ. إذن هاذا جالا 

 مفؿ  ٓبد  مـ فْفؿف ابتداًا، لؿاذا تْركقز الؼقم عؾك مقضقع الشػاعة؟

وحتك تػفؿ هذا الؿقضقع الػفؿ الصحقح؛ فنين ُأكبُِّفؽ إلك أكف مـضبٌط يثالثدة 

وصاْؾت إلاك  -بتقفقاؼ اهلل  -ففؿَتفاا واْساتقعهَتفا  قاًدا فلبشار بلكاؽ ، إن ضقايط

كااؾ  ُجااهفة  -بتقفقؼااف سااهحاكف  -ففااؿ الؿقضااقع الػفااؿ ال ااحقح، وتاازول عـااؽ 

 تتعؾ ؼ بف.
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 اكتهاْف لفاذا فْرٌق يقـ الشػاطة الدكققية والشػاطة إخروية: الضايط إول ،

حّؼ والهاطاؾ، فاْرٌق، وإك اف لػاْرٌق جاساع باقـ فنك ف ُفْرقاٌن عظقؿ يف هذا الهاب بقـ ال

الشػاعة الدكقق ة التل  عرففا الـ اس و تعارفقهنا فقؿا بقـفؿ و طؾهقهنا فقؿاا بقاـفؿ، 

وبقـ والشػاعة إةرو ة التل تؽاقن باقـ  اَدي اهلل ساهحاكف وتعاالك  اقم الؼقاماة، 

 والؼقم ةَؾُطقا بقـفؿا، فضؾ قا كالقًرا.

ؾت  يف آ اات الؼارآن يف جالن الشاػاعة و ادَت أن الشاػاعة تاارًة وأكَت إذا تلم 

ااٌة َوٓ َجااَػاَعٌة﴾ُتـَػااك كػًقااا مطؾًؼااا،  ، وتجااد تااارًة [452]الهؼاارة: ﴿ٓ َبْقااٌع فِقااِف َوٓ ُةؾ 

َػاَعُة َ ِؿقًعا﴾ إاهاَت أن  الشػاعة كؾفا هلل،  ِف الش  ، وتارًة تجُد كْػل [22]الزمر:﴿ُقْؾ لِؾ 

ٓ  ب  اهلُل عـاف. إذا ٓحْظاَت الشػاعة إ
َ
ٓ  فاقؿـ رضال نذكف، وتارًة تجد كْػل الشػاعة إ

ص لااؽ أن  الشااػاعة الدكقق ااة  هااذه الؿسااالؽ يف بقااان مقضااقع الشااػاعة  ااتؾخ 

الؿعروفة يف الـ ااس مـػقاة يف أةارة، والالابات يف أةارة جاػاعٌة مْؾاٌؽ هلل تهاارَك 

 عـف
َ
ٓ  بنذكف فقؿـ رضل  . هذه ةثصة الؿقضقع.وتعالك، ٓ تؽقن إ

: فْرٌق بقـ الشاػاعة الدكقق اة الؿـػقاة، والشاػاعة إةرو اة التال وأطقُد فلققل

 والُػروق ُيؿؽـ أن كعقدها إلك ثؿاكقة فروق:هل اابتة  قم الؼقامة. 

 ا الـااس والتال  طؾهفاا الـااس؛ : الشػاعة الدكقق ة التل  عرففاالػرق إول

الشافع فقفا ُمَحرٌك ممار ، بْؾ رب ؿا كان بؿـزلة أمِر الُؿؽِره، الشػاعة التال تؽاقن 
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ُك قْؾَب  يف الدكقا وهل التل عرْفـا أهنا القساطة يف قضاا الحقائج؛ الشافُع فقفا ُ حر 

ااَقف وهااق كاااِره، أو أن  عط ػااف وهااق  ُمااهغض، أو أن الؿشااػقع عـااده ٕ ااؾ أن ُ رض 

 جعؾاف مقافًؼاا وهااق رافاض، إلااك آةار ماا هـالِااؽ، ففاق ُ ااَماُِر يف الؿشاػقع عـااده، 

و جعؾف  غّقر رأَ ف فقعطػ أو  رحؿ مسجقًكا أو معاَقًهاا، أو  ؿاـح مـحاًة أو وظقػاة 

ك الؿشػقع عـده فلا ر عؾقف، باْؾ  أو ما جاكؾ ذلؽ؛ ف ار هذا الشافع هق الذي حر 

كان بؿـزلة أمِر الُؿْؽِره إذا كان لاف حْظاقٌة عظقؿاة عـاد  -لؽ  كؿا ذكرُت  -رب ؿا 

الؿشػقع عـده، ولف عؾقف إْدٌٓل كهقر، ولف عؾقف سؾطان؛ كابـف الذي  حهف  اًدا، أو 

كزوِ ف، أو ك د ِؼف الحؿقؿ، أو ما جاكؾ ذلؽ، فنن  إمر ربؿا  ؼُرب إلاك در اة 

 خضع و ْرضخ لطؾهِف؛ فققافؼ.أن  ؽقن آمًِرا ُمؽِرًها، والؿشػقع عـده  

ـّ يف اهلل  ـ  مسؾٌؿ هذا الظ  -كان  اهًث بعقاقِب إماقر  ؟! أن اهلل أَو  ظ

ااؿ  ااا الشاافع فلعَؾَؿاف بؿاا كاان  جفاؾ ماـ عقاقِاب  -وحاجاُه و ؾ  رب ـا وعاز  

ـ  أحاٌد هاذا يف اهلل  اهلل ؟ يف  إمقر! أو َأَباَن لف الحؽؿة يف جلا أراد غقره! أ ظا

الذي ٓ ُمؽِره لف، يف اهلل الذي هق عؾقؿ بؽؾ جلا، يف اهلل الذي هق قائؿ عؾاك كاؾ 

ـ   ـٌ ٓ محالاة، هاؾ  ظا كػس بؿا كَسَهت، يف اهلل الذي  ر د وما أراده كقًكا فنك اف كاائ

ـّ الاذي ظـ اقا أن الشاػاعة يف أةارة ماـ أحٌد هذا يف اهلل  ؟! إذن جت ان بقـ الظ

 تل تؽقن يف الدكقا. ـس الشػاعة ال

 وهق أن  الشػاعة الدكقق اة ُ حاِدُث الشاافع يف عْؾاؿ الؿشاػقع الػرق الثاين :
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عـده ما لؿ  ؽـ  عؾؿ، كؿا أَبـُْت هذا آكًػا، وَ ز ُد هذا الػرق إمر بقاًكا ؛ أكف ُ عؾؿاف 

بلجقاا كاكت غائهة عـف، أكت تعاقِب جخً ا بر ًئا ٓ  ستحؼ فلكا أتقسط عـادك يف 

لعػق عـف، ففق ُ حِدُث يف عْؾؿ الؿشػقع عـده جقًئا ما كان  عؾؿف. وهاذا ٓ  جاقز ا

أن ُ عتؼَد يف اهلل تهارَك وتعالك ، بْؾ مـ اعتؼده يف اهلل كػاَر، فااهلل بؽاؾ جالا عؾاقؿ، 

ـٌ وماا ساقؽقن وماا  وعْؾُؿف  ؾ  وعث واسٌع جامؾ لؽؾ  جلا، ما كان وما هق كاائ

 لؿ  ؽـ لق كان كقػ  ؽقن.

 أن  الشااػاعة الدكقق ااة ح ااقل الؿؼ ااقد هبااا إكؿااا  ؽااقن الػددرق الثالددث :

َوَمدا َكدَرى َمَعُؽدْؿ ُشدَػَعاَءُكُؿ ﴿بؿشاركٍة بقـ الشافع والؿشػقع عـده، قال تعاالك: 

ُفْؿ فِقُؽْؿ ُشَرَكاءُ  ـَ َزَطْؿُتْؿ َأك  ؛ جركاا يف ح قل الؿؼ قد، هذا  [02]إكعام: ﴾ال ِذي

ا يف الدكقا فقؽقن، ح قُل الؿؼ اقد ماـ الشاػاعة  الغا اة -ٓ  ؽقن يف أةرة، أم 

ٓ  إذا تشارك الشاافع  -التل ُجِػَع فقفا ٓ تح ؾ يف الشػاعة الؿعروفة بقـ الـاس إ

 والؿشػقع عـده، فا تؿع إمران: 

 جػاعٌة وتلاقٌر مـ الشافع. 

 الؿشػقع عـده. وفِْعٌؾ مـ 

فح ااؾ الؿؼ ااقد هبااذه الؿشاااركة، واهلل ِوْتااٌر ٓ ُ شااَػع، اهلل واحااٌد أحااد ٓ 

 جر ؽ لف، ٓ ُ شارُكف أحٌد يف جلا مـ إجقاا قط.
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ـ  ُاهقت جػاعٍة مـ  ـس الشاػاعة التال اعتؼادها الؿشاركقن  اقم  إذن: مـ ظ

ـ  الجاهؾقاة الاذي أْوردهاؿ الت َؾاػ،  اقا، هاذا هاق ظا ـ  الس  ـ  باهلل ظا الؼقامة فؼط ظ

ِذي َظـَـُتْؿ بَِرب ُؽْؿ َأْرَداُكاْؿ﴾ ، إي واهلل أْرداُهاؿ هاذا  [46]ف اؾت: ﴿َوَذلُِؽْؿ َظـ ُؽُؿ ال 

ـّ الذي ظـ قه يف اهلل تهارَك وتعالك.  الظ

 ا إلك : َقهقلالػرق الرايع  :الؿشػقع عـده لؾشػاعة الدكقق ة را ٌع إم 

 رْغهة. 

ا إلك رْههة.   وإم 

ا إلك حا ة.و   إم 

 الشااػاعة التاال تؽااقن يف الاادكقا و عرففااا الـاااس و اااا كْػقفااا يف كتاااب اهلل 

جػاعٌة  ؼهؾفا الؿشػقع عـده؛ إما لرغهة  ر د أن  ؽسَب محه ة مـ جػع عـاده ٕكاف 

 ْزداد هبذا حْظقًة عـده، أو عؾك إقؾ  رغب يف إ ار إن كاان صاالًحا، ٓباد  أكاف 

 رغااب يف جاالا  ر ااد تح ااقؾ جاالا لااؿ  ؽااـ حاصااًث، أو  ر ااد تح ااقؾ جاالا 

ر مق قد فقر د الز اادة مـاف، أو رْههاة  خااف أك ا ف إن رد  الشاافع اكػاض  عـاف وتؽاد 

 ةاطره أو تغقر وُٓؤه. 

الشػاعة التل  تعارففاا الـااس القاقم غالًهاا تادور باقـ جاػاعة محهاة، وجاػاعة 

و اَهة، أن  شػَع حهقٌب عـد ُمحه ف، أو أن  شػع و قٌف عـد صااحب جاْلٍن؛ كالمقر 
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ه  تغ قر عؾقف أو أن  ـػض  مـ ورئقس الُجـد وما جاكؾ ذلؽ، ففق  خشك أكف إن رد 

بؼائف عـاده، أو لحا اة هاق  حتا اف و ر اد أن  ؾه ال لاف هاذا ٕن لاف حا اة عـاده، 

اعؿْؾ لل وأعؿُؾ لاؽ، اصاـْع لال وأصاـُع لاؽ، َلاب  وأله ال لاؽ، وهؽاذا أحاقال 

الـاس، أمقرهؿ تؼقم غالًها عؾاك ساهقؾ الُؿعاوَضاة، ففاق  حتااج فقؼهاؾ بـااًا عؾاك 

ً اا هذه الحا ة، وحتك  ر الخااطر، مـغ  ه فنكف  هؼك متؽاد  لق لؿ  ؼهؾ، وحتك لق رد 

 يف حالف إن رد  جػاعة جخٍص  حهف أو  حتا ف أو ما جاكؾ ذلؽ.

ـ  هذا يف اهلل أكف  ؼهؾ جػاعة الشافعقـ  اقم الؼقاماة لرغهاة وإكِّل ٕسلُلُؽؿ  : َأُ ظ

 ، ـّ اا ﴿ُساْهحَ مـف أو رْههة أو حا ة؟! كعقذ باهلل مـ هذا الظا ِة َعؿ  اَن َرب اَؽ َرب  اْلِعاز 

 [ 169]ال افات:َ ِ ُػقنَ ﴾
 
ٓ  أن  ؽقن غـًقاا، غـال ، اهلل هق الغـل بذاتف،  ْستحقؾ إ

بذاتِف تهاارَك وتعاالك، لاف الِغـاك الُؿطؾاؼ عاـ كاؾ أحاد وعاـ كاؾ جالا، ساهحاكف 

عائفؿ، وتعالك. إذن فْرٌق بقـ الشػاعة التل اعتؼدها الؿشاركقن وأك فاا تؽاقن لشاػ

 وستؽقن  قم الؼقامة، فْرٌق جاِسع. والشػاعة التل أاهتفا اهلل 

 يف الشااػاعة الدكقق ااة اعتؿاااد الؿشااػقع لااف غالًهااا عؾااك الػددرق الخددامس :

الشاافع ٓ الؿشاػقع عـاده، يف الشاػاعة الدكقق اة اعتؿااد وتعؾ اؼ الشاافع والر ااا 

الااذي  ؽااقن عـااده إكؿااا  تعؾااؼ غالًهااا بالشااافع ولااقس بالؿشااػقع عـااده، ولااذلؽ 

ا   تؾط ػ و ؼقل إمر معؾ ؼ بؽ ٓبد  أن تجتفد لل يف ح قل مؼ قدي. ولذا مِؿ 
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 دلؽ عؾك هذا: ما ذكرُتف لاؽ آكًػاا أن  قؾاقب الؼاقم متعؾؼاة بالشاػاعة والشاػعاا، 

 حتك قال قائؾفؿ:

 إن َلؿ تؽـ يف َمعاِدي آِةًذا بقِدي

 

ااة الَؼااَدمِ   ٓ  َفُؼااْؾ:  ااا َزل   فْضااًث ، وإ

الؼضقة معؾؼة بؿاذا؟ بشافع  شػع، فقلةذ بقده. والاذي ٓ  ْرتااب فقاف مساؾؿ:  

أن  الر اا والتقكؾ وآعتؿاد والتػق ض  جب و قًباا أن  تعؾ اؼ بااهلل، أن  تعؾ اؼ 

 بالؿشػقع عـده سهحاكف وتعالك، بخثف حال الشػاعة التل تؽقن يف الدكقا.

 الشػاعة الدكقق ة ٓ  ػتؼر الشافع فقفا إلك الؿشػقع عـده الػرق السادس :

يف الادكقا؛ فنك اف ٓ  ػتؼار وٓ  حتااج أن  لةاذ  حتك  شاػع الشاافعُ  .ٓ إْذًكا وٓ أْمًرا

إْذًكا مـ الؿشػقع عـده، إك ؿا  ْفجؿ عؾقف ُهجقًما، جاَا أم َأَبك، حتك ولق عؾاك ُكاْرٍه 

مـف، حتك لق كان صاحب الشلن وصاحب إمر والؼارار ٓ  ر اد أن  ؽؾؿاف أحاٌد 

 ؼاع باف، تجاد أن هاذا يف جْلن فثن، ٓ  ر د، اكتفك إمر عـده وهق عازٌم عؾك اي

 الشافع  شػع عـده ولق لؿ ُ رْد، ولق َكِرَه. 

ـ  مسؾٌؿ أن هذا  ؽقن يف الشػاعة إُْةرو ة التل  شػع فقفاا الشاػعاا  وهؾ َ ظ

ٓ  بِنِْذكِاِف﴾عـد رب ـا  ؾ  يف عثه؟! ولذا  ؼقل سهحاكف:  ِذي َ ْشَػُع ِعـَْدُه إِ ـْ َذا ال   ﴿َم

ي، َماـ  جارؤ [455]الهؼرة: ، اكظْر إلك هذا آْستػفام ايكؽاري الَؿشاقِب بالتحاد 

عؾك أن  شػع عـد اهلل دون أن  لذن اهلل إْذًكا كقكًقاا وإْذًكاا جارعًقا، فقالذن اهلل و شااُا 

 ٓ تؽااقن، و االذن إْذًكااا جاارعًقا فقاالمر بالشااػاعة 
ِ
الشااػاعة ، ولااق لااؿ  ؽااـ هااذا واهلل
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عواْجاػْع »و ؼقل لؾشافع: اجاػع،  ، فشاْلُن اهلل أعظاؿ «ال احقحقـ»كؿاا يف  «ُتشاػ 

ااا ظـ ااف الؿشااركقن، جااْلُن اهلل أعظااؿ مااـ أن  شااػع أحااٌد عـااد اهلل دون أن  االذن  مؿ 

ٓ  بِنِْذكِاِف﴾سهحاكف وتعالك،  ُؿ َكْػاٌس إِ  ماا أحاٌد  [195]هاقد: ﴿َ ْقَم َ ْلِت ٓ َتَؽؾ 
ِ
، واهلل

ٓ    جرُؤ عؾك أن  تؽؾ ؿ بقـ  َدي اهلل   بعد إْذكاف تهاارَك وتعاالك. إذن جات ان باقـ إ

الشااػاعة الدكقق ااة التاال ظـ فااا الؿشااركقن، والشااػاعة إةرو ااة التاال أْاهَتفااا اهلل 

 سهحاكف وتعالك.

 الشااػاعة الدكقق ااة ٓ تْسااتؾزم رضااا الؿشااػقع عـااده عااـ  :الػددرق السددايع

الؿشػقع لف؛ ولذا ُ شػُع عـد أهؾ الدكقا يف كؾ أحد، فقَؿـ َ رضاك عـاف، أو ماـ ٓ 

اا جاْلن اهلل فالعظؿ، قاال تعاالك:  َ رضك عـف الؿشػقع عـده، فنكاف لاقس بشارط، أم 

ـِ اْرَتَضاك﴾ ٓ  لَِؿ  اهلل عـاف وأراد رحؿَتاف ، ما [46]إكهقااا: ﴿َوٓ َ ْشَػُعقَن إِ
َ
ـ رضال

 هق الذي  لذن الشػاعة فقف، وما ِسقاه فث.

 الشػاعة الدكقق ة ُ فؿُؾ فقفا كالقًرا اتخاُذ إسهاب الُؿقِصاؾة الػرق الثامـ :

إلك تح قؾ الؿؼ قد اعتؿاًدا عؾقفا؛ يف أمقر الدكقا إن كان  طؿح إلك مـ اب أو 

أو كؿا  ؼقلقن القاقم: عـاده  -ـده جػاعةإلك وظقػة أو إلك دراسة وهق  عؾؿ أن ع

ااهب؛ ٕن  -واسااطة قق ااة فنكااف ٓ  فااتؿ كالقااًرا بآْسااتعداد والؿالااابرة وتح ااقؾ الس 

 عـده كؿا  ؼقلقن: عـده حْرف القاو، عـده واسطة. 
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أمااا الشااػاعة يف أةاارة فاانن ح ااقلفا ٕحااٍد  ْسااتؾزم تحؼقَؼااف العهقد ااة، ٓ 

ا ماـ الؿَزالاؼ التال اكزلاؼ فقفاا الؿشاركقن، فانن الخروج مـ ِرْبؼة العهقد ة؛ وهاذ

ـٌ يف اْلتزامفؿ بالشرع بْؾ واضٌح تحؾ ؾفؿ مـ ِرْبؼة العهقد ة، ووقاقعفؿ  التساهؾ بق 

؛ ٕهنؿ وااؼقن تؿام الالؼة أن الشاػاعة تاهؾ ُغفؿ ملْمـًاا يف ضّدها وهق الشرك باهلل 

ؾ مْرغقهبؿ، لؿاذا التعب!  وتح  

ااُدون فاانهنؿ اعتؼاادوا أن سااهب تح ااقؾ الشااػاعة إكؿااا هااق تحؼقااؼ  ااا الؿقح  أم 

اا سالل أباق هر ارَة رضال اهلل عـاف  العهقد ة وتخؾق فا وإْفاراد اهلل  هباا، ولاذا لؿ 

ـْ َأْسَعُد الـ اِس بَِشاَػاَعتَِؽ َ اْقَم اْلِؼَقاَماةِ »، فؼال: رسقَل اهلل  ، هاؾ وقػاُتؿ يف  «؟َم

، وسالَلـل "قاال لاف:  أن الـهال جلٍا مـ الروا اات 
 
ض إمار إلال هاق الاذي فاق 

 يف جْلهنا
 
ف إلل ؟!  ، وقػاُتؿ عؾاك جالٍا ماـ هاذا؟! ماا الاذي قالاف "إ  اها، وتق  

ـْ » ٓ  اهلُل َةالَِ اًة مِا َٓ إَِلاَف إِ ـْ َقااَل:  َأْو  َقْؾهِاافِ َأْساَعُد الـ ااِس بَِشاَػاَعتِل َ اْقَم اْلِؼَقاَماِة َما

، التقحقااد: إةااثص الااد ـ هلل وحااَده ٓ جاار َؽ لااف، وهااذا الحااد ث يف  «َكْػِساافِ 

 َدْعااَقٌة »: ققلااف  «صااحقح مسااؾؿ»، ويف َقِر ـااف «صااحقح الهخاااري»
ٍّ
لُِؽااؾ  َكهِاال

ٍّ َدْعَقَتااُف، َوإِك اال اْةَتَهااْلُت َدْعااَقتِل َجااَػاعَ 
ااَؾ ُكااؾ  َكهِاال تِاال َ ااْقمَ  تِلُمْسااَتَجاَبٌة، َفَتَعج  ُم 

ِ
ٕ 

 َجْقًئا
ِ
َٓ ُ ْشِرُك بِاهلل تِل  ـْ ُأم 

ـْ َماَت مِ َ َكائَِؾٌة إِْن َجاَا اهلُل َم
 .«اْلِؼَقاَمِة، َفِفل

إذن الشػاعة إُْةرو ة ٓبد  فقفا مـ ح اقل ساههِفا وهاق تحؼقاؼ العهقد اة هلل 

  ٓ ًث لؾشااػاعة، واهلل ٓ َ رضااك إ ؛ حتااك  ػااقز ايكسااان بِرضااا اهلل فقؽااقن ُماامه 
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ٓ  اتهاع كهق ف   .تقحقده وإ

هاال الُػااروق التاال  تجؾ ااك هبااا الػاارق بااقـ الُؿالَهاات  - ااا إةقتاااه  -إذن هااذه 

ٍـّ ماـ أن الشاػاعة  والؿـِػل، وهذه مسللة يف غا ة إهّؿقاة، اكازْع ماـ قؾهِاؽ أي  ظا

أو لألكهقااا أو لؾؿثئؽاة أو لؾؿاممـقـ أهناا ُتْشاهُِف  التل تؽقن  اقم الؼقاماة لؾـهال 

الشػاعة التل  عرففا الـاس القاقم، إمار لاقس كاذلؽ الَهت اة، باقـ الَؿؼااَمقـ جالٌا 

هاذه الشاػاعة الؿْظـقكاة، باْؾ ٓ تؽااد تجاد أن عظقؿ مـ الػرق، ولاذا كػاك اهلل 

ٓ  اْستالـاًا؛  االشػاعة إُْةرو ة َتِرُد إ ـْ َذا ال  ٓ  بِنِْذكِاِف﴾﴿َما ﴿َوٓ ، ِذي َ ْشاَػُع ِعـْاَدُه إِ

ـِ اْرَتَضااك﴾ ٓ  لَِؿاا ؛ وهااذا ٕ ااؾ أن ُ ـاازَع مااـ الؼؾااقب أي  اْجااتهاه بااقـ َ ْشااَػُعقَن إِ

 -الشػاعَتقـ، فالشػاعة إُْةرو ة فقفا تعظقؿ هلل، والشػاعة التل ظـ فا الؿشاركقن

ـ  باطؾ ُؿقا أن هـاك جػعاا،  -وظـ فؿ ظ  تقه 
ِ
والقاقع أكف ٓ جػعاا، بؿاا ظـ اقا واهلل

ما يف جػاعة وٓ ُجػعاا، والشلن يف هذا كالشْلن يف ألفة ؛ اتخاذوا آلفاة والقاقاع 

ـ  همٓا، وٓ  ؽقن جلا ماـ هاذا  ا مَع اهلل، كذلؽ ٓ جػعاا كؿا ظ أكف ٓ آلِفة حؼا

ـَ َزعَ ﴿الَهت ة  اِذ  ، إذن هاذا  ْؿاُتْؿ َأك ُفاْؿ فِاقُؽْؿ ُجاَرَكاُا﴾َوَما َكَرى َمَعُؽاْؿ ُجاَػَعاَاُكُؿ ال 

ـٌ لػْفؿ هذا الؿقضقع.  أساٌس َمتق

  َػاَعُة َ ِؿقًعا﴾، الشػاطة ِمْؾٌؽ هلل: الضايط الثاين ِف الش  ، هذا أساٌس  ﴿ُقْؾ لِؾ 

ـٌ  جب أن تعتؼَده  ، الشػاعة مِْؾٌؽ هلل، ففق  لذن هبا إذا جاا لؿـ  - ا عهد اهلل  -َمتق
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الققت الذي  شااا، فاقَؿـ جااا، فاإمر مـاف وإلقاف تهاارَك وتعاالك. حؼقؼاة  جاا يف

، حؼقؼااة إماار : أن  إماار فقفااا ابتااداًا واكتفاااًا را ااٌع هلل  - ااا إةااقة -الشااػاعة

َ ااُف ابااـ الؼااقؿ  وبالؿـاسااهة عؼااَد الؿملااػ  «إغااااة الّؾْفػااان»يف كتاااب   لخ 

ف اًث يف هاذا الؽتااب يف بقااان الشاػاعة، كثُماف فقاف مااـ أحساـ الؽاثم بااْؾ   

لعؾ ؽ ٓ تجد َمـ  ؾ ك هذا الؿقضقع وأْوضَحف كؿاا  ـهغال كؿاا فعَؾاف اباـ الؼاقؿ 

ُد عؾقؽ إن كـاَت تر اد فْفاؿ «إغااة الّؾْفػان»يف هذا الػ ؾ مـ كتابف    ، أكا ُأَؤك 

 الػ ؾ. هذا الؿقضقع عؾك وْ ِفف أن تؼرأ هذا

أن  اهلل » ؼقل يف حؼقؼاة إمار يف الشاػاعة:   : ابـ الؼقؿ - ا إةقة  -أققل 

 يف الـ قكقة:  ، أو كؿا قال «سهحاكف وتعالك  شػع بـػسف إلك كػسف لقرحؿ عهده

 َساااااااااااَهَؼْت جاااااااااااػاعُتف إلقااااااااااافِ 

 

 ففاااَق مْشاااػقٌع إلقاااِف وجاااافٌع ُذو جاااانِ  

 فالؽااااؾ  مـْااااف بااااَدا ومْر ُعااااف إلقاااافِ  

 

ـْ إلاااااااٍف ااااااااانِ    وحاااااااَده ماااااااا مااااااا

 إمر ابتداًا واكتفاًا إلك اهلل تهارَك وتعالك. 

ؾ  ؾ الشاافع ٕ اؾ أن  شاػع، واهلل اهلل  - ا رعاَك اهلل  -تلم   هق الذي أه 

هق الاذي أِذَن لاف أن  شاػع، واهلل  هق الذي حرك الشافع ٕ ؾ أن  شػع، واهلل 

اؾ الؿشاػقع هق الذي أمَره أن  شػع، واهلل هق الذي  ةؾَؼ فْعَؾف، واهلل هاق الاذي أه 

اؾ بؼهاقل الشاػاعة؛ ألاقَس هاذا  لف َٕن  ؽاقن أهاًث لؾشاػاعة، واهلل هاق الاذي تػض 

َػاَعُة َ ِؿقًعا﴾الؽثم حؼ  وصدق؟  ِف الش  ، إمر مـف وإلقاف تهاارَك وتعاالك؛ ﴿ُقْؾ لِؾ 
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 إذن ٓ  ـهغل أبًدا أن تتعؾ ؼ الؼؾقب بغقره. 

ؾب الشػاعة و ر قها َسْؾَفا وارُ َفا َلَدى مـ هق الؿالؽ لفاا وحاده  ا َمـ  ط

ااَػاَعُة َ ِؿقًعااا﴾ٓ جاار ؽ لااف، إك ااف اهلل سااهحاكف وتعااالك،  ااِف الش  ، هااذه أ ااة ﴿ُقااْؾ لِؾ 

فاا  وحدها كافقٌة يف كْزع ُ ذور الشرك يف باب الشػاعة مـ الؼؾب، مـ أعطاهاا حؼ 

ؾ والتدبر كػْتف عـ كال َػاَعُة َ ِؿقًعا﴾قر مـ الؽثم، مـ التلم  ِف الش   .﴿ُقْؾ لِؾ 

: وما الػائدة مـ الشػاعة إذن! إذا كان إمر ابتاداًا واكتفااًا إلقاف قد يؼقل قائٌؾ 

 سهحاكف؟ 

ة فائدتان:: الجقاب أن ققل  ثؿ 

 أن الشػاعة سهٌب  عَؾف اهلل لرحؿاة عهااده، ولاف يف ذلاؽ الحؽؿاة إُولك :

 سهحاكف وتعالك.

 إْكراٌم مـ اهلل الثاكقة : .لؾشافع 

اااافِعقـ كراماااًة َلُفاااؿُ   فؾِاااَذا أقااااَم الش 

 

 ورحَؿااااااااَة صاااااااااحِب ايْحسااااااااانِ  

 .  هذان إمران كؿا ذكر ابـ الؼقؿ  

اااافِعقـ كراماااًة َلُفاااؿُ   فؾِاااَذا أقااااَم الش 

 

 ورحَؿااااااااَة صاااااااااحِب ايْحسااااااااانِ  

د الذي ارتضك اهلل سهحاكف وتعالك عؿَؾف.   الُؿقح 

  ـُ الضايط الثالث: فْرٌق يقـ الشػقع مـ دوكف، والشػقع ينْذكف؛ هذا أ ًضاا ُ هاق 

دون وما اعتؼده الؿشركقن، فْرٌق بقـ الشػقع ماـ  لؽ الػرق بقـ ما اعتؼده الؿقح 
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 دوكف والشػقع بنْذكف.

دون اعتؼادوا أن الشاػقع  ؽاقن  الؿشركقن اعتؼدوا الشػقع مـ دوكف، والؿقح 

ـْ اكف وتعالك، قال اهلل  ؾ  وعث عـ الؿشاركقـ: مـ بعد إْذكف سهح ﴿َأِم ات َخاُذوا مِا

 ُجَػَعاَا﴾
ِ
ـْ ، «باْؾ » :لإلْضراب، ُتػقد معـك «َأم» [26]الزمر: ُدوِن اهلل ﴿َأِم ات َخاُذوا مِا

 ُجااَػَعاَا﴾
ِ
 َوٓ َجااِػقٍع﴾، «مااـ دون اهلل» ُدوِن اهلل

ٍّ
ـْ ُدوكِااِف مِااـ َولِاال  ﴿َمااا َلُؽااْؿ مِاا

ت بـا كالقًرا،  «مـ دون» [2]الساجدة:  عـال غقاره،  «مـ دوكاف» عـل: غقر، وهذه مر 

ا أهؾ التقحقد فاعتؼدوا ماا باق ـ اهلل  اتخذوا جػقًعا مـ دون اهلل سهحاكف وتعالك. أم 

  ـْ َبْعِد إِْذكِف﴾؛ أن الشػقع  ؽقن بنْذكف؛
ٓ  مِ ـْ َجِػقٍع إِ

، ما  ق اد الَهت اة، ٓ  ﴿َما مِ

ٓ  مـ بعد إْذن اهلل  ؽق  . ن أبًدا أن جػقًعا  شػع إ

الػرق بقـفؿا هق الػرق بقـ الشر ؽ والعهد، هاق الػارق باقـ  ما الػرق يقـفؿا؟

ك؛ الااذي اعتؼااده الؿشااركقن قااد ًؿا وحااد اًلا: الشااػقع مااـ دوكااف،  ٍك وُمَحاار  محاار 

ك الؿشػقع عـده لقػعؾ. والؿممـاقن اعتؼادوا أن   اعتؼدوا أن    الشافع هق الذي حر 

ك الشػقع لقشػع، َأَرأ اَت الػارق؟ فاْرٌق باقـ جار ؽ وعهاٍد  اهلل تعالك هق الذي حر 

 ملمقر.

الشااػاعة التاال كػاهااا اهلل، الشااػاعة الدكقق ااة، الشااػاعة التاال اعتؼاادها  قْؾـااا: إن  

ة حؼقؼتفاا ُمشااركٌة باقـ الشاػقع والؿشاػقع الؿشركقن يف جػعائفؿ ؛ هذه الشػاع

 عـده يف ح قل الؿؼ قد، هذا بشػاعتف، وهذه بػْعؾف، بلْمره، بؼراره.
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ر يف الؼارآن كْػال  إذن: الشػقع مـ دوكف جار ؽ، واهلل ٓ جار ؽ لاف، ولاذا تؽار 

ا ا الالابت ما بق ـاف اهلل يف الؼارآن، ماا اعتؼاده الؿساؾؿقن: أن َاؿ  ة الشػقع مـ دوكف، أم 

جػقًعا أو جػعاا ولؽـ مـ بعد إْذكف، فاهلل هق الذي  حاركفؿ لؾشاػاعة، هاق الاذي 

 شاُا أن  شػعقا، هق الذي  لذن لفؿ بالشػاعة ، بْؾ هق الذي  المرهؿ أن  شاػعقا، 

ٓ  أن  طقاع، الؿساللة مساللة أْمار؛ ولاذا كهقـاا  كؿاا اهات يف  والشاافع ٓ  ؿؾاؽ إ

ث أبال ساعقد رضال اهلل تعاالك عـفؿاا؛ مـ حد ث أكس ومـ حد  «ال حقحقـ»

ا ذكر الـهال  ماا  ؽاقن ماـ إماقر  اقم الؼقاماة ماـ أماقٍر عظقؿاة َأقِاُػ عـاد  لؿ 

مقضقع الشػاعة، الشػاعة الُعظؿك يف فْ ؾ الؼضاا حقـؿا  عقد إمار إلاك الـهال 

  فقسللف الـاس، ماذا قال  ؟ ما الذي  ؽقن؟ اكظار ؛ مجؿاقع إحاد اث  ادل

:  أيت:عؾك  ًٓ م باقـ  َد اف بنْدٓلاف أن الـهل أو  ـطؾؼ فقستلذن عؾك رب ف، ٓ  تؼد 

 ومشقئتف.

 َحااااااااااؼ  ٓ  ؽااااااااااقُن لغقااااااااااِره
ِ
 هلل

 

ااااااااانِ    ولِعهااااااااِده َحااااااااؼ  هؿااااااااا َحؼ 

، ولـهقف  اهلل   ، فن  اك والخْؾط باقـ إمار ـ؛ إذن  ْساتلذن، ااؿ   لف حؼ  حؼ 

ا طق ًث  حؿُد اهلل فقف محامد  ػتحفا اهلل عؾقف يف ذاك فنك ف  ؼقم مؼامً إذا رأى اهلل 

بؿحاماد  -يف هاذا الساجقد-الحقـ، اؿ   خر  هلل سا ًدا سجقًدا طق ًث  حؿده فقف 

 ا محؿد، اْرفْع رأَسؽ، وُقاْؾ ُ ساَؿع، »لف:  ػتحفا اهلل عؾقف حقـَفا، اؿ   ؼقل اهلل 

ع و حؿااُد اهلل بؿحامااد  ػتحفااا اهلل   ، فقؼااقم الـهاال«وَسااْؾ ُتعَطااك، واْجااػْع ُتشااػ 
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 عؾقف، اؿ   شػع.

َأَرَأ َت الػْرق بقـ الشػاعة الدكقق اة والشاػاعة إُةرو اة؟ َأَرَأ اَت الػاْرق باقـ 

اادون  الشااػاعة التاال اعتؼاادها الؿشااركقن وكػاهااا اهلل  ، والتاال اعتؼاادها الؿقح 

 بعد إْذكف.، الػْرق بقـ الشػقع مـ دوكف والشػقع مـ  وأاهتفا اهلل 

إذن هـاك فْرٌق جاِسٌع بقـ الؿؼااَمقـ؛ فاالؼؾقب  جاب أن تتعؾ اؼ بااهلل ٓ بلحاٍد 

ف بف العهاد إلاك اهلل  مـ الشػعاا، والطؾب والسمال يف جلن الشػاعة  جب أن  تق  

 سهحاكف وتعالك.

ا يدلُّؽ طؾك هذا زيادة ا لؽل ُ خارَ ُفؿ ماـ  -- حد  لف  : أن اهلل ومؿ  حدا

ااا  ر ااد أن  شااػع جااػاعة ااكقااة مااا  االيت أ ًضااا و فجااؿ عؾااك الشااػاعة الـااار ، اااؿ  لؿ 

مهاجرة، ما الذي  ح ؾ؟  عقد فقحؿد و ساجد و حؿاد ، ااؿ  ؼاقم فَقحؿاد ، ااؿ  

ع»ُ ؼااال لااف:  ، « ااا محؿااد اْرفااْع رأَسااؽ، وُقااْؾ ُ سااؿع، وَسااْؾ ُتعطااك، واجااػع ُتشااػ 

ر إمر، أربع مارات! الشاػاعة مِْؾاٌؽ "! والؼاقم  ؼقلاقن: فقشػع، أربع مرات  تؽر 

، َأهاذا  ؽاقن الػْعاؾ "، فقشػع عؾقف ال ثة والسثم ٕكف مالٌؽ لفا لرسقل اهلل 

ماالذوٌن لااف هبااا؟ بااْؾ  مالااؽ لؾشااػاعة؟ أو أن اهلل هااق الؿالااؽ لؾشااػاعة، والـهاال 

ٓ  أن  ستجقب عؾقف ال ثة والسثم، عهٌد ُمطقاع  ملمقٌر أن  شػع، وهق ٓ  ؿؾؽ إ

 لرب ف.

ـْ هذه إصقل وا إذن:  ؽؿ عؾك ُذْكر:لضقابط مـلَتُؽ
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   ًٓ  : فْرق بقـ الشػاعة الدكقق ة والشػاعة إةرو ة.أو

    :الشػاعة مْؾٌؽ هلل ثاكًقا . 

  :فْرٌق بقـ الشػقع مـ دوكف والشػقع مـ بعد إْذكف. ثالًثا 

ة إن جاا اهلل  .ولؾحد ث َتتِؿ 

 . واهلل أعؾؿ
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 ُأ ِمـَْفا؟َتْبر  تَ وَ   ملسو هيلع هللا ىلصَفنِْن َقاَل: أُتـْؽُِر َشَػاَطَة َرُسقِل اهللِ  

ُأ ِمـَْفا :َفُؼْؾ  ُع، َوَأْرُجق َشدَػاَطَتُف،  ملسو هيلع هللا ىلصَيْؾ ُهَق ؛ َٓ ُأْكؽُِرَها، َوَٓ أَتَبر  افُِع اْلُؿَشػ  الش 

َفا هللِ، َكَؿا َقاَل  َػاَطَة ُكؾ  َػاَطُة َجِؿقًعا﴾ : َتَعاَلكلؽِـ الش  ِف الش   .[44]الزمر:﴿ُقْؾ لِؾ 

 .َوَٓ َتُؽقُن إِٓ  َيْعَد إِْذِن اهللِ 

ٓ  يِنِْذكِِف﴾﴿: َكَؿا َقاَل َتَعاَلك ـْ َذا ال ِذي َيْشَػُع ِطـَْدُه إِ  .[188]البؼرة: َم

ـْ ُيْؼَبدَؾ : َكَؿا َقاَل َتَعاَلك ،َوُهَق َٓ َيْرضك إِٓ  الت ْقِحقَد  ـْ َيْبَتِغ َغْقَر اإِلْسالِم ِديـًا َفَؾد ﴿َوَم

 .[88]آل طؿران: ِمـُْف﴾

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 ملسو هيلع هللا ىلصيف كتاباف وأاهتفاا كهّقاف  ۵مر  بـا الؽثم عـ الشػاعة الالابتة التال أاهتفاا اهلل 

ٌص ماـ َعَظَؿاِة ايلفقاة،  يف ُسـ تِف، وعرْفـا الشػاعة الشركقة التل هل يف حؼقؼتفا تـؼ 

ٍـّ وأدٍب مع اهلل  ؾ  يف عثه.   وهْضٌؿ لحؼ  الربقبقة، وفقفا سقا ظ

َفنِْن َقاَل: أُتـْؽُِر َشَػاَطَة َرُسدقِل اهللِ » ْحؽل عـ الؿخالػ ققَلف:   والؿملُػ 

ُأ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص اة لجئاقا  «ـَْفا؟َوَتَتْبر  هذا د َدُكفؿ وهذه طر ؼُتفؿ؛ أك فؿ متاك أْعقاْتفؿ الُحج 

د ـ و ؼقلاقن:  إلك أسؾقب الرتْهقب هذا، فقشـ ُعقن مالؾ هذه الشـَاعة عؾك الؿقح 

، إلاك غقار ذلاؽ؛ أكتؿ تـؽرون الشػاعة، أكاتؿ تـتؼ اقن ماـ إولقااا وال االحقـ

هفؿ التال  ْساؾؽقَكفا يف الارتْو ج لؾهاطاؾ وقؾـاا: إن  ماـ أساالق وهذا مـ أساالقهفؿ؛
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والتْزهقااد يف الحااؼ أك فااؿ  ـِسااهقن أهااؾ الحااؼ إلااك مؼااآٍت َجااـقعة و  ااػقهنؿ 

ـة. ة الحؼ والس  ال عـ  اد   بلوصاف ُمؼِذعة؛ تـػقًرا لألْغؿار والُجف 

ُأ ِمـَْفددا :َفُؼددْؾ » :   قااال ؛ ٓ جااؽ  أن  مااـ أكؽاار جااػاعة «َٓ ُأْكؽُِرَهددا، َوَٓ أَتَبددر 

ٌب لرسقلف  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ٌب هلل وُمؽذ   ، فقؽقن كافًرا هبذا. ملسو هيلع هللا ىلصفنك ف مؽذ 

ر مـ أكؽرها، وكحـ فـحـ كؼقل  -إن جااا اهلل  -: إك ـا ٓ كـؽر الشػاعة بْؾ كؽػ 

ٕن  ايكساان كؾؿاا كاان إلاك  ، ۵معشر أهؾ التقحقد أحؼ  هبا وأهُؾفا برحؿاة اهلل 

ـُ ُكالهتفاا لؾـهال  ولغقاره ماـ  ملسو هيلع هللا ىلصالتقحقد أقرب كان إلك َكقِؾ الشػاعة أقرب، فاـح

 الشػعاا أ ًضا.

 وأصـاف الشػعاء ثالثة:

  .إكبقاء 

  الؿالئؽة.و 

  الؿممـقنو. 

وتحت الؿممـقـ تق ُد أفراد دل ت إدلة عؾقفؿ مـ الشافداا وإفاراط، إلاك 

لااف الحااظ  إعظااؿ مـفااا، كؿااا أن لااف  ملسو هيلع هللا ىلصآةاار مااا هـالِااؽ، وإن كااان كهّقـااا محؿااد 

لق ة فقفاا ؛ فػال  َأَكاا َساق ُد َوَلاِد آَدَم َ اْقَم اْلِؼَقاَماِة، »: ملسو هيلع هللا ىلصقاال  «صاحقح مساؾؿ»إو 

ـْ َ ـَْشؼ   ُل َم عٍ َوَأو  ُل ُمَشػ  ُل َجافٍِع َوَأو  ـة والجؿاعة ُ الهُتقن  «َعـُْف اْلَؼْهُر، َوَأو  فلهؾ الس 
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 بنْذن اهلل وِرضاه. -كؿا قد عؾْؿـا-، لؽـ فا جػاعٌة مؼق دة ملسو هيلع هللا ىلصهذا لرسقلِـا الشػقع 

عُ  ملسو هيلع هللا ىلصَيْؾ ُهَق »قال:  افُِع اْلُؿَشػ  ُعف اهلل  «الش  ؛ أي:  ؼهؾ جاػاعَتف،  ۵ شػع وُ َشػ 

عُ »هذا معـك ققلف:   .«اْلُؿَشػ 

ـِ » َػاَطةُ  َوَأْرُجق َشَػاَطَتُف، لؽِ ـ  »و جقز - «َفا هللِ ُكؾُّ  الش    لؽِا
ِ
َفاا هلل اَػاَعَة ُكؾ   -«الش 

دَػاَطُة َجِؿقًعدا﴾َقاَل َتَعاَلك:  َكَؿا ِف الش  وأهاؿ  ؛ وعؾِْؿـاا أن  هاذه أ اة ُأم  الهااب، «﴿ُقْؾ لِؾ 

ِد عؾك َمؼالة الؿشركقـ. ح الهاطؾ أ ًضا، هل كافقة لؾر  ح الحؼ و قض   دلقؾ  قض 

دَػاَطُة َجِؿقًعدا﴾»هـاا اه «الاثم»، فاا۵فالشػاعة مِْؾٌؽ هلل  دِف الش  هاذه ٓم  «﴿ُقدْؾ لِؾ 

، وِٓحاظ ماا فقفاا ماـ إساؾقب الاذي  ادل عؾاك ۵الِؿْؾؽ، فالشاػاعة كؾفاا هلل 

الحْ اار والؼْ اار، وقااد عؾِْؿـااا أن تؼااد ؿ الخاارب  ػقااد الحْ اار، وإصااؾ يف هااذا 

الؽثم: )قؾ الشػاعة هلل( ، لؽـ تؼد ؿ الخرب  ػقد الحْ ر، وُ ضاُف إلك هذا ققلف 

لشاػاعة تػقاد يف ا «ألِاػ ٓم»ففذا زاَد إمر تلكقًدا، والشػاعة كؾفاا و «﴿َجِؿقًعا﴾»

هـاا تػقاد العؿاقم، فادل  هاذا عؾاك أهناا مِْؾاٌؽ هلل تهاارَك االعؿقم، إلاػ والاثم ه

ْزق والتادبقر فؽاذلؽ لاف الشاػاعة، و ْساتحقؾ أن  وتعالك، كؿا أن  لاف الخؾاؼ والار 

جر ٌؽ فقفا؛ ماـ  ۵ْؾٌؽ فقفا، ٓ  ؿؾؽفا أحٌد،  ْستحقؾ أن  ؽقن هلل  ؽقن لغقره مِ 

 أو
ٍّ
جار ٌؽ يف الخؾاؼ والارزق  ۵َمَؾؽ، كؿا أكف  ْساتحقؾ أن  ؽاقن هلل  كهل أو ولل

 والتدبقر.
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ـْ : ۵: وماذا أكت قائٌؾ يف قاقل اهلل وقد يؼقل قائؾ ـَ َ اْدُعقَن مِا اِذ  ﴿َوٓ َ ْؿؾِاُؽ ال 

ـْ َجِفَد بِاْلَحؼ  َوُهْؿ َ ْعَؾُؿقَن﴾ ٓ  َم َػاَعَة إِ  ؟[63]الزةرف: ُدوكِِف الش 

إن  هذه أ اة ٓ تخاالػ ماا ساهؼ؛ فانن  ال احقح فقفاا كؿاا  ُيؼاَل:الجقاب أن 

َره  ؿاعة ماـ أهاؾ التحؼقاؼ؛ كاابـ كالقار  يف تػساقره: أن  آْساتالـاا هاهـاا    قر 

مـؼطع، فث  ؿؾؽ أحٌد الشػاعة الَهت ة، لؽـ الذ ـ  شافدون باالحؼ وهاؿ  عؾؿاقن 

ْستالـاا الؿـؼطاع كالقاٌر يف الؼارآن، همٓا تـػعفؿ الشػاعة، ففق استالـاا مـؼطع، وآ

ٓ  َأْن َ َشااااَا َرب ااال َجاااْقًئا﴾كؿاااا يف ققلاااف تعاااالك:   ﴿َوٓ َأَةااااُف َماااا ُتْشاااِرُكقَن بِاااِف إِ

ٓ  أن  شاا رب [69]إكعام: جقًئا فنكف  ؽقن، ولقس إمر را ًعا إلك ةقف  ل عـل إ

 الخؾقؾ عؾقف ال ثة والسثم مـ آلفة الؿشركقـ.

ـْ الؿؼ قد أن هذه أ ة:  ٓ  َما اَػاَعَة إِ ـْ ُدوكِاِف الش  ـَ َ ْدُعقَن مِا ِذ  ﴿َوٓ َ ْؿؾُِؽ ال 

﴾  ٓ : ۵عؾك ِوَزاِن ققل اهلل  َجِفَد بِاْلَحؼ 
ِ
ـْ ُدوِن اهلل ـَ َزَعْؿاُتْؿ مِا اِذ  ﴿ُقِؾ اْدُعاقا ال 

َؿَقاِت َوٓ فِل إَرْ  ٍة فِل الس  ـْ ِجْرٍك َوَماا َلاُف َ ْؿؾُِؽقَن ماِْلَؼاَل َذر 
ِض َوَما َلُفْؿ فِقِفَؿا مِ

ـْ َظِفقرٍ 
َػاَعُة ِعـَْدُه ﴾  مِـُْفْؿ مِ أ اة تاتؽؾ ؿ  ، ِٓحظ أن   [46 -44 ]سهل: َوٓ َتـَػُع الش 

 
َ
ققلاف،  عـ آكتػاع، اؿ اْستالـك اهلل ساهحاكف وتعاالك ماـ ذلاؽ َماـ أِذَن لاف ورضال

 ػفؿ هذه أ ة، سقاا بسقاا.فأ ة إُْوَلك ُتػَفُؿ كؿا تُ 

ر يف تقضاقح هاذا الؿؼاام لشاقخ ايساثم اباـ  وأحقُؾَؽ إلك مقضٍع كافٍع محار 
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؛ فنكاف قاد أفااَض الؽاثم «مجؿقع الػتاوى»يف الؿجؾد الرابع عشر مـ   تقؿقة 

: هـاا مـؼطاع، و م اد هاذاآْساتالـاا ها عـ هذه أ ة وبق ـ بالادٓئؾ القاضاحة أن  

ْػال كػًقاا استعؿال الؼرآن الؿط ِرد، فؽّؾؿا ُذكَِر الشػقع ماـ دون اهلل كاان الـ  الـظر يف 

اا آْساتالـاا فؿـؼطاع، االِؿؾاؽ ه مطؾًؼا غقر مؼقد؛ فنذن   كػًقاا مطؾًؼاا، وأم 
هـاا َمـػال

والؿعـااك: أن مااـ جاافد بااالحّؼ وهااؿ  عؾؿااقن تااـػعفؿ الشااػاعة التاال  ؿؾؽفااا اهلل 

 و لذن فقفا.

فااث إجااؽال أ ًضااا، فؾااقس  -وهااق إن  آْسااتالـاا مت ااؾ- اينوطؾددك الؼددقل الثدد

مؼ ااقد أهااؾ العؾااؿ الااذ ـ قااالقا هبااذا أن  الااذ ـ  شاافدون بااالحؼ وهااؿ  عؾؿااقن 

، وإك   ۵ شااااركقن اهلل   ۵ؿاااا الؿؼ اااقد أن اهلل يف مِْؾاااِؽ الشاااػاعة، حاَجاااا وكاااث 

هـاا هاق اا، فؿعـاك التؿؾقاؽ هُ َؿؾ ُؽفؿ إ  اها تؿؾقًؽا مؼق ًدا، فعاَد إمر إلك ما ذكركا

آْستالـاا مت ؾ إكؿا هق  معـك ايذن، سقاا بسقاا، معـك التؿؾقؽ عؾك الؼقل بلن  

 ايْذن يف الققت الذي  شاؤه سهحاكف وتعالك. 

فسقاا قْؾـا بإول أو قؾـا بالالاين فالـتقجة واحدة؛ الشاػاعة مْؾاٌؽ هلل، وٓ أحاد 

 فقفا. ۵ شارك اهلل 

ـْ َبْعِد إِْذكِِف﴾(:َتُؽقُن إِٓ  َيْعَد إِْذِن اهللِ  َوَٓ ) $: قال
ٓ  مِ ـْ َجِػقٍع إِ

  ﴿َما مِ

ٓ  يِنِْذكِددِف﴾﴿: َكَؿددا َقدداَل َتَعدداَلك) $: قددال ـْ َذا ال ددِذي َيْشددَػُع ِطـْددَدُه إِ  (. [188]البؼددرة: َمدد

 هـا وجرعل.اوعؾْؿـا أن  ايْذن كقين  ه
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﴿َوٓ : َكَؿدا َقداَل َتَعداَلك، َأَحدٍد إِٓ  َيْعدَد أْن َيدْلَذَن اهللُ فِقدفِ َوَٓ َيْشَػُع فِدل ) $: قال

ـِ اْرَتَضك﴾ ٓ  لَِؿ  عـال  ؽاقن مْرضاًقا عـاد اهلل  «َيْلَذَن اهللُ فِقدفِ »(. [18]إكبقاء: َيْشَػُعقَن إِ

َؿَقاِت ٓ ُتْغـِل َجَػاَعُتُفْؿ َجْقًئا ، ۵ ـْ َمَؾٍؽ فِل الس 
ـْ َبْعِد َأْن َ اْلَذَن اهلُل ﴿َوَكْؿ مِ

ٓ  مِ إِ

ـْ َ َشاااُا َوَ ْرَضااك﴾ ـِ »ففااذا هااق الؿؼ ااقد  [43]الااـجؿ: لَِؿاا ٓ  لَِؿدد ﴿َوٓ َيْشددَػُعقَن إِ

 .«اْرَتَضك﴾

ـْ َيْبَتدِغ َغْقدَر اإِلْسدالِم : َكَؿا َقاَل َتَعاَلك ،َوُهَق َٓ َيْرضك إِٓ  الت ْقِحقَد ) $: قال ﴿َوَمد

ـْ  ، ( [88]آل طؿران: ُيْؼَبَؾ ِمـُْف﴾ ِديـًا َفَؾ ٓ  التقحقاد، وٓ َ رضاك فٓ جؽ  اهلل ٓ َ رضاك إ

ٓ  يف أهاؾ التقحقاد، قاال  ٓ  عـ أهؾ التقحقاد، وٓ  الذن بالشاػاعة إ كؿاا يف  ملسو هيلع هللا ىلصإ

 َجاْقئً » «:صحقح مسؾؿ»
ِ
َٓ ُ ْشاِرُك بِااهلل تِال  ـْ ُأم  ـْ َماَت مِا َ َكائَِؾٌة إِْن َجاَا اهلُل َم

، «اَفِفل

َأْساَعُد »قاال:   «الهخااري»يف حد ث أبل هر رَة رضال اهلل عـاف عـاد  ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قال 

ٓ  اهلُل،  َٓ إَِلَف إِ ـْ َقاَل  ـْ َقْؾهِِف، َأْو َكْػِسفِ  ِصْدًقاالـ اِس بَِشَػاَعتِل َ ْقَم الِؼَقاَمِة، َم
 .«مِ
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َػاَطةُ  فِ  َفنَِذا َكاَكِت الش  َفا لِؾ  َوَٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَٓ َيْشَػُع الـ بِدلُّ ،  َوَٓ َتُؽقُن إِٓ  َيْعَد إِْذكِفِ ، ُكؾُّ

دَػاَطَة  ؛  إِٓ  َْٕهِؾ الت ْقِحقدِ اهللُ َوَٓ َيْلَذُن ، َغقُرُه فِل أَحٍد َحت ك َيْلَذَن اهللُ فِقفِ  ـَ أن  الش  َتَبق 

َفا لِؾ ف، َوأْصُؾُبَفا ِمـْفُ  ، َوأْمَثداُل . ُكؾ  ْعُف فِل  ُفؿ  َشػِّ ْمـِل َشَػاَطَتف، الؾ 
ُفؿ  َٓ َتْحرِ َفَلُققُل: الؾ 

 .َهَذا

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ُص الؿملػ  هـا الؿؼام، وتؾخقُ ف فقف إْلجاٌا لؾؿخاالػ لؾتْساؾقؿ اه   ؾخ 

اـ تهاق ـ  إذا أَقَرْرَت هبذا وهباذا وهباذا بالحؼ، الحاؼ، وأن  الشاػاعة هلل؛ فُتطؾاُب مؿ 

  ؿؾُؽفا.

 وَكقُؾ الشػاطة لف سببان: 

 وكؿاا أطهؼات   إ  اها، كؿا ذكر الؿملاػ ۵: سمال اهلل السبب إول ،

ة عؾك مشروعقة هذا ؛ أن  سلل العهُد رب ف الشػاعة، فقؼاقل كؿاا قاال الؿملاػ  إُم 

ُفؿ  َٓ َتْحرِْمـِل »:    ، َوأْمَثداُل َهدَذاالؾ  دل 
ْعُف فِ ُفدؿ  َشدػِّ ، بالي عهاارة أو «َشَػاَطَتف، الؾ 

 سائًث هذه الشػاعة. ۵ ؿؾة  دعق اهلل 

 فِْعؾ ما دل  الدلقؾ عؾك أكف مؼتٍض لـَقِؾ الشػاعة.السبب الثاين : 

 : تحؼقؼ التقحقد، كؿا سؾَػ فقؿا سؿعت. ومـ هذا يْؾ أطظؿ هذا 

َن »: قاقل الادعاا الاقارد بعاد إذان؛ ومـ هدذا أيًضدا  إَِذا َساِؿْعُتُؿ اْلُؿاَمذ 
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ااثَِة الَؼائَِؿااةِ : َفُؼقُلااقا ااِة َوال   ْعَقِة الت ام  ُفااؿ  َرب  َهااِذِه الااد  ااًدا الَقِسااقَؾَة  ،الؾ  آِت ُمَحؿ 

ِذي َوَعْدَتفُ  صحقح »أةربَ كؿا يف  ملسو هيلع هللا ىلص، الـهل  «َوالَػِضقَؾَة، َواْبَعاْلُف َمَؼاًما َمْحُؿقًدا ال 

كظقُر  «مسؾؿ»، و اا يف  «َحؾ ْت َلُف َجَػاَعتِل َ ْقَم الِؼَقاَمةِ »أن مـ قال هذا  «الهخاري

اَػاَعةُ »هذا، قال:  ـْ َسَلَل لِل اْلَقِسقَؾَة َحؾ ْت َلُف الش  . ففاذا ساهٌب ُدوكاَؽ  اا َماـ  «َفَؿ

 تر ق وتطؾب الشػاعة احرْص عؾقف.

ا جاء يف  : ُساْؽـَك الؿد ـاة، وال ارب عؾاك ْٕوائفاا هدذا البداب كذلؽ مؿ 

هتا، و دل عؾك هذا: ققل الـهل  ج ايمام مساؾؿ يف  ملسو هيلع هللا ىلصوجد  : «صاحقحف»فقؿا ةر 

َْواِا اْلَؿِد ـَااِة » َٕ تَِفآَ َ ْ ااهُِر َأَحااٌد َعَؾااك  ٓ  ُكـْااُت َلااُف  َوِجااد  َجااِػقًعا َأْو َ ااْقَم الِؼَقاَمااِة إِ

ـْ اْسَتَطاَع َأْن َ ُؿقَت بِالَؿِد ـَِة َفْؾَقُؿْت بَِفا، »: ملسو هيلع هللا ىلصقال  «الرتمذي»، وعـد  «َجِفقًدا َم

ـْ َ ُؿقُت بَِفا  .ملسو هيلع هللا ىلص، ففـقًئا لؽؿ  ا أهؾ مد ـة رسقل اهلل  «َفنِك ل َأْجَػُع لَِؿ

ا دل  الدلقؾ عؾك أكف مـ أسهاب َكقؾ الشػاعة، وما ذكار  إذن؛ هذا وأمالالف مؿ 

ٓ  ترغقًهااا ملسو هيلع هللا ىلصالـهااال  ا لؾؿساااؾؿقـ أن  طؾهاااقا الشاااػاعة وأن  ر قَهاااا، وأن هاااذا إ

 حرصقا عؾقفا، وأن  جتفدوا يف إعؿال التال ُ قصاؾُِفؿ اهلل ساهحاكف وتعاالك هباا 

   إلقفا.

: أن  مااـ أهااؾ العؾااؿ وربؿااا  ؽااقن مااـ جااقاّذ هـددا إلددك مسددللة وهددلاوُأَكبِّددُف ه

ف ُ ؽااَرُه أن  ساالل العهااُد اهلل الشااػاعة، وهااذا قااد كؼؾااف إقااقال مااا قااال بعضاافؿ: إك اا

ف ماـ العؾؿااا عاـ اباـ الـ حااس عاـ ر اٍؾ وصاػف بلك ا «إذكاار»يف    الـ قوي 
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 عـال اباـ الـ حااس  ـؼاؾ،  -إُدَباا، اسؿف: أبق بؽار محؿاد باـ  حقاك، قاال: إكاف 

ف كاِرَه أن الر اؾ أك اابـ الـ حاس  ـؼاؾ عاـ هاذا  -والـ قوي  ـؼؾ عـ ابـ الـ حاس 

قاال: ٕن  الشاػاعة إكؿاا تؽاقن فاقَؿـ  - ؼقل ايكسان: الؾفؿ  أسلُلؽ جػاعة كهّقؽ

ف مْساتق ٌب لؾـاار. وهاذا اْستق ب الـار، فؽلن  هذا ايكسان  حؽؿ عؾك كػسف بلك ا

ة ٓ  ـهغل الؿتابعة عؾقفا. ةاطئةٌ  ٓ  ـهغل، وهذه َمؼالةٌ   ٓ جؽ  فقفا، وهل زل 

يف هاذا   أ اَب عـ هذه الَؿؼالة الؼاضل ِعقااض فقؿاا كؼَؾاف الـ اقوي  وقد

 .«جرِحف عؾك صحقح مسؾؿ»وأ ًضا يف مقضٍع مـ  «إذكار»الؽتاب يف 

ة أوجف:  ويؿؽـ أن كجقب طـ هذه الَؿؼالة مـ ِطد 

  ًٓ ؛ فنن الـهل عؾقف ال ثة والسثم ما  ملسو هيلع هللا ىلص: أن هذا مخالٌػ لُسـ ة الـهل أو

ٓ  ٕ ؾ أن كحرص عؾقفا  ملسو هيلع هللا ىلصذكر إحاد ث التل فقفا اقاٌب بـَقِؾ جػاعة الـهل  إ

عؾك جلٍا ٓ  ـهغال طؾُهاف؟! ٓ  ؽاقن،  ملسو هيلع هللا ىلصوأن تْسؿقا كػقُسـا إلقفا، َأَ ُحال ـا الـهل 

 «الشاػاعةماـ فعاَؾ كاذا حؾ اْت لاف »وقد سؿعَت طرًفا مـ هذه إةهار قهؾ قؾقؾ: 

إذن عؾقؽؿ أن تحرصقا عؾك هذا حتك تـالقا هذا إمر، وهذا  ؼقل: ٓ ماا  ـهغال 

 أن  سلل ايكسان الشػاعة! .

  ؛ فاانهنؿ كاااكقا ملسو هيلع هللا ىلصهااذا مخااالٌػ لحاااِل أصااحاب رسااقل اهلل  : أن  ثاكًقددا

حر  قـ عؾك الشػاعة، وقد سؿعَت فقؿا مضك سمال أبل هر ارَة رضال اهلل عـاف 

أسعد الـاِس بشػاعتِؽ؟ هذا دلقؾ عؾك أهنؿ كاكقا  حرصاقن  : مـملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 
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 عؾك مقضقع الشػاعة. ويف الهاب أدلة أةرى.

  سالل ايكسااُن اهلَل تعاالك الؿغػارة والِعْتاؼ ماـ ثالًثا   ٓ : ٓزُم هاذا الؼاقل أ

ار، فؿا قؾَتف  ا هذا يف مسللة أو يف سمال الشػاعة ٓزٌم لاؽ أ ًضاا يف هاذا، وهاْؾ الـ  

 ؼقل مسؾؿ بَؽراهقة سمال اهلل الؿغػرة واي ارة مـ الـار؟! . 

 اال كػسااف فقؼااقل: إك اارايًعددا ف أبعااُد جاالٍا عااـ الققااقع يف : مااـ ذا الااذي ُ زك 

َٓ  خاُف  ۵مساِةط اهلل  كؾ  مسؾؿ ولق كان مـ إْتؼقاا ال الحقـ ماـ  وعذابف؟ أ

ف عذاب اهلل ؿَ أن  َ  ماـ كػساف التؼ اقر بػْعاؾ   قم الؼقامة! فؽقػ إذا كان  عؾؿُ  ۵س 

ف ٓ حا اة لاف الؿحرمات والتؼ قر يف فْعؾ القا هاات! فؽقاػ  ؼاقل ايكساان إك ا

 إلك هذا ٕكف بعقٌد تؿام الُهْعد عـ العذاب؟! .

 ـ  جاػاعة الـهال خامًسا ة ما قال مـ هاذه الجفاة، ولؽا ًٓ ب ح  : سؾ ْؿـا  د

تؽقن لؿاـ دةاؾ الـاار أن ُ خاَرَج مـفاا،  ملسو هيلع هللا ىلصهذا، كعؿ جػاعة الـهل أَعؿ  مـ  ملسو هيلع هللا ىلص

ٓ   دةؾفا، كؿا تؽاقن أ ًضاا لغقارهؿ؛ تؽاقن  وأ ًضا تؽقن لؿـ اْستق َب الـار أن 

ٕهااؾ الجـااة أن  اادةؾقها، فااث  ؿؽااـ وٓ  ؽااقن أن ُتػااَتح أبااقاُب الجـااة قهااؾ أن 

يف دةاقل  ملسو هيلع هللا ىلص شػع  ؛ ٕن  هذا ما كطَؼْت بف إحاد ث، كذلؽملسو هيلع هللا ىلص شػع محؿٌد 

الجـة لؿـ ٓ حساب عؾقف مـ الؿاممـقـ، و اذكر كالقاٌر ماـ أهاؾ العؾاؿ جاػاعات 

الشاػاعة ٓ تؼت ار عؾاك  : أن  الؿؼصدقدُ  أةرى؛ كرْفاع در اات أهاؾ الجـاة فقفاا.
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 ايْةراج مـ الـار، أو يف عدم دةقلفا. 

 .أعؾؿ ۵واهلل 
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دا أْطَطداُه اهللُ  ملسو هيلع هللا ىلصفنِْن َقاَل: الـ بِلُّ  َػاَطَة، َوأَكا أْصُؾْبدُف ِمؿ   :اُب قَ َج الْ َفد.  ُأْططَِل الش 

ددد اهُ َطددطْ أَ  اهللَ  ن  أَ  َفدددال َتدددْدُطقا َمدددَع اهللِ َأَحدددًدا﴾ ﴿َفَؼدداَل:  اَذ َهددد ـْ َطددد اكَ َفدددكَ وَ  ةَ اطَ ػَ الش 

َعُف فقَؽ َفَلصِْعُف فِدل َقْقلِدفِ َفنَذا ُكـَْت َتْدُطق اهللَ أْن ، [38]الجـ: َفدال َتدْدُطقا َمدَع ﴿: ُيَشػِّ

 .[38]الجـ:اهللِ َأَحًدا﴾

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

إلك ذْكر ُجهَفة ، لعؾ فا أهؿ  ُجهف الؼقم يف الادعاا الشاركل يف    اكتؼؾ الؿملػ

قر يف أن كسلَل الـهال  وهاق يف قاربِه  ملسو هيلع هللا ىلصطَؾب الشػاعة، فنن  الؼقم  ؼقلقن: ما الض 

ااه وهاق الشاػاعة؟ أكاتؿ تساؾ ُؿقن بالن  الـهال  ۵ما أعطااه اهلل  سقشاػع  اقم  ملسو هيلع هللا ىلصإ  

قر أن كسلَلف جقًئا ُأْعطِقِف مـ لُدْن ربف أن؟ كساللف وهاق يف قاربه  الؼقامة؛ إذن ما الض 

 عؾقف ال ثة والسثم ما الؿشؽؾة؟ أي  إجؽال يف هذا إمر؟!

ة وجقه  : والجقاب طـ هذا مـ ِطد 

 الشاػاعة ملسو هيلع هللا ىلصالـهال ": ماذا تر د مـ بؼقلاؽ القجف إول 
َ
؟ َأتر اُد  "ُأعطِال

َمؾ َؽف إ  اها تؿؾِقًؽا مطؾًؼا ف ار  شػع فقَؿـ  شاا يف الققت الذي  شااا؟  ۵أن  اهلل 

 ذي  شاا فقَؿـ  شاا  قم الؼقامة؟ لذن لف فقفا يف الققت ال ۵أو أكؽ تر د أن اهلل 

اَػاَعُة : ۵إن كـَت تر د إول ففذا ٓ جؽ  أكف باطؾ و رّده ققل اهلل  اِف الش  ﴿ُقاْؾ لِؾ 

 .َ ِؿقًعا﴾
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أن  ؽقن قد ُأعطَقفا أو ُأِذَن لف فقفا يف وقت معق ـ وهق  قم الؼقامة بنْذٍن مـ أما 

ار اهلل سااهحاكف وتعااالك ، وهااق سااهحاكف الااذي  حااد  الحااد  الااذي ُ خاار فؿ مااـ الـ اا

ا،  بساهب هاذه الشاػاعة، ااؿ  إذا أراد أن  شاػع جاػاعًة ااكقاة َ ُحاد  اهلل لاف أ ًضاا حاادا

حتك  ْلتقف يف الؿرة الرابعة فقشػع إلاك اهلل ساهحاكف وتعاالك  وهؽذا يف الؿرة الالالالة

تِل َوَ ثَلِال َوكِْهِرَ اائِل »حقـفا:  ۵يف كؾ مـ قال )ٓ إلف إٓ اهلل( ، فقؼقل اهلل  َوِعز 

ـَ  َوِ ْهِرَ ائِل ـ  مِ ُْةِرَ  ـْ َقاَل الـ اِر  َٕ ٓ  اهللُ  :َم  ؛ ففذا لقس إعطاًا مطؾًؼا.  «َٓ إَِلَف إِ

ااا يف  ااقن عؾقااف ك ا وٓ جااؽ  أن  الؼااقم  ر اادون إول، بااْؾ هااذا مااا كاااكقا  ـ  

بعد أن َمؾ َؽف اهلل إ  اها؛ وهذا ٓجؽ  أك ف باطؾ كؿا قد  ملسو هيلع هللا ىلصُكُتهفؿ: أك فا مِْؾٌؽ لؾـهل 

 عؾْؿـا.

 أجااقاا أةاارى؛ ففااؾ تْؾتزمااقن ساامال  ملسو هيلع هللا ىلص: أن  الـهاال القجددف الثدداين 
َ
ُأعطِاال

الحاقض يف  ملسو هيلع هللا ىلصكهق اف  ۵: أعطاك اهلل يؿعـككؾ  جلا أعطاه اهلل إ  اه؟  ملسو هيلع هللا ىلصالـهل 

وهاق يف الَهاْرزخ أن  ساؼَقـا ماـ  ملسو هيلع هللا ىلصعرصات الؼقامة، َأَ ؼقُل عاقٌؾ إكف ُ سَلُل أن 

 -قار الؽا ۵حتك كساللف إ  ااه؟ أعطااه اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصالحقض؟ َأهذا جلٌا  ؿؾؽف أن 

أن أن ُ سؼَقـا مـ الؽقار؟ هاذا  ملسو هيلع هللا ىلصأَ ؼقل عاقٌؾ: إك ـا كسلل الـهل  -هنٌْر يف الجـة 

 ٓ  ؼقلف عاقؾ. 

َؽاف اهلل  ُؾقه غقار صاحقح، لاقس كاؾ  ماـ مؾ  إذا  -جاقًئا  ۵بؾ إصؾ الذي أص 
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لقس كؾ  مـ ُمؾ َؽ جقًئا صح  سامالف  -سؾ ؿـا بؿسللة التؿؾقؽ يف مقضقع الشػاعة 

أعطك كهق اف  ۵هذا الذي مؾ َؽف اهلل إ  اه، فالؿثزمة التل  ذكرون غقر صحقحة، اهلل 

مـزلًة عظقؿة يف الجـة، إذا دةؾفا َفَؾُف مـزلاة عظقؿاة، ولاف ماـ أكاقاع الالاقاب  ملسو هيلع هللا ىلص

ُ سلل يف قاربه ذاك الاذي ُ عطقاف هلل  ملسو هيلع هللا ىلص، َأتؼقلقن: إن الـهل والـعقؿ ما لقس لغقره

 إ  اه إذا دةؾ الجـة؟! هؾ يف الخروج عـ العؼؾ والشرع كفذا الؼقل؟. ۵

 مخاالٌػ لُساـ ة ملسو هيلع هللا ىلص: هذا الذي ذكروا مخالٌػ لُسـ ة الـهال القجف الثالث ،

ة، ما باُل الـهل  ٓ  ذكر لـا ولق مارة  ملسو هيلع هللا ىلصالرؤوف الرحقؿ الحر ص عؾك هذه إُم 

يف حقاتف أن كطؾَهف وهق يف قربه الشػاعة، فـؼقل:  ا رسقل اهلل اجػْع لـا عـد اهلل! ما 

َتف عؾك فْعؾ ما  ـالقن بف الشػاعة  رجُدهؿ إلاك  ملسو هيلع هللا ىلصباُل الـهل  إذا أراد أن  حث  ُأم 

و أعؿال وأققال لقس مـفا قاط هاذا الاذي تْزعؿاقن؛ أن  اليت ايكساان إلاك قاربه، أ

حتااك بعقااًدا عـااف، فقؼااقل:  ااا رسااقل اهلل، أساالُلؽ الشااػاعة، اجااػْع لاال عـااد اهلل. 

قن يف حْرص الـهل  ة وجَػَؼتِف ورْأَفتِف هباا؟ إذن هاذا دلقاٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلصأَتُشؽ  عؾك هذه إُم 

 عؾك أن هذا الذي  ؼقلقن غقر مشروع.

 أن هاذا مخاالٌػ ي ؿااع ال احابة رضال اهلل عاـفؿ فَؿاـ القجف الرايدع :

ة قط قهؾ اكتشار الشرك فقفا يف حدود الؼارن الراباع مالاؾ ب عدهؿ؛ ٓ ُ عرف يف إُم 

ة ولفا وْصػ الخقر اة فقفاا ٓ  ة يف هذه إُم  ت الؼرون التل هل الُغر  هذا إمر، مر 
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 عرفقن مالؾ هذا السمال وٓ الطؾب، فقلتقن إلك الؼارب أو بعقاًدا عـاف فقؼقلاقن:  اا 

عـد اهلل، وقد عؾْؿـا حرصفؿ عؾك الشػاعة، لؽـفؿ ماا فعؾاقا، رسقل اهلل اجػْع لـا 

بقـ َأْظُفرِهؿ يف ُحْجرة عائشة رضل اهلل عـفا يف الؿد ـة لقس  ملسو هيلع هللا ىلصوقرب رسقل اهلل 

بعقًدا عـفؿ؛ فؾؿاذا ما اهت يف أااٍر واحاد فؼاط أن أباا بؽار أو عؿار أو الساابؼقـ أو 

حِؼقـ أَتقا إلك قربه  ٓ  ٕك افسللقه ذلاؽ؟! ماا ذ ملسو هيلع هللا ىلصالث  ف أماٌر مـؽار ٓ ُ قِصاؾ اك إ

 إلك الؿؼ قد.

 ملسو هيلع هللا ىلصعاـ الـهال  «الرتماذي»: أن  الحجر إسقد اهَت عـد القجف الخامس 

أكف  شفد عؾك مـ اْستؾَؿف بحّؼ، َأ ؼاقل قائاؾ: بِؿاا أن هاذا قاد اهات فَؾـاا أن كسالل 

الحجر إساقد الشاػاعة، كاليت إلاك عـاد الحجار فـؼاقل:  اا أ  فاا الحجار إساقد 

كسللؽ الشػاعة!! ٓ جؽ  أن هذا ٓ  ؼقلف عاقؾ، فؾقس ُاهاقت الشاػاعة مْساتؾزًما 

 لجقاز سمالفا.

 ـة عؾك أن سمال الشػاعة إكؿا ُ شارُع يف وقتِفاا : مَ القجف السادس َضِت الس 

أن  شاػع لفاؿ يف فْ اؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوحقـفا وَأواكِفا؛ ولاذا متاك  سالل الـااَس رساقل اهلل 

الؼضاا؟ يف الققت الؿـاسب لفذا؛ حقـؿا  شتد  الؽْرب بالـاس فنهنؿ  ذههقن إلاك 

، إذن ٓ  ح اؾ ملسو هيلع هللا ىلصإكهقاا عؾقفؿ ال ثة والسثم حتاك  ـتفاقا إلاك رساقل اهلل 

إمر قهؾ ذلؽ. كذلؽ الشػاعة مالًث يف دةقل الجـة متك تؽقن؟ يف َأواكِفا، وماـ 
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الشػاعة ُتطَؾاُب يف َأواكِفاا، وماـ اساتعجَؾ الشالا »َلطِقِػ ما قال بعض مشا خـا: 

 ، ففمٓا الققم  سللقهنا يف الربْزخ، وهذا لقس َأواُكفا. «قهؾ َأواكِف ُعققَِب بحْرماكف

 شػع القاقم وهاق يف قاربه  ملسو هيلع هللا ىلص: أن الؼقم  عتؼدون أن الـهل القجف السايع 

عـد اهلل سهحاكف وتعالك فقَؿـ  سللف ذلؽ؛ وهذا مخاالٌػ لؾحاد ث الاذي ساؿعَتف 

َأَكا َسق ُد َوَلاِد آَدَم َ اْقَم »: ملسو هيلع هللا ىلصقهؾ قؾقؾ، وهق ما أْةرَج مسؾؿ يف ال حقح مـ ققلف 

ـْ َ ـَْش  ُل َم ُل َجافِعٍ اْلِؼَقاَمِة، َوَأو  متك هذا؟ ِسقاق الحد ث واتػاق  «ؼ  َعـُْف اْلَؼْهُر، َوَأو 

ُل َجافِعٍ »العؾؿاا  دل  عؾك أن الؿؼ قد  إكاف ُمـْاُذ "متك؟  قم الؼقامة، فنذا قالقا  «َأو 

لاؿ  "كقكف يف الؼارب عؾقاف ال اثة والساثم وإلاك  اقم الؼقاماة وهاق ٓ  ازال  شاػع

ُل َج »  دْق ققُلف:  عٍ َوَأو  ُل ُمَشػ  الشػاعة تؽقن مْسهققة قهاؾ ذلاؽ يف  ٕن   «افٍِع َوَأو 

 خ! الربْز

 شػع يف قربِه، وٓ دلقؾ عؾك  اقاز  ملسو هيلع هللا ىلص: أكف ٓ دلقؾ عؾك أن الـهل الؿؼصقد

 سمالف الشػاعة فقف يف قربِه؛ هذا كؾ ف ٓ جؽ  أكف مـ إِحداث همٓا.

ـْ عؾك ُذْكٍر أن الؿسللة يف جلن الشػاعة بالـسهة لفمٓا أكارب، فانن الؼاقم  وْلتُؽ

وهاق يف  ملسو هيلع هللا ىلصبغض  الـظر عـ هذه الؿسللة الُجزئقة وهل السمال لؾـهال -اعتؼدوا 

الؼاقم اعتؼادوا  -قربه، بغض  الـظر عاـ هاذه الجزئقاة، دُعقَكاا كر اع إلاك إصاؾ

الشػاعة الالابتة، حاُلفؿ كحااِل الؿشاركقـ  الشػاعة وظـ قا الشػاعة الشركقة ولقس
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 فؿ أن  إولقـ ساقاا بساقاا، اتخاذوا ماـ دون اهلل جاػعاا، فعؼقادهتؿ وماا يف كػِسا

لف حْظقٌة عـد اهلل، ولف إِدٌٓل عؾك اهلل، ولف تلاقٌر عؾك اهلل؛ وبالتاالل إكاف  ملسو هيلع هللا ىلصالـهل 

، وهاذا هاق ۵ شػع عـد اهلل  ف حاال الاذي قؾـاا: إك ا، واهلل  جقهاف يف جاػاعتف وٓباد 

َوَ ُؼقُلاقَن َهاُمِٓا ﴿الؿشركقـ إولقـ، هذا الاذي اعتؼاده الؿشاركقن يف آلفاتفؿ، 

 
ِ
. فااث تااـَس مااا ذكركاااه يف الاادرس الؿاضاال مااـ الػااروق بااقـ ﴾ُجااَػَعاُؤَكا ِعـْااَد اهلل

الشػاعة الؿـػقة؛ وهل الشػاعة التل  تعارُففا الـاس وهل الشاػاعة التال اعتؼادها 

يف كتاباف،  ۵ؽ يف آلفتِفؿ، وبقـ الشػاعة الالابتة التل ستؽقن والتال أاهتفاا اهلل أولئ

 . ملسو هيلع هللا ىلصوأاهتفا رسقلف 

اقن عاـ فالؼقم مـ َسَهَر حالفؿ، وكظر يف مملػاهتؿ ُ درك تؿاًماا أك   فاؿ ٓ  تحاد 

إمار فقفاا ابتاداًا واكتفااًا  ر اُع  والتل حؼقؼتفاا أن   ۵الشػاعة التل هل مِؾؽ هلل 

ؿاا أرادوا جاقًئا آةار؛ ولاذا قؾاقهبؿ ، واهلل ماا عرفاقا هاذا وٓ أرادوه، إك  ۵هلل إلك ا

باقن  متعؾؼة بالشافع دون الؿشػقع عـده، ولذا وقعقا يف الشرك ، ولذا صاروا  تؼر 

 
ِ
إلك إكهقاا وإولقاا بلكقاع الُؼرب ومـفا الدعاا؛ ٕ ؾ تح قؾ الشػاعة، و ا هلل

ًؼا عظقًؿا بالشػاعة فػعؾقا السهب الاذي العجب كقػ أن قؾقهبؿ كقػ ت عؾ ؼت تعؾ 

 .!  ؿـعفؿ مـفا، وأي  ِةْذٓن كفذا الِخْذٓن

حْؽدؿ دطداء الؿقدت أجاار إلقفاا وهال:    والؿملاػوكلتل أن إلدك مسدللة 
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 هذه الؿسللة ُ ؼاُل فقفا:،  عـل كقكف ُ طؾب وُ سلل الشػاعة.  الشػاطة

  ًٓ هذا الػعاؾ ُمحاَدٌث وبدعاة ماا أكازل اهلل هباا  اتػؼ أهؾ العؾؿ عؾك أن   :أو

أو غقاره ماـ إولقااا أو  ملسو هيلع هللا ىلصمـ سؾطان، سمال إمقات الشػاعة، سامال الـهال 

وٓ َمـ بعادهؿ ماـ  ملسو هيلع هللا ىلصإكهقاا ٓ جؽ  أكف بدعة جـقعة، ما فعَؾفا أصحاب الـهل 

 السؾػ ال الح.

 :اتػؼقا أ ًضا عؾك أن سامال الؿقات الشاػاعة بعقاًدا عاـ قاربه أن  هاذا  ثاكًقا

جاارٌك أكاارب، ٓ  ختؾػااقن يف هااذا الَهت ااة، كؿااا  ػعؾااف كالقاار مااـ الـاااس يف الؿشااارق 

 ." ا رسقل اهلل الشػاعة"والؿغارب؛ 

 وال احقح والحاؼ  فقفاا: أن  : وهق سمال الؿقت الشاػاعة عـاد قاربه.ثالًثا

 أكرب، وذلؽ مـ و قه:هذا السمال جرٌك 

: أن هذا دعاا، وقد دل  الدلقؾ عؾك أن الدعاا عهاادة، ومضاك القجف إول 

فؼد أجارك، كؿاا مار  بـاا غقار  ۵الؽثم يف هذا كالقًرا؛ فَؿـ صرف العهادة لغقر اهلل 

ة أن دعاا إمقات جرك، ٓ  ـهغل أن ُ ختؾَػ يف هذا،  ـْ َ ْدُعق مر  ـْ َأَضؾ  مِؿ  ﴿َوَم

ـْ ُدَعاائِِفْؿ َغاافُِؾقنَ مِ  ـْ ٓ َ ْسَتِجقُب َلُف إَِلك َ ْقِم اْلِؼَقاَمِة َوُهاْؿ َعا  َم
ِ
َوإَِذا    ـْ ُدوِن اهلل

﴾ ـَ ﴿إِْن ، [3 -5 ]إحؼااف: ُحِشَر الـ اُس َكاُكقا َلُفْؿ َأْعاَداًا َوَكااُكقا بِِعَهااَدتِِفْؿ َكاافِِر 

َتْدُعقُهْؿ ٓ َ ْسَؿُعقا ُدَعاَاُكْؿ َوَلْق َسِؿُعقا َما اْسَتَجاُبقا َلُؽاْؿ َوَ اْقَم اْلِؼَقاَماِة َ ْؽُػاُروَن 
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 ، فُدعاا الؿقت مطؾًؼا بلي جلا ٓ جؽ  أكف جرك أكرب.[12]فاطر: بِِشْركُِؽْؿ﴾

ؿاا هاق : أن  سامال الؿقات الشاػاعة ساماٌل لشالا ٓ  ؿؾؽاف، إك  القجف الثاين 

ٓ  اهلل ٓجؽ  أك    ف جرك.مِْؾٌؽ ةالص هلل سهحاكف وتعالك، وسمال ما ٓ  ؿؾؽف إ

: أن  هااذا الػعااؾ هااق مااـ  ااـس فْعااؾ الؿشااركقـ إولااقـ القجددف الثالددث 

وغقرهؿ مـ الـ ارى الذ ـ كاكقا  تخذون جػعاا  سللقَكفؿ الشػاعة، كؿا عؾِْؿـاا 

، وهاذا ماـ "الَِدَة ايلف اْجػعل لـا عـاد اِيلاف ا و"كاكت الـ ارى وٓ تزال تؼقل: 

رورة عـد أهؾ ايسثم ، فث فْرق بقـ هذه ال قرة وتؾؽ.  الشرك بالض 

مـ قال بجقاز هذا الادعاا  ؾزماف أن  ؼاقل بجاقاز سامال  : أن  القجف الرايع 

ص أهناؿ  شاػعقن  اقم الؼقاماة. إذن الؿثئؽة قد اهت باالـ   الؿثئؽة الشػاعة؛ ٕن  

 اا  رب اؾ،  اا "مـ قاال  جاقز أن تاليت إلاك الؼارب فتادعق  ؾزماف أن  سالل فقؼاقل: 

وهااذا مااـ الشاارك  ،" مقؽائقااؾ،  ااا إْساارافقؾ و ااا أ  فااا الؿثئؽااة أسااللؽؿ الشااػاعة

يف كتاباف   إكرب بآتػاق، بْؾ هذا مـ أصقل الشرك، كؿا بق ـاف جاقخ ايساثم 

، فؿـ قال ب حة هذا لِزم مـف أن  ؼقل ب حة هذا، فنذا كان  «ال حقح الجقاب»

 الالاين باطًث فإول باطؾ ، إذا كان الالاين جرًكا فإول جرك.

ف ٓ فْرق عؾك ال احقح باقـ الُؼارب والُهْعاد ماـ الؼارب، : أك  القجف الخامس 

فنذا كان سمال الشػاعة لؾهعقد جرًكا فؿاا الاذي  جعؾاف عـاد الؼارب لاقس بشارك؟! 



  

          170          
 
 

 رشح كشف الش هبات

ٓ  يف حادود ماا اْساُتاْلـِل ، وهاذا لاقس  الحؼقؼة أكف ٓ فارق، وأن  الؿقات ٓ  ساؿع إ

ـْ فِاال اْلُؼُهااقِر﴾مـفااا،   ﴿إِك ااَؽ ٓ ُتْسااِؿُع اْلَؿااْقَتك﴾، [44طر:]فااا ﴿َوَمااا َأْكااَت بُِؿْسااِؿٍع َماا

؛ فؿاا الادلقؾ عؾاك أن الؿقاات  ساؿع هاذا الادعاا؟ اااؿ ماا الادلقؾ عؾااك [69]الـؿاؾ:

اْستالـاا هذه ال قرة مـ الدعاا الشركل؟ ٓ جؽ  أن هذا مـ أراد أن  ؼقل بف فنكاف 

ة قق ة واضحة، الؿقضقع لاقس مقضاقًعا سافًث  تـاولاف ايكسا ان  حتاج إلك ُحج 

با تفاد وبؼقاس عؼؾل، الؿؼاام مؼااٌم عظاقٌؿ، الؿساللة متعؾ ؼاة بالمٍر غقهال، فؾاقس 

لإلكسااان أن  ااتؽؾؿ فقااف بالحااْدس وآ تفاااد وإققسااة التاال مااا أكاازل اهلل هبااا مااـ 

سؾطان،  ـهغل عؾك ايكسان أن  تـه ف إلك هذا إمر، وأن  هذا مـ إماقر العظقؿاة 

 الؿـتشرة.

ن  الؼاقل بالن هاذا الػعاؾ بدعاة ولاقس جارًكا قاال باف بعاُض : إوقد يؼقل قائؾ

ة الؽهار؛ كشقخ ايسثم ابـ تقؿقة  . بعُض الـاس رأ ُتاف  ؼاقل هاق بدعاة  إئؿ 

 ولقس بشرك، والدلقؾ أن جقخ ايسثم قال كذا وكذا!!

ٓ  أن الحؼ أحب  إلقـا مـْاف، وكاثم جاقخ وكؼقل : جقخ ايسثم حهقٌب إلقـا ، إ

ايسثم ُ ستدل  لاف ولاقس ُ ساتدل  باف، فانذا قاال جاقخ ايساثم هاذا َأَكارتُك الحاؼ 

القاضح ٕ ؾ َمؼالتف! هذا إذا سؾ ؿـا أن جقخ ايسثم  ؼقل إن هذا لاقس بشارك، 

 ف. هذا فْفٌؿ ةاطٌئ لؽثم : أن  والصقاب
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ومالااؾ جااقخ ايسااثم أك ااح طالااب العؾااؿ إذا أراد أن  ـسااب إلقااف َمؼالااًة يف 

مقضااقع مفااؿٍّ ودققااؼ أن  جؿااع كثمااف فقااف اااؿ   ْسااتخؾص رأَ ااف؛ ٕن كااثم جااقخ 

ايسثم كالقر، وُأسؾقبف متػاوت بقـ إطالٍة واةت اار، وإفاضاٍة واقت اار؛ فقـهغال 

 لقف َمؼالًة.إ لإلكسان أن  جؿع كثم هذا العالؿ حتك  ـسَب 

فاالحؼ  أن جاقخ ايساثم َ ارى أن هاذا مااـ الشارك؛ قاد كاص  عؾقاف يف كتابااف 

، ولاف مقضااٌع آةاار مااـ أْصارح مااا  ؽااقن يف الجاازا  «اقتضااا ال ااراط الؿسااتؼقؿ»

يف صحقػة )تسٍع وةؿساقـ ومائاة، وساتقـ ومائاة(  «مجؿقع الػتاوى»إول مـ 

رك، أو مااـ أعظااؿ أفعااال كااص  فقااف عؾااك أن مالااؾ هااذا الاادعاا مااـ أعظااؿ الشاا

 الؿشركقـ، كؾؿة كحق هذه.

ـ  مـ بعض كثماف أك ا ا ما ُظ هاذا ٓ  ف وَصاػ هاذا الػعاؾ بلكاف بدعاة فانن  وأم 

 الهدعة كقعان:  تعارض مع ُحْؽؿف عؾقف بلكف جرك؛ فنن  

 .رة   الـقع إول: بدعة مؽػ 

 .ؼة  الـقع الالاين: بدعة مػس 

فؿا الؿشؽؾة أن ُ قصَػ ما هق جرك أو كْػٌر بلكاف بدعاة! هاق  جؿاُع إمار ـ، 

فث جؽ  أن هذا مـ  فة جرك ومـ  فة بدعة؛ ٕك ـاا قاد عؾْؿـاا أن هاذا جالا ماا 

كان معروًفا عـد السؾػ الَهت ة، مع و قد الؿؼتضل لطؾِب الشػاعة وهق حرُصافؿ 

هااذا الػعااؾ بدعااة، ففااق بدعااة عؾقفااا ومااع ذلااؽ امتـعااقا عااـ ذلااؽ، ففااذا  جعااؾ 

 وجرك. 
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ُده كاان   اػ   أين وقػُت عؾك مقاضع لشقخ ايساثم  ثؿ  ُيمّيد هذا وُيمكِّ

ـة يف أكف جرك بلكاف بدعاة و ساؽت،  فقفا الشرك الذي ٓ  خالػ أحٌد مـ أهؾ الس 

وهق كػُسف يف مقاضَع كالقرة   ػ هذه ال قر بلهنا جارك، تجادوا أكاف يف مقاضاع 

ا الغائهقـ ويف دعاا إماقات مطؾًؼاا ويف دعااا الجاـ والؿثئؽاة بالن   ؼقل يف دعا

هذا بدعة، َأَهذا  جعؾـا كؼقل إن  جقخ ايسثم  عتؼاد أن دعااا غقار اهلل بدعاة؟ ٓ، 

كْقكف بدعة ٓ  تعارض مع كقكف جرًكا، بْؾ يف مقاضع إذا  اا إلك مالؾ هذه ال قر 

لؽقهناا جارًكا تجاد أكاف  ؼاقل: هاذا ماـ  الشركقة التل هق مـ أعظؿ الـااس تؼر اًرا

ٌم فؼاط ولاقس بشارك؛  الؿحرمات؛ ةثص إذن لتؼقلقا أن   الادعاا الشاركل محار 

ًمااا ٓ  تعااارض مااع كقكااف جاارًكا،  ٕن ابااـ تقؿقااة  ؼااقل إكااف محاارم!! كقكااف محر 

﴿ُقاْؾ َتَعااَلْقا َأْتاُؾ َماا فالتحر ؿ ُحْؽٌؿ عام، فحتك الشرك حرمف اهلل، ألقس كذلؽ؟ 

َم َرب ُؽاْؿ َعَؾاْقُؽْؿ﴾َح  ، فـْساَهُة هاذه الؿؼالاة وأكاف ٓ َ ارى أهناا  جارك  [151]إكعاام: ر 

 لشقخ ايسثم ٓ جؽ  أن فقفا ما فقفا!

 ۵وهل: قد عؾْؿـا مسللة سمال الشػاعة ومِْؾؽ اهلل  كان هـا مسللة ُيسلُل طـفا

لفا ..وإلك آةاره، ولؽاـ كقاػ ك اـع فقؿاا  ااا يف بعاض إحاد اث ماـ سامال 

ا ُ ؾه ُس بف الُؼهقر  قن! ملسو هيلع هللا ىلصال حابة رسقَل اهلل   الشػاعة؟! هذا أ ًضا مؿ 

ذلؽ؛ فػال مساـد ايماام أحؿاد بنساـاٍد  ملسو هيلع هللا ىلص: كعؿ، سلل أصحاُب الـهل كؼقل
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حاد ث فقاف ق اة صحقٍح مـ حد ث عقف بـ مالؽ إْجَجِعل رضل اهلل عـف ، ال

إن  »قاال:  ملسو هيلع هللا ىلصالشاهد مـ الحد ث: أن الـهال  ،ملسو هيلع هللا ىلصوكاكقا يف سػٍر مع رسقل اهلل 

اَػاَعةَ َة اهلَل  اَػاَعِة َفااْةَتْرُت الش  ـَ الش  تِل اْلَجـ َة، َوَباْق ـَ َأْن َ ْدُةَؾ كِْ ُػ ُأم  ،  «ق َركِل َبْق

اااحْ »هـاااا قاااالقا لاااف رضااال اهلل عاااـفؿ:  ٓ  َهَة َكـُْشاااُدك اهلَل َوال   ـْ َأْهاااِؾ إِ َ َعْؾَتـَاااا مِااا

ـْ َأْهِؾ َجَػاَعتِل»، فؼال: «َجَػاَعتَِؽ 
. و ااا كْحاُقه أ ًضاا ماـ حاد ث َةاادٍم «َأْكُتْؿ مِ

 ، أةر ف ايمام أحؿد.ملسو هيلع هللا ىلصلرسقل اهلل 

ٓ  »هـا: ال حابة  ؼقلقن: اقالقا ه ـْ َأْهاِؾ َجاَػاَعتَِؽ إ
 ملسو هيلع هللا ىلصإذن هاق  «َ َعْؾَتـَا مِ

  ؿُؾؽ الشػاعة!

هاذا السامال ماـ  ُ ؼال: إن هذا الػْفؿ فْفٌؿ ةاطئ؛ فنن   : أن  والجقاب طـ هذا

ال حابة معـاه: ادُع اهلل أن تؽقن جػقًعا لـاا، ادُع اهلل أن كؽاقن ماـ أهاؾ الشاػاعة، 

 «اباـ ما اة»هذا هق مراُدهؿ، و دل  عؾقف: ما  اا يف روا ة مـ حد ث عقف عـاد 

  َ اااقااالقا: »بنسااـاٍد صااحقح وفقفااا: 
ِ
ـْ َأْهؾَِفااا  َرُسااقَل اهلل ، «اْدُع اهلَل َأْن َ ْجَعَؾـَااا مِاا

ُر بعضفا بعًضا، ٓباد  أن كجؿاع باقـ الروا اات حتاك كْخُؾاص إلاك  والروا ات ُ ػس 

ٓ  »فْفؿفااا الػفااؿ ال ااحقح، إذن كااقهنؿ  ؼقلااقن:  ـْ َأْهااِؾ َجااَػاَعتَِؽ إِ  «َ َعْؾَتـَااا مِاا

 ـا مـ أهؾفا. مراُدهؿ فقف: ادُع اهلل أن  جعؾ

 حاضار 
ٍّ
والسمال: طؾُهفؿ هذا فقف مْحذور؟ ٓ مْحذور فقاف، لِاَؿ؟ ساماٌل لحال
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 َٓ قادر، فؿا الؿشؽؾة؟! جْلُن هاذا كشاْلِن ماا  ؽاقن  اقم الؼقاماة حقـؿاا  ؼقلاقن: َأ

اره،  عـال: الشاػاعة مِْؾاٌؽ  تشػع لـا عـد رب ؽ؟ ما معـك هذا الحد ث؟ سقاُقف ُ ػس 

جاْئَت فاقَؿـ جائت؟ ٓ، الؿؼ اقد أن تساتلذن رب اؽ ساهحاكف لؽ فلكت تشاػع إذا 

، كؿاا دل  عؾاك هاذا إحاد اث ملسو هيلع هللا ىلصوتعالك يف الشػاعة؛ وهاذا الاذي  ؽاقن مـاف 

 وغقرها. «ال حقحقـ»التل يف 

إذن عؾك هذا الـ سؼ ُ ػفُؿ هذا الحد ث وأمالالف؛ أهنؿ  سللقكف مااذا؟ أن  سالل 

 أهؾ الشػاعة.اهلل وأن  دعق اهلل لفؿ أن  ؽقكقا مـ 

َأْكاُتْؿ »أو  «أكُتؿ مـ َأْهؾِفا»: فؿاذا أكت قائٌؾ يف ققلف يف الحد ث: قد يؼقل قائؾ

ـْ َأْهِؾ َجَػاَعتِل
ُعاف «مِ ااه ففاق  قز  ؟ إذن هق جلا  ؿُؾؽف كالؿاِل الذي  عطقاف اهلُل إ  

 ؟ كقػ كػفؿ هذا؟ و ؿـحف لؿـ  شاا! هؾ هذا الػفؿ صحقٌح 

ًفا مااـ لااُدْن رسااقل اهلل هااذا إْةهاااٌر بغقااٍب  ؿااا ، إك  ملسو هيلع هللا ىلص، ولااقس تؿؾقًؽااا أو ت اار 

، إذن ـطا ملسو هيلع هللا ىلصإْةهاٌر بغقب، وهاؾ الـهال  هاذا إْةهااٌر  ُؼ عاـ الَفاقى؟ حاَجاا وكاث 

اَجاة حقـؿاا قاال: وبغقب أْوَحاُه اهلل عز  ادُع اهلل أن » ؾ إلقف، هذا كظقُر حاد ث ُعؽ 

 ملسو هيلع هللا ىلصن الجـاة مِْؾاٌؽ لرساقل اهلل ققلاقا: أ ؛ إذن: «أكت مـفؿ»قال:  « جعَؾـل مـفؿ

ؿا الؿؼ قد هـا إْةهااٌر ُ دةؾ مـ  شاا، و ؿـع مـ  شاا، هذا ٓ  ؼقل بف مسؾؿ. إك  

أهنااؿ مااـ أهااؾ الشااػاعة، واكتفااك  ملسو هيلع هللا ىلصإلقااف، فاالْعَؾؿ اهلُل كهق ااف  بغقااب أْوَحاااُه اهلل 
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 إمر.

ـُ لؽ مْسؾؽ الؼقم يف التعاماؾ ماع الـ  اقص، ك اقٌص  يف القضاقح  ففذا ُ هق 

فاا ااؿ   التقن إلاك هاذه والؽالرة مـ أوضاِح ماا  ؽاقن كالارًة ووضاقًحا  ادعقهنا كؾ  

الؿقاضع التل فقفا كقع اْجتهاه!! ُ عرُضقن عـ تؾؽ كؾفا و ؼػقن عـاد هاذه!! وٓ 

 ؿا الؼقم معتؼدون اؿ  هؿ مستدل قن. ػفؿقهنا حؼ  فْفؿفا، وإك  

 عـل -أن ففْؿـا واستػدكا مـ هذا الحد ث  ؛ اكظر- ا إ ْةقتاه  -وُ م  ُد هذا 

ـُ كجعؾ هذا الحد ث عؾقفؿ ٓ لُفاؿ ـُ ففْؿـاا ماـ هاذا الحاد ث حاْرص  -كح كحا

ـ  ااا يف هاذا الحاد ث قاط  ال حابة عؾك مقضقع الشػاعة، َأَاَهَت عـ واحد مؿ 

 بعد مقتف ذلؽ؟ َأَاَهَت عـ واحد مـ ال حابة هذا؟ ملسو هيلع هللا ىلصأكف سلل الـهل 

ذن الحد ث صاار عؾاقفؿ ٓ لُفاؿ ، كاقهنؿ  ساللقكف أن  ادعَق اهلل يف : ٓ، إالجقاب

الشاػاعة  ملسو هيلع هللا ىلصحقاتف و ؿتـعقن عـ هذا بعد مقتف؛ هذا دلقؾ عؾك أن سامال الـهال 

 بعد مقتف غقر مشروع.
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َعُف فقَؽ َفَلصِْعُف فِل َقْقلِفِ  ﴿َفال َتدْدُطقا َمدَع اهللِ َأَحدًدا﴾ : َفنَذا ُكـَْت َتْدُطق اهللَ أْن ُيَشػِّ

ددَػاَطَة ُأْططَِقَفددا َغْقددَر الـ بِددّل ، [38]الجددـ: َفَصددح  أن  اْلَؿالَئَِؽددَة  ؛ ملسو هيلع هللا ىلصَوَأْيضددًا َفددنِن  الش 

 َيْشَػُعقَن، َوإَْولَِقاَء َيْشَػُعقَن َوإَْفَراَط َيْشَػُعقَن.

َػاَطَة، َفلْصُؾُبَفدا ِمدـُْفْؿ؟ َفدنِْن ُقْؾدَت َهدَذا َرَجْعدَت إَِلدك  َأَتُؼقُل: إِن  اهللَ أْطَطاُهؿ الش 

ـَ  التِل َذَكَرَها اهللُ فِل كَِتايِفِ  الِِحق  .ِطَباَدِة الص 

ا أْطَطاُه اهلل.إوَ  َػاَطَة، َوأَكا أْصُؾُبُف مؿ   ْن ُقْؾَت: َٓ، َيَطَؾ َقْقُلَؽ: أْطَطاُه اهللُ الش 

              

 الشارح وفقه اهلل:قال 

 ل غار الذ ـ ماتقا قهؾ والِِد فؿ. عـل: ا «األَْفَراطَ »

ٓ  وقاد دعاقه؛ حتاك  و ـػرُط الِعؼُد حقـفاا و ػتضاُح أماُرهؿ، فؿاا  هؼاك أحاٌد إ

ـُ حالفؿ، وأن حاَلفؿ كحاال الؿشاركقـ إولاقـ،  إفراط ال غار  دعقهنؿ! فَقهِق

 َوَ ُؼقُلقَن َهُمِٓا ُجَػَعاُؤَكا عِ ﴿
ِ
زم. ﴾ـَْد اهلل  ،  ـػضُح حالفؿ إذا اْلتزمقا هذا الث 

ددَػاَطَة، َفلْصُؾُبَفددا ِمددـُْفْؿ؟ َفددنِْن ُقْؾددَت َهددَذا )  : قددال َأَتُؼددقُل: إِن  اهللَ أْطَطدداُهؿ الش 

ـَ  التِدل َذَكَرَهدا اهللُ فِدل كَِتايِدفِ  الِِحق ـْ ﴿َأِم كعاؿ،  (.َرَجْعَت إَِلك ِطَباَدِة الص  ات َخاُذوا مِا

 ُجَػَعاَا﴾
ِ
َػاَطَة، َوأَكدا إوَ . )[26]الزمر: ُدوِن اهلل ْن ُقْؾَت: َٓ، َيَطَؾ َقْقُلَؽ: أْطَطاُه اهللُ الش 

ا أْطَطاُه اهلل  .(أْصُؾُبُف مؿ 
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ـَ  الِِحق َفنِْن َقاَل: أَكا َٓ ُأْشرُِك يِاهللِ َشْقًئا، َحاَشا َوَكال ، َولؽِـ آْلتَِجاء إَِلك الص 

 َلْقَس يِِشْرٍك. 

كا ـْ َتْحرِيؿ الزِّ َم الّشْرَك أْطَظَؿ َم َوُتِؼرُّ أن  اهللَ ،  َفُؼْؾ َلُف: إَِذا ُكـَْت ُتِؼرُّ أن  اهللَ َحر 

ُف َٓ َيْغِػُرهُ  َفَؿا َهَذا؛  هُ َٓ َيْغِػرُ  ُف َٓ َيْدِري.؟ إَْمُر ال ِذي َطظ َؿُف اهلل، َوَذَكَر أك   َفنِك 

ْرِك َوأْكَت َٓ َتْعرُِفُف ؟ ُئ َكْػَسَؽ ِمـ الشِّ ُم اهللُ ! َفُؼْؾ َلُف: َكْقَػ ُتَبرِّ َكْقَػ ُيَحرِّ

ُف َٓ َيْغِػرُ  ـُ َأن  اهللَ   ُه َوَٓ َتْسَلُل َطـُْف َوَٓ َتْعرُِفُف؟َطَؾْقَؽ َهَذا، َوَيْذُكُر أك  ُمُف  ۵َأَتُظ ُيَحرِّ

 َوَٓ ُيَبقِّـُُف َلـَا؟!

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

بعد أن تؽؾ ؿ عـ ُجهفة الؿشركقـ الؿتعؾؼة بالشاػاعة إلاك  $اكتؼَؾ الؿملػ 

ا هق أعؿ  مـ ذلؽ؛ وهق الهحث مَع الؿشركقـ يف الشرك، وأك فؿ  ـػقن  الؽثم عؿ 

عـ أكػسفؿ ُتْفَؿة الشرك. ووْ اُف ذلاؽ هـاا: أن  الشارك إك ؿاا هاق عهاادة إصاـام، 

هفة السابعة أن  الشرك عهادة إ  صـام. مْضؿقن هذه الش 

أن تؽؾ ؿ عـاف، ومار  بِـاا قهاؾ   وتثِحُظ أن  هذا الؿقضقع قد سهَؼ لؾؿملػ 

ـُ لـاا أك اف يف هاذا الهااب اَصػَحات، ولؽـ وْ ُف الَعرض ه هـاا مختؾاػ، وهاذا ُ هاق 

اهف معادودة، وصاقرها كالقارة، تجاُد ُجاهفاٍت كالقارة يف  الذي كهحث فقف أصاقل الش 

ة فقفا، ولؽـ إذا فحْ َتفا و ادَتفا ٓ تخارج أجؽالفا، وصقاغتفا، وترتقب ا لُحج 

 عـ ُجهٍف معق ـة.
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هف عـد الؼقم، فنك ف إن فعَؾ هذا  ولذا طالب العؾؿ ُمطاَلٌب بلنْ   ضهط أصقل الش 

اًرا لشالٍا رَ ْؽاَسُفَؾ عؾقف الجقاب عـ عامة ُجهفاتِفؿ، فالؿسللة ٓ تعدو أن تؽقن تَ 

ـ  ال قرة مختؾػة، والؿملػ  بااٍع كهقار  باع ، بْؾ صااحُب  صاحُب  $معق ـ ولؽ

َجاة ُمخالِػقاف، ولاذا فنك اف قاد يف الدعقة إلك التقحقد، ويف مـاقشة وُمـاظرة وُمحاَ  

هفة بلكالَر مـ و ف؛ ٕ ؾ أن تتـه ف إلك كقػقة الجقاب، فنك ف قاد مار  عؾقاف    قغ الش 

ًرا يف دعقتف رحؿة اهلل تعاالك عؾقاف، فؿاـ ُكْ اِحف وحرِصاف عؾاك بقاان مالؾ هذا كالق

اهف ولؽاـ بإساالقب الؿختؾػاة؛ ٕك اف  ر هاذه الش  الحؼ لطثب العؾؿ تجد أكف  ؽر 

  عؾؿ أهنؿ   قغقهنا تارًة بؽذا وتارًة بؽذا. 

لؽِدـ آْلتَِجداء إَِلدك أَكا َٓ ُأْشرُِك يِاهللِ َشْقًئا، َحاَشا َوَكال ، وَ فنن قال: » : $ قال

ـَ َلْقَس يِِشْركٍ  الِِحق ؛ الحؼقؼة أن  الؿشاركقـ أحارُص جالا عؾاك دْفاع وْصاؿة «الص 

ًٓ ُ ؼار   الشرك عـفؿ، وهذه قاعدة مط ِردة يف كؾ  أهؾ الضثل، فاث تؽااد تجاد ضاا

ًٓ ُ ؼر  بضثلِف ،  فالؿشرك َ ارى بضثلِف، هذه قاعدة جْهف مط ِردة ؛ ٓ تؽاد تجد ضا

، وقِاْس ۵أن  جرَكف عؿاؾ صاالح، والؿعط اؾ َ ارى أن تْعطقؾاف لؾ اػات تـز اٌف هلل 

 عؾك هذا.

إذن هذا الذي حؼقؼة إمر فقف أكف قد وقاع يف حْؿالة الشارك،  ادفع عاـ كػساف 

ع طقب وما أكت فقاف ماـ أكاقا«. أَكا َٓ ُأْشرُِك يِاهللِ َشْقًئا، َحاَشا َوَكال  »ذلؽ، فقؼقل: 
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ـَ َلْقَس يِِشْركٍ »العهادة التل ت رففا لغقر اهلل؟!  ؼقل:  الِِحق هاذا « آْلتَِجاء إَِلك الص 

ر. م وٓ تلة  َعاَوى ٓ تؼد   دْعَقى، والد 

فااؿ  تثعهااقن ومااـ مسااالؽ الؿخااالػقـ عؿقًمااا، والؼهااقرّ قـ ة قًصااا: أك   

قن الشلا بغقر اْسؿف، ومالؾ هذا  ُروُج  عؾك الجاهؾ دون العاالؿ،  بإْلػاظ، فُقسؿ 

ر،  م عـده وٓ تالة  َعاوى ٓ تؼد  الخهقر ذو العؾؿ بالحؼ وبحال همٓا ماْلُؾ هذه الد 

ل إحؽام، وآْصطثحات الحاداة ٓ تغق ار ماـ الحؼاائؼ  فتهد ؾ إسؿاا ٓ  هد 

 جقًئا، هذه ققاعد ُمسؾ ؿة عـد أهؾ العؾؿ.

بالحؼاائؼ والؿعااين ٓ بإْلػااظ والؿهااين،  الؼاعدة عـد أهاؾ العؾاؿ أن  العاربة

قه تقّسااًث، والشاارك جااركٌ  والشاارك جااركٌ  قه تعظقًؿااا لألولقاااا،  وإن َسااؿ  وإن َسااؿ 

قه اْلتؿاًسااا لؾشااػاعة، والتعطقااؾ لؾ ااػات تعطقااٌؾ  والشاارك جااركٌ  وإن  وإن َسااؿ 

قه تـز ًفاا، والّربااا ِرًبا قه إِْكرامقاة، والخؿار ةؿااٌر وإنَساؿ  قها جااراًبا  ا وإن َسااؿ  َساؿ 

 روحًقا، إلك غقر ما هـاك. إذن هذا التثعب ٓ عربة بف.

إذا حؽَؿ بُحْؽٍؿ فنكف الحؽقؿ ساهحاكف وتعاالك، فاالحْؽؿ متعؾ اؼ بعؾ اة  ۵واهلل 

ـاُط الحؽؿ بف ولاقس لؿجارد آساؿ؛ ولقس بؿجرد آسؿ، الحْؽؿ متعؾ ؼ بعؾ ة فقُ 

 ا لسُت مشرًكا( اكتػك الحْؽؿ حقـئٍذ؟ بؿعـك: أن الؿشرك لق قال عـ كػسف: )أك

الجقاب: ٓ، إحؽاام ٓ تتعؾاؼ بؿجارد إساؿاا، وإكؿاا بِعَؾؾِفاا التال ترت اب 

الحؽؿ عؾقفا، وإحؽام ترتت ب عؾك هذه الِعَؾؾ بحسب ما فقفا ماـ م االح وماا 
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 فقفا مـ مػاسد.

مَ »قال:  كا، َوُتِؼرُّ أن   َفُؼْؾ َلُف: إَِذا ُكـَْت ُتِؼرُّ أن  اهللَ َحر  ـْ َتْحرِيؿ الزِّ الّشْرَك أْطَظَؿ َم

دُف َٓ َيْغِػدُرهُ  اهللَ َٓ َيْغِػُرُه، َفَؿا َهدَذا ؛ ِٓحاظ معال «؟إَْمدُر ال دِذي َطظ َؿدُف اهلل َوَذَكدَر أك 

؛ فرحؿة اهلل عؾقاف ماا $هـا إسؾقب الدعقي الحؽقؿ الذي  ْسُؾؽف الؿملػ اه

هدا ة الـاس، كقػ أكف  تؾط ػ هبذا الؿخاالػ يف مؼاام التعؾاقؿ، أجد  حْرصف عؾك 

، تعال، دْعـا كهحاث يف هاذا  ما قال لف:  ا عدو اهلل تؽذب! إك ؿا ترف ؼ وقال لف: َهُؾؿ 

إمر، لؾـظر، هؾ أكت عؾك صقاب أو ةطل، فاالرفؼ بالؿخاالِػ يف مؼاام التعؾاقؿ 

اعقة إلك التقحقا مـ الؿفؿ     د.أ  فا الد 

أن هذا الؽتاب كتاٌب  ْعتـل كالقًرا بدروس الادعقة إلاك التقحقاد، ولاق  والحؼُّ 

ُػااف وهااق  اه بااف ممل  كشااػ »قِقااَؾ لاال: َسااؿ  هااذا الؽتاااب اسااًؿا آةاار سااقى مااا سااؿ 

قف: «الشهفات  لاٌ ؾِا، فانن هاذا الؽتااب مَ «فْؼف الادعقة إلاك التقحقاد»، فنك ـل سلسؿ 

إن جااا اهلل  -ذلؽ، ومر  بـا أجاقاا، وساقؿر  بـاا بدروس الدعقة إلك التقحقد وفْؼف 

 أجقاا. -

: أن  مااـ الؿفااؿ  لداعقااة مددـ الدددروس التددل كسددتػقدها يف هددذا الؿقضددع أيًضددا

اة قادٌر متػاٌؼ   التقحقد أن  ـتؼؾ بالؿخالِػ مـ الؿتَػؼ عؾقف إلك الؿخَتَؾاِػ فقاف، َاؿ 

ٌد، هذا قدٌر ٓ  خالػ فقف  تحر عؾقف؛ وهق أن  اهلل حرم الشرك، وأن   ؿف تحر ٌؿ ممك 
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ـة، فسُقؼر  وٓ جؽ  بلن   الشرك محرم وجلكف جالٌن عظاقؿ  أحٌد  ْؾتزم بالؽتاب والس 

حرمف أجّد مـ تحر ؿ الزكا بْؾ أجّد مـ تحر ؿ كاؾ  ۵مـ  فة الَقعقد عؾقف، فاهلل 

َث الشارك جلا، هق أجّد مـ تحر ؿ الؼْتؾ بغقر حاؼ الاذي هاق أعظاؿ الاذكقب َةا

مـ حد ث ابـ مسعقد رضال اهلل عـاف؛ أك اف  «ال حقح»باهلل سهحاكف وتعالك ، ويف 

ْكِب َأْعَظُؿ ؟ َقاَل: »: سلل الـهل  ا َوُهَق َةَؾَؼَؽ »َأي  الذ  ِف كِدا  .  «َأْن َتْجَعَؾ لِؾ 

إذن هذا هق الذكب إْعظؿ، ٓ جلا أعظاؿ مـاف ماـ الاذكقب؛ ذكاٌب ٓ  غػاره 

اهلل لؿـ مات عؾقف ولؿ  تْب مـف، ذكٌب صاحُهف  ائٌس ماـ رحؿاة اهلل، ذكاٌب ُ خارج 

كعاقذ  -مـ الؿؾ ة، وٓ جلا سقاه كذلؽ، ذكٌب ُ خؾ ُد صاحهف يف الـار أبد أباد ـ 

 . -باهلل مـ هذه الحال 

د  -إذن؛ َسْؾُف   وعظ ؿ جْلَكف.  ۵ما هذا الشلا الذي حرمف اهلل  - ل  فا الُؿقح 

ُف َٓ َيْدِري»: $ قال الشقخ اال الؿشاركقـ أك فاؿ «َفنِك  ؛ وهذا الغالاب عؾاك ُ ف 

ُدهاا، ٓ أقاؾ وٓ أكالار، ماا  ـَ أجاقاا فقرد  ا َ ْفِرُفقن بؿا ٓ  عرفقن، ما َ ادري، هاق ُلؼ 

  دري ما هل حؼقؼة الشرك.

دْرِك َوأْكدَت َٓ َتْعرُِفدُف ؟  »: $قال الشقخ  ُئ َكْػَسدَؽ ِمدـ الشِّ َفُؼْؾ َلُف: َكْقدَػ ُتَبدرِّ

ـُ أَ  ُف َٓ َيْغِػُرُه َوَٓ َتْسَلُل َطـُْف، َوَٓ َتْعرُِفُف؟ َأَتُظ ُم اهللُ َطَؾْقَؽ َهَذا، َوَيْذُكُر أك  ن  َكْقَػ ُيَحرِّ

ُمدددُف، َوَٓ ُيبَ  ۵اهللَ   ( هاهـاااا ْدِريأَ َٓ ؛ يف  قاباااف حقـؿاااا قاااال: ) «قِّـُدددُف َلـَدددا؟!ُيَحرِّ
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 أ اَبف عؾك آحتؿاَلقـ: $احتؿآن، والشقخ 

 ـَ ما هق الشرك الذي حرمف، وُ ساؾ ؿ أن إول آحتؿال : أك ف  ؼّر بلن اهلل بق 

 بقان ذلؽ يف الـ قص مق قد، لؽـ ف هق ٓ  دري.

 ا بلكف ٓ  دري؛ ٕن  الـ قص ماا  ااا فقفاا  :آحتؿال الثاين أن  ؽقن مؼرا

 بقان حؼقؼة الشرك. 

 الشقخ أجاب طؾك آحتؿالقـ :

ااؿ التقحقااد وضااّده، وهااذا حااال إول  أكااف ٓ  اادري؛ ٕك ااف ُمْعااِرض عااـ تعؾ 

أكالرهؿ، هذا الشْلن جلٌن عظقؿ  ًدا ، وا اٌب عؾاك كاؾ مساؾؿ أن  اتعؾ ؿ التقحقاد 

ه، ولؽـ الؼقم ُمعرضقن، فجْفُؾفؿ بحؼقؼة الشرك إكؿاا هاق بساهِب  وأن  تعؾ ؿ ضد 

،  [42]إكهقااااا: َحاااؼ  َفُفاااْؿ ُمْعِرُضاااقَن﴾﴿َباااْؾ َأْكاَلاااُرُهْؿ ٓ َ ْعَؾُؿاااقَن الْ إعراِضااافؿ، 

 إعراضفؿ هق سهب هذا الجفؾ . 

اا ٓ ةاثف  وٓ جؽ  أن الجفؾ الـاجئ عـ ايعاراض لاقس بُعاْذٍر، وهاذا مؿ 

فقف بقـ أهؾ العؾؿ ؛ أن  الجفؾ الـاجئ عاـ ايعاراض لاقس بُعاْذٍر ل ااحهِف، ففاذا 

مف اهلل ، ومع ذلؽ فنكف  تَػقَفؼ و ؼقل: أكاا الجاهؾ ٓ  دري ما هق الشرك الذي حر 

لْسُت مشرًكا، كقػ تـػل عـ كػسؽ جقًئا ٓ تدري حؼقؼتف!! الحْؽاؿ باالربااة ماـ 

الشلا  ْستؾزم العؾؿ بف عـد كؾ  عاقؾ؛ ٕن  الحؽؿ عؾك الشلا فْرٌع عاـ ت اّقره، 

كاا ٓ فؽقػ تـػل عـ كػسؽ وتؼقل أكا لْسُت مشرًكا!! تْهرأ مـ هذا إمر، تؼقل: أ



  
                 183          

 

 رشح كشف الش هبات

، وأكت ٓ تادري أصاًث ماا هاق هاذا الشارك!! هاذا لاقس فعاًث  أجرك؛ حاجا وكث 

 سد ًدا عـد العؼثا.

:  ؼقل أكا ٓ أدري؛ ٕكف ما  اا يف الـ قص بقان هذا! وهذا وآحتؿال الثاين

ـُ َأن  اهللَ  » رد  قائًث:  $أقهح، فالشقخ  ُمدُف، َوَٓ ُيَبقِّـُدُف  ۵َأَتُظ كقاػ  ؽاقن « َلـَدا؟!ُيَحرِّ

ذلؽ! هذا مـ تؽؾقػ ما ٓ ُ طاق، وهق ُمـتٍػ يف هذه الشر عة، كقػ  ؽاقن ذلاؽ 

َم َعَؾْقُؽْؿ﴾واهلل سهحاكف وتعالك  ؼقل:  َؾ َلُؽْؿ َما َحر  فؿاا  [110]إكعام: ﴿َوَقْد َف  

مف اهلل   قد بق ـ حؼقؼَتف حتك  ؽقن الـاس عؾك بق ـٍة مـ أْمرهؿ. ۵حر 
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ـُ َٓ َكْعُبُد إَْصـَامَ  ْرُك ِطبَاَدُة إَْصـَاِم، َوَكْح  .َفنِْن َقاَل: الشِّ

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 إلك  قاٍب ااٍن .  اكتؼؾ الشقُخ 

دة عـ الُهرهاان،  كِٓحظ معل أن  الجقاب إول الذي  عتؿد عؾ  َدْعَقى مجر 

  اهؾهق  ؼقل: أكا لْسُت مشرًكا، وٓ  دري ما 
ٍّ
 . هق الؿشرك، هذا  قاب عامل

ا الجقاب الالاين ففذا مـ صاحب ُجهفة، عـده جلا ماـ العؾاؿ ولؽاـ  ماَع -أم 

هق عْؾٌؿ ٓ  ـػع بْؾ  ضر  صاحَهف، هذا صاحب ُجهفة وصااحب تْؾهاقس،  -إسػ

مَتَحْذلًِؼا فقؼقل: أكاا أعارف ماا هاق الشارك، الشارك هاق كاذا وكاذا، و قاباف فقليت 

 ةاطئ.

أن  الؿخاالػقـ لؾتقحقاد عؾاك مَراتاب، فُتعاَماُؾ  - ا إةقتاه  -إذن؛ هذا  ػقدكا 

ْل كؾ  كؾ  مرتهة بحسِب حالفا؛ ٓ ُ خاَطُب الجاهؾ العامل بؿا ُ خاَطُب العالِؿ، كز 

اهف، فرب ؿاا ٓ واحٍد مـ همٓا مـزلتف بحس ب حالف، بحساب مْساتقاه ماـ  فاة الش 

ِعقاف  اهف وماا  د   حتاج إلك أكالر مـ أن ُ عؾ َؿ بِرْفٍؼ؛ رب ؿا  ؽقن ُمؾه ًساا عـاده ماـ الش 

ُحَجًجا ما ُ حتااُج معاف إلاك مـاقشاة، ورب ؿاا  ؽاقن مفا ًؿاا لادعقة الحاؼ، َساؾِقط 

قن لؾتقحقاد عؾاك مراتاب؛ فُقعاَمااُؾ الّؾساان، فُقعاَماُؾ بحساب حالاف. إذن الؿخااالِػُ 

 أهؾ كؾ مرتهة بحسب حالفؿ.
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ْرُك ِطبَاَدُة إَْصـَامِ » ؼقل: هذا  ـُ َٓ َكْعُبُد إَْصـَامَ  ،الشِّ ؛ وهاذا ماا مار  بـاا « َوَكْح

ُر: ُجهفاُتفؿ أصقلفا معدودة، وصقرها  سابًؼا وتؽؾؿـا عـْف بالتػ قؾ، وُأعقُد وُأكر 

 وأجؽالفا كالقرة.
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 َفُؼْؾ َلُف: َما َمْعـك ِطَباَدِة إَْصـَاِم؟

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

إلاك هاذا الؿْساؾؽ الَحَساـ يف مـاقشاة الؿخاالػقـ لؾتقحقاد؛   عاَد الشاقخ 

وهق أسؾقب آْستػ ال، أسؾقب طؾاب التػساقر؛ أكات تاتؽؾؿ عاـ جالا، دْعـاا 

 كهحُث فقف. 

ـِ إجقاا أن تهدَأ معف ماـ الهدا اة، ٓ تادةؾ معاف يف كؼااش يف فاْرع  ومـ أحس

ًٓ الهدا ة، ما هق التقحقد؟ ماا هال العهاادة؟ ماا هاق الشارك الاذي  ْؾ أو ُ ْزئل، أص 

مف اهلل  ة يف هذا الؿؼام َساُفَؾ عؾقاؽ أن تؼاقد دف اة ۵حر  ؟ فنك ؽ إن أحسـَت الُحج 

ا أن تسؾؽ معف  مسؾؽ الـؼاش يف الػرعقات وأكت وإ  اه حتاك أن ماا الحقار . أم 

اتػْؼتؿا عؾك إصقل، كقػ أكاقش يف صاقرة ماـ صاقر الشارك وكحاـ ماا اتػؼـاا 

عؾك حؼقؼة الشرك! وما اتػؼـا عؾاك حؼقؼاة العهاادة التال الشارك فقفاا هاق صاْرف 

ًٓ يف إصاقل، وبالتاالل ساتجد أن إ !۵تؾؽ العهادة لغقر اهلل  مار إذن ابحث أو

 ات سَؼ معؽ وَسُفَؾ عؾقؽ الـؼاش. 

؛ وهـاا أ ااَب «َما َمْعـدك ِطَبداَدِة إَْصدـَاِم؟»عاد الشقخ إلك إسؾقب كػسف فؼال: 

 بجقاَبقـ:  الشقخ 

  قاب عؾك سهقؾ التْسؾقؿ. 
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 .-كؿا سقليت  -و قاب عؾك سهقؾ الؿـْع  

َهاْب أن الشارك بدأ ذلؽ بالجقاب الاذي هاق عؾاك ساهقؾ التْساؾقؿ الَجادلل ؛ 

اـِل ما معـك عهادة إصـام؟  عهادة إصـام فحْسب كؿا تؼقل، حد 

  



  

          188          
 
 

 رشح كشف الش هبات

ُفدْؿ َيْعَتِؼدُدوَن أن  تِْؾدَؽ إَْحَجداَر  َفُؼْؾ َلدُف: َمدا َمْعـدك ِطَبداَدِة إَْصدـَاِم؟ ُـّ أك  أَتُظد

ُيُف اْلُؼْرَآُن.َوإَْخَشاَب َتْخُؾُؼ َوَتْرُزُق َوُتَديُِّر َأْمر  ـْ َدَطاَها؟ َفَفَذا ُيَؽذِّ  َم

ـِق ًة َطَؾك َقْبرٍ َأْو َغْقرِِه، َيْدُطقَن َذلَِؽ َخَشَبًة َأْو َحَجًرا َأْو يِ  ُهَق َمـ َقَصَد إِْن َقاَل: وَ 

ُيـَدا إَِلدك اهللِ ُزْلَػدك، َوَيدْدَفُع َطـَدا  دُف ُيَؼرِّ اهللُ يَِبَرَكتِدِف، ُويْعطِقـَدا َوَيْذَيُحقَن َلُف، َيُؼقُلقَن: إِك 

ال ِذي َطَؾك اْلُؼُبدقِر  ءِ يَِبَرَكتِف. َفُؼْؾ: َصَدْقَت ... َوَهَذا ُهَق فِْعُؾُؽْؿ ِطـَْد إَْحَجاِر َواْلبِـَا

 .َوَغْقرَِها. َفَفَذا أَقر  َأن  فِْعَؾُفْؿ َهَذا ُهَق ِطَباَدُة إَْصـَاِم، َوُهَق اْلَؿْطُؾقُب 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 . يف هذا الجقاب ذكر أمر ـ  الشقخ 

ـُ كجاوبااف عؾااك تْسااؾقؿ أن الشاارك مخ ااقٌص بلكااف عهااادة إصااـام  أن كحاا

 فحْسب. 

 أن كؼقل لف: إن كـَت تؼ د أهنا تخؾؼ وترزق وتادب ر؛ ففاذا إول إمر :

ُبف، فؾؿ  عتؼد  عه اد إصـام ذلؽ يف أصاـامفؿ. مار  باطؾ ٓ جؽ  فقف، والؼرآن ُ ؽذ 

ة، وذكركا إدلة عؾقف.  بِـا هذا الؿقضقع غقر مر 

ـِق ًة َطَؾدك َقْبدرٍ َأْو َغْقدرِِه، َخَشَبًة َأْو َحَجًرا َأْو يِ  ُهَق َمـ َقَصَد إِْن َقاَل: وَ )  : قال

ُيـَا ُف ُيَؼرِّ إَِلك اهللِ ُزْلَػك، َوَيْدَفُع َطـَا اهللُ يَِبَرَكتِِف،  َيْدُطقَن َذلَِؽ َوَيْذَيُحقَن َلُف، َيُؼقُلقَن: إِك 

ال دِذي  ءِ ُويْعطِقـَا يَِبَرَكتِف. َفُؼْؾ: َصَدْقَت ... َوَهدَذا ُهدَق فِْعُؾُؽدْؿ ِطـْدَد إَْحَجداِر َواْلبِـَدا

 .(إَْصـَاِم، َوُهَق اْلَؿْطُؾدقُب َطَؾك اْلُؼُبقِر َوَغْقرَِها. َفَفَذا أَقر  َأن  فِْعَؾُفْؿ َهَذا ُهَق ِطَباَدُة 
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كعؿ، هذا هق إمر الالااين، وهاق أن كؼاقل: اهات عـادكا أهناؿ ماا كااكقا  عتؼادون يف 

 إصـام أهنا تخؾؼ وترزق وتدب ر بـص  الؼرآن. 

 أهناؿ  ػعؾاقن هاذا ٕ اؾ طؾاب الشاػاعة والُزْلَػاك إذن آحتؿال الثاين :

 جب بإول فساقجقب بالالااين، فقؼاقل الشارك ، سقجقب هبذا. إذا لؿ ۵عـد اهلل 

 لفاا، وكؼاقل إن   د ةشهًة أو حجًرا أو بِـْقاًة وكادعقها وكاذبُح هق هذا إمر؛ أن كؼُ  

ُبـا إلك اهلل ُزْلَػك، و دفع عـ ا بَِهركتِف، و عطقـا بَِهركتِف.   هذا  ؼر 

ٓ « صادقَت »فـؼقل: صدقَت ؛ كعؿ أ هَت  قاًبا صحقًحا  ْحؽِل القاقع. هاق 

مـ  فة أكؽ أصهَت الحؼ، ففذا الػعؾ صقاب، هق  ؼقل: صدقَت يف أن هذا هق 

ُفااقن إلقفااا بالعهااادة  الُؿطااابِؼ لؾقاقااع، ُعه اااد إصااـام  عهاادوهنا ٕ ااؾ هااذا ؛  تق  

ْلَػااك عـااد اهلل سااهحاكف وتعااالك، وحااقـ ذلااؽ كؼااقل لفااذا الؼائااؾ:  ٕ ااؾ طؾااب الز 

 فْعُؾؽؿ وفْعُؾفؿ سقاا وٓ فْرق.

عادم الػارق باقـ  بقاانُ  وقد طؾْؿـا سايًؼا أن  مدـ مؼاصدد الددطقة إلدك التقحقدد

ر ـ. إذن يف مؼاِم الشرك ٓ فْرق بقـ معهاقد ومعهاقد؛  جرك إولقـ وجرك الؿتلة 

؛ أن « ٓ فاْرق باقـ معهاقٍد ومعهاقد»هذه مـ الؼقاعد الؿت ػؼ عؾقفا يف مؼام الشارك 

 ؽااقن جؿًسااا أو أن  ؽااقن قؿااًرا، أن  ؽااقن  ؽااقن حجااًرا أو أن  ؽااقن جااجًرا، أن 

 صـًؿا، أن  ؽقن قربًا، ٓ فْرق بقـ هذا وهذا. 

عؾ اة الشارك التْشار ؽ؛ فاث فاْرق باقـ جار ؽ : » وطِؾْؿـا قاطددَة البداب سدايًؼا
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ا، )عؾ ة الشرك(  عـال ماـ  فاة «وَجر ؽ ؛ )عؾ ة الشرك التشر ؽ( أن تجعؾ هلل كدا

 الـ د، )فث فْرق بقـ جر ؽ وَجر ؽ(. تحر ؿف )التشر ؽ( ؛ات خاذ 

فقتثجااك مااا  ۵: الؿؼااام مؼاااٌم عظااقؿ، مؼاااٌم يف حااؼ  اهلل - ااا إْةقتاااه  -وقؾـااا 

سقاه، يف مؼام تجر د التقحقد  تثجك ما سقاه، و  هح الؽؾ  عهقًدا مخؾاقققـ هلل 

قن مـ حؼ اهلل جقًئا، مْفؿا كان هذا الؿعهقد؛ سقااً  هلل، أو كاان  كان ولقااا ٓ  ستحؼ 

عدًوا هلل، كان عاقًث، كان غقر عاقؾ، ٓ اْلتػاَت إلك هذا ، يف مؼام تجر د التقحقاد 

  تثجك ما سقى اهلل سهحاكف وتعالك. 

اة، وهال ُكْؽَتاة َلطقػاة، أجاار إلقفاا جاقخ ايساثم اباـ  وهذا مـ إماقر الؿفؿ 

، وهااذا كتاااب  «يالاارّد عؾااك الهْؽاار»يف مقضااٍع مفااّؿ يف كتابااف العظااقؿ   تقؿقااة 

ـُ بطالِب العؾؿ أن  ؼرَأه؛ فنكف مـ الؽتب الـافعة  ًدا يف باب تقحقد العهاادة،   حُس

 .«الرد عؾك الهْؽري»أو  «آْستغااة»كتاب 

: أك ف إذا أ ااب باالجقاب الساابؼ فنك ـاا كهاّقـ لاف أن حاالفؿ وحاالؽؿ الؿؼصقد

ِة  ٓ  التؼر اب إلاك سقاا، أكتؿ تػعؾقن ما فعؾقا حْذَو الُؼذ  ِة، أكاتؿ ٓ تر ادون إ بالُؼاذ 

 والشاقخ  ادفع 
ّ
 والشاقخ  عطاقؽؿ اهلل، وبَِهركاة الاقلل

ّ
اهلل ُزْلَػك، وأكاف بَِهركاة الاقلل

 عـؽؿ، هذا حالؽؿ!

وأْحؽِل لاؽ أماًرا وهاق: أك ـال كـاُت مارة يف إحادى الاهثد، فؿاَرْرُت بؼر اة يف 
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ؼر ة ورأ اُت ضار ًحا عؾقاف ُقه اة،  ْؾتجاُئ طر ؼل وأكا ماجل سائؼ بالسقارة، مَرْركا ب

إلااك هااذا الضاار ح أهااؾ هااذه الؼر ااة، وقر ااٌب مااـ هااذا الضاار ح  ق ااد حجااارة 

م أو جلا مـ هذا، فؼال لل مرافِؼل: أتدري ماا هاذا؟ قؾاُت:  متؽّسرة كلك ف بـاا هتد 

م بـااقا لااف  ااا هتااد   لؾااقلل -ٓ، قااال: هااذه الحجااارة محااّؾ الضاار ح السااابؼ، اااؿ  لؿ 

مِاف؟ قاال:  اااات صااعؼة مااـ  ضار ًحا بجااقاره، قؾاُت: ماا سااهُب  -الؿْزعاقم  هتد 

ٓ  ما أصابت جقًئا ماـ الؼر اة  -سهحان اهلل العظقؿ! وهلل الحؽؿُة الهالغة -السؿاا إ

الُؿْػرتض أن الؼقم  ستقؼظقا مـ غْػؾتفؿ فقعؾؿاقا أن  هذا الضر ح، فؼؾُت لف: إذن

م وٓ  ُ هذا القلل ٓ  ُ  ر،  عـل إذا ما كػَع كػسف فؽقػ  ـػع غقره! فؼاال لاقس مة  ؼد 

صاااحهل: هقَفااات، الؼااقم ُأْجااِرُبقا يف قؾااقهبؿ حااب الشاارك، وز  ااـ لفااؿ جااققخ 

الخرافااة والؼهقر ااة، قااال لفااؿ جااققةفؿ: عؾااقؽؿ أن تحهااقا هااذا الااقلل أكالاار مااـ 

هب أن هذه ال اعؼة كاكت كازلة عؾقؽؿ، فؼال ال شاقخ: السابؼ، تدرون لؿاذا؟ الس 

ٓ، أكا أدفُعفا، أكا أتحّؿؾ، فـزَلت عؾك رأسف، ففاق لاف عؾاقؽؿ مِـ اة عظقؿاة، فؼؾاُت 

 ضاعقػ ماا  ساتحؼ أن 
 
ل ااحهل: لقاَت أحاًدا رد  عؾاقفؿ فؼاال: ولاق ؽؿ هاذا ولال

لاف تالاقًرا  تؾجئقا إلقف، ألْستؿ تزعؿقن أن لف  اًها وحْظقة عـد اهلل، باْؾ تؼقلاقن إن  

ا ما دفَعفا أصًث، وأراحؽؿ، لؿاذا أكَؾفا عؾك رأِسف، هذا دلقاٌؾ يف هذا الؽقن، لؿاذ

 عؾك أكف مسؽقـ، ضعقػ، ما  ؿؾؽ جقًئا، فث  ستحؼ أن ُ ْؾجَل إلقف.

: أن  حال الؼقم ماا ساؿعَت؛  طؾهاقن الربكاات والخقارات والَعطا اا الؿؼصقد
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إلاك هاذه  بربكة الشقخ أو دْفع الؿؽروهات وإذى عاـ أكػسافؿ هباذا، بآْلتجااا

الؼهااقر وهااذه إضاارحة. وكساالُل اهلل العافقااة والسااثمة، وكسااللف أن  حػَظـااا مااـ 

أوضار الشرك، وأن  اله َتـَا عؾك التقحقاد حتاك كْؾَؼااه، وكحؿاده أن عافاكاا ماـ هاذه 

 الهث ا.

؛ ققلاف: «قُب َفَفَذا أَقر  َأن  فِْعَؾُفْؿ َهَذا ُهَق ِطَباَدُة إَْصـَاِم، َوُهَق اْلَؿْطؾُ : »  قال

أن الؿملااػ  ر ااد بااف الؼهااقرّ قـ  -واهلل أعؾااؿ  -الضااؿقر هـااا الظاااهر « فِْعَؾُفددؿْ »

مقـ، لؽـ لعؾ  إقرب  ر ـ، وهـاك احتؿال أكف  ر د الؿتؼد  والعؾاؿ عـاد  -الؿتلة 

ر ـ، أقر  أن فْعؾ الؼهاقرّ قـ -اهلل  ر ـ هاق عهاادة  أكف  ر د الؼهقرّ قـ الؿتلة  الؿتالة 

 إصـام،  عـل هق مالؾ ويف حؼقؼة عهادة إصـام وٓ فْرق. 

مقـ وجاْرك « َوُهَق اْلَؿْطُؾقُب » ؛ الؿطؾاقب بقاان كْػال الػاارق باقـ جاْرك الؿتؼاد 

ر ـ.  الؿتلة 
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دددْرُك ِطَبددداَدُة إَْصدددـَامِ ) َقْقُلدددَؽ  َوُيَؼددداُل َأيًضدددا: دددْرَك ( الشِّ َهدددْؾ ُمدددَراُدَك َأن  الشِّ

، َودُطداَءُهْؿ ٓ َيدْدُخُؾ فِدل َذلِدؽ؟  ـَ دالِِحق َمْخُصقٌص يَِفَذا، َوَأن  آْطتَِؿاَد َطَؾدك الص 

هُ  ُ َتَعاَلى َفَفَذا َيُردُّ َؼ َطَؾدك اْلَؿالَئَِؽدِة  َما َذَكَر اهلل ـْ َتَعؾ  ـْ ُكْػرِ َم َأْو ِعوَسىى َأْو يف كَِتايِِف ِم

ـَ َفُفدَق  ،الِِحونَ الص   دالِِحق ـَ الص  ـْ َأْشَرَك فِل ِطَباَدِة اهللِ َأَحًدا ِمد َفالُيد  َأْن ُيِؼر  َلَؽ َأن  َم

ْرُك اْلَؿْذُكقُر فِل اْلُؼْرآنِ   َوَهَذا ُهَق اْلَؿْطُؾقُب. .الشِّ

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 -؛ ٓ كسؾ ؿ لاؽ يالؿـْع وطدم التْسؾقؿهذا هق الجقاب الثاين الذي هق جقاٌب 

 أن الشرك مخ قص بعهادة إصـام. - ل  فا الؼائؾ 

  وأ اب عـ هذا بجقاٍب واضح، ةثصُتف: أن واقع الؿشركقـ الذي بق ـاف

  ادل  عؾاك أهناؿ ماا كااكقا مشاركقـ بإصاـام فحْساب، الـهال  اهلل ورسقلف 

ويف مْعهااقداهتؿ؛ فإصااـام كاكاات ُتعهااد،  ُبِعااَث إلااك قااقٍم مختؾػااقـ يف عهاااداهتؿ

وإكهقاا كاكقا ُ عَهاُدون؛ كعقساك، وإولقااا وال االحقن كااكقا ُ عهاُدون؛ كؿار َؿ 

ااا قااص  اهلل سااهحاكف وتعااالك عؾقـااا، والشااؿس والؼؿاار:  ٓ َتْسااُجُدوا ﴿وغقرهااا مؿ 

ْؿِس َوٓ لِْؾَؼَؿِر﴾ فُقارد  عؾقاف ، والؿثئؽة والجـ، إلك غقر ذلاؽ، [62]ف ؾت: لِؾش 

بؿا بق ـ اهلل سهحاكف وتعالك يف كتابف مـ كْػر مـ تعؾ ؼ عؾاك الؿثئؽاة أو عقساك أو 

 .هذا هق الجقاب إولال الحقـ أو غقرهؿ، إذن: 
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  وعؾْؿـا  قاَبقـ آةر ـ، أن كؼقل: إن إصـام يف عهادهتا لؿ تؽـ مؼ قدة

 مؼ قدًة لغقرها، وهذا ما سهؼ تػ قؾف سابًؼا. لذاتِفا بْؾ كاكت

 بالن  أدلاة الؼارآن التال عاَبات عؾاك الؿشاركقـ وَكَفاْت عاـ وُيجاُب ثالًثدا :

 الشرك ٓ  ؿؽـ تـز ؾ كالقر مـفا عؾك إصـام، وٓ َ ؾقُؼ ماا ُذكِاَر فقفاا بإصاـام :

ـْ ُدوكِِف َفث َ ْؿؾِؽُ 
ـَ َزَعْؿُتْؿ مِ ِذ  ر  َعاـُؽْؿ َوٓ َتْحاِق ًث ﴿ُقِؾ اْدُعقا ال     قَن َكْشَػ الض 

ُفااْؿ َأْقااَرُب َوَ ْرُ ااقَن َرْحَؿَتااُف  ـَ َ ااْدُعقَن َ ْهَتُغااقَن إَِلااك َرب ِفااُؿ اْلَقِسااقَؾَة َأ   ااِذ  ُأْوَلئِااَؽ ال 

﴿َوَ ْرُ ااقَن أَتاارى هااذا ٓئًؼااا بإصااـام؟  [52 -53 ]ايسااراا: َوَ َخاااُفقَن َعَذاَبااُف﴾

ل عؾاك  َوَ َخاُفقَن َعَذاَبُف﴾َرْحَؿَتُف  ل عؾك إصاـام؟ الجاقاب: أكاف ٓ  تـاز  هذا  تـز 

 إصـام. 

ـْ ُدوكِال َأْولَِقااَا﴾
ـَ َكَػُروا َأْن َ ت ِخُذوا ِعَهاِدي مِ ِذ   [194]الؽفاػ: ﴿َأَفَحِسَب ال 

ل عؾك إصـام.  ل عؾك إصـام؟ الجقاب: إكف ٓ  تـز   َأَهذا  تـز 

َٓ َتْجَعااْؾ َقْهااِري َوَاـًااا ُ ْعَهاادُ »: أَرَأ ااُتؿ قااقل الـهاال  ُفااؿ   أَلااف أي  عثقااة  «الؾ 

 بإصـام؟ لقس لف عثقة بإصـام.

: كذُبقا حقـؿا زعؿاقا أن الشارك مح اقر ومؼ اقر ومخ اقص بعهاادة إذن

  إصـام.

 إن إدلاة أمارة بعهاادة والجقاب الرايع طـ دْطقاهؿ هذه أن كؼقل لفدؿ :
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ة عاماة ٓ تْخ اقص فقفاا،  اهلل وحده ٓ جر ؽ لف والـ اهقة عـ الشرك بف كاكت أدل 

ـْ َكاَن َ ْرُ قا لَِؼاَا َرب اِف َفْؾَقْعَؿاْؾ َعَؿاًث َصاالًِحا َوٓ ُ ْشاِرْك بِِعَهااَدِة َرب اِف َأَحاًدا﴾  ﴿َفَؿ

﴿َوَأن  ف إصاـام!( ، وققلاف تعاالك: ، ما قال )وٓ  شارك بعهاادة رب ا[119]الؽفػ:

 َأَحاًدا﴾
ِ
اِف َفاث َتاْدُعقا َماَع اهلل وماا قاال: )فاث تادعق ماع اهلل  [16]الجاـ: اْلَؿَساِ َد لِؾ 

ااؼ الـفاال عااـ الشاارك  إصااـام(، وقِااْس عؾااك هااذا يف أدلااة كالقاارة تجااد أكااف لااؿ ُ عؾ 

ل هنًْقا عاًما، فقعؿ  كؾ جلا،  قص الـ فبإصـام قط، وإك ؿا تجد إذا اْستؼر َت الـ  

عؾاة الشارك »، و«يف مؼام الشرك ٓ فْرق باقـ معهاقد ومعهاقد»والؼاعدة عؾْؿـاها : 

 «.التشر ؽ، فث فْرق بقـ جر ؽ وَجر ؽ
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 : 

ُف إَِذا َقاَل: )َأَكا َٓ ُأْشرُِك يِاهللِ( دْرُه َفُؼْؾ َلُف: َوَما ،  َوِسرُّ اْلَؿسَلَلِة أك  ْرُك يِداهللِ َفسِّ الشِّ

 لِل؟

ْرَها لِل. َفنِن َقاَل: ُهَق ِطَباَدُة إَْصـَامِ   .َفُؼْؾ َلُف: َوَما ِطَباَدُة إَْصـَاِم؟ َفسِّ

ْرَها لل. َوإِْن َقاَل: أَكا َٓ أْطُبُد إِٓ  اهللَ   .َفُؼْؾ: َما َمْعـَك ِطَباَدِة اهللِ َوْحَدُه ؟ َفسِّ

ِطل ، َرَها يَِؿا َيق ـَُف اهللُ فِل اْلُؼْرآِن َفْفق اْلؿْطُؾقُب س  َفنِْن فَ  َوإِن َلْؿ َيْعرِْفُف َفَؽْقَػ َيد 

َرُه يَِغْقرِ َمْعـَاُه َيق ـْدَت َلدُف أََيداِت اْلَقاِضدَحاِت فِدل َمْعـَدك  َشْقًئا َوُهَق َٓ َيْعرُِفُف؟ َوإْن َفس 

ْرِك يِاهللِ  َمداِن يَِعْقـِدِف، َوَأن  ِطَبداَدَة اهللِ  ؛ْوَثانِ َوِطَباَدِة إَ  الشِّ ُف ال ِذي َيْػَعُؾقَن فِل َهَذا الز  أك 

 .َوْحَدُه ٓ َشرِيَؽ َلُف ِهَل التِل ُيـْؽُِروَن َطَؾْقـَا، َوَيِصقُحقَن ِمـْفُ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ص الؿملػ ؛ الؿساللة  عـال ُله فاا وةثصاتفا ما سهؼ، وباق ـ سار     هـا لخ 

 :الؿخالِػ يف هذا الؿؼام لف ثالث أحقال وهق ما ذكَر لؽ، وبف تعؾؿ أن  

 ـُ لف الحؼ؛ وهذا أسفؾ إُولك الحالة ا أن  ؽقن  اهًث ٓ  دري ، فُقهق  : إم 

ـُ لف  د ،  اهٌؾ و ْفُؾف بسقط، ففذا ُتهّق  الحؼ.َمـ تقا ف مـ همٓا  ل  فا الُؿقح 

 أن  ؼااقل الحااؼ؛ إذا سااللَتف واْستػ ااْؾَت واْستػسااْرَت أن الحالددة الثدداين :

ـُ لف حقـفا أكاف ٓ فاارق باقـ الؼاد ؿ   جقب بالحؼ وال قاب و ْحؽِل القاقع، فتهّق
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ر ـ؛ وهباذا  مقـ مـ الؿشركقـ وحال الؿتالة  والحد ث، ٓ فارق بقـ حال الؿتؼد 

ة عؾقف.  تؼقم الُحج 

 ر تػسقًرا باطًث ؛ إذا اْستػ ْؾَت واْستػسْرَت وسللَت لثةالحالة الثا : أن  ػس 

ـُ لف ةطُله بالدلقؾ.  فنكف  جقب بجقاب باطؾ، فُقهق 

ْرِك )  : قال َرُه يَِغْقرِ َمْعـَاُه َيق ـَْت َلُف أََياِت اْلَقاِضَحاِت فِل َمْعـَك الشِّ َوإْن َفس 

َماِن يَِعْقـِدِف، َوَأن  ِطَبداَدَة اهللِ َوْحدَدُه  ؛يِاهللِ، َوِطَباَدِة إَْوَثانِ  ُف ال ِذي َيْػَعُؾقَن فِل َهَذا الز  أك 

مـؽاِر ـ « َيِصدقُحقَن ِمـْدفُ » .(ٓ َشرِيَؽ َلُف ِهدَل التِدل ُيـْؽِدُروَن َطَؾْقـَدا، َوَيِصدقُحقَن ِمـْدفُ 

ْرُتف ماـ مؼاصاد الادعقة إلاك ا بقاان »لتقحقاد لؾتقحقد، وهذا الذي ذكرُت لؽ وقر 

ر ـ لقـ وجرك الؿتلة   «.كْػل الػارق بقـ جرك إو 

َوَيِصقُحقَن ِمـْْف َكَؿا َصاَح إِْخدَقاُكُفْؿ َحْقدُث َقداُلقا: ﴿َأَجَعدَؾ ألَِفدَة )  : قال

ٓ  اهلُل ﴿إِك ُفْؿ َكاُكقا إَِذا قِقَؾ َلُفْؿ ٓ إَِلَف  ([8]ص: إَِلًفا َواِحًدا إِن  َهَذا َلَشْلٌء ُطَجاٌب﴾ إِ

 [63 -65 ]ال اافات: َوَ ُؼقُلقَن َأئِـ اا َلَتااِرُكقا آلَِفتِـَاا لَِشااِعٍر َمْجـُاقٍن﴾   َ ْسَتْؽهُِرونَ 

ُرون  إذن حاااالفؿ ُهاااَق ُهاااَق، إكؽاااار الؿشاااركقـ إولاااقـ عؾاااك الـهااال  الؿتااالة 

ُرون إولقااا وٓ  ُعقن عؾك أهؾ التقحقاد أهناؿ ٓ  ؼاد  لقـ فقف، فقد   َضارُعقن إو 

ٓ  دلقااؾ اكحااراف عااـ الحااؼ! مااع أن أهااؾ  الـهاال  وٓ ال ااالحقـ، ففااْؾ هااذا إ

ٓ  أن  عظ ؿقا اهلل،  غضهقن أجّد الغضاب ماـ أْدكاك كؾؿاة  التقحقد ما طؾهقا مـفؿ إ

يف قاربه ٓ  ضار وٓ  ـػاع(  ؼاقل: أساْلَت إدب ماع  )إن الـهال إذا قؾَت لفاؿ: 
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مااع أن هااذا هااق إدب، مااع أن هااذا هااق كااؾ  إدب؛ ٕك ااف مقافؼااة  رسااقل اهلل 

ف َٕعظااؿ، واهلل إك اا ۵سااقا أدبِؽااؿ مااع اهلل  فقؿااا  اااا بااف، اااؿ  إن   لرسااقل اهلل 

 وإدب مع اهلل أو ب مـ إدب مع كؾ أحد. 

قم لَِؿا ُأجِرُبقا يف قؾقهبؿ مـ حب  الشرك  غضاهقن لؾاذ ـ  شاركقهنؿ إذن: الؼ

، ٓ  َهاالل، ۵مع اهلل سهحاكف وتعالك أعظؿ مـ غضهفؿ وحاْرَقتِفؿ عؾاك حاؼ اهلل 

ٓ تجد مـ همٓا واهلل ُحْرقة عؾك جرٍك  ؼع، حتك ولق كان بُِهقذا، حتك ولاق كاان 

والهؼر، ما تجاد تؾاؽ الُحْرقاة يف قؾاقهبؿ؛ بعهادة الـار، حتك ولق كان بعهادة الؼَردة 

 ف لقس هـاك ةثف كهقر بقـَـا وبقـ أولئؽ . ٕهنؿ أصًث  عؾؿقن مـ أكػسفؿ أك  

الااذي هااق عهادُتااف وحااده ٓ جاار ؽ لااف مْفُضااقٌم عـااد الؼااقم، مااا  ۵فحااؼ  اهلل 

قع عؾاك أهاؾ  ؼقؿقن لف وْزًكا، اؿ   غضهقن، وُ ْؾُؼاقن الات َفؿ، وُ شاـ ُعقن أجاّد التْشاـ

ُفاقا قؾاقبؽؿ و اقارحؽؿ يف عهادهتاا  ُدوا اهلل، و   التقحقد الذ ـ  ؼقلقن لفؿ: وح 

، أي  جلا  غضاهؽؿ يف ۵إلك الؿعهقد القاحد العظقؿ الؿستحؼ لؾعهادة وهق اهلل 

ذلؽ؟! هاؾ تعؾؿاقن أحاًدا أعظاؿ ماـ اهلل! هاؾ تعؾؿاقن أحاًدا أكارب ماـ اهلل! هاؾ 

ُفاقن لغقاره؟ لؽاـ هاذا ٓ ُ رضاقفؿ،  تعؾؿقن أحًدا أقدر ماـ اهلل؟ إذن لؿااذا تتق  

 .-كعقذ باهلل مـ الخْذٓن  -اّتهاع الَفقى، ُأْجِرُبقا حّب الشرك يف قؾقهبؿ 

 أعؾؿ. ۵واهلل 
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ُفْؿ َلْؿ َيْؽُػُروا يِدُدَطاِء اْلَؿالَئَِؽدِة َوإَْكبَِقداِء  َؿدا ، َفنِْن َقاَل: إِك  دا َقداُلقا َوإِك  َكَػدُروا َلؿ 

ـُ َلْؿ َكُؼْؾ َطْبُد  ـُ اهللِ. اْلَؿالَئَؽُة َيـَاُت اهللِ. َوَكْح   اْلَؼاِدِر َوَٓ َغْقَرُه اي

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

هِف التال ساَعك الؿملاػ  َهفة الالامـة مـ الش  و اَزاه عـ اا ةقاًرا إلاك   هذه الش 

ددَبفة كْشااػفا يف هااذا الؽتاااب العظااقؿ. : سااهُب ُكْػاار الؿشااركقـ  مْضددؿقن هددذه الشُّ

لقـ كْسَهُة القلد إلك اهلل، ٓ آْستغااة والدعاا والعهادة لغقِر اهلل.  إو 

ااهفات دون  ااَهفة والتاال بعاادها مق ااقدٌة يف بعااِض ُكَسااِخ كشااػ الش  وهااذه الش 

ػفاا أو أْلَؼاهاا بعاُض بعض، ولذا ٓ تْسا تغرب إذا و ادَت بعاَض الشاروح التال أل 

وغقره، ٓ تجد إجارًة إلاك هاذه   أهؾ العؾؿ؛ كشرح الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ 

َهف وٓ جارًحا لفاا؛ ٕك فاا مق اقدة يف بعاضِ  الـ َساخ دون بعاض، وٓ أْدري ماا  الش 

هب، ولعؾ ف أن  ؽقن بساهب أن  الشاقخ  ْلَحَؼفاا بعادما كتاَب الؽتاباة إك ؿاا أ  الس 

تـتشر عِؼقَب تْللقػف لفا؛   إولقة، أو بعد الـسخة إولقة، ٕن  مملػات الشقخ 

ـ  لف أن ُ ضقػ  ُػقهنا، فتـتشر عِؼقَب تللقػف لفا، اؿ  لعؾ ف  ِع اها طؾهُة العؾؿ و تؾؼ   تؾؼ 

ا أضافف الشقخ يف آةره، و  .۵العؾؿ عـد اهلل جقًئا وُ ْؾحؼف؛ فؾعؾ  هذا مؿ 

اا تَداولاف أهاؾ الشارك  َهفة والتل بعدها ؛ فث جاؽ  أك اف مؿ  ا مْضؿقن هذه الش  أم 

ـَ الشقخ  هفتقـ. حقـؿا تـاول بالرد    والضثلة، وأحس  والتػـقد هاَتقـ الش 
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َهفة التل سؿعت فؿا مـ جؽٍّ أهناا أْضاعػ ُجاَهِف الؼاقم، وهال ماـ  ا هذه الش  أم 

ااخافة ب الؿشااركقـ إولااقـ مااا كػااروا لؽااقهنؿ  اادعقن  َؿحااؾ أن ُ ؼااال: إن  الس 

عاقا هلل القلاد، حقاث قاالقا: إن  الؿثئؽاة  و عهدون غقر اهلل، وإك ؿا كػروا ٕك فاؿ اد 

خػ وَةَهِؾ العؼؾ بؿؽان. والؿملػ  اَهفة   بـاُت اهلل؛ ففذا مـ الس  رد  هاذه الش 

 مـ اثاة أو ف.

 -ؿشاركقـ إولاقـ ماـ كاان  عتؼاد أن الؿثئؽاة بـااُت اهللمـ ال وٓ جؽ  أن   

ا كهقاًرا عاـ مؼاالتِفؿ هاذه،  ۵، وقاد أفَ اَح كتااُب اهلل  -تعالك اهلل عـ ذلاؽ ُعؾاقا

ِف اْلَهـَاِت ُسْهَحاَكُف ﴾فؼال سهحاكف:  َه كػساف عاـ هاذه  [52]الـحاؾ: ﴿َوَ ْجَعُؾقَن لِؾ  كاز 

ااـقعة، وكااذلؽ ققلااف تعااالك:  ـَ َوَبـَاااٍت بَِغْقااِر ِعْؾااٍؿ﴾الَؿؼالااة الش   ﴿َوَةَرُقااقا َلااُف َبـِااق

 . كؿا سقليت الؽثُم عـ هذه أ ة فقؿا أورَده الؿملػ  [199]إكعام:

ـْ ِعَهااِدِه ُ اْزًاا﴾كذلؽ يف ققلف سهحاكف:  ه ؛ ففاذ [15]الزةارف: ﴿َوَ َعُؾقا َلُف مِا

َمؼالة طائػة مـ الؿشركقـ إولقـ وٓ سّقؿا  قر ش، وُ فقـَة، وُةزاعة، أو بعض 

إن  الؿثئؽاة "هامٓا، هامٓا كااكقا  ؼقلاقن:  ُةزاعة، وكِـاَكة، وبـل َساَؾَؿة، وغقارَ 

ـّ  قاد صااهر  -تعاالك عاـ َمؼاالتفؿ -؛  عـال: أن  اهلل  "بـاُت اهلل ماـ َساَروات الجا

 الؿثئؽة. الجـ، فُقلَِد لف همٓا

وهااذا إماار كااان لااف أاااٌر يف فْعؾفااؿ، مااـ ذلااؽ: وْأُد الهـااات، فااقْأُد الهـااات لااف  
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ـَ العاار، وماـ  ـ  قاد  جؾاْه أسهاٌب عـدهؿ، مـفا ما  ر اع إلاك كراَهاة الهـاات وأهنا

ـ  باث ماردود  عاقد عؾاك  ـ  عالة، إكؿا ُ ـَػُؼ عؾاقف ذلؽ أ ًضا سهٌب اقت ادي؛ كقهنُ

يف تػساقره عـاد    ًضا سهٌب ِد ـل، وقد ذكار هاذا الؼرطهال القالد، ومـ ذلؽ أ

ااِف اْلَهـَاااِت ُسااْهَحاَكُف﴾ققلااف تعااالك:  ااا اعتؼاادوا أن  ﴿َوَ ْجَعُؾااقَن لِؾ  ؛ حقااث إهنااؿ لؿ 

،  عـال: اقُتؾاقا الهـاات؛ ٕ اؾ  "أْلِحُؼقا الهـات بالهـات"الؿثئؽة بـات اهلل قالقا: 

ـَ بالؿثئؽااة الث   ـ  بـاااُت اهلل يف زْعؿفااؿ أن  اارتِؼقـ فااقْؾحؼ تعااالك اهلل عااـ  -ئاال ُهاا

ا كهقًرا   .-ذلؽ ُعؾقا

، ولؽـ فااا مؼالااة  الؿؼصددقد: أن  هااذه مؼالااة مااـ مؼااآت الؿشااركقـ وٓ جااؽ 

 . ُكْػر ٌة مْستؼؾ ة عـ جْركفؿ يف العهادة، كؿا سقذكر الؿملػ 
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﴿ُقدْؾ ُهدَق : ُكْػٌر ُمْسَتِؼٌؾ، َقاَل اهللُ َتَعاَلك اْلَقَلِد إَِلك اهللِ َتَعاَلكَفاْلَجَقاُب: أًن كِْسَبَة 

َؿُد  * اهللُ َأَحٌد  َوإََحدُد: ال دِذي ٓ . [1 -3 ]اإلخدالص:َلْؿ َيِؾْد َوَلْؿ ُيقَلْد﴾  * اهللُ الص 

َؿُد: اْلَؿْؼُصقُد فِل اْلَحَقائِِج. َكظِقَر َلُف. ـْ  والص  َجَحَد َهَذا َفَؼْد َكَػَر َوَلْق َلْؿ َيْجَحْد َفَؿ

قَرِة.  آِخَر السُّ

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

القاجدب طؾدك كدؾِّ أحدد أن يعتؼدد باق ـ فقاف أن    هذا  قاٌب مـ الؿملاػ

 :أمريـ

   ًٓ اااٌد بجؿقاااع أو : كاااقن اهلل ساااهحاكف وتعاااالك أحاااًدا ؛  عـااال: أك اااف ُمتقح 

ففق القاحد يف ذاتِف الذي ٓ ُكْػا لف، وهق القاحد يف صاػاتف الاذي ٓ الؽؿآت، 

 مالقؾ لف، وهق القاحد يف عهادتف فث جر ؽ لف. ففذا وا ب أولل .

  :ه اهلل سهحاكف وتعاالك عاـ أن  ؽاقن والاًدا أو أن  ؽاقن  ثاكًقا أن ُ عتؼَد تـز 

ا مقلقًدا لقالد هذ ۵واّدعاا كقن اهلل .[6]ايةثص: ﴾َلْؿ َ ؾِْد َوَلْؿ ُ قَلدْ  ﴿مقلقًدا 

والؿؼ قد أن  زْعاؿ كساهة . ۵عؾؿ، والعؾؿ عـد اهلل ما اْفرتاه أحد مـ الـاس فقؿا أ

ـَ َوَبـَااٍت بَِغْقاِر ِعْؾاٍؿ﴾قد اْفرتاه كالقٌر مـ الـاس،  ۵القلد إلك اهلل   ﴿َوَةَرُققا َلُف َبـِاق

 .[199]إكعام:

حداكقاة هلل ساهحاكف، وإاهاات كقكاف غقار والاٍد ففؿا أمران مستؼثن؛ إاهات الق 
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ن.  لؿقلقد، وكقكف غقر مقلقد لقالِد، ففذان إمران مستؼث 

 ؼقل: سقرة ايةثص التل تعدل اؾث الؼرآن؛ هاذه الساقرة   فالؿملػ 

العظقؿة قد أْرَجدت إلك و قب اعتؼااد إمار ـ، فؿاـ  حاَد واحاًدا ماـ هاذ ـ 

ـْ َجَحدَد »:   لق لؿ  جحْد الشطر الالاين، فؼاال إمر ـ ففذا كاٍف يف كْػره و  َفَؿ

ـ تقحقااد اهلل يف  ۵ عـاال كااقن اهلل  «َهددَذا أحااًدا صااؿًدا، وهااذا وٓ جااؽ   تضااؿ 

ُتاف تِاف أَحِد   يف العهاادة، وٕن  ال اؿد  ؼتضال كقكاف الؿعهاقد  العهادة؛ ٕن  مـ أَحِد  

الؿساامول الؿطؾااقب وحااَده ٓ جاار ؽ لااف، فال ااؿد:  عـاال الااذي تْ ااؿد إلقااف 

الخثئااؼ يف حا اهتااا، ت ااؿد  عـاال: تؼ ااد، فااالخؾؼ  ؿقًعااا إكؿااا  ؼ اادون، 

 ووا ٌب أن  ؼ دوا اهلل تعالك وحده ٓ جر ؽ لف.

اااؿُد الاااذي  وهاااَق ايَلاااُف الّساااقد ال  

 

 َصااااؿَدْت إلقاااااِف الخؾاااااُؼ باِيْذعاااااانِ  

فاهلل وحده الذي ُ  َؿُد إلقف وُ ؼ ُد وُ طؾُب يف قضااا الحا اات  اؾ  وعاث،  

﴿َلاْؿ فؿـ َ َحَد هذا الؼدر فنك ف كافر ولق أكف لؿ  جحد بؼقاة الساقرة، وهال ققلاف: 

 . َ ؾِْد َوَلْؿ ُ قَلْد﴾

رون الاذ ـ  زعؿاقن أن  مؼاالتفؿ لاقس فقفاا كْساهة   ففمٓا الؿشاركقن الؿتالة 

، وبالتالل فانك فؿ ُبارآا ماـ الشارك؛ لؽاقهنؿ ماا قاالقا إن  إولقااا ۵القلد إلك اهلل 

، وكاان لاف   كعهِد الؼادر الجقثين وهق مـ العؾؿاا الُعه اد مـ عؾؿااا الحـابؾاة 

ـٌ يف التقحقااد وال ااػ يف   ات والؼااَدر، كؿااا بااق ـ هااذا ابااـ ر اابكااثم َحَساا



  

          204          
 
 

 رشح كشف الش هبات

ا ،فضاًث عاـ هاذا أكهقااا اهلل  ؛ ۵تر ؿتِف، فؿالؾ عهد الؼادر ومالؾ بؼقة إولقاا حؼا

عل أهنؿ أوٌٓد هلل كـهقـا محؿد  ، فهالتالل اكتػقـاا ۵، همٓا  ؼقلقن: كحـ ٓ كد 

 عـ الؽػر.

هاذا ٓ  ْساتؾزم أن  فـؼقل: هذا باطاؾ؛ فانكؽؿ إن قؾاتؿ باالحؼ يف مقضاع فانن   

ا، وهذا ُ درُكف كؾ  عاقؾ، كقن ايكسان لؿ  ؼؾ بالهاطؾ  تؽقن  ؿقع مؼآتؽؿ حؼا

يف مقضع ٓ  ْستؾزم أن  كؾ ما قاَلف صقاب، ألقس كذلؽ؟ فؽقكؽؿ ُتشارُكقن بااهلل 

 يف العهادة هذا كْػٌر مستؼؾ. ۵

قا بؽْػار واحاد، وَماـ : أن  الؿشركقـ إولقـ أتقا بؽْػر  ات وماا أتافالؿؼصقد

إن  " ؿااا كػااروا فؼااط بؿؼااالتِفؿإن  الؿشااركقـ إولااقـ إك   - ااا هاامٓا  -قااال لؽااؿ 

!! هااذا غقاار صااحقح، وٓ  ؼقلااف عاقااؾ، بااؾ الؼااقم أتااقا " الؿثئؽااة بـاااُت اهلل

 بؽْػر  ات.

كؼقل:  ْؾازمؽؿ أ ًضاا أن  ؽاقن الؿشاركقن    وإضافة إلك ما ذكر الؿملػ

اا ۵إولقن ما كػروا بنكؽارهؿ الهعث إك ؿا كػروا بؿجرد كْسهة القلد إلاك اهلل  ، أم 

إكؽارهؿ الهعث وكقهنؿ أقسؿقا بااهلل  ْفاد أ ؿااهنؿ ٓ  هعاث اهلل َماـ  ؿاقت هاذا 

َة الـهال  كْػاًرا، وهاؾ أ ًضاا لقساْت  لقس كػًرا، و ْؾزمؽؿ أن  ؽاقن إكؽاارهؿ كهاق 

  ؼقل عاقؾ بذلؽ؟!
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 قاُبـا عؾقؽؿ هق  قاُبؽؿ عؾك هذا اي راد؛ إن قؾتؿ : ٓ، إكؽار الهعاث كْػاٌر، 

ة الـهل  كْسهة القلد كْػٌر  ُكْػٌر ، كؾ  واحد مـ هذه كْػٌر مستؼؾ، كؿا أن   وإكؽار كهق 

 مستؼؾ كذلؽ الشلن يف صْرف العهادة لغقر اهلل. 

ُرون أن الؿشركقـ كااكقا  عهادون إصاـام ؛ بْؾ أكتؿ متـاقضقن!  لؿ تزالقا تؼر 

بؿؼالتؽؿ هذه صارت عهادُة إصاـام لقسات كػاًرا، أرأ اَت كاؿ  ؼاقد الفاقى إلاك 

ااعل الحالقااث لثكتِػاااا مااـ وْصااؿة الشاارك الااذي هااؿ  التـاااقض! هااؿ  سااعقن الس 

جالا،  ۵ك اهلل واقُِعقن يف حْؿَلتِف؛ فقلتقن بؿاْلؾ هذه التخّهطاات، فـْساهة القلاد إلا

ـٌ أو بـاٌت  والشرك يف العهادة جلا آةر، فؿـ لؿ  ْزعؿ أن  أحًدا مـ الؿخؾاقققـ ابا

 ففذا ٓ  عـل أك ف َسؾَِؿ مـ الؽػر أّولف وآةره. ۵هلل 
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ـْ إَِلدٍف﴾: َوَقاَل اهللُ َتَعاَلك ـْ َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُف ِم َخَذ اهللُ ِم ، [01]الؿممـاقن: ﴿َما ات 

دِف  ، َوَجَعَؾ ُكالً ِمـُْفَؿا ُكْػرًا ُمْسَتِؼالً. َوَقاَل اهللُ َتَعاَلك ﴿َوَجَعُؾقا لِؾ  ـِ ـَ الـ ْقَطْق َق َيْق َفَػر 

ـَ َوَيـَداٍت يَِغْقدرِ ِطْؾدٍؿ﴾ ـ  َوَخَؾَؼُفْؿ َوَخَرُققا َلُف َيـِدق َق  [199]إكعاام: ُشَرَكاَء اْلِج َفَػدر 

ـَ  ـِ َيْق  .ُكْػَري

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

هذا دلقٌؾ آةر  دل  عؾك ُبطثن قاقلفؿ وهاق: كاقن اهلل ساهحاكف وتعاالك أاهات 

ـْ َوَلٍد﴾»كػَر ـ ٓ كْػًرا واحًدا لؾؿشركقـ ، فؼال سهحاكف:  هاذا فقاف  «﴿َما ات َخَذ اهللُ ِم

ـْ »، وهق دْعقاهؿ أن  هلل ولًدا ، اؿ قاال: رد  عؾك كْػٍر مـ كْػر اهتؿ ﴿َوَمدا َكداَن َمَعدُف ِمد

، ل الؿَغا رة ؛ ففؿا إذن مساللَتان؛ عطػ، والعطػ يف مالؾ هذا الؿؼام  ؼتض «إَِلٍف﴾

ـْ إَِلٍف﴾» د عؾك كْػرهؿ مـ  فة اتخاذ ألفاة ماع  «﴿َوَما َكاَن َمَعُف ِم فقف إجارة إلك الر 

ـَ »اهلل،  َق َيْق ، َوَجَعَؾ ُكالً ِمـُْفَؿا ُكْػرًا ُمْسَتِؼالً  َفَػر  ـِ  « .الـ ْقَطْق

ـَ كذلؽ رد  عؾقفؿ بآ ة إكعام:  ـ  َوَخَؾَؼُفْؿ َوَخَرُققا َلدُف َيـِدق ِف ُشَرَكاَء اْلِج ﴿َوَجَعُؾقا لِؾ 

ة أمر ـ مختؾَػقـ: َوَيـَاٍت يَِغْقرِ ِطْؾٍؿ﴾  ؛ هذه أ ة أ ًضا فقفا أن  َاؿ 

ـّ . ولإمر إ  : كقن همٓا الؽػار  عؾقا هلل جركاَا الج

ـ  »وٕهؾ العؾؿ بحٌث طق اؾ يف إعاراب   -؛ وإقارب وإظفار « ُشدَرَكاَء اْلِجد

م، و« ُشددَرَكاَء »أن   - ۵والعؾااؿ عـااد اهلل  ـ  »مػعااقل ااااٍن مؼااد  مػعااقل أول، « اْلِجدد
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ـ  جاركاا  ـ  جركاا( ؛  عـل:  عؾقا الج وترتقب الؽثم يف أْصؾف: )و عؾقا هلل الج

م الشاركاا  تعظقًؿاا وتْشاـقًعا لؾؼاقل بالشارك  - ۵والعؾاؿ عـاد اهلل  -هلل، وإكؿا قد 

 وإاهات الّشركاا هلل سهحاكف وتعالك.

 : فقفا ؛ هذه ُجؿؾة حالقة، والضؿقر﴿َوَخَؾَؼُفْؿ﴾وققلف تعالك: 

 ا أن يؽقن طائًدا لؾجاطؾقـ الذيـ جعؾقا هلل الشركاء ؛ فقؽاقن الؿعـاك: إم 

ـّ مع أك ف ةؾَؼفاؿ، و عؾاقا هلل جاركاا الجاـ وقاد ةؾَؼفاؿ؛  و عؾقا هلل جركاا الج

ـ  فؽقػ  عهدون غقَر ةالٍؼ لفؿ!! هذا َقهاقٌح يف العؼاقل،  دِف ُشدَرَكاَء اْلِجد ﴿َوَجَعُؾدقا لِؾ 

ااُدوه بالعهااادة، فااذههقا  عهاادون معااف  َوَخَؾَؼُفدْؿ﴾  عـاال مااَع كقكااف ةالًؼااا لفااؿ مااا وح 

غقره!! وٓ جؽ  أن هذا فقف ُقهٌح، وهذا عؾك طر ؼة الؼارآن يف آْساتدٓل بتقحقاد 

 هق الؿستحّؼ لؾعهادة. الربقبقة عؾك تقحقد إُلقهّقة، فؿـ ةؾؼ 

 ـّ ؛ ـ  ﴿َوَج  والؼقل الثاين: أن  الضدؿقر طائدٌد إلدك الجد دِف ُشدَرَكاَء اْلِجد َعُؾدقا لِؾ 

ـّ الؿعهقِد ـ مخؾقققـ، وهذا قهقح، كقػ  ؽقن الؿخؾقق  َوَخَؾَؼُفْؿ﴾ مع كقن الج

حّؼ العهادة، إك ؿا  ساتحؼ العهاادة ماـ كاان ةالًؼاا ٓ ماـ كاان تمعهقًدا!! هذا ٓ  س

 مخؾقًقا.

ـَ َوَيـَدداٍت يَِغْقددرِ ِطْؾددٍؿ﴾قااال:  ؛ َةَرُقااقا:  عـاال اْئَتَػُؽااقا،  ﴿َوَخَرُقددقا َلددُف َيـِددق

ُصااقا، وكااَذُبقا؛ ٓ جااؽ  أك   فااا مااـ أْجااـع الؽااذبات والؿختَؾَؼااات واْةتؾُؼااقا، وتخر 

ا كهقاًرا  -وايْفؽ مـ الؼقل أن ُ ـسَب إلاك اهلل القلاد  ، -تعاالك اهلل عاـ ذلاؽ ُعؾاقا

ـُ َوَلًدا ْحَؿ اَلَؼْد ِ ْئُتْؿ َجْقًئا إِ    ﴿َوَقاُلقا ات َخَذ الر  اْرَن مِـْاُف    دا اَؿَقاُت َ َتَػط  َتَؽااُد الس 
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ا ـِ َوَلًدا   َوَتـَشؼ  إَْرُض َوَتِخر  اْلِجَهاُل َهدا ْحَؿ ـِ    َأْن َدَعْقا لِؾر  ْحَؿ َوَما َ ـَْهِغل لِؾر 

اـاعة مْهؾًغاا [04 -66 ]مار ؿ: َأْن َ ت ِخَذ َوَلًدا﴾ . إذن هاذه مؼالاٌة كاذباة، بالغاٌة يف الش 

 عظقًؿا. 

ـَ َوَيـَاٍت يَِغْقرِ ِطْؾٍؿ﴾ ؛ مـ الؽػاار ماـ ةاَرَق وافارتى وكساب  ﴿َوَخَرُققا َلُف َيـِق

ـَ هلل  ـُ اهلل"كالقفقد الذ ـ قالقا  ؛۵الَهـق ، وكالـ اارى الاذ ـ قاالقا "إن  ُعز اًرا ابا

ـُ اهلل"  عـل الؿشركقـ ماـ مشاركِل العارب الاذ ـ قاالقا  ﴿َوَيـَاٍت﴾، "إن  عقسك اب

 ."إن  الؿثئؽة بـاُت اهلل"

َق بقـ الؽػَر ـ، ففذا كْػٌر وهذا كْػاٌر، فؿاـ َساؾَِؿ ماـ  ۵: أن  اهلل الؿؼصقد فر 

ٓ  إذا كااان بالػعااؾ عابااًدا هلل مجتـًهااا  واحااٍد ٓ  ؾاازم أن  ؽااقن سااالًؿا مااـ أةاار ؛ إ

 لؾشرك.
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لِقُؾ َطَؾك َهَذا َأْيًض  ـَ َكَػُروا يُِدَطاِء الالتِّ َمَع َكْقكِِف َرُجالً َصدالِحًا  ا:َوالد  أن  ال ِذي

ِـّ َلْؿ َيْجَعُؾقُهْؿ َكَذلَِؽ. ،اهللِ  اَلْؿ َيْجَعُؾقُه اْيـً  ـَ َكَػُروا يِِعَباَدِة اْلِج  َوال ِذي

              

 الشارح وفقه اهلل:قال 

وهااق بحسااِب مااا ذكاارُت لااؽ  ؽااقن   هااذا  ااقاٌب ااااٍن ذكااَره الؿملااػ 

الجااقاب الالالااث،  عـاال إضااافًة إلااك ايْلاازام الااذي هااق الجااقاب الالاااين ففااذا هااق 

 الجقاب الالالث، والالاين مـ  فة كثم الؿملػ.

لِقُؾ َطَؾدك َهدَذا َأْيًضد»:    ؼاقل الؿملاػ  ـَ َكَػدُروا يِدُدَطاِء الددالتِّ  ا:َوالدد  ؛ «أن  ال دِذي

ى َت َواْلُعااز  ، باتػاااق  [49-10]الااـجؿ: َوَمـَاااَة الال الاَِلااَة إُْةااَرى﴾   ﴿َأَفااَرَأْ ُتُؿ الااث 

عل أن  الاذ ـ  اة  اد  ّت كػار ، هؾ أحٌد مـ أهؾ الؿؾ  الؿسؾؿقـ أن  الذ ـ عهدوا الث 

ّت لؿ  ؽقكقا كػاًرا؟ ٓ أحد  خالػ يف هذا.  عهدوا الث 

ـٌ هلل؟ الجاقاب: ٓ، إك ؿاا الاذي  ااا عاـ  ّت اد عقا أكف ابا هؾ الذ ـ عهدوا الث 

 ؿاعة رحؿفؿ اهلل ورضل عـفؿ إكؿاا هاق ابـ عهاس و اا عـ مجاهد و اا عـ 

ّت  اِق ؼ-ذْكُر أن الث  هاذا كاان  -وهاق اساؿ فاعاٍؾ ماـ الؾ اّت الاذي كاان  ؾات  الس 

ر ًث صالًحا فحْسب ، ما ذكروا فقف أكف ولٌد هلل، ما قالقا هذا، إكؿا قالقا فؼاط: إكاف 

رة الت  ل بجقار قربه.ر ٌؾ صالح؛ فَغَؾقا فقف فعهدوا الؼرب ، اؿ  عهدوا ال خ 

 :أن  هذه الدلقؾ ُيؾزمفؿ يلحِد أمريـ: فالؿؼصقد
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ّت غقر كْػٍر. - ا أن تؽقن مؼالُتفؿ صحقحة، فتؽقُن عهادة الث   إم 

ّت كػًرا ؛ فقهطؾ هاذا الحْ ار الاذي ح اروا فقاف   - ا أن تؽقن عهادة الث  وإم 

 ب.فحْس  ۵كْػَر الؿشركقـ إولقـ بلك ف لؽقهنؿ اد عقا القلَد هلل 

ى التل عهادوها كاكات ابـًاا   ة أ ة، هؾ الُعز  وقْؾ مالؾ هذا فقؿا ذكَره اهلل يف َتتِؿ 

هلل؟ اثث ججرات عهدوها، أو عهدوا الهـاا الذي عؾقفا، أو عهادوا ال اـؿ الاذي 

ى  -عـدها   وكؾ  َمـ عهادها فؼاد كػار -عؾك ةثف بقـ أهؾ العؾؿ يف تػسقر الُعز 

ؼال: إهنا بـٌت هلل! ألقس كاذلؽ؟ وباعتهاار كاقن ال اـؿ ماـ وإن كان ٓ ُ عؼؾ أن  ُ 

حقث كقكاف صاـًؿا، أو باعتهاار الشاجرة ماـ حقاث كقهناا جاجرة هاذا ٓ ُ عؼاؾ أن 

 .    ۵ ؼقل قائٌؾ إهنا بـٌت هلل 

وقْؾ مالؾ هذا يف َمـاة؛ َمـاة صْخرة ُعهَِدْت وكالَر عابُدها، وقِقاؾ صاـؿ ؛ أفارأ ُتؿ 

ؼاد أن  َمـااة ال اخرة بـًتاا هلل؟ أ ؼاقل هاذا تإك ؿا كػَر لؽقكف اعكْػَر هذا الذي عهدها 

 عاقؾ؟! ٓ  ؼقل عاقٌؾ ذلؽ.

 فدل  هذا عؾك ُبطثن مؼالتفؿ.
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َيداِب حْؽدِؿ )َوَكَذلَِؽ اْلُعَؾَؿاُء َأْيضًا َوَجِؿقدُع اْلَؿدَذاِهِب إَْرَيَعدِة َيدْذُكُروَن فِدل 

دِف َوَلدًدا َفُفدَق ُمْرَتدّد، ِوإِْن َأْشدَرَك يِداهللِ َفُفدَق ُمْرَتدٌد  (اْلُؿْرَتدِّ  ؛ َأن  اْلُؿْسِؾَؿ إَِذا َزَطَؿ أن  لِؾ 

ـِ  ـَ الـ ْقَطْق ُققَن َيْق  .َوَهَذا يف َغاَيِة اْلُقُضقِح ، َفُقَػرِّ

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ٌر عـااد أهااؾ العؾااؿ يف  ؿقااع الؿااذاهب  يف -ُ اارد  عؾااقفؿ أ ًضااا بؿااا هااق متؼاار 

حقـؿاا  ْساُردون كاقاقض ايساثم وأساهاب  -الؿذاهب إربعة ويف غقرهاا أ ًضاا

ّدة فقذكرون ساَهَهقـ مساتؼؾ قـ،  ؼقلاقن: إن  ماـ كساَب هلل  الَقَلاد فؼاد كػاَر ،  ۵الر 

ـِ »ػاَر واْرتاد  أ ًضاا، فؼاد ك ۵و ؼقلقن: إن  مـ أجارَك بااهلل  ـَ الـ دْقَطْق ُقدقَن َيدْق ؛  «َفُقَػرِّ

ر ، ٓ  دة ا تؿاع أكالر مـ ُمؽػ  وعؾقف: فث أحد مـ أهؾ العؾؿ  شرتط يف الؽْػر والر 

دة أو أكالرهاا أو بعضافا، إكؿاا  أحد  ؼقل: إكف ٓ  ؽػر حتك  جؿع كاؾ  أساهاب الار 

دة.  كاقٌض واحٌد كاٍف يف الر 

دة عـ د ـ اهلل  ْلن يف أسهاب الر  اْلن يف  ۵الش  ْلن يف كققض ايساثم كالش  ، الش 

كااقاقض الطفااارة ؛ كؿااا أن  كاقًضااا واحااًدا مااـ كااقاقض الطفااارة كاااٍف يف الحْؽااؿ 

ااْلن يف كااقاقض ايسااثم، كاااقٌض واحااد كاااٍف يف الحْؽااؿ  بُهطثكِفااا كااذلؽ الش 

 بالخروج عـ هذه الؿؾ ة.

َهة القلد إلك اهلل كْػاٌر ولقساْت كاّؾ الؽػار ، هاذه الخثصاة التال : كْس الخالصة
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، « كْسَبة القلدد إلدك اهلل كْػدٌر، ولقسدْت كدّؾ الؽػدر»كْخُؾُص مـ ةثل ما سهَؼ هبا ؛ 

 فاكتَؼَضْت مؼالُتفؿ.
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 [11]يدقكس: َوٓ ُهدْؿ َيْحَزُكدقَن﴾َوإْن َقاَل: ﴿َأٓ إِن  َأْولَِقاَء اهللِ ٓ َخدْقٌف َطَؾدْقِفْؿ 

ـْ ٓ ُيْعَبُدوَن.
، َولؽِ  َفُؼْؾ: َهَذا ُهَق اْلَحؼُّ

ـُ َٓ ُكـْؽُِر إِٓ  ِطَباَدَتُفْؿ َمع اهللِ، َوإِْشَراَكُفْؿ َمَعُف.  َوَكْح

َباُطُفْؿ، َواإلْقَراُر يَِؽَراَماتِِفْؿ.  َوإِٓ  َفَالَقاِجُب َطَؾْقَؽ ُحبُُّفْؿ، َواتِّ

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

َبفة التاسعة مْضدؿقن : آْساتدٓل بؿؽاكاة إولقااا وَكرامااتِفؿ ؛ أي: هذه الشُّ

َبفة ٌغ َساإن  مؽاكة إولقاا وعظقؿ مـزلتفؿ وما اهَت لفؿ مـ الؽراماات مُ  هذه الشُّ ق 

ف إلقفؿ بالدعاا والـذر والذبح  غقر ذلؽ؛ لؽقهنؿ أولقاا لفؿ مـزلة عظقؿاة ولؾتق  

ُ جري عؾك أ د فؿ َكرامات هذا كاٍف يف صاحة آْلتجااا  ۵عـد اهلل، ولؽقِن اهلل 

َهِف اكتشاًرا وتؼر ًرا مـ الؿشركقـ الؿعاصار ـ، ٓ  َهفة مـ أكالر الش  إلقفؿ. وهذه الش 

ٓ  و ـص  عؾ َػ يف تسق غ الشرك إ  قفا.تؽاد تجُد أحًدا مـفؿ أل 

بق ـ أن ققلفؿ يف هذا الؿؼام  شتؿؾ عؾاك حاؼٍّ وباطاؾ ؛ كاقن   والؿملػ 

إولقاا لفؿ مـزلة عؾق ة هذا قدٌر ٓ ُ ختَؾػ فقف، وكقن إولقاا لفؿ َكراماات هاذا 

أ ًضااا ٓ ُ ختؾااػ فقااف، ولؽااـ هااؾ هااذا الؼاادُر كاااٍف يف تجااِق ز آْلتجاااا إلااقفؿ يف 

 العهادة؟ الجقاب: ٓ.قهقرهؿ والت ق ِف لفؿ بلكقاع 

الحؼقؼة أن  الؿشاركقـ هـاا وقعاقا يف مغالطاة مـطؼقاة عاـ قْ اد، فالهحاث يف 
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ة أو  قاز أن ُ ْستغاَث هبؿ دون اهلل  وُ ذبح وُ ـذر لفؿ.. إلاك آةاره، وهاؿ  ۵صح 

قػزوا إلك مقضقع آةر لقس محّؾ الهحث وهق: إولقاا لفؿ مؽاكة ولفؿ كراماة؛ 

قس مقضع الخثف، وٓ تثزم باقـ إمار ـ؛ فؽاقهنؿ هذا لقس محؾ الهحث ول

أهؾ مـزلة رفقعة وأهاؾ كراماات هاذا جالا ، و اقاز الت ق اف لفاؿ بالعهاادة جالا 

 آةر! 

والجؿاعة وضعقا هذه الؿغالطة يْرَباِك الـاظر؛ أكات ُتـؽار آْساتغااة هبامٓا 

مـ جـ ُعقا عؾاك إذن أكت تـؽر كرامات إولقاا. واكظروا إلقفؿ ، ولذلؽ مـ أكالر 

ر ـ  د-أهؾ التقحقد مـ الؿتلة   -وَمـ بعاده   مـ الشقخ محؿد ايمام الُؿجد 

ااهفة  ُرون هااذه الش  هاامٓا "أهنااؿ كاااكقا ُ ـؽااُرون كرامااات إولقاااا، باْسااتؿرار  ؽاار 

ُرون إولقااا ابقة ُمـؽرون لؽرامات إولقاا، ٓ  حرتمقن إولقاا، وٓ ُ ؼد   "القه 

د أهنااؿ قااالقا:  كؿااا  -وهااذا  "اعهاادوا اهلل وحااده وٓ تعهاادوا إولقاااا"لِااَؿ؟ لؿجاار 

 كقٌع مـ الؿغالطة التل ٓ  ْؾجل إلقفا ُمـِ ػ. -سؿعَت 

دعقكااا كهحااث كحااـ وأكااتؿ يف مقضااع الخااثف، اْسااتحؼاق العهااادة، اهااقت  

الهحاث، الَقٓ ة والَؽرامة  سااوي أو ُ اثزم اْساتحؼاق العهاادة؟ هاذا هاق مقضاع 

 ولقس يف اهقت الَقٓ ة والَؽرامة، فَتـه ف إلك هذا إمر!!

الؼاااقم َ ااارون أن الاااتثزم حاصاااٌؾ باااقـ إكؽاااار عهاااادة غقااار اهلل ماااـ إولقااااا 
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ـٍ عـدهؿ عؾك  -كؿا عؾؿَت  -وال الحقـ، وإكؽار َوٓ تفؿ وكرامتفؿ، وهذا  ُمـه

 تؼر ر أمر ـ:

 غٌة لثستغااة هبؿ. : أهنؿ َ رون أن مؽاكتفؿ ومـزلتفؿإول  مسق 

  :ف إلقفؿ. الثاين  أن  مـ كراماهتؿ إ ابة مـ َدعاهؿ وتق  

   إذن الؿسللة َمبـقة طؾك هذيـ إمريـ:

 .غ آْستغااة هبؿ  اهقُت الَقٓ ِة ُ سق 

  .مـ كراماهتؿ كقهنؿ ُ غقالقن وُ جقُهقن وُ َؾه قن طؾَب مـ دعاهؿ 

 :وجقه، ُكجقب طـ إمريـ مًعاوالجقاب طـ هذه الؿؼالة مـ 

 :بقـ اهقت الَقٓ ة والَؽرامة،  -ٓ جرًعا وٓ عؼًث -ٓ تثزم  القجف إول

 وصحة آْستغااة وما إلقفا؛ ٓ تثزم بقـ إمر ـ، ومـ اد عك ذلاؽ فنكاف ُمطاَلاٌب 

لقؾ ، وهذا الؼدر كاٍف،  هاا عادمُ كاؾ  دْعاقى مجاردة عاـ الادلقؾ بالد    ؽػال يف رد 

دة هؽاذا التسؾقؿ هبا ؛ هذا مـ ققاعد الَجَدل الؿت ػؼ عؾقفا، مـ اد عك دْعاقى مجار 

ْعقى ،   ؽػاال أن كؼااقل: ٓ كسااؾ ؿ هبااا، و سااؼط ققلااف حتااك ُ الهِااَت هااق هااذه الااد 

عقى هـا اهقت الاتثزم باقـ إمار ـ؛ اهاقت الَقٓ اة والؽراماة  عـال صاحة  والد 

زم ٓ مـ  فة الشرع ،  عـل ٓ  ق د دلقؾ  ؼقل: و قاز آْستغااة . مع أك ف ٓ تث

ٓ  يف عؼقلفؿ وفقؿا  ـِحُتقَكف مـ إكاذ ب ، )إذا     جقز آْستغااة بف؛ الؾفؿ  إ
القلل

؛ وهاق  أْعقتُؽؿ إمقر فعؾقؽؿ بلصحاب الؼهقر(  ـساهقن هاذا إلاك رساقل اهلل 
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َه أو أن    .تؽؾ ؿ بف رسقل اهلل كثٌم مْؽذوٌب ساقط، حاجا وكث  أن  تػق 

 كثمُؽؿ رب ؿا  ؽقن لاف مسااٌغ وو اٌف لاق كاكات الؽراماة ماـ القجف الثاين :

فْعؾ القلل وبنرادتِف وُقدرتِف؛ والحؼ أن  الؽرامة مـ فْعاؾ اهلل ورا عاٌة إلاك إرادتاف 

ومعـاهااا هااذا إماار  -عؾااك  َد ااف الؽرامااة  ۵وُقدرتااف. الااقلل الااذي ُ جااِري اهلل 

الاقلل ُمْؽاَرٌم ػْظفاا: القلل يف هذا ُمْؽَرٌم ٓ ُمْؽِرٌم، هذه قاعدة اح -لؾعادة الَخارَق 

ٓ ُمْؽااِرٌم، فؾااقس هااق الااذي فعااؾ وأو ااَد هااذه الؽرامااة، إك ؿااا هاال مْحااض إْكااراٍم 

ٍؾ مـ اهلل سهحاكف وتعالك .   وتػض 

ا  لؽان لزوًما؛ لؽاقن الؽراماة  -وهق  قاز آْستغااة هبؿ-لق كان كثُمفؿ حؼا

مـ فْعؾ القلل، والحؼ  أن  إمر لاقس كاذلؽ، فاث هاق الاذي أراَد، وٓ هاق الاذي 

قِدر، وٓ هق الذي فعاَؾ، إك ؿاا إمار را اٌع إلاك اهلل ساهحاكف وتعاالك وحاده، فؿاا 

عؾقفاا الساثم، وماا  ارى لؽالقاٍر ماـ   رى ٕصحاِب الؽْفاػ، ماا  ارى لؿار ؿَ 

ة ال الح ماـ ال احابة وَماـ بعادهؿ؛ كاؾ  ذلاؽ إك ؿاا هاق إلاك اهلل  َسَؾِػ هذه إُم 

 سهحاكف وتعالك. 

إذن: كان الذي  جب أن تتعؾ اؼ الؼؾاقب بَؿاـ  ؿؾِاؽ الؽراماة، ولاقس بالاذي 

هاق الاذي بقاِده  ۵ ُأْكِرَم بالَؽرامة؛ هذا الذي  ؼتضقف العؼاؾ والشارع، إذا كاان اهلل

ف إلقف  ؾ  يف ُعثه. إذن هذا الجقاب الالاين.  إ راا الؽرامات إذن تق  
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 تثزم بقـ الؽرامة والت  ارف، وُأر اُد باا )الت  ارف(: الجقاب الثالث ٓ :

عقكف؛ كقن اهلل  أ رى كراماًة عؾاك  اد  ۵الت  رف يف هذا الؽقن، التدبقر الذي  د 

ة أو حا ة، لؿ ؾحتف أو لؿ ؾحة غقره، هذا ٓ  ساتؾزم كقكاف  عهده ال الح لُحج 

قادًرا عؾك الت رف يف هذا الؽقن، فُقعطل، أو  ؿـع، أو ُ غقث مـ دعااه، أو َ فاب 

إوٓد، أو ُ غقااث الؾفػااات، أو مااا جاااكؾ ذلااؽ، ٓ  ق ااد الااتثزم بااقـ هااذ ـ 

كرمف بشلا معق ـ ٓ  ْساتؾزم أن  ؽاقن وهاق يف قاربه َرهاقـ أ ۵إمر ـ، كقن اهلل 

عؿؾف أن  كؾ ما  طؾهف الـاس مـف جرًقا وغرًبا فنك ف قادٌر عؾاك فْعؾاف، هاذا جالا غقار 

 معؼقل فضًث عـ كقكف جقًئا مـتػًقا يف الشر عة.

 :أكؽؿ تْزعؿاقن اتهااع الادلقؾ يف إاهاات الؽراماة؛  عـال إذا  الجقاب الرايع

لقؾ الشارع،  ئـا  إلقفؿ فؼؾـا: ما الدلقؾ عؾك اهقت كرامات إولقاا؟  ؼقلقن: الد 

 ٓ َةْقٌف َعَؾْقِفْؿ َوٓ ُهْؿ َ ْحَزُكقَن﴾و هدؤون بؼقلف: 
ِ
، و هدؤون  ﴿َأٓ إِن  َأْولَِقاَا اهلل

 سردون ما ذكَره اهلل يف جلن أهؾ الؽْفػ، وما ذكر اهلل يف جْلن مار َؿ، إلاك آةاره. 

 هؿ  ْزعؿقن أن  اهقت الؽرامة كان بالدلقؾ.إذن 

: والاادلقؾ كػُسااف قااد دل  عؾااك و ااقب إفااراد اهلل بالعهااادة وعاادم  ااقاز كؼااقل

اة وتاَدعقن الشاطر  إْجراك غقره معاف فقفاا، فاألّي ساهٍب تلةاذون بشاْطٍر ماـ إدل 

 أةر! ٓ جؽ  أن هذا دلقؾ عؾك هقاكؿ ٓ إك افؽؿ. 

عقن أن  اهقت مؽاكة إولقااا وكرامااهتؿ وماا إلاك ذلاؽ قاد دل  الادلقؾ  هؿ  د 
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عؾقفا ، كؼقل: والدلقؾ كػسف قد دل  عؾك أن  العهادة  جب أن تؽاقن هلل، والقا اب 

ولقس أن كاممـ باهعِض الؽتااب وكؽػار الجؿع بقـ الـ  قص وإْةذ هبا  ؿقًعا، 

 بهعض.

 أن  الـهل الجقاب الخامس :  :ـُ آَدمَ إَِذا َماَت »قد قال ٓ   اْب اْكَؼَطَع َعَؿُؾاُف إِ

ـْ َاااَثٍث  ؛ وإغااااة الؿْؾفااقفِقـ وإ ااارة الؿْسااتجقر ـ هااؾ هاال واحاادة مااـ هااذه «مِاا

 الالثث؟ ٓ. 

 إذن أكتؿ يقـ أمريـ: 

ُققا رسقل اهلل   ا أن ت د  ؛ وبالتالل فتعقدوا عؾك أكػسؽؿ بالتؽاذ ب  إم 

اْكَؼَطاَع » ؼاقل:  ، والـهال " القلل مـ كراماتف أكف  ػعؾ و غقاثأن  "يف مؼالتؽؿ 

 . «َعَؿُؾفُ 

ا، وكثم رسقل اهلل   كِذب؛ وحاجا رسقل اهلل  أو أن  ؽقن كثمؽؿ حؼا

  اا بعاد مـ ذلؽ، كرامات إولقاا التل هل مـ  فة فِْعؾِفاؿ تـتفال بؿاقتِفؿ، أم 

د ُسائَِؾ هاذا الاقلل ماا  ؼادر عؾقاف وهاق وفاة ايكسان فنك اف  ـؼطاع عؿُؾاف، لاق أكاف قا

حاضر  سؿع فنك ف  جقب وُ ؾه ل الدعقة، ولؽـ بعد وفاتف إمار مختؾِاػ. والؼاقم 

مشااركقن بلولقااائفؿ أحقاااًا وأمقاًتااا،  سااللقن إمااقات ،  -عؾااك كااؾ  حااال  -

ٓ  اهلل سااهحاكف وتعااالك يف  و سااللقن إحقاااا وهااؿ غااائهقن أو مااا ٓ  ؼاادر عؾقااف  إ
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 َرتِفؿ؛ وٓ جؽ  أن هذا مـ أبطؾ الهاطؾ!حْض 

وهل: أك فؿ  قردون قَ ً ا كالقارة فقاف أن  فثًكاا وفثًكاا قاد  الؼقم طـدهؿ ُشبفة

ذهب إلك الؼرب الػثين واْستغاث ب احهِف فح ؾ لف مراده ،  ْشحـقن كُتاَهفؿ ماـ 

 :والجقاب طـ هذا مـ ثالثة أوجفهذه إكاذ ب وهذه الؽرامات. 

 اة ٓ عؾاك الؼَ اص القجف إول : إن  مْهـك الشر عة وأحؽامفاا عؾاك إدل 

والتجااارب، إذا أردُتااؿ إاهااات جاالا وتؼر اار ُحْؽااٍؿ فالقا ااب أن تؼقلااقا: قااال اهلل 

ا هذه الؼ ص والِحؽا اات التال تاْذكروهنا فنك ا وقال رسقلف  ف ٓ  جاقز أن ، أم 

ًرا مـ م ادِر التشر ع، هاذا أماٌر مت ػاؼ ُ ْهـَك عؾقفا ُحْؽٌؿ ، فؾقس يف الؼ ص م د

عؾقف بقـ أهؾ العؾؿ. فالؿؼام مؼاُم اْحتجاٍج ياهات ُحْؽاٍؿ وهاق:  اقاز آساتغااة 

بالؿقتك إلك آةره ؛ ففذا مقضاع ٓ   اح فقاف إاهاات الحؽاؿ؛ ٕن  روا اًة  ااات 

ػف؛ هذا لا قس دلاقًث، عـ فثن، أو حؽا ًة ذكَرها فثن، أو ق ًة ذكَرها فثن يف ممل 

ة.  وبالتالل فنن  ما ُ هـك عؾقف ٓ تؼقم لف ُحج 

 هذه الؼ ص مر ُعف إلك اثاة أمقر:ما  ذكرون يف  :  ؿاعُ القجف الثاين 

 : أن  ؽقن كؼًث كاذًبا.إول  

ـّ والشقاطقـ. أن الثاين:    ؽقن مـ تثُعب الج

 : أن  ؽقن مقافًؼا قدًرا.الثالث 
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ا أن يؽقن   ؛ وما أكالر الؽِذب الاذي ُجاِحـَْت باف ُكُتاب كراماات كؼاًل كاذًياإم 

ُػقهاا يف هاذا الهااإولقاا ، باْؾ لعاؾ  هاذا هاق إصاؾ يف ا ب، فتؼارُأ لؽتاب التال أل 

فاثن ماـ كراماتِاف أك اف طااف ساهعة أجاقاط قارأ ةثلفاا اـَتال "عجًها،  ؼقل لاؽ: 

عة أجاقاط! كاؿ تلةاذ الساهعة ، ااـا عشر ألاػ ةتؿاة لؾؼارآن يف ساه "عشرة َةْتؿة

فثٌن " إجقاط يف أق ك حد؟ ساعة أو ك ػ ؛ ساعة ااـا عشر ألػ ةْتؿة!! أو 

،  ا لطقػ اثاؿائة وساتقـ  "مـ الػجر إلك الع ر قرأ اثاؿائٍة وستقـ ألػ ةْتؿة

ألػ ةْتؿاة ةاثل عشار سااعات !! وقِاْس عؾاك هاذا، َكاِهقاَؽ عؿاا  اذكرون ماـ 

اقا، واحد أراد ابـًا أو ولًدا فذهب  ستغقث ور ع و د زو َتاف كقهنؿ ُسئُِؾقا فلغا

ا وَلَدت!! وأجقاا مـ هذا الَؼهقؾ ٓ  ؼهؾفا عاقاؾ! ففال ُترهااٌت  ا حَؿَؾْت وإم  قد إم 

 وأكاذ ب .

ذهب "؛  ؼقل لؽ:  أو أن يؽقن الذي يذكرون راجًعا إلك تالطب الشقطان 

رأى "، أو "ساؿع صاقًتا ماـ داةاؾ الؼاربفثن إلك قرب فدعا صااحَهف فجاااه الارد  

، وكااؾ  هااذا مااـ تثعااب  "أحاًدا  خاارج مااـ الؼاارب و اذهب إلااك مؽااان كااذا وكاذا

الشقطان هبؿ ، وماا أكالار تثعاب الشاقطان هباؿ، فانهنؿ أسؾُساقا ققاادهؿ لؾشاقطان 

 ف اروا سقؼًة لف وُأْلُعقبة بقِده.

؛ لاؿ  ؽاـ طاء تدلثقر، ولقس لفدذا الدد ۵أن يؽقن الذي وقع وافؼ قَدر اهلل  
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ر يف هاذا الققات ح اقل  ۵الدعاا الشركل سهب ح قل ما ح ؾ، إك ؿا اهلل  قد 

 كذا ، والؼقم لظثم قؾقهبؿ ربُطقا بقـ إمر ـ، وٓ رابط بقـ إمر ـ.

 إن كـااُتؿ تااذكرون ق ً ااا، إن كااان يف والجددقاب الثالددث أن كؼددقل لفددؿ :

ُعقهنا، فاانن  عـااد الـ ااارى والقفااقد والفـاادوس والُهااقذّ قـ  ُ ْعَهااتِؽؿ ق ااٌص تااد 

وأْضراهبؿ مـ الَؽَػرة ق ٌص مـ  ـس هذه الؼ ص التال تاذكرون أو أكالار ؛ أن  

أحدهؿ ذهب فادعا عـاد صاـؿ باقذا، دعاا هاذا ال اـؿ وإذا بؿطؾقبِاف قاد ح اؾ، 

فقف مـ الؼ ص جلا كالقر. وكؾ   قاب تجقهقن بف عـ هذا اي اراد  وهذا عـدهؿ

ة لؾؽػاار،  ة لؽؿ فْؾتؽـ ُحج  هق  قاُبـا عؾقؽؿ يف زْعؿؽؿ، إن كاكت الؼ ص ُحج 

َعك؟ ٓ  وهؾ  ؼقل مسؾؿ إن  دعاا صاـٍؿ أماٌر  اائز ٕ اؾ هاذه الؼ اص التال ُتاد 

ـ  ـتسب إلك   ايسثم هبذا.جؽ  أك ف ٓ  ؼقل أحٌد الَهت ة مؿ 

ة  كقكاف قاد وقاع  -وهال ماـ أقاقى ماا  اْذكرون  -إذن: تهق ـ لـا أن  هذه الُحج 

ب وماا إلااك ذلاؽ، وقاارب فاثن ساار  مااـ  ب وقارب فااثن تر ااٌق مجاار  وح اؾ وُ اار 

م  ار والربكات و..و.. إلك آةره، هاذاإسرار، وفثن عـده مـ إسر كؾ اف ٓ  ؼاد 

ر لؿـ أراد الـظ  ر يف دلقٍؾ صحقح.وٓ  مة 

وهاق:  يالتـبقف طؾك أمرٍ كستػقده يف فؼف الدطقة إلدك التقحقدد -يا إخقة  -أختؿ 

اال ٓ  حُساـ الخاقُض معفاؿ يف  أك ف يف مؼاام التعؾاقؿ والهقاان ٕمالاال هامٓا الُجف 

 ازاهؿ اهلل عـ اا ةقاًرا  -أْعقان إولقاا واهقت وٓ تِفؿ مـ عدمفا، وكان أجقاةـا 
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ُ ـه ُفـا عؾك هاذا ؛  عـال: ماا قاال   قن عؾك هذا إمر ، وكلك ل بالؿملػ ُ ـه فُ  -

ٓ  فؽالقااٌر مااـفؿ إكؿااا هااؿ "يف أاـاااا كثمااف  هااذا إن سااؾ ؿـا أن  هاامٓا أولقاااا، وإ

، ماا دةاؾ يف " مؿخِرققن، وكالقٌر مـفؿ مـ جقاطقـ ايكس، وإكؿاا هاؿ كاذا وكاذا

 هذا الهاب . 

يف هذا الؿؼام ٓ  حُسـ وٓ   ؾح أن تْستالقر حؿّقة الؿخالِػ لَؽ وأكت تر اد 

أن تؽقن سهَب هدا تف، ٓ تْستالِر حؿق َتف ، الؼقم عـادهؿ حؿق اة وغْقارة عؾاك مؽاكاة 

همٓا إولقاا؛ فنذا دةؾَت معفؿ وقؾت: واهلل مـ تؼقلقن إكف السقد الهَدوي هاذا 

ال بْؾ هذا جخ اقة  اٌب د   اف، هاذا كذ  اا ُ ؼاال يف حؼ  وْهؿقاة و..و.. إلاك آةاره مؿ 

  جعؾف ُتستالار حػقظُتف فقؼقل: أكت كقػ تتؽؾ ؿ عؾك هذا!! 

ٓ فرق كحـ لقس عـدكا فرق بقـ الشرك بقلل هلل أو عدو هلل، كؿا عؾْؿـا سابًؼا 

، فؿ يف هذا الؿؼام لـ  ؽقن مالؿًرا، وبالتالل فالدةقل مععـدكا بقـ معهقٍد ومعهقد

 بْؾ رب ؿا  ؽقن حا ًزا بقـؽ وبقـف، بقـ دْعقتؽ والقصقل إلك قؾهف. 

ٓ  تدةؾ معف يف هذا الـؼاش ، سؾ ؿ   -ولق عؾك سهقؾ الجادل-ولذا إحسـ أ

واقهؾ مـف أن همٓا إولقاا  ا أةل لقؽقكقا  أولقاا! ولؽاـ هاؾ هاذا  عـال  اقاز 

يف هاذا الجاكاب، وٓ تادةؾ  ؟ ُةْذ معاف الؽاثم۵عهاداهتؿ ودعائفؿ مـ غقر اهلل 

عل دَعاوى غقار صاحقحة، وإذا كاان "معف يف الجاكب أةر، و ؼقل:  ٓ، أكت تد 
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، " فثن قال كذا، ف احب الؽتاب الػثين قال بخثفاف، والر اؾ كاان صاالًحا..

أن أصاهَح الـؼاااش كؼاًجااا ضاعقًػا. إذن إحسااـ وإَولااك ٓ تخاْض معااف ، وأكااا 

ٓ  أتؽؾ ؿ عاـ أصاقل وق قاعاد ، والؿساتالـقات لفاا أحقالفاا. إفضاؾ وإحساـ أ

ث فقف يف مؽاكاة الاقلل الػاثين وعاقـ الاقلل  تخْض معف يف هذا الؿؼام الذي كتحد 

 أو ٓ؟ إلك آةره .الػثين
 
 ، وهؾ هق ولل

 َيْحَزُكدقَن﴾َوإْن َقاَل: ﴿َأٓ إِن  َأْولَِقاَء اهللِ ٓ َخدْقٌف َطَؾدْقِفْؿ َوٓ ُهدْؿ ) :   قال

ـَ آَمـُدقا َوَكداُكقا َيت ُؼدقَن﴾هذه أ ة  .([11]يقكس: فقفاا تعر اػ  [11]يدقكس:﴿ال دِذي

 القلل ؛ كؾ  مـ كان مممـًا تؼًقا كان هلل ولًقا.

ـْ ٓ ُيْعَبددُدونَ َفُؼددْؾ: َهددَذا ُهددَق ا):  قددال  ، َولؽِدد ولااذلؽ قاعاادة أهااؾ  (ْلَحددؼُّ

 . َ عُهُدون وٓ ُ عَهُدونٕولقاا االؿؼام :  التقحقد يف هذا

ـُ َٓ ُكـْؽِددُر إِٓ  ِطَبدداَدَتُفْؿ َمددع ) :   قددال ؛ كعااؿ( اهللِ، َوإِْشددَراَكُفْؿ َمَعددفُ َوَكْحدد

 هتؿ ، وتؼد رهؿ ٓ  ْستؾزم تْللقَفُفؿ .ومحّهتفؿ ٓ تق ب عهاد

َبداُطُفْؿ، َواإلْقدَراُر ) :  قال  (. يَِؽَراَمداتِِفؿْ َوإِٓ  َفَالَقاِجدُب َطَؾْقدَؽ ُحدبُُّفْؿ، َواتِّ

كان مـؽًرا لؽرامات إولقاا . كثماف   عؾك مـ زعؿ أن الؿملػ رٌد وهذا فقف 

ـُ أكاف كاان  الهات كراماات إولقااا  واضح ولف كؾؿااٌت أةارى مـالاقرة يف ُكُتهِاف تهاق 

بنكرامفؿ ، ولؽـ هذا جلا وعهادُتفؿ جلا آةر؛  ۵و حب  إولقاا، وَ د ـ اهلل 

 ففذا الذي كان ُ ـؽِره.
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اَل  َكَراَماِت إَْولَِقاِء إِٓ  أْهُؾ اْلبَِدعِ َوَٓ َيْجَحُد   .لِ َوالض 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

كعؿ؛ همٓا هؿ الؿعتزلة أكؽروا كرامات إولقاا بدْعقى َضعقػة هل: أك اف لاق 

اهَتْت كرامات إولقاا ْٓةتؾَطاْت ُحَجاُج اهلل عؾاك الـااس واْلتاهَس إمار عؾاقفؿ؛ 

ٓ  بالؿعجزات ، والؿعجازة والؽراماة كثهؿاا ةاارٌق  ٕن  الـهقة عـدهؿ ٓ تالهت إ

 ـاس و ْؾتهس الؿؼام. وهذا الؽثم غقر صحقح. لؾعادة ، فقْشتهف إمر عؾك ال

  وذلؽ أن  التػر ؼ بقـ الـهاقة والقٓ اة، والتػر اؼ باقـ الؿعجازة والؽراماة

مـ أسفؾ إجقاا وأ سِرها، لَِؿ؟ ٕن  الؿعجزة ُ  احُهفا دْعقى الـهاقة،  عـال ماـ  

اْلتهااٍس باقـ تجري عؾك  َد ف  ؼقل أكا كهل، والؽرامة ٓ  ح ؾ معفا ذلؽ ، فالي  

إمااار ـ؟! ٓ ساااقؿا وأن  مقضاااقع آْلتهااااس باااالؿعجزة أو مقضاااقع آْغااارتار 

ٓ  أصدُق الـااس أو أْكاذب الـااس  عقفا إ  -بالؿعجزة أمٌر بعقد، لؿاذا؟ الـهقة ٓ  د 

ٓ  أصدُق الـاس وأْكذُبفؿ.  -اكتهْف لفذا  عقفا إ  الـهقة ٓ  د 

َ عسُر وَ  عب  ؾ ؼ بقـ أصدُق الـاس وأْكذبِفؿ؟ هَ عسُر التػر ؾوالسمال: ه

التػر ؼ بقـ أتؼك الـاس وأْحسـفؿ ُةُؾًؼا وعهادًة، وبقـ َمـ هق أفجار الـااس؟ أن 

لق أتقت إلاك عااّمل ماا عـاده عْؾاؿ فساللتف عاـ ااـاقـ؛ أحادهؿا معاروف باالتؼقى 

بالؽاذب والساقا والشار ، كقكاف  وأةار معاروف -هق  ااٌر لثاـاقـ-وال ثح 
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ق بقـفؿااا أمااٌر صااعٌب عؾقااف؟ لااقس صااعب ، وبالتااالل فااالتػر ؼ بااقـ ال ااادق   ػاار 

ة الـاس، فث اْلتهاس.  والؽاذب يف دْعقى الـهقة أمٌر متقّسر لعام 

 عـدكا أمران: إذن

 .أن كؼقل إن  الؿعجزة مؼرتكة بدْعقى الـهقة : ًٓ  أو

 يف دْعااقى الـهااقة مقُسااقر ولااقس  دق والؽاااذبااكًقااا: التػر ااؼ بااقـ ال ااا

 ؿعسقر، فث اةتثط. ب

 ة فْرٌق بقـ الؿعجزة والؽراماة؛ فإصاؾ أن الردُّ الثاين أن كؼقل لفؿ : إن  َاؿ 

عؾاك أ ادي إكهقااا  ۵ ـس الؿعجزة أعظؿ مـ  اـس الؽراماة ، ماا  جر اف اهلل 

اا وكقًػاا  عؾقفؿ ال ثة والسثم مـ هذه الخارقات لؾعادات ٓ جؽ  أكف أعظُؿ كؿا

ؾَتاف فقؿاا  ااا يف الؿعجازات ماَع ماا  ا  جري عؾك أ دي إولقااا ، وهاذا إن تلم  مؿ 

 اهت مـ الؽرامات تهق ـ لؽ.

ٓ  أهااؾ الهاادع والضااثل، وأهااؾ التقحقااد  إذن: ٓ  جحااد كرامااات إولقاااا إ

ـة لقسقا مـفؿ بحؿد اهلل.  والس 
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:

ـِ  ـَ َياصَِؾْق ، َوَحؼٌّ َيْق ـِ ـَ َضالََلَتْق ، َوُهَدًى َيْق ـِ ـَ َصَرَفْق ـُ اهللِ َوَسٌط َيْق  .َوِدي

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

، وبقـ إكؽار الؿتؽؾ ؿقـ ماـ الؿعتزلاة ؛  ٓ جؽ  بقـ ُغؾق  الُخرافّققـ الؼهقر قـ

فالحؼ  القسط اهقت الؽرامة ٓ الُغؾق فقفا، بخثف حال أولئؽ الؿشركقـ الذ ـ 

  ٓ  ؼقلقن وُ ضقػقن مـ الغؾق يف إولقاا ما ٓ حّد لف ، ٓ  َدعقن جااذًة وٓ فااذًة إ

هؿ يف الـهاال   ضااقػقهناو أعظااؿ ، ولااذا  ؼااقل  إلااك إولقاااا، وٓ جااؽ  أن  ُغؾااق 

التال هال عـاد بعِضافؿ أوااؼ ماـ صاحقح  «الُهاردة»قائؾفؿ كؿا قال الُهقصقري يف 

 الهخاري، ورب ؿا تجد آْستدٓل هبا:

عْتاااُف الـ اااارى يف َكهاااق فؿُ   َدْع ماااا اد 

 

 واْحؽؿ بؿاا ِجاْئَت مادًحا فقاف واْحاَتؽِؿِ  

 قاْدِره ماا ِجاْئَت ماـ ِعظاؿِ واكساْب إلاك   واكِسْب إلك ذاتِف ما ِجْئَت مـ َجِرٍف  

 لااقس لااُف حااد   
ِ
 فاانن  قااْدَر رسااقل اهلل

 

 ب عـْاااااااااف كااااااااااطٌؼ بَِػاااااااااؿِ فُقعااااااااارِ  

ـٌ هلل، أو أكاف االاُث اثااة إن  رساقل اهلل "فؼط تجـ ب أن تؼقل:   ، وبعاد  "ابا

ذلؽ الهاب مػتقح، قْؾ ما جْئَت؛ فؼط تجـ ب هذه الؿؼالة، ففذا  فؼط الُغؾاق، هاذا 

 فؼط الؿدح الهاطؾ.

عْتااُف الـ ااارى يف َكهااق فؿُ   َدْع مااا اد 

 

 واْحؽؿ بؿا ِجْئَت مادًحا فقاف واْحاَتؽِؿِ  

، وٓ جاؽ  أك اف ذو الشارف والؿؽاكاة اكسْب ما ِجْئَت، إلك ذاتِف، إلاك جارفِف  
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 عـاد ْػ ؼاهاذا الُغؾاق ، قاْؾ ماا جاْئَت وٓ تعؾقف ال ثة والسثم، ولؽـ حذاِر مـ 

يف كؾ  ما ُ ستغاُث فقف باهلل، ولق قؾَت:  ، حتك ولق قْؾَت: إكف ُ ستغاث بالـهل حد

ُ جقب السائؾقـ، وُ غقاث الؿْؾفاقفِقـ، وُ اـػ س عاـ الؿْؽاروبقـ،  إن  رسقل اهلل 

اِعقـ مـ الؿشارق والؿغارب، قْؾ ما جْئَت لؽـ فؼط ٓ تؼؾ: إك ف  وَ سؿع دعاا الد 

ـٌ هلل، أو االث اثاة.   اب

ب باْؾ ُ طااُع  فلي  ُغؾقٍّ كفاذا الُغؾاق!! فـهقـاا  عهاٌد ٓ ُ عَهاد، ورساقٌل ٓ ُ ؽاذ 

، فنذا كان هذا يف حؼف وهق سقُد ولاد آدم عؾقاف ال اثة والساثم فؽقاػ وُ ت هع 

بحؼ  همٓا إولقاا! فؿـ بااب َأْوَلاك أن ُ ؼت اَد يف مادِحفؿ والالـااا عؾاقفؿ، وأن 

 ُ ققَػ عـد حد  ما ورد بف الشرع مـ َقدرهؿ.

 .أعؾؿ ۵واهلل 

 

  



  

          228          
 
 

 رشح كشف الش هبات

قِف الُؿْشدرُِكقَن فِدل َوْقتِـَدا آْطتَؼداد  دْرك َفنَِذا َطَرْفَت َأن  َهَذا الِذي ُيَسؿِّ ُهدَق الشِّ

ـَ ؛  الـ اَس َطَؾْقفِ  ال ِذي ُأْكِزَل فِقِف اْلُؼْرَآُن، َوَقاَتَؾ َرُسقُل اهلل  لِدق فداْطَؾْؿ أن  ِشدْرَك إَو 

ـْ ِشْرِك أْهؾِ   َزَماكِـَا يَِلْمَرْيـ . أَخػُّ ِم

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ـُ فقااف الؿملااػ  ااًة بااقـ  $هااذا الػ ااؾ مااـ هااذا الؽتاااب ُ هااق  مَؼاركااًة مفؿ 

ِر فؿ ، وباادأ ذلااؽ بااذْكر أن  هااذا الشاارك الااذي عؾقااف  مل الؿشااركقـ ومتاالة  ُمتؼااد 

ُرو الؿشركقـ، أو عؾقاف مشاركق قن هاذا الشارك  $وقات الؿملاػ  امتلة  ، ُ ساؿ 

أن   -إن كـُتؿ تاْذكرون  -با)آْعتؼاد(، وهذا تلكقٌد لَِؿا ذكره يف أوائؾ هذه الرسالة 

قكف )آْعتؼاد(.  الشرك الذي هؿ عؾقف هق آْعتؼاد أو ما ُ سؿ 

: اْعتؼاُدهؿ يف أولقائفؿ ومْعهقداتِفؿ أك فاا تْساتحؼ  العهاادة ، باْؾ $ومراُده 

ف يف قكف )آْعتؼااد(، وهال  وتت ر  هذا الؽقن؛ ففذا الشرك الاذي هاؿ عؾقاف ُ ساؿ 

ة الؿْسؾقكة لفؿ مـ  فِة أك   قن إجقاا بغقار اساؿفا، كؿاا هال عاادة ؿ  َس فؿ  ُ الَجاد 

الضالقـ يف جت ك إبقاب، ففمٓا  سؿقن الشرك بآْعتؼاد، و ساّؿقن دعااا غقار 

ًعا( أو ) قن الذبح ٕولقائفؿ )َصادقات(، اهلل وآْستغااة بغقره )تشػ  ًث( ، ُ سؿ  تقس 

ُمقهنا ٕصحاب إْضارحة )حاؼ   قن الـ ذور التل  ؼد  ا،  ُ سؿ  إولقااا(، وهُؾاؿ   ار 

وكؾ  ذلؽ ٓ  غّقر مـ حؼقؼة حالِفؿ جقًئا، فالشرك هاق الشارك مْفؿاا ساّؿقه، كؿاا 
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اها جارهبا ماًا ؛ هاذا ٓ  ُ  غقار ماـ القاقاع  وٓ ماـ الحؽاؿ أن  الخؿر ةْؿٌر وإن سؿ 

 جقًئا، فالعربة بالحؼائؼ والؿعاين ، ٓ بإْلػاظ والَؿهاكِل.

ْرك ال ِذي ُأْكِزَل فِقدِف اْلُؼدْرَآُن، َوَقاَتدَؾ َرُسدقُل اهلل : »$قاال الـ داَس  ُهَق الشِّ

ـْ َلْؿ َ ْجَعِؾ اهلُل ؛ وهذا مـ أوضح إجقاا وأْ َثها، « َطَؾْقفِ  ـْ ﴿َوَم
َلُف ُكقًرا َفَؿا َلُف مِ

 .[29]الـقر: ُكقٍر﴾

ـْ ِشدْرِك أْهدؾِ : »$قال ـَ أَخدػُّ ِمد لِدق ؛ وهاذا « َزَماكِـَدا فاْطَؾْؿ أن  ِشدْرَك إَو 

يف الؼاعدة الرابعة مـ الؼقاعد إربع، حقاُث ذكاَر أن  مشاركِل   $أ ًضا ما ذكَره 

لقـ؛ قال  ، « زماكـاا أغؾاظ جارًكا ماـ إولاقـ مشركقا»زماكِـا أْغؾُظ جرًكا مـ إو 

ـْ ِشدْرِك أْهدؾِ »وهـا  ؼقل:  ـَ أَخػُّ ِم لِق اَؾ « َزَماكِـَدا ِشْرَك إَو  والؿعـاك واحاد ، ودل 

 عؾك هذا بلمر ـ . 

هااق  ااذكر أمااَر ـ ُ هّقـَااان هااذه الحؼقؼااة الؿْملَِؿااة التاال لااؿ َ ِعقفااا هاامٓا 

باْؾ هاق أْساقأ، وهاق  ؼاقل: هـاا  الؿشركقن؛ أن  حالفؿ كحاِل الؿشركقـ إولاقـ

أمران  قّضحان ذلؽ، ولؿ  ذكر هذا عؾك سهقؾ التْخ قص والؼْ ر أو الحْ ار ، 

يف تْعؾقِؼف عؾاك هاذه  $ قؿكؿا كه ف عؾك هذا َحػقد الشقخ؛ الشقخ محؿد بـ إبراه

ـُ هباا هاذه الحؼقؼاة كالقارة ، ومـفاا هاذان إماران،  الرسالة، إك ؿا إَْو ف التل تَتهاّق

 وهؿا مـ أوضح إجقاا وأْ ثها.
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ـَ َٓ ُيْشرُِكقَن َوَٓ َيدْدُطقَن اْلَؿالَئَِؽدَة َأْو إَْولَِقداءَ  لِق َأْو إَْوَثداَن  َأَحُدُهَؿا: َأن  إَو 

َخاءِ  ا يف  ،َمع اهللِ إِٓ  فِل الر  رِّ وَوَأم  ِف، َكَؿا َقاَل َتَعداَلك:الضُّ ـَ لِؾ  ي ِة َفُقْخِؾْصقَن الدِّ د   الشِّ

دداُكْؿ إَِلددك اْلَبددرِّ  ددا َكج  دداُه َفَؾؿ  ـْ َتددْدُطقَن إِٓ  إِي  ددل اْلَبْحددرِ َضددؾ  َمدد
ددرُّ فِ ددُؽْؿ الضُّ ﴿َوإَِذا َمس 

، َوَقداَل َتَعداَلك: ﴿ُقدْؾ َأَرَأْيدَتُؽْؿ إِْن [11]اإلسدراء:َأْطَرْضُتْؿ َوَكداَن اإِلْكَسداُن َكُػدقًرا﴾ 

ـَ  َأَتاُكْؿ َطدَذاُب اهللِ َأْو َأَتدْتُؽؿْ  داَطُة َأَغْقدَر اهللِ َتدْدُطقَن إِْن ُكـدُتْؿ َصداِدِقق داُه  * الس  َيدْؾ إِي 

. [41 -43 ]إكعدام: َتْدُطقَن َفَقْؽِشُػ َما َتْدُطقَن إَِلْقِف إِْن َشاَء َوَتـَسْقَن َما ُتْشدرُِكقَن﴾

﴿ُقدْؾ َتَؿت دْع  إَِلدك َقْقلِدف: إَِلْقدِف﴾َوَقاَل َتَعاَلك: ﴿َوإَِذا َمس  اإِلْكَساَن ُضرٌّ َدَطا َري دُف ُمـِقًبدا 

ـْ َأْصددَحاِب الـ دداِر﴾ ددَؽ ِمدد : ﴿َوإَِذا َغِشددَقُفْؿ َمددْقٌج وققلددف، [8]الزمددر: يُِؽْػددرَِك َقِؾددقالً إِك 

ـَ ﴾ ي ـَ َلُف الدِّ  .[11]لؼؿان:أية  َكالظَُّؾِؾ َدَطْقا اهللَ ُمْخِؾِصق
              

 قال الشارح وفقه اهلل:

َؽ  -وهل أربعة مقاضع -هذه الؿقاضع مـ كتاب اهلل  ساَق الؿملػ  تادل 

ة وُكازول  ة؛ يف حال الشد  عؾك أن  الؿشركقـ إولقـ ُ شركقن يف الرةاا دون الشد 

اة عؾاك هاذا ِساقى ماا ذكار الؿملاػ الضّر فنك   فؿ  خؾُِ اقن هلل  اؾ  وعاث، وإدل 

اُهْؿ ﴿َفنَِذا َركُِهقا عد َدة يف الؼرآن،  ا َكج  ـَ َفَؾؿ  ـَ َلُف الد   فِل اْلُػْؾِؽ َدَعُقا اهلَل ُمْخؾِِ ق

ـْ كِْعَؿاٍة ، و ؼقل سهحاكف: [35]العـؽهقت: إَِلك اْلَهر  إَِذا ُهْؿ ُ ْشِرُكقَن﴾ ﴿َوَما بُِؽاْؿ مِا

ر  َفنَِلْقِف َتْجَلُروَن﴾ ُؽُؿ الض   ُاؿ  إَِذا َمس 
ِ
ـَ اهلل ر  ره إلقف ٓ إلك غق َفِؿ ﴿ُاؿ  إَِذا َكَشَػ الض 
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. ففاذه الؿقاضاع تادل   [52 -56 ]الـحاؾ:َعـُْؽْؿ إَِذا َفِر ٌؼ مِـُْؽْؿ بَِرب ِفْؿ ُ ْشاِرُكقَن﴾ 

ة وُ شاركقن ماع اهلل  دٓلة واضحة َصر حة عؾك أن  الؿشاركقـ ُ خؾ اقن يف الشاد 

 يف الرةاا. ۵

ة، مـفا:وكْستػقُد مـ هذه أيات وَمثِقاَلتفا فقائد   َجؿ 

  ًٓ ون بق ااقِده، ٓ كؿااا  ؼااقل أو : أن  الؿشااركقـ كاااكقا  عرفااقن اهلل وُ ؼاار 

الُؿهطُِؾقن: إك فاؿ ماا عرفاقا اهلل وماا كااكقا  عتؼادون بق اقِده؛ فؽقاػ  ؽاقن ذلاؽ 

ون بق ااقِده و عرُفقكااف سااهحاكف  ٓ  وهااؿ  ؼاار  كااذلؽ وهااؿ  دُعقكااف! فااث  دعقكااف إ

 وتعالك.

  :ومااـ ذلااؽ أك فااؿ  دعقكااف ۵الؿشااركقـ كاااكقا  تعه ااُدون هلل أن  ثاكقددًا ،

بالؽّؾقاة، باْؾ  ۵وَ ْجلرون إلقف و ْستغقالقن بف؛ فؿا كااكقا ُمعرِضاقـ عاـ عهاادة اهلل 

ُباقن هباا إلاك اهلل، وكااكقا  خضاعقن هلل، و اذل قن لاف. وهاذه  كان لفؿ عهادات  تؼر 

ْت بـا سابًؼا.  الؿسللة مر 

 :بقبقااة هلل أك فااؿ كاا ثالًثددا ون بالر  ؛ بااَدلقؾ: أك فااؿ  اادعقن اهلل يف ۵اكقا  ؼاار 

ة، َمْػَزُعفؿ إلك اهلل  ٓ  ٕك فؿ  ْعتؼدون أن   ۵الشد  ة؛ وما كان ذلؽ كذلؽ إ يف الشد 

هق الؼد ر الذي  ؼدر عؾك كْشػ ماا بِفاؿ، باْؾ ومؼالقاد إماقر كؾفاا بقاِده  ۵اهلل 

اا كااكقا باف ُ شاركقن، وماا  سهحاكف وتعالك، فؾِاذا لَجالوا إلقاف وحاَده وأْعرضاقا عؿ 

﴿َفانَِذا َركُِهاقا فِال بْؾ عـد ققلاف تعاالك:  ﴿َوَتـَسْقَن َما ُتْشِرُكقَن﴾اْلتػُتقا إلك ذلؽ، 
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﴾ ـَ ـَ َلُف الد   ورضال اهلل    -ِعْؽرمة َمقَلك ابـ عهااس  اْلُػْؾِؽ َدَعُقا اهلَل ُمْخؾِِ ق

كاكقا َ حؿؾقن مَعفؿ إصاـام » ؼقل:  -ـفؿاعـ ال حابل ابـ عهاس رضل اهلل ع

 «يف السػـ، فنذا هاَج الهحر طرحقها يف الهحر، وصااروا  ؼقلاقن:  اا رب،  اا رب

ُباقن إلقفاا،  !! هذه إصـام الحهقهة إلقفؿ الُؿَعظ َؿة يف قؾقبِفؿ التل  عهادوهنا وَ تؼر 

ة أْلَؼقَها يف الهحار، وماا اْلتػُتاقا إلقفاا . إذن: هاؿ  عؾؿاقن أن  الارب إذا  اات الشد 

ُف كؾ جلا هق اهلل وحده. ف وُ  ر   الؼد ر الذي ُ سّقر و ت ر 

  :بقبقة عؾاك إُلقهّقاة، كؿاا مار  بِـَاا رايًعا أن  طر ؼة الؼرآن آْستدٓل بالر 

كالقااًرا ؛ ففااذه أ ااات  حااتج  اهلل سااهحاكف وتعااالك هبااا عؾااقفؿ مااـ  فااة كااقهنؿ 

ة؛ إذن أكتؿ تعتؼادون أن  اهلل  وا اٌب عؾاقؽؿ  هاق الاّرب، إذن ۵ُ خؾُ قن يف الشد 

حااَده فقا اٌب أن  ؽااقن ايلااَف الؿْعهااقَد أن تجعؾاقه ايلااف وحااَده، إذا كاان الااّرب و

 وحَده.

 َوَقااُلقا : أن  الؼقم متـاقُضقن؛ وهذا  دل ؽ عؾك كْؼص عؼقلفؿ، خامًسا﴿

اِعقِر﴾ ، ففاذا  ادل  عؾاك [19]الؿؾاؽ: َلْق ُكـ ا َكْسَؿُع َأْو َكْعِؼُؾ َما ُكـ ا فِل َأْصَحاِب الس 

ؿ ُ خؾُ اقن يف دعاائفؿ وُلجاقئفؿ هذا التـاقض الذي وقعقا فقاف؛ وذلاؽ أن  كاقهن

ة و شركقن معف حال الرةاا دلقٌؾ عؾك تـاقِضافؿ، فنك اف إذا لاؿ  ۵إلك اهلل  يف الشد 

ة فؾاـ تؽاقن كافعاًة أ ًضاا يف الرةااا، وإذا  تؽـ هذه الؿعهقدات كافعًة لؽؿ يف الشد 
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ة فنك فاا كاذلؽ يف حاال الرةااا،  ۵كاكت أمقركؿ بقاِد اهلل  فاالؼقم وحاده يف الشاد 

ـُ لفؿ هذا التـاقض لعؾ فؿ  ر عقن.   متـاقضقن، والؼرآن ُ هق 

وكاان يف هاذه الؼ اة  -وٕ ؾ ذلؽ ِعْؽرمة اباـ أبال  ْفاٍؾ رضال اهلل عـاف 

ا كان فتُح مؽَة هرَب مـ مؽَة كؿا أةرج هاذا  -كافًرا وغقاُره بنساـاٍد  «الـساائل»لؿ 

صحقح، هرَب فركِب الهحر ، يف بعض الروا ات: أك ف أراد الاذهاب إلاك الحهشاة، 

أةؾُ اقا يف »ففاَج الهحُر هبؿ هاق وَماـ معاف يف الساػقـة، فؼاال بعُضافؿ لهعضافؿ: 

ٓ  هاق إذا كاان ٓ ُ ـّجقـال يف »فؼاال ِعْؽرماة:  «الدعاا إلك ربؽؿ، فنك ف ٓ ُ ـّجاقؽؿ إ

  ٓ ٓ  هق الهحر إ ، فاْستقؼَظْت فطرُتف، وعَرف التقحقد لؿاا «هق، فث ُ ـّجقـل يف الرب  إ

اه اهلل  ا كج   وآمـ بف. ر ع إلك رسقل اهلل  ۵كان يف تؾؽ الحال، فؾؿ 

 :جقااُب دعاااَا الُؿْضااطر ولااق كااان كااافًرا، كؿااا قااال  ۵أن  اهلل  سادًسددا ُ

اُه َتْدُعقَن َفَقْؽِشُػ ﴿سهحاكف:  ، َما َتْدُعقَن إَِلْقِف إِْن َجاَا َوَتـَسْقَن َما ُتْشاِرُكقَن﴾ َبْؾ إِ  

إذا جاا أ اَب دعاا َمـ دعاه، حتاك ولاق كاان مشارًكا كاافًرا ؛ فانن  إ اباة  ۵فاهلل 

بقبقة، واهلل  رب  كؾ جالا، كؿاا أك اف َ ارزق كاؾ  جالا فنك اف  ۵الدعاا مـ فروع الر 

  ُ جقُب َمـ دعاه ولق كان كافًرا.

د عؾاك الؼهاقرّ قـ الاذ ـ  ؼقلاقن: و بـاا "هذا فقف فائادة ماـ  فاة الار  إك ـاا  ر 

 ،" دعااهؿ حاؼ   فدَعقَكا أصحاب إْضرحة، فح ؾ مطؾقُبـا، ففذا دلقٌؾ عؾك أن  

ـُ  ۵وهذا غقر صحقح، فاهلل  ا جاا دعاا الؿشركقـ الؽافر ـ الاذي كحا أ اَب لؿ 
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حاالفؿ  مع ذلؽ لؿ  ؽـ هذا دلقًث عؾاك أن  وإ  اكؿ متػؼقن عؾك أك فؿ مشركقن، و

ُ جقُب الُؿْضطر إذا دعاه مْفؿا كاكت حاُلف، وهاذا ٓ  ادل   ۵حاٌل صحقحة، فاهلل 

 عؾك اْستؼامة َمـ ُأ قَهت دعقُتف.

 ۵: أن  الادعاا عهاادة، وأن  التق اف بالادعاا لغقار اهلل جارك، فااهلل سايًعا 

ك الدعاا  ﴿َفانَِذا َركُِهاقا فِال اْلُػْؾاِؽ َدَعاُقا اهلَل والاد ـ والعهاادة بؿعـاك؛  «د ـًاا»سؿ 

﴾ ـَ ـَ َلااُف الااد   اااُهْؿ إَِلااك اْلَهاار  إَِذا ُهااْؿ ، ودعاااا غقااره جاارك ُمْخؾِِ ااق ااا َكج  ﴿َفَؾؿ 

ـْ ، َوَتـَسْقَن َما ُتْشِرُكقَن﴾﴿، ُ ْشِرُكقَن﴾ َأْصاَحاِب ﴿ُقْؾ َتَؿت ْع بُِؽْػِرَك َقؾِقثً إِك َؽ مِا

إذن هذا دلقٌؾ عؾاك أن الادعاا عهاادة، وأن  صاْرَفف لغقار  وكؾ  ذلؽ َمر  بِؽؿ. ﴾الـ ارِ 

 اهلل جرك، كؿا مر  بِـَا كالقًرا.

 :أن  الؿشركقـ عرفقا التقحقد وأهّؿقَتف لؽـ فؿ ما اْستؿروا عؾقاف وٓ  ثامـًا

هتؿ وضااّرهؿ لجاالوا إلااك اهلل سااه حاكف وحااده، وعرفااقا أن اْسااتؼامقا ، يف حااال جااد 

فؿ إذا وصؾقا إلك بر  الـجااة عاادوا التقحقد مفؿ وأهنؿ إن سؾُؽقا سهقَؾف َكَجقا، لؽـ  

ا لؽقهنؿ استحّهقا الحقاة الدكقا عؾك أةرة، أو ٕك اف َعُظاَؿ  إلك جركفؿ ؛ وذلؽ إم 

 يف كػقسااافؿ مخالػاااة أبااااا وإ اااداد ، أو لَحساااٍد يف كػقسااافؿ لرساااقل اهلل 

 ؾؿممـقـ ، أو لغقر ذلؽ مـ إسهاب. ول

 كددا إلددك فائدددة تاسددعة وهاال: أن  العؾااؿ وحااَده لااقس مؼتضااًقا  وهددذا يجرُّ
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، لقس كؾ  َمـ عؾَِؿ اهتدى ، بْؾ الفدا ة تقفقٌؼ مـ اهلل سهحاكف وتعالك، ِهَهاة لؾفدا ة

ٓ  فؾق كان كؾ  َمـ عؾِؿ اهتادى لؽاان هامٓا  َ فُهفا اهلل تهارَك وتعالك لؿـ  شاا، وإ

مفتااِد ـ، ٕك فااؿ عؾِؿااقا وعرفااقا لؽااـفؿ مااا اهتاادوا، إذن فْؾقْؾجاال ايكسااان إلااك اهلل 

لؾفدا ااة ولااقس مؼتضااًقا لااف، ٓ  الك يف طؾااِب الفدا ااة، العْؾااؿ سااهٌب سااهحاكف وتعاا

، بؾ إمر  ْػتؼر إلك هدا ة مـ اهلل سهحاكف وتعاالك،  واهلل لاقٓ اهلل » ؼتضقفا وٓبد 

 «.ما اْهتَد ـا

 :أن  التقحقد فطرة فطَر الـاس عؾقفا، والدلقؾ عؾك ذلؽ: أن  هاذه  طاشًرا

ة ، كؿااا ح ااؾ لفاامٓا الؿشااركقـ، كؿااا  الػطاارة تْسااتقؼظ حااال الضاارورة والشااد 

ح ؾ لِعْؽرمة رضل اهلل عـف فقؿا سؿعت . تقحقد اهلل سهحاكف والتق ف لف وحاده 

ؾقفاا، ولؽـفاا ُتغط اك وَتَتالا ر فتـحاِرف ، فطَر اهلل الـاس عؾقفا و هَؾ الخْؾؼ ع فطرةٌ 

عؾقـاا ماـ  ۵لؽـ ربؿا تْستقؼظ يف بعض إحقال ، وهاذا ماا كاان فقؿاا قاص  اهلل 

ااها، كاكات الػطارة  حال همٓا الؿشركقـ الذ ـ اْستقؼَظْت فْطارهتؿ وزال ماا تغش 

ة فاْساتقؼَظت  يف َغْؿرة وَسْؽرة يف حالفؿ التال كااكقا سااِدر ـ فقفاا ، فؽاكات الشاد 

 يف الدعاا. ۵هذه الػطرة؛ فلْةؾ قا هلل 

 ففذه بعض الػقائد التل ُتستػاُد مـ هذه أ ات.
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دَحَفا اهللُ يف كَِتايِدفِ  ـْ َفِفَؿ َهِذِه اْلَؿْسَلَلَة ال تِل َوض  ـَ  ؛َفَؿ ـَ ال دِذي َوِهدَل َأن  اْلُؿْشدرِكِق

ددا فِددل  َقدداَتَؾُفْؿ َرُسددقُل اهلل   َخدداِء، َوَأم  اِء َيددْدُطقَن اهللَ َوَيددْدُطقَن َغْقددَرُه يف الر  ددر  الض 

ِة وَ  د  ـَ َلدُف اْلَػدْرُق  ؛َوَيـَْسدْقَن َسداَداتِِفؿْ  َٓ َشرِيَؽ َلدُف، َفالَ َيْدُطقَن إِٓ  اهللَ َوْحَدهُ الشِّ َتَبدق 

. ـَ لِق ـَ ِشْرِك أْهِؾ َزَماكِـَا َوِشْرِك إَو   َيْق

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ر ـ مـ الؿشركقـ  شاركقن ماع اهلل  ة  ۵ٕن  أهؾ زماكِـا، ٕن  الؿتلة  يف الشاد 

رون  شاااركقن يف الرةااااا  لاااقن  شاااركقن يف الرةااااا فؼاااط، والؿتااالة  أ ًضاااا، إو 

ة.  والشد 

: لُرب ؿا كاكقا أعظؿ إجراًكا ، بْؾ رب ؿا كسقا اهلل سهحاكف وتعالك يف يْؾ إك ـل أققل

ٓ  معهاقداهتؿ ماـ دون اهلل  ة، وما  دعقن إ  ۵!  اا هلل الَعجاب !! اهلل ۵حال الشد 

 ْحؽاال عااـ أباال  فااٍؾ وأباال لفااٍب وأْضاارابِفؿا مااـ الؿشااركقـ أك فااؿ َ ـسااقن مااا 

ة، والؼاقم  ـساقن اهلل  ﴿َوَتـَساْقَن َماا ُتْشاِرُكقَن﴾ شركقن،   !! ٓ ۵يف حاال الشاد 

ة كاكقا أْعظؿ  ۵ عرفقن اهلل  ة، لرب ؿا دعقا يف حال الرةاا، لؽـفؿ يف الشد  يف الشد 

 ما  ؽقكقن جرًكا ، وإمالؾة عؾك هذا كالقرة. 

وهذا دلقٌؾ عؾك أهنؿ أجد  فساًدا يف الؼؾقب، وأْجـع جرًكا، وأضاؾ  ساهقًث ماـ 

بقاَكااف لـااا؛ أن  الؿشااركقـ   قـ، وهااذا الااذي  ر ااد الؿملااػ الؿشااركقـ إولاا
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ارهؿ رساقل اهلل  ر ـ زاُدوا عؾك الؿشركقـ إولاقـ، عؾاك حاالفؿ تْؾاؽ كػ  الؿتلة 

  وقااتؾفؿ وباق ـ جااـاعة حاالفؿ، فؽقااػ هبامٓا الاذ ـ زادوا جاارًكا عؾاك جاارِك

ُضاقن  ۵إولقـ! ف اروا  شركقن مع اهلل  يف كاؾ  حاال، باْؾ حتاك إهناؿ قاد ُ ؿح 

ة . ۵الدعاا لغقر اهلل   يف حال الشد 

 قاِرن يف ذْهـِؽ يقـ صقرتقـ: وسهحان اهلل العظقؿ!

 ما قالف عهُد الؿطؾب  ّد رسقل اهلل الصقرة إُولك :  حقـؿا أقهَؾ َأْبَرهاة

إن  العهاد  ؿـاع َرْحَؾاف الؾفاؿ  »وأصحاب الػقؾ بَجقشفؿ العَرماَرم، كقاػ أكاف قاال: 

ت وكائؾاف وإسااف ماا «فامـْع رحالؽ ؛ دَعا مـ؟ دعا اهلل وحده، ُهَهؾ وَمـاف والث 

ة فؾَجَل إلك اهلل وحدههؿ بعقد ـ عـف، وهق عؾك د ـ الجاهؾقة، لؽـ  ا ؛ ات الشد 

 )الؾفؿ  إن  العهد  ؿـع رْحَؾف فامـْع رحالؽ(. 

  ماا حؽاك جاقُخ ايساثم إخدرىلؾصقرة َضْع هذه ال قرة مؼابؾ :  

كقػ أهنؿ كااكقا  «الرّد عؾك الهؽري»حقـؿا غزا الت تار بثد الؿسؾؿقـ، ذكَر هذا يف 

  ِ قحقن قائؾقـ: 

ـَ مِاااااااااـ الت َتااااااااار   اااااااااا َةاااااااااائِِػق

 

 ُلاااااااااقُذوا بِؼاااااااااربِ َأبااااااااال ُعؿااااااااار 

ُلاقُذوا »، وهامٓا  ؼقلاقن: « الؾفاؿ  »قاِرن ال قرتقـ!! هذا  ادعق اهلل فقؼاقل:  

اا  ااات «بؼربِ أبل ُعؿر ة ِعْؽرمة رضل اهلل عـف لؿ  ، قاِرن بقـ ال قرتقـ!! بقـ ق  

ة تـادى َمـ يف السػقـة فؼالقا:  أةؾُ قا يف الدعاا إلك ربؽؿ، فنك ف ٓ ُ ـّجقؽؿ »الشد 
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ٓ  هق ر ـ الذ ـ ٓ ، وبقـ « إ ما تقاتَر تقاتًرا قْطعًقا عـ الؿشركقـ الؼهقرّ قـ الؿتلة 

ٓ  مْعهقداهتؿ.    عرفقن اهلل يف هذه الحال، بْؾ ٓ  عهدون إ

ة الؼ ة التل حَ ؾت ماع الشاقخ محؿاد باجاؿقؾ  يف    ذكرُت لؽؿ غقر مر 

ًقا مـ اؿااكقـ ؛ ذكر أهنؿ كاكقا كح «كقػ كػفؿ التقحقد؟»الرسالة ال غقرة الـافعة 

ر ًث يف سػقـة، ففاَج الهحر هباؿ حتاك إكاف َ ـازل هباؿ كلك اف   اؾ إلاك قااِع الهحار، 

ٓ  أن قالقا   -و رتػع حتك كلك فؿ يف أعؾك  هؾ ، فؿا  كان مـفؿ الذ ـ يف السػقـة إ

ٓ  هااق( هاامٓا  -أولئااؽ  ؼقلااقن: )أةؾُ ااقا الاادعاا إلااك ربؽااؿ، فااث ُ ـّجااقؽؿ إ

ـُ عقساك( ف اااروا  جاَلرون ب ااقٍت  ؼقلاقن: )ٓ  ُ  ٓ  السااقد ابا ـّجاقؽؿ مااـ هاذا إ

وكاان جااباا يف  - ؼاقل الشاقخ  " ا بـ عقسك،  ا بـ عقسك،  ا عؿقد الاد  ـ"عاٍل: 

اهلل؟ ادعاقا اهلل،  ؼاقل: فالقهؾقا عؾقاف وهّؿاقا باف  نقؾُت لفؿ: لِاَؿ ٓ تادعق -وقتفا 

قاق ض لاف جخً اا ماـفؿ كاان  ْؽاُتؿ  ۵ حتك كادوا أن  ْؾُؼقه يف الهحر، لقٓ أن  اهلل

ة قالقا لف: أرأ اَت كقاػ أن اباـ  ا اكؽَشػت هذه الُغؿ  إ ؿاكف، فحال بقـفؿ وبقـف. فؾؿ 

اادة، مسااكقـ ! فؼاال لفاؿ: )واهلل إن اباـ  ـ  بالس  اكاا! إ  ااك أن ُتساقئ الظا عقسك كج 

اا اكؿ اهلل عقسااك ٓ  اادري عااـؽؿ وٓ عااـ مااا أصاااَبؽؿ وٓ عااـ دعااائؽؿ، إك ؿااا كج 

 وحده( ، يف ق ة فقفا فائدة، لعؾ ؽؿ تر عقن إلقفا ، وهذا كالقر.

ذكار ق اة كحاق هاذه؛ وهال أن  الؼاقم  «الؿـاار»محؿد رجقد رضا يف تػساقره  
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كاكقا يف سػقـة  ففاَج الهحر هبؿ، ف ار كؾ  واحٍد  دعق معهاقَده؛ الاذي َ ؿقاؾ إلاك 

َ ؿقااؾ إلااك الّسااقدة كػقسااة ) ااا سااقدة الَهااَدوي  ؼااقل: ) ااا سااقدي الَهااَدوي( ، وذاك 

ٓ  أساؿاا هاذه الؿعهاقدات،  كػقسة(، وذاك لؾّدُسققِل، ورابع لؾشاِذلل، ما تْساؿع إ

ٓ  أن  اد كاان معفاؿ إ وٓ أحد  ؼقل: ) ا اهلل(!  ؼقل رجقد رضا: فؿا كان ماـ ُمقح 

ـة ٓ هامٓا الاذ ـ يف الساػق«!  اا اهلل، أغاِرق أغاِرق، فؿاا عااد أحاٌد  عرفاؽ»قال: 

  عرفقكؽ،  ا رب أغِرق أغِرق.

، والشااقكاين، «تطفقاار آْعتؼاااد»وهااذا كالقاار ومَتااقاتر، كؿااا ذكاار ال ااـعاين يف 

والـ ْعؿل، وِصّد ؼ َحَسـ ةان، وغقرهؿ كالقر مـ أهاؾ العؾاؿ، هاذا أماٌر مَتاقاتر ٓ 

ُ جَحد. ولقس إمر ةاًصاا بحاال الهحار وُركاقب الساػقـة، باْؾ كؾؿاا كَزَلات هباؿ 

ٓ  َضا ف وٓ أْلسـتفؿ تْجلر إ  معهقداهتؿإلك  ئؼة ٓ تجد قؾقهبؿ تتق  

هُر َضددقًؿا واْسدتجْرُت يِددِف  ددـل الدد  َمدا مس 
(2)  

 

ٓ  وكْؾددددُت جددددقاًرا مـْددددف َلددددؿ ُيَضددددؿ   إ

 الُهْرَدة  حػظفا الؿث قـ مـ الـاس،  تغـّقن و ْطربقن هبا. 

 وآةر  ؼقل لؾَهَدوي:

 الػْتقددددانُرْحؿدددداَك َأْرجددددق يددددا أَيددددا 

 

 فِددل َخْطددٍب َأهدداج الؼْؾددب مددـ حَسددراتِف 

 َمددددالِل ِسددددقاَك أروُمددددف فِددددل كْشددددِػف 

 

 أْو أْرَتِجدددددل إِن ِضدددددْؼتُّ ِمدددددـ َوَثَباتِدددددف 

 َحاَشددددددا طؾقددددددَؽ َتددددددردُّ خقيددددددِدًما 

 

 

 قصددددددَر الػددددددماَد َطؾقددددددَؽ يف َحاجاتِددددددف 

 
                                      

 . يَني رشول اهلل ( 2)
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ٓ  سااقده  -دوي خاطِااب الها-)قَ ار الػااماد عؾقااؽ  يف حا اتِااف( ، مااا  عاارف إ

 الهدوي!!. 

 -واهلل  -، وٓ أدري  «ضار ح الـهال َ اْر قس»يف العراق َضر ح كهقر  سّؿك 

 َمـ هذا َ ْر قس! ُ ـشدون عـده، بْؾ مؽتقب يف لقحٍة هـاك:

 ُزْر َحْضدددَرًة ُمِؾَئدددْت ُكدددقًرا وتْؼديًسدددا

 

 

 َجرِجقسدداواْقِصدْد َكبدل  الفدَدى َذا الَؿجدد  

َتددددف   مددددا َجدددداَءُه قاِصددددٌد َيْشددددُؽقا مؾؿ 

 

ددددَس طـْددددف الؽددددْرُب َتـػقًسددددا  ٓ  وُكػِّ  إ

هذا الؽثم ما وقع فقف أبق  ْفؾ وٓ أبق لَفب، لؽـ وقع فقف ُأكاس  ؼقلقن إك ـاا  

ٓ  "مسؾؿقن، ورب ؿا تجد عـد أحدهؿ ُسْهَحة طقلفا مرتان، ُ سهح و ؼاقل:  ٓ إلاف إ

ٓ  اهللاهلل .. ٓ   وهق واقٌع يف جرك ما وقع فقف أبق لَفب وٓ أبق  ْفؾ!. "إلف إ

د فقف ما وقع ، وأكاا أذكار لاؽ طرًفاا  عؾك كؾ  حال؛ هذا الؿؼام أكالر مـ أن ُ عد 

ؽ،  ؼاقل:  ، ٓ واهلل، " أكاتؿ تهاالغقن"مـ هذه إةهار؛ ٕن  بعض الـاس قد ُ شؽ 

كؿاْلاؾ قطارة يف بحار ، ماا ُذكِاَر  -كؿا  ؼقلقن  -ٓ  ما يف هذا مهاَلغة، بْؾ ما ُذكَِرت إ

ٓ  مؼداٌر َ سقر مـ سقؾ َعَرمَرم طال وَتدفؼ ، واهلل الؿستعان!  إ
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ـْ َيْػَفدُؿ َقْؾُبدُف َهدِذِه اْلَؿْسدَلَلَة َفْفؿدًا َراِسدًخا، َواهللُ اْلُؿْسدَتَعانُ  ـَ َم ـْ َأْي
، َويِدِف َوَلؽِ

 . الت قفِقُؼ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ـ   د لطؾاب الحاؼ، أَتظا اهلل الؿستعان، وما أقّؾ همٓا َمـ  ْػفؿفا؟! َمـ  تجر 

ٓ  ؼاارؤون الؼاارآن؟ واهلل  ؼاارؤون، وكالقاار مِااـفؿ  حػظقكااف،  أن هاامٓا الؼهااقرّ قـ

دوهنااا، ولؽااـ الُؿ ااقهة أن   وأ ااات التاال سااؿعَت  عرفقهنااا و حػظقهنااا وُ جق 

قؾقهبؿ يف َأكِـ ة ، ما أصهحقا  ـتػعقن بؿا  سؿعقن وبؿا  ؼرؤون ، فأل ؾ ذلاؽ ماا 

ـُ ال قت و ُ  عَتـك بتجق ِده! لؽـ أن ُ ػفاؿ، استػادوا جقًئا، الؼرآن ُ تغـ ك بف، ُ حس 

وأن ُ تدب ر، وأن ُ ْستجاب لَِؿا فقف مـ تق قفات وَأوامر، هذا هؿ أبعد الـااس عـاف، 

 وهذا مـ أعظؿ أسهاب ضثٓهؿ، واهلل الؿستعان.
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ـَ َيْدُطقَن َمدع اهللِ ُأَكاًسدا  لِق ـَ ِطـْدَد اهللِ وإْمُر الث اكِل: َأن  إَو  يِق دا  ؛ُمَؼدر  ، َأْكبَِقداءَ إِم 

ا  ا َمالَئَِؽةً َأْولَِقاءَ ِوإِم  ِف َلْقَسْت يَِعاِصَقةٍ  ،، َوإم   ،َأْو َيْدُطقَن َأْحَجارًا، َوَأْشَجارًا ُمطِقَعًة لؾِّ

ـَ  ـَ َيدْدُطقَكُفْؿ ُهدؿ ال دِذي ـْ أْفَسدِؼ الـ داِس، َوال دِذي َوأْهُؾ َزَماكِـَا َيْدُطقَن َمع اهللِ ُأَكاًسا ِمد

الَِة َوَغْقدرِ َذلِدَؽ  رَِقِة َوَتْرِك الص  َكا َوالس  َوال دِذي َيْعَتِؼدُد  ،َيْحُؽقَن َطـُْفؿ اْلُػُجقَر ِمـ الزِّ

الِِح َوال ِذي َٓ  ـْ  -ِمْثِؾ اْلَخَشِب َواْلَحَجرِ  -َيْعِصل  فِل الص  دقَؿ
ـْ َيْعَتِؼدُد فِ د َأْهدَقُن ِمؿ 

 .ه، َوُيْشَفُد يِفِ ُف َوَفَسادَ ُد فِْسؼَ ُيَشاهِ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ر ـ أْجاـع  ـُ لاؽ أن جارك الؿتالة  ٓ جؽ  يف ذلؽ وٓ ر ب، هذا أماٌر اااٍن ُ هاق 

لاقن  ادعقن ُأكاًساا صاالحقـ، أو عؾاك  مقـ ؛ إو  وأْقهح وأْغؾظ ماـ جارك الؿتؼاد 

﴿َباْؾ َلاُف الُعهقد اة العاماة،  ۵إقؾ  دعقن  ؿادات ٓ تع ل اهلل، هل عابدٌة هلل 

ااَؿَقاِت َوإَرْ  ٓ  ﴿، [113]الهؼاارة: ِض ُكااؾ  َلااُف َقاااكُِتقَن﴾َمااا فِاال الس  ٍا إِ
ْ
ـْ َجاال َوإِْن مِاا

ـْ فِل  ،[22﴾ ]ايسراا:ُ َسه ُح بَِحْؿِدهِ  َؿَقاِت َوَم ـْ فِل الس  ﴿َأَلْؿ َتَر َأن  اهلَل َ ْسُجُد َلُف َم

وَ  ااَجُر َوالااد  ااْؿُس َواْلَؼَؿااُر َوالـ ُجااقُم َواْلِجَهاااُل َوالش  ـَ إَْرِض َوالش  اب  َوَكالِقااٌر مِاا

ا أن  عهدوا صاالحقـ  [16]الحج: الـ اِس﴾ ا أن  عهدوا ُأكاًسا، أو إم  ؛ فالؿشركقن إم 

مـ الهشر، أو مـ الؿثئؽة، أو  عهدوا هاذه الجؿاادات ماـ إصاـام وإجاجار ، 

ااثل!! هااذا  اااق والض  ااار والػس  لؽااـ أن   ااؾ الحااال إلااك در ااة أن ُ عَهااَد الػج 
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رون ا وصؾقا إلقف، لؽـ وصؾالؿستقى م ؛ ف ار إمر أْجـع ، ٕن مـ إلقف الؿتلة 

ف أهاقن، كؾ اف جارك، وٓ فارق عـادكا باقـ  َ عهد ال الحقـ عؾك إقّؾ إمر يف حؼ 

معهقد ومعهقد، لؽـ الؿسللة أن  الشرك يف كػسف دَركات، الشرك متػااوت، فؾاقس 

الشرك كلْسـان الؿْشط در ة واحدة، كؿا أن  اي ؿان لقس كلْسـان الؿْشاط در اة 

اف  واحدة، بؾ الؽػر در ات، والؽػار بعُضفؿ أقهح مـ بعاض . ففاذا الاذي  تق  

اار  شارك وُ عاكِاُد أ ًضاا، بعْؽاس إول، وهاذا ماا عؾقاف  بالعهادة لغقر اهلل ماـ الػج 

رون.   الؿتلة 

رون ٓ كعـال أن كاؾ فاْرٍد فارٍد ماـفؿ واقاٌع يف إول  طهًعا حقـؿا كؼقل: الؿتلة 

د قؾقؾ ، إكؿا هذا واقٌع يف الجؿؾاة ماـفؿ ، وقؾـاا: إن  هاذه والالاين، أو ما سلذكره بع

الِػرقاة الػثكقاة، أو "الؼاعدة يف كؾ  ماا ُ ـَساُب إلاك الِؿَؾاِؾ والػارق؛ حقـؿاا ُ ؼاال: 

 عـال هاؿ قاائؾقن فقاف بؿااذا؟ يف  "الِؿؾ ة الػثكقة، أو الؿذهب الػاثين  ؼاقل بؽاذا

 ؼادر عؾاك أن ُ حاقط عْؾًؿاا بؿؼالاة كاؾ  الجؿؾة، ولقس أن  كؾ فْرد فرد . مـ الذي

واحد مـ أهؾ هذه الؿؾ ة، أو مـ أهاؾ هاذا الؿاذهب؟! إك ؿاا الؿساللة يف الجؿؾاة، 

 هذا واقٌع مـفؿ وهذا كالقر وفاٍش فقفؿ، وهذا الؼدر كاٍف.

فقن بالعهادة ٕفجر الـاس، وإمالؾة عؾاك فالؿؼصقد ر ـ قد  تق   : أن  الؿتلة 

 هذا كالقرة:



  

          244          
 
 

 رشح كشف الش هبات

د الهدوي( مـ أكرب الط قاغقت عؾك وْ ف إرض التل ُتعهُد ماـ دون )أحؿ *

ػة ، بؾ ُ ؼال إهنؿ  هؾغقن الؿث قـ، مقلده  اهلل، هذا الر ؾ  حج  إلقف أٓف الُؿمل 

ـة، ومـ هق هذا الهادوي؟! ٓ تْساؿع إذا قارأَت عـاف، وٓ تؼارأ  اثث مرات يف الس 

ااَخاوي يف  ٓ  كااؾ قهقحااة! الس  مااع»عـااف إ ذكااَر َمـؼَهااًة لااف وهاال: )أك ااف يف  «الضااقا الث 

صثة الجؿعة كشَػ عقرتف يف الجامع، وباَل يف اقابف، و ؾاس ولاؿ   اّؾ!( هاذه 

َخاوي عاـ الِؿْؼِر ازي عاـ أحاد ُجاققِةف أك اف ذهاب إلقاف يف  كرامُتفؿ، كؼؾ هذا الس 

 الجامع وَحَؽك ما رآه مـف. والـ ؼقٓت عـف يف هذا كالقرة.

، إمااُم أهاؾ وْحادة  ۵بـ عربل( الذي هاق ماـ أعظاؿ الـااس ُكْػاًرا بااهلل )ا *

م فرً اا، ذاك الاذي  ؼاقل: إن  اهلل هاق الُق قد، ذاك الشاقخ الاـ   جس الاذي ٓ  حار 

اكظااروا إلااك َضاار حف  -الشااهؽة بااقـ أ ااد ؽؿ  -الـاااكح والؿـؽااقح!! اكظااروا إلااك 

 َوُوْحدان، و ؾجمون إلقف. الذي تجدوكف يف الشام،  ليت الـاس إلقف ُزرافات

ك  * ، وأباق طالاٍب هاذا «ُقه ة أبال طالاب»يف مؽَة كان هـاك ُقه ة عؾك قرب، ُتسؿ 

اا ماات وضاعقا عؾقاف هاذه الُؼه اة ف اار مشافًدا،  اام مؽاة الظَؾَؿاة، لؿ  كان أحد حؽ 

عـده، وهق حاكٌؿ ظالٌؿ، ذكر هذا غقار واحاٍد  ۵ف ارت الـاس تليت وتشرك باهلل 

ار اهلل مـ أه  ۵ؾ العؾؿ الذ ـ كتهقا يف دةقل الدولة الساعقد ة يف مؽاة، حتاك  س 

ااا دةؾاات الدولااة السااعقد ة أزاَلاات هااذ الُؿـَؽاار، وزاَل هااذا الشاارك بحْؿااد اهلل.  لؿ 
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ـ   ر، فظا الُؿْضِحؽ يف إمر لقس هذا، الُؿْضِحؽ أن  إمار ماع مارور الازمـ تطاق 

ال أن هذه الُؼه ة ُقه ُة أ ﴿إِك َؽ الذي كزل فقف ققلف تعالك:  بل طالب عّؿ الـهل الُجف 

ـْ َأْحَهْهَت﴾  ، الذي صح  بلصح  إسـاد عاـ رساقل اهلل [53]الؼ ص: ٓ َتْفِدي َم

ُب يف الـار، وأكف  َ  فاقن ـأكف ُ عذ  تِعُؾ كْعَؾقـ مـ كار  ْغؾِل مـفؿا دماغف، والؼقم  تق  

 و ْستغقالقن بف! أرأ َت مْستقى هذه العؼقل؟إلقف عؾك أك ف أبق طالب، و دعقكف 

لؾـ ْهفااين، أو  « اامع كراماات إولقااا»ودوَكؽ ُكُتب الؽرامات عـدهؿ، كا *

عراين، لف أكالر مـ كتاب، واقارأ  جالا  ْساتحل ايكساان ماـ أن  -واهلل  -ُكُتب الش 

ظ بف، أولقاا ُ عهُدون ماـ دون اهلل  اب  ػعؾاقن كرامااهتؿ: أهناؿ  التقن الادو ۵ تؾػ 

ة  ساقن الـسااا، و ْزكاقن، و ْسارققن، أو أك فاؿ  ؿؽالاقن الُؿااد  هباا الػاحشاة، و تحس 

الطق ؾة ٓ ُ  ؾ قن، وعؾك هذا الـ سؼ تجاد جاقًئا كالقاًرا ؛ ففاذا بعاض حاال هامٓا 

الؿشركقـ، أهناؿ رب ؿاا أجاركقا ماع اهلل ساهحاكف وتعاالك ُأكاًساا ماـ أْفساؼ الـااس، 

 ْجـع وأقهح. وهذا ٓ جؽ  أكف أ

ددة أمددقُر ٓ  ؼت اار عؾااك هااذ ـ إماار ـ،  -كؿااا ذكاارُت لااؽ  -وإماار  يددْؾ َثؿ 

 :أخرى

بقبقاة ماع إلقهقاة ومـفا  ر ـ ُ شرُكقن يف الر  كؿاا مار  بِـَاا هاذا -: أن  الؿتلة 

ة ؼ  -غقر مر  ـَ الؿحؼ  مقـ، وقد أحس حقـؿاا  -باارك اهلل فقاف  -بخثف حال الؿتؼد 
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أْورد هذه الجؿؾة يف الفامش وهل كؾؿة حسـة مـ الشقخ عهادالرحؿـ باـ حساـ 

، قال الؿحؼؼ : زاد الشقخ عهد الرحؿـ بـ حسـ أماًرا « قرة عققن الؿقحد ـ»يف 

فقن يف الؽدقن دون »:   االاًلا فؼال  أك فؿ يعتؼدون أن آلفتفؿ مـ إمدقات يتصدر 

يقيقددة، وقددد سددؿْعـا ذلددؽ مددـفؿ اهلل، وجؿعددقا يددقـ كددقَطل الشددرك يف اإللفقددة و الرُّ

لااقـ مااـ جاارك .  «ُمَشدداَفَفة إي واهلل، وهااذا مااـ أوضااح إجااقاا، أ ااـ جاارك إو 

ر ـ؟!  الُؼهقرّ قـ الؿتلة 

مة تار خ كجد» ٓبـ َغـ ام ؛ أتؿـ اك أن تؼرؤوهاا فانن فقفاا فائادة كافعاة يف  «مؼد 

ايسثمل ُقَهقؾ دْعقة ايمام حؽا ة حال العالؿ ايسثمل أو واقع كالقر مـ العالؿ 

اب  د الشقخ محؿد بـ عهد القه  دا ذكدرَ  .  الُؿجد  : أن  َذَكار كْخؾاٍة مـ ذلدؽ ، ِمؿ 

ك  ال»كان يف كجد ُ سؿ  ر ةاطهفا «الَػح   -ماا  اَاهاا أحاد-، فؽاكت الؿرأة إذا تلة 

ؾ الحاقل(! كاكت تليت فتضّؿ هذه الـخؾة وتؼقل: ) ا فْحؾ الُػُحقل، ُأر د زوً ا قه

مقن!.  جرك ما وقع فقف الؿتؼد 

ذكر عـ ما  ح ؾ مـ مـؽرات عظقؿة عـد قرب اباـ َعْؾاقان يف الاقؿـ، وكقاػ 

اُب بااا  ال الغااِرققـ»أكف كان ُ ؾؼ  ، لاقس اهلل كؿاا كاان  عتؼاده أباق  ْفاؾ وأباق  «ُمـج 

ل الغاِرققـ.  لَفب، إكؿا ابـ َعْؾقان هق الذي ُ ـج 

 س أهنؿ  لتقن عـده فقحتػؾقن، و ْ دحقن قائؾقـ: ذكَر عـ قرب الَعقدرو

 َجااااااااااال هلل  اااااااااااا َعقااااااااااادروس

 

 َجااااااال هلل  اااااااا ُمْحقااااااال الـ ػاااااااقس 
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 الَعقدروس هق الذي ُ حقل الـػقس، ولقس اهلل!!

؛ ُأوِصااقؽ  «معااارج إْلهاااب»لااف كتاااٌب يف غا ااة الُحْسااـ اْسااؿف:   الـ ْعؿاال 

بؼرااتف فنك ف مػقٌد كافٌع  ًدا، ذكر فقف مـ أحقال همٓا الؿشركقـ أجقاا رآها هاق ، 

: أن  امارأة َعُظاؿ عؾقفاا  اًدا أن  ُقه اًة أو َضار ًحا مدـ ذلدؽوأجقاا بؾغْتف وسؿَع هبا، 

م عؾك َمـ تْعتؼد فقف، فؽاكت ت قح وتؼقل:   هتد 

 َمااااااااـ َ ْشااااااااِػل َلـَااااااااا َمْرضاااااااااكا

 

 َ ْحِؿااااااااال َلـَاااااااااا ِحَؿاكااااااااااَماااااااااـ  

م )َماـ  ْشاػل لـاا   ـ  أن  إمقر اكتفْت! بعد هذا الضر ح الذي هتاد  مْسؽقـة، تظ

َمرضاااكا، َمااـ  ْحؿاال لـااا ِحؿاكااا( ، اْرتؽُسااقا إلااك قااْدر مااـ الشاارك مااا وصااؾ إلقااف 

لقن.  الؿشركقن إو 

ريـ أْغؾدُظ   ـُ لدؽ أن شدرك الؿتدلخِّ وأْشدـُع مدـ شدرك إمر الرايع الذي ُيبدقِّ

لقـ اة باقـ اهلل وَماـ  عهاده إو  ي تْساق ًة تام  ر ـ َماـ  ساق  : أن  يف الؿشركقـ الؿتلة 

 سقاه.

لقن َحَؽك اهلل    إِْن ُكـ ا َلِػل َضثٍل عـ حالفؿ بؼقلف:  ۵الؿشركقن إو 
ِ
﴿َتاهلل

ـٍ  ﴾   ُمهِق ـَ ، ما هل التْسق ة؟ تْساق ُتفؿ: [06 -02 ]الشعراا: إِْذ ُكَسق  ُؽْؿ بَِرب  اْلَعاَلِؿق

ٓ  جر ًؽا هق لؽ تْؿؾُِؽف وما َمَؾؽ( .   أهنؿ  ؼقلقن: )له قَؽ ٓ جر َؽ لؽ، إ

رون فإمر أْعظؿ! َحَؽك جقخ ايساثم  ا الؿتلة  الارّد عؾاك »يف كتاباف:   أم 

اذلل كاان  عؾاؿ  أن  طائػة مـ همٓا الؼهقرّ قـ كاكقا  عتؼادون أن  محؿاًدا  «الش 
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تسْؾساَؾ يف إولقااا حتاك  اما  عؾؿف اهلل، و ؼدر عؾاك ماا  ؼادر عؾقاف اهلل ، وأن  هاذ

ااذلل  عؾاُؿ  اكتفك إلك أبل الحسـ الّشاذلل؛ فؽاكقا  عتؼدون هذه التْساق ة، أن  الش 

لاقـ  ما  عؾُؿف اهلل، و ؼدر عؾك ما  ؼدر عؾقاف اهلل. أرأ اُتؿ أحاًدا ماـ الؿشاركقـ إو 

ى؟ واهلل ما وصؾ، واهلل ما ح ؾ.قال مال ت والُعز   ؾ هذه الَؿؼالة يف الث 

ر ـ أجد  تْعظقًؿا لؿعهاقداهتؿ ماـ اهلل، إمر الخامس  : أن  الؿشركقـ الؿتلة 

فااقن هلل! هااذه الؿعهااقدات، وألفااة التاال  ااا  تق   فااقن إلقفااا أكالاار مِؿ  ولااذا  تق  

 أو يف كػقس كالقر مـفؿ أعظؿ مـ اهلل.ات خذوها مع اهلل هل واهلل يف كػقسفؿ 

لقؾ طؾك ذلؽ : ما َتقاتَر عـفؿ تقاتًرا قْطعًقاا أهناؿ  تحاجاقن الحؾاػ كاذًبا والد 

ٌن مؽتاقب  ۵بؿْعهقداهتؿ، وٓ  تحاَجقن مـ الحؾػ باهلل  كذًبا، وهذا جالا ُماَدو 

ؿااِذج ماـ ومْسؿقع، قد سؿعُت واهلل طرًفا مـف، وُدوَكؽؿ ُكُتب أهؾ العؾؿ؛ لَِتاروا ك

هذا إمر، عؾك أي  جلا  دل  هذا؟  ادل ؽ عؾاك أن  معهاقداهتؿ يف قؾاقهبؿ أعظاؿ، 

ُففؿ إلقفاا  ٓ  ما وقع مـفؿ هذا إمر؛ ولاذلؽ تاق   وأن قْدرها يف كػقسفؿ أكرب، وإ

 واْحتػاؤهؿ هبا وُلجقُؤهؿ إلقفا أعظؿ.

ة الؼ ة التل فقفا ِعربة، وتدل ؽ عؾك ُةطاقرة الؿؼاام التال  ذكرُت لؽؿ غقر مر 

يف تْػساااقره، وهاااق أك اااف  اااااه وهاااق جااااب صاااغقر أحاااد   أورَدهاااا إُلقِسااال 

اْسؿع، إذا كَزَلت بؽ كازلاة، فن  ااك أن تادعق اهلل، فانن  اهلل "الُؿتؿْشقِخقـ، فؼال لف: 
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ٓ َ فتؿ  بؽ، وٓ ُ هالِل بؿا كزل بؽ، وإك ؿا عؾقاؽ بإولقااا، فانهنؿ  سااِرعقن إلاك 

. باهلل عؾقؽؿ بؾَغؽؿ عـ أبل  ْفؾ أو ُأَمق ة أو ُعْتهة أو َربقعاة أو َجاقهة "ما بَِؽ  كْشػ

 أهنؿ وقعقا يف هذا الشرك؟ واهلل ما وقعقا يف هذا.

وذكاارُت لؽااؿ أ ًضااا ق ااة الشااقخ محؿااد رجااقد ِرضااا التاال أْوَرهااا يف تػسااقره 

ا مْتُهااقلل،  ااا ، وهاال أكااف سااؿع اماارأة كزَلاات هبااا كازلااة، فؽاكاات تْجاالر: ) اا«الؿـااار»

فقـ إلاك اهلل بالادعاا، لؿااذا ٓ  ا هدَأ روُعفا قْؾُت لفا: لؿاذا ٓ تتق   مْتُهقلل( ، فؾؿ 

تاادِعقـ اهلل؟ قالاات: )الَؿْتُهااقل مااا َ ْسااتـ اش( ، معـااك الؽااثم: الؿْتُهااقل ٓ  ـتظاار، 

 يف كػسفا لقس كذلؽ. ۵الؿْتُهقلل سر ع اي ابة، ولؽـ اهلل 

ِحقؼ مـ الضثل.أرأ تؿ كقػ وصؾ ه َرك الس  رون إلك هذا الد   مٓا الؿتلة 

ر ـ  ؿعااقا بااقـ ايجااراك مااع اهلل إمددر السددادس  : أن  الؿشااركقـ الؿتاالة 

بقبقااة  تْعطِقااؾ اهلل سااهحاكف  - ؿعااقا مااع هااذا-سااهحاكف وتعااالك يف إُلقهقااة والر 

َؾااة، أو ُحؾااقلّققـ، أو مااـ الؼااا ئؾقـ بآت حاااد ووْحاادة وتعااالك؛ ٕك فااؿ بااقـ ُمعط 

 :بؿعـك: مَع جْركفؿ باهلل سهحاكف وتعالك تجد طائػًة مـفؿالُق قد؛ 

إك ف ٓ داةؾ العالؿ، وٓ ةار ف، وٓ عـ  ؿقـف، "وتؼقل:  ۵تـػل ُعؾق  اهلل  *

إلك آةر ذاك الُفَراا الذي  ذكره، وهذا يف الحؼقؼة ٓزُمف وْصاػ  "وٓ عـ جؿالف

 ن  هذا أدّق ما  ؿؽـ أن تؼقلف لؾَعدم.بالَعدم، ٕ ۵اهلل 
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يف كاؾ  مؽاان، أو أن كاؾ جالا هاق اهلل،  ۵الطائػة الالاكقاة  عتؼادون أن  اهلل  *

ا كهقًرا، وهذا  وٓ جؽ  تْعطقؾ هلل سهحاكف وتعالك بالؽّؾقة؛  تعالك اهلل عـ ذلؽ ُعؾقا

 تْعطقٌؾ عـ أن  ؽقن لف ذاٌت وصػاٌت تهارَك وتعالك. 

أعظؿ مـ هذا الشرك! وأي  كْػٍر أعظؿ مـ هذا الؽػر الذي وقع فقف فلي  جرك 

لقـ. يف حد ث  -واهلل  -همٓا! وهذا  يف  «الرتمذي»ما ُ عَرف عـ الؿشركقـ إو 

ا سللف رسقل اهلل  كؿ : » ق ة ُح قـ الُخزاعل أبل عؿْران رضل اهلل عـفؿا، لؿ 

إرض، َوَواحاًدا يف الساؿاا(، هاذه قال: )أعهاُد ساهعة؛ سات ة يف « تعهد  ا ُح قـ؟

مقـ، فازاَد  رون ماا كعرففاا يف الُؿتؼاد  العؼائد عـ الؿشركقـ التل كان عؾقفا الؿتلة 

مقن. واهلل الؿستعان. ًٓ عؾك ما عؾقف الؿتؼد   همٓا ُةْهاًلا وضث

 أعؾؿ. ۵واهلل لعؾ  هذا الؼدر فقف كػا ة ، 
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ـَ َقاَتَؾُفْؿ َرُسقُل اهللِ  ْؼَت َأن  ال ِذي ـْ  إَِذا َتَحؼ  َأَصحُّ ُطُؼدقًٓ َوَأَخدػُّ ِشدْركًا ِمد

ـْ َأْطَظدِؿ ُشدَبِفِفؿْ  ،َفاْطَؾْؿ َأن  لَِفُمَِٓء ُشْبَفًة ُيقِرُدوَكَفا َطَؾك َما َذَكْرَكا ؛َهُمَٓءِ   ؛َوِهل ِمد

 .َفاْصِغ َسْؿَعَؽ لَِجَقايَِفا

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ـَ َقددداَتَؾُفْؿ َرُسدددقُل اهللِ :»    ؼاااقل الؿملاااػ  ْؼدددَت َأن  ال دددِذي ماااـ « إَِذا َتَحؼ 

ـْ »فااقفؿ  الؿشااركقـ الااذ ـ ُبِعااَث رسااقل اهلل  َأَصددحُّ ُطُؼددقًٓ َوَأَخددػُّ ِشددْركًا ِمدد

ر ـ، وهذا ما تهق ـ لـاا يف الادرس الؿاضال ؛ فالراد   عـل الؼهقرّ قـ« َهُمَٓءِ  الؿتلة 

َ عؾك هذا الاذي بق ـاف يف كثمِاف الؼر اب، وماا بق ـاف يف الؽاثم   الؿملػ 
أن  هـل

 عؾك ما قهؾف أ ًضا. 
 
 الؼر ب مْهـل

هذه الؿسللة التل أطْؾـا فقفا الؼقل يف الدرس الؿاضل مػقٌد لـا  ا مْعشر  ْفؿُ وفَ 

ااف ، حقـؿااا كؼااقل:  إن  "طااثب العؾااؿ، هااذا الؿقضااقع ٓ ُ ااذكر عؾااك سااهقؾ التػؽ 

مقـ ر ـ أْغؾُظ جرًكا مـ الؿتؼد  اف وكَتساؾ ك ٓ  "الؿشركقـ الؿتلة  كر د هبذا أن كتػؽ 

 تػقد فائدتقـ:ؿا أن تْس وإك  ؿالؾ هذا الؽثم، ب

 أن كعؾَؿ أن  غَؾاط َماـ حاامك عاـ هامٓا الؼهاقرّ قـ، وزعاَؿ أك فاؿ إُولك :

ٓ  اهلل( وُ  ااؾ قن  ظااقن بااا )ٓ إلااف إ ٓ  اهلل( أو  تؾػ  لؽااقكِفؿ  شاافدون أن )ٓ إلااف إ

و  قمقن، أن  هذا كاٍف لؾحْؽؿ عؾقفؿ بايسثم وإن بدَر مـفؿ ماا باَدَر ؛ ففامٓا 
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ر ـ ماـ  اـس ماا  ؼاع ماـ قد أةطل وا ةطًل عظقًؿاا ، فؿاا  ؼاع ماـ هامٓا الؿتالة 

مقـ ، بْؾ هق أْجـع مـف كؿا تهق ـ لـا.  الؿتؼد 

 كعؾااؿ أن الؿؼااام ِ ااد  لااقس بااالفْزل ؛ إذن ٓبااد  مااـ  : أن  والػائدددة الثاكقددة

ٌد التْشؿقر عـ َساعد الِجد يف الدعقة إلك التقحقد، وبقان حؼقؼاة ماا  ااا باف محؿا

 وبقان ما ُ ضاد  ذلؽ؛ فؽالقٌر مـ أولئؽ الذ ـ رب ؿا تْلُةُذهؿ العاطِػة فقْزعُؿقن ،

أن  همٓا مسؾؿقن وُ  ؾ قن وَ  اقمقن و تعه اُدون هلل ساهحاكف بالكقاع العهاادات؛ 

اة يف أن  هذا كااٍف يف الحْؽاؿ عؾاقفؿ بايساثم، وبالتاالل ٓ حا اة إلاك هاذه الفِ  ؿ 

دْعقهتؿ إلك ايسثم الحاؼ ال اايف الـ ؼال عاـ أْدران الشارك ، لؽاـ ماـ أدرك أن  

الؼقم واقِعقن يف حْؿلة الشرك فنك ف سقؿتؾُِئ قؾُهف َغقارًة عؾاك ُحُرماات اهلل، وحْسارًة 

 عؾك همٓا . 

ضااقن  اـة أْعَؾاؿ باالحؼ وأْرحاؿ باالخْؾؼ، فاث  ر ادون أن  هامٓا  تعر  أهاؾ الس 

ون و جتفادون يف  ۵اب اهلل لعذ وسخطف، بؾ ٓ  ر ادون هاذا َٕحاد، ولاذا  جاد 

الدعقة؛ يف دعقة الؼر ب ودعقة الهعقد، ودعقة الؿقافاؼ ودعاقة الؿخاالِػ ، هاذا 

ـة والجؿاعة، وهاذا ماا اْساتػادوه ماـ ُساـ ة وِساقرة كهاّقفؿ  هق جلن وَد َدن أهؾ الس 

 .  محؿد 

ا فؿ ـة والتقحقاد يف قؾااقهبؿ تعظاقٌؿ هلل، ولاذا فاانك  هاذا َعاثَوة عؾاك أن  أهااؾ الس 
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ون يف الدعقة إلاك  ۵ عتؼدون أن  جْلن اهلل  أْعظؿ مـ أن ُ شرَك بف ، ولذا ففؿ  جد 

اد  تقحقد اهلل؛ ٕهنؿ ٓ ُ طقؼقن أن  روا جْرًكا عؾاك وْ اف إرض، حاؼ  اهلل أن ُ قح 

الك، فؿااـ تْعظااقؿفؿ هلل: أك فااؿ وٓ ُ شاارَك بااف، وأن ُ طاااَع فااث ُ عَ ااك سااهحاكف وتعاا

  سعقن يف الدعقة إلك التقحقد ومحاربة الشرك. 

رون. ر سايًؼا مـ فَداحة ما طؾقف الؿشركقن الؿتلخِّ ا تؼر  ا كْستػقده مؿ   ففذا ِمؿ 

اد إنْ  وقد اْستحضر يف ذْهـِف ما قد ُ اقَردُ   د الشقخ واؿ  أر أباان  عؾاك الؿقح 

ااا  ؼااع مااـ  ر ـ مالااؾ أو أعظااؿ مؿ  عااـ هااذه الحؼقؼااة وهاال أن مااا  ؼااع مااـ الؿتاالة 

اد ُجاهَفة ، والحاؼ  مقـ، اْستحضر أن  الُؼهقرّ قـ قد ُ قِرُدون عؾك هذا الؿقح  الؿتؼد 

ااقا عااـ أن تجعؾقكااا مالااؾ أك   فااا ُجااهَفة مااـ أكالاار مااا ُ ااذكر، فقؼقلااقن: أكااتؿ لااؿ تـػؽ 

لقـ حتك ٓ   عؾتؿقكا أجّد مـفؿ، فل ـ ذهَهت جافادُتـ الؿشركقـ إو  ا بالن ٓ إلاف إ

ـااا  الفااقاهلل التاال كؼ صااهاح مساااا؟! وأ ااـ ذهَهاات صااثُتـا وزكاُتـااا وصااقاُمـا وحج 

وذكُركا؟! أ ـ ذهَب كؾ  هذا؟! أَلؿ  ؽـ لاف عـادكؿ وزن الَهت اة حتاك تجعؾقكاا ماـ 

  ـس همٓا؟!

عقة إلاك التقحقاد اْستحضار أن  هاذا بِخربَتاف الؽهقارة يف الاد  إذن الؿملػ 

ماـ أكالار ماا ُ اذكر يف  -كؿاا ذكارُت لاؽ  -اي راد قد ُ قَرد يف هذا الؿحؾ ، وهاق 

اهفة فاْساتؿع لفاا ، وأحِساـ ت اّقرها، ااؿ  أحِساـ فْفاؿ  ُكُتهِفؿ، فقذكرون هاذه الش 

 الجقاب عـفا.
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ـَ َكَزَل فِدقِفُؿ اْلُؼدْرآُن َٓ َيْشدَفُدوَن َأْن ٓ إَِلدَف إِٓ  اهللُ،  ُفْؿ َيُؼقُلقَن: إِن  ال ِذي َوِهل َأك 

ُيقَن َرُسقَل اهللِ  يْقَن اْلُؼدْرآَن، َوَيْجَعُؾقَكدُف ِسدْحًرا ،َوُيّؽذِّ  ، َوُيـْؽُِروَن اْلَبْعَث، َوُيَؽذ 

ـُ َكْشَفُد َأْن َٓ  ًدا َرُسقُل اهللِ َوَكْح ـُ  إَِلَف إِٓ  اهللُ َوَأن  ُمَحؿ  ُق اْلُؼدْرآَن، وُكدْمِم ، َوُكَصدِّ

 فَؽْقَػ َتْجَعُؾقَكـَا ِمْثَؾ أولئَِؽ؟ ؛يِاْلَبْعِث، َوُكَصؾِّل، َوَكُصقمُ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

  ٓ اهفة: أن ماـ قاال )ٓ إلاف إ اهلل( فنك اف ٓ  ؽػار وإن فعاَؾ ماا مْضؿقن هاذه الش 

 فعَؾ.

  ٓ هفة: أن مـ قال )ٓ إلف إ اهلل( وأَتك بؿاا بعادها؛ ماـ صاثة  مْضؿقن هذه الش 

وصقام.. إلك آةره،  عـل: دةَؾ يف ايسثم فنك ف ٓ  ؽػار وإن فعاَؾ ماا فعاَؾ، وإن 

بؿااا  قن عؾقفاااؿااصااَدَرت مـااف إقااقال أو إفعااال، أو آْعتؼااادات التاال تْحؽ

تْحؽؿقن، فنن  هذا ٓ ُ خِرُج ماـ دةاؾ يف ايساثم مـْاف ؛ وعؾقاف ففاذه الـ  اقص 

ؿاا كزَلات يف قاقٍم التل  اات يف الشرك وأحقال الؿشركقـ وما إلك ذلاؽ، هاذه إك  

كاكقا فَهاكقا ، إذن ٓ   ح تـِز ؾ هذه الـ  قص عؾك همٓا الذ ـ  ْشافدون أن ٓ 

ٓ  اهلل ؛ هذا هق مْض  هفة.إلف إ  ؿقن هذه الش 

 :أن  أطداء التقحقد هؿ يقـ اْثـقـ - ا أ  فا ايةقة  -وحؼقؼة الحال 

  ا أن ُ ـؽِر القاحُد مـفؿ أن تؽقن إققال وإفعال وآْعتؼادات التل ت دُر إم 
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اـة ِجاْركقة، وأقاقال جاركقة،  -مـفؿ وهل اْعتؼادات عـاد الـظار إلاك الؽتااب والس 

اا أن تجاد أحادهؿ  ؼاقل إن  هاذه إجاقاا لقَسات جارًكا أققل -وأفعال جركقة : إم 

د عؾقف فقؿا مضك يف ما َسَؾَػ مـ هذا الؽتاب.  أصًث ؛ وهذا ما مر  بِـَا الر 

  ا أن  ؼقل قائُؾفؿ: سؾ ؿـا أن هذه إققال وإفعاال جارك، ولؽاـ القاحاد وإم 

ؾ اة وٓ  ؽاقن كالؿشاركقـ إولاقـ ، مـ ا إن فعَؾفا فنكف ٓ  ؽػر وٓ َ خارج ماـ الؿِ 

َٓ وهااق:  ااة ماااكٌع  ؿـااع مااـ إْلحاااق ُحْؽِؿـااا بُلولئااؽ أ والسااهب: و ااقد الؿاااكع ؛ َاؿ 

ٓ  اهلل وأن   ٓ  إلاف إ محؿاًدا رساقل اهلل، وكاممـ باف، وكاممـ باالؼرآن،  كقكـفا كشفد أ

 والهعث، إلك آةره، إذن هذا ماكع  ؿـع مـ هذا التؽػقر.

فعال التل تػعؾقهنا ما ُحْؽُؿفا؟! إمر يف ذلؽ سفؾ، ماـفؿ َماـ طقب هذه إ

 ؼااقل: إك فااا مع ااقة، ومااـفؿ َمااـ  ؼااقل: إهنااا جاارك أو ُكْػاار أصااغر، إلااك آةاار مااا 

دة والؽػر إكارب  ذكرون، الؿفؿ أك   فا لقست جرًكا أكرب، وٓ  ؿؽـ أن ُ حؽَؿ بالر 

 عؾك مـ فعَؾ هذه إجقاا لق قِد هذا الؿاكع.

ُأكاااٌس لقسااقا مااـفؿ،  -و تـاولااف  ااقاب أهااؾ التقحقااد-د  ؼااقل بُشااهَفتفؿ وقاا

يف الُؿـت ػ،  ؼقلقن: كحاـ لْساـا ماـ  -كؿا  ؼقلقن  -ولؽـفؿ  ر دون أن  ؼػقا 

همٓا وٓ كػعؾ فْعؾفؿ وٓ كاقافؼفؿ عؾاك ماا هاؿ عؾقاف، ولؽاـ ٓ كْحؽاؿ باالؽْػر 

ٓ  اهلل( فن  ك ـا كْسؽت عـف وإن فعَؾ ما فعؾ. عؾك هذه إفعال؛ َمـ قال: )ٓ إلف إ

ُػاقن، وهاذا هاق الطارح الاذي  هـاك فَئة مـ الـاس مق قدون و تؽؾ ؿقن وُ مل 
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 طرحقن؛  ؼقلقن كحـ لْسـا مع الؼهقرّ قـ وٓ كقافؼفؿ عؾك ما  ػعؾقن، ولؽـ ٓ 

ٓ  اهلل( ،  كقافؼ عؾك الحؽؿ عؾاقفؿ بؿاا تؼتضاقف أفعااُلفؿ؛ ٕك فاؿ  ؼقلاقن )ٓ إلاف إ

ٓ  اهلل(. ااـ قااال )ٓ إلااف إ ددبَفة ُتطددَرح مددـ هدداتقـ  فقا ااٌب الَؽااّػ عؿ  إذن: هددذه الشُّ

 .الطائػتقـ

ل الُؿْحؽؿ الذي هق ماـ أحساـ إ قباة ،  وقهؾ أن كدةؾ يف الجقاب الؿطق 

كؿا سـؼرأ هذا بَعاقن   بْؾ هق مـ أحسـ ما يف هذه الرسالة، كؿا كص  الؿملػ 

َم   اهلل. قهااؾ أن كاادةؾ يف هااذه إ قبااة التاال ساااقفا الشااقخ  ُأِحااب  أن ُأقااد 

اهفة،  َدات تػقاُدكا يف  اقاب هاذه الش  مات ُمَؿف  مات أو ُأصدقل مػقددة يف بؿؼد  مؼددِّ

بَفة وتْػؽقؽفا  !كْؼض هذه الشُّ

 مة إولك : الشر عة  اات بالجْؿع بقـ الؿتؿااثت، والتْػر اؼ باقـ الؿؼدِّ

الؿختؾػااات؛ وبـاااًا عؾااك هااذا كؼااقل لفاامٓا الُؼهااقرّ قـ : إن  الجااامع بقااـؽؿ وبااقـ 

ااا  لااقـ مااـ الؿشااركقـ مق ااقد، والػااارق مْعاادوم، ف ااار الحْؽااؿ واحااًدا. وأم  إو 

ُق ػَ ف  ُ الؿاكع أو الػرق الذي ذكرتؿقه وَزعؿتؿ أك   لاقـ يف  ر  الحْؽؿ بقاـؽؿ وباقـ إو 

عك  ؿـع مـ إْلحاق الحؽؿ، باْؾ ٓباد   كؼقل إكف فارٌق غقر ممار ، لقس كؾ  فارٍق ُ د 

اا الػارق الاذي ذكارُتؿ فنك ا ًرا، أم  ف فاْرق أن  ؽقن فارًقا أو فْرًقا صحقًحا لقؽقن ماما 

إ قباة الؼق اة  يف -إن جااا اهلل تعاالك  -غقر مما ر ، وسقّتضح هذا بؿاا ساـْذكُره 
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 الُؿْحَؽؿة التل ستليت.

 :مة الثاكقة عقتُؿقهاا مؼؾقباٌة عؾاقؽؿ. الؿؼدِّ بقاان ذلاؽ:  إن  الادْعقى التال اد 

  ٓ ٓ  اهلل، أو مـ قال ٓ إلف إ أكؽؿ تؼقلقن تضُعقن قاعدة كّؾقة: )كؾ  مـ قال ٓ إلف إ

اُرو قهنؿ  ن أهاؾاهلل فث   ح تْؽػقره( فـؼقل: فؿا باالؽؿ ُتؽػ  التقحقاد الاذ ـ ُتساؿ 

ابقة" ابقة، هؽذا كثم صاحقح "القه  ؟! هذه ُكُتهؽؿ وَمؼآتؽؿ طافَحة بتؽػقر القه 

قهنؿ با  أو ٓ؟ واهلل إك ف َل حقح ، وُكُتهفؿ مشحقكة بتْؽػقر أهؾ التقحقد الذ ـ ُ سؿ 

ابقة(، بْؾ يف الؽتب كػسفا اهَفة  ؛)القه  ُر هاذه الش  تجد مالًث أحؿد ز ـل دحاثن ُ ؼار 

ار ، بْؾ مـ أجّد أكقاع الؽػار، عجقب! ابقة كػ  ُر فقف أن القه   يف الؽتاب الذي ُ ؼر 

 قاُبـا عؾقؽؿ يف ُجهَفتِؽؿ هق  قابؽؿ عؾقـا يف إ رادكا ، كؾ   قاٍب تجقُهقن باف 

ابقاا ٓ  اهلل(؟ كحااـ كؼؾهااف عؾااقؽؿ. ألااقس الااذ ـ تْزعؿااقهنؿ وه  ة  ؼقلااقن )ٓ إلااف إ

اقن؟ وكاؿ مـعاقهؿ  اقن؟ بؾاك،  حج  الجقاب: بؾك،   ؾ قن؟ بؾاك،   اقمقن ُ زك 

مـ الحج ، يف فَترات مـ الزمـ ُمـُِعقا ماـ الحاّج، واْساتحؾ قا دمااَاهؿ ، باْؾ ساَهقا 

كسااهؿ، وهذا اابٌت يف التار خ، أك فؿ يف بعض الؿقاضع أعاداا التقحقاد تساؾ ُطقا 

د ـ فؼتؾقا ر الفؿ وأةذوا كسااهؿ َسَهاَ ا  د د  -عؾك الؿقح   !!-مع إسػ الش 

ٓ  اهلل( و ـ ِساااهقن لإلساااثم، و ممـاااقن باااالؼرآن، تهااامٓا  ؼقلاااقن: )ٓ إلاااف إ

اروهنؿ؟!  هَفة؛ إذن لؿاذا تؽػ  روكف يف الش  وبالهْعث، إلك آةره،  ؼقلقن بـْػس ما تؼر 

ؿ كاقض، كؼقل: اكتَؼَضت الؼاعدة، صاار لاقس كاؾ  َماـ إن قؾتؿ: ٕك ف قد صدَر مـف
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اة عؾاقؽؿ،  ٓ  اهلل( مسؾًؿا ولق فعؾ ماا فعاَؾ، وصاارت عـادكا الُحج   ؼقل: )ٓ إلف إ

اة؛ ٕك ـاا كؼاقل: وأكاتؿ صادَر ماـؽؿ الـااقض الاذي  فنك ـا أكتؿ أن أْعطقتؿقكا الُحج 

 حؽْؿـا بؿقِ هِف.

 :مة الثالثة ة ْٓساتْؾَزَم هاذا لق كان الؽ الؿؼد  ػر ٓ  ؼع مـ أحٍد مـ هذه إُم 

َٓ َتُؼاقُم »أك اف قاال:  عـاف  «ال حقحقـ»، ٕك ف قد اهت يف  تْؽذ ب رسقل اهلل 

اَعُة َحت ك َتْضَطِرَب َأَلَقاُت كَِساِا َدْوٍس، َحْقَل ِذي اْلَخَؾَ اةِ  ، والـسااا هـاا ماـ  «الس 

ة ، وعـد  َٓ َتُؼاقُم »: بنسـاٍد صحقح عؾك جْرط مسؾؿ قاال  «أبل داود»هذه إُم 

اَعُة َحت ك َتْؾَحَؼ  ـَ َوَحت ك  فَِئامٌ الس  تِل بِاْلُؿْشِركِق ـْ ُأم 
تِال مِ َْوَااانَ َتْعُهَد فَِئاٌم مِـ ُأم  ْٕ . «ا

ة كؿا أةرب الـهل  فلكتؿ .  إذن ُاهقت الرّدة والقققع يف الؽُػر أْمٌر  ؼع يف هذه إُم 

 ـ أمريـ:يق

اـ  ـتِساب إلاك ايساثم؛   ا أن تؼقلقا: إن  الؽػر ٓ  ؼع الَهت اة ماـ أحاٍد مِؿ  إم 

قد أةرب بخثف القاقع، وهذا ُكْػاٌر  فتؽقن هذه إحاد ث كاذبة، و ؽقن الـهل

 مـ قائؾف، وٓ  ؼقلف مسؾؿ. 

مـَخِرَماة، أو ُتسؾ ُؿقا لَِؿا دل ت عؾقاف إحاد اث، وعؾقاف ساتؽقن قاعادُتؽؿ  

 قاعدة غقر صحقحة.

 مة الرايعة كؼقل : الهحث  ـهغل أن  ؽقن يف سهِب الؽػر ٓ يف و اقد الؿؼد 
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 الؽػر.

اف إلاك ساهِب يـاًء طؾك ما سبؼ كؼقل  : الهحث العؼؾل الؿـِ ػ  ـهغل أن  تق  

ااا كااقن الؽػاار  ؼااع و ق ااد  الؽػاار، هااؾ هااق سااهب صااحقح أو غقاار صااحقح، أم 

و ح ؾ هذا ٓ  ـهغل أن  ؽقن محًث لؾـؼاش ، فنن  الد ـ ٓ معـك لف إذا لؿ  ؽاـ 

ة تؽػقٌر لؿـ ةالػف ، اكتهْف لفذا ، ٓ د ـ لقس فقف تؽػقر؛ ٕن  ما معـك أن تؼاقل:  َاؿ 

؟ معـاك ذلاؽ أن تعتؼاد أكاف " هذا د ـ، وأكا أتدّ ـ بف، وأكا أْلتزم بف، وأكاا أعتؼاده"

ٓ  الحااؼ، ألااقس كااذلؽ؟ إذن: مااا حْؽااؿ مااا سااقاه؟ باطااؾ ،  ﴿َفَؿاااَذا َبْعااَد اْلَحااؼ  إِ

ااثُل﴾ هااذه قضااقة ٓ  ختؾااػ فقفااا أحااٌد مااـ أهااؾ إد ااان؛ إذا  [64] ااقكس: الض 

ـٌ  اعتؼدَت أن هذا ٓ  فؿاا معـاك أن تعتؼاد أكاف د ا الد ـ حؼ إذن ما عَداه باطاؾ، وإ

حؼ إذا كان ما سقاه أ ًضا حؼ! لقس ِد ـًا ُ ؾَتزم ، فؿتك ما اْلتزمَت بالاد ـ إذن كاؾ  

 ما سقاه باطؾ.

ٓ  مرتهتان: إ ؿان ، ، وكْػروما در ة الهطثن هـا؟ لقس عـدكا بحْؽؿ ايسثم إ

ِذي َةَؾَؼؽُ  ﴾﴿ُهَق ال  ـٌ
يف در اة يف القساط؟  [4]التغابـ: ْؿ َفِؿـُْؽْؿ َكافٌِر َومِـُْؽْؿ ُمْممِ

يف مرتهة يف القسط بقـ الؿـزَلتقـ؟ الجقاب: ٓ. إذن: الؿممـ هق الذي اْلتزَم هباذا 

، إذن كاؾ  ماـ عاَداه  جاب أن  ؽاقن كاافًرا، اكتفاِت  الد ـ الذي  اا بف محؿٌد 

كؾ  وٓ ا تفاد، هذا أصٌؾ مـ أصقل الؿؾ ة ؛ أن  الؼضقة. وهذا لقس محؾ الـؼاش 

ـِ محؿد  الذي  اا بف مـ عـد رب ف فنكف  ؽقن كافًرا.  َمـ لؿ  ؽـ مْؾتزًما بد 
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إذن: ٓ  ـهغل أباًدا أن  ؽاقن الهحاث يف و اقد الؽػار، باْؾ يف ساَههِف ، وحقـئاٍذ 

جاْرك أم ٓ؟ هاؾ تعالقا وهؾؿقا لـهحث : هؾ آْستغااة بغقر اهلل ساهحاكف وتعاالك 

ة والُهرهان عؾك أن  ۵الذبح لغقر اهلل  ـُ قد أقْؿـا الُحج  كْػٌر أم ٓ؟ إلك آةره، وكح

اا أن تؼقلاقا :  واهلل ٓ، ماا   اح وقاقع "هذه إفعال ُكْػر اة . كاقشاقكا يف هاذا ، أم 

ا هاق مت ػاٌؼ عؾقاف باقـ ؿَ لِ  الشرع والعؼؾ أ ًضا؛ هذا ةارج عـ حدود "الؽػر أصًث 

وأن َمـ عداه فنكف ضااٌل  صاحب د ـ  فنكف  عتؼد أكف عؾك حؼد ان  ؿقًعا، كؾ إ

 هالٌؽ كافر.

ٓ  ـهغاال أن تؽااقن  - ااا إةااقة  -إذن: َأَود  أن ُأكه ااَف هـااا إلااك مسااللة : دائًؿااا 

ااا ُوِ ااَد ُأكاااٌس  َ ضااؾقن يف  ااـة وطَؾهااة العؾااؿ ُردود أفعااال ؛ لؿ  فات أهااؾ الس  ت اار 

؛ )ٓ   اح الؿؼاباؾ، ف ااروا  ـفاقن عاـ التؽػقاركااٌس يف الطارف التؽػقر، بالغ أُ 

ة ماـ هاذا  التؽػقر، ٓ  جقز التؽػقر( ، اكتهِف! بعاده فْتارة ماـ هاذا الطارح، بعاد ُماد 

الطرح ستؽقن العاقهاة عاقهاة َوِةقَؿاة، هاذا غؾاط إذا كاان هـااك ُأكااٌس أةطالوا يف 

ساْت ُردود أفعاال، الشار عة ذلؽ فث  جقز أن ُكخطِئ يف  اكاٍب آةار، الشار عة لق

ـة؛ هذا هق القسط ، لقس القساط أكاؽ دائًؿاا تْلةاذ باالطرف  اْلتزاٌم بالؽتاب والس 

 الؿؼابؾ لؾَغالِقـ، ٓ؛ ٕك ؽ ستؽقن واقًعا يف ُغؾقٍّ مؼابؾ. 

الخطل الذي  ـهغل الد  َدكة عؾقف والتحذ ر مـف: هق التؽػقر بالهاطؾ، أو ماا  إذن
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ا  ؼقلاقن:  «الُغؾّق يف التؽػقر» عه ر عـف كالقٌر مـ أهؾ العؾؿ با  هق هذا الؿؼ قد ، لؿ 

 ـهغل أن  ـ اب   عـل تْؽػقر َمـ ٓ  ستحّؼ التؽػقر . فالهحث ٓ  «الُغؾّق بالتؽػقر»

، «التحاذ ر ماـ التؽػقار»، أن كسؿع مـ بعض الُػضثا  ؼاقل: عؾك التحذ ر مـف

ار يف كتاباف، كاؿ يف كتااب اهلل: )لؼاد  ۵، اهلل  -اهلل  ساهحان -هذا ٓ  جاقز  قاد كػ 

كػر، لؼد كػر(، فالهحاث ٓ  ـهغال أن  ـ اب  عؾاك التؽػقار، وإك ؿاا عؾاك التؽػقار 

 بغقر حّؼ، أو الُغؾق يف التؽػقر.

 مة الخامسة أن  الخ ال التال »: مـ الؿت ػؼ عؾقف بقـ عؾؿاا ايسثم الؿؼد 

ا الخ ال التال  الهات هباا الؽْػار  الهت هبا أصؾ اي ؿ -ان ٓبد  مـ اْ تؿاعفا، وأم 

، اكتهاْف لفاذه الؼاعادة  فانن  الؼاقم « فث  ْؾازم ا تؿاعفاا -وكعـل طهًعا الؽػر إكرب

 ُ ؾه ُسقن.

: الِخ ال التل  الهت هبا أصؾ اي ؿان؛ التل   اهح هباا ايكساان فقاف ماـ ُأطقد

ٓباد  ماـ قاقل، وٓباد  ماـ  ؛لا االدائرة ايسثمقة ، كؼقل هذه ة أهؾ الؿؾ ة ويف

، ةْ ؾة واحدة تؽػال يف الحْؽاؿ  فااْعتؼاد، وٓبد  مـ فْعؾ، هذه ٓبد  مـ ا تؿاع

هبااذا اي ؿااان؟ ٓ، ة ااؾة واحاادة ٓ تؽػاال يف الحْؽااؿ، بااْؾ ٓبااد  مااـ ا تؿاااع 

 عؾقف.الخ ال التل  الهت هبا أصؾ اي ؿان، وهذا مت ػٌؼ 

اارات لالهااقت  يف الؿؼابااؾ ماااذا عااـ الؽػاار؟ هااؾ ٓبااد  مااـ ا تؿاااع كااّؾ الؿؽػ 

اْلن يف مساللة  اٌر واحاد. الشاْلن يف هاذه الؿساللة كالش  الؽػر؟ الجقاب:  ؽػال مؽػ 



  

          262          
 
 

 رشح كشف الش هبات

ائ"القضقا؛ القضقا فقف ة ال لقالهت وصػ القضقا حتك كؼقل   "فاثن متقض 

ة ة ال ٓبد  مـ ا تؿاعفا، فؿـ اكاتؼَص  ماا غساؾ َقَدَماف أو ماا -مـفاا واحاًدا َاؿ 

ئ ٕك ف قد  ؿع تسعقـ يف الؿائة مـ ة ال القضاقا؟  -غسؾ  َده كؼقل إكف متقض 

طقاب الـ اقاقض لؾطفاارة كالقارة أو ٓ؟  الجقاب: ٓ بالتلكقد، ٓبد  مـ ا تؿاعفاا.

ض الحْؽاؿ باـؼْ  َت الـ قاقض لؾطفارة كالقارة، ٓباد  ماـ ا تؿاعفاا  ؿقًعاا حتاك كالهِا

الطفارة فـؼقل: فثن مـَتِؼٌض اكتَؼَضاْت طفارتاف؟ ٓباد  أن تجتؿاع الـاقاقض؟ ٓ، 

  ؽػل كاقٌض واحد ، كذلؽ الشْلن يف هذه الؿسللة.

فؿ َ ادورون أو  حقماقن حاقل هاذا الؿعـاك؛ أكاف : أك  إذن مـ تْؾبقس الؼبقرّيقـ

، إلاك ة الـهال حتك  الهت الؽػر ٓبد  أن تجتؿع ؛  ؽػر بالؼرآن، وبالهعث، وبـهقّ 

اٌر واحادة  آةره حتك كحؽؿ عؾقف بالؽػر ، وهذا لقس ب حقح، ةْ ؾٌة واحدة مؽػ 

كاقٌض واحد كاٍف لؾحؽؿ بالؽْػر ولق أتك ايكسان بؿا أتاك ماـ ة اال اي ؿاان، 

 وسقليت تػ قؾ هذا إن جاا اهلل يف  قاب الشقخ .

فااقفؿ الؼاارآن ٓ إذن الؼااقم  ؼقلااقن: ققاُسااؽؿ ققاااٌس مااع الػااارق؛ الااذي كاازل 

ٓ  اهلل وأن  محؿًدا رساقل  ـُ كشفد أن ٓ إلف إ ُبقن .. إلك آةره، وكح  شفدون وُ ؽذ 

ٓ  فا ُعقهنا، وإ ٓ  اهلل»اهلل . وهذه دْعقى  د  ًدا ، لاق جاِفد « ٓ إلاف إ ًٓ مجار  لقَسات قاق

ٓ  اهلل»همٓا با ٓ  اهللٓ إلف »حًؼا َلَؿا وقعقا فقؿا وقعقا فقف،  «ٓ إلف إ ًٓ « إ لقَست قاق
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ًدا، وإّكؿا ققٌل َ ْسَتْتهِع اْعتؼااًدا وعؿاًث،  ٓ  اهلل»مجر  مؼقادة بؼقاقٍد اؼاال، ٓ « ٓ إلاف إ

د أن تؼقل  ٓ  فؾق كان ذلؽ كافًقا مجر  ٓ  با تؿاعفا، وإ ٓ  اهلل»تـػع قائؾفا إ « ٓ إلف إ

د هااذا الؼااقل إذن لؽااان الؿـااا فؼقن مسااؾؿقـ! ألااؿ  ؽقكااقا َسااؾِؿَت وُفااْزَت بؿجاار 

ٓ  اهلل» ؼقلقن:  ٓ  «ٓ إلف إ  و ؿاعُتف َأَماا كااكقا  ؼقلاقن: )ٓ إلاف إ
ّ
؟ عهد اهلل بـ ُأَبل

ٓ  اهلل»اهلل(؟ أَكَػعتُفؿ  ٓ  اهلل»؟ ٓ. إذن «ٓ إلف إ لتـػع قائؾفا ٓباد  ماـ فعاٍؾ « ٓ إلف إ

د  ماااـ صاااْدق وَ ؼاااقـ وَكاااّػ ؛ فعاااؾ بالؼؾاااب والجاااقارح، وكاااّػ ؛ الػْعاااؾ ٓبااا

اا  ـااقض وإةثص.. إلك آةره، وٓباد  ماـ كاّػ  عـال: أن َ ؽاػ   ٓ  »عؿ  ٓ إلاف إ

ا أن  ـاقض «اهلل قا عؿ  ٓ  اهلل»، والؼقم ما كػ   « .ٓ إلف إ

ُققن بااالؼرآن، : أك  الؿؼصددقد ٓ  اهلل، و  ااد  ُعقن أهنااؿ  شاافدون ٓ إلااف إ فااؿ  ااد 

تجعؾقكـا مالؾ أولئؽ؟! اكظر إلك هذا إسؾقب عـادهؿ و ممـقن بالهعث، فؽقػ 

اة ُبرهاكقاة، إكؿاا أتاقا  -كؿاا  ؼقلاقن  -وهق اْساتالارة العاطػاة ، هاؿ ماا أتاقا باا ُحج 

ر، كحـ مسؾؿقن، كحـ كؼاقل كاذا، كقاػ  م أو  مة  باْستالارٍة لؾعاطػة، وهذا ٓ  ؼد 

ص أكااتؿ تجعؾقكـااا كؿالااؾ أولئااؽ؟!  عـاال تعطااػ عؾااقفؿ وتحاازن وتؼااقل: ةااث

م وٓ  ُ مسؾؿقن ؛ هذا ٓ  ُ  ر عـد التحؼقؼ، العربة بالدلقؾ والُهرهان، إن كـتؿ ؼد  مة 

اـة  ا فلهاؾ الس  ُفقن إلاك تؽػقار الـااس،  -واهلل  -مسؾؿقـ حؼا ٓ  ُتققاقن وٓ  تشاق 

الشلا الذي يف قؾاقهبؿ و تؿـ قَكاف أن  ؽاقن كاؾ  أهاؾ إرض مساؾؿقـ، ماممـقـ، 

د ـ،  تؿـ   ؛ ك الادعقة إلاك اهلل ساهحاكف وتعاالكقَن هذا، ولذلؽ هؿ  سعقن إلمقح 
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 .۵لحْرِصفؿ عؾك أن  ؽقن الـاس عؾك ةقر وُهَدى و سؾؿقا مـ عذاب اهلل 

َأطاااَل يف هااذه الؿسااللة إِطالااة واضااحة؛   كااليت أن لؾجااقاب، والؿملااػ 

َٕهّؿقتفا، وأتك بل قَبة يف غا ة الُحْسـ وايقـاع لؿـ تدب َرها ، و ؿؽـ أن كجعؾفاا 

كبددأ يدالجقاب . -إن جااا اهلل  -مؿاا ساتؼرأه   يف اؿاِن أ قبة ساقفا الؿملاػ 

 .إول
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َق َرُسدقَل اهللِ  ُجَؾ إَِذا َصد  ِفْؿ أن  الر  ـَ اْلُعَؾَؿاِء ُكؾِّ ُف َٓ ِخالََف َيْق  َفاْلَجَقاُب: َأك 

ُف َكافٌِر َلْؿ َيْدُخْؾ فِل اإِلْسالَمِ  يُف يف َشْلٍء َأك  ـَ يِدَبْعِض  ،فِل َشْلٍء َوَكذ  َوَكدَذلَِؽ إَِذا آَمد

الَِة، َأْو أَقر  يِالت ْقِحقِد اْلُؼْرآِن َوَجَحَد َيْعَضُف، َكؿَ  ـْ َأَقر  يِالت ْقِحقِد َوَجَحَد ُوُجقَب الص 

دْقِم، َأْو َأَقدر   ِف َوَجَحدَد ُوُجدقَب الص  كاِة، َأْو َأَقر  يَِفَذا ُكؾِّ الَِة َوَجَحَد ُوُجقَب الز  َوالص 

ا َلْؿ َيـْؼَ  . َوَلؿ  ِف َوَجَحَد ُوُجقَب اْلَحجِّ  الـ بِلِّ يَِفَذا ُكؾِّ
ـِ لِؾَحجِّ َأْكدَزَل  ْد أَكاٌس فِل َزَم

ِفؿْ  ـْ َكَػدَر َفدنِن   :اهللُ فِل َحؼِّ ـِ اْسَتَطاَع إَِلْقِف َسبِقالً َوَم ِف َطَؾك الـ اِس ِحجُّ اْلَبْقِت َم ﴿َولِؾ 

 ﴾ ـَ ـِ اْلَعاَلِؿق دِف َوَجَحدَد اْلَبْعدَث َكَػدَر  ،[81]آل طؿدران:اهللَ َغـِلٌّ َط ـْ أَقدر  يَِفدَذا ُكؾِّ َوَمد

ـَ َيْؽُػددُروَن يِدداهللِ َوُرُسددِؾِف  :َكَؿددا َقدداَل َتَعدداَلك،يِاإِلْجَؿدداِع َوَحددؾ  َدُمددُف َوَماُلددُف  ﴿إِن  ال ددِذي

ـُ يَِبْعٍض وَ  ـَ اهللِ َوُرُسِؾِف َوَيُؼقُلقَن ُكْمِم ُققا َيْق َكْؽُػُر يِدَبْعٍض َوُيرِيدُدوَن َوُيرِيُدوَن َأْن ُيَػرِّ

ـَ َذلَِؽ َسبِقالً  دا * َأْن َيت ِخُذوا َيْق  ،[383 -384 ]الـسداء: ﴾ُأْوَلئِدَؽ ُهدُؿ اْلَؽدافُِروَن َحؼًّ

ـَ يِدَبْعٍض َوَكَػدَر يِدَبْعٍض َفُفدَق  ـْ آَمد َح يف كَِتايِِف َأن  َم َحَؼدا  َؽدافِرُ الَفنَِذا َكاَن اهللُ َقْد َصر 

ْبَفةُ  َوَهِذِه ِهدل التدل َذَكَرَهدا َيْعدُض َأْهدِؾ إَْحَسداِء فِدل كَِتايِدِف ال دِذي  ،َزاَلْت َهِذِه الشُّ

 أْرَسَؾ إَِلْقـَا.

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ددبَفة، خالصددتفا ، هااذه : الؼاعاادة التاال ذكرُتؿقهااا ُمـتؼَضااةمضددؿقن هددذه الشُّ

رون وهل  ٓ  اهلل فنكاف ٓ  ؽػار وإن فعاَؾ ماا »الؽّؾقة التل تؼر  أن  كؾ َمـ قال ٓ إلاف إ
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كؼاقل: هاذه ُمـتؼَضاة، والؼاعادة تـاتؼض وُت اهح مـؼقَضاة سااقِطة بتخؾاػ « فعؾ

صقرة  ا تؿَعت فقفا جروط هذه الؼاعدة واكتَػت مقاكعفا، ومع ذلاؽ اكتَؼَضات، 

صقر تخؾ ػت عـ هذه الؼاعادة!! إذن هاذه الؼاعادة إذن لقسْت قاعدة، فؽقػ مع 

 مـؼقَضة، غقر صحقحة.

ُجدَؾ إَِذا : » :  ؼقل الشقخ يقان ذلؽ ِفدْؿ أن  الر  ـَ اْلُعَؾَؿداِء ُكؾِّ ُف َٓ ِخالََف َيْق َأك 

َق َرُسقَل اهللِ  دُف َكدافٌِر َلدْؿ َيدْدُخْؾ فِدل اإِلْسدالَمِ  َصد  يُف يف َشْلٍء َأك  ؛ «فِل َشْلٍء َوَكذ 

أكاا " عـل يف اْبتداا دةقلف يف ايسثم، ولقس بعد أن َأْسَؾؿ، يف اْبتداا دةقلف قال: 

ق رسقل اهلل  ُقف ، هاذا ماا أوَ َهاف  م د  ٓ  يف جالا واحاد ٓ ُأصاد  يف كؾ  جلٍا إ

ُق رسقل اهلل  اهلل؛ الحج ما ٓ  يف الحاج  ماالًث  أوَ َهف اهلل، أكا ُأصد  " يف كؾ  جالٍا إ

 فـؼقل: هؾ هق مسؾؿ؟ ما دةؾ يف ايسثم وٓ جؿ  لف رائحة. ، 

أكاا ماممـ بؽاؾ  الؼارآن "كذلؽ إذا آمـ بهعض الؼرآن وَ َحَد بعضف، لق قاال: 

ٓ  مااالًث ق ااة إبااراهقؿ يف قااقل اهلل  َكْقااَػ ُتْحااِل اْلَؿااْقَتك َقاااَل َأَوَلااْؿ ﴿َأِركِاال : ۵إ

﴾ ـْ
إلك آةره، قال: أكا ٓ ُأؤمِـ بؿعـاهاا، هاذا كاثم غقار داةاؾ  [439]الهؼارة: ُتْممِ

يف العؼؾ، هذا جلا ما ح اؾ، كقاػ طقار تؼط اع ااؿ   جتؿاع ! أكاا ٓ ُأؤمِاـ هباذا، 

لاف إلاك آةاره صادق ٓ  كؾ الؼرآن مـ أو  قل: ماا جاؿ  ، كؼا"وَأَرى أن هذا كذب، وإ

 لإلسثم رائحة.
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ب الؾػظ فؼط؛ قال الؾػظ فؼط هق َكاِذب.   أو كذ 

، قال:  د جؽٍّ ؛ لق جؽ  مجر  واهلل اْحتؿال، هذا الؽثم حؼ واْحتؿاال "أو جؽ 

 ، كؼقل: إكف ما جؿ  يف ايسثم رائحة." أن  ؽقن باطًث 

ٓ  اهلل»ِٓحظ أن  هذا كْػرتض أكف  ؼقل  اعدة عـدكؿ: )أن  مـ قاال والؼ« ٓ إلف إ

ٓ  اهلل ٓ ُ ؽػار( ، وهاذا بقــاا وبقاـؽؿ فقاف اتػااق أك ا ف كاافر ، إذن: قاعادتؽؿ ٓ إلاف إ

 َضة. ؼِ تَ ـْ مُ 

ااد لؽااـ  ؼااقل: «كَؿددـ أقددر  يالتقحقددد وجحددد وجددقب الصددالة» ؛ ر ااٌؾ مقح 

و حاَد  وال اثة ال ثة غقر وا هة، بقــا وبقـفؿ اتػاق أكف كافر . أو أقر  بالتقحقد

و قَب الزكاة، أو أقر  هبذا كؾ ف و حَد ال قم، أو أقر  هبذا كؾ ف و حَد الحّج؛ كاؾ  

 ذلؽ  حؽؿ فقف كحـ وُهؿ أكف ُكْػر، وَمـ قال هذا فؼد كَػَر.

ا َلدْؿ َيـَْؼدْد »قال:  ؛ آكؼقااد هـاا ُ ر اد باف آْلتازام ، آْلتازام:  عـال اْعتؼااد «َوَلؿ 

د عدم الػْعؾ، بؾ اْعتؼاد عادم التْؽؾقاػ،  ؼاقل: الحاج هاذا التْؽؾقػ،  ولقس مجر 

، كؼاقل: هاذا لاؿ 
 
اا أكاا ٓ  جاب عؾال أصًث ما هق وا ٌب عؾل، وا ب عؾاقؽؿ، أم 

َ ـَؼْد . وباتػاق أهؾ العؾؿ أن  مـ لاؿ َ ـؼاْد أو لاؿ  ْؾتازم و اقَب الحاّج فنكاف  ؽاقن 

ل: أكاا مشاغقل بالتجاارة، وأعؾاُؿ أك ال كافًرا، بخثف الاذي  ْؾتازم وٓ  ػعاؾ،  ؼاق

 -بق قبِف و عتؼد تؽؾقَػف بف؛ فجؿُفقر أهؾ العؾاؿ  عاٍص، فَقرتك الحج وهق مْؾتزمٌ 

 أك ف ٓ  ؽػر. إذن: فْرٌق بقـ آْلتزام والػعؾ. -وهق ال حقح 
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 الـ بِلِّ » )قال: 
ـِ ِفؿْ  فِل َزَم فِ  :لِؾَحجِّ َأْكَزَل اهللُ فِل َحؼِّ َطَؾدك الـ داِس ِحدجُّ  ﴿َولِؾ 

َهاري     ؛ لعؾ   الؿملػ«اْلَبْقِت﴾ ُ شاقُر إلاك ماا أْةرَ اف ساعقد باـ مـ اقر والط 

اا كازل قاقل اهلل  بـْحِقه، عـ ِعْؽَرمة مقَلك ابـ عهاس  ـْ َ ْهَتاِغ : ۵، أك ف لؿ  ﴿َوَما

ـْ ُ ْؼَهَؾ مِـُْف﴾ قالات القفاقد: فاـحـ مساؾؿقن،  [65]آل عؿاران: َغْقَر اِيْسثِم ِد ـًا َفَؾ

أن  خاِصاَؿفؿ أو أن  إذن كحـ مـ الـ اِ قـ لْسـا ماـ الخاسار ـ، فالمَر اهلل كهق اف 

قا»:  خِ َؿفؿ، فؼال الـهل  اقا؛ قاالقا:  «إن  اهلَل أمَر بالحج  فُحج  ، فالَبقا أن َ ُحج 

ِف َعَؾك ا﴿إن اهلل ما أو َب عؾقـا الحّج، فلكزل اهلل:  ـِ اْساَتَطاَع  لـ ااِس ِحاج  اْلَهْقاِت َولِؾ  َما

ـَ  ـِ اْلَعااَلِؿق  َعا
 
ـْ َكَػَر َفانِن  اهلَل َغـِال ، ماـ كػاَر هباذا [02]آل عؿاران: ﴾إَِلْقِف َسهِقًث َوَم

 الحج  وأكؽَر و قَبف فنكف  ؽقن كافًرا . 

ؾػ يف هذه أ ة؛ أن  ققلف:   ـْ وهذا الذي عؾقف كالقٌر مـ الس  أي  َكَػاَر﴾﴿َوَما

 بالحج  فؾؿ  ْعتؼْد و قَبف . 

ـْ َكَػااَر﴾وبعااُض أهااؾ العؾااؿ ذهااَب إلااك أن  الؿؼ ااقد   هـااا  «الااقاو» ﴿َوَماا

﴾اْسااتئـافقة؛ وَمااـ كػااَر باااهلل ومثئؽتااف إلااك آةااره  ـَ ـِ اْلَعاااَلِؿق   َعاا
، ﴿َفاانِن  اهلَل َغـِاال

 .  و دةؾ يف هذا الؽػر عدُم اي ؿان بالحج 

ا أن ـْ َكَػَر﴾ جعؾقا   عـل إم  عؿقًما، والحج  إكؽاره داةٌؾ يف هاذا،  ﴿َوَم

أو  جعؾقه ةاًصا بؿقضقع الحّج ، وعؾاك الؼاقَلقـ آْساتدٓل صاحقح. إذن 
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ٓ  اهلل فنكاف  اك وجافد أن ٓ إلاف إ مـ أكؽَر و قب الحج ولق صؾ ك وصاام وزك 

  ؽقن كافًرا، فنذن الؼاعدة مـتؼضة.

ـْ أَقر  يِفَ »قال:  فِ َوَم ؛ باْؾ لاق جاؽ  « َوَجَحَد اْلَبْعَث َكَػدَر يِاإِلْجَؿداعِ »مع الحج  « َذا ُكؾِّ

﴿َوإِْن َتْعَجاْب مجرد  جؽٍّ فنكف  ؽقن كافًرا، ٓبد  مـ اي ؿاان وٓباد  ماـ الجاْزم ، 

اذِ  ـَ َكَػاُروا بِاَرب ِفْؿ﴾َفَعَجٌب َقْقُلُفْؿ َأئَِذا ُكـ اا ُتَراًباا َأئِـ اا َلِػال َةْؾاٍؼ َ ِد اٍد ُأْوَلئِاَؽ ال    

اًرا لعدِم إ ؿاهنؿ بالهعث، وهذا أْماٌر ُمجَؿاع عؾقاف؛ أن   ۵ عَؾفؿ اهلل  [5]الرعد: كػ 

 وكػَر فؼط بالهعث فنكف  ؽقن كافًرا. َمـ آمـ بؽؾ  ما  اا بف الـهل 

ـَ َيْؽُػُروَن يِاهللِ َوُرُسِؾِف﴾ :َكَؿا َقاَل َتَعاَلك»اؿ  قال:  ؛ هذا آْستدٓل «﴿إِن  ال ِذي

ًؼاا بؿسااللة الهعاث، إك ؿاا هااق لؽاؾ  مااا ساهؼ ، أن  ماـ آمااـ باَهْعض وكَػااَر  لاقس متعؾ 

بَهْعض أو لؿ ُ ممـ بَهْعض فنكف  ؽقن كافًرا . ة ال اي ؿان التال  الهات هباا أصاؾ 

تْؾؽ الخ ال ٓ  ـػع، َماـ اقت اَر عؾاك بعاض  اي ؿان ٓبد  مـ اْ تؿاعفا، بعض

 َوُرُسددِؾِف﴾الخ ااال فنكااف ٓ  ـتػااع جااقًئا ، ٕن  اهلل  ؼااقل: 
ِ
ـَ َيْؽُػددُروَن يِدداهلل ؛  ﴿إِن  ال ددِذي

اااًرا بالرسااؾ مطؾًؼااا مااَع كااقهنؿ مااممـقـ بااَهعض الرسااؾ، ٕك ااف قااال:   عَؾفااؿ ُكػ 

ـُ يِددَبْعٍض﴾ ع ُحْؽِؿااف وإْةهاااره باالهنؿ مممـااقن بااَهْعض ومااَع ذلااؽ ماا ﴿َوَيُؼقُلددقَن ُكددْمِم

ا قاال يف ِةتاام  د هذا لؿ  ار بالرسؾ مطؾًؼا ، وأك  ٓ  أكف َحَؽَؿ عؾقفؿ بلهنؿ كػ  الرسؾ إ

 .﴿ُأْوَلئَِؽ ُهُؿ اْلَؽافُِروَن َحؼًّا﴾أ ة: 

إذن: إ ؿاٌن بَهْعض وعدم إ ؿان بَهْعض ٓ  ـػع صاحَهف جقًئا ، ٓبد  مـ ا تؿااع 
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عب التل  الُهت هبا أصؾ اي ؿان. الِخ   ال والش 

إذن: إلك هـا الؿملػ ما دةؾ عؾقفؿ يف مسللة إكؽار التقحقاد، هاذا ماا ساقليت 

ُرون  َؾ عؾاك أن الؼاعادة الؽّؾقاة التال  ؼار  يف الجقاب الالاين، هق فؼاط  ر اد أن ُ ادل 

لتاال قاعاادة مـتؼضااة، إذن كثُمؽااؿ ساااقط. وهااذا كااثٌم  ّقااد أن تااـؼض الؼاعاادة ا

اُؾقن أجاقاا غقار اابتاة، إذن   ـؼضقهنا اْبتداًا، هذه قاعادة غقار صاحقحة، أكاتؿ ُتمص 

 كثمؽؿ كثٌم باطؾ.

؛ « َوَهِذِه ِهل التل َذَكَرَها َيْعُض َأْهِؾ إَْحَساِء فِل كَِتايِِف ال ِذي أْرَسَؾ إَِلْقـَا»قال: 

إلك    التل أرسَؾفا الشقخ أقرب ما  ؿؽـ أن ُ ؼاَل يف هذه الرسالة: إك فا الرسالة

، لعؾ ف هق الؿؼ اقد هـاا يف  «أحؿد بـ عهد الؽر ؿ»ر ٍؾ مـ أهؾ إْحساا اْسُؿف 

ػاات الشاقخ، يف « َيْعُض َأْهِؾ إَْحَساءِ »ققلف:  ولعؾ  هاذه هال الرساالة، وهال يف ممل 

الُجزا السابع، يف قْسؿ الرسائؾ الشخ قة، مـ صِحقَػة ست عشارة وماائتقـ إلاك 

ا لطالاِب العؾاؿ يف هاذا الؿؼاام ؛  أربٍع وعشر ـ وماائتقـ ، وهال رساالة كافعاة  ادا

 إلقفا. - ا طالب العؾؿ  -حه ذا لق ر عَت 

 ياختصار كلخذ الجقاب الثاين.
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ُسقَل  َق الر  ـْ َصد  ُوُجدقَب َشلٍء َوَجَحدَد ُكؾِّ فِل  َوُيَؼاُل: إَِذا ُكـَْت ُتِؼرُّ أن  َم

الَِة َفُفَق َكافٌِر َحدال ِم َواْلَؿداِل يِاإِلْجَؿداِع، َوَكدَذلَِؽ إَِذا أَقدر  يُِؽدؾِّ َشدلٍء إِٓ   َل الص  الدد 

ْقِم َوَكَذلَِؽ َلْق َجَحَد َوُجقَب  ،اْلَبْعَث  َٓ َتْخَتِؾُػ اْلَؿدَذاِهُب فِقدِف، َوَقدْد َكَطدَؼ يِدِف الص 

ْمـَا . ، َوُهدَق َفَؿْعُؾقٌم َأن  الت ْقِحقَد ُهَق أْطَظُؿ َفرِيَضٍة َجداَء يَِفدا الـ بِدلُّ  اْلُؼْرَآُن َكَؿا َقد 

دْقِم َواْلَحدجِّ  َكاِة َوالص  ـْ  ،َأْطَظُؿ ِمـ الَصالَِة والز  َفَؽْقدَػ إَِذا َجَحدَد اإلْكَسداُن َشدْقئًا ِمد

ُسقُل َوَلْق َطِؿَؾ يُِؽؾِّ َما َجاَء يِِف  ،َهِذِه إُُمقِر َكَػَر  َوإَِذا َجَحَد الت ْقِحقَد ال دِذي  ،الر 

ِفْؿ َٓ يْؽُػُر؟! ُسْبَحاَن اهللِ  ُسِؾ ُكؾِّ ـُ الرُّ  . َما َأْطَجَب َهَذا اْلَجْفؾ !ُهَق ِدي

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

: آْساتدٓل عؾاقفؿ بؼقااس إَْولاك؛ إذا كاان وخالصدُتف ، هذا الجقاب الثاين

 ْحُد جلٍا مـ وا هات ايسثم وأْركاكف ُكْػًرا ماَع ايْتقاان بغقاره، فؽقاػ بجْحاد 

-أول ايسثم وأساِسف وُزْبدة الرسالة وأهاّؿ ماا فقفاا! َأٓ  ؽاقن أْوَلاك باالُؽْػر ؟ 

ف َأْولك . التقحقد الذي دل ات ٓ جؽ  أك   -أْعـل مـ تَرك ذلؽ ولؿ َ ْلِت بف، وأكؽَره 

ٓ  اهللٓ إلااف »عؾقااف  َمااـ لااؿ  ااْلِت بااف مسااؾؿ!  -سااهحان اهلل العظااقؿ  -بالؿطاَبؼااة « إ

 والذي ٓ  ْليت بالحج لِعدم اْلتزامف بف ٓ  ؽقن مسؾًؿا، ما هذا الػْؼف العجقب!

إذا كان مـ أكؽَر الحج كػَر ، فَؿـ أكؽر التقحقد كافٌر مـ باب أْولك؛ التقحقد  

ل، ُمـْاُذ أن ُبِعاَث رساقُل اهلل هق إساس، التقحقد هق إَهؿ، التقحق  د هق إو 
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ٓ  اهلل»وهااق  ؼااقل:  ٓ  اهلل»، وققلااقا «ٓ إلااف إ مااـ القااقم إول، وهااذه « ٓ إلااف إ

رت ،  عـال ماا و اَب مـفاا  إجقاا؛ ال ثة، والزكاة، وال قام، والحج هذه تالة 

ٓ  بعااد أكالاار مااـ عشاار سااـقات؛ ال ااثة يف العاجاارة مااـ الهعالاا ة، ال ااقام جاالٌا إ

والزكاة بعد ذلؽ يف الالاكقة مـ الفجرة، الحّج يف التاسعة، طهًعا يف بعضفا ةثف، 

، ـ الهعالة أو أكالر بالـسهة لهعضفالؽـ ٓ إْجؽال يف كقهنا كؾفا بعد عشر سـقات م

ا التقحقد مـ أول  اقم، فؽقاػ  ؽاقن هاذا إمار الاذي عظ َؿاف اهلل ورساقلف   أم 

اا ال اثة أْمًرا سافًث ٓ ُ هاا َلك بحاال َماـ  َحاَده وأكؽاَره وأتاك بؿاا  ـؼضاف؟! وأم 

وال قام والحّج والزكاة فنك ؽؿ تْزعؿاقن أن ماـ أكؽَرهاا كػاَر ، وأكاُتؿ ُم اقُهقن يف 

ـُ معؽؿ، وكؾ  الؿسؾؿقـ معؽؿ أن  مـ أكؽَر هذه كػَر، لؽـ الحؼ الذي  هذا، وكح

 -كؿاا عؾِْؿـاا  -، والشار عة ياب َأْولدك: أن  مـ أكؽر التقحقد كافٌر مـ ٓ ر ب فقف 

 تْحؽؿ بآ تؿاع بقـ الُؿتؿااثت والتْػر ؼ بقـ الؿختؾػات . 

ففذا هق الجقاب الالااين باةت اار ؛ ققااس إَولاك الؿت َػاُؼ عؾقاف باقـ العؾؿااا 

 ؼتضل أن  مـ أكؽر التقحقد كالذي فعاَؾ أو كالاذي  ح اؾ ماـ الؼهاقرّ قـ َأْولاك 

 كال ثة وال قام وغقر ذلؽ. ؛ا مـ الذي  ـؽر القا هات إةرىبلن  ؽقن كافرً 

 .أعؾؿ ۵واهلل          
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َقاَتُؾقا َيـِل َحـِقَػَة، َوَقْد َأْسَؾُؿقا  َهُمَِٓء َأْصَحاُب َرُسقِل اهللِ  :َوُيَؼاُل َأْيًضا 

دًدا  ،َمَع الـ بِدّل  ، َوُيَصدؾُّقَن، َرُسدقُل اهللِ َوُهدْؿ َيْشدَفُدوَن َأْن َٓ إَِلدَف إِٓ  اهللُ َوَأن  ُمَحؿ 

ُكقنَ   ، َوَيُصقُمقَن.َوُيَمذِّ

ُفْؿ  إَِذا َكداَن ؛ ُقْؾـَدا: َهدَذا ُهدَق اْلَؿْطُؾدقُب . َأن  ُمَسْقِؾَؿَة َكبِلٌّ  َيُؼقُلقنَ َفنِْن َقاَل: إِك 

ـْ َرَفَع َرُجالً  دَفاَدَتاِن َوٓ   فِل ُرْتَبِة الـ بِلِّ َم َكَػَر، َوَحؾ  َماُلُف َوَدُمدُف، َوَلدْؿ َتـَْػْعدُف الش 

ـْ َرَفَع )َشْؿَساَن( َأْو )ُيقُسَػ( َأْو َصَحايِقًّا َأْو َكبِقًّا يف َمْرَتَبدِة َجب دارِ  الَُة، َفَؽْقَػ يَِؿ  الص 

ددَؿاَواِت َوإَْرِض؟ ُسددْبَحاَكُف  َمددا َأْطَظددَؿ َشددْلَكُف، ﴿َكددَذلَِؽ َيطَبددُع اهللُ َطَؾددك ُقُؾددقِب الس 

ـَ َٓ َيْعَؾُؿقَن﴾  .[88]الروم: ال ِذي

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

هفة التل أوردها الؼهقرّ اقن ، وهال: كقاػ  هذا هق الجقاب الالالث عـ الش 

ٓ  اهلل، و  ااؾل و  ااقم ؟!كقااػ تجعؾقكااف كعه اااد  ااُرون مااـ  ؼااقل: ٓ إلااف إ تؽػ 

بجقاَبقـ مضك الؽثم  فقفؿا يف الدرس الؿاضل،    إواان؟! وأ اب الشقخ 

 وهذا أوان الؽثم عـ هذا الجقاب الالالث.

َقاَتُؾقا َيـِل َحـِقَػَة، َوَقدْد  َهُمَِٓء َأْصَحاُب َرُسقِل اهللِ : »    ؼقل الشاقخ

ددًدا َرُسددقُل اهللِ، َأْسددَؾُؿقا َمددَع الـ بِددّل  ، َوُهددْؿ َيْشددَفُدوَن َأْن َٓ إَِلددَف إِٓ  اهللُ، َوَأن  ُمَحؿ 

ُكقَن، َوَيُصقُمقنَ  ؛ بعد وفاة الـهل عؾقف ال ثة والسثم اْرتد  كالقار « َوُيَصؾُّقَن، َوُيَمذِّ
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ون يف الجؿؾة اثاة أصـاف:مـ العرب، وهم  ٓا الؿْرتد 

 ؿؾًة ، ور َع إلك د ـ الجاهؾقة. : مـ كػَر بايسثمالصـػ إول  

 ة بعاد الصـػ الثاين ٓ  أكاف اْعتؼاد الـهاق  عاك أكاف ٓ  ازال مساؾًؿا إ : مـ اد 

يف أحٍد مـ الـاس؛ كفمٓا الذ ـ سؿعَت الاذ ـ هاؿ أصاحاب ُمساقؾؿة   الـهل 

اب، وغقرهؿ أ ًضا عؾك جاكؾتفؿ؛ بـق حـقػة اْعتؼدوا أن ُمسقؾؿة رساقٌل ماع  الؽذ 

، وكذلؽ بـق أسد وَغَطَػان وَطل اْعتؼدوا يف ُطؾقحة إَسدي أو بعد رسقل اهلل 

، وكذلؽ بـق تؿقؿ اْعتؼدوا يف َسَجاح 
ّ
الؽاهـة التؿقؿقة ، اْعتؼدوا أ ًضا فقفا أكف كهل

عاقا الـ هقة. ففمٓا ما زعؿقا أك   فؿ تركقا ايسثم ُ ؿؾاًة كاالَػر ؼ إول، وإكؿاا اد 

ة يف غقر رسقل اهلل   .الـهق 

 فؿ ال احابة رضال اهلل ؾت: هؿ الذ ـ مـعقا الزكاة؛ فؼاالصـػ الثالثو

ة، همٓا الذ ـ امتـعاقا ف اْلتازام هباا؛  ؽاان ماـُعفؿ لؾزكااة عاـ عادمعـفؿ عؾك الرد 

فحْساب، ٕهناؿ   بؿعـك: أهنؿ اْعتؼدوا أن الزكاة إك ؿا ُتمةُذ مـ لُدن رسقل اهلل 

ـْ َأْمَقالِِفْؿ َصاَدَقًة﴾ ؼقلقن: اهلل  ؾ  وعث  ؼقل: 
الِخطااب  [196]التقباة: ﴿ُةْذ مِ

ف لؾـهل  ؛ ففمٓا اْعتؼدوا أن و قب الزكاة والتؽؾقػ هبا اكتفك بقفااة  إكؿا تق  

، قاالقا: كحاـ كؼاقؿ ال اثة لؽاـ ٓ  ، فاامتـعقا عاـ أدائفاا ٕبال بؽار الـهل 

 كميت الزكاة.
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ااااٌر بن ؿااااع ال اااحابة  ، وقااااتَؾفؿ  وهااامٓا إصاااـاف الالثااااة كؾفاااؿ كػ 

ة الؿ ة يف حروب الرد  ُتفا يف أواةر ال حابة إْةقار قتال الرد  شفقرة التل كان عام 

عاقا  ـة الحاد ة عشرة وأوائؾ الالاكقة عشرة مـ الفجرة ، ففذا ال اـػ الاذ ـ اد  الس 

اار ماع  ِعقـ، هامٓا كػ  ة يف ُمساقؾؿة، أو إةاقاهنؿ ماـ الُؿاد  ة أو اْعتؼادوا الـهاق  الـهق 

 كقهنؿ كاكقا   ؾقن و  قمقن و ْزعؿقن أهنؿ مسؾؿقن. 

ُفدْؿ »هـا إ راًدا عؾك لساِن همٓا الؿخاالػقـ فؼاال: اقخ هفلورَد الش َفدنِْن َقداَل: إِك 

؛ « َأن  ُمَسْقِؾَؿَة َكبِلٌّ  َيُؼقُلقَن:
ّ
،  عـل  ؼاقل: هامٓا بـاق حـقػاَة  ؼقلاقن إن ُمساقؾؿة كهال

 ولذلؽ كَػُروا . 

بالن هاذا هاق الؿطؾاقب، الؿطؾاقب أن تِ اؾقا إلاك هاذه    فل اب الشاقخ

فنكاف كاافٌر  الؿعؾقمة، وهل: أن  مـ رفَع أحًدا ماـ الهشار إلاك مْرتهاة رساقل اهلل 

، فؽقااػ بالااذي  رفااع أحااًدا مااـ الهشاار أو غقاارهؿ إلااك مْرتهااة  ه ااار  وٓ جااؽ 

بؾااك؛  الجااقاب بالتْلكِقااد: السااؿاوات وإرض!! ألااقس أْحااَرى أن  ؽااقن كااافًرا؟

: إذا كان مـ لؿ  ُؼؿ بشفادة أن محؿًدا رسقل اهلل كافًرا، فؽاذلؽ الاذي لاؿ يؿعـك

ٓ  اهلل هااق أْحاارى أن  ؽااقن كااافًرا ؛ وهااذا الااذي وقااع مااـ   ُؼااؿ بشاافادة أن ٓ إلااف إ

لقـ متحّتًؿا فتؽػقر أةر ـ متحّتؿ.  همٓا الؼهقرّ قـ، إن كان تؽػقر إو 

ااة هامٓا الؼهااقرّ قـ، وهاال العؾاؿ يف  تـػعاؽ  ااا طالااب هـدا قاطدددةاوه ُمحا  

؛  إذا كاان ماـ لاؿ  الِت بشافادة أن  الؼقل يف إحدى الشفادَتقـ كالؼقل يف إخرى
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محؿًدا رسقل اهلل، ولقس  ْخَػاَك أن مـ مْؼتضاقات جافادة أن محؿاًدا رساقل اهلل 

 بْعده .
 
 اْعتؼاد أكف ةاَتؿ الـ هّققـ، فث كهل

إذن هاق ماا أتاك بشافادة أن محؿاًدا  إذن: مـ اْعتؼَد أن كهًقا بعد رسقل اهلل 

رسقل اهلل، فحؽْؿـا عؾقف بالؽْػر بن ؿاع الؿسؾؿقـ، فؽقػ بالذي ما أتك بشافادة 

ٓ  اهلل وهاال إصااؾ!! كقااػ بالااذي اْعتؼااَد يف أحااٍد أن   لااف مااا هااق حااؼ   أن ٓ إلااف إ

بقبقة أو إُلقهقة أو إسؿاا وال اػات!! ألاقَس ةالٌص هلل تهارَك وتعالك؛ مـ الر  

 أحؼ بلن  ؽقن كافًرا؟ الجقاب بالتْلكِقد: بث.

ـْ َرَفَع َرُجالً فِدل ُرْتَبدِة : »   قال الشقخ  ُقْؾـَا: َهَذا ُهَق اْلَؿْطُؾقُب إَِذا َكاَن َم

فَ  الـ بِلِّ  الَةُ َكَػَر َوَحؾ  َماُلُف َوَدُمُف، َوَلْؿ َتـَْػْعُف الش  ـْ َرَفدَع  ، اَدَتاِن َوٓ الص  َفَؽْقَػ يَِؿ

دَؿاَواِت َوإَْرِض؟  )َشْؿَساَن( َأْو )ُيقُسَػ(، َأْو َصَحايِقًّا، َأْو َكبِقًّا يف َمْرَتَبدِة َجب دارِ  الس 

ـَ َٓ َيْعَؾُؿدد ؛  «قَن﴾ُسددْبَحاَكُف َمددا َأْطَظددَؿ َشددْلَكُف، ﴿َكددَذلَِؽ َيطَبددُع اهللُ َطَؾددك ُقُؾددقِب ال ددِذي

ذكر هاهـا اْسَؿ ااـقـ مـ الط قاغقات الاذ ـ كااكقا ُ عهاُدون ماع اهلل    والؿملػ 

 يف عْفد الؿملػ وُقَهقَؾف. ۵

آل الشدقخ محؿد يدـ إيدراهقؿ  شقخ شققِخـا العالمةسئؾ : »(3)قال الؿحؼؼ

                                      

 .، حتقوق: د. دغش الَجمي[ 82]ص   (3)
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 أسدؿاء (5)يقسػ وشؿسان وتاج:  (4)الؿْذكقَريـ هـا، فؼالطـ يقسػ وشؿسان 

ك طَ ف إلقدف الـدذور وُيدْد ج، ُتصدرَ ا تاج ففق مـ أهؾ الخرْ قاغقت؛ فلم  كػرة صَ  ُأكاسٍ 

ج لتحصقؾ ما الخرْ  ةفقف الـػع والضر، وكان يلتل إلك أهؾ الدرطقة مـ يؾد وُيعتَؼُد 

قان مدـ الـداس الدذيـ يعتؼددون فقدف، ولدف أْطد لف مـ الـذور، وقد كان يخافدف كثقدرٌ 

ض لفؿ يؿؽْ  طَ  روه،وحاشقة ٓ ُيتَعر  إلدقفؿ  ُب ـَس وتُ  ،ى الؽاذيةاوَ طَ ك فقفؿ الد  يؾ ُيد 

ج مـ غقر ويلتل مـ يؾده الخرْ  ،ؿكأكف أطْ  إلك تاٍج  ُب ـَس ا يُ ؿ  الحؽايات الؼبقحة؛ ومِ 

؛ والر ااؾ كااان معروًفااا بااالُػجقر وآكحااثل مااـ أحؽااام الشاار عة، « قائددد يؼددقده

ولعؾ ف مـ قَ َده الشقخ هاق وَماـ عؾاك جااكؾتف، حقـؿاا ذكار الساهب الالااين الاذي 

ر ـ  لقـ، مـ ذلاؽ أن الؿتالة  ر ـ أْقَهح مـ جرك إو   عؾف  ؼقل: إن جرك الؿتلة 

 وأْفسؼ الػاسؼقـ، فؾعاؾ  الشاقخ ُأكاًسا هؿ مـ أْفجر الػا ر ـ  ۵ُ شركقن مع اهلل 

تاً ا وجؿساَن و قسَػ وأباا حد ادة وأمالاال  كان ُ شقُر إلك هذا وأمالالف، فنن    

ٓ  يف اهلل  همٓا كان لفؿ جْلٌن عظقؿ، كان ُ عتؼُد فقفؿ اْعتؼاداٌت عظقؿاة ٓ ُتعتؼاُد إ

د سهحاكف وتعاالك، وكاان هاذا ُقهقاَؾ ققاام الادعقة، رحؿاة اهلل عؾاك ايماام  الُؿجاد 

 و َزاه عـ ا ةقر الجزاا.

                                      

هوم ُلْفتي الدي رهذا كالم الشوخ   (4)  قبل الشوخ عبد الَزيز  ن   ز. $ حممد  ن   را

 شوييت ذْكُر ت ج  َد قلول.« ت ج» (5)
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د طدـ عدبا شؿسان فالذي يظفر مـ رسدائؾ إمدام الددطقة $ أكدف ٓ يَ وأم  »

رر »؛ وهذا الر ؾ يف الجْزا العاجار ماـ (7)«فقفؿ يُعتَؼُد  ، ولف أوٓدٌ (6)العارض الاد 

ااـِقة أْفَتااك بؽْػاار جؿسااان وأوٓده، وأهنااؿ مااـ الط قاغقاات؛ ٕهنااؿ   الشااقخ «الس 

كاااكقا  اادعقن الـاااس إلااك »كاااكقا  اادعقن الـاااس إلااك عهااادهتؿ،  ؼااقل الشااقخ: 

ى بلْضعاف ت والُعز  ، تجد هذا يف الجزا العاجر « عهادهتؿ، عهادًة تػقق عهادة الث 

ـِقة»مـ  رر الس   يف إحدى رسائؾ الشقخ. «الد 

 ...فقف ُيعَتؼُد  ـٌ ا يقسػ فؼد كان طؾك قبره وثَ م  وأ: »  قال

ا تاريخ وجقدهؿ ففق قريب مـ طصر إمام الدطقة الشقخ محؿد يـ طبدد  أم 

اب ٕكفدؿ مدـ أشدفر الط قاغقدت التدل  ، وقد ذكَرهؿ يف كثقرٍ مـ رسائؾف؛$القه 

قن لفدؿ ٓيدة، ويْصدرفَيعتؼد فقفا أهُؾ كجد وما يؼاريفا، وكاكقا يعتؼددون فدقفؿ القِ 

ت  شقًئا مـ العبادة، ويـذرون لفؿ الـذور، وَيرجقن يذلؽ كظقر ما يرجقه ُطب اد الدال 

ى  .(8)«والُعز 

 

  
                                      

ََ رض» (6) ى « ال ََ رض»يَني جهة الري ض ول  حوهل ، هذه ُتسمد  «.ال

 .، حتقوق: د. دغش الَجمي[ 82]ص   (7)

 .، حتقوق: د. دغش الَجمي[ 82]ص   (8)
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ـُ أيل َصالِدٍب  :(9)َوُيَؼاُل َأْيًضا َقُفْؿ َطِؾلُّ ْي ـَ َحر  ُطقَن  ال ِذي ُفدْؿ َيدد  يِالـ داِر ُكؾُّ

ـْ َأْصَحاِب َطِؾلٍّ  ـِ اْطَتَؼدُدوا  اإِلْسالََم، َوُهْؿ ِم َحاَيِة، َولؽِد ـَ الص  ُؿقا اْلِعْؾَؿ ِم َوَتَعؾ 

ِمْثَؾ آْطتَِؼاِد فِدل )ُيقُسدَػ(، َو )َشْؿَسداَن( َوَأْمَثالِِفَؿدا. َفَؽْقدَػ َأْجَؿدَع  فِل َطِؾلٍّ 

ددَحاَيُة َطَؾدد ؟ َأْم َأن  ك َقددْتِؾِفْؿ َوُكْػددرِِهْؿ؟ َأَتُظـُّددقَن الص  ـَ ددُروَن اْلُؿْسددِؾِؿق ددَحاَيَة ُيَؽػِّ الص 

ـِ  ُيقُسَػ َوفِل لفِ  -َتُظـُّقَن آْطتَِؼاد  دل َطِؾدلِّ ْيد
، َوآْطتَِؼداُد فِ )َتاٍج( َوَأْمَثالِِف َٓ َيُضرُّ

ُر؟ أيل َصالٍِب   !ُيَؽػِّ

              

 الشارح وفقه اهلل:قال 

 ذكر لـا ُحْؽًؿا إْ ؿاعًقا كاان ماـ لاُدن أصاحاب الـهال    أن الؿملػ 

  اارات فنك اا ، مْؼتضاااه: أن ااًرا مااـ الؿؽػ  ة مااـ فعااؾ ُمؽػ  ف كاااٍف يف الحْؽااؿ بااالرد 

ٓ  اهلل»والخروج مـ ايسثم، فا  ؿؽـ أن تـتؼض يف حؼ  قائؾفا، وٓ  ْؾزم « ٓ إلف إ

رات، باْؾ  ؽػال مُ ا تؿاع الؿؽ اٌر أو كااقٌض واحاد، ففاذا الاذي كاان ماـ بـال ػ  ؽػ 

ة يف ُمساقؾؿة، وٓ ُ عارف قاط عاـ هامٓا إْتهااع  حـقػة أهنؿ كاكقا  ْعتؼادون الـ هاق 

بقبقااة أو إُلقهقااة ، ٓ ُتعاارف يف الروا ااات أن أتهاااع  أهنااؿ اْعتؼاادوا يف ُمسااقؾؿة الر 

ااار مسااقؾؿة اعتؼاادوا فقااف هااذا ، إكؿااا اعْ  تؼاادوا فقااف الـ هااقة فؼااط، ومااع ذلااؽ هااؿ كػ 

 .إذن هذا إجؿاعبن ؿاع ال حابة، 

                                      

 الرا ع.هذا هو اجلوا    (9)
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ااهئقة، ُغااثة الشااقعة الااذ ـ وَيتبعددف إجؿدداٌع ثددانٍ  ، وهااق: تحر ااؼ الغالقااة؛ الس 

ُعقن ايسااثم، ومااا  اْعتؼاادوا إُلقهقااة والربقبقااة يف عؾاال  ، مااع أهنااؿ كاااكقا  ااد 

هاق  -باتػااق ال احابة  - حدوا ال ثة، وٓ  حدوا ال قم، إكؿا كان ُكْػاُرهؿ 

ة بن ؿاااع  يف هااذا آْعتؼاااد يف عؾاال وا، وُقتُِؾااقا عؾااك الاارد  ، فؽػااروا، واْرتااد 

يف قااْتؾفؿ  ال ااحابة، وإن كااان ابااـ عهاااس رضاال اهلل عـفؿااا قااد ةااالَػ عؾقاااا 

؛ ا بالسقػ، وأكالر الػؼفاا عؾك هذاار، وأك ف كان الذي  ـهغل أن ُ ؼتُؾقالتْحر ؼ بالـ  ب

َل ِد ـَُف َفاْقُتُؾقهُ » ـهغل أن  ؽقن بالسقػ  -أْعـل الُؿْرتد  ـ  -أن قْتَؾفؿ  ـْ َبد   .«َم

، همٓا  همٓا الَغالقة مـ الشقعة الذ ـ اْعتؼدوا يف عؾل  فالؿؼ قد: أن  

ارات، فانذا كاان كان ُكػْ  ُرهؿ مـ هذه الَحقالِقة فؼط، وما ا تؿعات فاقفؿ كاؾ  الؿؽػ 

ٌر واحد كاٍف يف الحؽؿ بالؽْػر فؼد اهت الؿطؾقب؛ وأن   ما اد عقه ماـ أن ماـ  ُمؽػ 

رات، ففاذا  ٓ  إذا ا تؿعت فقف كؾ  الؿؽػ  ٓ  اهلل( ٓ  ؽػر، أو ٓ  ؽػر إ قال )ٓ إلف إ

 ٓ جؽ  أكف باطؾ.

كادقاااة الَغالقاااة أْصاااُؾف اابااات يف  وتْحر اااؼ عؾااال  صاااحقح »لفااامٓا الز 

اـفا الحاافظ اباـ حجار «الهخاري يف    ، و اا تػ قُؾف يف بعاض الروا اات حس 

، وأكف أمفَؾفؿ اثااة أ اام، يف كاؾ  اقم كااكقا  التقن فقؼقلاقن: )أكاَت «فتح الهاري»

ن  اْردُعفؿ و ـ اُحفؿ، و ؼاقل قد حؾ  فقف!! فؽا ۵هَق(  ر دون أكف اهلل! وأن اهلل 
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،  لكؾ الطعاام كؿاا  لكاؾ الـااس الطعاام، وأكاف ٓ  ؿؾاؽ ۵عـ كػسف: إكف عْهٌد هلل 

لـػسف كػًعا وٓ ضًرا، وأكف ٓ  دري ماا  ػعاُؾ اهلل باف، فقطاردهؿ يف القاقم إول ااؿ  

ت اْساتتابُتفؿ اثااة أ اام ةاد  إْةاد ا اْساَتَتؿ   اد، وقاال ذلاؽ الالاين اؿ  الالالث، فؾؿ 

 الهقت الؿعروف:

ددددا رَأيددددُت إْمددددَر أْمددددًرا ُمـؽددددرا  لؿ 

 

ْجدددُت كددداري وَدَطدددْقُت َقْؿَبدددرا  َأج 
(10)  

ة بن ؿاع ال حابة   ؛  الؿؼ قد أن همٓا الَغالقة كػُروا، وُقتُِؾقا عؾك الرد 

ٌر واحد.  مع أن الذي أتقا بف ُمؽػ 

ة التل أوردها الشقخ  دَحاَيُة »ققلاف: هـا يف اه   والُحج  َفَؽْقَػ َأْجَؿدَع الص 

؟ َأْم َتُظـُّدقَن آْطتَِؼداد   ـَ ُروَن اْلُؿْسدِؾِؿق َحاَيَة ُيَؽػِّ َطَؾك َقْتِؾِفْؿ، َوُكْػرِِهْؿ؟ َأَتُظـُّقَن الص 

ـِ أيدل َصالِدٍب رضدل  ُيقُسَػ، َوفِل لفِ  ، َوآْطتَِؼاُد فِل َطِؾلِّ ْيد )َتاٍج( َوَأْمَثالِِف َٓ َيُضرُّ

رُ اهلل طـف   ؛ آْحتؿآت يف هذا الؿؼام بآْستؼراا اثاة:« ؟ُيَؽػِّ

 ااا أن  ؽااقن ال ااحابة أةطاالوا ؛ ففاامٓا الؼااقم لااؿ آْحتؿددال إول : إم 

 ؽػروا، ال حقح والتحؼقؼ أهنؿ ما كػروا . وهؾ  ؼقل هبذا أحاد؟ الجاقاب: ٓ، 

ون باي ؿاااع، إذن هااذا  إ ؿاااع ال ااحابة  ااار مْرتااد  ااة، ففااؿ ُكػ  اابااٌت وُحج 

 آْحتؿال باطؾ، غقر وارد.

 آْحتؿال الثاين 
ٍّ
ر إكؿا هق آْعتؼاد يف عؾل وحده ؛  : أن  ؽقن الؿؽػ 

                                      

 «.َقْمَزا »خ دله  (10)
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مـ اْعتؼد يف أحٍد ِسقاه جقًئا مـ إُلقهقة أو الربقبقة فنكف ٓ  ؽػر، الؽافر فؼط هاق 

ة مساامَحة يف  الذي  عتؼد يف عؾل، وهؾ  ؼقل أحٌد هبذا؟ ٓ  ؼقل أحد. إن كان َاؿ 

 
 
ماذا؟ أجرف وأْرفع، ألقس كذلؽ؟ لق اْعُتِؼاَد العؽاس لؽاان  هذا الؿؼام فعؾل

أْهقن ، لق قِقَؾ بالعؽس لؽان أهقن، إن كان هـاك مساامحة فالؿساامحة يف عهاادة 

 فؼاط عؾل ولقس يف الؿسامحة يف عهادة غقاره.  عـال: إن كاان ا
ٍّ
اـقع عهاادة عؾال لش 

ار، والُغؾاق فاقَؿـ  دون ما سقاه، هذا ققل ُةْؾػ! كقػ إذا كاان الُغؾاق يف عؾال مؽػ 

ر أن  هذا آْحتؿاال  الحؼ والصقاب:هذا ُةْؾػ وٓ ُ ؼال بف. إذن  !دوكف لقس ُمؽػ 

اًرا، وآْعتؼااد يف غقاره لاق س أ ًضا باطؾ، غقر وارد أن  ؽقن آْعتؼاد يف عؾل مؽػ 

ر، هذا تػر ؼ بقـ متؿااثت، وٓ تليت الشر عة بف.  بؿؽػ 

 :ر ؛ آْعتؼااد يف  آْحتؿال الثالث وهق التْسؾقؿ بلن آْعتؼاد يف كؾٍّ ُمؽػ 

ر ر ؽ، عؾ ة الشارك التْشا، فث فْرق بقـ مْعهقد ومْعهقد، عؾل ويف غقر عؾل كؾ ف ُمؽػ 

َعك وآةر ، إك ؿا العربة والعؾ ة ، ٓ فْرق بقـ فث فْرق بقـ َجر ؽ وَجر ؽ َجر ؽ ُ د 

د التـد ااد، واْعتؼاااد أن هـاااك جاار ٌؽ مااع اهلل  يف الحؽااؿ بالشاارك إك ؿااا هااق يف مجاار 

 سهحاكف وتعالك.

)َتدداٍج(  ُيقُسددَػ، َوفِددل لفِدد -َأْم َتُظـُّددقَن آْطتَِؼدداد : » إذن:  ؼااقل الشااقخ 

ـِ أيل َصالٍِب رضدل اهلل طـدف  ، َوآْطتَِؼاُد فِل َطِؾلِّ ْي درُ َوَأْمَثالِِف َٓ َيُضرُّ ٓ جاؽ  « ؟ُيَؽػِّ
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 أن هذا غقر وارد.

جؿساان( )، و( قساػ)، و(الشقخ يف حؼ )تااج ف: إذا كان هذا  ؼقلوأققل

ـ لفؿ جْلٌو عـد الؼهقرّ قـ أعظؿ! َمـ تاج  ومـ جؿساان فؽقػ يف حؼ غقرهؿا مِؿ 

أمااام إقطاااب إربعااة الااذ ـ عؾااقفؿ ماادار تْحر ااؽ هااذا الؽااقن بؽااؾ  مااا فقااف؛ 

َفااعل، والّدُسااققل، والَهااَدوي، والجااقَثين( وغقاارهؿ!! أ ااـ هااذا عااـ أولئااؽ  )الر 

  ٓ ! أ اـ هامٓا الؿاْذكقرون ماـ الغاقث   هلل الذ ـ ُأضقَػ إلقفؿ ما ٓ ُ ضاف إ

الذي هق ُقْطب إقطاب، الػرد الجامع، وإقطاب أو إوتاد إربعاة، والُهادٓا 

السااهعة، والـ ْجَهاااا إربعااقن، والُهاادٓا الالثاؿائااة؟! أ ااـ هااذا مااـ هااذا!! مااـ 

جؿساااان، وَماااـ !! هااامٓا إربعاااة إلاااقفؿ تْ ااار ػ هاااذا الؽاااقن، والفدا اااة، 

ار، حتاك  ر اان الحاقت يف الهحار والالقاب، والعؼاب، والجـ ة، والـ   وايْضثل،

مر ُعف إلقفؿ؛ هذا الذي  ْعتؼده الؼهقرّ قن أو  ْعتؼده كالقر فقفؿ، و عتؼد أةرون 

ااذلل  جعؾقكاف هاق الَغاقث الُؼْطاب،  يف غقرهؿ كظقَر هذا آْعتؼااد ؛ أصاحاب الش 

ت قَجاااين  جعؾقكااف كااذلؽ، وأْتهاااع أباال ُقْطااب إقطاااب الػاارد الجااامع ، وأْتهاااع ال

العهاس الُؿرسل، وأْتهاع فاثن، وأْتهااع فثكاة، كاؾ واحاٍد ماـ هامٓا  جعاؾ هاذا 

التدبقر والتْ ر ػ لفذا الؽقن إلقفؿ ، عـادهؿ ا تؿااع  اقمل إقطااب إربعاة، 

، كاؾ  اقم قهاؾ الػجار  جتؿاع إقطااب إربعاة، «غار حاراا»ومؼّر آ تؿاع يف 

ا إربعة فػل داةؾف، وقد  حضر ُأكاٌس آةارون والَغق ث  جؾس ةارج الغار، وأم 
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أ ًضا مـ الـ جهاا والُهدٓا، و تداولقن تْ ر ػ الؽاقن  قًماا بقاقم، ا تؿااع  اقمل 

ٓ  بؼارار  ـٌ إ ٌك وٓ  سؽـ سااك ك متحر  يف غار حراا لتدبقر أْمر هذا الؽقن، ٓ  تحر 

ًٓ عؾاقفؿ، هاذا ماا هاق  - اا إْةقتااه -وَمشقئة مـفؿ، هاذا  ورب الساؿاا لاقس تؼاّق

ٌن يف ُكُتهِفؿ، هذا الذي  عتؼدوكف يف كػقسفؿ.  ُمدو 

وبعضاافؿ  رفااع أكالاار حتااك مااـ الَغااقث،  عـاال بعضاافؿ تجاااوز ؛ كلْتهاااع 

الّرفاعل مالًث تجاوز حتك الَغقث، الؼْطب إقطااب الػاْرد الجاامع، تجااوزه إلاك 

 ـ آْعتؼااد يف تااج وأمالالاف ماـ هامٓا، وأ اـ فال مرحؾة ما أْدري إلك أ ـ وصؾ!

ااا كااان  عتؼااده أبااق  ْفااؾ وأبااق لَفااب؟! أَتاارون صااـاد َد قاار ش  هااذا آْعتؼاااد مِؿ 

حقؼ ماـ الؽْػار؟ ٓ واهلل، ماا وصاؾقا إلاك  ارها وصؾقا إلك هذا الؿستقى الس  وُكػ 

 هذا . واهلل الؿستعان!

ٓ  اهلل(  ؿؽاـ أن تـاتؼض عؾك أن )ٓ إلف إ إ ؿاعان مـ ال حابة  نهذا

ة مااكِِعل  يف حؼ  قائؾفا، واي ؿاعات ِسقى هذا كالقارة، إ ؿااع ال احابة عؾاك رد 

ة قهائاؾ؛ يف الحجااز، يف كجاد،  الزكاة الذ ـ ما اْلتزُمقا و قَبفا، وهمٓا كااكقا ِعاد 

يف غقرها مـ  ز رة العرب، كاكقا ٓ  مد ون الزكاة، و عتؼدون عدم و قهبا، كؿاا 

واهلل لاق مـَُعاقكِل »: - «ال احقحقـ»كؿاا يف  - ذكرُت لؽ، وفقفؿ قال أبق بؽر 

وَكف إلك رسقل اهلل  ًٓ كاكقا  مد   .«َلؼاتؾُتفؿ عؾقف َعـَاَقا أو ِعَؼا
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اْساتحؾ قا  : ماا كاان ماـ  ؿاعاة يف الشاام يف عْفاد عؿاَر ومـ ذلؽ أيًضا

يف  فُرفَِع أمُرهؿ إلك عؿاَر  -وهذا إار عـد ابـ أبل جقهَة وغقره-ُجْرب الخؿر 

ماع رْأي بؼّقاة ال احابة  الؿد ـة، فلمَر بنْحضارهؿ، وات ػاؼ رأُ اف ماع رْأي عؾال 

عؾك أهنؿ ُ ْسَتَتاُبقن اثاة أ ام، فنن أقروا بتْحر ؿ الخؿر ُ ؾِاُدوا عؾاك ُجاْربِفا، وإن 

ًة ؛ فؽاان أن أقاروا بتحر ؿفاا فُجؾِاُدوا عؾاك  استحؾ قها بعد ذلؽ فانهنؿ ُ ؼَتُؾاقن رد 

 ُجرهبا.

ٓ  اهلل( و  ااؾقن و  ااقمقن و ػعؾااقن الشدداهد أحؽااام :  ؼقلااقن )ٓ إلااف إ

ايسثم، و ْؾتزمقن بؽؾ الشر عة، ولؽـ أتقا فؼط إلك جلا واحاد وهاق: كاقُكفؿ 

لؿ  ْؾتزمقا بتحر ؿ الخؿر التل  اا الـ ص واهت اي ؿاع عؾك تْحر ؿفا ؛ فحقـئاٍذ 

ٓ  اهلل( وماـ صاثة  أ ؿَع ال حابة  عؾك أن كؾ ما كان مـفؿ مـ قاقل )ٓ إلاف إ

 ـػعفؿ إن اْستؿروا عؾك آْساتحثل، آْساتحثل ومـ عهادة وغقرها؛ أن هذا ٓ 

ٌر واحد، ومع ذلؽ فنهنؿ حؽؿقا بارد هتؿ لاق اساتؿروا عؾاك هاذا الحؽاؿ بعاد  ُمؽػ 

ٓ  اهلل(  ؿؽاـ  إذن: هذا طَرف مـ إ ؿاع ال حابة  آْستَِتابة . عؾك أن )ٓ إلف إ

ض ايساثم ٓ أن تـتؼض وَ زول حؽُؿفاا بػْعاؾ كااقض ماـ كقاقضافا ، وأن  كاقاق

 ُ شرتُط اْ تؿاعفا، فهطؾ ققل الؼقم.
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اِح  ـِ َيـِدل  -َوُيَؼاُل َأْيًضا: َيـُق ُطَبْقٍد الَؼد  ـَ َمؾُؽقا اْلَؿْغدرَِب َوِمْصدَر يف َزَمد ال ِذي

ُفددْؿ َيْشددَفُدوَن َأْن َٓ إَِلددَف إِٓ  اهللُ َوَأن   -الَعب دداِس  ُطقَن ُكؾُّ ددًدا َرُسددقُل اهللِ، َوَيددد  ُمَحؿ 

رِيَعِة فِل َأْشدَقاَء  ،اإِلْسالََم، َوُيَصّؾْقَن اْلُجُؿَعَة، َواْلَجَؿاَطةَ  ا َأْضَفُروا ُمَخاَلَػَة الش   -َفَؾؿ 

ـُ فِقِف  الُد َحدْرٍب، َأْجَؿَع الُعَؾَؿاُء َطَؾك ُكْػرِِهْؿ َوِقَتالِِفْؿ، َوَأن  ياِلَدُهْؿ يِد -َدْوَن َما َكْح

ـَ  ـْ ُيْؾَداِن اْلُؿْسِؾِؿق  .َوَغَزاُهؿ اْلُؿْسِؾُؿقَن َحت ك اْسَتـَْؼُذوا َما يَلْيِديِفْؿ ِم

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

، وهق: إ ؿاع أهؾ العؾؿ قاطهة عؾاك كْػار الُعهقادّ قـ ؛هذا الجقاب الخامس

 .۵ايْسؿاعقؾّققـ، الَهاطـّققـ، الذ ـ هؿ مـ أْةهث ةْؾؼ اهلل 

اِح »قال:  اس هاذه الدولاة «َوُيَؼاُل َأْيًضا: َيـُدق ُطَبْقدٍد الَؼدد  ؛ ُعهقاد هاذا هاق ممس 

ُعهقاد »وهاق  «ُعهقد»، الشقخ عه ر با«ُعهقد اهلل»الُعهقدّ ة، وكان اْسؿف، وُ ؼال إكف َلَؼُهف 

اْسؿف كان سعقًدا. وهذا الر ؾ كان  فقدً ا مـ الؿغرب، فاكتسَب ، وُ ؼال: إن «اهلل

ف، وكان اسؿف : الُحسقـ بـ أحؿد باـ محؿاد باـ عهاد اهلل باـ َمقؿاقن  إلك زوج ُأم 

اح تعرفقكف؛ هق زعاقؿ الَؼرامطاة  اح، وعهد اهلل بـ َمقؿقن الؼد   -قاه حفؿ اهلل  -الؼد 

 الؿسؾؿقـ. الذ ـ هؿ أكػر مـ القفقد والـ ارى باتػاق

َعك أكف فاطؿل مـ َوَلِد فاطؿة رضل اهلل عـفا، وأكف هاجؿل ماـ  والر ؾ اد 

، وحاجااا أن  ؽااقن مااـ َولِااِد فاطؿااة رضاال اهلل عـفااا الطاااهرة  آل بقاات الـهاال 
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َرة مالؾ هذا الّر س الخهقث الذي هق ُعهقد اهلل الؿْفدي الَؼهقح .   الُؿَطف 

ااة أهااؾ العؾااؿ عؾااك أن هاامٓا أدْ  عقاااا لؾـسااب الشاار ػ، وأن الـسااب وعام 

الشر ػ بريا مـفؿ وهؿ ُبَرآا مـف، وأن أصقلفؿ تر ع إلك هذا القفقدي، أو إلاك 

اح ، ففذا الذي أراده الؿملاػ     َمـ  ـتسهقن إلقف وهق: الؿجقسل َمقؿقن الؼد 

اِح »يف ققلف:  س الدولة  عـل أْبـاا الؿفدي، أو عُ « َيـُق ُطَبْقٍد الَؼد  هقد اهلل الؿْفدي ممس 

اح.  سفا إلك عهد اهلل بـ مقؿقن الؼد   الُعهقد ة التل  ـتسب عؾك ال حقح ممس 

يف آةار الؼارن الالالاث، واكتؼَؾات بعاد ذلاؽ  وهذه الدولة كشالت يف تاقكس

تقسعت فدةؾقا إلك م ر يف السـة الالاكقة والستقـ بعد الالثاؿائاة، وامتاد  مْؾُؽفاؿ 

ة وُظْؾااؿ فحؽؿااقا الؿ غاارب وم اار والحجاااز وغقرهااا، وكاااكقا أهااؾ غـااك وقااق 

ة طق ؾة،  ؼقل ابـ كالقار  إن ُمْؾَؽفاؿ »: «الهدا اة»يف    وسْطقة، وامتد  مْؾُؽفؿ مد 

؛  عـال أكالار ماـ ماائتقـ واؿااكقـ َساـة، وكاان  «امتد  مائتقـ واؿااكقـ ساـة وكْساًرا

اؿقا بالخؾػااا الػااطؿّققـ  وال احقح أهناؿ لقساقا فااطؿّققـ، -حّؽاُمفؿ أو َماـ تس 

ُتفؿ بحؿاد  -وإكؿا هؿ ُعهقدّ قن كؿا عؾْؿـا بؾغقا أربعة عشار ةؾقػاة ، واكتَفات ماد 

سـة سهٍع وستقـ وةؿسؿائة ،  «العاضد»اهلل وفْضؾف بؿقت آةر ةؾقػة مـفؿ وهق 

ف كقر الد ـ محؿقد بـ َزكؽِال  اف  - ازاه اهلل عاـ الؿساؾؿقـ ةقاًرا-حقـؿا و   و  

أَسد الد ـ )جقَركقه( وابـ أةقف )صثح الد ـ إّ قبل( فدةؾقا إلك م ار  إلقفؿ

ؿقا فقفا، اؿ ُتقيف أسُد الد ـ، وصار الحؽؿ والؼقة بقد صثح الد ـ  ،   وتحؽ 
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قه َحاف اهلل  -وكان ُ ث ـ لؿ ؾحة رآها، ُ ث ـ هذا الخؾقػة العاضد إلاك أن هَؾاؽ 

 -هباذا دولاتفؿ، وأزال صاثح الاد ـ  سـة ساهٍع وساتقـ وةؿساؿائة ، فاكتَفات -

كااؾ آاااار حْؽِؿفااؿ يف م ااَر وغقرهااا مااـ الَؿَؿالااؽ التاال كاااكقا  - اازاه اهلل ةقااًرا 

 .  -والحؿد هلل  - حؽؿقهنا، واكتَفت هبذا دولتفؿ 

وماـ أكػار الـااس، وَجاـاعاهتؿ  ۵ففمٓا الُعهقدّ قن مـ أْةهاث ةْؾاؼ اهلل 

ِةقـ  ؼق ماؾ والؼطار، أكالُر كؿا قِقؾ، بعض الؿمر  ل: َجـاعاهتؿ أكالُر ماـ حه اات الر 

ـاعات التل  اات عـفؿ.  مهالغًة يف كاْلرة الش 

اااة  ت إُم  وساااهحان اهلل العظاااقؿ! الؼااارن الراباااع والخاااامس الفجاااري مااار 

ايسثمقة فقف بؿرحؾة فقفا جلا مـ ال عقبة، فنكف قد تساـ ؿ يف كالقار ماـ إقطاار 

ْث وٓ حاارج عااـ الااَق ثت والـ ؽهااات التاال ايسااثمقة الحْؽااؿ الرافضااة، فحاا د 

أصااابت ايسااثم وأهؾااف؛ الُعهقاادّ قن ايسااؿاعقؾّققن الهاااطـّققن حؽؿااقا م ااَر 

ر ـ عااـفؿ  -والؿغاارب والحجاااز، وإةااقاهنؿ مااـ ايسااؿاعقؾقة  وإن كاااكقا متاالة 

ااؾقحّققن يف الااقؿـ، وإةااقاهنؿ أ ًضااا الَؼرامطااة يف الهحاار ـ  -بعااض الققاات  ال  

ساا ، وإةقاهنؿ الهَق دّ قن وهؿ ز دّ ة أو ز دّ اة اكتؼؾاقا إلاك آْاـاا عشار ة، وإْح 

وكاكقا عؾك ِوفاٍق تام واتحاد ماع الػااطؿّققـ أعـال: الُعهقادّ قـ، وهامٓا كااكقا يف 

العراق ويف فارس، وعـدكا أ ًضا الَحَؿداكّققن همٓا يف َحَؾاب والَؿقِصاؾ، وكااكقا 
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 ااـا عشر ة . 

ْفُض يف إقطاار »: «الهدا اة»يف    ال ابـ كالقرفإمر كؿا ق إك اف اكتشار الار 

افضاة إةهااث، وأصااب  «وَعؿ  سب  ال حابة رضل اهلل عـفؿ بساهب هامٓا الر 

ـة أمقٌر عظقؿاة،  الؿسؾؿقـ يف كؾ ُقْطٍر مـ هذه إْقطار َو ثت، وأصاب أهؾ الس 

ااس دولااتفؿ ُعهقااد اهلل الؿفاادي، هااذا  وٓ سااّقؿا مااـ قِهااِؾ الُعهقاادّ قـ الااذ ـ ممس 

الخهقث قتَؾ أربعة آٓف ر ؾ، ما بقـ عاالِؿ وعابِاد، أَباقا أن  ساه قا ال احابة وأن 

قا عـ الت َرضل عـفؿ. ويف عفد الُعهقدّ قـ ُكِؼاَش ساب  ال احابة يف الؿساا د،   ؽػ 

اـة كاان  : أن  العاالؿ ماـ عؾؿااا  ويف الشقارع ،  وذكر جاقخ ايساثم أهاؾ الس 

َث بحد ث عـ رسقل اهلل   يف ظِؾ دولتفؿ؛ ةْشقة أن ُ ؼتؾ .   ْخشك أن ُ حد 

ففمٓا الرافضة جر  عظقؿ عؾاك ايساثم والؿساؾؿقـ، بجؿقاع أصاـاففؿ، 

سااقاا كاااكقا ااـاال عشاار ة، أو كاااكقا مااـ ايسااؿاعقؾّقة الااذ ـ هااؿ أْةهااث. فاااهلل 

 الؿستعان!

اِح َيـُق ُطبَ : »  قال الشقخ  ـِ  -ْقٍد الَؼد  ـَ َمؾُؽقا اْلَؿْغرَِب َوِمْصَر يف َزَمد ال ِذي

ُطقَن  -َيـِل الَعب اِس  دًدا َرُسدقُل اهللِ، َوَيدد  ُفدْؿ َيْشدَفُدوَن َأْن َٓ إَِلدَف إِٓ  اهللُ َوَأن  ُمَحؿ  ُكؾُّ

الُعهقاادّ قـ يف آكتساااب ؛ الحؼقؼااة أن «اإِلْسددالََم، َوُيَصددّؾْقَن اْلُجُؿَعددَة، َواْلَجَؿاَطددةَ 

 ـتسهقن إلك ايسثم ،  عـل ٓ  ـتسهقن إلاك  فقد اة، وٓ إلاك ك اراكقة، وٓ إلاك 

مجقسقة، ٓ؛ هؿ  ـتسهقن إلك ايسثم، والـاس يف ذلاؽ الققات كالقاٌر ماـفؿ َأَباك 
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أن  جارَ فؿ يف م ار والؿغارب، فؽاكات ال اثة قائؿاة وكاان إذان قائًؿاا عؾاك 

ا جد دة، لؽـ ايساثم بااٍق، والـااس   اؾقن و امد ون جاعائر ُمضا ؼة مـ همٓ

 .۵اهلل 

رِيَعِة فِل َأْشَقاَء » ؼقل:  ا َأْضَفُروا ُمَخاَلَػَة الش  ـُ فِقِف  -َفَؾؿ  َأْجَؿَع  -َدْوَن َما َكْح

دا : »  ؛ الحؼقؼاة أن قاقل الؿملاػ «الُعَؾَؿاُء َطَؾك ُكْػرِِهْؿ، َوِقَتدالِِفؿْ  َأْضَفدُروا َفَؾؿ 

ـُ فِقفِ  رِيَعِة فِل َأْشَقاَء َدْوَن َما َكْح كثماف  أن   -واهلل أعؾاؿ  -الاذي  هادو « ُمَخاَلَػَة الش 

هذا محؿقٌل عؾك حالفؿ يف اْبتداا أمرهؿ، وأكف يف اْبتداا أمرهؿ أظفروا مخالػاات 

رتاو ح، مـ أمقر تتعؾ ؼ باْلتزام الشر عة؛ فنهنؿ أبطؾقا بعض العهاادات، ك اثة الا

ارهؿ أهاؾ  ُؾاقا بعاض الُحادود، فؽػ  وأباحقا كؽاح إْةَتقـ والجْؿاع بقـفؿاا، وعط 

ـ  إمر تػااقؿ بعاد ذلاؽ، ولاقس  ْخػااك أن الهاطاؾ  هادأ صاغقًرا ااؿ  ٓ  العؾؿ، لؽ

  ْؾَهث أن ُ  هح كهقًرا.

فنن كان أراد الؿملػ هذا ؛ ففذا  عـل لف وْ ٌف، أكاف أراد تؽػقار أهاؾ العؾاؿ 

ا يف مجؿاقع ماا كاان ماـ حاالفؿ لف ؿ يف اْبتداا أْمرهؿ، ويف ُبدّو ما ظفر مـفؿ ، وأم 

ف ٓ أحاد ُ ضااهل هامٓا الُعهقادّ قـ يف الؽْػار والضاثل ، ٓ أحاد ماـ فث جؽ  أك ا

ٓ  ماـ كاان عؾاك جااكؾتفؿ، فاالؼقم اْعتؼادوا  الؿـتِسهقـ إلك ايساثم ُ ضااِهقِفؿ، إ

اد عك بعضفؿ الربقبقة، حتاك كاان الشااعر  ؿادح بعاض ، و۵الربقبقة يف غقر اهلل 
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امفؿ فقؼقل:  ُحؽ 

 مدددا شدددْئَت ٓ َمدددا َشددداَءِت إْقدددَدارُ 

 

دددددارُ    فددددداْحُؽؿ فلكدددددَت الَقاِحدددددُد الَؼف 

أظـ ذكر أكف يف اثاؿائة وست وتساعقـ أو -اد عقا ايلفقة، حتك إن  الذههل  

إلاك الحاَرمقـ، وكاكات تحات  أكف  اا إمر مـ الحاكؿ بالْمره -كحق هذا لؾفجرة

َر الحاكؿ فؽؾ  َمـ يف الحرمقـ عؾقفؿ أن  ؼػقا تْعظقًؿاا لاف ااؿ  
ُحْؽؿفؿ ، أكف إذا ُذكِ

أن  سجدوا لف، وهذا أ ًضا كان  ح اؾ يف الؼااهرة، فانذا ُذكِاَر اساُؿف و اب عؾاك 

كؾ مـ ساؿع اساؿف أن  ساجد، وكاؾ ماـ رآه عؾقاف أن  ساجد، حتاك كاان الـااس 

 ٕسقاق، كّؾؿا ُذكَِر اسُؿف. سجدون يف ا

ة، وكان مـفؿ الساخر ة وآْساتفزاا برساقل اهلل  واد عك بعضفؿ أ ًضا الـهق 

  وكاكقا  ؼقلاقن بتـاساخ إرواح، وكااكقا  ؼقلاقن باالُحؾقل وأن  اهلل ساهحاكف ،

باْؾ  وتعالك حؾ  يف الحاكؿ بلْمره، وكاكقا أ َضاا إِباحقاة لاؿ  ْؾتزماقا بشار عة اهلل 

بطؾقا كالقًرا مـ أحؽام ايسثم، وأباحقا كالقًرا ماـ الؿحظاقرات، وهامٓا أ ًضاا أ

هؿ أسااس ماـ إُُساِس التال قامات عؾقفاا الؼهقر اة ، ففاؿ أهاؾ جارك وقهقر اة، 

ساقه،  والؿْشَفد الؿشفقر يف الؼاهرة  ْزعؿقن أن تحتف رأس الحسقـ هؿ الذ ـ أس 

اتػاق العؾؿاا، كؿا كؼؾ هذا جقخ لقس لف عثقة هبذا الؿْشفد ب ورأس الحسقـ 

ـَ  ساُده  ـَ يف  ايسثم، وإكؿاا ُدفِا
يف العاراق، ورأساف ُحِؿاَؾ إلاك الؿد ـاة فاُدفِ

 الؿد ـة. وكالقر مـ الؿشاِهد وتعظقؿ الؼهاقر عـاد قارب الـ ػقساة ماالًث، ذكار الاذههل
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 هذا كان مـ دسائِسفؿ.  أن    

ؿااا دةااَؾ بسااهِب هاامٓا أو الشاارك يف باااب إُلقهقااة إك   وعؿقًمااا الؼهقر ااة

ؿقا يف كالقر مـ إقطار ايساثمقة. وأِضاْػ إلاك هاذا تؽػقارهؿ  ا تحؽ  الرافضة لؿ 

، وأِضااْػ إلااك هااذا أهنااؿ كاااكقا  وسااه فؿ وقااْدحفؿ يف أصااحاب رسااقل اهلل 

ار الػثساػة، وكااكقا  عتؼادون يف الؽقاكاب   عتؼدون بِؼَدِم العاَلؿ عؾك مذهب كػ 

فة لفذا الؽقن، إلك غقر ذلؽ مـ هذه الشـاعات .  وأهنا مدب رة وم ر 

ـَ  ٓ  بالطثقعؾك الَغقاين             مساوئ لق ُقِسْؿ  َلَؿا ُأمْرَن إ

فؿخاااِز فؿ عظقؿااة وجااّرهؿ مْسااتطقر، وكااؾ مااا عـااد الؼهااقرّ قـ الااذ ـ 

لْضاعاف مَضااَعػة ، فاث فنكف مق قد فقفؿ، وز اادة عؾقاف ب    ـاظُرهؿ الؿملػ 

اار ، وُكْػاُرهؿ أجاد ۵جؽ  أهنؿ مـ أْةهث ةْؾؼ اهلل  كؿاا  -، وهؿ ماـ أْكَػار الُؽػ 

أجّد مـ ُكْػر أتهاع ُمسقؾؿة، وِعاداؤهؿ لإلساثم أجاّد  -    ؼقل جقخ ايسثم 

ماااـ ِعاااداا الت تاااار ؛ الت تاااار الاااذ ـ هاااؿ ماااـ أعظاااؿ الـااااس حـًَؼاااا عؾاااك ايساااثم 

 مٓا أجّد عداوة لإلسثم والؿسؾؿقـ مـفؿ.والؿسؾؿقـ، ه

ف كثم الشقخ  رِيَعِة فِل َأْشدَقاَء »يف ققلف:    فُقق   ا َأْضَفُروا ُمَخاَلَػَة الش  َفَؾؿ 

ـُ فِقفِ  عؾك أن هذا الحْؽؿ فقفؿ يف اْبتداا أْمرهؿ، اؿ  تػاَقؿ حاالفؿ بعاد « َدْوَن َما َكْح

 ذلؽ.
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ـُ الَجاقزي «ياِلُد َحْرٍب َوَأن  ياِلَدُهْؿ »قال:  اػ ابا ؛  كعاؿ، حؽؿاقا هباذا، وأل 

، وأفتك العؾؿاا كاقر الاد ـ محؿاقد باـ َزكؽال بق اقب «الـ ر عؾك م ر»كتابف 

ة وكػااق ،    قِتالفؿ، وجقخ ايسثم  كؼؾ أ ًضا عـ أهؾ العؾؿ أن دارهاؿ داُر رد 

ـ، وإمار كؿاا وغزاهؿ الؿسؾؿقن حتك اْستـؼذوا ما بل د فؿ مـ بْؾادان الؿساؾؿق

 وصػُت لؽ قهؾ قؾقؾ.

أن  آْستدٓل اْساتثٌل صاحقٌح مساتؼقٌؿ  - ا إْةقتاه  -والؿؼ قد مـ هذا 

ة مااـ أن َمااـ أظفاار  بن ؿاااع العؾؿاااا عؾااك تؽػقاار الُعهقاادّ قـ وقِتااالفؿ عؾااك الاارد 

ٓ  اهلل(، هااذا الؼاا ااًرا أو أكالاار فنكااف  ْؽػاار وٓ تـػعااف )ٓ إلااف إ در ايسااثم وفعااؾ ُمؽػ 

  ٓ آْستدٓل بف صحقح ٓ جؽ   فقف ، وبف  الُهت الؿطؾاقب؛ أن ماـ قاال: )ٓ إلاف إ

ٓ  اهلل(، وما مـعفؿ قاقل )ٓ إلاف  ار كاكقا  ؼقلقن )ٓ إلف إ ار الؽػ  اهلل( وهمٓا الػج 

ٓ  اهلل( مـ ُحْؽؿ الؽْػر الذي وصَؿُفؿ بف أهؾ العؾؿ بآتػاق.   إ

وهاق أن ماـ اد عاك ايساثم وفعاَؾ ماا  ؛حاصاٌؾ فالؿؼ اقد يف آْساتدٓل 

 فعَؾ مـ جرائعف اؿ  اْرتؽَب كاقًضا مـ كقاقض ايسثم فنكف َ ْؽػر بذلؽ.

 .واهلل أعؾؿ             
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رك فؿ جؿعقا يقـ الشِّ ٕك   لقن لؿ يؽػروا إٓ  ا: إذا كان إو  ؼال أيًض ويُ          

ذي والؼرآن وإكؽار البعث وغقر ذلؽ، فؿا معـك الباب ال   ملسو هيلع هللا ىلصسقل وتؽذيب الر  

ذي يؽػر يعد وهق الؿسؾؿ ال   ؟«ؽؿ الؿرتدُح  ياُب » مذهٍب  ؾِّ كُ  ذكر العؾؿاء يف

ك جؾ ومالف حت  دم الر   ؾُّ حِ ويُ  رُ ػِّ ؽَ مـفا يُ  كقعٍ  ؾُّ ، كُ ا كثقرةً ذكروا أكقاطً  ؿ  ثُ  . إسالمف

ون قؾبف، أو يذكرها يؾساكف دُ  ؾفا، مثؾ كؾؿةٍ طـد مـ فعَ  فؿ ذكروا أشقاء يسقرةً أك  

   . عبيذكرها طؾك وجف الؿزح والؾ   كؾؿةٍ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

اآ  اازال الؿُ  ر ف ٓ  ؽُػااك ااأاقضااة لاازعؿ الؼهااقر قـ دود الـ  تااابع الاار     ُ ػ مل 

يف  وبقـ الؿملاػ   ؛ الؿؽػراتو أ ،اٌت ؽػر  مُ  فذا ا تؿعت يف حؼإ ٓ  إالؿسؾؿ 

و ز د ذلؽ بقاكاًا وتقضاقحًا يف هاذه ، و ف الخؿسة الؿاضقة ما  شػل و ؽػل إ

 . و ف الؼادمة إ

ددٕك   لددقن لددؿ يؽػددروا إٓ  إذا كددان إو  »  :$ قااال رك فددؿ جؿعددقا يددقـ الشِّ

هاذا ماا  زعؿاف هامٓا ؛ « والؼرآن وإكؽار البعث وغقر ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصسقل وتؽذيب الر  

والحؽاؿ عؾاك  ؛ؿهبراأضاة فارقًا بقـ الحؽؿ عؾك كػاار قار ش واؿ   ن  أالؼهقر قن 

وهاذه الجؿؾاة قاد  ؛ الشارك بااهلل  : اساثم كامـ كاقاقض اي قضٍ مـ وقع يف كا

 .ؿـا عـفا سابؼًا تؽؾ  

 ، ماا ذكاروه غقار صاحقح ن  أن  هاقـ أ ر اد  الؿملاػ   أن   الؿفؿ معـا هـا

،  ساثمكاٍف يف الحؽؿ بالؽػر والاردة بعاد اي اا واحدً رً ػ  ومؽ ، ن كاقضًا واحداً أو
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ن أشارتط ماع هاذا وٓ  ُ ، كاف  ؽاقن كاافرًا بااهلل نمـ وقاع فقاف ف ن الشرك باهلل وأ

باالؼرآن  ذ ِب والتؽا ؛ ولقن مـ التؽذ ب بالـهل  جؿع ما  ؿعف الؿشركقن إ

كقاعاًا ماـ الؽػار كاؾ واحاٍد مـفاا كػاٌر أقار ش  ؿعاقا  فؽاقن كػاارِ  ؛وكحق ذلؽ

اأن أباستؼثٍل لق اكػرد ٓ  عـل  وهاذه الؿساللة قاد كرركاهاا  ؛رةفرادها لقست مؽػ 

 .عدكاها فقؿا مضك أو

ذي ذكدر العؾؿداء فؿا معـك الباب ال د» : -القجف السادسوهذا هق -  قال 

يف  العؾؿااا إن  : الؿملػ    ؼاقل :بؿعـك؛ « (ؽؿ الؿرتدُح  ياُب ) مذهٍب  ؾِّ يف كُ 

جؿعاقن عؾاك اهاقت حؽاٍؿ مُ  -الؿتهقعاة وغقرهااالؿذاهب يف - ؿقع الؿذاهب 

ػقا يف بقان هذا الحؽاؿ وهاذه ل  أولذا ؛ جرعٍل يف حؼ مـ وقع فقف وهق حؽؿ الردة

ااأـقا الؽتااب والاادواو ـ الػؼفقااة كؿااا ضااؿ   ، الااردة مملػاااٍت مسااتؼؾة  ؾبقابااًا تػ  

ـ فقاف بااٌب ؿ  ٓ وقاد ُضاإبًا فؼفقًا معتربًا  امعاًا كؽ ٓ تؽاد تجد كتاأحتك ؛ ذلؽ

بااب )وقاد  ؼقلاقن  ( ؛بااب حؽاؿ الؿرتاد)فتجادهؿ  ؼقلاقن  ، لهقان هذا الحؽاؿ

 نْ إخطئاؽ العاقـ يف مشااهدتف وهاذا ٓ تُ . حؽامفاا أي بقان الاردة وبقاان أ ( ؛الردة

اأُ عؿاا  ؾػُت أساكاهقاؽ كؿاا  ، هت كتب الػؼف ماـ  ؿقاع الؿاذاهبوقؾ   فتشَت   َػ ل 

 .مرمػردًا يف بقان هذا إ

 . الؿساؾؿ كػارُ  : الاردةن جائت فؼاؾإو ؛سثمإكػٌر بعد الردة ؟ ما هل الردةو

 .«ذي يؽػر يعد إسالمفالؿسؾؿ ال  »: ؼقلفبفف الؿملػ   هق مـ عر  « الؿرتد»و

ن تجتؿاع  ؿقعاًا يف أكاف ٓباد إحاٌد قاط أوماا قاال ، كقاعاًا كالقارة أاؿ ذكروا 

 ،فؼد كػر -و ذكرون جقئًا واحداً -مـ قال كذا  :كؿا  ؼقلقنإ ؛ الحؽؿاهقت هذا 
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و اذكرون -وماـ اعتؼاد كاذا  ؛فؼاد كػار -و ذكرون جقئًا واحداً -ومـ فعؾ كذا 

ن ماا ذكاروا باطاٌؾ ذ؛ إ ؿااٍع ماـ الػؼفاااإوهاذه كؾؿاة  ؛ فؼاد كػار -جقئًا واحاداً 

 بن ؿاع الػؼفاا.

؛ « ا كثقدرةً ذكروا أكقاطً  ؿ  ثُ ، سالمفذي يؽػر يعد إوهق الؿسؾؿ ال  » : قال  

 و تؽاذ بأ ،عؾك مسللة تؽاذ ب الهعاث ركقاعًا كالقرًة لؾردة ٓ تؼت أ ذكروا !كعؿ

 ؛ ؽااد استؼ ااؤهاح ااؤها وٓ  ُ إقٌر عساجاقاا كالقارة أبؾ ذكاروا  ، اهلل  رسقل

 ضكااق -ربعؿائاةأ–كالار ماـ أ عاد  « قـااعاي» الحـهؾل يف كتابف  الحجاوي   ن  إحتك 

كارب أيف كتاٍب  تلاق فتشاو ؛ؾفئذكر هذا الؿملػ الشقخ محؿد   يف بعض رسا

  . كالرأوسع لق دت عددًا أو

تػر عًا يف هاذا الهااب  ذاهبكالر الؿأن الؿذهب الحـػل أوغقر ةاٍف عؾقؽ 

 ؛والؿالؽقاة ؛فالشاافعقة؛ كالر ماـ ذلاؽأ ضًا أوغقرهؿ ،  رادًا لؾ قر والـؿاذج إو

هؾ الؿذاهب الؿتهقعة أحتك مؿـ لؿ  ؽقكقا مـ  ، فااوالحـابؾة وغقرهؿ مـ الػؼ

والروا اات قاد تضاؿـت كؾؿااهتؿ بقاكاًا  ئؾاساوصـػقا وكتهاقا و ااات عاـفؿ الؿ

 .  سهاب الردةألشلٍا مـ هذه الؿؽػرات و

 :كقاعأ ريعةألك إمجؿقطفا يرجع و ؛سباب الردة كثقرةلف

 . إلك ققل 

 . وإلك فعٍؾ 

 .وإلك اعتؼاٍد 
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  مضاٍد لإلسثم . وإلك جٍؽ 

وقاائع تؼتضال الاردة را اٌع وكؾ ما ذكروا مـ صاقٍر وكؿااذج  :تػصقؾ ذلؽ

إلااك فعااٍؾ  ضاااد  ماااإو ، سااثملااك قااقٍل  ضاااد ايإمااا إ ؛ربعااةمااقر إلااك هااذه إإ

 .سثم جٍؽ  ضاد اي إلك ماإو ، سثمضاد لإل لك اعتؼاٍد إما إو ايسثم ،

 و رساقلف أاهلل  ب سان أو أ ، ن  دعق غقر اهلللك: لؼقلا ، و جاقئًا ماـ أ

 . سثمد ـ اي

 ن  هقل عؾك م حػ أو أ ، و صـؿٍ أن  سجد لؼربٍ لك: ػعؾالو. 

 ن  عتؼد مشاركة غقر اهلل لف يف الخؾؼ والتدبقر لكاعتؼاد: و. 

  :ن  شؽ يف صدق رسقل اهلل لكأو جؽ  ًمالث. 

لااك هااذه إكااقاع وال ااقر الؽالقاارة الؿااذكقرة يف كتااب الػؼااف تر ااع ففااذه إ

 ؛  ؿانان الؽثم يف ايزن الؽثم يف الؽػر عؾك ولكت ةهقٌر بأو ، ربعةإ صقلإ

،  لاك قاقٍل وعؿاؾإ كاذلؽ الؽػار  ر اع ، لك ققٍل وعؿؾإ ؿان  ر ع اي ن  أفؽؿا 

لك ققل الؼؾب وعؿؾف وققل الؾسان وعؿاؾ الجاقارح كاذلؽ إ ؿان  ر ع اي كؿا

   . هؾ السـة والجؿاعة قاطهةأهذا الذي عؾقف ؛ بالـسهة لؾؽػر 

 ، شرتط فقف مشاركة غقرهفؽؾ واحٍد مـ هذه الؿؽػرات  ستؼؾ بالؽػر وٓ  ُ 

 تشاارتط يف الحؽااؿ بالهااقٓ  ُ  :بؿعـااك ر ؛ةاار لؾؽػااآو محااٌؾ أوٓ  شاارتط مقضااٌع 

باؾ لاق كػاار  -ن  ؽػار الؼؾااب ماع كػار الؾساانأي أ-ة الؼؾاب لقاطام ؽػار بؼاقلٍ ال
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كف لق اعتؼاد بؼؾهاف أكؿا  ف ،لك ما يف قؾهإوٓ كظر لـا  كسان  ؽػرن اينف الؾسان بؼقلٍ 

  . و فعؾفألك ققلف إكف  ؽػر وٓ كظر لـا نوما تؽؾؿ وٓ فعؾ ف

ن أعؾاك  - ساثم اباـ تقؿقاة  كؿا كؼاؾ جاقخ اي-هؾ السـة أ ؿع أولذا 

 ، بسان كاان  ساتحؾ هاذا الإو ، اوظااهرً  ـااكاافٌر باطفنكف  مـ سب رسقل اهلل 

 سابيف وقات ال، هثً عاـ اعتؼااده ذان كان إو ، بسكان  عتؼد تحر ؿ هذا ال إنو

؛ و التحار ؿ ألك ما يف قؾهف مـ  فاة آساتحثل إكان ذاهثً لؿ  ؽـ عـده التػاٌت 

وبؿجارد  ،وبؿجارد الػعاؾ ،بؿجارد الؼاقلفاالحؽؿ معؾاٌؼ ، كؾ ذلؽ ٓ فرق فقاف 

كالار ماـ مقضاٍع يف أ مُ ٓ تقاُطا ، ةارآجلٍا  طوبؿجرد الشؽ دون اجرتا ،آعتؼاد

 نذ. إ ةر حتك  حؽؿ باالؽػرآوٓ مشاركة كاقٍض  ، و الجقارحأو الؼؾب أالؾسان 

 . ؿاع الػؼفاا نققل الؼقم ققٌل باطٌؾ ب

يذكرها  كؾؿةٍ  ؾفا، مثُؾ طـد مـ فعَ  فؿ ذكروا أشقاء يسقرةً ك أك  حت  »:  قال  

اأماـ فاتش يف كتاب الػؼفااا و اد  !كعاؿ ؛ «ون قؾبدفيؾسداكف دُ  جااقاا لرون بهناؿ  ؽػ 

 . ؿًاوقد ٓ  ؽقن مسؾ   ،ؿًاسؾ  وقد  ؽقن ما ذكروا مُ  ،  ست غرها كالقٌر مـ الـاس

القس كؾ ما ذكره الػؼفاا مُ  اكتبف: وساهب  ، ؽػاراً رًا  ؽاقن عـاد التحؼقاؼ مُ ؽػ 

فؼد  تقسع بعاض  ؛ آستخػافو لك ضهط مسللة التعظقؿإذلؽ يف الغالب را ٌع 

ن أدةؾقن مااا ٓ  ـهغاال الـاااس يف معـااك التعظااقؿ ومااا  ضاااده مااـ آسااتخػاف فُقاا

التعظاااقؿ الاااذي  ؼتضااال  أصاااؾ مااا ٓ  عاااارض : عـااال ،لاااك حاااد الؽػااارإ  ااؾ 

 . الؽػري آستخػاف
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لقس مؼ قدكا تحؼقاؼ الؼاقل يف هاذه و ، هنؿ قد تقسعقا يف ذلؽأ :الؿؼصقد

جااقاا لالحؽااؿ بحتااك يف  هنااؿ قااد تقسااعقاإ ن كؼااقلأكؿااا إو ، الؿسااائؾ الجزئقااة

ر كؾؿاة صاغ   ؛ كػار "ُمساقجد"قاال  ن ماـإ :حتاك قاالقا ؛رها بعض الـاس غتس 

 كف  ؽػرإبعض الػؼفاا قالقا  "م قحػ": مـ قال . هذا استخػاف قاالؿسجد قال

 :ماـ قاال . كاف  ؽػارإبعاض الػؼفااا قاال  "ةقٌر مـ العؾاؿر د اق عة " :مـ قال .

 نماازويف هاذا ال .كاف  ؽػارإبعاض الػؼفااا قاالقا  "ق ر مـ ساقرة الؽاقارأفثن "

كالن  ؼاال يف  ؛ساؿعسػ الشاد د وتُ جقاا كالقرة تؼال مع إأحدث وٓ حرج عـ 

 و يف جخٍص متهٍع ساـة رساقل اهلل أ ، "ةهنا ةقؿٌة متحركإ" جهة:حؼ امرأٍة متح

ا جاقاا  ست اغرهأفاذه وٓ جاؽ ، ف "كف ذقـ التقسإ" :عػائف لحقتف  ؼال يف حؼفبن

حؽاام أفا بعض الـاس لؽـفاا جالٌا عظاقؿ عـاد العؾؿااا الاذ ـ  عرفاقن ؾفسو ست

 . الشر عة 

لقس ماراد الؿملاػ   ؛ « ون قؾبفيذكرها يؾساكف دُ  مثؾ كؾؿةٍ »:  قال  

ن نلااقس مااراده هااذا فاا ، ف  ؽػاار بااذلؽك ااأذا تؽؾااؿ كؾؿااًة بااث جااعقر إكسااان ن ايأ

ف ٓ  ؽػار ك انباث جاعقر ف ا قاال كؾؿاةً كسااكً إ ن  ألق  :بؿعـك، قر ػالتؽؾقػ جرط التؽ

عـ الر ؾ صاحب الـاقة الذي ضربف رساقل  الـهل  ما أةرب لؿ تسؿع، أبذلؽ 

ِة اْلَػاَرِح ،  َوَأَكا َرب َؽ  يالؾ ُفؿ  َأْكَت َعْهدِ » :مالثً لؾتائب فؼال اهلل  ـْ ِجاد  ، « َأْةَطَل مِا

 .ر بذلؽػكف ٓ  ؽنفؿـ كان عؾك مـقالف ف، بث جعقر  ففذا قال كؾؿةً 

ةار وهاق ماا  قضاح آراد جاقئًا أكؿاا إ ، راده الؿملاػ  ألقس هذا الاذي 

 كافإ :الساـة والجؿاعاة  ؼقلاقنهاؾ أ ن  نف ؛ ئة والؿر السـة هؾأالػرق بقـ مذهب 
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ة قؾهاف لمقاطا  ؼقلف شرتط يف كػره بؼقلكف ٓ  ُ أو ؼ دون  ، بؾساكف دون قؾهف  ؽػر

ن هاذا كااٍف يف ن عارف ماا  ؼاقل فا ؾٌػ الؽػر وهق مؽ ةقال كؾؿ ؛ ساكف يف الؽػرؾل

 .كؿا ذكرت لؽ ذلؽ قهؾ قؾقؾ،لك ما يف قؾهف إؽػره وٓ كظر لـا بالحؽؿ 

إن  الؼاقل الظااهر والػعاؾ الظااهر "قن : ئاة الاذ ـ  ؼقلابخثف قاقل الؿر 

ففق بؿـزلة جفادة الشفقد الذ ـ قد   قهقن لقس كػًرا إك ؿا هق أمارٌة عؾك الؽػر ، 

فاؿ ك  أ :هب ذلاؽسو .  ؽقن كافرًا لق كػر بؼؾهف اؿإك   أمارة ،مجرد ؛  "وقد  خطئقن

روا الؽػار يف  اهنؿ حنفا ؛ و الت اد ؼأ ؿاان يف الؼؾاب بالؿعرفاة روا اي اكؿا ح

بؾ الحؽاؿ  ، كف باطؾأوهذا ٓ جؽ كؿا ذكرت لؽؿ  . و التؽذ بأالؼؾب بالجفؾ 

و ألاك الؼاقل إكؿا  تعؾؼ بالؼؾب دون الـظر  ، لك الؼؾبإ تعؾؼ بالؼقل دون الـظر 

لاك إعؾؼ الحؽؿ بالؽػر عؾك الؼقل دون كظٍر  -كؿا سقليت معـا- واهلل  ، الػعؾ

ـُ َماْرَ ؿَ لَ  ﴿ ما يف الؼؾب ـَ َقاُلقا إِن  اهلَل ُهَق اْلَؿِسقُح اْبا ِذ   ؛[24الؿائادة: ] ﴾َؼْد َكَػَر ال 

ـَ َقاُلقا إِن  اهلَل َاالِاُث َاَثَااةٍ ﴿ ِذ  راده أهاذا الاذي  ن:ذإ   . [26الؿائادة: ] ﴾َلَؼْد َكَػَر ال 

 . الؿملػ  

مـاااط الحؽااؿ  نذ؛ إ« عددبيددذكرها طؾددك وجددف الؿددزح والؾ   أو كؾؿددةٍ »: قااال

الػؼاف  ولقس ما يف الؼؾب كؿا قد تجده يف بعض كتب، و الػعؾ أبالؽػر هق الؼقل 

أ بااهلل زو اساتفأماالثً  ب  سمـ  ن  إ" : ؼقلقن؛ ة ئتهت عؾك تلاٍر بعؼقدة الؿر التل كُ 

، ٓ جاؽ أن هاذا  " ؽػار إن اساتحؾ ذلاؽ كافنف؛  خلاإؼابف عو أو اقابف أو رسقلف أ

و اغتااب أن ماـ كاذب إ :ماـ الػؼفااا  ؼاقل احادً أهؾ ترى باطؾ لقس ب حقح ، 

 :كاؽ تؼاقلٕ !ب كالؽذب والغقهاةسصار ال : عـل؟ ن استحؾ ذلؽإكػر ومراده 
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ساتفزأ او أب ساو أجرك يف دعائاف أذا إمر ذلؽ إك ، ن كذب مستحثً إهق كافٌر "

باؾ الحؽاؿ معؾاٌؼ  ؛كف باطاؾ لاقس ب احقحأوهذا ٓ جؽ  ؛" ثلفستحبا كف كػرنف

بؿجارد هاذا الؾعاب الاذي و ساب،وبؿجارد هاذا ال ، زاح الؼاقللؿابؿجرد هاذا ال

أو و  حارك  ااده أن  غؿاز بعقـاف لقاد  ؽػار ٓعهااًا بػعؾاف كا ؛ و بػعاؾأ ؽاقن بؼاقل 

و أ  اةٍ آو ذكار أصابعف عؾك سهقؾ آستفزاا والسخر ة يف سقاق تحد ٍث بحاد ٍث أ

اساتفزاٌا أو ساٌب ماـ  هاذا ن  بالرف مؼتضقًا بحقث  ؽقن العُ ، ؽ و كحق ذلأحؽٍؿ 

  فة الػعؾ .

 ؿاااع نن مااا ذكااروا باطااؾ بأن  هااقـ لـااا أالؿملااػ    ر ااد  ن  أ :الؿؼصددقد

ًٓ كػر اًا أاهقت حؽؿ الردة يف حؼ مـ عؾك العؾؿاا متػؼقن  ن  ٕ؛ العؾؿاا  تاك قاق

ًٓ ولااقس أولااقس  او فعااثً كػر اا، أ فؼااط ًٓ أفعااا أو  كااذلؽ بالـسااهة لثعتؼاااد،  قااقا

 .عؾؿ أبقؼقـ واهلل  باطٌؾ  واؿا ذكر، ف الشؽ
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 جي يه ىه مه جه ين  ىن ّٰٱ: ذيـ قال اهلل فقفؿا: ال  ؼال أيًض ويُ 

مع  رهؿ يؽؾؿةٍ ، أما سؿعت اهلل كػ  [14التقية:] ِّ ىي مي خي حي

 ، قنزكُّ ويُ  معف ، قنصؾُّ ويُ  ،جاهدون معفويُ  ملسو هيلع هللا ىلصكقكفؿ يف زمـ رسقل اهلل 

 . دونقحِّ ويُ  ، قنويحجُّ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ن ألؾرد عؾك جهفتفؿ فقفا بقاان  القجف السايع ة التل تضؿـت كذلؽ هذه أ

هاذا الاذي  ؛ لاك ا تؿااع الؿؽػاراتإحتاج يف الحؽؿ باف الؽػر  ؽقن بؽؾؿة وٓ  ُ 

 .ؿملػال هرادأ

﴿َوَلَؼاْد َقااُلقا َكؾَِؿاَة اْلُؽْػاِر َوَكَػاُروا : اهلل تعالك  ؼقل نالؽػر  ؽقن بؽؾؿة ٕ

و أفالؽػر ح ؾ وكاكت عؾتف كؾؿاة ولاقس كؾؿاات ؛ [22التقبة: ] َبْعَد إِْسَثمِِفْؿ﴾

كؿا ذكارت لاؽ قهاؾ  ، فهطؾ ققلفؿ ؛ مراكتفك إ ﴿َقاُلقا َكؾَِؿَة اْلُؽْػِر﴾ ؛مؽػرات

مر فقف كؿا قاال إف ؛و اعتؼاد ًاأ أو فعؾقا ققلقًا رن الحؽؿ معؾٌؼ هبذا الؿؽػ  أقؾقؾ 

ـُ َمْرَ ؿَ  ﴿ :تعالك ـَ َقاُلقا إِن  اهلَل ُهَق اْلَؿِسقُح اْب ِذ  َلَؼاْد ﴿ ؛[24الؿائدة: ] ﴾َلَؼْد َكَػَر ال 

ـَ َقاُلقا إِن  اهلَل َاالُِث َاَثَاةٍ  ِذ  مخاربًا ؿـ قاال هاذه الؽؾؿاة . ف [26الؿائدة: ] ﴾َكَػَر ال 

كف  ؽقن كافرًا نو كحق ذلؽ فأ ة و تالقًا مالثً ٔأعـ غقره  اكًقاعـ اعتؼاده ولقس ح

ن هذا أتدل الؼرائـ عؾك ، ةرب بذلؽ راضقًا هبذا الحؽؿ أذا ل ؛ إبؿجرد هذا الؼق

 . كف  ؽػر بؿجرد هذا الؼقل كؿا قدمـا فنققلف 
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 ملسو هيلع هللا ىلصمع كقكفؿ يف زمـ رسقل اهلل  رهؿ يؽؾؿةٍ أما سؿعت اهلل كػ  »:   قال 

هؿ  !كعؿ؛  «دونقحِّ ويُ  ،قنويحجُّ  ،قنزكُّ ويُ  معف، قنصؾُّ ويُ  ،جاهدون معفويُ 

هنؿ كاكقا مع أ ؛ ةأ ؿِ فْ يف فَ  هذا هق ال قاب ،  هنؿ  ػعؾقن هذا ظاهراً أٓ إكذلؽ 

 ة يف ٔن إ؛ ولؽـ هذا كان مـفؿ ظاهرًا  خ؛لإ  ؾقن و حجقن  رسقل اهلل 

اَر ﴿: قد قال قهؾفا ن اهلل ٕ ، الؿـافؼقـ دون جؽ  َ اِهِد اْلُؽػ 
 
َفا الـ هِل َ اَأ  

ـَ َواْغُؾْظ َعَؾْقِفْؿ َوَمْلَواُهْؿ َ َفـ ُؿ َوبِْئَس اْلَؿِ قُر﴾ اؿ قال  [ 26]التقبة:َواْلُؿـَافِِؼق

 َما َقاُلقا﴾ماذا؟ 
ِ
  .يف الؿـافؼقـ قطعًا ؟ ة فقؿـفأإلخ ؛ ٱ﴿َ ْحؾُِػقَن بِاهلل

وقد رو ت عدة  ، ة ضا ما  اا يف سهب كزول هذه أأو دل عؾك هذا 

يف كزلت هنا أجفرها أن كان إو ، ةهاب لـزول هذه أأسكرت عدة وذُ  ،روا ات

لك اهلل إكف قد تاب إاؿ ، ذ ذاك مـافؼًا إوكان -ك اري ق د إثس بـ ُس ققل الجُ 

ن كان ما  ؼقل هذا الر ؾ حؼًا فؾـحـ إ" :قال -سثمف بعد ذلؽإ ُسـور ع وح

كف ما أ اؿ  اا  حؾػ لرسقل اهلل  ؛بذلؽ بؾغ رسقل اهلل ، فلُ  "جٌر مـ الحؿقر

  قـ .هنا كزلت يف غقره مـ الؿـافؼإوققؾ  . قال ذلؽ

وكذلؽ الؼرطهل يف   وهذا اةتقار ابـ  ر ر -هؾ العؾؿ أوبعض 

كف لؿ  الهت عـدهؿ لك ، ققال الؿـافؼقـأ ة عامة يف كؾ هذه أ ن  أ -تػسقر فؿا

 ا.كر يف سهب كزولفجلٌا مؿا ذُ 

؛  ومع ذلؽ فآستدٓل هبا مستؼقؿ ،  ة يف الؿـافؼقـهذه أ ن  أفالؿؼ قد 

ذكر  واهلل  ، راتت در عـفؿ مؽػ   الؿـافؼقـ ٕن   ؛الؿـافؼقـ حتك ولق كاكت يف

﴿َوَلَؼْد َقاُلقا َكؾَِؿَة اْلُؽْػِر ٱ:  ؼقل اهلل  ؛مـفؿ مـ  ؿؾة ما وقع  اها هـا مؽػرً 
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هؿ كاكقا كػارًا  ، سثمفؿ ظاهراً إكػروا بعد ؛ [22التقبة: ] َوَكَػُروا َبْعَد إِْسَثمِِفْؿ﴾

 .ف اروا كػارًا ظاهرًا وباطـًا ، ظاهراً  ، مسؾؿقـ حؼقؼةً 

ن الؿـافؼقـ محؽقٌم لفؿ ٕ ؛الؽػر الظاهر :يأ ٱ﴿َوَكَػُروا َبْعَد إِْسَثمِِفْؿ﴾ 

ـٌ يف إ ،سثم الظاهرباي  ؛صؾف ار كػرهؿ هبذه الؽؾؿة كػرًا ظاهرًا كؿا هق باط

﴿َوَلَؼْد ٱ: ة هؽذاػفؿ أتُ  نذ. إمع الؽػر الهاطـ  الؽػر الظاهر فا تؿع يف حؼفؿ

 .الؽػر الظاهر  َقاُلقا َكؾَِؿَة اْلُؽْػِر َوَكَػُروا َبْعَد إِْسَثمِِفْؿ﴾

ن كؾ أ ة تدل عؾك هذه أ نذ؛ إ الؽػر ؿةمـاط الحؽؿ بالؽػر تعؾؼ بؽؾ نذإ

بغض الـظر عـ كقكف يف الهاطـ مـ ، ؽؿ عؾقف بالؽػر وُح  رمـ قال كؾؿة الؽػر كػَ 

ن ٕ ؛حؽؿـا بؽػره ا أو كافًرا ؛ فؾق كان مسؾًؿا مـ قهُؾ فؼال كؾؿة الؽػر مممـً  قهُؾ 

 بـص -قال كؾؿة الؽػر  فؿـ ؛ ة الؽػر عؾ عؾة الحؽؿ بالؽػر الـطؼ بؽؾؿ

هؾ كان يف  ؛ بغض الـظر عؿا كان عؾقف حالف مـ قهؾ ، سثمفإكػر بعد  - ةأ

ققل  ػرعؾة الحؽؿ بالؽف ؛ و كان مسؾؿًاأ ، ؿـافؼقـال ضًا كافرًا كحاٍل أالهاطـ 

 . وهذا كاٍف يف بقان الؿؼ قد ، كؾؿة الؽػر بغض الـظر عؿا عؾقف قؾهف قهؾ ذلؽ

 .صحقح  استدٌٓل   تدٓل الؿملػ سفا
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 يق ىق  يف ىف يث ّٰٱ ذيـ قال اهلل فقفؿ:وكذلؽ ال  

، ففمٓء [11 – 18 التقية:] ِّيل ىل  مل يك ىك مك لك اك

يف غزوة  ملسو هيلع هللا ىلصفؿ كػروا يعد إيؿاكفؿ وهؿ مع رسقل اهلل أك   كتايف ح اهلل يفذيـ صر  ال  

 والؾ عب . قالقها طؾك وجف الؿزحفؿ ذكروا أك   تبقك قالقا كؾؿةٍ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 تقـ أ فؽث، هذا هق الجقاب الؿؼارب يف الؿعـك مـ الجقاب السابؼ 

، ن مـاط الحؽؿ بالؽػر قد  ؽقن كؾؿًة واحدة أ :وهق ؛تدٓن عؾك الؿعـك كػسف

وٓ  شرتط ا تؿاع  ؛حاصٌؾ بؽؾؿةالؽػر ن أ  راد الؿملػ أففذا هق الذي 

  .الؿؽػرات

 ئؾ: اسية موطـدكا يف هذه أ

 عؾك تعظقؿ اهلل صؾ ايأن  أ :الؿسللة إولك 
ٌ
وتعظقؿ   ؿان مهـل

فعال  ر ع ققال وإضاد ذلؽ مـ إوما  ُ ،  ذلؽ كان كػراً  فؿا ضاد  ،  رسقلف 

 جد  أف ك  أ ٓ جؽ   كان السب نإو ؛ سخر ة ،و استفزااأ - عـل جتؿ- ٍب سلك إ

ا و سهً أا ما كان استفزاا صر حً ، سثم لؽـ كثهؿا كػر ومضاد لإل ، ظؿأعو

 .وسهٌب لؾردة والعقاذ باهلل  و ف ، سثم مـ كؾلإل ن هذا مضادٌ أصر حا فث جؽ 

 ة تتعؾؼ بػفؿ أ الؿسللة الث اكقة  . 

 َوآَ اتِِف َوَرُسقلِِف ُكـُْتْؿ : عـفؿ يف ققلف ةرب اهلل أهمٓا الذ ـ 
ِ
﴿ُقْؾ َأبِاهلل

كاكقا ؛ أ  [33 –35التقبة:]ٱ َٓ َتْعَتِذُروا َقْد َكَػْرُتْؿ َبْعَد إِ َؿاكُِؽْؿ﴾  َتْسَتْفِزُئقَن 
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كػاق لؿ  خر قا بف  ؿ ؿان ومعفصؾ ايأ عـل معفؿ  ؟ ؿانمممـقـ ضعاف اي

اؿ ارتدوا هبذه الؽؾؿة فؽػروا بعد  ، ؿانإػقفؿ كػاق وفقفؿ ف ؟سثممـ اي

ػفؿ مـ كثم جقخ هؾ العؾؿ وهق الذي  ُ ألقف طائػٌة مـ إهذا ما ذهب  ؟  ؿاهنؿإ

لك ذلؽ إ ؿقؾ   الؿملػ  وكلن  . «  ؿاناي» :يف كتابف  بـ تقؿقة اسثم اي

 . ةر هذا الؽتاب آ ة يف كؿا سقليت مـ استدٓلف هبذه أ

بـ اسثم وهذا ما كرر ذكره جقخ اي ؟ مـافؼقـ ة كزلت يفهذه أ ن  أو أ

 .«ال ارم الؿسؾقل»يف كتابف   تقؿقة 

هؾ أ عامة وهق الذي عؾقف ، ن الالاين هق ال قابأعؾؿ أالذي  هدو واهلل 

﴿َقْد   ؿاهنؿإهنؿ كػروا بعد أ ة وعـفؿ يف هذه أ ةرب اهلل أن الذ ـ ؛ أالعؾؿ 

ويدل طؾك هذا  ا ؛ولقسقا مسؾؿقـ اؿ ارتدو ، هنؿ مـافؼقنأٱَكَػْرُتْؿ َبْعَد إِ َؿاكُِؽْؿ﴾

  :رٌ قمأ

        اهلل  ؛اقفا ولحاقفاهس ، ةسقاق أ : ًٓ و  أ ْحَذُر :  ؼقل قهؾفا َ﴿

َل َعَؾْقِفْؿ ُسقَرٌة ُتـَه ُئُفْؿ بَِؿا فِل ُقُؾقبِِفْؿ ُقِؾ اْسَتْفِزُئقا إِن  اهللَ  ُمْخِرٌج  اْلُؿـَافُِؼقَن َأْن ُتـَز 

 : اؿ قال  ﴾َما َتْحَذُرونَ 
ِ
ـ  إِك َؿا ُكـ ا َكُخقُض َوَكْؾَعُب ُقْؾ َأبِاهلل ـْ َسَلْلَتُفْؿ َلَقُؼقُل

﴿َوَلئِ

 ﴿َ ْحَذُر اْلُؿـَافُِؼقَن﴾ٱؿـ؟ الحد ث ع نذ؛ إ﴾ِف ُكـُْتْؿ َتْسَتْفِزُئقنَ َوآَ اتِِف َوَرُسقلِ 

اؿ ما بعدها  عـ استفزاا الؿـافؼقـ . الؿـافؼقـ ، وايةهار كان فالحد ث كان عـ

ْب َطائَِػًة بِلَ :  ضاأ ـْ َطائَِػٍة مِـُْؽْؿ ُكَعذ  ـَ ﴿إِْن َكْعُػ َع اْلُؿـَافُِؼقَن   ك ُفْؿ َكاُكقا ُمْجِرمِق

ـْ َبْعٍض﴾
هذا الؽثم إكؿا تعؾؼ  نأفدل هذا عؾك ؛  َواْلُؿـَافَِؼاُت َبْعُضُفْؿ مِ

  بؿـافؼقـ .



  
                 307          

 

 رشح كشف الش هبات

 ن أو ،  ةوهق ما  اا يف سهب كزول هذه أ:  تلكقدًا وجٌف ثانٍ يزيد هذا و

 قال لؿـ تؽؾؿ بؽؾؿة الؽػر وسخر واستفزأ برسقل اهلل  عقف بـ مالٍؽ 

لسـًا أكذب أرغب بطقكًا وٓ أما رأ ـا مالؾ قرائـا همٓا " :صحابف حقـؿا قالأو

 . «كذبت ولؽـؽ مـافؼ» :قال "عـد الؾؼاا هـ أوٓ 

 حة ض ة مـ سقرة التقبة الػان هذه أأ : الث وهقيقاكًا القجف الث  يزيده و

ن هذه السقرة العظقؿة قد كالر فقفا الؽثم عـ الؿـافؼقـ وبقان نف؛ لؾؿـافؼقـ

 .  قـ ة يف الؿـافؼن أأففذا مؿا  مكد ، صػاهتؿ 

  ن السخر ة أ :وهق؛ يضًاأمكد ما سبؼ يُ  ًعارايوزد طؾك هذا أمًرا

عـفؿ يف سقرة الهؼرة  ةرب اهلل أولذا  ، عتفؿـوآستفزاا د دن الؿـافؼقـ وص

ـُ ُمْسَتْفِزُئقنَ ﴿إِك ا َمَعُؽْؿ : هنؿ  ؼقلقنأ  .  ﴾إِك َؿا َكْح

ومع ذلؽ  ،  ة كزلت يف الؿـافؼقـن هذه أأعؾؿ أالذي  هدو واهلل تعالك ف

كاكقا ،  حؽؿًا كافر ـ حؼقؼةً ن همٓا كاكقا مممـقـ ٕ ؛فآستدٓل هبا صحقح

-اؿ لؿا قالقا هذه الؽؾؿة  ،  ؿان الظاهرمممـقـ حؽؿًا محؽقٌم لفؿ بحؽؿ اي

ف ار محؽقمًا ؛ هنؿ كػروا ظاهرًا نف -سخروا برسقل اهلل و كؾؿة الؽػر

 ة السابؼة وكثهؿا كؿا قؾـا يف أ،  ـًاالظاهر كؿا كاكقا كافر ـ باط عؾقفؿ بالؽػر

 .قبة يف سقرة الت

لك الققت إن تلةقر الحؽؿ عؾقفؿ ٕ؛ آستدٓل مع هذا مستؼقؿ  :ققلأ

تلةقر الحؽؿ عؾقفؿ  -اصؾ كاكقا كػارً هؿ يف إ-الذي قالقا فقف هذه الؽؾؿة 

عؾقفؿ بالؽػر ﴿َقْد  ؿ اهلل حؽَ  الؽؾؿة لك الققت الذي قالقا فقف هذهإبالؽػر 
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 قال كؾ مـ نذ؛ إ عؾة الؽػر الؽؾؿة التل قالقا ن  أدلقٌؾ عؾك ٱٱَكَػْرُتْؿ َبْعَد إِ َؿاكُِؽْؿ﴾

 ؛و كافراً أصؾ يف قؾهف مممـًا ظر عـ كقكف يف إبغض الـ  ، كؾؿة الؽػر كػر 

 .فآستدٓل هبا مستؼقٌؿ ٓ جؽ يف ذلؽ 

 مـ كطؼ بؽؾؿة الؽػر عالؿًا  ن  أ ة فقفا دلقٌؾ عؾك هذه أ : الؿسللة الث الثة

ن  ؽقن أ شرتط  ؛ كف  ؽػر بذلؽأهنا تهؾغ بف در ة الؽػر أف ٓ  عؾؿ بتحر ؿفا لؽـ  

ن ظاهر أبدلقؾ ، مهؾغ الؽػر بؾقغفا  ااكا ن  ؽقن ظأوٓ  شرتط  بتحر ؿفا عالؿًا

كؿا قالقها إو ، هنؿ كاكقا  عتؼدون معـاهالعـ مؼالتفؿ ٓ بوا عتذرا فؿك  أ ة فقفا ٔا

بؾ  ، هنا تهؾغ الؽػرأن  ظـ أشرتط ف ٓ  ُ ك  أفدل هذا عؾك ؛ عـ لعٍب واستفزاا 

ع الققت ؼط  خر و ؾعب و ستفزأ و ُ سفا محرمة اؿ تؽؾؿ هبا  ك  أحتك لق كان  عؾؿ 

ن هذا   ؾ إؼقل ك - لك حد الؽػرإهنا تقصؾـل أدري أكا ما كـت أ :مالث  ؼقل-

وكذلؽ  ؛  هذا الشقخ تؼل الد ـ ابـ تقؿقة بان عـ وأ ، لك حد الؽػرإ

 .يف بعض رسائؾف  الؿملػ 

كالر ما  دةؾ الـاس الـار الػؿ ، أالؽؾؿة جلهنا عظقؿ  ؛ هاةقتإ ا  حذارِ  نذإ

ُؿ » : قال  بل هر رة أيف ال حقحقـ مـ حد ث ، والػرج  إِن  اْلَعْهَد َلَقَتَؽؾ 

ـَ اْلَؿْشِرِق َواْلَؿْغِرِب  لَ ْفِقى بَِفا فِ  ـُ َما فِقَفابِاْلَؽؾَِؿِة َما َ َتَهق   ، كعقذ  «الـ اِر َأْبَعَد َما َبْق

ذا إو ، ما بؾغت هنا قد تهؾغ بفأو تساهؾ وٓ  هالل وٓ  ضع يف ذهـف  !!كؾؿة باهلل

  .هبا تؽقن سهب ةسارتف والعقاذ باهلل

فقؿا  ضُة  ؛لؼاا الؽثمإاهؾ وسمـ الت وحذارِ  ، الؾسانضهط ٓبد مـ  نذإ

و ، أباهلل   تعؾؼ جلاٌ  ؛جئت واعهث والعب ولؽـ قػ عـد حد الؿطالب الد ـقة
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، و بالتشر عاتأ ،و بالعؼابأقاب و بالال  أ ،و بالؿثئؽةأ ،بالرسؾ و، أ برسقلف 

لػ أفقف  قضفضع بقـؽ وبقـ الخ و بغقر ذلؽ مؿا لف صؾٌة بؿا  اا بف محؿٌد أ

كؿا إ ، ـارًا وٓ درهؿًا وٓ كاقًة وٓ بعقراً د  تارة ها هـا لقسسفالخ ز ؛حا 

 كسان دون تقبةن مات ايإوٓ مجال لثستدراك  ، عظؿ مـ ذلؽ بؽالقرأالخسارة 

 ؟جربةرة هؾ لؽ كػسان تُ يف أ،   "دور ااين"الققم  لقس هـاك كؿا  ؼقلقن ،

ةرى أتعقد مرة  ؟ض بـػس ااكقةن وقعت يف عطب تعق  نف ؟تخقض ؟تتؽؾؿ

 ن اضهط لساكؽ . ذ؛ إ "ٓ" :الجقاب ؟فث تؽرر الخطللؾحقاة 

 ضحؽ  ؛تارًة وتارة عسؿتُ  ت!!ؾت كؾؿاقد تػْ  العؾؿ ك مـ طثبحت  

ؿزحقن   ؛ ةآ ؿزحقن ب ؟ؿزحقن بؿاذا،   "صحابلأمزح مع أكا أ" : ؼقلو ؿزح 

 ؛"حزمأضحؽ وأكا أ" : ؼقل ، ستفزؤون بسـة ،زحقن بحؽؿ جرعلؿ  ؛بحد ث

 .لك الخسارة إػف الؿقصؾ سمـ هذا ال ٓ  ا عهد اهلل حذارِ 

 ايعة  ؿع الؿسؾؿقن قاطهة ؛ أب وآستفزاا سلة المسل :الؿسللة الر 

 و استفزأ برسقلف أ  ،و استفزأ باهللأ ، ب رسقلف سو أ ،اهلل سبن مـ أعؾك 

 :كف  ؽقن بذلؽ نف ؛ةر ما هـالؽآ كلإ ،و بشلا مـ الالقاب والعؼابأ ، و بسـتفأ

 .دة  ؽقن مرتدًا غؾقظ الر  ؛ كان مسؾؿًا  نْ إ 

  .فؼد غؾظ كػره؛ ن كان كافرًا إو 

  . اكتؼض عفده؛ عفٍد  ذا ن كانإو 
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ومـ  ، ن الؽػر دركات والعقاذ باهللنف،  ؿع عؾقف الؿسؾؿقن أهذا مؿا 

ن أو أ ، و رسقلف أاهلل  سبكسان بن  خقض ايأقهح تؾؽ الدركات أجـع وأ

 .أو برسقلف  ستفزأ و سخر باهلل 

ث ف !عظؿ مـ ذلؽأما عؾقف الؽػار مـ الشرك والؽػر  ن  : إقد يؼقل قائؾ

 .و السخر ة أب سن وقع مـ كافٍر جلٌا مـ الإمقر ؿ إضخ  ن تُ أ ـهغل 

كػٌر  و لرسقلف أهلل  ب  السو أبؾ السخر ة ؛ ن هذا غؾط أ :والجقاب

سب وز ادة . فإمر أقهح و الشرك تضؿـف الأوكؾ ما هؿ عؾقف مـ الؽػر  ة ، ادزو

وصؾك اهلل عؾك  ؛ هًا لؿرسؾف َس مالثً  تضؿـ  سب رسقل اهلل  ن  نف؛ وأجـع 

ب سوهذا  تضؿـ ال ؛ كف رسقل اهللب ٕسكؿا إلشخ ف  ب  ُس كف ما ٕ، كهقـا وسؾؿ 

ف ار هذا ؛  لؾشرك قـز والت   ، قحقدب لؾت  سوال ،  ات اهللب ٔسوال ، التفسلر

  .عظؿ ما  ؽقن مـ الؽػرأ

عظؿ أعقـ الـاس أوتؼهقحف يف  ب رسقل اهلل س ن  : أ لك هذاإضػ أ

 اه ؛لك هدإوعـ القصقل  عـ سهقؾ اهلل  كف  تضؿـ ال د  ٕ؛ رضالػساد يف إ

رض مـ غقر يف هذه إ تعؾؿقن وحقًا عـ اهلل أ ؟تعؾؿقن عؾؿًا مقرواًاأ

والفدى  ذا حقؾ بقـ الـاس وبقـ هذا الخقرنف !؟بعد بعالتف طر ؼ محؿٍد 

 . سادعظؿ مـ هذا الػأ فسادٍ  يأب سبالسخر ة وآستفزاا والطعـ وال

ف ه  سب مة محؿٍد أذى والضرر الذي  ؼع عؾك ن إ: أ لك هذاإضػ أ

سثم ابـ تقؿقة بان عـ هذا جقخ ايأوقد  والضرر ؛ ذىعظؿ ما  ؽقن مـ إأ

ن أرأ ت لق ، أ «عؾك جاتؿ الرسقل  لؾقسال ارم الؿ»يف كتابف العظقؿ   
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مة لكقػ ب نذإ !؟هؾف ومـ  ؾقذ بف و تضررونأٓ  تلذى أعـ فقف وطُ  ب  ُس مقتا 

 ، لقفا مـ كؾ جلا ةث محهة اهلل إحب ألك قؾقهبا إ فاالذي رسقل محؿٍد 

رٌر عظقٌؿ ضذًى وأٓ  ـال الؿسؾؿقـ أ !! مفات باا وإوهق الؿػدى بأ

 . بؾك واهلل  ؟ف عؾقف ال ثة والسثمِعرضبالقققعة يف 

ذى كان إ لرسقل اهلل  جد حهًا واتهاعًا وتعز راً أكسان بؾ كؾؿا كان اي

كف ٓ جلا نف ؛ عظؿأبف  ازافو آستأ رسقل اهلل  سبوالضرر القاقع عؾقف مـ 

مر فإ.  هتققجًا لؾغقظ يف الؼؾقب الؿممـة مـ القققعة يف رسقل اهلل  جد  أ

َْجَرِف َفنِك ُف َقْد آَذى اهلَل »:  قال  «ال حقحقـ»ولذا يف  ؛عظقؿ ْٕ ـِ ا ـْ لَِؽْعِب ْب َم

آَذى  » لؽـ متك قال  !صؾف كافرأهق يف  ؛ كعب بـ إجرف  فقدي،« َوَرُسقَلفُ 

 .  لؿا صار  فجق رسقل اهلل  ؟« اهلَل َوَرُسقَلفُ 

ْكَقا ؛ مر عظقؿإ نذإ ـَ ُ ْمُذوَن اهلَل َوَرُسقَلُف َلَعـَُفُؿ اهلُل فِل الد  ِذ  ﴿إِن  ال 

ِةَرِة َوَأَعد  َلُفْؿ َعَذاًبا ُمِفقـًا﴾ ْٔ ٱ[52]إحزاب:َوا جلٌا  مذي اهلل و مذي رسقل ،  ٱ

كسان ن  تـاولف ايأ  ح أجلٌا هبذه الؿالابة  !؟ فا الؿممـأٓ  زعجؽ  ا أ اهلل 

مر عؾك ن  شتد إأ ؛ ؿاكقةبؾ هذا مـ الؿؼامات اي ؟! ٓ واهلل؛صابعفأطراف لب

الفدى  رسقل كافٌر مـ الؽػار اولف حقـ  تـؼُ و شتد حـَ  ،قؾهف ظَ و تغق  ، الؿممـ 

  . والسخر ة سببشلٍا مـ ال محؿدًا 

 ، كسان كػسف فقفان  زن ايأ ؿاكقة التل  ـهغل هذا مـ الؿؼامات اي ن  إواهلل 

ًرا َوَكِذ ًرا ،  مر واهلل لقس سفثإ    ﴿إِك ا َأْرَسْؾـَاَك َجاِهًدا َوُمَهش 
ِ
لُِتْممِـُقا بِاهلل
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ُروُه َوُتَقق ُروُه﴾ ٱ[0-6]الػتح:َوَرُسقلِِف َوُتَعز  اين  امعة لؽؾ مع كؾؿةٌ  :عز رُ الت  ؛  ٱ

 .مذ ف عؾقف ال ثة والسثم مؿا  ُ  عفومـ ك رة رسقل اهلل 

مة أ ا -بشروا أو . كقر بفذوالت ف عؾقفقـهالت -هاةقتإ ا -هذا مؿا  جدر  نذإ

كهقاا الذ ـ استفزئ هبؿ مـ كؿا اكتؼؿ لأل فاهلل سقـتؼؿ لـهقف محؿٍد  -سثماي

ـَ َسِخُروا مِـُْفْؿ َما َكاُكقا بِِف  قهؾ﴿َوَلَؼدِ  ِذ  ـْ َقْهؾَِؽ َفَحاَق بِال 
اْسُتْفِزَئ بُِرُسٍؾ مِ

اةر ـ الؿستفزئقـ الذ ـ س  فـحـ كرتبص هبمٓا ال؛  [19إكعام:] َ ْسَتْفِزُئقَن﴾

 عرضفمـ كؾ مـ كال  ن  ـتؼؿ اهلل ص أكرتب   ، تـاولقا العرض الشر ػ

  . الشر ػ 

 . عؾؿأ اهلل و
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ا يشفدون أن ٓ إلدف كاًس ؽػرون الؿسؾؿقـ أُ تُ  :وهل ققلفؿ ؛بفةفتلمؾ هذه الشُّ          

ًدا رسقل اهلل، اهلل إٓ   د ؿ  ُثد . قن ويصقمقنصؾُّ ويُ ؛ وأن  ُمحؿ  ف مدـ تلمدؾ جقايفدا، فنك 

 . أكػع ما يف هذه إوراق

              

 وفقه اهلل:قال الشارح 

ا ؛بهقان أهؿقة ما ذكر -ابعالجقاب الس  -كثمف عـ   ةتؿ الؿملػ  ز لقحػ 

ا فنن   ، طالب العؾؿ عؾك العـا ة بف ماـ أحساـ ماا  ؽاقن ماـ   قخ ماا ذكاره الش 

ك وصاام مـ قال ٓ إلاف إٓ اهلل وصاؾ   مـ أن   ؛اعؿقنا زعؿف همٓا الز  الجقاب عؿ  

اف ٓ  ضره أن  ؼاع يف الفنك   هؽاذا ؛ ف ٓ  خارج مـاف فؿاـ دةاؾ ايساثم فنك ا ، ركش 

  .  زعؿقن

؛ ف مـ أكػع ما يف هاذه الرساالة وأك   ،ه مـ الجقابرب إلك ما ح  قخ ف الش  فـه  

فاا  ـ أك  الػروق التل ذكروها بقـ جارك إولاقـ وجارك الؿتالةر   ـ أن  ف بق  حقث إك  

اا . هااذه هاال الخثصااة،  رةٍ ما  ُماا روٌق غقاارُ ُفاا الؿتاالةر ـ فاااققا  قخ أن  بااؾ أبااان الش 

 . ػقٌد لؽ  ا طالب العؾؿـهف إلك هذا إمر مُ فالت   ، فظِ ؾَ رك وغِ إولقـ يف فداحة الش  

دًدا اهلل ا يشفدون أن ٓ إلف إٓ  كاًس رون الؿسؾؿقـ أُ ؽػِّ تُ » :ققلفؿ نإذ ؛ وأن  ُمحؿ 

لؽاان  وقػ إمر عـاد هاذا الحاد  ف لق ك  أ ٓ جؽ   «قن ويصقمقنصؾُّ ويُ رسقل اهلل، 

ـ   ، تؽػقر همٓا مـ أعظؿ الجرائؿ  ؛وأهاؾ تؾهاقسٍ  أهؾ الهدع أصاحاب أهاقااٍ  لؽ

ؿا وقعاقا فقؿاا وإك   ؛ثة وال قامما اقت روا عؾك جفادة أن ٓ الف إٓ اهلل وال   ؿ فف

بعاد  ؿ  اُ  ،هضقاَ َ ـؼض وُ  ؿ  ذي  تقضل اُ ف ار حالفؿ كحال ال   !ـاقض ٓ إلف إٓ اهلل ُ 
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 . اقدٌ لاؿ  عاد لفاا وُ ، طفارتاؽ اكتؼضات  :فـؼاقل لاف؛ ف قاد تقضال ك اأذلاؽ  ازعؿ 

ا وٓ ، ؽؿفاا يف حؼاف ف  هطاؾ ُح  ـؼضافا فنك ا ؿ  ُاا (ٓ إلاف إٓ اهللا)ذي  اليت باكذلؽ ال 

 .فقـهغل التـهف إلك ذلؽ  ؛ ؽقن لفا أاٌر يف حؼف

 ؛عظؿقهنااػخؿقهناا و ُ تال  ُ هفتفؿ ال  لق لؿ  ؽـ ماـ  اقاٍب عاـ ُجا :وأكا أققل

 ؼقلاااقن ٓ إلاااف إٓ اهلل و  اااؾقن و ؼقماااقن و  اااقمقن وأكاااتؿ  كااااٌس وهااامٓا أُ 

اتُ  ؟ؽػروهنؿ كقاػ  ؽاقن هاذا إمارتُ  وأن  روهنؿ لؿجارد أن  ساتغقث بغقار اهللؽػ 

إكهقااا عؾاقفؿ ال اثة   ا أةال لاقس هامٓا باؾ كؼاقل إن   :كؼقل !! ذبح لغقر اهلل

؛  -وحاجاهؿ ماـ ذلاؽ - رك لؽػروا وحهطت أعؿالفؿيف الش   ثم لق وقعقاوالس  

ؿؾاًة ماـ يف ساقرة إكعاام بعاد أن ذكار ُ   اهلل ،  هذا لقس كثمل هاذا كاثم اهلل

﴿ َوَلْق َأْجَرُكقا َلَحهَِط َعـُْفْؿ : قال ؟ثم ماذا قالوالس   إكهقاا الؽرام عؾقفؿ ال ثة

 ؛سااؾؿقـتق فااًا إلااك مُ ـااا مُ لااقس الحااد ث هُ  . [66إكعااام: ] َمااا َكاااُكقا َ ْعَؿُؾااقَن﴾

ا حؿٌد إكهقاا وإمامفؿ مُ  دبؾ سق   !!تق ٌف إلك أكهقااالحد ث مُ  ذي قاال اهلل ماا ال 

ـ  َعَؿُؾاَؽ ؟ يف حؼف ـْ َأْجَرْكَت َلَقْحَهَط
ـْ َقْهؾَِؽ َلئِ

ـَ مِ ِذ  َ إَِلْقَؽ َوإَِلك ال 
﴿ َوَلَؼْد ُأوِحل

ـَ الْ 
ـ  مِ ﴾َوَلَتُؽقَك ـَ إلاك رساقل اهلل  ق افٌ الخطاب مُ  ٓحظ أن  ؛ [35الزمر: ] َخاِسِر 

 هاذا الخطااب تق اف إلاك مع اقمقـ ماـ  ثحظاة أن  ماع مُ !! فؽقػ بؿـ عداه

اا إكهقاااا عؾااقفؿ ال ااثة والسااثم مع ااقمقن مااـ  ػاااقبآت  ،  ركالققااقع يف الش 

 .   لؽـ هذا  دلؽ عؾك ةطقرة الشرك ،القققع يف الشرك

تق ف هذا الخطاب هباذه ال اقرة إلاك مع اقمقـ فؽقاػ جالن ماـ لقساق  اإذ

إكهقااا  ؛وآصطػاا الؽهقر مؿـ ٓ  ؼاركقن بلهؾ هذه الرتهة العظقؿة !مع قمقـ
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 .عؾقفؿ ال ثة والسثم

ٓ   لق لؿ  ؽـ مـ دلقاٍؾ  اـؼض ماا :أكا أققل فؽقاػ  ك ؛هاذا واهلل لؽػا ذكاروا إ

وكؿاا ساقليت  - ازاه اهلل عـاا ةقاراً -اق الؿملاػ كؿا س وإدلة واي ابات كالقرةٌ 

 ا .معـا أ ًض 
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 صدالحفؿ، طـ يـل إسدرائقؾ مدع  ا ما حؽك اهللومـ الدلقؾ طؾك ذلؽ أيًض        

مدـ  كداسٍ وقدقل أُ ،  "ا كؿدا لفدؿ آلفدةاجعؾ لـا إلفً "أكفؿ قالقا لؿقسك:  وطؾؿفؿ

أن  فحؾدػ الـبدل « كؿا لفدؿ ذات أكدقاط اجعؾ لـا ذات أكقاطٍ ڤ: » الصحاية

 .«ااجعؾ لـا إلفً » ققل يـل إسرائقؾ مثؾهذا 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ـٌ  هذا  مـ الدلقؾ عؾك أن   ؛«اذلؽ أيًض ومـ الدلقؾ طؾك : » ؼقل ، جقاٌب ثام

الؿساؾؿ ٓ  ما ذكاروا ماـ أن   وأن   ، ف  رتد بذلؽ عـ ايسثمرك فنك  مـ وقع يف الش  

بادلقؾ ،  هاذا باطاٌؾ  الؿؽػارات أن   ؾ  ك تجتؿع كاؾ أو ُ اف ٓ  ؽػر حت  أو إك   ،  ؽػر

ؾقااف لـااا مااـ جاالن بـاال إساارائقؾ مااع مقسااك ع اهلل  قااص   : عـاال «مددا حؽددك اهلل»

حقـؿا أتقا عؾك ققٍم  عؽػقن عؾاك أصاـام لفاؿ فساللقا كهال اهلل ؛ ال ثة والسثم 

وطؾهاقا ماـ  ، فؿ استحسـقا هاذاكلك   ، ا كؿا ٕولئؽ آلفةٌ مقسك أن  جعؾ لفؿ إلفً 

ا  تق فاقن إلقاف باالعؽقف كؿاا مقسك عؾقف ال اثة والساثم أن  جعاؾ لفاؿ إلًفا

﴿إِك ُؽاْؿ  :والساثم وقاال فلكؽر عؾقفؿ ذلؽ مقسك عؾقاف ال اثة ؛ أولئؽ  ػعؾقن

قحقاد سهب طؾهفؿ هذا هاق الجفاؾ بالت   فهقـ أن  ، [ 166إعراف: ] َقْقٌم َتْجَفُؾقَن﴾

ا .ؿ عؾاقف ذي هق حاؼ اهلل ال   ذ ـ كااكقا وكاذلؽ ح اؾ ماـ بعاض ال احابة ال 

تال ال   الؿعروفة بؼ ة ذات أكاقاطٍ يف الؼ ة  مع رسقل اهلل  بجاهؾقةٍ  دااا عفدٍ ُح 

 . بق واقٍد الؾقالل رواها لـا أُ 

؛ « كؿا لفؿ ذات أكقاطٍ  مـ الصحاية اجعؾ لـا ذات أكقاطٍ  كاسٍ وققل أُ »قال: 
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مؼالاة هامٓا  ـ يف هاذا الحاد ث أن  باق   كاقن الـهال  :صدقـوجف الجؿدع يدقـ الـ  

 . أولئؽ لة اؼكؿ

؛ « إسدرائقؾ مدع صدالحفؿ وطؾؿفدؿطدـ يـدل  اهلل  كمدا حؽد» :   قال 

طؾدك  -والعؾدؿ طـدد اهلل- جخدر  يُ باالعؾؿ  «ااجعؾ لـدا إلًفد»ائؾقـ وصػ همٓا الس  

 :حد وجفقـأ

  ا يلن  الؿملػ ولاقس أعقاان هامٓا  ، أراد يـل إسرائقؾ يف الجؿؾة $إم 

إك ؿااا بـااق إساارائقؾ يف  ، عـاال: لااقس السااائؾقـ عؾااك و ااف الخ ااقص ؛السااائؾقـ

وٓ جاؽ  أن  يف بـال إسارائقؾ يف  ، وفقفؿ إكهقااا والعؾؿااا وال االحقن ؛الجؿؾة

اا وصااثح وةقااٌر كالقاار حت ااك إن  اهلل  ذاك الققاات عؾااؿٌ  ؾفؿ يف وقااتفؿ عؾااك فض 

 العالؿقـ .

  أك فؿ أهؾ صالٍح وطؾؿ يالـِّسدبة إلدك غقدرهؿ مدـ  $أو أن يؽقن ُمراده

عؾقاف -ففامٓا آمـاقا واساتجابقا لؿقساك  ، مـ أهاؾ م ار وكحاقهؿ أهؾ زماكفؿ

 وةر قا معف. -ال ثة والسثم

اا ااأم  فؿ مااـ أهااؾ ات باالك  ائؾقـ بالااذ  ا أن  ؽااقن الؿؼ ااقد وصااػ أولئااؽ الس 

 «إغاااة الؾفػاان»يف  اؿاك $بؾ ذكر اباـ الؼاقؿ  ، ففذا يف الحؼقؼة فقف كظر ؛العؾؿ

وهاثك فرعاقن  ،فالعفاد قر اب !  فٍؾ فقق هذا وأي  » :قال همٓا أهؾ  فؾٍ  أن  

 ؼاقل: أي  ، «! ساللقن مخؾققاًا أن  جعاؾ لفاؿ إلًفاا مخؾققاًا ؿ  ُاا ،وققمف أمامفؿ

والساثم قاد وصاػفؿ باذلؽ  ومقساك عؾقاف ال اثة ! فٍؾ أعظؿ مـ هذا الجفؾ

ا،  ﴿ إِك ُؽْؿ َقاْقٌم َتْجَفُؾاقَن﴾ :فؼال واحاٌد ماـ  هرادُما أن   -عؾاؿأواهلل -ذي  هادو فال 
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 .هذ ـ 

هدذا  أن   فحؾدػ »حاد ث أبال واقاٍد الؾقالال قاال:  ؛ا حد ث ذات أكقاطٍ م  أ

وأغؾاظ عؾاقفؿ  ؛مؼاالتفؿ فالكؽر الـهال ؛  «امثؾ ققل يـل إسرائقؾ اجعؾ لـدا إلًفد

ا، ــ فا الس  اهلل أكرب إك  » :وقال لفؿ ذي كػسال بقاده كؿاا قاال بـاق إسارائقؾ قؾاتؿ وال 

ـَ  ؛ا عؾ لـا إلًفا كؿا لفؿ آلفة :لؿقسك ـَ -لرتكهـ َسـَ ،  «ماـ كاان قاهؾؽؿ -أو ُسـَ

ولاؿ  ؼاؾ  ، ـؽارةهذه الؿؼالة مؼالاٌة مُ  ـ لفؿ أن  وبق   ، الـؽقر عؾقفؿ فلغؾظ الـهل 

فؾاقس ؛ هتؿ رساقل اهلل وصاحِ  ،وتشفدون أن ٓ إلف إٓ اهلل ،سؾؿقنأكتؿ مُ "لفؿ 

ف ٓ فؿاـ دةاؾ يف ايساثم فنك ا، اواُ اتَش وأن تػعؾقا ما ا واُ اعؾقؽؿ أن تؼقلقا ما تَش 

 ؟كااان مـااف هااذا أرأ ااتؿ رسااقل اهلل  ."  خاارج مـااف مفؿااا قااال أو فعااؾ أو اعتؼااد

  . بـل إسرائقؾ لؿقسك ةأكؽر وقال لفؿ مؼالتؽؿ كؿؼال،  "ٓ" ؟الجقاب

 والؿسللة لقست كؿا  تقهؿ أولئؽ الؿغرورون .،  الؿؼام مؼاٌم عظقؿٌ  ن:إذ
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 إن  "فؿ يؼقلقن: وهل أك   ؛دلقن يفا طـد هذه الؼصةيُ  بفةٌ ولؽـ لؾؿشركقـ ُش           

 . لؿ يؽػروا ذيـ قالقا اجعؾ لـا ذات أكقاطٍ يـل إسرائقؾ لؿ يؽػروا، وكذلؽ ال  

ذيـ سللقا يـل إسرائقؾ لؿ يػعؾقا ذلؽ، وكذلؽ ال   إن  "ؼقل: تفالجقاب أن           

وكذلؽ ٓ  ، يـل إسرائقؾ لق فعؾقا ذلؽ لؽػروا لؿ يػعؾقا، وٓ خالف أن   الـبل 

يعد كفقف  خذوا ذات أكقاطٍ طقعقه وات  لق لؿ يُ  ذيـ كفاهؿ الـبل ال   خالف يف أن  

  .لؽػروا، وهذا هق الؿطؾقب

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

، ف  سقق لـا العؾؿ جقئًا فشاقئاك  نف ؛ أن  جزي الؿملػ عـا ةقرا سلل اهلل أ

قرد جاقئًا  ؼادح يف الؿخاالػ قاد ُ ا  ستحضار أن   ؿ  هقـ لـا الادلقؾ ُاا ُ ،  تدرج معـا

عؾاك  وهاذا دلقاٌؾ  ؛د ؼاا عؾقاف بالـ   عاقد ُمؽِارا  ؿ  فقذكر اي راد اُ  ؛آستدٓل بالدلقؾ

وساعقف  ، اسورفؼف بالـ  ، قحقدوعؾك حرصف عؾك بقان الت   ؛  َسَعِة عؾؿ الشقخ 

  . ـ  زاه اهلل ةقرالؼد ك ح وبق   ، ركار الش  وضؾؿقا مـ أالسعل الحالقث يف أن  ْس 

 اا -تـهاف  نإذ؛  « دلقن يفا طـد هذه الؼصدةيُ  بفةٌ ولؽـ لؾؿشركقـ ُش  » ؼقل: 

حا جااة هاامٓا ؼارعااة ومُ الؿسااللة يف مُ  فاانن  ،  رٍ ْكااـ عؾااك ذُ ُكاا -فااا الؿقحاادأ   

ؿساللة تحتااج ال ؛الؿشركقـ لقست حػؾة  دةؾفا ايكسان وهق  ضحؽ و ستؿتع

ـ عؾاك ُكا نإذ ، والؼاقم عـادهؿ جاهفٌ  ؛وعطااٌ  ةذٌ أالُؿؼام فقف  ن  ٕ ؛اهتؿام وإدراك

 ؽ؛قرد عؾقاعؿؾ ذهـؽ فقؿا قاد ُ اأن تُ  ا تتؽؾؿ بشلا تستدل بشلا ٓبد  لؿ  ،  درا ةٍ 

قحقاااد عااااة الت  هاااذا لؿاااـ أراد أن  ؽاااقن ماااـ دُ  ؛فتحساااـ صاااقاغة الجاااقاب عـاااف
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ٓ   ؛ؿ بدعقهت ذ ـ  ـػع اهلل الُؿَسَدد ـ ال   -فالؽثم اي ؿالل والؽثم العاام  وإ

وآسااتدٓٓت الضااعقػة هااذه أمرهااا  ،ورماال الؽااثم عؾااك عقاهـااف -ؼااالكؿااا  ُ 

ا ،سفؾ ر و فاتؿ هاذا ٓ لؽـ كقن طالب العؾؿ وكقن داعقِة التقحقد  تعب وُ َحض 

 ااقحة فااده يف طؾااب العؾااؿ والـ  ولؽااـ مااـ بااذل ُ   ، فاادٍ ف  حتاااج إلااك ُ  ك ااأ جااؽ  

ـَ َ اَهاُدوا فِقـَاا َلـَْفااِدَ ـ ُفْؿ ُساُهَؾـَا َوإِن  اهلَل َلَؿااَع ، لؾؿساؾؿقـ ساقعقـف اهلل  ااِذ  ﴿َوال 

﴾ اْلُؿْحِسـِق  . [30العـؽهقت: ]ـَ

 ؛"ؿهذا الدلقؾ لـا ولقس لؽا" :هذا اي راد مـ الؿخالػقـ هق كقهنؿ  ؼقلقن

ذ ـ قاالقا ا عاؾ وكذلؽ ال   ا ،بـل إسرائقؾ لؿ  ؽػرو قالقا: إن   ؟ؾـا ما و ف ذلؽقُ 

 اوٓ حؽؿا ، وٓ مقساك ماـ قهاؾ رهؿ الـهل ما كػ   ؛" لـا ذات أكقاٍط لؿ  ؽػروا

ظاااهروا  ، وٓ أمااروهؿ بتجد ااد ايسااثم ، عؾااقفؿ عؾااك هاامٓا وهاامٓا بااالردة

لقؾ لـااا الااد   نإذ !ؽػاارون بؿالاؾ هااذه إفعاالكاتؿ تُ أو، رتاادوا ا فااؿ ماا اقص أك  الـ  

 .ولقس لؽؿ 

قرد لـاا هاذا ُتا ؿ  ُاا "مـ فعاؾ كاذا وكاذا فؼاد كػار كتؿ تزعؿقن أن  أ" ؼقلقن:          

ماـ  نإذ ؛ـااك تؽػقارٌ لؽاـ يف أ اة والحاد ث لاقس هُ  ث ،د الدلقؾ يف أ ة والح

 . ذي كؼقلفوهذا ال   ؛رف ٓ  ؽػُ  ػعؾ هذه إجقاا فنك  

جارٍك قاقلل أو  مؼاامُ  -اه اا إةقتا-ـاا هُ  الؿؼاام هاا أن   :عاـ هاذا والجقاب

 ؟عؿؾل

 « عؽػاقن» ؟بـق إسرائقؾ ماروا عؾاك قاقٍم مااذا   اـعقن :كر ع قؾقثً دعقكا          

اا ، فعااؾ ؟هااذا فعااؾ وٓ قااقل ولؾؿشااركقـ »   الـهاال هبااؿ ر  َمااذ ـ والؿشااركقن ال 
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ؽقفاًا كاان عُ  ؟ذي كان مـ أولئؽ ما هق فعاؾ وٓ قاقلال   ؛« عؽػقن عـدها ةٌ ِسدرَ 

ًٓ ، وتربكًا   .لقس قق

ا ؛لؿ  ؽػاروا نإذ ا ،جرٍك عؿؾل وهؿ لؿ  عؿؾق إذا كان الؿؼام مؼامَ            ا كاان لؿ 

 ؟عؽػقا وتربكقا !هؾ هؿ عؿؾقا فعؾقا، الؿؼام والَؿْقِرُد ها هـا مقرَد جرٍك عؿؾٍل 

ا ، ؽػقرة ما  ؼتضل الت  لؿ  ؽـ اؿ   نإذ ؛ٓ :الجقاب اما ُو د الس  ذي  ؼتضال هب ال 

 ؽػقر.الت  

  ؟د هذا الدلقؾ أصثً روأُ لؿاذا إذن : يؼقل قائؾ           

فاؿ لاق فعؾاقا الادلقؾ  ادل عؾاك أك   ؛تؼد ر الػعاؾد الدلقؾ عؾك روأ: الجقاب

كحاـ ٓ كهحاث أن يف كاقن هامٓا أو هامٓا قاد  ، وهذا هق الؿطؾاقب ؛لؽػروا

ساقاًا يف أ اة أو يف -ؿاا كؼاقل الادلقؾ إك   ؛وٓ كستدل هبذا وٓ كؼاقل هباذا، كػروا 

االؿُ  ن:إذ، فاؿ لاق فعؾاقا لؽػاروا  دل عؾاك أك   -الحد ث الشارك  ذي  ػعاؾساؾؿ ال 

  .ذي كر د أن ك ؾ إلقفوهذا هق الؿطؾقب ال   ؛ رتد

يـدل إسدرائقؾ لدؿ يػعؾدقا  ؼدقل: إن  تفدالجقاب أن »أكظر ماذا  ؼقل الؿملػ: 

ا؛ «لؿ يػعؾقا ذيـ سللقا الـبل ذلؽ، وكذلؽ ال   جارد ماا ؿ مُ ُها ؛ركلؿ  ػعؾقا الش 

ما كان الؿؼام مؼاام جارٍك ك مت  ، ر ؽػ  وهذا الَؼدر ٓ  ُ  ، طؾب :كان مـفؿ ققل  عـل

متك ما كاان الؿؼاام مؼاام جارٍك عؿؾاٍل  :اكتبف لفذا ، ػراً عؿؾٍل فؿجرد طؾهف لقس كُ 

 . ـا لقس كػراً التؽؾؿ الؼقل هُ  ف؛جرد طؾهمُ  فنن  

 ؛فؿ عزمقا عؾك الؽػر: لؽـ ألقس طؾهفؿ دلقثً عؾك أك  قد يؼقل قائٌؾ           

  ؟العزم عؾك الؽػر كػرٌ  والؼاعدة أن  
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وٓ ُ ْشِعُر جلٌا  ، ما كان مـفؿ عزٌم عؾك الؽػر : حاجا وكث  جقب فلققلأُ 

ًٓ مـزلَة آستػتااؿا كان طؾهفؿ مُ إك   ، مـ ألػاظ الدلقؾقـ هبذا وهذا الؼدر ٓ  ؛ـز

 ر. ػ  ؽَ  ُ 

  ؟لؿاذا ايغثظ عؾقفؿ ن:إذ

 هق طؾٌب باطؾ ومؼالٌة ةاطئةٌ ؛ ؽػقروالت   ف ٓ تثزم بقـ ايغثظالجقاب: أك  

 ، بحالـا يف كقن همٓا قد كػروا بؿجرد الطؾب ، لؽـ بحالـا لقس يف هذا ؛ٓ جؽ

هؿ ما عؽػقا وتربكقا بعد أن أةربهؿ  : عـل، ف ٓ تؽػقر هبذا إك   :وكحـ كؼقل

ٓ ففؿ ما بادروا و ؛ا عؾ لـا ذات أكقاطٍ  ،اؿا قالقا ا عؾ لـا إلفً إك   ؛ الـهل 

  . ؽػرٍ وهذا الؼدر لقس بؿُ ، ؿا طؾهقا ذلؽ وإك   ،باجروا الؽػر

ف ٓ فنك  ، وهق عؾك فرِض وتؼد ِر فعؾفؿ  ؛ستؼقؿآستدٓل استدٌٓل مُ  نإذ

وٓ ر ب  ٓ جؽا ، فؿ  ؽػرون فنك   ـ لفؿ الـهل فؿ لق فعؾقا بعد أن بق  ةثف بلك  

رك كؿا  رتد بالؼقل الؿسؾؿ  رتد بػعؾ الش   وهذا الؼدر كاٍف يف بقان أن   ، يف هذا

 .الشركل وكؿا  رتد بآعتؼاد الشركل 

 ، ر كؿا  زعؿقنؽػ  ٓ  ُ  رؽػ  ؽػقر ها هـا لقس لؽقِن الػعؾ الؿُ عدم الت   ن:إذ          

هذا ما أ اب بف  ؛الػعؾ الشركل ما ح ؾ نوهق كق رؿا كان ذلؽ لشلٍا آةإك  

  .وسلبقـ  قابًا آةر بعد قؾقؾ  الؿملػ 

ؿا وأكا إك   ،وعؾك كؾ حال كثم أهؾ العؾؿ يف هذا الحد ث كثٌم طق ؾ

فالشقخ أن  ؛ قخذي أورده الش  فؿـل فؼط أن كػفؿ كثم الشقخ يف السقاق ال   ُ 
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وكؾ  ؛وأورد إ راَدُهْؿ وأ اب عـ إ راِدِهؿْ  ،ؿ أورد الدلقؾأورد الدلقؾ وففؿـا لِ 

ـِ العؾؿ ر ًاستؼقؿا  اف قد كان كثما مُ ؽ أك  ذلؽ ٓ ج ٓ   ،عؾك َسـَ فػل  وإ

ظر عـ كثم أولئؽ واستدٓلفؿ بغض الـ  -الحد ث كػسف ويف تق قفف 

  .الؽثم فقف عؾك كؾ حال طق ؾ -ؿوإ راده

 : لفذا الحديث ة تقجقفاٌت طديدةٌ ثؿ  

 فؿ طؾهقا جرًكا فعؾقًا فلكؽر الـهل أك   :ما سؿعت وهق أولفا  عؾقفؿ

 . وعؾقف ففؿ لؿ  ؽػروا  ؛ذلؽ

   أن  -وهق الذي سقشقر إلقف الؿملػ   بعد قؾقؾ- اينقجقف الث  والت

لؽقهنؿ ُحَدَااَا  ، لؽـفؿ لؿ  ؽػروا لق قد ماكع الجفؾ ، كربأهذا الطؾب جرٌك 

وهؿ  عذرهؿ الـهل أسؾؿقا عـ قر ب وما كاكقا  درون ف؛ عفٍد بجاهؾقة 

 .استجابقا واك اعقا 

  وهذا ، كرب أالذي كان مـفؿ جرٌك أصغر ولقس جركًا  : أن  تقجقٌف ثالٌث

ػفؿ مـ وكذلؽ  ُ  ، ػفؿ مـ كثم الؿملػ   يف مسائؾ كتاب التقحقدالذي  ُ 

؛ وو ف «الدرر الَسـَِقةِ »كثمف يف عدة رسائؾ يف رسائؾف الشخ قة؛ وبعضفا يف 

ومـ  ، ن تؽقن ذات أكقاٍط سههًا لؾربكة ٓ ماكحًة لؾربكةٕف الطؾب تق    أن   :ذلؽ

 .ك هق اهلل ففذا جرٌك أصغر الؿهارِ  تربك عؾك و ف السههقة مع اعتؼاد أن  

 إكؿا كان مـفؿ  ؛وهق أن الذي كان مـفؿ ٓ هذا وٓ هذا :وجٌف رايعو

 ر دون ججرة  ؛يف التربك وٓ يف العؽقف ٓ ،إرادة مشاهبة الؿشركقـ يف التعؾقؼ
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ومشاهبة الؿشركقـ مـ  ،  عؾؼقن كؿا أولئؽ  عؾؼقن دون إرادة تربٍك وٓ عؽقف

مال إلقف  ما عؾقفؿ؛ وهذا فا أمٌر مـؽر؛ ولذا أكؽر الـهل حقث هل ٓ جؽ أك  

 . «اقتضاُا ال راِط الؿستؼقؿ» :جقخ ايسثم ابـ تقؿقة   يف كتابف

  وهق أن ال حابة  :خامسوتقجقٌف  ظـقا بسمالفؿ رسقل اهلل  أكف

أن  كلهنؿ سللقا الـهل  : عـل،  دعق اهلل فقجعؾ اهلل الربكة يف هذه الشجرة 

وٓ  ،وهذا أضعػ إو ف.  دعق اهلل أن  جعؾ يف هذه الشجرة بركًة ُتؾَتَؿس 

 . « قالت بـق إسرائقؾ لؿقسك  قؾتؿ والذي كػسل بقده كؿا» : تـاسب مع ققلف 

 .  فالق ف إول هق أققى إو ف والعؾؿ عـد اهلل 
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ذيـ سللقا يـل إسرائقؾ لؿ يػعؾقا ذلؽ، وكذلؽ ال   إن  "ؼقل: تفالجقاب أن           

وكذلؽ ٓ  ؛يـل إسرائقؾ لق فعؾقا ذلؽ لؽػروا لؿ يػعؾقا، وٓ خالف أن   الـبل 

يعد كفقف  خذوا ذات أكقاطٍ طقعقه وات  لق لؿ يُ  ذيـ كفاهؿ الـبل ال   خالف أن  

الؿسؾؿ يؾ العالؿ قد  ، ولؽـ هذه الؼصة تػقد أن  (11) لؽػروا، وهذا هق الؿطؾقب

يؼع يف أكقاع مـ الشرك ٓ يدري طـفا فتػقد التعؾؿ والتحرز، ومعرفة أن ققل 

 الجاهؾ )التقحقد ففؿـاه( أن هذا مـ أكبر الجفؾ ومؽائد الشقطان.

ؽػدر وهدق ٓ يددري الإذا تؽؾؿ يؽالم  الذي وتػقد أيضا أن الؿسؾؿ الؿجتفد          

طتف أكف ٓ يؽػر كؿا فعؾ يـق إسدرائقؾ، والدذيـ سدللقا تاب مـ ساوف طؾك ذلؽ بِّ فـُ 

 .الـبل 

ر فنكف يغؾدظ طؾقدف الؽدالم تغؾقظدا شدديدا كؿدا فعدؾ تػقد أيضا أكف لق لؿ يؽػُ و         

 .رسقل اهلل 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 :يخؿِس فقائد مـ حديث ذات أكقاط  أفادكا الؿملػ 

 الؿسؾؿ يؾ العالؿ قد يؼع يف أكقاٍع مـ الشرك ٓ يدري  ن  أ» ققلف :أولفا

 ، همٓا صحابٌة مـ صحابِة رسقِل اهلل  ، الخطل قد  ؼع فقف الػاضؾ؛ «طـفا

 ؛ ومع ذلؽ كان مـفؿ ما كان مـ هذا الطؾب وتؾؽ الؿؼالة !بقـفؿ ورسقُل اهلل 

                                      

 ل  هو ادطلو  الذي  راد  ثب ته ؟  ن ادسلم يرتد  فَل الرشك . (11)
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فالؿسؾؿ قد ، رك بؾ قد  ؼع الش ، بؾ قد  ؼع الخطل الؽهقر، الخطل قد  ؼع  ن:إذ

الؿسؾؿ مـ حقث هق لقس  نإذ. شلا الذي  خالػ ايسثم والتقحقدال ؼع مـف 

ولؿاذا تستؽالرون  ا أ فا الؼهقر قن وققع هذا الخطل  ؛مع قمًا فالخطل  ؼع

  . فإمر  ؼع !!وققع الشركو

هؿ  عؾؿقن يف ، الؼقم حقـؿا  ؼقلقن هذا الدلقؾ لـا ٓ عؾقـا  والعجقب أن  

أكؽر  الـهل  ؛عـ مسللة التؽػقر لؿاذا؟ بغض الـظر ،أكػسفؿ أهنؿ مهطؾقن

ففؾ أكتؿ تػعؾقن؟ دعقكا مـ ، أكؽرها وأغؾظ يف ايكؽار  ا؟الؿؼالة أو لؿ  ـؽره

كتؿ  ا أ فا أ ؛ دعقكا يف الـفل وايكؽار عـ أفعال الشرك وأققالف، التؽػقر 

وتـفقن وإذا  اا جخٌص  ر د  ؟ الؿـظرون لؾؼهقر ة تـؽرون كؿا أكؽر الـهل 

 ؟العؽقف عـد قرب أو  تؿسح بسقا ف وأستاره هؾ تؼقلقن لف اهلل أكرب إهنا الُسـَـ

 .فؿ أهؾ هقى فث جؽ أك   ؟ ػعؾقن هذا؟ أو أهنؿ  ز ـقن و حالقن

قد  ؼع يف أكقاع مـ الشرك  - « يؾ العالؿ :»قال الشقخ-الؿؼ قد أن الؿسؾؿ 

 « يؾ العالؿ :»أن مراده بؼقلف -عؾؿأواهلل -ويف الحؼقؼة  هدو  ، ٓ  دري عـفا

ـ  أ عـل مـ حقث ما  شار إلقف  قصػ بالعؾؿ و الذي  ؼع يف  كف مـ العؾؿاا لؽ

مـ كان  ، أكقاع مـ الشرك ٓ  دري عـفا ٓ  ؽقن واهلل أعؾؿ عالؿًا بالتقحقد

ٓ  ح ؾ مـف ذلؽ والعؾؿ  فالَؼهقل وآكؼقاد فنك   عالؿًا بالتقحقد ورزقف اهلل 

 ،يف الؾغة ،صػقن بالعؾؿ وقد  ؽقكقن فعثً عؾؿاا يف الػؼفقؿا أكاس  إك   ، عـد اهلل

ففمٓا  ؼعقن يف أكقاع ؛ لؽـفؿ مع إسػ لقسقا عؾؿاا يف التقحقد  !يف التػسقر

أكاس  ،وكؿ رأى أهؾ العؾؿ بالتقحقد مـ ذلؽ كؿاذج ، وهذا حاصؾ ؛مـ الشرك
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وأهؾ  ، هؿ أهؾ باع يف فـقهنؿ، عؾؿ وايمامة وقد وقعقا يف أجقاا قصػقن بال

ٍؼ بالتقحقد فجاات مـفؿ أجقاا ولؽـفؿ لؿ  ؽقكقا عؾك عؾٍؿ محؼّ  ،ذكاا وتآلقػ

أما مـ كان ، والـؿاذج يف هذا كالقرة و ؽػل هذه ايلؿاحة .كالقرة تخالػ التقحقد

 .هذا إمر  ؼع مـ أهؾ العؾؿ بالتقحقد ٓ أظـ أن  

مـ  : عـل «يؾ العالؿ: »مراد الشقخ فقؿا  هدو والعؾؿ عـد اهلل بؼقلف نإذ 

ؿا العالؿ يف إك   ،لقس العالِؿ بالتقحقد ، مـ حقث ما  شار إلقف ،ػقَص حقث ما  ُ 

ففذه هل الػائدة الالاكقة التل  ؛ وسهب ذلؽ الجفؾ بالتقحقد ،فـف قد  ؼع مـف ذلؽ

 . ب هباعؼ  

فتػقد التعؾؿ »إذا كان إمر هبذه الؿالابة إذن ماذا ك ـع؟ قال الشقخ: 

ٓ ،  وٓبد مـ التحرز ، ف ٓبد أن كتعؾؿ التقحقدك  أالؼ ة  استػدكا مـ،  «والتحرز

! الؿسللة لقست سفؾة ، بد مـ التػطـ وآحتقاط وآهتؿام هبذا الؿؼام العظقؿ

ؾؽ مـ هؾؽ إٓ وما ه ، التقحقد  ققع يف ضدهالزهد يف تعؾؿ  فنن   ؛ ؿ التقحقدتعؾ  

ةطلٍ عؾك  هتؿ بالتقحقد تعؾؿًا ودراسًة وعـا ًة فققع أكربُا ما ؛ٕكف لؿ  عطف قدره

َأْن »:  أي الذكِب أعظؿ؟ قال ، ٓ ذكب أعظؿ مـف  ، وهق الشرك و ف إرض

ا َوُهَق َةَؾَؼَؽ   كِدا
ِ
 .هذا هق الشرك «َتْجَعَؾ هلل

رب هبا العالؿ الزهد يف تعؾؿ التقحقد أعظؿ م قهٍة ُض  -هاإةقت  ا-ولذا 

وما كاكت كالقٌر مـ مظاهر الشرك مخالػاِت  ، ايسثمل يف الع قر الؿتلةرة

التقحقد  ؛ لق كان اهتؿام وكان هـاك حرص عؾك تعؾؿ التقحقد ؛العؼقدة أن تؼع

 ،فؼطتعؾؿ التقحقد هذا لقس جلن طثب العؾؿ  ، إو ب هق إول وإهؿ و
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م والُؿحرِ  ،والذكر وإكالك ،إكؿا هق وا ٌب فرٌض عؾك العالِؿ والجاهؾ

لؽـ مـ  ،الـجاة معؾؼٌة بف ٕن   ؛كؾ أحد وا ٌب عؾقف أن  تعؾؿ التقحقد ؛والُؿحؾ

ظؿ كظر يف أحقال الـاس وهذا الذي  ؼع مـ العزوف والزهد يف تعؾؿ التقحقد َ عْ 

 ، هُ رَ دْ قَ  هُ رَ دَ مِـ غربة َمـ عرف التقحقد وقَ فث غربة أعظؿ ، عـده الشعقر بالغربة 

 . ٓ غربة أعظؿ مـ هذا

وكثهؿا ،  «تػقد التعؾقؿ» :ويف كسخة «والتحرز فتػقد التعؾؿ»الشقخ:  قال

أن كتعؾؿ وأن ُكعؾؿ كثهؿا مطؾقٌب مـ الؿسؾؿ أن َ َتعؾؿ التقحقد اؿ  ؛ مطؾقب

 قد.ؿ التقحُ عؾ   أن

 التقحقد ففؿـاه أن هذا  ومعرفة أن ققل الجاهؾ»: -هذه فائدٌة ثالثةو- قال

 التقحقد»هذه الؽؾؿة ؛ إي واهلل صدق  «مـ أكبر الجفؾ ومؽائد الشقطان

 -تاه ا أةق-هذه الؽؾؿة  «كحـ َكعرف التقحقد» ،«التقحقد معروف» ،«هففؿـا

 :ؼال طؾك وجفقـتُ 

 .ؿ التقحقد ؼال عؾك و ف التزهقد يف تعؾ  تُ     

 ؿ التقحقد.عؾك و ف الزهد يف تعؾ  و تؼال     

 . فقؼع مـ  اهٍؾ بؼدرهِ  :اينا الث  وأم  ؛ فقؼع مـ عدِو التقحقد :أما إول

التقحقد »هذه الؽؾؿة  ؛  قد وا فف الشقخ ايمام الؿجدد  هذ ـ وكِث

حقل بقـ الـاس وبقـ تعؾؿ  ر د أن   ، التزهقد تؼال عؾك سهقؾ «معروف

ما  ستحؼ أن تضقعقا ، ا  ؿاعة الؿقضقع لقس هبذه الؿالابة "دهؿ  زه  ، التقحقد
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 . هذا  ػعؾف عدو التقحقد؛  "أوقاتؽؿ فقف

يف الجزا إول لق دت رسالًة لؾشقخ  «الُدَرر الَسـَقة»ولق ر عت إلك 

ايـ » :هقا عؾك دعقة التقحقد وهقحِد أعداا التقحقد الذ ـ أل  أـ فقفا حال بق    

كؼؾ عـف الشقخ كؾؿة  «ايـ ُمَقيس»اا دعقة التقحقد اسؿف ر ؾ مـ أعد؛  «ُمَقيس

ُبـَقات » :كان  ؼقل لؾـاس ؛ د فقفا و ؼعد عؾك طر ؼ تعؾقؿ التقحقد هباكان  زه  

إذن ابـ عهد القهاب  ؛«وعقالفؿ  عرفقن التقحقد فضثً عـ ر الفؿ (12)مةرْ حِ 

كؾ ، وٓ  ستحؼ هذا كؾف  ؛هذا  ضحؽ عؾك الـاس الؿقضقع واضح وسفؾ

  .أن  زهد الـاس بالتقحقد ؟ما مراده، الـاس تعرف التقحقد 

لق دت رسالًة  «الُدَرر الَسـِقة»كذلؽ إمر لق ر عت إلك الجزا العاجر يف 

، هقـ عؾقف وعؾك دعقتف ل  لحد أعداا التقحقد الؿُ أأ ضا  ؿابـ ُسَحقمـ الشقخ إلك 

أكت الذي  ؛ عرف التقحقدأ هؾغـل أكؽ تؼقل أكا »راسؾف الشقخ برسالة و ؼقل: 

 ،«مـ الؽػر تدرون أو ٓ تدرون أكت وأبقك تؼعقن يف أكقاعٍ  ؛تعرف التقحقد

اؿ تتهجح تؼقل كحـ كعرف  ؛وساق لف  ؿؾة مـ الؿؽػرات التل  ؼعقن فقفا

 .كتؿ الجفال الؿعاكدون لؾتقحقد أو !!التقحقد

 مـ  فة غػؾتف 
َ
وأكف ما  فؾفو  أو ربؿا تؽقن هذه الؽؾؿة مـ جخٍص ُأتِل

كؿا بقـ الحػقد الشقخ محؿد   وهذا قد وا فف الشقخ  ؛ عرف قدر التقحقد

مػتل الد ار السعقد ة يف وقتف يف جرحف عؾك هذا الؽتاب أن   بـ إبراهقؿ 

                                      

 ِحرلة:  لدة يف ىجد . (12)
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غت الشقخ مـ بعض تثمقذه أو الؿراسؾقـ  عـل الذ ـ كاكقا هذه الؽؾؿة بؾَ 

مـ الؽثم يف التقحقد  ر دون جقئًا  عـل كلهنؿ رأوا أن الشقخ أكالر ،  راسؾقكف 

إلك متك تقحقد تقحقد  ، ر دون كثم آةر يف الػؼف  ر دون يف الحد ث  ، آةر

مـ مؽائد  فاأن هذه الؿؼالة صادرة عـ  فؾ وأك   فهقـ الشقخ !! تقحقد

 .الشقطان

كلن الشقخ -فائدة وهل: أن بعض التثمقذ   وذكر الشقخ ابـ إبراهقؿ 

فؼال  ؛تعؾؿ التقحقديف رأى مـفؿ جقئًا مـ الزهد  -لؿؾحظ ٓحظ مـفؿ هذا ا

فؽان مـفؿ  -عقذ باهللك-كف قد ُوِ د ر ٌؾ وقع عؾك أمف  جامعفا إ :لفؿ  قمًا

كف ُوِ د إ :اؿ عاد إلقفؿ بعد أ ام وقال ، اؿ تركفؿ ، استعظام واستؽهار لفذا إمر

لؾقلل الػثين ٕ ؾ أن  -د ؽ ت غقر - ح أن  ذبح ُدَ قًؽا ر ٌؾ مر ض فـُ 

أن إول أتك كهقرًة   فهقـ لفؿ ، فق د أن ردة الػعؾ لؿ تؽـ كتؾؽ  ؛ُ شػك

 .كف أتك بؿا  ضاد ايسثم نبعؽس الالاين ف ، مـ الؽهائر لؽـف ٓ  زال مسؾؿًا

د يف التقحقد مـ يف هذا الع ر مـ الػر ؼقـ مؿـ  زه   -تاه ا إةق-وكالقٌر 

ما عـدكؿ إٓ  ،قكا مـ كالرة كثمؽؿ يف التقحقدأزعجتؿ"أعداا التقحقد 

سهحان اهلل ما  دري هذا الجاهؾ أن الؼرآن مـ أولف إلك آةره يف  !"؟تقحقد

وأكالر  ،وأعظؿ جلٍا يف الؼرآن والسـة ،وأكف أهؿ جلٍا يف الؼرآن والسـة ، التقحقد

  .جلٍا يف الؼرآن والسـة

ؼقل  ا  ؿاعة هـاك   ؛وطرٌف آةر  فال مساكقـ  ظـقن أهنؿ عؾك جلا

 ماهق إمر ،ما  حتاج  ، تقحقد أمره سفؾ عشر دقائؼ تػفؿ التقحقدالمهالغة 
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 ه! .ذهالؿهالغة  لؿاذا ا أةل -اكتفقـا  ،أسؿاا وصػات ،ألقهقة ،ربقبقة !التقحقد

 ؛ كف  ؿؽـؽ أن ُتجؿؾف يف أقؾ مـ عشر دقائؼنأن ُتجؿؾف ف التقحقد إن جئَت 

وهذا ٓ تؽػقف ٓ عشرة وٓ عشر ـ  ،افعلؽـ العؾؿ التػ قؾل بالتقحقد هق الـ  

ـٍ مد د ، وٓ مئة وٓ أكالر التقحقد لف تػاصقؾ  . و فٍد كهقر ،إمر  حتاج إلك زم

والؿؼام لقس  ـسكف قد  ُ و حتاج إلك التذكقر بف فنك   ، ؿفاحتاج إلك تعؾ  كالقرة فقُ 

وما  ؛وكقاقض ، اتومـؼِ  ،ػاتومضعِ  ،ضاتمعارِ  اؿ التقحقد لف . سفث

  .أكالرها

مـ كان  ؛ السهب إهؿ والتقفقؼ بقد اهلل مـ قهؾ ومـ بعد هق التعؾؿ نإذ

 ، و سؾؿ مـ القققع يف العطب ، عؾك عؾؿ فؼد حاز السهب الذي  ه ر بف الحؼ

لق مشقت  ا رعاك اهلل يف طر ٍؼ  ، وإٓ فنن الهعقد عـ التقحقد ما أسفؾ أن  ؼع

 ،كالقر الؿعاطب وأكت  اهٌؾ بف يف ظثٍم دامس تؿشل فؿا أقرب أن تسؼط 

ؽ إن مشقت يف هذا الطر ؼ ةربٍة وعـدك ب ٌر وب قرة فنك   بعؽس إذا كـت ذا

  .تسؾؿ بتقفقؼ اهلل

 ؼال فقؿا مضك يف عفد الشقخ وفقؿا قهؾف  -اه ا إةقت-وإذا كان هذا الؽثم 

 ٕن   ؛إمر يف هذا الع ر  ـهغل أن  ضاعػ أكالر مـ ذلؽ بؽالقر فنن   ،قؿا بعدهوف

وال قارف عـ التقحقد يف  ،وكقاقض ،ومـؼ ات ،مضعػات ؛الخرق قد اتسع

 اايكسان لقزداد  ؼقـًا أن محؿدً  واهلل إن   ،واهلل إهنا كالقرة بؾ كالقرٌة  داً  ؛هذا الع ر

 ٕكف سقتقؼـ مـ صدقف عؾقف ال ثة والسثم حقـؿا قال: ،إي واهلل؛  رسقل 

ـْ َ ِعْش مِـُْؽْؿ َبْعِدى َفَسَقَرى اْةتِثًَفا َكالِقًرا» سقعؾؿ صدقف حقـؿا  سؿع  ،«َفنِك ُف َم
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ْقِؾ اْلُؿْظؾِؿِ »ققلف:  ُ ُؾ ُمْممِـًا َوُ ْؿِسك ؛َباِدُروا بِإَْعَؿاِل فَِتـًا َكِؼَطِع الؾ   ُ ْ هُِح الر 

  . «َأْو ُ ْؿِسك ُمْممِـًا َوُ ْ هُِح َكافًِرا ، َكافًِرا 

تحت أبقاٌب بؾ ماذا تؼقل يف هذا الع ر الذي اكػجرت فقف أسهاب الشر وفُ 

يف    ػتح ايكسان صػحة !!عؾك الـاست مـ الػتـ والضثٓ ةتحت بحار مائجفُ 

مـ  ـس هذه ،  بشهفة عظقؿة مـ جهف الؼهقر قـ دم وسائؾ التقاصؾ وإذا بف  ُ 

بشهفة مـ جهف  ئ اػ فنذا أغؾؼ وفتح صػحة ااكقة  ، التل كدرس أو غقرها

وما أكالر الذ ـ وقعقا يف َلهس بسهب تؾؽ  ، وما أكالر تؾهقساهتؿ ، الروافض

بتغر دة أو صػحة أو مققع  ـشر  م دك هذا حتك  ُ وٓ  ـػؽ مـ ترْ  . التؾهقسات

 دم بشهفة مـ جهف اؿ ٓ  ـػؽ أن  ُ  ، لف ٓ ساحؾ وهذا بحرٌ  ؛ ايلحاد والثد ـقة

اؿ  ػا ل بعد  ، التـق ر قـ العؼثكققـ الزكادقة الذ ـ  ضربقن مـ ايسثم أساسف

ر عؾك عؼقل كالقٍر مـ ولفؿ تقار مق قد وأا   ،شهفة مـ جهف الؼرآكققـبذلؽ 

جهف مـ و ، ف مـ الؼاد اكقةوجهَ  ، هف مـ غثة التؽػقرػا ل بُش  اؿ  ،الـاس

وجهف مـ أهؾ الػؾسػة  ، ف مـ ايباضقةوجهَ  ، وجهف مـ الؾقربالققـ ، الَعؾؿاكققـ

 ؛أو مـ أهؾ فؾسػة الطاقة القاـقة أو غقرها ،أو مـ أهؾ الػؾسػة الحد الة ،الؼد ؿة

  .سرتسؾتلق جئت أن اسرتسؾ ٓ، ث وٓ حرج وحد  

 ، قد وآعتؼادمـ الػتـ التل تضاد التقح -اه ا إةقت-هائؾة واهلل  أمقاج نإذ

ُ ـهِقَؽ عـ صدق ، ك تراه وحر   ،واقٌع ٓ ةقال -اه ا إةقت-وهذا الذي أتؽؾؿف 

كسلل اهلل - قـ كبؾ والـا ،والؿتشؽؽقـ ،والؿتذبذبقـ ،كقـكثمل كالرة الؿتفق  

 ،الشهؽة، و والػضائقات،  إمر عظقؿ مسائؾ التقاصؾ -السثمة والعافقة
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قؾ مـ أوربؿا كان إمر  تعؾؼ بشروٍر  ؛أجقاا عظقؿة  داً  ،والؽتب ،وايذاعات

 -ٓ واهلل-ولست أققل هؾؽ الـاس  ؛وأكا ٓ أر د أن اسرتسؾ يف بقاكف ؛ذلؽ

 .والشر كالقر  ، بؾ الخقر كالقر وهلل الحؿد، ف ٓ ةقر ٓ واهلل ولست أققل إك  

 -الداعقة طالب العؾؿ  ا أ فا وهذا الخطاب أو فف لؽ  ا-كـ متـهفًا  نإذ

التقحقد هق رقؿ  ؛ اؿ أن تـفض بلداا إماكة القا هة عؾقؽ ، حتك تعرف واقعؽ

مفؿا  ؛ واهتؿام يف الدعقة ،واهتؿامًا يف التعؾقؿ ،واحد مـؽ اهتؿامًا يف التعؾؿ

 ،ولق كـت يف الهثغة ،ولق كـت يف إدب ،ولق كـت يف الؾغة، كان تخ  ؽ

ولق كـت يف  ،ولق كـت يف أصقل الػؼف ،الػؼفولق كـت يف  ،ولق كـت يف التػسقر

التقحقد ٓبد مـف  ؛بؾ لق كـت طهقهًا أو مفـدسًا أو عامثً يف م ـع ،أي تخ ص

أكت مفدد يف  ، أكت مفدد يف كػسؽ ، ؾؿ ولتؽقن سههًا يف سثمة غقركلتْس 

  .أكت مفدد يف إةقاكؽ الؿسؾؿقـ ، أكت مفدد يف قرابتؽ ، أسرتؽ

 ؛تؼ اهللا ا عهد اهلل  !!التقحقد واضح ومػفقم وٓ حا ةبعد كؾ هذا  ؼال 

يف  ، يف ألقهقة اهلل ُجهف ؛يف و قد اهلل جهف، الُشهف الققم تتق ف إلك كؾ جلا 

ر دَ يف الؼَ  ، يف الققم أةر جهف ، جهف يف كهقة كهقـا محؿٍد  ، أسؿائف وصػاتف جهف

 ، يف مر عقة الؿسؾؿ العؾؿقة جهف ،يف باب آستدٓل ُجهف ،يف الؿثئؽة جهف ، جهف

وٓ حا ة أن واضح تقحقد الواهلل  :بعد كؾ هذا كؼقل ؛ وأجقاا وأجقاا وأجقاا

ةذوا هذه الـ قحة التل ذكر  ؛ حذارِ  -اه ا إةقت- نإذ !!.التقحقد ففؿـاه  ؛هنتؿ

التقحقد  :َققَل الجاهؾ ومعرفة أن  » :  قال ، مـ كاصٍح مجرب   الؿملػ 

 . واهلل أعؾؿ «.ومؽائد الشقطان ،ر الجفؾبأكأن هذا مـ  ؛ففؿـاه



  

          334          
 
 

 رشح كشف الش هبات

ؽػر وهق ٓ يدري الإذا تؽؾؿ يؽالم ال ذي الؿسؾؿ الؿجتفد  ا أن  ػقد أيًض وتُ        

ذيـ سللقا ف ٓ يؽػر كؿا فعؾ يـق إسرائقؾ، وال  أك   ؛ تاب مـ ساطتفوبف طؾك ذلؽ فـُ 

 . ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 ط؛كقاأمـ ق ة حد ث ذات  وقػـا عـد الػقائد التل استـهطفا الؿملػ  

  فقائد: ذكر خؿس ن الؿملػ $أوذكركا 

 ي مجتفٌد يف أ« وتػقد أيضا أن الؿسؾؿ الؿجتفد» :قال الػائدة الرايعة مـفا

« ؽػر وهق ٓ يدريالإذا تؽؾؿ يؽالم » ولقس الؿؼ ر ، معرفة الحؼ ويف العؿؾ بف

 ن  نف مٌ ر  حَ ف مُ ك  أذا لؿ  ؽـ  دري إ ؛ م هذا الؼدر كاٍف ر  حَ كف مُ أكف ٓ  دري أؿـا عؾِ 

هذا التحر ؿ   ؾ إلك  ن  أولؽـ ٓ  ظـ  محرمٌ أك ف ؿ ذا عؾِ إا م  أ ، ر بفعذَ هذا مؿا  ُ 

ذلؽ كؿا ذكركا هذا  مَ حر    اهلل ن  أن  عؾؿ أ ؽػل  ، در ة الؽػر ففذا لقس بعذرٍ 

 .فقؿا مضك

 ر كؿا فعؾ يـق إسرائقؾؽػُ ٓ يَ  فُ تاب مـ ساطتف أك  وف طؾك ذلؽ بِّ فـُ » :قال

 ، جرت لؽ يف الدرس الؿاضل  قاٌب اانٍ أوهذا كؿا ؛ « ملسو هيلع هللا ىلصقا الـبل للسوالذيـ 

  ٍط .قاأكلحد ث ذات  ورده الؿملػ  أو تق قٌف ااٍن أ

ما صدر مـفؿ  ؛ما فعؾقا الؽػر ڤ ال حابة ن  أ :ولالجقاب إ ن  أذكركا  

ر ؛  اط ذاك الحد ث بستل هل و يف تؾؽ الحالة ال  أػر يف حالتفؿ الؽُ  ن  ُٕمَؽػ 
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ل ز  ـَ ؿا مجرد طؾب  ُ ك  إو ، وهؿ ما فعؾقا جقئًا، وتؾؽ الؼ ة كان كػرًا عؿؾقًا

  .مـزلة آستػتاا

جرد هذا الؼقل مُ  ، ػرٌ تؾؽ الؿؼالة كُ  ن  أهق عؾك تسؾقؿ :  الجقاب الثاين 

كقهنؿ ؛والؿاكع هق  فؾفؿ  ، لؽـفؿ ما كػروا لق قد الؿاكع ؛ذي قالقا هق كػرٌ ال  

مالؾ  ن  أمالؾ هذه الؿؼالة و ن  أدركقا أؿقا وٓ كاكقا حدااا عفٍد بجاهؾقة فؿا عؾِ 

دة حؽام الر  أ رى أما ملسو هيلع هللا ىلص والـهل ،  در مـفؿ ما صدر ف ، هذا الطؾب ٓ  جقز

ًٓ عؾقفؿ ٕ   تفقا.فقا فاككُ  ، قافُ ه  ـَ تَ قا فَ فُ ه  كُ ، هنؿ كاكقا  فا

ذا إسان كن ايأ» :هذا مؿا  ستػاد مـ هذا الحد ث  ؼقل الؿملػ  و

 «.ف ٓ  ؽػر بذلؽك  نهف مـ ساعتف فاكتفك فتؽؾؿ بؽؾؿة الؽػر فـُ 

 ؛ ػ قؾـهف والت  ذي  ـهغل فقفا الت  ال  ؛ و لقس يعذرأذرًا مسللة الجفؾ وكقكف طُ و

 طثق الؼقلإح  ؾُ ف ٓ  َ ك  أكؿا  ، طؾؼًاذٌر مُ عُ  فك  لطثق الؼقل بإفالجفؾ ٓ   ؾح 

، اةتثف الػاعؾبو سائؾ،بؾ الؿؼام  ختؾػ باةتثف الؿ ؛ ف لقس بعذرٍ ك  لب

 ئؾاسذي  ؼع بقـ طؾهة العؾؿ يف مالؾ هذه الؿجؽال ال  اي . ففذا وباةتثف الحال

و أ ،حدأويف حؼ كؾ  سللةطؾؼًا يف كؾ مذٌر مُ الجفؾ عُ  ؛طثقيلك اإ را ٌع غالهًا

 . حدأو يف حؼ كؾ أالجفؾ لقس بعذٍر يف كؾ مسللة 

ومـفا ما  ، ذرًا فقفاؿـفا ما  ؽقن الجفؾ عُ ؛ ف تػاوتةٌ مُ  سائؾالؿ ن  أ :قابوالص  

كثم  ن  ألك إهف ـَ والت  ، ػ قؾ يف مالؾ هذه الؿسائؾ مـ الت   د  ثبُ ف ؛ ٓ  ؽقن كذلؽ

 .تل  تحداقن عـفال عؾك الحالة ال  ز  ـَ و ُ  ، قاقفسػفؿ يف ن  ُ أهؾ العؾؿ  ـهغل أ
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ـهقف هذه وظقػة الت  ؛  «رؽػُ ٓ يَ  فُ تاب مـ ساطتف أك  وف طؾك ذلؽ بِّ فـُ » :$ قال

بًا ث  ؾقها بؿق ب كقهنؿ طُ تل تحؿ  ماكة ال  هذه مـ إ ، عاة ووظقػة طؾهة العؾؿالد  

 ،جرٌك باهلل  ،سؿاعفؿ كؾؿة كػرألك إفؿتك ما وصؾ ؛  لك اهلل إلؾعؾؿ ودعاًة 

ك ن  ـهفقا مت  أن  ق فقا وأحؼ وبالعقا دن   أفقا ٌب عؾقفؿ  ،زااٌ فو استأ سب  

سهاب اكتشار مالؾ هذه أف مـ ك  نؽقت فا الس  م  أ ، ستطقعقـ لذلؽكاكقا مُ 

رة كان مـ ؽػ  فقفا الؿؼآت الؿُ  اتل فشال   الؿجتؿعاتكالقٌر مـ  ،الؿـؽرات

 ة.ماكقا ب إبعاة وطؾهة العؾؿ عـ الؼقام الد   ؽقُت اكتشارها ُس  أسهاب
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ا كؿا فعؾ شديًد  ظ طؾقف الؽالم تغؾقظًاغؾ  ف يُ ف لق لؿ يؽػر فنك  ا أك  ػقد أيًض تُ و

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 ٕتؾاؽ الحاال التال  مـ وقاع فقؿاا  شاهف ن  أ: خقرةهذه الػائدة الخامسة وا

ر رؽػُ ن لؿ  َ إف وك  نف- اات يف الحد ث  ، كؽاار عؾقف يف اي ظُ ؾ  غَ ف  ُ ك  نف -وإن لؿ ُ َؽػ 

اك  إ» :وقال،  ر اهلل كه  « كبرأاهلل » :ف قالك  نفملسو هيلع هللا ىلص كؿا فعؾ الـهل   :وقاال ؛«ــفاا الس 

لفاا كؿاا لفاؿ إسارائقؾ لؿقساك ا عاؾ لـاا إقؾتؿ والذي كػسل بقده كؿا قاال بـاق »

هاذا فقاف تغؾاقٌظ يف  نذ. إ« ــ مـ كان قاهؾؽؿو ُس أــ َس لتتهعـ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ، «ةلفآ

  عؾقف ال ثة والسثم . تهاعفأوهؽذا  ـهغل مـ ،  ملسو هيلع هللا ىلصكؽار مـ لدن رسقل اهلل اي

التقحقد حؼ اهلل فاث  جاقز  ؛ الؿؼام مؼاٌم عظقؿ ن  ألك إغؾقظ ها هـا را ٌع والت  

ف متاك ك انف ؛ ضًا مـ باب فؼاف الادعقةأغؾقظ والت  ،  حؼ اهلل يف اهؾ سن  تأحٍد ٕ

ف ساقف  تـهاف ك انهاذا الخطال ف لةطاأذي وقع يف مالؾ هذه الؿؼالاة وعؾك ال   ظؾ  ما غُ 

 .ن   در مـف مالؾ ما كان قهؾ ذلؽأجد الحذر عـ أو حذر  ستؼهثً مُ 

ا يف مقضاعف  -و دون ذلاؽأ جادةً -كؽاار ذي  ضاع ايوالداعقة الؿقفاؼ هاق ال 

 .ر ومع حال مـ فعؾذي  تـاسب مع الؿـؽَ كؽار ال  ـؽر اين  ُ أـ حِس ذي  ُ ال  

  ك     يالعؾ سقػدى يف مقضع الووضع الـ  

  

                    دىيف مقضدع الـ دسدقػ كقضع ال ضرٌّ مُ 

 

 

 

 

 

ماٍر مساتحب أكؽااره عؾاك تارك إ ؛ سـان الؿشاطلمقر كؾفا كذي  جعؾ إال  

 تعاماؾ ماع هاذه الحاال ،  كاربذي  ـؽار باف الشارك إن  ؽقن بالؿستقى ال  أ ؽاد 
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 ملسو هيلع هللا ىلصهاذا مخاالٌػ لفادي الـهال  ن  أٓ جاؽ ! كؽاار الؿساتقى كػساف ماـ ايبوتؾؽ 

  .وفؼف الدعقةو تـاىف 

ماقر ل إزِ ـاتُ  ، ن تؽاقن فؼقفاًا ح اقػًاأ - اا طالاب العؾاؿ-فقـهغل عؾقاؽ 

 العؼد اة الؿـؽراتفا ؛ مالاؾ يف مقضاعفساؾقب إوتحسـ اساتخدام إ، مـازلفا 

كؽاار إن تتعاماؾ يف أمسائؾ التقحقد والشرك  ـهغل عؾقاؽ  ، الؿتعؾؼة بحؼ اهلل 

 ٓ  أو، م والػؼف ز جؿع بقـ الحذي سؾقب الحازم الػؼقف ال  ةطل فقفا بإأةطل مـ 

 .   ؾ يف مالؾ هذه الؿسائؾ العظقؿةهاسـاك ت ؽقن هُ 
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 :أخرى شبفةٌ  لفؿو

، وقال: أكؽر طؾك أسامة قتؾ مـ قال: )ٓ إلف إٓ اهلل(ملسو هيلع هللا ىلص  الـبل   إن  يؼقلقن: 

 .«َأَقَتْؾَتُف َيْعَد َأْن َقاَل : َٓ إَِلَف إِٓ  اهللُ »

ٓ  اهللُ  ملسو هيلع هللا ىلص: » وكذلؽ ققلف َٓ إَِلَف إِ  .«ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ الـ اَس َحت ك َيُؼقُلقا 

 .وأحاديث أخرى يف الؽػ طؿـ قالفا

 !ولق فعؾ ما فعؾ ،ؼتؾٓ يؽػر وٓ يُ فنكف ومراد همٓء الجفؾة أن مـ قالفا 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 -الؼهااقر قـ :عـاالأ-الؼااقم :  ةالشددبفة الثاكقددة طشددرلااك إ اكتؼااؾ الؿملااػ  

هااؾ أردوهنااا عؾااك ق  ، يف كتااهفؿ اكالاار الشااهف ورودً أ ضااًا مااـ أعـاادهؿ جااهفة هاال 

ف ٓ  ؽػاار ولااق ك اانف ن ٓ إلااف إٓ اهللأذا جاافد إالؿسااؾؿ  ن  أاهااات إالتقحقااد يف مؼااام 

 !وٓ  ضاره ذلاؽ ؾ ماا  ؼاقللقػعاؾ ماا  ػعاؾ ولقُؼا ؛ و فعؾ الشركأو قال أاعتؼد 

  .ٓ اهللإلف إن ٓ أف جفد ك  ٕ ؟لؿاذا

ن قرأكاا ذلاؽ قهاؾ صاػحات وٓ أمـاذ  الشهفة هل هل يف حؼقؼتفاا ن  أتثحظ 

 كاف  حااولنخربتاف بحاالفؿ فل والؿملػ  ،  زالقن  دورون و حقمقن حقلفا 

 .ن كان الغا ة مـفا واحدة إن  ستؼ ل تؾؽ الشهفات وأ

والتل فقفا و قب الؽػ ،  فقفا فضؾ ٓ إلف إٓ اهلل التل دلةإ :الؼقم  ؼقلقن

كاؾ ماـ قاال ٓ إلاف  ؛ ة اابتٌة لف يف كػسف ومالاف ؿَ العِ  ن  أو،  ٓ إلف إٓ اهلل قال ـؿ  ع
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 اراا إٓ بتؽػقٍر وٓ بؿا هاق فققاف يف  لف عرضعـف وعدم الت   فقا ٌب الؽػ إٓ اهلل

 .حؽام الؿرتتهة عؾك الردةإ

 ڤباـ ز اد  أساامةماـ ق اة « ال احقحقـ»دوكؽؿ ما اهات يف  : ؼقلقنو-

، قـاة فَ  ؿاعاًة ماـ ُ   واغاز -ڤعـال ال احابة أ- قاوكااك، درك ر اثً أحقـؿا 

ف قاد ك  أدرك أفؾؿا  ، ك ارور ٌؾ مـ إڤ  أسامةدركف أك ففرب ر ٌؾ مـفؿ حت  

ن أجافد )أ :قاال، د جفادة الحاؼ دكك مـ ضربة السقػ تشف  أو أكان قاب ققسقـ 

 ، ف طعـاف برمحاف فؼتؾافك انفڤ  أسامةا م  أو عـف؛ ك اريفؽػ إ( ؛ ٓ إلف إٓ اهلل

باذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص غ الـهال ؾ  ذي بَ هق ال  ڤ  أسامة ن  أيف روا ٍة و ؛ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا بؾغ ذلؽ الـهل 

ٓ  اهللُ » :ملسو هيلع هللا ىلصفؼااال ،  سااتػتقف  َٓ إَِلااَف إِ ڤ أسااامة  ىباادلف «!؟َأَقَتْؾَتااُف َبْعااَد َأْن َقاااَل : 

ؾاؿ ، فؼتاؾ ن  ُ أف كاان  خااف ك اأو سقػ ، أذًا مـ الالر ؾ كان متعق   ن  أ :عذره وهق

ٓ  اهللُ »  : ؽرر عؾقف ذلؽملسو هيلع هللا ىلص  زل الـهل  َٓ إَِلاَف إِ ك ـ اك تؿحت ا «!؟َأَقَتْؾَتُف َبْعَد َأْن َقاَل : 

 :ًا قاالذق  تَعاكؿا قال ذلاؽ مُ إ :ا قالويف روا ٍة لؿ   ، ٓ  قمئذٍ إسؾؿ أن لؿ  ؽـ أڤ 

« َٓ ـْ َقْؾهِِف َحت ك َتْعَؾَؿ َأَقاَلَفا َأْم  هاذا  نذ. إ«مساؾؿ»كؿاا يف روا اة « !؟َأَفثَ َجَؼْؼَت َع

الادم كاف صاار مع اقم ناهلل فإٓ  فلاإن مـ قاال ٓ أالحد ث كؿا زعؿقا دلقٌؾ عؾك 

   . والؿال ٓ  جقز التعرض لف

ُأمِْرُت َأْن ُأَقاتِاَؾ الـ ااَس » : ضًاأذي اهت يف ال حقحقـ ال  ملسو هيلع هللا ىلص وكذلؽ ققلف -

ٓ  اهلُل  َٓ إَِلَف إِ اِف ، َحت ك َ ُؼقُلقا  ٓ  بَِحؼ  ـْ َقاَلَفا َفَؼْد َعَ َؿ مِـ ل َماَلُف َوَكْػَسُف إِ ويف ، « َفَؿ

َفا َوحِ »روا ة   بَِحؼ 
ِ
كاف نقػعؾ ما  ػعاؾ فلِ  صاحب ٓ إلف إٓ اهلل نذإ ؛«َساُبُفْؿ َعَؾك اهلل

 .ض لفتعر  ٓ  ُ 
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 اقص هؾ التقحقد بالـ  أحا ج الؼهقر قن ن  ُ أوهذا يف الحؼقؼة مـ العجقب 

حااؼ هبااذه أهااؾ السااـة والتقحقااد أ ن  نفاا !هااذا عجااٌب ؛  الااقاردة يف ٓ إلااف إٓ اهلل

ا ،هباا عؾؿاًا وعؿاثهؾفاا الؼاائؿقن أالـ قص وهؿ  قا ُػال  أذ ـ ففؿاقا معاكقفاا وال 

هاؾ الساـة أ َفُقزا ادوا عؾاك  اليت هامٓا ؿ  ُاا؛ فاا حرفاًا حرفاًاقَ امِ رَ دركاقا مَ أو ،بقـفا

بعادكؿ عاـ أما  !؟كتؿ بـ قص ٓ إلف إٓ اهللأدراكؿ أوما ؛  مٌر عجقٌب أ !والتقحقد

 .لاغقر الححال حالؽؿ ؽان لدركتؿقها أٓ فؾق إففؿفا وفؼففا و

ن هاذا اساتدٌٓل غقار أوٓ جاؽ ، دلاة ن الؼاقم  ساتدلقن هباذه إأ :الؿؼصقد

جاهفة آساتدٓل  ؛فاض يف الجاقاب عاـ هاذه الشاهفةأ والؿملػ   .صحقح

 . -جزااال  زاه اهلل عـا ةقر-دلة ٕهبذه ا

ؾ يف قراءة كالم الؿملدػ رسن كستأقبؾ -والجقاب الؿجؿؾ طـ هذه الشبفة 

 :وجفٍ أريعة أن كؾخصف يف أيؿؽـ  -$

 ؼاال بالؾساان لقست كؾؿاًة تُ  «ٓ إلف إٓ اهلل»ن إ ؿ:ن كؼقل لفأ: القجف إول

ن أكؾؿااٌة تؼااال بالؾسااان وٓبااد  : ـتػااع صاااحهفاحت ااك  «ٓ إلااف إٓ اهلل» ؛فحسااب

اكتهف! ففذه  ؛ ا  ـاقضفاوكٌػ عؿ   ،قد  َ  ا عؿٌؾ مُ فَ عَ هَ تْ ن  َ أو،  ما اعتؼاٌد  ازفَ هَ حَ ْ   َ 

 ـتػاع  حتاك   ك  ـتػع صااحهفاحت   «ٓ إلف إٓ اهلل»؛  ٓ إلف إٓ اهللقاعدة مفؿة يف ففؿ 

عفاا فعاٌؾ تهن  أو ،ا اعتؼااٌد  اازمفَ هَ حَ ْ ا َ ن أكؾؿٌة تؼاال بالؾساان ووا اب  :قائؾفا

 ة :كؾ واحدٍة مـ هذه الؽؾؿات مؼ قد .ـاقضفاا  ُ عؿ   ػ  وكَ ، ٌق د  َ  مُ 

ؿؽـ ماـ الاتؾػظ هباا فؾاؿ  اتؾػظ فؾق اعتؼد معـاهاا ماع الات  ؛ مـ ققلفا ٓبد  

 .طؼ هبا  ـػعف اعتؼادها مع التؿؽـ مـ الـ   ٓ ؛ فا ٓ تـػعفك  نف
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فؾاق ةاث الؼؾاب  ٓ  إو ؛ قعًا باعتؼااٍد يف الؼؾابػُ ْش ظًا مَ ػ  ن  ؽقن تؾَ أوٓبد  

ف ٓ ك انف -وكؾؽاؿ تدركقكاف- «ٓ إلاف إٓ اهلل»روط يف ُجا الؿذكقر مـ هذا آعتؼاد

 . ـتػع 

ٓباد ؛  واعتؼادهاقالفا تل هذه الؽؾؿة ال   ُق د  َ  ن  تهع ذلؽ عؿٌؾ  ُ أٓبد  ؿ  اُ  

هاؾ العؾاؿ بؽػار أ ؿفاقر  وعؾاك قاقل ،  ـ يف الجؿؾاةخؾ ًا لف الد  ن  عهد اهلل مُ أ

اارون باارتك ال ااثةن   ااؾلأتااارك ال ااثة ٓ بااد  ااذ ـ ٓ  ؽػ   وقااقلفؿ- ؛ وال 

 . ملسو هيلع هللا ىلص جابف محؿٌد نا اةتص بن  ػعؾ جقئًا مؿ  أف ٓ بد ك  أ شرتطقن  -مر قح

ن  ؽااػ عاـ كااؾ ماا  ـاااقض أ ضااًا ماـ أبااؾ ٓ باد  ؛وهاذا الؼاادر ٓ  ؽػال 

 « ٓ إلف إٓ اهلل»حؼقؼة 

ٓ إو،  ـتػاع هباا  (ٓ إلاف إٓ اهللا)ظ باػ  ؾَ تَ الُؿا ن  نمقر ففؿتك ما ا تؿعت هذه إ

ـ   ، فث ف قاد ضاؾ ك اأ جاة فث جاؽ  يف الـ   ٍف كا مجرد التؾػظ بث إلف إٓ اهلل ن  أ مـ ظ

ًٓ مهقـااًا ن  ؽااقن الؿـااافؼقن مسااؾؿقـ أف  ؾزمااف ك اانف؛ ب الؼاارآن بااؾ قااد كااذ   ، ضااث

ٓ إلاف إٓ ا)ما كاكقا  تؾػظقن باأ ؟حدأوهؾ  ؼقل هبذا ،  مممـقـ كا قـ عـد اهلل 

 ؟ٓ إلف إٓ اهلل تفؿعَ ػَ ـَ فَ ؟ أ(اهلل

هنؿ ن ااارى فااويف الـ  ؛ هنؿ  ؼقلااقن ٓ إلااف إٓ اهللنوقااؾ مالااؾ ذلااؽ يف القفااقد فاا

تااك أ ااـ ألؽااـ مااـ ، عهااد هااق اهلل ن الااذي  ُ أو عتؼاادون ؛  ؼقلااقن ٓ إلااف إٓ اهلل

يف ، وقعاقا يف الشارك  ؛و اٍف كالقارةأماـ  مـ كقهنؿ كؼضقا ٓ إلف إٓ اهلل ؟تؽػقرهؿ

 .ةر ما هـالؽآلك إ ملسو هيلع هللا ىلصتؽذ ب الـهل 
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 ذ ـ حر  هئقة ال  س  ال
 
حـقػاة  بـاق،  ن ٓ إلاف إٓ اهللأكاكقا  شافدون ڤ  قفؿ عؾل

ن أو شافدون  ن ٓ إلاف إٓ اهللأكااكقا  شافدون  ملسو هيلع هللا ىلصصاحاب الـهال أقااتؾفؿ الذ ـ 

ض ٓ ـؼُ تقا بؿا  َ أفؿ ك  أ :هبوالس  ، دة ؾقا عؾك الر  تِ قومع ذلؽ قُ  ،محؿدًا رسقل اهلل

دراك ماا هال إلاك إ ـهغل التـهف  نذرسقٌل مـ عـد اهلل . إ مسقؾؿةٌ  :ؼالقاف اهللإلف إٓ 

 . ؟ ـتػع قائؾفا ام ؟ما حؼقؼتفا؟ ٓ إلف إٓ اهلل

 تؾاؽ  : ن كؼقلأ -ولؿٌؿ لؾق ف إتَ ؽؿٌؾ ومُ والق ف الالاين مُ - القجف الث اين

كاان يف  ٓ  إو هااعتهاراوهذه الؼققد ٓباد ماـ  ، دلٌة مؼقدةأتل استدلؾتؿ هبا دلة ال  إ

ػال ف . كاذلؽملسو هيلع هللا ىلص ن  ؽاقن كاثم رساقل اهلل أ اوحاجا، قغاما هق ل ملسو هيلع هللا ىلصكثم الـهل 

اا ُأمِااْرُت َأْن ُأَقاتِااَؾ الـ اااَس َحت ااك »  ملسو هيلع هللا ىلصذي اسااتدلقا بااف وهااق قااقل الـهاال الحااد ث ال 

ٓ  اهللُ  َٓ إَِلَف إِ ُأمِاْرُت َأْن » ؛«ال حقحقـ»ابتٌة يف تتؿة االو، الحد ث لف تتؿة  «َ ُؼقُلقا 

ثَةَ   َوُ ِؼقُؿقا ال  
ِ
ًدا َرُسقُل اهلل ٓ  اهلُل َوَأن  ُمَحؿ  َٓ إَِلَف إِ  ُأَقاتَِؾ الـ اَس َحت ك َ ْشَفُدوا َأْن 

َفا َوِحَساُبُفؿْ  ٓ  بَِحؼ  َكاَة َفنَِذا َفَعُؾقا َعَ ُؿقا مِـ ك ِدَماَاُهْؿ َوَأْمَقاَلُفْؿ إِ َعَؾاك  َوُ ْمُتقا الز 

 
ِ
 قان  متاأ ، ال اثة قان  ؼقؿاأ :وهاق (ٓ إلاف إٓ اهلل)ٓبد مـ جلٍا  تهع  نذإ . «اهلل

ةرى وهل أوقؾ مالؾ ذلؽ فقؿا  اا يف روا ٍة  .سثمحؽام ايلن  ؾتزمقا بأ ،كاةالز  

ٓ  »: ملسو هيلع هللا ىلصقال  «الهخاري»عـد  َٓ إَِلاَف إِ َفانَِذا ،  اهلُل ُأمِْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ الـ اَس َحت ك َ ُؼقُلقا 

َفَؼااْد َحُرَمااْت َعَؾْقـَااا ، َقاُلقَهااا َوَصااؾ ْقا َصااَثَتـَا َواْسااَتْؼَهُؾقا قِْهَؾَتـَااا َوَذَبُحااقا َذبِقَحَتـَااا 

 
ِ
َفا َوِحَسااُبُفْؿ َعَؾاك اهلل ٓ  بَِحؼ  « مساؾؿ»عـاد   اةتجاد يف روا. «  ِدَماُؤُهْؿ َوَأْمَقاُلُفْؿ إِ

َٓ إَِلفَ » : ؼقلملسو هيلع هللا ىلص الـهل  ٓ  اهلُل َوُ ْممِـُقا بِ  ُأمِْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ الـ اَس َحت ك َ ْشَفُدوا َأْن   لإِ

  . «َوبَِؿا ِ ْئُت بِفِ 
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كافقااة يف ح اااقل  -عـااال الـطااؼ هباااأ-وحاادها  لقساات ٓ إلااف إٓ اهلل نذإ

و ااهلل العجاب ؛  ملسو هيلع هللا ىلصوبؽؾ ما  اا بف محؿاٌد  ملسو هيلع هللا ىلصن تممـ بؿحؿٍد أٓ بد  ؛ؿة الع

عظاؿ أ وربكاأدعقتاف و ب  و هاق ُلا؟ أملسو هيلع هللا ىلصهؾ التقحقد جلٌا غر ب عـ دعقة الـهال 

 ؟ٓ اهللإلف إمـ لؿ  ليت بالتقحقد هؾ سقـتػع بث  نذ؟! إملسو هيلع هللا ىلصهؿ ما  اا يف دعقتف أو

 . لـ  ـتػع بث إلف إٓ اهلل :الجقاب

ٓ  اهلُل » :«صحقح مساؾؿ»كؿا يف  ملسو هيلع هللا ىلصققل الـهل  قالؿ  سؿعأ َٓ إَِلاَف إِ ـْ َقااَل  َما

 
ِ
 َحاُرَم َماُلاُف َوَدُماُف َوِحَسااُبُف َعَؾاك اهلل

ِ
ـْ ُدوِن اهلل متاك ح اؾت  ؛ «َوَكَػَر بَِؿاا ُ ْعَهاُد مِا

وهاذا  ؛عهاد ماـ دون اهلل ؿان باهلل والؽػر بؿاا  ُ ا  جؿع قائؾفا بقـ ايلؿ   ؟  ؿةالع

جاطرها الؽػار   ،تتضؿـ الؽػر بؿاا  عهاد ماـ دون اهلل اهلل ٓإلف إٓ  ن  نف ٓ  إتلكقد و

عؾك الؽػار بؽاؾ  ؟(لفإٓ )ي جلٍا  دل ققل الؿسؾؿ أعؾك  .بؿا  عهد مـ دون اهلل

وماع ذلاؽ  مكاد هاذا ؛  اهات العهادة كؾفاا هللإ :(ٓ اهللإ)و ؛ما  عهد مـ دون اهلل

 »  :بؼقلااف ملسو هيلع هللا ىلصالـهاال 
ِ
ـْ ُدوِن اهلل اا ؛ «َوَكَػااَر بَِؿااا ُ ْعَهااُد مِاا ذ ـ فقاااهلل العجااب! هاامٓا ال 

كالار أبؾ ربؿا كان ذلؽ ماـفؿ - عهدون غقر اهلل و  رفقن لغقر اهلل ما   رفقكف هلل 

 قا.لؿ  ػعؾ ؟هؾ كػروا بؿا  عهد مـ دون اهلل -عظؿأو

 فؼاد  إلاف إٓ اهللكاؾ ماـ قاال ٓ "الؼقم  ؼقلاقن  :ن كؼقلأ: القجف الث الث

ٓ إلاف  :ن مـ قاالأباتػاٍق بقــا وبقـفؿ ، هذه مؼالتفؿ  "ع ؿ ما لف ودمف مفؿا فعؾ

. ماا ذكاروا  هذه الؽؾقة اكتؼضات نذإ ٓ  ـتػع بث إلف إٓ اهلل ؛كؽر الهعث أو إٓ اهلل

اكتؼضات هاذه الؼضاقة  :فـحـ كؼقل لفاؿ ؛هة  زئقةلهٌة كؾقة تـتؼض بسامق ِ  قضقةٌ 

وماا اكتػاع وٓ « ٓ إلاف إٓ اهلل»هـااك ماـ قاال  مـاا وماـؽؿ أن   اهات ، تؼقلاقنتل ال  
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و  ساب أو ساب اهلل  كاذلؽ ماـ  ؼاقل ٓ إلاف إٓ اهلل ، ح ؾت الع ؿة لاف باذلؽ

ٓ إلاف إٓ )ف قد اكتؼضت يف حؼاف ك  أهذا ٓ جؽ باتػاق الؿسؾؿقـ ؛  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

هاذه  نذإ -هباذا الـطاؼ :عـالأ-ذلؽ باولؿ  ـتػع هبا ولؿ تح ؾ لف الع اؿة  (اهلل

تل الؽؾقة ومفؿا  ؽقن مـ جلا فؼد مار بـاا يف الادروس الؿاضاقة  ؛ذكروا باطؾةٌ  ال 

دة؟ ؛سثم سابؼًا وٓحؼًا ؿاع فؼفاا ايندة اابٌت بؽؿ الر  ن ُح أبقان   وماا هال الار 

ف  رتاد ك اندة ففؿـ وقع يف سهٍب مق اٍب لؾار   أسهاٌب ولفذه الردة  ، مسَث إِ بعد  ػرٌ كُ 

 .وٓ  ـتػع بث إلف إٓ اهلل

 ايع عؾقفؿ ال ثة والساثم كهقاا والرسؾ ذا كان إإ :ن كؼقلأ: القجف الر 

عؿااالفؿ وكاااكقا مااـ الخاساار ـ مااع كااقهنؿ أحااهط اهلل جااركقا ٕألااق  ؛ وهااؿ هااؿ

َماا  َوَلاْق َأْجاَرُكقا َلَحاهَِط َعاـُْفؿْ ٱُّ ؿ؛هاذا الحؽا ـ اهلل ومع ذلؽ بق   !!ـقمع قم

ـْ ٱُّٱٱ؛ [66]إكعااام:  ََّكاااُكقا َ ْعَؿُؾااقنَ 
ـْ َقْهؾِااَؽ َلاائِ ـَ مِاا ااِذ  َ إَِلْقااَؽ َوإَِلااك ال 

َوَلَؼااْد ُأوِحاال

ـَ  ـَ اْلَخاِسااِر  ـ  مِاا ـ  َعَؿُؾااَؽ َوَلَتُؽااقَك فؽقااػ بؿااـ  . [35: زماار]ال َّ َأْجااَرْكَت َلَقْحااَهَط

ن نجااركقا فااأكهقاااا لااق ن إأ هااقـ لـااا يف كتابااف  اهلل  ؛ عجقااٌب واهلل !!عااداهؿ 

جركقا أحاد الؿسؾؿقـ لق آ ن  إفؽقػ تؼقلقن ، الحهقط والخسران سقؽقن مآلفؿ 

ًٓ عجقهااأ ؟ما ضرهؿ جاقئًا ا ! لاقس هاذا قاق ذي وهاق دلقاؾ عؾاك مادى الفاقى ال 

 . ذي عافاكا مؿا ابتثهؿ بفوالحؿد هلل ال   ؛ رتعقن فقف
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قاتؾ القفقد ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل  الؿشركقـ الجفال: معؾقم أن  فقؼال لفمٓء 

قاتؾقا يـل ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب رسقل اهلل  وأن   ،وسباهؿ وهؿ يؼقلقن )ٓ إلف إٓ اهلل(

طقن حـقػة وهؿ يشفدون أن ٓ إلف إٓ اهلل وأن محؿدا رسقل اهلل، ويصؾقن ويد  

 ڤ. اإلسالم، وكذلؽ الذيـ حرقفؿ طؾل يـ أيل صالب 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ااهااذا الت  بطااثن  هااقـ  باادأ الشااقخ   ااؾف ذي لصااقؾ ال  هاامٓا الؼهقر ااقن أص 

وهؿ يؼقلدقن ٓ إلدف إٓ ؿ باهسقاتؾ القفقد وملسو هيلع هللا ىلص ن رسقل اهلل أ» :وهق ،الؿشركقن

غازوة  با ح ؾ عؼقمؿ  « ال حقحقـ»ومـف ما اهت يف  ؛وهذا اابٌت ٓ جؽ، « اهلل

فحؽؿ بحؽؿ اهلل ڤ سعد بـ معاذ  ؿؿ فقفوقد حؽ  ملسو هيلع هللا ىلص الخـدق مـ حؽؿ الـهل 

وهؿ « مقالفؿأن تؼسؿ أو ،ذرار فؿ وكسائفؿ كن تسهأو، ُتُفؿؾَ اتَ ؼَ ن  ؼتؾ مُ أ» :وهق

 .  ولؿ  ـتػعقا بذلؽ   ؼقلقن ٓ إلف إٓ اهلل

ن مـ القفاقد ماـ هاق مؼاقٌؿ أف قد بؾغف ك  أ «مإ»يف كتابف  بؾ ذكر الشافعل  

لقس فؼاط  ؼاقل ٓ إلاف - محؿدًا رسقل اهلل ن  أو ن ٓ إلف إٓ اهللأعؾك د ـف و شفد 

لاك إلقـاا وبعاث إولؽـاف  ؼاقل لاؿ  هعاث  -رسقل اهللن محؿد أبؾ و شفد  إٓ اهلل

ماـ القفاقد  فهذا  ؼقلاف ماـ  ؼقلا، لـا عثقة بذلؽ لقس سرائقؾ إالعرب كحـ بـق 

هاؾ كػعفاؿ ؛ هاؾ الؽتااب أ ارى كص عؾك القفقد والـ ارى ماـ لـ   ضًا مـ اأو

، ذلؽ ؿما كػعف ؟ن محؿدًا رسقل اهللأن  شفد أبؾ و إلف إٓ اهلل؟ ن ٓأن  شفدوا أ

   .العامة لجؿقع الالؼؾقـ ملسو هيلع هللا ىلصبعالة الـهل  إكؽاروهق  ؛لق قد ما  ـؼض ذلؽ ؟لؿاذا
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ف ٓ ك اإفـؼاقل  "لؾجاـهق مهعقٌث لؽؾ الهشر ولؽـف لقس مهعقاًا " :بؾ لق قال

ن محؿاادًا رسااقل اهلل حتااك  عتؼااد عؿااقم بعالتااف أوٓ بشاافادة   ـتػااع بااث إلااف إٓ اهلل

 يكس. قـ الجـ واال ؼؾلا

وهامٓا ؛ ٓ باعتؼاد وعؿؾ وكاٍػ عؿاا  ـاقضافاإٓ تـػع  (ٓ إلف إٓ اهلل) :نذإ

عؿا  ـااقض ٓ ما اعتؼدوا آعتؼاد ال حقح وٓ كػقا ، الؼهقر قن ما قامقا بذلؽ 

 .إلف إٓ اهلل

باؾ  ن ٓ إلف إٓ اهللأكاكقا  شفدون  -وقد مرت بـا-كذلؽ يف ق ة بـل حـقػة 

هناؿ ٕ ؟ؿذلاؽ عاـفؿ الؼتاؾ والؼتاال لِا درأ ماا ؛ن محؿدًا رسقل اهلل وما اكتػعقاأو

 ملسو هيلع هللا ىلصكهقـااا و  هللكقااػ  ؽااقن رسااقٓ ، ن مسااقؾؿة رسااقل اهللإذلااؽ بؼااقلفؿ  ضااقاكؼ

 .ؿةع هؿ كؼضقا هذه الشفادة فؿا ح ؾت لفؿ ال نذإ ؟ةاتؿ الـهققـ

  قفؿكذلؽ الذ ـ حر  
 
 اؿت وماا عُ  ن ٓ إلف إٓ اهللأكاكقا  شفدون ڤ  عؾل

حقـؿا  فؿ كؼضقا ٓ إلف إٓ اهللك  أ :والسهب، ڤ كػسفؿ بذلؽ بؾ قتؾفؿ جر قتؾة أ

 .  الهشر  لك مرتهة رب  إ ًرارفعقا بش
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تدؾ ولدق قدال )ٓ إلدف إٓ مؼرون أن مـ أكؽر البعث كػر وقُ  (13)وهمٓء الجفؾة

فؽقػ ٓ تـػعدف  ؛وأن مـ جحد شقئا مـ أركان اإلسالم كػر وقتؾ ولق قالفا، اهلل( 

ديدـ الرسدؾ  ساسمـ الػروع، وتـػعف إذا جحد التقحقد الذي هق أ شقئاإذا جحد 

 . ولؽـ أطداء اهلل ما ففؿقا معـك إحاديث !!ورأسف

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

سثم ركان ايأمـ  حد جقئًا مـ  ن  أقافؼقكـا عؾك هؿ  ُ :  ؼقل الشقخ  

و جلا مـفا لقس أضراهبا أمقر وو ال قم هذه إأو الزكاة أال ثة  ن  إ" :فؼال

 .  اكافرً  ؟ماذا  ؽقن عـدهؿ كفنف ؛ حد و قب ذلؽ "وا هًا

مـ  ٓ  ؽقنأ ا حد جقئًا مـ هذه العهادات كافرً ذا كان مـ إ ! ا هلل العجب

ن ٓ إلف إٓ أؿا هل فروع لشفادة ك  إكؾ العهادات  ن  نف ؟صؾ تؾؽ العهاداتأ  حد

ففؿ  جحدون التقحقد  ،صؾفأفروٌع لتقحقد اهلل وٓ  ـػع فرٌع بدون ، اهلل

وقد ، ف  ؽػر عـدهؿ ك  نمـ  حد فرعًا ف جقئًا ، بقـؿاهذا ٓ  ضر قن أن  و زعؿ

صقل صؾ إأهقتًا يف حؼ مـ  حد ولك اُ أف ك  أ لؽـ هذا الحؽؿ ٓ جؽ   قا؛صابأ

 .وهق تقحقد اهلل 

 
  

                                      

 اجلهلة الذين ىح ججهم . (13)
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فلمدا حدديث أسدامة فنكدف قتدؾ  ؛ولؽـ أطدداء اهلل مدا ففؿدقا معـدك إحاديدث

 ،رجال ادطك اإلسالم يسبب أكف ضـ أكف ما ادطك اإلسالم إٓ خقفا طؾك دمدف ومالدف

والرجؾ إذا أضفدر اإلسدالم وجدب الؽدػ طـدف حتدك يتبدقـ مـدف مدا يخدالػ ذلدؽ، 

دل َسدبِقِؾ اهللِ َفَتَبق ـُدقا َياَأيَُّفاٱٱٱٱٱٱُّٱٱٱوأكزل اهلل تعالك يف ذلؽ:
ـَ آَمـُدقا إَِذا َضدَرْيُتْؿ فِ  َّ ال ِذي

تبدقـ  كدفتثبتقا. فأية تدل طؾك أكف يجب الؽػ طـدف والتثبدت، فن :أي [84الـساء: ]

ولدق كدان ٓ يؼتدؾ ،  ََّفَتَبق ـُدقاٱٱُّ تؾ لؼقلف تعالك:مـف يعد ذلؽ ما يخالػ اإلسالم قُ 

وكذلؽ الحديث أخر وأمثالدف، معـداه مدا ذكركداه  معـك.إذا قالفا لؿ يؽـ لؾتثبت 

 أن يتبقـ مـف ما يـاقض ذلؽ.  أن مـ أضفر التقحقد واإلسالم وجب الؽػ طـف، إٓ  

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 ػلؾفاقى الاذي غؾا؛  «ثحاديدطداء اهلل مدا ففؿدقا معـدك إأولؽـ : » ؼقل

اإٓ لق تجردوا لؿعرفة الحؼ وصؾقا إقؾقهبؿ و ذي هاق ماـ لك الؿعـك ال اقاب ال 

 . إفاعقؾ ولؽـ الفقى  ػعؾ يف صاحهف، وضحفا أجقاا وظفر إأ

ن أسالم حقـؿدا شدفد كف قتؾ رجالً ادطك اإلنفڤ ما حديث أسامة لف» :قال

أساامة  ؛«ومالفٓ خقفًا طؾك دمف إسالم اإل ا ادطككف مأكف ضـ أيسبب  ٓ إلف إٓ اهلل

ن أ اًا  ر ااد تخؾ  مُ ٓ ُمْخؾًِ ااا ؛  اًا تخؾ  مُ إٓ اهلل  لاافإن الر ااؾ قاال ٓ أظاـ ڤ 

ولاقس  ػ ،قسكف سقؼتؾ متعقٌذ مـ الأتل وقع فقفا وهل  تخؾص مـ هذه الحالة ال  

راد هباذه الؽؾؿاة أف ماا ك اأ ؼقل يف كػسف هـااك قر ـاة تادل عؾاك ،  ًا ؾِ خْ كف قالفا مُ أ

  .و ف اهلل
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ٓ ) ن  أڤ ستؼر يف كػاقس ال احابة الؿُ  ن  ٕ ؛وهذا فقف قؾٌب لؾدلقؾ عؾقفؿ

ٓ  ر اد  زم ، ومـ ذلؽ أن  ؽقن مخؾ اا هلل ٓ باعتؼاٍد  اإٓ تـػع  (إلف إٓ اهلل

ـ  رسقل اهلل   ، القؼاقـ ٓ  ازول بالشاؽ ن  ٕ؟ كؽر فعؾف لؿأ ملسو هيلع هللا ىلصجقئا مـ الدكقا ، لؽ

ؿاا قالفاا ك  إف ك اأفث  ازول عـاف ذلاؽ بالشاؽ يف ، الر ؾ قال ٓ إلف إٓ اهلل ن  أالقؼقـ 

 . «؟فث جؼؼت عـ قؾهفأ» اذي  در ـما ال   ؛تعقذاً 

ا ؛مـ الؽػاار ن مـ قال ٓ إلف إٓ اهللأ :طؾك هذا الحديث يدل نذإ ذ ـ هاؿ ال 

، وإٓ فؾق كان مـ أهاؾ الؽتااب الاذ ـ  ؼقلاقن ٓ إلاف  (ٓ اهللإلف إ ٓا ) احدون ل

لاك إن  ضاؿ أباؾ ٓ باد  عؾؿااا ايساثم ، إٓ اهلل فنن هذا الؼدر ٓ  ؽػل كؿا كص  

إظفاار فاث باد ماـ  ملسو هيلع هللا ىلصن محؿادًا رساقل اهلل أد جحاذا كاان  نفا جحاده؛ذلؽ ماا  

ف ك  نف ٓ إلف إٓ اهلل فهؿجرد كطؼ ذ ـ  حدوا ٓ إلف إٓ اهللواان ال  ا عهدة إم  أ ذلؽ.

 .ةذ بظاهره  جب الؽػ عـ ذلؽ وإ

 -هاةقتاإ اا -ؿة  االع ن  أ :هذا يقانُ  ؛ذلاؽبعد ف  ـظر يف حالف ك  إاؿ  ؟اؿ ماذا

 .وتؿام   .جروعٌ    ن:لفا طرفا

 ؿ  اُ  ، فؼد جرع يف العاصؿ لدمف ومالفمؿـ  جحدها  (ٓ إلف إٓ اهلل)فؿـ قال 

 ؿفاالتزم بحؼققفاا ولقازمفاا وكاػ عؿاا  ـاقضافا فؼاد تؿاا ذا تؿاؿ ذلاؽ ماـ بعادُ إ

 .ٓ بطؾت، وإؿة وتحؼؼت فقف  الع

اامااـ جاارع يف الاادةقل يف اي (ٓ إلااف إٓ اهلل)جاالن  ذي جاارع يف سااثم كال 

ٓ أعـاف و ؽاػ  ن  ُ أ ـػعاف ابتاداًا  ، ذلاؽ اتؿؿ  ٓ تـػعاف حتاك   ؛و ال اثةأالقضقا 

ن نـظر بعد ذلاؽ فا ولؽـ  ؛مالف ؿُ َس ؼْ وٓ  ُ  سهك،وٓ   ،فث  ؼتؾ ؛تعرض لف بسقا ُ 
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و  ااا ال اقم وو اب عؾقاف ، أالتزم  اا وقت ال ثة وقد و هت عؾقف ال اثة 

 أ" :ن  حد فؼالنف ؛ن   ؾل و  قملؾزمف بـا كُ ك  نف ؛ال قم
 
ذلاؽ  كاا ٓ  جاب عؾال

 د  ٓ ُبا نذإ . الع ؿة ها هـا اكخرمت ولاؿ تاتؿ ولاؿ تتحؼاؼ ن  نف "لتزم هبذاأكا ٓ أو

 .واؿاة تتؿاقٌؿ لفاا وباذا تتحؼاؼ ؛اؿاة جاروٌع يف الع اؿة؛ مر لك هذا إإـهف مـ الت  

 ؾزمف بعد ذلؽ بؾقازم ٓ إلف إٓ اهللوكُ بث إلف إٓ اهلل فؼد جرع يف العاصؿ فؿـ كطؼ 

ن وقاع مـاف هاذا فؼاد تؿات وتحؼؼات الع اؿة يف نفا، ا  ـاقض ذلاؽ وبالؽػ عؿ  

 .حؼف 

ُأمِاْرُت َأْن ُأَقاتِاَؾ الـ ااَس َحت اك » :مار ـ يف ققلافباقـ إؿاع   ملسو هيلع هللا ىلصولذا الـهال 

ٓ  اهلُل  َٓ إَِلاَف إِ اثََة »  :ااؿ قاال ؛الشاروع يف الع اؿة ا هـااوها «َ ُؼقُلقا  َوُ ِؼقُؿاقا ال  

َكاااةَ  هـااا تااتؿ لااف  (ٓ إلااف إٓ اهلل)بؾااقازم  ؾتاازم كقكااف  ؛وهااذا تتؿقؿفااا« َوُ ْمُتااقا الز 

 .  الع ؿة

والرجؾ إذا أضفر اإلسالم وجب الؽػ طـف حتك يتبقـ مـف ما يخالػ »  :قال

ـَ آَمـُقا إَِذا َضَرْيُتْؿ فِل َسبِقِؾ اهللِ َفَتَبق ـُقاٱُّٱٱٱذلؽ، وأكزل اهلل تعالك يف ذلؽ: َفا ال ِذي  َياَأيُّ

اَلَم َلْسدَت ُمْمِمـًدا ـْ َأْلَؼك إَِلْقُؽُؿ الس  َٓ َتُؼقُلقا لَِؿ ا ؛« ََّو  كساانٌ إثم حقـؿاا  ؼاقل الس 

فالؽاافرون ، ساثم بتحقاة اي اكاف حقاأ ففظااهر حالا "السثم عؾاقؽؿ" :لؾؿسؾؿقـ

 . ؽػ عـف ن  ُ أذي  ـهغل فؽان ال   ، سؾؿكف مُ أفظاهر حالف  ، غالهًا ٓ  حققن هبا

َفدداٱٱُّٱٱٱ:كددزل اهلل تعددالك يف ذلددؽأو» :وقددقل الؿملددػ $ ـَ آَمـُددقا إَِذا  َياَأيُّ ال ددِذي

 «ٱََّضَرْيُتْؿ فِل َسبِقِؾ اهللِ َفَتَبق ـُقا

 .فا كزلت يف ق ة أسامة ك  أ :ققالحد إأذا وه 
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كاان الؼاتاؾ فقفاا الؿؼاداد اباـ  ؛ٍة جاهقفة افا كزلات يف قك  أ :اينوالؼقل الث   

  . ڤسقد إ

وكٌؾ  اا فقاف روا اات  ااا يف الؿؼاداد و ااا يف الالالاث  ث:الؼقل الثالو 

فح ؾت لف ق ٌة قر هٌة ماـ ؛ ڤ امة الةق ال عب ابـ  أة امَ ال  بـ َ  ا ؿؾ  حَ وهق مُ 

 .  سثمن ظفر مـف عثمة ايأ بعد ر ًث هذه وهق كقكف قتؾ 

فقف غقار  الؼاتؾ كان : ققى ما  اا فقفاأو، ذلؽ  مهنع هللا يضرصحاب تلول همٓا إف

كاف أ» :رضال اهلل عـفؿاا مـ ققل اباـ عهااسٍ  «ال حقحقـ»مذكقر وهق ما اهت يف 

 ؛فؼتؾااقه "السااثم عؾااقؽؿ" :قؿااٍة لااف فؾحؼااف الؿسااؾؿقن فؼااالُغـَ كااان ر ااٌؾ يف 

َفاٱٱٱُّ :ققلف كزل اهلل لتاققا غـؿف فسوا   َ اَأ  
ِ
ـَ آَمـُاقا إَِذا َضاَرْبُتْؿ فِال َساهِقِؾ اهلل اِذ  ال 

 . ةأ ََّفَتَهق ـُقا

و أ ن ٓ إلف إٓ اهللأعؿـ جفد  ػ  ؽَ ن   ُ أن الذي  ـهغل أ :والؿؼصقد مـ ذلؽ

 : ؼااقل ن اهلل قـ يف حالااف َٕهااتَ اااؿ  ُ ، ف مسااؾؿ ك ااأظفاارت مـااف عثمااٌة تاادل عؾااك 

 .ََّفَتَهق ـُقاُّ

وقاارأ بعضاافؿ وهااق حؿاازة والؽسااائل ، َّٱَفَتَهق ـُااقاُّ ؿفااقر الؼااراا قاارأوا و

ٱوَّٱَفَتَهق ـُااقاُّ ؛ ااة الحجاارات الخااثف كػساافآيف هااذه ويف  . َّقاُتااه  الَ تَ فَ ُّوةؾااػ 

 . ة الحجراتآيف سقليت معـا هـا وهـا كؿا  َّٱقاتُ ه  الَ تَ فَ ُّ

 .ت ه  الَ بؾغ مـ الت  أجد وأـ ق  هَ ن الت  إ :هؾ العؾؿ مـ قالأمـ و 

َّٱَفَتَهق ـُاقاُّ ؛هنؿاا متؼارباانأ -بق عهقدة  أذي اةتاره وهذا ال  -ومـفؿ  
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تاالكقا وٓ  : عـاالَّٱقاُتااه  الَ تَ فَ ُّٱو ، تػح ااقا وتعرفااقا عؾااك حؼقؼااة الحااال : عـاال

 .ػظقـ مع اةتثٍف دققٍؼ بقـفؿا ممداهؿا واحد مدى الؾ  مُ و ، تستعجؾقا

ن تبقـ مـف يعد ذلؽ ما نالؽػ طـف والتثبت فكف يجب أية تدل طؾك أف»قال: 

ؿة  اكاف قاد تؿات لاف العنسثم فحؽام ايلن التزم بنٓ فإو ؛«تؾسالم قُ يخالػ اإل

ـِ  ٱُّٱ قال  َكااَة َفانِْةَقاُكُؽْؿ فِال الاد   َثَة َوآَتُقا الز  التقباة: ] ََّفنِْن َتاُبقا َوَأَقاُمقا ال  

كف  عامؾ نذا ظفر مـف ما  خالػ ذلؽ فإما أو .لفؿ ما لؽؿ وعؾقفؿ ما عؾقؽؿ؛  [11

ف ك انف ٓ  إوفانن تااب  تتاب؛كاف  سانن ظفرت مـف الاردة فنف ؛تؾؽ الؿخالػة كبؿؼتض

 .ؼتؾ ُ 

وماا  «قاتاؾ الـااسأن أمرت أ»وهق  «فمثالأخر ووكذلؽ الحديث أ: » قال 

ضفدر أن مدـ أمعـداه مدا ذكركداه » حاد ث فاالؿعـك فقاف واحادمجرى هذه إ ى ر

وهدذه  ؛«ن يتبدقـ مـدف مدا يـداقض ذلدؽأٓ إسدالم وجدب الؽدػ طـدف التقحقد واإل

ن أٓ إساثم و اب الؽاػ عـاف ظفار التقحقاد وايأماـ  :قاطدة ٓيد مدـ حػظفدا

 . تهقـ مـف ما  ـاقض ذلؽ

 
  



  

          354          
 
 

 رشح كشف الش هبات

أقتؾتف يعددما قدال: )ٓ إلدف إٓ » :الذي قالملسو هيلع هللا ىلص والدلقؾ طؾك هذا أن رسقل اهلل 

هدق الدذي قدال ،  «أمرت أن أقاتؾ الـاس حتك يؼقلقا ٓ إلدف إٓ اهلل»وقال: !« ؟اهلل(

مدع ، « لدئـ أدركدتفؿ ٕقتؾدـفؿ قتدؾ طداد ،أيـؿا لؼقتؿقهؿ فاقتؾقهؿ»يف الخقارج: 

 أكػسدفؿيحؼدرون ڤ  ن الصدحايةإحتك  ،كقكفؿ مـ أكثر الـاس وتفؾقال وطبادة

طـدهؿ، وهدؿ تعؾؿدقا العؾدؿ مدـ الصدحاية فؾدؿ تدـػعفؿ )ٓ إلدف إٓ اهلل( وٓ كثدرة 

 ا ضفر مـفؿ مخالػة الشريعة.العبادة وٓ ادطاء اإلسالم لؿ  

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 ػاعمـ التازم هباا اكت زماقل ن ٓ إلف إٓ اهللأما ذكركا مـ  «والدلقؾ طؾك » : ؼقل

فػال ق اة أساامة ، حاد اث تؾاؽ إ «ذي قدالال د ملسو هيلع هللا ىلصن رسقل اهلل أ»لؿ  ـتػع  ٓ  إو

قاتؾ الـداس أن أمرت أ» :قالو «وكرر ذلؽ طؾقف قتؾتف يعد قال ٓ إلف إٓ اهللأ» :قال

 «يـؿدا لؼقتؿدقهؿ فداقتؾقهؿأ»هق الذي قال يف الخدقارج  «حتك يؼقلقا ٓ إلف إٓ اهلل

  . «دقتؾ طا فؿقتؾـدركتفؿ ٕأـ ئل» ًا ضأوقال 

هاااادات باااؾ هاااؿ مجتفااادون يف لفاااؿ عو« ٓ إلاااف إٓ اهلل»الخاااقارج  ؼقلاااقن 

ن نومااع ذلااؽ فاا، لااك عهاااداهتؿ إن ال ااحابة  حؼاارون عهاااداهتؿ إك حت اا، العهااادات

   !!مر بؼتالفؿأقد  ملسو هيلع هللا ىلصالـهل 

يف الؿسللة روا تاان و ، قر الخقارجػهؾ العؾؿ مختؾػقن يف تؽأ ن  أكت ةهقٌر أو

باؾ كؼاؾ جاقخ  ، هؾ العؾاؿ عؾاك عادم كػارهؿأو ؿفقر ،  حؿد  أمام عـ اي

عؾاك عادم تؽػقارهؿ ؛ اتػاق ال حابة « الؿـفاج»يف كتابف  سثم ابـ تقؿقة  اي
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يف قتالفؿ لؾخقارج تختؾاػ  رضل اهلل عـفؿسقرة ال حابة و ، وهذا هق ال قاب

 .عـ سقرهتؿ يف قتالفؿ لؾؿرتد ـ 

ٓ إلاف إٓ )مر واضح مع كقهنؿ قالقا إ هؿعؾك الؼقل بؽػر؛ وعؾك كؾ حال 

بؽػارهؿ  الؼاقلهذا عؾك ،  بؼتالفؿ لؽقهنؿ كؼضقا ٓ إلف إٓ اهلل ملسو هيلع هللا ىلصمر الـهل أ (اهلل

 ؛وضاحأٓل ساتدآ :ل كؼاقلث  ؿا هؿ مهتدعاٌة ُضاك  إكػرهؿ وبعدم وعؾك الؼقل  .

؛ بؼتاالفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالـهال مار أبؾ ُمهتدعقـ ،  ًٓ ث  ُض  ع ؿ ٓ إلف إٓ اهللذا لؿ تَ إف ك  ٕ ؟لؿ

 . ولكأمـ باب  (ٓ إلف إٓ اهلل)فألن ٓ تع ؿ وٓ تـػع مـ  ـؼض 

ًٓ مهتادعقـ ث  ما كػعت الخقارج باعتهارهؿ ُض  (ٓ إلف إٓ اهلل)ذا كاكت إ أطقد:

ومع ذلؽ لؿ تـػعفؿ يف ع ؿة دماائفؿ ، سثمقة ما ةر قا عـفا ة اييف دائرة الؿؾ  

مـ قالفا وقد  (ٓ إلف إٓ اهلل)ٓ تع ؿ  ئـفؾ ؛عؾقف وحث  بؼتالفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصمر الـهل أبؾ 

 . ولكأوهذا مـ باب ،  ايسثم كؼضفا وةرج مـ دائرة

طـددهؿ، وهدؿ تعؾؿدقا العؾدؿ مدـ  أكػسدفؿ ن الصدحاية يحؼدرونإحتك » :قال

 :صااااؾٕيف ا» :الؿحؼددددؼيؼددددقل ؛ « الصددددحاية فؾددددؿ تددددـػعفؿ )ٓ إلددددف إٓ اهلل

 :هاذه  عـال، جاهف أحقح وهق عدم كػارهؿ وهذه عؾك الؼقل ال    ،(14)«(تؿـعفؿ)

 ضاًا عؾاك أو ؿؽاـ  .ماـ الؼتاؾ والؼتاال قاق فؾؿ تؿاـعفؿ ٓ إلاف إٓ اهللسجهف بالأ

لااؿ  : عـاال ؛سااتؼقؿةمُ  «فؾددؿ تددـػعفؿ» :ن تؽااقن كؾؿااةأهااؾ العؾااؿ أقااقل  ؿفااقر 

مر الـهال ألؿ تـػعفؿ يف ح قل الع ؿة لدمائفؿ يف  ، تـػعفؿ يف كػ الؼتال عـفؿ

                                      

 .، حتقوق: د. دغش الَجمي[ 92]ص   (14)
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 بؼتالفؿ. ملسو هيلع هللا ىلص

؛  «مخالػدة الشدريعة ؿسالم لؿدا ضفدر مدـفدطاء اإلاوٓ كثرة العبادة وٓ : »قال

كاف لوالؼاقم  تفؿقكاف ب ؛ن  ؽػار الخاقارجأها هـا  ؽاد  الؿملػ   ن  أ !العجقب

 !مـ الخقارج عجقب

اا ٓ  أ محؿاد اباـ عهااد  ؽ: ؼاقل لاا !ذي لحاؼ الشاقخ  تارى مادى الظؾاؿ ال 

قؽاقن ماـ الخاقارج وهاق الخاقارج ! أفتف عؾاك واكظر جد   ؛القهاب مـ الخقارج

 ؾؿ.ي ظأهذا ظؾٌؿ و !ن  ؽػر الخقارجأ ؽاد 
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يـدل حـقػدة، وكدذلؽ ڤ  مـ قتال القفقد، وقتدال الصدحاية وكذلؽ ما ذكركا

أكفدؿ مـعدقا الزكداة حتدك  مدـفؿ أخبدره رجدؾأن يغزو يـل الؿصطؾؼ لؿدا ملسو هيلع هللا ىلص أراد 

ـَ آَمـُقا إِْن َجاَءُكْؿ َفاِسٌؼ يِـََبنٍ َفَتَبق ـُقا ُّٱٱٱٱأكزل اهلل: َفا ال ِذي وكان  ،[1]الحجرات:  ََّياَأيُّ

يف إحاديدث التدل ملسو هيلع هللا ىلص ؽدؾ هدذا يددل طؾدك أن مدراد الـبدل ف .ؿالرجؾ كاذيدا طؾدقف

 احتجقا يفا ما ذكركاه.

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

قتال الصدحاية »وكذلؽ ؛ وقد مر الؽثم فقف «مـ قتال القفقد ما ذكركاكذلؽ » 

 .مر الؽثم فقف  «قػةحـيـل 

ن يغدزو يـدل الؿصدطؾؼ أراد أ ملسو هيلع هللا ىلصن الـبدل أ» :وهقا  د دً  ضًا جاهدًا أورد أو

حؿاد أماام ةر فاا ايأيف ق اٍة معروفاة  «كفؿ مـعقا الزكاةأخبره رجٌؾ مـفؿ ألؿا 

ـ  مـ ضعٍػ ، و ٍف كالقرة ٓ تؽاد تخؾق أو اا مـ  ؛  هذا هق الؿشفقر باؾ  لؽ

 اة آهاذه الؼ اة هال ساهب كازول  ن  أ ؛ن  ؽقن الؿتػؼ عؾقاف باقـ الؿػسار ـأ ؽاد 

ـَ آَمـُقا إِْن َ اَاُكْؿ َفاِسٌؼ بِـََهنٍ َفَتَهق ـُقا ُّٱالحجرات  ِذ  َفا ال   إةرى ويف الؼرااة ََّ اَأ  

 .يف ق ٍة مشفقرة وكان الر ؾ كاذبًا عؾقفؿ؛  َّقاتُ ه  الَ تَ فَ ُّكؿا ذكرت لؽ 

اب هاؿ   ملسو هيلع هللا ىلصن الـهال أ :وجف الشاهد مـ هذه الؼصة فاؿ مـعاقا ك  أا بؾغاف ؼتاالفؿ لؿ 

 ـ باث إلاف إٓ ؼر  وهؿ كاكقا مُ - (ٓ إلف إٓ اهللا)قرار باي ن  أففذا دلقٌؾ عؾك  الزكاة ؛

 . صدر ما  ـاقض ٓ إلف إٓ اهللٓ  ـػع متك ما  -اهلل

بؼتاالفؿ لؿاا  ؿ  ُفان  َ أبالشفادتقـ مـ  هؿقرارإلؿ  ؿـعف  ملسو هيلع هللا ىلصالـهل  :ققللطقد فأُ 
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 ،والـهاقة ،والهعالاة ،كؽاروا الؼارآنأفاؿ ك  أولاقس  ب ،زكااة فحساالهنؿ مـعاقا أبؾغف 

الـهال  ؿ  ساثم عـادها َهاو اثاقن ماـ كاقاقض ايأو عشرون أوصدر مـفؿ عشرٌة 

 .الزكاة  عقافقؿا بؾغف مـ ؿكقهن وهق مر تعؾؼ بشلٍا واحدإ ؛  ؼاتؾفؿ كثن أ ملسو هيلع هللا ىلص

ولاق دعاا  ،جارك بااهللأولاق ؛ (ٓ إلف إٓ اهلل)ن مـ قال أفؽقػ  ؼال بعد ذلؽ  

لاق اعتؼاد الربقبقاة وباؾ  ،كاقاع العهاادةأولق صرف كؾ  ،ولق ذبح لغقر اهلل ،غقر اهلل

مـااف  س  َؿاان  ُ أوٓ  ـهغاال  ؛ذلااؽ جااقئًا كااف ٓ  ضاارهنكؿااا  ػعؾااقن يف الؿخؾااقققـ ف

  . ف قال ٓ إلف إٓ اهللك  ٕ ؟لؿاذا !جعرة

ن ماراد الـهال أفؽؾ هاذا  ادل عؾاك  ؛ الخطل بالغ وكثمٌ  ، ةضحداتؾؽ جهفٌة ف

   .تل احتجقا هبا ما ذكركاحاد ث ال  يف إ ملسو هيلع هللا ىلص

  جب الؽاػ   فك  نسثم فباي قر  أومـ جفد أٓ إلف إٓ اهلل؛  :وهذه هل الخالصة

اذ ـ أجاركقا ماع كؿا هق حال الؼهاقر قـ ، مـف ما  ـاقض ذلؽ هق ـن  تأ ٓ  إ ، عـف ال 

 اهلل غقره .

 . عؾؿأ واهلل 
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أن الـاس يقم الؼقامة يسدتغقثقن يدآدم ملسو هيلع هللا ىلص خرى وهق ما ذكر الـبل أُ  بفةٌ ولفؿ ُش 

فؽؾفدؿ يعتدذرون حتدك يـتفدقا إلدك  ،ثؿ يـقح ثؿ يدنيراهقؿ ثدؿ يؿقسدك ثدؿ يعقسدك

 .ففذا يدل طؾك أن آستغاثة يغقر اهلل لقست شركا :قالقاملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

أن آسااتغااة بغقاار اهلل لقساات : ومضااؿقهنا  ؛ طشددرة ةالثددالث   الشددبفةهااذه هاال 

 .اجركً 

عاـ رساقل  تعاددةٍ مُ  مـ روا ااٍت  «ال حقحقـ»استدل الؼهقر قن بؿا اهت يف 

اتل مهتدأها  ؽاقن بسامال الـ اػاعة العظؿك ال  يف ذكر الش  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ػاعة ٔدم اس الش 

 ، ملسو هيلع هللا ىلصإباراهقؿ ااؿ مقساك ااؿ عقساك ااؿ  ـتفال إمار إلاك كهقـاا محؿاد  ؿ  كقح اُ  ؿ  اُ 

إٓ  «كػسال كػسال»وكؾفؿ  ؼاقل  ، ا إٓ عقسك وكؾفؿ  عتذر وكؾفؿ  ذكر ذكهً 

 ... إلك آةر ما تعؾؿ  ؛ اؿ  ـطؾؼ فقستلذن عؾك ربف«أكا لفا» :ف  ؼقلفنك  ملسو هيلع هللا ىلص ل الـه

عؾك أن آستغااة والدعاا لؾؿخؾاقق  الؼقم قالقا أن هذا دلقٌؾ  أن   د:فالؿؼصق

ايماام الهخااري ماالثً أةارج  ؛ و ادوا أن  «آساتغااة»ا؛ وفرحقا بؾػظ لقس جركً 

ْؿَس َتاْدُكق َ اْقَم اْلِؼَقاَماِة َحت اك »قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـهل  أن  ڤ مـ حد ث ابـ عؿر  إِن  الش 

ُُذِن َفَهْقـَاا ُهاْؿ َكاَذلَِؽ اْساَتَغاُاقا بِاآَدَم ُااؿ   ْٕ اٍد  َ ْهُؾَغ اْلَعَرُق كِْ َػ ا بُِؿقَساك ُااؿ  بُِؿَحؿ 

هااذا الحااد ث فقااف اةت ااار؛ وإٓ فاانهنؿ كؿااا تاادل الروا ااات إةاارى ؛  «ملسو هيلع هللا ىلص

 .بـقح وإبراهقؿ وعقسك عؾقفؿ  ؿقعًا ال ثة والسثم   ستغقالقن أ ضًا

 -هاذا الؾػاظ- هفتشاهالقا باف و عؾاق« اْساَتَغاُاقا » أهناؿ فرحاقا بؾػاظ  :اهُد الش  
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قااال: ملسو هيلع هللا ىلص الـهاال  ألااؿ تااروا أن   ، آسااتغااة بؽااؾ أحقالفااا  ااائزة نقضااقة عامااة؛ إذ

وماا أكؽاره؛ ملسو هيلع هللا ىلص اكتفك إمر؛ أكتؿ تـؽرون جقئًا أ ازه رساقل اهلل  نإذ« اْسَتَغاُاقا»

 !هؽذا فؾقؽـ الػؼف

قا عـ الػاروق العظقؿاة ؾُ ػَ كقػ غَ  !ذي طهع عؾك قؾقب همٓاال   سهحان اهللو

ماـ عجقاب حاال  . بقـ هذا الحد ث وما كحـ ب دده وما الـزاع بقــا وبقاـفؿ فقاف

مارة ا غقاار ُمااروًقااأهنااؿ  عتؿاادون فُ  الؼااقم الااذي  اادلؽ عؾااك مهؾااغ الفااقى عـاادهؿ

ا باقـ أن تتق اف بالادعاا ة فرقً اؿ   بـا حقـؿا زعؿقا أن   كؿا مر  ؛  مارةً ا مُ روقً و ـػقن فُ 

أو أن تتق اف باف إلاك كهال أو ولال صاالح؛  ؼقلاقن هـااك  ،ذر لؾ اـؿوالذبح والـ ا

باقـ الحال  و ااؤوا هـاا فـػاقا الػارق الؿامار. هذا فرق غقر مامار  ن  إوقؾـا ، فرق

كقاػ ُ غػاؾ عاـ  !ساهحان اهلل العظاقؿ ،بقـ حال الحقااة وحاال الؿاقت ،والؿقت

َْمااَقاُت﴾ هااذا؟ واهلل  ااؾ وعااث  ؼااقل: ْٕ َٓ ا َْحَقاااُا َو ْٕ ؛ [44فاااطر: ]  ﴿َوَمااا َ ْسااَتِقي ا

وهااذا مااا سااقهقـف  !ا بااقـ ساامال حاال وساامال مقااتهـاااك فرًقاا كقااػ ُ غػااؾ عااـ أن  

  .الؿملػ   يف  قابف

معرفااة الجؿاع والػاارق؛ مااـ  :كؿااا  ؼاقل أهااؾ العؾااؿ هاق - ااا إةاقة-والػؼاف 

سـ ففؿ هاذا العؾؿ ُح  العؾؿ كؾ   ؛ فنن   الؿفؿ لطالب العؾؿ أن  ػؼف الجؿع والػرق

وتـػاال  ، ظقاار بـظقاارهؾحااؼ الـ  تُ  ، ؾحااؼ الؿسااائؾ بـظائرهاااالجؿااع كقكااؽ تُ  ، إمار

الػروق بقـ الؿسائؾ الؿختؾػة؛ ففذا وأن تػفؿ  ، الػروق غقر الؿمارة بقـ إجهاه

 َجاْقًئا﴾ ، هق الػؼف وهذا هق العؾؿ
ِ
ـَ اهلل ـْ َتْؿؾِاَؽ َلاُف مِا ـْ ُ ِرِد اهلُل فِْتـََتُف َفَؾا  لؽـ ﴿َوَم

اابفااث هااؿ ،  [ 21الؿائاادة:] الااذ ـ كػااقا بوٓ هااؿ  ، ذ ـ اعتااربوا الػااروق الؿاامارةال 
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 وإمر فقفؿ عجقب. ! الػروق غقر الؿمارة

 لددددددل ُكددددددؾ  َيددددددقٍم ِمددددددـ ُذؤاَلددددددة

  

 ِضددددددددْغٌث َيزيددددددددُد َطؾددددددددك إيالددددددددة

 

 

 

 

 

   

 بؾقة فقق بؾقة واهلل الؿستعان.
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فدنن آسددتغاثة  ،الجقاب أن كؼدقل: سدبحان مدـ صبددع طؾدك قؾدقب أطدائدففد

:  يؼدر طؾقف ٓ كـؽرها كؿا قدال اهلل تعدالك يف قصدة مقسدك طؾك مايالؿخؾقق 

ِه﴾ ـْ َطُدوِّ ـْ ِشقَعتِِف َطَؾك ال ِذي ِم    .[ 38الؼصص: ] ﴿َفاْسَتَغاَثُف ال ِذي ِم

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 ، ةار ة عـ محاؾ الـازاع استدلقا بؿسللةٍ  -كؿا  هقـ الؿملػ  -الؼقم 

فانن ماا  ؽاقن  اقم الؼقاماة ماـ سامال  ؛ ةارج عاـ محاؾ الـازاعدلقٌؾ هذا الدلقؾ 

اس بإكهقاا عؾاقفؿ ال اثة والساثم هاذا  ر اع إلاك مساللة وطؾب واستغااة الـ  

ٓ كـؽره كحاـ  ، وكحـ ٓ كهحث يف هذا؛ بؾ هذا  ائٌز بآتػاق ، سمال حل لحل

اس ؛ فالـ   بطهعف ايكسان مدينٌ بؾ ٓ  ق د عاقٌؾ  ـؽر ذلؽ؛ فنن   ، وٓ  ـؽره غقركا

ففاذا ةاارٌج  ، اعاون بعضفؿ بعًض و ُ  ،ا عقشقن مع بعضفؿ و حتاج بعضفؿ بعًض 

 ماا  ؼادر عؾقافزاع؛ أن  ُ عـ محؾ الـ  
ٌ
ا ، سلل حال ذي هاذا ٓ إجاؽال فقاف؛ وهاذا ال 

وهاذا الاذي  ااا يف إحاد اث كؿاا ساقليت كاثم  ، اس  اقم الؼقاماة ؽقن ماـ الـ ا

  .الؿملػ   عـ ذلؽ

لل الؿخؾااقق مااا  ؼاادر عؾقااف لؾؿخؾااقق أن  ساا  جااقز: الؼاطدددة هددل نإذ

أو  ح ك؛ مـ الؽتاب وماـ الساـة ققلقاةً ٓ تؽاد تُ  ؛ وعؾك هذا تدل أدلةٌ الؿخؾقق

اَؾ الؿساؾؿ ماـ ُساؾ  ف كُ ثحظاة أك اماع مُ  ، أو  إقرار اةً  فعؾقةً  -مال الؿخؾاقققـؿاا َقؾ 

حقده؛ ولذا يف تحؼقؼ تق كان هذا أكؿَؾ  -باستالـاا مسائؾ العؾؿ ففذه لفا جلن آةر

ٓ  ملسو هيلع هللا ىلص أةذ العفد رسقلـا   ،ااس جاقئً  ساللقا الـ ا والهقعة عؾك  ؿاعة مـ أصاحابف أ
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ع ايكساان عاـ سامال الؿخؾاقققـ ماا ففذا مـ كؿال التقحقد الؿستحب؛ أن  رتف  

  .لقس هذا مقضع الهحث فقفا ولؾؿسللة تػاصقٌؾ  ، أمؽـف

 .آستغااة بالؿخؾقق عؾك ما  ؼدر عؾقف ٓ كـؽرها نإذ

 هق إزالة الؽربة والشدة. :والؿراد بذلؽ ، طؾب الغقث وآستغاثة:

 إزالة الُؽربة والشدة. الغقث:

 فالعثقاة بقـفؿاا عثقاة عؿاقمٍ  ، ولقس  خػاك الػرق بقـ الدعاا وآستغااة

عااٌا فآستغااة دُ  ، ولقس كؾ دعاا استغااة عااٍ دُ  ؛ فؽؾ استغااةٍ  مطؾؼ وة قصٍ 

  .مـ مؽروٍب 

:  كؿدددا قدددال اهلل تعدددالك يف قصدددة مقسدددك:» ؼاااقل الؿملاااػ   نإذ

ِه﴾ ـْ َطددُدوِّ ـْ ِشددقَعتِِف َطَؾددك ال ددِذي ِمدد  اسااتغاث بؿقسااك ؛  «﴿َفاْسددَتَغاَثُف ال ددِذي ِمدد

 :إلك أمريـ ووجف آستدٓل راجعذي هق مـ عدوه؛ الر ؾ ايسرائقؾل عؾك ال  

 :كقن مقسك  القجف إول ٕن   ، الق ف فقف كظرٌ ؛ وهذا  لؿ  ـؽر عؾقف 

 ،قهؾ الـهقة؛ وايقرار الُؿعترب هق ما  ؽقن مـ كهل هذا ايقرار كان مـ مقسك 

 ا.وهق أن يف تؾؽ الحال لؿ  ؽـ كهقً 

 :وهاذا و افٌ  ، كقن سقاق هذه أ اة يف الؼارآن ساقاق إقارار القجف الثاين 

عؾاك أن  هاذا دلقاٌؾ  نإذ ، هاذا ُمـؽار شاعر بالن  ف لقس يف سقاق أ اة ماا  ُ أك   ؛ و قف

 آستغااة مـ الؿخؾقق بالؿخؾقق الحل الحاضر الؼادر  ائز.
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وكؿا يسدتغقث اإلكسدان يلصدحايف يف الحدرب و غقدره يف أشدقاء يؼددر طؾقفدا 

 .الؿخؾقق

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ـِ َفَعَؾاْقُؽُؿ الـ ْ اُر﴾﴿َوإِِن  كؿا قال  ؾ وعث إكػاال: ] اْسَتـَْ ُروُكْؿ فِل الد  

أن  ستغقث ايكسان بلصاحابف وهاؿ حاضارون  ؛ففذا مـ باب إمر الجائز،  [24

 .فؿالؾ هذا ٓ حرج فقف  ، أحقاا قادرون يف جلن الحرب وغقره

ـِ َفَعَؾدْقُؽُؿ  ﴿َوإِِن اْسَتـَْصدُروُكؿْ  سمال: كقػ الجؿع يدقـ هدذه أيدة ي فِدل الددِّ

ـْ ِطـْدِد اهللِ﴾ جدؾ وطدال ويقـ قدقل اهلل؛   [11إكػال: ]الـ ْصُر﴾ ٓ  ِمد  ﴿َوَمدا الـ ْصدُر إِ

   ؟[ 34إكػال: ]

 ما باف  ؽاقن غؾهاة العادو؛ ُؼ ؾْ بف هق َة  ذي اةتص اهلل  ر ال  الـ  :  الجقاب

وهاق الؿاراد  ،بااهلل  اؾ وعاث خاتٌص ف مُ هذا ٓ جاؽ أك ا؛ فخؾؼ ما بف ُ غؾب العدو

 ﴾
ِ
ـْ ِعـِْد اهلل

ٓ  مِ ا ؛بؼقلف: ﴿َوَما الـ ْ ُر إِ ا ك ار الؿساؾؿ يةقاكاف ففاذا ماـ بااب أم 

 نإذ.  [4الؿائادة: ] ﴿َوَتَعاَوُكقا َعَؾك اْلهِر  َوالت ْؼَقى﴾ٱ:اهلل  ؾ وعث  ؼقل ، الؿعاوكة

 ٓ تعارض بقـ أ تقـ.
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كحددـ أكؽركددا اسددتغاثة العبددادة التددل يػعؾقكفددا طـددد قبددقر إولقدداء وإكبقدداء و

 أو يف غقبتفؿ يف إشقاء التل ٓ يؼدر طؾقفا إٓ اهلل. ،وغقرهؿ

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

تال أكؽرهاا أهاؾ آساتغااة بغقار اهلل ال   ، هذا هق إمر الؿـؽر؛ دعااا غقار اهلل

  .عؾك أهنا كػر باهلل  ؾ وعث كؿا مر بـا هذا سابؼا التقحقد؛ ودل  

 : -مرت بـا غقر مرة-ضايط هذا يرجع إلك ثالث صقر 

 :(اطؾًؼاامُ )وكر ااد بؼقلـااا  ، طؾؼااًادعاااا إمااقات مُ هاال  الصددقرة إولددك: 

  ا عـف؛ وسقااً أكان الدعاا عـد الؼرب  أو  بعقدً  سقااً 
َ
صاحب الؼرب وُسئؾ جاقئا  ُدعل

أو ما ٓ  ستطقعف إٓ اهلل؛ فث فارق ،  ستطقعف لق كان حقًا أو  ستطقعف الؿخؾقققن 

 أكرب. كؾ ذلؽ جركٌ 

 :ف أك ا :(مطؾؼاا)دعاا الحال الغائاب مطؾؼاا؛ وكر اد بؼقلـاا  الصقرة الثاكقة

  . فقؿا  ؼدر عؾقف لق كان حاضرا أو فقؿا ٓ  ؼدر عؾقف

دعااا إصاـام  : ؾتحاؼ و ادةؾ يف الؿـاع ماـ دعااا إماقات فوأكهف إلاك أك ا

فادعاا ؛ عااا ماـ كاان حقاًا جاركًا ف إذا كان دُ ٕك   ، وإججار وإحجار وكحقها

كااذلؽ بالـسااهة لاادعاا . مااـ لااقس بحاال أصااثً وٓ  ؽااقن حقااًا مااـ باااب أولااك 

   .ؿ الغائهقـفؿ بالـسهة لـا يف حؽالغائهقـ؛  ؾتحؼ بذلؽ دعاا الؿثئؽة والجـ ٕك  

وولل  عتؼد فقف وهق بعقاٌد عـاف ففتاػ باساؿف  مـ دعا حقًا غائهًا كشقٍخ  نإذ

 ا أكرب.جركً  ا باهلل شركً ف  ؽقن مُ كزلت بف فنك   وم قهةٍ  ةٍ يف ُمؾؿ  
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 :الصقرة الث الثدة   ٓ ؛ ساقاا طؾؼاًااهلل مُ  دعااا الؿخؾاقق ماا ٓ  ؼادر عؾقاف إ

ٓ   ، أكان هذا لحٍل حاضر أو كان لغقره وهاذا . اهلل  كؾ مـ سلل ما ٓ  ؼادر عؾقاف إ

فإحساـ أن  (سامال ماا ٓ  ؼادر عؾقاف الؿخؾاقق) :ابط أحسـ ماـ أن تؼاقلالض  

ـ  ولااق عاارب أحااٌد بالال اا ، (مااا ٓ  ؼاادر عؾقااف إٓ اهلل)عاارب بؼقلااؽ: تُ   اين ٓ باالس؛ لؽاا

ك الؿخؾاقق لقس هـاك كظر ها هـاا إلا ، ما ٓ  ؼدر عؾقف  ـس الؿخؾقققـ :الؿراد

ا أن  ـ ارك عؾاك ا ضعقػً كلن تسلل جخً   ، فؼد  ؽقن هق غقر قادر؛ باعتهار ذاتف 

ا ، هذا لاقس جاركًا جخص ققي فنن   سالل الؿخؾاقق جاقئًا ٓ  ؼادر عؾقاف ا أن  ُ أم 

 ،وةؾؼ الؼادرة عؾاك إجاقاا ،ومغػرة الذكقب ،الؿخؾقققن الهتة كفدا ة الؼؾقب

وتػاصااقؾ هااذه  ، ف جاارٌك أكااربهااذا ٓ جااؽ أك اا أو إعطاااا القلااد وكحااق ذلااؽ؛ فاانن  

 ا.ةرى أ ًض الؿسائؾ مرت بـا فقؿا سهؼ ويف دروٍس أُ 

كحـ أكؽركدا اسدتغاثة العبدادة و» -واكتهف إلك ما قال-هـا  ؼقل الؿملػ لؽـ 

أو يف  -مقاتٕهذا دعاٌا  نإذ- التل يػعؾقكفا طـد قبقر إولقاء وإكبقاء وغقرهؿ

عااا اكتهف! دُ ؛  «يف إشقاء التل ٓ يؼدر طؾقفا إٓ اهلل -غائهقـ دعاٌا ٕحقاا- غقبتفؿ

ٓ   أو غائٍب  مقٍت    . اهلل ما ٓ  ؼدر عؾقف إ

؟ هاذه لاقس لفاا هذه الجؿؾاة إةقارة هاؾ لفاا مػفاقم أو هال غقار مػفقماةٌ 

 ؼادر عؾقاف  كف لق سلل ايكسان مقتًا أو حقًا غائهًا جقئًاإهؾ كؼقل  :؛ بؿعـكمػفقمٌ 

 جركًا؟ االؿخؾقققن ٓ  ؽقن هذ

وٓ ماراد ماـ  اذكر مالاؾ هاذه  قطعًا؛ لقس هذا مراد الؿملاػ، ٓ  الجقاب:

حؽا اة واقاع : ؿا مراد أهؾ العؾاؿ حقـؿاا  اذكرون هاذا ؛ إك   الجؿؾة مـ أهؾ العؾؿ
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لؿ  ؽتػقا أن  سللقا أمقاتًا أو غائهقـ ما  ! ضاعػالؼقم جركفؿ مُ  ؛ فنن   الؼهقر قـ

ٓ   ،  ؼدر عؾقف الؿخؾقققن  ، اهلل بؾ زادوا عؾك هذا أن سللقهؿ  ماا ٓ  ؼادر عؾقاف إ

ا-أكالار ماا  ساللقن  ؛ فانن  ؿهذا هق واقعف .ضاعػًاف ار جركًا مُ  قاهد عـادكا والش 

ذلؽ سمال الشػاعة؛ ومـ  ،أكالر ما  سللقن  سللقن ما ٓ  ؼدر عؾقف إٓ اهلل -كالقرةٌ 

 الشاػاعة مِؾاٌؽ هلل  ٕن   ، أٓ تدةؾ يف ما ٓ  ؼادر عؾقاف إٓ اهلل؟ الجاقاب: بؾاك

َػاَعُة َ ِؿقًعا﴾ ِف الش  ا نإذ . [22الزمار: ] ﴿ُقْؾ لِؾ  اذي ُ قهاذا ال  ف باف كاثم الؿملاػ   

  ،   ٓ وسامال ماا  ، سمال الؿقت مطؾؼًا أو سمال الغائب مطؾؼاًا جارك فنن   وإ

ًٓ لحٍل حاضر   ، ٓ  ؼدر عؾقف إٓ اهلل جرك ولق كان سما
ٍّ
 لق  اا جخٌص إلاك ولال

الؿطار أو أن  رزقاف  َل زِ ـْاأن  ُ   عتؼد فقف وهق أمامف و جالسف و ساؿع كثماف فساللف

  .هذا جرك؟ ٓ  خالػ أحٌد يف هذا خالػ مسؾٌؿ يف أن  القلد؛ ماذا كؼقل؟ أَو  ُ 

وأحساـ جالٍا لطالاب  قائؼ.ػاصقؾ والد  لك مالؾ هذه الت   ـهغل أن كتـهف إ نإذ

ااالعؾااؿ إذا كااان يف مؼااام بقااان مسااائؾ التقحقااد أن  ُ  اس الـ اا ؛ فاانن   ؾ و اادقؼػ  

ربؿااا  ،أو جاالٌا مااـ ايهبااام ، تاال فقفااا جاالٌا مااـ اي فااامالعهااارات ال    ستشااؽؾقن

أعاداا التقحقاد  ؼتـ اقن  فانن   ، أوقعت يف كػقسفؿ جقئًا ٓ سقؿا يف هاذا الع ار

تل فقفا إ فاٌم أو إهباٌم أو عؿقٌم أو ة قٌص غقر مؼ قد و امار مالؾ هذه الجؿؾ ال  

سقن عؾاك الـااس؛ فلحساـ جالٍا لطالاب يف الػفؿ؛ فنهنؿ  ؼتـ قن مالؾ هذا و ؾه  

 العؾؿ أن  قصؾ العؾؿ بطر ؼٍة سفؾٍة مػفقمة ودققؼة أ ضًا.
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ريدون مدـفؿ أن يددطق اهلل أن فاستغاثتفؿ يإكبقاء يقم الؼقامة يُ  ؛ذلؽإذا ثبت 

يحاسب الـاس حتك يستريح أهؾ الجـة مـ كرب الؿققدػ وهدذا جدائز يف الددكقا 

أن تلتل طـد رجؾ صالح حل يجالسؽ ويسدؿع كالمدؽ تؼدقل لدف: ادع  ،وأخرة

 يسللقكف يف حقاتف. ملسو هيلع هللا ىلص كؿا كان أصحاب رسقل اهلل ، اهلل لل 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

حؼقؼة الحال يف أحاد ث الشػاعة  ر اع إلاك  إن   : ر د الشقخ   أن  ؼقل

  إلك أمريـ: ُؾ حَ ـْ ؾ تؾؽ إحاد ث فنهنا تَ حؾ  أمر ـ؛  عـل إذا أردكا أن كُ 

 :والؿسمول حل ، ائؾ حل ؛ الس   السمال ها هـا مـ حٍل لحل أن   إول ،

وهاذا حاضاٌر عـاد هاذا؛ فؾاقس هاذا ماـ ، وكثهؿا حاضر؛ هذا حاضٌر عـد هاذا 

ًٓ مـ حٍل لغائب ، سمال حٍل لؿقت ةرج هذا عاـ كقكاف داةاثً  نإذ ؛ولقس سما

وٓ جؽ أن إكهقااا عؾاقفؿ ال اثة والساثم وكاذا الـااس الاذ ـ . فقؿا ُكفل عـف 

أكؿااؾ مااـ حقاااهتؿ يف هااذه بااؾ حقاااهتؿ اؿااة ، ُ سااللقن أهنااؿ أحقاااا يف ذلااؽ الؿؼااام

ًٓ مـ حٍل لحٍل حاضر. ،الدكقا  ولذلؽ لؿ  خرج عـ كقكف سما

 :الؿساللة تق فات إلاك جالٍا  ؼادر عؾقاف إكهقااا عؾاقفؿ  أن   إمر الثاين

وهاذا ماا كاان ماـ  ، ايذن بالشاػاعة ال ثة والسثم؛ وهق كقهنؿ  سللقن اهلل 

؛ فؾاؿ  هارك وتعاالك يف ذلاؽتاؿ  ستلذن ربف « أكا لفا» :ذي  ؼقلال  ملسو هيلع هللا ىلص كهقـا محؿٍد 

ًٓ لشاالٍا ٓ  ؼاادر عؾقااف إٓ اهلل ؿااا كااان جااقئًا  ؼاادر عؾقااف إك   ،  ؽااـ إماار سااما

ا . الؿخؾقققن ذ ـ ساهؼقا الـهال عؾقاف ال اثة وإكهقاا عؾقفؿ ال ثة والساثم ال 
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مار ةاارٌج عاـ قادرة ٓ ٕن إ، ؿاا اعتاذارهؿ لق اقد مااكٍع والسثم فاعتاذروا إك  

 إكؿا كان  لق قد ماكٍع كؿا تدل عؾقف إحاد ث. ، الؿخؾقققـ

 :هاذه إحاد اث متاك تؽاقن؟  اقم الؼقاماة وأضػ إلك هذا أمرًا ثالثدًا ، 

اس ماـ عظؿاة اهلل و ربوتاف ذي  ظفر فقاف لؾـ اوما  قم الؼقامة؟ إكف الققم العظقؿ ال  

ا ُذل الؿخؾاقققـ كؿاا  ظفار لفاؿ  ؾقاا،  وقدرتف وسؾطاكف ما تـخؾع عـاده الؼؾاقب

فؿ ٓ  ؿؾؽقن ٕكػسفؿ جقئًا فضثً عاـ أن  ؿؾؽاقا لغقارهؿ جاقئًا؛ وَضعػفؿ وأك  

 ، لتػاات الؼؾاب إلاك الؿخؾاقققـاالؿؼاام مالمقٌن فقاف  كالسمال والدعاا يف ذا نإذ

ظفار اس مـ هاذا إمار ماا  ؽاقن وماا  ف لؿ  ظفر لؾـ  فنك  ؛ بخثف الحال يف الدكقا 

 . ؛ وهذا جركٌ  فالؼؾقب تؾتػت إلك الؿدعق ـ،  قم الؼقامة 

يف هدذه الددار  ققاس حدال إكسدانٍ  ، ققاس الحال عؾك الحال ققاٌس مع الػاارق نإذ

مدـ هدذه إوجدف  ػترقدةخدرى هدل دار البدرزخ حداٌل مُ الدكقا يسدلل إكسداكًا يف داٍر أُ 

 :الثةالث  

 مـ حل لحل حاضر .السمال  أن  :  إول 

 الؿسللة تق فت إلك جالٍا  ؼادر عؾقاف إكهقااا عؾاقفؿ ال اثة  أن  :  الثاين

 .والسثم

 ـُ التػاات الؼؾاقب إلاك الؿخؾاقققـ ماع ماا ف يف  قم الؼقامة ُ ا: أك  الثالث مَم

  ؽقن يف ذلؽ الققم مؿا جرحُت لؽ .
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ريدون مدـفؿ أن يددطق اهلل أن فاستغاثتفؿ يإكبقاء يقم الؼقامة يُ  ،إذا ثبت ذلؽ

يحاسب الـاس حتك يستريح أهؾ الجـة مـ كرب الؿققدػ وهدذا جدائز يف الددكقا 

أن تلتل طـد رجؾ صالح حل يجالسؽ ويسدؿع كالمدؽ تؼدقل لدف: ادع  ،وأخرة

 . يسللقكف يف حقاتفملسو هيلع هللا ىلص اهلل لل كؿا كان أصحاب رسقل اهلل 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

اا ن؛إذ إكهقاااا هااق أن  سااللقا اهلل تهااارك وتعااالك ايذن  ذي سااللف الـاااُس ال 

؛ فقؼقل هذا ُ شاهف ماا  ؽاقن يف الادكقا ماـ سامال ايكساان ٕةقاف الحال  بالشػاعة

يف ذلؽ  وٓ جؽ   ، ٓ بلس بف - ؼقل الشقخ-ومالؾ هذا  ، الحاضر أن  دعق اهلل لف

ادع ":   سؿعؽ وأكات  ؾقساف فتؼاقل لافذي ف ٓ بلس أن تسلل أةاك الؿسؾؿ ال  أك  

  ." اهلل لل

 راطك يف هذه الؿسللة أمران:ويـبغل أن يُ 

 :دَ ُ اؼْ  َ  ؛ ٓ أنْ  ذلؽ كػعاف وكػاع الؿسامول طالُب  دَ ُ  ؼْ أن  َ  إمر إول 

 وتركف أولك. مالؾ هذا  ائزٌ  فنن   ، كػع كػسف فؼط

 :هذا لقس مـ فعؾ السؾػ  ؛ فنن   كًا لفدَ أٓ  تخذه ايكسان َد ْ  إمر الثاين

  ال الح
َ
؛ هاذا لاقس ماـ  "ادع اهلل لال، ادع اهلل لال"أةااه قاال:  ؛ كقكاف كؾؿاا لؼال

  .سقرة وسـة السؾػ ال الح

أم  : أن  «صاحقحف»ما أةرج ايمام مسؾٌؿ   يف  :ويدل طؾك ما ذكرت لؽ
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 :َفُؼْؾاُت َكَعاْؿ. َقاَلاْت َأُتِر ُد اْلَحج  اْلَعاَم » : قالت ل ػقان بـ عهد اهلل ڤ الدرداا 

 َفاْدُع اهلَل َلـَا بَِخْقاٍر َفانِن  الـ هِا
 
َدْعاَقُة اْلَؿاْرِا اْلُؿْساؾِِؿ َِٕةقاِف بَِظْفاِر » :َكااَن َ ُؼاقُل ملسو هيلع هللا ىلص  ل

َؿااا َدَعااا َِٕةقااِف بَِخْقااٍر َقاااَل اْلَؿَؾااُؽ ، اْلَغْقااِب ُمْسااَتَجاَبٌة  ااٌؾ ُكؾ  ِعـْااَد َرْأِسااِف َمَؾااٌؽ ُمَقك 

اااْلؿُ  ـَ َوَلااَؽ بِِؿاْلااؾٍ َقك  فااتثحظ أن أم الاادرداا ه عـفااا ٓحظاات . «ُؾ بِااِف آمِااق

أن تؼ اد أكاؽ إذا قؾات  ،وكػاع الؿسامول ،ذي هق كػسافاإمر ـ؛ كػع السائؾ ال  

وهاذا  ، فقـتػاع هاق و ـتػاع أةاقه «ولؽ بؿالؾف»أن الؿؾؽ  ؼقل:  "ادع اهلل لل"لف: 

ولاؿ  ، فُق د السهب الُؿؼتضل لؿالؾ هذا إمار ، ؿت أكف  ر د الحجا عؾِ ح ؾ لؿ  

 فؿالؾ هذا ٓ بلس بف.، ڤ  ؽـ هذا د دكًا ودأبًا لفا أو لغقرها مـ ال حابة 

أن تلتل طـد رجؾ صالح حدل يجالسدؽ ويسدؿع كالمدؽ تؼدقل » قال $:

يف بعااض الـسااخ -يسددللقكف ملسو هيلع هللا ىلص كؿددا كددان أصددحاب رسددقل اهلل  "ادع اهلل لددل"لددف: 

يف الجؿؾة كان هاذا حاصاثً ، كاكقا يف حقاتف  ػعؾقن ؛  «حقاتفيف - ( سللقكف ذلؽ)

يف ال احقحقـ فؼاط  لاق تلمؾاَت  ، وإحاد اث يف هاذا كالقارة، ڤ مـ ال حابة 

كاااكقا  سااللقن ڤ ال ااحابة  فقااف أن  ؛ لق اادت مااـ هااذا عااددًا مااـ إحاد ااث 

 ؛ مـ ذلؽ مالثً:ؿ أن  دعق اهلل لفملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل 

 ع عؾقفا.أن  دعق اهلل ٕمتف أن ُ َقس  ملسو هيلع هللا ىلص  رسقل اهللڤ سمال عؿر  

 ، ساامال أباال هر اارة ادع اهلل أن  حههـاال وأماال إلااك الؿااممـقـ :مااـ ذلااؽ 

كسالل و ،وكحب أمافڤ وكحؿد اهلل أكـا كحب أبا هر رة  .و حهب الؿممـقـ إلقـا

 اهلل أن  جعؾـا مـ الؿممـقـ؛ مـ أهؾ كؿال اي ؿان.
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زاره وعااده رساقل  و ڤ لؿاا مارضڤ كذلؽ سعد بـ أبل وقااص  

 .«عؾك عؼهل رد  ادع اهلل لل أٓ أُ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

أ ضاًا سامال عؽاجاة باـ مح اـ أن  جعؾاف اهلل ماـ الساهعقـ  :مـ ذلؽ 

 ألػًا.

أن تؽقن ماـ ملسو هيلع هللا ىلص أم حراٍم بـت مِؾحان حقـؿا سللت رسقل اهلل  :مـ ذلؽ 

 الُغزاة يف الهحر.

لفاا أهناا إذا   سامال الؿارأة التال كاكات ُت ارع أن  ادعق اهلل  :مـ ذلؽ 

ٓ  ُص    تتؽشػ.رعت أ

 . ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ففذا حاصٌؾ مـ أصحاب الـهل ة يف أحاد ث عؾك هذا الـسؼ كالقر

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص: كان هذا حاصثً مـفؿ يف حقاتف؛ فؿاذا كان بعد وفاتف والسمال

أحادًا ماـ ال احابة أتاك قارب  أن  الهتقا حد الًا واحدًا فؼط فقاف أن   نأ ستطقعق

روباًا فسللف أن  دعق اهلل لفؿ أو لف؟ فضاثً عاـ أن  ساللقه أن  ؽشاػ كُ ملسو هيلع هللا ىلص الـهل 

 دُ س هُ ـػ  وُ اا
َ
 مرضااك إلااك آةاار مااا  ػعؾااف هاامٓا ؿقمااًا و ؼضاال

َ
 قكااًا و شااػل

باقـ ملسو هيلع هللا ىلص هؾ  ستطقعقن أن  الهتقا ولق حاد الًا واحادًا وقارب رساقل اهلل  ؟الؼهقر قن

هاق باقـ  ، ؿ وبقـ هذا الؼرب مػاوز  شؼ عؾقفؿ القصاقل إلقافظفراكقفؿ ولقس بقـف

ف يف يف مؼاباؾ أك ا ، ظفراكقفؿ؛ ومع ذلؽ ما و دكا صحابقًا واحدًا فعؾ هاذا إمار

 مار أم ٓ ؟ الجقاب: بؾاك واهلل؛ وهاذا إ ؿااعٌ مُ  ة فرٌق هؾ اؿ   نإذ .حقاتف قد فعؾقا

ثً عاـ أن  ؽاقن دعااًا فض، عـد قربه ملسو هيلع هللا ىلص عؾك ترك دعاا الـهل ڤ مـ ال حابة 
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 .بعقدًا عـ قربه 

يف هاذا الؿؼاام باقـ حقااة الـهال  امارً اؿة فرقًا مُ  إمر ما سؿعت مـ أن   ن؛إذ

أماا  !أما ُو د لفاؿ حا اات. وكذلؽ بالـسهة لألكهقاا وإولقاا  ، وحقاة غقرهملسو هيلع هللا ىلص 

 !ڤطاقا واحتاا قا أن  ستساؼقا يف عفاد عؿار أماا ُقحِ  !كزلت هبؿ أماقٌر وأماقر

يف  ةِ ر  وهؾ أتقا الؼرب فسللقا؟ أما كزلت هبؿ تؾؽ القاقعة العظقؿاة وهال وقعاة الَحا

أكان مـ أحٍد مـ الساؾػ  -أمٌر عظقؿ-زمـ  ز د بـ معاو ة يف سـة اثٍث وستقـ 

 ؟كؿا  ػعؾ الؼهقر قنملسو هيلع هللا ىلص يف ذلؽ الققم ذهاٌب إلك قربه واستغااٌة بف 

 يددددددددا خددددددددائػقـ مددددددددـ التتددددددددر

  

 لددددددددقذوا يؼبددددددددر أيددددددددل طؿددددددددر

؛  "إذا أعقااتؽؿ إمااقر فعؾااقؽؿ بلصااحاب الؼهااقر"و تقاصااقن فقؿااا بقااـفؿ:    

 !مـ  حتااج !قط ذلؽ؟ ألؿ  ؽـ مـفؿ مـ  ؿرضڤ أفعؾ واحٌد مـ ال حابة 

لؿااذا ماا ذهاب  !أما كاكات تـازل هباؿ أماقر !مـ أصاب ابـف م قهة !مـ عؾقف د ـ

ٓ أحد مـ أهؾ  ، واحٌد قط ٓ مـ ال حابة وٓ مـ التابعقـ وٓ مـ أتهاع التابعقـ

فساللف عؾاك إقاؾ أن  ادعَق اهلل لفاؿ؛ ملسو هيلع هللا ىلص الؼرون الؿػضؾة ق اد قارب رساقل اهلل 

 .وهؿ كاكقا  ػعؾقن يف حقاتف 

عؾااك أكااف أمااٌر ٓ  -حقـؿااا  ق ااد الؿؼتضاال و اازول الؿاااكع-أٓ  اادلؽ هااذا 

؟ أمااا كاااكقا ملسو هيلع هللا ىلصأمااا كاااكقا  حهااقن رسااقل اهلل  ؟!؛ بااؾ مـؽااٌر غا ااة الـؽااارة جااقز

 أما كاكقا  عرفقن قدره؟ ؟ عظؿقكف

  دلؽ عؾك مدى ضثل همٓا الؼهقر قـ نإذ
ٌ
 قطعل

ٌ
ولاق  ، هذا برهاٌن  ؼقـل

 .فؽقػ وإدلة سقى هذا بالعشرات ، لؿ  ؽـ مـ دلقٍؾ عـدكا إٓ هذا واهلل لؽػك
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 .فحاشا وكال أكفؿ سللقه ذلؽ طـد قبره ملسو هيلع هللا ىلصا يعد مقتف أم  

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

   . كؿا  ػعؾقن؛  ؿا عـف عؾك أن  ؽقن بعقدً فضًث 

؛ أرأ تؿ محاادة هلل «سقد الخؾؼبجقاهد الحؼ يف آستغااة »هفاين يف كتابف الـ  

َكؼؾ عـ  ؛«سقد الخؾؼبجقاهد الحؼ يف آستغااة »كفذه الؿحادة؟  ملسو هيلع هللا ىلصولرسقلف 

 
 
 شاتؽل فقفاا إلاك  الساهؽل مخطقطٍة محػقظٍة يف بعض بثد الشام ذكر أهنا لؾتؼل

إلااك الؿد ـااة مااع أحااد  م رسااؾ رسااالة مااـ الشااا ،مااـ ابااـ تقؿقااةملسو هيلع هللا ىلص رسااقل اهلل 

هااذه ذ ُةاا :إجااخاص الااذ ـ  ر اادون الااذهاب إلااك الحجاااز يف الحااج و ؼااقل

ف أول جالا ؛ والعجقاب يف هاذه الرساالة أك ا ملسو هيلع هللا ىلصالرسالة وأوصؾفا إلك رسقل اهلل 

واجاتغؾ بعاد  ،ثن وكشل كذا ودرس كذا وقرأ كذا وتعؾؿ كذاف فُ وأك   ،ف بـػسفُ عر  

وقد ظفار لـاا اباـ تقؿقاة؛ هاذا الر اؾ  ؼاقل يف الؿساائؾ  ، ذلؽ بالعؾؿ بؽذا وكذا

-  ماات ؿ  ُاا ،ويف الؿساائؾ الػثكقاة كاذا، كقة كذا ويف الؿسائؾ الػثكذا ، الػثكقة 

 ،هذه كتهفا بعد وفاة جقخ ايسثم ابـ تقؿقة  كؿا  ذكر الـهفاين والعفدة عؾقاف

جاقخ ايساثم اباـ تقؿقاة  ةأكف كتهفا سـة إحدى وةؿسقـ وسهعؿئة  عـل بعد وفاا

فالشاااهد  ؼااقل ضاااق صاادره لؿااا قاارأ جااقئًا مااـ كتاااب درا  -سااـقاٍت طق ؾااةب

؛ فاارد أتهاااع ابااـ تقؿقااة عؾقااف  بعااض التعؾقؼااات عؾقااف كتااب وزعااؿ أكااف ، لتعااارضا

ففق تضا ؼ مـ هذا وأرساؾ هاذه الرساالة  شاتؽل إلاك الـهال  ، وأصابف غقظ عؾقف

 . (مخطئًا فاهدين م قهًا فؼقين؛ وإن كـُت  فنن كـُت : )و ؼقل فقفا ملسو هيلع هللا ىلص 
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ـْ َ َشاااُا﴾ !!سااهحان اهلل ـ  اهلَل َ ْفااِدي َماا ـْ َأْحَهْهااَت َوَلؽِاا َٓ َتْفااِدي َماا  ﴿إِك ااَؽ 

أما كان  ؼرأ هذه أ ة؟ أما كان  حػظفا؟ الظـ أكف كان  حػظفا؛  ، [53الؼ ص: ]

 َجاْقًئا﴾ :لؽـ ماا تؿؾاؽ إٓ أن تؼاقل
ِ
ـَ اهلل ـْ َتْؿؾِاَؽ َلاُف مِا ـْ ُ اِرِد اهلُل فِْتـََتاُف َفَؾا  ﴿َوَما

 . [ 21الؿائدة: ]

عؾك أن  ؼق ؽ إن كـت  اقادرً ملسو هيلع هللا ىلص لعؼؾ؟ إن كان رسقل اهلل والعجقب؛ أ ـ ا

إن كاان هباذه الؿالاباة ووصاؾ -أو أن  فد ؽ إن كـت مخطئًا؛ ما حا تف   ،م قهًا

يف أن ملسو هيلع هللا ىلص ماا حا تاف  -فقؿاا  خاتص باف إلك هذه الدر ة التل  شاارك فقفاا اهلل 

؛ الؿػروض أن هاذا  وكان مـف وفعؾ وتركف بـػسؽ وتحؽل حال ابـ تقؿقة تعر  

ا. مـاقضاٌة لؾعؼاؾ كؿاا هال مـاقضاتف لؾشارع  لؽـعـده معؾقم؛  ذي والحؿاد هلل ال 

هداكا لفذا وما كـا لـفتدي لقٓ أن هداكا اهلل؛ واهلل إهناا لؿ اقهة أن   اؾ ايكساان 

 .يف عؼؾف ود ـف إلك هذه الدر ة واهلل الؿستعان 

يف  ،هفااين كتااب إلقسال   يف رده عؾاك الـ  ار عقا إلك هاذه الرساالة يف

هاذا الؽتااب كتااٌب كاافٌع  فانن  ؛ « هفاايند عؾاك الـ  يف الار   غا ة إماين»كتابف العظقؿ 

 د عؾك الؿشركقـ.ػقد يف مسائؾ التقحقد والر  مُ 
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فؽقدػ يدطائدف يؾ أكؽر السؾػ الصالح طؾك مـ قصدد دطداء اهلل طـدد قبدره؛ 

 ملسو هيلع هللا ىلص.كػسف 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

؛ فؽقػ بلن  دعق  ملسو هيلع هللا ىلص ؼقل السؾػ أكؽروا عؾك مـ  دعق اهلل عـد قرب الـهل 

؛ فنكؽاار هاذا  فنكف جاركملسو هيلع هللا ىلص ا دعاا الـهل أم   ، دعاا اهلل عـد الؼرب بدعة !!ملسو هيلع هللا ىلصالـهل 

 .سقؽقن مـفؿ أعظؿ 

مـ ذلدؽ مدا جداء طدـ »هذا إار قال:  - زاه اهلل ةقراً - (15)وأورد الؿحؼؼ

ملسو هيلع هللا ىلص أكف رأى رجالً يجلء إلك ُفرجٍة كاكدت طـدد قبدر الـبدل ڤ طؾل ايـ الحسقـ 

فقدخؾ فقفا فقدطق؛ فـفاه وقال: أٓ أحدثؽؿ حديثًا سؿعتف مـ أيل طـ جدي طـ 

تسدؾقؿؽؿ فدنن  ،ٓ تتخذوا قبري طقدا وٓ يققتؽؿ قبدقرا "أكف قال: ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل 

يف فر اة كاكات ملسو هيلع هللا ىلص ر اؾ  ااا  ادعق عـاد قارب الـهال الهاذا ؛  «"يبؾغـل أيـ كـتؿ

مق قدة يف ذاك الققت بؼرب حجرة عائشة ه؛ فـفاه هذا ايمام الجؾقاؾ عؾال 

-وماـ ساادة آل الهقات ڤ الاذي هاق حػقاد عؾال  ؛بـ الحساقـ ز اـ العاباد ـ

 ر.رب الدارب الـسب وقُ فؽان لف قُ  -رحؿة اهلل تعالك عؾقف

ؿقمتاف ماـ أبـااا عُ  ، إاار الاذي  ااا عاـ اباـ عؿاف :وقر ٌب ماـ هاذا إاار

فقؾ  اا ِعـاد فقؾ بـ أبل ُس الحسـ بـ الحسـ بـ عؾل؛ حقـؿا رأى ر ثً وهق ُس 

                                      

 .، حتقوق: د. دغش الَجمي[ 95]ص   (15)
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ؿ؛ والحساـ باـ إول كاان  ادعق  بقـؿاا هاذا  ااا  ساؾ   -ؿفؼط  سؾ  -ؿ الؼرب ُ سؾ  

 ٓ أر د :إلك العشاا فؼال ؾؿ  هَ  :الحسـ كان  تعشك يف بقت فاطؿة ه فرآه فؼال

فانن  :قاال -ملسو هيلع هللا ىلص عـال عؾاك الـهال -ؿ ماذا  ئات ت اـع؟ قاال:  ئات أساؾ   :قال ،

وصااؾقا عؾاال فاانن ، ٓ تتخااذوا قااربي عقاادا وٓ بقااقتؽؿ قهااقرا »قااال: ملسو هيلع هللا ىلص الـهاال 

قهاقر أكهقاائفؿ ـ اهلل القفاقد والـ اارى اتخاذوا لعا، صثتؽؿ تهؾغـل حقاث كـاتؿ 

اكظار كقاػ كاان ماـ تقفقاؼ  . أكتؿ ومـ بإكدلس إٓ ساقاا اؿ قال: ما،  «مسا د

ذ ـ لفؿ ال  ملسو هيلع هللا ىلص مالؾ هذه التق قفات العظقؿة ةر ت مـ آل بقت الـهل  أن   اهلل 

كقاػ كااكقا حر  اقـ أجاد الحارص ؛ ملسو هيلع هللا ىلص قرب الـسب وقرب الدار برساقل اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص  جرد الارتدد عؾاك قارب الـهالمُ  ، ؿؽـ أن تخدش التقحقدأي ذر عة  ُ  عؾك سد  

ةاص فقاف ؿا إمر ال  ؛ إك   لؾسثم فضثً عـ دعاا اهلل هـاك ومع ذلؽ  ـؽروكف ذي ر 

كؿاا كاان اباـ عؿار  ، اإذا  ئات ماـ ساػر أو أردت ساػرً ملسو هيلع هللا ىلص أن تسؾؿ عؾك الـهال 

ا ، رةٌص فقافهذا الذي  اا عـ ابـ عؿر فؿالؾ هاذا ُما ، ػعؾفڤ  الؼااطـ  ا أن  أم 

ؿ ففاذا مؿاا كاان مـ الؿسجد ق د الؼرب فساؾ   ؿا دةؾ أو كؾؿا ةرجؾ  يف الؿد ـة كُ 

 .وأكؽره ايمام مالؽ   وغقره  ، السؾػ رحؿفؿ اهلل  عدوكف مـ الهدع

اكظاروا إلاك  ، اكظروا إلك هذا الـؼاا وإلك هاذا ال اػاا - ا إةقة-الؿؼ قد 

 ؛ أكقار التقحقد العظقؿة التال كاكات فاجاقًة يف زماـ الساؾػ ال االح رحؿفاؿ اهلل

عااد إمار عـاد أولئاؽ الؼهاقر قـ ظؾؿاات بعضافا فاقق بعاض ماـ  اكظروا كقػ

تقحقد الوكسللف الالهات عؾك  ، كعقذ باهلل مـ هذه الحال ، ثلةالشرك والهدع والض  

 ؿ .واهلل أعؾ .والسـة 
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 لدف اطتدرض الـدار يف ألؼدل لؿدا  إيدراهقؿ  قصة: وهل أخرى؛ شبفة ولفؿ

: قدالقا فدال؛ إلقدؽ أمدا:  إيدراهقؿ  فؼال حاجة؟ ألؽ: فؼال الفقاء؛ يف جبرائقؾ

 .إيراهقؿ طؾك يعرضفا لؿ شرًكا يجبريؾ آستغاثة كاكت فؾق

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

هفة وهال قر هاٌة ماـ الُشا ، الشدبفة الرايدع طشدرةوهال  ،ةاتؿة الشهفاتهذه 

أهنااؿ  سااتدلقن بؼ ااة  ااذكرون أهنااا ح ااؾت مااع الخؾقااؾ  :وحاصااؾفا ،الؿاضااقة

عارض عؾقاف أن  غقالاف؛ فؾاق كاكات آساتغااة  ؛ وهل أن  رب اؾ  براهقؿ إ

الؿثئؽاة مع اقمقن ماـ الشارك  ن  نفا ! بالؿخؾقق جركًا ما عرضفا  رب ؾ 

 . الشرك عرضقا ومـ أن 

كاات ل؛ ف ؿااا  سااتدل بااف هاامٓا الؼهقر ااقن الؿشااركقنلاعجااب فن تعجااب وإ

 ـِ هَ ؾق كان يف القَ ف ،ي جلالترى أكف قد تجارى هبؿ الفقى حتك صاروا  تشهالقن ب

ا، الحؿاد اهلل  كهقت العـؽهقت؛ ومـ ذلؽ هذه الؼ اة وهاذا آساتدٓل ذي رد ال 

 .احتجا فؿ إلك مالؾ هذا الؼدر

 :وجفأوالرد طؾك هذه الشبفة خالصتف أكف مـ ثالثة 

 صؾ لفااأبؾ هذه ق ٌة ٓ  ، أن هذه الؼ ة ٓ ت ح بحال :القجف إول، 

ااٌر أهناا بل« الارد عؾاك الشااذلل»سثم ابـ تقؿقاة   يف كتاباف قد وصػفا جقخ اي

 ٓ إ
ٌ
أن هااذا كااثٌم  ؛أكااف وصااػفا بالقضااع أ ضااا: عـااف  ااااو ، صااؾ لاافأساارائقؾل

 وقاد، قاقال بعاض الساؾػأرفع ما يف ذلاؽ أهناا ماـ وأ ،  عـل مؽذوب ،مقضقع



  
                 381          

 

 رشح كشف الش هبات

ماام   جاقخ اي ساؾقؿان ر بـؿِ عتَ هذه الؼ ة عـ مُ  «تػسقره»سـد ابـ  ر ٍر يف أ

عاـ ذكار ُغػاثً هؽاذا  ، صاحابفأهذه الطهؼة عـ بعاض وسحاق و حقك إحؿد وأ

أكاف » :فقفااولؽاـ  ،صاحابف ااؿ سااق هاذه الؼ اةأعـ بعاض  ، صحابهمٓا إ

رض عؾقاف ذلاؽ وااؼ ُعاأ عـال لؿاا  ، «وااؼأُ باراهقؿ لؿاا إعرض  رب ؾ هذا عؾك 

، حهاارالعؾؿ عـ كعب إ أهؾ وكذلؽ رواها بعض،  ا كان يف الفقااولقس أكف لؿّ 

إلااك غقاار  ، ٓبااـ مػؾااح« داب الشاارعقةأ»حؿااد   كؿااا يف أمااام وذكرهااا اي

ن مالاؾ هاذا بالكت ةهقٌر أو ،العؾؿ أهؾ ففل ٓ تعدو أن تؽقن ق ًة  ذكرها ؛همٓا

صاؾ لفاا أوهذه الؼ اة ٓ  ، ملسو هيلع هللا ىلصويف كثم رسقلف ٓ حجة فقف؛ الحجة يف كثم اهلل 

وٓ أ ضااا يف كااثم ال ااحابة  ، ملسو هيلع هللا ىلصاهاات عااـ رسااقل اهلل  مااا وٓ يف ،يف كتاااب اهلل

 .ساقط ن؛ فآستدٓل إذڤ

 لؾ ااحقح  أن هااذه الؼ ااة مااع سااؼقط حجقتفااا مخالػااةٌ  :القجددف الثدداين

ا اهلل حساهـ»يف ڤ ؛ فال حقح الالابت كؿاا يف الهخااري عاـ اباـ عهااٍس  الالابت

ففذه هال مؼالتاف ولقسات أكاف ، لؼل يف الـار ألؿا  براهقؿ إقالفا « وكعؿ القكقؾ

 .«حسهـا اهلل وكعؿ القكقؾ» :قال؛ « لقؽ فثإا مّ أ» :قال

 :ل حة هذه الؼ ة فكـا لق سؾ  أ القجف الثالث ًٓ آستدٓل هباا  ن  نؿـا  د

ٓ  واعؾك  قاز آستغااة الشركقة استدٌٓل باطؾ؛ فالؼ ة هبذا الؼادر الاذي ذكار

 ،  رب اؾ  ـغاااة كاان ماالعرض الذي ح ؾ باي أن   :ذلؽ بقانُ  ،جؽال فقفاإ

 حاضٌر قادر ؟وما حال  رب ؾ يف هذه الؼ ة
ٌ
ومـ  ـاازع  ؟!جؽالما اي نإذ ،حل

 حاضٌر قادٌر ح َض رِ عْ صثً يف  قاز أن  َ أ
ٌ
 جاؽالإهاذا ٓ  !!عاكاة غقارهإغاااة أو إل
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الجقاب عـ هذه الشاهفة كاالجقاب عاـ الشاهفة الساابؼة؛ فآساتغااة التال فقف. ف

حقااا حاضار ـ لكهقاا اساتغااٌة بح ؾت أو التل تح ؾ مـ الـاس  قم الؼقامة بإ

 .ولقس هذا مقضع الـزاع مع الؿشركقـ، قادر ـ 

وهاق الاذي  ااا -هذه الؼ ة بالؼدر الذي ذكار الؿملاػ    إلك أن   فوأكبِّ 

، « لقؽ فثإما أ»اكتفت الؼ ة عـد هذا الحد  -ويف غقره «تػسقر الطربي»أ ضا يف 

براهقؿ إؿستغرب عؾك ةؾقؾ اهلل بوهذا لقس  . ومػفقم هذا أن حا تف إلك اهلل 

 . تقحقاده وتقكؾاف عؾاك اهلل تهاارك وتعاالك ؿَ ظُ ففق الذي عَ  ؛عؾقف ال ثة والسثم

ؾ ساف» :لؽـ لفذه الؼ ة يف بعض الؿ ادر تتؿٌة باطؾاة؛ وهال أن  رب اؾ قاال لاف

ف ٓ هاذا الؽاثم  ػقاد أك ا فؽالن  ؛ « حساهل ماـ سامالل عؾؿاف بحاالل :رباؽ؛ فؼاال

ـٍ عاـ الادعاا ؾؿ اهلل فعِ ، حا ة إلك الدعاا  وهاذا ماـ  ؛بحال عهاده كااٍف ومغا

ماـ   اهلل براهقؿ عؾقف ال اثة والساثم كاؿ  ااا عـاف يف كتاابوإ ،لهاطؾبطؾ اأ

باراهقؿ عؾقاف ال اثة إظاـ أن كقاػ  ُ  ؟فؽقاػ  ؼاال هاذا ، جلٌا كالقار ؟الدعقات

كاف أو ،محهاقب إلاك اهلل  فأك ا وهاق  عؾاؿ ؟اساتغـائف عاـ الادعاابوالسثم  خرب 

ـْ َلاْؿ » دع سمالف  غضب عؾك مـ  ن اهلل أبؾ و ، سهب مقصٌؾ إلك الؿؼ قد َم

 .ملسو هيلع هللا ىلصهؽذا اهت عـ الـهل « َ ْسَلِل اهلَل َ ْغَضْب َعَؾْقفِ 

؛ وهاذا  يف الادعاا زهقادار تحؽقف ال اقفقة يف مؼاام التأن هذا إ الؿؼصقد:

هااؾ العؾااؿ؛ فتـهااف  ااا أ ؿاااع ويملسو هيلع هللا ىلص باطاؾ مخااالٌػ لؽتاااب اهلل ولسااـة رسااقل اهلل 

. ؿ وفقفاا قادٌر غقار مساؾٍؿ باؾ هاق باطاؾهذه الؼ ة فقفا قدٌر مساؾ  . إذن  رعاك اهلل

العؾؿ ، وومـفؿ مـ  ذكر الشطر الالاين ، ول هؾ العؾؿ مـ  ؽتػل بالشطر إأومـ 
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 .عـد اهلل 
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 طؾقدف طدرض  جبرائقدؾ فنن إولك؛ الشبفة جـس مـ هذا إن: فالجقاب

َؿُف َشدِديُد اْلُؼدَقى ّٰٱفقف  اهلل قال كؿا فنكف طؾقف يؼدر يلمر يـػعف أن   [ .8الدـجؿ: ] َِّطؾ 

 أو الؿشرق يف ويؾؼقفا والجبال إرض مـ حقلفا وما كاره يلخذ أن لف اهلل أذن فؾق

 ولدق لػعؾ؛ طـفؿ يعقد مؽان يف  إيراهقؿ يضع أن اهلل أمره ولق لػعؾ، الؿغرب

 .لػعؾ السؿاء إلك يرفعف أن أمره

 أو أن يؼرضف طؾقف فقعرض محتاجا رجال يرى كثقر مال لف غـل كرجؾٍ  وهذا

 أن إلدك ويصدبر يلخدذ أن الؿحتداج الرجؾ ذلؽ ؛ فقليك حاجتف يف يؼضل شقئا يفبف

 ٕحد . فقف مـة ٓ يرزق اهلل يلتقف

 يػؼفقن؟ كاكقا لق والشرك العبادة استغاثة مـ هذا فليـ

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 حاضر  - ذكركاكؿا -؛ فجرب ؾ  ٓ جؽ
ٌ
ففاق يف غا اة الؼاقة؛ قادر ، حل

ةٍ  ّٰٱ: بؼقلااف حتااك وصااػف اهلل  وصااػف بؼقلااف كؿااا ، و [49التؽااق ر: ] ِّٱِذي ُقااق 

هاذه ف ماـ إكجائايف  براهقؿ إعاكة إعـل أ-عاكتف وإ،  َِّجِد ُد اْلُؼَقى ّٰٱسؿعت 

ماـ  وذكر لؽ الؿملػ   أنّ  .-عؾقفؿا ال ثة والسثم-مٌر مؼدوٌر لف أ -الـار

 ذا ر عت إلك كتب التػساقرإو-بؾ  اا عـ  ؿٍع مـ السؾػ ، قدرتف ما سؿعت 

صاح ماا  نإ- أن  رب ؾ  ؛ ات القاردة يف ققم لقطيف تػسقر أ -هذا و دت

ااؿ قؾهفاا وهاقى هباا إلاك  ،قتؾع قارى قاقم لاقط ورفعفاا إلاك الساؿاااقد  -واذكر
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فؽقااػ بؿااا ؛ عؾقااف  قاادره اهلل أقااد  ، فؿالااؾ هااذا مقسااقر لجرب ااؾ إرض؛ 

فؽااان مااـ ملسو هيلع هللا ىلص ه الـهاال آر ، وهااق عظااقؿ الخؾؼااة،  ِّٱَجااِد ُد اْلُؼااَقى ّٰٱوهااق  ؟دوكااف

ماـ هاذه الؼاقة والؼادرة ماا ساؿعت  تاه اهلل أو ، فؼد إس نأعظؿتف يف ةؾؼتف 

جاؽال لاق إوٓ ،  غاااةجؽال يف كقكف  عارض ايإ؛ فؿالؾ هذا ٓ  وفقق ما سؿعت

 .مـفذلؽ ؾ هِ قُ 

 طؾقدف فقعدرض محتاجدا رجال يرى كثقر مال لف غـل كرجؾٍ  وهذا)  : قال

 يلخدذ أن الؿحتداج الرجدؾ ذلدؽ ؛ فقدليك حاجتدف يف يؼضل شقئا يفبف أو أن يؼرضف

 ، وٓ جاؽ أن هاذا هاق إكؿاؾ .(ٕحدد  فقدف مـدة ٓ يرزق اهلل يلتقف أن إلك ويصبر

 . ؿاعٓ  ؽقن مشركا بالـص واي ؟هؾ  ؽقن مشركا !ةذألؽـ لق 

لق كاكقا ( يػؼفقن؟ كاكقا لق والشرك العبادة استغاثة مـ هذا فليـ)  :قال 

كحـ كهحث  ؟ ـ هذا عؿا كهحث فقفأ؛  فؿؿصأعؿاهؿ وأولؽـ الفقى  !! ػؼفقن

حقاا الحاضار ـ فقؿاا ٓ  ؼادر مقات والغائهقـ وإوهق دعاا إ ،يف دعاٍا جركل

 .الؿؾةكرب الؿخرج مـ ففذا هق الشرك إ؛  اهلل  إٓ عؾقف
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 لؽدـ تؼددم؛ مؿدا ُتػفدؿ مفؿدة طظقؿدة يؿسدللة -اهلل شاء إن- الؽالم ولـختؿ

 ٓ التقحقدد أن خدالف ٓ: فـؼدقل فقفدا الغؾدط ولؽثرة شلكفا لعظؿ الؽالم لفا كػرد

 الرجدؾ يؽدـ لدؿ هدذا مدـ شدلء اختؾ فنن والعؿؾ ، والؾسان يالؼؾب يؽقن أن يد

 . مسؾؿا

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ماا جااا اهلل أن  حساـ يف    حسـ الؿملػأقد ، هذه ةاتؿٌة حسـٌة  ؾقؾة

وهاذه الخاتؿاة فقفاا بقاان العؿاؾ بالتقحقاد بعاد  ، ةتؿ هذه الرسالة هبذه الخاتؿاة

 .بقان العؾؿ بالتقحقد

ويف -إذا تلمؾتفااا و اادت أن الؿملااػ   قااد ذكاار فقفااا ة قصااًا  كااَت أو

ومؼارعتاف ، ةثصة التجربة التل مر هبا يف دعقتف لؾتقحقاد  -الرسالة عؿقمًاهذه 

عطاك يف هذه الرساالة لف ؛ اس يف سهقؾ هذه الدعقةوما عاكاه مـ الـ   ،هؾ الشركٕ

-ٓ فقؿؽـ لهاحٍث كهقاف أن  عقاد كالار هاذه التـهقفاات والتق قفاات إو ، الخثصة

رهاا وبقاهناا وجارحفا ماـ ةاثل كاثم الد كأن  عقا -بـا الؽثم عـ طائػٍة مـفا ومر  

ودع أ؛ لقتضح لؽ أن هذه الرساالة قاد  الؿملػ   كػسف يف مملػاتف ويف رسائؾف

ن صح هاذا القصاػ أو لاؿ إ دعق ة لف  الفقفا الؿملػ   ةثصة التجربة 

 .  ؽـ فقف جلٌا مـ الؿهالغة

 ـهفاؽ ـ لاؽ عؾاؿ التقحقاد أن راد بعد أن باقّ أالؿملػ    أن   :فالؿؼصقد

مـ ترك ذلؽ؛ فؽؿ مـ الـاس قاد  فحذارِ  ، عؾك أكف قد حان وقت العؿؾ بالتقحقد
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راد أن  ـهاف   ل؛ ف فذا الحؼلفؿا اكؼادوا  ،ذلقاؿقا حؼقؼة التقحقد ولؽـفؿ ُة عؾِ 

 .  هاع الحؼ والتقحقدعـ ات   فعؾك جلٍا مـ ال قارف التل قد ت ر

ػفدؿ مؿدا يؿسدللة طظقؿدة مفؿدة تُ  -إن شداء اهلل-لـختؿ الؽدالم و» :$قال

يف مساائؾ العؾاؿ ماا ؛ «تؼدم؛ لؽـ كػرد لفا الؽالم لعظؿ شلكفا ولؽثرة الغؾدط فقفدا

الؿسائؾ الجؾقؾة مـ مسائؾ العؾؿ ٓ  . فراده وتخ ق ف بالتـهقفإـ ؿ جلكف حُس عظُ 

برازهاااا إباااؾ  ،ساااطرعطااااف إأ حساااـ آكتػااااا بعرضااافا يف درج الؽاااثم ويف 

حػظ وحتك ـهقف والتؽرار هذا مـ مسالؽ التعؾقؿ الحسـة؛ حتك تُ التبتخ ق فا و

 ازاه اهلل عـاا -وهاذا ماا كاان ماـ الشاقخ  ،  ؽقن لفا رسقخ يف كػقس الؿتعؾؿقـ

 .-ةقراً 

أن »هااؾ السااـة عؾااك أ ؿاااع إالؿملااػ    حؽاال  «ٓ خددالف» :$قااال

ماـ هاذه ٓ  ؽػال واحاٌد كعؿ! ؛ «التقحقد ٓ يد أن يؽقن يالؼؾب والؾسان والعؿؾ

  . الالثاة عـ بؼقتفا

وماع الؼادرة إذا  ، فتشفد أن ٓ الاف إٓ اهلل ؛بؾساكؽ حد اهلل قَ ٓ بد أن تُ  

  . سثمإكف ٓ تقحقد وٓ نرك التؾػظ فتُ 

قتااف قببرب كػااراد اهلل اوٓبااد مااـ تقحقااٍد يف الؼؾااب؛ ٓبااد مااـ اعتؼاااد  

  . سؿائف وصػاتفألقهقتف وأو

وٓباد أن تعهاد اهلل  ، باد أن تعهاد اهلل؛ ٓ بالعؿؾ اؿ ٓبد مـ تقحقٍد هلل  

مقحادًا فقاف  مـ عؿؾ الجقارح تتعهد باف هلل ؛ ٓبد مـ جلا  ، مخؾ ًا لف الد ـ
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ٓ فآكتػااا بؿاا فقاف الؼؾاب والؾساان ٓ  ـجال إو ،مخؾ ًا فقف هلل تهاارك وتعاالك

ق ماا يف الؾساان فاث باد ماـ أن ؾاب وصادَ ماا يف الؼ فؾق صح   ، صاحهف عـد اهلل 

َٓ َوإِن  فِال اْلَجَساِد ُمْضاَغًة إَِذا َصاَؾَحْت َصاَؾَح » ، جاقارحال عؾاك اار ذلاؽأ ظفر  َأ

 .« اْلَجَسدُ 

 ؿااٍن فاث باد لاف ماـ قادٍر إأن كؾ  :-كؿا تعؾؿقن- هؾ السـةأوالؼاطدة طـد 

سثم اي؛    ححف  ؿانقدر مـ ايمـ سثٍم ٓ بد إولؽؾ  ،سثم   ححفمـ اي

وٓ باد  ، ؿااٍن   اححفإساثٍم ماـ إ؛ ٓبد لؽؾ   ؿان هق الهاطـواي، هق الظاهر 

ساثم اباـ تقؿقاة   يف ؾ هذا جاقخ ايوقد ف     ححف؛ سثٍم إمـ  ؿانٍ  إلؽؾ 

كاف إ ؛ وهذا الؽتاب حرٌي بطالب العؾؿ أن  دمـ الـظر فقف، «  ؿان الؽهقراي»كتابف 

ت عؾااك هااؾ السااـة ورد  أ ؿااان عـااد ـاات حؼقؼااة ايبق  حسااـ الؽتااب التاال أمااـ 

 .حسـفاأن لؿ  ؽـ إ ؛الؿخالػقـ

لاؿ  ؽاـ مساؾؿًا ماـ  «ن اختؾ شلٌء مـ هذا لؿ يؽـ الرجؾ مسؾؿًانف» قال:

، دم عـده ققل الؾساان فعُ ؛ د واحد مـ هذه الالثاة ؼِ فُ  :بؿعـك ()إذا اةتؾ ؛صؾإ

جارك أف أو أكاف عؿاؾ بجقارحاف لؽـ ا ،بالؽؾقاةأو عؿؾ الجقارح ، عتؼاد الؼؾب اأو 

   .مع اهلل

 صقرتقـ:فترك العؿؾ يالتقحقد يتجؾك يف 

 .ع العؿؾ بالؽؾقةيف أن  ستؽرب و دَ  

 عـال  « شارك»اعـال باأو ، أو أن  عؿؾ ولؽـف  شرك يف جالٍا ماـ العؿاؾ 
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 ه.د تقحقدؼِ فُ بؾ  ففـا اةتؾ ، كرب شرك الشرك إ
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 وإيؾددقس كػرطددقن معاكددد كددافر ففددق يددف يعؿددؾ ولددؿ التقحقددد طددرف فددنن

 وأمثالفؿا.

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 ،ويت فرعاقن ماـ  فاة الجفاؾأويت وٓ أكرب الؽػار ما أ بؾقسإفرعقن وقهؾف 

بؾقس وهؽذا القفقد وكالقاٌر ماـ الؿشاركقـ وهؽاذا غقارهؿ إبؾ كان فرعقن وكان 

تهااع إيت همٓا مـ  فة آستؽهار عـ ُأو؛  تقا مـ  فة آستؽهار ٓ الجفؾأُ كؿا إ

  .الحؼ والتقحقد ٓ مـ  فة الجفؾ

 وفرعااقن  عؾااؿ الحااؼ هااق وققمااف ،بـااااهؿأالقفقد  عرفقكااف كؿااا  عرفااقن فاا

الجفاؾ باؾ  ةيت مـ  فاأو؛ فؿا  [12الـؿؾ: ] َِّوَ َحُدوا بَِفا َواْسَتْقَؼـَْتَفا َأْكُػُسُفؿْ ّٰ

 ؛بال طالابأؾ مالاؾ ذلاؽ يف وقُ  .ربولؽـف الؽِ ، تقؼان هق وققمف سف بؾغ در ة آكإ

باك واساتؽرب أولؽـاف  !ره وجعرهالظفر مؽـقن كػسف أ ضا يف كأكف قد عؾؿ الحؼ ونف

ؾ مالااؾ ذلااؽ يف كالقاار مااـ ُقااو .فؿااات عؾااك الؽػاار وعؾااك مؾااة عهااد الؿطؾااب

؛  تقا مـ  فة آساتؽهارأُ كؿا إمـ  فة الجفؾ  ُأتقاالؿستشرققـ يف هذا الع ر ما 

 .هؿ  عؾؿقن الحؼ ولؽـفؿ  ستؽربون عـ اتهاعف ، فؿا عؿؾقا بالتقحقد

ؼااه مـاف  اؾ ؾَ تَ  ، مار اهللأبؾاقس ساؿع إ ؛«مثالفؿداأيؾدقس وإكػرطقن و» :قال

ـَ  ّٰٱوعاااث مهاجااارة؛ فؽاكااات الـتقجاااة أن  ـَ اْلَؽاااافِِر  ٱِّٱَأَباااك َواْساااَتْؽَهَر َوَكااااَن مِااا

 .عؾك هذا س؛ وق[62]الهؼرة:
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 ابتُ ؛  «يغؾددط فقددف كثقددٌر مددـ الـدداسوهددذا » :قااال
َ
يف ع ااره  الؿملااػ   ؾاال

  . عرفقا التقحقد لؽـفؿ ما عؿؾقا بف ،كاٍس عؾك هذه الشاكؾة؛ عؾؿقا الحؼلب

 ولق كظرت يف رسائؾ الؿملاػ   ، وكلين بالؿملػ    شقر إلك همٓا

كالر يف ألق دت رسالتقـ أو  ، ولالجزا إ يف  لق دت جقئًا مـ ذلؽ يف مملػاتف

هنؿ عرفاقا الحاؼ وعرفاقا التقحقاد ولؽاـفؿ ماا بال ؛بقان حال همٓا أو مخاطهتفؿ

القهااب  دعقة التقحقد التل  اا هباا اباـ عهاد يف أن   جؽ لؿ  ؽـ عـدهؿ ، اتهعقه

ماا إو، قاقامفؿ ٕ ةومجامؾا ةا محابام  إ؛  ولؽـفؿ ما التزمقا هبا ، ةهل الدعقة الحؼ  

ماا إو ؛-كؿاا ساقليت بقاكاف يف كاثم الؿملاػ-كؼص جلٍا مـ الدكقا عؾقفؿ لخقف 

ا، ًقاماا وافؼاقهؿ عؿؾإوافؼقا الؿشركقـ؛  ؛فقافؼقا همٓا؛  سهابلغقر ذلؽ مـ إ

 .ما صححقا ما هؿ عؾقف مـ الشرك إو ،فتقهؿ بجقاز الشركأما إو

ذكار الشاقخ    -ؼال كؿا -حب أن  ؿسؽ الع ا مـ القسط أوبعضفؿ 

 :فؼاال ؟ا  اا بف ابـ عهادالقهابئؾ عؿ  أكف ُس » :يف بعض رسائؾف عـ بعض همٓا

هاؾ أا عؾقف وماذا عؿ  لف: فؼقؾ  .ملسو هيلع هللا ىلصما  اا بف ابـ عهدالقهاب هق د ـ اهلل ورسقلف 

فعجااب الشااقخ . ملسو هيلع هللا ىلص«ورسااقلف اهلل هااؾ حرمااة د ااـ أود ااـ  :فؼااال ؟ (16)ةرمااحِ 

 جؿعااقن بااقـ الضااب  ، هااذا وهااذاحقن الؿجاادد   مااـ هاامٓا الااذ ـ   ااح  

تر اد  "كؾاف ماجال" :والـقن؛ هذا حؼ وهذا حؼ وكؾف  عـل كؿا  ؼقلاقن بالعامقاة

                                      

يف ذلك الوقت لن يَمل  عامل ادرشكني ويَ دي ِحرلة :  لدة يف ىجد ك ن يف  هله   (16)

 .دعوة التوحود
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جاؽال؛ كؾفاا إٓ  ؛هؾ الشرك كاـأتر د أن تؽقن مع  ، لتقحقد كـا أهؾ تؽقن مع

،  فقد ااًا ، تر ااد أن تؽااقن مسااؾؿًا  -كؿااا كسااؿع القااقم-طاارق تقصااؾ إلااك اهلل 

بؾ الؿؾاة التال ٓ  ، رق تقصؾ إلك اهلل؛ مؼالٌة فاسدٌة كافرةك راكقًا ٓ بلس كؾفا ط

ـْ َ ْهَتاِغ َغْقاَر ّٰٱد ـ ايسثم لقست إٓ  ملسو هيلع هللا ىلصسقاها بعد بعالة محؿٍد   ؼهؾ اهلل  َوَما

ـَ  ـَ اْلَخاِسِر 
ِةَرِة مِ ْٔ ـْ ُ ْؼَهَؾ مِـُْف َوُهَق فِل ا ْسَثِم ِد ـًا َفَؾ  .[ 65آل عؿران: ] ِّ  اْيِ

 ااؾ أن  ؽقكااقا مؼهااقلقـ أن  خؾطااقا الحااؼ بالهاطااؾ؛ ٕففاامٓا  ر اادون 

مشاكؾ كؿا  ؼال أو عداوات ٓ  يف ما  ر د أن  دةؾ، لفمٓا ولفمٓا  ،لؾطائػتقـ

 ر ااد يف زعؿااف أن  ؽااقن متقسااطًا بااقـ  ، هااؾ الهاطااؾأهااؾ الحااؼ وٓ مااع أمااع 

 .  طراف الؿختؾػة إ

ـٌ هذا اي الؽػار بالطااغقت  ن  ن؛ فا ورد كػساف الؿاقاردأكف قاد نكسان فومسؽق

 َفَؼاِد اْسَتْؿَساَؽ  ّٰٱ  ؿانجطر التقحقد وجطر اي
ِ
ـْ بِاهلل

ـْ َ ْؽُػْر بِالط اُغقِت َوُ ْممِ َفَؿ

ن أحاؼ وهاق ال ساثمأن تعتؼاد أن اي ٓ  ـػعاؽ، [ 453الهؼارة: ] ِّ بِاْلُعْرَوِة اْلُقْاَؼك

رساقٌل ماـ عـاد اهلل حتاك تجؿاع إلاك هاذا ملسو هيلع هللا ىلص التقحقد حاؼ اهلل أو أن رساقل اهلل 

ـٍ ساقى د اـ اي اهلل عتؼاد بطثن كؾ عهادٍة لغقرا ساثم وكاؾ ماا  عاارض وكؾ د 

وهااذه  ، تقاات بالتقحقاادأكااؽ مااا نإذا لااؿ تجؿااع هااذا إلااك هااذا ف ، ملسو هيلع هللا ىلصسااـة محؿااٍد 

عؾااقؽؿ  ااا دعاااة  ا وا ااٌب وبقاهناا،  -تاااهةقإ ااا - إزمااانظؿااك يف هااذه م ااقهٌة عُ 

 .كالر التؾهقسأفؿا  ، التقحقد
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 أكف وكشفد هذا كػفؿ وكحـ حؼ هذا يؼقلقن الـاس؛ مـ كثقر فقف يغؾط وهذا

 غقدر أو وافؼفدؿ ، مـ إٓ يؾدكا أهؾ طـد يجقز وٓ كػعؾف ، أن كؼدر ٓ ولؽـا الحؼ،

 إطذار. مـ ذلؽ

              

 الشارح وفقه اهلل: قال

 ، رضاقفؿ وٓ  ؼهؾاقن إٓ ماـ وافؼفاؿ؛  عـال ٓ  ُ «هدؾ يؾددكاأ يجقز طـد ٓ»

ٓ  ؛أو ماا جااكؾ ذلاؽ، أو تذهب مؽاكتـاا عـادهؿ ، أو  طردوكـا ، سقف  عادوكـا 

ٓ بااد أن  ؟فؿاااذا ك ااـع ٓ تؼهااؾ هااؾ بثدكااا قرابتـااا قهقؾتـاااأ ؿاعتـااا ،  تؼهؾااقن 

قرتتب عؾااك هااذا فساآ إو ، كجااامؾفؿ حتااك تسااتؼقؿ حقاتـاااوٓ بااد أن سااا رهؿ ك

 ؟فؿاااذا ك ااـع ؛وٓدكااا وعؾااك ضااقعاتـا وعؾااك وظائػـاااأم اااعب عؾقـااا وعؾااك 

 .  وكجامؾفؿ وكقافؼفؿ عؾك ما هؿ عؾقف فؿؿاجقك

أن  ؛الؼادرةعادم عة عـاد لقس أهنؿ سؽتقا عاـ بقاان الحاؼ؛ فؾفاؿ يف هاذا َسا

لؽـ الؿ اقهة ماـ هامٓا أهناؿ  قافؼاقهنؿ  ؛تسؽت عـ بقان الحؼ وتـؽر يف قؾهؽ

 ، ضع الساقػ عؾاك رقهاتفؿما وُ  ! ظفرون الؿقافؼة لفؿ مع أهنؿ لقسقا مؽرهقـو ُ 

يف حاٍظ دكقاقٍي أو حظاقٍة عـاد هامٓا؛ فاساتحهقا الحقااة  صكؿا الؼضقة قضقة كؼإ

ؾاك الؿقافؼاة ع ن  لكت ةهقاٌر باأو،  ؾة مقا العا ؾة عؾك أقد   ، ةرةالدكقا عؾك أ

 ؿارس معفؿ  ،بؿشاركتفؿ فقؿا هؿ فقف ،بت حقح مذههفؿ ،  قافؼقهؿ الؽػر كػرٌ 

 ؿ .ةاالػفأساتطقع أن أما ذا أصـع؟ ما قل:ؼ الؽػر ة مـ باب الؿجامؾة  فؿطؼقس

ـٌ مااـ كاكاات هااذه حالااف؛ وٓ  ـػعااف أن  ؼااقل ف قؾهاال م اادق بااالحؼ  ن  إ"ؿسااؽق



  

          412          
 
 

 رشح كشف الش هبات

  .سثممـ كقاقض اي ضٓ  ـػعف ذلؽ إذا كان قد وقع يف كاق "والتقحقد

هاؾ الساـة والجؿاعاة أن الؽػار أسابؼًا أن مذهب  -تاهةقإ ا -ـ لـا وقد تهقّ 

 تؿااع هاذه اشارتط وٓ  ُ  ، و ؽاقن باالجقارح، و ؽاقن بالؾساان ،  ؽقن بالؼؾب 

ـٍ  ساهؼف أو   ااحهف ؽقن أو أن ٓ  ، مقرإ ؛ ٓ  شارتط  كػٌر ظاهٌر إٓ بؽػاٍر بااط

ولؽـاف  ؿاارس بؾسااكف أو بػعؾاف الؽػار بادون أن  إ ؿاانهاف باؾ لاق كاان يف قؾ ، هذا

 هبذا ؽقن مُ 
ٌ
كؿا أكف لاق  ، ن مالؾ هذا ٓ جؽ يف كػرهنف ؛ؽرهًا لقس لف عذٌر جرعل

 .كذلؽ لق كػر بجقارحف فؼط كػر ،ؼؾهف وحده كػربكػر 
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يتركقه إٓ لشدلء ولؿ يدر الؿسؽقـ أن غالب أئؿة الؽػر يعرفقن الحؼ ولؿ 

 . مـ إطذار

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

هاق  :حاؼ الـااس هباذا القصاػأهق  الذي الؿسؽقـ ! ؿسؽقـلكف إواهلل كعؿ 

وهذا الذي  قافؼ الؿشركقـ عؾاك ماا هاؿ عؾقاف  . يف م ؾحة كػسف كالذي ٓ  سع

 .كف لؿسؽقـإواهلل فق بعدها عؿا فقف كجاهتا؛ فأو ،ورد كػسف الؿفؾؽةأقد  ،مسؽقـ

ئؿددة الؽػددر يعرفددقن الحددؼ ولددؿ يتركددقه إٓ لشددلٍء مددـ أغالددب  أنّ  » :قااال

قاؾ عؾاك ؿالوساقليت الت ، غـال عاـفؿ ماـ اهلل جاقئاعقهنا وٓ تُ التل  د   :يأ «طذارإ

  .ذلؽ

عاداا الرساؾ أن  ؽاقن كػارهؿ أعؾك  -$ كؿا  ؼقل ابـ الؼقؿ-الغالب و

ولااقس الجفااؾ مااا  ،عااداا الرسااؾأغؾااب عؾااك إهااق هااذا ؛  باااٍا واسااتؽهارإكػاار 

باااا وآسااتؽهار؛ تااقا مااـ  فااة ايأُ غؾااب هاامٓا ألؽااـ  ! عرفااقن، ٓ  ؟ عرفااقن

 ظـاقن أهناا وأهنا حجة  قنعذار  ظـلو تعذرون ب ،  عرفقن الحؼ لؽـفؿ ٓ  تهعقكف

 .وهل ٓ تغـل عـفؿ مـ اهلل جقئًا، عذٌر لفؿ 
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 مدـ ذلدؽ وغقدر [8التقيدة: ]ِّ اْشَتَرْوا يِآَياِت اهللِ َثَؿـًدا َقِؾدقاًل  ّٰٱ :تعالك قال كؿا

 ّٰٱ وقدال تعدالك:[ 341البؼدرة: ] َِّيْعرُِفقَكُف َكَؿا َيْعرُِفدقَن َأْيـَداَءُهؿْ  ّٰٱٱ:كؼقلف أيات

  .[81الـحؾ: ] ِّٱَيْعرُِفقَن كِْعَؿَت اهللِ ُثؿ  ُيـْؽُِروَكَفا

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

تاقا ماـ  فاة تعؾؼفاؿ أُ غالاب هامٓا و ، همٓا  عرفقن ولؽاـفؿ ٓ  عؿؾاقن

ِةااَرةِ  ّٰٱ،  بالاادكقا وتػضااقؾفؿ لفااا ْٔ ْكَقا َعَؾااك ا  ِّٱَذلِااَؽ بِااَلك ُفُؿ اْسااَتَحه قا اْلَحَقاااَة الااد 

  .يت همٓا مـ هذه الجفة، ُأو [192الـحؾ: ]

ةارة ن استحهاب الحقااة الادكقا عؾاك ألب: فادكا هذا أـ ذلؽ لؿا بقّ  اهلل و

كساان ؛ كاقن اي سارانصقل الضثل التل تؼقد إلك الؽػر وتق ب الخُ أصٌؾ مـ أ

 ؾتف و حرص عؾك حظقظف الدكقق ة ولق كان هذا عؾك سهقؾ آعؾك  تفم عا ؾؼد   ُ 

 .-كسلل اهلل السثمة والعافقة- ؿاكف إ
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 مـدافؼ ففدق يؼؾبدف يعتؼدده وٓ يػفؿدف ٓ وهق ضاهرا طؿال يالتقحقد طؿؾ فنن

إِن   ّٰٱ :تعدالك قدال كؿدا الخدالص الؽدافر مدـ شرٌ  وهق الـار، مـ إسػؾ الدرك يف

ـَ الـ ارِ  َْسَػِؾ ِم ْٕ ْرِك ا ـَ فِل الد  ِؼق
 [. 348الـساء: ] ِّ اْلُؿـَافِ

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

؛ « يؼؾبدف يعتؼدده وٓ يػفؿدف ٓ وهدق ضداهرا طؿدال يالتقحقدد طؿدؾ فدنن» قال

 :ثالثةٌ  -تاهةقإ ا -الـاس

 :ـٌ ظاهرًا وباطـًا أولفؿ  .؛ وهذا هق الذي  ـجق عـد اهلل الذي هق ممم

 اقً وقاد  ؽاقن م اد   ،اوقد  ؽاقن يف الهااطـ كاافرً  ، اظاهرً  كافرٌ  :والثاين، 

 .بقـ هذا وهذا فث فرق، ولؽـ الـتقجة واحدة 

 :وهذه حال الؿـافؼقـ؛ باطـًا  اا كافرً أن  ؽقن مممـًا ظاهرً  والثالث .  

 .وائؾ سقرة الهؼرةأصـاف الالثاة يف إ وذكر اهلل 

؛ بعااد أن بااقـ حااال مااـ عاارف هـددا يـبددف الؿملددػ $ إلددك الؼسددؿ الثالددث

وهاق الاذي  عؿاؾ بالتقحقاد عؿاثً  ةارآذكار صاـػًا  ،التقحقد ولؽـف لؿ  عؿاؾ باف

ٓ  ؟!كقاػ  ؽاقن ذلاؽ «ففق مـدافؼ» :قال ،ظاهرًا وهق ٓ  ػفؿف وٓ  عتؼده بؼؾهف

 .وٓ  عتؼده بؼؾهفف  ػفؿ

وقااد  ، مااـ ٓ  عتؼااد التقحقااد بؼؾهااف قااد  ؽااقن مؿااـ  ػفااؿ التقحقااد :وًٓ أ 

عامااة الؿـااافؼقـ  عرفااقن التقحقااد ولؽااـ غؾهاات  .  ؽااقن مؿااـ ٓ  ػفااؿ التقحقااد
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كااكقا مثحادة يف  ،كااكقا مشاركقـ ،كااكقا  فاقداً  ،ؽااكقا ك اارىفقهتؿ ؼعؾقفؿ ج

 ؿاان  عرفقن اي ، عرفقن التقحقد ، سثم وهؿ  عرفقكفظفرون ايلؽـ  ُ ، الهاطـ 

اتهعااقا د ـااا يف باااطـفؿ ةااثف  ،ولؽااـفؿ اتهعااقا الهاطااؾ بالطاااغقت، باااهلل والؽػاار

 .سثماي

،  آعتؼاد فرٌع عاـ الؿعرفاةف؛ كف ٓ  ػفؿوهـاك مـ ٓ  عتؼد بالتقحقد ٕ 

كاؽ نفانذا عرفتاف ف رف ،ٓ تعتؼاد إٓ ماا تعؾاؿ وتعا ؟!كت  اهاٌؾ بافأتعتؼد جقئًا و

 .تجزم بؼؾهؽ بف

عادم -وهذا العدم ، أن مـ ٓ  ػفؿف  :ـهف الشقخ   تـهقفًا مفؿًا وهق هـا 

عاراض عاـ والجفاؾ الـاجائ عاـ اي ،عاـ معرفتاف ضعارارا ٌع إلاك اي -الػفؿ

- ؛ قاال تعاالكرًا عـاد اهلل عاذعـ تعؾؿ الحؼ هذا الجفاؾ لاقس ومعرفة الحؼ 

َٓ َ ْعَؾُؿقَن اْلَحؼ  َفُفْؿ ُمْعِرُضقنَ  ّٰٱ: -الحد ث عـ الؽػارو إكهقاا: ] ِّٱَبْؾ َأْكاَلُرُهْؿ 

ولقس  خػااك أن العؾاؿ بؿاا تؽاقن  .عراض عـ تعؾؿ الحؼمـ  فة اي تقاأُ  ؛[42

فؿاـ ؛ « َطَؾُب اْلِعْؾاِؿ َفِر َضاٌة َعَؾاك ُكاؾ  ُمْساؾِؿٍ »،  فرٌض ٓزم بف الـجاة عـد اهلل 

ًٓ عرض زهدً لـ مـ العؾؿ فتؿؽ   كاف نساهاب في ساهب ماـ إ بغقره أو ٕا أو اكشغا

 .  ٓ  ؽقن معذورًا هبذا الجفؾ

 ،؛  ادعق اهلل وحاده ـاك طائػٌة مـ الـاس تعؿؾ بالتقحقد عؿثً ظاهراً ه ن؛إذ

ما الؿشاؽؾة  -طقب- ، تعهد هلل ،  قم هلل ،هق يف كػسف  دعق اهلل وحده؛   ؾل هلل

كااؽ تجاادهؿ ٓ أهاامٓا مشااؽؾتفؿ  ؛«ٓ يػفؿددف وٓ يعتؼددده يؼؾبددف» :قااال  ؟عـااده
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 ؟وكقػ  ؽقن الشرك باف ؟؛ ٓ  عرفقن ما هق الطاغقت الؽػر بالطاغقت عرفقن 

لربؿاا و ادت ماـ  تعهاد  :بؿعـاك؛ هنؿ ٓ  ؽػرون يف باطـفؿ بالطاغقتنبالتالل ف

 ؟صاـاماد إه اولؽـ لق ققاؾ لاف ماا تؼاقل يف عُ  ،ٓ   در مـف الشرك ،وحده هلل 

تادةؾ يف أأكاا ٓ  :أو  ؼاقل .ٓ بالس :أو  ؼاقل .دريأٓ : كاف  ؼاقلفن ؟ماذا تعتؼاد

 -بؾ هذا كؿا ذكرت جطر التقحقاد-مع أن الذي  جب و قبًا  .ةر ـجمون أ

 َفَؼااِد اْسَتْؿَسااَؽ بِاااْلُعْرَوِة اْلااُقْاَؼكّٰ
ِ
ـْ بِاااهلل

اااُغقِت َوُ ااْممِ ـْ َ ْؽُػااْر بِالط  الهؼاارة: ] ِّ َفَؿاا

الؽػار ؟ ماا معـااه «لاف إٓ اهللإٓ »ماـ  ولهاذا الاركـ إ ؟«لافإٓ »ما معـك [ 453

ن عهادتاف نن كاؾ معهاقٍد ساقى اهلل فاأو ،بطاثن عهاادة غقار اهللعتؼاد ا ؟بالطاغقت

أو  ،اد غقار اهلله اح ماا عؾقاف عُ ح  فانذا صا. ٓ بد يف قؾهؽ مـ أن تعتؼاد ذلاؽ  ة،باطؾ

عراضاف إوسهب  فؾف را ٌع إلك  ؿ؟دري ما حالفأما  ؼقل:  ؛ترك اعتؼاد بطثهنؿ

ـٌ مـ ذلؽ؛ ف    .ؼقـن هذا يف حؽؿ الؿـافنعـ التعؾؿ وهق متؿؽ

وٓ ساقؿا  ، ؾـاسل االحا ة إلك بقاهنعظؿ  دركَت أدركت هذه الؿسللة أذا فن

كالقااٌر أو بعااض الـاااس تجااد أن عـااده  ،يف هااذا الزمااان مااع كالاارة تؾهااقس الؿؾهسااقـ

يف  ، طاقى وٓ اعتؼاد بطاثن عهاادة غقار اهلل ماا اكتقحقدًا يف الظاهر ولؽـ قؾهف 

ؿملاػ   الحساـ أوهذا مؿا  .خطقرةـ الؿقؾهف ما كػر بالطاغقت؛ ففا هـا تؽ

 .بالطاغقت ٓ  ؽػل أن تممـ باهلل حتك تجؿع إلك هذا الؽػرَ  ،يف التـهقف عؾقف
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 مـدافؼ ففدق يؼؾبدف يعتؼدده وٓ يػفؿدف ٓ وهق ضاهًرا طؿاًل  يالتقحقد طؿؾ فنن

إِن   ّٰٱ :تعدالك قدال كؿدا الخدالص الؽدافر مدـ شر وهق الـار؛ مـ إسػؾ الدرك يف

ـَ الـ ددارِ  َْسددَػِؾ ِمدد ْٕ ْرِك ا ـَ فِددل الددد  ِؼق
 مسددللةٌ  الؿسددللة وهددذه[. 348الـسدداء: ] ِّ اْلُؿـَددافِ

 يدف العؿدؾ ويتدرك الحدؼ يعرف مـ ترى الـاس ألسـة يف تلمؾتفا إذا لؽ تبقـ صقيؾة

 سدللتف فنذا ياصـا؛ ٓ ضاهرا يف يعؿؾ مـ مداراة ، وترى أو جاه أو دكقا كؼص لخقف

 يعرفف. ٓ هق فنذا يؼؾبف يعتؼده طؿا

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ذا لاؿ  عرفاف لاؿ إو ؛ماـ التقحقاد فانذا باف ٓ  عرفافقؾهاف تسللف عؿا  عتؼده يف 

  .فؿا ح ؾ مـف التقحقده ،  عتؼد

 ، كعؿ ؟عـد هذا عذر؛  «ترى مـ يعرف الحؼ ويترك العؿؾ يف»قال:  ولوإ

 . عكد  عذار التل تُ كالر إأوما  ، وٓ  ؽاد  خؾق مهطٌؾ مـ عذرٍ 

 خشاك أن  اـؼص عؾقاف جالٌا  ؛«ةلخقف كؼص دكقا؛ أو جداٍه أو مددارا» :قال

 ،ماـ وظقػاة، ماـ  ااه ، ماـ مـ اب ، مـ مال  ؛مـ الدكقا؛  ػقتف جلٌا مـ حظفا

مؽاكتاف  ؛ اهافأو  اـؼص ،  الدكقئاة الحؼقارة جاقاامـ جلٍا مـ هاذه إ ، مـ عؼار

مااقر شااقف إلااك هااذه إن الت  لكاات ةهقااٌر بااأو ،مامتااف تااـؼصإومـزلتااف ورئاسااتف و

 فالؾذئذ ؛ تقهؿقاةالجقاا التل تتعؾؼ هبا الؼؾقب؛ هذه الؾذة جد إأوالتعؾؼ هبا مـ 

 :-كؿا يذكرون-
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  ٌبشلٍا مـ هذا، بـؽاح ، بشراب ، بطعام  حسقة ؛  ؾتذ لذة. 

  ِؿاكقةإؾؿقٌة ولذٌة ع . 

 ل اااحب الجاااه والسااؾطة  تؽااقن ولااذٌة تقهؿقااة؛ مـفااا هااذه الؾااذة التاال

ي ألفا لذٌة و ،  جد يف كػسف هذه الرفعة التل  تقهؿفا يف كػسف؛ م يف الـاس ؼد  والؿُ 

بت الد ار بسهب الحرص عؾك هذه الؾاذة التقهؿقاة ر  ر ؼت الدماا وُة أوكؿ  !لذة

هق  تقهؿ يف كػسف أكف ذو مؽاكة  ، مع أكف يف حؼقؼتفا مجرد وهؿ -واهلل الؿستعان-

   . فقحب ذلؽ و هذل الغالل والـػقس يف هذا

ول والالاين بحقث  ؽقن هق الؿؼ قد والؿؼدم عؾك غقاره حاال  والتعؾؼ بإ

ااأ ، هااؾ الخسااارةأ ون الؾااذة دُ ُ ااؼْ هنؿ  َ نهااؾ الـجاااة والػااثح والػااقز فااأا حااال م 

 ؿااان لاذة ولااف طعااٌؿ ن لإلنفا،  الؾاذة التاال  جادوهنا يف قؾااقهبؿ ،  ؿاكقاة العؾؿقااةاي

أو الؾاذة  ،عظؿ بؿاا ٓ مؼاركاة فقاف ماع الؾذائاذ الحساقة التال  تـاافس الـااس فقفااأ

كسالل اهلل ماـ - لقاف إفؿعرفة اهلل وعهادتف التل تقصؾ إلك لذة الـظر  ؛ التقهؿقة

 .لقفا الؿػؾحقنإر ؿ  هذه هل الؾذة التل َج  -فضؾف

  . أن هذا مـ بعض ما   رف الـاس عـ الحؼ :الؿؼصقد

التل تعتدرض صريؼدف ولريؿدا خطػدت مدـ  -خقةإيا -والصقارف طـ الحؼ 

 :تلخطػت مـ الـاس ترجع إلك أ

 :َٓبااْؾ  ّٰٱ، عااراٌض عااـ معرفااة الحااؼإوٓ سااقؿا إذا صاااحهف  ؛الجفددؾ أو

َٓ َ ْعَؾُؿقَن اْلَحؼ  َفُفْؿ   . [42إكهقاا: ] ِّٱُمْعِرُضقنَ َأْكاَلُرُهْؿ 
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 فقادع  ،الخاقف مؿاا ٓ  ساتحؼ أو ٓ  جاقز الخاقف مـاف ؛ثاكقا: الخقف

وهاذا ماا  ساعك الشاقطان إلاك  ، لتزام الحؼ بسهب هاذه الؿخافاة وهاذه الخشاقةا

ُف َأْولَِقااَاهُ ّٰ ،هعاف هبااحشق قؾقب ماـ اتّ  اْقَطاُن ُ َخاق  آل عؿاران: ] ِّ إِك َؿاا َذلُِؽاُؿ الش 

125]. 

 حاب الؿاال  وأجاقاا؛ جاقااأو دةؾ يف حب الادكقا  ؛ ثالثًا: حب الدكقا ،

   !كؿ صرفت هذه عـ الحؼ ، عؾك هذا سوق ، وحب الـساا،  ـ بوحب الؿ

ملسو هيلع هللا ىلص بؾ مادح رساقل اهلل  ، ر ؾ عرف الحؼ -قرةيف ق تف الؿشف- كعشإ

 ، اعذباٌة  ادً ق اقدٌة ،  ملسو هيلع هللا ىلصدح فقفاا رساقل اهلل حسـ الؼ ائد التل مُ أبؼ قدٍة مـ 

حاد دعاااة أاعرتضاف ف ،ؾؿْسايف الؿد ـاة لقُ ملسو هيلع هللا ىلص الرحاال إلاك رساقل اهلل  كاف جاد  إباؾ 

 :قال ؟كت ذاهبأ ـ أإلك  -بق  فؾ وققؾ غقرهأققؾ أكف -صدقاا السقا أو االسق

لقس لل يف هاذا  :قال؟ تعؾؿ أكف  حرم الزكاأ :قال ."ؾؿسرب إلك محؿد ٕالإلك  "

تاه ماـ الشالا الاذي كػساف متعؾؼاٌة أهـا - ؟الخؿر تعؾؿ أكف  حرمأ :قال ب.رأمـ 

 أ" :فؼال -بف
 
 تروى مـ الخؿارلر ع سـًة فأ ا،كؾؿة كحقه وأ "ما هذه ف عهٌة عؾل

كساالل اهلل العافقااة -كؿااا  ؼقلااقن  شااهع مااـ الخؿاارسااـة  ر ااع  جؾااس يف محؾااف ، 

   .صرفف عـ الحؼ حب الدكقا ، فؿات ةثل هذه السـة -والسثمة

حتاك أكاف قاد   ارفف جالٌا  ! مالؾ هاذاالحؼ وكؿ مـ الؽػار مـ   رفف عـ 

شالٍا تافاف ماـ بهعاف كقاره فاث  ت  ل اف بارَ ماام كاظِ أتعجب واهلل؛ أن  ظفر الحؼ  !تافف

 نإذ :قؾات .ف حاؼماا قؾَتا :سثم وبقـتف لف؛ فؼالكؾؿت مرًة جخ ًا عـ اي ،الدكقا
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عقاااد؛ فاااتـل آحتػااال بإ ُت سااؾؿأ نإ :فؼااال لاال ؟ؾؿمااا الااذي  ؿـعااؽ أن تْساا

فة إلاك كالقرة و حتػؾقن وقؾاقهبؿ متشاق   هؿعقادأ ،عقادهؿأكالر أتعرفقن الؽػار ما 

كاا أسرة والؿجتؿع كؾفؿ  حتػؾاقن وكؾ مـ حقلل إ ،صربأفؼال ٓ  ،هذا الشلا

بك أن  ؼهؾ ما بقـتف أفاكظر إلك هذا السهب التافف الذي بسههف أستطقع؛  ما !؟ الس

  .لف

 قافاؼ   اارى،الـ ؛ فققافاؼ متك مـ قهاؾ حاب الادكقا  ،عؾك هذا كالقر سوق

كف  ر د أن ٕ ،أو  قافؼ الؿثحدة ؿ،اد الؼهقر أو غقرهه   قافؼ الؿشركقـ عُ  ،القفقد

 ، لحااد حاب الادكقاؿ عؾاك ايهُ زُ ِػاحْ سهاب التال تَ كالر إأوالؿثحدة مـ  ، ـػؾت

يت ماـ  فاة أُ ففق  عارف الحاؼ لؽـاف  ، امـفا عها  ب  ع  ن  َ أبالشفقات و ذ  تَ ؾْ  ر د أن  َ 

 الدكقا.هذا ال ارف وهق حب 

 ٍة َوإِك ا َعَؾك آَاااِرِهْؿ ُمْؼَتاُدونَ  ّٰٱ؛  الرايع: التؼؾقد  ِّإِك ا َوَ ْدَكا آَباَاَكا َعَؾك ُأم 

 .[46الزةرف: ]

 فقاالبك عااـ  ،آكسااان مااـ  فااة كااربٍ يف كػسااف ؛  اامتكالخددامس: الؽبددر

ودوكؽاؿ  !ربآك قاع لؾحؼ؛ وكؿ وقع مـ وقع مـ الؽافر ـ يف الؽػر بسهب الؽِا

ـَ  ّٰٱ؟ بؾقس  ؽػارإما الذي  عؾ ، ما سؿعتؿ  ـَ اْلَؽاافِِر  ٱِّٱَأَباك َواْساَتْؽَهَر َوَكااَن مِا

 .وكالقٌر عؾك هذه الشاكؾة ،   [62]الهؼرة:

 ،هاق الاد ـ الحاؼساثم ن ايأوملسو هيلع هللا ىلص ؾؿ صدق رساقل اهلل مقة ابـ ال ؾت عَ أ

اكظار إلاك الؽارب  ؟ماذا  ؼقل عـال كسااا اؼقاػ : ؼقل ،استؽرب ،سؾؿ ُ  ك أنبألؽـف 
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كقن لين ساأقاقل أالؼاد ؿ يف أكاا كـات  ل؟  عـالكقػ  تؽؾؿقن عـا ؛الذي يف كػسف

وهؽذا القفقد وهؽاذا  ، ؽربلايت مـ  فة أُ  !؟هع ر ثً مـ بـل عهد مـافكهقًا اؿ ات  

 .كالقٌر مـ الؿشركقـ

 كساااان بـػساااف فقؼاااقده ذلاااؽ إلاااك أن  عجاااب اي ؛ السدددادس: العجدددب

 ػارح بؿاا  ، عجاب بذكائاف،  عجب بعؾؿف ،  عجب بـػسف  عـ الحؼ ، آك راف

ـَ  ّٰٱ يف وصػ الؽػار - ؾ وعث-قال اهلل  العؾؿ، عـده مـ َفِرُحقا بَِؿاا ِعـْاَدُهْؿ مِا

كان بعضافؿ  ؼاقل يف معـاك كؿ مـ الؽػار ويف هذا الع ر . و[ 66غافر: ] ِّاْلِعْؾؿِ 

 :كائاف فؼاالذعجب  دًا بـػسف وعؾؿاف وأُ  ،"كهقاان ذكائل  غـقـل عـ إإ" :كثمف

وعـادي الاذكاا الاذي باف  ماا حاا تل إلاك هاذا ؿ،فِ هااعِ ت  اكهقااا وٕاأكا مستغـ عـ 

 .هعًا كهقًات  كقن مُ إٔن بحا ة لست  !مقرب ر إأُ 

 فقغؾاق يف متهقعاف ويف  ، مـ  فاة الغؾاقكسان أن  متك اي ؛ السايع: الغؾق

 فقه ر الحؼ لؽـ   ،محهقبف
 
 .ف  ـ رف عـف؛ وهذا واضٌح  ؾل

 فاث ، يف كػساف دٍ  عارف الحاؼ لؽـاف  ـ ارف عـاف لحسا ؛ الثامـ: الحسد

ةارب أ ي  رِ قاؿِ ولاذا طؾحاة الـ   .  ؿـعف ماكٌع مـ أن  ؾتزم باالحؼ إٓ أكاف  حساد غقاره

كاؽ إواهلل  :قال .ٍت يف الظثمآ لتقـل  :قال ؟ماذا عـدك» :قال ذاب،كف كلمسقؾؿة ب

 إحب أ عةاب ربقب؛ ولؽـ كذ  الؽذ
 
كقاػ  اليت  د؛عـده حس، «ضرمـ صادق مُ  لل

وكذلؽ كالقٌر مـ الؿشركقـ الذ ـ حسادوا  ف ،ةرى غقر قهقؾتأقهقؾٍة قِهؾ الحؼ مـ 

وقد  د ،فة الحستقا أ ضا مـ  أوالقفقد وغقرهؿ  ،بقا عـ اتهاعفلف ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 
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 .كالر مـ سهب فتعظؿ الؿحـة وتعظؿ الهؾقةأ -هاةقتإ ا - جتؿع 

 لهؾاده ،تع اهًا لؼقمافوتجاد عـاده حؿقاًة  ؛التاسع: الحؿقدة والتعصدب، 

قاد ساؿعت حاال ماـ و .مدي بف هذا إلك أن  رتك الحاؼ ُ حتك لغقر ذلؽ؛  ،لقطـف

لل إحب أكذاب ربقعة " :الحؼ تع هًا لؼقمف؛  ؼقل ؼهؾ بك أن أذكرت لؽ مؿـ 

 ."رضمـ صادق م

 :اتبداع  :ففاق  عؿاف وغقاره ؛ماا ساهؼ لؽاؾعاؿ وهاق الجاامع وإ العاشر

 .فقىال

إٓ أن  لتقف مدٌد  ، ت رف مـ ابتؾل بشلٍا مـفا عـ الحؼ سباٌب طشرةأففذه 

 . ؿ مـ القققع يف ذلؽفقعُ  مـ الرحقؿ 

 ؛ مهتؾاًك بشالٍا ماـ هاذاش كػسؽ ربؿا تؽاقن أن تػتش كػسؽ؛ فتِ  والقصقة

 وتتساهؾ فؿا  در ؽ ك اك أن ترتاةإو ، فعالجف مهؽراً 

 ُسددددددددددددددددددددددبقبًا تحؼددددددددددددددددددددددرن ٓ

 

 ُسدددددددبقب أمدددددددراً  جدددددددر   كدددددددؿ 

 

 

ربؿاا  ؽارب هاذا الشالا القساقر الؽاامـ يف  الشارر ؛ ـ مست غرمعظؿ الـار م

 الـػس .هذا مـ مقاطـ  فاد  . الؿقارد هدك هذقرفق ؽكػس

سااللف ر ااٌؾ عااـ ڤ أن عهااد اهلل ابااـ عؿاارٍو لؾهقفؼاال « هااد الؽهقاارزال»ويف 

وابادأ بـػساؽ  ، ابادأ بـػساؽ فجاهادها» :فؼاال ؟حاداـل عاـ الغازو :الغزو قاال

كاف إواهلل   ستسفؾـ فا إكساان،ٓ  ل عهة،هنا إواهلل  ،ولكإالرتهة  هل هذه، « فاغزها

أن تـظاػ كػساؽ  ،ن ترغؿفا عؾك قهقل الحؼأأن تجاهد كػسؽ و ؛لجفاٌد صعب
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كسان  ؿؽـ لإل ،مٌر سفؾ بالؾسانأران التل تعؾؼ بالؼؾقب هذا دوساخ وإإمـ 

فتش ،  رةلؽـ العؿؾ هق الذي  حتاج إلك صربٍ وم اب ، أن  تؽؾؿ فقف ساعًة كامؾة

 ااكؿ ماـ إأن  عاافقـل و سالل اهلل ، أ بشالٍا ماـ هاذا ككػسؽ ربؿا تؽاقن مهتؾا

 .عؾؿأواهلل   .هذا
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َٓ  ّٰٱ: ولؽـ طؾقؽ يػفؿ آيتقـ مـ كتاب اهلل تعالك وهؿا ما تؼدم مدـ ققلدف      

 ذا تحؼؼدت أن يعدض الصدحايةفدن [33التقباة: ] َِّتْعَتِذُروا َقْد َكَػْرُتْؿ َيْعدَد إِيَؿداكُِؽؿْ 

كػدروا يسدبب كؾؿدة قالقهدا طؾدك وجدف  ملسو هيلع هللا ىلصالذيـ غزوا الدروم مدع الرسدقل ڤ 

أو يعؿؾ يف خقفا مـ كؼص مال أو  رالؾعب والؿزح تبقـ لؽ أن الذي يتؽؾؿ يالؽػ

 أطظؿ مؿـ يتؽؾؿ يؽؾؿة يؿزح يفا. دجاه أو مداراة ٕح

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

ُتِعقـاان « تعدالك ولؽـ طؾقؽ يػفؿ آيتقـ مـ كتداب اهلل» :$  ؼقل الؿملػ

كف  ؽقن بؿجرد الؼقل أو الػعؾ عؾاك ماا أوعؾك ففؿ ما سهؼ؛ وهق ةطقرة الؽػر 

   .مضك بقاكف

َؿا ُكـ ا َكُخقُض َوَكْؾَعدُب ُقدْؾ  ّٰٱ  ة التقبة؛آولك  ة إأ ـ  إِك  ـْ َسَلْلَتُفْؿ َلَقُؼقُل
َوَلئِ

؛  َِّٓ َتْعَتدِذُروا َقدْد َكَػدْرُتْؿ َيْعدَد إِيَؿداكُِؽؿْ  *َأيِاهللِ َوآَياتِِف َوَرُسدقلِِف ُكـْدُتْؿ َتْسدَتْفِزُئقَن 

الدذيـ غدزوا الدروم مدع  ڤ نذا تحؼؼت أن يعض الصدحايةف» :$ ؼقل الشقخ

هاذا الاذي ؛  «كػروا يسبب كؾؿة قالقها طؾدك وجدف الؾعدب والؿدزح ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل

باعتهاار  َِّكَػدْرُتؿْ َٓ َتْعَتدِذُروا َقدْد  ّٰٱققلاف  ؿهمٓا الذ ـ كزل فاقف ذكر   مـ أن  

-والجؿفاقر  ، وهق أن همٓا كاكقا مسؾؿقـ اؿ ارتدوا ؛ ةالؼقل الالاين يف هذه أ

دلاة وقد ذكركا و ف ذلؽ وإ . عؾك أهنؿ كاكقا مـافؼقـ -ن جاا اهللإوهق صحقٌح 

 . عؾقف يف درٍس ماضٍ 
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عؾااك كااؾ حااال آسااتدٓل عؾااك كااٍؾ متجااف؛ سااقاًا كاااكقا مـااافؼقـ ظفاار و 

ماـ قاال  أن  : آستدٓل عؾاك كاٍؾ متجاف وهاق  وا ،أو كاكقا مسؾؿقـ كػر، كػرهؿ

ن كاان وإ ، اسؾؿًا أو كاان يف باطـاف كاافرً سقاًا كان يف باطـف مُ  ، ؾف كػرالؽػر أو فعَ 

  .ف  ؽػر هبذاك  نسؾؿًا فومـ كان يف باطـف مُ  ، ف  ؽقن كػره قد ظفرك  نيف باطـف كافرا ف

كاذلؽ الاذ ـ ؛  «قالقها طؾك وجف الؾعب والؿزحكػروا يسبب كؾؿة » :قال

؛ بؿجارد أن  حضاروا  هنؿ  ؽػارون بؿجارد هاذانرضقا هبذا ووافؼقا عؾاك هاذا فا

فؿ يف حؽااؿ مااـ ساااخر ك  ن ضااحؽقن فاا رضااقن وربؿااا الؿجؾااس و قافؼااقن و

  .فزأواست

ُكـْددُتْؿ ُقدْؾ َأيِدداهللِ َوآَياتِدِف َوَرُسددقلِِف  ّٰٱ عااـفؿ ةارب اهلل أولئاؽ الااذ ـ أرأ ات أ

تظاـ أهناؿ أةاره؛ آإلاك « ... مالؾ قرائـاا هامٓا ـاما رأ » :الذ ـ قالقا  َِّتْسَتْفِزُئقنَ 

أو أن الؿاااتؽؾؿ بعضااافؿ  ؟ ؿقعاااًا تؽؾؿاااقا يف كػاااس الققااات بالجؿؾاااة كػسااافا

 :يأ َِّٓ َتْعَتِذُروا َقْد َكَػْرُتؿْ  ّٰٱفؿ فؽان الحؽؿ  عؿ   ؟ةرون مقافؼقن راضقنوأ

  .  ؿقعًا

باؾ ماـ رضال باذلؽ  ، ؽؾؿاة الؽػاربكسان إمر ٓ  ؼت ر عؾك أن  تؽؾؿ فإ

؛  ف  شاؿؾف هاذا الحؽاؿنك اده ولاق بغؿازة عاقـ أو بحركاة لساان ف  اأووافؼ عؾقف أو 

كاف نةطقار؛ ف  اد   الؽػار ن  أو ، التقحقد عز ز ن  أو ؿؼاموهذا  دلؽ عؾك ةطقرة ال

السااخر ة أو بسااهب غؿاازة عااقـ  ػعؾفااا عؾااك سااهقؾ  ، قااد  ح ااؾ بسااهب كؾؿااة

أو  ؿاد  ، قضحؽ و سخر مؿا  تؾكفتؾك عؾقف جلٌا مـ الؼرآن ن  ُ لك ، وآستفزاا
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ؼ صاااحهف هبااذا الحؽااؿ العظااقؿ وهااق ؾِحااقااد  ُ  -والعقاااذ باااهلل-ففااذا كؾااف  ، لساااكف

 .ػرالؽُ 

طؾدك شدلٍء يؼدع  -تاهخقإيا -يؿا أن الحديث طـ آستفزاء ٓ يد مـ التـبقف 

التال  تـااول  «اتالـؽاات والؿضاحؽ»بااوهق ما  سؿك  ، كػسفف ـ سػَ مـ يعض م

حؽاام الشار عة؛ أو ساـة أ اات أو ماـ ساقر الؼارآن؛ أو ماـ صاحهفا جقئًا ماـ أ

ااتؽ وحَ أضااأو سااقرتف؛  ؼااقل ملسو هيلع هللا ىلص الـهاال  ؿـ ذلااؽ جااقئًا مااـ ضاادرج يف وُ اا أكؽ 

حؽقن؛ ضاةارون  ـادر وأحؽ و تضا  ،  ااتأو جقئًا ماـ أملسو هيلع هللا ىلص حد ث الـهل 

ومجالسافؿ جالٌا ماـ  الـااس سؿع يف كثمكؿ  ُ  ،ةطقر -تاهةقإ ا -مر كؽتة! إ

 ااك أن ت اؾ إلاك هاذه الحادود إ ااك ااؿ إي جلٍا تشاا لؽاـ لمزح با ، مرهذا إ

 ؼالؾولربؿا تؼقل كؾؿاة ٓ تُ  ،  ؿاٌن وكػرإالؿسللة ف ، قػ دوهنا واحذر ، الشرعقة

 ًٓ ؛ فاكتهاف لفاذا -كعقذ باهلل مـ ذلاؽ- الفثك ار تؽقن سهبهتقي بؽ يف الـ   لفا با

  .مرإ

بعاض الـااس  ؛ ؿك  قجؽ أن  ؼاع فقافمـ حام حقل الحِ  ا إلك أن   ًض واكتهف أ

إذا ققاؾ هااذا ٓ  ؟ ؼاقل ماا حؽااؿ هاذه ، 4=1+1الؿساللة عـاده مالاؾ الر اضااقات 

أو  ؟فقفا هؾ تهؾغ در ة الؽػربعض الؽؾؿات  رتدد الـظر - ،  ؾ إلك حد الؽػر

مار ٓ  جعؾفاا كؾؿاًة مهاحاًة فانن إ !أهناا ٓ تهؾاغ ذلاؽ بوها -أهنا ٓ تهؾاغ ذلاؽ

ًٓ زَ  ذا لااؿ إو ، كؾؿااة قااد تؽااقن كػااراً و ، هااذا  جعؾفااا كؾؿااًة ةطقاارة ،ٓ؛  ًٓ َٓ حااث

وكؾؿاة بعاد  ، عهٍة ماـ الـػااقوقعتاف يف ُجاأتقصؾ صاحهفا إلك در ة الؽػر لربؿا 

ذه هباباف قر  أُ هذا الؿؼاام جالكف الؿرض؛ زداد   -والعقاذ باهلل-كؾؿة بعد كؾؿة لربؿا 
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ةارى ألربؿاا  راقماة تادةؾ  تهعفاا  ، الجرااقؿ التل تـتشر والتل ت قب الـػقس

  .ومرٌض بعده مرض قد  فؾؽ و ؿقت ، كسانفقؿرض اي ةفالالال

قد  لؾسان يف مالؾ هذه الؿفالؽطثق اإالتفاون يف ويف هذا الؿؼام  فالتساهؾ

عـاادك  ، رلااقؽـ عـاادك كؿااا  ؼقلااقن مستشااعِ  ،  اامدي إلااك الفااثك التااام؛ فحااذار

، حؽاام الشارعقة إ ، ةطقٌط حؿراا ٓ تساؿح لـػساؽ وٓ لغقارك أن  تجاوزهاا

 ااك أن إ ؛ملسو هيلع هللا ىلصجلٌا  تعؾؼ و ؿت ب اؾة بالشار عة أو باالـهل ، حاد ث ، إ ات أ

 فزاا.لؾسخر ة والضحؽ وآست اتجعؾف محطً 

ا مـ كؼدص مدال قـ لؽ أن الذي يتؽؾؿ يالؽػر أو يعؿؾ يف خقفً تب» :$ قال

: ماراد الشاقخ   ؛ «أطظؿ مؿـ يتؽؾؿ يؽؾؿدة يؿدزح يفدا حدأو جاه أو مداراة ٕ

ولاك أن أ -غاراض كاالتل ذكرهاالغارٍض ماـ إ-ا أن مـ تؽؾؿ بؽؾؿة الؽػر  ادا 

ن كاان هاذا لحاٍظ ماـ إو االذي  تؽؾؿ بؽؾؿة الؽػر  اادً  ، حز ؽقن كافرًا مـ الؿا

إذا كان  ، ولك بحؽؿ الؽػر مـ الؿازحأف أو إلك آةره فنك حد أوالدكقا أو مداراًة ٕ

 .ولكأمـ باب  الذي هق غقر  اد يف كثمف  ؽػر بؽؾؿٍة  ؼقلفا فالجاد  الؿازح 
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ـْ ُأْكدرَِه َوَقْؾُبدُف  ّٰٱ :تعالكوأية الثاكقة ققلف         ٓ  َمد ـْ َيْعدِد إِيَؿاكِدِف إِ ـْ َكَػدَر يِداهللِ ِمد َم

ـَ اهللِ َوَلُفْؿ َطَذاٌب  ـْ َشَرَح يِاْلُؽْػرِ َصْدًرا َفَعَؾْقِفْؿ َغَضٌب ِم ـْ َم
يَؿاِن َوَلؽِ ٌـّ يِاإْلِ

ُمْطَؿئِ

ِخدَرةِ  *َطظِقٌؿ  ْٔ ْكَقا َطَؾدك ا ُفُؿ اْسَتَحبُّقا اْلَحَقاَة الدُّ [ ؛ 192 - 193الـحاؾ: ] َِّذلَِؽ يَِلك 

وأما غقدر هدذا  ، ؿ يعذر اهلل مـ همٓء إٓ مـ أكره مع كقن قؾبف مطؿئـا ياإليؿانفؾ

فؼد كػر يعد إيؿاكف؛ سقاء فعؾف خقفا أو مداراة ٕحد أو مشحة يقصـدف أو أهؾدف أو 

أو لغقددر ذلددؽ مددـ إغددراض إٓ  ، أو فعؾددف طؾددك وجددف الؿددزح ، مالددف طشددقرتف أو

 ؽره.الؿُ 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 ؛ والػائدة مـفا يف الادرس العؼادي كهقارة،  ٌة عظقؿة آ ة الالاكقة وهل هذه أ

ـْ َيْعِد إِيَؿاكِِف  ّٰٱ :قال  ؾ وعث ـْ َكَػَر يِاهللِ ِم ـْ  »؛  َِّم  :« َكَػرَ َم

 .ِّٱيق ىقّٰ و قاب الشرط، مستلكػة هـا « ـمَ »إن ققلف : ققؾ  

ٕكف قد سهؼ هذه أ ة ققلاف ، « الؽاذبقـ»ها هـا بدٌل مـ « ـمَ »وققؾ: أن  

 َوُأوَلئَِؽ ُهاُؿ اْلَؽااِذُبقنَ ّٰ تعالك:
ِ
َٓ ُ ْممِـُقَن بِآَ اِت اهلل ـَ  ِذ   ِّإِك َؿا َ ْػَتِري اْلَؽِذَب ال 

ـْ َبْعِد إِ َؿاكِفِ  ّٰٱمـ هؿ؟ 
 مِ
ِ
ـْ َكَػَر بِاهلل  «.الؽاذبقـ»ففل بدٌل عـ ،   َِّم

يَؿانِ  ّٰٱ :قال ٌـّ يِاإْلِ
ـْ ُأْكرَِه َوَقْؾُبُف ُمْطَؿئِ ٓ  َم ـْ َشَرَح يِاْلُؽْػرِ َصْدًرا إِ ـْ َم

؛ َِّوَلؽِ

 ة تادور أ ، كػري كػري أو فعؾٍ  تك بؼقلٍ أ ة هل يف سقاق بقان حؽؿ مـ هذه أ

يف هاذا ،  ـتاك بؽػاٍر بااطأتاك بؽػاٍر ظااهٍر وٓ تتعؾاؼ بؿاـ أعؾك بقاان حؽاؿ ماـ 
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ـْ َبْعِد إِ َؿاكِفِ  ّٰٱر طالش
 مِ
ِ
ـْ َكَػَر بِاهلل أو  كػاري بؼاقلٍ  :؛  عـال مـ كػار بالظااهر َِّم

 .  يرفعٍؾ كػ

كاراه إوٓ  ، ؽارهف اساتالـك الؿُ أك ا :الجاقاب ي؟لؿاذا ما قؾـا أو باعتؼاد كػارو

كساٌن عؾاك اعتؼااٍد كػارٍي أو عؾاك أن  شاؽ إؽره ٓ  ؿؽـ أن  ُ  ، عؾك ما يف الؼؾب

وبالتااالل  ؛طااثع عؾااك مااا فقاافٓالؼؾااب ٓ سااهقؾ إلااك ا ٕن   ، لؿاااذا؟ جااؽًا كػر ااًا

فقؼال  سقػما أن  قضع عؾك رأسف أ ، ح بخثف ما  عتؼد ر  كسان أن  ُ  ؿؽـ لإل

 ؟لؿااذا ؛هاذا كاافر :كؼاقل ؛كاراه فقعتؼادإهذا  :الؿسقح ابـ اهلل فقؼقل لف اعتؼد أن  

بؾ القا ب أن  ، كراه عؾك ما يف الؼؾبإٓ  :كؼقل ، أكا مؽره :قد  ؼقل .كف اعتؼدٕ

عقساك اباـ اهلل  :ح بخثفاف فقؽاقن هاذا الت ار ح إذا قاالوصار   ، تعتؼد كػار هاذا

  .الؽؾؿة ؽره وٓ  ؽػر هبذهلقدفع عـ كػسف كؼقل هذا مُ 

فادل هاذا عؾاك أن ماـ قاال كؾؿاة الؽػار أو ؛ بالؽػر الظااهر عؾؼ ة تتأ نإذ

ؿاا لهاذا دلقاٌؾ . إذن كاراه يف حالاة ايإٓ كف  ؽػر باذلؽ؛ الؾفاؿ نالؽػر ف عَؾ فِ ؾ فعَ 

الؽػار ٓ  خاتص بؿاا يف الؼؾاب ماـ العؾاؿ  هؾ السـة والجؿاعة مـ أن  أاتػؼ عؾقف 

 اة وأ،  ضًا أكف  عؿ ما يف الؼؾب وما يف الؾسان وما يف الجقارح إبؾ  ، والت د ؼ

 .صر حٌة يف ذلؽ

يَؿدانِ  ّٰٱوالؿشفقر يف ققلف  ٌـّ يِاإْلِ
ـْ ُأْكرَِه َوَقْؾُبُف ُمْطَؿئِ ٓ  َم الؿشافقر عـاد ؛  ٱِّإِ

كااره عؾااك أن  ؼااقل كؾؿااة أُ ف ك اانف؛ ڤ كزلاات يف عؿااار بااـ  اساار  اأهناا :الؿػسار ـ

 .ملسو هيلع هللا ىلصعذره اهلل ورسقلف  ؛ذر بذلؽفعُ  ، الؽػر فؼال
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ـْ َشدَرَح يِداْلُؽْػرِ َصدْدًرا ّٰٱ نإذ ـْ َمد
يَؿاِن َوَلؽِ ٌـّ يِاإْلِ

ـْ ُأْكرَِه َوَقْؾُبُف ُمْطَؿئِ ٓ  َم   ِّإِ

 :ثالث حآت ية طؾكأ دلت :هقـ فؼد كػر؛ بؿعـك عـل مـ الؿؽرَ 

 :فؼد كػر كراهٍ إالؽػر بث  عؾمـ قال كؾؿة الؽػر أو فعؾ فِ  الحالة إولك. 

 :عاؾ الؽػار فاكشارح صادره كاره عؾاك قاقل الؽػار أو فِ أُ  ماـ الحالة الثاكقة

والعقااذ -ل خاذَ ؽره عؾك أن  ؼاقل كؾؿاة الؽػار فقُ  ُ  ؛ بذلؽ وقال أو فعؾ فؼد كػر

حاد التق قفاات أوهاذا  . ؽػار ؟ماا حؽؿاف؛ لقاف إفقرضك باف و ساؽـ قؾهاف  -باهلل

كاف كاان لعؾاك الؼاقل ب،  بب فؼار  ذباباًا؛ ققاؾ لاف قارّ  بلحد ث الر اؾ الاذي قارّ 

 قاد  ح اؾ ! وقد  ح ؾ هذا ، كؼقل باكف اكشرح صدره بالؽػر ورضل بف ؽرهام

كره اكشرح صدره بالؽػر؛ فادل هاذا عؾاك أذا نف -والعقاذ باهلل-خذل آكسان  ُ  أن

 .ر ػعؾ فقؽػُ  وؽره فقـشرح صدره بذلؽ فقؼقل أالحالة الالاكقة وهل أن  ُ 

 عؾك ققٍل كػري أو فعٍؾ كػري فقػعؾ ماع طؿلكقـاة  ه: أن  ؽرالحالة الثالثة

 ؽػر. ؿان؛ وهذا ٓ  قؾهف باي

 :   ةحقال التل دلت عؾقفا أهذه هل إ نإذ

ـْ َشَرَح يِاْلُؽْػرِ َصْدًراّٰ :وهبذا كػفؿ ققلف * ـْ َم
؛ قـمـ الؿؽره :يأ  َِّوَلؽِ

 كاراهإولك مـ قاال أو فعاؾ باث الحالة إ قؾـا يفمالؾف مالؾ الذي  ،  ضًاأففذا كافٌر 

 كػر . 

 . كره فاكشرح صدره كػرأُ  *

ـٌ بايأ * كؿا كان مـ عؿاار باـ  ، ؿان فؼال أو فعؾ لؿ  ؽػركره وقؾهف مطؿئ
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 .ڤ اسر 

ـَ اهللِ َوَلُفددْؿ َطددَذاٌب َطظِددقؿٌ ٱّٰ نإذ َذلِددَؽ  ّٰ :والسااهب َِّفَعَؾددْقِفْؿ َغَضددٌب ِمدد

ُفؿُ  ْكَقا َطَؾدك  ّٰٱؾ واقعٌة مققع التعؾق« ذلؽ»؛  ِّيَِلك  ُفُؿ اْسدَتَحبُّقا اْلَحَقداَة الددُّ َذلِدَؽ يِدَلك 

ـَ  َٓ َيْفدِدي اْلَؼدْقَم اْلَؽدافِرِي ِخَرِة َوَأن  اهللَ  ْٔ ـَ َصَبدَع اهللُ َطَؾدك ُقُؾدقيِِفْؿ  * ا ُأوَلئِدَؽ ال دِذي

ِخددَرِة ُهددُؿ  * َوَسددْؿِعِفْؿ َوَأْيَصدداِرِهْؿ َوُأوَلئِددَؽ ُهددُؿ اْلَغددافُِؾقنَ  ْٔ ُفددْؿ فِددل ا َٓ َجددَرَم َأك 

 الحال.عقذ باهلل مـ هذه ، ك ِّاْلَخاِسُرونَ 

مطؿئـددا ؿ يعددذر اهلل مددـ هددمٓء إٓ مددـ أكددره مددع كددقن قؾبددف فؾدد» :$ قااال

كاف  ؽاقن ن ارب فأُ فؿالاؾ هاذا لاق ؛ لقف إساكـ ، مـشرٌح صدره ، راٍض بف  «ياإليؿان

 . معذوراً 

 ، رعق ا خااف أن  ُ « وأما غقدر هدذا فؼدد كػدر يعدد إيؿاكدف؛ سدقاء فعؾدف خقفدا»

ا خااف أن  ُ  ، طرد مـ القظقػاة خاف أن  ُ   ، قجاار فؿ و اقافؼفؿفر ماـ بؾاده؛ فج 

مـاف صادر ذا نفؿالؾ هذا لاقس بعاذر؛ فا ئ ،ؿؾجِ الكراه مر ما وصؾ إلك حد ايوإ

 .-والعقاذ باهلل-الؽػر كان كافرًا 

 أذهاب؟ ـ أما  ر د أن  غادر الهؾد؛  «حد أو مشحًة يقصـفأو مداراًة ٕ» قال:

لاق  :كؼاقل ؟كاؾآ اـ أماـ  : ؼاقل .لؽ مخر اا سقجعؾ اهلل  ،رض اهلل واسعةأ

بقاب الؿسا د تؿد  د ؽ ةقاٌر ماـ أن تقافاؼ عؾاك أن أعـد  ،بقابتسلل عؾك إ

كاؾ والشارب وتح اقؾ ماا ةؾؼاؽ لأل عـ د ـ اهلل؛ فاهلل  -والعقاذ باهلل-ترتد 

مااا  اادر ؽ إذا  !والحقاااة ق ااقرة ، قحاادًا عاباادًا لاافاهلل ةؾؼااؽ لتؽااقن مُ  ال ،الؿاا
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 ؽ ماا  ادر ،عاعة مـ الدكقا ؾ أن تح ؾ عؾك لُ عطقتفؿ ما  ر دون مـ الؽػر ٕأ

لقاؽ إ هؼلربؿاا  سا !ماا  ادر ؽ أن تتؿتاع هباذه الادكقا !ماـ مجؾساؽ ذاكتؼقم أن 

 .  عظقؿ -تاهةقإ ا -الؿؼام  نإذ . ةرةت يف أسرةوت يف الدكقا سرالؿقت فخ

أهؾف؛ أو طشقرتف أو مالف؛ أو فعؾف طؾدك وجدف الؿدزح؛ أو لغقدر ذلدؽ  أو» :قال

 : الرالدكقا كُ ؽارى بحب والُس  ، غراض كالقرةإ ؛«مـ إغراض

 خرب عاـ ،  ؼقل التجارة داهـ بغرض ُ  ؾ أن لربؿا قال كؾؿة الؽػر ٕ *

 ؾ أن  قافؼقا عؾك أن  ادةؾ معفاؿ جار ؽًا ك راين ٕ -والعقاذ باهلل-كف لكػسف ب

ـٌ باي" ؼقل  ، يف التجارة  سهحان اهلل!  " ؿانوقؾهل مطؿئ

 أو قاماةإطالاب  أوطالب لجاقا  ؛وراق طؾب الؾجقاأأو ربؿا  ؽتب يف  *

سااػ الشااد د مااع إ -هةقتاااإ ااا -طالااب  ـسااقة يف بااثد الؽػاار؛ وهااذا  ح ااؾ 

 اؾ أن طؾهاف  قافؼاقن عؾقاف أو  ساارعقن ف ك راين أو  ؽتب أكف مؾحد ٕ ؽتب أك  

 .إلك قهقلف

ماا  !صاـعأ ؼاقل يف بؾادي مااذا  ؟كاراه هـاا ـ ايأ . ومـ فعؾ هذا فؼد كػر

 ا اد رغادً ألؽـ إذا ذههت إلك بثد الؽػار  ؟ درسقنبـائل كقػ أ ، ق د وظائػ

 .. جارتي بقتاًاأ ؿؽاـ أن  ،بـائل  درسقن يف الؿدارس والجامعااتأ ، مـ العقش

كات راٍض غقار أإذا صادر مـاؽ الؽػار و -والعقاذ بااهلل-و ؿؽـ أن تتؿتع بؽػرك 

 -بااهللوالعقااذ -حب الدكقا قد  ؽقن ساههًا ةطقر ؛ ف -تاهةقإ ا -الؿؼام ُمؽره . ف

 الشر.سهاب أعظؿ أالتعؾؼ بالدكقا مـ ، كسان قحذر ايف ، لؾقققع يف الؽػر
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ـْ ُأْكرِهَ  ّٰ إولك ققلف أية تدل طؾك هذا مـ جفتقـ:و       ٓ  َم فؾؿ يستثـ اهلل ؛  ِّإِ

 . إٓ الؿؽره

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

وٓ  شاارتط  ، ذكركااا؛ أن مااـ قااال أو فعااؾ الؽػاار فؼااد كػاارهااذا الااذي  كعااؿ

  .م احهة جلٍا مـ ذلؽ يف قؾهف

ـْ ُأْكِرهَ  ّٰستالـاا هـا فائدة آ نإذ ٓ  َم ه هاق الؿساتالـك ماـ بقان أن الؿؽرَ :  ِّإِ

؛ لاق فعاؾ هكاراحاٌد إٓ يف حاال ايأـك مـاف الساتالحؽؿ باالؽػر ٓ  ُ  ،الؽػر فحسب

ي ساهٍب أو فعؾ لتح قؾ جلٍا ماـ الادكقا أو ٕ ةً مدارا هًة أو فعؾهرغهة أو فعؾ ر

ؽره أن  ُ : واحدة حالة كف  ؽػر بذلؽ؛ باستالـاا نقال أو فعؾ الؽػر ف، سهاب مـ إ

  ، لقس أي إكراه! عذر بف ُ  اكراهً إ

ن لاؿ إ" ، لقس عذراً  "ٓ صػعـاك عؾك و فؽإر ور أو تـ   كػُ أُ " :إذا ققؾ لف

كػااذ ماا إفادد ماـ قاادٍر عؾاك لؽاـ أن  ُ  هذا لقس عذرا ؛ " امأتػعؾ سجـاك اثاة 

د فاد  أو  ُ  ، أو ما جاكؾ ذلؽ فد بف بؼتؾ أو قطع عضٍق أو ضرٍب جد ٍد ٓ  حتؿؾد  هَ 

إذا هادد  ؛ فؿالاؾ هاذا ٓ جاؽ أكاف عاذرٌ  ؛هؾف أو ما جاكؾ ذلاؽأذًى   قب بلمالثً 

فقعطقفؿ ما طؾهقا وٓ حارج  ؛عذر بف  ُ  هٌ كراإباكتفاك عرضف أو ما جاكؾ ذلؽ ففذا 

 .عؾقف
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وأما طؼقددة الؼؾدب فدال  ،ه إٓ طؾك الؽالم والعؿؾأن اإلكسان ٓ يؽرَ  ومعؾقمٌ 

 طؾقفا. يؽرهف أحٌد 

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

 ربؿا  ؽقن هذا مـ كثم الؿملػ: (17)يف الفامش كثم

ذى وكؼددص الؿددال أو الخددائػ مددـ إ -اااؿ بقاااض مؼاادار كؾؿتااقـ- وأمددا]

فؿدـ تؽؾدؿ يؽدالم ؛ ه اهلل تعالك ذرطرد مـ وصـف فؾؿ يعوالخائػ مـ أن يُ ، والجاه 

ؾف طؾدك هؾف وطشقرتف أو فعَ لأو شحًة ي ـفأو خقفًا طؾك وصيف مداراًة الؽػر أو طؿؾ 

 [ .ؽره فؼد استثـاه اهللإٓ الؿ، غراض فؼد كػر ح أو لغقر ذلؽ مـ إزوجف الؿ

 

  

                                      

 .، حتقوق: د. دغش الَجمي[ 101]ص   (17)
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ِخدَرةِ  ّٰٱٱ:والثاكقة ققلدف تعدالك   ْٔ ْكَقا َطَؾدك ا ُفُؿ اْسدَتَحبُّقا اْلَحَقداَة الددُّ   َِّذلِدَؽ يِدَلك 

فصرح أن هذا الؽػر والعذاب لؿ يؽـ يسبب آطتؼداد أو الجفدؾ  ؛ ٱٱ[192]الـحؾ: 

ا مـ حظدقظ الددكقا وإكؿا سببف أن لف يف ذلؽ حظً  ،أو البغض لؾديـ أو محبة الؽػر

 .فآثره طؾك الديـ

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

َذلِاَؽ بِاَلك ُفُؿ اْساَتَحه قا ّٰ : اة ققلاف تعاالكستدل بف ماـ أالق ف الالاين الذي  ُ 

ِةااَرةِ  ْٔ ْكَقا َعَؾااك ا قؾـااا هااذه الؽؾؿااة كازلااٌة أو مـزلااٌة مـزلااة « َذلِااَؽ  ٱ» ؛   ٱِّ اْلَحَقاااَة الااد 

ٱ.ةههقالس ابا ِّبَِلك ُفُؿ ّٰٱيف ققلف  ا؛  عـل لسهب؛ والهاؾالتعؾق

هاؾ الؿؼ اقد ذلاؽ العاذاب والغضاب  ٱٱٱٱٱَِّذلِاَؽ بِاَلك ُفؿُ  ّٰٱ ؟ما هق ٱٱٱٱِّٱَذلَِؽ  ٱ ّٰٱ

الؽػار  ؟ أو ذلاؽةارة ة بسهب أهنؿ استحهقا الحقاة الدكقا عؾاك أالؿذكقر يف أ

بؽٍؾ قالت طائػة مـ أهاؾ العؾاؿ؛  ؟ةرةٔبسهب أهنؿ استحهقا الحقاة الدكقا عؾك ا

ققؾ هباذا أو ققاؾ  ؿع إمر ـ ، وٓ جؽ أن هذا وهذا ُمتجف؛ إن   والؿملػ 

 هبذا فنكف متجف:

 عـاال العااذاب والغضاب بسااهب أهنااؿ اساتحهقا الحقاااة الاادكقا  ٱ:ٱٱٱَِّذلِاَؽ  ّٰٱٱٱٱ

 .بالعذاب والغضب ؛ فتقعدهؿ اهلل  فؽػرواعؾك أةرة 

ـْ َبْعاِد إِ َؿاكِافِ  ّٰٱ أو أن ذلؽ الؽػر 
 مِ
ِ
ـْ َكَػَر بِاهلل  قاساتحها ؿبساهب أهنا  ِّٱَم

 .ةرةستحهاب الحقاة الدكقا عؾك أا؛ فسهب الؽػر  ةرةالحقاة الدكقا عؾك أ
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ُفُؿ اْسَتَحبُّقاّٰٱ:ققلفو محهًة  قاحهأ : عـل قا ،حهأمهالغة يف  «اْسَتَحه قا»؛  ٱ   ِّيَِلك 

ـة معـاك  ضاًا هاذه الؽؾؿاة مضاؿ  أو . رة اقا د اـفؿ لادكقاهؿأفؿ ك  إعظقؿة حتك 

ْكَقا َعَؾاك ّٰٱ؛« عؾاك»ا د ت باهذه الؽؾؿة عُ  بدلقؾ أن  ؛ « وارآا» اْساَتَحه قا اْلَحَقااَة الاد 

ِةَرةِ  ْٔ  -عقااذًا بااهلل-ةارة عؾك أروا وفضؾقا الحقاة الدكقا آا ضًا أحهقا ولف؛  ِّٱا

 .فؽان ما كان مـ القعقد الذي  اا يف الـ قص

لدؿ يؽدـ يسدبب »ؿع باقـ الؼاقلقـ   «ح أن هذا الؽػر والعذابفصر  » :قال 

لدف يف ذلدؽ  وإكؿدا سدببف أن   ،آطتؼاد أو الجفؾ أو الدبغض لؾدديـ أو محبدة الؽػدر

هاذا الؽػار الاذي  -تااهةقإ اا - ن؛ إذ «ا مـ حظقظ الددكقا فدآثره طؾدك الدديـحظً 

أو  ، أو لحهاف الؽػار وتعؾاؼ قؾهاف باف ، ؽاافر باالؽػرهاذا الح ؾ لؿ  ؽاـ ٓقتـااع 

   .الدكقا ؿا كان بسهب حب  ك  إ ، ػر هـا لذلؽبغضف لؾد ـ؛ ما كان هذا الؽُ 

الحاب  ؟الادكقا فقامدي إلاك الؽػار بالاد ـ ماع حاب    اد ؼوهؾ  جتؿع الت

 ؿؽااـ أن  ؽااقن  جتؿااع؛  كبؾاا؟ الؿاامدي إلااك الؽػاار هااؾ  جتؿااع مااع الت ااد ؼ

يف وقااد سااؿعـا  ، -والعقاااذ باااهلل-م اادقًا لؽااـ تعؾؼااف بالاادكقا غؾااب قؾهااف فارتااد 

ًٓ عؾك هاذاالدرس   ملسو هيلع هللا ىلص  ادقًا لرساقل اهللعشاك كاان مُ إ ن  إ؛ قؾـاا  الؿاضل مالا

حب جلا مـ الدكقا وهق  م؟سثا الؿاكع عـده مـ ايمكشد فقف ق قدًة عظقؿة؛ وأ

 مؼاامٌ  الؿؼاامُ  نإذ. ماع الت اد ؼ الُؽػاري فقؿؽـ أن  جتؿاع هاذا الحاب.  الخؿر

  .راد كجاة كػس أن  حذرأمخقف؛ وعؾك مـ 

؛ كؾخاص يتان مـ سدقرة الـحدؾ فقفؿدا فقائدد جؿدةوطؾك كؾ حال هاتان أ
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 :كر جلٌا مـفا فقؿا تؼدموقد ذُ  ،بعضفا فقؿا  ليت

 :ًٓٓستالـااا ؽقن بالػعؾ أو الؼقل بدلقؾ  الؽػر أن أو. 

 :كاف ٓ نف ي عذر بف؛ عؾاك قاقٍل كػارٍي أو فعاؾ كػار كراهٌ إالؿؽره  أن   ثاكقًا

 .   ؽػر

كراه مؼ قٌر هؾ العؾؿ مـ رأى أن العذر بايأأن مـ  :هـا مسللة طؾؿقة وهلو

 ، ؿ وٓ  ؽػارسؾَ لقَ بقح لف أن  ؼقل أكره عؾك ققٍل كػرٍي أُ ن إلػعؾ؛  آ الؼقلعؾك 

كاره أُ حتك لق ، ٓ  جقز لف  كفنف -ؼال لف اسجد ل ـؿ ُ ن لك-كره عؾك فعٍؾ أُ ما لق أ

هاؾ ألقاف طائػاٌة ماـ إولق فعؾ كػر؛ وهذا ما ذهب   رب،وا ٌب عؾقف أن   سقػبال

 .-رحؿااة اهلل عؾااك الجؿقااع-وزاعاال يف  ؿاعااة كالحسااـ اله ااري وإ ؛العؾااؿ

 اة  ادفع هاذا وعؿقم أ ، ٓ فرق بقـ الؼقل والػعؾ قاب هق أكف جؿفقر والوال

ـْ َكَػرَ ّٰ :كف قالالؼقل الذي ذكرتف؛ ٕ تاك أدوات العؿاقم؛ فؿاـ أماـ « ـَما»و ٱٱٱٱَِّم

 .كف معذوٌر إذا كان مؽرهًانبالؽػر سقاًا بؼقل أو بػعؾ ف

 ؛ قااد -باااهلل اعقاااذً -سااهاب الؽػار أالتعؾااؼ بالاادكقا قاد  ؽااقن مااـ  أن   ا:ثالًثد

؛  ارى الحاؼ -والعقااذ بااهلل-كسان إلك الؽػار باي  ؾالتعؾؼ بالدكقا حتك   ؿ عظُ 

الادكقا فاث  هاالل باالتزام  ف ساؽرة ماـ حاب  با !ؽرانسامام عقـقف ولؽـف  ؽاقن كالأ

ْكَقا َعَؾاك  ّٰٱ :ودلقؾ هذا ققلف ، -والعقاذ باهلل-الحؼ  َذلَِؽ بَِلك ُفُؿ اْسَتَحه قا اْلَحَقاَة الد 

ِةَرةِ  ْٔ ساران صاؾ الؿق اب لؾؽػار والخُ ؛ فادل هاذا عؾاك أن إ-عقاذًا باهلل-ٱٱ   ِّا

 .-كسلل السثمة والعافقة- ؾة تػضقؾ العا ؾة عؾك أ ،التعؾؼ بالدكقا
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  ًَذلِاَؽ  ّٰ :ؿـا أن ققلافـا قد عؾِ ٕكمـ عؼقبة السقئة السقئة بعدها؛  أن   ا:رايع

 نإذ. ةارةذلؽ الؽػر بساهب أهناؿ اساتحهقا الحقااة الادكقا عؾاك أ : عـل ٱٱٱٱٱِّبَِلك ُفؿُ 

ة ئقسا؛ ماا هال ال ضاؾفؿ فؽػارواأو ولاك فخاذلفؿ اهلل وقعقا يف هذه الساقئة إ

ِةاَرةِ ّٰ ؟ولكإ ْٔ ْكَقا َعَؾاك ا  نإذ . فؽػاروا ضاؾفؿ اهلل لف   ِّاْسَتَحه قا اْلَحَقااَة الاد 

ـْ َبِخاااَؾ ّٰالؿؼاااام ةطقااار؛  نإذ ، ثل بعااادهضاااالضاااثل اي ؼقباااةماااـ ع اااا َمااا َوَأم 

َب بِاْلُحْسااـَك  َواْسااَتْغـَك ااُرُه لِْؾُعْسااَرى  َوَكااذ  ااا   ّٰٱ، [19 - 6الؾقااؾ: ] َِّفَسـَُقس  َفَؾؿ 

 ، [66الـسااا: ] َِّواهلُل َأْرَكَسُفْؿ بَِؿا َكَسُهقاّٰ،  [5ال ػ: ] ِّٱَزاُغقا َأَزاَغ اهلُل ُقُؾقَبُفؿْ 

التقباة: ] ِّ كَِػاًقا فِل ُقُؾقبِِفْؿ إَِلك َ اْقِم َ ْؾَؼْقَكاُف بَِؿاا َأْةَؾُػاقا اهلَل َماا َوَعاُدوهُ َفَلْعَؼَهُفْؿ  ّٰٱ

 . اٍت كالقرةآيف  اوهؾؿ  ر [142التقبة: ] ُِّاؿ  اْكَ َرُفقا َصَرَف اهلُل ُقُؾقَبُفؿْ  ّٰٱ،  [22

 ، دلؽ عؾك ةطاقرة تجااوز حادود اهلل والققاقع يف معاصاقف ؛ هذا ذن حذارِ إ

 ،هذه الؿعاصل  جر بعضفا إلاك بعاض فتـؼاؾ صااحهفا ماـ صاغقٍر إلاك كهقار فنن  

ن إ» :هـااا تعاارف فؼااف السااؾػ حقـؿااا قااالقاها الؽػاار؛ ومااـ يف أوقعتاافولربؿااا 

ؿخادرات أو بؿحهاة الربؿاا تهادأ الؿساللة  ،حاب لؾادكقا؛ « الؿعاصل بر اد الؽػار

محهاة غقار جارعقة؛ فاقعظؿ ذلاؽ و عظاؿ و عظاؿ ربؿاا  ةهة ةؿر أو محهة امارأمح

ربؿااا  اساااـالوهااذا التعؾااؼ الؼؾهاال بال ااقر  !-والعقاااذ باااهلل-ورد صاااحهف الؽػاار أ

 . وقد ح ؾ هذا -والعقاذ باهلل- مدي إلك السجقد لؾؿحهقب 

 ، الؼؾابااٌر يف أؾعؾاؿ ل -تااهةقإ اا -ٓ بد أن  ؽاقن  ؛مرلتـهف إلك هذا إا نإذ

، تؼرأ وتتعؾؿ وتتالؼػ كؿاا  ؼقلاقن وتؿضال،  اك أن تجعؾ عؾؿؽ عؾؿًا كظر ًا إ
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ا عاؾ الادكقا يف محؾفاا  ، ؾ قؾهؽ مـ هذا التعؾؼوحاول أن ت ؼُ  ،فتش يف كػسؽ

ةاذ  ، سثم   بؿـزلاة الخاثاوٓ تهالغ يف التعؾؼ هبا؛ ا عؾفا كؿا قال جقخ اي

ٓ تستغـل عاـ ، أكت  لقفاإكقكؽ محتا ًا مـفا بؼدر الحا ة وٓ تعؾؼ قؾهؽ؛ مع 

كات أ ؟مقر الدكقا كؿا ٓ تستغـل عـ الخاثا؛ ولؽاـ هاؾ قؾهاؽ متعؾاؼ باالخثاأ

وتؿضل وٓ  تعؾؼ قؾهؽ بذلؽ؛ كاذلؽ الادكقا ةاذ مـفاا  وتؼضل حا تؽ تدةؾف

ر فقفا بحسب ما تحتاج لؽاـ لتجعاؾ قؾهاؽ مارتحثً عـفاا إلاك الادار غتؽ؛ وِس ؾْ بُ 

؛ غاد ن لاؿ تؽاـ القاقم فغادًا أو بعادإ ، ؼؾاة فعـ قر ب ستؽقن الـ  واصرب، ةرة ٔا

 قان؛لحَقاإلاك اوعـادها ساتـتؼؾ  ، مر ستؽقن قر هةزاد إ ولق ا قر هةأهن ولؽـ اؼ

 اْلَحَقَقانُ  ّٰٱ
َ
ِةَرَة َلِفل ْٔ اَر ا   الحؼقؼقة . الحقاة[ 32العـؽهقت: ] ِّٱَوإِن  الد 

 ؟ ؛ ماا الادكقا وماا فقفااساقسالخ رباالهعهذا الذي  هقع الدر الـػاقس فؿسؽقـ 

إذا  ا ،واهلل ٓ تسااوي جال !ةرةأباومؾذات قارهنا  مـ مهاهج فقفا بؿا كؾ الدكقا

ْىَو  ولي  َعَلْوَهي » : ؼقل ملسو هيلع هللا ىلصكان الـهل  ! «وَلْوِ ُع َشْوِط َ َحِدُكْم ِلَن اجلَندِة َخْرٌ ِلَن الدُّ

الؿساااحة التاال  لةاااذها  إرض؟ كاااؿ  لةااذ حقاازًا ماااـ امالااؾ الع اا  ااقتال

َخيْرٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصال اادق الؿ ادوق  فقاف هذا الؼدر مـ الجـاة قاال ؛سـتقؿرتات مربعة

ْىَو  ول  َعَلْوَه  كاؾ ماا يف الادكقا ماـ  ؛ػؽر ن  ُ أوا عؾ لػؽرك  . بؽؾ ما فقفا« ِلَن الدُّ

 نإذ ؟رضطقب كقػ بؼقة الجـة التل عرضفا الساؿاوات وإ !ٓ  ساوي هجمها

 ؛وعااـ قر ااب تحؿااد الـتقجااة ،  حتاااج إلااك مجاهاادة ، ج إلااك صااربالؿؼااام  حتااا

 .  واهلل الؿستعانستـدم العا ؾة بعؾؼة تتؾؽ الـػقس الؿو ، ال ابرون سقػقزونف
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وٓ ، ٓ بسهب عؾؿ ؛ بقد اهلل ، واهلل إن الـجاة  - ا إةقتاه- كسلل اهلل الـجاة

وٓ جالٌا ماـ ذلاؽ؛  ،شارحوٓ كتب تُ  ،وٓ دروس ،وٓ جفادة ،وٓ حؽؿة فؼف،

ق اهلل واعؾاؿ أن اهلل جاؽقر؛ اهلل صادُ افالجل إلاك اهلل و ، الـجاة والفدا ة بقد اهلل 

 حسااـَت أن إ ،ماار ـؽر؛ فااا ؿع اعتؼااادك بااقـ إت ااػ بالشااؽر ومت ااػ بااالؿَ مُ 

 اؽ عؾاك زٓ  ج ، لقجز ـاؽ عؾاك الحساـة بالحساـة - ؾ يف عثه-ن اهلل إفقاهلل 

 .كرم مـ ذلؽأرحؿ وأاهلل  ، ن  ضؾ قؾهؽلالحسـة ب

اا  ّٰٱرتحاف  اداك جخاذل بساهب ماا تقاد تُ  ،ؽر بؽؿلؽـ يف مؼابؾ هذا قد  ُ  َوَأم 

ـْ َبِخَؾ َواْساَتْغـَك  َب بِاْلُحْساـَك   َم اُرُه لِْؾُعْساَرى  َوَكاذ  ٱٱ[19 - 6الؾقاؾ: ] َِّفَسـَُقس 

؛ فػؽار -تهاارك وتعاالك-وهاق محؿاقٌد عؾقاف  ،هذا الؿؽر والخذٓن عدٌل مـ اهلل

 .مر ـدائؿًا يف هذ ـ إ

  ن الؽػر ٓ  ؽاقن إٓ بالتؽاذ ب أو إ"الرد عؾك الؿر ئة الؼائؾقـ  ا:خامًس

 ، الؽػر مقضعف يف الؼؾب فحسب؛ الجقارح والؾسان ٓ  تعؾؼ هبؿا كػارٌ  ، الجفؾ

  ااد ؼبالتااالل متااك زال التو لتؽااذ ب والجفااؾ؛اماار مح ااقٌر يف ويف الؼؾااب إ

كاف ٓ نوماا ساقى ذلاؽ مفؿاا كاان مـاف ف، كسان  ؽػار والؿعرفة مـ الؼؾب فنن اي

 :ية طؾك هذا الؼقل مـ وجفقـمـ أ والردُّ ؛ " ح ؾ مـف كػرٌ 

حهاب الحقااة الادكقا اساتـ ساهب الؽػار وهاق : أن اهلل  ؾ وعث باق  إول 

الت ااد ؼ ؛ مؼااام د ؼن هااذا  ؿؽااـ أن  جتؿااع مااع الت ااإوقؾـااا ؛  ةاارةعؾااك أ

 ادقًا كسان مُ فؾربؿا  ؽقن اي ،ةرآومؼام الحب والهغض جلٌا  ،والؿعرفة جلا

-،هغضاًا لؾاد ـ ماع كقكاف م ادقًا أو مُ ، قصاؾ إلاك الؽػار حهًا لؾدكقا محهًة تُ ومُ 
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كالقااٌر مااـ القفااقد مااـ الؿشااركقـ مااـ  -وهااذا مااا عؾؿـاااه يف الاادرس الؿاضاال

ا تؿع عـادهؿ ت اد ٌؼ وبغاض  ، الؿستشرققـ مـ غقرهؿ كاكقا م دققـ كافر ـ

 . لقس ب حقح أن الؽػر مح قٌر عؾك تؽذ ب الؼؾب نإذ . دى إلك الؽػرأ

؛ وآستالـاا هاا هـاا دلـاا عؾاك أن الؽػار  استالـاا الؿؽره :كؿا ذكركا الثاين 

ًٓ يف أأالؿذكقر  فدل  ، كراهكف هق الذي  ؼع فقف ايٕ ، لؽػر الظاهراكؿا هق إ ة و

 .هذا عؾك أن الؽػر ٓ  ـح ر يف ما يف الؼؾب

 :إذا سااؼط حؽااؿ الؽػاار بسااهب  :فائاادٌة فؼفقااة وهاال السادسددة وإخقددرة

 اارة والطاثق والـؽااح وماا جااكؾ ذلاؽ؛ كالهقع واي ،كراه سؼط حؽؿ غقرهاي

كسااٌن عؾاك إكاره أُ فؾاق  ؛عؾقافبـاًا  . عظؿ عـ الـاس سؼط ما دوكفؼط إكف إذا َس ٕ

كراهاًا إكاره أُ إذا  -كاراٍه  عاذر بافإولاقس كاؾ  ، كراهًا  عذر بفإقؾـا  ؽره -طثٍق 

 نإذ ، وقاؾ مالاؾ هاذا يف بؼقاة الؿعاامثت . عذر بف عؾك أن  طؾؼ؛ ٓ  ؼع الطاثق

 .أن ما دوكف  سؼط هكرااستػدكا مـ سؼقط حؽؿ الؽػر بسهب اي
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وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ؛ والحؿدد هلل  ؛أطؾؿ  واهلل

 ـ.رب العالؿق

              

 قال الشارح وفقه اهلل:

لااف آي واهلل؛ الحؿااد هلل رب العااالؿقـ؛ الؾفااؿ صااؾ عؾااك محؿااد وعؾااك إ

هاذه  ماـ جارح آكتفااا مـ كحؿد اهلل عؾك ما  سر . ؿ تسؾقؿًا كالقراً وصحهف وسؾ  

و زى اهلل عـا مملػفا ةقر الجزاا؛ فؼاد  ، الرسالة العظقؿة الجؾقؾة الـافعة الؿاتعة

 زاه  ، مقر التل ربؿا كـا  اهؾقـ هبا وغافؾقـ عـفاكالقرًا مـ إ و ّؾك ـ وك حبق  

 . ؿقع عؾؿاا السـة عـا ةقرا ىو ز، اهلل عـا ةقرًا 

 أذكرهددا طؾددك سددبقؾ مقريددل ختددام هددذه الدددروس يف-تدداه خقإوالقصددقة يددا 

 ز:يجااإل

 :ّٰٱ أوصل كػسل وإ اكؿ بلن كػرح بػضؾ اهلل أوًٓ يا إخقة  
ِ
ُقْؾ بَِػْضاِؾ اهلل

ااا َ ْجَؿُعااقَن  حؿااده او،  [56 ااقكس: ]َِّوبَِرْحَؿتِااِف َفهِااَذلَِؽ َفْؾَقْػَرُحااقا ُهااَق َةْقااٌر مِؿ 

ـّ بف عؾقؽ مـ كعؿة التقحقاد التال  ٓ  -الساؿااورب -سهحاكف واجؽره عؾك ما م

ويف باطـفاا -عؾاك و اف إرض القاقم كالقاٌر ماـ الـااس .  قاز فا جلٌا مـ الاـعؿ 

أو  ،أو هاق مؾحاد، كؿ مـفؿ مـ  عهد بقذا أو ال ؾقب أو عقسك أو إصـام  -أكالر

عل ايساثم وهاق ماـ عهااد الؼهااب والؼهاقر؛ وأكات هاداك اهلل ٓ د ـل أو هاق  اد  

 ،ؽ وٓ تـحـل  هفتؽ إٓ لف تهاارك وتعاالكوا تهاك ووفؼؽ ٕن ٓ  سجد و ف

  .وٓ  ؾتػت قؾهؽ محهًة وةقفًا ور اًا إٓ إلقف
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 ا أ فا الر ؾ أترى كعؿًة أعظؿ مـ هذه الـعؿاة؟ واهلل لاق حقازت لاؽ الادكقا 

ر ماـ حؿاد اهلل عؾاك أكالِا ، فاحؿد اهلل ؛جقئًا أمام هذه الـعؿة ساوِ بؽؾ ما فقفا لؿ تُ 

ـٌ باي ؿان  ـٌ بالتقحقد ، هذا الػضؾ العظقؿ أن قؾهؽ مطؿئ فرٌح بايساثم ، مطؿئ

 اعقااذً - ماـ الـااس االشؽقك والشهفات التل صارفت كالقارً جؽ لٓ تخا، والسـة 

 .عـ هذا الخقر؛ فإمر كؾف مـف وإلقف فاحؿد هلل -باهلل

 واهلل لددددددددقٓ اهلل مددددددددا اهتددددددددديـا

  

 تصدددددددددددقـا وٓ صددددددددددؾقـاوٓ  

 

 

 

 

 

   

 :اهادوا  ، تؽؿ اهللالالهات؛ ااهتقا اه  بالقصقة لـػسل ولؽؿ  القصقة الثاكقة 

ـٌ صاعٌب  وإ اقاا مؾهادٌة باالغققم؛ غقاقم الشاهفات وغقاقم  ،أكػسؽؿ فالزمـ زما

فرابطاقا عؾاك اغاقر الؼؾاقب وإلساـة  ، كثهؿا صارٌف عاـ الحاؼ، والشفقات 

اا ، والجااقارح  اااك أن  لساارك إ ، مااـ الغػؾااة روا وحااذارِ وتػطـااقا وتـهفااقا وته  

 الشقطان فتضؾ عـ ال راط الؿستؼقؿ.

 :زد يف تعؾؿ التقحقد؛ إكف مـ أعظؿ أسهاب الالهاات عؾقاف القصقة الثالثة ، 

وتجؾات  !اكظر لـػسؽ كؿ استػدت مـ هذا الؿتـ ومـ غقاره ماـ متاقن التقحقاد

فازدد وتهحر وُعب  مـ  !لـاس  اهٌؾ هبا وغافٌؾ عـفاأمام عقـقؽ مسائؾ كالقٌر مـ ا

وٓ تتؼاصر مـاف جاقئًا؛ باؾ اكظار ااؿ أعاد الـظار ااؿ كارر الـظار يف ، ا ها هذا العؾؿ ع

 سههًا لؾالهات.هذا و ؽقن  ؾؿ بتقفقؼ اهلل التقحقد حتك تْس  ؾمسائ

 اهلل اهلل بالاادعقة إلااك التقحقااد؛ الاادعقة إلااك  :  ااا إةااقة القصددقة الرايعددة

ماا وفؿا أحسـ  ، والؿؼام مؼام تقفقٍؼ وا تهاا، التقحقد إكؿا  ـفض هبا ال ادققن 

فؼؾقااؾ هااؿ  ! ؾؽ الادعاة إلااك التقحقاديف ِساا ة أن  سااؾؽؽ اهلل ـ اأعظاؿ هااذه الؿِ 
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 ،الؿقحادون بحؿاد اهلل يف الؿساؾؿقـ كالقار ، -ماع إساػ-الدعاة إلك التقحقاد 

   .الدعاة إلك التقحقد قؾقؾقن ولؽـ أكت ترى أمام عقـقؽ أن  

وإٓ فااهلل غالاٌب عؾاك  ، واعؾؿ أكؽ أكت الؿحتاج إلك الدعقة إلك التقحقد

إكؿا كحاـ كادعق إلاك التقحقاد ٕكـاا كحاـ  ، والتقحقد مـ قر بؽ أو بغقرك ، أمره

 ، محتاا قن إلقفاا ٕهناا ساهٌب ماـ أساهاب الالهاات ،عقةالؿحتا قن إلك هذه الاد

فانن  ، ومحتا قن إلقفا ٕن بالادعقة إلاك التقحقاد كامدي إماكاة الؿعؾؼاة برقابـاا

إن جائت  ،واهلل كؿاا أجااا"ا أو اةتقار اًا؛ ا أو زائادً هذه الدعقة لقسات أمارًا ااكقً ا

أكات عهاٌد هلل  ، بؽالقارالؿؼاام أكارب ماـ ذلاؽ ! ؛ ٓ واهلل "أدعق وإن جائت ٓ أدعاق

ووا ٌب عؾقؽ أن تدعَق إلقف؛ وأعظؿ ماا يف د اـ اهلل باؾ أعظاؿ ماا يف كاؾ إد اان 

   .والؽتب الؿـزلة ورسآت إكهقاا الؿرسؾة؛ أعظؿ ما يف ذلؽ تقحقد اهلل

وأن تؽااقن  ، بهقااان التقحقااد لؾـاااس وبقااان ضااده - ااا إةقتاااه-اهلل اهلل  نإذ

باؽ  فقـػاع اهلل  ،ؿةقإسؾقب الحسـ والطر ؼة الحؽؾة بَ  ػَ دعقتـا لف دعقًة مُ 

اكظار إلاك هاذه الـعؿاة  ، والاذي أعطاك غقارك قاادٌر عؾاك أن  عطقاؽ ، وبدعقتؽ

اهلل تهارك وتعالك أعطاها لؾؿملاػ الشاقخ حتاك إن كتهاف  العظقؿة التل كحسب أن  

فاا تادرس يف كالقاٍر ماـ الهؾادان؛ وتجاد أك  ، قاد جارقت وغربات  -كتب التقحقد-

وهق ر ٌؾ واحد بدأ بطؾب العؾؿ واستشعر أهؿقة الدعقة إلاك اهلل فشاؿر و اهاد 

كساالل اهلل أن  جعااؾ ذلااؽ كؾااف يف مقاازان  ، لااف هااذا الخقاار وا تفااد فػااتح اهلل 

فالذي أعطك هذا الشاقخ قاادٌر  ، فضؾف واسع اهلل  ، وةزائـ اهلل مألى .حسـاتف

 جعؾؽ إمامًا مـ أئؿة التقحقد والدعاة  ، عؾؽ لؾؿتؼقـ إمامًاعؾك أن  عطؽ فقج
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  . إلقف

أن  ؾتػات إلاك  وٓ  ـهغل لؾداعقة إلك اهلل  ،ٓ تحؼر مـ الؿعروف جقئًا

اأ ، القا ب عؾقـا الـظار الشارعل ،الـظر إلك الـتائج لقس إلقـا، هذا؛ ٓ  ا الـتاائج م 

ولربؿاا كاكات دعقتاؽ وكثماؽ وكتابتاؽ ٓ  ، ففذا باٌب قدري أمره إلاك اهلل 

د كالقاٌر ماـ اؿارات دعاقة الشاقخ   ماا  !الرتاب يف  ظفر لفا أار إٓ بعد أن ُتقس 

ثلاف بػضاؾ ظ كتػقالهذه الجامعة وهذا الخقر العظقؿ الاذي  ،ظفرت إٓ بعد وفاتف

ض اهلل يف هذه الهثد الطقهة كؾ ذلؽ اؿرة مـ اؿرات الدعقة إلك التقحقد التل هنا

ًٓ وآةراً    .هبا إمام الدعقة  ؛ والػضؾ هلل أو

؛ أكت ترى أعداا اهلل أهاؾ كشااط ومالاابرة  بآ تفاد - ا إةقتاه-فالقصقة 

 -لؽ جقاهد كالقرة غُت طرفًا مـ ذلؽ وُص  وقد عؾؿَت  - هفوتعاون عؾك بث الش  

قر ومعاؽ معاؽ الـ ا ،أكات صااحب حاؼ !ففؾ اؿة مجال لؾتؼاعس بعد كؾ هذا؟

وبقان التقحقاد والساـة  أسهاب الخقر والفدا ة اؿ تتؼاعس عـ الدعقة إلك اهلل 

؛ فساؾ رباؽ أن  جعؾاؽ  ٓنذْ هاذا يف الحؼقؼاة ِةا !!التحذ ر مـ الؽػر والهدعةو

وإذا ُوفؼات إلاك هاذا فؼاد  ،أن  جعؾؽ ساهب هدا اة وداعقاة ةقار ، لؾؿتؼقـ إماما

ذهب الـاس بالادكقا والعؼاارات والساقارات   ، فؼت إلك ةقٍر كالقٍر ورب السؿااوُ 

واهلل إكؽ أكت الارابح يف  ،أكت بالدعقة إلك التقحقدتذهب و ،والحسابات الهـؽقة

  هذه ال ػؼة.

سالل اهلل أن  حققـاا ، أ  اكؿ عؾك التقحقاد والساـةإأن  الهتـل و سلل اهلل  أ

ربـاا ٓ تازغ ،  ربعاد الؽاقْ  روكعاقذ باف ماـ الحاقْ ،  ن  ؿقتـا عؾك ذلاؽأعؾك ذلؽ و
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 .  كت القهابأكؽ إ تـا وهب لـا مـ لدكؽ رحؿة؛ هد ذإقؾقبـا بعد 

 .عؾؿأواهلل  ؾ وعث 

 .لقؽإتقب أستغػرك وأكت؛ ألف إٓ إجفد أن ٓ أسهحاكؽ الؾفؿ وبحؿدك؛ 

 . ؿعقـألف وصحهف آوصؾك اهلل عؾك كهقـا محؿد و

 

 

 


