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الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل ،وطؾك آلف وصحبف ،ومـ است َّـ بسـتف واهتددى ددهدف ىلدك
هقم الدهـ .أما بعد:
فالحؿد هلل الذي َ
سبقال لـقؾ رضا رب العدالؿقـ ى بدف
كقرا وهداه ًة لؾؿسرتشدهـ ،وجعؾف ً
جعؾ العؾؿ ً
تصح العبدااات وبدوكدف هسدؼط ااكسدان ا هقابدف ال ُّظؾؿدات ،فدال هعدرُ ُمعتؼددً ا ،وٓ ُهحسدـ طبدااةً ،وٓ
ُّ
تصؾح مـف معامؾة.
ورثف إكبقدا لؿدـ حؿؾدقه ،واهلل طدز وجدؾ دد
فالعؾؿ :هق الـقر الذي أكزلف اهلل ا إرض ،وهق الذي َّ
فاضؾ بقـ أهؾ العؾؿ وهقرهؿ ،فؼال جؾ وطدال:

ُ ْدؾ َه ْدؾ َه ْسدت َِقي ا َّل ِدذه َـ َه ْع َؾ ُؿدق َن َوا َّل ِدذه َـ ٓ َه ْع َؾ ُؿ َ
دقن

[الزمدر ،]9:و ال تعالك :هر َف ِع اهلل ا َّل ِدذهـ آمـُدقا مِدـْ ُؽؿ وا َّل ِدذهـ ُأو ُتدقا ا ْل ِع ْؾدؿ ارج ٍ
دات [الؿجاالدة ،]11:و دال
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ َ
َْ
ُ
سبحاكفَ :وتِ ْؾ َؽ إَ ْم َث ُال ك َْض ِر ُب َفا لِؾـ ِ
َّاس َو َما َه ْع ِؼ ُؾ َفا ىِ َّٓ ا ْل َعال ِ ُؿ َ
اهلل َأكَّد ُف ٓ
قن [العـؽبقت ،]34:و الَ :ش ِدفدَ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ [آل طؿران.]11:
ىِ َل َف ىِ َّٓ ُه َق َوا ْل َؿالئ َؽ ُة َو ُأ ْو ُلقا ا ْلع ْؾ ِؿ َ ائ ًؿا بِا ْلؼ ْسط ٓ ىِ َل َف ىِ َّٓ ُه َق ا ْل َع ِز ُهز ا ْل َحؽ ُ
ِ
العؾؿ وصؾبتف ،وبدقـ هقدرهؿ ،فؼدال« :فضدؾ العدالؿ طؾدك ال َعابدد
والـبل ♀ فاضؾ بقـ أهؾ
كػضؾل طؾك أ ْاكَاكُؿ».
و ال ♀ُ « :
فضؾ ال َعالؿ طؾك ال َعابد كػضؾ الؼؿر طؾك سائر ال َؽقاكِب».
رضك بؿدا هصدـع» ..ىلدك هقدر لدؽ
و ال ♀« :وىن الؿالئؽة
لتضع أجـحتفا لطالب العؾؿ ً
ُ
مؿا ورا مـ الـصقص الؽثقرة الؿستػقضة الدَّ الة طؾك فضؾ العؾؿ.
الؿصقر جؾ وطال ،ى أكف بدوكدف
طؾؿ هتعؾؼ باهلل الخالؼ البارئ ُ
وتاج العؾقم ورأسفا و ُأسفا وأساسفاٌ :
ِ
ٌ
حبدقط
وبػسداا ِه ٓ هـجدق ااكسدان مدـ العدذاب الدقخقؿ ،فدنن ااخدالص بالعؼقددة
ٓ تصح سائر العؾدقم،
ضقاع لحؼف الخالؼ جدؾ وطدال الدذي َّدرر ا كتابدف أكدف لدقس سدبب ورا خدؾ هدذا الخؾدؼ ىٓ
لؾعؿؾٕ ،كف
ٌ
دت ا ْل ِ
جد َّـ
ً
تحؼقؼ هذا العؾؿ الذي هق هتعؾؼ باهلل جدؾ وطدال اطتؼدا ًاا
وطؿدال ،فؼدال جدؾ وطدالَ :و َمدا َخ َؾ ْؼ ُ
ااكس ىِ َّٓ لِقعبدُ ِ
وطؿدال واطدق ًة ففدق
ً
ون [الذارهات ، ]65:وب َّقـ ▐ أن مـ حؼؼ هذا العؾؿ تع ُّؾ ًؿدا
َُْ
َو ِ َ
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بلطؾك الؿـازل ،فؼدال جدؾ وطدالَ :و َمد ْـ َأ ْح َسد ُـ َ ْدق ًٓ مِ َّؿد ْـ َا َطدا ىِ َلدك اهللِ َو َط ِؿ َدؾ َصدال ِ ًحا َو َ َ
دال ىِكَّـِدل مِد َـ
ِِ
ِ ِ
ِِ
دفار وتؼرهد ٌدر لؾتقحقددد،
دار وىشد ٌ
ا ْل ُؿ ْسددؾؿق َـ [فصددؾت ،]44:و قلددف :ىِكَّـددل م د َـ ا ْل ُؿ ْسددؾؿق َـ [فصددؾت ]44:ىضفد ٌ
ااسالم هق ىفراا اهلل طز وجؾ بالعبااة ،وهق آستسالم لف بالتقحقد والخؾقص مـ الشرك.
و قلف طز وجؾَ :و َط ِؿ َؾ َصال ِ ًحا [فصؾت ، ]44:ففق ٌ
طؿؾ دذا العؾؿ.
و قلف ▐ :ومـ َأحسـ َ ق ًٓ مِؿـ اطا ىِ َلدك اهللِ
َّ ْ َ َ
َ َ ْ ْ َ ُ ْ

[فصدؾت]44:

أي ىلدك تقحقدد اهلل وتحؼقدؼ

حؼف ▐.
ومـ ُهـا جا ت أهؿقة مثؾ هذه الدروس وخاص ًة الدروس التل تتعؾؼ بتقحقدد االفقدةٕ ،كدف التقحقدد
الذي ُخؾؼت ٕجؾف جؿقع البشرهة مـ سائر إمؿ ،فنن اهلل طز وجؾ مدا َأرسدؾ الرسدؾ ىلدك ُأمؿفدؿ ىٓ لؿدا
خددالػقا ا هددذا البدداب ا تقحقددد الخددالؼ ا تقحقددد االفقددة أو إلقهقددة أو العبددااة ،أو الؿددللقه الؿعبددقا،
فجعؾددقا لددف ُشددركا  ،ولفددذا ددال طددز وجددؾ :و َل َؼدددْ بع ْثـَددا فِددل ُكددؾ ُأمد ٍدة رسد ً ِ
اجتَـ ِ ُبددقا
اهلل َو ْ
ََ
َ
َّ َ ُ
دقٓ َأن ا ْط ُبدددُ وا َ
قت [الـحؾ.]45:
ال َّطا ُه َ
و ال ▐َ :وىِ ْن مِ ْـ ُأ َّم ٍة ىِ َّٓ خال فِ َقفا ك َِذ ٌهر

[فداصر]43:

أي ُهـدذرهؿ مدـ الشدرك ،وهددطقهؿ

ىلك التقحقد.
الؿجددا لؿدا اكددرس مدـ معدالؿ ااسدالم
ثؿ اختقار مثؾ هذا الؽتداب كتداب التقحقدد لشدقس ااسدالم ُ
محؿدد بدـ طبدد القهداب بدـ سدؾقؿان التؿقؿدلؒ

ٍ
ٍ
وىاراك
بصدقرة واراهد ٍدة
اختقدار هصددر طدـ
تعدالك،
ٌ

ِ
لحاجة البشرهة وهق تسدهد مـ اهلل جؾ وطال لطالب العؾؿ الذي ُوفؼ لؿثؾ هذا الؽتاب.
فددنن طامددة الؿسددؾؿقـ ا زماكـددا ددد أخ ُّؾددقا ا بدداب االفقددة ،وطبدددوا مددع اهلل آلفد ًة ُأخددرى ،مددع طؾؿفددؿ
واراهتفؿ و را هتؿ بلن هذا هق سبب خؾقاهؿ ا الـار ،كؿا ال جؾ وطال :ىِ َّك ُف َم ْـ ُه ْش ِر ْك بِداهللِ َف َؼددْ َح َّدر َم
ِ ِِ ِ
ِ
كص ٍ
ار [الؿائدة.]24:
اهلل َط َؾ ْقف ا ْل َجـَّ َة َو َم ْل َوا ُه الـ َُّار َو َما لؾ َّظالؿق َـ م ْـ َأ َ
ُ
والسعقدُ َمـ طرُ حؼ ربف وأ َّااه واطا ىلقف ،ففذا هسعد ا الدّ كقا وأخرة ،ال طدز وجدؾَ :مد ْـ َط ِؿ َدؾ
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َصال ِ ًحا مِ ْـ َ ك ٍَر َأ ْو ُأك َثك َو ُه َدق ُم ْدممِ ٌـ َف َؾـ ُْحقِ َقـَّد ُف َح َقدا ًة َصق َبد ًة َو َلـ َْج ِدز َهـ َُّف ْؿ َأ ْج َدر ُه ْؿ بِ َل ْح َس ِ
دـ َمدا كَداكُقا َه ْع َؿ ُؾ َ
دقن
[الـحؾ.]92:
صالحا ىٓ ى ا تقفر فقف شرصان:
والعؿؾ الصالح ٓ هؽقن
ً
الشرط إول :ااخالص هلل جؾ وطال.
والشرط الثاين :مقافؼة هدي الرسقل ♀.
فالتقحقد هق أساس بقل إطؿال ،وبدوكف ٓ هخؾص ااكسان ىلدك الجـَّدة ،دال جدؾ وطدال:

ُ ْدؾ ىِ ْن

ِ
ِ
ِ
ُكـْتُؿ ُت ِ
ح ُّب َ
قؿ [آل طؿران.]41:
قر َرح ٌ
اهلل َه ُػ ٌ
ْ
اهلل َو َه ْغػ ْر َل ُؽ ْؿ ُ كُق َب ُؽ ْؿ َو ُ
اهلل َفا َّتبِ ُعقكل ُه ْحبِ ْب ُؽ ُؿ ُ
قن َ
الشاهد :ىِ ْن ُكـْتُؿ ُت ِ
ح ُّب َ
اهلل [آل طؿران ،]41:هذا هق التقحقد أي تجعؾقن أطؿالؽؿ هلل ،ثؿ تدلتقن ددا
ْ
قن َ
ُوفؼ ما جا دا رسقل اهلل ♀.
ِ
و د وضع َش ْق ُس ْ ِ
مؽاتبدة أمدرا بائدؾ العدرب
اا ْس َال ِم محؿدد بدـ طبدد القهداب هدذا الؽتداب ا صددا
الؿحقطقـ أو الذهـ هؿ ا ٍ
كجد و ُمحقطقـ ددا ،والدذهـ هدؿ ا سدائر أرجدا الجزهدرة العربقدة ا و تدفٕ ،ن
ُ
إرض و تف ُمؾئت شركًا وأضؾؿت.
فاكتفضؒ

 ،وكان د ُخقلػ وطقرض وأو ي ا لؽ فصد حتدك ىكدف ُأخدرج مدـ بؾدده ،فؽدان

فتحا لف ،وكان لدؽ مدـ تددبقر اهلل جدؾ وطدال كؿدا هدق الشدلن مدع سدائر أولقائدف فدنن اهلل هـصدرهؿ
خروجف ً
وهمهدهؿ وهفدهفؿ و ُهسخر لفؿ مـ خؾؼف مـ شا لـصرهتؿ وحؿداهتفؿ ،وكدذلؽ ىطداكتفؿ طؾدك الؼقدام بؿدا
مـ أجؾف ُأو وا ،فؽتب هذا الؽتاب كتاب «التقحقد» وأرسؾ بف ىلك أمرا الؼبائؾ وشدققخفا هددطقهؿ ىلدك
خؾؼ كثقر ،وطاكد البعض القسقر ،فاكتفض اامام محؿد بدـ سدعقا
تحؼقؼ حؼ اهلل طز وجؾ ،فاستجاب لف ٌ
ؒ

تعالك بعد أن التؼقا وتعاهدا وتعا دا طؾك كشر التقحقد ،فاكتفضدا ُمحار ًبدا ٕولئدؽ الدذهـ أبدقا ىلدك
كصر طظدقؿ تلسسدت الدولدة السدعقاهة إولدك
الشرك وطبااة الؼبقر وإشجار وإحجار ،فؽان ا لؽ ٌ
التل شؿؾت معظؿ الجزهرة العربقة.
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ٍ
وبتلهقد مـ الؼقى العظؿك ا زماهنؿ مـ هفدقا
ثؿ لؿ هزل أطدا التقحقد ُهحاربقهنا مـ صقفقة بقرهة،
صابرا ومعدف اامدام محؿدد بدـ سدعقا
وكصارى الذهـ هؿ طؾك الشرك الؿـاهض لؾتقحقد ،واستؿر الشقس
ً
جزاهؿ اهلل خقر حتك شاع كقر ااسالم الـؼل مـ جدهد ا سائر أرجا ٍ معؿقرة ولقس ا الجزهرة بحسدب،
بقت مـ بققتات الؿسؾؿقـ ىٓ وفقف مـ هعرُ التقحقدد وهؼدرأ كتداب التقحقدد ل مدام
فالققم ٓ هؽا ُا هقجد ٌ
فتحدا لحصدقن
فتحدا لؼؾقبـدا ،وهجعؾفدا ً
محؿد بـ طبد القهاب ،فـسلل اهلل طز وجؾ أن هجعؾ مدارستـا لف ً
العؾؿ الؿـقعة حتك كؾج الطفدا ،فـُؼدقؿ بسداتقـفا وجـاهندا كتػقدم ضدالل التقحقدد وكستـشدؼ طبقدره ،وهدقا ه
خالصدا لقجفدف،
الـؼل بعقدً ا طـ تؾقث الشرك والخرافة والبدطة ،وكسللف طدز وجدؾ أن هجعدؾ مدا كؼدقم بدف
ٌ
وأن ُهباطد بقــا وبقـ الشرك وصرائؼف وأسبابف وأهؾف.
ثؿ كستعقـ اهلل طز وجؾ ا البد فؾقتػضؾ الؼارئ.
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قَالَ املُصنِف :$

بِ ْس ِم اهَّللِ ا ْل َّرح َم ِن ا ْل َّر َحو ِم
كِتَاب التَّو ِح ِ
ود
ُ ْ
ِ
ج َّن َو ِ
ىس إِ ََّّل لِ َو ْع ُبدُ ِ
ت ا ْل ِ
ون﴾ [الذاريات. ]65 :
﴿و َما َخ َل ْق ُ
اإل َ
َو َق ْو ِل اهَّلل َت َعا َلىَ :
ِ ِ
ُوت﴾ [النحل. ]35 :
اجتَن ِ ُبوا ال َّطاغ َ
﴿و َل َقدْ َب َع ْثنَا فِي ك ُِّل ُأ َّم ٍة َر ُس ا
وَّل َأ ِن ا ْط ُبدُ وا اهَّللَ َو ْ
َو َق ْولـهَ :
ِِ
﴿و َق َضى َر ُّب َ
ك َأ ََّّل َت ْع ُبدُ وا إِ ََّّل إِ َّيا ُه َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َساىاا﴾ [اإلسراء. ]33 :
َو َق ْولهَ :
ِِ
﴿وا ْط ُبدُ وا اهَّللَ َوَّل ت ُْشرِكُوا بِ ِه َش ْوئاا﴾ [النساء. ] 35:
َو َق ْولهَ :
َو َق ْولِ ِـهُ ﴿ :ق ْـل َت َعـا َل ْوا َأت ُ
ُـم َط َلـ ْوك ُْم َأ ََّّل ت ُْشـرِكُوا بِ ِـه َشـ ْوئاا َوبِا ْل َوالِـدَ ْي ِن إِ ْح َسـاىاا َوَّل َت ْق ُت ُلـوا
ْـل َمـا َح َّـر َم َر ُّبك ْ
الق ىَحن ىَر ُز ُقكُم وإِياهم وَّل َت ْقربوا ا ْل َفو ِ
ِ
اح َش َما َض َه َر ِمن َْها َو َما َب َط َن َوَّل َت ْق ُت ُلوا النَّ ْف َس ا َّلتِـي
َ
ْ َ َّ ُ ْ َ
َُ
َأ ْوَّل َدك ُْم م ْن إِ ْم ٍ ْ ُ ْ
ون * َوَّل َت ْق َر ُبوا َم َال ا ْل َوتِو ِم إِ ََّّل بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َحتَّـى َي ْب ُلـ َ
َح َّر َم اهَّللُ إِ ََّّل بِا ْل َح ِّق َذلِك ُْم َو َّصاك ُْم بِ ِه َل َع َّلك ُْم َت ْع ِق ُل َ
َان بِا ْل ِقس ِ
ط َّل ُى َك ِّل ُ
َـان َذا ُق ْر َبـى َوبِ َع ْه ِـد
ف َى ْف اسا إِ ََّّل ُو ْس َع َها َوإِ َذا ُق ْل ُت ْم َفا ْط ِد ُلوا َو َل ْو ك َ
َأ ُشدَّ ُه َو َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْو َل َوا ْل ِموز َ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
السـ ُب َل َف َت َف َّـر َق
اهَّلل َأ ْو ُفوا َذلِك ُْم َو َّصاك ُْم بِ ِه َل َع َّلك ُْم ت ََذك َُّر َ
وما َفـا َّتبِ ُعو ُه َوَّل َت َّتبِ ُعـوا ُّ
ون َ و َأ َّن َه َذا ص َراصي ُم ْستَق ا
ون﴾ [األىعام.]163-161 :
بِك ُْم َط ْن َسبِ ِول ِه َذلِك ُْم َو َّصاك ُْم بِ ِه َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ِ
ٍ
ِ ِ
ٍ
َــم ُه
ـن َم ْسـ ُعود ◙َ « :م ْ
َق َال ﭐ ْب ُ
ـن َأ َرا َد َأ ْن َينْ ُظ َـر إِ َلـى َوصـ َّوة ُم َح َّمـد ♀ ا َّلتـي َط َل ْو َهـا َخات ُ
ِ
ِ ِ
وما﴾
ُـم َط َلـ ْوك ُْم﴾  ..إلـى قولـهَ :
﴿و َأ َّن َه َـذا ص َـراصي ُم ْسـتَق ا
َف ْل َو ْق َر ْأ َق ْو َل ُه َت َعا َلىُ ﴿ :ق ْل َت َعا َل ْوا َأت ُْل َما َح َّـر َم َر ُّبك ْ
[األىعام.]163:

يف النَّبِي ♀ َط َلى ِح َم ٍ
ـارَ ،ف َق َ
ْت َر ِد َ
ـال لِـيَ « :يـا ُم َعـا ُذ
َو َط ْن ُم َعا ِذ ْب ِن َج َب ٍل ◙ َق َالُ :كن ُ
ِّ
ِ
العب ِ
ِ
ِ ِ
ـمَ ،ق َ
ـالَ « :ح ُّـق اهَّلل ِ َط َلـى
اد َط َلى اهَّللِ؟»ُ ،ق ْل ُ
َأتَدْ ِري َما َح ُّق اهَّلل َط َلى الع َباد؟َ ،و َما َح ُّق َ
ـت :اهَّللُ َو َر ُسـو ُل ُه َأ ْط َل ُ
العب ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـتَ :يـا
اد َط َلى اهَّللَِ :أ ْن ََّل ُي َع ِّذ َب َم ْن ََّل ُي ْـشرِ ُك بِ ِه َشـ ْوئاا»ُ ،ق ْل ُ
الع َبادَ :أ ْن َي ْع ُبدُ و ُه َو ََّل ُي ْـشرِكُوا بِه َش ْوئااَ ،و َح ُّق َ
رس َ ِ
ِ
ِ
ِ
وح ِ
ون».
الصح َ
َّاس؟َ ،ق َالََّ « :ل ُت َب ِّش ْر ُه ْم َف َوتَّك ُلوا»َ .أ ْخ َر َجا ُه في « َّ
ول اهَّلل َأ َف َال ُأ َب ِّش ُـر الن َ
َ ُ
│
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قال الشارح وفقه اهلل:

تعالك( :كِتَاب التَّو ِح ِ
ود) هؽذا بدأ.
ُ ْ

هؼقلؒ

كتب هؽتب كتابةً.
(وكتاب) ا لغة العرب مصدر مـ َ
وحد هقحد تقحقدً ا أي جعؾ الشل واحدً ا.
والتقحقد
مصدر مـ َّ
ٌ
الؿراا مـدف :كتداب تقحقدد االفقدة ،أو تقحقدد اهلل ا العبدااة وىفدرا ُا ُه
وهذا آسؿ الؿملػ مـ كؾؿتقـ ُ
دإ ،كف ىكؿا هتـاول جقاكب العبااة ،والتل هل طؿؾ العبد ،وٓ هتـداول جقاكدب الربقبقدة التدل هدل أطؿدال
الرب طز وجؾ ،وٓ هتـاول إسؿا والصػات ،وىكؿا ركز طؾك تـاول أطؿال العبد بالـؼاش والـظدر ،فؼدال
َّ
ؽتاب بغقر ُمؼدمة ،و قؾ :أكف َ
كالؿؼدمة لؾؽتاب ولذلؽ لؿ ُهبدقب لدف ،ولدؿ
باائًا ال َ
جعؾ هذا الباب ُ

ؒ

َه ُؼؾ باب كذا.
وقال بعض أهل العلم  :أكدف لؿدا كدان رسدائؾ هرسدؾ ددا ىلدك إمدرا لدؿ هصدغف صدقاهة كتداب ،وىكؿدا
صاهفا صقاه َة رسائؾ اون ُمؼدمات.
وقال بعضه  :ىن التبقهبات لؿ تؽـ مـفؒ

 ،ولؽـ كاكت مـ أبـائف وتالمذتف مـ بعده.

والؿراا مـف.
وأ ًها كان
إمر ،فنن الؽتاب د استُفؾ دذه الجؿؾة الدَّ الة الؽاشػة لؿحتقاه ُ
ُ
فؼال ؒ

ِ ِ
ِ
ِ
ج َّن َو ِ
ىس إِ ََّّل لِ َو ْع ُبدُ ِ
ت ا ْل ِ
ون﴾
﴿و َما َخ َل ْق ُ
اإل َ
َاب الت َّْوحودَ ،و َق ْو ِل اهَّلل َت َعا َلىَ :
( :كت ُ

[الذاريات:

.) ]65
﴿و َما﴾) هـا بؿعـك ( َلؿ) الؿبقـة لؾسبب والع َّؾة ،فنكف أراا ▐ بقان ط َّؾدة خؾؼدف لؾخؾدؼ
قلفَ ( :
جؿقعفؿ.
خص مـفؿ الذهـ شذوا فخالػقا ا باب التقحقد واافراا هلل طز وجؾ بالعبااة ،فنن جؿقع خؾؼف لف
ثؿ َّ
مقحدون مـ مالئؽة وأشجار وأحجار ،وحققان وصقر ،كؾ لؽ مقحدٌ هلل وهقر لؽ ،ىٓ ااكس والجـ،
الؿخالػة ا باب التقحقد ،فجعؾقا مع اهلل آلف ًة أخرى.
ُ
ففؿ الذهـ ضفر فقفؿ ُ
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ج َّن َو ِ
ت ا ْل ِ
ىس﴾ [الذاريات .) ]65 :بدأ بذكر الجدـ ٕهندؿ كداكقا أسدبؼ ا الخؾدؼ،
﴿و َما َخ َل ْق ُ
اإل َ
و قلفَ ( :
فؼد خؾؼ اهلل طز وجؾ الجـ بؾ ااكس ،كؿا أخد ▐ ا سدقرة البؼدرة حدقـ الدت الؿالئؽدة هلل
طز وجؾَ :أ َت ْج َع ُؾ فِ َقفا َم ْـ ُه ْػ ِسدُ فِ َقفا َو َه ْس ِػ ُؽ الد َما َ [البؼدرة ]43:ىشدار ًة ىلدك مدا جدرى مدـ الجدـ الدذهـ
وسددؽـك إرض ،فددنهنؿ أفسدددوا و تَّؾددقا وطب ددوا هقددر اهلل ،فلرسددؾ اهلل
سددبؼقا ااكددس ا الخؾددؼ وااهجدداا ُ
الجدزر ا البحدقر وتؼعددهؿ طدـ إرض بدلمر اهلل ،ىٓ شدا ًبا كدان
طؾقفؿ الؿالئؽة ُتؼاتؾفؿ وتحشرهؿ ىلدك ُ
مـفؿ كاس ًؽا طابدً ا فلراا اهلل طز وجؾ ْ
أن ُهجري أ دداره بحؽؿتدف سدبحاكف فدلمر الؿالئؽدة أن هحؿؾدقه معفدؿ
ىلك السؿا  ،وضؾ فقفا كاس ًؽا ُمتعبدً ا حتك ابتاله اهلل بخؾؼ آام وابتؾك آام بف ،فنكف لؿا خؾدؼ اهلل آام وجعؾدف
صدػقر وهؼدقل :لدئـ سدؾطـل اهلل طؾقدف
جسدً ا ُمسجك ٓ روح لف ،كان ىبؾقس هؿر طؾقدف وهدـػس فقدف ،فقخدرج
ٌ
ٕحتـؽـف رهتدف ،فؾؿدا كػدس اهلل ا آام مدـ روحدف وأمدر مالئؽتدف ومدـ ا السدؿا أن هسدجدوا لدف فسدجدوا
اسد َت ْؽ َب َر
جؿق ًعا ىٓ ىبؾقس أبك ،ومدا كدان سدبب ىبائدف ىٓ الؽد  ،كؿدا دال جدؾ وطدال :ىِ َّٓ ىِ ْبؾِ َ
دقس َأ َبدك َو ْ
ِ
ٌ
ممصدؾ ا طامدة الجدـ ،وبعدد أن كدان تؼ ًقدا
أمدر
ُػرا وتلل ًقا طؾك اهلل وهدق ٌ
[البؼرة ،]43:وما كان هذا الؽ ىٓ ك ً
َدان مِد َـ ا ْل ِ
دقس ك َ
جدـ
طابدً ا كزطف لؽ الطبع الجـل فؽػر ،كؿا ال اهلل طز وجؾ ا سدقرة الؽفدػ :ىِ َّٓ ىِ ْبؾِ َ
َف َػ َس َؼ َط ْـ َأ ْم ِر َرب ِف [الؽفػ.]63:
ااكس ىِ َّٓ لِقعبدُ ِ
الَ :وما َخ َؾ ْؼ ُت ا ْل ِ
ون [الذارهات.]65:
َُْ
ج َّـ َو ِ َ
َ
ومناسبة اآليمة للبما  :أهندا االد ٌة مظفدر ٌة وجدقب التقحقدد ٕن اهلل طدز وجدؾ حصدر سدبب الخؾدؼ ا
تحؼقؼ التقحقد ،فؿـ جا بالتقحقد كجا ،ومـ َّ
أخؾ بالتقحقد هؾؽ.
ِ ِ
وَّل﴾ [النحـل ،)]35 :فاهلل طدز وجدؾ بعدث ا جؿقدع إمدؿ
﴿و َل َقدْ َب َع ْثنَا فِي ك ُِّل ُأ َّم ٍة َر ُس ا
ثؿ الَ ( :و َق ْولـهَ :
ِ
قن لِؾـَّد ِ
ُرسد ًدال ،كؿددا ددال سددبحاكفُ :ر ُسد ًدال ُم َبشد ِدره َـ َو ُمـد ِدذ ِره َـ ل ِد َئ َّال َه ُؽ د َ
الر ُس د ِؾ
داس َط َؾددك اهلل ُح َّج د ٌة َب ْعدددَ ُّ
[الـسددا  .]156:و ددالَ :وىِ ْن مِد ْـ ُأ َّمد ٍدة ىِ َّٓ خددال فِ َقفددا َكد ِدذ ٌهر [فدداصر .]43:و ددال ▐َ :و َمددا َكد َ
دان َر ُّبد َ
دؽ
ُم ْفؾِ َؽ ا ْل ُؼ َرى َحتَّك َه ْب َع َث فِل ُأم َفا َر ُس ً
قٓ َه ْت ُؾقا َط َؾ ْق ِف ْؿ آ َهاتِـَا

[الؼصص]69:

أي مدا كدان ربدؽ ل ُقفؾدؽ مدـ ا

تؾؽ الؼرى أي الؿدن والحقاضر مـ البشر ما كدان اهلل لد ُقفؾؽؿ بعدذاب َحتَّدك َه ْب َع َ
دث فِدل ُأم َفدا هعـدل ا
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ُك اها التل هرجعقن ىلقفا َر ُس ً
قٓ مفؿتف َه ْت ُؾدقا َط َؾد ْق ِف ْؿ آ َهاتِـَدا التدل ُتـدذرهؿ وتدلمرهؿ تـػدذرهؿ طدـ
الشرك وتلمرهؿ بالتقحقد ،الَ :و َما ُكـَّا ُم ْفؾِؽِل ا ْل ُؼ َرى ىِ َّٓ َو َأ ْه ُؾ َفا َضدال ِ ُؿ َ
قن

[الؼصدص]69:

أي بالشدرك

ٕكف أطظؿ ال ُّظؾؿ كؿا ال اهلل طز وجؾ فقؿا أوصك لؼؿان بف ابـدف فؼدالَ :هدا ُبـ ََّدل ٓ ُت ْش ِدر ْك بِداهللِ ىِ َّن الش ْدر َك
ِ
قؿ [لؼؿان.]14:
َل ُظ ْؾ ٌؿ َطظ ٌ

ُوت﴾ [النحــل )]35 :هددذه
اجتَن ِ ُبــوا ال َّطــاغ َ
ثدؿ بددقـ ▐ مفؿددة هددمٓ الرسددؾَ ﴿( :أ ِن ا ْط ُبــدُ وا اهَّللَ َو ْ
مفؿتفؿ هدطقن الـاس ىلك طبااة اهلل واجتـاب طبااة الطاهقت ،والطاهقت هق كؾ ما تجاوز بف العبد حددَّ ه
ٍ
ٍ
راض ،فالـداس دد تجداوزوا الحدد
والؿطاع
مـ معبقا أو متبق ٍع أو ُمطاع ،وهق أي لؽ الؿعبقا والؿتبقع ُ
ببعض الؿخؾق ات ،فلمرهؿ اهلل أن هجتـبقا لؽ ،وأٓ هرفعقا أحدً ا ىلك مؼام االفقة ،فقصرفقا لف شدق ًئا مدـ
حؼ اهلل جؾ وطال.
ثؿ الؒ

مقر ًاا آهة إخرى ا آستدٓل طؾك وجقب ىفراا اهلل بالعبدااة وهدق التقحقدد ،فدلورا

ِِ
آهة سقرة ااسرا َ ( :و َ ْقلفَ :و َ َضك َر ُّب َؽ ) ضك بؿعـك أمر ،والؼضا ضا ان :ضدا ٌ شدرطل ،و ضدا ٌ
كقين دري.
قضاء كوني قدري :وهق أكؽ ُخؾؼدت ا هدذا الق دت لفدذا إب وهدذه إم ددذه الؿقاصدػات ددذا
الشؽؾ ،هذا ضا دري كقين أكت ٓ َ
اخؾ لؽ فقف ،وٓ تمجر طؾقف ،وٓ تلثؿ طؾقف.
فعال وتركًا ،ففذا الذي تؼقم طؾقف سقق الجـدة والـدار ،وهؽدقن
وقضاء شرعي ديين ،وهق ما أمر اهلل بف ً
ٕجؾف الحساب هقم الؼقامة ،ولفذا الَ ( :
﴿أ ََّّل َت ْع ُبدُ وا إِ ََّّل إِ َّيا ُه﴾ [اإلسراء )]33 :كؿدا دال ا الػاتحدة :ىِ َّه َ
داك
اك َك ْست َِعق ُـ [الػاتحة ،]6:أي ٓ كعبد سقاك ،وهـا الَ ( :
َك ْع ُبدُ َوىِ َّه َ
﴿أ ََّّل َت ْع ُبدُ وا إِ ََّّل إِ َّيا ُه﴾ [اإلسـراء ،)]33 :وٓبدد
أن تعبدهٕ ،ن ااكسان ى ا ترك العبااة بالؽؾقة ففق طابدٌ لفقاه ،وىن لدؿ هعبدد شدقطاكًا أو صاهق ًتدا ،فنكدف طابددٌ
اهلل َط َؾدك ِط ْؾ ٍ
دؿ [الجاثقدة ،]44:أو اتخدذ
لفقاه ،كؿا ال اهلل طز وجؾَ :أ َف َر َأ ْه َت َم ِـ ا َّت َخ َدذ ىِ َل َفد ُف َه َدقا ُه َو َأ َضد َّؾ ُف ُ
ىلفف أي معبقاه هقاه ،ما أحؾف لف هقاه فعؾ بف ،وما حرم طؾقف هقاه تركف.
الَ ( :
﴿أ ََّّل َت ْع ُبدُ وا إِ ََّّل إِ َّيا ُه﴾ [اإلسراء ،)]33 :ففذا بقان حؼ اهلل طز وجؾ ومطابؼدة أهدة لؽتداب التقحقدد
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هق وجقب ىفراا اهلل طز وجؾ بالعبااة.
﴿وا ْط ُبدُ وا اهَّللَ َوَّل ت ُْشرِكُوا بِ ِـه
ثؿ أورا آه ًة أخرى ا الدٓلة طؾك لؽ ،وهل آهة الـسا قلف طز وجؾَ ( :
َش ْوئاا﴾ [النساء ،)] 35:وهذه أهة ُتػسر آهة ااسرا التل ال اهلل طدز وجدؾ فقفداَ ( :و َ َضدك َر ُّب َ
دؽ َأ َّٓ َت ْع ُبددُ وا
﴿وا ْط ُبدُ وا﴾) فال ُهػفؿ مـ تؾؽ أهة أكف ٓ تعبدوا أبدً ا ،ىمدا أن تعبددوا اهلل
ىِ َّٓ ىِ َّها ُه [ااسرا  ، ]44 :هـا الَ ( :
الؿراا دا( :اطبدوا اهلل وٓ تعبدوا سقاه) بدٓلدة قلدف طدز وجدؾ ا آهدة الـسدا :
أو ٓ تعبدوا شق ًئا ٓ ،وىكؿا ُ
ِ
ِ
ِ
اهلل ُم ْخؾِ ِصدق َـ َلد ُف
( َ
﴿وا ْط ُبدُ وا اهَّللَ َوَّل ت ُْشرِكُوا بِه َش ْوئاا﴾ [النساء ،)] 35:و ال ا البقـةَ :و َما ُأم ُروا ىِ َّٓ ل َق ْع ُبددُ وا َ
الده َـ [البقـة ]6:أي اون طبااة ما سقاه.
﴿وَّل ت ُْشرِكُوا بِ ِه َش ْوئاا﴾ [النساء ،)] 35:شق ًئا كؽرة ،جدا ت ا سدقاق الـفدل ،والـؽدرات ى ا جدا ت
الَ ( :
ا سقاق الـفل أو الـػل أو آستػفام فنهندا ُتػقدد العؿدقم (شدق ًئا) أي أي شدل ط ُظدؿ أو صد ُغر ،فدال تعبددوا
ؿدرا
ج هؾ وٓ تعبدوا كقح وٓ آام وٓ مقسك وٓ طقسك وٓ ىبراهقؿ وٓ محؿد وٓ أحؿدد ،وٓ تعبددوا ً
ىكسا وٓ جـًا ،وىكؿا تعبدوا اهلل وحده ،كؿا ال ▐َ :ومِ ْـ
شؿسا وٓ
شجرا وٓ
وٓ
حجرا ،وٓ ً
ً
ً
ً
ِ
ؾش ْؿ ِ
الش ْؿ ُس َوا ْل َؼ َؿ ُر ٓ َت ْس ُجدُ وا ل ِ َّ
آ َهاتِ ِف ال َّؾ ْق ُؾ َوالـ ََّف ُار َو َّ
دجدُ وا ل ِ َّؾ ِدف ا َّل ِدذي َخ َؾ َؼ ُفد َّـ ىِ ْن ُكـْدت ُْؿ
اس ُ
س َوٓ ل ْؾ َؼ َؿ ِر َو ْ
ىِ َّها ُه َت ْع ُبدُ َ
ون [فصؾت.]42:
فالبد مـ العبااة ،وٓبد مـ ىفراا اهلل طز وجؾ دا.
ثؿ أورا آه ًة ُأخرى تدل طؾك وجقب التقحقد ،وهل آهة إكعام ،و قلف طز وجؾُ ﴿( :ق ْل َت َعا َل ْوا َأت ُ
ْـل َمـا
َح َّر َم َر ُّبك ُْم َط َل ْوك ُْم َأ ََّّل ت ُْشرِكُوا بِ ِه َش ْوئاا﴾) وهذا معـاه :تعبدوا وٓ ُتشركقا ،تعبدوه مخؾصقـ لف وٓ ُتشركقا
بف شق ًئا.
أمر مـ اهلل طز وجؾ لـبقدف ♀ أن هؼدقل :لؾؿشدركقـ ولعامدة البشدر ،أٓ هرتكدقا طبدااة
وهذا ٌ
ِ
دائؿ طؾددك
اهلل ،وأٓ ُهشدركقا مددع اهلل شدق ًئا ،ددالَ :أ َّٓ ُت ْشد ِدركُقا بِدف َشد ْق ًئا فػددل ضدؿـ أهددة التقحقددد وهدق د ٌ
العبااة ،فتعبدوا اهلل ثؿ ٓ ُتشركقا.
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ثؿ أورا الؿصـػؒ

تعالك أثر ابـ مسعقا ◙ ا هدذه أهدة ،و دد وصدػ ◙ وصد ًػا

ٍ
ا ق ًؼا ُهـبئ طـ ٍ
طؾؿ راسسٍ
طظقؿ ،فؼال ◙َ «( :م ْن َأ َرا َد َأ ْن َينْ ُظ َر إِ َلى َو ِصـ َّو ِة ُم َح َّم ٍـد ♀ ا َّلتِـي
ٍ
وثقؼة هقضع طؾقفدا الخدتؿ
َـم ُه») أي ما وضع طؾقفا الختؿ بحقث ٓ ُهزاا فقفا وٓ ُهـؼصٕ ،ن أي
َط َل ْو َها َخات ُ
فؼد ُأ ػؾت طـ الزهااة والـؼص.
﴿و َأ َّن َه َـذا ِص َـراصِي
ثؿ الَ ( :ف ْل َو ْق َر ْأ َق ْو َل ُه َت َعا َلىُ ﴿ :ق ْل َت َعا َل ْوا َأت ُْل َما َح َّر َم َر ُّبك ُْم َط َل ْوك ُْم﴾  ..إلى قولـهَ :
ِ
وما﴾ [األىعام.)]163:
ُم ْستَق ا
دؿ َت َّت ُؼ َ
دقن [إكعدام ،]164:وا آخدر أهدة إولدك دال:
ا آخر أهة دالَ :ل َع َّؾ ُؽ ْ

ِ
دؿ َو َّصداك ُْؿ بِ ِدف
َ ل ُؽ ْ

َل َع َّؾ ُؽ ْؿ َت ْع ِؼ ُؾ َ
قن [إكعام. ]161:
حدهث طظقؿ ا الدٓلة طؾك ٍ
ٌ
طدا مـ إمقر:
ثؿ بعد لؽ أورا حدهث معا وهق
ٌ
أولها :تقاضع الـبل ♀ ،فنكف كان هركب طؾك الحؿار ،وهق سدقد الخؾدؼ ،وهركدب إتدان،
أهضا مـ التقاضع ،و دد أراُ
وهركب الـا ة ،وكان هؿشل ،ففـا ا هذا الحدهث أراُ معا ً ا ورا ه ،وهذا ً
وأراُ الػضؾ ابـ طباس مـ مزالػة ىلك مـك ،وهدذا
معا ً ا وأراُ أسامة بـ زهد مـ طرفات ىلك مزالػة،
َ
وجدف معدا ً ا
هدل طؾك تقاضع الـبل ♀ مع أكف سقد الخؾدؼً ،
وأهضدا ثبدت أكدف ♀ لؿدا َّ
متقجفا ىلك القؿـ كدان الـبدل ♀ هسدقر
ىلك القؿـ ،وكان معا د ارتحؾ راحؾتف ،وبدأ ا السقر
ً
طؾك دمقف ىلك جاكب راحؾة معا ومعا ٌ طؾقفا ،وهذا مـ تقاضعف ♀.
يف النَّبِي ♀ َط َلى ِح َم ٍ
ـارَ ،ف َق َ
ْت َر ِد َ
ــال لِـيَ « :يـا
فؼالَ ( :و َط ْن ُم َعا ِذ ْب ِن َج َب ٍل ◙ َق َالُ :كن ُ
ِّ
ُم َعا ُذ») وهذا أسدؾقب مدـ أسدالقب التعؾدقؿ ،و ُهسدؿك التعؾدقؿ الؿباشدر أو الـددا الؿباشدر ،التعؾدقؿ بالـددا
لشحذ آكتباه ٓكتباه السامع فـاااه الَ «( :يا ُم َعا ُذ») دَّ م لف بؿؼدمة ُتػضل ىلك فتح ما اكغؾؼ مـ ؾبدف حتدك
ِ
العب ِ
ِ
ِ ِ
ـاد َط َلـى اهَّللِ؟») ففاتدان
هستقطب ما ُهؾؼك طؾقف ،الَ « :يا ُم َعا ُذَ ،أتَدْ ِري َما َح ُّق اهَّلل َط َلى الع َباد؟َ ،و َما َح ُّـق َ
جؿؾتان كػقؾتان لؿـ لف ٌ
طؼؾ ىن سؿعفا أن ُهصغل جقدً ا.
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ت :اهَّللُ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْط َل ُم) وهذه الجؿؾة هل أبؾغ ما هؽدقن ا الجدقاب ىٓ لؿدـ جفدؾ الجدقاب،
الُ ( :ق ْل ُ
ٍ
لسبب مـ إسباب ،ولؽ ْـ ٓ ُهجاب دذه الجؿؾة ىٓ فقؿا هتعؾؼ بالشرع.
أو لؿـ أراا أٓ هجقب
وأما ى ا ُسئؾ ااكسان ا ٍ
أمر مؿا هتعؾؼ بالدكقا مثؾؿا و ع بعد طفد الـبل ♀ أو و دع ا هقدر
مؽاكددف أو زماكددف ♀ ،فنكددف هؼددقل :اهلل أطؾددؿ اون ىهددراا الرسددقل ♀ فقفددإ ،ن الـبددل
وحدل بدذلؽ ،وطامد ُة حقاتدف،
♀ بشر ،فؾؿا كان ح ًقا كان ٓ هعؾؿ ما ا هؽقن ا مؽاكف ىٓ ى ا آتاه
ٌ
فؼد كاكت طؾك مثؾ ما تجري طؾقف حقاة الـاس ٓ ،هعؾؿقن ىٓ بؿدا رأوا أو سدؿعقا ،فدنن البشدر ٓ هعؾؿدقن
الغقب ،كؿا ال اهلل طز وجؾ:

ُ ْؾ ٓ هع َؾؿ مـ فِدل السدؿق ِ
ات َوإَ ْر ِ
ون َأ َّه َ
اهلل َو َمدا َه ْشد ُع ُر َ
دان
ض ا ْل َغ ْق َ
َّ َ َ
َْ ُ َ ْ
دب ىِ َّٓ ُ

ُه ْب َع ُث َ
قن [الـؿؾ.]56:
آمرا ىهاه أن هؼقل لؾـاس جؿق ًعا:
و ال ▐ لـبقف ♀ ً

ُ ْؾ ٓ َأ ْمؾِ ُؽ لِـَ ْػ ِسل َك ْػ ًعا َوٓ

ِ
ِ
ِ
ِ
دقر
اهلل َو َل ْق ك ُ
ُـت َأ ْط َؾ ُؿ ا ْل َغ ْق َ
السدق ُ ىِ ْن َأكَدا ىِ َّٓ كَدذ ٌهر َو َبش ٌ
ٓسد َت ْؽ َث ْر ُت مد َـ ا ْل َخ ْق ِدر َو َمدا َم َّسدـ َل ُّ
ب ْ
َض ًّرا ىِ َّٓ َما َشا َ ُ
ل ِ َؼ ْق ٍم ُه ْممِـ َ
ُقن [إطراُ.]111:

ففق لؿ هؽـ هعؾؿ الغقب ،فؾذلؽ ما ُسئؾت طـف مؿا ٓ هعؾؿدف الـبدل ♀ بلكدف مدـ الغقدب ،أو
مؿا و ع بعد زماكف ،فؼؾ :اهلل أطؾؿ .وى ا كان السمال فقؿا هتعؾؼ بالدهـ طامة فؼؾ :اهلل ورسدقلف أطؾدؿٕ ،ن
الدهـ ما جا كا ىٓ مـ ِبؾ الـبل ♀ ،ففق هعؾؿ كؾ شل ٍ ا الدهـ ٕكف هق الذي ب َّؾغف.
ٍ
طـدئدذ لؿدا اسدتقثؼ الـبدل ♀ مدـ حضدقر ؾدب معدا بؿدا
ـم)
الُ ( :ق ْل ُ
ت :اهَّللُ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْط َل ُ
ِ
العب ِ
ِ
ـادَ :أ ْن َي ْع ُبـدُ و ُه
ُهؾؼك طؾقف ،وشحذ هؿتف واكتباهف ألؼك طؾقف لؽ إمر العظدقؿ ،فؼدالَ «( :ح ُّـق اهَّلل َط َلـى َ
َو ََّل ُي ْـشرِكُوا بِ ِه َش ْوئاا) أمرانٓ :بد أن هعبدوه ،فؾق تركقا الشرك مع ترك العبااة ما رضدل طـدف ،وٓ أاخؾفدؿ
دال رب ُؽددؿ ا ْا ُطددقكِل َأس دت ِ
دؿ ىِ َّن ا َّلد ِدذه َـ َه ْس د َت ْؽبِ ُر َ
ون َط د ْـ ِط َبددا َاتِل
َج ْ
ب َل ُؽد ْ
ْ
جـتددف ،كؿددا ددال ▐َ :و َ د َ َ ُّ ُ
قن جفـَّؿ ا ِ
اخ ِره َـ [هافر . ]53:فالبد مـ العبااة ،وٓبد مع العبدااة مدـ ال ُبعدد طدـ الشدرك ،فؾدق أن
َس َقدْ ُخ ُؾ َ َ َ َ َ
ٍ
ٍ
خؾصا ،ثؿ طبدَ هقر اهلل بعؿ ٍؾ آخر ،فنن تؾؽ العبدااة تدذهب
ااكسان طبدَ اهلل بصالة أو صد ة أو هقر لؽ ُم ً
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بؽؾ شل كؿا ال اهلل طز وجؾ ا سقرة البؼرةَ :و َل ْق َأ ْش َركُقا َل َحبِ َط َطـ ُْف ْؿ َما كَداكُقا َه ْع َؿ ُؾ َ
دقن

[إكعدام]11:

 ،و ال ▐ ا الزمر :و َل َؼدْ ُأ ِ
ْت َل َق ْحد َب َط َّـ َط َؿ ُؾ َ
دؽ َوىِ َلدك ا َّل ِدذه َـ مِد ْـ َ ْبؾِ َ
وح َل ىِ َل ْق َ
دؽ
دؽ َلدئِ ْـ َأ ْش َدرك َ
َ
العب ِ
ِ
اس ِرهـ * ب ِؾ اهلل َفا ْطبدْ وكُدـ مِدـ َّ ِ
و َل َت ُؽق َكـ مِـ ا ْل َخ ِ
ـاد َط َلـى
الشداك ِره َـ [الزمدر ،]55-65:و دالقاَ ( :و َح ُّـق َ
َ ُ َ ْ َ
َّ َ
َ
َ َ

ستحؼ هللٕ ،كدف ▐ هدق خدالؼفؿ وهدق راز فدؿ وهدق مالدؽ
حؼ ُم
ٌ
اهَّلل ِ) أما حؼ اهلل طؾك العباا ففق ٌ
ٌ
ٌ
تػضؾ مـف وىحسان ،لقس واج ًبا طؾدك اهلل،
تػضؾ مـف ▐،
أمرهؿ ،وأما حؼ العباا طؾك اهلل ،ففذا
وىكؿا ٌ
فضؾ مـف ▐ ُهدخؾفؿ الجـة كؿا ال الـبل ♀« :لـ هددخؾ أحددٌ الجـدة بعؿؾدف»
القا :وٓ أكت ها رسقل اهلل ،ال« :وٓ أكا ىٓ أن هتغؿدين اهلل برحؿتف» ،ففذا ٌ
فضؾ مـ اهلل.
ِ
تَ :يا َر ُس َ
َّاس؟َ ،ق َالََّ « :ل ُت َب ِّش ْر ُه ْم َف َوتَّكِ ُلوا»َ .أ ْخ َر َجا ُه فِي
الُ ( :ق ْل ُ
ول اهَّلل َأ َف َال ُأ َب ِّش ُـر الن َ
ِ
وح ِ
ون»).
الصح َ
« َّ
َّاس؟) آلة طؾك أهؿقة البشارة ٕهنا تػتح الؼؾدقب وتشدرح الـػدقس لؾؼقدام بؿدا
قلفَ ( :أ َف َال ُأ َب ِّش ُـر الن َ
أمدر الـبدل ♀ أن ُهبشدر ا ٍ
كثقدر مدـ الؿقاضدع دالَ :و َبش ِدر
هقجبف ما ُبشروا بف ،واهلل طز وجدؾ َ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
الصددابِ ِره َـ
دؿ َجـَّددات [البؼددرة ،]46:و ددال ▐َ :و َبشد ِدر َّ
ا َّلددذه َـ آ َمـُددقا َو َطؿ ُؾددقا َّ
الص دال َحات َأ َّن َل ُفد ْ
[البؼرة ،]166:و الَ :و َبش ِر ا ْل ُؿ ْممِـِق َـ [التقبدة ،]114:و دال ▐َ :و َبش ِدر ا ْل ُؿ ْح ِسدـِق َـ [الحدج،]42:
َو َبش ِر ا ْل ُؿ ْخبِتِق َـ [الحج.]43:
بشقرا ،ال :ىِكَّا َأ ْر َس ْؾـ َ
َاك بِا ْل َحؼ َب ِش ًقرا َوك َِذه ًرا [البؼرة،]119:
سؿك الـبل ♀ ً
واهلل طز وجؾ َّ
ِ
َاك ىِ َّٓ كَا َّف ًة لِؾـ ِ ِ
و الَ :و َما َأ ْر َس ْؾـ َ
بشدرا ،فؼدال ▐َ :و َمدا
دقرا َوكَدذ ًهرا [سدبل ،]41:وسدؿاه ُم ً
َّاس َبش ً
َأ ْر َس ْؾـ َ
َاك ىِ َّٓ ُم َبش ًرا َوك َِذ ًهرا [ااسدرا  ، ]136:فالبشدارة تؽدقن فقؿدا هجؾدب الخقدر والسدرور ،وهدل مطؾقبدةٌ،
ولؽـ لؿـ أتك بؿقجب الػرح والسرور ،وضد البشارة الـذارة ،ف ُقبشر أهؾ التقحقدد والطاطدة و ُهـدذر أهدؾ
الشرك والؿعصقة.
وما ال معا ٌ « :أفال ٌأبشر الـداس» ىٓ لعؾؿدف أن الـبدل ♀ ُهحدب البشدارة ،و ُهحدب التبشدقر،
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وا الحدددهث أن الـبددل ♀ أتدداه رجددؾ فسددللف مد ً
دآ فؼددال لددف الـبددل ♀« :أبشددر» فؿددا
ارتضاها لؽ الرجؾ فؼال :أبشر أبشر ،كلكف تؼالفا ،و ال الـبل ♀ لرجؾقـ طـده« :ا بال أكتؿدا»
فؼبِال بشارة الـبل ♀ ،ولفذا ال معا « :أفال ٌأبشر».
و ال الـبل ♀ لؿا أرسؾ أبا مقسك إشعري وطؾل بـ أبل صالب ىلك القؿـ ،دال« :بشدرا
وٓ ُتـػرا ،وهسرا وٓ ُتعسرا».
تؽتؿا» أو خقُ كتؿدان العؾدؿ
جا ا مقاضع أخرى ا كر الحدهث ال« :فحدَّ ث دا معا بؾ مقتف ً
َمخافة كتؿان العؾدؿ ،فقسدللف اهلل طدز وجدؾ طدـ لدؽ ،وىٓ ُمدذ دال لدف الـبدل ♀ُ ٓ« :تبشدرهؿ
فقتؽؾقا» فؼد أمسؽفا معا  ،ولؿ ُهبشرهؿ حتك ٓ هتؽؾدقا طؾدك ااهؿدان وهددَ ُطقا العؿدؾ ،وهدذا ٌ
دقي
القدؾ ٌ
ٌ
ااخؾ ا مسؿك ااهؿان.
طؾك أن العؿؾ
ٍ
بطرهدؼ ُتؼبدؾ طـدد
فـسلل اهلل بؿـف وكرمِ ِف أن هجعؾـا مـ الؿبشرهـ بؽؾ خقر الدالقـ طؾك اهلل طدز وجدؾ
ٍ
تـازل طـ شل مـ الدهـ.
الـاس اون
وكسللف طز وجؾ أن هجعؾـا ائؿقـ طؾك التقحقد ااطقـ ىلقدف واالدقـ الـداس ىلقدف ،و ابدقـ طدـ حقاضدف
ُمدافعقـ طـف أبدً ا حتك كؾؼاه ،وأن ُهبصركا وىهاكؿ بدهــا.
واهلل تعالك أطؾؿ.
وصلى اهَّلل طلى ىبونا محمد وطلى آله وصحبه أجمعون.
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