


 

 

  

           
 

 
 

  
 

                                     
ُٕ ايشَّعاد٠ُٔع                                      ٓٛا

 يف َشسِح                                                                               

 نتأب تٛحٝٔد ايعباد٠ٔ                                                  
                                                                              ١َّ ِٕ ٚصخِٝح ايشُّ  َٔ ايكسآ
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ُٕ ايشَّعاد٠ٔ  ُعٓٛا

 يف َشسِح

 نتأب تٛحٝٔد ايعباد٠ٔ
١َّ ِٕ ٚصخِٝح ايشُّ  َٔ ايكسآ
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ُُٕع 4  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 املكد١َ    

 

ـِ الرحقِؿ، مالِؽ يقِم الديـ.  الحؿُدهلل ربِّ العالؿقـ، الرحؿ

زيككِؾ ططااككؽ، طّؿككْت  َّ لككؽ الحؿككُد ر عـككا طؾككك كٓاككؽ، ولككؽ اليككؽُر طؾككك 

ك، واتصكَؾ يقكُرك، ٓ ُححصكل ءـكاًل طؾقكؽ، حككت  فقاضُؾؽ، وتّؿْت كقافُؾؽ، تتا َع  رُّ

ـّة، وحّببكت كؿا حءـقَت طؾك كػسؽ، هديتـا إلك اإلسالم، وهد يتـا يف اإلسالم إلك السُّ

إلقـا ححبع العؾقم إلقؽ، وسؾؽَت  ـكا سكبقؾ صالبقكف: كسكتغػرك الؾفكؿ وكتكقب إلقكؽ، 

كعقذ  عزتؽ ر عـا حن ُتزيغ قؾقَ ـكا، حو حن َتسكتبدل  ـكا َقَرككا، كسكتجقُر  كؽ مكـ طؾكٍؿ ٓ 

يكتْؿ لـكا يصاحبف طؿكؾ حو يؽكقن طؾقـكا حجكة، يكا حكل يكا ققكقم  رحؿتكؽ كسكتغقث، ا

 ؽؾؿِة التقحقد يالصًة مـ قؾق ـا،  ؾِّغـا رضاك، وَحسبْغ طؾقـا مكـ رحؿتِكؽ، وَحوزطـكا 

ـّة،  ـَ فسقَح ّـّتِؽ، َحلزْمـا اإليالَص، وَمّسْؽـا  السُّ شؽَر كعؿتِؽ، وحديؾـا يف السا ؼق

اـككا رتبككَة ورءككِة الـبّقككقـ، وحكرمـككا  ؿرافؼككِة كبقـككا إمكك اِم واّعؾـككا هككداًة مفتككديـ، و قِّ

 الؿقحديـ، الؾفؿ صؾِّ وسؾِّؿ طؾقف، وطؾك كلف وصحبف ومحسـل التا عقـ.

 الؾجـُة العؾؿّقة يف )ّؿعقة مركز اإلمام إلبكاّّ رحؿكف  :أما بعُد 
ع

فؼد طِفدْت إلل

ر يف )تقحقكد العبكادة(  غقكَة تدريسكف يف الكدورة  اهلل لؾدراسات وإ حاث( إطداَد مؼكرع

عقكة: فكلكرمـل اهلل ويّسكر لكل تصكـقَػ مكتـ طؼكدي فقكف، الؿستؿرة التل تعؼكدها الجؿ

ييتؿؾ طؾك ّؿؾٍة مـتؼاٍة مـ كي الؽتكاِب وحصكِح ححاديكث البكاب، ّعؾُتفكا يف واحكد 

زادهككا اهلل -  اسككؿا الؾجـككة العؾؿقككة يف الؿركككز- رَبككة مـككل  –وحر عككقـ  اً ككا، وُكيككر 

 ، وصبع ءالث صبعات إلك أن  حؿد اهلل.-تقفقًؼا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     
ُُٕع 5  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ّؿاطٌة مـ ءؿ حكرمـل  
ّ

اهلل  تدريس هذا الؿتـ يف إكدوكقسقا وإردن: فللح طؾل

الػضالل  ؽتا ة شرح لف مقّسٍر وّقٍز ُيعـك  ؿؼاصده و ؿا ٓ يسُع صالكَب العؾكؿ ّفُؾكف 

، ولكؿ يححـكل وحككا ؾِف: فؼصدُت إلكك ذلكؽ مسكتعقـًا  كاهللامـ حصقل هذا العؾؿ ومسا

ـٌ  ؽثرِة مصـعػات ح هؾ العؾؿ يف هذا الػـ و ركتِفا وحصقِل الَغـال هبا، حرقُؿ ح قاَ ف يؼق

يـ مرحقمك،، ويف َيَدمكة هكذا العؾكؿ  ولكق  جفكد -َقر حّ رّقت حن حكقن  ف يقم الدِّ

فنن التقحقد هكق سكرُّ الؼكركن، ولكبُّ اإليؿكان، "، ورحؿ اهلُل مـ قالا مـظقم، -الُؿِؼّؾ 

وحكػِعفككا لؾعبككاِد يف مصككالح وتـقيككُع العبككارات  قّككقه الككّدٓٓت مككـ حهككّؿ إمككقر 

 . "الؿعاِش والؿعادِ 

اّتفدُت يف تؼريبكف، وحَرصكُت طؾكك تكذيقؾ التؼريكرات العؾؿقكة  جقا كاٍت  وقد

، وضؿـّكُتف كصقًبا مػروًضا مكـ طبكاراٍت طؾك قدٍر صالٍح مـ اإلشؽآِت الُؿْؾَصؼة هبا

، ويتؿكُت الؽتكاب دٍ اؿتـا التؼطُتفا مـ كتبفؿ، وكظؿُتفكا والتؼريكراِت يف كظكاٍم واحكٕ

ًٓ ُتعكقـ صالكَب العؾكؿ  عكد إتؿكام قرالتكف قكرالَة تحصكقٍؾ طؾكك الؿراّعكِة   ثؿاكقـ سما

 . والؿذاكرِة وايتباِر ضبطف لؾؿسااؾ والدٓاؾ

واهلَل حسلُل حن يجزي طؾؿاَلكا وميايَخـا طـّا يقَر الجزال، وحن يتؼبعؾ هذا الؽتاَب 

ًٓ وكيكًرا،  طـده  ؼبقل حسكـ: إككف سكؿقُع الكّدطال، وهكق حهكُؾ الّرّكال، والحؿكد هلل حو

 وضاهًرا و اصـًا.



 

 

     

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 َنت

 نتاب تٛحٝد ايعباد٠

١َّ  َٔ ايكسإٓ ٚصخٝح ايشُّ
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ُُٕع 8  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

¢ 

 هلل، وصؾك اهلل و سّؾؿ طؾك رسقل اهلل، وطؾك كلف، وصحبف. الحؿد

  باْب أقشاّ ايتٛحٝد ثالث١ -1
 اء ٚايصفاتتٛحٝد ايعباد٠، ٚتٛحٝد ايسبٛب١ٝ، ٚتٛحٝد األمس

 ٺ ٺ. ڀ ڀ. پ پ پ پ)ا -تعالك-وققل اهلل 

 .[5-1]الػاتحةا  (ٿ ٿ ٿ ٿ. ٺ

   (ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)وققلفا 

 .[>=]مريم:

 ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ)وققلفا 

 .[>=]غنافر:   (﮾

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ)وققلفا 

 .[=<]ادنائدة:   (ی ی

 ايعباد٠ َٚع٢ٓ ال إي٘ إال اهللباُب تفشري تٛحٝد  -2
 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ)ا -تعالك-وققل اهلل   

 .[==]غنافر:   (ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     
ُُٕع 01  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ک ڑ ڑ ژ. ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ)وققلفا  

خُرف:   (ڳ ڳ گ گ گ گ ک. ک  .[?9]الزُّ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ)ا -طؾقف السالم–طـ ققم هقد  وققلف

 .[7<]األعراف:   ( ڇ ڇ ڇ

 ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب) اوققلف 

 .[>=9]البصرة:   (حج يث

 ڻ ں ں ڱ. ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ)وققلفا  

 .[=:->:]الانافنات:   (ڻ ڻ

 .[>]ص:   (چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ) وققلفا

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ)وققلفا  

 .[9=]احلج:   (﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

ْؿٍس: َطَؾى َأْن ُبـَِي اإِلْسالَُم َطَؾى َخ » قالا  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ڤوطـ ا ـ طؿر 

َكاِة، َوَحجِّ اْلَبْقِت، َوَصْوِم َرَمَضانَ  الَِة، َوإِيَتاِء الزَّ . «ُيْعَبَد اهَّللُ َوُيْؽَػَر بَِؿا ُدوَكُه، َوإَِقاِم الصَّ

 (.02()16حيرّف مسؾؿ )

  باُب شسٚط ال إي٘ إال اهلل -3
 الْكٝاد ٖٚٞ: ايعًِ، ٚايٝكني، ٚاإلخالص، ٚايصدم، ٚاحملب١، ٚايكبٍٛ، ٚا

 مث جث يت ىت مت خت حت جت يب)ا -تعككككككككالك-وقككككككككقل اهلل 



 

 

     

           
ُُٕع 00  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 .[@8]حممد:   ( ىث

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ)وققلفا 

 .[>=8]البصرة:   (ڑ ڑ ژ ژ

 ڻ ں ں ڱ* ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ)َوَققلفا 

 ﮲ ۓ ۓ ے*  ھ ھ ھ ھ* ہ ہ ہ ۀ ۀ* ڻ ڻ

 .[7;->:]الانافنات:   (ۆ ۆ ۇ ۇ* ﮴ ﮳

   ( گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ)وققلفا 

 .[99]لصامن:

ُه َٓ إَِلَه إَِّٓ »ا ملسو هيلع هللا ىلصقالا قال رسقل اهلل  ڤوطـ طثؿان  َمْن َماَت َوُهَو َيْعَؾُم َأكَّ

 (.06. حيرّف مسؾؿ )«اهَّللُ َدَخَل اْلَجـَّةَ 

ـْ َح ِل ُهَرْيَرَة    ڤوَط
ِّ

فِل َمِسقٍر، َقاَلا َفـَِػَدْت َحْزَواُد  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلا ُكـعا َمَع الـعبِل

، َلْق ڤِم، َقاَلا َحتعك َهؿع  ِـَْحِر  َْعِض َحَؿاِاؾِِفْؿ، َقاَلا َفَؼاَل ُطَؿُر اْلَؼقْ 
ِ
ا َيا َرُسقَل اهلل

ـْ َحْزَواِد اْلَؼْقِم، َفَدَطْقَت اهلَل َطَؾْقَفا، َقاَلا َفَػَعَؾ، َقاَلا َفَجاَل ُذو اْلُبرِّ 
 مِ

َ
َؿْعَت َما َ ِؼل َّ

ِه، َوُذو التعْؿِر  َِتؿْ  َوَقاَل ُمَجاِهٌدا َوُذو الـعَقاةِ  ِـََقاُه، ُقْؾُتا َوَما َكاُكقا َيْصـَُعقَن  -ِرِه،  ُِبرِّ

قَكُف َوَيْيَرُ قَن َطَؾْقِف اْلَؿالَ  ، َقاَلا َفَدَطا َطَؾْقَفا َقاَل َحتعك َمََلَ - ِالـعَقى؟ َقاَلا َكاُكقا َيُؿصُّ

َٓ »َذلَِؽا  اْلَؼْقُم َحْزِوَدَتُفْؿ، َقاَلا َفَؼاَل ِطـْدَ  َّٓ اهَّللُ، َوَأكِّي َرُسوُل اهَّللِ،  َٓ إَِلَه إِ َأْشَفُد َأْن 

َّٓ َدَخَل اْلَجـَّةَ  قِفَؿا: إِ
 (.44()07. حيرّف مسؾؿ )«َيْؾَؼى اهَّللَ بِِفَؿا َطْبٌد َغْقَر َشاكٍّ فِ

َلنْن ُينَوافَِي َطْبنٌد َينْوَم »ا ملسو هيلع هللا ىلصقالا قالا قال رسقل اهلل  ڤوطـ طتبان  ـ مالؽ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     
ُُٕع 01  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

َم اهَّللُ َطَؾْقِه الـَّارَ ا َّٓ َحرَّ َّٓ اهَّللُ َيْبَتِغي بِِه َوْجَه اهَّللِ إِ َٓ إَِلَه إِ . حيرّف البخاري «ْلِؼَقاَمِة َيُؼوُل: 

(6400.) 

  ڤوطـ َحَكس ْ ـ َمالٍِؽ 
ع

ْحِؾ َقاَلا  ملسو هيلع هللا ىلصَحنع الـعبِل َما ِمْن »َوُمعاٌذ َرِديُػُف َطَؾك الرع

َمُه اهَّللُ َطَؾى  َأَحٍد َيْشَفُد َأنْ  َّٓ َحرَّ ًدا َرُسوُل اهَّللِ ِصْدًقا ِمْن َقْؾبِِه إ َّٓ اهَّللُ َوَأنَّ ُمَحؿَّ َٓ إَِلَه إِ

ا َحَفاَل ُحْيبُِر  ِِف الـعاَس َفَقْسَتْبِيُروا؟ َقاَلا «الـَّار
ِ
، َوَحْيبََر «إًِذا َيتَّؽُِؾوا»، َقاَل َيا َرُسقَل اهلل

ًؿا. حيرّف البخاري ) َِفا ُمَعاٌذ طِ   (.108ـَْد َمْقتِِف َتَلءُّ

باْب تٛحٝد ايسبٛب١ٝ ٚتٛحٝد األمساء ٚايصفات َٔ بساٖني تٛحٝد  -4
 ايعباد٠

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ)ا -تعالك-وققل اهلل 

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ* ہ ۀ

 .[99-98]البصرة:   (﮾﮿  ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)وققلفا  

 .[879]األىعنام:   (ٿ ٿ ٺ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ)وققلفا 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .[=8]الرعد:   (ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ)وققلفا 

          ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷



 

 

     

           
ُُٕع 02  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

   (ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ        

 .[>>9]البصرة:

   (ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ)وققلفا  

  .[<9]سبي:

 باْب ايتٛحٝد فسض ع٢ً مجٝع ايجكًني -5
 .[=>]الذارينات:   (ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ)ا -تعالك-وققل اهلل 

   (ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ)وققلفا 

 .[=:]النحل:

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ*  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ)وققلفا  

 .[9-8]هود:   (ہ ہ ہ ہ

 .[:9]اإلرساء:   (ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ)وققلفا  

 .[66]الـسالا  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳوققلفا ﴿ 

  ڤوطـ معاذ  ـ ّبؾ 
ِّ

َطَؾك ِحَؿاٍر ُيَؼاُل َلُف ُطَػْقٌر:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلا ُكـُْت ِرْدَف الـعبِل

، ُقْؾُتا اهلُل «َباِدِه، َوَما َحقُّ اْلِعَباِد َطَؾى اهَّللِ؟َيا ُمَعاُذ َهْل َتْدِري َحقَّ اهَّللِ َطَؾى طِ »َفَؼاَلا 

َٓ ُيْشرُِكوا بِِه َشْقًئا، َفنِنَّ َحقَّ اهَّللِ َطَؾى اْلِعَباِد َأْن َيْعُبُدوهُ »َوَرُسقُلُف َحْطَؾُؿ، َقاَلا  َوَحقَّ  َو

َٓ ُيْشرُِك بِهِ  َب َمْن  َٓ ُيَعذِّ  َأْن 
 «َشقْئًا الِْعبَاِد َطَؾى اهَّللِ

ِ
ُر  ِِف  ، َفُؼْؾُتا َيا َرُسقَل اهلل َحَفاَل ُح َيِّ

ْرُهْم َفقَتَّؽُِؾوا»الـعاَس؟، َقاَلا   (. 49) (62ومسؾؿ )  (،0856. حيرّف البخاري )«َٓ ُتبَشِّ
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ُُٕع 03  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 
ّ

ؾؿل ُـّ َحنع الـعاَس  ڤوطـ طؿرو  ـ َطَبَسَة السُّ قالا ُكـُْت َوَحَكا فِل اْلَجاِهؾِقعِة َحُض

َة طَ  ٍؾ  َِؿؽع ُّ َْوَءاَن، َفَسِؿْعُت  َِر ْٕ ٍل َوُهْؿ َيْعُبُدوَن ا
ْ

َؾك َضاَلَلٍة، َوَحكعُفْؿ َلْقُسقا َطَؾك َشل

 
ِ
ُمْسَتْخِػقًا  ملسو هيلع هللا ىلصُيْخبُِر َحْيَباًرا، َفَؼَعْدُت َطَؾك َراِحَؾتِل، َفَؼِدْمُت َطَؾْقِف، َفنَِذا َرُسقُل اهلل

َرَلاُل َطَؾْقِف َقْقُمُف، َفَتؾَ  َة، َفُؼْؾُت َلُفا َما َحْكَت؟ َقاَلا ُّ َأَكا »طعْػُت َحتعك َدَيْؾُت َطَؾْقِف  َِؿؽع

؟ َقاَلا «َكبِي  
ٌّ

ٍل َحْرَسَؾَؽ، َقاَلا «َأْرَسَؾـِي اهَّللُ »، َفُؼْؾُتا َوَما َكبِل
ْ

، َفُؼْؾُتا َو َِليِّ َشل

َْوَثاِن، َوأَ » ْٕ َْرَحاِم، َوَكْسرِ ا ْٕ َٓ ُيْشَرُك بِِه َشْيءٌ َأْرَسَؾـِي بِِصَؾِة ا َد اهَّللُ  . حيرّف «ْن ُيَوحَّ

 (.860مسؾؿ )

 باُب فطٌ ايتٛحٝد -6

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)ا -تعالك-وققل اهلل 

 .[9?]األىعنام:   (ڀ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ)وققلفا 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

   (گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .[>>]النور:

  ڤ ـ الصامت  وطـ طبادة
ِّ

ـْ الـعبِل َّٓ اهَّللُ »َقاَلا  ملسو هيلع هللا ىلصَط َٓ إَِلَه إِ َمْن َشِفَد َأْن 

ًدا َطْبُدُه َوَرُسوُلُه، َوَأنَّ ِطقَسى َطْبُد اهَّللِ َوَرُسوُلُه َوَكِؾَؿُتُه  َٓ َشرِيَك َلُه، َوَأنَّ ُمَحؿَّ َوْحَدُه 

: َأْدَخَؾُه اهَّللُ اْلَجـََّة َطَؾى َما َكاَن ِمْن َأْلَؼاَها إَِلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمـُْه، َواْلَجـَّ  ، َوالـَّاُر َحق  ُة َحق 

     (، والؾػظ لؾبخاري،46()08(، ومسؾؿ )6465. حيرّف البخاري )«اْلَعَؿلِ 

ـْ َحْ َقاِب اْلَجـعِة الثعَؿاكَِقِة َحيعَفا َشالَ »ولفؿا زيادةا 
 «.مِ



 

 

     

           
ُُٕع 04  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

  ڤوطـف 
ِ
َّٓ اهَّللُ، َوَأنَّ »َيُؼقُلا  ملسو هيلع هللا ىلص قالا َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل َٓ إَِلَه إِ َمْن َشِفَد َأْن 

َم اهَّللُ َطَؾْقِه الـَّارَ  ًدا َرُسوُل اهَّللِ، َحرَّ  (.09حيرّف مسؾؿ ) «ُمَحؿَّ

  ڤوطـ صارق  ـ طبداهلل الؿحار ل 
ِ
فِل ُسقِق ذِي  ملسو هيلع هللا ىلصقالا َرَحْيُت َرُسقَل اهلل

ٌة َحْؿَراُل  َّٓ اهَّللُ ُتْػِؾُحوا»َوُهَق َيُؼقُلا اْلَؿَجاِز َوَطَؾْقِف ُحؾع َٓ إَِلَه إِ َفا الـَّاُس، ُقوُلوا:  ، «َيا َأيُّ

ٌؾ َيْتَبُعُف َيْرمِقِف  ِاْلِحَجاَرِة، َوَقْد َحْدَمك ُطْرُققَ ْقِف َوَكْعَبقِْف، َوُهَق َيُؼقُلا َيا َحيَُّفا الـعاُس  ُّ ، َوَر

اٌب، َفؼُ  اَلُم َ ـِل َطبِْد اْلُؿطعؾِِب، ُقْؾُتا َٓ ُتطِقُعقُه، َفنِكعُف َكذع َُ ـْ َهَذا؟ قِقَؾا َهَذا  ْؾُتا َم

ى َحُ ق َلَفٍب. حيرّف ا ـ  ِذي َيْتَبُعُف َيْرمِقِف  ِاْلِحَجاَرِة؟ َقاَلا َهَذا َطْبُد اْلُعزع ـْ َهَذا الع َفَؿ

 اإلحسان(، وصححف إلباّ. -6560( وا ـ حبان )159يزيؿة )

يَؿاُن بِْضٌع َوَسْبُعوَن َأْو بِْضٌع »: ملسو هيلع هللا ىلصقالا قال رسقل اهلل  ڤح ل هريرة  وطـ اإْلِ

ََذى َطِن الطَّرِيِق،  ْٕ َّٓ اهَّللُ، َوَأْدَكاَها: إَِماَصُة ا َٓ إَِلَه إِ َوِستُّوَن ُشْعَبًة، فلفضُؾفا: َقْوُل: 

 الؾػظ لف.(، و58()65(، ومسؾؿ )9. حيرّف البخاري )«َواْلَحَقاُء ُشْعَبٌة ِمَن اإليؿان

ـْ َح ِل َذرٍّ    ڤوط
ِ
: َمْن َجاَء -َطزَّ َوَجلَّ -َيُؼوُل اهَّللُ » ا ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلا َقاَل َرُسقُل اهلل

قَِّئِة َفَجَزاُؤُه َسقَِّئٌة ِمْثُؾَفا َأْو َأْغِػرُ  ، َوَمْن بِاْلَحَسـَِة َفَؾُه َطْشُر َأْمَثالَِفا َوَأِزيُد، َوَمْن َجاَء بِالسَّ

َب ِمـِّ  بُْت ِمـُْه َباًطا، َوَمْن َتَؼرَّ َب ِمـِّي ذَِراًطا: َتَؼرَّ ْبُت ِمـُْه ِذَراًطا، َوَمْن َتَؼرَّ ي ِشْبًرا: َتَؼرَّ

َأَتاكِي َيْؿِشي: َأَتْقُتُه َهْرَوَلًة، وَمْن َلِؼَقـِي بُِؼَراِب إَْرِض َخطِقَئًة َٓ ُيْشرُِك بِي َشْقًئا َلِؼقُتُه 

 (. 0687رّف مسؾؿ ). حي«بِِؿْثِؾَفا َمْغِػَرةً 

  ڤوطكككككـ صكككككارق إشكككككجعل 
ِ
                     َيُؼكككككقُلا ملسو هيلع هللا ىلصَقكككككاَلا َسكككككِؿْعُت َرُسكككككقَل اهلل

ننَد اهَّللَ َوَكَػننَر بَِؿننا ُيْعَبننُد َمننْن ُدوِن اهَّللِ: َحننُرَم َماُلننُه، َوَدُمننُه، َوِحَسنناُبُه َطَؾننى اهَّللِ » . «َمننْن َوحَّ

 (.68) (06حيرّف مسؾؿ )
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ُُٕع 05  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ّٓ اهَّللُ  َمن قاَل »ويف روايةا   .«...َوَكَػَر بَِؿا ُيْعبَُد َمْن ُدوِن اهَّللِ  َٓ إَلَه إ

 باُب صف١ حتكٝل ايتٛحٝد ٚفطً٘ .7

   (ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ)ا -تعالك-وققل اهلل 

 .[897]النحل:

 
ّ

َْشكَجِعل ْٕ ـِ َمالٍِؽ ا ـْ َطْقِف ْ    ڤوَط
ِ
، تِْسكَعًة َحْو  ملسو هيلع هللا ىلصَقكاَلا ُكـعكا ِطـْكَد َرُسكقِل اهلل

َٓ ُتَبايُِعوَن َرُسوَل اهَّللِ؟»اكَِقًة َحْو َسْبَعًة، َفَؼاَلا َءؿَ  َوُكـعا َحِديَث َطْفٍد  َِبْقَعكٍة، َفُؼْؾـَكاا َقكْد  ،«َأ

، ُءؿع َقاَلا 
ِ
َٓ ُتَبايُِعوَن َرُسوَل اهَّللِ؟»َ اَيْعـَاَك َيا َرُسقَل اهلل َفُؼْؾـَاا َقكْد َ اَيْعـَكاَك َيكا َرُسكقَل  «َأ

، ُءؿع 
ِ
َٓ ُتَبايُِعوَن َرُسوَل اهَّللِ؟»َقاَلا  اهلل َقاَلا َفَبَسْطـَا َحْيِدَيـَا َوُقْؾـَاا َقْد َ اَيْعـَاَك َيا َرُسقَل  «َأ

، َفَعككاَلَم ُكَبايُِعككَؽ؟ َقككاَلا 
ِ
ننَؾَواِت »اهلل َٓ ُتْشننرُِكوا بِننِه َشننْقًئا، َوالصَّ َطَؾننى َأْن َتْعُبننُدوا اهَّللَ َو

َٓ َتْسَلُلوا الـَّاَس َشْقًئا :-َسرع َكؾَِؿًة َيِػقعةً َوحَ -اْلَخْؿِس، َوُتطِقُعوا  : َفَؾَؼكْد َرَحْيكُت َ ْعكَض «َو

ككاه. حيرّككف مسككؾؿ  ُحوَلئِككَؽ الـعَػككِر َيْسككُؼُط َسككْقُط َحَحككِدِهْؿ، َفَؿككا َيْسككَلُل َحَحككًدا ُيـَاِوُلككُف إِيع

(1246.) 

ـِ َطبعاٍس  ـْ اْ    ڤوَط
ِ
تِي َسْبُعوَن يَ »َقاَلا  ملسو هيلع هللا ىلصَحنع َرُسقَل اهلل ْدُخُل اْلَجـََّة ِمْن ُأمَّ

ُؾونَ  َٓ َيَتَطقَُّروَن َوَطَؾى َربِِّفْم َيَتَوكَّ َٓ َيْسَتْرُقوَن َو . حيرّف «َأْلًػا بَِغْقرِ ِحَساٍب ُهْم الَِّذيَن 

 «. وٓ يْؽتوونَ »، ويف لػظا (، والؾػظ لؾبخاري002(، ومسؾؿ )6470البخاري )

 ايتٛحٝد ٚ ايبداء٠ ب٘باُب فطٌ ايدع٠ٛ إىل  .8
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ)ا-تعالك-وققل اهلل 

 .[?87]يوسف:   (گ ک ک ک ک ڑ



 

 

     

           
ُُٕع 06  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ)وققلفا  

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .[;=عمران: ]آل   (ڈ

  ڤوطـ َسْفؾ ْ ـ َسْعٍد 
ِ
ُ »َقاَل َيْقَم َيْقَبَرا ملسو هيلع هللا ىلص َحنع َرُسقَل اهلل اَينَة َٕ ْططَِقنَّ َهِذِه الرَّ

. َقكاَلا َفَبكاَت الـعكاُس «َرُجاًل َيْػَتُح اهَّللُ َطَؾى َيَدْيِه ُيِحبُّ اهَّللَ َوَرُسوَلُه َوُيِحبُُّه اهَّللُ َوَرُسنوُلهُ 

 
ِ
ككَدْوا َطَؾككك َرُسككقِل اهلل ََ ككا َحْصكَبَح الـعككاُس  ُفككْؿ ُيْعَطاَهككا َفَؾؿع ُفككْؿ ملسو هيلع هللا ىلص  َيكُدوُكقَن َلْقَؾككَتُفْؿ َحيُّ ُكؾُّ

قَن َحْن ُيْعَطاَها َفَؼاَلا  ُّ  َيْيكَتؽِل «َأْيَن َطِؾيُّ ْبُن َأبِي َصالٍِب »َيْر
ِ
: َفَؼاُلقاا ُهَق َيكا َرُسكقَل اهلل

  
ِ
  ِِف َفَبَصَؼ َرُسقُل اهلل

َ
ك فِك َطْقـَْقكِف َوَدَطكا َلكُف َفَبكَرَح َحتعكملسو هيلع هللا ىلص َطْقـَْقِف، َقاَلا َفَلْرَسُؾقا إَِلْقِف َفُلتِل

اَيكَة: َفَؼكاَل َطؾكل  كٌع َفَلْطَطكاُه الرع َّ ـْ  ِكِف َو  ُحَقكاتُِؾُفْؿ َحتعكك ڤَكَلْن َلْؿ َيُؽك
ِ
ا َيكا َرُسكقَل اهلل

اْكُػْذ َطَؾى ِرْسِؾَك َحتَّى َتـِْزَل بَِساَحتِِفْم ُثمَّ اْدُطُفْم إَِلى اإِلْسنالَِم، »َيُؽقُكقا مِْثَؾـَا؟: َفَؼاَلا 

اهَّللُ بَِك َرُجاًل َواِحًدا َخْقٌر َي َيِجُب َطَؾْقِفْم ِمْن َحقِّ اهَّللِ فِقِه، َفَواهَّللِ َْٕن َيْفدِ  َوَأْخبِْرُهْم بَِؿا

 (.0426(، ومسؾؿ )6721.حيرّف البخاري )«َلَك ِمْن َأْن َيُؽوَن َلَك ُحْؿُر الـََّعِم 

ـَ َطبعاٍس    ڤوطـ اْ 
ُّ

كا َ َعكَث الـعبِكل ـَ ملسو هيلع هللا ىلص قالا َلؿع َبكٍؾ إَِلكك َكْحكِق َحْهكِؾ  ُمَعكاَذ ْ ك َّ

ـِ َقاَل َلُفا  َل َمنا َتنْدُطوُهْم إَِلنى َأْن »اْلَقَؿ َك َتْؼَدُم َطَؾى َقْوٍم ِمْن َأْهِل اْلؽَِتناِب َفْؾنَقُؽْن َأوَّ إِكَّ

ننُدوا اهَّللَ  َخْؿننَس ، َفنننَِذا َطَرُفننوا َذلِننَك َفننَلْخبِْرُهْم َأنَّ اهَّللَ َقننْد َفننَرَض َطَؾننْقِفْم -تعننالى-ُيَوحِّ

ْوا َفنَلْخبِْرُهْم َأنَّ اهَّللَ اْفَتنَرَض َطَؾنْقِفْم َزَكناًة فِني  َصَؾَواٍت فِني َينْوِمِفْم َوَلْقَؾنتِِفْم، َفننَِذا َصنؾَّ

وا بَِذلَِك َفُخْذ ِمـُْفْم َوَتَوقَّ َكنرَ  َم اِِ َأْمَوالِِفْم ُتْمَخُذ ِمْن َغـِقِِّفْم َفُتَردُّ َطَؾى َفِؼقرِِهْم، َفنَِذا َأَقرُّ

(، والؾػكظ لؾبخكاري، 61) (19(، ومسؾؿ )7670. حيرّف البخاري )«َأْمَواِل الـَّاسِ 

شنفادة »، ويف روايكةا «-طز وجل-فؾقؽن أوَل ما تدطوهم إلقه طبادُة اهَّلل »ويف روايةا 

 .«أن ٓ إله إٓ اهَّلل
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ُُٕع 07  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

  ڤوطـ اْلَحاِرِث إَْشَعِريِّ 
ع

نا  إِنَّ اهَّللَ َأَمنرَ »َقكاَلا ملسو هيلع هللا ىلص َحنع الـعبِكل َيْحَقنى ْبنَن َزَكرِيَّ

قَل َأْن َيْعَؿُؾوا بَِفا... َفَؼاَل: إِنَّ اهَّللَ َأَمَركِن
ي بَِخْؿِس َكِؾَؿاٍت َأْن َيْعَؿَل بَِفا َوَيْلُمَر َبـِي إِْسَراِِ

: َأْن َتْعُبن ُلُفننَّ : َأوَّ ُدوا اهَّللَ َوَٓ بَِخْؿِس َكِؾَؿناٍت َأْن َأْطَؿنَل بِِفننَّ َورُمنَرُكْم َأْن َتْعَؿُؾنوا بِِفننَّ

ُتْشرُِكوا بِِه َشْقًئا، َوإِنَّ َمَثَل َمْن َأْشَرَك بِاهَّللِ َكَؿَثِل َرُجنٍل اْشنَتَرى َطْبنًدا ِمنْن َخنالِِص َمالِنِه 

: َفَؽناَن َيْعَؿنُل َوُينَمدِّي  بَِذَهٍب َأْو َوِرٍق: َفَؼاَل: َهِذِه َداِري َوَهَذا َطَؿِؾي: َفاْطَؿْل َوَأدِّ إَِليَّ

ُؽْم َيْرَضى َأْن َيُؽوَن َطْبُدُه َكنَذلَِك..إِ  (، 0866. حيرّكف الممكذي )«َلى َغْقرِ َسقِِّدِه: َفَليُّ

 وصححف إلباّ.

 باُب ارتٛف َٔ ايشسى -9

   (ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ)وققل اهلل طز وّؾا  

 .[=88، ?;]النسناء:

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ)وققلفا  

 .[9<]ادنائدة:   (ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے)وققلفا  

َمر:   (﮼  .[>=]الزُّ

 ڄ ڄ ڦ* ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ)ملسو هيلع هللا ىلصا وقال الخؾقؾ ا كراهقؿ  

 [=:->:]إبراهوم:   (ڃ ڄ ڄ
ُّ

ـَ اْلكَباَلِل -$-، قال إِْ َراِهقُؿ التعْقِؿل ـُ مِك ـْ َيكْلَم ا َمك

ـَ يَ   إِْ ككَراِهقَؿ ِحككق
ِ
؟ رواه (ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ)ُؼككقُلا َربِّ َ ْعككَد َيؾِقككِؾ اهلل

 (.16/687« )تػسقره»الطحي يف 



 

 

     

           
ُُٕع 08  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

  ـ مسعقد 
ِ
ـْ َطْبِد اهلل   ڤوَط

ِ
ْكِب َحْطَظُؿ ملسو هيلع هللا ىلصا َقاَلا َسَلْلُت َرُسقَل اهلل َحيُّ الذع

؟ َقاَلا 
ِ
ا َوُهَو َخَؾَؼَك »ِطـَْد اهلل ِه كِدًّ قٌؿ، َقاَلا َقاَلا ُقْؾُت َلُفا إِنع َذلَِؽ َلَعظِ « َأْن َتْجَعَل لِؾَّ

؟ َقاَلا ؟ « ُثمَّ َأْن َتْؼُتَل َوَلَدَك َمَخاَفَة َأْن َيْطَعَم َمَعَك » ُقْؾُتا ُءؿع َحيٌّ َقاَلا ُقْؾُتا ُءؿع َحيٌّ

 (.86(، ومسؾؿ )4477. حيرّف البخاري )«ُثمَّ َأْن ُتَزاكَِي َحِؾقَؾَة َجاِركَ » َقاَلا

 
ِ
ا ِر ْ ـ َطْبِد اهلل َّ  َقاَلا َسؿِ  ڤوطـ 

ِ
َمْن َلِؼَي اهَّللَ َٓ »َيُؼقُلا ملسو هيلع هللا ىلص ْعُت َرُسقَل اهلل

ّف مسؾؿ )«ُيْشرُِك بِِه َشْقًئا َدَخَل اْلَجـََّة، َوَمْن َلِؼَقُه ُيْشرُِك بِِه َدَخَل الـَّارِ   (.150( )96. حير

ـْ َطااَِيَة  ْدَطاَن َكاَن فِل اْلَجاِهؾِقعِة  ڤوَط ُّ ـُ  ، اْ 
ِ
َيِصُؾ ُقْؾُتا َيا َرُسقَل اهلل

: َفَفْؾ َذاَك َكافُِعُف؟ َقاَلا  ـَ ِحَؿ، َوُيْطِعُؿ اْلِؿْسؽِق ُه َلْم َيُؼْل َيْوًما: َربِّ »الرع َٓ َيـَْػُعُه، إِكَّ

ينِ   (.014. حيرّف مسؾؿ )«اْغِػْر لِي َخطِقَئتِي َيْوَم الدِّ

باُب ٚجٛب ايرباء٠ َٔ ايشسى ٚاملشسنني، َٚٛاال٠ أٌٖ ايتٛحٝد  -11
 ٚاإلميإ

 .[@8]األىعنام:   (چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ)ا -تعالك-وققل اهلل  

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ)وققلفا  

 ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

 .[;]ادمتحنة:   (

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ)وققلفا  

 .[;88]التوبة:   (ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) وققلفا
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ُُٕع 11  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 .[99]ادجنادلة:   (ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې)وققلكككككككفا 

 .[=>->>]ادنائدة:   (ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ* ۇئ

 .[8<]التوبة:   (گ گ گ گ ک)وققلفا 

ـِ ُطَؿَر  ـِ اْ    ڤوَط
ِ
. حيرّكف «َخالُِػوا اْلُؿْشرِكِقَن...»ملسو هيلع هللا ىلصا  َقاَلا َقاَل َرُسكقُل اهلل

 (.54) (059(، ومسؾؿ )5890البخاري )

عًِٝٗ ايصال٠ -باب بٝإ ايشسى ايرٟ نإ عًٝ٘ خمايفٛ ايسسٌ  -11
 -ٚايشالّ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ)ا -تعالك-وققل اهلل 

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ* ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ*

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ* ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ*

 .[@?-;?]ادًمنون:   (حب جب يئ ىئ مئ حئ* ی ی ی ی ىئ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ) وققلفا 

خُرف:   (ۋ  .[@]الزُّ

، قال ا ـ [=87]يوسف:   (ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ) وققلفا 



 

 

     

           
ُُٕع 10  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ـْ ڤطباس  َْرَض، َوَم ْٕ ـْ َيَؾَؼ ا َؿاَل، َوَم ـْ َيَؾَؼ السع ـْ إِيَؿاكِِفْؿا إَِذا قِقَؾ َلُفْؿا َم
ا مِ

 (.16/670« )تػسقره»اا اهلُل، َوُهْؿ ُمْيِرُكقَن. رواه الطحي يف َيَؾَؼ اْلِجَباَل؟، َقاُلق

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ)وققلفا 

   (ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

َمر:  .[:]الزُّ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ)وققلفا 

 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 .[?8]يوىس:   (﯀ ﮿ ﮾ ﮽

ـِ َطبعاٍس  ـِ اْ  َٓ َشِريَؽ َلَؽ،  ڤوَط َقاَلا َكاَن اْلُؿْيِرُكقَن َيُؼقُلقَنا َلبعْقَؽ 

 
ِ
ٓع َشِريًؽا ُهَق َلَؽ َتْؿؾُِؽُف َوَما «َوْيَؾُؽْم َقْد َقْد »ملسو هيلع هللا ىلصا َقاَلاَفَقُؼقُل َرُسقُل اهلل : َفَقُؼقُلقَنا إِ

 (.1185َمَؾَؽ، َيُؼقُلقَن َهَذا َوُهْؿ َيُطقُفقَن  ِاْلَبْقِت. حيرّف مسؾؿ )

 
ِّ

ـْ ِطَقاِض اْلُؿَجاِشِعل   ڤوَط
ِ
َٓ »َقاَل َذاَت َيْقٍم فِكل ُيْطَبتِكِفا ملسو هيلع هللا ىلص َحنع َرُسقَل اهلل َأ

َؿـِني َينْوِمي َهنَذا، ُكنلُّ َمناٍل َكَحْؾُتنُه َطْبنًدا  نا َطؾَّ َؿُؽْم َمنا َجِفْؾنُتْم ِمؿَّ إِنَّ َربِّي َأَمَركِي َأْن ُأَطؾِّ

َقاصِقُن َفاْجَتاَلْتُفْم َطْن ِديـِِفْم َحاَلٌل، َوإِكِّي َخَؾْؼُت ِطَبادِ  ُفْم َأَتْتُفُم الشَّ ُفْم، َوإِكَّ ي ُحـََػاَء ُكؾَّ

َمْت َطَؾْقِفْم َما َأْحَؾْؾُت َلُفْم َوَأَمَرْتُفْم َأْن ُيْشرُِكوا بِي َما َلْم ُأْكِزْل بِِه ُسْؾَطاًكا، َوإِنَّ اهَّللَ   َوَحرَّ

َْرِض، َفؿَ  ْٕ َّٓ َبَؼاَيننا ِمننْن َأْهننِل اْلؽَِتنناِب..َكَظننَر إَِلننى َأْهننِل ا . «َؼننَتُفْم َطننَرَبُفْم َوَطَجَؿُفننْم، إِ

 (.0865حيرّف مسؾؿ )
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ُُٕع 11  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ّٜٓا نإ َعبٛدٙ -12 ََٔ َعبَد غري اهلل فٗٛ َشسٌى أ  باْب نٌ 
 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ)ا -تعالك-وققل اهلل 

 .[7?عمران: ]آل   (ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ)وققلفا  

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ*ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 .[<88-=88]ادنائدة:   (﮸ ﮷

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې)وققلفا  

 .[<>]اإلرساء:   (ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 ڀ* ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)وققلفا  

 .[8;-7;]سبي:    (ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ)وققلفا  

َلت:   (ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ  .[<:]ُفاِّ

 . [97-@8]النجم:   (ڭ ڭ ۓ* ے ے ھ)وققلفا  



 

 

     

           
ُُٕع 12  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 باُب إبطاٍ ايتعًل باألْبٝاء ٚايصاذتني -13
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) ا-تعالك-وققل اهلل  

 .[88]إبراهوم:   (ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ)وققلفا 

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .[><]ادنائدة:   (ەئ ائ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)وققلفا  

   (ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 .[??8]األعراف:

 ﴾حت جت يب ىب مب خب جبحب يئ ىئ مئ حئ﴿وققلفا 

 .[61-62]الزمرا

   (ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک)وققلفا  

 . [=>]الصاص:

اَلُه َرُسقُل  ڤلؿسّقب  ـ َحْزن وطـ ا َّ ا َحَضَرْت َحَ ا َصالٍِب اْلَقَفاُة  َقاَلا َلؿع

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
ـِ اْلُؿِغقَرِة: َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ـَ َح ل ُحَمقعَة ْ   ْ 

ِ
ْفٍؾ َوَطْبَد اهلل َّ َد ِطـَْدُه َحَ ا  َّ  ملسو هيلع هللا ىلص اَفَق

ـُ «ًة َأْشَفُد َلَك بَِفا ِطـَْد اهَّللِ َيا َطمِّ ُقْل: َٓ إَِلَه إَِّٓ اهَّللُ، َكِؾؿَ »  ْ 
ِ
ْفٍؾ َوَطْبُد اهلل َّ : َفَؼاَل َحُ ق 

 
ِ
ِة َطْبِد اْلُؿطعؾِِب؟ َفَؾْؿ َيَزْل َرُسقُل اهلل ـْ مِؾع ُب َط ََ َيْعِرُضَفا ملسو هيلع هللا ىلص َح ِل ُحَمقعَةا َيا َحَ ا َصالٍِب َحَتْر

ِة َطبِْد َطَؾْقِف َوُيِعقُد َلُف تِْؾَؽ اْلَؿَؼاَلَة َحتع  ك َقاَل َحُ ق َصالٍِب كِيَر َما َكؾعَؿُفْؿا ُهَق َطَؾك مِؾع
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ِ
ٓع اهلُل: َفَؼاَل َرُسقُل اهلل َٓ إَِلَف إِ َأَما َواهَّللِ َْٕسَتْغِػَرنَّ َلَك »ملسو هيلع هللا ىلصا اْلُؿطعؾِِب، َوَحَ ك َحْن َيُؼقَل 

ؾع -: َفَلْكَزَل اهلُل «َما َلْم ُأْكَه َطـَْك  َّ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ)ا -َطزع َو

   (ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

  -تعالك-، َوَحْكَزَل اهلُل [:88]التوبة:
ِ
 ک ک)ملسو هيلع هللا ىلصا فِل َح ِل َصالٍِب َفَؼاَل لَِرُسقِل اهلل

. حيرّف [=>]الصاص:   (ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 (.141(، ومسؾؿ )1662البخاري)

ـْ َحَكٍس     ڤوَط
ِ
ِسَرْت َرَ اِطَقُتُف َيْقَم ُحُحٍد َوُشجع فِك َرْحِسِف كُ ملسو هيلع هللا ىلص َحنع َرُسقَل اهلل

َم َطـُْف َوَيُؼقُلا  وا َكبِقَُّفْم َوَكَسُروا َرَباِطَقَتُه َوُهَو »َفَجَعَؾ َيْسُؾُت الدع َكْقَف ُيْػِؾُح َقْوٌم َشجُّ

ؾع -َفلَكَْزَل اهلُل . «َيْدُطوُهْم إَِلى اهَّللِ  َّ  .[?89عمران: ]آل (ھ ھ ہ ہ ہ)ا -َطزع َو

 (.1791(، ومسؾؿ )4268حيرّف البخاري )

ـْ ا ـ طؿر    ڤوَط
ِ
ـْ ملسو هيلع هللا ىلص َحكعُف َسِؿَع َرُسقَل اهلل

ُكقِع مِ ـْ الرُّ
إَِذا َرَفَع َرْحَسُف مِ

ـْ اْلَػْجِر َيُؼقُلا 
ِيَرِة مِ ْٔ ْكَعِة ا ُفمَّ اْلَعْن ُفاَلًكا َوُفاَلًكا َوُفاَلًكا»الرع َسِؿَع »ُلا َ ْعَد َما َيُؼق «الؾَّ

إَِلك َقْقلِِفا   (ھ ھ ہ ہ ہ )، َفَلْكَزَل اهلُلا«اهَّللُ لَِؿْن َحِؿَدُه َربَّـَا َوَلَك الَْحْؿُد 

 (.4269. حيرّف البخاري)[?89عمران: ]آل   (ڭ ۓ)

  ڤوطـ ح ل ُهَرْيَرَة  
ِ
ـَ َحْكَزَل اهلُل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلا َقاَم َرُسقُل اهلل ؾع -ِحق َّ ا -َطزع َو

 -َأْو َكؾَِؿًة َكْحَوَها-َيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش »َقاَلا  [;98]الشعراء:   (ڇ ڇ ڇ)

َٓ ُأْغـِي َطـُْؽْم ِمْن اهَّللِ   َشقًْئا، َيا َبـِي َطْبِد َمـَاٍف 
َٓ ُأْغـِي َطـُْؽْم ِمْن اهَّللِ اْشَتُروا َأْكُػَسُؽْم 

َٓ ُأْغـِ  َة َرُسوِل اهَّللِ َشْقًئا، َيا َطبَّاُس بَْن َطْبِد اْلُؿطَِّؾِب  ي َطـَْك ِمْن اهَّللِ َشْقًئا، َوَيا َصِػقَُّة َطؿَّ

َٓ ُأْغـِي  ٍد َسِؾقـِي َما ِشْئِت ِمْن َمالِي   َشْقًئا، َوَيا َفاصَِؿُة بِـَْت ُمَحؿَّ
َٓ ُأْغـِي َطـِْك ِمْن اهَّللِ
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 (.0756. حيرّف البخاري )«َطـِْك ِمْن اهَّللِ َشْقًئا

  
ِ
ـِ َمْسُعقٍد وطـ َطبِْد اهلل   ڤ ْ 

ِ
َوُهَق ُيقَطُؽ ملسو هيلع هللا ىلص قالا َدَيْؾُت َطَؾك َرُسقِل اهلل

 إِكعَؽ َلُتقَطُؽ َوْطًؽا َشِديًدا َفَؼاَل 
ِ
َوْطًؽا َشِديًدا َفَؿِسْسُتُف  َِقِدي َفُؼْؾُتا َيا َرُسقَل اهلل

 
ِ
َفُؼْؾُتا َذلَِؽ َحنع َلَؽ  «مْ َأَجْل إِكِّي ُأوَطُك َكَؿا ُيوَطُك َرُجاَلِن ِمـْؽُ »ملسو هيلع هللا ىلصا َرُسقُل اهلل

؟  ـِ َرْي ّْ  َح
ِ
 (.0571(، ومسؾؿ )5662. حيرّف البخاري )«َأَجْل »ملسو هيلع هللا ىلصا َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

 باُب إبطاٍ ايتعًل باملالئه١ -14
*  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ)ا -تعالك-وققل اهلل  

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ* ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ*  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .[@9-=9]األىبوناء:   (ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)وققلفا 

 .[:9]سبي:   (ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

ـْ َح ِل ُهَرْيَرَة    ڤوَط
ع

َؿاِء »َقاَلا ملسو هيلع هللا ىلص َيْبُؾُغ  ِِف الـعبِل َْمَر فِي السَّ ْٕ إَِذا َقَضى اهَّللُ ا

ُه ِسْؾِسَؾٌة َطَؾى َصْػَوانٍ َضَرَبْت اْلَؿاَلَِِؽُة بَِلْجـَِحتَِفا ُخْضَعاًكا  ا - لَِؼْولِِه َكَلكَّ
ٌّ

َقاَل َطؾِل

ْقُرهُ  ََ  ٺ ٺ ڀ ڀ) َفنَِذا: -َصْػَواٍن َيـُْػُذُهْم َذلَِك ا -حي َقر ا ـ طققـة-َوَقاَل 

 (.7481حيرّف البخاري )«. (ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
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شسطني: باْب ايشفاعـ١ ًٌَو هلل فال ُتطًب َٔ غريٙ، ٚال َتخصٌ إال ب -15
 اإلذٕ ٚايسضا

َمر:   (ڳ ڳ گ گ)ا -تعالك-وققل اهلل   .[;;]الزُّ

 حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب)وققلفا  

 .[=9]النجم:   (جح مج

 .[>>9]البصرة:   (﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹)وققلفا 

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ)وققلفا 

 ٻ ٻ ٱ*  ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی

 .[:9-99 ]سبي:   (پ پ پ ٻ ٻ

 . [?9]األىبوناء:   (چ چ چ چ ڃ)وققلفا  

لؽِل كبيٍّ دطوٌة مستجابٌة »ملسو هيلع هللا ىلصا قالا قال رسقل اهلل  ڤوطـ ح ل هريرة 

فتعّجَل كلُّ كبيٍّ دطوَته، وإّكي اختبلُت دطوتي شػاطًة ُٕمتي يوَم الؼقامِة، ففي كاِؾٌة إن 

 (.199ف مسؾؿ )حيرّ .«شاَء اهَّللُ َمن ماَت من أمتي ٓ يشرُك باهَّللِ شقًئا 

ا ڤوطـف  
ِ
ـْ َحْسَعُد الـعاِس  َِيَػاَطتَِؽ َيْقَم اْلِؼَقاَمِة؟  َحكعُف َقاَلا قِقَؾ َيا َرُسقَل اهلل َم

 
ِ
ُل »ملسو هيلع هللا ىلصا َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ َيْسَلُلـِي َطْن َهَذا اْلَحِديِث َأَحٌد َأوَّ َلَؼْد َضـَـُْت َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َأْن 

َـّاِس بَِشَػاَطتِي َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َمْن ِمـَْك لَِؿا  َرَأْيُت ِمْن ِحْرِصَك َطَؾى اْلَحِديِث، َأْسَعُد ال

َّٓ اهَّللُ َخالًِصا ِمْن َقْؾبِِه َأْو َكْػِسهِ  َٓ إَِلَه إِ  (.99. حيرّف البخاري )«َقاَل: 
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باب َا جاء يف ايتخرٜس َٔ ايػًٛ يف ايصاذتني، ٚأْ٘ َٔ ذزائع  -16
  ايشسى

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ)ا -تعالك-و ققل اهلل  

ا ڤا قال ا ـ طباس [:9]ىوح:   (ۓ ـْ َقْقِم ُكقٍح: َفَؾؿع
ـَ مِ اٍل َصالِِحق َّ ا َحْسَؿاُل ِر

تِل َكاُكقا َيْجؾُِسقَن  ْقَطاُن إَِلك َقْقمِِفْؿا َحْن اْكِصُبقا إَِلك َمَجالِِسِفْؿ الع َهَؾُؽقا َحْوَحك اليع

َخ اْلِعْؾُؿ: َحْكَصا ً  قَها  َِلْسَؿااِِفْؿ: َفَػَعُؾقا: َفَؾْؿ ُتْعَبْد، َحتعك إَِذا َهَؾَؽ ُحوَلئَِؽ َوَتـَسع ا َوَسؿُّ

 (.4902ُطبَِدْت. رواه البخاري)

  ڤَسِؿَع ُطَؿَر  ڤوطـف 
ع

َٓ »َيُؼقُلا ملسو هيلع هللا ىلص َيُؼقُل َطَؾك اْلِؿـَْبِرا َسِؿْعُت الـعبِل

َؿا َأَكا َطْبُدُه َفُؼوُلوا: َطْبُد اهَّللِ َوَرُسوُلهُ ُتْطُروكِي َكَؿا َأْصَرْت ا  .«لـََّصاَرى اْبَن َمْرَيَم: َفنِكَّ

 (.6445حيرّف البخاري )

باب َا جاء يف ايتخرٜس َٔ االفتتإ بكبٛز ايصاذتني أٚ اختاذٖا  -17
 َشاجد، ٚأُْٗا َٔ ذزائع ايشسى

ـْ َطااَِيَة َحنع ُحمع َحبِقَبَة َوُحمع َسؾَ  َذَكَرَتا َكـِقَسًة َرَحْيـََفا  -رضل اهلل طـفـ-َؿَة َط

  -فِقَفا َتَصاِويرُ - ِاْلَحَبَيِة 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصلَِرُسقِل اهلل

ِ
إِنَّ ُأوَلئِِك إَِذا َكاَن »ملسو هيلع هللا ىلصا : َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ُروا فِقِه تِ  الُِح َفَؿاَت: َبـَْوا َطَؾى َقْبرِِه َمْسِجًدا َوَصوَّ ُجُل الصَّ قِفُم الرَّ
َوَر، ُأوَلئِِك فِ ْؾَك الصُّ

 (.508(، ومسؾؿ )407حيرّف البخاري ) .«ِشَراُر اْلَخْؾِق ِطـَْد اهَّللِ َيْوَم اْلِؼَقاَمةِ 

  ڤوطـ طااية وا ـ طباس 
ِ
ا ُكِزَل  َِرُسقِل اهلل َصِػَؼ َيْطَرُح ملسو هيلع هللا ىلص قآا َلؿع

َتؿع  َِفا َكَيَػَفا َْ ِفِف: َفنَِذا ا ّْ ِفِف: َفَؼاَل َوُهَق َكَذلَِؽا  َيِؿقَصًة َلُف َطَؾك َو ّْ ـْ َو َلْعـَُة اهَّللِ »َط
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َخُذوا ُقُبوَر َأْكبَِقاِِِفْم َمَساِجَد  ُر َما َصـَُعقا. حيرّف «َطَؾى اْلَقُفوِد َوالـََّصاَرى اتَّ : ُيَحذِّ

 (.561(، ومسؾؿ )466و 465البخاري )

ـْ َح ِل ُهَرْيَرَة    ڤوَط
ِ
َٓ َتْجَعُؾوا ُبُقوَتُؽْم ُقُبوًرا، َوَٓ » ملسو هيلع هللا ىلصاَقاَلا َقاَل َرُسقُل اهلل

: َفنِنَّ َصالََتُؽْم َتبُْؾُغـِي َحْقُث ُكـُْتمْ  . حيرّف «َتْجَعُؾوا َقْبرِي ِطقًدا، َوَصؾُّوا َطَؾيَّ

 (، وصححف إلباّ.0240ح قداود)

ـُ َح ِل َصالٍِب   ْ 
ُّ

ـْ َح ِل اْلَفقعاِج إََسِديِّ َقاَلا َقاَل لِل َطؾِل َٓ َحْ َعُثَؽ ڤ وَط ا َح

 
ِ
ٓع ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك َما َ َعَثـِل َطَؾْقِف َرُسقُل اهلل َٓ َقبًْرا ُمْيِرًفا إِ ٓع َصَؿْسَتُف، َو ًٓ إِ َٓ َتَدَع تِْؿَثا ؟ َحْن 

ْيَتُف   (.969حيرّف مسؾؿ )«. َسقع

ـْ َح ِل َمْرَءٍد اْلَغـَِقيِّ    ڤوَط
ِ
َٓ ُتَصؾُّوا إِلَى »َيُؼقُلا ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلا َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

َٓ َتْجِؾُسوا َطَؾْقَفا  (.970. حيرّف مسؾؿ )«اْلُؼُبوِر، َو

  ڤوطـ ّا ر  ـ طبد اهلل 
ِ
َص اْلَؼْبُر، َوَحْن ملسو هيلع هللا ىلص قالا َكَفك َرُسقُل اهلل َحْن ُيَجصع

 (.972ُيْؼَعَد َطَؾْقِف، َوَحْن ُيْبـَك َطَؾْقِف. حيرّف مسؾؿ )

ـْ َح ِل ُهَرْيَرَة   َيْبؾُ  ڤوَط
ع

َحاُل إَِّٓ إَِلى َثالََثِة َمَسناِجَد: »ملسو هيلع هللا ىلصا ُغ  ِِف الـعبِل َٓ ُتَشدُّ الرِّ

(، 1189. حيرّككف البخككاري )«َمْسننِجِدي َهننَذا، َوَمْسننِجِد اْلَحننَراِم، َوَمْسننِجِد إَْقَصننى

 .(1697ومسؾؿ )

ُِٜشَسى باهلل -18  باب ايٓٗٞ عٔ عباد٠ اهلل حُٝح 
 قالا َكذَ  ڤطـ ءا ت  ـ الضحاك 

ِ
ٌؾ َطَؾك َطْفكِد َرُسكقِل اهلل ُّ َحْن َيـَْحكَر ملسو هيلع هللا ىلص  َر َر

 
ع

 ملسو هيلع هللا ىلصإِ اًِل  ُِبَقاَكَة ، َفَلَتك الـعبِل
ُّ

ملسو هيلع هللا ىلصا ، َفَؼال ا إِكِّل َكَذْرُت َحْن َحْكَحَر إِ ِكاًل  ُِبَقاَككَة، َفَؼكاَل الـعبِكل

قَفا َوَثٌن ِمْن َأْوَثاِن اْلَجاِهِؾقَِّة ُيْعَبُد ؟»
َٓ ، َقاَلا َقاُلقا «َهْل َكاَن فِ َهْل َكاَن فِقَفا ِطقٌد ِمْن »ا 



 

 

     

           
ُُٕع 18  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 «َأْطَقنناِدِهْم ؟
ِ
َٓ، َقككاَل َرُسككقُل اهلل ننُه َٓ َوَفنناَء لِـَننْذٍر فِنني »ملسو هيلع هللا ىلص ا ، َقككاُلقاا  َأْوِف بِـَننْذِرَك: َفنِكَّ

(، وصكككححف 6616. حيرّكككف ح كككقداود )«َمْعِصنننَقِة اهَّللِ، َوَٓ فِقَؿنننا َٓ َيْؿِؾنننُك اْبنننُن رَدمَ 

 إلباّ.

 بإٔ بعض ُأَت٘ سٝكع يف ايشسى األنرب بعدٙ ملسو هيلع هللا ىلصباب إخباِزٙ  -19

ـْ َءْقَ اَن    ڤَط
ِ
اَطُة َحتَّى َتْؾَحَق َقَباُِِل ِمْن »ملسو هيلع هللا ىلصا َقاَلا َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ َتُؼوُم السَّ

تِي َثاَلثُ  ُه َسَقؽوُن فِي ُأمَّ تِي بِالُؿْشرِكِقَن، َوَحتَّى َيْعُبُدوا إَْوَثاَن، َوإِكَّ ُفْم ُأمَّ اُبوَن ُكؾُّ وَن َكذَّ

َٓ َكبِيَّ َبْعِدي ، َوَأَكا َخاَتُم الـَّبِقِّقَن  ُه َكبِي  (، والممذي 4050. حيرّف ح قداود )«َيْزُطُم َأكَّ

 (، والؾػظ لؾممذي، وصححف إلباّ.6950(، وا ـ ماّف )0019)

  ڤوطـ ح ل هريرة 
ِ
اَطُة َحتَّى َتْضَطرَِب َٓ َتُؼوُم السَّ » َقاَل املسو هيلع هللا ىلص َحنع َرُسقَل اهلل

َكاُكوا َيْعُبُدوَن  يَصاِغَقُة َدْوٍس الَّتِ  َأَلَقاُت كَِساِء َدْوٍس َطَؾى ِذي اْلَخَؾَصِة، َوُذو اْلَخَؾَصةِ 

 (.0926(، ومسؾؿ )7116. حيرّف البخاري )«فِى اْلَجاِهِؾقَّة

  ڤطـ ح ل سعقد الخدري  و
ِ
تَّبُِعنَّ َسـََن َلتَ »ملسو هيلع هللا ىلصا قالا َقاَل َقاَل َرُسقُل اهلل

الَِّذيَن ِمْن َقْبِؾُؽْم ِشْبًرا بِِشْبرٍ َوِذَراًطا بِِذَراٍع َحتَّى َلْو َدَخُؾوا فِى ُجْحرِ َضبٍّ 

َبْعُتُؿوُهمْ   كْلَقُفقَد َوالـعَصاَرى؟، َقاَلا «َٓتَّ
ِ
؟»: ُقْؾـَاا َيا َرُسقَل اهلل ـْ حيرّف «. َفَؿ

 (.0669(، ومسؾؿ )7602البخاري )

 باْب ايربح يػري اهلل شسى أنرب -21
 .[9]الكوثر:   (ڑ ژ ژ)ا -تعالك-وققل اهلل 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ* ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ)وققلفا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     
ُُٕع 21  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 . [:=8-9=8]األىعنام:    (ې ې ۉ ۉ

  ڤوطـ طؾل 
ِ
لََعَن اهَّللُ َمْن َذبََح لَِغقْرِ اهَّللِ، َولََعَن اهَّللُ »يَُؼقُلا ملسو هيلع هللا ىلص قالا َسِؿْعُت رسقَل اهلل

ّف مسؾؿ ). «َوى ُمْحِدثًا، َولََعَن اهَّللُ َمْن لََعَن َوالَِديِْه، َولََعَن اهَّللُ َمْن َغقََّر الَْؿـَاَر َمْن ر  (.5042حير

 باْب ايٓرز يػري اهلل شسى أنرب -21
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)ا -تعالك-وققل اهلل  

 .[7<9]البصرة:   (ڀ

  ڤوطـ ح ل هريكرة 
ُّ

 ْبنِن ُلَحنيٍّ »ملسو هيلع هللا ىلصا قكالا َقكاَل الـعبِكل
َرَأْينُت َطْؿنَرو ْبنَن َطناِمرِ

نَواَِِب  َل َمنْن َسنقََّب السَّ ني الـَّناِر، َوَكناَن َأوَّ
. حيرّكف البخكاري «اْلُخَزاِطيَّ َيُجرُّ ُقْصنَبُه فِ

 (.51) (0856(، ومسؾؿ )6501)

 باْب دعاء غرِي اهلل فُٝا ال ٜكدز عًٝ٘ إال اهلل شسٌى أنرب -22
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ)ا -تعالك-وققل اهلل  

 .[7=]غنافر:   (ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ)وققلفا  

 .[=->]األحصناف:   (پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ *  ی ىئ

 ک ک ک* ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ)وققلفا  

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 .[>8-:8]فناطر:   (ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ* ڻ



 

 

     

           
ُُٕع 20  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 .[=]اجلن:   (ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ)وققلفا  

ـِ َ ِيقٍر  ـِ الـُّْعَؿاِن ْ    ڤوَط
ِ
َطاَء ُهنَو اْلِعَبناَدةُ »ملسو هيلع هللا ىلصا َقاَلا َقاَل َرُسكقُل اهلل ، «إِنَّ الدُّ

(، 1479حيرّكككككف ح كككككقداود )«.  (ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ)ُءكككككؿع َقكككككَرَح ا 

 (، وصححف إلباّ.6808(، وا ـ ماّف )0969والممذي )

َمْن َماَت َوْهَو »يؼقلا ملسو هيلع هللا ىلص عت الـبل قالا سؿ ڤوطـ طبد اهلل  ـ مسعقد  

ا: َدَخَل الـَّارَ   (.4479.حيرّف البخاري )«َيْدُطو ِمْن ُدوِن اهَّللِ كِدًّ

 باُب َا جاء يف ايتٛسٌ املشسٚع  -23
 .[7?8]األعراف:   (ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ)ا -تعالك-وققل اهلل 

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے)وققلفا  

 .[>:]ادنائدة:   (﮻ ﮺ ﮹

      (ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) وققلككككككككككككفا 

 .[=8عمران: ]آل

 
ِ
ـِ َطْبكِد اهلل كا ِِر ْ ك َّ ـْ    ڤوَط

ِ
ْسكتَِخاَرَة فِكل ملسو هيلع هللا ىلص َقكاَلا َككاَن َرُسكقُل اهلل

ِ
ُيَعؾُِّؿـَكا آ

ـْ اْلُؼْركِن َيُؼقُلا 
قَرَة مِ ُُمقِر َكَؿا ُيَعؾُِّؿـَا السُّ ْٕ َْمرِ َفْؾَقْرَكنْع »ا ْٕ َرْكَعَتنْقِن إَِذا َهمَّ َأَحُدُكْم بِنا

ُفمَّ إِكِّي َأْسَتِخقُرَك بِِعْؾِؿَك َوَأْسَتْؼِدُرَك بُِؼْدَرتَِك َوَأْسَللُ  َك ِمْن َغْقرِ اْلَػرِيَضِة، ُثمَّ لَِقُؼْل: الؾَّ

ُم اْلُغُقنوِب.. َٓ َأْطَؾنُم َوَأْكنَت َطنالَّ َٓ َأْقنِدُر َوَتْعَؾنُم َو َك َتْؼنِدُر َو       .«ِمْن َفْضِؾَك اْلَعظِقِم َفنِكَّ

 (.1160. حيرّف البخاري )-الحديث-

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     
ُُٕع 21  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

  ڤوطـ حكس  ـ مالؽ 
ِ
اَل ملسو هيلع هللا ىلص قالا َ ْقـََؿا َرُسقُل اهلل َّ َيْخُطُب َيْقَم اْلُجُؿَعِة إِْذ 

، َقَحَط اْلَؿَطُر: َفاْدُع اهلَل َحْن َيْسِؼَقـَا: َفَدَطا: َفُؿطِْرَكا. حيرّف 
ِ
ٌؾ: َفَؼاَلا َيا َرُسقَل اهلل ُّ َر

 (، والؾػظ لؾبخاري.897(، ومسؾؿ )1215البخاري )

١ٜٓ شسى أنرب-24  باْب حمب١ غري اهلل حمب١ تعٓبد
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ)ا -تعكككالك-وقكككقل اهلل  

 .[>=8]البصرة:   (ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

ـْ َحَكِس    ڤوَط
ِّ

ـْ الـعبِل يَؿناِن: َأْن »َقاَلا ملسو هيلع هللا ىلص َط َثاَلٌث َمْن ُكنَّ فِقِه َوَجَد َحاَلَوَة اإْلِ

ِه، َوَأْن َيْؽَرهَ  َيُؽونَ  َّٓ لِؾَّ َٓ ُيِحبُُّه إِ ا ِسَواُهَؿا، َوَأْن ُيِحبَّ اْلَؿْرَء   اهَّللُ َوَرُسوُلُه َأَحبَّ إَِلْقِه ِمؿَّ

ني الـَّنارِ 
(، ومسكؾؿ 16. حيرّكف البخكاري )«َأْن َيُعوَد فِي اْلُؽْػرِ َكَؿا َيْؽَرُه َأْن ُيْؼنَذَف فِ

 .«ِجُد َأَحٌد َحالََوَة اإِليَؿاِن حتى..َٓ يَ »(، ويف لػظ لؾبخاريا 46)

ّٜٓا شسى أنرب -25  باْب ارتٛف َٔ غري اهلل خًٛفا تعٓبد
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ)ا -تعالك-وققل اهلل  

 .[><8عمران: ]آل   (ڤ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ)وققلفا  

   (ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 .[?8]التوبة:

 .[8>]النحل:   (ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ)وققلفا 



 

 

     

           
ُُٕع 22  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 شسى أنرب فُٝا ال ٜكدز عًٝ٘ إال اهلل باْب ايتٛنٌ ع٢ً غري اهلل -26
 .[?>]الفرقنان:   (ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ)ا -تعالك-وققل اهلل 

 .[899عمران: ]آل   (ڀ ڀ ڀ ڀ)وققلفا 

 .[:9]ادنائدة:   ( مئ حئ جئ ی ی ی)وققلفا 

 أٚ ايعالج باْب َٔ ايشسى: ُيبص ايتُائِ  بكصد ايٛقا١ٜ  -27
 

ِّ
ـِ َطامٍِر اْلُجَفـِل   ڤطـ ُطْؼبََة ْ 

ِ
َحْقبََؾ إَِلْقِف َرْهٌط: َفَباَيَع تِْسَعًة ملسو هيلع هللا ىلص َحنع َرُسقَل اهلل

، َ اَيْعَت تِْسَعًة َوَتَرْكَت َهَذا؟ َقاَلا 
ِ
ـْ َواِحٍد، َفَؼاُلقا ا َيا َرُسقَل اهلل إِنَّ َطَؾقِْه »َوَحْمَسَؽ َط

َق َتِؿقَؿًة َفَؼْد َأْشَركَ »َيَدُه َفَؼَطَعَفا َفَباَيَعُف، َوَقاَلا  : َفَلْدَيَؾ «َتِؿقَؿةً  . حيرّف «َمْن َطؾَّ

 (، وصححف إلباّ.17400ححؿد)

  ڤوطـ ح ل  يقر إكصاري 
ِ
فِل َ ْعِض َحْسَػاِرِه: ملسو هيلع هللا ىلص َحكعُف َكاَن َمَع َرُسقِل اهلل

 
ِ
ًٓ َحْنا ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْرَسَؾ َرُسقُل اهلل َّٓ َٓ َيبْ »َرُسق اَلَدٌة إِ

َؼَقنَّ فِي َرَقَبِة َبِعقرٍ قِاَلَدٌة ِمْن َوَترٍ َأْو قِ

 (.0115(، ومسؾؿ )6225. حيرّف البخاري )«ُقطَِعْت 

 باب َا جاء يف ايسق٢ املشسٚع١ ٚ ايسق٢ املُٓٛع١ -28
  ڤطـ طااية 

ِ
ـْ َحْهؾِِف َكَػَث طَ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْتا َكاَن َرُسقُل اهلل

َؾْقِف إَِذا َمِرَض َحَحٌد مِ

َعْؾُت َحْكُػُث َطَؾْقِف َوَحْمَسُحُف  َِقِد  َّ ِذي َماَت فِقِف،  ا َمِرَض َمَرَضُف الع َذاِت، َفَؾؿع  ِاْلُؿَعقِّ

ـْ َيِدي. حيرّف مسؾؿ )
َكعَفا َكاَكْت َحْطَظَؿ َ َرَكًة مِ

ِ
 (.0190َكْػِسِف، ٕ

 و
ِّ

َْشَجِعل ْٕ ـِ َمالٍِؽ ا ـْ َطْقِف ْ  ْرقِل فِل اْلَجاِهؾِقعِة َفُؼْؾـَاا َيا َقاَلا ُكـعا كَ  ڤَط
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 َكْقَػ َتَرى فِل َذلَِؽ؟ َفَؼاَلا 
ِ
َقى َما َلْم »َرُسقَل اهلل َٓ َبْلَس بِالرُّ ُضوا َطَؾيَّ ُرَقاُكْم، 

اْطرِ

 (.0022. حيرّف مسؾؿ )«َيُؽْن فِقِه ِشْركٌ 

  ڤوطـ ّا ر  ـ طبد اهلل 
ِ
َقكملسو هيلع هللا ىلص َقاَلا َكَفك َرُسقُل اهلل ـِ الرُّ ، َفَجاَل كُل َط

 
ِ
ـِ َحْزٍم إَِلك َرُسقِل اهلل  إِكعُف َكاَكْت ِطـَْدَكا ُرْقَقٌة َكْرقِل  َِفا ملسو هيلع هللا ىلص َطْؿِرو ْ 

ِ
َفَؼاُلقاا َيا َرُسقَل اهلل

َقك، َقاَلا َفَعَرُضقَها َطَؾْقِف، َفَؼاَلا  ـِ الرُّ ـَ اْلَعْؼَرِب، َوإِكعَؽ َكَفْقَت َط
َما َأَرى َبْلًسا: َمِن »مِ

 (.66()0199. حيرّف مسؾؿ )«اَع ِمـُْؽْم َأْن َيـَْػَع َأَخاُه َفْؾَقـَْػْعهُ اْسَتطَ 

َقى والتََّؿاَِِم »ملسو هيلع هللا ىلصا قالا قال رسقل اهلل  ڤوطـ طبد اهلل  ـ مسعقد  إن الرُّ

 (، وصححف إلباّ.6562( وا ـ ماّف )6886. حيرّف ح ق داود )«والتَِّوَلَة ِشْرك

 حااز ٚاألشااز ٚوحُٖٛا باْب َٔ ايشسى: ايترٓبى باأل -29
 
ِّ

ْقثِكل ـْ َح ِل َواقِكٍد الؾع   ڤَط
ِ
ـٍ َمكرع  َِيكَجَرٍة ملسو هيلع هللا ىلص َحنع َرُسكقَل اهلل كا َيكَرَج إَِلكك ُحـَكْق َلؿع

 ،
ِ
ـَ ُيَؼاُل َلَفكاا َذاُت َحْككَقاٍط: ُيَعؾُِّؼكقَن َطَؾْقَفكا َحْسكؾَِحَتُفْؿ، َفَؼكاُلقاا َيكا َرُسكقَل اهلل لِْؾُؿْيِركِق

َعْؾ لَ  ّْ  ا
ُّ

ُسنْبَحاَن اهَّللِ، َهنَذا َكَؿنا »ملسو هيلع هللا ىلصا ـَا َذاَت َحْكَقاٍط َكَؿا َلُفْؿ َذاُت َحْككَقاٍط، َفَؼكاَل الـعبِكل

، َوالَّنِذي َكْػِسني بَِقنِدِه [?:8]األعـراف:   (ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ)َقاَل َقْوُم ُموَسنى: 

 ف إلباّ.(، وصحح0182.حيرّف الممذي )«َلَتْرَكُبنَّ ُسـََّة َمْن َكاَن َقْبَؾُؽْم 

ـْ ُطَؿَر  ـِ َر ِقَعَة َط ـْ َطا ِِس ْ  َْسَقِد: َفَؼبعَؾُف َفَؼاَلا  ڤوَط ْٕ اَل إَِلك اْلَحَجِر ا َّ َحكعُف 

 
ع

َٓ َحكِّل َرَحْيُت الـعبِل َٓ َتـَْػُع، َوَلْق َٓ َتُضرُّ َو ُيَؼبُِّؾَؽ َما َقبعْؾُتَؽ. ملسو هيلع هللا ىلص إِكِّل َحْطَؾُؿ َحكعَؽ َحَجٌر 

 (.1072(، ومسؾؿ )1597ري )رواه البخا

ـَا َمَع ُطَؿرَ  ّْ ـِ ُسَقْيد َقاَلا َيَر ـِ اْلَؿْعُروِر ْ  َفا َفَؼَرَح  ِـَا فِكل  ڤ وَط ٍة َحجع فِل َحجع

كككا َقَضكككك  (ٻ ٱ)، وَ (گ گ ک ک ک ک ڑ)اْلَػْجكككِرا  َفَؾؿع
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َع َوالـعاُس َيْبَتِدُروَن، َفَؼاَلا َما َهَذا ؟ َفَؼكاُلقاا مَ  َّ ُف َوَر  َحجع
ِ
ْسكِجٌد َصكؾعك فِقكِف َرُسكقُل اهلل

ـْ َطَرَضكْت َلكُف مِكـُْؽْؿ ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَؼاَلا َهَؽَذا َهَؾَؽ َحْهُؾ اْلؽَِتاِب اتعَخُذوا كَءاَر َحْكبَِقااِِفْؿ  َِقًعا َمك

. رواه ا ـ ح ل  الَة َفالَ ُيَصؾِّ ـْ َلْؿ َتْعِرْض َلُف مِـُْؽْؿ فِقِف الصع الَة َفْؾُقَصؾِّ َوَم شكقبة فِقِف الصع

 (، وصححف إلباّ.7660« )مصـػف»يف 

ََٝس٠ُ شسٌى -31  باْب ايطِّ
ـِ َمْسُعقدٍ   ْ 

ِ
ـْ َطبِْد اهلل   ڤَط

ِ
ـْ َرُسقِل اهلل الطَِّقَرُة ِشْرٌك، الطَِّقَرُة »َقاَل،  ملسو هيلع هللا ىلصَط

لِ »: َءالًَءا، «ِشْركٌ  ( 6912ف ح قداود )حيرّ .«َوَما ِمـَّا إَِّٓ َوَلؽِنَّ اهَّللَ ُيْذِهُبُه بِالتََّوكُّ

 (، وصححف إلباّ.6568( وا ـ ماّف )1614والممذي )

  ڤوطـ ح ل هريرة 
ِ
َٓ صَِقَرَة َوَخْقُرَها »َيُؼقُلا ملسو هيلع هللا ىلص قال ا َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

الَِحُة َيْسَؿُعَفا َأَحُدُكمْ »، َقاُلقاا َوَما اْلَػْلُل؟، َقاَلا «اْلَػْلُل  . حيرّف «اْلَؽِؾَؿُة الصَّ

 (.0006(، ومسؾؿ )5754بخاري )ال

ا إِكِّل َحِديُث َطْفٍد  َِجاِهؾِقعٍة  ڤوطـ معاوية  ـ الحؽؿ 
ِ
قالا ُقْؾُت َيا َرُسقَل اهلل

كاَن: َقكاَلا  ًٓ َيكْلُتقَن اْلُؽفع كا َّ اَل اهلُل  ِاإِلْسالَِم َوإِنع مِـعا ِر َّ ، َقكاَلا َومِـعكا «َفنالَ َتنْلتِِفمْ »َوَقْد 

اٌل َيتَ  َّ ُفمْ »َطقعُروَن: َقاَلا ِر كَّ حيرّف مسكؾؿ  «َذاَك َشيٌء َيِجُدوَكُه فِى ُصُدوِرِهْم َفالَ َيُصدَّ

(567. ) 

 باْب اذتًُف بػري اهلل َٔ شعاز ادتا١ًٖٝ -31
  ڤطـ ُطَؿَر  ـ الخطاب 

ِ
إِنَّ اهَّللَ َيـَْفاُكْم َأْن »ملسو هيلع هللا ىلصا قالا َقاَل لِل َرُسقُل اهلل

 «َتْحِؾُػوا بِآَباُِِؽمْ 
ع

 َما َحَؾْػُت  َِفا ُمـُْذ َسِؿْعُت الـعبِل
ِ
َٓ ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل ُطَؿُرا َفَقاهلل َذاكًِرا َو

 (.1()1646(، ومسؾؿ )6647كءًِرا. حيرّف البخاري )
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  ڤوطـ اْ ـ ُطَؿر 
ِ
َّٓ »ملسو هيلع هللا ىلصا َقاَلا َقاَل َرُسقُل اهلل َمْن َكاَن َحالًِػا َفاَل َيْحِؾْف إِ

. حيرّف البخاري «َٓ َتْحِؾُػوا بِآَباُِِؽمْ »َتْحؾُِػ  ِآَ ااَِفا، َفَؼاَلا  ، َوَكاَكْت ُقَرْيٌش «بِاهَّللِ 

 (.1646(، ومسؾؿ )6866)

ـْ َح ِل ُهَرْيَرَة    ڤوَط
ِ
َمْن َحَؾَف ِمـُْؽْم َفَؼاَل فِي »ملسو هيلع هللا ىلصا َقاَلا َقاَل َرُسقُل اهلل

َّٓ ا َٓ إَِلَه إِ ى: َفْؾقَُؼْل:  ِت َواْلُعزَّ هَّللُ، َوَمْن َقاَل لَِصاِحبِه: َتَعاَل ُأَقاِمْرَك: َحِؾِػِه: بِالالَّ

ْق   (.1647(، ومسؾؿ )6127. حيرّف البخاري )«َفْؾَقَتَصدَّ

  ڤوَطـ ُ َرْيَدَة  ـ اْلُحَصْقِب 
ِ
ََماَكِة »ملسو هيلع هللا ىلصا َقاَلا َقاَل َرُسقُل اهلل ْٕ َمْن َحَؾَف بِا

 (، وصححف إلباّ.6056. حيرّف ح قداود )«َفَؾْقَس ِمـَّا

 باْب َٔ ايشسى: قٍٛ: َا شاء اهلُل ٚشئَت، ٚوحٛٙ  -32
  ڤطـ ا ـ طباس 

ِّ
كٌؾ إَِلكك الـعبِكل ُّ اَل َر َّ ُعكُف اْلَؽكاَلَم، َفَؼكاَلا َمكا ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلا  ِّ ُيَرا

، َمنا َشناَء اهَّللُ َوْحنَدهُ »َشاَل اهلُل َوِشْئَت، َفَؼاَلا  ًٓ نِه َطنْد . حيرّكف ا كـ ماّكف «َجَعْؾَتـِني لِؾَّ

 (، وصكككححف إلبكككاّ، والؾػكككظ ٕحؿكككد، ويف لػكككظ لكككفا6047د )( وححؿككك0117)

؟، َبْل َما َشاَء اهَّللُ َوْحَدُه » ًٓ  .«َأَجَعْؾَتـِي َواهَّللَ َطْد

َفا  ـِ َسْخَبَرَة َحِيل َطااَِيَة ُٕمِّ ـْ ُصَػْقِؾ ْ  َحكعُف َرَحى فِقَؿا َيَرى الـعااُِؿ َكَلكعُف َمكرع  ڤوَط

ـَ اْلَقُفقِد،
َٓ   َِرْهٍط مِ ـُ اْلَقُفكقُد، َقكاَلا إِكعُؽكْؿ َحْككُتُؿ اْلَؼكْقُم َلكْق ـْ َحْكُتْؿ ؟ َقكاُلقاا َكْحك َفَؼاَلا َم

َٓ َحكعُؽكْؿ َتُؼقُلكقَنا َمك ـُ اهلل، َفَؼاَلِت اْلَقُفقُد ا َوَحْكُتُؿ اْلَؼكْقُم َلكْق ا َحكعُؽْؿ َتْزُطُؿقَن َحنع ُطَزْيًرا اْ 

ككدٌ  ـُ َشكاَل اهلُل َوَشككاَل ُمَحؿع ـْ َحْكككُتْؿ ؟ َقككاُلقاا َكْحكك ـَ الـعَصككاَرى، َفَؼككاَلا َمك ، ُءكؿع َمككرع  ِككَرْهٍط مِك

، َقكاُلقا ا َوَحْككُتؿُ 
ِ
ـُ اهلل َٓ َحكعُؽْؿ َتُؼقُلقَن اْلَؿِسكقُح اْ ك  الـعَصاَرى ، َفَؼاَل ا إِكعُؽْؿ َحْكُتُؿ اْلَؼْقُم َلْق

َٓ َحكعُؽْؿ َتُؼقُلقَنا َما َش  ـْ َحْيَبَر، اْلَؼْقُم  َلْق ا َحْصَبَح َحْيَبَر  َِفا َم ٌد ، َفَؾؿع اَل اهلُل َوَما َشاَل ُمَحؿع
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ع

ْقا،  «َهنْل َأْخَبنْرَت بَِفنا َأَحنًدا؟»َفَلْيَبَرُه، َفَؼاَلا ملسو هيلع هللا ىلص ُءؿع َحَتك الـعبِل كا َصكؾع َقكاَلا َكَعكْؿ: َفَؾؿع

إِنَّ ُصَػنْقاًل َرَأى ُرْؤَينا َفنَلْخَبَر بَِفنا َمنْن َأْخَبنَر »اَلا َيَطَبُفْؿ َفَحِؿَد اهلَل َوَحْءـَكك َطَؾْقكِف، ُءكؿع َقك

ُؽْم ُكـُْتْم َتُؼوُلوَن َكِؾَؿًة َكاَن َيْؿـُُعـِي اْلَحَقناُء ِمنـُْؽْم َأْن َأْكَفناُكْم َطـَْفناِمـُْؽمْ  ، َقكاَلا «، َوإِكَّ

ننٌد » م(، وححؿككد 0118 ككـ ماّككف ). حيرّككف ا«َٓ َتُؼوُلننوا: َمننا َشنناَء اهَّللُ َوَمننا َشنناَء ُمَحؿَّ

 (، والسقاق لف، وصححف إلباّ.02694)

 باْب َٔ ايشسى: ْشب١ ايتشٓبب بإْزاٍ املطس إىل ايٓاّٛ -33
 .[9?]الواقعة:   (ڤ ڤ ٹ ٹ)ا -تعالك-وققل اهلل 

 
ِّ

ـِ َيالٍِد اْلُجَفـِكل ـْ َزْيِد ْ    ڤوَط
ِ
كْبِح ملسو هيلع هللا ىلص َقكاَلا َصكؾعك  ِـَكا َرُسكقُل اهلل َصكاَلَة الصُّ

ا اْكَصَرَف َحْقَبَؾ َطَؾك الـعاِس: َفَؼاَلا  ْقِؾ، َفَؾؿع ـَ الؾع
َؿاِل َكاَكْت مِ َهْل » ِاْلُحَدْيبَِقِة فِل إِْءِر السع

َقناَل: َأْصنَبَح ِمنْن ِطَبناِدي »َقكاُلقاا اهلُل َوَرُسكقُلُف َحْطَؾكُؿ، َقكاَلا  «َتْدُروَن َماَذا َقناَل َربُُّؽنْم؟

نا َمنْن َقناَل: ُمطِْرَكنا بَِػْضنِل اهَّللِ َوَرْحَؿتِنِه: َفنَذلَِك ُمنْمِمٌن بِني َكنافٌِر  ُمْمِمٌن بِي َوَكافٌِر، َفَلمَّ

ا َمْن َقاَل: ُمطِْرَكا بِـَْوِء َكَذا َوَكَذا: َفنَذلَِك َكنافٌِر بِني ُمنْمِمٌن بِاْلَؽْوَكنِب  . «بِاْلَؽْوَكِب، َوَأمَّ

 ی) َفـََزَلنْت َهنِذِه أَينُة:» (، ويف رواية لفا71( ، ومسؾؿ )846حيرّف البخاري )

 «.[80-75]القاقعةا(ڤ ڤ ٹ ٹ)َحتعك َ َؾَغا  (ی ی ی

  ڤوطـ ح ل مالؽ إشعرّي 
ع

تِي ِمْن َأْمرِ »َقاَلا ملسو هيلع هللا ىلص َحنع الـعبِل َأْرَبٌع فِي ُأمَّ

َْكَسا ْٕ َْحَساِب، َوالطَّْعُن فِي ا ْٕ : اْلَػْخُر فِي ا َٓ َيْتُرُكوَكُفنَّ ْستِْسَؼاُء اْلَجاِهِؾقَِّة  ْٓ ِب، َوا

 (.964. حيرّف مسؾؿ )«بِالـُُّجوِم، َوالـَِّقاَحةُ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     
ُُٕع 27  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 باب َا جاء يف سب ايدَّٖس ٚايٓسٜح  -34
ـْ َح ِل ُهَرْيَرَة    ڤَط

ِ
ُيْمِذيـِي »: -َطزَّ َوَجلَّ -َقاَل اهَّللُ » ملسو هيلع هللا ىلصاَقاَلا َقاَل َرُسقُل اهلل

ْهرُ  ْهَر َوَأَكا الدَّ ْقَل َوالـََّفارَ اْبُن رَدَم َيُسبُّ الدَّ . حيرّف البخاري «، بَِقِدي إَْمُر ُأَقؾُِّب الؾَّ

 (.0046(، ومسؾؿ )4806)

  ڤوطـف 
ِ
َفا ِمْن َرْوِح اهَّللِ َتْلتِي »ملسو هيلع هللا ىلصا َقاَلا َقاَل َرُسقُل اهلل يَح: َفنِكَّ َٓ ُتُسبُّوا الرِّ

ْحَؿِة َواْلَعَذاِب، َوَلؽِْن َسُؾوا اهَّللَ ِمْن َخْقرِ  َهابِالرَّ  ِمْن َشرِّ
ُذوا بِاهَّللِ . حيرّف «َها َوَتَعوَّ

 (، والؾػظ لف، وصححف إلباّ.6707(، وا ـ ماّف )5297ح قداود )

 باب َا جاء يف ايسِّٜاء ٚايشُُّع١ -35
 مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ)ا -تعالك-وققل اهلل  

 .[887]الكهف:   (جس مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث

ـْ َح ِل ُهَرْيرَ    ڤَة و َط
ِ
: َأَكا -َتَباَرَك َوَتَعالَى-َقاَل اهَّللُ »ملسو هيلع هللا ىلصا َقاَلا َقاَل َرُسقُل اهلل

ْرِك، َمْن َطِؿَل َطَؿاًل َأْشَرَك فِقِه َمِعي َغْقرِي، َتَرْكُتُه َوِشْرَكُه  َرَكاِء َطِن الشِّ . «َأْغـَى الشُّ

 (.0985حيرّف مسؾؿ )

  ڤوطـف 
ِ
َل الـَّاِس ُيْؼَضى َيْوَم » َيُؼقُلاملسو هيلع هللا ىلص َقاَلا َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل إِنَّ َأوَّ

َفُه كَِعَؿُه َفَعَرَفَفا، َقاَل: َفَؿا َطِؿْؾَت فِقَفا؟ َقاَل  : اْلِؼَقاَمِة َطَؾْقِه َرُجٌل اْسُتْشِفَد، َفُلتَِي بِِه َفَعرَّ

َْن ُيَؼا ِٕ َل: َجرِيٌء، َفَؼْد َقاَتْؾُت فِقَك َحتَّى اْسُتْشِفْدُت، َقاَل: َكَذْبَت، َوَلؽِـََّك َقاَتْؾَت 

َؿُه  َم اْلِعْؾَم، َوَطؾَّ قَل، ُثمَّ ُأِمَر بِِه َفُسِحَب َطَؾى َوْجِفِه َحتَّى ُأْلِؼَي فِي الـَّاِر، َوَرُجٌل َتَعؾَّ
قِ

َفُه كَِعَؿُه َفَعَرَفَفا، َقاَل: َفَؿا َطِؿْؾَت فِقَفا؟ َقاَل: َتَعؾَّؿْ  ُت اْلِعْؾَم، َوَقَرَأ اْلُؼْررَن، َفُلتَِي بِِه َفَعرَّ



 

 

     

           
ُُٕع 28  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ْؿُتُه َوَقَرْأُت فِقَك اْلُؼْررَن، َقاَل: َكَذْبَت، َولَؽِـََّك َتَعؾَّْؿَت اْلِعْؾَم لِقَُؼاَل: َطالٌِم،  َوَطؾَّ

قَل، ُثمَّ ُأِمَر بِِه َفُسِحَب َطَؾى َوْجِفِه َحتَّى ُأْلِؼَي 
َوَقَرْأَت اْلُؼْررَن لُِقَؼاَل: ُهَو َقاِرٌئ، َفَؼْد قِ

َفُه كَِعَؿُه فِي الـَّ  ِه، َفُلتَِي بِِه َفَعرَّ َع اهَّللُ َطَؾْقِه، َوَأْطَطاُه ِمْن َأْصـَاِف اْلَؿاِل ُكؾِّ اِر، َوَرُجٌل َوسَّ

 َّٓ قَفا إِ
َفَعَرَفَفا، َقاَل: َفَؿا َطِؿْؾَت فِقَفا؟ َقاَل: َما َتَرْكُت ِمْن َسبِقٍل ُتِحبُّ َأْن ُيـَْػَق فِ

قَل، ُثمَّ ُأِمَر بِِه َأْكَػْؼُت فِقَفا َلَك، قَ 
اَل: َكَذبَْت، َوَلؽِـََّك َفَعْؾَت لُِقَؼاَل: ُهَو َجَواٌد، َفَؼْد قِ

 (.150()1925. حيرّف مسؾؿ )«َفُسِحَب َطَؾى َوْجِفِه، ُثمَّ ُأْلِؼَي فِي الـَّارِ 

ـِ َطبعاٍس  ـِ اْ    ڤوَط
ِ
َع اهَّللُ »ملسو هيلع هللا ىلصا َقاَلا َقاَل َرُسقُل اهلل َع َسؿَّ بِِه، َوَمْن  َمْن َسؿَّ

 (.0986. حيرّف مسؾؿ )«َراَءى َراَءى اهَّللُ بِهِ 

 باب َا جاء يف إزاد٠ ايدْٝا بعٌُ اآلخس٠  -36
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ)ا -تعالك-وققل اهلل 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ* ڌ ڍ ڍ ڇ

 .[=8->8]هود:   (ڳ گ گ گ

ـِ َكْعٍب   ْ 
ِّ

ـْ ُحَ ل   ڤوَط
ِ
ـَاِء »ملسو هيلع هللا ىلصا  َقاَلا َقاَل َرُسقُل اهلل َة بِالسَّ ْر َهِذِه إُمَّ َبشِّ

يِن َوالـَّْصرِ َوالتَّْؿؽِقِن فِي إَْرضِ  ْفَعِة َوالدِّ اِدَسِة، َقاَل ا «َوالرِّ َفَؿْن »، َوُهَق َيُيؽُّ فِل السع

ْكقَا: َلْم َيُؽْن َلُه فِي أِخَرِة َكِصقٌب  ؿد . حيرّف حح«َطِؿَل ِمـُْفْم َطَؿَل أِخَرِة لِؾدُّ

 (، وصححف إلباّ.01002)

يـَاِر َوَطْبُد »ملسو هيلع هللا ىلصا قالا قال رسقل اهلل  ڤوطـ ح ل هريرة  َتِعَس َطْبُد الدِّ

ْرَهِم َوَطْبُد اْلَخِؿقَصِة، إِْن ُأْططَِي َرِضَي َوإِْن َلْم ُيْعَط َسِخَط، َتِعَس َواْكَتَؽَس َوإَِذا  الدِّ

ةٍ  ِشقَك َفاَل اْكتََؼَش، ُصوَبى لَِعْبٍد رِخذٍ  بِِعـَاِن َفَرِسِه فِي َسبِقِل اهَّللِ َأْشَعَث َرْأُسُه ُمْغبَرَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     
ُُٕع 31  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

اَقِة: إِْن  اَقِة َكاَن فِي السَّ َقَدَماُه: إِْن َكاَن فِي اْلِحَراَسِة َكاَن فِي اْلِحَراَسِة َوإِْن َكاَن فِي السَّ

عْ   (.0887البخاري ). حيرّف «اْسَتْلَذَن َلْم ُيْمَذْن َلُه، َوإِْن َشَػَع َلْم ُيَشػَّ

ٌٓ َا ٜٓايف تعظِٝ اهلل -37  باب َا جاء يف ايزجس عٔ ن
ـْ َح ِل ُهَرْيَرَة    ڤَط

ِّ
ـِ الـعبِل ى »َقاَلا ملسو هيلع هللا ىلص َط  َرُجٌل َتَسؿَّ

إِنَّ َأْخـََع اْسٍم ِطـَْد اهَّللِ

َّٓ اهَّللُ َطزَّ َوَجلَّ  َٓ َمالَِك إِ َْماَلِك،  ْٕ  (، ومسؾؿ6026. حيرّف البخاري )«َمِؾَك ا

 (، والؾػظ لف.0146)

  ڤوطـف 
ِّ

ـِ الـعبِل ُفمَّ اْغِػْر لِي إِْن ِشْئَت، »، َقاَلا ملسو هيلع هللا ىلصَط َٓ َيُؼْل َأَحُدُكْم: الؾَّ

ُه َيْػَعُل َما َيَشاُء، َٓ ُمْؽرَِه َلهُ  . «اْرَحْؿـِي إِْن ِشْئَت، اْرُزْقـِي إِْن ِشْئَت، َولَقْعِزْم َمْسَلَلَتُه، إِكَّ

إَِذا »(، والؾػظ لؾبخاري، ولؿسؾؿا 8()0679(، ومسؾؿ )7477حيرّف البخاري ) 

ْغَبَة،  َدَطا َأَحُدُكْم َفاَل َيُؼْل: الؾُفمَّ اْغِػْر لِي إِْن ِشْئَت، َوَلؽِْن لَِقْعِزِم اْلَؿْسَلَلَة َوْلُقَعظِِّم الرَّ

َٓ َيَتَعاَضُؿُه َشْيٌء َأْطَطاهُ   .«َفنِنَّ اهَّللَ 

  ـ مسع
ِ
ـْ َطْبِد اهلل   ڤقد وَط

ِّ
الَِة، ُقْؾـَاا ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلا ُكـعا إَِذا ُكـعا َمَع الـعبِل فِل الصع

 
ُّ

الَُم َطَؾك ُفالٍَن َوُفالٍَن، َفَؼاَل الـعبِل ـْ ِطَباِدِه، السع
 مِ

ِ
الَُم َطَؾك اهلل َٓ َتُؼوُلوا »ملسو هيلع هللا ىلصا السع

الَُم.. الَُم َطَؾى اهَّللِ، َفنِنَّ اهَّللَ ُهَو السَّ  (.420(، ومسؾؿ )865البخاري ) . حيرّف«السَّ

ـَْدِب  ـ طبداهلل  ُّ ـْ    ڤو َط
ِ
َث ملسو هيلع هللا ىلص حَنع َرُسقَل اهلل َٓ َيْغِػُر » َحدع  

ِ
اًل َقاَلا َواهلل ُّ حَنع َر

َٓ َأْغِػَر لُِػاَلٍن: َفنِكِّي َقْد »َقاَلا  -تعالك-اهلُل لُِػاَلٍن، َوإِنع اهلَل   َمْن َذا الَِّذي َيتََللَّى َطَؾيَّ َأْن 

 (.0601َحْو َكَؿا َقال. حيرّف مسؾؿ ) «َغَػْرُت لُِػاَلٍن، َوَأْحبَطُْت َطَؿَؾَك 



 

 

     

           
ُُٕع 30  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 خُس َٔ ْٛاقض ايتٛحٝدباْب ايشِّ -38
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)ا -تعالك-وققل اهلل 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ہ ۀ ۀ*  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .[:87-879]البصرة:   (ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

اَلَكا كَِتاُب ُطَؿَر  َّ  قالا 
ّ

َقْبَؾ َمْقتِِف  َِسـٍَةا اْقُتُؾقا ڤ وطـ َ جالة  ـ طبدة التؿقؿل

 ححف إلباّ.( وص6246. رواه ح قداود )...فؼتؾـا يف يقٍم ءالَث َسقاِحرَ ُكؾع َساِحرٍ 

 

 باْب ادعاُء عًِ ايػٝب املطًل أٚ تصدٜل َٓدعٝ٘ َٔ ْٛاقض ايتٛحٝد -39
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ)ا -تعكككالك-وقكككقل اهلل 

 .[>=]النمل:   (ڄ

ـْ َح ِل ُهَرْيَرَة    ڤوَط
ِّ

ـِ الـعبِل َقُه بَِؿا »َقاَل ا ملسو هيلع هللا ىلص َط اًفا َفَصدَّ َمْن َأَتى َكاِهـًا َأْو َطرَّ

دٍ َيُؼو  (، وصححف إلباّ.9566. حيرّف ححؿد )«ُل: َفَؼْد َكَػَر بَِؿا ُأْكِزَل َطَؾى ُمَحؿَّ

  
ِّ

ـْ َ ْعِض َحْزَواِج الـعبِل  ملسو هيلع هللا ىلص وطـ صػقة  ـت ح ل طبقد َط
ِّ

ـِ الـعبِل َمْن »َقاَلا ملسو هيلع هللا ىلص َط

اًفا َفَسَلَلُه َطْن َشْيٍء لَْم ُتْؼَبْل َلُه َصاَلٌة َأْرَبِعقَن َلقْ  (، 0062. حيرّف مسؾؿ )«َؾةً َأَتى َطرَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     
ُُٕع 31  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

َقُه بَِؿا َيُؼوُل..» (  ؾػظا16668وحيرّف ححؿد )  .«َفَصدَّ

ـِ َطبعاٍس  ـِ اْ    ڤوَط
ِ
َمِن اْقَتَبَس ِطْؾًؿا ِمَن الـُُّجوِم: »ملسو هيلع هللا ىلصا َقاَلا َقاَل َرُسقُل اهلل

ْحرِ َزاَد َما َزاَد  ا ـ ماّف ( و6925حيرّف ح ق داود ) .«اْقَتَبَس ُشْعَبًة ِمَن السِّ

 (، وصححف إلباّ.6706)

َيعؾؿ ما يف َد: فؼكد حطظكَؿ ملسو هيلع هللا ىلص قالتا مـ زطؿ حنع رسقل اهلل  ڤوطـ طااية 

   (ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ)طؾكككككككك اهلل الِػريكككككككة، واهلل يؼكككككككقلا 

( والممككككذي 087()177(، ومسككككؾؿ )4855. حيرّككككف البخككككاري )[>=]النمــــل:

 .ؾممذيوالؾػظ ل وَقرهؿ، (،6268)

 

  -تعاىل-سبُّ اهلل  باْب -41
 أٚ االستٗزاُء بدٜٓ٘ َٔ ْٛاقض ايتٛحٝد،  ملسو هيلع هللا ىلصأٚ سبُّ زسٛي٘ 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ)ا -تعالك-وققل اهلل 

   (ڳ ڳ گ گ گ گ* ک ک ک ڑ ڑ

ـِ ُطَؿَر [==->=]التوبة:  ْ 
ِ
ـْ َطبِْد اهلل ْزَوِة َتُبقَك فِل  ڤ، وَط ََ ٌؾ فِل  ُّ َقاَلا َقاَل َر

ـَ ِطـَْد َمْجؾٍِسا َما َرَحْيـَ  َب ّْ َٓ َح َٓ َحْكَذَب َحْلِسـًَة َو َب ُ ُطقًكا َو ََ َِٓل َحْر ااِـَا َهُم ا مِْثَؾ ُقرع

 
ِ
ُْيبَِرنع َرُسقَل اهلل َٕ ٌؾ فِل اْلَؿْجؾِِسا َكَذْ َت، َوَلؽِـعَؽ ُمـَافٌِؼ،  ُّ َؼاِل، َفَؼاَل َر ، ملسو هيلع هللا ىلصالؾِّ

 
ع

ًؼا  َِحَؼِب َكاَقِة ، َوَكَزَل اْلُؼْركنُ ملسو هيلع هللا ىلصَفَبَؾَغ َذلَِؽ الـعبِل ـُ ُطَؿَرا َفَلَكا َرَحْيُتُف ُمَتَعؾِّ  ْ 
ِ
، َقاَل َطْبُد اهلل

 
ِ
 إِكعَؿا ُكـعا َكُخقُض َوَكْؾَعُب، ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل

ِ
، َتـُْؽُبُف اْلِحَجاَرُة، َوُهَق َيُؼقُلا َيا َرُسقَل اهلل



 

 

     

           
ُُٕع 32  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 
ِ
 گ گ گ* ک ک ک ڑ ڑ)َيُؼقُلا ملسو هيلع هللا ىلص َوَرُسقُل اهلل

(، وصححف 11/546« )تػسقره». رواه الطحي يف [==]التوبة:   (ڳ ڳ گ

 مؼبؾ القادطل.

  ڤوطـ ا ـ َطبعاٍس 
ع

َوَتَؼُع فِقِف، ملسو هيلع هللا ىلص َحنع َحْطَؿك َكاَكْت َلُف ُحمُّ َوَلٍد َتْيُتُؿ الـعبِل

ا َكاَكْت َذاَت  ُر، َقاَلا َفَؾؿع ِّ ُرَها َفاَل َتـَْز ُّ َعَؾْت َتَؼُع فِل  َفَقـَْفاَها َفاَل َتـَْتِفل، َوَيْز َّ َلْقَؾٍة 

 
ِّ

ـَ ملسو هيلع هللا ىلصالـعبِل َؽَل َطَؾْقَفا َفَؼَتَؾَفا، َفَقَقَع َ ْق ، َوَتْيُتُؿُف، َفَلَيَذ اْلِؿْغَقَل َفَقَضَعُف فِل َ ْطـَِفا، َواتع

 
ِ
ا َحْصَبَح ُذكَِر َذلَِؽ لَِرُسقِل اهلل ِم، َفَؾؿع َؾْقَفا صِْػٌؾ، َفَؾطعَخْت َما ُهـَاَك  ِالدع ّْ ، َفَجَؿَع ملسو هيلع هللا ىلص ِر

َّٓ َقامَ »الـعاَس َفَؼاَلا  َْطَؿك َيتََخطعك «َأْكُشُد اهَّللَ َرُجاًل َفَعَل َما َفَعَل لِي َطَؾْقِه َحق  إِ ْٕ ، َفَؼاَم ا

 
ِّ

ـَ َيَدِي الـعبِل ، َحَكا َصاِحبُ ملسو هيلع هللا ىلصالـعاَس َوُهَق َيَتَزْلَزُل َحتعك َقَعَد َ ْق
ِ
َفا، ، َفَؼاَلا َيا َرُسقَل اهلل

ُر، َولِل مِـَْفا اْ ـَاِن  ِّ ُرَها َفاَل َتـَْز ُّ َكاَكْت َتْيُتُؿَؽ، َوَتَؼُع فِقَؽ، َفَلْكَفاَها َفاَل َتـَْتِفل، َوَحْز

َعَؾْت َتْيُتُؿَؽ َوَتَؼُع فِقَؽ،  َّ ا َكاَن اْلَباِرَحَة  ، َوَكاَكْت  ِل َرفِقَؼًة، َفَؾؿع ـِ ْمُلَمَتْق مِْثُؾ الؾُّ

 َفَلَيْذُت الْ 
ُّ

َٓ »ملسو هيلع هللا ىلصا ِؿْغَقَل َفَقَضْعُتُف فِل َ ْطـَِفا َواتعَؽْلُت َطَؾْقَفا َحتعك َقَتْؾُتَفا، َفَؼاَل الـعبِل َأ

(، وصححف 4272(، والـساال )4661. حيرّف ح قداود )«اْشَفُدوا َأنَّ َدَمَفا َهَدرٌ 

 إلباّ.

 باُب َا جاء يف ٔشِسى ايطاع١ -41
 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ)ا -تعالك-وققل اهلل 

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .[8:]التوبة:   (ۇئ وئ وئ

ـِ َحاتٍِؿ  ـْ َطِدّي ْ    ڤوَط
ع

ـْ َذَهٍب: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلا َحَتْقُت الـعبِل
َوفِل ُطـُِؼل َصؾِقٌب مِ
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ُُٕع 33  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ۇ)، َوَسِؿْعُتُف َيْؼَرُح فِك ُسقَرِة  ََراَلَةا «َيا َطِديُّ اْصَرْح َطـَْك َهَذا اْلَوَثنَ »َفَؼاَلا 

َأَما إِكَُّفْم لَْم َيُؽوُكوا »، َقاَلا [8:]التوبة:   (ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

ُموا َطَؾقِْفْم َشْقئًا َحرَّ    .«ُموُه َيْعبُُدوَكُفْم َولَؽِـَُّفْم َكاُكوا إَِذا َأَحؾُّوا لَُفْم َشقْئًا اْستََحؾُّوُه َوإَِذا َحرَّ

 (، وحسـف إلباّ.6295حيرّف الممذي )

 

الؿقن، وصؾى اهَّللُ وسّؾم طؾى كبقـا محؿد، وطؾى رله، والحؿد هَّلل رب الع

وصحبه.



 

 
           

 
 
ايشسح        
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ُُٕع 36  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 باْب أقشاّ ايتٛحٝد ثالث١  -1

 تٛحٝد ايعباد٠، ٚتٛحٝد ايسبٛب١ٝ، ٚتٛحٝد األمساء ٚايصفات

 احلمد هلل، نصذ اهلل ن سّلم عذ رسول اهلل، نعذ آله، نصحبه.

حككدا ّعككُؾ  حن التقحقككد يف -رحؿـككل اهلل وإيككاك–اطؾككؿ  الؾغككةا مصككدر وّحككد يقع

 اليلل واحًدا حو اطتؼاُد اليلل واحًدا.

 ويف اليرع  الؿعـك العاما إفراد اهلل  ؿا يختص  ف.

 ويصااصف تعالك ترّع إلك ححد ءالءة ح قاب ٓ تخرج حفراد يصااصف طـفاا

حولفاا يصااص متعّؾؼفا حفعاُلف تعالكا مثؾا الخؾؼ مـ العدم، وتد قر الؽقن، 

 وشػال إسؼام، وهداية الؼؾقب، وكيػ الؽروب، ومغػرة الذكقب.

ءاكقفاا يصااص متعّؾؼفا حسؿاؤه وصػاُتفا مثكؾا اسكؿفا اهلل، واسكؿفا الكرحؿـ 

يف ) اب إسؿال(، ومثؾا طؾؿ الغقكب الؿطؾكؼ، وطؾكق الكذات طؾكك ّؿقكع الخؾكؼ، 

 وسؿع البعقد يف ) اب الصػات(.

ا مثؾا الؿحبة التامكة الؿسكتؾزمة لؽؿكال تعالكطبادتف ءالثفاا يصااص متعّؾؼفا 

 الطاطة والخضقع، والتقكؾ، والـذر.

فؿـ ءؿة: قال طؾؿال اإلسالما لؾتقحقد ءالءكة حككقاع ٓ يحؼكؼ إٓ هبكا مجتؿعكة، 

 وٓ يخرج شلل مـ حفراد حؼققف طـفاا

 إولا تقحقد الر ق قةا وهق إفراد اهلل  لفعالف الؿختصة  ف.
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ُُٕع 37  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 فراد اهلل  الخؾؼ والؿؾؽ والتد قر.وإن شئت قؾتا هق إ

وهذه الثالءة هل حصقل الر ق قة، وقد اّتؿعت يف ققل اهلل تعالكا ﴿إِنع الّؾَف َلُف 

َٓ َكِصقٍر﴾   َو
ٍّ

ـ ُدوِن الّؾِف مِـ َولِل َؿاَواِت َوإَْرِض ُيْحقِكل َوُيِؿقُت َوَما َلُؽؿ مِّ ُمْؾُؽ السع

 [.116]التق ة ا 

ؿال والصػاتا وهق إفراد اهلل طز وّؾ  ؿا لف مـ إسؿال الثاّا تقحقد إس

 الحسـك والصػات العؾك.

 ولف ءالءة حصقلا

إولا إءبات الصػات هلل  ال تؿثقؾ، ومـ حدلتفا ققل اهلل تعالكا ﴿ َلْقَس َكِؿْثؾِكِف 

ِؿقُع الَبِصقُر ﴾ ]اليقرىا ٌل َوُهَق السع
ْ

 [.11َشل

َٓ الثاّا تـزيف اهلل تبارك وتعالك   ـَ  ِذي ال تعطقؾ، ومـ حدلتفا ققلف تعالكا ﴿ لِؾع

ْقِل َولِّؾِف اْلَؿَثُؾ إَْطَؾَك َوُهَق اْلَعِزيُز اْلَحؽِقُؿ ﴾   [.62]الـحؾاُيْممِـُقَن  ِأِيَرِة َمَثُؾ السع

الثالثا قطع صؿعـا طـ إدراك كقػقة صػات اهلل، واطتؼكاد حاكا معؾقمكة الؿعكاّ 

َٓ ُيِحقُطقَن  ِِف ِطْؾؿ، ﴾ ]صفا  لـا، ومـ حدلتفا ققلف  [.112تعالكا ﴿ َو

 الثالثا تقحقد إلقهقة )تقحقد العبادة(ا وهق إفراد اهلل  العبادة.

ولؾعبادة اصالقانا إولا  اطتبار حؼقؼتفاا هلا الخضقع هلل  ػعؾ حوامره 

 (ا516-510) "الؽافقة اليافقة"واّتـاب كقاهقف محبة وتعظقًؿا، قال يف 

 اإللكككف الحكككؼ ٓ معبكككقَد إٓ وهكككق
 

 اليككككلنوُّفككككف إطؾككككك العظككككقُؿ  
 

  ككككؾ كككككؾُّ معبككككقد سككككقاه فباصككككٌؾ 
 

 مِـ طرشف حتكك الحضكقض الكداّ 
 

 وطبكككككادُة الكككككرحؿـ َايكككككُة ُحبِّكككككف
 

 مككككككع ذلِّ طا ككككككِده هؿككككككا قطبككككككانِ  
 



 

 

     

           
ُُٕع 38  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 وطؾقفؿكككككا فَؾكككككُؽ العبكككككادِة دااكككككرٌ 
 

 مكككككا داَر حتكككككك قامكككككِت الؼطبكككككانِ  
 

 لِفومكككككداُره  كككككإمِر حمكككككِر رسكككككق
 

 ٓ  ككككالفقى والككككـّػِس واليككككقطانِ  
 

والثاّا  اطتبار حفرادهاا هل اسؿ ّامع لؽؾ ما يحبف اهلل ويرضكاه مكـ إقكقال  

 وإطؿال الظاهرة والباصـة.

فالظاهرةا مثؾا التؾػظ  اليفادتقـ، والصالة، والحج، والذ ح، والدطال، 

 تف، والتقكؾ طؾقف.والباصـةا مثؾا حصقل اإليؿان الستة، ومحبة اهلل، وييق

وإن شئَت قؾَت يف حكقاع التقحقدا التقحقد كقطانا إولا تقحقد الؿعرفة 

واإلءبات حو التقحقد العؾؿل، ويديؾ فقفا تقحقد الر ق قة وتقحقد إسؿال 

والصػات، والثاّا تقحقد الؼصد والطؾب حو التقحقد العؿؾل، وهق تقحقد العبادة، 

 ، وإوُل  اطتبار ما يستحؼف الرب.يجب طؾك العبد كقع ماتؼسقٌؿ  اطتبار  وهذا

ودلقؾ هذا التؼسقؿا آستؼرال التام لـصقص الؽتاب وصحقح السـة: فناا 

، ومفؿا اّتفدَت تعالك يف هذه إكقاع، وآستؼرال التام حجة خصااصفحاصرة ل

حد قف راًّعا إلك حػِ ؾْ : فستمحَدث طؾك حكف صـقعٌ  يف إحداث قسؿ را ع لؾتقحقد

إقسام الثالءة، ومـ ذلؽا الحاكؿقة: فنن اطتؼاد تػّرد اهلل  الحؽؿ مـ تقحقد 

 .الر ق قة، وإفراده  التحؽقؿ مـ تقحقد إلقهقة

فؼفؽ لفذا البابا حن ُتحسـ الػرَق  قـ تقحقد إلقهقة  ئءؿ اطؾؿ حن مـ مباد

 وتقحقد الر ق قة، وحهؿ الػروق  قـفؿا ترّع إلك سبعةا 

حقد إلقهقةا ميتؼ مـ اإللف، وتقحقد الر ق قةا ميتؼ مـ الرب، إولا تق

اإللفا طؾك وزن فعال  ؿعـك مػعقل: ومعـاها الؿعبقد، والربا حصؾف راب: اسؿ و
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ُُٕع 41  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

فاطؾ: ومعـاه يف الؾغةا الؿالؽ السقد الؿصؾح لؾيلل، وهذا الػرق يف الؿعـك  قـ 

ة الـّاس، حما إذا افمقا يف الذكر: الرب واإللف محؾُّف إذا اّتؿعا يف الذكر كؿا يف سقر

فنن معـاهؿا يّتحد، ومـفا سمال الؿؾؽقـ لؾؿقت يف قحها مـ ر ؽ؟: فنن معـاها مـ 

ْقَر الّؾِف َحْ ِغل َر ًّا﴾  ََ إلفؽ الؿتػرد  خؾؼؽ، ومـف حيًضاا ققل اهلل تعالكا ﴿ُقْؾ َح

 [.164]إكعاما 

د، وتقحقد الر ق قةا متعؾُؼف حفعال الثاّا تقحقد إلقهقةا متعؾُؼف حفعال العب 

 الرب.

الثالثا تقحقد إلقهقةا امتـع طـ اإلقرار  ف ميركق العرب حشدع آمـتاع،  

: ٕاؿ "يف الجؿؾة"وتقحقد الر ق قةا حقروا  ف يف الجؿؾة، وإكؿا يؼقل حهؾ العؾؿا 

لطقرة كاكقا ميركقـ يف  عض الر ق قة: فؽاكقا يستؼسؿقن  إزٓم ويممـقن  ا

ؿ ويـؽرون البعث، ولق كان إيؿاُكفؿ  تقحقد الر ق قة تاًما ٕقروا  الزمف حطـل اوالتؿا

 هذا كاٍف يف إلزامفؿ  تقحقد 
ع

تقحقد إلقهقة، ومع ذلؽ: فنن إقرارهؿ الُجؿؾل

 إلقهقة.

ؼ اإلسالَم والـجاَة، وتقحقد الر ق قة  ؿجردها ٓ   الرا عا تقحقد إلقهقةا يحؼِّ

ؼ  اإلسالَم وٓ الـجاة. يحؼِّ

ـٌ لتقحقد الر ق قة: فؿـ حقر  إلقهقة فال  د   الخامسا تقحقد إلقهقةا متضؿ

حن يؽقن مؼًرا  الر ق قة، وتقحقد الر ق قةا مستؾزٌم لتقحقد إلقهقة: فؿـ حقر 

  الر ق قة لزمف حن يؼر  إلقهقة.

 وسقؾة إلقف ودلقؾ طؾقف. السادسا تقحقد إلقهقةا هق الغاية، وتقحقد الر ق قةا 



 

 

     

           
ُُٕع 40  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 السا عا إلقهقةا طؿؾل صؾبل، والر ق قةا طؾؿل يحي. 

وقد اّتؿعت هذه آكقاع الثالءة يف طدد مـ كي الؽتاب العزيز: مـفا هذه 

 يف هذا البابا -طػا اهلل طـف-أيات التل حوردها الؿصـػ 

َٚدِغَ -تًٚػ-وؿقل اهلل  ًَ ُد هللِهِ َربِّ اْف ّْ ِحِٔؿ َمٚفِِؽ َيوْقِم  : ﴿اْْلَ ـِ افره ْْحَ افره

ًُِغ﴾  ْسَت َٕ َٚك  ُبُد َوإِيه ًْ َٕ َٚك  ـِ إِيه ي  [.4-0]افٍٚحتٜ: افدِّ

، والككالم يف )لِؾككِف( "كككؾ")اْلَحْؿككُد لِؾككِف(ا حل يف )اْلَحْؿككُد( لالسككتغراق  ؿعـككك 

لاليتصككاص حو آسككتحؼاق: فجؿقككع الؿحامككد حككؼ هلل ياصككة  ككف، و)اهلل(ا آسككؿ 

ؿ الخاص  كف تعكالك، ومعـكاها الؿعبكقد الحكؼ، و)الحؿكد(ا هكق اإليبكار طكـ اهلل الَعؾَ 

 الؽؿككال يف ذاتككف حو صككػاتف حو حفعالككف مككع حّبككف وتعظقؿككف: وءبككقت الؽؿككال الؿطؾككؼ 

 يستؾزم كػل ّؿقع الـؼااص، وهذا تقحقد إسؿال والصػات.

(ا الككرب هككق الخككالؼ الؿالككؽ الؿككدّ ر الؿرّ ككل  ـَ لخؾؼككف  ككالـِّعؿ، )َربِّ اْلَعككاَلِؿق

 والعاَلؿقنا كؾ مـ سقى اهلل مـ ّؿقع حصـاف الخؾؼ، وهذا تقحقد الر ق قة.

ِحقِؿ(ا اسككؿان كريؿككان مككـ حسككؿال اهلل الحسككـك يتضككؿـان ءبككقت  ـِ الككرع ْحَؿ )الككرع

 صػة الرحؿة الؽامؾة التل ٓ تؿاءؾفا رحؿة، وهذا مـ تقحقد إسؿال والصػات.

(ا ـِ ي واهلل مالُؽكف  الكديـ هكق يكقم الجكزال: وهكق يكقم الؼقامكة، يقم )َمالِِؽ َيْقِم الدِّ

وهذا مكـ حفكراد الر ق قكة حو الصكػات: ففكق  ومؾُِؽف كؿا يف الؼرالة الؿتقاترة إيرى،

 راّع إلك ححد كقطل التقحقد العؾؿل.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 41  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

(احيا كخصؽ وحدك  العبادة وآستعاكة: ٓ كعبد  ـُ )إِيعاَك َكْعُبُد َوإِيعاَك َكْسَتِعق

ٓ حكت وٓ كستعقـ إٓ  ؽ: ٕن تؼديؿ الؿعؿقل يػقد الحصر، وهذا تقحقد إ

 إلقهقة.

وآستعاكة مـ حفراد العبادة وططػت طؾقفا: ٓفتؼار العبد يف ّؿقع طباداتف  

إلك طقن اهلل، وقد ققؾا إن هذه أية ّؿعت ّؿقع حسرار الؼركن: ٕن حولَفا اقتضك 

والؿحبة والخقف والرّال، وكيرَها اقتضك طبقديتف طبادة اهلل وحده  إمر والـفل 

  التقكؾ والتػقيض والتسؾقؿ، وّؿقع العبقدّيات دايؾة يف ذلؽ.

واشتؿؾت هذه أيات طؾك محركات الؼؾقب إلك اهللا الؿحبة والخقف 

ِحقِؿ( ـِ الرع ْحَؿ ، والرّال: الؿحبة يف ققلف تعالكا )اْلَحْؿُد لِؾِف(، والرّال يف ققلفا )الرع

ـِ ا )والخقف يف ققلف ي  (.َمالِِؽ َيْقِم الدِّ

و كؿا اشتؿؾت حوُل سقرة يف كتاب اهلل طؾك حكقاع التقحقد: فؼد اشتؿؾت سقرة 

الـاس كير سقرة فقف طؾقفا: فتقحقد الر ق قة مـ ققلفا ﴿ُقْؾ َحُطقُذ  َِربِّ الـعاس﴾، 

إلقهقة مـ ققلفا وتقحقد إسؿال والصػات مـ ققلفا ﴿َمؾِِؽ الـعاس﴾، وتقحقد 

 ﴿إَِلِف الـعاس﴾.

تِوِف  ََ َبٚ
ًِ ََم َؾْٚظُبْدُه َواْصوَىِزْ فِ ُٓ َْْٔ َْرِض َوَمٚ َب ْٕ ََمَواِت َوا وؿقفف: ﴿ َربُّ افسه

ُؿ فَ  َِ ًْ ًٚ﴾َهْؾ َت ّٔ
ِّ  [.54]مريؿ: ُف َش

َْرِض َوَما َ ْقـَُفَؿا(ا هذا تقحقد الر ق قة. ْٕ َؿاَواِت َوا  )َربُّ السع

ُه َواْصَطبِْر لِِعَباَدتِِف(ا حيا اطبده وحده، واءبت طؾك طبادتف: قال ا ـ )َفاْطُبدْ 



 

 

     

           
ُُٕع 42  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

. "َكؾُّ ما ورَد فِل اْلُؼركِن مـ العككبادة: ففق  ؿعـك التعقِحقد"طباس رضل اهلل طـفؿاا 

(: ذلؽ حن الخصقمة  قـ رسؾ اهلل 56/ 1) "تػسقره"اكتفك. كؼؾف السؿعاّ يف 

ؽـ يف حصؾ التعبد هلل  ؾ يف وّقب إفراده  التعبد: طؾقفؿ السالم وحققامفؿ لؿ ت

 فاشتؿؾت هذه الجؿؾة طؾك تقحقد العبادة.

)َهْؾ َتْعَؾُؿ َلُف َسِؿّق،(ا حيا هؾ تعؾؿ لف كظقًرا حو مثقاًل يف ذاتف حو حسؿااف حو 

صػاتف، فقستحؼ العبادة معف؟!، وهذا استػفام  ؿعـك الـػل، وهذا تقحقد إسؿال 

 والصػات.

وُد وؿق ّْ ـَ اْْلَ ي ُظقُه ُُمِِِْهوَغ َفوُف افودِّ َْ ٓه ُهَق َؾٚ َٓ إَِفَف إِ لُّ  هللِهِ  فف: ﴿ ُهَق اْْلَ

َٚدَِغ﴾  ًَ  [.54]ؽٚؾر:َربِّ اْف

(ا اسؿ مـ حسؿال اهلل الحسـك يتضؿـ ءبقت صػة الحقاة الؽامؾة 
ُّ

)ُهَق اْلَحل

هذا مـ حفراد تقحقد التل لؿ تسبؼ  عدم وٓ يؾحؼفا فـال، وٓ تؿاءؾفا حقاة، و

 إسؿال والصػات.

ٓع ُهَق(ا كؾؿة التقحقد: تقحقد إلقهقة. َٓ إَِلَف إِ ( 

(ا حيا فليؾصقا لف العبادة والدطال، وهذا تقحقد  ـَ ي ـَ َلُف الدِّ )َفاْدُطقُه ُمْخؾِِصق

 إلقهقة.

ِف(ا تقحقد إسؿال والصػات.  )اْلَحْؿُد لِؾع

(ا تقحق ـَ  د الر ق قة.)َربِّ اْلَعاَلِؿق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 43  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ٚ َواهللهُ  وؿقفف: ﴿ ًً ٍْ َٕ  َٓ ا َو ْؿ ََضًّ ُُ ُِِؽ َف ّْ َٓ َي وِن اهللهِ َمٚ  َُ ـْ  ُبُدوَن ِم ًْ ُؿْؾ َأَت

ِِٔؿُ  ًَ ُٔع اْف
ِّ
 [.65]ادٚئدة: ﴾ُهَق افسه

(ا إكؽكار مكـ اهلل طؾكقفؿ طبكادَة َقكره: فكال حكؼ لسكقاه 
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

)ُقْؾ َحَتْعُبُدوَن مِ

 ادة، وهذا تقحقد إلقهقة.تعالك يف العب

َٓ َكْػًعا(ا كػل ٓستحؼاقفؿ لؾعبادة  ـػل مؾؽفكؿ لؾضكر  ا َو َٓ َيْؿؾُِؽ َلُؽْؿ َضرًّ )َما 

 والـػع: فدل طؾك حكف  الـّافع الضار وحده، وذلؽ مـ تقحقد الر ق قة.

ِؿقُع اْلَعؾِقُؿ(ا يكح  ايتصاصكف تعكالك هبكذيـ آسكؿقـ الؽكري ؿقـ )َواهلُل ُهَق السع

 وما يتضؿـاكف مـ صػات، وذلؽ مـ تقحقد إسؿال والصػات.



 

 

     

           
ُُٕع 44  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 باُب تفشري تٛحٝد ايعباد٠ َٚع٢ٓ ال إي٘ إال اهلل -2

اطؾؿ رحؿؽ اهلل حن سبقؾؽ لػؼف حؼقؼة تقحقد العبادة وطْؼؾ معـك كؾؿة 

التقحقد ومؼتضاها حن تستبقـ حؼقؼَة ديـ الؿرسؾقـ وحؼقؼة ديـ الؿيركقـ، 

 قـفؿا، وصريؼ ذلؽا تدّ ر كتاب اهلل، وهذا  اب ييتؿؾ طؾك  وحؼقؼَة الخصقمة

 ّؿؾة مـ أيات تبّؾُغؽ مراَدك إن شال اهلل.

وِن اهللهِ -تًٚػ-وؿقل اهلل  َُ ـْ  ـَ َتْدُظقَن ِمو ُٝ َأْن َأْظُبَد افهِذي : ﴿ ُؿْؾ إِِّنِّ ُُنِٔ

ـْ َرِّبِّ َوُأِمْرُت َأْن ُأْش  َُِّْٔٚت ِم َٚدَِغ﴾ َِِؿ فِرَ َدهٚ َجَٚءِِّنَ اْفَب ًَ  .[55]ؽٚؾر:بِّ اْف

يف هذه أية يلمر اهلل تعالك كبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حن يبقـ حؼقؼة دطقتف التل 

ا ُحمر  اإلسالم لرب 
َ

هبا يػارق ما طؾقف الؿيركقن مـ ققمف  ؼقلف لفؿا إكف ُحمَِر وُكفل

يعبدون مـ دون اهلل، العالؿقـ وهق الخضقع لف وحده، وُكفل طـ طبادة كلفتفؿ التل 

 وذلؽ تػسقر تقحقد العبادة.

ـْ َر ِّل(، حيا حكا طؾك يؼقـ و صقرة: لسُت يف 
َ اْلَبقِّـَاُت مِ

اَلكِل َّ ا  وققلفا )َلؿع

 شؽٍّ مـ حمري، و)اْلَبقِّـَاُت(ا كيات الؼركن.

َبِٔفِ  إِْبَراِهٔؿُ  َؿَٚل  وؿقفف: ﴿ َوإِذْ  ِْل ِٕ ٕه ٚه َبَراء َوَؿْقِمِف إِ ٓه  ِّمِّ ُبُدوَن إِ ًْ  افهوِذي َت

ووقنَ  َؾَىووَرِِّن  ًُ ووْؿ َيْرِج ُٓ ِه ًَ بِووِف َف
َِ ِِ َظ  ًٜ َٔوو ًٜ َبِٚؿ وو َّ

ِِ ـَ ووٚ  َٓ َِ ًَ ـِ َوَج ِدي ْٓ َٔ ووُف َشوو ٕه  ﴾َؾِ٘

خُرف:  [.17]افزُّ

يف هذه أيةا  قان حؼقؼة دطقة الخؾقؾ إ راهقؿ طؾقف الصالة والسالم التل هبا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 45  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 رالتف مـ كؾ معبقد يعبدوكف إٓ واحد هق  فارق ما طؾقف الؿيركقن مـ ققمف، وحااا

 اهلل الؿتػرد  الخؾؼ مـ العدم والؿتػرد  الفداية.

الـػل واإلءباتا كػل استحؼاق إلقهقة طـ : وفقفاا  قان لركـل ٓ إلف إٓ اهلل 

وقد طح طـفا الخؾقؾ طؾقف السالم  ؿعـاها الذي حريدت  ف، َقر اهلل، وإءباتف هلل وحده، 

ٓع العِذي َفَطَركِل(: فعح طؿا  ا َتْعُبُدوَن(، وطؿا حءبتْتف  ؼقلفا )إِ كػْتف  ؼقلفا )إِكعـِل َ َراٌل مِؿع

فؼصر العبادة طؾك اهلل وحده، وكػاها طـ كؾ ما سقاه  حالتف مـ ذلؽ، وذلؽ تػسقر 

ٓع العِذي َفَطَركِل(ا استدٓل  تقحقد الر ق قة طؾك تقحقد  تقحقد العبادة، ويف ققلفا )إِ

 إلقهقة.

َعَؾَفا َكؾَِؿًة َ اقَِقًة فِل َطِؼبِِف(، حيا لؿ يزل يف ذريتف َمـ يؼقل ذلؽ مِـ  َّ وققلفا )َو

ُعقنَ  عده: ) ِّ ُفْؿ َيْر (ا إلك اهلل  التق ة إلقف مـ اليرك والؿعاصل، والؽؾؿة هلا ٓ َلَعؾع

 .إلف إٓ اهلل

َذَر َؿُٚفقا َأجِ  ﴿: -افسالم ظِٔف–وؿقفف ظـ ؿقم هقَ  َٕ ُبَد اهللهَ َوْحَدُه َو ًْ ْئَتَْٚ فَِْ

ٚ َٕ ُبُد آَبُٚؤ ًْ َٚن َي ـَ  [.61]إظراف: ﴾َمٚ 

لّؿا  -طؾقف السالم-يف هذه أيةا يخح تعالك طـ ّقاب طاد لرسقلفؿ هقد 

دطاهؿ إلك تقحقد اهلل: مػصحقـ طـ وّف استؽبارهؿ طـ قبقلفؿ دطقَتف طؾقف 

اهؿ حن يعبدوا اهلل وحده ويمكقا ما كان يعبد ك اؤهؿ مـ السالم: مؼّريـ  لكفا حمُره إيع 

طؾقفؿ -إكداد، وذلؽ تػسقر تقحقد العبادة، و قان لؿحؾ الخصقمة  قـ رسؾ اهلل 

 وحققامفؿ. -السالم

 



 

 

     

           
ُُٕع 46  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ْرَوِة   ًُ َسوَؽ بِوْٚف ّْ وِد اْشَت ََ ِمـ بِوٚهللِّ َؾ ْٗ ْر بِٚفىهُٚؽقِت َوُيو ٍُ ُْ ـْ َي َّ وؿقفف ﴿َؾ

َك َٓ إ ََ ٚ﴾ اْفُقْث َهَٚم ََلَ  [.145]افبَرة :ٍِ

قِت(ا الؽػر  الطاَقت هقا الحالة مـ طبادة َقر اهلل،  َُ ـْ َيْؽُػْر  ِالطعا )َفَؿ

ومجاكبتفا، واطتؼاد  طالاا، والطاَقتا صقغة مبالغة مـ الطغقان، ولؾسؾػ فقف 

(ا الطاَقتا كؾ ما 1/126) "حطالم الؿققعقـ"تػاسقر ترّع إلك ما َذكر يف 

ه مـ معبقد حو متبقع حو مطاع. اكتفك: ويؼال يف كؾ مـ طبد َقر تجاوز   ف العبُد حدع

اهللا إكف طبَد الطاَقت، وٓ يؼال يف حؼ الؿعبقد مـ دون اهللا إكف صاَقت حتك 

 يؽقن راضًقا.

َٓ اكِػَصاَم َلَفا(ا حيا تؿّسؽ  لوءؼ ما يتؿّسؽ  ف  )َفَؼِد اْسَتْؿَسَؽ  ِاْلُعْرَوِة اْلُقْءَؼَك 

َمـ صؾب الخالص لـػسف مـ طذاب اهلل وطؼا ف: طروة ٓ ُيخيك اكؽساُر طراها: 

 وهلا ٓ إلف إٓ اهلل.

ويف أيةا الجؿع  قـ الـػل واإلءبات: فال يؽقن اإلكسان مقحًدا كاًّقا يقم 

الؼقامة حتك يممـ  لن اهلل هق اإللف الحؼ ويؽػَر  الطاَقت، وذلؽ يتضؿـا يؾَع 

ع اهلل كااـًة ما كاكت يف ّؿقع العبادات كااـًة ما كاكت، وهذا ّؿقع الؿعبقدات م

 تػسقر لتقحقد العبادة، و قان لركـل ٓ إلف إٓ اهلل.

قُفقَن َأئِْهوٚ وؿقفف: ﴿  َُ وَن َوَي ِزُ ُْ ٓه اهللهُ َيْسَت
َٓ إَِفَف إِ ْؿ  ُٕقا إَِذا ِؿَٔؾ ََلُ ٚ ـَ ُْؿ  إُِنه

تَِْٚ فَِنِٚظٍر َمْ  ق آَِلَ ـُ  [.25 - 24]افهٚؾٚت: ﴾ ُْقنٍ َفَتِٚر

يف هذه أيةا يخح اهلل تعالك طـ الؿيركقـ يف زمان رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 
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ُُٕع 47  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

وسؾؿ حاؿ كاكقا إذا ققؾ لفؿا ققلقاا ٓ إلف إٓ اهلل: يستؽحون، ذلؽا حاا تؼتضل 

 -قبّحفؿ اهلل-ترك طبادة كلفتفؿ مـ دون اهلل، وإفراد اهلل  العبادة، ولؿ يؽػفؿ 

تؽذيُبفؿ لرسقلفؿ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حتك وصػقا الؽذب ورمقه  لفرى الػرى، 

 وهؿ يعؾؿقن حكف ٓ يعرف اليعر، وحكف حققم يؾؼ اهلل طؼاًل وححسـفؿ رحًيا. 

تعالكا  فا ققل اهللالؿعبقد، ومـ اكتاب اهلل، ويراد  ف مـ مقاضع واإللف يطؾؼ يف

ـَْت َطـُْفْؿ كلَِفُتُفُؿ  َْ ٍل ﴿َفَؿا َح
ْ

تِل َيْدُطقَن مِـ ُدوِن الّؾِف مِـ َشل ، [121ا  هقد﴾ ]الع

ْخُذوٓٓع َتْجَعؾ َمَع الّؾِف إَِلكًفا كَيَر فَ ﴿وققلفا   ،[00ا  اإلسرال﴾ ]َتْؼُعَد َمْذُمقًما مع

ا َكالع َسَقْؽُػُروَن  ِ وققلفا ﴿ َقُؽقُكقا َلُفْؿ ِطزًّ  كلَِفًة لِّ
ِ
ِعَباَدتِِفْؿ َواتعَخُذوا مِـ ُدوِن اهلل

ا ﴾ ]  .[80-81ا  مريؿَوَيُؽقُكقَن َطَؾْقِفْؿ ِضدًّ

﴿ َلْق الؿستحؼ لؾعبادة، ومـ ذلؽا ققلف تعالكا  ا، ويراد  فمقاضعيف  طؾؼويُ  

ٓع اهلُل َلَػَسَدَتا  َٓ [، وققلفا 00ا  كبقال﴾ ]إَكاَن فِقِفَؿا كلَِفٌة إِ ا ﴿ َلْق َكاَن َهُم ل كلَِفًة مع

ٓع  وققلفا [،99كبقال ا ا ﴾ ]إَوَرُدوهَ  ﴿ َحاِـعُؽْؿ َلَتْيَفُدوَن َحنع َمَع الّؾِف كلَِفًة ُحْيَرى ُقؾ 

ا ُتْيِرُكقن  ؿع وقد تعّد [، 19ا  كعام﴾ ]إَحْشَفُد ُقْؾ إِكعَؿا ُهَق إَِلكٌف َواِحٌد َوإِكعـِل َ ِريٌل مِّ

 .ؼ العبادةطؾك زطؿ الؿيركقـ حن كلفتفؿ تستحمـ ذلؽ  كية الباب

 .ٓ إلف إٓ اهلل التقحقدالثاّ هق الؿراد يف كؾؿة هذا و 

والصقاب إن  "(ا 1/698) "رفع آشتباه طـ معـك العبادة واإللف"قال يف  

 ؿعـكا ما مـ شلكف  ]اإللف[ شال اهلل تعالك إ ؼال أيات طؾك ضقاهرها، وحكف قد يجلل

عـاه حقـئذا مستحؼ لؾعبادة، وقد حن ُيعبد: فُققيذ مـ ذلؽ ققد آستحؼاق: فؿ

 الػعؾ، ومعـاه حقـئذا معبقد  ال ققد: فحاصؾ ما تدل  امعبقد، حي ايجلل  ؿعـك

طؾقف أيات حن الؼقل  قّقد إلف َقر اهلل تعالك: إن كان  ؿعـكا مستحؼ لؾعبادة: 



 

 

     

           
ُُٕع 48  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

فيرك، وإن كان  ؿعـكا معبقد  الػعؾ َقر مستحؼ: فال، فلما اتخاذ إلف َقر اهلل 

 ."الك: فيرك مطؾًؼا، وهذا مؿا ٓ يالف فقف  قـ الؿسؾؿقـتع

الؿستحؼ العبادة: صار معـك هذه   ؿعـكا يف كؾؿة التقحقد وإذا كان اإللف

مـ  حدق "..ٓ مستحؼ لؾعبادة"، وققلـاا إٓ اهلل مقّقدٌ الؽؾؿةا ٓ مستحَؼ لؾعبادة 

كف مستحؼ لؾعبادة: لل ح: لالتػاق طؾك حن مـ اطتؼد يف ش.."ٓ معبقد  حؼ"ا قلق

ا ٓ معبقد طبارة هذا الؿعـك ٓ تـػقفو وإن لؿ يعبده هق وٓ َقره،: إلف حكف فؼد اطتؼد

، وٓ تتـاول  الـػل ما لؿ ُيعبد مؿـ ُيظـ فقف تخص الـػل  ؿا ُطبد  الػعؾناا ف : حؼ

 .(697-1/696) "رفع آشتباه "، طؾك ما  قـف يف استحؼاق العبادة

 ًَ ٌء ُظَجٌٚب﴾ وؿقفف: ﴿ َأَج ٚ َواِحًدا إِنه َهَذا َفَقْ َٜ إََِلً َِلَ ْٔ  [.4]ص: َؾ ا

يف هذه أيةا يخح تعالك طـ طجب الؿيركقـ يف زمان رسقل اهلل صؾك اهلل 

طؾقف وسؾؿ حْن ّالهؿ مـذٌر ُيػِرد  العبادِة إلًفا واحًدا هق اهلل، وذلؽ يبقّـ محؾع 

وسؾؿ و قـ ميركل ققمف: وحكف يف شلن الخصقمة  قـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 

 تقحقد العبادة.

فالعجب مؿـ يّدطل اإلسالم وهق ٓ يعرف مـ معـك هذه الؽؾؿة الطّقبة ما 

 يعرفف ّّفاُل الؿيركقـ إولقـ.

وِِٕف ُهَق اْفَبٚضُِؾ َوَأنه   َُ ؼُّ َوَأنه َمٚ َيْدُظقَن ِمـ  َٖنه اهللهَ ُهَق اْْلَ وؿقفف: ﴿َذفَِؽ بِ

بُِر﴾ اهللهَ َُ ِعُّ اْف ًَ  [.51]اْلٟ :  ُهَق اْف

)َذلَِؽ(ا حيا الؿذكقر يف أية السا ؼة مـ إديال الؾقؾ يف الـفار، وإديال 
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ُُٕع 51  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

(ا حيا  ه  التصرف والتد قر سبحاكف: ) َِلنع اهلَل ُهَق اْلَحؼُّ الـفار يف الؾقؾ، مؿا يؼررُّ تػردع

 اإللف الحؼ الذي ٓ تـبغل العبادة إٓ لف.

َوَحنع َما َيْدُطقَن مِـ ُدوكِِف ُهَق اْلَباصُِؾ(ا حيا مِـ إصـام وإكداد وإوءان وكؾِّ )

معبقد سقى اهلل: ففق  اصؾ: ٓ حؼ لف يف شلل مـ العبادة، وذلؽ تػسقر تقحقد 

 العبادة.

 اْلَؽبِقُر(ا هق العؾل طؾك ّؿقع يؾؼف ذاًتا وقدًرا وق
ُّ

فًرا، وهق )َوَحنع اهلَل ُهَق اْلَعؾِل

 الؽبقر الذي ٓ حكح مـف.

ُبَِْل اإِلْشاَلُم َظَذ ََخْوٍس: َظوَذ »ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص ظـ افْبل  ڤ وظـ ابـ ظّر

 ، ِٝ ْٔو ِّٟ اْفَب وِٚة، َوَحو ـَ واَلِة، َوإِيَتوِٚء افزه ُف، َوإَِؿِٚم افهه َٕ و َُ َر بََِم  ٍَ ُْ َبَد اهللهُ َوُي ًْ َأْن ُي

 (.11()05أخرجف مسِؿ )«. َوَصْقِم َرَمَوٚنَ 

يف هذا الحديثا  قان حصقل ديـ اإلسالم الخؿسة، وحساسفاا حولفاا شفادة 

حن ٓ إلف إٓ اهلل وحن محؿًدا رسقل اهلل، ويف هذه الروايةا تصريٌح  ؿؼتضك ٓ إلف إٓ 

 اهلل وتػسقٌر لحؼقؼة التقحقد الذي  ف يؽقن العبد مسؾًؿاا حن يعبد اهلل ويؽػر  ؿا دوكف.

 حؼ يف شفادة التقحقد يـتظؿ  ؿعرفة يؿسة حمقراومؿا سبؼ تعؾؿ حن ال

: وحيطل يطل طظقًؿا مـ فّسر اإللف الؿستحؼ لؾعبادة إولا حن اإللف هق

 الخالؼ حو اّدطك حن كؾؿة التقحقد إكؿا تـػل الخالَؼ: إذ لق كان هذا حًؼا لبادَر 

يـ  لن اهلل الؿيركقن إلك إّا ة الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إلقفا: ٕاؿ كاكقا مؼرّ 

 ا التػسقر الػاسد ٓزمان  اصالناهق الخالؼ، ويؾزم طؾك هذ

حن  عثة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ والرسؾ طؾقفؿ السالم قبؾف كاكت طبث،: ( 1



 

 

     

           
ُُٕع 50  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

قطب رحك دطقهتؿ إذ كقػ يدطقن الؿيركقـ إلك كؾؿة الـجاة ويجعؾقن معـاها 

لؼقم يؼّرون  «ٓ اهلل تػحؾقاققلقاا ٓ إلف إ»حصَؾ رسالتفؿ ومبدحها ويؼقلقنا و

  ؿعـاها.

 قتالفؿ يف معتدي، ضالؿ، -وحاشاه –حن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان ( 0

 . كساافؿ وسبل وحمقالفؿ دماافؿ واستحالل

فذا  اصؾ حيًضا: ٕن إفراد اهلل  الحؽؿ فمـ زطؿ حن معـك اإللفا الحاكؿ،  وكذا

معـاها: يقّضح ذلؽا حن تحؽقؿ اهلل يف  مؼتضًك مـ مؼتضقات هذه الؽؾؿة ولقس هق

اليمون الحقاتقة مع اإلشراك  ف يف طبادتف: ٓ يؽقن ماكع، مـ الحؽؿ طؾك صاحبف 

 اليرك، ولق حن دولة كافرة طؿؾت  لحؽام اهلل طؾك الزاّ والسارق والؼاتؾ وساار 

هلل ححؽام اليرع  غقَة ضبط إمـ: فناا ٓ تديؾ يف اإلسالم إٓ إذا حذطـت 

كؿ: لبادروا إلك  التقحقد، وٕن الؿيركقـ لق ففؿقا مـ هذه الؽؾؿة مجرد التحا

حقـؿا قالقا لفا  اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿؾؼد طرضقا ذلؽ طؾك رسقل : فاإلذطان

: ّؿعـا لؽ مـ حمقالـا حتك تؽقن  ؼقل ف مـ هذا ال إن كـَت تريد  ؿا ّئَت " ًٓ ما

 ًٓ طؾقـا حتك ٓ كؼطع حمًرا دوكؽ، وإن  شّرفـاكرًفا: ، وإن كـت تريد  ف شحكثركا ما

 ،(068ا ـ إسحاق ). رواه "السقرة"كؿا هق ميفقر يف  "ـاكؾًؽا مّؾؽّ كـت تريد مُ 

 ولؽـفؿ حيؼـقا مـ معـاها يؾَع إكداد وكبَذ إصـام.

 .كحقها ايح ٓ الـافقة لؾجـس تؼديرها مقّقد، حو الثاّا حن

فقؽقن د طؾك تؼدير حن اإللف هق الؿعبقد  ال ققد: لؽـ مـ قدر الخح با مقّق

فنن ألفة : فؼد حسال، وكاقض الحس واليرع: مقّقد إٓ اهلل معبقدالؿعـكا ٓ 

التل ُتعبد مـ دون اهلل كثقرٌة مـ الصالحقـ وإصـام وإشجار وإحجار، وقد قال 
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ُُٕع 51  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 َوِذْكُر َمـ اهلل تعالكا ﴿ َحِم اتعَخُذوا مِـ ُدوكِِف كلَِفًة ُقْؾ َها
َ

ِعل ُتقا ُ ْرَهاَكُؽْؿ َهَذا ِذْكُر َمـ مع

ْعِرُضقَن﴾ ]إكب َٓ َيْعَؾُؿقَن اْلَحؼع َفُفؿ مُّ [، ويؾزم طؾك هذا 04قال ا َقْبؾِل َ ْؾ َحْكَثُرُهْؿ 

 ٓزمان  اصالنا صالقاإل

( حن يؽقن ّؿقع مـ ُيعبَد هق اهلل، وهذا هق ققل حهؾ وحدة القّقد، وهق 1

 ع الؽػر واإللحاد.مـ حشـ

والعقاذ -( حٓ يسّؿك ححٌد مـ الؿيركقـ ميرك،: ٕن كؾ معبقد هق اهلل 0

 ، وهذا هق ققل دطاة وحدة إديان، وهق فرع طـ إول.- اهلل

الثالثا حن لفا ركـقـ ٓ د مـ اّتؿاطفؿاا الـػل واإلءبات، إذ الـػل الؿجرد 

 إلحاد، واإلءبات الؿجرد ٓ يؿـع اليريؽ.

 را عا حن لفا مؼتضك هق حن ُيعبَد اهلل: وُيؽػَر  ؿا سقاه.ال

الخامسا حن لفا شروًصا ٓ تـػع قااَؾفا إٓ  تحؼقؼفا ّؿقعفا كؿا سقليت يف 

 الباب الثالث.
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 باُب شسٚط ال إي٘ إال اهلل  -3

 ٖٚٞ: ايعًِ، ٚايٝكني، ٚاإلخالص، ٚايصدم، ٚاحملب١، ٚايكبٍٛ، ٚاالْكٝاد

ػتاح اإلسالم ومػتاح دار السالم لفا شروٌط هل حؼققفا الالزمة ٓ إلف إٓ اهلل م

لفا، ٓ تـػع قااؾفا إٓ  تحؼقؼفا كؾِّفا، ولذلؽ ُطّؾؼت الـّجاُة هبا طؾك ققلفا شفادًة ٓ 

﴾  ؼقلفا 
ِ
مجرَد ققٍل، وَحكذَب اهلُل الؿـافؼقـ حقـؿا قالقاا ﴿َكْيَفُد إِكعَؽ َلَرُسقُل اهلل

ـَ َلَؽاِذُ قن﴾ ]الؿـافؼقنا﴿َواهلُل َيْيفَ   [: ٕاؿ لؿ َيصُدققا يف ققلفا.1ُد إِنع اْلُؿـَافِِؼق

ولقس اليلن يف حػظفا وطّدها، إكؿا اليلن كّؾ اليلن يف اّتؿاطفا يف العبد  

والتزامف إّياها: فؿـ حيّؾ هبا حو  قاحد مـفا: لؿ تـػعف يقم الؼقامة: ققؾ لؾحسـ 

مـ "يؼقلقنا مـ قالا ٓ إلف إٓ اهلل: ديؾ الجـة: قالا البصري رحؿف اهللا إن كاًسا 

. رواه ح ق الؼاسؿ إصبفاّ "قالا ٓ إلف إٓ اهلل: فلدى حؼفا وفرضفا: ديؾ الجـة

(، وققؾ لقهب  ـ مـّبف رحؿف اهللا حلقس مػتاح الجـة ٓ إلف 0/158) "الحجة"يف 

فنن ّئَت  ؿػتاح لف حسـان ُفتح  ؾك، ولؽـ لقس مػتاٌح إٓ لف حسـان، "إٓ اهلل؟ قالا 

 "صحقحف". طّؾؼف البخاري يف صدر كتاب الجـااز مـ "لؽ، وإٓ لؿ يػتح لؽ

 (.061رقؿ  1/1/95) "التاريخ الؽبقر "(، ووصؾف يف 1/066)

وشروط ٓ إلف إٓ اهلل سبعةا العؾؿ  ؿعـاها، والقؼقـ  ف، واإليالص يف ققلفا، 

كحال الؿـافؼقـ، ومحبة ما دلت طؾقف، والؼبقل لف والصدق يف ققلفا، وإٓ لؿ تـػعف 

  الؼؾب والؾسان، وآكؼقاد لف ضاهًرا و اصـًا.

 وهل مجؿقطة يف ققل الـاضؿا

ـٌ وإيالٌص وصكدُقؽ مكع  طؾٌؿ يؼق
 

 محبكككككٍة واكؼقكككككاٍد والؼبكككككقِل لفكككككا 
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ُُٕع 53  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ْر فَِذ وؿقل اهلل تًٚػ: ﴿ ٍِ ٌْ َٓ إَِفَف إِٓ اهللهُ َواْشَت ُف  ٕه ْؿ َأ َِ ِمَِْغ َؾْٚظ ْٗ و ُّ ِْ
بَِؽ َوفِ ْٕ

ِمَِْٚت  ْٗ  [.08]حمّد:  ﴾َواْدُ

إٓ اهلل حيا  لكف  يف هذه أيةا حمُر اهلل لـبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  العؾؿ  لكف ٓ إلف

، فػقفاا دلقؾ ليرط العؾؿ مـ شروط ٓ إلف إٓ ستحؼ لؾعبادة يف القّقد إٓ اهللٓ م

ٓع َمـ ﴿ العؾؿ  ؿعـك الؿيفقد  ف، قال تعالكا، واليفادة ٓ تؽقن شفادة إٓ مع اهلل إِ

 . [86االزيرف﴾ ]َشِفَد  ِاْلَحؼِّ َوُهْؿ َيْعَؾُؿقن 

وفقفاا إمر  العؿؾ  التقحقد  عد العؾؿ  ف، وهبذا الؿعـك حيًضاا ققل اهلل  

ٓع َحَكا َفاْطُبْدكِل َوحَ  َٓ إَِلَف إِ الََة لِِذْكِري﴾ لؿقسك طؾقف السالما ﴿إِكعـِل َحَكا اهلُل  قِِؿ الصع

َٓ إَِلَف 14]صفا ٓع ُكقِحل إَِلْقِف َحكعُف  ُسقٍل إِ [، وققلف تعالكا ﴿َوَما َحْرَسْؾـَا مِـ َقْبؾَِؽ مِـ رع

ٓع َحَكا َفاْطُبُدون﴾ ]إكبقالا [، وهذا ححد مؼاصد دراسة التقحقد، ومؼاصد 05إِ

صقؾ، والعؿؾ  ف، وآّتؿاع طؾقف دراستف ترّع إلك حر عةا تعّؾؿف طؾك وّف التػ

 .اف، والدطقة إلقف مع الصح طؾك إذى فقفوالحالة مـ حطدا

وفقفاا إمر  الجؿع  قـ التقحقد وآستغػار: وهؿا ققام الديـا التقحقد  

يؿحق اليرك، والتق ة وآستغػار يؿحقان الذكقب التل دون اليرك، وقد قرن اهلل 

 ا ف. قـفؿا يف َقر مقضع مـ كت

ِّٛ اهللهِ ﴿وؿقفف:  ُحو ـَ َداًَا ُُيِبُّوقَُنُْؿ  ْٕ وِن اهللهِ َأ َُ ـْ  ـْ َيتهِخُذ ِم ِس َم ـَ افْٚه َوِم

ًٚ هللِهِ ـَ آَمُْقا َأَصدُّ ُحّب  [.054]افبَرة:  ﴾َوافهِذي

ًٓ وكظرال يسّقواؿ مع اهلل يف  يف هذه أيةا ذمٌّ لؾؿيركقـ ٓتخاذهؿ حمثا



 

 

     

           
ُُٕع 54  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

لؿممـقـ إلفرادهؿ رهبؿ سبحاكف  الؿحبة التعبدية، ولؽؿال الؿحبة، وءـاٌل طؾك ا

ـَ كَمـُقا َحَشدُّ ُحّب، لِؾعِف(ا حيا مـ محبة الؿيركقـ  ِذي محبتفؿ لف تعالك، وققلفا )َوالع

 ٕكدادهؿ: وهل كلفتفؿ التل كاكقا يعبدون مـ دون اهلل.

لةا ءـال اهلل وفقفاا دلقؾ ليرط الؿحبة مـ شروط ٓ إلف إٓ اهلل، ووّف الدٓ

طؾك الذيـ كمـقا حقـؿا حفردوا اهلل  الؿحبة وكّؿؾقها: قاصديـ مخالػة الؿيركقـ، 

وذلؽ فرٌع طـ محبتفؿ لؾتقحقد و غضفؿ لؾيرك، وهذا شرط الؿحبة مـ شروط ٓ 

 إلف إٓ اهلل.

ومـ محبة ٓ إلف إٓ اهللا محبُة حهؾفا الؿحؼؼقـ لفا، ومحبة الدطقِة إلقفا 

 قفا، ومحبة دروِس التقحقد، و غُض ما يضاد ذلؽ.والدطاِة إل

ٕهوٚ ﴿َوَؿقفف:  قُفوقَن َأإِ َُ وَن َوَي ِزُ ُْ َٓ إَِفَف إِٓ اهللهُ َيْسَت ْؿ  ُٕقا إَِذا ِؿَٔؾ ََلُ ٚ ـَ ُْؿ  إُِنه

وْؿ َفوَذ  ُُ ٕه َ  اْدُْرَشوَِِغ إِ ؼِّ َوَصوده تَِْٚ فَِنِٚظٍر َمُْْقٍن َبْؾ َجَٚء بِوْْٚلَ ق آَِلَ ـُ ق َفَتِٚر َُ ائِ

َِِهوغَ  ََ اهللهِ اْدُْخ ُِوقَن إِٓ ِظَبوٚ َّ ًْ ْْوُتْؿ َت ـُ َزْوَن إِٓ َموٚ  َذاِب إَفِِٔؿ َوَمٚ ُُتْ ًَ  ﴾اْف

 [.31 -24]افهٚؾٚت: 

يف هذه أياتا وطقد مـ اهلل تعالك لؿـ استؽح طـ ققل ٓ إلف إٓ اهلل وح ك 

مـ طذا فا طباَده  ترك طبادة سقاه  العذاب الؿقّع يقم الؼقامة، ءؿ اسثـك

الؿقحديـ، ويف ذلؽا حكف ٓ كجاة ٕحد يقم الؼقامة حتك يؼقل يف دار العؿؾا )ٓ إلف 

 إٓ اهلل( راضًقا هبا قا اًل لؿؼتضاها، وذلؽ هق شرط الؼبقل مـ شروط ٓ إلف إٓ اهلل.

يرج  ذلؽا مـ حيؼـ  ؼؾبف  ؿعـاها وصحة ديـ اإلسالم ءؿ ح ك حن يؼقلفا فقف 
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ُُٕع 55  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 حو هقبًة لؼقمف حو حبًّا لؾرااسة حو َقر ذلؽ: فال يـػعف ذلؽ: كحال ح ل صالب.كبكًرا 

معمًفا هبا  والـاس يف ققل ٓ إلف إٓ اهلل طؾك حقساما إولا َمـ قالفا  ؾساكف

، وكمـ هبا  ؼؾبف وفعؾف: ففذا الؿممـ، الثاّا مـ قالفا مؾتزًما العؿؾ  ؿؼتضاها طؿَره

ؾبف: ففذا مـافؼ الـػاق إكح، وإن كان يف الظاهر مسؾًؿا،  ؾساكف، ولؿ يممـ هبا  ؼ

 الثالثا مـ كمـ هبا  ؼؾبف، وح ك الـطؼ هبا: ففذا كافر إّؿاًطا.

ْرَوِة  ﴿وؿقفف:  ًُ َسَؽ بِوْٚف ّْ ِد اْشَت ََ ـٌ َؾ ُف إَِػ اهللهِ َوُهَق حُمِْس َٓ ـْ ُيْسِِْؿ َوْج َوَم

ََك  [.11]فََمن:  ﴾اْفُقْث

ـٌ  ؿتا عة كبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: َحيا ومـ يـؼد هلل د لف ومحس : وهق مقحِّ

فؼد استؿسؽ  العروة القءؼك، حيا تؿسؽ  لوءؼ ما يتؿسؽ  ف َمـ صؾب الخالص 

 لـػسف مـ طذاب اهلل وطؼا ف، وهلا ٓ إلف إٓ اهلل.

وذلؽ شرط آكؼقاد مـ شروط ٓ إلف إٓ اهلل: يرج  فا مـ طبد مع اهلل َقره، 

ليريعتف التل حوحاها طؾك لسان رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فال يؽقن ولؿ يـؼد 

  َث حدِ : فنن شرط استؿرار حؽؿفا حٓ يُ مقحًدا: ولق قالا ٓ إلف إٓ اهلل قا اًل راضًقا

َّ صاحبُ   .بفافا ما ُيخّؾ  ؿق

وهذا الؼسؿ الرا ع مـ حقسام الـاس يف ققل ٓ إلف إٓ اهلل: مـ قالفا  ؾساكف 

 عؾف: ففذا كافر حيض،.وكؼضفا  ػ

فؾقس اإلسالم الؿعرفة فؼط، وٓ الؿعرفة واإلقرار فؼط،  ؾ الؿعرفكة واإلقكرار 

 وآكؼقاد والتزام تقحقد اهلل وصاطتف وفؼ ما حوحك إلك رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.



 

 

     

           
ُُٕع 56  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

وُف َٓ ملسو هيلع هللا ىلص: »ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  ڤوظـ ظثَمن  ٕه وُؿ َأ َِ ًْ ـْ َمَٚت َوُهَق َي َم

َٜ إَِفَف إِٓه  ْه ََْ َخَؾ ا ََ  (.15أخرجف مسِؿ )«.  اهللهُ 

يف هذا الحديثا تؼققد القطد  ديقل الجـة  العؾؿ  لكف ٓ إلف إٓ اهلل، وذلؽ 

 .، وقد سبؼ  قان معـك ٓ إلف إٓ اهللشرط العؾؿ مـ شروط ٓ إلف إٓ اهلل

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرَة  ْٚه َموَع افْهبِولِّ  ڤوَظ ـُ وَدْت ِِ َمِسوملسو هيلع هللا ىلص َؿَٚل:  ٍِ ٍر، َؿوَٚل: َؾَْ

وُر  َّ وَٚل ُظ ََ ْؿ، َؿوَٚل: َؾ ِٓ
ًْوِض َْحَوٚئِِِ ْقِم، َؿَٚل: َحتهك َهؿه بَِْْحِر َب ََ َُ اْف َيوٚ ڤ: َأْزَوا

وٚ، َؿوَٚل:  َٓ ْٔ َِ وْقِم، َؾوَدَظْقَت اهللَ َظ ََ  اْف
َِ ـْ َأْزَوا َل ِمو

َِ َٝ َمٚ َب ًْ َرُشقَل اهللِ، َفْق ََجَ

َؾ، َؿَٚل: َؾَجَٚء ُذو ا ًَ ٍَ ِرِه، َؾ ّْ ِر بَِت ّْ ِه، َوُذو افته َوَؿَٚل ُمَِٚهٌد: َوُذو افْهوَقاِة  -ْفُزِّ بُِزِّ

وُبقَن  ُف َوَيْؼَ َٕ وق هُّ ُّ قا َي ُٕ وٚ ـَ قَن بِٚفْهَقى؟ َؿوَٚل:  ًُ ُٕقا َيْهَْ ٚ ـَ : َوَمٚ  ُٝ ِْ بََِْقاُه، ُؿ

ِْٔف اْدَٚءَ  َِ قْ -َظ ََ ٚ َؿَٚل َحتهك َمََلَ اْف َٓ ْٔ َِ وَٚل ِظْْوَد ، َؿَٚل: َؾَدَظٚ َظ ََ ْؿ، َؿَٚل: َؾ ََتُ ََ ُم َأْزِو

ََوك اهللَ ِهِوََم َظْبوٌد َؽوْرَ »َذفَِؽ:  ِْ َٓ َي ٓه اهللُ، َوَأِّنِّ َرُشقُل اهللِ، 
َٓ إَِفَف إِ ُد َأْن  َٓ َأْص

 َٜ ْه ََْ َخَؾ ا ََ ٓه  ََم9 إِ ِٓ  (.33()16أخرجف مسِؿ )«. َصٚكٍّ ؾِٔ

 اليفادة  لن ٓ إلف إٓ اهلل و لن  يف هذا الحديثا تؼققد القطد  ديقل الجـة

محؿًدا رسقل اهلل مع القؼقـ هبؿا، وذلؽ شرط القؼقـ مـ شروط ٓ إلف إٓ اهلل، ففق 

 حطـل القطد  ديقل الجـة مؼقٌد  ؼقديـا اليفادة  ذلؽ، والقؼقـ.

ـُف: فال  د يف اليفادة مـ طؾؿ واطتؼاد«ا َحْشَفدُ »ومعـكا    َحكطُؼ  ؿا َحطؾُؿف وحتقؼع

وكطؼ وإيبار: فؾقست اليفادة  لن ٓ إلف إٓ اهلل مجرَد كطؼ الؾسان هبا كؿا يتقهؿ 
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ُُٕع 57  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ك ّفة آطماف هبا طؾ "ٓ إلف إٓ اهلل"كثقر مـ طامة الؿسؾؿقـ  ؾ هلا الـطؼ ب 

العؿؾ  ؿؼتضاها ءؿ ؿ  ؿعـاها، واطتؼاد هذا الؿعـك، مع العؾ ،وآلتزام  ؿدلقلفا

كر الـُّقر ٓيضلل، وذكر الؿال ٓ َيروي: فؽذلؽ مجرد ذكر ضاهًرا و اصـًا، وكؿا حن ذ

 كؾؿة التقحقد ٓ يحصؾ  ف التقحقد.

اليفادة  لن محؿًدا رسقل اهلل هلا اطتؼاد اإلكسان  ؼؾبف وكطؼف  ؾساكف  لن محؿًدا و

طبداهلل ورسقلف إلك الثؼؾقـ اإلكس والجـ، وحكف ياتؿ الـبقِّقـ، وطؿؾف  ؿؼتضك ذلؽ مـ 

 طاطة وآتباع.تحؼقؼ ال

وفقفا كية مـ كيات كبقة محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وقد حّيد اهلل يؾقؾف محؿًدا 

تزيد طؾك حلػ كية، وهل حكقاع طدة: مـفاا ملسو هيلع هللا ىلص  آيات كثقرة دالة طؾك كبقتف ملسو هيلع هللا ىلص 

أيات الحسّقة كاكيؼاق الؼؿر، وتؽثقر الطعام واليراِب ومال القضقل، وكبع الؿال 

 ؾقؿؼدح، وتسبقح الطعام  قـ يديف، وحـقـ الجذع إلقف، وتسمـ  قـ حصا عف يف ال

 حجٍر  ؿؽَة طؾقف.

َ ملسو هيلع هللا ىلص: »ؿٚل: ؿٚل: ؿوٚل رشوقل اهلل  ڤوظـ ظتبٚن بـ مٚفؽ 
ِِ ـْ ُيوَقا َفو

ْٔوفِ  َِ َم اهللهُ َظ ٓه َحوره ول بِوِف َوْجوَف اهللهِ إِ
ٌِ ٓه اهللهُ َيْبَت َٓ إَِفوَف إِ قُل:  َُ ِٜ َي ََٔٚم

َِ  َظْبٌد َيْقَم اْف

رَ   (.5311أخرجف افبخٚري )«. افْٚه

يف هذا الحديثا تؼققد القطد  تحريؿ الـار طؾك العبد  ؼقل ٓ إلف إٓ اهلل مع 

اإليالص، وذلؽ شرط اإليالص مـ شروط ٓ إلف إٓ اهلل، واإليالص يف ققلفاا 

يتضؿـ العؿؾ  ؿا دلت طؾقف: فنن مـ حيؾص يف حمٍر اّتفَد يف صؾبف، والؿراد  ؼقل 

 إلف إٓ اهللا الؼقُل التام الؿستقيف لحؼققفا: ققُل الؼؾب والؾسان والجقارح. ٓ



 

 

     

           
ُُٕع 58  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

َٕس ْبـ َمٚفٍِؽ  ْحوِؾ َؿوَٚل: ملسو هيلع هللا ىلص َأنه افْهبِله  ڤوظـ َأ ُف َظوَذ افره ٍُ ي
َِ َوُمًٌٚذ َر

ًدا َرُشقُل اهللهِ ِصْد » ّه ٓه اهللهُ َوَأنه حُمَ َٓ إَِفَف إِ ُد َأْن  َٓ ـْ َأَحٍد َيْن ٓه َمٚ ِم بِوِف إ ِْ ـْ َؿ ًؿٚ ِم

ر َمُف اهللهُ َظَذ افْٚه ووا؟ «َحره َْٔسَتْبِؼُ ، َؿَٚل َيٚ َرُشقَل اهللهِ: َأَؾاَل ُأْخوِزُ بِوِف افْهوَٚس َؾ

ُِقا»َؿَٚل:  ًَم «إًِذا َيتهُِ َٖثُّ ٌٚذ ِظَْْد َمْقتِِف َت ًَ ٚ ُم  (.017. أخرجف افبخٚري )، َوَأْخَزَ ِهَ

القطد  تحريؿ الـار طؾك العبد  اليفادة  لن ٓ إلف إٓ اهلل  يف هذا الحديثا تؼققد

و لن محؿًدا رسقل اهلل صدًقا مـ قؾبف، وذلؽ شرط الصدق مـ شروط ٓ إلف إٓ 

 اهلل: ففق حطـل القطد  تحريؿ الـار مؼقد  ؼقديـا اليفادة  ذلؽ، والصدق.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 61  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

باْب تٛحٝد ايسبٛب١ٝ ٚتٛحٝد األمساء ٚايصفات َٔ بساٖني  -4

 تٛحٝد ايعباد٠

طرفَت فقؿا سبؼ حكقاَع التقحقد الثالءة، ومعاكقفا، والعالقة  قـفا، ويف هذا 

الباب مزيُد  قان لؾعالقة  قـ تقحقد العبادة، و قـ كقطل التقحقد العؾؿلا تقحقد 

الر ق قة وتقحقد إسؿال والصػات، ذلؽ حن اهلل تبارك وتعالك يحتج طؾك 

لؿؾؽ والتد قر وكؿال الصػات طؾك وّقب إفراده الؿيركقـ  تػّرده  الخؾؼ وا

تقحقد الر ق قة   العبادة: فقستدل طؾقفؿ  ؿا حقروا طؾك ما حكؽروا، ويف هذاا حن

 وتقحقد إسؿال والصػات يستؾزمان تقحقد العبادة.

ـَ  ْؿ َوافهِذي ُُ ََ َِ ُؿ افهِذي َخ ُُ ُس اْظُبُدوْا َربه ٚ افْٚه َ ِمـ  وؿقل اهلل تًٚػ: ﴿َيٚ َأُّيُّ

ـَ  ََمء بَِْٚء َوَإَٔزَل ِم ًٚ َوافسه ُؿ إَْرَض ؾَِراص ُُ َؾ َف ًَ قَن افهِذي َج َُ ْؿ َتته ُُ ِه ًَ ْؿ َف ُُ
َؿْبِِ

ُِوقْا هللِِّ َإٔوَداًَا َوَإٔوُتْؿ  ًَ وْؿ َؾواَل َُتْ ُُ ًٚ فه َراِت ِرْزؿو َّ ـَ افثه َْٖخَرَج بِِف ِم ََمِء َمًٚء َؾ افسه

قَن﴾ ُّ َِ ًْ  [.11 -10]افبَرة: َت

اْطُبُدوْا َر عُؽُؿ(ا حيا وحدوا ر ؽؿ يف العبادة، وهذا حمر  تقحقد العبادة، وهق )

 حول حمر يف الؿصحػ.

َعَؾ َلُؽُؿ إَْرَض فَِراش،  َّ ِذي  ُؽْؿ َتتعُؼقَن الع ـَ مِـ َقبْؾُِؽْؿ َلَعؾع ِذي ِذي َيَؾَؼُؽْؿ َوالع )الع

َؿاِل َما ـَ السع
َؿال  ِـَال َوَحكَزَل مِ ُؽْؿ(ا هذا الحهان، َوالسع ـَ الثعَؿَراِت ِرْزق، لع

ًل َفَلْيَرَج  ِِف مِ

 وهق تقحقد الر ق قة.



 

 

     

           
ُُٕع 60  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 )َفالَ َتْجَعُؾقْا لِّؾِف َحكَدادًا(ا حيا يف العبادة، وهذا حول ال يف الؿصحػ.

 )َوَحكُتْؿ َتْعَؾُؿقَن(ا حكف الؿتػرد  الر ق قة.

ان: فاحتجقا طؾك حققامفؿ هذا الحه -طؾقفؿ السالم-وقد حطؿؾ رسؾ اهلل 

 تقحقد الر ق قة طؾك تقحقد إلقهقة، قال تعالكا ﴿َوإَِلك َءُؿقَد َحَياُهْؿ َصالِح، َقاَل 

ـَ إَْرِض َواْسَتْعَؿَرُكْؿ فِقَفا  ْقُرُه ُهَق َحكَيَلُكؿ مِّ ََ ـْ إَِلكٍف  َيا َقْقِم اْطُبُدوْا الّؾَف َما َلُؽؿ مِّ

ِجقٌب﴾ ]هقدا َفاْسَتْغِػُروُه ُءؿع تُ  [، وقال طقسك طؾقف 61قُ قْا إَِلْقِف إِنع َر ِّل َقِريٌب مُّ

ْستَِؼقؿ ﴾ ]كل طؿرانا   [.51السالما ﴿ إِنع الّؾَف َر ِّل َوَر ُُّؽْؿ َفاْطُبُدوُه َهكَذا ِصَراٌط مُّ

ٍء َؾٚظْ   ؾِّ ََشْ ـُ ْؿ ٓ إَِفوَف إِٓه ُهَق َخٚفُِؼ  ُُ ُؿ اهللُّ َربُّ ُُ
ُبُدوُه َوُهوَق وؿقفف: ﴿َذفِ

ٍء َوـٌِٔؾ﴾  ؾِّ ََشْ ـُ  [.011]إًٕٚم: َظَذ 

 )َذلُِؽُؿ الّؾُف َر ُُّؽْؿ(ا تقحقد الر ق قة، الؿستدلُّ  ف.

ٓع ُهَق(ا تقحقد العبادة، الؿستدل لف.  )ٓ إَِلكَف إِ

ٍل(ا تقحقد الر ق قة، الؿستدل  ف.
ْ

 )َيالُِؼ ُكؾِّ َشل

 بادة، وهذا الؿستدل لف.)َفاْطُبُدوُه(ا حيا وحدوه يف الع

ٍل َوكِقٌؾ(احيا واهلل طؾك كؾ ما يؾَؼ رققٌب وحػقظ: يؼقم 
ْ

)َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َشل

  لرزاق ّؿقعفؿ وحققاهتؿ وتد قرهؿ، وهذا الؿستدل  ف: وهق تقحقد الر ق قة.

ْذُتؿْ وؿقفف: ﴿ َ َْرِض ُؿِؾ اهللهُ ُؿْؾ َأَؾَّٚته ْٕ ََمَواِت َوا ـْ َربُّ افسه وِِٕف  ُؿْؾ َم َُ ـْ  ِم

ك َواْفَبِهوُر  َّ َْظ ْٕ ا ُؿْؾ َهْؾ َيْسَتِقي ا َٓ ََضًّ ٚ َو ًً ٍْ َٕ ْؿ  ِٓ ِس ٍُ ْٕ َ
ِٕ قَن  ُُ ِِ ّْ َٓ َي ََٔٚء 

َأْوفِ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 61  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

وِف َؾَتَنوَٚبَف  َِ ِْ َخ ـَ وقا  َُ َِ َٚء َخ ـَ ُِقا هللِهِ ُُشَ ًَ ََمُت َوافُّْقُر َأْم َج ُِ َأْم َهْؾ َتْسَتِقي افيُّ

ْؿ ُؿِؾ  ِٓ ْٔ َِ ُؼ َظ ِْ ٚرُ اْْلَ ٓه ََ ٍء َوُهَق اْفَقاِحُد اْف ؾِّ ََشْ ـُ  [.05]افرظد: ﴾ اهللهُ َخٚفُِؼ 

َْرِض ُقِؾ اهللُ ) ْٕ َؿاَواِت َوا ـْ َربُّ السع  (ا تقحقد الر ق قة، الؿستدل  ف.ُقْؾ َم

ـْ ُدوكِِف َحْولِقَاَل(احيا يف العبادة، وهذا الؿستدل لف.
 )ُقْؾ َحَفاتعَخْذُتْؿ مِ

َٓ َيْؿؾُِؽقنَ  ا ) َٓ َضرًّ َْكُػِسِفْؿ َكْػًعا َو
ِ

(ا  قان لعدم استحؼاقفؿ لؾعبادة  ػؼدهؿ ٕ

لصػة الر ق قة: ذلؽ حاؿ ٓ يؿؾؽقن ٕكػسفؿ كػًعا حو ضًرا: فؽقػ يؿؾؽقكف 

 لغقرهؿ.

ِف ُشَرَكاَل َيَؾُؼقا َكَخْؾِؼِف َفَتَياَ َف اْلَخْؾُؼ َطَؾْقِفْؿ(ا هذا استػفام إكؽ) َعُؾقا لِؾع َّ ار َحْم 

 ؿعـك الـػل، حيا حم حن حولقالهؿ الذيـ ّعؾقهؿ شركال مع اهلل يخؾؼقن مثؾ يؾؼف: 

فتيا ف يؾؼ اليركال  خؾؼ اهلل: فاطتؼدوا استحؼاقفؿ لؾعبادة؟! ٓ: فناؿ مؼرون حن 

كلفتفؿ لؿ يخؾؼقا كخؾؼ اهلل، وإكؿا يجعؾقاؿ شػعال، وهذا  قان لعدم استحؼاق 

 الر ق قة. كلفتفؿ لؾعبادة  ػؼدهؿ لصػة

لٍ  
ْ

(ا حيا قْؾ ذلؽ ّقاً ا ولـ يخالػؽ فقف مخالٌػ، وهذا )ُقِؾ اهلُل َيالُِؼ ُكؾِّ َشل

 تقحقد الر ق قة، الؿستدل  ف.

ارُ ) (ا هذا تقحقد إسؿال والصػات، يستدل اهلل  ف حيًضا طؾك َوُهَق اْلَقاِحُد اْلَؼفع

 (ا955-956) "ةالؽافقة اليافق"وّقب إفراد اهلل  العبادة، قال يف 

 والؼفكككُر والتقحقكككُد ييكككفُد مـفؿكككا
 

 كككككككٌؾ لصككككككاحبف هؿككككككا ِطككككككدٓنِ  
 

 ولككككذلؽ اقمكككككا ّؿقًعككككا يف صككككػا
 

 فككككككككاكظْر ذاك يف الؼككككككككركنِ  
ِ
 ت اهلل

 



 

 

     

           
ُُٕع 62  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 فالقاحككُد الؼفكككاُر حًؼكككا لكككقس يف ال
 

 إمؽكككككان حْن تحظكككككك  كككككف ذاتكككككانِ  
 

ؿستحؼ ويف هذه أيةا حن كؾ معبقد سقى اهلل: ففق فاقد لصػات اإللف ال   

 لؾعبادة، والعادم لصػات الؽؿال كاقٌص طـ حن يؽقن معبقًدا.

  ِِ ْقٌم فهُف َموٚ  َٕ ٌٜ َوَٓ  ُْٖخُذُه ِشَْ ُّٔقُم َٓ َت ََ لُّ اْف وؿقفف: ﴿اهللُّ َٓ إَِفوَف إِٓه ُهَق اْْلَ

ُع ِظْْوَدُه إِٓه بِِْ٘ذِٕوفِ  ٍَ ِِ إَْرِض َمـ َذا افهِذي َيْنو ََمَواِت َوَمٚ  وُؿ َموٚ َبوْغَ  افسه َِ ًْ َي

ُُّٔف  ْرِشو ـُ ِف إِٓه بِوََم َصوٚء َوِشوَع 
ِّ ِْ ـْ ِظ ٍء مِّ ْؿ َوَٓ ُُئُِىقَن بَِقْ ُٓ ٍَ ِْ َأْيِدُّيِْؿ َوَمٚ َخ

ًَئُِؿ﴾  ِعُّ اْف ًَ ََم َوُهَق اْف ُٓ ُي ٍْ ُه ِح َُ و ُٗ ََمَواِت َوإَْرَض َوَٓ َي  [.144]افبَرة:افسه

اهلل، وقد اشتؿؾت طؾك طير ّؿؾ: كؾفا  هذه كية الؽرسل حطظؿ كية يف كتاب

ءـال طؾك اهلل وتعظقؿ لف و قان لؽؿالف، كؾ ّؿؾة مـفا تؾل كؾؿة التقحقدا استدٌٓل 

 تقحقد إسؿال والصػات طؾك تقحقد العبادة، ولؿا ضفرت هبا الحجة واستباكت 

ـَ الرُّ  بَقع ـِ َقد تع ي َٓ إِْكَراَه فِل الدِّ ﴾: فال حاّة الؿحجة: قال اهلل طؼبفاا ﴿ 
ِّ

ـَ اْلَغل
ْشُد مِ

 هؿ حطداؤه.
ّ

 معفا لإلكراه طؾك التقحقد: فلهؾ الرشد هؿ حهُؾف، وحهؾ الَغل

ٓع ُهَق( ا هذا تقحقد العبادة، وهق الؿستَدلُّ لف إلك كير أية. َٓ إَِلكَف إِ  )الّؾُف 

ا الذي لف كؿال الحقاة، حقاتف لؿ تسب
ُّ

 اْلَؼقُّقُم(ا اْلَحل
ُّ

ؼ  عدم وٓ يؾحؼفا )اْلَحل

فـال، اْلَؼقُّقُما الؼااؿ  ـػسف، الؼااؿ طؾك َقره: ففق الغـل طـ ّؿقع يؾؼف، وكؾفؿ 

مػتؼرون إلقف َاية آفتؼار، استدٌٓل  ؽؿال حقاتف وقققمقتف وَـاه تبارك وتعالك 

 طؾك تقحقد العبادة.

َٓ َكْقٌم(ا لؽؿال حقاتف وقققمقتف، وا َٓ َتْلُيُذُه ِسـٌَة َو  لِسـةا الـعاس.)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 63  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

َؿاَواِت َوَما فِل إَْرِض(ا استدٌٓل  ؽؿال مؾؽف تعالك وطؿقمف،  ُف َما فِل السع )لع

و تػرده  ذلؽ الؿؾؽ طؾك تقحقد العبادة: إذ تؼديؿ الجار والؿجرور يػقد 

 آيتصاص.

ٓع  ِنِْذكِِف(ا استػفام معـاه الـػل، استد ِذي َيْيَػُع ِطـَْدُه إِ ٌٓل  ؽؿال )َمـ َذا الع

 سؾطاكف طؾك تقحقد العبادة.

ـَ َحْيِديِفْؿ َوَما َيْؾَػُفْؿ(ا حيا يعؾؿ مستؼبؾ العباد وماضقفؿ،  )َيْعَؾُؿ َما َ ْق

 استدٌٓل  ؽؿال طؾؿف تعالك وإحاصة طؾؿف طؾك تقحقد العبادة.

ٓع  َِؿا َشال(ا استدٌٓل  ـؼص طؾ ـْ ِطْؾِؿِف إِ ٍل مِّ
ْ

َٓ ُيِحقُطقَن  َِيل ؿ الؿخؾقققـ )َو

 طؾك طدم استحؼاقفؿ لؾعبادة، وتػّرده  ذلؽ تعالك.

َؿاَواِت َوإَْرَض(ا الؽرسلا مخؾقق طظقؿ ّدًا، وهق  )َوِسَع ُكْرِسقُُّف السع

مقضع قدمل الرب تبارك وتعالك كؿا صح طـ ا ـ طباس رضل اهلل طـفؿا حكف قالا 

 "اه ا ـ ح ل شقبة يف. رو"الؽرسل مقضع الؼدمقـ، والعرش ٓ يؼدر قدره ححد"

( وَقرهؿا: وقد ححاط 1202) "السـة"(، وطبداهلل  ـ ححؿد يف 61) "العرش

 السؿقات وإرض طؾك سعتفؿا وطظؿفؿا: وهذا استدٌٓل  عظؿة كرسقف طؾك 

 كؿال طظؿة اهلل وسعة سؾطاكف، وهؿا دلقالن طؾك تقحقد العبادة.

َٓ َيُموُدُه ِحْػُظُفَؿا(ا حيا ٓ ُيثِؼؾف : استدٌٓل  ؽؿال قدرتف وققتف تعالك طؾك )َو

 تقحقد العبادة.

 اْلَعظِقُؿ(ا استدٓل  ؽؿال طؾقه يف الذات والؼدر والؼفر، وكؿال 
ُّ

)َوُهَق اْلَعؾِل

 طظؿتف يف الذات و الؿؾؽ والسؾطان و ؽؾ اطتبار طؾك تقحقد العبادة.



 

 

     

           
ُُٕع 64  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ا ﴿ُهَق اهلُل العِذي و ـحق دٓلة هذه أيةا ققل اهلل تعالك يف يقاتقؿ سقرة الحير

ٓع هُ  َٓ إَِلَف إِ ِذي  ِحقُؿ ُهَق اهلُل الع ـُ الرع ْحَؿ َفاَدِة ُهَق الرع ٓع ُهَق َطالُِؿ اْلَغْقِب َواليع َق َٓ إَِلَف إِ

ـُ اْلَعِزيُز اْلَجبعاُر اْلُؿَتَؽبُِّر ُسْبَحا ـُ اْلُؿَفْقِؿ
اَلُم اْلُؿْممِ وُس السع ا اْلَؿؾُِؽ اْلُؼدُّ  َطؿع

ِ
َن اهلل

َْسَؿال اْلُحْسـَك ُيَسبُِّح َلُف َما فِل  ْٕ ُر َلُف ا ُيْيِرُكقَن ُهَق اهلُل اْلَخالُِؼ اْلَباِرُئ اْلُؿَصقِّ

َْرِض َوُهَق اْلَعِزيُز اْلَحؽِقُؿ﴾ ]الحيرا  ْٕ َؿاَواِت َوا  [.04_00السع

جاج طؾك حققامفؿ هذا الحهان يف آحت -طؾقفؿ السالم-وقد حطؿَؾ رسُؾ اهلل 

 ٕ قف فقؿا حؽك اهلل طـفا  -طؾقف السالم-الؿيركقـ يف العبادة: ومـفا ققل إ راهقؿ 

َٓ ُيْغـِل َطـَؽ َشقًْئا ﴾ ]مريؿا  َٓ ُيْبِصُر َو َٓ َيْسَؿُع َو  [ .40﴿ َياَحَ ِت لَِؿ َتْعُبُد َما 

وٚء   ـَ ُتؿ بِِف ُُشَ َْ ـَ َأْْلَ ِزيوُز وؿقفف: ﴿ُؿْؾ َأُروِِّنَ افهِذي ًَ واله َبوْؾ ُهوَق اهللهُ اْف ـَ

ُُِٔؿ﴾   [.16]شبٖ : اْْلَ

ـَ َحْلَحْؼُتؿ  ِِف ُشَرَكال(ا حيا يف العبادة حيـ هؿ وماذا يؾؼقا،  ِذي  الع
َ

)ُقْؾ َحُروكِل

 استـؽاٌر لقّقد شركال هلل وكػل ٕحؼقة كلفة الؿيركقـ لؾعبادة، وهذا الؿستَدلُّ لف.

(، حيا كذ قا لقس إ مر كؿا وصػقا: فؾقس هلل كظقر وٓ طديؾ وٓشريؽ، )َكالع

 ؾ هق الؿعبقد الحؼ الذي ٓ شريؽ لف، وقد  قّـ اهلل يف كتا ف  طالن تؾؽ 

الؿعبقدات مـ دوكف مـ وّقه كثقرة: مـفاا كػل الحجة والسؾطان طـفا، وحاا مجرد 

ٓع حسؿال مـ تؾؼال الؿيركقـ، ومـف ققلف تعالك يف الالت والعزى ومـاةا ﴿إِ   إِ
َ

ْن ِهل

ـع َوَما  ٓع الظع ا َحكَزَل اهلُل  َِفا مِـ ُسْؾَطاٍن إِن َيتعبُِعقَن إِ ْقُتُؿقَها َحكُتْؿ َوكَ اُؤُكؿ مع َحْسَؿال َسؿع

ـ رع ِِّفُؿ اْلُفَدى﴾ ]الـجؿا الُهؿ مِّ َّ [، وققل الؽريؿ يقسػ 06َتْفَقى إَكُػُس َوَلَؼْد 

ْقُتُؿقَها َحكُتْؿ َوكَ آُؤُكؿ ا ﴿مَ -طؾقف الصالة والسالم- ٓع َحْسَؿال َسؿع ا َتْعُبُدوَن مِـ ُدوكِِف إِ
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ُُٕع 65  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ا َحكَزَل الّؾُف  َِفا مِـ ُسْؾَطاٍن﴾ ]يقسا  [.42مع

)َ ْؾ ُهَق اهلُل اْلَعِزيُز اْلَحؽِقُؿ(ا ذو العزة التل قفر هبا كؾع شلل، الحؽقؿ يف شرطف  

د إسؿال والصػات، وهق الؿستَدل  ف، وهق وقدره، ويف حققالف وحفعالف، هذا تقحق

تػرده تعالك هبذيـ آسؿقـ الؽريؿقـا العزيز والحؽقؿ، وتػرده  ؿا يتضؿـاكف مـ 

 ايتصاصف تعالك  ؽؿال العزة وكؿال الحؽؿة.



 

 

     

           
ُُٕع 66  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 باْب ايتٛحٝد فسض ع٢ً مجٝع ايجكًني -5

وحكف  هذا الباب معؼقٌد لبقان حؽؿ التقحقد طؾك إطقان مـ اإلكس والجان،

 فرض، ويؼّرُر ذلؽ وّقه ٌكثقرة: مـفا ما دّلْت طؾقف كصقص الباب، وهلا 

 ( حكف الحؽؿة مـ يؾؼفؿ. 1

( حكف مؼصقد  عثة الرسؾ طؾقفؿ الصالة والسالم إلقفؿ، و ف ُ عث ياتؿفؿ 0

 وإمامفؿ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ . 

 ( حكف مؼصقد تـزيؾ الؼركن. 6

 ( حن اهلل  ف وصك وحمر. 4

 حؼ اهلل.( حكف 5

ُٝ وؿقل اهلل تًٚػ: َْ َِ ـه  ﴿َوَمٚ َخ ِ َْ ٓه  َواإْلَِٕس  ا ًْبُُدونِ  إِ َٔ
 [.45]افذاريٚت:  ﴾فِ

يف هذه أيةا  قان الحؽؿة مـ يؾؼ الجـ واإلكس، وحاا طبادة اهلل، وحقثؿا 

ٓع لَِقْعُبُدونِ  ﴾ا وردت العبادة يف الؼركن: فالؿراد هبا التقحقد كؿا تؼدم، وققلفا ﴿إِ

لالم ٓم الحؽؿة: قال  عض السؾػا حيا إٓ لققحدون. وهذا صريح يف ا

حيا إٓ ٔمرهؿ حن يعبدوّ وحدطقهؿ إلك طباديت، وقال وقال  عضفؿا  ،الؿؼصقد

 كيرونا إٓ ٔمرهؿ وحااهؿ. 

وحطظؿ ما حمر اهلل  فا التقحقد، وحَؾظ ما اك اهلل طـفا اليرك: فػعؾ اهلُل إوَل  

ػعؾقا هؿ الثاّ وهق طبادُتف وتقحقُده: فؽان مـفؿ مـ هدى اهلل، وهق يؾُؼفؿ: لق
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ُُٕع 67  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ومـفؿ مـ حؼت طؾقف الضاللة.

يؾؼفؿ لعبادتف وهق الغـل طـفؿ: وهؿ إلقف مػتؼرون، ولذلؽ قال اهلل طؼب 

زع  ـْ ِرْزٍق َوَما ُحِريُد َحْن ُيْطِعُؿقِن إِنع اهلَل ُهَق الرع
ِة هذه أيةا ﴿َما ُحِريُد مِـُْفْؿ مِ اُق ُذو اْلُؼقع

ـُ   [.58-57]الذارياتا ﴾اْلَؿتِق

ووّف الدٓلة مـ أية طؾك فرضقة التقحقدا حن ما ُيؾؼقا ّٕؾف: ففؿ 

 ملمقرون  ف، وإمر لؾقّقب.

 ويف هذه أيةا حن الخالؼ هق الذي يستحؼ العبادة دون َقره مؿـ ٓ يخؾؼ.

 وفقفاا إءبات الحؽؿة يف حفعال اهلل تعالك. 

وْد وؿ ََ ْثَْوٚ قفوف: ﴿َوَف ًَ وؾِّ  ِِ  َب ٍٜ  ـُ و ُشوقًٓ  ُأمه  اهللَّ َواْجَتُِْبوقاْ  اْظُبوُدواْ  َأنِ  ره

 [.25]افْحؾ:  ﴾افىهُٚؽقَت 

-يف هذه أيةا  قان الحؽؿة مـ  عثة الرسؾ طؾقفؿ السالم، وحااا طبادة اهلل 

حن واّتـاب الطاَقت، ويف هذاا الجؿُع  قـ الـػل واإلءبات، و -وهل تقحقده

 حؼقؼة العبادة ٓ تحصؾ إٓ  الؽػر  الطاَقت.

 وإمر  آّتـاب يؼتضل مع المكا الؿباطدة: ففق ح ؾغ.

ووّف الدٓلة مـ أية طؾك فرضقة التقحقدا حن رسؾ اهلل طؾقفؿ الصالة 

ٓع لُِقَطاَع  ِ  ـْ َرُسقٍل إِ
نِْذِن والسالم إكؿا ُ عثقا لُقطاطقا: قال تعالكا ﴿َوَما َحْرَسْؾـَا مِ

 
ِ
[، فنذا كان الؿؼصقد مـ  عثتفؿ هق دطقَة الـاس إلك التقحقد: 64]الـسالا﴾اهلل

 فحُؼ التقحقد حن يؽقن واّب، طؾك ّؿقع إمؿ.



 

 

     

           
ُُٕع 68  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ٍة(ا حن دطقة التقحقد  ؾغت ّؿقع إمؿ. ُكؾِّ  ويف ققلفا )فِل  ُحمع

ـْ َحْرَسْؾـَا مِـ ُسؾِـَا  ويف معـك هذه أيةا ققلف سبحاكفا ﴿َواْسَلْل َم َقْبؾَِؽ مِـ رُّ

ـِ كلَِفًة ُيْعَبُدونَ  ْحَؿ َعْؾـَا مِـ ُدوِن الرع َّ [، وققلفا ﴿َواْذُكْر َحَيا َطاٍد 45]الزيرفا  ﴾َح

ٓع اهللَ  ٓع َتْعُبُدوا إِ ـْ َيْؾِػِف َح
ـِ َيَدْيِف َومِ َْحَؼاِف َوَقْد َيَؾْت الـُُّذُر مِـ َ ْق ْٕ  إِْذ َحكَذَر َقْقَمُف  ِا

[، وققلفا ﴿َوَما َحْرَسْؾـَا مِـ 01]إحؼافا   ﴾كِّل َحَياُف َطَؾْقُؽْؿ َطَذاَب َيْقٍم َطظِقؿٍ إِ 

ٓع َحَكا َفاْطُبُدونِ  َٓ إَِلَف إِ ٓع ُكقِحل إَِلْقِف َحكعُف  ُسقٍل إِ  [.05]إكبقالا   ﴾َقْبؾَِؽ مِـ رع

واحٌد هق  -طؾقفؿ الصالة والسالم-ويف هذه أياتا حن ديـ إكبقال 

آستسالم هلل  التقحقد، وآكؼقاد لف  الطاطة، والحالة مـ اليرك وحهؾف، وإن 

ايتؾػت شرااعفؿ، وهق اإلسالم  الؿعـك العام، حما اإلسالم  الؿعـك الخاص ففق 

ما  عث اهلل  ف كبقعف محؿًدا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وحكزلف طؾقف مـ الؽتاب والسـة: فال 

 عثتف حو ما  عدها إلك يقم الؼقامة مسؾًؿا كاًّقا يف أيرة حتك  يؽقن إكساٌن حدرك

ـَ  لصقل اإليؿان الستة ويؼرِّ  لن محؿًدا رسقُل اهلل الخاتُؿ  ُيسؾَِؿ هلل  التقحقد ويمم

القاُّب الطاطة إلك ققام الساطة، ويتعبَد هلل وفؼ اليريعة الؿقحاة مـف تعالك إلقف 

ها مـ شرااع الرسؾ قبؾف، ولق سؾؿت مـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ دون ما سقا

 إَِلْقُؽْؿ 
ِ
َفا الـعاُس إِكِّل َرُسقُل اهلل التحريػ، ولقست  سالؿة: قال اهلل تعالكا ﴿ُقْؾ َيا َحيُّ

 
ِ
ٓع ُهَق ُيْحقِل َوُيِؿقُت َفآمِـُقا  ِاهلل َٓ إَِلَف إِ َْرِض  ْٕ َؿاَواِت َوا ِذي َلُف ُمْؾُؽ السع ِؿقًعا الع َّ

بُِعقُه َلَعؾعُؽْؿ َتْفَتُدوَن﴾ ]إطرافا َورَ   َوَكؾَِؿاتِِف َواتع
ِ
ـُ  ِاهلل

ِذي ُيْممِ  الع
ِّ

ل ُمِّ ْٕ  ا
ِّ

ُسقلِِف الـعبِل

َْحَزاِب َفالـعاُر َمْقِطُدُه﴾ 158 ْٕ ـَ ا
ـْ َيْؽُػْر  ِِف مِ [، وقال يف شلن الؼركنا ﴿َوَم

  ُسقَل رَ  َحنع  طـف اهلل رضل [، وطـ ح ل هريرة17]هقدا
ِ
ا َقاَل  َوَسؾعؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾعك اهلل

ْؾُت » َكْبَِقالِ  َطَؾك ُفضِّ ْٕ َقامِعَ  ُحْططِقُت ا  ِِستٍّ  ا ْطِب، َوُكِصْرُت  اْلَؽؾِِؿ، َّ   َوُحِحؾعْت   ِالرُّ
َ

 لِل
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ُُٕع 71  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ِعَؾْت  اْلَغـَااُِؿ، ُّ   َو
َ

َْرُض َصُفقًرا َوَمْسِجًدا، َوُحْرِسْؾُت إَِلك اْلَخْؾِؼ كَ ا لِل ْٕ 
َ

ًة، َوُيتَِؿ  ِل افع

 اهلل صؾك (، وطـف رضل اهلل طـف طـ رسقل اهلل5()506حيرّف مسؾؿ )«. الـعبِقُّقنَ 

َٓ َيْسؿَ »ا قال حكف وسؾؿ طؾقف ٍد  َِقِدِه،  ِذي َكْػُس ُمَحؿع ِة َوالع ُمع ْٕ ـْ َهِذِه ا
ُع  ِل َحَحٌد مِ

ـْ َحْصَحاِب 
ٓع َكاَن مِ ِذي ُحْرِسْؾُت  ِِف، إِ ـْ  ِالع

، ُءؿع َيُؿقُت َوَلْؿ ُيْممِ
ٌّ

َٓ َكْصَراكِل ، َو َيُفقِديٌّ

 (.042()156حيرّف مسؾؿ )«. الـعاِر 

دطقة ويف هذه أيات حيًضاا حن وضقػة رسؾ اهلل طؾقفؿ الصالة والسالم هل ال

إلك التقحقد: هبا ُ عثقا، وفقفا قضقا ءؿرة حطؿارهؿ: ٓ يزحزحفؿ طـ هذا السبقؾ ما 

 طؾقف حققامفؿ مـ فساد حيالقل واّتؿاطل واقتصادي وسقاسل.

ْٝ ِمـ فهُدْن َحُِؤٍؿ َخبِوٍر  * وؿقفف: ﴿اَفر َِ ْٝ آَيُٚتُف ُثؿه ُؾهِّ َّ
ـَِتٌٚب ُأْحُِ

ُبُدوْا إِٓه اهللَّ ًْ ِذيٌر َوَبِنرٌ  َأٓه َت َٕ ُْْف  ؿ مِّ ُُ ِْل َف ٕه  [.1 -0]هقَ :  ﴾إِ

 يف هاتقـ أيتقـا  قان الحؽؿة مـ إكزال اهلل لؾؼركن، وحااا حٓ ُيعبَد إٓ اهلُل.

َؾْت(ا حيا ُحتؼـت كياتف كظًؿا ومعـك: فال  اصؾ   وققلفا )ُحْحؽَِؿْت كَياُتُف ُءؿع ُفصِّ

ت  عضفا مـ  عض  البقان طؿا فقفا مـ حالل فقفا وٓ تـاقض وٓ يؾؾ، ءؿ ُمّقز

 وحرام، وحمر وال، وءقاب وطؼاب. 

إذا كان التقحقد هق الؿؼصقد مـ  ووّف الدٓلة مـفا طؾك فرضقة التقحقدا

إكزال الؼركن الذي ُحمركا  آهتدال  ف وتحؽقؿف وآستؿساك  ف: كان التقحقد واًّبا 

 طؾقـا.



 

 

     

           
ُُٕع 70  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

  َٙ َؽ  وؿقفف: ﴿َوَؿ ُبُدواْ  َأٓه  َربُّ ًْ ٚهُ  إِٓه  َت  [.12]اإلرساء:  ﴾إِيه

حيا وّصك وحمر: فالؼضال هـا هق اليرطل ٓ الؼدري الؽقّ القارد يف كحق 

ـِ ﴿ققلف تعالكا  ـع َسْبَع َسَؿاَواٍت فِل َيْقَمْق [، وتضؿـت هذه 10تا]فصؾ﴾َفَؼَضاُه

ٓع  أيةا معـك كؾؿة التقحقد ٓ إلف إٓ اهلل وركـقفا: فؼقلفا ﴾ا هق معـك ٓ  َتْعُبُدوا﴿َح

ٓع إِيعاهُ إلف، وهق الـػل، وققلفا   ﴾ا هق معـك إٓ اهلل، وهق اإلءبات.﴿إِ

ووّف الدٓلة مـ أية طؾك فرضقة التقحقدا حن مؿا وّصك اهلل  ف يؾؼفا 

 التقحقد: ففؿ ملمقرون  ف، وإمر لؾقّقب.

قْا بِ  وؿقفف: ﴿ ـُ ًْٔئَٚواْظُبُدوْا اهللَّ َوَٓ ُتْؼِ  [.25]افْسٚء :  ﴾ِف َص

هذه كية الحؼقق العيرة، وقد  دحها اهلل  إمر  التقحقد والـفل طـ اليرك، 

فالتقحقد حطظؿ الحؼقق وككدها، وفقفاا الجؿع  قـ الـػل واإلءبات، وفقفاا حن 

 التقحقد ٓ يتؿ إٓ  ؿجاكبة اليرك.

َٓ ُتْيِرُكقْا(ا فعؾ مضارع ديؾ طؾقف الـف ل: فلفاد طؿقم الؿصدر، وققلفا )َو

كؽرة يف سقاق الـفل: فتعؿ، حيا ٓ ﴾ حيا ٓ إشراَك  ف حيع إشراك، وققلفا ﴿َشقًْئا

 طـ اليرك  جؿقع الؿعبقدات يف ّؿقع 
َ

تيركقا  ف حيع ميَرك: فتضؿـت أيُة الـفل

 العبادات، وحرمَة اليرك قؾقؾِف وكثقِره كبقِره وصغقِره.

فرضقة التقحقدا إمر  التقحقد والـفل طـ ضده،  ووّف الدٓلة مـ أية طؾك

وإمر لؾقّقب، والبدالة  ف يف سقاق ذكر الحؼقق: ففق حطظؿ الحؼقق: والحؼ يف 

 الؾغةا القاّب.
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ُُٕع 71  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

َف افْهبِلِّ  ڤ وظـ مًٚذ بـ جبؾ َْ ُٝ ِر ْْ ـُ ُٚل َفُف ملسو هيلع هللا ىلص َؿَٚل:  ََ ٍٚر ُي َظَذ ِْحَ

َٚل:  ََ 9 َؾ ْرٌ ٍَ ُٚذ َهْؾ َتْدرِ »ُظ ًَ َِ َظَذ َيٚ ُم َبٚ ًِ ِه، َوَمٚ َحؼُّ اْف
َِ ي َحؼه اهللهِ َظَذ ِظَبٚ

ُؿ، َؿَٚل: «اهللهِ؟ َِ : اهللهُ َوَرُشقُفُف َأْظ ُٝ ِْ ُبُدوُه »، ُؿ ًْ  َأْن َي
َِ َبٚ ًِ َؾِ٘نه َحؼه اهللهِ َظَذ اْف

َب  ذِّ ًَ َٓ ُي  َظَذ اهللهِ َأْن 
َِ َبٚ ًِ ًْٔئٚ، َوَحؼه اْف قا بِِف َص ـُ َٓ ُيْؼِ ُك بِِف  َو َٓ ُيْؼِ ـْ  َم

ًْٔئٚ َس؟، َؿَٚل: «َص ُ بِِف افْٚه : َيٚ َرُشقَل اهللهِ َأَؾاَل ُأَبؼِّ ُٝ ِْ َُ ُهْؿ »، َؾ ْ َٓ ُتَبؼِّ

قا ُِ َٔتهُِ  (. 38()21(، ومسِؿ )1745أخرجف افبخٚري ) «.َؾ

يف هذا الحديثا حن حؼ اهلل طؾك طباده هق التقحقد، والحؼقق تعظؿ  عظؿة 

 وٓ حطظؿ وٓ حّّؾ وٓ حكح وٓ حطؾك مـ اهلل تبارك وتعالك. متعَؾؼفا،

ب مـ ٓ ييرك  -تػضالً مـف وتؽرم،-وفقفا حن اهلل ححَؼ طؾك كػسف  حن ٓ يعذِّ

 "الؽافقة اليافقة" ف شقئ، ٓ حاؿ استحؼقه طؾك ّفة الؿؼا ؾة و الؿعاوضة، قال يف 

 (ا6615-6617)

 مككككا لؾعبككككاد طؾقككككف حككككٌؼ واّككككٌب 
 

 ّككَب إّككَر العظككقَؿ اليككانِ هككق حو 
 

 ككككككال وٓ طؿكككككؾ لديكككككف ضكككككااعٌ 
 

 إن ككككان  كككاإليالِص واإلحسكككانِ  
 

ؿككككككقا  إن ُطككككككذِّ قا فبعدلككككككِف حو ُكعِّ
 

 فبػضككككؾِف سككككبحان ذي السككككؾطانِ  
 

ووّف الدٓلة مـ الحديث طؾك فرضقة التقحقدا حن حؼ اهلل طؾك طباده هق 

 التقحقد، والحؼ يف الؾغة هق القاّب.

 التقحقد: وحكف طبادة اهلل وحده وترك اليرك. وفقفا تػسقر

 وفقفا فضؾ التقحقد، وكرامُة َمـ تؿّسؽ  ف.



 

 

     

           
ُُٕع 72  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ِّلّ  َٜ افسُّ ُـّ َأنه ڤ  وظـ ظّرو بـ َظَبَس  َأُط
ِٜ
ٔه
ِٚهِِ ََْ ِِ ا  ٚ َٕ ُٝ َوَأ ْْ ـُ ؿٚل: 

َوْ  ْٕ ُبُدوَن ا ًْ ٍء َوُهْؿ َي ُْٔسقا َظَذ ََشْ ُْؿ َف ، َوَأُنه
ٍٜ َس َظَذ َضاَلَف ُٝ افْٚه ًْ

ِّ َثَٚن، َؾَس

ِْٔف، َؾَِ٘ذا َرُشقُل  َِ ُٝ َظ ِدْم ََ تِل، َؾ َِ ْدُت َظَذ َراِح ًَ ََ ِزُ َأْخَبًٚرا، َؾ َٜ ُُيْ ُه َّ
بَِرُجٍؾ بِ

 ُٝ ِْ َخ ََ ُٝ َحتهك  ٍْ ىه َِ ِْٔف َؿْقُمُف، َؾَت َِ ًٔٚ ُجَرَءاُء َظ
ٍِ اهللِ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ُمْسَتْخ

ُٝ َففُ  ِْ َُ ، َؾ َٜ ُه َّ ِْٔف بِ َِ ؟ َؿَٚل: َظ َٝ ْٕ بِل  »: َمٚ َأ َٕ  ٚ َٕ ؟ َؿَٚل: «َأ بِل  َٕ : َوَمٚ  ُٝ ِْ َُ ، َؾ

ِْل اهللُ» َِ ََِؽ، َؿَٚل: «َأْرَش ٍء َأْرَش َٖيِّ ََشْ : َوبِ ُٝ ِْ َُ َْرَحِٚم، »، َؾ ْٕ ِٜ ا َِ ِْل بِِه َِ َأْرَش

ءٌ  ُك بِِف ََشْ َٓ ُيْؼَ َد اهللُ  َْوَثِٚن، َوَأْن ُيَقحه ْٕ ْْسِ ا ـَ  (.721) أخرجف مسِؿ«. َو

يف هذا الحديثا  قان الؿؼصقد مـ  عثة ياتؿ الـبققـ وإمامفؿ رسقِل اهلل صؾك 

اهلل طؾقف وسؾؿ الذي حمركا ر ُّـا  طاطتف واتباطف وآستجا ة لف واإليؿان  ف وتحؽقؿف، 

َد اهللُ »وذلؽ يف ققلفا  َْوَءاِن، َوَحْن ُيَقحع ْٕ َْرَحاِم، َوَكْسِر ا ْٕ َٓ ُيْيَرُك  ِِف َحْرَسَؾـِل  ِِصَؾِة ا  

لٌ 
ْ

 «.َشل

وفقفا شدة ما ٓقك رسقل اهلل صؾقات ر ل وسالمف طؾقف يف سبقؾ الدطقة إلك 

 التقحقد.

اسؿ شرطل ءا ت يف السـة يف مقاضع كثقرة: مـفا هذا  "التقحقد"وفقفا اسؿ 

 الحديث، واستعؿؾف الصحا ة والتا عقن.

ا كان الؿؼصقد مـ  عثتف ووّف الدٓلة مـ الحديث طؾك فرضقة التقحقدا إذ

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ هق دطقة الـاس إلك التقحقد: فحؼ التقحقد حن يؽقن واّب، 

 طؾك حمتف والخؾِؼ إلك ققام الساطة.
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ُُٕع 73  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

وإّن القاّب طؾقـا كحق التقحقد لعظقٌؿ، وحصقل ذلؽ ستةا تعؾُُّؿف، ومحبتف 

مـ كقاقِضف ومـؼصاتِف،  ومحبُة حهؾف، والعؿُؾ  ف وتحؼقُؼف، والثباُت طؾقف، والحذرُ 

 وكيرُه والدطقُة إلقف.



 

 

     

           
ُُٕع 74  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 باُب فطٌ ايتٛحٝد -6

لؾتقحقد فضااُؾ و ركاٌت وءؿراٌت ٓ مـتفك ٕفرادها، ولػضااؾف حصقٌل ترّع 

 ما ّال يف كصقص هذا الباب، وهلا إلقفا، مـفاا

 ( إمـ وآهتدال يف الدكقا وأيرة. 1

 ( آستخالف والتؿؽقـ يف إرض. 0

 يقل الجـة. ( د6

 ( تحريؿ حهؾف طؾك الـار. 4

 ( الػالح يف الدكقا وأيرة. 5

 ( مغػرة الذكقب. 6

 ( حكف حفضؾ شعب اإليؿان، وحطظؿ الحسـات. 7

 ( طصؿة دمال حهؾف وحمقالفؿ.8

وُؿ  وٍؿ ُأْوَفووئَِؽ ََلُ ِْ بُِسوقْا إِيََمَُنُوؿ بُِي ِْ ـَ آَمُْقْا َوََلْ َي وؿقل اهلل تًٚػ: ﴿افهِذي

َتُدونَ إَمْ  ْٓ  [.71]إًٕٚم:  ﴾ـُ َوُهؿ مُّ

وهلا إمـ : يف هذه أيةا  قان فضقؾتقـ طظقؿتقـ مـ فضااؾ التقحقد

 وآهتدال يف الدكقا وأيرة.

وإمـ التام يتضؿـا حمـ الديـ، وحمـ الـػس وصؿلكقـتفا، وحمـ الرزق،  
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ُُٕع 75  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

لعباد يف حكػسفؿ وحمـ الِعرض، وإمـ مـ الؿعقية الضـؽ، وحمـ البالد، وحمـ ا

ويف معاشفؿ، وإمـ مـ التـازع والػيؾ وذهاب الريح وتسؾط إطدال، وإمـ 

مـ الػزع إكح ومـ طذاب الؼح و طذاب يقم الؼقامة: ففق الحقاة الطقبة يف الدكقا 

والحزخ وأيرة، وآهتدال التاما يتضؿـ الفداية التػصقؾقة يف الصراط الؿستؼقؿ، 

ؽـات، والحػظ مـ كؾ ما ُيسخط وتسديد اهلل  يف الـّقات واإلرادات والحركات والسع

اهلَل مـ البدع والؿعاصل، ومـ فتـة اليبفات واليفقات، والفداية يف أيرة إلك 

 الجـات، كتب اهلل لـا مـفا حوفر الحظ والـصقب.

ـَ وقد قال اهلل يف  قان حرمان الؿيركقـ مـ إمـا ﴿َسـُْؾِؼل فِل ُقُؾقِب الع   ِذي

ْل  ِِف ُسْؾَطاك، َوَمْلَواُهُؿ الـعاُر َو ِْئَس َمْثَقى  ْطَب  َِؿا َحْشَرُكقْا  ِالّؾِف َما َلْؿ ُيـَزِّ َكَػُروْا الرُّ

ـَ   [.151]كل طؿران ا  ﴾الظعالِِؿق

وحصؾ الظؾؿا وضع اليلل يف َقر مقضعف، وهق ءالءة حّـاسا اليرك، وضؾُؿ 

 رض، وضؾُؿ العبِد كػَسف  ؿا دون اليرك.العباِد يف كػٍس حو مال حو ط

  ـ 
ِ
ـْ َطبِْد اهلل ولؿا كزلت هذه أية: شّؼت طؾك الصحا ة رضل اهلل طـفؿ: فَع

ـَ كَمـُقا َوَلْؿ َيْؾبُِسقا إِيَؿاَكُفْؿ  ُِظْؾؿٍ  ِذي ا َكَزَلْت ﴿الع َشؼع  ﴾مْسعقٍد رضل اهلل طـف َقاَلا َلؿع

َٓ َيْظؾُِؿ َكْػَسُف: َفَؼاَل َذلَِؽ َطَؾك َحْصَحاِب َرُسقِل  ـَا   صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َوَقاُلقاا َحيُّ
ِ
اهلل

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا 
ِ
ْ ـِِفا » َرُسقُل اهلل

ِ
َلْقَس ُهَق َكَؿا َتُظـُّقَن إِكعَؿا ُهَق َكَؿا َقاَل ُلْؼَؿاُن ٓ

ْرَك َلُظْؾٌؿ َطظِ   إِنع اليِّ
ِ
َٓ ُتْيِرْك  ِاهلل  

ع
(، 6409حيرّف البخاري )«.  ﴾قؿٌ ﴿َيا ُ ـَل

 (، والؾػظ لف.197()104ومسؾؿ )



 

 

     

           
ُُٕع 76  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

اكتػكال حصكؾ إمكـ وآهتكدال طكـ  -رضكقان اهلل طؾكقفؿ-فؾؿا تقّهؿ الصكحا ة 

ـَ لفكؿ صكؾك اهلل طؾقكف وسكؾؿ حن ذلكؽ إكؿكا هكق يف حكؼ  الظالؿ لـػسف  الؿعاصكل:  كّق

 الؿيرك.

ف مكـ التقحقكد وحؼققكف، حما الؿقحد فـصقبف مـ إمـ واإلهتدال  حسب كصقب 

 ويػقتف مـفؿا  حسب ما كؼص مـ إيؿاكف  ظؾؿف لـػسف حو لغقرها

كككان لككف إمككـ التككام  فَؿككـ حؼككؼ التقحقككد وسككؾِؿ مككـ حّـككاس الظؾككؿ الثالءككة : 

 وآهتدال التام يف الدكقا والحزخ وأيرة.

ًضكا لؾخكقف يف الكد  كقا ومـ ضؾؿ كػسف حو َقره وهق مـ حهؾ التقحقد: ككان معرع

والحزخ وأيرة ويػقتف مـ إمـ وآهتدال إذا شال اهلل  حسب ضؾؿف ءؿ يصقر إلك 

 الجـة.

ومـ تّؾبس  الظؾؿ إكح وهق اليرك  اهلل ُحرم حصَؾ إمـ وحصكَؾ آهتكدال يف 

 الدكقا والحزخ وأيرة: ففل ححقال ءالءة.

ْؿ َوظَ  ُُ ـَ آَمُْقا ِمْ ؿ وؿقفف: ﴿َوَظَد اهللهُ افهِذي ُٓ ْه ٍَ
َْٔسوَتْخِِ ِٚت َف وِْٚلَ ُِقا افهه

ِّ

و  َٙ ُؿ افهِذي اْرَت ُٓ يَْ
َِ ْؿ  ـه ََلُ َْ ُِّ َّ ُٔ ْؿ َوَف ِٓ

ـَ ِمـ َؿْبِِ َػ افهِذي َِ ََم اْشَتْخ ـَ َْرِض  ْٕ ِِ ا

ًٚ َوَمـ ْٔئ قَن ِِّب َص ـُ َٓ ُيْؼِ ِْل  َٕ ُبُدو ًْ ًٚ َي ْؿ َأْمْ ِٓ
ِد َخْقؾِ ًْ ـ َب ؿ مِّ ُٓ َفْه َُٔبدِّ ْؿ َوَف وَر  ََلُ ٍَ ـَ

قنَ  َُ ِٚش ٍَ ُْٖوَفئَِؽ ُهُؿ اْف َد َذفَِؽ َؾ ًْ  [.44]افْقر:  ﴾َب

يف هذه أيةا  قان ءالث فضااؾ مـ فضااؾ التقحقد تؼدم حولفا، وهلا إمـ، 
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ُُٕع 77  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

وءاكقفاا آستخالف يف إرض  لن يقرءفؿ اهلل حرض الؿيركقـ ويجعؾفؿ يؾػال 

ضاه لفؿ طزيًزا مؽقـًا يؼقؿقن فقفا، وءالثفاا حن يجعؾ ديـفؿ اإلسالَم الذي ارت

شرااعف الظاهرة والباصـة يف حكػسفؿ ويف َقرهؿ حطزال ضاهريـ، وحطداؤهؿ يف ِذلة 

 وَصغار.

ولؼد تحؼؼ هذا الؿقطقد الؽريؿ مـ رب العالؿقـ لسؾػ هذه إمة لّؿا حؼؼقا 

شرصف مـ اإليؿان والعؿؾ الصالح وتحؼقؼ التقحقد: فؿّؽـفؿ اهلل يف إرض 

ـ التام، وحّمـفؿ إمـ التام، وفتح لفؿ البالد وقؾقب العباد يف ميارق التؿؽق

 إرض ومغارهبا.

  َٓ  
ِ
وهق وطٌد قااٌؿ: متك ما قام الؿسؾؿقن  يرصف: حكرمفؿ اهلل: ﴿َوْطَد اهلل

 [.6]الروما  ﴾ُيْخؾُِػ اهلُل َوْطَدهُ 

صرة اهلل لفؿ وسقرة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وسقرة حصحا ف شاهدة  ـ

وضَػرهؿ  عدوهؿ و رّد كقده طـفؿ  حكة تقحقدهؿ وكؿال تقكؾفؿ طؾقف وتسؾقؿفؿ 

 ٕمره وتصديؼفؿ  قطده، وحسبـا مـ اليقاهدا واقعتان قصفؿا اهلل يف كتا فا

حوٓهؿاا ما كان مـ شلاؿ يف َزوة حؿرال إسد: فبعد الذي حصاهبؿ يف  

فؿ حن الؿيركقـ قد ّؿعقا لؾؽرة طؾقفؿ َزوة ُححد مـ الَؼرح والِجراح:  َؾغ

واستئصاِل شلفتفؿ ويّقففؿ حولقال اليقطان: فؿا اكمءقا وتقكؾقا طؾك اهلل ويرّقا 

لؼتالفؿ، قال سبحاكفا ﴿َفَزاَدُهْؿ إِيَؿاك، َوَقاُلقْا َحْسُبـَا الّؾُف َوكِْعَؿ اْلَقكِقؾ َفاكَؼَؾُبقْا  ِـِْعَؿٍة 

ؿْ  ـَ الّؾِف َوَفْضٍؾ لع َبُعقْا ِرْضَقاَن الّؾِف َوالّؾُف ُذو َفْضٍؾ َطظِقؿ مِّ ]كل  ﴾َيْؿَسْسُفْؿ ُسقٌل َواتع

ـِ َطبعاٍس رضل اهلل طـفؿا قالا َحْسُبـَا اهلُل َوكِْعَؿ الَقكِقُؾ،  [،174-176طؿرانا َطـ اْ 

 فِل الـعاِر، َوَقاَلفَ 
َ

ـَ ُحْلِؼل الَُم ِحق ٌد َصؾعك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾعَؿ َقاَلَفا إِْ َراِهقُؿ َطَؾْقِف السع ا ُمَحؿع



 

 

     

           
ُُٕع 78  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

َؿُعقا َلُؽْؿ َفاْيَيْقُهْؿ َفَزاَدُهْؿ إِيَؿاًكا، َوَقاُلقاا َحْسُبـَا اهلُل  َّ ـَ َقاُلقاا ﴿إِنع الـعاَس َقْد  ِحق

 (.4566. رواه البخاري )﴾َوكِْعَؿ الَقكِقُؾ 

لؿيركقن طؾك وإيرىا ما كان مـ شلاؿ يف َزوة إحزاب حقـ تحّزب ا

رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وحصحا ف، وحاصروا الؿديـة قريًبا مـ شفر، 

وكؼضت  ـق قريضة العفَد مع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ و ؾغ الحال مـ 

ْت إَْ َصاُر  ََ ـْ َحْسَػَؾ مِـُؽْؿ َوإِْذ َزا
ـ َفْققُِؽْؿ َومِ اُؤوُكؿ مِّ َّ الؿممـقـ ما قال اهللا ﴿إِْذ 

ًٓ وَ   اْلُؿْممِـُقَن َوُزْلِزُلقا ِزْلَزا
َ

ـُقَكا ُهـَالَِؽ اْ ُتؾِل  الظُّ
ِ
َر َوَتُظـُّقَن  ِاهلل ِّ  َ َؾَغِت اْلُؼُؾقُب اْلَحـَا

[: فؾؿا صّدققا  قطد اهلل وتقكؾقا طؾقف وفّقضقا إلقف 11-12]إحزابا ﴾َشِديًدا

ٓع ءؼة  ف تعالك، وقالقاا ﴿َهَذا َما َوَطَدَكا اهلُل وَ  َرُسقُلُف َوَصَدَق اهلُل َوَرُسقُلُف َوَما َزاَدُهْؿ إِ

[: حرسؾ اهلل طؾك الؿيركقـ ريًحا شديدة الفبقب 00]إحزابا ﴾ إِيَؿاًكا َوَتْسؾِقًؿا

ققية وّـقًدا مـ الؿالاؽة: وحلؼك يف قؾقهبؿ الرطب حتك ارتحؾقا ياابقـ ياسريـ، 

اداقـ حتك فتح اهلل طؾك رسقلف صؾك اهلل طؾقف وما ضػروا  عدها حلبتة وٓ كاكقا هؿ الب

 وسؾؿ مؽة وحمؽـف مـفؿ.

ـْ افْهبِلِّ  ڤ وظـ ظبَٚة بـ افهٚمٝ ٓه »َؿَٚل: ملسو هيلع هللا ىلص َظ َٓ إَِفَف إِ َد َأْن  ِٓ ـْ َص َم

ًدا َظْبُدُه َوَرُشقُفُف، َوَأنه ِظَٔسك َظْبُد اهللهِ  ّه يَؽ َفُف، َوَأنه حُمَ َٓ َُشِ اهللهُ َوْحَدُه 

ُف وَ  َِ َخ َْ 9 َأ ُر َحؼ  ، َوافْٚه ُٜ َحؼ  ْه ََْ َٚهٚ إَِػ َمْرَيَؿ َوُروٌح ِمُْْف، َوا ََ ُتُف َأْف َّ
ِِ ـَ َرُشقُفُف َو

ؾِ  َّ ًَ ـْ اْف َٚن ِم ـَ َٜ َظَذ َمٚ  ْه ََْ وافٍِظ  ،(35()17(، ومسِؿ )2324أخرجف افبخٚري )«. اهللهُ ا

ْه : »فِبخٚري، وَلَم زيَٚة ََْ ـْ َأْبَقاِب ا َٚ َصٚءَ ِم  َأُّيه
ِٜ
َٔ
 «.ِٜ افثهََمِٕ

يف هذا الحديثا  قان فضقؾة مـ فضااؾ التقحقد: وهلا ديقل الجـة إما 
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ُُٕع 81  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

الديقل الؽامؾ )الديقل الؿطؾؼ( الذي ٓ يسبؼف طذاب، حو الديقل الـاقص 

ر يف الـار: فالجـة مآل ّؿقع الؿقحديـ  ػضؾ اهلل  )مطؾؼ الديقل(  عد طذاب مؼدع

 الؿقحديـ ءالءة حقساماورحؿتف، وكحاد 

إولا مـ رّحت حسـاهتؿ طؾك سقئاهتؿ: فقديؾقن الجـة دون سا ؼة  

 طذاب، وٓ تؿسفؿ الـار ح ًدا.

الثاّا مـ تساوت حسـاهتؿ وسقئاهتؿ: ففمٓل هؿ حهؾ إطراف: يؼػقن  قـ  

 ر.الجـة والـار ما شال اهلل حن يؼػقا ءؿ يمذن لفؿ يف ديقل الجـة، وٓ تؿسفؿ الـا

ب   الثالثا مـ رّحت سقئاهتؿ طؾك حسـاهتؿ: فؿـفؿا مـ يديؾ الـار وُيعذع

ب فقفا ءؿ  فقفا  ؼدر ذكق ف ءؿ يخرج مـفا إلك الجـة، ومـفؿا مـ يديؾ الـار وُيعذع

يخرج مـفا إلك الجـة  اليػاطة قبؾ حن يستؽؿؾ ما يستحؼف مـ العذاب، ومـفؿا مـ 

 ار.يغػر اهلل لف ا تدال: فال تؿسف الـ

ـْ اْلَعَؿؾِ  "وققلفا 
ا حيا حن اهلل ُيديؾف الجـة ولق كان لف سقئات: "َطَؾك َما َكاَن مِ

 إما ا تدال حو اكتفال.

وهذا الػضؾ العظقؿ وهق ديقل الجـة لؿـ شفد  لر عة حصقلا إصؾ إولا 

اليككفادة هلل  القحداكقككة، ولـبقككف محؿككد صككؾك اهلل طؾقككف وسككؾؿ  العبقديككة والرسككالة، 

جؿع  قـ هاتقـ الصػتقـ يف حؼف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ تحؼقؼ لؾقسطقة يف ذاتف، و وال

ب، وقكد  رٌد طؾك حهؾ الغؾق وحهؾ الجػال: فنن العبد ٓ ُيعَبد والرسقل ُيطاع وٓ ُيؽذع

حّؼؼ اهلل لـبقف كعت العبقدية الخاصكة الؿضكافة إلقكف يف حرفكع مؼاماتكف صكؾك اهلل طؾقكف 

ِذي َحكَزَل َطَؾك َطْبِدِه اْلؽَِتكاَب َوَلكْؿ وسؾؿ: فؼال يف مؼام تـز ِف الع يؾ الؽتابا ﴿اْلَحْؿُد لِؾع



 

 

     

           
ُُٕع 80  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ا َّ ُف ِطَق ِذي َحْسَرى  َِعْبِدِه 1]الؽفػا  ﴾َيْجَعؾ لع [، وقال يف مؼام اإلسرالا ﴿ُسْبَحاَن الع

ِذي َ اَرْكـَ  ـَ اْلَؿْسِجِد اْلَحَراِم إَِلك اْلَؿْسِجِد إَْقَصك الع ـْ كَياتِـَكا إِكعكُف َلْقالً مِّ ا َحْقَلُف لِـُِرَيُف مِك

ِؿقُع الَبِصقرُ  [، وقال يف مؼام اإليحكالا ﴿َفكَلْوَحك إَِلكك َطْبكِدِه َمكا 1]اإلسرال ا  ﴾ُهَق السع

 ﴾[، وقال يف مؼام الحػكظ والؽػايكةا ﴿َحَلكْقَس اهلُل  َِؽكاٍف َطْبكَدهُ 12]الـجؿ ا  ﴾َحْوَحك

لـبقف طقسك طؾقف السالم  لككف طبكداهلل ورسكقلف وكؾؿتكف  [، الثاّا اليفادة66]الزمر ا 

حلؼاها إلك مريؿ وروح مـف  لن يتحح مـ مؼالة القفقد الجػاة ومؼالة الـصارى الغكالة، 

حرسكؾ اهلل هبكا ّحيكؾ طؾقكف السكالم إلكك مكريؿ:  "كـ"وققلفا كؾؿتفا حي كان  ؽؾؿتف 

التكل يؾؼفكا: مكـ  كاب إضكافة  روح مكـ إرواحفـػخ فقفا  نذن اهلل، وروح مـف، حيا 

 ٓ تككدال الغايككة كؼقلككف تعككالكا "مككـ"الؿخؾككقق إلككك يالؼككف: فككالؿعـكا كككااـ مـككف، و

ـْكفُ  ِؿقًعكا مِّ َّ َؿاَواِت َوَما فِكل إَْرِض  ا فِل السع َر َلُؽؿ مع : ففكق [16]الجاءقكة ا  ﴾﴿َوَسخع

اليكفادة  كلن ، إصكؾ الثالكث والرا كعا تعالك مؽّقن ذلؽ ومقُّده  ؼدرتكف وحؽؿتكف

الجـة حؼ والـار حؼ حطّدهؿا اهلل ٕهؾفؿا: فجؿع هذا الحديث حصكقَل العؼقكدة ومكا 

 يـػل طؼااَد مؾؾ الؽػر طؾك تبايـفا.

إيبككار طككـ طؾككؿ واطتؼككاد: ففككل تؼتضككل العؾككؿ  الؿيككفقد  ككف، واليككفادةا كطككؼ و

ؿكؾ وتؼتضل الصدق، وتؼتضل العؿؾ  ذلؽ: فبالعؾؿ يـجق مـ سبقؾ الـصكارى، و الع

 يـجق مـ سبقؾ القفقد، و الصدق يـجق مـ سبقؾ الؿـافؼقـ.

ُٝ َرُشقَل اهللِ ڤ  وظْف ًْ
ِّ َُقُل: ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚل: َش ٓه »َي َٓ إَِفَف إِ َد َأْن  ِٓ ـْ َص َم

رَ  ِْٔف افْٚه َِ َم اهللُ َظ ًدا َرُشقُل اهللِ، َحره ّه  (.18أخرجف مسِؿ )« اهللُ، َوَأنه حُمَ
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ُُٕع 81  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ـ فضكااؾ التقحقكد، وهكل تحكريؿ الؿقحكد طؾكك يف هذا الحديثا  قان فضقؾة م

 الـار.

وحهؾ التقحقد يف تحريؿفؿ طؾك الـار طؾك إحدى حالتقـ، هؿاا تحريؿ  

 ديقلفا: وهق التحريؿ الؿطؾؼ، و تحريؿ الخؾقد فقفا: وهق مطؾؼ التحريؿ.

فالقطد الؿطؾؼ الذي هق ديقل الجـة مع حول دايؾقفا وتحريؿ ديقل الـار 

 لصؾ التقحقد و ؽؿالف القاّب، وحّدى حؼ ٓ إلف إٓ اهلل طؾًؿا  إكؿا هق لؿـ حتك

 
ِ
َْكَصاِرّي رضل اهلل طـف َحنع َرُسقَل اهلل ْٕ وطؿاًل، واّتـب الؽباار: فعـ ح ل حيقَب ا

َٓ ُيْيِرُك  ِِف َشْقًئا، َوُيِؼقؿُ "َصؾعك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾعَؿ َقاَلا  اَل َيْعُبُد اهلَل، َو َّ ـْ  اَلَة،  َم الصع

َكاَة، َوَيْجَتـُِب اْلَؽَبااَِر: َكاَن َلُف اْلَجـعةُ  ـِ اْلَؽَبااِِر، َفَؼاَلا "َوُيْمتِل الزع : َفَسَلُلقُه َط

ْحِػ " ، َوَقْتُؾ الـعْػِس اْلُؿْسؾَِؿِة، َواْلِػَراُر َيْقَم الزع
ِ
ْشَراُك  ِاهلل حيرّف الـساال  "اإْلِ

 (، وصححف إلباّ.06526، 06520(، وححؿد )4229)

ومطؾؼ القطد الذي هق الؿصقر إلك الجـة وتحريؿ الخؾقد يف الـار يف حؼ مـ  

 حتك  لصؾ التقحقد واكتؼص مـ كؿالف القاّب  نصراره طؾك الؿعاصل.

مع  -كؿا تقاترت  ذلؽ إحاديث-فالـار إكؿا يديؾفا  عُض حهؾ التقحقد 

قلقها  القؼقـ التاّم الذي يحؿؾفؿ طؾك اّتـاب ققلفؿ لال إلف إٓ اهلل إماا ٕاؿ لؿ يؼ

السقئات، حو قالقها  ف ءؿ اكتسبقا سقئات حضعػت صدَقفؿ ويؼقـفؿ هبا: فرّحت 

(ا إذا 1/666) "ّامع العؾقم والحؽؿ" ذلؽ سقئاُتفؿ طؾك حسـاهتؿ: قال يف 

: لؿ يبؼ فقف محبٌة لغقر ما ُيحبُّف اهلل ؼ الؼؾُب  التعقحقد التعامِّ ، وٓ كراهة لغقر ما تحؼع

كقب  ّٓ  طاطة اهلل، وإكعؿا تـيل الذُّ يؽرهف اهلل، ومـ كان كذلؽ: لؿ تـبعْث ّقارُحُف إ



 

 

     

           
ُُٕع 82  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

مـ محبعة ما يؽرهف اهلل، حو كراهة ما ُيحبف اهلل، وذلؽ يـيل مـ تؼديؿ هقى الـعػس 

ُد  سبِب طؾك محبعة اهلل وييقتف، وذلؽ يؼدُح يف كؿال التعقحقد القاِّب: فقؼُع العب

ؼ  ا مـ تحؼع ذلؽ يف التعػريط يف  عض القاّبات، حو ارتؽاِب  عِض الؿحظقراِت: فلمع

 قؾُبف  تقحقِد اهلل: فال يبؼك لف هؿٌّ إٓ يف اهلل وفقؿا ُيرضقف  ف. اكتفك.

 ويف هذا الحديثا إءبات القّف هلل طؾك ما يؾقؼ  جاللف وطظؿتف.

ُٝ َرُشقَل اهللهِ ؿٚل: ڤ  وظـ ضٚر  بـ ظبداهلل ادحٚرِّب ِِ ملسو هيلع هللا ىلص َرَأْي

َُقُل:  َراُء َوُهَق َي ٌٜ َْحْ ِه ِْٔف ُح َِ َٓ إَِفَف »ُشقِ  ِذي اْدََجِٚز َوَظ ُس، ُؿقُفقا:  ٚ افْٚه َ َيٚ َأُّيُّ

ُِِحقا ٍْ ٓه اهللهُ ُت ْٔفِ «إِ َب ًْ ـَ ِْٔف َو َمك ُظْرُؿقَب َْ َجَٚرِة، َوَؿْد َأ
ُف َيْرِمِٔف بِْْٚلِ ًُ ، ، َوَرُجٌؾ َيْتَب

ـْ َهَذا؟ ؿَِٔؾ:  : َم ُٝ ِْ َُ اٌب، َؾ ذه ـَ ُف  ٕه ًُقُه، َؾِ٘ َٓ ُتىِٔ ُس،  ٚ افْٚه َ َُقُل: َيٚ َأُّيُّ َوُهَق َي

َجَٚرِة؟  ُف َيْرِمِٔف بِْْٚلِ ًُ ـْ َهَذا افهِذي َيْتَب َّ : َؾ ُٝ ِْ ، ُؿ ِٛ
َهَذا ُؽاَلُم َبِْل َظْبِد اْدُىهِِ

. ٍٛ ى َأُبق ََلَ زه ًُ اإلحسٚن(،  -5451( وابـ حبٚن )048أخرجف ابـ خزيّٜ ) َؿَٚل: َهَذا َظْبُد اْف

 وصححف إفبِّٚن.

يف هذا الحديثا  قان فضقؾة مـ فضااؾ التقحقد، وهلا الػالح، والػالح 

 حّؿع كؾؿة قالتفا العرب يف حقازة يقري الدكقا وأيرة.

لؼؾب والؼقل الؿراد هـا هق الؼقُل التام الؿستقيف ليروط ٓ إلف إٓ اهلل، ققُل ا

 والؾسان والجقارح.

ويف الحديثا شدة ما ٓقك صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف سبقؾ الدطقة إلك التقحقد 

مـ إقر قـ وإ عديـ: فصح حطظَؿ الصح وّاهَد يف اهلل حؼع الجفاد حتك ديؾ 

ا إلك حن وصؾـا هذا الخقر  ًّ  - ػضؾ مـ اهلل ومـّة-الـاُس يف ديـ اهلل وتقحقده حفقا
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ُُٕع 83  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ئـقـ دون حيِّ  ذٍل مـّا حو طـال: فجزاه اهلل طـا يقر ما ّزى كبًقا طـ حمتف، كمـقـ مطؿ

ًٓ وكيًرا، وضاهًرا و اصـًا ٓ كحصل ءـال طؾقف.  والحؿدهلل حو

ًُقَن ملسو هيلع هللا ىلص: »ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  ڤ وظـ أِّب هريرة يََمُن بِْوٌع َوَشْب اإْلِ

 َٓ ُِٓٚ: َؿْقُل:  ، ؾٖؾو ًٜ َب ًْ ََذى َأْو بِْوٌع َوِشتُّقَن ُص ْٕ ُٜ ا َٚهٚ: إَِمَٚض َٕ َْ ٓه اهللهُ، َوَأ  إَِفَف إِ

ـَ اإليَمن ٌٜ ِم َب ًْ َُٔٚء ُص ـِ افىهِريِؼ، َواْْلَ (، 47()24(، ومسِؿ )8أخرجف افبخٚري )«. َظ

 وافٍِظ فف.

يف هذا الحديثا  قان فضقؾة مـ مـ فضااؾ التقحقد، وهلا حكف حفضؾ شعب 

الحسـات، ويف لػظ طـد اإلمام ححؿد اإليؿان، وإذا كان كذلؽ: ففق حطظؿ 

، والؼقل الؿراد هـا هق الؼقل التام «حرفعفا وحطالهاا ققلا ٓ إلف إٓ اهلل»(ا 8906)

الؿستقيف ليروط ٓ إلف إٓ اهلل، ققُل الؼؾِب والؾساِن والجقارِح، والبضع مـ 

 الثالث إلك التسع.

 ـ طؿرو  ـ العاص  بد اهللومـ تؾؽ البا ةا حديث البطاقة الؿيفقر حديث ط

إن اهلَل سُقخؾُِّص رّاًل "رضل اهلل طـفؿا قالا قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف و سؾؿا 

مـ ُحمتل طؾك رؤوس الخالاؼ يقم الؼقامة: فَقـير طؾقف تسعًة وتسعقـ سجالً: كؾُّ 

سجؾ مثُؾ مّد البصر، ءؿ يؼقلا َحتـؽُر مـ هذا شقًئا؟ حضؾؿَؽ كتبتل الحافظقن؟: 

ٓ يا رب: فقؼقلا َحفؾَؽ طذٌر؟: فقؼقلا ٓ يارب: فقؼقلا  ؾك إّن لؽ طـدكا  فقؼقلا

حسـة: فنكف ٓ ضؾؿ طؾقؽ الققم: فتخرُج  طاقٌة فقفاا حشفد حن ٓ إلف إٓ اهلل، وحشفد 

حن محؿًدا طبده ورسقلف: فقؼقلا احُضْر وزَكؽ: فقؼقلا يارب ما هذه البطاقة مع 

ؿ: قالا فُتقضع السجالت يف كػة، والبطاقة يف هذه السجالت فؼالا إكؽ ٓ ُتظؾَ 

. حيرّف "كػة: فطاشت السجالُت، وءُؼؾت البطاقُة: فال َيثُؼؾ مع اسؿ اهلل شللٌ 



 

 

     

           
ُُٕع 84  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

(، وصححف 6994(، وححؿد )4622(، والؾػظ لف، وا ـ ماّف )0669الممذي )

 إلباّ.

ـْ َأِِّب َذرٍّ  َُقُل اهللهُملسو هيلع هللا ىلص: » َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللهِ  ڤ وظ : -َظزه َوَجؾه - َي

 ٌٜ َِّٔئ  َؾَجَزاُؤُه َش
ِٜ َِّٔئ ـْ َجَٚء بِٚفسه ٚ َوَأِزيُد، َوَم ُف َظْؼُ َأْمَثَِٚلَ َِ ِٜ َؾ َسَْ ـْ َجَٚء بِْْٚلَ َم

َب ِمِّْل  ره ََ ـْ َت ُٝ ِمُْْف ِذَراًظٚ، َوَم ْب ره ََ ا9 َت َب ِمِّْل ِصْزً ره ََ ـْ َت ُر، َوَم
ٍِ ٚ َأْو َأْؽ َٓ ُِ ِمْث

َراِب  ِذَراًظ9ٚ َُ َِْٔل بِ
َِ ـْ َف ، وَم ًٜ ُْٔتُف َهْرَوَف ِق9 َأَت ّْ ـْ َأَتِِّٚن َي ُٝ ِمُْْف َبًٚظٚ، َوَم ْب ره ََ َت

َرةً  ٍِ ٌْ ٚ َم َٓ
ْثِِ ِّ ُٔتُف بِ َِ ًْٔئٚ َف ُك ِِّب َص ًٜ َٓ ُيْؼِ  (. 1576أخرجف مسِؿ )«. إَْرِض َخىَِٔئ

ة الخطايا، يف هذا الحديثا  قان فضقؾة مـ مـ فضااؾ التقحقد، وهل مغػر

والؿغػرةا سم الذكب والتجاوز طـف، وفقفا طدة شقاهد طؾك طظقؿ كرم اهلل 

 ورحؿتف.

وإكؿا يـال هذه الػضااَؾا مـ قال ٓ إلف إٓ اهلل  يروصفا السبعة الؿتؼدمة، 

 واّتـب كقاقضفا وما يخّؾ هبا ٓ  كؾُّ مـ يؼقلفا.

شرط ءؼقؾ «ا ِرُك  ِل َشْقًئآَ ُيْي »، حيا مؾمها، وققلفا «ُقراب إرض»وققلفا 

لتؽػقر السقئات يتضؿـ السالمة مـ اليرك قؾقؾف وكثقره، وٓ يسؾؿ مـ ذلؽ إٓ مـ 

هذا الـػل العام "( ا1/606) "مدارج السالؽقـ"قال يف  حتك اهلل  ؼؾب سؾقؿ:

لؾيرك حن ٓ ييرك  اهلل شقئًا حلبتةا ٓ يصدر مـ مصرٍّ طؾك معصقة ح ًدا، وٓ يؿؽـ 

ـُ الؽبقرة والؿصرُّ طؾك الصغقرة حن يصػق لف التقحقد حتك ٓ ييرك  اهلل شقًئا، مدم

هذا مـ حطظؿ الؿحال....، واطؾؿ حن اإلصرار طؾك الؿعصقة يقّب مـ يقف 

الؼؾب مـ َقر اهلل ورّااف لغقر اهلل وحبف لغقر اهلل وذّلف لغقر اهلل وتقكؾف طؾك َقر اهللا 
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ُُٕع 85  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ليرك، والحاكؿ يف هذا ما يعؾؿف اإلكسان مـ كػسف إن ما يصقر  ف مـغؿًسا يف  حار ا

كان لف طؼؾ: فنن ذل الؿعصقة ٓ  د حن يؼقم  الؼؾب فققرءف يقًفا مـ َقر اهلل تعالك 

وذلؽ شرك، ويقرءف محبة لغقر اهلل واستعاكة  غقره يف إسباب التل تقصؾف إلك 

 كتفك.ا ."َرضف: فقؽقن طؿؾف ٓ  اهلل وٓ هلل، وهذا حؼقؼة اليرك

َب مِـِّل ِذَراًطا: »وققلفا   ـْ َتَؼرع ْ ُت مِـُْف ِذَراًطا، َوَم َب مِـِّل ِشْبًرا: َتَؼرع ـْ َتَؼرع َوَم

ـْ َحَتاكِل َيْؿِيل: َحَتْقُتُف َهْرَوَلةً  ْ ُت مِـُْف َ اًطا، َوَم فقف سعة فضؾ اهلل وكرمف طؾك «ا َتَؼرع

د مـفؿ يف مسارطتفؿ يف الصالحات، طباده، وحكف حسرع إلقفؿ  الخقر والؽرم والجق

ه هذه الصػات طـ مؿاءؾة  والقاّب يف مثؾ هذا حن ُيتؾؼك  الؼبقل والتسؾقؿ، وحن ُتـزع

الؿخؾقققـ: فؾقس تؼّر ف تعالك مـ طبده مثؾ تؼّرب الؿخؾقق مـ َقره، ولقس ميقف 

ٌل  تعالك كؿيل الؿخؾقق، وٓ هرولتف تعالك كفرولة الؿخؾقق: ﴿َلْقَس َكِؿْثؾِفِ 
ْ

َشل

ِؿقُع الَبِصقر ﴾ ]اليقرىا  [.11َوُهَق السع

 وفقفا الرد طؾك الخقارج الذيـ يؽّػرون مرتؽب الؽبقرة دون اليرك.

ُٝ َرُشقَل اهللِ ڤ  وظـ ضٚر  إصجًل ًْ
ِّ َُقُل: ملسو هيلع هللا ىلص َؿَٚل: َش ـْ »َي َم

 ََ وِن اهلل9ِ َحُرَم َمُٚفُف، َو َُ ـْ  َبُد َم ًْ َر بََِم ُي ٍَ ـَ َد اهللهَ َو «. ُمُف، َوِحَسُٚبُف َظَذ اهللِ َوحه

َُوِن »وِ روايٜ:  (.27()12أخرجف مسِؿ ) ـْ  بَُد َم ًْ َر بََِم ُي ٍَ ـَ ّٓ اهللُ َو َٓ إَفَف إ َمـ ؿَٚل 

 «.اهللِ...

يف هذا الحديثا  قان فضقؾة مـ مـ فضااؾ التقحقد، وهل طصؿة دم الؿقحد 

 ومالف.



 

 

     

           
ُُٕع 86  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

تحؼقؼ "ب  "ٓ إلف إٓ اهللققل "ويف الجؿع  قـ روايتل الحديثا تػسقر ل

 ."التقحقد

ويف الحديثا اشماط الؽػر  الطاَقت لعصؿة الدم والؿال: فال  د لؼااؾ ٓ 

إلف إٓ اهلل حتك َتعِصؿ دَمف و ماَلف ويـال مقطقَد اهلل طؾقفا يقم الؼقامة مـا العؿؾ هبا 

ًٓ وطؿاًل  ـٌ يف ٓ والحالة مؿا يـافقفا واّتـاب كقاقضفا، فالؽػر  الطاَقت قق    رك

إلف إٓ اهلل، ولفا شروط سبعة تؼدمت، ومـ حيّؾ  ركـفا حو شرط مـ شروصفا: لؿ 

 تـػعف، والعقاذ  اهلل.

فاشتؿؾ هذا الحديث طؾك الجؿع  قـ الـػل واإلءبات يف ققلف صؾك اهلل طؾقف 

َد اهللَ  "وسؾؿا  ـْ َوحع  َوَكَػَر  َِؿا ُيْعَبُد "، ءؿ حكد الـػل  ؼقلفا "َم
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

 ."مِ
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ُُٕع 87  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 . باُب صف١ حتكٝل ايتٛحٝد ٚفط7ً٘

تخؾقصف وتصػقتف مؿا َيـُؼضف حو ُيـِؼصكف، وهكق طؾكك تؽؿقؾف، وتحؼقؼ التقحقدا 

تخؾقصككف طككـ اليككرك، و تؽؿقؾككف  ػعككؾ القاّبككات مككرتبتقـا تحؼقككؼ واّككب: وهككق

والبدع، والؽباار، واإلصرار طؾك الصغاار، وما يـايف التقكؾ، وتحؼقٌؼ مستحب: هق 

تالل الؼؾب  ؿحبة اهلل وكؿال اإلقبال طؾقف وشْغؾ الجكقارح تحؼقؼ الؿؼر قـ: وهق ام

 إطؿال الصالحات والؿسا ؼة يف الخقرات مع اّتـاب الؿؽروهات والؿيكتبفات 

وفضقل الؿباحات، وآستغـال طـ الخؾؼ: فال يؽكقن يف الؼؾكب شكلل لغقكر اهلل وٓ 

 .-كسلل اهلل حن يجعؾـا مـفؿ-تعؾؼ  سقاه، 

صػة تحؼقكؼ التقحقكد، ومكا ّكال يف تحؼقؼكف مكـ فضكؾ لبقان وهذا الباب معؼقٌد 

العامة: ففذا الباب حيص يف  قان الػضؾ مـ سا ؼف،  فضااؾ التقحقدياص  عد  قان 

 وحهؾف حيص مـ حهؾ سا ؼف.

وٚنَ  إِْبَراِهٔؿَ  وؿقل اهلل تًٚػ: ﴿ إِنه  ًٜ  ـَ و وٚ هللِِّ َؿًِٕٚتوٚ ُأمه ًٍ ْ  َحِْٔ ـَ  َيوُؽ  َوََل  ِمو

ـِغَ   [.011]افْحؾ: ﴾اْدُْؼِ

يف هذه أيةا ءـال اهلل طؾك يؾقؾف ا راهقؿ صكؾك اهلل طؾقكف وسكؾؿ  كلر ع صكػاتا 

إولكا حكف ُحّمة، حيا إمام ّامع لخصال الخقر َيلتؿُّ  كف حهكُؾ الفكدى، الثاكقكةا قاككت، 

حيا مداوٌم طؾك صاطة ر ف يف ييقع، الثالثةا حـقػ، حيا مؼبؾ طؾك التقحقكد قصكًدا 

ليككرك ، الرا عككةا لككقس مككـ الؿيككركقـ وٓ مخالًطككا لفككؿ: قككد فككارقفؿ معككرٌض طككـ ا



 

 

     

           
ُُٕع 88  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 الؼؾب والؾسان والبدن، وهذا إطالم مكـ اهلل تعكالك ٕهكؾ اليكرك  كف مكـ قكريش حن 

 إ راهقؿ طؾقف السالم مـفؿ  ريل، وحاؿ مـف  ركل.

ووّككف الدٓلككة مككـ أيككة طؾككك مؼصككقد المّؿككةا حن فقفككا  قككان صككػة تحؼقككؼ 

 حوصاف يؾقؾ الرحؿـ ا راهقؿ طؾقف السالم الذي ُحمركا  التلسل  ف. التقحقد  بقان

ًِلّ  َْصَج ْٕ ـِ َمٚفٍِؽ ا ـْ َظْقِف ْب ْٚه ِظَْْد َرُشقِل اهللِ  ڤ وَظ ـُ ، ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل: 

َٚل:  ََ ، َؾ ًٜ ًَ ًٜ َأْو َشْب َٔ
ًٜ َأْو َثََمِٕ ًَ ًُقَن َرُشقَل اهللِ؟»تِْس َٓ ُتَبٚيِ ٍد «َأ ْٓ َٞ َظ ْٚه َحِدي ـُ ، َو

ََْٚك َيٚ َرُشقَل اهللِ، ُثؿه َؿَٚل: بِ  ًْ َْٚ: َؿْد َبَٚي ِْ َُ ، َؾ
ٍٜ
ًَ ْٔ ًُقَن َرُشقَل اهللِ؟»َب َٓ ُتَبٚيِ « َأ

ََْٚك َيٚ َرُشقَل اهللِ، ُثؿه َؿَٚل:  ًْ َْٚ: َؿْد َبَٚي ِْ َُ قَن َرُشقَل اهللِ؟»َؾ ًُ َٓ ُتَبٚيِ َؿَٚل: « َأ

َْٚ: َؿْد َبٚيَ  ِْ ًَُؽ؟ َؿَٚل: َؾَبَسْىَْٚ َأْيِدَيَْٚ َوُؿ َبٚيِ ُٕ اَلَم  ًَ ََْٚك َيٚ َرُشقَل اهللِ، َؾ َظَذ َأْن »ًْ

قا  ًُ ِس، َوُتىِٔ ّْ َقاِت اْْلَ َِ ًْٔئٚ، َوافهه قا بِِف َص ـُ َٓ ُتْؼِ ُبُدوا اهللَ َو ًْ ًٜ -َت َّ
ِِ ـَ َوَأرَسه 

 ًٜ ٔه
ٍِ ًْٔئٚ-َخ َس َص َُٖفقا افْٚه َٓ َتْس ًَْض ُأوَفئَِؽ «: َو ُٝ َب ْد َرَأْي ََ َِ ُط  9 َؾ َُ ِر َيْس ٍَ افْه

ٚه. َُٖل َأَحًدا ُيَِْٚوُفُف إِيه  (.0132أخرجف مسِؿ ) َشْقُط َأَحِدِهْؿ، َؾََم َيْس

يف هذا الحديثا حيذه صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ البقعَة مـ حصحا ف طؾك تقحقد اهلل 

 لن يعبدوا اهلل وٓ ييركقا  ف شقًئا، وحيذه البقعَة مـفؿ حو مـ  عضفؿ طؾك كؿال 

حقد الؿستحب  لٓ يسللقا الـاس شقًئا حتك فقؿا يؼدر طؾقف الـاس: فػقفا  قان التق

 شلل مـ صػة تحؼقؼ التقحقد الؿستحب.

وهذه هل الؿرتبة الؿـدو ة مـ إفراد اهلل  السمال: فنن إفراد اهلل  السمال 

وآستعاكة طؾك مرتبتقـا إفراد واّب هبؿا يف كؾ مطؾقب ٓ يؼدر طؾقف إٓ اهلل: 
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تف قدح يف كؿال التقحقد القاّب  ؾ ذهاب ٕصؾ التقحقد، وإفراد مـدوب هبؿا فقا

حتك فقؿا يؼدر طؾقف الؿخؾقق، فقاتف كؼص يف كؿال التقحقد الؿستحب ٓ 

القاّب، وحهؾ التقحقد متػاوتقن يف هذه الؿرتبة، وقد حوصك رسقُل اهلل صؾك اهلل 

ـِ َطبع  اٍس رضل اهلل طـفؿا َقاَلا ُكـُْت َيْؾَػ طؾقف وسؾؿ هباتقـ الؿرتبتقـ يف حديث اْ 

 َصؾعك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾعَؿ َيْقًما، َفَؼاَلا 
ِ
اَلُم إِكِّل ُحَطؾُِّؿَؽ َكؾَِؿاٍت، اْحَػِظ "َرُسقِل اهلل َُ َيا 

ا اْسَتَعـَْت: اهلَل َيْحَػْظَؽ، اْحَػِظ اهلَل َتِجْدُه ُتَجاَهَؽ، إَِذا َسَلْلَت: َفاْسَلِل اهلَل، َوإِذَ 

ٓع  ٍل: َلْؿ َيـَْػُعقَك إِ
ْ

َتَؿَعْت َطَؾك َحْن َيـَْػُعقَك  َِيل ّْ َة َلْق ا ، َواْطَؾْؿ َحنع إُمع
ِ
ـْ  ِاهلل َفاْسَتِع

لٍ 
ْ

ٓع  َِيل وَك إِ ٍل: َلْؿ َيُضرُّ
ْ

وَك  َِيل َتَؿُعقا َطَؾك َحْن َيُضرُّ ّْ ٍل َقْد َكَتَبُف اهلُل َلَؽ، َوَلْق ا
ْ

  َِيل

ُحُػ  ْت الصُّ ػع َّ (، 0516. حيرّف الممذي )"َقْد َكَتَبُف اهلُل َطَؾقَْؽ، ُرفَِعِت إَْقاَلُم َو

 (، وصححف إلباّ.0669وححؿد )

وفقفا  ؾقغ حصحاب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لتؾؽ الرتبة حتك كان مـفؿ  

ـْ َءْقَ اَن  رضل اهلل طـف َمْقَلك َرُسقِل َمـ يسؼط سقصف: فال يسلل ححًدا يـاولف إياه، وَط

 َصؾعك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾعَؿا 
ِ
 َصؾعك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾعَؿ َقاَلا َقاَل َرُسقُل اهلل

ِ
ـْ َيْؽُػُؾ لِل َحْن "اهلل َم

ُؾ َلُف  ِاْلَجـعِة؟ َٓ "َٓ َيْسَلَل الـعاَس َشْقًئا، َوَحَتَؽػع  َيْسَلُل َحَحًدا ، َفَؼاَل َءْقَ اُنا َحَكا، َفَؽاَن 

(، 1867(، وا ـ ماّف )0592) ال(، والـسا1646.حيرّف ح قداود )"َشْقًئا

َكَْصاِر وطـ ح ل سعقد الخدري رضل اهلل طـف  وصححف إلباّ، ْٕ ـَ ا
اًل مِ ُّ َحنع َر

 َصؾعك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾع 
ع

ٌة: َفَؼاَل َلُف َحْهُؾُفا اْاِت الـعبِل َّ َؿ: َفاْسَلْلُف: َفَلَتاُه َوُهَق َكاَكْت  ِِف َحا

ـْ َسَلَلـَا "َيْخُطُب: َوُهَق َيُؼقُلا  ـَاُه اهلُل، َوَم َْ ـْ اْسَتْغـَك َح ُف اهلُل، َوَم ـْ اْسَتَعػع َحَطػع َم

ْدَكا َلُف َحْطَطْقـَاهُ  َّ (  نسـاد 12989. حيرّف ححؿد )َقاَلا َفَذَهَب َوَلْؿ َيْسَلْل  "َفَق

صحقحقـ، ويف روايات حيرىا حن إكصاري الؿذكقر هق ح ق صحقح، وحصؾف يف ال
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 سعقد كػسف رضل اهلل طـف.

فال ّرم حن يؽقكقا رضل اهلل طـفؿ حاؿَة محؼؼل التقحقد يف هذه إمة، وحسقًة  

 حسـة لؾؿقحديـ إلك يقم الديـ.

ـِ َظبهٚسٍ  ـْ اْب َٜ مِ »َؿَٚل: ملسو هيلع هللا ىلص َأنه َرُشقَل اهللهِ  ڤ وَظ ْه ََْ تِل َيْدُخُؾ ا ـْ ُأمه

ِْؿ  وَن َوَظَذ َرهِّ ُ َٓ َيَتَىره ُؿقَن َو َٓ َيْسَسْ ـَ   ِحَسٍٚب ُهْؿ افهِذي
ْرِ ٌَ ٚ بِ ًٍ ًُقَن َأْف َشْب

ُِقنَ  ـه وٓ »وِ فٍظ: (، وافٍِظ فِبخٚري، 111(، ومسِؿ )5361أخرجف افبخٚري )«. َيَتَق

تقونَ  ُْ   «.ي

قكؼ الؿسكتحب وحككف ديكقل يف هذا الحديثا  قان فضكؾ تحؼقكؼ التقحقكد التحؼ

قككر حسككاب وٓ طككذاب، وذلككؽ لؿككـ حؼككؼ حر ككع صككػاتا إولكككا مجاكبككة غالجـككة  

آسمقال: وهكق صؾكب الرققكة لؾكـػس ٓ لؾغقكر: لؿكا فقكف مكـ التػكات الؼؾكب لؾراقكل 

والتذلؾ لف، والثاكقةا مجاكبة آكتقال: وهق إحراق اإلكسان لجزل مـ ّؾكده  حديكدة 

ؿا فقف مـ تعذيٍب  الـار وإيالم، والثالثةا مجاكبة التطقر: وهق محؿاة  ؼصد العالج: ل

التيككاؤم  ككالطقر وكحككقه، والرا عككةا تحؼقككؼ التقكككؾ طؾككك اهلل وحككده: وهككق الؿعـككك 

 الجامع لؾثالءة السا ؼة.

فلما آسمقال وآكتقال: فجاازان، وتركفؿا حفضكؾ وحكؿكؾ، وهكق مكـ تحؼقكؼ 

ق شرك حصغر كؿا سقليت تػصكقؾف يف  ا كف، وترُككف التقحقد الؿستحب، وحما التطقر: فف

مـ تحؼقكؼ التقحقكد القاّكب، ومكـ حتكك  كالتحؼقؼ الؿسكتحب: فؼكد حتكك  القاّكب 

 وزيادة.
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فػكل هكذا الحكديثا  قكان شكلل مككـ صكػة التحؼقكؼ الؿسكتحب لؾتقحقكد و قككان 

 فضؾف: ففق مطا ؼ لؾمّؿة.

ـكا محؿكد صكؾك اهلل ويف الحديثا حن طدة حهؾ هكذا الػضكؾ العظكقؿ مكـ حمكة كبق

طؾقف وسكؾؿ سكبعقن حلػك،، ويف حكديث ح كل حمامكة البكاهؾل قكالا سكؿعت رسكقل اهلل 

ـَ "صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقلا  تِكل َسكْبِعق ـْ ُحمع َوَطَدكِل َر ِّل ُسْبَحاَكُف َحْن ُيْدِيَؾ اْلَجـعَة مِك

َٓ َطكَذاَب، َمكَع ُككؾِّ َحْلكٍػ َسك َٓ ِحَسكاَب َطَؾكْقِفْؿ َو ـْ َحْلًػا  ْبُعقَن َحْلًػكا، َوَءكالَُث َحَثَقكاٍت مِك

ؾع  َّ (، وححؿكد 4086(، وا كـ ماّكف )0467حيرّف الممكذي ) ."َحَثَقاِت َر ِّل َطزع َو

 (، وصححف إلباّ.00156)

َٓ » وهذا الحديث حطـل حديث الباب وقع طـد اإلمام مسؾؿ  ؾػظا  ـَ  كِذي ُهكُؿ الع

َٓ َيْسَتْرُققَن، وَ  ُؾقنَ َيْرُققَن، َو َٓ َيْرُقكقَن، وهكل « َٓ َيَتَطقعُروَن، َوَطَؾك َر ِِّفْؿ َيَتَقكع  زيكادةا 

زيادة شاذة مخالػة لؿا ءبت طـف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ رققتف لـػسكف ورققتكف لغقكره، 

: قكال "ٓ يرقكقن"(ا ولقس طـد البخاري 069-1/067) "حادي إرواح"قال يف 

ة وقعكت مؼحؿكة يف الحكديث، وهكل َؾكط مكـ شقخـاا وهق الصكقاب، وهكذه الؾػظك

 عض الرواة: فنن الـبل ّعكؾ القصكػ الكذي يسكتحؼ  كف هكمٓل ديكقل الجـكة  غقكر 

حساب هق تحؼقؼ التقحقد وتجريكده: فكال يسكللقن َقكَرهؿ حن يكرققفؿ وٓ يتطقكرون 

وطؾك رهبكؿ يتقكؾكقن، والطقكرة ككقٌع مكـ اليكرك ويتقكؾكقن طؾكك اهلل وحكده ٓ طؾكك 

ؿ آسمقال والتطقر هق مكـ تؿكام التقككؾ طؾكك اهلل... وحمكا رققكة العكقـ َقره، وتركف

ٓ  كلس »ففل إحسان مـ الراقل، قد رقك رسقَل اهلل ّحيكُؾ وَحِذن يف الرقكك، وقكالا 

مكـ اسكتطاع مكـؽؿ حن يـػكع حيكاه "، واستلذكقه فقفكا فؼكالا «هبا ما لؿ يؽـ فقفا شرك
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، وذلكؽ مسكتحب مطؾكقب هلل ورسكقلف: ، وهذا يدل طؾك حاا كػع وإحسكان"فؾقـػعف

، والؿسمقل سكااٌؾ راٍج كػكع الغقكر، والتقككؾ يـكايف ذلكؽ: فكنن ققكؾا  ـٌ فالراقل محس

فعااية قد رققت رسقَل اهلل وّحيُؾ قد رقاه: ققؾا حّؾ، ولؽـ هق لؿ يسمق، وهكق 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لكؿ يؼكؾا وٓ يكرققفؿ راق، وإكؿكا قكالا ٓ يطؾبكقن مكـ ححكد حن 

 رققفؿ. اكتفك.ي

 والـاس يف ديقل الجـة مـ حقث الحساب والعذاب طؾك ءالءة حقساما

-إولا مككـ يككديؾفا  ككال حسككاب وٓ طككذاب وهككؿ الؿككذكقرون يف الحككديث  

 .-ّعؾـا اهلل مـفؿ

والثاّا مـ يديؾفا  عد الحساب  ال طذاب وهؿ مـ ءؼؾت مكقازيـفؿ ولقسكقا  

 مـ السبعقـ حلًػا.

إلقفكا  عكد الحسكاب و عكد العكذاب مكا شكال اهلل حن يعكذ قا،  والثالثا مـ يصقر 

 وهؿ مـ شال اهلل طذا ف مـ طصاة الؿقحديـ.
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 . باُب فطٌ ايدع٠ٛ إىل ايتٛحٝد ٚ ايبداء٠ ب8٘

لؿا ذكر الؿصـُػ وّقَب التقحقد وفضَؾف وتحؼقَؼف: كبعف هبذا الباب طؾك فضؾ 

فقفا: إذ إكف ٓ يـبغل لعبٍد طرَف  الدطقة إلك التقحقد ووّقهبا، ووّقب البدالة  ف

ـع  ف طؾك َقره دطقًة لف ومقطظة  التل هل ححسـ:  ف حن يِض التقحقد وفضَؾف وحؼؼع

 يف الدطقة إلقف، وذلؽ مـ شؽر كعؿة الؿقلك ّؾ 
َ

فنن مـ تحؼقؼ التقحقد السعل

 وطال، ومـ الغقرة طؾك حرماتف.

ؾة لؾتقحقد وحؼقؼتِف والدطقة إلك التقحقد الؿحؼؼة لثؿارها هل الدطقة  الؿػصِّ

ؾف، ٓ الدطقة اوحكقاطف وتطبقؼاتِف، ولؾيرك وحؼقؼتِف وحكقاطف وصقره ووسا

اإلّؿالقة الؿؼتصرة طؾك  قان فضؾ التقحقد ويطر اليرك: فنن طامة الؿتؼّحؿقـ 

 ًٓ ٕ قاب اليرك قد استحقذ طؾقفؿ اليقطان فلراهؿ اليرَك تقحقًدا، والتقحقَد ضال

ا ُذكَِر اليرُك يف حضرة القاحد مـفؿ لؿ يتخايؾ لف إٓ حاُل ح ل ّفؾ وح ل  عقًدا، وإذ

لفب ما لؿ ُيبقعـ  قاًكا شافًقا يؿّقزه طـ التقحقد: فػل تؾؽ الساطة ُتروى الُغّؾة وُتيػك 

ؿ، كسلل اهلل مـ االِعّؾة، ويـؽيػ الداطقُة الخّقار مـ الذي ٓ يخيك يف اهلل لقمة ٓ

 فضؾف.

ـِ -تًٚػ-وؿقل اهلل  ْٚ َوَمو و َٕ ُظق إَِػ اهللِّ َظَذ َبِهَرٍة َأ َْ :﴿ُؿْؾ َهوِذِه َشبِِٔع َأ

ـِغَ  ـَ اْدُْؼِ ْٚ ِم َٕ ِْل َوُشْبَحَٚن اهللِّ َوَمٚ َأ ًَ َب  [.017]يقشػ:  ﴾اته

يف هذه أيةا  قان صريؼة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وصريؼة حتباطف  حؼ، وحاا 

ولا الدطقة إلك اهلل: حيا إلك تقحقده، الثاّا حن دطقهتؿ ّامعة ٕر عة حصقلا إ
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إلقف يالزمفا اإليالص: ففل دطقة إلك اهلل وحده ٓ لحز قة وٓ لتؽثقر حتباٍع حو كقِؾ 

ءـاٍل حو تحصقؾ حظ زااؾ، الثالثا حن دطقهتؿ إلقف يالزمفا العؾؿ  اليرع والبصقرة 

حقد واليرك و قـ السـة والبدطة، التل هبا يؿقعز  قـ الفدى والضالل و قـ التق

دون يالزمفاا تـزيف اهلل طـ اليرك، والحالة مـف ومـ حهؾف الرا عا حن دطقهتؿ إلقف 

ـَ  ـَ اْلُؿْيِركِق
ـع مِ َٓ َتُؽقَك ﴾ ضعػ حو مداهـة، ولفذا قال تعالكا ﴿َواْدُع إَِلك َر َِّؽ َو

َٓ ُحْشِرَك  ِِف إَِلْقِف َحْدُطق َوإَِلقِْف ﴿ُقْؾ إِكعَؿا ُحمِْرُت َحْن َحْطبُ [، وقالا 87]الؼصصا َد اهلَل َو

 [.66﴾ ]الرطدا َمآِب 

ووّف الدٓلة مـ أية طؾك المّؿةا حن مـ شريػ مـزلة الدطقة إلك التقحقد 

كقَكفا صريؼَة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وسبقؾف ومسؾؽف: فغاية شرف العبد 

ق راه وحكُح هّؿف الدطقَة إلك التقحقد طؾك  صقرة ا تغال وكية تقفقؼف حن يؽقن دحُ ف وهجِّ

 : يؿَل قؾَبف الرحؿُة لؾخؾؼ، وتحّػف الحؽؿة والرفؼ.وّف اهلل تعالك

فقا طجًبا مـ دطاة يّدطقن حبع الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ واّتباطف: وهؿ طـ 

كروكف الدطقة إلك حصؾ رسالتف وحساسفا لـاكبقن، وإن ذكروا التقحقَد: فنكؿا يذ

 لؾتزهقد فقف، و لؿز دطاتف وطقبفؿ.

وقد ح ان اهلُل لرسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ مـفاج دطقتف حيًضا يف مطؾع 

﴾، حيا قؿ مـ مضجعؽ وحكذر الؿيركقـ ﴿ُقْؿ َفَلكِذرسقرة الؿدءر: فؼال سبحاكفا 

وطّظؿف يف  ﴾، حيا ُيّص ر عؽ  التعظقؿ، وطّظؿ تقحقَده﴿ َوَر عَؽ َفَؽبِّرطذاَب اهلل، 

رقؾقب الخؾؼ،  ﴾، حيا صّفر كػسؽ مـ الؿعاصل وحطظؿفا اليرك، ﴿ َوءَِقاَ َؽ َفَطفِّ

َز َفاْهُجر ّْ    ﴾، حيا اهجر إصـام وحطؿاَل اليرك كؾعفا:  اطتزالفا وحهؾِفا، ﴿ َوالرُّ

َٓ َتْؿـُـ َتْسَتْؽثِر ص ﴾، حيا ٓ تعِط ططاًل لُتعطك حكثر مـف، وهذا يستؾزم اإليال﴿ َو
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﴾، حيا اصح لقّف اهلل طؾك صاطتف وما تؾؼك مـ ﴿ َولَِر َِّؽ َفاْصبِرهلل يف الدطقة، 

 إذى يف دطقتؽ.

مـ داع يؼقم مؼام رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف الدطقة إلك التقحقد فؿا 

إٓ ويـالف مـ إذى كؿا كالف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وٓ طقن لف طؾك ذلؽ مثُؾ 

ـ َقْبؾَِؽ َفَصَبُروْا الصح، قال  َ ْت ُرُسٌؾ مِّ تعالك لـبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا ﴿َوَلَؼْد ُكذِّ

ُ قْا َوُحوُذوْا َحتعك َحَتاُهْؿ َكْصُرَكا  [، وقالا ﴿ َفاْصبِْر َكَؿا َصَبَر 64]إكعاما﴾َطَؾك َما ُكذِّ

ُسِؾ  ـَ الرُّ
طؿر  ـ طبدالعزيز  حمقر الؿممـقـ ، قال[65﴾]إحؼافاُحْوُلقا اْلَعْزِم مِ

. رواه ح ق العرب التؿقؿل يف "ما حَبط ححًدا لؿ ُيصْبف يف هذا إمر  اللٌ  "رحؿف اهللا 

 (.067)ص  "كتاب الؿحـ"

ْؿ َأٓه   ُُ ْٔوَْ ََْْْٔوٚ َوَب  َشوَقاء َب
ٍٜ
َّ َِ ـَ َٚفْقْا إَِػ  ًَ وؿقفف: ﴿ ُؿْؾ َيٚ َأْهَؾ اْفَُِتِٚب َت

ُبَد إِٓه اهللَّ َوَٓ ُٕ  ًْ وِن اهللِّ َؾِ٘ن َٕ َُ ـ  ًٚ مِّ ًٚ َأْرَبٚب ًْو ُوَْٚ َب ًْ ًٚ َوَٓ َيتهِخَذ َب ْٔئ َك بِِف َص ْؼِ

قنَ  ُّ
ٚ ُمْسِِ ٕه َٖ ُدوْا بِ َٓ قُفقْا اْص َُ  [.53]آل ظّران:  ﴾َتَقفهْقْا َؾ

يف هذه أيةا يلمر اهلل كبقف محؿًدا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حن يدطَق حهَؾ الؽتاب 

إلك كؾؿة طدٍل يستقي فقفا الداطل والؿدطقا حن كقحد اهلل: مـ القفقد والـصارى 

فال كعبد َقَره، وكحح مـ كؾ معبقد سقاه، وٓ يطقع  عُضـا  عًضا يف معصقة اهلل: فنن 

حّا قا كاكقا مقحديـ مثَؾؽؿ، وإن حطرضقا فَلشِفدوهؿ طؾك الثبات طؾك اإلسالم 

 والتقحقِد والخضقِع هلل وحده.

لك التقحقد دطقة طامة إلك ّؿقع الخؾؼ، وهذه أية التل وفقفاا حن الدطقة إ

 .ؾف إلك مؾقك حهؾ الؽتاباكان رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يبعث هبا يف رسا
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وفقفاا حمر اهلل طباده الؿقحديـ  الثبات طؾك التقحقد وإطالاؿ ذلؽ 

حتك  لؾؽافريـ: ٓ يضرهؿ مـ يالػفؿ حو يذلفؿ، َقر كهبقـ  سخطفؿ: فؾـ يرضقا

 يّتبع الؿقحدون مّؾَتفؿ، وذلؽ الخسران الؿبقـ.

وفقفاا كؿال الثؼة هبذه الؿحجة وآطتزاز هبا حاَل الدطقة إلقفا: ولفذا قال 

 [.67﴾ ]الحجا تعالكا ﴿َواْدُع إَِلك َر َِّؽ إِكعَؽ َلَعَؾك ُهًدى ُمْسَتِؼقٍؿ 

اهلل طؾقف وسؾؿ  دطقة ووّف الدٓلة مـ أية طؾك المّؿةا حمُر اهلل لـبقف صؾك 

 حهؾ الؽتاب إلك التقحقد.

دٍ  ًْ ؾ ْبـ َش ْٓ : ملسو هيلع هللا ىلص َأنه َرُشقَل اهللهِ  ڤ وظـ َش َْٔزَ ُ »َؿَٚل َيْقَم َخ ْظىَِغه َٕ

ُّٛ اهللهَ َوَرُشقَفُف َوُُيِبُُّف اهللهُ َوَرُشقُففُ 
َتُح اهللهُ َظَذ َيَدْيِف ُُيِ ٍْ َٜ َرُجاًل َي اَي «. َهِذِه افره

ُس َؽَدْوا َظَذ  َؿَٚل: ََِمه َأْصَبَح افْٚه َىَٚهٚ َؾ ًْ ْؿ ُي ُ ْؿ َأُّيُّ ُٓ َت َِ ْٔ قَن َف ـُ ُس َيُدو َؾَبَٚت افْٚه

َٚل: ملسو هيلع هللا ىلص َرُشقِل اهللهِ  ََ َىَٚهٚ َؾ ًْ ْؿ َيْرُجقَن َأْن ُي ُٓ ُِّ ٍٛ »ـُ ـُ َأِِّب َضٚفِ ـَ َظِعُّ ْب 9 «َأْي

 َْْٔ ُٚفقا: ُهَق َيٚ َرُشقَل اهللهِ َيْنَتُِل َظ ََ ِِتَ بِِف َؾَبَهَؼ َؾ
ُٖ ِْٔف َؾ قا إَِف ُِ َْٖرَش ِْٔف، َؿَٚل: َؾ

َْٖظَىُٚه ملسو هيلع هللا ىلص َرُشقُل اهللهِ   ـْ بِِف َوَجٌع َؾ ُُ ْ َي ْن ََل
َٖ ـَ َأ َحتهك  َظٚ َفُف َؾَزَ ََ ِْٔف َو َْْٔ ِِف َظ

َٚل َظع ََ 9 َؾ َٜ اَي َْٚ؟9 ؾَ ڤ افره َِ ُٕقا ِمْث ق ُُ ْؿ َحتهك َي ُٓ ُِ
َٚل: : َيٚ َرُشقَل اهللهِ ُأَؿٚتِ ََ

ُهْؿ بََِم » ْؿ إَِػ اإِلْشاَلِم، َوَأْخِزْ ُٓ ُظ َْ ْؿ ُثؿه ا
ِٓ ْذ َظَذ ِرْشَِِؽ َحتهك َتِْْزَل بَِسَٚحتِ ٍُ ْٕ ا

ـْ َحؼِّ اهللهِ ؾِِٔف، َؾَقاهللهِ َْٕن َُّيِْدَي اهللهُ بَِؽ َرُجاًل َواِحًدا َخْرٌ َفَؽ  ْؿ ِم
ِٓ ْٔ َِ ُٛ َظ ََيِ

قَن َفَؽ ُْحْ  ُُ ـْ َأْن َي ِؿ ِم ًَ  (.1315(، ومسِؿ )2610أخرجف افبخٚري )«.ُر افْه

يف هككذا الحككديثا حمككر الـبككل صككؾك اهلل طؾقككف وسككؾؿ  الككدطقة إلككك التقحقككد مككـ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 017  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

، وحصكؾ اإلسكالم هكقا التقحقكد، ءكؿ ققلكفا "ءؿ اُدطفؿ إلك اإِلسالم"وّفقـا ققلفا 

ا التقحقد:  ؾ هكق حكؼ وحطظؿ حؼ اهلل "َوَحْيبِْرُهؿ  ؿا َيِجُب طؾقفؿ مـ حّؼ الّؾِف فقف"

 اهلل طـد اإلصالق كؿا تؼدم يف حديث معاذ يف الباب الخامس.

وطظقؿ ءكقاب اهلل  ويف الحديثا  قان فضؾ الدطقة إلك التقحقد والمَقب هبا، 

ـْ َحْن  "يف ققلككفا  لكدطاة التقحقككد ككاًل َواِحككًدا َيْقككٌر َلككَؽ مِكك ُّ  َْٕن َيْفككِدَي اهلُل  ِككَؽ َر
ِ
َفككَقاهلل

حيا اإل كؾ الحؿكرال وهكل حكػكس  ، وحْؿكرا  سكؽقن الؿكقؿ،"قَن َلكَؽ ُحْؿكُر الكـعَعِؿ َيؽُ 

إمقال طـد العرب إذ ذاك، وكاكقا يضر قن هبا الؿثؾ، والؿرادا يقر مكـ الكدكقا ومكا 

 طؾقفا، وحؾُِػ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك ذلؽ تلكقٌد لعظقؿ فضؾفا.

 .حبة تؾقؼ  جاللف،وفقفا إءبات حن اهلل يحب حولقاله م 

وفقفا كيتان مـ كيكات كبقتكف صكؾك اهلل طقكف وسكؾؿ، وذلكؽ  بيكارتف  كالػتح قبكؾ  

 .ُ رل حلؿ العقـقـ  ريؼفوققطف و 

اصكف كؿكا وفقفا  ركتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ركة يتعدى حءرها، وهكذا مكـ يصا 

 .سقليت يف  اب التحك

 .ـفوفقفا مـؼبة طظقؿة لعؾل  ـ ح ل صالب رضل اهلل ط 

 .ك اإلسالم سّقؿا قبؾ قتال الؽػاروفقفا وّقب الدطقة إل 

وفقكفا سككؿق هؿككة الصكحا ة رضككل اهلل طككـفؿ لؾؿؼامكات إيرويككة العؾقككة، ويف  

ـُ اْلَخطعاِب رضل اهلل طـفا 0425رواية لؿسؾؿ ) ٓع "(ا َقاَل ُطَؿُر ْ  َماَرَة إِ َما َحْحَبْبُت اإْلِ

اَل َحْن ُحْدَطك َلَفا َيْقَمئٍِذ، َقاَلا َفَتَساَوْرُت  َّ  ، حيا يخقضكقن،«َيُدوُكقن»، وققلفا "َلَفا َر

 حيا امض  رفؼ وتمدة دون طجؾة وصقش. "اكُػْذ طؾك ِرْسؾَِؽ حتك تـزَل  ساَحتفؿ"وققلفا 
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ووّككف الدٓلككة مككـ الحككديث طؾككك المّؿككةا حمككُر الـبككل صككؾك اهلل طؾقككف وسككؾؿ 

 قب، و قاُكف فضَؾفا.حصحا ف  الدطقة إلك التقحقد، وإمر لؾقّ

ـَ َظبهٚسٍ  َٞ افْهبِلُّ  ڤ وظـ اْب ًَ َْٕحِق ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚل: َدهٚ َب ـَ َجَبٍؾ إَِػ  َٚذ ْب ًَ ُم

ـِ َؿَٚل َفُف:  َّ َٔ َل َمٚ »َأْهِؾ اْف ـْ َأوه ُُ َٔ ِْ ـْ َأْهِؾ اْفَُِتِٚب َؾ َدُم َظَذ َؿْقٍم ِم َْ َؽ َت ٕه إِ

ُدوا اهللهَ  ُهْؿ َأنه اهللهَ َؿْد -تًٚػ-َتْدُظقُهْؿ إَِػ َأْن ُيَقحِّ ْخِزْ
َٖ ، َؾَِ٘ذا َظَرُؾقا َذفَِؽ َؾ

ُهْؿ َأنه اهللهَ  ْخِزْ
َٖ ْقا َؾ ِه ْؿ، َؾَِ٘ذا َص ِٓ تِ َِ ْٔ ْؿ َوَف ِٓ ِِ َيْقِم َقاٍت  َِ ْؿ ََخَْس َص ِٓ ْٔ َِ َؾَرَض َظ

ْؿ َؾُسَ  ِٓ ِّٔ
ِ ـْ َؽْ َخُذ ِم ْٗ ْؿ ُت

ِِ َأْمَقاَِلِ ًٚة  ـَ ْؿ َز ِٓ ْٔ َِ َض َظ ِرِهْؿ، َؾَِ٘ذا اْؾَسَ َِ َُّ َظَذ َؾ

سِ  َرائَِؿ َأْمَقاِل افْٚه ـَ ْؿ َوَتَق ه  ُٓ وا بَِذفَِؽ َؾُخْذ ِمْْ (، 6261أخرجف افبخٚري )«. َأَؿرُّ

ؾُِٔـ أوَل مٚ تدظقهؿ إفٔف ظبَُٚة »وِ روايٜ: (، وافٍِظ فِبخٚري، 20()08ومسِؿ )

ْؿ إَِػ َص » ، وِ روايٜ: «-ظز وجؾ-اهلل  ُٓ ُظ َْ ٓه اهللُ َوَأِّنِّ َؾٚ َٓ إَِفَف إِ ِة َأنه  ََ ٚ َٓ

 «.َرُشقُل اهللِ 

يف هذا الحديثا حمُر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الدطاَة  البدالة  الدطقة إلك 

التقحقد: ففق حول ما يجب الدطقة إلقف وحولك ما اشتغؾ  ف الدطاة يف كؾ زمان 

 ومؽان.

 "طبادة اهلل"و  "حن ٓ إلف إٓ اهلل شفادة" كويف ّؿع روايات الحديثا تػسقر ل 

 ."تحؼقؼ التقحقد" ك 

 وفقفا البدل  إهؿ فالؿفؿ. 

 وفقفا ميروطقة إرسال الدطاة إلك التقحقد. 
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ُُٕع 001  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

وفقفا التحذير مـ شبفات حهؾ  حجقة يح القاحد الثؼة يف العؼقدة، وفقفا 

ؿ َحْمَقاِل َكراا»و ،إطداد الدطاة الؿمهؾقـ لدطقهتؿ ومجادلتفؿاليبفات، ووّقب 

 .كػااسفا«ا الـعاسِ 

ووّف الدٓلة مـ الحديث طؾك المّؿةا حمره صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حصحا ف 

  الدطقة إلك التقحقد و البدالة هبا، وإمر لؾقّقب.

ِريِّ  ًَ ِٚرِث إَْص ـَ »َؿَٚل: ملسو هيلع هللا ىلص َأنه افْهبِله  ڤ وظـ اْْلَ َٔك ْب إِنه اهللهَ َأَمَر َُيْ

ٚ بَِخ  ِريه ـَ ٚ... َز ُِقا ِهَ َّ ًْ َٔؾ َأْن َي
ائِ ُْٖمَر َبِْل إرِْسَ ٚ َوَي َؾ ِهَ َّ ًْ ََِِمٍت َأْن َي ـَ ِس  ّْ

 9 ـه ُِقا ِهِ َّ ًْ ْؿ َأْن َت ـُ ـه َوآُمَر َؾ ِهِ َّ ََِِمٍت َأْن َأْظ ـَ ِس  ّْ َٚل: إِنه اهللهَ َأَمَرِِّن بَِخ ََ َؾ

قا  ـُ ُبُدوا اهللهَ َوَٓ ُتْؼِ ًْ : َأْن َت ـه َُلُ َثِؾ َأوه َّ ـَ َك بِٚهللهِ  ـْ َأُْشَ ًْٔئٚ، َوإِنه َمَثَؾ َم بِِف َص

اِري َوَهَذا  ََ َٚل: َهِذِه  ََ ٍٛ َأْو َوِرٍ 9 َؾ ـْ َخٚفِِص َمٚفِِف بَِذَه ى َظْبًدا ِم َرُجٍؾ اْصَسَ

 ُُ َٖيُّ ِِّٔدِه9 َؾ َِّي إَِػ َؽْرِ َش َٗ ُؾ َوُي َّ ًْ َٚن َي َُ 9 َؾ َِّ إََِله ْؾ َوَأ َّ ِع9 َؾْٚظ َّ ْؿ َيْرََض َأْن َظ

َذفَِؽ.. ـَ قَن َظْبُدُه  ُُ  (، وصححف إفبِّٚن.1752أخرجف افسمذي )«. َي

يف هذا الحديثا حمر اهلُل لقحقك طؾقف السالم  لن يعؿؾ  التقحقد وحن يلمر  ـل 

إِسرااِقؾ حوَل ما يلمرهؿا  العؿؾ  التقحقد، وضاهره حاؿ الؿممـقن مـ  ـل إِسرااِقؾ، 

طقة إلك التقحقد والتحذير مـ اليرك مـفاج حقاة لؾداطقة يف ويف هذاا حن الد

 الؿجتؿعات اإلسالمقة وَقر اإلسالمقة.

 وفقفا العبادة حؼ اهلل تعالك. 

 وفقفا ضرب مثؾ  ؾقغ لؿـ حشرك  اهلل وصرَف محض حؼ اهلل لغقره. 



 

 

     

           
ُُٕع 000  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 وفقفا طظقؿ ضؾؿ اليرك وكػره  ـعؿة ر ف وسقل ضـف  ؿقٓه. 

 لؾػطرة الؼقيؿة والعؼقل الؿستؼقؿة. وفقفا مـافاة اليرك 

ووّف الدٓلة مـ الحديث طؾك المّؿةا إمر  البدالة  التقحقد يف دطقة 

 الؿقحديـ فؽقػ  ؿـ تؾبس  اليرك.
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ُُٕع 001  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 باُب ارتٛف َٔ ايشسى -9

حؼقؼة الخقف مـ اليركا صدق آلتجال إلك اهلل وآطتؿاد طؾقف والتضرع 

والتػتقش طـ اليرك وصقره ووسااؾف اتؼاًل لفا، إلقف  اإلكجال مـ اليرك، والبحث 

وذلؽ الخقف يستؾزم  ذل الُقسع يف تعّؾؿ التقحقد تػصقاًل وتعّؾؿ اليرك تػصقاًل، 

 قال ححد السؾػا كقػ تتؼل وحكت ٓ تدري ما تتؼل؟.

 اليرك  الؿعـك العاما تسقيُة َقر اهلل  اهلل يف شلل مـ يصااص اهلل.و

 هلل  اهلل يف شلل مـ يصااص اهلل.وإن شئت قؾتا طدُل َقر ا

بِقـ إِْذ   إِن ُكـعا َلِػل َضالٍَل مُّ
ِ
قال اهلل تعالكا ﴿َقاُلقا َوُهْؿ فِقَفا َيْخَتِصُؿقن َتاهلل

ـَ  يُؽؿ  َِربِّ اْلَعاَلِؿق ـَ َكَػُروْا  َِر ِِّفؿ 98- 96]اليعرال ا ﴾ُكَسقِّ ِذي [، وقالا ﴿ُءؿع الع

 [.1]إكعاما  ﴾َيْعِدُلقنَ 

 واليرك قسؿانا حكح وحصغر.

و قـفؿا فرق يف الحؽؿ والحد، فلما إكح ففقا تسقية َقر اهلل  اهلل يف شلل مـ 

يصااصف تسقيًة تخرج مـ الؿؾة، وحؽؿفا حكف يخرج مـ الؿؾة، وٓ يغػر لصاحبف 

ح دًا إٓ  التق ة، وُيحبط ّؿقع إطؿال، ويبقح الدم والؿال، وصاحبف يالد مخؾد 

 ار، ويقّب العداوة الخالصة لف مـ الؿممـقـ.يف الـ

، شرًكا يف الـصقص ولؿ يصؾ إلكك حكد اليكرك إككح لما ُسؿّ و حما إصغر: ففقا 

وحؽؿككفا حكككف ٓ يخككرج مككـ الؿؾككة، وصككاحبف تحككت الؿيككقئة، وٓ ُيحككبط ّؿقككع 

إطؿككال، وإكؿككا ُيحككبط العؿككَؾ الككذي يالطككف الريككال حو إرادة الككدكقا، وٓ يبككقح الككدم 

والؿال، وٓ يقّب الخؾقد يف الـار، ويعكادى صكاحُبف  ؼكدر معاصكقف، ويكقالك  ؼكدر 



 

 

     

           
ُُٕع 002  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

إيؿاكف: فلحؽامف كلحؽام الؽباار: وإن كان حشكد مـفكا ّـًسكا: فؼكقل الؼااكؾا لكقٓ اهلل 

وفالن: مرة واحدة حطظؿ إءًؿا طـد اهلل مـ الزككا مكرة واحكدة حو السكرقة مكرة واحكدة، 

 طف.كعقذ  اهلل مـ ّؿقع ح قاب سخ

 واليرك إكح ءالءة حكقاعا

شرك الر ق قة، كاطتؼاد حن ححدًا  َقر اهلل يخؾؼ مـ العدم، حو يـػع ويضر  .1

ًٓ، حو يصؾ حءره إلك الؿسبعب مـ َقر اتصال حو مباشرة.  استؼال

شرك إسؿال والصػات، كاطتؼاد حن ححدًا َقر اهلل يسؿع كدال البعقد  .0

 الغااب.

  إمقات. شرك إلقهقة، كآستغاءة .6

وكؾ مـ اليرك إكح وإصغر يف إلقهقة يـؼسؿ إلكا شرك ضاهر وشرك 

 يػل.

فلما إكح الظاهر: فؿـفا الذ ح لغقر اهلل، ومـ إكح الخػلا شرك التقكؾ، 

 وشرك الؿحبة.

 وحما إصغر الظاهر: فؿـفا تعؾقؼ التؿااؿ، ومـ إصغر الخػلا الريال.

ما يقّب الخقف مـ اليرك، وهل وّقه ترّع إلك  وهذا الباب معؼقد لبقان

 يؿسةا

 ( حن اهلل ٓ يغػر لصاحبف إٓ حن يتقب مـف. 1

 ( الجـة محّرمة طؾك الؿيرك وملواه الـار يالًدا مخؾًدا فقفا. 0
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ُُٕع 003  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ( حكف محبط لجؿقع إطؿال. 6

( حن يؾقؾ اهلل ا راهقؿ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وهق الذي كّسر إصـام  قده: 4

 اليرك وطبادة إصـام طؾك كػسف و ـقف: فؽقػ يلمـف طؾك كػسف ححٌد  عده.  ياف

 ( حكف حطظؿ الذكقب.5

: قال -صؿس اهلُل حطالَمف-وشمم اليرك طؾك البالد والعباد ٓ يؼػ طـد حد 

ومـ تد ر ححقال العاَلؿ: وَّد كؾع صالح يف  "(ا15/05) "مجؿقع الػتاوى "يف

طبادتف وصاطة رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وكؾ شرٍّ يف إرض: فسبُبف تقحقد اهلل و

العالؿ وفتـة و الل وقحط وتسؾقط طدو وَقر ذلؽ: فسببف مخالػة الرسقل صؾك اهلل 

طؾقف وسؾؿ والدطقة إلك َقر اهلل، وَمـ تدّ َر هذا حؼع التد ر: وَّد هذا إمر كذلؽ 

 ."يف ياصة كػسف، ويف َقره طؿقًما ويصقًصا

رُ  َٓ  اهللَّ ظز وجؾ: ﴿إِنه وؿقل اهلل  ٍِ ٌْ كَ  َأن َي رُ  بِفِ  ُيْؼَ ٍِ ٌْ وَن َذفِوَؽ  َمٚ َوَي َُ 

 [.005، 37]افْسٚء:  ﴾َيَنٚء دَِـ

يف هذه أيةا حن اهلل ٓ يغػر لعبد لؼقف وهق ميرك  ف اليرك إكح: ففق الذكب 

حت الؿيقئة: إن الذي ٓ ُيغػر إٓ  التق ة مـف، وحما ما دوكف مـ الذكقب: ففق دايٌؾ ت

شال اهلل َػر لؿـ لؼقف  ف وإن شال طّذ ف: فتبقـ حن اليرك حطظُؿ الذكقب وحيطرها 

 وحسقحها طاقبة: فقّب الخقف مـف، وهذا وّف الدٓلة مـ أية طؾك المّؿة.

قال سبحاكفا وكقػ ٓ يؽقن ذلؽ وهق سقل ضـ  اهلل، وافمال طؾقف تبارك وتعالك، 

َب اْلُؿـَا ْقِل ﴿َوُيَعذِّ ـع السع  َض
ِ
ـَ  ِاهلل ـَ َواْلُؿْيِرَكاِت الظعاكِّق ـَ َواْلُؿـَافَِؼاِت َواْلُؿْيِركِق فِِؼق



 

 

     

           
ُُٕع 004  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

َفـعَؿ َوَسالْت َمِصقراً  َّ ِضَب اهلُل َطَؾقِْفْؿ َوَلَعـَُفْؿ َوَحَطدع َلُفْؿ  ََ ْقِل َو  ﴾َطَؾقِْفْؿ َدااَِرُة السع

 [. 48]الـسالا  ﴾ِف َفَؼِد اْفتََرى إِْءؿ، َطظِقؿ،[، وقالا ﴿َوَمـ ُيْيِرْك  ِالؾّ 6]الػتحا 

ا حْن وما  عدها يف تلويؾ مصدٍر تؼديرها إشراًكا  ف: كؽرة ﴾َحن ُيْيَرَك  ِفِ ﴿ وققلفا

يف سقاق الـػل: فتػقد العؿقم، و ف استدّل مـ قال  لن اليرك إصغر كإكح ٓ 

فال  د حن يديؾ يف الؿقازكة  قـ الحسـات والسقئات: فقؽقن يغػره اهلُل إٓ  التق ة، 

أيات كعؿقم  :اد  ف يصقص اليرك إكحوإضفر حكف طؿقٌم ُير يف كػة السقئات،

وٓ يالف يف  :طؿؾ الؿيرك ويؾقده يف الـار الخؾقد إ دي ساار القاردة يف حبقط

حاا مختصة  اليرك إكح، ومفؿا يؽـ مـ شلل: فنن الؽّقس إذا ككَس مـ صااػة مـ 

ًٓ  ديقل اليرك إصغر يف هذه أية: استعظؿف واشتد يقفف  حهؾ العؾؿ قق

 مـف. وتخقيػف

 وفقفاا فضؾ اإلسالم والتقحقد، وطظقؿ الؿـة  الفداية إلقف.

 وفقفاا كؿال شؼال الؿيرك: والعقاذ  اهلل.

وُف َموـ  ٕه وْؿ إِ ُُ َٔؾ اْظُبوُدوْا اهللَّ َرِّبِّ َوَربه
ائِ وؿقفف: ﴿َوَؿَٚل اْدَِسُٔح َيٚ َبِْل إرِْسَ

ٔفِ  َِ َم اهللُّ َظ ْد َحره ََ ْك بِٚهللِّ َؾ ـْ َإَٔهوٚرٍ  ُيْؼِ ُر َوَموٚ فِِيهوٚدَِِغ ِمو َْٖواُه افْٚه َٜ َوَم ْه ََْ  ﴾ا

 [.61]ادٚئدة: 

يف هذه أيةا حن الجـة محّرمة تحريًؿا ح دًيا طؾك مـ لؼل اهلل وهق ميرك  ف 

اليرك إكح، وملواه الـار يالًدا مخؾًدا فقفا يديؾفا مع حول دايؾقفا وٓ يخرج 

مـ طذاب اهلل ححٌد: فقّب الخقف مـف، وهذا وّف الدٓلة مـ مـفا ح ًدا، وٓ يـؼذه 

 أية.
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ُُٕع 005  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ـْ 
ـَ َكَػُروا مِ ِذي و ـحق هذه أيةا ققل اهلل طـ الؿيركقـ وحهؾ الؽتابا ﴿إِنع الع

ـَ فِقَفا ُحوَلئَِؽ ُهْؿ َشرُّ اْلَبِريعةِ  َفـعَؿ َيالِِدي َّ ـَ فِل َكاِر  ـةا ]الب ﴾َحْهِؾ اْلؽَِتاِب َواْلُؿْيِركِق  [.6ق

  َٝ و ـْ ـْ َأُْشَ
ـْ َؿْبِِوَؽ َفوئِ ـَ ِمو ْٔوَؽ َوإَِػ افهوِذي وْد ُأوِحوَل إَِف ََ وؿقفف: ﴿َوَف

ـَ  ي ٚرِسِ ـَ اْْلَ ـه ِم َٕ ق ُُ َؽ َوَفَت ُِ َّ ـه َظ َْٔحَبَى  [.54]افزمر:  ﴾َف

يف هذه أيةا حن مؿا حوحك اهلل لجؿقع حكبقاافا حن اليرك إكح محبط لجؿقع 

ـع َطَؿُؾَؽ(ا مػرد مضاف: فقعّؿ كؾع طؿؾ: فقّب الخقف إطؿال، وققلفا )لَ  َقْحَبَط

 مـف، وهذا وّف الدٓلة مـ أية.

ويف معـك هذه أيةا ققل اهلل تعالك طـ حكبقااف ورسؾف طؾقفؿ الصالة والسالما 

ا َكاُكقْا َيْعَؿُؾقنَ   [.88]إكعاما  ﴾﴿َوَلْق َحْشَرُكقْا َلَحبَِط َطـُْفؿ مع

ـّ الؿؼصقَد  قاُن حن اليرك لق صدر مـ  وإكبقال معصقمقن مـ اليرك، ولؽ

حفضؾ الخؾؼ ٕحبط طؿؾف: فؽقػ  غقره، ويقصب  ذلؽ حفضؾ الخؾؼ لبقان طظؿ 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. هذا الذكب ٓ لؾغض مـ قدر الؿخاصب

ـْ طَ 
َؿٍؾ و ـحق هذه أيةا ققلف يف حؼ الؿيركقـا ﴿َوَقِدْمـَا إَِلك َما َطِؿُؾقا مِ

ـُثقراً   [.06]الػرقانا  ﴾َفَجَعْؾـَاُه َهَبال مع

ُبوَد  ًْ ٕه وؿٚل اْلِٔؾ ابراهٔؿ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ﴿َواْجُْْبِْول َوَبِْوله َأن 

سِ  إَْصَْٚمَ  ـَ افْٚه ثًِرا ِم ـَ ـَ  ِْ َِ ـه َأْض ُ إِْبوَراِهُٔؿ  ؿٚل ،[25 – 24]إبراهٔؿ :  ﴾َربِّ إُِنه

لُّ رْحف اهلل:
ِّ
ْٔ قُل: َربِّ  افته َُ َد َخِِِٔؾ اهللهِ إِْبَراِهَٔؿ ِحَغ َي ًْ ـَ اْفَباَلِء َب ـُ ِم َْٖم ـْ َي َم



 

 

     

           
ُُٕع 006  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

َْصَْٚمَ ﴿ ْٕ ُبَد ا ًْ َٕ  (.02/576) "تٍسره"رواه افىزي ِ ؟. ﴾َواْجُْْبِْل َوَبِْله َأْن 

يف هذه أيةا حن إمام الحـػال الذي ّعؾف اهلل حّمة وحده: ياف طؾك كػسف و ـقف 

، وياف حن يؽقن شركف يف طبادة إصـام: وهق الذي كّسرها  قده وا تؾل مـ اليرك

ّّرال ذلؽ وُحلؼل يف الـار، وقد حمر اهلُل كبقعف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وحمتف  اتباطف 

والتلسل  ف، وقرَن الخؾقُؾ ا راهقؿ ييقتف مـ اليرك  دطال ر ف  التجـقب، وإكؿا 

قّب لفذا الخقف  ؼقلفا )َربِّ ذكَر السبب الؿ ُيدطك  التجـقب لؿا ُيخاف مـف، و

ـَ الـعاِس(، ويف هذا الدطال طظؿ افتؼار الصالحقـ إلك حػظ اهلل  ـَ َكثِقرًا مِّ ـع َحْضَؾْؾ إِكعُف

والتثبقت طؾك الحؼ والفدى وحكف ٓ َـك لؾعبد طـ ر ف صرفة طقـ: فؽقػ يغمُّ 

ـٌ كصَح لـػسف  تقحقده وٓ يخاف مـ القققع فقؿا ضّؾ  سببف الؽثقُر مـ الـاس  ممم

وٓ يؾتجئ إلك مقٓه  لن يعقذه مـ اليرك صغقره وكبقره: فػقفا الرد طؾك الجّفال 

، الذيـ يؼقلقنا ٓ يؼع اليرك يف هذه آمة: فَلمِـقا مـف: فققع كثقٌر مـفؿ فقف

 .والصـؿا ما لف صقرة، حما القءـ: فؿا لقس لف صقرة

ؾك المّؿةا حكف إذا كان الخؾقؾ ا راهقؿ صؾك اهلل ووّف الدٓلة مـ أية ط

طؾقف وسؾؿ وهق حكؿؾ الـاس تقحقدًا  عد كبقـا محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: لؿ يلمـ 

طؾك كػسف و ـقف اليرك: فؽقػ يلمـف وٓ يخاف مـف مـ هق دوكف  ؿراتب كؿا  قّـ 

 اإلمام ا راهقؿ التقؿل رحؿف اهلل.

ـْ َظْبِد اهللِ بـ مسًق ُٝ َرُشقَل اهللِ  ڤ َوَظ َْٖف ِٛ ملسو هيلع هللا ىلص: َؿَٚل: َش ْٕ َأيُّ افذه

َََؽ »َأْظَيُؿ ِظَْْد اهللِ؟ َؿَٚل:  َِ ا َوُهَق َخ َؾ هللِهِ ِٕدًّ ًَ ُٝ َفُف: إِنه َذفَِؽ « َأْن َُتْ ِْ َؿَٚل: ُؿ
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ُُٕع 007  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

؟ َؿَٚل:  : ُثؿه َأي  ُٝ ِْ ًَئٌِؿ، َؿَٚل: ُؿ َٜ َأْن يَ »َف ُتَؾ َوَفَدَك َُمََٚؾ َْ َؽ ُثؿه َأْن َت ًَ َؿ َم ًَ « ْى

؟ َؿَٚل:  : ُثؿه َأي  ُٝ ِْ َٜ َجِٚركَ »َؿَٚل: ُؿ َِ (، 3366أخرجف افبخٚري )«. ُثؿه َأْن ُتَزاِِّنَ َحِِٔ

 (.75ومسِؿ )

يف هذا الحديثا حن اليرك هق حطظؿ الذكقب طـد اهلل، وما كان حطظَؿ الذكقب: 

 أية.فعؼق تف حشّد العؼق ات: فقّب الخقف مـف، وهذا وّف الدٓلة مـ 

ُٝ َرُشقَل اهللهِ  ڤ وظـ َجٚبِر ْبـ َظْبِد اهللهِ ًْ
ِّ َُقُل: ملسو هيلع هللا ىلص َؿَٚل: َش ـْ »َي َم

رِ  َخَؾ افْٚه ََ ُك بِِف  َُٔف ُيْؼِ
َِ ـْ َف ، َوَم َٜ ْه ََْ َخَؾ ا ََ ًْٔئٚ  ُك بِِف َص َل اهللهَ َٓ ُيْؼِ َِ أخرجف «. َف

 (.041( )82مسِؿ )

لـار، وما حوَّب ديقَلفا: وَّب يف هذا الحديثا حن اليرك مقٌّب لديقل ا

 الخقف مـف، وهذا وّف الدٓلة مـ الحديث طؾك المّؿة.

وفقفا حن مدار الجزال يقم الؼقامة طؾك مققع العباد مـ التقحقد، ومـ إدلة  

الظاهرة الدٓلة طؾك هذا الؿعـكا حديث الحال  ـ طازب رضل اهلل طـف قالا حتك 

 
ع

َحسؾِؿ ءؿ "يد: فؼالا يا رسقل اهلل؟ ُحقاتؾ وُحسؾِؿ؟، قالا رٌّؾ ُمَؼـعٌع  الحد الـبل

طِؿؾ قؾقاًل ": فَلسؾَؿ ءؿ قاتؾ: فُؼتِؾ: فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا "قاتْؾ 

(، والؾػظ لؾبخاري: ففذا 1922(، ومسؾؿ )0828. حيرّف البخاري )"وُحّر كثقًرا

ال هذه الؽرامة  يفادة رسقل الصحا ل رضل اهلل طـف لعؾف لؿ يسجد هلل سجدة، وك

 اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك طؿٍؾ يسقٍر صاحَبف التقحقُد الخالص لؼل اهلل طؾقف.



 

 

     

           
ُُٕع 008  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

وفقفا فضكقؾة مكـ سكؾِؿ مكـ اليكرك: وحككف دايكٌؾ الجـكَة ٓ محالكة إمكا الكديقل  

اإل تككداال: إن ءؼؾككت مقازيـككف حو يػككت مقازيـككف وشككال اهلل حن يغػككر لككف، حو الككديقل 

 ن يػت مقازيـف ولؿ ييل اهلل حن يغػر لف.الؿآلل: إ

 وفقفا قرب الجـة حو الـار مـ العباد، وحكف لقس  قـفؿ و قـفا إٓ الؿقت. 

وهذا التحذيُر الؿستػقض اليديد مـ اليرك مـف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وتـػقره  

فتف طـف حشدع التـػقر وتغؾقُظف يف شلكف يف مقاصـ كثقرة: لفق مـ شػؼتف طؾك حمتف ورح

 ورحؿتف هبؿ: فصؾقات ر ل وسالمف طؾقف.

 َٜ ـْ َظٚئَِن ِٜ  ڤ وَظ ٔه
ِٚهِِ ََْ ِِ ا َٚن  ـَ ـُ ُجْدَظَٚن  : َيٚ َرُشقَل اهللِ، اْب ُٝ ِْ ُؿ

ُف؟ َؿَٚل:  ًُ
ٚؾِ َٕ ْؾ َذاَك  َٓ ُؿ ادِْْسَُِغ9 َؾ

ًِ ِحَؿ، َوُيْى ْؾ »َيِهُؾ افره َُ ْ َي ُف ََل ٕه
ُف، إِ ًُ ٍَ َٓ َيْْ

ـِ َيْقًمٚ: َربِّ اؽْ  ي ْر َِل َخىَِٔئتِل َيْقَم افدِّ  (.103أخرجف مسِؿ )«. ٍِ

يف هذا الحديثا إحباط اليرك إكح ما قاركف مـ طؿؾ، وإْن ُوِصػ صاحبف 

يف الدكقا  اإلحسان وكثرة حطؿال الح، وفقفا حن تؾؽ إطؿال ٓ تـػع صاحَبفا يف 

، ومـ حولئؽا أيرة  يلل ٓ يف مغػرة وٓ يف تخػقػ طذاب وٓ يف َقرهؿا

طبداهلل  ـ ّدطان: فؼد كان ميرًكا مـؽًرا لؾبعث، وايتص ح قصالب مـ  قـ الؽػار 

  تخػقػ العذاب طـف  يػاطة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

وٓ مِريَة حن هذه الـصقص وتؾؽ القّقه الؿبقـة لخطر اليرك وسقل طاقبة 

ؾتقحقد طؾك الدوام، والػرَح  ػضؾ حهؾف تقرث العبَد الؿقحَدا شفقَد كعؿة الفداية ل

اهلل ورحؿتف، وتؾزمف دواَم اليؽر، ومـ شؽر هذه الـعؿة التل ٓ تعدلفا كعؿةا 

 رطايُتفا وتؽؿقُؾفا وصقاكُتفا طؿا يؼدح هبا.
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ُُٕع 011  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 (ا055-054)  "الؽافقة اليافقة"قال يف 

ـِ كالهؿككا       واّعككْؾ لقِّفككَؽ ُمؼؾتككق
 

ـِ  اكقتكككككانِ   حؿ  مكككككـ ييكككككقِة الكككككرع
 

 شككاَل ر ُّككؽ كـككَت حيًضككا مككثَؾفؿلككق 
 

ـِ   حؿ  فالؼؾككككُب  ككككقـ حصككككا ِع الككككرع
 

 



 

 

     

           
ُُٕع 010  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

باُب ٚجٛب ايرباء٠ َٔ ايشسى ٚاملشسنني، َٚٛاال٠ أٌٖ  -11

 ايتٛحٝد ٚاإلميإ

اطؾؿ وفؼؽ اهلل حن لتحؼقؼ تقحقد العبادة حؼقًقا ٓ يتؿُّ إٓ  تحؼقؼفا: مـ 

 لؽافريـ، ومقآة الؿقحديـ.ككدهاا الحالُة مـ اليرك، والحالة مـ الؿيركقـ وا

هووٚ  ِْوول َبووِريٌء ِّمِّ ٕه ووََم ُهووَق إَِفوووٌف َواِحووٌد َوإِ ٕه وؿووقل اهلل تًووٚػ: ﴿ُؿووْؾ إِ

قنَ  ـُ  [.08]إًٕٚم : ﴾ُتْؼ

يف هذه أيةا يلمر اهلل كبقف محؿًدا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حن يؼقل لؾؿيركقـ مـ 

 العبادة، وإكـل  ريل مـ كؾ معبقد ققمفا إكؿا هق تعالك معبقٌد واحد ٓ حؼع لغقره يف

 تعبدوكف مـ دون اهلل، ويف هذاا وّقب الحالة مـ كؾ معبقد سقى اهلل.

 وفقفاا الحالة مـ اليرك صـق التقحقد. 

وُف إِْذ َؿوُٚفقا   ًَ ـَ َم ِِ إِْبَراِهَٔؿ َوافهوِذي  ٌٜ ْؿ ُأْشَقٌة َحَسَْ ُُ ْٝ َف َٕ ٚ ـَ وؿقفف: ﴿َؿْد 

 ٚ ٕه ْؿ إِ ِٓ ْقِم ََ ُؿ  آءُ ُبرَ فِ ُُ َْْٔ ََْْْٔٚ َوَب ْؿ َوَبَدا َب ُُ ٚ بِ َٕ ْر ٍَ ـَ وِن اهللهِ  َُ ُبُدوَن ِمـ  ًْ ٚه َت ْؿ َوِِّم ُُ ِمْ

ِمُْقا بِٚهللهِ َوْحَدهُ  ْٗ َوٚء َأَبدًا َحتهك ُت ٌْ َداَوُة َواْفَب ًَ  [.3]ادّتحْٜ :  ﴾اْف

 يف هذه أيةا يثـل اهلل طؾك يؾقؾف إ راهقؿ طؾقف السالم والذيـ معف مـ

 ؼقلفؿ لؼقمفؿ الؿيركقـا إكا  ركل مـؽؿ  -كمًرا هذه إمة  التلسل هبؿ-الؿممـقـ 

ومـ الذيـ تعبدون مـ دون اهلل مـ إكداد، كػركا  ؽؿ وحكؽركا ما حكتؿ طؾقف مـ 

  وضفر  قــا و قـؽؿ العداوُة والبغضال ح ًدا حتك تممـقا  اهلل وحده: فتػردوه  العبادة.الؽػر، 
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ُُٕع 011  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

مُر  الؽػر  الؿيركقـ و اليرك القاقع مـفؿ و الؿعبقدات التل ويف هذاا إ

حشركقا هبا مع اهلل، وإمُر  نطالن العداوة الظاهرة والبغضال الباصـة لفؿ ما دامقا 

 طؾك شركفؿ: فنذا وّحدوا اهلل زالت العداوة والبغضال، واكؼؾبْت مقدًة ووٓية.

ـ  رالة مقٓهؿ تبارك وتعالك وما  رالُة الؿقحديـ مـ الؿيركقـ إٓ فرٌع ط 

ـَ الّؾِف َوَرُسقلِِف إَِلك الـعاِس َيْقَم اْلَحجِّ إَْكبَِر َحنع الّؾَف  مـفؿ، قال سبحاكفا ﴿َوَحَذاٌن مِّ

ـَ َوَرُسقُلفُ  ـَ اْلُؿْيِركِق [، حيا ورسقُلف  ريل كذلؽ مـفؿ، وقالا 6]التق ةا﴾َ ِريٌل مِّ

ٓع اْلُؿتعُؼقنَ ﴿ َوَما َكاُكقْا َحْولَِقالُه إِ   [.64]إكػالا ﴾ْن َحْولَِقآُؤُه إِ

ـَ طؾك الظؾؿ حو  وهذا البغض والعدال لؾؽافريـ ٓ يجقز حن َيحِؿؾ الؿمم

العدوان حو ترك اإلحسان يف حؼ مـ لؿ يؼاتؾ الؿسؾؿقـ مـفؿ ولؿ يخرّفؿ مـ 

ـَ َلْؿ ُيؼَ  ِذي ـِ الع َٓ َيـَْفاُكُؿ اهلُل َط قُكؿ ديارهؿ، قال تعالكا ﴿ ُّ ـِ َوَلْؿ ُيْخِر ي اتُِؾقُكْؿ فِل الدِّ

وُهْؿ َوُتْؼِسُطقا إَِلْقِفْؿ إِنع اهلَل ُيِحبُّ اْلُؿْؼِسطِقـ ـ ِدَياِرُكْؿ َحن َتَبرُّ [، 8] الؿؿتحـةا﴾ مِّ

َمـ  "وطـ طبداهلل  ـ طؿرو رضل اهلل طـفؿا طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قالا

. حيرّف "الجـّة، وإّن ريحفا تقّد مـ مسقرة حر عقـ طاًما قتؾ معاَهًدا لؿ َيِرْح رااحة

َمـ قتَؾ قتقاًل مـ حهؾ الذمة "(  ؾػظا 4752(، وحيرّف الـساال )6166البخاري )

 ."لؿ يجْد ريَح الجـة، وإّن ريحفا لققُّد....

ودطقُتفؿ إلك اهلل وتقحقده  الحؽؿة والؿقطظة الحسـة والؿجادلة  التل هل 

 الؽػايات، وقد تتعقـ طؾك كحاد مـ الؿممـقـ.ححسـ: مـ فروض 

وهذا البغض الديـل لذوات الؽافريـ وديـفؿ ٓ يـايف ءبقَت الؿحبة الطبقعقة  

لؾقالدْيـ الؽافرْيـ والزوّة الؽتا قة: فنن اإلكسان مجبقٌل طؾك محبة والديف 

ٓ تـايف  وزوّف: كؿا حن محبَة الؿسؾؿ ٕيقف الؿسؾؿ الذي ضؾؿف الؿحبَة الديـقة هلل
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 ءبقَت البغض الطبقعل لف لظؾؿف لف.

وحؽؿ مقآة الؽافريـ ومقاّدهتؿ ومحبتفؿ ومطؾؼ إطاكتفؿ: كّؾ ذلؽ ّٕؾ 

ر الذكقب، والدلقؾا حديث طؾل رضل اهلل طـف قالا االدكقا ٓ رَبًة فقفؿا حاا مـ كبا

طؾؼقا حتك اك" عثـل رسقُل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حكا والز قر والؿؼداد: فؼالا

، قالا فاكطؾؼـا تعادى  ـا "تلتقا روضَة ياخ: فنن هبا ضعقـًة معفا كتاب: فخذوا مـفا

يقُؾـا حتك حتقـا الّروضة: فنذا كحـ  الّظعقـة: قؾـاا حيرّل الؽتاَب، قالتا ما معل 

ـع الثقاب، قالا فليرّْتف مـ ِطؼاصفا، فل ـع الؽتاَب حو لـُْؾِؼَق ِّ تقـا كتاب: فؼؾـاا لُتْخِر

 " ف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا

، إّ كـُت امرًح مْؾصًؼا يف 
ّ

ياحاصُب، ما هذا؟، قالا يا رسقل اهلل ٓ تعجؾ طؾل

، ولؿ حكـ مـ حكػِسفا، وكان مـ معؽ مـ الؿفاّريـ -يؼقلا كـت حؾقًػا-قريش، 

فؿ: فلحببت إذ فاتـل ذلؽ مـ الـسب فقفؿ َمـ لفؿ قرا ات يحؿقن حهؾقفؿ وحمقالَ 

حن حتخذ طـدهؿ يًدا يحؿقن قرا تل، ولؿ حفعؾف ارتداًدا طـ ديـل، وٓ رًضا  الؽػر 

، فؼال "حما إكف قد صَدَقؽؿ" عد اإلسالم: فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا 

ًرا، وما إكف قد شفد  د"طؿرا يا رسقل اهلل، دطـل حضرب طـؼ هذا الؿـافؼ: فؼالا 

: "يدريؽ لعؾ اهلل اصؾع طؾك مـ شفد  دًرا: قالا اطؿؾقا ما شئتؿ قد َػرُت لؽؿ

ُكْؿ َحْولَِقال ُتْؾُؼقَن  ي َوَطُدوع َٓ َتتعِخُذوا َطُدوِّ ـَ كَمـُقا  ِذي َفا الع فلكزل اهلل السقرةا ﴿َياَحيُّ

ةِ  بِ ﴾إَِلْقِفؿ  ِاْلَؿَقدع (، 4074. حيرّف البخاري )﴾قؾ، إلك ققلفا ﴿َفَؼْد َضؾع َسَقال السع

(: فحصؾ مـ حاصب رضل اهلل طـف مقاّدٌة لؾؿيركقـ وكقُع إطاكة 0494ومسؾؿ )

لفؿ طؾك الؿسؾؿقـ  نفيااف سرع رسقِل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف مسقره إلك مؽة، 

ولؿ يحؽؿ رسقُل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾقف  الؽػر  ذلؽ: ٕكف لؿ يؼصد  ف 
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ػر طؾك اإلسالم، ولق كاكت الؿقآة ومطؾؼ اإلطاكة كػًرا حكح  نصالق: ضفقر الؽ

لؿا ياصب اهلُل فاطؾقفا  اسؿ اإليؿان يف أية، ولؿا  ؼقْت لحاصب رضل اهلل طـف 

 حسـُة شفقده  دًرا، ولؿا حطؿَؾ رسقُل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فقفا آستػصاَل.

ؾف والرضا  ف: فحؽُؿف حكف كػٌر حكح حما محبُتفؿ ّٕؾ ديـفؿ وكصرُتفؿ ّٕ 

مخرج مـ الؿؾة: مـ كقاقض التقحقد، وهق التعقلل الذي قال اهلل فقفا ﴿ َوَمـ َيَتَقلعُفؿ 

ـُؽْؿ َفنِكعُف مِـُْفؿْ   [.51]الؿاادةا﴾مِّ

و  ْقِظوَدٍة َوَظوَدَهٚ إِيه َبِِٔف إِٓه َظـ مه
ِٕ ُٚر إِْبَراِهَٔؿ  ٍَ ٌْ َٚن اْشتِ ـَ ُٚه وؿقفف: ﴿َوَمٚ 

اٌه َحِِٔؿٌ  َأ ِمُْْف إِنه إِْبَراِهَٔؿ ٕوه ُف َظُدو  هللِِّ َتَزه ٕه َ َفُف َأ َمه َتَبغه َِ  [.003]افتقبٜ:  ﴾َؾ

حيا وما كان سماُل إ راهقؿ الؿغػرة ٕ قف إٓ  سبب وطده إيعاه يف ققلفا 

: فؾؿا تبقـ لف حن ح اه طدو هلل [47]مريؿا﴾﴿َسَلْسَتْغِػُر َلَؽ َر ِّل إِكعُف َكاَن  ِل َحِػقًّا

يؿقت طؾك اليرك: تحح مـ ح قف الذي هق ح قه وامتـع طـ آستغػار لف: إن إ راهقؿ 

 كثقر التضرع والدطال هلل، كثقر الصػح طؿـ ضَؾؿف وسِػف طؾقف مـ ققمف.

ة جقؿيرك ولق كان حقرب قريب، وحن وشويف هذاا إمر  الحالة مـ ال

يف  -طؾقف السالم-جة الـسب، ولذلؽ قال اهلل لرسقلف كقح التقحقد حققى مـ وشق

ْقُر َصالٍِح  ََ ـْ َحْهؾَِؽ إِكعُف َطَؿٌؾ 
 [.46]هقدا﴾حؼ ا ـفا ﴿ إِكعُف َلْقَس مِ

 ويف أيةا حرمة آستغػار لؾؿيركقـ والؽافريـ حو المحؿ طؾقفؿ.

َْٔقمِ وؿقفف: ﴿ ِمُْقَن بِٚهللهِ َواْف ْٗ َه اهللهَ  َٓ َُتُِد َؿْقًمٚ ُي ـْ َحوٚ وَن َمو َُّ ِخِر ُيوَقا ْٔ ا

 َٛ َت ـَ َؽ 
ْؿ ُأوَفئِ ُٕقا آَبَٚءُهْؿ َأْو َأْبََْٚءُهْؿ َأْو إِْخَقاَُنُْؿ َأْو َظِنَرََتُ ٚ ـَ َوَرُشقَفُف َوَفْق 
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 َٓ تِ ـْ حَتْ ِري ِم ٍت َُتْ ْؿ َجْٚه ُٓ ُِ َدُهْؿ بُِروٍح ِمُْْف َوُيْدِخ يََمَن َوَأيه ُِقِهُِؿ اإْلِ َُْنَُٚر ِِ ُؿ ْٕ ٚ ا

َٓ إِنه ِحوْزَب اهللهِ  َؽ ِحْزُب اهللهِ َأ
ْؿ َوَرُضقا َظُْْف ُأوَفئِ ُٓ ٚ َرِِضَ اهللهُ َظْْ َٓ ـَ ؾِٔ َخٚفِِدي

ُِِحقنَ  ٍْ  [.11]ادجَٚفٜ: ﴾ُهُؿ اْدُ

 ققًما يممـقن  اهلل والققم أير يحبُّقن ويقالقن مـ 
ُّ

حيا ٓ تجد حيفا الـبل

لػ حمرهؿا، ولق كان همٓل إطدال هلل ولرسقلف حقرب طادى اهلل ورسقلف ويا

ؽ الذيـ ٓ يقالقن مـ طادى اهلل ولق كاكقا حقر ال: يعدهؿ اهلل ئالـاس إلقفؿ كسًبا، حول

 التثبقت طؾك اإليؿان، و ـقر مـف و رهان يمّيدهؿ  ف، و الجـة يالديـ فقفا ح ًدا 

و لن ّعؾفؿ حز ف وّـده،  و رضاه طـفؿ: فال يسخط طؾقفؿ ح ًدا، ورضاهؿ طـف،

 و الػالح يف الدكقا وأيرة.

مقـ لؿراده تعالك طؾك   ويف هذاا الثـال طؾك محؼؼل الحال مـ حطدال اهلل: الؿؼدِّ

، وفقفا طظقؿ ءقاب اهلل مقدة إقر قـ الؿعاديـ هلل ولرسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 لفؿ يف الدكقا وأيرة.

تقحقد حوءؼ الراو ط طـد حهؾ اإليؿان والتقحقد، ويف أيةا را طة اإليؿان وال

ًة  ُتُؽْؿ ُحمع وقد امتـ اهلل طؾك طباده  ؿؾة التقحقد الجامعة لفؿ: فؼالا ﴿إِنع َهِذِه ُحمع

[، وحّذرهؿ تعالك مـ كصب العالقات 90]إكبقالا﴾َواِحَدًة َوَحَكا َر ُُّؽْؿ َفاْطُبُدون

ـَ َكَػُروْا طؾك َقر قاطدة الؿقآة يف التقحقد وا ذي لؿعاداة فقف: فؼال تعالكا ﴿َوالع

ٓع َتْػَعُؾقُه َتُؽـ فِْتـٌَة فِل إَْرِض َوَفَساٌد َكبِقر  [.76]إكػالا﴾َ ْعُضُفْؿ َحْولَِقال َ ْعٍض إِ

واَلَة وؿقفف: ﴿ وقَن افهه ُّ ٔ
َِ ـَ ُي ـَ آَمُْقا افهوِذي ُؿ اهللهُ َوَرُشقُفُف َوافهِذي ُُ ُّٔ

ََم َوفِ ٕه إِ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 015  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ـَ آَمُْقا َؾِ٘نه ِحْزَب وَ  ـْ َيَتَقله اهللهَ َوَرُشقَفُف َوافهِذي قَن َوَم ًُ
َٚة َوُهْؿ َراـِ ـَ ُتقَن افزه ْٗ ُي

ٚفُِبقنَ  ٌَ  [.45 -44]ادٚئدة:  ﴾اهللهِ ُهُؿ اْف

حيا لقس لؽؿ حيفا الؿممـقن كاصٌر إٓ اهلل ورسقلف والؿممـقن الذيـ يؼقؿقن 

اضعقن لرهبؿ ٓ القفقد وٓ الـصارى: فؾقسقا لؽؿ الصالة ويمتقن الزكاة وهؿ ي

حولقال وٓ كصرال  ؾ  عضفؿ حولقال  عض، ومـ وءِؼ  اهلل وتقّلك اهلل ورسقلف 

 والؿممـقـ  الـصرة: ففق مـ حزب اهلل، وحزب اهلل هؿ الغالبقن: ٕن اهلل كاصرهؿ.

 ويف هذاا إمر  تقلل الؿممـقـ وكصرهتؿ.

ِمُْقنَ وؿقفف: ﴿ ْٗ ًْضٍ  َواْدُ َُٔٚء َب
ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ ِمَُْٚت َب ْٗ  [.60]افتقبٜ:  ﴾َواْدُ

 حيا والؿممـقن والؿممـات  عضفؿ حكصاُر  عض وحطقاكُفؿ.

ويف هذاا إمر  ؿقآة الؿممـقـ، ومـ مقآهتؿا محبتفؿ طؾك قدر إيؿااؿ، 

ومحبة الخقر لفؿ، وكصرهتؿ، والـصح لفؿ، وتعؾقؿفؿ حمقر ديـفؿ، واإلحسان 

 لقفؿ، ومقاساهتؿ، واّتـاب يقاكتفؿ.إ

وُيعطك الػاسؼ مـ حهؾ الؿّؾة مـ الؿقآة  ؼدر إيؿاكف، ويعطك مـ الؿعاداة 

  ؼدر فسؼف.

ويف أيةا حهؾ اإليؿان والتقحقد حمٌة واحدة يجؿعفا التـاصر والتعاون 

 والؿقآة، َايُتفا تحؼقؼ مراد اهلل يف إرض.

رَ  َّ ـِ ُظ ـِ اْب قا »َؿَٚل َرُشقُل اهللهِ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: َؿَٚل:  ڤ وَظ ٍُ َخٚفِ
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ـَِغ...  (.43()148(، ومسِؿ )4781أخرجف افبخٚري )«. اْدُْؼِ

يف هذا الحديثا إمر  ؿخالػة الؿيركقـ يف طباداهتؿ وشعاارهؿ وحطقادهؿ، 

كقَع  وهق مـ الحال الذي حمركا اهلل  ف، و الحُس شاهٌد  لن الؿياهبة يف الظاهر تقرُث 

 مقدٍة ومحبة ومقآة يف الباصـ.
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عًِٝٗ -باب بٝإ ايشسى ايرٟ نإ عًٝ٘ خمايفٛ ايسسٌ  -11

 -ايصال٠ ٚايشالّ

قّدمُت لؽ حوَل الؽتاب حن الؿيركقـ إولقـ كاكقا مؼّريـ  تقحقد الر ق قة يف 

، الجؿؾة، فنذا فؼفت ذلؽ، وطؾؿت حاؿ كاكقا مؼّريـ  لن اهلل هق حّؾُّ معبقداهتؿ

ولؿ يديؾقا  ذلؽ يف اإلسالم: فسؿاهؿ اهلل ميركقـ وحمر رسقَلف صؾك اهلل طؾقف 

ـَ َحقُْث  وسؾؿ  ؼتالفؿ: فؼالا ﴿َفنَِذا اكَسَؾَخ إَْشُفُر اْلُحُرُم َفاْقُتُؾقْا اْلُؿْيِركِق

دتُُّؿقُهْؿ َوُيُذوُهْؿ َواْحُصُروُهْؿ َواْقُعُدوْا َلُفْؿ ُكؾع َمْرَصدٍ  َّ ـَ لؽ 5]التق ةا﴾َو [: تبق

 حن اإلقرار  ؿجرد تقحقد الر ق قة ٓ يؽػل يف التقحقد وٓ يـجل مـ الـار.

ومـف تعؾؿا طظقؿ الخطل الذي يؼع فقف مـ يػّسر ٓ إلف إٓ اهلل با ٓ يالؼ إٓ  

اهلل، وتعؾؿ حيًضاا حن مـ اطتؼد يف َقر اهلل حكف يخؾؼ مـ العدم حو يدّ ر الؽقن حو يػّرج 

ل إسؼام: حَؾظ شرًكا مـ ميركل العرب يف زمان رسقل اهلل الؽروب حو ييػ

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

وإذا تحؼؼت حاؿ كاكقا يعبدون اهلل، ويحجقن لف، ويعتؿرون، ويتصدققن، 

ويعتؼقن، ويـذرون لف، ويطعؿقن الحجقج، ويصؾقن إرحام، ويػردون اهلل 

ذلؽ يف اإلسالم: حيؼـَت حن  الدطال يف حال اليدة دون حال الريال، ولؿ يديؾقا  

العبادة ٓ تسّؿك طبادة إٓ مع التقحقد كؿا حن الصالة ٓ تسّؿك صالة إٓ مع 

الطفارة، فعبادٌة يتؼرب فقفا إلك اهلل مع شرٍك يف ساار العبادات: ٓ يؼبؾفا اهلل، ذلؽ 

اْطُبُدوْا حن اهلل تعالك لؿ يلمرهؿ  ؿجرد العبادة  ؾ حمرهؿ  نفراده هبا، قال تعالكا ﴿وَ 

َٓ ُتْيِرُكقْا  ِِف َشقًْئا ق لَِؼاَل َر ِِّف َفْؾَقْعَؿْؾ ﴿[، وقالا 66]الـسالا  ﴾الّؾَف َو ُّ ـْ َكاَن َيْر َفَؿ



 

 

     

           
ُُٕع 018  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

َٓ ُيْيِرْك  ِِعَباَدِة َر ِِّف َحَحًدا  [.112]الؽفػا ﴾َطَؿاًل َصالًِحا َو

 -المطؾقفؿ الصالة والس-فنن سللَتا  لي وّف اذن استحّؼ حطداُل الرسؾ 

اسؿ الؿيركقـ واستقّبقا الخؾقد يف العذاب الؿفقـ؟: ققؾ لؽا تدّ ْر حدلة هذا 

الباب، و ف لـ ترتاَب يف حن شرك مخالػل الرسؾ طؾقفؿ الصالة والسالم هق صرف 

العبادة إلك َقر اهلل  ؼصد حن تيػع لفؿ معبقداُتفؿ التل حشركقا هبا طـد اهلل وحن 

ج مـ الؿتليريـ يف تسقيغ شركف  لكف لطؾب الؼر ك تؼرهبؿ إلك اهلل: وحن َمـ احت

ـُ شرك إولقـ، وحجُتف حجُتفؿ: فال  واليػاطة: فحجتف داحضٌة: إذ شرُكف هق طق

 طذر لف طـد اهلل.

حكف ٓ ُييمَط لتحؼقؼ حؼقؼة اليرك حن يعتؼد طا ُد َقر اهلل يف معبقده  و ف تعؾؿ

 معبقده الر ق قة حو حكف يـػع ويضر إلقهقَة فضاًل طـ حن ُييمَط لف حن يعتؼد يف

. ًٓ  استؼال

وقَن -تًوٚػ-وؿقل اهلل  ُّ َِ ًْ ْْوُتْؿ َت ـُ وٚ إِْن  َٓ ـْ ؾِٔ َْرُض َوَمو ْٕ ـِ ا : ﴿ُؿوْؾ دَِو

وْرِش  ًَ وْبِع َوَربُّ اْف وََمَواِت افسه ـْ َربُّ افسه ُروَن ُؿْؾ َم ـه قُفقَن هللِهِ ُؿْؾ َأَؾاَل َتَذ َُ َٔ َش

قُفقنَ  َُ َٔ ًَئِِؿ َش ٍء َوُهَق َُيُِر  اْف ؾِّ ََشْ ـُ قُت  ُُ َِ َِٔدِه َم ـْ بِ قَن ُؿْؾ َم َُ هللِهِ ُؿْؾ َأَؾاَل َتته

ٕهك ُتْسووَحُرونَ  َٖ قُفقَن هللِهِ ُؿووْؾ َؾوو َُ َٔ ووقَن َشوو ُّ َِ ًْ ْْووُتْؿ َت ـُ ْٔووِف إِْن  َِ َٓ َُيَووُٚر َظ   ﴾َو

 [.78-73]ادٗمْقن:

رض ومـ طؾقفا هلل يف هذه أياتا يخح تعالك طـ إقرار الؿيركقـ  لن إ

وحده، وحكف رب السؿاوات السبع ورب العرش العظقؿ، وحكف الذي  قده مؾُؽ كؾ 
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ُُٕع 021  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ـُ كؾ شللشلل ويزا ، وهق يغقث مـ شال مـ طباده، وإذا حراَد ححًدا  عذا ف فال ا

مغقث لف: وكؾُّفا معان راّعٌة إلك تقحقد الر ق قة: فعؾؿ حن الؿيركقـ الذيـ كزل 

َحَفاَل طؾقفؿ كاكقا مؼّريـ  تقحقد الر ق قة يف الجؿؾة، وققلفا )الؼركن يف اإلكؽار 

ُروَن(، )َحَفاَل َتتعُؼقنَ  (ا تق قخ لفؿ لعدم إفرادهؿ هلل  العبادة مع َفَلكعك ُتْسَحُرونَ (، )َتَذكع

 إقرارهؿ  لكف الؿالؽ لجؿقع ذلؽ.

َؿالِ  ـَ السع ـ َيْؿؾُِؽ  و ـحقهاا ققل اهلل تعالكا ﴿ُقْؾ َمـ َيْرُزُقُؽؿ مِّ َوإَْرِض َحمع

 َوَمـ ُيَد ُِّر 
ِّ

ـَ اْلَحل
ـَ اْلَؿقِِّت َوُيْخِرُج اْلَؿقعَت مِ

 مِ
ع

ْؿَع وإَْ َصاَر َوَمـ ُيْخِرُج اْلَحل السع

 [.61]يقكس ا  ﴾إَْمَر َفَسَقُؼقُلقَن الّؾُف َفُؼْؾ َحَفالَ َتتعُؼقنَ 

َؼ   َِ ـْ َخ ْؿ َم ُٓ َْٖفَت ـْ َش
ـه  وؿقفف: ﴿َوَفئِ و ُٓ ََ َِ ـه َخ وقُف َُ َٔ َْرَض َف ْٕ ََمَواِت َوا افسه

ِِٔؿُ  ًَ ِزيُز اْف ًَ خُرف: ﴾اْف  [.8]افزُّ

يف هذه أيةا يخح تعالك طـ إقرار الؿيركقـ يف زماكف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

  لن اهلل يالؼ السؿاوات وإرض.

 و ؿعـاهاا ّؿؾة مـ أيات.

 ا العزيز والعؾقؿ.وفقفاا إقرار الؿيركقـ إولقـ  اسؿل اهلل

قنَ   ـُ ٓه َوُهْؿ ُمْؼِ َثُرُهْؿ بِٚهللهِ إِ ـْ ـُ َأ ِم ْٗ ؿٚل [، 015]يقشػ: ﴾وؿقفف: ﴿َوَمٚ ُي

ََِؼ ڤابـ ظبٚس  ـْ َخ ََمَء، َوَم َؼ افسه َِ ـْ َخ ْؿ: َم َٔؾ ََلُ
ـْ إِيََمُِنِْؿ: إَِذا ؿِ : ِم

َبَٚل؟، َؿُٚفقا: اهللهُ، وَ  ِ َْ َؼ ا َِ ـْ َخ َْرَض، َوَم ْٕ قَن. ا ـُ « تٍسره»رواه افىزي ِ ُهْؿ ُمْؼِ

(02/261.) 



 

 

     

           
ُُٕع 020  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

حيا وما يؼرُّ حكثُر همٓل الؿيركقـ  لن اهلل هق يالُؼفؿ ورازُقفؿ ويالُؼ كؾِّ 

شلل إٓ وهؿ ميركقن يف طبادهتؿ َقَره مـ إوءان وإصـام، وهذا معـك اإليؿان 

ؾػ،  مـفؿا حح إمة وترّؿان الؿضاف إلقفؿ كؿا حّؿع طؾقف حاؿة التػسقر مـ السع

 الؼركن طبداهلل  ـ طباس رضل اهلل طـفؿا.

وٚ إَِػ اهللهِ  َٕ ُبق رِّ ََ ُٔ
ٓه فِ ُبُدُهْؿ إِ ًْ َٕ َٔٚء َمٚ 

وِِٕف َأْوفِ َُ ُذوا ِمـ  َ ـَ اَّته وؿقفف: ﴿َوافهِذي

قَن إِنه اهللهَ ٍُ
َتِِ ِِ َمٚ ُهْؿ ؾِِٔف َُيْ ْؿ  ُٓ َْْٔ ُؿ َب ُُ ك إِنه اهللهَ َُيْ ٍَ ِٚذٌب ُزْف ـَ ـْ ُهَق  َٓ َُّيِْدي َم  

ٚرٌ  ٍه َمر: ﴾ـَ  [.2]افزُّ

يف هذه أيةا يخح تعالك طـ الؿيركقـ إولقـ يؼقلقنا إكؿا حؿَؾفؿ طؾك 

طبادهتؿ ٔلفتفؿ مـ دون اهلل رّاُل حن تؼّرهبؿ طـد اهلل مـزلًة: ذلؽ ما اطتذروا  ف، 

ـِ طـفؿ شقًئا: فؼد حكذهبؿ اهللُ   و ردع طؾقفؿ حاكًؿا طؾقفؿ وتؾؽ شبفُتفؿ: فؾؿ تغ

 َٓ  الؽػر متقطًدا لفؿ  ؼقلفا )إِنع اهلَل َيْحُؽُؿ َ ْقـَُفْؿ فِل َما ُهْؿ فِقِف َيْخَتؾُِػقَن إِنع اهلَل 

اٌر(: فسؿاهؿ كذ ًة يف ققلفؿا إاا تؼرهبؿ إلك اهلل: كػرًة  ـْ ُهَق َكاِذٌب َكػع َيْفِدي َم

  عبادهتؿ َقَره.

قُفوقَن وؿقفف: ﴿وَ  َُ ْؿ َوَي ُٓ ًُ ٍَ وُهْؿ َوَٓ َيوْ وِن اهللِّ َموٚ َٓ َيُرُّ َُ ُبُدوَن ِمـ  ًْ َي

 ِِ وََمَواِت َوَٓ  ِِ افسه وُؿ  َِ ًْ ٚ ِظْوَد اهللِّ ُؿوْؾ َأُتَْبُِّئوقَن اهللَّ بِوََم َٓ َي َٕ ُٚؤ ًَ ٍَ ٓء ُص ُٗ ه

َٚػ إَْرِض  ًَ ُف َوَت َٕ قنَ  ُشْبَحٚ ـُ  [.07]يقٕس: ﴾َظَمه ُيْؼِ

أيةا يـؽر اهلل طؾك الؿيركقـ الذيـ طبدوا معف َقره ، مخحًا طـ  يف هذه
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ُُٕع 021  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ققلفؿا إاؿ كاكقا يعبدواا رّاَل حن تيػع لفؿ طـد اهلل: ذلؽ ما اطتذروا  ف، وتؾؽ 

شبفتؿ: فلكذهبؿ اهلُل و رّد طؾقفؿ كمًرا كبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حن يؼقل لفؿا 

وٓ يف إرض: ءؿ كزه كػسف طؿا يػعؾف حتخحون اهلل  ؿا ٓ يؽقن يف السؿاوات 

 همٓل الؿيركقن: وسؿك صـقعفؿ شرًكا.

ـِ َظبهٚسٍ  ـِ اْب يَؽ  ڤ وَظ َْٔؽ َٓ َُشِ َُقُفقَن: َفبه قَن َي ـُ َٚن اْدُْؼِ ـَ َؿَٚل: 

َُقُل َرُشقُل اهللهِ  َٔ ْؿ َؿْد َؿْد ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَؽ، َؿَٚل:َؾ ُُ َِ ٚ ُهَق «َوْي ًُ ي قُفقَن: إِٓه َُشِ َُ َٔ 9 َؾ

. ِٝ ْٔ َُقُفقَن َهَذا َوُهْؿ َيُىقُؾقَن بِْٚفَب ََِؽ، َي ُف َوَمٚ َم ُُ
 (.0074أخرجف مسِؿ ) َفَؽ ََتِِْ

يف هذا الحديثا  قان صػة تؾبقة الؿيركقـ، وفقفاا حاؿ كاكقا مؼّريـ  لن اهلل 

 هق حّؾُّ معبقداهتؿ: وهق الؿالؽ ٔلفتفؿ وما تؿؾؽ، وققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا

 ، حيا كػاكؿ هذا الؽالم فاقتصروا طؾقف.«َقْد َقدْ »

فؽاكقا يعبدون اهلَل ويعبدون َقَر اهلل، ويعتؼدون  لن اهلل هق إّّؾ، ولفذا 

الؿعـك استثـك يؾقُؾ اهلل إ راهقؿ ر عف تعالك مـ معبقدي الؿيركقـ لؿا حطؾـ العدواة 

ٓع َربع لفؿ  ؼقلفا ﴿َحَفَرَحْيُتْؿ َما ُكـْتُْؿ َتْعُبُدوَن َحكُْتْؿ وَ  َْقَدُمقَن َفنِكعُفْؿ َطُدوٌّ لِل إِ ْٕ كَ اُؤُكُؿ ا

ـِ َوإَِذا َمِرْضُت َفُفَق  ِذي ُهَق ُيْطِعُؿـِل َوَيْسِؼق ـِ َوالع ِذي َيَؾَؼـِل َفُفَق َيْفِدي ـَ الع اْلَعاَلِؿق

ـِ  ِذي ُيِؿقُتـِل ُءؿع ُيْحقِق ـِ َوالع  [.81-75]اليعرالا  ﴾َيْيِػق

َِٔٚض  ـْ ِظ لِّ وَظ
ًِ ِِ ُخْىَبتِِف: ملسو هيلع هللا ىلص َأنه َرُشقَل اهللِ  ڤ اْدَُجِٚص َؿَٚل َذاَت َيْقٍم 

ؾُّ َمٍٚل » ـُ ِْل َيْقِمل َهَذا،  َّ ِه ٚه َظ ُتْؿ ِِّم ِْ ِٓ ْؿ َمٚ َج ُُ َّ ِِّ َٓ إِنه َرِّبِّ َأَمَرِِّن َأْن ُأَظ َأ

 ُٓ ِه ـُ َٚء  ٍَ َِي ُحَْ ُٝ ِظَبٚ َْ َِ ُتُف َظْبًدا َحاَلٌل، َوإِِّنِّ َخ ِْ َح َٔٚضُِغ َٕ ُؿ افنه ُٓ ُْؿ َأَتْت ْؿ، َوإُِنه

قا ِِّب  ـُ ْؿ َأْن ُيْؼِ ْؿ َوَأَمَرَْتُ ُٝ ََلُ ِْ َِ ْؿ َمٚ َأْح
ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َم ْؿ َوَحره ِٓ

ِ َِيْ ـْ  ْؿ َظ ُٓ َؾْٚجَتَٚفْت
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ْؿ َظَرَهُؿْ  ُٓ َت ََ َّ َْرِض، َؾ ْٕ َيَر إَِػ َأْهِؾ ا َٕ ٚ، َوإِنه اهللَ  ًٕ َىٚ ِْ ِزْل بِِف ُش ْٕ ْ ُأ  َمٚ ََل

ـْ َأْهِؾ اْفَُِتِٚب.. َٚيٚ ِم ََ ٓه َب ْؿ، إِ ُٓ َّ  (.1754أخرجف مسِؿ )«. َوَظَج

يف هذا الحديثا حن إصؾ يف البير التقحقد والحـقػقة، وحن اليرك يف العبادة 

ًة َواِحَدًة َفاْيَتَؾُػقاْ  ٓع ُحمع [، 19]يقكسا ﴾صارئ طؾقفؿ، قال تعالكا ﴿َوَما َكاَن الـعاُس إِ

ـَ وقالا ﴿كَ  ـَ َوُمـِذِري ِري ـَ ُمَبيِّ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث الّؾُف الـعبِقِّق اَن الـعاُس ُحمع

 [.016]البؼرةا﴾

وفقفا اليرُك ومـازطة اهلل يف التحؾقؾ والتحريؿ مـ اّتقال اليقاصقـ لبـل كدم  

 طـ ديـ التقحقد.

 وفقفا ََؾبُة اليرك طؾك حهؾ إرض سبٌب لحؾقل مؼت اهلل طؾقفؿ. 
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ّٜٓا نإ َعبٛدٙ -12 ََٔ َعبَد غري اهلل فٗٛ َشسٌى أ  باْب نٌ 

لؾيرك حؼقؼٌة هل صرف العبادة إلك َقر اهلل: كؾ َمـ تؾّبس هبا ففق ميرك، ٓ 

فرق  قـ حن يؽقن معبقده صالًحا حم َقر صالح، حم ّؿاًدا: إذ العبادة حؼ اهلل، وقد 

فؿـفؿ مـ يعبد الؿالاؽَة طؾك حققام مختؾػقـ يف معبقداهتؿ: ملسو هيلع هللا ىلص ضفر رسقُل اهلل 

، ومـفؿ مـ يعبد الحجر واليجر،  ـع وإكبقال والصالحقـ، ومـفؿ مـ يعبد الج

ق  قـفؿ  ويف هذا رٌد طؾك ، ملسو هيلع هللا ىلصومـفؿ مـ يعبد اليؿَس والؼؿر والؽقاكب، ولؿ ُيػرِّ

حن إصـام  : فؽقػ إذا طؾؿَت مـ فّرق  قـ طبادة إصـام وطبادة الصالحقـ

ة والصالحقـ واطتؼاًدا ؿالاؽتعظقًؿا لؾؿؿثعؾقـ مـ ال ـ طبدهاها مَ دكؿا طبوالتؿاءقؾ إ

 .، ولذلؽ يرّقن مـفا الؼر ك واليػاطةتؾؽ إصـام َتُحّؾ يف حن حرواحفؿ فؿمـ

وهذا الباب معؼقٌد لبقان استقال الؿيركقـ يف اليرك وّزااف حًيا كان معبقدهؿ 

 مـ دون اهلل.

ْٖمُ -تًٚػ-وؿقل اهلل  ًٚ : ﴿َوَٓ َي ِّٔوْغَ َأْرَبٚبو َٜ َوافِّْبِ و َُ
ْؿ َأن َتتهِخُذوْا اْدَاَلئِ ـُ َر

قنَ  ُّ
ْسِِ َد إِْذ َإُٔتؿ مُّ ًْ ِر َب ٍْ ُُ ؿ بِْٚف ـُ ُْٖمُر  [.71]آل ظّران: ﴾َأَي

 حن يككلمَركؿ  عبككادة ححككٍد َقككر اهلل ٓ كبككٍل مرسككؾ وٓ مَؾككٍؽ 
ٍّ

حيا ومككا يـبغككل لـبككل

ب،  وإذا افمقا اّتؿعا كؿا تؼدم: فالرب يف هذه  والرب واإللف إذا اّتؿعا افمقا،مؼرع

ويف هكذاا حن الؿالاؽكة والـبقكقـ ُطبِكدوا مكـ دون اهلل: أية هق اإللف الؿتػرد  الخؾؼ، 

 وهق وّف الياهد مـ أية، وفقفا حن إكبقال إكؿا يلمرون  التقحقد.

وتخصكقص  ا،ويف أيةا حن طبادة سقى اهلل كػٌر و لق كان الؿعبكقد كبًقكا حو مَؾًؽك 



 

 

     

           
ُُٕع 024  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

الؿالاؽة والـبققـ  الكذكر تـبقكٌف طؾكك مكـ دواكؿ: فنككف حن ٓ يكلمر  اتخكاذ الصكالحقـ 

 .حر اً ا  طريؼ إولك

ِوُذوِِّن   َٝ فِِْهوِٚس اَّته َٝ ُؿِو ـَ َمْرَيَؿ َأَإٔو وؿقفف: ﴿َوإِْذ َؿَٚل اهللُّ َيٚ ِظَٔسك اْب

وِن اهللِّ َؿَٚل ُشْبَحَٕٚ  َُ ْغِ ِمـ  َٓ َل إَِفو َْٔس َِل بَِحؼٍّ َوُأمِّ قُن َِل َأْن َأُؿقَل َمٚ َف ُُ َؽ َمٚ َي

 َٝ ٕهوَؽ َإٔو ِسَؽ إِ ٍْ َٕ  ِِ ُؿ َمٚ  َِ ِِس َوَٓ َأْظ ٍْ َٕ  ِِ ُؿ َمٚ  َِ ًْ َتُف َت ّْ
ْد َظِِ ََ ُتُف َؾ ِْ ُٝ ُؿ ْ ـُ إِن 

وْؿ إِٓه َموٚ َأَمْرَتِْول بِوِف َأِن اْظُبوُدوْا اهللَّ َرِّبِّ  ُٝ ََلُ ِْ ُٔقِب َمٚ ُؿ ٌُ وؿْ َظالهُم اْف ُُ    ﴾ َوَربه

 [.006-005]ادٚئدة:

يف هاتقـ أيتقـا يخح تعالك طؿا يخاصب  ف طبَده ورسقلف طقسك طؾقف السالم 

يقم الؼقامة  حضرة طا ديف مـ الـصارى مق ًخا لفؿ ومؼّرًطاا هؾ قؾَت لفؿ صقّروّ 

قس لل وحمل معبقَديـ مـ دون اهلل: فقجقب مـزًها ر فا ما يـبغل لل حن حّدطل ما ل

ر حّ قؾت ذلؽ: فؼد طؾؿَتف ٕكف ٓ يخػل طؾقؽ شلل، تعؾؿ ما ُحضؿره   حؼ، وإن ُقدِّ

يف كػسل، وٓ حطؾؿ ما يف كػسؽ، إكؽ حكت طالم الغققب، ما دطقُتفؿ إٓ إلك الذي 

حرسؾتـل  ف وحمرتـل  ن الَفا حن اطبدوا اهلل ر ل ور ؽؿ، ويف هذه الجؿؾة إيقرةا 

  الر ق قة طؾك وّقب إفراده  إلقهقة، وفقفاا استقال طقسك آستدٓل  تػرد اهلل

طؾقف السالم وطا ديف يف كقاؿ مر ق قـ هلل: فؽقػ يتقّفقن إلقف  العبادة مـ دون 

 اهلل؟.

ويف أيتقـا حن إلقهقة حؼ اهلل وحده لقست لعقسك طؾقف السالم  حٍؼ وٓ 

 لغقِره.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 025  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

قرهتؿ طؾك ّـاب التقحقد، وكؿال وفقفؿاا حسـ تعظقؿ رسؾ اهلل لرهبؿ، وَ 

  رالهتؿ مـ اليرك وحهؾف.

 وفقفؿاا حسـ التقحقد: ٕكف تـزيف هلل، وقبح اليرك. 

 وفقفؿاا طظقؿ يزي الؿيرك يقم الؼقامة. 

ف ُطبدا مـ دون  ووّف الياهد مـ أيتقـا حن طقسك طؾقف الصالة والسالم وحمع

 اهلل يف الدكقا.

ُوْؿ َأْؿوَرُب وؿقفف: ﴿ُأوَفوئَِؽ افهذِ   َٜ َأُّيُّ َِ ُِؿ اْفَقِشٔ قَن إَِػ َرهِّ ٌُ ـَ َيْدُظقَن َيْبَت ي

َٚن حَمُْذوراً  ـَ َؽ  ُٚؾقَن َظَذاَبُف إِنه َظَذاَب َربِّ َتُف َوَُيَ  [.46]اإلرساء:   ﴾َوَيْرُجقَن َرْْحَ

يف هذه أيةا حن الذيـ يدطقهؿ حهُؾ اليرك مـ الؿالاؽة والصالحقـ يطؾبقن 

ويرّقن رحؿتف ويخافقن طذا ف: والذي يحتؿؾف  اهلل وحده  طاطتف،الؼرب إلك 

(ا حن الؿراد هبؿا كػر 14/660ضاهر التـزيؾ مـ حققال الؿػسريـ كؿا ذكر الطحي )

قال طبداهلل  ـ مسعقد رضل اهلل طـفا كان كاٌس مـ  الؿالاؽة: مـ مسؾؿل الجـ حو

، وتؿّسؽ ُـّ همٓل  ديـفؿ. رواه البخاري  اإلكس يعبدون كاًسا مـ الجـ: فلسؾؿ الج

﴿َيْبَتُغقَن إَِلك َر ِِّفْؿ  (، والؾػظ لؾبخاري، وققلفا6262(، ومسؾؿ )4714)

حيا  قتغقن إلك اهلل وٓ يبتغقن إلك سقاه، إذ تؼديؿ الجار والؿجرور يػقد  ﴾اْلَقِسقَؾةَ 

ف آيتصاص: والقسقؾة هل التؼرب إلك اهلل  طاطتف و طاطة رسقلف صؾك اهلل طؾق

 وسؾؿ.



 

 

     

           
ُُٕع 026  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

تطّؾب كؿال  ، ووفقفاا ءـال اهلل طؾقفؿ  الجؿع  قـ مؼامل الرّال والخقف

 الؼرب مـف تعالك.

 وفقفاا وٓيُة الصالحقـ ٓ تستؾزم طبادهتؿ  حال.

ـّ طبدوا مـ دون اهلل.  ووّف الياهد مـ أيةا حن الصالحقـ مـ الج

قُل   َُ ًٚ ُثؿه َي ُهْؿ ََجًِٔ ُٕقا وؿقفف: ﴿َوَيْقَم َُيُْؼُ وٚ ـَ ْؿ  ـُ ٚ ء إِيه َٓ ُٗ  َأَه
ِٜ َُ اَلئِ َّ ِْ

فِ

َثُرُهؿ  ـْ ـه َأ ِ َْ ُبُدوَن ا ًْ قا َي ُٕ ٚ ـَ وُِنِؿ َبْؾ  َُ َُّْٔٚ ِمـ 
َٝ َوفِ َؽ َإٔ َٕ ُبُدوَن َؿُٚفقا ُشْبَحٚ ًْ َي

ِمُْقنَ  ْٗ  [.30-31]شبٖ: ﴾ِهِؿ مُّ

ا يف هاتقـ أيتقـا يخح تعالك طؿا يخاصب  ف الؿالاؽَة يقم الؼقامة مؼّرطً 

الؿيركقـ الزاطؿقـ حاؿ يعبدون إكداد التل طؾك صقر الؿالاؽةا ححكتؿ حمرتؿ 

همٓل يف الدكقا  عبادتؽؿ: فتؼقل الؿالاؽةا )ُسْبَحاَكَؽ(، حيا تـزهت وتؼدست طـ 

حن يؽقن معؽ إلف، كحـ طبقدك حكت ولقُّـا، وٓ مقآة  قــا و قـفؿ، كحح إلقؽ مـفؿ، 

 قـ، حكثرهؿ هبؿ مممـقن. ؾ كاكقا يعبدون اليقاص

 ويف هذاا حن اليقاصقـ ُطبدوا مـ دون اهلل: وهق وّف الياهد مـ أية.

 الذيـ والؿيركقن"(ا "ّؾقؾة قاطدة"–1/157) "الػتاوى مجؿقع"قال يف 

 كقح فؼقمُ  إ راهقؿ: وققم كقح، ققما صـػان حصُؾفؿ  اليرك ورسقلف اهلل وصػفؿ

اءقؾفؿ ءؿ تؿ صقروا ءؿ الصالحقـ رقبق طؾك العؽقَف ا إشراكفؿ حصؾ كان

طبدوهؿ، وققم إ راهقؿ كان حصؾ شركفؿا طبادَة الؽقاكب واليؿس والؼؿر، وكؾ 

مـ همٓل يعبدون الجـ: فنن اليقاصقـ تخاصبفؿ وتعقـفؿ طؾك حشقال، وقد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 027  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ـّ  يعتؼدون حاؿ يعبدون الؿالاؽة، وإن كاكقا يف الحؼقؼة إكؿا يعبدون الجـ: فنّن الج

 ."يعقـقاؿ ويرضقن  يركفؿ هؿ الذيـ

ا حسـ تعظقؿ مالاؽة اهلل لرهبؿ، وَقرهتؿ طؾك ّـاب التقحقد، وكؿال ؿاوفقف 

  رالهتؿ مـ اليرك وحهؾف.

 ا طظقؿ يزي الؿيرك يقم الؼقامة.ؿاوفقف 

َٓ َتْسوُجُدوا   وُر  َّ ََ ُس َواْف ّْ و وُٚر َوافنه َٓ ْٔوُؾ َوافْه ِه ـْ آَيٚتِوِف اف وؿقفف: ﴿َوِمو

ِس  ّْ ُبوُدونَ فِِنه ًْ وُٚه َت ْوُتْؿ إِيه ـُ ـه إِن  و ُٓ ََ َِ ِر َواْشوُجُدوا هللِهِ افهوِذي َخ َّ ََ ِْ
َٓ فِ    ﴾َو

:َِٝ  [.26]ُؾهِّ

يف هذه أيةا حن الؼؿر واليؿس طبدتا مـ دون اهلل: وهق وّف الياهد مـ أية 

 هـا.

وفقفاا الؾقؾ والؼؿر واليؿس والؼؿر مـ كيات اهلل الدالة طؾك طظؿتف  

 ده.وتقحق

وفقفاا طدم استحؼاق هذه أيات لؾعبادة مـ دون يالؼفا ومد ِّرها  

 والؿتصرف فقفا تعالك.

 وفقفاا آستدٓل  تقحقد الر ق قة طؾك تقحقد إلقهقة. 

ُْخَرى  ْٕ َٜ ا ى َو َمََْٚة افثهٚفَِث زه ًُ َت َواْف جؿ:   ﴾وؿقفف: ﴿َأَؾَرَأْيُتُؿ افاله  [. 11-08]اْف

خاصب اهلل الؿيركقـ مؼّرًطا لفؿ يف طبادهتؿ إصـام وإوءانا يف هذه أيةا ي



 

 

     

           
ُُٕع 028  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

حفرحيتؿ حيفا الؿيركقن هذه إوءان التل تعبدواا مـ دون اهللا الالت والعزى 

 ومـاة: هؾ كػعت حو ضرت.

صككخرة  قضكال مـؼقشككة طؾقفكا  قككت  الطكااػ، و التيككديدا والكالت  كالتخػقػا 

( طـ ا ـ طباس 4859ج كؿا رواه البخاري )رّؾ كان يف الجاهؾقة يؾّت سقيؼ الحا

رضل اهلل طـفؿا: فؾؿا مات طؽػقا طؾك قكحه وطبكدوه ، وهكق وءكـ ءؼقكػ، والعكّزىا 

شجرة كاكت تعّظؿفا قريش:  عث الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يالد  ـ القلقكد رضكل 

 اهلل طـف  عد فتح مؽة فؼطعفا وهدم البقت الذي كان طؾقفكا، وقتكؾ شكقطاكة يف صكقرة

(  نسككـاد حسككـ، ومـككاةا 11486) "الؽككحى"امككرحة كاكككت طـككدها. رواه الـسككاال يف 

صـؿ  قـ مؽة والؿديـة: كان إوس والخزرج وَّسان يعظؿقكف وُيفّؾقن إلقف، وهذه 

حكح صقاَقت الجاهؾقة يف الحجاز: فؽاكت الػتـة فقفا حشد، وإٓ فػل الحجاز حوءكان 

 َقرها.

إحجار وإشجار طبدت مـ دون اهلل يف زماكف  ووّف الياهد مـ أيتقـا حن

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ولؿ يؽـ ححٌد مـ طّباد  "(ا "قاطدة ّؾقؾة"–1/661) "مجؿقع الػتاوى"قال 

إصـام يعتؼد حاا َيؾؼت السؿقات وإرض،  ؾ إكؿا كاكقا يتخذواا شػعال 

قـ، ومـفؿا مـ ووسااط ٕسباب: مـفؿا مـ صّقرها طؾك صقرة إكبقال والصالح

ّعؾفا تؿاءقؾ وصالسؿ لؾؽقاكب واليؿس والؼؿر، ومـفؿا مـ ّعؾفا ّٕؾ 

الجـ، ومـفؿا مـ ّعؾفا ّٕؾ الؿالاؽة: فالؿعبقد لفؿ يف قصدهؿ إكؿا هق 

الؿالاؽة وإكبقال والصالحقن حو اليؿس حو الؼؿر، وهؿ يف كػس إمر يعبدون 

 ."اليقاصقـ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 031  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 بٝاء ٚايصاذتنيباُب إبطاٍ ايتعًل باألْ -13

هذا  اب طظقٌؿ مؼصقُده إ طاُل شبفة الؿيركقـ يف تعّؾؼفؿ  إكبقال والصالحقـ 

 بقان كؿال افتؼارهؿ إلك اهلل و قان ضعػفؿ، وحاؿ ٓ يؼدرون إٓ ما حقدرهؿ رهبؿ 

 تبارك وتعالك.

وفقفا تحؼقؼ لؾـػل العام ٓسكتحؼاق ححكد لؾعبكادة سكقى اهلل: فقؼكالا ٓ تجكقز 

ة إٓ هلل تعالك ٓ لؿَؾؽ مؼّرب وٓ لـبل مرَسؾ: تـبقًفا  ـػقفكا طكـ إطؾكك طؾكك العباد

 اكتػاافا طؿـ هق دواؿ  طريؼ إولك. 

ـه : ﴿-تًٚػ-وؿقل اهلل  ْؿ َوَفُِو ُُ ُِ ٓه َبَؼٌ ِمْث ـُ إِ ْح َٕ ْؿ إِْن  ُٓ ُِ ْؿ ُرُش ْٝ ََلُ َؿَٚف

َِِه  ـْ ِظَبٚ ـْ َيَنُٚء ِم ُـّ َظَذ َم ُّ ٓه بِوِْ٘ذِن اهللهَ َي َىٍٚن إِ ِْ ْؿ بُِسو ُُ َٔ
ْٖتِ و َٕ وَٚن َفَْوٚ َأْن  ـَ َوَمٚ 

 [.00]إبراهٔؿ: ﴾اهللهِ

لؿكا  -طؾكقفؿ الصكالة والسكالم-يف هذه أيةا يخح تعكالك طكـ قكقل رسكؾ اهلل 

سللفؿ حققاُمفؿ حن يلتقا  حهان وكياٍت طّقـقها تعـًتا مـفؿ وطـكاًداا صكدقتؿ يف قكقلؽؿ 

ـّ طؾقـكا ويصكـا  كالـبقة والرسكالة، وٓ كؼكدر فؿا كحـ إٓ  يٌر مث ـّ اهلل امكت ؾؽؿ، ولؽ

طؾك ما سللتؿ إٓ  نقدار اهلل لـا وإذكف، ويف هذاا  قكان لصكػة رسكؾ اهلل وحكبقااكف وحاكؿ 

ب،   ير مـ طباد اهلل حكرمفؿ اهلل  الـبقة والقحل، والعبكد ٓ ُيعَبكد، والرسكقل ٓ ُيؽكذع

ٓ يؼكدر رسكُؾ اهلل طؾكك شكلل مـفكا إٓ مكا حقكدرهؿ اهلل  وفقفا حن حمر أيات إلكك اهلل،

 طؾقف.



 

 

     

           
ُُٕع 030  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

وُف  ُشُؾ َوُأمُّ ْٝ ِمـ َؿْبِِِف افرُّ َِ ـُ َمْرَيَؿ إِٓه َرُشقٌل َؿْد َخ ٚ اْدَِسُٔح اْب وؿقفف: ﴿مه

ٕهوك وُؿ أَيوِٚت ُثوؿه إُيوْر َأ ُ ََلُ َبوغِّ ُٕ ْٔوَػ  ـَ وَٚم إُيوْر  ًَ اَلِن افىه ـُ ْٖ ٚ َي َٕ ٚ ـَ  ٌٜ ََ ي  ِصدِّ

قنَ  ُُ َؾ ْٗ  [.64]ادٚئدة: ﴾ُي

يف هذه أيةا يبقـ تعالك استقال طقسك وّؿقع رسؾ اهلل الؿتؼدمقـ طؾقف   يف 

الرسالة: فال يختص طـفؿ  يلل: هق طبٌد مـ طباد اهلل ورسقٌل مـ رسؾف الؽرام كؿا 

َعْؾـَاُه َمَثالً لِّ  َّ ٓع َطْبٌد َحْكَعْؿـَا َطَؾْقِف َو ]الزيرفا  ﴾َبـِل إِْسَرااِقؾقال تعالكا ﴿إِْن ُهَق إِ

يَؼٌة(ا حيا مممـٌة  ف مصدقة لف، كاكا يلكالن الطعام: ففؿا محتاّان 59 ُف ِصدِّ [، )َوُحمُّ

لؾطعام وما يـيل طـ حكؾ الطعام كجؿقع الـاس: فؽقػ يستحؼان العبادة، اكظر كقػ 

صرفقن كقضح لفؿ أيات الدالة طؾك  طالن طبادهتؿ لعقسك وحمف ءؿ اكظر كقػ يُ 

 طـ الحؼ.

وكسب اهلُل الؿسقَح إلك حّمف يف هذه أية وَقرها: لقـػكل كسكبتف إلكك َقرهكا: فكال 

يـسب إلك اهلل تعالك حكف ا ـف كؿا زطؿت الـصارى الغالقة فقف، وٓ إلك حب مكـ البيكر 

 كؿا زطؿت القفقد الؽافرة  ف.

ًا   ًٚ َوَٓ ََضّ ً ٍْ َٕ ِِس  ٍْ ُٝ وؿقفف: ﴿ُؿؾ ٓه َأْمُِِؽ فَِْ ْو ـُ إِٓه َمٚ َصوٚء اهللُّ َوَفوْق 

وِذيٌر َوَبِنوٌر  َٕ ْٚ إِٓه  و َٕ قُء إِْن َأ َِْل افسُّ ْرِ َوَمٚ َمسه ـَ اْْلَ َثْرُت ِم ُْ َٛ َْٓشَت ْٔ ٌَ ُؿ اْف َِ َأْظ

ِمُْقنَ  ْٗ ْقٍم ُي ََ  [.077]إظراف: ﴾فِّ

ف ٓ يؿؾكؽ هذه أيةا حمٌر مـ اهلل لـبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حن يخح طـ كػسكف حككيف 

اّتالب كػع لـػسف، وٓ دفع ضر يحّؾ هبا طـفا إٓ ما شال اهلل، وحككف ٓ يعؾكؿ الغقكب، وٓ 
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ُُٕع 031  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

اصالع لف طؾك شلل مـ ذلؽ إٓ ما َحصَؾعف اهلُل طؾقكف، وحككف لكق ككان يعؾكؿ الغقكب ٓسكتؽثر 

مؿا يجؾب لف الؿصالح والؿـافع واتؼك ما يؽقن مـ الضر واليكر قبكؾ حن يؼكع، لكقس إٓ 

 ًٓ مـ طـد اهلل ُيـذر طؼا َف مـ طصاه، ويبير  ثقا ف مـ كمـ  ف.رسق

فنذا كان صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ يؿؾؽ لـػسف كػًعا وٓ ضًرا إٓ ما حقدره اهلل 

 طؾقف، ويؿّسف السقُل: حيا الضر إذا شال اهلل: فؽقػ ُيتعؾؼ  ف مـ دون اهلل.

ُِّٔتوقن  ُؿ مه ٌٝ َوإُِنه ِّٔ َؽ َم ٕه وْؿ وؿقفف: ﴿ إِ ُُ  ِظْوَد َربِّ
ِٜ ََٔٚمو

َِ وْؿ َيوْقَم اْف ُُ ٕه ُثوؿه إِ

قن﴾  ُّ َتِه  [.20-21]افزمر:ََّتْ

يف هاتقـ أيتقـا يؼقل اهلل لـبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا إكؽ مقت وإاؿ مقتقن 

ٓ محالة، ءؿ إكؽؿ ّؿقًعا حيفا الـاس يقم الؼقامة طـد ر ؽؿ تختصؿقن فقؿا 

 فقػصؾ  قـؽؿ. تتـازطقن فقف مـ التقحقد واليرك:

ويف هذاا حن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يـالف الؿقُت كساار البير: فؽقػ 

يتعؾؼ  ف مـ دون الحل الذي ٓ يؿقت: وقد قبضف اهلل إلقف ففق أن مقت، حما حقاتف 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف قحه: ففل حقاة  رزيقة ياصة لقست مـ ّـس حقاة الحل 

دفـف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـافًقا إلكرامف القاّب طؾك حمتف، وما  مـّا الققم، وإٓ لؽان

دام كذلؽ: فال يجقز دطاؤه الققم وٓ سمالف شقئًا مـ مطالب الدكقا حو أيرة، وقد 

 سؿك اهلل دطال إمقات شرًكا  نصالق كؿا سقليت يف  اب الدطال.

ـه اهللهَ
َٝ َوَفُِ ـْ َأْحَبْب َٓ ََتِْدي َم َؽ  ٕه

ُؿ وؿقفف: ﴿إِ َِ  َُّيِْدي َمـ َيَنُٚء َوُهَق َأْظ

ـَ  َتِدي ْٓ   [.45]افَهص: ﴾بِْٚدُ



 

 

     

           
ُُٕع 032  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

يف هذه أيةا يؼقل اهلل لـبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا إكؽ ٓ هتدي هدايَة التقفقؼ 

ـّ اهلل وحده هق الذي يفدي قؾَب  مـ ححببت هدايَتف حو مـ ححببَتف لؼرا تف مـؽ، ولؽ

 يف طؾؿف حكف مـ الؿفتديـ. مـ شال، وهق حطؾؿ  ؿـ سبَؼ لف

ٓ يؿؾؽ هداية الؼؾقب حو هداية التقفقؼ مع شدة حرصف طؾك ملسو هيلع هللا ىلص فرسقُل اهلل 

اهتدال الؿدطق، وٓ هق طالؿ  ؿـ يفتدي مؿـ ٓ يفتدي مـ مدطقيقف حتك ُيعؾَؿف 

 اهلل: فؽقػ يتعؾؼ  ف مـ دون اهلل يف هذه الؿطالب.

َٓ َيْفِدي َمـ ويف معـك هذه أيةا ققل اهللا ﴿إِن َتْحرِ  ْص َطَؾك ُهَداُهْؿ َفنِنع الّؾَف 

 [.67]الـحؾا  ﴾ُيِضؾُّ 

وقد كزلت هذه أية يف ح ل صالب كؿا يبقـف حديث الؿسقب  ـ حزن رضل  

 اهلل طـف.

ّٔٛ بـ َحْزن ٍٛ اْفَقَؾوُٚة َجوَٚءُه  ڤ وظـ ادس وْت َأَبوٚ َضٚفِو َؿَٚل: َدهٚ َحَرَ

وَٚل َؾَقَجَد ِظْْ ملسو هيلع هللا ىلص َرُشقُل اهللهِ  ََ ٌِوَرِة9 َؾ ـِ اْدُ َٜ ْبو ٔه ـَ َأِّب ُأَم ٍؾ َوَظْبَد اهللهِ ْب ْٓ َدُه َأَبٚ َج

وٚ ِظْْوَد اهللهِملسو هيلع هللا ىلص : »َرُشقُل اهللهِ  ُد َفوَؽ ِهَ َٓ ًٜ َأْصو َّ
ِِ ـَ 9 «َيٚ َظؿِّ ُؿْؾ: َٓ إَِفَف إِٓه اهللهُ، 

: َيٚ َٜ ٔه ـُ َأِِّب ُأَم ٍؾ َوَظْبُد اهللهِ ْب ْٓ َٚل َأُبق َج ََ ِٜ َظْبوِد  َؾ و ِه ـْ ِم ُٛ َظو ٍٛ َأَتْرَؽو َأَبوٚ َضٚفِو

ْؿ َيَزْل َرُشقُل اهللهِ  َِ ؟ َؾ ِٛ َٜ َحتهوك ملسو هيلع هللا ىلص اْدُىهِِ َٚفو ََ ِْوَؽ اْدَ ُٔد َفُف تِ ًِ ِْٔف َوُي َِ ٚ َظ َٓ ِرُض ًْ َي

وق َُ ، َوَأَبوك َأْن َي ِٛ ِٜ َظْبِد اْدُىهِِ ِه ْؿ: ُهَق َظَذ ِم ُٓ َّ ِه ـَ ٍٛ آِخَر َمٚ 
َل َٓ َؿَٚل َأُبق َضٚفِ

َٚل َرُشقُل اهللهِ  ََ وَف َظْْوَؽ ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِفَف إِٓه اهلله9ُ َؾ ْٕ َرنه َفَؽ َموٚ ََلْ ُأ
ٍِ ٌْ 9 «َأَمٚ َواهللهِ َْٕشَت

َزَل اهللهُ  ْٕ َٖ ُروْا -َظووزه َوَجووؾه -َؾوو ٍِ ٌْ ـَ آَمُْووقْا َأن َيْسووَت ووَٚن فِِْهبِوولِّ َوافهووِذي ـَ : ﴿َمووٚ 
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ُُٕع 033  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

قْا ُأوْ  ُٕ ٚ ـَ ـَِغ َوَفْق  ْؼِ ُّ ِْ
ِحٔؿ﴾  فِ ََْ ُْؿ َأْصَحُٚب ا ْؿ َأُنه َ ََلُ ِد َمٚ َتَبغه ًْ َِل ُؿْرَبك ِمـ َب

َزَل اهللهُ [002]افتقبٜ: ْٕ َٚل فَِرُشقِل اهللهِ  -تًٚػ-، َوَأ ََ ٍٛ َؾ َٓ ملسو هيلع هللا ىلص: ِِ َأِِّب َضٚفِ َؽ  ٕه ﴿إِ

َِووُؿ  ـه اهللهَ َُّيْووِدي َمووـ َيَنووُٚء َوُهووَق َأْظ َٝ َوَفُِوو ـْ َأْحَبْبوو ﴾ ََتْووِدي َموو ـَ َتووِدي ْٓ بِْٚدُ

 (.030(، ومسِؿ )0251[. أخرجف افبخٚري)45]افَهص:

يف هذا الحديثا  رهان طظقؿ مـ  راهقـ التقحقد: فؼد اّتفَد رسقُل اهلل كؾع 

آّتفاد حن يفتدي طؿف الذي كػؾف صغقًرا وحؿاه كبقًرا، وذبع طـف  ؿالف وحالف 

يل اهلل هدايتف: فؿات طؾك ما وولده، وكان يحقصف ويـصره ويؼقم يف صّػف: ولؿ ي

طاَش طؾقف مـ الؽػر: واك اهلُل كبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ آستغػار لف، وهلل 

إمُر مـ قبؾ ومـ  عد، وهق الؿتػرد  ؿؾؽ هداية الؼؾقب: فال ُترّك إٓ مـف، 

ا َحَضَرْت َحَ ا َصالٍِب اْلَقَفاةُ "وققلفا   رَرة.، حيا طالماهتا ولؿ يصؾ حد الغ"َلؿع

  "ويف ققلفا 
ِ
ٓع اهلُل، َكؾَِؿًة َحْشَفُد َلَؽ  َِفا ِطـَْد اهلل َٓ إَِلَف إِ ا  قان حن رسقل اهلل "ُقْؾا 

لقس حجة  ـػسف يف ديقل ححٍد الجـَة،  ؾ الحجة يف تحؼقؼ شفادة حنا ٓ إلف إٓ 

ليفادة ولؿ اهلل: ففل مػتاح الجـة، وفقفا َمـ دطل إلك اإلسالم وقِدر طؾك الـطؼ  ا

 يـطؼ هبا: فنكف ٓ يؽقن مسؾًؿا ولق كمـ  ؼؾبف.

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َيْعِرُضَفا َطَؾْقِف َوُيِعقُد َلُف "ويف ققلفا 
ِ
َفَؾْؿ َيَزْل َرُسقُل اهلل

ا تؽرار الدطقة إلك التقحقد، ولق وّد الداطل مـ الؿدطق صدوًدا، "تِْؾَؽ اْلَؿَؼاَلةَ 

َؾد حهؾ الباصؾ  َّ يف الدطقة إلك  اصؾفؿ، والؿقفؼ مِـ حهؾ الحؼ َمـ استؿسؽ وفقفا 

 قحل اهلل وءبت طؾك صراط اهلل، ّاًدا يف الدطقة إلقف، مجاهًدا يف الذود طـف، ٓ 

 ُيقِهـف كقد، وٓ يخؾص إلقف يلس، وٓ يصّده تيـقُع مػمٍ.



 

 

     

           
ُُٕع 034  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ويف الحديثا الرد طؾك مـ زطؿ إسالم طبدالؿطؾب وح ل صالب.

دطال لؾؽافر إٓ  الفداية يف حقاتف، وهذا الحؽؿ حطـل حرمة وفقفا تحريؿ ال

الدطال لؾؽافر الذي مات طؾك الؽػر  الؿغػرة حو الرحؿة ءا ٌت  الؽتاب والسـة 

رب اَػر لؼقمل فناؿ ٓ "واإلّؿاع، حما ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يقم ححدا 

ا اهدهؿ (: فؿعـاه1790()125(، ومسؾؿ )6477. حيرّف البخاري )"يعؾؿقن

إلك اإلسالم الذي تصح معف الؿغػرة: ٕن ذكب الؽػر ٓ يغػر، حو يؽقن الؿعـكا 

 اَػر لفؿ إن حسؾؿقا.

وفقفا الـجاة يف اإليؿان والعؿؾ الصالح وتجريد التقحقد هلل رب العالؿقـ: 

 فؿـ تـؽبفا لؿ يغـ طـف شرف كسبف وٓ ّاهف.

 ذل مـا.وفقفا طظقؿ مـّة اهلل طؾقـا هبدايتف لـا دون  

وفقفا ح قّفؾ وحصحا ف طؾك اليرك حطؾؿ  ؿعـك ٓ إلف إٓ اهلل ومؼتضاها مـ 

كثقر مـ حهؾ زماكـا: فنكف كان يعؼؾ حّن ٓ إلف إٓ اهلل تبطؾ إكداد وتـايف مؾة 

 طبدالؿطؾب.

ولؼد ُقتؾ ح قّفؾ الؿخزومل ميرًكا، وحسؾؿ صاحباه الؿخزومقان طبداهلل  ـ  

 حزن: فسبحان الؿتػضؾ  الفداية طؾك مـ شال مـ طباده. ح ل حمقة والؿسقب  ـ

وفقفا يطر تؼؾقد أ ال وتعظقؿ العادات والؿقروءات  عد تبقُّـ حؽؿ اليرع يف 

 يالففا، وحن حقبحفا ما كان يف يالف التقحقد.

َٕسٍ   ـْ َأ ٟه ِِف ملسو هيلع هللا ىلص َأنه َرُشقَل اهللهِ  ڤ وَظ َُٔتُف َيْقَم ُأُحٍد َوُص ْت َرَبِٚظ ِْسَ ـُ

قُل:  َُ َم َظُْْف َوَي ُٝ افده ُِ َؾ َيْس ًَ ْؿ »َرْأِشِف َؾَج ُٓ ٔه بِ َٕ قا  ُِِح َؿْقٌم َصجُّ ٍْ َْٔػ ُي ـَ
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ُُٕع 035  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ََٔتُف َوُهَق َيْدُظقُهْؿ إَِػ اهللهِ وا َرَبِٚظ َْسُ ـَ َزَل اهللهُ «. َو ْٕ َٖ َْٔس َفَؽ -َظزه َوَجؾه -َؾ : ﴿َف

ٌء﴾ ـَ إَْمِر ََشْ  (.0680(، ومسِؿ )3157ي )[. أخرجف افبخٚر017]آل ظّران: ِم

مـ الضر يف َزوة ححد، وحكف لؿ ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا الحديثا  قان ما حصاب رسقَل اهلل 

الجرح يف الرحس والقّف «ا اليج»يستطع دفعف طـ كػسف: فؽقػ ُيتعّؾؼ  ف، و

 هل السـ  قـ الثـقة والـاب.« الرَ اطقة»ياصة، و

قا ّزيؾ الثقاب، ويؽقكقا وفقفا إءبات وققع آ تالل اليديد  إكبقال لقـال

حسقة ٕتباطفؿ، ولقتقؼـقا  لاؿ مخؾقققن مر ق قن: فال ُيغؾك فقفؿ حو ُيتعؾؼ هبؿ مـ 

 دون اهلل.

َ ُفْؿ َفنِكعُفْؿ  ٌل َحْو َيُتقَب َطَؾْقِفْؿ َحْو ُيَعذع
ْ

ـَ إَْمِر َشل
وققلف تعالكا ﴿َلْقَس َلَؽ مِ

د شلل،  ؾ إمر كّؾف هلل: فؾعؾ  عض : حيا لقس لؽ مـ الحؽؿ يف العبق﴾َضالُِؿقن

همٓل الذيـ كذوك حن يسؾؿقا فقتقب اهلل طؾقفؿ: ومـ لؿ يتب مـفؿ: يعذ ف اهلل يف 

الدكقا وأيرة فنكف مستحؼ لذلؽ  ظؾؿف، ولقس ذلؽ هبقاٍن  ف صؾك اهلل طؾقف 

سؾؿ وسؾؿ: فنكف حكرم يؾؼ اهلل طؾك اهلل، ولؽـ لُقعَؾؿ كزوُل قدره صؾك اهلل طؾقف و

 طـ مؼام الر ق قة واإللفقة.

ـْ ابـ ظّر َع َرُشقَل اهللهِ  ڤ وَظ ِّ ُف َش ٕه قِع ملسو هيلع هللا ىلص َأ ـُ ـْ افرُّ إَِذا َرَؾَع َرْأَشُف ِم

قُل:  َُ ْجِر َي ٍَ ـْ اْف ِخَرِة ِم ْٔ ِٜ ا ًَ ـْ ـْ افره ٚ»ِم ًٕ ٚ َوُؾاَل ًٕ ٚ َوُؾاَل ًٕ ـْ ُؾاَل ًَ ؿه اْف ُٓ ِه َد َمٚ « اف ًْ َب

قُل:  َُ َع اهللهُ»َي ِّ ُد  َش ّْ َْٚ َوَفَؽ اْْلَ ـْ َْحَِدُه َربه َ
ـَ «دِ َْٔس َفَؽ ِم َزَل اهللهُ: ﴿َف ْٕ َٖ ، َؾ

ُْؿ َطٚدُِقن ٌء﴾ إَِػ َؿْقفِِف: ﴿َؾُِ٘نه  (.3158[. أخرجف افبخٚري)017]آل ظّران: ﴾إَْمِر ََشْ

يف هذا الحديث كسا ؼفا  قان حن الحؽؿ يف ّؿقع العبقد إلك اهلل: ففمٓل ققٌم 



 

 

     

           
ُُٕع 036  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ولؿ تثبت إيبار يف  -رسقَل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وحصحاَ ف يف َزوة ححدكذوا 

: فؼـت يدطق طؾقفؿ يف الصالة  الطرد مـ رحؿة اهلل: فلكزل اهلل طؾقف هذه -تعققـفؿ

أية تـفاه طـ الدطال طؾقفؿ، وُتْعؾُِؿف  لن إلقف الحؽؿ فقفؿ: إن شال حن يؿقتقا طؾك 

شال حن ُيسؾؿقا: حسؾؿقا وتاب طؾقفؿ: فتلمؾ هذا  الؽػر ويعذهبؿ: طذهبؿ، وإن

الحهان، ءؿ اكظر كقػ حن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ تقّف إلك اهلل يف هذه الؿؾؿة 

 وحكزل حاّتف  ؿقٓه وحده تبارك وتعالك: وهذا مؿا يؿَل الؼؾقب تعؾًؼا  اهلل وحده.

ذكقريـ يف هذا وٓ ماكع مـ حن تؽقن هذه أية قد كزلت  سبب إمريـ الؿ 

 الحديث والذي قبؾف: فناؿا كاكا يف قصة واحدة.

َزَل اهللهُ ملسو هيلع هللا ىلص َؿَٚل: َؿَٚم َرُشقُل اهللهِ  ڤ وظـ أِّب ُهَرْيَرةَ   ْٕ َظزه -ِحَغ َأ

ًَْؼَ ُؿَرْيٍش »َؿَٚل: [ 103]افنًراء:: ﴿َوَإِٔذْر َظِنَرَتَؽ إَْؿَربِغ﴾ -َوَجؾه  -َيٚ َم

َْٕحَقهَ   ًٜ َّ
ِِ ـَ ًْٔئٚ، َيٚ َبِْل َظبِْد  -َٚأْو  ـْ اهللهِ َص ْؿ ِم ُُ َٓ ُأْؽِْل َظْْ ْؿ  ُُ َس ٍُ ْٕ وا َأ اْصَسُ

َٓ ُأْؽِْل َظَْْؽ   ِٛ ـَ َظْبِد اْدُىهِِ ًْٔئٚ، َيٚ َظبهُٚس ْب ـْ اهللهِ َص ْؿ ِم ُُ َٓ ُأْؽِْل َظْْ َمٍَْٚف 

َٜ َرُشقِل اهللهِ  ّه ُٜ َظ ٔه
ٍِ ًْٔئٚ، َوَيٚ َص ـْ اهللهِ َص ًْٔئٚ، َوَيٚ ِم ـْ اهللهِ َص َٓ ُأْؽِْل َظِْْؽ ِم

ًْٔئٚ ـْ اهللهِ َص َٓ ُأْؽِْل َظِْْؽ ِم ـْ َمَِٚل   ِم
ِٝ ٍد َشِِِْٔل َمٚ ِصْئ ّه َٝ حُمَ ُٜ بِْْ َّ

«. َؾٚضِ

 (.1642أخرجف افبخٚري )

ٓيؿؾؽ ٕقرب الـاس إلقف كسًبا ّـة وٓ ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا الحديثا حن رسقل اهلل 

 غقرهؿ حتك ا ـتف فاصؿة التل هل  َضعٌة مـف ما كان يؿؾُؽ لفا  كجاًة مـ كار: فؽقػ

حيا يّؾصقها  تقحقد اهلل "اْشَتُروا َحْكُػَسُؽؿْ "إٓ ماَلف الذي يف حّقز مؾؽف، وققلفا 

واإليؿان  ف و رسقلف: فلكذَر صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إقر قـ كذارة ياصة، و ّؾغفؿ 
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ُُٕع 037  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

مـف يف العـسب َقُر مـٍج لفؿ مـ طذاب اهلل  وحطذَر إلقفؿ، وحيحهؿ  لن مجرد قرهبؿ

يقم ملسو هيلع هللا ىلص مالؿ يـؼادوا لؿا ّال  ف مـ التقحقد، ويف هذاا حن حولك الـاس  رسقل اهلل 

، وفقفا طـايتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  تعؾقؼ حهؾف ملسو هيلع هللا ىلصالؼقامة حهُؾ التقحقد وآتباع لف 

  اهلل وحده ٓ  ذاتف يف الؿحافؾ العامة والخاصة.

 َشْقًئآَ "وققلفا  
ِ
ـْ اهلل

ـِل َطـُْؽْؿ مِ َْ و ـحقها  ، كؽرٌة يف سقاق الـػل: فتعؿ،" ُح

 
ِ
 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-حديث َح ِل ُهَرْيَرَة رضل اهلل طـف َقاَلا َقاَم فِقـَا َرُسقُل اهلل

ـع َحَحَدُكْؿ َيِجلُل َيْقَم َٓ حُ »َذاَت َيْقٍم َفَذَكَر اْلُغُؾقَل: َفَعظعَؿُف َوَطظعَؿ َحْمَرُه، ُءؿع َقاَلا  ْلِػَق

َٓ َحْمؾُِؽ َلَؽ َشْقئً  ْثـل: َفَلُققُلا  َِ  َح
ِ
اٌل َيُؼقُلا َيا َرُسقَل اهلل ََ ا اْلِؼَقاَمِة َطَؾك َرَقَبتِِف َ ِعقٌر َلُف ُر

ـع َحَحَدُكْؿ َيِجلُل َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َطَؾك َرَقَبتِِف فَ  َٓ ُحْلِػَق َرٌس َلُف َحْؿَحَؿٌة: َفَقُؼقُلا َقْد َحْ َؾْغُتَؽ، 

ـع َحَحَدُكْؿ َيِجلُل  َٓ ُحْلِػَق َٓ َحْمؾُِؽ َلَؽ َشْقئًا َقْد َحْ َؾْغُتَؽ،  ْثـل: َفَلُققُلا  َِ  َح
ِ
َيا َرُسقَل اهلل

ْثـل: َفَلقُ  َِ  َح
ِ
َٓ َحْمؾُِؽ َلَؽ َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َطَؾك َرَقبَتِِف َشاٌة َلَفا ُءَغاٌل َيُؼقُلا َيا َرُسقَل اهلل قُلا 

ـع َحَحَدُكْؿ َيِجلُل َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َطَؾك َرَقَبتِِف َكْػٌس َلَفا ِصَقاٌح:  َٓ ُحْلِػَق َشْقًئا َقْد َحْ َؾْغُتَؽ، 

ـع  َٓ ُحْلِػَق َٓ َحْمؾُِؽ َلَؽ َشْقًئا َقْد َحْ َؾْغُتَؽ،  ْثـِل: َفَلُققُلا  َِ  َح
ِ
َحَحَدُكْؿ  َفَقُؼقُلا َيا َرُسقَل اهلل

 َٓ ثْـل: َفَلُققُلا  َِ  َح
ِ
َيِجلُل َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َطَؾك َرَقَبتِِف ِرَقاٌع َتْخِػُؼ: َفَقُؼقُلا َيا َرُسقَل اهلل

ـع َحَحَدُكْؿ َيِجلُل َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َطَؾك َرَقبَتِِف َصامٌِت:  َٓ ُحْلِػَق َحْمؾُِؽ َلَؽ َشْقًئا َقْد َحْ َؾْغُتَؽ، 

َٓ َحْمؾُِؽ َلَؽ َشقًْئا َقْد َحْ َؾْغُتَؽ فَ  ْثـل: َفَلُققُلا  َِ  َح
ِ
حيرّف البخاري «. َقُؼقُلا َيا َرُسقَل اهلل

 (، والؾػظ لؿسؾؿ.1861(، ومسؾؿ )6276)

ومثؾ ذلؽا ققُل إ راهقؿ طؾقف السالما ﴿َقْد َكاَكْت َلُؽْؿ ُحْسَقٌة َحَسـٌَة فِل  

 َكَػرْ 
ِ
ا َتْعُبُدوَن مِـ ُدوِن اهلل ـَ َمَعُف إِْذ َقاُلقا لَِؼْقمِِفْؿ إِكعا ُ َركل مِـُؽْؿ َومِؿع ِذي كَا إِْ َراِهقَؿ َوالع

ٓع َقْقَل إِْ َراِهقَؿ  ُِؽْؿ َوَ َدا َ ْقـَـَا َوَ ْقـَُؽُؿ اْلَعَداوَ   َوْحَدُه إِ
ِ
ُة َواْلَبْغَضال َحَ دًا َحتعك ُتْممِـُقا  ِاهلل



 

 

     

           
ُُٕع 038  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ْؾـَا َوإَِلْقَؽ َحَكبْ  َا َطَؾْقَؽ َتَقكع ٍل رع ـع
ْ

 مِـ َشل
ِ
ـَ اهلل

َْسَتْغِػَرنع َلَؽ َوَما َحْمؾُِؽ َلَؽ مِ َٕ َ ِقِف 
ِ

ـَا ٕ

 . [4]الؿؿتحـةا  ﴾َوإَِلْقَؽ اْلَؿِصقرُ 

َٓ َتْدُيُؾقْا مِـ َ اٍب َواِحٍد َواْدُيُؾقْا   
ع

وققل يعؼقب طؾقف السالما ﴿َوَقاَل َيا َ ـِل

ْؾُت  ٓع لِّؾِف َطَؾْقِف َتَقكع ٍل إِِن اْلُحْؽُؿ إِ
ْ

ـَ الّؾِف مِـ َشل ـِل َطـُؽؿ مِّ َْ َقٍة َوَما ُح َتَػرِّ ـْ َحْ َقاٍب مُّ
مِ

ِؾ اْلُؿَتقَ  ُؾقنَ َوَطَؾْقِف َفْؾَقَتَقكع  [. 67]يقسػا  ﴾كِّ

ـَ َكَػُروا اِْمَرَحَة  ِذي ؾع وقال اهلل طـ كقح ولقط طؾقفؿا السالما ﴿َضَرَب اهلُل َمَثالً لِّ

ـِ َفَخاَكَتاُهَؿا َفَؾْؿ ُيْغـَِقا َطـُْفَؿا  ـْ ِطَباِدَكا َصالَِحْق
ـِ مِ ُكقٍح َواِْمَرَحَة ُلقٍط َكاَكَتا َتْحَت َطْبَدْي

 َشقْ 
ِ
ـَ اهلل

ـَ مِ اِيؾِق  [.12]التحريؿا  ﴾ئ، َوقِقَؾ اْدُياَل الـعاَر َمَع الدع

 صؾك اهلل طؾقف و سؾؿ قد 184)ص "آستغاءة"قال يف 
ِّ

(ا والطالُب مـ الـبل

ُـّ حكف َيؼدر طؾك قضال حاّتف وٓ يؽقن كذلؽ: كؿا كان سللف الـاُس: إما كساؤه  َيظ

ـّ ما لقس طـده، وكؿا كان الـاس يلت قكف يف َزوة تبقك لقحؿَؾفؿ فال يجد وإما َقره

ُد َما ما يحؿؾفؿ طؾقف، قال تعالكا  ِّ َٓ َح ـَ إَِذا َما َحَتْقَك لَِتْحِؿَؾُفْؿ ُقْؾَت  ِذي َٓ َطَؾك الع ﴿َو

ٓع َيِجُدوْا َما ُيـِػُؼقن ْمِع َحَزًكا َح ـَ الدع
َحْطُقـُُفْؿ َتِػقُض مِ قْا وع ق ةا ]الت ﴾َحْحِؿُؾُؽْؿ َطَؾْقِف َتَقلع

إشعريقن حن يحؿؾفؿ فؼالا  [، وكؿا سللف ح ق مقسك إشعري وحصحا ف90

، وكان همٓل إشعريقن مـ يقار "واهلل ما ححؿؾؽؿ وما طـدي ما ححؿؾؽؿ طؾقف"

الصحا ة ضـّقه قادًرا طؾك حاّتفؿ ولؿ يؽـ كذلؽ، ويف الصحقحقـا حن فاصؿة 

 رضل اهلل طـفؿا: فعّؾؿفا حن ا ـتف ّالت تسللف يادًما فلتاها  عد حن كامت ه
ٌ

ل وطؾل

، ولؿ يعطفا...إلك كير ما "ذلؽ يقر لِؽ مـ يادم"تسّبح وتحؿد وتؽّبر، وقالا 

 قال رحؿف اهلل.

فنذا كان صؾقات ر ل وسالمف طؾقف سكئؾ يف حقاتكف حشكقال ُيتصكقر قدرُتكف طؾقفكا 
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ُُٕع 041  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

َيسكللف حككاٌس  مِـ ححّب الـاس إلقف يف حقاتف واطتذر إلقفؿ  عكدم قدرتكف طؾقفكا: فؽقكػ

مطالَب لؿ يؽـ قكادًرا طؾقفكا حكاَل حقاتكف، يسكللقكف إيعاهكا  عكد وفاتكف كفدايكة الؼؾكقب 

 وتػريج الؽروب ومغػرة الذكقب.

  ٍَ ًُق ـِ َمْس ُٝ َظَذ َرُشقِل اهللهِ  ڤ وظـ َظْبِد اهللِ ْب ِْ َخ ََ َوُهَق ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚل: 

 ُٝ ِْ َُ َِٔدي َؾ ِسْسُتُف بِ َّ ٚ َصِديًدا َؾ ًُ ٚ ُيقَظُؽ َوْظ ًُ َؽ َفُتقَظُؽ َوْظ ٕه : َيٚ َرُشقَل اهللهِ إِ

َٚل َرُشقُل اهللهِ  ََ ؿْ ملسو هيلع هللا ىلص: »َصِديًدا َؾ ُُ ََم ُيقَظُؽ َرُجاَلِن ِمْْ ـَ « َأَجْؾ إِِّنِّ ُأوَظُؽ 

َٚل َرُشقُل اهللهِ  ََ ؟ َؾ ـِ : َذفَِؽ َأنه َفَؽ َأْجَرْي ُٝ ِْ َُ أخرجف افبخٚري «. َأَجْؾ ملسو هيلع هللا ىلص: »َؾ

 (.1460(، ومسِؿ )4551)

 ٓ يدفع طـ كػسف الؿرض فؽقػ ُيتعّؾؼ  ف.ملسو هيلع هللا ىلص هذا الحديثا حن رسقل اهلل  يف

وفقفا إءبات وققع آ تالل وإسؼام  إكبقال لقـالقا ّزيؾ الثقاب ويؽقكقا 

حسقة ٕتباطفؿ، ولقتقؼـقا  لاؿ مخؾقققن مر ق قن: فال ُيغؾك فقفؿ حو ُيتعؾؼ هبؿ مـ 

 دون اهلل.



 

 

     

           
ُُٕع 040  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 الكه١باُب إبطاٍ ايتعًل بامل -14

هذا  اب طظقٌؿ مؼصقُده إ طال شبفة الؿيركقـ يف تعّؾؼفؿ  الؿالاؽة  بقان 

 كؿال افتؼارهؿ إلك اهلل و قان ضعػفؿ وكؿال هقبتفؿ لرهبؿ تبارك وتعالك.

ٌَ : ﴿-تًوٚػ-وؿقل اهلل  ُف َبوْؾ ِظَبوٚ َٕ ـُ َوَفوًدا ُشوْبَحٚ ْْحَ وَذ افوره َ َوَؿوُٚفقا اَّته

فُ  َٕ ق َُ َٓ َيْسبِ َرُمقَن  ُْ وُؿ َموٚ َبوْغَ َأْيوِدُّيِْؿ َوَموٚ  ُم َِ ًْ ُِقَن َي َّ ًْ َْٖمِرِه َي ْقِل َوُهْؿ بِ ََ بِْٚف

وْؾ  َُ ـْ َي قَن َوَمو َُ
ٍِ َٔتِِف ُمْنو ـْ َخْنو َٙ َوُهْؿ ِمو ـِ اْرَت ٓه دَِ قَن إِ ًُ ٍَ َٓ َيْن ْؿ َو ُٓ ٍَ ِْ َخ

وَذفَِؽ  ـَ وْهَؿ  َٓ ْجِزيوِف َج َٕ وِٕوِف َؾووَذفَِؽ  َُ ـْ  ْؿ إِِّنِّ إَِفوٌف ِمو ُٓ    ﴾َْٕجوِزي افيهووٚدِِغَ  ِموْْ

 [.18-15]إٕبٔٚء:

يف هكذه أيككاتا يـككّزه اهلل كػسككف طككـ فريككة الؿيككركقـ  ككلن لككف سككبحاكف ولككًدا مككـ 

الؿالاؽة وحاؿ  ـاتف:  ؾ هؿ طبكاٌد لكف حككرمفؿ، وهكؿ طـكده يف مـكازل طالقكة، وهكؿ يف 

، ححاط  سا ؼ حسـ صاطتفؿ لرهبؿ: ٓ يتؼدمقن  قـ يديف  ؼقل، وٓ يخالػقن لف حمًرا

حطؿالفؿ وٓحؼفا، وٓ يتؼدمقن  اليػاطة إٓ لؿـ رضكل اهلل طـكف، وهكؿ مكـ ييكقتف 

حككف إلكف مكع اهلل: فجكزاؤه  -طؾك سكبقؾ الػكرض-حِذرون حن يعصقه، ومـ يّدع مـفؿ 

فذكَر هذا القطقد يف الؿالاؽة ويصفؿ  الكذكر : ّفـؿ، وذلؽ ّزال كؾ ضالؿ ميرك

ة ٓ تجقز ٕحد مـ الؿخؾكقققـ ٓ مَؾكؽ وٓ َقكره، وحككف تـبقًفا طؾك حن دطقى اإللفق

 لق ُقّدر وققع ذلؽ مـ مَؾؽ مـ الؿالاؽة لؽان ّزاؤه ّفـؿ: فؽقػ مـ دواؿ. 

ويف هذاا كؿال افتؼار مالاؽة اهلل إلك اهلل، وكؿال هقبتفؿ وييقتفؿ هلل: فؽقػ 

 الر ق قة حو العبادة.يتعؾؼ هبؿ دوكف تبارك وتعالك، حو يعتؼد حن لفؿ حًؼا يف شلل مـ 
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ُُٕع 041  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

َع َظوـ  ـْ َأِذَن َفوُف َحتهوك إَِذا ُؾوزِّ َو
ٓه دِ ُٜ ِظْوَدُه إِ َٚظ ٍَ و ُع افنه ٍَ َٓ َتْْ وؿقفف: ﴿َو

بِرُ  َُ ِعُّ اْف ًَ ؼه َوُهَق اْف ْؿ َؿُٚفقا اْْلَ ُُ ُِقِهِْؿ َؿُٚفقا َمَٚذا َؿَٚل َربُّ  [.12]شبٖ: ﴾ُؿ

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرةَ  ُغ بِِف ا ڤ وَظ ُِ ِِ »َؿَٚل: ملسو هيلع هللا ىلص فْهبِله َيْب َْمَر  ْٕ َٙ اهللهُ ا إَِذا َؿ

َقاٍن  ٍْ ٌٜ َظَذ َص َِ ِس ِْ ُف ِش ٕه َٖ ـَ ْقفِِف  ََ ٚ فِ ًٕ ٚ ًَ ٚ ُخْو َٓ
َْٖجَِْحتِ ُٜ بِ َُ ْٝ اْدَاَلئِ َب ََمِء ََضَ -افسه

هُ  : َوَؿَٚل َؽْرُ ُذُهْؿ َذفَِؽ -أي ؽر ابـ ظْٜٔٔ-َؿَٚل َظِع  ٍُ َقاٍن َيْْ ٍْ 9 َؾَِ٘ذا -: َص

بُِر﴾ َُ ِعُّ اْف ًَ ؼه َوُهَق اْف ْؿ َؿُٚفقا اْْلَ ُُ ُِقِهِْؿ َؿُٚفقا َمَٚذا َؿَٚل َربُّ ـْ ُؿ َع َظ  «.﴿ُؾزِّ

 (.6370أخرجف افبخٚري )

يف أية والحديثا حن مالاؽة اهلل العظاَم الخؾِؼ والؼّقِة الذيـ قال رسقل اهلل 

طـ مَؾؽ مـ  مالاؽة اهلل  ُحذن لل حن ححّدث "صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف واحد مـفؿا 

. حيرّف "مـ حؿؾة العرش: إّن ما  قـ شحؿة ُحذكف إلك طاتؼف مسقرة سبعؿااف طام

(، وصححف إلباّ، وقال يف واحد مـفؿ لؿا سللْتف طاايُة رضل اهلل 4707ح قداود )

﴿َوَلَؼْد [، وققلفا 06]التؽقيرا  ﴾طـفؿا طـ ققلف تعالكا ﴿َوَلَؼْد َركُه  ِإُُفِؼ اْلُؿبِقـ

إكؿا هق ّحيؾ: َلؿ حْره طؾك صقرتِف التل ُيؾؼ [ا »16]الـجؿا ﴾َركُه َكْزَلًة ُحْيَرى

ا ِطَظُؿ يؾِؼف ما  قـ السؿال  طؾقفا َقر هاتقـ الؿرتقـ، رحيُتف مـفبًطا مـ السؿال سادًّ

(: إذا كاكقا يصعؼقن إذا تؽّؾؿ اهلل 087()177حيرّف مسؾؿ )«. إلك إرض

كاكت هذه هقبتفؿ ويقففؿ مـ اهلل طـد سؿاطفؿ لؽالمف: فؽقػ  القحل: فنذا 

ُيْدَطقن مـ دوكف تعالك، وإذا كان هذا حال الؿالاؽة: فؽقػ  ؿـ دواؿ مـ إمقات 

َع طـ ُقؾقهبؿ(، حيا زال الػزع طـفا .  وإوءان، وققلفا )ُفزِّ

 وققلكفا، ، وحككف يكتؽؾؿ  صكقت ُيسكؿعالؼكقل هللو الؽكالم ويف الحديثا إءبكات صكػة



 

 

     

           
ُُٕع 042  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ا حيا يسؿعقن الصقت كلكف سؾسؾة طؾكك صكػاةٍ مؾسكال: تيكبقف «َكلَكعُف ِسْؾِسَؾٌة َطَؾك َصْػَقانٍ »

 الحجر إمؾس.«ا الصػقان»ولؾسؿاع  السؿاع ٓ الؿسؿقع  الؿسؿقع، 
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ُُٕع 043  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

باْب ايشفاعـ١ ًٌَو هلل فال ُتطًب َٔ غريٙ، ٚال َتخصٌ إال  -15

 بشسطني: اإلذٕ ٚايسضا

قن يف قديؿ الدهر وحديثف إكؿا وقعقا يف اليرك لتعّؾؼفؿ لؿا كان الؿيرك

هذا الباب لقبقـ حن اليػاطة مؾٌؽ  -َػر اهلل لف- اليػاطة كؿا تؼدم: طؼد الؿصـػ 

هلل: وحن ٓ سبقؾ إلقفا يقم الؼقامة إٓ  تحؼؼ شروصفا، وحن ما يتّقهؿف الؿيركقن 

 .- العافقةكسلل اهلل–سبقاًل لـقؾ اليػاطة هق صريُؼ حرمااؿ مـفا 

واليػاطة لغةا مصدر مـ اليػع ضد القتر، ويف اليرعا صؾب اليافع مـ اهلل 

 ّؾب مـػعة لؾؿيػقع لف حو دفع ضر طـف.

وٓ تحصؾ حتك يلذن اهلل لؾيافع حن ييػع، ويؽقن الؿيػقع لف مؿـ رضل اهلل 

 ققلف وطؿؾف: وهذان هؿا شرصا اليػاطة.

: وهق رضا اهلل طـ اليافع، ويدل لف ققل ومـ حهؾ العؾؿ مـ يزيد شرًصا ءالًثا

 ًٓ  َلُف َقْق
َ

ـُ َوَرِضل ْحَؿ ـْ َحِذَن َلُف الرع ٓع َم َػاَطُة إِ ٓع َتـَػُع اليع ]صفا  ﴾اهلل تعالكا ﴿َيْقَمئٍِذ 

[، وقد رضل اهلُل مـ اليػعال يقم الؼقامةا الؿالاؽَة والـبققـ والؿممـقـ: فػل 129

... "هلل طـف طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا حديث ح ل سعقد الخدري رضل ا

فقؼقل اهلُل طز وّؾا شػعت الؿالاؽُة وشػع الـبققن وشػع الؿممـقن: ولؿ يبؼ إٓ 

 (، والؾػظ لف.620()186(، ومسؾؿ )7469. حيرّف البخاري )"حرحُؿ الراحؿقـ

 وقد ءبت لف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حكقاٌع مـ اليػاطة يقم الؼقامةا

اليػاطة العظؿك يف فصؾ الؼضال يف حهؾ الؿققػ، وهل الؿؼام  حولفاا

 الؿحؿقد.



 

 

     

           
ُُٕع 044  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ءاكقفاا اليػاطة يف حهؾ الجـة حن يمذن لفؿ  ديقلفا.

ءالثفاا اليػاطة يف تخػقػ العذاب طـ ح ل صالب، وٓ ُيخػػ طـ كافٍر طذاُ ف 

اع سقى ح ل صالب، حما اإليراج مـ الـار: فحراٌم طؾك ّؿقع الؽػار، وهذه إكق

 الثالءة ياصة  ف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  اإلّؿاع.

را عفاا اليػاطة يف ديقل حققام الجـة  ال حساب، وهذا الـقع ضاهر الُسـّة حكف 

 ياص  ف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

 يامسفاا اليػاطة يف حققام مـ حهؾ التقحقد استحؼقا الـار حٓ يديؾقها.

ديؾقا الـار  لن يخرّقا مـفا، سادسفاا اليػاطة يف حققام مـ حهؾ التقحقد 

 وهذان الـقطان لقسا ياصقـ  ف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

ُٜ  هللِّهِ : ﴿ُؿؾ-تًٚػ-وؿقل اهلل  َٚظ ٍَ ٚ افنه ًً َمر: ﴾ََجِٔ  [.33]افزُّ

 َٓ  ُشَػَعاَل ُقْؾ َحَوَلْق َكاُكقا 
ِ
ـْ ُدوِن اهلل

سقاق أية وما قبؾفاا ﴿َحِم اتعَخُذوا مِ

َْرِض ُءؿع َيْؿؾُِؽقَن َش  ْٕ َؿاَواِت َوا ِؿقًعا َلُف ُمْؾُؽ السع َّ َػاَطُة  ِف اليع َٓ َيْعِؼُؾقَن ُقْؾ لِؾع ْقًئا َو

ُعقنَ  َّ : الالم لؾؿؾؽ، وتؼديؿ الجار والؿجرور يػقد آيتصاص: حيا قؾ ﴾إَِلْقِف ُتْر

 يا رسقل اهللا اليػاطة كؾُّفا مؾٌؽ هلل وحده، ففل مـف وإلقف تبارك وتعالك.

فتعّقـ حن إمر كؾعف طااٌد إلك "(ا 102-119/ 1) "مجؿقع الػتاوى"قال يف  

تحؼقؼ التقحقد، وحكف ٓ يـػع ححٌد وٓ يضر إٓ  نذن اهلل، وحكف ٓ يجقز حن ُيعبد ححٌد 

َقر اهلل، وٓ يستعان  ف مـ دون اهلل، وحكف يقم الؼقامة يظفر لجؿقع الخؾؼ حن إمر 

مّدٍع مـ دطقاه الباصؾة: فال يبؼك مـ يّدطل لـػسف معف شريًؽا يف كؾعف هلل، ويتحح كؾُّ 
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ُُٕع 045  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ر ق قتف حو إلفقتف، وٓ مـ يّدطل ذلؽ لغقره،  خالف الدكقا: فنكف وإن لؿ يؽـ رٌب 

 ."وٓ إلف إٓ هق: فؼد ُاتخذ َقره رً ا وإلًفا، واّدطك ذلؽ ُمّدطقن

إٓ مـف: فقؼقل العبدا وإذا كاكت اليػاطة مْؾًؽا هلل وحده: فال يحؾ حن ُتطؾب 

: فال تطؾب مـ رسقل ملسو هيلع هللا ىلص، الؾفؿ إّ حسللؽ شػاطة كبقؽ ملسو هيلع هللا ىلصالؾفؿ شػع يفّ كبقؽ 

اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  عد وفاتف، ومـ ح ك إٓ حن يطؾبفا مـف الققم: فؼد حشرك: 

 والؿيرك ٓ حظ لف يف اليػاطة.

 حما يف أيرة: فقسللف الخؾُؼ حن ييػع لفؿ طـد ر ف لػصؾ الؼض
ٌ

ال ٕكف حل

 حاضر قادر طؾك ذلؽ: فاكتػك ما ُيتقّهؿ مـ البلس.

ؿ  ـَ ـ وؿقفف: ﴿َو ٍؽ  مِّ َِ ََمَواِت  ِِ  مه ؿْ  َٓ  افسه ُٓ َٚظُت ٍَ ِْل َص ٌْ ًْٔئٚ ُت ٓه  َصو  ِموـ إِ

دِ  ًْ َْٖذنَ  َأن َب  [.15]افْجؿ: ﴾َوَيْرََض  َيَنٚء دَِـ اهللهُ َي

وَقرهؿ مـ  اب حولك ٓ تحصؾ  يف هذه أيةا يخح تعالك حن شػاطة الؿالاؽة

وٓ  يككقم الؼقامككة إٓ  يككرصقـا إذن اهلل لؾيككافع حن ييككػع، ورضككاه طككـ الؿيككػقع لككف،

فـػك سبحاكف حن تغـل شػاطُة الؿالاؽة الذيـ يف السؿال  يرضك إٓ طـ حهؾ التقحقد:

إٓ مـ  عد إذكف ورضاه: تـبقًفا  ذلؽ طؾك حن مـ دواؿ حولك حن ٓ تغـكل شكػاطتفؿ: 

الؿيككركقـ كككاكقا يؼقلككقن طككـ إصككـاما إاككا تيككػع لفككؿ: قككال تعككالك يف حككؼ فككنن 

كافِِعقـ ـَ 48]الؿكدءرا ﴾الؿيركقـا ﴿َفَؿا َتـَػُعُفْؿ َشكَػاَطُة اليع كالِِؿق [، وقكالا ﴿َمكا لِؾظع

َٓ َشكِػقٍع ُيَطكاع ـْ َحِؿقٍؿ َو
[، وٓ شكػقع حطظكؿ مكـ الخؾقكؾ محؿكد ءكؿ 18]َكافرا ﴾مِ

ك اهلل طؾقفؿككا وسككّؾؿ: فلمككا رسككقل اهلل صككؾك اهلل طؾقككف وسككؾؿ الخؾقككؾ إ ككراهقؿ صككؾ



 

 

     

           
ُُٕع 046  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ح ل هريرة رضل اهلل طـف قكالا  فعـفاستلذن ر عف تعالك حن يستغػر ُٕمف: فؾؿ ُيمذن لف، 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قكحَ حّمكف: فبؽكك، وح ؽكك مكـ حقَلكف: فؼكالا اسكتلذكُت 
ُّ

زار الـبل

تلذكُتف يف حن حزور قحَها: فَلِذن لكل: فكزوروا ر ل يف حن حستغػر لفا: فؾؿ ُيمذن لل، واس

، واكاه ر ُّكف طكـ آسكتغػار ٕ كل (976. حيرّف مسكؾؿ )"تذّكر الؿقت الؼبقَر: فناا

صالب، وحما إ راهقؿ طؾقف السالم: فاستغػر ٕ قف طـ مقطدة وطدها إياه ءكؿ لؿكا تبكّقـ 

اهلُل  التلسكل  كن راهقؿ ومكـ  لف حكف طدو هلل: تحح مـف وامتـع طـ آسكتغػار لكف، وحمرككا

اتبعف إٓ يف ققلف ٕ قفا ٕستغػرّن لؽ: فنن اهلل ٓ يغػر حن ُييَرك  كف، لكذلؽ لكؿ يـتػكع 

والُد إ راهقؿ  استغػاره إول: فعكـ ح كل هريكرة رضكل اهلل طـكف طكـ الـبكل صكؾك اهلل 

َتكرة وَكحة: َيؾؼك إ كراهقُؿ ح كاه كزَر يكقم الؼقامكة، وطؾكك وّكف كزر ق "طؾقف وسؾؿ قالا

فقؼقل لف إ راهقؿا حلؿ حقؾ لؽا ٓ تعصـل: فقؼكقل ح كقها فكالققم ٓ حطصكقؽ: فقؼكقل 

إ راهقؿا يارب إكؽ وطدتـل حن ٓ تخزيـل يقم يبعثكقن: فكلُي يكزٍي حيكزى مكـ ح كل 

إ عد: فقؼقل اهلل تعالكا إّ حّرمُت الجـة طؾكك الؽكافريـ، ءكؿ يؼكالا يكا إ كراهقؿ مكا 

. ": فكنذا هكق  كِذيٍخ ُمْؾكَتطٍخ: فُقميكذ  ؼقااؿكف: فُقؾؼكك يف الـكارتحت رّؾقؽ؟: فقـظكر

 (، والذيخا ذَكُر الضباع، ومؾتطخ، حيا  رّقعف حو  الطقـ.6652حيرّف البخاري )

ٓع َتْجِزي   وقد كػك اهلُل اليػاطة مطؾًؼا يف طدد مـ أيات كؼقلفا ﴿َواتعُؼقْا َيْقم، 

 َٓ  48]البؼرة  ﴾ُيْؼبَُؾ مِـَْفا َشَػاَطةٌ  َكْػٌس َطـ كعْػٍس َشقْئ، َو
َ

ـ َقْبِؾ َحن َيْلتِل [، وققلفا ﴿مِّ

َٓ َشَػاَطةٌ  ٌة َو َٓ ُيؾع ٓع َ ْقٌع فِقِف َو [، والؿراد  ذلؽا حاا ٓ تـػع 054]البؼرةا  ﴾َيْقٌم 

الؿيركقـ: لميات الؿتؼدمة، حو ُيراد  فا كػل اليػاطة التل يظـفا الؿيركقن: حّن 

لخؾؼ طـد اهلل مـ الؿؽاكة ما يمّهؾفؿ لؾيػاطة طـده  غقر إذكف والعقاذ  اهلل: لبعض ا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 047  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ولؼد تضؿـت اليػاطُة التل يظـفا الؿيركقن اليرَك  اهلل وسقَل الظـ  اهلل: 

فتضؿـت اليرك  اهلل مـ ّفة حاا دطال لغقر اهلل وسمال مؿـ ٓ يؿؾؽفا وفقفا تعؾٌؼ 

سقَل الظـ  اهلل مـ ّفة حن فقفا تيبقفا هلل  غقر اهلل وتقكؾ طؾك َقره، وتضؿـت 

  ؿؾقك الدكقا: ييػُع طـدهؿ ح ـاؤهؿ والؿؼرع قن مـفؿ دون إذن مـفؿ.

فُعؾؿ  ذلؽ حن كؾع شػاطة ُترّك  سمال َقر اهلل حو دون إذن اهلل حو يف َقر حهؾ 

 التقحقد: ففل مـػقٌة.

عُ  افهِذي َذا وؿقفف: ﴿َمـ ٍَ  [.144]افبَرة: ﴾ْذِٕفِ بِِ٘  إِٓه  ِظَْْدهُ  َيْن

مـا اسؿ استػفام، ومعـاها الـػل الؿضؿـ معـك التحدي، وحسؿال آستػفام 

وهق حطظؿ ملسو هيلع هللا ىلص مـ صقغ العؿقم، حيا ٓ ححد ييػع طـد اهلل إٓ  نذكف حتك رسقل اهلل 

،  ؾ يستلذن طؾك ر ف: فقمذن لف  ًٓ اليػعال وحكرمفؿ طؾك اهلل ٓ يبدح  اليػاطة حو

ُد، طؾقف: فنذا رك ى ر عف وقع لف ساًّدا: فقدطف ما شال اهلل حن يدطف، ءؿ يؼال لفا َيا ُمَحؿع

ْع، فقحؿد ر عف  ؿحامد طّؾؿف إّياها، ءؿ  اْرَفْع َرْحَسَؽ، ُقْؾ ُتْسَؿْع، َسْؾ ُتْعَطْف، اْشَػْع ُتَيػع

ا فقديؾفؿ الجـة: فػل حديث اليػاطة حديث حكس  ـ مالؽ  ييػع، ويحّد لف حدًّ

..َفَقْلُتقكِل َفَلْسَتْلِذُن َطَؾك " طـف قالا قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا رضل اهلل

ُد،  ًدا َفَقَدُطـل َما َشاَل اهلُل: َفُقَؼاُلا َيا ُمَحؿع ِّ َرّ ل: َفُقْمَذُن لِل، َفنَِذا َحَكا َرَحْيُتُف َوَقْعُت َسا

ْع: َفَلْرَفُع َرْحِسل َفَلْحَؿُد َرّ ل  َِتْحِؿقٍد اْرَفْع َرْحَسَؽ، ُقْؾ ُتْسَؿْع، َسْؾ ُتْعَطْف، اْش  َػْع ُتَيػع

ـَ الـعاِر َوُحْدِيُؾُفُؿ اْلَجـعَة، ُءؿع 
ُفْؿ مِ ُّ ا: َفُلْيِر ُيَعؾُِّؿـِقِف َرّ ل، ُءؿع َحْشَػُع: َفَقُحدُّ لل َحدًّ

ًدا َفَقَدُطـل َما َشاَل اهلُل َحْن َيَدَطـل،  ِّ ُد، َحُطقُد: َفَلَقُع َسا ُءؿع ُيَؼاُلا اْرَفْع َرْحَسَؽ َيا ُمَحؿع

ْع: َفَلْرَفُع َرْحِسل: َفَلْحَؿُد َرّ ل  َِتْحِؿقٍد ُيَعؾُِّؿـِقِف، ُءؿع  ُقْؾ ُتْسَؿْع، َسْؾ ُتْعَطْف، اْشَػْع ُتَيػع



 

 

     

           
ُُٕع 048  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ـَ الـعاِر َوُحْدِيُؾُفُؿ اْلَجـعَة..
ُفْؿ مِ ُّ ا َفُلْيِر يرّف البخاري . ح"َحْشَػُع َفَقُحدُّ لل َحدًّ

وإضفاًرا ليرفف، ملسو هيلع هللا ىلص (: تؽريًؿا مـف تعالك لـبقف 600()196(، ومسؾؿ )4476)

وتػضاًل مـف تعالك طؾك حهؾ التقحقد: فؾقست اليػاطة مطؾؼة يف حؼف صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ، إكؿا ُحططل اليػاطَة إططال مؼقعًدا، واهلُل الذي حططاه اليػاطة: لؿ يلذن حن 

 ل ٓ الؿعَطك صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وٓ َقره.ُتطؾب إٓ مـ الؿعطِ 

ِِ وؿقفف: ﴿ ٍة  وَٚل َذره ََ قَن ِمْث ُُ
ِِ ّْ َٓ َي وِن اهللهِ  َُ ـْ  ُتْؿ ِم ّْ ـَ َزَظ ُظقا افهِذي َْ ُؿِؾ ا

 َٓ وٍر َو ِٓ ـْ َط ْؿ ِمو ُٓ ٍك َوَمٚ َفُف ِمْْ ـْ ُِشْ ََم ِم ِٓ ْؿ ؾِٔ َْرِض َوَمٚ ََلُ ْٕ ِِ ا  َٓ ََمَواِت َو افسه

عُ  ٍَ ـْ َأِذَن َففُ  َتْْ َ
ٓه دِ ُٜ ِظَْْدُه إِ َٚظ ٍَ  [.12 -11]شبٖ: ﴾افنه

يف هاتقـ أيتقـا يلمر اهلل كبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حن يؼقل لؾؿيركقـا كادوا 

الذيـ زطؿتؿقهؿ شركال هلل وطبدتؿقهؿ مـ دوكف، واقصدوهؿ يف حقااجؽؿ: فؾـ 

وات وٓ يف آرض، وٓ هؿ إذ يجقبقكؿ: إاؿ ٓ يستؼّؾقن  ؿؾؽ وزن ذرة يف السؿا

ولقس هلل مـ همٓل إكداد مـ معقـ  ،لؿ يؽقكقا مـػرديـ  ؿؾؽفا يياركقن  ؿؾؽف

طؾك يؾؼ شلل وٓ طؾك حػظف، فؾؿ يبؼ لفؿ ما يتعؾؼقن  ف إٓ اليػاطة: فبقّـ حاا ٓ 

تحصؾ إٓ  نذكف، وهذا  خالف مؾقك الدكقا: فنن اليافع طـدهؿ قد يؽقن لف ُمؾؽ، 

قد يؽقن شريًؽا لفؿ يف الُؿؾؽ، وقد يؽقن لفؿ معاوًكا طؾك مؾؽفؿ، وهمٓل و

ييػعقن طـد الؿؾقك  غقر إذن الؿؾقك، والؿؾُِؽ يؼبؾ شػاطَتفؿ لحاّتف إلقفؿ، حو 

لخقفف مـفؿ حو مجازاة لفؿ طؾك إحسااؿ، وهؽذا الخؾؼ ٓ يؼبؾ ححٌد مـفؿ شػاطَة 

 يرّق ححًدا وٓ يخافف وٓ يحتاج إلك ححد:  ؾ ححٍد إٓ لرَبة حو رهبة، واهلل تعالك ٓ

 هق الغـل الحؿقد تبارك وتعالك.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 051  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 وهؿا أيتان الؾتان ققؾ فقفؿاا إاؿا تؼطعان طروق شجرة اليرك مـ الؼؾب.

 وقد اشتؿؾت أية الثاكقة طؾك شرط اإلذن.

َٙ وؿقفف: ﴿ ـِ اْرَت ٓه دَِ قَن إِ ًُ ٍَ َٓ َيْن  [. 17]إٕبٔٚء: ﴾َو

هذه أية يف الباب السا ؼ، وهل صريحة يف ءبقت شرط الرضا: قال  تؼدمت

ا ـ طباس رضل اهلل طـفؿاا الذيـ ارتضك لفؿ شفادَة حن ٓ إلف إٓ اهلل. رواه الطحي 

 (.16/050) "تػسقره"يف 

فُِؾ ٕبلٍّ َظقٌة ملسو هيلع هللا ىلص: »ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  ڤ وظـ أِّب هريرة

ٌٜ ؾتًّجَؾ ـؾُّ ٕبلٍّ َظقَتف، و ًٜ ُٕمتل يقَم مستجٚب إِّّن اختبُٖت َظقِت صٍٚظ

ٌٜ إن صَٚء اهللُ َمـ مَٚت مـ أمتل ٓ يؼُك بٚهللِ صًٔئٚ  9 ؾٓل ٕٚئِ ِٜ أخرجف «. افَٔٚم

 (.088مسِؿ )

إن شاَل "طة الؿثبتةا شرط اإلذن يف ققلفاهذا الحديث ّامع ليرصل اليػا

 شقًئاَمـ ماَت مـ حمتل ٓ ييرُك  ا "، وشرط الرضا يف ققلفا"اهللُ 
ِ
 . "هلل

 وفقفا حمُر اليػاطة إلك اهلل، وإكؿا رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ شافٌع داٍع. 

وفقفا كؿال رحفتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  لمتف وكؿال حرصف طؾك كجاهتا يف  

 الداريـ.

وفقفا  قان فضؾ كبقـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك ساار إكبقال حقث كءر حمَتف  

 طؾك كػسف وحهؾ  قتف، وّعؾفا دطال لفؿ ٓ طؾقفؿ. دطقتف الؿجا ة 

 وفقفا لقس كؾ دطال إكبقال يف الدكقا مستجاً ا: فؿـف ما ٓ يستجقبف اهلل لحؽؿة. 



 

 

     

           
ُُٕع 050  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

َٚظتَِؽ َيْقَم  ڤ وظْف  ٍَ ِس بَِن ُد افْٚه ًَ ـْ َأْش َٔؾ َيٚ َرُشقَل اهللهِ: َم
ُف َؿَٚل: ؿِ ٕه َأ

؟ َؿَٚل َرُشقُل اهللهِ  ِٜ ََٔٚم
َِ ـْ َهَذا : »ملسو هيلع هللا ىلصاْف َُٖفِْل َظ َٓ َيْس ُٝ َيٚ َأَبٚ ُهَرْيَرَة َأْن  ْد َطَْْْ ََ َف

ِس  ُد افْٚه ًَ ، َأْش
ِٞ ِدي ـْ ِحْرِصَؽ َظَذ اْْلَ ُٝ ِم َٚ َرَأْي

ُل ِمَْْؽ دِ  َأَحٌد َأوه
ِٞ ِدي اْْلَ

ـْ ؿَ  ٓه اهللهُ َخٚفًِهٚ ِم َٓ إَِفَف إِ ـْ َؿَٚل:   َم
ِٜ ََٔٚم
َِ َٚظتِل َيْقَم اْف ٍَ ِسفِ بَِن ٍْ َٕ بِِف َأْو  أخرجف «. ِْ

 (.88افبخٚري )

يف هذا الحديثا إءبات شرط الرضا: فال يـتػع  يػاطتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

إٓ حهؾ التقحقد الؿممـقن دون حهؾ اليرك: ولق كان الؿيرك محًبا لف صؾك اهلل 

إكؿا ُيـجل طؾقف وسؾؿ معظًؿا لف لؿ ُتـؼذه محبُتف لف مـ الـار، وهذا حال ح ل صالب، و

 مـ الـارا التقحقد واإليؿان  ف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

وفقفا شفادة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٕ ل هريرة رضل اهلل طـف  

 الحرص يف صؾب العؾؿ والسـة، وءـاؤه طؾقف لسمالف طـ مسللة مـ مسااؾ الـجاة 

ـَ كع   
ع

ب رضل اهلل طـف  العؾؿ والعؼقدة، وكحقُها هتـئتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُح ل

: لّؿا سللف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ حطظؿ كية "واهلل، لَِقْفـِؽ العؾُؿ ح ا الؿـذر" ؼقلفا 

(: فليـ َمـ يزهُد يف طؾؿ 812يف كتاب اهلل: فُفدي إلك كية الؽرسل. حيرّف مسؾؿ )

فؿ التقحقد وطؾؿ طؼقدة السؾػ مِـ صؾبة العؾؿ مِـ حؼقؼة العؾؿ الـافع؟!: إن  قـ

 و قـفا لحجاً ا مستقًرا.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 051  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

باب َا جاء يف ايتخرٜس َٔ ايغًٛ يف ايصاذتني، ٚأْ٘ َٔ  -16

 ذزاكع ايشسى

إكح، ويف هذا البابا  ذرااع اليركهذا الباب والؾذاِن يؾقاكف يف التحذير مـ 

  قان ذريعة الغؾق يف الصالحقـ، وحاا سبب حول شرك حصؾ طؾك إرض.

تـَة الؿتؾبسقـ  اليرك مـ الؿـتسبقـ إلك هذه إمة لؼرب وما زالْت إلك يقمـا ف 

اليرك  الصالحقـ مـ الـػقس: فنن اليقطان ُيظفره يف قالب الؿحبة واإلكرام وحدال 

حؼ إولقال، وضا ط الغؾقا تعّدي ما حمر اهلل  ف، والغؾق يف الصالحقـا مجاوزة 

 الحد يف محبتفؿ وتعظقؿفؿ فقق ما شرطف اهلل.

ػتقـا ااوالغؾق يف إمكة وقكع يف صك"(ا 68-1/66) "جؿقع الػتاوىم"قال يف 

ؿة مـ حهؾ البقكت إلقهقكَة، اػة مـ ضاّلل اليقعة الذيـ يعتؼدون يف إكبقال وإااص

ػة مـ ّّفال الؿتصقفة يعتؼدون كحق ذلؽ يف إكبقال والصكالحقـ: فؿكـ تكقّهؿ ااوص

قكة والر ق قكة: ففكق مكـ ّكـس الـصكارى: ا مكـ إلقهئً يف كبقـا حو َقره مـ إكبقال شق

وإكؿا حؼقق إكبقالا مكا ّكال  كف الؽتكاب والسكـة طكـفؿ، قكال تعكالك يف يطا كف لبـكل 

كَرنع َطكـُؽْؿ قؾا اااسر َُكػِّ ٕع ْرُتُؿقُهْؿ َوَحْقَرْضكُتُؿ الّؾكَف َقْرًضكا َحَسكـًا  ﴿َوكَمـُتؿ  ُِرُسؾِل َوَطزع

 َّ [، والتعزيكرا 10دةا ااك]الؿ﴾ـعكاٍت َتْجكِري مِكـ َتْحتَِفكا إَْكَفارُ َسقَِّئاتُِؽْؿ َوُْٕدِيَؾـعُؽْؿ 

كًرا َوَككِذيًرا لُِتْممِـُكقا الـصر والتقققر والتليقد، وقال تعالكا  ﴿إِكعا َحْرَسكْؾـَاَك َشكاِهًدا َوُمَبيِّ

ُروهُ  ُروُه َوُتكَققِّ  َوَرُسقلِِف َوُتَعكزِّ
ِ
ؿ قكال يف [: ففكذا يف حكؼ الرسكقل، ءك9-8]الػتحا﴾ ِاهلل

﴿إِكعَؿككا َكككاَن َقككْقَل ،...وقال تعككالكا ﴾﴿َوُتَسككبُِّحقُه ُ ْؽككَرًة َوَحِصككقالً حككؼ اهلل تعككالكا 

 َوَرُسقلِِف لَِقْحُؽَؿ َ ْقكـَُفْؿ َحن َيُؼقُلكقا َسكِؿْعـَا َوَحَصْعـَكا َوُحْوَلئِكَؽ 
ِ
ـَ إَِذا ُدُطقا إَِلك اهلل اْلُؿْممِـِق



 

 

     

           
ُُٕع 052  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

اهلَل َوَرُسككككقَلُف َوَيْخككككَش اهلَل َوَيتعْؼككككِف َفُلْوَلئِككككَؽ ُهككككُؿ َوَمككككـ ُيطِككككِع  ُهككككُؿ اْلُؿْػؾُِحككككقن

[: فجعؾ الطاطَة هلل والرسكقل، وّعكؾ الخيكقَة والتؼكقى 50-51]الـقرا﴾اْلَػااُِزون

كككككاَي َفاْرَهُبقنهلل وحكككككده كؿكككككا قكككككالا  كككككاَي [، وقكككككالا 51]الـحكككككؾا﴾﴿َفنيع ﴿َوإِيع

 ."[44دةا اا]الؿ ﴾ُقْا الـعاَس َواْيَيْقنِ ﴿َفالَ َتْخَي [، وقالا 41]البؼرةا ﴾َفاتعُؼقن

ؿْ  َتَذُرنه  َٓ  : ﴿َوَؿُٚفقا-تًٚػ-و ؿقل اهلل   ُُ َت َٓ  آَِلَ ا َتَذُرنه  َو ًَّ َٓ  َو  ُشَقاًظٚ َو

 َٓ ٌُقَث  َو قَ   َي ًُ ا﴾  َوَي َْْٕسً َأْشوََمُء ِرَجوٍٚل ا ڤ : ؿٚل ابوـ ظبوٚس[12]ٕوقح:َو

َمه  َِ ُٕقٍح9 َؾ ـْ َؿْقِم  َغ ِم
ِهُبقا إَِػ َصِْٚلِ ْٕ ْؿ: َأْن ا ِٓ َْٔىُٚن إَِػ َؿْقِم قا َأْوَحك افنه ُُ َِ  َه

َبوْد،  ًْ ْؿ ُت َِ ُِقا9 َؾ ًَ ٍَ ْؿ9 َؾ ِٓ
َْٖشََمئِ قَهٚ بِ ُّّ َهًٚبٚ َوَش ْٕ ُٕقا ََيُِِْسقَن َأ ٚ ـَ ْؿ افهتِل  ِٓ َمَٚفِِس

ُؿ9 ُظبَِدْت.  ِْ ًِ َخ اْف َؽ َوَتَْسه
َؽ ُأوَفئِ َِ  (.3811ي)رواه افبخٚرَحتهك إَِذا َه

هذا يحٌ طـ حول شرٍك حصَؾ طؾك إرض وسببِف: وحكف الغؾق يف الصالحقـ، 

وتػصقؾ كبلهؿ كؿا  ّقـف ا ـ طباس رضل اهلل طـفؿاا حن  ـل كدم طؾقف السالم ضّؾقا 

طؾك التقحقد طيرة قرون، وكان فقفؿ كيَر تؾؽ الؿدة يؿسٌة مـ حهؾ الصالح هؿا 

: فؿاتقا يف زمـ متؼارب: فَلِسَػ الـاُس طؾقفؿ: َود وُسقاع وَيغقث وَيعقق وَكسر

حن يجعؾقا لؽؾ رّؾ  -وٓ يزال الـاس وقتئذ طؾك التقحقد-فزّيـ اليقطاُن لفؿ 

ًرا طؾك صقرتف حقث كاكقا يجؾسقن لقتذكروا كياصفؿ يف  مـفؿ صـًؿا  اسؿف مصقع

صقر، الطاطة، ولؿ ُتعبد تؾؽ الصقر، حتك إذا مات الجقُؾ الذيـ صقروا تؾؽ ال

وتـّسخ العؾؿ: حيا درسْت كءار العؾؿ الذي فقف  قان اليرك والتقحقد حو العؾؿ الذي 

كصبقا ّٕؾف تؾؽ آكصاب: طبدوها مـ دون اهلل: ويف أيةا تقاصقفؿ  عبادة 

كلفتفؿ وطبادِة همٓل الخؿسة مـ الصالحقـ، فلرسؾ اهلل كقًحا طؾقف الصالة والسالم 
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ُُٕع 053  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

طاهؿ إلك تقحقد اهلل يف العبادة: فؿا كمـ معف إٓ قؾقؾ: ءؿ حوَل رسقل حرسؾف اهلل: فد

حمره اهلل  صـع السػقـة فصـعفا، وحؿَؾ فقفا الؿممـقـ ومـ كؾ شلٍل زوّقـ اءـقـ، 

 وحرسؾ اهلل طؾك حهؾ إرض الطقفان: فغرققا إٓ حصحاب السػقـة.

ّدة، و وارهتا الرما  ُّ ل مع كّر وروي حن الطقفان حلؼك تؾؽ إصـام يف ساحؾ 

 
ّ

 الخزاطل
ّ

وهق الذي َّقر ديـ -السـقـ: ءؿ حوحك اليقطان إلك طؿرو  ـ ُلَحل

 لن يخرّفا ويػّرقفا طؾك العرب  -العرب طـ الحـقػقة مؾة إ راهقؿ طؾقف السالم

إلك حن فتح اهلل طؾك  -قاتؾف اهلل-ودّلف طؾك مؽااا: فؽان ذلؽ مـف: فجّدد اليرَك هبا 

 طؾقف وسؾؿ مؽة فؽّسر تؾؽ إوءان: فاكظر إلك كءار ياتؿ رسؾف محؿد صؾك اهلل

اليرك إذا طؾؼت متك تزول: حصـاٌم طبدت مـ دون اهلل قبؾ  عثة حول الرسؾ، وما 

 كّسرها إٓ كيُرهؿ.

 دا حن اليرك صارئ طؾك البيرية.اويف هذه الؼصة مـ الػقا

هؾ التقحقد وفقفاا التحذير مـ مؽر اليقطان ويطقاتف، وحن حكح هؿف إيؼاع ح 

 يف اليرك إكح.

وفقفاا وّقب الخقف طؾك الذرية مـ اليرك، وحن تؼصقر أ ال يف حسؿ  

 مادة اليرك ر ؿا فتح طؾك إ ـال  اب اليرك إكح.

 وفقفاا طسر إزالة حطالم اليرك  الصالحقـ  عد وققطف. 

حب يف صا شراكقير وكصب الصقر، وحكف وسقؾة لإلوفقفاا التحذير مـ التص 

 الصقرة.

 



 

 

     

           
ُُٕع 054  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

رَ  ڤ وظْف َّ َع ُظ
ِّ ُٝ افْهبِله  ڤ َش ًْ

ِّ : َش قُل َظَذ اْدَِْْزِ َُ َُقُل: ملسو هيلع هللا ىلص َي َي

ٚ َظْبُدهُ » َٕ ََم َأ ٕه ـَ َمْرَيَؿ9 َؾِ٘ ََم َأْضَرْت افْهَهَٚرى اْب ـَ َُقُفقا: َظْبُد اهللهِ  9َٓ ُتْىُروِِّن  َؾ

 (.2334أخرجف افبخٚري )«.َوَرُشقُفُف 

طـ إصرااف حو الغؾق فقف، واإلصرال هقا الؿبالغة يف ملسو هيلع هللا ىلص اقف يف هذا الحديثا 

 الؿدح.

وقد ح ك حهُؾ الغؾق إٓ ارتؽاَب اَقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ و رامقا تعظقَؿف  ؿا  

يمذيف، وضاهقا الـصارى يف َّؾقهؿ وشركفؿ، وحضفر لفؿ اليقطاُن هذا اليرَك يف 

ف، وحضفر التقحقَد واإليالَص يف قالب التعظقؿ لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ومحبت

 "مجؿقع الػتاوى "  اهلل، قال يفقالب التـؼص، وٓ حقل وٓ ققة إٓ

وإذا كػك الرسقل طـ كػسف حمًرا كان هق الصادق الؿصدوق يف ذلؽ "(ا1/127)

كؿا هق الصادق الؿصدوق يف كّؾ ما يخح  ف مـ كػل وإءبات، وطؾقـا حن كصّدقف يف 

ل وإءبات، ومـ رّد يحه تعظقًؿا لف: حشبف الـصارى الذيـ كّذ قا كؾ ما حيح  ف مـ كػ

الؿسقح يف إيباره طـ كػسف  العبقدية تعظقًؿا لف، ويجقز لـا حن كـػل ما كػاه، ولقس 

 ."ٕحد حن يؼا ؾ كػقف  ـؼقض ذلؽ حلبتة

رسقلف، و ف وفقفا حّؾُّ وصِػ رسقِل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حكف طبداهلل و

 يف ذاتف صؾك اهلل طقف وسؾؿ. قسطقةتحؼقؼ ال

 َوَرُسقُلفُ َفُؼقلُ  :َفنِكعَؿا َحَكا َطْبُدهُ »  ويف ققلفا
ِ
ا  قاٌن لؿا يجب اطتؼاده «قاا َطْبُد اهلل

يف وصػف صؾك اهلل  اتعّديف ، وتحديٌد لؾرتبة التل ٓ َيحّؾ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فقف

ـٌ طؾكطؾقف وسؾؿ َٓ ُتْطُروكِل َكَؿا » ؿ مـ ققلفاتقهّ فـ كذ ْت ضـقُكف: مَ  ، ورٌد  ّق
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ُُٕع 055  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ـَ َمْرَيؿَ َحْصرَ  رى يف طتف الـصاسقى ما ادّ  يف حؼف إ احَة كؾ إصرالٍ  «ْت الـعَصاَرى اْ 

رتبة العبقدية ه صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لصػتف طؾك صرَ الؿسقح طؾقف السالم: فنّن ق

ت يصااص اإللفقة ، ولقسما ّاوزها إلك رتبة اإللفقة حو الر ق قة قاٍض  ؿـع كّؾ 

 زطؿ الـصارى يف طقسك طؾقف السالم حكف اهلل حو ا ـ اهلل حو ءالث  مـحصرةً  والر ق قة

مفؿ يف : فؼد تؼدّ طؾقف السالم يف زطؿ الـصارى فقف   اليرك حدُ ءالءة كؿا ٓ يـحصر 

 طك ححد مـ تؾؽ إمؿوما ادّ  :مـ الؿيركقـ ولحؼفؿ ميركق العرب الزمان حمؿٌ 

ـَ  -فقؿا كعؾؿ– ؿيف كلفتف  رها، وقد كػّ طؾقف السالم طتف الـصارى يف الؿسقحما ادّ  طق

طك ححد يف محؿد  الخؾقد يف الـار، وٓ ادّ  ا وتقطدهااهلل يف كتا ف وحؽؿ  يركف

تقهؿ مـ هذا الحديث ايتصاص صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف حقاتف شقًئا مـ ذلؽ حتك يُ 

 الـفل  ؿياهبة الـصارى يف كػس مؼالتفؿ.



 

 

     

           
ُُٕع 056  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

باب َا جاء يف ايتخرٜس َٔ االفتتإ بكبٛز ايصاذتني أٚ  -17

 اختاذٖا َشاجد، ٚأُْٗا َٔ ذزاكع ايشسى

هلا آفتتان  ؼبقر  ذرااع اليركهذا الباب معؼقد لبقان ذريعة حيرى مـ 

ومـ الصالحقـ  تجاوز ما شرطف اهلل يف الؼبقر مؿا يغري ضعاَف التقحقد  اليرك، 

ها، وإديالفا إلك الؿساّد، و ـال الؿساّد طؾقفا، ذلؽا الصالة إلقفا حو طـد

وهق  ـاؤها حو صالؤها  –ورفعفا، و ـال الؼباب حو اليبا قؽ طؾقفا، وتجصقصفا 

، وزيرفتفا، ووضع الستقر طؾقفا، وشد الرحال إلقفا، وإضالة الؿؼا ر، - الجص

 واطتؼاد حفضؾقة العبادة حو الدطال طـدها.

َٜ َأنه ُأمه  َن
ـْ َظٚئِ َٜ  َظ َّ َِ َٜ َوُأمه َش وٚ  -رِض اهلل ظْٓـ-َحبَِٔب َٓ ًٜ َرَأْيَْ َِْٔسو ـَ َرَتٚ  ـَ َذ

 ِٜ َبَن ٚ َتَهِٚويرُ -بِْْٚلَ َٓ َٚل َرُشقُل اهللهِ ملسو هيلع هللا ىلصفَِرُشقِل اهللهِ  -ؾِٔ ََ إِنه ُأوَفئِوِؽ ملسو هيلع هللا ىلص: »9 َؾ

ِه َمْسِجًد  ٚفُِح َؾََمَت9 َبَْْقا َظَذ َؿْزِ ُجُؾ افهه ُؿ افره ِٓ َٚن ؾِٔ ـَ َؽ إَِذا  ِْ ُروا ؾِِٔف تِ ا َوَصقه

 ِٜ ََٔٚم
َِ ِؼ ِظَْْد اهللهِ َيْقَم اْف ِْ اُر اْْلَ َقَر، ُأوَفئِِؽ ُِشَ (، ومسوِؿ 316أخرجف افبخوٚري )«. افهُّ

(417.) 

مـ مياهبة حهؾ الؽتاب يف اتخاذ الؼبقر ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا الحديثا شدة تحذيره 

لصالحقـ حكػَسفؿ، مساّد، وتسؿقتف إّياهؿ شرار الخؾؼ لذلؽ: فؽقػ  ؿـ طبَد ا

ومـفا صـقع الذيـ اتخذوا طؾك حهؾ الؽفػ مسجًدا: فؼد كاكقا مـ الـصارى الذيـ 

 ااكا رسقُلـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حن كتيبعف هبؿ.

 وٓتخاذ الؼبقر مساّد صقر، هلا 
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ُُٕع 057  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ـَ مسجد.1  ( قصد الصالة إلك الؼبقر حو يف فـاافا: وإن لؿ ُيب

 وهذه حشـعفا. ( السجقد طؾك الؼح مباشرة، 0

 (  ـال الؿسجد طؾقفا.6

 ( إديالفا إلك الؿسجد، حو دفـ الؿقت يف الؿسجد.4

ففذه وإن كان الؼاصد إلك آتخاذ إكؿا يؼصد طبادَة اهلل وحده: فنكف ذريعٌة 

 قريبة لؼصد الؿسجد ّٕؾ صاحب الؼح ودطااف واإلشراك  ف مع اهلل.

 بادة مـ طادات الـصارى.ويف الحديثا حن اتخاذ الصقر يف مقاضع الع

ِزَل بَِرُشقِل اهللهِ  ڤ وظـ ظٚئنٜ وابـ ظبٚس ُٕ َؼ َيْىَرُح ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚٓ: َدهٚ  ٍِ َض

َذفَِؽ:  ـَ َٚل َوُهَق  ََ ِف9 َؾ ِٓ ـْ َوْج ٚ َظ َٓ ٍَ َن ـَ  ٚ ِف9 َؾَِ٘ذا اْؽَتؿه ِهَ ِٓ ًٜ َفُف َظَذ َوْج ََخَِٔه

« َ َِ َوافْهَهَٚرى اَّته ق ُٓ َٔ ُٜ اهللهِ َظَذ اْف َْ ًْ ْؿ َمَسِٚجَد َف ِٓ َٔٚئِ بِ ْٕ ُر َمٚ «ُذوا ُؿُبقَر َأ 9 ُُيَذِّ

قا.  ًُ  (.420(، ومسِؿ )325و 324أخرجف افبخٚري )َصَْ

يف هذا الحديثا يح مـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حو دطال  الؾعـة طؾك 

القفقد والـصارى ٓتخاذهؿ قبقر حكبقاافؿ مساّد، وكؾ مقضع قصدت الصالة فقف 

خذ مسجًدا، ولؿ يؽـ هذا الؾعـ مـف يف سقاق الؿقت ٕهؾ الؽتاب طؾك ذلؽ فؼد ات

إٓ طؾك سبقؾ التحذير اليديد لئال تػعؾ حمُتف طـد قحه صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ما فعؾ 

حولئؽ طـد قبقر حكبقاافؿ، ومقّب الؾعـا اتخاذهؿ قبقَرهؿ مساّد: فؽقػ لق 

الؾعـُة لقست مختصة هبؿ  ؾ تعؿُّ  طبدوهؿ حكػَسفؿ حو سجدوا لفؿ حكػِسفؿ، وهذه

 كؾع مـ فعؾ َفعؾتفؿ.



 

 

     

           
ُُٕع 058  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 » وققلفؿاا 
ِ
ا ُكِزَل  َِرُسقِل اهلل  ، حيا كزل  ف الؿقت واشتد  ف الؿرض.ملسو هيلع هللا ىلص «َلؿع

فؾقٓ ذلؽ ُح ِرَز قُحه َقر حكف "ويف حديث طااية وحدها طـد اليقخقـا قالتا 

(، حيا دفـ 509سؾؿ )(، وم1692. حيرّف البخاري )"ُييل حن ُيتخَذ مسجًدا

الصحا ُة رسقَل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حقث ُقبض يف حجرة طااية رضل اهلل 

طـفؿا مجاكبة لؾـفل الذي ففؿقه مـف حقـؿا َّؾظ اإلكؽار طؾك القفقد والـصارى 

وهق يف مرض الؿقت ٓتخاذهؿ قبقر حكبقاافؿ مساّد: فؽان ذلؽ مـفؿ رضل اهلل 

يف قحه حو اتخاذه مسجًدا مع مّر السـقـ، وَءؿ طؾة حيرى طـفؿ سًدا لذريعة الغؾق 

هلا حن حكبقال يدفـقن حقث يؿقتقن: فُدفـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حقث قبض يف 

حجرة طااية، وحجرهتا مستؼؾة طـ الؿسجد  جدرااا، ءؿ ُوّسع الؿسجد يف طفد 

ليلل مـ الػاروق طؿر ءؿ يف طفد ذي الـقريـ طثؿان، ولؿ يتعرضا لحجرهتا وٓ 

حجرات حمفات الؿممـقـ وضّؾ الحال طؾك ذلؽ مدَة يالفة الخؾػال مـ الصحا ةا 

إر عة الراشديـ، ويقر مؾقك الؿسؾؿقـ معاوية رضل اهلل طـفؿ حّؿعقـ وما  عده 

الذي تقلك سـة ست وءؿاكقـ  عد وفاة العبادلة مـ -حتك طفد القلقد  ـ طبدالؿؾؽ 

اس وا ـ الز قر وا ـ طؿرو رضل اهلل طـفؿ، صغار الصحا ةا ا ـ طؿر وا ـ طب

ووفاة ّؿقع مـ كان يف الؿديـة مـ الصحا ة: فنن كير مـ مات هبا ّا ُر  ـ طبداهلل 

: حمَر القلقد سـة إحدى وتسعقـ  تقسعة مسجد -رضل اهلل طـفؿا سـة ءؿان وسبعقـ

ـ، الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ ّؿقع ّفاتف: فُفدمت حجرات حمفات الؿممـق

وُحديؾت حجرة طااية يف الؿسجد  عد حن حطاد طؿر  ـ طبدالعزيز رحؿف اهلل والل 

القلقد طؾك الؿديـة  ـال ّدارها ءؿ  ـك طؾقفا ّداًرا ٓ ُيدَيؾ مـف إلقفا: لف يؿسة 

حضالع تؾتؼل حضالطف الخؾػقة طؾك هقئة مثّؾث حتك ٓ يتؿؽـ ححٌد مـ استؼبال قحه 
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ُُٕع 061  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ؽعبة ءؿ ححاصفا ححد السالصقـ مـ الؿؿالقؽ  يبؽ وحتك ٓ تؽقن طؾك هقئة ال

حديدي: فغدت ءالءة ّدارن، وقد حكؽر مـ حدرك إديال الحجرة يف التقسعة مـ 

التا عقـ، وكاكت سـّتف الراتبة صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف ّؿقع مـ ُيتقىف مـ الؿسؾؿقـ 

ا ة والتا عقـ حن يدفـف يف الؿؼا ر ٓ يف الؿساّد، ولؿ يؽـ ُيعرف قط يف طفد الصح

مسجٌد طؾك قح حو فقف قح، ومـ ذلؽا قحه صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وقحا صاحبقف: فنن 

مسجده لؿ ُيبـ طؾك قح، ولؿ ُيحػر لؼحه يف مسجده،  ؾ ُدفـ يف حجرة طااية، 

ومسجده قبؾ قحه، وهذه حالة ٓ كظقر لفا: فنن ديقل قحه حصؾ  ؼصد التقسعة، 

صقدًة  اإلديال  ؾ ديؾت كؿا ديؾت حجرات حمفات ولؿ تؽـ حجرة طااية مؼ

 الؿممـقـ  عد هدمفا.

وكؾُّ مسجد فقف قح سقى مسجد رسقل اهلل: فنما حن الؿسجد ُ ـل ّٕؾ الؼح،  

عؾ الؼح يف ذلؽ الؿؽان ّٕؾ الؿسجد، ءؿ إن مسجد رسقل اهلل صؾك اهلل  ُّ حو 

 ققام الساطة  اإلّؿاع.طؾقف وسؾؿ فضؾف  اق وميروطقة الصالة فقف  اققة إلك 

ولق ققؾا إن قبقر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وصاحبقف لقست يف الؿسجد  

الـبقي: لؽان لف حظ مـ الـظر: فناا يف حجرة طااية، وهل  قت مستؼؾ مػصقٌل 

 لكثر مـ ّدار لقست هل مسجًدا و ٓ لفا حؽؿ الؿسجد  تضعقػ الصالة فقف حلًػا: 

 تؾؽ محاصٌة  الؿسجد ولقست فقف. فالؼبقر الثالءة والحالة

ويف معـك حديث البابا حديث ّـَدب  ـ طبداهلل رضل اهلل طـف قالا سؿعت 

إّ ح رُح إلك اهلل "رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قبؾ حن يؿقت  خؿس، وهق يؼقلا 

حن يؽقن لل مـؽؿ يؾقؾ: فنّن اهلَل تعالك قد اتخذّ يؾقاًل كؿا اتخذ إ راهقؿ يؾقاًل، 

لق كـُت متخًذا مـ حمتل يؾقاًل ٓتخذُت ح ا  ؽر يؾقاًل، حٓ وإّن َمـ كان قبؾؽؿ و



 

 

     

           
ُُٕع 060  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

كاكقا يتخذون قبقر حكبقااِفؿ مساّد، حٓ فال تتخذوا الؼبقَر مساَّد، إّ حااكؿ طـ 

(، وفقفا الـفل طـ اتخاذ الؼبقر مساّد مـ ءالءة 560. حيرّف مسؾؿ )"ذلؽ

حٓ فال "ؽ، واقف هذه إمة طـ اتخاذها  ؼقلفا وّقها ذّم مـ كان قبؾـا  ػعؾفؿ ذل

 ."فنّ حااكؿ طـ ذلؽ"، ءؿ تلكقده لؾـفل  ؼقلفا "تتخذوا..

وفقفؿاا مالزمتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؾدطقة إلك التقحقد إلك كير لحظات 

 مـ حقاتف الؿباركة مع ما هق فقف مـ شدة السؽرات صؾقات ر ل وسالمف طؾقف.

ـْ َأِِّب ُهَريْ  ْؿ ملسو هيلع هللا ىلص: »َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللهِ  ڤ َرةَ وَظ ُُ ُٔقَت قا ُب ُِ ًَ َٓ َُتْ

 ُٞ ْٔ ِْل َح ٌُ ُِ ْؿ َتْب ُُ 9 َؾِ٘نه َصاَلَت ُِّقا َظَعه ي ِظًٔدا، َوَص
ُِقا َؿْزِ ًَ ُؿُبقًرا، َوَٓ َُتْ

ُْْتؿْ   (، وصححف إفبِّٚن.1131أخرجف أبقَاوَ)«. ـُ

طـ ّعؾ البققت قبقًرا، وطـ ّعؾ يف هذا الحديثا اقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

قحه طقًدا حيا حن ُيعتاد يف زمـ مخصقص كتؽرير زيارتف كؾؿا ديؾ الزاار مسجده 

 حو  عد كؾ صالة مػروضة، وحمُره إّياكا  الصالة طؾقف.ملسو هيلع هللا ىلص 

، وحن فضقؾة الصالة والسالم طؾقف ملسو هيلع هللا ىلصويف هذاا حْن ٓ مزية لؾؼرب مـ قحه  

حاصؾة مع الؼرب مـف، وحن كثرة الصالة والسالم حاصؾة مع البعد طـ قحه كؿا هل 

طؾقف يف حّي مقضع مـ حرض اهلل كان الؿصؾل طؾقف فقف: يقٌر مـ اطتقاد زيارة قحه 

 لساكـ مديـتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حو زااِرها.

 ومـ اتخاذ قحه صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طقًداا اطتقاد قصد قحه لدطال اهلل طـده.

إلك حذهان الصحا ة رضل اهلل طـفؿ حن الؼبقر لقست محاًل  وفقفا حن الؿتبادر 

َٓ َتْجَعُؾقا  "لؾصالة والعبادة: ولذلؽ حثفؿ طؾك صالة الـافؾة يف  ققهتؿ  ؼقلفا
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ُُٕع 061  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

، وقد حشار اإلمام البخاري رحؿف اهلل إلك هذا الؿعـك لؿا  قب طؾك "ُ ُققَتُؽْؿ ُقُبقًرا

اّعؾقا "الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا  حديث ا ـ طؿر رضل اهلل طـف الؿتػؼ طؾقف طـ

(ا  اب كراهقة الصالة 89/ 1 ؼقلف ) "يف  ققتؽؿ مـ صالتؽؿ، وٓ تتخذوها قبقًرا

 يف الؿؼا ر.

 والعؾة طـ ذلؽ الـفل طـ الصالة يف الؿؼا را سد ذريعة اليرك.

ـُ َأِِّب َضٚفِ  ٔهِٚج إََشِديِّ َؿَٚل: َؿَٚل َِل َظِعُّ ْب ـْ َأِِّب اَْلَ ُثَؽ ڤ ٍٛ وَظ ًَ : َأَٓ َأْب

ِْٔف َرُشقُل اهللِ  َِ َثِْل َظ ًَ ا ملسو هيلع هللا ىلصَظَذ َمٚ َب ْسَتُف، َوَٓ َؿْزً َّ ًٓ إِٓه َض ؟ َأْن َٓ َتَدَع َِتَْثٚ

ْيَتُف  ًؾٚ إِٓه َشقه  (.858أخرجف مسِؿ ) «.ُمْؼِ

يف هذا الحديثا حمره صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  تسقية كؾ قح ميرف، وإرسالف 

 اهلل طـف ّٕؾ هذا الؿؼصد.طؾًقا رضل 

وفقفا إكؽاره صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لذرااع اليرك  الؼقل والػعؾ، ومـفاا رفع 

الؼبقر، وااتسال يؾػااف الراشديـ رضل اهلل طـفؿ  ف يف ذلؽ: طؾل رضل اهلل طـف كؿا 

 ْ ـ ُشَرْحبِقَؾ ْ ـ َحَس 
ِ
ـََة يف حديث الباب، وكذا طثؿان رضل هلل طـف: فعـ َطبْد اهلل

 اهلُل َطـُْف َيْلُمُر  َِتْسِقَيِة اْلُؼُبقِر، َفَؿرع  َِؼْبٍر َفَؼاُلقاا َهَذا "َقاَلا 
َ

اَن َرِضل ـَ َطػع َرَحْيُت ُطْثَؿاَن ْ 

َي  / 6) "تاريخ الؿديـة". رواه ا ـ شبة يف "َقْبُر ُحمِّ َطْؿٍرو  ِـِْت ُطْثَؿاَن، َفَلَمَر  ِِف: َفُسقِّ

1218- 1219.) 

وٓ صقرًة إٓ "ا إمر  طؿس ّؿقع التؿاءقؾ، ويف رواية لؿسؾؿا وفقف 

 ."صؿْسَتفا

وذلؽ كان دح ف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؽّسر إوءان  ؼقلف وفعؾف، ويطّفُر  ققَت  



 

 

     

           
ُُٕع 062  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

اهلل مـفا: فعـ طبداهلل  ـ مسعقد رضل اهلل طـف قالا ديؾ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

وءالءؿااة ُكُصٍب: فجعؾ َيطعـفا  عقد يف يده، مؽة يقم الػتح، وحقل البقت ستقن 

ال اْلَحؼُّ َوَزَهَؼ اْلَباصُِؾ  َّ ال اْلَحؼُّ َوَما ُيْبِدُئ اْلَباصُِؾ 81]اإلسرالا﴾ويؼقلا ﴿ َّ ﴿ ،]

 (.1781(، ومسؾؿ )4087. حيرّف البخاري)"[49]سبلا﴾َوَما ُيِعقد

يرج ما فقفا مـ و ح ك صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حن يديؾ الؽعبة يف فتح مؽة حتك حُ 

التؿاءقؾ: فعـ ا ـ طباس رضل اهلل طـفؿا قالا إن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

لؿا قِدم ح ك حن يديؾ البقت وفقف ألفة: فلمَر هبا فُليرّت: فليرّقا صقرة 

إ راهقؿ وإسؿاطقؾ يف حيديفؿا إزٓم: فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا 

 لؼد طؾؿقا حّكفؿا لؿ يستؼسؿا هبا قطُّ قاتؾفؿ اهلُل، حما وا"
ِ
: فديؾ البقت: فؽبّر يف "هلل

 (.1621كقاحقف ولؿ يصّؾ فقف. حيرّف البخاري )

ويف الحديثا ّؿع  قـ إمر  ؿحق اليرك  طؿس التؿاءقؾ، و قـ إمر  نزالة 

 ما يغري  اليرك  تسقية الؼبقر.

َِْقيِّ  ٌَ ـْ َأِِّب َمْرَثٍد اْف ًْ  ڤ وَظ ِّ َُقُل: ملسو هيلع هللا ىلص ُٝ َرُشقَل اهللِ َؿَٚل: َش َٓ »َي

ٚ َٓ ْٔ َِ ُِِسقا َظ َٓ َُتْ ُبقِر، َو َُ ُِّقا إَِػ اْف  (.861أخرجف مسِؿ )«. ُتَه

يف هذا الحديثا اقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ الصالة ذات الركقع والسجقد 

إلك الؼبقر، وهق الياهد مـ الحديث لؾمّؿة، وطـ ءا ت البـاّ طـ حكس  ـ مالؽ 

هلل طـف قالا ركّ طؿر  ـ الخطاب رضل اهلل طـف: وحكا حصؾل طـد قح فجعؾ رضل ا

: قالا فحسبُتف يؼقلا الؼؿر، قالا فجعؾُت حرفع رحسل إلك السؿال: "الؼحَ "يؼقلا

: قال ءا تا فؽان حكس  ـ مالؽ يليذ "إكؿا حققلا الؼحَ ٓ تصؾِّ إلقف"فلكظر: فؼالا 
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ُُٕع 063  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 "صحقحف". طّؾؼ البخاريُّ حصؾف يف "الؼبقر  قدي إذا حراد حن يصؾل فقتـحك طـ

- اب هؾ ُتـبش قبقر ميركل الجاهؾقة وُيتخذ مؽااا مساّد –)كتاب الصالة 

(، وصحح إسـاده إلباّ: فؿع 1581) "مصـعػف"(، ووصؾف طبدالرزاق يف 1/88

حن حكًسا رضل اهلل طـف لؿ يَر الؼح حقـؿا صؾك وٓ قصده: لؿ يؿفؾف الػاروق رضل 

 هلل طـف حتك يػرغ مـ صالتف.ا

حما صالة الجـازة طؾك الؿقت  عد دفـف لؿـ فاتتف صالة الجـازة طؾقف مع 

 الؿسؾؿقـ: ففل ميروطة  ػعؾف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

وإن وّدت مؼحٌة يف قبؾة مسجٍد: حُرمت الصالة فقف ما لؿ ُتػَصؾ الؿؼحة 

سجد مبـًقا طؾك حرضف، ولقس  جدار َقر ّدار الؿسجد ويؽـ كٌؾ مـ الؿؼحة والؿ

الؿسجد َءؿع ّٕؾ تعظقؿ الؼبقر، ويزيد  عُض حهؾ العؾؿ اشماَط مسافة فاصؾة  قـ 

 الجداريـ، وهق إحقط.

وكؾ مسجد ُ ـل لتعظقؿ قح: فنن الصالة فقف ٓ تجقز وٓ تصح، وحيؿا قحٍ صرح 

: ًٓ وّب هدم  طؾك مسجد: وّب كبيف وإيراّف مـ الؿسجد: فنن كان الؼح حو

 الؿسجد.

 وفقفا الـفل طـ الجؾقس طؾك الؼبقر رطاية لحرمة الؿسؾؿ. 

، ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚل: َُنَك َرُشقُل اهللهِ  ڤ وظـ جٚبر بـ ظبد اهلل ْزُ ََ َص اْف َأْن َُيَهه

ِْٔف.  َِ ِْٔف، َوَأْن ُيْبَْك َظ َِ َد َظ ًَ َْ  (.861أخرجف مسِؿ )َوَأْن ُي

طـ تجصقص الؼح وطـ البـال  يف هذا الحديثا اقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

(، والـساال 6006طؾقف، وهق الياهد مـ الحديث لؾمّؿة، زاد ح قداود )



 

 

     

           
ُُٕع 064  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

: فؽؾ زيادة طؾك الؼح َقر ترا ف: ُيـفك طـفا، وكية تؾؽ "حو يزاد طؾقف"(ا 0207)

 الزيادةا حن يعؾق الؼح طـ شح.

 وفقفا الـفل طـ الؼعقد طؾك الؼح رطاية لحرمة الؿسؾؿ. 

ـْ  ُغ بِِف افْهبِله  ڤ َأِِّب ُهَرْيَرةَ  وَظ ُِ ِٜ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيْب َحُٚل إِٓه إَِػ َثاَلَث َٓ ُتَندُّ افرِّ

َراِم، َوَمْسِجِد إَْؿَل  أخرجف افبخٚري  «.َمَسِٚجَد: َمْسِجِدي َهَذا، َوَمْسِجِد اْْلَ

 (.0286(، ومسِؿ )0078)

 معـاه الـفل طـ شد الرحال إٓ إلك الؿساّد 
ٌ

الثالءة، ويف حديث ح ل هذا كػل

(، 1864. حيرّف البخاري)"ٓ َتيّدوا..."سعقد الخدري رضل اهلل طـف  الـفلا 

 (، والؾػظ لف.415()1668ومسؾؿ )

وشّد الرحال هقا التعبد  السػر إلك  ؼعة مؼصقدة: فال ييرع إٓ إلك الؿساّد 

مديـة رسقل اهلل الثالءة حتك مسجد قبال الذي كد ـا لزيارتف: إكؿا ُيؼصد مـ دايؾ 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وٓ ُيتعبد  السػر إلقف مـ يارّفا: فؽقػ  يّد الرحال إلك 

الؿؼا ر؟!، وقد سئؾ اإلمام مالؽ  ـ حكس رحؿف اهلل ورضل طـف طـ رّؾ كذر حن 

يليت قح الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فؼالا إن كان حراد الؼح: فال يلتف، وإن حراد 

 (.1/624) "مجؿقع الػتاوى"كؼؾف يف  الؿسجد: فؾقلتف.

وقد ففؿ الصحا ُة طؿقَم الـفل طـ شد الرحال إلك ّؿقع البؼاعا الؿساِّد 

وَقر الؿساِّد سقى الؿساّد الثالءة،  ؾ َقر الؿساّد حولك  الؿـع: فعـ ح ل 

...فؾؼقت َ صرة  ـ ح ل َ صرة الِغػاري رضل "هريرة رضل اهلل طـف يف يح صقيؾا

قالا مـ حيـ حقبؾَت؟: فؼؾتا مـ الطقر: فؼالا حما لق َحدركُتؽ قبؾ حن اهلل طـف: 
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ُُٕع 065  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ٓ ُتعَؿؾ "تخرج إلقف مايرَّت إلقف، سؿعت رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقلا 

 إٓ إلك ءالءة مساّدا إلك الؿسجد الحرام، وإلك مسجدي، وإلك مسجد 
ُّ

الؿطِل

(، 06848(، وححؿد )1462): َييّؽ. حيرّف الـساال "إيؾقال حو  قت الؿؼدس

 والسقاق لف، وصححف إلباّ.

حما السػر لطؾب العؾؿ والدطقة: فنن العؾؿ والدطقة هؿا الؿؼصقدان  ف ٓ 

البؼعة، وكذا السػر لؾتجارة حو العالج وكحقهؿا: فنكف لطؾب مصؾحة دكققية: فال 

 ييؿؾفؿا الـفل.

 الباطُث طؾقفااوحما زيارة الؼبقر مـ دايؾ البؾد: فؿيروطٌة مادام 

 ( آطتبار  حال الؿقتك، وتذّكر الؿقت وأيرة.1

 ( الدطال لؾؿقتك وآستغػار لفؿ وسمال العافقة لفؿ، والسالم طؾقفؿ.0

وما سقاها: فزيارة مؿـقطة، وهل طؾك ففذه زيارة مستحبة وصاحبفا ملّقر، 

 كقطقـا

ٓ طؾك ّفة ما كان مـ وسااؾ اليرك إكح كزيارهتا  ؼصد التحك هبا  .1

 اليرك إكح، حو اتخاذها مساّد، حو التقسؾ هبا التقسؾ البدطل.

ما كان شرًكا حكح: وهق زيارهتا  ؼصد التؼرب إلك حهؾفا حو آستغاءة هبؿ،  .0

 وكحق ذلؽ.

فالزيارة الؿيروطة إحسان إلك الـػس وإلك الؿقت: يـتػع هبا الزاار والؿزور، 

ػس وإلك الؿقت: تضرُّ الزااَر وٓ تـػع الؿزوَر  ؾ والزيارة الؿؿـقطة إسالة إلك الـ

 تحرمف  ركَة ما شرطف اهلل مـ الدطال لف والمحؿ طؾقف.



 

 

     

           
ُُٕع 066  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

واطؾؿ حن قحه صؾقات ر ل وسالمف طؾقف دايٌؾ يف طؿقم استحباب زيارة 

الؼبقر الزيارة اليرطقة دون اطتقاد ودون سػر إلقف، لؽـ لؿ يثبت حديٌث ياص قّط 

ه صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فجؿقع إحاديث الؿروية يف ذلؽ ضعقػٌة يف فضؾ زيارة قح

 ؾ مقضقطٌة، وإكؿا ُكد ـا طؾك وّف ياص إلك الصالة والسالم طؾقف يف كؾ وقت، 

ويف كؾ مؽان، وكؾؿا ُذكر اسؿف، وإلك اإلكثار مـفؿا يقم الجؿعة ولقؾتفا، وإلك 

 ؾقف وسؾؿ طؼقب إذان.سمال القسقؾة والػضقؾة والؿؼام الؿحؿقد لف صؾك اهلل ط
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ُُٕع 067  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ُِٜشَسى باهلل -18  باب ايٓٗٞ عٔ عباد٠ اهلل حُٝح 

هذا الباب معؼقٌد لبقان ذريعة مـ ذرااع اليرك، هل طبادة اهلل حقُث ُيْيَرك 

، و تؽثقٌر  ـع  اهلل، ففل مزلة قدم لؾؿقحد، وإَرال  اليرك لغقره مؿـ يحسـ  ف الظ

قرة العؿؾ، وإحقال لؾؿحؾ اليركل لسقاد الؿيركقـ، ومياهبة لؾؿيركقـ يف ص

 الذي حؼف الفجر  ؾ الؿحق لؾؼادر طؾك التغققر  قده.

ِد َرُشقِل اهللِ  ڤ ظـ ثٚبٝ بـ افوحٚك ْٓ َذَر َرُجٌؾ َظَذ َظ َٕ َأْن ملسو هيلع هللا ىلص  ؿٚل: 

ََٖتك افْهبِله  َٜ ، َؾ َٕ َحَر إِباًِل بِ ملسو هيلع هللا ىلصَيَْْحَر إِباًِل بُِبَقا ْٕ َذْرُت َأْن َأ َٕ ٚل : إِِّنِّ  ََ ، ، َؾ َٜ َٕ ُبَقا

َٚل افْهبِلُّ  ََ َبُد ؟ملسو هيلع هللا ىلص: »َؾ ًْ  ُي
ِٜ
ٔه
ِٚهِِ ََْ ـْ َأْوَثِٚن ا ـٌ ِم ٚ َوَث َٓ َٚن ؾِٔ ـَ َؿُٚفقا: َٓ ، « َهْؾ 

َِِهْؿ ؟»َؿَٚل:  َٚٔ ـْ َأْظ ٚ ِظٌٔد ِم َٓ َٚن ؾِٔ ـَ ملسو هيلع هللا ىلص : ، َؿُٚفقا: َٓ، َؿَٚل َرُشقُل اهللِ «َهْؾ 

ُف َٓ َوَؾَٚء فَِْ » ٕه مَ َأْوِف بَِْْذِرَك9 َؾِ٘ ََ ـُ آ ُِِؽ اْب ّْ  اهللِ، َوَٓ ؾََِٔم َٓ َي
ِٜ
َٔ ِه ًْ ِِ َم «. ْذٍر 

 (، وصححف إفبِّٚن.2202أخرجف أبقَاوَ )

يف هذا الحديثا تحريؿ قصد محاّل اليرك لعبادة اهلل، وحن كذره مـ كذر 

 الؿعصقة: ولق  عد زوال اليرك مـفا، وما كان مـ كذر الؿعصقة: فال يجقز القفال  ف.

وّقب اّتـاب مياهبة الؿيركقـ يف حطقادهؿ ومحاّلفا: وإن كان ٓ وفقفا  

 ا مقضع.«ُ قاكة»يؼصد ذلؽ، و



 

 

     

           
ُُٕع 068  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

بإٔ بعض ُأَت٘ سٝكع يف ايشسى األنرب  ملسو هيلع هللا ىلصباب إخباِزٙ  -19

 بعدٙ

هذا الباب معؼقٌد يف هكذا الؿقضكع لؾكرد طؾكك مكـ يـػكل مكـ الؿتكليريـ وقكقَع 

ى مخالػكة لؾـصكقص الصكريحة التكل اليرك مؿـ يؼقلا ٓ إلف إٓ اهلل، وهذه الكدطق

حة  لن الؿرل قد يؽقن مسؾًؿا ءكؿ  اشتؿؾ هذا الباب طؾك  عضفا، ولؾـصقص الؿصرِّ

ـع إِكعَؿكا ُكـعكا َكُخكقُض )يـؼض إسكالَمف  ـكاقض، كؼكقل اهلل تعكالكا  َوَلكئِـ َسكَلْلَتُفْؿ َلَقُؼكقُل

 (َٓ َتْعَتِذُروا َقْد َكَػْرُتْؿ َ ْعكَد إِيَؿكاكُِؽؿْ  َتْسَتْفِزُاقنَ َوَكْؾَعُب ُقْؾ َح ِالّؾِف َوكَياتِِف َوَرُسقلِِف ُكـُتْؿ 

 َما َقاُلقا َوَلَؼْد َقاُلقا َكؾَِؿَة اْلُؽْػِر َوَكَػُروا َ ْعَد )[، وققلفا 66 -65]التق ةا
ِ
َيْحؾُِػقَن  ِاهلل

ٓ إلف إٓ [، ولَلصؾ الؿتؼدم  قاكف وهق حن آكؼقاد مـ شروط 74]التق ةا (إِْساَلمِِفؿْ 

 اهلل، و صرف طبادة مـ العبادات إلك َقر اهلل إيالٌل  يرط آكؼقاد.

 لن  عض ُحمتف سقؼع يف اليرك إكح  عده مؿا يؿَل  ملسو هيلع هللا ىلص وٓ ريب حن إيباره 

 ًٓ قؾب الؿقحد يقًفا مـ اليرك وحذًرا مـف، ومؿا يزيد الدطاَة إلك التقحقد ءباًتا و ذ

 هلل لف.يف هذا السبقؾ الذي اصطػاهؿ ا

إن اليقطان قد َحيَِس حن يعبده الؿصؾقن يف "حما ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا 

ـْ يف التحريش  قـفؿ (: ففذا ضـُّف يف 0810. حيرّف مسؾؿ )"ّزيرة العرب، ولؽ

إما حن تؽقن لؾجـس،  "الؿصؾقن"كػسف، ولقس اليقطان معصقًما يف ضـف، وحل يف 

زيرة العرب، حو لؾعفد: فقؽقن الؿراد هبؿ حيا حيس حن يعبده ّؿقُع الؿصؾقـ يف ّ

 الصحا ة ياصة: فال يـػل رّقَع  عض الؿسؾؿقـ إلك اليرك مـ سقاهؿ.
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ُُٕع 071  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

وحما ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف كير يطبة يطبفا طؾك مـحه  عد صالتف طؾك 

 َما َحَياُف َطَؾْقُؽْؿ َحنْ »..حهؾ ُححد كالؿقدع لَلحقال وإمقاتا 
ِ
ُتْيِرُكقا  َوإِكِّل َواهلل

ـْ َحَياُف َطَؾْقُؽْؿ َحْن َتـَاَفُسقا فِقَفا
(، ومسؾؿ 1644حيرّف البخاري )«. َ ْعِدي، َوَلؽِ

(: فالؿخاَصب  ف حصحاُب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ياصة كؿا هق ضاهر 0096)

 مـ سقاق الحديث.

ـْ َثْقَبٚنَ  قُم افسه ملسو هيلع هللا ىلص: »َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللهِ  ڤ َظ َُ َحَؼ َٓ َت ِْ ُٜ َحتهك َت َٚظ

تِل  ِِ ُأمه َُٔقُن  ُف َش ٕه ُبُدوا إَْوَثَٚن، َوإِ ًْ ـَِغ، َوَحتهك َي تِل بِٚدُْؼِ ـْ ُأمه َؿَبٚئُِؾ ِم

ِدي ًْ بِله َب َٕ  َٓ َِّٔغ  ٚ َخَٚتُؿ افْهبِ َٕ ، َوَأ بِل  َٕ ُف  ٕه ْؿ َيْزُظُؿ َأ ُٓ ُِّ ـُ اُبقَن  ذه ـَ أخرجف «. َثاَلُثقَن 

 (، وافٍِظ فِسمذي، وصححف إفبِّٚن.2841(، وابـ مٚجف )1108(، وافسمذي )3141أبقَاوَ )

يف هذا الحديثا يح مـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  لن الساطة لـ تؼقم 

حتك يفاّر قبااُؾ مـ هذه إمة إلك الؿيركقـ يساكـقاؿ راضقـ  ديـفؿ متقّلقـ 

 لفؿ، وحتك يعبدوا إوءاَن.

 ظفقر ءالءقـ دّالقـ ذوي شقكة مـ مّدطل الـبقة  عده: فنكف ٓ وفقفا إيبار  

كبل  عده إلك ققام الساطة وشريعتف ٓ ُتـسخ ح د أ ديـ، وٓ تزال قااؿًة مـصقرة 

 وحطالمفا مـيقرة  ؽاللة مـ اهلل وحػظ.

ُٜ َحتهك »َؿَٚل : ملسو هيلع هللا ىلص َأنه َرُشقَل اهللِ  ڤ وظـ أِّب هريرة َٚظ قُم افسه َُ َٓ َت

ْوٍس َتْوىَ  ََ  ُٜ َٔ  َضِٚؽ
ِٜ َه َِ ، َوُذو اْْلَ ِٜ َه َِ ْوٍس َظَذ ِذي اْْلَ ََ َُٔٚت َِٕسِٚء  ِرَب َأَف

ٔهٜ
ِٚهِِ ََْ ُبُدوَن ِِف ا ًْ قا َي ُٕ ٚ ـَ  (.1815(، ومسِؿ )6005أخرجف افبخٚري )«. افهتِل 

يف هذا الحديثا يخح صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  لن الساطة لـ تؼقم حتك يضرب 



 

 

     

           
ُُٕع 070  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ال دوس  عًضا طؾك ذي الَخَؾصة، وإَلقةا العجقزة، حيا حاـ  عُض َحَلقات كس

يتزاحؿـ طـد الطقاف حقلف  حقث تضرب طجقزُة  عضفـ إيرى حو حاـ يركبـ 

الدواب مـ البؾدان إلقف، والؿرادا حاؿ يؽػرون والعقاذ  اهلل ويرّعقن إلك طبادة ذي 

طك كعبة القؿاكَِقة حتك قال الَخَؾصة: وهق  قت صـؿ يف الجاهؾقة  بالد دوس كان يد

حٓ "رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لجرير  ـ طبداهلل البجؾل رضل اهلل طـفا 

: فاكطؾؼ يف يؿسقـ ومااة فارس: فؽّسرها وحّرقفا: فدطا "ُتريحـل مـ ذي الَخَؾصة

لفؿ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  الحكة يؿس مرات كؿا رواه البخاري 

(، ويف هذا الخحا حن إزالة معالؿ اليرك راحة 167()0476(، ومسؾؿ )6202)

 لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

ـه ملسو هيلع هللا ىلص: »ؿٚل: َؿَٚل َؿَٚل َرُشقُل اهللهِ  ڤ وظـ أِّب شًٔد اْلدري ًُ َفَتتهبِ

ُِقا ِِف ُج  َخ ََ ا بِِنْزٍ َوِذَراًظٚ بِِذَراٍع َحتهك َفْق  ْؿ ِصْزً ُُ
ـْ َؿْبِِ ـَ ِم ـَ افهِذي ْحِر َشَْ

قُهؿْ  ُّ ُت ًْ َب ٍّٛ َٓته ََ َوافْهَهَٚرى؟، َؿَٚل: «َض ق ُٓ َٔ َْٚ: َيٚ َرُشقَل اهللهِ آْف ِْ ؟»9 ُؿ ـْ َّ «. َؾ

 (. 1558(، ومسِؿ )6211أخرجف افبخٚري )

هذا يح مـ الصادق الؿصدوق صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يتضؿـ الـفل إكقد 

ـَ والتحذير اليديد مـ مياهبة حهؾ الؽتاب، وشرُّ ما ا تبع  ف  عُض هذه إمة َسـ

؟»إمؿ السا ؼةا اإلشراك  اهلل، وهذا وّف مـاسبة الحديث لؾمّؿة، وققلفا  ـْ «ا َفَؿ

 استػفام تؼرير، حيا فؿـ الؼقم إٓ هؿ.

وقد حّكد رسقُل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ هذا الخح  الالم وكقن التقكقد، 

 و الؿثؾ الذي ضر ف الؿتضؿـ ليدة متا عتفؿ.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 071  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

وفقفا َطَؾؿ مـ حطالم كبقتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فقا لغر ة اإلسالم العتقؼ يف 

هذا الزمان: ترى الذيـ يف قؾقهبؿ مرٌض مـ الؿسؾؿقـ ُيسارطقن يف القفقد 

والـصارى تيبًفا هبؿ ومداهـًة لفؿ: وتّطؾًبا لرضاهؿ  ؽؾ سبقؾ، وتؿؽقـًا لفؿ مـ 

مـ حؼقؼة اإلسالم وحصقلف وححؽامف ديار الؿسؾؿقـ ومقاضع طزهتؿ، وتخّػًػا 

الؼطعقة: يؼقلقنا كخيك حن تصقبـا داارة حو كقصؿ  اإلرهاب: فؾقرتؼبقا ﴿َيْقَم 

ِف اْلَقاِحِد  ـِ اْلُؿْؾُؽ اْلَقْقَم لِؾع َؿ ٌل لِّ
ْ

 مِـُْفْؿ َشل
ِ
َٓ َيْخَػك َطَؾك اهلل التعالَق َيْقَم ُهؿ َ اِرُزوَن 

ار اْلَقْقَم ُتْجَزى  َٓ ُضْؾَؿ اْلَقْقَم إِنع اهلَل َسِريُع اْلِحَساب اْلَؼفع ُكؾُّ َكْػٍس  َِؿا َكَسَبْت 

 َٓ ـْ َحِؿقٍؿ َو
ـَ مِ ـَ َما لِؾظعالِِؿق ِر َكاضِِؿق ِّ َوَحكِذْرُهْؿ َيْقَم أِزَفِة إِذِ اْلُؼُؾقُب َلَدى اْلَحـَا

ـِ َوَما ُتْخِػل ا ُدورَشِػقٍع ُيَطاع َيْعَؾُؿ َيااِـََة إَْطُق  [.19-15]َافرا ﴾لصُّ

َعْؾـَاَك َطَؾكك  َّ فالزم يا طبداهلل شريعة اهلل الؼااؾ لـبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا ﴿ُءؿع 

 
ِ
ـَ اهلل َٓ َيْعَؾُؿقن إِكعُفْؿ َلـ ُيْغـُقا َطـكَؽ مِك ـَ  ِذي َٓ َتتعبِْع َحْهَقال الع بِْعَفا َو ـَ إَْمِر َفاتع  َشِريَعٍة مِّ

 اْلُؿتعِؼكقـَشقًئا وإِنع ا
ُّ

ـَ َ ْعُضُفْؿ َحْولَِقكال َ ْعكٍض َواهلُل َولِكل [، 19-18]الجاءقكةا  ﴾لظعالِِؿق

ْسكككَتِؼقؿ  إَِلْقكككَؽ إِكعكككَؽ َطَؾكككك ِصكككَراٍط مُّ
َ

كككِذي ُحوِحكككل ]  ﴾والؼااكككؾا ﴿َفاْسَتْؿِسكككْؽ  ِالع

 [.46الزيرفا



 

 

     

           
ُُٕع 072  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 باْب ايربح يغري اهلل شسى أنرب -21

 الظاهر، وحولفاا اليرك يف طبادة الذ ح. هذا شروٌع  ل قاب اليرك إكح

ويثبت حن شقًئا ما طبادٌة  قاحد مـ وّقه: مـفاا حمُر اهلل حو رسقلف صؾك اهلل 

طؾقف وسؾؿ هبا، حو ءـاؤه طؾك فاطؾفا، حو إيباره  ؿحبة اهلل لفا، حو ترّتب الثقاب طؾك 

 فعؾفا حو العؼاب طؾك تركفا، وَقر ذلؽ.

ؾك حكف طبادة: فصرفف لغقر اهلل شرك، ولق لؿ يلت وكؾُّ ما دّلت الـصقُص ط 

 التصريح يف الـصقص  لن صرف ذلؽ الػرد مـ حفراد العبادة لغقر اهلل شرك.

ب فقف إلك َقر اهلل  والذ ح طبادة ّؾقؾة قراا اهلل  الصالة يف َقر مقضع، إن ُتؼرِّ

، وٓ يؽقن حو ُطظِّؿ فقف سقاه: ففق ذ ح شركل حًيا كان الؿذ قح حو الؿذ قح لف

 اليرك يف الذ ح إٓ حكح.

 ويرّع اليرك يف طبادة الذ ح إلك ححد ءالث صقرا

 ( شرك يف العبادة فؼط  لن يذ ح لغقر اهلل  اسؿ اهلل.1

 ( شرك يف آستعاكة فؼط  لن يذ ح  اسؿ َقر اهلل هلل، وهذا كادر.0

 ( شرك فقفؿا، وهق حقبحفا  لن يذ ح لغقر اهلل  اسؿ َقر اهلل.6

ب فقف إلك اهلل وحده ولؿ ُيعظعؿ فقف سقاه ولؿ يذكر طؾقف إٓ اسؿف: كان و إن ُتؼرِّ

تقحقًدا، ءؿ يؽقن حؽؿف اليرطل التؽؾقػل  حسب كقطف: فؼد يؼع كذًرا حو هدًيا حو 

طؼقؼة حو حضحقة حو شؽًرا هلل طؾك السالمة مثاًل حو ولقؿة طرس، حو يف مـاسبة  دطقة 

 سراف حو ما يؼدح يف اإليالص، حو َقر ذلؽ.كالؿقالد، وقد يصاحبف اإل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 073  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

فنن لؿ يؼصد  ف التؼّرَب إلك اهلل وٓ إلك َقره  ؾ حراد  ف الؾحَؿ لَلكؾ حو 

الضقافة حو البقع: ففق مـ الذ ح الؿباح يف إصؾ  يرط حن يذكر طؾقف اسؿ اهلل 

 وحده.

َْٕحرْ : ﴿-تًٚػ-وؿقل اهلل  َؽ َوا  [.1]افُقثر: ﴾َؾَهؾِّ فَِربِّ

هذه أيةا يلمر اهلل كبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ؿخالػة حهؾ اليرك  الصالة لف  يف

وحده والـحر لف وحده دون إوءان شؽًرا لف طؾك ما حططاه مـ الؽرامة: فػقفاا حن 

الـحر طبادة لَلمر  ف، وفقفاا طظقؿ مـزلة الـحر لؼركف  الصالة حطظؿ العبادت 

وحّّؾ العبادات الؿالقةا الـحر،  "(ا16/560)"مجؿقع الػتاوى"الظاهرة: قال يف

وحّّؾ العبادات البديـةا الصالة، وما يجتؿع لؾعبد يف الصالة ٓ يجتؿع يف َقرها مـ 

ساار العبادات كؿا طرفف حر اب الؼؾقب الحّقة وحصحاب الفؿؿ العالقة، وما يجتؿع 

يف يد اهلل حمر لف يف كحره مـ إيثار اهلل وحسـ الظـ  ف وققة القؼقـ والقءقق  ؿا 

طجقب: إذا قارن ذلؽ اإليؿاُن واإليالص، وقد امتثؾ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

حمر ر ف: فؽان كثقر الصالة لر ف، كثقر الـحر حتك كحر  قده يف حجة القداع ءالًءا 

 ".وستقـ  دكة، وكان يـحر يف إطقاد وَقرها

ُُٕسوُِل َصواَلِِت  إِنه  وؿقفف: ﴿ُؿوْؾ  َٔوٚيَ  َو وَٚدَِغ َٓ  هللِِّ َربِّ  َوَِّمَوِِٚت  َوحَمْ ًَ  اْف

يَؽ  غَ  َففُ  َُشِ ِّ ُل اْدُْسِِ ٚ َأوه َٕ  [.052-051]إًٕٚم: ﴾َوبَِذفَِؽ ُأِمْرُت َوَأ

يف هذه أيةا يلمر اهلل كبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حن يؼقل لؾؿيركقـ الذيـ 

ل، وحقايت ووفايت يعبدون َقر اهلل ويذ حقن لغقره وطؾك َقر اسؿفا إن صاليت وذ ح



 

 

     

           
ُُٕع 074  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

كؾف محُض حِؼ اهلل رب العالؿقـ دون ما حشركتؿ  فا الالم لالستحؼاق ءؿ حكده 

 َٓ ـَ َلُف، و ذلؽ حمرّ ر ل، ) َشِريَؽ   ؼقلفا  ُل اْلُؿْسؾِِؿق (ا حيا مـ هذه إمة: َوَحَكا َحوع

اهلل  فنن ّؿقع إكبقال طؾقفؿ السالم قبؾف كاكت دطقُتفؿ إلك اإلسالم وحصؾِف طبادة

 وحده ٓ شريؽ لف.

فدلت هذه أية طؾكا وّقب إفراد اهلل  عبادة الصالة والذ ح وّؿقع 

العبادات: فؽؿا حن الصالة ٓ تؽقن إٓ إلقف والصقم إٓ إلقف والحج إٓ إلقف: فؽذلؽ 

 الذ ح والدطال والـذر والتقكؾ.

لذ ح لؼركف وفقفا كسا ؼتفاا حن الذ ح طبادة لَلمر  ف، وفقفاا طظقؿ مـزلة ا

  الصالة حطظؿ العبادت الظاهرة.

 وفقفاا حن التقحقد حٌؼ طؾك العبد حقاَتف كؾعفا حتك يؿقت.

ُٝ رشقَل اهللِ  ڤ وظـ ظع ًْ
ِّ َُقُل: ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚل: َش ـْ َذَبَح »َي ـَ اهللهُ َم ًَ َف

ـَ  ًَ ـْ َف ـَ اهللهُ َم ًَ ـْ آَوى حُمِْدًثٚ، َوَف ـَ اهللهُ َم ًَ ْرِ اهللهِ، َوَف ٌَ
ـْ  فِ ـَ اهللهُ َم ًَ َوافَِدْيِف، َوَف

َ اْدَََْٚر   (.4131أخرجف مسِؿ )«. َؽره

ـُ الذا ح لغقر اهلل: وهق إما يح مـ رسقل اهلل صؾك اهلل  يف هذا الحديثا لع

طؾقف وسؾؿ حو دطال، والؾعـ مـ اهلل هق الطرد واإل عاد مـ رحؿتف، وٓ ُيتقطد  الؾعـ 

الؿبتدع حو «ا الؿحِدث»كػًرا حكح كالذ ح لغقر اهلل، و إٓ طؾك فعؾ كبقرة، وقد تؽقن

حدود إرض التل تؽقن  قـ «ا اْلَؿـَار» الجاّ، وإيقاؤها حؿايتف وكصرتف، و

 الجقران.

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 075  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 باْب ايٓرز يغري اهلل شسى أنرب -21

الـذر هقا إيجاب العبد طؾك كػسف شقًئا لقس واًّبا طؾقف  لصؾ اليرع تعظقًؿا 

 لؾؿـذور لف.

 كقطانا وهق

إولا الـذر لغقر اهلل كالـذر ٕهؾ الؼبقر حو الجـ: ففذا ٓ يـعؼد وٓ تجب فقف 

 "مـفاج السـة الـبقية"الؽػارة،  ؾ هق شرك حكح يجب التق ة مـف: قال يف 

. "فؿـ كذر لغقر اهلل: ففق ميرٌك كؿـ صام لغقر اهلل وسجد لغقر اهلل "( ا0/442)

ر اهلل الحؾَػ  غقر اهلل إٓ يف حرمة القفال  ف واكتػال اكتفك، وٓ ييا ف الـذُر لغق

 الؽػارة.

 الثاّا الـذر هلل وحده، ولف حقسام محؾ تػصقؾفا كتب الػؼف، حذكُر مـفاا

 ( كذر الطاطة )كذر التحّر(: ففذا كقطانا1

 شاة حذ حفا: ففذا يجب القفال  ف:  -1
ّ

الـذر الؿطؾؼ كلن يؼقل ا تدالا هلل طؾل

 ـف: فعؾقف كػارة يؿقـ.فنن طجز ط

0-  
ّ

الـذر الؿعّؾؼ )كذر الؿجازاة( كلن يؼقلا إن شػك اهلل مريضل: فؾؾف طؾل

 ذ ح شاة: ففذا يجب القفال إن حصؾ شرصف.

وهذا الـقع مؽروه آ تدال واّب القفال، وطؾقف يحؿؾ حديث ا ـ طؿر رضل  

إكف ٓ يردُّ  "ذر، وقالااهلل طـفؿاا قالا اك رسقُل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ الـّ 

(، 1669(، ومسؾؿ)6696. حيرّف البخاري)"شقًئا، ولؽـف ُيستخَرج  ف مـ البخقؾ



 

 

     

           
ُُٕع 076  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

والؾػظ لؾبخاري، ووّف الؽراهةا حن الـاذر لؿا طّؾؼ فعؾ الؼر ة طؾك حصقل 

َرضف:  اَن حكف لؿ يتؿحض مـف كقُة التؼرب إلك اهلل،  ؾ سؾؽ مسؾؽ الؿعاوضة، 

نكف ٓ ُيخرج مـ مالة شقًئا إٓ  عقض طاّؾ يزيد طؾك ما حيرج وهذا شلُن البخقؾ: ف

َالًبا، ويقهُؿ صـقُعف هذا  لن اهلل إكؿا ُيـِقؾف َرَضف ّٕؾ كذره الذي كذر، وهذا اطتؼاد 

 محّرم وسقل ضـ  اهلل.

وكال الـقطقـ طبادة: ٕن الـذر تعظقٌؿ لؾؿـذور لف، حتك الـذر الؿعؾؼ فنن مـ 

التؼرب إلك اهلل، وما فقف مـ كراهة راّعة إلك التعؾقؼ ٓ إلك  وّفك  ف: إكؿا يرّق

حصؾ الـذر، وإذا ءبت حن كذر الطاطة طبادة مطؾًؼا وٓ يحتؿؾ إٓ التعبد:  كان صرفف 

 حن حذ ح 
ّ

 فالن طؾل
ّ

لغقر اهلل شرك حكح، ومـفا ققل الؼبقريا إن حصؾ كذا فؾؾقلل

 كذا وكذا.

يؼطع رحؿف ٓ لؿقّب شرطل: ففذا كذر ( كذر الؿعصقة كلن يـذر هلل حن 0

 محرم، والقفال  ف محرم، وطؾقف الؽػارة يف ققل صااػة مـ حهؾ العؾؿ.

ُتؿ : ﴿َوَمٚ-تًٚػ-وؿقل اهلل   َْ ٍَ ـ َإٔ ٍٜ  مِّ ََ ٍَ َذْرُتؿ َأوْ  ٕه وـ َٕ وْذرٍ  مِّ اهللَّ  َؾوِ٘نه  ٕه

فُ  ُّ َِ ًْ  [.161]افبَرة: ﴾َي

فنن اهلل يعؾؿف طؾَؿ ّزاٍل ورضا،  حيا وحّي صدقة تصدقتؿ وحّي كذر كذرتؿ:

وهذا سقاق مدح: وُقِرن فقف الـذُر  اإلكػاق يف سبقؾ اهلل: فدل طؾك حن الـذر طبادة: 

 مـ صرفف لغقر اهلل: فؼد حشرك شرًكا حكح

وهذه أية محؿقلة طؾك الـذر الؿطؾؼ، حما الـذر الؿعّؾؼ: ففق مؽروه كؿا 

 تؼدم.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 077  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ـِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ْهبِلُّ ؿٚل: َؿَٚل اف ڤ وظـ أِّب هريرة ـَ َظوِٚمِر ْبو وَرو ْبو ّْ ُٝ َظ َرَأْي

 َٛ
وَقائِ َٛ افسه ٔه ـْ َشو َل َمو وَٚن َأوه ـَ ِر، َو ِِ افْٚه َزاِظله ََيُرُّ ُؿْهَبُف  لٍّ اْْلُ أخرجوف  «.ُْلَ

 (.40( )1745(، ومسِؿ )2410افبخٚري )

يف هذا الحديثا شدة العذاب الؿعّد لعؿرو  ـ ُلَحل الخزاطل يف الـار، ذلؽ 

ـّ شرك الـذر يف العرب، و َقااِب» ، حيا حمعاله، و«ُقْصَبفُ »  لكف حول مـ س حكعام «ا السع

 كاكقا يـذرواا لَلصـام، ويحّرمقن طؾك حكػسفؿ آكتػاع هبا.



 

 

     

           
ُُٕع 078  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 باْب دعاء غرِي اهلل فُٝا ال ٜكدز عًٝ٘ إال اهلل شسٌى أنرب -22

 دطال اهلل كقطانا

: فقديؾ فقف ّؿقع العبادات الؼؾبقة ( دطال طبادةا وهق مطؾؼ التعبد هلل1

والؼقلقة والبدكقة إذا فعؾفا العبد تؼرً ا إلك اهلل وا تغال ءقا ف والـجاة مـ طؼا ف: ففل 

 دطال  ؾسان الحال.

( دطال مسللةا وهق صؾب ما يـػع الداطل مـ ّؾب كػع حو كيػ ضر حو 0

 دفعف.

 يتضؿـ دطال العبادة.ودطال العبادة يستؾزم دطال الؿسللة، ودطال الؿسللة  

 و دطال الؿسللة هق الؿراد يف المّؿة.

وحقث ُحصؾؼ الدطال يف الـصقص: شؿؾ الـقطقـ إٓ لؼريـة تخصف  لحدهؿا 

كآية سقرة َافر حول كية يف هذا الباب: ففل يف دطال الؿسللة لؿا فقفا مـ القطد 

  استجا ة الدطال.

ر التعبد، والدلقؾا ققل اهلل ودطال الؿسللة طبادة تحتؿؾ التعبد وتحتؿؾ َق

[، و ققلف صؾك اهلل 61]كل طؿرانا ﴾تعالكا ﴿َفُؼْؾ َتَعاَلْقْا َكْدُع َحْ ـَالَكا َوَحْ ـَالُكْؿ...

. حيرّف مسؾؿ "وإذا دطاَك فلّْبف"طؾقف وسؾؿ يف حديث حؼ الؿسؾؿا 

(0160()5.) 

ٓ اهلل، ويرّع وضا ط دطال الؿسللة اليركلا دطال َقر اهلل فقؿا ٓ يؼدر طؾقف إ

 إلك ءالءة صقرا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 081  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

( دطال إمقات مطؾًؼا: فقؿا يؼدرون طؾقف حاَل حقاهتؿ، وفقؿا ٓ يؼدرون 1

 طؾقف، طـد قبقرهؿ وطـد َقر قبقرهؿ.

( دطال إحقال الغاابقـ مطؾًؼا: فقؿا يؼدرون طؾقف لق كاكقا حاضريـ، وفقؿا ٓ 0

 يؼدرون طؾقف، ومـفا دطال الجـ والؿالاؽة.

ل إحقال الحاضريـ فقؿا ٓ يؼدر طؾقف إٓ اهلل، حو دطاؤهؿ  ؽؿال ( دطا6

 الخضقع وكؿال الؿحبة.

ٓ كعؾؿ كقًطا مـ حكقاع الؽػر والردة "وكؾفا شرٌك حكح،  ؾ قال  عض العؾؿالا 

ورَد فقف مـ الـصقص مثؾا ما ورد يف دطال َقر اهلل  الـفل طـف والتحذير مـ فعؾف 

 ."والقطقد طؾقف

ؿفا الؼاصع، ولق ُقّدر حن لفا تلءقًرا: فؼد َيـاُل  عُض الؿستغقثقـ  غقر وهذا حؽ

اهلل حاّاتِفؿ طؼبف: ولقس كؾ ما كان سبًبا كقكًقا: يؽقن سااًغا يف اليريعة: فنن 

الديقل يف ديـ الـصارى حو الرافضة قد يؽقن سبًبا لـقؾ مال حو رااسة، وهق محرم، 

سبًبا لـقؾ مطالب، وهق محرم، والسحر و كثقر مـ الػقاحش والظؾؿ قد يؽقن 

والؽفاكة قد تؽقن سبًبا لـقؾ مطالب، وكالهؿا محرم: فؽذلؽ اليرك  دطال َقر 

اهلل مـ إمقات واليقاصقـ قد يؽقن سبًبا لحصقل  عض الؿطالب وهق محرم، 

وذلؽ حن مـ الـاس الذيـ يستغقثقن  غااب مقت َمـ تتؿثؾ لف اليقاصقـ، ور ؿا 

رة ذلؽ الغااب، ور ؿا كّؾؿْتف، ور ؿا قضت لف ححقاًكا  عض حقااجف كاكت طؾك صق

ر طؾك  كؿا تػعؾ شقاصقـ إصـام  عّبادها: فقظـ حكف اليقخ كػسف حو حكف مَؾؽ َتصقع

 صقرتف وحن هذا مـ كراماتف: فقزداد  ف شرًكا وفقف مغآة، والعقاذ  اهلل.



 

 

     

           
ُُٕع 080  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

حن يطؾبقا ذلؽ مـ  وٓ فرق  قـ صؾب الحاّات مـ إمقات و قـ سمالفؿ

 صؾك اهلل طؾقف "(ا 0/782) "اقتضال الصراط الؿستؼقؿ"اهلل: قال يف 
ُّ

فنذا كان الـبل

وسؾؿ قد اك طـ الصالة التل تتضؿـ الدطال هلل وحده يالًصاا طـد الؼبقر: لئال 

يػضل ذلؽ إلك كقع مـ اليرك هبؿ: فؽقػ إذا وّد ما هق طقـ اليرك مـ الرَبة 

مـفؿ قضال الحاّات وتػريج الؽر ات حو صؾَب مـفؿ حن يطؾبقا إلقفؿ سقال صؾب 

 . اكتفك."ذلؽ مـ اهلل

وقد كان حصحاُب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُيبتَؾقن  لكقاع البالل  عد وفاتف 

وتـزل هبؿ الـقازل والػتـ الؽبار، ويؼػقن تؾؽ الؿقاقػ العظام يف مؼا ؾة الؿيركقـ 

لؿ يؽـ ححٌد مـفؿ يليت قحَه صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ و يف الؼتال وييتد هبؿ البلس:

ييؽق إلقف حو يستػتقف حو يسللف حن يستغػر لف حو يسللف حن يدطق لف حو ٕمتف حو حن 

يستسؼل لفؿ  ْؾَف حن يسللف ذاتف الحاّاِت حو تػريج الؽر ات حو سّد الػاقات حو 

الؿاكع: ففق سـّة مغػرة الزٓت، وهذا ترك راتٌب مـفؿ مع وّقد الؿؼتضل وزوال 

ٓزمة، ويالفف ا تداع يف ديـ اهلل ومخالػة لسبقؾ الؿممـقـ، وهبذا التؼرير يتبقـ لؽ 

َؾُؿقْا  ٓع لُِقَطاَع  ِنِْذِن الّؾِف َوَلْق َحكعُفْؿ إِذ ضع ُسقٍل إِ ُمَتـّزُل ققِل اهلل تعالكا ﴿َوَما َحْرَسْؾـَا مِـ رع

آُؤوَك َفاْسَتْغَػُرو َّ ِحقًؿاَحكُػَسُفْؿ  اً ا رع ُدوْا الّؾَف َتقع َّ ُسقُل َلَق َفاَل  ْا الّؾَف َواْسَتْغَػَر َلُفُؿ الرع

ا  ًّ َٓ َيِجُدوا فِل َحْكُػِسِفْؿ َحَر ُؿقَك فِقَؿا َشَجَر َ ْقـَُفْؿ ُءؿع  َٓ ُيْممِـُقَن َحتعك ُيَحؽِّ َوَر َِّؽ 

ا َقَضْقَت َوُيَسؾُِّؿقا َتْسؾِقًؿا [: ذلؽ حاا إكؿا سقؼْت وما  عدها 65-64]الـسالا ﴾ مِؿع

فقؿـ رضل مـ الؿـافؼقـ  حؽؿ الطاَقت دون حؽؿ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ: فظؾؿ كػسف  ذلؽ حطظؿ الظؾؿ ءؿ لؿ يجئ إلك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ لقستغػر لف، وقد اشمط اهلل لؼبقل تق تفؿ ءالءَة حمقرا حن يجقئقا إلك رسقل 
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ُُٕع 081  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ك اهلل طؾقف وسؾؿ، ويستغػروا اهلل، ويستغػر لفؿ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ومثؾ اهلل صؾ

 هذا لؿ يلت يف َقر هذا الذكب.

حما الصحا ة يف حقاة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فؽاكقا إن صدر مـ 

ححدهؿ ما يؼتضل التق ة ر ؿا ّال إلقف: فؼالا يا رسقل اهلل فعؾُت كذا وكذا فاستغػر 

عد وفاتف: فؾؿ يؽـ ححد مـفؿ قطُّ يػعُؾف، ولق كان هذا واًّبا طاًما طؾك كؾ لل، وحما  

-ححد ويف كؾ ذكب ويف كؾ زمان لؿا تركقه حلبتف وٕرشدوا إلقف، ولققعقا 

ٓ  "يف طقـ ما ااهؿ طـف كبقفؿ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حقـؿا قال لفؿا -وحاشاهؿ

 ."تجعؾقا قحي طقًدا

ـَ َوَؿو: ﴿-تًٚػ-وؿقل اهلل  وْؿ إِنه افهوِذي ُُ ْٛ َف ُظوقِّن َأْشوَتِج َْ وُؿ ا ُُ َٚل َربُّ

ـَ  اِخِري ََ ْهَؿ  َٓ ُِقَن َج َْٔدُخ ِِت َش ََ ـْ ِظَبٚ وَن َظ ِزُ ُْ  [.51]ؽٚؾر: ﴾َيْسَت

يف هذه أيةا حمُر اهلل طباَده  دطااف وتؽّػؾف لفؿ  آّا ة فضكاًل مـكف تعكالك، وقكد 

إمكر هبكا، ووطكد حهؾفكا  آسكتجا ة، دّلت طؾك حن الدطال طبكادة مكـ حر عكة وّكقها 

وتسؿقتفا طبادة ءؿ تقطده لؿـ استؽح طـفا  الـار: فاشتؿؾت هذه أية طؾك طدد مـ 

ل صاَريـ. ّٓ (،حيا حذ ـَ  القّقه التل تثبت هبا العبادة، وققلفا )َداِيِري

 وإذا ءبت حكف طبادة: فصرفف لغقر اهلل شرك.

ـْ َيْد وؿقفف: ﴿ ه ـْ َأَضؾُّ ِِّم ُٛ َفُف إَِػ َيوْقِم َوَم َٓ َيْسَتِجٔ ـْ  وِن اهللهِ َم َُ ـْ  ُظق ِم

ُِقنَ  ْؿ َؽٚؾِ ِٓ َظٚئِ َُ ـْ   َوُهْؿ َظ
ِٜ ََٔٚم
َِ قا  اْف ُٕ وٚ ـَ ْؿ َأْظوَداًء َو قا ََلُ ُٕ ٚ ـَ ُس  َوإَِذا ُحِؼَ افْٚه

ـَ  ٚؾِِري ـَ َِتِْؿ  ََ َبٚ
ًِ  [.5-4]إحَٚف: ﴾بِ



 

 

     

           
ُُٕع 082  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

يدطق مـ دون اهلل كلفة ٓ  هذا استػفام معـاه الـػل، حيا ٓ ححد حضّؾ مؿـ

تستجقب دطاله ح ًدا، وهل َافؾة طـ دطااف ٓ تسؿع وٓ تـطؼ وٓ تبطش وٓ تعؼؾ، 

وإذا ُحير الـاس يقم الؼقامة لؿققػ الحساب ححقَج ما يؽقكقن إلقفؿ كاكت لفؿ 

 حطدال وطؾقفؿ ضًدا، تـؽر حمَرها إّياهؿ  عبادهتا حو طْؾؿفا  ذلؽ.

 لفمٓل الؿيركقـ الداطقـ َقر اهلل، و قان لعظقؿ يزيفؿ ويف هذاا تق قخ مـ اهلل

 يقم الؼقامة.

 ويف أيةا تسؿقُة اهلل دطالهؿ لغقره طبادًة لغقره.

كقَل  ـْ ُيِجقُب اْلُؿْضكَطرع إَِذا َدَطكاُه َوَيْؽِيكُػ السُّ و ـحق هذا الؿعـكا ققل اهللا ﴿َحمع

َْرِض َحإَِلٌف مَ  ْٕ ُرونَ َوَيْجَعُؾُؽْؿ ُيَؾَػاَل ا  َقؾِقاًل َما َتَذكع
ِ
[: فؿكـ دطكا َقكَر 60]الـؿؾا﴾َع اهلل

 اهلل يف كيػ السقل طـف: فؼد اتخذه إلًفا مع اهلل.

وأية يف دطال إمقات مـ الصالحقـ مـ دون اهلل كؿا هق ضاهر مـ سقاقفا: 

 فػقفا ح ؾغ الرد طؾك مـ يّص الدطال اليركل  دطال إصـام.

ـَ   ٍر إِن َتوْدُظقُهْؿ  وؿقفف: ﴿َوافهِذي ِّ قَن ِمـ ِؿْى ُُ ِِ ّْ وِِٕف َمٚ َي َُ َتْدُظقَن ِمـ 

وُروَن  ٍُ ُْ ِٜ َي ََٔٚمو
َِ وْؿ َوَيوْقَم اْف ُُ قا َمٚ اْشوَتَجُٚبقا َف ًُ

ِّ ْؿ َوَفْق َش ـُ َظٚء َُ قا  ًُ َّ َٓ َيْس

وَراء ََ ٍُ َوٚ افْهوُٚس َإٔوُتُؿ اْف َٓ ُيَْبُِّئَؽ ِمْثُؾ َخبٍِر َيٚ َأُّيُّ ْؿ َو ُُ
ـِ إَِػ اهللهِ َواهللهُ ُهوَق  بِِؼْ

ُٔد  ِّ ِْلُّ اْْلَ ٌَ  [.04-02]ؾٚضر: ﴾اْف

الذيـا اسؿ مقصقل يػقد العؿقم، فػل هذه أيةا إيبار مـ اهلل طـ صػة كؾ 

فؿا فققف، ٓ  -وهق الؼيرة طؾك كقاة التؿر-مدطّق سقاه: ٓ يستؼؾُّ  ؿؾؽ ) قِْطؿقر( 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 083  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ع فؾـ يستجقب لف، ويقم الؼقامة يتحح يسؿُع داطقف مطؾَؼ السؿع، ولق فرض حكف سؿِ 

مـف ومـ شركف، وٓ يخحك يا رسقل اهلل طـ كلفة الؿيركقـ وما يؽقن مـ حمرها 

وحمر طَبَدهتا يقم الؼقامة )مِثُْؾ َيبِقٍر( يعـلا كػسف تبارك وتعالك، ءؿ قال اهللا )َيا َحيَُّفا 

(: فنّياه ف
ِ
 اْلَحِؿقُد( الذي ٓ يستحؼ الـعاُس َحكُتُؿ اْلُػَؼَرال إَِلك اهلل

ُّ
اطبدوا، )َواهلُل ُهَق اْلَغـِل

 العبادة سقاه.

فاشتؿؾت أيات طؾك كػل الؿؾؽ آستؼاللل التام، وسؿاع الدطال، والؼدرة 

 طؾك آستجا ة طـ كلفة الؿيركقـ: فبطؾت دطقهتؿ مـ كؾ وّف.

(ا تسؿقة دطكال َقكر اهلل شكرًكا: وهكذا ويف ققلفا )َوَيْقَم اْلِؼَقاَمِة َيْؽُػُروَن  ِِيْركُِؽؿْ 

مطا ؼ لؿؼصكقد المّؿكة، و ككذا سكؿك اهلل دطكاَل َقكره كػكًرا، ودطكاَة َقكره كّػكاًرا يف 

َٓ ُيْػؾِك َٓ ُ ْرَهاَن َلُف  ِكِف َفنِكعَؿكا ِحَسكاُ ُف ِطـْكَد َر ِّكِف إِكعكُف   إَِلًفا كَيَر 
ِ
ـْ َيْدُع َمَع اهلل ُح ققلفا ﴿َوَم

 [.117]الؿممـقنا   ﴾اْلَؽافُِرونَ 

وأية يف دطال إمقات مـ الصالحقـ مـ دون اهلل كؿا هق ضاهر مـ سقاقفا: 

 فػقفا ح ؾغ الرد طؾك مـ يص الدطال اليركل  دطال إصـام.

فُ  ٕه أَ ٚنَ  وؿقفف: ﴿َو ـَ  ِرَجٌٚل  ـَ ٕسِ  مِّ قُذونَ  اإْلِ ًُ ـَ  َي ِـّ  بِِرَجٍٚل مِّ ِو َْ  ا

ٚ ًَ َه وُهْؿ َر َُ َزا  [.5]اَـ: ﴾َؾ

هذا يح مـف تعالك يف سقرة الجـ طـ ققل مسؾؿل الجـا إكف كان رّال مـ 

اإلكس يستعقذون استعاذة تعبدية  رّال مـ الجـ: قال مجاهد فقؿا رواه الطحي 

: )َفَزاُدوُهؿ "كاكقا يؼقلقن إذا هبطقا وادًياا كعقذ  عظؿال هذا القادي"(ا 06/606)



 

 

     

           
ُُٕع 084  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ُـّ اإلكَس إي افة وذطًرا، وزادهؿ اإلكُس ّرحة وصغقاًكا، ويف هذاا َرَهًؼا(، حيا زاد الج

 حن مـ اطتؿد طؾك َقر اهلل طامؾف اهلل  ـؼقض قصده.

وآستعاذةا صؾب العقذ وهق آلتجال مـ اليرور: ففل دطال ياص، ومثؾفاا 

 آستغاءة وهل صؾب الغقث وهق إزالة اليدة، وآستعاكة وهل صؾب العقن.

التعبد وتحتؿؾ َقر التعبد، والدلقؾا ققلف صؾك اهلل  وآستعاذة طبادة تحتؿؾ 

: الؼاطد فقفا يقٌر مـ الؼااؿ، والؼااؿ فقفا يقٌر مـ "طؾقف وسؾؿا ـٌ ستؽقن فت

ف لفا تستيرفف، ومـ وّد فقفا  الؿاشل، والؿاشل فقفا يقٌر مـ الساطل، مـ تيرع

ديث ح ل (، ويف ح0886(، ومسؾؿ )6621. حيرّف البخاري )"مؾجًل فؾَقُعْذ  ف

مسعقد رضل اهلل طـف حكف كان يضرب َالَمف : فجعؾ يؼقلا حطقذ  اهلل، قالا فجعؾ 

 "يضر ف: فؼالا حطقذ  رسقل اهلل: فمكف: فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا

ُف َحقدُر طؾقؽ مـؽ طؾقف ، َلؾع
ِ
(، ويف 66()1659، قالا فلطتؼف. حيرّف مسؾؿ )"واهلل

 صؾك حديث ّا ر رضل اهلل طـف
ُّ

ؿا حن امرحة مـ  ـل مخزوم سرقت: فُليت هبا الـبل

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ..الحديث. 
ّ

اهلل طؾقف وسؾؿ: فعاذت  لمِّ سؾؿة زوج الـبل

 (.1689حيرّف مسؾؿ )

وهذه استعاذٌة  الؿخؾقق الحل الحاضر فقؿا يؼدر طؾقف ودون اطتؿاد الؼؾب 

طؾك الخالؼ  القاو كحقا حطقذ  طؾقف: فال  لس هبا ما لؿ يؼع ططػ الؿخؾقق فقفا

  اهلل و ؽ: ففل شرك حصغر.

ـِ َبِنرٍ  ََمِن ْب ًْ ـِ افُّْ َظَٚء ُهَق ملسو هيلع هللا ىلص: »َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ  ڤ وَظ إِنه افدُّ

ةُ  ََ َبٚ
ًِ ْؿ﴾ «اْف ُُ ْٛ َف ُظقِّن َأْشَتِج َْ ُؿ ا ُُ أخرجف أبقَاوَ «.، ُثؿه َؿَرَأ : ﴿َوَؿَٚل َربُّ

 (، وصححف إفبِّٚن.2717(، وابـ مٚجف )1858(، وافسمذي )0368)
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ُُٕع 085  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

يف هذا الحديثا يح مـف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فقف  قان طظقؿ مـزلة الدطال، 

وحكف طبادة  ؾ هق العبادة: حيا حفضؾ حكقاطفا، وهذا اسؾقب حصر، وٓ َرو حن 

 يؽقن كذلؽ: وهق يجؿع طبقديَة الؼؾب وطبقدية الؾسان وطبقدية الجقارح.

ادة: فصرفف لغقر اهلل شرك،  ؾ إن اليرك يف طبادة الدطال يضؿ مع وإذا كان طب

اليرك يف إلقهقة  شرَك الر ق قة وشرَك إسؿال والصػات: فؿا مـ داع يدطق َقر 

اهلل دطال تعبدًيا إٓ ويعتؼد يف مدطّقه حن لف سؾطاًكا يػًقا يف هذا الؽقن وتصرًفا يارًقا 

ب السمآت، وهذا الؿعـك مـ يصااص اهلل لعادة البير  ف يؼضل الحاّات ويجق

يف الر ق قة، وحن لف سؿًعا طاًما وطؾًؿا محقًطا إذا لؿ يؽـ حاضًرا، وهذا الؿعـك مـ 

 يصااص اهلل يف الصػات.

ـْ َمَٚت »يَقل: ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚل: شًّٝ افْبل  ڤ وظـ ظبد اهلل بـ مسًقَ  َم

َخَؾ افْٚه ََ ا9  وِن اهللهِ ِٕدًّ َُ ـْ   (.3368أخرجف افبخٚري )«.رَ َوْهَق َيْدُظق ِم

يف هذا الحديثا تقّطد كؾِّ مـ لؼل اهلَل وهق يدطق ححًدا مـ دوكف  ديقل الـار: 

ديقَل الؽػار الديقَل إ دي الذي ٓ يعؼبف إٓ ازدياد العذاب، سقال يف ذلؽ دطال 

 العبادة ودطال الؿسللة، و َمـا شرصقة تػقد العؿقم.



 

 

     

           
ُُٕع 086  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

  شسٚ باُب َا جاء يف ايتٛسٌ امل -23

 عد حن حورد الؿصـػ  اب الدطال: كاسَب حن يذكر طِؼبف التقسَؾ الؿيروع 

 وَقر الؿيروع.

 التقسؾا ما ُيتقّصؾ  ف إلك الؿطؾقب.

، والذي شرطف اهلل مـف حكقاعا  
ٌ

 ءؿ اطؾؿ حن التقسؾ إلك اهلل تقققػل

( التقسؾ إلك اهلل  اسؿ مـ حسؿااف حو صػة مـ صػاتف، وهق حّّؾ هذه 1

 قاع.إك

( التقسؾ إلك اهلل  اإليؿان والعؿؾ الصالح، ومـفا التقسؾ  اتباع الـبل صؾك 0

 اهلل طؾقف وسؾؿ و ؿحبتف ومقآتف. 

 ( التقسؾ إلك اهلل  دطال الرّؾ الصالح يف حقاتف.6

وءّؿة كقع را ع يذكره  عض حهؾ العؾؿ: هق تقسؾ الداطل إلك اهلل  بقان حالف، 

ـْ َيْقٍر ومـف ققل كؾقؿ اهلل مقسك 
 مِ

ع
طؾقف الصالة والسالما ﴿َربِّ إِكِّل لَِؿا َحكَزْلَت إَِلل

 [.04]الؼصصا ﴾َفِؼقر

 وما سقى هذه إكقاعا تقسؾ مؿـقع، وهق كقطانا 

 مـ وسااؾ اليرك كالتقسؾ  ذوات إكبقال والصالحقـ حو 1
ٌ

( ما هق  دطل

ُيحؽك فقف مـ ّاهفؿ حو حؼفؿ حو حرمتفؿ: ففذا  دطٌة  نّؿاع السؾػ، وما 

حن يؼقلا الؾفؿ  جاه "(ا 07/86) "مجؿقع الػتاوى"يالف: فنكف حادث: قال يف 

فالن طـدك، حو  حكة فالن حو  حرمة فالن طـدكا افعؾ  ل كذا وكذا: ففذا يػعؾف 
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ُُٕع 087  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

كثقر مـ الـاس، لؽـ لؿ يـؼؾ طـ ححد مـ الصحا ة والتا عقـ وسؾػ إمة حاؿ 

ولؿ يبؾغـل طـ ححد مـ العؾؿال يف ذلؽ ما َححؽقف:  كاكقا يدطقن  ؿثؾ هذا الدطال،

إٓ ما رحيت يف فتاوى الػؼقف ح ل محؿد  ـ طبدالسالم: فنكف حفتك حكف ٓ يجقز ٕحد 

حن يػعؾ ذلؽ إٓ لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: إن صح الحديث يف الـبل صؾك اهلل 

 ."طؾقف وسؾؿ

طـد اهلل: فؼد قال  -قفؿ السالمطؾ-وٓ يسميب مقحٌد يف طظقؿ ّاه حكبقال اهلل  

قًفا ِّ  َو
ِ
[، وقال يف 69]إحزابا﴾ اهلل يف مقسك طؾقف السالما ﴿َوَكاَن ِطـَد اهلل

ْكَقا َوأِيَرةِ  قًفا فِل الدُّ ِّ [، ومحؿد صؾك 45]كل طؿرانا﴾ طقسك طؾقف السالما ﴿َو

ّؿعقـ، ولؽـ اهلل طؾقف وسؾؿ حطظؿ ّاًها مـفؿا ومـ ساار إكبقال طؾقفؿ السالم ح

اهلل لؿ يجعؾ ّاهفؿ حو ذواهتؿ سبًبا يف حصقل الؿطؾقب حو إّا ة الدطال، فؿـ 

تقسؾ  جاهفؿ حو  ذواهتؿ: فؼد تقسؾ  ؿا ٓ حءر لف يف قبقل الدطال، ولقس هق مؿا 

 يتعؾؼ  الداطل حو الؿدطق: فؽقػ يتقسؾ  ف.

ه طـد ر ف إٓ وٓ سبقؾ إلك آكتػاع  جاهف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وطظقؿ قدر 

 لحد صريؼقـا إولا حن يتقسؾ الؿتقسؾ  ؿا حمر اهلل  ف مـ اإليؿان  ف صؾك اهلل 

طؾقف وسؾؿ ومحبتف وصاطتف ومقآتف والصالة طؾقف والسالم وكحق ذلؽ، وهذه هل 

القسقؾة التل افمضفا طؾك كؾ ححد  اصـًا وضاهًرا يف حقاة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 

، يف ميفده ويف مغقبف، وهل سبقؾ كقؾ كرامة اهلل ورحؿتف والـجاة وسؾؿ و عد وفاتف

 مـ طذا ف، والثاّا حن يدطق لف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف حقاتف.

 اليرك إكح كالتقسؾ إلك اهلل  دطال إمقات والغاابقـ حو 0 
ٌ

( ما هق شركل

 التؼرب إلك َقره: وهق شرك الجاهؾقة.



 

 

     

           
ُُٕع 088  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

َٚوهللِهِ وؿقفف: ﴿ ُظقُه ِهَ َْ ْسَْك َؾٚ َْشََمُء اْْلُ ْٕ  [.071]إظراف: ﴾ا

يف هذه أيةا حمُر اهلل طباده  دطااف  لسؿااف الحسـك، ودطال اهلل  لسؿااف 

 الحسـك كقطانا 

( دطال طبادة وهقا التعبد هلل  ؿؼتضك هذه إسؿال فتتقب إلك اهلل ٕكف 1

 . التقاب، وتذكره  ؾساكؽ ٕكف السؿقع، وكحق ذلؽ

( دطال مسللة وهقا حن تؼدم  قـ يدي سمالؽ حو تختؿ  ف اسًؿا مـ حسؿال اهلل 0

، احػظـل يف ديـل ودكقاي يا حػقظ.
ّ

 يـاسب مطؾق ؽ كلن تؼقلا يا تقاب تب طؾل

وهذا الثاّ هق الـقع إول مـ حكقاع التقسؾ الؿيروع: وهق التقسؾ إلك اهلل 

ت الدالة طؾك هذا الـقع كثقرة: مـفاا  اسؿ مـ حسؿااف حو صػة مـ صػاتف، وأيا

الِِحقـ ] ﴾دطال سؾقؿان طؾقف الصالة والسالما ﴿َوَحْدِيْؾـِل  َِرْحَؿتَِؽ فِل ِطَباِدَك الصع

 [.19الـؿؾا

َٜ -تًٚػ-وؿقل اهلل  َِ قْا إَِفِٔف اْفَقِشؤ ٌُ قْا اهللَّ َواْبَت َُ ـَ آَمُْقْا اته ٚ افهِذي َ : ﴿يٚ َأُّيُّ

 ِِ ُِِحقنَ َوَجِٚهُدوْا  ٍْ ْؿ ُت ُُ ِه ًَ  [.24]ادٚئدة: ﴾َشبِِِِٔف َف

يف هذه أيةا يلمر اهلل  تؼقاه والجفاد يف سبقؾف وا تغال القسقؾة إلقف، والقسقؾة 

التل حمر اهلل حن تبتغك إلقف هلا ما ُيتؼّرب  ف إلقف مـ القاّبات والؿستحبات مـ 

 اإليؿان والعؿؾ الصالح والؽػ طـ الؿعاصل.

 سقؾة الؿيروطة  ؾ القاّبة.وهذه هل الق
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ُُٕع 111  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

وَءّؿ وسقؾة مؿـقطة يظـ  عُض الخؾؼ حاا تقصؾفؿ إلك اهلل وما يرضقف، وهل  

تبعدهؿ طـف وطـ مراضقف،  ؾ سبقؾ يسران الدكقا وأيرةا هل التقسؾ إلك اهلل 

 التؼرب إلك إمقات  لكقاع الُؼَرب وآستغاءة هبؿ وإكزال الحقااج هبؿ تلسًقا  حال 

 ُزْلَػكحهؾ ال
ِ
ُ قَكا إَِلك اهلل ٓع لُِقَؼرِّ ، وإن اهلل لؿ يجعؾ  قـف و قـ ﴾جاهؾقةا ﴿َما َكْعُبُدُهْؿ إِ

يؾؼف وسااط إٓ يف تبؾقغ وحقف وحمره: ففذه القسااط إكؿا ُتطاع وُتّتبع وُيؼتدى هبا 

ٓع لُِقَطاَع  ِنِْذِن ال ُسقٍل إِ  [ .64]الـسالا ﴾ّؾفِ كؿا قال تعالكا ﴿ َوَما َحْرَسْؾـَا مِـ رع

وتؼديؿ الجار والؿجرور يف ققلفا )َواْ َتُغقْا إَِلقِف اْلَقِسقَؾَة( يػقد آيتصاص، 

 حيا إلك اهلل ٓ إلك َقره.

فػل هذه أيةا إمر  ثاّ حكقاع التقسؾ الؿيروع: وهق التقسؾ  العؿؾ 

 الصالح.

َْوٚ آَمْهووؿقفف: ﴿ ٕه َْٚ إِ قُفقَن َربه َُ ـَ َي قَبَْوٚ َوِؿَْوٚ َظوَذاَب افهِذي ُٕ ْر َفَْوٚ ُذ ٍِ ٚ َؾوْٚؽ

رِ   [.05]آل ظّران: ﴾افْٚه

يف هذه أيةا يخح تعالك طـ تقسؾ طباده  نيؿااؿ يف سمالفؿ لرهبؿ مغػرَة 

ذكقهبؿ والققاية مـ طذاب الـار: فػقفاا التقسؾ  اإليؿان، وهق رحس إطؿال 

 الصالحة.

اهلل طـ يؾقؾف إ راهقؿ وولده  ومـ التقسؾ  العؿؾ الصالح حيًضاا ققل

ـَ اْلَبْقِت َوإِْسَؿاِطقُؾ َر عـَا 
إسؿاطقؾ طؾقفؿا السالما ﴿َوإِْذ َيْرَفُع إِْ َراِهقُؿ اْلَؼَقاِطَد مِ

ِؿقُع اْلَعؾِقؿ  [.107]البؼرةا  ﴾َتَؼبعْؾ مِـعا إِكعَؽ َحكَت السع



 

 

     

           
ُُٕع 110  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

لثالءة الذيـ ومـ السـةا حديث طبداهلل  ـ طؿر رضل اهلل طـفؿا يف قصة ا

اكطبؼت طؾقفؿ صخرة، فسّدت طؾقفؿ الغار، فتقسَؾ كؾ واحد مـفؿ  خالص طؿؾف 

ححدهؿ  حه العظقؿ لؾقالديف، وأير  عػتف العظقؿة طـ الػاحية، والثالث  لدااف 

 (.0746(، ومسؾؿ )0070العظقؿ لَلماكة. حيرّف البخاري)

ـِ َظْبِد اهللهِ ـْ َجٚبِِر ْب ٚنَ  ڤ وَظ ـَ ْشتَِخَٚرَة ملسو هيلع هللا ىلص َرُشقُل اهللهِ  َؿَٚل:  ِٓ َْٚ ا ُّ ِِّ ًَ ُي

َُقُل:  ْرآِن َي َُ ـْ اْف قَرَة ِم َْٚ افسُّ ُّ ِِّ ًَ ََم ُي ـَ ُُمقِر  ْٕ َْمِر »ِِ ا ْٕ ْؿ بِٚ ـُ إَِذا َهؿه َأَحُد

ؿه إِِّنِّ َأْشَتِخُرَك بِ  ُٓ ِه ْؾ: اف َُ َٔ
، ُثؿه فِ

ِٜ ِريَو ٍَ ـْ َؽْرِ اْف َتْغِ ِم ًَ ـْ ْع َر ـَ َرْ ِْ َؽ َؾ ِّ ِْ ًِ

َٓ َأْؿِدُر  ِدُر َو َْ ٕهَؽ َت ئِِؿ َؾِ٘ ًَ ـْ َؾْوَِِؽ اْف َُٖفَؽ ِم ْدَرتَِؽ َوَأْش َُ ِدُرَك بِ َْ َوَأْشَت

ُٔقِب... ٌُ ُم اْف َٝ َظاله ْٕ ُؿ َوَأ َِ َٓ َأْظ ُؿ َو َِ ًْ  (.0051أخرجف افبخٚري ). -اْلديٞ-« َوَت

التقسؾ  هذا حديث صالة آستخارة ودطاافا، وهق حديث طظقؿ، وفقفا

 صػتل العؾؿ والؼدرة وحن اهلل طاّلم الغققب: ففق مـ التقسؾ  صػات اهلل، وفقفا 

  قان كؿال اضطرار العبد إلك ر ف يف ّؿقع شلكف.

َََْْٔم َرُشقُل اهللهِ  ڤ وظـ إٔس بـ مٚفؽ ِٜ إِْذ ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚل: َب ًَ ُّ َُْ ُٛ َيْقَم ا ُى َُيْ

َٚل: َيٚ َرُشقَل اهللهِ،  ََ 9ََْٚٔ َؾَدَظ9ٚ َجَٚء َرُجٌؾ9 َؾ
َِ ُع اهللهَ َأْن َيْس َْ َؿَحَط اْدََىُر9 َؾٚ

 .ٚ َٕ ىِْر ُّ  (، وافٍِظ فِبخٚري.786(، ومسِؿ )0104أخرجف افبخٚري )َؾ

يف هذا الحديثا تقسؾ الصحا ة  استسؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف 

وفاتف صؾك اهلل حقاتف، وهذا شاهٌد لؾتقسؾ  دطال الرّؾ الصالح يف حقاتف، حما  عد 

 وٓ  ذاتف.  دطااف طؾقف وسؾؿ: فؾؿ يتقسؾقا ٓ
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ُُٕع 111  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

و ـحقها ما رواه حكس رضل اهلل طـف حن طؿر  ـ الخطاب رضل اهلل طـف كان إذا 

الؾفؿ إّكا كـا كتقسؾ إلقؽ  ـبقـا: "قَحَطقا استسؼك  العباس  ـ طبدالؿطؾب: فؼالا 

قالا فُقسَؼْقن. حيرّف البخاري  ،"فتسِؼقـا، وإّكا كتقسؾ إلقؽ  عّؿ كبقـا: فاْسؼـا

(، وهذا تقسؾ  دطال الحل كؿا حن تقسؾفؿ  استسؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف 1212)

فتقسؾقا  وسؾؿ مـ التقسؾ  الدطال كؿا دل طؾقف حديث الباب حديث حكس:

 العباس رضل اهلل طـف كؿا كاكقا يتقسؾقن  الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وكان 

، ولق كان تقسُؾ طؿَر  العباس رضل اهلل  دطااف، وهذا تعّذر  ؿقتفتقسُؾفؿ  ف تقساًل 

طـفؿا تقساًل  الذات لؿا طدل طؿُر  رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ححًدا: ففق يقر 

 مـ العباس رضل اهلل طـف.

ـُ طامر الخبااري حن السؿال َقحطت: فخرج معاويُة  يمكد ذلؽا ما رواه ُسؾقؿ  

 طـفؿا وحهُؾ دميؼ يستسؼقن: فؾؿا قعد معاوية طؾك الؿـح:  ـ ح ل سػقان رضل اهلل

قالا حيـ يزيد  ـ إسقد الُجَرشل: فـاداه الـاس: فلقبؾ يتخطك الـاس: فلمره 

الؾفؿ إكا كستيػع إلقؽ "معاويُة: فصعد الؿـح: فؼعد طـد رّؾقف: فؼال معاويةا 

إسقد، يا يزيد، ارفع يديؽ  الققم  خقركا وحفضؾـا، الؾفؿ إّكا كستيػع إلقؽ  قزيد  ـ

: فرفع يزيد يديف ورفع الـاس حيديفؿ: فؿا كان حوشَؽ حن ءارت سحا ة يف "إلك اهلل

الغرب كلاا ُتْرس، وهّبت لفا ريح: فُسؼقـا حتك كاد الـاُس حن ٓ يبؾغقا مـازلَفؿ. 

(، وصحح 681-0/682) "الؿعرفة والتاريخ"رواه يعؼقب  ـ سػقان الػسقي يف 

(، وإلباّ: فػل هذا إءرا التصريح 11/465) "اإلصا ة"ه ا ـ حجر يف إسـاد

 لن معـك ققلفؿا الؾفؿ إكا كستيػع إلقؽ  ػالن حو كتقسؾ إلقؽ  ػالن: حيا  دطال 

يا يزيد، ارفع "فالن:  دلقؾ ققل معاوية رضل اهلل طـف لقزيد  ـ إسقد رحؿف اهللا 



 

 

     

           
ُُٕع 112  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ."يديؽ إلك اهلل..

يث طثؿان  ـ ُحـقػ رضل اهلل طـف حن رّاًل ضرير البصر ومـ هذه البا ةا حد

إن شئَت دطقُت، "حتك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فؼالا ادع اهلل حن يعافقـل، قالا 

، قالا فاْدطف، قالا فلمره حن يتقضل: فُقحسـ "وإن شئَت صحَت: ففق يقٌر لؽ

بقؽ محؿٍد كبل وضقله، ويدطق هبذا الدطالا الؾفؿ إّ اسللؽ وحتقّف إلقؽ  ـ

. "الرحؿة، إّكل تقّفُت  ؽ إلك ر ل يف حاّتل هذه لتُؼضك لل، الؾفؿ فيّػعف يّف

ّقد إسـاده (، و17041ّ(، وححؿد )1685(، وا ـ ماّف )6578حيرّف الممذي )

مـ التقسؾ  دطال الحديث إن صح    ، وضعػف  عض حهؾ العؾؿ: ففذاإلباّ

هلل طؾقف وسؾؿ ٓ  ذاتف، وهذا  ّقـ مـ صؾب الحل: ففق تقسَؾ  دطال الـبل صؾك ا

الرّؾ حوَل الحديث وما تاله مـ تخققر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لف  قـ الدطال 

والصح ءؿ ايتقاره حن يدطق لف، فال  د حن يؽقن قد وّفك لف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وهق 

  دطااف صؾك سقد الؿقفقـ  القطد: فدطا لف ءؿ حرشده  عد القضقل لؾتقسؾ إلك اهلل

اهلل طؾقف وسؾؿ لقؽّؿؾ حسباب اإلّا ة، ولق كان مـ التقسؾ  ذاتف حو ّاهف: لؿا كان 

 ءؿة حاّة إلك حن يليت رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ؾ يؼعد يف  قتف.

، حيا الؾفؿ اقبؾ دطاَل رسقل اهلل لل  رّد  صري، "الؾفؿ فيّػعف يّف"وققلفا  

، وققلفا تيّػعـل فقف، حيا اقبؾ دطاال يف "، وتيّػعف يفّوتيّػعـل فقف"وطـد ححؿدا 

حن تؼبؾ دطاله لل  رد  صري، وهذا صريح يف حكف  عدما صؾب مـ الـبل صؾك اهلل 

طؾقف وسؾؿ حن يدطق لف: تقسَؾ إلك اهلل  دطال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ؼقلفا إّكل 

 اق.تقّفُت  ؽ: حيا  دطااؽ:  دٓلة السقاق والسباق والؾح

وإن مـ الجْقر يف الحؽؿ والخطل الؿبقـا التسقية  قـ التقسؾ  دطال رسقل اهلل 
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ُُٕع 113  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف حقاتف: وقد دل الدلقؾ طؾك ميروطقتف، و قـ التقسؾ  ذاتف 

 حو ّاهف: ولؿ يدل الدلقؾ طؾك ميروطقتف.

اه وما فتئ دطاة اليرك مـذ حزمان يتعؿدون الخؾط  قـ التقسؾ  الذوات والج

وهق  دطة مـ وسااؾ اليرك: و قـ آستغاءة  غقر اهلل وهل شرك حكح: هتقيـًا مـ 

شلن آستغاءة  غقر اهلل، وفرق  عقٌد ما  قـفؿا لغة وشرًطا  ؾ ٓ ُتعَرف التسقية  قـفؿا 

يف لغة ححٍد مـ  ـل كدم ٓ حؼقؼة وٓ مجاًزا: فنن آستغاءة هل التقُّف إلك 

ياه كػَسف يف اليدااد، حما التقسؾ البدطل: ففق ّعُؾ الؿتقَسؾ الؿستغاث  ف ودطاؤه إ

 ف سبًبا  قـ يدي دطال اهلل وحده، والؿستغاث هق الؿسمول، وحما الؿتقسؾ  ف: فال 

ُيدطك وٓ ُيطؾب مـف وٓ ُيسلل وإكؿا ُيطؾب  ف، فؿـ سّقى  قـفؿا: فؼد ّاهَر 

  الباصؾ وسّقى  قـ مختؾػققـ.



 

 

     

           
ُُٕع 114  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

١ٜٓ شسى أنربباْب حمب١ غري ا -24  هلل حمب١ تعٓبد

 هذا شروع  ل قاب اليرك إكح الخػل.

محبة اهلل هل حصؾ العبادة، وٓ ُتـجل صاحَبفا حتك ُيػرد اهلَل هبا، ومـ 

مؼتضقات تحؼقؼفاا محبة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ومحبة الؿممـقـ يف اهلل، 

 ومحبة ما يحب اهلُل مـ الطاطات والذوات.

بادة تحتؿؾ التعبد وتحتؿؾ َقر التعبد، والدلقؾا حديث طؿرو  ـ والؿحبة ط

العاص رضل اهلل طـف حن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  عثف طؾك ّقش ذات 

، قؾتا مـ "طااية"السالسؾ: فلتقُتف: فؼؾتا حيُّ الـاِس ححبُّ إلقؽ؟، قالا 

ًٓ "طؿر"، قؾتا ءؿ مـ؟، قالا "ح قها"الرّال؟، قالا  . حيرّف البخاري : فعّد رّا

(، وطـفا رضل اهلل طـفؿا قالتا كان رسقل اهلل صؾك اهلل 0684(، ومسؾؿ )6660)

(، ومسؾؿ 4561طؾقف وسؾؿ يحب الَحؾقال والعسؾ. حيرّف البخاري )

(، وطـ ح ل هريرة رضل اهلل طـف قالا قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 01()1474)

. حيرّف مسؾؿ "ٓ تممـقا حتك تحاّ قا...ٓ تديؾقن الجـة حتك تممـقا، و"وسؾؿا 

(54.) 

فلما الؿحبة التعبدية التل ٓ يجقز حن ُتصَرف إلك َقر اهلل: ففلا الؿحبة 

الؿستؾزمة لؽؿال الخضقع وكؿال التعظقؿ وايثار مراد الؿحبقب طؾك مراد الـػس: 

 فؿـ ححب َقر اهلل هذه الؿحبة: فؼد حشرك اليرك إكح.

عقة )َقر التعبدية( التل يجقز صرففا لغقر اهلل: ففل محبة وحما الؿحبة الطبق

اإلكسان لؿا يالاؿف ويقافؼ صبعف مـ الذوات وإشقال: وٓ ُتَذم إٓ إذا حلفت طـ 
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ُُٕع 115  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ذكر اهلل وصاطتف، حو قادت إلك معصقتف: ففذه ٓ تستؾزم التعظقؿ، وٓ تزاحؿ الؿحبَة 

اهلل طؾقف وسؾؿ ححبع إلك صاحبفا التعبدية، لؽـ ٓ  د حن يؽقن اهلُل ورسقلف صؾك 

 مـفا، ومـفاا محبة القالد لقلده، والقلد لقالده، والرّؾ لزوّف.

وِن اهللِّ َإَٔداًَا ُُيِبُّقَُنُْؿ -تًٚػ-وؿقل اهلل   َُ ِس َمـ َيتهِخُذ ِمـ  ـَ افْٚه : ﴿َوِم

ًٚ هللِِّّ ـَ آَمُْقْا َأَصدُّ ُحّب ِّٛ اهللِّ َوافهِذي ُح  [.054]افبَرة: ﴾ـَ

يف هذه أيةا حن همٓل الؿيركقـ مع كقاؿ يحبقن اهلل حًبا طظقًؿا: لؿا لؿ 

يخؾصقا الؿحبة هلل وسقوا حكدادهؿ  اهلل يف الؿحبة: سؿاهؿ متخذيـ مـ دون اهلل 

حكداًدا: فؽقػ  ؿـ يحب الـد حًبا حكح مـ حبف هلل، ويغتاظ لؾتعرض لؾـد حكثر مـ 

ظ الحؾػ كاذً ا  الـد، ويستسفؾ الحؾػ كاذً ا َقظف لؾتعرض لجـاب اهلل، ويستغؾ

ـَ كَمـُقا َحَشدُّ ُحبًّا لِؾعِف( حيا مـ حب الؿيركقـ  ِذي  اهلل، والعقاذ  اهلل، وققلفا)َوالع

 ٕكدادهؿ.

َٕسِ  ـْ َأ ـْ افْهبِلِّ  ڤ وَظ ـه ؾِِٔف َوَجَد َحاَلَوَة »َؿَٚل: ملسو هيلع هللا ىلص َظ ـُ ـْ  َثاَلٌث َم

قَن اهللهُ ُُ يََمِن: َأْن َي َٓ ُُيِبُُّف اإْلِ ٛه اْدَْرَء 
ٚ، َوَأْن ُُيِ ٚه ِشَقا ُ،َ ِْٔف ِِّم ٛه إَِف  َوَرُشقُفُف َأَح

رِ  ِِ افْٚه َذَف  َْ َرُه َأْن ُي ُْ ََم َي ـَ ِر  ٍْ ُُ ِِ اْف  ََ ق ًُ َرَه َأْن َي ُْ ٓه هللِهِ، َوَأْن َي أخرجف افبخٚري «. إِ

 «.َأَحٌد َحاَلَوَة اإِليََمِن حتك.. َٓ ََيُِد : »(، وِ فٍظ فِبخٚري32(، ومسِؿ )05)

ا ِسَقاُهَؿا"الياهد مـ الحديثا ققلفا  ، "َحْن َيُؽقَن اهلُل َوَرُسقُلُف َحَحبع إَِلْقِف مِؿع

وفقفا حن محبة اهلل ومحبة رسقلف طبادة: لقطد حهؾفا  ـقؾ حالوة اإليؿان، ولػظ 

 يجد حالوة اإليؿان. البخاري ح ؾغ: فنن فقف حن مـ لؿ يحؼؼ تؾؽ الؿحبة: ٓ



 

 

     

           
ُُٕع 116  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ا ّقاز صرف الؿحبة الطبقعقة لغقر اهلل دون حن تساوي "ححبع "ويف ققلفا 

محبة اهلل، وكؾؿا ققيت محبُة العبد لؿقٓه: صُغرت طـده الؿحبق ات وقّؾت، وكؾؿا 

 ضعػت محبة العبد لؿقٓه كثرت محبق اُتف واكتيرت.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 117  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ّٜٓا شس -25  ى أنربباْب ارتٛف َٔ غري اهلل خًٛفا تعٓبد

الخقف مـ اهلل طبادة ّؾقؾة ٓ يستؼقؿ سقر العبد إلك ر ف إٓ  الجؿع  قـفا و قـ 

 الؿحبة والرّال: وهل محّركات الؼؾقب إلك اهلل، وحققاهاا الؿحبة.

وإذا طؾؿ العبُد طظقَؿ تػريطف يف صاطة اهلل ويف شؽر كعؿف، وطؾؿ ُقبَح معاصقف،  

ـَ مـ حؼقؼة القطقد الؿتقّطد  ف  طؾقفا، وياف حن ُيحال  قـف و قـ التق ة حو وحيؼ

ُيؼبَض طؾك حاٍل ٓ تسّره يقم الديـ: اشتد يقفف مـ اهلل، وكؾؿا ازداد العبد معرفة 

  اهلل: ازداد حقاًل مـف وييقة لف وحًبا.

فؿا ُحػظت حدود اهلل ومحارمف،  "(ا15/01) "مجؿقع الػتاوى "قال يف

ومحبتف: فؿتك يال الؼؾب مـ هذه  ووصؾ القاصؾقن إلقف  ؿثؾ يقفف ورّااف

الثالث: فسد فساًدا ٓ يرّك صالحف ح ًدا، ومتك ضُعػ فقف شلل مـ هذه: ضُعػ 

 ."إيؿاكف  حسبف

ومِـ مؼتضقات تحؼقؼ الخقف مـ اهللا الخقف مـ وطقده، والخقف مـ   

القققع يف معصقتف، والخقف مـ طدم قبقل الطاطة، والؿحؿقُد مـفا ما حؿَؾ طؾك 

ب إلك اهلل  ػعؾ ما يحبّف واّتـاب ما يؽرهف: فنذا تجاوز ذلؽ يْقػ مـف القلس التؼر

 والؼـقط، وإن كان ضعقًػا لؿ يحجز صاحَبف طـ محارم اهلل.

والخقف طبادة تحتؿؾ التعبد وتحتؿؾ َقر التعبد، والدلقؾا وصُػ اهلل كؾقَؿف 

كتا ف: فدّل طؾك مقسك طؾقف الصالة والسالم  الخقف مـ َقره يف َقر ما مقضع مـ 

 حن مـ الخقف ما ٓ يؼدح يف التقحقد، وهق الطبقعل.

فلما الخقف التعبدي الذي ٓ يجقز حن ُيصَرف إلك َقر اهلل: ففقا حن يخاف  



 

 

     

           
ُُٕع 118  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 اإلكسان مـ َقر اهلل حن ُيصقبَف  ؿؽروه دون مباشرة  قـفؿا حو سبٍب ضاهر.

، وهق الذي كان فؿـ ياف َقَر اهلل هذا الخقف: ففق ميرٌك اليرَك إكح

الؿيركقن إولقن يعتؼدوكف يف كلفتفؿ، وهق القاقع الققم مـ طّباد الؼبقر، ولفذا 

يخّقفقن الؿقحديـ  ؿعبقديفؿ مـ الصالحقـ وَقر الصالحقـ كؿا يّقف حسالُففؿ 

يؾقَؾ اهلل محؿًدا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كؿا قال اهللا ﴿َحَلْقَس اهلُل  َِؽاٍف َطْبَدُه 

ـَ مِـ ُدوكِفِ َوُيَخقِّ  ِذي [، وكؿا يّقفقا الخؾقؾ إ راهقؿ صؾك اهلل 66]الزمرا﴾ُفقَكَؽ  ِالع

ٓع َحن  َٓ َحَياُف َما ُتْيِرُكقَن  ِِف إِ طؾقف وسؾؿ: فرّد طؾقفؿ  ؼقلف فقؿا حؽاه اهلل طـفا ﴿َو

ُرون  ٍل ِطْؾًؿا َحَفالَ َتَتَذكع
ْ

َٓ َيَيال َر ِّل َشْقًئا َوِسَع َر ِّل ُكؾع َشل َوَكْقَػ َحَياُف َما َحْشَرْكُتْؿ َو

ْل  ِِف َطَؾْقُؽْؿ ُسْؾَطاًكا [، 81-82] إكعاما﴾َتَخاُفقَن َحكعُؽْؿ َحْشَرْكُتؿ  ِالّؾِف َما َلْؿ ُيـَزِّ

ٓع اْطَتَراَك َ ْعُض كلَِفتِـَا  ُِسَقٍل َقاَل إِكِّل  وقالقا لفقد طؾقف الصالة والسالما ﴿إِن كعُؼقُل إِ

َٓ ُحْشفِ  ِؿقًعا ُءؿع  َّ ا ُتْيِرُكقن مِـ ُدوكِِف َفؽِقُدوكِل  ؿع ُد الّؾِف َواْشَفُدوْا َحكِّل  َِريٌل مِّ

 [.55-54]هقدا﴾ُتـظُِرون

وكؾؿا ققيت ييقة العبد لؿقٓه: صُغرت طـده الؿخقفات وقّؾت، وكؾؿا  

ا حصا ف ضعػت ييقة العبد لؿقٓه: كثرت مخقفاُتف واكتيرت، وإذا حيؼـ العبُد حن م

لؿ يؽـ لقخطئف، وما حيطله لؿ يؽـ لقصقبف، وحكف لـ يصقبف إٓ ما كتب اهلل لف: لؿ 

 (ا08/449) "مجؿقع الػتاوى"يبؼ لخقف الؿخؾقققـ يف قؾبف مقضع، قال يف 

ولـ يخاف الرُّؾ َقَر اهلل إٓ لؿرض يف قؾبف، كؿا ذكروا حن رّاًل شؽا إلك ححؿد "

، حيا "لق صحْحَت: لؿ تخْػ ححًدا"فؼالا  ـبؾ يقَفف مـ  عض القٓة: ـ ح

 ."يقفؽ مـ حّؾ زوال الصحة مـ قؾبؽ

وحما الخقف الطبقعل )َقر التعبدي( الذي يجقز صرفف لغقر اهلل: ففق الخقف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 101  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

مـ طدو ُمسؾعح حو سبع حو َرق حو هدم وكحق ذلؽ مـ حسباب الفالك وإذى 

محرم حو ترك واّب: كمك  الحؼقؼقة الظاهرة: وٓ ُيذّم إٓ إذا حؿؾ طؾك فعؾ

ًما.  القاّب مـ إمر  الؿعروف والـفل طـ الؿـؽر: فقؽقن يقًفا محرع

ََم -تًٚػ-وؿقل اهلل  ٕه ؿُ  : ﴿إِ ُُ ُف  َذفِ َْٔىُٚن ُُيَقِّ َٔٚءهُ  افنه
وُٚؾقُهؿْ  َؾوالَ  َأْوفِ  ََّتَ

ُْتؿ إِن َوَخُٚؾقنِ  ِمِْغَ  ـُ ْٗ  [.064]آل ظّران: ﴾مُّ

يخقفؽؿ حكصاَره، ويقهؿؽؿ حاؿ حولق  لس شديد: حيا إكؿا ذلؽؿ اليقطان 

، ويافقن وحدي إن كـتؿ مممـقـ: 
ّ

 والجلوا إلل
ّ

فنذا سّقل لؽؿ ذلؽ: فتقكؾقا طؾل

فجعؾ اهلل التقحقد يف الخقف شرًصا لإليؿان، وققلفا )حولقاله(ا مػعقل ءان كؿا 

ؿػعقل تؼقل العربا حططقُت إمقاَل: حيا حططقت الؼقم إمقال: فقحذفقن ال

 إول.

وكؾؿا ققي إيؿان العبد: ضعػ يقف حولقال اليقطان مـ قؾبف، وكؾؿا ضعػ  

 إيؿاكف: ققي يقفف مـفؿ.

ويف أيةا التحذير مـ كقد اليقطان، وحكف يؿؽر الؿؽر الُؽبعار لقستزل الؿقحد  

 ويققعف يف اليرك إكح الخػل.

 ه.وفقفاا طظؿ الحرب  قـ حهؾ التقحقد و قـ إ ؾقس وّـد

ٕهََم  رُ  وؿقفف: ﴿إِ ُّ ًْ ـْ  اهللِّ َمَسِٚجَد  َي ـَ  َم الَةَ  أِخِر َوأََؿٚمَ  َوافَْْٔقمِ  بِٚهللِّ  آَم  َوآَتك افهه

ٚةَ  ـَ ْ  افزه ﴾  إِٓه  َُيَْش  َوََل ـَ تَِدي ْٓ ـَ اْدُ ُٕقا ِم ق ُُ ًََسك ُأوفَئَِؽ أَْن َي  [.07]افتقبٜ:اهللَّ َؾ

مساّده طؾك الحؼقؼة  البـال والرطاية  يف هذه أيةا يخح تعالك حكف ٓ يعؿر



 

 

     

           
ُُٕع 100  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

والصالة والذكر وتالوة الؼركن إٓ الذيـ كمـقا  اهلل والققم أير وحقامقا الصالة 

وكتقا الزكاة وحيؾصقا الخيقة هلل، والخيقة يقف يؼاركف العؾؿ  الؿخيل وتعظقؿف: 

 مـ اهلل واّبة. "طسك"فلولئؽ هؿ الؿفتدون: فنن 

طؾك حن طّؿاَر الؿؼا ر وطّؿاَر مساّد الؿؼا ر: يخيقن  ودّلت أية  ؿػفقمفا

َقر اهلل ويرّقن َقر اهلل، والقاقع شاهُد صدٍق  ذلؽ: فمى الؿقحديـ هؿ طؿار 

الؿساّد، وترى الؿيركقـ هؿ طّؿار الؼبقر وإوءان والؿياهد، قال يف 

 وّؿفقر همٓل الؿيركقـ  الؼبقر يجدون طـد طبادة"(ا 625)ص "آستغاءة"

الؼبقر مـ الرقة والخيقع والدطال وحضقر الؼؾب ما ٓ يجده ححدهؿ يف مساّد 

 ."اهلل التل حذن اهلل حن ترفع ويذكره فقفا اسؿف

وَٚي وؿقفف: ﴿ وََم ُهوَق إَِفوٌف َواِحوٌد َؾِ٘يه ٕه وْغِ اْثَْوْغِ إِ َٓ َتتهِخُذوا إََِلَ َوَؿَٚل اهللهُ 

 [.40]افْحؾ: ﴾َؾْٚرَهُبقنِ 

ا يلمر اهلل ّؿقع طباده  عد اقف إياهؿ طـ اتخاذ إلفقـ اءـقـ:  نفراده يف هذه أية

 الرهبة وهل الخقف الؿثؿر لؾفرب مـ الؿخقف، والؿعـكا ارهبقّ وٓ ترهبقا 

 َقري: فنن تؼديؿ ما حؼف التليقر يػقد آيتصاص.

 ؼقلفا  وفقفاا حمر اهلل  التقحقد  الـفل طـ التثـقة، كؿا حمر  ف  الـفل طـ التثؾقث

ُؽْؿ إِكعَؿا الّؾُف إَِلكٌف َواِحدٌ  َٓ َتُؼقُلقْا َءالََءٌة اكَتُفقْا َيقًْرا لع [، وكؿا كػك 171]الـسالا﴾﴿َو

 
ِ
الجؿع  ؼقلف فقؿا حؽك طـ إ راهقؿ طؾقف السالما ﴿َحاِْػًؽا كلَِفًة ُدوَن اهلل

َحَحْرَ اٌب [، وققلف فقؿا حؽك طـ يقسػ طؾقف السالما ﴿86]الصافاتا﴾ُتِريُدون

ار ُققَن َيْقٌر َحِم الّؾُف اْلَقاِحُد اْلَؼفع َتَػرِّ  [.69]يقسػا ﴾مُّ
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ُُٕع 101  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

باْب ايتٛنٌ ع٢ً غري اهلل فُٝا ال ٜكدز عًٝ٘ إال اهلل شسى  -26

 أنرب

التقكؾ طبادة ّؾقؾة هل كصػ الديـ، وكصػف أيرا العبادة واإلكا ة: وقد 

تعالكا ﴿إِيعاَك َكْعُبُد وإِيعاَك  ّؿع اهلل  قـفؿا يف َقر مقضع مـ كتا ف: قال

ْؾ َطَؾْقفِ 5]الػاتحةا﴾َكْسَتِعقـ [، وقالا ﴿َطَؾقِْف 106]هقدا  ﴾[، وقالا ﴿َفاْطُبْدُه َوَتَقكع

ْؾُت َوإَِلْقِف ُحكِقب  [.88]هقدا ﴾َتَقكع

وحّّؾ حكقاع التقكؾا التقكؾ طؾك اهلل يف مطالب أيرة كتحؼقؼ تقحقده 

سؿااف وصػاتف، وتجريد الؿتا عة لرسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ والتعبد لف  ؿؼتضك ح

وكقؾ الفداية إلك تػاصقؾ الصراط الؿستؼقؿ، واإلطاكة طؾك العؾؿ الـافع وآستؼامة 

ًٓ وطؿاًل،  طؾك العؿؾ الصالح، وتحؼقؼ مؼتضك كصرة ديـ اهلل وّفاد حطدااف قق

ه مـ مصاابفا، والعبد ودوكفا التقكؾ يف تحصقؾ مصالح الدكقا ودفع ما ُيحاذر

الؿقفؼ هق الذي يصطحب التقكؾ طؾك مقٓه يف ّؿقع حمقره طؾك اإلصالق حمقر 

 الديـ والدكقا.

حمركا اهلل  التقكؾ وّعؾف شرًصا لصحة اإليؿان كؿا سقليت، فؿـ ءؿة: كان مـ  

العبادات التل ٓ تحتؿؾ إٓ التعبد، والتقكؾا اطتؿاد الؼؾب: ومـ اطتؿد  ؼؾبف طؾك 

 قر اهلل: فال يخؾق مـ ححد حالقـاَ

إولكا حن يعتؿد  ؼؾبف طؾك َقر اهلل مـ إمقات والغاابقـ وإحقال 

الحاضريـ فقؿا ٓ يؼدر طؾقف إٓ اهلل: ففذا شرك حكح، وهق تقكؾ الؼبقريقـ 

 وحشباهفؿ.



 

 

     

           
ُُٕع 102  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

الثاكقةا حن يعتؿد  ؼؾبف طؾك َقر اهلل مـ إحقال الحاضريـ فقؿا حقدرهؿ اهلل 

ف مـ الرزق ودفع إذى وكحقهؿا، ومـفا اطتؿاد الؼؾب طؾك إسباب الحؼقؼقة طؾق

ًئا مـ إسباب يؽقن مع اطتؼاد كقاا حسباً ا: ففذا شرٌك حصغر، ولق ُقّدر حن شق

مستؼاًل  الؿطؾقب: لؽان القاّب حن ٓ ُيرّك إٓ اهلل وٓ يتقكؾ إٓ طؾقف وٓ يسلل 

 باب مستؼاًل  ؿطؾقب.إٓ هق: فؽقػ ولقس شلٌل مـ إس

حكا متقكؾ  اؾاوٓ يجقز صرف لػظ التقكؾ إلك َقر اهلل مطؾًؼا: فؼقل الؼا 

طؾقؽ، حوا حكا متقكؾ طؾك اهلل وطؾقؽ، حوا حكا متقكؾ طؾك اهلل ءؿ طؾقؽ، كؾ ذلؽ ٓ 

 يجقز، وهق شرك حصغر.

حما القكالة: فيلل كير: وهل إكا ة شخص يف فعؾ حمر يؼدر طؾقف دون اطتؿاد 

الؼؾب طؾقف، وٓ  لس يف ذلؽ يف إصؾ، وقد وّكؾ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

(، ووّكؾ 1018طؾًقا رضل اهلل طـف يف ذ ح  ؼقة ُ دكف يف حجة القداع كؿا رواه مسؾؿ )

(، ووّكؾ 0611ح ا هريرة رضل اهلل طـف  حػظ زكاة رمضان كؿا رواه البخاري )

 َقَرهؿا طؾك حطؿال ياصة وطامة.

لعبد مػتؼر دااًؿا إلك التقكؾ طؾك اهلل وآستعاكة  ف كؿا هق مػتؼر إلك وا

طبادتف، وٓ  د حن ييفد طؾك الدوام فؼَره ذاك، وٓ  د لف حن يتصػ  ؿقّبف مـ 

الخضقع هلل وتعؾقؼ الرّال  ف وحده، وذلؽ سبقُؾ سعادتف: فنن العبد كؾؿا كان 

ب إلقف وحطزع لف وحطظؿ لؼدره، و التقحقد حطظؿ افتؼاًرا إلك اهلل ويضقًطا لف: كان حقر

ـُ كػُسف، ويستغـل طـ ّؿقع الخؾؼ:  ـُ قؾُبف وتسؽ يؼقى العبد وتزول فاقُتف ويطؿئ

فال تطقب الحقاة إٓ  التقكؾ طؾك اهلل وحده: فنّن كؾع مخؾقق مػتؼٌر إلك اهلل يف 

الك حر عة حمقرا  إيجاده ويف  ؼااف ءؿ هق مػتؼر َاية آفتؼار يف حمقر دكقاه وكيرتف

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 103  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

تحصقؾ ما يـػعف ومعرفة صريؼ حصقلف طؾقف، ودفع ما يضره ومعرفة صريؼ دفعف طـ 

كػسف، واهلل وحده هق الجامع لفذه إمقر إر عة: ففق يالؼ الـافع والفادي إلقف 

والؿعقـ طؾقف، وهق يالؼ الضار والفادي إلك معرفتف والؿعقـ طؾك الحذر مـف: 

ـْ  َٓ َيْعَؾُؿ َم  [.14]الؿؾؽا﴾َيَؾَؼ َوُهَق الؾعطِقُػ اْلَخبِقر ﴿َح

حما الؿخؾقُق: فال يعؾؿ ما ُيصؾح الؿخؾقَق وما يضّره حتك يعّرفف اهلل هبؿا، وٓ  

يعِرففؿا إٓ طؾك ّفة الظـ، ءؿ هق َقر قادر طؾك تحصقؾفؿا ّٕؾف حتك يجعؾف اهلل 

يجعؾف اهلل مريًدا لف، فنن قادًرا طؾك ذلؽ: فنن قِدر فال تحصؾ مـف إرادُة ذلؽ حتك 

حراد وحصؾ مـف الـػُع ودفُع الضر: فبنذن اهلل وإطاكتف، ءؿ ٓ يدوم كػعف: ففق يف ذاتف 

إلك زوال، وٓ يؼدر حاَل  ؼااف طؾك كػعف طؾك سبقؾ الدوام، وكػعف متغّقر متؼّؾب تبًعا 

ده، ءؿ هق لتؼؾب مزاّف وهقاه، وتـحط مـزلة الؿعطك طـده  تؽّرر إحساكف لف وازديا

يف ّؿقع ذلؽ يؾتؿس حظ كػسف واكتػاطف العاّؾ حو أّؾ، حما اهلل تبارك وتعالك: 

 ففق الرحقؿ القدود، وهق الغـل الحؿقد.

وحؼقؼة التقكؾ الؿلمقر  فا صدق اطتؿاد الؼؾب طؾك اهلل يف حصقِل ما يـػع 

ه ىف ديـف ودكقاه،  عد  ذل إ  سباب الؿلذون هبا.العبد ىف ديـف ودكقاه، ودْفِع ما يضرُّ

ؿـ حيّؾ  قاحد مـ هذيـ إمريـا اطتؿاد الؼؾب طؾك اهلل، و ذل إسباب: ف

لؿ يؽـ متقكاًل، وكػس التقكؾ إكؿا هق  ذل ٕطظؿ إسباب، وقد حمر اهلل  إيذ 

ـَ كَمـُقْا ُيُذوْا  ِذي َفا الع  إسباب يف مقاضع كثقرة مـ كتا ف: مـفاا ققلفا ﴿َياَحيُّ

َ اِط 71]الـسالا..﴾ؿْ ِحْذَركُ  ةٍ َومِـ رِّ ـ ُققع ا اْسَتَطْعُتؿ مِّ وْا َلُفؿ مع [، وققلفا ﴿َوَحِطدُّ

ي إَِلْقِؽ  ِِجْذِع 62]إكػالا﴾اْلَخْقؾِ  [، وققلف لؿريؿ وهل يف الؿخاضا ﴿َوُهزِّ

ـِقًّا َّ قف وسؾؿ [، وكان رسقل اهلل صؾك اهلل طؾ05]مريؿا﴾الـعْخَؾِة ُتَساقِْط َطَؾْقِؽ ُرَصًبا 



 

 

     

           
ُُٕع 104  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

(، 0066يليذ  إسباب: فؼد اتخذ دلقاًل طؾك صريؼ الفجرة كؿا رواه البخاري )

( وصححف إلباّ، وكان 0592وضاهر  قـ درطقـ يف َزوة ححد كؿا رواه ح قداود )

 يحؿؾ الزاد والؿزاد هق وحصحا ف كؾؿا سافر حو َزا.

ْص طؾك ما يـػُعَؽ، اْحرِ "وّؿَع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  قـفؿا  ؼقلفا  

ـْ  اهلل وٓ َتعِجزْ  اْحِرْص طؾك ما  "(: فؼقلفا0664. حيرّف مسؾؿ )"واستع

 "ا حمٌر  إيذ  إسباب، وحكف مقافؼ لؾػطرة ولســ اهلل الؽقكقة، وققلفا"يـػُعَؽ 

ـْ  اهلل وٓ َتعِجزْ   ا حمٌر  اطتؿاد الؼؾب طؾك اهلل والثؼة التامة  ف تعالك."واستع

قُت : ﴿-تًٚػ- وؿقل اهلل ُّ َٓ َي لِّ افهِذي  ْؾ َظَذ اْْلَ ـه  [.47]افٍرؿٚن: ﴾َوَتَق

يف هذه أيةا يلمر اهلل  التقكؾ طؾك الحل الذي يؿقت، وهق وصػ ياص 

 اهلل تعالك: فؽؾ ما سقاه تعالك إما حل سقؿقت وإما حل قد مات، حو ّؿاد ٓ 

افِِعل رحؿفقال اإلمام محؿد  ـ إدريس اليقصػ  حقاة وٓ مقت،  يف  اهلل يع

طؾقف وسؾؿ  ورفع  (ا كزه اهلل  طز وّؾ  كبقعف  صؾك اهلل0/182) "ححؽام الؼركن"

َٓ َيُؿقُت(: وذلؽ حن الـاس  ِذي   الع
ِّ

ْؾ َطَؾك اْلَحل قدره، وطّؾؿف وحّد ف، وقالا )َوَتَقكع

طان، حو زرطف، حو طؾك سؾ يف ححقال شتكا متقكؾ طؾك كػسف، حو طؾك مالف، حو طؾك

 طؾك ططقة الـاس.

وكُؾ مستـٍد إلك حل يؿقت، حو طؾك شلل يػـك   يقشؽ حن يـؼطع  ف: 

طؾقف وسؾؿ وحمَرها حن يتقكؾ طؾك الحل الذي ٓ يؿقت  اهلل كبقعف صؾك اهلل فـزه

 اكتفك. .سبحاكف وتعالك

  ف. ويف أيةا حن التقكؾ طبادة لَلمر  ف: وكؾ ما كان طبادة: فقجب إيالص اهلل
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ُُٕع 105  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ِمُْقنَ وؿقفف: ﴿ ْٗ ِؾ اْدُ ـه ََٔتَق ِْ  [.011]آل ظّران: ﴾َوَظَذ اهللهِ َؾ

يف هذه أيةا يلمر اهلل طباده الؿممـقـ  نفراده  التقكؾ: فنن تؼديؿ الجار 

والؿجرور يػقد آيتصاص، حيا تقكؾقا طؾك اهلل ٓ طؾك َقره: فػل أيةا حن 

 التقكؾ طبادة، وحكف حؼ اهلل.

قاْ  اهللِّ َذ وؿقفف: ﴿َوظَ  ُِ ـه ُْتؿ إِن َؾَتَق ِمِْغَ  ـُ ْٗ  [.12]ادٚئدة: ﴾مُّ

يف هذه أيةا حمٌر مـ اهلل لعباده  نفراده  التقكؾ: فنن تؼديؿ الجار والؿجرور 

يػقد آيتصاص، وفقفاا اشماط ذلؽ لثبقت اإليؿان، وهذا يدل طؾك اكتػال 

ؿان لف، وحن التقكؾ طبادة وحكف حؼ اإليؿان طـد اكتػال التقكؾ: فؿـ ٓ تقكؾ لف ٓ إي

 اهلل.

كؿا اشمط اهلل إفراده  التقكؾ لثبقت اإلسالم يف ققلف تعالكا ﴿َوَقاَل ُمقَسك 

ْسؾِِؿقـ ُؾقْا إِن ُكـُتؿ مُّ [: فؿـ ٓ 84]يقكسا﴾َياَقْقِم إِن ُكـُتْؿ كَمـُتؿ  ِالّؾِف َفَعَؾْقِف َتَقكع

 تقكؾ لف ٓ إسالم لف.



 

 

     

           
ُُٕع 106  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ى: ُيبص ايتُاكِ بكصد ايٛقا١ٜ أٚ ايعالج باْب َٔ ايشس -27

هذا شروٌع  ل قاب اليرك إصغر الظاهر، وهذا الباب وءالءُة ح قاب تؾقف 

 تتعؾؼ  يرك إسباب،

 وإسباب كقطانا 

( حسباب حؼقؼقة: وهل ما ءبتت سبّبقتفا  اليرع حو التجر ة الظاهرة الؿتصؾة، 1

ب، وكعـل  آتصالا مباشرة السبب وكعـل  الظفقرا ضفقر حءر السبب يف الؿسبع 

لؾؿسبعب قبؾ حصقل إءر، مثال ما ءبت  اليرعا العسؾ والحبة السقدال لؾيػال 

إن يف  "[، وققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا69]الـحؾا﴾ ؼقلف تعالكا ﴿فِقِف ِشَػال لِؾـعاسِ 

ؾؿ (، ومس5688. حيرّف البخاري )"الحبة السقدال شػاًل مـ كؾ دال إٓ السام

(، والساما الؿقت، ومثال ما ءبت  التجر ة الظاهرة الؿتصؾةا دوال 0015)

 لتسؽقـ أٓم. « الؿرامقة»، وطيبة «البـادول»

حيا اطتؿاد الؼؾب -وهذه إسباب طؾك حاا حؼقؼقة: فنّن التقكؾ طؾقفا 

لحؼ  : شرٌك حصغر: فقحرم آلتػاف إلقفا إٓ التػاف امتثاٍل وققاٍم هبا حدالً -طؾقفا

 العبقدية فقفا مع اطتؿاد الؼؾب طؾك مسببِّفا وحده وهق اهلل.

ويجب اإليؿان  لاا مفؿا طظؿْت وققيت: فال يروج لفا طـ إذن اهلل وقَدره، 

وٓ تستؼؾُّ  التلءقر يف مسببعاهتا: فنن لؿ يؽّؿؾفا اهلُل ويدفع طـفا الؿقاكع: لؿ يحصؾ 

ال اهلل تلءقَره، ولقس يف القّقد سبٌب الؿؼصقد، وقد يحصؾ السبب الؿعّقـ وٓ يي

 تام مقٌّب إٓ ميقئة اهلل وحده.

كؿا يجب اإليؿان  لن لفا تلءقًرا يف مسببعاهتا لؽـ ٓ  ذاهتا  ؾ  ؿا حودع اهلل فقفا، 
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ُُٕع 107  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ومـ كػك تلءقَرها: فؼد يالػ اليرَع والػطرة والعؼؾ والحس.

 التجر ة الظاهرة  ( حسباب وهؿقة: وهل ما لؿ تثبت سببقتفا  اليرع و0ٓ

ـع ما لقس  سبٍب سبًبا: فؼد حشرك شرًكا حصغر.  الؿتصؾة، ومـ ض

ومـ إسباب القهؿقةا التؿااؿ: فؿـ كصبفا سبًبا معتؼًدا حن اهلل ّعؾفا سبًبا  

ًٓ مـ دون اهلل حو اشتؿؾت طؾك  فؼد حشرك شرًكا حصغر، وإن اطتؼد حاا تـػع استؼال

 ت: فؼد حشرك شرًكا حكح.استغاءة  اليقاصقـ حو إمقا

والتؿقؿةا اسؿ لؽؾ ما ُيعؾعؼ  ؼصد الققاية حو العالج كالخرز والجؾقد 

والخققط والِحَؾؼ والحجب والؼالاد وإوراق والـعال، طؾك اإلكسان حو الحققان 

 حو الدار حو السقارة، كاكقا يتؾؿحقن مـ اسؿفا تؿاَم الؿؼصقد: فل طؾفا اليرع.

يزطؿقن حاا طالج  "سقار ا ـ سقـا"حاس تسؿكا ومـفاا حؾؼة مـ ك 

 لؾروماتقزم وكٓم الؿػاصؾ: ولؿ يثبت ذلؽ صبًقا: ففل مـ التؿااؿ اليركقة.

ؿ، اتا قالاد، وحسقرة، ويقيرةلَ ا ما افتتـ  ف فئام مـ ح ـال الؿسؾؿقـ  ِ ومـفا

يان قرات، وحقراص ُتعّؾؼ حو ُتحؿؾ ُيزطؿ حاا ُتحّسـ سروحقالم، وححجار، و ؾْ 

الطاقة يف الجسؿ: فققرءف ذلؽ حققية وكياًصا وسعادة، وكحق ذلؽ مـ مقروءات 

 الثؼافات اليرققة القءـقة.

حما التؿقؿة مـ الؼركن: فنن ضاهر ححاديث الباب تحريؿ تعؾقؼ التؿااؿ كؾِّفا مـ 

الؼركن وَقر الؼركن، وقد كان رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يرقل كػسف ويرقل 

ق كان تعؾقؼ تؿااؿ الؼركن ّااًزا لػعؾف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حو َحِذن فقف مع َقره، ول

حكف حيسر وح ؼك مـ الرققة، وهق الؼقل الثا ت طـ الصحا ة، ولؿ يثبت ما ُيروى طـ 



 

 

     

           
ُُٕع 108  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

  عضفؿ  خالفف، وهق ققل حكثر حهؾ العؾؿ.

ؿقؿة: حُرم وحما ما يعّؾؼف الـاس  ؼصد التزّيـ: فنن كان مؿا ُيعؾعؼ طادة طؾك حكف ت

 لؾؿياهبة، وكذا إن كان فقف تيبف  الؽػار، وإن يال مـ هذيـ القصػقـ ّاز تعؾقؼف.

ِْلِّ  َٓ َُْ ـِ َظِٚمٍر ا َٜ ْب َب َْ ِْٔف َرْهٌط9 َؾَبَٚيَع ملسو هيلع هللا ىلص َأنه َرُشقَل اهللِ  ڤ ظـ ُظ َأْؿَبَؾ إَِف

 ًْ ُٚفقا : َيٚ َرُشقَل اهللِ، َبَٚي ََ ـْ َواِحٍد، َؾ ًٜ َوَأْمَسَؽ َظ ًَ َٝ َهَذا؟ تِْس ـْ ًٜ َوَتَر ًَ َٝ تِْس

ًٜ »َؿَٚل:  َّ ِْٔف ََتِٔ َِ ُف، َوَؿَٚل: «إِنه َظ ًَ 9ٚ َؾَبَٚي َٓ ًَ َى ََ َخَؾ َيَدُه َؾ َْ َٖ ًٜ »9 َؾ َّ َؼ ََتِٔ ِه ـْ َظ َم

كَ  ْد َأُْشَ ََ  (، وصححف إفبِّٚن.06311أخرجف أْحد)«. َؾ

عّؾؼل يف هذا الحديثا حؽٌؿ مـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  نشراك م

التؿااؿ، وامتـاطف طـ مبايعتفؿ ما دامت طؾقفؿ، وشركفؿ  تعؾقؼفا إما حصغر حو حكح 

 طؾك التػصقؾ الؿتؼدم.

ُـّ ما لقس  سبب سبًبا شرك.  وفقفا دلقؾ لؼاطدة شرك إسبابا ض

َٚن َمَع َرُشقِل اهللهِ  ڤ وظـ أِّب بنر إٕهٚري ـَ ُف  ٕه ًِْض ملسو هيلع هللا ىلص َأ ِِ َب

َْٖرَش  ِٚرِه9 َؾ ٍَ ًٓ َأْن: ملسو هيلع هللا ىلص َؾ َرُشقُل اهللهِ َأْش ـْ »َرُشق ٌة ِم ََ اَل
ًٍِر ؿِ ِٜ َب ِِ َرَؿَب َغه  ََ َٓ َيْب

 ْٝ ًَ
ٓه ُؿىِ ٌة إِ ََ  (.1004(، ومسِؿ )2114أخرجف افبخٚري )«. َوَتٍر َأْو ِؿاَل

يف هذا الحديثا حمره صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ؼطع ما كان يجعؾ يف رقاب اإل ؾ 

ًٓ ياًصا لفذا الغرض، وإمر  ؼطعفا دال مـ الؼالاد اتؼال الع قـ، وإرسالف رسق

طؾك حرمتفا، يرج  ذلؽا ما كان يجعؾ مـ الؼالاد يف رقاب الفدي لقعرف  ف مـ 

  قـ ساار إكعام.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 111  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 وفقفا إكؽار مظاهر اليرك  الؼقل والػعؾ: إصغر مـف وإكح. 

ـْ َوَتٍر َحْو قاَِلَدةٌ  "وققلفا
( 0050ـ الرواي، وطـد ح ل داود )ا شؽ م" قاَِلَدٌة مِ

 ."قالدة مـ وتر وٓ قالدة" دون شؽا 



 

 

     

           
ُُٕع 110  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 باب َا جاء يف ايسق٢ املشسٚع١ ٚ ايسق٢ املُٓٛع١ -28

لؿا كان ححد كقطل الرقك   مـ إسباب القهؿقة: كاسب حن ُيذكر هذا الباب 

  عد  اب التؿااؿ.  

ة، وهل كقطانا إولا والرقكا هلا إلػاظ التل تؼرح  ؼصد العالج حو الققاي

 الرقك الؿيروطة، وهلا ما اّتؿع فقفا ءالءة شروطا 

( حن تؽقن  ؽالم اهلل حو حسؿااف وصػاتف، وما ءبت يف السـة، حو الؿباح مـ 1

 إدطقة. 

( حن تؽقن مػفقمة الؿعـك ولق  غقر العر قة: ٕن َقر الؿػفقمة مظـّة اليرك 0

 وطاّمتفا استغاءات  اليقاصقـ. 

.( ح6 ًٓ ـّ حاا تـػع استؼال  ٓ تيتؿؾ طؾك حلػاظ شركقة، حو ُيظ

 وحصؾ ميروطقتفا ءا ت  السـة الؼقلقة والػعؾقة والتؼريرية.

 ولؾرققة الجاازة حر عة ححقالا 

 ( حن يرقل كػسف، ويدل لؿيروطقتفاا حديث الباب حديث طااية أيت. 1

خدري رضل اهلل ( حن يرقل َقره، ويدل لؿيروطقتفاا حديث ح ل سعقد ال0

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فؼالا يا محؿد، اشتؽقَت؟: فؼالا 
ع

طـف حن ّحيؾ حتك الـبل

، قالا  اسؿ اهلل َحرققؽ مـ كّؾ شلل ُيمذيؽ، مـ شّر كؾ كػٍس حو طقـ حاسد، "كعؿ"

 (.0186. حيرّف مسؾؿ )"اهلُل َييػقؽ،  اسؿ اهلل َحرققؽ

ديث حم سؾؿة رضل اهلل طـفا حن ( حن يسمقل لغقره، ويدل لؿيروطقتفاا ح6
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ُُٕع 111  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال لجارية يف  قت حم سؾؿة زوج الـبل صؾك اهلل 

. يعـلا  قّففا "هبا كظرٌة: فاسمققا لفا"طؾقف وسؾؿ رحى  قّففا َسْػعًة: فؼالا

 (، والؾػظ لف. 0197(، ومسؾؿ )5769صػرة. حيرّف البخاري)

ّااٌز وتركف حفضؾ كؿا تؼدم يف  اب تحؼقؼ ( حن يسمقل لـػسف: ففذا 4

 التقحقد.

 الثاّا الرقك الؿؿـقطةا وهل ما فؼدت شروط الرقك الؿيروطة حو ححدها.

َٚن َرُشقُل اهللِ  ڤ ظـ ظٚئنٜ ـَ  : ْٝ ـْ َأْهِِِف ملسو هيلع هللا ىلص َؿَٚف إَِذا َمِرَض َأَحٌد ِم

َمه َمِرَض َمَرَضُف افهذِ  َِ َذاِت، َؾ قِّ ًَ ِْٔف بِْٚدُ َِ َٞ َظ ٍَ ِْٔف َٕ َِ ُٞ َظ ٍُ ْٕ ُٝ َأ ِْ ًَ ي َمَٚت ؾِِٔف، َج

ـْ َيِدي.  ًٜ ِم ـَ ْٝ َأْظَيَؿ َبَر َٕ ٚ ـَ  َٚ َُنه
ِٕ ِسِف،  ٍْ َٕ َِٔد   (.1081أخرجف مسِؿ )َوَأْمَسُحُف بِ

يف هذا الحديثا حن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كان يرقل َقره، وُرقل يف 

 مرضف رقتف طااية رضل اهلل طـفا.

الراقل  ريؼ تال فقف الؼركن، حما الـػث  ـقة التحك  ريؼ وفقفا ميروطقة كػث 

 الـافث: فقحرم: وهق مـ التحك الؿؿـقع.

لِّ 
ًِ َْصَج ْٕ ـِ َمٚفٍِؽ ا ـْ َظْقِف ْب َْٚ:  ڤ وَظ ِْ َُ ِٜ َؾ ٔه

ِٚهِِ ََْ ِِ ا ْرِؿل  َٕ ْٚه  ـُ َؿَٚل: 

َٚل:  ََ ِِ َذفَِؽ؟ َؾ َْٔػ َتَرى  ـَ َْٖس اْظِرُضقا َظَعه »َيٚ َرُشقَل اهللِ  َٓ َب ْؿ،  ـُ  ُرَؿٚ

كٌ  ـْ ؾِِٔف ُِشْ ُُ َؿك َمٚ ََلْ َي  (.1111أخرجف مسِؿ )«. بِٚفرُّ

يف هذا الحديثا ّقاز الرققة الؿتؾؼاة  التجر ة ما لؿ يؽـ فقفا شرك، ولق كان 

 -وإن كاكت حفضَؾ الرقك–الجقاز مؼصقًرا طؾك الرققة مـ الؼركن وصحقح السـة 



 

 

     

           
ُُٕع 112  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

هلل طؾقف وسؾؿ حن يعرضقا طؾقف رقاهؿ التل كاكقا يرققن لؿا سللفؿ رسقل اهلل صؾك ا

 هبا يف الجاهؾقة.

َؿك، َؾَجَٚء ملسو هيلع هللا ىلص َؿَٚل: َُنَك َرُشقُل اهللِ  ڤ وظـ جٚبر بـ ظبد اهلل ـِ افرُّ َظ

ـِ َحْزٍم إَِػ َرُشقِل اهللِ  ِرو ْب ّْ َٕٚ ملسو هيلع هللا ىلص آُل َظ ْٝ ِظَْْد َٕ ٚ ـَ ُف  ٕه ُٚفقا: َيٚ َرُشقَل اهللِ إِ ََ َؾ

 َٕ  ٌٜ َٔ ِْٔف، ُرْؿ َِ َرُضقَهٚ َظ ًَ َؿك، َؿَٚل: َؾ ـِ افرُّ َٝ َظ ْٔ َؽ َُنَ ٕه َرِب، َوإِ َْ ًَ ـَ اْف ٚ ِم ْرِؿل ِهَ

َٚل:  ََ فُ »َؾ ًْ ٍَ َْْٔ ِْ َع َأَخُٚه َؾ ٍَ ْؿ َأْن َيْْ ُُ ـِ اْشَتَىَٚع ِمْْ ًْٖش9ٚ َم أخرجف مسِؿ «. َمٚ َأَرى َب

(1088()52.) 

 ليػال.يف هذا الحديثا حن الرققة سبب حؼقؼل لالكتػاع وا

 وفقفا رققة الرّؾ ٕيقف إحسان مـف إلقف.

وفقفا  قان حؼقؼة الرقك الؿؼصقدة  الـفل: وحن الـفل ٓ يتـاول طؿقم الرقك 

كؿا ضـّف كل طؿرو  ـ حزم رضل اهلل طـفؿ  ؼقلفؿ لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا 

َقك. ـِ الرُّ  َوإِكعَؽ َكَفْقَت َط

قف وسؾؿ  الرقك إذا يؾت مـ اليرك، واقف وفقفا تريقص الـبل صؾك اهلل طؾ

 طـ الرقك اليركقة الؿعفقدة يف الجاهؾقة.

َؿك ملسو هيلع هللا ىلص: »ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  ڤ وظـ ظبد اهلل بـ مسًقَ إن افرُّ

ك َٜ ُِشْ  (، وصححف إفبِّٚن.2421( وابـ مٚجف )2772أخرجف أبق َاوَ )«. وافتهََمئَِؿ وافتَِّقَف

َقك»ققلفا  حيا الؿيتؿؾة طؾك اليرك  اهلل ٓ الرقك الؿيروطة ، حل لؾعفد«ا الرُّ

  ؽالم اهلل حو رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حو إدطقة الؿباحة الؿػفقمة الؿعـك. 
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ُُٕع 113  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ضرب مـ سحر العطػ تصـعف الـسال يتحّببـ  ف إلك «ا التَِّقَلةَ »وققلفا 

 حزواّفـ.

ُـّ ما لقس  سبب سببً  ا شرك ويف الحديثا دلقؾ لؼاطدة شرك إسبابا ض

 حصغر.



 

 

     

           
ُُٕع 114  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 باْب َٔ ايشسى: ايترٓبى باألحجاز ٚاألشجاز ٚحنُٖٛا  -29

 .التحكا صؾب الحكة: وهل ءبقت الخقر وكؿاؤه

والحكة مـ اهلل: ففق مالؽفا وهق مقّدها وهق القاهب لفا: فال ُتسلل إٓ مـف: 

ا فعـ طبداهلل  ـ مسعقد رضل اهلل طـف قالا كـا كعد أيات  ركة، وحكتؿ تعدوا

اصؾبقا  "تخقيًػا، كـا مع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف سػر: فؼّؾ الؿال: فؼالا

 طؾك ": فجالوا  نكال فقف مال قؾقؾ: فلديؾ يَده يف اإلكال، ءؿ قالا "فضؾًة مـ مال
ع

حل

: فؾؼد رحيُت الؿاَل يـبع مـ  قـ حصا ع رسقل اهلل "الطفقر الؿبارك، والحكُة مـ اهلل

قف وسؾؿ، ولؼد كـّا كسؿع تسبقَح الطعام وهق ُيمَكؾ. حيرّف البخاري صؾك اهلل طؾ

(6579.) 

 ولؾتحك كقطانا إولا التحك الؿيروعا وهق التؿاس الحكةا

 ( مؿا ءبتت  ركتف شرًطا: 1

 (  صػة شرطقة:0

 ( طؾك حكف سبب لفا ٓ يفبفا  ذاتف.6

فا: صار التحك مـ فؾف ءالءة شروط ٓ  د مـ اّتؿاطفا، وإذا ايتؾ واحد مـ

 قسؿ الؿؿـقع.

ا  ؼعة مباركة شرًطا، -صفره اهلل مـ رّس يفقد-مثال ذلؽا الؿسجد إقصك 

الصػة اليرطقة ٓلتؿاس  ركتفا الصالة فقف وآطتؽاف وحضقر مجالس العؾؿ 

وكحق ذلؽ، واهلل مقّد الحكة فقف: فؿـ تحك  الؿسجد إقصك  التؿسح  جداركف 
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ُُٕع 115  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ؼد حكف مصدر الحكة: فؼد وقع يف الؿحذور.حو تر تف، حو اطت

 ولؾتحك الؿيروع حكقاع: الؿرّع يف ءبقهتاا دٓلة الـص اليرطلا

( التحك  إطؿال الصالحة مـ إققال وإطؿال كالتحك  تالوة الؼركن، 1

 وهذا حشرف إكقاع.

العير ( التحك  إزمـة وإمؽـة الؿباركة شرًطا  الصػة اليرطقة كالتحك  0

إواير مـ رمضان  ؼقامفا وآطتؽاف فقفا، و الؿسجد الحرام  الصالة فقف 

 والطقاف فقف والسعل.

( التحك  ذات الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ك يده، والتحك  آءاره وما اكػصؾ 6

ف: يف حقاتف اف وطرقف وريؼف، والتحك  ؿا ٓمسف كثق ف وإكاامـ ّسده كيعره وَوضق

 و عد وفاتف.

 كؿا سقليت. ملسو هيلع هللا ىلص هذا ياص  ف و

وهذه أءار قد ُطدمت يف الؼرون الؿتليرة، ولقس  نمؽان ححٍد الققَم إءبات 

 شلل مـفا طؾك وّف الؼطع والقؼقـ.

 ومـ حدلة هذا الـقعا

حديث الؿسقر  ـ مخرمة رضل اهلل طـف يف صؾح الحديبقة، وفقف ققل طروة  ـ 

 ةا فقاهلل ما تـّخَؿ رسقُل اهلل صؾك طـ الصحا -قبؾ إسالمف-مسعقد رضل اهلل طـف 

اهلل طؾقف وسؾؿ ُكخامًة إٓ وقعت يف كػ رّؾ مـفؿ: فدلؽ هبا وّفف وّؾده، وإذا 

حمرهؿ ا تدروا حمره، وإذا تقضل كادوا يؼتتؾقن طؾك َوضقاف، وإذا تؽّؾؿ يػضقا 

 (.0760. حيرّف البخاري )"حصقاهتؿ طـده، وما ُيِحّدون إلقف الـظر تعظقًؿا لف



 

 

     

           
ُُٕع 116  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

وحديث حكس رضكل اهلل طـكف قكالا لؿكا رمكك رسكقل اهلل صكؾك اهلل طؾقكف وسكؾؿ 

الجؿرة، وكحر كسَؽف، وحؾؼ: كاول الحالؼ شكَؼف إيؿكـ: فحؾؼكف ءكؿ دطكا ح كا صؾحكة 

: فحؾؼكف: فلططكاه ح كا "احؾكؼ"إكصاري: فلططاه إياه، ءؿ كاولف اليَؼ إيسر: فؼكالا 

(، ومسككككؾؿ 171خككككاري). حيرّككككف الب"اقسككككؿف  ككككقـ الـككككاس"صؾحككككة: فؼككككالا 

 (، والؾػظ لف.606()1625)

وحديث حكس حيًضا قالا كان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يديؾ  قت حم ُسؾقؿ: 

فقـام طؾك فراشفا، ولقسْت فقف، قالا فجال ذات يقم: فـام طؾك فراشفا: فُلتقْت: فؼقؾ 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كام يف  قتؽ طؾك فراشؽ، قالا فجا
ّ

لت وقد لفاا هذا الـبل

طِرَق، واستـؼَع طرُقف طؾك قطعة حديٍؿ طؾك الػراش: فػتحْت طتقدَتفا]صـدوق صغقر 

ػ ذلؽ العَرق: فتعصُره يف ققرايرها: فػِزع  يقضع فقف الؿتاع الـػقس[: فجعؾْت ُتـَيِّ

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فؼالا 
ُّ

، قالتا يا رسقل اهلل، "ما تصـعقـ يا حمع ُسؾقؿ؟"الـبل

(، ومسؾؿ 6081. حيرّف البخاري )"حصبِت "ف لصبقا ـا، قالا كرّق  َركتَ 

(، والؾػظ لف، ويف لػظ البخاريا فؾؿا حضر حكَس  ـ مالؽ القفاُة: 84()0661)

حوصك حن ُيجعؾ يف َحـقصف مـ ذلؽ الُسّؽ ]الطقب الؿركب الذي يؾطت حُم سؾقؿ 

 طرَق الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ف[، قالا فُجعؾ يف َحـقصف.

يث ح ل مقسك إشعري رضل اهلل طـف قالا كـت طـد الـبل صؾك اهلل وحد

طؾقف وسؾؿ وهق كازل  الجعراكة  قـ مؽة والؿديـة ومعف  الٌل..، وفقفا ءؿ دطا 

رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ؼَدح فقف مال: فغسؾ يديف ووّفف فقف، ومجع فقف، ءؿ 

: فليذا الؼدح: فػعال "ؿا، وا يرااشر ا مـف، وحفِرَا طؾك وّقهؽؿا وكحقرك"قالا 

ما حمرهؿا  ف رسقُل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فـادْتفؿا حمُّ سؾؿة مـ ورال السما 
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ُُٕع 117  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ؽؿا مؿا يف إكااؽؿا: فلفضال لفا مـف صااػة. حيرّف البخاري ) (، 4608حفِضال ُٕمِّ

 (.0497ومسؾؿ )

ّت ّّبَة صقالسٍة وحديث حسؿال  ـت ح ل  ؽر رضل اهلل طـفؿا، وفقفا حاا حير

كِسراوكقة، وقالتا هذه كاكت طـد طااية حتك ُقبضت: فؾؿا قبضْت: قبضُتفا، وكان 

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َيْؾبُسفا: فـحـ كغسؾفا لؾؿرضك ُيستيػك هبا. حيرّف 

 (.0269مسؾؿ )

( التحك  الؿطعقمات وكحقها مؿا ءبت  ركتف شرًطا  الصػة اليرطقة: 4

مزم  ير ف وآستيػال  ف، و زيت الزيتقن  لكؾف وآدهان  ف، والحبة كالتحك  ؿال ز

 السقدال  لكؾفا.

 الثاّا التحك الؿؿـقعا وهق قسؿانا

 إولا ما كان شرًكا حكح، ولف كقطانا 

( صرف طبادة لؾؿتحَك  ف رّال  ركتف كطؾب الحكة  الذ ح لصاحب الؼح، 1

 وهذا شرك يف إلقهقة.

: ولق لؿ ُيتحَك  ف، وهذا  ( اطتؼاد حن0 ًٓ ححًدا سقى اهلل يعطل الحكة استؼال

 شرك يف الر ق قة.

الثاّا ما كان شرًكا حصغر، فقؿا ُيعتَؼد حكف سبب لؾحكة، ولقس كذلؽ، ولف 

 حكقاعا

حو ملسو هيلع هللا ىلص إماكـ التل مر طؾقفا الـبل  ( التحك  أءار الؿؽاكقة لَلكبقال: وهل1

نن  ركة ذواهتؿ طؾقفؿ السالم ٓ تتعدى إلك الؿؽان صؾك فقفا دون قصد شرطل: ف



 

 

     

           
ُُٕع 118  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

الذي يطئقكف حو يجؾسقن فقف حو يؿيقن طؾقف، مثؾا التحك  غار حرال حو ّبؾ ءقر حو 

 .-إن ءبت –مؽان مققعة  در حو مقضع مقلد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف مؽة 

اهلل  ولقس مـ ذلؽا تحري ا ـ طؿر رضل اهلل طـفؿا مقاضع سقر الـبل صؾك

طؾقف وسؾؿ ومقاضع كزولف ومقاضع صالتف يف الطريؼ: فعـ مقسك  ـ طؼبة قالا 

رحيت سالؿ  ـ طبداهلل يتحّرى حماكـ مـ الطريؼ فقصّؾل فقفا، ويحّدث حن ح اه كان 

يصّؾل فقفا، وحكف رحى الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يصّؾل يف تؾؽ إمؽـة. حيرّف 

(، والؾػظ لؾبخاري: فنكف كان يػعؾ ذلؽ 464()1646(، ومسؾؿ )486البخاري )

تلسًقا ٓ تحًكا، ومع ذلؽ: فؾؿ يقافؼف الصحا ة طؾك ذلؽ ولؿ يؽـ الخؾػال 

الراشدون وإكا ر مـ السا ؼقـ إولقـ يػعؾقكف، وهؿ حطؾؿ مـ ا ـ طؿر وحطظؿ 

اتباًطا لف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ولق كان سـة ميروطة لػعؾف همٓل، إذ حؼقؼة 

ا عةا فعؾؽ ما فعؾ رسقُل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك القّف الذي فعؾ، قال الؿت

فنذا فعؾ فعاًل طؾك "(ا "قاطدة ّؾقؾة" _081-1/082) "مجؿقع الػتاوى"يف 

وّف العبادة: ُشرع لـا حن كػعؾف طؾك وّف العبادة، وإذا َقصد تخصقص مؽان حو 

طقف حقل الؽعبة، وحن يستؾؿ زمان  العبادة: يصصـاه  ذلؽ، كؿا كان يؼصد حن ي

الحجر إسقد، وحن يصؾل يؾػ الؿؼام، وكان يتحرى الصالة طـد اسطقاكة مسجد 

الؿديـة، وقصد الصعقد طؾك الصػا والؿروة والدطال والذكر هـاك، وكذلؽ طرفة 

ومزدلػة وَقرهؿا، وحما ما فعؾف  حؽؿ آتػاق ولؿ يؼصده مثؾا حن يـزل  ؿؽان 

زَلف ٓ قصًدا لتخصقصف  ف  الصالة والـزول فقف: فنذا قصدكا ويصؾل فقف لؽقكف ك

تخصقص ذلؽ الؿؽان  الصالة فقف حو الـزول: لؿ كؽـ متعبعقـ،  ؾ هذا مـ البدع 

التل كان يـفك طـفا طؿر  ـ الخطاب...: فنن الؿتا عة يف الـقة ح ؾغ مـ الؿتا عة يف 
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ُُٕع 121  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ."صقرة العؿؾ

 .ححقال حو حمقاًتا ( التحك  ذوات الصالحقـ حو كءارهؿ0

ـّة مـ  ركٍة: فناا  ركة ٓزمٌة  وما يف الصالحقـ الؿحؼؼقـ لؾتقحقد الؿتبعقـ لؾسُّ

لفؿ، تظفُر يف حطؿالفؿ، وٓ تتعدى لغقرهؿ، وققاُس مـ قاسفؿ طؾك رسقل اهلل 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ذي الحكة الؿتعدية: ققاٌس فاسٌد: لقّقها

ؼار ة  قـ الػرع وإصؾ فضاًل طـ الؿساواة . حن هذا ققاس مع اكتػال الؿ1

الؿيمصة لؾعؾة يف الؼقاس الصحقح، ولق كاكت طؾة الؼقاس طـد مـ يؼقل  ف هل 

الصالح: فَؿـ كالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف الصالح حتك لق كان الؿؼقس ح ا  ؽر 

واحدة مـ رضل اهلل طـف، وهق حطظؿ إمة إيؿاًكا وصالًحا: فنكف رضل اهلل طـف حسـة 

حسـات رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وحطؿالف كؾفا يف صحقػتف صؾك اهلل طؾقف 

 وسؾؿ  ؾ حطؿال إمة كؾفا.

. يعضد هذا الػارق الؿتقؼـ  قـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وحي فرد مـ 0

وطؿر حيقار حمتفا ترك الصحا ة لؾتحك مع ققام الؿؼتضل واكتػال الؿاكع  ل ل  ؽر 

ن وطؾل وساار العيرة رضل اهلل طـفؿ حّؿعقـ مع طؾؿفؿ  ػضؾفؿ وحاؿ وطثؿا

يقر إمة  عد كبقفا، ومع حرصفؿ اليديد طؾك الخقر و ذل حسبا ف، ولق كان يقًرا 

لسبؼقكا إلقف: ففق إّؿاع مـفؿ، وإّؿاطفؿ طؾك المك مع ققام الؿؼتضل واكتػال 

 الؿاكع حجة كاّؿاطفؿ طؾك الػعؾ.

 ح لقس وصًػا مـضبًطا حتك يؽقن طؾة معتحة.. حن وصػ الصال6

. حن الصالح ٓ يتحؼؼ إٓ  صالح الؼؾب، وهق حمر  اصـ ٓ يؿؽـ العؾؿ  ف 4



 

 

     

           
ُُٕع 120  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ـع صالحف حو وٓيتف، هذا إن ّال يف اليرع ما  إٓ  ـص، ولقس ءؿة كص فقؿـ ُض

 يجّقز التحك  ؿـ ُتقّؼـ صالحف سقى رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وقد طؾؿَت 

 حن ٓ دلقؾ طؾك ذلؽ.

( التحك  إمؽـة حو إزمـة َقر الؿباركة شرًطا كالتحك  اتخاذ الؼبقر 6

مساّد حو التؿسح هبا وتؼبقؾفا وتؿريغ الخد طؾقفا، وكالتحك  ققم الثاّ طير مـ 

 ر قع إول.

( التحك  إمؽـة حو إزمـة الؿباركة شرًطا  صػة َقر شرطقة كالتحك  الؽعبة 4

 التؿسح  جدرااا، وكالتحك  القققف  عرفة يقم الثامـ مـ ذي الحجة التؿاًسا 

 لؾحكة.

( التحك  بعض الجؿادات الؿتقهؿة الحكة كل قاب الؿسجد الحرام حو حستار 5

 الؽعبة حو شّباك الحجرة الـبقية.

 إن ُاطتؼد حاا حسباب لؾحكة  نذن اهلل: ففل شرك حصغر، ففذه إكقاع الخؿسة:

ًٓ مـ دون اهلل: ففل شرك حكح  .وإن ُاطتؼد حاا هتب الحكة استؼال

ْٔثِلِّ  ِه ـْ َأِِّب َواِؿٍد اف َدهٚ َخَرَج إَِػ ُحَْْغٍ َمره بَِنَجَرٍة ملسو هيلع هللا ىلص َأنه َرُشقَل اهللهِ  ڤ َظ

ْؿ،  ُٓ ٚ َأْشَِِحَت َٓ ْٔ َِ قَن َظ َُ ِِّ ًَ َقاٍط9 ُي ْٕ ٚ: َذاُت َأ ُٚل ََلَ ََ ـَِغ ُي ْؼِ ُّ ِْ
ُٚفقا: َيٚ َرُشقَل فِ ََ َؾ

َٚل افْهبِلُّ  ََ َقاٍط، َؾ ْٕ ْؿ َذاُت َأ ََم ََلُ ـَ َقاٍط  ْٕ ْؾ َفَْٚ َذاَت َأ ًَ ُشْبَحَٚن اهللهِ، ملسو هيلع هللا ىلص: »اهللهِ، اْج

 ﴾ ٌٜ ْؿ آَِلَ ََم ََلُ ـَ  ٚ ْؾ َفَْٚ إََِلً ًَ ََم َؿَٚل َؿْقُم ُمقَشك: ﴿اْج ـَ َوافهِذي  ،[027]إظوراف:َهَذا 

َِٔدِه فَ  ِِس بِ ٍْ ْؿ َٕ ُُ َِ َٚن َؿْب ـَ ـْ  َٜ َم ـه ُشْه ُب ـَ  (، وصححف إفبِّٚن.1071أخرجف افسمذي )«.َسْ
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ُُٕع 121  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

يف هذا الحديثا  قان ما طؾقف الؿيركقن مـ التحك اليركل  طؾكب الحككة مكـ 

َقككر اهلل طؾككك وّككف آسككتؼالل: ومككـ ذلككؽا حاككؿ كككاكقا يعّؾؼككقن حسككحؾتفؿ  ككبعض 

عظقًؿكا لفكا: فؾؿكا مكّر  عكض الصكحا ة مكـ إشجار لتيتد وتؼقى، ويؼقؿقن طـدها ت

حديثل اإلسالم طؾك شجرة مـفكا لؾؿيكركقـ يؼكال لفكاا ذات حككقاط: سكؿقْت  كذلؽ 

ٕاؿ  كاكقا يـقصقن هبا حسؾحتفؿ: سلل هكمٓل الصكحا ُة رسكقَل اهلل صكؾك اهلل طؾقكف 

وسؾؿ حن يجعؾ لفؿ مثؾفا  ؿثؾ قصد الؿيركقـ:  دلقؾ ققلكف صكؾك اهلل طؾقكف وسكؾؿ 

، َهَذا َكَؿا َقاَل َقْقُم ُمقَسكا ﴿ "ا
ِ
َعْؾ َلـَا إَِلًفا َكَؿكا َلُفكْؿ كلَِفكةٌ ُسْبَحاَن اهلل ّْ ، وحقسكؿ "﴾ا

، وإصكؾ "قؾتؿ والذي كػسكل  قكده.."(  ؼقلفا 01897طؾك ذلؽ يف رواية ححؿد )

 تؿاءؾ الؿيكبعف  الؿيكبعف  كف إٓ لؼريـكة، وٓ قريـكة، وإكؿكا لكؿ يؽػكروا  كذلؽ ٕاكؿ لكؿ

يػعؾقا، ولق لؿ يطقعقه واتخذوا مثؾ شجرة الؿيركقـ: لؽػكروا، وإكؿكا ضـكقا حككف لكق 

 كان اتخاذها واقًعا مـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ّاز.

فنذا التبس طؾك  عض الصحا ة رضل اهلل طـف  عُض صقر اليرك إكح:  

 وفاتف. ورسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  قـ ضفراكقفؿ: فؽقػ  غقرهؿ  عد

وفقفا تسؿقة الـبل سماَلفؿ صؾًبا لجعؾ إلف مع اهلل مع حكف سّؿقهاا ذات حكقاط:  

فُعؾؿ حن تغققر إسؿال ٓ يغّقر مـ الحؼقؼة شقًئا، وهذا كؿـ يسّؿل دطال إمقات 

 والذ ح لفؿ والـذر وكحق ذلؽ تعظقًؿا ومحبة.

وّقب الخقف مـ وفقفا حن الؿسؾؿ قد يؼع يف اليرك وهق ٓ يدري: فػقفا  

اليرك، وحكف ٓ كجاة مـ َشَرك الِيرك إٓ  آلتجال إلك اهلل وتعؾؿ التقحقد تػصقاًل 

 وتعؾؿ اليرك تػصقاًل.



 

 

     

           
ُُٕع 122  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 وفقفا إيباره صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  لن اليرك سقؼع يف هذه إمة. 

وفقفا تحذير إمة مـ سؾقك سبقؾ القفقد والـصارى، وتحريؿ التيبف  لهؾ  

 الجاهؾقة.

ـّ يف شلل حكف يؼّر ف إلك اهلل وهق ح عد ما ُيبعده طـ اهلل   وفقفا حن العبد قد َيظ

 ومرضاتف.

رَ  َّ ـْ ُظ َٜ َظ ًَ ـِ َربِٔ ـْ َظٚبِِس ْب ُف  ڤ وَظ َِ به ََ 9 َؾ
َِ َْشَق ْٕ َجِر ا ُف َجَٚء إَِػ اْْلَ ٕه َأ

ُع، وَ  ٍَ َٓ َتْْ َٓ َتُرُّ َو ٕهَؽ َحَجٌر  ُؿ َأ َِ َٚل: إِِّنِّ َأْظ ََ ُٝ افْهبِله َؾ َٓ َأِّنِّ َرَأْي ملسو هيلع هللا ىلص َفْق

ُتَؽ. ِْ َؽ َمٚ َؿبه ُِ بِّ ََ  (.0161(، ومسِؿ )0486رواه افبخٚري ) ُي

يف هذا إءرا حن استالم الحجر إسقد وتؼبقؾف يف هذه اليريعة صاطٌة هلل 

ٓ لطؾب الحكة، وٓ هق مـ تعظقؿ ملسو هيلع هللا ىلص وتعظقٌؿ لف تعالك، وتلٍس  رسقل اهلل 

 إحجار.

ـ يستؾؿ الحجر إسقد والركـ القؿاّ حن تؽقن تؾؽ كقتف ٓ التحك وطؾك م 

  ؿسحفؿا.

وفقفا حصحاب رسقل اهلل كؿا رّ اهؿ كبقفؿ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ ُيخؾقن 

مؼاًما يستدطل  قان التقحقد وكػل اليبف طـف وحسؿ مادة اليرك إٓ  قّـقه، وهذا 

 قٓية شرطقة.الؿتعّقـ طؾك الخطبال والدطاة وكؾِّ متقل ل

رَ  َّ ـِ ُشَقْيد َؿَٚل: َخَرْجَْٚ َمَع ُظ ُروِر ْب ًْ ـِ اْدَ وَرَأ ڤ  وَظ ََ ٚ َؾ َٓ  َحجه
ٍٜ
ِِ َحجه

ٔوِؾ﴾، َو﴿إِليواَلِف  ٍِ َْٖصوَحِٚب اْف وَؾ َربُّوَؽ بِ ًَ ْٔوَػ َؾ ـَ ْجِر: ﴿َأََلْ َتوَر  ٍَ ِِ اْف بَِْٚ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 123  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ُس َيْبتَ  ُف َوَرَجَع َوافْٚه َٙ َحجه َمه َؿ َِ وُٚفقا: ُؿَرْيٍش﴾ َؾ ََ َٚل: َمٚ َهوَذا ؟ َؾ ََ ِدُروَن، َؾ

ُذوا آَثَٚر ملسو هيلع هللا ىلصَمْسِجٌد َصذه ؾِِٔف َرُشقُل اهللِ  َ َؽ َأْهُؾ اْفَُِتِٚب9 اَّته َِ َذا َه َُ َٚل: َه ََ ، َؾ

وِرْض َفوُف  ًْ ـْ ََلْ َت ، َوَم َُٔهؾِّ ِْ اَلة9 َؾ ْؿ ؾِِٔف افهه ُُ ْٝ َفُف ِمْْ ـْ َظَرَض ٚ، َم ًً َٔ ْؿ بِ ِٓ
َٔٚئِ بِ ْٕ َأ

 ُُ . ِمْْ اَلة9 َؾاَل ُيَهؾِّ  (، وصححف إفبِّٚن.6521« )مهٍْف»رواه ابـ أِّب صٔبٜ ِ ْؿ ؾِِٔف افهه

 طؿر رضل اهلل طـف طـ تتّبع أءار الؿؽاكقة لرسقل اهلل صؾك 
ُ

يف هذا إءرا ال

 اهلل طؾقف وسؾؿ حو مقاضع صالتف ٓ لؼصد شرطل.

 وفقفا حن هذا الصـقع مـ شعار حهؾ الؽتاب. 

حكف سبب هالكفؿ، ويف هذاا طؿؼ فؼف الصحا ة، وحن الـجاة كؾع الـجاة  وفقفا 

يف التؿسؽ  غرزهؿ: فناؿ حطؾؿ هذه إمة  حؼ اهلل وحؼ رسقلف صؾك اهلل طؾقف 

 وسؾؿ، وحكؿؾ الـاس تلدية لحؼ اهلل وحؼ رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

رك تلسًقا وفقفا حؿاية الخؾػال الراشديـ لحؿك التقحقد وسدهؿ صرق الي

 ـبقفؿ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ومـ حؿاية الػاروق رضل اهلل طـف لجـاب التقحقد يف 

هذا الباب حيًضاا ما رواه كافع قالا كان الـاس يلتقن اليجرة التل ُيؼال لفاا شجرة 

الرضقان: فُقصّؾقن طـدها، قالا فبؾغ ذلؽ طؿر  ـ الخطاب: فلوطدهؿ فقفا، وحمر 

 "الؿصـػ"(، وا ـ ا ل شقبة يف 0/96) "الطبؼات" ـ سعد يف . رواه ا"هبا فُؼطعت

 (.7/448) "الػتح"(، وصحح ا ـ حجر إسـاده طـ كافع يف 7619)



 

 

     

           
ُُٕع 124  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ََٝس٠ُ شسٌى -31  باْب ايطِّ

حصؾ الطقرةا زّر الطقر قبؾ الؿضل يف إمر: فنن رحى الطقَر صار يؿـًة: تّقؿـ 

، ءؿ ُحصؾؼت طؾك كؾ ما حمضك حو  ف ومضك يف حمره، وإن صار َيسرًة تيالم  ف ورّع

ردع ولقس سببًا حؼقؼًقا يف اإلمضال حو الرد مـ إسؿال، وإشخاص، وإزمـة، 

وإمؽـة، وإلقان، وإطداد، والؿسؿقطات، والؿراقات كالتيااؿ  صقت البقمة، 

 وكعقؼ الغراب، ويقم إر عال، وشفر صػر، و ؿالقاة ذوي العاهات حول الـفار.

مـ رّتب طؾك ما وّد يف صدره مـ التيااؿ حو التػاؤل إمضال حو رًدا: وكؾ  

فؼد وقع يف اليرك إصغر، فنن اطتؼد استؼالل ما تطقّر  ف  نيجاد الير حو الخقر: 

 فؼد وقع يف اليرك إكح.

فنن لؿ يثـف تطّقره طـ طزمف: فال يخؾق: إما حن يؽقن ياصًرا ءؿ يزول: فال شلل 

 قبف الضقؼ والفؿ ويتققع الؿؽروه: ففذا محّرم.طؾقف، وإما حن يص

وإكؿا ُحّرمت الطقرة لؿا فقفا مـ تعؾؼ الؼؾب  غقر اهلل، واطتؼاد التلءقر يف َقر 

ذي حءر، وكسبة الؿضار والؼدرة طؾقفا لغقر اهلل، وما تجؾبف لؾؿممـ هبا مـ الؼؾؼ 

يف كػقس العباد، والفؾع وترّقب الؿؽروه، ءؿ هل سبقؾ لتؿؽقـ الخرافات وإوهام 

 وهذه ِيالل ٓ تـػؽ طـ كؾ ما ُيتعّؾؼ  ف مـ دون اهلل.

وقريب مـ الطقرةا آستؼسام  إزٓم: حيا صؾب طؾؿ ما ُقسؿ لفؿ يف الغقب 

مؽتقب طؾك  عضفاا ااّ رّ ل، وطؾك  عضفاا حمرّ  إزٓم، وإزٓما قِداح 

، مضك لؿا حراد مـ سػر حو " لحمرّ ر"رّ ل: فنن يرج الؼدح الذي طؾقف مؽتقبا 

، كّػ طـ "ااّ ر ل"َزو حو تزويج وَقر ذلؽ، وإن يرج الذي طؾقف مؽتقبا 
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ُُٕع 125  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 .الؿضل لذلؽ وحمسؽ

ولؼد طاَض اهلُل طباَده مـ ذلؽ كؾِّف ركعتل آستخارة ودطاَلها الذي هق تقحقد 

الف، وافتؼار وتػقيض إلك مـ  قده مؼالقد إمقر، وتؿجقد لف وإقرار  صػات كؿ

و رالة مـ الحقل والؼقة والعؾؿ  ؿا فقف الخقر يف العاقبة إٓ  ف تعالك: فال يـصرف 

العبد طـف إٓ وقد سؽـْت كػُسف، وهدَح  اُلف، وحّمؾ كؾع يقٍر، وححسـ ضـعف  ر ف َاية 

 اإلحسان: فالؾفؿ لؽ الحؿد طؾك اإلسالم والسـة.

 ٍَ ق ًُ ـِ َمْس ـْ َظْبِد اهللهِ ْب ـْ رَ  ڤ َظ ٌك، »َؿَٚل، ملسو هيلع هللا ىلص ُشقِل اهللهِ َظ ُة ُِشْ افىَِّرَ

كٌ  ُة ُِشْ ؾِ »9 َثاَلًثٚ، «افىَِّرَ ُـّ ـه اهللهَ ُيْذِهُبُف بِٚفتهَق
أخرجف أبقَاوَ «. َوَمٚ ِمْٚه إِٓه َوَفُِ

 .(، وصححف إفبِّٚن2427( وابـ مٚجف )0503( وافسمذي )2801)

ر، وكرر الجؿؾة مـ  اب يف هذا الحديثا وصػ التطقر  لكف شرك، حيا حصغ

 التقكقد.

ؾِ »ققلفا  ـع اهلَل ُيْذِهُبُف  ِالتعَقكُّ
ٓع َوَلؽِ ذهب ّؿاطة مـ الحػاظ إلك حن «ا َوَما مِـعا إِ

هذه الجؿؾة مدرّة مـ ققل ا ـ مسعقد رضل اهلل طـف لؿـافاهتا لعصؿة الـبل صؾك 

ءر الطقرة يف الـػس، وفقفاا ما اهلل طؾقف وسؾؿ مـ اليرك، وفقفاا حن التقكؾ ُمْذهٌب ٕ

يؼع يف الـػس  ادي إمر مـ  عض التطقر وٓ يحؿؾ طؾك اإلمضال حو الرد: ٓ يؽاد 

 يسؾؿ مـف ححد.

ُٝ َرُشقَل اهللهِ  ڤ وظـ أِّب هريرة ًْ
ِّ َُقُل: ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚل : َش َة »َي َٓ ضَِرَ

ُْٖل  ٍَ َهٚ اْف ُْٖل؟، َؿَٚل: «َوَخْرُ ٍَ َُ »، َؿُٚفقا: َوَمٚ اْف ٚ اْف َٓ ًُ َّ ُٜ َيْس ِْٚلَ ُٜ افهه َّ
ِِ

ؿْ  ـُ  (.1112(، ومسِؿ )4643أخرجف افبخٚري ) «.َأَحُد



 

 

     

           
ُُٕع 126  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

يف هذا الحديثا كػل سبّبقة الطقرة وكػل تلءقرها: فؾقست سبًبا حؼقؼًقا لإلمضال 

 معـاه الـفل.
ٌ

 حو الرد، وفقفا الؿـع مـفا: فنكف كػل

ا ـ طؿر رضل اهلل وحما إحاديث التل فقفا إءبات اليمم يف ءالث كحديث 

. "اليمم يف الؿرحة والدار والػرس"طـفؿا حن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قالا 

ا - التعؾقؼ-(، ويف لػظ لفؿا 115()0005(، ومسؾؿ )5296حيرّف البخاري )

. رواه البخاري "إن يؽـ مـ اليمم شلل حؼ: فػل الػرس والؿرحة والدار"

اق لف، و ـحق هذا الؾػظا حديث سفؾ (، والسق117()0005(، ومسؾؿ )5294)

(، وحديث 0006(، ومسؾؿ )0859 ـ سعد رضل اهلل طـف. حيرّف البخاري )

 (: فلحسـ ما ققؾ فقفاا0007ّا ر رضل اهلل طـفؿا. حيرّف مسؾؿ )

حن مـ ّـس هذه الثالث حطقاًكا يؼّدر اهلل هبا الضر وإذى: فقضقؼ هبا مـ  

مـفا: فؿـ ا تؾل  يلل مـ ذلؽ: ُح قح لف تركف قاراا ويجُد يف كػسة الؽراهَة 

والخالص مـف، فال تعارض  قـ كػل تلءقر الطقرة التل ٓ تعدو حن تؽقن سبًبا وهؿًقا، 

 و قـ ما يؼع اليمم فقف  لسباب حؼقؼقة كفذه الثالث.

وفقفا استحباب الػلل، وهق ما يحدث لإلكسان مـ استبيار وسرور مـ صقت 

تجري طؾقف اتػاقا يممؾ مـفا الخقر وٓ يعتؿد طؾقفا، مثؾا حو اسؿ يسؿعف حو حال 

استبيار الؿريض إذا ديؾ طؾقف مـ اسؿف سالؿ، وصالِب الضالة إذا سؿع مـ يؼقلا 

ياواّد، ومـفا ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف صؾح الحديبقة لؿا ّال سفقؾ  ـ طؿرو 

. حيرّف البخاري "كؿلؼد َسُفَؾ لؽؿ مـ َحمرِ  "رضل اهلل طـفا  -قبؾ إسالمف -

(0760.) 

وهق مـ حسـ الظـ  اهلل وققة التقكؾ طؾقف، وَايتف حكف مـّيط ومؼّقي، وٓ  
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ُُٕع 127  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 "يقّب إمضال حو رًدا،  خالف الطقرة، ولفذا قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف الػالا 

الَِحُة َيْسَؿُعَفا َحَحُدُكؿْ  الػلل  ، ولؿ يؼؾا يؿضل ّٕؾفا ححدكؿ، وتػسقر"اْلَؽؾَِؿُة الصع

  الؽؾؿة الصالحة مـ التػسقر  الؿثال.

ٍد  ڤ وظـ مًٚويٜ بـ اْلُؿ ْٓ ُٞ َظ ُٝ َيٚ َرُشقَل اهللهِ: إِِّنِّ َحِدي ِْ ؿٚل: ُؿ

َٚن9 َؿَٚل:  ٓه ُُ ُْٖتقَن اْف ًٓ َي  َوَؿْد َجَٚء اهللهُ بِٚإِلْشاَلِم َوإِنه ِمْٚه ِرَجٚ
ٍٜ
ٔه
َؾاَل »بَِجِٚهِِ

َِْٖتِؿْ  وَن9 َؿَٚل: ، َؿَٚل: َوِمْه «َت ُ ُف ِِف ُصُدوِرِهْؿ9 »ٚ ِرَجٌٚل َيَتَىره َٕ َذاَك ََشٌء ََيُِدو

ُؿْ  ُنه  ( .426أخرجف مسِؿ )« َؾاَل َيُهده

يف هذا الحديثا  قان الحد الؿققع يف الطقرة الؿـفل طـفا: وهق الصد طـ 

 الؿؼصقد.

 وفقفا حن ضقؼ الصدر مـ الطقرة َقَر الحامؾ طؾك الصد: لقس شرًكا.

وفقفا حن الطقرة و إتقان الؽفان مـ طؿؾ حهؾ الجاهؾقة الؿبايـ لحال حهؾ 

اإلسالم، واهلُل تعالك إكؿا كسب التطقَر يف كتا ف إلك حطدال رسؾف طؾقفؿ الصالة 

 والسالما مقسك وصالح ورسؾ حصحاب الؼرية الذيـ ذكر يف سقرة يس.

 وفقفا الـفل طـ إتقان الؽفان: ولق مـ مـ  اب الػضقل.

  



 

 

     

           
ُُٕع 128  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 باْب اذتًُٔف بغري اهلل َٔ شعاز ادتا١ًٖٝ -31

ا تلكقد اليلل  ذكر معظعؿ  القاو حو البال حو - سؽقن الالم وكسرها-الحؾػ 

التال: وهق تعظقٌؿ لؾؿحؾقف  ف، وهق حؼ اهلل: فال يحؾ إٓ  اهلل وحسؿااف وصػاتف، 

 سللقن.واهلل تعالك ُيؼسؿ  ؿا شال مـ مخؾققاتف: ٓ ُيسلل طؿا يػعؾ وهؿ يُ 

ومـ حؾػ  غقر اهلل: فؼد حشرك شرًكا حصغر: فنن قصد الحالػ  حؾػف تعظقؿ 

 الؿحؾقف  ف كتعظقؿ اهلل: صار  ذلؽ شرًكا حكح.

َر بـ اْلىٚب َّ ْؿ ملسو هيلع هللا ىلص: »ؿٚل: َؿَٚل َِل َرُشقُل اهللهِ  ڤ ظـ ُظ ـُ ٚ َٓ إِنه اهللهَ َيْْ

ؿْ  ُُ قا بِآَبٚئِ ٍُ ِِ ُر: َؾَقاهللهِ«َأْن حَتْ َّ ُٝ افْهبِله ، َؿَٚل ُظ ًْ
ِّ ٚ ُمُْْذ َش ُٝ ِهَ ٍْ َِ ملسو هيلع هللا ىلص  َمٚ َح

َٓ آثًِرا.   (.0()0535(، ومسِؿ )5536أخرجف افبخٚري )َذاـًِرا َو

يف هذا الحديثا تقكقده صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك حمتف يف الزّر طـ الحؾػ 

  غقر اهلل.

، وققلفا وفقفا شدة مباطدة الصحا ة طـ الحؾػ  غقر اهلل  عد طؾؿفؿ  التحريؿ 

َٓ كءًِرا "  ، حيا ما حؾػُت هبا، وٓ حؽقُت ذلؽ طـ َقري."َذاكًِرا َو

وحما ما ورد مـ حؾػ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  غقر اهلل يف  عض الروايات: 

يف حديث صؾحة  "ديؾ الجـة وح قف إن صدق"حوا  "حفؾَح وح قِف إن صدق "كؾػظة 

 "َحَما وح قؽ لُتـَبعلكعف.."(، ولػظةا 9()11 ـ طبقداهلل رضل اهلل طـف. حيرّف مسؾؿ )

(: فلحسـ ما ُحّقب  ف طـفاا حكف 90()1260يف حديث ح ل هريرة. حيرّف مسؾؿ )

ّاٍر طؾك الحالة إصؾقة قبؾ ورود الـفل الـاقؾ طـفا الذي دّل طؾك تليرها ققُل 
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ُُٕع 131  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 .طؿر يف حديث الباب وَقُره

ذها، ومفؿا يؽـ مـ شلل: وذهب ّؿاطة مـ الؿحدءقـ إلك الحؽؿ  يذو 

فلقّؾ ما يؼال فقفاا إاا مـ الؿتيا ف: فمّد إلك الؿحؽؿ الثا ت  السـة الصحقحة 

 الؿستػقضة كؿا هل صريؼة الراسخقـ يف العؾؿ.

ر َّ ٚ َؾاَل َُيِِْْػ ملسو هيلع هللا ىلص: »َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ  ڤ وظـ اْبـ ُظ ًٍ
َٚن َحٚفِ ـَ ـْ  َم

ٓه بِٚهللِ ْٝ ُؿرَ «إِ َٕ ٚ ـَ َٚل: ، َو ََ ٚ، َؾ َٓ
ُِِػ بِآَبٚئِ ؿْ »ْيٌش حَتْ ُُ قا بِآَبٚئِ ٍُ ِِ أخرجف «. َٓ حَتْ

 (.0535(، ومسِؿ )2725افبخٚري )

اليرصقة مـ صقغ  "َمـ"يف هذا الحديثا طؿقم الـفل طـ الحؾػ إٓ  اهلل فنن 

 وٓ مَؾؽ وٓ  الؽعبة وٓ  القالديـ حو تر تفؿا وٓ  اليرف 
ٍّ

العؿقم: فال يحؾػ  ـبل

   لي مخؾقق.وٓ

 وفقفا مـ حؾػ  غقر اهلل: فؼد شا ف حهؾ الجاهؾقة. 

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرةَ  َٚل ملسو هيلع هللا ىلص: »َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللهِ  ڤ وَظ ََ ْؿ َؾ ُُ َػ ِمْْ َِ ـْ َح َم

َٚل  ًَ ـْ َؿَٚل فَِهِٚحبِف: َت ٓه اهللهُ، َوَم َٓ إَِفَف إِ ْؾ:  َُ َٔ ِْ ى9 َؾ زه ًُ ِت َواْف ِف: بِٚفاله ٍِ  ِِ َحِِ

  ْ ََٔتَهده ِْ  (.0536(، ومسِؿ )5016أخرجف افبخٚري )«. ُأَؿِٚمْرَك9 َؾ

يف هذا الحديثا كػارة الحؾػ  غقر اهلل حن يؼقلا ٓ إلف إٓ اهلل، لؿا فقف مـ 

مضاهاة الؽػار، ولقس ذلؽ تجدًيدا إلسالمف: فال دٓلة فقف طؾك حن مطؾؼ الحؾػ 

  غقر اهلل شرك حكح.

لعزى  الذكر: ٕاؿا حكثر ما كان يجري طؾك حلسـتفؿ، وإكؿا يّصت الالت وا 



 

 

     

           
ُُٕع 130  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 وحؽؿ َقرهؿا مؿا يحؾػ  ف الـاُس حؽؿفؿا.

 ِٛ ْٔ َه ََِػ ملسو هيلع هللا ىلص: »َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللهِ  ڤ وَظـ ُبَرْيَدَة بـ اْْلُ ـْ َح َم

َْٔس ِمْٚه َِ  َؾ
ِٜ َٕ ََمٚ ْٕ  (، وصححف إفبِّٚن.2142أخرجف أبقَاوَ )«. بِٚ

الة مـ الحالػ  إماكة، وققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف يف هذا الحديثا الح

، حيا لقس طؾك صريؼتـا: فؾقس هق مـ الؿممـقـ الذيـ كُؿؾ «َلْقَس مِـعا»َقر حديثا 

ض لؾقطقد.  إيؿااؿ القاّب:  ؾ مـ الظالؿقـ ٕكػسفؿ: ففق معرع

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 131  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 باْب َٔ ايشسى: قٍٛ: َا شاء اهلُل ٚشئَت، ٚحنٛٙ -32

ٌد لبقان كقع مـ شرك إلػاظ، هقا قرن َقر اهلل  اهلل  القاو يف هذا الباب معؼق

إمقر الؼدرية، ومـ صقرها ططػ ميقئة الؿخؾقق طؾك ميقئة اهلل  القاو، 

وحؽؿفا حكف شرك حصغر لؿا فقف مـ التسقية الؾػظقة  قـ الخالؼ والؿخؾقق، مالؿ 

  ُيعتؼد حن الؿعطقف مساو هلل: فقؽقن شرًكا حكح.

حن اهلل قد حءبت يف كتا ف لؾعبد ميقئة: فؽقػ  ؿـ يؼقل لؿخؾقق مثؾفا  وهذا مع

حكا متقكؾ طؾك اهلل وطؾقؽ، حوا ما لل إٓ اهلل وحكت، حوا هذا مـ اهلل ومـؽ، حوا هذا 

 مـ  ركات اهلل و ركاتؽ، حوا اهلل لل يف السؿال وحكت يف إرض، والعقاذ  اهلل.

اَلَم، ملسو هيلع هللا ىلص إَِػ افْهبِلِّ َؿَٚل: َجَٚء َرُجٌؾ  ڤ ظـ ابـ ظبٚس َُ ُف اْف ًُ ُيَراِج

َٚل:  ََ ، َؾ َٝ َٚل: َمٚ َصَٚء اهللُ َوِصْئ ََ ، َمٚ َصَٚء اهللُ َوْحَدهُ »َؾ ًٓ َتِْل هللِهِ َظْد ِْ ًَ «. َج

تَِْل : »(، وصححف إفبِّٚن، وافٍِظ ْٕحد، وِ فٍظ فف2136( وأْحد )1006أخرجف ابـ مٚجف ) ِْ ًَ َأَج

؟، بَ  ًٓ  «.ْؾ َمٚ َصَٚء اهللُ َوْحَدُه َواهللَ َظْد

يف هذا الحديثا شدة إكؽاره صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك مـ وقع يف شرك 

 إلػاظ: فؽقػ  ؿا هق حكح مـف، ففق استػفام إكؽار مضّؿـ معـك التعجب.

وفقفا مـ سّقى العبد  اهلل يف الؾػظ: فؼد ّعؾف كًدا لف: فؽقػ  َؿـ طبَد مع اهلل  

 َقَره.

ن إكؿؾ ققلا ما شال اهلل وحده، وإن كان يجقز ققلا ما شال اهلل ءؿ وفقفا ح 

 شال فالن: ٓكتػال التسقية  قـ الؿتعاصػقـ.



 

 

     

           
ُُٕع 132  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

وفقفا شدة إكؽاره صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك مـ تجاوز الحد اليرطل حدكك  

تجاوز يف وصػف: فؽقػ  ؿـ قال مخاصًبا رسقَل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف قصقدة 

 إلك يقمـا ُتعّظؿ ويعتؼد فئاٌم حن قرالهتا مـ حّّؾ الؼر اتا  ما زالت

 يا حككرَم الخؾكؼ مكا لكل مكـ َحلكقذ  كف
 

 سقاك طـد حؾكقِل الحكادِث الَعؿكؿ 
 

 إن لؿ تؽكـ يف معكادي كيكًذا  قكدي
 

 دمفضكككاًل وإٓ فؼكككؾا يكككا زلكككَة الؼككك 
 

هتا  فكككنن مِكككـ ّكككقدك الكككدكقا وضكككرع
 

 ومِككـ طؾقمككؽ طؾككَؿ الؾككقح والؼؾككؿ 
 

ًرا با يا يالؼ  وما حصدقف مـ يطاب، وما ححؼ الؿخاَصب  ف لق كان مصدع

 الخؾؼ....

 ا-والعقاذ  اهلل مؿا قال–وكقػ  ؿـ قال 

 يكككا صكككاحب الؼكككح الؿـقكككر  قثكككرب
 

 يكككا مـتفكككك حمؾكككل وَايكككة مطؾبكككل 
 

قكككف لؽيكككػ طظقؿكككة ّّ  يكككا مكككـ كر
 

 ولحكككككؾ طؼكككككد مؾتكككككق متعصكككككب 
 

 يككا مككـ يجككقد طؾككك القّككقد  ككلكعؿ
 

 قم صكقب الصككّقبيضكر تعكؿ طؿك 
 

 يا َكقث مكـ يف الخكافؼقـ وَقكثفؿ
 

 ور ككككقعفؿ يف كككككؾ طككككام مجككككدب 
 

 يكككا رحؿكككة الكككدكقا وطصكككؿة حهؾفكككا
 

 وحمكككككان ككككككؾ ميكككككّرق ومغكككككّرب 
 

 يككككا مككككـ كـاديككككف فقسككككؿعـا طؾككككك
 

  عككد الؿسككافة سككؿع حقككرب اقككرب 
 

 يككككا سككككقدي إّ رّقتككككؽ كاصككككًرا
 

 مكككـ ّككككقر دهكككر يككككااـ متؼؾككككب 
 

 الككذيفلقككْؾ طثككار ُطبقككدك الككداطل 
 

 يرّكككقك إذ راّقكككؽ َقكككر مخقعكككب 
 

 واكتكككككب لكككككف ولقالديكككككف  كككككرالة
 

 مككككـ حككككر كككككار ّفككككـؿ الؿتؾفككككب 
 

فباهلل: ماذا ح ؼك همٓل لخالؼفؿ سبحاكف مـ إمر، و ؿ افمققا طـ الـصارى 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 133  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 الغالقـ يف طقسك طؾقف الصالة والسالم؟!.

 ويف الحديثا إءبات الؿيقئة لؾؿخؾقق، وهل تا عة لؿيقئة اهلل. 

 وفقفا حؿايتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لحؿك التقحقد، وسده صرق اليرك إكح. 

ٚ َٓ َٜ ُٕمِّ َن
َة َأِخل َظٚئِ  َشْخَزَ

ـِ ِْٔؾ ْب ٍَ ـْ ُض ئُِؿ  ڤ وَظ ُف َرَأى ؾََِٔم َيَرى افْٚه ٕه َأ

 ُٓ َٔ ـُ اْف ْح َٕ ُتْؿ ؟ َؿُٚفقا:  ْٕ ـْ َأ َٚل: َم ََ ، َؾ
َِ ق ُٓ َٔ ـَ اْف ُف َمره بَِرْهٍط ِم ٕه َٖ ْؿ ـَ ُُ ٕه ، َؿَٚل: إِ َُ ق

ْقُم  ََ ُتُؿ اْف ْٕ َُ : َوَأ ق ُٓ َٔ  اْف
ِٝ َٚف ََ ـُ اهلل، َؾ قَن َأنه ُظَزْيًرا اْب ُّ ْؿ َتْزُظ ُُ ٕه ْقُم َفْقَٓ َأ ََ ُتُؿ اْف ْٕ َأ

ـَ افْهَهَٚرى،  ٌد، ُثؿه َمره بَِرْهٍط ِم ّه َُقُفقَن: َمٚ َصَٚء اهللهُ َوَصَٚء حُمَ ْؿ َت ُُ ٕه َفْقَٓ َأ

َٚل  ََ ْؿ َؾ ُُ ٕه ْقُم َفْقَٓ َأ ََ ُتُؿ اْف ْٕ ْؿ َأ ُُ ٕه َٚل : إِ ََ ـُ افْهَهَٚرى ، َؾ ْح َٕ ُتْؿ ؟ َؿُٚفقا:  ْٕ ـْ َأ : َم

َُقُفقَن: َمٚ َصَٚء اهللهُ  ْؿ َت ُُ ٕه ْقُم  َفْقَٓ َأ ََ ُتُؿ اْف ْٕ ـُ اهللِ، َؿُٚفقا : َوَأ قُفقَن اْدَِسُٔح اْب َُ َت

َمه أَ  َِ ٌد ، َؾ ّه ، ُثؿه َأَتك افْهبِله َوَمٚ َصَٚء حُمَ ـْ َأْخَزَ ٚ َم ُه، ملسو هيلع هللا ىلص ْصَبَح َأْخَزَ ِهَ ْخَزَ
َٖ َؾ

َٚل:  ََ ٚ َأَحًدا؟»َؾ َت ِهَ َد اهللهَ « َهْؾ َأْخَزْ ِّ ْؿ َؾَح ُٓ ْقا، َخَىَب ِه َمه َص َِ ْؿ9 َؾ ًَ َٕ َؿَٚل: 

ِْٔف، ُثؿه َؿَٚل:  َِ ْخَزَ ِهَ »َوَأْثَْك َظ
َٖ ْٔاًل َرَأى ُرْؤَيٚ َؾ ٍَ ْؿ إِنه ُض ُُ ٕه ْؿ ، َوإِ ُُ ـْ َأْخَزَ ِمْْ ٚ َم

ٚ َٓ ْؿ َظْْ ـُ ْؿ َأْن َأُْنَٚ ُُ َُٔٚء ِمْْ ِْل اْْلَ ًُ ُْ ّْ َٚن َي ـَ  ًٜ َّ
ِِ ـَ قُفقَن  َُ ُْْتْؿ َت َٓ »، َؿَٚل: «ـُ

ٌد  ّه قُفقا: َمٚ َصَٚء اهللهُ َوَمٚ َصَٚء حُمَ َُ (، 11583م(، وأْحد )1007أخرجف ابـ مٚجف )«. َت

 ف إفبِّٚن.وافسٔٚ  فف، وصحح

 يف هذا الحديثا الـفل طـ ققلا ما شال اهلل وما شال فالن.

وفقفا حكف لقس شرًكا حكح: إذ لق كان كذلؽ: لؿا تلير صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف  

 الـفل طـف.



 

 

     

           
ُُٕع 134  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

وفقفا حهؾ اإلسالم حولك الـاس  تحؼقؼ التقحقد والحذر مـ اليرك الؾػظل  

 وَقر الؾػظل.

ا إحؽام اليرطقة ما لؿ يؼّرها رسقُل اهلل صؾك اهلل وفقفا الرؤى ٓ تثبث هب 

 طؾقف وسؾؿ.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 135  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 باْب َٔ ايشسى: ْشب١ ايتشٓبب بإْزاٍ املطس إىل ايٓجّٛ -33

الـجقم لقست سبًبا حؼقؼًقا يف كزول الؿطر: فؿـ كسَب التسبب  نكزال الؿطر 

صغر، فنن إلك الـجقم معتؼًدا حن اهلل مـّزلف وإكؿا هل سبب: فؼد وقع يف اليرك إ

اطتؼد استؼاللفا  نكزال الؿطر كؿا هق اطتؼاد الصا ئة يعتؼدون حن الـجقم تد ر 

 الؽقن: فؼد حشرك شرًكا حكح، وهق شرك يف الر ق قة.

حما كسبة إسباب الحؼقؼقة التل تؼع مـ الؿخؾقق إلقف مع اطتؼاد كقكف سبًبا، 

فقؿـ حكؼذه مـ الغرقا لقٓ وتعؾؼ الؼؾب  اهلل وحده: فال  لس هبا، مثؾا حن يؼقل 

فالن لغرقت، والدلقؾا ققل اهلل تعالكا ﴿َوإِْذ َتُؼقُل لِؾعِذي َحْكَعَؿ اهلُل َطَؾْقِف َوَحْكَعْؿَت 

َؽ  َّ [، وحديث العباس رضل اهلل طـف حكف 67]إحزابا﴾َطَؾْقِف َحْمِسْؽ َطَؾْقَؽ َزْو

ان يحقُصؽ ويغضُب لؽ؟، قالا يا رسقل اهلل، هؾ كػعت ح ا صالب  يلِل: فنكف ك

. "كعؿ، هق يف ضحضاٍح مـ كاٍر، ولقٓ حكا لؽان يف الّدرِك إسػِؾ مـ الـارِ "قالا 

 (.657()029(، ومسؾؿ )6028حيرّف البخاري )

وٓ يجقز حن يؼقلا لقٓ اهلل وفالن لغرقت: ٕن قرن َقر اهلل  اهلل  القاو يف 

 إمقر الؼدرية  مـ اليرك الؾػظل إصغر.

ُبقنَ : ﴿-تًٚػ-ؿقل اهلل و ذِّ َُ ْؿ ُت ُُ ٕه ْؿ َأ ُُ ُِقَن ِرْزَؿ ًَ  [.71]افقاؿًٜ: ﴾َوَُتْ

حيا وتجعؾقن شؽركؿ هلل طؾك ما رزقؽؿ مـ كَِعؿف حّكؽؿ تؽذ قن هبا، ومـفاا 

 كعؿة الغقث: فتـسبقاا إلك َقره مـ الـجقم والؽقاكب.



 

 

     

           
ُُٕع 136  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ِْلِّ  َٓ َُْ ـِ َخٚفٍِد ا ـْ َزْيِد ْب َصواَلَة ملسو هيلع هللا ىلص  بَِْوٚ َرُشوقُل اهللِ َؿوَٚل: َصوذه  ڤ وَظ

وَف َأْؿَبوَؾ َظوَذ  َْٕكَ َِوَمه ا ْٔوِؾ، َؾ ِه ـَ اف ْٝ ِمو َٕ ٚ ـَ ََمِء   إِْثِر افسه
ِِ  ِٜ َٔ َدْيبِ ْبِح بِْْٚلُ افهُّ

َٚل:  ََ ِس9 َؾ ْؿ؟»افْٚه ُُ ُؿ، َؿَٚل: « َهْؾ َتْدُروَن َمَٚذا َؿَٚل َربُّ َِ َؿُٚفقا: اهللُ َوَرُشقُفُف َأْظ

ْووِؾ اهللِ َؿَٚل: َأْص » ٍَ وٚ بِ َٕ ـْ َؿوَٚل: ُمىِْر ٚ َمو َٖمه ٚؾٌِر، َؾ ـَ ـٌ ِِّب َو ِم ْٗ ي ُم
َِ ـْ ِظَبٚ َبَح ِم

وَذا  ـَ وٚ بَِْوْقِء  َٕ ـْ َؿوَٚل: ُمىِْر ٚ َم ، َوَأمه ِٛ ـَ ْق َُ ٚؾٌِر بِْٚف ـَ ـٌ ِِّب  ِم ْٗ تِِف9 َؾَذفَِؽ ُم َوَرْْحَ

 ِٛ ـَ ْق َُ ـٌ بِْٚف ِم ْٗ ٚؾٌِر ِِّب ُم ـَ َذا9 َؾَذفَِؽ  ـَ (، وِ 60( ، ومسوِؿ )735فبخوٚري )أخرجف ا«. َو

َِوَغ: : »روايٜ فف َقاِؿوِع افُُّْجوقِم﴾ َحتهوك َب َّ : ﴿َؾواَل ُأْؿِسوُؿ بِ ُٜ ْٝ َهوِذِه أَيو َؾََْزَفو

ُبقَن﴾ ذِّ َُ ْؿ ُت ُُ ٕه ْؿ َأ ُُ ُِقَن ِرْزَؿ ًَ  «. [71-64]افقاؿًٜ: ﴿َوَُتْ

اهلل يف هذا الحديثا مـ كسب التسبب  نكزال الؿطر إلك الـجقم: فؼد كػر  

الؽػر إصغر: فنن اطتؼد استؼاللفا  نكزالف: فؼد كػر  اهلل الؽػر إكح، وهق الذي 

 كان يعتؼده حهؾ الجاهؾقة.

فنن َحصؾؼ هذه الؽؾؿةا مطركا  ـقل كذا: مـ يريد  البال الظرفقة، حيا يف وقت 

 يروج الـجؿ: فال يؽقن كػًرا، لؽـ يحرم سًدا لؾذريعة.

طركا يف كقل كذا، فػرٌق  قـ ادطال تسّبب الـقل الؿعقـ و ف يظفر ّقاز ققلفؿا م

 يف كزول الؿطر، و قـ اإليبار طـ الـقل الؿعقـ  لكف وقت لـزول الؿطر.

ـْ َأْمِر »َؿَٚل: ملسو هيلع هللا ىلص َأنه افْهبِله  ڤ وظـ أِّب مٚفؽ إصًريّ  تِل ِم ِِ ُأمه َأْرَبٌع 

ِِ ا ْخُر  ٍَ : اْف ـه قَُنُ ـُ َٓ َيْسُ  ِٜ ٔه
ِٚهِِ ََْ َسِٚب، ا ْٕ َ ْٕ ِِ ا ـُ  ًْ َْحَسِٚب، َوافىه ْٕ
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ُُٕع 137  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ُٜ ََٔٚح ُٚء بِٚفُُّْجقِم، َوافِّْ ََ ْشتِْس ْٓ  (.823أخرجف مسِؿ )«. َوا

يف هذا الحديثا حن مـ يصال الجاهؾقة الباققة يف مجؿقع إمة ٓ ّؿقعفاا 

 آستسؼال  الـجقم.

طؿالفؿ مـ هذه وفقفا ذّم ما كان طؾقف حهؾ الجاهؾقة، وذّم مـ لؿ يتخّؾ طـ ح 

 إمة.

وفقفا حن الؿسؾؿ قد يؽقن فقف شلل مـ يصال الجاهؾقة: وٓ يؼتضل ذلؽ  

 كػَره.

والػخر  إحساب هقا التعاضؿ  أ ال وإّداد ومآءرهؿ، والطعـ يف 

إكساب هقا طقبفا حو كػل كسبة فالن ٔل فالن طؾك ّفة الؼدح، والـقاحة هلا رفع 

 .التسخطوّف طؾك ت الصقت  تعديد محاسـ الؿق



 

 

     

           
ُُٕع 138  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 باب َا جاء يف سب ايدَّٖس ٚايٓسٜح -34

َ ران ٓ تصرف لفؿا: فؿـ سّبفؿا: فؼد سب  الدهر والريح مخؾققان مدع

مدع ِرهؿا ّؾ وطال، وسبفؿا يتضؿـ اطتؼاد حن لفؿا تصرًفا وتد قًرا مع اهلل: فالساب 

ققل الؼااؾا لعـ اهلُل مرتؽب ٕحد حمريـ إما مسبة اهلل حو اليرك، ومِـ سب الدهرا 

الساطة حو الققم الذي ّرى فقفا كذا وكذا، ويؼاس طؾك سّب الريحا سّب اليؿس 

 والؼؿر والسحاب وكِؾ مخؾقق مد عر ٓ تصرف لف.

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرةَ  : -َظزه َوَجؾه -َؿَٚل اهللهُ ملسو هيلع هللا ىلص: »َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللهِ  ڤ َظ

« ُّٛ َم َيُس ََ ـُ آ ِذيِْل اْب ْٗ ٚرَ  ُي َٓ َْٔؾ َوافْه ِه ُٛ اف ِِّ َِٔدي إَْمُر ُأَؿ ْهُر، بِ ٚ افده َٕ ْهَر َوَأ «. افده

 (.1135(، ومسِؿ )3715أخرجف افبخٚري )

يف هذا الحديثا الزّر طـ سب الدهر، وحن الدهر لقس سبًبا حؼقؼًقا لحصقل 

ف ٕكف محؾ لؾير معتؼًدا حكف سبٌب: فؼد حشرك شرًكا حصغ ر، وإن إقدار: فؿـ ذمع

اطتؼد استؼاللف  تؼؾقب إمقر إلك الخقر والير: فؼد حشرك شرًكا حكح: ٕكف اطتؼد 

 مع اهلل يالًؼا.

حما إن وصَػ الدهَر  اليدة حو الغؾظة حو الير: وقصد  ف الخح الؿحض دون 

لقم: ففذا ّااز، مثؾ حن يؼقلا تعبـا مـ شدة حّر هذا الققم، والدلقؾا ققلف تعالكا 

[، وققل يقسػ طؾقف السالم فقؿا حؽك اهلل طـفا 16]فصؾتا﴾اٍم كعِحَساٍت ﴿فِل َحيع 

[، وققل لقط طؾقف السالم فقؿا حؽك اهلل طـفا ﴿َهكَذا 48]يقسػا﴾﴿َسْبٌع ِشَدادٌ 

 [.77]هقدا ﴾َيْقٌم َطِصقب

وفقفا َمـ سب الدهر: فؼد كذى اهلل، وٓ يؾزم مـ ءبقت إذية ءبقت الضرر: 
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ُُٕع 141  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

وا َطـ َسبِقِؾ فنن إلحاق الضرر   ـَ َكَػُروا َوَصدُّ ِذي اهلل محاٌل كؿا قال تعالكا ﴿إِنع الع

وا اهلَل َشقًْئا ـَ َلُفُؿ الُفَدى َلـ َيُضرُّ ُسقَل مِـ َ ْعِد َما َتَبقع  َوَشاقُّقا الرع
ِ
 [.60]محؿدا﴾اهلل

 ولقس يف الحديثا حن الدهر مـ حسؿال اهلل: فنن الدهر هق الؾقؾ والـفار، واهلل

مؼؾِّب الؾقؾ والـفار، وٓ يؽقن الؿؼؾعب هق الؿؼؾِّب، وحسؿال اهلل حسـك، والدهر 

 اسٌؿ ّامد لقس ميتًؼا: فال يتضؿـ صػاٍت  ْؾف حن تؽقن صػاِت كؿاٍل. 

ـْ َرْوِح اهللهِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللهِ  ڤ وظْف َٚ ِم يَح9 َؾُِ٘نه َٓ ُتُسبُّقا افرِّ

ِِْٖت بِٚفره  َهَٚت ـْ َُشِّ ُذوا بِٚهللهِ ِم قه ًَ َهٚ َوَت ـْ َخْرِ ُِقا اهللهَ ِم ـْ َش
َذاِب، َوَفُِ ًَ  َواْف

ِٜ
«. ْْحَ

 (، وافٍِظ فف، وصححف إفبِّٚن.2616(، وابـ مٚجف )4186أخرجف أبقَاوَ )

يف هذا الحديثا الـفل طـ سب الريح ٕاا ملمقرة، وحؽؿ سّبفا هق ذات 

 مِ "حؽؿ سب الدهر، وققلفا 
ِ
 ، حيا مـ رحؿتف وفرّف."ـْ َرْوِح اهلل

ولقس مـ سبفاا وصػفا  اليدة وكحقها مـ  اب الخح الؿحض: لؼقلف 

يَح اْلَعِؼقؿ  [.41]الذارياتا  ﴾تعالكا ﴿َوفِل َطاٍد إِْذ َحْرَسْؾـَا َطَؾْقِفُؿ الرِّ

 وفقفا إمر  سمال اهلل مـ يقرها والتعقذ مـ شرها.

 ل اهلل تعالك.وفقفا وّقب التسؾقؿ لؼضا



 

 

     

           
ُُٕع 140  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 باب َا جاء يف ايسِّٜاء ٚايشُُّع١ -35

 هذا شروٌع  ل قاب اليرك إصغر الخػل، وهؿا  ا ان.

الريالا التعّبد هلل ّٕؾ رؤية الـاس: وذلؽ فقؿا ُيرى كالصالة والصدقة، 

والسؿعةا التعّبد هلل ّٕؾ إسؿاع الـاس، وذلؽ فقؿا ُيسؿع كالؼرالة والذكر 

 واحٌد. والقطظ، وحؽؿفؿا

 ومـ ذلؽا تحسقـ العؿؾ يف الظاهر وإصالتف واإليبار طـف  ؼصد كقؾ الثـال.

 والريال كقطانا 

( ريال حكح: هق ريال الؿـافؼقـ، يديؾ ححُدهؿ يف اإلسالم ضاهًرا  ؼصد إحراز 1

 دمف ومالف، وٓ يليت  عبادة إٓ مرالًة لؾؿسؾؿقـ. 

عؾؿال  قسقر الريال، وهق الؿراد ( ريال الؿسؾؿ  بعض طؿؾف، ويحّده  عُض ال0

 يف هذا الباب، وحؽؿف حكف شرك حصغر.

وْؿ إَِفوٌف : ﴿-تًٚػ-وؿقل اهلل  ُُ وََم إََِلُ ٕه ْؿ ُيقَحك إََِله َأ ُُ ُِ ٚ َبَؼٌ ِمْث َٕ ََم َأ ٕه ُؿْؾ إِ

ْك بِ  َٓ ُيْؼِ ٚ َو اًل َصِْٚلً َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َٚء َربِّ ََ
َٚن َيْرُجق فِ ـَ ـْ  َّ وِف َواِحٌد َؾ ِة َربِّ ََ َبوٚ

ًِ

 [.001]افُٓػ: ﴾َأَحًدا

يف هذا أيةا يلمر اهلل كبقف محؿًدا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حن يؼقل لفمٓل 

الؿيركقـ الؿؽذ قـ  رسالتفا إكؿا حكا  ير مثؾؽؿ مـ  ـل كدم ُيقحك إلل حن معبقدكؿ 

لؼااف:  الحؼ معبقٌد واحد ٓ شريؽ لف: فؿـ كان يخاف طذاب اهلل ويرّق ءقا ف يقم
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ُُٕع 141  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 فؾقعؿؾ طؿاًل مقافًؼا ليرطف يالًصا لقّفف، وٓ ييرك  عبادتف حيع ححد.

وفقفاا إمر  العؿؾ الصالح، وٓ يؽقن العؿؾ صالًحا متؼبعاًل إٓ  استؽؿال  

شرصقـا حن يؽقن يالًصا هلل ٓ ريال فقف وٓ سؿعة، وحن يؽقن صقاً ا مقافًؼا لفدي 

ِذي َيَؾَؼ اْلَؿْقَت َواْلَحَقاَة لَِقْبُؾَقُكْؿ قال تعالكا  رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ﴿الع

ـُ َطَؿالً  [، قال اإلمام الػضقؾ  ـ طقاض رحؿف اهللا حيؾصف 8]الؿؾؽا ﴾َحيُُّؽْؿ َحْحَس

وحصق ف: فنكف إذا كان يالًصا ولؿ يؽـ صقاً ا: لؿ ُيؼبؾ، وإذا كان صقاً ا ولؿ يؽـ 

ا: والخالص إذا كان هلل، والصقاب إذا كان طؾك يالًصا: لؿ ُيؼبؾ حتك يؽقن يالًص 

 (َفْؾَقْعَؿْؾ َطَؿاًل َصالًِحا) (: فتضؿـ ققُلفا8/95) "حؾقة إولقال"السـّة. رواه يف 

 طـ الريال والسؿعة.فقؿا تضؿـ
َ

 ا الـفل

َٓ ُيْيِركْ وفقفاا الـفل طـ اإلشراك يف طبادة اهلل حيع إشراك: فنن ققلفا ) (ا ال َو

الػعؾ الؿضارع: فلفاد طؿقَم الؿصدر: فقعّؿ كؾع حكقاع اليرك، ومـفاا  ديؾ طؾك

 الريال: فدلت أية طؾك الـفل طـ الريال يف مقضعقـ مـفا.

وققلفا )ححًدا( كؽرة يف سقاق الـفل: فتعؿ كؾ الؿعبقدات، حيا ٓ ييرْك  ف حيع  

َٓ هؿا، ويف ققلفا )معبقد: ٓ صالًحا وٓ َقر صالح، وٓ  يًرا وٓ حجًرا وٓ َقر َو

 (ا استدٓل  تقحقد الر ق قة طؾك تقحقد إلقهقة.ُيْيِرْك  ِِعَباَدِة َر ِّفِ 

َحكعَؿا فػل هذه أيةا  قان إصؾقـ العظقؿقـا حن ٓ ُيعبد إٓ اهلل:  ؼقلف تعالكا )

 (.ْعَؿْؾ َطَؿاًل َصالًِحاَفْؾقَ (، وحٓ ُيعبد اهلل إٓ  ؿا شرع:  ؼقلف تعالكا )إَِلُفُؽْؿ إَِلٌف َواِحدٌ 

(، َحكعَؿا إَِلُفُؽْؿ إَِلٌف َواِحدٌ وفقفاا الجؿع  قـ اليفادة  لن ٓ إلف إٓ اهلل يف ققلف تعالكا )

 واليفادة  لن محؿًدا طبده ورسقلف يف ققلفا )
ع

 (.إِكعَؿا َحكَا  ََيٌر مِثُْؾُؽْؿ ُيقَحك إَِلل



 

 

     

           
ُُٕع 142  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرةَ  ًََٚػ -َؿَٚل اهللُ ملسو هيلع هللا ىلص: »َرُشقُل اهللِ َؿَٚل: َؿَٚل  ڤ و َظ : -َتَبَٚرَك َوَت

ُتُف  ـْ ي، َتَر ًِل َؽْرِ َك ؾِِٔف َم اًل َأُْشَ َّ َؾ َظ
ِّ ـْ َظ ِك، َم ْ ـِ افؼِّ ِٚء َظ ـَ َ ٚ َأْؽَْك افؼُّ َٕ َأ

ُف  ـَ  (.1874أخرجف مسِؿ )«. َوُِشْ

 يف هذا الحديثا رّد كؾ طؿؾ يالطف الريال حو َقره مـ حكقاع اليرك طؾك

ـْ َطِؿَؾ َطَؿاًل "صاحبف، وطدُم قبقلف: فنن ققلفا  ا كؽرة يف سقاق اليرط: فتعؿ كؾ "َم

إطؿال التل يالطفا الريال، وهق مبطؾ لؾعؿؾ ما لؿ يطرح ياصًرا يف حءـال العؿؾ 

 .ويدفعف العامؾ

 وفقفا تسؿقة الريال شرًكا.

طـ حن يؼبؾ  وفقفا كؿال َـك اهلل مـ ّؿقع القّقه، ومـ كؿال َـاها تـّزهف

عؾ لف فقف شريؽ. ُّ  العؿَؾ الذي 

 وفقفا ٓ يرّع الؿراال مـ طؿؾف الذي رالى فقف كػاًفا ٓ لف وٓ طؾقف،  ؾ يلءؿ  ف.

ُٝ َرُشقَل اهللِ  ڤ وظْف ًْ
ِّ َُقُل: ملسو هيلع هللا ىلص َؿَٚل: َش َٙ »َي َْ ِس ُي َل افْٚه إِنه َأوه

ُِِٖتَ  َد، َؾ ِٓ ِْٔف َرُجٌؾ اْشُتْن َِ  َظ
ِٜ ََٔٚم
َِ َٝ َيْقَم اْف ِْ ِّ ٚ، َؿَٚل: َؾََم َظ َٓ َرَؾ ًَ ُف َؾ َّ ًَ

َؾُف ِٕ ره ًَ  بِِف َؾ

َْن  ِٕ  َٝ ِْ ، َوَفُِْهَؽ َؿَٚت َٝ َذْب ـَ ْدُت، َؿَٚل:  ِٓ ُٝ ؾَِٔؽ َحتهك اْشُتْن ِْ ٚ؟ َؿَٚل: َؿَٚت َٓ ؾِٔ

 ِِ َل  َِ ِف َحتهك ُأْف ِٓ َٛ َظَذ َوْج ْد ِؿَٔؾ، ُثؿه ُأِمَر بِِف َؾُسِح ََ َٚل: َجِريٌء، َؾ ََ ِر،  ُي افْٚه

ٚ، َؿَٚل:  َٓ َرَؾ ًَ ُف َؾ َّ ًَ
َؾُف ِٕ ره ًَ ِِتَ بِِف َؾ

ُٖ ْرآَن، َؾ َُ ُف َوَؿَرَأ اْف َّ ِه َؿ، َوَظ ِْ
ًِ َؿ اْف ِه ًَ َوَرُجٌؾ َت

ْرآَن، َؿَٚل:  َُ ُتُف َوَؿَرْأُت ؾَِٔؽ اْف ّْ ِه َؿ، َوَظ ِْ
ًِ ُٝ اْف ّْ ِه ًَ ٚ؟ َؿَٚل: َت َٓ َٝ ؾِٔ ِْ

ِّ َؾََم َظ

، َوَفُِْهَؽ تَ  َٝ َذْب َٚل: ُهَق َؿِٚرٌئ، ـَ ََ ُٔ
ْرآَن فِ َُ َٚل: َظَِٚلٌ، َوَؿَرْأَت اْف ََ ُٔ

َؿ فِ ِْ ًِ َٝ اْف ّْ ِه ًَ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 143  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

َع اهللُ  ِر، َوَرُجٌؾ َوشه ِِ افْٚه َل 
َِ ِف َحتهك ُأْف ِٓ َٛ َظَذ َوْج ْد ِؿَٔؾ، ُثؿه ُأِمَر بِِف َؾُسِح ََ َؾ

ُِِٖتَ  ِف، َؾ ِِّ ـُ ـْ َأْصَِْٚف اْدَِٚل  ِْٔف، َوَأْظَىُٚه ِم َِ ٚ، َؿَٚل: َؾََم َظ َٓ َرَؾ ًَ ُف َؾ َّ ًَ
َؾُف ِٕ ره ًَ  بِِف َؾ

 ٚ َٓ ُٝ ؾِٔ َْ ٍَ ْٕ ٓه َأ ٚ إِ َٓ َؼ ؾِٔ ٍَ ُّٛ َأْن ُيْْ
ـْ َشبٍِٔؾ حُتِ ُٝ ِم ـْ ٚ؟ َؿَٚل: َمٚ َتَر َٓ َٝ ؾِٔ ِْ

ِّ َظ

ْد ِؿَٔؾ، ُثؿه ُأِمَر  ََ ، َؾ ٌَ َٚل: ُهَق َجَقا ََ ُٔ
َٝ فِ ِْ ًَ ، َوَفُِْهَؽ َؾ َٝ َذْب ـَ بِِف َفَؽ، َؿَٚل: 

رِ  ِِ افْٚه َل  َِ ِف، ُثؿه ُأْف ِٓ َٛ َظَذ َوْج  (.041()0814أخرجف مسِؿ )«. َؾُسِح

 يف هذا الحديثا طظقؿ يطر الريال، وحكف محبط لَلطؿال.

وفقفا سقل طاقبة الؿراال، وما يـالف مـ الخزي والػضقحة والعذاب يقم 

طؾؿَت حن تؾؽ  الؼقامة، وكػك  ذلؽ زاًّرا طـ الريال لؽؾ كاصح لـػسف: فنذا

العاقبة القيقؿة هل ّزال الؿجاهد والعالؿ والجقاد يقم الؼقامة وهؿ مـ هؿ يف كػع 

اإلسالم والؿسؾؿقـ لّؿا ا تـقا حطؿاَلفؿ طؾك حساس مرالة الخؾؼ، حورءؽ ذلؽ يقًفا 

 مـف يالزمؽ، ومراقبة لـقتؽ ٓ تـػّؽ طـؽ، كعقذ  ؽ الؾفؿ مـف.

ـِ َظبهٍٚس  ـِ اْب َع اهللهُ بِِف، ملسو هيلع هللا ىلص: »َؿَٚل َرُشقُل اهللهِ  َؿَٚل: ڤوَظ ّه َع َش ّه ـْ َش َم

ـْ َراَءى َراَءى اهللهُ بِفِ   (.1875أخرجف مسِؿ )«. َوَم

َع اهلُل  ِِف، و...َراَلى اهلُل  ِفِ » يف هذا الحديثا سقل طاقبة الؿراال، وققلفا  ، «َسؿع

 ٔيرة.حيا فضحف وكيػ حمره لؾـاس، وهق يح طام َقر ياص  ا

 

 



 

 

     

           
ُُٕع 144  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 باب َا جاء يف إزاد٠ ايدْٝا بعٌُ اآلخس٠ -36

هذا الباب متػؼ مع الباب السا ؼ يف العؿؾ لغقر وّف اهلل، وحاؿا مـ اليرك 

إصغر الخػل، ويػمقان يف حن الريال ُيراد  ف اليفرة والجاه، وإرادة الدكقا  عؿؾ 

 .أيرة ُيراد هبا إطراض العاّؾة مـ مال ووضقػة وكحقهؿا

ومـ صقرها التصدق ٓ ليلل إٓ حػظ الؿال وتـؿقتف، والحج ٓ ليلل إٓ 

 لؾؿال والتجارة، حما إرادة الدكقا  جؿقع حطؿال أيرة: فال يصدر مـ مممـ.

 وحما التيريؽ  قـ الـقة الدكققية والـقة إيروية يف العؿؾ الصالح: فؾف ححقالا 

اصٌؾ تبًعا  العؿؾ كالحؿقة حن يؼصد مع الـقة إيروية ما هق ححولفاا 

 . الصقام، والتحد والتـظػ  غسؾ الجؿعة: ففذا ٓ يضّره

حن يؼصد مع الـقة إيروية ما َحذن اليرُع  ؼصده  العؿؾ الصالح ءاكقفاا 

كالقلد والسؼقا  آستغػار، والؿغـؿ  الجفاد، و سط الرزق وصقل العؿر  صؾة 

تغؾب الـقُة الدكققيُة كقَة أيرِة، إٓ حكف ُيـؼص  الرحؿ: ففذا ٓ ُيحبِط العؿَؾ  يرط حٓ

إَّر: لحديث طبداهلل  ـ طؿرو رضل اهلل طـفؿا حن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

ما مـ َازيٍة تغزو يف سبقؾ اهلل: فُقصقبقن الغـقؿَة إٓ تعّجؾقا ءؾثل حِّرهؿ مـ "قالا 

. حيرّف مسؾؿ ": تّؿ لفؿ حُّرهؿأيرة، ويبؼك لفؿ الثؾُث، وإن لؿ يصقبقا َـقؿة

(: فنن لؿ ُيرْد إٓ أيرة: وحصؾ لف إمر الدكققي: لؿ يـؼص  ذلؽ 1926()156)

 حُّره.

حن يؼصد مع الـقة إيروية ما لؿ يلذن اليرُع  ؼصده كالقضقػة  طؾب ءالثفاا 

 العؾؿ اليرطل والسؽـ  اإلمامة، والراتب  إذان: ففذا يؼدح يف اإليالص.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 145  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

مـ حتك  العؿؾ مخؾًصا كقتف هلل، وحيذ طؾك طؿؾف ما يستعقـ  ف طؾك ذلؽ لؽـ 

، واستعان  ؿا  ـَ العؿؾ: ففذا ٓ يضّره: ٕكف لؿ ُيِرد  عؿؾف الدكقا، وإكؿا حراد الدي

، وهذا  خالف مـ حّج  حّصؾ مـ الدكقا طؾك ققام الديـ، كؿـ حيذ الؿال لَقحجع

 لَقليذ الؿاَل.

حو حكثر مـ كقات أيرة يف العؿؾ الصالح كالصقم  وحما التيريؽ  قـ كقتقـ

 لَلّر وَض البصر: ففذا  اٌب مـ ح قاب التقفقؼ، وصاحبف ملّقر طؾقفؿا.

ْؿ : ﴿-تًٚػ-وؿقل اهلل  ِٓ ْٔ ُٕوَقفِّ إَِفو وٚ  َٓ َٔٚ َوِزيََْت ْٕ ََٔٚة افدُّ َٚن ُيِريُد اْْلَ ـَ ـْ  َم

َٓ ُيْبَخُسقنَ   ٚ َٓ ٚ َوُهْؿ ؾِٔ َٓ ْؿ ؾِٔ ُر  َأْظََمََلُ ٓه افْٚه ِخَرِة إِ ْٔ ِِ ا ْؿ  َْٔس ََلُ ـَ َف َؽ افهِذي
ُأوَفئِ

ُِقنَ  َّ ًْ قا َي ُٕ ٚ ـَ ٚ َوَبٚضٌِؾ َمٚ  َٓ قا ؾِٔ ًُ  [.05-04]هقَ: ﴾َوَحبَِط َمٚ َصَْ

يف هذه أيةا حن إرادة الدكقا وزيـتفا  جؿقع حطؿال أيرة دون اهلل والدار 

 رادِهؿ والـاِر.أيرة محبطة لفا، ولقس ٕهؾفا كصقب َقر م

وضاهر أية حاا يف الؽػار، و ف قال ّؿاطة مـ السؾػ، قال حكس  ـ مالؽ 

 "تػسقره"رضل اهلل طـفا كزلت يف القفقد والـصارى. رواه ا ـ ح ل حاتؿ يف 

(12766.) 

ومـ صريؼة السؾػ وحهؾ العؾؿا آستدٓل  آيات كزلت يف الؽػر إكح طؾك  

 الؽػار طؾك مـ شاهبفؿ مـ الؿسؾؿقـ، وٓ يؾزم مـ الؽػر آصغر، و ؿا كزل يف

 ذلؽ تؽػقرهؿ.

 وفقفاا كؾ طؿؾ ٓ يؼصد  ف وّف اهلل: ففق  اصؾ. 



 

 

     

           
ُُٕع 146  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ٍٛ ًْ ـَ ـِ  ـْ ُأَِّبِّ ْب َٜ ملسو هيلع هللا ىلص: »َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ  ڤ وَظ ْ َهِذِه إُمه َبؼِّ

ُِِغ  ّْ ـِ َوافْهْكِ َوافته ي ِٜ َوافدِّ ًَ ْؾ َِْٚء َوافرِّ ِِ «ِِ إَْرضِ بِٚفسه ، َوُهَق َيُنؽُّ 

، َؿَٚل :  ِٜ ََِش ٚ ِِ أِخَرِة »افسه ـْ َفُف  ُُ 9َٚٔ ََلْ َي ْٕ َؾ أِخَرِة فِِدُّ َّ ْؿ َظ ُٓ َؾ ِمْْ
ِّ ـْ َظ َّ َؾ

 ٌٛ ِهٔ  (، وصححف إفبِّٚن.10111أخرجف أْحد )«. َٕ

 يف هذا الحديثا إرادة الدكقا وزيـتفا  العؿؾ إيروي محبطة لف.

 طؿؾ ٓ يؼصد  ف وّف اهلل: ففق  اصؾ. وفقفا كؾ

وفقفا  يارة هذه إمة  ظفقر هذا الديـ وققتف و ثباهتؿ طؾقفؿ وكصرهؿ 

 والتؿؽقـ لفؿ يف إرض.

يَِْٚر َوَظْبُد ملسو هيلع هللا ىلص: »ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  ڤ وظـ أِّب هريرة ًَِس َظبُْد افدِّ َت

، إِْن ُأْظىَِل َرِِضَ وَ  ِٜ َٔه ِّ ْرَهِؿ َوَظبُْد اْْلَ َس افدِّ َُ َت ْٕ ًَِس َوا َط َشِخَط، َت ًْ ْ ُي إِْن ََل

َٞ َرْأُشُف  ًَ ِِ َشبِِٔؾ اهللهِ َأْص َِْٚن َؾَرِشِف 
ًِ بٍْد آِخٍذ بِ ًَ

َََش، ُضقَبك فِ َت ْٕ َوإَِذا ِصَٔؽ َؾاَل ا

 ِٜ َٚؿ ِِ افسه َٚن  ـَ ، َوإِْن 
ِٜ َراَش ِِ اْْلِ َٚن  ـَ  ِٜ َراَش ِِ اْْلِ َٚن  ـَ ٍة َؿَدَمُٚه9 إِْن  َزه ٌْ ِِ  ُم َٚن  ـَ

عْ  ٍه َع ََلْ ُيَن ٍَ َذْن فَُف، َوإِْن َص ْٗ َْٖذَن ََلْ ُي 9 إِْن اْشَت
ِٜ َٚؿ  (.1776أخرجف افبخٚري )«. افسه

يف هذا الحديثا مـ طّؾؼ قؾبف  يلل مـ الدكقا: إن ُوّد رضل، وإن ُفؼد 

سخط: ففق طبٌد لف، وهذا إن حصؾ مـ الؿسؾؿ يف  عض طؿؾف إيروي كان شرًكا 

َوإَِذا » ، حيا ياب وهؾؽ وٓ زال يف اكتؽاس، و«َتِعَس َواْكَتَؽَس »وققلفا حصغر، 

، حيا إذا ديؾت فقف شقكة: فال قدر طؾك إيراّفا، وهذا دطال مـف «ِشقَؽ َفاَل اْكَتَؼَش 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾقف  ؾػظ الخح.
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ُُٕع 147  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

فِل  إِْن َكانَ »وفقفا ذم العؿؾ ّٕؾ الدكقا، ومدح العؿؾ لميرة، وققلفا 

اَقةِ  اَقِة َكاَن فِل السع حيا حيـؿا ُحققؿ: قام «ااْلِحَراَسِة َكاَن فِل اْلِحَراَسِة َوإِْن َكاَن فِل السع

 ؿا طؾقف َقَر مؼصٍر وَٓافٍؾ وٓ صامٍع يف شريػ الؿؼامات رَبًة يف ءقاب اهلل وصؾًبا 

وهؿا مـ  لؿرضاتف ومحبة لطاطتف، ولق كان طؿؾف حراسة الجقش حو البؼال كيره،

 حشد حطؿال الجـد ميؼة.



 

 

     

           
ُُٕع 148  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ٌٓ َا ٜٓايف تعظِٝ اهلل -37  باب َا جاء يف ايزجس عٔ ن

 هذا الباب معؼقد لبقان مـاٍه لػظقة تـايف الؽؿال القاّب لتعظقؿ اهلل.

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرةَ  ـِ افْهبِلِّ  ڤ َظ إِنه َأْخََْع اْشٍؿ ِظَْْد اهللِ َرُجٌؾ »َؿَٚل: ملسو هيلع هللا ىلص َظ

ك َمَِِؽ  ّه ٓه اهللُ َظزه َوَجؾه  َتَس َٓ َمٚفَِؽ إِ َْماَلِك،  ْٕ (، ومسِؿ 5115أخرجف افبخٚري )«. ا

 (، وافٍِظ فف.1032)

يف هذا الحديثا تحريؿ التسؿل  ؿؾؽ إمالك حو مؾؽ الؿؾقك وكؾِّ ما دل 

وكحقه لؿا فقف مـ سقل إدب مع اهلل،  "قاضل الؼضاة"طؾك الغاية يف العظؿة ك 

 ، حيا حذّل و حوضع.«حيـع»وققلفا 

حما ما دل طؾك العظؿة الؿؼقعدة  بؾد حو طؾؿ حو فئة، مثؾا قاضل قضاة اليام: 

 فال لس  ف.

ـِ افْهبِلِّ  ڤ وظْف ْر َِل إِْن »، َؿَٚل: ملسو هيلع هللا ىلصَظ ٍِ ؿه اْؽ ُٓ ِه ْؿ: اف ـُ ْؾ َأَحُد َُ َٓ َي

ِزْم  ًْ َٔ ، َوف َٝ ، اْرُزْؿِْل إِْن ِصْئ َٝ ِْل إِْن ِصْئ ، اْرَْحْ َٝ ُؾ َمٚ ِصْئ ًَ ٍْ ُف َي ٕه ََٖفَتُف، إِ َمْس

ِرَه َففُ  ُْ (، وافٍِظ فِبخٚري، 7()1568(، ومسِؿ )6366أخرجف افبخٚري ) «. َيَنُٚء، َٓ ُم

ِزِم : »ودسِؿ ًْ َٔ
ـْ فِ
، َوَفُِ َٝ ْر َِل إِْن ِصْئ ٍِ ؿه اْؽ ُٓ ْؾ: افِ َُ ْؿ َؾاَل َي ـُ َظٚ َأَحُد ََ إَِذا 

ْؽبَ  ًَيِِّؿ افره ُٔ َٜ َوْف َف َٖ ٌء َأْظَىٚهُ اْدَْس ُف ََشْ ُّ َٚط ًَ َٓ َيَت ، َؾِ٘نه اهللَ  َٜ.» 

يف هذا الحديثا تحريؿ تعؾقؼ الدطال  الؿيقئة لؿا فقف مـ إشعار ضعػ 

آفتؼار إلك اهلل وقؾف الرَبة يف ططال اهلل وفضؾف، ولؿا فقف مـ إيفام حن اهلل سبحاكف 

يف سمال الؿخؾقق يتعاضؿف هذا الؿطؾقب حو يعطل شقًئا طـ كراهة: كؿا يؽقن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

     

 
ُُٕع 151  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

لؾؿخؾقق يعّؾؼ مسللتف طؾك ميقئة الؿسمول مخافَة حن يؽقن السماُل حكح مـ 

الؿسمول حو يعطقف وهق كاره، حما اهلل تبارك وتعالك: ففق واسع الػضؾ، الغـل طـ 

ّؿقع يؾؼف، حكرم إكرمقـ، يػعؾ ما يريد، وهاتان العؾتان مـصقص طؾقفؿا يف 

 الحديث.

ـْ َظْبِد اهللهِ ْٚه َمَع افْهبِلِّ  ڤ  بـ مسًقَوَظ ـُ ْٚه إَِذا  ـُ اَلةِ، ملسو هيلع هللا ىلص َؿَٚل:  ِِ افهه

َٚل افْهبِلُّ  ََ اَلُم َظَذ ُؾاَلٍن َوُؾاَلٍن، َؾ ِه، افسه
َِ ـْ ِظَبٚ اَلُم َظَذ اهللهِ ِم َْٚ: افسه ِْ َٓ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُؿ

اَلمُ  اَلُم َظَذ اهللهِ، َؾِ٘نه اهللهَ ُهَق افسه قُفقا افسه َُ  (.311(، ومسِؿ )724أخرجف افبخٚري )..«. َت

يف هذا الحديثا تحريؿ ققلا السالم طؾك اهلل: ٕن اهلل هق السالم الؿـّزه طـ 

كؾ كؼص، وهق واهب السالمة: فؽقػ تطؾب لف السالمة، وهق الؿدطق: فؽقػ 

 يدطك لف.

 وفقفا حن حسـ قصد الؿتؽؾؿ ٓ يؿـع اإلكؽار طؾقف إذا يالػ اليرع.

ـْ ُج  َث ملسو هيلع هللا ىلص َأنه َرُشقَل اهللِ  ڤ َْْدِب بـ ظبداهللوَظ َأنه َرُجاًل َؿَٚل: »َحده

اَلٍن، َوإِنه اهللَ  ٍُ
ُر اهللُ فِ ٍِ ٌْ َٓ َي َٓ »َؿَٚل:  -تًٚػ-َواهللِ  ػه َظَعه َأْن 

َٖ ـْ َذا افهِذي َيَت َم

 َّ ُٝ َظ اَلٍن، َوَأْحَبْى ٍُ ْرُت فِ ٍَ اَلٍن9 َؾِِّ٘نِّ َؿْد َؽ ٍُ
َر فِ ٍِ َؽ َأْؽ ََم َؿٚل« َِ ـَ . أخرجف مسِؿ َأْو 

(1510.) 

يف هذا الحديثا تحريؿ الحؾػ طؾك اهلل طؾك ّفة الحجر طؾقف واإلدٓل طؾقف 

لؿا فقف مـ سقل إدب مع اهلل وسقل الظـ  ف، وتحّجِر فضؾف، واإلطجاب  الـػس، 

 ، حيا يحؾػ.«يتللعك»وققلفا 

الك وققة رّااف: فجااٌز: حما الحؾػ طؾك اهلل طؾك ّفة حسـ الظـ  ف تع 



 

 

     

           
ُُٕع 150  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

َ قِّع  كسرْت ءـقَة  -وهل ا ـُة الـعضر-لحديث حكس  ـ مالؽ رضل اهلل طـف حن الرُّ

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 
ع

ّاريٍة: فطؾبقا إرَش، وصؾبقا العػَق: فل قا: فلتقا الـبل

؟، ٓ والذي فلمرهؿ  الؼصاص: فؼال حكُس  ـ الـعضرا حُتؽَسر ءـقُة الُر قِِّع يا رسقل اهلل

 الؼقم "يا حكس، كتاب اهلل الؼصاص" عثؽ  الحؼ ٓ ُتؽَسر ءـقُتفا: فؼالا 
َ

: فرضل

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا 
ُّ

إّن مـ طباد اهلل َمـ لق حقسَؿ طؾك اهلل "وطػقا: فؼال الـبل

ه  (، والؾػظ لؾبخاري.1675(، ومسؾؿ )0726. حيرّف البخاري )"َٕ رع

يف إققال  -تبارك وتعالك-ب مع اهلل وفقفا وّقب رطاية حسـ إد

 وإحقال.

 . ًٓ  وفقفا حن طؿؾ العبد قد يحبط ّٕؾ كؾؿة ٓ يؾؼل لفا  ا
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ُُٕع 151  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 باْب ايشٔٓخُس َٔ ْٛاقض ايتٛحٝد -38

هذا شروٌع يف ح قاب كقاقض التقحقد، وطّدهتا حر عة ح قاب، وهل كير 

 الؽتاب.

ر الصرف، وهؿا السحر مـ طؿؾ اليقطان، وهق كقطانا سحر العطػ وسح

 يف الحؽؿ سقال. 

وحؽؿفا حكف كػر حكح مطؾًؼا طـد ّؿفقر حهؾ العؾؿ: ٕن السحر الذي هق 

 سحر ٓ يـعؼد إٓ  التؼرب إلك اليقاصقـ  ؿا فقف حقبح الؽػر  اهلل سبحاكف وتعالك.

وٓ فرق  قـ حن يؽقن السحر ا تدااًقا و قـ حن يؽقن لحّؾ سكحٍر مثؾكف، فالـُّيكرة 

قن  حؾ السحر  ؿثؾف: حكراٌم كؾفكا، ولكق  كداطل الضكرورة الؿزطقمكة، وهكل التل تؽ

إقرار لؾساحر طؾك طؿؾف، ووسقؾة قريبكة إلكك إتقكان السكحرة مكع تصكديؼفؿ، وذريعكة 

إلك اإل ؼال طؾك السحرة، وواّب وٓة إمقر الؼضال طؾكقفؿ، كؿكا هكل ذريعكة إلكك 

ً كا يف سكاحر: و ر ُّكف ّكؾ وطكال اكتيار السحر والسحرة، وكقػ يثؼ طبٌد رضل  اهلل ر

اِحُر َحْقُث َحَتك)يؼقلا  َٓ ُيْػؾُِح السع ْئكُتْؿ  ِكِف )[، ويؼكقلا 69]صكفا  (َو ِّ َقكاَل ُمقَسكك َمكا 

ـَ  َٓ ُيْصؾُِح َطَؿَؾ اْلُؿْػِسِدي ْحُر إِنع اهلَل َسُقْبطُِؾُف إِنع اهلَل  [، قكال إ كراهقؿ 81]يكقكسا  (السِّ

. رواه ا كـ ح كل شكقبة يف "اكقا يؽرهقن التؿااؿ والرقك والـّيكرك"الـخعل رحؿف اهللا 

(، ويعـل  الؽراهةا التحريؿ، ومؼصقدها حصكحاب ا كـ مسكعقد 06818) "مصـػف"

. رواه "سكحرٌ "رضل اهلل طـف، وسئؾ الحسـ البصكري رحؿكف اهلل طكـ الـّيكر: فؼكالا 

 (.06860ا ـ ح ل شقبة )



 

 

     

           
ُُٕع 152  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

قك وإدطقة وإدوية الؿباحة: وحما الـّيرة التل تؽقن  حؾ السحر  الر

 فؿيروطٌة، وفقفا طـ اليرك وحهؾف َـقٌة، قال يحقك  ـ سعقد إكصاري رحؿف اهللا

. رواه "لقس  الـيرة التل ُيجؿع فقفا مـ اليجر والطقب ويغتسؾ  ف اإلكسان:  لس"

 (.681) "الجامع"طبداهلل  ـ وهب يف 

ؿفقر حهؾ العؾؿ، يؼتؾف إمام وحؽؿ الساحرا حكف كافر حًيا كان سحره: طـد ّ

الؿسؾؿقـ حو كاابف  ؽؾ حال، وٓ ُيستتاب، ولق تاب يف كػس إمر: فنكؿا تـػعف تق تف 

 يقم الؼقامة.

ََْٔمَن َوَموٚ -تًٚػ-وؿقل اهلل  َِ ِؽ ُش ِْ َٔٚضُِغ َظَذ ُم قْا افنه ُِ قْا َمٚ َتْت ًُ َب : ﴿َواته

ْٔٚضِغَ  ـه افنه
ََْٔمُن َوَفوُِ َِ َر ُش ٍَ ْحَر َوَموٚ ُإٔوِزَل َظوَذ  ـَ َس افسِّ قَن افْٚه ُّ ِِّ ًَ ُروْا ُي ٍَ ـَ

 ٌٜ ـُ ؾِْتَْ ْح َٕ ََم  ٕه َُقَٓ إِ ـْ َأَحٍد َحتهك َي ََمِن ِم ِِّ ًَ ْغِ بَِبٚبَِؾ َهُٚروَت َوَمُٚروَت َوَمٚ ُي َُ َِ اْدَ

ُؿقَن بِِف َبْغَ اْدَرْ  رِّ ٍَ ََم َمٚ ُي ُٓ قَن ِمْْ ُّ ِه ًَ َت َٔ ْر َؾ ٍُ ُْ ـَ بِوِف َؾاَل َت ي ِء َوَزْوِجِف َوَمٚ ُهؿ بَِوآرِّ

ـِ  وقْا َدَو ُّ
وْد َظِِ ََ ْؿ َوَف ُٓ ًُ ٍَ وُهْؿ َوَٓ َيوْ قَن َمٚ َيُرُّ ُّ ِه ًَ ـْ َأَحٍد إِٓه بِِْ٘ذِن اهللِّ َوَيَت ِم

قْا  ُٕ وٚ ـَ ْؿ َفوْق  ُٓ َسو ٍُ ْوْا بِوِف َإٔ ـْ َخواَلٍ  َوَفبِوْئَس َموٚ َُشَ ِِ أِخَرِة ِم اُه َمٚ َفُف  اْصَسَ

قنَ  ُّ َِ ًْ وقنَ  َي ُّ َِ ًْ قا َي ُٕ وٚ ـَ ـْ ِظِْْد اهللهِ َخوْرٌ َفوْق  ٌٜ ِم ْقا َدَُثقَب ََ ُْؿ آَمُْقا َواته    ﴾َوَفْق َأُنه

 [.012-011]افبَرة:

يف هاتقـ أيتقـا يح مـف تعالك طـ القفقد حاؿ اتبعقا ما ترويف اليقاصقـ كذً ا 

ؾَؽف  السحر، وهق مـ ذلؽ  ريل، طؾك مؾؽ سؾقؿان  زطؿفا حكف كان ساحًرا يثّبت م

ولؽـ اليقاصقـ كػروا  تعؾقؿفؿ الـاس السحر وتعؾقؿفؿ ما حكزلف اهلل فتـة وا تالل 
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ُُٕع 153  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

لؾـاس طؾك الؿؾؽقـ هاروت وماروت  لرض  ا ؾ مـ العراق، وما كاكا يعّؾؿان حيع 

ححٍد السحَر حتك يحذراه  ؼقلفؿاا إكؿا كحـ ا تالل وامتحان لؾـاس: فال تؽػر 

ؾؿؽ السحر وصاطة اليقاصقـ: فقتعؾؿ الـاُس مـ الؿؾؽقـ ما يػّرق  قـ الرّؾ  تع

وزوّف، وما يضّر السحرُة حّي ححد إٓ  نذن اهلل، ويتعؾؿقن ما يضرهؿ وٓ يـػعفؿ، 

ولؼد طؾؿ القفقُد حن مـ استبدل السحر طقًضا طـ كتاب اهلل ومتا عة رسقلف صؾك 

قب، ولبِئس ما ا تاطقا  ف حكػسفؿ مـ السحر اهلل طؾقف وسؾؿ ما لف يف أيرة مـ كص

والؽػر لق كاكقا يعؾؿقن، ولق حاؿ كمـقا  اهلل ويافقه لؽان ءقاب اهلل يقًرا لفؿ مؿا 

 ايتاروه ٕكػسفؿ لق كاكقا يعؾؿقن.

وهؿا تدٓن طؾك حن السحر كػر يف يؿسة مقاضع مـفاا )َوَما َكَػَر ُسَؾْقَؿاُن(، 

ـَ  ْقاصِق ـع اليع
ـُ فِْتـٌَة َفالَ َتْؽُػْر(، )َوَلَؼْد  )َوَلكؽِ ْحَر(، )إِكعَؿا َكْح َكَػُروْا ُيَعؾُِّؿقَن الـعاَس السِّ

ـْ 
َؼْقا َلَؿُثقَ ٌة مِ ـْ َيالٍَق(، )َوَلْق َحكعُفْؿ كَمـُقا َواتع

ـِ اْشَتَراُه َما َلُف فِل أِيَرةِ مِ َطؾُِؿقْا َلَؿ

 َيقٌْر َلْق َكاُكقا يَ 
ِ
 ْعَؾُؿقَن(.ِطـِْد اهلل

 وفقفؿاا حن تعؾؿ السحر كػٌر، ولق لؿ يعؿؾ  ف.

 وفقفؿاا حن الػتـة قد تمول  ؿـ ولج فقفا إلك الؽػر.

 وفقفؿاا حن السحر حؼقؼة، َمـ حكؽر وّقد حصؾف: كػَر: ٕكف مؽذب لؾؼركن.

ِف َوَما ُهؿ  َِضآ :ويف ققلف تعالك ِّ ـَ اْلَؿْرِل َوَزْو ُققَن  ِِف َ ْق ـْ َحَحٍد )َما ُيَػرِّ
ـَ  ِِف مِ ي رِّ

ٓع  ِنِْذِن الّؾِف(ا إءبات تلءقر السحر  نذن اهلل، وحن مـف ما هق حؼقؼل يمءر يف إ دان  إِ

 ويف الؼؾقب ويف السؾقك.

كؿككا حن مـككفا مككا هككق تخققؾككل، كسككحر سككحرة فرطككقن الككذي ذكككر اهلُل يف ققلككفا  



 

 

     

           
ُُٕع 154  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ـَ الـعككاسِ 66]صككفا ﴾﴿ُيَخقعككُؾ إَِلْقككِف مِككـ ِسككْحِرِهْؿ َحكعَفككا َتْسككَعك  ﴾[، ﴿َسككَحُروْا َحْطككُق

 [.116]إطرافا

وحما ما يرّع إلك يػة القد وسرطة الحركة وٓ ُيستعان فقف  اليقاصقـ: فؾقس 

ٌَِش ويداع محرم.   سحر يف الحؼقؼة،  ؾ هق 

رَ  َّ ٚ ـَِتُٚب ُظ َٕ َؿْبَؾ َمْقتِِف  ڤ وظـ َبجٚفٜ بـ ظبدة افتّّّٔل ؿٚل: َجَٚء

: اْؿتُ  ٍٜ ؾه َشِٚحٍر...9 ؾَتِْٚ ِ يقٍم ثالَث َشقاِحَر. بَِسَْ ـُ قا  ( 2132رواه أبقَاوَ )ُِ

 وصححف إفبِّٚن.

يف هذا الحديثا حن حد الساحر قتؾكف، وحككف ٓ يسكتتاب، إذ لكق كاككت آسكتتا ة 

واّبة: لػعؾفا الصحا ة حو  ّقـقها، وصح طـ كافع طـ ا ـ طؿكر رضكل اهلل طـفؿكا حن 

سحرْتفا ّاريُتفا: فاطمفْت  سحرها: فلمرت طبكَد الكرحؿـ حػصة رضل اهلل طـفؿا 

ـَ زيد فؼتؾفا: فبؾغ ذلؽ طثؿاَن: فلكؽره: فجال طبكُد اهلل فكليحه يكح الجاريكة، قكالا   

مسكااؾف طكـ "وكان طثؿاُن إكؿا حكؽر ذلؽ حكف صكـع دوككف. رواه طبكداهلل  كـ ححؿكد يف 

 طـف حكف قتؾ سكاحًرا يف (، وصح طـ ّـدب  ـ كعب إزدي رضل اهلل1546) "ح قف

 (.0/000)"التاريخ الؽبقر"مجؾس القلقد  ـ طؼبة. رواه البخاري يف 
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ُُٕع 155  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

باْب ادعاُء عًِ ايغٝب املطًل أٚ تصدٜل َٓدعٝ٘ َٔ ْٛاقض  -39

 ايتٛحٝد

الغقب كقطانا إولا الغقب الـسبل وهق ما َاب طـ ققم دون ققم، وهق 

 الغقب الؿاضل والحاضر.

ؿطؾؼ وهق الذي ٓ يعؾؿف إٓ اهلل، وهق الغقب الؿستؼبؾ، وهق والثاّا الغقب ال

مـ يصااص اهلل يف  اب الصػات: فؿـ اّدطاه حو صّدق مدطقف مـ السحرة والؽفان 

والعرافقـ والؿـجؿقـ وَقرهؿ: فؼد ّعَؾ ما هلل لغقر اهلل، وكّذب الؼركن، ومـ كّذب 

 الؼركن: كػر كػًرا حكح.

طؾك شلل مـف كيًة مـف طؾك  -طؾقفؿ السالم-رسؾف وُيْطؾُع اهلل مـ شال مـ  

ـِ اْرَتَضك مِـ  ٓع َم ْقبِِف َحَحًدا إِ ََ صدقفؿ: كؿا قال تعالكا ﴿َطالُِؿ اْلَغْقِب َفالَ ُيْظِفُر َطَؾك 

ُسقلٍ  [، فال يعؾؿقن مـف إٓ ما حطؾؿفؿ اهلل، وهذا يعّؿ رسَؾ اهلل 07-06]الجـا﴾رع

 مـ الؿالاؽة والبير.

 الؽفان: فؾف ححقالا حما إتقان

( حن يليت إلقفؿ  دون سمال وٓ تصديؼ: ففذا محّرم: لحديث معاوية  ـ 1

 الحؽؿ رضل اهلل طـف الؿتؼدم يف  اب الطقرة.

(حن يليت إلقفؿ  ؼصد امتحااؿ وايتبارهؿ ٓ لَليذ  ؼقلفؿ، ولديف ما يؿقِّز  ف 0

حديث ا ـ صقاد، صدقفؿ مـ كذهبؿ: ففذا ٓ  لس  ف، وقد يستحب وقد يجب: ل

 وسقليت.



 

 

     

           
ُُٕع 156  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ( حن يليت إلقفؿ ويصّدقفؿ: فؾف ءالءة ححقالا6

إولكا حن يصّدقفؿ يف دطقى طؾؿ الغقب الؿطؾؼ: ففذا كػر حكح: ٕكف 

 تؽذيب لؾؼركن، و دٓلة حديث ح ل هريرة حديث الباب.

الثاكقةا حن يصّدقفؿ يف دطقى استؼاللفؿ  عؾؿ الغقب الـسبل: حيا دون إيبار 

اصقـ مسمقل السؿع لفؿ: ففذا كػر حكح حيًضا: ٕكف تؽذيب لؾؼركن، و دٓلة اليق

 حديث ح ل هريرة حديث الباب.

الثالثةا حن يصّدقفؿ يف دطقى طؾؿ الغقب الـسبل  نيبار اليقاصقـ مسمقل 

السؿع لفؿ: ففذا ٓ تؼبؾ لصاحبف صالة حر عقـ يقًما لحديث  عض حزواج الـبل 

حديث الباب، وهق كػر حصغر: ٕن هذا  "صحقح مسؾؿ"يف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 التصديؼ ٓ يستؾزم مـازطة اهلل يف يصااصف.

وٓ فرق  قـ سمالفؿ  نتقااؿ حو  ؿؽاتبتفؿ حو  ؿفاتػتفؿ حو  تتبع تّرهاهتؿ طح 

 الؿجالت حو شاشات الؼـقات حو مقاقع التقاصؾ.

ِِ ا-تًٚػ-وؿقل اهلل  ُؿ َمـ  َِ ًْ ٓه َي ٓه : )ُؿؾ  َٛ إِ ْٔو ٌَ َْرِض اْف ْٕ ََمَواِت َوا فسه

ُثقَن(  ًَ َٚن ُيْب ُروَن َأيه ًُ  [.54]افّْؾ: اهللهُ َوَمٚ َيْن

يف هذه أيةا تػّرد اهلل  عؾؿ الغقب: فال يعؾؿف ححٌد يف السؿقات حو إرض، 

 وحمُر اهلل كبقعف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ؼقل ذلؽ لؾـاس.

، مـفاا ققل اهللا ﴿َفُؼْؾ إِكعَؿا اْلَغْقُب وأيات يف هذا الؿعـك كثقرة

ٓع َحُققُل َلُؽْؿ 02]يقكسا﴾لِّؾفِ  [، وققلف كمًرا كبقف محؿًدا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿا ﴿ُقؾ 
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ُُٕع 157  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ـُ الّؾِف َوٓ َحْطَؾُؿ اْلَغْقَب 
ٓع َحْمؾُِؽ لِـَْػِسل 52]إكعاما﴾ِطـِدي َيَزكاِ [، وققلف لفا ﴿ُقؾ 

ا إِ  َٓ َضرًّ  َكْػًعا َو
َ

ـِل ـَ اْلَخقِْر َوَما َمسع
َْٓسَتْؽَثْرُت مِ ٓع َما َشال الّؾُف َوَلْق ُكـُت َحْطَؾُؿ اْلَغْقَب 

قلُ  ٓع َما 188]إطرافا ﴾السُّ َٓ ِطْؾَؿ َلـَا إِ [، وققلف طـ الؿالاؽةا ﴿َقاُلقا ُسْبَحاَكَؽ 

ْؿَتـَا إِكعَؽ َحْكَت اْلَعؾِقُؿ اْلَحؽِقؿُ  ا َقَضْقـَا َطَؾْقِف [، 60]البؼرةا﴾َطؾع وققلف طـ الجـا ﴿َفَؾؿع

ُـّ َحن  ا َيرع َتَبقعـَِت اْلِج ٓع َدا عُة إَْرِض َتْلُكُؾ مِـَسَلَتُف َفَؾؿع ُفْؿ َطَؾك َمْقتِِف إِ ْق اْلَؿْقَت َما َدلع لع

 [.14]سبلا﴾َكاُكقا َيْعَؾُؿقَن اْلَغْقَب َما َلبُِثقا فِل اْلَعَذاِب اْلُؿِفقـ

سُب الؿممـ حن يعؾؿ  لن الؽفان وإيقااؿ لقسقا  يلل  حؽؿ الصادق و ح

الؿصدوق صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فعـ َطااَِية رضل اهلل طـفؿا قالتا َسَلَل ُحَكاٌس 

 َصؾعك اهلُل َطَؾْقِف 
ِ
اِن؟ َفَؼاَل َلُفْؿ َرُسقُل اهلل ـِ اْلُؽفع  َصؾعك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾعَؿ َط

ِ
َرُسقَل اهلل

لٍ "َسؾعَؿا وَ 
ْ

ا،  "َلْقُسقا  َِيل َل َيُؽقُن َحؼًّ
ْ

ل ُءقَن َحْحَقاًكا اليع : َفنِكعُفْؿ ُيَحدِّ
ِ
َقاُلقاا َيا َرُسقَل اهلل

 َصؾعك اهلُل َطَؾقِْف َوَسؾعَؿا 
ِ
َها "َقاَل َرُسقُل اهلل ، َفَقُؼرُّ

ُّ
ِـّ َيْخَطُػَفا اْلِجـِّل ـَ اْلِج

تِْؾَؽ اْلَؽؾَِؿُة مِ

ـْ مِاَاِة َكْذَ ةٍ فِل ُحُذِن وَ 
ِة، َفَقْخؾُِطقَن فِقَفا َحْكثََر مِ َّ ا َّ . حيرّف مسؾؿ "لِقِِّف َقرع الدع

لٍ "(، وققلفا 0008)
ْ

ٍلا كؽرة يف سقاق الـػل: فتعؿ."َلْقُسقا  َِيل
ْ

 ا  َِيل

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرةَ  ـِ افْهبِلِّ  ڤ وَظ اًؾٚ »َؿَٚل : ملسو هيلع هللا ىلص َظ ِٚهًْٚ َأْو َظره ـَ ـْ َأَتك  َم

دٍ َؾَه  ّه ِزَل َظَذ حُمَ ْٕ َر بََِم ُأ ٍَ ـَ ْد  ََ َُقُل9 َؾ َؿُف بََِم َي ِّن.8425أخرجف أْحد )«. ده ٕفٚب  (، وصححف ا

يف هذا الحديثا كػر مـ حتك الؽفان حو العرافقـ وصّدقفؿ يف دطقى طؾؿ 

. ًٓ  الغقب الؿطؾؼ حو طؾؿ الغقب الـسبل استؼال

حؽؿ إتقااؿا: فعـ طبداهلل  ـ  ومـ شا ف الؽاهـ والعراف كالساحر: فإلتقاكف

مـ حتك طراًفا حو ساحًرا حو كاهـًا: فسللف فصدقف  ؿا "مسعقد رضل اهلل طـف قالا 



 

 

     

           
ُُٕع 158  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

. رواه ح ق يعؾك يف "يؼقل: فؼد كػر  ؿا حكزل طؾك محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

(، ولف 12/017) "فتح الباري"(، وّّقد إسـاده ا ـ حجر يف 5428) "مسـده"

 حؽؿ الرفع.

لؽاهـ والعراف اسؿان لؿـ يّدطل معرفة الغققب، ويف الػرق  قـفؿا حققال: وا

فؼقؾا هؿا ممادفان، وققؾا إن الؽاهـا مـ يّدطل معرفة الغققب الؿستؼبؾقة، 

 والعرافا مـ يّدطل معرفة الؿغقعبات كؿؽان الضالة والؿسروق.

ًِْض َأْزَواِج افْهبِولِّ   ـْ َب ملسو هيلع هللا ىلص ـِ افْهبِولِّ َظوملسو هيلع هللا ىلص وظـ صٍٜٔ بْٝ أِّب ظبٔد َظ

ًٜ »َؿَٚل:  و َِ ْٔ وَغ َف
ًِ َبْؾ َفُف َصواَلٌة َأْرَب َْ ٍء ََلْ ُت ـْ ََشْ ََٖفُف َظ اًؾٚ َؾَس ـْ َأَتك َظره أخرجوف «. َم

َُقُل..»( بٍِظ: 05527(، وأخرجف أْحد )1121مسِؿ ) َؿُف بََِم َي  «.َؾَهده

لف صالة يف هذا الحديثا تقّطد مـ حتك العرافقـ وسللفؿ طـ شلل  لٓ تؼبؾ 

ا كؽرة يف سقاق الـػل: فتعؿ، حيا ٓ يثاب طؾك "صالة"حر عقـ يقًما، وققلفا 

 صؾقاتف صقؾة حر عقـ يقًما، وإن كاكت مجزاة  سؼقط الػرض طـف.

ويستثـك مـ ذلؽا سمالفؿ  ؼصد ايتبارهؿ: لحديث طؿر  ـ الخطاب رضل  

قد "ك اهلل طؾقف وسؾؿا اهلل طـف يف قصة ا ـ صقعاد، وفقفا ءؿ قال لف رسقل اهلل صؾ

خ: فؼال لف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف "يّبلُت لؽ يبقًئا : فؼال ا ـ صّقادا هق الدُّ

 (.0962(، ومسؾؿ )6255. حيرّف البخاري )"ايسل: فؾـ تعدَو قدَرك"وسؾؿا 

َقُف  َِؿا َيُؼقُل..»حما رواية ححؿد يف هذا الحديثا  ، وفقفا تؼققد ذلؽ «َفَصدع

  ؼفؿ: فإضفر حاا زيادة شاذة.القطقد  تصدي
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ُُٕع 161  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ـِ َظبهٚسٍ  ـِ اْب ـَ ملسو هيلع هللا ىلص: »َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللهِ  ڤ وَظ ًَم ِم ِْ ـِ اْؿَتَبَس ِظ َم

 ََ ََ َمٚ َزا ْحِر َزا ـَ افسِّ ًٜ ِم َب ًْ ( وابـ مٚجف 2814أخرجف أبق َاوَ )«. افُُّْجقِم9 اْؿَتَبَس ُص

 (، وصححف إفبِّٚن.2615)

ؿ التـجقؿ الذي هق آستدٓل  حركات الـجقم يف هذا الحديثا حن طؾ

 رّؽ الققم، "وإحقال الػؾؽقة طؾك الغققب الؿستؼبؾقة: مـ حكقاع السحر، ومـفا 

: إذ الـجقم يؾٌؼ مـ "ما تخّبئ لؽ السـة الؼادمة"، و"حوا حظؽ الققم مع إ راج

حقاة حو  يؾؼ اهلل مسخٌر، لقس لف مـ إمر شلل: ٓ يدل طؾك كحس حو سعادة، حو

 مقت، حو صحة حو مرض.

ولقس مـفا تقّقع الؽسقف والخسقف وححقال الطؼس: ٕكف ُيبـك طؾك حسباب 

حؼقؼقة حسقة: فالؽسقف والخسقف طؾك الِحساب، وححقال الطؼس طؾك حركة 

ُرها والؿتصرُف فقفا.  السحب وسقر الرياح وكحقهؿا، واهلل مؼدِّ

ؽقاكب طؾك الؼبؾة ومقاققت حما آستدٓل  ؿياهدة اليؿس والؼؿر وال

الصالة والجفات: فال  لس  ف، وقد ُيستحب، وقد يجب، قال تعالكا ﴿َوُهَق العِذي 

َعَؾ َلُؽُؿ الـُُّجقَم لَِتْفَتُدوْا  َِفا فِل ُضُؾَؿاِت اْلَبرِّ َواْلَبْحرِ   [.97]إكعاما﴾َّ

َيًِؿ مٚ ِ ؽد9 ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚفٝ: مـ زظؿ أنه رشقل اهلل  ڤ وظـ ظٚئنٜ

ََمَواِت  ؾَد ِِ افسه ُؿ َمـ  َِ ًْ ٓه َي ريٜ، واهلل يَقل: )ُؿؾ 
ٍِ أظيَؿ ظذ اهلل اف

ٓه اهللهُ( َٛ إِ ْٔ ٌَ َْرِض اْف ْٕ ( 176()066(، ومسِؿ )3744[. أخرجف افبخٚري )54]افّْؾ: َوا

 (، وؽرهؿ، وافٍِظ فِسمذي.2157وافسمذي )

 



 

 

     

           
ُُٕع 160  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

َد وهق الغقب الؿطؾؼ، إٓ ٓ يعؾؿ طؾؿ ما يف ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا إءرا حن رسقل اهلل 

 ما شال اهلل.

وفقفا كسبة طؾؿ الغقب الؿطؾؼ إلك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ إطظام  

الػرية طؾك اهلل، وهذا تؼقلف ححب الـاس إلك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طااية: 

ريؼقـ حكؿؾ فاطتح هذا  غؾق الغالقـ يف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: تعؾؿ حّي الػ

تعظقًؿا لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وحصدق محبًة لف: كلؿقحدون حم الغالة 

 الؿيركقن؟.
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ُُٕع 161  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

  -تعاىل-باْب سبُّ اهلل  -41

 ، أٚ االستٗزاُء بدٜٓ٘ َٔ ْٛاقض ايتٛحٝد ملسو هيلع هللا ىلصأٚ سبُّ زسٛي٘ 

هذا الباب معؼقٌد لبقان سبٍب مـ حطظؿ حسباب حؾقل َضب اهلل ومؼتف 

مـ حقبح كقاقض اإلسالم حطـل سبع اهلل سبحاكف وتعالك وسب وطذا ف، وكاقٍض 

 طؾك تعظقؿ اهلل 
ٌ

رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وآستفزال  ديـف: ٕن حصؾ الديـ مبـل

وتعظقؿ ديـف ورسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وآستفزال  يلل مـ ذلؽ حو آستفاكة 

لؾضد، ومـاقٌض لف تؿام الؿـاقضة:  ف مـاٍف لفذا إصؾ ضاهًرا و اصـًا مـافاَة الضد 

فؿـ ءؿة: كاكت ردة طـ اإلسالم مادام طؼُؾ ُمجتَرحفا صحقًحا إٓ َمـ ُحكره وقؾبف 

 مطؿئـ  اإليؿان، وٓ فرق فقفا  قـ الفازل والجاد، وطؾك ذلؽ حّؿع العؾؿال.

، والسبا كّؾ ما يعّده الـّاُس سًبا حو شتقؿة حو تـؼًصا حو استخػاًفا ولق تعريًضا

وآستفزالا كّؾ ما يعّده الـّاُس استفزال حوسخرية مـ ققل حو إشارة، والسب حشد 

 مـ آستفزال، حما ما يحتؿؾ السب وَقره: فال يؽػر هبا إٓ  عد آستػصال.

ويف الحؼ حن الؿجمئ طؾك اهلل تبارك وتعالك  السب حطظؿ تـؼًصا لف سبحاكف 

د، حما مِـ الؿيرك: فَلن الؿيرك يف مـ الؿيرك  ؾ وحتك مـ الؿؾح -حال سّبف-

إلقهقة إكؿا يرّق  يركف الؼر ك إلك اهلل حو اليػاطة طـده، وحما مِـ الؿؾحد: فَلكف 

ّحَد الخالؼ، ولسان حالفا لق حّ اطتؼدتف مقّقًدا لعّظؿُتف، والساب يثبت الخالؼ 

ؿا تذرع  لكف كان تعالك ويعتؼد حكف معبقده الحؼ ءؿ يسّبف ّفاًرا، والعقاذ  اهلل، ور 

َاضًبا، وٓ تراه يجمئ طؾك سب ذي سؾطان وإن تعاضؿ َضبف: فـعقذ  اهلل مـ 

 مسالؽ الردى.
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ُٛ ُؿْؾ -تًٚػ-وؿقل اهلل  ًَ ِْ َٕ َُٕخقُض َو ْٚه  ـُ ََم  ٕه ـه إِ قُف َُ َٔ ْؿ َف ُٓ َْٖفَت ـ َش
: ﴿َوَفئِ

 َٓ ِزُئقَن  ْٓ ُْتْؿ َتْسَت ـُ وْؿ﴾َأبِٚهللِّ َوآَيٚتِِف َوَرُشقفِِف  ُُ وَد إِيََمِٕ ًْ وْرُتْؿ َب ٍَ ـَ َتِذُروا َؿْد  ًْ  َت

رَ [55-54]افتقبٜ: َّ ـِ ُظ ـْ َظْبِد اهللهِ ْب ِِ  ڤ ، وَظ ِِ َؽوْزَوِة َتُبوقَك  َؿَٚل: َؿَٚل َرُجٌؾ 

ـَ  ًٜ َوَٓ َأْجوَب َذَب َأْفِسَْ ـْ ٚ َوَٓ َأ ًٕ َٛ ُبُىق َِٓء َأْرَؽ ُٗ َْٚ َه
ائِ  َمٍِِْس: َمٚ َرَأْيَْٚ ِمْثَؾ ُؿره

نه َرُشوقَل  ُْخِزَ َٕ ، َوَفُِْهَؽ ُمَْٚؾٌِؼ،  َٝ َذْب ـَ ِِ اْدَْجِِِس:  َٚل َرُجٌؾ  ََ ِٚء، َؾ ََ ِِّ ِظَْْد اف

َغ َذفَِؽ افْهبِله ملسو هيلع هللا ىلصاهللهِ  َِ ٚ َرَأْيُتوُف ملسو هيلع هللا ىلص، َؾَب َٕ َٖ َر: َؾ َّ ـُ ُظ ْرآُن، َؿَٚل َظْبُد اهللهِ ْب َُ َزَل اْف َٕ ، َو

ِٜ َرُش  َٚؿ َٕ  ِٛ ََ ٚ بَِح ًَ ِِّ ًَ قُل: َيٚ َرُشقَل اهللهِ ملسو هيلع هللا ىلصقِل اهللهِ ُمَت َُ َجَٚرُة، َوُهَق َي ُبُف اْْلِ ُُ ، َتْْ

، َوَرُشوقُل اهللهِ  ُٛ ًَ ِْ َٕ َُٕخقُض َو ْٚه  ـُ ََم  ٕه َُوقُل: ﴿َأبِوٚهللهِ َوآَيٚتِوِف َوَرُشوقفِِف ملسو هيلع هللا ىلص إِ َي

وْؿ﴾ ُُ َد إِيََمِٕ ًْ ْرُتْؿ َب ٍَ ـَ َتِذُروا َؿْد  ًْ ِزُئقَن َٓ َت ْٓ ُْْتْؿ َتْسَت [. رواه افىوزي ِ 55]افتقبوٜ: ـُ

 (، وصححف مَبؾ افقاَظل.00/432« )تٍسره»

يف هذه أية وسبب كزولفاا حن آستفزال  اهلل تعالك وكياتف ورسقلف صؾك اهلل 

طؾقف وسؾؿ: كػٌر يف ذاهتا و رّدة طـ اإلسالم: ولق لؿ يؼصد فاطُؾفا الؽػَر، ولق لؿ 

لؾ لساكف ما دام طؼؾف سؾقًؿا إٓ الؿؽره مع يستحّؾفا، ولق تعّذر  دطقى هزلف حو ز

 اصؿئـان قؾبف  اإليؿان.

وفقفؿاا حن وصػ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وحصحا ف رضل اهلل طـفؿ 

  ؽثرة إكؾ والؽذب والجبـ وكحقها   مـ ذلؽ.

وحما آستفزال  لهؾ الديـ والصالحقـ: فنن كان الؿراد  ف آستفزال هبؿ  

ففذا كػر حكح، وإن حريد  ف آستفزال  لشخاصفؿ  ؼطع الـظر طـ  ّٕؾ صالحفؿ:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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صالحفؿ: ففذا محّرم، ومـ كيات الـػاق الػاشقة يف هذا الزمانا إدمان السخرية 

  الؿتؿسؽقـ  السـة وحؿؾة العؾؿ اليرطل وصؾبتف.

وفقفؿاا حن ٓ فرق يف السب وآستفزال  قـ الفازل والؿازح و قـ الجاد: فنن  

 لؿ يؽّذهبؿ يف ققلفؿا إِكعؿا ُكـعا كخقُض وكْؾعب، ءؿ لؿ يعبل  اطتذارهؿ. اهلل

 ويف أيةا حن سبب كػرهؿ هق استفزاؤهؿ، وحاؿ كاكقا مممـقـ قبؾ. 

وذهب  عض حهؾ العؾؿ إلك حاؿ كاكقا مـ الؿـافؼقـ، وحن اهلل حضفر كػرهؿ  

ؿ ما كاكقا يتظاهرون  ف، الباصـ  ؿؼالتفؿ التل قالقا، وحن اإليؿان الؿضاف إلقف

 وطؾك الؼقلقـ: فنن أية دالة طؾك حن آستفزال كاقض مـ كقاقض اإليؿان.

وفقفا دلقٌؾ لحؽؿ الردة: وحن الؿسؾؿ قد يؽػر  ؽؾؿة يتؽؾؿ هبا حو طؿؾ يعؿؾف،  

 هق الحزام الذي ير ط  ف الّرحؾ. «الَحَؼب»و

ْٝ َفُف أُ  ڤ وظـ ابـ َظبهٚسٍ  َٕ ٚ ـَ ك  َّ ََُع ملسو هيلع هللا ىلص مُّ َوَفٍد َتْنُتُؿ افْهبِله َأنه َأْظ َوَت

 ٍٜ َِ ْٔ ْٝ َذاَت َف َٕ ٚ ـَ َمه  َِ ل، َوَيْزُجُرَهٚ َؾاَل َتَْْزِجُر، َؿَٚل: َؾ
ِٓ َٚهٚ َؾاَل َتَْْت َٓ َْْٔ ؾِِٔف، َؾ

ِِ افْهبِلِّ  ُع  ََ ْٝ َت َِ ًَ َٖ ملسو هيلع هللا ىلصَج َُ ٚ، َواته َٓ
ِ ِِ َبْىْ ُف  ًَ َقَل َؾَقَض ٌْ

ِ ََٖخَذ اْد ُف، َؾ ُّ  ، َوَتْنُت

َمه َأْصَبَح  َِ ِم، َؾ ْٝ َمٚ ُهََْٚك بِٚفده َِىهَخ ٌؾ، َؾ ٍْ
ٚ ضِ َٓ ْٔ َِ ٚ، َؾَقَؿَع َبْغَ ِرْج َٓ َِ َت ََ ٚ َؾ َٓ ْٔ َِ َظ

َٚل: ملسو هيلع هللا ىلصُذـَِر َذفَِؽ فَِرُشقِل اهللهِ  ََ َس َؾ َع افْٚه َّ َؾ »، َؾَج ًَ َؾ َمٚ َؾ ًَ ُْٕنُد اهللهَ َرُجاًل َؾ َأ

ٓه َؿٚمَ  ِْٔف َحؼ  إِ َِ ََ «َِل َظ َد َبْغَ ، َؾ ًَ َس َوُهَق َيَتَزْفَزُل َحتهك َؿ ك َيَتَخىهك افْٚه َّ َْظ ْٕ َٚم ا

ََُع ملسو هيلع هللا ىلصَيَدِي افْهبِلِّ  َؽ، َوَت ُّ ْٝ َتْنُت َٕ ٚ ـَ  ،ٚ َٓ ٚ َصِٚحُب َٕ َٚل: َيٚ َرُشقَل اهللهِ، َأ ََ ، َؾ

 َٓ ل، َوَأْزُجُرَهٚ َؾاَل َتَْْزِجُر، َوَِل ِمْْ ِٓ َُْٖنََٚهٚ َؾاَل َتَْْت ، ؾَِٔؽ، َؾ َتْغِ َٗ ُف ْٗ ُِّ ٚ اْبَِْٚن ِمْثُؾ اف
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ََٖخْذُت  ُع ؾَِٔؽ، َؾ ََ َؽ َوَت ُّ ْٝ َتْنُت َِ ًَ َٜ َج َٚن اْفَبِٚرَح ـَ َمه  َِ ، َؾ ًٜ ََ ْٝ ِِّب َرؾِٔ َٕ ٚ ـَ َو

َٚل افْهبِلُّ  ََ ٚ، َؾ َٓ ُت ِْ ٚ َحتهك َؿَت َٓ ْٔ َِ ُْٖت َظ َُ ٚ َواته َٓ
ِ ِِ َبْىْ ُتُف  ًْ َقَل َؾَقَض ٌْ

ِ َٓ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْد َأ

ُدو َٓ ٚ َهَدرٌ اْص َٓ َم ََ  (، وصححف إفبِّٚن.3161(، وافْسٚئل )3250أخرجف أبقَاوَ )«. ا َأنه 

يف هذا الحديثا حن سبع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حو طقَبف حو تـّؼَصف يف 

كػسف حو كسبف حو ديـف حو يصؾة مـ يصالف حو تيبقَفف  يلل طؾك ّفة التصغقر 

الساب مسؾًؿا قبؾ سبف كان حم كافًرا ما لؿ يحصؾ  ليلكف: مبقٌح لدم الساب حًيا كان

 السبُّ يف حقاتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ويعُػ طـ الساب.

وحما  عد وفاتف: ففق مبقٌح لدم الساب مطؾًؼا ولق تاب: فنكف حؼ رسقل اهلل  

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ولقس حًقا حتك كعؾؿ هؾ طػا حم لؿ يعػ: فنذا ُقتؾ سا ُّف  عد 

 ل طؾقف ودفـ يف مؼا ر الؿسؾؿقـ.تق تف: ُصؾِّ 

وهذا  خالف َمـ تاب مِـ سبِّ اهلل رب العالؿقـ تبارك وتعالك: فنكف ٓ يؼتؾ:  

ٓ ٕن حؼ اهلل دون حؼ رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  ؾ ٕن اهلل قد حطؾؿـا  ؼبقلف 

وٓ تق ة التااب مـ ذكٍب متعؾٍؼ  حؼف تعالك، وهق سبحاكف ٓ تؾحؼف  السب َضاضٌة 

معّرٌة، وإكؿا يعقد ضرر السِب طؾك قااؾف، وحرمتف يف قؾقب العباد حطظؿ مـ حن 

تـتفؽفا ّرحُة السب، حما سبف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: فنكف ُيـِؼص مـ حرمتف طـد كثقر 

 مـ الـاس: فقّب حػظ حؿاه  عؼق ة الؿـتفؽ طؾك كؾ حال.

ا شبف «الِؿغَقل»ة، ووفقفا حن سبف صؾقات ر ل وسالمف طؾقف كاقض لعؼد الذم 

 سقػ قصقر.

 واكتصارهؿ لف.ملسو هيلع هللا ىلص وفقفا كؿال َقرة الصحا ة رضل اهلل طـفؿ طؾك رسقل اهلل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 باُب َا جاء يف ٔشِسى ايطاع١ -41

التحؾقؾ والتحريؿ مـ يصااص اهلل: فؿـ كازع اهلَل تعالك فقفؿا  لن ححّؾ 

 الؽػر إكح، الحرام الؿجؿع طؾقف حو حّرم الحالل الؿجؿع طؾقف: فؼد كػر  اهلل

ومـ اطتؼد يف ححٍد َقر اهلل حن لف يحؾؾ ويحرم  ؿحض هقاه: فؼد حشرك  اهلل اليرك 

 إكح: ولق لؿ يطعف.

ومـ حصاع ححًدا يف تحؾقؾ الحرام حو تحريؿ الحالل معتؼًدا ِحؾع الحرام  

 وُحرمَة الحالل: فؼد حشرك  اهلل اليرك إكح، وهق شرك الطاطة، فنن حصاطف يف

معصقة اهلل مع ءبقت اطتؼاده  حؾ الحالل وحرمة الحرام: فؾف حؽُؿ حمثالف مـ حهؾ 

 الذكقب:  حسب َؾظ تؾؽ الؿعصقة يف اليرع شرًكا كاكت حو دون اليرك.

ومـ إصقل الؿفؿةا حن تعؾؿ يا صالب العؾؿ حن الحاكؿ  ؿا يخالػ حؽَؿ اهلل 

 يؽػر الؽػَر إكحَ يف صقرا

وهلا حن يحؽؿ  ؿا يخالػ حؽَؿ اهلل معتؼًدا حن حؽَؿف حولفاا آستحالل، 

 ّااٌز.

ءاكقفاا التػضقؾ، وهلا حن يحؽؿ  ؿا يخالػ حؽَؿ اهلل معتؼًدا حن حؽَؿف حفضُؾ 

 مـ حؽؿ اهلل.

ءالثفاا التسقية، وهلا حن يحؽؿ  ؿا يخالػ حؽَؿ اهلل معتؼًدا حن حؽَؿف يساوي 

 حؽَؿ اهلل.

  ؿا يخالػ حؽَؿ اهلل، ويـسَب حؽَؿف إلك شرع اهلل. را عفاا التبديؾ، وهلا حن يحؽؿ
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 يامسفاا التؽذيب، وهلا حن يحؽؿ  ؿا يخالػ ُحؽؿ اهلل مؽذ ،  حؽؿ اهلل.

حما إذا حؽؿ  ؿا يخالػ حؽَؿ اهلل معتؼًدا حرمَة حؽِؿف معمًفا  ذكبف، ولق حلزم 

: يف وٓية طامة حم َقَره  ف: ففذا كػٌر حصغر، وفسٌؼ حصغر، وضؾٌؿ حصغر حًيا كان فاطؾف

ياصة حتك رب إسرة ورب العؿؾ، وهق ححد حسباب الذّل الؿضروب طؾك حكثر 

هذه إمة مـذ حزمان، وهق مـ يصال الجاهؾقة، وٓ يؾزم مـ ذلؽ التؽػقر إٓ  دلقؾ 

 يارّل، وٓ دلقؾ هـا.

ُذوا َأْحَبوَٚرُهْؿ َوُرْهَبوَُٚنُْؿ َأْرَبًٚبوٚ : ﴿-تًٚػ-وؿقل اهلل  َ وِن اهللهِ اَّته َُ ـْ  ِمو

ُف َظَمه  َٕ ٓه ُهَق ُشْبَحٚ
َٓ إَِفَف إِ ٚ َواِحًدا  ُبُدوا إََِلً ًْ َٔ

ٓه فِ ـَ َمْرَيَؿ َوَمٚ ُأِمُروا إِ َواْدَِسَٔح اْب

قنَ  ـُ  [.20]افتقبٜ: ﴾ُيْؼِ

ـِ َحٚتِؿٍ  ـْ َظِدّي ْب ُٝ افْهبِله  ڤ وَظ ْٔ ـْ ملسو هيلع هللا ىلص َؿَٚل: َأَت ٌٛ ِمو ل َصؤِِ
َِ ِِ ُظُْ َو

 ٍٛ َٚل: َذَه ََ ـَ »9 َؾ ، اْضَرْح َظَْْؽ َهَذا اْفوَقَث وَرُأ ِِف ُشوقَرِة «َيٚ َظِديُّ َْ ُتُف َي ًْ
ِّ ، َوَشو

وِن اهللهِ﴾  َُ ـْ  ُذوا َأْحَبَٚرُهْؿ َوُرْهَبَُٚنُْؿ َأْرَبًٚبٚ ِم َ َأَمٚ »، َؿَٚل: [20]افتقبٜ:َبَراَءَة: ﴿اَّته

 ُٓ ُبُدوَُنُْؿ، َوَفُِْه ًْ قا َي ُٕ ق ُُ ُْؿ ََلْ َي ُِّقُه، َوإَِذا إُِنه ًْٔئٚ اْشوَتَح ْؿ َصو قا ََلُ ُِّ قا إَِذا َأَح ُٕ ٚ ـَ ْؿ 

ُمقُه  ًْٔئٚ َحره ْؿ َص ِٓ ْٔ َِ ُمقا َظ  (، وحسْف إفبِّٚن.2184أخرجف افسمذي )«. َحره

يف أية والحديثا حن اتخاذ القفقد طؾؿاَلهؿ، والـصارى طّبكاَدهؿ ميكّرطقـ يف 

: إشراٌك لفؿ مع اهلل، واتخكاُذ حر كاٍب مكـ دون تحؾقؾ ما حرم اهلل وتحريؿ ما ححؾ اهلل

      كااهلل: إذ التيككريع مككـ يصككااص الر ق قككة، وييككفد لفككذا الؿعـكككا قككقل اهلل تعككال
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ُُٕع 167  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ـَ َلُققُحكقَن إَِلكك  كَقاصِق كا َلكْؿ ُيكْذَكِر اْسكُؿ الّؾكِف َطَؾْقكِف َوإِكعكُف َلِػْسكٌؼ َوإِنع اليع َٓ َتْلُكُؾقْا مِؿع ﴿َو

 [.101]إكعاما﴾اِدُلقُكْؿ َوإِْن َحَصْعُتُؿقُهْؿ إِكعُؽْؿ َلُؿْيِرُكقنَحْولَِقآاِِفْؿ لُِقجَ 

 وفقفؿاا إءبات شرك القفقد والـصارى.

 ويف أيةا تـزيف اهلل كػسف طـ شرك القفقد والـصارى.

ققلككف صككؾك اهلل طؾقككف وويف الحككديثا ٓ صاطككة لؿخؾككقق يف معصككقة الخككالؼ، 

ُمقهُ "ا حؾعف، وققلفا ، حيا اطتؼدو"اْسَتَحؾُّقهُ "وسؾؿا   .، حيا اطتؼدوا حرمَتف"َحرع

 

تم الؽتاب، والحؿد هَّلل رب العالؿقن، وصؾى اهَّللُ وسّؾم طؾى كبقـا محؿد، 

وطؾى رله، وصحبه.



 

 

    

           
 

 

 

 

 

                       

 

                

 جاَع١ أسئ١ً                

 الختباز ايطبط، َٚرانس٠ األقسإ      
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ُُٕع 170  كتناب توحود العبنادة يف رشح  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ١األسئً

  قـ معـك التقحقد لغة وشرًطا.  .1

 حكقاع التقحقد ءالءة  اطتبار، اءـان  اطتبار، اذكرها. .2

 يف ءالءة؟.ها ما دلقؾ حصرطرف حقسام التقحقد الثالءة، و  .3

 ؟ةءالث كيات مـ كتاب اهلل اّتؿعت فقفا حقسكام التقحقكد الثالءك سقرتقـ و اذكر .4

 مبقـًا دٓلتفا طؾقفا.

  الحاكؿقة قسقًؿا لَلقسام الثالءة.كاقش مـ ّعؾ تقحقد اهلل يف .5

 مبقـًا كقع العالقة  قـفؿا. اذكر ستة فروق  قـ تقحقد إلقهقة وتقحقد الر ق قة .6

 ـجل،  قـ معـك ذلؽ مع إدلة.تقحقد الر ق قة  ؿجرده ٓ يؽػل وٓ يُ  .7

، واذككر مقضكعقـ يف كتكاب اهلل  قـ دٓلة الحؿد طؾك تقحقد آسؿال والصػات .8

 قفؿا  تػرده  الر ق قة طؾك وّقب إفراده  إلقهقة.احتج اهلل ف

 ففق  ؿعـك التقحقد، ما وّف ذلؽ. ؛العبادة  إمر كؾ ما ورد يف الؼركن مـ .9

ـفكا،  قّ  الؽؾؿة التقحقد ٓ إلف إٓ اهللا معـك، وركـان، ومؼتضك، وسبعة شكروط .11

 وما الػرق  قـ شرصل الؼبقل واإلكؼقاد مـ شروط ٓ إلف إٓ اهلل.

وحقكقامفؿ، ومكا وّكف اسكتؽبار  طؾكقفؿ السكالم محؾ الخصقمة  قـ رسؾ اهللما  .11

 حطدال الرسؾ طـ آستجا ة لدطقهتؿ، وما الدلقؾ؟
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ُُٕع 171  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

  ؿعـك الحاكؿ.ف كقػ ترد طؾك مـ ادطك حن اإللف  ؿعـك الخالؼ  ومـ ادطك حك .12

، واذكر كيتقـ وحديثقـ فقفا الجؿع  قـ الـػل ، وما حؼقؼة الؽػر  فما الطاَقت .13

 .إلءباتوا

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ما معـك اليفادة  لن ٓ إلف إٓ اهلل، واليفادة  لن محؿًدا رسقل اهلل .14

..........، .........طؾكك تقحقكد......كية الؽرسل مـ آستدٓل  تقحقكد.... .15

 اذكر  حر عة مـ وّقه دٓلتفا طؾقف.

الم  الؿعـك العام  عث اهلل رسؾف  تقحقد العبادة، استدل لذلؽ  آيتقـ، وما اإلس .16

 و الؿعـك الخاص.

ؽتاب، اذكر يؿسكة مقاضكع مكـ كتكاب اهلل، ويؿسكة ححاديكث ؾ عد دراستؽ ل .17

طـكاويـ ّامعكة يصؾح كؾ مـفا مقضقًطا لؿقطظة تامة يف التقحقد، واذكر سكبعة 

 تصؾح لخطبة الجؿعة. يف التقحقد

مكع  قحقكدـ فرضقة التقحقد، وحر عة وّكقه تبكقـ فضكؾ التاذكر ءالءة وّقه تبقّ  .18

 .إدلة

، ما الػرق  كقـ القطكد الؿطؾكؼ ومطؾكؼ القطكد، وَمكـ حهؾفؿكا مكـ الؿقحكديـ؟ .19

، اسكتدل لكذلؽ مككـ هكؾ ككؾ مككـ قكال ٓ إلكف إٓ اهلل يحككرم طؾقكف ديكقل الـككار ؟و

 السـة.



 

 

     

           
ُُٕع 172  كتناب توحود العبنادة يف رشح  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

ما التحؼقؼ القاّب والتحؼقؼ الؿستحب لؾتقحقد، وما حقسام الـاس مـ حقث  .21

 .الحساب والعذاب؟

قة مجتفد يف الدطقة إلك ديـ اهلل َقر حكف ٓ يكدطق لؾتقحقكد، ت طؾك داطعإذا وق .21

احتقاج لؾؼقام هبا قبؾ  احتقاّفكقػ لؽ حن تؼـعف  لهؿقة الدطقة لؾتقحقد وطظقؿ 

 .الؿدطقيـ إلقفا؟

 مع الدلقؾ. ما مـفاج رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف الدطقة؟ .22

ة يف الكدطقة  التقحقكد،  لقّكقب البكدال مـ السـة الؼقلقة والػعؾقكة كقػ تستدل .23

 ؟والتذكقر  ف طؾك الدوام وٓفتؼار الؿقحديـ لؾدطقة إلك التقحقد

 والحؽؿ. ،الحد حقثوالػرق  قـفؿا مـ  ،وكقطقف ،اذكر حؼقؼة اليرك .24

 ر عة وّقه تقّب الخقف مـ اليرك؟حاذكر  .25

 ومقآة الؿقحديـ؟ ،كقػ كحؼؼ الحالة مـ الؿيركقـ .26

لؽتاب تذكر الخؾقؾ إ راهقؿ طؾقف السكالم، وءالًءكا اذكر ءالث كيات درستفا يف ا .27

 تذكر الؿسقح طؾقف السالم، ءؿ حلحؼفا  ل قاهبا مبقـًا وّف مـاسبتفا لؽؾ  اب.

 ما الػرق  قـ مطؾؼ الؿقآة و قـ التقلل وما حؽؿ كٍؾ؟ .28

ـ ، ومكا مطؾكقهبؿ مِكمكـ ح كقاب يصكااص اهلل إشراك مخالػل الرسكؾ ما محّؾ  .29

 ؟  ذلؽ مع الدلقؾ، وما حؽؿ مـ شاهبفؿ مـ الؿتليريـوهؾ طذرهؿ اهللشركفؿ، 
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ُُٕع 173  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

تؾككزم طككـ طؾؿككؽ  ككنقرار  -طؾككك إقككؾ–اسككتـبط ءككالث فقااككد يف التقحقككد  .31

 الؿيركقـ إولقـ  تقحقد الر ق قة يف الجؿؾة.

 ق  قـ طبادة الصالحقـ وطبادة إصـام.طؾك مـ فرّ  كقػ تردّ  .31

 لصالحقـ.اذكر كيتقـ وحديثقـ تبطؾ التعؾؼ  اإكبقال وا .32

 استـبط يؿس فقااد يف التقحقد مـ قصة وفاة ح ل صالب. .33

يف مكا ككان مكـ  رضكل اهلل طـكف ما سبقؾ الـجاة؟  قـ ذلؽ مـ حديث ح ل هريكرة .34

 يف دطقة طيقرتف إقر قـ.  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 .اذكر كيتقـ مـ كتاب اهلل تبطالن التعؾؼ  الؿالاؽة .35

اسكتؽؿال  صفا، وما حءر صؾبفكا مكـ َقكر اهلل طؾككمـ الؿالؽ لؾيػاطة، وما شرو .36

 .شروصفا؟

 .ما اليػاطة الؿـػقة؟ .37

مكا سكبب حول شكرك حصكؾ طؾكك اذكر ءالءة مـ حصقل ذرااع اليرك إككح، و .38

 مع الدلقؾ. وّف إرض؟

ورفعككف طككـ رتبككة العبقديككة: فؼككد حصككراه، كقككػ  ملسو هيلع هللا ىلصـ َككال يف رسككقل اهلل َمكك كككّؾ  .39

ـ حكديث طؿكر رضكل اهلل طـكف يف الـفكل طكـ اإلصكرال، وتكرد تستدل طؾك ذلؽ م

 طؾك الؿخالػقـ.



 

 

     

           
ُُٕع 174  كتناب توحود العبنادة يف رشح  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 .اذكر طير صقر مـ صقر آفتتان  الؼبقر .41

اذكر صقر اتخاذ الؼبقر مساّد، وكقػ ترد طؾك شبفة آستدٓل  قّكقد قكح  .41

 يف مسجده.  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

الرحكال  شدّ   اطًثا، وما حدّ اذكر كقطل زيارة الؼبقر، وما الػرقان  قـفؿا ُحؽًؿا و .42

 الؿـفل طـف لغقر الؿساّد الثالءة؟

 ما طؾؾ الـفل طـ طبادة اهلل يف مؽان ييرك فقف  اهلل؟ .43

، ؟كقػ ترد طؾك مـ كػك وققع اليرك مؿـ يؼقل ٓ إلف إٓ اهلل مـ ءالءة وّكقه .44

 .؟وكقػ تجقبف؟، و ؿ استدل مـ الحديث 

ية  مكـ كتكاب اهلل اشكتؿؾت طؾكك حر عكة اذكر كءؿ ، ؟كقػ تعؾؿ حن شقًئا ما طبادة .45

 وّقه مـ القّقه الؿثبتة لؾعبادة.

ب  ف إلقف، اذكرها وححؽامفا. .46  لؾذ ح ءالءة ححقال  اطتبار الؿتؼرع

اذكر كية تدل طؾكك ككقن ككؾ مكـا  الكذ ح، الكدطال، الخكقف، الؿحبكة، الكدطال،  .47

 التقكؾ، آستعاذةا طبادات صرففا لغقر اهلل شرك.

 .راذكر كقطل الـذ .48

كقػ ترد طؾك شكبفة دطكاة ، واذكر كقطل الدطال، وصقر دطال الؿسللة اليركل .49

آُؤوَك... َّ َؾُؿقْا َحكُػَسُفْؿ   ﴾ اليرك مستدلقـ  ؼقل اهللا ﴿َوَلْق َحكعُفْؿ إِذ ضع
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ُُٕع 175  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

اذكر كية مـ كتاب اهلل صرحت  لن دطال َقكر اهلل شكرك، وحيكرى صكرحت  كلن  .51

 دطال َقر اهلل كػر.

فككراد التالقككة حكككح حم حصككغرا اليككرك يف الككذ ح، اليككرك يف مككا كككقع اليككرك يف إ .51

الدطال، اليرك يف الـذر، اليرك يف الؿحبة، اليرك يف الخقف، اليرك يف التقكؾ 

اطتؿككاد الؼؾككب طؾككك إسككباب  الحؾككػ، يف اليككركفقؿككا ٓ يؼككدر طؾقككف إٓ اهلل، 

اب، الرققكة معتؼكًدا الحؼقؼقة معتؼًدا كقاا حسبا ا، تعؾقؼ التؿااؿ معتؼكًدا حاكا حسكب

، التحك  ذوات الصالحقـ معتؼًدا حاؿ حسباب، التحك  الؼبقر  ًٓ حاا تـػع استؼال

، مكـ ردتكف الطقكرة معتؼكًدا حاكا سكبب، التسكقية  ًٓ معتؼًدا حاا هتب الحككة اسكتؼال

الؾػظقككة  ككقـ الخككالؼ والؿخؾككقق يف إمككقر الؼدريككة، اطتؼككاد اسككتؼالل الـجككقم 

، إرادة الكدكقا سكب الكدهر معتؼكًدا حككف سكبب يف حصكقل الؿؽكروه نكزال الؿطكر، 

 . يلل مـ طؿؾ أيرة

الخككقف التعبككدي  ككقـ مككا الػككرق  ككقـ الؿحبككة التعبديككة والؿحبككة الطبقعقككة، و .52

 والخقف الطبقعل؟

 ما حؼقؼة التقكؾ الؿلمقر  ف. .53

 التقسؾ الؿؿـقع، ودلقاًل طؾك كؾ مـفا.حكقاع اذكر حكقاع التقسؾ الؿيروع، و .54

 .ملسو هيلع هللا ىلصٓكتػاع  جاه رسقل اهلل إلك اكقػ السبقؾ  .55



 

 

     

           
ُُٕع 176  كتناب توحود العبنادة يف رشح  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 .؟كقػ كدطق اهلل  لسؿااف الحسـك، وما صؾتف  التقسؾ .56

ؾ يف  كاب التقسكؾا التسكقية  كقـ الؿختؾػكات، مّثك ـ ضكّؾ مـ حصكقل ضكالل َمك .57

 لذلؽ، ءؿ اذكر حديثقـ يف  اب التقسؾ التبس ففؿفا طؾك حهؾ البدع.

ا قاطككدة العؿككقم يف فقفككا تقحقككد شككققع قاطككدتقـمؿككا يؾحظككف دارس كيككات ال .58

اإليبارطـ كلفة الؿيركقـ، وقاطدة الؼصر الؾغكقي وتؼكديؿ مكا حؼكف التكليقر يف 

 ؾ  آيتقـ طؾك كؾ مـفؿا.مثّ  ،الثـال طؾك حهؾفا إمر  العبادة حو

 لَلسباب كقطان،  ّقـفؿا مع إمثؾة، وما حؽؿ ّعؾ ما لقس  سبب سبًبا؟. .59

 رهؿا مبقـًا شروط الرقك الؿيروطة.لؾرقك كقطان، اذك .61

 اذكر ححقال الرقك الجاازة. .61

 لؾتحك كقطان، اذكرهؿا وحكقاع كؾ مـفؿا، واذكر ضقا ط التحك الؿيروع. .62

كقػ تجقب طؾك مـ استدل  ػعؾ ا ـ طؿر رضل اهلل طـؿكا طؾكك ّكقاز التكحك  .63

وكءكاره طؾكك  ملسو هيلع هللا ىلص أءار الؿؽاكقة لَلكبقال، وطؾك اسكتدل  تكحك الصكحا ة  كذات 

 التحك  ذوات الصالحقـ.

ما حد التطقر الؿـفل طـف، وما ححقالف، وكقػ تجقب طؾك إحاديث التل فقفكا  .64

 إءبات اليمم يف ءالث، وما الػرق  قـ الطقرة والػلل.

  غقر اهلل؟.  ملسو هيلع هللا ىلصكقػ تجقب طؾك ما ّال مـ روايات فقفا حؾػ الـبل  .65
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ُُٕع 177  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ـفل طـ سب الدهر والريح.ما طؾة ال .66

 يف حسؿال اهلل؟. "الدهر"كقػ تجقب طؾك مـ طّد  .67

 متك يصقر كؾ مـ الريال وإرادة الدكقا  عؿؾ أيرة كػًرا حكح؟. .68

 اذكر ححقال التيريؽ  قـ الـقة الدكققية والـقة إيروية يف العؿؾ الصالح؟. .69

ؾؽ الؿؾقك، ققلا ما طؾة الـفل طـ كؾ مـا تعؾقؼ الدطال  الؿيقئة، التسؿل  ؿ .71

 السالم طؾك اهلل، الحؾػ طؾك اهلل ٓ طؾك ّفة حسـ الظـ  ف.

اذكككر كككقطل السككحر، ومككا حؽككؿ السككحر مككع الككدلقؾ، ومككا حؽككؿ حككؾ السككحر  .71

  السحر؟.

 ما حؽؿ الساحر، وهؾ يستتاب؟.  .72

اذكر كقطل الغقب، وما حؽكؿ دطكقى طؾكؿ الغقكب الؿطؾكؼ حو تصكديؼ مدطقكف،  .73

 وما الدلقؾ؟.

 إتقان الؽفان؟.اذكر ححقال  .74

 ما حؽؿ مطالعة إ راج لؿعرفة الحظقظ؟. .75

 ما حؽؿ تققع الؽسقف وححقال الطؼس قبؾ حوقاهتا؟. .76

حو آستفزال  ديـكف ولكق طؾكك سكبقؾ الفكزل   ملسو هيلع هللا ىلصسب اهلل تعالك حو سب رسقلف  .77

 والؿزاح ردة طـ اإلسالم،  قـ وّف ذلؽ مع الدلقؾ؟.



 

 

     

           
ُُٕع 178  كتناب توحود العبنادة يف رشح  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

مكـ ّفكة إقامكة الحكد   ملسو هيلع هللا ىلصك و  كقـ سكاب رسكقلف ما الػرق  كقـ سكاب اهلل تعكال .78

 طؾقفؿا  عد التق ة؟.

 ما حؼقؼة شرك الطاطة؟ وما حؽؿف، وما الدلقؾ؟. .79

 اقمح يؿس وسااؾ حو  رامج دطقية ُتزّكل هبا ما طّؾؿؽ اهلل مـ طؾؿ التقحقد. .81
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ُُٕع 181  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 ؾٓرس ادقضقظٚت

 5 .............................................................................. لؿؼدمةا

 7............................................ .................................... لؿتن ا

 45.............................................................................. لشرح ا

 ككاٌب حقسككام التقحقككد ءالءككة  تقحقككد العبككادة، وتقحقككد الر ق قككة، وتقحقككد إسككؿال  -1

 47 .......................................................................... والصػات

 55 ...................................  اُب تػسقر تقحقد العبادة ومعـك ٓ إلف إٓ اهلل -0

 اُب شروط ٓ إلف إٓ اهلل  وهلا العؾكؿ، والقؼكقـ، واإليكالص، والصكدق، والؿحبكة،  -6

 66 ................................................................. والؼبقل، وآكؼقاد

 72 ........  اٌب تقحقد الر ق قة وتقحقد إسؿال والصػات مـ  راهقـ تقحقد العبادة -4

 77 ..........................................  اٌب التقحقد فرض طؾك ّؿقع الثؼؾقـ -5

 85 .............................................................  اُب فضؾ التقحقد -6

 98 ................................................  اُب صػة تحؼقؼ التقحقد وفضؾف. 7

 124 ..................................... .  اُب فضؾ الدطقة إلك التقحقد و البدالة  ف8

 110 ......................................................  اُب الخقف مـ اليرك -9

 101 ..  اُب وّقب الحالة مـ اليرك والؿيركقـ، ومقآة حهؾ التقحقد واإليؿان -12

 108 ... -طؾقفؿ الصالة والسالم- اب  قان اليرك الذي كان طؾقف مخالػق الرسؾ  -11

 164 ...........................  اٌب كؾ َمـ َطبَد َقر اهلل ففق ميرٌك حيًّا كان معبقده -10

 142 ......................................  اُب إ طال التعؾؼ  إكبقال والصالحقـ -16

 151 ................................................  اُب إ طال التعؾؼ  الؿالاؽة -14

 ككاٌب اليػاطكككة مؾككٌؽ هلل فككال ُتطؾككب مككـ َقككره، وٓ َتحصككؾ إٓ  يككرصقـا اإلذن      -15

 154 .......................................................................... والرضا



 

 

     

           
ُُٕع 180  كتناب توحود العبنادة يف رشح  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 160 ........  اب ما ّال يف التحذير مـ الغؾق يف الصالحقـ، وحكف مـ ذرااع اليرك -16

  اب ما ّال يف التحذير مـ آفتتان  ؼبقر الصالحقـ حو اتخاذها مساّد، وحاؿا مكـ -17

 167 ..................................................................... ذرااع اليرك

 178 ....................................  اب الـفل طـ طبادة اهلل حقُث ُيْيَرك  اهلل -18

 179 ..................  لن  عض ُحمتف سقؼع يف اليرك إكح  عده ملسو هيلع هللا ىلص اب إيباِره  -19

 186 ...............................................  اٌب الذ ح لغقر اهلل شرك حكح -02

 186 ................................................  اٌب الـذر لغقر اهلل شرك حكح -01

 189 ........................  اٌب دطال َقِر اهلل فقؿا ٓ يؼدر طؾقف إٓ اهلل شرٌك حكح -00

 197 ............................................  اُب ما ّال يف التقسؾ الؿيروع -06

 025 ................................... بة َقر اهلل محبة تعّبدّية شرك حكح اٌب مح -04

 028 ..............................  اٌب الخقف مـ َقر اهلل يقًفا تعبّديًّا شرك حكح -05

 010 ................. ٓ يؼدر طؾقف إٓ اهلل شرك حكح  اٌب التقكؾ طؾك َقر اهلل فقؿا -06

 017 ........................  اٌب مـ اليركا ُلبس التؿااؿ  ؼصد الققاية حو العالج -07

 001 ........................... و الرقك الؿؿـقطة اب ما ّال يف الرقك الؿيروطة  -08

 005 ......................  اٌب مـ اليركا التحّك  إحجار وإشجار وكحقهؿا -09

قََرُة شركٌ  -62  065 ...........................................................  اٌب الطِّ

 069 .....................................  اٌب الحؾُِػ  غقر اهلل مـ شعار الجاهؾقة -61

 040 ............................  اٌب مـ اليركا ققلا ما شال اهلُل وشئَت، وكحقه -60

 046 ......................  اٌب مـ اليركا كسبة التسّبب  نكزال الؿطر إلك الـجقم -66

هر والّريح -64  049 ...........................................  اب ما ّال يف سب الدع

ؿعة اب م -65 يال والسُّ  051 ............................................... ا ّال يف الرِّ

 055 .....................................  اب ما ّال يف إرادة الدكقا  عؿؾ أيرة -66
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ُُٕع 181  يف رشح كتناب توحود العبنادة  عاد٠ٔايشَّ ٓٛا

 059 ..............................  اب ما ّال يف الزّر طـ كّؾ ما يـايف تعظقؿ اهلل -67

حُر مـ كقاقض التقحقد -68  060 ............................................  اٌب السِّ

 066 .........  اٌب ادطاُل طؾؿ الغقب الؿطؾؼ حو تصديؼ مّدطقف مـ كقاقض التقحقد -69

، حو آسككتفزاُل  ديـككف مككـ كككقاقض   ملسو هيلع هللا ىلصحو سككبُّ رسككقلف   -تعككالك- ككاٌب سككبُّ اهلل  -42

 070 .......................................................................... التقحقد

 076 .................................................  اُب ما ّال يف ِشْرك الطاطة -41

 079......................................................................  أسئؾة جامعة

 092..................... ......................................... ففرس الؿوضوطات
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