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قَالَ املُصنِف :$
ِ
َو َأ ْي َضًاَ :قـ ْو ُلـ َ
ـوٌ ِــ َف َذاَ ،و َأ َّن اال ْعتِ َؿـا َد َع َؾـى
ك :الشـ ْر ُك ع َبا َد ُة األَ ْصـَامَِ ،ه ْل ُم َرا ُد َك َأ َّن الـش ْر َك َمخْ ُص ٌ
ِ ِ
قن َو ُد َعا َء ُه ْم َال َيْْ ُخ ُل  ي ََ لِ َ
ك
الصالح َ
َّ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
حقن
الصال َ
قَى َأ ِو َّ
الؿ َلِئؽَة َأ ْو ع َ
َففذا َي ُر ُّد ُه َما ََك ََر اهللُ َت َعا َلى  ي كتَا ِه م ْن ُك ْػرِ َم ْن َت َع َّؾ َق َع َؾى َ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ُوُ فِـي ال ُؼ ْـر ِ
َفل َُّْ َأ ْن ُي ِؼ َّر َل َ
نن،
الصـالح َ
ك َأ َّن َم ْن َأ ْش َر َك في ع َبا َدة اهلل َأ َحًْ ا مـن َّ
الؿ ْـذك ُ
قن؛ َف ُف َـو الشــ ْر ُك َ
وب
الؿ ْط ُؾ ُ
َو َه َذا ُه َو َ
│
قال الشارح وفقه اهلل:
أيضها مهـ أأهؾ أن ُيهزال أو
أيضا) يعـل باإلضافة إلك ما تؼدم مـ هذا البقان ُيؼال لهف ً
يؼقل( :و ُيؼال لف ً
أيضاَ ( :قـ ْو ُلـ َ
صحقحا قهال:
ك :الشـ ْر ُك ِع َبا َد ُة األَ ْصـَا ِم) ،وهذا لقس
ُتزال كؾ الشبفات التل يطرحفا ُيؼال لف ً
ً
وٌ ِـ َف َذا) يعـل فؼط صـؿ لف شخص لف صقرة ،هذا هق الشهرك ويقهر كلهؽ
( َه ْل ُم َرا ُد َك َأ َّن الـش ْر َك َمخْ ُص ٌ
أمر صب ًعا هؿ يؼقلهقن
ٓ يؽقن شركًا ،وقال :وأن آطتؿاد طؾك الصالحقـ ودطاؤهؿ ٓ يدخؾ يف هذا ،هذا ٌ
هذا ،لؽـ ُيرد طؾقفؿ بؿثؾ هذا الؽالم الذي س ُقؼال أنٕ ،ن هذا مـ أطجب ال ُعجها ،،أن يجعهؾ مها مهـ
أأؾف اهلل  ۵ك َّػر الـصارى يجعؾف يف حؼ الؿسؾؿقـ يقر ُمؽػر ،واهلل  ۵قال لؾـصهارى طؾهك لسهان طقسهك
بـ مريؿ حقـ قال اهلل ﴿ :۵وح ِسبقا َأ َّٓ َت ُؽ َ ِ
هؿ َط ُؿهقا َو َص وهؿقا
هؿ َت َ
َ َ ُ
اهلل َط َؾه ْق ِف ْؿ ُُ َّ
قن ف ْتـَ ٌة َف َع ُؿهقا َو َص وهؿقا ُُ َّ
هاُ ،
ِ
ِ ِ
اهلل َب ِص ٌقر بِ َؿا َي ْع َؿ ُؾ َ
اهلل ُه َهق
قن﴾ُ ،ؿ قهال تعهالك وههذا الشهاهد مـهفَ ﴿ :ل َؼهدْ َك َػ َهر ا َّلهذي َـ َقها ُلقا إِ َّن َ
كَث ٌقر مـ ُْف ْؿ َو ُ
ِ
ِ
قح ا ْب ُـ َم ْر َي َؿ َو َق َ
هقح﴾ [الؿائهدة ]27:يعـهل ههق طقسهك بهـ مهريؿ قهالَ ﴿ :يها َبـِهل إِ ْس َهرائِ َقؾ ﴾ ٕن
هال ا ْل َؿس ُ
ا ْل َؿس ُ
طقسك ُأرسؾ لبـل إسرائقؾ وهق أحد أكبقاء بـل إسرائقؾ بعد مقسهك وكهان ُمخاص ًبها لبـهل إسهرائقؾ طؿق ًمها،
وأيضا َم ْـ خرج طـفؿُ ،ؿ صار كصراك ًقا بؿعـك أهنؿ أخذوا ديـ طقسك ،لؽـ حرفقه.
القفقد ً
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِهف
قالَ ﴿ :و َق َال ا ْل َؿس ُ
اهلل َربهل َو َر َّب ُؽ ْ
هؿ إِكَّه ُف َمه ْـ ُي ْش ِهر ْك بِهاهلل َف َؼهدْ َح َّهر َم ُ
قح َيا َبـل إِ ْس َهرائ َقؾ ا ْط ُبهدُ وا َ
ِ ِِ ِ
كص ٍ
ار﴾ .فهن ًكا طقسهك بهـ مهريؿ الهذي ههؿ يدطقكهف اهلل  ۵سهؿك ههذا
ا ْل َجـَّ َة َو َم ْل َوا ُه الـ َُّار َو َما لؾ َّظالؿق َـ م ْـ َأ َ
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شركًا هؿ يؼقلقن :هذا لقس بشرك ،واهلل  ۵سؿاه شركًا ،ففذا يرد ما ككره اهلل يعـل كالمف ههذا أكهف يؼهقل:
أن الشرك فؼط هق طبادة إصـام ،هذا خطل وافرتاء طؾك اهلل.
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
حقن )
الصـال َ
قَـى َأ ِو َّ
الؿ َلِئؽَـة َأ ْو ع َ
ققلفَ ( :ففذا َي ُر ُّد ُه َما ََك ََر اهللُ َت َعا َلى  ي كتَا ِه م ْن ُك ْػرِ َم ْن َت َع َّؾ َق َع َؾى َ
معؾقم أن ققم كقح ما تعؾؼقا إٓ بالصالحقـ.
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
قالَ ( :فل َُّْ َأ ْن ُي ِؼ َّر َل َ
ُوُ فِـي
الصـالح َ
ك َأ َّن َم ْن َأ ْش َـر َك فـي ع َبـا َدة اهلل َأ َحـًْ ا مـن َّ
الؿ ْـذك ُ
قن؛ َف ُف َـو الشــ ْر ُك َ
ال ُؼ ْر ِ
وب) ،هذا إكا أقر ،لؽـ قد ُيراوغ وٓ ُيؼهر ،هـهاك حؾهقل لؾـؼهاإ ،فهنكا أبهك أن ُيؼهر
الؿ ْط ُؾ ُ
ننَ ،و َه َذا ُه َو َ
بعد أن بقـت لف إدلة ماكا يصـع الداطل لف؟
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قَالَ املُصنِف :$
ِ
الؿ َْ َل َل ِةَ :أ َّك ُه إَِا َق َالَ :أكَا َال ُأ ُشرِ ُك اهلل ِ َش ْقئًا
َوس ُّر َ
ف ُؼ ْل َل ُهَ :و َما الش ْر ُك اهلل ِ َ ،فَ ْر ُه لِي
َفنِ ْن َ
قالُ :ه َو ِع َبا َد ُة األَ ْصـَا ِم
َف ُؼ ْل َل ُهَ :و َما ِع َبا َد ُة األَ ْصـَا ِم َ ،فَ ْر َها لِي
َوإِ ْن َق َالَ :أكَا َال َأ ْع ُبُْ إِ َّال اهللَ
َف ُؼ ْلَ :ما َم ْعـَى ِع َبا َد ِة اهلل ِ َو ْحَْ ُه َال َشرِ َ
يك َل ُه َ ،فَ ْـر َها لِي
وبَ ،وإِ ْن َل ْم َي ْعرِ ْف ُه َف َؽ ْق َ
ف َيَّْ ِعي َش ْقئًا َو ُه َو َال َي ْعرِ ُف ُه
الؿ ْط ُؾ ُ
َفنِ ْن َف ََّ َرها ِ َؿا َ َّقـْ ُت ُه َف ُف َو َ
اضح ِ
ِ
ِ
ات فِي َم ْعـَى الش ْـر ِك اهلل ِ َو ِع َبـا َد ِة األَ ْو َث ِ
ـان َأكَّـ ُه ا َّل ِـذي
َاها؛ َ َّقـ َ
الو َ
اآليات َ
ـَ َر َها ِ َغ ْقرِ َم ْعـ َ
َوإِ ْن َف َّ
ْت َل ُه َ
ون  ي َه َذا الز ََّم ِ
ان ِ َع ْقـ ِ ِه
َي ْػ َع ُؾ َ
ِ
ون ِمـْـ ُه؛ ك ََؿـا َصـا َ إِ ْخ َـواك ُُفم َح ْق ُ
َو َأ َّن ِع َبا َد َة اهلل ِ َو ْحَْ ُه َال َشرِ َ
ـث
ـقح َ
يك َل ُه ِه َي ا َّلتِي ُيـْؽِ ُر َ
ون َع َؾ ْقـَـا َويص ُ
ِ
ِ
اب﴾ [ٌ]
َقا ُلواَ ﴿ :أ َج َع َل اآلل َف َة إِ َل ًفا َواحًْ ا إِ َّن َه َذا َل َش ْي ٌء ُع َج ٌ
│
قال الشارح وفقه اهلل:
ِ
الؿ َْ َل َل ِةَ :أ َّك ُه إَِا َق َالَ :أكَا َال ُأ ُشرِ ُك اهلل ِ َشـ ْقئًا) يعـهل ههق يهدَّ طل ههؿ كؾفهؿ يهدَّ طقن أهنهؿ ٓ
يؼقلَ ( :وس ُّر َ
يشركقن باهلل ،أن هذا دطاء إولقاء ودطاء كذا يؼقل :هذا لقس شركًا صقب لؿاكا لقس شركًا ،ولؿهاكا دطهاء
طقسك بـ مهريؿ شهرك ،كقهػ ُتؽػهر مهـ يهدطق طقسهك وتؼهقل :أكهف ُمشهرك ،وٓ ُتؽػهر مهـ يهدطق إولقهاء،
وتؼقل :بالعؽس هذا هق طقـ التقحقد.
قال( :إَِا َق َالَ :أكَا َال ُأ ُشرِ ُك اهلل ِ َش ْقئًا ف ُؼ ْل َل ُهَ :و َما الش ْر ُك اهلل ِ َ ،فَ ْر ُه لِي ) ب ّقـف لل ،ففق بقـ أمريـ:
إما أن ُيبقـف ويقضحف كؿا وضحف الؼرآن مـ أن الدطاء والـذر وكؾ أكقاع العبادة سهقا ٌء صهدرت لـبهل
ٌ
شركٕ ،ن معـك الشرك :ههق الشهراكة ،وههق يعـهل سهاوى بهقـ اهلل
أو مؾؽ أو ولل أو شجر أو حجر ،كؾفا
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أيضها
أيضا يقر اهلل ،إن كذر هلل يـهذر ً
وبقـ خؾؼف فقؿا يؼقم هق بف مـ طؿؾ ،يتؼر ،بف ،يعـل إن دطا اهلل يدطق ً
لغقر اهلل ،إن حؾػ باهلل يحؾػ بغقر اهلل ،إن كبح هلل يهذبح لغقهر اهلل ،إ ًكا ههذه مسهاواه ،مهع أن الؼهرآن وضهح
ِ
ِ
اي َو َم َؿاتِل ل ِ َّؾ ِف َر ،ا ْل َعا َل ِؿق َـ﴾ [إكعام ،]267:صاليت :ههل الهدطاء أو
بؼقلفُ ﴿ :ق ْؾ إِ َّن َصالتل َوك ُُسؽل َو َم ْح َق َ
الصالة الؿعفقدة ،ويشؿؾ آُـقـ م ًعا.
(و ُكسؽل) إما الحج وأطؿال الحج والعؿرة ،أو هق الذبقحة ُتسؿك كُسؽ.
ومسهؾؿا كؿها أمهر
(ومحقاي) كؾ الحقاة أأعؾفا هلل وحده ،وكذلؽ مؿايت ٓ أمقت إٓ يف سهبقؾ اهلل
ً
ِ
اهلل َح َّهؼ ُت َؼاتِ ِهف َوٓ َت ُؿهق ُت َّـ إِ َّٓ َو َأكْهت ُْؿ ُم ْسهؾِ ُؿ َ
قن﴾ [آل طؿهران ]207:؛
اهلل قال تعالكَ ﴿ :يا َأ وي َفا ا َّلذي َـ آ َمـُهقا ا َّت ُؼهقا َ
أي :مقحدون ،معـك مسؾؿ يعـل مقحد هلل.
قالَ ( :فَ ْر َها لِي.
َوإِ ْن َقـ َ
ـالَ :أ َكــا َال َأ ْع ُبــُْ إِ َّال اهللَ) إ ًكا أكههت ٓ تػفههؿ معـههك العبههادة ،إن قؾههت :أن دطههاءك لؾصههالحقـ لههقس
فسر العبادة قؾ لهف مها معـهك
شركًا ،وأكؽ ٓ تعبد إٓ اهلل مع أكؽ تػعؾ هذا إ ًكا أكت ٓ تعرف معـك العبادةّ ،
العبادة ،ما معـك طبادة اهلل وحده ،فسرها بقـفا وضحفا اضر ،إمثؾة قؾ هل مثؾ كذا.
( َوإِ ْن َق َالَ :أكَا َال َأ ْع ُبُْ إِ َّال اهللَ َف ُؼ ْلَ :ما َم ْعـَى ِع َبا َد ِة اهلل ِ َو ْحَْ ُه َال َشرِ َ
ــر َها لِـي) ،فهنن فسهرها
يك َلـ ُه َ ،فَ ْ
بؿا بقـف الؼرآن ،ما التهل بقـفها؟ اهلل  ۵بهقـ يف الؼهرآن أن العبهادة شهامؾة كهؾ مها يتعؾهؼ مهـ أطؿهال الؼؾهق،
العباد ،كؾ كلؽ ُيسؿك طبادة ،مؿا ُيرأك أطؿال قؾق ،وأطؿال أقارح مؿا ُيرأك مـف الثهقا ،إخهروي،
فنن هذا طبادة ،ولذلؽ اهلل  ۵بقـفا كؾفا الدطاء الذبح كؾفا بقـفا اهلل  ۵يف الؼرآن.
ٍ
طـدئذ كديـفؿ أكت أن فسهراا بؿها يف الؼهرآن ،وههذا أقهد
وب)
الؿ ْط ُؾ ُ
قالَ ( :فنِ ْن َف ََّ َرها ِ َؿا َ َّق ْـ ُت ُه َف ُف َو َ
يدل طؾك أكؽ تػفؿ إمر أن ،إما أكؽ كـت أاهؾ ،أو أكؽ معاكد ٕكؽ تعرف ما فسر الؼرآن بهف العبهادة،
وهق صرف أي شلء مـ أطؿالؽ التل ترأق مـفا ال ُؼربك يقم الؼقامة ،إكا صرفت مـفا شهق ًًا لغقهر اهلل ،ففهذا
شرك ،وأكت تػفؿ إ ًكا لؿاكا تصـع؟
قالَ ( :وإِ ْن َل ْم َي ْعرِ ْف ُه) قد يؽقن ما يعرف معـك الشرك وٓ معـك العبادة ما يعهرف ،ففهق فؼهط ُيهردد مها
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يؼقلف الـاس ،كؿا قال الشاطر:
أكــــا مــــن زيــــة فــــنن ــــوت ويــــت

ِ
ــــــــــْ
وإن ترشـــــــــــْ ُزيـــــــــــة أُشـ

هؽذا بعض الـاس يصقر فؼط تاب ًعا ٓ يسلل طـ أدلة وٓ أحؽام وٓ معا وٓ يعرف شلء.
قالَ ( :وإِ ْن َل ْم َي ْعرِ ْف ُه َف َؽ ْق َ
ف َيَّْ ِعي َش ْقئًا َو ُه َو َال َي ْعرِ ُف ُه) إكا قال :مها أطهرف تؼهقل لهف :كقهػ تهدطل أكهؽ
مقحد ،وأكت ٓ تعرف ما طبادة اهلل وحده؟
َاها) وهذا الذي يػعؾقكف ُيػسروكف بغقر الؿعـهك ،يؼهقل لهؽ ،ٓ :أكها ٓ أطتؼهد أن
ـَ َر َها ِ َغ ْقرِ َم ْعـ َ
( َوإِ ْن َف َّ
القلل هق الذي يػعؾ بـػسف ،بؾ اهلل الذي يػعؾ وإكؿا هق يشػع ،وهذا رده الؼرآن وبقـ أكف طبادة.
ِ ِ
ِ
ِ
ــر ِك ـاهلل ِ َو ِع َبـا َد ِة األَ ْو َث ِ
ـان َأكَّـ ُه
ـَ َر َها ِ َغ ْقرِ َم ْعـَا َه َ َّقـ َ
اآليات َ
الواض َحات فـي َم ْعـَـى الش ْ
قالَ ( :وإِ ْن َف َّ
ْت َل ُه َ
ون  ي َه َذا الز ََّم ِ
ان ِ َع ْقـ ِ ِه) ،يعـل أهؾ هذا الزمـ ماكا يػعؾقن؟ يـذرون يهذبحقن يهدطقن ،يطقفهقن
ا َّل ِذي َي ْػ َع ُؾ َ
أصهال أطؿهال ُتػعهؾ هلل ،ففهؿ أعؾهقا الهقلل شهري ًؽا هلل يف أطؿهالفؿ
ً
كؾ هذه إشقاء يػعؾقهنا لؾقلل ،وههل
ومعتؼدات قؾقهبؿ ،فساووا بقـفؿا.
ِ
قالَ ( :و َأ َّن ِع َبا َد َة اهلل ِ َو ْحَْ ُه َال َشرِ َ
ون ِمـْـ ُه؛ ك ََؿـا َصـا َ إِ ْخ َـواك ُُفم)
ـقح َ
يك َل ُه ِه َي ا َّلتِي ُيـْؽِ ُر َ
ون َع َؾ ْقـَا َويص ُ
يعـل إخقاهنؿ الذيـ كاكقا طؾك طفد الـبل ﷺ الذيـ قالقا:
حق ُث َقا ُلقاَ ﴿ :أأع َؾ ألِف َة إِ َلفا و ِ
احهدً ا﴾ [ص] .ففهؿ طرفهقا أن أطؿهالفؿ ههل ضهؿـ إصهار اإللفقهة،
َ ً َ
َ َ
َْ
ضؿـ إصار التللف والتع وبد ما صافقا بإصـام ما كبحقا لألصـام ،ما كهذروا لألصهـام مها خهافقا إصهـام ،إٓ
ٕهنؿ أعؾقها آلفة ،ولفذا لؿا أتاهؿ الـبل ﷺ بالتقحقد قالقاَ ﴿ :أأع َهؾ ألِفه َة إِ َلفها و ِ
احهدً ا إِ َّن َه َهذا َل َش ْهل ٌء
َ ً َ
َ َ
ا.﴾،
ُط َج ٌ
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قَالَ املُصنِف :$
اضح ِ
ِ
ِ
ات فِي َم ْعـَى الشـ ْر ِك اهلل ِ َو ِع َبـا َد ِة األَ ْو َثـ ِ
ان َأكَّـ ُه ا َّل ِـذي
َاها؛ َ َّقـ َ
الو َ
اآليات َ
َوإِ ْن َفـ ََّ َر َها ِ َغ ْقرِ َم ْعـ َ
ْت َل ُه َ
ون  ي َه َذا الز ََّم ِ
ان ِ َع ْقـ ِ ِه
َي ْػ َع ُؾ َ
ِ
ون ِمـْـ ُه؛ ك ََؿـا َصـا َ إِ ْخ َـواك ُُفم َح ْق ُ
َو َأ َّن ِع َبا َد َة اهلل ِ َو ْحَْ ُه َال َشرِ َ
ـث
ـقح َ
يك َل ُه ِه َي ا َّلتِي ُيـْؽِ ُر َ
ون َع َؾ ْقـَـا َويص ُ
ِ
ِ
اب ﴾ [ٌ]
َقا ُلواَ ﴿ :أ َج َع َل اآلل َف َة إِ َل ًفا َواحًْ ا إِ َّن َه َذا َل َش ْي ٌء ُع َج ٌ
│
قال الشارح وفقه اهلل:
يعـل هذا الذي يػعؾقكف هق بعقـف شرك الذي ككره اهلل يف الؼرآن هق بعقـف ٓ يػرق طـف شهق ًًا أبهدً ا تؿا ًمها
كؿا فعؾت قريش مع إصـام.
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قَالَ املُصنِف :$
اء ،وإِكَّؿا َك َػروا َلـؿا َقا ُلوا :الؿ َلِئِ َؽ ُة ـ ُ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـن
َات اهللَ ،وك َْح ُ
َ
َ
َّ
ُ
الؿ َلِئؽَة واألَ ْكبِ َق َ َ
َفنِ ْن َق َال :إِك َُّف ْم َل ْم َي ْؽ ُػ ُروا ُِْ َعاء َ
اد ُِ و َال َ قره ﭐ ن اهلل ِ
ِ
َْ ُ ْ ُ
َل ْم َك ُؼ ْل :إِ َّن َع ْبَْ ال َؼ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َـؿُْ *
الو َلْ إِ َلى اهلل َت َعا َلى ُك ْػ ٌر ُم َْتَؼ ٌّل؛ َق َال اهللُ َت َعا َلىُ ﴿ :ق ْل ُه َو اهللُ َأ َحٌْ * اهللُ َّ
ابَ :أ َّن ك َْ َب َة َ
الج َو ُ
َف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن َج َحـَْ
الح َـواِئجِ َ ،ف َؿ ْ
والص َؿُْ  :ال َؿ ْؼ ُصو ُد في َ
َل ْم َيؾْْ َو َل ْم ُيو َلْْ ﴾ [اإلخلٌَ ]3-1:واألَ َحُْ  :ا َّلذي َال كَظ َقر َل ُهَّ ،
ِ
وُ ِة
الَ َ
َه َذا َف َؼْْ َك َػ َر؛ َو َل ْو َل ْم َي ْج َحْْ نخ َر ُّ
ِ
وُ ِة
الَ َ
ُث َّم َق َال َت َعا َلىَ ﴿ :ل ْم َيؾْْ َو َل ْم ُيو َلْْ ﴾ [اإلخلٌ]َ ،ف َؿ ْن َج َحَْ َه َذا َف َؼْْ َك َػ َر؛ َو َل ْو َل ْم َي ْج َحْْ َأ َّو َل ُّ
َو َق َال اهللُ َت َعا َلىَ ﴿ :ما اتَّخَ َذ اهللُ ِم ْن َو َل ٍْ ﴾ [الؿممـونَ ،]11:ف َػ َّر َق َ ْق َن الـ َّْو َع ْق ِنَ ،و َج َع َـل ك مُـل ِمـ ُْف َؿـا ُك ْػ ًـرا
ُم َْت َِؼ مل
جــن و َخ َؾ َؼفــم و َخر ُقــوا َلــه ـِــقن و ـ ٍ
ِ ِ
َو َ
َــات ِ َغ ْقــرِ ِع ْؾــ ٍم ﴾
ــركَا َء ا ْل ِ َّ َ
َُ َ ََ
ُ ْ َ َ
قــال اهللُ َت َعــا َلىَ ﴿ :و َج َع ُؾــوا ل َّؾــه ُش َ
[األكعامَ ،]111:ف َػ َّر َق َ ْق َن ال ُؽ ْػ َر ْي ِن
ِ
ِِ
ِ
ِ
َوالَّْ لِ ُ
ـن اهللِ،
ين َك َػ ُروا ُِْ َعاء ال َّلت َ -م َع ك َْوكه َُ ُج ًل َصال ًحا َ -ل ْم َي ْج َع ُؾو ُه ﭐ ْ َ
قل َع َؾى َه َذا َأ ْي ًضاَ :أ َّن ا َّلذ َ
ِ
ين َك َػ ُروا ِ ِع َبا َد ِة ِ
وه ْم َك َذ لِ َ
ك
الجن َل ْم َي ْج َع ُؾ ُ
َوا َّلذ َ
ك الع َؾؿـاء َأي ًضا فِي ج ِؿق ِع الؿ َذ ِ
ِ
ون فِـي َ ِ
اه ِ
الؿ َْ ِـؾ َم إِ ََا
ب األَ ُْ َ َع ِـة؛ َي ْـذك ُُر َ
َ
الؿ ْرتَـَْ :أ َّن ُ
ـاب ُحؽْـ ِم ُ
َ
َو َك َذل َ ُ َ ُ ْ
ِ
ِ
ون قن الـَّوعق ِن ،وه َذا فِي ِ
الو ُضو ِ
َاية ُ
َِ َع َم َأ َّن هلل َو َلًْ ا َف ُف َو ُم ْرتٌَّْ َ ،وإِ ْن َأ ْش َر َك اهلل َف ُف َو ُم ْرتٌَّْ َ ،ف ُق َػر ُق َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
َ
│
قال الشارح وفقه اهلل:

ِ
الؿ َلِئِؽ َِة) يعـل بسبب دطاء الؿالئؽة ،لقسهقا
يؼقل رحؿف اهلل تعالكَ ( :فنِ ْن َق َال :إِك َُّف ْم َل ْم َي ْؽ ُػ ُروا ُِْ َعاء َ
كػارا؛ ٕهنؿ دطقا الؿالئؽة وإكبقاء.
هؿ ً
َـات اهلل ِ) ههذا مهـ الجفهؾ الهذيـ قهالقا :الؿالئؽهة بـهات اهلل
الؿ َلِئِؽَـ ُة َـ ُ
قالَ ( :وإِك ََّؿا َك َػ ُروا َل َّـؿا َقـا ُلواَ :
والذيـ قالقا :طقسك بـ اهلل ،والذيـ قالقا :طزير بـ اهلل كؾفؿ كػار ٓشؽ ،لؽـ لقس ٕأؾ ههذا ههؿ كػهار
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أيضها يؽػهروهنؿ لؽهقهنؿ صهرفقا
فؼط ،بؾ يقرهؿ مؿـ لؿ يؼؾ :أن هلل ابـًا وٓ بـا ًتا وٓ شهركاء وٓ ووأهةً ،
شلء مـ العبادة لغقر اهلل.
ِ
ـن اهلل ِ) (طبههد الؼههادر) يعـههل الجههقال  ،وطبههد الؼههادر
ـم َك ُؼـ ْـل :إِ َّن َع ْبــَْ ال َؼــاد ُِ َو َال َ ْقـ َـر ُه ﭐ ْـ ُ
قههال( :فن َّكــا َلـ ْ
الجقال هق مـ أئؿة السؾػ وكان حـبؾ ًقها ،وكهان صهاحب سهـة ،إٓ أهنهؿ ألصهؼقا بهف ههذه الهتفؿ وأعؾهقه
رأسا مـ رؤوس الصقفقة وهق لقس كذلؽ.
ً
قال :إكا قال هذا الؽالم وأاء هبذه الحجة ،يؼقل( :إكؿا كػهروا؛ ٕهنهؿ قهالقا :إن الؿالئؽهة بـهات اهلل،
ٓ ٕهنؿ دطقا الؿالئؽة؟) كؼقل :هذا يقر صحقح.
ِ
الو َل ِْ إِ َلى اهلل ِ َت َعا َلى ُك ْػ ٌر ُم َْت َِؼ ٌّل) يعـل هذا كػر بـػسهف الهذي وطهؿ أن اهلل لهف
ابَ :أ َّن ك َْ َب َة َ
الج َو ُ
قالَ ( :ف َ
ولد أو لف بـات ،أو اتخذ ووأة ،فنن هذا كؾف كػر وحده ،قال اهلل تعالك) يعـل الهدلقؾ طؾهك أن كسهبة القلهد
كػرَ ( :ق َال اهلل َتعا َلىُ ﴿ :ق ْل هـو اهلل َأحـٌْ * اهلل الصـؿُْ * َل ِ
ُـن َلـ ُه ُك ُػ ًـوا َأ َحـٌْ ﴾
ـم َيؽ ْ
ُ َ ُ َ
ُ َ
ـم ُيو َلـْْ * َو َل ْ
ـم َيؾـْْ َو َل ْ
ْ
ُ َّ َ
اسهؿ يف الؾغهةُ ،يسهؿقهنا ،ههذا الؾػهظ
[اإلخلٌ )]3-1:بقـ اهلل  ۵أكف أحد ،وهل مهـ إلػهاي ُيسهؿقهنا لفها ٌ
فقق القاحد ،ولذلؽ يؼقلقن :اهلل القاحد إحد.
قالَ ( :واألَ َحُْ  :ا َّل ِذي َال كَظِ َقر َل ُه) وٓ شبقف وٓ مثقؾ ،هذا هق إحد ،يعـل واحهدٌ  ،لؽهـ كؾؿهة (أحهد)
ؽهررا أبهدً ا
أبؾغ مـ كؾؿة (واحد) يف التػردٕ ،ن القاحد قد يؽقن واحدً ا طـد همٓء ،لؽ ْـ إحد ٓ يؽقن ُم ً
ُمحال التؽرار أو التشابف.
ِ
الح َواِئِجِ ) ،يؼقلقن :الصؿد هق مـ تصؿد إلقهف الحهقائج أي تؼصهده
والص َؿُْ  :ال َؿ ْؼ ُصو ُد في َ
ُؿ قالَّ ( :
الخالئؼ بحقائجفا بحاأااا باحتقاأفا يؼصدون اهلل ،يؼقلقن :الصؿد هق الذي تؼصده الخالئؼ وتحتهاج
إلقف وهق ٓ يحتاج إلك ٍ
أحد مـ خؾؼف.
قالَ ( :ف َؿ ْن َج َحَْ َه َذا َف َؼْْ َك َػ َر) مهـ أحهد أن اهلل ٓ ولهدَ لهف وٓ ووأهة وٓ كػهم وٓ والهد وٓ شهبقف،
ففذا يؽػر.
ِ
وُ ِة) هق ما أحد السقرة أقر بالسقرة ،لؽـف أحدَ أن يؽقن اهلل لهقس لهف
الَ َ
قالَ ( :و َل ْو َل ْم َي ْج َحْْ نخ َر ُّ

11

ولد وٓ والد ،وأكف صؿدٌ فؽقػ ُيؽػر مـ قال :أن اهلل لف ولهد ،وٓ ُيؽػهر مهـ يؼهقل :بهلن اهلل لهقس بصهؿد،
ٕن الذي يهدطق ويسهلل حاأتهف مهـ يقهر اهلل يهزطؿ أن اهلل لهقس صهؿدً ا ،بؿعـهك :أكهف ٓ تؼصهده بالضهرورة
الخالئؼ بحقائجفاُ ،يؿؽـ أن يؼصدون يقره.
الذي يؼقل هذا ويعتؼده ٓشؽ أكف كافر كالذي قال :إن اهلل لف ولد ،فاهلل أؿع بهقـ الؽػهريـ يف سهقرة
اضطرارا ريؿ أكقففها ٕهنهؿ ٓ
واحدة يف سقرة اإلخالصٕ ،ن معـك :الصؿد أي الذي تؾجل إلقف الخالئؼ
ً
مؾجل لفؿ إٓ اهلل ،فؾذلؽ هؿ يسللقكف وٓبد ،فنكا وطؿ هذا أن القلقد ُيؿؽـ أن يؼصده الخالئؼ ،إ ًكا هق لهؿ
اهلل مِ ْـ َو َل ٍد َو َمها ك َ
َهان
يقحد اهلل يف كقكف هق القحقد الذي يحتاج إلقف الخؾؼ فقدطقكف ،لذلؽ قالَ ﴿ :ما ا َّت َخ َذ ُ
َم َع ُف مِ ْـ إِ َل ٍف﴾ ققلف( :مـ إلف) يعـل مـ معبقد مستحؼ لؾعبادةَّ ،فرق اهلل  ۵بقـ الؽػريـ:
كػر مـ وطؿ أن اهلل لف ولد.
كظقر وشريؽ ومثقؾ.
وطؿ أن اهلل لف ٌ
وكػر مـ َ
ِ
َّخ ْذ و َلدً ا و َلؿ ي ُؽـ َلف َش ِر ٌ ِ
ِ
ِ ِ ِ
هؿ
ولفذا يف آخر اإلسراء قالَ ﴿ :و ُق ِؾ ا ْل َح ْؿدُ ل َّؾف ا َّلذي َل ْؿ َيت َ َ ْ َ ْ ُ
يؽ فل ا ْل ُؿ ْؾهؽ َو َل ْ
ِ
ِ ِ ِ
َي ُؽ ْـ َل ُف َولِل مِ َـ و
هؿ َي ُؽه ْـ َله ُف
الذل﴾ [اإلسراء ، ]222:فرق بقـ ُالُةَ ﴿ :و ُق ِؾ ا ْل َح ْؿدُ ل َّؾف ا َّلذي َل ْؿ َيتَّخ ْهذ َو َلهدً ا َو َل ْ
ٌّ
يؽ فِل ا ْلؿ ْؾ ِ
ؽ﴾ حتك تؼصده ﴿ َو َل ْؿ َي ُؽ ْـ َل ُف َولِل مِه َـ و
َش ِر ٌ
الهذل﴾ يعـهل مسهاطدٌ مهـ الضهعػ ،لهؿ يؽهـ اهلل
ُ
ٌّ
يق ًما ضعق ًػا ،ولقس هق بضعقػ أبدً ا ،وٓ يضعػ وٓ يعجز وٓ يػؼر ،وٓ يـؼص ُمؾؽف سبحاكف وتعالك.
ُؿ قالَ ( :ف َػ َّر َق َ ْق َن الـ َّْو َع ْق ِنَ ،و َج َع َل ك مُل ِمـ ُْف َؿا ُك ْػ ًرا ُم َْت َِؼ مل) يعـل مـ وطهؿ أن اهلل لهف ولهد ففهق كهافر
حتك ولق لؿ يسلل أحدً ا يقر اهلل ،وطؿ أن اهلل طقسك ابـ اهلل ،لؽـ ما سلل طقسك ،ما يقم مـ إيهام قهال :يها
ِ
أططـ أو اشػع لل أبدً ا ،ما يسلل إٓ اهلل ،لؽـف يعتؼد أن طقسك ابـ اهلل ،هذا كافر.
طقسك ،أو يا مسقح،
كهافر
يعتؼد أن اهلل لقس لف ولد ،لؽـ يف كػس الققت يهدطق يقهر اهلل ،ففهذا ً
أيضها كهافر ُمشهرك كالهؿها ٌ
ُم ٌ
شرك مستحؼ لؾخؾقد يف الـار.
قـال اهللُ َت َعـا َلىَ ﴿ :و َج َع ُؾـوا لِ َّؾ ِـه ُش َـركَا َء ا ْل ِ
وقال تعهالكَ ( :و َ
ـم﴾) يعـهل خؾهؼ ههمٓء الهذيـ
ج َّ
ـن َو َخ َؾ َؼ ُف ْ
وخؾؼ مـ طبهدوا الجهـ ههق الهذي خؾؼفهؿ،
أيضا الجـ ،خؾؼ الجـ
َ
اتخذوا الجـ شركاء وهق الذي خؾؼ ً
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(﴿و َخر ُقــوا َلــه﴾) بؿعـههك كههذبقا وافههرتوا واختؾؼههقا مههـ طـههد أكػسههفؿ (﴿ ـِــقن و ـ ٍ
َــات ِ َغ ْقــرِ ِع ْؾــ ٍم ﴾
َ َ ََ
ُ
َ َ
وطؿهت أن ُطزيهر ابهـ اهلل،
[األكعام )]111:ا َّدطقا كذ ًبا أن اهلل لهف بـهقـ طزيهر والؿسهقح كؿها يزطؿهقن القفهقد
ْ
والـصارى وطؿقا أن الؿسقح ابـ اهلل.
قالَ ِ ﴿( :غ ْقرِ ِع ْؾ ٍم﴾) يعـل لغقر طؾؿ أتاهؿ مـ اهللٕ ،ن ههذه مهـ أمهقر الغقهب ،كقهػ تعرففها؟ إن لهؿ
ُيخربك اهلل ،فليـ الدلقؾ أن اهلل لف بـقـ وبـات ،ما دلقؾؽؿ؟ ٓ يقأد ،لؽـ اهلل  ۵فرق بقـ إمريـ:
 مـ أعؾقا هلل بـقـ وبـات ففؿ كػار. وكذلؽ مـ صرفقا شق ًًا مـ العبادة لؾجـ هؿ كػار ،كؾفؿ كػار ،فػرق بقـ كػريـ:كػار اتخاك إلف مع اهلل ،وهؿ الذيـ اتخذوا الجـ شركاء.
وكػر مـ وطؿ أن هلل بـقـ وبـات.
وكالهؿا لؿ ُيؼدر اهلل حؼ قهدرهٕ ،ن كهال الطهرفقـ وطؿها أن اهلل طـهده كؼهص وضهعػ وطجهز ،الهذي
ضعػ وكؼص يف الؿؾؽ لذلؽ احتاج إلك ٍ
مؾؽ آخهر يهليت ويشهرتك معهف
أعؾ هلل شريؽ أعؾ أن اهلل طـده
ٌ
ٌ
ُ
حتك يتؼقى اهلل بف ،وحاشا اهلل سبحاكف.
أيضها ا َّدطهك أن اهلل لهف ضهعػ وكؼهص ،لهذلؽ احتهاج إلهك ووأهة
والذي وطهؿ أن اهلل لهف بـهقـ وبـهات ً
لقؼضل القصر معفا ،ويحتاج إلك ولد ُيساطده يف إدارة ُمؾؽف ،ههذا كؾهف طهدم تهقققر هلل ،واكتؼهاص لحهؼ اهلل
ُػرا.
 ،۵لذلؽ كؾ هذا يؽقن ك ً
قل ع َؾى ه َذا َأي ًضاَ :أ َّن ا َّل ِذين َك َػروا ُِْ ع ِ
ِ
اء ال َّلت) هؿ كػروا بسبب أهنهؿ دطهقا الهالت مهـ
َ
َ ُ
قالَ ( :والَّْ ل ُ َ َ ْ
صالحا يؾت السقيؼ لؾحجقج» أي
رأال
صالحا كؿا قال ابـ طباس« :كان ً
رأال
دون اهلل ،مع كقن الالت ً
ً
ً
يصـع ويطبخ السقيؼ صعام و ُيؼدمف مجاكًا لؾحجاج يف صريؼ الحج ،وهق يف الطائػ.
قالَ ( :ل ْم َي ْج َع ُؾو ُه ﭐ ْ َن اهلل ِ) ومع كلؽ كػرهؿ وقاتؾفؿ الـبل ﷺ.
ِ
ين َك َػ ُروا ِ ِع َبا َد ِة ِ
الجـن) أي بسهبب طبهاداؿ لؾجهـ كهذلؽ لهؿ يجعؾهقهؿ أبـهاء هلل ،مها قهالقا :إن
( َوا َّلذ َ
الجـ أبـاء اهلل ،لؽـفؿ كػروا.

13

الؿرتهد أن الؿسهؾؿ إكا وطهؿ أن هلل
وكذلؽ العؾؿاء يف أؿقع الؿذاهب إربعة يذكرون يف بهاُ ،حؽهؿ ُ
ولدً ا ففق ُمرتد كافر يخرج مـ ديـ اإلسالم ،و ُيػرققن بقـ الـقطقـ:
بقـ صرف شلء مـ العبادة لغقر اهلل.
وبقـ وطؿ أن اهلل لف ولد أو ما شابف.
اكتؼاصا لحؼ اهلل .۵
لؿاكا؟ ٕن كال إمريـ
ً
قال( :وه َذا فِي ِ
الو ُضو ِ ) لؿـ كظر وتلمؾ وأراد الحؼ.
َاية ُ
َ َ
َ
قالَ ( :وإِ ْن َق َالَ :
ُون﴾ [يونس]) أاء هبذا حتك يحتج.
﴿أال إِ َّن َأ ْولِ َقا َء اهلل ِ ال َخ ْو ٌ
ف َع َؾ ْق ِف ْم َوال ُه ْم َي ْح َزك َ
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قَالَ املُصنِف :$
َوإِ ْن َق َالَ :
ُون﴾ [يونس].
﴿أال إِ َّن َأ ْولِ َقا َء اهلل ِ ال َخ ْو ٌ
ف َع َؾ ْق ِف ْم َوال ُه ْم َي ْح َزك َ
ـن َال ُكـْؽِ ُـر إِ َّال ِع َبـا َدت َُف ْم َم َـع اهللِ ،وإِ ْش َـراك َُف ْم َم َعـ ُهَ ،وإِ َّال
الح ُّـق ،ولؽـن َال ُي ْع َبـُْ َ
ونَ ،وك َْح ُ
َف ُؼ ْـلَ :هـ َذا ُه َـو َ
ــات األَولِق ِ
اإل ْقــراُ ِؽَرامــاتِ ِفم ،و َال يجحــُْ كَرام ِ
الو ِ
ــاء إِ َّال َأ ْه ُ
ـب َع َؾ ْق َ
ــل البِــَْ ِ
ْ َ َ ْ َ
اجـ ُ
َف َ
ْ َ
َ َ
ــك ُحــ ُّب ُف ْم َوﭐت َبــا ُع ُف ْم َو ِ َ ُ َ َ
ِ ِ
ين اهلل ِ َو َس ٌٌ َ ْق َن َص َر َف ْق ِنَ ،و ُهًْ ى َ ْق َن َض َل َل َت ْق ِنَ ،و َح ٌّق َ ْق َن َاصِ َؾ ْق ِن
َّ
والض َل َالتَ ،ود ُ
│
قال الشارح وفقه اهلل:

ققلف رحؿف اهللَ ( :وإِ ْن َق َالَ :
ُـون﴾ [يوونس]) ههؿ هؽهذا
﴿أال إِ َّن َأ ْولِ َقا َء اهلل ِ ال َخ ْو ٌ
ف َع َؾ ْق ِف ْم َوال ُه ْم َي ْح َزك َ
يلخذون أيات الؿتشابف مـ الؼرآن و ُيريدون يحتجقن هبا ،ف ُقشهؽؾ طؾهك بعهض طهقام الؿسهؾؿقـ ،يسهؿع
ققل اهلل َ ( :۵
ُـون﴾ [يوونس]) ٕهنهؿ آمـهقا وكهاكقا يتؼهقن،
﴿أال إِ َّن َأ ْولِ َقا َء اهلل ِ ال َخ ْو ٌ
ـم َي ْح َزك َ
ف َع َؾ ْق ِف ْم َوال ُه ْ
هؿ َي ْح َزك َ
ُهقن * ا َّل ِهذي َـ آ َمـُهقا َوكَهاكُقا
كؿا قهال ربـها  ۵حهقـ قهالَ ﴿ :أٓ إِ َّن َأ ْول ِ َقها َء اهللِ ٓ َخ ْهق ٌ
ف َط َؾه ْق ِف ْؿ َوٓ ُه ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َي َّت ُؼ َ
إلفها
قن * َل ُف ُؿ ا ْل ُب ْش َرى فل ا ْل َح َقاة الدو ْك َقا َوفل أخ َرة﴾ [يقكس ،]66-67:هذا لؾذيـ آمـهقا بهاهلل ربهح وحهده ً
خال ًؼا معبق ًدا مستح ًؼا لؾعبهادة وحهده ،وكهاكقا يتؼهقن اهلل ٓ ُيشهركقن وٓ يؽػهرون وٓ يعصهقن ،وإكا وقهع
مـفؿ معصق ٌة سارطقا يف اإلكابة والرأقع والتقبة ،أما تحهتج هبهذه أيهة لعؿؾهؽ أكهت كقهػ ههذا؟ ﴿ َأٓ إِ َّن
ف َط َؾ ْق ِف ْؿ َوٓ ُه ْؿ َي ْح َزك َ
خقف طؾقفؿ الخقف طؾقهؽ لهقس طؾهقفؿ ،أكهت الهذي
ُقن﴾ هؿ ٓ
ٌ
َأ ْول ِ َقا َء اهللِ ٓ َخ ْق ٌ
تصرف العبادة لفمٓء ،ولقسقا هؿ الذيـ طبدوا يقهر اهلل ،وٓ ههؿ ارتضهقا مـهؽ أن تعبهدهؿ ،ولهق ارتضهقا
ِ
ٕشركقإ ،ن اهلل  ۵بقـ كلؽ يف حؼ إكبقاء فؽقػ بإولقهاء ،ألهؿ يؼهؾ اهلل َ ﴿ :۵وإِ ْك َق َ
قسهك
اهلل َيها ط َ
هال ُ
َّاس ا َّت ِ
خ ُذوكِل و ُأمل إِ َلفق ِـ مِـ د ِ
كت ُق ْؾ َت لِؾـ ِ
قن لِل َأ ْن َأ ُق َ
ون اهللِ َق َال ُس ْب َحاك ََؽ َما َي ُؽ ُ
هقل َمها َله ْق َس
ا ْب َـ َم ْر َي َؿ َأ َأ َ
ْ ُ
َ َ َْ
ْهت َط َّهال ُم ا ْل ُغ ُق ِ
هؽ إِك َ
ُـت ُق ْؾ ُت ُف َف َؼدْ َطؾِ ْؿ َت ُف َت ْع َؾ ُؿ َما فِل َك ْػ ِسل َوٓ َأ ْط َؾ ُؿ َما فِل َك ْػ ِس َ
هقَ * ،مها
َّهؽ َأك َ
لِل بِ َح ٍّؼ إِ ْن ك ُ
ِ

ِ ِ

ِ

ُـت َط َؾ ْق ِف ْؿ َش ِفقدً ا َما ُد ْم ُت ف ِ
قف ْؿ﴾ [الؿائهدة]222-226:
اهلل َربل َو َر َّب ُؽ ْؿ َوك ُ
ُق ْؾ ُت َل ُف ْؿ إِ َّٓ َما َأ َم ْر َتـل بِف َأن ا ْط ُبدُ وا َ
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خهقف طؾهقفؿ وٓ ههؿ يحزكهقن ،كالؿالئؽهة ٓ
خقف طؾقفؿ وٓ هؿ يحزكهقن كإكبقهاء ٓ
 ،إ ًكا إولقاء ٓ
ٌ
ٌ
خقف طؾقفؿ وٓ هؿ يحزكقن ،كالشهؿس لهؿ تهرل ولهؿ تهلمر بعباداها الهذيـ يعبهدون الشهؿس والـجهقم
ٌ
الؿشههؽؾ –وإن كاكهت الشهؿسُ ٓ -يطؾههؼ طؾهقفؿ أهنههؿ أولقهاء ،لؽهـفؿ مهها دطهقا الـههاس
والؽقاكهب ،لؽهـ ُ
لعباداؿ.
ِ
أمهر أو رضهل ٕدخؾهف اهلل الـهار خالهدً ا
أمر أو رضل؟ لق كان العجؾ َ
العجؾ الذي طبده القفقد هؾ هق َ
ُمخؾدً ا فقفا ،لؽـ العجؾ لؿ يلمر ولؿ يهرل بعبادتهف ،بهؾ العجهؾ وسهائر الحققاكهات مقحهدة هلل طابهدة هلل،
هالَ :
الؿتشاهبة ل ُقؾبسقا طؾك الـاس ،يؼقل :اكظروا اهلل  ۵يؼقلَ ( :وإِ ْن َق َ
﴿أال
لؽـ همٓء يحتجقن بأيات ُ
ُون﴾ [يونس]) ألقس طبهد الؼهادر ولهل؟ بؾهك ولهل ،يؼهقل :إ ًكا ٓ
إِ َّن َأ ْولِ َقا َء اهلل ِ ال َخ ْو ٌ
ف َع َؾ ْق ِف ْم َوال ُه ْم َي ْح َزك َ
خقف طؾقفؿ ،كعؿ ٓ خقف طؾقف هق؛ ٕكف ما أشرك ،لؽـ الخقف طؾقؽ أكت؛ ٕكؽ ُتشرك ،أكت أشهركت
طبد الؼادر مع اهلل هق لؿ ُيشرك أحدً ا مع اهلل ،هق لؿ يطؾب مـؽ أن ُتشهركف مهع اهلل ،ههق لهؿ يهرل مـهؽ أن
تشركف مع اهلل ،لؽـؽ أكت أشركت الخقف طؾقؽ أكت ٓ طؾقف هق.
ون) مهـ دون اهلل ،ههؿ أولقهاء صهالحقن ،ولؽهـ ٓ يجهقو أن
الح ُّق ،ولؽن َال ُي ْع َبُْ َ
قالَ ( :ف ُؼ ْلَ :ه َذا ُه َو َ
كعبدهؿ مـ دون اهلل.
قالَ ( :وك َْح ُن لم كذكر) ولؽـ كؿا قال بعض الؿحؼؼقـ الشقخ طبهد الؽهريؿ الالحهؿ ويقهره قهال( :لهؿ
كُـؽر) وهـا يؼقل( :وكح ُـ لؿ كذكر) (إِ َّال ِع َبا َدت َُف ْم) ولؽـ يف إصؾ (لهؿ كـؽهر إٓ طبهاداؿ ( َم َـع اهلل ِ) وههذا
لعؾف الؿستؼقؿ.
وكحن لم كُـؽر إال عبادتفم مع اهلل وإِ ْش َراك َُف ْم َم َع ُه) كقكؽ أكت تجعؾ هذا القلل شهري ًؽا مهع اهلل
قال( :
ُ
فتصرف لف مـ حؼ اهلل ،هذا حؼ اهلل ،قال« :يا معاك ،أتدري ما حؼ اهلل طؾك العباد ،وحهؼ العبهاد طؾهك اهلل؟
قال :اهلل ورسقلف أطؾؿ؟ قال :حؼ اهلل طؾك العباد أن يعبدوه» ،إ ًكا صهرف أي أهزء مهـ العبهادة لغقهر اهلل لهؿ
أشركت معف يقره.
يؽـ تحؼق ًؼا لحؼ اهلل ،بؾ
َ
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ـك ُحـ ُّب ُف ْم َوﭐت َبــا ُع ُف ْم َو ِ
الو ِ
ـب َع َؾ ْقـ َ
اإل ْق َـر ُاُ ِؽ ََر َامــاتِ ِف ْم) إولقههاء لفههؿ كرامههات كرامههات
اجـ ُ
قهالَ ( :وإِ َّال َف َ

ٌ
خهارق طؾهك
حؼ ،وما هل كرامات إولقاء؟ لقس طباداؿ ،ولؽـ كرامات إولقاء هل ضفقر أمر
إولقاء ٌ
أيديفؿ ٓ صـع لفؿ فقف ،ولؿ يؽـ بطريؼ التحدي هؿ أن يؼقلقن :اكظر القلل يستطقع والقلل هذا الهقلل
الذيـ يزطؿقن أكف ولل كهان يف حقاتهف يؼهقل :أكها أسهتطقع أن أفعهؾ كهذا ،أكها أسهتطقع أن أصقهر يف الفهقاء أن
أمشل طؾك الؿاء ،هذا لقس ولل ،إكا فعؾفها يف حقاتهف مهـ بها ،إُبهات أكهف ولهل ،ويؼهقل لؾـهاس :أكها ولهل،
والدلقؾ أ أمشل طؾك الؿاء هذا دأال كذا ،يتعامؾ مع الجـ ،ولقس ول ًقهإ ،ن الؽرامهة ٓ تؼهع بنرادتهف
وٓ طؾك وأف التحدي ،وإكؿا يجريفا اهلل طؾك يديف ،ولق لهؿ يؽهـ يعؾهؿ هبها ،مثهؾ قصهة أصهحا ،الؽفهػ
همٓء أولقاء أصحا ،الؽفػ كهبقا إلك الؽفهػ فهاريـ مهـ الشهرك ،فهاهلل  ۵أرقهدهؿ فقهف ُالُؿائهة سهـة
واودادوا تس ًعاُ ،ؿ بعثفؿ ،وكذلؽ أصحا ،الصخرة الذيـ اكطبؼت طؾقفؿ يف الغار ،ههمٓء أولقهاء ،سهللقا
اهلل ما سللقا يقر اهلل ،سللقا اهلل بلرأك أطؿالفؿ.
وكذلؽ ُأريج الراهب الذي ااؿتف الؿرأة البغل بلكف وكك هبا فحؿؾت وولدت ،فؼهال :ائتهق بالقلهد،
فجلء بف ،وهق رضقع ،فسللف ُأهريج :مهـ أبهقك؟ قهال :أبهل الراطهل ،فهلكطؼ اهلل الغهالم الصهغقر لؿها سهللف
ُأريج ،هذا مـ با ،الؽرامة ،ولؽـ هؾ ُأريج كهان كؾؿها يهلتقن بصهبل يسهللف يهتؽؾؿ؟ ٓ ،ههق فؼهط تؾهؽ
الحادُة واكتفت ،ولؿ يتؽؾؿ بعد كلؽ مع ُأريج.
والض َل َال ِ
ات األَولِق ِ
إ ًكا قال( :و َال يجحُْ كَرام ِ
ت).
اء إِ َّال َأ ْه ُل البَِْ ِ َّ
ْ َ
َ َ ْ َ َ َ
قد يؼقل قائؾ :أهؾ البدع يثبتقن كرامات إولقاء؟ ٓ ،ههؿ ٓ يثبتهقن الؽرامهات ،ههؿ يثبتهقن الؽهذ،
وآدطاء أن القلل يستطقع كؿا يؼهقل ههذا الحبقهب طؾهل الجػهري الؿعاصهر يؼهقل :أن الهقلل يسهتطقع أن
ككرا أو أكثك ،هق يستطقع أن يجعؾف ككر أو أكثك ،وهذا ٓشؽ أكف كهذ ،،وافهرتاء
يخؾؼ الجـقـ يف بطـ أمف ً
طؾك اهللٕ ،ن اهلل  ۵يؼقل ﴿ :يف ِ
ب ل ِ َؿ ْـ َي َشا ُء و
ُقر﴾ [الشقرى.]64:
ب ل َؿ ْـ َي َشا ُء إِكَا ًُا َو َي َف ُ
ََ ُ
الذك َ
ِ
ين اهلل ِ َو َس ٌٌ َ ْق َن َص َـر َف ْق ِن) صهرف يغؾهق وصهرف يجػهق ،صهرف يغؾهق يف إكبقهاء ويف إولقهاء،
قالَ ( :ود ُ
ويرفعفؿ فقق مؽاكتفؿ يجعؾفؿ مع اهلل ،وصرف يجػهق فقعهامؾفؿ بجػهاء كهلهنؿ ُأكهاس طهاديقن وههذا خطهل
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يعامؾقن الـبل أو القلل كلكف إكسان طادي ،وهذا خطل ،القاأب أن الـبل ُيعرف قدره ،و ُيطهاع و ُيتبهع يف كهؾ
ما يؼقلف ويػعؾفٕ ،ن الـبل ﷺ معصقم ،ويعرف قدر القلل ويتبعف فقؿا وافؼ فقهف الحهؼ ،وهبهذا يؽهقن مهـ
الذيـ كجقا مـ الغؾق والجػاء مـ اإلفراط والتػريط.
ُؿ قالَ ( :و ُهًْ ى َ ْق َن َض َل َل َت ْق ِن) ٕن الـاس يؽقكقن هؽذا بقـ ضاللتقـ :ضالل ٌة يف الجػهاء وضهالل ٌة يف
الغؾههق ،وأهههؾ السههـة وأهههؾ الحههؼ هههؿ وسه ٌ
دائؿهها كؿهها سههفؿ اهلل َ ﴿ :۵و َكه َهذل ِ َؽ َأ َع ْؾـَههاك ُْؿ ُأ َّمه ًة َو َسه ًطا﴾
هط ً
[البؼرة ]261:يعـل ٓ تغؾق ٓ ُيؾق ٓ إفراط وٓ تػريط.
( َو َح ٌّق َ ْق َن َاصِ َؾ ْق ِن).
ٌ
وحهؼ بهقـ
وسط بقـ ضاللتقـ ،وطؾك هدى بقـ ضهاللتقـ،
فـسلل اهلل بؿـف وكرمف أن يجعؾـا مؿـ هؿ
ٌ
باصؾقـ ،كسللف  ۵أن يحػظـا مـ آكحراف كؾف ،ومـ الزيغ والضالل.
واهلل تعالك أطؾؿ.
وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد.

