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 [1[  المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه 

 

 ٱ ٻ ٻ

 اسعتالدرس ال

احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظذ أرشف إكبقوء وادرشؾغ، كبقـو حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغ، افؾفؿ 

 وزدكو ظؾام كوؾعو، افؾفؿ اؽػر فـو ومشوخيـو أمجعغ.ظؾؿـو مو يـػعـو، واكػعـو بام ظؾؿتـو، 

 ذم ـتوبف ـتوب افتقحقد افذي هق حؼ هلل ظذ افعبقد.  -رمحف اهلل تعوػ -ؿول اإلموم افعالمي حمؿد بـ ظبد افقهوب 

 بوب: تػسر افتقحقد وصفودة أٓ إفف إٓ اهلل

ـَ َيْدُظقَن  }وؿقل اهلل تعوػ:  ِذي ُْؿ َأْؿَرُب ُأوَفِئَؽ افَّ ُِؿ اْفَقِشقَؾَي َأُّيه  أيي {َيْبَتُغقَن إَِػ َرِّبه

ـِل َبَراٌء ِِمَّو َتْعُبُدوَن إِٓ افَِّذي َؾَطَرِِن  }وؿقفف   أيي {َوإِْذ َؿوَل إِْبَراِهقُؿ َٕبِقِف َوَؿْقِمِف إِكَّ

ـْ دُ  }وؿقفف:  َُذوا َأْحَبوَرُهْؿ َوُرْهَبوََنُْؿ َأْرَبوًبو ِم  أيي  {وِن اهللَِّ اَّتَّ

ُحىه اهللَِّ  }وؿقفف :  ـَ بهقََنُْؿ 
ـْ ُدوِن اهللَِّ َأْكَداًدا ُُيِ ـْ َيتَِّخُذ ِم ـَ افـَّوِس َم  أيي {َوِم

مـ ؿول: ٓ إفف إٓ اهلل، وـػر بام ُيعَبد مـ دون اهلل، حرم موفف ودمف، وحسوبف  "أكف ؿول:  ملسو هيلع هللا ىلصوذم افصحقح ظـ افـبل 

  –وجؾ ظز  -ظذ اهلل  

 ورشح هذه افسمجي مو بعدهو مـ إبقاب. "

بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ، احلؿد هلل رب افعودغ، وصذ اهلل وشؾؿ وبورك ظذ ظبده وكبقف حمؿد وظذ آفف وصحبف 

 أمجعغ أمو بعد:

 تعوػ  -رمحف اهلل  -ؾؼد ؿول ادصـػ  

  باب تػسري التوحود وشهادة أال إله إال اهلل 

 أتك ادصـػ ِّبذا افبوب بعد مو تؼدمف مـ أبقاب تضؿـً: 

 بقون حؼقؼي افتقحقد،  

 وبقون ؾضؾف ومو يؽػر مـ افذكقب،  
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 [2[  المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه 

 

 وبقون أن مـ حؼؼ افتقحقد دخؾ اجلـي بغر حسوب،  

 وبقون حؼقؼي افؼك وهق مو يـوؿض افتقحقد،  

 ووجقب افدظقة إػ صفودة أٓ إفف إٓ اهلل  

أتك ِّبذا افبوب دزيد افبقون حلؼقؼي افتقحقد، وتػسر افشفودة، ورؾع افؾبس افذي ُيصؾ ظـد بعض افـوس ؾنن مـ 

بعؼد هذا افبوب أن يرؾع  -رمحف اهلل  -افـوس مـ ٓ ُيسـ ؾفؿ افتقحقد وٓ ُيسـ ؾفؿ ٓ إفف إٓ اهلل ؾلراد افشقخ 

 ؾبس وأن يزيد ذم بقون ادعـك هذا اف

فبقون أَنام يشء واحد، وؿد تؼدم معـو ذم روايي افبخوري ذم ؿصي معوذ ؾؾقؽـ أول  وإىام عطف الشهادة عىل التوحود:

 -مو تدظقهؿ إفقف أن يشفدوا أٓ إفف إٓ اهلل وذم روايي أن يقحدوا اهلل ؾدل ظذ أَنام بؿعـك واحد شوق ؾقف ؿقل اهلل 

 : –ظز وجؾ 

  أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسولة أهيم أقرب ويرجون رمحته وخيافون عذابه إن عذاب ربك كان (

 حمذورا ( 

ادشور إفقفؿ أوفئؽ افذيـ يدظقن بؿعـك يدظقكف ؾػوظؾ يدظقن هؿ ادؼـقن ؾودؼـقن يدظقن مـ دون  أولئك:

 خيز أن أوفئؽ افذي يدظقَنؿ ادؼـقن اهلل تعوػ مالئؽي، وصوحلغ، وأكبقوء ؾوهلل تعوػ 

إذن مـ ؾوظؾ يبتغقن اددظقيـ وفقس افداظغ ؾػوظؾ يدظقن ادؼـقن وؾوظؾ يبتغقن  يبتغون إىل رهبم الوسولة:

اددظقيـ وهؿ افصوحلغ مـ ادالئؽي وإكبقوء وافصوحلغ إذن يصبح ادعـك أوفئؽ افذيـ يدظقَنؿ ادؼـقن 

 قؾي، يبتغقن إػ رِّبؿ افقش

 أي يطؾبقن،  وما معنى يبتغون؟

افقشقؾي ملخقذة مـ افقشؾ وهق افقصؾ ؾوفقشقؾي وافقصقؾي بؿعـك واحد وادراد ِّبو افتقشؾ إػ اهلل  وما الوسولة؟

 وضؾى افؼرب مـف. -شبحوكف وتعوػ  -

ب وٓ صؽ أن افتـوؾس وهذه اجلؿؾي تدفـو ظذ افتـوؾس بغ همٓء افصوحلغ ذم ضؾى افقشقؾي أُّيؿ أؿر أهيم أقرب:

وظبودتف هق افتـوؾس افؼيػ إذا ؿقؾ افتـوؾس افؼيػ ؾنن أوػ مو يدخؾ ذم هذا  -ظز وجؾ  -ذم مرضوة اهلل 

 ادعـك هق افتـوؾس ذم ضوظي اهلل ؿول اهلل تعوػ: ) وذم ذفؽ ؾؾقتـوؾس ادتـوؾسقن ( ضقى 
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شقؾي ؾفؿ ُيؼؼقن ظبودتغ ظظقؿتغ إحدامهو افرجوء يعـل إضوؾي إػ ابتغوئفؿ إػ رِّبؿ افق ) ويرجون رمحته (:

 وافثوكقي اخلقف وخيوؾقن ظذابف ثؿ ظؾؾ ذفؽ بوجلؿؾي اخلتومقي

أي حمذورا أي ـون خمقؾو ؾودعـك اإلمجويل هلذه أيي أن اهلل شبحوكف وتعوػ أخز ظـ ) إن عذاب ربك كان حمذورا (  

غ مـ ادالئؽي وإكبقوء وافصوحلغ افذيـ هؿ يطؾبقن افؼرب حول همٓء ادؼـغ أَنؿ يدظقن ؿقمو مـ افصوحل

مـ اهلل ويعبدوكف وحده ٓ يؼـقن بف أحدا شقاه ويرجقن رمحتف ٓ يرجقن أحدا ؽره خيوؾقن ظذابف ٓ خيوؾقن 

أحدا ؽره بؾ ويتـوؾسقن ذم ذفؽ أُّيؿ أؿرب ؾنذا ـون هذا حوهلؿ ؾوٕوػ وإحرى دـ دظوهؿ أن يـسٍ ظذ 

 ـقاهلؿ وأن يدظق مـ دظقه، وأن يرجق مـ رجقه، وأن خيوف ِمـ خوؾقه م

  وهذه هي مناسبة اآلية هلذا الباب فهي مناسبة ظاهرة:

ذفؽ أن هذه إوصوف افتل وصػ اهلل تعوػ ِّبو همٓء اددظقيـ هل أوصوف افتقحقد وهل حؼقؼي افتقحقد إذ أَنو 

 : وادحبي، وافرجوء، اخلقفمجعً 

 يدل ظذ ادحبي،  "يبتغقن إػ رِّبؿ افقشقؾي"ؾؼقفف  

 يدل ظذ افرجوء،  "يرجقن رمحتف"وؿقفف  

 يدل ظذ اخلقف  "وخيوؾقن ظذابف"وؿقفف  

أن هذه افثالثي هل أمفوت افعبودات افؼؾبقي ادحبي واخلقف وافرجوء وؿد صقركو فؽؿ ؾقام  -رظوـؿ اهلل  يو –وفقعؾؿ 

 مه ذفؽ بصقرتغ إحدامهو أن ذفؽ ـوفطوئر: 

 ؾوفطوئر فف جسؿ وفف جـوحون ؾؽلن ادحبي هل اجلسؿ وأحد اجلـوحغ اخلقف وأحدمهو افرجوء 

وافذي  -ظز وجؾ  -ـودرـبي ؾودحبي هل ادرـبي افتل يستؼؾفو افسوئر إػ اهلل وثؿ صقرة أخرى أن يؽقن ذفؽ 

ُيدوهو إػ إموم هق افرجوء، وافذي يؿـعفو مـ احلقدة يؿـي أو يرسة هق اخلقف هذه حؼقؼي حول ادممـ ؾنن ادممـ 

 ربف ومقٓه ؾقحس بوفتعؾؼ مدار ظبوداتف افؼؾبقي ظذ هذه افثالث إمو حمبي وهل صعقر يؼقم ذم افـػس جيذبف إػ

 ملسو هيلع هللا ىلصوهذه أرشف افثالثي َٕنو ٓ تـؼطع دكقو وٓ آخرة، وفذا ؿول افـبل  -شبحوكف وتعوػ  -وآكتداب إػ اهلل 

وأمو افرجوء ؾنكف ُيػزه ظذ افعؿؾ افصوفح ٕكف يرجق افقصقل إػ جـتف شبحوكف فؽـ  "أحبقا اهلل مـ ـؾ ؿؾقبؽؿ "

ادؼصقد أفقس ـذفؽ إذا بؾغ اإلكسون مبتغوه وهق رضقان اهلل وجـتف ؾؼد حتؼؼ مراده  افرجوء يـؼطع بوفقصقل إػ
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ؾوكؼطع افرجوء، أيضو اخلقف، اخلقف ُيجزه ظـ أن ُيقد يؿـي أو يرسة ؾال خيرج إػ أبقاب افشفقات وافشبفوت 

 ققم وٓ أكتؿ حتزكقن ( ) يو ظبودي ٓ خقف ظؾقؽؿ افذفؽ ويـؼطع اخلقف ببؾقغ اجلـي ؾقحجزه اخلقف ظـ 

 إذن تبغ ِّبذا أن أصؾ هذه افثالث ادحبي ٕكف تبؼك ذم افدكقو وتعظؿ ذم أخرة أمو اخلقف ؾقـؼطع وـذفؽ افرجوء، 

أن مـ اَّتذهؿ ادؼـقن صػعوء ظـد اهلل بريئقن مـ هذا افتؼرب َٕنؿ هؿ  واملؼصود من هذه اآلية العظومة:

قؾي ٓ يؼـقن معف أحدا ؽره وٓ يطؾبقن أحدا شقاه، ويرجقن رمحتف ٓ يرجقن بلكػسفؿ يبتغقن إػ رِّبؿ افقش

أحدا شقاه، وخيوؾقن ظذابف ٓ خيوؾقن أحدا شقاه ؾؽلكام ؿقؾ فؾؿؼـغ إذا ـون هذا حول مـ تدظقَنؿ ؾؽقػ يؾقؼ 

دظقا أصـومو وأوثوكو  ـفؿ، وتبغ ِّبذا بلن ادؼـغ ربام دظقا ظبدا صوحلو، وربامـبؽؿ أن َّترجقا ظـ َنجفؿ و ش

ؾودذـرون ذم هذه أيي مـ أي افصـػغ؟ مـ افصوحلغ ؾربام دظقا أوثوكو، وأصـومو، وأحجورا وؽر ذفؽ وربام 

 دظقا مالئؽي، وأكبقوء، وصوحلغ 

 

 -فنستػود من هذه اآلية:

 بقون أمفوت افعبودات افؼؾبقي؛ وهل ادحبي، واخلقف، وافرجوء -

افرد ظذ ادؼـغ افذيـ يدظقن إوفقوء وافصوحلغ زاظؿغ بلن ذفؽ شوئر وجوئز ؾؿـ دظو وكستػقد مـفو أيضو  -

ذم جؾى كػع أو دؾع رض ؾال ؾرق بقـف وبغ مـ دظو صوحلو ذم جؾى كػع أو دؾع رض ٓ ؾرق  -ظز وجؾ  -ؽر اهلل 

 بقـف وبغ مـ دظو صقطوكو رجقام أو ظبد صـام أو كحق ذفؽ

ذ ؿقة اخلقف وافرجوء فدى افصوحلغ ؿقة اخلقف وافرجوء ظـد افصوحلغ ؾنن هذا مـ أخص وذم أيي مو يدل ظ -

ؾنن هذا يدل ظذ صدة اخلقف ويدل أيضو  "يرجقن رمحتف وخيوؾقن ظذابف إن ظذاب ربؽ ـون حمذورا"أوصوؾفؿ 

 (ذورا إن ظذاب ربؽ ـون حم) وأٓ يغس اإلكسون بحوفف  -ظز وجؾ  -ظذ وجقب احلذر مـ ظذاب اهلل 

 

 الرد عىل الصوفوة الذين يزعمون بين اهلل يعبد باحلب وحده:وؾقف أيضو مـ افػقائد  -

ؾنن مـ افصقؾقي مـ يؼقل يعبد بوحلى وحده ومـ ظبده بوخلقف وافرجوء ؾفق ؾوجر وفقس ظوبد حتك إكف يـسى  

ظبدتؽ خقؾو مـ ظذابؽ وٓ رؽبي ذم مو : إػ رابعي افعدويي وفعؾفو بريئي رمحفو اهلل مـ هذه افدظقة أَنو ؿوفً 
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 [5[  المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه 

 

 -ظز وجؾ  -جـتؽ بؾ حمبي فؽ وهذا بوضؾ ٕن افذي أمركو بوخلقف مـ ظذابف وظظؿ ذم ؿؾقبـو رجوءه هق اهلل 

 ؾوفقاجى ظؾقـو أن كعبده بوفثالث، 

 وهلذا ؿول بعضفؿ: 

 مـ ظبد اهلل بوخلقف وحده ؾفق حروري،  

 ومـ ظبد اهلل بوفرجوء وحده ؾفق مرجئ،  

 ظبد اهلل بوحلى وحده ؾفق زكديؼ،  ومـ 

  -جعؾـو اهلل وإيوـؿ مـفؿ -ومـ ظبد اهلل اخلقف وافرجوء وادحبي ؾفق ادممـ احلؼ  

 

  وأهيام ينبغي أن يؼدم اخلوف أم الرجاء:

 هل معودفي تضبط افـػس وحتػظ هلو اشتقاءهو وهلذا ؿول بعض أهؾ افعؾؿ:

فق ـون أحد جـوحقف أـز مـ أخر جلـح ذم ضراكف ومول ؾؾذفؽ إن اخلقف وافرجوء ـجـوحل افطوئر ؾوفطوئر  

إصؾ أن يؽقن افعبد بغ اخلقف وافرجوء يرجق رمحتف وخيشك ظذابف فؽـ ٓ بلس ذم بعض إحقال أن يزيد ذم 

ـقػ ذفؽ إذا أؿبؾً  -ظز وجؾ  -حصي اخلقف وذم بعض إحقال أن يزيد ذم حصي افرجوء فقبؾغ شره إػ اهلل 

ػفؼً فف وؾتحً فف زيـتفو وأبقاِّبو وزخرؾفو ؾام افذي يـبغل فف أن يزيد ذم حصي اخلقف فقؿـع كػسف اكف افدكقو وظؾق

مـ آكحدار وآكجراف وراء زيـي احلقوة افدكقو، وإذا ادهلؿً اخلطقب وضوؿً بف افسبؾ أو دكك أجؾف وـون ذم 

ظـ كػسف ويتعؾؼ برمحي اهلل، وفؽل ُيصؾ فف دكق شوظي آحتضور ؾوٕوػ بف أن يغؾى جوكى افرجوء فؽل يـػس 

أكو ظـد طـ ": -ظز وجؾ  -، وؿقل اهلل "مـ أحى فؼوء اهلل أحى اهلل فؼوءه": ملسو هيلع هللا ىلصإجؾ ويتحؼؼ ؾقف ؿقل افـبل 

 ؾقحسـ افظـ بربف ويغؾى جوكى افرجوء ذم حول ادقت وآحتضور "ظبدي يب ؾؾقظـ ظبدي مو صوء

  وإذ قال إبراهوم ألبوه وقومه إىني براء مما تعبدون إال "تعاىل: ساق قول اهلل تعاىل  -رمحه اهلل  -ثم إن املصنف

  "الذي فطرين فإىه سوهدين

وهل صقحي جفر ِّبو ظؾقف افصالة وافسالم بغ  -ظؾقف افسالم  -إبراهقؿ  ظـ ُيؽل اهلل هذه ادؼوفي افصودرة 

 -حغ خص وظؿ ظذ جبؾ افصػو ؾنبراهقؿ  ملسو هيلع هللا ىلصحلؼف ظؾقف وظؿ ؿقمف ـام صـع كبقـو  طفراِن افؼقم وخص أبوه أوٓ
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 [6[  المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه 

 

ذم شقرة مريؿ يو أبً يو أبً يو أبً ذم أربع آيوت  -ظز وجؾ  -وجف خطوبو خوصو ٕبقف ذـره اهلل  -ظؾقف افسالم 

  وظؿ ؿقمف ؾدظوهؿ ؾؼول بؿعء ؾقف  ؾؼول إكـل ٓحظقا هذه افؾغي ادمـدة بنن افتقـقديي:

مل يؼؾ إكـل بريء ؿول إكـل براء وبراء صػي مشبفي أبؾغ ذم افتعبر مـ بريء وإن ـون بريء  إىني براء مما تعبدون:

 يعطل كػس ادعـك فؽـ براء ـلَنو جعؾً مـف طرؾو وحمال فؾزاءة ـلَنو اشتحول بلـؿؾف إػ براءة مـ ادؼـغ 

مـ معبقداهتؿ وؿد ـوكقا يعبدون إؾالك افسامويي ويتخذون  -م ظؾقف افصالة وافسال -تزأ  إىني براء مما تعبدون:

هلو اهلقوـؾ إرضقي ـوكقا ذم أرض حران وـوكقا إبراهقؿ بؿديـي بغ افـفريـ يؼول هلو أور ذم زمـ افؽؾداكقغ ؾؽوكقا 

وإصـوم ؾؽون يتخذون فألجرام افسامويي ادشسي وزحؾ هقوـؾ أرضقي يعبدوَنو ويصقرون هلو افتامثقؾ وافـصى 

 أن رصخ بغ طفراكقفؿ بوفزاءة مـ هذه ادعبقدات إكـل براء ِمو تعبدون  -ظؾقف افسالم  -مـ صلن إبراهقؿ 

اشتثـك، اشتثـك مـ ؿول إٓ افذي ؾطرِن مـ افذي ؾطره وهلذا اشتـبط افعؾامء مـ هذا أن ؿقمف ـوكقا  :"إال"

هذا إذا ؿؾـو إن آشتثـوء هو هـو متصؾ بؿعـك  -ظز وجؾ  -ثـك ربف يعبدون اهلل ٕكف تزأ مـ مجقع معبقداهتؿ واشت

 إٓ، ظذ وجففو يؽقن آشتثـوء متصؾ، 

أمو إذا ؿؾـو إن آشتثـوء مـػصؾ ؾنن إٓ تؽقن بؿعـك بؾ يعـل بؾ افذي ؾطرِن وحقـئذ أيي ظذ هذا افتقجقف ٓ 

تدل ظذ أَنؿ ـوكقا يعبدون اهلل بؾ ـوكقا يعبدون إصـوم ؾؼط وـال افتػسريـ فف وجف وإؿرب واهلل أظؾؿ أَنؿ 

ػعفؿ ظبودهتؿ هلل تعوػ ٕن اهلل تعوػ أؽـك افؼـوء ظـ افؼك ؿول ـوكقا يعبدون اهلل ويعبدون معف ؽره وفذفؽ مل تـ

 ) أكو أؽـك افؼـوء ظـ افؼك مـ ظؿؾ ظؿال أرشك ؾقف معل ؽري ترـتف ورشـف (. 

ابتدأ خؾؼل ٕن افػطر معـوه آبتداء ابتداء افقء ؾنكف شقفديـ وهذا مـ  وأ: ؾطرِن أي خؾؼـل إال الذي فطرين

ؾقام ؿصصـو ظؾقؽؿ يقم أمس دو ؿول أصحوبف إكو  -ظؾقف افسالم  -فدى، أمل تروا أن مقشك ؾخؾؼ ـامل ربقبقتف أكف 

 .ددرـقن موذا ؿول؟ ؿول ـال إن معل ريب شقفديـ هؽذا ادممـ يعؾؿ أن اهلل تعوػ ُّيديف ُّيديف حسقو ومعـقيو 

 

 إذن هذه اآلية العظومة دلت أو كاىت مناسبة للباب 

ـك ٓ إفف إٓ اهلل ؾنَنو تضؿـً افزاءة مـ افؼك وإثبوت افتقحقد أيـ افزاءة مـ افؼك؟ إكـل دو ؾقفو مـ بقون مع 

براء ِمو تعبدون، ضقى أيـ إثبوت افعبودة هلل؟ إٓ افذي ؾطرِن وهؽذا ؾنن افتقحقد واإليامن ٓ يؼقم إٓ ظذ شوؿغ 
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 [7[  المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه 

 

 إكـل براء تضؿـً افزاءة مـ افؼك وادعبقدات إٓ ظبودة اهلل وافزاءة ِمو شقاه، وؿد تضؿـً أيي هذيـ ادعـقغ

 افذي ؾطرِن تضؿـً إؾراد اهلل تعوػ بوفعبودة

 :فنستػود من هذه اآلية- 

 بقون معـك ٓ إفف إٓ اهلل وأَنو تؼقم ظذ إخالص افعبودة هلل وحده  -

 .مـ افؼك وادؼـغ فؽل يؽقن ادعـك أظؿ مـفو أيضو وجقب افزاءة  وكستػقد -

 -ظؾقف افسالم  -وكستػقد أيضو اجلفر بذفؽ وافتظوهر بف ـام صـع إبراهقؿ  -

 وكستػقد أيضو إثبوت اخلؾؼ هلل شبحوكف وتعوػ، وإثبوت اهلدايي ؾوهلل هق اخلوفؼ واهلل هق اهلودي -

 قول اهلل تعاىل )اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل أو شوق  -:-رمحف اهلل  -ـػ ثؿ ؿول ادص

 واملسوح بن مريم وما أمروا إال لوعبدوا إهلا واحدا ال إله إال هو سبحاىه عام يرشكون (:

ظد مـ ؾعؾفؿ  -عوػ شبحوكف وت -إػ مو يرجع افضؿر؟ إػ أهؾ افؽتوب إػ افقفقد وافـصورى ذفؽ أن اهلل  اختذوا: 

ؿقل همون بـ اهلل ذفؽ ؿقهلؿ بلؾقاهفؿ يضوأَنؿ ؿوفقا ) وؿوفً افقفقد ظزير ابـ اهلل وؿوفً افـصورى ادسقح ا

افذيـ ـػروا مـ ؿبؾ ؿوتؾفؿ اهلل أكك يمؾؽقن اَّتذوا أحبورهؿ ورهبوَنؿ أربوبو مـ دون اهلل ( أي ؾقق ذفؽ ؾقق 

 زيرا ابـ اهلل ؾؼد اَّتذوا أحبورهؿ ورهبوَنؿ أربوبو مـ دون اهللأَنؿ زظؿقا أن ادسقح ابـ اهلل وأن ظ

 يعـل جعؾقا وإحبور هؿ افعؾامء، وافرهبون هؿ افعبود،  اختذوا: 

 ظذ ظؾامء افقفقد  وغالبا ما يطلق األحبار:

 ظذ ظبود افـصورى والرهبان: 

فـصورى ظذ وجف افعؿقم ؾقفؿ رؿي ورهبوكقي، وذفؽ إن افقفقد افعؾؿ ؾقفؿ أـثر وافـصورى افعبودة ؾقفؿ أـثر ٕن ا

 وافقفقد ؾقفؿ ؿسقة وؽؾظي فؽـ ظـدهؿ ظؾؿ وفؽـ ربام أضؾؼ احلز وافراهى ظذ هوتغ افطوئػتغ 

ـقػ اَّتذوهؿ أربوبو مـ دون اهلل؟ جوء تػسر ذفؽ ذم حديٌ ظدي بـ حوتؿ افذي شقلتقـو  أربابا من دون اهلل:

قشقو ظذ مؾي افـصورى ـوؿد ـون ظدي بـ حوتؿ ر هذه أيييؼرأ  ملسو هيلع هللا ىلصٓحؼو ذم بوب مستؼؾ حقـام دخؾ ظذ افـبل 

وذم ظـؼف صؾقى مـ ذهى معؾؼ ؾدخؾ  ملسو هيلع هللا ىلصؾئي مـ ؾئوت افـصورى ؾؼول يو رشقل اهلل مو ظبدوهؿ دخؾ ظذ افـبل 

أن افعبودة تؽقن بوفرـقع  -ريض اهلل ظـف  -يتؾق هذه أيي ؾؼول: يو رشقل اهلل إَنؿ مو ظبدوهؿ طـ  ملسو هيلع هللا ىلصوافـبل 
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 [8[  المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه 

 

أفقسقا ُيؾقا هلؿ احلرام ؾقتبعقهؿ، وُيرمقا ظؾقفؿ احلرام ؾقتبعقهؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصوافسجقد هلؿ وكحق ذفؽ ؾؼول فف افـبل 

ظبودهتؿ إذن ؾبغ أن اَّتوذهؿ إحبور وافرهبون أربوبو مـ دون اهلل أَنؿ مـحقهؿ حؼ افتؼيع ؿول: بذ، ؿول: ؾتؾؽ 

وهذا مـ خوفص افربقبقي أن يؽقن احلؽؿ هلل هق افذي يلمر شبحوكف ويـفك وُيؾؾ وُيرم ويؼع ) أم هلؿ رشـوء 

ؾؿـ خؾع ذفؽ ظذ ؽر اهلل ؾؼد وؿع  -ؾ ظز وج -رشظقا هلؿ مـ افديـ مو مل يلذن بف اهلل ( ؾوفؼع ٓ يؽقن إٓ هلل 

 فغر اهلل -ظز وجؾ  -ذم رشك افربقبقي ؿبؾ أن يؼع ذم رشك افعبودة حقٌ أظطك مو يـبغل هلل 

أي وـذفؽ ادسقح بـ مريؿ اَّتذوه ربو مـ دون اهلل وهؿ يكحقن بذفؽ فػظو ؾقؼقفقن  قال واملسوح ابن مريم: 

ن أحقوكو إػ مو يليت ذم إذاظوهتؿ افتـصريي يؼقفقن افرب يسقع ادخؾص دومو افرب يسقع ادخؾص وفعؾؽؿ تستؿعق

 ربو  -ظؾقف افسالم  -هؽذا بؿؾء أؾقاهفؿ افرب يسقع ادخؾص ؾقسؿقن ظقسك 

إي واهلل، واهلل إَنؿ مو أمروا إٓ بتقحقد اهلل فؽـفؿ  قال اهلل سبحاىه وتعاىل ) وما أمروا إال لوعبدوا إهلا واحدا (:

ظز  -يـفؿ ) ومو أمروا إٓ فقعبدوا إهلو واحدا ٓ إفف إٓ هق شبحوكف ظام يؼـقن ( وهذا صوهده ؿقل اهلل أؾسدوا د

ومو أمروا إٓ فقعبدوا اهلل خمؾصغ فف افديـ  ( ) ) ومو تػرق افذيـ أوتقا افؽتوب إٓ مـ بعد مو جوءهتؿ افبقـي -وجؾ 

ظؾقف  -( فؽـ هوتغ افطوئػتغ أؾسدتو ديـفام ؾنن مقشك  حـػوء ويؼقؿقا افصالة ويمتقا افزـوة وذفؽ ديـ افؼقؿي

أتك بوفديـ افؼقيؿ أتك بتقحقد رب افعودغ وكبذ افؼك حتك إكف ؽضى أصد افغضى حقـام رجع  -افسالم 

ووجدهؿ يعبدون افعجؾ وأفؼك إفقاح وأخذ برأس أخقف جيره إفقف ؽضى ؽضبو صديدا وؽضى ظؾقفؿ حقـام 

إهلو ـام هلؿ آهلي ؿول إكؽؿ ؿقم دمفؾقن إن همٓء متز مو هؿ ؾقف ( ؾلؽؾظ ظؾقفؿ ذم افـؽر وهذا  ؿوفقا فف ) اجعؾ فـو

، وـذفؽ -ظؾقف افسالم  -جوء بوفتقحقد اخلوفص افذي جوء بف إبراهقؿ  -ظؾقف افسالم  -دفقؾ ظذ أن مقشك 

ؾ اظبدوا اهلل ريب وربؽؿ إكف مـ يؼك جوء بوفتقحقد اخلوفص ) وؿول ادسقح يو بـل إرسائق -ظؾقف افسالم  -ظقسك 

بوهلل ؾؼد حرم اهلل ظؾقف اجلـي وملواه افـور ومو فؾظودغ مـ أكصور ( فؽـ افؼقم يـؽرون هذه افكاحي، ويلبقن 

ظـ  : ) ومـ يرؽى-ظز وجؾ  -وهلذا ؿول اهلل  -ظز وجؾ  -ويزظؿقن أن إمر ظذ خالف ذفؽ، ويؼـقن بوهلل 

 ( شػف كػسفمؾي إبراهقؿ إٓ مـ 

ؿول بعض افسؾػ رؽبً افقفقد ظـ مؾي إبراهقؿ ورؽبً افـصورى ظـ مؾي إبراهقؿ إذن اظؾؿقا يؼقـو أُّيو اإلخقان 

أن افقفقد وافـصورى خرجقا ظـ مؾي إبراهقؿ وهلذا برأ اهلل إبراهقؿ مـفؿ ؾؼول: ) مو ـون إبراهقؿ ُّيقديو وٓ ككاكقو 

 قح ذم أيوت افؽريامت وفؽـ ـون حـقػو مسؾام ( ومع هذا افقض
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 [9[  المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه 

 

ىا ىجد بعض املنتسبني إىل اإلسالم واملنتسبني إىل الدعوة من يصوب دين الوهود والنصارى ويسمي األديان إإال 

  اإلبراهوموة

ظؾقف  -تسؿقي بوضؾي حوصو إبراهقؿ اكقي إديون اإلبراهقؿقي هذه هؽذا يؼقفقن ظـ اإلشالم وافقفقديي وافـك

سى إفقف ُّيقد أو يـسى إفقف افـصورى اإلشالم هق مؾي إبراهقؿ ـام هق مؾي حمؿد صذ اهلل ظؾقفام أن ُيـ -افسالم 

مو هؿ بؿقحديـ افتقحقد  فال جيوز أن يؼال األديان اإلبراهوموة وال جيوز أن يؼال األديان التوحودية الثالثوشؾؿ 

 ، ملسو هيلع هللا ىلصهق ديـ اهلل اإلشالم افذي جددهو كبقـو حمؿد 

 ٔن ؾنَنو صقرة حمرؾي ظام جوء بف مقشك، وأمو افقفقديي ا

  –ظؾقف افسالم  -وافـكاكقي صقرة حمرؾي ظام جوء بف ظقسك 

 ؾؾقستو ظذ افتقحقد 

  وال جيوز أيضا أن تسمى أدياىا ساموية

 ال جيوز أن يؼال:أرجقا أن تـتبفقا هذه ثالث تعبرات ـؾفو تعبرات بوضؾي  إذن  

 إديون اإلبراهقؿقي،  

 يون افتقحقديي، وٓ إد 

 وٓ إديون افسامويي  

 

ؾوفديـ افساموي افقحقد هق اإلشالم، وافديـ اإلبراهقؿل افقحقد هق اإلشالم، وافديـ افتقحقدي افقحقد هق 

 اإلشالم، 

أمو افقفقديي وافـكاكقي بام آفتو إفقف ؾال ؾؾقسً تقحقديي وإن ـوكقا يـتسبقن إػ مقشك وظقسك ظؾقفؿ افسالم 

 ؟  وـقػ اَّتذوا أحبورهؿ ورهبوَنؿ أربوبو مـ دون اهلل

بقـو ذفؽ وفؽـ دظقِن أذـر فؽؿ بـقع مـ افتػصقؾ افـصورى حقـام يريدون أن يغروا رشع اهلل موذا يصـعقن  

ُيشدون فف مجقع أثوؿػتفؿ ظذ وجف إرض ثؿ يديرون احلقار بقـفؿ حقل  هذا ادجؿعؿ مو يسؿك مجؿعو يعؼدون هل

ادجؿع ؾام ـون مـ ؿضقي مـ افؼضويو ؾام متخض ظـف ذفؽ ادجؿع ؾنكف يعد ظـدهؿ حؽام معصقمو يسؿقَنو دشوتر 
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 [11[  المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه 

 

روح افؼدس زظؿقا يؼقفقن إن افروح افؼدس يعصؿ هذا ادجؿع مـ أن خيطئ ؾؽؾ دشوتر ادجؿع ؾفق مصقن بوف

مو يصدر ظـ هذا ادجؿع ؾفق حؼ بؾ إن بعضفؿ جيعؾ افعصؿي فؾبوبو افذي يؼػ ظذ رأس هرم افؽـقسي 

افؽوثقفقؽقي ؾقجعؾ فؾبوبو حؼ افعصؿي بحقٌ يؼع، ويلمر، ويـفك، وُيؾؾ، وُيرم ـقػ صوء وـون آخر مجومعفؿ 

[ ؿريبو مـ أربع شـقات 1691 إػ 1691ادجؿع افػوتقؽوِن افثوفٌ افذي اكعؼد ذم رومو ذم افػوتقؽون مو بغ ظومل ]

اجتؿع ؾقف أـثر مـ أفػل أشؼػ ظذ وجف إرض فقـوؿشقا ؿضويو ظدة وخرجقا بؿؼررات ـثرة خوفػقا ؾقفو بعض 

ذي ؿبؾف فق صوء وهؽذا اَّتذوا ديـفؿ هزوا وفعبو مؼرراهتؿ افسوبؼي ؾعـدهؿ أن ادجؿع يؿؾؽ أن يـؼض ادجؿع اف

 ووـؾقا أمرهؿ إػ إحبور وافرهبون يغرون ذم ديـفؿ مو صوءوا 

 

 :وهبذا تبني مناسبة هذه اآلية للباب- 

إفف إٓ اهلل ضوظي ؽر اهلل ذم افتحؾقؾ وافتحريؿ ـام صـع افقفقد  ن ٓأن ِمو يـوؿض افتقحقد وصفودة أ وهق 

ورهؿ ورهبوَنؿ، وتعغ بلكف جيى إؾراد اهلل بوفتحؾقؾ وافتحريؿ وظدم إرشاك أحد معف ؽره هذا وافـصورى مع أحب

 أن يقرد هذه أيي حتً هذا افبوب  -رمحف اهلل  -افذي دظك ادصـػ 

 :وىستػود من هذه اآلية فوائد منها- 

 اكحراف افقفقد وافـصورى ظـ مؾي إبراهقؿ  -

 افػوئدة افثوكقي أن صفودة أٓ إفف إٓ اهلل تتضؿـ إؾراد اهلل بوفتحؾقؾ وافتحريؿ  -

 ى خمؾقؿو ذم افتحؾقؾ وافتحريؿ ؾؼد أرشك مع اهللافػوئدة افثوفثي أن مـ كّص  -

 وتتضؿـ هذه أيي افرد ظذ افقفقد وافـصورى -

 ـام تتضؿـ ذم ؿقفف شبحوكف ظام يؼـقن تـزيف اهلل ظـ افؼك  -

 -:-رمحف اهلل  -ؿ شوق ادصـػ ث

   قول اهلل تعاىل: ) ومن الناس من يتخذ من دون اهلل أىدادا حيبوهنم كحب اهلل والذين آمنوا أشد حبا هلل ولو يرى

  الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن الؼوة هلل مجوعا وأن اهلل شديد العذاب (

 فـتلمؾ ذم مػردات هذه أيي 
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 فتبعقضقي يعـل بعض افـوس ؾريؼ مـ افـوس، اهل هذه  "مـ" :"ومن الناس"

 يعـل شقى اهلل ؽر اهلل،  :"من يتخذ من دون اهلل"

 افقـالء وإمراء  ؿوه مجع كد  :"أىدادا"

فؾؿػرسيـ ؿقٓن أرجقا  -أُّيو اإلخقان  -هذه ادحبي ادؼصقد ِّبو حمبي افعبودة ُيبقَنؿ ـحى اهلل وهمٓء  حيبوهنم:

 ـحى اهلل:  آكتبوه دعـك ُيبقَنؿ

ؾؼول بعض ادػرسيـ أي أن همٓء افـوس ُيبقن إكداد ـؿحبي ادممـغ هلل بؿعـك أن همٓء ادذمقمغ ٓ  

 ُيبقن اهلل وإكام ُيبقن ؽر اهلل مـ إكداد ـام ُيى ادممـقن اهلل هذا ؿقل، 

ي أَنؿ ُيبقن اهلل ويؼـقن افؼقل افثوِن أن معـك أيي أن مـ افـوس مـ ُيبقن أكدادهؿ ـام ُيبقن اهلل أ 

 -رمحف اهلل  -معف ذم ادحبي ؽره اكتبفتؿ فؾػرق هذا افؼقل افثوِن هق افذي ككه صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي 

 وتؾؿقذه ابـ افؼقؿ أي أَنؿ وؿعقا ذم رشك ادحبي 

ادممـقن اهلل، وافتػسر ؾوفتػسر إول يدل ظذ أن همٓء ادذمقمغ ٓ ُيبقن اهلل وإكام ُيبقن أكدادهؿ ـام ُيى 

افثوِن أن همٓء ادذمقمغ ُيبقن إصـوم وإكداد حمبي ِموثؾي دحبتفؿ هؿ هلل أي أَنؿ ُيبقن اهلل وُيبقن معف ؽره 

 ؾقؿعقا ذم رشك ادحبي 

وهذا افثوِن هق إؿرب وهق افذي يدل ظؾقف افقاؿع ؾنن مؼـل افعرب ـوكقا يظفرون حمبي اهلل وُيجقن بقتف، 

 يػسدون ذفؽ بوفؼك، وـذفؽ مؼـق فؽـفؿ -ظز وجؾ  -ويؼػقن ذم ادشوظر، وُّيدون بعض أكقاع افؼرب هلل 

زموكـو افذيـ يطقؾقن بوٕرضحي وافؼبقر ويـودون افصوحلغ ُيبقن اهلل وُيبقن همٓء حمبي ِموثؾي دحبي اهلل ؾؾفذا ؿول 

 رادا ظؾقفؿ  -ظز وجؾ  -اهلل 

ٓ يداكقفو حمبي وٓ يشورـفو حمبي ؾؼد أؾردوا اهلل تعوػ بودحبي،  -ظز وجؾ  -ؾؿحبتفؿ هلل  :والذين آمنوا أشد حبا هلل

دوذا  -ظز وجؾ  -إذن يؽقن وافذيـ آمـقا أصد حبو هلل يعـل أصد حبو هلل مـ حمبي أوفئؽ فألكداد أو مـ حمبتفؿ هلل 

 ي إخرة ظذ ـال افتػسريـ: ـوكقا أصد؟ َٕنؿ أؾردوا اهلل بودحبي ؾقؿؽـ أن كقجففو اجلؿؾ

 ؾعذ افتػسر إول يؽقن ادعـك وافذيـ آمـقا أصد حبو هلل يعـل أصد حبو هلل مـ حمبي ادؼـغ ٕكدادهؿ  

وظذ افتػسر افذي رجحـوه يؽقن معـك اجلؿؾي وافذيـ آمـقا أصد حبو هلل مـ حمبي ادؼـغ هلل َٕنؿ  

 ُيبقكف ويؼـقن معف، 
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 [12[  المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه 

 

: ومـ ـوكً فف افؼقة "ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن الؼوة هلل مجوعا"سبحاىه هبذا الوعود  ثم أتبع ذلك

ومو ـوكقا فقتقظدوا ِّبذا افقظقد  "أن افؼقة هلل مجقعو وأن اهلل صديد افعذاب"مجقعو حؼقؼ بلن تؽقن فف ادحبي مجقعو 

  أيي هق رشك ادحبيإٓ إلؿدامفؿ ظذ أمر ظظقؿ وهق افؼك وافؼك ادذـقر ذم

 

 فاآلية مناسبة جدا للرتمجة ترمجة الباب 

ٕن ترمجي افبوب ذم تػسر ٓ إفف إٓ اهلل ؾتػسر افتقحقد وٓ إفف إٓ اهلل إؾراد اهلل تعوػ بودحبي وظدم إرشاك أحد  

 معف ؽره 

 

 :فنستػود من هذه اآلية- 

 ذفؽ يتضؿـ إؾراد اهلل بودحبي  إفف إٓ اهلل وأنن ٓبقون معـك افتقحقد وصفودة أ -

كستػقد مـ أيي أيضو ظذ افؼقل افثوِن ظذ افتقجقف افثوِن فؾؿػرسيـ أن ادؼـغ ُيبقن اهلل حمبي ـبرة وفؽـ  -

 ذفؽ مل يـػعفؿ مل َٕنؿ أرشـقا مع اهلل أحدا ذم ادحبي

 هذا افقظقد وكستػقد مـ هذه أيي أيضو ؿبح افؼك وصمم ظوؿبتف دو ترتى ظؾقف مـ -

 

 -:-رمحف اهلل  -ثؿ ؿول ادصـػ 

 ويف الصحوح 

ذم ؿقفف وذم افصحقح ؾتورة يؼقل وذم افصحقح  -رمحف اهلل  -افقاؿع أكف فقس هـوك ضريؼي مـضبطي فؾؿمفػ  

 ويؼصد افصحقحغ وتورة يؼصد افبخوري وحده وتورة يؼصد مسؾام وذم هذا ادقضع أراد صحقح مسؾؿ ؿول 

 أكف ؿول :  ملسو هيلع هللا ىلصفـبل وذم افصحقح ظـ ا

 يعـل بؼؾبف وفسوكف ٕن افؼقل يـسى إػ افؼؾى ـام يـسى إػ افؾسون،  من قال ال إله إال اهلل:

 يعـل امتـع موفف مـ أن يسؾى ودمف مـ أن ُّيراق،  وكػر بام يعبد من دون اهلل حرم ماله ودمه حرم:
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 [13[  المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه 

 

ظز وجؾ  -شؾؿ مـ ؽوئؾي افؼك ؾحسوبف ظذ اهلل  يعـل مو يؽقن ؿد ؾرط مـف مـ شقئوت مودام ؿد وحسابه عىل اهلل:

 -ظز وجؾ  -إن ـون ؿد وؿع يشء مـ افؽبوئر وحسوبف ظذ اهلل  -

  إذن هذا احلديث أيضا مناسب جدا للباب 

ٕكف تضؿـ صؼل افتقحقد وهق إؾراد اهلل بوفعبودة وافزاءة مـ ؽر اهلل أيـ إؾراد اهلل بوفعبودة؟ ذم ؿقفف: مـ ؿول ٓ إفف 

 وـػر بام يعبد مـ دون اهلل ؾؿـوشبتف طوهرة ؟ مـ افؼك إٓ اهلل، أيـ افزاءة

 

 :ويستػاد من هذا احلديث- 

 بقون معـك ٓ إفف إٓ اهلل وأَنو تتضؿـ افؽػر بوٕصـوم  -

إفف إٓ اهلل  بقون بلكف ٓ يؽػل مجرد افتؾػظ ِّبو بؾ ٓبد أن يؼرن بذفؽ افؽػر بام يعبد مـ دون اهلل ؾؿـ ؿول ٓوأيضو -

بال إفف إٓ اهلل هتؾقال فؽـف مؽى ظذ دظوء ؽر اهلل يذبح  ودظو ؽر اهلل هؾ يـػعف ؿقفف فق ؿول ٓ إفف إٓ اهلل ومأل اجلق 

 فغر اهلل يستغقٌ بغر اهلل هؾ يـػعف ذفؽ ٓ يـػعف ٕن هذا دظوء ؽر اهلل 

 م وادولكستػقد أيضو أن مـ أتك بوفتقحقد وحؼؼف ؾنكف معصقم افد -

ٕشومي دو  ملسو هيلع هللا ىلصوكستػقد أيضو وجقب افؽػ ظـ مـ ؿول ٓ إفف إٓ اهلل حتك فق ؿوهلو ذم حول افؼتول فؼقل افـبل  -

 . أكف ؿوهلو تعقذا ؿول ؾام تصـع بال إفف إٓ اهللطوكو   ؿتؾ افرجؾ وهق ؿد ؿول ٓ إفف إٓ اهلل

 وكستػقد أيضو تعظقؿ حرموت ادسؾؿغ  -

ا وهق أن ادصـػ ؿد ؿول ورشح هذه افسمجي مو بعدهو مـ إبقاب ورشح هذه افسمجي مو بعدهو ثؿ أخرا كختؿ ِّبذ

مـ إبقاب أي أن تػسر افتقحقد وصفودة أٓ إفف إٓ اهلل شقف يؽقن بوٕبقاب افتوفقي ٕن ادصـػ ذم إبقاب 

س احلؾؼ أو اخلقط وافذبح فغر اهلل وافـذر فغر افتوفقي شقف يذـر أمقرا مـ أمقر افؼك افتل تـوذم ٓ إفف إٓ اهلل ـؾب

  "ٓ إفف إٓ اهلل"اهلل ِمو يتضح بف افتطبقؼ افعؿع فـ 

ؾقفو افرد ظذ ؾقف أـز ادسوئؾ وأمهفو وهل تػسر افشفودة، وبقَّـفو بلمقر واضحي مـفو آيي اإلرساء بغَّ ؿول : 

 ادؼـغ افذيـ يدظقن افصوحلغ؛ ؾػقفو بقون أن هذا هق افؼك إـز.
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 [14[  المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه 

 

كعؿ أول مسلفي تستـبط أـز ادسوئؾ وأهؿ ادسوئؾ وهق تػسر افتقحقد ـام جوء ذفؽ مبقـو ذم آيي  -] افؼح [:

 وخيوؾقن ظذابف ( كعؿ  اإلرساء ) أوفئؽ افذيـ يدظقن يبتغقن إػ رِّبؿ افقشقؾي أُّيؿ أؿرب ويرجقن رمحتف

 ومـفو: آيي براءة

) اَّتذوا أحبورهؿ ورهبوَنؿ أربوبو مـ دون اهلل ( ؾبغ  -ظز وجؾ  -وـذفؽ آيي براءة وهل ؿقل اهلل  -] افؼح [:

 أن افتحؾقؾ وافتحريؿ حؼ خوفص هلل ؾؿـ ادظوه فغر اهلل ؾؼد وؿع ذم افؼك 

براءة بغَّ ؾقفو أن أهؾ افؽتوب اَّتذوا أحبورهؿ ورهبوَنؿ أربوبو مـ دون اهلل، وبغ أَنؿ مل يممروا إٓ بلن  ومـفو: آيي

 يعبدوا إهلو واحدا، مع أن تػسرهو افذي ٓ إصؽول ؾقف: ضوظي افعؾامء وافعبود ذم ادعصقي ٓ دظوؤهؿ إيوهؿ.

ذم حديٌ ظدي بـ حوتؿ بلن ذفؽ بطوظتفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصهو افـبل ضوظي افعؾامء وافعبود ذم ادعصقي هؽذا ؾرس -] افؼح [:

 ذم حتريؿ مو أحؾ اهلل حتؾقؾ مو حرم اهلل ؾؽون ذفؽ مـفؿ مـ اَّتوذ إحبور وافرهبون أربوبو مـ دون اهلل

ـِل َبَراٌء ِِمَّو َتْعُبُدوَن  }فؾؽػور  -ظؾقف افسالم  -ومـفو: ؿقل اخلؾقؾ  َّٓ  }. {إِكَّ ِذي َؾَطَرِِن إِ ؾوشتثـك مـ ادعبقديـ  {افَّ

ؾَِؿًي َبوِؿَقًي  }ربف ، وذـر شبحوكف أن هذه افزاءة وهذه ادقآة : هل تػسر صفودة أن ٓ إفف إٓ اهلل ؾؼول :  ـَ َوَجَعَؾَفو 

 .{ذِم َظِؼبِِف َفَعؾَُّفْؿ َيْرِجُعقَن 

مو يدل ظذ أن آشتثـوء متصؾ  -رمحف اهلل  -تور افشقخ واخ -ظؾقف افسالم  -كعؿ هؽذا بغ اخلؾقؾ  -] افؼح [ :

ٕكف ؿول إٓ افذي ؾطرِن ؾؾؿ يستثـل إٓ ربف ِمو يدل ظذ أن افؼقم ـوكقا يعبدون اهلل ويعبدون معف ؽره ودو ـوكً 

ؼبف هل ٓ إفف هذه افؽؾؿي ـؾؿي افتقحقد ـؾؿي ثؼقؾي راشخي جعؾفو بوؿقي ذم ظؼبف ؾفذه افؽؾؿي افتل جعؾفو بوؿقي ذم ظ

 إٓ اهلل 

ـَ افـَّوِر  }ومـفو: آيي افبؼرة ذم افؽػور افذيـ ؿول اهلل ؾقفؿ  ذـر أَنؿ ُيبقن أكدادهؿ ـحى اهلل  {َوَمو ُهْؿ بَِخوِرِجَغ ِم

قػ بؿـ مل ؾدل ظذ أَنؿ ُيبقن اهلل حبو ظظقام ومل ُيدخؾفؿ ذم اإلشالم ؾؽقػ بؿـ أحى افـد أـز مـ حى اهلل؟ ؾؽ

 ُيى إٓ افـد وحده؟ ومل ُيى اهلل ؟

كعؿ هذه درـوت ٓ كؼقل درجوت بـوء ظذ أن همٓء افذيـ ُيبقن أكدادهؿ ـحى اهلل أو أظظؿ مـ  -] افؼح [ :

حى اهلل أو افذيـ ُيبقَنؿ ـحى اهلل أو افذيـ ٓ ُيبقن اهلل أصال ٓ صؽ أن همٓء مجقعو ـام ؿول اهلل ) ومو هؿ 

 مـ افـور ( ؾفذا يػرس صفودة أٓ إفف إٓ اهلل كعؿبخورجغ 
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 [15[  المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه 

 

وهذا مـ  "مـ ؿول ٓ إفف إٓ اهلل وـػر بام يعبد مـ دون اهلل ، حرم موفف ودمف ، وحسوبف ظذ اهلل  ":  ملسو هيلع هللا ىلصومـفو : ؿقفف 

ول ، بؾ وٓ معرؾي معـوهو مع فػظفو ، ؾنكف مل جيعؾ افتؾػظ ِّبو ظوصام فؾدم واد "ٓ إفف إٓ اهلل  "أظظؿ مو ُيَبغه معـك 

بؾ وٓ اإلؿرار بذفؽ ، بؾ وٓ ـقكف ٓ يدظق إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ فف ، بؾ ٓ ُيرم موفف ودمف حتك ُيِضقَػ إػ 

ذفؽ افؽػر بام ُيْعَبد مـ دون اهلل . ؾنن صؽ ؛ أو تقؿػ ؛ مل ُيرم موفف ودمف .ؾقو هلو مـ مسلفي مو أظظؿفو وأجؾفو ! 

 فف مـ بقون مو أوضحف ! وحجي مو أؿطعفو فؾؿـوزع!. ويو

هذا افبوب فؽل يرؾع افؾبس وافغؾط افذي يدظقف بعض  -رمحف اهلل  -مو صوء اهلل هلذا ظؼد افشقخ  -] افؼح [ :

 افـوس حقـام يزظؿقن أَنؿ يؼقفقن ٓ إفف إٓ اهلل ويبورشون افؼك بصقر خمتؾػي ؾنذا أكؽر ظؾقفؿ ؿوفقا كحـ كؼقل ٓ

ؿد ؿول مـ ؿول ٓ إفف إٓ اهلل وـػر بام يعبد مـ دون اهلل ؾال يؽػل أن  ملسو هيلع هللا ىلصإفف إٓ اهلل ؾقؼول هلؿ هو هق رشقل اهلل 

افؽػر بام يعبد مـ دون ؽ يؼقهلو بؾسوكف بؾ وٓ يؽػل أن يؼقهلو بؾسوكف ويعتؼدهو ويؼر ِّبو بؼؾبف بؾ حتك يضؿ إػ ذف

 :اهلل 

 ؿول: -رمحف اهلل  -وأحسـ ذم ظرضفو يؼقل  -رمحف اهلل  -خ ادراتى افتل ذـر افشق

))  ؾنكف مل جيعؾ افتؾػظ ِّبو ظوصام فؾدم وادول بؾ وٓ معرؾي معـوهو مع فػظفو بؾ وٓ اإلؿرار بذفؽ بؾ وٓ ـقكف ٓ 

 يدظق إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ بؾ ٓ ُيرم موفف وٓ دمف حتك يضقػ إػ ذفؽ افؽػر بام يعبد مـ دون اهلل (( 

هلذا ؿول ؾنن صؽ أو  -ظز وجؾ  -دؿقؼ جيى أن ُيرر هلل  أرأيتؿ أُّيو اإلخقان ـقػ أن صلن افتقحقد صلن ظظقؿ

ُيرم موفف  ملتقؿػ ٕن هذا ادؼوم ٓ جيقز ؾقف افشؽ وٓ افتقؿػ ٓبد ؾقف مـ افؼطع واجلزم ؾنن صؽ أو تقؿػ 

رمحف اهلل  -ودمف ؾقو هلو مـ مسلفي مو أظظؿفو وأجؾفو صدق ويو فف مـ بقون مو أوضحف وحجي مو أؿطعفو فؾؿـوزع 

 -محي واشعي ر

 

 واهلل أعلم ؛؛

 


