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قَالَ املُصنِف :$
ُّ
الشبفة السادسة :أن الـبي ﷺ ُأعطي الشػاعة وأكفا تُطؾب مـه.
َفنِ ْن َق َال :الـَّبِ ُّي ﷺ ُأ ْعطِ َي َّ
الش َػا َع َةَ ،و َأكَا َأ ْص ُؾ ُب ُه ِم َّؿا َأ ْع َطا ُه اهللُ؟
دال َت َعدا َلىَ ﴿ :و َأ َّن ا ْل َؿ َس ِ
اك َأ ْن تَد ْ ُع َو َم َعد ُه َأ َحد ا اَ ،و َق َ
الش َػا َع َةَ ،وك ََف َ
وابَ :أ َّن اهللَ َأ ْع َطا ُه َّ
داِ َ لِ َّؾ ِده َفد
َفال َج ُ
َت ْ عوا مدَ اهلل ِ َأحد ا ا﴾ [الجدن ،]81:و َص َؾب َ ِ
دن اهلل ِ َشد َػا َع َة َكبِ هق ِده ﷺ ِع َبدا َدة ،،واهللُ ك ََف َ
داك َأ ْن تُدد ْشرِ َك فِدي َهد ِذ ِه
ّ
دك م َ
َ ُ
َ
ُ َ َ
ِ
ْت َت ْ ُعو اهللَ َأ ْن ُي َش هػ َع ُه فِ َ
[الجن].
قك؛ َف َلصِ ْع ُه يف َق ْولِ ِهَ ﴿ :ف َت ْ ُعوا َم ََ اهلل ِ َأ َح ا ا ﴾
الع َبا َد ِة َأ َح ا اَ ،فنِ َذا ُكـ َ
ّ
الجواب الثاين:
ُ ِ
ونَ ،واَأَ ْف َر َ
َو َأ ْي اضاَ :فنِ َّن َّ
ونَ ،واَأَ ْولِقا َ َ
اَ َي ْش َػ ُع َ
الؿ َ ِئِ َؽ َة َي ْش َػ ُع َ
َّبي ﷺَ ،ف َص َّح َأ َّن َ
الش َػا َع َة أ ْعط َقفا َغ ْق ُر الـ ه
1
ونَ ،أ َت ُؼ ُ
اه ُم َّ
الش َػا َع َة َف َل ْص ُؾ ُبفا ِمـ ُْف ْم؟
ولَّ :
َي ْش َػ ُع َ
أن( ) اهللَ َأ ْع َط ُ

ِ
ِ
ِ ِ
َرها اهللُ فِي كِتابِ ِه.
ْت ُد َعا َ َ َه ُم َٓ ِ َ؛ َر َِ ْع َ
ت َه َذا َو َِ َّوز َ
َفنِ ْن ُق ْؾ َ
حقن ا َّلتي َذك َ
الصال َ
ت إِ َلى ع َبادة َّ
تَٓ :؛ َب َط َل َق ْو ُل َ
كَ :أ ْع َطا ُه اهللُ َّ
الش َػا َع َةَ ،و َأكَا َأ ْص ُؾ ُب ُه ِم َّؿا َأ ْع َطا ُه اهللُ.
َوإِ ْن ُق ْؾ َ
│
قال الشارح وفقه اهلل:

ُ ِ
ِ
ِ
دي َّ
الشد َػا َع َة) ُيريد أن يد م دا كدان قد بد أه بدإ س قضدقة
قال رحؿه اهللَ ( :فن ْن َق َال :الـَّب ُّي ﷺ أ ْعط َ
ُ ِ
ِ
ِ
دي
اح جاجفم بالشػاطة أكه قالُ ( :أتـؽر شػاطة رسول اهلل ﷺ وتربأ ـفا) فقؼولَ ( :فن ْن َق َال :الـَّبد ُّي ﷺ أ ْعط َ
ِ
َّ
واب) طن هذه الشدهفةٕ ،ن هدذه
الش َػا َع َةَ ،و َأكَا َأ ْص ُؾ ُب ُه م َّؿا َأ ْع َطا ُه اهللُ؟) ،وهي بؿعـى أصؾب ـه ،قالَ ( :فال َج ُ
عروف دن ُخؾدا الـهدي ﷺ ،واهلل أططداه الشدػاطة ،بؿعـدى أن
كريم ،وهذا
شهفة كلكه يؼول :الـهي ﷺ هو
ٌ
ٌ
بالؿؼام الؿحؿود وهو الشػاطة العظؿى ،وله شػاطات غقر الشػاطة العظؿى ،لؽدن اهلل لدم ُيعطده
اهلل وط ه َ
الشػاطة ُ ؾ ًؽا له ي صرف فقفا كقف يشاء ،ولؽدن الـهدي ﷺ هدو شداف ٌ دن الشدافعقن الدذين قدال اهلل فدقفم:

( )1وهذا هو الصواب تالنصة.
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﴿ َ ْن َذا ا َّل ِذي َي ْش َػ ُ ِطـْ َ ُه إِ َّٓ بِنِ ْذكِ ِده﴾ ،لدذل جداء حد يث الشدػاطة الطويد أكده ﷺ يدل ي دج تحدت
العرش ،ويػ ح اهلل طؾقه بؿحا لم يؽن يعرففا ن قه  ،فقؼول اهلل  ۵له :يا حؿ  ،ارفد رأسد  ،وسد
ُتعطه» يعـي ذل الوقت هو يل وي ج  ،لو كان يؿؾؽفا هو جاء أن ي لذن ربه أن يشػ  ،ثم يدلذن
له اهلل  ۵أن يشػ قال« :ارف رأس وس ْ ُتعطه ،واشػ ُتشػ » ،فعـ ها يشػ

اله ء الح اب.

الش َػا َط َةَ ،وك ََف َ
اهلل َأ ْط َطا ُه َّ
داك َأ ْن َتد ْ ُط َو َ َعد ُه َأ َحد ً ا) يعـدي طدن سدمال غقدر اهلل ،اهلل
قال( :فالجوابَ :أ َّن َ
[الجدن)]8<:
أطط الشػاطة لؾرسول ﷺ وهناك أن ت طو غقر اهللَ ( :و َق َال َت َعا َلىَ ﴿ :فال َت ْ ُطوا َ َ اهللِ َأ َحد ً ا﴾
ّ
قدت َأ ْن َأ ْط ُهد َ ا َّل ِدذي َن
و آيات كثقرة أكؽر اهلل  ۵طؾدى الدذين يد طون غقدره ،كؿدا قدال تعدالىُ ﴿ :قد ْ إِكيدي ك ُِف ُ
ون اهللِ
ون ِن د ِ
ـفي طـه ،وكذل
اهلل
غقر
دطاء
أن
فهقن
﴾
َت ْ ُط َ ْ ُ
ٌ

قوله سهحاكه وتعالىَ ﴿ :ف َؿ ْن َأ ْض َؾ ُم ِ َّؿ ِ
دن

ا ْف ََرى َط َؾى اهللِ ك َِذ ًبا َأ ْو ك ََّذ َب بِآ َياتِ ِه ُأ ْو َلئِ َ َيـَا ُل ُف ْم ك َِصدق ُه ُف ْم ِد َن ا ْلؽِ ِ
َداب َح َّدى إِ َذا َجدا َء ْت ُف ْم ُر ُسد ُؾـَا َي ََو َّف ْدوك َُف ْم

َقددا ُلوا َأ ْي د َن َ ددا كُـ د ُْم َتد ْ ُط َ
ون﴾ إ ًذا أك د م كـد م تعه د وهنم ،ف ددمال اهلل غقددر دطدداء ،وهددو طهددادة بد هددو أطظددم
العهادات ،ولفذا ٓ يصح أن ُي لل أح ٌ الشػاطة إٓ اهللٕ ،هنا ُ ؾ ٌ هلل ،و ا كدان ُ ؾ ًؽدا هلل فدال يجدوز ٕحد
أن يطؾهفا ن ِ
غقر ِه.
ْت َت ْ ُعو اهللَ َأ ْن ُي َش هػ َع ُه فِ َ
قك؛ َف َلصِ ْع ُه) يعـي ا ت طو الرسول ،وصدرت أن تد طو اهلل أن
ثم قالَ ( :فنِ َذا ُكـ َ
[الجدن]) ،ف دكك طهدادة
ُيشػ فق كهقه ،إ ًذا يجب أن ُتطق اهلل قوله( :يف َق ْولِ ِهَ ﴿ :ف َت ْ ُعوا َم ََ اهلل ِ َأ َح ا ا ﴾
ّ
ك أح .
ُ ِ
ثم قالَ ( :و َأ ْي اضاَ :فنِ َّن َّ
َّبدي ﷺ) لدقس وحد ه سد طو كد أحد تد طو الؿال ؽدة
الش َػا َع َة أ ْعط َقفا َغ ْق ُر الـ ه
والػدرط :هدو الطػد يؿدوت قهد سدن الهؾدوُ ُي دؿى
وفدرط،
َ
فدرط َ
وت طو الصالحقن ت طو إفراط جؿ ْ
( َف َرط) والػرط هو ال ابا لوال يه ،فف أكت س طو ح ى همٓء ٕهنم شػعاء؟ الجدواب ٓ ،ٓ :يػعؾوكده،
ونَ ،واَأَ ْف َر َ
ون).
ونَ ،واَأَ ْولِقا َ َ َي ْش َػ ُع َ
اَ َي ْش َػ ُع َ
الؿ َ ِئِ َؽ َة َي ْش َػ ُع َ
وٓ يجوز أن يػعؾوه ،لفذا قالَ ( :ف َص َّح َأ َّن َ
ثم قالَ ( :أ َت ُؼ ُ
اه ُم َّ
الش َػا َع َة َف َل ْص ُؾ ُبفا ِمـ ُْف ْم؟) هذا ٓ يؼوله طاق وٓ يؼوله ن يعؾم عـدى
ولَّ :
أن اهللَ َأ ْع َط ُ
العهادة و عـى الطاطة والعؼق ة.
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ت َه َذا) يعـي أقررت أك تطؾب الشػاطة ن غقدر اهلل كإكهقداء والؿال ؽدة وإولقداء
ثم قالَ ( :فنِ ْن ُق ْؾ َ
وإفراط إ ًذا أكت رجعت إلى طهادة غقر اهلل ال ي ذكرها اهلل ك ابه ،لؿاذا؟ ٕك تد طو غقدر اهلل ،والد طاء
دال رب ُؽددم ا ْد ُطددوكِي َأس د ِ
دم إِ َّن ا َّلد ِدذي َن َي ْ د َ ْؽهِ ُر َ
ون َط د ْن ِط َهددا َدتِي
َج ْ
ب َل ُؽد ْ
ْ
هددو العهددادة كؿددا قددال اهلل َ ﴿ :۵و َقد َ َ ُ ُ
ون جفـَّم د ِ
اخ ِري َن﴾ [غافر ،]:6:فالذين ٓ ي طوكه هم الدذين اسد ؽربوا طدن طهادتده ،إ ًذا هدي طهادتده،
َس َق ْ ُخ ُؾ َ َ َ َ َ
فاهلل  ۵قال﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْ َ ْؽهِ ُر َ
ون َط ْن ِط َها َدتِي﴾ [غافر ، ]:6:فعؾى هذا يؽون دطاؤك أيفا الد اطي لغقدر اهلل
وسمال له الشدػاطة ،هدذا يؽدون دن صدرف العهدادة لغقدر اهلل ،بد أطظدم العهدادات وهدي الد طاء ،أطظدم
العهادات ال طاء.
قالَ ( :و َأكَا َأ ْص ُؾ ُب ُه ِم َّؿا َأ ْع َطا ُه اهللُ) ،هذا حض الؽدذب تطؾهده ؿدا أططداه اهلل الد كقا ُصؾدب الـهدي ﷺ
أشقاء كثقر ال كقا فلططاه ،صؾهه إك ان إزار ،وله ه الـهي ﷺ فؾؿا رآه الصحابي قال :يا رسدول اهلل ،ههـدي
إياه ،قال« :هي ل » ،ثم ذهب إلى بق ه ،فـزطفا ولهس غقره وأططاه إياها.
وكثقرا ا جاءوا وقالوا :جاءه ال ُ مال ي للوكه أططـا كذا أططـا كذا ،وطؾى كد حدال :صؾدب الشدػاطة
ً
ٌ
شرك ،ولن يـال ن سلل غقر اهلل لن يـال ا سلل.
ن غقر اهلل
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قَالَ املُصنِف :$
ِ
ِ
َفنِ ْن َق َالَ :أكَا َٓ ُأ ْشرِ ُك باهلل ِ َش ْق ائاَ ،ح َ
حقن َل ْق َس بِ ِش ْر ٍك.
الصال َ
اشا َو َك َّ َ ،ولؽن آ ْلت َجا َ َ إِ َلى َّ
ْت ت ُِؼ ُّر َأ َّن اهللَ َح َّر َم الد هش ْر َك َأ ْع َظ َم ِمن ت َْحرِي ِم ال هزكَاَ ،وت ُِؼ ُّدر َأ َّن اهللَ َٓ َيغ ِْػ ُدر ُهَ ،ف َؿدا َهد َذا اَأَ ْم ُدر
َف ُؼ ْل َل ُه :إِ َذا ُكـ َ
ا َّل ِذي َع َّظ َؿ ُه اهللُ َ ۵و َذك ََر َأ َّك ُه َٓ َيغ ِْػ ُر ُه؟!َ ،فنِ َّك ُه َٓ َي ْ ِري.
ف ُت َب هرئُ َك ْػ َس َ
َف ُؼ ْل َل ُهَ :ك ْق َ
ْت َٓ َت ْعرِ ُف ُه؟
ك ِم َن الد هش ْر ِك َو َأك َ
ِ
ف ُي َح هر ُم اهللُ َع َؾ ْق َ
َك ْق َ
دن َأ َّن اهللَ ُ ۵ي َح هر ُمد ُه َهد َذا
ك َه َذا َو َي ْذك ُُر َأ َّك ُه َٓ َيغْػ ُر ُه َو َٓ ت َْس َل ُل َعـْ ُه َو َٓ َت ْعرِ ُف ُه؟َ ،أ َت ُظ ُّ
يم َو َٓ ُي َب هق ُـ ُه َلـَا؟!
الت َّْحرِ َ
│
قال الشارح وفقه اهلل:
قال( :فنن قال) ا زال ُيجري هذا الحوار الذي هو عفو ٌد ن همٓء الؽػار ،وهذا أ ٌر عفو ٌد دـفم،
ولذل يؼول( :فنن قال ،فنن قال) ٕهنم يؼولون هؽذا ،لؽن هو ُ راده أن ُيؾؼـ الردود كقف ترد طؾقفم.
قالَ ( :فنِ ْن َق َالَ :أكَا َٓ ُأ ْشرِ ُك باهلل ِ َش ْق ائا) كػى ذل أو أكؽر ،وهو ٓ يع رب أن سدمال غقدر اهلل الشدػاطة أكَّده
شرك ،يؼولَ ( :ح َ
اشا َو َك َّ ) ُيـزه كػ ه طن ذل أكه ُيشرك باهلل ،ولؽن آل جاء إلى الصالحقن لقس بشدرك،
وهذا ن أطجب العجب ،آل جاء لغقر اهلل لقس بشرك ،واهلل  ۵بقن ذل

الؼرآن

واصن طد ة ،كؿدا

ِ
قوله ﴿ :۵يا َأيفا الـَّاس ُض ِرب َث ٌ َف ِ
ون ِدن د ِ
ون اهللِ َلد ْن َي ْخ ُؾ ُؼدوا ُذ َبا ًبدا َو َل ِدو
اس َؿ ُعوا َلد ُه إِ َّن ا َّلدذي َن َتد ْ ُط َ ْ ُ
ُ
َ َُ
ْ
َ َ
ِ
اج ََؿ ُعوا َل ُه َوإِ ْن َي ْ ُؾ ْه ُف ُم ُ
دوب﴾ [الحدج .];7:الشداه
اب َشد ْق ًئا ٓ َي ْ د َِـؼ ُذو ُه ِـْد ُه َضد ُع َ
دب َوا ْل َؿ ْط ُؾ ُ
ف ال َّطال ُ
الذ َب ُ
ْ
ِ
ون ِم ْن ُد ِ
ون اهلل ِ) هذا ال جاء ،ال جلت إلقه ودطوته.
ين َت ْ ُع َ
قوله( :إِ َّن ا َّلذ َ
واهلل ُيهقن ضعف هذا الؿ طو ال ام أ ًيا كان ح ى لو كدان جربيد ففدو ضدعقف ضدع ًػا تا ً دا ،حؿد ﷺ
ضعقف ضع ًػا تا ً ا ح ى حقاته ،لذل كان يؼول ٓ( :حدول وٓ قدوة إٓ بداهلل) ،أي ٓ حدول لدي ٓ ُقد رة
قوة لي إٓ باهلل ،هذا دلق ضدعف ،لدذل
وٓ َّ

صدالحا دن
الؿؾ جدل إلقده
ً
َ دن ال جدل إلدى غقدر اهلل ،ولدو كدان ُ

الصالحقن ،أو كه ًقا ن إكهقاء والؿرسؾقن ،فنكه يؽون شركًا ،وٓ يجوز.
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ْت ت ُِؼ ُّر َأ َّن اهللَ َح َّر َم الد هش ْر َك َأ ْع َظ َم ِمدن ت َْحدرِي ِم ال هزكَدا) اهلل ۵
ثم قال رحؿه اهلل تعالىَ ( :ف ُؼ ْل َل ُه :إِ َذا ُكـ َ
ِ
ِ
َّدار َو َ دا لِؾ َّظدال ِ ِؿق َن ِد ْن
اهلل َط َؾ ْقده ا ْل َجـَّد َة َو َ د ْل َوا ُه الـ ُ
الؼرآن ب َّقن ذلد  ،قدال﴿( :إِكَّد ُه َ د ْن ُي ْش ِدر ْك بِداهلل َف َؼد ْ َح َّدر َم ُ
كص ٍ
ار﴾ [الؿا
َأ َ

ون َذل ِ َ ِ
اهلل ٓ َي ْغ ِػ ُر َأ ْن ُي ْش َر َك بِ ِه َو َي ْغ ِػ ُر َ ا ُد َ
ة ،];7:وقال تعالى﴿ :إِ َّن َ

ن َي َشدا ُء﴾ [الـ
ل َؿ ْ

داء،]8<:

وقال سهحاكه وتعالى﴿ :و َل َؼ ْ ُأ ِ
ْت َل َق ْحد َه َط َّن َط َؿ ُؾد َ َو َل َ ُؽدو َك َّن
وح َي إِ َل ْق َ َوإِ َلى ا َّل ِذي َن ِ ْن َق ْهؾِد َ َلدئِ ْن َأ ْش َدرك َ
َ
ِ
ِ
اهلل َفا ْط ُه ْ َو ُك ْن ِد َن َّ
الشداكِ ِري َن﴾ [الز در ،]::-:9:وقدال سدهحاكهَ ﴿ :و َل ْدو َأ ْش َدركُوا َل َحدهِ َط
َن ا ْل َخاس ِري َن * َب ِ َ

ٍ
َطـ ُْف ْم َ ا كَاكُوا َي ْع َؿ ُؾ َ
ذكب آخر أب ً ا فؿا َك ُهر ،ح ى ق الدـػس دا
ون﴾ [إكعام ،]<<:ولم يذكر هذا الجزاء
قال أكه ُيحهط العؿ  ،إٓ الشرك ،فنذا كان هذا الشرك الذي هدو أطظدم الدذكوب ،كؿدا جداء الحد يث
ُسئ الـهي ﷺ أي الذكب أطظم؟ قال« :أن تجع هلل ك ً ا وهو خؾؼ ».
قالَ ( :وت ُِؼ ُّدر َأ َّن اهللَ َٓ َيغ ِْػ ُدر ُه) ٕكده ثهدت سدورة الـ

ِ

ِ

اهلل ٓ َي ْغػ ُدر َأ ْن ُي ْش َدر َ
ك بِده﴾ [الـ
داء﴿ :إِ َّن َ

داء،]8<:

قالَ ( :ف َؿا َه َذا اَأَ ْم ُر ا َّل ِذي َع َّظ َؿ ُه اهللُ َ ۵و َذك ََر َأ َّك ُه َٓ َيغ ِْػ ُر ُه؟!) ا هو ِصػه ٓ ،تؼد  :شدرك فؼدطِ ،صدػه ،دا
هو هذا الشرك؟ كقف يصـ اإلك ان ح ى ي حا هذا العهاد طؾؿـا ح ى ٓ كعؿ هذا العؿ وكه عد طـده،
فؿا هو هذا العؿ ؟ لن ي طق أن يؼول :سدمال الصدالحقن لدقس هدو هدذا العؿد ٕ ،ن إ ثؾدة الؼدرآن
ٌ
شرك.
طؾى أن دطاء الؿق قن ،ولو كان الشػاطة ال ي ُوط وا هبا هو
ثم قالَ ( :فنِ َّك ُه َٓ َي ْ ِري) ،ا قال :فدنن قدال ٓ :أدريٕ .كده لدن يؼدول ٓ :أدري ،وإكؿدا سد ُقؽابر ويؾدف
وي ور كؿا يؼولون ،يه أ يل بعؿو قات يل بؽالم ٓ ُيػفم وٓ يػفؿه هو.
ف ُت َب هرئُ َك ْػ َس َ
قالَ ( :ف ُؼ ْل َل ُهَ :ك ْق َ
أصدال
ً
ْدت َٓ َت ْعرِ ُفد ُه؟) أكدت دا تعدرف دا هدو الشدرك
ك ِم َن الد هش ْر ِك َو َأك َ
ت ؿ باسم فؼط ُتردد الشرك الشرك ،لؽن ِصف الشرك ا تعرفه ،فنذا كـت ٓ تعرف هذا الشديء ،فؽقدف
ُتربئ كػ

ـه؟ كقف تؼول :أك حاشا وكال أرتؽب هذا ،كقف وأكت ٓ تعرفده ،قد تؽدون أن ُ ؾدهس

أوٓ أن ت عؾم ا هدو الشدرك ح دى ت د طق ْ
ً
أن تػفدم الـصدوص
به وأكت ٓ تعرف أكه شرك ،إ ًذا ٓب طؾق
الواردة ال حذير ن الشرك.
ف ُي َح هر ُم اهللُ َع َؾ ْق َ
قالَ ( :ك ْق َ
ك َه َذا َو َي ْذك ُُر َأكَّد ُه َٓ َيغ ِْػ ُدر ُه َو َٓ ت َْس َدل ُل َعـْد ُه َو َٓ َت ْعرِ ُفد ُه؟) اهلل حر ده وبدقن أكده
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حر ه الؼرآن ،وذكره وذكر أكه ٓ يغػدره الؼدرآن وأكدت ٓ ت دلل طدن هدذا الشديء وٓ تعرفده ،إ ًذا أكدت
فرصت وأهؿؾت ،كؿا قال اهلل َ ﴿ :۵و َ ْن َأ ْط َر َض َط ْن ِذك ِْدري َفدنِ َّن َلد ُه َ ِع َ
قشد ًة َضدـ ًؽا َوك َْح ُش ُدر ُه َي ْدو َم ا ْل ِؼ َقا َ ِدة
َأ ْطؿى * َق َال رب لِم ح َشر َتـِي َأ ْطؿى و َقد ْ ك ُ ِ
دقرا * َق َ
دال ك َ
َدذل ِ َ َأ َت ْد َ آ َيا ُتـَدا َفـَ ِ دق ََفا﴾ أي أطرضدت
َ َ
ُـدت َبص ً
َ ي َ َ ْ
َ
طـفا ،لن ت لل ولن ت عؾم ﴿ َوك ََذل ِ َ ا ْل َق ْو َم ُتـ َ دى﴾ [صده ]87:-878:يعـدي ُتدكك ٓ ُيـظدر إلقد  ،وٓ ُتجدازى
بالح ـات ال ي كُـت تعؿؾفا؛ ٕهنا حهطت تؾ الح ـات ب هب هذا العؿ الذي ُقؿت به.
الؿحددالٕ ،ن هددذا ض د
ثددم قددالَ ( :أ َت ُظد ُّ
يم َو َٓ ُي َب هقـُ د ُه َلـَددا؟!) هددذا ددن ُ
دن َأ َّن اهللَ ُ ۵ي َح هر ُم د ُه َه د َذا الت َّْح درِ َ
الحؽؿة ،واهلل  ۵ق بقـه أوضح بقان الؼرآن ،أكثر ا بقن اهلل  ۵الؼرآن الشرك لقحذره الـاس.
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قَالَ املُصنِف :$
الشبفة الثامـةَ :فنِ ْن َق َال :ه
ُّ
الش ْر ُك ِع َبا َد ُة اَأَ ْصـَامَِ ،وك َْح ُن َٓ َك ْع ُب ُ اَأَ ْصـَا َم.
الجواب اَأولَ :ف ُؼ ْل َل ُه :ما َم ْعـَى ِع َبا َد ِة اَأَ ْصـَامِ؟
ون َأ َّن تِ ْؾ َ
اهدا؟!،
َأ َت ُظ ُّن َأك َُّف ْم َي ْعت َِؼ ُ َ
دن َد َع َ
اب واَأَ ْح َج َار َواَأَ ْش َج َار تَخْ ُؾ ُق َوت َْر ُز ُق َوتُد َ هب ُر َأ ْم َدر َم ْ
ك اَأَ ْخ َش َ
آن.
َف َف َذا ُيؽ هَذ ُب ُه ال ُؼ ْر ُ
ون َذ لِد َ
ون َلد ُه
دك َو َيد ْدذ َب ُح َ
ون َخ َشد َبةاَ ،أ ْو َح َجد ادراَ ،أ ْو ُبـْ َقد ٍدة َع َؾدى َق ْبدرٍ َأ ْو َغ ْقدرِ ِهَ ،يد ْ ُع َ
دم َي ْؼ ِصد ُ َ
َوإِ ْن َقد َال :إِك َُّفد ْ
ون :إِ َّك ُه ُي َؼ هر ُب َـا إِ َلى اهلل ِ ُز ْل َػىَ ،و َي ْ َف َُ َعـَّا اهللُ  ۵بِ َب َركَتِ ِه َو ُي ْعطِقـَا بِ َب َركَتِ ِه.
َي ُؼو ُل َ
ار والبـايا ا َّل ِذي َعؾى ال ُؼ ُب ِ
تَ ،و َه َذا ُه َو فِ ْع ُؾؽ ُْم ِعـْ َ اَأَ ْح َج ِ
دور َو َغ ْقرِ َهداَ ،ف َفد َذا َأ َق َّدر َأ َّن فِ ْع َؾ ُفدم
َف ُؼ ْلَ :ص َ ْق َ
ِ
وب.
الؿ ْط ُؾ ُ
َه َذا ُه َو ع َبا َد ُة اَأَ ْصـَا ِمَ ،و ُه َو َ
ِ
َو َأ ْي َضًاَ :قد ْو ُلد َ
ك :ه
دوٌ بِدد َف َذاَ ،و َأ َّن آ ْعتِ َؿدا َد َع َؾدى
الشد ْر ُك ع َبا َد ُة اَأَ ْصـَامَِ ،ه ْل ُم َرا ُد َك َأ َّن الد هش ْر َك َمخْ ُص ،
ِ ِ
قن َو ُد َعا َ َ ُه ْم َٓ َي ْ ُخ ُل يف َذ لِ َ
ك؟
الصالح َ
َّ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
حقن.
الصال َ
قسى َأ ِو َّ
الؿ َ ِئؽَة َأ ْو ع َ
َففذا َي ُر ُّد ُه َما َذك ََر اهللُ َت َعا َلى يف كتَابِه م ْن ُك ْػرِ َم ْن َت َع َّؾ َق َع َؾى َ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ُور فِدي ال ُؼ ْدر ِ
َف ُب َّ َأ ْن ُي ِؼ َّر َل َ
قن؛ َف ُف َدو ه
آن،
الصدالح َ
ك َأ َّن َم ْن َأ ْش َر َك في ع َبا َدة اهلل َأ َح ا ا مدن َّ
الؿ ْدذك ُ
الشدد ْر ُك َ
وب.
الؿ ْط ُؾ ُ
َو َه َذا ُه َو َ
│
قال الشارح وفقه اهلل:

يؼول رحؿه اهلل تعالىَ ( :فنِ ْن َق َال :ه
الش ْدر ُك ِع َبدا َد ُة اَأَ ْصدـَا ِم) ت دلله الشدرك دا هدو؟ يؼدول لد  :الشدرك
ٌ
شدرك ،سدمال غقدر اهلل
طهادة إصـام فؼط ،هذا دلق طؾى أكه جاه ٌ ٓ يعرف شق ًئا ،وسمال غقر اهلل  ۵هو
ٌ
شرك ،واهلل  ۵ق بقـده الؼدرآنُ ﴿ :قد ْ َ د ْن َر ُب
فقؿا ٓ يؿؾؽه إٓ اهلل ،و ا ٓ يؼ ر طؾقه إٓ اهلل ٓش أكه
ال ددؿو ِ
ات َوإَ ْر ِ
دون َِٕك ُػ ِ د ِدف ْم َك ْػ ًعددا َوٓ َضد هدرا ُقد ْ َهد ْ
اهلل ُقد ْ َأ َفا َّت َخد ْدذ ُت ْم ِد ْن ُدوكِد ِده َأ ْول ِ َقددا َء ٓ َي ْؿؾِ ُؽد َ
َّ َ َ
ض ُقد ِ ُ
ُور َأ ْم َج َع ُؾوا ل ِ َّؾ ِه ُش َركَا َء َخ َؾ ُؼوا ك َ
َخ ْؾ ِؼ ِه َف ََشدا َب َه ا ْل َخ ْؾ ُدا
َي ْ َِوي إَ ْط َؿى َوا ْل َه ِص ُقر َأ ْم َه ْ َت ْ َِوي ال ُظ ُؾ َؿ ُ
ات َوالـ ُ
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َط َؾق ِفم ُق ِ اهلل َخال ِ ُا ُك ي َشي ٍء و ُهو ا ْلو ِ
اح ُ
ْ َ َ َ
ْ ْ
ُ

ار﴾ [الرط
ا ْل َؼ َّف ُ

 ،]8::يعـي هم كػار قريش ا قالوا هدذا ،لؽد ْن إذا

ضـوا أن الشرك هو فؼط طهادة إصـام كوهنا تخؾا ،إ ًذا هذا خطلٕ ،هنم هم أكػ فم أقروا بلهنا ٓ تخؾدا
وٓ ترزق وٓ تػع شيء ،وشف الؼرآن طؾقفم بذل بلهنم أقروا.
ِ
قالَ ( :فنِ ْن َق َال :ه
ثهدت جفؾدهٕ ،كده يظدن أن
دن َٓ َك ْع ُبد ُ اَأَ ْصدـَا َم) ،وهدذا ُ ٌ
الش ْدر ُك ع َبدا َد ُة اَأَ ْصدـَامَِ ،وك َْح ُ
اسم ُيطؾدا طؾدى كدو ٍم دن الؿعهدودات ،وهدي
عهودات غقر اهلل هي فؼط أصـام ،وإصـام الحؼقؼة :هو ٌ
ك

دا لده صدورة أو شداخص كإصدـام ال دي ُتصدـ

حقوان ،هذا ُيؼال طـه :صـم ،لؽن لقس ك
ُيؼال :وثن .وت ؿق ه بالو َثن طا ٌة لؽ

دن الحجدارة أو دن الخشدب طؾدى شدؽ إك دان أو

ا ُيعه ن دون اهلل ُيؼال لده :صدـم ،إ دا أن ُيؼدال :صداغوت ،أو

أكؽدر اهلل طؾدى جؿقد الؽػدار قدال:
ا ُيعه ن دون اهلل ،ولذل لؿا َ

ِ
ون ِدن د ِ
ون ِدن د ِ
ون اهللِ ٓ َي ْؿؾِ ُؽد َ
ون اهللِ َأ ْو َثا ًكددا َو َت ْخ ُؾ ُؼد َ
دم ِر ْز ًقددا
دون إِ ْف ًؽددا إِ َّن ا َّلددذي َن َت ْع ُهد ُ َ ْ ُ
﴿إِك ََّؿددا َت ْع ُهد ُ َ ْ ُ
دون َل ُؽد ْ
ِ
ِ
الر ْز َق َوا ْط ُه ُ و ُه َو ْاش ُؽ ُروا َل ُه إِ َل ْق ِه ُت ْر َج ُع َ
ون﴾ [العـؽهوت.]8;:
َفا ْب َ ُغوا طـْ َ اهلل ي
ون اهللِ َأو َثاكًدا دود َة بقدـ ِ ُؽم فِدي ا ْلحق ِ
دال إِكَّؿدا ا َّت َخ ْدذ ُتم ِدن د ِ
داة الد ُ ْك َقا﴾
ََ
ْ
ْ ْ ُ
َ َ َّ َ ْ ْ
وقال تعالى العـؽهدوتَ ﴿ :و َق َ َ
[العـؽهدوت ،]79:إ ًذا اتخذوا أوثاكًا ،والـهي ﷺ دطا آخر حقاتده فؼدال« :الؾفدم ٓ تجعد قدربي وثـًدا ُيعهد ».
َدٓلة طؾى أن الو َثن أطم ن الصـم ،الصـم :ا كان له صورة أو شاخص ،وأ ا الوثن ك
اهلل ولو كان قربًا

ا ُيعهد دن دون

وى بإرض كؾه ُي ؿى وثن.
ً

ثم قال رحؿه اهلل تعالىَ ( :ف ُؼ ْل َل ُه :ما َم ْعـَى ِع َبا َد ِة اَأَ ْصـَامِ؟) إن كـت أكدت تدزطم َّ
أن الشدرك هدو طهدادة
دم) يعـدي اإل دام حؿد بدن طهد
طرففدا؟ قدالَ ( :أ َت ُظ ُّ
دن َأك َُّف ْ
إصـام ،وأك م ٓ تعه ون إصدـام ،إ ًذا دا هدي ي
الوهاب يؼول ل أكت تؼول لذل الذي يعه إصـام ،تؼول له :أتظن أهندم يع ؼد ون أن تؾد إخشداب
وإحجار إصـام ،إصـام إ ا أن ُتصـ ن الخشب أو ن الحجر ن ال يطقن طؾى شؽ إك ان( ،تَخْ ُؾ ُدق
اهدا؟!) ،وهدذ الؿعهدودات كاكدت تعهد ها قدريش ،واهلل  ۵الؼدرآن قد أثهدت أن
َوت َْر ُز ُق َو ُت َ هب ُر َأ ْم َر َم ْن َد َع َ
قريش ٓ تزطم أن أصـا فم تخؾا وترزق ،و ُت بر إ ر ،كؿدا قدال اهلل ُ ﴿ :۵قد ْ دن يدر ُز ُق ُؽم ِدن ال دؿ ِ
اء
ي
ْ َ َّ َ
َ ْ َ ْ
ض َأ ن يؿؾِ ُ ال ؿ وإَبصار و ن ي ْخ ِرج ا ْلحي ِن ا ْلؿق ِ
دت ِد َن ا ْل َح يدي َو َ د ْن ُيد َ يب ُر
ت َو ُي ْخ ِدر ُج ا ْل َؿ يق َ
َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ي
َوإَ ْر ِ َّ ْ َ ْ
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اهلل َف ُؼ ْ َأ َفال َت َّ ُؼ َ
إَ ْ َر َف َ َق ُؼو ُل َ
ون﴾ [يوكس.]78:
ون ُ
وطؾدوا،
إ ًذا إ ا أكه ٓ يعرف عـى العهادة ،أو أكه ُيراوُ دن أجد أن ٓ ُيؼدر بخطئده ،ويرجد طـده كِدربًا
ً
وإٓ الحا بقن ضاهر أبؾج.
آن.
قالَ ( :ف َف َذا ُيؽ هَذ ُب ُه ال ُؼ ْر ُ
ون َذ لِد َ
ون َلد ُه
دك َو َيد ْدذ َب ُح َ
َوإِ ْن َقد َال :هد َدو مددن قصد َن َخ َشد َبةاَ ،أ ْو َح َجد ادراَ ،أ ْو ُبـْ َقد ٍدة َع َؾدى َق ْبدرٍ َأ ْو َغ ْقدرِ ِهَ ،يد ْ ُع َ
ون :إِ َّك ُه ُي َؼ هر ُبـَا إِ َلى اهلل ِ ُز ْل َػىَ ،و َي ْ َف َُ َعـَّا اهللُ  ۵بِ َب َر َكتِ ِه َو ُي ْعطِقـَا بِ َب َركَتِ ِه
َي ُؼو ُل َ
ت) ،إذا كان هذا هو الػفم الذي تػفؿه طن الشرك فص قت ،لؽن داذا؟ قدالَ ( :و َهد َذا ُه َدو
َف ُؼ ْلَ :ص َ ْق َ
ار واَأبـقة ا َّل ِذي َعؾى ال ُؼ ُب ِ
فِ ْع ُؾؽ ُْم ِعـْ َ اَأَ ْح َج ِ
ور َو َغ ْقرِ َهدا) داذا تصدـعون طـد إحجدار وإبـقدة ال دي طؾدى
الؼهددور قهددور الصددالحقن وإكهقدداء ،دداذا تػعؾددون هـدداك إٓ هددذا إ ددر ت ددللوهنم رز ًقددا ،ت ددللوهنم ول د ً ا،
ت للوهنم صحةً ،ت للوهنم سعادةً ،ت للوهنم الشػاطة ،ففذا كؾه يرد ا قد ت دن قهد

دن أكد ٓ ُتشدرك

باهللٕ ،ن الشرك طهادة إصدـام ،هدذا يدرد ذلد كؾده و ُيهطؾدهٕ ،كد تظدن أن الشدرك هدو طهدادة إصدـام،
وطهددادة إصددـام تظددن أهنددا يطؾهددون ددن هددذه إصددـام أن تخؾددا وتددرزق ،د أن قددريش ال ددي كاكددت تعهد
إصددـام ددا قالددت تخؾددا وتددرزق ،بد أقددروا بددلن الددذي يخؾددا ويددرزق هددو اهلل ،ولددقس إصددـام وٓ غقددر
إصـام.
ِ
ِ
دوب) يعـدي وصدؾـا إلدى إ در الدذي دن
الؿ ْط ُؾ ُ
قال( :فنذا َأ َق َّر َأ َّن ف ْع َؾ ُفم َه َذا ُه َو ع َبا َد ُة اَأَ ْصدـَا ِمَ ،و ُه َدو َ
أجؾه ب طـا الحوار والـؼاش

هذا الذي كان يعه إصـام ،واك فى إ ر أن وهو يعدود إلدى حضدقرتـا

ؽابر ُ عاك ٌ سا ٌر طؾى ا هو طؾقه.
ؾم صحقح اإلسالم ي لسى بالـهي ﷺ ،وإن لم ُيؼر ففو
ٌ
ً
واهلل تعالى أطؾم.
وصؾى اهلل وسؾم وبارك عؾى كبقـا محؿ وعؾى آله وصحبه أِؿعقن

