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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي له ماا يف السامواو ألاض و ألماا بيا ماا أللاه احلماد يف ا  ارة 
ألهو احلكيم اخلبري، احلمد هلل الذي  أنزل الكتاب على عباد  ليكاول للملاامل  

علياااا  ل لمللاااا مساالم  ألماان أهاا  السااا  ،  نااذارا ، ألاحلمااد هلل الااذي ماان 
ألعلماا الكتاب ألاحلكم  ، أللمللاا من  اري أما  أ رلال للاااو ، ألاحلماد هلل 
الذي عصماا من مضاتو الفاا الاف ا تاا ثاا ن اري مان الاااو ، ألأشا د أل 
ال إلااه إال هللا ألحااد  ال شاارا  لااه ، ألأشاا د أل وماادا عبااد  أل  ااوله ،  االى 

له ألأ حابه أل لم تساليما ن اريا ،  بلال الر اال  ألأألم اضمانا  هللا عليه ألعلى آ
ألنصح اضم  أللاهد يف هللا حق  ل األ  ،  ماا تارخ  اريا إال ألألل اضما  علياه 
ألال شاااارا إال حااااذ  اضماااا  ماااااه ،  اااات  ااااري إال يف  اتباعااااه ، ألال  ااااتح إال يف 

أمااا بملااد ألااان إال مااا شاارعه ،    االوخ  اابيله ، ألال لااا  إال ماان وراقااه ، ألال 
:-  

 إل التوحيد هو أ او الملم  ألقاعدته ألأ اله ألشارق قبولاه ، ألهاو أألل ألعاوة 
الر   علي م الصتة ألالستم ، ألهاو مفتااح اةاا  ، ألشارق الايفااة يف ا  ارة 
،  الوالااال علاااى الملاقااا  أل اقبااا  علاااى مملر ااا  مساااا له أل قيق اااا ، ألإل مااان 

ال املبااد إال هللا تملاااا  ، أعظاام مسااا له ، ألأنااد قواعااد  ، ألأهاام  صااوله ، أل 
ألشارخ ألبغاو ألملام  ألأل ن  تملبد  رف لغري  ل  ألعت   و تملباد طوا  ال 

ال زلاال أعيااد يف بيااال مسااا له ألأزاااد ،  -ألهلل احلمااد ألاملااا   -أل يفااو  ، ألأناا  
ألأنوع الطرح  ي ا ، ماب   نظم ألن ر ألأت ي  أل ؤال أللواب ، ألهذ  الكتابا  

  م ماا  لاادا ، ألهااو عبااا ة عاان شاارح أنااد الااف  اان بصاادألها نتاباا  أت اايلي
قواعد التوحيد على اإلوتق ، ألالف هو لال التوحياد ألأ ا اه ، ألالاف  ما  
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غالااااااال مساااااااا له ألتفا ااااااايله ، ألمصااااااا  للمسااااااالم بتحقيق اااااااا نماااااااال اضمااااااان 
ألاالومئاااال علااى توحيااد  ،  اات بااد ماان ورق ااا طلطراقاا  ا بباا  للافااوو ، ألال 

أللت ا ،  إنه ال  ملاألة للمرء ألال  تح ألال جنااة بد من   م ا الف م الكام   
إال بذل  ، يف هذ  القاعدة  ا   ، ألنص هذ  القاعدة اقول ) التملبد حق 
وض  رف هلل تملاا  ال اصارف مللا  مقارب ألال لاال مر ا  ألال لاو   اا  
، ألنااااا  تملباااااد  ااااارف لغاااااري   باوااااا  ألشااااارخ   أل اااااوف نطرق اااااا بكااااا  أأللت اااااا 

تملااا  ،  اااهلل أ اايل أل اافاا  ثااا ألابااا خ  ي ااا ، ألأل  ألتفا اايل ا ، إل شاااء هللا
جيملل ا ندا ا ااري الطراق ملن أ األ مملر ا  احلاق يف هاذ  املسايل  اخلطارية الكبارية 
، ألأل اشرح هلا الصدأل  ، ألافتح  ي ا اض  ام ، ألجيملل اا عمات  ااحلا متقابت 

ز  ألال لاهااا ألال ماادأل ا ، ألأشاا د هللا تملااا  أ ااا ألقاا  هلل تملااا  ال أ اااد ثااا عاا
ماااال ، ألال أي شااوء ماان حطااام الاادنيا ، ألال حااق لوالااد ألال لولااد ألال لقرااال 
ألال لبمليااد أل مااتفو  قااوق وبمل ااا ، باا  هااو ماان المللاام املبااذألل لكاا  مساالم 
علاااى أللاااه هاااذ  اض و ،  ياااا ب اغفااار ضهااا  المللااام ألا مح ااام ، ألا  ااا    ب 

زاء ،   ب أ اااايل  أل لااات م يف لاااا  الفاااارألألو اضعلاااى  ، ألالااازهم  ااااري اةااا
طمساا  اضعظاام أل  شااارهم يف زماارة الااال  ااالى هللا عليااه أل االم ، الل ااام إ  
أشاا دخ علااى حااب م ، ألحاال ماان مااب م ،  احشاار  الل اام يف زماار م ، ألإل  
ناااال ال أ ااااألي يف اإل اااتم ألال غباااا  أقااادام م ، ألهللا املساااتملال علاااى هاااذ  

ألانفا  شارها   أ حام الارامح  ، الافس اضما ة طلسوء ، الل م أعا  علي اا ، 
أل اتكول  ) القول املفيد    رد ق عدةد ل اليو يد   ألأمسيل هذ  الو اقااو 

الكتابااا   ي اااا علاااى الطراقااا  اململ اااوألة ، مااان شااارح القاعااادة إ اااراألا ، ألإ ااااال ، 
ألتااادليت ، ألتفراملاااا ، أل ااايحاألل اال تصاااا  ماااا ا اااتطملل إ   لااا   ااابيت ، 
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سااتملال ألعليااه ألحااد  الااتكتل  ألال حااول ألال قااوة  ااإ  املقصااوأل ألهللا ألحااد  امل
 إال طهلل المللو الملظيم .

 
أألال بااااص القاعااادة نبااادأ  -* اقااول الملباااد الفقاااري الاااذلي  لرباااه المللاااو القااادار :

 -ألهو نما الو :
 )العبددددحل  دددر  دددع ىلددد ص ف ملعددددر   مل ددد ص مل ددد   قددد      ل ددددي

  فبدطل   سل    لويل ىلدحل  كل ملعب  ىل ص لغري هللا ملعدر
  ااا أبااو عر  -عا :قولااه ) الملباااألة   هااو لغاا  التااذل  ألاخلضااوع ، ألشاار  -أقااول :

ا ام لااام  لكاا  ماا مبااه هللا ألارألاا  ماان اضقااوال  -الملبااو باان تيميا  بقولااه :
ألاضعمااال الظااااهرة ألاخلفيااا   قولاااه ) حاااق   أي هاااو ملااا  لاااه ، ال شااارا  لاااه 

د ماان املولاااوق  أ    ي ااا ،   ااو  ا اا  بااه لاا  ألعاات ، ال شااا ب   ي ااا ضحاا
ص ، قوله )  رف   نانل مرتبته ألأ  نال لاسه ، قوله ) وض   أي  ال

واااض  اااالص ، قولاااه ) ال تصااارف   أي ال اااااوم ثاااا ألال  -أتنياااد لقولاااه :
اقصاد ثاا ، قولااه ) مللا    املت كا  عاااو غيال  لوقاول ماان ناو  للقياام  مااو  

و إنساال  نار حاو  بملاد  ادألا  صو   ، قوله ) ألال لاال مر ا    الاال ها
لشاارامل  ماان قبلااه ، ألالغالاال أنااه ابملااد ضوو مااوا ق  ، ألالر ااول ماان أألحااو 
إليااه بشاارع لداااد ألأماار بتبليغااه ، ألالغالاال أنااه ابملااد ضوو  ااالف  ،  كاا  
  اااول نااال ألال عكاااس ، ألعلياااه ،  ااا ألم علياااه الساااتم  أألل  نااال طعتباااا  أناااه 

 ااول طعتباا  أنااه بملاد ضوو  ااالف  ، بملاد ضوو مااوا ق  ، ألناوح  أألل   
 الملبااااألة ال حاااق ل نبيااااء ألال للر ااا   ي اااا ، ألال شااارن  هلااام مااا  هللا تملاااا  يف 
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شوء ما ا ، قوله ) ألال لو   ا    الو  هو من املاؤمن املتقاو ،  يألليااء هللا 
تملاااا  هااام املؤمااااول املتقاااول ، نماااا قاااال تملاااا  و إال إل  أألليااااء هللا ال  اااوف 

 م ألال هاام مزنااول ، الااذان ءآماااوا ألنااانوا اتقااول و ألهتلاا  أل لاااو أهاا  علااي
اإلميااااال يف الوالااااا   ساااال ا ااااتتف تاااارقي م يف أل لاااااو اإلميااااال ألالتقااااوم ، 
 يأللياء هللا الصاحلول ال حق هلم يف شوء من أمو  التملبد ، ألال شرن  هلام  ياه 

ا ألاألاااح ال ،  قولاااه ) ألنااا  تملباااد  ااارف لغاااري هللا تملاااا   باوااا  ألشااارخ   هاااذ
 متاج إ  شرح أ راأل  .

 
 ف ل

أل هللا تملاا  قاد  لاق اخللاق حلكما   - عاخ هللا تملاا   -إ ا علم هذا  اعلم 
عظيماا  ، ألغاااا  نبيلاا  ، ألم ماا  لساايم  ، ألهااو عباألتااه لاا  ألعاات ألحااد  ال 
شرا  له ،  اهلل تملاا  و للاق اخللاق ليساتك ر ثام مان قلا  ، ألال ليساتملز ثام 

ليتقوم ثم من ألمل  ، ألإمنا  لق م هلذ  الغاا  الكبرية ، نماا  من  ل  ، ألال
قال تملا  و ألما  لقل اةن ألاإلنس أال ليملبدألل و ألقاد  اور هللا تملاا  هلام 
ما يف السمواو ألما يف اض و  يملا ماه ليتقاوألا باذل  التساوري علاى  قياق 

 ااي  أمااو  هااذا املقصااد الملظاايم ، ألضل الملقااول لاايس هلااا القااد ة يف مملر اا  تفا
هااذ  الملباااألة ، أ  اا  هللا تملااا  الر اا  ألأناازل الكتاال لتملاارف ال قلاا  مااا جياال 
علي م أل  اتملبدألا هلل به ألما جيوز هلم ألما مرم علي م ،  ألإل أألل ما  اوال 
الر اا  بااه أه اام هااو أ اام قااالوا هلاام و أعباادألا هللا مااا لكاام ماان إلااه غااري  و  قااد 

، ألقاهلا  ا  لقوماه ، ألنا  الر ا  قالوهاا  قاهلا نوح لقومه ، ألقاهلا هوأل لقومه
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ضقااوام م ،  التوحيااد أألل ألعااوة املر اال  ، ألزباادة   ااالت م ، ألأألل أماار  ااد  
مااا م ملاان بمل ااوا إلااي م ،  التوحيااد أألل ألالاال ألآ اار ألالاال ، ألأعظاام مااا أماار 
هللا بااااه ، ألهااااو حااااق هللا علااااى عباااااأل  ، ألقااااد أل ألو آ و القاااارآل  ألأحاألاااااد 

قااال تملااا  و ألاعباادألا هللا ألال تشاارنوا بااه شاايئا و  قولااه ) ألال السااا  آماارة بااه ،  
تشرنوا به شيئا   نكرة يف  ياق الافو  تملم ،  يد    ي ا الا او عان إشاراخ  
ن  أحاد نا ااا مان ناال ،   اذا أمار بملباألتاه ألحاد  ال شارا  لاه ، أل او عان 

وال  ارف الملباااألة لغاري  لاا  ألعات ، ألقااال تملااا  و أللقاد بمل اااا يف نا  أماا    اا
أل أعباادألا هللا ألالتابااوا الطاااغوو و ألقااال تملااا  و ألمااا أ  االاا ماان قبلاا  ماان 
  اااول أال ناااوحو إلياااه أناااه ال إلاااه إال أو  اعبااادألل و   اااذا إ باااا  عااان ألميفااا  
الر    يملا ، ألهو أمر اضمم طلتوحيد ألالا و عن عباألة ما  وا  لا  ألعات 

حقااف ألقاد  لال الر ا  ، ألقال تملاا  و ألا نار أ اا عااأل إ ا أناذ  قوماه طض
من ب  ألمن  لفه  أال تملبدألا إال هللا إ  أ اف علايكم عاذاب ااوم عظايم و 
 الر ااا  نل ااام لااااءألا لتقراااار هاااذا ض ااا  الملظااايم ،  ااايعظم مسااايل  يف الااادان 
ألأ طااار مسااايل  ألأ وااام مسااايل  هاااو أللاااوب توحياااد  لااا  ألعااات ألالا اااو عااان 

كباري ألعما  تقتضاا   رف شوء من الملباألة لغري  ،  من   ام هاذا اض ا  ال
 قاد  ااز ألأ لااح ،  ات املبااد إال هللا تملاا  ،  ملباألتااه لا  ألعاات حاق ألتوحيااد ، 
ألعباااألة غااري  طواا  ألتاداااد ، ألقااال تملااا  و  اااعلم أنااه ال إلااه إال هللا ألا ااتغفر 
لااذنب  ألللمااؤما  ألاملؤمااااو ألهللا امللاام متقلاابكم ألم ااوانم و ألقااال تملااا  و أو 

ال تملباااادألا الشاااايطال إنااااه لكاااام عاااادأل مباااا  ، ألأل أع ااااد إلاااايكم اباااا  آألم أل 
اعباادأل  هااذا  ااراق مسااتقيم و  ماان  اارف شاايئا ماان الملباااألة لغااري هللا تملااا  
  و يف حقيقته إمناا املباد الشايطال ، ألقاال تملاا  و قا    أا اا الكاا رألل ، ال 
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أعبااد مااا تملباادألل ، ألال أنااتم عاباادألل مااا أعبااد ، ألال أو عابااد مااا عبااد  ، ألال 
اباادألل مااا أعبااد ، لكاام ألااااكم أل  ألااان و   ااذ  السااو ة نل ااا يف تقرااار أنااتم ع

أللوب إ راأل هللا تملا  طلملباألة ألالا و عن عباألة ما  وا  ، ألقاال تملاا  و قا  
إ   ياااال أل أعبااااد الااااذان تاااادعول ماااان ألألل هللا ، قاااا  ال أتباااا  أهااااواءنم قااااد 

 اااو اضنياااد ألاااللل إ ا ألماااا أو مااان امل تااادان و  ملبااااألة غاااري  ما اااو عا اااا الا
القااو ، ألقااال تملاا  و قاا    أا اا الااااو إل نااتم يف شاا  مان ألااا   ات أعبااد 
الااذان تملباادألل ماان ألألل هللا أللكاان أعبااد هللا الااذي اتو ااانم ألأماارو أل أناااول 
من املاؤما   و ألهاذ  ا اا  هاو عا  القاعادة ، ألقاال تملاا   و قا  إمناا أمارو 

ه مئاب و   ذا أمر مان هللا تملاا   ل أل أعبد هللا ألال أشرخ به إليه أألعو ألإلي
املبد ألحد  ال شارا  لاه ألأل ال اشارخ  مملاه  يف عباألتاه أحاد ، ألهاو عا  ماا 
نراد تقرار  يف هذ  القاعادة ،  الملبااألة حاق هللا ا اض الصارف الاذي ال حاق 
ضحااد مملااه  ي ااا ، باا  هااو حقااه اخلااالص ، ألهااذا هااا حكاام هللا بااه نمااا قااال 

هلل أمر أل ال تملبادألا إال إ   ،  لا  الادان القايم أللكان تملا  و إل احلكم إال 
أن ااار الاااااو ال امللماااول و أللقاااد قضاااى باااذل  لااا   ألعااات     قاااال تملاااا  و 
ألقضااى  بااا  أل ال تملباادألا إال إ   و ألقاااال تملااا  و اهاااذألا أحبااا هم أل هباااا م 

 إلااه أ طط ماان ألألل هللا ألاملساايح  اباان ماارر ألمااا أماارألا إال ليملباادألا إهلااا ألاحاادا ال
إال هو  بحانه عما اشرنول و ألقال تملاا  و قا  أ غاري هللا أتمارأل  أعباد أا اا 
اةاااهلول ، أللقااد أألحااو إلياا  ألإ  الااذان ماان قبلاا   لاائن أشاارنل ليحاابطن 
عملاا  أللتكااونن ماان  اخلا ااران ، باا  هللا  اعبااد ألناان ماان الشااانران و ألقااال 

 اعباادألل و ألا  و تملااا  و   عباااألي الااذان ءآماااوا إل أ ألااو ألا اامل   ااإ ي 
يف هااذا اململااري ن اارية لاادا ، باا  إل توحيااد هللا طلملباااألة ألالا ااو عاان عباااألة مااا 
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 وا  من أعظم مقا د القرآل  الف لاء بتقرارها أنما  التقراار ، ألأماا الساا  
  اااو وا حااا   طضمااار طلتوحياااد أللا اااو عااان الشااارخ ،  فاااو الصاااحيح  مااان 

لااال     اااول هللا أي الاااذنل ق -حاااداد ابااان مساااملوأل  ألاااو هللا عااااه قاااال :
  أي "  -أعظااام عااااد هللا " قاااال و أل  ملااا  هلل نااادا ألهاااو  لقااا  و قلااال :

-  أي " قاال : -و أل تقت  أللدخ  شي  أل اطملام مملا  و قلال :-قال :
و أل تاازا  حليلاا  لااا خ و  ااينزل هللا عااز أللاا  تصااداق ا و ألالااذان ال ااادعول 

 حاارم هللا إال طحلااق ألال ازنااول .... ماا  هللا إهلااا آ  اار ألال اقتلااول الااافس الااف
ا ا  و  ايعظم الاذنوب علاى اإلواتق هاو الشارخ ، ألهاو  ارف الملبااألة لغاري 
هللا تملاا  ، ألعان ومااوأل بان لبياد  ألااو هللا عااه قاال قااال   اول هللا  االى هللا 
علياااه أل ااالم و أو   ااااول هللا بمل ااا  إ  الملباااااأل أألعاااوهم إ  أل املباااادألا هللا ألال 

يئا و  ألا  أمحااد ،  أليف الصااحيح  ماان حااداد اباان عماار  ألااو اشاارنوا بااه شاا
و أمارو أل أقاتا  -قاال   اول هللا  الى هللا علياه أل الم : -هللا عا ما قاال :

الااااو حااه اشااا دألا أل ال إلااه إال هللا ألأل وماادا   اااول هللا ألاقيمااوا الصاااتة 
إل ااتم ألاؤتااوا الزناااة  ااإ ا  مللااوا  لاا  عصااموا ماا  ألماااءهم ألأمااواهلم إال  ااق ا

ألحساثم على هللا و ألقال  الى هللا علياه أل الم و مان شا د أل ال إلاه إال هللا 
 بيملاا  باان عباااأل  ألنفاار تااا املبااد ماان ألألل هللا حاارم مالااه ألألمااه إال  قااه و ألعاان

أل االم اطااوف   أااال   اول هللا  االى هللا عليااه -الادالو  ألااو هللا عاااه قااال :
داااا  اقااول و   أا ااا الااااو إل علااى الااااي تااري تاااازهلم قباا  أل ا ااالر إ  امل

  أا اا الاااو  -هللا أيمرنم أل تملبدأل  ألال تشرنوا به شيئا و ألأل اء   ل  اقوا :
إل هااذا أيماارنم أل تاادعوا مااا نااال املبااد آطمناام ،  ساايلل ماان الرلاا  "  قياا  

أبااو هلاال .  ألا  أمحااد ألاحلااانم أل ااححه .ألعاان أهللا هرااارة  ألااو هللا عاااه   -:
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أللا  علاى عما  إ ا   -الال  لى هللا علياه أل الم  قاال :أتى أعراهللا  -قال :
عملتااه أل لاال اةااا  "  قااال و  تملبااد هللا ألال تشاارخ بااه شاايئا ، ألتقاايم الصااتة 

ألالذي نفسو بياد   -املكتوب  ألتؤيت الزناة املفرألأل  ، ألتصوم  مضال و قال :
لم ال أزاااد علااى هااذا ألال أنقااص ماااه ،  لمااا أل  قااال الااال  االى هللا عليااه أل اا

و مااان  ااار  أل ااظااار إ   لااا  مااان أهااا  اةاااا   لياظااار إ  هاااذا و ألهاااو يف -:
الصحيح  ، أل ي ما أاضاا مان حاداد عبااألة بان الصاامل  ألاو هللا عا ماا 

و -قال   ول هللا  لى هللا عليه أل لم ألحوله عصااب  مان أ احابه : -قال :
تقتلااوا أألالألناام طاملااو  علااى أل ال تشاارنوا طهلل شاايئا ألال تساارقوا ألال تزنااوا ألال 

ألال أتتاااوا بب تاااال تفبألناااه  بااا  أااااداكم ألأ للكااام ألال تملصاااوا يف مملااارألف ... 
قااال   ااول هللا  االى هللا عليااه  أل االم  -احلااداد و ألعاااه  ألااو هللا عاااه قااال:

و من ش د أل ال إلاه إال هللا ألحاد  ال شارا  لاه ألأل ومادا عباد  أل  اوله -:
إ  مااارر أل ألح مااااه ألاحلاااا  حاااق  ألأل عيساااى عباااد هللا أل  اااوله ألنلمتاااه ألقاهاااا

ألالاااا  حااق أأل لااه هللا اةااا  علااى مااا نااال ماان الملماا  و ألعاان لااابر  ألااو هللا 
و  ثاتاال مولبتاال و قاال -قال   ول هللا  لى هللا علياه أل الم : -عاه قال :

و مان مااا اشارخ طهلل شاايئا -مااا املولبتاال "  قااال : -    اول هللا : - لا  :
اشرخ طهلل شيئا أل   اةا  و ألاضحاألاد يف هاذا  أل   الاا  ، ألمن ماو ال

اململري ن ارية ، ألثاذا تمللام أل الملبااألة حاق هللا تملاا  ال شارا  ضحاد مملاه  ي اا 
، ب  هو حقه اخلالص الصرف ا ض ، ألأل عباألة غري  ملم ألعدألال ألشرخ 

 . ألهللا اتوالو ألإ خ.
 



  القول املفيد يف شرح قاعدة التوحيد    
9 

 ف ل
ألحدانيته يف الملبااألة  أللا    إ ا علمل هذا  اعلم أل هللا تملا  قد ا تدل على

ن رية لدا ألهاو الاف اسامي ا المللمااء ) باراه  التوحياد   ألأ م أناه مان امل ام 
 نر بملض ا هاا حه اتب  للااو أحقيا  هللا تملاا  بتوحياد طلملبااألة، ألأناه هاو 
اإللااه احلااق ألأل ماااا ااادعول ماان ألألناااه هااو الباواا ،  ااايقول ألطهلل التو يااق ألمااااه 

   ألحسن التحقيق:تمد الملول ألالفضأ 
اال ااتدالل علااى توحيااد  يف عباألتااه بتوحيااد  يف  بوبيتااه  :الداهاا   ماان هااذ 

ألهااذا ن ااري يف القاارآل لاادا،  ااإل املسااتحق ضل املبااد ألحااد  هااو اخلااالق الاارازق 
ا يااو املمياال املاادبر املالاا  امل اايمن، ألهااذا هااو هللا تملااا ،  إنااه املالاا  لكاا  

دبر لكاا  شااوء،  كمااا أنااه  ب ناا  شااوء ألاخلااالق لكاا  شااوء ألاملتصاارف املاا
شااااوء   ااااو إلااااه ناااا  شااااوء، ألقااااد تقاااار  أل توحيااااد الربوبياااا  مسااااتلزم لتوحيااااد 
اضلوهياا ، أللااذل  قااال هللا تملااا  و   أا ااا اعباادألا  بكاام و ألهااذا أماار بتوحيااد 
اضلوهياا     اااق اال ااتدالل علااى أحقيتااه يف ألوهيتااه بقولااه و الااذي  لقكاام 

، الااذي لملاا  لكاام اض و  راشااا ألالسااماء ألالااذان ماان قاابلكم لمللكاام تتقااول 
بااء ألأنزل مان الساماء مااء  اي رج باه مان ال ماراو  زقاا لكام و ألهاذا نلاه مان 
توحياااد الربوبيااا  ،   أ اااد عااان تاييفااا   اإلمياااال باااذل  بقولاااه و قااات  مللاااوا هلل  
أنااااداألا ألأنااااتم تمللمااااول و ألقااااال تملااااا  و قاااا  ملاااان اض و ألماااان  ي ااااا إل ناااااتم 

 قاا  أ اات تااذنرألل ، قاا  ماان  ب الساامواو السااب  أل ب تمللمااول  اايقولول هلل
الملرش الملظيم   يقولول هلل ق  أ ت تتقول ، ق  من بيد  ملكاوو نا  شاوء 
ألهو جيري ألال جيا  عليه إل نااتم تمللماول  ايقولول هلل قا   اير تساحرألل  با  
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أتيااهم طحلق ألإ م لكا بول ، ماا اهاذ هللا مان أللاد ألماا ناال مملاه مان إلاه إ ا 
ذهل ن  إلاه  تاا  لاق ألعات بملضا م علاى بملاض  ابحال هللا عماا اصافول  ل

عااااو الغياااال ألالشاااا األة  تملاااا  عمااااا اشاااارنول و  قااار هم أألال  ميااااا م بتوحيااااد 
الربوبي    انتق  ممل م  ل  إميا م بذل  اولال علاي م أل افارألأل  طلملبااألة ، 

تصاارف    ااارف ألعليااه  مااان آماان  ل هللا تملاااا  هااو الااارب اخلااالق املالااا  امل
الملباااألة لغااري   قااد ألقاا  يف أعظاام  ألأقاابح التااااقض  ، أللااذل  قااال هللا تملااا  و 

اؤماااول  :م مشاارنول و قااال  اا  ماان الساال  ألمااا اااؤمن أن اارهم طهلل إال ألهاا
 ل هللا هااو اخلااالق الاارازق املالاا  ألاملباادألل مملااه غااري  ، ألقااال تملااا  و  ماان ال 

وقاا  أ أاااتم مااا تاادعول ماان ألألل هللا للاق ال اسااتحق أل املبااد نمااا قااال تملاا  
أ أل  ماااا ا  لقااااوا مااان اض و أم هلاااام شااارخ يف الساااامواو ... ا اااا  و ألقااااال 
تملاااا  و أاملبااادألل ماااا ال للاااق شااايئا ألهااام للقاااول و ألمااان ال ميلااا  شااايئا  ااات 
اسااتحق أل املبااد نمااا قااال تملااا  و  لكاام هللا  بكاام لااه امللاا  ألالااذان تاادعول 

و ألقااال تملااا  و قاا  األعااوا الااذان زعمااتم ماان  ماان ألألنااه مااا ميلكااول ماان قطمااري
ألألل هللا ال ميلكول م قال   ة يف السمواو ألال يف اض و ألماا هلام  ي ماا مان 
شرخ ألما لاه ماا م مان م اري و ألقاال تملاا  و ألإهلكام إلاه ألاحاد ال إلاه إال هاو 
الرمحن الرحيم و ألهذا  د اتضمن اضمر بتوحيد اضلوهي ،    اق  نر ا ا  

علااااى أللاااااه اال ااااتدالل علااااى  لااااا   قااااال و إل يف  لااااق السااااامواو بملاااادها 
ألاض و ألا تتف اللي  ألالا ا   ألما  أنزل هللا من الساماء مان مااء  يحياا باه 
اض و بملااااد مو ااااا ألبااااد  ي ااااا ماااان ناااا  ألاباااا   ألتصاااارا  الاااار ح ألالسااااحاب 
املساااور بااا  الساااماء ألاض و   و  لقاااوم املقلاااول و  ااا ل هللا تملاااا   هاااو  

ء   او إلاه نا  شاوء ، ألأماا مان ألألناه لا  ألعات  إناه ال اصالح  ب نل شو



  القول املفيد يف شرح قاعدة التوحيد    
11 

أل اكااول  ط ، ألعليااه  اات اصاالح أل اكااول  إهلااا ألال مملبااوألا ماان ألألل هللا عااز 
 ل هللا تملااا  ألحااد  هااو اخلااالق ألحااد  ألال  أللااو طواااا أللاا  ،  الكاا  مملاابف

 ااالق إال هااو ، ألهااو املالاا   لكاا  شااوء ألحااد  ألال مالاا  علااى احلقيقاا  إال 
ألهااو املاادبر ألحااد  ألال ماادبر علااى احلقيقاا  إال هااو ،  حيااد نااال نااذل    هاو،

إنااااه املتسااااحق  للملباااااألة ألحااااد  ألال اسااااتحق أحااااد الملباااااألة يف هااااذا    اقااااول :
الكااول إال هااو ،   ااذا هااو احلااق الااذي ال أحااق ماااه ، ألهااو الملاادل ألالصاادق 
الااااذي ال أعاااادل ألال أ اااادق ماااااه ، ألأقساااام طهلل تملااااا  أنااااه ال اسااااتحق أحااااد 

األة أال هااو ألحااد  ال شاارا  لااه ،   ااذا برهااال عظاايم ، ال بااد ماان تااادبر  الملباا
ألالاظااار إلياااه بملااا  االعتباااا  ، ألإل الاظااار الصاااحيح  ياااه نفيااا  بداللااا  الملقاااول 

 ألالقلوب على هللا تملا  .
اال تدالل عليه بتصراح هللا تملا  به يف نتابه يف مواأل    ألمن الداه  أاضا:

 أناااه ال إلاااه إال هاااو  ألاملت كااا  ألأأللاااوا المللااام ن ااارية ، نقولاااه تملاااا  و شااا د هللا
قا ما طلقسط ال اله إال هو الملزاز احلكيم و ألنقوله تملا  و  ل   ل هللا هاو 
احلاق ألأل ماا اادعول مان ألألناه هاو الباوا  ألأل هللا هاو المللاو الكباري و أي أل 
عباألتااه لااا  ألعااات هاااو احلااق ، ألأماااا عبااااألة غاااري   إ ااا أبطااا  الباوااا  ، ألقاااال 

ا  و ألهااو هللا يف الساامواو ألاض و و ألقااال و ألهااو الااذي يف السااماء إلااه تملاا
أليف اض و إلاااه و أي أناااه ال إلاااه  ضهااا  السااامواو ألال ضهااا  اض و إال إلاااه 
ألاحد هاو اململباوأل  ي ماا ألهاو هللا تملاا  ألحاد  ال شارا  لاه ، ألهاذا ن اري لادا 

 يف القرآل .
وهياا  غااري  ،  إنااه لاا  ألعاات ألماان الداهاا  أاضااا: اال ااتدالل عليااه باابطتل أل

ماا  إثبااااو اإلهليااا  لااه ألحاااد   إناااه ابطاا  إهليااا  غاااري  طضأللااه القاوملااا  الاااف لاااو 
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تاادبرها الملاقاا   لمللااام  ل ناا   ماااا عبااد مااان ألألل هللا تملااا   إمناااا عبااد طلظلااام 
ألالبغو ألالملااأل ألالطغيال  ألالباو  ، ألهذ  اضألله ن رية لدا أل ي رأل هلا  صت 

هااذا الفصاا  إل شاااء هللا تملااا  ، ضناااا يف هااذا الفصاا   ا ااا هااو ا يت بملااد 
ن باال أحقياا  هللا تملااا  طلملباااألة ، أليف الااذي بملااد   ااا بل بطااتل عباااألة مااا 

  وا  ، حه ابتل الكتم يف  ها  .
ألمااان الداهااا  أاضاااا: اال اااتدالل علياااه  ناااه هاااو ألحاااد  القااااأل  علاااى اخللاااق، 

طلقااد ة علااى اخللااق ،  الااذي  ا اتدل علااى ألحدانيتااه يف عباألتااه علااى توحاد  
اقااد  علااى  لااق اخللااق ، ألإباارازهم ماان الملاادم إ  الولااوأل هااو الااذي اسااتحق  
أل املبد ألحد  ، ضل مان ال اقاد  علاى    او عاالز ، ألالملاالز ال اصالح أل 
اكول أهلا ألال مملباوألا ، أللاذل  قاال هللا تملاا  مبيااا هاذا اضمار و أم لمللاوا هلل 

  اااالق نااا  شاااوء ألهاااو الواحاااد الق اااا  و أي شااارناء  لقاااوا نولقاااه  قااا  هللا
أل الق ن  شوء هو املستحق ضل املبد ألحاد  ، ألقاال تملاا  و   أا اا الاااو 
اعبدألا  بكم الذي  لقكم ألالذان من قبلكم لمللكم تتقول و ألقال تملاا  و   
أا ا الااو ا نرألا نملم  هللا عليكم ه  من  الق غاري هللا اارزقكم مان الساماء 

واب :اا ال ، ألالاتييف  هو قوله و ال إله إال هو  ير تؤ كاول و ألاض و و ألاة
ألقال تملا  ماكرا على من املبد ما ال للاق شاوءا  قاال تملاا  و أاشارنول ماا 
ال للااق شاايئا ألهاام للقااول و ألقااال تملااا  و هااذا  لااق هللا  ااي أل  مااا  ا  لااق 

 أ أل  ماا  ا الذان من ألألنه و ألقال تملا  و قا  أ أااتم ماا تادعول مان ألألل هللا
 لقااااااوا ماااااان اض و أم هلاااااام شاااااارخ يف الساااااامواو  ... ا ااااااا  و  املت كاااااا  ال 
تساااااااتطي   لاااااااق شاااااااوء، ألاضنبيااااااااء ال اساااااااتطيملول  لاااااااق شاااااااوء، ألاضألليااااااااء 
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ألالصاحلول ال استطيملول  لق شوء،  إ ا ال اصلح أحد ما م أل اكول إهلا 
 ألال مملبوألا من ألألل هللا تملا .
دالل على ألوهيته  ناه ألحاد  الااا   الضاا  ، أل اا ألمن الداه  أاضا : اال ت

من أمساء هللا تملا  املزألألل  املقبن  الف ال افرأل أحد ا عن ا  ر ألهاو تادل 
على نمال هللا  بحانه ألحكمته البالغ  حيد ااف  من أواعاه بفملا  اخلارياو 
 يف الاادنيا ألاإلعاناا  علي ااا ، ألتكااول  ااببا لااد ول اةااا  ، ألالضااا  ملاان عصااا 
ألابتملااد عاان هاادا  ، ألم لااه إ  الاااا  ألباائس  القاارا  ، ألقااد ا ااتدل هللا تملااا  يف  
نتابه الكرر على ألوهيته  نه ألحد  الذي بيد  الاف  ألالضار ،  قاال تملاا  و 
ألإل ميسس  هللا بضر  ت ناش  له إال هو ، ألإل ارألخ خبري  ت  األ لفضله 

و ألقاال تملاا  و قا  أ ارأاتم اصيل به من اشاء من عباأل  ألهو الغفاو  الارحيم 
مااا تاادعول ماان ألألل هللا إل أ األ  هللا بضاار هاا  هاان ناشاافاو ألاار  أأل أ األ  
برمحاااا  هاااا  هاااان هسااااكاو  محتااااه ، قاااا  حساااال هللا عليااااه اتوناااا  املتونلااااول و 
 القاااأل  علااى الافاا  ألالضاار هااو املسااتحق أل املبااد ، أللااذل  أبطاا  هللا تملااا  

ألغريهاااا  ي اااا ال تافااا  ألال تضااار ألال  عبااااألة اض ااااام مااان اضشااايفا  ألاضحيفاااا 
تغ  عابادها شايئا ال يف إاصاال ا باوب ألال يف تفارار الكارألب ألال يف للال 
اخلرياو ألال أل ا  املضاراو ،  قاال هللا تملاا  و ألاهاذ قاوم مو اى مان بملاد مان 
حلااي م لساادا لااه  ااوا  ، أو ااارألا أنااه ال اكلم اام ألال ا اادا م  اابيت اهااذأل  

يف آا  أ ارم قاال عان هاذا المليفا  و أ ات اارألل أل ال ارلا   ألنانوا مامل  و أل 
ألي م قوال ألال ميل  هلم ألرا ألال نفملا و ألقال تملا  عن  ليله إبراهيم أنه قاال 
ضبيه مستدال على بطاتل عباألتاه للحيفار و   أبال و تملباد ماا ال اسام  ألال 

ومااه و قااال  ابصار ألال اغاا  عااا  شايئا و ألقااال هللا تملااا  عااه أاضااا أنااه قاال لق
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أ تملبادألل مان ألألل هللا مااال ااافملكم شايئا ألال اضارنم ، أف لكام ألملاا تملبادألل 
 من ألألل هللا أ ت تملقلول و ألا  و يف هذا اململري ن رية .

اال اتدالل  علاى  ألوهيتااه   ناه القااأل  علاى نا  شااوء  ألمان الداها  أاضاا :
او  ألاض و ألأناااااه  ال امليفاااااز  شاااااوء يف اض و ألال يف الساااااماء، ألأل السااااامو 

قبضااته اااوم القياماا ، ألأل أماار  إ ا أ األ شاايئا  إمنااا اقااول لااه ناان  يكااول ، ألأنااه 
القااااهر  اااوق عبااااأل  ، ألأل املولوقااااو   اااارها عاااالزة عااان شاااوء مااان  لاااا  
ألالملالز ال اصالح أل اكاول  ط ألال مملباوألا ، قاال تملاا  و ألماا قاد ألا هللا حاق 

او مطااو و بيمياااه  اابحانه قااد   ألاض و  يملااا قبضااته اااوم القياماا  ألالساامو 
ألتملااا  عمااا اشاارنول و  اايان هااذا هاان املبااد قاادا أأل شاايفرا أأل حيفاارا أأل  اااما 
أأل ميتا " إنه تااقض الملق  البشري أل ساأل الف ام ألتلبايس الشايطال،  الملاالز 
الضاملي  ال اصالح أل اكااول إهلاا، باا  اإللاه هااو القاوي القااوة املطلقا  ألالقاااأل  

  تملا .القد ة املطلق ، أل ل  هو هللا
ألمن هذ  الداه  : اال تدالل على  ل   نه املال   لكا  شاوء ألالاذي ال 
اشذ عن ملكه شوء ، قاال تملاا  و تباا خ الاذي بياد  امللا  و ألقاال تملاا  و 
ألقاا  احلمااد هلل الااذي و اتوااذ أللاادا ألو اكاان لااه شاارا  يف امللاا  ألو اكاان لااه 

هللا   بكام لااه امللاا  ألالااذان أل  مان الااذل ألنااد  تكباريا و ألقااال تملااا  و  لكاام 
تدعول من ألألنه ما ميلكول من قطمري و ألقال تملا  و قا  الل ام مالا  امللا  
تاؤيت امللا  ماان تشااء ألتااازع امللا  هاان تشااء ألتملاز ماان تشااء ألتااذل مان تشاااء 
بياادخ اخلااري إناا  علااى ناا  شااوء قاادار و ألقااال تملااا  و ألهلل ملاا  الساامواو 

أللاذل   اإل مان  لا  ماا أنكار  هللا علاى  ألاض و ألما بيا ما للق ما اشااء و
من املبد غري   نه ال ميل  م قال   ة ،  قال تملاا  و أم هلام ملا  السامواو 
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ألاض و ألماااا بيا ماااا  لريتقاااوا يف اض اااباب و ألقاااال تملاااا  و قااا  األعاااوا الاااذان 
زعمتم من ألألل هللا ال ميلكول م قال   ة يف السمواو ألال يف اض و ألما هلام 

خ ألمااا لااه مااا م ماان م ااري و  ألملااا ناناال الافااوو  بولاا  علااى  ي مااا ماان شاار 
االغاابا  بصاااحل امللاا  لملاا   رعااول ملكااه الااذي آا  هللا تملااا  وراقااا ليغاار 
الااو  نه هو اإلله ،  قال هللا عاه و قاال   قاوم ألايس   ملا  مصار ألهاذ  

ألال  اض ا   ري من  ف أ ت تبصرألل ، أم أو  ري من هذا الذي هو م ا 
اكاأل اب  و    ل هللا تملا  هاو مالا  امللا  ألحاد    او املساتحق ضل املباد 
ألحااد  ال شاارا  لااه ،  اااهلل تملااا  لااه امللاا  املطلااق ماان ناا  أللااه ،  اات لاارج 
شااوء عااان أل اكاااول هلوناااا هلل تملاااا  ،  اااإل قيااا  : أأللااايس املولاااوق ميلااا  " 

ن الفاارق نمااا باا   اايقول نملاام ، أللكاان باا  ملاا  هللا تملااا  ألملاا  املولااوق ماا
 السماء ألاض و ، ألبيال  ل   من أللو  :

ما ا : أل مل  هللا تملا  مل  ال أألل له    و املال  لك  شاوء يف اضزل ، 
ألأما مل  املولوق   و ملا  حااألب بملاد أل و اكان ،  ينال للا  الياوم ماا 

للكاه اليااوم ، ألهكااذا، ألهااذا و تكان للكااه طضمااس ، ألللا  غاادا مااا و تكاان 
 .ألاألح 
أل مل  هللا تملا  أبدي ال  اا  له ،  ت ااقط  ملكاه ل شاياء لا   ألما ا :

أأل طلصادق  ألعت ، ألأما مل  املولاوق  إناه ملا  زا ا  ، إماا طلبيا  أأل طهلبا  
 .أأل طملوو أل و  ل  

أل ملاا  هللا تملااا  عااام شااام  لكاا  اضشااياء ،  اااهلل تملااا  لااه امللاا   ألما ااا :
 يناال ال  ألهااذا ممللااوم  املولااوق  إنااه ملاا  وصااو  واادألأل املطلااق ألأمااا ملاا 

لل   ما ميلكاه ا  ارألل  ااملولوق لاه مطلاق امللا  ، أي بملضاه  قاط ، ألأماا 
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هللا تملااا   لااه امللاا  املطلااق ، أي ناا  مااا ميلاا    ااو ألا اا   اال ملكااه لاا  
 -أبلاااال ماااان امللاااا   -بضاااام املاااايم  -ألهااااو أل امللاااا   ألعاااات ، ألهاااااا لطيفاااا  :

مملااا  ملا  اضشاياء ألملا  مالكي اا  -طلضام  -ل  أل املل  أل  -بكسرها 
،  اهلل تملا  مالا  للشاوء ألمالا  ملان ميلا  هاذا الشاوء ،  ااململوخ ألمالكاه  

  او ملا   -طلكسر  -نل م اد لول  ل ملكيته ل  ألعت ، ألأما املل  
 .للشوء  قط 

ت ، ألما ا : أل اخلالق ل  ألعت له أل اتصرف يف ملكاه نماا اشااء لا  ألعا
 لااه لاا  ألعاات التصاارف املطلااق ، ألأمااا املولااوق  لاايس لااه  حرااا  التصاارف يف 
ملكه ، ب  ال جيوز له أل اتصرف يف ملكه إال يف حدألأل ما أقر  الشرع  قاط 
. ألاملقصوأل أل تملرف مملر   اليق  أل املال  لك   شوء هو هللا تملا  ، ألأل 

ه ، ألعلياه   ااهلل هاو املل  لك  شوء هو املستحق للملباألة ألحاد  ال شارا  لا
ألحاااد  املساااتحق للملبااااألة ال شااارا  لااااه يف عباألتاااه نماااا أناااه ال شااارا  لااااه يف 

 ملكوته .
ألمن براه  التوحياد أاضاا : اال اتدالل  علاى ألحدانيتاه يف عباألتاه بوحدانيتاه 
يف أمسا اه احلساري أل اافاته المللياا ،  إنااه لا  ألعاات لاه أمساااء ناملا  يف حسااا ا 

ا اةماااال ألاةاااتل املطلاااق ، قاااال تملااااا  و ألهلل الكماااال املطلاااق ، أل ااافاو هلااا
اضمساء احلسري  ااألعو  ثاا أل  ألا الاذان الحادألل يف أمسا اه  اييفزألل ماا ناانوا 
اململااول و ألقااال تملااا  و أللااه امل اا  اضعلااى يف الساامواو ألاض و ألهااو الملزاااز 
احلكاااايم و ألعليااااه  الااااذي ال او اااا  بصاااافاو الكمااااال  إنااااه ال اسااااتحق أل 

ملبوألا من ألألل هللا تملا  أللذل  ا تدل هللا تملا  علاى بطاتل  اكول  ط ألال م
إهلي   ما املبد من ألألنه من اض ااام ألاضحيفاا  بسالل  افاو الكماال عا اا 
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،  قااال عاان  ليلااه إبااراهيم أنااه قااال ضبيااه و   أباال و تملبااد مااا ال اساام  ألال 
ألال  ابصر ألال اغ  عا  شيئا و  ا اتدل علاى بطاتل عباأل اا   اا ال تسام 

ألال تغا  عابادها شاايئا ، ألهاذا ألاألاح يف بطااتل عباأل اا ،   ام ميسااول  تبصار
عادها ألاصبحول ألاتزلفول هلا بك  القرب  لااء أل تاافمل م ألهاو يف  ا اا ال 
تسااااممل م ألال تبصاااارهم ألال تااااد ي مااااا ا اقولااااول أ اااات ، ألأمااااا هلل تملااااا   إنااااه 

ال يف املااء ، أللااه السامي  السام  الكاما  ،  ات لفااى علياه شاوء يف اض و أل 
البصر الكام   ت لفاى علاى بصار  شاوء ،  يسام  ألعااء الاداع  ، ألجييال 
ألعوة املضطران ، ألاغيد هلف  املتولمل  ،  يان هاذا مان هاذا ، أللكااه الملقا  
البشاااري إ  األااا   عااان ورااااق اهلاااادم ، ألتقحااام يف عمااااا  اة ااا  ، ألنااااذل  

ألحد  ال شارا  لاه ، أل الل  ا تدل هللا تملا  بكمال القد ة على أنه اململبوأل
إهلي  ما املباد مان ألألناه  ناه عاالز ألاملي  ال اقاد  علاى شاوء ، نماا  ايييت 
 ل  يف الفص  القاألم ، ألنذل  ا تدل علاى ألحدانيتاه يف الملبااألة بوحدانيتاه 
يف اخللق ، ألهو ا اتدالل بصافاو الكماال ، ألا اتدل علاى  لا   ناه مالا   

قد  ن  شوء  لقه تقدارا ، ألأنه  الااا     املل  ، ألأنه الفملال ملا اراد ، ألأنه
الضااا  ، ألأنااه القااابض البا ااط ، ألأنااه اململطااو ألاملااان  ، ألأنااه المللااو اضعلااى ، 
ألأنه اضألل الذي ليس قبله شوء ، ألا  ر الذي ليس بملد  شاوء ، ألالظااهر 
الذي ليس  وقه شوء ، ألالباون الذي ليس ألألنه شوء ، ألأناه الاذي إ ا أ األ 

قول له و نن  يكول و ألأناه امل ايمن   اوق عبااأل  ، ألأناه اارزق مان شيئا  إمنا ا
اشاااء بغااري حساااب ، ألأل أزماا  اضمااو  بيااد  ،  يغاا  ألافقاار ، ألاملااز ألاااذل ، 
ألاملطاااو ألمياااا  ، ألمااااو ألمييااال ، ألأنااااه ااااازل الغيااااد ألااشااار  محتااااه ألأناااه الااااو  

يفااز  احلميااد ، ألأنااه اباادم اخللااق   امليااد  ألهااو أهااول عليااه ، ألأنااه الااذي ال امل
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شاااوء يف اض و ألال يف الساااماء ، ألغاااري  لااا  ن اااري لااادا يف القااارآل ، هاااا ال 
اكااأل مصار إال بكلفاا  ،  ااهلل تملاا  اسااتدل علاى أناه الواحااد يف ألوهيتاه  نااه 
الواحاد يف أمسا ااه أل اافاته ، ألأل لاه  اافاو الكمااال ألنملاوو اةااتل ألاةمااال 

إال هو لا  ألعات ، قاال ألالملظم  ، ألأل له اضمساء احلسري  الف ال استحق ا 
تملا  و ه  تمللم له مسيا و  إل من تدبر أمساء هللا احلسري أل افاته المللياا علام 
علمااا اقيايااا قطمليااا أنااه هااو ألحااد  املسااتحق ضل املبااد ألحااد  ال شاارا   لااه ، 
ألأل ما عبد من ألألنه أمنا عبد طلظلم ألالبغو ألالتملدي ، أللذل   يعظم الظلام 

إل الشاارخ لظلاام عظاايم و ألأعاادل الملاادل ألأحااق هااو الشاارخ نمااا قااال تملااا  و 
احلااق هااو توحيااد  يف الملباااألة  لاا  ألعاات ، إل يف   لاا  لااذنرم ملاان نااال لااه 

 قلل أأل ألقى السم  ألهو ش يد .
ألمن براه  التوحيد أاضا : اال تدالل علياه  ناه لا  ألعات لاه احلكام ألحاد  

و إال هللا ، احلكاام الشاارعو  ألاحلكاام الكااو  القااد ي ،  اات حااانم شاارعا ألنااو 
تملاا  ،  الااذي لااه احلكاام ألحااد  هاو املسااتحق ضل املبااد ألحااد  ، ألأمااا ماان ال 
حكاااام لااااه  إنااااه ال اسااااتحق شاااايئا ماااان الملباااااألة ، ألع  عااااا  الااااذان مكمااااول 
القااوان  الوألااملي  الااف هااو ماان البشاار ،  إ ااا أحكااام ال تساامن ألال تغاا  ماان 

لااااو ، أللااذل  لااوع ، ض ااا ماان ألألاا  البشاار الااذان ال امللمااول مااا اصاالح ا
 في ااا الظلاام ألالبغااو ألالملاادألال ألاإل اا  ألاةااو  ، أل ي ااا مااا اتاااا  ماا  الفطاارة ، 
ألال اصاالح ضل مكاام بااه باا  الب ااا م يف علف ااا ،  ضاات عاان أل  اتحااانم ثااا 
البشاار  يمااا بيااا م ، باا  مااا أل اا  الفساااأل علااى الملاااو  إال ملااا اعتماادو هااذ  

ااازال الاااو يف  اافول ماااذ حكماال  القاوان  ألنساافل شاارامل  هللا تملاا  ،  اات
بيااا م هااذ  القااوان  ألأبملااد عااا م التحااانم بشاارع  هللا تملااا  ، ضنااه ال  ااتح 
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هلذا الملاو ألال جناة له من بت   الف امليش ا إال طلرلوع إ  حكام الشارامل  ، 
ضناه ماان عااد عزاااز حكاايم ال أيتياه الباواا  مان باا  اداااه ألال مان  لفااه تازااا  

، أللاذل  قاال تملاا  و إل احلكام إال هلل أمار أل  ال تملبادألا إال من محيد  ياد 
إ    لااا  الااادان القااايم أللكااان أن ااار الاااااو ال امللماااول و   يحكاااام هللا تملاااا  
 األ ة من عاد  الذي امللم من  لق ألهو اللطي  اخلبري ،  ت ملام  ي اا ألال 
مفساااادة ، باااا  هااااو عاااادل نل ااااا ألنااااو  نل ااااا أل ااااتح نل ااااا ،  كياااا  املبااااد 

او ألهام ال حكام هلام ال شارعا ألال قاد ا ، ألنيا  تملباد املت كا  ألهاو ال اضمو 
حكاام هلااا شاارعا ألال قااد ا ، ألنياا  املبااد اضنبياااء ألهاام إمنااا ابلغااول أحكااام هللا 
تملاااا   ااات أيتاااول بشاااوء مااان عااااد أنفسااا م ، ألإمناااا هاااو ألحاااو ااااوحى إلاااي م ، 

 لا  ضل ألني  املبد اضأللياء ألالصاحلول ألهم ال حكم هلام شارعا ألال قاد ا ، 
اململبوأل هو من مكم يف غري  ألال مكم غري   يه ، أل ل  هو هللا تملاا  ، ألأماا 
املت كا  ألاضنبيااء ألاضألليااء  اإ م مرباو بااول متملبادألل  حكاام  قر هاا هلام  ثاام 
ل  ألعت ،  كي  املبد من ال حكم له ألتابخ عبااألة مان لاه احلكام نلاه ، و 

ا تلفتم  يه  من  شاوء  حكماه إ  هللا  إل احلكم إال هلل و ألقال تملا  و ألما
 لكااام هللا  هللا علياااه تونلااال ألإلياااه أنيااال و  ألقاااال تملاااا  و أ حكااام اةاهليااا  
ابغول ألمن أحسن من هللا حكما لقوم اوقااول و ألهاذا مان مقتضاياو  بوبيتاه 
ألألوهيتااه لاا  ألعاات ،  اا ل احلكاام هلل ألحااد   كااذل  ال اسااتحق الملباااألة إال 

  ، أل لاا  قاال تملااا  و ألهاو هللا ال إلااه إال هاو لااه هاو ألحااد  ال شارا  لااه لا
احلمد يف اضأل  ألا  رة ألله احلكم ألإليه ترلملول و  انظر ني  ا اتدل علاى 
ألحدانيته يف الملباألة بوحدانيتاه يف احلماد ألاحلكام ، ألقاال تملاا  و ألال تادع مان 
ه هللا إهلاا آ اار ، ال إلاه إال هااو ، نا  شااوء هالا  إال ألل ااه ، لاه احلكاام ألإلياا
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ترلملول و  قرل ألحدانيته يف اضلوهي  بوحدانيتاه يف احلكام ، ألقاال تملاا  و ماا 
هلم مان ألألناه مان أل  ألال اشارخ يف حكماه أحادا و ألنماا أناه ال شارا  لاه يف 

 حكمه  كذل  ال شرا  له يف عباألته .
ألمن الداه  أاضا :اا اال تدالل على توحيد  يف عباألته  ناه ألحاد  مان ااازل 

اض و بملااد مو ااا ،  ااوهللا  لااو جيتماا  ماان  قطا هااا علااى  ملاا   الغيااد ألميااو
 لاا  مااا نااال هلاام عليااه ماان  االطال ، أل لاا  قااال تملااا  و أ اارأاتم مااا  رثااول 
أأنااتم تز عونااه أم  اان الزا عااول لااو نشاااء ةمللاااا  حطامااا  ظلااتم تفك ااول ، إو 

و  مان املازل ملغرمول ب   ن ورألمول ، أ رأاتم املااء الاذي تشاربول أأناتم أنزلتما
أم  ااااان املازلاااااول لاااااو نشااااااء لمللااااااا  ألالاااااا  لاااااوال تشااااارألل و  ا اااااتدل علاااااى 
ألحدانيتااه يف الملباااألة علااى أنااه الااذي ااباال الااز ع ألاااازل املاااء ماان السااحاب ، 
ألقاال تملااا  مسااتدال بااذل  أاضااا ألألاعيااا اإلنسااال للتفكاار ألالتيماا  يف  لاا  و 

  أل قاال لا  ألعات قت  اإلنسال ، ما أنفار  ، مان أي شاوء  لقاه ....و إ
و  لياظاار اإلنسااال إ  وملامااه إو  اابباا املاااء  اابا ،   شااققاا اض و شااقا ، 
 ينبتاا  ي ا حبا ، ألعاباا ألقضابا ، ألزاتاوو أل،ات ، ألحاا ق غلباا ،  أل ان ا  ألأط 
، متاعا لكم ألضنملامكم و  ساق هللا تملا   لا  مسااق املساتدل باه علاى أناه 

لتوحيد ، ألمساق اإلنكا  على من نفار ألأشارخ باه املستحق للملباألة ألإ راأل  ط
مان ال اقاد   علاى شاوء مان  لاا  ،  اانظر  بملا  الملقا   داحا  ألعظام ملاام 
هااذا اإلنسااال ، نياا  أيناا  ماان  زق هللا الااذي  اااق السااحاب ألأناازل ما ااا 
املاء أل به على اض و ألشقق الاواة ألأ رج  باه الاز ع ألاضشايفا  الوا  ا   او 

يينل ااا هااذا اإلنسااال ألثا مااه ،   هااو اكفاار بربااه ألاشااارخ ال مااراو املتاوعاا  ل
مملااه غااري   يف عباألتااه ، اهلل إ ااا ضحاادم الكااد ، أللااذل  قااال تملااا  و ألهااو 
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الذي أ    الر ح بشرا ب  ادي  محته ألأنزلاا من السماء و و ا ، لاحيو به 
ا م بلااادة ميتاااا ألنساااقيه  هاااا  لقااااا أنملاماااا ألأو اااو  ن اااريا ، أللقاااد  ااار اا  بياااا

ليذنرألا ،  يىب أن ر الاااو إال نفاو ا و املا  أناه لا  ألعات  ملا   لا  ليكاول 
للاااااو عااادة أل نااارم ألألاللااا   علاااى أناااه املساااتحق للملبااااألة ألحاااد  ، أللكااان أىب 
أن ر الااو  ل  ألأشرنوا ممله غري  ألنفرألا باملمته ،  إنزال املطر ألإنباو الز ع 

ة ألأنه املساتحق ضل املباد يف من الداه  الدال  على أللوب توحيد  يف الملباأل
هاذا لكاول ألحااد  ال شارا  لااه ، أليف الصاحيح  ماان حاداد زاااد بان  الااد 
قااال :اااا  االى باااا   ااول هللا  ااالى هللا عليااه أل االم  طحلدابياا  علااى إثاار مسااااء  
نانل من اللي  ،  لما انصرف أقب  على الااو بول ه  قال :ااو ه  تاد ألل 

أل  ااوله أعلاام ، قااال :ااااو قااال :اااا أ اابح ماان  مااا  ا قااال  بكاام " و قااالوا :اااا هللا
عباألي مءمن هللا ألنا ر ،  يما مان قاال مطارو بفضا  هللا أل محتاه  اذل  ماؤمن 
باااس ناااا ر طلكونااال ، ألأماااا مااان قاااال مطااارو بااااوء ناااذا ألناااذا  اااذل  ناااا ر هللا 
ماؤمن طلكوناال و  سابحال ماان وماس علااى بملاض القااول  ات تاارم الشاامس 

 تملااا  إناازال املطاار ألإحياااء اض و ماان  لاا  يف  ابملاا  الا ااا  ، ألقااد لملاا  هللا
ا  و الملظيم  الدالا  علاى أناه املساتحق للملبااألة ألحاد  ،  قاال تملاا  و ألهللا 
أناازل مااان الساااماء مااااء  يحياااا باااه اض و بملاااد مو اااا إل يف  لااا    و لقاااوم 
اساااامملول و ألقااااال تملااااا  و إل يف  لااااق الساااامواو ألاض و ألا ااااتتف اللياااا  

ف  اري يف البحار تاا اافا  الاااو ألماا أنازل هللا مان الساماء ألالا اا  ألالفلا  الا
من مااء  يحياا باه اض و بملاد مو اا ألتصارا  الار ح ألالساحاب املساور با  
الساااماء ألاض و   و لقاااوم املقلاااول و ألثااااذا اتبااا  أل إنااازال املطااار بكمياااا  
مقد ة ألإحياء اض و بملد مو ا من الادال   القطمليا  علاى أناه لا  ألعات هاو 
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ململبااوأل ألحااد  يف هااذا الكااول ، ألأنااه ال إلااه إال هااو ، ألقااال تملااا  و ألآااا  هلاام ا
اض و امليت  أحييااها ألأ رلاا ما اا حباا  مااه أينلاول ، أللمللااا  ي اا لاااو 
من ،ي  ألأعااب أل يفرو  ي ا من المليول ، ليينلوا من مثر  ألما عملته أادا م 

ااول  ل هللا تملاا  هاو الاذي أ ت اشاكرألل و ألالبليا  الملظماى أل املشارن  اؤم
افملاا   لاا  أللاايس أ اااام م ، نمااا قااال تملااا  و أللاائن  اايلت م ماان ناازل ماان 
الساااماء مااااء  يحياااا باااه اض و مااان بملاااد مو اااا ليقاااولن هللا قااا  احلماااد هلل بااا  
أن اارهم ال املقلااول و ألماا   لاا    اام املباادألل مملااه غااري  ، ألعليااه :اااا  كمااا أل  

سااحاب ألإناازال املطاار ألإحياااء اض و بملااد هللا هااو ألحااد  القاااأل  علااى إلااراء ال
 مو ا   و ألحد  املستحق للملباألة ال شرا  له ل  ألعت .

ألمن الداه  أاضا :اا  اال تدالل على ألحدانيته يف الملباألة  نه ألحد   الاذي 
 لااق اللياا  ألالا ااا  أللملل مااا متملاااقب  ،  ااا تتف اللياا  ألالا ااا  ماان ا  و 

باااوأل ألحاااد  ال شااارا  لاااه ،  إناااه لاااو جيتمااا  مااان الملظيمااا  الدالااا  علاااى أناااه اململ
 قطا ها على أت ري الليا  أأل الا اا  حلظا  ملاا ا اتطاعوا ، ضل  لا  ال اقاد  
عليه إال هللا ألحد  ،  الذي بيد  ا تتف اللي  ألالا ا  هاو املساتحق للملبااألة 
، ألأما الملالز عن  ل   إنه ال استحق أل اكول إهلاا ألال مملباوألا ، ألاملت كا  

نبياء ألاضأللياء عالزألل عن  ل  المليفز املطلق ،  ت استحقول شايئا مان ألاض
أمااو  الملباااألة ، أللااذل  نبااه اللاا  عباااأل  لااذل   قااال و قاا  أ أاااتم إل لملاا  هللا 
علاااايكم اللياااا   اااارمدا إ  اااااوم القياماااا  ماااان إلااااه غااااري هللا أيتاااايكم بضااااياء أ اااات 

 اااوم القياماا  ماان تساامملول ، قاا  أ أاااتم إل لملاا  هللا الا ااا  علاايكم  اارمدا إ 
إلاه غااري هللا أيتاايكم بليا  تسااكاول  يااه أ ات تبصاارألل ، ألماان  محتاه لملاا  لكاام 
اللي  ألالا ا  لتسكاوا  يه أللتبتغوا من  ضله أللمللكم تشاكرألل وألأعظام شاكر  
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أل املباااد ألحاااد  ال شااارا  لاااه لااا  ألعااات ، ألقاااال تملاااا  و ألمااان آ تاااه اللياااا  
ألال للقمر ألا يفدألا هلل الذي  ألالا ا  ألالشمس ألالقمر ، ال تسيفدألا للشمس

 لق ن إل ناتم إ   تملبدألل و  ألقال تمللى و ألآا  هلم اللي  نسلخ مااه الا اا  
 إ ا هم مظلمول و ألقاال تملاا  و اغشاو الليا  الا اا  و ألقاال تملاا  و أل اور 
لكااام الليااا  ألالا اااا  و ألقاااال تمللاااى و إل يف ا اااتتف الليااا  ألالا اااا  ... ا اااا  

 و ألهاااو الاااذي لملااا  الليااا  ألالا اااا   لفااا  ملااان أ األ أل بتمام اااا و ألقاااال تملاااا 
اااذنر أأل أ األ شااكو او ألقااال تملااا  و أللمللاااا اللياا  ألالا ااا  آاتاا   محااوو آااا  
اللي  أللمللاا آاا  الا اا  مبصارة لتبتغاوا  ضات مان  بكام أللتمللماوا عادأل الساا  
ألاحلساااااب ألناااا  شااااوء  صاااالاا  تفصاااايت و ألقاااارل هااااذ  ا ااااا  الملظيماااا  خبلااااق 

و ألاض و  قاااال و إل يف  لاااق السااامواو ألاض و ألا اااتتف الليااا  الساااموا
ألالا ااااا    و ضأل  اضلباااااب و ألأ ااااد أل تقلياااال اللياااا  ألالا ااااا  آااااا  ضأل  
اضبصاااااا   قاااااال تملاااااا  و اقلااااال هللا الليااااا  ألالا اااااا  إل يف  لااااا  لملااااادة ضأل  

علاااى اضبصااا  و  اااا تتف اللياا  ألالا اااا  مااان أعظاام الااااملم الاااف امااا هللا ثاااا 
عبااااأل  ،  لاااو ناااال الليااا   ااارمدا لتملطلااال احليااااة، ألأ ااابح اإلنساااال يف  اااول 
ألنسا  ، ألنااذل  لا اا  لااو لمللاه  هللا  اابحانه مساتمرا لكااال الاااو يف تملاال 
ألإ هاق ، لكاه الملليم اخلبري ،  يفملل ما الفال اض و ال اتي رال عن ألقت ما 

يف اليااوم مارت  تابا  عاان  ،   ماا آاتاال مان آ و هللا الباااهرة الاف اراهاا الملبااأل
ألحدانياااا  اخلااااالق ألعظمتااااه ، ألنماااااال قد تااااه ، ألا ااااتحقاقه للملباااااألة ألحاااااد  ال 

 شرا  له .
ألمن الداه  أاضا :ا  ا ال تدالل على ألحدانيته يف الملباألة  بداعه يف اخللق 
،  إل هللا تملا   لق اخللق ألأبدعه إبداعا حري الملقول ، ألأ ذ بقلاوب اخللاق 
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مللماااء مااا م اااا ألال تاازال الملقااول قا اارة عاان إأل اخ  لواناال ن اارية اااا ال  اايما ال
من هذا اإلبداع ،  انظر إ  السماء  وقاا ني  بااها هللا تملا  ، ألماا هلاا مان 
 طو  ، أللو قلبل الاظر ألأعدته  لابم  ي اا مان عاوج أأل شاطط أأل  ارألج  أأل 
ئا شااوء  اا   ساان اخللااق ملااا أللاادو لااذل   اابيت أللملاااأل إلياا  بصاارخ  ا اا

ألهاااو حساااري ،   اااو وبونااا  اخللاااق ، حساااا  املاظااار ، اسااارق الملياااول  اهلاااا ، 
ألأت اذا لقلاوب  ألعت ااا ، ألما  ثقل ااا ألندهاا ألألااوامت ا   او مباياا  بات عمااد 
نراها ،  ت شوء  ت ا ميسك ا ، ألم   ل    و اثبت  يف مكا اا ال  تاز ألال 

مساك ا بقد تاه ، تتغري ألال تسقط على اخللق ، ضل الذي  لق ا هو الاذي أ
قاااااااال تملاااااااا  و إل هللا ميسااااااا  السااااااامواو ألاض و أل نااااااازألال أللااااااائن زالتاااااااا إل 
أمسك ما من أحد من بملد   إنه نال حليما غفو ا و   زاا ا ثذا الكوانال 
 او الملدأل الك ري لدا  ت مصو عدألها إال هو ل  ألعت ،  يفمل  يف نا  

ألا ارة ، أل ااراو ألااوم   لابا  ماان لابااو السااماء الادنيا جنومااا زاهارة ألأ ااتخ
 ي اااا مااان الايفاااوم ماااا ال مصاااى عااادألا ،  لوماااا للشاااياو  ، ألزااااا  للساااماء ، 
ألعتمااو ا تاادم ثاا يف ملماااو الااد ألالبحار ، قااال تملاا  و أ لاام ااظاارألا إ  
السماء  وق م ني  بايااها ألزاااها ألما هلا من  رألج و ألقاال تملاا  و ألالساماء 

إل إهلكاام لواحااد  ب الساامواو ألاض و   او احلباا  و أللااذل  قااال تملااا  و
ألما بيا ما أل ب املشا ق  إو زااا السماء الدنيا بزاا  الكوانال و ألقاال تملاا  
مستدال على أنه اململبوأل  اق و الاذي أحسان نا  شاوء  لقاه و  إحساال هللا 
تملا  ملا  لق ألإبداعه  يه من أعظم ا  و الدال  علاى أناه املساتحق للملبااألة 

  لااه ، ألقااال تملااا  و باادا  الساامواو ألاض و و يف موألاامل  ألحااد  ال شاارا
مان القاارآل الكاارر ، ألقااال تملااا  و  تباا خ هللا أحساان اخلااالق  و ألانظاار نياا  
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أنكار هللا تملااا  علااى ماان نفار بااه ماا  أنااه  امللاام أناه هللا تملااا  هااو الااذي  لااق 
السماء ألأحس  لق ا  قال تملا  و قا  أإنكام لتكفارألل طلاذي  لاق اض و 
يف اوم  أل مللول له أنداألا  ل   ب الملامل  . أللمل   ي ا  ألا و من  وق اا 
ألط خ  ي اااا ألقاااد   ي اااا أقوا اااا يف أ بملااا  أ م  اااواء للساااا ل  .   ا اااتوم إ  
السماء ألهو أل ال  قال هلا ألل  و ا تيا ووعا أأل نرها قالتا أتياا واا مل  ، 

ء أمرهاااا ألزاااااا الساااماء  قضااااهن  اااب  مسااااألاو يف ااااوم  ألأألحاااى يف نااا  مساااا
الدنيا تصابيح ألحفظا  ل  تقدار الملزاز  الملليم و أي نيا  تكفارألل ألاحلاال  
نااذل  ، قااال اباان القاايم  محااه هللا تملااا  ) أتماا   لااق السااماء ألا لاا  البصاار 
 ي ا نرة بملد نرة ، ني  تراها من أعظم ا  و يف علوها ألا تفاع اا أل املت ا 

الااا  ألال  ابط وزلا  ناضلساام ال قيلا  ، ألال ألقرا ها ،  يد ال تصملد علاوا ن
عمااااد  ت ااااا ألال عتقاااا   وق ااااا ، باااا  هااااو هسااااون  بقااااد ة هللا الااااذي ميساااا  
السامواو ألاض و أل تازألال ،   أتما  ا اتواءها ألاعتاداهلا  ات  ادع  ي اا ألال 
 طار ألال شااق ألال أماال  ألال عااوج ،   أتماا  مااا ألألااملل عليااه ماان هااذا اللااول 

لااوال ألأشاادها موا قاا  للبصاار  ألتقوااا  لااه ، حااه إل ماان الااذي هااو أحساان اض
أ ابه شوء أألر ببصر  اؤمر  ألماال الاظار إ  اخلضارة ، ألماا قارب ما اا إ  
السواأل ،  تيم  ني  لملا  أألر الساماء ثاذا اللاول ليمسا  اضبصاا  املتقلبا  
 ياااه ألال ااكاااي  ي اااا بطاااول مباشااار ا لاااه   قلااال :ااااا ألقاااد م هاااا هللا تملاااا  مااان 

لرام الكبرية السيا ة  أللمل  لك  نونال أللارم ما اا مساا ا ال اتيفااألز  ألال اض
اتملااادا  ،  مااا  ن ر اااا ال  اااد  ي اااا ا اااطداما ألال تااااا را ، بااا  بملضااا ا اكمااا  
بملضا يف حساه ألعمله ، ألن  يف  ل  اسبحول ،  القااأل  علاى هاذا اإلباداع 

اض و الملظااااايم هاااااو املساااااتحق للملبااااااألة ألحاااااد  ال شااااارا  لاااااه ،   انظااااار إ  
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الملظيم  الوا مل   ألنيا  لملل اا هللا تملاا  م ااألا أل راشاا أل لل اا تاذليت أللملا  
 ي ا  بت  يفالا ليس   تاق  الااو علاى م رهاا ، ألليبتغاوا مان  ضاله ألإلياه 
الاشو  ، أللملل اا نااضم احلااول ملان علاى م رهاا  يفملل اا نفااا للاااو ألاخللاق 

اض و نفااااا أحيااااء ألأماااواا و ، أحيااااء ألأماااواا ،نماااا قاااال تملاااا  و أو جنملااا  
ألنياا  لملاا  هللا  ي ااا أ زاق الملباااأل ألأألألع  ي ااا ماان اخلاارياو يف طوا ااا ألعلااى 
م رهاااا ، ألنياااا  ماااادها ألألقاااى  ي ااااا الرألا ااااو الملظيمااا    يفملل ااااا نالوتااااد هلااااا 
 فظ ا لئت ليد تن على م رها ، ألانظر ني  لملل ا نرألا  الشاك  لتكاول 

االنت اء ، ألهذا أاسار للتاقا  ، ألهاو ما   لا  نقط  االبتداء هو بملا ا نقط  
أر لئت ا ترم أن   وق ، ألإل نال يف أ اف  الكارة ، ألانظار نيا  أألألع اا 
اةا بي  الف ثا اساكن مان علي اا  ات اطاريألل  ، ألانظار نيا  ناوع هللا تملاا  
 اااااطح ا ،  في اااااا  اةبااااا  ألالسااااا   ، ألاحلااااازل ألاللااااا  ،  ألاحلصاااااى ألالاااااباب 

ألاملاااااء ألاليابساااا  ، ألاملرتفاااا  ألاملاااااوفض ، ألانظاااار نيااااا   ألاضباااايض ألاض ااااوأل، 
لملل اااا قطملاااا متيفاااااأل او ، ألأ ااارج ماااان نااا  قطملااا  أشاااايفا ها ألز ع اااا الااااذي 
اسقى تاء ألاحاد أللكان بملضاه أ ضا  مان بملاض يف اضنا  ، إ اا ملان ا  و 
الدالاا  علااى أل إلااه الكااول ألاحااد ال اسااتحق الملباااألة إال هااو لاا  ألعاات ، ألال 

ول من ممل  إعيفاز هللا تملا   لق ا ، أللقد أن ار هللا تملاا  ازال المللماء اا ل
ماان  نااار اض و يف القااارآل مساااتدال ثاااا علااى أناااه الواحاااد اضحاااد يف ألوهيتاااه 
ألنماااااال قد تاااااه ،   انظااااار إ  الشااااامس الاااااف  وقااااااا نيااااا  هاااااو علاااااى ندهاااااا 
ألألاااوامت ا  اااري ملساااتقر هلاااا ، ألنيااا  لملل اااا هللا  ااارالا اااااري هاااذا الملااااو ، 

ا ماازل ألمواقيل لطلوع ا ألغياثا ،  ت تملدأل ما حاد هلاا ، ألهاو ما  أللمل  هل
 ل  مسابح   ماد هللا تملاا  أل االدة لاه و ألإل مان شاوء إال اسابح  ماد  
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و ألقاااال تملاااا  و أو تااار أل هللا اسااايفد لاااه مااان يف السااامواو ألمااان يف اض و 
 ألالشمس ألالقمر ألالايفوم ألاةبال ألالشيفر ألالدألاب و  االكول نلاه  االد هلل
تملا  ألمسبح له ،  ات تتقادم الشامس ألال تتاي ر عان ألقت اا املر اوم هلاا ، ألال 
اازال  علمااء اهليئا  ألالفلا  اصاد ألل التقااور علاى مادا  الساا  حسااط ةااري 
الشااامس  ألانظااار نيااا  لملااا  هللا تملاااا  مااان الفوا اااد اةمااا   الوا ااامل  للابااااو 

 تملاا  )   أتما  حاال ألالااو أل ا ر ألزاء اض و ، قال ابان  القايم  محاه هللا
الشاااامس ألالقماااار يف ولوع ماااااا ألغرألثمااااا إقامااااا  ألأللااااف الليااااا  ألالا ااااا  أللاااااوال 
ولوع ماااااا لبطااااا  أمااااار الملااااااو ، ألنيااااا  ناااااال الاااااااو اساااااملول يف مملااشااااا م ، 
ألاتصار ول يف أمااو هم ، ألالاادنيا مظلماا  علااي م " ألنياا  نااانوا ات اااول طلملااي  

إنااه لااوال غرألثااا و اكاان للاااااو ماا   قااد الاااو  "   أتماا  احلكماا  يف غرألثاااا  
هاادألء ألال قاار  مااا   اارق احلالااا  إ  السااباو أل ااوم احلاااواو ألانبملاااب القاااوم 
الباواا  ألم ااو   الطا ا يف الاااوم اململا  علااى هضام الطملااام ألتافياذ الغااذاء إ  
اضعضاااااء،   لااااوال الغاااارألب لكاناااال اض و  مااااى باااادألام شاااارألق الشاااامس، 

ي اا مان حياوال ألنبااو،  صاا و تطلا  ألاتصال ولوع ا حه مبق نا  ماا عل
ألقتاا تازلاا  السااراج ار ا  ضهاا  البياال ليقضااوا حاوا يف م،   اغياال عااا م م اا  
 لاااا  ليقاااارألا ألا اااادمألا....     قااااال .. )   أتماااا  بملااااد  لاااا  أحااااوال هااااذ  
الشمس يف ا،فاأل ا ألا تفاع ا إلقام  هاذ  اضزماا  ألالفصاول ، ألماا  ي اا مان 

الزمااال نلااه  صاات ألاحاادا لفاتاال مصااا  الفصااول املصااا  ألاحلكاام إ  لااو نااال 
الباقيا   ياه ،  لاو ناال  ايفا نلاه لفاتال مصاا  الشاتاء ، أللاو ناال شاتاء نلااه 
لفاتااال مصاااا  الصاااي  ، ألناااذل  لاااو ناااال  بيملاااا نلاااه أأل  رافاااا نلاااه ،  فاااو 
الشااتاء تغااو  احلاارا ة يف اضلااواف ألبطااول اض و ألاةبااال  تتولااد مااواأل ال مااا  
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أل الظااواهر ألاسااتك   اهلاااواء  يااه ،  يحصاا  السااحاب ألاملطااار ألغريهااا ،  ألتااد 
ألال لر ألالدأل الذي به حيااة اض و ألأهل اا ، ألاشاتداأل أبادال احلياوال ألقو اا ، 
ألتزاااد القاوم الطبيملياا  ألا اتوتف ماا حللااه حارا ة الصاي  يف اضباادال ، أليف 

بااو ألاتااو  الربي  تتحرخ الطباا   ألتظ ار املاواأل املتولادة يف الشاتاء ،  يظ ار الا
الشاايفر طلزهاار ألاتحاارخ احليااوال للتاا اا  ، أليف الصااي  متااد اهلااواء ألاسااون 
لاادا ،  تاضاار ال مااا  ألتاحاا   ضااتو اضباادال ألاض ااتق الااف انملقاادو يف 
الشااتاء ، ألتغااو  الاادألألة أل اارب إ  اضلااواف ، ألهلااذا تاادأل المليااول ألا ط  ألال 

اء ماان اضوملماا  الغليظاا  ،  ضاام اململاادة الطملااام الااذي ناناال  ضاامه  يف الشاات
ض اااا نانااال  ضااام ا طحلااارا ة الاااف  اااكال يف البطاااول   لماااا لااااء الصاااي  
 رلااال احلااارا ة إ  مااااهر اةساااد ألغاااا و الااادألألة  ياااه ،  اااإ ا لااااء اخلراااا  
اعتاادل الزمااال أل اافا اهلااواء ألباارأل  انكساار  لاا  السااموم ، أللملاا  هللا  كمتااه 

ااتق  احلياوال ألهلا  ألاحادة مان احلار برز ا ب  مسوم الصي  ألبرأل الشتاء لئت 
الشااداد إ  الاادأل الشااداد  ييفااد أ ا  ألاملظاام ألاار   ،  ااإ ا انتقاا  إليااه بتااد ج  
ألترتيااال و اصاااملل علياااه حكمااا  طلغااا  ألآاااا  طهااارة ،  تباااا خ هللا  ب الملاااامل  
ألأحسااان اخلاااالق    اهااااا    قاااال )   أتمااا  احلكمااا  يف ولاااوع الشااامس علاااى 

اااز المللاايم  اابحانه  إ ااا لااو ناناال تطلاا  يف موألاا  ماان الملاااو نياا  قااد   الملز 
السااماء  تقاا   يااه ألال تملاادأل  ملااا أل اا  شااملاع ا لك ااري ماان اة اااو ضل ماا  
أحد لوانل نرة اض و ميفب ا عن اةانل ا  ر  كال اكاول الليا  ألا ماا 
 اارمدا علااى ماان و تطلاا  علااي م ، ألالا ااا  ألا مااا  اارمدا علااى ماان هااو والملاا  

ؤالء ألهااؤالء  اقتضاال احلكماا  اإلهلياا  ألالملااااا  الرطنياا  أل علااي م ،  يفسااد هاا
قااد  ولوع ااا ماان أألل الا ااا  ماان املشاارق  تشاارق علااى مااا قابل ااا ماان اض ااق 
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الغرهللا   ال تزال تدأل  ألغشى ل   بملد ل   حاه تات او إ  املغارب  تشارق 
علاااى ماااا ا اااتب عا اااا يف أألل الا اااا   يوتلااا  عاااادهم الليااا  ألالا اااا   تااااتظم 

 م   اهاا   قلل :اا  باهلل علي  أألليس هذا اإلبداع ألاإلتقال يف  لق ا مصاحل
من الداه  الدال  علاى أناه اململباوأل يف هاذا الكاول ألحاد  ال شارا  لاه " بلاى 
ألهللا الملظااايم إناااه ناااذل  ، أللاااذل  ألعااااو هللا تملاااا  يف آ و ن ااارية للاظااار يف 

عيفااز نماا قاال تملاا  و هذ  ا  و ألما  ي ا من حكيم الصاا  ألاإلباداع ألاإل
ألاتفكااااارألل يف  لاااااق السااااامواو ألاض و و ألقاااااال تملاااااا  و  اااااارا م آ تااااااا يف 
ا  اااق أليف أنفساا م حااه اتباا  هلاام أنااه احلااق و ألقااد  ناار اباان القاايم يف هااذا 
البااااب نتماااا باااداملا لااادا ال تااارا  عااااد غاااري  ، أل لااا  يف نتاباااه ) مفتااااح ألا  

 ااااا  أل ترالااا  نتماااه يف الاظااار الساااملاألة    اااي لو ماااا  ااااا حفظااا  هللا تملاااا 
ألالتيماا  يف إبااداع هااذا الكااول تااا  يااه ، ألل ألال  ااوف اإلوالاا  لاقلاال نتمااه  
نلاااه ، أللكااان حسااال أل أأللااا  علياااه لبالملاااه ،  ااااهلل هللا يف مرالملتاااه ، ألهللا 
ألحاااد  املسااااتملال ألعلياااه الااااتكتل ألال حاااول ألال قااااوة إال طهلل المللاااو الملظاااايم ، 

ااا ط خ هللا  ي  اااا أل م الداها  الدالا  علاى  ياد  لا   ألاملقصوأل هاا أل تمللم
ألعت يف عباألته إبداع اخللق ألإحكامه أميا إحكام ، ألجيم   ل  قوله تملا  و 
ق  احلمد هلل أل تم علاى عبااأل  الاذان ا اطفى آهلل  اري أماا اشارنول . أمان 

او  لااق الساامواو ألاض و ألأناازل لكاام ماان السااماء ماااء  ينبتاااا بااه حاادا ق  
ثيفاا  مااا نااال لكاام أل تابتااوا شاايفرها أإلااه ماا  هللا باا  هاام قااوم املاادلول . أماان 
لمل  اض و قارا ا أللملا   تهلاا أ اا ا أللملا  هلاا  ألا او أللملا  با  البحاران 
حااالزا ، أإلااه ماا  هللا باا  أن اارهم ال امللمااول . أماان جيياال املضااطر إ ا ألعااا  

ماا تاذنرألل . أمان  ألاكش  السوء ألجيمللكام  لفااء اض و أإلاه ما  هللا قلايت
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ا داكم يف ملماو الد ألالبحار ألمان ار ا  الار ح بشارا با  اادي  محتاه أإلاه 
ماا  هللا تملااا  هللا عمااا اشاارنول ، أماان اباادم اخللااق   امليااد  ألماان ااارزقكم ماان 

 السماء ألاض و أإله م  هللا  ق  هاتوا برهانكم إل ناتم  األق  و .
عليااه  نااه ألحااد  عاااو الغياال لاا   ألماان بااراه  التوحيااد أاضااا :اااا اال ااتدالل

ألعاات ،  اات امللاام الغياال ملاا  مقاارب ألال ناال مر اا  إال ماان أولملااه هللا تمللااى 
على شوء من غيبه ، قال تملا  و عاو الغيل  ت اظ ار علاى غيباه أحادا إال 
ماان ا تضااى ماان   ااول  إنااه اساال  ماان باا  اداااه ألماان  لفااه   اادا و ألقااال 

و ألاض و الغياال إال هللا و أللااذل  أماار تملااا  و قاا  ال امللاام ماان يف السااموا
هللا تملا    راأل  طلملباألة ألعل   ل   نه علام الغيال ،  قاال هللا تملاا  و ألهلل 
غيااال السااامواو ألاض و ألإلياااه ارلااا  اضمااار نلاااه ،  اعباااد  ألتونااا  علياااه ألماااا 
 باا  بغا ااا  عماااا تململاااول و  ااات اابغاااو أل املباااد ألال لضااا  إال ملااان لاااه  علااام 

 لااا  ضل الاااذي ال امللااام الغيااال هاااو يف حقيقتاااه لاهااا  بااااه الغيااال نلاااه ، أل 
ألاةاه  ال اصلح أل اكول  ط ألال إهلا ،ألاملت ك  ألاضنبياء ألاضأللياء عاالزألل 
عن نف  أنفس م ألمملر   مستقبل م   ضت عن نف  غاريهم ،   ا  طهلل عليا  

أللياا    من تملباد بقارة أأل حيفارا أأل مغاا ة أأل قادا أأل وساا أأل قمارا أأل ملكاا أأل
أأل نبيا أأل  اما أأل ألثاا أأل شيفرة ، أأل غري  لا   ها  طهلل عليا  مان تملباد  
اتحلااى بشااوء هااا  اابق " إل هللا تملااا  قااد  ناال لاااا عقااوال أللملاا  لاااا   مااا 
ألقلبااا لاملقااا  ألنف ااام ،  ااايان أثااار هااذ  الملقاااول ألهاااذ  اض  اااام " اهلل إل اضمااار 

اض  اام أل تغلاق  ات للو ألاألح أللكن هللا تملاا  قضاى علاى بملاض الملقاول أل 
اساتفاأل ما اا  كام ماان اخللاق هلام قلاوب ال املقلااول ثاا ألهلام أعا  ال ابصاارألل 
ثا ألهلم آ ال ال اسمملول ثا أأللئ  ناضنملام ب  هم أأل   بيت ، ألنما قاال 
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تملااااا  و  إ ااااا ال تملمااااى اضبصااااا  أللكاااان تملمااااى القلااااوب الااااف يف الصاااادأل  و 
اساااتحق أحاااد يف هاااذا الكاااول أل   الملبااااألة حاااق  ااارف واااض هلل تملاااا  ، ال

اصرف له شوء ما ا م ما ناال لاساه ألم ماا ناال نوعاه ألم ماا ناال شاكله 
، ألإمنااا الملباااألة هلل تملااا    ااو اململبااوأل طحلااق ألأمااا ماان ألألنااه  إمنااا عبااد طلباواا  
ألاهلوم ألالظلم ألالبغو ألالملدألال ألالتملصل ألاة   ألاخلطي يف وراق اال تدالل 

مياا  أل ااييفازم ناا  علااى عملااه ،  ماان آماان ، أل اايموو الكاا  أل اايبملد اة
ألاهتدم ثو الكتاب ألالسا   له الكرام  ألالسملاألة يف لاا  عرألا ا السامواو 
ألاض و ألأمااا ماان تاارألم ألهاااوم ألنفاار ألعانااد ألناااابر ألأشاارخ  لاايس لاااه إال و  
تلظااى ال اصااتها إال اضشااقى ، ألهللا إناااا نراااد اهلداااا  لليفمياا  أللكاان هداااا  

عتم الغيوب ل  ألعت ، ألهللا ال نرااد ضحاد أل اضا   القلوب ال ميلك ا إال
أللكن هذا أمر ليس لاا ألإمنا اضمر نله هلل تملا  من قب  ألمن بملد ، ألهللا أنااا 
ال نرااد أل اااد   الاااا  أحااد ، أللكاان أر اكااول  لاا  ألقااد قضااى   باااا لاا  
ألعاااات  ل للاااااا  م هااااا ،  الايفاااااء الايفاااااء أا ااااا الااااااو طالعتقاااااأل الصااااحيح 

ملم  الصا  ألالرليح ، أ يله ل  ألعت أل ا ادااا ألا ادي بااا ألا ادي لااا ألال
 ، ألأل اصلح قلوباا ألاو قاا ملا  ريي الدنيا ألا  رة .

                                                                               
  ص  

ح أل اكااول إ ا علماال هااذا  اااعلم أل إهلياا  غااري  لاا  ألعاات طولاا  ،  اات اصاا
غاااري هللا تملاااا   ط ألال إهلاااا ، ألباااراه  بطاااتل عبااااألة غاااري  ن ااارية لااادا ، أل ااان 
نااذنر لاا  ما ااا ور ااا  اااحلا اغاياا  إل شاااء هللا تملااا  ،  اايقول ألطهلل التو يااق 

 ألماه أ تمد الملول ألالفض  ألحسن التحقيق :اا
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بااألة من الداه  علاى بطاتل عبااألة غاري   التصاراح مااه لا  ألعات بابطتل ع
مااا  ااوا  ، أللاايس بملااد هااذا قااوة ، ألماان أ اادق ماان هللا قاايت ألحاادا ا ، أل لاا   
نقوله تملا  و  لا   ل هللا هاو احلاق ألأل ماا اادعول مان ألألناه هاو الباوا  و 
 قد حكم ل  ألعات بابطتل عبااألة ماا  اوا  ، أللايس بملاد حكماه مان حكام 

تباا  الااذان ، ألقااال تملااا  و أال إل هلل ماان يف الساامواو ألماان يف اض و ألمااا ا
ادعول مان ألألل هللا شارناء إل اتبملاول إال الظان ألإل هام إال لر اول و  افاى 
هللا تملاااا  ناااول هاااؤالء اململباااوألان مااان ألألناااه شااارناء مملاااه يف عباألتاااه  أي أ ااام 
ادعول ألاملبدألل من ال حاق لاه يف شاوء مان عبااألة هللا تملاا  ، ألإمناا املبدألناه 

.ألقاااال تملاااا  و ألماااا هلااام  طلظااان الكاااا ب ألالاااوهم الفا اااد ألالتوااار  ألاهلاااوم
 ي ما من شرخ ألما له ما م مان م اري و ألقاال تملاا  و ألاملبادألل مان ألألل هللا 

 ما و اازل به  لطاو ألما ليس هلم به علم ألما للظامل  من نصري و.
ألمااان  لااا  :ااااا نفاااو أحقيااا  عبااااألة هاااذ  اململباااوألاو مااان ألألناااه بااااا )ال  الاا يااا  

إله إال هللا و ألقال تملا  و ش د هللا أناه  لليفاس ، نقوله تملا  و  اعلم أنه ال
ال إلاه إال هااو وو ألناا  آاا   ي ااا ) ال إلااه إال هللا أأل إال هاو     ااو أللياا  علااى 

 بطتل عباأل ا .
ألمن أألله بطتل عباأل اا :ااا الا او الصاراح اةاازم اضنياد القااو  عان عبااألة 

لتباعااد عاااه ،  مااا  ااوا  ، أي الا ااو الصااراح عاان الشاارخ ، ألاضماار طلتاابااه ألا
نقوله تملا  و أللقد أألحو إلي  ألإ  الاذان مان قبلا  لائن أشارنل ليحابطن 
عملاا  أللتكاااونن ماان اخلا اااران ، بااا  هللا  اعبااد ألنااان ماان الشاااانران و ألقاااال 
تملا  و ألال تدع م  هللا إهلا آ ر  ال إله إال هو و ألقال تملاا  و ألال  ملا  ما  

ا و ألقاال تملاا  و قا  إمناا أمارو أل هللا إهلا آ ر  تلقى يف ل ام ملوما مدحو  
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أعبد هللا ألال أشرخ به إليه أألعو ألإليه مئاب و ألقال تملا  و ق  إمنا أألعو  هللا 
ألال أشاارخ بااه أحاادا و ألقااال تملااا  و ألاعباادألا هللا ألال تشاارنوا بااه شاايئا و ألقاااال 
تملاا  و ألقضاى  با  أل ال تملبادألا إال إ   و ألقاال تملاا  و قا  تملاالوا  أتا  مااا 

بكااام علااايكم أل ال تشااارنوا باااه شاايئا و ألقاااال تملاااا  و قااا  إمناااا حااارم  هللا حاارم   
الفااواح  مااا م ااار ما ااا ألماااا بطاان ألاإل  ألالبغاااو بغااري احلاااق ألأل تشاارنوا مااااو 
اازل به  لطاو ألأل تقولاوا علاى ماا ال تمللماول و ألا  و يف هاذا اململاري ن ارية 

. 
، ألاضمار طلشاوء  او ألمن  ل  :اا  اضمر الصراح   راأل  ل  ألعت طلملبااألة 

عن ألد  ، نقوله تملا  و ألاعبدألا هللا ألال تشرنوا به شيئا و ألقال تملاا  و قا  
إمنااا أماارو أل أعبااد هللا ألال أشاارخ بااه و ألقااال تملااا  و أللقااد بمل اااا يف ناا  أماا  
  ااوال أل اعباادألا هللا ألالتابااوا الطاااغوو و   أا ااا الااااو اعباادألا  بكاام الااذي 

لمللكاام تتقااول و ألقااال تملااا  و إل هللا  هللا أل بكاام   لقكاام ألالااذان ماان قاابلكم
 اعبدأل  هذا  راق مستقيم و ألقال تملا  و   عبااألي الاذان آمااوا إل أ ألاو 
ألا اامل   ااإ ي  اعباادألل و ألقااال تملااا  و  لكاام هللا  بكاام ال إلااه إال هااو  ااالق  
ن  شوء  اعبدأل  و ألقالل الر   ضه م و اعبدألا هللا ما لكم  مان إلاه غاري  

قاااال تملاااا  و  اااابتغوا عااااد هللا الااارزق ألاعبااادأل  ألاشاااكرألا لاااه إلياااه ترلملاااول و و أل 
ألقال تملا  و أو أع د إليكم   ب  آألم أل ال تملبدألا الشايطال إناه لكام عادأل 
مباا  ألأل اعباادأل  هااذا  ااراق مسااتقيم و ألقااال تملااا  و إل هااذ  أمااتكم أماا  

  آاااا   ي اااا اضمااار ألاحااادة ألأو  بكااام  اعبااادألل و ألا  و يف هاااذا ن ااارية ، ألنااا
بملبااااألة هللا تملاااا   إناااه اساااتفاأل ما اااا أمااارال :ااااا اضمااار بملباألتاااه  ألهاااذا ا اااتدالل 

 طملاطوق ، ألالا و عن عباألة ما  وا  ، ألهو ا تدالل طملف وم ألالتضمن .



  القول املفيد يف شرح قاعدة التوحيد                                               
 

34 

ألمن  ل  :اا  لل  صا ص اإلهلي  عا ا ، ألنفاو  افاو الكماال يف حق اا 
ول ممل ااا آهلااا  ، نقولااه تملاااا  و ، ألأل ااف ا طضأل اااف الاااف ال تصاالح أل تكااا

اهاذألا ماان ألألناه آهلاا  ال للقاول شاايئا ألهام للقااول ألال ميلكاول ضنفساا م ألاارا 
ألال نفملااا ألال ميلكااول مااوا ألال حياااة ألال نشااو ا و   اا  طهلل علياا  ماان ناناال 
هااذ   اافته اصاالح أل اكااول إهلااا تصاارف لااه الملباااألاو ماان ألألل هللا تملااا  " 

و أاشاااارنول مااااا ال للااااق شاااايئا ألهاااام للقااااول ألال طلطباااا  ال ، ألنقولااااه تملااااا  
اسااتطيملول هلاام نصاارا ألال أنفساا م ااصاارألل و  ماان ال للااق شاايئا ألماا    لاا  
هو  لوق أ ت ألال ميل  لافسه نفملا ألال ألرا  ضت عن أل ميلكه لغاري   إناه 
ال اصااالح أل اكاااول إهلاااا ألال مملباااوألا مااان ألألل هللا تملاااا  ، ألنقولاااه تملاااا  عااان 

ال ضبيه و   أبل و تملباد ماا ال اسام  ألال ابصار ألال اغا  عاا  إبراهيم أنه ق
شيئا و  من ال اسام  ألال ابصار   ات اصالح  ضل اكاول إهلاا ، با  تباا لاه أل 
اكول إهلاا مان ألألل هللا تملاا    تباا لاه ، ألنقولاه تملاا  و ألاهاذألا مان ألألل هللا  

ضاارألل و لااد آهلاا   لملل اام ااصاارألل ، ال اسااتطيملول نصاارهم ألهاام هلاام لاااد و
هللا تملا  يف هذ  ا ا  أل الكفاا  قاد اهاذألا مان ألألناه آهلا  املبادأل ا ألاتقرباول 
هلا  نواع القرطو ،   ب  ل  ألعات  المللا  مان اها هاا آهلا   بقولاه و لملل ام 
ااصرألل و أي أ ام ارلاول مان هاذ  ا هلا  الملازة ألالاصار ألالتمكا  يف اض و 

ا هلاا  ألاامليف  الضاامل  املطلااق ، ألعااالزة المليفااز  ،   أ ااد هللا تملااا  أل هااذ 
الكاما  عان  قياق مااراألهم ما اا ، ض اا حيفاا ة  ااماء عميااء بكمااء ال نفاا  
 ي اااا ألال  اااري ألال  اااتح ألال نصااار اطلااال ما اااا ،  ألبااا  هللا لااا  ألعااات أل 
اضمر انقلل علاي م   ياد ناانوا ارلاول ما اا احلفاو ألالاصار  اإ ا هاو أ ات 

هاان أ األهااا بسااوء ، أل تاااج إ  ماان ااصاارها إل نواهااا أحااد تفتقاار ملاان مفظ ااا 
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بضااار   صاااا ألا حوهلاااا ويطااا  ثاااا حلفظ اااا ألنصااارها نااااةاوأل ا يطااا  طمللااا  
حلفظه ألنصر  ،   م لاد هلا مضارألل عاادها ألا ماا حلماات اا ، ألما   لا  ال 
ازالااول اطلبااول ما ااا الاصاار ألالملااز ألالتمكاا  ،  ااإ ا ناناال هااو أ اات عااالزة  

الد اع  عن نفس ا  هن  أ األها بسوء ،  كي  ترلول ما ا  قيق  لا  عن 
لكاااام ، هااااذا ال اكااااول أباااادا ، ضل  اقااااد الشااااوء ال املطيااااه ،    ااااإ ا ناناااال  
عاالزة عان نصاار نفسا ا   ااو عان نصارنم أعيفااز ألأعيفاز ألأعيفااز ، ألهاذا ماان 
طب اال ااتدالل طلقياااو اضأللااوي ألهااو حيفاا  عاااد غالاال المللماااء ، ألنقولااه 

ماكاارا ألماابطت علاااى الي ااوأل عباااأل م للمليفاا  و ألاهاااذ قااوم مو ااى مااان  تملااا  
بملااد  ماان حلااي م عيفاات لساادا لااه  ااوا  أو ااارألا أنااه ال اكلم اام ألال ا اادا م 
 اااايت اهااااذأل  ألنااااانوا مااااامل  و  افااااى  ااااتحيته ل هلياااا  بكونااااه ال اااااتكلم ألال 
ل ا دي  بيت ألهذا  الل خلصاا ص اضلوهيا  عااه ، ألنقولاه تملاا  و ألاملبادأل 

من ألألل هللا ما ال ميلا  هلام  زقاا مان السامواو ألاض و شايئا ألال اساتطيملول 
و  لاا  ضل اإللااه احلاااق هااو ماان بياااد  الاارزق ،   ااذ  اململباااوألاو ماان ألألناااه ال 
اصااااالح أل تملباااااد ض اااااا ال للااااا  لافسااااا ا الااااارزق  ضااااات عااااان غريهاااااا ،   اااااذا 

و يف ا تدالل علاى بطاتل عباأل اا بسالل  صاا ص اضلوهيا  عا اا ، ألا  
هذا اململري ن رية ، أللذل   إل الكفا  مر ول احلار  الكاما  علاى ا اتتق 
هال  من احلكاا و ألالقصاص املكذألبا  امللفقا  هلاذ  اململباوألاو ، حاه اضافوا 
علي ااا شاايئا ماان  اافاو الكمااال ، ليقاملااوا غااريهم بصااتحيت ا للملباااألة ، ألناام 

املضال  ،   اذا ألنم من القصص الف حبكال يف هاذا الاال حبا  الشاياو  
 قاااري ال ميلااا  شااايئا  ماااا إل لااااء ألتو ااا  طلقاااد الفااات  إال ألتفيفااارو علياااه 
الادنيا  مواهلاا ، ألهاذ  امارأة عازف عا اا اخلطااب  ماا إل مرغال ألل  اا عااد 
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الضااراح الفاات   إال ألانسااد شااا ع بياات م ماان ن اارة اخلطاااب ، ألهااذا ا ااه عاان 
ألشااقل ليب ااا ألشااكل حاهلااا أهلاه زماااا وااوات  مااا إل لاااءو أمااه إ  القااد 

يف  قاااااد أللااااادها إال ألالولاااااد أيتي اااااا يف نفاااااس الياااااوم ، أل اااااو هاااااذا الكاااااذب ، 
ألالمليفياال أناا   ااد ماان اصاادق هااذ  اخلرا اااو  التصااداق القطملااو الااذي ال 
اقباا  الاقاااش ، ناا   لاا  ضل عباألهااا عر ااوا أل الااااو  ااياظرألل يف  اافاو 

هلاااا ماااا اولااال  األعااا  هاااذا اململباااوأل   ااام مااااأللول أل لتلقاااوا مااان الكرامااااو 
اخلرقاااى الاااذان ال عقاااول هلااام هااان أ األ هللا  تاااات م ، ألاملقصاااوأل أل مااان اضأللاااه 
الدالاا  علااى بطااتل عباااألة مااا  ااوم هللا  االل  صااا ص اضلوهياا   أل اافاو 

 الكمال عن هذ  اململبوألاو .
ألمااان اضأللاااه أاضا:ااااا اإل بااااا   ل هاااذ  اململباااوألاو ال للاااا  شااايئا، بااا  هااااو 

بيدها شوء، نما قاال تملاا  و ألالاذان تادعول مان ألألناه ماا  عالزة  قرية ليس
ميلكااول ماان قطمااري و ألقااال تملااا  و  يااا أا ااا الااااو طهلل علاايكم ماان ال ميلاا  
القطمااري  هاا  اسااتحق أل املبااد ماان ألألل هللا المللااو الكبااري مالاا  امللاا  لاا  
ألعت " ألقال تملا  عن هذ  اململبوألاو و ألال ميلكاول ضنفساه ألارا ألال نفملاا و 
ألقااااال تملااااا  و ألاملباااادألل ماااان ألألل هللا مااااا ال ميلاااا  هلاااام  زقااااا ماااان الساااامواو 
ألاض و شيئا ألال استطيملول و ألقال تملا  و ق  األعوا الاذان زعماتم مان ألألل 
هللا ال ميلكول م قال   ة يف السمواو ألال يف اض و ألما هلم  ي ما مان شارخ  

 شافملاء قا  أأللاوا  ألما له ما م من م ري و ألقال تملا  و أم اهذألا مان ألألل هللا
نانوا ال ميلكول شيئا ألال املقلول و  الذي ال ميل  شايئا ال اصالح أل اكاول 

  ط ألال إهلا .
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ألماان الداهاا  الدالاا  علااى بطااتل عباااألة مااا  ااوم هللا تملااا  :اااا التصااراح  ل 
هااذ  اململبااوألاو ال تساام  ألعاااء ماان ألعاهااا ، أللااو  اارو أ ااا تساام   إ ااا ال 

 ااا ال تغاا  عاان عاباادها شاايئا ، قااال تملااا  و ألماان أألاا  تقااد  علااى إلابتااه ألأ
هن ادعو مان ألألل هللا مان ال اساتيفيل لاه إ  ااوم القياما  ألهام عان ألعاا  م 
غاااااا لول و ألقاااااال تملاااااا  و إل تااااادعوهم ال اسااااامملوا ألعااااااءنم أللاااااو مسملاااااوا ماااااا 
ا ااتيفابوا لكاام ألاااوم القياماا  اكفاارألل بشاارنكم ألال اابئاا  م اا   بااري و ألقااال 

لاااذان تااادعول مااان ألألل هللا عبااااأل أم اااالكم  ااااألعوهم  ليساااتيفيبوا تملاااا  و إل ا
لكام إل ناااتم  اااألق  و  كياا  تاابخ عبااألة ماان اساام  الاادعاء ألجييبااه ألاملبااد 

 من ال اسم  الدعاء أللو ممله ملا نال قاأل ا على إلابته " 
ألمن الداه  أاضا :اا اإل با  الصراح بضامل  هاذ  اململباوألاو ، ألأ اا عاالزة 

نفس ا أل ل  يف مواأل  متملدألة نقولاه تملاا  و   أا اا الاااو  عن الد اع عن
ألاارب م اا   ا ااتمملوا لااه إل الااذان تاادعول ماان ألألل هللا لاان للقااوا  طط أللااو 
التمملااوا لااه ، ألإل اساالب م الااذطب شاايئا ال اسااتاقذأل  ماااه  ألاامل  الطالاال 
ألاملطلوب و   انظر أا اا الملاقا  بملا  البصارية  نيا  حاال هاذ  ا هلا  ،   ا  
طهلل علياا  تسااتحق أل ااظاار هلااا بملاا  االعتبااا   ضاات عاان أل تملبااد ماان ألألل 
هللا تملااا  ، ألقااال تملااا  عاان إبااراهيم عليااه السااتم و ألاهلل ضنياادل أ اااامكم 
بملد أل تولوا مدبران ،  يفملل ام لاذا ا إال نباريا هلام لملل ام إلياه ارلملاول  قلاوا 

ملااااا  اااه ااااذنرهم اقاااال لاااه مااان  ملااا  هاااذا  هلتااااا إناااه ملااان  الظاااامل  ، قاااالوا مس
إبراهيم ، قالوا  يتوا به على أعا  الاااو لملل ام اشا دألل ل قاالوا أأنال  مللال 
هذا  هلتاا   إبراهيم ، قال ب   ملله نبريهم هذا  ا يلوهم إل نانوا ااطقول ، 
 رلملوا إ  أنفس م  قاالوا إنكام أناتم الظااملول ،   نكساوا علاى  مأل ا م لقاد 
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طقااول ، قااال أ تملباادألل ماان ألألل هللا مااا ال اااافملكم شاايئا علماال مااا هااؤالء اا
ألال اضاارنم ، أف لكاام ألملااا تملباادألل ماان ألألل هللا أ اات تملقلااول و  ااانظر نياا   
نسرها  لي  هللا تملا  حه لملل اا لاذا ا ألو اادا   ما اا  اام عان نفساه ، 
 ض اا عاالزة  ال حااراخ هلاا ، ألال قااد ة هلاا ،  ااإبراهيم علياه السااتم ا اتدل هلاام
طلاااادلي  الململااااو علااااى بطت ااااا   ااااا عااااالزة ألاااامليف   ، ألقااااد  اااافمل م علااااى 
أللااوه م  اافمل  بيااد ماان حداااد حااه طل هلاام حقيقاا  هااذ  اض اااام أللكااا م  
ناابرألا ألعاناادألا ألنكسااوا علااى  مأل ا م ألأعمااى هللا  بصااا رهم ، ألقااال تملااا  و 

اهيم  هللا أو تااار إ  الاااذي حااااج إباااراهيم يف  باااه أل آا  هللا امللااا  إ  قاااال إبااار 
الااذي ميااو ألميياال قااال أو أحيااو ألأمياال قااال إبااراهيم  ااإل هللا أييت طلشاامس 
مااان املشااارق  ااايو ثاااا مااان املغااارب  ب ااال الاااذي نفااار  ألهللا ال ا ااادي القاااوم 
الظاااامل  و  اااام ر   ليااا  الااارمحن بطاااتل ألعاااوا   ناااه هللا ببياااال أناااه ألاااملي  

ناه ال اصاالح أل عاالز ال اقاد  علاى شاوء ،  ا اتدل بضاملفه ألم انتاه علاى أ
اكول إهلا ألال  ط ،  الرب هو القاوي القاوة الكاملا  ألالقااأل  القاد ة الكاملا  ، 

 أل ل  هو هللا تملا  ،   و ألحد  املستحق للملباألة ال شرا  له .
ألمن الداه  أاضا :اا اإل با  الصاراح أل ن اريا مان هاذ  اململباوألاو تفتقار إ  

صااااامله أل تااااه ، نمااااا قااااال تملاااااا  و عاباااادها يف أللوألهااااا ألأ ااااا ال تولااااد إال ب
أتملبدألل ما تاحتول ، ألهللا  لقكم ألما تململول و أل لا  ضل مان افتقار لغاري  
يف أللوأل  ال اصلح أل اكول إهلا ألال مملبوألا ، ضل الارب هاو ألالال الولاوأل 
اضألل الاذي لايس قبلااه شاوء ، ألهااو مولاد ناا  مولاوأل ،   ااو الاذي أأللاادخ  

ألاو مان ألألناه  الملابااد هاو الااذي أأللادها لكااو لملباألتاه ، ألأماا ن ااري مان اململبااو 
املباادها ،   ااو املفتقاارة لااه أللاايس هااو ماان افتقاار هلااا ، نمااا  ألي يف السااري أل 
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بملض الملرب نال  اتوذ ل اال من التمر  يملبد   إل لاع أن  مااه حاه أييت 
عليه نله ،  ألنال بملض م إ ا نزل ألاأل   ا  بملاض احليفاا ة ليملبادها   ارحا  

 اإ ا حاط  حلاه يف ألاأل آ ار  ملا   لا  مارة اثنيا  ألهكاذا ، هاا   عا اا ألابن اا
مااان ناااال ثاااذ   امل ابااا  اصااالح أل املباااد مااان ألألل هللا تملاااا  "  ااابحان  هاااذا 

 ثتال عظيم .
ألما ا :اا ألرب اضم ل  احلسي  الملقلي  على بطتل هاذ  اململباوألاو ، ألهاذا يف 

ا  و ألارب لكام القرآل ن ري لدا ألنذنر ل  بملض  لا  :ااا  مااه :ااا قولاه تملا
م ت من أنفسكم ه  لكم هاا ملكال أمياانكم مان شارناء  يماا  زقااانم  اينتم 
 يااه  ااواء هااا و م نويفااتكم أنفسااكم نااذل  نفصاا  ا  و لقااوم املقلااول و 
اقااول :اااا أا ااا الااااو إل ماان  لاا  هتلكاااتكم عبياادنم ألإمااا كم ، أي اض قاااء 

امساااه عبيااد  يف مالاااه ، الااذان هااام  اال أااااداكم ،   اا  ارألاااى أحاادنم أل اق
 ياااييت الملباااد ألاقاااول  :ااااا    ااايدي  اقسااام مالااا  قسااام  ،  لااا  نصااافه أل  
نصاااافه ،   اااا  ارألااااى أحااااد ماااااكم أل اشااااا نه عبااااد  يف مالااااه ألمااااا هااااو ماااان 
 صا صه ألحقه " ه  ارألى أحدنم بذل  " طلطبا  ال ،  اإ ا ناال أحادنم 

ماان  صا صااو  ال ارألااى  ل اشااا نه عبااد  يف حقااه  اااعلموا أل الملباااألة هااو
أل الص حقو  كيا  ترألاول أل اشاا ن  بملاض عبيادي  ي اا "  كماا أنكام 
ال ترألاااول تشاااا ن  عبيااادنم يف حقاااوقكم أل اااالص ماااا لكااام ،  كاااذل  أو ال 
أ ألااى  ل املبااد مملاااو أحااد مااان عبياادي ضل الملباااألة حقاااو اخلااالص ، ألهاااذا 
ادل على عظم الظلم يف الشرخ ، ضل حقيقته أن  تقسم ما هو مان حقاوق 
هللا تملا  اخلالص  بياه ألب  عبياد  ، ألهاذا ال ارألاا  هللا عاز أللا  ، نماا قاال 
تملا  و ألال ارألى لملباأل  الكفر و    الملباألة حق هللا ا ض اخلالص الذي ال 
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شرن  ضحد ممله  يه ، ألهذا ألاألاح . ألمااه :ااا قولاه تملاا  و م ا  الاذان اهاذألا 
يتاااا ألإل أألهااان البياااوو لبيااال مااان ألألل هللا أألليااااء نم ااا  الملاكباااوو اهاااذو ب

الملاكبااوو لااو نااانوا امللمااول و ألهااذا لااه تفسااريال ، أحااد ا :اااا أل املشاارخ إمنااا 
اتوااذ آهلاا  ماان ألألل هللا  تملااا  لتحميااه ألتاصاار  أل فظااه  ماان الشاار ألاضعااداء 
أللكاان إ ا حلاال  اااع  الصاافر  أل قااق اال تقااا  هلااذ  اململبااوألاو  ااإ ا هااو ال 

بل اا ألال تغا  ألال تسامن لاوع ألال أييت مان قبل اا نف   ي ا ألال  ري أييت مان ق
نصاار ألال  اارج ألال عااز ألال أي نفاا  ض ااا أ اات عااالزة ألاامليف  لاايس  ي ااا ماان 
 ااافاو الافااا  ألاحلفاااو شاااوء ،  اااذل  م ااا  الملاكباااوو الاااف تتواااذ بيتاااا مااان 
 يوق  قيق  بيضااء شافا     ا ل  التمزااق ، ترااد أل  مفظ اا بيت اا مان نياد 

دها أحد بسوء إال ألأألل مان لاذهلا هاو بيت اا الاذي ماال أعدا  ا  ما إل ارا
 يااه الافاا  ألالاصاار ألاحلماااا  ألاحلفااو ألهااو مسااك  ألااملي  عااالز عاان  قيااق 
 لااا  ،  ااات نفااا   ياااه ألال  اااري ألال عاااز ألال نصااار ألال حفاااو ،  املشااارخ م لاااه  
نم ا  هاذ  الملاكبوتاا  ، ألآهلتاه م ل ااا نم ا  بياال الملاكبوتا  ،  مااا اضااه هااذا 

ته من احلماا  ألاحلفو ألالاف   هو بملياه ما تضاه هاذ  الملاكبوتا  املشرخ يف آهل
يف بيت ا  إ ا ح  ألقل الضرأل ة   ت نف  ألال أي  شوء ،  الذي ال نف   ياه   
ماان للاال  ااري أأل أل اا  ألاار  إنااه ال اصاالح أل اكااول   ط ألال إهلااا ، نمااا أل 

كاول بيتاا البيل الذي ال نف   ياه ألال مماو ألال مفاو مان  ياه ال اصالح أل ا
، ألعلاااى هاااذا التفساااري اكاااول اال اااتدالل علاااى بطاااتل عباأل اااا   اااا عاااالزة 
ألمليف  ال  ري ارلى من أل ا  اا ألال نفا  مصا  ما اا . ألالتفساري ال اا  :ااا أل 
بيل الملاكبوو ال اولاد  ياه إال عاكباوو  ألاحاد ، نماا  ان نارم يف غالال 

 ى تاقلل على الذنر بملد بيو ا ،  ب  أ راأل الملاكبوو عداألة شدادة ،  اضن
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تلقيح ااااا  تقتلااااه ، ألإ ا ألألااااملل بيضاااا ا أنلتااااه إال مااااا جنااااا ماااااه ، ألماااان أ األ 
الاد ول علي اا يف بيت اا قاتلتاه أشاد القتاال ،  بيا اا عاداألة شادادة ، ألاملشارخ 
الااذي املبااد آهلاا  ماان ألألل هللا تملااا  إمنااا املباادها لتكااول لااه عاازا ألنصاارا ألحاميااا 

ااااوم القيامااا  ، ضل هاااذ  ا هلااا  مااان ألألل هللا ألحا ظاااا ، ألهاااذا  اااياقلل علياااه 
 تكول عدألا  له ،  تتدأ من عباألته ، ألااكر بملض م بملضا ، ألالملان بملضا م 
بملضا ،  وذلته ألنذبته ألنفرو بملباألته يف أحوج أألقاته هلاا ،  الملاباد ألاململباوأل 
ماان ألألل هللا تملاااا    ااايكول بياااا م مااان الملاااداألة ألاللملااان ألاإلنكاااا  ألالتكاااذال  

بااا  أ اااراأل الملاكباااوو مااان الملاااداألة ، ألعلاااى هاااذا التفساااري اكاااول  نماااا اكاااول
اال تدالل على بطتل عباأل اا   اا  اتكول عادألا ملان املبادها ااوم القياما  ، 
 كي  املبد الملاق  من هاو عادأل لاه يف حقيقا  اضمار " ألهللا املساتملال . ألمان 

نساااول اضم لاا  أاضااا :اااا قولااه تملااا  و ألاارب هللا ماا ت  لاات  يااه شاارناء متشا 
أل لااات  ااالما لرلااا  هااا  اساااتو ل مااا ت احلماااد هللا بااا  أن ااارهم ال امللماااول و 
 املشرخ املبد آهل  ن رية ، اكفي  ألليت على  ل  أنه نال حول الكملب  قبا  
الفااتح ثتمثا اا  أل ااتول  اااما ، ألعباااأل البقاار ألااربوا أ ااس اضم لاا  علااى تملاادأل 

الحااابام ألالملبااااألة ، ا هلااا   اااإل نااا  بقااارة يف الملااااو هلاااا حضااا ا ألنصااايب ا مااان ا
ألالملابااد املسااك  ماا  تملاادأل ا هلاا  عقلااه مشااوش أل كاار  مشااغول   ألاااء ناا  
هذ  ا هل  ، ال اد ي من هو  به احلقيقو ، ألال ااد ي أي إلاه ما اا اقادم يف 
الرألااا ، ألال اااد ي ماان اسااتمل  بااه عاااد حلااول املصااا ل ألالكااوا ب ألالفااا ، 

هلل علياا  ماان قااد املباادألل ، ألناام ماان ألانظاار إ  عباااأل القبااو  يف الملاااو ، ناام ط
مياال يف الملاااو املظمااول ،  كاا  قااد ألمياال لااه ماان هااذا الملابااد حااو ألنصاايل 
من التملبد ،  له يف ن  بقمل  إله املبد  ، ألاتقرب إليه ، ألأما املوحد  الاذي ال 
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املباااد إال هللا تملاااا   إناااه مطمااائن القلااال ألماااراح الباااال ألهااااأل  الفكااار  ضناااه 
لاااه ألاحاااد قاااد أقبااا  بكااا  أحا يساااه أللوا حاااه علاااى عااارف أناااه لااايس لاااه إال إ

التقرب له تا مبه هذا الرب ألارألاا  ، ال أي اذ اضألامار إال مااه ، ألال اتملارف 
علااى الشاارع إال ماان قبلااه ، قااد  االم قلبااه ماان ناا  أحااد إال ماان هااذا الواحااد 
 قااط ،   اا  حااال هااذا نحااال ماان تملاادألو أ طبااه ، ألتاوعاال مملبوألاتااه " ال 

فرقااا نمااا باا  السااماء ألاض و، أل لاا  نحااال  الملبااد الااذي ألهللا إل بيا مااا ل
اشااابخ يف شااارا ه  اعااا   تلفاااول  يماااا بياااا م ،  تملااادألو أ اااياأل  ، ألهااام مااا  
تملااادألهم متشانساااول  تلفاااول ،   اااذا أيمااار   مااار بياماااا اا اااا  ا  ااار عااااه ، 
ألهااذا اقااول :اااا أعطاا  هااذا، بيامااا اقااول ا  اار :اااا ال تملطااه هااذا،  يبقااى هااذا 

م  تملدأل أ ياأل  حاا ر الفكار متذباذب ، مشاوش اخلااور  مملاذب ، ال الملبد 
اااد ي ماان الساايد الااذي املتمااد أألاماار  ، ألاقباا  علااى واعتااه ،  اايان هااذا ماان 
الملبد الذي توحد  يد   ت ميلكه إال ألاحد  قط ، أيلر تا أمر  به ، ألاات و 

يف  اه عما  ا  عااه ، ألاساملى يف  دمتاه تاا ارااد ،   ا  اساتوي هاذا الملباد 
ألتفكاري  ألواعتاه ألوبتااه لسايد  ألتفانيااه يف  دمتاه ، ماا  حاال  الملبااد اضألل " 
 حقيق  من تملدألو آهلته نحقيق   الملبد الاذي تملادألو أ اياأل  ، ألأماا الملباد 
الذي  و اشرخ م  هللا غاري  يف شاوء مان عباألتاه   حالاه نحاال  الملباد لاذي 

د هلل بااا  أن ااارهم ال لااايس لاااه إال مالااا  ألاحاااد ،   ااا  اساااتو ل مااا ت و احلمااا
امللمول و ألاضم ل  القرآنيا  يف هاذا اململاري ن ارية ، أللمللااا ما   امل  الوقال نفارأل 
شااارح ا يف   اااال   ا ااا   إ اااا مااان أنفااا  ماااا اكاااول ،   ب أ ااايل  طمسااا  

 اضعظم أل تو ق  لذل  ، 
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ألمن الداه  على عباألة ما  وم هللا تملاا  أاضاا :ااا اإل باا  الصاراح مان هللا 
 أل هذ  اململبوألاو  تتدأ من عابدها اوم القيام  ، أل تكول عادألا لاه ،  تملا 

نما قال تملاا  و ألإ ا حشار الاااو ناانوا هلام أعاداء ألناانوا بملبااأل م ناا ران و 
ألقال تملا  عن  ليله إبراهيم عليه الستم أناه قاال  لقوماه و ألقاال إمناا اهاذ  

لقياما  اكفار بملضاكم بابملض ألالملان أألاثو موألة بياكم يف احلياة الدنيا   ااوم ا
بملضااااكم ألماااايألانم الاااااا  ألمااااا لكاااام و ااااران و ألقااااال تملااااا  عماااان نااااال املبااااد 
املت ك   الكرام و ألاوم مشارهم  يملاا   اقاول للمت كا  أهاؤالء إ نام ناانوا 
املبدألل  قالوا  ابحان  أنال ألليااا مان ألأل ام با  ناانوا املبادألل اةان أن ارهم 

ألاااوم القياماا  اكفاارألل بشاارنكم ألال اابئاا  م اا   ثاام مؤماااول و ألقااال تملااا  و
 باري و  كيا  طهلل علياا  املباد الملاقاا  مان  اايكفر بملباألتاه ألاكااول لاه عاادألا 
أل ا ما اوم القيام  " اهلل إل هذا لانال للملقا  نا  الانبا ، ألأماا هللا تملاا  

وم  إناه الاااا   ملاان أ لااص لااه يف الملباااألة الافا  الكاماا  التااام يف الاادنيا ألاااوم اقاا
اضشااا األ، ألأقاااول :ااااا إل الت مااا  إ ا ألقيااال  علاااى الشاااياو   إ اااا ال ترألاااى 
بااذل  ، باا   ااتتدأ ماان هااذا اللااوم نمااا قااال تملااا  عاان أبااي م إبلاايس و ألقااال 
الشايطال ملااا قضااو اضمار إل هللا ألعاادنم ألعااد احلاق ألألعاادتكم  ااي لفتكم ألمااا  

لوماو  أللوماوا نال   عليكم من  الطال إال أل ألعاوتكم  ا اتيفبتم    ات ت
أنفسااكم مااا أو تصاار كم ألمااا أناال تصاار و إ  نفاارو تااا أشاارنتمول ماان 
قب  إل الظامل  هلم عاذاب ألايم و ألإل الاصاا م القاول طلت ما  علاى نال هللا 
عيسااى عليااه السااتم  يتاادأ إ  هللا تملااا  هااا قااالوا ألال ارألااى بااذل  نمااا قااال 

أأنال قلال للاااو اهاذأل  ألأماو إهلا  تملا  و ألإ  قال هللا   عيسى بن مرر 
ماان هللا قااال  اابحان  مااا اكااول   أل أقااول مااا لاايس    ااق إل نااال قلتااه 
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 قااااد علمتااااه تمللاااام مااااا يف نفسااااو ألال أعلاااام مااااا يف نفساااا  إناااا  أناااال عااااتم 
الغيوب. ما قلل هلم إال ما أمرت  باه أل اعبادألا هللا  هللا أل بكام ألناال علاي م 

ت  ناال أنال الرقيال علاي م ألأنال علاى نا  ش يدا ما ألمل  ي م  لما تاو ي
شاااوء شااا يد و ألطةملااا   كااا  ماااا عباااد مااان ألألل هللا تملاااا   إناااه  ااايتدأ مااان 
عابد  اوم القيام  ، أل يكول عدألا له ، ألهذا مان أناد الادال   علاى بطاتل 

 عباألة ما  وم هللا تملا  .
كول ماا  ألماان الداهاا  أاضا:اااا اإل بااا  الصااراح  ل أن اار هااذ  اململبااوألاو  اات

من  املبدها يف الاا  ألبئس القرا  ،  لو نانل آهل   ق ملاا ناال اضمار ناذل  
، أل ل  نما قال تملا  و إنكام ألماا تملبادألل مان ألألل هللا حصال ل اام أناتم 
هلا ألا ألألل ، لو نال هؤالء آهل  ما أل ألألها ألن   ي اا  الادألل ، هلام  ي اا ز اري 

ا  ي اااا هاااو ألالغااااألألل أللااااوأل ألهااام  ي اااا ال اسااامملول و ألقاااال تملاااا  و  كبكباااو 
إبليس أ ملول ، قالوا ألهم  ي ا لتصمول ، اهلل إل نااا  لاو ألاتل مبا  إ  
نساااواكم بااارب الملاااامل  ، ألماااا أألااالاا إال الرماااول ،  ماااا لااااا مااان شاااا مل  ألال 
 اداق محايم ،  لاو أل لااا ناارة  اكاول مان املاؤما  و أليف احلاداد و الشاامس 

م و ألهااا  ناار  أهاا  المللاام يف حكماا   لاا  أنااه ألالقماار ثااو ال مكااو ال يف ل ااا
مان طب ز ألة تبكياال أها  الاااا   ل هاذ  آهلااتكم الاف ناااتم تملبادألل ماان هللا 
تملاا  مملكاام يف ل ااام ،  ياازاأل علااي م ثماا الملااذاب احلسااو ألاململاااوي ، حيااد 
إ م ارألل ما ناانوا املبادألل ألاملظماول ألابت لاول إلياه يف الادنيا قاد أل ا  ممل ام 

ألهااذا ألهللا ماان أعظاام اخلاازي ألالملااا  ألالملااذاب ،أليف احلاادادو قااال يف الاااا  ، 
 يقااول :اااا ماان نااال املبااد شاايئا  ليتبملااه  يتباا  ماان نااال املبااد الشاامس الشاامس 
ألمااان ناااال املباااد القماااار القمااار ، ألمااان نااااال املباااد الطواغيااال الطواغياااال ... 
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احلداد و  املشرنول إمنا عبدألا هذ  ا هلا  لكاو  ماي م مان الملاذاب ألتكاول 
  هلم عاد هللا تملا   إ ا ثا تكول ممل م يف الاا  ، ألأنل  باري  ل هاذا شا مل

اضمر إمناا هاو  ي اا عباد ألهاو  او ، أل يماا عباد مان اةمااألاو مان اضشايفا  
ألاضحيفا  أل وها ، ألأماا مان عباد مان املت كا  ألاضنبيااء ألأألليااء هللا الصااحل  

  ااااإ م عاااان الاااااا  الااااذان ال ارألااااول بملباااااألة ماااان عباااادهم ماااان ألألل هللا تملااااا 
مبملاادألل ، نمااا قااال تملااا  و إل الااذان  اابقل هلاام ماااا احلسااري أأللئاا  عا ااا 
مبملادألل ، ال اسامملول حسيسا ا ألهام  يماا اشات ل أنفسا م  الادألل و ألقااد 
أ اد هللا تملااا  عاان حااال أألليا ااه ماان اضنبياااء ألاضأللياااء   اام ألا بااول يف واعاا  

الاااذان اااادعول ابتغاااول إ   ثاااام هللا مشاااتغلول ثاااا نماااا قاااال تملاااا  و أأللئااا  
الو يل  أا م أقرب ألارلول  محته أللا ول عذابه و ألاملقصوأل أل نا  مان عباد 
ماان ألألل هللا تملااا   إنااه  اايتدأ ماان عباااأل  اااوم القياماا  ألاكااول هلاام عاادألا ألأل 
هاااذا مااان الداهااا  علاااى بطاااتل عباأل اااا إ  لاااو نانااال آهلااا   اااق لافملااال ألماااا 

 ألرو .
اااا اإل بااا  الصااراح ماان هللا تملااا   ل هااذ  اململبااوألاو ال ألماان الداهاا  أاضااا :

للاا  ألاارا ألال نفملااا ال لافساا ا ألال ملاان املباادها ، نمااا قااال تملااا  و ألاملباادألل 
من ألألل هللا ماال اضرهم ألال اافمل م ألاقولول هؤالء شافملامو عااد هللا و ألقاال 

هااااان  تملااااا  و قااااا  أ اااارأاتم ماااااا تاااادعول مااااان ألألل هللا إل أ األ  هللا بضاااار هااااا  
ناشفاو ألر  أأل أ األ  برمح  ه  هن هسكاو  محته ، ق  حسل هللا علياه 
اتوناا  املتونلااول و ألقااال تملااا  و ألاهااذألا ماان ألألنااه آهلاا  ال للقااول شاايئا ألهاام 
للقاااول ألال ميلكااااول ضنفسااا م ألاااارا ألال نفملاااا ألال ميلكااااول ماااوا ألال حياااااة ألال 

لااا  ألااارا ألال نفملاااا ال نشاااو ا و  بااااهلل عليااا  أا اااا الملقااا  نيااا  تملباااد ماااا ال مي
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لافسه ألال ل  ، ألتبخ عباألة من بيد  الاف  ألالضر نله ،  ت جيلال اخلارياو 
إال هااو ، ألال اااد   الساايئاو إال هااو ، ألال إلااه إال هااو ،   ااو اإللااه احلااق ألإل 
لحد  اةاحدألل ألعطله اململطلول ألناذب باه املفابألل ، ألهاو اإللاه احلاق ألإل  

رنول ألشاك   ياه املشاككول ،  اإل أحقيتاه نفر به الكا رألل ألأشارخ باه املشا
ل هلي  ليسل موقو   علاى موا قا  أحاد ألال مملا ألاته ، با  هاو حاق يف  ا اا 
أللو اتفق الك  على التكاذال ثاا ، نماا أل إهليا  غاري  طوا  ألثتاال يف  ا اا 
 ليس بطت ا موقوف على إنكاا  أحاد با  هاو الباوا  طلاذاو ألإل  ادق ا  

 تملااا  ألحاد  هاو احلاق طلااذاو ألإهليا  غاري  هاو الباواا  نا  أحاد ،  إهليا  هللا
طلااذاو ، ألالملااز لاااا يف عباألتااه لاا  ألعاات أللاايس الملااز لااه يف أل نملبااد  ، ناات 
ألألاا  نااات ،  ااااحن املفتقااارألل إلياااه اال تقاااا  الاااذايت نماااا أناااه الغااا  عااااا الغاااري 
الااااذايت ،  اااات اتصااااو  البتاااا  أل متاااااج  لاااااا يف شااااوء نمااااا أنااااه ال اتصااااو  أل 

 ستغ  عاه ور   ع  ألال أق  من  ل  ، أللكن اإلنسال نفو  مب  . ن
ألمن الداها  أاضاا :ااا اال اتدالل علاى بطاتل عباأل اا بكاو م عبااأل أم الااا ،  
نمااااا قااااال تملااااا  و إل الااااذان تاااادعول ماااان ألألل هللا عباااااأل أم ااااالكم  اااااألعوهم 

م لاااه  ليسااتيفيبوا لكااام إل ناااتم  ااااألق  و ألنياا  اااادعو الملبااد مااان هااو عباااد 
 ألابخ عباألة الرب الذي  لق الك  " 

ألمن الداه   أاضا :ااا  اال اتدالل علاى بطاتل عباأل اا بقيااو اضأل  أل لا  
 من ألل   :اا 

اضألل :اا اال تدالل على  لا  بابطتل عبااألة املت كا  ، أل لا  أل هللا تملاا  
 قاد أل ا  املت كاا   بصافاو ال اصالحول ممل ااا أل اكوناوا آهلا  ماان ألألل هللا
تملا  نما قال تملا  يف أل ف م و با  عبااأل مكرماول ال اسابقونه طلقاول ألهام 
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 مار  اململاول و ألمان نااال  لا   ات اصالح أل اكااول إهلاا ، ألقاال تملاا  و يااا 
إهليت م ألمتوعدا من اقول ماا م شايئا مان  لا  و ألمان اقا  ماا م إ  إلاه مان 

ذل    اااام ألألنااااه  ااااذل  جنزاااااه ل ااااام نااااذل  جناااازي الظااااامل  و ألأل ااااف م ناااا
ااؤمرألل ألاا ااول ماان قبا  هللا تملااا  نمااا قااال تملاا  و ال املصااول هللا مااا أماارهم 
ألافمللااول مااا اااؤمرألل و ألقااال تملااا  مقاار ا تاادأ املت كاا  ماان عباااألة غااريهم هلاام 
ألالرألااااا ثااااا و ألاااااوم مشاااارهم  يملااااا   اقااااول للمت كاااا  أهااااؤالء إ ناااام نااااانوا 

م  ال ناانوا املبادألل اةان أن ارهم املبدألل ، قلوا  بحان  أنل أللياا مان ألأل ا
ثم مؤماول و ألأل ف م تملا    ام اصايب م الفازع عااد مسااع الاوحو نماا قاال 
تملاا  و حاه إ ا  ازع عان قلاوثم قاالوا ماا  ا قاال  بكام قاالوا احلاق ألهاو المللاو 
الكبري و  أليف الصحيح عن أهللا هراارة  ألاو هللا عااه عان الاال  الى هللا علياه 

 ا قضااااى هللا اضماااار يف السااااماء ألااااربل املت كاااا   لاحت ااااا أل اااالم قال:اااااااو إ
 ضااملاو لقولااه نينااه  لساال  علااى  اافوال اافااذهم  لاا  ، حااه إ ا  اازع عاان 
قلوثم قالوا ما  ا قال  بكم قاالوا احلاق ألهاو المللاو الكباري ،  يساممل ا مسابق 
الساام  .... احلاااداد و ألعاان الااااواو بااان مسملااال  ألاااو هللا عااااه قااال :ااااا قاااال 

   لى هللا عليه أل الم :اااو إ ا أ األ هللا تملاا  أل ااوحو طضمار تكلام   ول هللا
طلوحو أ ذو املت ك  ماه  لف  اا أأل قال ااا  عادة شادادة  و اا مان هللا عاز 
أللاا   ااإ ا مساا   لاا  أهاا  الساامواو  ااملقوا أل اارألا هلل  اايفدا  يكااول أأل ماان 

داا  علاى املت كا  ار    أ ه لدا   يكلماه هللا مان ألحياه تاا أ األ ،   ميار ل
، نلما مر بسماء  يله مت كت ا ، ماا  ا قاال  بااا   لداا  "  يقاول لداا  
:اا قال احلق ألهو المللو الكباري ،  يقولاول نل ام م ا  ماا قاال لداا  ،  يات او 
لداااا  طلاااوحو إ  حياااد أمااار  هللا تملاااا  و ،  مااان أ اااابته الرعااادة ألاخلاااوف 
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ألال مملباااوألا مااان ألألل هللا تملاااا  ، ألقاااال  الشاااداد  إناااه ال اصااالح أل اكاااول  ط
تملااا  و ألناام ماان ملاا  يف الساامواو ال تغاا  شاافاعت م شاايئا إال ماان بملااد أل 
أي ل هللا ملان اشااء ألارألاى و  اإ ا نانال املت كا  علاى عظام ألساام ا ألعلااو 
مازلت ااا ألقرثااا ماان هللا تملااا  ألأ اام الملباااأل املكرمااول ، اضقااو ء اضشااداء ، ماا  

هلاام ماان الصاافاو يف الكتاااب أل ااحيح السااا  ، إ ا نااانوا ماا   عظماا  مااا أل أل 
ن   ل  ال اصلحول ضل اكونوا آهل  املبدألل ألال أل اصارف هلام شاوء مان  
الملباألة  كي  تن هو ألأل م يف الفضا  ألاملازلا  ألالرتبا  ألالصافاو ألالقارب مان 
هللا تملا  " ال ش  أنه ال تصلح عباألتاه مان طب  أأل  ، ألهاذا هاو ماا نملاياه 

لقياااو اضأللااوي ، ألهااو قياااو ألاألااح ،  ااإ ا ناناال املت كاا  ال تصاالح ملقااام ط
اضلوهي  ،  كي  طحليفر ألالشيفر ألالقبو  ألالبقر ألالشمس ألالقمر " ال شا  

 أ ا ال تصلح من طب أأل .
ال ااا  :اااا أل اضنبياااء علااي م السااتم ال اصاالحول ضل اكونااوا أ طط تملبااد ماان 

، أألال :ااااا  أ ااام  لوقاااول ألاملولاااوق ال اصااالح أل ألألل هللا تملاااا  ألبياااال  لااا  
اكاااول إهلاااا ، ألاثنياااا :ااااا أ ااام عبااااأل أم الااااا ألإمناااا  ضااالوا عليااااا طلاباااوة ألالر اااال  
ألمتمللقا ا ،ألمن نال عبدا م ل   إنه ال اصلح أل اكول إهلا لا  ، ألاثل اا :ااا 

صالح أ م أينلول ألاشاربول ، أي أ ام وتاالول للطملاام ألالشاراب ألالارب ال ا
أل اكاااول وتالااااا لشااااوء نماااا قااااال تملااااا  مساااتدال علااااى بطااااتل ألعااااوم أل 
عيسى ألأمه إهل  من ألألنه :اااو ماا املسايح ابان مارر  إال   اول قاد  لال مان 
قبله الر   ألأمه  داق  ناو أينتل الطملام ، انظر ني  نب  هلام ا  و   

لفوا ااد  ألوتاااج  انظار أر اؤ كااول و ألمان أيناا  الطملااام  إناه وتاااج لااه ألوتااج
لتحيله ألوتاج ملضغه ألبلمله ألهضامه ألإ رالاه ، ألها  مان ناال ناذل  اصالح 
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أل اكاول إهلاا " طلطبا  ال ، أل لاا   قاد مادح هللا نفسااه  ناه الصامد  قااال و 
قاا  هااو هللا أحااد هللا الصاامد و ألماان تفساارياو الساال  للصاامد  نااه الااذي ال 

اطملام ألال اطملام و ألضناه لوف له  ت أينا  ألال اشارب ، ألقاال تملاا  و ألهاو 
الغ  عن نا  شاوء لا  ألعات ،   او اإللاه احلاق ألحاد  ال شارا  لاه ، ألقاال 
تملا  عن نبيه أل ليله ومد  لى هللا عليه أل لم و قا  ال أملا  لافساو نفملاا 
ألال ألاارا إال مااا شاااء هللا ، أللااو نااال أعلاام الغياال ال ااتك رو ماان اخلااري ألمااا 

أل ااالم ال ميلااا  لافساااه نفملاااا ألال ألااارا مسااا  الساااوء و  اااالال  ااالى هللا علياااه 
 ضاات عاان أل ميلكااه  لغااري  ، ألماان نااال نااذل   اات اصاالح أل اكااول  ال  ط  
ألال إهلااا ، ألنااذل  هااو ال امللاام الغياال ، ألماان ال امللاام الغياال  اات اصاالح أل 
اكاااول  إهلاااا ، ألناااذل  هاااو اصااايبه الساااوء أي املصاااا ل ألغريهاااا ، ألمااان ناااال  

ألقاااال تملاااا  عااااه و قااا  إمناااا أو بشااار  ناااذل   إناااه ال اصااالح أل اكاااول  ط ،
م لكم و ألمن نال بشرا م لاا  ت اصلح أل نملباد  مان ألألل هللا تملاا  ، ألقاال 
تملا  و ليس ل  من اضمر شوء و     بملد  ل  املتقاد  ياه أناه مما  شايئا 

 من  فاو اضلوهي  " 
أليف الصااحيح  عاان أنااس باان مالاا   ألااو هللا عاااه ، قااال :اااا شاار الااال  االى 

 عليااه أل االم اااوم أحااد ألنساارو  طعيتااه ،  قااال و نياا  افلااح قااوم شاايفوا هللا
نبي م "و  ازلل و ليس ل  من اضمر شوء و أليف  ألاا  و ادعو على  فوال 
بن أمي  أل  ي  بن عمرأل ألاحلا ب بن هشاام و  ازلال و لايس لا  مان اضمار 
 شااوء و أليف الصااحيح أاضااا أنااه ملااا نزلاال عليااه وألأنااذ   عشااريت  اضقاارب  و
قام  قال :ااو   مملشر قرا  اا أأل نلم   وها اا اشبألا أنفسكم ال أغ  عاكم 
مااان هللا شااايئا طبااا  عباااد ماااااف ال أغااا  عااااكم مااان هللا شااايئا ،   بااا  عبااادا 
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ملطلل ال أغ  عاكم من هللا شيئا ،   عباو بن عبد املطلال ال أغا  عاا  
عليااه أل االم ال أغاا  عااا   ماان هللا شاايئا ،    اافي  عماا    ااول هللا  االى هللا

من هللا شيئا ،    اوما  باال وماد  الي  مان ماا  ماا شائل ال أغا  عاا  
من هللا شيئا و   من ال اغ  عن أقرب أقربيه شيئا   ا  اصالح أل اكاول إهلاا 
ماااان ألألل هللا تملااااا  " طلطباااا  ال ، ألالاصااااو  يف هااااذا اململااااري ن اااارية لااااادا ، 

 إنااه ملاا و  لاى  بااه لليفبا  لمللاه ألنااا  ألناذل  مو اى علي ااا الصاتة ألالساتم
أل اار مو ااى  ااملقا و ماان هااول مااا  أم ، ألماان اصاايبه الصااملق  اات اصاالح أل 
اكاااول إهلاااا ، ألطةملااا   ينبيااااء هللا هااام أ ضااا  البشااار علاااى اإلواااتق ألالر ااا  
أ ضاا  ماان اضنبياااء ألأ ضاا  الر اا  اخللاايتل ألأ ضاال ما ومااد  االى هللا علااى 

قارثم مان هللا تملاا  ألعظما  تملبادهم لاه ، ألوبا  اةمي  أل لم   إ ا نانوا على 
هللا تملااااا  هلاااام ، ألا تيااااا هم ألا ااااطفا  م علااااى  ااااا ر  لقااااه ال اصاااالحول أل 
املبدألا من ألألل هللا تملا   كي  تن هو ألأل م يف الرتب  ألاملازل  " ال ش  أنه  
ميتا   لا  يف حقاه مان طب أأل  ، ألهاو ماا نملاياه طلقيااو اضأللاوي ، ي ضا   

وقاو على اإلوتق هم املت ك  ألاضنبياء ألقد قر و لا  طلادلي  أ ام ال املول
ميكاان أل اكونااوا آهلاا  ماا  هللا تملااا    ماان ألأل اام ماان طب أأل  أنااه ال اصاالح 
أل اكاااول آهلااا  تملباااد مااا  هللا تملاااا  ، ألبملاااد  لااا  أقاااول :اااا لقاااد تقااار  لااا  يف 

ثمااا ألاعتماأل اااا هااذان الفصاال  امل ماا  لااادا أماارال اثاااال ال بااادمن اإلميااال 
أل ا :اا اضألل :اا أل الملباألة حق واض هلل تملاا  ، ال اا  :ااا أل  اا ر اخللاق أ   
نانااال ماااازلت م أل تبااات م أللاسااا م ال اساااتحقول شااايئا مااان الملبااااألة ،  ااااحفو 
هذان اض ل   إ ما لل الدان أل اعه ، ألأ ا ه ألماطلقه ، ألإ خ أل تزال 
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ضاال  عا مااا شااياو  اإلنااس ألاةاان ، باا  اضهااواء ألتملصاا  باا  الفااا ، ألت
 عصماا هللا ألإ خ من ن  بتء أل تا  . ألهللا  باا أعلى ألأعلم.

 
  ص 
ألاعلم  مح  هللا  تملا  أل من  رف الملباألة لغري هللا تملاا   قاد ألقا  قاو     

الشاارخ اضنااد ، ألهاااذا الشاارخ لاااه آاث   اايئ  ، ألعواقااال أل يماا  ، ألمااان طب 
 :اا  البهيل ماه نذنر ل  بملض ا

 ما ا :اا أل  الشارخ اضناد هاو أملام الظلام ألأعظام اال اباء ألغااا   الفسااأل ، 
أل اا  اخلسا ة ، ألأند الذنوب على اإلوتق ، قال تملا  و إل الشرخ لظلام 

 عظيم و 
ألما اا :اااا  أل الشاارخ اضنااد  مملاااا  مساااألاة املولااوق  الضااملي  ماان ناا  أللااه 

تاداد الكام  ، قال تملا  عن أه  الاا  طخلالق القوي من ن  ألله ،  فيه ال
 و اهلل إل ناا لفو ألتل مب   إ   نسواكم برب الملامل  و 

ألما ا :اا  أل الشرخ اضند مولل للورألج من املل  طلكليا  ،  ات ابقاى مملاه 
مطلق اإلميال ألاإل اتم ،  ات حاو يف اإل اتم ملان ألقا  يف شاوء مان الشارخ 

 اضند . 
الشااارخ اضناااد مولااال حلباااوق  اضعماااال ، نماااا قاااال تملاااا  و ألما اااا :ااااا  أل 

أللقااااد أألحاااااو إلياااا  ألإ  الاااااذان ماااان قبلااااا  لاااائن أشااااارنل ليحاااابطن عملااااا  
أللتكااااونن ماااان اخلا ااااران و ألالصااااحيح عااااادو أنااااه حبااااوق اضعمااااال السااااابق  
مشرألق طملوو عليه نما قال تملاا  و مان ارتادأل مااكم عان ألاااه  يمال ألهاو  

م يف الااادنيا ألا  ااارة و  قياااد احلباااوق مااا  الااارألة ناااا ر  يأللئااا  حبطااال أعمااااهل
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طملااوو ، ألقااد تقاار  أل املطلااق مماا  علااى املقيااد إ ا اتفقااا يف احلكاام ، ألقااال 
تملااا  و ألقاادماا إ  مااا عملااوا ماان عماا   يفمللاااا  هباااء ما ااو ا و ألقااال تملااا  و 

 أللو أشرنوا حلبط عا م ما نانوا اململول و 
ولااوأل اضبااادي يف و  ل اااام ااااا ألالملياااا  ألما ااا :ااااا أل الشااارخ اضناااد مولااال لل

طهلل ما اااااا اااااا   املشااارنول الشاااارخ اضناااد  ال لرلااااول مااان الاااااا  أبااااد ا طأل ، 
اتقلبااااول  ي ااااا أبااااد الاااادهر ، ال مغيااااد ألال و اااار هلاااام ، اصاااار ول ألااااادعول 
ألاستغي ول ألاملاهدألل ، ألال  يل هلم ، مان ول  ي ا إال ما ال  اا  ، تاضار 

قرح  ي ا ألساألهم ، ألتو د أبواثا علي م ، ألاضاربول  ي اا  ي ا للوألهم ألتت
تطاااا ق احلدااااد ، وملااااام م  ي اااا الزقاااوم ألشااااراثم  ي اااا الصاااداد،  رشاااا م و  
ألم األهم و  ،  يا أا ا الملاق  احلصي  ، الايفاء الايفاء،  اإ  عليا  ملشافق 
أللاا  و ااح ، احااذ  ماان مساال  الشاارخ ، ألالاازم لاااألة التوحيااد  إنااه ال جناااة 

  بذل  .إال
ألما ااااا :اااااا  أل الشاااارخ اضنااااد مولاااال للملااااداألة املطلقاااا  ، ألمولاااال للبغضاااااء 
املطلق  ، نما قال تملا  و قد نانل لكم أ وة حسا  يف إبراهيم ألالاذان مملاه 

ألل هللا نفاارو بكاام ألباادا \إ  قااالوا لقااوم م إو باارءاما ماااكم ألهااا تملباادألل ماان أل
 ماوا طهلل ألحد  ... ا ا  و بيااا ألبياكم الملداألة ألالبغضاء أبدا حه تؤ 

 ألما ا :اا أل الشرخ اضند مولل للداءة املطلق   نما  نرو  يف ا ا  قرابا .
ألما ااا :اااا أل الشاارخ اضنااد مولاال للوسااا ة املطلقاا  نمااا قااال تملااا  و لااائن 

 أشرنل ليحبطن عمل  أللتكونن من اخلا ران و .
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ق ،  ات جيتما  اضمان ما  الشارخ ألما ا :اا أل الشرخ  اضند مزا  ضمان املطلا
، نما قال تملا  و الذان ءآماوا ألو البسوا إميا م بظلم أأللئ  هلم اضمان ألهام 

 م تدألل و .
ألما ا :اا  أنه مولال إللقااء الرعال يف القلاوب ألألألام اخلاوف نماا قاال تملاا  
و  اااالقو يف قلاااوب الاااذان نفااارألا الرعااال تاااا أشااارنوا طهلل ماااا و ااااازل علاااي م 

و ألميألاهم الاا  ألما هلم من  و ران و ألالباء هاا هو طء السابل ، أي  لطا
 بسبل شرن م ألقياا يف قلوثم الرعل .

ألما ا :اا  أل من أشارخ طهلل تملاا   قاد ا ابم أعظام اإل  ، نماا قاال تملاا  و 
 ألمن اشرخ طهلل  قد ا بم إمثا عظيما و 

تملاااا  و  كيااا  إ ا تاااو ت م  ألما اااا :ااااا أناااه مولااال لساااوء اخلالااا  ، نماااا قاااال
املت كاا  اضااربول أللااوه م ألأألط هاام أل ألقااوا عااذاب احلراااق  لاا  تااا قاادمل 

 أاداكم ألأل هللا ليس بظتم للملبيد و .
ألما ا :اا أنه مولل لملدم انفتاح أبواب لسماء لوحه اخلبي   ، نماا قاال تملاا  

السااااماء ألال و إل الاااذان نااااذبوا   تاااااا ألا ااااتكدألا عا ااااا ال تفااااتح هلاااام أبااااواب 
 اد لول اةا  حه الر اةم  يف  م اخلياق ألنذل  جنزي الرم  و

ألما ااا :اااا أنااه مولاال لطاارح  ألحااه ماان السااماء إ  أ ااف   ااا ل  ، نمااا قااال 
تملااا  و ألماان اشاارخ طهلل  كيمنااا  اار ماان السااماء  توطفااه الطااري أأل  ااوي بااه 

 الراح يف مكال  حيق و 
، نمااا قاال هللا تملااا  و إناه ماان اشارخ طهلل  قااد ألما اا :اااا أل اةاا  عليااه حارام 

 حرم هللا عليه اةا  ألميألا  الاا  ألما للظامل  من أنصا  و 
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ألما ا :اا  أنه مولل لصاحبه أل او   طلضتل البمليد ، نما قاال تملاا  و 
 ألمن اشرخ طهلل  قد أل  ألتال بمليدا و .

ب ، إل مااو مصارا علياه ألما ا :اا  أنه ال اد   يف حدألأل ما اغفر من الاذنو 
، نما قال تملا  و إل هللا ال اغفر أل اشرخ به ألاغفر ما ألألل  ل  ملن اشااء 
و ألهاااو ا اااا  يف حكااام ا  ااارة طالتفااااق ، ألأماااا إل اب مااااه يف الااادنيا زمااان 

 اإلمكال  اهلل اتوب عليه و إل هللا املفر الذنوب  يملا و .
داد و أمارو أل أقاتا  الاااو حاه ألما ا :اا أنه مبايح للادم ألاملاال نماا يف احلا

 اش دألا أل ال إله إال هللا ألأل ومدا   ول هللا ... احلداد و 
ألما ا :اا أناه ماان  مان إنشااء الاكااح إال يف الكتابيا   ا ا  ، نماا قاال تملاا  
و ألال تاكحاوا املشاارناو حااه اااؤمن ... ا ااا  و با  ألمااان  ماان ا ااتمرا    يمااا 

و ألال لسكوا بملصم الكوا ر و ألماان  مان التاوا ب  لو ورأ عليه نما قال تملا 
، نماا يف احلاداد و ال ااارب املسالم الكاا ر ألال الكااا ر املسالم و ، ألماان  ماان 
أل اااول املسااايفد احلاااارام ، نماااا قااااال تملاااا  و إمنااااا املشااارنول جنااااس  ااات اقربااااوا 
املسايفد احلارام بملاد عاام م هاذا و ألماان  مان الوالاا  ،  ات ألالاا  للكاا ر علااى 

لم ال يف الاكاح ألال يف احلضان  ألال يف غري ا ، ألماان  مان قباول الشا األة املس
 اات تقباا  شاا األة املشاارخ علااى املساالم ، إال يف الساافر إل و ااا  مثاا  مساالم ، 
  ااذا غاايض مااان  اايض مااان آاث  هااذا اةااارم الكبااري ألالاااذنل الملظاايم ألاملصااابي  

هللا تملا  من قاوة ، اخلطرية ألالبلي  اةسيم  ،  احلذ  احلذ  ماه بك  ما آاخ 
ألال اكاول  لاا  إال طلمللام املؤ اا  علاى هاادي الكتااب ألالسااا  ،  االزم لاااألة 

 التوحيد  إنه ال جناة يف الدا ان إال بلزألم ا .
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أقول:ااااا ألنماااا أل الشااارخ لاااه آاث   الو يمااا  ألعواقباااه السااايئ   كاااذل  التوحياااد 

ا ألا  ارة ، ألعلاى الفارأل اخلالص لاه آاث   الطيبا  ، ألعواقباه احلميادة ، يف الادني
 ألالتم  ، ألهو آاث  ن رية ألنقتصر على أ  ا ،  يقول ألطهلل التو يق :اا 

ما اااا :ااااا أناااه أألل ألالااال ألأعظااام ألالااال ، ألأ وااام ألالااال علاااى اإلواااتق ، 
 ألأحل ألالل إ  هللا تملا  ، ألأهم ألالل .

اباوا ألأقااموا ألما ا :اا أنه ال عصم  للدم ألاملال إال به ، نما قال تملاا  و  اإل 
الصاااتة ألآتاااوا الزنااااة  اااإ وانكم يف الااادان و ألقاااال علياااه الصاااتة ألالساااتم :اااااو 
أمارو أل أقاتاا  الاااو حااه اقولااوا ال إلاه إال هللا  ماان قاال ال إلااه إال هللا  قااد 
عصااام ماااا  مالااااه ألنفساااه إال  قااااه  ألحسااااابه علاااى هللا و ألقااااال عليااااه الصااااتة 

 ألنفر تا املبد مان ألألل هللا حارم مالاه ألألماه  ألالستم :ااو من قال ال إله إال هللا
 ألحسابه على هللا و .

ألما ااا :اااا أل التوحيااد هااو مفتاااح اةااا   اات تفااتح ضحااد إال تفتاااح التوحيااد ، 
قااال البوااا ي يف تر اا  طب :اااا ألقياا  لوهاال باان مابااه :اااا ألاايس ال إلااه إال هللا 

ال ،  إل لئل تفتاح مفتاح اةا  ، قال بلى ، لكن ليس مفتاح إال ألله أ ا
له أ اال  تح ل  ألإال و افتح ل  . ألاملراأل طض ااال  أي اضعماال الصااحل  

. 
ألما ا :اا أل التوحيد هو أ او الملم  ألأ ا ه ألشرق قوله  ، نماا قاال تملاا  
و ألقاادماا إ  مااا عملاااوا ماان عمااا   يفمللاااا  هبااااء ما ااو ا و ض اااا  و تاا  علاااى 

 عا ااااا قالاااال قلاااال :اااااا     ااااول هللا  اباااان التوحيااااد، ألعاااان عا شاااا   ألااااو هللا
لدعال نال يف اةاهلي  اص  الرحم ألاطملم املسك       ل  و ملاه " قاال 
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و ال ، إنه و اق  اوماا  ب اغفار   طيئاف ااوم الادان و أي و ااطاق بشا األة 
احلاااق ، أليف احلاااداد و مااان لقاااو هللا ألهاااو ال اشااارخ باااه شااايئا أل ااا  اةاااا  ألو 

، نمااا لااو لقيااه ألهااو اشاارخ بااه  أل اا  اةااا  ألو اافملااه مملااه تضاار  مملااه  طيئاا  
 حسا  و  ألا  أمحد .

ألما ا :اا أل من ماو عليه  إنه  يد   اةا  حتماا ، إماا ابتاداء ألإماا انتقااال 
،  لاان للااد يف الاااا  أحااد ماان أهاا  التوحيااد ، أليف احلااداد و ماان نااال آ اار  

مااو ألهاو امللام أل ال إلاه  نتمه ال إله إال هللا أل   اةا  و أل يه أاضا و من
إال هللا  أل   اةا  و، ألقال عليه الصتة ألالستم :ااو من شا د أل ال إلاه إال 
هللا ألحاااااد  ال شااااارا  لاااااه ، ألأل ومااااادا عباااااد  أل  اااااوله ألأل عيساااااى عباااااد هللا 
أل  وله ، ألنلمته ألقاها إ  مرر أل ألح ماه، ألاةا  حق ، ألالاا  حاق ، أأل لاه 

ن الملما  و ألقاال علياه الصاتة  ألالساتم :اااو مان لقاو هللا اةا  على ما نال م
هللا اشاارخ بااه شاايئا أل اا  الاااا  ، ألماان لقيااه ال اشاارخ بااه شاايئا أل اا  اةااا  و 
ألقااال عليااه الصااتة ألالسااتم :ااااو لقاااوا مااوانم ال إلااه إال هللا  ،  ااإل ماان نااال 

  آ ر نتمه ال إله إال هللا أل   اةاا  اوماا مان الادهر  ألإل  أ اابه قبا   لا
ما أ ابه و ألعن أهللا     ألو هللا عاه قال :ااا  قاال   اول هللا  الى هللا علياه 
أل الم :اااا و ماا ماان عباد قااال ال إلااه إال هللا    مااو علااى  لا  أل اا  اةااا  و 
قلاال :اااا ألإل زر  ألإل  اارق " قااال و ألإل زر ألإل  اارق و قلاال :اااا ألإل زر 

 ألإل  ارق" قاال ألإل ألإل  رق " قال و ألإل زر ألإل  ارق و قاال : ألإل زر
 زر ألإل  رق على  غم أن   أهللا    و   

ألما ا :اا أل املوحد املولص حرام عليه الاا  ،  ت لساه أبادا ، قاال  الى هللا 
علياااه أل ااالم و  اااإل هللا تملاااا  حااارم علاااى الااااا  مااان قاااال ال إلاااه إال هللا ابتغاااو 
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إال هللا ألأل  بذل  ألله هللا و أليف حداد عباألة مر وعا و مان شا د إل ال إلاه
ومدا   ول هللا حارم هللا علياه الااا  و ألقاال  الى  هللا  علياه أل الم و ماا مان 
أحد اش د أل ال  إلاه إال هللا ألأل ومادا   اول هللا  ادقا مان قلباه إال حرماه 
علاى الاااا  و ألقااال عليااه الصااتة ألالسااتم و ماان قااال ال إلااه إال هللا ألأل وماادا 

 ألاوميل ثا قلبه و تطي  الاا  و    ول هللا ،  ذل ثا لسانه ،
ألما ا :ااا أل حساا  التوحياد عظيما  ال اقاوم هلاا شاوء ،  قاد تكاول يف بملاض 
اخللق مكفرة لك   نوبه أل طا   ،  فو احلداد عن أهللا  امليد اخلاد ي عان 
الاااال  ااالى هللا علياااه أل ااالم :اااااو قاااال  مو اااى :ااااا   ب علمااا  شااايئا أ نااارخ 

 اااى قااا  ال إلاااه إال هللا ، قاااال   ب نااا  عبااااألخ ألأألعاااوخ باااه ، قاااال :ااااا   مو 
اقولول  هذا قال   مو ى لو أل السمواو السب  ألعامرهن غاريي ألاض ألا  
السب  يف نف  ألال إله إال هللا يف نفا  مالال ثان ال إلاه إال هللا و ، ألعان عبادا 
هلل  بن عمرأل بن الملاا   ألاو هللا عا ماا قاال قاال   اول هللا  الى هللا علياه 

:اا اصاح برل  من أمف على  مألو اخلت ق ااوم القياما  ،  ياشار علياه  أل لم
تساامل  ألتساامل   اايفت ناا   اايف  مااد البصاار ،   اقااال لااه :اااا هاا  تاكاار ماان 
هاااذا شااايئا "  يقول:ااااا  ال   ب ،  يقاااول :ااااا ألااا  عاااذ  أأل حساااا  "  ي ااااب 
الرلااا   يقاااول :ااااا ال   ب ،  يقاااول :اااا إل لااا  عاااادو حساااااو ألإناااه ال ملااام 
اليوم علي   تورج له بطاقا   ي اا ، أشا د أل ال إلاه إال هللا ألأل ومادا عباد  
أل  ااوله ،  يقااول :ااااا   ب مااا هاااذ  البطاقاا  مااا  هااذ  السااايفتو "  يقااال :ااااا 
إناا  ال تظلاام ، قااال  توألاا  الساايفتو يف نفاا  ألالبطاقاا  يف نفاا  ،  طاشاال 

 ل .السيفتو ألثقلل البطاق  و  ألا  البمذي ألابن ماله ألابن حبا
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ألما ا :اا  أل من ماو على التوحيد  إل هذا من عتماو حسان اخلالا  الاف 
ال أحسان ما ااا  فاو احلااداد عان ولحاا  مر وعاا و إ  ضعلاام نلما  ال اقوهلااا 
عبد عااد موتاه إال أشارق هلاا لوناه  ألنفاس هللا  عااه نربتاه و  ألا  أمحاد ، ألعان 

أل االم و مااان ناااال آ ااار  مملااا   ألاااو هللا عااااه  قااال   اااول هللا  ااالى هللا علياااه 
 نتمه ال إله إال هللا أللبل له اةا   و .

ألما ا :اا أل من  حقق التوحيد  إنه  مؤه  ضل اد   اةاا  بات حسااب ألال 
عذاب ، نما يف حداد ابن عباو ، أل يه :اااو  رأاال  اواألا عظيماا  قيا    
  :اا هذ  أمت  ألممل م  بملول ألفا ااد لول اةاا  بات حسااب ألال عاذاب و 

 ض  د   مازله   واو  الااو يف أأللئ    قال بملضا م :ااا  لملل ام الاذان 
 ااااحبوا الااااال  اااالى هللا عليااااه ، ألقااااال بملضاااا م :اااااا  لملل اااام الااااذان أللاااادألا يف 
اإل ااتم  لاام اشاارنوا طهلل شاايئا أل ناارألا أشااياء ،  واارج علااي م الااال  االى هللا 

قول ألال اتطاريألل ألال عليه أل لم  ذنرألا له  ل  ،  قال :ااو هم الذان ال اسب 
 اكتوألل ألعلى  ثم اتونلول و 

ألما ااا :اااا أل التوحيااد هااو ألااان الفطاارة ، نمااا قااال تملااا  و ألإ  أ ااذ  باا  ماان 
باا  آألم ماان  م ااو هم   ااات م ألأشاا دهم علااى أنفساا م ألساال بااربكم  قااالوا 
بلااى شااا دو أل تقولاااوا اااوم القيامااا  إو نااااا عااان هااذا غاااا ل  و ألقاااال تملاااا  و 

   للدان حايفا  طارة هللا الاف  طار الاااو علي اا ال تبادا  خللاق هللا  يقم ألل
 ل  الدان القيم أللكن أن ار الاااو ال امللماول و أليف احلاداد عان أهللا هراارة 
مر وعاا :اااو ماا مان مولاوأل إال ألاولااد علاى الفطارة  ايبوا  ا وألاناه أأل ااصاارانه أأل 

ي اا مان لادعاء و   مييفسانه ، نماا تااتر الب يما  ثيما   ملااء ها   ساول  
اقرأ ا ا  السابق  ، أليف حداد عياو بن محاا  الاشاملو قال:ااا  قاال   اول 
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هللا  ااالى هللا علياااه أل ااالم :اااااو قاااال هللا تملاااا  :ااااا ألإ   لقااال عبااااألي حافااااء 
 يفاااء م الشااياو   التااالت م عاان ألاااا م .. احلااداد و ألنااال  االى هللا عليااه 

ى  طارة اإل اتم ألعلاى نلما  التوحيااد و أل الم إ ا أ ابح قاال :اااو أ ابحاا علاا
ألعاان أنااس باان مالاا   ألااو هللا عاااه قااال :اااا  مساا  الااال  االى هللا عليااه أل االم 
 لت اقول :اا هللا أند هللا أناد  قاال :اااو علاى الفطارة و   قاال :ااا أشا د أل 
ال إله إال هللا ، أش د أل ومدا   ول هللا ،  قال و  رلال مان الااا  و  ألا  

  التوحيد هو ألان الفطرة . مسلم ،
ألما ا :اا ضنه  لى هللا عليه أل لم نال او و طلتوحيد ، ألماد علياه ،  ملان 
أهللا هراارة  ألاو هللا عاااه ، أل أعرابياا أتاى الااال  الى هللا علياه أل االم  قاال :اااا 
أللاا  علاااى عمااا  إ ا عملتاااه أل لااال اةااا  " قاااال :اااااو تملباااد هللا ألال تشااارخ باااه 

املكتوباا  ، ألتااؤألي الزناااة املفرألألاا  ، ألتصااوم  مضااال و  شاايئا ، ألتقاايم الصااتة
قاال :اااا ألالااذي نفسااو بياد  ال أزاااد علااى هااذا ،  لماا أل  قااال الااال  االى هللا 
عليااه أل االم :ااااو ماان  اار  أل ااظاار إ   لاا  ماان أهاا  اةااا   لياظاار إ  هااذا و 
مافااااق عليااااه ، ألعاااان أهللا أاااااوب اضنصااااا ي  ألااااو هللا عاااااه أل أعرابيااااا عاااارو 

هللا ألهو يف  افر ،  ي اذ خبطاام وقتاه أأل بزمام اا   قاال :ااا      اول لر ول 
هللا أ ااد  تااا اقاارب  ماان احلااا  ألاباعااد  ماان الاااا  ،  كاا   الااال  االى هللا 
عليه أل لم   نظر يف أ حابه ،   قال و لقاد أل اق و أأل و لقاد هادي و قاال  

و تملباااد هللا ال  نيااا  قلاااو ، قاااال  يعااااأل ،  قاااال الاااال  ااالى هللا علياااه أل ااالم
تشاارخ بااه شاايئا ، ألتقاايم الصااتة ، ألتااؤيت الزناااة ، ألتصاا  الاارحم ، ألع الااقاا  و 
متفاااق علياااه ، ألعااان مملاااا  بااان لبااا   ألاااو هللا عااااه أناااه أ األ  ااافرا ،  قاااال   
  اول هللا ، أأل اا  ، قااال و اعبااد هللا ألال تشارخ بااه شاايئا و قااال     ااول هللا 
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:ااا     اول هللا زأل  ، قاال و ا اتقم  زأل  ، قال و إ ا أ يو  يحسان و قاال
 أللتحسن  لق  و أ رله احلانم ألالطدا  .

ألما ا :اا أنه من أ ي  التوحيد ألأنه   نيزة اإل تم اضأل   قد نال الال  الى 
هللا عليه أل لم نال أي ذ عليه البيمل  ،  كال ن ريا ما اباا  أ احابه علاى أل 

ا بااه شاايئا ،  فااو الصااحيح عاان عباااألة باان املباادألا هللا تملااا  ألحااد  ألال اشاارنو 
الصامل  ألو هللا عا ما قال :اا  قال   ول هللا  لى هللا علياه أل الم ألحولاه 
عصااب  ماان أ احابه :ااااو طاملاو  علااى أل ال تشارنوا طهلل شاايئا ألال تساارقوا ألال 
تزناااوا ألال تقتلاااوا أألالألنااام ألال أتتاااوا بب تاااال تفبألناااه بااا  أااااداكم ألأ للكااام ألال 

يف مملرألف  من أل  ماكم  يلر  على هللا ألمن أ اب من  لا  شايئا تملصوا 
 ملوقل به يف الدنيا   و نفا ة له ، ألمن أ اب من شيئا  سب  هللا نال أمار  
إ  هللا تملاااا  إل شااااء عفاااا عااااه ألإل شااااء عذباااه و ألقاااد ناااال الاااال  ااالى هللا 

وّ إ ا علياااه أل ااالم أي اااذ المل اااد علاااى مااان أ ااالم مااان الاسااااء بقاااول هللا تملاااا  
لاااءخ املؤمااااو ابااملاااا  علااى أل ال اشاارنن طهلل شااايئا ... ا ااا  بتمام اااا و 
ألعن عمارأل بان شامليل عان أبياه عان لاد   قاال :ااا لااءو أميما  باال  قيقا  

 إ    ول هللا  لى هللا عليه أل لم تباامله على اإل تم  قااااااااال 
ذ المل د على  ا   و أطامل  على أل ال تشرنو طهلل شيئا ... احلداد و ألأ 

نبري من أ حابه ، ألما  ل  إال ض ي  التوحياد ، ألعظام شاينه أل واما  أمار  
. 

 ألما ا :اا  أل أه  التوحيد هم أه  اضمن ألاالهتداء ، ألقد تقدم ورف من .
ألما ا :اا  أه  التوحيد هو أ ملد الااو بشفاع  الر ول  لى هللا عليه أل الم 

 عااه مر وعااا وأ ااملد الااااو بشاافاعف ل ، نماا يف حااداد أهللا هرااارة  ألااو هللا
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قال ال إله إال هللا  الصا من قلبه و ألعاه ، مر وعا و شفاعف ملان قاال ال إلاه 
إال هللا  لصاااا ، ألأل ومااادا   اااول هللا اصااادق لساااانه قلباااه ، ألقلباااه لساااانه و 
أ رله ابن حبال ، ألعاه مر وعا و لك  نل ألعوة  مستيفاب   تمليفا  نا  نال 

ا تبيو ألعويت شفاع  ضمف ،   او و لا  إل شااء هللا مان مااو  ألعوته  ألإ  
 من أمف ال اشرخ طهلل شيئا و أل ضا   التوحيد ن رية ال تكاأل  صر . 

 
  ص 

ألماااا مضاااى هاااو شااارح القاعااادة مااان طب التاظاااري ألالتي اااي  ألالتااادلي  ، ألبقاااو 
ن عليااا أل نشارح ا مان طب لتفراا  ، أل ارألع هاذ  القاعادة ن ارية لادا ، أللكاا

نقتصر ما ا على أ  ا ، أللمل  ما اذنر اادل  إل شااء هللا تملاا  علاى حكام 
مااا و اااذنر ،  ااإ   تااام القاعاادة بااذنر  رألع ااا ،  اايقول ألطهلل تملااا  التو يااق 

 ألما ا أ تمد الفض  ألالملول ألحسن التحقيق :اا 
هااا اتفااارع علي اااا :ااااا الاادعاء ،  الااادعاء مااان الملبااااألاو الملظيماا  ، بااا  هاااو نااا  

ع ،  الشرع نله أقواله ألأ ملاله ال هرج عن حاد الادعاء ، ألبياال  لا  أل الشر 
اقااال :اااا إل الاادعاء نوعااال :اااا ألعاااء عباااألة ألألعاااء مساايل  ،  اادعاء الملباااألة أل 
تفمل  عباألة ترلو ثا ألله هللا ألالادا  ا  ارة ،   اذ  الملبااألة تضامال الادعاء 

، ناايل تر ااا  اااادا  ، لكاااه ألعااااء عباااألة ، ألألعااااء املسااايل  هااو ألعااااء الطلااال 
ألتاااادعو هللا تملااااا  ،   مااااا نوعااااال ، لكا مااااا متتزمااااال أ ااااوال ال اافكااااال ، 
 دعاء الملباألة متضمن لدعاء املسايل  ، ألألعااء املسايل  اساتلزم ألعااء الملبااألة ، 
 الدعاء نلاه بقساميه عبااألة ، ألحياد ناال عبااألة   يكاول حقاا  الصاا  ار ا 

،  اااات ااااادعى إال هللا تملااااا  ال  ألحضااااا هلل تملااااا  ، ال جيااااوز أل اصاااارف لغااااري 
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اشرخ ممله يف ألعا ه أحد ال ملكا مقرط ألال نبيا مر ت ألال ألليا  ااحلا ، ضناه 
حااق هللا تملااا  ،  اااهلل تملااا  هااو ألحااد  املاادعو يف السااراء ألالضااراء ، أليف نبااا  
اضمو  أل غا ها ،  أليف أمر الدنيا ألا  رة ،  ت تر   ادا  إال له ل  ألعات 

قلباا  يف الاادعاء إال بااه عااز أللاا  ، ضنااه ألحااد    ياال الااادعواو  ألال اتمللااق
ألقاألاااو احلالااااو  ااابحانه ألتملاااا  ، نماااا قاااال تملاااا  و ألقاااال  بكااام األعاااو  
أ تيفل لكم ، إل الذان استكدألل عن عباأليت  ايد لول ل اام ألا اران و 
 ااااايمر هللا تملاااااا  بدعا اااااه ألحاااااد  ، ضل قولاااااه ) األعاااااو    أمااااار ألقاااااد تقااااار  يف 

اضمر طلشوء  و عن ألد  ،  اضمر بدعا ه اتضامن الا او عان  اض ول أل
ألعاء غري  ، ألألعد الداع  طإللاب  ،   توعاد الاذان اساتكدألل عان عباألتاه  
بد ول الاا  ،  قوله ) عن عباأليت   أي عان ألعاا و ،  سامى الادعاء عبااألة 
 ، ها ادل على أنه  من  صا صه ل  ألعت ، ألقاال تملاا  و ألال تادع ما  هللا
إهلاا آ اار و  ا ااى لا  ألعاات عاان ألعااء غااري  ، ألأل اا  هاذا املاادعو ماان ألألنااه 
 نه إله آ ر ملن ألعا  ، ها ادل على أناه تملباد لاه بصارف الادعاء لاه ،  ي ااأل 
 ل  أل  رف الدعاء لغري  ل  ألعت من  ل   التيله لغري  ، ألأتليه غاري هللا 

 لاا  علااى أل  اارف  تملااا  شاارخ ، ضل هللا إلااه ألاحااد ال شاارا  لااه ،  اادل
الدعاء لغري  من  و  الشرخ ،  يد   يف  لا  مان ألعاا املت كا  أأل اضنبيااء 
أأل اضألليااااااء أأل القباااااو  أأل غريهاااااا هاااااا اااااادعو  املشااااارنول ، ضل الااااادعاء عبااااااألة 
ألالملبااألة حااق هللا الصاارف ا ااض الااذي ال شاارن  ضحااد مملااه  يااه ،  اات ااادعى 

تملااااا  و ألال تااادع ماااان ألألل هللا مااااا ال إال إلاااه ألاحااااد ، هااااو هللا تملاااا  ، ألقااااال 
اافملاا  ألال اضاارخ  ااإل  مللاال  إناا  إ ا ماان الظااامل  و ألهااذا  ااو عاان ألعاااء 
غري  هن ال ميل  نفملا ألال ألرا ، ضل الدعاء عباألة ألالملباألة حقه ا اض لا  
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ألعاااات ، ألهللا تملااااا  ال ارألااااى أل اصاااارف  ااااالص حقااااه لغااااري  ، ال ناااات ألال 
تملااا   قااد ألقاا  يف  أعظاام الظلاام ، ألهااو الشاارخ ، بملضااا ،  ماان ألعااا غااري هللا 

ألقااال تملااا  و  اات تاادع ماا  هللا إهلااا آ اار  تكااول ماان اململااذب  و  ااي د هللا أل 
من ألعا ممله شيئا آ ر  إنه من اململذب  ضنه  رف ما هاو مان  االص حقاه 
لغااري  لاا  ألعاات ، ألقااال تملااا  و ألإ ا  اايل  عباااألي عاا   ااإ  قرااال ألياال 

 ا ألعاااال ،  ليساااتيفيبوا   ألليؤمااااوا هللا لملل ااام ارشااادألل و ألمااان  ألعاااوة الاااداع  إ
ناااال قراباااا  يناااه ال متااااج إ  أل اااا ط تبلغاااه ألعااااء عبياااد  ، بااا  هاااو القراااال 
السااامي  لااادعاء الاااداع  ألتضااارع املتضااارع  ، نماااا قاااال تملاااا  و أمااان جييااال 
املضطر إ ا ألعا  ألاكش  السوء و ألن  لفظ  ) ألعا   ألماا تصارف ما اا نااا) 

، تاااادعول ، تاااادع ، ألعااااوا ، تاااادعوهم ،  اااااألعوهم ، ناااادع ، األعااااوا ،  ااااادعول
أل وهاااا   نااا   لااا  افسااار  ناااه ألعااااء الملبااااألة ألألعااااء املسااايل  ، ألقاااد اكاااول  
أحد ا يف بملض ا  و ألصق يف اململري من ا  ر ، لكان  لا  ال اافاو أل 
ال اكول ا  ر مراأل ، ضنه قد تقار  يف القواعاد أل اللفاو إ ا احتما  مملايا  

تاااااايف بيا مااااا محاااا  علي مااااا ، أللااااذل   ااااإل الساااال  عاااااد تفسااااري م اااا  هااااذ  
اضلفاظ ما م مان افسارها بادعاء املسايل  ، ألماا م مان افسارها بادعاء الملبااألة 

التضاأل ، ضل الك  مراأل ، ألنله حق ،  اهلل ، ألهذا من قبي  تفسري التاوع ال 
هو املتوحد طلادعاءان ،  ات اادعى إال هاو ألحاد   ابحانه بكات الادعاءان ، 
ألقال تملاا  و قا  إمناا أألعاو  هللا ألال أشارخ باه أحادا و أي ال أألعاو أحادا مملاه 
لااا  ألعااات ال ألعااااء عبااااألة ألال ألعااااء مسااايل  ، ضل الااادعاء حقاااه اخلاااالص ، 

اء غااري   نااه شاارخ ، ألهااذا افياادخ أل ألعاااء غااري  ماان ألانظاار نياا  أل اا  ألعاا
الشرخ ، ب  هاو مان أعظماه ، ألهاذا الااوع هاو الاذي ناال افمللاه املشارنول يف 
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الضراء  قط ، ألأما يف السراء  ات أيثاول باه ، نماا قاال تملاا  و ألإ ا  نباوا يف 
 الفلا  ألعاوا هللا  لصاا  لاه الاادان  لماا جنااهم إال الااد إ ا هام اشاارنول و أي
إ ا هم ادعول غري  ممله ،  سمى هللا تملا  ألعاء غري  شرنا ،  ي ااأل  لا  أل 
ألعاااء غاااري  مااان الشااارخ ، ألهلاااذا لملاا  بملاااض أهااا  المللااام أل الشااارخ يف زمانااااا 
أعظم من شرخ اضأللا  ، ضل اضأللا  ناانوا املر اول هللا يف الضاراء  يولصاول 

تملاا  يف الساراء ألالضاراء  له الدعاء ، ألأما مشرنوا زماناا  إ م ادعول غاري هللا
، باا  إل إقبااااهلم علاااى ألعااااء غاااري هللا تملااا  يف الضاااراء أعظااام ألأن ااار ألأناااد ، 
 يشرنول يف احلالت  ،  ت حول ألال قوة إال طهلل الملظيم ، ألهاذا افيادخ شادة 
غربا  التوحياد يف قلاوب هاذ  الطا فا  ، ألقاال تملاا  و قا  أنادعوا مان ألألل هللا 

ى أعقاباا بملد إ  هداو هللا نالذي ا ات وته الشاياو  يف ما ال اافملاا ألنرأل عل
اض و حريال و  ي د هللا تملا  أل املادعو مان ألألناه ال اافا  ألال اضار ، ألأل 
من ألعاا   قاد ا تاد علاى عقبياه ، أي نفار بملاد إ اتمه ، ألأل هاذا مان إغاواء 

ملاا   قاد الشياو  ألإمت  ا ألا ت وا  ا ألعليه  اقول :اا إل من ألعاا غاري هللا ت
ألعااا مااا ال اافملااه ألال اضاار  ، ألقدا اات وته الشااياو  ، ألقااد نفاار ألا تااد أل لاا  
 بقا  اإل ااتم مان عاقااه ، ضناه  اارف الادعاء الااذي هاو ماان  االص حااق هللا 
تملااا  لغااري  ، ألالملباااألة حقااه ا ااض الصاارف الااذي ال شاارن  ضحااد مملااه  يااه ، 

ألإل اشاارخ بااه تؤماااوا و ألقااال تملااا  و  لكاام  نااه إ ا ألعااو هللا ألحااد  نفاار  ، 
  اام ال ارااادألل هصاايص هللا تملااا  طلاادعاء ،  ااباهم تتغااري أللااوه م إل ألحااد 
هللا تملااااا  طلاااادعاء ، ألإ ا ألعياااال مملااااه القبااااو  ألاضنبياااااء ألاضأللياااااء ألاضشاااايفا  
ألاضحيفااا  ألالك اااوف ألاملغاااا او ،   اااو اقبلاااول علاااى  لااا   ااارح  مسااارأل ان 

مااان  صاااا ص هللا تملاااا  بااا  هاااو لاااه ثاااذا الشااارخ ، مقاااران  ل الااادعاء لااايس 
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ألململبااوألا م ماان ألألنااه ، تملااا  هللا عمااا اقولااه الظاااملول علااوا نبااريا ،  اابحان  
هااذا ثتااال عظاايم ،  قولااه ) ألإل اشاارخ بااه   أي يف ألعا ااه ،  ي اااأل  لاا  أل 
 ااارف الااادعاء لغاااري هللا تملاااا  او اااا   ناااه مااان الشااارخ ، ألعلياااه  لااااتمللم أل 

اضألليااء ألاضنبيااء تملظيماا ألتبيفايت ألتكرمياا هلام  تسمي   رف الدعاء لغاري  مان
، ألمملر   ملااازل القاوم ، ألأناه مان تاوقريهم ألتملزاارهم ، ألأناه مان حقاوق م ، نا  
 لاا  ماان الكااذب ألالاادل  ألماان اال ااباء ألاخلباا  ألماان قلاال احلقااا ق ألز ر اا  
القول ، ألا ت واء الشيطال ،  حاهلم نحال الذان مسوا الارط بيملاا و ألقاالوا إمناا 
البياا  م اا  الاارط و ألحااال ماان مسااى اخلماار أم اض ألاح ، ألحااال ماان مسااى بيااوو 
الدعا ة بيوو الراح  ألاال تيفمام ، ألحال من مسى  ا تتق الرلاال طلاسااء 
علاى مقاعاد الد ا اا  أليف املاتاد و  ضاارا ألموانبا  للملصار ، ألحااال مان مسااى  

هااا  ياااه  غاا  املساالم  ألاال ااتتو ماان أمااواهلم شاااطا ة أل ناااء ، ألغااري  لاا 
قلاااال للحقااااا ق ، أل اااادق هللا تملااااا  إ  اقااااول  و اااااوحو بملضاااا م إ  بملااااض 
ز ااارف القاااول غااارأل ا و  الشااارخ هاااو الشااارخ ألإل مساااو تاااا مساااو باااه ،  ااادعاء 
املت كاا  ألاضنبيااااء ألاضألليااااء مااان ألألل هللا تملااا  هاااو الشااارخ بمليااااه ، ألإل مساااو 

الافاوو اةاهلا  ، بغري  ل   إمنا هو تلبيس ألز ر ا  لاه ليوتفاو قبحاه ألتقبلاه 
 احلااذ  احلااذ  ماان  لاا  ، ألقااال تملااا  و ألماان أألاا  هاان ااادعو ماان ألألل هللا 
من ال استيفيل له إ  ااوم القياما  ألهام عان ألعاا  م غاا لول و  قولاه ) ألمان 
أألااا    أي ال أحاااد أألااا  مااان  اعااا   لااا  ، أي أناااه بلااال يف الضاااتل حاااد  

ألقاد با  هللا تملاا  يف  ألمات ا  ، ألأعظم الضاتل ألأناد  ألمات اا  هاو الشارخ ، 
نتاباه الكاارر ملاا ا ال ااادعى مملاه غااري  ،  مان  لاا  :ااا أل هااذا الغاري ال ميلاا  
شاايئا ، قااال تملااا  و ألالااذان تاادعول ماان ألألنااه مااا ميلكااول ماان قطمااري و ألقااال 
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تملا  و ق  األعوا الذان زعمتم من ألألل هللا ال ميلكول م قاال   ة ... ا اا  و 
يا  اادعى ، ألنيا  اطلال مااه للال اخلارياو ألحيد نال ال اكلم شيئا  ك

ألأل   املضراو " أ يدعى من نال نذل  ألال ادعى هللا تملاا  الاذي لاه ملا  
الساامواو ألاض و ألمااا بيا مااا " ألما ااا :ااااا أل هااذا املاادعو ماان ألألل هللا تملااا  
ال اسم  ألعاء مان ألعاا  أللاو  ارو أناه مسملاه ملاا ناال قااأل ا علاى إلابتاه ضناه 

ر ماان شااوء ، قااال تملااا  و إل تاادعوهم ال اساامملوا ألعاااءنم ال ميلاا  ماان اضماا
أللو مسملاوا ماا ا اتيفابوا لكام ، ألااوم القياما  اكفارألل بشارنكم ألال اابئا  م ا  
 باري و ألأمااا هللا تملاا   إنااه المللايم اخلبااري السامي  البصااري الاذي ال لفااى عليااه 

أل هاذا  ألعاء من ألعا  ، ألهاو القااأل  القاد ة الكاملا  علاى اإللابا  ، ألما ا:ااا
املدعو مان ألألل هللا عباد م لا  ، قاال تملاا  و إل الاذان تادعول مان ألألل هللا 
عبااااأل أم اااالكم و  كيااا  تااادعو عبااادا م لااا  ، ألتااابخ ألعااااء  باااه الاااذي  لقاااه 
ألأأللد  ألما ا :اا  أل املدعو مان ألألل هللا تملاا  ال ميلا  لداعياه عازا ألال نصارا 

ساتطيملول نصارنم ألال أنفسا م ، قال تملا  و ألالاذان تادعول مان ألألل هللا ال ا
ااصاارألل و  فاقااد الشاااوء ال املطيااه مااان طب أأل  ،  كياا  تااابخ عباااألة مااان  
نتاال الاصااار لااه أللملبااااأل  نماااا قااال و نتااال هللا ضغلاا  أو أل  ااالو و ألقاااال و 
أللقااااد  اااابقل نلمتاااااا لملباااااألو املر اااال  إ اااام هلاااام املاصااااو ألل ألإل لااااادو هلاااام 

ه ألتقباا  علااى عباااألة ماان ال ميلاا  الغااالبول و نياا  تاابخ ألعاااء ماان هااذ  حالاا
لافسه ألال لغري  عزا ألال نصارا " ألما اا :ااا أل املادعو مان ألألل هللا تملاا  عاالز 
المليفز املطلق عن أل  للق  طب  ،  كي  تا هو  وق ا يف اخللق  " ال شا  
أنااه عااالز عا ااا ماان طب أأل  ،  كيااا  هللا علياا  تاادعوا ماان ال اقااد  عااان 

غري احلقااااري ألتاااابخ ألعاااااء اخلااااالق لكاااا  شااااوء ألهااااو إجياااااأل هااااذا املولااااوق الصاااا
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اللطياا  اخلبااري " أ تاادعو  طلاصاار ألالملااز ألالملصاام   ألالتو يااق ألاحلفااو ألللاال 
اخلاري ألأل اا  الشاار ألهااو عااالز عاان أل اولااد  طباا  " ألما ااا :اااا أل هااذا املاادعو 
ماان ألألل هللا تملااا  ال اغاا  شاايئا نمااا قااال  تملااا  عاان إبااراهيم أنااه قااال قومااه 

 سااأل عبااألة أ ااام م و ها  اسامملونكم إ  تادعول أأل اافملاونكم أأل مبياا هلم 
اضاااارألل و ألنااااال لااااواب قومااااه طلتسااااليم   اااام ال اساااامملول ألال اافملاااااول ألال 
اضرألل ،  ض م و اقولوا له :اا نملم هم افمللول  لا  ، ألإمناا أ لملاوا اضمار إ  
 و أل هاذا هااو مااا أللاادألا عليااه آطءهاام  قاط ألباائس احليفاا  هااذ  ، ألقااال تملااا 

ق  أ رأاتم ما تدعول من  ألألل هللا إل أ األ  هللا بضر ه  هن ناشفاو ألر  
أأل أ األ  برمحاا  هاا  هاان هسااكاو  محتاااه و ألاةااواب :اااا طلطباا  ال ،  كيااا  
طهلل علي  تدعو من ال اافمل  ألال اضرخ ألال ميل  ل  شيئا ، ألتابخ عبااألة 

ألما اااا :اااا أل هاااذا مااان بياااد   الافااا  نلاااه ألالضااار نلاااه ، ألاملالااا  لكااا  شاااوء " 
املدعو ليس له شرخ م  هللا تملا  يف السمواو ألال يف اض و نما قال تملاا  
و ق  أ أاتم ما تدعول من ألألل هللا أ أل  ما ا  لقاوا مان اض و أم هلام شارخ 
يف السااامواو و طلطبااا  ال هاااذا ألال هاااذا ، ألقاااال تملاااا  و ألماااا هلااام  ي ماااا مااان 

   دعاء غاري هللا تملاا   اال  للماقاول شرخ ألما له ما م من م ري و ألطةمل
الصااحيح ألمااااقض للمملقااول الصااراح ، ألمااااف للفطاارة السااوا  الااف  طاار هللا  
الااو  علي ا ،  الذان اصر ول الدعاء لغري  ال عق  ألع م ألال نق  ألال  طارة 
، ألإمنا هو اهلوم ألالتملصل لآلطء ألمو ألاث م الفا دة ،  األعاء من الملباألة ، 

حااق هللا ا ااض ، ألعليااه  الااادعاء حااق هلل تملااا  ، ال جيااوز  ااار ه ال ألالملباااألة 
ملل  مقرب ألال لال مر   ألال لو   اا  ،  ضات عان غاريهم ،  أا اا الاااو 
، إل الاادعاء حااق هلل تملااا  ،  اات تاادعوا ماا  هللا أحاادا أ  نااال هااذا اضحااد ، 
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 تملاا  ألاضنبيااء ألأ  نال هذا الدعاء ،  املت كا  ال جياوز ألعامهاا مان ألألل هللا
ال جيوز ألعامها ممله ، ألاضأللياء ال جيوز ألعامها مملاه ، ألنا   لاوق  اواهم ال 
جيوز ألعام  م  هللا تملا  ضل الدعاء عباألة ألالملباألة مان حقوقاه اخلالصا  لا  
ألعت ، ألعن الاملماال بان بشاري  ألاو هللا عا ماا قاال :ااا قاال   اول  الى هللا 

الملبااألة و  ألا  أمحاد ألغاري  ، ألللحاانم و أ ضا  عليه أل لم :ااو إل الدعاء هاو 
الملباااألة هااو الاادعاء و ألعاان أهللا هرااارة  ألااو هللا  عاااه  قااال :ااا قااال   ااول هللا 
 االى هللا عليااه أل االم :ااااو ماان ال ااادعو هللا اغضاال عليااه و أ رلااه احلااانم ، 
ألعن عبدا هلل بن مسملوأل  ألو هللا عااه قاال :ااا قاال   اول هللا  الى هللا علياه 

:ااو من ماو ألهو ادعو مان ألألل هللا نادا أل ا  الااا  و  ألا  البواا ي ، أل لم 
ألعن عمرال بن حص   ألو هللا عااه قاال :ااا قاال الاال  الى هللا علياه أل الم 
:ااو   حص  نم تملبد"و قال :اا  بمل  ،  ت  يف اض و ألألاحدا يف الساماء ،  

اء ، قاااال و   قااال و  اايا م تملااد لرغبتااا  أل هبتاا  "و قااال :ااااا الااذي يف الساام
حصاا  أمااا إناا  لااو أ االمل علمتاا  نلمتاا  تافملاناا  و قال:اااا   لمااا أ االم 
حصاا  قااال :اااا     ااول هللا علماا  الكلمتاا  اللتاا  ألعاادت  ، قااال و قاا  :اااا 
الل اام أهلماا   شاادي ألأعااذ  ماان شاار نفسااو و  ألا  البمااذي أل يااه ألاامل  ، 

و الاال  الى هللا علياه ألعن  ملد بن أهللا ألقا    ألو هللا عاه قال :اا مار علا
أل لم ألأو أألعو   بملو  قال :ااو أحاد أحاد و ألأشاا  طلساباب  ، أ رلاه أباو 
ألاألأل ألالبماذي ، ألعان أهللا هراارة  ألااو هللا عااه  قاال :اااا قاال   اول هللا  االى 
هللا عليه أل لم :اااو لارج  عااق مان الااا  ااوم القياما  لاه عيااال تبصارال ألأ ول 

اقول :اا ألنلل ب تث  ، بك  لباا  عاياد ألنا  مان  تسمملال ، أللسال ااطق ،
ألعاااا مااا  هللا إهلاااا آ ااار ، ألطملصاااو ان  و أ رلاااه أمحاااد ألالبماااذي ،  الملباااد ال 
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اساايل إال هللا تملاااا  ، ألهاااو القاااأل  القاااد ة الكاملااا  علااى أل جييااال الااادعواو 
ألافرج الكرطو ، ألقد قر  أه  المللم أل ألعاء الملبااألة نلاه هلل تملاا  ،  صار ه 

ري هللا شاارخ أنااد  اارج عاان امللاا  ، ألأمااا ألعاااء املساايل  ،   ااو نوعااال ، إل لغاا
ألعوو غري هللا تملا  يف أمر اقد  علياه هاذا املادعو  ات  و باذل  ، أللايس 
ألعاء املسيل  حيائذ من الملبااألة يف شاوء ، نايل تسايل غاريخ أل اساقي  مااء 

ل نااال أأل اتصاادق علياا  بصاادق  ، أأل اساادأل عااا  ألااااا ، أل ااو  لاا  ،  ااإ
 ل  املدعو قاأل ا علاى  قياق  لا   ات  و ، ألاضنما  يف أحاوال اإلنساال 
أل ال اساايل الااااو شاايئا لااه يف  ا اا  نفسااه ، لكاان لااو  اايهلم شاايئا اقااد ألل 
عليااه ، أي ألا اا   اال واااقت م ألقااد  م  اات  و بااذل  ، لكاان اشاابق يف 

 اات جيااوز   لاا  املاادعو أل اكااول حيااا ، ألحاألاارا ، ألبااااء علااى اشااباق احلياااة
ألعااء اضمااواو مطلقااا ، ضل املياال غااري قاااأل  علااى شااوء ، ألاشااباق احلضااو  
لرج ألعاء الغا ب  عا  ،  الغا ل ال جيوز ألعام  مطلقا ، ضل الذي اادعو 
الغا ل إمنا ألعا  ضنه املتقد أل له تصار ا  فياا يف الكاول ، ألهاذا هاو الشارخ 

البتاا  ، ألعليااه  اادعاء اضمااواو  اضنااد ،  اااضمواو ألالغااا بول ال جيااوز ألعااامهم
شاارخ أنااد ، ألألعاااء الغااا ب  شاارخ أنااد ، ألاخلت اا  يف هااذا الفاارع أل ألعاااء  
الملبااااألة ، ألألعااااء املسااايل   يف اضمااار الاااذي  ال اقاااد  علياااه إال هللا تملاااا  مااان 
الملباألة الف ال جيوز  ر  ا  ضحد غري هللا تملا  ،  األعاء من ألا  الملبااألاو 

هللا ألحااد  إميااال ألتوحيااد ألألعاااء غااري  نفاار ألتاداااد ،  ماان  ألأعظم ااا ،  اادعاء
ألعااا غااري هللا تملااا   قااد لملاا  ماا  هللا ناادا  اااألا  تااا هااو ماان  صا صااه لاا  
ألعاات ، ألهااذا هااو الشاارخ اضنااد ،  ماان اعتقااد أل هااااخ ماان املولااوق  ماان 
جيل الدعواو ألاقضو احلالاو  قد أثبل لغري هللا ما ال اكول إال هلل تملاا  
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ذا هو حقيقا  الكفار ألالشارخ ، قاال الشايخ وماد بان عبادا لوهااب  محاه ، أله
هللا تملااا  ) ألماان أنااواع الملباااألة الاادعاء ، نمااا نااال املؤماااول ااادعول هللا ألحااد  
لايت أل اا ا ، يف الشادة ألالر ااء ، ألال اشا  أحاد أل هاذا مان أناواع الملبااألة ، 

هللا يف الشااادة   تفكااار  محااا  هللا  يماااا حااادب يف الاااااو الياااوم مااان ألعااااء غاااري
ألالر ااااء ،   اااذا تلحقاااه الشااادة يف الاااد ألالبحااار ،  يساااتغيد بملباااد القااااأل  أأل 
وسال أأل نل من اضنبيااء ، أأل أل  مان اضألليااء أل اايفياه مان هاذ  الشادة ، 
 يقال هلاذا اةاها  :ااا إل ناال تملارف أل اإللاه هاو اململباوأل ألتملارف أل الادعاء 

ألتااابخ احلاااو القياااوم الااارمألف الااارحيم  مااان الملبااااألة  كيااا  تااادعو  لوقاااا ميتاااا ،
القدار "  ألاقول الشيخ عبدالرمحن بن حسن  محه هللا تملا  ) إل اال اتمداأل 
طضمااواو ألالغااا ب  هااو الشاارخ اضنااد الااذي ال اغفاار   هللا ،  ااإل اال ااتمداأل 
عبااااااألة ، ألالملبااااااألة ال جياااااوز  أل اصااااارف ما اااااا شاااااوء لغاااااري هللا ، أل لااااا  أل 

عتماااااأل ، ألاالعتماااااأل هااااو مملااااري التوناااا  الااااذي هااااو ماااان اال ااااتمداأل نتييفاااا  اال
 صااا ص اإلهلياا  ألأ مل ااا ضعمااال القلااوب   ألقااال اباان تيمياا   محااه هللا تملااا  
)ألأما مان أييت قاد نال أأل  اا لأأل مان املتقاد  ياه أناه قاد نال أأل  لا   اا  
أللاااايس نذل لألاسااااايله حالتاااااه أل ازاااااا  مرألاااااهلأأل مااااارو ألألاباااااهلأأل اقضاااااو 

مااان عااادأل لأأل املااايف نفساااه ألأهلاااه ألألألابااهلأل و  لااا  هاااا ال  ألااااهلأأل اااااتقم لااه
اقد  عليه إال هللا عز ألل ل  ذا شارخ  اراحلجيل أل اساتتاب  ااحبه  اإل 
اب  ألإال قتااا . ألإل قاااال أو أ ااايله لكوناااه أقااارب إ  هللا مااا  ليشاااف    يف 
هاااااذ  اضماااااو ل ض  أتو ااااا  إ  هللا باااااه نماااااا اتو ااااا  إ  السااااالطال خبوا اااااه 

ل   ااذا ماان أ ملااال املشااارن  ألالاصااا مل  ااإ م ازعمااول أ اام اتواااذألل ألأعوانااه
أحبا هم أل هبا م شفملاءل استشفملول ثم يف مطالب مل ألنذل  أ اد هللا عان 
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املشرن  أ م قالوا و ما نملبدهم إال ليقربوو إ  هللا زلفى   ألقال أاضا )  مان 
ألاسااايهلم للااال لملااا  املت كااا  ألاضنبيااااء أل اااا ط اااادعوهم، ألاتونااا  علاااي م، 

املاااااا  ، ألأل اااا  املضااااا ، م اااا  أل اساااايهلم غفاااارال الااااذنوب، ألهداااااا  القلااااوب، 
ألتفرار الكرألب، أل د الفاقاو،   و نا ر   اع املسلم   ألهذا افيدخ أل 
ألعاااااء غااااري هللا تملااااا   يمااااا ال اقااااد  عليااااه إال هللا تملااااا  ماااان الشاااارخ اضنااااد 

قلاا  عاه ، ألغاري ألاحاد مان أها  طإل اع ، ألقد نق  اإل اع ابن تيمي  نما ن
المللم ، ألقال ابن تيمي  )  ؤال امليل ألالغا ل نبيا نال أأل غاري  مان ا رمااو 
املاكااااارة طتفااااااق املسااااالم  ، و أيمااااار هللا باااااه ألال   اااااوله ألال  مللاااااه أحاااااد مااااان 
املسلم  ، ألهذا ها امللم طالألاطرا  مان ألاان املسالم  أل أحادا ماا م  ناال 

تاارة أأل عرألاال لااه حالاا  ملياال :اااا    اايدي  ااتل أو يف اقااول إ ا نزلاال بااه 
حسب  ، أأل اقض حالف نما اقول بملض هؤالء املشارن  ملان اادعو م مان 
املوتى ألالغا ب  ، ألال أحد من الصحاب   ألو هللا عا م ا تغاب طلال  الى 
هللا عليااه أل االم بملااد موتااه ، ألال بغااري  ماان اضنبياااء ، ال عاااد قبااو هم ، ألال إ ا 
بملاادألا عااا م   ألقااد قاار  اباان تيمياا  أل ألعاااء الصااف  نفاار ،  قااال ) ألأمااا ألعاااء 
 اافاو هللا ألنلماتااه  كفاار طتفاااق املساالم    اا  اقااول مساالم :اااا   نااتم هللا 
اغفر   ألا مح  ، ألأغ ا  ، أأل أعا  ، أأل   علام هللا ، أأل   قاد ة هللا ، أأل   

قااول  محااه هللا ) إل ألعاااء غااري هللا  عاازة هللا ، أأل   عظماا  هللا أل ااو  لاا    ألا
نفر ، ألهلذا و ااق  ألعاء أحد من املوتى ألالغا ب  ، ال اضنبيااء ألال غاريهم ، 
عن أحد من السل  ألأ ما  المللام ، ألإمناا  نار  بملاض املتاي ران هان لايس مان 
أهاا  المللاام الت اادان   ألاقااول اباان عباادا هلاااألي ) أللااو لاااء إنسااال إ   اارار 

ألألل هللا ألاسااااتغيد بااااه ، نااااال هااااذا شاااارنا ورمااااا   اااااع  املياااال ااااادعو  ماااان
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املساالم     احااذ ألا أا ااا الااااو ماان ألعاااء غااري هللا تملااا  ، ألإل ناا  احليفاار 
الااف اااد  ثااا ماان جييااز  لاا  نل ااا  ااواء هااواء ليساال بشااوء ، باا  هااو ماان 
إلقااااااء الشااااايطال ألأل و اااااته ألتلبيساااااه إل سااااااأل الملقيااااادة ، ألإأل اااااال الاااااااو يف 

ألقد   اا هذ  الشابه ألألبااا عا اا يف نتابااا ) شارح الصادأل   راألق الشرخ ، 
 يف التحذار من  تا  القبو    ألهللا  باا أعلى ألأعلم .

ألها افرع على هذ  القاعدة أاضا :اا  الذبح ،  إنه من  ل  التملبداو الاف ال 
جيوز  ر  ا لغري هللا تملا  ،  الذبح بقصد التملبد ألالتقرب للمذبوح له عبااألة 

جيااوز أل اقصااد ثااا غااري هللا تملااا  ، قااال تملااا  و قاا  إل  ااتيت ألنسااكو  ال
ألوياي ألهايت هلل   ب الملامل  ال شرا  لاه ألباذل  أمارو ألأو أألل املسالم  
وأللاساا  هاااا اااراأل بااه الااذبح ،  قااد  اارح هللا تملااا  يف هااذ  ا ااا  أل الاساا  

ماان  بااح لغااري ألالصاتة لااه ألحااد  لاا  ألعاات ، ال شاارا  لاه ،  ي اااأل  لاا  أل 
هللا تملااا   قااد اهااذ هااذا املااذبوح لااه شااراكا ماا  هللا تملااا  ، ضنااه  اارف شاايئا 
ماان الملباااألاو لغااري  ،  كمااا أنااه ال اصاالى إال هلل ألحااد  ،  كااذل  ال ااساا  
إال هلل ألحااد  ،  الصااتة ألالاساا  عباااألال ماان  صا صااه لاا  ألعاات ، ألقااال 

توله ألالتقارب إ  هللا تملاا  تملا  و  ص  لرب  ألا ر و  الذبح إل قصد به ال
  او ماان الملباااألاو ، ألاساامى نسااكا ، ضل الاساا  هااو الملباااألة ألالقرباا  ، ألهااا 
حرمه هللا تملا  على هذ  اضما  ماا أها  لغاري  ألماا  باح علاى الاصال ،  قاال 
تملا  و حرمل عليكم امليت  ألالدم ألحلم اخلازار ألما أه  لغري هللا باه ألاملاواقا  

ا  ألالاطيح  ألما  بح على الاااصل و ألعل   رميه أنه ها ابتغاو ألاملوقو ة ألاملبأل
به غري ألله هللا تملا  ، ألعن علو بن أهللا والل  ألو هللا عاه قال :اا مسملال 
  ااول هللا  االى هللا علياااه أل االم اقاااول :ااااو لملاان هللا مااان  بااح لغاااري هللا و  ألا  
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 عاااه مساالم ، ألضمحااد عاان اباان عباااو م لااه ، ألعاان أنااس باان مالاا   ألااو هللا
قال :اا قال   ول هللا  لى هللا عليه أل لم و ال عقار يف اإل اتم و ألهاو  باح 
ممل  نال أه  اةاهلي  افمللونه عاد اض اام ألالقبو  ، أليف حداد اثبل بان 
الضاااحاخ أناااه ناااذ  أل ااحااار إبااات ببوانااا  ،  سااايل   اااول هللا  ااالى هللا علياااه  

اهلياا  املبااد "و قااالوا :اااا ال ، أل االم ،  قااال و هاا  نااال  ي ااا ألثاان ماان أألاثل اة
قاااال و هااا  ناااال  ي اااا عياااد مااان أعيااااألهم "و قاااالوا :ااااا ال ،  قاااال  لاااه و أألف 
باذ خ  إنه ال أل ااء لااذ  يف مملصاي  هللا ألال  يماا ال ميلكاه ابان آألم و  ألا  أباو 
ألاألأل ،  ا تفساااا  الاااال  ااالى هللا علياااه أل ااالم هاااذا ألليااا  علاااى أل الاااذبح يف 

ي اا  لا ألاثل وارم ال جياوز ،  كيا  طلاذبح للاوثن أ ات اضمكا  الف ااذبح  
" ال شا  أنااه ما ااو عااه ماان طب أأل  ، ألعاان لاابر باان  عباادهللا   ألااو هللا 
عا ما أل   اول هللا  الى هللا علياه أل الم  باح ااوم الملياد نبشا  ،   قاال و 
إ  ألل ل ألل و للذي  طر السمواو ألاض و حايفاا ألماا أو مان املشارن  

 ااتيت ألنسااكو ألوياااي ألهااايت هلل  ب الملااامل  ال شاارا  لااه ألبااذل  قاا  إل 
أماارو ألأو أألل املساالم  و   يااد   يف  لاا  أنااواع ن اارية ماان الااذبح لغااري هللا 
تملااا  ، ألنل ااا ماان الشاارخ اضنااد املوااارج ماان امللاا  طلكلياا  ،  ماان  لاا  ماااا 
، ااااااذبح عااااااد القباااااو  ، ألهاااااو أعظم اااااا ،  ياااااد   الاااااذابح بذبيحتاااااه للمقااااادة 

 يذ  ا على الضراح ، ألهذا شرخ أند ، ضناه  ارف الملبااألة لغاري هللا تملاا  
، ألماان  لاا  :اااا الااذبح الااذي أيماار بااه الك ااال ألالسااحرة ،  ااإ م أيماارألل ماان 
ااارالملم للملااتج أأل لغااري  ماان املقا ااد أل اااذبح شاايئا مملياااا ماان ثيماا  اضنملااام 

لبا بصافاو مملياا  ألشارألق أأل غريها ها لليه عليه شياوياه ، ألاكول الذبح غا
ممليااا  ، ألماان أهاام هااذ  الشاارألق أل ال اساامو هللا تملااا  ، ألأل اساامو علي ااا 
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أمسااااء الشاااياو  الاااذان لااادمول السااااحر ، ألهاااذا شااارخ أناااد ، ال شااا  يف 
 لاااا  ، ألماااان  لاااا  :اااااا مااااا افملاااا  عاااااد أقاااادام ماااان ااااادعى أ اااام ماااان اضأللياااااء 

افملااا  عاااد قااادألم امللاااوخ ألالصاااحل  ، ألهاااذا الشااارخ بملياااه ،ألمااان  لااا  :اااا ماااا 
تملظيماا هلاام ،  اباهم أيتااول بب يما  اضنملااام ، ألااتظارألل ولملاا  امللا  ،  مااا إل 
ااارأل  إال ألاقطملااول الرقاااب ، يف وراقااه ،  يماار هااو علي ااا ، ألهااذا ماان الشاارخ 
اضنااد ، ضنااه  بااح قصااد بااه  التقاارب ألالتملظاايم   ااو عباااألة  اار ل لغااري هللا 

إنمال بااء البيل لليفن بقصاد نا  شارهم  تملا  ، ألمن  ل  :اا الذبح عاد
عاان أهاا  البياال ، ألهااذا نااوع تقاارب هلاام ثااذا الااذبح   ااو ماان الشاارخ ، ألماان 
 لاا  :اااا مااا اااذبح يف املوالااد بقصااد القرباا  ض ااحاثا إلحياااء موالاادهم ، هااذا  
نله من الشارخ طهلل تملاا  ، ألهاذ  الاذط ح ميتااو ال جياوز أنل اا ، ض اا هاا 

ا  ألقصااد ثااا غااري  لاا  ألعاات ، ألما ااا :اااا الااذبح للكواناال أهاا  لغااري هللا تملاا
ألالاصل الف تاصال هلاا ، ألهاو مان أعظام الشارخ  اتفااق المللمااء ، ألما اا :ااا 
 ط ااح الصاالح ، ألهااو  ط ااح اااذ  ا بملااض اضعااراب ملاان اراااد الصاالح مملااه ، 
 اات ااازال اااذبح حااه ارألااى عااا م ألاصاااحل م ،  تااذبح يف  ااااء ألا   أأل  اال 

 ارألاى ، هاذ   ط اح قصاد ثاا غاري أللاه هللا تملاا  ، ألأماا الذبيحا  قدمه حاه
تاا اااب   اااالح املتوا ااام  ، ألالااااف اقصااااد ثاااا شااااكر هللا تملاااا  علااااى نملماااا  
الصاالح  اات  و ثااا ،  ااالاحر نااوع ماان أنااواع الملباااألة الااف اتملبااد ثااا هلل تملااا   

ا  ، ناهلااااادي ألاضألاااااحي  ألالفداااااا  ،  ااااات جياااااوز أل اقصاااااد ثاااااا غاااااري هللا تملااااا
ألطةملاا   الاادلي  الصااحيح الصااراح أثباال أل الاحاار ماان الملباااألاو ألقااد تقاار  
أل الملباااألة حااق  اارف وااض هلل تملااا  ال جيااوز  اار  ا مللاا  مقاارب ألال لااال 
مر   ألال لو   ا  ، ألال لقد ألال لشيفر ألال حليفر ألال ةن ألال أي أحاد ، 
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صاد لاه  ي اا ، ألاعلام ض ا حق هللا تملا  الذي جيل توحيد  ثا ألإ ت  الق
أنااه م مااا علاال مازلاا  املولااوق ألعااات قااد   ، ألنااال هاان اشااا  لااه طلبااااال يف 
علماااااه أأل ماصااااابه أأل حسااااابه أأل غاااااري  لااااا   إناااااه ال اااااازال يف ألا ااااارة املولاااااوق 
ألاملولاااوق ال جياااوز أل اقصاااد بشاااوء مااان التملباااد ،  اضنبيااااء مااا  علاااو قاااد هم 

أل اتقرب هلم بشاوء مان الملبااألاو ألعلو مازلت م عاد هللا تملا   إ م ال جيوز 
، ألاضأللياااء نااذل  ،  لااايس علااو  تبااا  املولااوق ألاايااا أأل علمياااا أأل غااري  لااا  
اسااو  لاااا أل نتقاارب لااه طلااذبح ،  اااملولوق م مااا نااال   إنااه ال اسااتحق أل 
اصاارف لااه شااوء ماان التملبااد،  الااذبح ماان طب التقاارب ماان الملباااألاو الااف ال 

 جيوز  ر  ا إال هلل تملا  .
ن الفاارألع أاضااا :ااا الساايفوأل ألالرنااوع ،  إنااه يف شارامل  ومااد  االى هللا عليااه ألما

أل ااااالم مااااان الملبااااااألاو الاااااف ال جياااااوز  ااااار  ا إال هلل تملاااااا  ، أل اااااا مااااان ألااااا  
الملباااألاو ألأعظاام القااارطو ،  اات جياااوز ضحااد أل ارناا  أأل اسااايفد ضحااد مااان 

الملباااألة حااق املولااوق  أ  نااال هااذا املولااوق ، ملااا تقاار  عااادو يف قاعاادتاا أل 
وااض  اارف هلل تملااا  ال اشاارخ مملااه  ي ااا أحااد، قااال تملااا  و  ا ااايفدألا هلل 
ألاعبااااادألا و ألقاااااال تملاااااا  و ألهلل اسااااايفد ماااااا يف السااااامواو ألاض و مااااان ألابااااا  
ألاملت كاا  ألهاام ال اسااتكدألل و ألهااذا أ االوب حصاار ، ضل املتقاار  يف قواعااد 

و ألماااان آ تااااه الاحاااو أل تقاااادر مااااا حقااااه التااااي ري افيااااد احلصاااار  ألقااااال تملااااا  
الشاامس ألالقماار ال تساايفدألا للشاامس ألال للقماار ألا اايفدألا هلل الااذي  لق اان 
إل ناااتم إ   تملباادألل و  يفملاا  الساايفوأل هلل ماان عتماااو إ اات  الملباااألة لااه 
 ي األ  ل  أل من  يفد لغري هللا تملا   قد  ارف الملبااألة لغاري  ألمان  ارف 

شااابخ  ي ااااا ناااا  الملبااااألة لغااااري   قاااد أشاااارخ ، ألالسااايفوأل ماااان الملبااااألاو الااااف ا
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الكا اااو نا   سابه ، قاال تملااا  و أو تار أل هللا اسايفد لاه ماا يف الساامواو 
ألماااا يف اض و ألالشااامس ألالقمااار ألالايفاااوم ألاةباااال ألالشااايفر  ألالااادألاب ألن اااري 
من الاااو ألن اري حاق علياه الملاذاب و ألقاد أىب املشارنول السايفوأل هلل تملاا  ملاا 

ألا للارمحن قاالوا ألماا الارمحن أنسايفد أمرألا به  قال تملاا  و ألإ ا قيا  هلام ا ايفد
ملا أتمرو ألزاألهم نفو ا و ألالسيفوأل هلل تملاا  ااو ب الملاز  ألالفوار ألالسايما الاف 
ال او ث ااااا غااااري   ماااان الملباااااألاو قااااال تملااااا  و  اااايماهم يف أللااااوهم ماااان أثاااار 
السااايفوأل و ألقاااد أط الي اااوأل أاضاااا ألحر اااوا لفظاااه ملاااا قيااا  هلااام و األ لاااوا البااااب  

ى أقفيات م ،  لملااوا ألأنازل هللا علاي م  لازا مان الساماء تاا   يفدا و  د لوا علا
نانوا افساقول ، ألقاال تملاا  يف مملارو مادح املتملبادان لاه  ناواع الملبااألاو و 
التاااااااا بول الملابااااااادألل احلامااااااادألل الساااااااا حول الرانملاااااااول الساااااااالدألل ا مااااااارألل 
طململاارألف ألالااااهول عاان املاكاار ألاحلاااا ظول حلاادألأل هللا ألبشاار املااؤما  و ألقاااال 
تملا  و أل و را بيف للطا ف  ألالملانف  ألالرن  السيفوأل و  الرنوع ألالسيفوأل 
ماان الملباااألاو طتفاااق المللمااااء ، ألعاان قاايس باان  اااملد  ألااو هللا عاااه قااال :ااااا 
أتيل احلرية  رأات م اسيفدألل ملرزطل هلم  قلل :اا   ول هللا أحاق أ  اسايفد 

ل :ااااا إ  أتيااال احلااارية لاااه ، قاااال :ااااا  يتيااال الاااال  ااالى هللا علياااه  أل ااالم  قلااا
 ااارأات م اسااايفدألل ملااارزطل هلااام ،  ينااال     اااول هللا أحاااق أل اسااايفد لااا  ، 
 قال :ااو أ أال لو مر و بقدي أنال تسيفد له "و قلل :اا ال ، قال و  ت 
تفمللاااوا لااااو ناااال آماااارا أحاااادا أل اسااايفد ضحااااد ضمااارو الاساااااء أل اساااايفدل 

أ رلاه أبااو ألاألأل ، ألعان أنااس ضزألال ان ملاا لملاا  هللا هلام علااي ن مان احلااق و 
بن مال   ألو هللا عاه قال :اا قال  ل  :اا     ول هللا أحادو القاى  اداقه 
أااحاااا  لاااااه " قااااال :اااااااو ال و قااااال :ااااااا  يلتزمااااه ألاقبلاااااه " قااااال و ال و قاااااال :ااااااا 
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 يصااااا حه " قااااال و نملاااام ، إل شاااااء و  ألا  أمحااااد ألالبمااااذي ألحساااااه ، ألعاااان  
 عاااه قااال :اااا ملااا قاادم مملااا  باان لباا   ألااو هللا عباادا هلل باان أهللا أأل   ألااو هللا

عاااه ماان الشااام  اايفد لر ااول هللا  االى هللا عليااه أل االم ،  قااال و مااا هااذا   
مملااااا  "و قااااال :اااااا     ااااول هللا قاااادمل الشااااام  اااارأات م اساااايفدألل لبطااااا قت م 
ألأ اااقفت م ،  ااي ألو أل أ ملاا   لاا  باا  ، قااال و ال تفملاا  ،  ااإ  لااو أماارو 

ضمارو املارأة أل تسايفد لزألل اا و   ألا  أمحاد ألاحلاانم  شيئا أل اسيفد لشوء
ألابن حبال ، ألعن أنس بن مال   ألو هللا عااه قاال :ااا قاال   اول هللا  الى 
هللا علياااه أل ااالم و ال اصااالح  لبشااار أل اسااايفد لبشااار و  ألا  أمحاااد ألالبااازا   ، 
 ألعن أهللا هرارة  ألو هللا عاه قاال :ااا قاال   اول هللا  الى هللا علياه أل الم :اااو
ما اابغو ضحد أل اسيفد ضحاد و  ألا  البماذي ألابان حباال ، ألعان عبادا هلل 
بااان أل اااملوأل  ألاااو هللا عااااه أناااه قاااال يف قصااا  البملاااد إ  الايفاشاااو :ااااا بمل ااال 
قارا  عماارأل بان الملااا  ألعمااا ة بان الوليااد ثدااا  إ  الايفاشاو ، قلمااا أل اات 

:اااا إل نفاارا ماان عليااه  اايفدا لااه ،   ابتااد ا  عاان ميياااه ألعاان والااه ،   قاااال لااه 
با  عمااا نزلاوا   ألا  ، أل غباوا عااا ألعان ملتااا ، قاال :ااا  ايان هام " قاالوا :ااا 
هم يف أ أل   ابملد إلي م ،  بملد إلي م ،  قال لملفر ،  قال لملفر :اا أو 
 طياابكم اليااوم ،  اااتبملو  ،  ساالم ألو اساايفد ،  قااالوا لااه :اااا مالاا  ال تساايفد 

هلل عاز أللا  ، قاال :ااا ألماا  اخ "  قاال :ااا  للمل  " قاال :ااا إو ال نسايفد إال
إل هللا عااز أللاا  بملااد إلياااا   ااوله  االى هللا عليااه أل االم ألأماارو أل ال نساايفد 
ضحاااد إال هلل عاااز أللااا  و  ألا  أمحاااد ألحسااااه ابااان حيفااار أللاااوأل  ابااان ن اااري ، 
ألعلياااه :ااااا  ااات  اااال أل السااايفوأل ألالرناااوع  عبااااألال  ال جياااوز  ملل مااااا إال هلل 

أأل  يفد لغري هللا تملا   قد ألق   يف الشرخ اضند ،  مان ألحد  ،  من  ن  
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أ األ أل اكول عبدا هلل  الصا يف عباألتاه لاه  ات اسايفد ال لقاد ألال مللا  ألال 
لاااااو  ألال لشااااامس ألال لقمااااار ألال لشااااايفر ألال حليفااااار ألال ضي أحاااااد ، بااااا  ال 
اسيفد إال هلل تملا  ألحد  ال شرا  له ، ألقاد انتشار يف حقبا  زماااا السايفوأل 

ري هللا تملا  ،  إل عباأل القبو  يف  تل  الدألل اإل تمي  ألالملربي   جيمللاول لغ
الساااايفوأل للقااااد ماااان أهاااام عتماااااو  حاااال اضأللياااااء ألتملظاااايم قااااد هم ألاحاااابام 
لاااااثم ،  اااباهم حاااول القاااد  ااايفدا  نملاااا ابتغاااول  ضااات مااان  ااااحل القاااد 

ا أل ا  بملاض أل ألواو ، نما ترا  عااد الصاو ي  يف نباا هم ألمراادا م ،  إناه إ 
املرااادان علااى شاايوه ااحاا  لااه  ا ااااء اململظاام اخلاألاا   اخلاشاا  املتااذل  أللرتااا 
أل اا  يف ا اا ااه إ  اض و ، قااال القاارول  محااه هللا تملااا   ) ألهااذا الساايفوأل 
املا ااو عاااه قااد اهااذ  ل ااال املتصااو   عاااألة يف مساااع م ، ألعاان أل ااوهلم علااى 

م إ ا أ ااذ  احلااال بزعمااه اساايفد مشاال م ، ألا ااتغفا هم ،  ااريم الواحااد مااا 
ل قدام ، ة له  واء نال للقبلا  أم غريهاا ل الا  مااه ، ألا   املي م أل ااب 
عمل اام   ألقااال اباان القاايم  محااه هللا تملااا  ) ألماان أنااوا ع الشاارخ  اايفوأل املراااد 
للشيخ  إنه شارخ مان الساالد ألاملسايفوأل لاه ، ألالمليفال أ ام اقولاول :ااا لايس 

لاارأو قاادام الشاايخ احبامااا ألتواألااملا ،  يقااال هااذا  اايفوأل ، ألإمنااا هااو ألألاا  ا
هلؤالء :اا أللو مسيتمو  ماا مسيتماو  ،  حقيقا  السايفوأل ألألا  الارأو ملان اسايفد 
لااه ، ألنااذل  الساايفوأل للصاااام ألللشاامس ألللااايفم ألللحيفااار نلااه ألألاا  الااارأو 
قدامااااه ، ألماااان أنواعااااه  نااااوع املتمللماااا  بملضاااا م لاااابملض عاااااد املتقاااااة ، ألهااااذا 

قولاه تملاا  و األ لاوا البااب  ايفدا و أي ماحاا    يفوأل يف اللغ  ، ألبه  سار
، ألإال  ااااات ميكااااان الاااااد ول طةب ااااا  علاااااى  اض و ، ألمااااااه قاااااول الملااااارب :ااااااا 
 يفدو اضشيفا  ، إ ا أمالت ا الاراح   ألال تازال شاياو  اةان ألاإلناس تازان 
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للااو السيفوأل لغاري هللا تملاا  ، قاال ابان القايم  محاه هللا تملاا  )  لااء شايو  
املزامحااول للربوبياا   زااااوا ملرااادا م حلااق  مأل اا م هلاام ، نمااا زااااوا هلاام الضاتل أل 

السيفوأل هلم ، ألمسو  بغري امسه ، ألقالوا :اا هو ألأل  الرأو با  اادي الشايخ ، 
أللملماار هللا إل الساايفوأل هلل تملااا  هاااو ألألاا  الاارأو بااا  اداااه  اابحانه   ألنااا  

لملباااألاو الااف ال هااذا يف  اايفوأل التملبااد ألالتقاارب ألالتملظاايم ،   ااذا الاااوع ماان ا
جيااااوز  اااار  ا لغااااري هللا تملااااا  ،  الساااايفوأل نلااااه عباااااألة ، ألال جيااااوز ضحااااد أل 
اساايفد ضحااد ، م مااا نااال  هااذا اضحااد ، قااال اباان تيمياا   محااه هللا تملااا  ) 
ألأمااا تقبياا  اض و ألألألاا  الاارأو أل ااو  لاا  هااا  يااه الساايفوأل هااا افملاا  قاادام 

ال جياااوز اال ااااء ناااالرنوع بملااض الشاايو  ، ألبملاااض امللااوخ ،  ااات جيااوز  ، باا  
أاضاا، نماا قاالوا للاال  االى هللا علياه أل الم :ااا الرلاا  مااا القاى أ اا  أااحاا  
لاه " قاال و ال و ... احلااداد ، ألأماا  ملا   لاا  تادااا ألتقارط   ااذا مان أعظاام 
املاكراو ، ألمن اعتقد م   هذا قرب  ألتدااا   و ألال مفاب ، با  ابا  لاه أل 

،  إل أ ر على  ل  ا اتتيل ،  اإل اب ألإال قتا   هذا ليس بدان ألال قرب 
  ألقال ابن تيمي  أاضا ) ألأما ألأل  الرأو عاد الكداء من الشايو  ألغاريهم ، 
أأل تقبي  اض و أل و  ل  ،  إنه ها ال نزاع  ياه با  اض ما  يف الا او عااه ، 
باا   ااارأل اال اااااء طلظ اار لغاااري هللا عاااز أللاا  ما اااو عااااه   ألقااال أباااو الملبااااو 
أاضا ) ألحيفرة نبيااا  الى هللا علياه أل الم ألحيفارة اخلليا  ألغري اا مان املادا ن 
، الااف  ي ااا ناال أأل  لاا   ااا  ال اسااتحل تقبيل ااا ألال التمسااح ثااا طتفاااق 
اض م  ، ب  ما و عن  ل  نله ، ألأما السيفوأل لذل    و نفار   ألقاال ابان 

 اايفد لغاااري   القاايم  محااه هللا تملاااا  ) ألماان  صاااا ص اإلهلياا  الساايفوأل  مااان 
 قاااد شااابه املولاااوق طخلاااالق   أي ألهاااو ناااوع مااان الكفااار ، ألقاااال ابااان تيميااا  ) 
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 اإللاااه هاااو الاااذي أيهلاااه القلااال بكماااال احلااال ألالتملظااايم ألاإللاااتل ألاإلنااارام 
ألاخلوف ألالرلاء أل و  ل  ، ألمن اململلوم أل الذبح ألالااذ  ألالسايفوأل ألالرناوع 

لاااتل  اااإ ا  ااار ل ألالطااواف ... عبااااألاو  مااا  بااا  اخلضاااوع ألاخلاااوف ألاإل
هااذ  الملباااألاو هلل ألحااد    ااذا إميااال ألتوحيااد ، ألإ ا  اار ل لغااري    ااذا نفاار 
ألتاداد   ألعليه :اا  السيفوأل لغري هللا تملا  شرخ اااقض توحيد الملباألة ،  اإ ا 
انضاام إليااه اعتقاااأل الربوبياا   اايمن  اايفد لااه  قااد زاأل علااى  لاا  أنااه أشاارنه ماا   

لماو بملض ا  وق بملض إ ا أ رج اد  و اكاد هللا تملا  يف الربوبي  أاضا ، م
اراها ، ألاحذ  هن اقول :اا إناا ألإل  يفدو للكبا   ي  ألإنراما ، إال أنااا ال 
نتملبد هلم طلسايفوأل ،  قا  :ااا السايفوأل لغاري هللا تملاا  ال جياوز مطلقاا يف هاذ  

لياه الشرامل  ، ملا قدماا  من اضألل  ألالاقاول ،  لايس يف شارع الاال  الى هللا ع
أل االم شااوء امسااه :اااا  اايفوأل  ياا  ألإناارام ، ألهااو ألإل نااال مولااوألا يف شاارامل  
ناال هللا او اا  ، إال أنااه قااد نسااخ يف شاارعاا ، ألقااد تقاار  أل شاارع ماان قبلاااا 
لاايس بشااارع لااااا طالتفاااق إل أل أل نساااوه يف شااارعاا ، ألقااد  أاااال  يماااا  أاااال 

الصاتة ،   و ة  ي ا بملض الااو قاد  ايفد للقاد ، نماا اسايفد هلل تملاا  يف
 قا  شاملر  أ ااو مان قاابح هاذا اضمار ، أل داحاا  نفار هااذا الساالد ، ألنياا  
 اايقاب  هللا تملااا  اااوم القياماا  إل و اتدا نااه برمحتااه قباا  أل ميااوو ،  يااا أا ااا 
الاااو :ااا اعلماوا أل الساايفوأل عبااألة ، ألالملبااألة حااق واض  ارف هلل تملااا  ال 

لااوق ، ألمان  اايفد لغااري هللا جياوز  اار  ا ضحاد ماان اخللااق ، أ  ناال هااذا املو
تملااا   اايفوأل تملبااد ألتقاارب  قااد أشاارخ ألنفاار أل لاا   بقاا  اإل ااتم ماان عاقااه 
.ألهللا أ يل أل اتوب على مان افملا   لا  قبا  املاوو، ألال حاول ألال قاوة إال 

 طهلل المللو الملظيم.
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ألهااا اتفاارع علااى هااذ  القاعاادة أاضااا :اااا اال ااتغاث  ، ألهااو ألعاااء االألااطرا  ، 
ألالكااتم  ي ااا قرااال ماان الكااتم يف الاادعاء ، ض ااا ماان  ألهااو ولاال الغااوب ،

الااادعاء ، ألقاااد قسااام ا أهااا  المللااام إ  أقساااام ، اضألل :ااااا اال اااتغاث  طهلل عاااز 
ألل  ، ألهذا من أ ضا  اضعماال ألأنمل اا ، ألهاو ألأب الر ا  ألأتبااع م نماا 
قال تملا  و إ  تستغي ول  بكم  ا تيفاب لكم أ  هدنم  لا  مان املت كا  

  و ألقد ا تغاب الال  لى هللا عليه أل لم بربه اوم بد   ا ملا اداه ألما مرأل 
زال اادعو ألاستاصار برباه ألاساتغيد حاه  اقط  ألام  عان ماكبياه ، ال اا  :ااا 
اال تغاث  طضمواو أأل طضحياء غاري احلاألاران القااأل ان علاى اإلغاثا  ،   اذا 

 فيااااا يف الكااااول ،  شاااارخ ، ضنااااه ال افمللااااه إال ماااان املتقااااد أل هلااااؤالء تصاااار ا
 ييفملااا  هلااام حظاااا مااان الربوبيااا   قاااال تملاااا  و أمااان جييااال املضاااطر إ ا ألعاااا  
ألاكشااا  الساااوء و ال الاااد :ااااا اال اااتغاث  طضحيااااء احلاألاااران القااااأل ان علاااى 
اإلغاثااا  ،   اااذا لاااا ز ال  و باااه ، ألليسااال اال اااتغاث  علاااى هاااذا اململاااري مااان 

ماان شااايملته علااى الااذي مااان الملباااألة يف شااوء ، قااال تملاااا  و  ا ااتغاثه الااذي 
عاادأل  و ألعلياااه :اااا  ااااضمواو ال جياااوز اال ااتغاث  ثااام مطلقاااا ، ألأمااا احلاااو  ااات 
للو :اا إما أل اكول حاألرا قاأل ا ألإما ، ال ،  إل نال حيا حاألرا قااأل ا  ات 
 و طال ااااتغاث  بااااه  يمااااا اقااااد  عليااااه  قااااط ، ألأمااااا الغا اااال أأل الملااااالز  اااات 

ماااا مسملااال أل أااال أ   أاااال  لااات مااان  اسااتغاب باااه مطلقاااا ، ألماان عيفا ااال
بملااض الاابتأل الاااأل ة يف مكاا  ، ألهااو اطااوف ألاقااول بصااوو اسااممله القرااال 
ماااه :اااا   علااو ،   حساا  ، ألاكاار   لاا  ، ألهااو ابكااو ،  كلمتااه يف  لاا  
أللكاااه و أيبااه بكتمااو ألانصاارف عاا  ألهااو ااارألأل  لاا  ،  ااانظر محاااخ هللا ماان 

، أللاااايس لااااه ماااان  لاااا  إال الغرباااا   السااااوء ألاخلااااذالل ، يف مكاااا  ألهااااو اطااااوف
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ألالتملاال ، ضل التوحيااد أ اااو قبااول الملماا  ،  اات اقباا  هللا ماان الملماا  إال مااا 
 ااااحبه توحياااد  اااحيح ، ألعااان عبااادهللا بااان عبااااو  ألاااو هللا عا ماااا قاااال :ااااا  
نااال  لاا  الااال  االى هللا عليااه أل االم اومااا  قااال :ااااو   غااتم إ  أعلماا    

هللا  ااد   اهاا  ، تملاارف علااى هللا يف نلماااو احفااو هللا مفظاا  ، احفااو 
الر اء املر   يف الشادة  إ ا  ايلل  ا ايل هللا ألإ ا ا اتملال  ا اتملن طهلل ، 
ألاعلم أل اضم  لو التمملل علاى أل اافملاوخ بشاوء و اافملاوخ إال بشاوء قاد  
نتبه هللا ل  ، أللو التمملوا على أل اضرألخ بشاوء و اضارألخ إال بشاوء قاد  

ملل اضقاتم أللفال الصاح  و  ألا  البماذي ،  االغوب نتبه هللا علي  ،   
ألاملاادأل ال اطلاال إال ماان هللا تملااا  ، أليف احلااداد و إنااه ال اسااتغاب هللا ألإمنااا 
اساااتغاب طهلل تملااااا  و  اااادعاء املااااوتى ألاال ااااتغاث  ثاااام يف امللماااااو ألالشاااادا د 
ألتفاارار الكااارطو ، نااا   لااا  مااان الشااارخ اضناااد املااااايف ض ااا  الااادان ، ألال 

ن  مللاااه طة اا  ،  ااإل هاااذا اضماار ماان نباااا  مسااا   االعتقاااأل الاااف ال عااذ  ملاا
املااااذ   ي ااااا طة اااا  ،  ألقااااال تملااااا  و األعااااوا  بكاااام تضاااارعا أل فياااا  و باااا  إل 
اال اااتغاث  بغاااري  لاااا  ألعااات ممللااااوم حرمت اااا مااان الاااادان طلضااارأل ة ،  قااااال يف 

نفار   اإلقااع ) من لمل  بياه ألب  هللا أل ا ط ادعوهم ألاتون  علي م ألاسيهلم
إ اعا ، ضل هذا نفمل  عابدي اض ااام قاا ل  و ماا نملبادهم إال ليقرباوو إال 
هللا زلفااى و ألقااال أبااو الملباااو اباان تيمياا  ) ألإل أ األ طلوا ااط  أنااه ال بااد  ماان 
ألا ااط  اتوااذها الملباااأل بيااا م ألباا  هللا يف للاال املاااا   ألأل اا  املضااا  م اا  أل 

م ، اسايلونه  لا  ألارلملاول إلياه اكول ألا ط  يف  زق الملبااأل ألنصارهم ألهاداه
  اذا مان أعظام الشارخ  الاذي نفاار هللا باه املشارنول ، حياد اهاذألا ماان ألألل 
هللا أأللياء ألشفملاء ، جيتلبول ثم املاا   ، ألاد ملول ثم املضا  لكول الشافاع  
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و أي ل ثااااا هللا تملااااا    ألاحلقيقاااا  أل ا ااااتغاث  املولااااوق طملولااااوق نا اااااتغاث  
، ألنا تغاث  املسيفول طملسيفول ، نما قاله بملاض الساابق  ، الغراق طلغراق 

 املاادأل ألالغااوب ألاال تاصااا  ألالرهاال ألالرغاال ال تطلاال هااذ  اضمااو  إال ماان 
هللا تملا   ، ألهذا ما ر الصحاب  ألالسال  الصاا  ،  ات املارف عان أحادهم 

هللا حرف ألاحد يف اال تغاث  بغري هللا تملا  ، قال أبو الملباو ابن تيمي   محاه 
تملااا  ) باا  نقااول :اااا  ااؤال املياال ألالغا اال نبيااا نااال أأل غااري  ، ماان ا رماااو 
املاكاارة  طتفاااق أ ماا  املساالم  ، و أيماار هللا بااه ألال   ااوله ألال  مللااه أحااد ماان 
الصااحاب  ألال التااابمل  هلاام  حسااال ، ألال ا تحساااه أحااد ماان أ ماا  املساالم  

 إل أحدا ماا م ماا ناال اقاول إ ا ألهذا ها امللم طالألطرا  من ألان املسلم  
 نزلل به ترة  ااا أأل عرألل له حال  ااا 

مليل :اا    يدي  تل أو يف حسب  ، أأل اقض حالف ، نماا اقاول بملاض 
هااؤالء املشاارن   ملاان ااادعو م ماان املااوتى ألالغااا ب  ، ألال أحااد ماان الصااحاب  

اضنبياااء ال عاااد ا ااتغاب طلااال  االى هللا عليااه أل االم بملااد موتااه ألال بغااري  ماان 
قبو هم ألال إ ا بملدألا عا اا ، ألقاد ناانوا اقفاول تلا  الواقا  الملظاام يف مقابلا  
املشرن  يف القتال ، ألاشتد البيو ثم ألاظاول الظاول ، ألم  هذا و اساتغد 
أحاد مااا م باال ألال غااري  املولااوق  ، با  ألال أقسااموا تولاوق علااى هللا أ اات 

قبااو   اضنبياااء ألال الصااتة عااادها ، ألقااد باا  ألال نااانوا اقصاادألل الاادعاء عاااد 
أبااو الملباااو  محااه هللا تملااا  أل  الشااياو  هلااا ألأل  نبااري يف إألااتل الااااو يف 
 لاااا  ،  قااااال ) أل لاااا  أل ماااان الااااااو الااااذان اسااااتغي ول بغا اااال أأل مياااال ، 
تتم اا  لااه الشااياو  ، أل تااا ناناال علااى  ااو ة  لاا  الغا اال ، أل تااا نلمتااه ، 

او بملااض حوا يفااه ، نمااا تفملاا  شااياو  اض اااام ، ألهااذا أل تااا قضاال لااه أحياا
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هااا لاارم لغااري ألاحااد  يابغااو أل املاارف   ألماان طب الكمااال يف الطاارح  أ م 
أنااه ماان املاا اال لاادا أل نااذنر بملااض الشاابه الااف اسااتدل ثااا املشاارنول علااى 
 لواز اال تغاث  بغري هللا تملا  م  اةواب عا ا ، يقول ألطهلل تملا  التو يق :اا 
) اضأل    أل آألم عليااه السااتم قااد ا تشااف  علااى هللا تملااا  طلااال  االى هللا 
علياااه أل ااالم ، أل لااا  أناااه  ملاااا أنااا  مااان الشااايفرة ألحصااا  ماااا حصااا  قاااال :ااااا 
أ ااال    ب  ااق ومااد إال غفاارو   ،  قااال :اااا ا آألم نياا  عر اال وماادا 

قااا م  ألو أ لقااه بملااد " قااال :اااا ملااا نفواال يف الاارألح   ملاال  أ ااو  رأااال علااى
الملااارش ال إلاااه إال هللا وماااد   اااول هللا ،  قلل:ااااا إنااا  و تضااا  المسااا  إال 
أحاال اخللااق إلياا  ،   قااال :اااا  اادقل   آألم إنااه ضحاال  لقااو إ  ، ألإ  
 يلت  به  قد غفرو ل  ، أللاوال وماد ماا  لقتا  ، ألهاو آ ار اضنبيااء مان 

يف غالااال    اتاا  و ألألا ماااا ماااا ادنااادنول حاااول هاااذا احلاااداد ، ألمتيفاااول باااه
واا ل م ، ألأقاول :ااا هااذا احلاداد  قاد أ رلاه احلااانم يف املساتد خ مان وراااق 
أهللا احلاا ب عبادهللا بان مسالم الف اري ، قاال :ااا حادثاا إمساعيا  بان مسالم  ، 
قال :اا أنبيو عبدالرمحن  بن زاد بن أ لم عن أبيه عن لاد  عان عمار ) باه   

 ااأل   أللكن تملقباه الاذهل  محاه ألمن عيفا ل احلاناااااام أنه قال )  حيح اإل
هللا تملا  ألقال ) با  موألاوع     للاه أل   ، أل ألا  البي قاو يف الادال   ألقاال ) 
تفااارأل باااه عبااادالرمحن بااان زااااد بااان أ ااالم ، ألهاااو ألاااملي     أل ألا  الطااادا  يف 
اململيفم ، ألغريهم نل ام مان ورااق ابان أ الم املاذنو  ، ألقاد  اححه السابكو 

احلانم ، ألابمل ام املوارف املاحارف عان لااألة احلاق املبتدع  متابمل  لتصحيح 
عاااااألا ألنااادا حسااان املاااالكو ، يف مفااااهيم جيااال أل تصاااحح ، ألال اااازال أهااا  
البدع اتلقفول هذا اخلد  الفا عن  ال  ، ألاغضاول الطارف عان علتاه ضناه 
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اتوا ق من ما ارادألل من اال تغاث  طملولوق  ،  ألالقاعدة عا م أل ماا لادم 
ؤاااد عقا اادهم الباولاا    ااو الصااحيح املتفااق علااى  ااحته ألالااذي مصاااحل م ألا

جيال أل اتلقااا  الكاا  طلقبااول ألالتسااليم ، ألإل نااال ماان أألألاا  املوألااوعاو ، 
ألمااا لااال  أهااواءهم ألااساا  عقا اادهم  إنااه الباواا   ااادا أأل مملااري ألإل نااال 
من أند املتواتراو ، ضل اهلوم هو قا دهم ، ألالملصبي  اةاهلي  هو عمد م 

 اات عقاا  ألال نقاا  ا اادا م لسااب  الرشاااأل ألأي ااذ باوا ااي م للااد ألالتقااوم ،  ،
ألاملقصااوأل أ اام اعتماادألا علااى هااذا احلااداد  ألهااو يف احلااق ألالاقااد ألاإلنصاااف 
حااداد موألااوع  طواا  ،  ااإل عباادالرمحن باان زاااد باان أ االم ألااملي  طتفاااق  

الاساا و الاقاأل  قد ألملفه أمحد بن حاب  ، ألأبو ز ع  ، ألأبو حا  البسف ، أل 
، ألالااااادا  قطااااا  ، ألغاااااريهم ، بااااا  احلاااااانم نفساااااه قاااااال نماااااا يف املاااااد   :ااااااا) 
عبادالرمحن باان زاااد باان أ االم  ألم عان أبيااه أحاألاااد موألااوع  ال لفااى علااى 
من  أتمل ا من أه  الصامل  أل احلم   ي ا عليه    ملبدا لرمحن بن أ لم هاذا 

ر اااول ،أي أل ألاااملي  لااادا ، ألأماااا مااان ألألناااه مااان الااارألاة  اااإ م  اهيااا  ال امل
اإل ااأل إ  عبدالرمحن نل م  اي م ل الا  ، ألاازاأل علاى  لا  أل احلاداد  ياه 
األااطراب ، ضل عباادالرمحن ا ة ارألاااه مر وعااا ألا ة موقو ااا ، ألهااذا ال متماا  
من هاذا الرلا  ضناه يف الضامل  نماا  أاال ، ألقاال اهلي ماو يف الما  ) أل ياه 

 اااأل )ألهاذا  ااد مظلام ،  اإل نا  من و أعر  م   ألقال اضلباا  عان هاذا اإل
من ألألل عبدالرمحن ال أعر  م   ألأل   الذهل هذا احلداد  ناه ) موألاوع 
  أل نه )طو    ألقال ابن تيمي   محه اله تملا  ) إل هذا ليس له أ   ، ألال 
تقااوم بااه احليفاا  ، ألال إ ااااأل لاااذل    ألاخلت اا  أل احلااداد موألااوع . ألقاااد 

فتقر  يف ثبو ا ل ألل  الصحيح  الصارم  ، ألاهلل تقر  أل اضحكام الشرعي  ت
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لااو أل احلااداد يف إثباااو الصاافاو ضللبااوا عليااه خباايل م أل لل اام أللاارألأل  ماان 
أ ا ه أأل قالوا :اا هذا  د آحاأل ألالملقا د ال ت بل خباد ا حااأل ، أللكان هااا 

يح ال ااكرألل ضنه اتوا ق م  أهوا  م الملفاا  ، ألعقياد م املاتاا  ،  ألأماا تصاح
احلانم  ت املول عيه ، قال ابن تيميا   محاه هللا تملاا  ) ألهلاذا ناال أها  المللام 
ال املتمدألل على تصحيح احلانم    ب  إل احلاداد هاذا غلاط حاه يف متااه 
، ألبيال  ل  ضل الكلماو  الف تلقاها آألم عليه الستم من  به  تاب عليه 

مااااا م و اقااا  إ ااااا عاااا  ثاااا ، ألإل ا تلاااا   ي اااا أهاااا  التفسااااري إال أل أحااادا 
الكلماو الاوا ألة يف هاذا احلاداد ،  قاد  نار ابان لراار الطادي ااا ألهاو أعلام 
أهااا  التفساااري طضقاااوال اااااا    ااابمل  أقاااوال و ااااذنر  مااان بياااا ن هاااذ  الكلمااااو 
املاذنو ة ، أللاذل  قاال ابان تيميا  )  لاو ناال آألم قاد قاال هاذا ، لكانال أما  

يااء مان   اا  آألم أحاق ثاا مااه ، ألقاد علام  ومد أحق به ماه ، ب  لكاال اضنب
ناا  عاااو ط اث  أل الااال  االى هللا عليااه أل االم ، و أيماار أمتااه بااه ، ألال نقاا  
عن أحد من الصحاب  اض يا  ، ألال نقله أحد من المللماء اضبرا  ،  مللام أناه 
من أنا ال أه  الوأل  ألاال تتق ، الذان ألألملوا مان اضحاألااد أن ار هاا 

لم  من الصحيح ، لكن هللا  رق ب  احلق ألالباوا    ها  الاقاد  ادي املس
الملااا    طلاقاا  ، علماااء اةاارح ألالتملاادا    ألقااال عاااه أاضااا )  ألم اا  هااذا ال 
جيااوز أل ابااري عليااه الشاارامل  ، ألال مااتر بااه يف الاادان طتفاااق املساالم  ،  ااإل 

باقاا  اثباال هااذا ماان لاااس اإل اارا يلياو  أل وهااا ألالااف ال امللاام  ااحت ا إال 
عان الااال  االى هللا علياه أل االم ، ألهااذ  لاو نقل ااا م اا  نملال اضحبااا  ألألهاال 
بن مابه ألأم اهلما هن ااق  أ با  املبتدأ ألقصص املتقادم  عان أها  الكتااب 
و جيز أل متر ثا يف ألان املسلم  طتفااق املسالم  ،  كيا  إ ا نقل اا مان 
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لماااء املساالم  ، باا  ااقل ااا ال ااقل ااا ال عاان أهاا  الكتاااب ألال عاان ثقاااو ع
عمااااان هاااااو عااااااد املسااااالم   ااااارألح ألاااااملي  ، ال ماااااتر  دا اااااه ، ألاألاااااطرب 
األطراط املارف باه أناه و مفاو  لا    ألمااما اادل علاى ألألامله أاضاا أناه قاال 
 يه ) أللوال ومد ما  لقتا    ألهاذا طوا  ضل هللا تملاا   لاق اةان ألاإلناس 

ألاإلنااس إال ليملباادألل و  اااحلق أل لملباألتااه نمااا قااال تملااا  و ألمااا  لقاال اةاان 
هذا احلداد حداد نذب موألوع جيل اوراحه ألإ راله عان نتال اهلدااا  
، ألمكانااااه يف نتاااال املوألااااوعاو . ) الشااااب   ال انياااا    أل هللا تملااااا  أعطااااى 
اضأللياء ألاضنبياء من  ضاله  أللملا  هلام مان املازلا  ألاملكانا  ملام جيملل اا لغاريهم 

ث  من ا تغاب ثام ،  ألأقاول  ألا علاى  لا  :ااا ألمن  ل  أنه أمكا م من إغا
أما مازل  أنبياء هللا تملا  ألأألليا اه  ات هفاى علاى  ي   ام  اليم ألعقا  اثبال 
،  إل مان لاه أألر مملر ا  طضأللا  املارف  لا  ،   ام أ  ا  با  آألم مازلا  عااد 
 هللا تملاااا  ، اضنبيااااء   اضألليااااء ، أل ااان ناااؤمن تاااا هلااام مااان الفضاااا   ألاملراتااال
الملالي  ، أللكن من الذي قال ل  إل من  ل  ما أنرم م هللا به أناه أعطااهم 
القااد ة علااى إغاثاا  املل ااوف ألاملكاارألب " ماان أتياال ثااذا " أهااو شااوء أل أل بااه 
قرآل أأل  ا   حيح  " هاو برهانا  إل ناال مان الصااألق  ،  اإل إثبااو 

 احيح  اراح  ل  هلم من اضحكام الشرعي  الف ال باد يف إثبا اا مان ألليا  
،  إل أألل  القرآل ألالسا  ليس  ي ا شاوء مان  لا  ، با   ي اا الارأل علاى مان 
اعتقااااد  لاااا  ، نمااااا قااااال تملااااا  و قاااا  األعااااوا الااااذان زعمااااتم ماااان ألألل هللا ال 
ميلكااول م قااال   ة يف الساامواو ألال يف اض و ألمااا هلاام  ي مااا ماان شاارخ ألمااا 

 عليااه أل ااام و قاا  ال لااه مااا م ماان م ااري و ألقااال هللا تملااا  عاان نبيااه  االى هللا
أمل  لافسو نفملا ألال ألرا إال ما شااء هللا و أليف احلاداد و ال ألفا  أحادنم 
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جيوء ااوم القياما  علاى  قبتاه بملاري لاه  غااء اقاول :ااا     اول هللا أغ ا   ايقول 
:ااا ال أملاا  لاا  شاايئا قاد أبلغتاا  ، ال ألفاا  أحاادنم جياوء اااوم القياماا  علااى 

    اااول هللا أغ اا   ااايقول ال أملاا  لااا  شاايئا قاااد  قبتااه شااااة هلااا ثغااااء اقااول 
أبلغت  ... احلداد بتمامه و   اإ ا ناال هاذا حاال   اول هللا  الى هللا علياه 
أل االم ألهااو أ ضاا  اضنبياااء علااى اإلوااتق  كياا   ااال غااري  هاان هااو ألألنااه " 
ألنقااول أاضااا :اااا أل الصااحاب   ألااوال هللا علااي م أعاارف الااااو تااا للااال  االى 

 ااالم مااان احلقاااوق  لاااو ناااانوا امللماااول أناااه  هااان اساااتغاب باااه عااااد هللا علياااه أل 
الضراء لفمللو  ، لكن و ا بال عان ألاحاد ماا م أناه  ملا  شايئا مان  لا  ، ألال 
  ااص  يااه ، ماا  مااا ماار علااي م ماان الاابت  ألالكاارألب ألاملصااا ل ألماا   لاا  و 
أيو أحااادهم إ  قاااد الاااال  ااالى هللا علياااه أل ااالم ألا اااتغاب باااه مااان ألألل هللا 

، أ ينااال   هاااذا أعااارف ماااا م طلشااارع " ألأعااارف ماااا م تاااا للاااال مااان  تملاااا 
احلقاااوق " اهلل إل هاااو إال شاااب   أألحاااى لااا  ثاااا الشااايطال  ظااااال أ اااا مااان 
تملظيم لااب اضنبياء ألاضأللياء ، ب  اضنبياء إمنا لامألا لادعوة الاااو إ  إ اراأل 

ألعاوا الاااو لتوحيااد هللا هللا تملاا  طلملبااألة ، ألاال ااتغاث  طهلل مان الملبااألة  الااف 
تملا  ثا  كي  اكول من ألاا م إقرا  الشرخ ألقد بمل اوا أ ات لتحاذار اضمام 
ماااه "  اابحان  هااذا ثتااال عظاايم ، أللاايس يف نفااو هااذا عاان اضنبياااء تاااقص 
هلم ، ب  الذي اتاقص م هاو الاذي ابادل ألااا م ألااؤ ا م باساب   ماا هاو حاق 

، ألاتقاااول علاااي م ماااا و اقولاااو  ،  هلل هلااام ، ألمااارف الكلااام  مااان بملاااد مواألااامله
ألاد   يف شراملت م ماا لايس ما اا ، ) الشاب   ال ال ا    حكااا  الملتال  الاذي 
لااء إ  قاد الاال  الى هللا علياه أل االم  ألا اتغاب باه ألقاال بيتا  مان الشااملر 
 قضيل حالته ، ألهذ  احلكاا  ال إ ااأل هلاا ، با  هاو ناذب  تلاق ، ض اا 
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ما لاء به الاال علياه الصاتة ألالساتم ، ألال ميكان أل  الف  ض   الدان ، أل 
ت بل  ال ، ألقد انفتح ثا طب شار ن اري ، أل حام هللا ابان ن اري ملاا  نرهاا يف 
تفسري  ألو اابه على نذثا ،  دع  ما ا  إ ا ها ال املتد باه أها  اضلبااب ، 

غالااال  ألقاااد  نااارو يف نتابااااا ) شااارح الصااادأل  يف التحاااذار مااان  تاااا  القباااو   
الشابه الاف اسااتدل ثاا ماان املتقاد  لا  ،  رالملااه إل شائل ،  فيااه  اري ن ااري 
 مد هللا أل ضله ألحسن تو يقه ألماته ، ألاخلت ا  :ااا أناه ال اليفاي يف الشادا د 
إال هلل تملا   ت افرج الكرألب ألال اغياد الل فااو إال هاو لا  ألعات ، ألعان 

نملام الونيا  قاهلاا إباراهيم حا  ابن عباو  ألو هللا عا ما قاال :ااا حساباا هللا أل 
ألقااو يف الاااا  ، ألقاهلااا ومااد  االى هللا عليااه أل االم حاا  قااالوا لااه و إل الااااو 
قااد  ملااوا لكاام  ا شااوهم  اازاألهم إمياااو ألقااالوا حساااا هللا ألنملاام الونياا  و  ألا  
البوا ي ، ألعن أمساء اباا  عمايس أ اا قالال :ااا  علما     اول هللا  نلمااو 

و هللا هللا  هللا ال أشاارخ بااه شاايئا و  ألا  اباان مالااه ، ألعاان  أقوهلااا عاااد الكاارب
عا شاااا   ألااااو هللا عا ااااا قالاااال قااااال   ااااول هللا  اااالى هللا عليااااه أل اااالم  و إ ا 
أ اااب أحاادنم هاام أأل ضألاء  ليقاا  :اااا هللا ، هللا  هللا ال أشاارخ بااه شاايئا و  ألا  
لم  الطاادا  ، ألعااان ابااان عباااو  ألاااو هللا عا ماااا أل الااال  ااالى هللا علياااه أل ااا

نااال اااادعو عاااد الكااارب و ال إلااه إال هللا الملظااايم احللاايم ، ال إلاااه إال هللا  ب 
الساامواو ألاض و أل ب الملاارش الملظاايم و متفااق عليااه ، أل ي مااا و أل اا  عليااه 
اضعاااراهللا اااااوم اةمملاااا   قااااال :اااااا     اااول هللا لاااااع المليااااال ألهلكاااال اضنفااااس 

 علياه أل الم ادااه  قاال ألانقطملل السب   األع هللا اغي اا ،  ر   الال  لى هللا
و الل اااام أغ اااااا ، الل اااام أغ اااااا ، الل اااام أغ اااااا و  يغاااااث م ماااان حلظاااات م مغيااااد 
الل فاو ألقاألو احلالاو لا  ألعات ،  اوهللا مساك  ، مساك  ، مساك  
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ماان اسااتغيد بقااد أأل شاايفر أأل ماان ال اافاا  ألال اضاار ، لقااد  اااب  ااملي م ، 
 ألا  رة . ألأل  عمل م ، نملو  طهلل من اخلذالل يف الدنيا

ألها اتفرع على هذ  القاعدة أاضا :اا التون  ، ألهو اعتماأل القلل علاى الارب 
لاااا  ألعاااات ألتفااااواض اضمااااو  إليااااه  اااابحانه يف  صااااي  ا بااااوب املرغاااااوب ، 
ألالكفاااا  ماان املكاار  املرهااوب ، ألقااد قساامه أهاا  المللاام إ  أقسااام :اااا اضألل :اااا 

ال ألعتما   ادقه ، ألهاو ألالال ال التون  على هللا تملا  ، ألهو من لام اإلمي
ااااتم اإلمياااال إال باااه ، نماااا قاااال تملاااا  ، ألعلاااى هللا  تونلاااوا إل نااااتم ماااؤما  و 
ألقال تملا  و ألعلى هللا  ليتون  املتونلول و ألهللا تملا  ناف من تونا  علياه ، 
قاال تملاا  و ألمان اتونا  علاى هللا   ااو حسابه و ، ال اا  :ااا تونا  الساار ،  ل 

ميل يف للل مافمل  أأل أل   مضرة ،   اذا شارخ أناد ، ضناه ال املتمد على 
اق  إال  من املتقاد أل هلاذا امليال تصار ا  فياا يف الكاول ، ألال  ارق يف  لا  
ب  أل اكول التونا  علياه نبياا أأل أللياا أأل وااغوا عادألا هلل تملاا  ، ال الاد :ااا 

تبتاه ألا طااق التون  علاى الغاري  يماا اتصارف  ياه الغاري ، ما  الشاملو  بمللاو مر 
مرتبااا  املتوناااا  ، م ااا  أل املتمااااد عليااااه يف  صاااي  اململاااااش أل اااو  ،   ااااذا ماااان 
الشرخ اض غر لقوة تمللق القلل به ألقوة االعتماأل علياه ، أماا لاو اعتماد علياه 
على أنه  رأل  بل ألأل هللا تملاا  هاو الاذي قاد   لا  علاى ااد    اإل  لا  

يف حصاول املقصاوأل ، الراباا   ال  و باه ، إ ا ناال للمتوناا  علياه أثار  ااحيح
:اااا التوناا  علااى الغااري  يمااا اتصاارف  يااه هااذا الغااري  يااد ااياال غااري  يف أماار 
 ااوز  يااه الاياباا    ااذا ال  و بااه ، ألهااو تملااري الونالاا  ، ألأأللاا  اةااواز ألاألااح  
ماان الكتاااب ألالسااا  ،  التوناا  عباااألة ضنااه ماان عماا  القلاال ،  اات اتوناا  إال 

نااا  مطلاااوب ، أللكااان هللا تملاااا  جياااري علاااى ااااد علاااى هللا ألحاااد  يف حصاااول  
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بملااض الملباااأل الاارزق  يو االه ملاان اراااد ماان عباااأل  لاا  ألعلااى ،  اااهلل هااو الااذي 
بياااد  ألحاااد  مفتااااح اضماااو  ألزمام اااا ،  ااات اكاااول يف نوناااه إال ماااا ارااااد  لااا  
ألعت ، قال تملا  و الذان قال هلم الااو  إل الااو قد  ملوا لكم  ا شوهم 

قاااااالوا حساااااباا هللا ألنملااااام الونيااااا  ،  اااااانقلبوا باملمااااا  مااااان هللا و  ااااازاألهم إميااااااو أل 
ميسسااا م  ااااوء ، ألاتبملااااوا  ألاااوال هللا ألهللا  أل  ضاااا  عظاااايم و أليف احلااااداد و 
الل م ل  أ لمل ألعلي  تونلل و أليف احلداد و لو أنكم تونلاول علاى هللا 
حق تونله لرزقكم نماا اارزق الطاري تغادأل  ا اا ألتارألح  بطااو وألاعلام  محا  

 تملا  أل التون  الشرعو ال ااايف اض ذ طض اباب املشارألع  ، با  اض اذ هللا
ثااا ماان التوناا  ، أليف احلااداد و اعقل ااا ألتوناا  و أليف احلااداد و أل اا  الااال 
 االى هللا عليااه أل االم مكاا  ألعلااى  أ ااه املغفاار و ألهااو  اايد املتااونل  ، ألقااال 

ليااه تونلاال ألهااو  ب تملااا  و  ااإل تولااوا  قاا  حساال هللا ، ال إلااه إال هااو ، ع
الملاااارش الملظااااايم و ألقااااال تملاااااا  و إل احلكاااام إال هلل ، علياااااه تونلاااال ، ألعلياااااه 
 ليون  املتونلول و ألالتون  على هللا تملا  لاه مان الفوا اد ماا ال مصاى ،  مان 
 لاا  :اااا أل التوناا  علااى هللا مقااق  بااه الملبااد مرتباا  عظيماا  م ماا  ماان مراتاال 

لياااه ألحاااد   ااابل للكفااااا  ألاحلفاااو ،  قاااال   الملبوألاااا  ، ألما اااا :ااااا أل التونااا  ع
تملا  و ألمن اتون  على هللا   و حسابه و ألقاال تملاا  بملاد  نار أمار الايفاوم 
ألأ اااا مااان الشااايطال قاااال و إمناااا الايفاااوم مااان الشااايطال ليحااازل الاااذان ءآمااااوا 
أللاااايس بضااااا هم شاااايئا إال   ل هللا ألعلااااى هللا  ليتوناااا  املؤماااااول و ألإ ا محااااو 

اء ألأه ام ألحصا  الت دااد مان اضمام طلقتا  ألالطارأل ألالارلم الوويس ب  اضنبيا
،  إل اضنبياء افزعول إ  التون  على هللا تملا   ضنه مان أعظام ماا اساتكفو 
به الملبد من نيد عدأل  ، قال تملا  عن لسال    من   له بملاد أل هادألهم 
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لقومااه قاوم م و ألمااا لااا أل ال نتوناا  علااى هللا ألقاد هااداو  اابلاا و  ألقاال هااوأل 
بملااد أل قااالوا لااه و إل نقااول إال اعااباخ بملااض آهلتاااا بسااوء قااال إ  أشاا د هللا 
ألاشااا دألا أ  باااريء هاااا تشااارنول مااان ألألناااه  كيااادألل  يملاااا   ال تاظااارألل إ  
تونلاال علااى هللا  هللا أل بكاام مااا ماان ألاباا  إال هااو آ ااذ باا اايت ا إل  هللا علااى 

ناوح إ  قاال لقوماه   قاوم  راق مستقيم و ألقال نوح لقومه و ألات  علي م نبي 
إل نااال نااد علاايكم مقااامو ألتااذنريي   و هللا  مللااى هللا تونلاال ،  اااي ملوا 
أمااارنم ألشااارناءنم   ال اكااان أمااارنم علااايكم غمااا    اقضاااوا إ  ألال تاظااارألل و 
ألقاااال لابياااه  ااالى هللا علياااه أل ااالم و ألال تطااا  الكاااا ران ألاملااااا ق  ألألع أ اهااام 

نايت و  ألما ااا :ااا أل التونا   علاى هللا ألحاد  ماان ألتونا  علاى هللا ألنفاى طهلل أل 
أعظااام أ اااباب الاصااار علاااى الملااادأل ، نماااا قاااال تملاااا  و إل ااصااارنم هللا  اااات 
غالاال لكاام ، ألإل لااذلكم  ماان الااذي ااصاارنم ماان بملااد  ألعلااى هللا  ليتوناا  
املؤماول و  الاصر للمتاونل  علاى هللا تملاا  ،  اواء الاصار طلساي  ألالسااال 

لدهال نما قال تملا  و ألما نال لااا أل تتايكم بسالطال إال   ل أأل احليف  ألا
هللا ألعلى هللا  ليتون  املؤماول و ألما ا :اا أل التون  على هللا ألحد  من أعظام 
اض اباب الاف ثاا املااال الملباد علاى الصااد علاى الضاراء ، نمااا قاال تملاا  عاان 

املتونلااول و أللااذل  الر اا  و أللاصااد ل علااى مااا آ اتمااوو ألعلااى هللا  ليتوناا  
   هللا تملا  بيا ما  قال و الذان  دألا ألعلى  ثم اتونلول و ألما اا :ااا  أل 
التون  من اض باب الف ثا اارزق الملباد نماال الملزميا  علاى الملما  ، ألالتو ياق 
يف حصول املراأل ألبلو  اض ب ، نما قال تملا  و  إ ا عزمال  تونا  علاى هللا 

هللا تملااا  ال تاااال ألال اسااتطيمل ا الملبااد إال طلتوناا  علااى و ألما ااا :اااا أل عباااألة 
هللا ألحد  نما قال تملا  و إ خ نملباد ألإ خ نساتمل  و ألالتونا  مان اال اتملان  



  القول املفيد يف شرح قاعدة التوحيد    
93 

، ألاوألااح  لاا  قولااه تملااا  و  اعبااد  ألتوناا  عليااه و ألما ااا :اااا أل التوناا  قااد 
لملاادأل و أماار بااه الااال  االى هللا أل االم يف  ااا ر أحوالااه ،  قااال يف الساالم ماا  ا

ألإل لاحاااوا للسااالم  اااالاح هلاااا ألتونااا  علاااى هللا و أليف الملبااااألة قاااال و  اعباااد  
ألتوناا  عليااه و أليف مقااام الاادعوة ألالصاادع طحلااق قااال و  توناا  علااى هللا إناا  
علااى احلااق املباا  و أليف مقااام الملاازم باادع املشاااأل ة يف اضماار قااال و  ااإ ا عزماال 

أهااا  الافااااق بملاااد الااادعوة  تونااا  علاااى هللا و أليف مقاااام  الكااا  عااان الكفاااا  أل 
ألعااااادم اال اااااتيفاب  قاااااال و ألألع أ اهااااام ألتونااااا  علاااااى هللا و أليف مقاااااام الملبااااااألة 
اةماعيا  قااال و ألتونا  علااى الملزااز الاارحيم الاذي اااراخ حا  تقااوم ألتقلباا  يف 
السالدان و ألغري  ل  ن ري ، ها افيادخ إ ااألة قطمليا  أل التونا  مان مراتال 

رف ملياال أأل لقااد ال اافاا  ألال اضاار ، الملبااألة الملالياا  ،  كياا  بملااد  لاا  اصا
أأل نياا  اتوناا  الملاقاا  علااى شاايفر أأل حيفاار أأل غا اال "   أييت ألجياااألل يف 
لااواز التوناا  عليااه، اهلل إنااه الملقاا  البشااري إ ا و ااارأل  هللا لااه اهلداااا  ألالاااو  ، 
 ت ازال اتوبط يف ملماو اة   ألالملماا  ،  اسيل هللا تملاا  أل اااري قلوبااا 

 باو  التوحيد اخلالص ألالملم  الصا  .ألعقولاا 
ألها افرع علي ا أاضاا :ااا  اخلاوف ، ألقاد قسامه أها  المللام إ  أقساام ، اضألل 
:اا  وف وبيملو نووف اإلنسال من السب  ألالاا  ألالغرق ألهذا ال اتم عليه 
الملباااد ، قاااال تملاااا  عااان مو اااى علياااه الصاااتة ألالساااتم و  ي ااابح يف املدااااا  

ال تملا  عاه و  فارو مااكم ملاا  فاتكم و ال اا  :ااا اخلاوف   ا فا ابقل و ألق
الطبيملو الذي مم   احبه على ترخ ألالل أأل الوقوع يف ا رم ،   و حرام 
، ضل ما نال  ببا لبخ الوالبااو أأل الوقاوع يف ا رمااو   او حارام ، ألعلاى 

ألقااال   لا  قولااه تملاا  و أهشااو م ،  ااهلل أحااق أل هشاو  إل ناااتم ماؤما  و
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تملا  و  ت ها وهم أل ا ول إل نااتم ماؤما  و الرابا  :ااا اخلاوف الاذي مما  
 ااااحبه علاااى تااارخ اململا اااو ألالتااازام الوالبااااو ،   اااو  اااوف مااايمو  باااه أمااار 
أللاااوب ، ألااا يااااه اضماااان ماااان مكاااار هللا احلامااا  علااااى اةاااارأة علااااى اململصااااي  ، 

 تملا  أل محتاه اخلامس :اا اخلوف الذي مم   احبه على القاوق من  ألح هللا
،   او  ااوف وارم ، ماان أشاد ا رماااو ، قاال تملااا  و إناه ال اياايو ماان  ألح 
هللا إال القااااوم الكااااا رألل و ألقااااال تملااااا  و قااااال ألماااان اقاااااط ماااان  محاااا   بااااه إال 
الضالول و  ات جياوز للملباد أل أيمان أمااا مملاه علاى الوقاوع يف اململصاي  ، ألال 

يااايو ألالقااااوق مااان  محااا  هللا تملاااا  ، جياااوز لاااه أل لااااف  و اااا مملاااه علاااى ال
الساألو :ااا  اوف التملباد ، ألهاذا مان  لا  الملبااألاو الاف ال جياوز  ار  ا إال 
هلل تملا  ، أل ر ه لغري هللا شرخ أند ، الساب  :ااا  اوف السار ، نايل لااف 
من  احل القاد ، أأل لااف أللياا بمليادا عااه ال ااؤثر  ياه ، لكااه لا اه  ا ا  

من الشرخ اضند ، نما قاال تملاا  عان قاوم هاوأل أ ام قاالوا   ر ،   ذا أاضا
لاه و إل نقااول إال اعااباخ بملاض آهلتاااا بسااوء و ألقااال تملاا  عاان  ليلااه إبااراهيم  
ملااا هاادأل  قومااه  هلاات م و ألنياا  أ اااف مااا أشاارنتم ألال هااا ول أنكاام أشاارنتم 

تشارنول  طهلل ما و اازل به عليكم  الطاو و ألقاال تملاا  عااه و ألال أ ااف ماا
بااه إال أل اشاااء  هللا شاايئا و ألهااذا ألأب الكفااا  ألاملاااا ق  ألأهاا  اإل لاااف ، 
أ ااام لو ااااول املاااؤما  ماااااه هاااو ألألل هللا تملااااا  نماااا قااااال تملاااا  و أللو وناااا  
طلااذان ماان ألألنااه و ألهاااا افيااد أل اخلااوف ماان الملبااااألة ، أل هللا تملااا  أماار باااه 

 و اا ألومملاا و ألقاال تملاا    قال و تتيفا  لاوثم عن املضال  اادعول  ثام
و ألا ناااار  باااا  يف نفسااااا  تضاااارعا أل يفاااا  ألألألل اة ااااار ماااان القااااول طلغااااادأل 
ألا  ااال ألال تكاان ماان الغااا ل  و ألال أيماار هللا تملااا  ألال مياادح  ماان اضقاااوال 
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ألاضعمال ألاالعتقاألاو إال ماا هاو عبااألة ، قاال تملاا  و  ااهلل أحاق أل هشاو  
و باا  علااق عليااه اإلميااال هاااا ،  اادل علااى و ألقااال و أل ااا ول إل ناااتم مااؤما  

أناه الملباااألاو امل ما  ، ألاخلااوف مان هللا ألحااد  لاه مثااراو لليلا  ، ما ااا أل ااول 
اةااا  ، قااال تملااا  و ألملااان  اااف مقااام  بااه لاتاااال و ألقااال تملااا  و ألأمااا مااان 
 اااف مقااام   بااه أل ااى الااافس عاان اهلااوم  ااإل اةااا  هااو املاايألم و  ألما ااا :اااا 

اال ألنا  ألالتو يق للف م ألالملما  ، قاال تملاا  و إل يف  لا   االنتفاع طلوحو أل 
 اااا  ملااان  ااااف عاااذاب ا  ااارة و ألقاااال تملاااا  و  ااايذنر مااان لشاااى و ألقاااال 
تملااا  و إمنااا تاااذ  ماان اتباا  الااذنر أل شااو الاارمحن طلغياال و ألأنااذ  بااه الااذان 
ن لاااا ول أل مشااارألا إ   ثااام و  ألما اااا :ااااا اال اااتملداأل لياااوم اململااااأل ألالوقااااا  مااا

أهوالااه ، قااال تملااا  و إو ،اااف ماان  و اومااا عبو ااا قمطرااارا  وقاااهم هللا شاار 
 لااا  الياااوم أللقااااهم نضااارة أل ااارأل ا و ألقاااال تملاااا  و لاااا ول  ثااام مااان  اااوق م 
ألافمللاول مااا اااؤمرألل و ألقااال تملااا  و ألالااذان اصاالول مااا أماار هللا بااه أل او اا  

ئاا  الااذان ااادعول أللشااول  ثاام أللااا ول  ااوء احلساااب و ألقااال تملااا  و أألل
ابتغاااول إ   ثااام الو ااايل  أا ااام أقااارب ألارلاااول  محتاااه أللاااا ول عذاباااه و ألقاااال 
تملا  و او ول طلاذ  أللا ول اوماا ناال شار مساتطريا و ألما اا :ااا التمكا  يف 
اض و ألتبادا  اخلااوف أمااا يف الاادنيا ألعااد املااوو أليف ا  ارة ، قااال تملااا  و 

ن  ااف مقاامو أل ااف ألعياد و ألقاال أللاسكااكم اض و من بملدهم  ل  مل
تملا  و ألليبدلا م من بملاد  او  م أمااا و ألقاال تملاا  و تتاازل علاي م املت كا  
أال هاااا وا ألال  زناااوا ألأبشااارألا طةاااا  الاااف نااااتم توعااادألل و ألقاااال تملااااا  و إل 
الذان قالوا  باا هللا   ا تقاموا  ت  وف علي م ألال مزنول و االنكفاف عن 

قال تملا  و إل الذان لشاول  ثام طلغيال هلام  مغفارة ألألار نباري اململا و ، 
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و ألقااال تملااا  و إ  أ اااف إل عصاايل  هللا عااذاب اااوم عظاايم و ألقااال تملااا  
عاان التقااو ماان اباا  آألم و لاائن بسااطل إ  ااادخ لتقتلاا  مااا أو ببا ااط ااادي 
إليااا  ضقتلااا  إ  أ ااااف هللا  ب الملاااامل  و  وو اااه مااان هللا تملاااا  ماملاااه مااان 
قت  أ يه ، ألعن لابر بن عبدهللا   ألو هللا عاه قال :اا أقبلاا  ما    اول هللا 
 االى هللا علياااه أل ااالم  حااه إ ا نااااا باااذاو الرقاااع قاااال :ااااا ناااا إ ا أتيااااا علاااى 
شاااايفرة مليلاااا  ترنااهااااا لر ااااول هللا  اااالى هللا عليااااه أل اااالم ،  يفاااااء  لاااا  ماااان 

هللا  ااالى هللا  املشااارن  أل اااي    اااول هللا ممللاااق بشااايفرة ،  ي اااذ  اااي  نااال
عليه أل لم  ا بوه ،  قال لر ول هللا :اا أهاا   " قاال و ال و  قاال :ااا  مان 
مياملاا  ماا  " قااال و هللا مياملاا  مااا  و قااال :اااا  ت اادأل  أ ااحاب الااال  االى 
هللا عليه أل لم  يغمد السي  ألعلقه . متفق عليه ، ألعن عبادهللا بان مساملوأل 

لى هللا علياه أل الم و اقتلاوا احليااو نل ان  ألو هللا عاه قال قال   ول هللا  
 مااان  ااااف ل هااان  لااايس مااا  و أليف احلاااداد ا  ااار  ااااا أمااااه حاااداد ابااان 
عباااااو  ألااااو هللا عا مااااا ااااااا و  ماااان تاااارخ احلياااااو  ا اااا  ولااااب ن  لاااايس ماااااا و 
ألطةملااا  :ااااا  ااااخلوف مااان الملبااااألاو الاااف جيااال توحياااد هللا تملاااا  ثاااا ، ألمااان 

 عت  قد ألق  يف الشرخ اضند . رف  وف التملبد لغري  ل  أل 
ألها افرع على هذ  القاعدة أاضا :اا الرلاء ،   و املن الملباألاو ، ألهو وما  
اإلنساااال يف أمااار قراااال املااااال ، ألهاااو مااان الملبااااألاو ، ضل الرلااااء املتضااامن 
للاااذل ألاخلضاااوع ال اكاااول إال هلل تملاااا  أل ااار ه لغاااري هللا تملاااا  مااان الشااارخ ، 

 إ ا ناال يف أمار ال اقاد  علياه إال هللا تملاا  ، ألأماا ألاكاول مان الشارخ اضناد
 لاااااء الملبااااد يف أماااار اقااااد  عليااااه طعتبااااا  أل هللا تملااااا  ألألاااامله ماااان أ ااااباب 
حصول املراأل ، بات  ل لاه ألال  ضاوع  ات  و باه ألعلياه :ااا  الرلااء الصااأل  
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 من عباأل القبو  ض حاثا من الشرخ اضند ضناه و ارلاه يف  قياق ماراأل  إال
العتقااااأل  أل لاااه تصااار ا  فياااا يف الكاااول، ألالرلااااء الصااااأل  مااان عبااااأل اضألاثل 
ضألاث ااام مااان الشااارخ اضناااد  ضل هاااذ  اضألاثل عاااالزة عااان  قياااق ماااراألهم ، 
  م إمنا عبدألها ارلول ما ا أل تشف  هلم عاد هللا تملا  ألتقرثم إلياه زلفاى ، 

حيفااا  ماان الشاارخ ألهاو ال تقااد  علااى  لا  ،  رلاااء اض اااام ألاضشايفا  ألاض
اضنااد  ، بااا  ألقااد اكاااول الرلاااء  يماااا اقااد  علياااه الملبااد مااان الشاارخ اضناااد 
 سااال ماااا اقاااوم يف قلااال الرالاااو مااان الاااذل ألاخلضاااوع للمرلاااو ،  ااااهلل هاااو 
املرلو ألحد  ال شرا  له ،  رلا ء الغري مشرألق  بشرو  :اا أل ال اصااحبه 

ملل  لات اقاول   ار  ل ألال  ضوع ، ألأل اكول  يما اقد  عليه ، ألقد مس
:اا أ لوخ بك  مملا  الرلاء يف قلال ، ألهاذا ال جياوز ضل  لااء التملباد ألالاذل 
ألاال تكان  ألاخلضوع ألالتقرب ال اكاول  إال هلل تملاا  ،  ملبااأل اضألاثل ارلاول 
ماان أألاث اام الاصاار ألالملااز  ألالشاافاع  ألاحلفااو ألالتمكاا  ألناا  هااذا ماان الشاارخ 

املرااد الصاويف لشايوه الاذي ااتمللم علاى ادااه  اضند ، ألمن  و   أاضا  لاء
،  إل املراد ارلو من شيوه ما ال جيوز  لام  إال من هللا تملا  ، ألمان  او   
أاضا  لااء مان أييت إ  الك اال ألالساحرة يف ا تكشااف ماا هاو مان  الغيال 
، يف مملر   الرزق ألاحلال يف املستقب  ،  إنه أيتاي م ألنلاه  لااء يف أل اكشافوا 

هو من الغيل الذي  ييتيه ، ألهذا هو عا  الشارخ اضناد ، ألال شا  له ما 
يف  لاا  ، ألماان  اااو    أاضااا الرلاااء الملظااايم الااذي اكااول مااان أتباااع اضماااراء 
ألامللوخ ألاملصااحب  هلام ،  اإ م ارلاول ماا م احلفاو ألالساتم  ألالغاري ألالاصار 

هلام يف   ألتيسري اضمو   لاء مصحوط بكام  الاذل ألاخلضاوع ، حاه إل التااب 
ن ري اضحيال   اضافو علاي م مان الصافاو ماا ال اصاح إوتقاه علاى  لاوق 
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، نما هو ألاألح يف ن ري من أشملا هم ألحرنا م إ ا نانوا  ضر م ، ألهاذا ال 
جيوز البت  ، ألقاد تملادم بابملض اضتبااع احلاال حاه  اا  ااوا  مان ااوا  أماري   

ملاااألي أمااري  ألإل نااال  ألإل نااال ماان  أ سااق الااااو ألأنفاارهم ، ألاملاااألي ماان ا
ماان أعلاام الااااو ألأ االح م ،  ا تلاال عاااد  مااوازان الااوالء ألالااداء ضنااه ا تاا  
عااااد  قبااا   لااا  ميااازال ا بااا  ألالرلااااء ، ألال حاااول ألال قاااوة إال طهلل الملظااايم ، 
أل ا  ن ري من اضتباع اسكل عن لو هم ألملم م ألبغاي م أل الفاا م ، ضل 

ا نااال ارلااو  ماان ألنياااهم ،  صاااا  تااولي  م ألنصااح م  اكااد  عليااه  اافو مااا
ارلو ما م أن ر ها ارلو من هللا تملا  ، ألهذا نله    طلتوحيد ، ألال اسلم 
 اااحبه ماان الوقاااوع يف بااراثن الشااارخ اضنااد أأل اض اااغر ، أللااذل   الساااتم  
التباعااد عااا م ألاحلااذ  ماان الوقااوف عاااد أبااواثم إال للاصااح ألالتوليااه ، ألاضماار 

املاكر ألإاصال حاوا ر ا تاال  الاذان ال اقاد ألل علاى طململرألف ألالا و عن 
إاصاهلا هلم ، ألالستم  ال املادهلا شاوء ، ألضل الرلااء عما  قلال  ات باد مان 
مراعاتاه ألمراقبتااه ألا ماا ،  يبقااى الملباد الاا ااح لافساه وا اابا هلاا   يمااا اصااد  

ألال  ماه من  لاء ، قال تملا  و  ن ناال ارلاو لقااء  باه  ليملما  عمات  ااحلا
اشرخ بملباألة  به أحادا و ألقاال تملاا  و أأللئا  الاذان اادعول ابتغاول إ   ثام 
الو يل  أا م أقرب ألارلول  محته أللا ول عذابه و ألقال تملا  و ألترلاول مان 
هللا ماال ارلول و ألقاال تملاا  و لقاد ناال لكام يف   اول هللا أ اوة حساا  ملان  

ا و أمن هاو قاا م آوء الليا   االدا نال ارلو هللا ألاليوم ا  ر أل نر هللا ن ري 
ألقا ماا مااذ  ا  اارة ألارلااو  محاا   باه و ألقااال تملااا  و إ اام نااانوا اسااا عول يف 
اخلاارياو ألااادعوناا  غبااا أل هبااا و ألالرغاال هااو الرلاااء ، ألالرهاال هااو اخلااوف ، 
أليف احلداد :اا أل   الاال  الى هللا علياه ألو علاى  لا  ألهاو يف املاوو  قاال 
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قاااال :ااااا أ لاااو هللا     اااول هللا ألأ ااااف  ناااوهللا ،  قاااال  لاااه و نيااا   ااادخ "و
  ااااول هللا  اااالى هللا عليااااه أل اااالم و ال جيتمملااااال يف قلاااال عبااااد يف م اااا  هااااذا 
املااااوون إال أعطااااا  هللا مااااا ارلااااو  ألأماااااه هااااا لاااااف و  ألا  البمااااذي ألحسااااااه 
اضلبا  ، ألمن ألعا ه عليه الصتة ألالستم و الل م إ  أ المل نفساو إليا  

 اال ألل اااو إليااا  ، ألأةاايو م اااري إليااا  ، أل وألاال أماااري إليااا  ، ، ألألل
 غبااا  أل هبااا  إليااا  ... احلاااداد و  قولاااه و  غبااا   أل هبااا  و حاااال تااادل علاااى 
الباعد على  ل  ، أي أنا  إمناا  مللال  لا  ضنا  أ لاوخ ألأ ااف ماا  ، 
 اات تاارج أا ااا الملبااد إال هللا تملااا   إنااه ألحااد  مالاا  امللاا  ألبيااد  ناا  شااوء ، 

   الضااا  اململطااو املااان  ،  ااامللوخ إمنااا أل االوا للملاا  ملااا أعطاااهم هللا ألهااو الاااا
تملاااا  امللااا   ااااا ج املتفضااا  علاااي م طمللاااا  ألال تااارل م ، ألالملزااااز يف مالااااه أأل 
ماصبه أأل علمه إمنا أل   هلذ  الملزة ملا آا  هللا  لا   اا ج مان أعطااهم الملازة 

تشاااء ألتاازع امللاا  هاان ألال تارل م ، و قاا  الل اام مالا  امللاا  تااؤيت امللا  ماان 
تشاء ألتملز من تشاء ألتذل مان تشااء بيادخ  اخلاري إنا  علاى نا  شاوء قادار 
و  كاا  شااوء تطلملاال لاااه نفساا  عاااد املولااوق  ااااهلل هااو مالكااه احلقيقاااو ، 
ألهو الذي أعطا  هذا املولوق ،  اا ج مان أعطاا  ألال تارج املولاوق الضاملي  

نصارف  لااءو إال لاه ألحااد   الملاالز ،  اسايل هللا تملاا  أل املياااا علاى أل ال
ال شاااارا  لااااه ،  ااااالقلوب تطمااااح ، ألالافااااوو ألاااامليف  ، ألحاااال الملاللاااا  ماااان 
وبملاا ، ألالشيطال  لاا طملر األ ، ألال ممل  على   األز هاذ  الملقبااو إال هللا 
ألحد  ،  املو  طهلل من  تا  املال ألنملو  به مان  تاا  شا وة املاا ال ألنملاو  باه 

  باه مان الفاا نل اا ماا م ار ما اا ألماا بطان ، من  تا  حل  الملالل  ، ألنملاو 
 ألهللا املستملال ألعليه ألحد  التكتل .
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ألهااااا اتفاااارع علي ااااا أاضااااا :اااااا اال ااااتملان  ، ألهااااو ولاااال الملااااول ، ألقااااد قساااام ا 
المللماء إ  أقسام ، اضألل :اا اال تملان  طهلل تملا  ، ألهاو اال اتملان  املتضاما  

ر إليه ، ألاعتقاأل نفااته ،   اذ  ال لكمال الذل من الملبد لربه ، ألتفواض اضم
تكااول إال هلل تملااا  ، قااال تملااا  و إ خ نملبااد ألإ خ نسااتمل  و  قاادم مااا حقااه 
التااي ري إل اااألة اال تصااا  ، أي ال نسااتمل  إال باا  ، ألال نسااتمل  بغااريخ ، 
ألعلاى هااذا اكااول  اارف هااذا الاااوع ماان اال ااتملان  لغااري هللا تملااا  ماان الشاارخ 

ل  ، ال ا  :ااا اال اتملان  طملولاوق  ي اا ال اقاد  علياه إال اضند املورج عن امل
هللا تملاااااا  ،   اااااذا أاضاااااا مااااان الشااااارخ اضناااااد ، ناال اااااتملان  طضماااااواو ، أأل 
اضحياء غري احلاألران ، أأل يف أمر غا ل ال اقاد ألل علاى مباشارته ، ضناه ال 
ا اقااا  إال مااان شاااوص املتقاااد أل هلاااؤالء تصااار ا  فياااا يف الكاااول ، ال الاااد :اااا
اال تملان  طضعمال ألاضحوال ا بوب  هلل تملا  ألهذ  مشرألع  شارع إجيااب أأل 
شااارع ا اااتحباب علاااى حسااال ناااوع الملمااا  نقولاااه تملاااا  و ألا اااتملياوا طلصاااد 
ألالصااتة و ألعليااه   اال ااتملان   طهلل تملااا  ماان الملباااألاو الااف ال جيااوز  اار  ا 

، قال  لى هللا عليه أل الم لغري  إل نانل يف أمر ال اقد  عليه إال هللا تملا  
الباان عباااو و إ ا ا ااتملال  ا ااتملن طهلل و  الراب :اااا اال ااتملان  طملولااوق  يمااا 
اقد  عليه هاذا املولاوق ،   اذا لتلا  حكماه ط اتتف اضمار املساتملال باه 
 ياه  ااإل نانال اال ااتملان  يف أمار مشاارألع   او مشاارألع  ، ألإل نانال يف أماار 

ملااا  و ألتملاااألنوا علااى الااد ألالتقااوم ألال تملاااألنوا هاااوع   ااو ورماا  ، نمااا قااال ت
علااااى اإل  ألالملاااادألال و ألعليااااه :اااااا  اال ااااتملان  طلقبااااو  ألأ ااااحاثا ماااان الشاااارخ 
اضنااد ضل املسااتمل  ثاام املتقااد أل هلاام تصاار ا  فيااا يف الكااول ، ألاال ااتملان  
طضمااااواو ماااان اضنبيااااااء ألاضأللياااااء مااااان الشاااارخ اضناااااد نااااذل  ، ألاال اااااتملان  
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 مااان الشااارخ أاضاااا ، نمااان اكااول يف الملاااراق ألاساااتمل  تااان يف مصااار طلغااا ب 
بر    وته ) مدأل ، مدأل،     يدي  تل   أل و هذ  اضلفاظ ،  اململون  ال 
تطلاال إال ماان هللا تملااا  ، قااال عليااه الصااتة ألالسااتم ململااا  و  ال تاادعن ألباار  

 .ن   تة أل تقول :اا الل م أع  على  نرخ ألشكرخ ألحسن عباألت  و 
ألها اتفرع علي ا أاضا :اا اال تملا ة ، ألهاو ولال الملاو  مان اضمار املواوف ،  
ألقااد قساام ا أهاا  المللاام إ  أقسااام ، اضألل :اااا اال ااتملا ة طهلل تملااا  املتضااما  
لكمال اال تقا  إليه ألاالعتصام باه ألاعتقااأل نفااتاه أللاام محااتاه مان نا  شاوء 

غااري بشاار ، نمااا قااال تملااا  و حاألاار أأل مسااتقب  ،  ااغري أأل نبااري ، بشاار أأل 
قااا  أعاااو  بااارب الاااااو ملااا  الاااااو إلاااه الاااااو مااان شااار  الو اااواو  اخلاااااو  
الااذي او ااوو يف  اادأل  الااااو ماان اةااا  ألالااااو و ألقااال تملااا  و قاا  أعااو  
برب الفلق من شر ما  لاق ألمان شار غا اق إ ا ألقال ألمان شار الافاااثو يف 

 اتملا ة بصاف  مان  افاو هللا الملقد ألمن شر حا د إ ا حسد و ال اا  :ااا اال
تملااااا  ، نكتمااااه ألعزتااااه ألعظمتااااه ،   ااااو حااااق مشاااارألع  ، حلااااداد و أعااااذ 
بكلماااو هللا التاماااو ماان شاار مااا  لااق و ألحااداد و أعااو  بملاازة هللا ألعظمتااه 
مااان شااار ماااا ألاااد ألأحاااا   و ألحاااداد و أعاااو  بول ااا  و ملاااا نااازل علياااه قولاااه 

... ا اا  و ألحاداد تملا  و ق  هو القاأل  على أل ابملد عليكم مان  وقا  
و أعااو  برألاااخ ماان  ااوط  و ال الااد :اااا اال ااتملا ة طضمااواو ،   ااذ  ماان 
الشرخ اضند ، ضنه  رف الملباألة لغري هللا تملا  ، ألضنه و  استملذ ثام ألهام 
أمااواو إال ضنااه املتقااد أل هلاام تصاار ا  فيااا يف الكااول ، الراباا  :ااا  اال ااتملا ة 

اضنااد أاضااا ، قااال تملااا  و ألأنااه نااال  طةاان ألالشااياو  ، ألهااو ماان الشاارخ
 لااااال ماااان اإلنااااس املااااو ألل برلااااال ماااان اةاااان  اااازاألألهم  هقااااا و اخلااااامس :اااااا 
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اال اااتملا ة طضحيااااء الغاااا ب  مااان  اإلناااس  ألهاااو مااان الشااارخ اضناااد ضناااه و 
اساااااتملذ ثااااام إال العتقااااااأل  أل هلااااام تصااااار ا  فياااااا يف الكاااااول ، السااااااألو :ااااااا 

ا اقد  عليه ،   و لاا زة ال  و ثاا ، علاى اال تملا ة طملولوق احلاألر  يم
أنه  رأل  بل يف الملو  ، ألأل اململيذ يف احلقيق  ابتداء هو هللا تملا  ، السااب  
:اااا اال اااتملا ة طملولاااوق احلاألااار  يماااا ال اقاااد  علياااه إال هللا تملاااا  ألهاااذ  مااان 

د أل الشرخ اضند أاضا ، ضنه و  استملذ به  يما ال اقد  عليه إال ألهو املتق
لااه قااد ة  فياا  ألتصاار ا يف الكااول . ال ااامن :اااا  طضمااانن الااف هااو يف نفساا ا 
 اااحل  لااذل  ،  اات  و ثااا ، ال علااى أ ااا هااو اململيااذة بااذا ا ، ألإمنااا علااى 
أللااه أل هللا تملاااا  لملل ااا  ااااحل  ، أللملل ااا  اااببا يف إعااا ة مااان نااال  ي اااا ، 

 ه ألمااان أللاااد مملاااا ا أليف احلاااداد  يف أمااار الفاااا و مااان ا تشااارف هلاااا تستشااار 
 ليملاااذ باااه و ألقاااد أل أل تفساااري اململاااا  هااااا يف  ألااااا  مسااالم و  مااان ناااال لاااه إبااا  
 ليلحااق ثااااااا و أل ألم مساالم يف  ااحيحه ماان حااداد لااابر  ألااو هللا عاااه ، 
أل امرأة من با   ازألم  ارقل  ايتى ثاا الاال  الى هللا علياه أل الم ،  ملاا و 

ا اذ طلبيال.. احلاداد و ألعلياه  م  لم  ... احلداد أليف احلداد و املاو  ع
:اااا  اال ااتملا ة طضمااواو شاارخ أناااد مطلقااا ، ألاال ااتملا ة طةاان شاارخ أناااد 
مطلقاااا ، ألاال اااتملا ة طلغاااا ب  مااان اإلناااس شااارخ أناااد مطلقاااا ، ألاال اااتملا ة 
طحلاألاااااران مااااان اإلناااااس  يماااااا ال اقاااااد ألل علياااااه شااااارخ أناااااد مطلقاااااا ،ألأماااااا 

ت  و ثااااا ، ألنااااذل  اال اااااتملا ة اال ااااتملا ة طملولااااوق  يماااااا اقااااد  عليااااه  ااااا
طملكااال الااذي لمللااه هللا  ااببا يف الملااو . ألهللا تملااا  املو ااق ألاهلاااألي إ   ااواء 

 السبي  .
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ألها اتفرع علي ا أاضا :اا الرهب  ،   و من الملباألاو الف ال جياوز  ار  ا لغاري 
و هللا تملااااا  ، ألاقااااال  ي ااااا مااااا قلاااااا  يف اخلااااوف ، ض ااااا تملاااااا  ، قااااال تملااااا  

ألاااادعوناا  غباااا أل هباااا و ألقاااال تملاااا  و أليف نساااوت ا هااادم أل محااا  للاااذان هااام 
لاارثم ارهبااول و ألتقاادر مااا حقااه التااي ري افيااد احلصاار ، ألقااال تملااا  و ألأأل ااوا 
بمل دي أألف بمل دنم ألإ ي  ا هبول و  واص الرهبا  لاه ألحاد  ال شارا  لاه 

يف اللغا  افياد   ي ا ،   و نقولاه و إ خ نملباد ألإ خ نساتمل  و   اذا البنيال
احلصاااار  ،  كااااا أنااااه ال املبااااد إال هللا تملااااا  ألال اسااااتملال إال بااااه لاااا  ألعاااات ، 
 كذل  ال ارهل إال ماه ألحد  عز ألل  ، ألقد قرل هللا توحيد  برهبته  قاال 
تملااا  وأمنااا إهلكاام  إلااه ألاحااد  ااإ ي  ااا هبول و  صااا  توحيااد  يف الرهباا  ماان 

هللا تملااا  علااى قااوم   اام لمللااوا  مقتضااياو توحيااد  يف اضلوهياا  ، ألقااد عاااب
الرهباا  ماان املولااوق أعظاام يف قلااوثم ماان الرهباا  ماان هللا تملااا   قااال تملااا  و 
ضنااتم أشااد  هباا  يف  اادأل هم ماان هللا  لاا    اام قااوم ال افق ااول و ألعليااه :اااا 
 ااات جياااوز الرهبااا   مااان القباااو  ألأ اااحاثا ، ضل الاااذي ارهااال ماااا م مااا  أ ااام 

نااه املتقااد أل هلاام تصاار ا  فيااا يف الكااول ، ألال  ااوز أمااواو إمنااا  ملاا   لاا  ض
الرهب  من اضشيفا  ألاضحيفا  ألالك وف ألاملغا او الف ال لل  لافس ا ألارا 
ألال نفملااا ، ضل ماان ارهاال ما ااا ماا  أ ااا  اااألاو إمنااا  ملاا   لاا  ضنااه أألاافى 
علي ا من الصفاو  ما من ممله أل هلا تصر ا يف هذا الكول ، ألال  اوز  هبا  

باد مان أي  لاوق نا ااا مان ناال . هاذا هاو مقتضاى التوحياد الاذي بملااد التمل
 هللا به نبياا ومدا  لى هللا عليه أل لم.

ألها اتفرع علي ا أاضا:اا  ا ب  ،  إل ما ا ما اكول عباألة ال جيوز  ار ه لغاري 
هللا تملا  ،  محب  هللا تمللى أ   ن  عما  مان أعماال الادان ، ألا با  شارق 
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  التوحيد ،  ت بد من إ ت  ا ب  هلل تملا  ،  ت اكول له من شرألق نلم
شاارا  يف احلاال ، ألماان عبااد غااري هللا  ي اا  وبتااه لااه حبااه هلااذا الغااري ، قااال 
تملااا  و ألماان الااااو ماان اتوااذ ماان ألألل هللا أنااداألا مبااو م نحاال هللا ألالااذان 

ا  ، ءآماااااوا أشااااد حبااااا هلل و  اااايعظم ا باااا  ألأأللب ااااا مااااا نااااال  الصااااا هلل تملاااا
ألأنذب ا ب  ألأملم ا ما نال حامت على التملبد لغري  نمحب  عبااأل اض ااام  
ألاضألاثل هلااا ، ألوبااا  عباااأل القباااو  ض ااحاثا ، قاااال اباان لقااايم  محااه هللا تملاااا  
ألهااو اوألااح أ ياا  ا باا   ألمازلت ااا يف الاادان )  لااو بطلاال ا باا  لبطلاال  ياا  

ل السري إ  هللا  إ ا  ألح نا  مقاام مقاماو اإلميال ألاإلحسال أللتملطلل مااز 
 اااااإ ا  اااااات ما ااااااا  إنااااااه ميااااال ال  ألح  يااااااه ، ألنساااااابت ا إ  اضعمااااااال ناسااااااب  
اإل اات  إلي ااا ، باا  هااو حقيقاا  اإل اات  ، باا  هااو نفااس اإل ااتم  إنااه 
اال تستم طلذل ألاحلل ألالطاع  هلل  من ال وب  له  ت إ تم له البت  ، با  

إال هللا  إل اإلله هو الذي أيهله الملبااأل حباا أل ال هو حقيق  ش األة أل ال إله 
أل و ا أل لااء ألتملظيماا ألواعا  لاه ، تملاري  مايلو  ألهاو الاذي أتهلاه القلاوب أي 
 به ألتذل له ، ألأ   التيله لتملبد ألالتملبد آ ر مراتل احلل ، اقاال :ااا عباد  

ال بااد ماان  احلاال أي تيمااه ، إ ا ملكااه أل ّو   بوبااه   اهاااا   ألا باا  هلااا أقسااام
التفراااق بيا ااا ، اضألل :اااا وباا  هللا تملااا  ، ألهااو وباا  التملبااد املقتضااي   اث هااا، 
ألهو أ   الدان ، ألمازلت ا يف الدان نما  نر   ابن القيم قبا  قليا  ، ألهال 
من الملباألاو الف جيل أل لص هللا تملا  ،  من  رف وب  التملباد لغاري هللا 

 ، ال اااا  :ااااا  ا بااا  مااا   هللا تملاااا  ، ألهاااو  تملاااا   قاااد ألقااا  يف الشااارخ اضناااد
ا ب  الشرني  الباول  الكا ب  ، أي أل مل غاري هللا  تملاا  نمحبا  هللا تملاا  
، أأل مبااه وباا  التملبااد الااف ال  ااوز إال لااه  اابحانه ، أل لاا  نمحباا  املشاارن  
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ألألل هللا أنااداألا ضنااداألهم ، نمااا قااال تملاااااااااااااااااا  و ألماان  الااااو ماان اتوااذ ماان 
مبو م نحل هللا و   م مبول هللا ، لكاا م مباول مملاه أألاث ام نماا مبوناه ، 
 صا ألا مشرن   تحبت م لغري هللا تملا  نما مبونه ، قاال ابان القايم  محاه هللا 
تملااا  ) الشاارخ يف ا باا  ألالتملظاايم  ل ماال  لوقااا نمااا ماال هللا تملااا    ااذا 

ي ال اغفااار  هللا   قلااال :ااااا  مااان  اااوم بااا  هللا تملاااا  مااان الشااارخ اضناااد الاااذ
ألب  غري  يف ا ب   قد أشرخ ، أللقد ندم أها  الااا  بملاد أل نبكباوا  ي اا هام 
ألالغاألألل أللاوأل إبليس أ ملول ، قالوا و ألهم  ي ا لتصمول اهلل إل ناا لفو 

تملاااا  ألاااتل مبااا  إ  نساااواكم بااارب الملاااامل  و    ااام  اااوألا مملباااوألا م طهلل 
أل لااوا الاااا    الاادان  ي ااا أبااد ا طأل ، ألهااذا أللياا  علااى أل ماان  ااوم طهلل 
غاااري   يمااااا هاااو ماااان  صا صااااه  قاااد أشاااارخ ،  ا باااا  التملبداااا  ماااان الملباااااألاو 
ألالملباااألاو حااق  اارف وااض هلل تملااا  ال جيااوز  اار  ا مللاا  مقاارب ألال لااال 

عبااادا  مر ااا  ألال لاااو   اااا  ،  ضااات عااان غاااريهم ، ألقاااال الشااايخ وماااد بااان
لوهاااب )ألماان اضمااو  املبيااا  لتفسااري التوحيااد ألشاا األة أل ال إلااه إال هللا :اااا آااا  
البقااارة يف الكفاااا  الاااذان قاااال هللا تملاااا   اااي م و ألماااا هااام خباااا ل    نااار أ ااام 
مباااول أناااداألهم نحااال هللا ،  ااادل علاااى أ ااام مباااول هللا حباااا عظيماااا ،  لااام 

د مان حال هللا ، ألنيا  تان اد لوا يف اإل تم ،  كي  تن أحل الاد أنا
و ماال إال الاااد ألحااد  "  ال الااد :اااا ا باا  الطبيملياا  ، نمحباا  املااال ألالزأللاا  
ألالولااد أل وهااا ،   ااذ   ا باا  ال اااتم اإلنسااال علي ااا ، لكاان ال بااد  ي ااا ماان 
الو ااطي  ،  اات جياااوز الغلااو  ي اااا ،  اات إ ااراق ألال تفاااراط ، ألال بااد أل تكاااول 

بملاا  ملاا مبااه هللا أل  ااوله  االى هللا علياه أل االم ،   ماان قاادم ا ا با  الطبيملياا  ا
علاااى وبااا  هللا أل  اااوله  قاااد طء طخلسااارال املبااا  ، قاااال تملاااا  و قااا  إل ناااال  
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آطمنااام ألأبااااامنم ألإ اااوانكم ألأزألالكااام ألعشاااريتكم ألأماااوال اقب تموهاااا أل اااا ة 
 هشااول نسااااألها ألمسااانن ترألاااو ا أحاال إلااايكم ماان هللا أل  اااوله ألل ااااأل يف
 ااااابيله  ببصاااااوا حاااااه أييت هللا  مااااار  ألهللا ال ا ااااادي القاااااوم الفا اااااق  و بااااا  
ألتاقلل هذ  ا ب  إ  عداألة يف البااون ، نماا قاال تملاا  و إل مان أزألالكام 
ألأألالألنم عدألا لكم  احذ ألهم و ألقال تملا  و   أا ا الذان ءآماوا ال تل كم 

لئااا  هااام اخلا ااارألل و أماااوالكم ألأألالألنااام عااان  نااار هللا ألمااان افملااا   لااا   يأل 
ألعلياااه  ا باااا  اضأل  هاااو ا باااا  التملبداااا  ، ألا باااا  ال انيااا  هااااو ا بااا  الشاااارني  
الشاايطاني  ، ألال ال اا  هااو ا باا  الطبيملياا  الملاألااا  ، ألاعلاام  محاا  هللا تملااا  أل 
وب  هللا عز ألل   هلا مقتضياو ال باد مان  نرهاا،  ما اا :ااا  أل تكاول هاذ  

علاى ناا  وبا  ، نمااا  نارو ألليلااه  اابقا ، ألما ااا :ااا واعتااه ا با  هاو املقدماا  
لاا  ألعاات  يمااا أماار بااه ، ألما ااا :اااا  االنت اااء عاان مااا  ااى ألزلاار  ، ألما ااا :اااا  
التملبد له تقتضى ما شرع  ، ألما ا :اا متابمل  نبيه  لى هللا عليه أل الم ، قاال 

 اا :ااا  بغاض أعدا اه تملا  و ق  إل ناتم  بول هللا  اتبملو   مببكم هللا و ألما
 الذان نفرألا بشرعه ، أللحدألا   ال  أنبيا ه ، ألهللا  باا أعلم .

ألها اتفرع علي ا أاضا:اا  الطواف ،  إنه من الملبااألاو  الاف أمار هللا تملاا  ثاا 
،  قال تملا  و ألليطو وا طلبيل الملتيق و أللكااه مان الملبااألاو اخلا ا  طليال 

ألااازاء اض و ، ال مسااايفدا ألال قااادا ألال  الملتياااق ،  ااات اطااااف  ي لااازء مااان
غري  ا ، ألعليه  ت جياوز التملباد طلطاواف لغاري هللا تملاا  ، ألال جياوز الطاواف 
إال طلياال الملتيااق ،  ماان تملباااد طلطااواف لغااري هللا تملاااا   قااد ألقاا  يف الشااارخ 
اضناااد ، ألنملااا  طلطاااواف الاااذي اكاااول شااارنا هاااو الطاااواف بغاااري الكملبااا  مااا  

ري هللا تملا  به ، نالطواف طلقباو  ألاملشااهد أل وهاا ، بقصاد قصد التقرب لغ
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التقرب ضهل ا طلطواف ، ألأماا لاو وااف بتلا  القباو  بقصاد التقارب إ  هللا 
تملا    ذا ورم ، ألبدع  ماكارة ، ألشارخ أ اغر ، ألأل ايل  مان أل اا   الشارخ 

يمر  اضناد ، قااال أباو الملباااو ) ألأماا الرلاا  الاذي ولاال مان ألالااد  احلار ،  اا
أل اطوف بافس اضب ، ألقال :اا و  ببيال ماا  ا قاه هللا ور ا  عا  ،   اذا  
نفر   اع املسلم  ،  إل الطواف طليل الملتيق ، هاا أمار هللا باه أل  اوله ، 
ألأما الطواف طضنبيااء ألالصااحل    حارام   ااع املسالم  ، ألمان اعتقاد ألاااا 

قاااال أاضاااا ) لاااايس يف اض و   اااو ناااا ر ،  ااااواء وااااف ببدناااه  أأل بقااااد    أل 
مكااااال اطاااااف بااااه نمااااا اطاااااف طلكملباااا  ، ألماااان اعتقااااد أل الطااااواف بغريهااااا 
مشااارألع   ااااو شاااار هااان املتقااااد لااااواز الصااااتة لغاااري الكملباااا  ، ...  ماااان اهااااذ 
الصورة اليوم قبل  اصلو إلي ا   او ناا ر مرتاد اساتتاب  اإل اب ألإال قتا  ، 

اتوذها مكاو اطاف باه  م  أ ا نانل قبل  ، لكن نسخ  ل  ،  كي  تن
، نمااااا اطاااااف طلكملباااا  ، ألالطااااواف بغااااري الكملباااا  و اشاااارعه هللا  ااااال   أليف 
احلداد و إمنا الطواف طليل  اتة  ،  اإ ا وفاتم  ايقلوا الكاتم و  ألا  أمحاد 
، ألعاان اباان عباااو مر وعااا ألموقو ااا و الطااواف طلياال  ااتة إال أل هللا أحاا  

خبااري و  ألا  البمااذي ألغااري  ، ألعاان عاارألة   يااه املاطااق  ماان نطااق  اات ااطااق إال
قال :ااا  ايلل عا شا   ألاو هللا عا اا  قلاو هلاا :ااا أ أاال قاول هللا تملاا  و إل 
الصاافا ألاملاارألة ماان شااملا ر هللا  ماان حاار البياال أأل اعتماار  اات لااااح عليااه أل 
اطوف ثما و  وهللا ما على أحد لااح أل ال اطوف طلصفا ألاملارألة ، قالال 

قلل    ابن أ ف  إل هاذ   لاو نانال نماا أأللت اا علياه نانال :ااا :اا بئس ما 
ال لااح عليه أل ال اتطوف ثما ، أللكا ا أنزلل يف اضنصا ، ناانوا قبا  أل 
اسلموا ا لول ملااة الطاغيا  الاف ناانوا املبادأل ا عااد املشال  ،  كاال مان أها  
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  ااالى هللا اتحاارج أل اطاااوف طلصااافا ألاملااارألة ،  لماااا أ ااالموا  ااايلوا   اااول هللا
عليه أل لم عان  لا  ، قاالوا :ااا     اول هللا ، إو نااا نتحارج أل نطاوف با  
الصفا ألاملرألة ،  ينزل هللا تملاا  و إل الصافا ألاملارألة مان شاملا ر هللا ... ا اا  و 
قالاال عا شاا    ألااو هللا عا ااا :اااا ألقااد  اان   ااول هللا  االى هللا عليااه أل االم 

خ الطاواف بيا ماا ، متفاق علياه ، ألملسالم الطاواف بيا ماا  لايس ضحاد أل ااب 
مان قااول عا شاا   ألاو هللا عا ااا :اااا إمنااا ناال  اخ أل اضنصااا  نااانوا ا لااول يف 
اةاهليااا  لصاااام  علاااى شاااط البحااار اقاااال هلماااا ) إ ااااف ألو لااا      جييئاااول 
 يطو ول  ب  الصفا ألاملارألة ،   ملقاول  لماا لااء اإل اتم نرهاوا أل اطو اوا 

ناااانوا اصااااملول يف اةاهليااا  ،  اااينزل هللا عاااز أللااا  و إل الصااافا   بيا ماااا للاااذي
ألاملرألة مان شاملا ر هللا ... إ  آ رهاا و  طاا وا .ألعان أهللا هراارة  ألاو هللا عااه 
قال :اا قاال   اول هللا  الى هللا علياه أل الم و ال تقاوم السااع  حاه تضاطرب 
أليااااااو نسااااااء ألألو حاااااول  ي اخللصااااا  ، ألنانااااال  ااااااما املبااااادها ألألو يف 

اهلي  بتبان  ، متفق عليه ،  الطواف طلبيال الملتياق مان الملبااألاو الاف أمار اة
هللا ثا أل  وله  الى هللا علياه أل الم ، ألول اا حاول البيال الملتياق ،  ات جياوز 
أل تصاارف لغاااري هللا تملااا  ، ض اااا عباااألة ، ألالملبااااألاو حااق  ااارف واااض هلل 

ا  ،  اااات جيااااوز تملااااا  ال تصاااارف مللاااا  مقاااارب ألال لااااال مر اااا  ألال لااااو   اااا
الطاااااواف طلقباااااو  ألال طضشااااايفا  ألال طضحيفاااااا  ألال طلك اااااوف ألاملغاااااا او ، 
أللايس عظماا  البقملا  أ  ناناال ألأااان نانال تسااو  الطااواف ثاا ، باا  الطااواف 
من  صا ص البيل الملتيق الف ال اشا نه  ي ا غري  ،  كماا أل الطاواف مان 

 كااذل  هاااو مااان  صاااا ص  الملباااألاو الاااف ال جياااوز  اار  ا لغاااري هللا تملاااا  ،
 البيل الملتيق  ت اطاف بغري  .
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ألها اتفرع عليه أاضا :اا  احللا  ،  اإل احللا  مان الملبااألاو طالتفااق ، ألهاو 
أتنياااد إثبااااو أمااار أأل نفياااه باااذنر ا اااام مااان أمسااااء هللا تملاااا  ، أأل  اااف  ماااان 
 اافاته ، ألالقاعاادة عاااد أهاا  السااا  ألاةماعاا  أنااه ال جيااوز احللاا  إال طهلل أأل 
 ااف  ماان  اافاته ، ألتقاار  أاضااا :اااا أل املولااوق ال جيااوز احللاا  بااه مطلقااا ، 
ألتقر  أاضا :اا أل من حلا  بغاري هللا  قاد أشارخ ، ألالمللا  يف  لا  أل اليما  
مااان الملبااااألاو ، ألاملتقااار  أل مااان  ااارف الملبااااألة لغاااري هللا تملاااا   قاااد ألقااا  يف 

ن الشارخ اضناد الشرخ ،  احلل  بغاري هللا تملاا  مان الشارخ ، لكان اكاول ما
إ ا حلااااا  طملولاااااوق مملظماااااا لاااااه نتملظااااايم هللا تملاااااا  ، ألأماااااا إل و اصااااااحبه 
التملظيم ،   و من قبي  الشرخ اض اغر ، ألإ خ أل تستسا   باه ،  إناه أناد 
الكبا ر ، ألإمناا مساا  المللمااء أ اغر ليتمياز عان قسايمه  اضناد ،  ااحلل  مان 

إل قلاال :ااااا إناااا جنااد أل هللا تملاااا  الملباااألاو الااف ال جيااوز أل تملقاااد بغااري  ،  اا
ملاا  طملولوقاااو ، نالشاامس ألالقماار ألالضااحى أل وهااا "  اايقول :ااااا إل هللا 
تملا  ال اد    ل أحكام التكلي  ، ألإمنا التكلي  من  صا ص ال قلا  
، اإلنس ألاةن ،  لله أل مل  تا شاء مان  لوقاتاه أللايس للمولاوق إال أل 

فاته ، ألهللا تملااااا  و ال اساااايل عمااااا افملاااا  ألهاااام ملاااا  طهلل أأل  ااااف  ماااان  اااا
اسااايلول و  ملااان عبااادهللا بااان عمااار  ألاااو هللا عا ماااا ،أل   اااول هللا  ااالى هللا 
عليه أل لم أأل خ عمر بن اخلطاب ألهو اسري  يف  نل مل   بيه ،  قاال و 
أال إل هللا اا اااااانم أل  لفاااااوا  ط كااااام ، مااااان ناااااال حالفاااااا  ليحلااااا  طهلل أأل 

ر :اا  اوهللا ماا حلفال ثاا مااذ مسملال الاال  الى هللا علياه ليصمل و قال عم
أل لم  انرا ألال آثرا ، متفق عليه ، ألعان أهللا هراارة  ألاو هللا عااه قاال :ااا قاال 
  ااااول هللا عليااااه أل ااااالم و ال  لفااااوا  ط كااااام ألال  م اااااتكم ألال طضناااااداأل ألال 
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األأل ألالاسااااا و ،  لفااااوا إال طهلل ، ألال  لفااااوا إال ألأنااااتم  اااااألقول و  ألا  أبااااو أل
ألعاان برااادة  ألااو هللا عاااه قااال :اااا قااال   ااول هللا  االى هللا عليااه أل االم و ماان 
حلاا  طضمانااا   لاايس مااااا و  ألا  أمحاااد ألأبااو ألاألأل ، ألعااان عماار بااان اخلطااااب 
 ألاااو هللا عااااه  أل   اااول هللا  ااالى هللا علياااه أل ااالم قاااال و لاااو  أل أحاااادنم 

اااا و  ألا  اباان شاايب  ، ألقااال حلاا  طملساايح هللاا  ااااا ألاملساايح  ااري ماان آط كاام 
اباان حيفاار :اااا هااذا مر اا  اتقااوم بشااواهد  ، ألعاان عباادالرمحن باان مساارة  ألااو 
هللا عاه قال :اا قال   اول هللا  الى هللا علياه أل الم و ال  لفاوا طلطاواغو ألال 
 ط كاام و  ألا  مساالم ، ألعاان اثباال باان الضااحاخ  ألااو هللا عاااه قااال :اااا قااال 

لم و مان حلا  تلا  غاري اإل اتم   او نماا قاال   ول هللا  لى هللا علياه أل ا
و متفق عليه ، ألعن عبدهللا بن عمر  ألو هللا عا ماا أل   اول هللا  الى هللا 
عليااه  أل االم قااال و ماان حلاا  بغااري هللا  قااد نفاار أأل أ اارخ و  ألا  أمحااد ألأبااو 
ألاألأل ألالبمذي ،  إل قلل :ااا  ااحن جناد يف حاداد   احيح أل الاال  الى 

قاااال مااارة و أ لاااح ألأبياااه إل  ااادق و ألهاااذا حلااا  بغاااري هللا ،  هللا علياااه أل ااالم
 اايقول :اااا ال إشااكال يف  لاا  ، ضل هااذ  اللفظاا  شااا ة غااري وفوماا  ، ض ااا 
من ز ألة إمساعي  بن لملفر ، ألهو ثق  ، أللكااه  اال   مان هاو أألثاق مااه ، 
 قاااد  ألا  قتيبااا  بااان  ااامليد ، ألإمساعيااا  بااان عبااادهللا ، ألعبااادهللا بااان مسااالم  ، 

الرمحن باان القا اام ، ألعباادهللا باان و اا  ، ألومااد باان إأل اااس الشااا ملو ، ألعبااد
ألمطرف بن عبدهللا ، ألعبدالرمحن بن م دي ، ألأمحاد بان أهللا بكار  الزهاري ، 
ألمملااان بااان عيساااى ،  كااا  هاااؤالء اضثبااااو ال قااااو  ألأل  عااان مالااا  عااان أهللا 
ة  اا ي  عاان أبيااه عاان ولحاا  ) بااه   ألناا  هااؤالء الاارألاة ال قاااو و اااذنرألا ز أل

إمساعيااا  بااان لملفااار ،  كيااا  طهلل عليااا   تقااااألم هاااذ  الاااز ألة ماااا ثبااال عااان 
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هااؤالء ال قاااو  اات شاا  أ ااا ز ألة شااا ة أي غااري وفوماا  ، باا  إل إمساعياا  
باان لملفااار نفساااه  ألم هااذا احلاااداد مااارة باات هاااذ  الاااز ألة ، ألهااذا اؤااااد أ اااا 

قلال شا ة ، ألتقر  يف قواعد التحداد أل الشا   من قسام الضاملي  ،  اإل 
:اااا ألعاااا ماان هااذا ، لكاان نياا  تقااول يف حااداد يف حااداد أهللا هرااارة عاااد 
مساالم  يف  ااحيحه ، أل  لاات لاااء إ  الااال  االى هللا عليااه أل االم  قااال :اااا 
ماان أحااق الااااو  ساان  ااحابف " قااال و أماا  و قااال :اااا   ماان " قااال و   

 قااال  أماا  و قااال   ماان " قااال و   أماا  و قااال   ماان " قااال و   أبااوخ و
  ول هللا  لى هللا عليه أل لم و نملم ألأبي  لتابيل و ،  قوله و ألأبي  و هاذا 
قسااام بغاااري هللا تملاااا  ،  ماااا اةاااواب "  ااايقول :ااااا إل لفظااا  و ألأبيااا  لتابااايل و 
تدأل  على شرا  بن عبدهللا ، ألقد  ال   ي اا ال قااو ، نسافيال بان عيياا  

مد بن ولح  ، أللرار بن عبادا ، ألعبدهللا بن املبا خ ، ألألهيل بن  الد، ألو
حلميد ألاملفض  بن غزألال ، حيد  ألألهاا بلفاو و ألهللا لتابايل و ألقاد قاال ابان 
مملاا  :اااا )  شاارا  باان عباادهللا  اادألق ثقاا  ، إال أنااه إ ا  ااال   غااري  أحاال 
إليااااا ماااااه    ألقااااال اباااان حيفاااار قاااو التقرااااال )  اااادألق لطاااا  ن ااااريا     إل 

فاو و ألهللا لتابايل و نماا أ رلاه أمحاد شرا   نفسه قد  ألم هاذا احلاداد بل
ألاباان مالااه ، ألاخلت اا  أل احللاا   ماان الملباااألة  اات جيااوز مطلقااا أل اصاارف 
لغاااري  ، ألاعلااام  محااا  هللا تملاااا  أل مااان حلااا  بغاااري هللا تملاااا   مللياااه أل جياااد 
الكسااار الاااذي حصااا  يف توحياااد  طلاطاااق بكلمااا  التوحياااد ،  ملااان أهللا هراااارة 

  اول هللا  الى هللا علياه أل الم و مان حلا   قاال   ألو هللا عاه قاال :ااا قاال
يف حلفاااه ألالاااتو ألالملااازم ،  ليقااا  :ااااا ال إلاااه إال هللا و متفاااق علياااه ، ألإل زاأل 
التملاااو  طلاااه مااان الشااايطال الااارليم   اااو حسااان ،   ملااان   اااملد بااان أهللا ألقاااا  
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 ألاو هللا عاااه قااال :ااا ناااا نااذنر بملااض اضمار ، ألأو حااداد ع ااد طةاهلياا  ، 
ل ألالملزم ،  قال   أ احاب    اول هللا  الى هللا علياه أل الم   حلفل طلل

:اااا باائس مااا قلاال ، ا اال   ااول هللا  االى هللا عليااه أل االم ،  ااي د  ،  ااإو ال 
نااراخ إال نفاارو ،  يتيتااه  ،  ي دتااه ،  قااال   و قاا  ال إلااه إال هللا ألحااد  ال 

تب مااراو اااا شاارا  لااه اااا ثااتب مااراو اااا ألتملااو  طهلل ماان الشاايطال الاارليم اااا ثاا
ألاتف  عن اساا خ ااا ثاتب ماراو ااا ألال تملاد و  ألا  أمحاد ألالاساا و ألابان مالاه 
، ألعلياااه  اااات جيااااوز احللاااا  بغااااري هللا تملااااا  البتاااا  ، ضل احللاااا  بغااااري هللا ماااان 
الشارخ الااذي اكااول أنااد طعتبااا  ألأ اغر طعتبااا  ، أللااذل  قااال اباان مسااملوأل 

حل إ  من أل أحل  بغاري   ااألقا  ألو هللا عاه :اا ضل أحل  طهلل نا ط أ
، قاااال المللمااااء ، ضل احللااا  طهلل نااااا ط ال تملااادأل أل تكاااول مملصاااي  ، ألأمااااا 
احللاا  بغاااري    اااو ماان الشااارخ ألإل ناااال  ااااألقا ، ألإناااا لامليفااال مااان بملاااض 
الاااو  ال اتاو ع عان احللا  طهلل ألهااو ناا ب امللام أناه ناذاب ، ألأمااا إ ا أ األ 

الل يف أنه  األق  إن  ترا  مل  بغري هللا تملاا  أل اد يف ميياه ، ألأ األ أل اب
،  لم املتقد لواز احلل  بغري هللا  قط ، ب  زاأل على  ل  أناه لملا  احللا  
بغااري  ماان  الملتماااو الدالاا  علااى  اادق ميياااه ، ألأنااه ط   ي ااا ،  تيفااد الااااو 
املقااادألل قلاااوثم علاااى  ااادقه ضناااه حلااا  طلاااو  اململظااام عاااادهم ، أللكااان إ ا 

  طهلل  إل اضمر عاادهم و أي اذ حظاه مان التينياد  ات ازالاول يف مسملو  مل
 اب م من أمر  ابألألألل ، ألهذا اا  بت ش   اا  مان الشارخ اضناد ضناه حلا  
بغري هللا مملظما له أشد مان تملظايم هللا ، ضناه  ارأ علاى الكاذب يف مييااه طهلل 

  ، ألقااد  ساار اباان تملااا  ألو اتيفاارأ علااى الكااذب يف ميياااه بشاايوه اململظاام عاااد
عباااااو  ألااااو هللا عا مااااا قااااول هللا تملااااا  و  اااات  مللااااوا هلل أنااااداألا و بقولااااه ) 
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اضنااداأل هااو الشاارخ ، أ فااى ماان ألبياال الاماا  علااى  اافاة   ااوألاء يف ملماا  
اللي   ألهو أل تقاول :ااا ألهللا ألحياتا     اتل ، ألحياايت   قاال ابان عبادا لاد 

هللا  ااااابحانه ألتملاااااا  يف شاااااوء مااااان  محاااااه هللا تملاااااا  ) ال جياااااوز احللااااا  بغاااااري 
اضشياء ، ألال حال من اضحوال ، ألهذا أمر  تم  عليه   ألقال القرول  محه 
هللا تملا  ) إمنا  ى الاال  الى هللا علياه أل الم عان احللا  ط طء ملاا  ياه مان 
تملظيم م بصيل اضميال ، ضل الملاألة لا ا   ل احلال  ماا إمنا ملا   عظام 

، ألإ ا نااال نااذل   اات أعظاام عاااد املااؤمن ماان هللا تملااا  ،  يابغااو مااا املتقااد  
إل ال مل  بغري  ،  اإ ا حلا  بغاري هللا تملاا   قاد عظام  لا  الغاري ت ا  ماا 
عظااام باااه هللا تملاااا  ، أل لااا  هااااوع مااااه   ألقاااال الشااااقيطو  محاااه هللا تملاااا  ) 

ت جياااوز القسااام اعلاام أل اليمااا   ال تاملقاااد إال  مسااااء هللا تملاااا   أل ااافاته ،  ااا
تولااوق   ألقااال الشاايخ  االيمال باان عباادهللا  محااه هللا تملااا  ) ألأ اا  المللماااء 
على أل اليم  ال تكول إال طهلل  أأل بصفاته ، ألأ ملوا على املا  من احلااال  

 بغري    ألهللا  باا اتوالو ألإ خ ملا  يه  ريي الدنيا ألا  رة .
و الذل ألالتطامن لملظم  هللا تملاا   ياد ألها اتفرع علي ا أاضا:اا اخلشوع، أله

استسلم لقضا ه الكو  ألالشارعو، ألهاو  شاوع التملباد ، ضل الملبااألة هاو ماا 
اشااتملل علاااى نماااال الااذل ألنماااال احلااال ألنمااال التملظااايم ،  ميفماااوع هاااذ  
اضشياء ا مر  اخلشوع  يف قلل الملبد،  ت لش  القلل إال تيفموع  لا  ، 

الاااف ال جياااوز  ااار  ا لغاااري  لااا  ألعااات ، قاااال  ألعلياااه  اخلشاااوع مااان الملبااااألاو
تملااااا  و إ اااام نااااانوا اسااااا عول يف اخلاااارياو ألااااادعوناا  غبااااا أل هبااااا ألنااااانوا لاااااا 
 اشااامل  و  قولاااه و لااااا  اشااامل  و هاااذا افياااد احلصااار ، ضناااه قااادم ماااا حقاااه 
التاي ري ، ألقاد تقاار  لااا يف ماا اباو متملاادألة أل تقادر ماا حقااه التاي ري افيااد 
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م ناانوا لصاوناا طخلشاوع ، ألال اصار ونه لغاريو ، ألهاذا ألليا  احلصر ، أي أ ا
علااى اخلشااوع عباااألة ، ضل هللا تملااا  امتااادح املتصااف  بااه ، ألال مياادح إال ماااا 
مبه ألارألا  مان اضقاوال ألاضعماال ، ألقاد عر ااا  اابقا أل الملبااألة ا ام لاام  

، ألقاال تملاا  و أو ملا مبه هللا ألارألا   من اضقوال ألاضعمال الظاهرة ألالباوا  
أيل  للذان ءآماوا أل هش  قلوثم لاذنر هللا ألماا نازل مان احلاق و ألقاال تملاا   
يف  اااااااياق اضأل ااااااااف الاااااااف ميااااااادح ثاااااااا املاااااااؤما  ألاملؤماااااااااو و ألاخلاشااااااامل  
ألاخلاشملاو و ألقال تملا  و قد أ لح املؤماول الذان هام يف  ات م  اشاملول 

هلاااا آاث هاااا علاااى اةاااوا ح ،  ااات جياااوز و  اخلشاااوع مااان التملباااداو القلبيااا  الاااف 
 ر  ا لغري هللا تملا  ضل الملباألة حق هللا ا ض الصرف الذي ال حق ضحد 
 يه ال من مل  ألال من نل مر   ألال غري  ل  ،  اخلشوع الاذي امللاو عبااأل 
اض اااام عاااد ز   ااا ألمااا مصاا  علااى املراااد يف حضااو  شاايوه الصااويف أل ااو 

طهلل تملاااا  ،  اااإ م لشاااملول  شاااوعا ال مصااا    لااا  نلاااه مااان  اااو  الشااارخ
عشر  يف الوقوف ب  ادي هللا تملا  يف الصتة ،  اإ خ أل اتحارخ قلبا  يف 

  رف  ل  لغري هللا تملا  .
ألماان الفااارألع أاضا:اااا الرغبااا ، ألاقاااال  ي ااا ماااا قلااااا  يف الرلاااء ض اااا مااااه، ألهللا 

 أعلم.
التفاااق، أل لاا  ضل هللا تملااا  قااد ألما ااا أاضا:اااا الاااذ ، ألهااو ماان الملباااألاو ط

أمر طلو اء به، ألال أيمر إال تا مبه ألارألا ، ألقد امتدح هللا تملاا  املاو   باه، 
ألاملاادح علااى الشااوء أللياا  علااى أل هااذا الشااوء ماان الملباااألاو، قااال تملااا  و 
او ول طلااذ  و ألقاال تملاا  و ألماا أنفقاتم مان نفقا  أأل ناذ   مان ناذ   اإل هللا 

للظامل  من أنصا  و ألقاال الاال  الى هللا علياه أل الم و ألمان ناذ  امللمه ألما 
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أل اطيااا  هللا  ليطملاااه ألمااان ناااذ  أل املصاااو هللا  ااات املصاااه و  ألا  البواااا ي ، 
ألعليه  انذ  من الملباألاو الف ال جيوز  ر  ا لغري هللا تملا  ،  ملان أهللا هراارة 

:ااو  أاال عمارأل بان  ألو هللا عاه قال :اا قال   ول هللا  لى هللا عليه أل الم 
عااامر اخلااز اعااو جياار  قصاابه يف الاااا  ، ألنااال أألل ماان  اايل السااوا ل و أي  
اإلبا  املاااذأل ة لآلهلاا   اات اتملاارو هلااا أحااد ، ألعاان ناارألم باان  اافيال  ألااو هللا 
عاه ، أناه  ايل   اول هللا  الى هللا علياه أل الم  عان ناذ  ناذ  يف اةاهليا  ، 

و ألاوثن أأل لاصال " و قاال :ااا ال أللكان  قال له الال  لى هللا عليه أل لم :ااا
هلل تباااا خ ألتملاااا  ، قاااال و  ااايألف هلل تملاااا  ماااا لمللااال لاااه و  ألا  أمحاااد ألابااان 
مالااه ، ألعاان اثباال باان الضااحاخ  ألااو هللا عاااه قااال :اااا نااذ   لاا  أل ااحاار 
إبت ببوان  ،  سيل الاال  الى هللا علياه أل الم عان  لا   قاال لاه و ها  ناال 

ا :اااا ال ، قااال :اااا هاا  نااال  ي ااا عيااد ماان أعياااألهم "و  ي ااا ألثاان املبااد "و قااالو 
قااالوا :اااا ال ، قااال للرلاا  و  اايألف باااذ خ ،  إنااه ال أل اااء لاااذ  يف مملصااي  هللا 
ألال  يماا ال ميلكاه اباان آألم و  ألا  أباو ألاألأل ألهاو علااى شارق الصاحيح ، ألعاان 
عمرال بن حصا   ألاو هللا عا ماا  قاال :ااا مسملال   اول هللا  الى هللا علياه 

 لم اقول :ااو الاذ  ناذ ال ،  ماا ناال مان ناذ  يف واعا  هللا  اذل  هلل أل ياه أل 
الو اااء ، ألمااا نااال ماان نااذ  يف مملصااي  هللا تملااا   ااذل  للشاايطال ، ألال أل اااء 
 يه ، ألاكفر  ماا اكفار اليما  و  ألا  الاساا و ، قاال شايخ اإل اتم بان تيميا  

نالااااذ  ل  ااااام ألالشاااامس  محاااه هللا تملاااا  ) ألأماااا ماااا نااااذ    لغاااري هللا تملاااا   
ألالقمااار أل اااو  لااا  ،   اااو تازلااا  أل ملااا  بغاااري هللا تملاااا  مااان املولوقااااو ، 
ألاحلال  طملولوقاو ال أل اء عليه ألال نفا ة ، ألناذل  الااا   للمولاوق لايس 
علياااه أل ااااء ألال نفاااا ة ،  اااإل نلي ماااا شااارخ ، ألالشااارخ لااايس لاااه حرمااا    قاااال 
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الرنااوع ألالساايفوأل ألالاااذ  ألالااذبح ألاليماا    الفق ااء )  ساا  لغااري هللا شاارخ :اااا 
ألقال الشيخ  ليمال بن عبدهللا  محاه هللا تملاا  )  اإل ناذ  ملولاوق تقارط إلياه 
ليشف  لاه عااد هللا تملاا  ألاكشا  ألار    قاد أشارخ يف عبااألة هللا تملاا  غاري  
ألاارأل ة ، نماااا أل ماان  ااالى هلل أل ااالى لغااري   قاااد أشااارخ نااذل  هاااذا   قاااال 

ا ألتبمله ن ري من احلافي  علاى قولاه هاذا ألنقلاو  عااه نقا  املقار قا م بن قطلوبغ
تا  يه ، قال ) ألأما الاذ  الذي ااذ   أن ر الملوام على ما هو مشاهد ، نيل 
اكااااول إلنسااااال غا اااال أأل مااااراض أأل لااااه حالاااا  ألاااارأل ا   يااااييت بملااااض قبااااو  
الصلحاء  ييفمل   ب  على  أ ه ،  يقول :اا    ايدي  اتل إل  أل غاا ل أأل 
عااويف مراضااو أأل قضاايل حااالف  لاا  ماان الااذهل نااذا ألماان الفضاا  نااذا ، 
ألمن الطملام نذا ألمن املاء ناذا ألمان الشام  ناذا ألمان الزاال ناذا   اذا الااذ  
طواا  لولااو  :اااا ما ااا :اااا أنااه نااذ  ملولااوق ، ألالاااذ  للمولااوق ال جيااوز ، ضنااه 

ل ، ألاملياال عبااألة ألالملباااألة ال تكااول للمولااوق ، ألما اا  :اااا أل املاااذأل  لااه مياا
ال ميلاا  ، ألما ااا :اااا أنااه إل ماان أل املياال اتصاارف يف اضمااو  ألألل هللا تملااا  
ألاعتقااااأل  لااا  نفااار   ألزاأل علاااى  لااا  عاااتء الااادان احلصاااكفو ) ألقاااد ابتلاااو 
الااااو بااذل  ألال  اايما يف هااذ  اضعصااا    ألزاأل اباان عاباادان احلافااو )  ألال 

  يما يف مولد البدألي  
ة ، ألهااو أعظاام الملباااألاو  البدنياا  ، ألاث  أ نااال ألماان الفاارألع أاضااا :اااا الصاات

اإل تم ألعموأل الدان ، ألهو من أ ص  صاا ص الملبااألاو الاف ال تصارف 
إال هلل تملا  أللكن أىب املشرنول إال ليصار وها للقباو  اململظما  عاادهم ،  ابم  
ن ريا ما م هن لكن الشيطال من قلباه اصالو للقاد ،  يفتاتح الصاتة ألاكاد 

اسااايفد للقاااد ،  اااالقد هاااو ألل ااا  قلباااه ألألل اااه ، ألهاااذا هاااو الشاااارخ ألارنااا  أل 



  القول املفيد يف شرح قاعدة التوحيد    
117 

الصراح الذي ال لتل   يه أحد من املسلم   ، أللذل   نر هللا تملاا  عان 
القااااوم الااااذان أللاااادألا أ ااااحاب الك اااا  ، أل مااااا م قااااال و لاتوااااذل علااااي م 
مسيفدا و م  أنه ل  ألعت قال و ألأل املسالد هلل  ت تدعوا نا  هللا أحادا و 

بو  اول املتقدألل لواز بااء املساالد ألالقبااب علاى القباو  ، با  ألاادعول  الق
إ   ل  نما قر  هلم  ل  ل ماو زماناه الكاوثري  يف مقالا   االرة أمساهاا ) 
بااء املسالد على القبو  ألالصتة إلي ا   ألجيمللول  ل  من تملظيم اضألليااء ، 

اءو الشاارامل  وااذ ة ألنااذبوا ألهللا ، باا  هااذا ماان الشاارخ طهلل تملااا  ، أللقااد لاا
ماان  لاا  أشااد  ااذار ، ألقااد ناناال هااذ  القضااي  اخلطاارية مشااغل  لبااال الااال 
 ااالى هللا علياااه أل ااالم ألهاااو يف  اااياق  املاااوو ، ألاهاااا  املساااالد علاااى القباااو  
ألالصااتة ألي اااا مااان غلاااو أهااا  الكتاااب يف أنبياااا  م أل ااااحلي م ،  ملااان عا شااا  

بر ول هللا  لى هللا عليه أل الم ااا ألابن عباو  ألو هللا عا ما  قاال :اا ملا نزل 
أي املاااوو ااااا وفاااق اطااارح   يصااا  علاااى ألل اااه ،  اااإ ا اغاااتم ثاااا نشاااف ا عااان 
ألل ااه ،  قااال ألهااو ناااذل  :ااااو لملااا  هللا علااى الي اااوأل ألالاصااا م اهااذألا قباااو  
أنبيا  م مسالد و مذ  ما  املوا ، قالل عا ش  :اا أللاوال  لا  ضبارز قاد  ، 

يفدا ، متفاااق عليااه ، ألعاان عباادهللا باان مساااملوأل غااري أنااه  شااو أل اتوااذ مساا
 ألااو هللا عاااه قاااال :اااا قااال   اااول هللا  االى هللا عليااه أل لم:اااااو إل ماان شااارا  
الااااو ماان تااد ن م الساااع  ألهااو أحياااء ، ألالااذان اتوااذألل القبااو  مسااالد و 
 ألا  أمحااد ، ألعااان عا شااا   ألاااو هللا عااااه ، أل أم حبيبااا  ألأم  ااالم   ألاااو هللا 

 لى هللا عليه أل الم نايسا   أاهاا   و احلبشا  اقاال هلاا  عا ما  نرا للال
:اااا ما ااا  ، ألمااا  ي ااا ماان حسااا ا ألالتصاااألار  ي ااا ،  قااال   ااول هللا  االى هللا 
عليااه أل االم :ااااو أأللئاا  إ ا ماااو  ااي م الرلاا  الصااا  باااوا علااى قااد  مساايفدا 
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ماا  و أل ااو ألا  يااه تلاا  الصااو  ، أأللئاا  شاارا  اخللااق عاااد هللا تملااا  اااوم القيا
متفق عليه ، ألعن أهللا مرثد الغاوي  ألو هللا عاه قال :اا قال   ول هللا  الى 
هللا عليااه أل االم :ااااو ال  لسااوا علااى القبااو  ، ألال تصاالوا إلي ااا و  ألا  مساالم ، 
ألعاان أهللا  اامليد اخلااد ي  ألااو هللا عاااه قااال :اااا قااال   ااول هللا  االى هللا عليااه 

ألاحلماام و  ألا  أمحاد ألالبماذي ألابان أل لم :ااو اض و نل ا مسايفد إال املقادة 
مالااه ألاباان حبااال ، ألعااان أنااس باان مالاا   ألاااو هللا عاااه أل الااال  ااالى هللا 
علياااه أل ااالم  اااى أل اصااالى بااا  القباااو  و  ألا  ابااان حباااال ، ألعااان عطااااء بااان 
اسا    ألو هللا عاه قال :اا قال   اول هللا  الى هللا علياه أل الم :اااو الل ام ال 

اشااااتد غضاااال هللا علااااى قااااوم اهااااذألا قبااااو  أنبيااااا  م   ملااا  قاااادي ألثاااااا املبااااد ،
مسالد و  ألا  أمحد ، أليف حداد أهللا هرارة  ألو هللا عاه أل الال  الى هللا 
عليه أل لم قال :ااو الل م ال  مل  قدي ألثاا املبد ، لملان هللا قوماا اهاذألا قباو  
أنبيااا  م مساااالد و ألعاان لاااادب بااان عباادهللا البيفلاااو  ألاااو هللا عاااه قاااال :ااااا 

ملاال الااال  االى هللا عليااه أل االم قباا  أل ميااوو خبمااس اقااول :ااااو .... أال مس
ألإل ماان نااال قاابلكم نااانوا اتوااذألل قبااو  أنبيااا  م مسااالد ، أال  اات تتوااذألا 
القبو  مسالد ،  إ  أ انم عن  ل  و  قد  اى عااه ألهاو يف املاوو ،   او 

عادها من   و وكم و ااسخ ، ألال ميكن أ ت أل اد له الاسخ ، ألالصتة
اها هاااا مساااالد ، ألإل و اااا  هلاااا مسااايفد  اااا  ، أللاااذل   قاااد ناااال الاااال 
 لى هللا عليه أل لم أيمر بتسوا  القبو  املشر    ادا لذ املا  اها هاا مساالد 
، ألإلغاتق طب تملظيم اا التملظايم املو اا  لملباأل اا مان ألألل هللا تملاا  ،  ملاان 

والاال  ألااو هللا عاااه :اااا أال  أهللا اهلياااج اض اادي قااال :اااا قااال   علااو باان أهللا
أبمل   على ما بمل   عليه   ول هللا  لى هللا عليه أل لم ، أل ال تادع  او ة 
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إال ومسات ا ، ألال قادا مشاار ا إال  اواته و  ألا  مسالم ، ألعاان مثاما  بان شاافو 
قااال :اااا ناااا ماا   ضااال  باان عبيااد   و الاارألم باارألألو ،  تااويف  اااحل لاااا ، 

  قااد  ،   قااال :اااا مسملاال   ااول هللا  االى هللا  اايمر   ضااال  باان عبيااد بتسااوا
عليه أل لم أيمر بتسوا  القبو  و  ألا  مسلم ، ألأ    ل  ألالباعاد علياه هاو 
الغلاو يف القبااو  ألأ احاثا ،  ااإل الغلاو يف قبااو  الصااحل  اصااريها أألاثو تملبااد 
من ألألل هللا تملاا  ، ألقاد أ ا  علمااء اإل اتم علاى حرما  الباااء علاى القباو  

علااى حرماا  اها هااا مسااالد ، ألأل  لاا  ماان الشاارخ ألأل ااا له ، قااال الشاايخ أل 
 ليمال بن عبدهللا  محه هللا تملا  ) ألطةمل   الغلو أ    الشارخ يف اضأللا  
ألا  اران إ  اااوم القياماا  ، ألقاد أماارو هللا تملااا  تحبا  أألليا ااه ألإناازاهلم ماااازهلم 

هاااااذا غااااااا  تملظااااايم م مااااان الملبوألاااااا  ، أل ااااالل  صاااااا ص اإلهليااااا  عاااااا م ، أل 
ألواااعت م ، أل اااو عااان الغلااو  اااي م ،  اات ناار مل م  اااوق مااازلت م ، ألال  ط ااام 
ما ا ، ملاا امللماه هللا تملاا  يف  لا  مان الفسااأل الملظايم ،  ماا ألقا  الشارخ إال 
بساابل الغلااو  ااي م ،  ااإل الشاارخ ثاام غلااو  ااي م ، ألأنزلااوهم ماااازل اضلوهياا  ، 

التملظيم هلم ،  تيفاد أن ار هاؤالء الغاال   ألعصوا أمرهم ، ألتاقصوهم يف  و ة
 ي م ، الملانف  على قبو هم ، مملرأل  عان وراقا  مان  ي اا ألهدااه أل ااته ، 
غاااا ب  هلاااا ، مشاااتغل  بقباااو هم عماااا أمااارألا باااه ألألعاااوا إلياااه ، ألتملظااايم اضنبيااااء 
ألالصاحل  ألوبت م إمنا هو طتباع ما ألعوا إليه من المللم الاا   ألالملم  الصاا  

اقتفاء آاث هم ، أل لوخ وراقت م ألألل عباأل م ألعبااألة قباو هم ، ألالملكاوف ، أل 
علي اااا ، نالاااذان املكفاااول علاااى اض ااااام ، ألاها هاااا عيااادا أل اااام  للاااز  او 
ألالفاااواح  ألتااارخ الصااالواو ،  اااإل مااان اقتفاااى آاث هااام ناااال متساااببا يف تك اااري 

ا ألعاوا إلياه ألو هم طتباعه هلم ، ألألعوته الااو إ  اتباع م ،  إ ا أعرو عما
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ألاشتغ  بضد  حرم نفسه ألحرم م من  ل  اضلر ،  يي تملظايم هلام ألاحابام 
هلااام يف هاااذا  قاااال علماااامو ) ألالملكاااوف علاااى القباااو  ألالتمساااح ثاااا ألتقبيل اااا 
ألالصااتة عااادها ألالاادعاء عااادها هااو أ اا  الشاارخ ألعباااألة اضألاثل   ألطةملاا  

راو ألأشااد املا ياااو ،  الصااتة عاااد القبااو  ألاها هااا مسااالد ماان أعظاام الاكاا
 ااااإل  ملاااا   لاااا  هااااا اصااااري القبااااو  أألاثو تملبااااد ماااان ألألل هللا تملااااا  ، أللاااااا يف 
التحااذار ماان  تااا  القبااو    ااال   نتبااهااا مبياااا  ي ااا ناا  مااا اتمللااق بااذل  ماان 

 الشبه ألالبدع ، ألهللا املستملال ألحد  ال شرا  له .
او الاف ال جياوز  ار  ا ألها اتفرع علي ا أاضا :اا االعتكاف ،  إنه من الملبااأل

إال هلل تملا  ، ألقد أ   املسلمول على  ل  ، ألقد لرو عااألة املشارن  أل 
املكفاوا عااد قبااو  الصااحل  ، تشااب ا طلي اوأل ألالاصاا م ، ألهااذا وارم التحاارر 
القطملو املؤند ، با  إل ناال اقصاد طعتكا اه هاذا التقارب باه لصااحل القاد 

عاقاه ،  ات حاو يف اإل اتم ملان اعتكا    قد نفر  أل ل   بقا  اإل اتم مان
عاد قبو  الصاحل  متقرط هلم ثذا االعتكاف ، أأل مملتقدا أ م اضافول علياه 
الدن  ،  صا و ن ريا مان القباو  نالتماثيا  الاف ناال الكفاا  املكفاول عاادها 
،  بم الواحد من عباأل القبو  ابقى عاادها اللياا   ألاو الملادأل ، ألما  بقا اه 

ناااه ال باااد أل اصااالو عاااادها ألاااادعو عاااادها ،  يحصااا  باااذل  مااان عاااادها  إ
املفا ااد مااا هللا بااه علاايم ، ألقااد نبااه اباان القاايم ألغااري  ماان أهاا  المللاام  مح اام هللا 
تملاااا  علاااى املفا اااد الملظيمااا  الاااف حصااالل بسااابل  الغلاااو يف القباااو   اااذنرألا 

ولاول :ااا ما ا :اا اعتياألها للصتة عادها ، ألما ا :اا  ري الادعاء عاادها ، ألاق
من ألعا عاد قد  تل ا تيفيل له ، ألقد  تل هو الب ق الارب ،ألما اا :ااا 
مااااا م أل هلاااااا  صو اااااياو  نفسااااا ا ، مااااان أل ااااا  الااااابتء ألللااااال الاملمااااااء ، 
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ألاقولول :اا إل البتء اد   عن البلد بقبو  من  ي اا مان الصااحل  ، ألال  اال 
اااا الااد ول يف لملااا    ااول أل هااذا  ااال  للكتاااب ألالسااا  ألاإل اااع ، ألما ااا :

هللا  لى هللا عليه أل لم طها ها مسالد ألإاقااأل السارج علي اا ،  إناه ماا لار 
لذل  إال الغلو  ي م ، ألما اا :ااا التمااع م لز   اا ألا اتتق الرلاال طلاسااء 
ألماااا اقااا  يف ألااامن  لااا  مااان الاكاااراو ألالفاااواح  ألتضااايي  الصااالواو زعماااا 

م ، ألما اااا :ااااا نساااو ا الكساااوة الافيسااا  ماااا م أل  ااااحل الببااا   مل اااا عاااا 
املاسااااول  طحلرااااار ألالااااذهل ألالفضاااا  أل ااااو  لاااا  ، ألما ااااا :اااااا لملاااا  اخلاااازا ن 
ألاضمااوال ألألقااا  الوقاااوف علي اااا ، ألما اااا :ااااا إهاااداء اضماااوال ألناااذ  الااااذأل  هلاااا 
أللساادنت ا الملااانف  عااادها خلاادمت ا ، ألالااذان هاام أ اا  ناا  نفاار ، ألما ااا :اااا 

هلاااا ، ألما اااا :ااااا اإلقساااام علاااى هللا تملاااا  ثاااا ، ألهاااو توميااا  اخلااادم ألالسااادن  
ماكر من القاول ألزأل  ، ألما اا :ااا أل ن اريا مان زألا هاا إ ا  أألا هاذ  القباو  ألماا 
علي ا مان الزااا   ار هلاا  االدا مان ألألل هللا تملاا  ، ألما اا :ااا الرناوع هلاا مان 

هللا تملااا  ،  ألألل هللا تملاا  عاااد الاد ول علي ااا ، ألما اا :اااا الااذ  هلااا مان ألألل
ألما ااا :ااااا أل املااد ول يف القاااد اململظااام قااد اكاااول أهيااال ألأ ااوف هلااام مااان هللا 
تملااا  ، ألما ااا :اااا ألعااامهم ماان ألألل هللا تملااا  ، ألهااذا قااد ألقاا   يااه عاماا  ماان 
ااااراأل هاااذ  القباااو  ، ألما اااا :ااااا التضااارع عااااد مصاااا ع اضماااواو ألالبكااااء طهليبااا  

  هللا تملاااا  يف املساااالد ، ألما اااا :ااااا ألاخلشاااوع ملااان  ي اااا أعظااام هاااا افمللوناااه مااا
تفضيل ا على  ري البقاع ألأحب ا إ  هللا تملا  ألهو املساالد ،  يملتقادألل أل 
الملباااألة ألالملكااوف  ي ااا أ ضاا  ماان الملباااألة ألالملكااوف يف املسااالد ، ألما ااا :اااا 
إااذاء الصاااحل  تااا افملاا  عاااد قبااو هم ماان الشاارخ ، ألما ااا :اااا واااألة هللا تملااا  

الشاااارخ ألغاااارو الوثاياااا  يف القلااااوب ، ألنبااااذ التوحيااااد ألاوااااراح تملاااااليم ألانتشااااا  
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اإل تم ، ألإحياء مملتقداو اةاهليا  ،ألطةملا  :ااا  اإل تملظايم القباو  التملظايم 
الزا ااااد علااااى احلااااد املشاااارألع  ي ااااا هااااو أ اااا  الاااابتء ،  الوالاااال علااااى علماااااء 

لاا  يف  اإل ااتم التينيااد علااى هااذا اضماار ألالتحااذار ماان  تااا  القبااو  ألتكرااار  
ن  ماا ب  ، ألعلى الدعاة إ  هللا تملاا  يف الابتأل الاف تملظام  ي اا القباو  أل 
ابادمألا بتصااحيح الملقياادة أألال ، ألقباا  ناا  شااوء  ألأل مااذ ألا ماان أل اشااغل م 
عن  ل  السيا او ألالكتم  ي ا ألالدملااوو ألالاد ول  ي اا ، با  علاي م أل 

ألالملقيااادة ، ألاك فاااوا يف تقراااار  اقبلاااوا علاااى الملامااا  ألاشااارحوا هلااام أمااار التوحياااد 
 لاا  الااد ألو ألا األااراو ، ألااوعااوا الطاارح ، ألمر ااوا علااو الاادلي  ألنشاا  
الشااب  ، هللا هللا   ألعاااة اإل ااتم بااذل  اضماار ،  إنااه يف غاااا  اض ياا  ، ألهللا 
مفظكااام ألارعاااانم ألاسااادأل علاااى ورااااق احلاااق ألاخلاااري  طاااانم ، ألهاااو املو اااق 

ألالااذي نراااد إثباتااه هاااا هااو أل االعتكاااف عباااألة ألاهلااألي إ   ااواء الساابي  ، 
ال جياااوز  ااار  ا لغاااري هللا تملاااا  ، ألال  اااوز إال يف املساااالد ال يف املشااااهد ، 

 ألهللا املستملال .
ألهذا بملض الكتم على هاذ  القاعادة الملظيما  الفوما  ، ألاملقصاوأل ما اا هاو 

رب أل تملاارف أل الملباااألة حااق  اارف وااض هلل تملااا  ال تصاارف ال مللاا  مقاا
ألال لال مر   ألال لو   ا  ،  ضت عن غريهم ، ألأل ن  تملبد  رف لغاري 
هللا تملا    و طو  ألشرخ ، ألهللا أات ا الدنيا تن  ي  أل الملباألة من حقاوق 
هللا تملا  اخلالص  لول ه الكرر ، ألهللا ال حاق  ي اا ضحاد أ  ناال ، با  هاو 

أل اضنبيااء أأل اضألليااء  باواا  هلل الواحاد اضحاد،  كا  تملباد  ارف للمت كا  أ
ألشرخ ، ألن  تملباد  ارف للشامس ألالقمار ألالكوانال ألاضناواء  باوا  ألشارخ 
، ألن  تملباد  ارف ل حيفاا  أأل اضشايفا   باوا  ألشارخ ، ألنا  تملباد  ارف 
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للك اااوف ألاملغاااا او ألاةباااال ألالطواغيااال  باوااا  ألشااارخ ، ألنااا  تملباااد  ااارف 
خ ، ألناا  تملبااد  اارف للميااا  للقباو  ألأهل ااا ، أأل الاااأل ان عااادها  باواا  ألشاار 

ألاضبقااا  ألالشااياو   باواا  ألشاارخ ، ألناا  تملبااد  اارف هلل تملااا    ااو توحيااد 
ألحااق ،  اااهلل هااو اإللااه احلااق ، الااذي ال جيااوز التملبااد إال لااه ، ألأمااا عباااألة مااا 
 ااوا    ااو الباواا  ، نساايل هللا تملااا  أل ميياااا علااى  لاا  ، ألأل ا بتاااا علااى 

ألأل مشاارو يف زماارة أهاا  التوحيااد الصاااألق   لاا  ، ألأل مييتاااا علااى  لاا  ، 
املولصااا  ، ألأل جيمللااااا مااان حزباااه املفلحااا  ، إناااه أل   لااا  ألالقااااأل  علياااه ، 
ألآ ر ألعواو أل احلماد هلل  ب الملاامل  أل الى هللا علاى نبيااا وماد ألعلاى آلاه 

 .لدان أل حبه الطيب  الطاهران ألمن تبمل م  حسال إ  اوم ا
ألعشاران  ااوم اض بملااء مان شا ر  ي احليفا   اا  مثاال ألقد   الفرا  مااه م ار

أل االم قاال ناتب ااا عفااا هللا عليااه  ألأ بملما ا  ألألاا  مان هيفاارة احلبياال  الى هللا
 على املسلم  ألق  لول ه الكرر أش د هللا تملا  أل هذ  الر ال  -عاه :


