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

 

 ٱ ٻ ٻ

 العشرونالدرس 

 -: ف وصحبف أمجعغـاحلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظذ أرشف األكبقوء وادرشؾغ، كبقـو حمؿد، وظذ آف

 -ؿول ادصـػ رمحف اهلل :- 

 بوب افشػوظـي

ـ ُدوكِِف َوِِلٌّ َوالَ َصِػقٌع()وؿقل اهلل تعوػ:  ِْؿ َفْقَس ََلُؿ مه وْا  إَِػ َرِّبه وُؾقَن َأن ُُيَْؼُ ـَ ََيَ ِذي ( وؿقفف: )ُؿؾ 35)َوَأكِذْر بِِف افَّ

َػوَظُي مَجِقًعو( ) ـ 33( وؿقفف: )َمـ َذا افَِّذي َيْشَػُع ِظـَْدُه إاِلَّ بِنِْذكِِف()35هللهَِّ افشَّ ؿ مه ـَ ََمَواِت اَل ( وؿقفف: )َو َؾٍؽ ذِم افسَّ مَّ

ـ ُدوِن اهللَِّ 35ُتْغـِل َصَػوَظُتُفْؿ َصْقًئو إاِلَّ ِمـ َبْعِد َأن َيْلَذَن اهللَُّ دَِـ َيَشوء َوَيْرََض( ) ـَ َزَظْؿُتؿ مه ِذي ( وؿقفف: )ُؿِؾ اْدُظقا افَّ

ََمَواِت َواَل ذِم اأْلَرْ  ٍة ذِم افسَّ  ( اآليتغ.35ِض ()اَل َيْؿؾُِؽقَن ِمْثَؼوَل َذرَّ

 ] افؼح [

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

 أمجعغ أمو بعد:

هذا افبوب بوب افشػوظي مـ أظظؿ أبقاب ـتوب افتقحقد وذفؽ ألن مسلفي افشػوظي مـ ادسوئؾ افتل أصؽؾً ؾنن  

اإلرشاك ؾػفؿقهو ظذ ؽر وجففو ووؿعقا ؾقَم حرم اهلل تعوػ ظؾقفؿ وتقشؾقا بقشوئؾ ؽر مؼوظي ظذ أهؾ 

ادؼـغ األوائؾ وادعورصيـ مل يػفؿقا مسلفي افشػوظي ـَم أراد اهلل ؾنن  ؾألجؾ ذا ُأحتقٍ إػ بقوهنو ؽويي افبقون

 شبحوكف وتعوػ ؾـتؽؾؿ ظذ مسلفي افشػوظي مـ ظدة أوجف:

  :من حقث تعريػفاأوال 

ملخقذة مـ افشػع، وهق افزوج ضد افػرد ألن األصقوء إمو صػع وإمو وتر إمو زوج وإمو ؾرد،  الؾغة افشػوظي ذم 

 ؾوفشػوظي إذا ملخقذة مـ مودة صػع افتل تدل ظذ افزوجقي واإلثـقـقي بخالف افػرديي هذا أصؾفو ذم افؾغي، 

ر فؾغر، وأؿرب االشتعَمالت َلو ذم فغتـو ادعورصة ؿقَلؿ افشػوظي تعـل شمال اخلؾنن  وأما يف االصطالح

مـ يشػع صػوظي حسـي يؽـ فف كصقى مـفو ومـ يشػع صػوظي شقئي  }هذه هل افشػوظي ؿول اهلل تعوػ:  (افقاشطي)

لن ؾسمال اخلر فؾغر هل افشػوظي احلسـي افتل تدل ظذ ضؾى اخلر فؾغر، ويـبغل أن يعؾؿ ب {يؽـ فف ـػؾ مـفو 
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افشػوظي ظـد اهلل ظز وجؾ فقسً ـوفشػوظي ظـد مؾقك افدكقو، وظدم افتؿققز بغ هذا وهذا هق افذي أوؿع ادؼـغ 

 ؾقَم وؿعقا ؾقف مـ افؼك افعظقؿ 

ؾنن افشػوظي ظـد مؾقك افدكقو تؽقن مؼبقفي إمو رؽبي أو رهبي افشػوظي ظـد مؾقك افدكقو حقـَم يتؼدم أحد ظـد مؾؽ 

صػوظتف ؿد تؼبؾ إمو رؽبي ذم اشتَمفتف أو درءا فؼه، وهذا ادعـك مـتػ ؾنن  مر أو ـبر فقشػع فػالنأو شؾطون أو أ

ال يستؽثر بعبوده مـ ؿؾي وال يستعز ِّبؿ مـ ذفي ال يؼبؾ اهلل تعوػ  -شبحوكف وتعوػ  -اهلل ؾنن  ذم حؼ اهلل ظز وجؾ

ؿ حوصو وـال ؾوهلل هق افؼقي فف افؼقة مجقعو وهق صػوظي افشوؾعغ فؽل يتؼقى ِّبؿ وال فؽل يدؾع رشهؿ وخطره

 افعزيز فف افعزة مجقعو وخؾؼف مضطرون مػتؼرون إفقف 

ؾوفشػوظي ظـد اهلل تعوػ فقسً ـوفشػوظي ظـد مؾقك افدكقو وإكَم مـ اهلل تعوػ بوفشػوظي ظذ مـ صوء مـ بوب افؽرامي 

ؿؾ هلل  } ؾفل حؼ خوف  فف شبحوكف ؿول اهلل تعوػ: فؾشوؾع إلطفور ؾضؾف، وأمو حؼقؼي افشػوظي ظـد اهلل تعوػ

 ، {ؿؾ هلل افشػوظي مجقعو }أرأيتؿ  {افشػوظي مجقعو

 ألن افشػوظي ظـد اهلل ظز وجؾ ال تؽقن صحقحي إال بؼضغ:  وما وجه كوهنا هلل مجقعا

 إذن اهلل فؾشوؾع أن يشػع،  

 ورضوه ظـ ادشػقع فف  

ؾفذان افؼضون جيعالن افشػوظي حؼو خوفصو هلل ال يتؿؾؽف أحد مـ تؾؼوء كػسف إذن اهلل فؾشوؾع أن يشػع دفقؾ هذا 

ؾال يؿؾؽ أحد أن يشػع ظـد اهلل إال بعد حصقل بنذكف أمو افشػوظي  {مـ ذا افذي يشػع ظـده إال بنذكف  }: افؼط 

األمر أو افقزير إال وؿد دخؾ ظؾقف ؾالن وؿدم صػوظتف دون ظـد ادخؾقؿغ ؾال يدري ذفؽ افسؾطون أو افؽبر أو 

رضوه ظـ ادشػقع فف ؾال يؿؽـ : إذن مسبؼ أمو ذم حؼ اهلل ؾالبد مـ إذن مسبؼ ألن افشػوظي فف، افؼط افثوين 

ـ وال يشػعقن إال د)فشوؾع أن يشػع إال بؼط افرضو ظـ ادشػقع فف مو افدفقؾ ظذ هذا افؼط؟ ؿول اهلل تعوػ 

 (ارته أي ادالئؽي وهؿ مـ خشقتف مشػؼقن 

وـؿ مـ مؾؽ ذم افسَموات ال تغـل صػوظتفؿ  }وؿد مجع اهلل تعوػ بغ هذيـ افؼضغ ذم آيي افـجؿ ؾؼول تعوػ : 

أي مـ بعد أن يلذن اهلل دـ يشوء مـ افشوؾعغ، ويرَض ظـ  {صقئو إال مـ بعد أن يلذن اهلل دـ يشوء ويرَض 

 ؿ ادشػقع َل
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ؿول ؿوئؾ إذا ـون األمر ـذفؽ وصورت افشػوظي ال ؾنن  ؾتبغ ِّبذا أن معـك ؿقل اهلل تعوػ ؿؾ هلل افشػوظي مجقعو

حتصؾ إال بنذن مسبؼ وبرَض ظـ ادشػقظغ ؾَم داظل افشػوظي إذا؟ ؾوجلقاب ظـ هذا أن يؼول إن ذفؽ ـرامي يؽرم 

، وافصديؼغ ؾريد اهلل تعوػ أن يظفر ـرامتفؿ ِّبذا األمر بحقٌ اهلل ِّبو مـ صوء مـ األكبقوء، وافصوحلغ، وافشفداء

يظفر أهنؿ شبى حلصقل هذا ادراد ؾال صؽ أن ذم هذا إطفور ؾضؾ َلؿ وفقسً ـَم ؾفؿفو ادؼـقن مـ أهنو كقع 

 إدالء ظذ اهلل تعوػ ـَم ظـد مؾقك افدكقو، 

  بتة وشػاطة مـػقة:وهلذا كجد الشػاطة يف الؼرآن الؽريم طذ رضبني شػاطة مث

كجد أن اهلل تعوػ ذم بعض اآليوت يثبً افشػوظي ـؼقفف وال يشػعقن إال دـ ارته ؾلثبً افشػوظي ذم هذا  -

االشتثـوء مـ ذا افذي يشػع ظـده إال بنذكف وصػوظي مـػقي دل ظؾقفو ؿقل اهلل تعوػ ؾَم تـػعفؿ صػوظي افشوؾعغ 

 بقل افشػوظي إذن اهلل فؾشوؾع ورضوه ظـ ادشػقع فف، ؾوفشػوظي ادثبتي هل مو مجعً رشضل ؿ

وافشػوظي ادـػقي هل افشػوظي افتل طـفو ادؼـقن مـ أن أَلتفؿ وأصـومفؿ يشػعقن َلؿ ظـد اهلل تعوػ ـَم ؿول  -

أمر  ؾلبطؾ اهلل تعوػ ذفؽ إذا "مو كعبدهؿ إال فقؼربقكو ظـد اهلل زفػك ويؼقفقن همالء صػعوؤكو ظـد اهلل"ؿوئؾفؿ 

افشػوظي أمر دؿقؼ وـَم وؿع ادؼـقن األوائؾ ذم إصؽوفقي افشػوظي وؿع ؾقفو ادؼـقن ادتلخرون ؾصور افذيـ 

يؼصدون األوفقوء وافؼبقر ويدظقن افصوحلغ إذا ُأكؽر ظؾقفؿ ذفؽ ؿوفقا همالء يشػعقن فـو ظـد اهلل كحـ كدظقهؿ 

وشوئط بقــو وبغ اهلل وكحـ مسؾؿقن كشفد أن ال إفف إال اهلل  دؼومفؿ، ومـزفتفؿ، وؿرِّبؿ، ودرجتفؿ ظـد اهلل ؾفؿ

وأن حمؿد رشقل اهلل فقس حوفـو ـحول ادؼـغ ؾقؼول ال ؾرق مو وؿع ؾقف األوائؾ مـ دظوء ؽر اهلل ظز وجؾ وؿعتؿ 

ؾؼ هلل ؿؾتؿ كحـ كدظق صوحلغ ؾؼد دظقا صوحلغ افالت ـون يؾً افسقيؼ فؾحجوج ادالئؽي هؿ أؿرب اخلؾنن  ؾقف

شبحوكف وتعوػ ـوكقا يستشػعقن بوفصوحلغ ـَم تػعؾقن ومع ذفؽ أبطؾ اهلل صـقعفؿ وأـػرهؿ بذفؽ ؾال ؾرق بغ 

افػعؾغ، وأمو ؿقفؽؿ كحـ كشفد أن ال إفف إال اهلل ؾقؼول إن صفودة أن ال إفف إال اهلل تعـل أن ال معبقد بحؼ إال اهلل 

 أخؾؾتؿ بذفؽ ؾؼد اكػرط ظؼد إشالمؽؿ ؾقجى بقون هذه ادسلفي ؾنن  اهلل وأال يرصف كقظو مـ أكقاع افعبودة فغر

 

 : وأكذر به الذين خيافون أن حيرشوا إىل رهبم لقس هلم من دوكه  }استدل ادصـف رمحه اهلل تعاىل بؼول اهلل تعاىل

  {ويل وال شػقع



 د: أحمد القاضي  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

مرجع افضؿر ضبعو افـذارة معـك افـذارة اإلظالم بلمر خمقف مو ضد افـذارة؟ افبشورة وهل اإلظالم  "و أكذر به"

رشال مبؼيـ  }بلمر يرس وأكذر بف ودظقة ادرشؾغ ؿوئؿي ظذ افبشورة وافـذارة وافدفقؾ ظذ ذفؽ ؿقل اهلل تعوػ:

 ـذرون مـ وظقده إذا افرشؾ دومو مبؼيـ ومـذريـ يبؼون بقظد اهلل وي {ومـذريـ 

 

 أي بوفؼرآن افعظقؿ وأكذر بف  وأكذر به مرجع الضؿر يف قوله به

ؾال يـتػع بوفـذارة إال ادممـ بوفققم اآلخر اإليَمن بوفققم اآلخر هق افذي ُيؿؾ  الؾذين خيافون أن حيرشون إىل رهبم

خر ؾال تمثر ؾقف افؼقارع وال ادقاظظ ألكف افعبد ظذ أن يـتػع بودقاظظ، أمو مـ ـون ال يممـ بوفبعٌ وال بوفققم اآل

يظـ أن مـتفك األمر أن يؿقت ويتحؾؾ ويصبح ترابو أمو مـ ظؾؿ بلن ثؿ يقم أخر جيوزى ادحسـ ظذ إحسوكف 

 وادسقئ ظذ إشوءتف ؾنكف تـػع ؾقف افـذارة 

 ملخقذ مـ افقِل وهق معـك ُيؼوا أن جيؿعقا إػ رِّبؿ فقس َلؿ مـ دوكف مـ وِل وال صػقع وِل "أن حيرشوا"

َم شؿل وإكافؼرب وافدكق ؾؾقس َلؿ مـ دون اهلل وِل ُيقل بقـفؿ وبغ اهلل ظز وجؾ وال صػقع، وافشػقع ـَم تؼدم 

افشػقع صػقع ألن افشوؾع يضؿ إػ ادشػقع فف ؾصور صػعو بعد أن ـون ادشػقع فف وترا هذا شبى تسؿقتف صػقعو دو 

 ور صػعو بعد أن ـون ادشػقع فف ؾردا ووترا اكضؿ افشوؾع إػ ادشػقع فف ص

إذا هذه افـذارة تسؾؿ افتؼقى، وتؼقى اهلل ظز وجؾ تعـل أن جيعؾ افعبد بقـف وبغ  "لعؾفم يتؼون"ختام اآلية 

ظذاب اهلل تعوػ وؿويي وهذه افقؿويي هل امتثول أوامر اهلل واجتـوب كقاهقف فقسً افقؿويي أن يتخذ صػقعو أو وفقو 

 .ـ دون اهلل ؾفذه ال تزيده مـ اهلل إال بعدا فعؾفؿ يتؼقن يدظقه م

 

  وهل مـ ؿقفف فقس َلؿ مـ دوكف وِل وال صػقع فؿـاسبة هذه اآلية لؾباب ضاهرة. 

 اآليي افـذارة بوفؼرآن افعظقؿ،  ظذ إثبوت افشػوظي هلل شبحوكف وتعوػ، وأؾودتاآليي : ؾدفً  

 دفً ظذ إثبوت افققم اآلخر، ودفً ظذ وجقب إؾراد اهلل شبحوكف وتعوػ بوفدظوء وظدم دظوء ؽره،  

 ودفً ظذ إبطول دظووى ادؼـغ افذيـ يزظؿقن أن أوفقوؤهؿ صػعوء َلؿ ظـد اهلل ظز وجؾ 

  

 :{قل هلل الشػاطة مجقعا  }ثم استدل ادصـف بؼول اهلل تعاىل 
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

ػوظي خوفصي هلل شبحوكف وتعوػ فقسً ألحد بؾ اهلل تعوػ هق افذي يؿـ بوفشػوظي ظذ اآليي تدل ظذ أن افش هذه 

 نذلوُيؿد اهلل تعوػ بؿحومد ـودست يقم افؼقومي يذهى ؾقسجد حتً افعرش ملسو هيلع هللا ىلصمـ صوء مـ خؾؼف وَلذا ـون كبقـو 

 ؾحقـئذ يؼول فف يو حمؿد ارؾع رأشؽ وشؾ تعطك واصػع تشػع، 

  ػاطات:ثالث ش ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت لـبقـا 

ال يشورـف ؾقفو أحد إحداهو مو ذـركو ؿبؾ ؿؾقؾ وهل افشػوظي افعظؿك وهل ادؼوم ادحؿقد وهل صػوظتف  خاصة (1

اخلالئؼ يقم افؼقومي إذا ضول ِّبؿ ادؼوم ودكً مـفؿ ؾنن  ألهؾ ادقؿػ أن يؼه بقـفؿ بعد أن يطقل ؿقومفؿ ملسو هيلع هللا ىلص

شبعغ ذراظو وبؾغ مـفؿ ـؾ مبؾغ حتك مـفؿ مـ شوخ افعرق ذم األرض ؿدر وافشؿس ؿدر مقؾ أو مقؾغ 

يؾجؿف افعرق إجلومو ؾزظقا إػ أدم ظؾقف افسالم اصػع فـو ظـد ربؽ ؾقحقؾفؿ أدم ظذ كقح، وُيقؾفؿ كقح ظذ 

، وـؾ مو شبؼ ملسو هيلع هللا ىلصول افـقبي إػ كبقـو مقسك حتك تإبراهقؿ، وُيقؾفؿ إبراهقؿ ظذ مقشك، وُيقؾفؿ مقشك ظذ ظ

ؾقؼقل  ملسو هيلع هللا ىلصذكبو أذكبف ويؼقل كػيس كػيس ويذـر ؾضؾ مـ بعده حتك يمول األمر إػ كبقـو  بوشتثـوء ظقسك يذـر

ؾقليت ؾقسجد حتً افعرش ويػتح ظؾقف بؿحومد يؼقل ال أحسـفو اآلن ثؿ يؼول يو حمؿد ارؾع  (أكو َلو أكو َلو)

ؾفذه هل  ملسو هيلع هللا ىلصؿد رأشؽ وشؾ تعطك واصػع تشػع ؾقؼقل يو ريب أمتل أمتل ؾقؽقن أول مـ يؼه بقـفؿ أمي حم

ومـ افؾقؾ ؾتفجد بف كوؾؾي فؽ ظسك أن يبعثؽ ربؽ مؼومو حمؿقدا  }افشػوظي افعظؿك افتل ؿول اهلل تعوػ ظـفو:

}  

أن يدخؾقا اجلـي ال يشورـف ذم هذه افشػوظي أحد يؼقل ذم احلديٌ افصحقح ألهل اجلـة  ملسو هيلع هللا ىلصالـوع الثاين شػاطته  (2

ؾلؿقل حمؿد ؾقؼقل بؽ أمرت أال أؾتح ألحد ؿبؾؽ إذا  هذه صػوظي  ؟آيت بوب اجلـي ؾلشتػتح ؾقؼقل اخلوزن مـ

ذم ختػقػ افعذاب  ملسو هيلع هللا ىلصألكف ـون وشقطو ذم دخقل أهؾ اجلـي اجلـي، افـقع افثوفٌ مـ افشػوظي اخلوصي صػوظتف 

وؿول فف يو رشقل اهلل إن  ملسو هيلع هللا ىلصشلل افـبل  -ريض اهلل ظـف  -ظـ ظؿف أيب ضوفى وذفؽ أن افعبوس بـ ظبد ادطؾى 

ؽ أبو ضوفى ـون ُيقضؽ ويـرصك ذم مؽي ؾفؾ كػعتف بشئ؟ ؾؼول كعؿ وجدتف ذم افدرك األشػؾ مـ افـور ظؿ

ؾلخرجتف إػ دحداح مـ كور حتً ؿدمقف مجرتون يغع مـفَم دموؽف وإكف ألخػ أهؾ افـور ظذابو وإكف فقظـ أكف 

افشوؾعغ فؽـ هذه احلوفي أصدهؿ ظذابو وذفؽ أن ادؼـغ ذم األصؾ أهيو األخقان ال تـػعفؿ صػوظي 

ؾقفو ظؿف ؾلخرج مـ افدرك األشػؾ مـ افـور حتك خػػ ظـف وجعؾ حتً  ملسو هيلع هللا ىلصاالشتثـوئقي واحدة كػع افـبل 

 مـ كور يغع مـفَم دموؽف وهق أهقن أهؾ افـور ظذابو أجوركو اهلل وإيوـؿ،  مجرتونؿدمقف 

مع ؽره مـ األكبقوء وافشفداء، وافصوحلغ، وافصديؼغ، وحتك  ملسو هيلع هللا ىلصفتل يشسك ؾقف افـبل اأما الشػاطة العامة:  (3

 ففي أكواع مخسة:افػرط، ومـ صوء اهلل تعوػ أن يشػع 
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افشػوظي ذم مـ اشتحؼ افـور مـ ظصوه ادقحديـ أن ال يدخؾفو يعـل مـ اشتحؼ افـور مـ : أحدهو  .1

 . ظصوه ادقحديـ يشػع مـ صوء اهلل أن يشػع ؾال يدخؾ افـور

ذم مـ دخؾ افـور مـ ظصوة ادقحديـ أن َيرج مـفو ؾؼد ثبً ذم األحوديٌ افصحقحي : وين افث - .2

بلكف َيرج مـ افـور مـ ـون ذم ؿؾبف مثؼول ذرة ؿوفقا بره ؿوفقا صعرة ؿوفقا خردفي مـ إيَمن همالء 

ؼقدة َيرجقن بشػوظي افشوؾعغ وهذان افـقظون أكؽرهتؿ ادعتزفي وافراؾضي واخلقارج ألهنؿ ظذ ظ

واحدة ذم بوب افقظد وافقظقد ادعتزفي، وافراؾضي، واخلقارج ظذ تبويـفؿ إال أهنؿ ذم هذه افعؼقدة 

ظؼقدة افقظد وافقظقد يـؽرون افشػوظي ويثبتفو أهؾ افسـي فألدفي ادتؽوثرة ذم افصحوح، وافســ، 

فذيـ أخرجقا بعد أن وادسوكقد، وادعوجؿ افدافي ظذ إخراج مـ صوء اهلل إخراجف ويؼول َلمالء ا

بوئر ؾقؾؼقن ذم هنر يؼول فف هنر احلقوة ؾقـبتقن ـَم ضبوئر ضاجلفـؿققن َيرجقن مـ افـور : امتحشقا 

تـبً احلبي ذم محقؿ افسقؾ يؽقن وجففو افذي دموه افشؿس أخرض وافذي ذم اجلوكى األخر أشقؿر 

 رصػأ

شقئوهتؿ وحسـوهتؿ أن يدخؾقا اجلـي  افـقع افثوفٌ مـ افشػوظوت افعومي؛ افشػوظي ذم مـ تسووت - .3

ؾفمالء تـوَلؿ صػوظي  {وظذ األظراف رجول يعرؾقن ـال بسقَمهؿ }وهمالء هؿ أهؾ األظراف:

 افشوؾعغ ؾقدخؾقن اجلـي

افـقع افرابع افشػوظي ذم رؾع درجوت بعض أهؾ اجلـي؛ وذفؽ أكف يشػع فبعض أهؾ اجلـي أن  - .4

 ترؾع درجوهتؿ 

 دخقل بعض افـوس اجلـي بال ظذاب وال ظؼوب؛ ويدل ظذ هذا افـقع واخلومسي افشػوظي ذم - .5

ظـ افسبعغ أفػو افذيـ يدخؾقن اجلـي بغر  ملسو هيلع هللا ىلصحديٌ ظؽوصي بـ حمصـ األشدي حغ أخز افـبل 

حسوب وال ظذاب ؾخوض افـوس ذم ذفؽ ـَم تؼدم معـو ذم أول ـتوب افتقحقد ثؿ ؿول ظؽوصي بـ 

فؿ ؿول أكً مـفؿ ؾفذا أيضو كقع مـ أكقاع افشػوظي، إذا كحـ كثبً ادظقا اهلل أن جيعؾـل مـ: حمصـ 

 بثالثي مـفؿ ال يشورـف معف أحد ؽره ملسو هيلع هللا ىلصمجع هذه األكقاع افثَمكقي مـ افشػوظي وكخ  كبقـو 

  

 من ذا الذي يشػع طـده إال بإذكه"ثم اآلية التي بعدها قال اهلل تعاىل يف آية الؽريس" 

وم فؾـػل ؾؿعـك ؿقفف مـ ذا افذي يشػع ظـده إال بنذكف أي ال أحد يشػع ظـده إال واجلقاب ال أحد ؾفذا االشتػف 

 بنذكف دفً ظذ إثبوت هذا افؼط افعظقؿ وهق أكف ال صػوظي إال بنذن اهلل 
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 : {وكم من مؾك يف الساموات }ثم تؾتفا آية الـجم  

وـؿ مـ مؾؽ ذم افسَموات ال تغـل صػوظتفؿ  }يعـل مو أـثر  ـؿ هذه هؾ هل االشتػفومقي أم افتؽثريي؟ افتؽثريي

أضً افسَمء وحؼ َلو أن تئط مو ؾقفو )  ملسو هيلع هللا ىلصدوذا خ  افسَموات؟ ألهنو مـوزل ادالئؽي افؽرام وؿد ؿول افـبل  {صقئو

همالء تعوػ ؾوفسَمء معؿقرة بودالئؽي افؽرام و ( مقضع أربع أصوبع إال وؾقفو مؾؽ ؿوئؿ أو راـع أو شوجد هلل

و ـؿ مـ مؾؽ ذم افسَموات ال تغـل صػوظتفؿ صقئو ال تغـل أي ال دمدي وال تـػع إال مـ بعد أن يلذن اهلل "ادالئؽي 

ؿؾ ادظقا افذيـ زظؿتؿ مـ  }ثؿ ذـر ؿقل اهلل تعوػ:  "دـ يشوء مـ افشوؾعغ ويرَض أي ويرَض ظـ ادشػقع َلؿ

وال  {ال ذم األرض ومو َلؿ ؾقفَم مـ رشك ومو فف مـفؿ مـ طفر دون اهلل ال يؿؾؽقن مثؼول ذرة ذم افسَموات و

 واهلل أطؾم ؛؛تـػع افشػوظي ظـده إال دـ أذن فف ذـركو هذه اآليي مرارا وهل تـسػ مجقع افتعؾؼوت. 
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 -:-رمحف اهلل  -ؿول ادصـػ 

 :ال يف األرض وما هلم فقفام قل ادطوا الذين زطؿتم من دون اهلل ال يؿؾؽون مثؼال ذرة يف الساموات و }و قوله

  :{وال تـػع الشػاطة طـده إال دن أذن له  }  {من رشك وما له مـفم من ضفر 

أن ُيوج  ملسو هيلع هللا ىلصأمر كبقف  -شبحوكف وتعوػ  -وذفؽ ألن اهلل  هوتون اآليتون أو مهو بعض آيي ذات دالفي ظظقؿي َلذا افبوب

 ادؼـغ ؾؼول فف ؿؾ: 

مـ اآلَلي اددظوة مـ أصجور، وأحجور وـقاـى، زظؿتؿ أي أدظقتؿ  {دون اهلل قل ادطوا الذين زطؿتم من  }

 مو حؼقؼي حوَلؿ  -ظز وجؾ  -وصوحلغ مـ دون اهلل مـ شقى اهلل 

هل افـؿؾي افصغرة وهذا هق افذي ؾفؿف ادخوضبقن وَلو  "افذرة" ال يؿؾؽون مثؼال ذرة يف الساموات وال يف األرض

ن كؼقل إن افذرة ذم اآليي يراد ِّبو افذرة افتل ذم ظؾؿ افػقزيوء ـَم يؼقفف ادعورصون وأن هذا أ -أهيو اإلخقان  -حمقج 

خوضى افـوس بَم يعرؾقكف ؾوفذرة افتل ذـرت ذم افؼرآن  -شبحوكف وتعوػ  -مـ إظجوز افؼرآن ـال افقاؿع أن اهلل 

ادودة تتؽقن مـ ذرات وأن افذرة تتؽقن مـ  أريد ِّبو افتدفقؾ ظذ أدق األصقوء وأصغرهو ومل يؽـ معؾقمو ظـدهؿ أن

 بروتقن وؽر ذفؽ مـ ادعؾقموت افتػصقؾقي واهلل تعوػ إكَم َيوضى افـوس بَم يعؾؿقن، 

وادؼصقد أكف أراد أن يرضب مثال بلدق األصقوء ؾفؿ ال يؿؾؽقن مثؼول ذرة ذم افسَموات وال ذم األرض ثؿ ؿول ومو 

ال يؿؾؽقن اشتؼالال وال  -ظز وجؾ  -ددظقيـ افذيـ أرشـتؿقهؿ مع اهلل َلؿ ؾقفَم مـ رشك أي أن همالء ا

يؿؾؽقن مشورـي ومو فف مـفؿ مـ طفر، ادؼوم افثوفٌ أكف ؽـل ظـ معووكتفؿ ألن افظفر معـوه ادعوون ؾفؿ أيضو ال 

ؿ ثالث مؼوموت، بؼل يظوهرون بؿعـك أهنؿ ال يعووكقكف ـَم يعوون اخلدم واحلشؿ األمر أو افسؾطون كػك اهلل ظـف

أمر رابع حمتؿؾ وهق افشػوظي ؾؾذفؽ أتبع ذفؽ بؼقفف وال تـػع افشػوظي ظـده إال دـ أذن فف هذا هق ادتعؾؼ ادتبؼل 

افذي يؿؽـ أن يتعؾؼ بف ادؼـقن وهق أن يؼقل ؿوئؾفؿ شؾؿـو وأؿرركو أن همالء اددظقيـ ال يؿؾؽقن ذرة 

 ؿ معووكي وال مظوهرة اشتؼالال وال يؿؾؽقن مشورـي وفقس َل

ؾَم دام َلؿ هذه ادـزفي افتل يدفقن ِّبو ظذ اهلل ؾؾقس  -ظز وجؾ  -فؽـ همالء َلؿ مؼوم وَلؿ جوه يدفقن ِّبؿ ظذ اهلل 

ـثر أن كتعؾؼ ِّبؿ ؾؾذفؽ اهلل حمؼ اهلل تعوػ ادتعؾؼ األخر بؼقفف وال تـػع افشػوظي ظـده إال دـ أذن فف إذا دـ 

 مجقعو ؾَم بؼل يشء يتعؾؼ بف ادؼـقن، افشػوظي؟ هلل 
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إذا هذه اآليي افعظقؿي ذم افقاؿع أبطؾً مجقع مو يؿؽـ أن يطؾى مـف افـػع، وأن مـ يطؾى مـف افـػع البد أن يؿؾؽ 

إحدى أربعي أصقوء أحد أربعي أصقوء، إمو ادؾؽ ادستؼؾ، أو ادؾؽ ادشورك، أو ادظوهرة وادعووكي، أو افشػوظي ؾؾؿ 

ؾفذه مـ أظظؿ آيوت افتقحقد ذم فف ؾَم وجف تعؾؼفؿ ِّبؿ؟ ال وجف يؽـ َلمالء اددظقيـ أي يشء مـ هذه األكقاع 

 افقاؿع، 

 

طوهرة ؾقفو افرد ظذ ادؼـغ افذيـ يتعؾؼقن بوألوفقوء ويطؾبقن مـفؿ افشػوظي زظؿقا  فؿـاسبتفا هلذا الباب مـاسبة

 جلؾى افـػع أو فدؾع افرض كػك اهلل ذفؽ

 

 : فـستػقد من هاتني اآليتني 

ؼـغ األوائؾ وادتلخريـ؛ األوائؾ افذيـ ؿول ؿوئؾفؿ مو كعبدهؿ إال فقؼربقكو إػ اهلل زفػك، افرد ظذ اد -

 وادتلخريـ افذيـ يعتؼدون ذم األوفقوء، وادؼبقريـ، وافصوحلغ أهنؿ صػعوء ظـد اهلل ؾقطؾبقن مـفؿ افشػوظي

؛ ألن اهلل كدب كبقف فذفؽ وؿول فف ؿؾ وأمذ أيضو كستػقد مـ هذه اآليي مؼوظقي ادجودفي وادـوطرة مع ادخوفػغ -

 ظؾقف مو يـبغل أن يؼقل َلؿ ؾفذا يدفـو ظذ أكف البد أن يؽقن ذم أهؾ اإلشالم مـ يـتدب فؾرد وادـوطرة وهؽذا ـون

ادصـػغ وافعؾَمء ظذ رضبغ مـفؿ مـ يصـػ ابتداء ذم بقون مسوئؾ افديـ األصؾقي وافػرظقي، ومـفؿ مـ ؾنن 

ف فؾرد ظذ أهؾ افبدع وادخوفػغ وـال األمريـ مطؾقب ـالمهو مطؾقب وحسـ أن جيؿع ادرء بقـفَم يـصى كػس

 فقؽقن يشء مـ جوكى افبـوء ويشء مـ جوكى افصقوكي 

ـذفؽ كستػقد مـ هوتغ اآليتغ ؿطع مجقع األشبوب وادتعؾؼوت افتل يتعؾؼ ِّبو ادؼـقن ادؾؽ، وادشورـي، -

 ، وأهنو خوفصي هلل تعوػ وادعووكي، وافشػوظي

وأيضو ذم اآليي مو يدل ظذ إثبوت افشػوظي؛ افشػوظي ادثبتي أيـ ذفؽ؟ وال تـػع افشػوظي ظـده إال دـ أذن فف  -

 ؾوالشتثـوء يدل ظذ وجقد صػوظي مثبتي وهل افتل تؽقن بنذكف

وال تـػع افشػوظي )وظي ألن اهلل ؿد ؿول أيضو كستػقد أن ادؼـغ افذيـ اشتشػعقا بؿعبقداهتؿ مل تـػعفؿ تؾؽ افشػ -

وَلذا ذمفؿ اهلل ومـ أضؾ ممـ يدظقا مـ دون اهلل مـ ال يستجقى فف إػ يقم افؼقومي هؾ كػعفؿ  (ظـده إال دـ أذن فف

 .شتشػوظفؿ ِّبذه افقشوئط ال واهلل ا
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  اإلسالم فتلمؾوا معي هذا الـؼلكؼال صويال كسبقا طن شقخ  -رمحه اهلل  -بعد هذه اآلية العظقؿة كؼل الشقخ  

أبق افعبوس مـ؟ صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي هؾ هذه ــقي أم فؼى؟ ــقي مو صدر بلب أو أم ؾفق ــقي  قال أبو العباس,

 .؟ صقخ اإلشالم وأيضو تؼل افديـ -رمحف اهلل  -إذا مو فؼبف 

أن يؽون لغره مؾك أو قسط مـه أو أن  كػى اهلل طن من سواه كل ما يتعؾق به ادرشكون فـػى"قال أبو العباس 

دن ارتىض ففذه يؽون طوكا هلل ومل يبؼى إال الشػاطة فبني أهنا ال تـػع إال مل أذن له الرب كام قال وال يشػعون إال 

أكه يليت  ملسو هيلع هللا ىلصهي مـتػقة يوم الؼقامة كام كػاها الؼرآن وأخز الـبي  -يعـل يعتؼدوهنو- ـفا ادرشكونالشػاطة التي يظ

 أوال: جد لربه وحيؿد ال يبدأ بالشػاطةفقس

فقؼال له أرفع يؼقل ؾآيت ؾلشجد حتً افعرش ؾقػتح ظع بؿحومد  ملسو هيلع هللا ىلصهذا ذم حديٌ افشػوظي ادشفقر أن افـبل "

 مل يبدأ بطؾى افشػوظي وفؽـ مـحً إيوه  ملسو هيلع هللا ىلصإذا هق بليب وأمل  رأس وقل واسؿع واسلل تعطى واشػع تشػع

 يعـل يقم افؼقومي ؿول:  من أسعد الـاس بشػاطتك؟ ملسو هيلع هللا ىلصفـبل خموضبو ا يعـل ) وقال أبو هريرة

ؾتؾؽ افشػوظي ألهؾ اإلخالص بنذن اهلل وال تؽقن دـ أرشك بوهلل ( إذا دل  من قال ال إله إال اهلل خالصا من قؾبه

ورضوه ظـ ادشػقع فف ورشط افرَض  (واصػع تشػع)ذفؽ ظذ أكف البد مـ إذن اهلل فؾشوؾع أن يشػع بدفقؾ ؿقفف 

ظـ ادشػقع فف أن يؽقن مـ أهؾ افتقحقد واإلخالص وإن صوبتف صوئبي معصقي أو ـبرة فؼقفف أليب هريرة دو ؿول فف 

 (مـ ؿول ال إفف إال اهلل خوفصو مـ ؿؾبف )مـ أشعد افـوس  بشػوظتؽ يقم افؼقومي ؿول 

سبحاكه هو الذي يتػضل طذ أهل اإلخالص فقغػر هلم بواسطة دطاء من وحؼقؼته أن اهلل  -رمحف اهلل  -ؿول افشقخ 

أراد  ـد -ظز وجؾ  -إذا هذه حؼقؼي افشػوظي أهنو تػضؾ ورمحي مـ اهلل  أذن له أن يشػع لقؽرمه ويـال ادؼام ادحؿود

الئؼ بلن جيقز صػوظتف اهلل تعوػ أن يرمحف وذفؽ بقاشطي صػوظي هذا افشوؾع افذي أذن فف ؾقؽرمف اهلل ظذ رؤوس اخل

 -شبحوكف وتعوػ  -هذا ـرامي فف ودفقؾ ظذ مـزفتف مـ اهلل ؾنن  ال صؽ أن هذا ـرامي إذا أجوز اهلل صػوظي افشوؾع

ظز  -ِّبذا يتبغ ؾضؾ افشػوظي ؿول ؾقغػر فف بقاشطي دظوء مـ أذن فف أن يشػع فقؽرمف ويـول ادؼوم ادحؿقد ؿول اهلل 

  {جد بف كوؾؾي فؽ ظسك أن يبعثؽ ربؽ مؼومو حمؿقدا ومـ افؾقؾ ؾتف } -وجؾ 

ألهؾ ادقؿػ أن يؼه بقـفؿ، وإكَم شؿل ادؼوم ادحؿقد ألن  ملسو هيلع هللا ىلصؾودؼوم ادحؿقد هق افشػوظي افعظؿك وهق صػوظتف 

مجقع اخلالئؼ حتؿده ظذ هذا افعؿؾ حقٌ أكف خػػ ظـفؿ وـون شبى ذم خالصفؿ بعد هذا افقؿقف افطقيؾ ؾؾفذا 

 وأكو حومؾ فقاء احلؿد يقم افؼقومي  ملسو هيلع هللا ىلصوم ادحؿقد، وؿد ؿول شؿل ادؼ
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 [11[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

ؾدل ذفؽ ظذ وجقد كقظغ مـ  فالشػاطة التي كػاها الؼرآن ما كان فقفا رشك, وهلذا أثبت الشػاطة بإذكه يف مواضع

 افشػوظي مـػقي ومثبتي 

 مه أهنا ال تؽون إال ألهل التوحقد واإلخالص. اكتفى كال ملسو هيلع هللا ىلصوقد بني الـبي ؿول افشقخ 

ويتؼربقن إػ ادؼبقريـ واألوفقوء  -ظز وجؾ  -همالء افذيـ يضقعقن أظَمرهؿ ذم دظوء ؽر اهلل ؾنن  و بـوء ظؾقف

ويؼقفقن كحـ ذم شسك، وكحـ حتً جـوحؽ وكحـ ـذا وـذا َلذا ادقً ادؼبقر افذي ال يؿؾؽ فـػسف وال فغره 

ظز  -دون أديوهنؿ، ويرؽبقن ظـ افطريؼ افسقي وهق دظوء اهلل كػعو وال رضا إكَم ذم احلؼقؼي هيدرون أظَمرهؿ، ويػس

 ، وشمافف مبورشة -وجؾ 

شوق هذا افـؼؾ افطقيؾ فقبغ ؾقف مو دالفي آيي شقرة شبل وافػرق بغ افشػوظي ادثبتي  -رمحف اهلل  -ضقى إذا افشقخ 

 وافشػوظي ادـػقي 

 

 ...لـستؿع اآلن إىل ادسائل 

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

تعوػ  -رمحف اهلل  -ظؾؿـو بَم يـػعـو، واكػعـو بَم ظؾؿتـو، وزدكو ظؾَم كوؾعو افؾفؿ اؽػر فـو وفشقخـو أمجعغ ؿول ادصـػ 

 بوب افشػوظي ؿول 

 ؾقف مسوئؾ:

 ػ: تػسر اآليوت. األو-

 ] افؼح [: كعؿ وؿد تؼدم بحؿد اهلل

 افثوكقي: صػي افشػوظي ادـػقي.-

 ] افؼح [: كعؿ صػي افشػوظي ادـػقي هل افتل تطؾى مـ ؽر اهلل وهل افتل ـون ظؾقفو ادؼـقن 

 افثوفثي: صػي افشػوظي ادثبتي. -

 ػع ورضوه ظـ ادشػقع فف ؾفل تطؾى مـ اهلل ] افؼح [: و هل مو مجعً رشضغ إذن اهلل فؾشوؾع أن يش
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 [12[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 افرابعي: ذـر افشػوظي افؽزى، وهل ادؼوم ادحؿقد.-

 ألهؾ ادقؿػ ألن يؼه بقـفؿ  ملسو هيلع هللا ىلص] افؼح [: كعؿ ظسك أن يبعثؽ ربؽ مؼومو حمؿقدا وهل صػوظتف 

 ف صػع. ، وأكف ال يبدأ بوفشػوظي أوالً، بؾ يسجد، ؾنذا أذن اهلل فملسو هيلع هللا ىلصاخلومسي: صػي مو يػعؾف -

 ] افؼح [:و هذا ؿد جوء ذم شقوق ـالم أيب افعبوس صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي 

 افسودشي: مـ أشعد افـوس ِّبو؟.

أن جيعؾـو وإيوـؿ مـفؿ هذا  -ظز وجؾ  -] افؼح [ : كعؿ وهق مـ ؿول ال إفف إال اهلل خوفصو مـ ؿؾبف كسلل اهلل 

يب هريرة ؿد طــً أكف ال يسلفـل هذا افسمال أحد ؽرك وذفؽ أل ملسو هيلع هللا ىلصادعـك ظظقؿ أهيو اإلخقان، وَلذا ؿول افـبل 

مـ ؿول ال إفف إال اهلل خوفصو مـ ؿؾبف ؾحؼؼ هذا ذم  ملسو هيلع هللا ىلصفػؼف مـ أشعد افـوس بشػوظتؽ يقم افؼقومي ؾؼول افـبل 

ستحؼ أن يعبد كػسؽ يو ظبد اهلل وأكً يو أمي اهلل ؿؾ ال إفف إال اهلل خوفصو مـ ؿؾبؽ يعـل ال معبقد بحؼ إال اهلل ال ي

هذا مـ أظظؿ أشبوب حصقل افشػوظي ؾنن  مرر هذا ادعـك ظذ ؿؾبؽ ذم خمتؾػ األوؿوت -ظز وجؾ  -شقى اهلل 

  ملسو هيلع هللا ىلصمـ افـبل 

 ] ؿراءة ادتـ [

 افسوبعي: أهنو ال تؽقن دـ أرشك بوهلل. -

 ؿؾبف ؾؼد شلَلو ؽر اهللألكف مل يؼؾ ال إفف إال اهلل خوفصو مـ ؟ كعؿ ال تؽقن دـ أرشك بوهلل مل ] افؼح [:

 افثومـي: بقون حؼقؼتفو. -

هق افذي يتػضؾ ظذ أهؾ  -شبحوكف وتعوػ  -] افؼح [:ـَم ظز صقخ اإلشالم رمحف ؿول وحؼقؼتف أن اهلل 

اإلخالص يعـل أهؾ افتقحقد ؾرمحفؿ ويؽقن ذفؽ بقاشطي مـ أراد اهلل أن يؽرمف ؾفل ذم احلؼقؼي ؾضؾ مـ اهلل 

ؾشوؾع ؾضؾ مـ اهلل ظذ ادشػقع فف أن ؾؽف مـ افعذاب، وؾضؾ مـ اهلل فؾشوؾع أن أـرمف ظذ فؾؿشػقع فف وف

 ومـحي إَلقي  -ظز وجؾ  -رؤوس ادأل ؾفل تػضؾ مـ اهلل 

 كـتؼل إىل الباب الذي بعده..

 


