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 ٱ ٻ ٻ

 الثالثالدرس 

 احلؿد هلل رب العادني، وصذ اهلل وشؾؿ وبارك ظذ ظبده، وكبقف حمؿد، وظذ آلف، وصحبف أمجعني

 يؼقل ادملػ:

 باب فضؾ التقحقد وما يؽػره مـ الذكقب

: ) الذيـ آمـقا ومل يؾبسقا إيامهنؿ بظؾؿ أولئؽ هلؿ األمـ وهؿ مفتدون ( ظـ ظبادة ابـ الصامت -تعاىل  -وققل اهلل 

مـ صفد أال ال الف إال اهلل وحده ال رشيؽ لف وأن حمؿد ظبده ورشقلف  ملسو هيلع هللا ىلصقال رشقل اهلل "قال:  -ريض اهلل ظـف  -

 يؿ وروح مـفوأن ظقسك ظبد اهلل ورشقلف وكؾؿتف ألؼاها إىل مر

 . ] أخرجاه ["واجلـة حؼ و الـار حؼ أدخؾف اهلل اجلـة ظذ ما كان مـ العؿؾ

 فنن  اهلل حرم ظذ الـار مـ قال ال الف إال اهلل يبتغل بذلؽ وجف اهلل .  "وهلام مـ حديث ظتبان 

صقئا أذكرك  قال مقشك: يا رب ظؾؿـل"قال  ملسو هيلع هللا ىلصظـ رشقل اهلل  -ريض اهلل ظـف  -، وظـ أيب شعقد اخلدري  

وأدظقك بف، قال: قؾ يا مقشك ال الف اهلل، قال: كؾ ظبادك يؼقلقن هذا، قال: يا مقشك لق أن السؿقات و ظامروهـ 

 غري واألراضقن السبع ذم كػة وال الف إال اهلل ذم كػة مالت هبـ ال الف إال اهلل . رواه ابـ حبان واحلاكؿ وصححف 

ابـ آدم لق أتقتـل  -تعاىل  -يؼقل قال اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصشؿعت رشقل اهلل  -ظـف ريض اهلل  -ولؾسمذي وحسـف ظـ أكس 

 بساب األرض خطايا ثؿ لؼقتـل ال ترشك يب صقئا ألتقتؽ بؼراهبا مغػرة.

  -] الرشح [: 

 بسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ

 أما بعد:احلؿد هلل رب العادني، وصذ اهلل وشؾؿ وبارك ظذ ظبده، وكبقف حمؿد وظذ آلف وصحبف أمجعني، 

  رمحه اهلل  -فإن  الشوخ- : 
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دا بني ذم مستفؾ كتابف حؼقؼة التقحقد وبقان معـاه وأن التقحقد يؼقم ظذ ركـني ظبادة اهلل وكبذ الرشك أتبع ذلؽ 

هبذا الباب الذي يبني بف فضؾ التقحقد وما يؽػر مـ الذكقب وهذا مـ حسـ الستقب فعال فنكف بعد أن بني احلؼقؼة 

 التقحقد فعؼب هذا الباب كان مـاشبا أن يبـ األثر الذي يستب ظذ حتؼقؼ 

 اددخؾ،  الؾغةذم األصؾ أن الباب ذم  وكلمة باب:

 اشؿ جلؿؾة مـ العؾؿ يؽقن حتتف فصقل ومسائؾ  وادراد بف ظـد العؾامء:

فؼد جرت ظادة العؾامء أن جيعؾقا اإلضار العام كتاب ثؿ جيعؾ حتت الؽتاب أبقابا ثؿ حتت الباب فصقال ثؿ حتت 

 الػصقل مسائؾ 

يؼقل قائؾ هذا مـ االبتداع كال هذا مـ تؼريب العؾؿ ال بلس بف ألكف يسفؾ العؾؿ ويؼربف وظني ظذ حسـ وال 

 تصقره فقـبغل لإلكسان أن يعرف ادؼاصد ويػرق بني القشائؾ وادؼاصد 

أكثر وأن  مل يؼؿ يقما ظذ ادـز ويؼقل أهيا الـاس اظؾؿقا أن أركان الصالة أربعة ظرش ركـا أو أقؾ أو ملسو هيلع هللا ىلصفـبقـا 

واجباهتا تسع أو شبع أو كحق ذلؽ وأن الســ هؽذا هذه أمقر اشتـبطفا العؾامء بالتتبع واالشتؼراء ثؿ بقبقها 

 وكظؿقها لؽل يؽقن ذلؽ أشفؾ ذم التصقر، وأقرب إيل اإلدراك 

   فضل التوحود وما يكفره من الذىوب بابقال 

 صقلة وإما أن تؽقن مصدرية ذم هذه السمجة حتتؿؾ أمريـ إما أن تؽقن مق :"ما" 

باب فضؾ التقحقد "إذا قؾـا مقصقلة يعـل بؿعـك الذي اظتزكاها مقصقلة يؽقن تؼدير الؽالم   

 ، "والذي يؽػره مـ الذكقب

 ، "باب فضؾ التقحقد و تؽػره الذكقب"وإذا قؾـا إهنا مصدرية فتؼدير الؽالم هؽذا  

 وكال ادعـقني يعـل حسـ لؽـ الثاين أحسـ، وهق أن يؼال باب فضؾ التقحقد وما يؽػره مـ الذكقب، 

الؽػر هق التغطقة والسس وهلذا شؿل الؽافر كافرا أتدرون داذا دا كان الؽافر كافرا؟  وما ادقصود بقوله يكفر؟:

ف يغطك فطرتف وحيجبفا ظـ شامع احلؼ ورؤية ألكف يغطل فطرتف وحيجبفا ظـ احلؼ فؾذلؽ شؿل الؽافر كافر ا ألك

احلؼ وإتباع احلؼ فسؿل ألجؾ ذلؽ كافرا، ويسؿك الػالحقن كػارا لغة ضبعا ألهنؿ يغطقن البذور بالساب، 
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والزال ذم بعض البالد مـ يسؿل ادؽان حمؾ الزرع يسؿقكف كػر الشقخ، كػر كذا ألكف حمؾ اختذ لؾزراظة فقؾؼقن 

 هنا بالساب، فقفا البذور ثؿ يغطق

ذم هذا الباب أن يسقق مجؾة مـ الـصقص ادشققة التل تدل ظذ ظظؿ فضؾ  -رمحف اهلل  -ضقب إذا أراد الشقخ 

 التقحقد وأثره ذم تؽػر الذكقب فؾـستؿع 

 الذين آمنوا ومل يلبسوا إيامهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون ( :-تعاىل  -اهلل  قال ( :- 

 أي صدققا بؼؾقهبؿ واكؼادوا بجقارحفؿ صدققا بؼؾقهبؿ وكطؼقا بللسـتفؿ وظؿؾقا بجقارحفؿ  ؟:ما معنى آمنوا 

 ألن حؼقؼة اإليامن حؼقؼة مركبة مـ ققل وظؿؾ: 

فؾقس اإليامن ققال فؼط وال ظؿال فؼط بؾ البد مـ اكضامم الؼقل والعؾؿ هذا هق معتؼد أهؾ السـة واجلامظة ذم 

 قل بالؾسان، واظتؼاد باجلـان، وظؿؾ باألركان، اإليامن فقؼقلقن اإليامن ق

 ضقب إذا )الذيـ آمـقا ومل يؾبسقا(

 أي خيؾطقا ألن الؾبس خؾط المء بالمء ) ومل يؾبسقا إيامهنؿ بظؾؿ (  ما معنى يلبسوا: 

فا ومل ذم قصة صاحب اجلـة قال )كؾتا اجلـتني آتت أكؾ -ظز وجؾ  -ذم الؾغة هق االكتؼاص كام قال اهلل  الظلم:

 تظؾؿ مـف صقئا ( مل تظؾؿ يعـل مل تـؼص فالظؾؿ ذم أصؾ الؾغة معـاه االكتؼاص الـؼص 

 فقام شقليت ضقب أيـ اخلز؟  ملسو هيلع هللا ىلصكام فرسه الـبل  لؽـف هـا يراد بف الرشك باهلل

 ادشار إلقفؿ إىل ادممـني  ) أولئؽ هلؿ األمـ ( )أولئك (:

 يعـل الطؿلكقـة والسؽقـة ) أولئؽ  وهؿ مفتدون (  ما األمن: 

 يعـل مقفؼقن إىل االهتداء وإصابة احلؼ وشؾقكف  مهتدون:

يا رشقل اهلل وأيـا مل يظؾؿ كػسف  ملسو هيلع هللا ىلصدا كزلت صؼ ذلؽ ظذ الصحابة فؼالقا لؾـبل  -أهيا األخقة الؽرام  -هذه اآلية 

وقال  ملسو هيلع هللا ىلصن ذم الظؾؿ فؿـ مـا ال يظؾؿ كػسف فصحح هلؿ الـبل يعـل إذا كان رشط األمـ واالهتداء أال يؼع اإلكسا

هلؿ اكف لقس الذي تعـقن اكف وذم لػظ لقس الذي تؼصدون أو كام قال أمل تسؿعقا بؾ قال إكام هق الرشك أمل تسؿعقا 

ر إىل ذلؽ أكف تباد ملسو هيلع هللا ىلصإىل ما قالف العبد الصالح ) يا بـل ال ترشك باهلل إن الرشك لظؾؿ ظظقؿ ( فطؿلهنؿ الـبل 
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أن الظؾؿ ادؼصقد ذم هذه اآلية هق الظؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأذهاهنؿ أن األمـ واالهتداء ال حيصؾ دـ وقع مـف طؾؿ فبني هلؿ الـبل 

 ) إن الرشك لظؾؿ ظظقؿ (  -تعاىل  -ادػرس ذم ققل اهلل 

 فالذي يؼع ذم الرشك حيرم مـ األمـ واالهتداء فاضؿلكت كػقشفؿ، 

 حترير الؽالم ذم هذا ادؼام أن كؼقل:  وحترير ادؼام ذم هذا الباب أو

 : إن الظلم ثالثة أىواع 

إذ هق وضع  -ظز وجؾ  -: هق الرشك باهلل إذ ال طؾؿ أظظؿ وأصـع مـ الرشك باهلل الظلم العظوم (1

 العبادة ذم غر مقضعفا رصف العبادة لغر اهلل هذا هق أطؾؿ الظؾؿ 

؛ بالتجـل ظؾقفؿ وأخذ حؼققفؿ، وأمقاهلؿ،  والقققعة فقفؿ وكحق ضلم العبادمـ الظؾؿ:  الـقع الثاين (2

 ذلؽ ففذا طؾؿ العباد 

ظؾقف  -تعاىل  -؛ بلن يظؾؿ اإلكسان كػسف بؿعصقة اهلل فقؼع فقام حرم اهلل ضلم النفسالـقع الثالث:  (3

 ويعرض كػسف لعؼقبة اهلل فقؽقن طؾام لـػسف 

قؿ حصؾ لف أصؾ األمـ وأصؾ االهتداء مـ شؾؿ مـ الرشك وهق فدلت هذه اآلية ظذ أن مـ شؾؿ مـ الظؾؿ العظ

 الظؾؿ العظقؿ فؼد حصؾ لف أصؾ األمـ وأصؾ االهتداء ذم الدكقا واآلخرة، 

ومـ شؾؿ مـ الظؾؿ العظقؿ، ومـ طؾؿ كػسف، ومـ طؾؿ اآلخريـ فنكف حيصؾ لف األمـ التام واالهتداء التام فؿـ 

 األمـ مطؾؼا واالهتداء مطؾؼا، حؼؼ فؿـ شؾؿ مـ الظؾؿ مطؾؼا حصؾ لف 

رمحف  -ومـ وقع مـف كقع مـ الظؾؿ حصؾ لف أو كؼص مـ أمـف واهتدائف بؼدر ما طؾؿ بف كػسف، وهلذا قال ابـ الؼقؿ 

 كقػ ادطؾؼ لؾؿطؾؼ واحلصة لؾحصة؟  "فادطؾؼ لؾؿطؾؼ، واحلصة لؾحصة" -اهلل 

ومـ طؾؿ كػسف، ومـ طؾؿ العباد فؾقبرش باألمـ التام يعـل مـ شؾؿ مـ الظؾؿ مطؾؼا ختؾص مـ الظؾؿ العظقؿ، 

واالهتداء التام، ومـ شؾؿ مـ الظؾؿ العظقؿ الذي هق الرشك لؽـ وقع مـف طؾؿ لـػسف بؿعصقة اهلل والقققع ذم 

الؽبائر، ووقع مـف طؾؿ لؾعباد بالتعدي والعدوان ظؾقفؿ فنكف يـؼص مـ أمـف ومـ اهتدائف بؼدر مظؾؿتف لؽـف قد 

فال بد أن يـال اجلـة  -شبحاكف وتعاىل  -قد حؼؼ أصؾ األمـ وأصؾ االهتداء، وبـاءا ظؾقف فنن مـ وحد اهلل يؽقن 

لؽـ هذا ال يؿـع مـ أن يطالف كقع ظذاب بسبب وققظف ذم الؽبائر أو ادظامل التل تؼع لؾـاس وهبذا تؾتئؿ األدلة وال 

 تتعارض
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  :إذا هذه اآلية مناسبة جدا هلذا الباب 

فنكف حيصؾ لف األمـ واالهتداء هذا  -ظز وجؾ  -هنا تدل ظذ فضؾ تقحقد اهلل فؿـ شؾؿ مـ الرشك ووحد اهلل إذ أ

 وجف مـاشبة اآلية هلذا الباب

 :وهي تفودىا فوائد طظومة- 

أظظؿفا فضؾ التقحقد وثؿرتف إذ أن التقحقد هق الطريؼ إىل األمـ واالهتداء، وحسبؽ هبذيـ القصػني ذم  - 

اجتؿع مهف زالت الغشاوة ظـ  -ظز وجؾ  -واآلخرة لقس ذم اآلخرة فؼط حتك ذم الدكقا  فنن مـ وحد اهلل  الدكقا

فنكف  -ظز وجؾ  -ظقـقف، والققر ظـ أذكقف، واألكـة ظـ قؾبف وأبن األمقر كام هل، ومـ وقع مـف طؾؿ بالرشك باهلل 

رأكا جلفـؿ كثرا مـ اجلـ واإلكس هلؿ ذ) ولؼد  -ظز وجؾ  -والعقاذ باهلل يػؼد مجقع وشائؾ االشتؼبال كام قال اهلل 

قؾقب ال يػؼفقن هبا وهلؿ أظني ال يبنون هبا وهلؿ آذان ال يسؿعقن هبا أولئؽ كاألكعام بؾ هؿ أضؾ أولئؽ هؿ 

 الغافؾقن ( تعطؾت مجقع مـافذ االشتؼبال ظـدهؿ فال يسؿعقن، وال يبنون، وال يػؼفقن ظقاذا باهلل، 

ـ هذه العظقؿة  لؽـ تؾطخ بالذكقب وادعايص وتؾقث بالؽبائر فنكف يصقبف رصاش  مـ هذا الذكب ومـ شؾؿ م

 فقغم ظذ ظقـقف وظذ أذكقف وظذ قؾبف فال يبؾغ مبؾغ ادممـ الرائؼ اإليامن الصاذم العؼقدة 

يامن شبب حلصقل أيضا مما كستػقد مـ هذه اآلية أن الرشك شبب حلصقل الضالل واخلقف؛ ألكف إذا كان اإل -

 األمـ واالهتداء فضده الرشك شبب حلصقل ماذا اخلقف ادـاذم لإليامن والضالل ادـاذم لالهتداء

وكستػقد مـ هذه اآلية أيضا أن الرشك ال يغػره اهلل؛ ألن رشط اآلية ) ومل يؾبسقا إيامهنؿ بظؾؿ ( يعـل برشك إذا  -

  ذلؽ الرشك مـ لبث إيامكف برشك فال وال كرامة فال يغػر اهلل

  ثم بعد ذلك ساق حديثا جلوال طظوام من أصول الدين وهو حديث طبادة 

 -رمحف اهلل  -كان أحد الـؼباء لقؾة العؼبة، وقد تقذم  -ريض اهلل ظـف  -هق ظبادة ابـ الصامت اخلزرجل  وطبادة:

ـ اثـتل وشبعقن شـة، وكان وريض ظـف شـة أربع وثالثقن لؾفجرة، وققؾ أكف تقذم خالل خالفة معاوية وتقذم ظ

 بؽتبف إىل مؾقك األرض أرشؾف إىل ادؼققس ظظقؿ الؼبط   ملسو هيلع هللا ىلصممـ بعثف الـبل 

 )مـ صفد( ملسو هيلع هللا ىلصقال قال رشقل اهلل  -ريض اهلل ظـف  -يؼقل ظـ ظبادة ابـ الصامت 

 أداة رشط أو اشؿ رشط فاكظر الرشط واكظر جزاءه مـ صفد  :"من" 
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اظتؼد بؼؾبف وكطؼ بؾساكف البد مـ األمريـ مـ اظتؼاد الؼؾب والـطؼ بالؾسان يعـل أقر واظسف و وما معنى شهد؟:

) إال مـ صفد باحلؼ وهؿ يعؾؿقن ( فال تؽقن الشفادة صفادة إال مصحقبة بالعؾؿ ) إال  -ظز وجؾ  -كام قال اهلل 

  مـ صفد باحلؼ وهؿ يعؾؿقن ( فاجلؿؾة حالقة البد مـ العؾؿ بالؼؾب ادقافؼ لؾتؾػظ والـطؼ

اهلل أكز هذه أظظؿ صفادة ذم أظظؿ مشفقد بف ال الف إال اهلل وقد تؼدم   من شهد أال اله إال اهلل وحده ال رشيك له:

 معـاها كثرا 

 أي ال معبقد بحؼ إال اهلل هذا معـك ال الف إال اهلل،  فمعنى ال اله إال اهلل:

وذلؽ أن كؾؿة الف معـاها: مللقه كام كؼقل فراش أي مػروش، كتاب أي مؽتقب، غراس أي مغروس فالف ظذ 

وقال ومعـك اإللف يعـك اإللف  ال ظذ وزن فاظؾ كام ادظك ذلؽ بعض ادتؽؾؿنيوزن مػعقل فعال ظذ وزن مػعقل 

 بالربقبقة،  األلقهقةأي الؼادر ظذ االخساع فػرسوا 

ذلؽ أن أبا جفؾ  "ال الف إال اهلل"كقػ كان أبق جفؾ وقبقؾف مـ ادرشكني أظرف مـ همالء بـ  -يا شبحان اهلل  -و

ومرشكل العرب مجقعا مؼريـ بربقبقة اهلل وأكف اخلالؼ الرازق ادالؽ اددبر، وإكام كاكقا يـازظقن ذم ماذا ذم ألقهقة اهلل 

معـك اإللف أي ادللقه أي الذي تلهلف الؼؾقب حمبة وتعظقام الذي تلهلف  وظبادتف ففؿ ظذ دراية بؿعـك اإللف وأن

 الؼؾقب 

أي تـجذب إلقف الؼؾقب حمبة وتعظقام هذا االكجذاب معرش ضؾبة العؾؿ جيب أن يؽقن ذم الؼؾب  ما معـك تلهلف؟

 لقحؼؼ اإلكسان ظبقديتف هلل 

فلكت مقحد وإذا فؼد اإلكسان هذه ادعاين   ورجاء إذا وجدت ذم قؾبؽ يعـل كبضا وجاذبقة إىل مقالك حبا وخقفا

فؼؾبف مقت متقبس متخشب حيتاج إىل يعـل إشعاف حيتاج إىل أن يؿد بامدة اإليامن لقحقا مـ صفد أال ال الف إال اهلل 

 وحده . 

ػقا وإثباتا تلكقد لإلثبات ال رشيؽ لف تلكقد لؾـػل ذلؽ أن كؾؿة التقحقد ال الف إال اهلل تضؿـت ك :"وحده"كلمة 

 ال الف كػك، إال اهلل إثبات فؽؾؿة وحده تلكقد لإلثبات، 

 تلكقد لؾـػل هذه اخلصؾة األوىل،  وكلمة ال رشيك له:

 ظذ تؼدير حذف العامؾ صفد  "وصفد أن"يعـل  وأن:
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  . مجع لف بني هذيـ القصػني الؾذيـ يؼطعان الطريؼ ظذ أهؾ اإلفراط والتػريط: وأن حممد طبده ورسوله:

فقق مـزلتف ووصػقه بام ال يـبغل إال هلل  ملسو هيلع هللا ىلصيؼطع الطريؼ ظذ أهؾ الغؾق واإلفراط الؾذيـ رفعقا الـبل  فقوله طبده:

، وهلذا قال ال تطروين كام أضرت الـصارى ابـ مريؿ إكام أكا ظبد اهلل ققلقا ظبد اهلل ورشقلف فؼقلـا  -ظز وجؾ  -

 إياه،  -تعاىل  -ـزلة التل أكزلف اهلل لؾؿ ملسو هيلع هللا ىلصظبد اهلل هذا ذم احلؼقؼة إكزال لؾـبل 

واحلؼقؼة أن القصػ بالعبقدية كرامة ورشف لؾؿقصقف هبا، ولذا كجد أن ربـا شبحاكف وبحؿده وصػ كبقف 

 بالعبقدية ذم أرشف أحقالف وصػف بالعبقدية حال تـزل الؼرآن:  

 فؼال: ) تبارك الذي كزل الػرقان ظذ ظبده(  

 ؾة مرت بف وهك لقؾة اإلرساء وادعراج )شبحان الذي أرسى بعبده (وصػف بالعبقدية ذم أرشف لق 

) وأكف دا قام ظبد  -ظز وجؾ  -وصػف بالعبقدية ذم أرشف وطقػة يؼقم هبا برش وهك الدظقة إىل اهلل  

 اهلل يدظقه ( 

 وكحق ذلؽ مـ ادؼامات الرشيػة إذا العبقدية رشف لؾؿتصػ بف مـ العباد 

    ومما زادين رشفا وتقفا

    دخقيل حتت ققلؽ يا ظبادي
 

 وكدت بلمخيص أضل الثريا  

 وأن صرت أمحد يل كبقا  
 

ومل يؼدروا قدروا قدره ففق رشقل مـ ظـد  ملسو هيلع هللا ىلصفنكف رد ظذ أهؾ اجلػاء الؾذيـ كالقا مـ كبقـا  وأما وصفه بالرسالة:

هذا البرش هذا اآلدمل لقؽقن مفبط وحقف ومستقدع  -تعاىل  -ويا هلا مـ مـؼبة أن يصطػل اهلل  -ظز وجؾ  -اهلل 

 لرشالتف هذه مـزلة ظظقؿة جدا 

 ) اهلل يصطػل مـ ادالئؽة رشال ومـ الـاس (  

 )اهلل أظؾؿ حقث جيعؾ رشالتف (  

 ) أهؿ يؼسؿقن رمحة ربؽ كحـ قسؿـا بقـفؿ معقشتفؿ ذم احلقاة الدكقا (  

 هبذيـ القصػني ظبده ورشقلف وهذا أبؾغ مـ أن كؼقل كبقف ورشقلف، الثالثة:   ملسو هيلع هللا ىلصإذا يـبغل دوما أن كصػ الـبل 

 .  وأن طوسى طبد اهلل ورسوله وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه:

 متضؿـا الرد ظذ شائر مؾؾ الؽػر:  كعؿ مما يؿقز هذا احلديث كقكف
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 -ظز وجؾ  -الؾذيـ يـؽرون اهلل  مجقع أكقاع ادالحدةرد ظذ  شهادة أال اله إال اهللفام تؼدم مـ  (1

 ويرشكقن ذم ظبادتف ،

أهؾ االبتداء الذيـ يعـل يدخؾقن ذم ديـ اهلل ما لقس  اجلفؿقةرد ظذ   وأن حممد ا طبده ورسوله(  2

 ، ملسو هيلع هللا ىلصنتباع حمؿد مـف وال يرفعقن رأشا ب

 رد ظذ القفقد والـصارى الؾذيـ ضؾقا ذم ظقسك  وأن طوسى طبد اهلل ورسوله(  3

 

  وذلك أن الناس اىقسموا حوال طوسى ابن مريم إىل ثالث صوائف:

 "بقلس"وهؿ الـصارى ورأوا أكف اهلل أو ابـ اهلل أو ثالث ثالثة همالء غالة الـصارى أتباع  فقوم غلوا فوه: (1

حيقك ادقتك ويزئ األكؿف واألبرص، ويـبئفؿ بام يلكؾقن وبام  -ظؾقف السالم  -فنن هؿ دا رأوا ظقسك 

أن فقف جزء الهقيت   يدخرون ذم بققهتؿ فتسؾؾ إلقفؿ صقاضني اإلكس واجلـ وقالقا هذا دلقؾ ظذ أكف ظذ

 وجزء كاشقيت الالهقيت كسبة إىل اإللقهقة والـاشقيت كسبة إىل الـاس 

والذي أدخؾ هذه البدظة الؽػرية ظذ الـصارى هق بقلس الذي يسؿقف الـصارى اآلن الؼديس بقلس شاكت بقل 

هؿ احلقاريقن )قال مـ  -ظؾقف السالم  -وهذا الرجؾ أفسد ديـ الـصارى وإال فؼد كان الـصارى أتباع ادسقح 

أكصاري إىل اهلل قال احلقاريقن كحـ أكصار اهلل آمـا باهلل واصفد بلكا مسؾؿقن( لؽـ جاء هذا القفقدي اخلبقث 

وتسؾؾ بني الـصارى وصار يدخؾ مـ الػؾسػة اإلغريؼقة اهلقؾقـقة  "بقلس"الذي تسؿك فقام بعد باشؿ  "صاؤول"

 ما أفسد بف ديـفؿ 

تؼدون بلن األقاكقؿ ثالثة أقـقم اآلب وأقـقم االبـ وأقـقم الروح الؼدس ويؼقلقن وحدة ذم وصار الـصارى يع

تثؾقث وتثؾقث ذم وحدة كقػ!! كقػ يستؼقؿ أن يؽقن الف واحد مؽقن مـ ثالثة أجزاء؟ هذا ال تؼبؾف العؼقل لؽـف 

 بالؼقة يريدون أن حيؿؾقا أتباظفؿ ظذ هذه العؼقدة الػاشدة 

فؿـفؿ مـ يؼقل ادسقح ابـ اهلل ولذلؽ يسؿقهنؿ ذم أكاجقؾفؿ الرب يسقع ادسقح ولعؾؽؿ تستؿعقن أحقاكا إىل 

بعض إذاظاهتؿ التـصرية دمدهؿ يؼقلقن ثؿ تقجف الرب يسقع ادسقح إىل اجلؾقؾ وقال وفعؾ هؽذا خيؾعقن ظؾقف 

 هذه األلؼاب، 

 روح الؼدس الف واحد، ومـفؿ مـ يعز فقؼقل ثالث ثالثة اآلب واالبـ و
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 ومـفؿ مـ يؼقل ابـ اهلل هلؿ ذم هذا خقض وضالل ظظقؿ 

 هلذا اقتتؾقا فقام بقـفؿ واختؾػقا هؾ ضبقعة واحدة أم ضبقعتان وأريؼ بسبب ذلؽ دماء 

؛ ذلؽ أكف دا اظتـؼ مل يبؼك مـفؿ مقحد كؾفؿ ظذ اظتؼاد التثؾقث -أهيا األخقة  -ومجقع كصارى العامل اآلن 

 "كقؼقا"زاضقر الروماين قسطـتني الـناكقة ووجد الـصارى خمتؾػني ذم ظؼائدهؿ دظا إىل جمؿع ذم مديـة اإلم

السكقة إذ كان اإلمزاضقرية الرومقة كان مؼرها الؼسطـطقـقة فدظا إىل جمؿع وحشد لف مجقع أشاقػة الـصارى 

 باآلالف ودظاهؿ إىل أن خيرجقا برأي مقحد 

وهذا ادماه تقحقدي أقرب إىل التقحقد وادماه رشكل وهؿ أتباع  "آريقس"اه يؼال لف أتباع فؽان هـاك ادماهان ادم

بقلس فؽان يؿقؾ قسطـطني إىل أتباع بقلس فؿؽـفؿ وغؾب رأيف ظذ رأى ادقحديـ وجعؾ بقدهؿ األمر وأمر 

 تباع بقلس بؿصادرة كتب ادقحديـ، وإحراقفا، وتتبعفؿ، وقتؾفؿ، وإثـائفؿ فصارت الؽؾؿة هلمالء أ

ما يسؿقف الـصارى  "كؼقا"فصار مجقع كصارى األرض ادقجقديـ اآلن كؾفؿ يعـل يعتؼدون ما صدر ظـ جمؿع 

إذ فقفا الـص ظذ أن ادسقح يعـك هق اهلل هق ابـ  "اخلقاكة احلؼرة" –رمحف اهلل  -باألماكة الؽزى ويسؿقفا ابـ كثر 

ـصارى ظؾقف إىل يقمـا هذا فؾؿ يبؼك ذم الـصارى أحد مـ أهؾ التقحقد اهلل وغر ذلؽ مـ الباضؾ الذي يعـل طؾ ال

 إذا هذا االشتطراد ذم بقان الطائػة األوىل التل غالت ذم ادسقح ورفعتف فقق مـزلتف ظذ الـؼقض مـ همالء: 

 إلقؽؿ وهق قد بعث إلقفؿ ) يا بـل إرسائقؾ إين رشقل اهلل -ظؾقف السالم  -فنن هؿ كػروا بادسقح  الوهود  (2

 مصدقا دا بني يدي مـ التقراة ومبرشا برشقل يليت مـ بعدي اشؿف أمحد ( 

كذبقه وكػروا بف وزظؿقا أكف ابـ زكك وشػاح وأن أمف  -ظؾقفؿ لعائـ اهلل متتابعة إىل يقم الؼقامة  -لؽـ القفقد 

والتمدة وادقظظة لؽـ ضبعفؿ مريؿ العذراء الطاهرة البتقل بغك، ووصؿقه بلبشع األلؼاب، وكان يعامؾفؿ بالرفؼ 

حتك أهنؿ شعقا بف إىل الرومان الؾذيـ كاكقا حيؽؿقن بالد فؾسطني شعقا إىل ،  الذمقؿ الؾئقؿ محؾفؿ ظذ الؽػر بف 

الذي هق احلاكؿ الروماين الذي حيؽؿ بقت ادؼدس لؽل يؼتؾقه ويصؾبقه ودهلؿ أحد ادـدشني ذم  "بالضس"

إىل ادقضع الذي كان هق وحقاريقه جمتؿعقن فقف كاكقا جمتؿعني فقف فؾام  "لهيقذا االشخريقض"تالمذتف ادسؿك 

دامهقا ذلؽ ادؽان رفع اهلل ظقسك ابـ مريؿ مـ بقـفؿ ورفعف إىل الساموات العذ، وألؼك صبفف ظذ هذا اخلائـ 

قه وما صؾبقه فلخذوه وجرجروه وصؾبقه ظذ اخلشبة وطـقا أهنؿ قتؾقه ) وما قتؾ "هيقذا االشخريقضل"الدظل 

 ولؽـ صبف هلؿ ( ففمالء الؼقم والعقاذ باهلل الـصارى ظذ الـؼقض، 
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 ملسو هيلع هللا ىلصومـ شار ظذ ضريؼتفؿ إىل أن جاء كبقـا حمؿد  أهل اإليامن من احلواريني الكرامأما الطائػة الثالثة ففؿ  (3

اهلل ورشقلف كذلؽ  ظبد ملسو هيلع هللا ىلصوهؿ الؾذيـ يعتؼدون هذه العؼقدة وأن ظقسك ظبد اهلل ورشقلف إذا كام كبقـا حمؿد 

ظبد اهلل ورشقلف وهق برش لقس فقف جزء إهلل كام زظؿ الـصارى مرشؾ مـ ظـد اهلل   -ظؾقف السالم  -ظقسك 

) إين رشقل اهلل إلقؽؿ مجقعا ( ) يا بـل إرسائقؾ اظبدوا اهلل ريب وربؽؿ إكف مـ يرشك باهلل فؼد حرم اهلل ظؾقف 

 صار (، اجلـة وملواه الـار وما لؾظادني مـ أك

) وإذ قال اهلل يا ظقسك ابـ مريؿ أأكت قؾت لؾـاس اختذوين وأمل إهلني مـ دون اهلل قال  -تعاىل  -وأخز اهلل 

شبحاكؽ ما يؽقن يل أن أققل ما لقس يل بحؼ إن كـت قؾتف فؼد ظؾؿتف تعؾؿ ما ذم كػيس وال أظؾؿ ما ذم كػسؽ إكؽ 

أن اظبدوا اهلل ريب وربؽؿ وكـت ظؾقفؿ صفقدا ما دمت ( إذا ظقسك  أكت ظالم الغققب ما قؾت هلؿ إال ما أمرتـل بف

حقث أفسدوا  "بقلس"جاء بالتقحقد لؽـ الذي صان ديـف ومؾتف هؿ همالء ادـدشقن مـ أتباع  -ظؾقف السالم  -

 ا معـك كؾؿتف؟ الـناكقة فتقثـت الـناكقة ومل تتـن القثـقة الروماكقة إذا هذا معتؼدكا أكف ظبد اهلل ورشقلف ضقب: م

خؾؼف بؽؾؿتف هذا معـك كؾؿتف ال أن ظقسك هق كػسف الؽؾؿة ال ادؼصقد أكف  -تعاىل  -يعـل أن اهلل  معنى كلمته:

) إن مثؾ ظقسك ظـد اهلل كؿثؾ آدم خؾؼف مـ تراب ثؿ قال لف كـ فقؽقن (  -ظز وجؾ  -خمؾقق بالؽؾؿة قال ربـا 

  –أهيا األخقة  -خؾؼ بالؽؾؿة أففؿتؿ فعقسك لقس كـ لقس ظقسك هق الؽؾؿة ولؽـف 

 "إكجقؾ متا"ألن هذا األمر الذي أصؽؾ ظذ الـصارى فظـقا أن ظقسك هق الؽؾؿة وهلذا ما كجد ذم أكاجقؾفؿ مثؾ 

 -ذم البدأ كاكت الؽؾؿة ألهنؿ أصال خمتؾػقن ذم هذه الؼضقة فقعتؼدون أن ظقسك هق الؽؾؿة فبتايل هق جزء مـ اهلل 

 ام يؼقلقن إذا معـك وكؾؿتف أي أكف خؾؼة بؽؾؿتف بؽؾؿة كـ اهلل ظ -تعاىل 

مريؿ هل العذراء البتقل الطاهرة شؾقؾة بقت ظؾؿ وديـ وفضؾ وحسب وتعؾؿقن ماذا  )وكلمته ألقاها إىل مريم(:

مـ قصتفا ذم شقرة آل ظؿران وكقػ أكف كػؾفا زكريا )كؾام دخؾ ظؾقفا زكريا ادحراب وجد  -تعاىل  -حؽك اهلل 

دها رزقا قال يا مريؿ أكك لؽ هذا قالت هق مـ ظـد اهلل إن اهلل يرزق مـ يشاء بغر حساب ( وكؾؿتفا ادالئؽة ) ظـ

إن اهلل اصطػاك وضفرك واصطػاك ظذ كساء العادني يا مريؿ اقـتل لربؽ واشجدي واركعل مع الراكعني ( 

ؿ وجقفا ذم الدكقا واآلخرة ومـ ادؼربني ( فؾؾف وبرشوها ) إن اهلل يبرشك بؽؾؿة مـف اشؿف ادسقح ظقسك ابـ مري

 درها ما أظظؿ مـزلتفا هذه مريؿ ) ألؼاها إىل مريؿ ( 

هبذه الؽؾؿة العؾقية والـػخة  -ظؾقف السالم  -أرشؾ جزيؾ  -تعاىل  -يعـل أن اهلل  ما معنى ألقاها إىل مريم؟

ح ادخؾقق فدخؾت ذم فرجفا واشتؼرت ذم رمحفا أو الؼدشقة إىل مريؿ فـػخ فقفا هذه الـػخة ادخؾققة وهذا الرو
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أكف كػخ ذم جقبفا فدخؾ ذم فرجفا كام يؽقن حال الـساء ثؿ تؽقن هذا اخلؾؼ ذم رمحفا ومحؾت بف وطاهر األمر واهلل 

أظؾؿ أهنا محؾت بف كام حتؿؾ الـساء وذم بعض االرسائؾقات أهنا محؾت محال رسيعا خالف محؾ الـساء لؽـ طاهر 

أهنا مر هبا ما يؿر بالـساء وهلذا اصتد كرهبا وصارت دمد ظـاءا و ) قالت يا لقتـل مت قبؾ هذا وكـت كسقا احلال 

 مـسقا ( دا يعـل صار يظفر محؾفا ويؽز بطـفا ذم الؼصة ادعروفة إذا هق )كؾؿتف ألؼاها إىل مريؿ وروح مـف ( 

 األرواح التل خؾؼفا اهلل روح مـ  -ظؾقف السالم  -يعـك أن ظقسك ما معنى روح منه؟ 

أرجقا االكتباه هـا لقست مـ تبعقضقة ولؽـفا ابتدائقة مـ هـا لقست تبعقضقة يعـل مـ جزء مـف حاصك  فكلمة من:

 لقس يشء مـف شبحاكف ذم أحد مـ خؾؼف، وال أحد مـ خؾؼف فقف شبحاكف هق العذ  -تعاىل  اهلل ظـ ذلؽ -وكال 

) وشخر لؽؿ ما ذم  -ظز وجؾ  -ابتدءا كؼقل اهلل  -شبحاكف وتعاىل  -صدر مـ اهلل إذا وروح مـف أي ادؼصقد أكف 

الساموات وما ذم األرض مجقعا مـف ( ففؾ مـف ذم ققلف: ) وشخر لؽؿ ما ذم الساموات وما ذم األرض مجقعا مـف ( 

 -ظز وجؾ  -يعـل خؾؼف اهلل  اهلل ظـ ذلؽ، وإكام مـف -تعاىل  -تدل ظذ أن ما ذم الساموات وما ذم األرض جزء مـف 

فؿـف صدر ومـف يعـل جعؾ بؽؾؿتف هذه إذا ال حجة لؾـصارى لؽـ الـصارى لبث ظؾقفؿ قال ) وكؾؿتف ألؼاها إىل 

 مريؿ وروح مـف (

 ."واجلـة حؼ و الـار حؼ"ثؿ ذكر اخلصؾة الرابعة قال  

 ذم الققم اآلخر  -ظز وجؾ  -داران أظدمها اهلل  اجلنة والنار: 

 لعباده ادممـني جزاءا ظذ إيامهنؿ وحسـ أظامهلؿ،  -تعاىل  -هل الدار التل أظدها اهلل  ـةفاجل

 هل الدار التل أظدها اهلل ظؼقبة لؾؽافريـ جزاءا وفاقا ظذ كػرهؿ وشقء أظامهلؿ،  والـار

ة واجلامظة أن اجلـة والـار أن اجلـة والـار خمؾققتان باققتان ال تػـقان يعتؼد أهؾ السـ ومعتقد أهل السنة واجلامطة:

 اآلن خمؾققتان: 

 يؼقل ظـ اجلـة ) أظدت لؾؿتؼني (، ويؼقل ظـ الـار )أظدت لؾؽافريـ(   -تعاىل  -ألن اهلل  

بادممـني صالة الؽسقف تؼدم مرة وتلخر أخرى وحني شللقه ظـ ذلؽ قال ما  ملسو هيلع هللا ىلصودا صذ الـبل  

رأيتؽ الققم مـظرا قط أريت اجلـة والـار دون حائؾ يعـل هقئت وصقرت لف فرأيت اجلـة حتك 

مهؿت أن آخذ مـفا قطػا وذلؽ حقـام رأيتؿقين تؼدمت ولق أخذتف لبؼك الـاس يلكؾقن مـف ما بؼقت 
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ار حيطؿ بعضفا بعضا رأيت فقفا ظؿرو ابـ حلك اخلزاظل جير فقفا قصبف، ورأيت الدكقا، وأريت الـ

هذا ادـظر الشـقع فذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلصادرآة التل حبست هرة فال هل تركتفا وال هل أضعؿتفا ال رأي الـبل 

 حني رأيتؿقين تلخرت ففذا يدل ظذ وجقد اجلـة والـار، 

أن اجلـة والـار خمؾققتان باققتان وأهنام ال تػـقان خالفا دـ زظؿ أهنام  -أهيا الؽرام ويا أيتفا الؽريامت  -إذا كعتؼد 

 أثبت اخلؾقد ألهؾ كؾ مـ الداريـ . -ظز وجؾ  -يػـقان مـ اجلفؿقة وغرهؿ ففام ال تػـقان ألن اهلل 

ظبده  مـ صفد أال إلف إال اهلل وحده ال رشيؽ لف وأن حمؿد ملسو هيلع هللا ىلصضقب هذه اجلؿؾة مـ العؼائد واألصقل العظقؿة  

 ورشقلف، وأن ظقسك ظبد اهلل ورشقلف وكؾؿتف ألؼاها إىل مريؿ وروح مـف واجلـة حؼ و الـار حؼ: 

إذا هذا هق جقاب الرشط وجزاءه أدخؾف اهلل اجلـة ظذ ما كان مـ العؿؾ إذا  أدخله اهلل اجلنة طذ ما كان من العمل:

 ظذ ما كان مـ العؿؾ ما معـك هذه اجلؿؾة:  مـ اظتؼد هذه العؼائد الصحقحة ما جزاءه أدخؾف اهلل اجلـة

 لؾرشاح ذم تقجقففا ققالن:  طذ ما كان من العمل ؟

ققؾ إن معـك أدخؾف اهلل اجلـة ظذ ما كان مـ العؿؾ يعـل أن مآلف إىل اجلـة البد أن يدخؾ اجلـة البد أن  .1

 يدخؾ اجلـة

o   إما دخقال أولقا 

o  أو دخقال ذم ادآل 

يدخؾف اجلـة دخقال  -تعاىل  -ئد الصحقحة الصائبة وشؾؿ مـ الؽبائر فنن  اهلل فؿـ اظتؼد هذه العؼا

 أولقا أدخؾف اهلل اجلـة ظذ ما كان مـ العؿؾ، 

ربام ظذبف بؼدر ذكبف جزاء ما اكتسب لؽـ مآلف إىل اجلـة  -تعاىل  -وان كان قد تؾطخ بالؽبائر  فنن  اهلل 

ظذ ما كان مـ العؿؾ مآلف إىل اجلـة قطعا بسبب حسـة  هذا أحد التقجفني لؼقلف أدخؾف اهلل اجلـة

 التقحقد، 

التقجقف الثاين أدخؾف اهلل اجلـة ظذ ما كان مـ العؿؾ أي أن مـزلتف ذم اجلـة تؽقن بحسب ظؿؾف وذلؽ أن  .2

 ادممـني يتػاوتقن: 
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o  طامل لـػسف  ) ثؿ أورثـا الؽتاب الذيـ اصطػقـا مـ ظبادكا فؿـفؿ -ظز وجؾ  -فؿـفؿ كام قال اهلل

ومـفؿ مؼتصد ومـفؿ شابؼ باخلرات بنذن اهلل ( فؼقلف أدخؾف اهلل اجلـة ظذ ما كان مـ العؿؾ إن 

 كان مـ السابؼ السابؼني باخلرات فدرجتف ظؾقا، 

o  ،وان كان مـ ادؼتصديـ فدون ذلؽ 

o  وان كان مـ الظادني ألكػسفؿ فدون ذلؽ 

اجلـة ظذ ما كان مـ العؿؾ وكال التقجقفني يدل ظذ دخقل اجلـة وهلذا كان إذا هذان تقجقفان لؼقلف أدخؾف اهلل 

 هذا احلديث العظقؿ مـاشبا لؾباب

  ما وجه مناسبته للباب 

فقف بقان فضؾ التقحقد وأكف شبب لدخقل اجلـة وتؽػر السقئات هذا مـاشبة الباب لؾتقحقد فقف بقان فضؾ التقحقد 

 السقئات ففق مطابؼوأكف شبب لدخقل اجلـة وتؽػر 

 - : فنستفود منه- 

فضؾ التقحقد يا لف مـ فضؾ ظظقؿ يعـل قبؾ أن تشتغؾ أهيا العابد بؿػردات العبادات وآحاد العبادات اصتغؾ  -

 بتحؼقؼ التقحقد ذم قؾبؽ 

ؼقؿة شبب واشع الػضؾ واشع ادغػرة ففذه االظتؼادات اجلؾقؾة ال -تعاىل  -كستػقد أيضا شعة فضؾ اهلل أن اهلل  -

 حلصقل هذا الػضؾ العظقؿ 

كذلؽ أيضا بقان القاجب دماه أكبقاء اهلل وهق أن كعتؼد أهنؿ ظباد اهلل ورشؾف كام قال ظـ حمؿد ظبد اهلل ورشقلف -

 وكام قال ظـ ظقسك ظبد اهلل ورشقلف فـسؾؿ مـ اإلفراط والتػريط 

ؾؾ الباضؾة فػل هذا احلديث الرد ظذ ادرشكني مـ وأيضا كستػقد مـ هذا احلديث العظقؿ الرد ظذ مجقع أهؾ اد -

ققل مـ صفد أال الف إال اهلل، الرد ظذ ادبتدظة وأن حمؿد رشقل اهلل، الرد ظذ القفقد الؾذيـ ضعـقا ذم ظقسك ابـ 

 ؾقا ذم ظقسك ابـ مريؿ وأمفوأمف، الرد ظذ الـصارى الذيـ غ مريؿ

ة أيضا مفؿة ألن اخلقارج خيؾدون مرتؽب الؽبرة ذم الـار فعـد اخلقارج وفقفا أيضا الرد ظذ اخلقارج؛ هذه فائد -

ذم حؾققفؿ  كلد خمؾد ذم الـار وهذا احلديث صجأن مـ زكا رسق أكؾ الربا غر ذلؽ مـ الؽبائر ومل يتب فنكف خا

 .ج ظد هذه الرشوط وقال أدخؾف اهلل اجلـة ظذ ما كان مـ العؿؾ فػقف الرد ظذ اخلقار ملسو هيلع هللا ىلصألن الـبل 


