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بسم هللا الرمحن الرحيم
ِّ
حممد بنن عدند الوبناب – رمحن هللا – بشنرح ضيني
شرح كتاب القواعد األربع لشيخ اإلسالم اجمل ّدد ّ
الشيخ صاحل آل الشيخ  -حفظ هللا : -
حمم ًدا عدده ورسنول 
احلمد هلل رب العاملني وأشهد أن ال إل إال هللا وحده ال شريك ل وأشهد أن ّ
كثريا إىل يوم الدين  ...أما بعد :
تس ًيما ً
ضإن بذه الندذة املختصرة " القواعد األربع " من الندذ اهلامن منن مقنال إمنام بنذه الندعوة  -رمحن هللا
ميادات ت ك القواعد األربع  ،وأن اإلخالل هبنذه القواعند األربنع أو عندم
تعاىل – وأمهيتها أتيت مبعرض
ّ
ضدط ت ك القواعد يقع مع لدس عظيم يف معرض حال املشركني وحال املوحدين .
واالبنتال وعنع لنال أبننو التوحيند ولنال أبننو اإلشنرا وهللا  -جنو وعنال – بن يفنني يف القنرآن منا ن
عظيمننا وبننذه القواعنند األربننع منناخونة مننن صننو ال تنناب والسننن ومننن
مننن حق ن وبن يفنني املشننر بن بين ً
ناذ ً
معرض حال العرب  -كما سيايت  . -ضهي عواعد عظيم وتعصم من حفظها وع نم معنابنا منن أن ي نون
عننده تنردد يف مسننال احل نم ع ن أبننو اإلشنرا وع ن وجننوب إخنال الندين هلل – عنّ وجنو – وكين
ي ون نلك .
إمننام النندعوة – رمح ن هللا – كعادت ن يف كثننري مننن رسنناه يدنندملبا بنندعا ملننن يق نرأ بننذه الرسننال أو ملننن
وجهها إلي وبذا  -كما بو مع وم  -ضي التندي ع أن مدىن الع م ومدىن الدعوة  :الرمح .
الرمح والرتاحم بني املع م واملتع م والرمح والرتاحم بني الداعي واملدعو ألن الرمح يف نلك بني سند
التواصو عال – جو وعال   : -فَ ِب َما َرحْ َم ٍة ِمنَ ه ِ
َّللا ِل ْنتَ لَ ُهم ْْ   ...يعن  :ضمحمحن منن هللا لنن هلنم و
ما  يف بذه اآلين صن لتاكيند اةم ن وبني الن تسنم  :ال اهندة بن ةدة التاكيند  فبمما رحممة ممن
لنت لهْ  ضالدعنا بذا ذتج عن الرمحن  ،وب ذا يندغي ع املع م وع الداعي وع اآلمننر ململعنرو
رحيمننا هبننم كمنا وصن  -جننو وعنال  -دين  بقولن  :
رحيمننا ملي نا ً ،
والنابنني عننن املن نر أن ي ننون ً
وف هر ِحي ٌْ  وغري نلك  ،وعنال ابنن
س ْلنَـاـكَ ِإاله َرحْ َمةً ِل ْل َعـاـلَ ِمينَ  وعال  ...  :بِ ْال ُمؤْ ِمنِينَ َر ُء ٌ
َو َمآ أ َ ْر َ
القيِّّم يف وص حال الداعي إىل هللا مع أبو املعصي أبو النفور من احلا عال يف نلك :
واجعل لوجهك مقلتين كالهما
ضـا مـثـلـهـْ
لـو شـاء ربـك كـنـت أيـ ً

من خشية الرحمن باكيتان
فـالـقـلـب بـين أصـابـع الـرحمـن

حننح حننني توعننع احلنندود وتطبدّننا  ،تطبدّننا ع ن وج ن الرمح ن ال ع ن وج ن اال تقننام رمح ن هبننذا الننذ
اسننت ا العقوب ن أن تس نّط ع ي ن إب ننيس  ،والشننيبان جع ن مسننت ًقا لننذلك كاسننري مننن أحدابننك إنا وعننع
أسريا يف أيد العدو .
ً
ضهذا التقدمي مللدعا من اإلمام – رمح هللا – ضي التندي ع نلك  ،ودعنا كنان ضيمنا دعنا أ ن سنال
هللا – جننو وعننال – أن ع نننا ننن إنا أعبنني ش ن ر وإنا أبت نني صننمح وإنا أن ن اسننتغفر وب ن ال الثال ن
عنوان السعادة .
إنا أعبي ش ر ألن العبا من هللا – جو وعال – عم  ،وهللا – جو وعال – حي الشاكرين من
عدنناده  ،والش ن ر ي ننون ب سننان املقننال وي ننون مللعمننو  ...  :أَ ِن ا ْشممكُ ْر ِلممل َو ِل َمموا ِلمم َييْكَ   ...ململقننال
ومللعمننو وعول ن  ...  :ا ْع َملُممو~اْ َءا َل َي ُاوو َي شُ م ْك ًراج   ...بننذا م ننن جه ن العمننو وعنول ن تعال ن ...  :
ون  بننذا مننن جه ن القننول والعمننو وهلننذا اخت ن واضننرت الش ن ر عننن احلمنند ،
َوا ْش مكُ ُروا ِلممل َوالَ ت َ ْكرُم ُمر ِ
ضالش ر ي ون عن عم  ،وأمنا احلمد ي ون لنعم أو يف مقابو عم  ،وعد ال ي ون  ،ي ون نا ً مدتد ًا
 ،والشن ر ي ون ملل سنان دون العمو يف ضرو معروض عند أبو الع م  ،وبذا ا يندغني تندبره  ،وبنو أن
شكر العبا  -كما نكرذ – مللقول والعمو ،
العدد إنا أعبي عبا ً ش ر عبا هللا – جو وعال  ، -و ط
أما مللقول ضان ينسن العبا إىل من أعباه وأن يث ع ي ب وأال ي تف ضي إىل غريه َ  :و َمما ِبكُمْ ِممن
َّللا … َ  ي ْع ِرفُونَ نِ ْع َمتَ ه ِ
نِ ْع َم ٍة فَ ِمنَ ه ِ
َّللا ث ُ هْ يُن ِك ُرونَ َها …  ، ومن جهن أخنرج جهن العمنو  ،ي نون
الش ر يف اسنتعمال النعم ضيمنا حين منن أ عنم هبنا وأسنندابا  ،وبنذا نا حيدن هللا – جنو وعنال – بننو مننن
من ِعبَما ِي َ ال ه
عظيم ما حيدن هللا من العدادات أن ي ون العدد شنا ًرا وهلذا عنال َ ...  :وقَ ِلي ٌل ِم ْ
ور 
شمكُ ُ
ورا  يعن  :ة نرين منن مح ننا
عبْميًا شَمكُ ً
وحج ِإنـههُو َكمانَ َ
وعال  -سد ا   : -ذُ ِريهةَ َم ْن َح َم ْلنَا َم َع نـ ُ ٍ
شكورا  يع  :كان كثري الش ر هلل  -جو وعال  . -عال أبو التفسري  :كان
مع وح  إنهو كان عبيًا
ً
إنا أكو األ ك ش ر هللا ع يها  ،وإنا شرب الشرب شن ر هللا ع يهنا  ،وإنا اكتسن شن ر هللا ع ن نلنك
يع  :أن يتمحأ من كو حول وعوة ضيما جا ه من النعم أو ضيما يَ طسُّره وأن يعرت أبهنا من هللا – جو وعال
وملب الشن ر لن صن مللتوحينند وكننان اإلمننام – رمحن هللا – حننني نكننر الشن ر ع ن العبننا والصننمح
داهمنا ،
ع الدال واالستغفار منن النذ  ،كا ن ظنر إىل حنال املوحند وخا دن مبنا ن أن ي نون معن ً
ضننإن املوحنند أ عننم هللا ع ين بنعم ن ال تعنندهلا عم ن أال وبنني أن كننان ع ن اإلسننالم الص ن ي ع ن التوحينند
ايالص النذ وعند هللا أب ن مللسنعادة يف الند يا واآلخنرة  ،والبند ل موحند منن ابنتال ضسنال هللا لن أن إنا
أبت ي صمح  ،واالبتال عد ي ون من جه األعوال ال عد توج إلي وعد ي ون من جه الددن وعد ي ون
من جه املال أو غري نلك .

عال  :وإنا أن استغفر ألن املوحد البد وأن ي ون معن شني منن اإلعنراب والبند أن يقنع النذ
إمننا مننن الصننغاهر وإمننا مننن ال دنناهر  ،وهللا – جننو وعننال – مننن أئاه ن الغفننور والبنند أن يظهننر أ ننر نلننك
االسننم يف بريت ن وم وت ن  ،وهلننذا حي ن هللا مننن عدننده املوحنند املخ ننص أن ي ننون داهننم االسننتغفار والبنند
ل موحد من نلك  ،والعدد إنا تر ِّعظم االستغفار جا ه ال مح .
كثريا من العمنو  ،هلنذا عنال بننا  :وإنا أن ن اسنتغفر وبن ال النثالا عننوان السنعادة ،
وال مح حيدط ً
ضإ ًنا بذه متالزم يف حال كو موحد وبي الش ر ع العبا والصمح ع الدال واالستغفار من النذ
والعصيان  .وك ما عظم العدد معرض برب ك ما عظم بنذه النثالا وك منا عظنم التوحيند يف الق ن عظمن
بذه الثالا حح يصري العدد ال يرج سوج هللا – جو وعال – يف است قا شي
من أعمال وتصرضات ضإن غفنو يف نلنك كنان اسنتغفاره لنيس اسننتغفار النذ ال يفقن  ،وهلنذا كنان –
ع ي الصالة والسنالم – يسنتغفر هللا يف اليوم وال ي أكثر من ماه مرة  ،ويف رواي يف الص ي " أ كان
يستغفر هللا يف اجمل س الواحد سدعني مرة " .
واملوحد ع ي خبر  ،خبر الغنرور  ،الغنرور أب ن منن أبنو التوحيند أو منن ابققنني التدناو السن أو
ن ع م بذا الع م مث ال ي ون يف ع د من اييوو والذل الذ يع م هللا من ما ي ون نلك سددًا لقدول
بنذه الوسنني وبنني وسنني التوحينند هلل – جننو جاللن  ، -وشنان هللا أعظننم و ن مننن عدنناده شننيًا ع ننيالً
جر إلي .
وهلذا عظم أمر التوحيد وعدّ ً
جدا الشر وما ّ
بذه املقدم مدخو هلنذه القواعند وأول نلنك أن احلنيفين بني م ن إبنرابيم  -ع ين السننالم – وجعنو
هللا – جنو وعننال – إبنرابيم حني ًفننا يعن  :منناهالً عنن ريننا الشنر إىل التوحينند اينالص  ،واحلنيفين بنني :
امل ال مال عنن كنو مل نو إىل احلنا وابتعندت عنن كنو مل نو إىل احلنا وبني مّن أبيننا إبنرابيم – ع ين
صم َمرانِيا َولَـممـاـ م ِكن َكممانَ َحنِيرًمما
السنالم – كمننا عننال – جننو وعننال َ  : -ممما َكممانَ ِإ ْبم َمرا ِهممي ُْ يَ ُهويِيمما َوالَ نَ ْ
ا
يْ َكانَ أ ُ همةً قَانِـتًا ِ ه ِ
مـين .
لِّل َحنِيرًا َولَ ْْ يمـَكُ مِمنَ الـْ ُم ْش ِر ِك ِ
ُّم ْس ِل ًما   ...وعال  -جو وعال ِ  : -إ هن ِإب َْر ِه َ
شَا ِك ًرا ألَنـْعُ ِم ِهج اجْ تَبَـاـهُ َو َه َياـهُ ِإلَـاـل ِص َراطٍ ُّم ْستَ ِق ٍيْ . 
حقيق مّ إبرابيم بي  :حتقيا معىن ال إل إال هللا كما عال  -جو وعال  -يف سورة ال خر :
َ وإِ ْذ قَا َل إِب َْرا ِهي ُْ ألبِي ِه َوقَ ْو ِم ِه إِنهنِل بَ َرآ ٌء مـ ِ هما ت َ ْعبُيُونَ  .إِاله الهذِى فَ َ
ِين َ .و َجعَلَ َهما
ط َرنـِل فَإِنـههُ َ
سيَ ْهي ِ
ع ِق ِب م ِه لَ َعله ُه م ْْ َي ْر ِجعُممونَ  وبننذه ال م ن بنني ك م ن ال إل ن إال هللا  .عننال َ  :و ِإ ْذ قَمما َل
َك ِل َم مةَْ َبا ِق َي مةً ِفممل َ

ِإب َْرا ِهي ُْ أل ِبي ِه َوقَ ْو ِم ِه ِإنه ِنل َب َرآ ٌء مـ ِ هما ت َ ْعبُميُونَ ِ .إاله الهمذِى فَ َ
ط َرنمـِل …  بنذه بني ك من التوحيند  :
ِإ هن ِنل َب َرآ ٌء مـِ هما تَ ْعبُيُونَ  بذه بو ص النفي أو بذا بو النصن الذ بو النفي يف ك من التوحيند ،
يع ن عننول  :إ ال إل ن إال هللا ه معننناه ِ  :إنهنِممل َبم َمرآ ٌء مممـ ِ هما ت َ ْعبُ ميُونَ  ، إ إال هللا ه يع ن ِ  :إاله اله مذِى

فَ َط َرنـِل  ، وهلذا عال أبو الع م  :إن ك م التوحيد إ ال إلن إال هللا ه ضيها نفي وضيها إ دات والنفي ضي
المحا ة من كو معدود سوج هللا – جو وعال – ومن عدادة كو ما سوج هللا – جو وعال – ألن عدادة منا

سننوج هللا – جننو وعننال – مل ن وإ دننات العدننادة هلل – جننو وعننال – وحننده – سنند ا  ، -يعن  :إ ن ال
العدودي احل ّق املست ق يف واحد وبو هللا – جو جالل . -
بذه بي مّ إبرابيم وبذه بي احلنيفي وبي ال أمنر هللا – جو وعال – دي ملالستمسا هبنا  طمثيف
أَ ْو َح ْينَآ ِإلَيْكَ أَ ِن اته ِب ْع ِملهةَ ِإب َْرا ِه َيْ َح ِنيرًا …  ضمّ إبرابيم بي التوحيد .
وإنا عرض بذا ضإن العدادة ال تقدو إال مللتوحيد ونلك من مثو البهارة ل صالة  ،ضإن التوحيد شرط
عدننول العدننادة يعن  :اإلخننال والبهننارة شننرط صن الصننالة  ،ض مننا أ ن ال تصن الصننالة إال مللبهننارة
ناهما مللنهنار
ض ذلك ال تص عدادة أحد إال إنا كنان موح ًندا  ،ولنو كنان يف جدهتن أ نر السننود وكنان صن ً
مل ِإلَيْمكَ
صنا  .عنال – جنو وعنال َ  : -ولَقَم ْي أ ُ ِ
عاهما ملل يو ضإن شنرط عدول نلك أن ي ون ً
وح َ
موحدا خم ً
ً

ا
َوإِلَل الهذِينَ ِمن قَ ْبلِكَ لَئِ ْن أ َ ْش َر ْكتَ لَيَحْ بَ َ
َّللا فَاعْـبُ ْي َوكُن مِمنَ
ط هن َ
ع َملُكَ َولَتَكُون هَن ِمنَ ْالخَـ ـ ِس ِرينَ  .بَ ِل ه َ
ع ِملُمواْ ِم ْ
ال ه
ع َمم ٍل فَ َج َع ْلنَمـاـمهُ َه َبمآ ًء
من َ
شـاـ ِك ِرينَ  وعال – جو وعال – ضني ال فنار َ  :وقَي ِْمنَآ ِإلَـاـمل َمما َ
ورا .
همنث ُ ً

ضعظنيم العدننادة وكثننرة العدننادة إنا ع ت ننن مننع اإلخننال ضإهنننا ت ننن غننري مقدولن كمننا أن الرجننو يصن ي
ِّ
وحيسننها جن ًندا وعند دخننو ضيهننا
صنالة عظيمن يبينو ضيهننا القينام ويبيننو ضيهنا الركننوو ويبيننو ضيهنا السنننود ّ
ع ن غ ننري ه ننارة  .ب ننذه ص ننالة غ ننري مقدول ن ملإلة نناو ألن البه ننارة ش ننرط ص ن الص ننالة كم ننا دن ن يف
الص ي أن النيب  عال  " :ال يقدو هللا صالة أحدكم إنا أحدا حح يتوضا "  .ال صالة إال ببهور ،
وبننذا شننرط متفننا ع ي ن  .وبننذا تقري ن هلننذه املسننال العظيم ن وإال ضننإن شننرط اإلخننال والتوحينند لقدننول
ِّ
حمد ًًث ِّ
متعم ًدا ضإن يف ت فريه خالضًا بنني أبنو
العدادة أعظم من شرط البهارة لقدول الصالة أل إنا ص
ّ
الع م  .وأما إنا عدد هللا مشنرًكا ضإ ن ملإلةناو لنيس مقدنول العدنادة وملإلةناو بنو كناضر أل ن أشنر ملهلل –
جو وعال – الشر األكمح الذ ال يقدو مع عمو .
إنا تق ّنرر نلنك ضننإن بنذا األصننو عنو املننر ،نا ويفننرح ، ،نا مننن الشنر وأن ي ننون منن أب ن ،
ويفرح أن جع هللا – جو وعال – من أبو التوحيد  ،ضرح أبن جع هللا من أبنو التوحيند يوجن شن ر
نلك واباضظ ع ي وخوض وبرب من أن ي ون من أبو الشر أو أن أيتي بعض الشر ع داهم احلذر
أن يعننرت عدادت ن أو عقيدت ن أو أعوال ن شنني مننن الشننركيات ألن الشننركيات إنا كا ن مننن الشننر األكننمح
ضإهنننا حمدبن ل عمننو وإنا كا ن مننن الشننر األصننغر ضإهنننا أعظننم مننن الدنندو واملعاصنني املخت فن يعن  :مننن
حيث اةنس  ،وبذا الشك عنو املنر ايناه الراجني  ،ايناه الفنرح  ،الفنرح مللتوحيند  ،ايناه منن
الشر ع يب بذه القواعد ال جتع يف يقني من أمره  ،والتوحيند والشنر يف دعنوة اإلمنام املصن
– رمحن هللا – ملنن أتم ن عند ي نون معن شني منن الننرتدد أو الشنك يف صن مننا جنا بن الشننيخ منن جهن
تقرير املساهو ومن جه احل م ع أبو الشر واإلشرا  ،ألن املسال عظيم أن ي ون أحد ن يقنول
حممنند رسننول هللا ويصن ي ويكنني ويصننوم وحينج ويتعدنند وي ننون منن أبننو العدننادات العظيمن
 :ال إلن إال هللا ّ

ومننن أبننو الصننالح  -كمننا يقننول النننا  -مث يقننال  :أن عم ن ال نذ عم ن مننن الشننركيات أو ملننا ي فننر
مللباغوت عو عم بذا كالشي .
بذه عظيم وكي تستقر يف النفو ضرمبا حدا من جه النظر يف النا النذين يتعدندون العدنادات
العظيم وبم واععون يف الشر رمبا تعاظم بعض النا أن ي و وا منن املشنركني  .يعن  :أن ي نون أول نك
من امل شركني  .وبذه القواعد لتاصيو بذه املسال العظيم وبي أن األمر ينظنر ضين إىل حنا هللا وإأنا أتن
اي و من جه ظر النا إىل حا املخ و  ،إىل واعع املخ و ول ن لو ظروا إىل حا هللا – جو وعال
– الذ خ ا اإل سان ضسواه وعدل والنذ خ نا السنموات ع ن بنذا الن نو العظنيم وبنذه األرب وأعنام
الدالهو ع وحدا يت يف ربوبيت وجعو نلك يف النفس ويف اآلضا وضيما حول عو أ ال حنن ملشنر
ع هللا – جو وعال – ول ن هللا – جو وعال – بعث الرسو رمح إلعام احلن وإلعالن الن ري .

القاعدة األوىل
أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول هللا ُ م ِق ّرون أبن هللا تعاىل هوو ااوالا الوراامل ا ودِّر وأن

ض أ َ َّمن يَ ْم ِّلكُُ
س َم ِّ
ذلك مل يدخلهم يف اإلسالم والدليل قوله تعواىل  قُ ْل َمن يَ ْر ُزقُكُم ِّّمنَ ال َّ
آء واأل َ ْر ِّ

ا ِّ َو َمككن يُك َدبِّّ ُر
ا ِّمككنَ ا ْل َميِّّك ِّ َويك ُ ْج ِّر ُ
صك ا ك َكر َو َمككن يُ ْجك ِّكر ُ
سك ْكم َ واأل َ ْب َ
ال َّ
ح ا ْل َميِّّ ك َ ِّمككنَ ا ْل َحك ّ
ح ا ْل َحك َّ
ح
سيَقُولُونَ َّّللاُ فَقُ ْل أَفَالَ تَتَّقُونَ . 
فَ َ

األَمككر ح

ْ َ

ووووووووووووووووووووو
أحدا يف اإلسالم توحيد الربوبي ليس بو املب وب ضإن معرضن العنرب أبن
أن توحيد الربوبي ال يدخو ً
هللا – جو وعال – بو ايالا وبو الراز وحده وبو ابي وحده وبو املمين وحنده وبنو النذ نري وال
ار ع ي وبو الذ إلي األمر وبو الذ ينن ل املبر وبو الذ أ شا جنات معروشنات وغنري معروشنات
يقرون أبن الذ سخر نلك وخ ق بو هللا  -جنو وعنال  -ومنع نلنك منا فعهنم وع ع هنم هللا
بذا ك ّ
مالِّلِ إِاله َوهُممْ
 جننو وعننال  -بننذلك مننن أبننو اإلسننالم عننال  -جننو وعننال َ  : -و َممما يُممؤْ ِمنُ أ َ ْكثَم ُمرهُْ بِم هُّم ْش ِركُونَ  ما ي من أكثربم ملهلل يع  :اإلميان بربوبيت إال وبم مشركون يف عدادت .
ّ ار العرب  ،مقرون أبضراد الربوبي أبكثر أضراد الربوبي كما عال  -جو وعال  : -
تنظر إىل حال
ّ

ا
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
الس َنما ِّ واألَر ِّ
ْل ال َميِّّن َ مِمنَ احلَن ِّّني
نك يف
عطنو َمنن يَننرطزعط ط م ِّّم َنن يف
ب أ يفَمنن َمي ط
السنم َع واألَب َ
ْل احلَ يفني م َنن ال َميّن َوينطخ ِّر ط
ص ن ن َنر َوَمننن طِّ ،نر ط
َوَمنن يط َندبِّّطر األ َ ْمم َمر ْل ضَ َسنيَن طقولطو َن يفاّللط ْل ضَن طقنو أَضَنالَ تَنتيفن طقنو َن   ضَ َسنيَن طقولطو َن يفاّللط ْل  يعن  :الننذ يفعننو بنذه األشننيا بننو

هللا وحننده  ضَن طقننو أَضَنالَ تَنتيفن طقننو َن  يع ن  :أتقولننون نلننك وتقن ّنرون بوحدا يت ن يف الربوبي ن أضننال تتقو ن يف عدادت ن
وحنده  ،وتنر اإلشنرا بن ضاعننام ع نيهم احلنن مبنا أعننروا بن ع ن منا أ ننروه  ،وبنذه بنني ريقن القننرآن يف
إعام احلن ع املشركني  ،ضإن من برابني التوحيد  ،توحيند العدنادة أن تقنام احلنن بتوحيند الربوبين ألن
من كان بنو الفاعنو وحنده يعن  :بنو اينالا وحنده والنراز وحنده إىل آخنر أضنراد الربوبين ضإ ن بنو النذ
يسنت ا العدادة دون ما سواه وهلذا عال – سد ا – من ًرا ع املشنركني   :أَيطش ِّنرطكو َن َمنا الَ َ ،ط طنا َشنينًا َوطبنم
آّللط َخنريٌ أ يفَمنا ينطش ِّرطكونَ  ووصن
ط َ،طقو َن  وعال – سد ا   : -عط ِّو احلَم طد ِّيفّللِّ َو َس نَا ٌنم َعَ نان عِّدَ ِّادهِّ الهذِينَ اصبََف ن~ع َ يف
الذين جع هم املشركون آهل أبهنم عاج ون وليس هلم عندرة وليس هلم خ ا وليس هلم صفات جتعو أول ك
ْل
ِّ
ِّ
يتوجهون إليهم َ ...  :وإِّن يَس طدن طهم ُّ
نوب  بنذا مثنو النذين
ب َشينًا اليف يَستَنق طذوهط ِّمن ط َ
ضنعط َ البيفالن ط َوال َمب ط ط
الذ َمل ط
ط
توجهوا إليهم مللعدادة وإعرار املشركني مللربوبي ع يدخ هم يف اإلسالم .

ستنتج من نلنك أن إعنرار منن بعندبم مللربوبين ال يعن أهننم م مننون ضنإنا أتن آت وعنال  :أذ من من
أبن هللا بو الرب وبو ايالا و بو ريب وبو النذ خ قن وبنو النذ أحينا وبنو النذ مييتن  ،بنذا ال
عرضوا اإلل
يعد م منًا اإلميان الشرعي يع  :ال يعد مس ًما حح أييت مللتوحيد وهلذا غ ط املت مون حني ّ
أب القادر ع االخرتاو  .عالوا  :اإلل بو القادر ع ن االخنرتاو ضعنندبم معنىن ال إلن إال هللا راجنع ع ن
الربوبين  ،وبننذا أعظننم غ ننط ع ن ديننن اإلسننالم الننذ غ ننط ب ن املت مننون ع ن النندين وع ن املّن حيننث
ِّ
املوحد لألشيا وايالا هلا بو هللا ضإ ن ي نون عنندبم م منًنا
اععا يف الربوبي ضإنا أيقن أبن ّ
جع وا االبتال و ً
مس ن ًما وب ننذا غ ننري مع ننىن األلوبي ن ألن مع ننىن إ ال إل ن إال هللا ه  :ال معد ننود ل ننا إال هللا  -ج ننو وع ننال -
ضمعنابا راجع إىل العدودي ال إىل الربوبي .
املهمن اليقينين  ،ألن بنذه القاعندة يقينين منن حنال ال فنار وحننال
إ ًنا منراد الشنيخ منن بنذه القاعندة ّ
مقرون بتوحيد الربوبي وع ينفعهم وع يدخ هم يف اإلسالم وع عو هلم ح ًقا ألهنم أشننركوا
املشركني يف أهنم ّ
مع هللا – جو وعال – آهلن أخرج وعددوا آهلتهم الدا  ،وعنالوا   :أ َ َج َع َل األ َ ِل َهةَ ِإلَـاـم ًها َوا ِحميًاصملل  ...
 ،ضإنا ظرذ يف بذا ال من ويف زمن الشيخ وما عد وما بعده يف أن بنا من يوعن مللربوبين ول نن يشنر
يف العدادة ضإن نلك ال ينفع ك ال األولني ألن القاعدة  :أن مشركي العرب كا وا يوعنون مللربوبي والينوم
عد أييت ع بعض النفو ضع إنا ئع من يقول  :إن شا هللا أو ئع منن ينذكر هللا – جنو وعنال –
أو يقننول عننن هللا بننو رب ن أو بننو مننواله وسننو نلننك ظنن مسن ًما وعنننع منن بننذلك وبننذا ع يقننع االبننتال ب ن
ِّ
خالصنا
موح ًندا يف عدادتن يعن  :يعدند هللا مبنا جنا بن املصنبف  وي نون متنمحً ً
أصالً بو البد أن ي نون ّ
من الشر وأب .

القاعدة الثانية
أهنم يقولون ما دعوانهم وتوجهنا إليهم إال لطلو القر وة والاوفاعة  .يودليل القر وة قولوه تعواىل
~
ّللا يَحْ كُك ُم
َ ... وال َّ ِّذينَ ات َّ َجذُواْ ِّمكن دُونك ِّ ِّه أوليكآ َء َمكا نَ ْعبُك ُدهُ ْم ِّإالَّ ِّليُقَ ِّ ّرب ُونك َآ ِّإلَكى َّ ِّ
ّللا ُز ْلفَكى ِّإنَّ َّ َ
ع
ِّب َك َّف ٌار . 
ّللا الَ يَ ْهدِّى َم ْن هُ َو َك ا ذ ٌ
بَ ْينَ ُه ْم فِّى َما هُ ْم فِّي ِّه يَ ْجت َ ِّلفُونَ ِّإنَّ َّ َ
~~

ضك ُكرهُ ْم َوالَ ي ك َنفَ َع ُه ْم َوي ك َقُولُونَ
ّللا َمككا الَ َي ُ
ودليوول الاووفاعة قولووه تعوواىل َ ويك َ ْعبُدُونَ ِّمككن دُو ِّن َّ ِّ

ّللاج . 
ُآلء شُفَ َع آ ؤُن َا ِّعن َد َّ ِّ
َه آ ؤ ِّ
والافاعة شفاعتان

 – 1شفاعة منفية .

 – 2وشفاعة مثبتة .

يالافاعة ا نفية ما كانت تطل من غري هللا ييما ال يقدر عليه إال هللا  .والدليل قوله تعواىل

~
ى يك َ ْو ٌم الَّ بك َ ْي ٌ فِّيك ِّه َوالَ ُجلَّكةٌ َوالَ
 ي َآ أَي ُهَا الّك ِّذينَ َءا َمنُكواْ أَن ِّفقُكواْ ِّم َّمكا َر َز ْقنَك ا ككْم ِّّمكن قَبْك ِّل أَن يك َأْتِّ َ
شفَ ا عَةٌقلى َوا ْلك َا ِّف ُرونَ هُ ُم ال َّظ ا ِّل ُمونَ . 
َ

والافاعة ا ثبتة هي اليت تطل من هللا والاايع مكرم ابلافاعة  ،وا افوع له مون ريوي هللا

قوله وعمله عد اإلذن كما قال تعاىل َ من ذَا الَّذِّى يَ ْشفَ ُ ِّع ْن َدهُ إِّالَّ بِّ ِّإ ْذنِّ ِّه ج . 
ووووووووووووووووووووو
بذه القاعدة يف بيان حال املشركني يف عدادهتم  ،عددوا آهل مع هللا ومن دو  ،مانا يقصدون هبنذه
العدادة ؟ بو يقولون  :بي آهل استقاللي أم أهنا وساهط ؟ .
بذه القاعدة أضادت أبهنم إأا كا وا يعددون غري هللا – جو وعال – ع جه الوسا  ،ع جهن
ِّ
تقرهبم إىل هللا أو ترضع حواهنهم إىل هللا
القرب أو ع جه الشفاع  ،يع  :يقولون  :أن آهلتهم الدا
ّ
أو يقولننون  :أهنننا تشننفع هلننم عننند هللا – جننو وعننال  ، -يع ن  :أن مشننركي العننرب ع ي و نوا يب دننون مننن
اآلهل ع وج الوسا وبذه الوسا من جه القرىب ومن جه ال لف واةهن الثا ين  :جهن الشنفاع
كما نكر – رمح هللا – عال  :ودليو القرب عول تعناىل َ …  :والمـهذِينَ اتهخَمذُواْ ِممن يُونمـ ِ ِه أوليمآ َء َمما
نَ ْعبُ ُيهُ ْْ ِإاله ِليُقَ ِربـُونـَآ ِإلَل ه ِ
َّللا ُز ْلرَل~ . ...
عال َ  :والـهذِينَ اته َخذُواْ ِمن يُونـِ ِه أوليآ َء  يع  :آهل َ ما نَ ْعبُ ُيهُ ْْ  يع  :يقولون  :ما
عدندبم إال بنذا حصنر يسنم عنند ع منا الدالغن حصنر ع ن إضنايف َ مما نَ ْعبُم ُيهُ ْْ ِإاله ِليُقَ ِربـُونمـَآ
ِإلَل ه ِ
َّللا ُز ْلرَل~  يع  :ما عددبم لع من الع و إال ألجو التقري ضهم حصروا ما أرادوا يف القرىب من
هللا  -جو وعال  -ضهم أرادوا ما عند هللا – جو وعال – ضإ ًنا حني توجهوا هلذه اآلهل الدا أرادوا ما
~و

~~

~~

عننند هللا وع يب د نوا منهننا اس ننتقالالً إأننا أرادوب ننا زلنف ن وعربن ن إىل هللا – جننو وعننال – عننال َ …  :وال مـهذِينَ
ات ه َخذُواْ ِمن يُونـ ِ ِه ~~ أوليآ َء َما نَ ْعبُ ُيهُ ْْ ِإاله ِليُقَ ِربـُونـَآ ِإلَل ه ِ
َّللا ُز ْل َرل~  ...ضارادوا بذلك القرىب
ودليننو الشننفاع عول ن – جننو وعننال َ  : -ويمممـ َ ْعبُيُونَ ِممممن يُو ِن ه ِ
ممرهُ ْْ َوالَ يمممـَنرَ َع ُه ْْ
َّللا َمممما الَ َي ُ
ضم ُّ
ِْل
َّللا ِب َما الَ َي ْعلَ ُْ   ...اآلي .
ُآلء شُرَ َعـآـؤُنـَا ِعن َي ه
َويـَقُولُونَ هَـآـؤ ِ
َّللا قُ ْل أَتُن َِبئُونَ ه َ

ونلننك يع ن الشننفاع  :أن يب د نوا مننن هللا – جننو وعننال – هلننم احل نواهج ألن معننىن الشننفاع أن ييننم
ُآلء
املب وب من د إىل البال ضريضع إىل منن عننده األمنر  .بنذا معنىن الشنفاع َ  ،ويمـَقُولُونَ هَمـآـمؤ ِ
شُرَ َعـآـؤُنـَا ِعنم َي ه ِ
َّللاْل  يعن  :سني و ون نالدني لننا منا ريند وهللا – جنو وعنال – ال ينرد شنفاعتهم ألهننم
مقربون عنده وأصو شر العاع كان ةيع الف ات والبواه كان ع أحد جهتني :
ّ
أمنا اةهن األوىل  :ضهنو الشننر ملالعتقناد بروحننا يات ال واكن كمننا كنان شننر عنوم إبنرابيم – ع ين
الس ننالم – ض ننإن إب نرابيم أت ن إىل ع ننوم يعد نندون األص نننام ال ن ب نني مص ننورة ع ن ص ننور روحا ي ن ال واكن ن
ال واك ن اياص ن ال ن يعتق نندون أن هلننا أت ننري يف امل ننوت  .عدنندوا األصنننام أو األوًثن ألن أرواح ت ننك
ال واك ن حت ننو ضيه ننا وأرواح الش ننيا ني حت ننو ضيه ننا  ،وجع نوا الص نناحلني وأرواح الص نناحلني واالعتق نناد ض ننيهم
وجع وا أول ك أوليا  .جع وا نلك سددًا ل ي يرضع أول ك احلواهج هلم إىل هللا – جو وعال . -
إنا أتم حال العرب وجدت أن الشر حصو من العرب كمنا م ّنر ل شنيخ – رمحن هللا – تقرينره يف
بننذه القاعنندة الثا ي ن  :أن الشننر حصننو مننن العننرب أبذ صنناحلني  -كمننا سننيايت – أو أن الشننر وعننع
القرىب والشفاع  .ال ألجو أن بذه مسنتق هلنا صني منن الربوبين أو هلنا شني منن
ملآلهل ألجو
األلوبي االستقاللي ال  ،ول ن هلا ألوبي ع جه تعدد ل ن ألهنا واسب وليس آهل مستق .
ل
صمل  ضنإهنم يعتقندون أن بنذه اآلهلن وسناهط
هلذا عال – جو وعال   : -أ َ َج َع َل األ َ ِل َهةَ ِإلَمـاـم ًها َوا ِحميًا
ع جه القرىب والشفاع .
الشفاع يف ال تاب والسن يف النصو وعان  :شفاع منفي  ،وشفاع مثدت .
والشفاع املنفي كما نكر اإلمام – رمح هللا – بي  :الشفاع ضيما ال يقدر ع ي إال هللا – جو وعنال
الدعا  ،إ شفع ه يعن  :ن ،
– الشفاع يف مغفرة الذ ن ال مي ك نلك الشفاع مبعىن :
والشنفاع بنني  :الب ن واملب نوب منن إال أن ي ننون حيًنا حاضن ًنرا وإمننا أن ي نون ميتًننا واحلنني احلاضننر يف
الشفاع من كما جا ت بذلك النصنو ال ثنرية
الد يا أو يف عرصات القيام جا ت األدل جبواز
.
أما املي ضإ ن لنيس يف دار عمنو ولنيس يف دار ن ولنيس عنند هللا – جنو وعنال – ململ نان النذ
يب ضيعب ما د ول ن تب الشفاع من هللا – جو وعال – ضالشفاع املنفي بني الن فابنا هللا
– جو وعال – يف كتاب كما يف عول َ ...  :ما ِل ه
يع يُ َ
طما ُ  وكمنا عنال  :
لظاـ ِل ِمينَ ِم ْن َح ِم ٍ
ميْ َوالَ شَم ِر ٍ
شرَـاـ َعةٌقلل َو ْالكـ َاـ ِر ُرونَ هُم ُْ ه
َْ لَ ُهم ْْ ِممن يُونمـ ِ ِه
َوالَ َ
الظمـاـم ِل ُمونَ  وكمننا عننال – جنو وعنال  ...  : -لَمي َ

َو ِلممم َل َوالَ َشممم ِري ٌع   ...وس ننو نل ننك م ننن اآلةت ال ن ضيه ننا ف نني الش ننفاع  ،ب ننذه الش ننفاع املنفي ن ب نني :
الشفاع ال ت ون من غري إنن هللا وال رضاه وت ون بب دها ن ع مي نن منن نلنك  ،ع مي نن أن يب ن
الشننفاع وهبننذا ي ننون ن الشننفاع مننن هللا – جننو وعننال  ، -وبننذه بنني  :الشننفاع الناضع ن الشننفاع
املثدت .
وبننذا اسننتبراد مننن الشننيخ – رمح ن هللا – يف بيننان معننىن الشننفاع احل ّ ة والننرد ع ن الننذين تننع ّلع نوا
مللشفاع الدا  ،وتفصي ها معرو يف موضع من كتاب التوحيد ومن كت أبو السن يف الشفاع .
م خص نلك  :أن الشفاع املثدت بي ال توضرت ضيها الشروط الشرعي وأعظم بذه الشروط شر ننا
 :اإلنن والرضا  .اإلنن ل شاضع أن يشفع والرضا عن الشاضع والرضا عن املشفوو لن  .عنال – جنو وعنال
:-

َّللاُ ِل َممن
ت الَ تـ ُ ْغنِل َ
س َمـا َـوا ِ
شرَمـاـعَـتُمـ ُه ْْ شَم ْيئًا إِاله ِممنْ بمـ َ ْع ِي أَن يمـَذْذَنَ ه
َوكــ َْ ِمن هملَكٍ فِل ال ه

آ
ضمملا …  وعننال َ  :والَ
من ْ
ارت َ َ
يممـَشَآ ُء َويممـ َ ْر َ
ضل  وعننال – سنند ا َ …  : -والَ يَ ْش مرَعُونَ إِاله ِل َمم ِ
يَ ْم ِلكُ الـهذِينَ يـَ ْيعُونَ ِم ْن يُونـِ ِه ال هشرَمـاـمعَةَ إِاله َممن شَم ِه َي بِ ْمال َح ِو َوهُم ْْ يمـَ ْعلَ ُمونَ  . ضنإنًا الشنفاع املثدتن

بني الناضعن ل ننن تنفنع بشنر ي اإلنن والرضننا  ،الرضنا عنن الشنناضع وأن ي نون نن شننهد ملحلنا وبنو يع ننم
والرضنا عننن املشننفوو لن وأن ي ننون مننن أبننو التوحينند  ،وهلننذا دن يف الصن ي أن أمل بريننرة  -رضنني هللا
عن – سال النيب  ضقال  :ة رسول هللا  :من أحا النا بشفاعتك ينوم القيامن  .عنال  " :لقند ع من
أ لن يسنال أحد عد ك ملا أع م من حرصك ع احلديث  ،أسعد النا بشفاع يوم القيام من عال
خالصا من ع د أو فس " عنال الع منا  :أسنعد الننا يعن  :سنعيد الننا يعن  :أضعنو
 :ال إل إال هللا ً
التفيننيو بنننا لننيس ع ن ملب ننها يف ال ننمفاض وإأننا بنني مبعننىن سننعيد الن ننا كقول ن – جننو وعننال  : -
ـب ْال َجنه ِة يـَ ْو َم ِئ ٍذ َخي ٌْر ُّم ْستَـقَرا َوأَحْ َسنُ َم ِقيالً  والنار ليس ضيها مقيو حسن .
ص َحـا ُ
أَ ْ
ضإ ًنا الشفاع إأا بني ألبنو اإلخنال  ،الشنفاع  ،شنفاع الننيب  -ع ين الصنالة والسنالم وشنفاع
املاله ن وشننفاع الصنناحلني  ،وشننفاع الع مننا يننوم القيام ن إأننا بنني ألبننو اإلخننال وأبننو اإلخننال
ِّ
ِّ
يف رس ن نولك  ين ننوم القيام ن ن  .ال هن ننم ش ّ و ّ
يب دوهنن ننا من ننن هللا  ،ضيقن ننول املخ ن ننص  :ال هن ننم ش ن ن ّفع ّ
ِّ
ِّ
يف عداد الذين حتدهم وحيدو نك  ،وسنو
يف الع ما الصناحلني  ،ال هم ش ّ و ّ
ماله تك  ،ال هم ش ّ و ّ
نلك من األلفاظ .
ضالشننفاع مننن هللا – جننو وعننال  ، -وال تب ن الشننفاع مننن املخ ننو ع ؟ ألن الشننفاع ن ،
الدعا إنا عال  :استشنفع يعن  :أ ن مننك الندعا  ،أ ن مننك رضنع حناج  ،وإنا
الشفاع
رجع أمر الشفاع إىل الب  ،صارت الشفاع من أ واو الدعا ضصارت دعوة غري هللا شرًكا أكمح .
الشنفاع منن غنري هللا شنر أكنمح  ،منن غنري هللا ضيمنا ال يقندر ع ين إال هللا يعن :
هلذا قول :
صنا ضين هلل  -جنو وعنال
من األموات وسو نلك ضإن بذه شنر ألهنا دعا  ،والندعا ن أن ي نون خم ً
.-

القاعدة الثالثة
أن الن و  ظهوور علووس أانف متفوورقا يف عبووادامم  ،موونهم موون يعبوود ا ال كووة  ،وموونهم موون يعبوود

األنبياء والصاحلا  ،ومنهم من يعبد األشجار واألحجار  ،ومنهم من يعبود الاومو والقمور وقواتلهم
رسول هللا  ومل يفرمل ينهم  ،والدليل قوله تعاىل َ وقَ ا تِّلُوهُ ْم َحتَّىا الَ ت َ كُونَ فِّتْ نَةٌ َوي َكُونَ الك ِّ ّدينُ

لِلح … . 
كُلُهُو ِّ َّ ِّ

ككرح الَ
ودليوول الاوومو والقموور قولووه تعوواىل َ و ِّم ْ
ار َوالش ْ
َ وا ْلقَ َم ُ
ككن َءايكك َا ككتِّ ِّه الَّيْكك ُل َوالنَّهَكك ُ
َّككم ُ

لِل الَّذِّى َجلَقَ ُه نَّ ِّإن كُ ن ت ُ ْم ِّإي َّاهُ تَ ْعبُدُونَ . 
س ُجدُواْ ِّ َّ ِّ
س ُجدُواْ ِّللش َّْم َِّ َوالَ ِّل ْلقَ َم ِّر َوا ْ
تَ ْ

ودليل ا ال كة قوله تعاىل َ والَ ي َأ ْ ُم َركُ ْم أَن تَتَّ ِّجذُواْ ا ْل َملَ آ ئِّكَةَ َوالنَّبِّّ ِّييِّّنَ أَ ْربَابًاقلى .  ...
كاَ ات َّ ِّجذُونك ِّى
ّللاُ يك َا ك ِّعي َ
سى ا ْبكنَ َم ْكريَك َم َءأَنك َ قُك ْل َ ِّللنَّ ِّ
ودليل األنبيواء قولوه تعواىل َ وإِّ ْذ قَكا َل َّ

ا
َْ ِّلكى ِّبحَك ّ ح ِّإن كُنك ُ
ُون َّ ِّ
ّللاصلى قَا َل سُ ْب َح ا نََُ َما يَكُونُ ِّلك ى~ أ َ ْن أَقُكو َل َمكا لَك ي َ
ا ِّإلَ َهي ِّْن ِّمن د ِّ
َوأ ُ ِّّم َ
سى َوآل أ َ ْ
ب.
سَُ ح إِّن ََُّ أَن َ َ
قُ ْلت ُهُو فَقَ ْد َ
علَ ُم َما فِّى نَ ْف ِّ
ع ِّل ْمتَهُحو ت َ ْعلَ ُم َما فِّى ن َ ْف ِّ
علَّ ا ُم الغُيُو ِّ

سككيلَةَ أَيك ُ ُه ْم
ودليول الصواحلا قولووه تعواىل  أ ُ ْولَك آ كئَُِّ الَّك ِّذينَ يَك ْدعُونَ يَ ْبتَغُككونَ ِّإلك َا ككى َر ِّبّك ِّه ُم ا ْل َو ِّ
أَ ْق َر ُب َوي َ ْر ُجونَ َرحْ َمتَهُو َوي َ َجافُونَ َعذَابَهُحو~ . 
ودليل األشجار واألحجار قوله تعاىل  أَفَ َر َءي ْت ُ ُم اللَّ

ا

َ َوا ْلعُ َّزىا َ .و َمنَك اوةَ الث َّا ِّلثَكةَ األ ُ ْج َكرى

آ

 ، وحووديأ أو واقوود الليثووي ريووي هللا عنووه قووال خرجنووا مووع الن و  إىل حنووا و وون حوود ء عهوود
كفر وللماركا سدرة يعكفون عندها وينوطون هبا أسلحتهم يقال هلوا ذا أنوواف يمورران ةودرة

يقلنا اي رسول هللا اجعل لنا ذا أنواف كما هلم ذا أنواف ) احلديأ .
ووووووووووووووووووووو
بنذه القاعنندة ضيهننا مقدمن و تين ن  ،أمننا املقدمن ضهني راجعن إىل معرضن حنال العننرب مبنا أخننمح هللا -
جنو وعننال  -عنننهم يف عدنناداهتم وآهلن العنرب الدا ن الن كننا وا يعدنندون كا ن متنوعن  ،ضمنننهم مننن كننان
يعدنند الشننمس والقمننر  ،ونكننر لننك دلي ننو نلننك وبننو عول ن تعنناىل   :الَ تمممـ َ ْس ُجيُواْ ِلل ه
ممر
شم ْ
ممم َِ َوالَ ِل ْلقَ َمم ِ
لِّل الهذِى َخلَقَ ُه ه
َوا ْس ُجيُواْ ِ ه ِ
ـن إِن كُـنـتـ ُ ْْ إِيـهاهُ تَ ْعبُميُونَ  وبنذا نوو منن العنرب اهفن كا ن تعدند الشنمس
أييا .
والقمر ومن غري العرب ً
ومنهم من كان يعدد احلنر والشنر  ،ومنهم من كان يعدد املاله كما عال – جو وعال : -
ُآلء ِإيـهاكُممـ ْْ َكانممـُواْ يَ ْعـبُممـيُونَ  .قـَالُممـواْ
ـرهُممـ ْْ َج ِميعًمما ثممـ ُ هْ يَـقُممـو ُل ِل ْل َملَممـآـئِ َكممـ ِة أَهَممـآـممـؤ ِ
َ ويممـ َ ْو َْ يَحْ شُ ُ
سُـبْـ َحـاـنَــكَ أَنـْتَ َولـِـيُّـنـَا ِمـن يُونـِ ِهْصلل  ...وكان من النا من العرب وغريبم كان يشنر ململاله ن

 ،ومننهم مننن كننان يشننر ملأل ديننا عيسن – ع ين السننالم – عننال – جننو وعننال – يف حقن :
أنت قلت للناَ اتخذوني وأمي إلـاـهين من يون

... 

قال سبحـاـنك ما يكون لي أن أقول مما لميَ

لي بحوج إن كنمت قلتمهو فقمي علمتمهج تعلمْ مما فمي نرسمي وآل أعلمْ مما فمي نرسمكج إنمك أنمت علمـاـمْ
الغيوب  ضاطشنر بعيسن – ع ين الصنالة والسنالم – وأطشنر مللصناحلني  ،عنال – جنو وعنال   : -إن

الذين سبقت لهْ منا الحسنل~ أولـآـئك عنها مبعيون  .ال يسمعون حسيسمها   ...وعند جنا يف سند
وهلا أ ملنا ن ل عنول هللا – جنو وعنال   : -إنكمْ ومما تعبميون ممن يون حصمب جهمنْ أنمتْ لهما
واريون  .لممو كممان هممـآـممؤآلء ءالهممة ممما وريوهمما   ...ضننرح العننرب بننذلك وعننالوا سننن ون مننع عيس ن
وسن ون مع الع ير وسن ون مع  ..مع  ،مث ل عول هللا – جنو وعنال   : -إن المذين سمبقت لهمْ منما
الحسنل أولـآـئك عنها مبعيون  .ال يسممعون حسيسمها  ضتوجهنوا ل صناحلني مللعدنادة املخت فن ل رجنال
أييننا لألش نننار واألحنننار   :أفممرأيتْ اللممـاـممت والعممزى .
مننن األ ديننا والرسننو والص نناحلني  ،وتوجه نوا ً

ومنـاوة الثـالثة األخرى  ، توجهوا إىل الشيا ني واةن  ...  :بل كانوا يعبميون الجمن أكثمرهْ بهمْ

 وأنهو كان رجال من اإلنَ يعوذون برجال من الجن فزايوهْ رهقًا . 
مؤمنون 
بذه أصنا عدادات العرب جا ت يف القرآن وحال العرب ظابر ضيها .
بو ّضر هللا – جو وعال – يف أمره لندي بنني ض ن وأخنرج ضقنال هلنم  :منن عدند األشننار واألحننار
واألصنننا م والشننمس والقمننر عننات وبم وأمننا مننن جعننو الصنناحلني واأل ديننا شننفعا وجعننو الصنناحلني واأل ديننا
عرىب وزلف إىل هللا – جو وعال – ضه ال ال تقات وهنم ؟ .
احدا وح م ع اةميع أبهنم كفار مشركون وعوت وا وأمنر هللا –
ع أيت بذا التفرينا بو جا األمر و ً
جو وعال – ةيع ت ك الف ات وةيع أول ك املشركني جنا األمنر بقتناهلم بندون تفرينا  …  :وقمـاـمتلوا
المشركين كآفة كمما يقماتلونكْ كآفمة …  وبنذا عنام يف اةمينع وبنذه بني النتينن ضمنا عد هنا مقدمن ،
ننرا  ،أو أن يعدند جنيًنا
وإنا كان كذلك كان ال مي ة أو ال ضنر بنني أن يعدند ديًنا  ،أو أن يعدند حن ًنرا وش ً
 ،أو أن يعدد مَ ً ا احلال واحدة .
وضر وعال  :الصاحلون إأنا بنم أولينا وهلنم مقنام عنند هللا واأل دينا هلنم مقنام
ضمن أت يف بذا ال مان ّ
جابنا عننند هللا – جنو وعنال –  .ضنقنول  :وأ ضننر بنني عدنادة بن ال
وجناه ضنإنا استشنفعنا هبننم ضنإن هلنم ً
الصاحلني التوج إليهم وبني عدادة من عدد عيس أو عدد الع ير أو عدد الصناحلني النذين كنا وا يعدندون ؟
أ ضر بني بذا وبذا الشك أن احل م ع اةميع واحد  .وبذه عاعدة يقيني من أ ال ضر بنني بنذا
وبننذا ألن املنندار ع ن عدودي ن الق ن ضننإنا عننام يف الق ن التندينند واإلش نرا ملهلل – جننو وعننال – ضس نوا
ننرا أم كنان مَ ً نا  ،األمنر واحند ألن
شر ب صناحلًا أم احلًا  ،كان ديًا أم ع ي ن ديًنا  ،كنان ش ً
أكان املط َ
أن ت نون عدوديتن هلل وحنده وأن ي نون دينن هلل وحنده   :أال هلل الميين الخمال ج …  
الق
صمما لممهو يينممي  وبننذه العدودين منن جهن العابنند ال ينظننر ضيهنا إىل مننن توجن إلين ضننإن
قممل أعبممي مخل ً
توج هلل الواحد األحد ضهو موحد خم ص وإن توج إىل غريه مشر مهما كان نلك الغري  .وهلذا عال هللا
– جو وعنال   : -وأن المسـاـجي هلل فال تيعوا مع أحيًا  وعولن   :أحم ًيا  يعنم اةمينع – كمنا
نكرذ نلك مر ًارا  . -وعول – جو وعنال   : -ومـن يـي مـع إلـاـ ًها ءاخمـر ال بـرهمـاـمن لمهو بمـه
فـإنما حسابـهو عـني ربهج إنهو ال يـرـلـح الكـاـرـرون  عال – جو وعنال – بننا   :وممـن يمـي ممـع
إلـاـ ًها ءاخـر ال بـرهـاـن لهو بـه  بنذه صنف منن عدند غنري هللا – جنو وعنال – يف أ ن ال بربنان لن
ومثّ بربان ع ي بو كو من عدد غنري هللا وعدند غنري هللا ضإ ن
مبا عدد وليس هلا مفهوم من أن بنا ما يعدد َ
ال بربان ل ع ن أحقين نلنك الغنري مللعدنادة أو التوجن ضنإنا ظنرذ يف بنذا الن من النذين يعدندون األولينا ،
ويعددون القدور واملشابد ويتوجهون إليها واأل ديا والرسنو ويقولون  :هلم مقامات وسو نلك ل ص اب يف
كو ب د َمثّ ضري ويتوج النا إلي ويشنركون بن يقولنون  :بنذه ليسن بني عدنادة املشنركني األولنني ألن
بذه عدادة صاحلني وأول ك إأا عددوا األصنام عددوا األحنار كين ي نون نلنك وعند عنال – جنو وعنال

– يف وصن أول نك املعدننودين   :أممموات ريمر أحيممآء وممما يشممعرون أيمـان يبعثممون  عننال اهفن مننن
املفس نرين كننايب حيّننان يف تفسننري الد ننر ابننيط وعننال غننريه  :أن بننذه اآلي ن ضننيمن يدعننث ألن هللا عننال  :
أممموات ريممر أحيممآء  والننذ يوص ن أب ن مي ن بننو مننن كننان حيًننا عدننو نلننك واألصنننام ال ن بنني مننن
األحنار واألشنار وسنو نلنك ال توصن أبهننا أمنوات غنري أحينا وإأنا النذ يوصن بنذلك منن كا ن
حت احلياة مث صار ميتًا ضإ يقال أموات غري أحيا .
وب ّنني نلنك أكثنر حننني عنال   :ومما يشممعرون أيمـان يبعثممون  ضإهننا يف حنا مننن يدعنث ينوم القيامن
ل قا هللا – جو وعال  . -ضإ ًنا بذا الذ حيتج ب مشركو بذا ال مان وزمان الشيخ – رمحن هللا – وبنذا
يف كننو م ننان يقولننون  :إأننا توجهنننا إىل ص نناحلني  .وأول ننك األولننون إأننا توجه نوا إىل ص نناحلني  ،عننالوا :
أييا – دوا الواسب والقرب والشنفاع
ب الوسا  ،ما دنا منهم اسنتقالالً  .قول  :واألولون – ً
وع يب د نوا االسننتقالل  ،ضاحلننال بنني احلننال وإن تغن ّنريت األئننا وتغن ّنريت النندعاوج ضاحلننال بنني احلننال ومننا
أشد ال ي مللدارح .

القاعدة الرا عة

أن ماوركي اماننوا أغلووك شوركا مون األولووا ألن األولوا ياوركون يف الرخوواء وةلصوون يف الاوودة
وماركو اماننا شركهم دا ما يف الرخاء والادة  ،والدليل قوله تعاىل  فإذا ركبوا فا الفلُ دعكوا

هللا مجلصين له الدين فلما نج ا هم إلى البر إذا هم يشركون . 

( متت وصلس هللا علس حممد وآله وصحبه وسلم )
ووووووووووووووووووووو
بذه تين  ،عاعدة بي تين ملا سدا  ،يع  :مرتد ع ن منا سندا  ،إنا تق ّنرر أن املشنركني يف بنذا
ال مان من جنس املشركني يف كو زمان منن جننس مشنركي اةاب ين وإن كنا وا ينتسندون إىل املّن واإلسنالم
وهلم ص وات وتعددات  ،إنا كا وا من جنسهم والشر الذ ضع وه األولون ضرمبا زادت احلال  ،وبو الذ
بيّن الشيخ يف بذه القاعدة  .يف أن مشركي بذا ال مان أغ ظ شرًكا من مشركي أبنو اةاب ين  .ع ؟ ألن
أبنو اةاب ين أبهننم يشنركون يف الرخنا وأمنا يف الشنندة ضنإهنم يوحندون  ،عنال –
هللا – جنو وعنال – وصن
جو وعنال   : -وما بكْ من نعمة فمن ثْ إذا مسكْ الضر فإليه تجـءـرون  إلين يعن  :دون منا
سنواه  فإليمه تجـءمـرون .ثمْ إذا كشمف الضمر عمنكْ إذا فريمو ممنكْ بمربهْ يشمركون  .ليكرمروا بمما
آتينـاـهْج  وعال – جو وعال – يف بينان حناهلم يف الد نر  …  :حتمل~ إذا كنمتْ فمي الرلمك وجمرين بهمْ
بريح طيِبمة وفرحموا بهما جآءتهما ريمح عاصمف وجمآءهْ المموج ممن كمل مكمان وظنمو~ا أنهمْ أحميط
بهْال يعوا مخلصين له اليين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشـاـكرين  .فلما أنجـاـمهْ إذا همْ
يبغممون فمممي األرر بغيمممر الحمممو   ...وعننال – جننو وعننال   : -فمممإذا ركبممموا فمممي الرلمممك يعممموا

مخلصين له اليين فلمما نجمـاـمهْ إلمل البمر إذا همْ يشمركون  ويف اآلين األخنرج   :ألمْ تمر أن الرلمك
ليممريكْ مممن ءايممـاـممته إن فممي ذلممك أليممـاـممت لكممل صممبار شممكور  .وإذا
مخلصين له اليين فلما نجـاـهْ إلمل البمر فممنهْ مقتصميج ومما يجحمي

تجممر فممي البحممر بنعمممت
رشيهْ موج كالظلل يعوا
بـءـايـاـتنآ إال كمل ختمار كرمور  إنا أتم ن

احلنال واحلنال  ،ضاول نك يشنركون يف حنال الرخنا  ،وأمنا إنا
ومستهم اليرا ضإهنم  ،صون ويوحدون   ،يعوا مخلصمين لمه الميين  أمنا مشنركو
مستهم الداسا ّ
ّ
مسنهم الينر ض ِّعنوا إىل العيندرو أو إىل احلسنني أو إىل الدندو أو إىل املرغننا أو
بذه األزمنن ضنإهنم إنا ّ
مس ننتهم الين نرا ض ِّعن نوا إىل
إىل … أو إىل  ،إىل آخ ننر أ ن نواو الن ننا أو امل ننوت ال ننذين يتوجه ننون إل ننيهم .إنا ّ
أشنننار إىل أحنننار وسننو نل ننك وبننذا الشننك أ ن أعظننم مننن شننر األول ننني ألهنننم يشننركون يف ح ننالني ،
واملشركون األولون يشركون يف حال واحدة ويتذكرون يف احلال الثا ي  ،ول ن من يفقن بنذا  ،ومنن يفهنم
بنذا ومنن ،ن ع ين بننذا األمنر حنح ي نون يقينًنا عنننده ال منرا ضين وال لنندس ألن بعنض النننا عند يقننول
ب ال  :يص ون ويّكون ويصومون ض ين ي و نون أغ نط شنرًكا منن األولنني  ،قنول  :العمندة ع ن أصننو
النندين  ،ألن بننذه العدننادة بننال توحينند ال تنفننع  -كمننا نكننرذ يف أول ال ننالم  -كمننا ال تنفننع الصننالة بننال
هارة  ،ضإنا كا بنا عدادات عظيم مع الشنر ال تنفنع وال تقدنو  ،ض ين إنا كنان يشنر يف حنال
الرخا ويف حال الشدة .
وعد نكر بعض الع ما  :أ لقي رجالً من أبو الباه  -عدنو ا تشنار الندعوة بننا ومعرضن الننا
مللدعوة والتوحيد  -ضقال ل  :ب ال أبو الباه إنا جا هتم شدة ض ِّعوا إىل ابن عدا وال يعرضون هللا .
ضقال اآلخر ل  :معرض ابن عدا ت في  .وبنذا نوو منن أ نواو الشنركيات الن تغ غ ن يف النفنو سنوا
معها هللا  -جو وعال  -يف الرخنا ويف الشندة إال منا ندر  .وبنذا كثنري كثنري الينوم ض ِّّنر تنرج والننا يف
عن يف بذا األمر وهللا – جو وعال – أ عنم ع يننا يف بنذه الندالد أ ننا ال نرج وال سنمع منا يق قننا منن
بذه األمور الشركي وال فر األكمح والشر األكمح ملهلل – جو وعال . -
ومننن نب ن إىل النندالد ال ن ت ثننر ضيهننا الش ننركيات كنندعض جهننات مص ننر وبعننض جهننات الس ننودان
وإضريقيننا وبعننض جهننات ملكسننتان واهلننند والع نرا وسننورة وس نو نلننك ل نرأج عندًننا والنننا يتوجهننون إىل
بذه األضرح وإىل مداضن األوليا وغري األوليا ويعتقدون ضيهم اعتقادات و ع ون هلنم صنيدًا منن اإلهلين
 ،وهللا – جو وعال – ل احلا األعظم يف إخال الدين ل .
وأعظننم مننا يسننت ا – جننو وعننال – أن يطعدّنند الق ن ل ن وأن ال ت ننون َمثّ عدننادة إال ل ن – سنند ا –
دون ما سواه كما عال – جو وعال  ...  : -فمن كان يرجمواْ لقمآء ربمه فليعممل عممالً صمـاـمل ًحا وال
يشمرك بعبماية ربمه أحميا  وعنال – جنو وعنال – يف احلنديث القدسني  " :أذ أغنىن الشنركا عنن الشنر
ضمن عمو عمالً أشر ضي معي غري تركت وشرك " .

ضننإنا كننان بننذا يف الننرة يقصنند املننر مللعمننو غننري هللا – جننو وعننال  ، -يقصنند رملي ن ضننالن  ،ض ي ن
مللتوج مللعدادة لغري هللا  -جو وعال  -كان يدعو غري هللا  ،أو أن يسنتغيث بغنري هللا  ،أو أن يننذر لغنري
هللا  ،أو أن يننذب لغننري هللا  ،أو أن يسننتعيذ بغننري هللا ضيمننا ال يقنندر ع ي ن إال هللا  ،وأن يسننتغيث بغننري هللا
ضيما ال يقدر ع ي إال هللا  ،التوج إىل املوت واالعتقاد ضيهم ويسمون نلك " السنر " يقنال  :روح السنيد
ضيهننا هلننذا ع ننون م ننان الننروح ك م ن " سننر " ضيقولننون  :بننذا ل ن سننر  ،وع ن ّد هللا سننره  ،ألهنننم ع ننون
ألرواح أول ك أسر ًارا وروح ليس ضيها سر إال سر صنعها وخ قها من هللا  -جو وعال . -
 إذ تبرأ المذين اتُّبعموا ممن المذين اتهبعموا ورأوا العمذاب وتقطعمت بهمْ األسمباب  وعننال – جنو
نمحا ع ننن حننال ال فننار يف الن ننار   :تممما إن كنممما لرمممي ضمممالل مبمممين  .إذ نسمممويكْ بمممرب
وعننال – خمن ً
العـاـلمين  عال الع ما  :ما سنووبم بنرب العناملني يف أهننم  ،قنون ويرزعنون وحيينون ومييتنون وإأنا سنووبم
يف العدادة  .يف أن توجهوا هلم بدعض العدادة ضصاروا ِّّ
مسوين هلذه اآلهل الدا يف است قا العدادة أبهنم
عدندوا هللا وعدنندوا غننريه ضسنناووا اي ننا مليننالا – جننو وعننال – وبنذا أبشننع مننا ي ننون مننن الظ ننم وأعنند مننا
ي ون من االعتدا ع حا هللا – جو وعال – إن حق – سند ا وتعناىل – إجاللن وتعظيمن وتوحينده
واإلخال ل واالعرتا ل ب و كمال ووصف – جو وعال – بنعوت اةمال واةالل وال مال وسن
رملين النننفس وأ ن لننيس َمثّ خننري إال من ن – سنند ا – ولننيس َمثّ ا نندضاو ش نر إال من ن – سنند ا ضننن ن إأننا
تقّ بفيو هللا وبنعمت ضهذا األمر إأا يعود إىل أصو ت ك الدعوات الثالا سال هللا – جو وعنال –
أن ع نا ن إنا اطعبي ش ر  ،وإنا أطبت ي صمح  ،وإنا أن استغفر  ،وص هللا وس م وملر ع ديننا
حممد . 
ّ
مت لمد هللا تعاىل
ِّ
املوحنندين وينفننع
نريا عننن ّ
أسننال هللا أن حيفننظ شننيخنا  :صنناحل بننن عدنند الع ي ن آل الشننيخ وأن ي ن خن ً
بع م ويوضق ل و خري  .وص هللا ع دينا م ّمد وع آل وص د وس م واحلمد هلل رب العاملني .
عادل مرسي

