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قَالَ املُصنِف :$
ٍ
بشرك ،فإن قال :الكفار ُيريدون منهم ،وأىا أشهد أن اهلل
الشُّبهة الثالثة :أن صلب الشفاعة منهم لوس
المدبر ل ُأ يريدُ إيل يمنْ ُه ،والصالي ُحون ل ْوس ل ُه ْم يمن األ ْمري شـ ْيء ،ولكن أ ْقصـدُ ُهم أ ْر ُجـو يمـن
هو النافع الضار ُ
اهلل ي شفاعت ُه ْم.
واء ،واقرأ علو يه قوله تعالى﴿ :ما ىعبدُ هم إيل ليوقربوىـا إيلـى اهلل ي
ار ،سواء بيس ٍ
واب :أن هذا ق ْو ُل الكُف ي
فالج ُ
ُ ِّ ُ
ُْ ُ ْ
ْ
ُز ْلفى﴾ [الزمر ،]3:وقوله تعالى ﴿ :وي ُقو ُلون ه ُؤ ي
لء ُشفعاؤُ ىا يعنْد اهلل يﮰ ﴾ [يوىس.]81:
ْ ُ
وﭐ ْعل ْم أن ه يذ يه ُّ
الشبه الثلث يهي أكْب ُر ما يعنْد ُه ْم ،فإيذا عر ْفت أن اهلل وضحها فيي كيتابي يـه ،وف يه ْمتهـا ف ْه امـا
ج ِّودا ا؛ فما ب ْعدها أ ْيس ُر يمنْها.
│
قال الشارح وفقه اهلل:
اإلس ََلم ( :$الشُّبهة الثالثةة :فإن قال :الكفار ُيريـدون مـنهم) يعـيي أن الؽػي ر سيللوا
يؼول َش ْقخ ْ
أولئك الؿعبودات وهم ُيريدون بؿعـى أهنم يعتؼدون أن هذه الؿعبودات تـػع وتضر من دون اهلل.
المدبر ل ُأ يريدُ إيل يمنْ ُه) يعـي من اهلل ،هذه دعوى ،وإٓ كػي ر
يؼول( :وأىا أشهد أن اهلل هو النافع الضار ُ
قريش ق لوا :أن هذه الؿعبودات التي عبدوه ٓ تضير وٓ تـػيع ،وقي لوا :أهني يؼيط يعبيدوهن قتيى ُتؼير م
إلى اهلل ،يعـي كػس الغرض الذي له همٓء الذين سؿوا أكػسفم مسؾؿقن يسللون ،أو يعبدون إولق ء ي ،
لـػس إسب ب.
ق ل( :ولكن أ ْقصدُ ُهم أ ْر ُجو يمـن اهلل ي شـفاعت ُه ْم) ،هيو ليم ير يو مين اهلل شيػ عتفم هيو ر ي هم هيم
الشػ عة ،صؾبف مـفم ُهم ،وليم يطؾبفي مين اهلل ،ليم يطؾيا مين اهلل أن ُيشيػعفم يقيه ،وإكؿي صؾيا ميـفم أن
يشػعوا له عـد اهلل.
ار سواء بيس ٍ
واب :أن هذا ق ْو ُل الكُف ي
واء) ،يعـي هذا كػسه هو قيول الؽػي ر ،لؽين قؼقؼية أكيه
ق ل( :فالج ُ

4

لقس كػسه ،الؽػ ر ك كوا أصرح وأوضح مـفم ،همٓء يؽذبون ،يؼولون :كحين ٓ كُرييد ميـفم والحيم أهنيم
ُيريدون مـفم ،بل ُيصرقون أقق ًك

بعض مج لسفم أقق ًك

مج لس ع مة إذا آمـوا ُيصرقون يؼوليون:

بلن الولي يؼدر عؾى م ٓ يؼدر عؾقه إٓ اهلل ،يؼدر عؾى الخؾم والرزق واإلققي ء واإلم تية ،يعـيي كؾؿي هيو
من خص ئص الرب .۵
ق ل( :واقرأ عل ْو يه قوله تعالى﴿ :ما ى ْع ُبـدُ ُه ْم﴾) يعـيي السيبا ذليك﴿ :إيل لي ُوق ِّر ُبوىـا إيلـى اهلل ي ُز ْلفـى﴾
[الزمر )]3:هذه كػس الحجة التي يذكره همٓء عب دهتم ٕولق ئفم.
ق ل ( :وقوله تعالى ﴿ :وي ُقو ُلون ه ُؤ ي
لء ُشفعاؤُ ىا يعنْد اهلل يﮰ ﴾ [يوىس ،)]81:يعـي يؼول :كح ُن يؼط كُرييد
ْ ُ
أيض كَلم لقس صحقحٕ ،هنم ُهيم مي سيللوا اهلل ،وإكؿي سيللوا إولقي ء ،مي
من اهلل أن ُيشػعفم يقـ  ،وهذا ً
سللوا اهلل أن ُيشػعفم يقفم ،وإكؿ سللوا إولقي ء ،يؼوليون :شيػعك يي يقَلع ،شيػعك يي بيدوي ،ميدد..
وهؽذا ،كقف سللوا اهلل؟ همٓء م سيللوا اهلل ،لؽين سيللوا إولقي ء هيمٓء سيللوا إولقي ء ،وليذلك كي كوا
أسوأ من كػ ر قريش الذين ق لوا :بيلهنم مي عبيدوا هيذه إصيـ م وإوإي ن إٓ لؽوهني لفي مؽ كية عـيد اهلل،
وهم ير ون أن اهلل ُيشػعفم يقه ويؼبل شػ عتفم.
إم ق ل( :وﭐ ْعل ْم أن ه يذ يه ُّ
الشبه الثلث).
األولى :قولفم :كحن ٓ كُشرك ب هلل.
الث كقة :أي ت كزلت يقؿن يعبيد إصيـ م ،يؼوليون :كحين مي كعبيد إصيـ م مي عـيدك صيـم ،كعيم مي
عـدكم صـم عـدكم و َإنٕ ،ن الصـم هو م له ش خص م له صورة ،والو َإن :هو كيل مي ُعبيد مين دون اهلل
ولو لم يؽن له صورة ،ولذلك قي ل الـبيي ﷺ دع ئيه« :الؾفيم ٓ تجعيل قيوي وإـًي ُيعبيد» .والؼيو ليقس
صـؿ .
ً
إبَل ببواكة ،يسلله الـبي ﷺ« :هل يقفي مين
و قديث إ بت بن الضح ك لؿ ق ل :كذر ر ل أن يـحر ً
صـؿ  ،بل قيو كُؾؿي ُيعبيد مين دون اهلل ُيؼي ل
وإن من أوإ ن الج هؾقة ُيعبد؟» .ي لوإن :لقس شرط أن يؽون ً
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له :و َإن.
الث لثة :قولفم :الؽػ ر ُيريدون مـفم ،وهذا محض كذب يؼولون ٓ :كُريد ميـفم ،كقيف مي ُترييد ميـفم
لؿ ذا سللتفم؟ هم ُيريدون مـفم ،بل أسوأ مؿ ك ن عؾقه كػ ر قريش؟
ق ل( :وﭐ ْعل ْم أن ه يذ يه ُّ
الشبه) التي يحتجون

عؾى أهل السيـة ورأييتم هيذه أصيغر ص ليا يسيتطقع أن

مرت معـ .
ير ّده ب ٔي ت التي َّ
ق ل( :فإيذا عر ْفت أن اهلل وضحها فيي كيتابي يه ،وف يه ْمتها ف ْه اما ج ِّودا ا؛ فما ب ْعـدها أ ْيس ُـر يمنْهـا) ،ليذلك قي ل:
ع مي أهل السـة يغؾا عشرة أو أكثر من عؾؿ ء أهل البدعة ،م عـدهم أدلة أهل البدع ،ليقس عـيدهم أدلية
كؾف أمور عؼؾقة ،وادع ءات وزيف.
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قَالَ املُصنِف :$
الشُّبهة الرابعة :ىفوهم عبادة الصالحون مع أىهم يدعوىهم أو يذبحون لهم.
فإي ْن قال :أىا ل أ ْع ُبدُ إيل اهلل ،وهذا ال ْلتيجا ُء إيل ْو يه ْم و ُدعاؤُ ُه ْم ل ْوس بي يعباد ٍة.
الجواب األول :ف ُق ْل ل ُه :أىْت ت يُق ُّر أن اهلل فرض عل ْوك إي ْخلص ال يعباد ية ،و ُهو ح ُّق ُه عل ْوك؟
فإيذا قال :ىع ْم.
ف ُق ْل له :بون ليي هذا الفرض ال يذي فرضه اهلل علوك ،وهو إي ْخلص ي
العباد ية هللي ،و ُهو ح ُّق ُه عل ْوك ،فإيىـ ُه ل
ُ
ُ
ُ ِّ ْ
ُ ُ ْ
ْ
ف ي
العبادة ول أىْواعها؛ فب ِّونْها ل ُه بيق ْوليك :قال اهللُ تعالى ﴿ :ا ْد ُعوا ربك ُْم تض ُّر اعا و ُخ ْفو اةﮬ﴾ [األعراف.]55:
ي ْعري ُ
فإيذا أ ْعل ْمت ُه بيـهذا ،ف ُق ْل ل ُه :ه ْل ُهو يعبادة هلل ي تعالى؟
فل بد أ ْن ي ُقول :ىعم ،والدُّ عاء يمن ي
العباد ية.
ُ
ُ
ْ
ف ُق ْل ل ُه :إيذا أ ْقر ْرت أى ُه يعبادة ،ودع ْوت اهلل ل ْو ال وىه اارا ،خ ْو افا وصم اعاُ ،ثم دع ْوت فيـي تي ْلـك الحاج يـة ىبي اوـا
أ ْو غ ْور ُه ،ه ْل أ ْشركْت يف يعباد ية اهلل ي غ ْور ُه؟
فل ُبد أ ْن ي ُقول :ىع ْم.
ف ُق ْل ل ُه :قال اهللُ تعالى ﴿ :فص ِّل لير ِّبك واىْحر﴾ [الكوثر] ،فإيذا أص ْعت اهلل وىح ْرت ل ُه ،ه ْل ه يذ يه يعبادة؟
فل ُبد أ ْن ي ُقول :ىع ْم.
وق؛ ىبيي ،أو يجنِّي ،أو غوري يهما ،ه ْل أ ْشركْت فيي ه يذ يه ي
ف ُق ْل ل ُه :إيذا ىح ْرت ليمخْ ُل ٍ
العباد ية غ ْور اهلل ي ؟
ٍّ ْ
ٍّ ْ ْ
فل ُبد أ ْن ُي يقر وي ُقول :ىع ْم.
│
قال الشارح وفقه اهلل:
قوله( :فإي ْن قال :أىا ل أ ْع ُبدُ إيل اهلل) هو يزعم هذا ،لؽـه م يعرف معـى العبي دة ،مي العبي دة ،ليو سيللـ ه
م العب دة؟ م يعرف تعريف العب دة ،وهي –كؿ ذكير شيقخ اإلسيَلم ابين تقؿقية رسي لة العبوديية -قي ل:
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مع لؽل م ُيحبه اهلل ويرض ه من إقوال وإيع ل وإعؿ ل الب صـة والظ هرة.
اسم
ٌ
العب دة هي ٌ
ومن أيراده  :م يصـعه هو من سمال الشػ عة وسمال الشػ ء وسمال الرزق وسمال الولد مين هيمٓء
الؿوتى من إولق ء كؿ يؼول.
والعب دة – كؿ ق ل الشقخ ق يظ قؽؿي "سؾم الوصول":
يييم يييي مع
إييييم العبيييي دة هييييي اسي ٌ

لؽيييل مييي يرضيييى اإلليييه السييي مع

و الحييييييديث ُمخفيييييي الييييييدع ء

خييييييوف توكييييييل كييييييذا الر يييييي ء

هذه أقسام العبادة :الذعاء ،والخوف ،والتوكل ،والرجاء.
خضيييييييييوع
وخشيييييييييق ٌة إك بييييييييي ٌة
ييييييييوع
ورغبييييييييي ٌة ورهبييييييييي ٌة خشي
ُ
ُ
وآسيييييييييييتع ذة وآسييييييييييييتع كة

كييييييذا اسييييييتغ إة بييييييه سييييييبح كه

واليييييذبح والـيييييذر وغقييييير ذليييييك

ييي يفم ُهييديت أوضييح الؿسيي لك

هذه هي العبادات.
ولذلك ق ل بعده :
وصيييييييرف بعضيييييييف لغقييييييير اهلل
ُ

ٌ
يييييييرك وذا أقييييييييبح الؿـيييييييي هي
شي

إ ًذا هو يؼول :أك ٓ أعبد ،هل الذي يعؾته من إقس م هذه أو ٓ ،هل هو دع ء أم ليقس دعي ء ،هيل هيو
رغبة أم لقس رغبة ،هل هو ر ء أم لقس ر ء ،هل هو استع كة بغقر اهلل أو لقس استع كة ..وهؽذا.
(فإي ْن قال :أىا ل أ ْع ُبدُ إيل اهلل ،وهذا ال ْلتيجا ُء إيل ْو يه ْم و ُدعـاؤُ ُه ْم لـ ْوس بي يعبـاد ٍة) ،كقيف يؽيون دعي ء وليقس
عب دة ،والـبي ﷺ ق ل الحديث« :الدع ء هو العب دة».
ق ل( :فإيذا قال :ىع ْم) يعـي أن هذا لقس عبي دة (ف ُق ْل ل ُه :ف ُق ْـل لـ ُه :أىْـت ت يُق ُّـر) أكيت بـػسيك ،و بعيض
اهلل َوٓ ُت ْش ِركُوا بِ ِيه َشي ْق ًئ ﴾ (أن اهلل فـرض
الـسخ (تؼرأ) كت ب اهللٕ ،ن اهلل  ۵يؼول كت بهَ ﴿ :وا ْع ُبدُ وا َ
عل ْوك إي ْخلص ال يعباد ية ،و ُهو ح ُّق ُه عل ْوك؟).
ِ
ِ
اهلل ُم ْخؾِ ِصق َن َل ُه الدي َن﴾ [البقـة.]5:
وق ل تع لىَ ﴿ :و َم ُأم ُروا إِ َّٓ ل َق ْع ُبدُ وا َ
ق ل( :ف ُق ْل له :بون ليي هذا الفـرض ال يـذي فرضـه اهلل علوـك ،وهـو إي ْخـلص ي
العبـاد ية هلل ي) ،مي هيو كقيف
ُ
ُ
ُ ِّ ْ
ُ ُ ْ
ْ
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ُستطبم اإلخَلص الدع ء وأكت تسلل غقر اهلل؟
كقف ُتطبم اإلخَلص الر ء وأكت تر و غقر اهلل؟
وهم و َخي ُي ِ
ون﴾ [آل عؿيران،]575:
كقف تعبد اهلل ب لخشقة وأكت تخشى غقر اهلل ،وهو يؼولَ ﴿ :يَل َت َخ ُي ُ ْ َ
﴿ َيَل َت ْخ َش ْو ُه ْم َو ْ
اخ َش ْو ِن﴾.
قي ل( :ف ُقـ ْـل لـه :بـون ليــي هـذا الفــرض ال يـذي فرضـه اهلل علوــك ،وهــو إي ْخـلص ي
العبــاد ية هللي ،و ُهــو ح ُّقـ ُه
ُ
ُ
ُ ِّ ْ
ُ ُ ْ
ْ
عل ْوك) ،كؿ ي ء قيديث معي ذ« :أتيدري مي قيم اهلل عؾيى العبي د ،ومي قيم العبي د عؾيى اهلل؟ قي ل :اهلل
ورسوله أعؾم .ق ل :قم اهلل عؾى العب د أن يعبدوه وٓ ُيشركوا به شق ًئ » .هذا هو اإلخَلصُ ٓ :يشيركوا بيه
شق ًئ  ٓ ،يصرف شيء من أكواع العب دة لغقر اهلل.
ق ل( :فإين كان ل يعري ُ ي
اسيم ي مع
ْ
ف العبادة ول أىْواعها؛ فب ِّونْها ل ُه) لعل اهلل أن يفدييهُ ،قيل ليه العبي دةٌ :
لؽل م ُيحبه اهلل ويرض ه من إقوال وإيع ل وإعؿ ل الظ هرة والب صـة.
إم بقن له وسم له ،قل له :هذا الذي تػعؾه مي اسيؿه؟ يؼيول :دعي ء ،صقيا وهيذا أن اليذي ئيت بيه
بي لخروف إلييى ُهـي  ،ويعؾييت مي ذا؟ يؼييول :ذبييح ،هييذا الشيييء ُيحبييه اهلل أو ٓ ُيحبييه اهلل ،اهلل يحبفي لـػسييه،
ولذلك أمير ب ليدع ء ،قي ل﴿( :ا ْد ُعيوكِي َأسيت ِ
يم﴾) ،وأمير ب ليذبح يؼي ل ﴿( :فص ِّـل لير ِّبـك واىْحـر﴾
َج ْ
ا َل ُؽ ْ
ْ
ف ي
العبـادة ول أىْواعهـا؛ فب ِّونْهـا لـ ُه
[الكوثر]) ،ا عل كحرك هلل ،وهؽذا س ئر العب دات( ،فـإين كـان ل ي ْعـري ُ
ي
دائؿ ردك ُمدعم ب لدلقل ،ودلقؾيك ق ضير ٓ يغقيا
بيق ْولك) اكظر كقف ُيؾؼـك اإلم م إدلة ٓبد أن يؽون ً
عن ذهـك.
ق ل( :قال اهللُ تعالى ﴿ :ا ْد ُعوا ربك ُْم تض ُّر اعا و ُخ ْفو اةﮬ﴾ [األعراف ،)]55:ق ل( :ادع) يعـي ربؽيم وقيده،
أقصروا الدع ء هلل وقده.
ق لٕ :ن هذه هي العب دة ،العب دات:
 -إم أن تؽون عب دات قؾبقة.
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 وإم أن تؽون عب دات قولقة. وإم أن تؽون عب دات بدكقة. وإم أن تؽون عب دات م لقة.يفي أربعة أقس م:
عب دات قؾبقة :وهيذا أهيم أكيواع العبي دة ،وهيو إسي س لفي  ،وهيو يشيؿل قـول القلـب؛ أي :اعتؼي ده
الحا الؼؾيا
الحا ،هذا عؿل الؼؾاُ ،
وتصديؼه ،ويشمل أعمال القلب التي تو ه هلل وقده التي مـف ُ
والخوف واإلخَلص والتوكل والر ء والصو والحؿد والشؽر ..إلى غقر ذلك.
ِِ
والحسد ،وم أشبه ذلك.
وكذلك ُّ
كف الؼؾا عن الؿحرم ت التي من أعؿ له :ك لري ءَ ،
والعب دات الؼولقة -وهي التي تتعؾم ب لؾس ن:-
وأيضي ُيؼ بؾفي الضيد
مـف  :الدع ء ،والذكر ،وتَلوة الؼرآن ،وآستغػ ر ،تسؿقة آسيتع ذة بي لحؾفً ،
الذي يجا أن تؽف عـه الؾس ن ،مثل :الغقبة ،الـؿقؿة ،الؽذب ،الشيتم ،شيف دة اليزور ،الؼيذف ،إليى غقير
ذلكٕ ،ن هذه من أعؿ ل الؾس ن.
والث لث :العب دات البدكقة ا لذي تمدى بجؿقع يوارح البيدن ،مثيل :الصيَلة ،الصيَلة تيمدى بجؿقيع
وارح البدن تشرتك يقف كؾف  ،القدين والر ؾقن والرأس ،كؾف تشرتك الصَلة.
وكذلك الصق م عب دة لؾجسيد بدكقيةٕ ،كيك تؿـيع البيدن مين الطعي م اليذي ُيغذييه ،وتؿـيع البيدن مين
الجؿ ع الذي ُيسؾقه ،وكذلك آ تف د.
المقابل هـ ك أعؿ ل بدكقة يجا آبتع د عـف ؛ ٕهن محرمية ،مثيل أذى الـي س ب لقيد ،ليذلك قي ل
ويف ُ
ﷺ« :الؿسؾم من سؾم الؿسؾؿون من لس كه ويده» .يفذه أعؿ ل بدكقة أذية الـ س ب لقد وب لعقن وب لؾسي ن،
وب لر ل ،هذه كؾه من إمور البدكقة التي ُتـ قض العب دة يفي ُمحرمة.
وهناك عبادات مالية :تتعبد هلل ب لؿ ل ،كقف؟ ب لزك ة الؿػروضة ،الصيدقة ،الـ يؾية ،والـيذر ،والـيذر
أيض عب دة م لقة ،وكذلك ضده ضيد العبي دات الؿ لقية أعؿي ل ب لؿي ل
هذا وإن ك ن عب دة قولقة هو ،لؽـه ً
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مثل :الرب  ،ومثل الؿقسر ،ومثل بقع الؿحرم ت ..وهؽذا .إ ًذا ُتبقن له هذه العب دات.
إم ق ل( :فإيذا أ ْعل ْمت ُه بيـهذا ،ف ُق ْل ل ُه :ه ْل ُهو يعبادة هلل ي تعالى؟
فل ُبد أ ْن ي ُقول :ىع ْم)ٕ ،كه لو قي ل ،ٓ :سي ُقدخل كػسيه ُمشيؽؾة ،كقيف تؼيول :اليدع ء ليقس عبي دة،
وكقف ٓ تؽون عب دة واهلل الؼرآن أمرك

.

إم استدل الشقخ بؼوله« :والدع ء مخ العبي دة» ،وهيذا الحيديث غقير صيحقح ،وهيو عـيد الرتميذي
السـن من قديث أكس رضي اهلل عـه ق ل :ق ل رسول اهلل ﷺ« :الدع ء ُمخ العب دة» .لؽين اإلمي م الرتميذي
غريا من هذا الو يه ٓ كعرييه إٓ مين قيديث عبيد اهلل بين لفقعية ،وهيو ُميدلس ،وإذا عيـعن ٓ
كػسه ق ل:
ٌ
ٍ
بسيـد صيحقح وهيو قوليه ﷺ:
ُيؼبل مـه ،وهو قد عـعن هذا الحديث ،ولؽين الحيديث ي ء بؾػيظ آخير
«الدُّ ع ء هو العب دة» قديث الـعؿي ن بين بشيقر رضيي اهلل عـيه اليذي رواه أقؿيد ،ورواه ابين أبيي شيقبة،
ورواه البخ ري إدب الؿػرد ،ورواه أصح ب السيـن أبيو داود والرتميذي والـسي ئي وابين م يه ،كؿي
رواه ابن قب ن «صيحقحه» والحي كم "الؿسيتدرك" ورواه أبيو يعؾيى "الؿسيـد" لؽين مين قيديث
الواء بن ع زب ،والحيديث صيححه الرتميذي والحي كم واليذهبي وابين قبي ن والـيووي وإلبي ع كؾفيم
صححوا هذا الحديث وهو قوله« :الدع ء هو العب دة» ،بقـؿ ضعػوا قديث« :الدع ء ُمخ العب دة».
ي
ـارا ،خ ْو افـا وصم اعـاُ ،ثـم
يؼ ل( :ف ُق ْل ل ُه :إيذا أ ْقر ْرت أىـ ُه عبـادة) يعـيي أهني عبي دة (ودع ْـوت اهلل لـ ْو ال وىه ا
ي
ي ي
كثقرا لقيل وهني ر متواصيل ،دعيوت اهلل يؼيط مي
دع ْوت في ت ْلك الحاجة ىبي اوا أ ْو غ ْور ُه) يعـي أكت دعوت اهلل ً
شيجرا أ ًيي كي ن دعوتيه ،يفيل
قجيرا
دعوت أقدً ا غقره ،لؽن بعد ذلك دعوت خؾ ًؼ من خؾيم اهلل كب ًقي ول ًقي
ً
ً
شييركت عب ي دة اهلل غقييره أم ٓ؟ ٓ ُيؿؽيين أن يؼييولٕ ،ٓ :كييك دعييوت اهلل ودعييوت غقيير اهلل ،هييذا هييو
اإلشراك والؿش ركة ،عؾتفم مشرتك ن عؿؾك ،أعطقيت اهلل  ۵دعي ء وأعطقيت هيذا الؿخؾيوق دعي ء،
إ ًذا الدع ء ص ر ع مل مشرتك بقـك وبقن اهلل  ،۵وذليك اليذي صيريته هيذه العبي دة وهيي اليدع ء ،يقؽيون
هذا شرك( ،فل ُبد أ ْن ي ُقول :ىع ْم.
ف ُق ْل ل ُه :قال اهللُ تعالى ﴿ :فص ِّل لير ِّبك واىْحر﴾ [الكوثر] )،يعـي اكتؼل من الدع ء بعدم قيرر اليدع ء ليه
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بلكه عب دة وأن صريه لغقر اهلل شرك ،أن يليت إلى الـحر.
ق ل( :فإيذا أص ْعت اهلل) هذا إمر (وىح ْرت ل ُه ،ه ْل ه يذ يه يعبادة؟) عب دة ،يعـي يوم إضيحى كحيرت
ي
ي
ٍ ي
ِّـي ،أ ْو
ـم .ف ُق ْـل لـ ُهْ :
لؿ ذا؟ ص ع ًة هلل ،إ ًذا هي عب دة( ،فل ُبـد أ ْن ي ُقـول :ىع ْ
ـي ،أ ْو جن ٍّ
فـإن ىح ْـرت لمخْ ُلـوق ىب ٍّ
غ ْوري يهما) لقس من ب ب إصع مه ،يعـي لو كحرت لؾضقف ،يلكت تـحر عؾى اسيم اهلل ٓ عؾيى اسيم الضيقف،
وأكت ُتطعم الضقف ،هذا لحم هذا الؿذبوح إكرا ًم له ،أم الؿقت قوه الولي هذا الذي ُيؼ ل عـه :وليي،
يلكت لؿ كحرت عـد قوه م كحرت تطعؿه ،وإكؿ كحرت تعبده ذا الـحر.
العبي د ِة َغقير اهللِ
ِِ ِ
وق؛ َكبِيَ ،أو ِ ـيَ ،أو َغق ِر ِهؿ َ ،ه ْيل َأ ْشيرك َ ِ
ِ
ق لَ ( :ي ُؼ ْل َل ُه :إِ َذا ك ََح ْر َت ل َؿ ْخ ُؾ ٍ ٍّ ْ ٍّ ْ ْ
ْت ييي َهيذه َ َ ْ َ
َ
؟)ٕ ،كييك أقييررت بييلن هييذه عبي دة هلل ،صقييا لييو عؿؾييت مثؾفي لغقيير اهلل أشييركت مييع اهلل صي َّقرت اهلل إلييه،
وص ّقرت هذا الؿخؾوق إله ،عؾتفم متس وي ن ،واهلل  ۵يؼولَ ﴿ :يَل َت ْج َع ُؾوا ل ِ َّؾ ِه َأكيدَ ا ًدا﴾ [البؼيرة ]22:يعـيي
متؿ إؾقن له ومتس وين.
ق ل( :فل ُبد أ ْن ُي يقر وي ُقول :ىع ْم ).أكه صرف هذه العب دة لغقر اهلل ٓبد من ذليك ،وٓ يسيتطقع أن ُيـؽير
ذلكٓ ،بد أن يؼول :أكه أشرك.
ولعؾـ كؼف هـ إن ش ء اهلل.
وكستؽؿل يوم الغد.
واهلل تع لى أعؾم.
وصلى اهلل على ىبونا محمد وعلى آله وصحبه

