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الحؿد هلل والصالة والسالم طؾى رسول اهلل ،وطؾى آله وصحبه ،ومن است َّن بسـته واهتددى ددهده إلدى
هوم الدهن .أما بعد:
قَالَ املُصنِف :$

باب
الدخو ِ
ف مِ َن ِّ
الش ْر ِك
َْ

ِ ِ
اهلل ٓ َ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 ُء ﴾ [الـساء.]84:
َو َق ْول اهلل َت َعا َلى﴿ :إِ َّن َ
َو َق َال َ
﴿واجـُ ْبـِي َو َبـ ِ َّي َأ ْن َك ْع ُبدَ إَ ْصـَا َم﴾ [إبراهقم.]53:
الدخؾِقل طؾقه السالم:
ْ

ِ
وفِي الح ِد ِ
اف َع َؾ ْقؽ ُُمِّ :
الر َها ُء».
ف َما َأ َخ ُ
هثَ « :أ ْخ َو ُ
َ
َ
الش ْـر ُك األَ ْصغ َُر»َ ،ف ُسئ َل َطـْ ُه؟َ ،ف َؼ َالِّ « :
ود ﭬ َأ َّن رس َ ِ
و َط ِن ﭐب ِن مسع ٍ
ـْ َمـا َ َه ُو َـو َْـوْ ُعو ِ ِ كِـوَ اَ ََ َخ َـَّ الــا َ ».
ول اهلل ♀ َق َالَ « :م ْ
ْ َ ْ ُ
َ
َ ُ
َر َوا ُه ال ُب َخ ِ
ار ُّي.
ولِدؿسؾِ ٍم طن جابِ ٍر ﭬ َأ َّن رس َ ِ
ِ
ِ
الـجـةَ،
ول اهلل ♀ َق َالَ « :م ْْ َلؼ َي اَِ ََل ُْ ْشـرِ ُك بِه َش ْقئًا ََ َخ ََّ َ
َ ُ ْ َ ْ َ
َ ُ
َه َم ْْ َل ِؼ َق ُه ُْ ْشـرِ ُك بِ ِه َش ْقئًا ََ َخ ََّ الـا َ ».

│
قال الشارح وفقه اهلل:
َت َعالى( :باب الخوف مْ ِّ
الشرك).

قالؒ

شعور جبؾي هتولد من توقع حصول الؿؽدروه ،و ُهعدع طـده بؿدا ُهـداقض أو هـداُ أو ُهضداد
الخوف :هو
ٌ
إمن.
ِ
ِ
دم مِد ْن
ولذلك قال جل وطال طن أهل اإلهؿان أهنم هوم الؼقامةَ ﴿ :م ْن َجدا َء بِا ْل َح َسدـَة َف َؾد ُه َخ ْق ٌدر مـ َْفدا َو ُه ْ
ٍِ ِ

َف َز ٍع َه ْو َمئذ آمـ َ
ُون﴾ [الـؿل]48:
والخوف ضد إمن ،ومن لم هخف طؾى كػسه الشرك لم هلمن طؾى كػسه هدوم الؼقامدة ،ولفدذا جداء ُ
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الحدهث الؼدسيُ « :ق ُ
اهلل َ :۵و ِط َّزتِي َٓ َأ ْج َؿ ُع َط َؾى َط ْب ِدي َخ ْو َف ْق ِنَ ،و َٓ َأ ْج َؿ ُع َلد ُه َأ ْمـَد ْق ِن ،إِ َذا َأمِـَـِدي فِدي
ول ُ
الدُّ ْك َقا َأ َخ ْػ ُت ُه َه ْو َم ا ْل ِؼ َقا َم ِةَ ،وإِ َذا َخا َفـِي فِي الدُّ ْك َقا َأ َّمـْ ُت ُه َه ْدو َم ا ْل ِؼ َقا َم ِدة» .الحددهث طـدد ابدن الؿبدارك ُ «الزهدد»
ٍ
بسـد صححه إلباين أو حسـه إلباين.
والؿؼصود أكـا كخاف اهلل  ۵بنتقان ما أمر واجتـاب ما هنى طـه وزجر ،هؽذا هحصل إمن.
اهلل ا َّل ِذه َن آ َمـُوا مِـْ ُؽ ْم
وإمن إكؿا هحصل لؿن حؼق التوحقد ،كؿا ُ سورة الـور ُ قوله َ ﴿ :۵و َطدَ ُ
َخ َؾ َ ِ
و َط ِؿ ُؾوا الصالِح ِ
َخؾِ َػـ َُّفم فِي إَ ْر ِ
است ْ
ات َل َق ْست ْ
هن مِ ْن َق ْبؾِ ِف ْم َو َل ُق َؿ ِّؽـ ََّن َل ُف ْم ِدهـ َُف ُم ا َّل ِذي
ف ا َّلذ َ
َّ َ
َ
ض ك ََؿا ْ
ْار َت َضى َل ُف ْم َو َل ُق َبدِّ َلـ َُّف ْم مِ ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِف ْم َأ ْمـًا﴾ [الـورٕ ،]33:ن الخوف ضد إمن ،فاهلل  ۵هستبدل لفم
الخوف الذي هم خافوه من طباد اهلل ُ الدكقا هستبدله لفم أمـًإ ،هنم خافوا اهلل فوحدوه ،والخوف
هوجب ِ
الػرار والفرب ،ولفذا قال اهلل  ۵كؿا ُ الذارهاتَ ﴿ :ف ِػ ُّروا إِ َلى اهللِ إِكِّي َل ُؽ ْم مِـْ ُه ك َِذ ٌهر ُمبِق ٌن﴾
[الذارهات ،]35:وهذه السورة هي التي جعل فقفا تؼرهر سبب خؾق الخؾق وهو التوحقدَ ﴿ :وما َخ َؾ ْؼ ُت ا ْل ِ
ج َّن
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
َو ِ
الر َّز ُاق ُذو ا ْل ُؼ َّو ِة
اإل َ
اهلل ُه َو َّ
كس إِ َّٓ ل َق ْع ُبدُ ون َ ما ُأ ِرهدُ مـ ُْف ْم م ْن ِر ْزق َو َما ُأ ِرهدُ َأ ْن ُه ْطع ُؿون  إِ َّن َ
ا ْل َؿتِق ُن﴾ [الذارهات ُ ]34-35:سقاق أهات قالَ ﴿ :ف ِػ ُّروا إِ َلى اهللِ إِكِّي َل ُؽ ْم مِـْ ُه ك َِذ ٌهر ُمبِق ٌن َ وٓ َت ْج َع ُؾوا َم َع
اهللِ إِ َل ًفا َ
آخ َر إِكِّي َل ُؽ ْم مِـْ ُه ك َِذ ٌهر ُمبِق ٌن﴾ [الذارهات. ]35-35:
إ ًذا فاهلل  ۵بقن لـا أن من خافه ُ الدكقا فعؿل بؿؼتضى هذا الخوف بؿعـى أكده أتدى مدا ُهحبده اهلل وهدو
موجب اإلهؿان موجب إمن ،اإلهؿان الخالص هو موجب إمن ،فخاف اهلل  ۵ووحده ،ففدذا ُهخؾصده
اهلل  ۵من الخوف من العباد ُ الدكقا كؿا ُ آهة الـور من الخوف هوم الؼقامة كؿا ُ آهة الـؿلَ ﴿ :مد ْن َجدا َء
بِا ْل َح َسـ َِة َف َؾ ُه َخ ْق ٌر مِـ َْفا َو ُه ْم مِ ْن َف َز ٍع َه ْو َمئِ ٍذ آمِـ َ
ُون﴾ [الـؿل.]48:
الجددرم ،كؿددا ُ
دم ُ
والشددرك هددو اتخدداذ الـِّددد مددع اهلل والشددرهك معدده ،وهددذا ُجددر ٌم طظددقم ،بددل هددو أطظد ُ
أي الدذكب أطظدم؟ قدال :أن تجعدل هلل كددً ا وهدو خؾؼدك» .فؿدن جعدل هلل كددً ا هتؼدرب إلقده كؿدا
الحدهثُّ « :
كالحدب والدبغض والخدوف وإمدن والرجداء
هتؼرب إلى اهلل بـدو ٍع مدن أكدواع العبدادة ،إمدا العبدادة الؼؾبقدة ُ
والرهبة والرغبة ،وما إلى ذلك من أطؿال الؼؾب ،فنكه ٓ هلمن ،هذا ٓ هحصل له إمدن ٓ ُ الددكقا وٓ ُ
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أخرة ،حتى ُ الدكقا ٓ هحصل له إمنٕ ،ن إمدن هحصدل ُ الددكقا بددفع أسدباب الخدوف الؿخؾوقدة
التي خؾؼفا اهلل ،مثل :تسؾط الشقاصقن من اإلكس والجدن طؾقده ،فدنذا آمدن بداهلل  ۵وقداه اهلل  ۵ودفدع طـده
ِ
الشد ْق َط ُ
دم َّ
ف َأ ْول ِ َقدا َء ُه
ان ُه َخ ِّدو ُ
خوف الدُّ كقا ،وكذلك ُ أخرة ،أما ُ الدكقا فاهلل  ۵قد بقن قدال﴿ :إِك ََّؿدا َذل ُؽ ُ
وهم و َخا ُف ِ
ون إِ ْن ُكـْت ُْم ُم ْممِـِق َن﴾ [آل طؿران.]573:
َفال َت َخا ُف ُ ْ َ
ِ
ِ
دم مِد ْن َف َدز ٍع
وُ أخرة كؿا سؿعت ُ قوله  ُ ۵سورة الـؿلَ ﴿ :م ْن َجا َء بِا ْل َح َسـَة َف َؾد ُه َخ ْق ٌدر مـ َْفدا َو ُه ْ
َه ْو َمئِ ٍذ آمِـ َ
ُون﴾ [الـؿل ،]48:هعـي هوم الؼقامة آمـون.
ثم أورد آهة الـساء ،وهدي آهد ٌة وردت ُ موضدعقن مدن سدورة الـسداء ُ أهتدان ماعدة وأربعدقن ،وأهدة
السادسة طشرة بعد الؿاعة ُ بقان مصقر الشرك وأهؾه ،فنن اهلل  ۵قد بقن أكه ٓ هغػر الشرك أبدً ا ،قال جدل
ِ
ِ ِ
وطال﴿ :إِ َّن اهلل ٓ ه ْغ ِػر َأ ْن ه ْشر َك بِ ِه وه ْغ ِػر ما د َ ِ ِ
قؿدا﴾
ََ ُ َ ُ
ون َذل َك ل َؿ ْن َه َشا ُء َو َم ْن ُه ْش ِر ْك بِاهلل َف َؼد ا ْفت ََرى إِ ْث ًؿا َطظ ً
َ َ ُ ُ َ
[الـساء ..]84:وأهات ُ هذا كثقرة جدً ا ُ التحذهر من الشرك وبقان مآٓته ،كؿا قال جل وطز ُ آهدة البؼدرة
ِ
دم َوا َّل ِدذه َن مِد ْن
ُ أهة الحادهة والعشدرهن والثاكقدة والعشدرهن ﴿ َهدا َأ ُّه َفدا الـ ُ
دم ا َّلدذي َخ َؾ َؼ ُؽ ْ
َّداس ا ْط ُبددُ وا َر َّب ُؽ ُ
ون * ا َّل ِذي جع َل َل ُؽم إَر َض فِر ًاشا والسؿاء بِـَاء و َأك َْز َل مِدن السدؿ ِ
َق ْبؾِ ُؽ ْم َل َع َّؾ ُؽ ْم َت َّت ُؼ َ
اء َمدا ًء َفد َل ْخ َر َج بِ ِده مِد َن
َ َّ َ َ ً َ
َ َ
َ َّ َ
َ
ُ ْ
ال َّثؿر ِ
ات ِر ْز ًقا َل ُؽ ْم َفال َت ْج َع ُؾوا ل ِ َّؾ ِه َأكدَ ا ًدا َو َأ ْكت ُْم َت ْع َؾ ُؿ َ
ون﴾ [البؼرة.]11-15:
ََ
حبدوكَفم كَحدب اهللِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ثم قدال جدل وطدز ُ سدورة البؼدرةَ ﴿ :ومِد َن الـ ِ
َّداس َمد ْن َهتَّخ ُدذ مد ْن ُدون اهلل َأكددَ ا ًدا ُه ُّ ُ ْ ُ ِّ
ِ
ِ ِ
ِ
اب﴾ هعـي هوم الؼقامة ﴿ َأ َّن ا ْل ُؼ َّو َة ل ِ َّؾ ِده َج ِؿق ًعدا
َوا َّلذه َن آ َمـُوا َأ َشدُّ ُح ًّبا ل َّؾه َو َل ْو َه َرى ا َّلذه َن َض َؾ ُؿوا إِ ْذ َه َر ْو َن ا ْل َع َذ َ
اهلل َش ِدهدُ ا ْل َع َذ ِ
اب﴾ [البؼرة ]553:الؼوة هلل ،فؾؿاذا تخاف والؼوة هلل؟ غقره ضعقف.
َو َأ َّن َ
كثقدر جددً ا ُ الؼدرآن ،والؼدرآن كؾده بآهدات
وترددت آهات التحذهر من الشرك وصرف العبادة لغقدر اهلل ٌ
إحؽام وآهات الؿعامالت ،وكل ما ورد ُ الؼرآن ففو هطػق بالتوحقد والتحذهر من الشرك.
اهلل ٓ َه ْغ ِػ ُر َأ ْن ُه ْش َر َك بِ ِه﴾ [الـساء )]84:فسره حددهث الـبدي ♀ أيت أكده إذا
وقوله ﴿( :۵إِ َّن َ
لم هتُب ،أما إذا تاب فإمر كؿدا قدال اهلل  ُ ۵آهدة ال ُػرقدانَ ﴿ :وا َّل ِدذه َن ٓ َهددْ ُط َ
دع اهللِ إِ َل ًفدا َ
آخ َدر﴾ هدذا
ون َم َ
ِ
اهلل إِ َّٓ بِا ْل َح ِّق﴾ هذه كبقرة من كباعر الذكوبَ ﴿ ،وٓ َه ْزك َ
الشركَ ﴿ ،وٓ َه ْؼ ُت ُؾ َ
ُدون﴾ وهدذه
ون الـَّ ْػ َس ا َّلتي َح َّر َم ُ
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كبقرة أخرى ،هذه ثالثة ذكوب:
األهلى :تعطقل حق الرب  ۵باتخاذ الشرهك معه.
هالثاكقة :تعطقل أو إزهاق ٍ
كػس ٓ تستحق الؼتل ،وهذا جر ٌم واطتدا ٌء طؾى أخرهن.
هالثالــث :الزكددا ،وهددو إهجددا ٌد لؾولددد بغقددر صرهد ٍدق مشددروع ،وفقدده إلحدداق ضددرر بددزوج الؿددرأة وأهؾفددا
اب َه ْدو َم ا ْل ِؼ َقا َم ِدة
ومولودها ،وهذه جدراعم طظقؿدة ،لؽدن قدال جدل وطدز :بعدد أن قدالُ ﴿ :ه َضدا َط ْ
ف َلد ُه ا ْل َع َدذ ُ
ِ ِ
داب َوآ َمد َن َو َط ِؿ َدل َط َؿ ًدال َصدال ِ ًحا َف ُل ْو َلئِ َ
اهلل َسد ِّق َئاتِ ِف ْم
َو َه ْخ ُؾدْ فقه ُم َفاكًا﴾ [الػرقدان ]58:قال﴿ :إِ َّٓ َم ْن َت َ
دك ُه َبددِّ ُل ُ
ِ
حسـ ٍ
َات َوك َ
قؿا﴾ [الػرقان.]75:
ورا َرح ً
اهلل َغ ُػ ً
َ َ
َان ُ
فن ًذا من لؼي اهلل وهو ٓ ُهشرك به شق ًئا ٓ هغػر اهلل  ۵له مفؿا كان هذا اإلكسان لدهه من أطؿال فضداعل
أطؿال ،أو كان له من صؾة قرابة مدع ٍ
كبدي مدن إكبقداء ،فدنن اهلل ٓ هؼبدل ،فدابن كدوح وزوجدة كدوح ُ الـدار،
وزوجة لوط ُ الـار ووالد إبراهقم ُ الـار ،وطم الـبي ♀ ُ الـار ،بل والداه ُ الـار وجدده ُ
قاعم طؾى أساس التعبد هلل بنخالص العبادة ،ومن َّ
أخل دا فؾقس بقن اهلل وبقن خؾؼده صدؾ ٌة
الـارٕ ،ن إمر ٌ
الؿحدبط
إٓ أن هؽوكوا له موحدهن وله طابدهن صاععقن ،فنن أشركوا فنهنم ُمعرضون لسدخط اهلل  ۵التدامُ ،
لؽل طؿل ،والؿوجب لؾخؾود ُ الـار.
قالَ ( :و َق َال َ
﴿واجـُ ْبـِي َو َبـ ِ َّي َأ ْن َك ْع ُبدَ إَ ْصـَا َم﴾ [إبراهقم )]53:خاف الخؾقل طؾقده
الدخؾِقل طؾقه السالم:
ْ
السالم من الشدرك وهدو مدن هدو طؾقده السدالم إبدراهقم الخؾقدل هدو مدن هدو ُ ُ مؼاومدة ومـاوعدة الشدرك
أمر الؿدممـقن ْ
أن هتخدذوه قددو ًة وأسدوة ،وسدؿاه أمدة ،قدال جدل وطدالَ ﴿ :قددْ
والؿشركقن ،حتى إن اهلل َ ۵
ون اهللِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ون مِدن د ِ
ِ
قم َوا َّلذه َن َم َع ُه إِ ْذ َقا ُلوا ل َؼ ْدوم ِف ْم إِكَّدا ُب َدرآ ُء مدـْ ُؽ ْم َوم َّؿدا َت ْع ُبددُ َ ْ ُ
كَاك َْت َل ُؽ ْم ُأ ْس َو ٌة َح َسـَ ٌة في إِ ْب َراه َ
ِ
اهقم َِٕبِ ِ
ِ
ِ
قه ََٕ ْسد َت ْغ ِػ َر َّن
َك َػ ْركَا بِ ُؽ ْم َو َبدَ ا َب ْقـَـَا َو َب ْقـَ ُؽ ُم ا ْل َعدَ َاو ُة َوا ْل َب ْغ َضا ُء َأ َبدً ا َحتَّى ُت ْممـُوا بِاهلل َو ْحدَ ُه إِ َّٓ َق ْو َل إِ ْب َر َ
َل َك َو َما َأ ْمؾِ ُك َل َك مِ َن اهللِ مِ ْن َش ْي ٍء َر َّبـَا َط َؾ ْق َك َت َو َّك ْؾـَا َوإِ َل ْق َك َأ َك ْبـَا َوإِ َل ْق َك ا ْل َؿ ِص ُقر﴾ [الؿؿتحـة.]8:
وهذه الؿوطظة اطتذر مـفا إبراهقم طؾقه السالم لؿا أطؾؿه اهلل أن والده من أهل الـار ،فؼدال  ۵كؿدا ُ
اهقم َِٕبِ ِ
َان ِ
ِ
قه إِ َّٓ َط ْن َم ْو ِطدَ ٍة َوطَدَ َها إِ َّهدا ُه﴾ [التوبدة ]558:إبدراهقم وطدد أبداه،
است ْغ َػ ُار إِ ْب َر َ
سورة التوبةَ ﴿ :و َما ك َ ْ
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ِ
قم َِٕبِقد ِده ََٕ ْس د َت ْغ ِػ َر َّن َلد َ
دك﴾ ،وقددال اهلل َ ﴿ :۵ف َؾ َّؿددا َت َب د َّق َن َل د ُه﴾ أي بعددد أن بددقن اهلل ۵
قددالَ ﴿ :قد ْدو َل إِ ْبد َدراه َ
إلبراهقم أن من مات طؾى الشدرك مثدل أبقده فنكده هخؾدد ُ الـدارَ ﴿ ،ف َؾ َّؿدا َت َبد َّق َن َلد ُه َأكَّد ُه َطددُ َّو ل ِ َّؾ ِده َت َب َّدر َأ مِـْد ُه إِ َّن
ِ
ِ
قم﴾ [التوبة.]558:
قم ََٕ َّوا ٌه َحؾ ٌ
إِ ْب َراه َ
وهؽذا صار إمر مع كبقـا محؿد ♀ ،فنكه لؿا سلله الرجل :أهن أبي؟ قال« :أبوك ُ الـّدار»
فذهب الرجل حزهـًا فـاداه الـبي ♀ فؼال له« :أبي وأبوك ُ الـَّار»ٕ ،ن كال الرجؾقن ماتدا طؾدى
الشرك طؾى دهن آباعفم.
ٍ
مؽان ،ثدم اكطؾدق هدو
ولؿا مر بؼع أمه ُ إبواء ومعه أكثر من ألف من الصحابة أمرهم أن هـتظروا ُ
إلى ُ
فسؿع هبؽي بؽا ًء ما رؤوي وٓ ُسؿع هبؽي مثؾه قط قبؾه ،فلشػق الصحابة طؾقده فؼدالوا:
حقث قع أمهُ ،
استلذكت بي أن أزه قبـر أمتـي ،ذـلذن لـي ،هاسـتلذكته
ها رسول اهلل ما الذي ُهبؽقك طؾـا أن كبؽي؟ فؼال« :
ُ
أن أستغػر لفا ذؿـعـي» ،وهذا فقه دلقل طؾى أهنا من الؿشدركقن ماتدت طؾدى الشدرك ماتدت طؾدى غقدر دهدن
إبراهقم الخؾقل الذي ترك آباءهم جؿق ًعا الذي تركه ٔبداعفم ،وصداروا طؾقده إلدى أن جداء طؿدرو بدن لحدي
الخزاطي ،فبدَّ ل دهن اهلل وجاء بإصـام من الشام ،ولؿا كدان هدو رأس أهدل مؽدة اتبعدوهٕ ،كده كؿدا هؼدال:
«الـدداس طؾددى دهددن مؾددوكفم» ،فؽددان هددو أول مددن أحدددث الشددرك ُ جزهددرة العددرب ،حتددى قددال الـبددي
أْت عؿره بْ ُلحي ْجر قصبه يف الـا » .رواه البخاري ومسؾم من حدهث أبي هرهرة.
♀ُ « :
هجر أمعاءه ُ الـار.
واملعنى :أكَّه ُّ
وكان أول من س َّقب السواعب ،هعـي الشرك.
﴿واجـُ ْبـِي َو َبـِدي َأ ْن َك ْع ُبددَ إَ ْصدـَا َم﴾ [إبدراهقم )]53:سدلل اهلل ْ ۵
أن هجعؾده وأبـداءه بعقددهن ُ
ثم قال( :
ْ
َّ

ٍ
ٍ
جاكدب آخدر،
﴿واجـُ ْبـِي﴾) من الؿجاكبة أي هؽون السداعل ُ جاكدب والؿسدتعاذ مـده ُ
جاكب آخر قال( :
ْ
ٍ
مؽان وٓ ُ صرهق.
فال هجتؿعان ُ
وقولهَ ﴿( :و َبـ ِ َّي﴾) ضاهره أكه هشؿل جؿقع ذرهته ،ولؽن اهلل  ۵أخعه أكده لد ْن هـدال طفدده الظدالؿون،
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ات َف َل َتؿفن َق َال إِكِّدي ج ِ
اهقم ربه بِ َؽؾِؿ ٍ
ِ
ِ
دك لِؾـ ِ
َّداس إِ َما ًمدا َق َ
اط ُؾ َ
دال
َ
َّ ُ َّ
كؿا قال اهلل  ُ ۵آهة البؼرةَ ﴿ :وإِذ ا ْب َت َؾى إِ ْب َر َ َ ُّ ُ
َ
َومِ ْن ُذ ِّر َّهتِي َق َال ٓ َهـ َُال َط ْف ِدي ال َّظال ِ ِؿق َن﴾ [البؼرة .]518:فؿدن ضؾدم كػسده بالشدرك فنكده ٓ طفددَ لده طـدد اهلل،
ٕكه كؼض العفد أي ٍ
طفد؟ الذي أخذه اهلل  ۵طؾقفم ،هوم أن كاكوا ُ ُصؾب أبقفم آدم ،كؿدا قدال ربـدا :۵
﴿ َوإِ ْذ َأ َخ َذ َر ُّب َك مِ ْن َبـِي آ َد َم مِ ْن ُض ُف ِ
ور ِه ْم ُذ ِّر َّهت َُف ْم َو َأ ْش َفدَ ُه ْم َط َؾى َأك ُػ ِس ِف ْم َأ َل ْس ُت بِ َر ِّب ُؽ ْم َقا ُلوا َب َؾى َش ِدفدْ كَا﴾
هعـي شفدكا بلكك ربـا ٓ غقر لقس أحدٌ سواك هو ر ُّبـا.
ثددم قددال َ ﴿ :۵أ ْن َت ُؼو ُلددوا﴾ هعـددي ٓ ُتبدددلوا ﴿ َأ ْن َت ُؼو ُلددوا هددوم ا ْل ِؼقام ِ
ددة إِكَّددا ُكـَّددا َطدد ْن َه َ
ددذا َغددافِؾِق َن﴾
َ ْ َ َ َ
[إطراف ٓ ،]571:تليت هوم الؼقامة وتعتذرون بلكؽم غػؾتم وكسقتم وذهؾتم ،فنن هذا غقر مؼبول.
ثددم أورد حدددهث الخددوف مددن الشددرك إصددغرٕ ،ن الـدداس قددد هـصددرفوا إلددى الشددرك إكددع فؼددط
ُمتجاهؾقن الشرك إصغر ،والـبي ♀ قد خافه طؾى أ َّمتِه كؿا ُ هذا الحدهث حدهث شدداد بدن
أوس رضي اهلل طـه ،وفقه قال« :إن أخاف ما أتخوف عؾى أمتي اإلشراك باِ».
وجاء ُ الؿسـد كؿدا ُ الحددهث الدذي أورده الؿصدـف وهدو صدحقا اإلسدـاد ،وإول مدن حددهث
ـاف َع َؾـ ْقؽ ُُم:
ف َمـا َأ َخ ُ
شداد ضعقف اإلسـاد ،ولؽن معـاه صحقا ،وأما هذا ففو صحقا اإلسدـادَ «( :أ ْخ َـو ُ
ِ
ِّ
الر َْا ُء»).
الش ْـر ُك األَ ْصغ َُر»َ ،ف ُسئ َل َطـْ ُه؟َ ،ف َؼ َالِّ « :
أهضدا أن الـبدي
ػس ًرا ُ أحادهث ُأخر ،كؿا ُ الحدهث طـد ابن أبي شقبة ُ "الؿصـَّف" وغقدره ً
وجاء ُم َّ
♀ لؿا ذكر الشرك إصغر -وهو الرهاء -لؽـه أصغر إذا كان هسقر الرهاء ،أمدا طظدقم الرهداء إذا
ِ
لعؿؾه -طقا ًذا باهلل.-
استؿر طؾقه واستؿرأه ،فنكه هؽون ُمحب ًطا
َّ
فددن ًذا الرهدداء صددػة مددن صددػات الؿـددافؼقن ،كؿددا أخددع اهلل  ُ ۵كتابدده العزهددز ُ صد ِ
دػة الؿـددافؼقن ،قددال
داد ُطفم وإِ َذا َقدداموا إِ َلدى الصد ِ
ِ
▐﴿ :إِ َّن ا ْلؿـَدافِ ِؼقن ه َخد ِ
دالة َقدا ُموا ك َُسددا َلى ُهد َدرا ُء َ
داد ُط َ
ون
َّ
اهلل َو ُه َدو َخد ُ ْ َ
َ ُ
ُ
ُ
ون َ
َّاس َوٓ َه ْذك ُُر َ
قال﴾ [الـساء.]581:
اهلل إِ َّٓ َقؾِ ً
الـ َ
ون َ
فالرهاء أمره خطقر ،وجاء تػسقره ُ الحدهث أكه هذهب ُهحسن صالته لـظر الرجل إلقه ،ومن أجدل أن
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ِ
ولوجدا طؾدى قؾدب الؿسدؾم ،فقـبغدي
أبدواب الشدقطان
خطقر جددً ا ،وهدو مدن أهسدر
ُهثـي طؾقه من رآه ،وهذا
ً
ٌ
لإلكسان أن ُهجاهد كػسه ُ ذلك.
الؿخرج طـد البخاري ومسؾم ُ «صحقحه» قالَ «( :م ْْ َمـا َ َه ُو َـو َْـوْ ُعو
ثم أورد حدهث ابن مسعود ُ
ِ ِ كِوَ اَ ََ َخ ََّ الـا َ »َ .ر َوا ُه ال ُب َخ ِ
ار ُّي) هصدرف لده الددطاء وهسدلله حاجتده ،أو دفدع الؿخدوف والضدر ،إمدا أن
هدطوه لجؾب الـػع أو لدفع الضر.
ـْ َمـا َ َه ُو َـو َْـوْ ُعو
وُ لػظ البخاري طن ابن مسعود رضي اهلل طـه أن الـبي ♀ قدالَ «( :م ْ
ِ ِ كِوَ اَ ََ َخ ََّ الـا َ ») قال ابن مسعود أكاَ « :من مات ٓ هدطو هلل كدً ا دخل الجـة».
هدع هلل كدً ا هدخل الجـة.
وهذا من ٓزم ِّ
الضد ،فؿا دام أن َمن دطا هلل كدً ا دخل الـار ،فنن من لم ُ
وُ مسؾم أكه قال« :من مات وهو ُهشرك باهلل شق ًئا َ
وقؾت أكا :و َمن مدات
دخل الـَّار» قال ابن مسعودُ « :
ٓ ُهشدرك بدداهلل شدق ًئا دخددل الجـَّدة» .وهددذه الجؿؾدة جدداءت ُ الحددهث الصدحقا ُ حددهث أبددي هرهددرة ُ
البخاري.
الؿساوي َّ
والؿؿاثل.
والشبقه ُ
هالـِّوُ  :هو َ
واهلل  ٓ ۵هوجد له ُمؿاثل وٓ ُمؽافئ ،وٓ شبقه ،ولفذا ُ آخر سورة اإلسراء قالَ ﴿ :و ُق ِل ا ْل َح ْؿدُ ل ِ َّؾ ِه
ِ
ِ
دم َه ُؽد ْن َلد ُه
ا َّلذي َل ْم َهتَّخ ْذ َو َلدً ا﴾ [اإلسراء ]555:هعـي هذا كؼص ُ حق اهلل  ۵تعالى اهلل  ۵طن ذلدكَ ﴿ ،و َل ْ
هك فِي ا ْلؿ ْؾ ِ
ك َو َل ْم َه ُؽ ْن َل ُه َولِي مِ َن ُّ
َش ِر ٌ
الذ ِّل﴾ أي من الضعف ،لم هؽن طـده ُمعقن ٓ ُ خؾدق الخؾدق وٓ
ُ
َّ
الؿدبر لجؿقع الخؾق.
ُ تدبقرهم ،ففو وحده اهلل  ۵الخالق البارئ الؿصور ،وهو ُ
ِ
ـي اَِ ََل
ثم أورد حدهث جابر ُ
الؿخرج طـد مسؾم ُ الصحقا وطـد أحؿد ُ الؿسـد أكه قالَ «( :م ْْ َلؼ َ
ِ
قرهب من حدهث أبي هرهرة رضدي
الـجـةََ ،ه َم ْْ َل ِؼ َق ُه ُْ ْشـرِ ُك بِ ِه َش ْقئًا ََ َخ ََّ الـا َ ») .وهو
ٌ
ُْ ْشـرِ ُك بِه َش ْقئًا ََ َخ ََّ َ
بعضدا«( :م ِ
ـي اَِ ََل ُْ ْشــرِ ُك بِ ِـه َشـ ْقئًا») هعـدي حتدى ولدو كدان قدد
اضا ُهػسر بعضده ً
َ ْ
اهلل طـه ،ومعـاه :و ٌ
ـْ َلؼ َ
ٌ
والؿفم أكه طـدد ُلؼقدا اهلل أكده ٓ ُهشدرك
حصل مـه
شرك كؿا حصل ُ الجاهؾقة ،فؾؿا أسؾؿوا تركوا الشركُ ،
به شق ًئا ،ولقس أكه أشرك به ُ حقاته ،الؿؼصود أكه طـد موتده لدم ه ُؽدن ُمشدركًا ،ولفدذا لؿدا بؾغده طدن ُغدال ٍم
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هفددودي أكدده مددرض ُ الؿدهـددة أتدداه ،وققددل :إن هددذا الغددالم كددان هخدمدده ،فلتدداه الـبددي ♀ هعددوده
وكػس ُه ترتدد -أي طؾى وشك الؿوت -فؼال لده الـبدي ♀ُ « :قدل أشدفد أن ٓ إلده إٓ اهلل
فوجده ُ
وأن محؿدً ا رسول اهلل» ،فجعل الغالم هـظر إلى الـبي ♀ تارة وإلى أبقه تارة ،حتى قال لده أبدوه
ٍ
رابعة أو كحوها« :أصع أبا الؼاسم» فتؾػظ ال ُغالم بالشفادة فؿات فػاضت روحه ،فخدرج الـبدي
بعد ثالثة أو
ستبشرا وهؼول« :الحؿد هلل الذي أكؼدذه بدي مدن الـدار» .ومعـداه« :بدي» هعـدي بسدببي
♀ هتفؾل ُم
ً
ٕكه هو الؿبعوث الذي ُهخرج اهلل به الـاس من الظؾؿات إلى الـور ،وكدذلك لؿدا احتُضدر طؿده أبدو صالدب
أتاه ،فؼال« :ها طؿاه ،قل كؾؿة ُأحاج لك دا طـد اهلل» ،قل ٓ إله إٓ اهلل ،فجعل هـظر إلقه تارة ،ثم هـظدر إلدى
رجآت قرهش الؿشدركة تدار ًة أخدرى ،وهدم هؼولدون لده« :أترغدب طدن مؾدة طبدد الؿطؾدب» حتدى قدال ُ
السادسة أو كحوها أكده طؾدى مؾدة طبدد الؿطؾدب ،ثدم فاضدت روحده ،ولدذلك لؿدا سدلله حؿدزة سدلل الـبدي
قاعال« :ما صـعت لعؿك الفالك» هعـي أبا صالدب الدذي احتضدـه وربداه وكاصدره
♀ أو العباس ً
وآزره ،لؽـه لم هرتك دهن آباعه مخاف َة الذم والؿسدبة مدن قومِ ِده ،فؼددَّ م رضدا الـداس طؾدى رضدا اهلل ،فؽاكدت
العاقبة أكه ُ الـار ،فؼال الـبي ♀ لؾعبداس أو لحؿدزة« :هدو ُ ضحضداح مدن الـدار ،ولدوٓ أكدا
لؽان ُ الدرك إسػل من الـار».
وطؾى اإلكسان أٓ هلمن طؾى ِ
كػس ِه ،فنن اهلل  ۵قد هنى أن هلمن اإلكسان طؾى كػسده وطؾدى دهـده وطؾدى
قؾبه ،قال جل وطالَ ﴿ :أ َف َلمِـُوا م ْؽر اهللِ َفال ه ْلمن م ْؽر اهللِ إِ َّٓ ا ْل َؼوم ا ْل َخ ِ
اس ُر َ
ون﴾ [إطراف.]88:
ْ ُ
َ َ ُ َ َ
َ َ
والـبي ♀ كان هؽثر ُ سجود أن هؼول ٓ« :مؼؾب الؼؾوب ثبت قؾبي طؾى دهـك».
فـسلل اهلل أن هثبت قؾوبـا طؾى دهـهْ ،
وأن هجعؾـا من أهل صاطته ومحبتده ،و ُهباطدد بقــدا وبدقن معاصدقه،
وأن هجعؾـا وإهاكم من الراشدهن.
واهلل تعالى أطؾم.
هصؾى اِ عؾى كبقـا محؿو هعؾى لله هصحبه أجؿعقْ.

