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الحؿد هلل والصالة والسالم عؾى رسول اهلل ،وعؾى آله وصحبه ،ومن است َّن بسـته واهتددى ددهده ىلدى
هوم الدهن .أما بعد:
قَالَ املُصنِف :$
بابُ فضل التوحيد وما يُكفر من الذنوب
ِ ِ
ِ
هؿاك َُف ْم بِ ُظ ْؾ ٍم ُأ ْو َلئِ َك َل ُف ُم األَ ْم ُن َو ُه ْم ُم ْفتَدُ َ
ون ﴾ [األكعام].
َو َق ْول اهلل َت َعا َلى :ا َّلذه َن آ َمـُوا َو َل ْم َه ْؾبِ ُسوا ىِ َ
و َعن ُعباد َة ب ِن الصامِ ِ
ت ◙ َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ♀َ « :م ْن َش ِهدَ َأ َّل ِِ َلَ َه ِِ َّل ُهلُ،و َو ْحَدَ ُه
َّ
َ ْ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
َّل َشَرِ َ
و ٌ
وسَى َع ْبَدُ ُهلَ ،و َر ُسَو ُل ُهو َوكََ َمَُُ ُه َأ ْل َؼ َإَ ِِ َلَى َمَ ْر َي َمو َو ُر ٌ
يك َل ُهو َو َأ َن ُم َح َمدً ُهل َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُهو َو َأ َن ع َ
ِ
ُهللَجنَ َة َع ََى َم َك َن ِم َن ُهلل َع َم ِل»َ .أ ْخ َر َجا ُه.
ُهللَجنَ َة َح ٌّقو َوُهللنَ َر َح ٌّقو َأ ْد َخ ََ ُه ُهلَ ُ،
منْ ُهو َو َ
و َلفؿا فِي ح ِد ِ
هث ِع ْت َب َ
(ّل ِِ َل َه ِِ َّل ُهل)ُ،؛ َي ْبُ َِغي بِ َذ ٰلِ َ
ك َو ْج َه ُهل.»ِ ،
انَ « :فإِ َن ُهلَ َ،ح َر َم َع ََى ُهلل َن ِر َم ْن َق َلَ :
َ
َ ُ َ
دع ٍ
و َعدن َأبِددي سد ِ
قد الدد ُخدْ ِر ِّي ◙َ ،عد ْن رسد ِ
دول اهللِ ♀ َقد َ
وسََى ♠َ :يَ
َ ْ
دالَ « :قَ َل ُم َ
َ ُ
َ
رب؛ عَمنِي َشو ًئ َأ ْذكُر َك و َأدع َ ِ
ون َٰإَ َذُهل!و
وسَىَّ :ل ِِ َلَ َه ِِ َّل ُهلُ،و َقَ َل :كََُ ُّل ِع َبَ ِد َك َي ُؼو ُلَََ َ
ْ َ ُْ
وك بِهو َق َلُ :ق ْل َي ُم َ
ْ
َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ُهللس ْب َع فِي كِ َػ ٍةو َو َّل ِِ َل َه ِِ َّل ُهل ُ،فَِي
ُهللس ْب َع َو َع مَ َر ُإ َن َ -غ ْورِي َ -وُهللَ َرض َ
ون َ
ُهللس َمَ َوُهلت َ
َق َلَ :ي ُمو َسى؛ َل ْو َأ َن َ
ت بِ ِه َن َّل ِِ َل َه ِِ َّل ُهلَ .»ُ،ر َوا ُه ﭐ ْب ُن ِح َّب َ
ان َوال َحاكِ ُم َو َص َّح َح ُه.
كِ َػ ٍةو َم َل ْ
َولِؾت ِّْرمِ ِذ ِّي َ -و َح َّسـَ ُه َ -ع ْن َأك ٍ
ول اهللِ ♀ َه ُؼ ُ
َسَ ،س ِؿ ْع ُت َر ُس َ
َن آ َد َم؛
ولَ « :ق َل ُهلَ ُ،ت َع َلىَ :ي ﭐ ْب َ
َك َل ْو َأ َت ْوَُنِي بِؼََُ َر ِ
ُهلب ُهللَ ْر ِ
ض َخ َط َي و ُث َم َل ِؼوَُنِي َّل ت ُْشَرِ ُك بِي َش ْو ًئ و َلَ َت ْوُ َ
ِِى َ
ُك بِ ُؼَ َرُهلبِ َه َمغ ِْػ َر ًة».
│
قال الشارح وفقه اهلل:
هؼددولؒ

دا) مبتدددأ
دا)أ أو بددا) فضددل التوحقددد ،ىمددا بددا) عؾددى اببتدددات ،وهؽددون بد ٌ
تعددالى :بد ٌ

با)أ ُمبتدأ وهو مضاف و فضلأ ُمضاف ىلقه.
با) فضلأ ،هؽون ُ
و فضلأ خرب ،أو هؽون باإلضافة ُ
وكالحظ أكه فقؿا سبق لم هذكر تبوه ًبا ،وكلكه َ
جعل ذلك ُمؼدمدة وهدذا هدو البدا) األول ،وعؾدى فدر
جوزكدا مدا قالده بعدض أهدل
أن اإلمام أراد هذا فتؽون عدة أبوا) كتا) التوحقدأ ثالثدة وسدتقن با ًبدا ،وىذا َّ
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العؾم من أن ما تؼدم كان با) ،فقؽون هذا هو البا) الثاين وتؽون العدة أربع ًة وستقن با ًبا.
با) فضل التوحقدأ؛ أي بدا) بقدان فضدل ومـزلدة ومؽاكدة التوحقدد ،والتوحقدد لده أعؾدى مـزلدة
قالُ :
ومؽاكة ،ألكه حق اهلل ،وحق اهلل هعؾو عؾى كدل حدق ،ولدذلك كدان هدو ُمخالػده وضددل ه هدو الدذك الوحقدد
الذي ب هغػره اهلل ،كؿا يف الحددهث أي الدذك أعظدما قدال« :أن تجعدل هلل كددً ا وهدو خؾؼدك» ،ويف اآلهدة:
اهلل ب َه ْغ ِػ ُر َأ ْن ُه ْش َر َك بِ ِه َو َه ْغ ِػ ُر َما ُد َ
ون َذل ِ َك ل ِ َؿ ْن َه َشا ُت﴾ [الـسات.]114:
﴿ىِ َّن َ
وقوله :وما ُهؽ ِّػر من الذكو)أ أي أن التوحقد ُهؽػر الذكو) ،و مِنأ بقاكقة ولقست تبعقضقة ،فنن
هج
التوحقد كؿا يف حدهث عؿرو بن العاص اإلسالم ُ

ما قبؾه ،ويف كتا) اهلل كؿا يف سورة الػرقان:

ِ
اهلل ىِ َّب بِا ْل َح ِّق َوب َه ْزك َ
آخ َر َوب َه ْؼ ُت ُؾ َ
﴿ َوا َّل ِذه َن ب َهدْ ُع َ
ون َم َع اهللِ ىِ َل ًفا َ
ُون َو َم ْن َه ْػ َع ْل َذل ِ َك
ون الـَّ ْػ َس ا َّلتي َح َّر َم ُ
ِ ِ
ِ ِ
ا) َوآ َم َن َو َع ِؿ َل َع َؿ ًال َصال ِ ًحا
َه ْؾ َق َأ َثا ًما * ُه َضا َع ْ
ا) َه ْو َم ا ْلؼ َقا َمة َو َه ْخ ُؾدْ فقه ُم َفاكًا * ىِ َّب َم ْن َت َ
ف َل ُه ا ْل َع َذ ُ
ِ
َف ُلو َلئِ َك هبدِّ ُل اهلل سق َئاتِ ِفم حسـ ٍ
َات َوك َ
قؿا﴾ [الػرقان ،]57-46:فالتوحقد ُهؽػر الذكو)
َُ
ْ
ورا َرح ً
اهلل َغ ُػ ً
ُ َ ِّ ْ َ َ
َان ُ
جؿق ًعا ىذا ما تحؼق بعد ذكو) وىن كاكت كبقر ًة وكثقرة ،فنن التوحقد هؿحوها جؿق ًعا ،وما كان من حؼوق
العباد ،وحصل بعده التوحقد ،فنن اهلل هتحؿؾه عؾى العبد ،وهعػو عـه ،و ُهرضي صاح

ذلك الحق بلكه

وعد ْ
أن ُهؽػر جؿقع ذكو) من أتى بحق اهلل عز وجل.
فؼوله رحؿه اهلل تعالى :وما ُهؽػر من الذكو)أ ثم أورد قول اهلل عز وجل يف اآلهدة مدن سدورة األكعدام
ِ
يمَ ى َُه ْم بِ ُْ ََْ ٍم ُأ ْو َلئِ َ
َك
ُمبقـًا فضل التوحقد ومؽاكته ،وأكه ُهؽػر جؿقع الذكو)ُ﴿ :هل َلذ َ
َم َي َْبِ ُسَوُهل ِِ َ
ين َآمنُوُهل َو َل ْ
ون﴾ [ُهللىعَ م]28:أ الذهن آمـوا أي حؼؼوا التوحقد ولقس معـاه :شدفدوا بللسدـتفم دون
َل ُه ُم ُهللَ ْم ُن َو ُإ ْم ُم ْهَُدُ َ
أن ُهحؼؼددوا التوحقددد ،بددل وب صدددَّ قوا بؼؾددودم دون أن ُهحؼؼددوا التوحقددد ،فؿعـددى اإلهؿددان هـددا :أ ددم أتددوا
بلركان اإلهؿان الثالثة التي هي أساس التوحقد ،وهي تصددهق الؼؾد  ،وكُطدق الؾسدان ،وعؿدل الجدوارح،
ففذا هو التوحقد ،ىذا تحؼق اإلكسان التوحقد دذه األركان الدثالث صدار مدن أولئدك الدذهن اسدتحؼوا هدذا
ٍ
ٍ
بشدرك ،ألن الشدرك هدو الظؾدم ،كؿدا يف قولده
بظؾم أي
الوعد بشرط أ م لم هؾبسوا أي لم هخؾطوا ىهؿا م
ِ
عز وجل يف وصقة لؼؿان ببـهَ ﴿ :ها ُبـ ََّي ب ُت ْش ِر ْك بِاهللِ ىِ َّن ِّ
قم﴾ [لؼؿان ، ]11:فؾؿا كزلت هدذه
الش ْر َك َل ُظ ْؾ ٌم َعظ ٌ
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اآلهة هرع الصحابة وجؾقن خائػقن ىلى الـبي ♀ قالوا :ها رسول اهلل ،أ لهـا لم هظؾم كػسدها فؼدال
لفم الـبي ♀« :لقس الظؾم الذي تذهبون ىلقه» هعـي لقس هدذا هدو الظؾدم الؿعفدود لغدةً ،وىكؿدا
الظؾم هـا معـاه الشرك ،ثم قرأ عؾقفم آهة لؼؿان.
وقولهُ ﴿ :أ ْو َلئِ َ
ك﴾ [ُهللىع م]28:أ كص العؾؿات عؾى أ ا ُتػقد هـا معـقان:
ُهللمعنََى ُهللول :عؾددو مؽدداكتفم و ُبعدددهم عددن غقددرهم ،ولددذلك أشددار ىلددقفم باسددم اإلشددارة لؾبعقددد:
﴿ ُأ ْو َلئِ َ
ك﴾ [ُهللىع م]28:أ.
والؿعـى الثاين :كُددرمم وقؾدتفم بدقن البشدرهة ،فؾؿدا كداكوا قؾدة يف عدددهم ُأشدقر ىلدقفم باسدم اإلشدارة
غار) ب ُهرى ،استحق أن ُهشار ىلقده باسدم اإلشدارة لؾبعقددُ ﴿ :أ ْو َلئِ َ
َك﴾ [ُهللىعَ م]28:أ
ٌ
لؾبعقد كل م كوك ٌ
أي كلكه هؼول :أولئك الذهن هـاك األُفق ب ترو م ،كؿا قال اهلل عز وجلَ ﴿ :و َما َأ ْك َث ُر الـ ِ
دت
َّاس َو َل ْدو َح َر ْص َ
بِ ُؿ ْممِـِق َن﴾ [هوسف ]171:أي موحدهن.
ِ
ِ
دم ُم ْش ِدرك َ
ُون﴾ [هوسدف ،]174:أي أ دم هممـدون بداهلل،
وقال جل وعالَ ﴿ :و َمدا ُه ْدمم ُن َأ ْك َث ُدر ُه ْم بِداهلل ىِ َّب َو ُه ْ
قؾقل هم الذهن ُهػردوكه بالعبادة كؿا قال﴿ :ا ْع َؿ ُؾوا َآل َد ُاو َد ُش ْؽ ًرا َو َقؾِ ٌ
لؽـفم مع ذلك ُهشركون به ،لؽ ْن ٌ
قدل
مِن ِعب ِ
اد َي َّ
ور﴾ [سدبل ،]11:أي الؿوحددون لده سدبحاكه ،فدنن الشدرك حؼقؼتده التوحقدد ،كؿدا قدال جدل
ْ َ
الشد ُؽ ُ
ْت َلقحب َطن َعؿ ُؾ َك و َل َت ُؽدو َكن مِدن ا ْل َخ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اس ِدره َن *
َّ َ
َ
وعالَ ﴿ :و َل َؼدْ ُأوح َي ىِ َل ْق َك َوىِ َلى ا َّلذه َن م ْن َق ْبؾ َك َلئ ْن َأ ْش َرك َ َ ْ َ َّ َ
اهلل َفا ْع ُبدْ َو ُك ْن مِ َن َّ
الشاكِ ِره َن﴾ [الزمر.]44-43:
َب ِل َ

قالُ ﴿ :أ ْو َلئِ َ
ون﴾ [ُهللىعَ م]28:أ أي أمدان مدن الؿخداوف وصؿلكقـد ٌة يف الدـػس،
َم ُم ْهََُدُ َ
ك َل ُه ُم ُهللَ ْم ُن َو ُإ ْ
وذلك هوم الؼقامة ،بل حتى يف الدكقا هم آمـون من الدروع والخدوف ،ولؽدن الؿؼصدود أمدن اآلخدرة الدذي
ففم يف ذلك القوم عامؾون ُمطؿئـون.
سؿاه اهلل عز وجل هوم الػزع األكربُ ،
ون﴾ [ُهللىع م]28:أ أي يف الدكقا مفتدون ىلى كل ما ُهحبه اهلل وهرضداه تؿقدل ىلقده كػوسدفم،
قالُ ﴿ :م ْهَُدُ َ
وتصبوا ىلقه قؾودم ،وتسقر ىلقه أقدامفم ،وهم يف اآلخرة مفتدون ىلى صرهق الجـة.
الؿخددرج يف «الصددحقحقن» وعبددادة بددن
ثددم قددال رحؿدده اهلل تعددالى مددور ًدا حدددهث عبددادة بددن الصددامت ُ
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بدري وأحد الـؼبات من الخزرج من األكصار ،قال :قال رسول اهلل ♀َ « :م ْن َش ِ
َهدَ َأ َّل
الصامت
ٌ
ِ
ِِ َل َه ِِ َّل ُهلُ،و َو ْحدَ ُه َّل َشَرِ َ
وسى َع ْبدُ ُهلَ ِ ،و َر ُسو ُل ُهو َوك ََِ َم ُُ ُه َأ ْل َؼ َإ ِِ َلى
يك َل ُهو َو َأ َن ُم َح َمدً ُهل َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُهو َو َأ َن ع َ
مريمو ور ِ
ُهللَجنَ َة َع ََى َم َك َن ِم َن ُهلل َع َم ِل»أ.
ُهللَجنَ َة َح ٌّقو َوُهللنَ َر َح ٌّقو َأ ْد َخ ََ ُه ُهلَ ُ،
و ٌ منْ ُهو َو َ
َََْ َُ ٌ
فؼولهَ « :م ْن َش ِهدَ »أ َمن موصولة بؿعـى الذيأ « َش ِهدَ »أ أي ٍ
بعؾم كؿا قدال اهلل عدز وجدل﴿ :ىِ َّب َمد ْن
ٍ
ٍ
دون﴾ [الزخدرف ،]64:شدفد عدن ٍ
دم َه ْع َؾ ُؿ َ
وصددق وحؼدق هدذه
هؼدقن
عؾدم وعدن دراهدة ،وعدن
َش ِفدَ بِدا ْل َح ِّق َو ُه ْ
دت عؾقفددا بالعؿددل
الشددفادة بعؿؾِد ِده ،ومعـددى :شددفدأ أي كطددق بالشددفادة بؾسدداكه ،واصؿددلن دددا قؾبدده ،وقامد ْ
جوارحهَ ،ش ِهدَ َأ َّل ِِ َل َه ِِ َّل ُهلُ،و َو ْحدَ ُه َّل َشَرِ َ
يك َل ُهأ أي شدفد أكده ب هسدتحق أن ُهعبدد أحددٌ أو شدي ٌت ىب اهلل
جل يف ُعاله ،ففو شفد يف ذلك بؼؾبه وكطق بؾساكه ،وحؼق بعؿؾه.
َو َأ َن ُم َح َمدً ُهل َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُهأ أي لقس شره ًؽا له وب كدً ا له ،فال هجوز رفعه ىلى مؼام اإللفقة ،وب هجوز
ادعات أن محؿدً ا هؼدر عؾى عؿ ِل ما ب هؼدر عؾقه ىب اهلل.
َو َر ُسو ُل ُهأ أي مع كوكه عبدٌ هلل ففو لدقس كسدائر العبقدد ،بدل هدو رسدول اهلل عدز وجدل ،بدل هدو أفضدل
الرسددل ،ألن جؿقددع الرسددل ُأرسددؾوا ىلددى أمؿفددم كددل كبددي ُأرسددل ىلددى قومِد ِده ،ىب أكددا ُأرسددؾت ىلددى األحؿددر
واألسود كؿا قال يف الحدهث ♀.
ٌ
ٌ
حؼدوق
مرسدل مدن ربده ،فؾده
ففو هممن بلكه بشر ،وأكه عبدٌ هلل ،لقس شره ًؽا معه ،ومع ذلدك هدممن بلكده
أعظم من حؼوق اآلخرهن ،ويف هذا بقان أن التوحقد ب هتحؼق ىب باإلهؿان دداتقن الؽؾؿتدقن :شدفادة أن ب
ىله ىب اهلل وذلك بابعتؼاد وىفراد اهلل بالعبادة ،وباتباع الرسول ♀ يف جؿقع عؿؾِ ِده ،فدال ُهخالػده
يف شيت ،فقؿا هتؼر) به ىلى اهلل ،ومن جات دذا الؼدر من الشدفادة كػداه ،أمدا ىن كدان كصدراك ًقا لزمده أن هدل
بباقي الؽؾؿة وهي أن عقسى عبد اهلل ورسوله ،ألكده كدان قبد َل ىسدالمِ ِه أو قبدل ىرادتده الددخول يف اإلسدالم
هعتؼد أن عقسدى هدو ابدن اهلل ،وأكده ثالدث ثالثدة ،فؾدزم ْ
أن هـػدي ذلدك عدن كػسده ،فغقدر الـصدراين هددخل يف
اإلسالم بشفادة أن ب ىلده ىب اهلل وحدده ب شدرهك لده ،وأن محؿددً ا عبدده ورسدوله ،والـصدراين هزهدد عؾدى
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ذلك بلن هشفد أن عقسى عبد اهلل أي لقس شره ًؽا وب ابـًا بل هو عبدٌ هلل عز وجل.
َو َر ُسو ُل ُهأ ففو ُم ٌ
رسل من ربه ،وهو من أولي العزم من الرسل وهم خؿسة:
كوح ،وىبراهقم ،وموسى وعقسى ،ومحؿد ♀ ،أجؿعقن.
ِ
و ٌ ِمنْ ُهأ ،ويف هذا بقان أكه لقس من ٍ
أ) فؾم ُهعاشر مدرهم ٌ
رجدل ،بدل
قالَ :وكََ َم ُُ ُه َأ ْل َؼ َإ ِِ َلى َم ْر َي َمو َو ُر ٌ
حبؾت بلمر اهلل وكؾؿته التي ألؼاها ىلى مرهم ،فدنن اهلل أمدر جربهدل أن هدـػأ يف أعؾدى ثدو) مدرهم ،فصدارت
تؾك الـػخة حتى استؼرت يف الرحم فؽان مـفا عقسى بن مرهم الذي أكطؼه اهلل وهو يف الؿفد صب ًقا ،وأخدرب
ٌ
ٌ
مرسل من ربه ،فؿن شفد دذا من الـصارى صح ىسالمه وىهؿاكده ،وذهد بعدض
رسول
وهو يف الؿفد أكه
أهل العؾم ىلى أن شفادة أن ب ىله ىب اهلل وأن محؿدً ا رسول اهلل كافقة لؽل ٍ
أحد هرهد الددخول يف اإلسدالم،
ولو كان كصراك ًقا ،ولؽ ْن األكؿل لؾـصراين أن هل بالشفادة عؾى هذا الوجه.
ُهللَجنَ َة َح ٌّقو َوُهللنَ َر َح ٌّقأ ،وهذا يف حق الدهرهقن الذهن هظـون وهعتؼددون أكده ب خدالق ،وب
ثم قالَ :و َ
بعث ،وب حسا) ،وب جزات ،وب جـدة وب كدار ،ففدمبت ب هؽدون ىهؿدا م حتدى ُهصدرحوا بالجـدة والـدار،
حق ،كؿا جات يف الحدهث بل م كاكوا هـػون ذلك قبل ىرادمم الدخول يف اإلسالم ،وكاكوا هؼولدون:
وأ ؿا ٌ
وت َوك َْح َقا َو َما ُه ْفؾِ ُؽـَا ىِ َّب الدَّ ْه ُر﴾ [الجاثقة.]42:
﴿ َو َقا ُلوا َما ِه َي ىِ َّب َح َقا ُتـَا الدل ْك َقا ك َُؿ ُ

ِ
َن ُهلل َع َم ِ
َل»أ هعـدي ىذا مدات عؾدى
ُهللَجنَ َة»أ من أتى دذه أدخؾه اهلل الجـةَ « :ع ََى َمَ كََ َن م َ
« َأ ْد َخ ََ ُه ُهلَ ُ،

الؿوحدد
ذلك أدخؾه اهلل الجـة عؾى ما كان من العؿل ،هعـي أكه بنتقاكه دذا فنكه هعػو اهلل عز وجل عـه ،ألن
ِّ
ببد أن هدخل الجـة ،ألن الجـة ىكؿا ُحرمت عؾى الؿشرك فؼط ،ولقس عؾى ال ُؿؼصر من الؿوحدهن ،كؿدا
ِ
اهلل َع َؾ ْق ِده ا ْل َجـَّد َة
قال ▐ عؾى لسان عقسى بن مرهم أكه قال لؼومه ﴿ :ىِ َّك ُه َم ْن ُه ْش ِر ْك بِداهلل َف َؼددْ َح َّدر َم ُ
ِ ِِ ِ
كص ٍ
ار﴾ [الؿائدة. ]54:
َو َم ْل َوا ُه الـ َُّار َو َما لؾ َّظالؿق َن م ْن َأ َ
ُهللَجنَ َة َع ََى َم َك َن ِم َن ُهلل َع َم ِل»أ .أي من الذكو) والتؼصقر ،ألن كل ما دون الشدرك
فؼالَ « :أ ْد َخ ََ ُه ُهلَ ُ،
هو تحت مشقئة اهلل ىن شات غػر له ،وىن شات عذبده بؼددر ذكبده ثدم أخرجده ىلدى الجـدة ،واألدلدة عؾدى ذلدك
كثقرة جدً ا.
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ثم قال رحؿده اهلل تعدالى :و َلفؿداأ أي لؾبخداري ومسدؾم فِدي ح ِدد ِ
هث ِع ْت َب َ
دانأ وهدو عتبدان بدن مالدك
َ
َ ُ َ
األكصاري رحؿه اهلل تعالى ورضي عـده قدالَ « :فَإِ َن ُهل»َ،أ فدنن الـبدي ♀ قدالَ « :فَإِ َن ُهلَ َ،ح ََر َم
(ّل ِِ َل َه ِِ َّل ُهل)ُ،؛ َي ْبُ َِغي بِ َذ ٰلِ َ
عدامال بجوارحده
ً
ك َو ْج َه ُهل»ِ ،أ أي قالفا بؾساكه معتؼددً ا بؼؾبده
َع ََى ُهللنَ ِر َم ْن َق َلَ :
حدرم عؾدى الـدار الؿدممن أن
حرم عؾى الـار ،كؿا حرم الجـدة عؾدى الؿشدرك َّ
بؿؼتضى هذه الؽؾؿة ،فنن اهلل َ
هخؾد فقفا التحرهم هـا تحرهم خؾود ب تحرهم دخول ،التحرهم عؾى الـدار تحدرهم خؾدودي أي ب هخؾدد يف
الـار ،وىكؿا هدخل بؼدر ذكبه ىذا شات اهلل ،وىذا شات غػر له ،وأدخؾه الجـة دون أن هدخل الـار.
ويف هذا دبل ٌة عؾى فضل التوحقد ،وأكه هوج لؿدن مدات عؾدى التوحقدد الـجداة مدن الـدار ،ولدو كدان
ؼصرا.
ُمذك ًبا ُم ً
ددول اهللِ
ددع ٍ
ثدددم أورد حددددهث أبدددي سدددعقد الخددددري :و َعدددن َأبِدددي سد ِ
قد الدددد ُخدْ ِر ِّي ◙َ ،عددد ْن رسد ِ
َ ْ
َ ُ
َ
وسى ♠َ :ي َرب؛ َعَ ْمنِي َشَ ْو ًئ َأ ْذك َُْر َك َو َأ ْد ُع َ
♀ َق َ
َوك بِ َِه»أ أي ب هعدرف أحددٌ
دالَ « :ق َل ُم َ
غقري ُخصـي به حتى ُأثـي عؾقك به وأدعوك به.
ون َٰإ َذُهل»أ هعـي هدذا لدقس خداص
وسىَّ :ل ِِ َل َه ِِ َّل ُهلُ،و َق َل :ي رب ُكَ ُّل ِع َب ِد َك َي ُؼو ُلََ َ
قالَ :ق َلُ :ق ْل َي ُم َ
ِ
ُهللس ْب َع َو َع ِمَ َر ُإ َن َ -غ ْوَرِي »-أ ال َعدامر :أن مدن
ُهللس َمَ َوُهلت َ
بي أكا ،فؼال اهلل عز وجل لهَ « :ي ُمو َسى؛ َل ْو َأ َن َ
ِ
ُهللس ْب َع فِي كِ َػ ٍَة»أ وهدذا
هعقش وهحقى فقفا من مالئؽة وغقرهم مؿن خؾق اهلل وهعؾم سبحاكهَ « ،وُهللَ َرض َ
ون َ
أهضدا سدبع
فقه دبلة أن السؿاوات سبع صبؼات ،ولؽل صبؼة ُعؿارها واألرضقن سبع صبؼات ،واألرضدقن ً
صبؼات« .فِي كِ َػ ٍة»أ أي من كػتدي الؿقدزان ،الؿقدزان لده كػتدان جاكبدان ولسدان ،فؾدو ُوضدعت السدؿاوات
السبع واألرضقن السبع ومن فقف ْن من خؾدق اهلل يف كػدة ،ووضدعت ب ىلده ىب اهلل يف الؽػدة األخدرى مالدت
دددن أي كاكددت أثؼددل مددن كددل ذلددك الخؾددق ،أل ددا الشددفادة الوحداكقددة هلل ،وهددي التددي خؾددق ألجؾفددا اهلل
السددؿاوات واألر

ومددن فقفددا ،وأرسددل الرسددل وأكددزل الؽت د وعؾقفددا قامددت الخصددومة بددقن األكبقددات

و ُأمؿفم ،وعؾقفا تؼوم سوق الجـة والـار.
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ت بِ ِه َن»أ أي ث ُؼؾت يف الوزن عن هذه الؿخؾوقات العظقؿة كؾفا ،ويف هذا بقان فضدل ب ىلده
قالَ « :م َل ْ
ىب اهلل.
ددول اهللِ
َددس ،س ِ
ِ ِ ِ
ددؿ ْع ُت َر ُس َ
ثددم أورد حدددهث أكددس يف التؼرهدد قددالَ :ولؾت ِّْرمددذ ِّي َ -و َح َّسددـَ ُه َ -عدد ْن َأك ٍ َ
ََك َل َْو َأ َت ْوَُنَِي بِؼَََُ َر ِ
ُهلب ُهللَ ْر ِ
♀ َه ُؼ ُ
َن آ َد َم؛ ِِى َ
َم َل ِؼوَُنَِي َّل
ولَ « :قَ َل ُهلَ ُ،ت َعَ َلىَ :يَ ﭐ ْب َ
ض َخ َط َيَ و ُث َ
ت ُْشَرِ ُك بِي َش ْو ًئ و َلَ َت ْوُ َ
ُك بِ ُؼَ َرُهلبِ َه َمغ ِْػ َر ًة»أ.
دك يف اهلل وب شد ٌ
وهددذا فقدده أن التوحقددد ُهؽػددر جؿقددع الددذكو) بشددرط أن هؿددوت لددقس يف قؾبدده شد ٌ
درك يف
درك يف عؿؾدده ،لفددذا قددالَ « :لَ َْو َأ َت ْوَُنََِي بِؼَُ ََ َر ِ
درك يف اعتؼدداده ،وب شد ٌ
العؿددل ،ب شد ٌ
ُهلب»أ ويف رواهددة« :بؿددلت
األر

» والؿعـى واحد :ال ُؼرا) أي تؼره ًبا مثل حجم األر

وما فقفا.

قالُ « :ث َم َل ِؼوَُنِي َّل ت ُْشَرِ ُك بَِي َشَ ْو ًئ »أ هعـدي أن هدذا هؽػدر الدذكو) ،وهدذا فقده فضدل التوحقدد وبقدان
تؽػقره الذكو) ،فـسلل اهلل بؿـه وكرمه أن هجعؾـا وىهاكم موحدهن ،وأن ُهبعدكا عن الشرك والؿشركقن.
واهلل تعالى أعؾم.
وصؾى اهلل عؾى كبقـا محؿد وعؾى آله وصحبه أجؿعقن.

