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@ÅãíáÓyÏn€a@Ú‡‹◊@7è–m٣

“øf¥ø 
إن احلمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا، ومن 

هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال سيئات أعاملنا، من 
 عبده ورسوله. ااهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدً 

آل [ )4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @(
>].١٠٢عمران:
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¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤(  :٧١-٧٠[األحزاب.[ 
، ورش ، وخري اهلدي هدي حممدأما بعد؛ فإن أصـدق احلديث كتاب اهللا  

 األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار؛ وبعد.
جدد حممد لشيخ اإلسالم امل» تفسري كلمة التوحيد«عىل رسالة وضعته  فهذا تعليق

التي بني فيها مجلة من أسامء كلمة التوحيد، وبني بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل، 
رشوطها، وأركاهنا، وذكر مجلة من شبه املرشكني وأجاب عليها خري إجابة بام ال جيعل 
جماال للمرشكني ومن سار عىل درهبم واتبع هنجهم لرضب األمثال؛ وقد التزمت فيه 

 .اإلمكان؛ لئال يطول الرشح؛ ألن لكل مقام مقال االختصار عىل قدر
 ، وعىل آله وصحبه أمجعني.وصىل اهللا وسلم وبارك عىل حممد 
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@fiÏ‘€aáÌáè€a     ٤
@}áÓyÏn€a@Ú‡‹◊@ıb8c{ 

;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ±^√i<!]<‰∑ÖU;

‹ÈuÜ÷]<‡∑Ü÷]<!]<‹äe<
َ  اعلم محِ  ;:أنّ هذه الكلمة كَ اهللاُ رَ

  .هي الفارقة بني الكفر واإلسالم] ١[
]٢ [وهي كلمة التقو. 
 .وهي العروة الوثقى] ٣[
 كلمة باقية يف عقبه لعلهم يرجعون. وهي التي جعلها إبراهيم  ]٤[

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;

;U„’ÊÕ?€ËtÖ’\;fl∂Ö’\;!\;€âdU>  ابتداء املصنف رمحه اهللا كتابه بالبسملة
ومراسالته ؛ والبداءة هبا  ،يف مكاتبته وتأسيًا بالنبي  ،اقتداء بالكتاب العزيز

ْتَم به  .للتربك  واالستعانة عىل ما هيُ
;U„’ÊÕ?€÷¡\>U ك اليشء وهو إدرا ،العلم هو أعىل مراتب اإلدراك، وأي انتبه

ا جازمً   . اعيل ما هو عليه إدراكً
;U„’ÊÕ?�!\;�”⁄̨�tÑ̨U> أي غفر اهللا لك ذنوبك. ،هذا دعاء للقارئ بالرمحة 
;U„’ÊÕ?Ï⁄÷“’\;‰É·;�‡^U>  :ال إله إال اهللا«أي كلمة«. 
;U„’ÊÕ?‹˜à¸\Â;Ö�“’\;Ød;ÏÕÑ]�’\;È·U> أي هي التي تفرق بني الكفر 

من مل ، ورشوطها فهو من أهل اإلسالمو ابمقتضاه اإلسالم ؛ فمن نطق هبا عامالو
  .ينطق هبا أو مل حيقق رشوطها أو مل يعمل بمقتضاها فهو من أهل الكفر

P O N M ( :منه قوله تعاىل، و)١(التغطيةو السرت :الكفر لغةو

Q   (   ( 

 ».كفر«رب، مادة انظر: لسان الع) ١(
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@ÅãíáÓyÏn€a@Ú‡‹◊@7è–m٥

يامن :رشعاو  .هو عدم اإليامن باهللا أو برسوله، ونقيض اإلِ
 .)١(نقياداال :واإلسالم لغة

واخللوص من  ،واالنقياد له بالطاعة ،هو االستسالم هللا بالتوحيد :رشعاو
 .)٢(وأهله ،الرشك

ÎÅ]…U;‡]⁄âÕ;Ö�“’\U;

ÿÂ¯\U هو املخرج من امللة املوجب للخلود يف النار، و]كفر أكرب [اعتقادي. 
È›]m’\U هو املوجب الستحقاق الوعيد دون اخللود، و]كفر أصغر [عميل. 
ÎÅ]…U;‡]⁄âÕ;‹˜à¸\U;

ÿÂ¯\U ال يشرتط وقوعه، وهو خاص باملسلمني، وإسالم رشعي.  
È›]m’\U ال بد من وقوعه، وهو عام بكل املخلوقات، وإسالم كوين. 
; U„’ÊÕ?ÓÊŒi’\; Ï⁄÷—;È·Â; U>أي من أسامئها: سميت ، وكلمة التقو

التقو هي و، فعل املزجور، ومن ترك املأمور، وبذلك ؛ ألهنا تقي صاحبها من النار
أعظمها و –االنتهاء عن املنهيات و –أعظمها التوحيد و –العمل باملأمورات 

;.-الرشك
s r q p o n m l k (قال تعاىل 

 x w v u t   (   هي ال إله إال اهللا حممد و ؛ كلمة التقو
  .)٣(رسول اهللا
;U„’ÊÕ?ÌŒlÊ’\;ÎÂÖ¬’\;È·Â;U>وثقى الو؛ الوثقى عىل وزن فعىل اسم تفضيل

يف هذا املكان، مثل لإليامن الذي اعتصم به املؤمن، فشبهه يف تعلقه به ومتسكه به، 

 ».سلم«) انظر: لسان العرب، مادة ١(
 ).١/١٢٩الدرر السنية يف األجوبة النجدية () انظر: ٢(
 ).٢٢/٢٥٢) انظر: تفسري الطربي (٣(
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@fiÏ‘€aáÌáè€a     ٦

باملتمسك بعروة اليشء الذي له عروة يتمسك هبا، إذ كان كل ذي عروة فإنام يتعلق 
;.)١(من أراده بعروته

ã â á à ß Þ Ý Ü  ( :قال تعاىل

ä   (   (، حممد رسول اهللالعروة الوثقى هي ال إله إال اهللا . 
أي فقد ثبت يف أمره واستقام عىل الطريقة املثىل والرصاط « :قال ابن كثري

 .)٢(»املستقيم
 .»ال إله«فيه معنى  :)  Þ Ý Ü ( :فقوله

  .»إال اهللا«فيه معنى  :)   à ß( :و قوله
; U„’ÊÕ?;€Ë·\Ödb; ]‚÷¬p;9’\;È·Â;;€‚÷¬’;„eŒ¡;∫;ÏËÕ]d;Ï⁄÷—

‡Ê¬pÖÁ;U>لذا أوىص هبا إبراهيم عليه  ،ء كلمة التوحيد الكلمة الباقيةأي من أسام
;.السالم ذريته من بعده

] \  Z Y X W V U T S R Q( :قال تعاىل

` _ ^ ] h g f e d c b a   (

ته من  ،كلمة باقية يف عقبه ،ال إله إال اهللا :هو قول ته، فلم يزل يف ذريّ وهم ذريّ
 .)٣(يقول ذلك من بعده

هي عبادة اهللا تعاىل وحده ال رشيك له، وخلع ما سواه من « :قال ابن كثريو 
أي: جعلها دائمة يف ذريته يقتدي به فيها من هداه اهللا » ال إله إال اهللا«األوثان، وهي 

 ).٥/٤٢٢) انظر: تفسري الطربي (١(
 ).١/٦٨٣) انظر: تفسري ابن كثري (٢(
 ).٢١/٥٨٩) انظر: تفسري الطربي (٣(
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@ÅãíáÓyÏn€a@Ú‡‹◊@7è–m٧

 .)١(»أي: إليها)    )g f من ذرية إبراهيم
 .»ال إله«فيه معنى  :)  Y X W( :فقوله

 .»إال اهللا«فيه معنى ، ولقنيأي خ :) ] \ [( :قولهو
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

 ).٧/٢٢٥ (انظر: تفسري ابن كثري) ١(
 ).٢١/٥٨٩انظر: تفسري الطربي ()٢(
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@fiÏ‘€aáÌáè€a     ٨
@{áÓyÏn€a@Ú‡‹◊@¬Îãí} 

;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ±^√i<!]<‰∑ÖU;

فإنّ املنافقني يقولوهنا وهم ؛ ] وليس املراد قوهلا باللسان مع اجلهل بمعناها١[ 
ون مع كوهنم يُصل، ))¤ ¥ ¦ § ¨(حتت الكفار 

 ولكن املراد قوهلا مع معرفتها بالقلب.، ويتصدقون
 ] وحمبتها وحمبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته.٢[ 
 ،)١(»من قال ال إله إالّ اهللا خملصا«] كام قال النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم: ٣[ 

 .»»»خالصا من قلبه«ويف رواية 
 .»»»صادقا من قلبه«] ويف رواية ٤[ 

 من األحاديث الدالة عىل جهالة أكثر الناس هبذه الشهادة. إىل غري ذلك
عبد من دون اهللا«] ويف حديث آخر: ٥[  .»»»من قال ال إله إالّ اهللا وكفر بام يُ

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;

; U„’ÊÕ?; ‡]â÷’]d; ]6ÊÕ; Ä\Ö∏\; äË’Â]·]fi¬±; ◊‚°\; √Ÿ; U> هذا الرشط
، أي ليس املقصود ااألول من رشوط كلمة التوحيد وهو العلم بمعناها نفيا وإثبات

دون فهم معناها؛ إنام املقصود فهم وتدبر معناها املراد منها » ال إله إال اهللا«النطق بـ 
، )   ã â á à ß Þ Ý Ü((نفيا وإثباتا؛ قال تعاىل: 

 دون أن يعرف معناها، فليس بمسلم.فمن نطق هبا 

 )، وصححه األلباين.٢/٣٠٧) صحيح: رواه أمحد (١(
 ).٩٩) صحيح: رواه البخاري (٢(
)، وصححه األلباين يف الصحيحة ١٠٨٧٧)، والسنن الكرب للنسائي (٤/١٦) صحيح: رواه أمحد (٣(

)٥/٢٧٧.( 
 ).٢٣) صحيح: رواه مسلم (٤(
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@ÅãíáÓyÏn€a@Ú‡‹◊@7è–m٩

UÎÅ]…  للقد اختلف الناس يف معنى كلمة التوحيد عىل مخسة أقوال: 
ZfiÎ˛a@fiÏ‘€a .اهللا ال معبود بحق سو 
ZÈi@ÊÏ‹ˆb‘€a .أهل السنة واجلامعة 

معنى هذا القول أن كل معبود سو اهللا فهو باطل، فاملعبود بحق هو اهللا 
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤  z y x } |((وحده؛ لذا قال: 

ª © ̈  § ¦ ¥   (( 
ZÔ„br€a@fiÏ‘€a .ال معبود إال اهللا؛ أو ال موجود إال اهللا 
ZÈi@ÊÏ‹ˆb‘€a الوجود. ةالصوفية، وأهل وحد 

معنى هذا القول أن كل املعبودات هي اهللا، ألن أهل وحدة الوجود جيعلون 
 املخلوقات واحدة ال تنقسم.

Zs€br€a@fiÏ‘€a هللا.ال خالق إال ا 
ZÈi@ÊÏ‹ˆb‘€a .أهل الكالم 

معنى هذا القول أن من مل يعبد اهللا تعاىل فهو موحد، فاملوحد عندهم من يقر 
بتوحيد الربوبية من خلق ورزق وإجياد وتدبري هللا تعاىل، وبناء عىل هذا القول فإن 

 املرشكني ليسوا بكفار.
Z…iaä€a@fiÏ‘€a .ال حاكم إال اهللا 
ZÈi@ÊÏ‹ˆb‘€a خوان.مجاعة من اإل 

معنى هذا القول أن احلاكمية جزء من معنى ال إله إال اهللا، وهي شاملة لكل 
 أنواع العبادات، ومل يدخلوا بقية العبادات يف التوحيد.

Zèflb®a@fiÏ‘€a.نفي األسامء والصفات

 ) بترصف كثري.٨٦-٨٥كلمة التوحيد للفوزان صـ ( ) انظر: رشح تفسري١(
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@fiÏ‘€aáÌáè€a     ١٠

 معنى هذا القول أن من أثبت األسامء والصفات فهو مرشك.
; U„’ÊÕ?;jü;€·Â;]‚›Ê’ÊŒÁ;ØŒ…]fi∏\; �‡c…;Ñ]�“’\) ¦ ¥ ¤

¨ §(;U> :ال «املنافقون: هم الذين يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر؛ فيقولون
;دون أن يعتقدوهنا بقلوهبم.» إله إال اهللا

` l k j i h g f e d c b a ((قال تعاىل: 

r q p o n m   (( 
يف باطن األمر فأما  قال ابن كثري: إهنم إنام يتفوهون باإلسالم إذا جاءوا النبي 

 )   q p o n m(فليسوا كذلك، بل عىل الضدّ من ذلك؛
ا للخارج؛ ألهنم مل يكونوا يعتقدون صحة ما  أي: فيام أخربوا به، وإن كان مطابقً

 . مميقولون وال صدقه؛ وهلذا كذهبم بالنسبة إىل اعتقادهم
يشهد إن قال الطربي: معنى اآلية: أن املنافقني قالوا بألسنتهم ذلك، واهللا 

املنافقني لكاذبون يف إخبارهم عن أنفسهم أهنا تشهد إنك لرسول اهللا، وذلك أهنا ال 
تعتقد ذلك وال تؤمن به، فهم كاذبون يف خربهم عنها بذلك ؛ وكان بعض أهل 

إنام كذب ضمريهم؛  )   q p o n m(العربية يقول يف قوله: 
ظهروه، فكذلك جعلهم كاذبني، ألهنم أضمروا النفاق، فكام مل يقبل إيامهنم، وقد أ

 .ااألهنم أضمروا غري ما أظهروا
أي يف ،))   ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨(و قوله تعاىل: 

بَق األسفل من أطباق جهنم يوم القيامة ، جزاء عىل كفرهم ةةأسفل النار يف الطَّ

 ).٨/١٢٥) انظر: تفسري ابن كثري (١(
 ).٢٣/٣٩٠انظر: تفسري الطربي () ٢(
 ).٩/٣٣٩( السابقانظر:  )٣(

fi ‘€a€a



@ÅãíáÓyÏn€a@Ú‡‹◊@7è–m١١

 . ظظالغليظ
; U„’ÊÕ?‡ÊÕÅëiÁÂ; ‡Ê÷ëÁ̌; €‚›Ê—; √Ÿ; U> أي يصلون الصلوات

والنوافل؛ ويتصدقون بأمواهلم أمام الناس رياء ونفاقا، ومع ذلك فهم  املفروضة
;)   )   ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥(كفار؛ قال تعاىل 

;U„’ÊÕ?f÷Œ’]d;]‚i…Ö¬Ÿ;√Ÿ;]6ÊÕ;Ä\Ö∏\;fl“’Â;U> أي املقصود منها قوهلا
باللسان مع اعتقاد معرفتها بالقلب؛ فمجرد النطق هبا ال يكفي، وال يدخل يف 

;م.اإلسال

; U„’ÊÕ?„h\Ä]¬ŸÂ; ]‚�’]|; ]Ÿ; ó∆dÂ; ]‚÷·^; Ïe•Â; ]‚ie•Â; U> هذا
الرشط الثاين من رشوط كلمة التوحيد، وهو حمبتها وحمبة أهلها وبغض وكره 

املحبة هلذه الكلمة وملا اقتضته ودلت عليه وألهلها العاملني ومعاداة من خالفها،
;هبا امللتزمني لرشوطها، وبغض ما ناقض ذلك.

Y X W V U T S R Q P O N M (: قال تعاىل

] \ [ Z   (  حلبهم هللا ومتام معرفتهم به، وتوقريهم ،
وتوحيدهم له، ال يرشكون به شيئًا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه، ويلجؤون 

 .ههيف مجيع أمورهم إليه
! " # $ (وقال تعاىل يف بغض ومعادة من مل يقل كلمة التوحيد: 

* ) ( ' & %  2 1 0 / . - , +
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
 N M L K J I H G F E D C B A @

 ).٢/٤٤١) انظر: تفسري ابن كثري (١(
 ).١/٤٧٦) انظر: تفسري ابن كثري (٢(
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@fiÏ‘€aáÌáè€a     ١٢

Y X W V U T S R Q P O   (   ( 
;U„’ÊÕ?;U€÷àÂ;„’`Â;„Ë÷¡;!\;Ì÷ê;8fi’\;ÿ]Õ;]⁄—?;�̂ b;„’b;ˆ;ÿ]Õ;flŸ

]ë÷¶;!\>∫Â; G ;ÏÁ\ÂÑ?„e÷Õ;flŸ; ]ë’]|; U>> هذا فيه الرشط الثالث من
توحيد وهو اإلخالص، وهو تصفية العمل بصالح النية عن مجيع رشوط كلمة ال

ي يرصف شوائب الرشك؛ فال يكفي النطق بكلمة التوحيد بدون إخالص، فالذ
;منها لغري اهللا فليس بمسلم. يئاش

 )   )   Y X W V(قال تعاىل: 
)   )   o n m l k j i h(قال تعاىل: 

;U„’ÊÕ?;ÏÁ\ÂÑ;∫Â?ÕÄ]ê„e÷Õ;flŸ;]U>>; هذا فيه الرشط الرابع من رشوط
فيها املنايف للكذب، وهو أن يقوهلا صدقا من قلبه كلمة التوحيد وهو الصدق

;يواطئ قلبه لسانه.

~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª (قال تعاىل: 

اذِبِنيَ  نا أي منهم يف قيلهم آمنا )   )   » كَ نَّ الْ لَمَ يَعْ لَ منهم يف قيلهم  نيَوَ
لك، واهللا عامل بذلك منهم قبل االختبار، ويف حال االختبار، وبعد االختبار، ذ

نَّ اهللا صدق الصادق منهم يف قيله آمنا باهللا من كذب  رَ يُظْهِ ولكن معنى ذلك: ولَ
ه، ليعلم صدقه من كذبه أولياؤه، عىل نحو ما قد  الكاذب منهم بابتالئه إياه بعدوّ

.للبيَّناه فيام مىض قبلُ 
َّنْ هو كاذب يف قوله قال ا بن كثري: أي: الذين صدقوا يف دعواهم اإليامن ممِ

يعلم ما كان وما يكون، وما مل يكن لو كان كيف يكون ؛ وهذا  ودعواه. واهللا 

 ).١٩/٨) انظر: تفسري الطربي (١(
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 .ةةجممع عليه عند أئمة السنة واجلامعة
بَلٍ و اذِ بْنِ جَ عَ نْ مُ نِ النَّبِيِّ  عَ دُ أَنْ : « عَ هَ شْ دٍ يَ نْ أَحَ ا مِ أَنَّ مَ هَ إِالَّ اهللاُ وَ الَ إِلَ

ىلَ النَّارِ  هُ اهللاُ عَ مَ رَّ بِهِ إِالَّ حَ لْ نْ قَ ا مِ قً دْ هُ صِ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ  .»»»حمُ
فاشرتط يف إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقوهلا صدقا من قلبه، فال  

 ينفعه جمرد اللفظ بدون مواطأة القلب.
;U„’ÊÕ?Ö|`;nÁÅt;∫Â?;U;flŸ;Åe¬Á̌;]±;Ö�—Â;!\;�̂ b;„’b;ˆ;ÿ]Õ;flŸ

!\; ‡ÂÄU>>; هذا فيه الرشط اخلامس من رشوط كلمة التوحيد وهو الكفر بام
;سو اهللا تعاىل؛ فمن آمن باهللا ومل يكفر بام سو اهللا تعاىل فليس بمسلم.

; U„’ÊÕ?;ã]fi’\;Öm—^;Ï’]‚p;Ì÷¡;Ï’\Å’\;nÁÄ]t¯\;flŸ;”’Ç;3≈;∞b

ÎÄ]‚ç’\;‰É‚dU>;.أي بشهادة التوحيد;

 قال الشيخ حافظ احلكمي مقررا رشوط كلمة التوحيد:
تْ  ـــــدَ يِّ ـــــدْ قُ ةٍ قَ ـــــبْعَ ــــــروط سَ دَتْ  وَ بِش رَ ــــــا وَ ̧ق يِ حَ حْ ــــــوَ ــــــوصِ الْ يفِ نُصُ وَ

ــــــــا ــــــ ائِلُهَ ـــــــعْ قَ نْتَفِ ْ يَ ـــــــهُ ملَ إِنَّ ـــــــــــا فَ لُهَ مِ تَكْ يْــــــثُ يَسْ ـــــالنُّطْقِ إِالَّ حَ بـِ

الْ  ـــــــولُ وَ بُــــ قَ الْ ــــــنيُ وَ يَقِ الْ ــــــمُ وَ لْ ــــــولُ  عِ ـ ــــــا أَقُ ــ رِ مَ ـــــادْ ــــــادُ فَ يَـــ نْقِ االِ وَ

بَّــــــهْ  صُ واملَْحَ ــــــالَ خْ ِ اإلْ قُ وَ ــــــدْ الصِّ ـــــــــهْ  وَ بَّــ ـــــــــا أَحَ ـــــــــكَ اهللا ملَِـــ ــ قَ فَّ وَ

 زاد الشيخ سعد بن عتيق رشطا ثامنا فقال:و
ــامو ــك ب ــران من ــا الكف ــد ثامنه األشـياء قـد أُهلـاسو اإلله من  زي

Z¬Îãì€a@ÍâÁ@Ú€Üc@
ÿÿÂ¯\;ºÖç’\U . لِكَ لِ بِذَ هْ ا املنَايفِ لِلْجَ بَاتً إِثْ يًا وَ ا نَفْ نْهَ ادِ مِ ا املرَ نَاهَ عْ لْمُ بِمَ  العِ

 ). ٦/٢٦٣كثري ( ) انظر: تفسري ابن١(
 ).٣٢)، ومسلم (١٢٨متفق عليه: رواه البخاري ()٢(
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@@�!a@�fib�”Z )ã â á à ß Þ Ý Ü (:١٩[حممد.[ 
ZÛ�€b�»�m@�fib�”�Î )Á À ¿ ¾ ½ ¼ » (:ف خرُ هَ إِ ٨٦[الزُّ : بِالَ إِلَ الَّ اهللاُ ]، أَيْ

)À ¿ ( ِوا بِهِ ب ا نَطَقُ نَى مَ عْ ِمْ مَ لُوهبِ .أبِقُ مْ نَتِهِ  لسِ
@·‹éfl@ÙÎâÎ  َن ثْامَ نْ عُ ولُ اهللاِ عَ سُ الَ رَ : قَ الَ هَ إِالَّ اهللاُ : «قَ لَمُ أَنَّهُ الَ إِلَ عْ وَ يَ هُ اتَ وَ نْ مَ مَ

لَ اجلَنَّةَ   .»»»دَخَ
UÈ›]m’\;ºÖç’\  ِّك ينًا اليَقِنيُ املنَايفِ لِلشَّ قِ ةِ يَ لِمَ هِ الكَ ذِ لُولِ هَ دْ نًا بِمَ تَيْقِ سْ ا مُ ائِلُهَ ونَ قَ كُ بِأَنْ يَ

. كُّ لَهُ الشَّ خَ ا دَ يْفَ إِذَ ، فَكَ لْمُ الظَّنِّ لْمُ اليَقِنيِ الَ عِ نِي فِيهِ إِالَّ عِ غْ نَ الَ يُ يامَ إِنَّ اإلِ ا، فَ مً ازِ  جَ
@@ �!a@ �fib�”Z ) § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } |

 ® ¬ « ª © ¨± ° ¯ ((

تَابُ  ا املرْ أَمَّ وا، فَ كُّ شُ ْ يَ : ملَ ابُوا أَيْ تَ رْ ْ يَ ُمْ ملَ هنَ وْ ولِهِ كَ سُ رَ ِمْ بِاهللاِ وَ هنِ قِ إِيامَ دْ طَ يفِ صِ َ رتَ وَ  فَاشْ هُ فَ
 : مْ اىلَ فِيهِ الَ اهللاُ تَعَ ينَ قَ ذِ يَاذُ بِاهللاِ، الَّ العِ ، وَ نيَ نَ املنَافِقِ n m l k j i (مِ

 q p ow v u t s r (( 
·‹éfl@ÙÎâÎ  َة رَ يْ رَ ولُ اهللاِ، عن أَيبِ هُ سُ الَ رَ : قَ الَ أَينِّ : «قَ هَ إِالَّ اهللاُ وَ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ أَشْ

لَ اجلَنَّةَ  خَ امَ إِالَّ دَ اكٍّ فِيهِ َ شَ ريْ بْدٌ غَ ِامَ عَ ى اهللاَ هبِ لْقَ ولُ اهللاِ، الَ يَ سُ  .»»»رَ
·‹éfl@ÙÎâ�Î يرة أيضا عن أيب هر  َّيلٍ أَنَّ النَّبِي يثٍ طَوِ دِ نْ حَ :  مِ الَ قَ يْهِ فَ لَ ثَهُ بِنَعْ عَ نْ «بَ مَ

هُ بِاجلَنَّ  ْ بَرشِّ بُهُ فَ لْ ا قَ َ نًا هبِ تَيْقِ سْ هَ إِالَّ اهللاُ مُ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ ا احلَائِطِ يَشْ ذَ اءِ هَ رَ نْ وَ يتَ مِ قِ  . »»»ةِ لَ
ائِلِهَ   ولِ قَ طَ يفِ دُخُ َ رتَ ى فَاشْ تَفَ ا انْ إِذَ ا، وَ اكٍّ فِيهَ َ شَ ريْ بُهُ غَ لْ َا قَ نًا هبِ تَيْقِ سْ ونَ مُ ا اجلَنَّةَ أَنْ يَكُ

. وطُ ُ ى املرشْ تَفَ طُ انْ ْ  الرشَّ
Un’]m’\;ºÖç’\  ُدْ قَصَّ اهللا قَ ، وَ انِهِ لِسَ بِهِ وَ لْ ةُ بِقَ لِمَ هِ الكَ ذِ تْهُ هَ تَضَ بُولُ ملَِا اقْ نْ  القَ يْنَا مِ لَ عَ

بَاءِ مَ  نْ ا.أَ أَبَاهَ ا وَ هَ دَّ َّنْ رَ هِ ممِ امِ تِقَ انْ ا وَ بِلَهَ نْ قَ اءِ مَ نْ إِنْجَ بَقَ مِ دْ سَ  ا قَ

 ).٤٣)صحيح: رواه  مسلم (١(
 ).٢٧صحيح: رواه مسلم ()٢(
 ). ٣١صحيح: رواه مسلم ()٣(

fi ‘€a€a



@ÅãíáÓyÏn€a@Ú‡‹◊@7è–m١٥

امَ  ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / Û�€b�»�m@�fib�” :)) 0كَ

 C B A @ ? > = < ; : 9 8 6 5 4 3 2 1

P O N M L K J I H G F E D (:ف خرُ -٢٣[الزُّ
٢٥.[ 

¥zÓzñ€a@ ø�Î ى وسَ نْ أَيبِ مُ نِ النَّبِيِّ   عَ :  عَ الَ  «قَ نَ اهلُدَ ثَنِي اهللاُ بِهِ مِ عَ ا بَ ثَلُ مَ مَ
العُ  َ وَ ألَ بَتَتِ الكَ نْ أَ بِلَتِ املاءَ فَ يَّةٌ قَ قِ ا نَ نْهَ انَ مِ ا، فَكَ ضً ابَ أَرْ ثِريِ أَصَ يْثِ الكَ ثَلِ الغَ مَ لْمِ كَ العِ بَ وَ شْ

تِ ا كَ سَ ادِبُ أَمْ ا أَجَ نْهَ انَتْ مِ كَ ، وَ ثِريَ وا، الكَ عُ رَ زَ ا وَ وْ قَ سَ بُوا وَ ِ ، فَرشَ َا النَّاسَ عَ اهللاُ هبِ نَفَ ملاءَ فَ
لَ ً نْبِتُ كَ الَ تُ اءً وَ كُ مَ ْسِ انٌ الَ متُ يَ قِيعَ  إِنَّامَ هِ رَ ةً أُخْ ائِفَ ا طَ نْهَ ابَ مِ أَصَ هَ يفِ اوَ قِ نْ فَ ثَلُ مَ لِكَ مَ ، فَذَ

لِ  ثَنِي اهللاُ بِهِ فَعَ عَ ا بَ هُ مَ عَ فَ نَ  اهللاِ دِينِ اهللاِ وَ دَ بَلْ هُ قْ ْ يَ ملَ ا وَ أْسً لِكَ رَ عْ بِذَ فَ رْ ْ يَ نْ ملَ ثَلُ مَ مَ ، وَ لَّمَ عَ مَ وَ
لْتُ بِهِ  سِ ي أَرْ  .»»»الَّذِ

U√d\Ö’\;ºÖç’\  ، لِكَ كِ ذَ ْ يْهِ املنَايفِ لِرتَ لَ لَّتْ عَ يَادُ  ملَِا دَ نْقِ  االِ
@�!a@�fib�”Z ) º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

ر:) « مَ  ].٥٤[الزُّ
ZÛ�€b�»�m@�fib�”�Î ) m l k j i h g f e d c b a `

r q p o n (( ُهٍ إِالَّ اهللا : بِالَ إِلَ h g f e  (، أَيْ

i(،  ُيَك ْ ملَ هُ إِىلَ اهللاِ وَ هَ جْ لِمْ وَ سْ ْ يُ نْ ملَ مَ ، وَ دٌ حِّ وَ نٌ مُ ْسِ وَ حمُ هُ ادُ وَ نْقَ : يَ هُ أَيْ هَ جْ لِمُ وَ نَى يُسْ عْ مَ وَ
نًا فَ  ْسِ ى.حمُ قَ ثْ ةِ الوُ وَ رْ كْ بِالعُ سِ تَمْ سْ ْ يَ هُ ملَ  إِنَّ

UäŸ]£\;ºÖç’\  ا من قلبه يواطئ قً دْ َا صِ وهلَ قُ وَ أَنْ يَ هُ ، وَ بِ ذِ ا املنَايفِ لِلْكَ قُ فِيهَ دْ الصِّ
 . هُ انَ بِهِ لِسَ لْ  قَ
@�!a@�fib�”Z ) ے ~ } | { z y x w v u t s r q

« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ (:٣-١[العنكبوت.[ 
�Î¥zÓzñ€a@ø  ٍبَل اذِ بْنِ جَ عَ نْ مُ نِ النَّبِيِّ  عَ أَنَّ : «عَ هَ إِالَّ اهللاُ وَ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ دٍ يَشْ نْ أَحَ ا مِ مَ

 ).٢٢٨٢)، ومسلم (٧٩متفق عليه: رواه البخاري ()١(
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ىلَ النَّارِ  هُ اهللاُ عَ مَ رَّ بِهِ إِالَّ حَ لْ نْ قَ ا مِ قً دْ هُ صِ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ  .»»»حمُ
الَ   نْ قَ اءِ مَ طَ يفِ إِنْجَ َ رتَ دُ فَاشْ َرَّ هُ جمُ عُ نْفَ ، فَالَ يَ بِهِ لْ نْ قَ ا مِ قً دْ َا صِ وهلَ قُ نَ النَّارِ أَنْ يَ ةَ مِ لِمَ هِ الكَ ذِ هَ

. لْبِ أَةِ القَ اطَ وَ ونِ مُ ظِ بِدُ  اللَّفْ
¥zÓzñ€a@ø�Î  ٍالِك بَيْدِ اهللاِ  عن أَنَسِ بْنِ مَ ةَ بْنِ عُ طَلْحَ وَ  وَ هُ ، وَ ِّ ايبِ رَ ةِ األَعْ نْ قِصَّ مِ

مُ بْ  امَ ولَ اهللاِ ضِ سُ أَلَ رَ رٍ ملََّا سَ دِ بْنِ بَكْ عْ نِي سَ افِدُ بَ بَةَ وَ لَ عْ : نُ ثَ الَ ، قَ هُ َ ربَ أَخْ مِ فَ الَ سْ ائِعِ اإلِ َ نْ رشَ عَ
 : الَ ا؟ قَ هَ ُ ريْ َّ غَ يلَ لْ عَ عَ «هَ الَ رَ »الَ إِالَّ أَنْ تَطَوَّ قَ ا، فَ نْهَ صُ مِ الَ أَنْقُ ا وَ يْهَ لَ يِدُ عَ اهللاِ الَ أَزْ : وَ الَ ولُ ، قَ سُ

قَ : «اهللاِ  دَ لَحَ إِنْ صَ ا.»»»أَفْ ادِقً ونَ صَ ولِ اجلَنَّةِ أَنْ يَكُ دُخُ هِ وَ حِ طَ يفِ فَالَ َ رتَ  ، فَاشْ
UUãÄ]â’\;ºÖç’\ . كِ ْ ائِبِ الرشِّ وَ ِيعِ شَ نْ مجَ الِحِ النِّيَّةِ عَ لِ بِصَ مَ يَةُ العَ فِ وَ تَصْ هُ ، وَ صُ الَ خْ  اإلِ

�!a@�fib�” Z )Y X W V (( 
@Û�€b�»�m@ �fib�”�Î :) u t s r q p o n m l k j i h

y x w v (( 
âbÇj€a@ÙÎâÎ  َة رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ نِ النَّبِيِّ عَ هَ إِالَّ : «عَ : الَ إِلَ الَ نْ قَ تِي مَ اعَ فَ دُ النَّاسِ بِشَ عَ أَسْ

هِ  سِ بِهِ أَوْ نَفْ لْ نْ قَ ا مَ الِصً  . »»»اهللاُ خَ
¥zÓzñ€a@ø�Î  ِنْ ع الِكٍ عَ نِ النَّبِيِّ  تْبَانَ بْنِ مَ : عَ الَ : «قَ الَ نْ قَ ىلَ النَّارِ مَ مَ عَ رَّ إِنَّ اهللاَ حَ

هَ اهللاِ  جْ لِكَ وَ بْتَغِي بِذَ هَ إِالَّ اهللاُ يَ  . »»»الَ إِلَ
àfl6€a@ÙÎâÎ  َة رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ ولُ اهللاِ  بسند حسن عَ سُ الَ رَ : قَ الَ بْدٌ قَ : «قَ الَ عَ ا قَ : الَ مَ طُّ

بَائِرُ  تُنِبَتِ الكَ ا اجْ شِ مَ رْ َ إِىلَ العَ تَّى تُفْيضِ ءِ حَ امَ ابُ السَّ ا، إال فتحت هلا أَبْوَ ْلِصً هَ إِالَّ اهللاُ خمُ  .»»»إِلَ
U√d]â’\; ºÖç’\  ا َ لِنيَ هبِ امِ ا العَ لِهَ َهْ ألِ يْهِ وَ لَ لَّتْ عَ دَ تْهُ وَ تَضَ ملَِا اقْ ةِ وَ لِمَ هِ الكَ َذِ بَّةُ هلِ املحَ

.ا لِكَ ا نَاقَضَ ذَ بُغْضٍ مَ ا، وَ وطِهَ ُ نيَ لِرشُ مِ تَزِ  مللْ

 ).٣٢)، ومسلم (١٢٨متفق عليه: رواه البخاري ()١(
 ).١٢)،و مسلم (٤٦ري ()متفق عليه: رواه البخا٢(
 ).١٠٥)صحيح: رواه البخاري (٣(
 ).١٥٢٨)، ومسلم (٤٢٥)متفق عليه: رواه البخاري (٤(
 ).١٥٢٤)، وحسنه األلباين (٣٥٩٠)حسن: رواه الرتمذي (٥(
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نَا اهللاُ  َ ربَ أَخْ ْ  فَ ُمْ ملَ َهنَّ لِكَ ألِ ذَ ؛ وَ هُ ̧با لَ دُّ حُ نِنيَ أَشَ مِ هُ املؤْ بَادَ ا أَنَّ عِ دً َبَّتِهِ أَحَ هُ يفِ حمَ عَ وا مَ كُ ِ يُرشْ
بِّ  ةُ حُ مَ الَ عَ ، وَ بِّهِ حُ نْ دونه أندادا حيبوهنم كَ وا مِ َذُ ينَ اختَّ ذِ كِنيَ الَّ ِ نَ املرشْ َبَّتِهِ مِ و حمَ عُ دَّ لَ مُ امَ فَعَ  كَ

بْغِضُ رَ  ا يُ بُغْضُ مَ اهُ وَ وَ تْ هَ فَ الَ إِنْ خَ هِ وَ َابِّ يمُ حمُ دِ قْ هُ تَ بَّ بْدِ رَ نْ العَ ةُ مَ االَ وَ مُ ، وَ اهُ وَ يْهِ هَ الَ إِلَ إِنَّ مَ هُ وَ بُّ
ولِهِ  سُ بَاعُ رَ اتِّ ، وَ اهُ ادَ نْ عَ اةُ مَ ادَ عَ مُ هُ وَ ولُ سُ رَ اىلَ اهللاُ وَ هِ وَ ذِ لُّ هَ كُ . وَ اهُ دَ بُولُ هُ قَ هِ وَ رِ اءُ أَثَ تِفَ اقْ وَ

بَّ  ودُ املحَ جُ رُ وُ وَّ تَصَ بَّةِ الَ يُ وطٌ يفِ املحَ ُ اتِ رشُ مَ الَ بَدَ العَ نْ عَ لُّ مَ ا، فَكُ نْهَ طٍ مِ ْ ةِ مع عدم وجود رشَ
دِ  قْ بَبُهُ تَ نُوبِ فَسَ نَ الذُّ ىصَ اهللاَ بِهِ مِ ا عَ لُّ مَ ، بَلْ كُ اهُ َوَ بْدٌ هلِ ةِ عَ يقَ وَ يفِ احلَقِ هُ هُ فَ َ ريْ عَ اهللاِ غَ بْدِ مَ يمُ العَ

رِ اهللاِ  امِ ىلَ أَوَ اهُ عَ وَ .  هَ يهِ اهِ نَوَ  وَ
@ Û�€b�»�m@ �fib�”�Î ِيف : اةِ فِيهِ ادَ املعَ ةِ وَ االَ أْنِ املوَ ! " # $ % & ' ( شَ

 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8

Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G(( 
@@Û�€b�»�m@�fib�”�Î ِولِه سُ بَاعِ رَ اطِ اتِّ َ رتِ < ? @  :) F E D C B Aيفِ اشْ

 J I H GM L K ((

¥zÓzñ€a@ ø�Î  ٍعن أَنَس  ِولُ اهللا سُ ةَ : «أن رَ وَ الَ ِنَّ حَ دَ هبِ جَ نَّ فِيهِ وَ نْ كُ ثٌ مَ ثَالَ
ِبُّهُ إِالَّ هللاِ ءَ الَ حيُ ِبَّ املرْ أَنْ حيُ ا، وَ َ امهُ وَ َّا سِ يْهِ ممِ بَّ إِلَ هُ أَحَ ولُ سُ رَ ونَ اهللاُ وَ كُ : أَنْ يَ نِ يامَ أَنْ يَ اإلِ هَ أَنْ ، وَ رَ كْ

فَ يفِ النَّارِ  ذَ قْ هُ أَنْ يُ رَ امَ يَكْ نْهُ كَ هُ اهللاُ مِ ذَ قَ دَ أَنْ أَنْ رِ بَعْ فْ ودَ يفِ الكُ عُ  .»»»يَ
@¥zÓzñ€a@ø�Î  َة رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ ولُ اهللاِ عَ سُ الَ رَ : قَ الَ ونَ : «قَ تَّى أَكُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ الَ يُ

هِ  دِ لَ نْ وَ يْهِ مِ بَّ إِلَ َعِنيَ أَحَ النَّاسِ أَمجْ هِ وَ الِدِ وَ  .»»»وَ

 ).٦٨)، ومسلم (١٦)متفق عليه: رواه البخاري(١(
 ).١٧٨) ومسلم (١٥)متفق عليه: رواه البخاري (٢(
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UUflŸ]m’\;ºÖç’\ .اهللا تعاىل من اآلهلة الباطلة الكفر بام سو 
ةِ  وَ رْ عُ كَ بِالْ سَ تَمْ دِ اسْ قَ نْ بِاهللاِ فَ مِ ؤْ يُ وتِ وَ رْ بِالطَّاغُ فُ كْ نْ يَ قال تعاىل: ﴿ فَمَ

ى﴾ [البقرة: ثْقَ وُ  ].٢٥٦الْ
الَ  نْ أَبِيهِ قَ الِكٍ عَ نْ أَيبِ مَ ولَ اهللاِ  :عَ سُ تُ رَ عْ مِ ولُ  سَ قُ هَ إِالَّ اهللاُ « :يَ الَ الَ إِلَ نْ قَ مَ

ىلَ اهللاِ هُ عَ ابُ سَ حِ هُ وَ مُ دَ هُ وَ الُ مَ مَ رُ نْ دُونِ اهللاِ حَ بَدُ مِ عْ رَ بِامَ يُ فَ كَ  .)١(»وَ
فمن شهد أن ال إله إال اهللا  فال تقبل منه حتى يكفر بام يعبد من دون اهللا من 

 ا وهو يعبد مع اهللا غريه مل تنفعه.الطواغيت فإن قاهل
املراد هبذا أهل األوثان ومرشكو العرب ومن ال يؤمن «قال اخلطايب وغريه: 

دون أهل الكتاب ومن يقر بالتوحيد فال يكتفى يف عصمته بقوله ال إله إال اهللا إذ 
 .)٢(»كان يقوهلا يف كفره وهي من اعتقاده

 ).٢٣لم () صحيح: رواه مس١(
 ).٣٤) انظر: رشح األربعني النووية البن دقيق العيد صـ (٢(
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@ÅãíáÓyÏn€a@Ú‡‹◊@7è–m١٩
@{áÓyÏn€a@Ú‡‹◊@Êb◊äc}@

]Õ;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ±^√i<!]<‰∑ÖU;

، وإثبات نفي اإلهلية عامّ سو اهللا تعاىل من املخلوقات فاعلم أن هذه الكلمة نفي
 وجربائيل فضال عن غريهم من األولياء ،حتى حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم

 والصاحلني.
Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{;

 مها:نتفع هبا قائلها حتى حيقق ركنيها، وكلمة التوحيد كلمة عظيمة ال ي
 ».ال إله«النفي  الركن األول:
 ».إال اهللا«اإلثبات  الركن الثاين:

;;U„’ÊÕ?€÷¡]…U>;احلث.، وكلمة يؤتى هبا لالنتباه;

; U„’ÊÕ?È�›; Ï⁄÷“’\; ‰É·; ‡^U>;ن األول من أركان كلمة ركال اهذ
معناه نفي استحقاق العبادة عن كل ما سو اهللا تعاىل؛ لذاو ،وهو النفي ،التوحيد

)   ä ã â á à ß Þ Ý Ü((قال تعاىل: 

;، فاشرتط اهللا تعاىل الكفر بالطاغوت قبل اإليامن باهللا تعاىل.

عبود أو متبوع أو الطاغوت كل ما جتاوز به العبد حده من م«قال ابن القيم: 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غري اهللا ورسوله أو يعبدونه من دون  ،مطاع

 .»»»اهللا أو يتبعونه عىل غري بصرية من اهللا أو يطيعونه فيام ال يعلمون أنه طاعة هللا
; U„’ÊÕ?k]elbÂU>;هو اإلثبات، وهذ الركن الثاين من أركان كلمة التوحيد ،

تعاىل؛ فمن نفى استحقاق اإلهلية عن كل و ية هللا وحده سبحانهمعناه إثبات اإلهلو
;هللا فال ينفعه هذا النفي. هامل يثبت، وةاآلهل

; U„’ÊÕ?k]ÕÊ÷}∏\;flŸ;∞]¬h;!\;ÓÊà;]�⁄¡;ÏË6¸\;È�›;U> هذا تفسري

 ) .١/٥٠) انظر: أعالم املوقعني (١(
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@fiÏ‘€aáÌáè€a     ٢٠

سواء كان  ،معناه نفي استحقاق العبادة عام سو اهللا من املخلوقاتو ،الركن األول
;رسوال أو وليا أو خملوقا عظيام. ملكا أو نبيا أو

 .))   l k j i h g ((قال تعاىل: 
 األنبياءو فتعم املالئكة ،نكرة يف سياق النهي تفيد العموم)   l (فقوله: 

 األولياء. و الرسلو
ريَّ يريد إذا وقع ية هي العبادة؛ من أله يأله إهلةاإلهلو َ هُ إذا حتَ أْلَ ، وأَصله من أَلِهَ يَ

 .ههبد يف عظمة اهللا وجاللهالع
;U„’ÊÕ?€÷àÂ;„’`Â;„Ë÷¡;!\;Ì÷ê;Å⁄•;ÌitG;◊Ë\1pÂU>;إن و أي

 أو أعظم املالئكة ،هو الرسول و أقرهبم إىل اهللاو كان هذا املعبود أعظم البرش
;.هو جربيل و أقرهبم إىل اهللاو

; U„’ÊÕ?Ø¢]ë’\Â; Ô]Ë’Â¯\; flŸ; €·3≈; fl¡; ˜ï…; U> أي عمن دون
;الصاحلني.من األولياء و جربيل و الرسول 

)   , - . / 0(هم واألولياء مجع ويل، و

 
 الرسلالئكة وانتهى عن املنهيات من املو الصاحلون كل من ائتمر باملأموراتو

 أتباعهم.و األنبياءو

 » .أله « ) انظر: لسان العرب، مادة ١(
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@ÅãíáÓyÏn€a@Ú‡‹◊@7è–m٢١
@

{∂b»m@!a@7Ã€@ÒÜbj»€a@Âfl@ıÔí@“ãñ@åÏ∞@¸};

g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ;±^√i<!]<‰∑ÖU;

فتأمل هذه األلوهية التي أثبتها اهللا لنفسه، ونفاها عن حممد ، إذا فهمت ذلك
 أن يكون هلم مثقال حبة من خردل. وجربائيل وغريمها

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;

;U„’ÊÕ?”’Ç;j⁄‚…;\Çb;U> إذا فهمت أهيا القارئ أن كلمة التوحيد ال تنفع أي
;قائلها حتى حيقق ركنيها اإلثبات والنفي.

; U„’ÊÕ?◊Ÿ_i…U>; َلت اليشء أي تثبت وتفكر بإمعان، والتأمل: التَّثَبُّت، وتأَمَّ
ستثْبِتً  ثَبَّت يف األَمر اأَي نظرت إِليه مُ ل الرجلُ تَ أَمّ ;.ررله وتَ

;U„’ÊÕ?ÏË·Ê’¯\;‰É·U>;;ذه العبادة.أي ه;

; U„’ÊÕ?;◊Ë\1pÂ; Å⁄•; fl¡; ]·]�›Â; G„â�fi’; !\; ]‚iel^; 9’\

]⁄·3≈Â;U> :فال جيوز رصفها لغري اهللا تعاىل مهام عظم؛ لقوله تعاىل)) h g

 l k j i   ((;

;U„’ÊÕ?ÿÄÖ|;flŸ;Ïet;ÿ]ŒmŸ;€6;‡Ê“Á;‡^;U> أي زنة حبة من خردل؛
هَ  ثاقِيلِ الذَّ دُ مَ : واحِ عِريةً واملِثْقالُ ةٌ عن اثنتني وسبعني شَ بارَ ، وهو عِ دَل بِ ؛ واخلَرْ

بُّ شجرٍ  لةررحَ دَ رْ ف معروف الواحدة خَ ;.ةة، وهو نوع من احلُرْ
واملعنى أن العبادة ال جيوز رصف يشء منها لغري اهللا تعاىل وإن كان أقل القليل؛ 

 ))   l k j i h g (لقوله تعاىل: 

 » .أمل « انظر: لسان العرب، مادة )١(
 » .خردل«) انظر: تاج العروس، مادة ٢(
 » .خردل«) انظر: القاموس املحيط، مادة ٣(
 » . خردل«: لسان العرب، مادة ) انظر٤(
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@ÚÓÁÏ€˛a@Û‰»fl}{Úflb»€a@á‰«;

;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ±^√i<!]<‰∑ÖU;

الية.  فاعلم أنّ هذه األلوهية هي التي تسميها العامة يف زماننا الرس والوَ
، وهو الذي يسمونه الفقري والشيخ.   واإلله معناه الويل الذي فيه الرسّ
 وتسميه العامة السيد وأشباه هذا. 

يرىض أنّ اإلنسان يلتجئ إليهم  هللا جعل خلواص اخللق منزلةوذلك أهنم يظنون أنّ ا
 ويرجوهم ويستغيث هبم وجيعلهم واسطة بينه وبني اهللا.

فالذي يزعم أهل الرشك يف زماننا أهنم وسائطهم وهم الذين يسميهم األولون  
 (اآلهلة) ، والواسطة هو اإلله.

;ال إله إالّ اهللا، إبطال للوسائط. :فقول الرجل

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;
; U„’ÊÕ?;]fi›]ŸÜ;∫; ÏŸ]¬’\; ]‚Ë⁄âh; 9’\; È·; ÏË·Ê’¯\; ‰É·; �‡^; €÷¡]…

ÏÁˆĘ̂’\Â;Öâ’\U>; أي يف زمان املصنف رمحه اهللا يطلق العامة عىل الويل بأن فيه رس
 نحوه،و الذبحو الطوافو بأنواع من العبادة كالدعاء فيتقربون إليه ،واليةو مع اهللا

;النرصة.و الوالية بفتح الواو معناها املحبةو

;;U„’ÊÕ?;3Œ�’\;„›Ê⁄âÁ;ÍÉ’\;Ê·Â;G�Öâ’\;„Ë…;ÍÉ’\;È’Ê’\;‰]fi¬Ÿ;„’¸\Â

~Ëç’\ÂU>;الشيخ، الذي يأخذون عنه و أي تسمي العامة الويل عندهم  بالفقري
بال واسطة من نقل  لمه حتى يأخذه عن اهللا الشيخ عندهم ال يكمل عو ؛دينهم

;.خخأو شيخ
يقول لعلامء  كان الشيخ الكامل أبو يزيد البسطامي و«قال الشعراين: 

أخذنا علمنا عن احلي و عرصه: أخذتم علمكم من علامء الرسوم ميتا عن ميت،

 ) .١/١١) انظر: هتذيب الطبقات الكرب للشعراين (١(
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 .»»»الذي ال يموت
;;U„’ÊÕ?\É·;‰]eå^Â;ÅËâ’\;ÏŸ]¬’\;„Ë⁄âhÂU>;هم السيدأي يسمون شيخ 

كامليت بني يدي  -هو ما يسمونه باملريد و -البد أن يكون معه التلميذ و اإلمام،و
; املغسل.

;U„’ÊÕ?”’ÇÂU>;.أي سبب ذلك;

; U„’ÊÕ?Ï’áfiŸ; œ÷£\;ì\Ê£;◊¬p;!\; �‡^; ‡ÊfiæÁ; €‚›^U>; أي يظن
;منزلة.و هؤالء العامة أن اهللا تعاىل جعل خلواصهم من األولياء مكانة

; U„’ÊÕ?;;ÌîÖÁ;€‚d;nË∆iâÁÂ; €·ÊpÖÁÂ; €‚Ë’b;Úqi÷Á;‡]â›¸\; �‡^

€‚÷¬™Â !\;ØdÂ;„fiËd;Ï�à\ÂU>; أي يرىض اهللا هبذه املنزلة التي جعلها هلم أن
جيعلهم و اهللكة،و يطلبوا منهم الغوث عند الشدةو يرجوهم،و يلتجؤا إليهم هبا،

w v u t s r ((بني اهللا تعاىل كام قال تعاىل: و شفعاء بينهم

 { z y x ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } |

³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §   ((;

يعني: أهنم كانوا يعبدوهنا رجاء شفاعتها عند اهللا قال اهللا لنبيه «قال الطربي: 
حممد صىل اهللا عليه وآله: أختربون اهللا بام ال يكون يف السموات وال يف األرض؟، 

وال يف األرض، وكان املرشكون  وذلك أن اآلهلة ال تشفع هلم عند اهللا يف السموات
يزعمون أهنا تشفع هلم عند اهللا، فقال اهللا لنبيه صىل اهللا عليه وآله: قل هلم: أختربون 
اهللا أن ما ال يشفع يف السموات وال يف األرض يشفع لكم فيهام؟ وذلك باطلٌ ال 
تعلم حقيقته وصحته، بل يعلم اهللا أن ذلك خالف ما تقولون، وأهنا ال تشفع 

)١١/١٢للشعراين ( ،) انظر: هتذيب الطبقات الكرب. ( 
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 .»»»حد، وال تنفع وال ترضأل
أنكر تعاىل عىل املرشكني الذين عبدوا مع اهللا غريه، ظانني أن «قال ابن كثري: و

تلك اآلهلة تنفعهم شفاعتُها عند اهللا، فأخرب تعاىل أهنا ال تنفع وال ترض وال متلك 
¢  ((شيئا، وال يقع يشء مما يزعمون فيها، وال يكون هذا أبدا؛ وهلذا قال تعاىل: 

£  ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤   ((«««. 
;U„’ÊÕ?;flÁÉ’\;€·Â;€‚�]àÂ;€‚›^;]fi›]ŸÜ;∫;‘Öç’\;◊·^;€¡áÁ;ÍÉ’]…

„’¸\;Ê·;Ï�à\Ê’\Â; GCÏ6˙\D;‡Ê’Â¯\;€‚Ë⁄âÁU>; أي أن املعبودات التي كان
آهلة يسميها أهل زماننا من عباد  يسميها املرشكون األولون عىل عهد الرسول 

هم خمطئون يف و ال يسموهنا آهلة، ظانني بذلك أهنم ال يعبدوهنا،و األرضحة واسطة،
ش سواء يمرشكي قر ةتهم هي مقاللمقاو ألن العربة باحلقائق ال باملسميات، ؛ذلك

;بسواء.

] \ [ ^ _ ` e d c b a (قال تعاىل: 

f   (( 
e d c b ( «قال قتادة، والسدي، ومالك عن زيد بن أسلم، وابن زيد:

f  ( أي: ليشفعوا لنا، ويقربونا عنده منزلة«««. 
ُم، «قال الطربي:  هنَ وْ لَّ تَوَ يقول تعاىل ذكره: والذين اختذوا من دون اهللا أولياء يَ

ى،  فَ لْ ويعبدوهنم من دون اهللا، يقولون هلم: ما نعبدكم أهيا اآلهلة إال لتقربونا إىل اهللا زُ

 ) .٤٧-١٥/٤٦) انظر: تفسري الطربي (١(
 ) .٤/٣٥٦) انظر: تفسري ابن كثري (٢(
 ) .٢١/٢٥١) انظر: تفسري الطربي (٣(
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 .»»»قربة ومنزلة، وتشفعوا لنا عنده يف حاجاتنا
أي إنام حيملهم عىل عبادهتم هلم أهنم عمدوا إىل «و قال ابن كثري يف معنى اآلية: 

أصنام اختذوها عىل صور املالئكة املقربني يف زعمهم، فعبدوا  تلك الصور تنزيال 
نرصهم ورزقهم، وما ينوهبم  لذلك منزلة عبادهتم املالئكة؛ ليشفعوا هلم عند اهللا يف

 .»»»املعاد فكانوا جاحدين له كافرين بهمن أمر  الدنيا، فأما 
; U„’ÊÕ?ª]àÊ÷’; ÿ]�db; G!\; �̂ b; „’b; ˆ; ◊pÖ’\; ÿÊŒ…U>; أي أن كلمة

;بني اهللا تعاىل.و التوحيد تبطل هذا الوسائط التي جعلوها بينهم

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

 ) .٢١/٢٥١() انظر: تفسري الطربي ١(
 ) .٨٥-٧/٨٤) انظر: تفسري ابن كثري (٢(
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{@îÌã”@Ô◊ãìæ@b‰„bflå@Ô◊ãìfl@ÚËibìfl};

;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ<‰∑Ö±^√i<!]U;

 فإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة، فذلك بأمرين:
 ل اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم،األول: أن تعرف أنّ الكفار الذين قاتلهم رسو 

وهو ؛ كانوا مقرين هللا سبحانه، بتوحيد الربوبية واستحلّ نساءهم، وقتلهم وهنب أمواهلم
، وال يدبّر األمور إالّ اهللا وحده، كام قال اهللا أنه ال خيلق، وال يرزق، وال حييي، وال يميت

μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶ ¸ ¹ ((تعاىل: 

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º   (( ، وهذه مسألة
ون به، عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أنّ الكفار شاهدون هبذا كله ومع ذلك ، ومقرّ

قون، مواهلممل يدخلهم ذلك يف اإلسالم ومل حيرم دماءهم وال أ ، وكانوا أيضا يتصدّ
، ويرتكون أشياء من املحرمات خوفا من اهللا ، ويتعبّدون، وحيجون ويعتمرون

رهم ، ويرتكون أشياء من املحرمات خوفا من اهللا  ولكن األمر الثاين هو الذي كفّ
، وهو أنه ال يُدعى، وهو أهنم مل يشهدوا هللا بتوحيد األلوهية، وأحلّ دماءهم وأمواهلم

نذر ، وال يُذبح لغريه، وال يُستغاث بغريه، إالّ اهللا وحده ال رشيك له، وال يُرجى وال يُ
ب وال نبي مرسل، لغريه ومن ذبح لغريه فقد  فمن استغاث بغريه فقد كفر،، ال مللَك مقرّ

 وأشباه ذلك.، ومن نذر لغريه فقد كفر، كفر
 صىل اهللا عليه وآله وسلم ومتام هذا أن تعرف أنّ املرشكني الذين قاتلهم رسول اهللا

زير، كانوا يدعون الصاحلني مثل املالئكة  فكفروا هبذا، وغريهم من األولياء، وعيسى وعُ
 مع إقرارهم بأنّ اهللا هو اخلالق الرازق املدبّر.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;

; U„’ÊÕ?c…flÁÖŸ_d;”’É…;GÏŸ]h;Ï…Ö¬Ÿ;\É·;ÃÖ¬h;‡^;kÄÑ^; \Ç;U> أي إن
;أردت أن تعرف مشاهبة مرشكي زماننا ملرشكي قريش فذلك من أمرين:

;U„’ÊÕ?;!\;Ì÷ê;!\;ÿÊàÑ;€‚÷h]Õ;flÁÉ’\;Ñ]�“’\;�‡^;ÃÖ¬h;‡^;UÿÂ¯\
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„’`Â;„Ë÷¡ €6\ÊŸ^;f‚›Â;€‚÷iÕÂ;G€÷àÂ;U> ،نيمة بُ الغَ أي أخذ أمواهلم، والنَّهْ
نْ شاءَ واال ه مَ ذَ تِهابُ أَن يأْخُ ;.َءََءنْ

;U„’ÊÕ?€·Ô]â›;�◊uià\Â;U>.أي جعلها حالال له وألصحابه;

; U„’ÊÕ?ÏËdÊdÖ’\; ÅËtÊid; G„›]ueà; !; flÁÖŒŸ; \Ê›]—; U> أي كانوا
يقرون بأن اهللا هو الرازق اخلالق املدبر السيد املالك، وتوحيد الربوبية هو إفراد اهللا 

;مللك.باخللق والتدبري والسيادة وا

; U„’ÊÕ?;Ö�dÅÁ;ˆÂ; GjË¥;ˆÂ; GÈË´;ˆÂ;G–ÜÖÁ;ˆÂ; Gœ÷¨;ˆ;„›^;Ê·Â

�̂ b; ÑÊŸ¯\;;; U∞]¬h;!\; ÿ]Õ; ]⁄—; G‰ÅtÂ;!\) ¯ ® ¬ « ª

°  (;U> ا بقدرته أي من ذا الذي ينزل من السامء ماء املطر، فيشق  األرض شقً
 ¾ ¿ μ º ¹ ¸ ½ ¼ » À ¶(ومشيئته، فيخرج منها 

Ã Â Á   ((.;
;U„’ÊÕ?) ´ ³ ² ±  (U>; ،أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة

Ê É È (والقوة البارصة، ولو شاء لذهب هبا ولسلبكم إياها، كام قال تعاىل: 

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë   ((:وقال ،
) ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,   (

 .;
; U„’ÊÕ?)¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ (U>; أي بقدرته

العظيمة، ومنته العميمة، وقد تقدم ذكر اخلالف يف ذلك، وأن اآلية عامة يف ذلك 

 » .هنب«) انظر: لسان العرب، مادة ١(
 ) .٤/٢٦٦) انظر: تفسري ابن كثري (٢(
 ) .٤/٢٦٦( السابق) انظر: ٣(
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;.ههكله
;U„’ÊÕ?)) Á À ¿  (U>; أي من بيده ملكوت كل يشء وهو جيري وال جيار

عليه، وهو املترصف احلاكم الذي ال معقب حلكمه، وال يُسأل عام يفعل وهم 
ألُون،  سْ ، فامللك كله ))   h g f e d c b a ` k j i(يُ

العلوي والسفيل، وما فيهام من مالئكة وإنس وجان، فقريون إليه، عبيد له، 
;.ههخاضعون لديه
;U„’ÊÕ?)   Ä Ã  (U>;.أي: هم يعلمون ذلك ويعرتفون به;

معرتفون أنه املستقل بخلق السموات -الذين يعبدون معه غريه -فاملرشكون 
ر، وتسخري الليل والنهار، وأنه اخلالق الرازق لعباده، واألرض والشمس والقم

 .)٣(ومقدر آجاهلم
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (قال تعاىل: 

¬ « ª © ¨   ((

¿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (وقال تعاىل: 

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë   ((

¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² (وقال تعاىل: 

¶ μ ´ ³ ¸   ((

z y x w v u t } | { ~ (وقال تعاىل: 

 ) .٤/٢٦٦) انظر: تفسري ابن كثري (١(
 ) .٤/٢٦٦) انظر: تفسري ابن كثري (٢(
 ) .٦/٢٩٤) انظر: تفسري ابن كثري (٣(
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 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²   (( 
ا عن هؤالء املرشكني به: إهنم يعرفون أن اهللا «قال الطربي:  يقول تعاىل خمربً

ه ال رشيك له، ومع هذا يعبدون معه رشكاء  خالقُ السموات واألرض، وحدَ
لْقٌ له وملك له  .)١(»يعرتفون أهنا خَ

; U„’ÊÕ?;�‡^; ÃÖ¬h; ‡^; È·Â; GÏ⁄‚Ÿ; Ï÷Ë÷p; Ï⁄Ëæ¡; Ï’_âŸ; ‰É·Â

‡ÂÅ·]å;Ñ]�“’\ „d;‡Â�ÖŒŸÂ;„÷—;\É‚dU>; أي بتوحيد الربوبية وأن اهللا هو
;اخلالق الرازق املدبر املالك.

; U„’ÊÕ?;ˆÂ; €·Ô]ŸÄ; ‹Ö´;%Â; ‹˜à¸\;∫;”’Ç; €‚÷|ÅÁ;%;”’Ç;√ŸÂ

€6\ÊŸ^U>; أي مع إقرارهم بتوحيد الربوبية مل يدخلهم يف اإلسالم ومل حيرم دماءهم
;دماءهم وأمواهلم. استباح الرسول و وأمواهلم، بل كفرهم اهللا تعاىل،

; U„’ÊÕ?‡ÊÕ�ÅëiÁ; ]ïÁ^; \Ê›]—ÂU>; أي أن هؤالء املرشكني كان
َ يتصدقو يضِ ، رَ ةَ ائِشَ نْ عَ ةَ  اهللاُن؛  فعَ جيَ دِ ا أن خَ نْهَ الَتْ للنبي  ،َعَ حني نزل عليه  قَ

الَّ وَ «الوحي:  يكَ  اهللاِكَ ْزِ ا خيُ بُ  اهللاُمَ سِ تَكْ ، وَ لَّ لُ الكَ مِ ْ حتَ ، وَ مَ حِ لُ الرَّ تَصِ ا، إِنَّكَ لَ دً أَبَ
ائِبِ  ىلَ نَوَ تُعِنيُ عَ ، وَ يْفَ ي الضَّ رِ قْ تَ ، وَ ومَ دُ ;.»»»احلَقِّ  املَعْ

; U„’ÊÕ?‡ÂÖ⁄i¬ÁÂ; ‡Êq´ÂU>; أي أن هؤالء املرشكني كان حيجون
 َ يضِ ، رَ ةَ ائِشَ نْ عَ انَتْ  اهللاُويعتمرون البيت احلرام وهذا مشهور منهم؛  فعَ ا، كَ نْهَ عَ

ةِ  لِفَ دَ ونَ بِاملُْزْ فُ قِ ا يَ انَ دِينَهَ نْ دَ مَ ، وَ يْشٌ رَ ;.ةةقُ
;U„’ÊÕ?‡ÂÅ�e¬iÁÂU>;كني كانوا يتعبدون هللا تعاىل بعبادات أي أن هؤالء املرش

 ) .٦/٣٤٨ظر: تفسري ابن كثري () ان١(
 ) .١٦٠)، و مسلم (٣) متفق عليه: رواه البخاري (٢(
 ) .١٢١٨)، و مسلم (٢٥٢٠) متفق عليه: رواه البخاري (٣(
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;منها:

١.U‹]Ëë’\ َ يضِ ، رَ ةَ ائِشَ نْ عَ انَتْ  اهللاُكصوم عاشوراء؛ فعَ ا كَ شً يْ رَ ا، أَنَّ قُ نْهَ عَ
لِيَّةِ  َاهِ اءَ يفِ اجلْ ورَ اشُ مَ عَ وْ ومُ يَ  .ةةتَصُ

٢.UÃ]“i¡ˆ\ َ يضِ ، رَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ أَلَ النَّ  اهللاُفعَ رَ سَ مَ امَ أَنَّ عُ نْهُ :  بِيَّ عَ الَ قَ
الَ  امِ قَ َرَ دِ احلْ جِ ةً يفِ املَْسْ يْلَ تَكِفَ لَ لِيَّةِ أَنْ أَعْ َاهِ تُ يفِ اجلْ رْ نْتُ نَذَ كَ « :كُ رِ فِ بِنَذْ أَوْ  .»»»فَ

; U„’ÊÕ?; !\; flŸ; ]…Ê|; k]ŸÖ,\; flŸ; Ô]Ëå^; ‡Ê—2ÁÂU>; فكانوا
;يرتكون القتال يف األشهر احلرم خوفا من اهللا تعاىل.

; U„’ÊÕ?; fl“’Â;€·Ô]ŸÄ; �◊t^Â; €·Ö��—; ÍÉ’\; Ê·; È›]m’\; ÖŸ¯\

€6\ÊŸ^ÂU>;استباح أمواهلم.و أي كفرهم اهللا به، وأحل دماءهم;

; U„’ÊÕ?ÏË·Ê’¯\; ÅËtÊid; !; \ÂÅ‚çÁ; %; €‚›^; Ê·ÂU>; أي مل يقروا
;ويذعنوا هللا تعاىل بتوحيد األلوهية، وهو العبادة.

; U„’ÊÕ?Ì¡ÅÁ̌;ˆ;„›^;Ê·ÂU>;ن اهللا، والدعاء هو أي ال يطلب الدعاء إال م
;هو قسامن:طلب من أدنى ألعىل عىل سبيل االلتامس، و

;;€âŒ’\UÿÂ¯\ النوع األول: دعاء مسألة: دعاء مسألة: وهو ما يطلبه العبد من
 وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع رض.

 مثاله: أن يقول الداعي: اللهم اغفر يل وارمحني.
’\;€âŒUÈ›]m’\  :ويكون بأي نوع من أنواع العبادة وهو ما مل يكن دعاء عبادة

يدخل فيه كل القربات و فيه سؤال وال طلب؛ فالصالة دعاء والزكاة دعاء، ونحوه،
الظاهرة والباطنة؛ ألن املتعبد هللا طالب بلسان مقالـه ولسان حاله من ربه قبول تلك 

 ) .٢٦٩٣)، و مسلم (١٨٩٣) متفق عليه: رواه البخاري (١(
 ) .١٦٥٦)، و مسلم (٢٠٣٢) متفق عليه: رواه البخاري (٢(
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N M L K J I H G ((العبادة واإلثابة عليها، كام قال جل وعال: 

O   (( 
: أي: ال تعبدوا مع اهللا أحدا، أو ال تسألوا مع اهللا أحدا، وكام قال النبي 

، فمن صىل، أو زكى، أو صام، ونحو ذلك فيقال: إنه دعا، »»»الدعاء هو العبادة«
 لكن دعاء عبادة.
; U„’ÊÕ?ÌpÖÁ̌;ˆÂU>; أي ال يرجى إال اهللا، والرجاء: وهو طمع اإلنسان يف
;U‡]⁄âÕملنال أو بعيد املنال، وهو أمر قريب ا

UÿÂ¯\;€âŒ’\ .رجاء حممود: وهو الذي يصحبه عمل 
UÈ›]m’\;€âŒ’\ .رجاء مذموم: وهو الذي ال يصحبه عمل 

; U„’ÊÕ?„’;”ÁÖå;ˆ; ‰ÅtÂ;!\; �̂ bU>; أي ال رشيك له يف هذه العبادات
;وغريها.

; U„’ÊÕ?‰3∆d;o]∆iâÁ̌;ˆÂU>;ال يقدر أي ال يطلب الغوث من الشدة فيام 
عليه إال اهللا إال من اهللا تعاىل، واالستغاثة هي: طلب الغوث وهو اإلنقاذ من الشدة 

! (واهلالك؛ واالستغاثة باهللا من أفضل األعامل وأكملها ، ودليله قوله تعاىل: 

% $ # "   ((;

;U„’ÊÕ?‰3∆’;wdÉÁ̌;ˆÂU>;ري اهللا، أي ال يذبح لغري اهللا تعاىل متقربا بذبيحته لغ
أم إن ذبح قاصدا األكل أو إكرام ضيف أو االجتار فال يشء فيه؛ والذبح هو: إزهاق 

;الروح بإراقة الدم عىل وجه خمصوص.

; U„’ÊÕ?‰3∆’; ÑÉfiÁ̌;ˆÂU>; أي ال يوجب اإلنسان عىل نفسه عبادة لغري اهللا

 )، و قال: حسن صحيح .٢٩٦٩)، و الرتمذي (١٤٨١( صحيح: رواه أبو داود) ١(
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;، كأن يقول لفالن عيل نذر، أو هلذا القرب عيل نذر. ااتربعا

 ن:النذر قسامو
UÿÂ¯\;€âŒ’\ :نذر هللا،  وهو نوعان 
ZfiÎ˛a@�Ï‰€a .نذر مطلق وهو: أن يلزم العبد نفسه بعبادة هللا بال قيد 

َّ أن أصيل ركعتني، وهذا نذر حممود. يلَ  مثاله: أ ن يقول: هللا عَ
ZÔ„br€a@�Ï‰€a .نذر مقيد، وهو أن يلزم العبد نفسه بعبادة هللا بقيد 

صيل ركعتني إن نجحت ، وهذا نذر مكروه، وهو مثاله: أن يقول: هللا عيل أن أ
يْلُ «الذي قال فيه الرسول :  جُ بِهِ ِمن البَخِ رَ تَخْ سْ  .»»»إنام يُ

ألن البخيل هو الذي ال يعمل العبادة حتى يُقاىضَ عليها، فصار بام أعطاه اهللا 
فِعَ عنه من النقمة كأنه قد أعطى األجر، وأُعطِي ثمن تلك  من النعمة أو بام دُ

 لعبادة.ا
UÈ›]m’\;€âŒ’\ .نذر لغري اهللا ، ورصفه لغري اهللا تعاىل رشك أكرب 

مثاله: أن يقول: لفالن عيل نذر، أو هلذا القرب عيل نذر، أو للنبي عيل نذر، يريد 
 بذلك التقرب إليهم.

; U„’ÊÕ?◊àÖŸ; 8›; ˆÂ; g�ÖŒŸ; ”�÷∏; ˆ; U> أي ال يتقرب بيشء من هذه
ذا الغري ملك من املالئكة املقربني أو نبي مرسل، العبادات لغري اهللا سواء كان ه

;فضال عن غريهم.

;U„’ÊÕ?;Ö�—;ÅŒ…;‰3∆d;o]∆ià\;fl⁄…U>; أي طلب الغوث من الشدة فيام
; ال يقدر عليه إال اهللا من غري اهللا فهو كافر؛ أو استغاث بميت فهو كافر.

 ) .٣٩٣) انظر: املطلع صـ (١(
 ) .٤٣٢٦صحيح: رواه مسلم () ٢(

fi ‘€a€a



@ÅãíáÓyÏn€a@Ú‡‹◊@7è–m٣٣

; U„’ÊÕ?Ö�—;ÅŒ…; ‰3∆’;wdÇ;flŸÂU>;ا أي من ذبح لغري اهللا تعاىل متقرب
;بذبيحته لغري اهللا تعاىل فهو كافر.

;U„’ÊÕ?Ö�—;ÅŒ…;‰3∆’;ÑÉ›;flŸÂU>; أي من أوجب عىل نفسه طاعة لغري
;اهللا تعاىل فهو كافر.

;U„’ÊÕ?”’Ç;‰]eå^ÂU>  أي من العبادات فمن رصفا شيئا من العبادة لغري اهللا
 ))   l k j i h g ((قال تعاىل: تعاىل فهو كافر؛
; U„’ÊÕ?]≤Â\É·; ‹U>; أي األمر الثاين الذي هو عدم إقرار مرشكي قريش

;بتوحيد األلوهية.

; U„’ÊÕ?;!\;Ì÷ê;!\; ÿÊàÑ; €‚÷h]Õ;flÁÉ’\;Ø—Öç∏\; �‡^;ÃÖ¬h; ‡^

€÷àÂ;„’`Â;„Ë÷¡ Ï“˜∏\;◊mŸ;Ø¢]ë’\;‡Ê¡ÅÁ;\Ê›]—U>; الدليل عىل أن
§ ¨ © ª » (الكفار كانوا يعبدون املالئكة قوله  تعاىل: 

 ° ¯ ® ¬³ ² ±   ((;

; U„’ÊÕ?ÖÁá¡̌Â;ÌâË¡ÂU>; الدليل عىل أن الكفار كانوا يعبدون عيسى قوله
Y X W V U T S R Q P O N M L (تعاىل: 

 o n m l k j i h g f e d c b a ` _  ̂ ] \ [ Z

| { z y x w v u t s r q p   ((;

را عزير هو الذي أماته اهللا مائة عام ثم بعثه،و زْ  .ااواليهود يسمونه: عِ
;;U„’ÊÕ?Ô]Ë’Â¯\;flŸ;€·3≈ÂU>;والدليل عىل عبادهتم الصاحلني نيالصاحلك ،

¶ ¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (قوله تعاىل: 

أيرس التفاسري، للشيخ أبو بكر )، و٥/٧٤٠التفسري القرآين للقرآن، لعبد الكريم اخلطيب ( ) انظر:١(
 ).٢/٣٥٩اجلزائري (

íín€a Ú ‹◊ –m
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Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á   ((;

 :نينيقد اختلف املفرسون يف سبب نزول هذه اآلية عىل قولنيو
UÿÂ¯\;ÿÊŒ’\ ،ا من اجلن، فأسلم اجلن  نزلت يف ناس من اإلنس يعبدون ناسً

 ومتسك هؤالء بدينهم.
UÈ›]m’\;ÿÊŒ’\ .زير  نزلت يف نفر كانوا يعبدون عيسى وأمه، وعُ

;U„’ÊÕ?\É‚d;\ÂÖ�“…U>;.أي بتوحيد األلوهية;

; U„’ÊÕ?Ö�dÅ∏\;–Ü\Ö’\;œ’]£\;Ê·;!\; �‡_d;€·Ñ\ÖÕb;√ŸU>; أي مع إقرارهم
;ق والتدبري.بأفراد توحيد الربوبية كالرزق واخلل

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

 ) .٨٩-٥/٨٨كثري ( )، و تفسري ابن١٧/٤٧٢) انظر: تفسري الطربي (١(

fi ‘€a€a



@ÅãíáÓyÏn€a@Ú‡‹◊@7è–m٣٥

@@{áÓyÏn€a@Ú‡‹ÿ€@’®a@Û‰»æa}@

;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ±^√i<!]<‰∑ÖU;

ى نب، وإذا عرفت هذا عرفت معنى ال إله إالّ اهللا أو ، يا أو ملكاوعرفت أن من نخَّ
م عليه رسول وهذا هو الكفر الذي قاتله، فقد خرج من اإلسالم، أو استغاث به ه،ندب

 اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;

; U„’ÊÕ?\É·;j…Ö¡; \ÇbÂU>;فار ما كانوا يقرون إال بتوحيد كأي عرفت أن ال
;الربوبية.

; U„’ÊÕ?!\; �̂ b; „’b; ˆ;Ìfi¬Ÿ;j…Ö¡; U>هو و ى احلق هلذه الكلمةأي املعن
;تفسريها بتوحيد العبادة  ال كام يفرسها الصوفية بتوحيد الربوبية.

;U„’ÊÕ?]“÷Ÿ;Â^;]Ëe›;Ì�©;flŸ;‡^;j…Ö¡ÂU>;،ة و أي عظمه ظَمَ وةُ العَ النَّخْ
رُ  خْ ُ والفَ ;املراد هنا استنجد.و ،رُرُوالكِربْ

; U„’ÊÕ?„dÅ›; Â^; U> َتَد ر فانْ بَه لألَمْ عاه له أي دعاه، يقال: ندَ بَ له أَي دَ
;.ببفأَجاب

;U„’ÊÕ?„d;o]∆ià\;Â^;U>.أي طلب منه أن يغيثه من الشدة أو اهللكة;

;U„’ÊÕ?‹˜à¸\;flŸ;sÖ|;ÅŒ…U>;.أي هبذا الفعل;

;U„’ÊÕ?;„Ë÷¡;!\;Ì÷ê;!\;ÿÊàÑ;„Ë÷¡;€‚÷h]Õ;ÍÉ’\;Ö�“’\;Ê·;\É·Â

€÷àÂ; „’`Â; U>،ادة لغري اهللا رصف نوع من أنواع العبو أي الكفر بتوحيد اإلهلية
;تعاىل.

@
@

 » .نخا«) انظر: لسان العرب، مادة ١(
 » .ندب«) انظر: لسان العرب، مادة ٢(
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@

@ÚËjí}@Î@{bËÓ‹«@Üã€a@

;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ±^√i<!]<‰∑ÖU;

فإن قال قائل من املرشكني: نحن نعرف أن اهللا هو اخلالق، الرازق، املدبر، لكن 
مقربون، ونحن ندعوهم، وننذر هلم، وندخل عليهم، ونستغيث  ونهؤالء الصاحل

 لوجاهة والشفاعة وإالّ نحن نفهم أنّ اهللا هو اخلالق املدبّر.هبم، ونريد بذلك ا
م يدعون عيسى وعزيرا، وأمثاله فقل: كالمك هذا مذهب أيب جهل   فإهنّ

] \ [ ^ ((كام قال تعاىل:  واملالئكة واألولياء يريدون ذلك

f e d c b a ` _   (( 
z y x w v u t s r (وقال تعاىل:  

  ))   } | { ~ ے
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;

; U„’ÊÕ?;œ’]£\;Ê·;!\; �‡^;ÃÖ¬›;fl®;UØ—Öç∏\;flŸ;◊]Õ;ÿ]Õ;‡c…

Ö�dÅ∏\;–Ü\Ö’\U>;.أي يقر بتوحيد الربوبية;

; U„’ÊÕ?GÖdÅ∏\; G–Ü\Ö’\; Gœ’]£\; Ê·;!\; ‡^; ÃÖ¬›; fl®;;Ôˆı·; fl“’
‡Ê¢]ë’\ ;G€‚Ë÷¡; ◊|Å›Â; G€6; ÑÉfi›Â; G€·Ê¡Å›; fl®Â; G‡ÊdÖŒŸ

€‚d;nË∆iâ›Â;”’Éd;ÅÁÖ›Â Ï¡]�ç’\Â;Ï·]pÊ’\; U>أي نريد املكانة عندهم 
الشفاعة هي طلب التوسط عند الغري لطلب نفع و أن نستشفع هبم عند اهللا تعاىل،و

;أو لدفع رض.

; U„’ÊÕ?\;œ’]£\;Ê·;!\; �‡^;€‚�›;fl®; �̂ bÂÖ�dÅ∏; U> أي ال نعتقد أهنم هلم
;من صفات الربوبية يشء.

; U„’ÊÕ?„’]mŸ^Â;◊‚p;Èd^;f·ÉŸ; \É·;”Ÿ˜—;U◊Œ…U>; أي أصل هذا
;.كفار قريش ممن مل يؤمنوا برسول اهللا و الكالم أليب جهل
; U„’ÊÕ?;‡ÂÅÁÖÁ; Ô]Ë’Â¯\Â; Ï“˜∏\Â; \ÖÁá¡Â;ÌâË¡; ‡Ê¡ÅÁ; €‚�›c…

fi ‘€a€a
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”’Ç;U>م.املكانة عندهو يريدون الشفاعة;

; U„’ÊÕ?;U∞]¬h;ÿ]Õ;]⁄—)) a ` _ ^ ] \ [

f e d c b  (; U> قال قتادة، والسدي، ومالك عن زيد بن أسلم، وابن
;.ةةأي: ليشفعوا لنا، ويقربونا عنده منزلة)f e d c b ( زيد:

; U„’ÊÕ?; U∞]¬h; ÿ]ÕÂ) y x w v u t s r

z   (U>;;ال نفعا.و أي ما ال يملك هلم رضا;

;U„’ÊÕ?) ے ~ } | { (  U>بني و أي هم الواسطة بيننا
;اهللا تعاىل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
;
;
;
;

 ).٧/٨٥، وتفسري ابن كثري ()٢١/٢٥١) انظر: تفسري الطربي (١(
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;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ±^√i<!]<‰∑ÖU;

ا لت هذا تأمال جيدً بتوحيد الربوبية، وهو  عرفت أنّ الكفار يشهدون هللا فإذا تأمّ
د باخللق والرزق والتدبري، وهم ينخُّ  ون عيسى واملالئكة واألولياء يقصدون تفرّ

بوهنم إىل اهللا ويشفعون عنده وعرفت أنّ من الكفار خصوصا النصار  ،أهنم يقرّ
ويتصدق بام دخل عليه منها، ، منهم، من يعبد اهللا الليل والنهار ويزهد يف الدنيا

خملّد يف النار بسبب اعتقاده يف  ومع هذا: كافر عدو هللا، معتزل يف صومعة عن الناس
أو يذبح له أو ينذر له، تبنيّ لك كيف صفة  يدعوه عيسى أو غريه من األولياء

وتبني لك أن كثريا من  اإلسالم، الذي دعا إليه نبيك صىل اهللا عليه وآله وسلم
بدأ اإلسالم «وتبني لك معنى قوله صىل اهللا عليه وآله وسلم:  الناس عنه بمعزل

  .»»»وسيعود غريبا كام بدأا غريبً 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIII;

;U„’ÊÕ?\�ÅËp;˜Ÿ_h;\É·;j÷�Ÿ_h;\Çc…U>; أي تأملت أن الكفار ما كانوا يقرون
;بتوحيد األلوهية. 

;U„’ÊÕ?!;‡ÂÅ‚çÁ;Ñ]�“’\;�‡^;j…Ö¡U>;.أي يقرون هللا تعاىل;

; U„’ÊÕ?Åi’\Â; –ÜÖ’\Â; œ÷£]d; Ä�Ö�h; Ê·Â; GÏËdÊdÖ’\; ÅËtÊid;€·Â; G3d

Ô]Ë’Â¯\Â;Ï“˜∏\Â;ÌâË¡;‡Ê}fiÁU>;يستنجدون بغري اهللا تعاىل و أي يعظمون
;ألولياء.و املالئكةو كعيسى 

; U„’ÊÕ?‰Åfi¡; ‡Ê¬�çÁÂ; !\; ∞b; €‚›Êd�ÖŒÁ; €‚›^; ‡ÂÅëŒÁU>; أي
;طلب الشفاعة عنده.و يقصدون برصف العبادة هلم التقرب إىل اهللا تعاىل

; U„’ÊÕ?ë|; Ñ]�“’\; flŸ; �‡^; j…Ö¡Â;Åe¬Á; flŸ; G€‚fiŸ; ÓÑ]ëfi’\; ]êÊ

◊Ë÷’\;!\ Ñ]‚fi’\ÂU>;النهار.و أي طوال الليل;

 ) من حديث أيب هريرة .١٤٥مسلم ()صحيح: رواه ١(

fi ‘€a€a
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;U„’ÊÕ?]Ë›Å’\;∫;Å·áÁÂU>;.أي يرتك ما ال ينفعه يف اآلخرة;

; U„’ÊÕ?]‚fiŸ;„Ë÷¡;◊|Ä;]±;–ÅëiÁÂU>; أي يتصدق باملال الذي يدخل
;عليه من دنياه، وال يدخره لنفسه.

;U„’ÊÕ?ã]fi’\;fl¡;Ï¬ŸÊê;∫;ÿái¬ŸU> فيها عبد هللا تعاىلأي مت. 
 .ااسميت صومعة لتلطيف أعالها، سسة الرأسوالصومعة بناء مرتفع دقيق

;U„’ÊÕ?!;ÂÅ¡;Ö…]—;U\É·;√ŸÂU>;مع عبادته هللا تعاىل فهو كافر باهللا و أي
;تعاىل.

; U„’ÊÕ?;flŸ; ‰3≈; Â^; ÌâË¡; ∫; ‰Ä]Œi¡\; feâd; Ñ]fi’\; ∫; Å�÷¶

Ô]Ë’Â¯\U>; :6 7 8 9 : ; > = <(قال تعاىل  @ ?

 P O N M L K J I H G F E D C B A

Z Y X W V U T S R Q   (   (;

L K J I H G F E D C B A  (فقوله تعاىل: 

M (  ،أي: فيعبد معه غريه)T S R Q P O N  ( أي: فقد
y x w v u t s r (أوجب له النار، وحرم عليه اجلنة، كام قال تعاىل: 

 ~ } | { z   (   (ل تعاىل: ، وقا) ¶ μ ´ ³ ²

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
È   (   (. 

ا إِالَّ نَفْسٌ «قال:  أن رسول اهللا   عن ابن مسعودو لُهَ خُ دْ َنَّةَ الَ يَ اجلْ

 ».صمع«خمتار الصحاح، ولسان العرب، مادة ) انظر: ١(
 ».صمع«للغة، مادة هتذيب ا) انظر: ٢(
 ) .٣/١٥٧) انظر: تفسري ابن كثري (٣(
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ةٌ  لِمَ سْ  .»»»مُ
;U„’ÊÕ?„’;ÑÉfiÁ;Â^;„’;wdÉÁ;Â^;‰Ê¡ÅÁU>  أي يدعو هذا الويل، أو يذبح له

;لنذور.الذبائح، أو ينذر له ا

;U„’ÊÕ?;!\;Ì÷ê;”Ëe›;„Ë’b;]¡Ä;ÍÉ’\;G‹˜à¸\;Ï�ê;ÀË—;”’;fl�Ëeh

€÷àÂ;„’`Â;„Ë÷¡U>;ال ترصفه ألحد غريه.و هي أن تقر هللا بتوحيد العبادة;

; U„’ÊÕ?ÿá¬±;„fi¡;ã]fi’\;flŸ; \3m—;‡^;”’;ØehÂU>; أي يظهر لك أن
;كثريا من الناس عن هذا التوحيد بمعزل.

; U„’ÊÕ?’ÊÕ; Ìfi¬Ÿ; ”’; ØehÂ; U€÷àÂ; „’`Â; „Ë÷¡; !\; Ì÷ê; „?;^Åd

]�eÁÖ≈;‹˜à¸\U>;.أي يف أول البعثة;

; U„’ÊÕ?^Åd; ]⁄—; ]eÁÖ≈; ÄÊ¬ËàÂ>U>; أي وسيلحقه النقص واالختالل
;حتى ال يبقى إال يف آحاد وقلة أيضا كام بدأ.

 ،وأن اإلسالم بدأ يف آحاد من الناس ،وظاهر احلديث العموم« :قال القايض
م سيلحقه النقص واإلخالل حتى ال يبقى إال يف آحاد وقلة وقلة ثم انترش وظهر ث

 .»»»أيضا كام بدأ
 
 
 
 
;

@
@

 ) .٢٢١)، و مسلم (٦٥٢٨) متفق عليه: رواه البخاري (١(
 ).٢/١٧٧) انظر: رشح صحيح مسلم، للنووي (٢(
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@

@{ıa5€aÎ@ı¸Ï€a}@

;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ±^√i<!]<‰∑ÖU;

كوا بأصل دينكم ه ورأسه: شهادة أن  فاهللاَ اهللاَ يا إخواين متسّ وأوله وآخره وأسّ
واجعلوهم إخوانكم ولو ، وأحبّوها وأحبوا أهلها، اواعرفوا معناه، ال إله إالّ اهللا
واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبّهم أو ، كانوا بعيدين

رهم، أو قال ما عيل منهم فقد كذب  أو قال ما كلّفني اهللا هبم جادل عنهم أو مل يكفّ
والرباءة منهم ولو هذا عىل اهللا وافرت فقد كلّفه اهللا هبم وافرتض عليه الكفر هبم 

كوا بذلك لعلكم تلقون ربكم ال ترشكون ، كانوا إخواهنم وأوالدهم فاهللا اهللا، متسّ
نا مسلمني، وأحلقنا بالصاحلني.  به شيئا اللهم توفّ

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;

; U„’ÊÕ?Á; �!\; �!]…€“fiÁÄ;◊ê_d; \Ê“�â≤;È›\Ê|b; ]U>;ذ أسلوب ه
هذا من حرص الشيخ و أصل الدين وهو التوحيد،حث أي الزموا يا إخواين 

;الشديد عىل متسك املسلمني بالتوحيد.

;U„’ÊÕ?„’Â^ÂU>; َ يضِ ، رَ بَّاسٍ نِ ابْنِ عَ امَ أَنَّ  اهللاُأول الدين هو التوحيد، فعَ نْهُ عَ
ولَ اهللاِ  سُ ثَ  رَ املََّا بَعَ اذً عَ الَ  مُ نِ قَ يَمَ ىلَ الْ لِ كِتَابٍ  :، عَ مٍ أَهْ وْ ىلَ قَ مُ عَ دَ قْ إِنَّكَ تَ

ةُ اهللاِ بَادَ يْهِ عِ مْ إِلَ وهُ عُ ا تَدْ لَ مَ نْ أَوَّ يَكُ لْ فُوا  ،فَ رَ ا عَ إِذَ مْ أَنَّ  اهللاَفَ هُ ْ ربِ أَخْ ضَ  اهللاَفَ دْ فَرَ قَ
تِ  يْلَ لَ مْ وَ هِ مِ وْ اتٍ يفِ يَ لَوَ ْسَ صَ مْ مخَ يْهِ لَ مْ عَ مْ أَنَّ  ،هِ هُ ْ ربِ أَخْ لُوا فَ عَ ا فَ إِذَ مْ  اهللاَفَ يْهُ لَ ضَ عَ فَرَ

مْ  ائِهِ رَ قَ ىلَ فُ دُّ عَ رَ تُ مْ وَ اهلِِ وَ نْ أَمْ ذُ  مِ خَ اةً تُؤْ كَ ائِمَ  ،زَ رَ قَّ كَ تَوَ مْ وَ نْهُ ذْ مِ ا فَخُ َ وا هبِ ا أَطَاعُ إِذَ فَ
الِ النَّاسِ  وَ ;.»»»أَمْ
;U„’ÊÕ?‰Ö|`ÂU>;،الَ  آخر الدين هو التوحيد بَلٍ قَ اذِ بْنِ جَ عَ نْ مُ ولُ  :فعَ سُ قَالَ رَ

 ) .١٩مسلم ()، و١٤٥٨فق عليه: رواه البخاري (مت )١(

íín€a Ú ‹◊ –m



@fiÏ‘€aáÌáè€a     ٤٢

هَ إِالَّ «:  اهللاِ هِ الَ إِلَ الَمِ رُ كَ انَ آخِ نْ كَ َنَّةَ  اهللاُمَ لَ اجلْ خَ ;.»»»دَ
; U„’ÊÕ?]·]fi¬Ÿ; \Ê…Ö¡\Â; II!\; �̂ b; „’b; ˆ; ‡^; ÎÄ]‚å; U„à^ÑÂ; „�à^ÂU>;

;معناها: ال معبود بحق إال اهللا تعاىل.

; U„’ÊÕ?\Êet^Â; ]·Ê�et^Â;]‚÷·^U>;تعاىل: قولهل )) p o n m l

z y x w v u t s r q } | { ~ ے 

 ´ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

μ   ((;

; U„’ÊÕ?€“›\Ê|b; €·Ê÷¬p\ÂU>;أي يف الدين)¯ ® ¬   (

;U?flÁÅË¬d;\Ê›]—;Ê’ÂU>;يف املنازل والبلدان أي عنكم.;
; U„’ÊÕ?]d; \ÂÖ�—\Â€·Êï∆d^Â; €·ÂÄ]¡Â;jË≈\Ê�’U>; هذا من رشوط

كل ما جتاوز به العبد حده من وهو  الطواغيت مجع طاغوت،و كلمة التوحيد،
معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غري اهللا ورسوله، أو 

علمون يعبدونه من دون اهللا، أو يتبعونه عىل غري بصرية من اهللا، أو يطيعونه فيام ال ي
Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ (؛ قال تعاىل: هللاهللاأنه طاعة هللا

ä ã â á à ß Þ    (، كام قال و
ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » (والذين معه:  إبراهيم 

´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬   ((;

;U„’ÊÕ?€‚�et^;flŸ;\Êï∆d^ÂU>;.أي عىل ما هم عليه من كفر;

  .)، و صححه األلباين٢/١٧٠)، و أمحد (٣١١٨) صحيح: رواه أبو داود (١(
 ).١/٤٠انظر: أعالم املوقعني، البن القيم ( )٢(
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;U„’ÊÕ?€‚fi¡;ÿÄ]p;Â^U>;.أي تصحيحا ملذهبهم;

;U„’ÊÕ?€‚fiŸ;È÷¡;]Ÿ;ÿ]Õ;Â^;G€·Ö��“Á;%;Â^U>; أي لو قال رجل: أنا أتبع
ض أبا جهل،  النبي  ، وال أتعرَّ ض الالَّت، والعزَّ وهو عىل احلق، لكن: ال أتعرَّ

;.يصح إسالمهوأمثاله، ما عيلّ منهم؛ مل 
ã â á à ß Þ Ý Ü ((قال تعاىل: 

ä   (اىل: ، وقال تع) K J I H G F E D

 N M L   (( 
;U„’ÊÕ?€‚d;!\;:��÷—;]Ÿ;ÿ]Õ;Â^U>;بتكفريهم.و أي ما كلفني اهللا بدعوهتم;

; U„’ÊÕ?Ó2…\Â;!\;Ì÷¡; \É·;gÉ—;ÅŒ…U>;أي قائل هذه املقالة مفرت 
;كاذب عىل اهللا.و

;U„’ÊÕ?;€‚fiŸ;ÎÔ\1’\Â;€‚d;Ö�“’\;„Ë÷¡;ô2…\Â;€‚d;!\;„��÷—;ÅŒ…

\Ê›]—; Ê’Â €·ÄˆÂ^Â; €‚›\Ê|bU>;تعاىل:  لقوله) % $ # " !

 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
 N M L K J I H G F E D C B A @

Y X W V U T S R Q P O   ((;

; U„’ÊÕ?”’Éd; \Ê“�â≤; G!\; !]…U>; أي متسكوا باملعنى احلق لكلمة
;هذا أسلوب حث.و أركان؛و من مقتىض ما تتضمنهو التوحيد

; U„’ÊÕ?]ÒËå;„d;‡Ê—Öçh;ˆ;€“dÑ;‡ÊŒ÷h;€“÷¬’U>; فمن مات ال
ابِرِ يرشك باهللا شيئا دخل اجلنة؛ حلديث  ولَ اهللاِ  بْنِ  جَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ بْدِ اهللاِ، قَ  عَ
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 : ولُ قُ مَ «يَ ، وَ َنَّةَ لَ اجلْ خَ يْئًا دَ كُ بِهِ شَ ِ يَ اهللاَ الَ يُرشْ قِ نْ لَ لَ النَّارَ مَ كُ بِهِ دَخَ ِ يَهُ يُرشْ قِ ;.»»»نْ لَ
بْدِ اهللاِوعن  الَ النَّبِيُّ  بن مسعود عَ : قَ الَ ونِ : «، قَ نْ دُ و مِ عُ دْ وَ يَ هْ اتَ وَ نْ مَ مَ

لَ النَّارَ  خَ لْتُ أَنَا: »اهللاِ نِ̧دا دَ قُ َنَّةَ «، وَ لَ اجلْ خَ و هللاَِِّ نِ̧دا دَ عُ دْ وَ الَ يَ هْ اتَ وَ نْ مَ ;.»»»مَ
;U„’ÊÕ?Ø¢]ë’]d;]fiŒ¢^Â;GØ⁄÷âŸ;]fi�…Êh;€‚÷’\U>; هذا دعاء من الشيخ

 الرسلو يلحقنا بالصاحلني من األنبياءو رمحه اهللا أن يتوفانا عىل ملة اإلسالم،
)    :))Ç Æ Å Ä، كام قال يوسف الصاحلنيو الصحابةو

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

 ).٩٣مسلم (صحيح: رواه ) ١(
 ) .٤٤٩٧صحيح: رواه البخاري () ٢(
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@@·ƒ«c@b‰„bflå@›Ác@Âfl@μ◊ãìæa@ã–◊}@{îÌã”@Ô◊ãìfl@Âfl@a�ã–◊@

;g]·Ê’\;Åe¡;fld;Å⁄•;‹˜à¸\;~Ëå;ÿ]Õ±^√i<!]<‰∑ÖU;

ولنختم الكالم بآية ذكرها اهللا يف كتابه، تبنيّ لك أن كفر املرشكني من أهل 
ا من الذين قاتلهم رسول اهللا صىل اهللا عليه  قال اهللا ، وآله وسلمزماننا أعظم كفرً

- . / 0 1 2 ! " # $ % & ' ) ( * + , ((تعاىل: 

5 4 3   (( 
هم الرضّ تركوا السادة  فقد سمعتم أنّ اهللا سبحانه ذكر عن الكفار أهنم إذا مسّ

ومل يستغيثوا هبم بل أخلصوا هللا وحده ال رشيك له واستغاثوا به وحده ، واملشائخ
عي  فإن جاء الرخاء أرشكوا  وأنت تر املرشكني من أهل زماننا ولعل بعضهم يدّ

ه الرضّ قد يستغيث بغري اهللا  مثل أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة إذا مسّ
 والزبريمثل زيد بن اخلطاب  من هؤالء وأجل ،أو عبد القادر اجليالين، معروف

وأعظم  وأجل من هؤالء مثل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم، واهللا املستعان
م يستغيثون بالط واغيت والكفرة واملردة، مثل شمسان وإدريس من ذلك وزرا أهنّ

ويونس وأمثاهلم واهللا سبحانه أعلم.
  .احلمد هللا أوال وآخراو، وآله أمجعني، عىل خري خلقه حممد وصىل اهللا؛ آمني

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{Özzç’\;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;
; U„’ÊÕ?“’\;€i}fi’Â;‡^;”’;fl�Ëeh;G„d]i—;∫;!\;]·Ö—Ç;ÏÁad;‹˜

;ÿÊàÑ; €‚÷h]Õ;flÁÉ’\;flŸ; \�Ö�—;€æ¡^; ]fi›]ŸÜ;◊·^;flŸ;Ø—Öç∏\; Ö�—

€÷àÂ; „’`Â; „Ë÷¡;!\;Ì÷ê;!\U>;ألن املرشكني األولني يرشكون يف الرخاء 
خيلصون يف الشدة؛ ألهنم يعلمون أن آهلتهم ال تنفعهم يف الشدة إنام الذي ينفع هو و

;الشدة.و ىل، بخالف مرشكي زماننا فإهنم يرشكون يف الرخاءاهللا تعا

;U„’ÊÕ?;U∞]¬h;!\;ÿ]Õ)* ) ( ' & % $ # " !   (;U>

ة واجلهد يف البحر ضلّ من تدعون: يقول: فقدتّم من تدعون  أي وإذا نالتكم الشدّ
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من دون اهللا من األنداد واآلهلة، وجار عن طريقكم فلم يغثكم، ومل جتدوا غري اهللا 
غيثا يغيثكم دعومتوه، فلام دعومتوه وأغاثكم، وأجاب دعاءكم ونجاكم من هول ما م

كنتم فيه يف البحر، أعرضتم عام دعاكم إليه ربكم من خلع األنداد، والرباءة من 
، كام اتفق لعكرمة بن أيب جهل ملا ذهب ههاآلهلة، وإفراده باأللوهة كفرا منكم بنعمته

ا من رسول اهللا  ا، فركب يف البحر ليدخل احلبشة،  حني فتح فارً مكة، فذهب هاربً
فجاءهتم  ريح عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض: إنه ال يغني عنكم إال أن تدعو 
اهللا وحده، فقال عكرمة يف نفسه: واهللا لئن كان ال ينفع يف البحر غريه، فإنه ال ينفع 

أضعن  يدي يف يديه، يف الرب غريه، اللهم لك عيلّ عهد، لئن أخرجتني منه ألذهبن فَ 
، فخرجوا من البحر، فرجع إىل رسول اهللا  رؤوفافألجدنه  م وحسن  فأسل رحيامً

;.ههوأرضاه  إسالمه
; U„’ÊÕ?))  0 / . - , (U>; أي نسيتم ما عرفتم من توحيده يف

;.ههالبحر، وأعرضتم عن دعائه وحده ال رشيك له
;U„’ÊÕ?) 4 3 2   (;U>يَّتُه أي وكان اإلنسان ذا جحد ل جِ نعم ربه سَ

;.هللاهللاهذا، ينسى النعم وجيحدها، إال من عصم اهللا
;U„’ÊÕ?;€‚�âŸ;\Çb;€‚›^;Ñ]�“’\;fl¡;Ö—Ç;„›]ueà;!\;�‡^;€i¬4;ÅŒ…

\Ê—Öh; �Öï’\ ~]ç∏\Â; ÎÄ]â’\U>; أي تركوا ما كانوا يرصفون هلم العبادة من
;املشائخ مجع شيخ.و السادة مجع سيد،و دون اهللا تعاىل،

; U„’ÊÕ?%Â€‚d; \ÊmË∆iâÁ;U>;،مشاخيهم الغوث و أي مل يطلبوا من ساداهتم

 ) .١٧/٤٩٧انظر: تفسري الطربي ( )١(
 ) .٥/٩٦) انظر: تفسري ابن كثري (٢(
 ) .٥/٩٦) انظر: تفسري ابن كثري (٣(
 ) . ٥/٩٦ري (تفسري ابن كث)، و ١٧/٤٩٧تفسري الطربي () انظر: ٤(
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;اهللكة.و من الشدة

;U„’ÊÕ?◊dU>;.لإلرضاب اإلبطايل;

;U„’ÊÕ?‰ÅtÂ;!;\Êë÷|^U>;رصفوها هللا وحده.و أي نقوا العبادة;

;U„’ÊÕ?„’;”ÁÖå;ˆU>;.أي ال يرشكون يف دعائهم أحدا غري اهللا تعاىل;

;U„’ÊÕ?‰ÅtÂ;„d;\Êl]∆ià\ÂU>;النجاة من اهللا وحده. و ي طلبوا الغوثأ;

; U„’ÊÕ?\Ê—Öå^; Ô]|Ö’\; Ô]p; ‡c…U>;أي إن جاهم اهللا تعاىل من اهللكة 
; الغنى أرشكوا غري اهللا يف عبادهتم.و السعةو عمهم الرخاءو

;U„’ÊÕ?j›^ÂU>;.أهيا القارئ أو املستمع;

;U„’ÊÕ?ÓÖhU>;.أي ببرصك;

; U„’ÊÕ?‚ï¬d;◊¬’Â; ]fi›]ŸÜ;◊·^;flŸ;Ø—Öç∏\;◊·^;flŸ;„›^;È¡�ÅÁ;€

€÷¬’\U>;.أي العلم الرشعي;

; U„’ÊÕ?ÎÄ]e¡Â; Ä]‚ip\Â; Å·Ü; „Ë…ÂU>;،أي يظهر فيه الزهد يف الدنيا 
;العبادة.و االجتهاد يف الطاعةو

;U„’ÊÕ?!\;3∆d;nË∆iâÁ;ÅÕ;�Öï’\;„�âŸ;\ÇbU>; أي إي إذا مسه رض طلب
;الغوث من غري اهللا تعاىل.

; U„’ÊÕ?ÃÂÖ¬Ÿ;◊mŸU>;له العبادة غري اهللا تعاىل، معروف، أي ممن ترصف 
هو معروف الكرخي أبو حمفوظ البغدادي، أحد أعالم الزهاد واملتصوفني، ولد يف و

كرخ بغداد، كان أبوه من الصابئة، ونشأ وتويف ببغداد، كان من مواىل اإلمام عيل 
الرىض بن موسى الكاظم؛ اشتهر بالصالح وقصده الناس للتربك به حتى كان 

;.نينيأمحد ابن حنبل يف مجلة من خيتلف إليه، مات سنة مائتنياإلمام 

 ) .٧/٢٦٩)، و األعالم للزركيل (٣٥٨-١٧/٣٥٣) انظر: السري (١(
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; U„’ÊÕ?È›˜Ë°\;ÑÄ]Œ’\;Åe¡;Â^U>; هو الشيخ االمام العامل الزاهد العارف
القدوة، شيخ االسالم، علم االولياء، حميي الدين، أبو حممد، عبد القادر بن أيب 

ولد بجيالن (وراءصالح عبد اهللا  ابن جنكي دوست اجلييل احلنبيل، شيخ بغداد، 
طربستان)  يف سنة إحد وسبعني وأربع مئة، كان إمام احلنابلة وشيخهم يف عرصه، 
قال الذهبي: ويف اجلملة الشيخ عبد القادر كبري الشأن، وعليه مآخذ يف بعض أقواله 

الغنية لطالب «من كتبه: و ،ههودعاويه، واهللا املوعد، وبعض ذلك مكذوب عليه
;.مخسامئةو ستنيو سنة إحد، تويف »طريق احلق
;U„’ÊÕ?Ôˆı·;flŸ;�◊p^ÂU>;مكانة.و أعظم ممن ذكرت منزلةو أي;

; U„’ÊÕ?g]�£\;fld;ÅÁÜ;◊mŸU>; زيد بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العز
القريش العدوي، صحايب، من شجعان العرب يف اجلاهلية واالسالم، وهو أخو 

، وكان أسمر طويال جدا،  وكان عمر بن اخلطاب، وكان أسن من عمر، وأسلم قبله
، بينه، وبني معن بن عدي العجالين، شهد املشاهد، ولقد قال له  قد آخى النبي

عمر يوم بدر: البس درعي، قال: إين أريد من الشهادة ما تريد، قال: فرتكاها مجيعا، 
حتى وكانت راية املسلمني معه يوم الياممة، فلم يزل يقدم هبا يف نحر العدو، ثم قاتل 

قتل، فوقعت الراية، فأخذها سامل موىل أيب حذيفة، وحزن عليه عمر حزنا شديدا، 
وكان يقول: أسلم قبيل، واستشهد قبيل، استشهد يف ربيع االول سنة اثنتي عرشة، 
وكان اجلهلة يف نجد، قبيل قيام الشيخ حممد بن عبد الوهاب يغالون يف تعظيم قربه، 

;.ممم حاجاهتمأنه يقيض هلبالياممة، ويزعمون

 ) .٤٥١-٢٠/٤١٩) انظر: السري (١(
 ) .٤٧-٤/٤٦) انظر: األعالم للزركيل (٢(
 ) .٥٨-٣/٥٧)، و األعالم للزركيل (٢٩٩-١/٢٩٧) انظر: السري (٣(
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; U„’ÊÕ?3dá’\ÂU>; ،هو الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العز
وابن عمته صفية بنت عبد املطلب، وأحد العرشة املشهود هلم  حواري رسول اهللا 

باجلنة، وأحد الستة أهل الشور، وأول من سل سيفه يف سبيل اهللا، أسلم وله اثنتا 
ني، وكان عمه نوفل بن خويلد يعلقه  يف حصري قيل: ابن ثامن سنو عرش سنة،

وما بعدها، وهاجر اهلجرتني، قتل يف  اويدخن عليه بالنار لريجع إىل الكفر شهد بدرً 
ثالثني بعد منرصفة من موقعة اجلمل، وله ست أو سبع و مجاد اآلخرة سنة ست

;. وستون سنة
; U„’ÊÕ?`Â;„Ë÷¡;!\;Ì÷ê;!\;ÿÊàÑ;◊mŸ;Ôˆı·;flŸ;◊p^Â;G€÷àÂ;„’

!\Â ‡]¬iâ∏\U>; أي أعظم من هؤالء األولياء من يرصف العبادة للرسول.;
;U„’ÊÕ?\ÑÜÂ;”’Ç;flŸ;€æ¡^ÂU>;.أي أعظم ممن ذكرت إثام;

; U„’ÊÕ?;‡]â5;◊mŸ; GÎÄÖ∏\Â;ÎÖ�“’\Â;jË≈\Ê�’]d;‡ÊmË∆iâÁ;€‚�›^

äÁÑÄbÂ €÷¡^;„›]ueà;!\Â;€6]mŸ^Â;ä›ÊÁÂU>; هذه أسامء أناس طواغيت
ن من دون اهللا تعاىل زمن املؤلف، وقد بنيّ الشيخ العالمة حممد بن إبراهيم يعبدو

يوسف وشمسان وتاج أسامء أناس كفرة طواغيت، فأما تاج فهو «رمحه اهللا  بقوله:
من أهل اخلرج ترصف إليه النذور، ويُدعى ويعتقد فيه النفع والرض، وكان يأيت إىل 

ه من النذور، وقد كان خيافه كثري من أهل الدرعية من بلده اخلرج لتحصيل مال
الناس الذين يعتقدون فيه، وله أعوان وحاشية ال يتعرض هلم بمكروه، بل يدعى 

;فيهم الدعاو الكاذبة، وتنسب إليهم احلكايات القبيحة.

وأما شمسان فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رمحه اهللا أنه ال يبعد عن 
، وأما يوسف فقد كان عىل قربه وثن يعتقد فيه، العارض ِ، وله أوالد يعتقد فيهم

 ويظهر أن قربه يف الكويت أو األحساء كام يفهم من بعض رسائل الشيخ رمحه اهللا.

 ) .٥٢-١/٣١) انظر: السري (١(
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أما تاريخ وجودهم فهو قريب من عرص إمام الدعوة الشيخ حممد بن عبد 
 .»»»الوهاب رمحه اهللا
;U„’ÊÕ?Â\Ö|`Â;ˆÂ^;!;Å⁄¢\U>;سن املحمود مع احلمد: هو اإلخبار بمحا

;الالم لالستغراق أي أن كل أنواع املحامد هللا جل وعال.و األلفو ،ههاملحبة له

 والالم يف لفظ اجلاللة تفيد االستحقاق.
; U„’ÊÕ?!\; Ì÷êÂU>; ُاء عَ l k j ((قال تعاىل: ؛ ُءُُءُالصالة لغة: الدُّ

| { z y x w v u t s r q p o n m   (

ة اهللا عىل رسوله هو ما ذكره البخاري يف ، وأصح ما قيل يف صال
; .»»»صالة اهللا عىل رسوله: ثناؤه عليه عند املالئكة«صحيحه  عن أيب العالية قال: 

;U„’ÊÕ?Å⁄•;„Œ÷|;3|;Ì÷¡U>;،معنى حممد: و أي أفضل خلق اهللا تعاىل
;.ههالذي حيمده الناس لكثرة حمامده

; U„’ÊÕ?Ø¬μ^; „’`ÂU>;ليه بصلة وثيقة من قرابةاآلل هم من ينتمون إ 
;.ههأتباعه عىل دينه أحسن ما قيل يف املراد بآل الرسول و نحوها،و

;U„’ÊÕ?ØŸ`;U>٧(اسم فعل بمعنى اللهم استجب(.;
|Üé÷]<#H<Ê4íf÷]<ƒÈ€ä÷]<!<Ç€£]<

- ٧١هات، للدكتور: عبد العزيز بن حممد بن عيل آل عبد اللطيف صـ (انظر: تعليقات عىل كشف الشب)١(
٧٢. ( 

  » .محد«) انظر: لسان العرب، مادة ٢(
 » .صال«، مادة السابقانظر: )٣(
 ) .٢٥٦صحيح: رواه البخاري معلقا بصيغة اجلزم () ٤(
 » .محد«انظر: لسان العرب، مادة )٥(
 ).٣٠٤-١٧/٣٠٢( ، البن عبد الربانظر: االستذكار) ٦(
 » . أمن«، مادة السابق) انظر: ٧(
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VÌÈi˚]<Ì◊Úâ˘]<
 اذكر مجلة من أسامء كلمة التوحيد. .١
 اإلسالم قسامن. وضح ذلك. .٢
 الكفر قسامن. وضح ذلك. .٣
 اذكر رشوط كلمة التوحيد، مدعمة باألدلة. .٤
 اذكر أقوال الناس يف معنى كلمة التوحيد. .٥
 اذكر أركان كلمة التوحيد. .٦
 ال جيوز رصف يشء من العبادة لغري اهللا تعاىل. وضح ذلك. .٧
 ما معنى األلوهية عند العامة؟ .٨
 ما وجه املشاهبة بني مرشكي زماننا ومرشكي قريش؟ .٩

 النذر قسامن. وضح ذلك. .١٠
 ما املعنى احلق لكلمة التوحيد؟  .١١
كيف جتيب عن هذه الشبهة: نحن نعرف أن اهللا هو اخلالق، الرازق،  .١٢

نذر هلم، وندخل عليهم، املدبر، لكن هؤالء الصاحلون مقربون، ونحن ندعوهم، ون
ونستغيث هبم، ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة وإال نحن نفهم أنّ اهللا هو اخلالق 

 املدبّر.
ا من مرشكي قريش. وضح ذلك. .١٣  كفر املرشكني من أهل زماننا أعظم كفرً

J–È�Áj÷]Ê<ÌË]Ç7]<‹”÷Ê<^fl÷<!]<Ÿ`äfi 
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